
توصیه های تولیت 
آستان قدس به 

روحانیون در آستانه 
انتخابات

 مشکالت قابل حل 
یک محله آرام

اولویت اعضای شورای 
شهر مشهد،تداوم 
حضور »کالیی« به 

عنوان شهردار است

اعالم لیست نهایی 
 ائتالف اصولگرایان 

در مشهد

 حزب اتحاد ملت 
در انتخابات استان 

لیست نمی دهد

 تالش حزب
 مردم ساالری برای 

 ارائه لیست انتخابات 
در مشهد

 خلعتبری: اُفت نکردیم
 به قهرمان آسیا باختیم

در اجالس سراسری مدیران 
مدارس علمیه خراسان 

مطرح شد

چهل    و  نهمین »تریبون محله« 
 پای درد دل اهالی محله 

»کوثر جنوبی« 

رئیس شورای شهر مشهد: 

خبر

جامعه

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد: 

اولویت اعضای شورای شهر 
مشهد،تداوم حضور »کالیی« 

به عنوان شهردار است
 رئیس شــورای شهر مشــهددرخصوص   
جلسه مشترک اعضای شــورا و شهردار 
درباره ثبت نــام وی برای تصدی ســمت 
ریاســت فدراســیون فوتبــال، گفــت: با 
توجه به مسائل پایان سال و امور مختلف 
شهرداری، اولویت اعضای شورای شهر 
مبنی بر تداوم حضور »کالیی« به عنوان 
شــهردار و خدمت رســانی به مجاوران و 
زائران رضوی مورد تاکید قرار گرفت. به 
گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــورای 
شــهر، »محمدرضا حیدری« اظهارکرد: 
در ابتدا از زحمات و تالش های مستمر، 
شبانه روزی و مجدانه ای که آقای کالیی 
تاکنــون داشــته  اســت، کمــال تقدیــر و 
تشکر را داریم که ثمره آن، ارائه خدماتی 
ماندگار برای شــهر مشــهد و شهروندان 
و زائــران رضــوی بــوده اســت. حیدری 
افزود: در این جلسه شهردار دالیل خود 
برای ثبت نام در فدراســیون فوتبال را به 
استماع اعضای شورا رساند و توضیحاتی 

ارائه داد.
وی با بیــان این که کالیی در این جلســه 
لزوم هماهنگی با اعضای شــورای شهر 
پیش از ثبت نام را پذیرفت، تصریح کرد: 
بنابــر توضیحــات ارائــه شــده، اولویــت 
اعضــای شــورای شــهر مبنی بــر حضور 
ایشان به عنوان شهردار و خدمت رسانی 
به مجــاوران و زائران امام رضــا)ع( مورد 
تاکید قرار گرفت. رئیس شــورای شــهر 
مشــهد تصریح کرد: بــا توجه به مســائل 
پایان ســال شــهرداری از لحاظ بودجه، 
پرداخت های آخر سال، تهاتر بدهی های 
بانکی و مطالبات از دولت و آمادگی شهر 
برای اســتقبال از زائران، شــورای شــهر 
مشــهد در پایان اســفند  98 درخصوص 
این موضوع تصمیم خواهد گرفت، تا آن 
موقع، شــهردار باقوت به کار خود ادامه 
می دهد و براساس توضیحات ارائه شده، 
اولویت کاری خــود را خدمت به مشــهد 
و ایجــاد بهتریــن شــرایط برای زائــران و 

مجاوران بارگاه منور رضوی می داند.

 رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی مشهد:

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان اتومبیل مشهد:

 تا  سال آینده هیچ  افزایش قیمتی 
در لوازم خانگی نخواهیم داشت

 تغییرات قیمت خودرو
 لحظه ای شده است 
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تریبون محله
چهل ونهمین تریبون محله خراسان رضوی با حضور شهردار منطقه9، به دغدغه های مردم محله »کوثر جنوبی« اختصاص دارد

مشکالت قابل حل یک محله آرام
گزارش: بهاره موفقی |  عکس ها: خراسان|  بولوار 
کوثر در منطقه 9 شهرداری مشهد واقع شده و از 
سال ها قبل، به دوبخش شمالی و جنوبی تقسیم شده 
است. بخش جنوبی این بولوار، مقصد چهل و نهمین 
»حسیــن  همراه  به  خراسان رضوی  تریبون محله 
فرهادیان«، شهردار منطقه 9 است. یک محله، شامل 
یک خیابان اصلِی پررونق و پرتردد و کوچه هایی آرام 
که وجود فضای سبز مناسب، آن را به یکی از مناطق 
خوش آب و هوای مشهد تبدیل کرده. کوثر جنوبی از 
شمال به بولوار وکیل آباد، از جنوب به بولوار پیروزی، 
از شرق به بولوار باهنر و از غرب به بولوار هاشمیه 
پیگیر  و  دغدغه مند  ساکنانی  و  می شود  محدود 
دارد؛ به شکلی که تقریبا تمام کسانی که متوجه 
حضور ما برای شنیدن مشکالت محله می شدند، 
با رغبت و انگیزه جلو می آمدند و به طرح و بیان 
کم وکاستی های محله می پرداختند. باهم، برخی از 

مهم ترین گالیه های مردم این محله را می خوانیم.

 قرار امروز تریبون محـله

پنج شنبه 24بهمن محله »شهید مصطفی خمینی«

همین امروز تریبون محله ای ها مهمان مردم محله »شهید 
مصطفی خمینی« واقع در منطقه 6 شهرداری مشهد هستند. 
اهالی محترم این محله می توانند ساعت 11 صبح منتظرمان 
باشند تا به همراه »هادی لکــزی« معاون اجــرایی شهردار 
منطقه 6 مشهد، پای حرف هایشان بنشینیم و مشکالت و 

کمبودهای محله شان را بشنویم و انعکاس دهیـــم.

ساختمان مسجــد محله باید تکمیل شود
نــبــش کــوثــرجــنــوبــی۱4، 
مــــــســــــجــــــد بــــــــــزرگ 
ــج(  ــان)عـ ــزمـ ــب الـ ــاحـ صـ
واقــع شــده، مسجدی که 
سه وعــده در روز، میزبان 
نــمــازگــزاران محله است. 
ــدی« از اهالی محله،  »اس
یکی از همین نمازگزاران 
ــی متوجه  ــت ــت کــه وق اسـ
ــرای شنیدن  ــ مــی شــود ب
ــعــکــاس  ــری و ان ــی ــگ ــی و پ
ــای ســاکــنــان  ــه هـ ــدغـ دغـ

محــله حضور داریــم، می گوید: » این مسجد، قبال یک 
چهاردیواری ساده بود که با پیگیری های جدی اهالی و 
هیئت محل، مشخص شد وقفی است. در ادامه، باز هم 
اهالی تالش کردند و یک خیر حاضر شد مسجد را بسازد 

و شرایط را تا حــدودی سروسامان بدهد. منتها اتمام 
ساخت و تکمیل ساختمان مسجد، هنوز خیلی کار دارد. 
ما تا این جا تالِش خودمان را کرده ایم. کاش بقیه اش را 

شهردارِی محــل به عهده بگیرد.«

      شهردار منطقه ۹ مشهد با اشاره به این که چون مسجد صاحب الزمان)عج( وقفی است، موضوع باید از 
سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد پیگیری شود، توضیح می دهد: »شهردارِی مناطق مشهد، اعتبار خاصی 
برای ساخت و مرمت و تولیت مساجد منطقه ندارند.« همچنین، »محمد وفایی«، مدیرمرکز رسیدگی به امور 
مساجد خراسان رضوی هم در پاسخ به این گالیه، اظهار می کند: »ما هم بودجه ای برای ساخت و ساز و تکمیل 
مساجد نداریــم و برای موارد این چنینی، معموال منتظر یک خّیر می مانیم تا کار را دنبال کند. طبعا اگر خّیری 
به ما مراجعه کند، به سمت مساجدی که نیازمندی های این چنینی دارند، هدایت شان می کنیم. مهم است 
اهالی محله کوثرجنوبی، نامه ای برای امور مساجد تنظیم و خواسته شان را مطرح کنند تا در فهرست اولویت ها 

قرار گیرد.«

پیاده روی مسدود و آسفالت خراب، نیــازمند به سازی
بـازار گالیـه از وضعیـت نامناسـب پیـاده روها و آسـفالت 
کوثـر هم مثـل دیگر محله هـای شـهر، داغ اسـت و اهالی 
از پیاده روهـای خـراب کـه بـه دلیـل سـاخت و سـاز، 

اغلـب بـا مصالـح سـاختمانی مسـدود شـدند و خبـری از 
جمـع آوری نخاله هـا نیسـت و آسـفالت پرچاله چولـه، 

. نـد یه مند گال

  شهردار منطقه ۹ در پاسخ به این گالیه ها توضیح می دهد: »پیاده رو سازی آن قدر هزینه دارد که حتما باید 
طبق اولویت بندی انجـام شود. اولویت ها هم براساس قدمت و میزان تردد مردم، تعیین می شود. عالوه بر 
سنجش اولویت پیاده روهای کوثر برای به سازی، حتما باید بسنجیم که چند درصد امالک و ساختمان های 
حاشیه پیاده رو ساخته شده اند. مبادا پیاده رو را بسازیم اما یک شرکت خدماتی، نیاز به ایجاد زیرساخت و در 
نتیجه کنده کاری داشته باشد. درباره رفع موانع پیاده روها هم، حتما موضوع را به همکارانم اطالع می دهم تا 
مصالح ریخته شده را جمع و مسیر رفت و آمد را باز کنند. درباره ترمیم آسفالت هم، اولویت بندی وجــود دارد و 
معموال آسفالتی را که زیر چهار سال عمر دارد نو محسوب می کنیم. اما   بررسی می کنم تا اگر مشکل خاصی در 

آسفالت های محله وجود دارد، ترمیم شود.«

درخواست از آبفا برای ایجاد اگــو و مرمت کنده کاری هایش
یکی از مهم ترین گالیه های 
اهالی کوثرجنوبی، درباره 
فعالیــت آبفــا در ایــن محله 
اســت. »رزاقــی«، یکــی از 
کســبه محــل می گویــــد: 
»آبفا مجوز ایجاد شبکه اگو 
به بــازار محلــه کوثــر نداده 
و جــاری بــودن فاضــالب 
اتفــاق  بــازار،  ســطح  در 
نیســت.«  خوشــایندی 
»هاشــمی«، یکــی دیگــر از 
اهالی هم، با اشاره به کنده 

کاری های محله، گله می کند: »محله و به خصوص جلوی مســجد را ببینید. این پستی و 
بلندی ها، حاصل کنده کاری های آبفاســت که درست ترمیم نشــده و مردم بارها زمین 
خورده اند. جالب این که هنوز کار این جا تمام نشده، دوبــــاره آبفا شروع به  کنده کاری 

برای ایجاد خط 2 شبکه آب رسانی   کرده.«

    شرکت آبفا در پاسخ به این گالیه ها توضیح می دهد: »دلیل صادر نشدن مجوز 
برای احداث اگو در بازار این محله، احتماال این است که متقاضیان، درخواستی 
در این زمینه مطرح نکــردند. از شهروندان می خواهیم تقاضایشان برای ایجاد 
اگو را به امور مشترکین ما واقع در میدان دانشجو اطالع داده یا از طریق وب سایت 
abfamashhad.ir درخواست شان را ارائه دهند و مطمئن باشند همکاران ما در 
اسرع وقت به این درخواست ها رسیدگی خواهند کرد. مرمت کنده کاری هایی 
که در محله به واسطه پروژه های ما ایجاد شده بود، از جمله جلوی مسجد هم، در 

دستور کار قرار گرفته و در اولین فرصت انجام خواهد شد.«

سیستم روشنایی محله، قدیمی و ناکافی است
آقای »خنده رو« هم که سال هاست در این محـله زندگی می کند، مدعی است: »این محله 
شب ها حسابی تاریک است. روشنایی معابر کوثر را 30 سال پیش طراحی و نصب کردند 

و االن این میزان روشنایی، دیگر جواب گوی نیاز محله نیست«.

    »کاشی«، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد، در پاسخ به این گالیه 
می گوید: »یادآوری می کنم سیستم روشنایی که در کوچه های فرعی شهر به کار 
گرفته می شود، با المپ های کم مصرف تامین می شود و المپ های کم مصرف 
شهر براساس محدودیت و ضوابطی که وزارت نیرو برای ما تعیین کرده، نصب 
می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی توقع دارند شرکت برق کوچه های 
فرعی را هم مانند معابـر اصلی روشن کند، در حالی که ما هم با محدودیت و 
ضوابطی روبه رو هستیم اما اگر در آن نقطه مسجد، مدرسه یا فضای عمومی 
وجود داشته باشد می توانیم به طور جزئی اقدام کنیم. منتها باز هم به خاطر 
رفاه حال مردم محله کوثرجنوبی، دیشب همکارانم را برای بازدید از کوچه های 
این محله فرستادم تا اگر خاموشی و کمبود نور آزاردهنده ای وجود دارد یا 
سیستم روشنایی آن جا به هر دلیلی دچار نقص شده، مشکل را برطرف کنند اما 
کمبودی مشاهده نشد. مالک، روشنایی المپ است و قدمت شبکه بر کیفیت 
کار تاثیری ندارد. از مردم می خواهم مصادیق خاموشی را به شماره ۱2۱ اعالم 

کنند تا ظرف کمتر از 4۸ ساعت همکاران ما موضوع را پیگیری کنند«.

یـادشهدایمحلهکوثر،گرامیبــاد
طــی ســال های دفــــاع مقــدس، 35 شهیــــد گلگون کفــن از محلــه کوثرجنوبــی، 
پرکشیدند که »شهید محمدرضا صبوری«، »شهید محمدرضا نصرتی« و »شهید 

علی رفیعی«، از جمله این شهدا هستند. یاد و نام شان گرامی باد.

طرح ارتقای امنیت، در محله کوثر اجرایی خواهد شد
برخی اهالی کوثرجنوبی، از 
تکرار ســرقت در محله که به 
حس ناامنی ساکنان دامن 
زده است، شاکی انــد. خانم 
»خــاوری« می گوید: »منزل 
ما در کوچــه کوثــر۱0 واقع 
شده؛ اخیرا وقتی رفته بودیم 
مهمانــی و دختــرم در خانه 
تنهــا بــود، دزد به خانــه زد و 
وقتی رسیدیم، از روی دیــوار 
فرار کرد. از آن شب تا امروز، 
حسابی می ترســیم.« آقای 

»رحیمی« هم ادامه می دهد: »در کوچه ما هم چندین بار سرقت قطعات خودرو و سرقت از 
منزل اتفاق افتاده.« یکی دیگر از اهالی هم ضمن تایید گفته های هم محله ای هایش، تاکید 
می کند: »هربار هم که برای رســیدگی به موارد این چنینی با ۱۱0 تماس گرفتیم، با کلی 

تاخیــر به محل آمده اند. پلیس باید برای تامین امنیت این محله، فکری کند.«

    سرهنگ »محمد طبسی«، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مشهد در 
پاسخ به این دغدغه، توضیح می دهد: »همین ۱0 روز قبل، کالنتری نجفی 
که در محله کوثر واقع شده،  کشف و  دستگیری چشمگیری در زمینه سرقت 
در این محله داشت و یک بانــد سرقت را دستگیر کرد. باتوجه به گالیه های 
اهالی این محله،  به زودی طرح ارتقای امنیت در این محل، با استفاده از 
تمام ظرفیت های کالنتری و پلیس  تخصصی منطقه به اجرا در می آید. برای 
راستی آزمایی گله اهالی درباره تاخیر پلیس هم، در قالب یک ماموریت ویژه به 
رئیس ۱۱0 مشهد ابالغ کردم که به محله برود و بازه زمانی رسیدگی ماموران 
به امداد خواهی مردم را بسنجد و در صورت نیاز، نیروهایش را در این منطقه 

افزایش دهد.«

 درختان خشک محله را هرس 
و چوب های خشک را جمع کنیــد

در باغچه هـای فرعی هـای محله، درختان خشـک و بی برگـی دیده می شـوند که موضوع 
گالیـه تعـدادی از اهالـی اسـت. »وطـن دوسـت« در ایـن بـاره 

می گویـد: »درختـان خشـک محلـه، هـرس نمی شـوند 
و چندیـن بـار پیـش آمـده کـه شکسـتند و روی خـودروی 

سـاکنان افتادنـد. این شـرایط خطرناکی اسـت و مهم اسـت 
شـهرداری منطقـه، تا قبـل از این که سـالمتی عابـران به خطر 

بیفتد، برای قطـع کردن یا هرس این درختان، اقـــدام کند. 
ضمن این که به واسـطه شکسـتن و خرد شـدن شاخه های 

درختـان، کوچه هـا پـر از چـوب خشـک اسـت اما 
توسـط پاکبانـان جمـع آوری نمی شـوند.«

 شهردار منطقه ۹ در پاسخ به این گالیه ها می گوید: »هرچند رسیدگی 
به درختان معابر فرعی، به عهده خود شهروندان است اما هرس و اره کردِن 
خودسرانه درخت، جریمه دارد. چون کارشناسان باید بررسی کنند یک درخت، 
زنده است یا کامال خشک شده. در این باره شهروندان می توانند از طریق سامانه 
۱37 یا مراجعه به سامانه parks.mashhad.ir تقاضایشان را ثبت کنند تا 
همکاران ما به محل مراجعه، درختان را بررسی کنند و 

انجام دهند. معموال گزارش اقدامات  را  الزم 
کارشناسان به کمیسیون ماده 7 
فرستاده می شود و اگر خشک 
اثبات  درختی  بودِن  خطرساز  و 
شود، قطع خواهد شد.« فرهادیان 
خشک،  »چوب  می دهد:  توضیح 
جزو زباله نیست و پاکبانان و پیمان کاران 
نباید مثل زباله، جمع آوری اش کنند. در فصل 
هرس که چوب های خشک درختان در کوچه و 
خیابان زیاد می شود، خود اهالی باید این چوب ها را به 
سازمان پارک ها که بین میدان حافظ و میدان قدیر 
واقع شده و چوب های سطح شهر را چیپس 

چوب می کند، تحویل دهند.«

ِ



طی 10 روز گذشته قیمت گوشت قرمز در مشهد 
حدود 15 هزار تومان افزایش پیداکرده اســت؛ 
عرضه کنندگان گوشت قرمز خروج دام را دلیل 
این افزایش می دانند اما متولیان تولید دام این 
ادعا را رد می کنند و معتقدند که دالالن عرضه و 
فروش گوشت قرمز بازیگران اصلی این گرانی ها 
هســتند و متولیان تنظیم بازار از توزیع گوشــت 

تنظیم بازار در صورت نیاز خبر می دهند.
 به گزارش خراسان رضوی، طی 10 روز گذشته 
قیمت گوشــت در بــازار مشــهد رشــد صعودی 
داشته اســت. طوری که قیمت هر کیلو گوشت 
ران گوســفند در بازارهای روز شهرداری مشهد 
از 85 هزار تومــان در 10 روز پیش  بــه 95 هزار 
تومان در روز گذشــته رســیده و به تبع آن قیمت 
دیگر گوشــت های دامی با افزایش مواجه شده 
است. این افزایش قیمت به گونه ای بوده است که 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد 
در گفت وگو با خراسان به آن اذعان کرد و گفت: 
قیمت گوشت قرمز طی دو هفته گذشته 15 هزار 

تومان گران تر شده است.

خروج دام دلیل افزایش 15 هزارتومانی 	 
قیمت گوشت قرمز

مهدی باقری خروج دام از استان را دلیل افزایش 
قیمت این محصول اعالم کــرد و گفت: دو هفته 
پیــش خــروج دام از اســتان آزاد شــد و به تبع آن 
ما شــاهد خروج و فروش دام ســبک از استان به 
دیگر اســتان ها بودیم به همین دلیل عرضه دام 
ســبک زنده به کشــتارگاه ها کاهــش پیداکرده 
و این موضوع باعــث افزایش قیمت حــدود 15 

هزارتومانی گوشت قرمز در مشهد شده است.
وی افزود: عالوه بــر این تا پیش ازاین خراســان 
شــمالی به نوعی تأمین کننده دام سبک استان 

بوده اســت که به تازگی شــاهد کاهش واردات 
دام سبک از خراســان شمالی به اســتان بودیم 
و دام هایی از این اســتان به اســتان های غربی و 

تهران ارسال می شود.

استان با مازاد عرضه روبه روست نه کمبود	 
این در حالی است که معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان با اذعان بر این 
که عرضه دام زنده در اســتان کاهش پیدا نکرده 
اســت در واکنش به ســخنان باقری به خراسان 
رضوی گفــت: دوســتان حــوزه عرضه گوشــت 
قرمز همیشه در جلسات تنظیم بازار این ادعا را 
مطرح می کنند که خروج دام زنده عامل گرانی 
گوشت قرمز است درحالی که در استان خراسان 
رضوی مازاد تولید دام ســبک داریم و دامدار در 
صورتی دام خود را به خارج از استان می فرستد 
که در داخل استان متقاضی نداشته باشد.مجید 
جعفری تصریح کرد: قیمت هر کیلو دام ســبک 
امروز در مشهد بین 33 تا 35 هزار تومان عرضه 
می شود و طی روزهای گذشته نوسانات قیمت 
دام سبک درنهایت 2 تا 3 هزار تومان بوده است. 
درحالی که قیمت گوشــت قرمز بــه اذعان خود 

دوستان 15 هزار تومان افزایش داشته است.

دلیل افزایش قیمت گوشت ،دالالن 	 
عرضه هستند

وی افزود: قیمت گوشت قرمز در مشهد و استان 
به هیچ وجه تابع قیمت دام زنده نیست. درواقع 
دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را باید در عرضه 
این محصول جســت وجو کــرد و وجــود دالالن 
و واســطه هایی که در قصابی ها و کشــتارگاه ها 
فعالیت می کنند. نظارت بر عرضه گوشت قرمز 
وظیفه جهاد کشــاورزی نیســت و دستگاه های 
نظارتی باید به این موضــوع ورود کنند که به چه 
دلیل قیمت گوشت قرمز طی این روزها 15 هزار 
تومان افزایش پیداکرده است. وظیفه ما این است 

که عرضه و تولید دام را در استان مدیریت کنیم که 
بنده اعالم می کنم ما در استان با کاهش تولید و 
عرضه دام سبک روبه رو نیســتیم که بتوان آن را 

دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز دانست.

خروج دام از استان چندان محسوس 	 
نیست

مدیرکل دام پزشکی استان تأثیر مستقیم خروج 
دام از اســتان در افزایش قیمت گوشــت قرمز را 
منتفی دانست و در گفت وگو با خراسان رضوی 
اظهارکــرد: با توجه بــه این کــه محدودیت های 
خروج دام از اســتان بیــش از یک مــاه پیش رفع 
شده بعید است که ارتباط مستقیمی بین افزایش 
قیمت گوشــت قرمز با خــروج دام وجود داشــته 

باشد.
احمــد شــریعتی افــزود: افزایــش قیمت هــا در 
روزهــای منتهی بــه پایان ســال روال هرســاله 
اســت. از ســوی دیگر بررســی های انجام شــده 
در خصــوص وضعیت خــروج دام از اســتان طی 
دو ماه اخیــر بیانگر تغییر محســوس در افزایش 
خروج دام از استان نیســت، شاید کمبود عرضه 
دام زنــده وجــود داشــته باشــد که ایــن موضوع 
هــم نیازمند بررســی آمــاری دقیق تری اســت.
معاون امور اقتصادی اســتاندار نیز در گفت وگو 
با خراســان رضــوی، از پیگیری جــدی موضوع 
در ستاد تنظیم بازار اســتان برای کنترل قیمت 

گوشــت خبر داد و گفــت: هرچند ایــن افزایش 
قیمــت گوشــت قرمــز تنهــا محــدود به اســتان 
خراسان رضوی نیست و در سطح کشور ما شاهد 
افزایش قیمــت این محصول بوده ایم. از ســویی 
نمی تــوان همیشــه بــه کاهــش بیش ازحد یک 
محصول خوش بین بود زیرا مــا ازیک طرف باید 
از تولیدکننده هم حمایت کنیم که متضرر نشود. 
البته حمایت های ما از تولیدکنندگان در قالب 
خریــد محصــوالت به صــورت تضمینــی و ارائه 

مشوق ها قابل اجراست.
علی رسولیان درباره لغو محدودیت های خروج 
دام از اســتان گفت: موضوع لغــو محدودیت ها 
از ســوی ســتاد تنظیم بازار کشــور ابالغ و رسمًا 
اعالم شده است هیچ استانی اجازه ندارد برای 
خــروج دام و جابــه جایــی دام در ســطح کشــور 

محدودیت ایجاد کند.

در ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه بررسی 	 
خواهد شد

وی با تأکید بر این که هیچ گونــه قاچاق دامی از 
استان خراســان رضوی انجام نمی شود گفت: 
ســتاد تنظیم بازار اســتان طــی روزهــای آینده 
تشکیل جلسه خواهد داد و به صورت ویژه موضوع 
افزایش قیمت گوشــت قرمز و دالیل آن بررسی 
خواهد شــد تــا در صورت لــزوم گوشــت تنظیم 

بازاری توزیع شود.

گوشت قرمز باال گرفت
گزارش

مسعود حمیدی

اخبار

اقتصادی

از میان خبر ها

اقتصادی 3
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

اقتصاد
Thu.Feb.13.2020. No.43474347 پنج شنبه 24 بهمن   1398 .  شماره

مسئوالن نظاره گر افزایش 15 هزارتومانی گوشت قرمز طی 2 هفته!  

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد: 

تا سال آینده هیچ افزایش قیمتی در 
لوازم خانگی  نخواهیم داشت 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد بابیان 
این که طرح ویژه نوروزی نظارت بر فروش لوازم خانگی 
در روزهای آینده اجرا خواهد شــد گفت:  تا سال آینده 

هیچ گونه کاالیی افزایش قیمت نخواهد داشت.
 رضــا رزقیان مقــدم در گفت وگــو بــا ایســنا در خصوص 
وضعیــت بــازار  لوازم خانگــی در آســتانه روز زن اظهار 
کرد: با توجــه به ایــام والدت حضرت زهــرا )س( برخی 
فروشگاه ها جشنواره فروش برگزار کرده اند تا به واسطه 
آن کاال را با 2 تا 3 درصد کمتر از قیمت واقعی آن به مردم 
عرضه کنند.وی در خصوص طرح شناسنامه دار کردن 
کاالهای داخلی خاطرنشــان کرد: طرح شناســنامه ای 
کــردن کاالهــا امــری ضــروری اســت و دســتورالعمل 
آن بــه تمــام همــکاران به صــورت پیامکــی اعالم شــده 
تــا لوازم خانگــی موجــود در مغــازه و انبار خــود را طبق 
آیین نامه اجرایی در راستای مبارزه با قاچاق کاال از 15 
بهمن ماه اجرایــی کنند.رزقیان مقدم اظهــار کرد: هم 
اکنون تعیین  تکلیف تمام کاالها در حال انجام است و به 
تمام همکاران به صورت پیامکی و حضوری اعالم شده تا 
برای شناسنامه و برچسب دار کردن کاالهای موجود در 

ویترین ها و نمایندگی های خود اقدام کنند.

نوید زنده روحیان/نوســانات قیمتی در بازار خودروی مشهد نشان 
می دهد این بازار طی دوماه اخیر با روند افزایشی روبه رو بوده است 
که به اذعان رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیل 
مشهد، نوســان قیمت در بازار خودرو بســیار زیاد و و لحظه ای بوده و 
هیچ پیش بینی از آینده آن نمی توان داشــت و این نابه ســامانی هیچ 
دلیلی به جز عدم تعهد خودروسازان به تعهداتشان ندارد. به گزارش 
خراسان رضوی، بررسی نوســانات قیمتی در بازار خودرو نشان می 
دهد که این نوسانات به گونه ای افزایشی در حال تغییر است که این 
افزایش قیمت، با توجه به رکود موجود در بازار امری غیر منطقی و از 
نظر اقتصادی  قابل قبول نیســت. برای شناســایی علل این تورم در 
شرایط رکود بازار و پیش بینی شرایط آینده این بازار پرتالطم موضوع 
را از رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیل مشــهد 
پیگیری کردیم.حمیدرضا حیدری در این خصوص به خراسان رضوی 
گفت: بازار خودرو در چند روز اخیر به حدی نوسان داشته که خود ما 
نیز نمی توانیم قیمت مشخصی اعالم کنیم  و هرلحظه امکان تغییر در 
قیمت ها وجود دارد.وی افزود: برایند این نوسانات در بازار افزایشی 
بوده و به طور کلی ما نســبت به ماه گذشــته یا ماه قبــل از آن افزایش 
قیمت چند میلیونی را شاهد بودیم.حیدری تاکید کرد:خودرو سازان 
در ماه های اخیر توزیع خودرو و عمل به تعهداتشان را کاهش دادند و 
مثال اگر تا ماه گذشته 30 درصد از محصوالت تعهدی خودرا تحویل 
می دادند امروز این عدد به 10 درصد کاهش یافته و تحویل خودرو به 

صورت قطره چکانی به بازار انجام می شود.

دلیل افزایش قیمت ،خودروسازان هستند	 
وی افزود: همین امر بازار را با مشکالت جدی روبه رو کرده و اصلی 
ترین دلیل افزایش قیمت خود خودروسازان هستند.رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشــهد تصریح کرد: این که 
گفته شود مردم احتکار کرده اند یا در قیمت تاثیردارند اصال منطقی 
و درســت نیســت، مردم مگر چه تعداد خودرو مــی توانند خریداری 
کنند، در نهایت پنــج خودرو، آیا ایــن تعداد تاثیری در بــازار خواهد 
گذاشــت؟ قطعا این تاثیر بســیار ناچیز و بی تاثیر است.وی توضیح 
داد: عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست  و تقاضای خودروی 
صفر در بازار وجود دارد اما چون خودروی نیســت به اجبار مردم به 
سمت خودروهای موجود یا دست دوم می روند اما به طور کلی بازار 
در شرایط رکود قرار دارد و هم خریدار و هم فروشنده از معامله ترس 
دارند اما از طرفی این هم اصال منطقی نیســت که ما در رکود، تورم 

هم داشته باشیم.

داللی همیشه بوده	 
وی تاثیر ســایت های معامالت خــودرو و دالالن را در ایــن   بازار کم 
ارزیابی   و بیان کرد  : وجود دالالن یا افرادســودجو در بازار و ســایت 
های مختلف را انکار نمی کنیم اما این افراد همیشه بودند  و در چند 
سال اخیر هم حضور داشــتند و البته این نکته بســیار مهم است که 
بدانیم فناوری و امکاناتی مانند سایت ها بستری برای رشد و تسهیل 

کار ما بوده و به هیچ وجه با آن مخالف نیستیم اما دلیل اصلی همان 
خودرو سازان هستند و اعالم دالیل دیگر آدرس غلط دادن است.

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیــل مشــهد 
تصریح کرد: دســتگاه های نظارتی و قضایی باید به مســئله خودرو 
ورود و بررسی کنند که چرا این اتفاقات در بازار خودرو افتاده و چرا 
خودروســازان به تعهد خود عمل نمی کنند و اگر دلیــل دیگری نیز 

وجود دارد شناسایی کنند.

بازار خودروی مشهد

قیمت کارخانهقیمت بازارمدل خودرو

6400000039681000پراید 111

5950000037381000پراید 131

6150000034281000پراید 132

14600000096730000پژو  207

11800000083690000پژو206 تیپ5

206 SD12000000080213000 پژو

14600000069730000پژو207 

9250000063158000پژو 405 بنزینی

11100000065578000پژو405 دوگانه سوز

lx13500000084720000 پژو پارس

ex 7400000051343000تیبا هاچ بک

-139000000دنا معمولی

lx10100000067203000رانا

ex7550000056230000ساینا

lx9700000066770000سمند

ef 11200000069773000سمند

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد: 

تغییرات قیمت خودرو لحظه ای شده است 

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خبر داد: 

پرداخت ۵۳۰ میلیارد 
تسهیالت اشتغال به 

روستاییان استان 

شجاعی مهر/ معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری گفت: 530 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال به روستاییان استان پرداخت و باعث 
ایجاد 16 هزار شغل شده و نرخ بیکاری روستایی 
را در استان به 1/3درصد رسانده است در حالی 
که میانگین کشوری آن 7/1درصد است.علی 
رسولیان در جلسه شورای اداری شهرستان 
نیشابور افزود: تاکنون 182 شرکت در استان 
برای توسعه روستاها هزار میلیارد تومان پروژه 
تعریف کرده اند که1260 پروژه وارد سامانه 
شده است.وی بیان کرد: 430 واحد اقتصادی 
استان به کلینیک صنعت رفته اند که از این تعداد 
80 شرکت به چرخه تولید برگشته یا افزایش 
تولید داشته اند.رسولیان اظهار کرد: تا پایان سال 
مجموع پروژه های بهره برداری شده استان به 
13 هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به سال 

قبل 58 درصد رشد دارد.

چسبندگی مدیران دولتی به پروژه ها 	 
مانع خصوصی سازی شده است

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
نیز در این جلسه گفت: مطابق تبصره 19 قانون 
بودجه، به دولت اجازه داده شده پروژه های 
دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و امسال 
نیز 150 میلیارد تومان برای آن اعتبار داریم که 
می توانیم حتی به بخش خصوصی برای آن ها 
کمک کنیم.رضا جمشیدی افزود: متاسفانه 
در سومین سال متوالی به دلیل چسبندگی 
مدیران دولتی به پروژه ها هنوز اقدام موثری در 
این حوزه صورت نگرفته است. وی بیان کرد: 
طی امسال هشت پروژه را که قابلیت واگذاری 
به بخش خصوصی دارد، در نیشابور معرفی 
کردیم ولی فرایندهای واگذاری آن نیز طی 

نشده است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد : 

توسعه کیوسک های راهنمای زائر، به 
بخش خصوصی صدمه می زند 

علی اکبر  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیزاده قناد در نشست این کمیسیون  با اشاره به طرح 
شهرداری مشهد به منظور توسعه فعالیت کیوسک های 
ها  کیوسک  این  کرد:  خاطرنشان  زائر  راهنمای 
پیش ازاین در معابر اطراف حرم رضوی مستقر بودند ولی 
طرح گسترده جدید، در قالب آژانس های گردشگری 
است که به نظر این موضوع به بخش خصوصی صدمه 
وارد خواهد کرد چراکه به حیطه فعالیت های این بخش 

ورود می کند.
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بــر اســاس قانــون انتخابــات از بامــداد امــروز، 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای 
اسالمی وارد مرحله تبلیغات رسمی نامزدها شد 
تا در طول یک هفته آینده و تا ساعت ۸ صبح پنج 
شنبه یکم اسفند ماه، تمام شــهرها و روستاهای 
اســتان شــور و حال انتخاباتــی به خــود بگیرد و 
مردم اســتان با تالش بــرای شــناخت و انتخاب 
گزینه های اصلح، خود را برای حضور باشکوه در 
انتخابات دوم اسفند آماده سازند. بر اساس اعالم 
ستاد انتخابات خراســان رضوی، پس از بررسی 
شورای نگهبان، در مجموع 67۹ نفر از داوطلبان 
انتخابات مجلس در استان تایید صالحیت شدند 

و صالحیت 34۸ نفر رد شد.
 رئیس ســتاد انتخابات استان خراســان رضوی 
با اشــاره به اعالم نهایی لیســت نامزدهای حائز 
صالحیــت از ســوی شــورای نگهبــان گفــت : بر 
اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس، 
شــورای نگهبان در مدت مقرر 20 روزه شکایت 
داوطلبان عدم تایید و عدم احراز صالحیت شده 
استان را بررسی کرده و نتایج آن را برای ابالغ به 
داوطلبان در اختیار فرمانداری های مرکز حوزه 
انتخابیه قــرار داده و پــس از آن نیز مجــدد تایید 

صالحیت نهایی را اعالم کرده است.
 به گزارش روابط عمومی اســتانداری، »حســن 

جعفــری« افــزود: از مجمــوع داوطلبــان پس از 
بررسی توسط هیئت نظارت استان، در مجموع 
273 نفر معادل 26 درصد رد صالحیت، 2۸4 
نفر معــادل 27 درصد عــدم احــراز صالحیت و 
4۹7 نفــر معــادل 47 درصــد تاییــد صالحیت 
شــدند. معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار خاطرنشــان کرد: پس از ابــالغ نتایج 
بررســی صالحیت هــا، داوطلبانــی که بــه عدم 

تاییــد و عــدم احــراز صالحیــت خــود اعتــراض 
داشــتند، مراتــب را بــه هیئــت نظــارت مرکزی 
اعالم کردند و بعد از بررســی شورای نگهبان در 
مجمــوع 67۹ نفر از داوطلبــان تایید صالحیت 
شدند و صالحیت 34۸ نفر رد شد. همچنین بر 
اساس اعالم ســتاد انتخابات استان، از مجموع 
۱۱۱4 داوطلــب ثبت نامــی خراســان رضــوی 
برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 

اســالمی، تــاروز گذشــته در مجمــوع ۸7 نفــر 
انصراف دادند.

333 نامزد در حوزه انتخابیه مشهد و کالت؛ 	 
50 زن، 283 مرد

فرمانداری مشهد نیز روز گذشته اسامی و کدهای 
نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی حوزه انتخابیه شهرستان مشهد و کالت را 
منتشر کرد. بر اساس این فهرست در حوزه انتخابیه 
مشهد و کالت 333 نامزد برای کسب پنج کرسی 
این حــوزه انتخابیــه در مجلس شــورای اســالمی 
رقابت خواهند کرد، این یعنی هر کرسی مشهد در 
بهارستان حدود 67 رقیب دارد. نکته دیگر درباره 
فهرست نامزدهای انتخابات در مشــهد این که، از 
مجموع 333 نامزد، 2۸3 نفر مرد و 50 نفر از بانوان 

هستند.

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی از امروز آغاز شد

 آغاز رقابت 679 نامزد
 برای 18 کرسی استان در بهارستان

اعالم لیست نهایی ائتالف اصولگرایان در مشهد 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب خراســان رضوی با انتشــار 
بیانیه ای لیســت شهرســتان مشــهد و کالت را منتشــر کرد. 
دوشنبه شب گذشته بود که شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
خراســان رضوی، با برگزاری انتخابات داخلی، فهرست پنج 
نامزد منتخب خود برای انتخابات مجلــس در حوزه انتخابیه 
مشــهد و کالت را اعــالم کــرد. پــس از انتشــار این فهرســت، 
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان استان، در مصاحبه ای 
به برخی انتقادها درباره این فهرست پاسخ داد و درباره چرایی 
حضور نداشتن نامزد جوان در فهرست پنج نفره گفت : »رویکرد 
ما از ابتدا این بوده که حداقل یک زن و یک جوان به لیســت ما 
اضافه شوند. یک راه ساده برای قرار گرفتن جوانان این است 
که یکی از این مردان باسابقه به نفع جوانان کنار رود که این کار 
نیاز به ایثار و فداکاری یکی از این آقایان دارد و راه دیگر بررسی 
مجدد آراست که در حال بررسی هستیم«. »حمیدرضا ترقی« 
این نکته را نیز گفته بود که بیانیه و فهرست نهایی شورای ائتالف 
اصولگرایان روز گذشته )دیروز( منتشر خواهد شد که این گفته 
او محقق شد و عصر دیروز لیست شورای ائتالف که شامل همان 
پنج منتخب اولیه بود، به عنوان لیست نهایی انتشار یافت. به 
گزارش ایســنا، بر اســاس این بیانیه، نامزدهای مورد حمایت 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب خراســان رضــوی به ترتیب 

حروف الفبا به این شرح است:
۱-حجت االسالم نصرا... پژمانفر

2-حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی
3-خانم فاطمه رحمانی

4- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
5- جواد کریمی قدوسی

بیانیه شورای هماهنگی نیروهای حزب ا... شرق 	 
کشور

در این خصوص، شورای هماهنگی نیروهای حزب ا... شرق 
کشور، با انتشار بیانیه ای، از فهرست تعیین شده در شورای 
ائتالف خراســان رضوی برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
انتقاد کــرد. در بخشــی از این بیانیــه آمده اســت : قطعا این 
نمایندگان عزیز با میانگین سنی 55 سال، در این ۱2 سال، 
آن چه از توانمندی در چنته برای صالح و خیر مردم شــریف 
مشــهد و کالت بوده، بــه کار گرفته انــد، حاال نوبــت جوانان 

است!

بیانیه تشکل های مشهدالرضا	 
همچنین تشکل های فرهنگی اجتماعی مشهدالرضا در این 
خصوص بیانیه ای صادر کردند که در بخش هایی از آن آمده 
است : شاهد آن هستیم که شورای ائتالف مشهد به لیستی 
رســیده که در آن هیچ گزینه جوان مومــن و انقالبی کارآمد 
وجود ندارد... . شــورای تشــکل هــای فرهنگــی اجتماعی 
مشــهدالرضا)ع( با همــه گله مندی نســبت به آن چــه اتفاق 
افتاد ضمن دعوت و پایبندی به وحدت از ناحیه همه گروه ها 
و جریان های انقالبی اعالم می دارد این شــورا هیچ لیست 

انتخاباتی جداگانه ای ارائه نخواهد داد.

 حزب اتحاد ملت 
در انتخابات لیست نمی دهد 

رئیس حزب اتحاد ملت در خراسان رضوی گفت: حزب اتحاد ملت در انتخابات مجلس نه فعالیت 
انتخاباتی و نه لیســت دارد، در شهرســتان ها نیز همین گونه اســت، مگر این که اعضا به صورت 
فردی فعالیت کنند. »مهدی عبایی خراسانی« در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اکنون از اعضای 
لیست امید نامزدی در اســتان نداریم و تصمیم گیری در این حوزه را به افراد واگذار کردیم، اگر 
فردی می خواهد برای یک نفر کار کند، رای دهد و سخنرانی کند، می تواند نه به نام حزب و نه 
اصالح طلبان، این کار را انجام دهد، این یک کار فردی است، اما انجام آن با نام حزب اتحاد و 
شورای اصالح طلبان منع شده است. این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: ما رای دادن را به 
مردم واگذار کردیم تا خودشان تشخیص دهند و گزینشگری کنند چرا که بعد از رد صالحیت 
نامزدهای اصالح طلب کارنامه دار و قابل رقابت امکان ارائه لیســت از جریان اصالح طلب و 

احزاب آن گرفته شد.

 آرین منش :فهرست ائتالف اصولگرایان 
قابل پیش بینی بود 

فعال سیاســی اصولگرا و نماینده اسبق مشــهد در مجلس با اشــاره به این که لیســت ارائه شده به 
عنوان لیســت ائتالف اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشــهد قابل پیش بینی بود، گفت : بنده از 
حدود دوماه قبل خروجی لیست را پیش بینی کرده بودم و مسئوالن شورا آن را تکذیب کرده بودند. 
»جواد آرین منش« در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد : زمانی که احزاب شناسنامه دار و رسمی جریان 
اصولگرایی و جبهه پیروان خط امام و رهبری در شورای ائتالف به حاشیه رانده شدند و افراد خاص از 
جریان های خاص ابتکار عمل را در دست گرفتند به راحتی می شد نتیجه نهایی را پیش بینی کرد و 
در نظر گرفتن شاخص هایی همچون جوان گرایی در لیست عمال مردود شد.  آرین منش رقابت های 
انتخاباتی در مشــهد در این شــرایط را رقابــت درون اصولگرایی دانســت و افزود: عالوه بر لیســت 
شورای ائتالف لیست های خوبی در حال شکل گیری است و اتفاقا تعدد لیست ها در شرایط کنونی 
که اصالحات در صحنه حضور ندارد نه تنها مغایر با وحدت نیست بلکه برای ایجاد فضای رقابتی و 

افزایش مشارکت مردم نیز الزم است.

تالش حزب مردم ساالری برای ارائه 
لیست مشهد 

دبیــر حــزب مردم ســاالری در خراســان رضــوی گفت: حــزب 
مردم ساالری با توجه به مرامی که داشته، تصمیم دارد در انتخابات 
شرکت کند، بنابراین ما در انتخابات شرکت می کنیم و ندادن لیست 
را قبــول نداریم و در مشــهد تمام تالش خــود را می کنیم کــه از بین 
نامزدهای موجود لیست دهیم. »عطیه نیک جوانی« در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص ارائه لیست توسط حزب مردم ساالری در استان، 
اظهار کــرد: شــورای اصالح طلبان در یــک کار جمعی در راســتای 
اعتراض به رد صالحیت های گسترده اصالح طلبان از سوی شورای 
نگهبان در انتخابات جاری یک تصمیم کلی گرفتند مبنی بر این که 
با نام و برند شورای اصالح طلبان لیســت ندهند، اما احزاب در این 
خصوص آزاد هســتند که با توجه به بحث تشکیالتی خود لیستی را 
با عنوان حزب خود یــا ائتالف چند حزب تنظیم کننــد، در این باره، 
حزب مردم ســاالری با توجه به مرامی که داشــته، تصمیــم دارد در 

انتخابات شرکت کند.

ندادن لیست را قبول نداریم	 
وی افزود: با توجــه به این که بحث اصــالح امــور از راه صندوق رای 
می گذرد، بنابراین ما در انتخابات شــرکت می کنیم و ندادن لیست 
را قبول نداریم، حداقل به عنوان تکلیف شرعی و وظیفه خود به عنوان 
یکی از احزاب اصالح طلبی که خود را داخل قانون و نظام می بیند، 
در مشــهد تمام تالش خود را می کنیم که از بیــن نامزدهای موجود 

لیست دهیم.

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شــهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی صبح امروز در حرم 
مطهر رضوی برگزار می شــود. به گــزارش روابط 
عمومــی اســتانداری ، همزمــان با چهلمیــن روز 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم 
بزرگداشتی از طرف نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
مشــهد، تولیت آســتان قدس رضوی، اســتاندار 
خراســان رضوی، دبیر شــورای عالــی و مدیریت 

حوزه علمیه خراســان و رده های ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی مستقر در خراسان رضوی برگزار 
می شود. این مراسم از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز 
با حضور مســئوالن و قشــرهای مختلف مردم در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهــر رضوی برگزار 
می شود. ســخنران این مراســم حجت االسالم و 
المسلمین حاج »علی شیرازی« نماینده ولی فقیه 

در نیروی قدس سپاه پاسداران خواهد بود.

در اجالس سراسری مدیران مدارس علمیه خراسان مطرح شد

 توصیه های تولیت آستان قدس به روحانیون
 در آستانه انتخابات

اجــالس سراســری مدیــران مــدارس علمیــه 
خراســان بــا عنــوان »حــوزه انقالبــی و مکتب 
مقاومت« روز گذشته در مشــهد آغاز به کار کرد 
و امروز با برگــزاری اختتامیه بــه کار خود پایان 
خواهــد داد. به گــزارش »خراســان رضوی« در 
افتتاحیه این اجالس، آیت ا... »سیداحمد علم 
الهدی« نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با 
اشاره به شاخصه های حوزه انقالبی خطاب به 
حاضران گفت : در مســئله مدیریت آموزشــی و 
نیروسازی برای اسالم و انقالب، هر یک از شما 
با وجود مسئولیت های فردی و کارهایی که به 
تنهایی برای وجود اقدس امام زمان )عج( انجام 
می دادید، انسان هایی در عرصه خدمت هستید 
و در شعاع مدیریت آموزشی شما طالب زیادی 
رشــد و پرورش پیــدا مــی کننــد، بنابراین هیچ 
کاری با عظمت تر و مهم تر از وظیفه ای که عهده 
دار شده اید، نیســت. آیت ا... ســید احمد علم 
الهدی افزود: در شــرایطی که دنیا علیه اسالم 
است و می خواهد اسالم را براندازی کند، شما 
در حال تالش هستید که برای وجود اقدس امام 

زمان )عج( نیرو پرورش دهید.

ما نمی توانیم از طرف مردم تصمیم 	 
بگیریم

 تولیت آســتان قدس نیز در این مراسم عالوه بر 
بیان نکاتی درباره خصوصیات حوزه انقالبی، به 
در پیش بودن انتخابات و نقش روحانیت در این 
عرصه اشاره و تصریح کرد : در انتخابات، مردم 

ممکن اســت خطا کننــد و بد تشــخیص دهند، 
آن قدر بایــد آزمون و خطا صــورت بگیرد تا خود 
مردم و جامعه به بلوغ برســند. حجت االســالم 
والمســلمین »مروی« افــزود: ما نمــی توانیم از 
طرف مــردم تصمیم بگیریم. نباید بــه دنبال آن 
باشــیم که مردم در مصادیق به حــرف ما گوش 
بدهند، مــا باید مــالک و معیار بدهیــم. حجت 
االســالم والمســلمین مروی تاکید کــرد: امام 
)ره( و رهبر انقــالب نیز هیــچ گاه روی مصداق 
نظر نداشتند، البته خود ایشان هم اعالم کرده 
بودنــد که ماننــد همه مــردم نظــری دارم که به 
فردی رای بدهم و به دیگری رای ندهم. اما هیچ 

گاه ابراز نکردند.
تولیت آســتان قدس ادامه داد: باید برای مردم 
تبیین کرد که ما اگر انسان های متدین، متعهد، 
مومن، دلســوز و انقالبی را در مجلس و دستگاه 
های اجرایی داشته باشیم، موفق می شویم. وی 
افزود: همان طور که در طول 40 ســال گذشته 
تجربه کرده ایم، آن جایی کــه نیروهای باایمان 
انقالبی و دارای روحیه جهادی روی کار آمده اند، 
ما پیشرفت داشته ایم و در مقابل، جایی که آن ها 
را کنار گذاشتیم و افرادی که به دنبال سودجویی 
و مقام و نام و نان و شهرت بودند، کار را به دست 
گرفتند، آن جا عقبگرد داشتیم. وی تاکید کرد: 
شاخص ها را باید حوزه انقالبی بیان کند تا مردم 
خودشــان تحقیق کنند و به آن نیروها برســند، 
حال اگر خطا و اشــتباه هم کردند، در دوره بعد 

پخته می شوند و به بلوغ می رسند.

 صبح امروز، بزرگداشت اربعین شهادت حاج قاسم 
در حرم مطهر رضوی
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مسابقات  آموزشگاه های مهشد

سال 1346 حضور قاسم زردکانلو در 17 سالگی در زمین چمن شماره 

یک مجموعه تختی)سعدآباد(

ی
الژ

ست
نو

پنج شنبه هر هفته

ملی پوش تیم فوتسال خراسان رضوی گفت: لیگ برتر 
فوتسال بانوان در سال 98 با فشردگی سپری شد که 
این موضوع بازیکنان را دچار آسیب دیدگی های زیادی 
کرد.  نسیمه غالمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
افــزود: امسال لیگ فوتسال بانوان کیفیت بسیار خوبی 
داشت، اما فشار زیاد رقابت ها باعث مصدومیت بازیکنان 
شد و تیم ما هم از این قاعده مستثنا نبود. سارا شیربیگی 
یکی از مهره های اصلی تیم ما هم دچار آسیب دیدگی هایی 
شده بود، اما خوشبختانه اکنون وضعیتش خوب است و 
با ما تمرین می کند. تمام تالش کادر فنی این است که ما 
را به حداکثر آمادگی الزم برساند.وی تصریح کرد: هیچ 

چیز در مرحله حذفی قابل پیش بینی نیست و از اکنون 
نمی توان گفت که کدام تیم قهرمان لیگ می شود. حتی 
در دور گروهی مسابقات هم چیزی از قبل مشخص نبود.
غالمی افزود: شرایط داوری در لیگ امسال چندان خوب 
نبود، حتی یک بار در نتیجه بازی تیم ما تاثیر گذاشت و آن را 
تغییر داد. امیدوارم سطح قضاوت داوران در مرحله حذفی 
بهتر از گذشته باشد و اشتباهات آن ها باعث نابودی زحمات 

چندین ماهه یک باشگاه نشود.
وی تصریح کرد: باشگاه ما به تمام تعهدات مالی اش تا به 
این جای کار عمل کرده است؛ متاسفانه لیگ امسال هر 
چند که با حضور 14 تیم برگزار شد، اما تعدادی از تیم ها 

به دلیل مسائل مالی کنار کشیدند و می توانم بگویم که 
تنها باشگاه هایی که هزینه خوبی کردند، هیئت فوتبال 
خراسان رضوی، ملی حفاری و مس رفسنجان بودند و تیم 
نامی نو هم نصف پول بازیکنانش را پرداخت کرده است؛ 
این موضوع نشان می دهد  تیم هایی که نتایج خوبی به 
دست آورده اند، هزینه مناسبی هم تا به این جای کار 

کرده اند.
غالمی تصریح کرد: سال پر آسیبی برای بازیکنان داشتیم و 
همین مسئله می تواند به تیم ملی کشور هم آسیب برساند. 
پس از پایان لیگ بازیکنان باید به خودشان رسیدگی کنند تا 
با سالمت کامل و بدون مصدومیت در اولین اردوی تیم ملی 

که فروردین ماه سال آینده برگزار می شود، 
یابند. ما به دنبال تکرار سومین  حضور 

قهرمانی در آسیا هستیم. کار برای ما سخت 
است، به ویژه این که بازی دوستانه ایران 
با روسیه هم لغو شد و بازیکنان باید تالش 
بیشتری کنند. وی افزود: هر بازیکنی در 

مسیر ورزش حرفه ای اش دوست دارد 
بازی در لیگ های خارجی 
را تجربه کند، اما هم اکنون 
من فقط به قهرمانی تیمم در 

لیگ امسال فکر می کنم.

 لیگ فوتسال بانوان 
با فشردگی سپری شد 

 ملی پوش فوتسال
 بانوان استان: 

 اخبار

فوتبال

خلعتبری: اُفت نکردیم، به قهرمان 
آسیا باختیم

محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو 
گفت: ما به تیمی باختیم که قهرمان آسیا شده است 
و این شکســت باعث ناامیدی بازیکنان شــهر خودرو 
نخواهد شد.وی درباره شکست 2 بر صفر تیمش برابر 
الهالل عربستان افزود: این اولین تجربه شهر خودرو 
در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا بــود، آن هم 
برابر تیم مطرح و قدرتمندی مثل الهالل که چند بار 
قهرمان آسیا شده و فصل گذشته هم این عنوان را به 
دست آورده است. به هرحال ما تیم باتجربه ای در آسیا 
نیستیم و نیاز به زمان داریم تا عملکرد بهتری داشته 
باشــیم. امیدوارم این باخــت را در بازی بعــدی برابر 
پاختاکور جبران کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
»آیا شهر خودرو ُافت کرده است؟«، خاطر نشان کرد: 
این حرف را قبول ندارم. ما نمایندگان قطر و بحرین 
را بردیم و در لیگ برتر هم ماشین ســازی را شکســت 
دادیم. در بــازی با فوالد هم خســتگی و اشــتباهات 

خودمان باعث شد تا شکست بخوریم.

خدادادعزیزی: مدیران در راس 
فدراسیون فوتبال مشکل دارند

خــداداد عزیــزی دربــاره حواشــی ایجــاد شــده 
درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت: 
فکر می کنــم صحبت هایی کــه کارشناســان درباره 
انتخاب اســکوچیچ می کنند، بی فایده است. کمیته 
فنــی فدراســیون فوتبــال از انتخــاب ســرمربی تیم 
ملی خبر نداشــت. پس برای چه کمیته فنی داریم؟ 
کمیته فنی چه کار مهمی می کنــد؟ االن چرا باید از 
انتخاب اســکوچیچ ناراحت باشــیم؟  مدیــران ما در 
راس فدراســیون فوتبال مشــکل دارند .بــه گزارش 
باشــگاه خبرنــگاران ،وی اظهــار کــرد:   قــرارداد بــا 
سرمربی بین المللی مانند مارک ویلموتس می بندند 
و نمی دانند چطور باید بند های آن را بنویسند. بعد هم 
صحبت از 2 گزینه ایرانی به میان آمد. نام علی دایی 
و امیر قلعه نویی برای تیم ملی فوتبال اعالم  شــد که 
دایی رد صالحیت شد. آیا برای سرمربی تیم ملی هم 

باید تعیین صالحیت صورت گیرد؟

 از میان خبرها

جودو - بسکتبال با ویلچر

حضور جودوکار دوپینگی و محروم 
در مسابقات مشهد

در رقابت هــای جــودو جایزه بــزرگ ایــران که در 
مشــهد برگــزار شــد، یــک جــودوکار که بــه دلیل 
اســتفاده از مــواد ممنوعــه بــا محرومیــت چهــار 
ســاله مواجه شــده بود، بــه مقــام نایــب قهرمانی 
رســید.  بــه گــزارش تســنیم، رقابت هــای جودو 
جایزه بزرگ ایران یادواره ســردار شــهید سپهبد 
قاســم ســلیمانی روزهای 15 تا 17 بهمن ماه در 
مشهد برگزار شد و پس از سه روز با معرفی نفرات 
برتــر به پایان رســید.  در ایــن بین حضور مســعود 
قوی بازو جــودوکار وزن 90- کیلوگرم خراســان 
رضوی در مســابقات و نایب قهرمانــی او با حرف و 
حدیث های فراوانی همراه بود؛ جودوکاری که به 
دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه متنولون در تاریخ 
13 آذرماه 95 بــا محرومیت چهار ســاله مواجه و 
خبر آن به صورت رسمی از ســوی دکتر غالمرضا 
نوروزی، رئیس وقت فدراسیون پزشکی ورزشی و 
دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( اعالم 

شده بود.
طبق اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی، محرومیت 
این جودوکار از 15 خردادماه ســال 95 آغاز شد 
و در تاریخ 15 خردادماه 99 به پایان می رســد. با 
این حال قوی بازو پنج ماه زودتــر از موعد مقرر در 
مســابقات شــرکت کرد و به عنوان نایب قهرمانی 
رقابت ها دســت یافت.در این میان این ســؤال به 
وجود می آید که چه کسی مسئول رخ دادن چنین 
اتفاقی است و چرا یک ورزشکار محروم به راحتی 

می تواند در یک رقابت شرکت کند؟

جدال تیم بسکتبال با ویلچر 
مشهد در مرحله حذفی

دور نخســت مرحلــه حذفــی رقابت هــای لیگ 
برتر بســکتبال با ویلچر مردان روز جمعه برگزار 
می شــود و نماینــده اســتان به مصــاف حریفان 
می رود. این مرحله از مســابقات از ســاعت 16 
فردا بــا انجام دو دیدار پیگیری می شــود که تیم 
آسایشگاه فیاض بخش مشهد به عنوان نماینده 
اســتان به مصاف  تیــم ایثار شــیمیدر مــی رود. 
همچنین در دیگر دیدار ایــن مرحله، تیم هیئت 
اراک میزبــان تیــم هیئت زنجــان خواهــد بود. 
تیم های مخابرات اصفهان و شــهروند آمل پیش 
از این صعود خود را بــه مرحله نهایــی لیگ برتر 

قطعی کردند.

 از میان خبرها

فوتبال

مدافع شهرخودرو:

  مقابل پاختاکور 
دنبال جبران هستیم

محمدحســین مرادمنــد، مدافــع تیــم فوتبــال 
شــهر خودرو گفت: تیم ما بــا الهــالل قابل قیاس 
نیســت و با وجود تفاوت های زیادی کــه با این تیم 
داریم، نمایــش بــدی از خودمــان ارائــه نکردیم. 
می توانســتیم نتیجه بهتری در این بازی بگیریم، 
ولی متأســفانه شکســت خوردیم. ما دیگــر به این 
بازی فکر نمی کنیم و در بازی بــا پاختاکور دنبال 

جبران خواهیم بود.
وی در گفت وگــو با تســنیم درباره این کــه چرا در 
بازی با الهالل به میدان نرفــت، تصریح کرد: من 
در بازی بــا فــوالد از ناحیه مــچ پا مصدوم شــدم و 
این موضوع باعث شــد نتوانم بعد از آن بازی با تیم 
تمرین کنم. البته برای بازی با الهالل هم به دلیل 
مشــکل روادید یک روز دیرتر به اردو اضافه شدم، 
ولی همان طــور که گفتم مصدومیــت از ناحیه مچ 
پا باعث شــد که برای بازی با الهالل ریسک نکنم. 
خوشــبختانه االن وضعیت بهتــری دارم و به امید 
خــدا برای دیــدار بــا پاختاکــور مشــکلی نخواهم 

داشت.
وی درباره وضعیت شهر خودرو در لیگ برتر و این 
که آیا آن ها شانسی برای قهرمانی در فصل جاری 
دارند، تصریح کرد: خیلی از تیم هــا وقتی لیگ را 
شروع کردند، دنبال قهرمانی بودند و ما هم از این 
قاعده مســتثنا نیســتیم. حاال باید دیــد چه تیمی 
تمرکز و توانمندی بیشتری برای قهرمانی دارد. ما 
تالش می کنیم که در پایان فصل یک جایگاه خوب 

را به دست بیاوریم.

هفتــه ســوم دور برگشــت مســابقات والیبال 
قهرمانی باشــگاه های برتر مردان ایران، جام 
سردار شــهید سپهبد حاج قاسم ســلیمانی از 
دیروز آغاز شــد و نماینده والیبال استان امروز 
در دیداری خارج از خانه به مصاف پیکان تهران 
می رود.این دیدار از ساعت 16 امروز در سالن 
ساپکو تهران در حالی انجام خواهد شد که تیم 
پیام با توجه به حواشی که داشته است، شرایط 
خوبی از نظر بازیکن ندارد.حاشیه های پیرامون 
تیم به حدی است که در روند نتیجه گیری آن نیز 

تاثیر گذار بوده است.
سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره بازی 
برابر پیکان تهران گفت: هم اکنون مشــخص 
نیست که وضعیت تیم به چه شکل باشد. هیچ 
چیزی از وضعیــت پیام نمی دانم که تیم ســرپا 
خواهــد ماند یــا خیر. اگــر کمک مالی شــود و 
بازیکنان بازگردنــد، وضعیت تیــم کمی بهتر 
خواهدشــد، در غیــر ایــن صــورت، پیام ســر و 
شــکل یک تیم ســوپر لیگی را نخواهد داشت. 
واقعیت این اســت که امکانــات فعلی حتی در 
حد تیم دسته یکی هم نیســت. تعداد زیادی از 

بازیکنان مان، از تیم جوانان استان هستند.
رضایی افزود: فتاحی، مدیرکل ورزش وجوانان 
خراسان رضوی با اکبر خداوردی صحبت هایی 
داشته و گفته خداوردی را به پیام بازمی گرداند. 
اکبر خــداوردی نیز اعــالم آمادگی کــرده، اما 
بازگشتش را به بهبود شرایط مالی منوط کرده 

اســت. پیام مشــکل مربیگری ندارد و مشکل 
اصلی این تیم، شرایط مالی است که از ابتدای 
فصل وجــود داشــته اســت.وی خاطر نشــان 
کرد:  به شیخ االسالمی مدیر عامل باشگاه قول 
دادم که اگر مشکل مالی تیم حل شود و دو سه 
بازیکن پیام از جمله وحید والی، حامد صدیق 
و بابک امیری بــه این تیم بازگردنــد، با همین 
کادرفنــی می توانم تیــم را در لیــگ برتر حفظ 
کنم. نمی دانم بینش مدیرکل ورزش وجوانان 
چیســت که اکبر خداوردی را گره گشای پیام 
می داند، امــا به نظــر او هم احتــرام می گذارم 
و در صورت بازگشــت خداوردی، بــه او کمک 

خواهم  کرد.
وی دربــاره دالیل حضــور نیافتنــش در دیدار 
برابر شــهرداری ورامین، اظهــار کرد: مجتبی 
یوسفی، لیبرو اصلی پیام را در اختیار نداشتیم. 
یوسفی به دالیل مشکالت مالی اعالم کرد در 
آن دیدار حاضر نخواهدشــد. رامشینی، دیگر 
لیبــروی پیام نیــز پیش از ایــن انصرافــش را از 
حضور در پیام اعالم کرده بــود و در چند دیدار 
اخیر هم حضور نداشت. صالح دیدم با شرایط 
موجود مقابل شهرداری ورامین حاضر نشویم. 
مدیریت باشگاه نظر متفاوتی داشت و با هدایت 
رضا تابعی مقابل شهرداری ورامین حاضر شد.

از بازی های هفته سوم دور برگشت لیگ برتر والیبال 

زورآزمایی پیام در خانه پیکان 
سرمربی تیم پیام: امکانات فعلی پیام، در حد تیم دسته یکی هم نیست 

مبـــــــارزه برای 

جودوکاران خراسانی امروز در لیگ برتر 
به روی تاتامی می روند 

علی ترابی - فصــل جدید رقابت های 
لیگ جــودو باشــگاه های کشــور امروز 
در سالن شهید افراســیابی تهران آغاز 
می شــود. در رقابــت های ســوپر لیگ 
امسال، شش تیم پاس خراسان رضوی، 
آرناگســتر آتیه ایرانیان، نیروی زمینی 
ارتش، بیمــه کوثر، رعــد پدافند هوایی 
قم و نفت مسجد ســلیمان در یک گروه 
و به صورت دوره ای بــه رقابت خواهند 
پرداخــت کــه در هفتــه نخســت تیم ها 
بازی هــای مرحله اول تا ســوم خــود را 
برگزار می کنند. طبق روال هر ســال، 
خراســان رضوی نیز یک نماینده به نام 
»پاس« در این سطح از مســابقات دارد 
که همیشه در مسابقات باشگاه ها جزو 
مدعیان قهرمانی بوده است. تیم پاس 
خراسان رضوی که زیر مجموعه نیروی 
انتظامی اســت، یکی از پرســابقه ترین 
تیم ها در کشــور اســت که چنــد عنوان 
قهرمانــی و نایــب قهرمانــی هــم در 
کارنامه خود دارد.تیم جودو »پاس« 
در هفته نخســت مســابقات، ابتدا در 
دور اول به مصاف تیم رعد پدافند هوایی 
قم می رود.در دور دوم نیز برابر نیروی 
زمینــی ارتــش صــف آرایی مــی کند و 
سپس در دور سوم مقابل تیم آرنا گستر 

آتیه ایرانیان به مبارزه می پردازد.

مدعی قهرمانی   
سرمربی تیم جودو »پاس« خراسان 
ــاره وضعیت نماینده  رضوی درب
استان به خبرنگار ما می گوید: 
تیم پاس متعلق به نیروی 
انتظامی است و 20 
ســــال ســابــقــه 
حضور در 
لیگ 

برتر را دارد. امــســال هــم بــا محوریت 
ــاران بومی که از آینده سازان  ــک ورزش
جـــودوی اســتــان هستند،وارد عرصه 
مسابقات شدیم. اصغر آهنی با بیان این 
که سال گذشته در رقابت های لیگ برتر 
نایب قهرمان شدیم، می افزاید:  طی 
چند سال گذشته همیشه تنها نماینده 
جــودوی استان در مسابقات کشوری 
بودیم که امسال هم با تمرینات خوبی 
که پشت سر گذاشتیم، جــزو مدعیان 
قهرمانی محسوب می شویم.وی درباره 
شرایط تیم و جودوکاران اظهار می کند: 
تاکنون تمرینات و اردوهای بسیار خوبی 
را پشت سر گذاشته ایم و جودوکاران 
از شرایط خیلی خوبی برخوردارند. به 
نوعی 80 درصــد ترکیب جودوکاران 
بومی هستند؛چرا که اعتقاد داریم توجه 
و اعتماد به جوانان بومی می تواند آینده 
جــودوی استان را در تیم ملی تضمین 
کند.برای همین سعی کردیم از بهترین 
جــودوکــاران استان در لیگ برتر بهره 

ببریم.
وی به  ترکیب تیم اشــاره می کند و می 
گوید:محمد جوان ، وحید جدی ، امید 
تیزتک ، باقرنیا در اوزان 60 ، 73 ، 81 
و 90 کیلوگــرم حضــور دارنــد. در 66 
کیلوگرم جاویــد و نــوری زاده را داریم. 
همچنیــن در 100 کیلوگــرم مجتبــی 
نیک بیــن و رحمانــی و در مثبت 100 
کیلوگرم نیز جعفر پهلوانی و فرید شهباز 
حضــور دارند.اصغر آهنی در پاســخ به 
این ســوال کــه تاکنون هیئــت جودوی 
خراسان رضوی چه حمایت هایی از تیم 
پاس انجام داده است، می گوید:در این 
زمینه فعال هیچ صحبتی ندارم. شاید در 

آینده مطالبی را بیان کنم.

فروپاشی جودو   
همچنیــن  ســرمربی تیــم جــودو پاس 
خراســان رضوی به سایت سازمان 
لیــگ برتــر ، مــی گویــد: 
دلسوزان واقعی رشته 

المپیکی جــودو، کســانی هســتند که 
نمی گذارنــد هیــچ چیــز حتــی منافــع 
شــخصی در رونــد روبه رشــد آن خللی 
ایجــاد کنــد. در ایــن برهه حســاس که 
بدخواهان منتظر فروپاشــی ارکان این 
رشــته اند و از هیچ کاری برای رســیدن 
به این هدف دریــغ نمی کننــد، بر همه 
دست اندرکاران و مسئوالن فدراسیون 
است که با اســتفاده از تجارب خادمان 
جودو که شایستگی خودرا اثبات کرده 
اند، با تعامل همــه برنامه هایشــان را با 
تمام قــوت ادامه دهنــد. نمونه بــارز آن 
برگزاری هرچه منظم سوپر لیگ جودو 
با رعایت عدالت و به دور از هرگونه حب 
و بغض است. آهنی می افزاید : همه باید 
بدانند تیم هایی که یک شــبه خلق می 
شوند، یک شبه هم از بین می روند و بهتر 
است فدراســیون و ســازمان لیگ هیچ 
گاه نه تنها به این گونه تیم ها دل نبندند، 
بلکه به مانند گذشــته تمــام امکانات را 
در اختیار چنین تیم هایی به صرف این 
که مدعــی اسپانســری )حامــی مالی( 

هستند، قرار ندهند.

کیفیت مسابقات  
جعفر پهلوانــی از جودوکاران ســنگین 
وزن تیــم پــاس نیــز دربــاره وضعیــت 
ورزشکاران و تمریناتی که تاکنون دنبال 
کــرده انــد، مــی گوید:تمرینــات تیم از 
دو مــاه قبــل آغاز شــد و تاکنــون تمرین 
های خوبی را پشت ســر گذاشتیم.تیم 
کامــل و پرقدرتــی داریم و برای کســب 
عنوان قهرمانی به میدان می رویم.وی 
درباره سطح مسابقات نیز خاطر نشان 
می کند:مسابقات امسال با حضور شش 
تیم برگزار می شــود کــه از نظر کیفیت 
نســبت به ســال قبل بســیار بهتر شــده 
است.تیم ما هم منسجم و از جودوکاران 
خوبی تشــکیل شده اســت. برای دفاع 
از جودوی اســتان به میدان می رویم تا 
عنوان قهرمانی را برای خراسان رضوی 

کسب کنیم.

قهرمانی
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از میان خبرها 

شهرستان ها

 مراسم اربعین شهادت
 سردار سلیمانی و شهدای 

مقاومت در تایباد برگزارشد 
ســردار  شــهادت  اربعیــن  کلثومیان- مراســم 
سلیمانی و شهدای مقاومت باحضور مردم و علمای 
تشیع واهل سنت تایباد و مسئوالن و امامان جمعه 
تشیع و اهل سنت در محل سالن همایش های خلیج 
فارس دانشــگاه پیام نــور تایباد برگزارشــد. در این 
مراسم سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه ثامن االئمه  
سپاه خراســان پیرامون جایگاه مقاومت و شهدای 
مقاومت گفت :شــهید سردار ســلیمانی با اخالص 
وپیروی از رهبری توانست شر داعش را از سر مردم 
منطقه کم کنــد.در ایــن همایش، ســیاح فرماندار 
تایباد و سرهنگ قربی فرمانده محور عملیاتی  سپاه 
تایباد از حضور حماسی مردم شیعه واهل سنت در 

راهپیمایی یوم ا... 22بهمن تقدیر کرد.

آغاز به کار 43 سازمان مردم نهاد 
روستایی در کاشمر 

 مهدیان-  43 ســازمان مردم نهاد در روستاهای 
بخش مرکزی کاشــمر آغاز فعالیت شــان را جشن 
گرفتند.  مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری اســتانداری با اشــاره به این که با گذشت 
چهار دهه از پیــروزی انقالب، اقدامــات و فعالیت 
های خوبی در حوزه های مختلف انجام شده است، 
گفت: اگر چه در کاشمر شاهد فعالیت تشکل های 
سیاسی بودیم، اما نبود سازمان های مردم نهاد در 
حوزه اجتماعی بســیار ضعیف بود. نبی پور با ابراز 
خرســندی از فعالیت 43 ســازمان مــردم نهاد در 
روستاهای بخش مرکزی کاشمر افزود: مهم ترین 
موضوع در زمینه توسعه یک منطقه وجود اتفاق نظر 
نخبگان است، بنابراین فعال شــدن سازمان های 
مردم نهاد با حضور افراد نخبه و تأثیرگذار می تواند 
زمینه ساز پیشرفت و رســیدن به اهداف بلندمدت 
باشد.  وی با بیان این که سیاست وارد هر حوزه ای 
که شود به آلودگی و تفرق منجر می شود اظهار کرد: 
قطعا سازمان های مردم نهاد بدون توجه به موضوع 
وابستگی به دولت و سیاســی بودن، شرایط سهل 
تری در تمامی بخش ها فراهم مــی کنند. نبی پور 
با اشــاره به این که فعالیت ها و اقدامات با سیاست 
زدگی و دولتــی کردن ابتر می شــود، تصریح کرد: 
محور ســازمان های مردم نهاد، حضور مردم است 
بنابرایــن باید تالش کنیــم تا زمینــه افزایش تعداد 

اعضا و اهداف آن متعالی شود. 

از میان خبرها
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اولین کنگره کشوری شعر ومقاله 
بانوی آفتاب درتایبادبرگزارشد 

کلثومیان-کنگــره شــعر و مقاله بانــوی آفتاب، با 
موضوع حضرت زهرا )س( از دیدگاه اندیشمندان 
مذاهب اسالمی با حضور شعرا و ادبای استان های 
خراســان و مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان در 

تایباد برگزار شد.
موالنــا غالم نبــی توکلی، امــام جمعه اهل ســنت 
شهرستان تایباد در خصوص این کنگره اظهار کرد: 
این کنگره به نــام فاطمه زهرا )س( و این بســیار با 
ارزش است. این شخصیت دخت نبی مکرم اسالم 
)ص (و یکــی از شــخصیت های بــا عظمــت تاریخ 

اسالم است. 
زندگی فاطمــه زهــرا )س(، زندگــی پیامبر )ص( 
بود و عشق این دختر به آن پدر، زبانزد بود و همین 
عشــق بود که بعد از رحلت پیامبر اسالم) ص(، در 
فراق پدر بسیار سوخت و بنا به روایات اهل سنت، 
شش ماه بعد از رحلت پیامبر )ص( وفات کرد. امام 
جمعه اهل ســنت تایباد  افزود: ســراییدن شــعر و 
بیان سجایای این بانوی بزرگ اسالم، از نیازهای 

جامعه است.

مدرسه علمیه حضرت معصومه)س( 
در سرخس با 78 طلبه افتتاح شد

 مدرسه علمیه حضرت معصومه )س ( در شهرستان 
ســرخس در دهــه مبــارک فجــر  افتتــاح شــد.به 
گزارش خراســان رضوی، مدرسه علمیه خواهران 

شهرستان  سرخس با 7۸ طلبه افتتاح شد.

اخبار

شهرستان ها

مدیر مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اعالم کرد: 

تکذیب ابتالی فردی به ویروس 
کرونا در مرز دوغارون 

مدیر پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد گفت: هیچ موردی از ابتال به 
ویروس کرونا در مرزهای اســتان مشــاهده نشــده 
اســت.محمدجعفر صادقی در گفت وگو با مهر، در 
خصوص شــایعاتی کــه در فضای مجــازی مبنی بر 
مشاهده فرد مبتال به بیماری کرونا در مرز دوغارون 
مطرح شــده اســت، اظهــار کرد: تــا ایــن لحظه در 
خصوص ابتال به ویروس کرونا در اســتان خراسان 
رضوی چه در فرودگاه مشــهد به عنوان مرز هوایی 
و چه در مرز دوغارون به عنوان مرز زمینی اســتان، 

هیچ موردی مشاهده نشده است.

گراز وحشی یک جوان در بخش 
میان والیت تایباد را زخمی کرد 

گروه شهرســتان ها-زنگنه بخشدار میان والیت 
گفت:حملــه  گراز وحشــی به یک جــوان در بخش 
میان والیت موجب مصدومیت شدید  وی شد و این 

جوان   به بیمارستان انتقال یافت.

حادثه رانندگی در جاده سبزوار - 
خوشاب یک کشته به جا گذاشت 

ملکی، کالته- مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار 
گفت: دو حادثه رانندگی در جاده های سبزوار - خوشاب 
و سبزوار - جوین یک کشته و سه مصدوم به جا گذاشت. 
مسلم فائق نیا در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به 
حادثه تصادف یک دســتگاه کامیون با خودرو ی سواری 
پراید در جاده سبزوار - خوشــاب، اظهار کرد: این حادثه 
سه شــنبه شــب رخ داد که بر اثر این حادثه یک نفرکشته 
و یــک سرنشــین دیگرمصــدوم شــد. وی افــزود: یکی از 
سرنشــینان در صحنه حادثه جان خود را از دســت داد و 
سرنشــین دیگر به صورت سرپایی مداوا شــد. فائق نیا  با 
اشــاره به وقوع حادثه دیگری در محور ســبزوار - جوین، 

بیان کرد: بامداد روز چهارشنبه خودروی سواری دنا در 
گردنه بید و برغمد واژگون شد که دو مصدوم حادثه توسط 

عوامل پایگاه اورژانس عطاملک به بیمارســتان قمر بنی 
هاشم)ع( نقاب منتقل شدند. 

دستگیری ۲ سارق و۵ مالخر درقوچان 
ایشــان زاده-فرمانــده انتظامــی قوچان از دســتگیری 
دوســارق، پنــج مالخر و کشــف ۱۰ مــورد ســرقت دراین 
گفــت:  مصرخانــی  خبرداد.ســرهنگ  شهرســتان 
باپیگیری پلیس آگاهی،  یک ســارق سابقه دار شناسایی 
وباهماهنگــی دســتگاه قضایــی دســتگیر شــد.متهم به 
۱۰ فقره سرقت ازمنازل وســاختمان های ناتمام و لوازم 
داخلی خودرو و همچنین سرقت هشت راس گوسفند طی 
دومرحله باهمدستی فردی دیگر اعتراف کرد. وی افزود: 
بادستگیری ضربتی همدســت این سارق، پنج مالخر نیز 

دستگیر ومتهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

پاسگاه مرزی سرخس به نام سردار 
شهید سلیمانی نام گذاری شد

کالته- رئیــس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ســبزوار از تحقق 
۱۰5 درصد ســهمیه ایجــاد فرصت اشــتغال زایی طی امســال در 
ســامانه رصد خبر داد. مختاری با بیان این که سهمیه سبزوار برای 

ایجاد اشتغال طی امسال سه هزار و 22۸ نفر بوده که تاکنون ســه هزار و 4۰۰ فرصت شغلی 
در سامانه رصد به ثبت رسیده است، اظهار کرد: تمامی ظرفیت های اشتغال زایی ایجاد شده 
به صورت مستند و براساس شماره ملی است. وی افزود:  در ســال گذشته تعهد اشتغال زایی 

این شهرستان برای چهار هزار و 454 نفر بود که برای شش هزار و 6۰ نفر اشتغال ایجاد شد. 

شــعبانی-کریمی مدیر مجتمع فوالد تربت حیدریه بــا بیان این که 
فناوری ساخت واحدهای احیا و گندله ســازی فوالد در کشور بومی 

شده و دیگر نیازی به خارج کشور نیست، افزود: با انتقال آخرین قطعه بزرگ از »استک« )دودکش( 
به محل کارخانه فوالد رخ، این سازه فلزی عظیم نصب شد.محمد کریمی صبح دیروز در حاشیه 
نصب این سازه فوق سنگین در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این سازه بزرگ با ارتفاع 52 و 
قطر هشت متر قرار است به عنوان یک دودکش گازهای خروجی فرایند تولید آهن اسفنجی را بعد 

از چندین بار که از حرارتشان استفاده می شود، به عنوان یک مخلوط بی خطر رها کند.

 پاسگاهی در نقطه صفر مرزی سرخس روز گذشته طی مراسمی 
به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی نام گذاری شد.فرمانده 

هنگ مرزی ســرخس به  ایرنا گفت: براســاس تدابیر فرماندهی، نام این پاســگاه همزمان با 
چهلمین روز شهادت سردار شهید اسالم به نام سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« نام گذاری 
شد.سرهنگ حمزه قاسمی افزود: سردار سلیمانی در هشت سال دفاع مقدس و نبرد با داعش 
مجاهدت و فداکاری کرد و سرانجام به آرزوی خود رسید و شهید شد.وی ادامه داد: باید راه این 

سردار شهید را در دفاع از ارزش های انقالب ادامه دهیم.

 نصب سازه فوق سنگین
 در کارخانه فوالد تربت حیدریه

تحقق 10۵ درصد سهمیه ایجاد 
فرصت اشتغال زایي در سبزوار

سوژه ها و خبرها

علی نوری- وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز 
گذشــته بــا ســفربه اســتان و شهرســتان های 
بردســکن و چناران طرح های توســعه نساجی 
بردســکن و نیــان الکترونیــک درشــهرهای 
بردسکن وچناران با ســرمایه گذاری به ترتیب 
27۰ و ۱5۰ میلیــارد تومــان و همچنین واحد 
تولید شــمش طــال  بــا ســرمایه گــذاری ۱2۰ 
میلیارد تومان در بردســکن  را افتتــاح کرد. به 
گزارش خراســان رضوی، در طرح توسعه واحد 
نســاجی در شــهرک صنعتی بردســکن که روز 
گذشته به بهره برداری رســید،  دو هزار و 7۰۰ 
میلیــارد ریــال ســرمایه  گــذاری انجام شــده و 
این واحد  بــرای 25۰ نفر اشــتغال ایجادکرده 
است و ظرفیت تولید شــش هزار تن نخ در سال 
را دارد.وی همچنیــن دیــروز  واحــد تولیــدی 
شــمش  طالبا عیار 24  در کیلومتــر 25 جاده 
ســبزوار - بردســکن را افتتاح کرد، ایــن واحد 
بــا ســرمایه گذاری هــزار و 2۰۰ میلیــارد ریال 
وظرفیت اشتغال زایی برای 2۰۰ نفر راه اندازی 
شــده و ظرفیت تولیــد 2۰۰ کیلو شــمش طال 
در ســال را دارد.کارخانه تولید شــمش طالی 
بردسکن  ظرفیت کان سنگ ورودی 5۰۰ تن در 
روز را دارد. بهره برداری از طرح توسعه شرکت 
دانــش بنیــان »نیــان الکترونیک« در شــهرک 
صنعتی چناران  ســومین برنامه سفر رحمانی 
وزیــر صمــت بود. حضــور در نشســت کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی 
در شــرکت نیان الکترونیک و حضور در جشــن 
روز ملی صادرات و قدردانی از صادرکنندگان 
نمونه اســتانی و ملی در اتاق بازرگانی مشهد از 
دیگر برنامه های ســفر یــک روزه وزیر صنعت به 

خراسان رضوی بود. 

جلوگیری از ورود 1500 نوع  کاال به کشور 	 
وزیر صمت گفت: ثبت ســفارش بــه این صورت 
نیســت که هر کس هــر نــوع کاالیی را دوســت 
داشت وارد کند، در صورتی که  کیفیت کاال باال 

نباشد، جلوی واردات بی کیفیت را می گیریم. 
رحمانــی  درمراســم  افتتــاح و بازدیــد از طرح 
توسعه نســاجی  بردسکن  در شــهرک صنعتی 
بردسکن اظهار کرد: با وجود تحریم ها و این که 
طی ســال های اخیر ما در تحریــم بوده ایم ولی 
خوشــبختانه در صنعت آلومینیم، پتروشیمی و 
دیگر صنایع افزایش تولید هم داشــته ایم. وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: تحریم های 
ظالمانــه چــه قبــل و چــه در آینــده تاثیــری بــر 
رونــد تولیــد نــدارد و این صنعــت جــزو اولویت 
هــای وزارت صنعت و معدن کشــور اســت.وی 
از هــزار و5۰۰ تعرفــه جلوگیــری از واردات به 
کشــور خبر داد و گفــت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت وکیــل مدافع تولیدکنندگان اســت و 
نمی گذاریــم تولیدکنندگان با مشــکل مواجه 
شوند.رحمانی از کمک های تسهیالتی توسط 
بانک های عامل بــه تولیدکنندگان خبــر داد و 
افزود: صنایع در راستای بحث اقتصاد مقاومتی 
اســت و نمی گذاریــم واردات بی کیفیــت وارد 
کشور شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ثبت ســفارش به این صورت نیست که هر کس 
هر نوع کاالیی را دوســت داشــت وارد کند، در 
صورتــی کــه کیفیــت کاال بــاال نباشــد، جلوی 
واردات بی کیفیت را می گیریم. وی ادامه داد: 
۹۰ درصــد انواع پوشــاک مــورد نیاز مــردم در 
داخل کشور تولید می شود.رحمانی  در حاشیه 
بازدید از طرح توســعه واحد نســاجی بردسکن 
خراسان رضوی به خبرنگاران گفت: با این حال 
در حوزه نساجی، پوشاک و پارچه نیاز بیشتری 
به تولید داریم و امسال این حوزه جزو پروژه های 
ویژه این وزارتخانه است. وی با اشاره به تقویت 
زنجیــره تولید نســاجی ادامــه داد: امســال در 
حوزه پارچه و نساجی چند واحد به بهره برداری 
می رسد و چند واحد نیز در حال احداث است. 
رحمانی با بیان این که در برخــی موارد مربوط 
به پارچه به خودکفایی رســیده ایم و واردات در 
این خصوص متوقف شــده اســت، افزود: پیش 

از این در حوزه چادر مشــکی حدود ۹۰ درصد 
نیاز کشور از خارج تامین می شد اما با طرح های 
جدید در حــوزه تولیــد پارچه چادر مشــکی که 
به زودی به اجرا در می آید، طــی ماه های آینده 
پارچه داخلی چادر مشــکی بــا کیفیت مطلوب 
به بازار عرضه می شود. وزیر صمت اظهار کرد: 
از اردیبهشت امسال تاکنون بسیاری از صنایع 
مانند فوالد، مــس، آلومینیــم و خــودرو تحریم 
بودند اما در این بخــش افزایش تولیــد ویژه ای 
داشته ایم.وی ادامه داد: امسال صنایع نساجی 
جزو پروژه های دارای اولویت است و دولت حوزه 
نساجی را جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار 
داده است. رحمانی گفت: واردات کاال براساس 
ثبت ســفارش و نیاز داخل انجام می شــود و در 
صورتی که هــر واحد تولیــدی بتوانــد کاال را با 
کیفیت و به اندازه نیاز داخل تولید کند، واردات 
آن کاال متوقف می شود که در این راستا امسال 
هزار و 5۰۰ ردیف تعرفه وارداتی حذف و جلوی 
واردات این اقالم گرفته شده است. وی با اشاره 
به محدودیت های درآمدی دولت افزود: امسال 
تالش کردیم از محل تبصــره ۱۸ قانون بودجه 
۹۸، منابع صندوق توسعه ملی و منابع دیگر در 
قالب پروژه های اقتصادی تســهیالت بسیاری 
به بخش تولید اختصاص دهیم. وی ادامه داد: 
ســعی کردیم منابع مالــی موجــود را به صورت 
بهینه به پروژه های اقتصــادی تخصیص دهیم 
تا طرح ها به بهره برداری کامل برسند ، از جمله 
این واحدها، نساجی بردسکن است که امروز از 
آن بازدید شــد، منابع مالــی فاینانس این واحد 
نساجی از بانک صنعت و معدن تامین می شود.

وی گفت: مشکل اصلی در شرایط کنونی کمبود 
نقدینگی اســت که با همــکاری بانــک مرکزی 
و صنــدوق توســعه ملــی، از طریــق شــیوه های 
نوین مالی از جمله بازار سرمایه یا انتشار اوراق 
مشــارکت و همچنیــن تشــکیل صندوق هــای 
خاص تالش کردیم از همــه منابع موجود برای 
جبران این کمبود بهره  بگیریم.رحمانی افزود: 

مهم ترین درخواست ما از بانک ها این است که 
با صنعت همراهــی کنیم تا منابــع موجود را در 

اختیار بخش تولید قرار دهند.

افتتاح کارخانه تولید شمش طالی بردسکن 	 
کارخانه تولید شمش طالی بردسکن با عیار 24 
و ظرفیت کان ســنگ ورودی 5۰۰ تــن در روز با 
حضور وزیر صمت و استاندار افتتاح شد. خرسند 
مدیرعامــل معدن طــالی ســه بنــدون بیجورد 
شهرســتان بردســکن گفــت: کارخانــه تولیــد 
شــمش طالی بردســکن با عیــار 24 و ظرفیت 
کان ســنگ ورودی 5۰۰ تــن در روز و بــا میزان 
سرمایه گذاری ثابت ۱2۰ میلیارد تومان است. 
خرسند مدیرعامل کارخانه تولید شمش طالی 
بردســکن گفت: هم اکنون ۱۸۰ نفر به صورت 

مستقیم در این معدن، مشغول کار هستند.

  ارزش معادن کشور22 میلیارد دالر است	 
وزیر صمــت گفــت: ارزش کل معــادن و صنایع 
معدنی کشــور 22 میلیارد دالر است. رحمانی 
در مراســم افتتــاح کارخانــه شــمش طــال در 
بردسکن افزود: هم اکنون بیش از 6۰ نوع ماده 
معدنی در کشــور وجود دارد و وضعیت کشور از 
نظر معادن بســیار مطلوب است، اما اکتشافات 
ما تاکنون فقط در ســطح بــوده و کمتر در عمق 
انجام شده اســت درصورتی که اکتشــافات در 
عمق، کشور را به ظرفیت بیشتر در حوزه معدن 
می رساند. وی  ادامه داد: امسال در تمام نقاط 
کشور شاهد اجرای این تاکتیک و بهره برداری 

از پروژه های مختلف صنعتی بوده ایم. 

افتتاح طرح توسعه کارخانه نیان الکترونیک	 
مدیــر عامــل کارخانــه نیــان الکترونیــک  در 
مراســم افتتاح طرح توسعه این کارخانه گفت: 
ایــن واحد صنعتــی در زمینی به مســاحت 3۰ 
هزار مترمربع احداث شده و ســاالنه ۱2 هزار 
دســتگاه انواع منبع مبدل های انرژی ،شامل 
سیســتم هــای تغذیــه مخابراتی، اینورترهای 
نیــروگاه هــای خورشــیدی، بادی و منابــع 
تغذیــه صنعتــی بــه میــزان ۱۰۰۰ مــگاوات 
تولیــد می کند.چمنیــان افــزود: تولیــد ایــن 
واحد ســاالنه ۱۰۰ میلیــون دالر صرفه جویی 
برای کشــور داشــته و عــالوه برآن ایــن واحد 
صنعتــی، نیــروگاه هــای خورشــیدی کوچک 
پنــج تــا 2۰ کیلوواتــی را نیــز در دســت تولید 
و توســعه دارد و بهینــه ســازی مصــرف انرژی 
کولرهای آبی نیز از دیگــر برنامه های اجرایی 
این واحد صنعتی اســت.وی ادامــه داد: برای 
احداث و خرید ماشین آالت این واحد تولیدی 
۱.5میلیــون یورو و هــزار و 3۰۰ میلیارد ریال 
هزینه شــده و برای 4۰۰ نفر به طور مســتقیم 
و هزار نفر به طور غیر مســتقیم  اشــتغال ایجاد 
شــده اســت.چمنیان گفــت: این شــرکت هم 
اکنون استاندارد کشور روســیه را کسب کرده 
و در زمینــه فــروش محصــوالت بــا این کشــور 
همکاری دارد و قراردادی به ارزش ۱2 میلیون 
دالر هــم بــا کشــور ســوریه منعقد کرده اســت 
و محصــوالت خــود را به چند کشــور همســایه 
از جملــه افغانســتان صــادر می کند.چمنیان 
افــزود: این واحــد صنعتی هم اکنــون نیازمند 

۱5۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش است. 

با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت واستاندار انجام شد 

افتتاح طرح توسعه 2 واحد صنعتی و یک واحد معدنی با سرمایه گذاری 540 میلیارد

شــعبانی-مدیر اداره تعــاون روســتایی تربــت 
حیدریه با بیــان این که تنهــا 47 میلیارد تومان 
از مطالبــات زعفران کاران باقی مانــده، افزود: 
طبق مصوبه کارگروه اســتان طی امــروز و فردا 
25 درصد از این میزان به حساب زعفران کاران 
واریز می شود.نســرین شــیبانی اظهــار کرد: با 
ابالغ وزیر وقت جهاد کشاورزی در ۸ آبان امسال 
مبنی بر خریــد حمایتی زعفران از کشــاورزان، 
شهرســتان تربت حیدریه به عنوان مرکز خرید 
حمایتی انتخاب و در ادامــه ۱۸ مرکز خرید در 
استان های خراسان دایر شد.وی تصریح کرد: 

با توجه به رصد انجام شده و گزارش های رسیده 
به تعاون روســتایی و جهاد کشــاورزی و این که 
افت قیمــت این محصول بــرای مدیــران محرز 
شده بود، خرید حمایتی زعفران با هدف حمایت 
۱۰۰ درصدی از تولیدکنندگان از نیمه دوم آبان 
آغاز شد و تا پایان مهلت قانونی یعنی 3۰ آذرماه 
روزانه  به طور میانگین 35۰ کیلو زعفران از ۸۰ 
کشــاورز خریداری می شــد.وی اضافه کرد: با 
توجه به حجم گسترده سطح زیر کشت زعفران، 
بسیاری از تولید کنندگان از شهرهای همجوار 
برای تحویــل زعفران خود به مرکــز خرید تربت 

حیدریــه مراجعــه می کردنــد، به همیــن دلیل 
۱7۰۰ نفر تا پایــان روز خرید تا ســاعت ۱۹، از 
کشاورزان زعفران تحویل می گرفتند.وی حجم 
خرید حمایتی زعفران از کشاورزان در استان را 
6۸ تن و ۸25 کیلوگرم و به مبلغ 642 میلیارد 
و 5۰۹ میلیون تومان اعــالم کرد و افزود: از این 
میزان ۱۱ تن و 6۰۹ کیلوگرم زعفران به مبلغ 
۱۱2 میلیارد تومان به کشاورزان تربت حیدریه 
تعلق دارد که 37 درصد حجم تولید شهرستان 
را شــامل می شــود.مدیر تعاون روستایی تربت 
حیدریه به مطالبات پرداختی کشاورزان اشاره 

کرد و افــزود: پرداختــی ها برای دو تــن و 35۱ 
کیلوگــرم در تاریــخ اول آذرمــاه، 23 میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان بــه میــزان 5۰ درصد این 
حجم بوده که برای کشاورزان واریز شده است.
وی اظهــار کــرد: در تاریخ 2۰ دی، بــرای چهار 
تن و ۱62 کیلوگرم، مبلــغ 4۰ میلیارد و ۹۹7 
میلیون تومان به حساب کشــاورزان واریز شده 
است. کل مطالبات زعفران کاران پنج تن و ۱22 
کیلوگرم به مبلغ 47 میلیارد تومان است که 25 
درصد آن طبق مصوبه کارگروه استان طی امروز 

و فردا به حساب زعفران کاران واریز می شود.

مدیر اداره تعاون روستایی تربت حیدریه: 

25درصد ازمطالبات زعفران کاران پرداخت می شود

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



برج آرامگاهی شاهزاده حسین
برج آرامگاهی شــاهزاده حســین)ع( و بنای آرامگاه خواهر ایشــان، بی بی نســاء)س( از نوادگان 
امام زین العابدین)ع( ، در روســتای کردان اســتان البرز، واقع شده اســت. قدمت برج آرامگاهی، 
مربوط به دوره سلجوقیان است، این آرامگاه تاریخی، دارای پالنی مدور با شیار در قسمت بیرونی 
و پالنی هشت ضلعی در داخل است که از نظر معماری در شــمار برج های شکیل، زیبا و قابل تاّمل 

قرار می گیرد. بــرج، نمایی آجری 
و پــالن خورشــیدی شــکل و مدور 
دارد، روی ســکویی دایــره ماننــد 
استوار شده و دارای ۳۴ کنگره به 
ارتفاع ۶ متر است. مقبره شاهزاده 
حسین)ع(، در یک سرداب با طاق 
قوســی شــکل و دیــوار پینــی قلوه 
ســنگ قرار گرفته و بنای متعلق به 
آرامگاه بی بی نساء)س(، در شمال 
برج آرامگاهی واقع است. درختان 
کهن سال توت و چنار، جوی های 
کوچک بــا آب زالل و جــاده زیبای 
منتهی به آرامگاه این دو امامزاده، 
از جملــه جاذبه هــای طبیعــی این 

بناهای تاریخی است.

بریده کتاب

همیشه آرزو داشتم روزی بتوانم صحنه هایی 
را کــه دیــده ام، به ماننــد آن چــه در رمان های 
بزرگ تصویر شــده، بنویســم. همــواره به این 
فکر کرده ام که آن چه در نبرد بر من گذشــته و 
حوداث شــگفت انگیز ریز و درشــتی که از سر 
گذرانــده ام، کمتــر از حوادث رمــان »جنگ و 
صلح« و صحنه های بدیع »بر باد رفته« نیست. 
مخصوصًا آن ماجــرای محیرالعقول که بعید 
می دانم بر کســی غیر از من گذشــته باشــد؛ 
داستانی بی اندازه خارق العاده که تا مدت های 
زیادی ُنقل محافل و مجالس بود و ذهن مردم 
دیارم را به خود مشغول داشت. هر بار، هنگامی 
کــه بــه کتابخانــه ای وارد می شــدم و ســالن 
های خالی مطالعه و قفســه های در ســکوت 
 فرورفته کتاب ها را می دیدم، از نوشتن پا پس 
می کشــیدم و به خودم می گفتم»برای کدام 
مخاطب می خواهــی بنویســی؟! رمان های 

بی مشــتری، کتــاب های 
بی مخاطب، قفســه های 
منظم و دست نخورده!« 
امــا بالفاصله یــاد گفتار 
حکیمانه آن پژوهشــگر 
دفاع مقدس می افتادم 
کــه »انبــوه کاغذهای 
ســفید، مرا به وحشت 
مــی انــدازد...« و بــا 
خودم می اندیشــیدم 

که آیا آیندگان ما را متهم به خیانت و عدم بازگو 
کردن و نوشتن این فرازهای برجسته از تاریخ 

نخواهند کرد؟
بعد از این که شهید شدم

نویسنده: سید احمد جعفرنیا

دیکشنری

Anticipate
انتظار داشتن، انتظار کشــیدن، پیش بینی 

کردن، پیش دستی کردن
Harriet   anticipated   the   approach   
of   the   mailman   with   fright.

»هاریت« بــا وحشــت، انتظار نزدیک شــدن 
پستچی را می کشید.

With   his   weird   powers,   Lonnie   
was   able   to   anticipate   the   ringing   
of   the   telephone.

»لونی« با قدرت های عجیب خود می توانست 
زنگ زدن تلفن را پیش بینی کند.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه1  سوره احزاب می خوانیم:

ــِق اهلَل َوَل ُتِطــِع اْلَكاِفِریــَن  ِبــُیّ اَتّ َیــا َأُیَهــا الَنّ
َواْلُمَناِفِقیَن ِإَنّ اهلَل َكاَن َعِلیًما َحِكیًما

ای پیامبــر! از خداونــد پــروا كــن و از كافران و 
منافقان اطاعت مكن كه خداوند دانا و حكیم 

است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

    پیامبر اســالم، در پیشــگاه خداونــد، مقام 
خاّصی دارد. )در قرآن، سایر انبیا با نام خوانده 
شده اند؛ یا ابراهیم! یا نوح! یا موسی! یا یحیی! 

ولی »یا محّمد« در قرآن نیامده است.(
    حّتی پیامبر اكرم نیز به موعظه  الهی نیازمند 

است.
    دستور به پیامبر در حقیقت دستور به پیروان 

است.
    بــا احیای معروف، جلوی منكــر را بگیریم. 
)اّول، اطاعــت از خــدا، بعــد دوری از كافران و 

منافقان(
    پیروی از كافران و منافقان، بی تقوایی است.

    كّفار و منافقان در نظــر دارند که به هر نحو 

ممكن، نظر رهبران دینی را به خود جلب كنند.
 زمانی می توان با انحراف ها و پیشنهادهای 

سازش كارانه مبارزه كرد كه ایمان و تقوا، قوی 
باشد.

    كافران و منافقان در یك خط هستند.

    اطاعت از خدای علیم و حكیم، توجیه دارد، 
»َعِلیمًا َحِكیمًا« ولی پیروی از كافران و منافقان 

بی علم وحكمت، چه توجیهی دارد؟
    سرچشــمه  دســتورهای خداوند، مبنی بر 

ترك اطاعت از كّفــار و منافقین، علم و حكمت 
اوست.

ضرب المثل خارجی

    آلمانی: اگر قورباغه را بــه صندلی زر هم 
بنشانی، باز به مرداب می جهد.

    انگلیســی: امروز یک تخم مرغ داشتن، 
بهتر از فردا یک مرغ داشتن است.

    اســکاتلندی: اگر برای یک ســال با آدم 
لنگ معاشرت کنی، در پایان سال تو هم با او 

خواهی لنگید.

حکایت

اجرت دوخت
شخصی، یک طاقه شــال بختیاری به خیاط داد 
که برای او دو ثوب جامه بدوزد. بعد از چند روز، از 
خیاط پرسید که »چه کردی؟«، گفت»همان طور 

که فرموده بودید از آن طاقه شــال، دو ثوب جامه 
دوختم، یکی را دزد برد و دیگری را در عوض اجرت 
هزار و یک حکایت خود برداشتم.« 

پنج شنبه
24 بهمن 1398

18  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4347

24 بهمن 1345 | درگذشت فروغ فرخزاد13 فوریه 1903 | اتومبیل از انحصار ثروتمندان خارج شد
نخستین خودروی 750 دالری فورد در كارخانه اش در میشیگان ساخته شد كه بعدا به یك پزشك 
فروخته شد. تا آن زمان، خودرو یك كاالی لوكس بود. ِهنری فورد با ساختن فورد »مدل ـ اِ« آن را به صورت 
یك وسیله ضروری زندگانی در آورد و به این ترتیب داشتن خودرو از انحصار ثروتمندان خارج شد.

فروغ  فرخزاد، شاعر نامدار معاصر و متولد تهران، در ۳۲ سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل، درگذشت. 
وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که هر یک از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. او با 

مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی، کار خود را آغاز کرده بود.

یک روایت، یک درس
تفسیر کلمه »فاطمه«

از امام صادق)ع( نقل شده که سوال فرمود: آیا می دانید تفسیر کلمه »فاطمه« چیست؟ راوی گوید: خیر موالیم، مرا به تفسیر آن آگاه فرمایید. فرمود: یعنی که شّر و 
بدی در وجود او راهی ندارد و اگر برای همسری این بزرگوار، علی)ع( نبود، تا قیامت کسی هم شأن ایشان نمی شد. مقام علمی آن حضرت نیز چونان علی)ع(، بعد 
از پیامبر)ص(، سرآمد تمام بشریت اســت. اگر چه عرصه را به آن حضرت به قدری تنگ کردند که اندکی پس از پدر مهربانش، دنیا را ترک کرد و با پهلوی شکسته به 

حضور پدرش شتافت، خداوند آن بانو را از علم، مملو ساخت و از ناپاکی های زنان در عالم، منع و مبرا کرد. منبع: بحارالنوار، جلد ۴۳، صفحه 1۴
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مطالعه این صفحه

معرفی کتاب

کتاب دزد
»کتــاب دزد«، اثر مارکوس زوســاک، 

داســتانی تــکان دهنــده از جنــگ و 
دختــری اســت که بــه رغــم همــه تلخ 

کامی ها بــا راه یافتــن بــه دل کتاب ها، 
دنیایی زیبا و دور از هیاهوی مرگ و ویرانی 

برای خود خلق می کند.  ماجراهای داستان در 
آلمان زمان نازی ها اتفاق می افتد،  در این رمان، 
روابــط دختری جــوان بــا والدین و همســایگان 
نشــان داده می شــود. کتاب دزد، رمانی درباره 

جنگ نیست، اما زوساک از جنگ به 
عنوان عنصری بهره گرفته تا شرایط 
سختی را در زمان زندگی شخصیت 
اول داستان، نشــان دهد. دختری 
نوجوان که تمام تالشش این است 
که در محیطی پر از خشم و خون زندگی کند 
و از زندگی اش تا آن جا کــه می تواند، بهره ببرد و 
دیگران را نیز در خوشــی های این جهان سهیم 
کند. این رمان در ســال ۲005 میالدی منتشر 

شده و جوایز زیادی را از آِن خود کرد.

 نمایشگاه آثار دوروتیا لنگ 
در نیویورک

ایندیپندنت| نمایشگاه عکس دوروتیا لنگ در 
موزه هنرهای مدرن نیویورک برپاشــده است. 
این عــکاس به عنوان ثبــت کننده رکــود بزرگ 
اقتصــادی آمریکا شــناخته می شــود، زیــرا در 
ســال 19۳0، از محنت و رنج کارگران مهاجر، 
کشاورزان مزارع اجاره ای و فقرای حاشیه نشین، 
عکاسی می کرد. معروف ترین و تاریخ سازترین 
عکس لنگ، »مادر مهاجر« است، پرتره ای از یک 
کارگر رنجور مزرعه که دو کودک ژنده پوشش، 
صورت شان را در شانه های او فرو برده اند. این 
عکس به رکود اقتصادی، ُبعد انسانی بخشید و 
بازتاب آن در روزنامه ها، باعث شد تا دولت فدرال 

برای دوهزار کارگر مهاجر، خوراکی بفرستد.

 ابرهای گازی خیره کننده 
بعد از نبرد 2 ستاره

ایندیپندنــت| ســتاره شناســان، عکس 
هــای خــارق العــاده ای از ابر کهکشــانی 
به جا مانده از نبرد کهکشــانی دو ســتاره، 
منتشــر کردنــد. در این عکس هــا، یکی از 
ستاره ها، به قدری بزرگ شده که با ستاره 
دیگر برخورد کرده و آن را بلعیده است! با 
این برخورد جرمی غیرعادی، دانشمندان 
امیدوار شــده اند کــه بتواننــد دریابند که 
ســتاره ها چگونــه پدید مــی آینــد و چطور 
از بین می رونــد. همچنین با بررســی این 
نبرد کهکشــانی، می توان پیش بینی کرد 
که در آینده برای دیگر ســتارگان، از جمله 

خورشید خودمان، چه رخ می دهد.

 همسر خوش بین، خطر ابتال 
به آلزایمر را دفع می کند

مدیکال اکســپرس| دانشــمندان دانشگاه 
میشــیگان، راهی بــرای حفظ ســالمت روان 
یافته اند و می گویند زندگی در کنار همسری 
خوش بین، موجــب کاهش ابتال بــه آلزایمر، 
زوال عقــل و اختــالالت شــناختی در هــر دو 
همسر می شــود. محققان برای مدت هشت 
ســال به مطالعــه روی ۴500 زوج پرداختند 
و متوجــه ارتباط میــان ازدواج با افــراد خوش 
بین و کاهش آسیب به سالمت روان شدند. به 
همین دلیل، آن ها اکتساب این شیوه رفتاری 
و ازدواج با افراد خوش بین را توصیه می کنند. 
گفتنی است که ورزش های هفتگی و مصرف 
زردچوبه، موجب پیشگیری از آلزایمر می شود.

زنگ تفریح

صنایع دستی همدان
طال و نقره سازی، طالکاری روی شیشه، سفال و سرامیک، صنایع مزین به تذهیب و نقاشی، مینیاتور، 
نقاشی روی سفال، منبت کاری، معرق، قاب سازی، مسگری، قلم زنی، آبگینه، تراش شیشه، سازسازی، 
سنگ تراشی، حجاری، پوستین دوزی، چرم سازی، قالی بافی، گلیم بافی، مرواریدبافی، حصیربافی، 
کاشی هفت رنگ و سوزن دوزی، گیوه بافی و صنایع فلزی، ازجمله صنایع و حرف بومی استان همدان 
است که باعث می شود این اســتان، جذابیت های بی شماری در حوزه مشــاغل و صنایع دستی برای 
گردشگران داشته باشد. تصاویر زیر، هنر دست مردم همدان را در برخی از این حوزه ها نمایش می دهد.

4 گوشه ایران

دیالوگ ماندگار
یه معده گرسنه، یه کیف پول خالی و یه قلب 
شکسته، بهترین درس ها رو تو زندگی بهت 

می ده. 
در جست و جوی خوشبختی  
کارگردان: گابریل موچینو

بزرگ ترین آتش بازی جهان 
در  ایالت کلرادو

اســپوتنیک| رکورد جشــن های آتش بازی 
تاریــخ جهــان در جشــن آتــش بــازی ایالــت 
کلرادوی آمریکا، جا به جا شــد. مواد محترقه 
صرف شــده در این جشــن آتش بــازی، وزنی 
معادل 1۲70 کیلوگرم داشته است و فوران 
این مواد از محفظه ای فوالدی با 8 متر ارتفاع  
که در دل کوه، دفن شده بود، به سوی آسمان 
پــرواز کرد. ســرعت پــرواز مــواد منفجــره هم 
۴8۲ کیلومتــر بر ســاعت  بــوده که تــا ارتفاع 
 ۶70 متری بر پهنه آســمان نورافشانی کرد و 
منظره هــای بی نظیــری برای شــهروندان به 
نمایش گذاشت. همچنین تصاویر زیبای ثبت 
شده از این جشن، مورد توجه قرار گرفته است.

حکمت روز

فرمول بزرگ شدن
بزرگ شدن، فرمول دارد و امری اتفاقی نیست. 
یکی از فرمول های اساسی بزرگ شدن، توجه 
به ابدیت است، به این که انسان در تمام تالش 
ها و اشتغاالت روزانه اش به ابدیت توجه داشته 
باشد و از سرگرمی های باطل و پوچ، خودداری 
کند. وقتی انسان این گونه شد، آن وقت تمام 
فعالیت هایش، وسیله ای برای کسب فضایل 
انسانی و دستیابی به بزرگی حقیقی می شود! 
 اما گاهی انسان از ســر غفلت، وسیله را هدف 
می پندارد و به همین دلیل به بن بست رسیده 
و نه تنها کوچک می شــود، بلکه ثمره حیاتش 
جز بی حاصلی و خســران ابدی، چیز دیگری 
آیت ا... فروغی/ فروغ توحید نخواهد بود. 

در محضر بزرگان

گاهی خانم برای جلسات، مهمانی، دکتر و... به 
بیرون از منزل تشریف می  بردند. زمانی که امام 
برای ناهار به اندرون می  رفتند، حدود ســاعت 
1۳ بــود. ناهار حاضــر بود، ولی خانــم هنوز به 
منزل نرسیده بود. امام می  فرمودند:»صبر کنید 
خانم بیاید.« ده دقیقه که می  گذشــت با آیفون 
از ما می  پرسیدند:»خانم کجاســت؟« ما هم به 
وسیله بی  سیم با راننده تماس می  گرفتیم و از 
وضعیت خانم جویا می  شدیم و جواب می  رسید 
که در فالن نقطه شهر هستند و حدود 15 دقیقه 
دیگر می  رســند. وقتــی خانم بر می  گشــتند، 
 مــی  گفتند:»آقا شــما ناهــار خودتــان را میل 
می  فرمودید، من بعدًا می  خوردم«، امام هم می  
گفتند:»شــما نفرموده بودید که تشریف نمی  
آورید و اگر باز هم تشریف نمی  آوردید، صبر می 
 کردم.« خانم پس از بازگشت، ریز کارها و برنامه  
ها را برای امام تعریف می  کرد و امام هم با صبر 
و حوصله به حرف  های خانم گوش می  دادند. 
من چندین بار شاهد بودم که امام به خانم سالم 
می  کردند و جلوی پای او بلند می  شدند. خانم 
می  گفت:»من اگر گاهی بخواهم به آقا ســالم 
کنم، باید یک جوری ایشــان را گیــر بیندازم و 
کتاب خاطرات خادمان  سالم کنم.« 
و پاسداران امام خمینی- یادها  
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