
روز گذشته هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشــهد برگزار شد و محمدرضا 
کالیی شهردار مشهد بودجه سال 99 شهرداری مشهد را تقدیم شورا کرد، عالوه بر این 
اعضای شورای شهر به بررســی چهار دســتور کار پرداختند و پس از بحث و بررسی آن را 

تصویب کردند...

تهدیدها و فرصت های 
بودجه ۹۹ از زبان 

شهردار مشهد  

 الیحه بودجه ۱۲۷۹۲  میلیاردی شهرداری
 به شورا ارائه شد

 ظرفیت های تجاری و بازرگانی استان 
صبح فردا، اجتماع عزاداران فاطمی در میدان شهدا  با پاکستان

خراسان رضوی بررسی کرد:

اعالم برنامه های عزاداری شهادت حضرت زهرا  )س(  در مشهد مقدس

 صفحه۳ صفحه۵

 صفحه۴

 تذکر کتبی
 به معلم خاطی، در پی  
تنبیه  بدنی دانش آموز

فهرست اولیه 20 نفره 
 حامیان قالیباف

 برای مشهد
 تحریم ،فساد 

 و سوء مدیریت 
3 مشکل حوزه 
اقتصادی است

اکران گران فروشی 
خوراکی در سینماهای 

مشهد

جزئیات وام و زمین 
ساخت 2 هزار واحد 
مسکونی در حاشیه 

مشهد

مشاور وزیر و مدیرکل 
اطالعات خراسان رضوی

در آستانه جشنواره فیلم فجر 
 ذره بین تیم »گران نمی خریم«

 بر غرفه های فروش خوراکی
 ۳ سینمای شهر

 معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

تشریح کرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

هیچ مورد مشکوکی از ابتال به کرونا 
گزارش نشده است

 فجر هفدهم
 فعال در سه سینما

۳

مستند »جهان جواد« 
رونمایی می شود

 صفحه۷

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۵

 صفحه۳

۷

۵

شهرخودرو در بازی نهایی 
 مرحله حذفی لیگ آسیا 

به مصاف السیلیه  می رود 

 در پردیس هویزه مشهد 
و به یاد شهید مدافع حرم، 

جواد جهانی

 صفحه۶

غرش یوزهای 
خراسانی برای 

دومین برد

  یادداشت  
جعفر مروارید 

برنامه تحول اقتصــادی و رونق تولید در 
سال 98، از اســتانی آغاز شده است که 

ملقب  ...

 اقتضائات فرهنگی 
برنامه مثلث توسعه 
اقتصادی-فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 

  صفحه ۵
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شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  را  تسلیت می گوییم

سینماهای هویزه، آفریقا و اطلس مشهد 
میزبان جشنواره فیلم فجر شدند



در آستانه جشنواره فیلم فجــر، ذره بین تیم »گران نمی خریم« بر غرفه های فروش خوراکی 3 سینمای شهر

اکران »گران فروشی خوراکی« در سینماهای مشهد
ت
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حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

برای اطالع مسئوالن

راهنمایی و رانندگی

   از صبح تــا بعدازظهــر توی صــف معاینه فنی  
جاده میامی هستی، بعد می بینی برخی خودروها 
به واســطه پالک ویژه و رانت و پارتــی، بدون نوبت 

کارشان انجام می شود. این انصاف است؟
   کاش راهنمایی و رانندگی خودروهای پارک 
شــده در کنارگذر وکیل آباد، بین ابتــدای الدن تا 
وکیل آباد ۶۸ را جریمه کند، زیرا مانع عبور و مرور 

اتوبوس ها هستند.
   صــف معاینــه فنی خــودرو بــه چنــد کیلومتر 
رســیده و مــردم معطــل در صــف از کار و زندگــی 
مانده انــد. لطفــا فرصــت را چندماه دیگــر تمدید 

کنید.

شهرداری
  از مسئوالن محترم تقاضا می شود کمی به فکر 
شهرک صابر باشند؛ هیچ کدام از معابرش آسفالت 

ندارد.
  کار پیمانکارانــی کــه پیاده روهای شــهر را به 
ســازی می کننــد ایــراد دارد. برخــی نقاط شــهر، 
ســنگفرش ها یا کنده شــده یا باد کــرده. چند روز 
پیش از چهارراه بولوار معلم رد شدم، سنگ ها باال 

و پایین می رفت و لق بود.
   از شــهرداری و شــورای شهر اســتدعا دارم از 
محله اکبریــه بازدیدی داشــته و تدبیری اساســی 
برای ساکنان بیندیشند؛ از جمله تسریع در انجام 
سنگ فرش کوچه ها، نصب تابلو و نام و نشان برای 
کوچــه ها، رفــع فضاهــای خاکــی و جمــع آوری و 

سامان دهی خرابه ها.

متفرقه
  کارواش هــای دور میــدان الدن، خودروهای 
مشــتریان را دور میــدان پــارک می کننــد و مــا که 
ســاکن محله هســتیم، برای خودروهایمان جای 

پارک نداریم.
   در مشهد که شهر زیارتی است، باید امکانات 
شهری بیشــتر از این باشــد تا مســافران با خیالی 
آسوده به زیارت و گردش بروند. امنیت شهر، تامین 
پارکینگ، نیمکت برای نشســتن و وســیله ایاب و 
ذهاب شبانه به تمامی نقاط شهر، از جمله مواردی 
است که در شهری زیارتی مثل مشهد باید وجــــود 

داشته باشد.
   ترافیک شدید، فقط یکی از مشکالت خیابان 
معصوم زاده است. بهبود شرایط این خیابان، نیاز 

به یک جراحی دارد.
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پلیس بارها اعالم کرده که حمل ناایمن بار تخلف است و شامل جریمه می شود. 
اما باز هم برخی رانندگان در خیابان های اصلی و پرتردد مشــهد، مرتکب این 
تخلف می شــوند. ای کاش بشــود از طریــق دوربین های کنتــرل ترافیک، این 
رانندگان را که با جان خودشــان و بقیه بازی می کنند، شناسایی و جریمه کرد 

تا عبرت بگیرند و برای بقیه شهروندان ایجاد خطر نکنند. 

در بعضی خیابان های مشهد، تابلوی توقف ممنوع و تابلوی طرح الیت، در کنار 
هم نصب شده است. توضیحش هم این است که در بعضی ساعات روز که روی 
تابلوی الیت، خیلی ریز قید شده، پارک کردن در این محدوده ها ایرادی ندارد 
اما در بقیه ساعات، پارک مطلقا ممنوع است. سوال من این است که راننده در 
حال عبور به خصوص در تاریکی غروب و شــب، چقدر باید چشم هایش تیزبین 
باشد که بتواند ساعات نوشته شده روی این تابلوها را از پشت فرمان تشخیص 
دهد؟ چرا این ساعت های مجاز را درشت و واضح روی تابلوها حک نمی کنند؟

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

 دردسرهای 
حمل ناایمن بار

باالخره کی حق 
پارک داریــم؟

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

پیگیری گالیه های مردم

 بهاره موفقی

چرا برای کلیه درد شدید، آمبوالنس اعزام نمی شود؟

»یکی دو روز قبل، ساعت ۴ صبح یک 
دفعه کلیه هایم درد بسیار شدیدی 
نمی توانستم  که  به شکلی  گرفت، 
به  زیادی  مکافات  با  کنم.  حرکت 
اورژانس 115 زنگ زدم اما اپراتور 
آمبوالنس  کلیه  سنگ  برای  گفت 
اعزام نمی کنیم و خودتان ماشین 
بگیرید و به بیمارستان بروید. من 
که با تماس با آشنایان، باالخره به 
یک مرکز درمانی رسیــدم و دردم 
تسکین یافت اما واقعا برایم سوال 
است چرا کلیه درد شدید، مشمول 

اعزام آمبوالنس نمی شود؟«

»محمــد علیشــاهی«، روابــط عمومــی مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مشــهد در پاســخ به این گالیه می گوید: 
»همــکاران من براســاس دســتورالعمل هایی که 
دارند، افــرادی را که بــه اورژانس زنــگ می زنند، 
دســته بندی می کنند کــه این روند، بــه اصطالح 
»تریاژ تلفنی« نام دارد. در تریاژ تلفنی با ســواالتی 
که از افراد می پرسند، تشــخیص می دهند آیا فرد 
مشکل اورژانســی دارد که نیاز به اعزام آمبوالنس 
باشــد یا خودش می تواند به بیمارســتان مراجعه 
کند. این در کل کشــور و حتی در تمام دنیا رایــــج 
است. ما منابع مشــخصی داریم که باید در اختیار 
بدحال ترین بیماران قرار گیرد تا جانشــان نجات 
پیــدا کنــد و کلیــه درد، جــزو ایــن موارد نیســت. 

اورژانس ۱۱5 مشــهد، فقــط در یک مــاه اخیر به 
75۸۱۸ تماس تلفنی رسیدگی کرده و این تعداد 
تمــاس با روش تریــاژ تلفنــی و اولویت بنــدی بین 
بیماران و پایگاه های اورژانس مشهد، مدیریت شده 
است. موارد اورژانسی که شامل اعزام آمبوالنس 
می شــود، به طــور کلی شــامل مشــکالت قلبی، 
بیماران تنفسی، حوادث ترافیکی منجر به جرح، 
سقوط از ارتفاع، خونریزی های شدید، وارد شدن 
جراحات ســنگین بر بدن و شکســتگی اندام های 
بزرگ اســت. از این رو برای سنگ کلیه به صورت 
عمومی، یعنی در حالتی که فرد فقط درد داشته 
باشد، آمبوالنس اعزام نمی شــود. فارغ از این،  ما 
در اورژانــس ۱۱5 وظیفه مــان تشــخیص اولیه و 
اعزام بیمار برای تشــخیص دقیق و رســیدگی به 
مراکز درمانی است. به همین دلیل، مسکن های 
قــوی در اختیار اورژانــس قــرار نمی دهند، چون 
اگر به فردی مســکن ضددرد تزریق کنیم، ممکن 
اســت عالیم بیماری از بین برود و در مراحل بعد، 
تشخیص مناسبی درباره مشکل فرد انجام نشود. 
اما اگر موردی باشد که سنگ کلیه باعث افزایش 
فشــار خون یا فعال شــدن یک عارضــه و بیماری 
زمینــه ای شــود، آمبوالنــس اعــزام خواهد شــد. 
مــا هدفمان ایــن اســت آمبوالنس ها بــه بیماران 
نیازمنــدی تخصیــص یابــد کــه واقعا جان شــان 
در خطــر اســت. از ایــن رو، از شــهروندان تقاضــا 
دارم برای پاســخ گویی بــه ســواالت اپراتورهای   
۱۱5 همــکاری کننــد، چــون ایــن ســواالت هم 
جنبه تشــخیص و اعــزام آمبوالنــس را دارد و هم 

راهنمایی های حیات بخش و مهم در پی دارد.«

تذکر کتبی به معلم خاطی، در پی  تنبیه بدنی دانش آموز

»پسرم در مقطع هشتم مدرسه ای 
واقع در کوی امیر تحصیل می کند. 
دو روز قبل )یک شنبه( معلمش او 
را پای تخته به خاطر این که جواب 
سوال را نمی دانسته، موهای سرش 
را چنگ زده و به او چنان سیلی زده 
ــای انگشتانش روی صــورت  کــه ج
ــود. دیشب تــا صبح حوله  مــانــده ب
گـــرم مــی کــردیــم و روی صــورتــش 
می گذاشتیم تا ورمش بخوابد و قرص 
مسکن دادیــم تا دردش آرام شود. 
وقتی هم به مدرسه مراجعه کردم، 
ناظم مدرسه از معلم پشتیبانی کرد و 
گفت: »خود شما به عنوان پدر و مادر 
تا به حال بچه را کتک نزده اید که حاال 
از کتک خوردن بچه از معلم، شکایت 
ــد؟« این انصاف است ما پدر و  داری
مادرها، بچه مان را به عنوان امانت به 
مدرسه بسپاریم و چنین رفتاری با 

فرزندمان بشود؟«

به واسطه اهمیت موضوع که به شکل حضوری و 
مستند، با صفحه حرف مردم مطرح شده،  پیگیر 
ماجرا می شویم و روز بعد )دوشنبه( »مجیدی فر« 
روابط عمومــی اداره کل آموزش و پــرورش، در 
این باره توضیح می دهد: »همین امروز )دیروز( 
جلسه ای با حضور دانش آموز و والدینش و معلم 
خاطی در دفتــر اداره کارشناســی، بازرســی و 

پاسخ گویی به شکایات ناحیه تبادکــــان برگزار 
شد. به شکل کلی، سیستم رسیدگی به تخلفات 
مدرسان آموزش و پرورش، شامل چندین مرحله 
از تذکر شــفاهی، تذکر کتبی، اخطــار و توبیخ، 
درج در پــــرونده و حضور در هیئت رسیدگی به 
تخلفات اداری و... اســت. روی همین حساب، 
در چنین مواردی، ســوابق معلم بررسی و طبق 
قانون با تخلف وی برخورد خواهد شــد. در این 
مورد خــــاص، پــس از یک جلســه و گفت وگوی 
مفصل، طرفین به توافق رسیدند اما این توافق، 

دلیل نمی شــود مــا به ســادگی از مســئله عبور 
کنیم. معلم خاطی که مرتکب تنبیه بدنی شده 
بــود، تذکــر کتبــی گرفــت و در ســوابقش درج 
شــد امــا هــم اداره کل آمــوزش و پــرورش و هم 
به شکل خاص، ناحیه تبادکان برای جلوگیری 
از رخ دادن چنین اتفاقات تلخــی، برنامه ریزی 
جدی دارد. در پایان از والدینی که فرزندشــان 
در مدرســه، به هــر نحــو تنبیــه بدنــی را تجربه 
می کند، می خواهیم سکوت نکنند و ما هم پیگیر 

و پاسخ گوی چنین مواردی خواهیم بود.«

باکس های شن و ماسه 
شهرداری  مرتب شارژ می شود

با توجه به بارش برف در روزهای 
هفته های  در  احتماال  و  اخیر 
پیش رو، چرا باکس شن و نمک 
همیشه   7 منطقه  شهرداری 

خالی است؟«

 شــهرداری منطقه 7 در پاســخ به این سوال 
پیامکی، توضیح می دهد: »در فصل زمستان، 
ما هر روز این باکس ها را شارژ می کنیم. منتها 
طبق مشاهدات و اظهارات کارکنان خدمات 
شــهری، برخی شــهروندان از محتوای این 
باکس ها، اســتفاده شــخصی می کننــد. با 
این حال باز هم همکاران من در شــهرداری 
منطقه، مرتب این باکس ها را شارژ می کنند، 
چون معموال براساس تغییرات آب و هوایی، 
در حالت آماده باش هســتند و یکی از موارد 
آماده بــاش، پــر کــردن این باکس هاســت. 
از مــردم، مــدارس و ســازمان های دولتــی 
خواهشــمندیم چنانچــه برای ایمن ســازی 
مسیرهای مدنظرشــان نیاز به شــن و نمک 
دارنــد، به جــای برداشــتن از ایــن باکس ها 
کــه باید بــرای پل هــا و جاده های شــیب دار 
منطقه استفاده شود، به اداره خدمات شهری 
در ابتدای خیابان خلج مراجعــه کنند و این 
اقالم در حدی که نیازشان برطرف شود، در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت.«

گزارش: محمد بهبودی نیا | عکس: خراســان | چیزی تا شروع سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجــــر که 17 سال است در شهر مشهد هم، به شکل پرشوری 
برگزار می شــود و طی 10روز، سینمادوســتان زیادی را به سینماهای مشهد 
می کشاند، نمانده. معموال تماشــای فیلم در ســینما، به خصوص اگر به شکل 
گروه های دوســتانه یا خانوادگی اتفــاق بیفتد، با خرید خوراکــی از غرفه های 
فروش خوراکِی حاضر در البی سینماها همراه است و مهم است این غرفه ها، 
انصاف و نرخ قانونی را رعایت کنند. به واسطه از راه رسیدن ایام جشنواره  )اگرچه 

امشب و فرداشب سینماهای مشهد به واسطه ایام سوگواری شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( تعطیل اســت(، تصمیم گرفتیم برای بررسی گران فروشی های 
احتمالی، سری به چند غرفه فروش خوراکی در البی سینما هویــــزه، سینما 
آفریقا و ســینما اطلس بزنیم. مهم اســت یادآوری کنیم این غرفه هــا اجاره ای 
هستند و تخلفاتشــان ارتباطی با مدیریت سینما ندارد.  »اشــرفی« و »قرایی« 
دو تن از  بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان و قاضی »امید جلیلی« قاضی 
سیار تعزیرات حکومتی استان، ما را در این گشت میدانی، همراهی می کردند. 

برخورد با غرفه و کافی شاپ گران فروِش 	 
سینما هویـزه

به ســراغ غرفه فروش خوراکی ســینما هویزه 
مشــهد می رویــم. در غرفــه خوراکــی طبقــه 
همکف، بــدون این کــه ترازویی در کار باشــد 
فروشــنده ها به فروش چیپس و پف فیل درون 
ظرف مشغول اند. فروش شکالت های قاچاق 
و ساندویچ تاریخ مصرف گذشته، نبود برچسب 
قیمت روی اقالم و نداشــتن کارت بهداشت و 
البته گران فروشی، از تخلفات این واحد صنفی 
است که با بررسی بازرسان صمت، محرز و در 
حضور قاضی تعزیرات، پرونده تخلفات تشکیل 
می شود. در کافی شاپ این سینما هم، منویی 
روی میز به چشم می خورد که جلوی فهرست 
اقالم خوراکی، خبری از قیمت نیســت و روی 
دیوار هیچ اثری از نرخنامه نیست. جوانی که 
به عنــوان مســئول در این کافی شــاپ حضور 
دارد، با این ادعا که مدیریت کافی شاپ تغییر 
کــرده و منــو در دســت طراحــی اســت، قصد 
توجیِه نبود قیمت که راهی برای گران فروشی 
و قیمت هــای ســلیقه ای اســت، دارد. منتهــا 
وقتی یکــی از بازرســان قیمت و ســپس دلیل 
گران فروشــی انواع آبمیوه را ســوال می کند، 
وی در پاســخ می گوید: »ما یــک آبمیوه خاص 
که دســتور العمل تهیه آن مخصوص خودمان 
اســت تولید و عرضه می کنیم که در این رابطه 
اتحادیه نمی تواند قیمتی تعیین کند.« قاضی 

جلیلی در پاسخ، توضیح می دهد: »برای تولید 
و عرضه محصــوالت خــاص و جدیــد، معموال 
اتحادیــه مربوط آنالیز قیمــت انجام می دهد و 
در نهایت یک نرخ قانونی برای محصول اعالم 
می کند و این ادعاها قابل قبول نیست. عالوه 
بر این، در این واحد هیچ اثری از پروانه کســب 
و نرخنامه دیگر اقالم هم نیســت و روی همین 
حساب، گران فروش و تخلفش محرز و پرونده 
این کافی شاپ تشــکیل و به تعزیرات، ارسال 

خواهد شد.«

 چیپس و پف فیل فله ای و گــران	 
 در سینما آفریقا

در ادامــه بررســی ها بــه ســراغ غرفــه فــروش 
خوراکی ســینما آفریقــا می رویم. بعــد از خرید 
چند کاال به شکل ناشــناس، از جمله یک ظرف 
چیپس فله ای ۱5 هزار تومانی، بازرسان شروع 
بــه بررســی قیمــت می کننــد و گران فروشــی 
این واحد هم به ســرعت محرز می شود. قرایی 
بازرس سازمان صمت در این باره می گوید: »در 
این واحد صنفی چیپس و ذرت به صورت فله ای 
و بدون وزن کردن، به دوبرابر قیمت مصوب به 
فروش می رســد و کم فروشــی و گران فروشــی 
توام در حال انجام است و این یک تخلف آشکار 
به شــمار می ایــد و متاســفانه بیشــترین حجم 
فروش این غرفه هم، همین دو کاالست. پرونده 
تخلفات این غرفه هم تشــکیل و تکمیل و برای 

رســیدگی دقیق و برخــورد قانونی بــا صاحب 
غرفه، به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.«

 غرفه های سینمااطلس	 
 بدون پروانه کسب و نرخنامه

در ادامــه بررســی ها به ســراغ پردیــس اطلس 
می رویم. تعــداد زیادی غرفه فــروش خوراکی 
در ایــن ســینما وجــود دارد که به فــروش انواع 
تنقــالت و آبمیوه و غذا و خوراکی مشــغول اند. 
با بررســی های اولیه، عالوه بر گران فروشــی، 
تخلفاتــی نظیــر درج نکــردن قیمــت، نبــود 
نرخنامه، ارائه نکردن فاکتــــور، فروش کاالی 
قاچــاق و نبود پروانــه فعالیت  در همــه غرفه ها 
محرز می شود و یکی از غرفه داران در اعتراض 
می گویــــد: »هیچ واحــدی در مجتمــع اطلس 
پروانه کسب ندارد و قرار بر این شده وقتی امور 
اجرایی مربوط به ســاختمان بازار حل شــد، ما 
برای دریافت پروانه کسب اقدام کنیم. نداشتن 
پروانه کسب باعث شده که اتحادیه ها هم به ما 
نرخنامه ندهند و همه این ها بــه قیمت گذاری 
ســلیقه ای منجــــر شــده.« پرونده تمامــی این 
تخلفــات بــرای هر چهــار غرفــه خوراکــی این 
پردیس سینمایی تشکیل می شود و در نهایت، 
پرونده جدیدترین گشت تیم گران نمی خریم، 
بــا ســه مــورد گــران فروشــی بــرای ســه واحد 
متخلف که اتفاقا مراجعان بســیار زیاد و فروش 

چشمگیری هم دارند، بسته می شود.



  گســترش روابط تجــاری بــا پاکســتان، یکی از
 راه هــای افزایــش مــراودات تجــاری اســتان با 
توجه به نزدیکی با این کشور دوست و همسایه 
است که اقداماتی نیز در شــرق کشور برای این 
منظور صورت گرفتــه اما هنوز بــا هدف گذاری 
های اقتصادی فاصله زیادی  دارد که با افزایش 
همــکاری هــای اســتان هــای شــرقی بــه ویــژه 
سیستان و بلوچستان و تکمیل راه آهن چابهار 
می توان از ظرفیت باالی تجاری استان با طرف 

پاکستانی استفاده کرد. 
 

به گزارش خراسان رضوی، تمرکزگرایی در 
تجارت و اقتصاد نه معنا و مفهومی داشته و نه 
منطق و دلیلی دارد، این یعنی هرکجا شرایط 
تجارت و گسترش روابط اقتصادی وجود داشته 
باشد باید به سمت آن حرکت کرد. پاکستان، 
می تواند یکی از این شرکای تجاری برای استان 
درحال توسعه خراسان رضوی باشد، نزدیکی 
این کشور همسایه از یک سو و بازار مصرفی 
متناسب با تولیدات خراسان رضوی از طرف 
دیگر می تواند یکی از مزیت های مطلق این 
روابط  تعمیق  دیگر  نگاهی  از  باشد.  تجارت 
فرهنگی و مذهبی این کشور با خراسان رضوی 
در سطح باال که با سفر مقامات عالی رتبه کشور 
پاکستان به استان کاماًل مشهود است نیز یکی 
از مهم ترین این فرصت هاست اما با نگاهی به 
شرایط تجاری موجود به نظر می رسد با همه 
این مزیت ها و فرصت ها هنوز راه زیادی تا تحقق 

شرایط ایده آل باقی مانده است.

هفتمین شریک تجاری استان	 
محمدعلی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی 

تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی 
استان در گفت وگو با »خراسان رضوی« با ارائه 
گزارشی از شرایط تجاری با پاکستان افزود:  
تجاری  شریک  هفتمین  به عنوان  پاکستان 
استان و کشوری مهم برای تجارت با ماست. در 
9ماه نخست امسال حدود 57 هزار تن کاال به 
ارزش 48 میلیون دالر صادرات به این کشور 

انجام شده است. 
وی خاطر نشان کرد: این مقدار صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزن تقریبًا 
مشابه و ازنظر ارزشی 2/5 درصد رشد داشته 

است.
امیر فخریان در خصوص کاالهای صادراتی به 
کشور پاکستان گفت: زعفران، پسته، شکالت، 
کشمش،  آلو،  انگور،  انار،  سیب،  آبمیوه، 
بیسکویت و همچنین سیمان سفید، کف پوش ها 
و مخمرهای فعال از عمده اقالمی هستند که به 

این کشور صادر می شوند.

 جلسات مشترک استان های شرقی برای 	 
گسترش روابط اقتصادی با پاکستان

وی با اشاره به جلسات مشترک سه استان شرقی 
کشور در مباحث اقتصادی گفت: به تازگی 
خراسان  استان  سه  بین  مشترکی  جلسات 
رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
برگزار و تصمیماتی در خصوص تجارت با کشور 
پاکستان گرفته شده است که یکی از مهم ترین 
روابط  ارتقای  کمیته  ایجاد  تصمیمات  این 
تجاری با پاکستان با محوریت استان سیستان 
و بلوچستان و تفویض اختیارات ویژه به این 
استان هم مرز با پاکستان است و دو استان دیگر 
در زمینه تأمین کاالهای موردنیاز با این استان 
کشور  شرق  مجموعه  تا  کنند  می  همکاری 
مراودات خود با کشور پاکستان را افزایش دهد.

سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
صمت استان  همچنین در خصوص واردات 

کاالی  دو  کرد:  اظهار  پاکستانی  طرف  از 
مهم در واردات از این کشور وجود دارد که 
استراتژیک  کاالی  و  گرمسیری  میوه های 
برنج از پاکستان به کشور ما وارد می شود. وی 
در کشور  این  از  واردات  حجم  داد:   ادامه 
 9 ماه نخست امسال، به ارزش 5/6 میلیون 
دالر و با حجم پنج  هزار تن، دهمین مبدأ وارداتی 
استان بوده است.امیر فخریان خاطرنشان کرد: 
با توجه به نزدیکی کشور پاکستان به استان 
خراسان رضوی یکی از اهداف مهم ما تجارت با 
این کشور است که پیش بینی می شود با افزایش 
میوه های  در  افزایش  این  و  باشد  همراه  نیز 
سردسیری، صنایع تبدیلی، پسته، خشکبار و 

کف پوش بیش از دیگر کاالها خواهد بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان نیز در گفت وگو با 
خراسان رضوی گفت: ما اگر کاالیی باکیفیت 
مناسب و قابل رقابت برای عرضه داشته باشیم 
که استانداردهای موجود را رعایت کرده باشد 
در همه جای دنیا امکان فروش و تجارت آن وجود 

دارد و این کاال را نمی توان محدود کرد.
محمدحسین روشنک، تأکید کرد: پاکستان نیز 
از این قاعده مستثنا نیست و ما حتمًا توان حضور 
در این کشور را داریم، کما این که همین حاال نیز 
شرایط خوبی در تجارت با این کشور وجود دارد.

تجارت پاک با پاکستان	 
وی با اشاره به گروه های کاالیی در تجارت با 
پاکستان گفت: در مراودات با کشور پاکستان سه 
حوزه از محصوالت ما وضعیت صادراتی بهتری 
دارد که این سه حوزه جزو صادرات پاک و دارای 
کمترین آلودگی به سوبسیدها و ارزهای خاص 
مانند 4200تومانی بوده اعم از صنایع دستی، 
محصوالت کشاورزی و مصالح ساختمانی و 

محصوالت معدنی .
گفت:  استان  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 

ظرفیت تجارت با پاکستان در حوزه های یاد شده 
باالست و به ویژه در میوه و همچنین کاالهایی 
مانند فوالد خراسان رضوی می توان اقدامات 

قابل توجهی انجام داد.

سهم خراسان رضوی، 20 درصد از کل 	 
تجارت با پاکستان

امان ا... شهنوازی، نایب رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و پاکستان با اشاره به دیدار 
و  کشور  دو  جمهور   روسای  با  گفت وگو  و 
نخست وزیر پاکستان به خراسان رضوی گفت: 
و  پاکستان  کشور  بین  تجاری  هدف گذاری 
ایران در سال پنج میلیارد دالر انجام شده که 
تاکنون توانسته ایم یک میلیارد و 200 میلیون 
دالر آن را محقق کنیم و این رقم در حال افزایش  
و سهم استان خراسان رضوی نیز از کل این رقم 
حدود 20 درصد است. واردات از این کشور نیز 

در سال حدود 400 میلیون دالر است.
وی افزود: پاکستان دارای یک بازار مصرفی 
220 میلیون نفری است که شرایط تجارت 
با آن برای ما از سهولت باالیی برخوردار و راه 
تجارت مبادله ای با تجار این کشور بسیار هموار 
است و ما می توانیم به راحتی با آن ها تجارت 
کاال در مقابل کاال انجام دهیم و از ارز بری 

جلوگیری کنیم.
شهنوازی همچنین در خصوص کاالهای تبادل 
شده بین دو کشور اظهار کرد: عمده کاالهای 
صادراتی ما به این کشور قیر، سیمان، میلگرد، 
محصوالت پتروشیمی مانند حالل، کاشی و 
محصوالت کشاورزی بوده  و واردات نیز از این 

کشور برنج، کنجد، دام زنده و کاغذ است.
وی با اشاره به سهم خراسان رضوی از تجارت 
با پاکستان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی 
یکی از استان های فعال در تجارت با پاکستان 
است و کشمش، میلگرد، سیمان، زیره، زعفران 
و برخی محصوالت کشاورزی این استان به 

پاکستان صادر و در مقابل 70 درصد برنج 
وارداتی از پاکستان در کل کشور به استان 
خراسان رضوی وارد می شود و می توان گفت 
مصرف کننده عمده برنج پاکستانی در کشور ما 

خراسان رضوی است.

اتصال میرجاوه به آسیای میانه با خط آهن	 
و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  نایب 
پاکستان با اشاره به جلسه مشترک سه استان 
شرقی برای گسترش روابط با پاکستان گفت: 
خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 
جنوبی و خراسان رضوی با هدف تحقق پنج 
میلیارد دالر صادرات به کشور پاکستان به صورت 
آزمایشی )پایلوت( در کشور در حال افزایش 
مراودات و راهکارهای عملیاتی آن هستند و یکی 
از تصمیمات مهم این جلسه همکاری و تسریع 
در روند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و 
همچنین ادامه مسیر راه آهن زاهدان-چابهار 
باهدف اتصال بندر چابهار به شمال شرقی کشور، 
آسیای میانه و حتی اروپاست که با تعهد و همکاری 
سه استان شرقی در تأمین کاالی این خط در حال 
انجام است و اگر این اتفاق صورت گیرد گام بلندی 
در توسعه روابط تجاری با پاکستان و همچنین 

کاهش هزینه های آن  برداشته خواهد شد. 

گزارش 

 نوید زنده روحیان

خراسان رضوی بررسی کرد :

ظرفیت های  تجاری و بازرگانی استان با پاکستان

۳اقتصاد
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اخبار

اقتصادی

 قیمت سکه و ارز 
در صرافی های مشهد )8 بهمن 98(

13.600قیمت دالر آمریکا

15.050قیمت یورو

17.300قیمت پوند

3.700قیمت درهم امارات

11.7دینار عراق )غیر رسمی(

175افغانی) غیر رسمی(

4.910.000قیمت سکه بهار آزادی) قدیم(

4.950.000قیمت سکه طرح جدید

2.480.000قیمت نیم سکه

1.440.000قیمت ربع سکه

506.700قیمت هرگرم طالی 18

675.000قیمت هرگرم طالی 24

1576.46قیمت هر اونس طال)دالر(

7.617قیمت هرگرم نقره

مدیرکل امور اتباع استان خبر داد :

 طرح آمایش اتباع خارجی
 تا 24 بهمن تمدید شد 

استانداری  خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: اجرای چهاردهمین طرح آمایش 
و تمدید یک ساله اقامت پناهندگان و اتباع خارجی دارای 
کارت آمایش در این استان تا روز 24 بهمن جاری تمدید 
شد. محمدتقی هاشمی روز گذشته در گفت وگو با ایرنا 
افزود: آن دسته از اتباع خارجی ساکن خراسان رضوی 
که دارای "کارت آمایش ۱۳" بوده و تغییراتی در خانوار 
آن ها ایجادشده می توانند تغییرات صورت گرفته را از 
هم اکنون اعمال و در مرحله ۱4 طرح آمایش شرکت 
کنند.وی ادامه داد: از مزایای "کارت آمایش ۱4" این 
است که اگر تبعه خارجی متقاضی اشتغال باشد، اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی پاسخ گوی 

وی خواهد بود.
استانداری  خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  مدیرکل 
کارت  این  داشتن  همچنین  گفت:  رضوی  خراسان 
برای ثبت نام  دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس، 
مراجعات بانکی و رفت وآمدهای بین شهری در داخل 
کشور ضروری است.وی افزود: اتباع خارجی از هفتم 
بهمن به مدت دوهفته کاری فرصت دارند به ۱4 دفتر 
وابسته به اداره کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
کنند.هاشمی  مراجعه  مشهد  در  رضوی  خراسان 
خاطرنشان کرد: ۱50 هزار نفر از اتباع خارجی در 
استان خراسان رضوی مشمول طرح آمایش هستند.وی 
گفت: در این مرحله از آمایش پناهندگان و اتباع خارجی 
موضوع سالمت و بهداشت آن ها نیز مطرح است لذا پس 

از طی مراحل الزم "کارت سالمت" دریافت می کنند.

همزمان با دهه مبارک فجر 

 افتتاح17 واحد صنعتی و تولیدی با 
سرمایه گذاری 13760 میلیارد ریال 

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
خراســان رضوی از افتتاح 17 واحد صنعتی و تولیدی با 
سرمایه گذاری 13760 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر 

در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، خبر داد.
  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی،"مسعود مهدی زاده مقدم" در 
بازدید از شرکت های فنی مهندسی شهرک فناوری و 
بیوتکنولوژی شمال شرق کشور، اظهار کرد: دهه مبارک 
فجر فرصتی برای یادآوری ارزش های بنیادین انقالب 
اسالمی و آن حماسه ها و ایثارگری هاست و باید تمام تالش 
خود را در جهت پیشرفت و توسعه بیشتر انجام دهیم.وی 
افزود: راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی یکی 
از اولویت ها و برنامه های اصلی ما بوده و هست و در همین 
راستا زیرساخت ها به صورت برنامه ریزی شده انجام شده 
تا صنعتگران دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند 
 و روند شروع کار آن ها با سرعت بیشتری همراه باشد. 
مهدی زاده مقدم ادامه داد: بخش خصوصی حضور 
اثرگذاری در روند سرمایه گذاری ها در شهرک ها و نواحی 
صنعتی دارد و این حضور منجر به تولید و اشتغال زایی برای 
880 نفر شده است.وی خاطرنشان کرد: با حمایت های 
صنعتی  طرح  فجر۱7  مبارک  دهه  در  گرفته  صورت 
و تولیدی با سرمایه گذاری ۱۳760 میلیارد ریال در 
شهرک ها و نواحی صنعتی افتتاح خواهند شد.وی گفت: 
واحدهای صنعتی که در دهه مبارک فجر به بهره برداری 
می رسند در شهرک های صنعتی کاویان، ماشین سازی، 
خیام و چناران هستند که با تولید محصوالتی مانند مقاطع 
فوالدی و میلگرد، پودر آلومینیوم خالص ،تولید شیشه جام 

به روش فلوت فعالیت خود را شروع خواهند کرد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی تشریح کرد: 

جزئیات  وام و زمین ساخت 2 هزار واحد مسکونی درحاشیه مشهد 
جواد حق شــناس، معاون مســکن شــهری بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی در خصوص ســامان دهی حاشیه نشــینان در بخشی 
از شــهرهای چابهار، زاهدان و مشــهد نکاتی را ارائه کرد .وی  در 
خصوص سامان دهی بافت های حاشیه ای مشهد نیز اظهار کرد: 
در مشهد مقررشده است تا بنیاد مسکن برای سامان دهی 2000  
واحد از بافت حاشیه ای کمک کند. در خصوص زمین، مقررشده 

اراضی مدنظر را شــهرداری یــا راه و شهرســازی به بنیــاد معرفی 
کند که  هم اکنون در مرحله شناســایی اراضی هســتیم که بعد از 
شناســایی اراضی، متقاضیان معرفی می شــوند تا سامان دهی و 

نوسازی بافت های حاشیه ای انجام شود.
وی ادامه داد: در مشهد نیز 50 میلیون تومان تسهیالت یارانه ای 
و 20 میلیون تومان بالعوض تعیین شده و  قرار است 2000 واحد 

در بازه زمانی دوساله احداث شود.

80 عضو هیئت علمی جدید، جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد می شوند
مسئول دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد  با اشاره به شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اظهار کرد: از 
میان شرکت کنندگان در فراخوان هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، 80 نفر برگزیده و جذب می شوند.  دکتر علی 
میری دیسفانی در گفت و گو با وب دا اظهار کرد: تاکنون 450 
نفر در فراخوان جذب هیئت علمی این دانشگاه شرکت کرده اند  
که این تعداد تا 20 بهمن ماه 500 نفر برآورد می شود. وی تصریح 
کرد: در این دوره از فراخوان نام نویسی برای جذب و استخدام 
عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه 
ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی، 44 نفر 
در مشهد و بقیه در سایر شهرستان های  زیر پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد مشغول کار خواهند شد. دکتر میری از تشکیل 
کارگروه هسته تحقیق و نظر دهی بررسی صالحیت در سه گروه 
دانش آموختگان کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رزیدنت ها 
خبر داد. وی تصریح کرد: در این هیئت تمام امور مربوط به جذب 
اعضای هیئت علمی نظیر اعالم فراخوان عمومی، شناسایی و 
تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی 
و پژوهشی، تصمیم  گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام 
اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوط، 
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام 
اعضای هیئت علمی، ارائه گزارش های مستمر ساالنه حسب مورد 
به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم و انتخاب 

اعضای هیئت علمی اصلح از بین متقاضیان انجام می شود.

اخبار

 جامعه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

هیچ مورد مشکوکی از ابتال به کرونا گزارش نشده است
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با بیان این که نمونه های ابتال به ویروس جدید 
کرونا در چندین کشور مشاهده شده و بیشتر موارد در کشور چین 
بوده است، تاکید کرد: تاکنون هیچ مورد  مشکوکی از ابتال به این 
ویروس در کشور گزارش نشده اســت. دکتر محمد جعفر صادقی 
در گفت و گو با وب دا با بیان این که هم اکنون در هر کشوری نظام 
مراقبت بیماری های آن کشــور براساس پروتکل علمی برخورد با 
طغیان ها، اپیدمی ها و پاندمی ها برای کنترل این بیماری اقدام 
می کند، اظهار کرد: در کشــور ما نیز با نظــارت و راهبری معاونت 
بهداشــت و مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در تمام پایانه های مرزی کشــور به ویژه 
فرودگاه ها و بنادر بین المللی، پایگاه های مراقبت های بهداشتی 
مرزی با حضور تیــم هایی متشــکل از کارشناســان و متخصصان 

بهداشــت و مبارزه با بیمــاری ها فعال انــد و با تجهیزات مناســب 
هرگونه مورد مشکوک ورودی به کشور را تحت غربالگری و مراقبت 
های الزم قرار می دهند. وی افزود: با شناسایی احتمالی هر مورد 
مشکوک به بیماری یا افراد دارای عالیم، فرد مد نظر تحت تدابیر 
بهداشتی خاص قرار می گیرد و بررسی ها و درمان های الزم انجام 
می شود. وی خاطر نشان کرد: این اصل نه فقط برای این ویروس 
و این بیماری، بلکه سال های سال است در کشور برای پیشگیری 
و کنتــرل بیماری های واگیر بــه ویژه بیماری هــای نوپدید رعایت 
می شــود. دکتر صادقی تاکید کــرد: پیشــگیری از ویروس جدید 
کروناهمانند بســیاری از بیماری های ویروســی مجاری تنفسی، 
بسیار ساده و شامل شست و شوی مکرر دست و صورت با شوینده 
های مناســب، نداشــتن تماس نزدیک با افراد دارای عالیم شــبه 
آنفلوآنزا، پرهیز از دست دادن و روبوسی و در آغوش کشیدن است.
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الیحه بودجه ۱۲۷۹۲  میلیاردی شهرداری به شورا ارائه شد

تهدیدها و فرصت های بودجه ۹۹ از زبان شهردار مشهد  

 شورای شهر

محمد حسام مسلمی

روز گذشته هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای 
شهر مشهد برگزار شد و محمدرضا کالیی شهردار 
مشهد بودجه ســال ۹۹ شهرداری مشــهد را تقدیم 
شورا کرد، عالوه بر این اعضای شورای شهر به بررسی 
چهار دستور کار پرداختند و پس از بحث و بررسی آن 
را تصویب کردند. اصالح و بازنگری برخی مصوبات 
درآمدی شورای شــهر، خرید حداکثر ۹۰ دستگاه 
اتوبوس شــهری و اصالح بندهایــی از مصوبه نحوه 
دریافت و تقســیط مطالبات شــهرداری از اشخاص 
حقیقی و حقوقــی از جمله  مــواردی بود کــه در این 

جلسه تصویب شد.

وقت تسویه حساب  با استفاده از ابزارهای 	 
غیراخالقی و غیرمنصفانه نیست

به گزارش »خراســان رضوی«، محمدرضا حیدری 
رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه ضمن 
تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س(، گزارشی از سفر اخیر جمعی از اعضای شورای 
شــهر و مدیران شــهری به مناطق ســیل زده استان 
سیستان و بلوچســتان ارائه کرد و گفت: شهرداری 
مشهد مسئولیت سامان دهی و انجام اقدامات الزم 
برای بازسازی برخی مســیرها و جاده های تخریب 
شــده را عهــده دار شــده اســت .وی در بخــش مرور 
مناسبت های هفته نیز به آغاز دهه مبارک فجر اشاره 
کرد و گفــت: در تاریخ مبــارزات ملت های مختلف، 
مردم ما اســتقبال بی نظیری از رهبر خود داشــتند 
ولی نکته بارز تر این روز، اولین ســخنرانی امام)ره( 
در بهشــت زهرا)س( بود که نکته کلیدی سرتاســر 
آن، »اراده ملی« است. حیدری یادآور شد: این روزها 
کشور به سمت  اتفاق بزرگ و مهمی در عرصه سیاسی 
در حال حرکت بوده و لذا بازخوانی این سخنان بسیار 
مهم اســت. موضوع مشــارکت فعال و رقابتی بودن 
انتخابات و اعمال اراده ملی، یکی از ابزارهای اقتدار 
و قدرت ملی است که امیدواریم در عرصه انتخابات 
اتفاق بیفتد. وی افزود: در شــرایط فعلی کشور و در 
شرایطی که کشور در ابعاد مختلف با تهدیدات جدی 
روبه روست و در داخل هم مردم با فشارهای معیشتی 
مواجه هستند، یکی از مهم ترین نکات، تقویت اتحاد، 
انسجام و وحدت و همدلی است؛ این مهم، الزامات 
بسیاری دارد، الزاماتی که با حرف محقق نمی شود و 
همه باید آن را مورد توجه قرار دهیم. حیدری گفت: 
مدیریت شهری مشهد و شهرداری در حال فعالیت و 
تالش  هستند و به اعتقاد افراد منصفی که از بیرون ، 
عملکرد مدیریت شهری را رصد می کنند، کار خود 
را به بهترین شــکل انجــام  می دهند. شــرایط امروز 
مشــهد در ابعاد مختلف، نسبت به ســایر شهرهای 
کشور منحصربه فرد اســت ولی این سخن به معنی 
نبود اشــکال و نقص نیســت. وی افزود: متاســفانه 
ضعف ها و روندهایی که باید مسیر قانونی خود را طی 
کنند، وارد فضاهای اجتماعی و رسانه ای می شوند و 
همین موضوع امید و اعتماد و نشــاط مردم را نشانه 
می گیــرد، چنیــن اقداماتــی از ســوی افرادی ســر 
می زند که باورمند به وحدت و همدلی نیستند. وی 
تصریح کرد: ابزارها، امکانات و تصمیمات شــورای 
پنجم شهر مشهد در زمینه شفافیت، انضباط مالی 
و ... منحصر به فرد است و برای اجرایی شدن آن ها 
نیازمند زمان و فراهم آمدن سازوکارهای مشخص 
هســتیم. رئیس شــورای شــهر مشــهد تاکید کرد: 

فضای مجازی کارکردهای مثبت و منفی بســیاری 
دارد ولی اتفاقاتی در این بستر رخ می دهد که امید و 
نشاط مردم را نشانه گرفته است، آن هم در شرایطی 
که به ســمت برگزاری باشــکوه مراســم دهــه فجر و 
انتخابات اســفندماه می رویم. حیدری اظهارکرد: 
در چنیــن شــرایطی، نامــه  محرمانــه ای در فضــای 
رسانه ای منتشر یا مشخصات مدیری که در مرحله 
بازپرســی به دســتگاه قضایی فراخوانده می شود و 
فهرســت اتهاماتی که هنوز به کیفرخواست تبدیل 
نشده، منتشر و پس از آن برای مدیریت شهری خط و 
نشان کشیده می شود. وی افزود: از سوی دیگر برای 
مدیری که در بدنه شهرداری مستقر و در حال خدمت 
است، بر مبنای منافع اقتصادی و سیاسی عده ای، 
هرروز فضاســازی می شــود. وی ضمن قدردانی از 
اقدامات دســتگاه قضایی درخصوص سالم ســازی 
این فضا، گفت: همه باید در این مسیر گام بردارند و 
از هرگونه فضاسازی، تخریب و جریان سازی فاصله 
بگیرند تا به سمت اصالح برویم. وی با تاکید بر این که 
اولویت نخست ما باید تقویت و حفظ انسجام و همدلی 
باشد، گفت: دشمنان ما، ایران و جمهوری اسالمی 
را هــدف قرارداده انــد و تنها بــه دنبال خواســته ها 
و مطامع خود هســتند پس باید به ســمت انســجام 
درونــی برویم. رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت: 
ضمن تشکر از شــهردار و مدیران شهری، خواستار 
تقویت مراقبت هــا و کنترل های درونی هســتیم تا 
نیازی به نظارت بیرونی نباشد و آن چه را که پیش رو 
داریم، با همدلی و مشارکت و تعامل، در عین وجود 
مرزبندی های فکری و سیاســی جلــو ببریم چراکه 
همه ما در دفاع از نظام جمهوری اسالمی و تمامیت 
ارضی کشور مشترک هستیم. وی افزود: امروز وقت 
تسویه حســاب  با اســتفاده از ابزارهای غیراخالقی 
و غیرمنصفانــه نیســت؛ دلیــل چنیــن برخوردها و 
رفتارهایــی را نمی دانیــم و امیدواریــم بــا اصالح و 
بازســازی امور در جهت اهداف انقــالب، گام های 

اساسی برداریم.
بتول گندمــی رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه 
شورای شهر مشهد نیز در نطق پیش از دستور خود، 
ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س(، گفت: ای کاش، مدیران عالیه کشور، صدای 
نیک خواهان این سرزمین را بشنوند و درهای بسته 
را باز کنند. پرواضح است که دشمن غاصب و ظالم، 
بدخواه ماســت وبه  دنبال ایجاد گسل، بین بخشی 
از مردم و نظام است. پس مدیران عالی نظام بیایند 
و فکری به حال گســل ها کنند. مــا اصالح طلبیم و 
دل درگرو همیــن آب و خــاک داریم. چــرا درها باز 
نمی شــوند؟ چرا رواداری ما با مردم کم است؟ چرا 
انتخاباتی که می تواند ســمبل آغوش باز حاکمیت 

به سوی مردم باشد، بسته تر می شود؟ مگر می شود 
کشــور را با یک گرایش فکری مدیریت کرد؟ تجربه 
بد مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم، آگاه مان نکرد؟
وی در ادامه با مرور اقدامات شاخص مدیریت شهری 
در دوره فعلی گفت: مدیریت شهری مشهد در دوره 
فعلی، بــا وجود حاشــیه هایی که برایش ســاختند، 
حمله هایی که به آن کردنــد، تاخت وتازهایی که به 

آن شده، همچنان در سراسر کشور، پیشتاز است.
ضرورت توجــه به جایــگاه زنــان در مدیریت ارشــد 
شــهرداری نیز بخش دیگری از نطــق بتول گندمی 
بود. او همچنین در ادامه نطق خویش گفت: برخی 
جریان هــای سیاســی، گویــا بــا وجود شکســت در 
اردیبهشــت ۹6، نمی خواهنــد ِکشــتی مدیریــت 
شــهری طی ســال های ۹6 تا ۱4۰۰، برای آن چه 
وعده کرده است، به سالمت به سرمنزل مقصودش 
برسد. تنها چهار ماه از آغاز کار شورای پنجم، با انرژی 
و عزم فوق العاده باال گذشته بود، که غائله دی ۹6 را 
از صحن همین میدان شهدا شــروع کردند. آن قدر 
آش آن فتنه شان شور شــد که از دست خودشان هم 
در رفت. وی افزود: جلسه تشکیل دادند. در فضای 
مجازی، اتهامات رنگارنگ نصیــب این و آن کردند. 
اتفاقا همان هایی را که بیشــتر انگیزه کار داشتند، 
بیشــتر هدف تهمت های خود قــرار دادند. کســی 
هم ککش نگزید که این ســیل اتهامات، چگونه زده 
می شود. چگونه می شــود که یک جریان سیاسی با 
حاشــیه امن صددرصدی، هر چــه را در مخیله اش 
می گذرد، بر زبان می آورد؟او بخش پایانی نطق خود 
را نیز این گونه بیان کرد: دوره پوپولیســم گذشــته. 
من از عملکــرد مدیری پشــتیبانی و دفــاع می کنم 
که پاک دســت و ســالم باشــد، متخصص باشــد، به 
قانون و نظام کشورش، پایبند باشد. اهل کار باشد و 
اندیشه اش، اصالحی باشد. من به مدیر محافظه کار 
رای ندادم. برای من، امروز، مدیر کارآمد اصالح طلب 

در چارچوب جمهوری اسالمی مهم است که نگران 
فردای صندلی امروزش نباشد.

بودجه سال ۹۹ شهرداری روی میز شورا	 
در اولین دستور کار شورا، محمدرضا کالیی شهردار 
مشــهد با حضور در صحن علنی، بودجه ۱2 هزار و 
7۹2 میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری مشهد را 
تقدیم شورای اسالمی شهر مشهد کرد. وی در این 
جلســه گفت: ماموریت اساســی بودجه ۹۹ تحقق 
مضامین راهبردی برنامه عملیاتی میان مدت ۹7-
۱4۰۰ است، برنامه میان مدت با توجه به مطالعات 
فراوان و تاکیدات مدیریت شــهری، برای ما اولویت 
دارد و تالش داریم بر اساس وعده و برنامه پیشین که 
جزئیات و برش های آن قبال اعالم شده پیش برویم 
لذا قصور و تاخیــری در این زمینه پذیرفته نیســت. 
کالیی با بیــان این کــه تهدیدهایی بر بودجه ســال 
۹۹ شهرداری مشهد حاکم است، اظهار کرد: الیحه 
درآمدهای پایدار شهری در مجلس در دست بررسی 
است، باتوجه به نامشخص بودن خروجی این الیحه، 
ممکن اســت تبعاتی برای ما داشته باشد و این نکته 
یکی از تهدیدات اصلی بودجه را تشــکیل می دهد. 
وی افزود: موضوع دیگر تهدیدآمیز برای بودجه ۹۹، 
تورم حاکم بر جامعه و توســعه زیرساخت هاست که 
سبب افزایش بودجه نگه داشت شــهر خواهد شد. 
وی تصریــح کرد: خــط قرمز ما حفظ نســبت ۳۰ به 
7۰ بودجه جاری به عمرانی است، هرچند منطبق 
بر قانون مجــاز به صرف 6۰ درصــد بودجه در حوزه 
جاری هســتیم. نبود ثبات اقتصــادی و پیش بینی 
افزایش تــورم و تاثیرات آن در حقوق و دســتمزد نیز 
موضوع دیگری بود که کالیی از آن به عنوان تهدید و 
نگرانی در حوزه بودجه جاری یاد کرد. وی تاکید کرد: 
همچنین ناآگاهی از وصول حقوق و اعتبارات قانونی 
شهرداری از سوی دولت هم موضوع دیگری است که 

سبب نگرانی ما خواهد بود. شهردار مشهد در ادامه 
به فرصت های بودجه ۹۹ اشاره کرد و گفت: اجرای 
طــرح برش های منطقــه ای کــه در اختیــار مدیران 
قرار گرفتــه، تلفیــق بودجــه و اختیار کــردن منابع 
بیشــتر در حوزه اقتصادی، پیش بینــی درآمدهای 
منطبق بر طرح های جامع و تفصیلی و افزایش سهم 
تامین مالی بــا الگوهای جدید مبتنی بــر واگذاری 
دارایی های مالی و سرمایه ای از فرصت هایی است 
کــه  در اختیــار مــا قــرار دارد. پایبندی بــه پرداخت 
بدهی و تسویه بدهی های معوق نیز امکان واگذاری 
دارایی هــای مالی و رویکــرد به ســمت تامین مالی 
مبتنی بر بدهی برای خدمات و درآمد پایدار را برای 
شــهرداری فراهم کــرده اســت. کالیــی، تکمیل و 
پایان بســیاری از پروژه های عمرانی در سال ۹۹ را 
از دیگر فرصت های بودجه ای شــهرداری بیان کرد 
وافــزود: وصــول ســهم دولــت در بازپرداخت اصل 
و ســود تســهیالت و بروز نتایج اولیه دفاتر تســهیل 
گری محالت نیز می تواند در سال ۹۹ فرصت های 
مناسبی را در اختیار شهرداری قرار دهد.وی یادآور 
شد: در بخش منابع بودجه، رقم کل منابع ۱2 هزار و 
7۹2 میلیاردتومان است که ۵۹47 میلیارد تومان 
آن مربوط به درآمدهای عمومی و ۳2۵۱  میلیارد از 
محل واگذاری دارایی های سرمایه ای تامین خواهد 
شد. عالوه بر این ۳۵۹4 میلیارد نیز سهم واگذاری 
دارایی های مالی بوده است. بخش مصارف نیز ۱۱ 
هزار و ۸72 میلیارد تومان اســت که ۹2۰ میلیارد 
تومان برای انتقال به سال بعد خواهد بود. در بخش 
منابع،  بیشترین سهم از درآمد عمومی است و در کل 
بودجــه 2۹.6 درصد اعتبار جــاری و 7۰.4 درصد 

اعتبارات عمرانی لحاظ شده است.

تغییر در مصوبات درآمدی	 
در ادامــه شــورا به بررســی دومین دســتور کار خود 
با موضوع اصــالح و بازنگــری تعــدادی از مصوبات 
درآمدی شورای اسالمی شهر مشــهد پرداخت. بر 
این اساس برخی از مصوبات درآمدی شورای شهر 
مشهد، برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹، در ۱۳ بند 

پیوست اصالح و  بازنگری  شد و به تصویب رسید.
بتول گندمــی رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه 
شورای شهربا بیان این که بررسی این الیحه حدود 
6 ماه زمان بــرد ، افــزود: آخرین بازنگری اساســی 
که دربــاره مصوبات درآمدی صــورت گرفته مربوط 
به سال ۹۵ اســت، از آن زمان ما مصوبات را اصالح 
نکردیم و اتفاقی رخ نداده است.همچنین رضا خواجه 
نائینی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد نیز 
درباره این موضوع اظهارکرد: اولین  نکته ای که در 
این الیحه وجود دارد بحث شــفافیت و ساده سازی 

صدور پروانه است، عالوه بر این با اصالح و بازنگری 
توازن بخشــی بین مناطق برخوردار و کم برخوردار 
در حوزه درآمدی صورت گرفته است، ضمن این که 
با این توازن با ضریب هایی که اعمال می شود شاهد 
رونق ساخت و ساز در مناطق کم برخوردار خواهیم 
بود.گندمی همچنین در حاشیه این جلسه و در پاسخ 
به سوال »خراسان رضوی« مبنی بر این که اگر مصوبه 
بازنگری و اصالح مصوبات درآمدی در مجموع باعث 
افزایش قیمت ها ی ساختمان می شــود، آیا در این 
شــرایط اقتصادی تصویب آن به صالح بود؟ گفت: 
شــهر برای اداره نیــاز به منابــع دارد، دربــاره ایجاد 
خیلی از زیر ساخت ها اگر تعلل کنیم هزینه سنگینی 
بر دوش شهروندان خواهد گذاشت، تمام تالش ما 
این است که این افزایش زیاد نباشد و به گونه ای  هم 
نباشد که باعث ضرر اقتصادی در حوزه ساخت و ساز و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. وی افزود: از آن 
طرف آن چه مهم است این که در حوزه های درآمدی 
پنج گانه که به طور خاص مناطق 4 و ۵ کم برخوردار 
هستند مصوبه ای باشد که تحمیل بار اضافی نباشد، 
مهم ترین نکته این اســت که ما به دنبال زیان کردن 
بخش خصوصی نیســتیم، اما ســوال اساســی این 
است که سهم شهرداری از ساخت و ساز باید چقدر 
باشــد؟ 6 درصد؟ 7 درصــد؟ ۱۰ درصــد؟ اعداد و 
ارقام کارشناسی دقیقی که به دســت آمد به عنوان 
نقطه بهینه  بود، ضمن این که در نحوه محاسبه این 
نقطه بهینه اختالف نظر بود و این افزایش اگر یک یا 
2 درصدی یا بیشتر هم باشد هنوز به گونه ای است 
که نقطه بهینه را هم برای مردم و هم برای شهرداری 
کنترل می کند، همچنین سهم سود آن ها )سرمایه 
گذاران( دچار آســیب جدی نمی شــود. وی اظهار 
کرد: شهری با این ویژگی ها درآمدهای خاص خود 
را می طلبد و مصوباتی که در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب می رسد نگران کننده است و ما باید چاره 
اندیشــی می کردیم، ضمن این کــه در جاهایی هم 

مشوق هایی را در نظر گرفتیم.
اصالح بندهایــی از مصوبه نحوه دریافت و تقســیط 
مطالبات شهرداری از اشــخاص حقیقی و حقوقی 
نیز دیگر مصوبه جلسه روز گذشته شورا بود که رضا 
خواجه نائینی معاون شهردار درباره آن گفت: ارائه 
این الیحه بیشتر جنبه حمایتی از ارباب رجوع دارد، 
همچنین بر اساس اصالحاتی که صورت گرفته نگاه 

ویژه ای به قشرهای آسیب پذیر جامعه دارد.
تعیین تکلیف قــرارداد پــروژه مشــاركتی تجاری-
پاركینگ طبقاتی عمومی ۱7 شهریور )آسمان ۱( 

نیز دستور کار بعدی شورا بود که به تصویب رسید. 

موافقت با خرید حداکثر ۹0 دستگاه اتوبوس	 
موافقت بــا خریــد اتوبوس از شــرکت پیشــرو دیزل 
نیز مصوبه دیگر این جلســه بود که بر اســاس آن »به 
شــهرداری مشــهد اجازه داده می شــود، به منظور 
جبران بخشی از کمبود و نوســازی ناوگان فرسوده 
اتوبوسرانی برای بهبود عبور و مرور شهری و تشویق 
شهروندان به اســتفاده از حمل و نقل همگانی و در 
راستای کاهش آلودگی هوا، نسبت به خرید حداکثر 
۹۰ دستگاه اتوبوس شهری از شرکت پیشرو دیزل 
آسیا به مبلغ کل ۱4۸۵ میلیارد ریال، از طریق تهاتر 
بدهی شرکت مذکور به بانک تجارت )در اجرای جزء 
)2( بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل 
کشور و آیین نامه های اجرایی آن( به میزان ۸۰ درصد 
مبلغ و پرداخت الباقی مبلــغ به صورت نقد، مطابق 

قرارداد و مشخصات فنی اقدام نماید.«
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برنامه های عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا)س( با برگزاری اجتماع 
باشــکوه عزاداران همراه خواهد بود. این مراســم ســاعت ۹ صبــح فردا از 
میدان شهدا آغاز خواهد شد و هیئت های مذهبی و زائران و مجاوران مسیر 
میدان شــهدا تا حرم مطهر رضوی را طی می کنند و برای عرض تسلیت به 
امام هشــتم)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف می شــوند. در این ایام هیئت 
های مذهبــی و مجموعه های فرهنگی و مذهبی شــهر مشــهد ویژه برنامه 
های عزاداری خواهند داشت و همچون همیشه، حرم مطهر رضوی کانون 

برگزاری این برنامه ها خواهد بود.

برنامه های عزاداری در حرم مطهر رضوی	 
حجت االسالم والمسلمین »حسین شریعتی نژاد« معاون تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی در تشریح ویژه برنامه های عزاداری حرم مطهر رضوی 
در ایام فاطمیه اظهار کرد : در ویژه برنامه شــب شهادت این بانوی بزرگوار 
که شامگاه سه شنبه ۸ بهمن ماه )امشب( برگزار می شود، حجت االسالم 
والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری به ایراد ســخنرانی می پردازد و 
مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت مدیحه سرایی و روضه خوانی 

خواهند کرد. 

برنامه روز شهادت نیز از ساعت ۹:45 صبح چهار  شنبه )فردا( در رواق امام 
خمینی)ره( برگزار می  شود. در این برنامه آیت ا... سید احمدعلم الهدی، 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی به سخنرانی و مقتل  خوانی خواهند 

پرداخت.

سخنرانی برای زائران غیرایرانی	 
شریعتی نژاد تصریح کرد: ویژه برنامه های سخنرانی برای زائران غیرایرانی به 
زبان های »عربی« و »اردو« در رواق های »دارالرحمه« و »غدیر« با موضوع تبیین 
ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا)س( از سوی مدیریت امور زائران غیرایرانی 

آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است.

مراسم عزاداری در حوزه علمیه خراسان	 
صبح فردا حوزه علمیه خراسان نیز مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( را در مدرســه علمیه آیت ا... خویی برگزار خواهد کرد. به گزارش 
روابط عمومی حوزه علمیه خراســان، این مراسم از ســاعت 7:30 تا ۹:30 
برگزار می شود و حجت االسالم و المسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران 

سخنران این محفل خواهد بود.

برپایی نمایشگاه »یاس کبود«	 
در ایــام فاطمیه، نمایشــگاه »یاس کبــود« نیــز در بولوار توس مشــهد میزبان 
شــهروندان اســت. این نمایشــگاه که نبش توس 67 برپا شــده، تا روز جمعه 
دایر خواهد بود. نمایشــگاه »یاس کبود« با مشــارکت مرکــز فرهنگی مکتب 
الحســین )ع(، مســجد محــوری و پایــگاه حضــرت ابوالفضــل )ع(، ســتاد 
برگــزاری خیمةالزهــرا)س( و جوانــان شــهرک امام علــی)ع( برپا شــده وتا 
ظهرجمعه۱۱بهمن آماده بازدید شهروندان است. نمایشگاه یاس کبود امروز 
و پنج شنبه از ساعت ۱6 تا 2۱:30 و فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت 

زهرا )س( از صبح تا ساعت 24 آماده بازدید عالقه مندان خواهد بود.

اعالم برنامه های عزاداری شهادت حضرت زهرا)س( در مشهد مقدس

صبح فردا اجتماع عزاداران فاطمی در میدان شهدا

برنامه تحول اقتصادی و رونق تولید در ســال ۹۸، از اســتانی 
آغاز شــده اســت که ملقب به پایتخــت فرهنگی جهان اســالم 
است.  تجربه گران سنگ و موفقی که استاندار عمل گرا، جناب 
آقای مهندس رزم حســینی، در کرمان و قلعه گنج داشته اند، 
هم اکنون سرمایه ای برای سرآغاز یک برنامه جامع اقتصادی 
فرهنگی، در اســتان پهناور خراســان اســت. یکی از فرازهای 
بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، توجه به منابع عظیم و بالقوه 
اقتصادی اســت که این منابع، با فکر جوان و امیدوار به آینده، 
به فعلیت می رسد. استان خراســان رضوی، آماده یک جهش 
اقتصادی است و استاندار خراسان، عمل گرایانه  و معمارانه، 

مدیریت کالن این تحول اقتصادی را راهبری می کنند.
در تاریخ فکر اجتماعی- اخالقی، چالشی میان دوگانه فضیلت 
و سعادت وجود داشــته و آن چه معروف است، رواقیون، نظریه 
پرداز  فضیلت و اپیکوریان، نظریه پرداز سعادت بوده اند و جمع 
میان فضیلت و ســعادت، از دغدغه های همیشــگی متفکران 
فلســفه اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت. در دوران معاصر، 
امام رضــا )ع(، تنها الگــوی معرفتی بــرای وصول بــه فضیلت 
نیســتند، بلکه عالوه بر آن، الگوی هدایت و وصول به سعادت 
دنیوی و اخروی نیز هســتند.  امام رضا )ع(، نــه تنها امام گفت 
وگو و آزادگی بلکه امــام تالش و جهاد اقتصادی و ســرزندگی 
و پیشرفت نیز هســتند. مشــهد الرضا )ع( که مفتخر به برکات 
معنــوی و فرهنگی وجود مضجع شــریف امام رضا )ع( اســت، 
زمانی می تواند حــق همجواری این امام همــام را ادا کند و امر 
حضرت )ع( را احیا کند  که میراث معرفتی و  سنت و سیره اهل 
بیت )علیهم السالم( را به نیکویی حفاظت کند و جریان تالش 
و جهاد اقتصادی و پیشرفت  در سطوح مختلف را محقق سازد.
عرصه های فرهنگی مشهد که می تواند الگوی جهان اسالم 

شود، چه ساحاتی را در بر می گیرد؟
دین اســالم، در بســتری از مناســبات انســانی ظهــور کرد که 
تبادالت اقتصــادی، جزو روابط پایدار انســانی آن بود. ســیره 
عملی اهل بیت ) علیهم الســالم( و پیشــوایان دینی نیز بیانگر 
ارزش کار و تــالش اقتصادی اســت.وجه بارز نــگاه اقتصادی 
در تفکر اسالمی، تاکید بر عدالت توزیعی و  فرصت های برابر  
شهروندان برای بهره بردن از مواهب طبیعی و سرمایه گذاری 

و خلق ثروت است.
عدالت، یکی از مصالح عمده و اغراض شریعت است که احکام 
الهی، تابع آن اســت. نگاه متفکــران اجتماعی و سیاســی، به 
مفهوم عدالت، در طول تاریخ، متغیر بوده است. در تئوری های 
سیاســی و اجتماعی، جنبه های جدیدی از عدالت، به تناسب 
تحوالت اجتماعــی  نیز ظهور یافته اســت و اقتضائــات بومی و 
شــرایط محیطی متفاوت، نحوه تحقق عدالت در میان جوامع 

را متنوع ساخته است.
موانع تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اقتصادی _ فرهنگی 

خراسان چیست؟
تنوع کنشگران و بازیگران اقتصادی و فرهنگی در مشهد، طیف 
های مختلف فکری و خرده فرهنگ های متنوع و گاه متعارض 
را شکل داده اند که پیشــبرد یک برنامه جامع و همه جانبه و با 
مشارکت همگانی را دشوار و گاه محال ساخته است.اختالف 
منظرهای مختلف اقتصادی و فرهنگی، قله های هرم  موازی و 
رقیب را شکل داده که این اختالف، نه تنها  در ارائه راه حل های 
مختلف، آشکار می شود بلکه صورت بندی خود مسائل نیز دچار 

تفسیرهای متنوع و متفاوت می شود.
ســاختار این هرم هــای رقیب، طی چهــار دهه گذشــته، خود 
مانعی برای تحقق راهبردهــای بنیادین اقتصادی_ فرهنگی 

شده است.
راه برون رفت از این اختالف رویکردها، ایجاد شبکه جامع مسائل 
بنیادین اقتصادی فرهنگی، در قاعده این هرم هاست که قلب ایده  

"مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی" را تشکیل می دهد.
بازیگران اصلی این هرم ها، مثلث نهاد نمایندگان و کارگزاران 
حکومت، نهاد کنشگران فرهنگی و نهاد کنشگران اقتصادی و 
کارآفرینان هستند. رویکرد مردمی و روزآمد، برای برون رفت 
اقتصاد از تعارض منافع ســاختارهای هرم، توجه به مشارکت 

جمعی و بهره گیری از خرد جمعی این سه نهاد است.
بهره وری اقتصادی محلی و بومی و خلق ثروت، منوط به تشکیل 
ابرشرکت هایی است که سبد سرمایه کالن را با نگاه محلی و خرد 
راهبری کنند  و سه نهاد مذکور، حمایت و صیانت از دستاوردهای 
آن را در مقابل اختالفات مبنایی فعاالن اقتصادی و فرهنگی و آیین 
نامه های ناکارآمد ، به عهده گیرند.فرهنگ نه تنها در ایجاد وفاق 
میان کنشگران اقتصادی، نقش ویژه ای به عهده دارد، بلکه تنها در 
یک بستر آرام  و متعادل و در فضای پیشرفت فرهنگی است که هر 
نوع برنامه توسعه اقتصادی، می تواند به نتیجه مطلوب دست یابد.
توسعه فرهنگی، نه تنها در مرحله شروع برنامه مثلث اقتصادی، 
نقش برانگیزانندگی و ایجاد وفــاق  دارد، بلکه در ادامه، با تغییر 
عادت های نادرســت اقتصادی _ فرهنگی و ایجــاد هم افزایی و 

هویت واحد، نقش شتاب دهندگی فرهنگ، نمایان می شود.
معین های فرهنگــی این برنامــه جامع اقتصادی، شــوراهای 
فرهنگ عمومی، اصحاب فرهنگ و هنر و کارگزاران فرهنگی 

استان خواهند بود.
شوراهای فرهنگ عمومی که سیاست گذاری کالن فرهنگی 
شهرهای استان را به عهده دارند، می توانند عرصه خرد جمعی 

برای پیشبرد و تحقق مراحل این برنامه باشند.
اصحاب فرهنگ و هنر، به مثابه مرجعیت فکری طیف  گسترده 
ای از مردم، نقش فرهنگ ســازی اقتصادی را به عهده دارند و 
تغییر گفتمان مردم از "فرد محوری" به "خلق ثروت جمعی" ، از 

کارکردهای تریبون های فرهنگی خواهد بود.
ظرفیت نمایــش نامه، فیلم هــای کوتاه و بلند، شــعر و ادبیات، 
تصویر گری، مجسمه سازی و عکاســی، می تواند اقتضائات و 

روش های فرهنگی برای تغییر گفتمان مردم را راهبری کند.
بحران آب، مشکالت حاشیه نشینی شــهرها، کودکان کار و بی 
سرپرست و اعتیاد، نشانه  بیماری های اقتصادی - فرهنگی است 
و مشــارکت جمعی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رســانه برای 
شکل دادن به "گفتمان نجات" و  ایجاد عزم عمومی برای کاهش 
این آسیب ها، به شکل جزء به جزء، از  شاخص های گام فرهنگی  
این برنامه و  موفقیت مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، خواهد بود.

در پردیس هویزه مشهد و به یاد شهید مدافع حرم، جواد جهانی

مستند »جهان جواد« رونمایی می شود
مستند »جهان جواد« که روایتی درباره شهید مدافع حرم جواد جهانی است، صبح پنج شنبه در 
پردیس سینمایی هویزه مشهد رونمایی و اکران می شود.  مستند »جهان جواد« در روایتی ساده 

و صمیمی تالش کرده بخش هایی از زندگی و جهاد این شهید مدافع حرم را به تصویر بکشد. 
 در این اثر که بخش قابل توجهی از آن را تصاویر مســتند مرتبط با این شــهید در ســوریه تشکیل 
می دهد، دو همرزم آن شــهید از جمله مداح اهل بیت حاج »احمد واعظی« که در سوریه همراه 
او بوده اند، در خاطراتی شــنیدنی لحظات شهادت شــهید جواد جهانی در منطقه حلب سوریه 
را روایت می کنند. شــهید جــواد جهانی از مدافعــان ایرانی و مشــهدی تیپ فاطمیــون بود که 

22آبان۹5 در منطقه عملیاتی حلب سوریه به شهادت رسید. 
مستند »جهان جواد« توسط موسسه فرهنگی هنری خراسان، آخرین خبر و کانون بسیج رسانه 
شهیدان جهانی و سیدی تهیه شده است. این مستند پنج شنبه ۱0 بهمن ۹۸ ساعت ۹:30 طی 
مراســمی با حضور خانواده و همرزمان این شهید در پردیس ســینمایی هویزه اکران و رونمایی 

خواهد شد.

فهرست اولیه 20 نفره حامیان قالیباف برای حوزه انتخابیه مشهد
جمعیت پیشــرفت وعدالت خراســان رضــوی  فهرســت 20 نفره 
نامزدهای مد نظر خود را برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت منتشر 
کرد. این جمعیت که به عنوان حامیان قالیباف فعالیت دارد، در این 
بیانیه اعالم کرد : این جمعیت در راستای بیانیه گام دوم انقالب و 
نصب العین قرار دادن منویات مقام معظــم رهبری، طی برگزاری 
چندین جلســه همفکری با نخبگان، فعاالن سیاسی و اجتماعی، 
همچنین اعضای شورای مرکزی حامیان مردمی دکتر قالیباف در 

استان و در نهایت براساس دیدگاه تشکیالتی خود مبنی بر ایجاد 
مجلس نو، که مجلسی والیی، جوان، کارآمد، متخصص، متعهد، 
قوی و توانمند خواهد بود، ضمن در نظر داشتن نظرات فرهیختگان، 
رزومه حدود 60 نفر از افراد ثبت نامی را مورد بررسی قرار داده و با در 
نظر داشتن حضور حداکثری مردم لیست 20 نفره خود را تعیین کرد 
که ان شاءا... با تشکیل جلسات آینده، این لیست به ۱0 نفر تقلیل 

می یابد و در نهایت به لیست نهایی 5 نفره خواهد رسید.

موضع جبهه آرمان خواهان واقع بین درباره فرایند وحدت جریان انقالبی
جبهه آرمان خواهان واقع بین با انتشــار بیانیــه ای، موضع خود 
را درباره فراینــد وحدت جریان انقالبی بــرای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده است : 
»به رغم انتقادات جدی و فراوانی که به سازوکار وحدت داشتیم، 
آن را اولویت داده و تمام تالش خود را برای اصالح اشکاالت و رفع 
ابهامات موجود و ایجاد سازوکاری منطقی و قابل دفاع قرار دادیم 
و به جای سکوت و کناره گیری یا سایر اقدامات ممکن همت خود را 
بر حضور وتعامل مشفقانه و اصالح مشکالت قرار دادیم. اشکاالت 
بنیادینی که مکتوب و شفاهی در جلسات متعدد در این مدت به 
متولیان امر متذکر شدیم«.متوازن نبودن ساز و کار وحدت و بی 
طرفی نسبت به افراد و گروه ها، نادیده گرفتن بخش قابل توجهی 
از فعاالن فرهنگی اجتماعی مشــهد، شــفاف نبــودن مصوبات 

جلسات غیر از برخی موارد مصوب خارج از جمع اصلی)شورای 
مرکزی(، پاسخ گو نبودن به سواالت و شبهات موجود و همچنین 
محقق نشدن وعده تشکیل مجمع عمومی بی طرف و فراگیر از 
جمله انتقادات مطرح شده از سوی جبهه آرمان خواهان درباره 
فرایند وحدت اســت که در این بیانیه ذکر شــده است. همچنین 
در ادامه آن آمده اســت : »آن چه جبهه آرمان خواهان واقع بین از 
ابتدا دنبال می کرد که ایجاد سازوکاری شفاف، بی طرف، فراگیر 
و مبتنی بر عقالنیــت انقالبی بــود، منتفی اســت... . لذا ضمن 
بهره مندی از تمامی قابلیت ها و ظرفیت های مشــروع و قانونی 
تشکیالت و همراهان آن برای انتخاباتی حماسی و پرشور و حضور 
حداکثری در تحقق بیانیه گام دوم اقدامات بایســته و شایسته را 

انجام خواهیم داد«.

ارشد نظامی ارتش :

اجازه هیچ تعرضی را به دشمنان نخواهیم داد
ارشــد نظامی ارتش در منطقه شــمال شرق کشــور گفت: وظیفه 
اصلی ما رصد دشمنان و ترفند های آن هاست و اجازه هیچ تعرضی 
را به دشمنان در تمام مرزهای کشور نخواهیم داد. به گزارش روابط 
عمومی قرارگاه منطقه ای شمال شرق، امیر سرتیپ دوم ستاد »رضا 
آذریان« در کمیته ســتاد دهه فجر با اشــاره به آمادگی بسیار خوب 
ارتش و نیروهای مسلح تصریح کرد : آمریکا و دشمنان از سلطنت 

طلب ها و فتنه گران حمایــت می کنند اما هیچ گاه نتوانســتند به 
اهداف خود برسند و همیشه شکست خورده اند. امیر آذریان درباره 
نقش ارتش در پیروزی انقالب اسالمی نیز اظهار کرد : ارتش و نیروی 
هوایی با پیوستن به انقالب تاثیرات خوبی در روند پیروزی انقالب 
گذاشــت و از همان ابتدای انقالب در کنار مردم بود. در این جلسه 
مهم ترین اقدامات کمیته مراسم بزرگداشت دهه فجر بررسی شد. 

پویش اهدای کتاب های دفاتر 
مدیران استان

اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی، 
با هــدف ترویج فرهنــگ اهدای كتاب و گســترش 
مشــاركت همگانــی در حمایــت از كتابخانه های 
عمومــی، تقویــت مخــازن و غنــی ســازی منابــع 
اطالعاتــی كتابخانه ها پویش ملــی اهدای كتاب، 

اهدای آگاهی را آغاز کرده است. 
به گــزارش روابــط عمومــی ایــن اداره کل، این 
پویش بــا شــعار #كتاب_خواندنی_اســت_نه_
تزیینی در استان خراسان رضوی با جلب حمایت 
مدیــران برای اهــدای كتاب های دفاتــر خود به 
منظور تجهیز كتابخانه های عمومی روســتایی، 
كتابخانه های ســیار و مناطق كم برخوردار آغاز 

شده است.

  یادداشت  
جعفر مروارید

 اقتضائات فرهنگی برنامه مثلث 
توسعه اقتصادی- فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و فعال فرهنگی اجتماعی
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از میان خبرها

دو ومیدانی - فوتبال

 قهرمانی استان
 در دوی صحرانوردی کشور 

مســابقات کشــوری دوی صحرانــوردی پســران 
روســتایی با قهرمانی تیم خراســان رضوی برگزار 
شــد. رئیس ورزش روســتایی و بازی های بومی و 
محلی خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: این 
رقابت ها با حضور 80 ورزشکار در قالب 15 تیم در 
رده سنی نوجوانان ویژه پسران روستایی در مشهد 
برگزار شد. خوش باطن با بیان این که مسابقات در 
دو ماده 6 و 3 کیلومتر برگزار شده است، افزود:در 
پایان تیم خراســان رضوی قهرمان شد و تیم های 
زنجان و خراسان جنوبی نیز در رده های دوم و سوم 
قرار گرفتند.وی همچنین به نتایج انفرادی اشاره و 
اظهار کرد:در بخش 6 کیلومتر ایمان اسماعیلی و 
مجتبی حسینی از خراسان رضوی مقام های اول 
و دوم را از آن خود کردند.علیرضا نجفی از زنجان 
هم مقام سوم را کسب کرد. وی افزود:در بخش 3 
کیلومتر نیز علی امیریان از سیستان و بلوچستان 
به مقــام قهرمانی دســت یافت. محمــد رضا بیات 
از زنجان دوم شــد و سید ســجاد آقایی از خراسان 

رضوی در جایگاه سومی قرار گرفت.

گوچی دوباره از نیمکت تکان 
نخورد!

تیم فوتبــال »زولــه« در روز نیمکت نشــینی لژیونر 
خراسانی خود مقابل تیم »ویلم« به تساوی رسید. 
به گزارش »ورزش سه«، در مســابقه ماقبل پایانی 
هفته بیستم لیگ »اردیویســه« هلند، تیم زوله که 
هماننــد پنج بازی اخیــرش در ایــن رقابت ها رضا 
قوچان نژاد را در ترکیب نداشت و این بازیکن جزو 
نفرات ذخیره بــود، مهمان تیم رده ششــمی ویلم 
بود. یاران گوچی که در ســه دیدار قبلی خود یک 
باخت در جــام حذفــی هلند و یک شکســت و یک 
مساوی در لیگ اردیویسه داشــتند، در این دیدار 
هم نتوانستند به برتری برسند و با نتیجه بدون گل 
مقابل ویلم متوقف شــدند تا 18 امتیازی و در رده 

شانزدهم جدول بمانند.
رضــا قوچان نــژاد بعــد از این کــه در دیــدار هفته 
چهاردهم لیگ اردیویســه برابر ســیتارد یک پاس 
گل داد و از زمین اخراج شــد، هنــوز فرصت بازی 
در این رقابت ها را به دســت نیــاورده و تنها در یک 
دیدار در جام حذفــی حضور یک نیمه ای داشــته 
اســت؛ در بازی دیروز هم مقابل ویلم تا پایان روی 

نیمکت بود.

خبر

بسکتبال

بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال آویژه:

 احساس آرامش در ایران دارم

بازیکن آمریکایی تیم بســکتبال آویژه صنعت مشــهد 
گفت: از این که در ایرانم، بسیار خوشحال هستم و در 
این جا صد درصد احساس آرامش می کنم.  به گزارش 
فارس،  کورین هنری با بیان این که فضــا در ایران، آن 
چیزی که  در رســانه ها تبلیغ می کنند نیســت، اظهار 
کرد: تیم برای من مانند خانواده شــده اســت و من به  
راحتی می توانم چندین ســال در این کشــور زندگی 
کنم. وی درباره ســطح لیگ بســکتبال ایــران گفت: 
من در کشورهای مختلفی بازی کرده ام، هر کشوری 
شرایط خاص خودش را دارد اما سطح لیگ ایران بسیار 
باالست. این بسکتبالیست آمریکایی تیم آویژه صنعت، 
با اشاره به این که فشار بازی ها موضوعی بسیار عادی 
است، تصریح کرد: این موضوع می تواند به تیم ملی و 
بازیکنان عالقه مند به پوشیدن پیراهن تیم ملی کمک 
شایانی کند. هنری بیان کرد: اگر پیشنهاد قابل قبولی 
برســد، درخصوص زندگی در ایران برای ســال های 

آینده هیچ مشکلی ندارم.

قدرت بهادری بازیکن تیم فوتسال فرش آرا به دلیل مسائل 
شخصی و نیز مصدومیت، از حضور در اردوی تیم ملی 
فوتسال ایران انصراف داد .این بازیکن چپ پای مشهدی 
در پیامی اعالم کرد که برای همیشه از تیم ملی خداحافظی 
کرده است. بهادری امسال در فرش آرا بازی های بسیار 
خوبی به نمایش گذاشت و چهارشنبه هفته گذشته نیز برای 
نماینده استان در مرحله حذفی بازی کرد اما یک شنبه 
گذشته در پیامی اینستاگرامی خبر خداحافظی خود را از 
تیم ملی اعالم کرد؛  نکته قابل تامل این است، چه اتفاقی 
افتاده که وی به یک باره این تصمیم را گرفته است. البته 
خودش دلیل این کار را مصدومیت اعالم  و بدون هیچ مراسم 

رسمی از تیم ملی خداحافظی کرد. این در حالی است که 
قبال هم شایعه کناره گیری بهادری از تیم ملی مطرح شده 
بود ، اما کریمیان سرپرست تیم ملی فوتسال این شایعه را رد 
کرده بود. همچنین بهادری چند وقت پیش طی مصاحبه 
ای درباره حضورش در تیم ملی گفته بود که همه سرباز این 
سرزمین هستیم و هرموقع که تیم ملی به من نیاز داشته 
 باشد، تمام توان خود را به کار می گیرم و در خدمت کشورم 

خواهم  بود.
  بهادری در اینستاگرام شخصی اش نوشت:

»با احترام به همه دوستان خوب و رفیق های گلم در تیم ملی 
که همه شان برایم قابل احترام هستند و همه را   دوست دارم. 

به دلیل مشکالت خیلی جزئی و با توجه به مصدومیت هایی 
که از ناحیه زانو و کشاله پایم دارم، با اجازه و با احترام همه 
بازیکنان تیم ملی که خیلی برایم با ارزش هستند، اردوی 
پیش روی تیم ملی فوتسال و تورنمنت آسیایی  راکه در 
پیش داریم ، نمی توانم همراهی کنم. امیدوارم تیم ملی 
کشورم که 7 سال برای این کشور سرباز بودم ، در تورنمنت 
مهم آسیایی قهرمان همیشگی آسیا شوند و همه  ایران 
را خوشحال کنند.«در پی همین موضوع ، سید محمد 
ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال هم درباره جایگزینی 
او گفت: »وظیفه ما بود که قدرت بهادری را به تیم ملی دعوت 
کنیم و به این تصمیم  احترام می گذاریم. جایگزین او را طی 

امروز یا فردا اعالم می کنیم.«
درخــور ذکر است، بهادری 
از بهترین بازیکنان فوتسال 

استان و کشور است که سال 
های متمادی برای تیم ملی بازی کرد. او 

تاکنون در تیم هایی همچون علم و ادب 
مشهد، فیروزصفه اصفهان، تاسیسات 
دریایی، نفت الوسط عراق و فرش آرای 
ــت. امیدواریم  ــرده اس ــازی ک مشهد ب

مسئوالن خراسانی از زحمات این 
بازیکن تقدیر کنند.

خداحافظی عجیب 
 بهادری
 از تیم ملی! 

 نهادینه کردن ورزش همگانی 
در طرح ملی فجر تا نوروز 

رئیــس گــروه توســعه ورزش همگانــی اداره کل 
ورزش و جوانان خراســان رضوی دربــاره اجرای 
طرح ملی ورزشــی فجر تا نوروز گفــت: این طرح 
به صورت ایستگاهی در رشته های بسکتبال سه 
نفره، والیبال سه نفره، فوتبال همگانی کودکان، 
طناب کشی و دارت در ایســتگاه پایش سالمت و 
همگانی برگزار خواهد شد. هانیه امانی دیروز در 
جلسه توجیهی این طرح ملی که با حضور نماینده 
های دســتگاه های اجرایی اســتان برگزار شــد، 
افزود: ایــن طرح با هــدف نهادینه کــردن ورزش 
همگانــی در بین مــردم، ارتقــای ســواد حرکتی 
مــردم، دور کردن جوانــان از صفحــات مجازی و 

افزایش شور و اشتیاق در بین مردم برگزار خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسه ای که 
با حضور روسای شهرستان ها و هیئت های بومی 
محلی، انجمن های ورزشــی همگانی وروســای 
هیئت های بسکتبال، فوتبال و دو و میدانی برگزار 
کردیم، این طرح را توضیح دادیم تا مشکلی پیش 
نیاید.وی ادامه داد: سال گذشته با کمک روسای 
شهرســتان ها و هیئت هــای زیــر مجموعــه گروه 
توانســتیم در ســه فرایند ارزیابی عملکرد توسعه 
همگانی، مشارکت های جمعی در استان و طرح 
ملی تابستان در ورزش مقام اول را برای چندمین 

سال متوالی به دست آوریم.

تقابل دیدنی
بــازی اول تیم فوتبــال شــهرخودرو در مرحله 
حذفی لیگ آسیا با حواشی زیادی همراه بود؛ 
اما با وجــود همــه نامالیمات و بی مهــری ها و 
حتی تبعیض بین دو نماینده ایرانی)استقالل 
– شــهرخودرو( برای حق پخــش تلویزیونی و 
دیگر مشکالتی که پیش پای فوتبالیست های 
شهرخودرو بود، آن ها صعود تاریخی به مرحله 
نهایی حذفی داشتند. حاال مجتبی سرآسیایی 
باید از خانی دیگر که به مراتب سخت تر است، 
بگــذرد . در پیروزی ارزشــمندی کــه نماینده 
فوتبال اســتان در بازی نخست مرحله حذفی 
لیگ آسیا به دست آورده است،بازیکنانی نقش 
کلیدی در تیم شهرخودرو داشتند، به خصوص 
محمد رضا خلعتبری، امین قاسمی نژاد، سید 
مهدی رحمتی و  مرادمند به وظایف شــان در 
ترکیب شهرخودرو به خوبی عمل کردند. سید 

مهدی رحمتی واکنش های اســتثنایی 
روی شــوت هــای از راه دور الرفاعی هــا 

داشت.
امــا در بــازی امــروز مقابل 

السیلیه قطر شاهد تقابل 
هــای دیدنــی تــری هــم 
هستیم. در رأس هرم این 
تیم قطری ســتاره ایرانی 
بــه نــام »کریــم انصــاری 

فرد« حضــور دارد. تقابلی 
حیثیتی و جــذاب که باید 

در پایان آن یک ایرانی پیروز آن باشد. 
از طرفی دوئل مهدی رحمتی و کریم انصاری 
فرد،  دو رفیق قدیمی و همبازی سابق در تیم 
ملی هم یکی از زیباترین اتفاقــات دوئل امروز 
شهر خودرو و السیلیه خواهد بود. شهرخودرو 

در صورت صعــود از مرحله حذفــی در مرحله 
گروهــی با تیــم های شــباب االهلی امــارات، 
الهالل عربستان و پاختاکور ازبکستان هم گروه 

می شود.

 به امید اولین بازی آسیایی
 در مشهد

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو خراسان طی 
صحبت هایی به پیروزی تیمش برابر نماینده 
بحرین اشــاره می کند و می گویــد: ابتدا دلم 
می خواهد که شــیرینی این پیروزی ارزشمند 
را به مردم شــهرم )مشــهد(هدیه کنم که پس 
از چندین ســال دوباره به درخشــش نماینده 
شهرشان امیدوار شــده اند و به لطف حضرت 
رضا)ع( برای اولین بار طعم پیروزی در آســیا 
را هــم چشــیدند؛ اگرچــه برخــی تصمیمات 
غیرفوتبالی باعث شــد تا کنــار هواداران مان 
نباشــیم و AFC شــور و هیجان ورزشگاه 
امام رضــا)ع( را نبینــد، اما ان شــاءا... با 
صعــود از مرحلــه حذفی، 
اولین سه امتیاز خانگی را 
در اولین میزبانی آسیایی 
در ورزشگاه شــهرمان و 
در کنــار آن هــا جشــن 
خواهیم گرفت. مجتبی 
سرآسیایی با گالیه از کم 
 محلی هــا به شــهرخودرو 
در گفت وگو با ورزش ســه 
می افزاید:خدا را شکر مشکل مالی 
نداریم ، چون آقای حمیداوی برای تیم ما همه 
کاری کــرده و بهتریــن امکانات را در شــارجه 
فراهم کرد.  امــا کمترین توقع از اســتانی که 
تیمش برای اولین بار به آسیا می رود، این است 

که حداقل حمایت معنوی کند و کاری کند که 
اگر روحیه تیم ما 100 اســت 1000 شود. ما 
غریبانه پای در مسابقات آسیایی گذاشتیم،  اما 
با عنایت امام رضا)ع( به پیروزی دست یافتیم 
تــا هــواداران مــان را شــاد کنیــم. ســرمربی 
شهرخودرو با اشاره به دوندگی بی امان تیمش 
مقابل بحرین متذکر می شود: این برد مقابل 
حریفی که فوتبال ملی ایران همواره مقابلش 
ذهنیت داشته و دارد، فقط یک جور ممکن بود 
که ما آن حربه را داشتیم. جدای از تمام مباحث 
فنی و آنالیز ما برای پیروزی در این بازی غیرت 
می خواستیم که هر بازیکنی داخل زمین رفت  
تمام وجودش را گذاشت و حتی به رغم تساوی 
در نیمه اول باز هم ما به گل رسیدیم ، چون برای 
چیزی جز بردن به آسیا نیامده ایم.سرآسیایی 
می افزاید: این که تیمی در فضای بازی کردن و 
نکردن، ناگهان راهی آسیا شود و به پیروزی هم 
دست یابد، چیزی جز تالش و زحمت بازیکنان 
نیســت که ما را روســفید کردند و نشان دادند 
که شخصیت شــهرخودرو همان تیم ممتازی 
است که همه از نوع فوتبالش تعریف می کنند.
وی با اشاره به بازی با »السیلیه« قطر می گوید: 
کار برای ما تمام نشده است و برای پیروزی به 
میدان می رویم.  بازی حساســی است. البته 
مطمئن هستم دعای میلیون ها ایرانی و به ویژه 

خراسانی ها پشتیبان ما خواهد بود.

شکست السیلیه
مدافع تیم شــهرخودرو نیز درباره بازی امروز 
تیمش می گوید: هرچند تیم »السیلیه« رقیب 
سر سخت تری از الرفاع است، اما می خواهیم 
با پیروزی مقابل حریف قطــری راهی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا شــویم. حســن 

جعفری درباره پیروزی تیمش در برابر الرفاع 
بحریــن اظهــار می کنــد: با شــناختی کــه از 
الرفاع بحرین داشــتیم،  می دانستیم که باید 
با تمرکز کامل بــه زمین برویــم و از فرصت ها 
اســتفاده کنیم. چند موقعیت خوب داشتیم 
امــا وارد دروازه حریف نشــد، حتــی به تیرک 
هم زدیــم، در نهایت بازی گره خــورد و هرچه 
به پایان بازی نزدیک تر شــدیم، کار سخت تر 
شــد.وی می افزایــد: خوشــبختانه در نهایت 
با وجــود همــه اتفاقــات عجیــب و غریبی که 
پیــش از بــازی گریبان شــهرخودرو ایــران را 
گرفت، به پیروزی رسیدیم و راهی مرحله بعد 
شدیم.جعفری تصریح می کند: هرچه زمان 
بیشــتر بگذرد، هماهنگ تر می شویم و رقیب 
سخت تری برای حریفان می شویم. روند رو به 
رشد ما محسوس است و امیدوارم در مصاف 
با الســیلیه، با دســتورات تاکتیکی کادرفنی 
بتوانیــم بــه پیــروزی برســیم و راهــی مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان آسیا شویم.

پخش زنده
با ایــن که بــازی قبلــی شــهرخودرو در لیگ 
آســیا از صــدا و ســیما بــه صــورت مســتقیم 
پخش نشــد، اما برای بازی امروز، با توجه به 
هماهنگی های انجام شــده ، شــرایط پخش 
زنده دیدار دو تیم شهر خودرو ایران و السیلیه 
قطر فراهم شد. پایگاه خبری اداره کل ورزش 
وجوانان خراســان رضوی اعالم کرده است 
کــه  بــا پیگیری هــای انجام شــده،  شــرایط 
پخش زنده مســابقه فوتبال بین دو تیم شهر 
خودرو ایران و السیلیه قطر در مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آســیا از شــبکه ورزش ســیما 

فراهم شد.

سرمربی خراسانی تیم سرخپوشان 
پاکدشت دربـــاره اعــتــراض های 
پرتعداد به داوری در لیگ دسته 
یک کشور ، گفت: تجربه ای که در 
لیگ یک به دست آوردم این است 
ــدای کلفت  کــه هــر نیمکتی، صـ
ــوب اســـت. این  داشــتــه بــاشــد، خ
طوری ما هم باید چهار - پنج صدا 
کلفت روی نیمکت مان استخدام 
کنیم. در شان ما نیست در مورد 
داوری داد و فریاد کنیم ، ولی مثل 
ایــن که در لیگ یک باید ایــن کار 
ــزارش »ورزش سه«،  را کــرد. به گ

رضا عنایتی بعد از تساوی 2 بر 
ــزود:  2 برابر مس کرمان ، اف
چند هفته ای اســت که تحت 

تاثیر شرایط داوری هستیم، 
که  هفته   4 ایــن  در 

مـــن در خــدمــت 
ــان  ــوشـ ــپـ ــرخـ سـ
هستم ، حدود 4 
یا 5 پنالتی برای 
ما گرفته نشد. من 
نمی دانــم ما باید 
ــار کنیم تا  چــه ک

کارمان  نتیجه 
بــگــیــریــم.  را 
باید  داوران 

کـــمـــی دقـــت 

کنند.او درباره درگیری کادرفنی 
سرخپوشان با کادرفنی مس اظهار 
کـــرد: فکر مــی کنم در لیگ یک 
تیم هایی که نیمکت شــان بیشتر 
داد می زنند، بیشتر از داور امتیاز 
می گیرند. ما چیز اضافه ای از کسی 
نمی خواهیم و فقط حــق مــان را 
می خواهیم.سرمربی سرخپوشان 
ــاره شــرایــط سرخپوشان هم  دربـ
گفت: مــا حــرف مــان را در زمین 
می زنیم، برابر گل ریحان که مدعی 
صعود است نصف موقعیت هم به 
این تیم ندادیم و برابر ملوان هم 
ــازی بسیار خوبی انجام  ب
دادیم. در بازی با مس هم 
گل  نفهمیدم  اصــال  مــن 
اول را چطور  زدند و تمام 
90 دقیقه بازی دست 
ــود. در نیمه اول  ما ب
نفع  بــه  پنالتی  دو 
ــا گــرفــتــه نــشــد و  م
ــا را  بــازیــکــنــان م
کــردنــد.  عصبی 
ــن صــحــنــه را  ــ ای
مــی خــواهــیــم به 
داوران  کمیته 
بفرستیم که متوجه 
ــی  ــک ــا ال ــ شـــونـــد م

عصبانی نمی شویم.

رضا عنایتی: باید چند صدا کلفت 
استخدام کنیم

علی ترابی - یوزهای خراسانی امروز برای دومین نبرد خود در معتبرترین رقابت های باشگاهی آسیا به پا می خیزند تا از اعتبار و آبروی فوتبال کشور دفاع کنند. 90 دقیقه در انتظار فوتبالیست های 
شهرخودرو است تا همانند »شنبه« گذشته شگفتی ساز شوند و نامشان در تاریخ فوتبال شرق کشور ثبت شود. همه نگاه ایرانی ها به ویژه فوتبال دوستان خراسانی به 90 دقیقه امروز در دوحه است 
تا شاگردان سرآسیایی با شکست حریف قطری به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند که تاکنون در تاریخ فوتبال شرق کشور چنین افتخاری وجود نداشته است. تیم فوتبال شهرخودرو 
پس از گذر از تیم الرفاع بحرین،در بازی نهایی مرحله حذفی لیگ آسیا از ساعت 18:40 امروز برای رسیدن به مرحله گروهی باید از سد »السیلیه« قطر بگذرد؛دیداری که به مراتب سخت تر از بازی 

قبلی است و با حساسیت بیشتری هم دنبال می شود.

غرش یوزهای 
خراســـــــانی

شهرخودرو در بازی نهایی 

 مرحله حذفی لیگ آسیا 

به مصاف السیلیه می رود 

برای دومین برد

تقابل دیدنی

 به امید اولین بازی آسیایی
 در مشهد

شکست السیلیه

پخش زنده
دوئل مهدی رحمتی و 

کریم انصاری فرد،  یکی 

از زیباترین اتفاقات امروز 

شهر خودرو و السیلیه 

خواهد بود

مدیرکل ورزش استان بیان کرد:

اولویت بندی مشکالت ورزشی 
شهرستان ها

مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی با اشــاره به ســفر 
معاونان این اداره کل به شهرســتان های این اســتان، گفت: 
معاونان، ســفر به مه والت را اولویت می دهند و برای بررسی 
و رفــع مشــکالت ورزش این شهرســتان به این منطقه ســفر 
می کنند.فرزاد فتاحی با اشاره به این که حمایت از ورزشکاران 
در شهرســتان ها به دو صورت درآمد از محل اماکن ورزشــی 
و اعتبارات ورزشــی انجام می گیرد، اضافه کــرد: هم اکنون 
پروژه های مختلفی در شهرســتان ها از جمله مه والت وجود 
دارد که نیازمند تخصیص بودجه است و به محض اجرای این 
بخش، پروژه های ورزشی نیز تکمیل می شود. وی با اشاره به 
تجهیز و تکمیل 100 خانه ورزش روستایی در شهرستان های 
خراسان رضوی، متذکر شد: زمین چمن مصنوعی در مه والت 

نیز به محض تخصیص اعتبارات تکمیل می شود.

مدرس فدراسیون فوتبال:

 داوران شهرستانی در قضاوت ها باید 
دیده شوند

 اعلمی - مدرس فدراسیون فوتبال در حاشیه کالس داوری 
درجه 3 فوتسال درتربت جام گفت:مسئوالن باید در زمان 
برگزاری کالس های آموزشــی با ســفر به شهرســتان ها از 
نزدیک با نحوه فعالیت هیئت فوتبال شهرستان ها وچگونگی 
تشکیل کالس های آموزشی و اشتیاق وعالقه مندی شرکت 
کنندگان درکالس به خوبی آشنا و  آگاه شوند تا در قضاوت 
ها به تمامی داوران شهرستان ها توجه شود.علیرضا رجبی 
افزود:داوران اگر می خواهند در آینده موفق باشند، باید در 
کنار بار فنی درزمینه اخالق هم رشــد کنند وبرای دیگران 
الگو باشــند. چــون زمین ورزش یــک مجموعــه کوچکی از 

زندگی افراد است.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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تمامی  گفت:  بردسکن  برق  امور  مدیر 
روستاهای باالی 10 خانوار شهرستان 
بردسکن به جز سه روستا از نعمت برق 
برخوردار هستند. پور کریمی به خبرنگار 
ما گفت: هم اکنون روستاهای دوق آباد، 
چشمه سفید و ریزآب از مناطق عشایری 
بردسکن فاقد برق است که درصورت 
تامین اعتبار این سه روستا در سال آینده 
به شبکه برق متصل می شوند.مدیر امور 
برق شهرستان بردسکن با بیان این که در 
بحث نداشتن خاموشی و میزان شاخص 
انرژی توزیع نشده جزو رتبه های برتر 
سعی  همواره  افزود:  هستیم،  استان 
داشته ایم خدمات خود را در این پهنه 
گسترده شهرستان بردسکن با همکاری 
و مشارکت جمعی از کارکنان در جهت 
و  حفظ  مردم،  آگاهی  سطح  بردن  باال 
نگهداشت شبکه های توزیع صیانت کنیم 
و در این خصوص رتبه قابل قبولی را کسب 

کرده ایم.مدیر برق شهرستان بردسکن 
گفت: در دهه مبارک فجر امسال 9 پروژه 
در قالب طرح های برق رسانی با اعتباری 
حدود 11 میلیارد تومان افتتاح و به بهره 
برداری می رسد.وی با بیان این که این 
پروژه ها شامل توسعه شبکه برق، اصالح 
نصب  برق،  های  شبکه  سازی  بهینه  و 
لوازم اندازه گیری، توسعه اصالح شبکه 
های روشنایی معابر و افزایش قدرت مانور 
در توسعه شبکه های برق است، افزود: 
احداث پست 132 کیلو وات برق با هدف 
تامین برق معادن بخش انابد در کارگروه 
اقتصاد مقاومتی استان مصوب شده است 
که استاندار خراسان رضوی طی نامه ای 
به شرکت ایمیدرو درخواست مساعدت 
و همکاری بیشتر برای تأمین منابع مورد 
نیاز این طرح را داده  است و امیدواریم 
هرچه سریع تر اقدامات الزم به منظور 

احداث پست ویژه معادن صورت گیرد. 

مدیرامور برق شهرستان بردسکن اعالم کرد: 

تنها 3 روستای مناطق عشایری بردسکن برق دار نیست 

کلثومیان-فــردی کــه بــا جعــل عنــوان 

مدیر یکــی از نهاد هــای دولتــی در تایباد 
دســتگیر  بــود،  کــرده  کالهبــرداری 
شد.جانشــین فرمانــده انتظامــی تایباد 
گفت: فردی که با جعل عنوان خود را مدیر 
یکــی از نهادهای دولتــی تایبــاد معرفی 
و از طعمه خــود کالهبرداری کــرده بود، 
با اشــراف اطالعاتــی پلیس شناســایی و 

دســتگیر شد.ســرهنگ رجبــی افــزود: 
پلیــس آگاهــی تایباد بــه دنبال شــکایت 
مال باخته موضوع را در دســتور کار خود 
قرار داد.وی گفت: با بررســی های اولیه 
پلیس مشــخص شــد، متهم در این اقدام 
30میلیــون ریــال کالهبــرداری کــرده 
اســت.وی گفت: متهم با تشــکیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری کالهبردار با جعل عنوان مدیر یکی از نهادهای 
دولتی در تایباد 

7اخبار
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اخبار 

گوناگون

شهردار تربت جام خبر داد: 

 افتتاح 22 میلیارد ریال 
 پروژه های عمرانی شهرداری

 تربت جام در دهه فجر 
اعلمــی- شــهردارتربت جام ازافتتــاح بیــش از 22 

میلیارد ریال پروژه مدیریت شــهری در دهه مبارک 
فجر امســال دراین شهرســتان خبــرداد وگفت: به 
مناسبت چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی در کنار افتتاح شش پروژه عمرانی 
شــهرداری تربت جام، بیــش از 200 میلیــارد ریال 
کلنگ زنی پروژه عمرانی انجام خواهد شد. سیدعلی 
حسینی در گفت وگو با خراســان رضوی درتشریح 
پروژه های قابل بهره برداری مدیریت شهری اظهار 
کرد: اجرای کانال جمع آوری آب های ســطحی در 
خیابان شهید دهقان و شهیدبهشتی،مناسب سازی 
پیاده رو ضلع شرقی خیابان شهید بهشتی ، روکش 
آسفالت خیابان شهید رجایی ،آسفالت باندکندروی 
بولوار امام خمینی و خیابــان قبا ازجمله پروژه های 
قابل بهره برداری اســت که دردهه مبــارک فجر به 

بهره برداری می رسد. 

 توزیع 170 بسته وسایل ورزشی
 بین مدارس بردسکن 

علی نــوری- مدیر آمــوزش و پرورش بردســکن گفت: 

درراستای اهمیت فعالیت جســمانی و رشد تربیت 
بدنی دانش آموزان، 170 بسته ورزشی بین مدارس 
بردســکن توزیع شــد. غفوری گفــت: این بســته ها 
شامل توپ فوتبال ، توپ والیبال ، راکت پینگ پنگ 
و بدمینتــون و طناب بوده اســت کــه با کمــک اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان، منابع داخلی و کمک 
خیران تامین شده است و ارزش آن حدود 12 میلیون 
تومان اســت. وی اظهار کرد: با توجه به این که اقالم 
توزیع شده ورزشی جزو وســایل مصرفی است، این 
تجهیزات تنها جواب گوی چهار ماه ســال تحصیلی 
دانش آموزان اســت که می طلبد مسئوالن استان و 
خیران به این حوزه توجه ویژه ای داشــته باشند.وی 
به کمبود فضای ورزشــی ویــژه فرهنگیــان خواهر و 
دانش آموزان دختر در حوزه آموزش و پرورش اشاره 
کرد و گفت: با توجه بــه این که از جمعیــت 14 هزار 
نفری دانش آموزان بردســکن هفت هزار نفر دانش 
آموز دختر هســتند و 600 فرهنگی خواهر مشغول 
تدریس اند متاســفانه هیچ ســالن ورزشــی مختص 
بانوان در شهرســتان نداریم که ضــرورت دارد برای 

توسعه ورزش بانوان این مهم اجرایی شود. 

خبر 

سیاست

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی

 تحریم ،فساد و سوء مدیریت
3 مشکل حوزه اقتصادی است

مشــاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراســان رضوی در 
اجالس روســای ادارات آمــوزش و پرورش خراســان 
رضوی گفت: شما به عنوان مربیان جامعه در آموزش 
و پرورش، حساس ترین رســالت ها را برعهده دارید. 
ممکن است عده ای قدر کار شــما را بدانند و افرادی 
هم ممکن اســت قدر شــما را ندانند اما ایــن چیزی از 
حساسیت و ارزش کار شما نمی کاهد.وی با اشاره به 
نقش فرهنگیان در رشــد آحاد جامعه اظهار کرد: اگر 
می خواهیم فردای روشن جامعه را ببینیم باید ببینید 
که امروز چه چیزی را به جامعه آموزش می دهید. امروز 
شــما، فردای جامعه را بنا می کنید، اگــر در وضعیت 
کنونی درگیر مشکالت تربیتی هســتیم به این دلیل 
است که در گذشــته خوب کار نکردیم.مشــاور وزیر و 
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی  گفت: فرهنگیان 
باید دانش و بینش دانش آموزان را ارتقا بدهند. این که 
مدرک بدهیم ولی دانش و بینش آن ها را تقویت نکنیم 
کار درستی نیست. باید معنویت و روح  توحیدی را در 
دانش آموزان افزایش دهید و روح برادری و پایبندی  به 
منافع ملی و استقالل طلبی را تقویت کنید. همچنین 
دشمن شناسی از جمله مسائلی است که در سیستم 
آموزشــی باید برجســته شــود.وی در بخــش دیگری 
از ســخنانش با اشــاره بــه ارتقــای روزافــزون جایگاه 
جمهوری اســالمی در معادالت جهانــی و منطقه ای 
گفت: وزارت دفــاع آمریکا در گــزارش راهبردی اول 
ســال 2020 خود پنج محور را دربــاره ایران تصریح 
می کند؛ در این گزارش قید شده که ایران در معادالت 
خاورمیانه به دنبال نظم نوینی با محوریت خود است 
و تــالش می کند متحــدان خود را هــم حفاظت کند. 
همچنین ایران ضمن تالش برای کاهش نفوذ آمریکا 
در منطقه بــه دنبال از بیــن بردن گروه هــای افراطی 
و تروریســتی اســت و موازی با آن برای دستاوردهای 
علمی خــود نیــز تــالش مــی کنــد. وی اظهــار کرد: 
آمریکایی ها معتقدند بعد از چهاردهه از عمر انقالب 
به هــر دوره که نــگاه می کنیم ایــران قدرتش چندین 
برابر افزایش پیدا کرده اســت. در حالی که دهه های 
اول انقالب اسالمی، ایرانی ها تالش می کردند فقط 
خودشــان را حفظ کنند، امروزه قرار است در منطقه 
نظم ایجــاد کنند.مشــاور وزیــر و مدیــرکل اطالعات 
خراسان رضوی  در ادامه با اشاره به مشکالت داخلی 
که ناشــی از ســه عامل تحریم، فساد و ســوء مدیریت 
است، تاکید کرد: مشکل  تحریم ها را با صبر می شود 
حل کرد  ولی فساد و سوء مدیریت را نمی توان با صبر 

حل کرد بلکه راهکار دیگری می طلبد.

مطهره فاروقی - ستاد خبری سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر نام 54 سالن سینمایی را که 
در مراکز استان ها میزبان  این جشنواره خواهند 
بــود اعالم کرد و بر این اســاس، ســه ســینمای 
هویزه، اطلس و آفریقا میزبان قطعی هفدهمین 
جشنواره فیلم فجر مشهد خواهند بود. بر اساس 
خبری که روز گذشــته در پایگاه اطالع رســانی 
جشنواره فجر منتشر شد، 54 سینما در استان 
ها میزبان جشنواره فیلم فجر خواهند بود و سهم 
مشــهد در این بین فعال ســه سینماست. اخبار 
دریافتی نیز حاکی از آن است که همانند سال 
های قبل، برای هر اســتان تعدادی از 22 فیلم 
سودای سیمرغ تعیین خواهد شد که با حمایت 
دبیرخانه مرکزی در اختیار آن هــا قرار خواهد 
گرفت، همچنین بر اســاس اعالم شورای تهیه 
کنندگان ســینما، اســتان ها می تواننــد برای 
افزایش تعــداد فیلم ها و اکــران کامل 22 فیلم 
بخش سودای ســیمرغ، هزینه آن را تامین و در 
تعامل با تهیه کننــدگان آن ها را اکــران کنند. 
همچنین بر اســاس اعالم دبیر جشــنواره فیلم 
فجر مشــهد، پیگیری هــای الزم در حال انجام 
است تا مشهد همانند سال گذشته سینماهای 

بیشتری برای میزبانی جشنواره داشته باشد.

اکران فیلم های جدول در همه 	 
سینماهای میزبان

در همیــن زمینــه، رئیــس اداره ســینمایی و 
سمعی و بصری اداره فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضوی اظهار کرد: سازمان سینمایی تعدادی 
از فیلم های سودای سیمرغ را برای اکران در 
مشــهد در اختیار ما می گذارد اما ســعی می 
کنیم تعداد دیگری از فیلم ها را هم تهیه کنیم، 
با این حال فعال هر تعداد فیلمــی که بیاید در 

همه سینماهای اعالم شده اکران می شود.

خرید بلیت از سینما تیکت 	 
طبــق اعــالم دبیرخانــه مرکــزی، برگــزاری 

جشنواره فیلم فجر در استان از 15 تا 21 بهمن 
مــاه خواهد بــود و تصمیم گیــری دربــاره نحوه 
فروش بلیت فیلم ها نیز به دبیرخانه های استانی 
محول شده است. سید حجت طباطبایی در این 
باره گفت: هنوز زمان خرید بلیت ها مشــخص 
نیســت زیرا اســامی فیلم ها به ما اعالم نشــده 
است، فیلم ها که مشخص شود پس از آن فروش 
بلیت شروع می شود و مخاطبان می توانند برای 

خرید از سایت سینما تیکت اقدام کنند.

به مردم حق می دهم	 
کمتر از یک هفتــه تا 15 بهمن و آغاز جشــنواره 
فیلم فجر مشــهد باقی مانــده اما همانند ســال 
های گذشته، برنامه ریزی ها به روزهای پایانی 
موکول شــده اســت. اتفاقی که بخش عمده آن 
بر عهــده دبیرخانه مرکــزی در تهران اســت که 
مخاطبان سینما در شهرســتان ها را در اولویت 
برنامه ریزی های خود قرار نمی دهد. پیش از این 

»محمدرضا محمدی« دبیر جشنواره هفدهمین 
دوره جشــنواره فجر به خراســان رضوی در این 
باره گفتــه بود : من بــه مردم حق مــی دهم ولی 
به مردم فهیم مشــهد عــرض می کنــم، به دلیل 
این که در حال تالش برای اکران حداکثر فیلم 
های جشنواره در مشهد هستیم به اجبار جدول 
را با تاخیر مــی بندیــم، واال جــدول  فیلم هایی 
که بخواهند االن به مــا اعالم کنند اگر بر مبنای 
همان جدول برنامه را ببندیم، فیلم هایمان فوق 
العاده محدود می شود بنابر این تالش می کنیم 
فهرست فیلم هایمان حداکثری شود، بعد برنامه 

را رسانه ای کنیم.

کاهش 50 درصدی تعداد سینماهای میزبان !	 
بر اســاس اخبــاری که تــا روز گذشــته به طور 
رسمی منتشر شده است، هفدهمین جشنواره 
فیلم امسال فقط در سه سینمای هویزه، آفریقا 
و اطلس برگزار خواهد شد. تصمیمی که بیانگر 

حذف سه پردیس سینمایی گلشن، سیمرغ و 
ویالژ توریست است. این سه پردیس سینمایی 
که در منطقه غرب مشهد واقع شده اند، سال 
گذشــته میزبانان خوبی برای جشنواره فیلم 
فجر بودنــد و نشــان دادند کــه مــی توانند در 
معادالت و برنامه ریزی های سینمایی اثرگذار 
باشند. حاال با تصمیم فعلی دبیرخانه مرکز ی 
جشــنواره در تهران، این ظرفیت از جشنواره 
فیلــم فجر مشــهد گرفته شــده اســت و بخش 
گســترده ای از مخاطبان برای تماشای فیلم 
های جشنواره با مشــکل مواجه خواهند شد. 
ضمــن آن که طبیعتــا بــا توجه بــه محدودیت 
زمانی اکران ها، نصف شدن تعداد سینماها، با 
نصف شدن تعداد مخاطبان نیز همراه خواهد 
بود. هرچند که امید می رود در روزهای باقی 
مانده تا آغاز جشنواره، تالش ها به نتیجه برسد 
و همچون سال قبل سینماهای بیشتری برای 

اکران فیلم ها در نظر گرفته شود.

با اعالم دبیرخانه مرکزی، سینماهای هویزه، آفریقا و اطلس مشهد میزبان جشنواره فیلم فجر شدند

فجر هفدهم،فعال در3 سینما

 ایجاد اشتغال برای  504 نفربا 
 13 تفاهم  نامه سرمایه گذاری

شــجاعی مهر- رئیــس جمعیت هالل احمر نیشــابور گفــت: بیش از 

750میلیون ریال کمک های نقدی مردم نیشــابور برای کمک به 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده است.شاه بیگی 

افزود: این کمک های نقدی با راه اندازی 50پایگاه ثابت و سیار و استقرار صندوق در شهرهای 
اقماری، خانه های هالل روستایی، مساجد و تکایا جمع آوری شده است.وی بیان کرد: جمع 
آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم عزیز برای هموطنان سیل زده همچنان با جدیت تمام 
ادامه خواهد داشت که به زودی بسته بندی و به استان سیستان و بلوچستان ارسال خواهد شد.

اصغری-اهالی  فریمان  از طرح نذر کتاب برای اموات استقبال کردند. 

رئیس کتابخانه های فریمان گفت:پس از اطالع رسانی طرح نذر کتاب 
به یاد اموات در مدارس ومســاجد ، خانواده ها استقبال بســیار زیادی از این طرح داشتند.قادری 
گفت:در این طرح تاکنون خانواده های زیادی به اداره کتابخانه های فریمان مراجعه کرده اند و به 
یاد اموات و درگذشــتگان خود کتاب نذر اداره کتابخانه های فریمان کرده اند. وی گفت:تا امروز 
بیش از 10 میلیون تومان توســط خانواده ها کتاب و تجهیزات خریداری شده است که با توجه به 
استقبال خانواده ها و مردم پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به 50میلیون تومان برسد.

 حسین نوری-فرماندار شهرستان خلیل آباد با بیان این که بانک ها 

به عنوان محور اصلی و موتور محرکه اقتصاد می توانند نقش مؤثری 
در تحوالت شهرستان داشــته باشــند، افزود: 13 تفاهم نامه ســرمایه گذاری به ارزش 234 
میلیارد تومان در این شهرستان منعقدشده و اشتغال زایی 504 نفر را به دنبال خواهد داشت 
که می تواند تحولی عظیم در شهرستان ایجاد کند. ابراهیم قاسم پور، فرماندار خلیل آباد  اظهار 
کرد: باید بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی برای محرومیت زدایی شهرستان 

به ویژه بخش های روستایی برنامه ریزی داشته باشیم. 

استقبال فریمانی ها ازطرح نذر 
کتاب برای اموات

750 میلیون ریال کمک مردم 
نیشابور برای سیل زدگان

سوژه ها و خبرها

خبر

شهرستان ها

نماینده خواف و رشتخوار مطرح کرد : 

 تذکر به سرپرست وزارت 
 جهاد کشاورزی درخصوص تعلل
 در پرداخت پول زعفران کاران 

خاکشور-نماینده  رشتخوار وخواف در مجلس گفت:جمعی  

از نمایندگان اســتان در مجلس خواســتار  پرداخت پول 
زعفران کاران  استان شــدند .محمد نگهبان گفت: طی 
یک تذکــر بــه مهنــدس کشاورز،سرپرســت وزارت جهاد 
کشاورزی، از سوی جمعی از نمایندگان استان خراسان 
رضوی در مجلس خواستار توجه دولت به پرداخت سریع 
مطالبــات کشــاورزان زعفــران کار شــدیم.وی گفــت: با 
گذشــت دو ماه از خرید حمایتی زعفران از کشاورزان، در 
اســتان خراســان رضوی بیش از 70 تن زعفران از سوی 
تعاون روســتایی خریداری شــده ولی پول کشــاورزان را 
تســویه نکرده اند و دراین خصوص تذکر داده شد.شایان 
ذکر است،  زعفران کاران رشتخوار  بیش از پنج تن زعفران 
تحویل سازمان تعاون روستایی شهرستان رشتخوار داده 
اند ولی به رغم داده شــدن  مبلغی به برخی از کشاورزان 
ازسوی  دولت ،دولت هنوز مطالبه اکثر کشاورزان زعفران 

کار را نداده است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سکانسماندگار
ســاندرا به شــاخه درختی در پارک خیره است 
و همسرش ســعی دارد او را به نبرد دوباره برای 
پس گرفتن شغل طاقت فرسایش، تشویق کند، 

ناگهان ساندرا می گوید: کاش من، اون بودم
ـ همسر: کی؟

ـ ســاندرا: اون پرنــده کــه داره رو درخــت آواز 
می خونه

دوروز، یک شب
کارگردان: جین پیر داردن و لوک داردن  

علمبهزبانساده

نحوه ایجاد صدای درون
صدای درون یا همان صدایی که شما در زمان 
مطالعه یا فکر کردن، در مغزتان می شنوید، 
با حرکت ماهیچــه ای به نــام الرینکس که از 

اجزای حنجره شماست، همراه است.

بریدهکتاب

دلش بــرای ماهی بزرگــی که صید کــرده بود، 
سوخت. با خود گفت که این ماهی، ماهی عالی 
و عجیبی است و می داند که من چقدر پیرم. تا به 
حال ماهی به این پر زوری نگرفتــه ام، ماهی به 
این غریبی نگرفته ام. شاید می داند که نباید از 
آب بیرون بپرد. اگر پرید یا وحشــیگری درآورد، 
بیچاره ام می کند، اما شاید هم پیش از این، چند 
بار به قــاب افتاده و می داند کــه راه جنگیدن، 
همین است. از کجا می داند که فقط با یک نفر 
طرف اســت، یــا آن کــه طرفش پیرمرد اســت؟ 

امــا عجب ماهــی بزرگی 
است، اگر گوشتش خوب 
باشد، در بازار خیلی پول 
می شود. طعمه را هم مثل 
ماهی نر خورد، کشیدنش 
هم به ماهی نر می ماند، 
در جنگیدنش هم نشانی 
از ترس نمــی بینم. نمی 
دانم نقشــه دارد یــا او هم 

مثل من وامانده است؟
پیرمرد و دریا  
نویسنده: ارنست همینگوی  

ضربالمثلفارسی
یا نصیب و یا قسمت

وقتی کســی برای انجــام کاری، تردید خود 
را کنار بگذارد و دل به دریا بزند، برای نشان 
دادن امیــد و اعتقــاد بــه خــدا و رضایــت بــه 

سرنوشت می گوید:» یا نصیب و یا قسمت«.

دوردنیا

تقویم

تاریخ

آبوهوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیرنـور

در آیه 14 سوره نحل می خوانیم:

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلــوا ِمْنُه َلْحًما  ِذی َســَخّ َوُهَو اَلّ
ا َوَتْســَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَیًة َتْلَبُســوَنَها  َطِرًیّ
َوَتَری اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفیِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه 

ُكْم َتْشُكُروَن َوَلَعَلّ
و اوست آن كه دریا را رام کرد تا از آن، گوشت 
تازه بخورید و زیورهایی برای پوشــیدن از آن 
بیرون آورید و می بینی كه كشــتی ها، ســینه 
دریا را شــكافته )و پیش می روند، چنین كرد 
تا از كشــتی ها، تجارت هــا، ماهی گیری ها، 
غّواصی هــا وحمل ونقل هــا كه همه وســیله 
درآمد است، استفاده كنید( و به سراغ فضل و 

لطف او روید و شاید سپاس گزار باشید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   دریاها با آن همه عظمت و خروش، رام و در 

خدمت انسان هستند.
   دریا، مهم ترین منبع تأمین گوشــِت تازه و 

سالم است.
   خداوند، نه فقط نیازهای اّولیه چون آب و غذا، 

بلكه حّتی زینِت انسان را نیز تأمین کرده است.
   دریــا، بهتریــن زینت هــای طبیعــی را بــه 

انسان هدیه می كند.
   تازه بودِن گوشت، یك ارزش است.

سه شنبه
8 بهمن 1398

2 جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4335

8 بهمن 1345 | زادروز رضا میرکریمی8 بهمن 1331 | مّلی شدن شیالت دریای مازندران 
دكتر مصدق، رئیس دولت وقت، سفیر شوروی در تهران را به دفتر خود فراخواند و به او گفت: »از دو 
روز دیگر، شیات دریای مازندران در دست ایرانیان قرار خواهد گرفت، دیگر نمی خواهیم منابع 

خود را در اختیار دیگران بگذاریم و آنان را كارگزار خود قرار دهیم.«

رضا میرکریمی، کارگردان خوش نام کشورمان در این تاریخ و در زنجان متولد شد. او دانش 
آموخته رشته گرافیک از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و از جمله آثار درخشانش، 

»خیلی دور، خیلی نزدیک«، »قصر شیرین«، »یه حبه قند« و »به همین سادگی« است.

یک روایت، یک درس
اندیشه در خلقت دریا

امام صادق )ع( در حدیثی معروف به »توحید مفّضل«، می فرماید :اگر می خواهی گستردگی حكمت آفریدگار و كوتاهی و ناچیزِی 
دانش آدمیان را بدانی، بر آن چه در دریاهاست اندیشه كن. از انواع ماهیان، آبزیان، صدف ها و دیگر گونه های بی شمار ]جانوران 

دریایی[ كه سودمندی آن ها شناخته نمی شود، مگر به تدریج كه با پیدایش اسباب، مردم به آن ها پی می برند. 
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مطالعه این صفحه

چشمه ایوب پیامبر
چشــمه ایوب پیامبر درشــمال روســتای حاجی عبدالوهاب در فاصله 95 کیلو متری بجنورد و در 
خراســان شــمالی قرار گرفته که ماســوله  ای در شــرق ایران به شــمار می رود و یکی از بکرترین و 
متفاوت ترین مناظر را داراســت. تجربه  شــنا در حوضچه های آبگرم خراسان شــمالی در سرمای 
زمســتان، یکی از لــذت بخش تریــن تفریحات ممکن ا ســت. به گفتــه اهالی منطقه  چشــمه  ایوب 
پیامبر خواص درمانی بسیاری دارد  و گردشگران، فصل زمستان را بهترین فصل برای سفر به این 
آبگرم می دانند. گفته می شود که آب این چشــمه و دیگر چشمه های روستای حاجی عبدالوهاب 

گوگردی است ودرمانی برای امراض پوستی به شمار می رود.

فرار 2 فیل از سیرک برای 
برف بازی 

ایندیپندنت| کارالی ۴5 ساله و ران 5۰ ساله، 
برای بازی با برف از سیرک خود فرار کردند. این 
سیرک ایتالیایی، مهمان روسیه بود و در توقفش 
در شــهر ِیکاتارینا، برف بــازی دو فیــل فراری 
آن، مردم شهر را هیجان زده کرد. ویدئوهایی 
که توسط شــهروندان یکاتارینا در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــده، کارال و رانی را نشان 
می دهد که بی اعتنا به تاش ماموران سیرک 
برای بازگرداندن آن ها، در خیابان های شــهر 
راه می روند و در برف غلــت می زنند. مدیر این 
سیرک ایتالیایی گفته: »این دو فیل ازسیرک 
خارج شدند و با دیدن برف به وجد آمدند. آن ها 

حوصله شان از بیکاری  سر می رود«.

بزرگ ترین کتاب جهان با 14۰۰ 
کیلوگرم وزن 

یورونیــوز| بــزرگ ترین کتاب دســت ســاز 
جهــان در ســینپتری، دهکــده ای کوچــک 
و کم جمعیــت در شــمال مجارســتان چاپ 
شــده اســت. این کتاب غــول پیکر، توســط 
»با وارگا«ی ۷۱ ســاله، چاپ شــده و وارگا 
درباره این کتاب غول آســا می گوید:» ابعاد 
این کتــاب، ۴ متــر و ۱۸ ســانتی متــر در ۳ 
متر و ۷۷ ســانتی متــر اســت، ۳۴۶ صفحه 
و ۱۴۲۰ کیلوگــرم وزن دارد و بــه تنــوع 
گیاهان، جانوران، غارهــا و معماری منطقه 
می پــردازد.« این کتــاب از پوســت ۱۳ گاو 
آرژانتینی ساخته شــده و برای ورق زدن آن 

به همکاری شش نفر نیاز است.

 ژنرال بازنشسته 
نقاش شد

آناتولی| »عبدا... داوود نوحیار«، ژنرال سابق 
عراقی بــا راه اندازی یــک کارگاه نقاشــی در 
»بیله جیک« ترکیــه بــه آرزوی دوران کودکی  
خود رسید. او، پس از بازنشستگی، ساکن شهر 
بیله جیک شده و در این باره می گوید: »در زمان 
کودکی، پدرم برای اولین بار متوجه استعداد 
من در نقاشی شد و از آن زمان، همیشه رویای 
راه اندازی یک کارگاه نقاشی را در سر داشتم.« 
نوحیار ادامه می دهد: »بعد از بازنشســتگی، 
تصمیم گرفتم به همراه خانواده ام به بیله جیک 
نقل مکان کنم و ترکیه را به اندازه کشور خودم 
دوست دارم.« نوحیار، در زمینه نقاشی پرتره 

سیاه قلم و آبرنگ تخصص دارد.

زنگتفریح

سوزن دوزی بلوچی
هنر سوزن دوزی، یکی از هنرهای دستی تاریخی و فاخر زنان بلوچ و ترسیم کننده نقشه راه مد و لباس 
ایرانی است که قدمتی چند هزار ساله دارد و همچون برگی زرین، هویت و شناسنامه فرهنگی قوم 
بلوچ را به نمایش گذاشته است. آن چه ســاکنان این  منطقه از دیر باز به عنوان  پیشکش به مهمانان 
خود اهدا می کردنــد، امروزه به عنوان گوهری گران بها در ایران و جهان شــناخته می شــود.بدون  
تردید سوزن دوزی  بلوچی را باید در جایگاه واالی یکی از اصیل ترین، زیباترین  و جذاب ترین  صنایع  

دستی کشور به حساب آورد.

4گوشهایران

چین، دومین صادرکننده 
اسلحه جهان

اســپوتنیک| کشــور چیــن از لحــاظ میــزان 
فروش اســلحه، جایگاه دوم فهرســت جهانی 
صادرکنندگان اســلحه را به خــود اختصاص 
داد. انستیتوی بین المللی پژوهش های صلح 
اســتکهلم SIPRI، در گزارشــی اعام کرد که 
ایاالت متحده از نظر مقدار تولید اسلحه و فروش 
آن، در جایگاه اول، چین در جایگاه دوم و روسیه 
در جایگاه سوم قرار دارند. فروش آمریکا، حدود 
۲۲۶,۶ میلیارد دالر، روســیه ۳۷.۷ میلیارد 
دالر و فروش چیــن، 5۴.۱ میلیارد دالر اعام 
شده و شرکت چینی NORINCO، بزرگ ترین 
شرکت تولیدکننده جنگ افزارهای زمینی با 

میزان فروش ۱۷.۲ میلیارد دالر است. 

حکمتروز

برای مبارزه آماده باش
غصه های دنیا، کم یا کوچک نمی شــوند، تو 
باید بزرگ شــوی. این فراز و نشــیب ها تمام 
شــدنی نیســت. مــادام كــه راه نیفتــاده ای، 
مشــكل برخــورد و تصــادف نــداری، فقــط 
مشــكل ماندن و گندیدن هســت. با شــروع 
حركت، درگیری شروع می شود و با تصمیم 
و انتخاب تو، مبارزه شدت می یابد. هر چقدر 
ارزش تو و انتخاب تو و عمل تو بیشــتر شــود، 
هجوم وسوسه ها و شیطنت ها، زیادتر خواهد 
بود. من از هجــوم وسوســه ها و درگیری ها، 
می فهمم كه ارزش بیشتری به دست آورده ام. 
از هجــوم راهزن هــا بایــد بفهمی كــه متاع و 
كاالی ارزشــمندی داری، پس بــرای مبارزه 

آماده باش.
استاد مرحوم صفایی حائری  
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