
انتخاب اعضای هیئت 
رئیسه شورای عالی 
اصالح طلبان استان

مدیر کانال تلگرامی 
»خط هشتم« در مشهد 

بازداشت شد 
مدیر یــک کانال تلگرامی بــا عنوان "خط 
هشــتم" در مشهد بازداشــت شد. رئیس 
شعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه جرایم رایانه ای 
دادگستری اســتان در گفت و گو با ایرنا، 
بازداشــت این فــرد را تایید و اتهــام وی را 
"نشر اکاذیب، افترا، توهین و افشای اسناد 
محرمانه" اعالم کرد. قاضی مهدی غالمی 
گفت: این فرد شامگاه شــنبه بازداشت و 
مدارک الکترونیکی تخلفات وی شــامل 
تلفن همراه و لپ تاپ مربــوط نیز تحویل 
آزمایشــگاه ادله دیجیتال دادسرای ویژه 
جرایم رایانه ای شد. وی افزود: متهمه به 
ایجاد این کانال اجتماعی در شبکه تلگرام 
و فعالیت بــه عنوان ادمیــن آن اقرار کرده 
است. رئیس شــعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه 
جرایم رایانه ای دادگستری استان تصریح 
کرد: بــر اســاس اعتــراف فرد بازداشــت 
شده، وی به تنهایی اقدام به انتشار مطلب 
روی کانــال اجتماعی مد نظــر می کرده 
اســت. وی گفت: تعدادی از افراد مرتبط 
با این خانم کــه برخی از آن هــا از مدیران 
پیشین شهرداری مشهد هســتند نیز در 
همین ارتباط شناسایی شده اند بنابراین 
تحقیقات بیشتر برای شناسایی دیگر افراد 
مرتبط ادامه دارد. غالمی افزود: همچنین 
تاکنون ۱۰ نفر از شــهروندان مشــهدی 
شــکایت های خود را درباره اتهامات فرد 
بازداشت شده، به دادسرا اعالم کرده اند.
به گــزارش ایرنــا، کانــال »خط هشــتم« 
از مدت هــا پیش دســت اندرکار انتشــار 
مطالبی علیه مدیران شهرداری و شورای 

شهر مشهد بوده است.

در پاسخ به برخی سواالت درباره رد و عدم احراز 
صالحیت ها مطرح شد

 فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق کشور
با اشاره به جنگ نرم :

اظهارات محرابی درباره رد صالحیت 
 برخی نمایندگان و احتمال 
تایید صالحیت برخی نامزدها 

 دشمن در صدد است 
به خانواده ها ضربه بزند
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 ساالنه   ۸۵۹۱ نفر 
در استان به سرطان 

مبتال  می شوند

نرخ باسوادی در استان 
 از مرز ۹۷ درصد 
عبور کرده است

 شگرد کالهبرداران 
یا برچسب بیمه گران؟

 رایزنی ها را ادامه 
می دهیم تا به لیست 

واحد اصولگرایان 
استان برسیم

 ساخت نیروگاه 
سیکل ترکیبی مشکل 

 مهاجرت از داورزن 
را برطرف می کند 

حضور 6 نمایش مشهد 
در جشنواره تئاتر فجر

 ادامه واکنش ها 
در محکومیت سوزاندن 

کتاب هاریسون

 صفحه4

 صفحه2

 صفحه5

 صفحه5

 صفحه4

 صفحه7

 صفحه5

مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی:

نگاهی به ابعاد گوناگون 
پدیده »تصادفات ساختگی« 

رئیس شورا ی  شهر داورزن :

 رئیس جبهه پیشرفت، رفاه 
و عدالت خراسان رضوی :
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4

طی مراسمی با حضور 
شهردار مشهد سند تصویر 
جامع فرایندها رونمایی شد

کارنامه یک  سالگی مثلث اقتصادی
 صفحه3

در همایشی با حضور 163 معین اقتصادی  استان تشریح شد 

اتفاقات خوب هنری 
در راه بولوار شاهنامه

مدیرعامل خانه هنرمندان مشهد 
از برنامه هایی برای توس خبر داد 

  صفحه5

 معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

 صفحه4

مهندسی جدید 
فرایندهای 

شهرداری مشهد

 مدیر عامل خانه هنرمندان مشهد درباره 
برنامه های مدنظر برای تقویت شــاخصه 
های هنری در منطقه تــوس توضیحاتی 
ارائه کرد. صــدرا یوســفی در گفت وگو با 
ایســنا در این باره گفت : هم اکنون توس 

شدموضوع روز شهرداری ...
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مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام »پول شویی« دستگیر شد 

خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که یکی از مدیران 
ســابق شــهرداری مشــهد به اتهام پول شویی با 
دستور قضایی دستگیر شد. آن طور که »تسنیم« 
اعــالم کــرده اســت، چنــدی پیش مســتنداتی 
از اقدامــات مجرمانــه یکــی از کارکنــان ارشــد 
سابق شــهرداری مشــهد روی میز مقام قضایی 
در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت. بررسی 
اسناد ارائه شــده حاکی از آن بود فرد خاطی که 
تا چندی پیش یکی از مدیران شهرداری مشهد 
بوده است اما بنا به دالیلی و به تازگی برکنار می 
شود و فرد دیگری پشت میز او می نشیند، در چند 
سال اخیر چند سمت در شهرداری مشهد داشته 
است. در بین ادله قضایی ارائه شــده رد پایی از 
اقدامات مجرمانــه  مانند پول شــویی و تبانی در 

معامالت دولتی و... به چشم می خورد. بر همین 
اساس دستور تحقیق بیشتر به ضابطان قضایی 
داده شــد کــه در نتیجــه تمــام اعمــال مجرمانه 
مدیر تازه برکنار شــده مورد تایید قرار گرفت. از 
همین رو، روز 5 بهمن دســتور دستگیری متهم 
صادر شــد و این اقدام توســط مامــوران صورت 
گرفت. پس از آن متهم به شعبه بازپرسی منتقل 
و به او اتهاماتی نظیر پول شــویی، اختالس و... 
تفهیم شد. در پایان نخستین جلسه رسیدگی به 
اتهامات این مدیر  و با توجه به گستردگی جرایم 
صورت گرفته از ســوی او، متهم با دســتور مقام 
قضایی برای انجــام تحقیقات دقیق تر و کشــف 
دیگر جرایم احتمالی با قرار بازداشت موقت در 

اختیار ماموران قرار گرفت.

شهردار تربت جام خبر داد: 

 افتتاح 22 میلیارد ریال پروژه عمرانی شهرداری 
تربت جام در دهه فجر  

 اعلمــی/ شــهردارتربت جام ازافتتــاح بیش از 
۲۲ میلیارد ریال پروژه مدیریت شــهری در دهه 
مبارک فجر امســال دراین شهرســتان خبرداد 
وگفت: به مناسبت چهل و یکمین سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی در کنار افتتاح شش 
پــروژه عمرانــی شــهرداری تربت جــام، بیش از 
۲۰۰ میلیارد ریــال کلنگ زنی پــروژه عمرانی 
انجام خواهد شــد. سیدعلی حســینی در گفت 
وگو با خراسان رضوی درتشریح پروژه های قابل 
بهره برداری مدیریت شهری اظهار کرد: اجرای 
کانال جمــع آوری آب های ســطحی در خیابان 
شــهید دهقان و شهیدبهشــتی ، مناسب سازی 
پیاده روی ضلع شــرقی خیابان شهید بهشتی ، 
روکش آسفالت خیابان شهید رجایی ، آسفالت 
باندکنــدرو بولوار امــام خمینی و خیابــان قبا از 
پروژه هایی است که دردهه مبارک فجر به بهره 

برداری می رسد. وی همچنین بابیان این که در 
این دوره از شورا و شهرداری سعی شده به صورت 
متوازن خدمات به همه نقاط شــهر توزیع شود، 
افزود: با توجه به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی 
و توجه بــه ورزش همگانــی و همچنیــن ارتقای 
ورزش و سالمت محالت، دومین زمین ورزشی 
آماده بهره برداری اســت. این زمین در مجاورت 
بوســتان اقاقیــا واقع در بولــوار معدآباد اســت و 
طبق قولی که بــه اهالی این محــل داده بودیم، 
با تالش همکاران در دهه مبارک فجر بوســتان 
اقاقیا و همچنین زمین ورزشــی برای اســتفاده 
ســاکنان این محله به وســعت ۲۰۰۰ مترمربع 

افتتاح خواهد شد. 

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبر داد: 

 14 پزشک متخصص به مراکز درمانی تربت جام اضافه شدند
حقــدادی /رئیس دانشــکده علوم پزشــکی 
تربت جام گفت : برای خدمت رسانی مطلوب 
تر بــه بیماران ۱۴پزشــک  متخصص بــه کادر 
درمانی مراکز درمان دولتی تربت جام اضافه 
افکارافزود:خدمــت  شــدند.دکترمحمود 
رسانی به مردم جزو افتخارات پزشکان است 
وآنان  در برخورد با مردم و بیماران باید صبرو 
شکیبایی را سرلوحه کار خود قرار دهند.وی 

خاطر نشان کرد : مهم ترین کار ما حمایت از 
مردم و مراجعان است.وی اضافه کرد:برای 
رفاه حــال پزشــکان  عملیــات ســاختمانی 
۱۸ واحــد پانســیون پزشــکان بــا همکاری 
آستان قدس رضوی و اعتبارات دانشکده در 
بیمارستان سجادیه شروع شده و با پیشرفت 
فیزیکی که دارد به زودی مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.



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

به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

شهرستان ها

     ما جمعی از اولیای دانش آموزان و اهالی یک 
محله در درگز هســتیم. به هر جــا مراجعه کردیم 
کسی پیگیری نمی کند،   یک سوپر مارکت در محله 
ما تمام وسایلش تاریخ گذشته است و به هر قیمتی 
هم که دوست داشته باشد می فروشد. یک دبستان 
هم دیوار به دیوار این مغازه است که با این شرایط، 

ما را نگران می کند. لطفا شما پیگیری کنید.

     چرا بعد از 26 سال آپارتمان های در حال 
ســاخت در محــدوده طرقبــه بــه ســمت نغندر، 
تکمیــل نشــده اســت. ایــن آپارتمان هــا تحــت 
حمایت مسکن مهر هم هست. به همه مسئوالن 

نامه نوشته ایم اما دریغ از یک بازدید.

اتوبوسرانی
     خط 62 خیلی دیر می آید. من در ایستگاه 
کوثر حدود نیم ساعت معطل شدم، اتوبوس های 
الهیه که مســیر طوالنی تری دارنــد هر یک ربع 
آمدند، همیــن طــور خط هــای ۹۴، ۹6، ۱۰ و 
38/۱.  لطفــا برای خــط 62 اتوبــوس کمکی 

بگذارید.

شهرداری
    از شــهرداری منطقــه2 می خواهیــم در 
پیاده روهــای ســمت فــرد بولــوار ابوطالــب، از 
ابوطالــب 25 تــا عبدالمطلــب و پیــاده روهای 
بولوار عبدالمطلب، از خیابان یــاس تا چهارراه 

عبدالمطلب، نیمکت نصب کند.

    ورودی خیابــان فــدک از ســمت چهارراه 
توس-فدک، به دلیل حفاری و ترمیم نادرســت 
به شــکل چالــه درآمــده و نیازمند لکــه گیری و 

آسفالت است.

    در بولوار شهید ساجدی، حدود ۱۰۰متر 
مانده به چهارراه ساجدی-توس، چندماه قبل 
حفاری شــرکت آب انجام شــد که درالین سوم، 
کف بولــوار بلوک هــای ســیمانی قراردادند اما 
اطــراف آن را با آســفالت لکــه گیری یا ســیمان 
نکردند و به شکل چاله است. لطفا اصالح شود.

    مسیر پل چپ گرد قائم )دسترسی مستقیم 
بزرگراه آزادی از ســمت جاده چناران به سمت 
میــدان فهمیــده( نیازمنــد ترمیــم یــا تعویــض 

درزهــای انبســاط اســت، چــرا کــه بــه شــکل 
دست انداز درآمده است.

     کاش تا چند ماه دیگر که هوا بهتر می شود 
و مردم در ایام عید بیرون می روند، چند نیمکت 
در پیــاده روهای بولوار هاشــمیه نصــب کنید تا 
شــهروندانی که پــا درد دارنــد و پیــاده می روند 

استفاده کنند.

     فلکه مجدیه به سمت شاندیز نیاز به تابلوی 
راهنما دارد، لطفا پیگیری کنید.

     خیابان نوده سابق در بولوار توس، یکی از 
شلوغ ترین خیابان های مشــهد است. جمعیت 
نوده هم از دیگر شهرســتان ها بیشــتر است اما 
بدون امکاناتی مثل پارک اســت. ضمن این که 
چــرا منطقه نوده که بیشــترین کارتــن خواب را 

دارد، گرمخانه ندارد؟

متفرقه
     چـرا بـا واحدهـای فاقـد پروانـه کسـب در 

پاساژهای الدن و ارم برخورد قانونی نمی  شود؟

    محله ادیب جنوبی در قاســم آبــاد، مملو از 
مکانیکی و تعمیرات CNG خودرو است و حتی 
داخل کوچه ها فعالیت می کنند و هر روز صبح با 
صدای ناهنجار و گوش خراِش کار این مشــاغل 
از خواب بیدار می شویم. مگر داخل شهر و حتی 

توی کوچه ها، جای این گونه مشاغل است؟ 

     چــرا روی حقــوق کارگــران کارواش کــه 
روزانــه ۱2 ســاعت کار می کننــد و بیشــترین 
دریافتی شان روزی 35 هزارتومان است و بیمه 
هم ندارند، هیچ گونه نظارتی نیست؟ این را هم 
بگویم که ۹5 درصد کارواش های مشــهد فاقد 

پروانه کسب هستند. لطفا پیگیری کنید.

      لطفا راننده های ســرویس  سر صبح کمی 
رعایــت حــال همســایه ها را بکنند. مــردم بچه 
کوچک یا مریــض دارند، ایــن قدر بــوق نزنند و 

برای خودشان نفرین نخرند.

     2۰ روز اســت مــا کارکنان ایســتگاه های 
دوچرخه بیکار شــده ایم. لطفا فکری به حال ما 

بکنید که آخر سالی بیکار شده ایم.
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گزارش خبرنگار خراسان رضوی از عملیات مشترک پلیس و صمت در یکی از مناطق مشهد

کشف و پلمب یک انبار تولید و توزیع عرقیات جعلی

گزارش

محمد بهبودی نیا 

یک واحــد انبــار و مرکز 
پخــش گالب و عرقیات 
جعلی، واقــــع در بولوار 
طــی  کــه  شــریعتی 
گشــت زنی های پلیس، 
ردزنی و شناسایی شده 
بود، دیــــروز پلمب شد. 
ایــن واحــــد کــه محــل 
و  کلــی  فــــروش  دپــو، 
تک فروشــی عرقیجاتی 

بود که مشخص نیســت کجا و به چه شکل تولید 
شــده با انتخاب ظرف و چسباندن برچسب یک 
برنــد معتبــر تولیــد گالب و عرقیات، ســعی در 
فریب مشــتری به عنوان یک برند شناخته شده 
و قابــل اعتمــاد و ترغیــب مشــتریان به خریـــــد 
داشت، با گزارش و حضور پلیس عملیات ویـــژه 
مشهد و بازرسان سازمان صمت، پلمب و اجناس 
برای بررســی و آزمایش توســط مرکز بهداشت 
و ســازمان غــذا و دارو ضبــط شــد. بــه گــزارش 
خبرنــگار خراســان رضوی که در محـــل حضور 
داشت، فضای کشــف شــده، یک انباری بزرگ 
پر از کارتن های بســته بندی محصوالتی اســت 
که برچسب یک برنــــد معتبر بر آن دیده می شد 
و برای اطالع از چنــد و چون ماجرا، بــا نماینده 
کارخانه  صاحب برچسب تماس گرفته می شود 
تا هرچه سریع تر خودش را به انباری برسانــــد. 
نماینده کارخانه پس از حضور در محل و اشــاره 
به نبــود برخــی جزئیــاِت برچســب کــه موجب 
تفکیــک جنــس جعلــی از اصلی می شــود مثل 
حاشــیه طالکوب لوگو یا تاریــــخ تولید و انقضا، 

به شــکل صریح اعــالم می کند ایــن محصوالت 
هیچ ربطی به کارخانه معتبر تولیدکننده گالب 
و عرقیات ندارد و صرفا با جعل برچســب، قصد 
فریب مخاطب و مشتری را داشته است. نماینده 
ایــن کارخانــه، توضیــح می دهــد: »مدتــی بود 
فروشــگاه های طرِف قــرارداد ما مدعــی بودند 
همیــن جنس را بــا قیمتــی پایین تر و شــرایطی 
مناســب تر، از توزیع کننــده دیگــری دریافــت 
می کننــد و بــه دنبــال ایــن بودیــم تولیدکننده 
و توزیــع کننــده متخلــف را شناســایی کنیم که 
به واسطه ردزنی پلیس، خوشــبختانه این اتفاق 
افتاد.« بازرس صنعت، معدن و تجارت اســتان، 
پس از بررسی عرقیاِت موجود در انباری، ادامه 
می دهد: »مهم اســت محتوای ایــن بطری های 
عرقیات توســط مرکز بهداشت و ســازمان غذا و 
دارو بررسی شود. براســاس نتیجه این بررسی 
و آزمایش ها، پرونده این کشف و پلمب باعنوان 
»عرضه کاالی غیربهداشــتی و جعلی« تنظیم و 
برای تعیین تکلیف به تعزیرات حکومتی ارسال 

خواهد شد.«

گزارش

محمد بهبودی نیا 

از واژگونی عمدی خودرو تا پرت کردِن خود 
دسته  که  است  مواردی  جزو  ماشین،  جلوی 
خاصی از کالهبرداران با هدف دریافت خسارت 
انجــام  گروهی  یا  فردی  صورت  به  دیه،  یا 
می دهند و با ساختن یک تصادف ساختگی، 
سعی می کنند از افـراد حقیقی یا شرکت های 
بیمه، مبالغی دریافت کنند. یک فعال حوزه بیمه 
در گفت وگو با خراسان رضوی تاکید می کند: 
کالهبرداری  نوع  این  به  که  افرادی  »برخی 
از  قابل توجه  و دیه های  مشغولند، خسارات 
می گیرند  ساختگی  تصادفات  دادن  ترتیب 
و با توجه به این که در امور قانونی هم وارد و 
مسلط انــد، به شکلی عمل می کنند که اثبات 
ساختگی بودن تصادف کار مشکلی باشد. این 
وسط، خألهایی در سیستم اجرایی بیمه و دیگر 
سازمان های مسئول رسیدگی به این موضوع 
وجود دارد که زمینه سوء استفاده این افراد را 
مساعد می کند؛ مثال نبود بانک جامع اطالعاتی 
شرکت های بیمه در سطح کشور می تواند مانع 
مهمی برای کوتاه کردن دست کالهبردارانی 
باشد که اقدام به ایجاد تصادف های ساختگی 

و دریافت پولی که حق شان نیست می کنند.« 

21 درصد از تصادفات استان ساختگی 	 
است 

»مهدی شــریعتی« رئیــس شــورای هماهنگی 
بیمه هــای بازرگانی اســتان خراســان رضوی، 
دربــاره آمــار تصادفــات ســاختگی در اســتان 
می گوید: »طبق بررســی های انجام شده، 2۱ 

درصد از تصادفــات منجر به خســارت خودرو و 
منجر بــه جرح که در اســتان ما اتفــاق می افتد، 
ســاختگی اســت. هرچند بیشــترین تصادفات 
ســاختگی اکنون در تهران، کرمانشــاه و شیراز 
اتفــاق می افتــد و بــا هماهنگی هایــی کــه بین 
پلیــس راهور، شــرکت های بیمه گر و دســتگاه 
قضا به وجــود آمده، اســتان خراســان رضوی و 
شــهر مشــهد در رده متوسط کشــوری به لحاظ 
آمار و ارقام تصادف ساختگی قرار گرفته است.« 
وی در پاســخ به این ســوال که آیا شــرکت های 
بیمــه بــرای شناســایی متخلفــان این حــوزه و 
کوتاه کردِن دست شان، بانک جامع اطالعاتی 
تشــکیل داده انــد یــا خیــر؟ توضیــح می دهد: 
»متاســفانه هیچ فایل و فهرســتی از مشخصات 
افراد و مصادیــق تصادفات ســاختگی در بیمه 
مرکزی ثبت و ضبــط نمی شــود و فایل هایی به 
شکل موردی در برخی شرکت های بیمه وجود 
دارد که بازدارنــده نیست. منتها دستگاه های 
قضایی، اطالع رســانی خوبی در ســطح کشور 
انجام می دهند تا از ایــن نوع تخلفات به صورت 

زنجیره ای جلوگیری کنند.« 

ضرورت ارسال کروکی تصادف منجر به 	 
جرح، از سوی پلیس راهور به پزشکی قانونی

دکتر »ســید آریــا حجــازی« مدیرکل پزشــکی 
قانونی استان هم ضمن اشاره به روند کاهشی 
تصادفات ســاختگی منجر به جرح طی امسال 
نســبت بــه ســال های قبــل، دربــاره چگونگی 
روند ثبت اطالعــات کالهبردارانی که اقدام به 
ترتیــب دادن تصادفات ســاختگی می کنند در 
آرشــیوهای پزشــکی قانونی، توضیح می دهد: 
»هرچند جزئیات این تصادفات و مشخصات این 

افراد در اســتان ثبت و به تهران ارسال می شود 
اما تشــخیص این کــه این فــرد یا افــراد قبال در 
استان ها و شــهرهای دیگر کشــور هم اقدام به 
ایجــاد تصــادف ســاختگی کرده اند یــا خیر، به 
راحتی ممکن نیســت، مگر این که کارشــناس 
حواسش به بررســی این نکات هم باشــد و باید 
برای این موضوع، الزام تعیین و چاره اندیشــی 
کرد. هم اکنــون کروکــی پلیــس در تصادفات 
جرحی، به پزشــکی قانونی ارســال نمی شــود 
و کارشناســان ما بایــد از صفــر تا صــد موضوع 
را شــخصا بررســی و ســاختگی بودن یا نبودن 
تصادفــات را کشــف کننــد. چنان چــه کروکی 
پلیس راهــور در این گونــه تصادفات به دســت 
ما برســد، تشــخیص واقعیت با ســرعت و دقت 
باالتری انجام می شــود و هم دست متخلفان رو 

می شود، هم حق به حق دار می رسد.«

اجرا، مشاوره و شهادت دروغ برای ایجاد 	 
تصادف ساختگی، جرم و مشمول مجازات 

است
در ادامه، »قاضی بهشتی« دادیار حوزه معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم و حفــظ 
حقــوق عامــه دادســرای مرکــزی اســتان، در 
این باره می گوید: »در قانــون بیمه های اجباری 
خســارت وارده شــخص ثالــث در اثــر حــوادث 
ناشــی از وســایل نقلیه، مصوب 2۰ اردیبهشت 
ســال ۱3۹5 در مــاده 6۱ مســئله تصادفــات 
ساختگی، جرم انگاری شده و مقرر شد هر کس 
با انجام عملیات متقلبانه، وجوهی بابت خسارت 
دریافت کند، به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال و 
جریمه نقدی معادل دو برابر وجوهی که دریافت 
کرده، محکوم می شــود. ممکن اســت برخی از 
این تــالش  و تقلب ها منتج به دریافت خســارت 
نشود و در مرحله تشــکیل پرونده، مقام قضایی 
رسیدگی کننده به پرونده، متوجه موضوع شود؛ 
قانون گذار این موضوع را هم در قالب شــروع به 
جرم، جرم انگاری کــرده و مجــازات مقرر برای 
شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی، جزای 
نقدی 8 تا ۱8 میلیون تومان است.« وی درباره 
نحــوه برخورد بــا افرادی کــه با شــهادت دروغ، 
پرونده های تصادف ســاختگی را پیش می برند 
هــم توضیــح می دهــد: »در مــاده 65۰ قانــون 
مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۷5 شهادت 
دروغ نزد قاضــی جرم تلقی می شــود و مجرم به 
۹۱ روز   تا دوسال حبس یا به ۱2 تا ۱5 میلیون 
ریال جــزای نقــدی محکــوم می شــود. افرادی 
هم کــه در عملیات اجــرای تصادف ســاختگی 
شــرکت نداشــتند ولــی دســت اندرکاران را در 
نحوه اجرای روش های متقلبانــه برای دریافت 
خســارت راهنمایــی کرده اند، به جــرم معاونت 
در جــرم، محکوم و مشــمول مــاده ۱2۷ قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۹2 هستند. 
چنان چه حتی بعد از صدور رای در دستگاه قضا 
مشخص شود تصادفی ساختگی بوده، پرونده از 
طریق دادرسی  های فوق العاده، دوباره بررسی 

و رسیدگی خواهد شد.«

اتوبوس هـای نـاوگان اتوبوسـرانِی مشـهد، چندوقـت یک بـار شسـته و نظافـت می شـوند که 
ظاهرشـان این گونـه اسـت؟ مهـم اسـت اتوبوسـرانی بـه ظاهـر اتوبوس هـای سـطح شـهر که 
تکمیـل کننـده چهره شـهر اسـت، توجـه کنـد. هرچنـد شـاید آلودگی هـوا بـه قـدری غلیظ و 

زیاد اسـت کـه به رغـم نظافـت، بازهـم شـاهد اتوبوس هـای پـر از خـاک و دوده هسـتیم.

شهروند خبر نگار

اتوبوس دودی

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

این جا انتهای هاشمیه 65 است که شهرداری منطقه، مسیری باز کرده به سمت آب و برق اما 
نه خبری از نور و روشنایی برای تردد امن خودروهاست، نه خبری از راه و مسیر ایمنی برای 

عبور عابران. کاش به این وضعیت رسیدگی شود.

شهروند خبر نگار

مسیر تاریک

  کاش بیمه گران به همه تصادف ها 
برچسب ساختگی نزنند

از آن جا که یکــی از گالیه های رایج شــهروندانی کــه درگیر تصادفــات واقعی 
شدند، این است که بعضی کارشناســان بیمه برای فرار از پرداخت حق بیمه، 
به تعداد زیادی از تصادفات برچسب ســاختگی بودن می زنند، این نکته را با 
»شریعتی« رئیس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی استان مطرح می کنیم 
که توضیح می دهد: »رای شــرکت بیمه به تنهایی، درخصوص ساختگی بودِن 
یک تصــادف کافی نیســت و مراجع مختلــف، یک تصــادف را از ابعــاد گوناگون 
بررســی می کنند. ضمن این که بیمه شــده بعد از صدور نظر کارشناســی، حق 
اعتــراض دارد و موضوع و پرونــــده، طی چندین مرحله بررســی می شــود. در 
عین حال، هــر فردی که تصادف او از ســوی کارشناســان بیمه ســاختگی اعالم 

شود، حق شکایت به مراجع قضایی و شورای بیمه استان را دارد.«

 برای تفکیک سند ملک قولنامه ای 
به مشکل خوردم

پیگیری گالیه های مردم

بهاره موفقی 

آپارتمانی  واحد  یک  در  »من 
قولنامه ای  که  دارم  سکونت 
است. اما کل آپارتمان با مغازه های 
اطرافش یک سند مادر دارد. برای 
تفکیک سند به شهرداری مراجعه 
کردم اما صاحبان ملکی که با آن ها 
یک سند مشترک داریم حاضر به 
تفکیک سند نمی شوند، چون باید 
پول پرداخت کنند. حال تکلیف 
چرا  چیست؟  من  مثل  افرادی 
شهرداری آن ها را ملزم نمی کند 
که برای تفکیک سند اقدام کنند«.

»مسعود ایاز«، مدیر نظارت بر ساخت و سازها 
و کمیسیون ماده ۱۰۰ شــهرداری مشهد در 
پاســخ به این گالیه و سوال پیامکی می گوید: 
»شهرداری نمی تواند افراد را ملزم کند برای 
تفکیــک ســند مراجعه کننــد  اما کســانی که 
به این شــرایط اعتــراض دارنــد، می توانند به 
شــورای حل اختالف مراجعه کننــد. چون از 
نظر قانون، کسی مالک اســت که اسمش در 
سند درج شده باشد. اگر فردی بخشی از یک 
ملــک را طبق قولنامــه خریده، بایــد از طریق 
مراجع قضایی، برای تنظیم سند اقدام کند. 
پس از دریافت ســند، فــرد می توانــد هرگونه 
پیگیری در خصوص ملک خودش را از طریق 
شــهرداری انجام دهد. امالک قولنامه ای در 
مناطق حاشیه شهر بیشتر هستند، اما مناطق 

3، ۴، 5 و 6 هم اکثرا قولنامه ای هستند«.

روابط عمومی ثبت اســناد و امــالک هم در این 
باره می گوید: » امالکی که متقاضیان می توانند 
به اســتناد قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی، 
برایــش تقاضــای صــدور ســند مالکیــت کنند 
شــامل این مــوارد اســت: اراضی کشــاورزی و 
باغ ها، ســاختمان هایی که ســابقه ثبــت به نام 
اشــخاص اســت و متقاضی همــه یا بخشــی از 
آن را بــه صــورت عــادی خریداری کرده اســت 
و موفق به گرفتن ســند مالکیت نشــده اســت، 
امالکی که دارای ســابقه ثبت است و متقاضی 
مالک رســمی مشــاعی اســت و تصرفــات وی 
در محل مجزا شــده اســت و امالکی که عرصه 
آن وقــف اســت و متقاضــی عرصــه را بــا حــق 
احداث اعیانی خریــداری کرده اســت و موفق 
به گرفتن ســند مالکیت اعیانی نشــده اســت. 
اما امــالک قولنامه ای قابلیت ســند دار شــدن 
ندارنــد کــه عبــارت اســت از: اراضــی دولتی، 
عمومی و ملــی، موات، منابع طبیعــی، اراضی 
و امالکــی کــه ششــدانگ آن فاقد ســابقه ثبت 
اســت، امــالک فاقد بنــا اعــم از محصــور و غیر 
محصور، اراضی و امالکی کــه مالک اصلی در 
قید حیات اســت و امکان دسترســی به او برای 
تنظیم ســند وجود دارد، اراضــی و امالکی که 
مالک آن فــوت کــرده و متقاضی بــرای انتقال 
رســمی ملک به ورثه دسترســی دارد. ســامانه 
ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند 
مالکیت، به منظور دسترسی آسان متقاضیان 
برای ارائه درخواســت صــدور ســند مالکیت و 
اطالع رسانی های بعدی آن فراهم شده است. 
تقاضاها از طریق ســامانه پذیرش الکترونیکی 
به آدرس sabtemelk.ir یا درگاه سازمان ثبت 
به آدرس www.ssaa.ir قابل دستیابی است«. 

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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همایش "الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی" با رویکرد 
دستاوردهای معین های اقتصاد مقاومتی روز گذشته طی 
مراسمی با حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری، استاندار خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه مشهد، رئیس کل دادگستری استان و ۱۶۳ معین 
اقتصادی  برگزار و کارنامه معین های  اقتصادی استان تشریح 
شد.  آیت ا... علم الهدی  امام جمعه مشهد به نماینده ولی فقیه 
در استان گفت : ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی به استان 

در طرح توسعه اقتصادی وارد شده است . 

  همایش "الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی" روز گذشته 
دریکی از مجموعه های گردشگری شهر شاندیز برگزار شد 
و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد، استاندار، 
رئیس کل دادگستری استان و برخی از فعاالن و مدیران 

استانی سخنانی داشتند.

طرح مثلث اقتصادی از برکات شهید سردار سلیمانی 	 
است

آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در 
استان در این همایش اظهار کرد: طرح ارزشمندی که استاندار 
خراسان رضوی برنامه ریزی کرده اند از برکات شهید حاج 
قاسم سلیمانی است زیرا آقای استاندار ما؛ هدیه این شهید 

بزرگوار به استان خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: قبل از این که آقای استاندار به این استان تشریف 
بیاورند، شهید حاج قاسم سلیمانی نزد بنده آمد و فرمودند؛ 
این استانداری که می خواهد برای شما بیاید تنها یک نماینده 
عالی دولت نیست، بلکه یک عنصر پرورش یافته در فرهنگ 
دفاع مقدس و عرصه مقاومت این نظام است که طی 30 سال 
تجربیات و دانش خود را وقف نجات اقتصاد کشور کرده است.
امام جمعه مشهد گفت: شما حاضران در این همایش که 
نخبگان عرصه اقتصاد و فعالیت در کشور هستید، بدانید 
حضور بنده و ائمه جمعه استان در این همایش گویای این 
واقعیت است که این حرکت شما تنها یک حرکت اقتصادی 
برای توسعه جریان اقتصادی جامعه نیست بلکه این حرکت 
یک وابستگی خاصی به جریان اساس انقالبی دارد که تحت 
رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب به عنوان  نقطه 
حساس مقاومت مقابل دشمن، اقتصاد مقاومتی را در استان 
کلید زده است و ان شاءا... در این عرصه هم یک نمونه  در کشور 
شناخته می شود؛ که تنها راه نجات و نقطه مقاومت برابر دشمن 
مستکبر و خنثی کردن همه توطئه ها و جنایت های دشمن، 

مسئله اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: آن چه در خصوص اقتصاد مقاومتی رهبر معظم 
انقالب طی چند سال اخیر بیان کردند مربوط به داخل کشور   
است که با تکیه بر توان داخلی می توانیم به نقطه اوجی برسیم 

که هیچ قدرتی نیروی برابری و برخورد با ما را پیدا نکند.
آیت ا... علم الهدی گفت: هیچ نوع فعالیت اقتصادی در کشور 
که همه قدرت نظام در یک استان بدین شکل به عنوان پشتیبان 
شما فعاالن اقتصادی در مقام تایید شما قرار بگیرد قابل تصویر 

نبوده است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب که فرمودند؛ اگر 
یک سوم 90 هزار میلیارد هم به استان وارد شود پول کمی 
نیست  تا به امروز یک سال  از عمر این طرح گذشت و تا االن 
11 هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی وارد استان شده و به کار 
گرفته شده   درحالی که هیچ امکان دولتی در این قضیه دخالت 

نداشته است.  بنابراین اگر کسی در اطراف این قضیه بخواهد 
کوچک ترین تردیدی بکند، خواه ناخواه خنثی شده است.

فرودگاه مشهد به فرودگاه جهان اسالم تبدیل شود	 
 به گزارش ایرنا، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری 
نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت های زیاد الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی - فرهنگی در خراسان رضوی و همراهی 
و همدلی مسئوالن و نمایندگان در این استان با فعاالن 
اقتصادی افزود: در این شرایط  1۲۸ هزار میلیارد تومان 
تفاهم نامه سرمایه گذاری که در این الگو به امضا رسیده کاماًل 

قابل تحقق است.
علی آقا محمدی، گفت: اهمیت الگوی مثلث توسعه اقتصادی 
– فرهنگی ازآن  نظر است که به قاعده مثلث یعنی جمعیت 

می پردازد و این شیوه باعث قوام و دوام جامعه می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی به جمعیت توجه دارد زیرا بیشترین ثروت از این 
بخش به دست می آید و بدون تقاضا از سوی مردم، درآمدی به 

وجود نمی آید و اقتصاد رشد نمی کند.
وی ادامه داد: بر اساس فرمان رهبر معظم انقالب در اقتصاد 
استان های  که  تقسیم شده  منطقه   9 به  ایران  مقاومتی، 
خراسان در منطقه هشتم قرار می گیرند، در چشم انداز توسعه 
کشور باید ایران رتبه نخست را در آسیای جنوب غربی به دست 
آورد که در این نقشه خراسان رضوی بخشی از خراسان بزرگی 
است که دو استان خراسان شمالی و جنوبی و کشورهای 
همسایه را شامل می شود و با این تفاسیر نمی توان نقشه 
جداگانه ای برای خراسان رضوی تدوین کرد و این استان را 
باید در قالب خراسان بزرگ دید و صادرات و واردات، کشت 
برون مرزی و مؤلفه های دیگر توسعه اقتصادی را برای آن در 

نظر گرفت.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیشنهاد 
من برای مشهد تبدیل فرودگاه آن به فرودگاه جهان اسالم 
است، درصورتی که زمینه فراهم و انجام پروازها از فرودگاه 
مشهد ارزان شود می توان این شهر را   مبداء اصلی برای سفر 
مسلمانان قرار داد چون مشهد پایتخت دوم ایران است و تبدیل 
فرودگاه آن به فرودگاه جهان اسالم می تواند یک توسعه بزرگ 

را رقم بزند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به 
هم افزایی همه ارکان حکومت در استان در طرح مثلث توسعه 
اقتصادی و فرهنگی گفت: این طرح برای ایجاد توسعه و امنیت 

پایدار در استان است.

انتقاد جدی از فضاسازی ها علیه طرح مثلث اقتصادی	 
علیرضا رزم حسینی افزود: اولین و عمده ترین مانع و مشکل 
ما در خصوص اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 
استان روحیه بدبینی و منفی گرایی است که برخی مدام این 
فضا را ایجاد می کنند، می خواهند ما را خسته کنند و روحیه 
را از ما و شما بگیرند و چوب الی چرخ شما فعاالن اقتصادی 

بگذارند.

 در هر قدم و کار مثبتی شاهد حسادت ها و مخالفت های این 
افراد هستیم که می گویند شما مجاهدان اقتصادی در استان 
رانت دولتی گرفته اید. درحالی که ما از شما خیران خواستیم 

در کنار ساخت مسجد، اقتصاد مردم را بسازید.
استاندار گفت: این که در چنین شرایطی که هم روحیه منفی 
گرایی وجود دارد، هم پول نیست باید دست روی دست 
بگذاریم و بگوییم ما مقام دولتی و حاکمیتی داریم؟ این 
مقام ها چه منزلتی دارد؟ وقتی شما فقر و محرومیت را ببینید 
درحالی که مسئول هستید در این استان. با همه مخالفت ها 
باید تحول ایجاد کنیم. باید بعد از 40 سال دعواهای سیاسی 
را کنار بگذاریم، سلیقه سیاسی دارید مال خودتان، چرا 

نمی گذارید مردم فقیر را غنی کنیم؟ 

در همه حوزه ها بدهکار مردم هستیم	 
رزم حسینی با بیان این که مردم 40 سال به ما اعتماد کردند، 
تصریح کرد: ما در همه حوزه ها به مردم بدهکار هستیم و در 
گام دوم انقالب باید روش جدیدی به کار بگیریم. اول این 
که نباید انتظار تشویق و تبلیغ داشته باشیم اگر می خواهیم 
مکتب شهید سلیمانی را ترویج دهیم، معین های اقتصادی 
برای خداوند و مردم به میدان بیایند. باید بی مهری ها را به رغم 
همه سختی ها تحمل کنیم و این سبک سردار سلیمانی بود که 
تظاهر نمی کرد بلکه با تمام وجودش آزاده بود و هر کاری برای 

کشور و مقام معظم رهبری انجام می داد.
وی ادامه داد: اگر دیدید که زرتشتیان کرمانی و مسیحیان 

اصفهانی  در مراسم  تشییع پیکر شهید سلیمانی شرکت کردند 
به این خاطر بود که آن شهید را در یک جناح ندیدند و گفتند 
وی متعلق به همه مردم بود. اگر می خواهید نظام جمهوری 
اسالمی پابرجا باشد و مردم کف خیابان نیایند باید مردم را 

ازلحاظ اقتصادی تقویت کنیم.

همه مسئوالن استان برای اجرای مثلث اقتصادی هم 	 
قسم شدند

به گزارش روابط عمومی استانداری رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی نیز در این همایش از پیگرد قانونی موانع 
موجود بر سر راه سرمایه گذاران خبر داد و گفت:همه مسئوالن 
استان برای اجرای مثلث اقتصادی هم قسم شدند و مثلث 
توسعه یکی از بهترین و موفق ترین مدل های اقتصادی است  .

بیان  با  صادقی  غالمعلی  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
اینکه بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی به دنبال رشوه 
نیستند. اظهار کرد: برای حرکت بهتر در زمینه اشتغال و 
سرمایه گذاری، قوانین و مقررات باید به نفع قشر سرمایه گذار 
اجرایی شود، ما نباید قوانین و تبصره ها را برخالف نفع جامعه 
اجرا کنیم، همچنین مدیران اجرایی همراه در این برنامه ها 

تاکنون مشارکت داشته اند.
وی گفت: به دلیل ارتباط خوب رئیس قوه قضاییه و سران 
مجلس با استان، مطالب و موضوعاتی که از توان ما خارج 
است به دبیرخانه منعکس می شود و آن چه ما قادر به انجام 
آن نیستیم توسط مجلس اجرایی می شود، مسئوالن کشور 

می توانند به تمامی برنامه ها رسیدگی کنند.صادقی بیان کرد: 
به گفته رئیس قوه قضاییه در سفر خود به خراسان رضوی بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی به دنبال رشوه نیستند و قطعًا با این 
قبیل مسائل برخورد قضایی می شود.همچنین به گزارش ایرنا، 
علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز 
در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد معین های اقتصادی 
و سرمایه گذاران در استان گفت: تاکنون هزار و 3۸ تفاهم نامه 
با مبلغ 10۸ هزار میلیارد تومان اجراشده و گزارش آن ها در 
سامانه ثبت سرمایه گذاری درج شده است که از این میزان 30 
هزار میلیارد تومان آورده سرمایه گذار و باقی آن زمین، امالک 
و تسهیالتی است که قرار است به سرمایه گذاران پرداخت 
شود.وی گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون پیشرفت 
پروژه های سرمایه گذاری الگوی مثلث توسعه اقتصادی و 
فرهنگی در استان 3۵ درصد بوده و از کل طرح ها در این الگو 
۲۷ درصد طرح نیمه تمام، 4۷ درصد طرح ایجادی و ۲۵ 
درصد طرح توسعه ای است.علی اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی 
اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در خصوص عملکرد 
معین های اقتصادی در استان اظهار کرد: شش گام به همراه 
40 برنامه عملیاتی برای معین ها تعیین شده است، هنوز ۵ 
درصد از معین ها اطالعات خود را در سایت ذخیره نکرده اند، 
۲1 درصد از افراد در گام اول، 10 درصد از آن ها در گام دوم و 
۲6 درصد نیز در گام ۵ و 6 فعالیت دارند، به لحاظ تفکیک نوع 
و فعالیت 3۲ درصد از این افراد در حوزه صنعتی و ۲۵ درصد 

در زمینه کشاورزی فعال هستند.

اخبار 

 اقتصادی

در همایشی با حضور ۱۶۳ معین اقتصادی  استان تشریح شد 

کارنامه یک  سالگی مثلث اقتصادی
آیت ا... علم الهدی:  تا  کنون 11 هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی وارد استان شده است

3اقتصاد
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گزارش جلسه

مسعود حمیدی

مدیرکل سازمان محیط زیست استان 

بازنگری در برخی آیین نامه ها 
برای بهبود فعالیت های صنعتی 

مدیرکل محیط زیست خراسـان رضوی گفت: 
تعریف دوبـاره و بازنگری در برخـی آیین نامه ها 
کـه بـا شـرایط امـروز سـازگاری نـدارد از سـوی 
حوزه های قانون گـذاری و حاکمیتی می تواند 
صنعتـی،  فعالیت هـای  توسـعه  و  بهبـود  در 

معدنـی و خدماتـی بسـیار راهگشـا باشـد.
به گزارش خبرگزاری تسـنیم تـورج همتی روز 
گذشته در نشسـت مشـترک با اعضای انجمن 
مدیران صنایع خراسان رضوی ضمن اشاره به 
این که اجـرای دقیـق قوانین و اسـتانداردهای 
وضع شـده در موضـوع حفاظـت محیط زیسـت 
ضـروری اسـت و بـا تأکیـد بـر ایـن کـه نـگاه بـه 
صنعـت نبایـد یک طرفـه باشـد، تصریـح کـرد: 
اشتغال، تولید و توسـعه پایدار، دوست و حامی 
محیط زیسـت اسـت و بـا ایـن رویکـرد طـی دو 
سال اخیر، تسهیل گری در حوزه های استقرار 
و بهره بـرداری واحدهـای تولیـدی و تمرکـز بـر 
رونـق تولیـد در چارچـوب حفـظ محیط زیسـت 
اولویـت نخسـت حوزه هـای کارشناسـی ایـن 

اداره کل بـوده اسـت.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی: 

رتبه نخست استان در بیمه دام 
سبک در کشور 

مدیرکل امور عشــایر خراســان رضــوی گفت: 
۵0 درصد دام سبک بیمه شده  استان مربوط 
به عشایر اســت  که در این زمینه در کشور رتبه 
اول استان های عشایری کشور را دارا هستیم .

  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر 
اســتان، محمد نبوی فــرد افــزود: در خصوص 
بیمه دام هم 40 درصد دام سبک هویت گذاری 
استان  نیز بیمه شده و بیشــترین دام در سطح 

عشایری کشور است.
وی با اشــاره به اصــالح مدیریت و پــرورش دام 
ســبک عشــایر گفت: با توجه به تعهد ســازمان 
عشــایر بــرای پرواربنــدی یک میلیــون دام تــا 
پایان سال ،تاکنون خراسان رضوی به تنهایی 
توانسته 36 درصد تعهد سازمان را محقق کند 

و 6144 تن گوشت قرمز تولید داشته است.
خراســان  کــرد:  خاطرنشــان  فــرد  نبــوی 
رضوی  تنها استانی اســت که در این حوزه نیز 
باالترین رتبه را داراســت و ان شــاءا... تا پایان 
سال ۵0 درصد  یعنی ۵00 هزار رأس تعهد را 

خراسان رضوی به انجام خواهد رساند .

مدیر بورس و اوراق بهادار استان: 

2 میلیون و 742 هزار سهم در 
دی ماه معامله شد 

مدیر بورس اوراق بهادار اســتان های خراسان 
رضوی و شــمالی گفت: معامالت بــورس این 
دو اســتان در دی ماه امسال دو میلیون و ۷4۲ 
هزار ســهم به ارزش 14 هــزار و ۲10 میلیارد 
ریال بود.به گزارش خراســان رضوی، حسین 
خدادوســت با اعالم ایــن خبرافزود: متوســط 
ارزش خریدوفــروش روزانــه ســهم در بــورس 
اســتان های خراســان رضــوی و شــمالی طی 
دی ماه امســال 6۷6 میلیــارد و 66۲ میلیون 
ریــال محاســبه شــد و شــاخص کل قیمــت در 
پایــان دوره 409 هــزار و ۸0۸ ریــال بود.وی 
تعداد خریداران در دی ماه امســال را 40 هزار 
و 130 نفر و تعداد کارگزاری ها را ۵9 ایستگاه 

معامالتی ذکر کرد.
وی ادامــه داد: در ایــن مــدت همچنیــن چهار 
ســاعت دوره آموزشــی برای ۸۵ نفر در بورس 
استان های خراسان شــمالی و رضوی برگزار 
شد.خدادوست گفت: طی دی ماه امسال 13 
مــورد و ارزش بازاری آن هــا ۲1۲ هزار و 649 

میلیارد ریال بود.
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خبر

سالمت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 ساالنه ۸۵۹۱ نفر در استان
 به سرطان مبتال می شوند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان 
این که ســاالنه هشــت هزار و 5۹۱  نفر در اســتان به 
ســرطان مبتال می شــوند، اظهار کرد: پیشــگیری و 
کنترل سرطان از مهم ترین رویکردهای این معاونت 
به شــمار مــی رود و ســاخت پنــج مرکز پیشــگیری و 
تشــخیص زودهنگام ســرطان در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت 
گرفته است. دکتر شــاپور بدیعی در حاشیه بازدید از 
بیمارســتان امید مشــهد در گفت و گو با وب دا اظهار 
کرد: مراکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان 
در بیمارستان های امام رضا)ع(، شهید هاشمی نژاد، 
امید، شــهید مدرس کاشــمر و موســی بن جعفر )ع( 
قوچان ساخته شده است. وی با بیان این که سرطان 
دومین علت مرگ ومیر در کشــور محســوب می شود 
و کنتــرل و پیشــگیری از آن، از اهمیت به ســزایی در 
سیستم بهداشت و درمان برخوردار است، تصریح کرد: 
ساالنه هشــت هزار و 5۹۱ نفر در اســتان به سرطان 
مبتال می شوند که از این تعداد 4۹ درصد زنان و 5۱ 
درصد مردان هستند. وی سرطان های پستان ، معده 
، پروســتات ، کولورکتال، پوســت )غیر مالنوما( را از 
شایع ترین سرطان ها در استان برشمرد و گفت: معده 
،پوست)غیر مالنوما(، کولورکتال وپروستات از شایع 
ترین سرطان ها در مردان و پستان ، کولورکتال با محل 
اولیه نامشخص ،پوست)غیر مالنوما( و معده از شایع 

ترین سرطان ها در زنان به شمار می رود.
همچنین به منظور گسترش خدمات به کودکان مبتال 
به ســرطان، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و موسسه محک منعقد شد. این تفاهم 
نامه میان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس 
هیئت مدیره موسســه محک منعقد شده است. مدیر 
امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه 
این نشست اظهار کرد: در قالب این تفاهم نامه زمینی 
به مســاحت 5 هزار متر مربع واقع در شــمال شــرقی 
اراضی شهرک دانش و سالمت از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به منظور ساخت بیمارستان ۱5۰ تخت 
خوابی فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی کودکان 
در اختیار موسسه محک قرار می گیرد. خیابانی مقدم 
با بیان این که این پروژه با نظارت مدیریت فنی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: 
این  واحد درمانی ابتدا زیر مجموعه الحاقی بیمارستان 
اکبر با مدیریت واحد خواهد بــود و در آینده باتوجه به  
قابلیت های توسعه، این مرکز می تواند به بیمارستانی  

مستقل تبدیل شود.

اخبار

اجتماعی

معاون کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد:

ارسال ۲۱ محموله کمک های مردمی 
استان به سیستان و بلوچستان

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
خراســان رضوی گفــت: از ابتــدای وقوع ســیل در 
استان سیستان و بلوچســتان تا امروز ۲۱ محموله 
کمک های مردمی شــامل مواد غذایی و کاالهای 
ضروری به این مناطق ارسال شده است. به گزارش 
روابط عمومی کمیته امداد استان، حسین گیالسی 
اظهار کرد: بر حســب وظیفه انسانی و سازمانی در 
کمک به سیل زدگان، پایگاه های جمع آوری کمک 
های نقــدی و غیرنقدی در مناطق مختلف اســتان 
ایجاد شــد تا روند کمک رسانی  با سرعت بیشتری 

ادامه یابد. 
وی افزود: در این مــدت دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون 
تومــان کمــک مردمــی جمع آوری شــد کــه ۲۰۶ 
میلیون تومــان آن به صورت نقــدی و بقیه در قالب 
غیر نقدی و کاال شــامل مواد غذایی فاسدنشدنی، 
پتو، لوازم خانه و کاالهای اساسی، اقالم بهداشتی، 

پوشاک و آب معدنی است. 
گیالســی افزود: این ۲۱ محموله ارسالی در قالب 
چهار تریلی، ۱۳ کامیون ۱۰ تنی و چهار کامیونت 

ارسال شد.

 اهدای خون کارکنان قرارگاه 
منطقه ای شمال شرق نزاجا

فرماندهان و کارکنان قرارگاه منطقه ای شــمال 
شرق نزاجا با اهدای خون خود به یاری هموطنان 

شتافتند. 
به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال 
شرق نزاجا، فرمانده این قرارگاه گفت: با توجه به 
ســیل در اســتان سیســتان و بلوچســتان و فصل 
ســرما و نیاز به خون برای اســتفاده هموطنان، با 
همکاری اداره کل انتقال خون استان، تعداد ۷۸ 
نفر از کارکنان این قرارگاه با اهدای خون به یاری 

هموطنان خود شتافتند.
 امیــر ســرتیپ دوم ســتاد رضــا آذریــان فرمانــده 
قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا در این زمینه 
گفت:  یک دســتگاه کامیون از پشــتیبانی منطقه 
شمال شرق ارتش با همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش برای ارســال کمک های غیرنقدی شامل 
آب معدنی، تــن ماهی، قنــد، چای، نوشــت افزار 
و ۳۰۰ تختــه پتــو بــه منطقــه دشــتیاری اســتان 

سیستان و بلوچستان اعزام شد. 

از میان خبرها

گوناگون

دبیر علمی کنگره  سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی اعالم کرد:

تمرکز بر قوانین تجاری سازی 
سلول در کنگره  سلول های بنیادی

بین المللــی  کنگــره   ســومین  علمــی  دبیــر 
ســلول های بنیادی و پزشــکی  بازســاختی گفت: 
هــدف از برگــزاری ایــن کنگــره، کاربردهــای 
بالینی، اقتصاد ســلول درمانی و تمرکز بر قوانین 
تجاری سازی ســلول یا محصوالت سلول درمانی 

است. 
دکتــر مریــم مقــدم متیــن در گفت وگــو با ایســنا، 
اظهار کرد: سومین کنگره  بین المللی سلول های  
بنیادی و پزشکی  بازساختی با تکیه بر کاربردهای 
بالینی و اقتصاد، در تاریخ های ۲5 و ۲۶ فروردین 
ماه ۹۹ در محل سالن همایش های دانشکده علوم 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

احتمال افزایش آالینده های 
جوی در استان

آالینده های جوی در شــهرهای بــزرگ و صنعتی 
مرکــز  کارشــناس  می یابــد.  افزایــش  اســتان 
پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان در این 
زمینه به ایرنا گفــت: طبق پیش بینــی های انجام 
شده برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی 
ساعات شبانه روز کیفیت هوای مشهد در شرایط 

ناسالم قرار خواهد گرفت. 
غالمرضا ضیاء شــهابی افزود: طی روزهای آینده 
آسمان استان صاف تا کمی ابری با تغییرات اندک 
دما و تشــکیل مه به ویــژه در ســاعات صبحگاهی 

پیش بینی شده است.

طی مراسمی با حضور شهردار مشهد، سند تصویر جامع فرایندها رونمایی شد 

مهندسی جدید فرایندهای شهرداری مشهد 
گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

روز گذشــته طــی مراســمی از طــرح »تصویــر 
جامع فرایندهای شهرداری مشهد« رونمایی و 
مهندســی جدید فرایندها در شهرداری مشهد 
آغاز شد. به گفته مدیران شهری با رونمایی از این 
طرح، تمامی کارکردهای جاری در شــهرداری 
مشهد به طور جامع و دقیق احصا، مستندسازی 
و آسیب شناسی شده است؛ ضمن این که حذف 
فرایند های موازی از اهداف این طرح بیان شده 

است. 
به گزارش »خراسان رضوی«، محمدرضا کالیی 
شــهردار مشــهد در این مراســم با بیــان این که 
سازمان ها در سطوح مختلف باید به برنامه اعتقاد 
داشته باشند و آن را درک کنند، اظهار کرد: هم 
اکنون ســطوح مختلف درگیر اهمیــت برنامه و 
فرایندها نیســتند و اگر این اعتقاد و درک در آن 
ها ایجاد نشود، مانند پلی است که ساخته شود 
اما از آن استفاده نشــود، لذا درمهندسی مجدد 
فرایندها باید بــه این موضوع توجه شــود. وی با 
بیان این که در بحث مهندســی جدید فرایندها 
دو نگرانی وجود دارد که یکی از آن ها اعتقاد پیدا 
کردن سطوح مختلف ســازمان به برنامه و درک 
عملکرد آن است، تصریح کرد: نگرانی دوم دراین 
مسیر، این اســت که باالخره دنبال شفافیت در 
سازمان هستیم اما برخی درمقابل تغییر مقاومت 
می کنند و طبیعی است که بوروکرات ها هم اجازه 
نمی دهند، فرایندها اجرایی شود، این موضوع 
باید حل شود زیرا تا این مشکل حل نشود موفق 

نخواهیم بود.

افراد نباید فراتر از فرایندها باشند	 
شهردارمشهد با بیان این که نگرانی ما مقاومت 
بوروکرات هــا در مقابــل تغییر و اجرایی شــدن 

فرایندهای جدید است، تاکید کرد: در مهندسی 
جدید موضوع مقاومت بوروکــرات ها در مقابل 
تغییرفرایندها باید حل شــود و افراد نباید فراتر 
از فرایندهــا باشــند. کالیــی تصریح کــرد: اگر 
مهندســی مجدد فرایندها در شهرداری مشهد 
را درســال ۹۹ آغــاز کنیــم و به جایی نرســانیم، 
دچار مشــکل خواهیم شــد لذا تاکیــد دارم این 
کار با انرژی و توان باال آغاز شــود و تــا پایان ادامه 

داشته باشد.

هدف جلب حداکثری رضایت شهروندان از 	 
طریق افزایش بهره وری

همچنین شهریار آل شــیخ معاون برنامه ریزی 
و توسعه ســرمایه انسانی شــهرداری مشهد نیز 
در این مراســم اظهار کرد: بــرای  اولیــن بار در 
شهرداری مشهد وضعیت فرایندها و کارکردهای 
جاری در این ابر ســازمان به طــور جامع و دقیق 
احصا، مستند سازی و آسیب شناسی شده است. 
وی هــدف این طــرح جامع را جلــب حداکثری 
رضایت شــهروندان از طریق افزایش بهره وری 
برشــمرد و افزود: با ایجاد و حفظ چرخه بهبود و 
حرکت سازمان به سمت شــهروند محور شدن 
فرایند ها، شفافیت و استانداردسازی خدمات 

و محصــوالت محقق خواهــد شــد. وی تصریح 
کرد: یکــی از اهــداف اصلــی مدیریت شــهری 
در این دوره، شناســایی نیازهای شــهروندان و 
ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در تمام فرایندها 
و حوزه های شــهرداری، برای ارائــه خدمات با 
هزینه های بهینه و به صورت الکترونیکی بوده 
اســت که در این راستا شــهرداری مشهد برای 
افزایش رضایت مندی شهروندان، دستیابی به 
شهری بهتر، متوازن و سرآمد در جهان، اقدام به 
شناسایی و شفاف سازی فرایندها کرده است.
آل شیخ تصریح کرد: به منظور آغاز تغییر و تحول 
اساسی در فرایند های شهرداری، برای نخستین 
بار در کشور با بهره گیری از الگوی علمی طبقه 
بندی فرایند ها موسوم به )PCF( که توسط مرکز 
APQC با بررســی، مطالعه و پیاده سازی بیش 
از ۱۰ هــزار ســازمان و صنعــت در دنیا طراحی 
شــده، اقدام بــه اجرای طــرح تصویــر فرایندی 
شــهرداری مشــهد کرده ایم تا به جــای رویکرد 
وظیفــه ای و موضوعی پراکنــده، فرایندها را بر 
اساس رویکرد سیستمی، در طبقه بندی منسجم 
و یکپارچه کنار هم آوریم و تمامی اجزای فرایندی 
در آن در ارتبــاط و تعامل حداکثــری با یکدیگر 
قــرار گیرند.وی بــا بیان ایــن که در اجــرای این 

طرح بیش از 55۰ کارشــناس، روسای ادارات 
و مدیــران در 4۱ مجموعــه در ســطوح ســتاد، 
مناطق، ســازمان ها و شــرکت های شهرداری 
مشهد در جلســات کارگروه ها و مصاحبه های 
تخصصی شرکت کرده اند، تاکید کرد: عالوه بر 
این بیش از 45۰۰ ساعت فعالیت برای تحلیل 
و بهبود فرایند ها توســط ســرمایه های انسانی 
شهرداری و مشــاوران خبره، باعث شد ۲4۸۷ 
کارگر در سطوح مختلف شــهرداری شناسایی 
شوند و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد در ادامه به فرایند اجرای این طرح اشاره 
کرد و گفــت: در ادامه ایــن  طــرح، فرایندهای 
شــهرداری بر اســاس این الگوی علمی، طبقه 
بندی می شــود  و بهبود خواهد یافــت تا تمامی 
عارضه های فراینــدی در آن، نظیر فرایندهای 
 موازی و متداخل، غیریکپارچــه و ناهماهنگ و

 غیر ضروری رفع و فرایندهای منســجم و بهینه 
احصا شــود. آل شــیخ تاکید کــرد: همچنین با 
اجرای دقیــق فرایندهای بهبود یافتــه، پایش و 
مراقبت مســتمر و الکترونیکی سازی فرایندها 
در قالــب ســامانه هــای یکپارچــه، هوشــمند و 
کاربرپسند، این طرح ادامه می یابد.هدی پیروی 
مدیر کل نوسازی و تحول ســازمانی شهرداری 
مشــهد نیز در این مراســم با بیان این کــه برای 
بهبود سازمان ها الزم نیست به دنبال تغییرات 
انفجاری و ناگهانی باشیم، تصریح کرد: هر نوع 
بهبود یا اصالح به شــرط آن که پیوسته ومداوم 
باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان 
خواهــد آورد. وی بر ضرورت تشــکیل کارگروه 
هــای تخصصی برای حــذف کارهای مــوازی و 
دارای تداخل فرایندی در راستای بهبود مستمر 
در حوزه هــای ســتادی، مناطق، ســازمان ها و 
شرکت های تابعه تاکید کرد و گفت: حوزه ها باید 
در برگزاری منظم کمیسیون ها و کمیته برنامه 

ریزی و تعالی،  اهتمام داشته باشند.

معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد:

رتبه سوم علوم پزشکی مشهد در حوزه پژوهش

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان گفت: خوشبختانه نرخ باســوادی در خراسان 
رضوی از مرز ۹۷ درصد عبور کرده است. به گزارش تسنیم، قاسمعلی خدابنده 
اظهارکرد: میانگین نرخ باسوادی در سال 55 در استان ۳۸ درصد بوده در حالی 
که امروز میزان باسوادی استان از مرز ۹۷ درصد نیز عبور کرده است. وی افزود: 

در برگزاری مراسم ایام ا... دهه مبارک فجر، در کنار کمیت برنامه ها باید به کیفیت برنامه ها نیز توجه و 
زمینه حضور حداکثری فرهنگیان و دانش آموزان استان در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن فراهم شود.

معاون اجتماعی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: گام دوم طرح 
»سایبان امید« با بیش از 4۰۰ کارگاه و رویکرد توانمندسازی تا پایان سال برگزار 
می  شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، رضا دانایی اظهار کرد: 
هدف از اجرای این طرح، افزایش مهارت های اجتماعی و توانمندسازی کودکان، 

نوجوانان و زنان است که در تمام مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد با تأکید ویژه بر مناطق پیرامونی و 
مراکز ویژه نگهداری از افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب به صورت رایگان اجرا می شود. 

معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس ارزشیابی ساالنه معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از فعالیت های پژوهشــی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه سوم شد. به گزارش 
وبدا، دکتر تفقدی اظهار کرد: هر ساله معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی و سیاست های کالن پژوهشی کشور ، مبنی بر استقرار نظام 
جامع نظارت و ارزشیابی، به ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی  می پردازد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:معاون سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد اعالم کرد:

نرخ باسوادی در استان از مرز ۹۷ درصد عبور کرده استتدارک ۴۰۰ کارگاه در طرح »سایبان امید«
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ادامه واکنش ها در محکومیت سوزاندن کتاب هاریسون 
روابــط عمومی حــوزه علمیــه خراســان، در پی 
ســوزاندن کتابــی در خصــوص علــم پزشــکی 
)هاریســون( بیانیه ای صادر کــرد. در این بیانیه 
آمده است: »حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ 
پرچمدار اندیشه، دوســتدار دانش و در احتجاج 
و اســتدالل پیرو اهل بیت )ع( بوده اند. اندوخته 
علمی شــیعه در طول تاریخ آن قدر سترگ است 
که هیچ گاه، عالمی وابســته به حوزه در تنگنای 
تاریک خشــونت، در آوردگاه اندیشه ها، به آتش 
متوسل نمی شود. امروز اگرچه وقایع پیش آمده 
در سوزاندن اثری علمی در دانش پزشکی و نسبت 
دادن آن به حوزه و روحانیت، علما و بزرگان حوزه 
خراســان و جامعه علمی به ویــژه جامعه محترم 
پزشکی را متاثر نموده و قطعا نزد هر اندیشمندی 
محکوم اســت اما به یقین جامعه علمــی به ویژه 
جامعه پزشــکی کشــور هیچ گاه مبنای قضاوت 
خود را دربــاره حوزه و روحانیــت چنین اتفاقات 
شاذ و نادری قرار نخواهد داد. جمهوری اسالمی 
ایران کشوری قانون مدار اســت و قانون مداری 
هیچ حد و مرزی نمی شناسد و اگر کسی در لباس 
روحانیت نیز مرتکب خالف قانون شــد باید با او 
مواجهه منصفانه حقوقی صورت پذیرد.« در بخش 
دیگــری از این بیانیه آمده اســت: »همه اصحاب 
دلسوز عرصه دانش و پژوهش را دعوت می کنیم 
تا با صرف نظر و بدون تاثیر از برخوردهای کلیشه 
ای و گاه ســطحی مبنای قضاوت درباره حوزه و 
روحانیت را مواردی که در ادامه می آید قرار دهند؛ 
حوزه علمیه خراســان تنها حوزه ای است که در 
ساختار خود هیئت اندیشــه ورز دین، سالمت و 
ســبک زندگی و کارگروه های پژوهشــی متنوع 
زیرمجموعــه آن را دارد. چهــار درس خــارج فقه 
رسمی حوزه علمیه خراسان به موضوعات فقهی 
پزشکی از قبیل ترنس ها و تغییر جنسیت، پیوند 

اعضا، سقط جنین و مرگ مغزی اختصاص دارد 
و به هر درس یک حلقه پژوهشی اختصاص داده 
شده است. رابطه تعامل و هم اندیشی حوزه علمیه 
خراسان با اساتید برجسته علوم پزشکی تعاملی 

اثر بخش، کارآمد و کم نظیر است. 
در حــوزه علمیه خراســان طالب عالقــه مند به 
سامان دهی معارف قرآن و عترت در سبک زندگی 
و حوزه ســالمت کم نیســتند که بــدون دخالت 
در عرصه درمان، که مطابق قوانین کشــور، ساز 
و کارهــای مخصوص خــود را دارد، بــه تحقیق و 
تفحص می پردازند و در تعامل با هیئت اندیشــه 
ورز دین و ســالمت این حوزه می باشند. متولی 
اصلی ارائــه مبانی و زیر ســاخت هــای معرفتی 
ســبک زندگی اســالمی که رهبر معظم انقالب 
)مد ظله العالی( بر توسعه و تعمیق آن تاکید می 
فرمایند، حوزه است. بنابراین حوزه و روحانیت 
نمی تواند از حجم معتنابه معــارف قرآن و عترت 
در حوزه سالمت و سبک زندگی صرف نظر کند و 
از این حیث محل رجوع جامعه است. پس باید به 
دنبال ساز و کارهای علمی، جامعه پذیر و قانونمند 
برای نظام ســازی و کاربردی کــردن آموزه های 
الهی و وحیانی در زندگی مادی و معنوی انسان 
ها باشیم. حوزه علمیه خراســان ضمن محکوم 
کردن هــر گونه ســوء اســتفاده از منابــع دینی، 
ترویج خشــونت و تشــویش اذهان جامعه، همه 
اندیشــمندان آزاده جهان را دعوت به همکاری 
و هم اندیشــی برای اســتفاده درســت از معارف 
قرآن و عترت و دعوت به دانش دوستی و استفاده 
درست از ابزار علمی و فناوری های نوین می نماید 
و مستدعی اســت از چنین تهدیدهایی، فرصت 
بسازیم تا نیازهایی را که جامعه مطالبه دارد و در 
خأل پاسخ به موقع و مکفی زمینه سوء استفاده ها 

را فراهم می کند، پاسخ دهیم.«

کتاب سوزی، تحریک جوامع علمی علیه 	 
اسالم

همچنیــن بــه گــزارش ایکنــا، رئیــس شــورای 
اســتانی نهــاد نمایندگی مقــام معظــم رهبری 
در دانشــگاه های خراســان رضــوی نیز بــا بیان 
این که آتش زدن کتاب هاریســون از ســوی یک 
روحانی برای جامعه دینی غیر قابل قبول است، 
افزود: این عمل نادرست تحریک جوامع علمی 
علیه اســالم و دین را بــه همراه خواهد داشــت. 
حجت االســالم احمد ترابی اظهار کــرد: کاری 
که ایــن فــرد انجــام داده از نظر علمــی، عقلی و 
دینی غلط است.  وی افزود: طب سنتی، تجربه 
و کشــف اســت و کتاب های علمی نیز با تجربه و 
کشف نوشته شده است. کاری که این فرد انجام 
داده بسیار نادرست بوده و تحریک عواطف جامعه 
به خصوص جوامع علمی علیه اسالم و دین است 
و هیچ عالم واقعی در دین چنین روشی را نه انجام 
داده و نــه تأییــد خواهد کــرد. وی تصریــح کرد: 
بسیاری از علمای بزرگ ما معتقدند اگر سند آن 
چه در روایات به عنوان طب آمده، دقیق باشــد و 
راوی به درستی نقل کرده باشد، اشاره به بخشی 
از نیازهاست و هنوز بخش های زیادی روی زمین 
مانده و باید به وسیله دانش تجربی بشری تکمیل 
شود. مهم این است کاری که این فرد انجام داده، 
از نظر حوزه هــای علمیه، نظــام روحانیت و دین 
نمی تواند مورد قبول باشــد. این فرد قباًل نیز به 
دلیل اظهارات و کارهایی که انجام داده از سوی 
مراکز قانونی و قضایی مــورد مالمت قرار گرفته 
اســت. همچنین به گزارش ایرنا، رئیس انجمن 
طب سنتی اســتان، کتاب مرجع »هاریسون« را 
بزرگ ترین منبع و درســنامه پزشــکی در جهان 
اعــالم و اظهار کــرد: اقدام به آتش کشــیدن این 
کتاب نه تنها توهین به جامعه محترم پزشکی است 

بلکه جایگاه و وجهه علمی ایران را در سطح دنیا 
خدشه دار کرده و زیر سوال می برد. دکتر سعید 
اسکندری افزود: تبریزیان که مرتکب این اقدام 
شــده خود را پدر طب اســالمی خوانــده و روش 
های درمانی طــب رایج و مــدرن را قبــول ندارد 
در حالی که اگرچه روایاتــی از ائمه معصوم)ع( و 
سفارش های آنان در باب بهداشت فردی و سبک 
زندگی وجود دارد اما این سفارش ها به هیچ وجه 
به عنوان مکتــب درمانی مطرح نیســت. رئیس 
انجمن طب سنتی استان ادامه داد: چیزی به نام 
»طب اسالمی« وجود ندارد بنابراین روش های 
درمانی منتســب به این طب بر اساس مقررات و 
قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به درستی غیرقانونی اعالم شده است.
شایان ذکر اســت، طی روزهای اخیر فیلمی در 
فضای مجازی منتشر شده است که در آن شخصی 
به نام عبــاس تبریزیان از مدعیان طب اســالمی 
کــه هوادارانــش او را آیت ا... خطــاب می کنند، 
در رفتــاری واپس گرایانه کتاب مرجع پزشــکی 
هاریسون را به آتش می کشد. این اقدام با واکنش 
شدید وزارت بهداشت و استادان حوزه و دانشگاه 
مواجه شد. همچنین در بیانیه ای شدید اللحن 
آیت ا... اعرافی، مدیرعالی حوزه علمیه قم، این 

حرکت را »ناپسند و جاهالنه« خواند.



اخبار

تا انتخابات

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای عالی 
اصالح طلبان استان

اعضای هیئت رئیسه شورای 
عالی اصالح طلبان خراسان 
رضــوی انتخــاب و معرفــی 
شــدند. دبیــر شــورای عالی 
اصالح  طلبان خراسان رضوی 
در گفت وگو با ایســنا با اعالم 

این خبر، اظهار کرد: بر این اســاس »محمدصادق جوادی حصار« از 
حزب اعتماد ملی به عنوان رئیس شورای اصالح طلبان استان برای 
این دوره انتخاب شــد. عطیــه نیک جوانی افزود: »نوید ســهامی« از 
حزب پیشــرو اصالحات به عنوان نایب رئیس اول و »مریم الســادات 
طیرانی« از کانون دانشــگاهیان به عنوان نایب رئیس دوم این شورا 
انتخاب شدند .همچنین »رضا گلستانی« از حزب اسالمی کار برای 
کمیته امور شهرستان ها، »سید محسن پنج تنی« از مجمع فرهنگیان 
برای کمیته برنامه ریزی، »ایرج محمدی« از حزب آزادی برای کمیته 
رســانه و »داوود آریانی« از حزب وحدت و همکاری ملی برای کمیته 
ارزیابی و پایش انتخاب شدند. عطیه نیک جوانی افزود: در این دوره 
بنده نیز از حزب مردم ساالری به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری 

اصالح طلبان استان فعالیت خواهم داشت.

 تعیین فهرست 15 نفره جبهه پیروان 
خط امام و رهبری برای مشهد و کالت

جبهــه پیــروان خــط امــام و 
رهبری خراســان رضوی که 
پیــش از ایــن فهرســت اولیه 
30 نفــره را بــرای انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی در 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت 

تعیین کرده بود، در بیانیه شماره 3 خود، اسامی 15 نفر را به عنوان 
فهرســت نیمه نهایی خود منتشــر کرد. بر اســاس این بیانیه، افراد 
حاضر این فهرســت از طریق شــورای ائتالف اصولگرایان و با ساز و 
کار شورای ائتالف مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار خواهند 
گرفت. شایان ذکر است این جبهه چند روز قبل اسامی فهرست اولیه 
نامزدهای مد نظر خود در برخی شهرستان ها را نیز اعالم کرده بود.

آغاز بررسی 40 نامزد در شورای ائتالف نیروهای 
انقالب خراسان رضوی

نایب رئیس شــورای ائتالف نیروهای 
انقــالب خراســان رضــوی گفــت: از 
روز شــنبه توانمندی هــای۴0 نفــری 
کــه فراینــد را پذیرفتــه و میثاق نامه را 
امضاکرده اند، مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. به گزارش ایســنا،»حمیدرضا 

ترقی« درجمع خبرنگاران، اظهارکرد: شورای ائتالف در خراسان 
رضــوی از نمایندگان چهار ضلــع تشــکل های سیاســی رســمی، 
تشــکل های فرهنگی اجتماعی، تشــکل یاران انقــالب و همچنین 
فعاالن دانشگاهی و حوزوی تشکیل شده اســت. وی افزود: پس از 
تصویب فرایند وحدت و شیوه رسیدن به نامزدهای اصلح،با فراخوان 
نامزدهای تایید صالحیت شده، به توجیه 50 نفر از نامزدهایی که 
رزومه، مشــخصات و ســوابق خود را به دبیرخانه این شــورا ارســال 
کرده بودند اقدام شــد، از روز شــنبه نیــز توانمندی های ۴0 نفری 
که فرایند را پذیرفتــه و میثاق نامــه را امضا کرده اند، مورد بررســی 
و تطبیق با شــاخص های تدوین شده قرار گرفته اســت. ترقی بیان 
کرد: جوان گرایی، انقالبی و کارآمد بــودن نامزدها در این ارزیابی 
مورد توجه ویژه قرارگرفته است و تالش می شود افرادی که در تراز 
گام دوم انقالب بــوده و ویژگی هــای مد نظر مقام معظــم رهبری را 
دارند، طبق امتیازبندی دقیق پاالیش شــوند. نایب رئیس شورای 
ائتالف نیروهای انقالب خراسان رضوی با اشاره به ضرورت وحدت 
نیروهای انقالب، تصریح کرد: شــورای ائتالف امــروز فراگیرترین 
ائتــالف نیروهــای انقــالب در خراســان رضوی بــوده و با تشــکیل 
مجمع عمومــی آن، ایــن فراگیــری گســترده تر و وســیع تر خواهد 
شد، زیرا نامزدهای لیســت نهایی مشــهد در آن مجمع که متشکل 
ازحدود 300 نفر از اعضای فعال سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی 
در حوزه ها، دانشگاه ها، مساجد و حاشیه شهر و روستا اعم از علما، 

جوانان و زنان فرهیخته هستند، تعیین خواهند شد.

رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت خراسان رضوی :

رایزنی ها را ادامه می دهیم تا به لیست واحد 
اصولگرایان استان برسیم

و  پیشــرفت، رفاه  جبهــه  رئیــس 
عدالت خراســان رضــوی با اشــاره به 
این که هنوز عــده ای از نامزدها احراز 
صالحیت نشده اند، افزود: نمی شود 
درباره ارائه لیســت صحبت کــرد، اما 
رایزنی هــا را ادامــه خواهیــم داد تا به 

لیست واحد برسیم. »مجتبی آرین منش« در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، متشکل از 25 حزب اصولگرای 
معتدل و چهارمین جبهه مجوزدار از وزارت کشور است که از سه ماه 
قبل فعالیت خود در این استان را شروع کرده است. وی افزود : جبهه 
پیشرفت، رفاه و عدالت  برای انتخابات مجلس از نامزدهای جوان، 
انقالبی و پاک دســت حمایت می کند، به دنبال ارائه لیســت جامع 
و کامل با دیگر احزاب اصولگرای اســتان خراسان رضوی هستیم.  
رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت خراسان رضوی افزود: تالش 
ما بر این اســت حداالمکان از نیروهای جوان، نخبه، متخصص و از 
همه مهم تر پاک دســت انقالبی و با تقوا حمایت کنیــم. وی تصریح 
کرد: مردم باید بدانند نامزدی که میلیاردها تومان برای انتخابات 
هزینه می کند، این پول را از کجا آورده و قرار اســت در آینده چگونه 
جبران کند. نامزد پاک دســت انقالبی در ابتــدای رقابت به صورت 
شفاف، هزینه های ســتاد انتخابات خود را به مردم اعالم کند، این 
مردم هســتند که با صداقت در گفتار و شــهامت در عمل نامزد، فرد 

اصلح را انتخاب می کنند.
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 اظهارات محرابی درباره رد صالحیت برخی نمایندگان 
و احتمال تایید صالحیت برخی نامزدها 

خبر

سیاسی

عضو هیئــت نظارت بــر انتخابــات در خراســان رضوی 
دربــاره رد صالحیــت برخی نماینــدگان فعلی اســتان 
و همچنیــن وضعیــت بررســی تاییــد صالحیــت برخی 
نامزدهــای رد صالحیت شــده، توضیحاتــی ارائه کرد. 
حجت االســالم »محمدحســین محرابــی« در گفت وگو 
با ایســنا، در خصوص رد صالحیت ها اظهار کرد: هنوز 
رده میانی در حال بررسی صالحیت ها هستند و اکنون 
هیئت های نظارت اســتان نظر دادند، نظــرات آن ها به 
هیئت مرکزی می رود و بررسی می کنند. هیئت مرکزی 
نظارت کار خود را انجام داده و آن چه تاکنون اعالم شده 
نتیجه کار هیئت مرکزی نظارت است. وی افزود: اکنون 
کســانی که رد صالحیت یا عدم احراز شــدند، از نتیجه 
کار هیئت نظــارت مرکزی به شــورای نگهبان شــکایت 
و اعتراض می کننــد، پس هنوز معلوم نیســت از افرادی 
که هیئت مرکزی رد صالحیت کرده، چه بخشــی باقی 
می ماند و چه بخشی جابه جا می شود. نتیجه این بررسی 

حدود 22 بهمن اعالم می شود که نتیجه نهایی است.

نتایج  هنوز قطعی نیست، احتمال تایید برخی 	 
افراد وجود دارد

حجت االسالم محرابی ادامه داد: آن چه شورای نگهبان 
اعالم کرد، نتیجه نهایی اســت، البته شورای نگهبان به 
کســانی که اولین بار رد می کند این حــق را داده که بار 
دیگر اعتــراض کنند، بنابرایــن دوباره آن ها را بررســی 
می کند، پس هنوز نتیجه ای که اعالم شده قطعی نیست. 
عضو هیئــت نظارت بــر انتخابــات در خراســان رضوی 
افزود: احتمال این که بخشی از افرادی که رد صالحیت 
شدند، تایید شــوند وجود دارد. اکنون 7 تا 10 درصد با 
هیئت مرکــزی اختالف نظــر داریم. وقتی مــا نظرات را 
می فرستیم برخی اسناد و استعالمات هنوز کامل نشده، 
اما ما تاییــد می کنیم، در حالی کــه در هیئت مرکزی رد 
می کنند یا برعکس. این اتفاق ممکن است برای شورای 
نگهبان و هیئت مرکزی نیــز رخ دهد. درصدی اختالف 
نظر بین هیئت مرکزی با شورای نگهبان اتفاق می افتد، 

اما هنوز نتیجه نتیجه نهایی نیســت که روی آن قضاوت 
شود.

دالیل رد صالحیت را اعالم کردیم تا دفاعیه 	 
آماده کنند

وی در پاسخ به این سوال که آیا همچنان جلساتی که از 
سوی شورای نگهبان با جریان های مختلف سیاسی در 
اســتان صورت می گرفت، برگزار می شــود؟ بیان کرد: 
یک مــاه قبل جلســه گذاشــتیم و اکنون نیز باید جلســه 
تشکیل دهیم. عالوه بر این جلسه، با افرادی که اعتراض 
داشتند، صحبت کردیم. ما دالیل رد صالحیت افراد را 
به آن ها اعالم کردیم تا دفاعیه را آماده کنند و بفرستند.

بنا نیست کسی را عمدی رد کنیم 	 
محرابی خاطرنشــان کرد: زمان شــکایات تمام شده اما 
اگر فردی ســندی دارد کــه مهم بوده و نفرســتاده، به ما 
می دهد و ما می فرستیم. بنا نیســت کسی را عمدی رد 
کنیم، زیرا رد یا عــدم احراز صالحیت زیاد می شــود که 
هزینه آن برای نظام زیادتر بوده و ممکن اســت برداشت 
سیاسی و غلطی صورت گیرد که حزبی رد شدند، وگرنه 
در همین دور تعدادی از اصولگرایان و اصالح طلبان رد 
شدند. قرار نیست ما در این جا بررسی کنیم که از لیست 

اصالح طلبــان و اصولگرایان چقدر باقــی می ماند و کار 
ما این نیســت رد صالحیت را بــه گونــه ای تنظیم کنیم 
که افرادی در لیســت یک جریان باقی بمانند تا بتوانند 
رقابت کنند. عضو هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان 
رضوی اضافه کرد: مــا نمی توانیم قرعه کشــی کنیم که 
افراد قبول یا رد شــوند و نمی توانیم به صــورت برابر آن 
ها را رد یا قبول کنیم، ما هســتیم و قانــون انتخابات. ما 
بر اجرای قانون دقت می کنیم، حاال اگر به گونه ای شــد 
که بتوانند بهتر و بیشتر رقابت کنند بهتر است، اما خود 
جریان های سیاسی نباید این گونه نگاه کنند. ما همیشه 
به آن ها گفتیم که شــما حقی دارید و این است که یقه ما 
را بگیرید و بگویید این جــا قانونی عمــل نکردید، ما نیز 

جواب می دهیم.

ممکن است اشتباه شده باشد اما مقصر عمده آن 	 
مجلس است

وی خاطرنشــان کرد: ممکن 
است در این شلوغی ها اشتباه 

شــده باشــد، اما مقصــر عمده 
مســائلی که اکنون وجــود دارد 

مجلس است، همین نمایندگانی 
که رد یــا قبول شــدند، آن ها 

تــالش می کردنــد کــه قانــون اصــالح شــود، اکنون 
16 هزار نفــر در کل کشــور ثبت نام کردند، شــورای 
نگهبــان می توانــد بیان کند کــه من نصف ایــن افراد 
را بررســی نمی کنم، زیرا زمان کم اســت، اســتان ها 
و هیئت مرکزی برای بررســی 16 هــزار نفر،20 روز 
فرصت دارند، امــا زودتر شــروع می کننــد. محرابی 
افــزود: بیشــتر نماینــدگان اصولگــرا و اصالح طلب 
ما به وظایــف اصلی خود کــه قانون گــذاری و اصالح 
قوانین اســت، توجه ندارند. باید با نمایندگان در این 
خصــوص صحبت کنیــم، به جــای این کــه جریان ها 
درباره تقصیری که با ما نیســت، بحث کنند. ما هنوز 
مجازات پنج هزار تومانی در قانــون انتخابات داریم، 
چــرا فکــری بــرای نحــوه ثبــت نــام  نامزدها صورت 
نمی گیرد؟ باید بررسی صالحیت 16 هزار نفر ظرف 
20 روز انجام شود که فرصت برای بررسی کم است و 
بررسی به اندازه ای که شورای نگهبان می خواهد انجام 
نمی شود، با وجود این که همه توان را به کار می گیرند، 

اشکال عمده متعلق به نمایندگان مجلس است.

مشکالت ناشی از مسائل مالی و انتشار مطلب در 	 
فضای مجازی

وی در خصوص رد صالحیت نیمی از نمایندگان استان 
برای یازدهمین دوره انتخابات مجلــس هم گفت: قرار 
نیســت اگر نماینده ای شــرایط قانونی را نداشت به این 
دلیل که نماینده اســت رد نشــود. در 12 ســالی که من 
بودم، نماینده هایی رد شدند اما به این تعداد نبود. هرچه 
در این سال ها جلوتر می آییم، مسائل پیچیده  تر می شود. 
مسائل مالی برای بیشتر افراد مشکل ایجاد می کند و در 
فضای مجازی نیز انتشار مطالبی موجب بروز مشکالتی 
می شــود. محرابی ادامه داد: ما از این که نمایندگان رد 
صالحیت شدند خوشــحال نیستیم، اما این خوب است 
که شــورای نگهبان در قانون برای آن ها استثنایی قائل 
نشد، اگر شرایط قانونی نداشــته باشند مانند کسی که 
جدید آمده رد شــده و اگر شــرایط قانونی داشته باشند 
پذیرفته می شــوند. بر فرض ایــن که نماینــدگان پس از 
شکایت تایید شوند نیز این تلنگری است که بدانند قانون 

چقدر مشکل دارد.

آزمون انجمن خوشنویسان ایران در مشهد برگزار می شود
همزمــان بــا سراســر کشــور، آزمــون انجمــن 
خوشنویسان مشــهد در مشــهد برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی انجمن خوش نویســان 
مشــهد، تاریخ برگــزاری ایــن آزمون پنج شــنبه و 
جمعه این هفته در مجتمــع فرهنگی هنری امام 
رضا)ع( واقع در پارک ملت مشهد برگزار خواهد 
شــد. در نوبت صبح روز پنج شنبه امتحانات دوره 
های مبتدی، تکمیلی و پیشرفته تحریری برگزار 

می شــود و در نوبت عصــر نیز شــرکت کنندگان 
در رشــته های مقدماتی، کتابت عالــی و ممتاز و 
متوسط، برای کسب مدرک رسمی انجمن رقابت 
خواهند کرد. همچنین در روز جمعه آزمون دوره 
های نستعلیق عالی، نســتعلیق ممتاز، شکسته، 
نسخ، ثلث عالی و ممتاز و همچنین خوش، برگزار 
خواهد شد. آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در 

این آزمون هفتم بهمن )امروز( اعالم شده است.

اخبار

گوناگون

آخرین مهلت اتباع افغانستانی 
برای دریافت کارت آمایش

اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان با انتشار 
اطالعیه ای، دو هفته پیــش رو را آخرین مهلت اتباع 
افغانســتانی برای دریافت کارت آمایش اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی ایــن اداره کل، در اطالعیه 
صادر شده آمده اســت : »به اطالع اتباع افغانستانی 
دارنده کارت های آمایش 13، هویت 12 و برگه تردد 
معادل آمایش 1۴ می رساند آخرین مهلت مراجعه و 
دریافت کارت های آمایش 1۴ از روز دوشنبه هفتم 
بهمن )امــروز( به مــدت دو هفته کاری تعیین شــده 
اســت. بنابراین از متقاضیان درخواســت می شــود 
در مهلت اعالم شــده در اسرع وقت به دفاتر خدمات 

اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند«.

رونمایی از کتاب الگوی مفهومی 
آموزش در دانشگاه فردوسی 

کتاب معرفی الگوی مفهومی آموزش در دانشگاه 
فردوســی مشــهد رونمایی شــد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دانشگاه فردوسی، جهت دارکردن 
فعالیت های آموزشی و توانمندسازی دانشجویان 
از جملــه اهــداف مــد نظــر در تدویــن ایــن کتــاب 
اســت. این الگو، مکتب و نقشــۀ آموزشی دانشگاه 
فردوســی مشــهد را به تصویــر می کشــد و آموزش 
را مفهومــی فراتــر از انتقال صرف مطالب درســی 
می داند. براساس این الگو، انتظار می رود استادان 
شایســتگی های متعددی را در دانشجویان ایجاد 
و تقویــت کننــد و آنــان را بــرای نقش آفرینــی بهتر 
در جامعــه توانمند ســازند.این کتاب به مناســبت 
هفتادمین سال تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد 

تدوین و رونمایی شده است.

افتتاح اولین استودیوی تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان در مشهد
اولیــن مجموعه اســتودیو هــای تولیــد محتــوای الکترونیکی 
دانشــگاه فرهنگیان صبح دیروز در مشــهد افتتاح شد. رئیس 
دانشــگاه فرهنگیــان در مراســم افتتــاح این مجموعــه گفت : 
آموزش الکترونیکی ســطح چهارم آموزش های جهان است و 
ساخت این اســتودیو  در همین زمینه و در خدمت غنی کردن 
آموزش هاست. به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان 
مشهد، »حسین خنیفر« افزود : یکی از تحوالتی که در دانشگاه 
فرهنگیــان خواهیم داشــت حمایــت از این اتفاقــات مرتبط با 

هوشمند ســازی اســت. روز گذشــته همچنین با حضور مدیر 
عامل بنیاد خیرین حامی دانشــگاه فرهنگیان، پروژه خیرساز 
زائرسرای این دانشگاه در پردیس شهید بهشتی مشهد کلنگ 
زنی شد. برگزاری ششمین دوره سراســری بالندگی و دانش 
افزایی سرپرستان ســراهای دانشــجویی، با سخنرانی حجت 
االســالم و المســلمین »ســید امین ا... دادگر« مســئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان نیز دیگر 

برنامه روز گذشته این دانشگاه در مشهد بود.

مدیرعامل خانه هنرمندان مشهد از برنامه هایی برای توس خبر داد 

اتفاقات خوب هنری در راه بولوار شاهنامه 
مدیر عامل خانه هنرمندان مشــهد دربــاره برنامه 
های مدنظر برای تقویت شــاخصه هــای هنری در 
منطقه توس توضیحاتی ارائه کرد. صدرا یوسفی در 
گفت وگو با ایسنا در این باره گفت : هم اکنون توس 
موضوع روز شــهرداری بوده و واقعیت این است که 
پس از طراحی آرامگاه توســط هوشــنگ سیحون 
هیچ تغییر خاص دیگری تا امروز در آن منطقه انجام 
نشده، هم اینک طرح جلوخان آرامگاه که تا ابتدای 
بولوار شاهنامه کشیده خواهد شد، آبرویی حداقلی 
برای آن منطقه ایجاد خواهد کــرد. وی ادامه داد: 
مشــهد هویت خود را از امام رضــا)ع( می گیرد و در 
آن تردیدی نیست؛ اما داشته های فرهنگی دیگری 
نیز در مشــهد وجود دارد که داشته ای عظیم برای 
این شهر به حساب می آید و می تواند در حوزه های 

مختلف عمل کند.

آماده سازی مجسمه های جلوخان تا چند ماه 	 
دیگر

یوسفی افزود : ما برای بخش مجسمه  های جلوخان 
آرامگاه فعالیت های جدی را آغاز کردیم که تا چند 
ماه آینده بــه پایان می رســد و با نصب مجســمه ها 
از نظــر آرایه هــای هنری اتفــاق خوبــی رخ خواهد 

داد. همچنین  قرار اســت برای اولین بار جشنواره 
نقاشــی توس را آغاز کنیم کــه امیدوارم تــا 10 روز 
آینده فراخوان آن منتشر شود که کاری در تراز ملی و 
شاخص است. وی ادامه داد : به دیوارهای آن منطقه 
نیز نگاهی جدی داریم، البته بافت منطقه بســیار 
فرسوده است. یوسفی خاطرنشان کرد: سهم زیادی 
از دیوارنگاره ها متعلق به آرایه های شاهنامه است که 
مفاهیم اخالقی و انسانی را به دنبال دارد، همچنین 
قرار اســت پیوندی بین شــهر و موضوع شــاهنامه 
فردوسی برقرار کنیم که این موضوع روی ارتباطات 
بین المللی شــهر نیــز تاثیر گــذار اســت و موضوع 

فردوسی و شاهنامه اهمیت زیادی برای ما دارد.

خانه های تخصصی هنرمندان مشهد، خانه 	 
شهرداری نیست

مدیــر عامل خانــه هنرمنــدان مشــهد همچنین با 
اشاره به دالیل و چرایی ایجاد خانه های تخصصی 
هنرمنــدان در شــهر مشــهد گفــت : از ابتــدا گفته 
شده که خانه سینما، موسیقی و دیگر هنرها خانه 
شهرداری نیست بلکه خانه سینما، موسیقی و غیره 
مشهد است که شهرداری فقط بســتر آن را فراهم 

می کند.

حضور 6 نمایش مشهد در جشنواره 
تئاتر فجر

شــش نمایــش هنرمندان 
جشــنواره  در  مشــهد 
صحنــه  روی  تئاترفجــر 
خواهد رفــت. بــه گزارش 
خراسان رضوی، مشهدی 
ها امسال شش نمایش در 
جشــنواره خواهند داشت 
که یک اثر در بخش رقابتی 
و پنــج اثــر در بخــش های 
دیگر روی صحنه می روند. 

»ژنتیــک« بــه نویســندگی و کارگردانی مهســا غفوریان 
نماینــده تئاتر مشــهد در بخش رقابتی جشــنواره اســت 
که طبــق برنامــه اولیه قرار اســت شــنبه 12 بهمن و یک 
شنبه 13 بهمن، در سالن اســتاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه برود. البته بر اساس اعالم دبیرخانه 
جشــنواره، احتمال تغییر در جــدول اولیه وجــود دارد. 
هنرمندان مشــهد پنج نمایــش هم در دیگــر بخش های 
جشــنواره دارنــد. »جانــی ســکیکی« نوشــته و جواکینو 
فورتســانو )ترجمه ســمیرا معین( و کارگردانی حســین 
اکبرپور از مشــهد نماینده مشــهد در بخــش غیررقابتی 
جشنواره است. همچنین هنرمندان این خطه در بخش 
»گفت و گوی نسل ها« سه اثر خواهند داشت. »آدیداس« 
بــه نویســندگی مهدی ضیــاء چمنــی و کارگردانــی پویا 
غازی )معرفی شده از ســوی هیئت انتخاب برگزیدگان 
جشنواره های تئاتر استانی(، »بازجویی ها« به نویسندگی 
و کارگردانــی علــی حاتمــی نــژاد و »خــدای جنــگ« به 
نویســندگی و کارگردانی امین رضایــی اردانی )معرفی 
شده از ســوی هیئت انتخاب بخش مسابقه( سه اثر دیگر 
هنرمندان مشهد در جشنواره امسال هستند. »بهار میاد« 
به نویســندگی و کارگردانی محمد برومند نیــز نماینده 
مشــهد در بخش نمایش های خیابانی جشــنواره اســت 
که ساعت 10 صبح پنج شنبه 17 بهمن در ایوان انتظار 

ایستگاه متروی میدان ولی عصر)عج( اجرا خواهد شد. 
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از میان خبرها

ورزشی

حشمت مهاجرانی : 

احساس غرور از پیروزی 
شهرخودرو دارم 

حشــمت مهاجرانی ، ســرمربی مشهدی ســابق تیم 
ملی ایران، در اردوی تیم فوتبال شــهرخودرو حضور 
یافت و به این تیم بابت پیــروزی  مقابل الرفاع بحرین 
تبریک گفــت. بــه گــزارش روابــط عمومی باشــگاه 
شهرخودرو،  وی با کادرفنی شهرخودرو به گفت وگو 
پرداخت و گفت: تیم دوست داشــتنی شــهرخودرو، 
عالوه بر ایران نماینده مردم مشهد و خراسان رضوی 
است. با ثبت نخستین پیروزی تاریخ فوتبال خراسان 
در آســیا احســاس غرور کردم.وی افزود: امیدوارم با 
همدلــی و اتحاد، این تیــم بتواند در مصــاف بعدی با 
السیلیه قطر نیز موفق باشــد تا راهی مرحله گروهی 
لیــگ قهرمانان آســیا شــود. مهاجرانــی در پایــان با 
تمجید از حضور افراد بومی در کادرفنی شهرخودرو 
اظهار کرد: باید از مربیان جوان و بومی مثل مجتبی 
سرآســیایی و مصطفی صداقت حمایت شــود. آینده 

روشنی در انتظار فوتبال خراسان رضوی است.

پیروزی نماینده استان در واترپلو
دور نخست رقابت های مرحله حذفی بیست  ونهمین 
دوره لیگ برتر واترپلو دراستخر بین المللی مجموعه 
ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.  به گزارش پایگاه 
خبــری اداره ورزش و جوانــان خراســان رضوی،تیم 
واترپلو دانشگاه آزاد در دور رفت مرحله حذفی لیگ 
برتر با نتیجه 18 بر 9 تیم رعد پدافند را شکست داد. 
تیم های اول و چهارم ، ســوم و دوم دو گروه به صورت 
ضربدری در مرحله اول پلی آف به مصاف هم رفتند. 
تیم دانشــگاه آزاد در مرحله گروهی مســابقات گروه 
A  پس از پرســپولیس در رتبه دوم قرار گرفته اســت. 
دور برگشــت این مســابقات اســفند امســال برگزار 

خواهد شد.

شکست نماینده استان در لیگ 
بسکتبال با ویلچر

هفته نخست دور برگشت لیگ برتر بسکتبال با ویلچر 
با برگزاری دو دیدار آغاز شد.  به گزارش پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی،نماینده 
اســتان در این هفته به میدان رفــت و مقابل حریفش 
شکســت خورد. تیم آسایشــگاه شــهید فیاض بخش 
به عنوان نماینده اســتان با نتیجه 65 بر 55 مغلوب 

هیئت زنجان شد.

اخبار

دو و میدانی - شطرنج

 چهارمی تفتیان 
در دوی ۶۰ متر فرانسه

دونده المپیکی ایران در اولین مسابقه فصل خود در 
فرانســه چهارم شد. حســن تفتیان، دونده المپیکی 
ایران که اردوی تمرینی خود را در فرانســه آغاز کرده 
اســت ، در اولین مســابقه فصل خود در دوی 6۰ متر 
چهارم شد. تفتیان در مسابقات »نانتز« فرانسه  زمان  
6.7۲  را ثبت کرد و در جایگاه چهارم ایستاد. نفر اول 

این مسابقات رکورد 6.69 را ثبت کرد.
دونــده المپیکــی دو و میدانی ایــران با هــدف آماده 
ســازی برای حضور در بــازی های المپیــک توکیو به 
فرانسه ســفر کرد. حســن تفتیان ســهمیه حضور در 
بازی هــای المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو را از مســابقات 
دایموند لیگ پاریس در ماده 1۰۰ متر کســب کرد. 
او برنامه های پیش روی خود را با هدف آماده ســازی 
برای حضور در مســابقات دو و میدانی داخل ســالن 
قهرمانی جهان و آمادگی برای شرکت در بازی های 
المپیک توکیو به مســئوالن فدراســیون دوومیدانی 
ارائه داد. پــس از بحث و تبادل نظر اعضای ســازمان 
تیم های ملی درباره ایجاد شرایط مساعد آماده سازی 
برای دونده المپیکی دو و میدانی کشورمان، اردوی 
تدارکاتی سریع ترین مرد ایران تا آغاز مسابقات داخل 
ســالن قهرمانی جهان زیر نظر »گای اونتانون« مربی 
فرانسوی در کمپ اینسپ پاریس آغاز شد. تفتیان پس 
از مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان تمرینات خود 
را برای حضور پر قدرت در بازی های المپیک توکیو از 

سر خواهد گرفت.

رقابت شطرنج برق آسا در مشهد
مسابقات شطرنج برق آسا، گرامیداشت دهه مبارک 
فجــر، در بوســتان ملت مشــهد برگزار شــد.در پایان 
این رقابت ها ، ســید علی موســوی، سبحان رحمتی 
و جمــال زارع به  ترتیــب عناویــن اول تا ســوم را از آن 
خود کردند. در رده ســنی باالی 4۰ ســال نیز مجید 
حامدی  نیا جایگاه نخســت را کســب کرد. در بخش 
پیش کســوتان بــاالی 65 ســال علیرضا میــری و در 
بخــش پیــش کســوتان بــاالی 5۰ ســال مصطفــی 

تودرواریان به مقام نخست رسید.

اخبار

ورزشی

قهرمانی والیبال و تنیس روی میز 
فرهنگیان بردسکن

علی نوری-  تیم های ورزشــی والیبال و تنیس روی 
میز فرهنگیان بردســکن در مســابقات قطب شهید 
مدرس مقام قهرمانی را ازآن خود کردند.مســابقات 
والیبال ویژه برادران و  تنیس روی میز ویژه خواهران 
به میزبانی شهرستان های کاشمر و خلیل آباد برگزار 
و شهرستان بردسکن در این دو رشته ورزشی قهرمان 
شد. در رشــته فوتســال، شهرســتان بردســکن این 
هفته میزبان تیم های ورزشی از قطب شهید مدرس 
است که تیم های اول هر رشــته به مسابقات ورزشی 
قطب های اســتان که از 16 بهمن به میزبانی مشهد 

برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

پیروزی فوتسال وحدت جام درخانه
اعلمــی- تیم فوتســال وحدت جــام ) هتــل کاج ( به 
یک پیروزی با ارزش درمقابل تیم فوتســال پارسیان 
شهرقدس تهران دســت یافت.  دیدار دو تیم وحدت 
جام و پارســیان شــهرقدس ازسری مســابقات هفته 
هجدهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور 
درسالن کارگران تربت جام برگزارشد و با نتیجه 4 بر 
۲ به نفع نماینده تربت جام پایان یافت.این اولین بازی 

داخل خانه تیم »وحدت جام« بود.

تیم فوتبال شهرخودرو در حالی که برای بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا، با مشکالت و حواشی زیادی مواجه شده بود، 
موفق شد در بازی اول مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، 
پیروزی ارزشمندی را مقابل نماینده بحرین به دست آورد. 
شاگردان سرآسیایی که دور از هواداران به میدان رفته بودند، 
تمام تالش خود را به کار گرفتند تا دست خالی از زمین بیرون 
نیایند که با کار گروهی به این هدف هم دست یافتند. حاال 
فردا آن ها باید در بازی دوم مرحله حذفی به مصاف السیلیه 
قطر بروند تا با پیروزی در این دیدار جواز حضور در مرحله 
گروهی لیگ آسیا را کسب کنند.شاگردان مجتبی سرآسیایی 
ظهر دیروز در کمپ ایرانیان امارات به تمرین پرداختند. در 

این تمرین بازیکنان شهرخودرو به دو دسته تقسیم شدند. 
بازیکنانی که  در مصاف با الرفاع به میدان رفته بودند، دیروز 
تمرین سبک تری را پشت سر گذاشتند .کاروان شهرخودرو  

امروز امارات را با دو پرواز به مقصد قطر ترک می کند.
یکی از بازیکنان تیم فوتبال شهرخودرو در باره پیروزی تیمش 
الرفاع بحرین،می گوید: خوشبختانه موفق شدیم  برابر 
به بهترین شکل ممکن در گام نخست مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا، از پس تیم »الرفاع« بحرین برآییم .  محمدرضا 
خلعتبری می افزاید: خوشبختانه در نخستین بازی مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا توانستیم برنده باشیم ، تا به مرحله 
بعد برسیم. بازی سختی بود و حریف را به هیچ وجه دست کم 

نگرفتیم. وی درباره گلزنی در این دیدار اظهار می کند: گلزنی 
من یا بازیکن دیگر مهم نیست. فقط خوشحالیم که به مرحله 
بعد رسیدیم. امیدوارم در ادامه راه در مصاف با تیم »السیلیه« 
قطر هم موفق باشیم. تیم »السیلیه« رقیب سرسختی است و 
برای پیروزی باید تالش زیادی کنیم. اکبر صادقی کاپیتان  
تیم شهر خودرو نیز دراین باره می گوید: بازی بسیار خوبی بود، 
همگی برای موفقیت تیم از لحظه نخست تا سوت پایان مسابقه، 
تالش کردیم و در نهایت به آن چه استحقاقش را داشتیم، دست 
یافتیم. وی با اشاره به بازی در زمین ثالث، می گوید: روی 
حضور هــواداران حساب ویژه ای کرده  بودیم ، اما متاسفانه 
برگزاری مسابقه در زمین ثالث باعث شد از هواداران دور شویم 

و از حضور یار دوازدهم محروم شدیم. خدا را شکر که دور از خانه 
هم توانستیم هدیه کوچکی به هواداران بدهیم.وی تصریح 
می کند: اگر دقت بیشتری داشتیم ،می شد گل های بیشتری 

بزنیم، اما مهم ترین موضوع، صعود به مرحله بعد بود که به آن 
دست یافتیم.وی تاکید می کند: اگرچه تنها بودیم، اما 

به آن چه استحقاقش را داشتیم دست یافتیم. امیدوارم 
در بازی بعدی هم بتوانیم »السیلیه« را شکست دهیم 
تا به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برسیم. باید 

تمرکز باالیی در این بازی داشته باشیم، شناخت 
خوبی از این تیم داریم و باید با حواس جمع و 

تمرکز کامل وارد زمین شویم.

»  السیلیه « رقیب 
سرسختی است 

گلزن تیم شهرخودرو: 

  نیشابور بر قله سنگ نوردی استان

شــجاعی مهر-  تیم نیشــابور در پایان مســابقات 
قهرمانــی ســنگ نــوردی اســتان ، گرامیداشــت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به مقام قهرمانی 
رســید و  تیم های مشــهد و بجنــورد به مقــام های 
دوم و ســوم رســیدند. ســید رضا تقی پور، شــهاب 
ســهراب  محمــدی،  ابوالفضــل  صادق نــژاد، 
صادق نــژاد و امیرعلــی حیدری  در بخش پســران 
و فاطمه ســادات رضــوی، نیایش رضاپــور و نگین  
بســتانی در بخــش دختــران در رده هــای ســنی 

مختلف مقام اول را به دست آوردند.

علی ترابی- رقابــت های مرحله گروهی لیگ 
برتر بســکتبال کشــور این روزها به هفته های 
پایانی خود نزدیک می شــود و تیــم ها درصدد 
هســتند که جایگاه خود را در جدول رده بندی 
ارتقا دهنــد تا صعود خــود را بــه مرحله حذفی 
مسابقات قطعی کنند. بر این اساس بازی های 
چند هفته باقی مانده از حساســیت بیشــتری 
برخوردار است و رویارویی تیم های صدرنشین 
تماشایی و جذاب اســت و تیم ها با تمام قدرت 
به میدان می آیند. لیگ برتر بسکتبال امروز با 
برگزاری 7 دیدار وارد هفته بیست و دوم )هفته 
نهم از مرحله برگشت( می شــود؛  هفته ای که 
عالقه مندان به بسکتبال شاهد چند بازی زیبا و 
تماشایی خواهند بود.به خصوص جدال دو تیم 
مدعی شــهرداری گرگان و مهرام تهران ، جزو 
مهم ترین و تماشایی ترین دیدار این هفته لیگ 
بسکتبال اســت که در گرگان برگزار می شود.

هر دو از تیم های مدعی این فصل از مسابقات 
هســتند که تا حــدودی حضورشــان در مرحله 
حذفی قطعی شده است و برای  ارتقای  جایگاه 
خود می جنگند. همچنین تیم های رعد پدافند 
هوایی شهرکرد، پتروشیمی بندر امام ، نیروی 
زمینی تهــران ، شــهرداری بندرعبــاس و نفت 
آبادان  میزبان تیم های ذوب آهن اصفهان، مس 
کرمان ، اکسون تهران، شورا و شهرداری قزوین 
و توفارقان آذرشهر هستند.نماینده بسکتبال 
اســتان نیز که تاکنون بــازی های خوبــی را به 
نمایش گذاشته است ، امروز در مشهد به مصاف 
نماینــده قم می رود کــه این دیدار مــی تواند از 
بازی هــای جذاب ایــن هفته لیگ برتر باشــد. 
این بازی از ساعت 17:3۰ در سالن مجموعه 
ورزشی ســجاد برگزار می شود و حضور پرشور 
تماشــاگران قطعا در ارتقای روحیــه بازیکنان 

تاثیر گذار است.

 بهترین خط حمله	 
تیم بســکتبال آویژه صنعت پارســا که امسال از 
حضور یک مربی صربستانی بهره می برد،تاکنون 
نتایج بســیار خوبی در لیگ برتر، برخالف سال 
گذشــته، بــه دســت آورده اســت. بلنــد قامتان 
بسکتبال اســتان از همان ابتدای مســابقات با 
تمام توان بــه میدان آمدنــد و با پیــروزی لیگ را 
شروع کردند. آن ها در ۲1 بازی که تاکنون انجام 
داده انــد،14 بــرد و 7 باخت داشــته انــد که در 
مجموع با 35 امتیاز در رده پنجم هستند و اکنون 
با صدر جدول فقط 3 امتیاز فاصله دارند که نشان 
دهنده حضور موفق و درخشان تیم آویژه صنعت 
پارسا در کوران رقابت هاست. نماینده بسکتبال 
مشهد در ۲1 بازی انجام داده هزار و 576 گل به 
ثمر رسانده و هزار و 47۰ گل نیز خورده است که 
در مقایسه با 4 تیم برتر رده بندی جدول،   بیانگر 
این اســت که تیم آویژه صنعت پارسا در گل زدن 
بسیار موفق بوده  و حتی از سه تیم برتر شهرداری 
گرگان، پتروشیمی بندر امام و پاالیش نفت آبادان 
هم گل بیشــتری را به ثمر رسانده اســت. اما در 
مقابل بیشترین گل خورده را در آمار خود دارد. 
هــزار و 47۰ گل خورده  نشــان می دهدکه این 

تیم در خطوط دفاعی ضعف هایــی دارد و هنوز 
برطرف نشده است.

امیدوار به نیمه نهایی	 
نماینــده بســکتبال اســتان امــروز برابــر تیــم 
»شــیمیدر« قم به میدان مــی رود؛ تیمی که در 
دور رفت مســابقات بــا نتیجه 78 بــر 7۰ از تیم 
مشهدی شکست خورد و حاال با 33 امتیاز پشت 
سر پارسا در رده ششــم جدول قرار دارد و امروز 
قطعا برای جبران شکســت به میدان می آید تا 
جایگاه خود را در مرحله حذفی قطعی کند؛ اما 
بسکتبالیست های آویژه نیز برای حفظ جایگاه 
خود به دنبال دومین شکست شیمیدرهستند. 
ســرمربی خارجی تیم بســکتبال آویژه صنعت 
پارسا درباره بازی امروز تیمش به خبرنگار ما می 
گوید:امروز بازی سختی مقابل تیمی قدرتمند 
داریم. با این حال ما هم کامال آمــاده این دیدار 
هستیم.بازی های تیم حریف را به خوبی آنالیز 
کرده ایم و بازیکنان نیز در شرایط روحی بسیار 
خوبی قرار دارند.»ســرجان ایوانوویچ« با اشاره 
به حضور پرشور تماشاگران در سالن مسابقه ، 
می افزاید:بازی امروز برای ما بسیار مهم است.

با توجه بــه بــازی دور رفــت، بازیکنان مــا برای 
شکســت حریف به میدان مــی آیند.امیدواریم 
تماشاگران و هواداران ما را در سالن تنها نگذارند 
و همچون گذشته از تیم شهرشان حمایت کنند.
وی با بیان این کــه تا حدودی حضــور تیم آویژه 
در مرحلــه حذفــی قطعی شــده اســت، اظهار 
می کند:بازی هــای لیگ به هفته هــای پایانی 
مســابقات نزدیک شــده اســت و تیم ها در این 
6-5 بازی باقی مانده با قدرت ظاهر می شوند 
تا جایگاه خود را در مرحله حذفی مشخص کنند. 
حضور ما هم با توجه به جایگاهی که در جدول 
داریم، قطعی شــده اســت. با این حال موضوع 
مهم این اســت که در مرحله حذفی با چه تیمی 
روبه رو می شــویم.وی خاطر نشان می کند:در 
مجموع بازی های مقدماتی را تاکنون به خوبی 
پشت سر گذاشتیم و در ادامه نیز با قدرت ظاهر 
می شــویم تا به نیمه نهایی راه یابیم.امیدواریم 
مسئوالن و رسانه ها تا پایان فصل حمایت خوبی 
از بازیکنان داشته باشــند.وی اضافه کرد:یک 
بازیکن خارجی دیگر هم مدنظر ماست و در حال 
بررسی شرایط آن هستیم و با توجه به نظر باشگاه 

نظر خود را اعالم می کنیم.

آویژه به دنبال دبل شیمیدر 
نماینده بسکتبال استان در ایستگاه بیست و دوم لیگ برتر پذیرای نماینده قم است 

کارشناس فوتبال ایران، پیروزی تیم های شهرخودرو و استقالل را 
در برابر حریفانشان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، در شرایط 
فعلی اثربخش دانست و به پخش نشدن بازی تیم شهرخودرو مقابل 
الرفاع بحریــن برخالف بــازی اســتقالل واکنش نشــان داد.  بیژن 
ذوالفقارنســب درباره پخش نشدن بازی شــهرخودرو مقابل الرفاع 
از صداوسیما و اهمیت ندادن به دیگر نماینده ایران در آسیا به ایسنا   
گفت: کامال موافقــم که این تیم مانند اســتقالل قابلیــت و ظرفیت 
الزم را برای بازی در زمین حریف و خارج از کشــور دارد. من شنیدم 
حریفش تیم خوبی بــود و این پیروزی برای همه ایرانی ها دلچســب 
است. اگر امکانش بود و آن بازی را هم پخش می کردند، بیننده های 
خوبی در شرق کشور و تهران  داشت. ان شــاءا... در بازی های آینده 
بازی های این تیم پخش شــود و مورد حمایت و تشــویق قرار بگیرد.
وی همچنین درباره اهمیت پیروزی اســتقالل و شهرخودرو مقابل 
رقبای خــود در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا اظهــار کرد: این 
پیروزی های شــیرین در این شــرایط بحرانی که برای فوتبــال ما به 
وجود آمده، بسیار اثر بخش اســت و باعث روحیه گرفتن دیگر تیم ها 

می شود. خیلی خوش بین هســتم که این دو تیم در بازی بعدی هم 
بتوانند عملکرد خوبی نشان دهند. وی با بیان این که فوتبال ایران از 
ظرفیت باالیی برخوردار است، یادآور شد: فوتبال ایران همیشه حرف 
برای گفتن دارد. امیدوارم در بازی هایی که در ایران برگزار می شود، 
تماشاگران و وضعیت ورزشگاه به گونه ای باشد که ثابت کنیم به لحاظ 
فرهنگی و اخالقی می توانیم در قاره آسیا نمونه باشیم و بهانه ای به 
دست کشــورهای دیگر ندهیم که دنبال دیدن ما نیستند. دیگران 
باید همیشه به کشور ما با احترام نگاه کنند.سرمربی سابق استقالل 
درباره این که آیا استقالل و شهرخودرو با وجود خستگی می توانند 
برابر الریان و السیلیه قطر موفق شوند، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم 
و باور داشته باشیم که ما در سطح حرفه ای عمل می کنیم. تیم های 
حرفه ای باید آگاهی، دانش و رفتارهای حرفه ای را رعایت کنند. اگر 
استقالل و شهرخودرو همین امشب به استراحت بپردازند و مغرور 
نشــوند و مدیران و مربیانشــان کنترل الزم را داشــته باشند، موفق 
خواهند شد. اگر در همین انضباط تیمی باقی بمانند، فکر می کنم 

پیروزی و موفقیت دور از دسترس نیست.

 واکنش ذوالفقارنسب
 به پخش نشدن بازی شهرخودرو

 مربی خراسانی:
تیم ملی فوتسال درجا زده است

یکی از مربیان خراسانی رشته فوتسال با بیان این 
که تیم ملی فوتسال ایران از نظر بازیکن در سال های 
اخیر درجا زده است، گفت: اگر حقیقت را بخواهید 
باید بگویم کار تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا 
بسیار ســخت اســت. تیم های دیگر رو به پیشرفت 
بــوده اند و دفاع کــردن را بــه خوبی یــاد گرفته اند. 
به نظرم تیم ملی ما چند ســال اســت از نظر بازیکن 
درجا زده است و در سال های اخیر با 8-7 بازیکن 
بازی می کند که این یک ضعف است. حمید بی غم 
افزود: تیم ملی فوتسال می توانست در این سال ها 
حداقل دو سه تغییر داشته باشــد تا هم انگیزه و هم 
سیســتم خود را تغییر بدهد. امیــدوارم تیم ملی در 
جام ملت ها نتیجه بگیــرد. از ته قلبم دوســت دارم 
این تیم قهرمان شــود چــون ویترین فوتســال، تیم 
ملی اســت. وی تصریح کــرد: تیم هــای ملی دیگر 
کشورها قوی تر شده اند. همچنین تغییرات در تیم 
ما کم بوده است و سومین مورد هم مشکالت سخت 

افزاری اســت که ما از کشورهایی 
مثل تایلند و ژاپن ضعیف تر عمل 
کرده ایــم. عالوه بر ایــن برای تیم 

ملی بازی دوستانه هم پیدا 
نمی شود که این موضوع 

کار را سخت می کند. 
آقای ناظم الشــریعه 

)سرمربی تیم ملی( 
بایــد 4-3 بازیکن 
جوان را با خودش 
به جام ملت ها ببرد 
و در ترکیبش تغییر 

ایجاد کند.
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از میان خبرها 

شهرستان ها

تشییع پیکر جانباز 70درصد 
دوران دفاع مقدس در کاشمر 

مهدیان-همزمان با ایام فاطمیه صبــح دیروز پیکر 

جانباز 70درصد دوران دفاع مقدس شهید برات 
ا... زیــرک علی آبــادی در فضایی معنــوی بر روی 
دستان مردم شهید پرور کاشمر تا آرامگاه امام زاده 

سید حمزه )ع( تشییع شد.

خاک سپاری پیکر شهید در روستای علی آباد	 
پیکــر مطهــر جانبــاز شــیمیایی بســیجی شــهید  
بــرات ا... زیرک پــس از طــی تشــریفات نظامی از 
مقابل مســجد جامع کاشــمر با حضــور امام جمعه 
،معاون بهداشــت و درمان اداره کل بنیاد شــهید و 
امورایثارگران خراسان رضوی ،معاون برنامه ریزی 
و عمرانــی فرمانــداری ،خانــواده معظــم شــهداو 
ایثارگران و مســئوالن و مردم والیتمدار کاشمر در 
فضایی آکنده از عطر وبوی شــهادت تشییع وبرای 
خاک سپاری در گلزار شهدای روســتای علی آباد 
ازتوابع بخش کوهسرخ بدرقه شد.دراین مراسم که 
با مداحی و سینه زنی همراه بود تشییع کنندگان با 
سردادن شعارهای  »حسین حســین شعار ماست 
شهادت افتخار ماست«، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اســرائیل« از ایثار و فداکاری این شهید سرافراز 
تقدیر کردند.پیکر شــهید زیرک بــرای وداع مردم 
و تشــییع در شــهر ریوش وخاک ســپاری بــه گلزار 

شهدای روستای علی آباد منتقل شد.

۳۷ سال رنج  و تحمل سختی	 
شهید سرافراز زیرک متولد دهم فروردین ۱33۵ 
در روســتای علــی آبــاد از توابــع بخش کوهســرخ 
کاشــمر بود. وی در 7 آذر ۶۱ به عنوان بسیجی به 
مناطق جنگی اعزام شــد و پس از دو ماه حضورش 
درجبهه هفتم بهمــن در منطقه فکــه و در عملیات 
والفجر مقدماتی شیمیایی شد.برات ا... زیرک علی 
آبادی   در بیمارستان مهرگان مشهد پس از تحمل 
37 سال درد و رنج در ۶3 سالگی به فیض شهادت 

نائل آمد و به جمع یاران شهید خود پیوست.

 ۵4۶ نیــروگاه  ســاخت  میالدکالته-پــروژه 

مگاواتــی ســیکل ترکیبــی ســربداران ســبزوار 
داســتانی  مفصــل و پرفرازونشــیب دارد. پروژه 
این نیروگاه  از ســال های ۸۶ تــا ۹۱ چندین بار 
کلنگ زنی شــد  و بــرای چندمیــن بــار در بهمن 
ماه ســال گذشــته با کلنگ زنی مجدد به مرحله 
تجهیز کارگاه رســید و قرار اســت  تا ســال آینده 
فاز نخســت آن به بهره برداری  برسد.به گزارش 
خراســان رضوی، یکــی از مهم تریــن موضوعات 
در حوزه زیرســاخت ها برای رســیدن به توسعه و 
پیشرفت موضوع تامین انرژی برق است. به همین 
دلیل  طرح  ســاخت نیروگاه ســیکل ترکیبی  در 
دو دهه گذشــته در دیار ســربداران مطــرح بوده 
اســت  اما اتفاق خاصی برای  اجرایی شــدن این 
پــروزه نیفتاد و درحد حــرف باقی ماند تــا این که 
در بهمن سال گذشــته کلنگ این پروژه به زمین 
زده شد.احداث نیروگاه ۵4۶ مگاواتی براساس 
سیاســت های اصل 44 قانون اساســی از طریق 
بخش دولتــی امــکان پذیر نبــود و باید بــا جذب 

سرمایه گذار بخش خصوصی اجرایی می شد.

 گذری بر تاریخچه پروژه نیروگاه 546 	 
مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران

در سال ۹۱ برای احداث نیروگاه ۵4۶ مگاواتی 
قراردادی با بخش خصوصــی منعقد و از طرفی 
موافقــت خریــد تضمینــی بــرق توســط وزارت 
نیرو و همیــن طور موافقت تامیــن گاز مورد نیاز 
برای  نیروگاه ســیکل ترکیبی گرفته شــد. این 
پروژه به مرحله ای رســید که بحث تامین اعتبار 
مطرح شــد و به دلیــل این کــه ســرمایه گذاری 
سنگینی به میزان 2۹0 میلیون دالر در اجرای 
پروژه نیــاز داشــت و ســرمایه گــذار بــه تنهایی 
نمی توانست این میزان اعتبار مورد نیاز را تامین 
کند، سال ۹2 معرفی ســرمایه گذار به صندوق 
توســعه ملی مورد پیگیری قرار گرفت و مدارک 
و اســناد مورد نیــاز بــرای روند اجرای پــروژه به 
صــورت همزمــان انجــام شــد. پــس از پیگیری 

های مستمر ۱۹ نیروگاه برای راه اندازی هدف 
گذاری شــده بود که بــرای دریافت تســهیالت 
درخواست داشتند و با گذشت یک سال نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی ۵4۶ مگاواتــی ســربداران از 
اولویــت ۱۹ بــه ۱۵ تغییــر یافت و طــی مراحل 
اداری و بــا ارائه اســناد مجــدد ایــن موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. همچنین برای دریافت 
تســهیالت به دالیل مختلف شرایط فراهم نشد 
و پس از جلسات متعدد، چیت چیان وزیر سابق 
نیرو دستور داد که این پروژه در اولویت دوازدهم 
قرار گیــرد. یکی از دالیلی که ســبب شــده بود 
پروژه نیروگاه ســربداران به ثمر نرســد، مصوبه 
دولت بود که از صندوق توســعه ملــی میزان دو 
میلیــارد دالر بایــد تســهیالت به بخــش انرژی 
داده شود. این موضوع به این معناست که برای 
هر نیــروگاه دارای اولویــت  200 میلیون دالر 
در نظر گرفته می شــد بنابرایــن ۱0 نیروگاه در 
کشور می توانستند از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی اســتفاده کنند.موضــوع پیگیری شــد و با 
حضور وزیر نیرو  و سرمایه گذار نشستی برگزار 
شــد و با دالیــل و مســتنداتی ســاخت نیــروگاه 
ســبزواردر اولویــت کمتــر از ۱0 قــرار گرفت و 
نیروگاه سربداران جایگزین نیروگاه قشم شد. با 
قرار گیری نیروگاه سربداران در اولویت کمتر از 
۱0 امکان استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی فراهم شــد و همچنین در شورای اقتصاد و 
سازمان مدیریت برنامه و بودجه مجدد اصالحیه 
ای اخذ شد که نیروگاه سربداران مشمول یارانه 

ها  شودو کارفرما بیشــتر از گذشــته به سرمایه 
گــذاری در پــروژه رغبــت پیدا کــرد و بــه بانک 
صادرات برای دریافت تســهیالت معرفی شد. 
درابتدای سال گذشته ال ســی پروژه گشایش 
یافت و پروژه نیــروگاه ۵4۶ مگاواتــی با حضور 
اردکانیان وزیر نیرو در بهمن ســال گذشــته در 

محدوده ریوند داورزن کلنگ زنی شد. 

توسعه و پیشرفت شهرستان داورزن با 	 
ساخت پروژه نیروگاه

رئیــس شــورای اســالمی شــهر داورزن در 
گفت وگو با خراســان رضوی اظهار کرد: بحث 
اشــتغال زایی در پروژه نیروگاه ۵4۶ مگاواتی 
ســیکل ترکیبــی بســیار دارای اهمیــت اســت 
و مــی تواند مشــکل مهاجــرت و اشــتغال زایی 
این شهرســتان را برطــرف کند.موســی الرضا 
داورزنی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی برای 
یک هزار و  200 نفــر در پروژه نیروگاه ســیکل 
ترکیبی، افــزود: این میزان اشــتغال به معنای 
این است که یک هزار و 200 خانوار در داورزن 
ماندگار می شــوند و ماندگاری جمعیت توسعه 
و پیشــرفت این شهرســتان را بــه دنبــال دارد.
وی ادامــه داد: آرزوی دیرینه مردم شهرســتان 
داورزن ســاخت پروژه نیــروگاه ۵4۶ مگاواتی 
سیکل ترکیبی بوده که در گذشته تنها بیابانی 
بوده و اکنون همانند شــهرک صنعتی در حال 
ساخت است.وی با بیان این که ساخت نیروگاه 
عامل توســعه فیزیکی داورزن است، افزود: در 

گذشــته این پــروژه چهار بــار کلنگ زنی شــده 
بود و خوشــبختانه هم اکنون شاهد تحقق قول 
۱7 ســاله هســتیم.داورزنی در خصوص روند 
پیشــرفت پروژه، تصریح کرد: بــه لطف همت و 
تالش تمامی مســئوالن هر روز شاهد پیشرفت 
در این پروژه هســتیم و در دو طرف پروژه سیل 
بندهایی احداث شده که مســیر سیل منحرف 
شود و خسارتی به تجهیزات نیروگاه وارد نشود.

وی گفت: حداقل حدود ۱2 سوله و سازه سبک 
در محل پروژه نیروگاه ساخته شده و ژنراتور نیز 

به محل پروژه منتقل شده است.

انتقال نخستین ژنراتور به محل نیروگاه	 
براساس مشاهدات خبرنگارما نخستین ژنراتور 
نیروگاه ۵4۶ مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران 
بــا هزینه بیــش از ۱00 میلیــارد تومــان به محل 
نیروگاه وارد شــده اســت و بنابراین انتظار است 
که کمتر از یک سال آینده فاز نخست آن به مرحله 
بهره برداری برسد. با توجه به وعده های مسئوالن 
طی کمتر از یک ســال آینده فاز نخست پروژه  به 
بهره برداری می رســد و در این فاز ۱۸3 مگاوات 
برق تولید می شود. همچنین پس از فاز نخست، 
بهره برداری از فازهای دوم و ســوم طی سه سال 
آینده در دســتور کار قرار می گیــرد،  بنابراین در 

مجموع ۵4۶ مگاوات برق وارد مدار می شود.

 مطابق برنامه پروژه در حال انجام است	 
همایونــی مدیر پــروژه درخصوص رونــد اجرای 
پروژه گفت: رونــد اجرایی پروژه نیــروگاه ۵4۶ 
مگاواتی که امســال به مــا ابالغ شــد، از ابتدای 
ســال آغاز شــده اســت. وی با بیان این کــه آغاز 
پروژه را از اول شهریور ماه در نظر گرفتیم و برنامه 
زمان بندی برای روند پروژه تعریف شــده است، 
افزود: در کوتاه ترین زمان ممکن پیمانکار برای 
پروژه انتخاب وهمزمان با تجهیز کارگاه فعالیت 
اجرایی پروژه آغاز شده اســت. مدیر پروژه ادامه 
داد: ســیل بند در اطراف پروژه نیــروگاه احداث 

و نیــروگاه حفظ شــده و در مراحل بعدی ســنگ 
چینی را در برنامه قرار داده ایــم. وی با بیان این 
که همزمان با این اقدامات در داخل پروژه توربین 
گاز واحــد یــک خــاک بــرداری انجــام و احداث 
مخازن ســوخت آغاز شــده اســت، تصریح کرد: 
مطابق برنامه ای که تعریف شده، اقدامات پروژه 
در حال انجام است. مدیر پروژه با اشاره به انتقال 
نخســتین ژنراتور به محــل پروژه نیــروگاه ۵4۶ 
مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران، تصریح کرد: 
توربین ژنراتور به عنوان یکی از تجهیزات اصلی 
به زودی به محل پروژه منتقل می شود. همایونی 
تاکید کــرد: مراحــل تجهیــز کارگاه فرایند چند 
ماهه ای در تمامــی پروژه هاســت و در این پروژه 
به ســرعت 300 و ۶70 متر مربع بنا ساختیم  و 
دغدغــه ای در خصــوص تجهیــز کارگاه نداریم. 
وی گفت: یک ساختمان ۱۱۸ متر مربعی برای 
بهداری، آتش نشانی و آزمایشگاه احداث شده و 
همچنین تجهیز اداری مستقر شده است. مدیر 
پروژه با بیــان این که تمامی عزم مــا در پروژه این 
است که مطابق برنامه پیشــرفت داشته باشیم ، 
افزود: در محل پروژه فعالیت ها بیشــتر می شود 
و در بیشترین زمان به اشــتغال یک هزار و 200 
نفر در محــل پروژه می رســد. همایونــی تصریح 
کرد: در پــروژه های مختلف به ایــن صورت بوده 
که 70 درصــد نیروهــا به صــورت بومــی جذب 
می شــوند و امیدواریــم با همــت و همدلی مردم 
و مســئوالن بتوانیم پــروژه  را ســریع تر بــه پایان 
برســانیم .موســوی کارفرمای پــروژه نیزگفت: 
تمام تالشمان را انجام می دهیم که پروژه نیروگاه 
۵4۶ مگاواتی سبزوار را در کمترین مدت زمان 
به مرحله بهــره برداری برســانیم. وی ادامه داد: 
در دیگر پروژه هایی کــه گروه مپنا انجام می داد، 
برنامــه زمــان بنــدی در حــدود ســه ســال طول 
می کشــید. موســوی افــزود: برخــی تجهیزات 
ازگروه مپنــا گرفته شــده و به دنبــال تامین بقیه 
تجهیزات  هستیم که همه امکانات آماده باشد و 

عملیات نصب فونداسیون انجام شود.

رئیس شورای شهر داورزن :

ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی مشکل مهاجرت از داورزن را برطرف می کند

اخبار

شهرستان ها

انتقاد عضو شورای صالح آباد از 
قطع 2 هفته ای ایستگاه فرستنده 

شبکه دیجیتال صدا و سیما 
بهره مند- عضو شــورای شــهر صالح آباد از قطع دو 

هفته ای ایستگاه فرســتنده شبکه دیجیتال صدا و 
سیما  انتقاد کرد.خزیمه افزود: مدت دو هفته است 
که ســایت فرســتنده امواج دیجیتال صدا و ســیما 
و شــبکه های موبایلی قطع شــده و مردم روستاها 
و شــهر صالح آباد برای دریافت برنامــه های صدا و 
سیما و استفاده از تلفن با مشکل مواجه هستند و از 

این برنامه ها محروم اند.

پیشرفت 82درصدی احداث 
ساختمان ترمینال فرودگاه گناباد 

صفری -فرمانــدار گنابــاد گفت: احداث ســاختمان 

ترمینال فرودگاه گناباد تاکنون ۸2 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و تجهیــزات ناوبری آن نیــز در حال 
خریــد از طریق مناقصه اســت.قربانی  افــزود: همه 
تالش مسئوالن در این شرایط سخت و دشوار مالی 
حاکم بر کشــور، اجــرای تعهدات اســت.وی افزود: 
هزینــه انشــعاب آب، بــرق و فیبر نــوری فــرودگاه به 
حساب شــرکت های خدماتی واریز شده و اقدامات 
انشعاب گاز در حال پیگیری است.وی با اعالم این که 
پروژه راه دسترسی تاکنون دو نوبت به مناقصه رفته 
اســت، افزود: پروژه محوطه ســازی فرودگاه در 2۹ 
و 30 دی اعالم مناقصه شده اســت و 2۶ بهمن ۹۸ 
پاکت های آن بازگشایی و برنده مناقصه برای اجرای 

پروژه مشخص و اعالم خواهد شد.

خبر

شهرستان ها

 فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق کشور
 با اشاره به جنگ نرم : 

دشمن درصدد است به خانواده ها 
ضربه بزند 

دهمیــن  دوره بصیــرت کارکنــان و خانــواده های 
یگان های قرارگاه  منطقه ای شــمال شــرق ارتش 
در شــهر گلبهار برگزار شــد.به گزارش  خراســان 
رضوی،  در این مراسم فرمانده قرارگاه منطقه ای 
شمال شــرق   گفت: این  دوره ها به منظور ارتقای 
بصیــرت و آگاهــی کارکنــان و خانواده هــای آنان 
برگزار می شود. امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان 
گفت: در دنیای کنونی با توجه به جنگ نرم،  دشمن 
درصدد است به خانواده ها ضربه بزند. امام جمعه 
گلبهار نیز در جمــع فرماندهان قرارگاه منطقه ای 
شــمال شــرق گفت: جوانمــردی و ایســتادگی در 

نیروهای مسلح و ارتش موج می زند .
حجــت االســالم جــواد غالمــی در دهمیــن دوره 
بصیرت کارکنان و خانواده های یگان های قرارگاه 
منطقه ای شمال شــرق ارتش گفت : عزت، اقتدار 
و امنیتی که کشــور هم اکنــون دارد نتیجه امنیتی 
اســت که نیروهای مســلح و ارتش برای مــا فراهم 
کرده اند. وی از خانواده به عنوان نهادی که در نوک 
پیکان حمالت جنگ نرم دشــمن قرار دارد نام برد 
و گفت: امور روزمره نباید باعث شــود که ما درباره 
خانواده و تربیت و آموزش فرزندان کوتاهی کنیم.
حجت االسالم غالمی تصریح کرد:  هویت بخشی 
به خانــواده در زیر پرچــم نظام جمهوری اســالمی 
 باعث ســرخوردگی و شکست دشــمنان می شود.
شایان ذکر است این دوره به مدت سه روز با حضور 
۱0۵ خانواده از کارکنان یگان های قرارگاه منطقه 

ای شمال شرق  در شهرگلبهار برگزار شد .

شکارچیان پرندگان وحشی 
درنیشابور به دام افتادند 

شــجاعی مهر- رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور 

گفت: دو شــکارچی غیرمجاز بــه همراه ادوات شــکار در 
نیشابور دســتگیر شــدند.نوربخش افزود: ماموران یگان 
حفاظــت محیــط زیســت نیشــابور در حــال سرشــماری 
پرندگان زمستان گذران در حوزه سد بار بودند که به یگ 
گروه شکارچی پرندگان وحشی برخورد کردند.  وی ادامه 
داد: پس از ایست و بازرسی خودروی متخلفان از آن ها یک 
قبضه اسلحه ســاچمه زنی ، چهار تیر فشنگ ساچمه زنی 
و یک قبضه اســلحه بادی پی ســی پی به همراه سه جعبه 
فشنگ ساچمه ای کشف و ضبط شد و دو نفر شکارچی به 

جرم شکار غیر مجاز پرندگان وحشی دستگیرشد.

توقیف 22 تن چوب قاچاق در سبزوار 
کالتــه- فرمانده انتظامی ســبزوار از توقیــف 22 تن چوب 

قاچاق به ارزش 4۸0 میلیون ریال در این شهرستان خبر 
داد. به گزارش خراســان رضوی، سرهنگ بیات مختاری 
گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
این شهرســتان، در راســتای مبارزه با قاچاق کاال، هنگام 

گشت زنی در محور سبزوار- شاهرود و کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه تریلر حامل چوب مشکوک شدند. 
وی افزود: مأموران انتظامی پس از متوقف کردن این تریلر 
در بازرسی از آن 22 تن چوب قاچاق و فاقد مجوز حمل از 
نوع صنوبر را کشف کردند و در این زمینه یک متهم دستگیر 
شد. وی با بیان این که ارزش ریالی چوب های توقیف شده 
برابر اعالم نظر کارشناسان 4۸0 میلیون ریال برآورد شده 
است، اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به 

منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 

 نجات پسربچه 8 ساله بردسکنی
 در خانه ای متروک وسط بیابان 

علی نوری-جانشــین فرمانده انتظامی بردسکن از تالش 

مأمــوران انتظامــی ، نیروهــای مردمــی، ســپاه و هــالل 
احمر برای نجات پســر بچه گم شــده در بیابــان خبر داد.
ســرهنگ  قربانی گفت: خانم جوانــی در تماس  با ۱۱0 
اعالم کرد، فرزند خردسالش در یکی از روستاهای بخش 
شهرآباد این شهرستان گم شده است.وی افزود: با توجه 
به اهمیت موضوع، مأموران انتظامی با تشــکیل چند تیم 
ویژه، تحقیقات خــود را برای پیدا کردن کودک گمشــده 
آغاز کردنــد. وی تصریح کــرد:  مادر این کــودک به دلیل 

موضوعی  پیش پــا افتاده بــه او ایراد می گیرد و پســر بچه 
هشت ســاله که از این بابت ناراحت می شود، تصمیم می 
گیرد که به خانه یکی از بستگان واقع در روستایی کویری 
با فاصلــه ای حــدود 40 کیلومتری برود و در هوای ســرد 
و بارانــی از خانه خــارج می شــود. وی  افزود: بــا مدیریت 
پلیس، نیروهای مردمی و همراهی تیم های سپاه و هالل 
احمر به صورت پیاده ردزنی های گســترده در کویر آغاز و 
پس از تالش هفت ساعته پسربچه در خانه ای متروک در 
دل بیابان و در حالی که از ترس و سرما به خود می لرزید و 
نایی  برای راه رفتن نداشت پیدا و تحویل خانواده اش شد.

 کشف 2 تن آب میوه تاریخ گذشته
 در سبزوار 

دو هزار کیلوگــرم انواع آب میوه تاریخ مصرف گذشــته در 
بازدید کارشناسان بهداشت محیط سبزوار از مراکز عمده 
فروشی موادغذایی سطح این شهر کشف شد.به گزارش 
دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار، معــاون بهداشــتی این 
دانشگاه گفت: آب میوه های کشف شده به علت نداشتن 
مشــخصات و معلوم نبودن شــرایط ســاخت و نگهداری و 
غیرقابل مصرف بودن، از چرخه مصرف جمع آوری و افراد 

متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

 صدور13 موافقت نامه اصولی
 در حوزه گردشگری  چناران 

جانشــین مرزبانــی اســتان گفــت: محمولــه 204 میلیــون ریالی 
کاال و ســوخت قاچاق در مرزهای شرقی این اســتان کشف و ضبط 
شد.سرهنگ  ابراهیمی  در گفت و گو با  ایرنا افزود: در اجرای طرح 

مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولیدات داخلی، مرزبانان این استان  مقادیر قابل توجهی دارو 
و سوخت قاچاق در حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی تایباد کشــف کردند.وی ادامه داد: در این 
عملیات از ورود یک محموله شامل ســه هزار و ۱0۹ عدد انواع داروی قاچاق در پست کنترل و 

مراقبت مرزی دوغارون جلوگیری شد و دو متهم در این زمینه دستگیر شدند.

علی نوری- مدیر بنیادمسکن بردسکن گفت: درپی جاری شدن سیل 

در فروردین و وارد شدن خسارت به بیش از هزار و ۱00 واحد مسکونی 
شهری و روستایی در ۵0 نقطه بردسکن دولت ۶3 میلیارد تومان به این مهم اختصاص داد. میری 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما اظهار کرد: 40 میلیــارد تومان این کمک ها در قالب تســهیالت و 23 
میلیارد تومان آن کمک بالعوض بوده اســت. وی همچنین گفت: در ساخت واحدهای مسکونی 
سیل زدگان  ۹3 هزار پاکت سیمان به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار گرفت که این خدمات به 

حوزه مسکن شهرستان بردسکن بی سابقه بوده است. 

باقــری -مدیــر میــراث فرهنگــی چنــاران گفــت : از ابتدای ســال 

۹۸ تاکنــون ۱3 مــورد موافقــت نامــه اصولی بــرای پــروژه های 
گردشگری در این شهرستان صادر شده است . طاهریان مقدم مدیر افزود : این پروژه ها شامل 
اقامتگاه های بوم گردی ،مجتمع گردشگری و رفاهی ،خانه مسافر و ... است، که پس از دریافت 
اســتعالم ها و مجوزهاو اجرا و بهره برداری از این طرح هادر ســطح شهرستان زمینه اشتغال 
بیش از 70 نفر فراهم خواهد شــد . وی یاد آور شــد : چناران در فاصله ۵0 کیلومتری شــمال 

غربی مشهد واقع شده و این شهرستان در میان دو رشته کوه بینالود و هزار مسجد قرار دارد .

 کمک 63 میلیارد تومانی دولت
 به حوزه مسکن بردسکن

کشف محموله 20۴ میلیون ریالی 
کاالی قاچاق درمرزهای شرقی استان

سوژه ها و خبرها

بخشی زاده-رئیس پلیس راهور طرقبه شاندیز گفت : محور پر تردد 

و باریک زشک یکی از محور های حادثه خیز شاندیز است که چنان 
چه در این محور باریــک و پر تردد بر اثر حــوادث غیر طبیعی مثل 
ســیل و... بحران دیگری رخ دهد حتی بالگرد هم جای نشستن 
ندارد. ســرهنگ ایزدی افزود :  به علت مهم بودن این موضوع در 

جلسه پیشــگیری از وقوع جرم این موارد مطرح و۱0 نقطه برای 
نشستن بالگرد  توسط فرمانداری مشخص شد که مسئوالن باید 
فکر جدی در خصوص رفع این موارد کنند. وی تصریح کرد : طی 
بازدیدی که از محور ییالقی زشک همراه با مسئوالن و دهیاری این 
روستا داشته ایم  آشکار سازی به صورت نصب تابلو انجام  شده اما 

ما نباید به این اقدام بسنده کنیم وباید این محور به صورت دو الین 
جدا کننده عمل کند که هم اکنون بستر کنونی جواب نمی دهد 
اما طی قولی که دهیاری و شورای این روستا به ما داده در آینده با 
مقداری عقب نشینی به دو الین جدا تقسیم می شود تا بتوانیم این 

نقطه حادثه خیز را از نظر جغرافیای هندسی اصالح کنیم.  

رئیس پلیس راهور طرقبه شاندیز مطرح کرد : 

محور زشک درمواقع بحرانی جای نشستن بالگرد ندارد



بریده کتاب

من بارها زنبور قورت داده ام و سالی حداقل 
دو بــار، یه پرنده می خوره به ســرم. همیشــه 
وقتی دارم ســر یکی داد می زنــم، می خورم 
به زمین. وقتــی پیانو می زنــم، محاله درش 
رو انگشت هام بســته نشه. امکان نداره شب 
بخوام از رو ریل قطار رد بشم و یهو یه قطار بوق 

موقــع رد شــدن زنان نیــاد طرفــم، محاله 
از وســط محوطــه چمن، 
فواره هــا بــه کار نیفتــن. 
هــر نردبانــی کــه ازش 
رفتم باال، یــه پله ا ش زیر 
پــام شکســته. محــــال 
ممــکنــــه روز تولــدم، 
مریــض نشــم. هــر بار 
ســفر می کنم، یــه روز 
بعد از جشن می رسم 

به شهر...
ریگ روان
نویسنده: استیو تولتز

دیالوگ ماندگار
فقط می خوام بدونــی همین کــه دور و برت 

بودم، بهترین اتفاق زندگیم بود.
رانندگی
کارگردان: نیکوالس ویندینگ رفن

ضرب المثل فارسی

 آن جا که آب هست 
تیمم باطل است

فــرع در مقابــل اصــل، نامرغــوب در مقابــل 
مرغوب و هر چیز پســت و بی ارزشی در برابر 
نوع عالی آن، به حســاب نمی آید و بی رونق و 

بی مقدار خواهد بود.

دیکشنری

Preserve
محافظــت کــردن، حفظ کــردن، ســالم نگه 

داشتن
The  lawyers  wanted  to  preserve 
the  newest  reforms  in  the  law.

وکال  مــی خواســتند جدیدتریــن اصالحات 
قانونی را حفظ کنند.

Farmers  feel  that  their  rural 
homes  should  be  preserved.

کشاورزان احساس می کنند که باید از خانه 
های روستایی شان، محافظت شود.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات99و 100  سوره یونس می خوانیم:

ُهْم َجِمیًعا  ْرِض ُكُلّ َك َلَمَن َمْن ِفی اْلَ َوَلْو َشاَء َرُبّ
ــی َیُكوُنــوا ُمْؤِمِنیَن.  ــاَس َحَتّ َأَفَأْنَت ُتْكــِرُه الَنّ
َوَما َكاَن ِلَنْفــٍس َأْن ُتْؤِمَن ِإاَلّ ِبــِإْذِن الَلِ َوَیْجَعُل 

ِذیَن اَل َیْعِقُلوَن ْجَس َعَلی اَلّ الِرّ
و اگر پروردگارت می خواست، )به اجبار( همه  
مردم روی زمیــن، یك جا ایمــان می آوردند. 
)اكنون كه سّنت خدا بر ایمان اختیاری مردم 
اســت(، پس آیــا تو مــردم را مجبــور می كنی 
تا ایمان آورنــد؟! در حالی كــه هیچ كس جز 
بــه اذن و اراده  الهــی، توفیق ایمان نــدارد و 
خداوند پلیدی)تردید و كفر( را بر كسانی كه 

نمی اندیشند، مقّرر می دارد.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

   ایمــان بر مبنــای انتخاب اســت، نه اجبار 
وتحمیل.

   پیامبر)ص( از روی دلسوزی، برای ایمان 
آوردن مردم، اصرار می كرد.

   مردم، نــه مجبور بــه ایمان انــد و نه بدون 

هدایت و توفیق الهی، موّفق به ایمان آوردن 
می شوند.

   لطف الهی و توفیق ایمان، شامل اهل خرد 
و تعّقل می شــود و آن كه با اختیار خود فكر و 

تعّقل نكند، مشمول قهرالهی می شود.
   عقــل ســالم، زمینه ســاز ایمــان اســت و 

بی ایمانی، نشانه  بی خردی است.

ضرب المثل خارجی
   روسی: آن چه انسان را گرم نگه می دارد 

نان است، نه پتو.
   اسکاتلندی: از کیف پولت بپرس که چه 

باید بخری.
   بلغارســتانی: پرنده های خوردنی، زیاد 

عمر نمی کنند.
   ســوئدی: پروانه، غالبا فراموش می کند 

که روزی کرم بوده است.
   انگلیســی: آدم  احمق را می توان تربیت 

کرد، اما نمی توان به تفکر واداشت.

معرفی کتاب

دلتنگی های نقاش 
خیابان چهل و هشتم

»دلتنگی هــای نقــاش خیابــان چهل و 
هشــتم«، نــام بلندترین و شــاید بهترین 

داســتان کتاب »9 داســتان«، اثــر جروم 
دیوید ســلینجر اســت. ســلینجر، به غیر از این 
کتاب، یک رمان بلند و ســه رمان کوتاه نوشته، 
اما این اثر، یکی از 10 کتاب کالســیک مدرن 
جهان به حســاب می آید. این کتــاب، روایتگر 
جوانی اســت که پس از حدود 9 ســال زندگی 
در پاریس، دوباره به نیویورک بازگشــته است. 
او به یک مدرســه هنری می رود، به نمایشــگاه 
های نقاشی ســر می زند، نقاشــی می کند و با 

دیدن یک آگهی در مجله، سعی 
می کند مربی نقاشــی بودن را 
بیازماید. داســتان ها به نوعی 
بیانگر زندگــی روزمره آدم ها 
و پرسه زدن شــان در تنهایی 
اســت.آن چــه در پــس ایــن 
روایت روزمره زندگی، نمود پیدا می کند، 
تنهایی آدم ها در آزادی اســت. تقابل مصادیق 
زندگی روزمره و شــاید مدرن، با مفاهیمی که 
در پســتوی ذهن جاخوش کــرده انــد، کم کم 
درک ما را از مفهوم واقعی شان تغییر می دهد و 
باعث می شود که نقش و بودن آن ها در زندگی 
را فراموش کنیم. شخصیت های کتاب از جنس 
همین آدم های دورو برمان هستند، آدم هایی 

که شاید خود ما، یکی از آن ها باشیم.

مهارت یک دقیقه ای

فیوز معیوب را تعویض کنید
هرگاه یــک قســمت الکتریکی خــودرو، مانند 
رادیو، باالبر شیشــه یا هر دو چراغ جلو، به طور 
متنــاوب از کار بیفتد،  اولیــن جایــی کــه بایــد 
بررسی شود، صفحه فیوز است. شما باید برای 
رفع این مشــکل، فیــوز را تعویض کنیــد و از آن 
جایی که این کار، به ســادگی انجام می شــود، 
نیازی بــه مراجعه به تعمیرگاه نیســت. کتابچه 
راهنما را ورق بزنید تــا اطالعات صفحه فیوز را 
بیابید. کتابچه به شما نشان می دهد که هر فیوز 
با چه قسمتی در ارتباط است. نگران نباشید که 

چطور فیوزها را پیدا کنیــد، چون همه فیوزها، 
شــماره بندی شــده اند و به ســادگی می توانید 
فیوز را بیرون بکشید. در بیشتر خودروها برای 
بیرون کشــیدن فیوز، یک وسیله پالستیکی به 
شکل انبر وجود دارد. خواهید دید که یک قطعه 
فلز از وسط آن رد شــده است، اگر این فلز مانند 
فلز المپ روشنایی، ســوخته بود یا خراب شده 
بود، عیب خودرو را یافته اید. در ادامه یک فیوز 
با همان رنگ و شــماره بخرید و در جای آن قرار 

دهید تا مشکل حل شود.

حکایت

حلوا به ضرب چماق
یک روز مالنصرالدین از دکان حلوافروشــی می 
گذشت، میل زیادی به خوردن حلوا کرد، در حالی 
که دیناری در جیب نداشت، وارد دکان گشت و به 
خوردن مشغول شد. حلوایی مطالبه پول کرد، مال 

اعتنایی نکرد، صاحب دکان، چماق کشید و شروع 
کرد به زدن او. مال در حین کتک، به شتاب مشغول 
خوردن بود و خندان می گفت:»عجب شهر خوبی 
و چه اهالــی مهربانی دارد که غریبــان را به ضرب 

چماق، مجبور به خوردن حلوا می کنند.«
فکاهیات خنده آور مالنصرالدین

دوشنبه
7 بهمن 1398

اول  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4334

  27 ژانویه 2010 |   درگذشت جی. دی. سالینجر، نویسنده آمریکایی 27ژانویه 1900 | ساخت اولین قرص شیمیایی آسپرین
اولین قرص شیمیایی و دارویی ُمسكن، توسط »فلیكس هوفمان«، داروساز آلمانی برای تسكین 
دردهای كوچك و عوارض ساده، ساخته شد. این مسکن، بعدها به آسپرین شهرت یافت. گفتنی 
است که طی تحقیقات اخیر، آثار سوء آسپرین، مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن توصیه نمی شود.

سالینجر در نیویورک به دنیا آمد. او در 19 سالگی، چند ماهی را در اروپا گذراند و پس از 
بازگشت به آمریکا، در یکی از دانشگاه های نیویورک به تحصیل مشغول شد. از رمان های 
پرطرفدار وی، می توان »ناتور دشت« در نقد جامعه مدرن غرب و به خصوص آمریکا را نام برد.

یک روایت، یک درس
اهمیت عمل به آموزه های اهل بیت)ع(: 

مردی به همسرش گفت: به حضور حضرت زهرا )س( برو و از قول من به ایشان بگو: »من از شیعیان شما هستم، آیا شما این را قبول دارید؟«آن زن، پیام شوهرش را به حضرت 
عرض کرد و ایشان فرمود: »به شوهرت بگو ، اگر آن چه را ما كرده ایم، انجام می دهی و آن چه را نهی نموده ایم، انجام نمی دهی، از شیعیان ما هستی، وگرنه از شیعیان ما 
نیستی. البته شیعیان ما از افراد نیك اهل بهشت هستند ولی اگر گناهكار باشند، بر اثر بالها و گرفتاری هایی كه به آن ها رو می آورد و صدماتی كه در صحرای محشر، روز 

سفینه البحار قیامت یا دوزخ می بینند، گناهان شان ریخته می شود و سپس آن ها را نجات می دهیم و به سوی بهشت می بریم.« 
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مطالعه این صفحه

جواهر دشت رودسر
»جواهر دشــت« رودســر کــه محلی هــا آن 
را »جوردشــت« مــی نامنــد، از روســتاهای 
ییالقی شهرستان رودسر و از توابع دهستان 
ســیاهکلرود چابکســر اســت. در ســفر بــه 
جواهردشــت از همــان ابتدا، خــود را برای 
هیجان آماده کنید. طی مســیر پرپیچ و خم 
جواهردشت دو ساعت زمان می برد و جاده از 
البه الی درختان تنومندی می گذرد که مثل 
چتر، باالی سر شما ســایه درست کرده اند. 
هرچه ارتفاع بیشتر می شود، منظره  بی نظیر 
خانه های رنگی در مه فرو رفته، اســب های 
رها در مســیر و صدای زنگوله گله های بز و 

گوسفند، هوش از سرتان می برد.

 چین برای مقابله با کرونا 
به داروهای HIV روی آورد

یورونیــوز| مقامات چین، اعالم کرده اند که پزشــکان این کشــور 
برای معالجه بیماران مبتال به ویروس جدید کرونا، به اســتفاده از 
داروهایی روی آورده اند که اغلب برای کنترل ویروس نقص ایمنی 
انسانی،HIV  استفاده  می شود. کمیسیون سالمت ملی چین در 
پکن، گزارش داده که پزشکان چینی، اکنون ترکیبی از دو داروی 
لوپیناویر و ریتوناویر و نوعی داروی اینترفــرون را برای مبتالیان به 
کرونا، تجویز می کنند. آن ها همچنین اعالم کرده اند که هنوز داروی 
موثری برای مقابله با کرونا کشف نشده، کارشناسان نیز بر این باورند 

که تولید واکسن این ویروس، می تواند سال ها طول بکشد.

 تالش خنده دار سه دزد 
برای بیرون آمدن از جواهرفروشی

ایندیپندنــت| ویدئویی از لحظات گیر افتادن ســه ســارق در 
یک جواهرفروشی در انگلیس، بارها و بارها در فضای مجازی 
دیده شد. این ویدئو، تقالی خنده دار سارقان را برای خروج از 
جواهرفروشی که در آن قفل شده است، نشان می دهد. آن ها 
برای دقایقی در مغازه گرفتار شــده اند و نمایشی عجیب برای 
رهایی از این وضعیت از خود نشــان می دهند. این ســارقان با 
وجود دست و پاچلفتی بودن، موفق شدند جواهراتی به ارزش 
۲0هزار یورو را به سرقت ببرند و خســارتی در حدود پنج هزار 

یورو به جواهرفروشی وارد کردند.

زنگ تفریح

معرق کاشی شکسته
برای ساخت کاشی  معرق، ابتدا کاشی را به قطعات کوچک و بزرگ، براساس نقوش هندسی مد نظر 
می برند و طبق نقشه ای که قبال تهیه شده است، کنار هم می چینند و ســپس با دوغاب گچ، درزها و 
منافذ را پر می کنند و زمانی که سفت و محکم شد، آن را روی بنا که می تواند دیوار، گلدان، انواع ظروف، 
آینه و... باشد، نصب می کنند. هنر کاشی سازی معرق یا کاشی گل و بته، از قرن هفتم هجری به تدریج 
زینت بخش معماری ایران، به ویژه بناهای مذهبی شــد. برخی مکان های مشهور که با کاشی معرق 
تزیین شده اند، مسجد جامع عباسی، بنای سبز کرمان، مسجد کبود تبریز و مسجد گوهرشاد هستند.

4 گوشه ایران

 آتشفشانی که مغز قربانیانش را 
به شیشه تبدیل کرد

نیوانگلند| باستان شناسان در تحقیقات جدید خود اعالم کرده 
اند که آتشفشان کوه »ِوُسویوس« در غرب ایتالیا، در سال ۷9 پس 
از میالد مسیح، چنان شدید بوده که مغز برخی از قربانیان را به 
شیشه تبدیل کرده است. این گروه باستان شناسی از دانشگاه 
فدریکوی دوم در ناپل، قطعات براقی از شیشه سیاه را در جمجمه 
قربانی ۲5 ســاله، کشــف کرده اند که بخشــی از مغز اوســت و 
گزارش کرده اند، آزمایش تکه چوب سوخته ای که در کنار پیکر 
این قربانی یافت شــده، نشــان می دهد دمای محیط در جریان 

فوران آتشفشان به 5۲0 درجه سانتی گراد می رسیده است.

حکمت روز

مثبت نگر باش
وقتی بچه ای زمین مــی خورد، مادرش به او 
شــکالت می دهد تا او را آرام کنــد. کودک، 
گرچه از درد، آزرده شده اما در عوض شکالت 
به دســت آورده، پس آرام می شود، چون در 
پــی آن تلخی، شــیرینی آمــده اســت. ما هم 
اگر تلخی ها را همراه با شــیرینی ها ببینیم، 
آرام مــی شــویم و احســاس رنــج و درد نمی 
کنیم. اگر کسی، اخالق یا رفتار تلخی دارد، 
توجه کنیم که حتما شــیرینی هایــی هم در 
اخالقش هســت. پس تا یادت به تلخی های 
کسی افتاد، سریع شــیرینی های او را هم به 
یاد بیــاور. برای همین اســت کــه خداوند به 
قوم بنی اســرائیل گفت: »از نعمت هایی که 
به شما داده ام، یاد کنید« )بقره،4۷(؛ یعنی 

فقط رنج و بالها را نبینید.
سلوک باران/ حجت االسالم رنجبر

در محضر بزرگان

 دعای عوام، بهتر مستجاب
 می شود تا علما

شخصی از آیت ا... طباطبایی پرسید:  »این 
دعاهای عربــی را کــه عامه مــردم بخوانند، 
نمی فهمنــد، آیا خوانــدن الفــاظ آن دعاها، 
بــی آن کــه معانــی آن را بداننــد، اثــری 
دارد؟«مرحوم عالمه طباطبایــی فرمودند: 
»اتفاقــًا آن دعاها بــرای عامه مــردم که زبان 
عربــی و معانــی آن هــا را نمی داننــد، بهتــر 
مستجاب می شود! زیرا نفس خود را به نفس 
امامان)علیهم الســالم( متصل می کنند و از 
خدا می خواهند که هر چه امامان با خواندن 
این دعاها می خواســتند، به آنان هم بدهد، 
اما ما به اندازه فهم خودمــان از آن دعاها، از 

خدا می خواهیم!«
زمهر افروخته، به نقل از علی سعادت پرور
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