
 قهرمانان 
»جنون مجنون«

مالک شهرخودرو: 
پیشنهاد AFC  را 

نمی پذیرم

 ثبت بیش از
  ۸۴ میلیون نفر 

شب اقامت در استان 
طی امسال

دشمن در 22 بهمن به 
دنبال مسموم کردن 

 فضا علیه نظام 
خواهد بود

 باران که می بارد
 روستای مادر گل و الی 

فرو می رود

الیحه بودجه سال۹۹ 
شهرداری ظرف ۱۰ روز 

آینده ارائه می شود

پذیرش بیمار خارجی 
در مطب ها منوط به 

دریافت مجوز شد

 نشست خوانش کتاب های 
دفاع مقدس با حضور 
 شخصیت های کتاب 

»جنون مجنون« برگزار شد

در پی سناریوی  حذف ایران 
از میزبانی در لیگ قهرمانان 

آسیا

معاون سیاسی استاندار

پیگیری تقاضای آسفالت 
معابر اصلی  اهالی   روستای 

کوشک مهدی

شهردار مشهد:

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
خبر داد:

 اسامی ۱۰ بازیکن برتر فوتسال اروپا 
در سال ۲۰۱۹ اعالم شد

توزیع 25۰ تن کاالی اساسی بین 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

 فوتسالیست مشهدی 
در جمع برترین های اروپا 
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رئیس شورای شهر مشهد در 
صحن علنی شورا   اعالم کرد

 فرصت 26 روزه برای پیشگیری از 
 صفحه۷جریمه روزانه 50 هزار تومانی 

اجرای طرح   L.E.Z   تا ۲6 بهمن   به تعویق ا فتاد 

خطر تعطیلی ۲هزار 
کارگاه نقره سازی 

بی توجهی بانک مرکزی به 
 مشکالت صادرات نقره  

 امنیت شغلی ۱6 هزار کارگر  
را  به  مخاطره انداخت

اعتراض کارگران و خرابی کامیون  
حمل آرد منجر به بالتکلیفی  
برخی نانوایی های مشهد  شد

 صفحه4

بدهی 13 هزار 
میلیاردی 

 دولت  
به شهرداری

 اگرچه انتظار می رفــت دولت با تصمیم 
طالیی خود، وضعیت کارگاه های تولید 
زیورآالت نقره را ســامان بخشــد و موانع 
صادرات  و واردات آن را رفع کند، اما تعلل 

در این تصمیم گیری باعث ...
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حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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تصویری که برایتان ارســال کــرده ام، مربوط بــه خیابان 
ناصرخسرو در مشهد است. عالوه بر پوشش نامناسب روی 
جدول، موزاییک های پیاده رو هم آسیب دیده است. این 
وضعیت را چه کسی باید اصالح کند؟ شهرداری یا احتماال 
شهروندی که خانه اش این جاســت و ممکن است با تردد 
خودروی سنگین باعث این اتفاق شــده باشد؟ به هرحال 

چنین حفره ای، می تواند خطرناک و خطرساز باشد.

پنج روز از بارش برف در مشهد گذشت اما برخی معابر 
تصویر  در  که  ششصددستگاه  پارک  معابر  مثال  شهر، 
می بینید، کماکان بر اثر برف، یخ زده و لیز است. کاش 
شهروندان، به خصوص کودکان و سالمندان مراقب رفت 

و آمدشان باشند تا مبادا سر بخورند.

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

پوشش نامناسب جدول 
در خیابان ناصرخسرو

مراقب معابـر یخ زده 
باشیم

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

برای اطالع مسئوالن
 مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را 

به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

اتوبوسرانــی

  از اتوبوسرانی تقاضا دارم داخل فالحی 2 روبه 
روی مرکز درمانی امام رضا)ع( برای اتوبوس تندرو 
مسیر سه، یک ایســتگاه توقف بگذارند تا بیماران 

آسایش بیشتری برای رفت وآمد داشته باشند.
  لطفا بــرای خدمات رســانی و ســرویس دهی 
بیشتر و بهتر، خط ۸3۱ را به شهرک شیرین واقع در 
خیابان پانیذ اختصاص دهید تا مردم این منطقه هم 
بتوانند هم به حرم مطهررضوی مشرف شوند، هم 
دسترسی بیشتر و بهتری به مرکز شهر داشته باشند.
  به مســیر هاشــمیه تا قاســم آبــاد، اتوبوس 
اختصاص داده شــود، بهتر اســت. چــون مینی 
بوس هــا و ون هایــی که در ایــن مســیر خدمات 
رسانی می کنند، کوچک هستند و به تعداد افراد 

کمی سرویس می دهند.

شهرستان ها
  در روســتای عارفــی، خطوط ایرانســل آنتن 
دهی نــدارد. لطفا مســئوالن مخابــرات منطقه، 

فکری به حال آنتن دهی این روستا کنند.
  کیفیت نان در همت آباد، جاده سیمان خیلی 

بد است و برخوردشان هم بی ادبانه است.

شهرداری
    محدوده چراغچی۱۱ خیابان امامت، خیلی 

کثیف است و نیاز به رسیدگی و آسفالت دارد.
  چرا باکس شن و نمک شهرداری منطقه 7 
خالی اســت؟ در ایــن روزهای برفی کــه زمین، 
خیــس و یــخ زده و لغزنــده اســت، مهــم اســت 
شهرداری منطقه با در دسترس قرار دادن نمک 
و شــن، مردم را از خطراتی مانند لیــز خوردن و 

شکستن دست و پا حفظ کنــد.
  پــروژه پیــاده روســازی بولــوار دانشــجو 
بســیارکند، نامنظم، کــم کیفیــت و آزاردهنده 
بــرای عابــران و ســاکنان پیــش مــی رود! چــرا 
اتــالف  از  صحیــح  نظــارت  بــا  شــهرداری 

سرمایه های مردم جلوگیری نمی کند؟
  چــرا شــهرداری فکــری بــه حــال تأمیــن 
پارکینــگ در شــهر مشــهد بــه شــکل پارکینگ 
محله، باتوجه به تعداد انبوه خودروها که به حد 

انفجار رسیده، نمی کند؟
   از دالوران 57 تا 63 پیاده رو وجود ندارد و 
هر چقدر به شهرداری منطقه اعتراض می کنیم، 

قدمی برداشته نمی شود.
  اگــر نمی خواهید عابــری جانــش به خطر 

بیفتد و اتفاق غیرقابل جبرانی رخ دهد، یک پل 
هوایی البته با آسانســور در بولوار امامت جلوی 

در پارک نصب کنید.

متفرقه
  لطفا پیگیری  کنید ســازمان نظام مهندســی 
پرونده ها را سریع تر بررسی کند. چهار ماه یک توسعه 
بنا طول کشیده. هیچ کس هم پاسخ گو نیست. کلی 

خانواده بیکار شدند.کارها تعطیل شده.
  مریضی را بــردم بیمارســتان رازی، دو روز 
بستری بود، به جای آن که بهتر شود بدتر شد. به 
بیمارستان ولی عصر)عج( اعزام کردند، باز هم 
بــه  ســپس  ندادنــد.  تشــخیص  را  مریضــی 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( اعزامــش کردنــد و 
همچنــان ایــن پاس کاری هــا بــه دلیــل عــدم 

تشخیص و البته نبود امکانات، ادامه دارد.
  یک میوه فروشــی واقــع در خیابان شــهید 
بهشتی، خیلی گران فروشی می کند. عاجزانه 

تقاضا می کنم رسیدگی کنید.
  صف برخی مراکز معاینه فنی، تا دو کیلومتر 
هــم می رســد. از مســئوالن می خواهم بــه این 

شرایط رسیدگی کنند.
  ورودی نمایشــگاه لوازم خانگی بسیار زیاد 

است. لطفا بررسی و رسیدگی کنیــد.
  برای گرفتن عکس از پای فرزندم به قسمت 
رادیولوژی بیمارستان فارابی مراجعه کردم. اما 
به دلیل این که نسخه را پزشک تامین اجتماعی 
در بیمارستان ۱7 شهریور نوشته بود، از گرفتن 
عکس امتناع کردند. لطفا این گونه ناهماهنگی 

و کارشکنی ها را بررسی کنید.
  یــک روز رفتیــم روســتایی اطراف مشــهد، 
آرامش بــود و هوای پــاک و طبیعت زیبــا، دور از 
هیاهوی شــهر. متاســفانه طرقبه و شــاندیز که 
روزی، یک ییالق دلباز و زیبــا و خلوت بودند، با 
ایجاد رستوران و کافه و واحدهای تجاری و تردد 

خودرو، صفایشان را از دست دادند.
  ای کاش سری هم به مرکز بهداشت فدائیان 
اســالم 5 بزنیــد. مرکــزی که خــودش بایــد به 
بهداشت محیط نظارت داشته باشد، بهداشت 

محیط خودش رعایت نشده است.
  در صدمتری مشهد، بزرگراه بابانظر، تقریبا 
روبــه روی بــازار ملــل، موقــع غــروب، معتادان 
کارتن خواب در فضای سبز وســط بزرگراه دور 
هــم جمــع می شــوند و مــواد مخــدر مصــرف 

می کنند. لطفا پلیس پیگیری کند.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

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

پیگیری تقاضای آسفالت معابر اصلی اهالی   روستای کوشک مهدی

 باران که می بارد
 روستای ما در گل و الی فـرو می رود

اعتراض کارگران و خرابی کامیون  حمل آرد، منجر به بالتکلیفی  برخی نانوایی های مشهد شد
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این متــن صحبت های یکــی از اهالی 
روســتای کوشک مهدی اســت که در 
تماس با صفحــه حرف مــردم روزنامه 
خراســان رضوی مطرح شــده اســت. 
بــرای بررســی موضــوع، بــا پوریانی، 
دهیــار این روســتا حــرف می زنیم که 
توضیح می دهد: »بنیاد مسکن اعالم 
کرده به هر روستایی که زیرسازی های 
الزم بــرای آســفالت معابــر را انجــام 
دهد و این زیرســازی تایید شــود، قیر 
یارانه ای داده می شــود. مــا ۱7 هزار 
متــر از خیابان هــای روســتا را بــرای 
آسفالت آماده سازی کرده ایم، قبل  از 
به مناقصه گذاشــتن طرح، با بخشدار 
مشورت کردیـــم، نقشــه برداری ها را 
شــروع کردیم و ســپس چندیــن بار به 
بخش اجرایــی بنیاد مســکن مراجعه 
کردیــم و به مــا اعــالم کرده انــد هیچ 
مشــکلی در ایــن زمینه وجود نــدارد. 
حاال نمی دانم دلیل تاخیر در ارائه قیر 

یارانه ای چیست.«
  »ترکمنــی« مدیــر بنیــاد مســکن 
انقالب اســالمی مشــهد، یکــی دیگر 
از مســئوالنی اســت که برای پیگیری 
مشــکل آســفالت روســتا به ســراغ او 
می رویــم کــه می گویــد: »در ســال 
9۸ قــرار بر این شــد که بــا هماهنگی 
بخشداری روستاها و بر اساس  اولویت 
بندی هــا، نســبت بــه اختصــاص قیر 
جهــت آســفالت اقدامــات الزم انجام 

شــود ولــی هنــوز نامــه از بخشــداری 
مرکــزی مبنــی بــر در اولویــت بــودن 
روســتای کوشــک مهدی به دســت ما 
نرسیده است. اگر این روستا در لیست 
اولویت بندی قرار داشــته باشــد و زیر 
ســازی ها به حجم اســتاندارد رسیده 
باشد، ما مشــکلی برای دادن سهمیه 
آسفالت یارانه ای به این روستا نداریم. 
البته باید به این نکته اشاره کرد که در 
فصل زمســتان، امکان آسفالت ریزی 
وجود ندارد، پس باید کمی صبر کرد. 

منتها اگر زیرسازی به 9۸ درصد برسد 
و فضا آماده آسفالت شدن باشد، مردم 
روستا مشکلی در رفت و آمد نخواهند 
داشــت. پس نگرانی در این زمینه هم 

وجود ندارد.«
  همچنیــن »ابوطالــب ســرابیان« 
بخشدار بخش مرکزی مشهد، درباره 
نحوه تصمیــم گیــری دربــاره اولویت 
بندی روستاهای مختلف در فهرست 
نیازمنــدِی آســفالت، می گویــد: »در 
بخش مرکزی، به جز روستای کوشک 

مهدی، تعدادی روستا وجود دارد که 
درخواســت آســفالت دارند و قــرار بر 
این اســت هر روســتایی که زیرسازی 
آن انجام شده، در لیست قرار بگیرد و 
در مرحله بعد بســته به نیاز هر روستا، 
محرومیت و مسافتش، رده بندی هایی 
انجام و اولویت هایی به بنیاد مســکن 
ارسال شــود. روستای کوشک مهدی 
نیز از این رویــه مستثنا نیست و ما پس 
از انجام بررســی های الزم، نســبت به 

این موضوع اقدام می کنیم.«

گزارش
محمد بهبودی نیا

از  تعــدادی  )29دی(  شنبه شــب  یــک 
شهروندان ساکن در خیابان ارشاد مشهد، 
خبر از تعطیلی چنــد ســاعته نانوایی این 
محله به صفحــه حرف مردم دادنـــد. یک 
تعطیلی خــارج از برنامــه که بنا بــه ادعای 
صاحب نانوایی، به دلیل نرسیدن آرد به این 
واحد صنفی بود. بعد از این خبر، خبرنگار 
خراســان رضوی برای بررســی موضوع به 
نانوایی مذکــور مراجعه کــرد. طبق اعالم 
مســئوالن این نانوایی یارانــه ای، با وجود 
واریز وجــوه الزم، آرد موردنیاز برای پخت 
نان به دست نانوا نرسیده و همین موضوع، 
دلیل تعطیلی یک روزه نانوایی است. نانوا 
مدعــی اســت: »ظاهــرا کارگران شــرکت 
خلیج فارس، شرکت حمل و نقلی که وظیفه 
دریافــت آرد از کارخانــه و تحویــل آرد بــه 
نانوایی ها را به عهده دارد، چند روزی است 
به دلیل پرداخت نشدن حق و حقوق شان 
اعتصاب کرده انــد و همین موضوع، باعث 
شده به رغم پیگیری چندروزه ما، آرد به ما 

و برخی دیگر از نانوایی ها نرسد.«

رئیس اتحـادیه نانوایان: از موضوع 	 
نرسیدن آرد بی اطالعم!

به واســطه اهمیــت و ضــرورت بررســی 
موضــوع، از »مصطفــی کشــتگر« رئیــس 
اتحادیه نانوایان مشــهد، درباره جزئیات 
این مســئله پرس و جـــو می کنیــم، منتها 
کشــتگر ضمــن اظهــار بــی اطالعــی از 
موضوع، می گویــد: »چنین چیزی امکان 
ندارد، چرا که بــه تازگی و پــس از اجرای 
طرح کدبندی نانوایی هــا جهت دریافت 
آرد، روند توزیع آرد توســط شرکت حمل 
و نقــل خلیج فارس، با ســرعت بیشــتری 
پیگیری و اجرا می شود. اما باز هم موضوع 

را پیگیــری می کنــم و نتیجــه را اطــالع 
می دهم.«

مدیرعامل شرکت حمل و نقل آرد: 	 
مشکل را به سرعت حل می کنیم

اما »حســینی« مدیرعامل شرکت حمل و 
نقل خلیج فــارس، ضمن تاییــد موضوع، 
می گوید: »هفته قبل تعدادی از کارگران 
شــرکت به دلیل مســائل مالــی اعتصاب 
کرده بودند که مبالغی بــه آن ها پرداخت 
شد و دوباره به ســرکار برگشتند. در کنار 
این، مســافت کارخانه قلندرآباد که یکی 
از کارخانجــات تامین آرد اســت، نســبت 

به دیگــر کارخانجات این حوزه، بیشــتر و 
دورتر است و دو دســتگاه از کامیون های 
شــرکت ما که در این مســیر کار می کنند 
خراب شدند و از طرفی اخیرا بارش برف 
و باران هم داشــتیم و به همــه این دالیل، 
تاخیرهای یک روزه در تحویل آرد به برخی 
نانوایی ها اتفاق افتاد و حمل و تحویل بار 
آرد کارخانــه مذکـــور، چنــد روز از برنامه 
زمان بنــدی عقب افتــاد که بــا جایگزین 
کــردن تعــدادی تریلــی، این مشــکل در 
روزهــای آینده برطــرف خواهد شــد. در 
ادامه ما آردرســانی را به نانوایی هایی که 
با کمبــود آرد روبــه رو هســتند در اولویت 
قــرار می دهیــم تــا هــر چــه ســریع تر آرد 
موردنیازشــان بــرای پخــت نــان، تامین 

شود.«

نانوایی ها، نباید با جریمه شدن، 	 
تاوان کم کارِی شرکت حمل آرد را 

بدهند
در ادامــه بررســی ها، کشــتگر کــه بعد از 
گذشــت یــک روز، اطالعــات دقیقــی از 
ماجرا به دســت آورده، توضیــح می دهد: 
»بعد از بررســی، مشخص شــد 30 واحد 
از نانوایی هــای مشــهد کــه بــا آرد دولتی 
پخت می کنند، به دلیل مشــکالتی که در 

شرکت خلیج فارس به وجود آمده، به آرد 
موردنیاز بــرای پخت نان دسترســی پیدا 
نکرده اند.« وی در پاســخ به این سوال که 
آیـــا نانوایی هایی که به دلیل نداشتن آرد 
مجبور بــه تعطیلی واحدشــان شــده اند، 
خســارت این تعطیلی اجباری را دریافت 
می کنند یا نــه؟ توضیــح می دهــد: »تا به  
حال نــه تنهــا مصوبــه ای بــرای پرداخت 
خسارت به چنین نانوایی هایی در چنین 
موقعیت هایی وجود نداشته، بلکه نانوایان 
به خاطر این تعطیلی های اجباری، جریمه 
هم می شــوند. وقتی یک نانوایی خارج از 
برنامه تعطیل باشــد، تعزیرات پرونده ای 
برایــش تشــکیل می دهــد و در ادامــه یــا 
جریمه می شــود، یا از ســهمیه آردش کم 
می شــود. در این مورد که شرکت حمل و 
نقل، آرد موردنیاز را دیر به دســت نانواها 
رســانده و ایــن تاخیر منجر به مشــکالتی 
شــده اســت امــا، تــاوان موضــوع را نباید 
نانوایــان پــس دهند. بــه همیــن دلیل ما 
بــه کارگروه گندم و آرد اســتان پیشــنهاد 
می دهیـم تا از این پس، چنانچه کم کاری 
از ســوی شــرکت حمل آرد یا ارگان های 
دیگر اتفــاق افتاد، با افــرادی که کوتاهی 
کرده انـــد برخورد شــود، نه نانوایانی که 

نقشی در تعطیلی نانوایی نداشته اند.«

 ارسال بودجه 3 هزار و ۷۶۴ میلیارد ریالی 
شهرداری سبزوار به شورای شهر 

کالته/ معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سبزوار از ارسال الیحه بودجه 

پیشنهادی ســه هزار و 764 میلیارد ریالی شــهرداری بعد از تهیه و تنظیم در 
موعد مقرر برای تصویب به شورای اسالمی شهر خبر داد. به گزارش خراسان 
رضوی، مجید بازقندی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در راستای 
تخصیص بهینه منابع و مصارف و کارآیی و اثر بخشی فعالیت های شهرداری و 
ایجاد انضباط مالی ، به استناد ماده 67 قانون شهرداری و ماده 27 آیین نامه 
مالی شهرداری ها و بخشــنامه بودجه سال 99 شهرداری های کشور ابالغی 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور بودجه شــهرداری سبزوار تهیه و 
تنظیم شد. وی افزود: بودجه عمومی پیشنهادی سال 99 شهرداری سبزوار 
سه هزار و 764 میلیارد ریال است و مصارف آن به تفکیک فصول اقتصادی در 
سه بخش هزینه ها، تملک دارایی های ســرمایه ای و تملک دارایی های مالی 
اســت. وی بیان کرد: مصارف بودجه عمومی پیشــنهادی شــهرداری سبزوار 
شــامل، میزان هزینه ها هزار و 500 میلیارد ریال و میزان تملک دارایی های 
ســرمایه ای هزار و ۱4 میلیارد ریال و تملــک دارایی های مالــی هزار و 250 
میلیارد ریال است. بازقندی در پایان یادآور شد: وفق ماده 6۸ قانون شهرداری 

ها نیز نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری رعایت شده است.

 دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی
 در تربت جام 

حقدادی/فرمانده انتظامی تربت جام گفت: عامل برداشــت های غیر مجاز از 

حساب بانکی یکی از شهروندان تربت جامی در تهران شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ قهستانی افزود: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت 
غیرمجاز پنــج میلیــون و 500هزار ریــال از حســاب بانکی اش توســط افراد 
ناشــناس، پلیس فتا با تحقیقات به عمل آمده متوجه شد، فردی طی سه فقره 

تراکنش اینترنتی از حساب شاکی به صورت غیرمجاز برداشت کرده است.
وی اضافه کرد:پلیس فتا متهم را در اســتان تهران شناســایی کرد و با دستور 
قضایی، پرونده برای دســتگیری متهم بــه صورت نیابتی به دادســرای تهران 

ارسال و نامبرده دستگیر شد.

پیگیری گالیه های مردم
محمد بهبودی نیا

 »کوشـک مهـدی یکـی 
حاشـیه  روسـتاهای  از 
شـهر مشـهد اسـت کـه 
مسافت بسـیار زیادی از 
جاده هـا و خیابان هـای 
آن هنوز آسـفالت نشـده 
و هـر وقت ما بـه دهیاری 
مراجعـه می کنیـم، هیچ 
کـس بـه مـا پاسـخ قانـع 
نمی دهـد.  کننـده ای 
را  موضـوع  ایـن  لطفـا 
پیگیـری کنیـد و مـردم 
ایـن روسـتا را از شـر این 
خیابان هـای  و  کوچـه 
گل آلـود در فصـل بارش 
خـالص کنیـد. بـاران که 
می بـارد، روسـتای ما در 
 گل و الی فـرو مـی رود«



بی توجهی بانک مرکزی به مشکالت صادرات نقره  امنیت شغلی 16 هزار کارگر را به مخاطره انداخت  

خطر تعطیلی 2 هزار کارگاه نقره سازی 
گزارش خبری

نوید زنده روحیان

 اگرچه انتظار می رفت دولت با تصمیم طالیی 
خود، وضعیت کارگاه های تولید زیورآالت نقره 
را سامان بخشــد و موانع صادرات  و واردات آن 
را رفع کند  اما تعلل در این تصمیم گیری باعث 
شده 16 هزار کارگر و هنرمند این کارگاه ها در 
معرض خطر بیکاری قــرار بگیرند. بــه گزارش 
خراســان رضوی، آبــان ماه امســال بــود که در 
گزارشــی با تیتر »نقره در انتظار تصمیم طالیی 
دولت« به مشکالت موجود بر سر راه صادرات و 
واردات نقره و به ویژه موانع تجارت چمدانی نقره 
از شهر مشهد به عنوان قطب تولید این محصول 
پرداختیم، موانعی که رفع آن می تواند در رونق 
ســوغات زیارت نیز موثــر باشــد. در آن گزارش 
»محمدباقر معبودی نژاد« رئیس اتحادیه صنف 
طال، جواهر و نقره مشهد گفته بود: »نمایندگان 
دولت در جلسه تشکل ها و اتحادیه های کشور 
با نمایندگان بخش دولتی اعم از بانک مرکزی، 
وزارت صمت و گمرک ایــران، اظهار کردند که 
شــرایط موجود در صادرات و واردات نقره غلط 
است و باید هرچه سریع تر اصالح شود، بر همین 
اساس با قول مساعد بخش دولتی قرار شد طی 
10 روز نتیجــه مذاکــرات در دولت مشــخص و 
اصالحیه های الزم نیز صادر شود که با این اقدام 
اتفاقات خوبی در صنعت نقره ســازی کشور که 
بخش عمده آن در استان بوده خواهد افتاد. قرار 
بود با پیش بینی ضوابط الزم، ســقف صادرات 
چمدانی نقره بنا بر پیشــنهاد اتحادیه کشوری 
تا ســه کیلو گرم آزاد شــود که در این صورت و با 
توجه به استقبال خوب زائران ایرانی و خارجی 
از زیــورآالت نقره مشــهد تحولی چشــمگیر در 
صنعت بومی این سوغات زائر ایجاد می شود اما 
حاال انگار پیگیری این مصوبه در دولت با تعویق 

مواجه شده است.

نظــر مخالــف بانک مرکــزی بــا وجــود موافقت 
»معبودی نژاد« درباره پیگیری های این موضوع 
افزود: در جلساتی که تشکیل شد دولت امیدواری 
خوبی به ما داد و به تازگی هم در بازدید معاون وزیر 
صمت از کارگاه های نقره ســازی مشهد شرایط 
کارگاه ها کامال تشــریح شــد. وی اظهــار کرد: با 
وجــود موافقــت وزارت صمــت و گمــرک ایران، 
بانک مرکزی هنــوز موافقت خود را بــا صادرات 
چمدانی نقره تا سه کیلوگرم اعالم نکرده است. 
وی با اشاره به پاسخ بانک مرکزی در این خصوص، 
خاطرنشــان کرد: طبق قانون فعلی متناســب با 
صادرات طال به میزان 150 گرم برای هر مسافر، 
امکان صــادرات چمدانی نقره نیــز همین مقدار 
اســت در حالی کــه ارزش مالــی 150 گرم طال 
معادل 9کیلوگرم زیورآالت نقره است، بر همین 
اساس پیشنهاد ما آزاد شدن امکان صادرات نقره 
تا سه کیلوگرم است اما متاسفانه بانک مرکزی در 
پیشــنهادش اعالم کرده که این میــزان را فقط تا 
300 گرم افزایش خواهد داد. وی تصریح کرد : 
این میزان در مقابل ارزش طال، حجم قابل توجهی 

نخواهد بود و دردی از ما دوا نمی کند.

کارگاه های بزرگ در آستانه تعطیلی	 
معبودی نــژاد تاکیــد کرد: هــم اکنــون دو هزار 
کارگاه نقره سازی در مشهد با اشتغال 16 هزار 
کارگر فعال اســت اما امروز بــزرگ ترین کارگاه 

های ما با 200 کیلوگرم نقره دپو شــده و فروش 
نرفته مواجه هستند و به ما اعالم کردند که با این 
روند ناگزیر خواهند شد تمامی کارگران خود را 
تعدیل کنند. وی توضیــح داد: با اقدامات خوب 
صــورت گرفته در ســال هــای 96 و 97، جلوی 
ورود نقره قاچاق به مشهد گرفته شد که به رونق 
تولید داخلی انجامیــد وکارگاه ها نیز با افزایش 
ظرفیت تولید، نیروهای خود را بیشتر کردند. اما 
حاال عالوه بر کم رنگ شدن نظارت روی عرضه 
کاالهای قاچاق این حوزه، اصالح نشدن قانون 
صادرات نقره هم شرایط کاری فعاالن این حوزه 

را دچار مشکل کرده است.

صادرات نقره تقریبا به صفر رسیده است	 
رئیس اتحادیه صنــف طال، جواهر و نقره مشــهد 
گفت: شرایط نقره امروز در وضعیت بسیار بدی قرار 
دارد، عالوه بر مشکالتی که اشاره شد، صادرات ما 
به دلیل مشکالت مربوط به برگشت ارز تقریبا به 
صفر رسیده چرا که ارز برگشت داده شده باید به 
نرخ نیمایی باشد در صورتی که نقره و طال بر اساس 
نرخ جهانی قیمت گذاری می شود و این کار برای 
ما ضرر است، از طرفی کارگاه هایی که در مقابل 
صادرات به جای برگردانــدن ارز اقدام به واردات 
شمش نقره کنند، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
می دهند و این کار هم مانع سودآوری و توجیه پذیر 

شدن فعالیت در این حوزه شده است.

بزرگ ترین بازار نقره کشور، در اختیار چین 	 
و تایلند

وی مهم ترین بخش موانع در صنعت نقره سازی را 
نیز قاچاق اعالم کرد و گفت: هم اکنون با کم رنگ 
شدن نظارت ها بازار پر از کاالهای تایلندی و چینی 
شده است و طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، ساالنه تا حدود 90 تن قاچاق در این حوزه در 
استان وجود دارد که احتماال بیشتر هم شده است.
معبودی نژاد همچنین به ظرفیــت های موجود 
دیگر در صنعت نقره مشهد و استان اشاره و بیان 
کرد: این صنعت می تواند به مهم ترین ســوغات 
زائر در مشــهد تبدیل شــود و مسئله بســیار مهم 
این اســت که تمامی مــواد اولیه و دســتگاه های 
ســاخت و تولید آن داخلی و بدون وابســتگی به 
خارج اســت. به همین دلیــل ما در خــود کفایی 
کامل در این صنعت قــرار داریم و با وجود معادن 
مختلف در کشــور و افزایــش ظرفیت برداشــت 
معادنی که به تازگی در اســتان امکان پذیر شده 
است نیاز داخلی ما کامال تامین می شود، عالوه 
بر آن با اصالح فرایندها و قوانین مزاحم این حوزه 
می توان به ارزآوری باال در آن خوشبین بود. وی 
افزود: کشــورهای حــوزه خلیج فــارس، عمان، 
عربستان سعودی و دیگر زائران داخلی و خارجی 
از مشتریان متقاضی و پیگیر نقره مشهد هستند 
که یک علت آن نیز تبرک نقره مشــهد الرضا )ع( 
اســت اما متاســفانه امکان خروج آن از کشور به 

صورت چمدانی به اندازه نیاز وجود ندارد.

قول استاندار برای دریافت مجوز ویژه 	 
معبودی نژاد همچنین با اشاره به آخرین پیگیری 
ها برای حل مشکل موجود بر ســر راه فعاالن این 
صنعت اظهار کرد : در جلســه ای که بــه تازگی با 
استاندار محترم خراسان رضوی داشتیم، آقای رزم 
حسینی قول دادند که مشکل صادرات نقره جات 
را پیگیری کنند و با استثنا کردن خراسان رضوی از 
مصوبه موجود، حجم صادرات نقره برای استان ما 

به سه کیلوگرم پیشنهادشده افزایش یابد.
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبرداد:

پیشرفت فیزیکی 82 درصدی تصفیه خانه چرمشهر
 مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی خراســان رضــوی گفت: 
شــهرک صنعتــی چرمشــهر یکی 
از اصلــی تریــن و تخصصــی تریــن 
شــهرک های صنعتی کشور است 
که در حوزه صنایع چرم و نیز صنایع 
تبدیلی فعالیت می کند. به گزارش 
روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان، »مســعود مهدی 

زاده مقدم« در بازدید از تصفیه خانه و واحدهای شــهرک صنعتی چرمشهر، افزود: شهرک 
صنعتی چرمشهر ظرفیت های فراوان و بالقوه ای در حوزه های مختلف به خصوص تولید دارد 
که توانسته بسیاری از مشکالت منطقه را برطرف و اشتغال مولد ایجاد کند. مهدی زاده مقدم 
با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸2 درصدی تصفیه خانه چرمشهر، ادامه داد: حوزه محیط زیست 
یکی از دغدغه های ما بوده و همیشه برای حفظ و ارتقای آن تالش کردیم لذا در اواسط سال 
96 عملیات اجرایی این تصفیه خانه با اعتبار 1۸0 میلیارد ریال آغاز و تجهیزات خریداری 
شد ولی به دلیل برخی افزایش قیمت ها در روند پروژه مشکالتی به وجود آمد و  بهره برداری 
آن به  تاخیر افتاد  و با کار شبانه روزی مشکالت برطرف شد و ان شاءا... فاز اول پروژه در دهه 
مبارک فجر، به بهره برداری می رسد. وی بیان کرد: هم اکنون ظرفیت این تصفیه خانه هزار 
متر مکعب در شبانه روز   است که با تکمیل این طرح ظرفیت فاضالب ورودی به سه هزار متر 

مکعب در شبانه روز خواهد رسید. 
وی بــا بیــان ایــن کــه واحدهــای صنعتــی همــکاری خوبــی بــرای اجــرای سیســتم 
پیش تصفیــه دارنــد، اظهار کــرد: بیشــتر واحدهــای مســتقر در چرمشــهر در حــال انجام 
الیمینــگ،  خــط  جداســازی  مبــدا،  از  نمــک  کنتــرل  جملــه  از  مختلفــی  اقدامــات 
هســتند.وی    آالیندگــی  میــزان  کاهــش  مجمــوع  در  و  کــروم  پســاب   جداســازی 
خاطر نشان کرد: برای صیانت از محیط زیست و حفظ سالمت جامعه با هرگونه توسعه صنعتی 
بدون در نظر گرفتن محیط زیست مخالف هســتیم و با هرگونه آالیندگی که در شهرک ها و 

نواحی صنعتی به وجود بیاید با کسانی که در این مسیر کوتاهی کردند برخورد می کنیم. 

عضو مجمع مشورتی اصالح طلبان خراسان :

 اگر رقابت 2 جناح وجود نداشته باشد بعید است 
بتوان روی مشارکت کار کرد

معاون سیاسی حزب مجمع مشورتی اصالح طلبان خراسان گفت: اگر در حوزه شهرستان ها 
رقابت جدی وجود نداشته باشد، بعید است که بتوان چندان روی بحث مشارکت در انتخابات 
کار کرد. »حمیــد صابریان« در گفت وگو با ایســنا، افزود: بــا توجه به این که تقریبــا 90 درصد 
کاندیداهای اصالح طلب در سراسر کشور رد صالحیت شدند، به نظر می رسد انتخابات پیش 
رو، انتخابات درون جناحی است و اصالح طلبان نمی توانند حضور داشته باشند، زیرا پیشاپیش 
حضور آن ها در انتخابات محدود شده است. وی ادامه داد : فضای انتخابات مجلس با فضای 
انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها به خصوص در حوزه شهرستان ها مقداری متفاوت 
است، به لحاظ ماهیت سیاسی که از قبل وجود دارد، رقابت در شهرستان ها هم در قالب دو جناح 
اصالح طلب و اصولگرا خود را نشــان داده و اگر جریانی از عرصه انتخابات غایب باشد، آوردن 
مردم پای صندوق های رای و آوردن طرفداران جناح دیگر کار ســختی خواهد بود. این فعال 
سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: این که بر سر یک کرسی مجلس 100، 200 یا 300 نفر رقابت 
می کنند، این انتخابات رقابتی نیست. کاش برای هر کرسی تنها دو نفر رقابت می کردند، اما از 
دو جریان سیاسی مختلف با دو ادبیات و دیدگاه متفاوت که مردم می توانستند بین این دو دیدگاه 

انتخاب کنند.  وی افزود : امیدواریم در فرصت باقی مانده شورای نگهبان تجدید نظر کند.

 حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با اشاره به
 ویژگی های بارز جانشین شهید سپهبد قاسم سلیمانی : 

باید از تالش ها و مقاومت های 
سردار قاآنی کتاب ها نوشت 

امام جمعه تبریز گفت: باید از تالش ها و مقاومت های 
سردار قاآنی کتاب ها نوشت. به گزارش خبرگزاری 
حوزه، حجت االسالم و المسلمین سید محمدعلی 
آل هاشم در جمع زائران و مجاوران در رواق امام 
خمینی )ره( حرم مطهر رضوی، با گرامی داشت 
یاد شهدای مقاومت به ویژه شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد : سردار قاآنی یک سلیمانی 
دیگر است، با تمام رموز عملیات بیرون از مرزها 
آشنایی کامل دارد و در همه 40 سال از انقالب 
اسالمی در دفاع از کشور و مرزهای ایران و حتی 
جهان اسالم خدمت کرده است. وی با اشاره به این 
که سردار قاآنی از سال 76 تا قبل از شهادت سردار 
سلیمانی جانشین فرمانده قدس بود، افزود: از 
تالش ها و مقاومت هایی که سردار قاآنی در عملیات 
های مختلف  داشته است، باید کتاب ها نوشت. امام 
جمعه تبریز با بیان این که سردار شهید سلیمانی 
از کسانی است که همیشه و در همه امور به یاد خدا 
بود، اظهار کرد: باالترین ویژگی و فضیلت این شهید 
اخالصی نشئت گرفته از ذکر »ا...« بود و این هنر را 
داشت که با شجاعت و تدبیر در راه خدا هزینه می 
کرد و همین امر او را بزرگ کرد. وی با اشاره به تشییع 
این شهید و همراهان او در عراق و ایران، خاطرنشان 
کرد: این مسئله در حالی که چشم های غبار گرفته 
را باز کرد و دشمنان را در برابر عظمت ملت ایران به 
خضوع واداشت، نشان داد که آرمان های انقالب 
اسالمی زنده است. نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی با بیان این که ما  نباید این شخصیت بزرگ 
یک  سلیمانی  سپهبد  گفت:  کنیم،  فراموش  را 
شخصیت انقالبی و ملی است و باید این شهید را به 
عنوان یک چهره ملی تحلیل و ترویج کنیم زیرا میزان 
تاثیرگذاری سردار سلیمانی در میان قشرهای 
مختلف در کشور و خارج  از ایران کامال مشهود است.

معاون سیاسی استاندار 

 دشمن در 22 بهمن
 به دنبال مسموم کردن فضا 

علیه نظام خواهد بود 
مســعود حمیدی/   جلســه ســتاد بزرگداشــت دهه 
فجر در اســتان با حضور اعضای کمیته های این ستاد 
برگزار و  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
با اشــاره به شــرایط حاکم بر کشــور و منطقــه و این که 
نتایج بررسی نهایی صالحیت نامزدهای انتخابات در 
22 بهمن ماه اعالم خواهد شــد، گفت: با توجه به این 
موضوع دشمن برای این روز برنامه های ویژه ای دارد و 
درصدد شایعه پراکنی و مسموم کردن فضا علیه نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
به گزارش خراســان رضوی، ســتاد بزرگداشت دهه 
فجر در اســتان روز گذشته برگزار شــد که در ابتدای 
این جلسه حجت االسالم و المسلمین »سید محمد 
سلطانی« رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان نیز در این جلسه به تشــریح برنامه های ستاد 
بزرگداشــت دهه فجــر پرداخــت و اظهار کــرد: مهم 
ترین برنامه این ســتاد در دهه فجر امسال تبیین گام 
دوم انقالب اســت و این ســتاد در قالب 29 کارگروه 
تخصصی، ملزومات حضور گسترده مردم در مراسم 
دهه فجر انقــالب و راهپیمایی 22 بهمــن را فراهم و 

برنامه ریزی خواهد کرد.
 »حســن جعفــری« معــاون سیاســی، امنیتــی و 
اجتماعی اســتاندار نیز در این جلســه گفت: چهل 
و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی با توجه 
به شرایط خاص حاکم بر کشور و منطقه باید با 40 
سال گذشته تفاوت داشته باشــد. معاون استاندار 
بــا تأکیــد بــر تبییــن گام دوم انقــالب در مراســم  و 
ســخنرانی های دهــه فجر امســال اظهار کــرد: در 
40 سال گذشته دشــمنی ها و خباثت های آمریکا 
برابــر ملت ایــران به صــورت غیرمســتقیم و نیابتی 
بوده ولی بعد از این که این رژیم جهان خوار سردار 
مقاومت سپهبد حاج قاسم ســلیمانی را بزدالنه به 
شهادت رســاند رسمًا اعالم کرد که دســتور ترور را 
خود رئیــس دولت آمریکا داده اســت و هیــچ ابایی 
از اعالم این عمل مذبوحانه ندارنــد، درواقع با این 
کار آمریکا مســتقیمًا وارد جنگ با ملت ایران شده 
اســت. جعفری خاطرنشــان کرد: تحوالت منطقه 
و جهان بیانگر آن اســت کــه در برگزاری ســالگرد 
انقالب اســالمی در دهه فجر امسال نکاتی مدنظر 
همه کارگروه ها و دستگاه های برگزارکننده و عضو 
ســتاد بزرگداشــت انقالب باشــد، امروز می بینیم 
کــه اروپایی ها بــا عملکرد پســت و ضعیــف خود در 
حالی کــه هیچ یــک از تعهــدات خــود در برجــام را 
عملیاتــی نکرده اند مدعی می شــوند کــه از برجام 
خارج  خواهند شد  تا بر مردم ایران فشار بیاورند، از 
سوی دیگر روز 22 بهمن اعالم نتایج نهایی بررسی 
صالحیت ها در انتخابات مجلس خواهد بود و بدون 
شــک بدخواهان نظام برنامه های خاصــی دارند و 
عملیات روانی زیــادی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران به وجود خواهد آمد. وی تصریح کرد: 
همچنین در شــرایطی که مــردم از نظــر اقتصادی 
در مضیقه قرار دارند دشــمن برای تحت فشار قرار 
دادن مــردم و پخــش شــایعات در فضــای مجــازی 
برنامه های زیادی خواهد داشــت بــه همین دلیل 

دهه فجر امسال خاص خواهد بود.

 ثبت بیش از 8۴ میلیون نفر 
شب اقامت در استان طی امسال 

معاون گردشگری خراسان رضوی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۸4 میلیون و 339 هزار 
و 59 نفر شب اقامت در استان ثبت شده است. 
»یوسف بیدخوری« در گفت و گو با ایرنا افزود: با 
ثبت این میزان اقامت به صورت میانگین حدود 
60 درصد گنجایش اقامت رسمی استان طی 
این مدت تکمیل بوده است. وی اظهار کرد: 
مهمان پذیرها و زائرسراها با 69 درصد تکمیل 
و  مسافران  اقامت  میزان  بیشترین  ظرفیت، 
زائران را داشته است. معاون گردشگری اداره 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
دستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت بیش 
از 70 اقامتگاه بوم گردی در استان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون حدود 79 هزار نفر در 
اقامتگاه های بوم گردی استان واقع در روستاها 
و مناطق محلی شهری اقامت داشته اند که 
نشان از روند رو به رشد توجه گردشگران به این 
بخش دارد. بیدخوری افزود: خانه مسافرها و 
خانه های شخصی مسافرپذیر نیز طی این مدت 
در مجموع حدود 26 میلیون نفر شب اقامت را به 
نام خود ثبت کرده اند. وی ادامه داد: هم اکنون 
هزار و 622 واحد اقامتی رسمی با ظرفیت 
بیش از 100 هزار تخت برای پذیرایی از زائران و 

گردشگران خراسان رضوی دایر است.

معاون  عمرانی استانداری   خبر داد: 
تصویب ۳مصوبه در کارگروه 

امورزیربنایی خراسان رضوی 
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری 
خراســان رضوی، از تصویب ســه دســتورکار در 
جلسه کارگروه امورزیربنایی، توسعه روستایی، 
عشــایری، شــهری و آمایــش ســرزمین و محیط 
زیست خراسان رضوی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومــی اســتانداری خراســان رضــوی، احمد 
یزدان پنــاه در این باره اظهار کرد: در این جلســه 
با احداث نیروگاه خورشــیدی به مســاحت ۸.3 
 هکتار  در حریم شهر جدید گلبهار موافقت شد.
وی افزود: همچنین با احداث آسایشگاه خواف در 
 زمینی به مساحت یک هکتار موافقت به عمل آمد.
در خور ذکر اســت، در این جلســه بازنگری طرح 
هادی روستای رباط سفید نیز بررسی و تصویب 
ولی تصمیم گیری درباره حرایم آن به کمیسیون 

ماده11 واگذار شد.
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اخبار

اجتماعی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

توزیع 250 تن کاالی اساسی بین 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضــوی از توزیع ۲50 
تن کاالی اساســی شــامل برنج، روغن، گوشت و مرغ 
توسط آستان قدس رضوی بین سیل زدگان سیستان 
و بلوچستان خبر داد. به گزارش آستان نیوز، مصطفی 
خاکســار قهــرودی در این بــاره گفــت: اســتقرار تیم 
خادمیاران ســامت، ارائــه خدمات رایگان پزشــکی 
به همراه تحویــل رایــگان دارو، راه اندازی آشــپزخانه 
با ظرفیت طبــخ روزانــه ۱5 هــزار پرس غــذای گرم و 
توزیع ۱۲ هــزار و 500 تختــه پتو و ۱۳0 هزار بســته 
محصوالت نان قــدس رضوی از دیگر خدماتی اســت 
که در مناطق سیل زده ارائه شده است. حامد صادقی 
سرپرســت معاونــت محرومیت زدایــی آســتان قدس 
رضوی نیز از اعزام تیم های جهادگر رضوی به مناطق 
سیل زده جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: تیم های 
جهادی مذکور با بررســی های میدانی خسارات وارد 
شــده از ســیل، مناطق مســکونی را بررســی و پس از 
برنامه ریزی هــای الزم در خصوص تعمیر و بازســازی 
منازل آسیب دیده اقدام خواهند کرد.همچنین معاون 
امداد و نجــات جمعیت هال احمر خراســان رضوی 
از ارزیابی و تکمیل شناســنامه خانوار در ۷0 روستای 
مناطق سیل زده قصرقند سیستان و بلوچستان و توزیع 
۳هزار و ۶۶۲ بسته غذایی در 4۶ روستای آسیب دیده 
این منطقه تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هال احمر اســتان، اســماعیل بهمن آبادی 
اظهار کرد: روز دوشنبه تعداد ۸۷۶ بسته موادغذایی 
در ۱5 روســتای منطقــه دلنگ قصرقند سیســتان و 
بلوچستان توزیع شد.همچنین رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان گفت: با توجه به تخریب تعداد زیادی 
از فضاهای آموزشی اســتان سیستان وبلوچستان در 
ســیل اخیر و نیاز دانش آموزان به فضای آموزشــی ، با 
مشارکت تعدادی از اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان و همچنین شورای بانوان خیر مدرسه ساز،در 
مرحله اول تعداد پنج دســتگاه کانکس کاسی و سه 
دستگاه سرویس بهداشتی پیش ساخته خریداری و به 

مناطق سیل زده ارسال شد.

توسط کانون بسیج رسانه شهیدان سیدی 
وجهانی انجام شد:

 برگزاری چهارمین مرحله
 اهدای خون اصحاب رسانه

روز گذشــته چهارمیــن مرحله اهدای خــون اصحاب 
رســانه توســط کانون بســیج رسانه شــهیدان سیدی 
و جهانی )روزنامه خراســان( انجام شــد. بــه گزارش 
»خراسان رضوی«، در این مراســم که دکتر عبدالهی 
مدیر کل جدید انتقال خون استان نیز حضور داشت، 
با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش ذخایر خونی 
استان با کمک سازمان انتقال، تعداد 44 نفر از اهالی 

رسانه و شهروندان اقدام به اهدای خون کردند.

رئیس شورای شهر مشهد در صحن علنی شورا اعالم کرد

 بدهی 13 هزار میلیاردی دولت به  شهرداری
شورای شهر

محمد حسام مسلمی

روز گذشته هشــتاد و سومین جلسه علنی شورای 
شهر مشــهد برگزار شــد و اعضای شــورا به بحث و 
بررسی پنج دســتور کار پرداختند؛ مســاعدت دو 
میلیاردی به هموطنان سیل زده استان سیستان 
و بلوچســتان و اعطای تخفیف بــه پرداخت نقدی 
مودیان همزمان با دهه فجر، از مهم ترین مصوبات 
این جلســه شــورا بود. همچنین یکی از خبرهای 
مهمی که در این جلسه توســط رئیس شورا مطرح 
شد این بود که دولت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان 

به شهرداری بدهی دارد.

 ضرورت افزایش سهم درآمدهای پایدار 	 
در بودجه شهرداری

به گزارش »خراسان رضوی«، محمدرضا حیدری 
رئیس شورای شــهر مشــهد در ابتدای این جلسه 
پــس از بررســی مناســبت های هفتــه جــاری ، به 
تشریح تاکیدات شورا درخصوص بودجه سال ۹۹ 
پرداخت وگفت: مهم ترین موضوع، تطابق بودجه 
با برنامه عملیاتی ۹۷-۱400 و توجه به سیاست 
توســعه متــوازن و عدالت محور به منظــور کاهش 
فضای دوقطبی متن و حاشــیه شــهر اســت، مهم 
ترین نکته مدنظر شــورا، تهیه بودجه در چارچوب 
و مطابق با برنامه عملیاتی مصوب است؛ این مهم، 
در بخش عمرانی و خدمات مورد نیاز در بحث های 
ســازمانی و مناطق باید بیشــتر رعایت شــود. وی 
افزود: به شــهرداری محترم تاکید داریم سیاست 
توسعه متوازن را در بودجه ســال ۹۹ مدنظر قرار 
دهد تــا بتوانیم خدمــات مطلوب تری بــه مناطق 
کم برخوردار شهر ارائه دهیم چراکه رسالت ماست. 
حیدری تصریــح کرد: نکتــه حائز اهمیــت دیگر، 
کاهش هزینه ها در ماموریت های جنبی، غیرذاتی 
و غیرضروری شهرداری است؛ متاسفانه به دلیل 
شــرایط دولت در بخش های مختلــف، روز به روز 
مســئولیت ماموریت هایی که متولی مشــخصی 
دارند، به شــهرداری واگــذار می شــود و مدیریت 
شهری باید منابع الزم را تامین کند که به هیچ وجه 
روند مطلوبی نیست. هزینه هایی که جزو ماموریت 
مدیریت شهری نیست، باید کنترل و مدیریت شود 
تا از وظایف و رسالت های اصلی خود در فضای کار 
مدیریت شهری غافل نشویم. رئیس شورای شهر 
مشهد، افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری در 
بودجه ۹۹ را ضروری دانســت و افزود: براســاس 
آخرین اطاعات، دولت محتــرم ۱۳ هزار و ۳00 
میلیاردتومان به شــهرداری مشــهد بدهی دارد.

وی با بیان این که ۱۳ هزار و ۳00 میلیاردتومان، 

بودجه الزم برای اداره دو سال مشهد است، تصریح 
کرد: سال گذشــته تاش های خوبی برای تحقق 
4400 میلیاردتومــان از مطالبــات شــهرداری 
صورت گرفــت، بخش مهمی از این عــدد، مربوط 
به درآمدهای پایدار است که دولت محترم در این 

زمینه به تعهدات خود عمل نکرده است.
رئیس شــورای شــهر مشــهد در بخش دیگــری از 
صحبت های خود با اشاره به این که افزایش قیمت 
بنزین موجــب افزایش تمایل مردم به اســتفاده از 
حمل ونقل عمومی شــده اســت، اظهارکــرد: در 
بودجه ســال ۹۹ باید جهــت گیری هــای الزم به 
حــوزه حمل ونقــل عمومی، بــه ویــژه حمل ونقل 
ریلی معطوف شــود به نحــوی که تا ســال ۱400 
شاهد بهره برداری بخشی از خط ۳ قطارشهری و 

همچنین حفاری خط 4 باشیم.
ارتقای بودجه حوزه فرهنگــی و اجتماعی، پیش 
بینی اعتبار الزم برای تکمیل فعالیت های عمرانی 
در توس، تمرکز بر تکمیل پروژه ها و پرهیز از تعریف 
پــروژه هــای جدید نیــز از دیگــر تاکیــدات رئیس 
شورای شهر مشهد به شهرداری در زمینه بودجه 

سال ۹۹ بود.
حیدری همچنین با بیان این که براساس آیین نامه، 
شــهرداری باید بودجه هرســال را تا پایــان دی به 
شورای شهر ارائه دهد، افزود: به شهرداری محترم 
یادآوری می کنیم در سریع ترین زمان ممکن برای 
ارائه بودجه اقدام کند تا کمیسیون های تخصصی 
بتوانند به شکل مبسوط آن را پایش و بررسی کنند.

فضای فرهنگی و هنری مشهد ، دغدغه 	 
جدی شورای پنجم

احســان اصولــی، رئیــس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای شــهر مشــهد نیز در ادامه این 
جلســه در نطق پیش از دســتور خود گفت: با آغاز 
فعالیت دوره  پنجم شــورای شهر مشــهد، یکی از 

جدی ترین دغدغه های ما، فضای فرهنگی و هنری 
حاکم بر شــهر بود، شــاید آن روزها، ملموس ترین 
فعالیتی کــه در کل شــهر انجام می شــد، طرحی 
موسوم به استقبال از بهار بود که با تکامل آن ایده، 
امروز خانه بهار برای همگی ما جشنواره ای کامًا 

شناخته شده است. 
وی تاکید کرد: مشــهد بیش از هر شهر دیگری در 
ایران دیده می شــود و احتمااًل مــورد قضاوت قرار 
می گیرد. الزم است تمام اســتعدادهای شهر، در 
جهت هویــت بخشــِی چندگانه، ظرفیت ســازی 
شــود. وی در ادامــه به مــرور اقدامــات فرهنگی و 
هنری انجام شــده توســط شــهرداری در دو سال 

اخیر پرداخت.

تصویب کمک 2 میلیاردی به سیل زدگان 	 
سیستان و بلوچستان

در ادامــه اعضای شــورای شــهر به بررســی اولین 
دســتور کار پرداختنــد و الیحه مســاعدت مالی به 
هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
را تصویــب کردند. بــر این اســاس »به شــهرداری 
مشــهد اجازه داده می شــود، در راســتای حمایت 
از ســیل زدگان اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
خدمت رسانی و کمک به آسیب دیدگان، نسبت به 
کمک مالی به این استان )در قالب ارائه خدمات و 
کاال، به نسبت مساوی(، جمعًا به مبلغ ۲0 میلیارد 
ریال، از محــل صرفه جویــی اعتبــارات هزینه ای 
و تامیــن اعتبارات اســتانی اقــدام نماید.«دومین 
دستور کار اعضای شورا نیز بررسی الیحه ای با قید 
دو فوریت با موضوع اصاح بندهایی از مصوبه نحوه 
دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص 
حقیقی و حقوقی بود که یک فوریت آن تصویب و بر 
این اساس برای بررسی بیشتر به کمیسیون های 
مربوط برگشت داده شــد تا ظرف مدت یک هفته 
اعضای کمیسیون های مربوط نظرات خود را اعام 

کنند و مجدد در صحن علنی شورا مطرح شود.

تخفیف 16 تا 20 درصدی پرداخت نقدی 	 
مودیان 

بررســی الیحه اعطای تخفیف بــه پرداخت نقدی 
مودیان همزمان بــا دهه فجر ۱۳۹۸ دســتور کار 
بعدی شورا بود که در قالب دو فوریت ارائه شد و به 

تصویب رسید.
 بر اســاس این مصوبه »به شــهرداری مشهد اجازه 
داده می شــود در راستای تشویق مؤدیان و تسریع 
و تسهیل در دریافت به موقع مطالبات شهرداری، 
همزمان با آغاز دهه مبارك فجر و سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی، بــه پرداخــت نقــدی مؤدیان به 
شــهرداری بابت بدهی جاری و معوق ساختمانی 
خود )به اســتثنای مــوارد مندرج در تبصــره ۲ بند 
۲ مصوبــه شــماره 4/۹۶/۳۳4۳/ش مــورخ 
0۳/0۳/ ۱۳۹۶( و نیز عوارض کســب و پیشــه، 
بهای خدمات پسماند، بهای خدمات آتش نشانی 
و خدمات ایمنی مندرج در قبض نوسازی و عمران 
شــهری؛ از تاریــخ ۱۲ بهمــن تــا ۱5 اســفند، ۲0 
درصد تخفیف، از تاریخ ۱۶ اســفند تا ۲5 اسفند، 
۱۸ درصد و از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ به بعد،۱۶ 
درصد تخفیف، اعطا نماید.« در تبصره ۲ این مصوبه 
نیز تصریح شده است: »مهلت پرداخت فیش های 
صادر شــده شــهرداری از تاریخ ۱۹ تا ۲5 اســفند 
ماه ۹۸، حداکثر تا پایان دهم فروردین ماه ۱۳۹۹ 

است.«
اصاح اساســنامه شــرکت گردشــگری توســعه و 
عمــران هفــت حــوض بــه شــرکت گردشــگری 
شهرداری مشــهد، چهارمین دســتور کار اعضای 
شورای شــهر بود. در بررســی این الیحه  برخی از 
اعضای شــورا پیشــنهاد دادند که این الیحه برای 
بررسی بیشــتر و برطرف شــدن برخی ابهامات به 
مدت ســه ماه مســکوت بماند. مخالفان مسکوت 
ماندن عنوان می کردند اگر قرار اســت دوباره این 
الیحه برگشــت بخورد مدت زمان سه ماه طوالنی 
اســت لذا اعضای شورای شــهر موافقت کردند به 
جای ســه ماه در مدت دو هفته در کمیسیون های 
مربوطه بررسی و سپس در صحن علنی شورا مطرح  
شود.اصاح بند الف ماده 5 آیین نامه ارائه خدمات 

پزشکی نیز دیگر مصوبه این جلسه شورا بود.
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تفاهم نامه همکاری شهرداری با محیط زیست در زمینه کاهش آلودگی هوا
یعقوبی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی شهرداری با محیط زیست استان، از یک پارچه سازی اندازه گیری، پایش، تحلیل ، پردازش ، 
تعیین وضعیت و اطاع رسانی کمی و کیفی آالینده های زیست محیطی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات این 
تفاهم نامه سنجش کیفیت هواست که در جهت موضوعات مشترک همانند سنجش آلودگی صوتی، آلودگی هوا 

و صنایعی که در محدوده سطح شهر می توانند در کیفیت هوای شهر تاثیر گذار باشند ، قید شده است. 

شهردار مشهد : 
الیحه  بودجه سال۹۹ شهرداری ظرف ۱0 روز آینده ارائه می شود

شهردار مشهد گفت: کارهای مرتبط با تدوین بودجه انجام شده است و 
ظرف  حداکثر ۱0 روز آینده با در نظر گرفتن موارد مد نظر شورا، بودجه 
سال۹۹ شهرداری مشهد به شورا ارائه خواهد شد. به گزارش »خراسان 
رضوی«، محمدرضا کایی که روز گذشــته درجلسه علنی شورا حضور 
داشت، در حاشیه این جلسه اظهار کرد: یکی از موارد، مبتنی بودن بودجه 
سال آینده بر برنامه عملیاتی شهرداری است زیرا پیش از این نگرانی وجود 
داشت که در کمیسیون های مرتبط این موضوع کمی کم رنگ دیده شده 
باشد لذا شورای شهر مواردی را به ما ارائه کرد که سعی می کنیم ظرف 
حداکثر ۱0روز آینده این موارد را با بودجه تطبیق دهیم. وی با بیان این 
که در مجموع دو موضوع برای بودجه ســال آینده شهرداری مورد تاکید 
شورای شهر قرار دارد، اظهار کرد: پررنگ شدن برنامه عملیاتی شهرداری 
در بودجه سال آینده،  تکمیل پروژه های عمرانی آغاز شده و شروع نشدن 

پروژه جدید مورد تاکید شــورای شــهر مشهد اســت. کایی به الیحه دو 
فوریتی شهرداری مشهد در خصوص تخفیفات در نظر گرفته شده برای 
دریافت پروانه و پایانکار ســاختمان در دهه فجر و پایان ســال اشاره کرد 
و ادامه داد: معموال افرادی که قصد ســاخت و ســاز دارند، در پایان سال 
تصمیم های اصلی خود را می گیرند، لذا برای تسهیل در امر ساخت وساز، 
الیحه ای را به شورای شهر ارائه کردیم وپیشنهاد دادیم به جای تخفیف 
۱۶ درصدی، تخفیف ۲0 درصدی لحاظ شود که شورای شهر نیزبا این 
پیشــنهاد موافقت و این الیحه را تصویب کرد. شهردارمشهد در پاسخ به 
سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که مدیریت شهری برای دهه فجر 
و استقبال از نوروز چه برنامه هایی دارد، اظهارکرد: در مجموع معاونت 
فرهنگی برنامه های مدونی را برای دهه فجر و نوروز تدارک دیده است که 

آقای مصحفی در این زمینه توضیحات بیشتری خواهند داد.

خبر مرتبط

 پذیرش بیمار خارجی  در مطب ها
منوط به دریافت مجوز شد

مدیر گردشگری سامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تدوین شیوه نامه 
نحوه صدور مجوز گردشگری سامت برای نخستین بار در کشور از سوی 
این دانشگاه اشــاره و بیان کرد: بر این اساس، پذیرش بیمار خارجی در 
مطب پزشکان شاغل به کار در مشــهد و اســتان  با دریافت مجوز میسر 
است. دکتر خیامی در گفت وگو با ایرنا افزود: پیش از این، دریافت مجوز 
از سوی بیمارســتان ها و مراکز جراحی محدود برای پذیرش گردشگر 
ســامت الزامی بود. از این پس با تدوین شــیوه نامه نحــوه صدور مجوز 
گردشگری سامت، پذیرش بیمار خارجی در مطب پزشکان هم نیازمند 
دریافت همین مجوز است. وی تصریح کرد: شیوه نامه نحوه صدور مجوز 
گردشگری سامت با همکاری سازمان نظام پزشکی مشهد در راستای 
سامان دهی گردشــگری ســامت در خراســان رضوی به ویژه در شهر 
مشهد به عنوان قطب گردشگری سامت کشــور تدوین شده است و به 

زودی اباغ می شود.

 تاکید معاون استاندار بر ضرورت تدوین
 برنامه 3ساله کاهش 50 درصدی آلودگی هوا

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری بر اجرای مطالعات ســیاهه 
انتشار آلودگی هوای کان شهر مشهد و تسریع در بازنگری و ارائه برنامه 
سه ساله و جامع کاهش 50 درصدی آلودگی هوای این کان شهر تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی اســتانداری، احمد یزدان پناه در جلســه 
کارگروه اضطراری کاهش آلودگی هوای اســتان که همزمان با روز ملی 
هوای پاک برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع معاینه فنی خودروها، هیچ 
خودروی شخصی یا دولتی مستثنا نیســت و قانون باید به صورت دقیق 
اجرایی شــود. همتی مدیر کل محیط زیست اســتان نیز در این نشست 
گفت:اجرای کامل طرح کهــاب در تمامی جایگاه هــا و انبارهای عرضه 
سوخت، انجام معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی براساس 
ماده ۱۷ قانون هوای پاک، توسعه، نوسازی و اسقاط ناوگان حمل و نقل 
جاده ای و شخصی درون شهری و ... از جمله انتظارات دبیرخانه کارگروه 

کاهش آلودگی هوای استان و راهکار های تدوین شده است.



تئاتر

کاهنه های باکوس

مستند »چریکه بهرام« از مجموعه فیلم های گروه هنروتجربه، ساعت 17 
امروزدر پردیس هویزه اکران می شــود. »چریکه بهرام یا ایمان به قدرت 
تصویر« تازه ترین مستند فرشید قلی پور، درباره  بهرام بیضایی است که 
به تحلیل سینما و تئاتر بهرام بیضایی می پردازد. در این مستند،  جمعی 
از اهالی سینما از جمله فاطمه معتمدآریا، علی دهباشی، مجید برزگر، 

مجید مظفری، رضا بابک، حبیب دهقان نسب و افشین هاشمی درباره بیضایی صحبت می کنند.

به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا)س( برای سومین سال، 
مسابقه کتاب خوانی »ریحانه« ذیل برنامه های آستان قدس از امروز آغاز 
می شود. به گزارش روابط عمومی به نشر کتاب »پیراهن دوستی« شامل 
هشــت قصه از زندگی حضرت زهرا)س( به عنوان منبع اصلی مسابقه 
در نظر گرفته شــده اســت و عالقه مندان می توانند جزئیات مربوط به 

چگونگی شرکت در این دوره مسابقه را در پایگاه اطالع رسانی behnashr.razavi.ir مشاهده کنند.

پردیس تئاتر مســتقل مشــهد این شــب ها بــا نمایــش »کاهنه های 
باکوس« میزبان عالقه مندان به هنرهای نمایشی است. این نمایش 
که کاری پژوهشــی_بازیگری از گــروه هنری تئاتر نیمکت اســت را 
حامد امانپور قرایی  طراحی و کارگردانی کرده و در تماشاخانه دکتر 
لطفی پردیس تئاتر مستقل روی صحنه رفته است. شایان ذکر است 

این پردیس به محل جدید خود به نشانی حد فاصل میدان حافظ و صارمی ۵۰ منتقل شده است.

سینماکتاب و کتاب خوانی

چریکه بهراممسابقه کتاب خوانی»ریحانه«

چهره ها و خبرها

خبر

فرهنگی

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری : 

 نمی توانیم با نگاه جزیره ای 
 به فرهنگ عملکرد مطلوبی 
در جنگ نرم داشته باشیم 

مدیر ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی و هنری 
خراســان رضــوی گفــت: یکــی از برنامه هــای دولت 
رفع آسیب رســانی به حوزه فرهنگی بــوده و برای آن 
باید ابزار قوی  از جمله بودجه قوی داشــته باشــیم و با 
بودجه های صفر و بسیار پایین و نگاه های جزیره ای به 
حوزه فرهنگی نمی توانیم عملکرد مطلــوب را در این 
حوزه بسیار مهم و این برهه بسیار خاص و حساس که 
جنگ ســخت دشــمن به جنگ نرم تبدیل شده است 
داشته باشیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، »محمد 
ابدالی تکلو« در نشست خبری با اشاره به فعالیت های 
 کانــون های فرهنگــی و هنری مســاجد اظهــار کرد :
  1۸۰۹ کانون فرهنگی و هنری بــا ۸۸ هزار عضو در 
مســاجد خراســان رضوی فعالیت می کنند که از این 
تعداد، 7۴7 کانون شهری و 1۰۶۲ کانون روستایی 
هســتند. وی ادامه داد : از مجموع کانون های استان 
۳۹۰ کانون در مشهد،۲۳ کانون در دانشگاه ها و ۲۵ 

کانون ویژه اهل سنت است.

راه اندازی سامانه »فهما« در کانون های مساجد	 
ابدالی تکلــو تصریــح کــرد: یکــی از اقدامــات اخیــر 
راه اندازی سامانه فهما )فرهنگ و هنر مساجد ایران( در 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی 
بوده که این سامانه در چهار حوزه ایده پردازی، استقرار 
نظــام ارزیابــی، کار تشــکیالتی و کار هــای فرهنگی 
منســجم فعالیت دارد و پله ای برای اجــرای برنامه ها 
و ایده های فرهنگی اســت؛ در این ســامانه بر اســاس 
عملکرد هــا هر ســال یک اســتان بــه عنــوان پایتخت 
فرهنگی و هنری کشور انتخاب می شود که نخستین 
پایتخت در ۴ بهمن ماه امســال انتخاب خواهد شد و 
مشــهد از شــانس باالیی برای این انتخــاب برخوردار 
است. وی با اشاره به این که یکی از ویژگی های شاخص 
ســامانه »فهما« ایجاد رقابت در میان فعاالن فرهنگی 
مساجد است، گفت: می خواهیم در دوران جنگ نرم 
دشمن رقابت های فرهنگی را در میان فعاالن فرهنگی 

مساجد گسترش دهیم.
 ابدالی تکلــو همچنیــن دربــاره دیگــر فعالیــت های 
کانون های مســاجد گفت: در مناطق حاشــیه شــهر 
طرح نجات در حال اجراست که مسئولیت برنامه های 
فرهنگــی این طــرح با ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگی و هنری خراسان رضوی است و با آموزش های 
الزم و به موقع در حوزه های مختلف به دنبال جلوگیری 

از آسیب ها برای ساکنان این مناطق هستیم.

خبر

جشنواره

تمدید مهلت شرکت در نخستین 
جشنواره ملی رادیو زیارت 

بــه  آثــار  ارســال  مهلــت 
نخســتین جشــنواره ملــی 
رادیو زیارت کــه به میزبانی 
مشهد برگزار می شود تا ۳۰ 
بهمن تمدید شد. به گزارش 
باشــگاه خبرنــگاران، مدیر 
کل صــدا و ســیمای مرکــز 
خراسان رضوی با اعالم این 

خبر در جلسه هم اندیشــی برگزاری جشنواره ملی 
رادیو زیارت گفت: این جشــنواره با هدف گسترش 
فرهنگ زیــارت، ایجــاد رقابت هــای تخصصی بین 
برنامه ســازان سازمان صدا و ســیما، ترویج گفتمان 
رهبری در ســه حوزه دیــن، معرفت و زیــارت و ایجاد 
موج توانمند ســازی در حوزه رسانه برگزار می شود. 
»محســن نصر پور« افزود: این جشــنواره نخســتین 
تجربه مراکز اســتان ها برای برگزاری یک جشنواره 
ملی است که داوران باید در آن دقت و جامعیت الزم 
در آثار ارسالی را لحاظ کنند تا طرح های نو با محتوا 
و با ایده جدید را در آثار این جشــنواره شاهد باشیم. 
مدیر رادیو زیارت هم در این نشست گفت: جشنواره 
امسال در بخش های جوان ،زیارت ،اقتصاد و آثاری 
با مضمون حاج قاســم ســلیمانی ارزیابی می شود و 
شرکت کنندگان در این جشنواره آثار خود را باید در 
شش حوزه برنامه های ساده و ترکیبی، نمایش، خبر، 
فضای مجــازی، موســیقی و پژوهش و نویســندگی 
ارســال کنند. »هادی افشــار« افــزود: عالقه مندان 
 می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطــالع رســانی
ziarat.seda.ir ، آثار خود را در این سامانه بارگذاری 

وکد رهگیری دریافت کنند.

خبر

هنری

نمایشگاه هنرهای تجسمی 
در  کتابخانه مرکزی مشهد

مرکــزی  کتابخانــه 
روزهــا  ایــن  مشــهد 
عالوه بر ارائه خدمات 
حــوزه  در  فرهنگــی 
کتاب و کتاب خوانی، 
بــا برپایی نمایشــگاه 
تجســمی  هنرهــای 
میزبــان عالقه مندان 

به هنر است. در این نمایشگاه آثار هنرمندان 
آریانــا، احمــدی، اســکندری، اصغــری، 
پورحســینی، حــداد، جاودانــی، رســتمی، 
کیوانلــو، مفتوحــی، موســوی و فرهمند به 
نمایــش گذاشــته شــده اســت. همچنیــن 
همزمان بــا برپایی ایــن نمایشــگاه ثبت نام 
کالس های هنری انجام می شود. کتابخانه 
مرکزی مشــهد در بولــوار هفت تیــر، میدان 
هشتم شهریور واقع شــده و تا فردا  از ساعت 

1۶ تا ۲۰ میزبان عالقه مندان است.

۵فرهنگ و هنر
سه شنبه اول بهمن 1۳۹۸ .  شماره ۴۳۲۹ روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Tue.Jan.21.2020. No.4329

جمعــی از جانبــازان و رزمندگان دفــاع مقدس 
که کتاب »جنون مجنــون« بر اســاس خاطرات 
آن ها به رشــته تحریر در آمده اســت، در نشست 
خوانش این کتاب حضور یافتند و عالوه بر روایت 
خاطرات خود، یاد و خاطره شــهید سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی را گرامی داشــتند. به گزارش 
آســتان نیوز، ســومین نشســت خوانــش متون 
دفاع مقدس بــا تاکید بر رشــادت های ســردار 
سلیمانی با حضور جمعی از همرزمان این شهید 
واالمقام در کتابخانه ادبیــات کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی برگزار شد. در این نشست 
»علیرضا یوسفی« جانباز جنگ تحمیلی ، دفاع 
مقدس را اســتمرار نهضت عاشــورای حسینی 
دانســت که جدای از خون، شــهادت و اسارت، 
زیبایی های بســیاری را در دل خــود جای داده 
است. وی به عنوان یکی از شخصیت های کتاب 
»جنون مجنون« که اکنون به دلیــل آثار مخرب 
بمب های شیمیایی بینایی خود را از دست داده 
اســت، به ذکر خاطرات و آموزه هایــی از دوران 
دفاع مقدس پرداخت. یوسفی تصریح کرد: »ما 
رأیت اال جمیال« که یادآور واقعه کربالست، شاید 
برای کسی که پیوسته با حســاب و کتاب مادی 
همه چیز را ســنجیده چندان مفهومی نداشــته 

باشــد، امــا از آن جا که دفــاع مقدس مــا امتداد 
نهضت عاشورا بود، در عین تلخی های ظاهری، 

زیبایی های خاص خودش را داشت.

افتخار همرزم بودن با شهید سپهبد 	 
سلیمانی و سردار قاآنی

این جانبــاز دفاع مقــدس که همرزمی با ســردار 
شهید اســالم حاج قاســم ســلیمانی و جانشین 
ایشان، سردار اسماعیل قاآنی را یکی از افتخارات 
خود در کارنامه دفاع مقدس می داند، گفت: دفاع 

مقدس مانند گنجی است و ظرفیت آن را دارد که 
سال های ســال به آن پرداخته شــود و آموزه های 
بسیاری از آن استخراج شود که این مهم به مدد قلم 
نویسندگان حاصل خواهد شد. »غالم نیا« رزمنده 
جنگ تحمیلی و یکی دیگر از شخصیت های زنده 
کتاب »جنون مجنون« در این جلســه، ایــن اثر را 
شرح عاشقانه ای از انسان هایی دانست که حاضر 
بودند پیکر آن ها مانند حضرت زهرا)س( مفقود 
شــود اما ماموریت خود را به پایان برسانند تا مهر 

مردانگی را بر پیکره دفاع مقدس بزنند.

دایرة المعارفی از عاشقان شهادت	 
»ســید علیرضا مهرداد« نیز با پرداختن به ابعاد 
مختلف کتاب »جنون مجنون« گفت: این کتاب 
شاید به لحاظ ویرایشــی نکاتی داشته باشد اما 
باید توجه داشــت نویســنده اثر، کهنه سربازی 
اســت که خاطرات خــود را بــه رشــته تحریر در 
آورده اســت. وی این کتاب را دایرة المعارفی از 
عاشقان شــهادت خواند و به اســامی آزادگان، 

رزمندگان، جانبازان و مرحومان 
از پرسنل تخریب لشکر ۲1 که در 
آن آمده است، اشاره کرد. مهرداد 
این اثــر را شــگردی از خالقیت و 
زیبایــی دانســت و گفــت: این اثر 
لبخنــد و اشــک را توامــان کــرده 
و خواننــده در آن رشــادت هایی 
را درک می کنــد که بــرای او قابل 
تصور نیســت. »ســید جواد کافی« 

دیگــر شــخصیت کتــاب کــه در 
این نشســت حضور داشــت، 

با اشــاره بــه شــهادت حاج 
قاسم ســلیمانی گفت: آن 
چــه داغ ســلیمانی را بر ما 
ســخت می کند این اســت 

که فرصت شهادت از دست ما خارج شده است. 
حمیــد جهانگیر فیض آبــادی نویســنده کتاب 
»جنون مجنون« نیز در این جلســه گفت: وقتی 
با برگزاری چنین جلســاتی اســتقبال خوبی از 
کتــاب صــورت می گیــرد، از دســت اندرکاران 
انتظــار مــی رود با هــدف ترویــج ادبیــات دفاع 
مقدس و زنده  نگه  داشــتن خط شهدا، پیوسته 
برای کتاب های دفاع مقدس چنین جلســاتی 

را برگزار کنند.
گفتنی اســت در این نشســت که 
به همــت واحــد مطالعــات دفاع 
رضــوی  اندیشــگاه  و  مقــدس 
با حضــور جمعــی از رزمنــدگان، 
قهرمانان و شخصیت های کتاب 
»جنون مجنون« اثر برگزیده سال 
اســتان خراســان رضوی در سال 
۹۶، تشکیل شد، این کتاب توسط 
قهرمانانــش مــورد خوانــش 
شــفاهی قرار گرفت و یاد و 
خاطره سردار سلیمانی به 
عنوان یکی از شــخصیت 
هــای ایــن اثــر گرامــی 

داشته شد.

 نشست خوانش کتاب های دفاع مقدس با حضور شخصیت های کتاب »جنون مجنون« برگزار شد

قهرمانان »جنون مجنون«

فعالیت چایخانه های حرم مطهر رضوی دایمی  شد
مدیر امور خدمه حــرم مطهر رضوی با اشــاره بــه این که 
نخســتین چایخانه حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه 
صفر دایر شد، گفت : با پیگیری انجام شده این ایستگاه ها 
به صورت دایمــی پذیرای زائران و مجــاوران بارگاه منور 

رضوی است. 
»محمد توکلی« در گفت و گو با تسنیم افزود: بر این اساس 
همزمان با ایام فاطمیه نیز در این ایســتگاه ها از زائران و 
مجاوران در چایخانه حضرتی بارگاه منور رضوی پذیرایی 
می شود. وی با بیان این که در فصل پاییز از ۵۲۵ هزار زائر 

در این ایســتگاه ها پذیرایی شــد، افزود: اکنون مدیریت 
خدمه، مدیریت امــور رفاه زائــران و مدیریــت انتظامات 
و تشــریفات آســتان قدس به صورت جداگانه با استقرار 
چایخانه در اماکن متبرکه از زائــران و مجاوران پذیرایی 

می کنند.
 مدیر امور خدمه حــرم مطهر رضوی گفــت: صحن های 
قــدس و انقالب حــرم مطهر امــام رضا)ع( هــم اکنون از 
ســاعت 17 تا ۲1 پذیــرای زائــران و عــزاداران اســت و 
طبق برنامه های انجام شــده قرار اســت این ایستگاه ها 

به صورت شــبانه روزی پذیرای زائران با چای یا دمنوش 
باشند. توکلی ادامه داد: همچنین دو چایخانه دیگر نیز 
قرار است با پیگیری های مدیریت امور رفاه زائران آستان 
قدس رضوی در راسته بازار و پارکینگ شماره ۴ دایر شود 
تا از زائران بیشتری پذیرایی کنند. مدیر امور خدمه حرم 
مطهر رضــوی اضافه کــرد: معاونت امداد آســتان قدس 
رضوی نیز بنا دارد در چند هفته اخیر ایستگاه پذیرایی از 
زائران را به صورت دایمی در صحن کوثر حرم مطهر برپا 

کند و پذیرای زائران و مجاوران باشد.

وعده تازه برای ساخت المان شهدای گمنام در تایباد 
 کلثومیان/مدیرکل حفظ ونشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی  از روند ساخت 
المان شــهدای گمنــام در تایبــاد بازدید  ودر 
نشســت  شــورای هماهنگــی حفــظ ونشــر 
ارزش های دفاع مقدس در ســالن جلســات  
فرمانداری تایباد شرکت کرد.دراین نشست 
سردار یوســفعلی زاده گفت:دوســال از دفن 
شــش شــهید گمنام در تایباد گذشــته است 
ولی هنوز المان برای محل دفن این شهدای 
گمنام در تایباد ساخته نشده است   . وی گفت: 
مسئوالن در زمان درخواست، تعهد شش ماهه 
برای ساخت المان شهدا را داده بودند.در این 
نشست سیاح، فرماندار تایباد و حسین زاده، 

مسئول نمایندگی حفظ و نشر ارزش های دفاع 
مقدس تایباد برساخت المان در اولین فرصت 
تاکید کردند .شهردار شهر کاریز و شهردار شهر 
مشــهد ریزه ازتوابع تایباد قول مساعد دادند 
باهمکاری وهمراهی مردم در اولین  فرصت 
 المان شهدای گمنام این دوشهر ساخته شود .
دکتر رضوی رئیــس دانشــگاه آزاد تایباد هم 
در این نشســت گفت:زمینه دعوت از خیران 
برای ساخت المان شهدای گمنام در دانشگاه 
آزاد اســالمی تایباد با همکاری فرمانداری  و 
شهرداری فراهم شده والمان دو شهید گمنام 
مدفون شده در دانشگاه آزاد تایباد هم با کمک 

خیران و شهردار به زودی عملیاتی می شود .

تمدید مهلت نام نویسی ازدواج دانشجویی 
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی از تمدید مهلت 
نــام نویســی در بیســت و ســومین دوره ازدواج 
دانشجویی تا 1۵ بهمن ماه خبر داد. به گزارش 
روابــط عمومــی  ایــن ســتاد، حجت االســالم 
محمدمهدی صالحی، معاون فرهنگی سیاسی 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری افزود: مهلت 
نام نویسی در این دوره مراسم ازدواج دانشجویی 

تاکنون دو بار تمدید شــده اما با توجــه به پایان 
امتحانات و درخواســت های متعدد دانشــگاه 
ها مجدد تا نیمه بهمن ماه تمدید می شود. وی 
با بیان این که تاکنون 17هزار زوج نام نویسی 
کرده اند، تصریح کــرد: در این میان دانشــگاه 
های اســتان تهران، اصفهان، خراسان رضوی 

و یزد به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام را دارند.

توزیع 1140 بسته غذایی بین نیازمندان  توسط اوقاف
معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان گفــت: مراکــز افق بقاع 
متبرکه اســتان تاکنــون 11۴۰ بســته مواد 
غذایی به ارزش یک میلیــارد و 71۲ میلیون 
ریال تهیه و بین نیازمندان مجاور بقاع متبرکه 
توزیع کرده اند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان ، حجت االسالم 
جمــال ایزدی اظهــار کــرد: بقــاع متبرکه در 

گذشته مراکزی به نام مرکز فرهنگی، قرآنی 
داشــتند که فعالیت هــای فرهنگــی و قرآنی 
بقعه توســط این مراکز انجام می شد. در یک 
ســال اخیر این مرکز به مرکز افق یعنی مرکز 
اجتماعی، فرهنگی و قرآنی ارتقا پیدا کرد. وی 
افزود: فعالیت های قابل توجهی توسط مرکز 
افق انجام شده است و روز به روز رونق بیشتری 

به خصوص در امور اجتماعی پیدا می کند.



 	AFC نامه جدید
این در حالی اســت که صبح دیــروز دبیــرکل AFC در نامه ای به 
فدراســیون فوتبال ایران راهکار حل مشــکل میزبانی ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا را به فدراسیون فوتبال اعالم کرده بود. این 
مصوبه اگرچه به تایید هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا رسیده اما 
با تغییرات قابل توجهی همراه شده که با تعبیر »عقب نشینی« از آن 
یاد شده است. در واقع، هیئت اجرایی که همواره مصوبات کمیته 
مسابقات را بدون تغییر به تصویب می رســاند، این بار تغییراتی 

اساسی در این مصوبه ایجاد کرده است.
در این نامه آمده بود که تیم های استقالل و شهرخودرو، پلی آف 
اول خــود را در زمیــن بی طــرف برگــزار کننــد و  در گام دوم نیز 
تیم های ایرانی که در مرحله گروهی حضور دارند، در ســه بازی 
دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تیم مهمان 
در زمین رقبای خود بازی کنند تا بر این اساس موضوع بازی در 
زمین ایران در این زمان نیز به نوعی حل شده باشد تا در ماه های 
آینده دوباره درباره میزبانی ایران تصمیم گیری شود.همچنین 
AFC از برگزاری بازی های مرحله حذفی استقالل و شهرخودرو 
مقابل نمایندگان کویت و بحرین به میزبانی کشور قطر خبر داده 
بود که شهرخودرو ابتدا 5 بهمن مقابل نماینده بحرین بازی کند 

و در صورت پیروزی در 8 بهمن نیز به مصاف نماینده قطر برود.

شروط ایرانی ها	 
در پی همین مســئله مدیــران چهار باشــگاه دیروز جلســه 
تشــکیل دادند و در این نشست نامه باشــگاه ها در پاسخ به 
نامه جدید دبیرکل کنفدراسیون آســیا به این صورت آمده 

است: 
1 باشــگاه های ایرانی با این اســتدالل کــه هیچ دلیل 
قانونی برای ســلب حــق میزبانی آنان وجــود ندارد، 
اعالم مــی کننــد میزبانی خــود را به هیــچ وجه به خــارج از 

مرزهای جمهوری اسالمی ایران منتقل نمی کنند.
می کنند صرفا در شــرایطی در مســابقات حاضر می 2  کلیه باشــگاه های ایرانی حاضر در مســابقات اعالم 
شــوند که کنفدراســیون به صورت رســمی اعــالم کند این 
باشگاه ها از رقبای خود داخل سرزمین جمهوری اسالمی 

میزبانی می کنند.
باشــگاه هــای ایرانــی صرفــا تغییــر زمــان برگزاری 3 در صورت قبول شــرایط فوق توســط کنفدراسیون، 

مسابقات داخل تقویم برگزاری را می پذیرند.
اسرع وقت جلسه ای با رئیس و دبیرکل کنفدراسیون 4 مدیران عامل باشــگاه هــای ایرانی تقاضــا دارند در 

فوتبال آسیا برگزار کنند.

 

در پی ارسال نامه جدید دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره میزبانی تیم های ایرانی در فصل جدید لیگ قهرمانان، دیروز جلسه ای با  حضور 
مسئوالن فدراسیون و مدیران عامل باشگاه های شهرخودرو ، پرسپولیس، سپاهان و استقالل در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد که هر چهار 
 AFC باشگاه ایرانی اعالم کردند که خارج از ایران بازی نمی کنند.همچنین حمیداوی مالک شهرخودرو نیز درا ین باره گفت:  پیشنهاد جدید
را نمی پذیرم .  پیشنهاد جدید AFC هم نامردی است. عزت و شرف ایران برای من از همه چیز مهم تر است و اگر قرار باشد ما در دیدار پلی آف 
در کشور خودمان میزبان نباشیم، پیشنهاد AFC را نمی پذیرم، زیرا قطر با زمین حریف فرقی برای ما ندارد و من می خواهم هواداران تیمم به 

راحتی به ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند.

ورزش
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گردونه

فوتبال

درگیری و اخراج عنایتی در کرج! 
رضا عنایتی، سرمربی تیم سرخپوشان پاکدشت، در 
دیدار حساس لیگ یک از کنار زمین اخراج شد.دیدار 
سرخپوشــان پاکدشــت و گل ریحان دیــروز در حالی 
برگزار شد که با حواشی همراه بود.  مهم ترین اتفاق این 
بازی، حاشیه ای بود که در نیمه اول به وجود آمد. حدود 
دقیقه 30 بود که درگیری لفظی بین محمد نصرتی و 
رضا عنایتی پیش آمد و داور مسابقه هر دو سرمربی را 
اخراج کرد و دیگر اجازه حضور در کنار زمین را به آن ها 
نداد. جالب این که عنایتی و نصرتی حدود 15 ســال 
پیش در تیم ملی با یکدیگر همبازی بودند و سال ها زیر 

نظر مربیان مختلف با یکدیگر کار کرده بودند.

از میان خبرها

ورزشی

 اعزام ورزشکاران دوگانه
 به مسابقات کشوری

رئیس هیئت ورزش سه گانه خراســان رضوی گفت: 
ورزشــکاران دوگانــه خراســان رضــوی در دو بخــش 
آقایان و بانوان به مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان 
اعزام می شوند.  علی حســین زاده در این باره افزود: 
مســابقات قهرمانی دوگانه خراسان رضوی به منظور 
اعزام به مســابقات کشــوری، آذرماه در مشهد برگزار 
شد و نفرات برتر مشخص شدند. وی اظهار کرد: بر این 
اساس فاطمه محمدی، انسیه مترجم، نجیبه شرشبی 
و النا ذوالفقاری دیروز به اصفهان اعزام شدند و از دوم 
بهمن ماه به رقابت می پردازند.وی اضافه کرد: در بخش 
آقایان نیز مجتبی علی دوست، سعید حسین پور، سجاد 
ظفریان، علی عباسپور و سجاد سنجری از  چهارم بهمن 

ماه به رقابت با حریفان می پردازند.

مشهد ، میزبان مسابقات شنای 
بانوان ناشنوا

مســابقات قهرمانی شــنای بانوان ناشــنوای کشــور، 
بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.  به گزارش پایگاه 
خبــری اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضوی، 
مســابقات قهرمانی شــنای بانوان ناشــنوای کشــور، 
گرامیداشــت دهه مبارک فجر، بهمن ماه به میزبانی 
هیئت ورزش های ناشنوایان خراسان رضوی در مشهد 
برگزار می شــود. ایــن دوره از مســابقات در ماده های 
25 متر آزاد، 25 متر کرال پشــت، 25 متــر قورباغه، 
25 متر پروانه و 25×4 متر آزاد تیمی برپا خواهد شد. 
درخورذکر است، در این رقابت ها هر شناگر می تواند 
حداکثر در دو ماده انفرادی شرکت کند. به نفرات اول تا 
سوم هر ماده، مدال و حکم و به تیم های اول تا سوم کاپ 

قهرمانی اهدا می شود.

 5 بازیکن در اردوی تیم ملی 
فوتسال  زیر۲۰سال

اردوی تیم فوتســال کمتر از 20 سال در تهران برگزار 
می شــود  که از سوی علی صانعی ســرمربی تیم ، 21 
بازیکن به این اردو فراخوانده شدند و در بین بازیکنان 
دعوت شده ، پنج خراسانی هم حضور دارند. مجتبی 
پارسا پور، بهروز عظیمی، سجاد بخشیان، نیما حسینی 
و علی اصغر ســوبدائی از خراسانی های حاضر در این 
اردو هستند. اردوی تیم فوتسال زیر 20 سال آقایان از 
اول تا پنجم بهمن ماه در مجموعه ورزشی یزدان تهران 

برگزار می شود.

خبر

ورزشی

معاون اداره کل ورزش استان: 

نگاه ویژه ای باید به شهرستان ها 
داشته باشیم 

معاون توســعه منابــع و پشــتیبانی اداره کل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی گفــت: باید به شهرســتان 
ها نــگاه ویژه ای داشــته باشــیم و بــا زیر نظــر گرفتن 
مجموعه های ورزشی، مشکالت عمرانی و تجهیزاتی 
آن هــا را در اســرع وقــت برطرف کنیم.  غالمحســن 
اصغــری افزود: به طــور یقین شهرســتان هایی که از 
طریق اجاره اماکن ورزشی درآمد داشتند، مشکالت 
کمتری دارنــد، اما بعضی از شهرســتان هــا فضایی 
ندارند تــا کمکی از برگشــت درآمد داشــته باشــند.
وی تصریــح کــرد: بنابراین مــا باید توجــه خاصی به 
شهرســتان ها داشــته باشــیم و بحث های پرسنلی و 
هزینه ای آن ها را بار دیگر بررسی کنیم ؛ چرا که عمده 
مشکالت شهرستان ها در حوزه های پرسنلی و مالی 
است، همچنین اولویت را به شهرستان های ضعیف و 

غیر برخوردار خواهیم داد.
وی تصریح کــرد: باید برنامه ریزی هــای الزم را برای 
تخصیص های ابالغی داشته باشیم تا مشکالت را چه 
در بحث عمرانی و چه در بحث هزینه ای شناسایی و با 

اولویت بندی، آن ها را رفع کنیم.
اصغــری بیــان کــرد: در بحــث اعتبــارات جــاری، 
هزینه های پرســنلی را باید رصد کنیم تا اگر مشکلی 
است با هماهنگی ســازمان مدیریت و واحد بودجه و 
ذی حســاب این اداره کل، این مشــکالت را برطرف 

کنیم و به یک روال منطقی و معقول برسیم.
وی اضافه کرد: امیدوارم در اسرع وقت خودمان را در 
بحث های مالی به روز کنیم تا وقتی که به پایان سال 
می رســیم، دغدغه هزینه های باقی مانده را نداشته 

باشیم.

اخبار

فوتبال - فوتسال 

مربی ایتالیایی شهرخودرو:

 ایران کشور امنی است
مربی ایتالیایی تیم فوتبال شهرخودرو درباره تصمیم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا برای میزبانــی تیم های 
ایرانی در کشور ثالث گفت: ایران کشوری امن است. 
چرا تیم هــای ایرانــی باید خــارج از کشورشــان بازی 
کنند؟ به گزارش فارس، »استفانو کوزین« درباره این 
کــه AFC اعالم کرده اســت، بازی تیم هــای ایرانی به 
دلیل نا امن بودن ، باید بیرون از کشورشان برگزار شود، 
اظهار کرد: مطلقا چنین چیزی نیست، من در این جا 
)ایران( احساس راحتی می کنم و نمی دانم چرا چنین 
تصمیمی گرفته اند. بهتر اســت آن ها به این جا ســفر 
کنند تا ببینند هیچ مشکلی وجود ندارد.  وی همچنین 
درباره تمرینات این تیم، گفت: هم اکنون تمرینات تیم 
شهرخودرو به خوبی انجام می شود و بازیکنان بسیار 

خوبی هم دارد.

 فوتسالیست مشهدی
 در جمع برترین های اروپا 

لژیونر خراسانی فوتسال ایران در جمع 10 بازیکن برتر 
فصل 2019 لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. اسامی 
10 بازیکن برتر فوتسال اروپا در ســال 2019 اعالم 
شده است که نام حسین طیبی بازیکن خراسانی تیم 

فوتسال »غیرت« ازبکســتان هم بین این 10 
نفر دیده می شــود. ایــن بازیکن همچنین در 
تیم رزرو منتخب اروپا قرار گرفته است. حسین 

طیبی هم اکنون بــرای تیم »غیرت« 
ازبکســتان توپ می زند که بهترین 
جایگاه را در بین باشگاه های جهان 
دارد.ایــن فوتسالیســت مشــهدی 

تاکنون افتخارات زیادی را برای 
اســتان و کشــورمان به ارمغان 
آورده اســت و کارشناســان او 

را یکی از پدیــده های تاریخ 
فوتســال ایران مــی دانند.

بازیکنــی کــه عاشــق فوتبــال 
بوده اما خیلی اتفاقی دســت 

ســمت  را  او  سرنوشــت 
بــرد.وی  مــی  فوتســال 
همچنین طی ســال های 
201۷ و 2018 به عنوان 

پنجمین فوتسالیست برتر 
جهان هم معرفی شده بود.

3 مسابقه بعدی 
حکم فینال را 
دارد 

 سکاندار فوتسال 
بانوان استان: 

خراســان  بانــوان  فوتســال  تیــم 
رضــوی در دو هفته اخیر لیــگ برتر  

یک شکســت برابر نامی نــو اصفهان و 
یک تســاوی مقابل شــهروند ســاری را 

تجربه کرد و از صدر جدول به رده ســوم 
سقوط کرد.عملکرد ضعیف این تیم صدر 

جدولی بــا انتقادهایی نیز همــراه بوده 
است. ســرمربی تیم فوتسال خراسان 

رضوی در این باره گفت: در لیگ برتر 
فوتســال امســال تیم آســان و سخت 

وجود ندارد؛ نتایج قابل پیش بینی 
نیست. هیچ کسی انتظار نداشت 
تیم سایپا با رهیاب ملل مریوان 
مســاوی کند. نمی توان تیمی 
را دست کم گرفت و سه دیدار 
بعدی بــرای ما حکــم فینال 
را دارد تــا بــا پیــروزی وارد 
شــویم.  حذفــی  مرحلــه 
فاطمــه شــریف افــزود: 
تیم هــای انتهای جدول 

استرســی بــرای پیــروزی یــا باخــت ندارنــد و از بــازی لذت 
می برند.

وی دربــاره تســاوی برابر شــهروند ســاری، اظهار کــرد: در 
این دیــدار به دلیــل مصدومیــت بازیکنــان و ضعــف دفاعی 
و دروازه بــان به تســاوی برابــر این تیم تــن دادیــم و غافلگیر 
شــدیم.وی تصریح کرد: گاهی روزهای بدی بــرای یک تیم 
رقم می خورد و دیدار با شهروند ســاری از همان روزهاست. 
متاســفانه بعد از واگذاری بازی به نامی نو بــا وجود برگزاری 
جلسات تئوری و تمرینات بســیار، بازیکنان ما از نظر روحی 
و روانی ریکاوری نشدند تا شکســت برابر نامی نو را فراموش 

کنند. در دیدار برابر شــهروند ساری نیز »ســارا شیربیگی« و 
»رویا کالتی« مصــدوم بودند و همین موضــوع مقداری روی 
بازی ما تاثیر گذاشت. وی با اشاره به تیم های قعر جدولی که 
هیچ استرســی ندارند ، تصریح کرد:  تیم هــای انتهای جدول 
همچون شهروند ساری استرسی ندارند و ریسکی در بازی آنان 
وجود دارد.  تیم ساری هفته گذشته مقابل دختران کویر مس 
کرمان و ایــن هفته برابر ما عالــی بازی کرد. ایــن تیم بازیکنان 
خوبی دارد. حق شهروند نیست تا در جایگاه یکی مانده به آخر در 
جدول قرار بگیرد، زیرا بازیکنان این تیم باتجربه هستند و سابقه 

حضور در تیم های ملی را دارند.

جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
خراســان رضوی گفت: شــهدای 
مــا بــزرگ تریــن مــدال قهرمانی 
را بــه دســت آوردنــد. مدالــی که 
شــهدای ما گرفتنــد باالتــر از هر 
مدال جهانی است و جامعه ورزش 
ما به این باور رســیده است. امروز 
بــه فرمــوده رهبر معظــم انقالب، 
ســردار ســلیمانی تنهــا یــک فرد 
نیست که شهید شــده است بلکه 

شهادت او یک فرهنگ است.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، 
فرزاد فتاحــی در مراســم اهدای 
نمادیــن مــدال هــای قهرمانــان 
جهانی و آســیایی اســتان بــه یاد 
سردار شــهید ســپهبد حاج قاسم 
سلیمانی افزود: در کنار هم جمع 
شــدیم تا بار دیگر بخشی از درس 
جوانمــردی و فتــوت را در ورزش 
نشــان دهیم. اگر رشــادت ها و از 
جان گذشتگی های امثال شهید 
ســلیمانی نبــود، مــا ایــن آرامش 
را در کشــور نداشــتیم. در دوران 
دفــاع مقــدس نیــز جوانــان مــا 
زندگی شان را فدا کردند تا ما در 

امنیت زندگی کنیم.
وی ادامــه داد: از همیــن اســتان 
بیــش از 18 هــزار شــهید داریــم 
کــه 400 نفــر از آن هــا شــهدای 

ورزشــکار بودند، همچنین هفت 
شــهید مدافع حرم در این دوران 
داریم و همه این ها نشان می دهد 
که جامعه ورزش ما همچون دیگر 
قشــرهای جامعــه در کنــار نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران قــرار 

دارد.
وی تصریــح کــرد: بــرای ایــن که 
یک قهرمــان بتواند در مســابقات 
کشوری حضور یابد، باید مراحل 
ســختی را بگذرانــد و بــا برتریــن 
های کشــور رقابــت کنــد و بعد از 
آن در مسابقات جهانی و آسیایی 
قــرار گیرد تا بــا رقابت بــا بزرگان 
دنیا بتواند برای کشورش افتخار 
آفرینــی کنــد. ایــن کاری اســت 
بســیار دشــوار و یــک ورزشــکار 
باید حــدود 10 ســال تمرین کند 
تــا بــه ایــن مرحلــه برســد.مدیر 
کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضــوی اضافه کــرد: مــا در میان 
ورزشــکاران آســیایی و جهانــی 
قرار داریم که آمدند تا مدال های 
بسیار ارزشمند خود را به صورت 
نمادین به این شهید بزرگ تقدیم 

کنند.
وی افزود: قــرار بود  هفــت نفر از 
قهرمانان استان مدال های خود 
را به صورت نمادیــن تقدیم کنند 
اما حــدود 15 نفر از ورزشــکاران 

آمدند و 20 مدال بیــن المللی را 
در این جا می بینیم.

فتاحی اظهــار کرد: مــا در حالی 
که تــالش کردیم، مشــهد را برای 
اولین بار برای مســابقات آسیایی 
فوتبال آمــاده کنیم، دشــمنان ما 

و در راس آن ها عربســتان ســعی 
کردنــد کــه ایــن اتفــاق رخ ندهد 
چرا کــه از قــدرت ایــران و حضور 

هوادارانش می هراسند.
وی ضمــن تشــکر از حمیــداوی، 
مالــک تیــم شــهر خــودرو گفت: 

مدیــران  و  مســئوالن  همــه  از 
باشگاه های آســیایی ما که زیر بار 
این ذلــت نرفتنــد  و اقتــدار ایران 
را حفــظ کردنــد، تشــکر می کنم 
چرا که کار بسیار بزرگی را انجام 

دادند.

هفدهمین ســالگرد درگذشــت زنده یاد 
محمداعظــم دیــروز بــا حضــور خانــواده 
مرحــوم ،پیش کســوتان،مربیان و ... در 
بهشت ثامن االئمه )ع( حرم مطهر رضوی 

برگزار شد

 در پی سناریوی حذف ایران از 

میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا 

AFCپیشنهاد   
مالک شهرخودرو: 

را نمی پذیرم

در مراسم اهدای نمادین مدال های قهرمانان به یاد سردار شهید سلیمانی مطرح شد 

مدال شهدا، باالتر از هر مدال جهانی است 

ی
قان

ده
س: 

عک
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از میان خبرها 

گوناگون

برگزاری یادواره 14شهید روستای 
»بردو« تربت جام 

روســتای  بــردو  ۱4شــهید  حقدادی-یــادواره 

تربت جام بــا حضــور امام جمعه،مســئوالن اجرایــی، 
نظامی،انتظامی،خانواده شهدا و ایثارگران  در محل 
مسجدروستا برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی، 
دراین محفل ادبی پس از اجرای سرود، تواشیح، پخش 
کلیپ یادبود شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و 
قرائت وصیت نامه شــهدا، معاون سیاســی سپاه امام 
رضا)ع( گفت:شهدای ایران اســامی آغازگر جنگ 
نبودند بلکه در برابر تجاوزگری هــای مزدوران بعثی 
و اســتکبارجهانی به مقابلــه برخاســتند و ازانقاب، 
کشور و ناموس مردم دفاع کردند.عباسی افزود:شهدا 
استکبارستیز بودند و اشراف گرا نبودند آن ها عقیده 
داشــتند در ســخت ترین شــرایط می توانند بسازند و 
دشــمن را نابود کنند.وی تصریح کرد:ممکن اســت 
انســان براثر تصادف یا ســرطان جان خود را از دست 
بدهد، اما چه خوب اســت کــه درراه معبودش جانش 
را فدا کند.درپایان مراســم، از خانواده شــهدا تجلیل 
و تکریــم به عمــل آمــد ومزارشــهدا با حضور شــرکت 

کنندگان عطرافشانی و گلباران شد.

فرماندار تایباد خبرداد: 

معطل ماندن کامیون های حامل بار 
در مرز دوغارون به دلیل بارش برف 
هزار دســتگاه کامیون  در گــذرگاه مــرزی دوغارون 
توقــف کــرده انــد تــا در صــورت مســاعدت طــرف 
افغانســتانی از مرز ایران خارج و وارد کشور همسایه 
شوند.به گزارش  خبرگزاری صدا وسیمای خراسان 
رضوی، فرماندار تایباد  گفت: معطلی این خودروهای 
باربــری در مــرز دوغــارون ناشــی از بــارش بــرف در 
مــرز افغانســتان و نبــود زیرســاخت هــای الزم برای 
پذیرش کامیون های ترانزیتی و صادراتی در گمرک 
افغانستان است.سیاح به فعالیت ۱0 واحد باسکول 
در گمرک منطقه ویژه اقتصادی و نیز بازارچه مرزی 
دوغــارون در خــاک ایران برای تســهیل و شــتاب در 
اعزام کامیون های ترانزیتی و صادراتی اشاره و بیان 
کرد: این در حالی اســت که گمرک افغانستان در آن 
ســوی مرز تنها یک دستگاه باســکول در اختیار دارد 
و همین موضوع باعث معطلی کامیون ها پشــت مرز 
شده است.وی اظهار کرد: در مذاکراتی با مسئوالن 
گمرک افغانســتان به منظور افزایش فعالیت در این 
گذرگاه مرزی زمان کاری گمرک دوغارون از ساعت 

هفت صبح تا هشت شب افزایش یافته است.

تکذیب شایعه فوت 2نفر براثر 
آنفلوآنزا در گناباد 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی گناباد شایعه فوت دو تن در این شهرستان 
دربرخی کانال ها و فضای مجازی را به دلیل ابتا 
به بیمــاری آنفلوآنزا تکذیــب کرد.دکتر باذلی در 
گفت و گو با  ایرنــا افزود: مطالب مطرح شــده در 
برخی کانــال های تلگرامی مبنی بــر فوت دو زن 
به علت ابتا به بیماری آنفلوآنزا در گناباد صحیح 
نیست و هم اکنون مشکلی از نظر بیماری آنفلوآنزا 
در شهرستان های گناباد و بجستان وجود ندارد. 
دانشگاه علوم پزشــکی گناباد و مراکز بهداشتی 
و درمانــی در آمادگــی کامل برای ارائــه خدمات 
بــه متقاضیان هســتند.وی افــزود: بعــد از انجام 
نمونه بــرداری از دو متوفای اخیر و ارســال آن به 
آزمایشگاه و بررســی دقیق مشخص شد که علت 
فوت آن ها ابتــا به آنفلوآنــزا نبوده اســت و بر اثر 
بیماری دیگری فــوت کرده اند.رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی گناباد از مردم و  به خصوص افراد 
در معــرض خطر و آســیب خواســت کــه در فصل 
سرما و همزمان با موج دوم آنفلوآنزا با رعایت نکات 
بهداشــتی و خود مراقبتی نظیر شســت و شــوی 
مکرر دست ها، خودداری از تماس نزدیک با افراد 
بیمار، واکسیناسیون و زدن ماسک، در پیشگیری 

از این بیماری سهیم باشند.

دستگیری عامل برداشت غیر 
مجاز از حساب بانکی در تربت جام 
حقدادی-فرمانده انتظامی تربت جام گفت: عامل 

برداشــت های غیر مجــاز از حســاب بانکی یکی 
از شــهروندان تربت جامی در تهران شناسایی و 
دستگیر شد.ســرهنگ قهســتانی افزود: در پی 
شــکایت یکــی از شــهروندان مبنی بر برداشــت 
غیرمجاز پنج میلیون و ۵00هزار ریال از حساب 
بانکی اش توســط افراد ناشــناس، پلیــس فتا با 
تحقیقات به عمــل آمده متوجه شــد، فردی طی 
ســه فقره تراکنش اینترنتی از حســاب شاکی به 
صورت غیرمجاز برداشت کرده است.وی اضافه 
کرد:پلیس فتا متهم را در استان تهران شناسایی 
کرد و با دســتور قضایی، پرونده برای دستگیری 
متهم به صورت نیابتی به دادسرای تهران ارسال 

و نامبرده دستگیر شد.

1300 قلیان در طرقبه شاندیز 
معدوم شد 

میثــاق اشــرافیان /  بــه مناســبت روز هــوای پــاک 

در محــل کاتــه قنبــر شهرســتان طرقبــه بیش 
از هــزار و 300 قلیــان امحــا و معــدوم شــد.به 
گزارش خراســان رضوی مدیر شــبکه بهداشت 
و درمــان شهرســتان طرقبه شــاندیز در این باره 
گفت:جمع آوری قلیان ها از کافه ها و رستوران 
ها با هدف ســوق دادن جوانان به سمت کاهش 
مصرف  دخانیات اســت . فرید رضــا صحی زاده 
با اشــاره به مضرات مصــرف قلیــان تاکید کرد: 
برخــاف تصور عامه مــردم، قلیان نیــز همچون 
ســیگار و دیگر اقام دخانی برای سامتی مضر 
و یکی از عوامل بروز و افزایش انواع ســرطان ها 
در انســان اســت. وی با بیان این که مســئولیت 
حفظ ســامت افراد جامعه یک وظیفه همگانی 

است، متذکر شــد:یقینا یک یا دو سازمان و نهاد 
متولی قادر نخواهند بود در این زمینه گام مهمی 
بردارند.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
طرقبه شاندیز با اشاره به اهمیت حوزه تحقیق و 
پژوهش و آموزش در بحث پیشــگیری و مقابله با 
مصرف دخانیات تصریح کرد: در برخورد با پدیده 
استعمال قلیان با اقدامات ایجابی و سلبی راه به 
جایی نخواهیم بــرد و باید برای تحقق این هدف 
بــا هماهنگی هــای بین بخشــی و بــه کارگیری 
تمامی عوامل و امکانات اقدام کرد . صحی زاده 
در پایان ســخنانش یادآور شــد: همــگان چه در 
جایگاه مسئول یا در نقش شهروند باید با پذیرش 
مســئولیت در جهت توســعه ، پیشــرفت و بهبود 
فرهنگ سامت در کنار دیگر بخش ها همچون 
صدا و ســیما ، آمــوزش و پرورش ، دانشــگاه و... 

گام بردارند.

تکمیل 40 درصد پروژه های عمرانی 
بردسکن تاپایان امسال 

حقدادی -رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:با تایید مرگ 

مغزی زن  30ساله تربت جامی توسط پزشکان بیمارستان سجادیه 
واعام رضایت والدین با اهدای عضو، زندگی سه بیمار نیازمند به عضو 

نجات یافت.دکتر افکار با تشکر و قدردانی از خانواده مرحوم که با اهدای اعضای بدن عزیزشان به 
دیگر بیماران زندگی دوباره ای بخشیدند، افزود:بعد از هماهنگی های الزم با بیمارستان منتصریه، 
بیمار به مشهد اعزام و اعمال جراحی اهدای عضو مرحوم فاطمه دخداد با موفقیت انجام شد. کبد 

وی به مرد۵۵ ساله پیوند شد و قرنیه و پوست اهدا کننده در نوبت پیوند قرارگرفت.

۱7 میلیارد ریــال غرامت ســیل و حوادث طبیعی امســال در قالب 
کمــک باعــوض و تســهیات ارزان قیمت بــه کشــاورزان جغتای 

پرداخت شد.مدیر جهاد کشاورزی جغتای به  ایرنا گفت: از این مبلغ  9 میلیارد و 400 میلیون 
ریال کمک باعوض به کشــاورزان خسارت دیده از ســیاب و بارش تگرگ بهار امسال جغتای 
وهمچنین هفت میلیارد و ۶00 میلیون ریال تسهیات کم بهره برای جبران خسارت های بخش 
کشــاورزی به بهره برداران زراعی و باغی جغتای پرداخت شد.وی اضافه کرد: این کمک های 

باعوض و تسهیات کم  بهره به 24۱ بهره بردار بخش کشاورزی پرداخت شد.

علی نــوری- معاون برنامه ریــزی وامور عمرانی فرمانداربردســکن 

اعام کرد: تاپایان امسال 40 درصد پروژه های عمرانی شهرستان 
بردسکن تکمیل و بهره برداری خواهد شد. عصمتی مقدم گفت: سهم بردسکن از اعتبارات 
نفت، توازن منطقه ای، تملک دارایی و بحران بیش از 29 میلیارد تومان است که تاکنون 37 
درصد این اعتبارات تخصیص یافته است. وی با بیان این که این اعتبارات صرف ۱30 پروژه 
در 2۱ سرفصل شده است، افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه ها باالی ۵0 درصد است و 

تاپایان امسال 40 درصد از پروژه ها تکمیل خواهد شد و به بهره برداری خواهد رسید.

پرداخت1۷ میلیارد ریال تسهیالت 
به کشاورزان جغتای

اهدای اعضای بدن بیمارتربت جامی 
به 3 بیمار زندگی دوباره بخشید

سوژه ها و خبرها

وحید تفریحی- اجرای طرح L.E.Z برای آخرین 

بار تا 2۶ بهمن به تعویق افتاد ؛ این یعنی اگر می 
خواهید نقشی در کاهش آلودگی هوای مشهد 
داشته باشــید و از طرفی از جریمه ای که در این 
طرح بــرای خودروهای بــدون معاینــه فنی در 
نظر گرفته شــده یعنی هر 24 ســاعت ۵0 هزار 
تومان پیشگیری کنید، 2۶ روز فرصت دارید تا 
با مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو، اقدام به 
دریافت معاینه فنی کنید. آن طور هم که معاون 
عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
اعام کرده است، این تاریخ دیگر تمدید نخواهد 
شــد و آخرین مهلت برای شــهروندان مشهدی 

و افرادی است که در این شهر تردد می کنند.

درخواست شهروندان و صف های طوالنی 	 
کاظمی معاون شــهردار مشــهد در ایــن زمینه به 
»خراسان رضوی« می گوید: با توجه به درخواست 
های بی شمار شــهروندان مخصوصا شهروندان 
شهرســتان های همجوار مثل چناران، فریمان، 

طرقبه شاندیز از اســتانداری و فرمانداری ها و با 
توجه به تعداد بســیار زیاد خودروهــا و صف های 
طوالنی کــه در مراکز معاینــه فنی مشــهد ایجاد 
شده است، با موافقت اســتانداری، پلیس راهور 
و شهرداری مشــهد، قرار بر این شد طرح کاهش 
آلودگــی هــوا یــا همــان L.E.Z از 2۶ بهمــن ماه 
اجرایی شود و رانندگان تا آن زمان فرصت دارند 
بــا مراجعه بــه مراکــز معاینه فنــی خــودرو اقدام 
بــه دریافــت معاینه فنــی کننــد.وی مــی افزاید: 
خودروهای شــخصی که ســال تولیدشان 94 به 
پایین است و همچنین تاکسی هایی که یک سال 
از تولید آن ها گذشــته حتما باید به مراکز معاینه 

فنی خودرو مراجعه کنند.

پیامک هشداری اطالع رسانی به 	 
خودروهای فاقد معاینه فنی

کاظمی یادآور شــد: تــا 2۶ بهمــن، تمام پاک 
های عبوری در مشــهد از طریق دوربین ها ثبت 
و ضبط می شــود و برای مالــک خودروهایی که 

معاینه فنی نگرفته و در ســامانه ملی ثبت نشده 
انــد پیامــک هشــدار ارســال خواهد شــد. این 
پیامــک صرفا به منظــور اطاع رســانی و تاکید 
برای مراجعه فرد بــه مراکز معاینه فنی اســت و 
پیامک جریمه نیست. وی تاکید کرد: تاریخ 2۶ 
بهمن برای اجرای طرح L.E.Z دیگر قابل تمدید 
نیســت و حتما اجرایــی خواهد شد.»هدشــی« 
رئیس اداره راهبــری و نظارت بــر مراکز معاینه 
فنی شهرداری مشــهد نیز پیش از این در گفت 

وگو با »خراســان رضــوی« از احتمــال افزایش 
دوباره ساعت کاری مراکز معاینه فنی خودروها 
در مشــهد گفته و اعام کرده بود: از چهارشنبه 
هفته گذشته ســاعت کاری مراکز معاینه فنی تا 
۸ شــب تمدید و به مراکز هم اعام شده است تا 
آخرین نفری را که در صف حضور دارد، پذیرش 
کنند. این برنامه را ادامه می دهیم و بررسی هم 
می کنیم که اگر این نیاز وجود داشــت، ساعت 

کاری را بازهم افزایش دهیم.

L.E.Z چیست؟	 
طــرح L.E.Z با هدف بهبود کیفیــت هوا برنامه 
 Zone مخفف عبــارت LEZ ریزی شــده و لغت
Emission Low است که در فارسی به منطقه 
انتشار کم آالیندگی معروف است. در این طرح 
دوربین های شهری اطاعات مربوط به پاک 
خودروها را برای اســتعام به سایت سیمفا که 
اطاعات خودروهای دارای معاینه فنی در آن 
ثبت شده است، ارسال می کنند و اگر بر اساس 
این استعام ، خودرو معاینه فنی نداشت اعمال 
قانون و جریمه می شود. طرح کاهش آلودگی 
هــوا )L.E.Z( به صــورت رســمی در مشــهد از 
2۶ بهمــن اجرایی مــی شــود و بر این اســاس 
دارندگان خودرو هــای فاقد معاینه فنی روزانه 
به مبلغ ۵0 هزار تومان جریمه خواهند شد، آن 
طور که مســئوالن و متولیان اجــرای این طرح 
اعام کــرده اند، بــا اجــرای L.E.Z پیش بینی 
می شود آلودگی هوای مشهد 20 تا 2۵ درصد 

کاهش داشته باشد. 

اجرای طرح L.E.Z تا 26 بهمن به تعویق افتاد

فرصت 26 روزه برای پیشگیری ازجریمه روزانه 50 هزار تومانی

شــعبانی-انتقاد اعضــای شــورای شــهر تربــت 

حیدریه از همراهی نکردن مسئوالن با سرمایه 
گذاران بخش خصوصی، مهــم ترین موضوعی 
بود کــه در صحــن علنــی شــورا مطرح شــد.به 
گزارش خراســان رضوی،ســید مهدی وقفی، 
رئیس شــورای شــهر تربت حیدریه گفت: سال 
هاســت که در شــهر موضوع حمایت از سرمایه 
گــذاران در همــه حوزه هــای مدیریتــی مطرح 
اســت، اما همــه در حد حرف و شــعار بــوده و به 
ندرت مــی توان ســرمایه گذاری در شــهر یافت 
که بــا حمایت همه جانبــه مدیران همراه شــده 
و بــا کمتریــن دغدغــه و مشــکل کار بــه نتیجــه 
رســیده باشــد.وی افزود: نوع رفتار مسئوالن، 
بوروکراســی های اداری پیچیده و دست پاگیر 

و ســنگ اندازی بنــا به برخــی دالیل سیاســی 
همیشه مانع به نتیجه رسیدن پروژه هایی است 

که بخش خصوصی به آن ها ورود کرده است.

باید برای سرمایه گذاران مشوق ایجاد شود	 
 یاری، رئیس کمیســیون اصنــاف و محات نیز 
گفت: نبود تیم تخصصی و زبده در واحد حقوقی 
شهرداری برای عقد قراردادهایی که هم منافع 
شهر و شــهرداری و هم منافع ســرمایه گذاران 
را تامین کند، نقیصه ای اســت که باید مرتفع و 
تیم حقوقی شــهرداری با اســتفاده از مشاوران 
حقوقی کاربلد تقویت شود.وی بیان کرد: باید 
برای حضور سرمایه گذاران مشوق هایی تعریف 
شود و مدیران شــهری نیز با همدلی و همراهی 

با بخش خصوصی از اعمال قوانین خشک و بی 
روح جلوگیری کنند و انعطاف داشته باشند.

سرمایه گذاران عجوالنه تصمیم نگیرند	 
مصطفوی دیگر عضو شــورا بیان کرد: ســرمایه 
گــذاران نبایــد به صــرف وعــده های شــفاهی 
مدیران یا اشخاص، عجوالنه اقدامی بکنند بلکه 
باید با قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند و از 
وکای مجرب در عقد قراردادهای خود استفاده 
کنند تا متضرر نشوند.وی گفت: همه اقدامات 
باید مستند و با دســتورات کتبی مدیران باشد 
و ســرمایه گذاران حتما به ایــن موضوع اهتمام 
داشته باشند تا در صورت بروز اختاف بتوانند 
حــق و حقوقات خــود را بگیرند.وطن دوســت، 

رئیس کمیسیون خدمات شــهری شورای شهر 
اظهار کرد: شــورای شــهر تا آن جا کــه به لحاظ 
قانونی می توانسته با سرمایه گذاران همکاری 
داشته و حتی رایزنی هایی نیز در همه حوزه ها با 
مدیران مربوط برای تسهیل در امور انجام داده 
اســت.وی بیان کرد: البته کاستی ها و نداشتن 
نظارت کافی در این حوزه از سوی شوراهای شهر 
در همه ادوار وجود داشته است که باید بپذیریم 
و برای رفع آن بکوشیم.مهسا رمضانپور، رئیس 
کمیســیون عمران شــورای شــهر اضافــه کرد: 
راهنمایی های غلط به سرمایه گذاران و حرکت 
در مسیر اشتباه و خارج از قوانین همیشه موجب 
ضرر ســرمایه گذاران بوده و باعث شــده وجهه 
شهر در این زمینه مخدوش شود.وی گفت: باید 

در همه حوزه ها برای حضور ســرمایه گذاران، 
چه بومی و چه غیر بومی، نقشه راهی تدوین و بر 

اساس آن اقدام شود.

حمایت سرمایه گذاران با آن چه باید باشد 	 
فاصله دارد

محمد امانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شــهر در ایــن خصوص گفــت: نحــوه حمایت از 
سرمایه گذاران در شــهر تربت حیدریه با آن چه 
باید باشــد فاصله دارد و باید در شــرایط کنونی 
که مدیریت شــهری توانــی برای اجــرای پروژه 
های عمرانی، تفریحی و زیباسازی ندارد، بیش 
از پیش بــا بخش خصوصــی همــکاری و از آنان 

حمایت کند.

باگذشــت چنــد روز از ســیل وحشــتناک 
درسیســتان وبلوچســتان، ارســال کمک 
های نقدی وغیرنقدی از شهرســتان ها به 
مناطق ســیل زده ادامــه دارد.رئیس اداره 
صنعت،معــدن وتجارت چناران از ارســال 
نخســتین محموله کمک هــای غیر نقدی 
از ســوی واحدهــای تولیــدی شهرســتان 
بــه مناطــق ســیل زده اســتان سیســتان 
وبلوچســتان خبر داد. بیاتی قلــه زو افزود: 
ایــن کمــک هــا شــامل انــواع شــیر و آب 
آشــامیدنی به ارزش حدود یــک میلیارد و 
20میلیون ریال بود که یک شــنبه گذشته 
از ســوی گروه تولیدی عالیس به وسیله دو 
دســتگاه  تریلی به مقصد اســتان سیستان 
و بلوچستان ارسال شــد. وی  افزود: کمک 
های حوزه صنعت، معدن، اصناف وبازاریان 
چنــاران از ســوی تشــکل هــای صنفــی 
وصنعتــی چنــاران، در حــال جمــع آوری 
هستند به زودی به مناطق سیل زده جنوب 
شرق کشور ارسال می شــود. رئیس اداره 
صنعت، معدن وتجارت شهرستان چناران 
همچنین گفت: در اقدامی خداپســندانه، 
تعــدادی از کارکنــان ایــن اداره یک تا ســه 
روز حقوق خود را به سیل زدگان در جنوب 

شرق کشور هدیه کردند. 

کمک های مردم به سیل زدگان فردا 	 
ازمزار شیخ احمدجامی ارسال می شود

همچنین مسئول مرکز نیکوکاری ژنده پیل 
مجموعه مزار شــیخ االســام احمــد جامی 
گفت: کمــک هــای انســان دوســتانه مردم 
تربت جام  به سیل زدگان اســتان سیستان  

و بلوچستان که توســط خدمت گزاران مرکز 
نیکوکاری ژنده پیل مزارشیخ االسام احمد 
جامی جمع آوری شــده امروز ســه شــنبه به 
مناطق سل زده  ارسال می شود.دکتر جامی 
افزود: کمک های جمع آوری شده که تاکنون 
شــامل 20تن آرد،۸00تانکــر ۵00لیتری 
آب،۱00 دســتگاه چــراغ آتــرا،۶00 تخته 
موادغذایی،700پــک   ســبد  پتــو،۸00 
بهداشــتی ،۱200دســت رختخــواب، یک 
کامیون پوشــاک، شــش تخته فــرش و دیگر 
اقام مورد نیاز ســیل زدگان است، فردا سه 
شنبه از محل مزار شیخ جام  به مناطق سیل 

زده ارسال می شود.

ارسال کمک های مردمی بایگ به 	 
مناطق سیل زده سیستان وبلوچستان

مردم بایگ نیز دراقدامی تحســین برانگیز 
تاش کردند با کمک های انسان دوستانه 
خــود بــه شــکلی بــا مــردم ســیل زده ابراز 
همــدردی کنند.بخشــدار بخــش بایــگ 
درهمیــن زمینــه درخصوص کمــک های 

مردمی این بخش گفت: یک محموله کمک 
های مردمی بخش بایگ که به همت مردم 
ومســئوالن یکی از معادن بخــش به ارزش 
ریالی ۸00 میلیون ریال جمع آوری شــده 
بود، پس ازبارگیری به این مناطق ارســال 
شد.»حســین خوش طینــت« افــزود: پتو، 
موکت، موادغذایی وچــراغ گرمایی از مهم 
تریــن اقامی بود که بــا توجه به نیــاز مردم 
سیل زده دراین محموله ارسال شد.گفتنی 
اســت، کمک های مردمی بایگ ظرف 4۸ 
ساعت آینده دربین سیل زدگان سیستان 

توزیع خواهد شد.

اهدای کمک ۵۰ میلیون ریالی مردم 	 
فخرآباد به سیل زدگان سیستان و 

بلوچستان
  مبلــغ ۵0 میلیــون ریــال توســط خیــران 
روســتای فخرآبــاد و همچنیــن مبلــغ 20 
میلیــون ریــال کاالهــای ضــروری توســط 
خیران روســتای درزآب از توابع بجستان، 

به مردم سیستان و بلوچستان اهدا شد.

ارسال کمک های نقدی وغیرنقدی ازاستان برای سیل زدگان 

انتقاد اعضای شورای شهرتربت حیدریه ازهمراهی نکردن مسئوالن با سرمایه گذاران 
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مسجد جامع اردستان
مسجد جامع اردستان، نخستین مســجد دوطبقه تاریخ اسالم و دومین مســجد چهار ایوانی جهان 
اسالم است که در قرن ششــم و در دوره ســلجوقیان با فرم اولیه شبستانی ســاخته شد. این مسجد 
که از کهن ترین مساجد ایران اســت، توسط اســتاد محمود اصفهانی معماری شده. صحن مرکزی 
)میانســرا(، شبســتان های ســتون دار در ۴ ســمت حیاط، دیــوار خشــتی محصور کننده، ســر در، 
نوشته های کوفی آجری و تزیینات شیوای گچبری از ویژگی های این بنا به شمار می رود که آن را به 
ممتازترین ابنیه دوره سلجوقی تبدیل کرده است. مسجد جامع اردستان، در مرکز محله محال شهر 

اردستان واقع در شمال استان اصفهان قرار گرفته است.

بریده کتاب

برای انجــام آخرین مراحل ثبت نــام به پایگاه 
»مقــداد« مــی روم. پایــگاه بی انــدازه شــلوغ 
اســت. داوطلبان از نوجوانان کم سن وســال 
تا مــردان پیر پشــت خمیــده، بــرای ثبت نام 
هجــوم آورده انــد. در صفــی طویــل از هــم 
ســبقت می گیرند که صف گوشت و تخم مرغ 
نیســت! صف مشــتریان مجاهدی اســت که 
کاالی جانشــان را بــه صاحــب کاال عرضــه 

می کنند، ان ا... اشتری 
من المومنین...، خداوند 
مؤمنیــن  جان هــای 
بهشــت  بهــای  بــه  را 
می کنــد.  خریــداری 
بچه هــا خوشــحال اند  و 
خوشــحال  مضطــرب! 
که باالخــره رضایت پدر 
و مــادر را جلــب کــرده 
»ســپاهیان  صــف  در  و 

محمــد)ص(« قــرار گرفته انــد و مضطــرب از 
بابت نرسیدن نوبت.

جشن حنابندان
محمدحسین قدمی

دیالوگ ماندگار
دنیا پر از آدم های تنهایی است که از پیشقدم 

شدن، می ترسند!
دان شرلی کتاب سبز
کارگردان: پیتر فارلی

مهارت یک دقیقه ای

چگونه پروانه کسب بگیریم؟
پروانــه کســب، مجوزی اســت برای شــروع 
و ادامه کســب  و کار کــه به صــورت موقت یا 
دایم به فرد یا افراد صنفی اهدا می  شــود. به 
قوانین مرسوم برای شــروع فعالیت کسب و 
کار، جواز کســب گفته می شود؛ این قوانین 
برای آن اســت کــه فعالیت های مشــاغل در 
جامعه، در چهار چوب مشخصی انجام شود، 
بنابراین آشنایی با این اصول و گرفتن پروانه 
کسب برای تمام افرادی که مایل به فعالیت 
اقتصادی هستند، ضروری است. برای ثبت 
نام پروانه کسب به سامانه صدور پروانه کسب 
مراجعه کنید و اسکن مدارک الزم را ارسال 
کنید، در ادامه، شــما با داشتن کد رهگیری 
می توانید دیگر فعالیت های خود را پیگیری 
کنید. کارشناســان نیز وظیفه دارند در این 
زمینه راهنمایــی های الزم را انجــام دهند. 
طــی ۱۵ روز بعــد از اقدام بــه ثبت نام شــما 
در ســامانه، جــواز کســب نیز صــادر خواهد 
شد و از طریق پســت الکترونیکی برای شما 
 ارسال می شود. پروانه اولیه ای که در یافت 
می کنید، پروانه کسب موقت نامیده می شود 
که تنها یک  بار صادر می شود و به مدت  یک 
سال اعتبار دارد. شما باید پس از پایان یافتن 
این یک سال، برای گرفتن پروانه کسب دایم 
اقــدام کنید کــه اعتبــار آن نیز به مــدت پنج  

سال است.

ضرب المثل فارسی
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

اشــاره مختصــری به یــک موضوع، کــه از آن 
بتوان به مطالب و معانی فراوانی پی برد.

دیکشنری

Conclude
تمام کردن، به پایان رساندن، انجام دادن

The committee concluded the 
meeting

کمیته جلسه را به پایان رساند
Most people are happy when they 
Conclude their work for the day.

 بیشــتر افــراد وقتــی کار روزانه خــود را تمام 
می کنند، خوشحالند.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه95 سوره کهف می خوانیم:

ٍة  ی َخْیــٌر َفَأِعیُنوِنــی ِبُقَوّ ی ِفیــِه َرِبّ ِنّ َقاَل َما َمَكّ
َأْجَعْل َبْیَنُكْم َوَبْیَنُهْم َرْدًما

چــه  آن  گفــت:  پاســخ(  در  )ذوالقرنیــن 
پروردگارم در آن به من قدرت داده، )از كمك 
مالی شــما( بهتر اســت. پس مرا بــا نیرویی 
كمك كنید تا میان شــما و آنان سّدی محكم 

بسازم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   از دیدگاه اولیای الهــی، همه  امكانات از 
خداست.

   پیامبران بــرای رســالت و هدایت مردم، 
درخواست پول و مادیات از آنان نداشتند.

   امكانات مردمی را در راه مصالح آنان باید 
به كار گرفت.

   برای رســیدن به هدف، عــالوه بر طرح و 
تقاضــا و بودجــه، هّمت و مشــاركت مردمی 

نیز الزم است.
   گاهی به جای كمك های مالی باید نیروی 

انسانی را به كمك طلبید.
   تركیب آهن و مس )آلیاژ ســازی(، ابتكار 

انبیاست.
   محكم كاری و بی نقص انجام دادن كارها، 

شیوه  انبیاست.
   در حــّل مشــكالت اجتماعــی، همیاری 

مردمی كه صاحبان درد هستند، الزم است.

ضرب المثل خارجی
   ترکی:  بیماری که امیدش را از خدا قطع 

نکرده، نمی میرد.
   آلمانی: شــهر رم یک روزه ســاخته نشده 

است.
   فرانسوی:  قبــل از سخن گفتن، به مدت 

طوالنی فکر کن.

معرفی کتاب

 »چراغ ها را 
من خاموش می کنم«

خامــوش  مــن  را  هــا   »چــراغ 
می کنــم«، یکی از پرفــروش ترین 
رمان هــای معاصــر و نوشــته زویا 
پیرزاد اســت. داســتان این کتاب 

در دهه ۱3۴0 می گذرد و فضای آبادان قبل 
از انقالب را ترسیم می کند، قهرمان این کتاب 
زنی ارمنــی به نــام »کالریس آیوازیان« اســت 

کــه از روابط خانوادگــی خویش، 
فرزنــدان دو قلو و دنیــای عاطفی 
آن ها ســخن می گوید، تالش این 
زن بــرای انس گرفتن بــا محیط، 
بن مایه دیگر این داســتان اســت 
و ارمنــی بــودن شــخصیت هــای 
آن  هــای  جذابیــت  بــه   رمــان، 
 مــی افزایــد . »چــراغ هــا را مــن خامــوش 
می کنم«، توسط نشر مرکز برای نخستین بار در 

سال ۱380 منتشر شد.

علم به زبان ساده

اِرگونومی، علم تطبیق انسان با محیط کار
 ارگونومی، كوششــی اســت در جهت تناسب 
كار با انســان. این دانش با بــه کار بردن علوم 
آناتومیک، فیزیولوژیک و روان شناختی انسان 
در طراحــی عناصر مختلــف محیــط کاری به 
 کاهــش اختــالل هــای اســکلتی عضالنــی و 
آسیب های ناشی از کشیدگی عضالنی کمک 
می کنــد و افزایــش بهــره وری در محیط های 
کاری را در پــی دارد، ارگونومی را مهندســی 

انسان هم می نامند. 
این دانش، ظرفیت ها و توانمندی های انسان 

را بررســی می کند و اطالعات حاصل شده را 
در طراحی شــغل ها، فراورده ها، محیط های 
کار و تجهیزات، به کار مــی بندد تا به باالرفتن 
سطح ایمنی و بهداشت در محیط کار، تطبیق 
کار بــا کارگر بر اســاس ویژگی های جســمی 
فرد، رضایت شــغلی و بهبود بهــره وری کمک 
کند. یکی از اصول ساده ارگونومی، می گوید: 
تمام کارها در محیط کار، باید به گونه ای انجام 
گیرد که باعــث کاهش میــزان اضطراب های 

جسمی، روحی و روانی شود.

حکایت

دعای مادر
از بایزید بسطامی، عارف بزرگ، پرسیدند: این 
مقــام ارزشــمند را چگونه یافتی؟ گفت: شــبی 
مادر از من آب خواســت. نگریستم، آب در خانه 
نبــود. کــوزه برداشــتم و به جــوی رفتــم که آب 
بیاورم. چون باز آمدم، مــادر خوابش برده بود. 
پس با خویش گفتم: »اگر بیدارش کنم، خطاکار 

خواهم بود.« آن گاه ایستادم تا مگر بیدار شود. 
هنگام بامداد، او از خواب برخاست، سر بر کرد 
و پرسید: چرا ایستاده ای؟ قصه را برایش گفتم. 
او به نماز ایســتاد و پس از به جــا آوردن فریضه، 
دست به دعا برداشت و گفت: »خدایا! چنان که 
این پسر را بزرگ و عزیز داشتی، اندر میان خلق 

نیز او را عزیز و بزرگ گردان.«
بستان العارفین

سه شنبه
اول بهمن 1398

25 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4329

1 بهمن 1353 | سالروز وفات دکتر محمدقریب21 ژانویه 1899 | نخستین خودروی »ُاپل« ساخته شد
در چنین روزی، كارخانه آدام ُاپل آلمان، نخستین دستگاه خودروی ساخت خود را به معرض 
تماشای عمومی گذاشت. این كارخانه قبال قفل، چرخ خیاطی و دوچرخه تولید می كرد. »اپل« 

در دهه ۱970 در ایران مونتاژ می شد و با نام »شورلت ایران« به فروش می رسید.

دکتر محمد قریب بنیان گذار طب نوین اطفال در ایران و از بنیان گذاران بیمارستان مرکز 
طبی کودکان بود. او موفق به دریافت نشان دانش و نشان درجه اول فرهنگ و نشان عالی 

لژیون دونور از دولت فرانسه شد. او بر اثر سرطان درگذشت.

یک روایت، یک درس
نشانه مرتبه و بزرگواری علی)ع(

پیامبر اکرم)ص( این آیه را تالوت کردند: »آنان كه ایمان آورده اند و اعمال صالح انجــام داده اند، البّته خداوند برای آن ها موّدت و 
محّبتی قرار می دهد.« )مریم.96( سپس فرمود: »قرآن بر چهار ربع نازل شده اســت؛ یک چهارم آن دربارۀ ما اهل بیت)ع( است، 
ُربعی از آن دربارۀ دشمنان ما و ربعی حالل و حرام است و ربعی فرایض و احكام و خداوند راجع به علی)ع(. آیات كریمه و شریفه ای 
مناقب ابن شهرآشوب كه داللت بر بزرگواری و علّو رتبت او می كند.« 
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مطالعه این صفحه

 جایگاه تماشاچیان فوتبال 
در هند فروریخت

جایــگاه  یــک  فروریختــن   | اســپوتنیک 
تماشــاگران فوتبال در هند، ۵0 نفــر را راهی 
بیمارستان کرد. یکی از دیدار های پرهیجان 
فوتبالی در هند در حالی برگزار شــد که برای 
تماشــاگران، جایــگاه موقتــی در نظــر گرفته 
شده بود و این جایگاه، حین بازی فروریخت و 
۵0 نفر از هواداران را راهی بیمارســتان کرد. 
این دیدار فوتبالی در جنوب غربی هند برگزار 
می شد و تماشاگران آسیب دیده، بالفاصله به 
بیمارستان منتقل شدند تا مداوا  شوند. آخرین 
خبرها حاکی از آن است که خوشبختانه هیچ 
یک از صدمه دیدگان این حادثه، آسیب جدی 

ندیده  و روند درمان در حال انجام است.

 فروریختن پل معلق اندونزی 
با جاری شدن سیل 

تی آر تی | در اندونزی به دلیل جاری شــدن 
سیل، یک پل معلق فرو ریخته و هفت نفر جان 
خود را از دســت داده انــد . این پــل معلق در 
ایالت بنــگ کولو در منطقه کائور واقع  شــده 
و در حالی که بیــش از 20 نفر از روی آن عبور 
می کردنــد، به دلیل جاری شــدن ســیل فرو 
ریخته و موجب مرگ هفت نفر و مفقود شدن 
سه  نفر دیگر شده است. از سوی دیگر سازمان 
هواشناسی، اقلیم و ژئوفیزیک این کشور در 
زمینه بارش باران شدید در 23 ایالت هشدار 
داده و اعالم کرده که ممکن است بارش باران 
تا 23 ژانویه ادامه یابد و موجب جاری شــدن 

سیل لحظه ای و صاعقه شود.

 کمک ۴۷ هزار دالری اوئن 
به  آتش سوزی  استرالیا

ایندیپندنت | اوئن کولی، دختری 6 ســاله 
اســت که با ســاختن و فروش مجســمه های 
ِگلی کواال، مبلــغ ۴7 هــزار دالر جمع آوری 
کرده تا به مهار آتش سوزی در استرالیا کمک 
کند. اوِئــن که اهل ماساچوســت اســت، دو 
هفته پیش متوجه شد که در آتش سوزی های 
استرالیا، یک میلیارد حیوان از جمله کواال، 
کشــته شــده اند، برای همین تصمیم گرفت 
برای هر کســی که به او ۵0 دالر کمک کند، 
یک کواالی ِگلی بفرستد و با پول فروش این 
مجسمه ها، به مهار آتش سوزی کمک کند. 
اوئن می خواهد از طریق فروش کواالها، سه 

میلیون دالر اعانه جمع کند.

زنگ تفریح

گای الرامــی، هنرمندی مونترالی اســت که با حک کردن نقــش ها روی صفحــات کتاب ها و دایرۀ 
المعارف های قدیمی که قابل استفاده نیستند، به دنبال کشف معانی هنری تازه است. این هنرمند، 
حکاکی های توپوگرافی را با طرح های فرورفته و گودبرداری شده بر کتاب ها خلق می کند. آخرین 
پروژه های الرامی، منبت کاری هایی هستند که کوه را مرتفع و در سمت دیگر دره ای را با پشته های 
colossal خزه ای پایین می برند. 

4 گوشه ایران

 زورگویی؛ علت یک مورد 
از 8 مورد خودکشی جوانان 

ایندیپندنت | دانشــمندان داده های 220 
هزار بزرگ ســال ۱2 تا ۱۵ ساله از 83 کشور 
دنیا را بررسی کرده  و به این نتیجه رسیده اند 
کــه کتــک کاری و قلدرمآبــی از عوامل اصلی 
خودکشــی جوانان سراســر جهان اســت. در 
واقع علت اصلی خودکشی بیش از یک نفر از 
هر هشت جوانی که خودکشــی  می کنند در 
سراســر دنیا، به همین موضوع بازمی گردد. 
هر سال در سراسر جهان حدود 800 هزار نفر 
بر اثر خودکشی می میرند و خودکشی، دومین 
علت اصلی مرگ جوانان ۱0 تا 2۴ ساله است، 
خودکشی کودکان نیز علت 220 هزار مورد از 

مرگ هایی است که هر سال رخ می دهد.

حکمت روز
محمد زکریــای رازی، هنگامی که از صفات 
 دانشــجویان پزشــکی صحبــت مــی کنــد، 
مــی گویــد: »واجــب اســت کــه دانشــجوی 
پزشــکی، طــب را بــرای جمع مــال نخواهد 
بلکه متذکر باشــد که نزدیک تریــن مردم به 
خدا، عالم ترین و عادل تریــن و مهربان ترین 

آن ها به مردم است.«
رسائل فلسفیه

یک خاطره ، یک پند

مثل فرزند خودم...
دکتر پیشــنمازی از شــاگردان مرحوم دکتر 
محمد قریب می گوید: روزی در بیمارســتان 
تهــران، کــودک بیمــاری را با حــال وخیمی 
آورده بودند. در حال معاینــه بیمار بود که به 
من گفت: »بچه! فکر می کنی االن به چه فکر 
می کنم؟« و خــودش ادامــه داد: »به این فکر 
می کنم که او مانند پســرم است، می خواهم 
مانند بچه خودم از او مراقبت شــود« و بعد، از 
من خواست تا تمام تالشم را برای زنده ماندن 
او انجام دهم و حتی مرا تهدید کرد که اگر این 
بچه زنده نماند، خودم از بخش بروم. تا صبح 
بر بالین آن کودک ماندم و مطمئن شــدم که 

خطر رفع شد...
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