
سفر مالک شهرخودرو 
AFC به مقر

۳ تفاهم نامه اقتصاد 
مقاومتی شهرستان 
فیروزه به امضا رسید

 15 سال محروم
 از سینما 

۳ دستگاه پای کار 
کاهش آسیب های 

اجتماعی حاشیه 
مشهد

کنگره بزرگداشت 
 1۲۴شهید اهل سنت 

 و شیعه درتایباد 
برگزار می شود

 تردد کامیون ها 
در مرز دوغارون به 

حالت عادی بازگشت

دریافت 10 میلیون 
تعرفه رای برای برگزاری 

انتخابات در استان

 با حضور استاندار 
خراسان رضوی

گزارشی درباره سرنوشت 
ساخت پردیس سینمایی 

تربت حیدریه

در پی تفاهم نامه مشترک 
 وزارت کشور، استانداری 

و شهرداری صورت گرفت:

 کمتر شنیده شده ها درباره شهید 
 علی اصغر حسینی محراب به روایت برادر 

 شهردار مشهد 
خبر داد:

 تکه های پیکرش را از روی درخت ها 
و پشت بام ها پیدا کردند

 بودجه 1۲700 میلیاردی شهرداری
 برای سال 99 
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یک محله در قرق 
مشاغل آالینده 

 صفحه۶

 صفحه5
 صفحه5

 صفحه۳

 صفحه۴

 صفحه5

 صفحه5

۳

۲

مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی خبر داد

شوریجه پشت سد بی پولی !
 صفحه۴

گزارشی از ساخت سد شوریجه که طبق برنامه تاپایان امسال باید تکمیل شود 

 ویترینی برای 
شهر هوشمند 

نمایشگاه بین المللی 
 شهرهوشمند تا ۴ بهمن 

پذیرای عالقه مندان است            

  صفحه۳

 اهالی »محله شهید هنرور« 
با چهل و ششمین 

»تریبون محله« از مهم ترین 
دغدغه هایشان می گویند 

 صفحه۳

 قطع گاز 
 26 اداره 

 و نهاد دولتی 
در استان 

نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند 
همزمان بــا بیســت و دومین نمایشــگاه 
کامپیوتر که از شامگاه سه شنبه با حضور 
فعال شرکت ها و گروه های استارت آپی 
در مشــهد آغاز به کار کرده تا 4 بهمن ماه 
پذیرای عالقه مندان خواهد بود. در این 

رنانمایشگاه که ویترینی...
: ای
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پنج شنبه ها با46

تریبون محله
اهالی محله »شهید هنرور« با چهل و ششمین »تریبون محله« خراسان رضوی از مهم ترین دغدغه هایشان می گویند

یک محله در قرق مشاغل آالینـــده
گزارش: خدیجه علی نیا  |  عکس ها: میثم دهقانی|  ضربه های کوبنده و صداهای آزاردهنده، خودروهای 
پارک شده با کاپوت های باالزده، تعداد زیـادی الستیک نو و مستعمل که کنار پیاده رو چیـده شده، 
لکه های روغن که جا به جا پیاده رو را نقاشی کرده و تعداد زیاد خودروهایی که برای تعمیر، به چندین 
کارگاه صافکاری محله رفت و آمد دارنــد، اولین تصاویری است که در محله شهید هنرور به چشم 
می خورد. محله ای واقع در منطقه 2 شهرداری مشهد که از شمال به بولوار شفــا، از جنوب به بولوار 
عبدالمطلب، از غرب به بولوار ابوطالب و از شرق به بولوار شهیدمطهری محـدود می شود. هنرور، 
یکی از اصیل ترین محله های مشهد با قدمتی بیش از 60 سال است با ساکنانی شریف،  آرام و معتقد. 
هنرور جزو محله هایی است که شورای اجتماعِی فعالی دارد و تعدادی از اهالی شامل بزرگ ترهای محله، 
جوانان تحصیل کرده و هیئت امنای مسجد، اعضای این شورا هستند و با نشست های منظم، برای ارتقای 
فرهنگ شهروندی محله برنامه ریزی و تالش می کنند. تریبون محله برای چهل و ششمیـن گشت و گذار 
خود، این محـله را انتخاب و پای درددل ها و دغدغه های اهالی اش نشسته و خواسته های مردم را از »جالل 

قربانی« شهردار منطقه2 مطالبه و منعکس کرده است که در ادامه می خوانیـــم.

 قرار امروز تریبون محـله

 پنج شنبه 3بهمن،   محله عنصری

همین امـــروز 3بهمن  ، تریبون 
مــحــلــه ای هــا مهمان مـــردم محله 
ــع در منطقه7  ــ »عــنــصــری« واق
شـــــهـــــرداری مــشــهــد هــســتــنــد 
ــن مــحــلــه  ــ ــی مـــحـــتـــرم ایـ ــ ــال ــ و اه
می توانند ساعت 10صبح، نبش 
عنصری11 منتظرمان باشند تا 
ــوروش باونـدی«  با همراهی »ک
شــهــردار منطقه 7، مشکالت و 
کمبودهایشان را بشنویم، پاسخ 

دهیـم و منعکس کنیم.

 مشتری هایمان این جا هستند
 به جرم آالینده بودن، تبعیدمان نکنید

در کنــار شــهروندانی کــه در ایــن محــــله ســاکن هســتند و از وجــود مشــاغل آالینــده 
گالیه مندند، صاحبان این مشاغل که در هنرور مشغول کاسبی انـد هم حرف هایی دارند. 
»صفاییان« یکی از تعمیرکارهای حاضر در این محله است که می گوید: »21 سال است 
که در این منطقه کار می کنم. در طول سال های فعالیتم، مشتریان وفادار بسیاری پیدا 
کرده ام که نشــانی و تلفن مرا می دانند و اگر به خارج از شــهر بروم، همه مشــتریانم را از 
دست می دهم، کسب و کارم از رونـق می افتد و دیگر درآمدی نخواهم داشت.« »پیمان« 
یکی دیگر از تعمیرکاران ادامه می دهد: »چندین ســال اســت که بــرای انتقال کارمان 
به خارج از شــهر، می آیند و بــا ما صحبت می کننــد. این در 
حالی است که من تعهد داده ام پیاده رو را سد نکنم و فقط 
در حریم مغازه خــودم کار کنــم. منتهــا در همین محله، 
مغازه های ساندویچی و فست فود و قهوه خانه داریـــم که 
میز و صندلی هایشــان را در پیاده رو چیده انــد و خودروی 
مشتریانشان،  در حاشــیه خیابان به شکل دوبل و سوبل 
و گاهــی در پیــاده رو پــارک می شــود ولی کســی به 
آن ها چیزی نمی گوید.« یکی دیگر از صاحبان این 
مشــاغل هم درددل می کند: »من ســال هاست 
در همیــن محــدوده مســتاجرم و کار می کنم. 
نه توانایی مالی جابه جا شــدن دارم و نه توان 

دریافت وام. تکلیف امثال من چیست؟«

 »محمد حاجیان شهری« رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط  زیست 
شورای شهر مشهد در پاسخ به گالیه صاحبان مشاغل آالینده، توضیح می دهد: 
»هم اکنون در شهر مشهد پنج هزار شغل مزاحم وجود دارد که پنج واحد سامان 
دهی برای انتقال حدود هزار واحد، مشغول فعالیت اند و تاکنون 400 واحد 
صنفی سامان دهی شده اند. واقعیت این است که برای جابه جایی کل صنوف 
مزاحم به خارج از شهر، ظرفیت و امکانات کافی نداریم؛ بنابراین نمی توان 
صاحبان این صنوف را به  جابه جایی اجبار کرد. چرا که وقتی اصرار می کنیم 
جابه جا شوید، باید مکان و امکاناتی در اختیارشان بگذاریــم. قیمت مغازه هایی 
که در واحدهای سامان دهی، به صاحبان مشاغل مزاحم و آالینده پیشنهاد 
می شود، حدود 400 تا 500 میلیون تومان است و بسیاری از افراد که قصد 
انتقال صنوف خود را دارند، ُوسع شان نمی رسد. به همین دلیل، اگر خود 
صاحبان این مشاغل امکان جابه جایی داشته باشند به آن ها کمک می کنیم 
در غیر این صورت آن ها را ملزم می کنیم براساس استانداردهای خاص 
کارشان، از عایق ها و فیلترهایی  استفاده کنند تا مزاحمت و آالیندگی شان 
برای شهروندان کمتر شود و چنان چه قدمی برای بهبود شرایط برندارند، به 
آنان یک تا سه ماه مهلت می دهیم تا برای مناسب سازی شرایط اقدام کنند. 
در کنار این، شهرداری هم در دوحالت می تواند وارد عمل شود؛ یکی شکایت 

شهروندان و دوم آالیندگی شدید و غیرقابل تحمِل آن صنف.« 

جای خالی پل هوایی و نگرانی والدین از تردد بچه ها

»میری« مادر یکی از کودکانی اســت کــه دانش آموز یکی از مدارس محله شــهیدهنرور 
است. خانم میری از تردد خطرناک بچه ها از عرض خیابان و وسط بولوار گالیه مند است 
و درددل می کند: »چون برایــم مهم است، آمار گرفته ام که در محدوده عبدالمطلب 52، 
تعداد زیادی دانش آموز از عرض خیابان عبور می کنند، درحالی که خودروهای زیادی 
مشغول تردد هستند  اما دریغ از یک پل هوایی که عبور بچه ها، ایمن باشد. گاهی که یک 
بزرگ تر حضور دارد، از سر دلســوزی، کمک می کند که بچه ها از خیابان عبور کنند اما 

خیلی وقت ها بچه ها خودشان رفت و آمد می کنند و همیشه نگرانم.«

     »قربانی« شهردار منطقه2، در این باره می گوید: »وظیفه من به عنوان 
شهردار منطقه، این است که درخواست اهالی محله برای احداث پل هوایی 
را به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع دهم تا اولویت اش را بررسی کنند 
و در ادامه و در صورت تایید ضرورت، از سوی سازمان میادین، پروژه احداث 

پل هوایی در این نقطه  اجرا شود.« 

 به آسفالت معابر و مرمت پیاده رو 
و جوی های محله توجه کنید

»محبـی« یکـی دیگـر از سـاکنان محلـه شـهیدهنرور 
می گویـد: »20 سـال اسـت در این محله سـاکن هسـتم 
امـا در ایـن مـدت ندیـده ام شـهرداری منطقـه برنامـه 
منظمـی بـرای آسـفالت معابـر داشـته باشـد. پیاده روها 
پرچالـه چوله اسـت، جـدول کشـی ها مناسـب نیسـت و 
بعـد از هـر بـار بارندگـی می ترسـیم آب بـه داخـل خانـه 
هایمـان بیایـــد. ضمـن ایـن کـه وقـت بارندگـی هـم در 
معابـر، حوضچه هـای کوچـک آب تشـکیل می شـود کـه 
خطرسـاز اسـت.« یکـی دیگـر از همسـایگان هـم ادامـه 
می دهـد: »جوی هـای آب ایـن محلـه فرسـوده شـده و 
سـال هاسـت از بـه سـازی آن خبری نیسـت؛ بـه صورتی 
کـه امـکان ریـزش آن هـا وجـود دارد و زمانـی کـه قصـد 
عبور از جوی را داریم، باید مراقب باشیم پایمان را روی 
لبـه فرسـوده آن نگذاریـم. کاش یـا جوی هـا بازسـازی 

می شـدند یـا رویشـان پوشـانده می شـد.«

  شهردار منطقه 2 در پاسـخ به این گالیه ها 
توضیـح می دهـد: »مـا آسـفالت بیشـتر معابـر 
این محلـه را لکه گیـری کـرده ایم و بـا توجه به 
منابـع محـدود مالی مـان، بقیـه معابـر هـم در 
آینده لکـه گیری خواهد شـد. پیاده روسـازی 
هنـرور و به ویـژه بولـوار عبدالمطلـب جـزو 
برنامه هـای مـا، البتـه بعـد از تامیـن اعتبـار 
اسـت و طرح هایـی توسـط سـتاد بـه سـازی 
پیـاده روهـا آمـاده شـده کـه اجـرا خواهیـم 
کـرد. توجـه بـه آب گرفتگـی معابـر هـم جـزو 
خصـوص  ایـن  در  و  ماسـت  اولویت هـای 
پیمانکاری داریم کـه موارد را رصـد و برطرف 
می کنـد و مـردم هـم در صـورت مشـاهده 
مصادیـق، از طریـق سـامانه 137 مـا را مطلع 
کننـد. در کنـار این هـا، الی روبـی جوی هـای 
آب را هـم به صـورت مسـتمر انجـام می دهیـم 
و در جوی هـای ایـن محلـه، مشـکل تجمع آب 
نداریـم، منتها از لحـاظ مرمت، فعـال جوی ها 
با همیـن وضع موجـود دارای کارکرد اسـت و 

مشـکل عملکـرد نـدارد.«

13۵7
کیلومترمربع 

مساحت

60
سال قدمت

3۵000
نفر جمعیت 

به نقل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه 2
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مسجــد

 4
بوستان

 ۵
مدرسه

یاد شهید هنرور گرامی باد
شهید »مهدی هنرور« یکم بهمن  1340، در جوار ملکوتی امام هشتم)ع( و در 
همین محله ای که حاال مزین به نام اوست، به دنیا آمد. صداقت، درستکاری، 

توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار )ع( و البته زیرکی و باهوشی و استعداد 
فراوان اش، زبانزد فامیل، اهل محل و معلم هایش بود. وی پس از هشــت سال 
مجاهدِت بی وقفه و تجربه چندین بار مجروحیت شدید، بیست و هفتم تیر 1366، 
در منطقه عملیاتی جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید و پیکر 

پاکش در بهشت رضا)ع( در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد. 
روحش شاد، یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

 3
مرکز درمانی

از شلوغی و سر و صدای مشاغل مزاحم، خسته و کالفه ایم

 خانـم »خانـی« بانویـی کـه چندیـن سـال اسـت در محلـه 
هنـرور سـاکن اسـت، جـزو اولیـن نفراتـی اسـت کـه وقتـی 
متوجـه می شـود بـرای شـنیدن درددل هـا و دغدغه هـای 
اهالـی آمده ایـم، می گویـد: »همـان طـور کـه می بینیـد، 
ایـن محلـه،  از مهم تریـن مشـکالت و ضعف هـای  یکـی 
فعالیـت آزادانـه صنـوف و مشـاغل مزاحـم در این جاسـت. 
تعمیـرکاران، سـرویس کاران و صافـکاران خـودرو، به رغم 
این کـه نبایـد در بافت شـهری فعالیـت کنند، سال هاسـت 
بـه راحتـی در ایـن محلـه، بـه خصـوص اطـراف بولـوار 
بـه کاسـبی مشـغول اند.  و  عبدالمطلـب حضـور دارنـد 
سـروصدا و آلودگـی صوتـی، ترافیـک و شـلوغی امـان مـا 
را بریـده. شـاگردان برخـی تعمیـرکاران، خودروهـای 
مشـتریان را بـرای انجـام تعمیـرات در پیـاده رو پـارک 
می کننـد و عـالوه بـر حاشـیه خیابـان، پیـاده روهـا را هـم 

قرق کرده انـد. راحـت راه رفتـن در پیـاده رو هم از مـا دریغ 
شده.  گاهی اوقات به اندازه ای سـروصدا زیاد می شود که  
از خـواب و خـوراک می افتیـــم. فعالیـت ایـن صنـوف برای 
ساکنان بولوار دردسرسـاز شده و مهم اسـت برای آسایش 
شـهروندان، ایـن مشـاغل از ایـن محلـه بـه خـارج از شـهر 
انتقال داده شـوند.« یکـی دیگـر از اهالی، ادامـه می دهد: 

»پیاده روهـای این محلـه در حصار 
صنـوف آالینـده اسـت و معمـوال 
تمـام عـرض پیـاده رو بـا پـارک 

خودرو و ابزار و وسـایل کار، سد 
می شـود. این ها از مصادیق 

سـدمعبر نیسـت و نبایـد 
شـهرداری با سـدمعبر 

برخـورد کنــد؟«

       »جالل قربانی« شهردار منطقه 2 در پاسخ به این گالیه پرتکرار از سوی اهالی، می گوید: »صاحبان مشاغل 
مزاحِم حاضر در این محله، متاسفانه رغبتی ندارند از این منطقه بروند. مطابِق قانون، صنوفی که آالیندگی 
دارند باید به خارج از محدوده شهری منتقل شوند و متولی انتقال این صنوف، سازمان سامان دهی مشاغل 
است. شهرداری در این خصوص، لوایحی برای شورای شهر فرستاده و شورای شهر مصوباتی  مبنی بر اعطای 
تسهیالت به صاحبان این صنوف برای انتقال به خارج از شهر داشته است. در ادامه، شهرداری با بانک های 
طرف کار خود هم توافق و هماهنگی کرده تا وام های کم بهره به صاحبان این صنوف برای جابه جایی بدهد و 
پرداخت سود وام هم به عهده خود شهرداری است. فارغ از این، بارها از صاحبان این مشاغل درخواست کردیــم 
با تشکیل یک تعاونی و بهره مندی از تسهیالت در نظر گرفته شده، این محله را ترک کنند؛ منتها انجام آن همت 
صاحبان این مشاغل را می طلبــد. درخصوص سدمعبر هم، بارها به صاحبان مشاغل آالینده تذکر دادیم که 
نباید پیاده روها را سد کنند و برای جلوگیری و برخورد با سدمعبر پیاده روها، با پیمانکاری توافق کردیم تا 
به صورت شبانه روزی گشت زنی داشته باشد و با تخلفات، برخورد قانونی خواهد شد. منتها باز هم از شهروندان 

می خواهم مصادیق را  به سامانه 137 اعالم کنند تا در اسرع وقت، اقدام کنیم.«

گالیه از ایستگاه های بدون نیمکت و سایه بان محله

در حالی که هوا بسیار سرد اســت، چندین زن که منتظر اتوبوس اند، به دلیل نبود نیمکت 
و سایه بان ایستگاه، چادرهایشان را از سرما به خودشان پیچیده و روی یکی دو سکوی 

سیمانِی باغچه حاشیه خیابان نشسته اند. وقتی خودم را معرفی می کنم، 
یکی از آن هــا کــه زن میان ســالی اســت، گالیــه می کند: »چــرا این 
ایســتگاه، نیمکت و ســایه بان ندارد تا در گرمای تابســتان و ســرمای 

زمستان، آزار نبینیم. ضمن این که االن و هربار، باید نیم ساعت چشم انتظار 
خط 2۸ بمانیم تا بلکه از راه برسد. این چه وضعی است؟«

      »اتحادی« مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد، در پاسخ به این گالیه می گوید: »خط 2۸ 
شامل 13 دستگاه اتوبوس فعال با سرفاصله ۸ دقیقه است. منتها گاهی به دلیل تراکم ترافیک در خیابان حر 
عاملی، ممکن است اتوبوس های این خط کمی با تاخیر برسند. از شهروندان می خواهم اگر در ایستگاهی، 
تاخیرنامتعارفی از سوی یک خط اتوبوس مشاهده کردند، کد اتوبوس را به همراه نام ایستگاه به شماره 33235 
اداره بازرسی اتوبوسرانی مشهد پیامک کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود. ضمن این که عمده ایستگاه های 
اتوبوس این منطقه، به خصوص بولوار عبدالمطلب، به دلیل وجود معارض، امکان نصب سایه بان ندارد و به شکل 
کلی، از سه هزار و 300 ایستگاه اتوبوس شهر، فقط 1400 ایستگاه دارای سایه بان و نیمکت است؛ پس این 

کم و کاستی، فقط مختص محله هنرور نیست.«



گزارش خبری

زنده روحیان

 نهمیــن نمایشــگاه تخصصی شــهر هوشــمند 
همزمان با بیســت و دومین نمایشگاه کامپیوتر 
که از شامگاه سه شنبه با حضور فعال شرکت ها 
و گروه های اســتارت آپی در مشــهد آغــاز به کار 
کرده تا 4 بهمن ماه پذیرای عالقه مندان خواهد 
بود. در این نمایشــگاه که ویترینی از اقدامات و 
فعالیت های انجام شده در حوزه شهر هوشمند 
است، از اپلیکیشن جامع شهروندی شهرداری 
مشهد با عنوان »شهر من« رونمایی و تفاهم نامه 
همکاری میان شهرداری مشهد و آستان قدس 
رضوی در حــوزه امالک و اراضی نیز امضا شــد. 
برگزاری بیش از 30 کارگاه و پنل جنبی ازجمله 
برنامه هــای تخصصی ایــن رویــداد فناورانه در 

مشهد است
به گزارش خراســان رضوی، نهمین نمایشــگاه 
تخصصی شهر هوشمند مشهد در حالی دومین 
روز خود را ســپری کرد که تحقق شهر هوشمند 
پایــدار امــروز در آن بیش از گذشــته بــه نمایش 
درآمده و دست یافتنی تر شده است. بنا براذعان 
دبیر این نمایشــگاه، نمایشــگاه شــهر هوشمند 
مشهد در نهمین دوره خود با حضور 150 شرکت 
در حــوزه فنــاوری و ارتباطات، 50 اســتارت آپ 
فعال این حوزه و همچنین هشــت شتاب دهنده 
مســتقر و همــکار بــا مرکــز نــوآوری شــهری 
شــهرداری مشــهد، جهش کیفی قابــل توجهی 
نســبت به سال های گذشــته داشــته و به یکی از 
نمایشگاه های تخصصی تعاملی و آموزشی برای 

شهروندان مشهدی تبدیل شده است

شهر هوشمند نیازمند شهروندانی 	 
هوشمند 

به گزارش ایســنا، ستار هاشــمی معاون فناوری 
و نــوآوری وزیر ارتباطــات گفت: در تحقق شــهر 
هوشــمند باید به چند نکتــه توجه ویژه داشــت. 
اولین نکته اهمیت مشارکت شهروندان است؛ به 
این معنی که اگر بخواهیم شهر هوشمند داشته 

باشیم باید شهروندان نیز هوشــمند باشند.وی 
بابیان ایــن که »کارکرد شــهر هوشــمند، کمک 
به بهــره وری و مدیریت کم هزینه و مؤثر اســت«، 
اظهــار کرد: می تــوان با کمــک شــهروندان این 
اقدامــات را انجــام داد؛ به عنوان مثــال وقتی در 
فضای شهر، کیفیت ارائه خدمات مدیریت شود، 
باید ســاختارهایی برای نظارت بــر کیفیت ارائه 

خدمت ایجاد شود.

تمرکز بر ایجاد زیرساخت های شهر 	 
هوشمند است

محمدرضا کالیی، شــهردار مشــهد در حاشــیه 
نمایشــگاه شــهر هوشــمند بیان کــرد: یکــی از 
بخش هایی که در زمینه هوشمند سازی شهری 
بر آن تمرکز کرده ایم، ایجاد زیرساخت های شهر 
هوشــمند اســت و در راستای هوشــمند سازی، 
سرمایه گذاری های زیادی در ایجاد دیتاسنترها 
و سیســتم های انتقــال اطالعــات و همچنیــن 
حمایــت از اســتارت آپ ها در مراکــز نــوآوری و 
کســب وکارهایی که می توانســته از ایــن طریق 
شکل بگیرد، انجام شده است.شهردار مشهد با 
اشاره به این که »در حوزه شهر هوشمند وضعیت 
شــهر مشهد نســبت به ســال گذشــته بهتر شده 
اســت«، در خصوص اقدامات انجام شده در این 
زمینه، اظهار کرد: دو سال اســت که  شعار شهر 
هوشمند را در دستور کار خودمان قرار داده ایم و 
سعی کرده ایم در چند حوزه تمرکز داشته باشیم 
که این روزها نتایج بخشــی از اقدامــات در حوزه 

شهر هوشمند در حال آشکار شدن است.

شهر هوشمند یک فرایند است، نه یک 	 
پروژه

همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای 
اسالمی شهر مشهد مقدس، محمدرضا حیدری 
رئیس شــورای اســالمی شهر مشــهد مقدس در 
حاشــیه این نمایشــگاه گفت: شهر هوشــمند را 
یک فرایند با گام های بســیار می دانیم که موجب 
ارتقای کیفیت زندگی در شهر می شود و به همین 
دلیل شورای پنجم عزم جدی در پیشبرد آن داشته 
و امیدواریــم با گســترش و بســط زیرســاخت ها، 

روزبه روز با اقبال عمومی بیشتر همراه شود.
حمیدرضا موحدی زاده  نایب رئیس شورای شهر 
نیز در حاشیه نمایشــگاه گفت: شــیوه پرداخت 
الکترونیکی عــوارض خودرو و نوســازی، شــهر 
ســبز و ارائه خدمات شــهروندی غیرحضوری از 
چالش های پیش روی مدیریت شــهری بوده که 
در پنل هــا و کارگاه های تخصصی نمایشــگاه به 
بحث و بررسی گذاشته خواهد شــد و با دریافت 
این خدمات از سوی شهروندان به شکل مستقیم 
زمــان زیــادی از آن هــا صرفه جویــی می شــود.
محمدجــواد رجائیــان دبیــر ایــن نمایشــگاه و 
و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  مدیرعامــل 
ارتباطات شــهرداری مشــهد نیز در گفت وگو با 
خراســان رضوی در خصوص جزئیات برگزاری 
این نمایشــگاه با اشــاره به  کارگاه هــا و پنل های 
تخصصی و آموزشی این نمایشگاه گفت: در چهار 
روز نمایشگاه بیش از 30 کارگاه و پنل تخصصی 
و آموزشی در حوزه های مختلف شهر هوشمند، 
توسعه کســب وکارهای اســتارت آپی، دیجیتال 
مارکتینگ، آمــوزش های عمومی شــهروندی، 
ســرمایه گذاری اقتصــادی هوشــمند، باشــگاه 
شهروندی و حکمرانی هوشمند برگزار می شود 

که از نظر تنوع کاربردی بی نظیر است.

رجائیــان ادامه داد: اولین رویداد هکاتون شــهر 
هوشمند مشــهد نیز در حاشــیه این نمایشگاه با 
موضوع مدیریت شهری و با حضور تعداد زیادی 
از فعاالن استارت آپی و برنامه نویسی و طراحان 
برتر شــهر برگزار خواهد شــد کــه پــس از دوروز 
آموزش و تبادل نظر ایــده های خالقانه تیم های 
مختلف را دریافت و داوری خواهد کرد.وی به دو 
اقدام مهم در حاشیه این نمایشــگاه اشاره کرد و 
توضیح داد: اولین اپلیکیشــن هوشمند شهری 
با عنوان »شــهر من« در این نمایشــگاه رونمایی 
و همچنیــن تفاهــم نامــه همــکاری شــهرداری 
مشهد با آســتان قدس رضوی در زمینه اقدامات 
شــهری حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات نیز 
امضــا شد.محســن غالمی مدیر مرکــز فناوری 
اطالعات و فضای مجازی آســتان قدس رضوی 
در حاشــیه این نمایشــگاه، با اشــاره بــه اهداف 
انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه 
با هدف به اشــتراک گذاری و تبــادل اطالعات و 
خدمات الکترونیکی، انتقال تجارب و استفاده از 
ظرفیت های مشترک در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطــات در راســتای تســهیل امور زائــران و 
مجاوران، بین آســتان قدس رضوی و شهرداری 

مشهد منعقد شد. 

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تا 4 بهمن پذیرای عالقه مندان است 

 ویترینی برای شهر هوشمند 
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در شهر

مراسم دانش آموختگی فراگیران درجه داری 
مرزبانی در مشهد برگزار شد 

مرزبانان ایران 
مراســم دانش آموختگــی فراگیــران درجــه داری 
مرزبانی مرکز آموزش علمــی تخصصی ثامن االئمه 
)ع( روز گذشــته با حضــور فرمانــده مرزبانی نیروی 

انتظامی در مشهد برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی در حاشیه این مراسم گفت : مراقبت 
از مرزهــا در ارتفاعات ســر به فلک کشــیده شــمال 
غرب، جنوب و جنوب شــرق کشور با چشــم بیدار و 
اشــراف باال صورت می گیرد. وی با بیــان این که در 
مرزهــای شــرقی برخی کشــورهای همســایه دچار 
فتنه مواد مخدر شده اند، افزود: ایران اسالمی امروز 
مدعی اســت که جبهه مقدم مقابله با مواد مخدر در 
جهان اســت و فقط طــی 10 مــاه گذشــته از ورود و 
ترانزیت بیش از ۷۷ تن مواد مخدر توســط مرزبانان 
جمهوری اسالمی جلوگیری شــده  است و در جای 
جای مرزهای شــرقی مدام درگیر مــواد مخدر توام 
با شرارت ها هســتیم. ســردار رضایی افزود: بخش 
اعظم مرزهای شــرقی برای ترانزیت مــواد مخدر به 
غرب مورد طمــع اســت و جمهوری اســالمی ایران 
در مبارزه با مواد مخدر بــه وظیفه خود عمل می کند 
اما چرا  ســازمان ملل به عنوان مرجع بین المللی در 
مبارزه با مواد مخدر به وظیفــه خود عمل نمی کند؟ 
به طور جدی از سازمان ملل در این خصوص مطالبه 
داریم که با تشکیالت عریض و طویلی که دارند تا چه 
زمانی می خواهند خود را  در قایم باشک نگه دارند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی: 

99 درصد دستگاه های استان به 
شبکه دولت متصل هستند 

زائـران  امـور  مدیریـت  و  هماهنگـی  معـاون 
اسـتانداری خراسـان رضـوی گفـت: اسـتانداری 
خراسـان رضـوی از سـال ۹6 در تمام امـور در بحث 
دولـت الکترونیـک و شـبکه بـزرگ دولـت در کشـور 
رتبـه اول را دارد و بـه صـورت دقیـق ۹۹.۸ درصـد 

دسـتگاه ها بـه شـبکه دولـت متصـل هسـتند.
دوره  نهمیـن  حاشـیه  در  براتـی  صـادق  محمـد 
نمایشـگاه تخصصـی شـهر هوشـمند همزمـان بـا 
بیسـت و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی الکامـپ 
در محـل دایمـی نمایشـگاه بین المللـی مشـهد در 
گفت وگـو بـا ایسـنا در خصـوص ارزیابی خـود از این 
نمایشگاه اظهار کرد: خوشبختانه خراسان رضوی 
در بحـث دولـت الکترونیـک و شـبکه دولـت حـرف 
اول را در کشـور می زنـد و در زمینـه شـهر هوشـمند 
نیـز یکـی از مصوبـات اصلـی کارگـروه ملـی زیـارت 
این اسـت که سـه شـهر مذهبی کشـور یعنی شیراز، 
مشـهد و قـم جـزو شـهرهای الکترونیـک باشـند کـه 
در ایـن زمینه مشـهد مقـدس از همـه شـهرها جلوتر 

اسـت.
چنـد  هوشـمند  شـهر  بحـث  طبیعتـا  افـزود:  وی 
آیتـم دارد کـه بایـد همگانـی شـود؛ اوال اپراتورهـای 
ارتباطـی در ایجـاد و تولیـد نرم افـزار و ابزارهـای 
الکترونیکـی بایـد پیشـقدم شـوند،  ثانیـا رسـانه ها 
بایـد در فرهنگ سـازی و ایجـاد اعتمـاد میـان مردم 
بـرای اسـتفاده از ایـن نرم افزارهـا پیشـرو باشـند که 

خوشـبختانه ایـن اقدامـات انجـام شـده اسـت.
زائـران  امـور  مدیریـت  و  هماهنگـی  معـاون 
استانداری خراسـان رضوی بیان کرد: استانداری 
خراسـان رضـوی از سـال ۹6 در تمام امـور در بحث 
دولـت الکترونیـک و شـبکه بـزرگ دولـت در کشـور 
رتبـه اول را دارد و بـه صـورت دقیـق ۹۹.۸ درصـد 
دسـتگاه ها بـه شـبکه دولـت متصـل هسـتند و تنهـا 
دو دهم دسـتگاه ها فاقد ارتباط هسـتند در صورتی 
که هیچ یـک از اسـتان های دیگر از چنین شـرایطی 

برخـوردار نیسـتند.
نیـز  زائـران  بحـث  در  کـرد:  خاطرنشـان  براتـی 
نرم افزارهـای زیـادی از جملـه »مشـهد مـن« بـرای 
سـهولت دسترسـی زائران تهیه شـده که بایـد برای 
اسـتفاده از آن فرهنگ سـازی شـود و در صـورت 
اسـتفاده زائـران، در بحـث حمل ونقـل، ترافیـک، 
پرداخت هـا و اسـتفاده از کارت هـای الکترونیـک 

کارهـای آنـان آسـان تر انجـام می شـود.
وی در خصوص وضعیت اعتبـارات بودجه کارگروه 
ملی زیـارت در ردیـف بودجه سـال ۹۹  گفـت: قرار 
نیسـت اعتبـاری جایگزیـن ایـن بودجـه شـود و بـه 
احتمـال قـوی در حـال پیگیـری هسـتیم تـا بودجـه 
کارگـروه ملـی زیـارت ماننـد سـال هـای گذشـته 

ردیـف آن در بودجـه ۹۹ احیـا شـود.

در پی تفاهم نامه مشترک وزارت کشور، 
استانداری و شهرداری صورت گرفت: 

 3 دستگاه پای کار کاهش
  آسیب های اجتماعی 

حاشیه مشهد 
به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و راه اندازی 
دفاتر تســهیل گــری در مناطــق کم برخــوردار 
مشــهد، تفاهــم نامــه ای ســه جانبه بیــن وزارت 
کشور، استانداری و شهرداری مشهد امضا شد. 
به گزارش روابط عمومی استانداری، با هدف 
اجــرای برنامــه کنتــرل و کاهش آســیب های 
اجتماعی در محالت حاشیه نشین و ناکارآمد 
شهر مشهد، تفاهم نامه ای سه  جانبه  بین وزارت 
کشور، استانداری و شهرداری مشهد در دفتر 
استاندار به امضا رسید. اســتاندار در این باره 
اظهار کرد: ســامان دهی حاشــیه شــهر یکی 
از دغدغه های مدیریت اســتان بوده و هســت 
بنابرایــن بــرای ایــن کار در قالب طــرح جهاد 
اجتماعــی )نجــات( و در مرحلــه اول هشــت 
محله را به صورت آزمایشی برای سامان دهی 
انتخاب کردیــم. علیرضا رزم حســینی افزود: 
در طرح مذکور هدف مدیریت استان افزایش 
سرانه های مختلف از جمله ورزشی، آموزشی، 
امنیت و بهداشتی در مناطق هدف بود اما برای 
تاثیرگذاری بیشتر مقرر شد مدیریت واحد این 

دفاتر به شهرداری مشهد واگذار شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد 

 قطع گاز 26 اداره
 و نهاد دولتی در استان 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره 
به بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری مبنی 
بر کنترل مصرف گاز توســط ادارات دولتی ، از 

قطع گاز 26 نهاد دولتی در استان خبر داد. 
حمیدرضا فانی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با اعالم این خبر گفت: در پی بخشــنامه 
معاونت ریاست جمهوری، حوزه مدیریت بحران 
استانداری خراســان رضوی و معاونت مدیریت 
منابع انسانی استانداری چندین بار در خصوص 
صرفــه جویــی در مصــرف گاز و مدیریــت دمای 
هــوای محیــط ادارات دولتــی بیــن 1۸ تــا 21 
درجه سانتی گراد ابالغ شده بود و اخطار قبلی 
نیز مبنی بر قطــع گاز در صــورت  رعایت نکردن 
موارد فوق اجرا خواهد شــد.وی افــزود: با توجه 
به برودت هوای دو شب گذشته در شهر مشهد و 
تصمیمی که در جلسه مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی برای مدیریت مصرف گاز طبیعی 
گرفته شد، همکاران ما به ادارات دولتی استان 
مراجعه کردند و گاز 26 مجموعه ای را که شرایط 
استاندارد را رعایت نکرده یا بعد از ساعت اداری 

از گاز طبیعی استفاده کرده بودند، قطع کردند.
فانی تصریح کرد: در بین این مجموعه ها، مدارس 
و دبیرستان ها، ادارات آموزش و پرورش، مراکز 
درمانی و کلینیک های تخصصی و بانک ها قرار 
دارند که عمدتا نیز در شهرســتان های اســتان 
بوده و در شــهر مشــهد بیشــتر تذکر کتبی داده 
شده اســت.مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی همچنین اظهار کرد: از امروز )دیروز( 
ظهر این نظارت ها بیشــتر از قبل شده و تمام 
تالش مان را خواهیم کرد که با جدیت گاز تمام 
مراکزی را که پس از وقت اداری از گاز طبیعی 
اســتفاده می کنند، قطع کنیم و در این زمینه 
تاکید زیادی هم روی مدارس خواهیم داشت 
تا صرفه جویی کامل و دقیقی در این حوزه پس 

از پایان زمان کاری داشته باشند. 

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی: 

راه اندازی باراندازهای تعاون 
روستایی در خراسان رضوی کلید 

خورد 
رئیس ســازمان تعــاون روســتایی خراســان رضوی 
گفــت: راه انــدازی باراندازهــای تعــاون روســتایی 
باهدف عرضه اقالم تولیدی کشاورزی و دامی بدون 

واسطه در استان کلید خورد.
ایرج ناصری مقدم در گفت وگو بــا ایرنا افزود: ایجاد 
و راه اندازی این مراکز در مکان هایی انجام می شود 
کــه در شــرایط ایــده آل دارای انبــار ذخیره ســازی 
محصوالت کشــاورزی، ســردخانه، واحدهای بسته 

بندی و فراوری، بازار فروش و پارکینگ باشند.

شهردار مشهد خبر داد: 

بودجه 12700 میلیاردی شهرداری برای سال 99 
شــهردار مشــهد گفت: با تطبیق مــواردی که 
شــورای اســالمی شــهر برای در نظــر گرفتن 
بودجه ســال آینده درخواســت کرده اســت، 
بودجــه 12۷00 میلیــارد تومانی ســال ۹۹ 
شهرداری مشهد طی روزهای آینده به شورای 
شهر ارائه خواهد شد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشــهد، محمدرضا کالیی 
اظهارکرد: بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد 
بودجه کاملی اســت و فکر نمی کنم شــورای 
شــهر تغییــر زیــادی در آن اعمال کنــد. وی با 
بیــان این کــه بودجه عمرانــی در ســال آینده 
افزایش داده شــده اســت افــزود: در مجموع 
سعی شده اســت ســهم ۷0 درصد عمرانی و 
30 درصد بودجه جاری در بودجه سال آینده 
مشهد حفظ شود. کالیی تصریح کرد: بودجه 
بیشتر شهرداری های کشور 60درصد جاری 
و 40 درصد عمرانی اســت، اما در شهرداری 
مشهد سعی کرده ایم سهم ۷0درصدی بخش 
عمرانــی و 30 درصــد بودجه جــاری را مانند 
ســال گذشــته در برنامه بودجه ســال ۹۹ نیز 
حفظ کنیم. شــهردار مشــهد گفت: بودجه به 
صورت متوازن تقسیم شــده و در بحث توسعه 
حمــل ونقــل عمومی نیــز با توجــه بــه این که 
کمک های دولت کاهش داشته است، سعی 
کردیم افزایــش اعتبار را برای ســال آینده در 
نظر بگیریم و از ســال ســوِم برنامه چهارساله 
شــهرداری در این حوزه عقب نمانیم.شــایان 
ذکر است بودجه پیشنهادی شهرداری مشهد 
بــرای ســال ۹۸ که بهمــن مــاه ۹۷ به شــورا 
ارائه شــده بود، ۸۷40 میلیارد تومان بود که 
بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۹۹ در 
مقایسه با بودجه پیشنهادی سال ۹۸ ، 3 هزار 

و ۹60 میلیارد تومان افزایش داشته است.

برنامه عملیاتی 1400 -97 مبنای کار 	 
مدیریت شهری

همچنین شهردار مشهد روز گذشته در نهمین 
جلســه شــورای اداری شــهرداری مشــهد در 
ســال ۹۸ که با حضور علیرضا رزم حســینی، 
استاندار، معاونان استاندار و فرماندار مشهد 
برگزارشــد، ضمن اشــاره به اقدامــات انجام 

شده طی دوسال گذشته در مجموعه مدیریت 
شــهری تاکیــد کــرد: برنامــه عملیاتی ســال 
1400-۹۷ مبنــای کار مدیریت شــهری در 
تمام حوزه ها بوده اســت. کالیــی گفت: پس 
از گذشت دو ســال از زمان اجرایی شدن این 
برنامه درســال های ۹۷ و ۹۸ بررســی هایی 
انجام شــده که نشــان می دهد به جز در دو یا 
ســه مورد که شــاهد عقــب ماندگی حــدود 5 
درصد بوده ایم- که این عقب ماندگی جزئی 
نیزعموما به دلیــل تغییرات و افزایش شــدید 
قیمت ها بوده است- در سایر حوزه ها از برنامه 
عقب نیستیم. وی تصریح کرد: همان مواردی 
هم که از برنامه عقب اســت به گونه ای برنامه 
ریزی کرده ایم تا عقب ماندگی جبران شــود، 
بنابراین با این شرایط امیدواریم در پایان دوره 
کاری پنجم در ســال 1400 بــه اهداف خود 

دراین زمینه دست یابیم.
شــهردار مشــهد در بخش دیگری از ســخنان 
خــود گفــت: در دو مــاه پایانی ســال همیشــه 
فعالیت های ما افزایش می یابد، سال گذشته 
اقداماتی برای پذیرایی بهتــر از زائران درایام 
نــوروز در حوزه حمــل و نقل، اقامــت، تنظیف 
شهری و سایر موارد انجام و خوشبختانه از آن 
استقبال شد، امسال نیزاین اقدامات با قدرت 
و قوت بیشتری انجام خواهد شد و تمام ارکان 
مدیریت شهری بسیج خواهند شد تا استقبال 
از بهار خوبی داشــته باشیم.کالیی به صحبت 
های استاندار در خصوص سامان دهی حاشیه 
شهر مشهد اشاره و اظهار کرد: اقدامات خوبی 
از سوی مدیریت شهری درحاشیه شهر درحال 
انجام است اما در برخی موضوعات دچارنقص 
هســتیم و اختالف نظرهای بین بخشی وجود 
دارد که دراین مســیر نیــز می تــوان از الگوی 
کشــف رود اســتفاده کرد بنابراین درخواست 
داریــم جلســه ای از ســتاد تدبیر به مشــکالت 
مدیریت شــهری اختصاص داده شــود. وی به 
اطــالع رســانی مناســب درخصــوص اجرای 
پروژه های شــهری اشــاره کرد و افــزود: نحوه 
نگاه مردم بــه پروژه هــا و اطالع رســانی به آن 
ها درجریان اجــرای پروژه و آگاه شــدن مردم 
از تاثیراتــی که اجــرای پروژه بــر زندگی آن ها 

خواهد داشــت موثرترخواهد بــود و در دو ماه 
پایانی ســال بایــد به موضــوع اطالع رســانی 
درخصوص پروژه های در حال اجرا توجه شود.

شهردار مشهد یکی از موفق ترین 	 
شهرداران کشور

اســتاندار خراســان رضوی نیز در این جلســه 
با تقدیــراز اقدامات شــهرداری مشــهد گفت: 
معتقدم شــهردار مشــهد یکــی از موفــق ترین 
شهرداران کشور اســت. علیرضا رزم حسینی 
افزود: یکی ازدســتگاه ها و ســازمان هایی که 
می تواند به ارتقــای حقوق شــهروندی کمک 
کند، شــهرداری ها به ویژه شــهرداری مشهد 
اســت. وی تصریح کــرد: اگر مــردم به حقوقی 
که دارند آشــنا باشــند مطالبات اجتماعی آن 
هــا خردمندانه شــکل می گیــرد، زیــرا یکی از 
مشکالت ما این اســت که به دلیل ارائه نشدن 
آموزش های مناسب اعتراضات و مطالبات به 
صورت مخرب خود را نشــان مــی دهد.وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: شــهردار 
مشهد موفق ترین شهردارکشور است و شورای 
شــهر نیز به خوبــی از وی حمایت مــی کند، ما 
نیزحمایت مــی کنیم زیرا اگر به شــهر مشــهد 
توجه شود گویا به 50درصد ازمردم کشور توجه 
شده اســت. اســتاندار به بحث حاشیه نشینی 
در مشــهد اشــاره کرد وافــزود: بنا بــر تقاضای 
شهرداری مشهد مدیریت سامان دهی حاشیه 
شــهر را به مدیریت شــهری واگذارکــرده ایم و 
تا کنون بیــش از50 جلســه برگــزار و تصمیم 
گرفته شــده هشــت محله به صورت آزمایشی 
با افزایــش ســرانه فضاهای ســبز، آموزشــی، 
فرهنگی، ورزشی، زیســت محیطی و کسب و 
کاراز حاشیه نشــینی خارج شــود. وی افزود: 
دراین مدت دولت نیز به شــهرداری مشــهد با 
مجوزهای انتشار اوراق مشارکت و تهاتر چهار 
هزار و 400 میلیارد تومان کمک کرده و خواهد 
کرد و ما نیز در کمیســیون ماده 5 گره گشــای 
کارهای شهرداری بوده ایم و با نگاه مثبت برای 
بهبود زندگی درمشهد همکاری می کنیم.وی 
یادآور شد: در حوزه سامان دهی کشف رود نیز 
مدیریت کار با شهرداری است تا این موضوع را 

که سال هاســت چهره ای نامناسب درحاشیه 
شهر مشهد به وجود آورده باکمک سایر دستگاه 
ها سامان دهی کند.استاندار به نوسازی بافت 
پیرامونی حــرم مطهر نیز اشــاره کــرد وگفت: 
امیدواریم با مدیریت خوب شــهرداری مشهد 
و همــکاری استانداری،آســتان قدس رضوی 
و دســتگاه قضایی توافق نامه ای که برای رفع 
مشکالت بافت فرســوده اطراف حرم تصویب 
شده اســت، اجرایی وموضوع نوســازی بافت 
پیرامون حرم مطهر با درنظر گرفته شدن حقوق 

مکتسبه مردم برطرف شود.
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گزارش 

محمد علی تمدن

سال 13۹3 ساخت سد شوریجه روی رودخانه 
کشــف رود با هدف جلوگیری ازخروج ســاالنه 
100 میلیــون مترمکعــب ســیالب بــه خــارج 
ازکشــور آغازشــد ، طبــق برنامــه زمــان بندی 
ســاخت این ســدباید تاپایان امســال بــه اتمام 
می رســید اما حاال مدیر پروژه سد شــوریجه از 
پیشرفت تنها 24 درصدی پروژه خبرمی دهد 
ومی گویــد :وضعیت خــراب اســت ، اعتبارات 
را  تصویــب  مــی کننــد ولــی اختصــاص کامل 
نمی یابد ، مــا برای امســال 50 میلیارد تومان 
درخواست داده بودیم که پنج میلیارد تصویب 
شــد و از پنــج میلیارد هــم یک میلیــارد و ۹00 
میلیون را دادند ، از محل دیگــری 10 میلیارد 
تومان تصویب کردند که فعال نه رنگش را دیده 
ایم و نه بویــش را.به گزارش خراســان رضوی، 
احداث  ســد شــوریجه با هــدف جلوگیــری  از 
خــروج بیــش از 100 میلیــون متــر مکعــب 
ســیالب به خارج از مرز  و تامین آب  کشاورزی 
سرخس  آغاز شد اما حاال با تزریق قطره چکانی 
اعتبارات بیــم تعطیلی این پروژه تا پایان ســال 

می رود.
فرماندار سرخس درباره وضعیت سد شوریجه 
در منطقه سرخس گفت: سد در مرحله ای است 
که فراز بنــد  و کانال انحرافــی و تونل انحرافی 
آن کامل شده است و اگر ســیالبی وارد شود از 

کانال های انحرافی عبور می کند .
محمد رضا رجبی مقدم افزود: سد شوریجه پنج 
برابر نسبت به عملیاتی که دارد حجم عملیات 
خاکی اش توجیه دارد یعنی در موقعیتی است 
که با انجام یک عملیات 10 میلیون متر مکعبی 
می شــود خیلی راحت کاملش کرد و قول داده 
اند منابع مالی را تزریق کنند. االن کار با سرعت 
خوبی انجام می شود و پیمانکار خوبی هم دارد 
و چنان چه منابع مالــی را تزریق کنند در زمان 
کوتاهی می توانند دیواره سد را بسازند و بعد آن 
سد آبگیری شود.وی بابیان این که برای تکمیل 
سد شــوریجه حدود ۸0 تا 100 میلیارد تومان 
نیاز اســت، اظهارکرد: آبی که وارد این سد می 
شود از کل حوضه کشف رود و مشهد تا چناران 
و قوچان می آید و از  حوضه آبریز خارج می شود 
و مسیری را که طی می کند قریب 100 تا 150 
کیلومتر است که پس از جمع آوری  در محل سد 
شوریجه به مصرف آب شرب مشهد و کشاورزی 

سرخس خواهد رسید.
نماینده مردم سرخس  نیز گفت: قبال پروژه سد 
شوریجه جزو پروژه های استانی- شهرستانی 

بود ولی از ســال ۹5 جزو پروژه هــای آب های 
مرزی قــرار گرفــت و از آن بــه بعــد از اعتبارات 

صندوق ملی استفاده می کند.
 سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: برای 
این پروژه  قــرار داد مناقصه ای بیــش از 100 
میلیارد تومان برگزار شــد و حدود یک ســال و 
نیم است پیمانکارش شــروع به کار کرده است 
و تا به حــال هــم 20 میلیــارد تومــان دریافتی 
داشــته   و پنج میلیارد تومان هم اوراقی اســت 
که به  تازگــی به آن اختصــاص داده شــده  و ما 
در بازدیدی کــه چندی پیش با رئیس شــرکت 
منابع آب کشور آقای رسولیها داشتیم فراز بند 
سد در مرحله نهایی شــدن است و معنایش این 
اســت که اگر فرازبند تکمیل شــود در ســیالب 
های بهاره امســال یک بخش آبگیــری محدود 
خواهیــم داشــت و بــا تکمیــل همین فــراز بند 
روســتای پل گزی هم زیر آب مــی رود که در آن 
جا هم امالک روستا توسط آب منطقه ای استان 
ارزیابی شده و قرار است که به سرعت خریداری 
و آن روستا جابه جا شود. وی درپاسخ به سوال 
خراســان  رضوی که پرســید کی این اعتبارات 
اختصاص یافته است  گفت: 20 میلیارد تومان 
در دوســال گذشــته و پنــج میلیاردتومــان  هم 
حدود آبان اوراق تخصیص داده شد که بستگی 
دارد به نرخ تسعیر ارز که نرخ صندوق توسعه با 
ارز چهار هزار و 200 تومان بوده که بناست ارز 
نیمایی باشد واز این هشت هزار و ۸00 تومان 
عدد بزرگی آزاد می شود که اگر آن اتفاق بیفتد 

عدد بیشتری خواهد شد.

اعتبارات تصویب می شود ولی اختصاص 	 
کامل نمی یابد

مدیــر پروژه ســد شــوریجه به خراســان رضوی 
اعتبــارات  اســت؛  خــراب  وضعیــت  گفــت: 
را  تصویــب مــی کننــد ولــی اختصــاص کامل 
نمی یابد ، ما برای امســال 50 میلیــارد تومان 
درخواست داده بودیم که  پنج میلیارد  تصویب 
شــد واز پنج میلیــارد هم یــک میلیــارد و ۹00 
میلیــون را دادنــد و  بــاز از محــل دیگــری 10 
میلیارد تومان تصویب کردند که فعال نه رنگش 
را دیده ایم و نه بویش را.مهندس ســید حسین 
عطار زاده حســینی در پاسخ به سوال خراسان 
رضوی  که تــا کنــون چه میزان ســد شــوریجه 
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت  پاســخ داد: 
پیشــرفت فیزیکی این پروژه باید 100 در صد 
می بود امــا االن 24 درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد.وی افــزود: در پروژه های سدســازی یک 
سری کار های زیر بنایی  همچون تامین و تولید 
مصالح ســد انجام شده و از بدنه ســد،  سیستم 
انحراف آب حدود ۸0 درصد پیشــرفت دارد و 
اگر سیلی بیاید از محل تونل عبور می کند و االن 
هم  ســیل در حال عبور از محل تونل اســت وما 
توانســتیم آب را انحراف بدهیم تا بتوانیم بدنه 
ســد را شــروع کنیم ولی به علت این کــه اعتبار 
نداریــم کارگاه هایمان تعطیل  و کارگران ســد 
چیزی حدود 6 تا 7 ماه حقوق هایشان با تاخیر 
پرداخت شده و اگر با این روال پیش برود و پولی 
به پروژه سد شوریجه داده نشود من پیش بینی 

می کنم تا پایان سال پروژه تعطیل شود.

سدشوریجه مورد بی مهری وزارت نیرو 	 
قرار گرفته است 

وی ادامه داد: پیمانکار پروژه هم اکنون  طی دو 
نامه از ما خواسته است که خاتمه پیمان بدهیم 
زیرا با این اوضاع نمی تواند کار کند، مشــکل ما 
آن جا پول است. ســازمان مدیریت گفته  پروژه 
مرزی و ملی است و از تهران اعتبار دریافت می 
کند.  امسال ما 700 میلیون تومان از صندوق 
توســعه ملی دریافت کردیــم، اعتبارســال ۹7 
آن 700 میلیــون تومــان مصــوب و  پــول نقــد 
بوده که به مــا دادند ، پنج میلیــارد تومان اوراق 
خزانه داشته ایم که یک میلیارد و ۹00 میلیون 
تومانش را در 2۹ دی ماه ۹۸ دادند و مابقی اش 
را دیگر نمی دهند و 10 میلیارد تومان  از محل 
تسعیر ارز به ما تعلق گرفته ) یا 10 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت(  که از این محل مشارکت فقط 
تصویب شــده اســت و چیزی دریافت نکرده ایم 
و سد شــوریجه مورد بی مهری وزارت نیرو قرار 

گرفته است.

تمام دنیا دارند منابع آبی شان را حفظ 	 
می کنند

هــم  شــوریجه  ســد  اهمیــت  دربــاره  وی 
گفت:  اهمیت ســد شــوریجه در اهداف ســد 
هست و  با توجه به این که مرزی است از خروج 
آب از کشــور جلوگیــری مــی کنــد، االن تمام 
دنیا دارند منابع آبی شــان را حفظ می کنند. 
متاسفانه جلوی چشم خودمان آب دارد از مرز 
خارج می شود، این ســد از خروج آب از کشور 

جلوگیــری می کنــد که هــدف اصلی اســت و 
هدف های  فرعی این اســت که یک بخشی از 

آب شرب مشهد را تامین کند.
وی در پاســخ به این ســوال  که چنان چه ســد 
شوریجه تکمیل شــود تا چه میزان می تواند از 
خروج آب از کشور جلوگیری کند هم گفت: در 
مطالعات رودخانه کشف رود گفته شده به طور 
متوســط ســاالنه ســد در برنامــه اش باید 27 
میلیون متر مکعب آب را مهار کند ولی از سال 
۹2 با مطالعاتی که دارند بیش از دو برابریعنی 
به طــور متوســط 50 میلیــون متــر مکعب آب 
خارج می شــود. من به عنوان کارشــناس آب 
هر عددی که می گویم مســتند اســت مثال در 
سال آبی ۹5 مقدار 114 میلیون متر مکعب و 
در سال ۹6 حدود 50 میلیون متر مکعب و در 
سال ۹7 که سال پر آبی بود و بهار پر آبی داشته 
باالی 100 میلیون متر مکعب آب از محل سد 
شوریجه خارج شده اســت. تازه این آمار هایی 
اســت که ما داریم اما به لحاظ کارشناسی من 
نظرم بیشــتر از این اســت ولی من می خواهم 
حداقل هایی  را که ثبت شــده اســت بیان کنم 
و این جوری کــه پیش بینی کرده انــد کارا تر و 

هدف مند تر است.
وی  تاکید کرد: ما در خراسان زندگی می کنیم  
ما در خوزستان، ایالم، کردستان یا کرمانشاه 
زندگی نمی کنیم  که بارش هایشــان باالست 
و تراکم جمعیت شان مثل اینجا نیست و شهر 
بزرگی مثل مشــهد را ندارند، ما در اینجا هیچ 
منابع آبــی  در اطراف مان وجــود ندارد این ها 
حداقــل منابع آبی اســت و خراســان به لحاظ 
منابع آبی یکی از استان های بسیار فقیر است 
ولی بحث این اســت که منابع اعتبــاری که به 
این پروژه ها تعلق می گیرد در استان خراسان 
رضوی اگر به نســبت کل کشــور حساب کنیم 
عادالنه تقســیم نمــی شــوداین را همیشــه به 
نماینــده هــای مجلس در اســتان مــی گوییم 
که اعتبــارات عادالنه نیســت. من شــنیدم در 
همین صندوق توســعه ملی  که بــاالی ۸ هزار 
میلیــارد تومــان در کشــور هزینه شــده ســهم 
استان خراسان رضوی کمتر از 200 میلیارد 
تومان است که اگر در کشور به نسبت جمعیت 
نگاه کنید تخصیص آن برای استان ما عادالنه 
نیســت.وی در پایــان گفت: ســد شــوریجه با 
ارتفاع حدود 46/5 متر از نوع خاکی با هسته 
رســی و با حجم بدنه حدود یــک و نیم میلیون 
متر مکعــب و طــول تــاج 375 متــر و ظرفیت 
مخزن 200 میلیون متر مکعب روی رودخانه 
کشــف رود در منطقه مرزی ســرخس در حال 

ساخت است.

تا انتخابات

سیاست

 اظهارات سرویها درباره 
رد صالحیت ها در استان 

رئیس دفتر نظارت و بازرســی شــورای نگهبان در 
خراســان رضوی درباره دالیل باال بــودن میزان رد 

صالحیت  ها توضیحاتی ارائه کرد.
 »محمدکمال سرویها« در گفت وگو با ایسنا در این 
باره اظهــار کرد: در ایــن دوره به دلیــل این که 50 
درصد افرادی که در انتخابات ثبت نام کردند جدید 
بودند و اطالعات بسیار ناقصی در پرونده های آن ها 
بود، احتمال می دادیم  عدم احراز صالحیت زیادی 
داشــته باشــیم و در این زمان کم درباره داوطلبان 
شناخت پیدا نکنیم. رئیس دفتر نظارت و بازرسی 
شورای نگهبان با اشاره به این که شکایت داوطلبان 
رد صالحیت شده در حال بررسی است، گفت : در 
بررســی صالحیت داوطلبان، گروه های سیاســی 
مالک ما نبودند،تنها محتــوای پرونده معیار بوده و 

مکتب سیاسی افراد نقشی ندارد.

این گونه نیست که انتخابات درون جناحی 	 
داشته باشیم

رئیس دفتر نظــارت و بازرســی شــورای نگهبــان در 
خراسان رضوی با بیان این که این گونه نیست که در 
اسفند ماه انتخابات درون جناحی داشته باشیم، افزود: 
از هر دو طیف در انتخابات حضــور دارند و از هر دو نیز 
رد و تاییــد صالحیت داشــتیم، ما نمی توانیم بگوییم 
که 20 درصد از یک طیف را تاییــد و 50 درصد دیگر 
را رد کنیم، این در شأن نظام اسالمی نیست. محتوای 
پرونــده هر فــردی تعییــن صالحیــت او را مشــخص 

می کند.

بر اساس سوابق نمایندگان فعلی برخی را رد 	 
صالحیت کردیم

وی با اشاره به رد صالحیت تعدادی از نمایندگان 
فعلی اســتان نیز اظهار کرد: ما بر اســاس سوابقی 
که از نماینــدگان دیدیم، تعــدادی را رد و تعدادی 
را تاییــد کردیم. نتایــج به هیئت مرکــزی می رود، 
شاید در آن جا شرایط تغییر کند و شاید هم نظر ما 

را داشته باشند.  

تعیین فهرست اولیه جبهه پیروان 
 خط امام و رهبری استان

 برای حوزه انتخابیه شهرستان ها 
جبهه پیروان خــط امام و رهبری خراســان رضوی 
با انتشــار بیانیه ای، نامزدهای مد نظــر خود برای 
حوزه های انتخابیه شهرستان های استان را اعالم 
کرد. در بیانیه این جبهه آمده است : تاکنون درباره 
شهرســتان ها در طول شش ماه گذشــته  چهار بار 
فراخوان تشکیالتی داده ایم و از رابطان تشکل های 
زیر مجموعه جبهه پیروان درباره نامزدهای متعهد 
و کارآمــد و رای آور شهرســتان ها اســتعالم کتبی  
گرفته ایم. حاصل این کار پژوهشــی اول بهمن ماه 
در واحد شهرستان های جبهه پیروان جمع بندی و 
نتیجه آن به عنوان لیست نیمه نهایی جبهه پیروان 
در شهرستان های استان تعیین شد و درباره نتیجه 
نهایی شهرســتان ها با هماهنگی شــورای ائتالف 
اصولگرایان تصمیم گیری خواهد شد. در این بیانیه 
اســامی نامزدهای مد نظر این جبهه در حوزه های 
انتخابیه درگز، قوچان، چناران و طرقبه شــاندیز، 
نیشابور، سبزوار، کاشــمر، تربت حیدریه، گناباد، 
خواف و رشتخوار، تربت جام و تایباد و حوزه فریمان 

و سرخس اعالم شده است.
ایــن جبهــه همچنیــن با اشــاره بــه فهرســت اولیه 
30 نفره بــرای حوزه انتخابیه مشــهد اعــالم کرد:  
بــه زودی پــس از بــه روزرســانی و پاالیش لیســت 
مقدماتی، اســامی 15 نفــر به عنوان لیســت نیمه 
نهایی نامزدهــای مد نظــر جبهه پیــروان در حوزه 

انتخابیه مشهد و کالت منتشر خواهد شد.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری خراسان رضوی 

 دریافت 10 میلیون تعرفه رای 
برای برگزاری انتخابات در استان 

مدیــرکل دفتــر سیاســی، انتخابــات و تقســیمات 
کشــوری اســتانداری خراســان رضوی گفــت: 10 
میلیــون تعرفه رای بــه همراه ســایر ملزومــات، برای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی و 
اولین میان دوره ای پنجمین دوره خبرگان رهبری در 
استانداری دریافت شــد. به گزارش روابط عمومی 
اســتانداری، »محمدعلــی نبی پور« تصریــح کرد: 
طبق برنامه ریزی ها از نیمــه بهمن ماه این تعرفه ها 
در شهرستان های استان توزیع خواهد شد. نبی پور 
گفت: 4023 شــعبه اخذ رای در قالب حوزه های 

12گانه استان پیش بینی شده است.

گزارشی از ساخت سد شوریجه که طبق برنامه تاپایان امسال باید تکمیل شود 

شوریجه  پشت سد بی پولی !

با حضور استاندار خراسان رضوی؛ 

۳ تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی 
شهرستان فیروزه به امضا رسید 
جلســه بررســی عملکرد معین هــای اقتصاد 
مقاومتی شهرستان فیروزه با حضور استاندار 
خراســان رضوی برگزار شــد و در این جلسه 
ســه تفاهم نامه معیــن اقتصــاد مقاومتی این 

شهرستان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی، در جلسه بررسی عملکرد معین های 
اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان فیــروزه که با 
حضــور اســتاندار خراســان رضــوی در دفتر 
اســتاندار برگزار شــد، ســه تفاهم نامه معین 
اقتصــاد مقاومتــی این شهرســتان بــه امضا 
رســید. علیرضا رزم حســینی در این جلســه 
اظهــار کــرد: بــه منظــور پیشــبرد ســریع تر 
اقدامــات از پیش تعیین شــده در قالب مثلث 
توســعه اقتصادی فرهنگی در شهرستان ها، 
بایــد موانع و مشــکالت ســر راه اجرا بــه نهاد 
مردمــی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضوی 
اطالع داده شــود. وی افزود: معین هایی که 
در قالب مثلــث توســعه اقتصــادی فرهنگی 
کار می کنند، در وهلــه اول باید به این الگوی 
اقتصادی اعتقاد داشــته باشند تا در گام دوم 
بتوانند از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد آن 

استفاده کنند.
در این جلسه فرماندار شهرستان فیروزه هم 
گفت: بعد از اجرای مثلث توســعه اقتصادی 
فرهنگی در شهرستان فیروزه، تکاپوی بسیار 
خوبی برای اســتفاده بیشــتر از ظرفیت های 

اقتصادی شهرستان انجام شده است.
ابوالفضل حکیم پور با تاکید بر این که مشکل 

اداری و زیرســاختی خاصی برسر راه اجرای 
پروژه های اقتصادی شهرستان فیروزه وجود 
نــدارد، افــزود: تاکنون بــر اســاس مصوبات 
کارگروه اقتصــاد مقاومتی این شهرســتان، 
شــرکت هایی فعالیت خود را آغــاز کرده اند و 

مشغول فعالیت در این حوزه هستند.
گفتنی است بر اســاس تفاهم نامه های امضا 
شــده در این جلسه، شــرکت شــتاب »شبکه 
تســهیل گران اندیشــه برتر« به عنــوان معین 
اقتصاد مقاومتی روستای »بزقوچان«، خانم 
وجیهــه تــازه دل به عنــوان معیــن اقتصادی 
فرهنگی روستای »تقی آباد« و شرکت تعاونی 
معدن فیروزه این شهرســتان به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی روســتاهای »معــدن علیا و 

سفلی« تعیین شدند.

معاون سازمان بازآفرینی شهرداری 
مشهد اعالم کرد: 

تکلیف دستگاه ها به 
اختصاص ۳0 درصد از بودجه 

خود به بازآفرینی شهری 
معــاون اجتماعــی و توســعه محلی ســازمان 
بازآفرینی شــهرداری مشــهد گفت: دستگاه 
ها مکلف هستند 30 درصد از بودجه خود را 
به بازآفرینی شهری محالت هدف اختصاص 

دهند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشهد، حمیدرضا باقری، در خصوص فعالیت 
دفاتر تسهیل گری اظهار کرد: قرار است یک 
سال بعد از فعالیت، این دفاتر به سند توسعه 
محله برســند و این اســناد برای اجــرا باید به 

تصویب ســتاد بازآفرینی شهرســتان مشــهد 
برســد. وی با بیان این کــه زمــان کوتاهی از 
فعالیت ایــن دفاتــر می گــذرد، افــزود: مهم 
ترین اقدامی کــه اکنون دفاتر تســهیل گری 
انجام می دهند جلب مشــارکت مــردم برای 
بازآفرینــی محــالت هــدف اســت. باقــری با 
اشــاره به این که ســازمان بازآفرینی شــهری 
مکلف شده است گروه ها و دفاتر متخصصان 
را با اولویت بندی هایی درکنار هم قرار دهد، 
اظهارکــرد: ترکیب دفاتــر از چهار متخصص 
شهرسازی،کارشناسان اجتماعی اقتصادی 
و حقوقی تشکیل شده اســت تا درکنار مردم 
محله قرار بگیرند و مسائل را تحلیل کنند و در 

نهایت به سند توسعه محله برسند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی: 

رکورد مصرف گاز در استان 
شکسته شد 

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی 
گفت: میزان گاز مصرفی هفته پایانی دی ماه 
امسال در خراسان رضوی به مرز 55 میلیون 
مترمکعب در روز رسید که این رقم یک رکورد 
تاریخی در حجم مصرف گاز برای این استان 

است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
ســید حمیــد فانــی بــه پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی خراســان رضوی مبنی بر تداوم 
بــرودت هــوا و ماندگاری مــوج ســرما در این 
استان اشــاره و بیان کرد: میزان گاز مصرفی 
هفتــه پایانــی دی مــاه امســال در خراســان 

رضوی به مــرز 55 میلیــون مترمکعب در روز 
رسید.وی ادامه داد: شدت سرمای زمستان 
امسال در خراســان رضوی موجب شد ظرف 
10 روز اخیــر 570 میلیــون مترمکعــب گاز 
در اســتان مصــرف شــود. این حجــم معادل 
3۸ درصــد کل گاز تحویلــی بــه مشــترکان 
خراســانی در طول دی ماه بود که یک رکورد 
تاریخی در حجم مصرف گاز برای این استان 
است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
همچنیــن حجــم گاز مصــرف شــده توســط 
مشترکان را در این استان طی دی ماه امسال 
یک میلیارد و 516 میلیون مترمکعب اعالم و 
بیان کرد: میزان مصرف گاز طبیعی طی دی 
ماه پارسال در خراسان رضوی یک میلیارد و 

322 میلیون مترمکعب بود.
وی افــزود: بــه این ترتیب مشــترکان شــبکه 
گاز در خراســان رضــوی در طــول دی مــاه 
امســال 1۹4 میلیون مترمکعب گاز بیشــتر 
از دی ماه پارســال ســوزاندند و به این ترتیب 
حجم مصرف در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته به میزان 14 درصد بیشتر شد.فانی 
همچنیــن با تاکیــد بــر لــزوم صرفه جویی در 
مصــرف ســوخت، بهتریــن درجــه حــرارت 
تنظیمــی را برای بخــاری و پکیج بیــن 1۸ تا 
21 درجه سانتی گراد اعالم و بیان کرد: گرم 
کردن بیش از حد محیط داخلی ســاختمان 
ها به ویژه در فضاهای کاری و ادارات موجب 
بی حالی، رخوت و کسالت در افراد می شود.

وی گفــت: مشــترکان همچنیــن در موضوع 
ایمنی گاز باید به بررسی مسدودی دودکش 
 H تجهیــزات گرمایشــی، وضعیــت کالهک
شــکل خروج گاز در پشــت بام و نیز اســتفاده 
از بســت فلزی مناســب بــرای مهار شــیلنگ 

انتقال گاز به طور جدی توجه داشــته باشند. 
اســتفاده نکردن از بســت اســتاندارد امکان 
گازگرفتگــی یا  انفجار را تا حــد قابل توجهی 

افزایش می دهد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی: 

عملکرد 95درصد ترازوهای 
مغازه داران استان درست و 

صحیح است 
مدیرکل اســتاندارد خراســان رضــوی به 23 
هزار و 131 بازرسی اصناف و بررسی عملکرد 
ترازوهای در اختیار آن ها در این اســتان اشاره 
و بیان کــرد: نتیجه این بررســی ها نشــان داد 
۹5 درصد ترازوهای مغازه داران در خراســان 
رضوی میــزان و عملکردشــان دقیق و صحیح 
اســت. علیرضا جمیع روز گذشته در گفت وگو 
با ایرنا افــزود: بازرســی فنی ابزارهــای توزین 
ایــن تعــداد واحد صنفــی در خراســان رضوی 
ظرف 10 ماه گذشــته تاکنون صورت گرفته و 
هنوز ادامــه دارد.وی ادامه داد: همزمان با این 
اقدام ۸05 بازرســی نیز از باسکول های فعال 
خودروهای سنگین در خراسان رضوی صورت 
گرفت. مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی 
گفت: نتیجه بررســی فنی این تعداد باسکول 
نشــان داد عملکــرد ۸5 درصد این ابــزار های 
توزین در اســتان مطابــق موازیــن و معیارهای 
استاندارد است.وی افزود: بر همین اساس آن 
دسته از باسکول های سنگین که عملکردشان 
غیراستاندارد تشخیص داده شده نیز مهر و موم 
شــدند تا اصالح و پس از دریافــت تاییدیه های 

الزم فعال شوند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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 کنگره بزرگداشت ۱۲۴شهید
  اهل سنت وشیعه درتایباد 

برگزار می شود 
کلثومیان / نشست برنامه ریزی ستاد دهه فجر ویژه 

کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر  برگزار شد.
در این نشست علوی رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران 
با اشــاره به اعالم آمادگــی ایثارگــران در چله انقالب 
گفــت: بــرای اولین بــار در دهــه  مبارک فجــر کنگره 
۱۲۴شهید شیعه واهل سنت تایباد تحت عنوان کنگره 
نکوداشت شهدای وحدت با همکاری ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمی ، دفتر امام جمعه ، فرمانداری ، سپاه 
پاســداران ، آموزش وپرورش ، شــورای اسالمی شهر 
،شهرداران سه شهر تایباد و نهادهای نظامی و انقالبی 

موثر در دوران دفاع مقدس برگزار می شود.
در این نشست حجت االسالم ملکی امام جمعه تایباد 
گفت :فعال بــودن ، دغدغه مندبــودن  و پیگیری امور 
مرتبط با انقالب ،  سه اصلی اســت که باید ایثارگران 
راجع به انقــالب رعایت کنند و به طور ویژه در دســتور 
کارشــان باشــد  . وی افزود :روح والیــت حادثه کربال 
و  نینوا ست که با مهاجرت شروع شد وبا شهادت آبیاری 
وبا بیانات حضرت زینب )س(  روایت و ماندگار شد.وی 
گفت :نباید بگذاریم انقالب به فراموشی سپرده شود. 
وی بر تولیــد محتــوا و مدیریت فضای مجــازی تاکید 
کرد. وی تفکر شیطانی ترامپ را در مقابله با تفکر دین 
دانست وگفت :دشمن دنبال فتنه است وفرهنگ ایثار و 
شهادت روح انقالب است که باید به آن توجه ویژه شود .

اعزام ۸۰ پزشک متخصص به 
شهرستان های استان 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد از اعزام 
۸۰ پزشک متخصص در شهرســتان های زیر پوشش 
این دانشگاه به منظور گســترش کیفی خدمات خبر 
داد. به گزارش وب دا؛ دکتر شاپور بدیعی با بیان این که 
پزشکان متخصص بر اساس اولویت و نیاز هر شهرستان 
و در قالــب ســامانه ای در چند روز گذشــته به مناطق 
مختلف استان اعزام شده اند اظهار کرد: با اجرای این 
طرح خدمات تخصصی با کیفیت در دســترس عموم 
مردم قرار می گیرد کــه این امر گام مهمی در توســعه 
عدالت در سالمت محسوب می شود.همچنین دکتر 
عطار کارشــناس امــور متخصصیــن دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: با اعزام این تعداد پزشک 
در ۱۳ شبکه بهداشت و درمان زیر پوشش این دانشگاه 

،تعداد نیروهای متخصص به  حدود ۳۰۰ نفر رسید.

رشد ۲۰۰ درصدی جذب منابع 
اشتغال پایدار روستایی در مه والت 

پوریوسف/ جلســه کارگــروه اشــتغال و ســرمایه 
گــذاری مــه والت با حضــور فرمانــدار و مســئوالن 
ادارات مرتبط در محل فرمانداری این شهرســتان 
برگــزار شــد.فرماندار مــه والت از رشــد ۲۰۰ 
درصدی جذب منابع اشــتغال پایدار روستایی در 
این شهرســتان خبر داد و افزود: ســهمیه مه والت 
ســه میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان بوده که تاکنون 
مبلــغ هفــت میلیــارد و ۵۱۷میلیون تومــان برای 
۱۵۳ طرح و ۲۹۰ نفر اشــتغال انجام شــده است. 
.مســعود رنجبر افزود: از ابتدای شروع طرح یعنی 
از اواخر سال ۹۶ مبلغی حدود ۷۹ میلیارد و ۷۹۳ 
میلیون تومان بــرای ۷۱۳ طــرح با اشــتغال زایی 
هزار و ۸۲۳ نفر پرداخت شده است. وی همچنین 
افزود: طرح های در دست بررسی ۲۲۵ موردوطرح 
های مصوب شــده در بانــک ها ۱۵۵ مــورد و طرح 
های منعقد شده در بانک ۱۵۴ طرح با اعتبار ۱۳ 
میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان با اشتغال ۳۳۸ نفر 
در دســت اقدام اســت.وی با بیان این که بر اساس 
ســامانه رصد رتبه ســوم استان خراســان را کسب 
کرده ایم افزود: ما موظف به تامین معیشت و کمک 

به  ایجاد شغل پایدار در شهرستان هستیم.

۵شهرستان ها
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ .  شماره ۴۳۳۱ روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Thu.Jan.23.2020. No.4331

شعبانی/حدود ۱۵ سال است که از تخریب 
سینمای ۲۲ بهمن تربت حیدریه می گذرد و 
مردم تربت حیدریه از داشــتن سینما محروم 
هســتند. چند سالی اســت البته ســالن تئاتر 
اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد با ظرفیت حدود 
۲۵۰ نفــری خود، ســینمای یک شــهر ۲۳۰ 
هزار نفری شده! که این مکان  نیز با مشکالت 

ومحدودیت هایی روبه رو بود.

انعقاد قرارداد ساخت پردیس سینمایی  با 	 
حضور معاون سازمان سینمایی

به گزارش خراسان رضوی ،از ابتدای امسال 
تربت حیدریه نیز در میان ۲۰ شهرستان هدف 

ساخت پردیس سینمایی امید قرار گرفت. 
و ابتدای تیرماه امسال ، معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســانی سازمان ســینمایی کشور در 
بازدید از نقاط مختلف پیشنهادی برای مکان 
یابی محل ساخت و بعد با شرکت در جلسه ای 
با مدیران شــهری ، اعضای شــورای اسالمی 
شــهر و با حضــور مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراســان رضوی ،تفاهم نامه  اولیه 
ای بین شــهرداری تربــت حیدریه و ســازمان 
ســینمایی کشــور ، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خراســان رضوی و وزارت کشــور به 
مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان امضا 
کرد که ایــن بازدید مقدمات احــداث پردیس 
سینمایی امید را در مکان پیشنهادی یعنی باغ 

ملی فراهم  آورد.

موافقت نکردن شورای شهربا جانمایی 	 
پردیس سینمایی در باغ ملی 

اما چند ماه بعد رمضانپور، رئیس کمیســیون 
عمرانی شــورای شــهر که در روز ورود معاون 
ســینمایی وزارت فرهنــگ در جلســه غایــب 
بود؛ از موافقت نکردن شــورای اسالمی شهر 
با جانمایی ایــن پردیس ســینمایی خبر داد و 
گفت: با توجــه به این کــه معاونت ســینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکان پردیس 
ســینمایی را در فضای پارک و بوستان در نظر 

گرفته بود، از ســویی به دلیِل تمایل نداشــتن 
برای دســتکاری در میراث ماندگار شهرمان 
یعنــی "بــاغ ملی"،ایــن مــکان برای ســاخت 
پردیس سینمایی منتفی شــد و پارک مینو در 
شهرک ولی عصر )عج( به عنوان گزینه نهایی 
از طرف شــورای اسالمی شــهر برای ساخت 

پردیس سینمایی اعالم می شود.

طرح ساخت پردیس سینمایی درباغ ملی 	 
از تهران ارسال شد؛ شورا مخالفت کرد

چندی بعد معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
نیزدر گفت  وگو با  فارس گفت: بعد از امضای 
این تفاهم نامه ،برای بازدید مکان پیشنهادی 
اول یعنی باغ ملی از تهران کارشناسان آمدند 
و مکان پیشنهادی مورد بازدید قرار گرفت. او 
افــزود: همچنین یک طرح اولیه پیشــنهادی 
فرســتاده شــد و قرار بر این بود که طی مدت 
چنــد ماه ســاخت یــک پردیس با ســه ســالن 
به اتمام برســد، امــا ناگهان اعضای شــورای 
اسالمی شــهر تربت حیدریه مطرح می کنند 
که ما با ســاخت پردیس سینمایی در باغ ملی 
این شهر بنا به دالیلی موافق نیستیم و  زمین 
دیگری را پیشــنهاد دادند که مــورد موافقت 

قرار نگرفت.

وزارت با پارک مینو مخالفت کرد؛پردیس 	 
دوباره به داخل شهر آمد

 حــاال پــس از موافقــت نکــردن وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی بــا مــکان پیشــنهادی پارک 
 مینو شــهرک ولی عصر )عج(، در جلســه اخیر ،
 اعضای شــورای اســالمی شــهر با شــرایطی به 
 احداث پردیس سینمایی در داخل شهر موافقت 

می کنند.

تصویب الیحه فراخوان سرمایه گذاری برای 	 
ساخت پردیس شهرداری در شورا

مهســا رمضان پــور، رئیــس کمیســیون عمران 
شورای اسالمی شهر در توضیح این مصوبه مطرح 
می کند: بــه دلیــل مخالفــت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی خراســان رضوی با این مکان 
در نهایت در جلســه شــانزدهم دی ماه شــورای 
اسالمی شهر، الیحه ارائه شده از سوی شهرداری 
مبنی بر فراخوان ســرمایه گذاری برای ساخت 
پردیس ســینمایی امید در داخل شــهر تصویب 

شد.
نــادر ســلیمانی،رئیس کمیســیون اقتصــادی 
شورای شهر نیز گفت: شهرداری الیحه فراخوان 
ســرمایه گذار را ارســال کرده اســت که تصویب 
شد ، حال باید منتظر نتیجه  فراخوان شهرداری 
باشیم که چه کسی و در چه منطقه ای از شهر برای 

سرمایه گذاری در زمین و مشــارکت در ساخت 
پردیس ســینمایی اعالم آمادگــی خواهد کرد! 
گفتنی است سید مهدی وقفی، ریاست شورای 
شهر پیشتر بیان کرده بود ، در صورتی که مکان 
پیشنهادی به تایید کارشناسان معاونت سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد برسد، طبق تفاهم نامه 
مبلغ ۲/۱ میلیارد تومان کمک بالعوض ازسوی 
این معاونت اعطاء می شود و بقیه هزینه ساخت 
را شــهرداری یا از محــل ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی تامین می کند یا از تسهیالت کم بهره 
ســازمان همیاری شــهرداری ها برای ســاخت 

پردیس سینمایی امید استفاده خواهد کرد.

نکته مهم در فراخوان 	 
 شورای اسالمی پنجم شهر تربت حیدریه، پس از 
آن که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی با احداث پردیس سینمایی امید در پارک 
مینو شهرک ولی عصر)عج( مخالفت کرد، الیحه 
ارسالی شهرداری برای فراخوان عمومی سرمایه 
گذار برای ســاخت پردیس ســینمایی در بافت 
داخل شــهر را تصویب کرد و  فراخوان و شرایط 

ساخت در یک آگهی  منتشر شده است.
اما آن چه در فراخوان سرمایه گذاری مطرح شده 
اســت آورده  زمیــن )حداقــل ۱۰۰۰ مترمربع( 
توسط سرمایه گذار است.به نظر می رسد دو نکته 
در این فراخوان مغفول مانده اســت. اول آن که 
آورده شهرداری ؛ که براساس الیحه پیشنهادی 
شــامل: تســهیالت اعطایــی ۲/۱ میلیــاردی 
سازمان شــهرداری ها و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ، پروانه ساخت و احداث و بهره برداری 
نیامده اســت. ثانیا بــه آورده  غیر ملکــی و مالی 
سرمایه گذار ، عالوه بر زمین که بر اساس الیحه 
پیشــنهادی؛تأمین ســرمایه الزم بــرای تکمیل 
پردیــس تــا مرحله بهــره بــرداری پــس از جذب 
تسهیالت اعطایی" است؛اشاره ای نشده است.
حال باید دید که روند جذب ســرمایه گذار برای 
ساخت پردیس سینمایی امید چقدر زمان خواهد 
برد و آیا مردم تربت حیدریه بعد از سال ها شاهد 

احداث سینما در شهرشان خواهند بود؟

گزارشی درباره سرنوشت ساخت پردیس سینمایی تربت حیدریه 

15 سال محروم ازسینما
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تردد کامیون ها در مرز دوغارون به 
حالت عادی بازگشت 

کلثومیــان /مدیرگمــرک دوغارون  گفت:تــردد 
کامیون ها در مرز دوغارون ایران با افزایش ساعت 
کاری دو گمرک مرزی دوغارون ایران و اسالم قلعه 
افغانستان روان شد و به حالت عادی خود بازگشت.
کــوه گرد افزود:پارکینگ های گمرک اســالم قلعه 
خاکی اســت وزیر ســاخت هــای حمل ونقــل برای 
ترانزیت در کشــور افغانســتان در مواقع بارندگی با 
مشکل مواجه می شود . کریم نوایی ، مدیر پایانه مرزی 
دوغارون در خصوص این مشــکل مــی گوید:بارش 
شدید برف و باران و آب گرفتگی پارکینگ های اسالم 
قلعه افغانستان  چهار روز بود که امکان تردد را محدود 
کرده بود و به دلیل گل والی زیاد تریلرها  در پارکینگ 
های اسالم قلعه گیر کردند ولی کار ترخیص با انجام 
پیگیری های زیاد، شروع شده اســت.مدیر اجرایی 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد نیزبا اشــاره به 
این که وضعیت تردد کامیون ها دردوغارون به حالت 
عادی بازگشته است در گفت و گو با ایرنا  بیان کرد: 
طی چند روز گذشته بارش برف در تایباد و پایین بودن 
ظرفیت پذیرش گمرک افغانستان و ناهمخوانی آن 
با میزان خروجــی کامیون از مرز دوغــارون، موجب 
کندی تردد شــده و صف های انبوهی از کامیون در 
معبر رسمی دوغارون ایجاد شــده بود.سید حسین 
آقایی افــزود: هم اینک ســاعت کاری این دو گمرک 
از ساعت هفت صبح تا ۲۰ شب ادامه دارد و تا مدت 

زمانی که نیاز باشد این روال ادامه دارد.

با حضور استاندار خراسان رضوی 

۳ تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی 
شهرستان فیروزه به امضا رسید 

جلسه بررسی عملکرد معین های اقتصاد مقاومتی 
شهرســتان فیــروزه بــا حضور اســتاندار خراســان 
رضوی برگزار شــد و در این جلســه ســه تفاهم نامه 
معیــن اقتصــاد مقاومتی این شهرســتان بــه امضا 
رســید.به گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری، 
در جلســه بررســی عملکــرد معین هــای اقتصــاد 
مقاومتی شهرســتان فیروزه که با حضور استاندار 
خراسان رضوی در دفتر اســتاندار برگزار شد، سه 
تفاهم نامه معین اقتصاد مقاومتی این شهرســتان 
به امضا رسید.علیرضا رزم حســینی در این جلسه 
اظهار کرد: به منظور پیشــبرد ســریع تر اقدامات از 
پیش تعیین شــده در قالب مثلث توسعه اقتصادی 
فرهنگی در شهرستان ها، باید موانع و مشکالت سر 
راه اجرا به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان 
رضوی اطــالع داده شــود.وی افــزود: معین هایی 
که در قالب مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی کار 
می کننــد، در وهله اول باید به ایــن مدل اقتصادی 
اعتقاد داشــته باشــند تا در گام دوم بتوانند از تمام 

ظرفیت خود برای پیشبرد آن استفاده کنند.
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کش و قوس های ایجاد گذر فرهنگ و هنر در سبزوار 
 کالتــه/ فرمانــدار ســبزوار در خصــوص ایجاد 
گذر فرهنگ و هنر در این شهرستان از همکاری 
ضعیــف و غیــر قابــل قبــول شــورا و شــهرداری 
انتقاد کرد. بــه گزارش خراســان رضوی، احمد 
بــرادران  در دیدار بــا مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان با اشاره به قدمت تاریخی سبزوار، 
اظهار کرد: شهرســتان ســبزوار دارای ظرفیت 
و توانمندی هــای متعددی در حــوزه فرهنگی و 
تاریخی اســت و ایجاد گذر فرهنگ و هنر بســتر 
های مــورد نیــاز شــکوفایی فرهنگــی را محقق 
می کند. وی بــا تاکید بر اهمیت گــذر فرهنگ و 
هنر در ســبزوار، افزود: از طریق گــذر فرهنگ و 

هنر مکان هایــی همانند نمایشــگاه، نگارخانه، 
تماشاخانه، و دیگر بخش ها ایجاد می شود. وی 
افزود: اراده ای از ســوی شهرداری سبزوار برای 
انتخاب مکان مناســب برای ایجاد گذر فرهنگ 
و هنر وجود ندارد.مدیریت ارتباطات شهرداری 
سبزوار در پاســخ به اظهارات فرماندار  سبزوار با 
انتشار متنی گفته است: در سال ۱۳۹۷ شهردار 
و رئیس وقت شــورای اســالمی شهر ســبزوار با 
حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با  ایجاد 
گذر فرهنگ و هنــرو تایید مــکان آن در محوطه 
اداره فرهنگ ســبزوار موافقت کردند. در ادامه 
متن اشاره شده است: بخشی از اعتبارات مورد 

نیاز مشــروط به جمع آوری دیوار های این اداره 
در اســتناد بند ب تبصره ۳ بودجه عمومی سال 
۱۳۹۸ شــهرداری لحاظ شد و با وجود پیگیری 
های متعدد از سوی اداره فرهنگ و ارشاد استان 
موافقتی اعالم نشده است. همچنین اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی طبق دستور وزیر ارشاد 
به تعهدات خود عمل کند، این اقدام مورد حمایت 

شهرداری است.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله



ورزش
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

6
پنج شنبه 3 بهمن  1398.   شماره 4331 Thu.Jan،23،2020، No.4331

گردونه

کبدی - جودو

از میان خبرها

ورزشی

 وعده حقوق ماهیانه
 مدیرکل ورزش برای »یلی«

مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی دیروز طی 
مراسمی از خانواده پوریا یلی ملی پوش والیبال تجلیل 
کرد و گفت: پوریا یلی، والیبالیست خراسانی، ورزشکار 
ارزنده ای برای ایران و خراسان رضوی است.  فتاحی 
افزود: خانواده این ورزشکار که به تازگی جواز حضور 
در المپیک 2020 توکیو را به دست آورد،حمایت های 
مادی و معنوی خوبی از او داشتند و خوشبختانه نتیجه 
آن را گرفتند. وی تصریح کرد: در خصوص قول مساعد 
استاندار و شهردار مشهد درباره پاداش 100 میلیون 
تومانی نیز صحبت شد و خانواده یلی  بابت این پاداش 

تشکر کردند.

 مجمع هیئت شمشیربازی 
با تک کاندیدا

علی یعقوبیان با کسب اکثریت 
آرا به مدت چهار سال دیگر در 
ســمت خود بــه عنــوان رئیس 
هیئت شمشــیربازی خراسان 
رضوی ابقا  شد. مجمع انتخاب 
ریاست هیئت شمشــیربازی  

خراسان رضوی دیروز با حضور اعضای مجمع برگزار 
شد که علی یعقوبیان رئیس سابق تنها نامزد این مجمع 
بود و در پایان این جلســه پس از رای گیــری از اعضای 
مجمع ، یعقوبیان  توانست با کسب 14رای از مجموع 
14رای اخذ شــده به مدت چهار سال مجددا   ریاست 
هیئت شمشیربازی خراسان رضوی را بر عهده بگیرد. 
فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در این جلســه ، گفت:هیئت شمشــیربازی استان در 
میادین ورزشی و همچنین استعدادیابی و نخبه پروری 

قدم های مثبتی در کشور برداشته است.

رقابت بسکتبالیست های مشهدی 
در اصفهان

هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز در 
شش شــهر تهران، شــهرکرد، کرمان، اصفهان، قم و 
قزوین برگزار می شود و نماینده استان در دیداری خارج 
از خانه به میدان می رود. تیم بســکتبال آویژه صنعت 
پارســا تاکنون بازی های خوبی را به نمایش گذاشــته 
است و یک شنبه گذشــته نیز از سد شهرکرد گذر کرد 
و عصر امروز هم مهمان تیم ذوب آهن اصفهان است. 
نماینده اســتان هم اکنون با 33 امتیــاز در رده پنجم 

قرار دارد .

کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( دیــروز در بیانیه ای 
رسمی اعالم کرد که میزبانی دو تیم فوتبال شهرخودرو 
خراســان و اســتقالل تهران از تیم های الرفاع بحرین و 
الکویت کویت در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، در 
کشــور امارات خواهد بود. پیش از این طبق رای کمیته 
برگزاری مســابقات  AFC تیم های ایرانی حق میزبانی 
در بازی های لیــگ قهرمانان آســیا را نداشــتند که این 
موضوع با اعتراض نمایندگان باشگاه های ایرانی همراه 
شده بود.در پی همین مســئله نمایندگان باشگاه های 
ایرانی بــه دعوت شــیخ ســلمان، رئیس کنفدراســیون 
فوتبال آســیا، دیشــب راهی مالزی شــدند تا مذاکرات 
خود را بــرای دریافت حق میزبانــی در رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا انجام بدهند. فرهــاد حمیداوی، مالک 
باشگاه شهرخودرو نیز درباره بیانیه جدید AFC  به باشگاه 
خبرنگاران گفت: رای جدید AFC درباره برگزاری بازی 
با نماینده بحرین در امارات را قبول نداریم و به هیچ وجه 
حاضر به میزبانی در کشور ثالث از رقبای خود نیستیم.
 AFC او درباره سفر نمایندگان باشگاه های ایرانی به مقر
بیان کرد: امیدوارم جلسه ای که به زودی در AFC برگزار 
می کنیم، مثمر باشد و بتوانیم میزبانی بازی های لیگ 
قهرمانان را در کشور خودمان برگزار کنیم. در خور ذکر 
است، به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال ، سرپرست 
دبیرکلــی فدراســیون و مدیــران عامــل چهار باشــگاه 
پرسپولیس،سپاهان،استقالل 
و شــهر خــودرو چهارشــنبه 
شــب تهــران را بــه مقصــد 
کواالالمپــور تــرک کردند . 
جلســه مربوط  امروز ســاعت 
کنفدراســیون  مقــر  در   14
فوتبال آســیا برگزار می شــود تا 
مباحث مدنظر به صورت 
رو در رو بــا دبیــر کل 
کنفدراسیون مطرح 

شود.

نماینده لیگ دسته یکی فوتسال استان در آستانه سقوط به دسته پایین تر 

کاجی ها در باتالق! 
مصطفی فاطمیان -  نماینده خراسان رضوی 
در لیگ دسته اول فوتسال کشــور، این روزها 
حــال و روز چندان خوشــی ندارد؛ چــرا که در 
آستانه سقوط به دســته دوم قرار گرفته است. 
پس از این کــه تیم »هبلکس رضوی« در ســال 
گذشــته نتایج چندان مطلوبی در لیگ دسته 
یک کســب نکــرد و در روزهای پایانــی از خطر 
سقوط به لیگ دسته دوم کشور رهایی یافت، 
مدیریت ایــن تیم تصمیــم به واگــذاری امتیاز 
گرفت که در نهایت خبر رسید، تربت جامی ها 
به دنبال خرید این امتیاز هستند.در شرایطی 
که امتیاز تیم »هبلکس« رضوی به هتل »کاج« 
مشهد واگذار شد و قرار بود این تیم از تربت جام 
در رقابت های لیگ دسته اول فوتسال کشور 
شــرکت کند، به یکباره مدیران جدید این تیم 
اعالم کردند با توجه به این که از سوی مسئوالن 
شهرستان تربت جام هیچ حمایتی نشده اند، 
قصد دارند بازی های خود را به میزبانی شــهر 
مشهد برگزار کنند و چشم به حمایت مدیران 

مرکز استان داشتند.

نتایج ضعیف	 
مالک جدید این تیم برای حضور در فصل جدید 
این رقابت ها تصمیم گرفت ، هدایت تیمش را به 
زارعی بازیکن-مربی فصل پیش هبلکسی ها 
بسپارد که ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملی 
فوتسال کشور را هم در کارنامه اش دارد، ولی 
این همکاری تا میانه فصل بیشتر دوام نیاورد 
و با توجه به این که کاجی ها در دور رفت نتایج 
بسیار ضعیفی کسب کردند و در قعر جدول قرار 
گرفتند، خیلی زود خبرهایی از قطع همکاری 
این مربی و مدیریت فعلی باشگاه به گوش  رسید 
و حتــی ادامه فعالیــت این تیم هــم در هاله ای 
از ابهام قرار گرفت.این تیم با توجه به شــرایط 
مالی بســیار بد تا آســتانه انحالل در نیم فصل 

هم پیش رفت، اما با توجه به این که در صورت 
انصراف از ادامه حضور در لیگ دســته اول به 
سوپرلیگ استان سقوط می کرد، مدیران هتل 
کاج تصمیم گرفتند با مدیریت هزینه ها، تیم را 
تا پایان فصل حفظ کنند. در نهایت آن ها دوباره 
به فکر عملی کردن تصمیم ابتدای فصل خود 
افتادند و با انتقال بــازی های تیم به تربت جام 
خواستند تلنگری به مدیران استانی در مشهد 
بزنند، چراکه به گفته مسئوالن این تیم تاکنون 
از ســوی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و 
همچنین دیگر نهادها هیچ حمایتی نشده اند.

یک قدمی سقوط	 
این تیم اکنون با 12 امتیاز در رده دهم جدول 
11 تیمی گروه خود قــرار دارد و با توجه به این 
که از هر گروه ســه تیم به دسته پایین تر سقوط 
می کنند، کار چندان راحتی بــرای بقا در این 
مسابقات ندارد و تنها شاید اگر مدیران استانی 
نیم نگاهی به این تیم داشته باشند، بتوان تنها 
امتیاز استان در لیگ دسته اول فوتسال کشور 
را حفظ کرد.هدایت این تیم پس از تغییرات در 
نیم فصل به علی طاهری، مدیر فنی هتل کاج 
در نیم فصل اول ســپرده شــد و آن ها در اولین 
بازی خانگی خود در دور برگشــت در مشــهد 
برابر مهمان خود به تســاوی رسیدند؛ دومین 
بازی خانگی آن ها در تربت جام لغو شد و هفته 
گذشته هم در حالی که قرار بود سومین دیدار 
خانگی این تیــم در دور برگشــت در تربت جام 
برگزار شود، حضور نیافتن نماینده کرمانشاه به 
دلیل مشکالت مالی در این مسابقه، سه امتیاز 
راحت را به جیب کاجی ها واریز و اندکی آن ها 
را به آینده دلخوش کرد. البته این تیم در بازی 
یک شنبه گذشته خود در تهران برابر مقاومت 
تهران با نتیجه نزدیک 4 بر 3 تن به شکست داد 
و فردا جمعه باید در چارچــوب هفته هجدهم 

نیز اولین بازی خود را در 
حضور تماشاگران تربت 

جامــی مقابــل پارســیان 
شهر قدس برگزار کند که 

به نوعــی این دیــدار فینال 
قعرجدولی ها به شــمار می 
رود، چراکه تیم پارســیان با 

یک امتیاز کمتــر از هتل کاج 
در قعر جدول قرار دارد و پیروزی در این مسابقه 

برای هر دو تیم ضروری است.

گالیه از مسئوالن	 
سرمربی جدید تیم فوتسال هتل کاج با انتقاد 
از نبود حمایت ها  ،گفت: در ابتدای فصل تیم 
را به مشــهد آوردیم تا از حمایت های اداره کل 
ورزش و جوانان استان و شهرداری مشهد بهره 
مند شــویم، اما با این که حــدود 800 میلیون 
تومان به فرش آرا کمک شد و حمایت میلیاردی 
هم از شــهرخودرو صورت گرفت، هیچ کمکی 
به مجموعه تیم ما نشد. مگر ما جزو این استان 
نیستیم و به عنوان نماینده خراسان رضوی در 
یکی از باالترین سطوح فوتسال کشور به میدان 
نمی رویم؟ پس چرا حتی یک نفر از مسئوالن در 
تمرینات ما در مشهد شرکت نمی کند تا وضعیت 
ما را جویا شود.طاهری تاکید کرد: اکنون فقط 
به دلیل این که پول نداریم تا بازیکن جذب کنیم 
بازی ها را با اختالف یک گل واگذار می کنیم و 
به نوعی در دقایــق پایانی برابر حریفان کم می 
آوریم. بسیاری از بازیکنان خوب استان حاضر 
نیستند برای ما به میدان بروند، چراکه در لیگ 
دسته دوم کشــور می توانند 40 تا 50میلیون 
تومان درآمد داشته باشــند و به همین دلیل یا 
باید بازیکنانی را جذب کنیم کــه هیچ کارایی 
ندارند یا با اســتفاده از همیــن ظرفیت موجود 
به میدان برویم.وی ادامه داد: متاسفانه پولی 

نداریم کــه بخواهیم حتی در 
شب قبل از بازی های تیم برای بازیکنان  هتل 
بگیریم  و مجبوریم با اتوبوس یا قطار برای حضور 
در مسابقات خارج از استان خود اعزام شویم و 
باید برنامه مان را طوری تنظیم کنیم که دقیقا 
پیش از بازی ها به شهر مد نظر برسیم، چراکه 
فضایی برای اســتراحت پیــش از مســابقه در 

اختیار نداریم.

تضمین بقا	 
ســرمربی تیــم فوتســال هتــل کاج تصریح 
کرد: ما هنوز یک ســهمیه فیفــا داریم و اگر 
30 میلیــون تومــان پول داشــته باشــیم و 
بتوانیم یــک بازیکن جذب کنیــم، تضمین 
می دهــم که همه بــازی های بعــدی را می 
بریم، چراکه فاصله تیم ها با یکدیگر بسیار 
نزدیک است.وی درباره اتفاقات نیم فصل 
افزود: قرار بود تیم منحل شود ولی تصمیم 
گرفتیم با کاهش هزینه هــا تا پایان لیگ به 
میدان برویم. در همین زمینه با جدایی دو 
بازیکن از تیم 16 میلیون تومــان به نفع ما 
شد و از طرفی با توجه به این که برگزاری هر 
بازی داخــل خانه حــدود دو میلیون تومان 
آب می خــورد، تصمیــم گرفتیم بــا انتقال 
بازی هایمــان از مشــهد بــه تربت جــام این 
هزینه ها را تا حدی کاهــش دهیم.گفتنی 
است؛ از ساعت 16 فردا جمعه تیم فوتسال 
هتــل کاج در تربــت جام از پارســیان شــهر 

قدس پذیرایی می کند.

AFC سفر مالک شهرخودرو به مقر



علی اصغر با مرام پهلوانی بزرگ شد      
 اولین موضوع و سوالم از محمدآقا بــرادر بزرگ تر 

شهید همین گفته ها درباره برادرش است که آیا این 

گفته ها اساسا واقعیت دارد؟ محمد آقا که حرف هایش 

با لهجه مشهدی شنیدنی تر می شود این گونه پاسخ 

می دهد: آن قضیه ها هیچ کدام صحت ندارد و همه 

ساخته و پرداخته ذهن نویسنده یکی از روزنامه ها 

در سال های قبل است. گفته بودند شهید علی اصغر 

موتور تریل داشته  این هم واقعیت ندارد. ما کاًل یک 

موتور گازی داشتیم که آن هم مال مرحوم پدرمان حاج 

ماشاءا... بود. آن روزنامه نوشته بود شهید محراب از 

خانواده ای ضعیف بود، برای همین ترک تحصیل کرد 

تا برای کمک به خانواده کار کند. این ها هیچ کدام 

صحت ندارد.پدر ما معتمد محل بود. فعالیت مذهبی 

او در حدی بود که از 19 سالگی حدود 45 نوبت به 

عنوان مدیر کاروان به مکه مشرف شده بود. گاهی این 

سفرها حداقل سه ماه طول می کشید و ما سه برادر در 

این ایام عالوه بر تحصیل در مغازه خواربارفروشی پدر 

هم مشغول بودیم و تنها سرگرمی دیگرمان ورزش 

کشتی بود. مردم برای حل و فصل مشکالتشان گاهی 

به حاج ماشاءا... مراجعه می کردند. خواربار فروشی 

پدر، گاهی شبیه بنگاه معامالت هم می شد همسایه 

ها و  هم محله ای ها به پدر اعتماد داشتند و می آمدند 

قولنامه هایشان را در حضور او تنظیم می کردند. ما 

سه برادر هم کشتی گیر بودیم و با مرام پهلوانی و زیر 

دست این چنین پدر و مادری بزرگ شدیم.علی اصغر 

قبل از این که دیپلم بگیرد به جبهه رفت. هرچه اصرار 

کردیم که درس هایت را تمام کن بعد به جبهه برو 

قبول نکرد. قبل از جبهه نیز در گشت های بسیج برای 

جمع آوری مواد فروش ها فعالیت می کرد و بسیار 

پرجنب وجوش و پر دل و جرئت بود. بنابراین این 

حرف ها که علی اصغر به دلیل شرایط خانوادگی و 

مالی ترک تحصیل کرد و بزن بهادر بود واقعا صحت 

ندارد چون فضای خانواده ما اساسا این گونه نبود و 

پدرمان حواسش به ما بود.

شهیدکاوه و علی اصغر      
محمد آقادرباره ماجرای شهیدکاوه و علی اصغر 

ــاوه  اصغر را در  می گوید: در حقیقت شهید ک

جبهه کشف کرد. شهید کاوه در آن زمان فرمانده 

گروهان بود. علی اصغر با توجه به توانمندی هایش 

به عنوان فرمانده دسته اسکورت انتخاب می شود تا 

برای تامین امنیت جاده های بین شهری کردستان 

اقدام کند. همین کار را قبل از علی اصغر ، کاوه انجام 

می داده است.علی اصغر خیلی نترس بود به نظرم 

دلیل آن هم صداقتش بود. انسان راستگو از هیچ 

کس و هیچ چیز نمی ترسد. تصور می کنم پیشرفت او 

در کارهایش مرهون همین شجاعت و دل کندنش از 

زندگی بود. او برای جهاد و شهادت رفته بود و دراین 

راه برای همین حسابی ساخته شده بود. این را از 

نامه هایی که می نوشت می شد فهمید. خلوص و 

شجاعتش باعث شد در رده های نظامی نیز پیشرفت 

کند و تا فرماندهی تیپ برود.

من را بیشتر دوست داری یا قرآن را؟      
عــلــی اصــغــر کمتر به 

ــی مـــی آمـــد.  ــص ــرخ م

مشهد  در  ــورش  ــض ح

بیشتر برای اعزام نیرو 

یا انتقال تجهیزات به 

جبهه بــود. در یکی از 

همین سفرها  که فرزند علی اصغر هم به دنیا آمده 

بود پدرم به او گفت: »دیگه نرو. بسه. تو وظیفه و دینت 

را ادا کرده ای و با وجود همسر و بچه دیگه نرو.« علی 

اصغر قرآنی را از جیبش بیرون آورد و گفت: »شما 

قــرآن را بیشتر دوســت داریــد یا من را؟« پدر گفت: 

»مسلمًا قرآن رو«. علی اصغر هم گفت: »پس به همین 

قرآن قسمت می دهم مانع من نشوید. من کارهایی 

دارم در جبهه که باید حتما انجام بدهم. من به خاطر 

قرآن به جبهه می روم.« مادرم مانع نمی شد و می 

گفت: » علی اصغر راهش را پیدا کرده است، بگذارید 

برود.« بعد از آن علی اصغر به همراه همسرش رفت 

و خانواده را به ارومیه برد تا نزدیک خودش باشند.

اولین فرمانده یگان دریایی سپاه      
اولین یگان دریایی سپاه را لشکر ویــژه شهدا راه 

اندازی کرد و علی اصغر نیز که در کردستان فرمانده 

دسته اسکورت بود ، فرماندهی یگان دریایی را هم 

به عهده گرفت، برای همین به صورت همزمان در 

کردستان و اهواز در حال رفت و آمد بود. او در زمین 

و آب مهارت بسیار زیادی پیدا کرده بود. یادم هست 

به من می گفت: »داداش، من کوه های کردستان را 

از کوچه های مشهد بهتر بلدم!« از طرفی در یگان 

دریایی نیز در ارونــد، به نیروها غواصی و قایقرانی 

تندرو را آموزش می داد.او نبوغ خاصی در طراحی 

عملیات داشــت و بــرای همین در مقاطعی نیز در 

تیپ ویژه شهدا مسئولیت اطالعات عملیات را به او 

سپردند. با لباس کردی به همراه پیشمرگ ها تا درون 

سلیمانیه عراق رفته بود و آن قدر مهارت پیدا کرده 

بود که به زبان کردی صحبت می کرد. از معدود افراد 

در تیپ ویژه شهدا بود که می توانست به زبان کردی 

صحبت کند. در آسایشگاه یا سنگر همیشه در کنار 

نیروهای عادی استراحت می کرد، آن طور که من 

می دانم هیچ وقت سنگر یا اتاق خاصی برای خودش 

نداشت و برای این که در حال آماده باش باشد گاهی 

هم با چکمه های نظامی استراحت می کرد. برخی 

اوقــات هم که نیروهای جدید می آمدند بدون این 

که او را بشناسند با آن ها کشتی می گرفت.  شنیده 

بودم در گروهان ها هم مسابقه کشتی برقرار می کرد 

تا نیروها انرژی بگیرند.

مو آَمُدم      
در یکی از عملیات ها که شهید قمی فرمانده تیپ ویژه 

شهدا، فرماندهی آن را به عهده گرفته بود، گروهان او 

در روستایی محصور در کوهستان گرفتار می شوند 

و در مقابل کومله ها مقاومت می کنند تا آن جا که 

مهمات تمام می شود. شهید قمی تقاضای کمک 

می کند و وقتی صدای علی اصغر در بی سیم با همان 

لهجه مشهدی می پیچد که»مو آَمــُدم« نیروها جان 

تازه ای می گیرند. شهید قمی نقل می کرد: بعد از 

چند دقیقه دیدم از باالی کوه قلوه سنگ های بزرگی 

به داخل روستا سرازیر شد. تعجب کردم که این چه 

کاری است؟ اما وقتی دقت کردم دیدم به هر سنگ 

مقداری مهمات بسته شــده، متوجه شدم این کار 

علی اصغر است. راه دیگری برای رساندن مهمات 

نبود. علی اصغر با این کار دلهره در دل دشمن ایجاد 

کرد و هم به ما مهمات رساند. بعد از آن هم موفق شد 

وارد روستا شود و به کمک شهید قمی روستا را فتح و 

پاک سازی کنند.

ضربه فنی کومله      
محسن کرمانی خواهر زاده شهید هم که در این 

محفل مارا همراهی می کند از خاطراتش می گوید: 

دایی اصغر در کردستان چریک شده بود و هرکه از 

جنوب به کردستان می آمد، ابتدا برای آموزش به 

شهید محراب تحویلش می دادنــد. یک بار خودش 

تعریف کرد: در یکی از عملیات ها بیش از 30 کیلومتر 

به همراه 10 نفر دیگر پیاده روی کرده بودیم. در 

مسیر برگشت متوجه حضور یک تک تیرانداز کرد 

شدم که درحال دیده بانی با دوربین بود. آرام به او 

نزدیک شدم و گفتم: »بلند شو!« او همزمان که بلند 

شد برگشت و اسلحه اش را به سوی من گرفت. سریع 

ماشه را چکاندم اما اسلحه گیر کرد و شلیک نشد. در 

چشم به هم زدنی اسلحه را به سمت صورت او پرتاب 

کردم و قبل از آن که بخواهد شلیک کند خودم را 

انداختم روی سینه اش و درگیر شدیم. بچه ها نمی 

توانستند او را بزنند اما در یک آن که بلند شد فن »یک 

دست یک پا«ی کشتی را رویش اجرا کردم و تا زمین 

خورد بچه ها شلیک کردند.یکی از همرزمانش که 

درآن ماجرا حضور داشته می گفت: محراب 90 

کیلویی مثل زنبور خودش را روی آن چریک قوی 

هیکل پرتاب کرد و با او دست به یقه شد. آن ها درگیر 

شدند و ما هم نمی توانستیم شلیک کنیم. منتظر 

بودیم فرصتی دست دهد تا بتوانیم کاری بکنیم که 

شهید محراب او را ضربه فنی کرد و یکی از بچه ها 

کارش را ساخت.

جیگرتو بَرم َمرد!      
در یگان دریــایــی که بــودیــم، یک قایق فرماندهی 

داشتیم که مخصوص شهید محراب بود. گاهی می 

دیدم که دایی اصغر هنگام آموزش نیروها، سربند 

بسته بود، چفیه هم بسته بود به کمرش و آن چنان با 

قدرت و هیبت قایق را می راند که نیروها انرژی می 

گرفتند. مثل وقتی که سنگی را بزنی روی آب و پرش 

کند، قایق باال و پایین می رفت. یادم هست وقتی 

دایی را دیــدم، یک پیرمردی نشسته بود کنار آب، 

گفت : »جیگرتو بَرم َمرد!«

پرواز      
قبل از عملیات کربالی 5، شهید محراب درسوله 

فرماندهی به همراه دیگر فرماندهان درحال بررسی 

نقشه عملیات بــوده انــد که عــراق حمله شیمیایی 

می کند. دایی اصغر خودش تعریف می کرد: »همه 

کسانی که آن جا حضور داشتند به شدت مجروح 

شده بودند. سرم را بلند کردم دیدم من را هم روی 

برانکارد گذاشته انــد و می برند. قبل از من همه 

فرمانده ها را برده بودند پشت خط. لشکر ویژه شهدا 

و تیپ قائم خراسان بی کس و کار شده بود. خودم را 

انداختم پایین و ماندم تا اوضاع را کنترل کنم. کنار 

بی سیم نشسته بودم و پاسخ می دادم. وقتی بی سیم 

دیگر آن طرف سوله صدا مــی داد، روی زمین غلت 

می زدم و خودم را می رساندم به آن. تقریبا 9 ساعت 

مقاومت کردم. توانم کم شده بود و چشم هایم نمی 

دید. تا آن که دیگر نتوانستم. نفهمیدم چطور من را 

به بیمارستان خرمشهر منتقل کردند.«بعد از آن، 

با وجود این که پزشکان اجــازه نــداده بودند، به هر 

ترتیب دوباره خودش را رسانده بود به خط.با این که 

چشم هایش نمی دیده حرکت و چند نفر دیگر را صدا 

می کند. سوار موتور می شود و چند قبضه کاتیوشا هم 

راه می اندازد و می آید تا این که قبل از پل دوعجی، 

هدف اصابت مستقیم راکت قرار می گیرد و از پیکر 

مطهرش جز یک تکه از قفسه سینه اش و یک گوش 

چیزی باقی نمی ماند که از همان طریق شناسایی 

می شود. بعدها  تکه هایی دیگر از پیکرش را از روی 

درخت ها و پشت بام ها پیدا می کنند.
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کمتر شنیده شده ها درباره شهید علی اصغر حسینی محراب به روایت برادر

تکه های پیکرش را از روی درخت ها و پشت بام ها پیدا کردند
محمد لطفی-شنیده بودم شهید علی اصغر حسینی محراب در دوران نوجوانی و 
جوانی، حال و هوا و رفتارهایش طور دیگری بوده است و با رفتن اش به جبهه مسیرش 
تغییر می کند. می گفتند علی اصغر کمی روحیه بزن بهادر داشته و در محله زندگی 
شان در خیابان آسایشگاه )منطقه طالب، حوالی بیمارستان هاشمی نژاد( با موتورش 

بروو بیایی داشته است تا این که پس از آشنایی اش با جبهه، مسیرش در زندگی 
دچار تحول می شود.این روزها یادآور سی وسومین سالگرد عروج شهید علی اصغر 
حسینی محراب است و به همین مناسبت به سراغ حاج محمد حسینی محراب برادر 

این شهید رفتیم تا درباره شخصیت علی اصغر بیشتر بدانیم.



بریده کتاب

کم کم خودم هم باورم شــد که این من هستم 
که عکس حجله ای شــهدا را می اندازم. دیگر 
دســتم به انداختن عکس از رزمنــدگان عازم 
جبهه نمی رفت. دیگر عکاســی من، اســم در 
کرده بود. دیگر تمام رزمندگان می خواستند 
در عکاســی من عکس بیندازند. اما من دیگر 
قبــول نمی کــردم. پایم بــه جبهه باز شــد. آن 
جا اوضاع بدتر شــد. انــگار دوربیــن من برای 
آن ها حکم امضای شــهادت شــان را داشت. 
عکس هر فرمانده و رزمنده ای را که می گرفتم 
بــه فاصلــه کوتاهی شــهید می شــد. از جبهه 
برگشتم. تصمیم گرفتم که دیگر از هیچ رزمنده 
و پاســداری عکس نگیرم. آن ها مــی آمدند و 
اصرار می کردند، حتی بعضی ها تهدیدم می 

کردند، اما مــن زیر بار نمی 
رفتم. ده برابر عکاسی های 
دیگــر پــول پیشــنهاد می 
دادند، امــا من قبول نمی 
کردم. کم کم عکاسی من 
خلوت شــد. فقــط مردم 
عادی می آمدند. تا این 
که یک روز در عکاســی 
باز شــد و حــاج محمد 

فرومندی وارد عکاسی شد...
 سربدار-زندگی نامه داستانی 
شهید محمد فرومندی
نویسنده: داوود امیریان

دیکشنری

Hesitate
دودل  و مردد بودن،درنگ کردن،تردید کردن
Nora hesitated to accept the 
challenge.

نورا در پذیرش مبارزه تردید داشت.
The proverb  tells us that  he who 
hesitates  is lost.

ضرب المثل به ما می گوید که هر کسی تردید 
کند، بازنده است.

ضرب المثل فارسی

آب از سر چشمه گل آلود است
این جمله کنایه از آن است که کار از باال خراب 

است.

ضرب المثل خارجی
    چینی: عشق ربطی به مالکیت ندارد بلکه 

کل عشق درباره قدردانی است.
    اسپانیایی: خداوند سرما را بعد از لباس 

می فرستد.
    هندی: عشق انســان بد، از نفرتش بدتر 

است.
    شــیلیایی: با همان معیاری که تو اندازه 

می گیری، دیگران تو را خواهند سنجید.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 14 سوره عنکبوت می خوانیم:

َوَلَقْد َأْرَســْلَنا ُنوًحا ِإَلی َقْوِمِه َفَلبــَث ِفیِهْم َأْلَف 
وَفاُن َوُهْم  َسَنٍة ِإَلّ َخْمِســیَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الُطّ

َظاِلُموَن 
و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، 
پــس در میان آنــان، هزار ســال به اســتثنای 
پنجاه ســال درنگ کرد، )ولی جــز اندکی از 
مردم به ســخن او گوش ندادنــد( پس توفان 
)قهــر خداوند( آنــان را در حالی که ســتمگر 

بودند، فرا گرفت.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   آشنایی با تاریخ اقوام گذشته، مورد توّجه 
قرآن است.

   قرآن، با بیــان عمر طوالنی انســان، آن را 

محال نمی داند.
   اگر قابلّیت و آمادگی پذیرش نباشد، هزار 

سال تبلیغ هم اثری ندارد.
   بی توّجهی به پیام انبیا، ظلم است و ظلم، 

کلید قهر الهی است.
   طول عمر نوح، ســاختن کشــتی و زیر آب 

رفتن همه  زمین، به امر خداوند بوده است.
   یاری الهی به معنای ترک کوشش و تالش 
نیســت. حضــرت نــوح و یــاران او کشــتی را 

ساختند.
   بعضــی از افــراد و حــوادث، فــوق زمان و 

مکان اند.

حکایت
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب 
خیز و مولع زهد و پرهیز. شــبی در خدمت پدر 
رحمة ا... علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر 
هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه 
ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی ســر 

بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد، چنان خواب 
غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. 
گفت: جان پدر تو نیز اگــر بخفتی به ازآن که در 

پوستین خلق افتی.   
گلستان سعدی  

پنج شنبه
3 بهمن 1398

27 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4331

3 بهمن 1307  |  آغاز به کار دیوان کیفر کارکنان دولت23 ژانویه سال 1556 | مرگبارترین زلزله در تاریخ بشر
مرگبارترین زلزله تاریخ بشر »هواکانتی« یا »جیاجینگ« نامه داشته که در ایالت شانسی 
چین روی داد و 800 هزار تا یک میلیون نفر را کشت. جاده ابریشم از شهر »شیان« در 

همین ایالت آغاز می شود.

با هدف مبارزه با فساد اداری که از قرن سیزدهم میالدی آغاز شده  و در عهد قاجار گسترش 
یافته بود، از سوم بهمن 1307 هجری، دیوان کیفر کارکنان دولت آغاز به کار کرد که در 

تاریخ ایران، یک انقالب اداری به شمار می رفت.

یک روایت، یک درس
حضرت زهرا)س( فرمودند: ســپاِس خدایی را به جای آورید که به خاطر عظمت وجود و جلوه نورش، هر آن چه در آســمان ها و زمین 
است، خواهان ره یافتن به سوی اوست و در این میان، تنها ما وســیله تقرب به او و بندگاِن برگزیده و پایگاه تقدیس و تنزیه او و حجت او 
»16 .2 »شرح ابن ابی الحدید، ج 11. در غیبت و نهان و وارث پیامبران اوییم. 
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مطالعه این صفحه

نارین قلعه  میبد یزد، یکی از بناهای تاریخی و باشکوه دوران ساسانی است که معماری و هنر سازندگان 
آن، موجب تحسین باستان شناسان و تاریخ دوستان شده است. نارین  قلعه، حدفاصل جاده  ری به کرمان، 
۵0کیلومتری شــمال غرب شــهر یزد و روی تپه ای به ارتفاع ۲۵ متر با شــیب کم از قســمت جنوب به 
شمال قرار گرفته است. جذابیت دیگر قلعه، این است که به تمامی شهر میبد و اطراف آن اشراف دارد.

 26 ثروتمند جهان به اندازه 
نیمی از بشریت پول دارند

اســپوتنیک| ۲6 ثروتمند جهان به اندازه بیش از ســه میلیارد 
نفر روی کره زمین پول دارند. محققان سازمان خیریه انگلیسی 
اکســفام، این ارزیابی را انجام داده اند و گفته اند  این نابرابری 
در حالی اســت که ســه میلیارد و 800 میلیون نفــر در دنیا، در 
فقر زندگی مــی کنند. همچنین در این گزارش آمده اســت که 
ثروت دو هزار و 1۵3 میلیــاردر در جهان، از ثروت 4.6 میلیارد 
نفر که برابر با 60 درصد از جمعیت جهان اســت، بیشتر است. 
طبق مطالعات این ســازمان خیریه، تعداد میلیاردرها طی یک 
دهه گذشته، دو برابر شده و در طول سال گذشته، درآمد آن ها 

900.000.000.000 دالر افزایش یافته است.

 توفان در اسپانیا ۴ نفر 
را کشت 

آسوشیتدپرس| توفان زمستانی در اسپانیا، چهار نفر را کشت 
و برق ۲۲0 هزار نفر را در این کشور قطع کرد. این توفان های 
زمستانی که به نام گلوریا شناخته می شــوند، از روز یک شنبه 
مهمان مناطق گســترده ای از اســپانیا شــده اند و تاکنون کار 
به جان باختن ســه مرد و یــک زن و قطعی بــرق ۲۲0 هزار نفر 
انجامیده، همچنین بســیاری از جاده های مواصالتی مسدود 
و مــدارس تعطیل شــده اند. مقامات اســپانیایی گفتــه اند که 
توفان گلوریا با سرعت باالیی شهرهای ساحلی را در نوردیده، 
شیشه های منازل، مغازه ها و رستوران ها را شکسته و در برخی 

مناطق هم سبب بروز سیل در خیابان ها شده است.

زنگ تفریح
چاروق زنجان

چاروق، پای پوش ســنتی و هنر دســتان مردم زنجان اســت که با اســتفاده از چــرم گاوی، نخ های 
ابریشــمی رنگی و نخ گالبتون دوخته می شــود. چاروق، انواع مختلفــی دارد، مانند چاروق توری، 
پرده بند و تمام چرم پشت باز و پشت بسته. بر اساس کشفیات باستان شناسی، می توان ریشه صنایع 
چرمی در زنجان را حداقل در ۲000 سال قبل جست. قدمت هنر چاروق دوزی نیز احتمااًل به دوره 

ساسانی و اوج تزیینات آن، به دوره صفوی بازمی گردد.

4 گوشه ایران

 ویروس ناشناخته چینی به خارج هم 
نفوذ کرد

 یورونیوز،اســپوتنیک| شــمار مبتالیــان بــه ویــروس جدیــد 
ذات الریــه در چین به 440 نفر رســید و 9نفر بر اثــر این بیماری 
مرموز جان باختند. »لی بین«، رئیس کمیســیون ملی بهداشت 
چین، روز چهارشــنبه ۲۲ ژانویــه )۲ بهمن( اعــالم کرد: ممکن 
است به زودی 149 نفر دیگر هم به فهرست مبتالیان اضافه شدند 
و متاسفانه در خارج از چین و در کشورهای ژاپن، تایلند، تایوان، 
ایاالت متحده و کره جنوبی هم مــواردی از ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شــده که برخی از بیماران، شــرایط وخیمی دارند. تنها 
خبر خوب در این زمینه این است که دانشمندان روسی توانسته 

اند ابزارهایی برای تشخیص ویروس در مراحل اولیه تهیه کنند.

حکمت روز

فلسفه آفات و بالها
منظور از بســیاری از حوادث رنــج آور، ایجاد 
حالــت توجــه و بیداری اســت،  بالها ســبب 
بیــداری و بازگشــت بــه ســوی خــدا و تــرک 
معاصی هستند. زمانی که بشر خود را در برابر 
مشکالت و گرفتاری ها می بیند، هنگامی که 
حــوادث و جریانات طبیعی همچــون زلزله، 
ســیل و توفان به او روی می آورد، دست او از 
تمام ابزارهــای مــاّدی، کوتاه می مانــد و در 
میان امواج خروشان اقیانوس حوادث، غوطه 
می خورد و پناهگاهی نمی یابد. این جاست 
که خود را ضعیــف و ناتوان می بیند و دســت 
به دامن کســی می شــود که قدرت او مافوق 
قدرت هاست. به پیشــگاه او، اظهار عجز می 
کند و از او می خواهد که با نیروی فوق العاده 
خود، دســت او را بگیرد و از این مهلکه نجات 
آیت ا... مکارم شیرازی بخشد. 

در محضر بزرگان
از ویژگی های مرحــوم آیــت ا... محمدعلی 
شــاه آبادی،  تواضع و فروتنی بود. دوســتان 
نقل می کنند در بازار تهران از مسجد تا منزل 
که می خواستند بروند، اگر حتی یک کودک 
10 ساله می آمد محضرشان و حرفی داشت، 
می ایســتادند، به چهــره او نگاه مــی کردند 
و باحوصلــه بــه حــرف آن کودک گــوش می 
دادند و اگر جوابی یا مطلبی بود در پاسخ می 
گفتند. امام خمینی)ره( نیز نقل کرده بودند» 
درس مان  کــه تمام می شــد، طلبــه جوانی 
می آمد محضــر ایشــان و درس مــی گرفت. 
ماتعجب مــی کردیم کــه شــخصیتی دراین 
رده علمی کــه از قبل اذان صبــح، تدریس را 
شروع می کند، چرا به این طلبه درس حاشیه 
مال عبــدا... می دهد. این شــد که به ایشــان 
اعتراض کردیــم، اما آیــت ا... فرمودند: یک 
انسانی، درخواســتی ازمن کرده است و من 
درحد توانــم، باید اجابت کنم. ایشــان حتی 
نفرمودند یــک طلبه یــا یک مســلمان یا یک 

شیعه، بلکه فرمودند»یک انسان« .

نارین قلعه میبد

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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