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 همزمــان بــا ایــام والدت حضــرت زهرا 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

برگزاری سی و هشتمین 
جشنواره فرهنگی هنری 

دانش آموزی در تربت جام 

حقدادی /معاون پرورشی و تربیت بدنی 
آموزش و پــرورش تربت جام گفت : ســی 
و هشــتمین »جشــنواره فردا« مهم ترین 
رویداد دانــش آموزی در حــوزه فرهنگی 
و هنری آمــوزش و پــرورش تربــت جام  با 
شــرکت بیش از چهار هــزار دانــش آموز 
درمقاطــع تحصیلی ابتدایی ،متوســطه 
دوره اول و دوم از نیمــه دوم بهمــن مــاه 
اســامی  ارشــاد  و  تربیــت  ســالن   در 
تربت جام درحال برگزاری اســت.نعمت 
ا... فیــاض افــزود: ایــن مســابقات که با 
رویکرد "جشــنواره فردا"نام گذاری شده 
با شرکت دانش آموزان مقاطع تحصیلی  
دررشــته های هنــری تجســمی، آوایی ، 
نمایشــی،ادبی ،رســانه و فضای مجازی 
برگزارمی شود و برترین های دوره ابتدایی 
 در داخــل شهرســتان معرفــی و تجلیــل 
می شوندو برترین های دوره متوسطه اول 
به مرحله استانی و متوسطه دوم به مرحله 

کشوری راه خواهندیافت .

 صفحه5



گزارش

بهاره موفقی

 معموال نزدیک ایام نوروز، در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی 
زنــــانه، جای ســوزن انداختن نیســت. برخی آرایشــگاه ها 
از اول بهمِن هرسال، شــروع به ارســال پیامک به مشتریان 
همیشگی شان به منظور اقدام برای نوبت دهی و زمان بندی 
می کنند. منتهــا این وســط برخــی آرایشــگاه ها، باتوجه به 
نیاز بــازار و بی توجه به نرخنــــامه اتحادیه آرایشــگران زنانه 
که هرســال برای خدمات مختلف، قیمت مشخصی در نظر 
می گیرد و اعالم می کند، با این بهانه کــه »ما برخالف دیگر 
آرایشگاه ها، از مواد درجه یک و خارجی استفاده می کنیم« 
یا این نکته که »مهارت و تجربه و کیفیت آرایشــگراِن ســالن 
ما را، دیگر آرایشــگران ندارنـــــد« اقــــدام به گران فروشی و 
دریافت هزینه های چشمگیــر و بسیار باالتـر از نرخ اتحادیه 
می کنند. این در حالی است که اتفاقا اتحادیه، برای مهارت 
و تجربه و کیفیت کار آرایشــگران، ارزش و احترام قائل شده 
و با رتبه بندی آرایشــگاه ها به درجه یک ، 2 و 3 )که براساس 
بازدید و بازرسی و گذراندن آزمون هایی شکل گرفته( اقدام 
به تدوین سه نرخنــــامه مختلف کرده. اما موضوع این است 
که تعدادزیــادی از آرایشــگاه های درجه یک، بــه قیمِت رده 
خودشان قانع نیستند و گاهی تا چندبرابر رقم های قانونی 
را دریافــت می کنند. این وســط، نظارت کم رنــگ اتحادیه، 
اتاق اصناف و تعزیرات به واســطه محدود بودِن گشــت های 
مشترک شان برای برخورد با گران فروشی آرایشگرها، نکته  
تاثیرگذاری است که باید درباره اش تجدیدنظر کرد تا حقوق 

مردم، ضایع نشود.

10 آرایشگاه و 5 فقره گران فروشی!	 
از آن جا که تعدادی پیامک درباره گران فروشــی شــب عید 
آرایشــگاه های زنانه به دســت صفحــه حرف مردم رســیده، 
تصمیم می گیرم برای راســتی آزمایی موضوع، نرخ یک کاِر 
مشخص را که نیازی به استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی 
نــدارد از 10 آرایشــگاه شــهر با رتبه هــای مختلف بپرســم. 
کوتاهی مو تا روی شــانه به همراه براشــینگ را انتخاب می 
کنم که قیمــت هــر دو روی هــم در آرایشــگاه های درجه3، 

25هزارتومان، در آرایشگاه های درجه2، 35هزارتومان و 
در آرایشگاه های درجه یک، 65هزار تومان است و در ادامه 
به پرس و جــوی حضــوری و تلفنــی از آرایشــگاه هایی واقع 
در بولوار فردوســی، بولــوار وکیل آباد، محلــه کوثر، خیابان 
احمدآبــاد، بولوار خیــام و بولوارسجــــاد می پــردازم. از این 
تعداد، پنج آرایشگاه برای کوتاهی مو و براشینگ، نرخی در 
همین دامنه قیمت اعالم می کنند منتها پنج آرایشگاه هم، با 
دالیلی مثل »اگر مریم جان مو را کوتاه کند 150 هزار تومان 
می گیریم و اگر بهاره جان کوتاهی را انجام دهد، 200هزار 
تومان«، قیمت های عجیبی برای یک کوتاهی و سشوار ساده 
اعالم می کنند. یعنــی در برخی ســالن ها، فقــط همین که 
دست یک شخص خاص به موهایت بخــورد، به تفاوت قیمت 

50هزارتومانی منجر می شود.

 درخواست از مردم برای گزارش گران فروشی	 
 به جای نظارت دقیق

بــرای پیگیــری گــران فروشــی برخــی ســالن های زیبایی 
زنانه که بــه نرخ آرایشــگاه درجــه یک هــم قانع نیســتند، با 
»فاطمــه ســاالرزاده«، سرپرســت اتحادیــه بانوان آرایشــگر 

صحبت می کنم که توضیح می دهد: »نرخ نامه آرایشــگاه ها 
براساس منطقه، متـراژ سالن، امکانات و تجهیزات، خدمات 
حاشیه ای و از همه مهم تر، مهارت آرایشگر حساب می شود. 
مثال خانمی که متراژ آرایشــگاهش 15 تا 20 متر در منطقه 
کم برخوردار شــهر اســت، فقط اجازه انجام برخی خدمات 
محدود مثــل اصــالح و کوتاهــی را دارد و ســالن اش درجه 
3 اســت و بایــد نرخ هــا را براســاس تعرفــه درجه3 حســاب 
کند ولــی خانمی کــه در باالشــهر 300 متــر فضا بــا اجاره 
باال، پرســنل باتجربه و مدرک تخصصــی دارد، هم خدمات 
متنوع تــری می توانــد ارائه دهــد و هم درجه یک به حســاب 
می آیــد و طبیعتــا می توانــد براســاس تعرفــه درجه یــک، از 
مشتری پول بگیرد.« ســاالرزاده درباره تخلفات سالن های 
زیبایی از جمله گران فروشی شــان ادامه می دهد: »ما برای 
رصــد تخلفــات، برنامــه منظم بازرســی داریــــم امــا در یک 
ماه اخیــر فقــط پلمب هایی به دلیل نداشــتن پروانه کســب 
داشتیم و مورد دیگری مشاهده نشد. مهم ترین و بهترین راه 
شناسایی آرایشگاه های گران فروش و برخورد با تخلفاتشان، 
خود مــردم و گزارش های مردمی اســت. از بانــــوان محترم 
می خواهم بــرای دریافت هیــچ خدماتی به آرایشــگاه هایی 
که تابلو ندارند، مراجعه نکنند چون مشــخص نیست در این 
فضاهای غیرمجاز چه اتفاقاتی می افتد و در صورت به وجود 
آمدن مشکل، امکان پیگیری نیســت. به هر آرایشگاهی که 
مراجعــه می کنید، پروانه کســب، درجــه بندی و نرخنــــامه 
منطبق با درجه را بررسی کنید. ضمن این که توصیه می کنم 
بابت خدماتی که دریافت می کنید، حتما از سالن فاکتــــور 
بگیرید. خانم ها در صورتی که با قیمت های نجومی و گران 
فروشی مواجه شدند، می توانند حضوری یا تلفنی شکایات 
خود را به شماره 9-36010307 یا به نشانی دفتراتحادیه 
که بولــوار ســیدرضی، نبش ســیدرضی38، پــالک274، 
طبقه5 اســت اعالم کنند تــا ما این گــزارش ها را بــه همراه 
بازرس، بررســی کنیــم. در صورتی که گران فروشــی اتفاق 
افتاده باشــد، تعزیرات و اجراییات هم ورود می کنند و برای 
متخلفان، پرونده تشکیل می شود و آن ها جریمه می شوند. 
ما در اســفندماه که اوج مراجعه خانم ها به آرایشگاه هاست، 
بازرسی های منظم به همراه گشت تعزیرات داریـــم و سعی 

می کنیم شرایط را رصد و مدیریت کنیم.« 

تعزیرات: برای برگزاری گشت مقابله با گران فروشی 	 
آماده ایم اما هنوز، درخواستی از سوی اتحادیه مطرح نشده

»حمیـدرضا کریم« رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در پی 
پیگیری خراسان رضوی درباره چگونگی انجــــام گشت های 
مشــترک برای برخورد با گران فروشی آرایشــگاه های زنانه، 
توضیح می دهد: »معموال این گشت ها به درخواست اتحادیه 
و با همراهی نماینده ای از بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد، اتاق اصناف و قاضِی ســیار تعزیرات شکل می گیرد. 
سال گذشته و سال های قبل، در اسفند، روزهایی را به گشت 
برای برخورد با گران فروشــی آرایشــگاه های زنانه اختصاص 
دادیـــم و امسال هم آمادگی کامل برای همراهی با این تیم را 
خواهیم داشت. به شــکل کلی، متولی پیگیری گران فروشی 
آرایشگاه ها، اتاق اصناف است اما ما هم برای حمایت قضایی، 
همراه می شــویم؛ یعنی کلیت بازرسی و تشــخیص و تشکیل 
پرونده بــا تیم اســت و فقــط در مواردی کــه مقاومــت در برابر 
بازرسی دیده شــود، مثال در را قفل کنند و اجازه ورود ندهند، 
نماینده ما حکم بازدید می دهد و از آن جا که بازرسان اتحادیه 
و اتاق اصناف و بهداشت، همگی خانم هستند و برای بررسی 
شــرایط آرایشــگاه های زنانه همراه شده اند، از ســوی ما هم، 
رئیس شــعبه بهداشــت تعزیرات، خانم دکترروحی به عنوان 
نماینــده تعزیرات همــراه می شــود. اگرچه برای گشــت های 
امسال، هنوز درخواستی از سوی اتحادیه به دست ما نرسیده 
اما آمادگی کامــل خود را بــرای برگــزاری و برخــورد با گران 
فروشی آرایشگران زنانه که معموال جریمه های سفت و سختی 

هم در پی دارد، اعالم می کنیم.«
در ادامــه، »محمــود بنانژاد« رئیــس اتاق اصناف مشــهد هم، 
تاکید می کنــد: »اتاق اصنــاف، متولی بازرســی و نظــارت بر 
کار صنف هــای گوناگون و تشــکیل پرونده و تکمیــل مدارک  
متخلفان، از جمله گران فروشان در هر صنفی است. در ادامه، 
پرونده برای رسیدگی، به تعزیرات ارســال می شود.  عالوه بر 
این گشت های مشترک، گشت های مستقل با حضور بازرساِن 
خانم برای رصد دایمی شرایط آرایشگاه های زنانه هم داریــم 
که در طول ســال فعال اند  اما   به  شــکل ویژه از 15اســفند به 
بعد، در قالب طرح نظــارت نوروزی، به بررســی اصناف مورد 
رجوع مردم در آخرسال و شناســایی گران فروشاِن احتمالی 
می پردازیم و آرایشگاه های زنانه هم، جزو همین اصناف اند.«
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پیگیری گالیه بانوان  از گران فروشی آرایشگاه های زنانه در آستانه نوروز

نرخ های بزک شده در نبود نظارت جدی

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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اخبار

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. 
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رئیس میراث فرهنگی و گردشگری بردسکن خبرداد: 

 موافقت با تبدیل خانه علوی بردسکن 
به اقامتگاه بوم گردی 

و  فرهنگـی  رئیـس  میـراث  نـوری|  علـی 

گردشـگری بردسـکن گفـت: پـس از تهیـه 
دو  در  تاییـد  و  مرمتـی  و  توجیهـی  طـرح 
فرهنگـی  میـراث  معاونـت  فنـی  کمیتـه 
اسـتان  در  گردشـگری  معاونـت  و 
،  درخواسـت متقاضـی بـرای تبدیـل خانـه 
علوی  بـه  اقامتـگاه بـوم گـردی مـورد تایید 
قرار گرفت.احمد صابـری زارع به خبرنگار 
فضاهـای  دارای  علـوی  خانـه  گفـت:  مـا 
مسـکونی قدیمـی دوره قاجاریـه و حیـاط 
بـاغ بـه مسـاحت بیـش از 2500 مترمربـع 

 . سـت ا
وی افـزود: اقامتگاه بـوم گردی خانـه علوی 
در روسـتای باب الحکم از توابـع بخش انابد 
و در حاشـیه جـاده بردسـکن به طبـس و یزد 

قـرار دارد و بـا توجه بـه زیربنـای خانـه علوی 
پیـش بینـی مـی شـود یکـی از بـزرگ تریـن 

اقامتـگاه هـای بـوم گردی اسـتان باشـد. 
صابـری زارع بـا اشـاره بـه بازدیـد فرمانـدار 
شهرسـتان بردسـکن از ایـن اقامتـگاه بـوم 
گـردی در حـال تاسـیس، اظهـار کـرد: ایـن 
اقامتـگاه در دهگردشـی هـای فرمانـدار 
مورد بازدید قـرار گرفت و شـاکری فرماندار 
صـدور  فراینـد  در  تسـریع  بـر  شهرسـتان 
مجـوز فعالیـت ایـن اقامتـگاه بـوم گـردی 

تاکیـد کـرد. 
خانـه تاریخـی علـوی بردسـکن در روسـتای 
باب الحکم بخـش انابد این شهرسـتان قرار 
دارد و بـه شـماره 17423 در فهرسـت آثـار 

ملی ایـران به ثبت رسـیده اسـت. 

راه اندازی طرح توسعه و نوسازی 
 مکانیزاسیون کشاورزی تایباد 

با اعتبار 6 میلیاردی 
 کلثومیان |  طرح تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان 

مکانیزاســیون کشــاورزی  شهرســتان  تایبــاد 
از محل خــط اعتبــاری مربوط  به اعتبار شــش 

میلیارد تومانی  در تایباد راه اندازی شد.
محمد میری دیســفانی، مدیر جهادکشاورزی 
تایباد در این مراســم گفــت:   از ســال 92 خط 
اعتباری توسعه ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی 
در کشــور بــا هــدف اعطــای تســهیالت بانکی 
تبصره ای مدت دار برای  نوســازی و به ســازی 

ماشین آالت کشاورزی تشکیل شد.
وی گفت:  شهرســتان تایباد با دارا بودن 320 
حلقه چاه عمیق و 60 رشته قنات فعال و سطح 
زیر کشــت رفتن ســاالنه حدود 42  هزار هکتار 
اراضی کشاورزی یکی از شهرستان های مطرح 
و فعال در حوزه کشــاورزی و دامپروری اســت و 
85 درصد اقتصاد شهرستان به شغل کشاورزی 
و صنایع وابسته مرتبط است. میری اظهار کرد: 
در این شهرستان حدود 1200 دستگاه تراکتور 
فعالیت های مرتبط با حوزه مکانیزاسیون زراعی 
و باغــی را انجــام مــی دهنــد و یکی از سیاســت 
های شاخص جهادکشــاورزی در افزایش بهره 
وری در کنار دیگر برنامه های ابالغی نوســازی 
ناوگان ماشــین آالت و مکانیزاسیون کشاورزی 
با هدف افزایــش تولید در واحد ســطح، کاهش 
هزینــه هــا، افزایش کیفیــت کار و آماده ســازی 
مطلوب بستر کاشت و اجرای آن در زمان کوتاه 
اســت. وی گفــت: فرســودگی ماشــین آالت به 
افزایــش مصرف نهاده هــا، اتالف زمــان، پایین 
آمــدن کیفیــت عملیــات کشــاورزی، افزایــش 
هزینه ها و در نتیجــه به کاهش عملکــرد و بهره 
وری منجــر می شــود. خوشــبختانه بــا حمایت 
های دولــت  مبنی بــر تامیــن اعتبــارات الزم با 
مشارکت بانک کشــاورزی، از سال 92 تاکنون 
حــدود 21 میلیــارد تومان تســهیالت بانکی به 
متقاضیان شهرســتان پرداخت شده   که حدود 
پنج میلیــارد تومان آن طی یک ســال اخیر بوده 
اســت. مدیــر جهادکشــاورزی تایباد گفــت: از 
محل اعتبــارات پرداختــی طی یک ســال اخیر 
21 دستگاه تراکتور و 17 دستگاه انواع ادوات 
و دنباله بندهای جدید شامل بذرکار، سم پاش 

و... خریداری شده است. 

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان رضوی: 

 باند دوم محور کاشمر به شادمهر تا سال 1401 
به بهره برداری می رسد 

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی گفت: اگر وضعیت 
اعتبارات به همین گونه باشد تا سال 1401 
باند دوم محور کاشــمر به شــادمهر بــه نتیجه 
خواهــد رســید. محمــد پارســا در گفت وگو با 
ایسنا مطرح  کرد: توسعه بزرگراه های استان 
یکی از مهم ترین دغدغه های مــا در اداره کل 
راه و شهرسازی و معاونت مهندسی و ساخت 
اداره کل است که توسعه بزرگراه محور کاشمر 
به شــادمهر هم از این موضوع مستثنا نیست. 
وی ادامــه داد: دوبانده کردن محور شــادمهر 
به کاشــمر و در ادامه به بردســکن و انابد یکی 
از مهم ترین اولویت هاست، به رغم این که باند 
دوم محور کاشــمر به خلیل آباد چندین ســال 
قبــل به دلیــل نبود اعتبــارات ملی با ســرعت 
بســیار کم انجام شــد اما بــا پیگیری  هایی که 
صورت گرفت این محور دارای ردیف ملی شد. 
وی اظهار کرد: ســال گذشــته فقط 24 طرح 
در کشــور دارای ردیف ملی شــدند که یکی از 
آن ها پروژه جاده شــادمهر به کاشمر بود. وی 
گفت: با دریافت اعتبارات ملی در سال 98 تا 
شهریور توانســتیم 14.5 کیلومتر از بزرگراه 
کاشمر به شادمهر را به بهره برداری برسانیم، 
همچنین همزمان انتخاب پیمانکار نیز انجام 
و عملیات اجرایی قطعه بین کیلومتر 14 تا 34 
هم شروع شد. پارسا افزود: زمان قرارداد این 

قطعه 30 ماه و اعتبار دیده شــده 67 میلیارد 
تومــان اســت، امیدواریــم بــا اعتبارات ســال 
98 و 99 ایــن قطعه به ســرانجام برســد، اگر 
روند تخصیص اعتبارات به همین نحو باشــد، 
امیدواریــم پــروژه 24 ماهــه به بهره بــرداری 
برسد. وی مطرح کرد: تالش می شود تا پایان 
سال کل محور کاشــمر تا ســه راهی شادمهر 
بــه پیمانکار واگذار شــود. بــا توجه بــه این که 
هر راهی که می خواهد باز شــود باید بازرسی 
ایمنی آن انجام شــود و ســه عضو اصلی اداره 
راه و شهرســازی، اداره کل راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای و پلیس راه حتما حضور دارند، 
در محور کاشــمر به شــادمهر نیز همین اتفاق 
افتــاده و چندین بازدید داشــتیم و تــا نواقص 
رفع نشده بود جاده زیر بار ترافیک نرفت. وی 
گفت: از 14.5 کیلومتر قطعه اول 6 کیلومتر 
به عنوان بزرگراه و 8.5 کیلومتر به عنوان راه 
اصلی عریض اســت، بــه محض این کــه آیلند 
وسط نصب شود، سرعت محور 110 کیلومتر 
خواهــد شــد. وی مطرح  کــرد: اگــر وضعیت 
اعتبارات به همین گونه باشد تا سال 1401 
باند  دوم محور کاشــمر به شــادمهر بــه نتیجه 
خواهد رســید، کل محور شــادمهر به کاشمر 
53.5 کیلومتر اســت کــه 14 کیلومتر قطعه 
اول بوده و دو قطعه 20 کیلومتری نیز در ادامه 

تعریف شده است.

تعطیلی 3 ستاد غیرقانونی تبلیغات انتخابات درزبرخان 
نجــم الشــریعه |  سرپرســت معاونت سیاســی، 

امنیتــی و اجتماعــی فرمانداری شهرســتان 
نیشــابور و بخشــدار زبرخــان گفــت: پــس از 
تعطیلی 13 ستاد انتخاباتی که به صورت غیر 
قانونی در دو روســتای باغشــن و اسحاق آباد 
بخش زبرخان تشکیل شــده بود، روزگذشته 
نیز چهار ســتاد متخلــف که به رغــم تذکرات 
قبلــی و ارشــادهای صــورت گرفتــه تصمیم 
بر ادامــه فعالیت خــالف قانون در روســتای 
اســحاق آباد داشتند، تعطیل شــدند. محمد 
اســماعیل نصرآبــادی افزود: برابــر ماده 63 
قانــون انتخابــات مجلس شــورای اســالمی 

داوطلبان نمایندگی مجلس باید از دایر شدن 
و فعالیــت ســتادهای تبلیغاتی در روســتاها 
خــودداری کننــد. رئیــس ســتاد انتخابــات 
دهیــاران  و  مــردم  کــرد:  نیشــابورتصریح 
مــی تواننــد گــزارش تخلفــات انتخاباتی در 
روســتاهای خود را به کمیته امحای تبلیغات 
غیرمجاز ستاد انتخابات مستقر در بخشداری 
زبرخان گــزارش کنند. بخش زبرخان با ســه 
دهســتان، 61 روســتا و ســه شــهر بر اساس 
سرشماری ســال 90 دارای 57 هزارو 610 
نفــر جمعیــت اســت ودر کیلومتــر 25 محور 
نیشابور، مشهد به مرکزیت قدمگاه قرار دارد. 

برای اطالع مسئوالن

قطارشهری

با گرانی بنزین در فصل زمســتان، مســافران 
قطارشــهری بیشــتر شــده اســت. ای کاش تعداد 

واگــن ها را افزایش می دادنــد.

مخابرات
 قابل توجه شــرکت مخابرات مرکز امت؛ برای 
جلوگیری از سرقت کابل های مخابرات فقط باید 
از طریــق احداث کانال هــای زمینی اقدام شــود. 

لطفا تمهیدی بیندیشید.

راهنمایی و رانندگی
 ورودی خیابان بخارایی از سمت سلمان فارسی باید 
تا کوچه اول کامال پارک ممنوع شود؛ چرا که با توجه به 
عرض کم و پارک خودروها در دو سمت و دوطرفه بودن 
خیابان، تردد خودروهای عبوری بسیار مشکل شده و 
گاهی خیابان کامال مسدود می شود که به ایجاد ترافیک 
سنگین در طول خیابان سلمان فارسی و درگیری هایی 

بین رانندگان منجر می شود.

شهرداری
 نصب چند المپ در زیرگذر مقابل نمایشــگاه 
بین المللی مشــهد، چقدر زحمت و هزینه دارد که 
شهرداری دریــــغ می کند؟ ده ها تابلو و اطالعیه، 
مشهدی ها را به نمایشگاه دعوت می كند ولی وقت 
مراجعــه، بــا تاریكی هــراس انگیز زیرگــذر مواجه 

می شویم. این چه وضعی است؟
 از شــهرداری اســتدعا داریم به وضعیت محله 
اکبریه در غفاری رسیدگی کند. اجرای سنگ فرش 
مدت هاست که تعطیل شــده و وعده نصب تابلوی 

نام و نشان برای کوچه ها هنوز اجرا نشده است.
 امــروز درســت 28 روز از پروژه عظیــم میدان 
توحید تــا چهــارراه میدان بــار بابت احــداث الین 
اتوبوس می گذرد ولی هنوز تمام نشده است. چرا 

چنین پروژه های کوچکی، این قدر زمان می برد؟
  چهارراه 35متری راه آهن، راستگرد کامیاب 
به سمت عبادی و شهدا، با جدول کشی شهرداری 
مســدود و بــه ترافیــک منجر شــده اســت. آیــا این 

جدول کشی دایمی است؟
 بولوار شهید قرنی از چهارراه ابوطالب به سمت 
میــدان فردوســی، پــس از احــداث خط بــی آرتی 
مقداری باریک شده و جوی آب عمیق کنار خیابان 
هــم پوشــانده نشــده و هــم اکنــون بــرای همگان 
خطرناک اســت؛ لطفــا بــرای پوشــاندن آن اقدام 

کنید.

شهرستان ها
 از مشهد به سمت چناران که می رفتیم، بین راه 
کامیون های دودزا زیاد دیدیم. چرا پلیس راهور برای 
برخورد با این خــودروها و فرستادنشان برای معاینه 

فنی و تعمیر، اقدام نمی کند؟  

متفرقه
 کاش نــام یکــی از بولوارهــای عبدالمطلب و 
ابوطالب مشــهد را تغییر مــی دادند. چــرا که این 
نام ها در مجاورت یکدیگر، همیشــه مردم را دچار 

اشتباه و سرگردانی می کنند.
   با توجــه به نزدیک شــدن به ایام عیــد، برخی 
قالی شویی ها   فرش را مثال از طبقه سوم ساختمان  
جمع می کنند و برای شست وشــو می برند، وقتی 
اگــر  گرداننــد،  برمــی  را  شــده  شســته  فــرش 
انعام ندهــی، فرش هــا را در حیاط رهــا می کنند و 

بدون عمل به تعهدشان می روند.
  بولــوار شــهید کالهــدوز حدفاصــل چهارراه 
سلمان فارســی تا چهارراه ســناباد، پس از اجرای 
مســیر دوچرخه بــه علت فاصلــه کم دوچهــارراه و 
فضای کم باقی مانده و پارک خودروها، دچار گره 
ســخت ترافیکی در هر دو مسیر رفت و برگشت، به 
خصوص در ساعات پیک شــده و الزم است در این 
محدوده پارک حاشیه ای خودروها به کلی ممنوع 

شود.
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از میان خبرها 

اقتصاد

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی: 

خبر انتقال زعفران خرید حمایتی 
به خارج از کشور کذب است 

مدیر ســازمان تعاون روســتایی خراســان رضوی 
گفت: کل محموله زعفران خریداری شــده توسط 
دولت در قالب اجرای »طرح خرید حمایتی« در این 
اســتان هم اینک در قالب چهار انبار ویژه با تمهید 
شــرایط خاص محیطی و فیزیکی نگهداری شــده 
و محفوظ اســت. ایرج ناصری مقــدم در گفت وگو 
با ایرنا، به ادعای کذب مطرح شــده اخیر مبنی بر 
انتقال بخشــی از محموله زعفــران خرید حمایتی 
دولــت در خراســان رضــوی بــه کشــورهای دیگر 
اشاره و بیان کرد: طرح چنین ادعای کذبی صرفا 
با انگیزه جوســازی منفی صورت گرفته است.وی 
افزود: ظرف کمتر از دو مــاه از اجرای ابالغ دولت 
مبنی بر خرید حمایتی زعفران، یعنی طی روزهای 
۸ آبان تا ۳0 آذر گذشــته ۶۸ تن و ۸25 کیلوگرم 
محصول زعفــران تولیدی کشــاورزان در اســتان 
خریداری شد.وی هدف خرید حمایتی زعفران را 
اجرای طرح دولت توسط سازمان تعاون روستایی 
برای متعادل کردن بازار و افزایش سود کشاورز از 

محصول نهایی اعالم کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد 

 خرید 1200 تن تخم مرغ مازاد
 در استان 

مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام ســازمان جهــاد 
کشاورزی استان گفت: از آغاز طرح خرید حمایتی 
تخم مرغ در آذر امسال، ۱200 تن تخم مرغ مازاد 
واحدهای مرغ تخم گــذار در این اســتان به منظور 
حمایت از تولید کنندگان خریداری شــده اســت.
ســعادت علی نیــا روز گذشــته در گفت وگو بــا ایرنا 
افــزود: با توجــه بــه برنامه دولــت بــرای حمایت از 
تولیدکنندگان این بخش خرید حمایتی تخم مرغ 
تا پایان امسال ادامه دارد.وی تصریح کرد: اواسط 
امسال نیز ۱54 تن تخم  مرغ مازاد تولیدکنندگان 

این استان به صورت حمایتی خریداری شده بود.

گزارش

نوید زنده روحیان

با نزدیک شــدن به ایــام نوروز و داغ شــدن بازار 
شب عید، قیمت مرغ در روزهای اخیر با جهشی 
افزایشی همراه بوده که البته مرغداران از مازاد 
تولید مرغ و مدیران تنظیــم بازار از نبود نگرانی 
برای تامین این کاالی پرمصرف خبر می دهند 
امــا اتفاقــات ســال گذشــته ایــن کاال همچنان 
نگرانی هایــی را بــرای قیمت ایــن محصول به 
وجود مــی آورد . ایــن در حالی اســت که رئیس 
اتحادیه مرغداران گوشــتی اســتان  نیز قیمت 
۱4500تومانــی را در شــب عیــد دور از ذهن 
نمی داند.به گزارش خراســان رضوی، طی دو 
ســال گذشــته نوســانات قیمت مرغ در کشور و 
به تبع آن در اســتان گالیه و نگرانی های زیادی 
را برای مصرف کنندگان به خصوص در ایام عید 
به وجود آورده بود که در نهایت در پایان تابستان 
امســال ثبات به بــازار مرغ اســتان بازگشــت و 
قیمت این کاالی اساســی در ســبد خانوارهای 
اســتان ارزان تــر و باثبات تــر از متوســط قیمت 
کشــوری بوده اســت اما گزارش مرکز ملی آمار 
کشور درخصوص شــاخص قیمت تولیدکننده 
محصــوالت مرغداری هــای کشــور بیانگــر آن 
اســت کــه در پاییــز ۹۸  هزینه هــای تولیــد در 
مرغداری های اســتان نســبت به فصل گذشته 
۱۹ درصــد افزایــش یافته اســت.با  وجــود این 
قیمت مرغ در بازار مشهد در هفته های اخیر در 
کانال ۱۱ تا ۱2 هزار تومــان متغیر بود و این در 
حالی است که طی دو روز گذشته با یک جهش 
قیمتی قیمــت در کانال ۱2 تــا ۱۳ هزار تومان 
قرارگرفته اســت. این در حالی اســت که ســال 
گذشــته در ایام زمســتان قیمــت مرغ بــه ۱۳ و 
۱4 هزار تومان هم رســیده بود و حاال با شرایط 
موجود بیم افزایش قیمت در روزهای آینده نیز 

دور از ذهن نیست.

هزینه های تولید چند برابر شده	 
عضو انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اســتان 
گفت: هزینه هــای تولید مــرغ در چند مــاه اخیر 
به شــدت افزایش یافته است.ســلطان محمدی 
افــزود: به طور مثال یــک واحد مرغــداری مدرن 
بــرای بــه روز رســانی واحد خود ســال گذشــته 
هفت میلیون هزینه کرد اما امســال همان به روز 
رسانی ها ۳۶ میلیون تومان برای او هزینه داشته 
است. از سویی دیگر سال گذشته قیمت هر قطعه 
جوجه یک روزه حدود 2500 تومان بوده که این 
روزهــا به حــدود پنج هزار تومان رســیده اســت.

محمدی تأکید کرد: ایــن افزایش قیمت ها چند 
دلیل عمده داشته؛ ابتدا این که با توزیع مناسب 
و باثبات نهاده ها توســط دولت حدود 20 تا ۳0 
درصــد مرغدارانــی که به دلیل نوســانات ســال 
گذشته بازار از چرخه خارج شده بودند به چرخه 
تولید بازگشــتند و به تولید پرداختنــد. از طرفی 
یکی دیگر از تمهیدات دولتی لغو دســتورالعمل 
ســقف جوجه ریزی بود که مجموعه این دو عامل 
تقاضا برای دیگر اقالم مصرفی را افزایش داده و 
هم خوانی نداشتن عرضه و تقاضا باعث افزایش 
دیگر هزینه ها شــده اســت .وی همچنین اظهار 
کرد: با  وجود این سال گذشته قیمت مرغ زنده در 
مدت مشابه ۱0هزار و 500 تومان بود، اما امروز 
مرغداران مرغ زنده را باقیمت هشت هزار و 500 
تومان عرضه می کنند چراکه سال گذشته تولید 
مرغ گوشتی ، ۱۱0میلیون قطعه بوده اما امسال 
تولید ما به ۱45 میلیون قطعه رســیده است و ما 
در شب عید امسال نه تنها کمبودی در بحث مرغ 
نخواهیم داشت بلکه در سونامی مرغ خواهیم بود 
و دراین بیــن مرغداران مجبور خواهند شــد مرغ 

خود را با ضرر و پایین ترین قیمت ها عرضه کنند.

دنبال افزایش قیمت نیستیم	 
عضو انجمن صنفی مرغداران گوشــتی استان 
توضیــح داد: بــا توجه بــه وضــع موجــود، ما به 

دنبال افزایــش قیمت نیســتیم و اشــکالی هم 
وجود ندارد که مردم در رفاه باشــند و شب عید 
ما هم به مــردم کمک کنیــم تا با هزینــه کمتر و 
قدرت خرید بیشتری این ایام را سپری کنند اما 
به چه قیمتی ، حتی اگر این هزینه ها به صورت 
سربه سر هم بود ما مشکلی نداشتیم اما این رویه 

کاماًل ضرر است.

افزایش قیمت اخیر مربوط به بازار عرضه است	 
این ســخنان عضــو انجمــن صنفی مرغــداران 
گوشــتی اســتان مربوط به هفته گذشته و پیش 
از افزایــش قیمت مــرغ در روزهای اخیر اســت، 
وی پس از افزایش قیمت روز گذشته در پاسخ به 
این افزایش قیمت ناگهانی به خراســان رضوی 
گفت: قیمت مرغ زنده در مصاحبه قبلی ۸500 
تومان اعالم شده بود این در حالی است که امروز 
)شنبه ( قیمت مرغ زنده به ۸۳00 تومان رسیده 
و کاهش داشته است.محمدی افزود: در افزایش 
قیمت فعلــی، مرغــداران هیچ دخــل و تصرفی 
ندارند و اگــر در زمینه توزیع عده ای خواســتند 
حاشــیه ســود خود را افزایش دهند، یا عواملی 
ماننــد تقاضــا باعــث افزایــش قیمت شــده این 
موضوع به ما مربوط نمی شود.وی توضیح داد: 
البته نکته ای که معمواًل با تحلیل طوالنی مدت 
بازار به دســت ما رســیده این اســت کــه معمواًل 
در روزهایــی مانند زمــان واریز یارانــه نقدی ، یا 
مثاًل واریز عیــدی کارمندان یــا پرداخت حقوق 
که نقدینگی مــردم افزایش داشــته ابتدا قیمت 
گوشــت و ســپس مرغ با جهشــی موقتی همراه 
بوده و پس ازآن به حالت طبیعــی بازمی گردد و 
به نظر من این قیمت فردا تا ۳00 تومان کاهش 
خواهد داشــت.معاون بهبــود تولیــدات دامی 
سازمان جهادکشاورزی استان نیز درباره دالیل 
افزایش هزینه های تولید مرغ گوشتی در استان 
به خراســان رضوی  گفت: امســال یکی از مهم 
ترین هزینه های تولید کــه در بخش خوراک به 

تولیدکنندگان تحمیل می شــود توســط دولت 
تامین و بــا قیمت بســیار پایین به مرغــداری ها 
تحویل شــده که همیــن موضوع باعــث اعتماد 
مرغداران به بخش دولتی و افزایش تولید مرغ 
گوشتی شده است.مجید جعفری افزود: به طور 
متوسط امسال 22 درصد افزایش جوجه ریزی 
داشته و در بخش تولید نیز پیش بینی ما تا پایان 
سال ۱۶۸ هزار تن بوده که تاکنون در مدت ۱0 
ماه امسال  ۱50 هزار و ۸۹۱ تن تولید شده که 
در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱45 هزار 

و ۸۱0 تن بوده است .

در بازار و قیمت مداخله نمی کنیم	 
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
اجازه فروش مرغ با قیمت مصوب حداکثر ۱2 
هزار و ۹00 تومان وجود دارد اما جریان منطقی 
بــازار و عرضه و تقاضــا، بازار را مدیریــت کرده و 
قیمت فعلی نیز به وسیله خود مرغدار به تعادل 
رسیده است اما به طور کلی قیمت ها زیر نظر ما 

نبوده و ما اجازه دخل و تصرف در آن را نداریم.

نمی توانیم ظرفیت تولید را کاهش دهیم	 
معاون جهادکشــاورزی اســتان گفت: برای آن 
که بازار کشــور تنظیم شــود باید حداکثر تولید 
مرغ را داشته باشیم اما در مقابل خرید تضمینی 
و توافقی که در پشتیبانی امور دام ستاد تنظیم 
بازار انجام می شود مشکل افزایش هزینه های 
تولید مرغداران نیز دیده شــده و رفع می شود.
سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان 
گفــت: قیمت خریــد توافقی مــرغ برای هــر کیلو 
طبق مصوبه ســتاد تنظیــم بازار کشــور برای پک 
منجمد ۱2هــزار و 700 تومان بوده کــه به ازای 
آن نهاده های دامی به مرغــداران تحویل خواهد 

شد.ســعادت علی نیــا افــزود: 70 درصــد از این 
نهاده ها ذرت بــا قیمت هر کیلــو ۱۶00 تومان و 
۳0 درصد کنجاله سویا به قیمت کیلویی 2450 

تومان است.

ادعای عجیب	 
پس از افزایش قیمت هفته اخیر دوباره به سراغ 
کاشکی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان 
رفتیــم کــه وی در پاســخ به ایــن موضــوع گفت: 
هزار تومان افزایش قیمت که زیاد نیســت اما هر 
کارشــناس اقتصــادی و تحلیل گر بــازاری را که 
بیاورید از بازار مرغ ســر درنمی آورد.وی افزود: 
ما اقداماتی مانند جوجه ریزی مناســب را انجام 
دادیم و پیش بینی ما این اســت با این روند بیش 
از نیاز بــازار تولید خواهد شــد ولی ایــن که چرا 
مرغ در 4۸ ســاعت هــزار تومان کاهــش یافته یا 
در یک هفته دو هزار تومان افزایش می یابد خود 
من هم سردرنیاوردم.کاشکی گفت: نمی دانیم 
که علت این نوســانات کشــتارگاه ها هســتند یا 
دالل هایی که در بازار فعالیت می کنند اما هرچه 
هست می دانیم که مرغدار همین حاال هم ضرر 
می کند.رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان 
گفت: 40 روز اســت کــه در ســتاد تنظیــم بازار 
مصوب شده که جوجه یک روزه با قیمت 2550 
تومان به دســت مرغدار برســد اما هنوز با قیمت 
4700تومان خریداری می شود.وی افزود: در 
بازار شــب عید با توجه به منحنی های تحلیلی و 
مسائل گفته شده ما کمبود مرغ نخواهیم داشت 
اما به هــر دلیلی ماننــد وجــود دالل ها  یــا ایراد 
در ســامانه توزیع ، امکان افزایــش قیمت وجود 
داشــته و با هزینه های موجــود قیمت ۱۳000 
تا ۱۳500تومان منطقی بوده اما شــب عید در 

نهایت تا ۱4500تومان بیشتر نخواهد شد.

آیا قیمت مرغ تا پایان سال افزایش خواهد یافت؟ 

رمزگشایی ازقیمت مشکوک مرغ

مسعود حمیدی-تعرفه خدمات نظام مهندسی 
اســتان 20 درصد افزایــش یافته اســت؛ اگرچه 
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان 
معتقد است این افزایش تعرفه به دلیل سهم ناچیز 
در قیمت ساختمان تأثیر برافزایش قیمت مسکن 
نخواهد داشــت اما رئیس اتحادیه امالک مشهد 
معتقد اســت جو روانــی ایــن افزایــش درنهایت 
منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد هرچند 
رئیس انجمن انبوه سازان استان نیز معتقد است 
این افزایش تعرفه تأثیر زیادی در قیمت مســکن 

نخواهد داشت.
به گــزارش خراســان رضوی، بــه تازگــی وزارت 
راه و شهرســازی تغییــر تعرفه هــای خدمــات 
نظام مهندســی ســاختمان در خراســان رضوی 
را تایید کــرده کــه بــه زودی در این اســتان اجرا 

می شود.
عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظام مهندســی 
خراسان رضوی دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
تعرفه خدمات نظام مهندسی استان با 20 درصد 
افزایش نسبت به گذشته مصوب شده است و طی 
چند روز آینده پس از تأخیری چندماهه، به اجرا 

درخواهد آمد.

تعرفه خدمات مهندسی کمتر از ۲ درصد	 
حمید کاظمی افزود: به طورکلی تعرفه خدمات 
مهندســی کمتــر از 2 درصــد هزینــه تمام شــده 
ساختمان اســت درنتیجه افزایش 20 درصدی 
تعرفــه، تأثیــری کمتــر از 0.4 درصــد در قیمت 
تمام شــده ســاختمان دارد بنابرایــن افزایش آن 
نمی توانــد برافزایــش قیمت ســاختمان تأثیری 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: هزینه خدمات مهندسی در ابتدا 
پس از دریافت پروانه ســاختمان گرفته می شود 
بنابرایــن ســاختمان های نیمه تمــام بــا افزایش 
تعرفه خدمات مهندسی، مشمول پرداخت هزینه 
اضافی نمی شوند مگر به دالیلی که ساخت پروژه 
بسیار طوالنی شــود که در این حالت درصدی از 
آخرین تعرفه برای سال های اضافی ارائه خدمات 

به آن ها تعلق می گیرد.

افزایش تعرفه باعث گرانی مسکن می شود	 
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک 
مشــهد اما نظر دیگری دارد و معتقد اســت: تأثیر 
افزایــش تعرفه هــای نظام مهندســی در قیمــت 
تمام شده مسکن در بازار بیشتر از آن چه خواهد 
بود که تصور می شــود و مســکن را گــران خواهد 

کرد.علی مــرادزاده در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
هرچند گفته می شود سهم افزایش تعرفه خدمات 
نظام مهندســی ســاختمان در قیمت تمام شــده 
مسکن ناچیز است اما این تأثیر فقط محاسباتی و 
ریاضی نیست زیرا در کشور ما تغییر قیمت ها تورم 

انتظاری ایجاد می کند.
وی گفــت: درمجموع تصــور من بر این اســت که 
تأثیر روانی تغییر تعرفه خدمات نظام مهندســی 
بیش از 20 درصد افزایشــی اســت کــه برای آن 

اعمال شده است.
مرادزاده افــزود: در جو روانی ناشــی از افزایش 
تعرفه هــای خدمات نظام مهندســی همــه مردم 
ســهیم خواهند بــود، از مصالح فــروش گرفته تا 
فروشــنده و خریــدار  همــه می خواهنــد از قافله 

عقب نمانند.
اما رئیس انجمن انبوه سازان استان نظر دیگری 
دارد که در گفت وگــو با خراســان رضوی مطرح 
می کند: دســتمزد خدمات ارائه شــده از ســوی 
نظام مهندســی به دو بخش تقســیم می شود که 
بخشی مربوط به دســتمزد طراحی و محاسبات 
سازه است که هم اکنون برای هر مترمربع حدود 

۱۶ هزار تومان برآورد می شود.
بخش دیگــر مربوط بــه نظارت، برق و مکانیســم 
سازه است که هم اکنون بابت هر مترمربع حدود 
27 هــزار تومــان بــرآورد می شــود. بنابراین در 
حالت کلی هزینه خدمات نظام مهندســی بابت 
هر مترمربع ســاختمان حــدود 50 هــزار تومان 

خواهد بود.
محمــود پــژوم افــزود: به طــور مثــال بــرای یک 
ساختمان با زیربنای دو هزار متر هزینه خدمات 
مهندســی درمجموع حدود ۸5 میلیــون تومان 

برآورد می شــود که با این افزایــش 20 درصدی 
این هزینه به ۱00 میلیون تومان خواهد رسید. 
درحالی کــه امــروز برای ســاخت یــک مترمربع 
ساختمان مســکن مهر که معمولی است حداقل 
2 تــا 2.2 میلیون تومــان هزینه می شــود و برای 
ساختمان عادی هزینه ساخت هر مترمربع حدود 

۳ تا ۳.5 میلیون تومان است.

هزینه مجوزهای شهرداری بیشتر است	 
رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان اظهار کرد: 
از ســویی دیگر امروزه یک مالــک برای دریافت 
مجوزهای شــهرداری اعم از پروانه ســاختمان 
و انشــعابات و دیگــر مجوزها بابت هــر مترمربع 
حــدود ۸00 تــا ۸50 هــزار تومان بایــد هزینه 
پرداخت کند که حدود ۱0 برابر هزینه ای است 
که بابــت خدمات نظام مهندســی مــی پردازد. 
بنابرایــن ایــن تغییــر 20 درصــدی در افزایش 
تعرفــه خدمــات نظام مهندســی در ســاختمان 
و هزینه های ســاخت نســبت به دیگــر هزینه ها 

ناچیز است.

تاثیر تعرفه نظام مهندسی ناچیز است	 
این فعال حوزه ساخت وساز مسکن تأکید کرد: با 
این حساب می توان اذعان کرد که افزایش تعرفه 
خدمات نظام مهندســی تأثیر بســیار ناچیزی در 
افزایــش قیمــت مســکن خواهد داشــت ولی آن 
چه باید بیش از پیــش مورد توجه قــرار گیرد این 
اســت که عزیزان نظام مهندســی بابــت دریافت 
ایــن هزینه هــا بایــد نظــارت و دقت بیشــتری در 
استانداردســازی سازه های ســاختمانی داشته 

باشند.

افزایش ۲0درصدی تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان 
رئیس اتحادیه امالک مشهد: افزایش تعرفه باعث افزایش قیمت مسکن می شود
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اخبار

اجتماعی

به همت یک خیر کویتی

2 پروژه آموزشی در حاشیه مشهد 
احداث می شود

بــا اختصــاص ۱4 میلیــارد ریال توســط یــک خیر 
کویتی، دو پــروژه جدید در منطقه تبادکان مشــهد 
احداث خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان، طرح تخریب و بازسازی 
دبستان سه کالسه شهید تلگردی روستای چایدره 
و طرح تخریب و بازسازی دبستان شش کالسه آیت 
ا... نائینی روستای خوش هوا، دو پروژه ای است که 
به همت خیر مدرسه ساز حاج عباس سلطان البالم 
بنا خواهد شــد. این دو پروژه در مجموع حدود ۱4 
میلیارد ریال هزینــه در بردارد کــه ۱۰۰ در صد آن 
توســط این فرد نیک اندیش پرداخت خواهد شــد. 
شــایان ذکر اســت این نیکــوکار پیش از ایــن نیز در 

ساخت چند پروژه آموزشی مشارکت کرده است.

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

ایمن سازی 49 تقاطع و گذرگاه 
عابر پیاده تا پایان سال

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
از ایمن ســازی ۲۹ تقاطــع و ۲۰گذرگاه بــرای عبور 
عابران پیاده در چارچوب طرح حق تقدم عابران پیاده 
تا پایان امسال خبرداد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، خلیل ا... کاظمی گفت: براساس 
تاکیدات شــهردار مشــهد دراجرای طــرح حق تقدم 
عابران پیاده در چارچوب توسعه فرهنگ شهروندی، 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای ایمن سازی تقاطع 
ها و گذرگاه هــای پرخطر دردســتور کار قرارگرفت. 
وی افزود: درهمین راســتا درابتدا با همکاری پلیس 
راهــور ۲۹ تقاطع و۲۰ گــذرگاه پر خطر و پــر تردد در 
نقاط مختلف شهر مشهد شناسایی و ایمن سازی آن 
ها برای عبور عابران پیاده با اعتبار حدود ۳۰میلیارد 
تومان طی چند ماه گذشــته آغاز شــد. وی با بیان این 
که از تعداد ۲۹ تقاطع، ایمن سازی ۱۵ تقاطع به طور 
کامل انجام شــده و ۱4 تقاطع در حال انجام اســت، 
اظهارکرد: در این طرح، مســیر عبور عابران پیاده در 
تقاطع ها همسطح سازی، رنگ آمیزی، نور پردازی و 

ایمن سازی می شود.

 واریز اعتبار سهمیه بنزین 
سرویس های مدارس

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکســیرانی 
شهرداری مشهد، از واریز اعتبار سهمیه بنزین سرویس 
های مدارس خبرداد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری مشــهد، احمد محبی گفت: بر این اساس 
رانندگان سرویس مدارس که اطالعات آن ها پیش از 
این ثبت شده است، می توانند برای استفاده از اعتبار 
ســوخت واریزی خود از طریق کارت های بانکی عضو 

شتاب به پمپ بنزین ها مراجعه کنند. 

خبر

میرزاده

 خدمت جهادی پاسداران جوان
 در حاشیه مشهد 

 تالش در عرصــه محرومیــت زدایی و برطــرف کردن 
مشکالت مردم  حاشیه مشهد، در سال های اخیر، به 
صورت جدی تر دنبال می شود و مسئوالن استان نیز 
توجه بیشتری را به این مناطق مشهد معطوف داشته 
اند. هر چند کــه در برخــی از این مناطق، مشــکالت 
و محرومیت ها به گونه ای گســترش داشــته که برای 
برطرف کردن آن، اقدامات بسیار جدی تری نیاز است 
و حتی صرف حمایت های اســتانی هم نمــی تواند به 
تنهایی، این مشــکالت را برطرف کنــد. در این میان، 
گروه های جهادی نیز با تکیه بر اندیشه انقالبی و بدون 
چشمداشــت مالی، تالش کــرده اند تا بــاری از دوش 
مردم این مناطق بردارند و آن ها را نیز در برخورداری 
از حداقل های زندگی توانمند کنند. این بار نیز بیش 
از ۲۲۰ نفر از دانشــجویان دانشــگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین )ع( در قالب گروه های جهادی 
به مشهد آمده اند و در مدت حضور دو هفته ای خود در 
مشهد، تالش می کنند در خور توان و بضاعت، مشکلی 
از مشکالت مردم حاشیه شهر مشهد را بشناسند و برای 
برطرف کــردن آن، مطالبه و همت کننــد. به گزارش 
»خراسان رضوی«، این افراد با سازمان دهی در گروه 
های مختلــف در منطقه بولــوار توس مشــهد، حضور 
پیدا کرده اند تا در کنار مردم محروم و کم بضاعت این 
منطقه، باری از دوش آنان بردارند. »مسعود عطائیان« 
مســئول این گروه جهادی در حاشیه بازدید جمعی از 
اهالی رسانه استان از فعالیت های این گروه که به همت 
بسیج رسانه خراسان رضوی برگزار شد،در این زمینه به 
»خراسان رضوی« گفت: دانشجویان دانشگاه افسری 
و تربیت پاسداری امام حسین )ع( بر اساس تاکیدات 
رهبر انقالب مبنی بر ســامان دهی وضعیت حاشــیه 
شهرها، در شهر مشهد حضور پیدا کرده اند و فعالیت 
های خود را از منطقه توس ۶۵ تا منطقه ســاغروان به 
انجام می رســانند. وی می افزاید: فعالیــت های این 
دانشــجویان در قالب کمیته هــای مختلف فرهنگی، 
عمرانی، پزشکی و مطالبه گری انجام می شود. برای 
نمونــه، کمیتــه مطالبه گری با شناســایی مشــکالت 
موجود در منطقه، به سراغ مسئوالن دست اندرکار در 
این زمینه می روند و رسیدگی به این مشکالت را از آنان 
مطالبه می کنند. کمیته ســازندگی و عمرانی، برای 
ترمیم منازل افرادی که به دلیل محرومیت ها، امکان 
رسیدگی به وضعیت نامســاعد منازل خود را ندارند، 
اقدام می کند. عالوه بر این، بخشی از کار نیز در زمینه 
های فرهنگــی و آموزشــی انجام می شــود. عطائیان 
تصریح کرد: کمیته بهداشت و درمان و پزشکی نیز در 
بخش هایی از این منطقه که به لحاظ بهداشتی در فقر 
به سر می برند، مستقر شده و به انجام امور بهداشتی و 
درمانی در منطقه اقدام می کند.شایان ذکر است، روز 
گذشته، تعدادی از نمایندگان رســانه های استان به 
همت سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی، از فعالیت 

های این گروه های جهادی بازدید کردند.

نیم روزی با بچه های آسایشگاه معلوالن شهید بهشتی مشهد 

بهشتی های زمینی
این روزهــا که به پایــان ســال و نو شــدن و آغاز 
سالی جدید نزدیک می شویم، در گوشه ای از 
شهر هستند بهشتی های روی زمینی که چشم 
انتظار دستان پر مهر و چشمان پر محبت اند  تا 
سال شــان را با عشــق نو کنند. در این روزهای 
پایان سال چه خوب است پاالیش روح در کنار 
دل پاک هایی که از هم نشــینی با آن ها حال و 
احــوال تان خــوب و دل تان از غصــه خالی می 
شــود. هم نشــینی در کنار توجه به مشکالت و 
کمک مــادی و معنوی بــرای رفع ســختی ها و 

پستی و بلندی های مسیر زندگی آن ها. 
شاید در نگاه اول با دیدن آن ها چهره ای غم زده 
به خود بگیرید اما هنوز چند لحظه ای از کنار آن 
ها بودن نگذشــته که لبخند زیبای شان باعث 
می شــود تمام غم و غصه های دنیا را فراموش 
کنیــد. قرارمــان آسایشــگاه معلــوالن ذهنــی 
بی سرپرســت شــهید بهشتی مشــهد است، با 
همراهی مسئول روابط عمومی آسایشگاه، وارد 

ســالن اقامت پســران خوش دل و مهربان این 
مجموعه می شویم، اسامی که برای سالن های 
محل اقامت فرزندان آسایشگاه شهید بهشتی 
انتخاب کرده اند، حال خوب کن است؛ محبت، 
مهربانی و عشــق؛ اســامی که به گفته افخمی 
مسئول روابط عمومی آسایشــگاه به این دلیل 
انتخاب شــده که بدانیم جز محبــت و مهربانی 

چیز دیگری در این جا وجود ندارد.

منتظر دستان مهربان 	 
به ســمت هر کدام از بچه ها که مــی روم، حالم 
خوب و خــوب تر می شــود؛ همه به هر شــکلی 
ســالم مــی دهند، بــا ایــن کــه برخی هــا نمی 
توانند صحبت کنند اما با نگاه و لبخندشــان به 
استقبالت می آیند. پس از خوش و بش و دیدار 
با بچه ها، سری به کارگاه های آسایشگاه شهید 
بهشــتی می زنیم که مصداق بارز »خواســتن و 
توانستن« اســت؛ جایی که فرزندان آسایشگاه 

در آن هرچند با معلولیت دست و پنجه نرم می 
کنند اما این معلولیت موجب محدودیت برای 
آن ها نشــده و کارهایی می کنند، کارســتان. 
کارگاه هــای معــرق کاری، برجســته کاری، 
هنرهــای تزیینــی و ... از جملــه کارگاه هایــی 
است که برای فعالیت بچه های آسایشگاه ایجاد 
شده است. این کارگاه ها و بچه هایی که در آن 
کار می کنند حاکی از آن است  که معلولیت در 
برابر اراده آن ها زانو زده است.زبان از بیان اراده 
های آن ها قاصر است، نمی دانم از هنرمندی 
»قاسم« در کارگاه معرق کاری بگویم که چشم 
هر بیننده ای را خیره می کند یا از »مهدی« که با 
وجود معلولیت ذهنی با درست کردن سجاده، 

دعای مردم را همیشه پشت سر خود دارد.
آن طرف کارگاه معرق کاری، کارگاه برجسته 
کاری اســت، مــی خواســتم از کارگاه معــرق 
کاری خارج شوم که یکی از بچه ها مرا صدا زد و 
گفت: به کارگاه ما نمی خواهی بیایی؟ مسئول 
کارگاه مــی گفت اگــر با  »آبنــوس« حرف نمی 
زدیــد، ناراحت می شــد. به ســمت آبنوس می 
روم و چنــد کلمه ای هم بــا او صحبت می کنم. 
صحبت های مان که تمام می شود، شروع می 
کند به شــعر خواندن: »زائری بارانــی ام، آقا به 
دادم می رسی؟ بی پناهم، خســته ام، تنها؛ به 

دادم می رسی؟«

هزینه ماهانه یک میلیارد و 200 میلیونی	 
صدای اذان کــه می آید، بچه هــا از کارگاه ها 
بــرای خواندن نمــاز و اســتراحت خــارج می 
شوند، با آن ها خداحافظی می کنم، هرچند 
ترک کردن آن ها کار سختی است، نصف روز 
کنار آن ها بودن، کوله باری از اراده، عشــق، 
محبت و مهربانی برایم داشت. به راستی چه 
اجر و پاداش دنیوی و اخروی دارند مددکاران 
و پرستارانی که شــبانه روز برای فرزندان این 
آسایشــگاه با جان و دل تالش می کنند.پس 
از حضور در کنار فرزندان آسایشگاه، با محمد 

هادی اشرافی مدیر آسایشگاه شهید بهشتی 
و مدیر عامل موسســه خیریه بوســتان شکوه 
مهر گفــت و گو مــی کنیــم. او از زیبایــی ها و 
شیرینی های خدمت به این فرزندان دل پاک 
می گوید و گریزی هم به مشــکالت و سختی 
های پیش رو می زند: در ایــن مرکز از کودک 
دو ســاله تا پیرمــرد ۸۰ ســاله بی سرپرســت 
نگهداری می شوند. این موسسه با نگهداری 
از حدود ۳۹۰ معلول ذهنی بی سرپرست به 
صورت شبانه روزی در سه مرکز توان بخشی 
و 7۰ نفر از فرزندان بی سرپرســت ســالم در 
چهار مرکز شــبانه روزی و حمایت از ۱7۰۰ 
خانــواده معلول، جــزو بزرگ تریــن مجموعه 
های حمایتی و توان بخشــی معلوالن ذهنی 
و  کودکان بی سرپرســت کشــور است. او می 
گوید: تمام هزینه های این مرکز توسط خیران 
پرداخــت مــی شــود و هر چــه کمــک خیران 
بیشتر باشد می توانیم خدمات بیشتری ارائه 
کنیم، هم اکنون هزینه های جاری ماهانه ما 
یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان اســت که 
تنها ۱۳ درصد کمک ها از ســوی بهزیســتی 

پرداخت می شود.

چالش های پیش رو	 
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین چالش 
های کنونی آسایشــگاه شهید بهشتی مشهد 
چیســت؟ می گویــد: چالــش هایی کــه با آن 
مواجه ایــم، مجهول الهویه هایی هســتند که 
نمی توانیم برای آن ها کارت شناسایی بگیریم 
و اگر کارت شناســایی نداشــته باشند فراهم 
کردن سایر امکانات برای آن ها سخت است. 
وی با بیان این که با توجه به وضعیت اقتصادی 
هزینه های مرکز باال رفته است، می افزاید: با 
این وضعیت، میزان مشارکت ها کاهش یافته 
اســت، از طرفی با باال رفتن قیمت ها، هزینه 
های ما نیــز افزایش پیدا می کنــد که نیازمند 

حمایت بیشتر خیران هستیم.

افتتاح دفتر توسعه محله شقایق و گلدیس در مشهد
دفتر توسعه محله شقایق و گلدیس )ُنه دره( واقع در منطقه 
۹ شهرداری مشــهد با حضور حمیدرضا موحدی زاده نایب 
رئیس و رمضانعلی فیضی عضو شورای شهر مشهد، شاکری 
روش مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد، 
فرهادیان شــهردار منطقــه و تعــدادی از فعــاالن و اعضای 
شــورای اجتماعی محــالت افتتاح شــد. به گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، مجتبی شــاکری روش 
مدیرعامل ســازمان بازآفرینی فضاهای شــهری مشــهد در 
این مراســم با ارائه گزارشــی از روند افتتاح این دفتر گفت: 
کوی ُنه دره بزرگ ترین بخش مســکونی غیر رسمی منطقه 
۹ مشهد اســت که طبق آمار ســال ۹۵، حدود ۲7 هزار نفر 

جمعیــت را در دل خــود جــای داده اســت. وی ادامــه داد: 
منطقه ُنه دره جزو محالتی اســت که در بافت فرسوده واقع 
شــده ولی الزاما فقط بافت فرســوده محســوب نمی شود و 
اسکان غیررســمی نیز در آن وجود دارد و با توجه به اقبالی 
که در شــورای اجتماعی محــالت این محله وجود داشــت، 
برای حضور دفاتر توســعه در این بخش بر آن شدیم بررسی 
هــای الزم را برای رقــم زدن اتفاقــات خوب در ایــن منطقه 

انجام دهیم.
همچنین موحدی زاده نایب رئیس شــورای شهر مشهد در 
این مراســم گفت: به ســازی مناطق کم برخوردار شــهری، 
مهم تریــن هدف دفاتر توســعه و شــورای اجتماعی محالت 

در هــر منطقــه از شــهر اســت. فیضــی عضو شــورای شــهر 
مشهد دیگر ســخنران این مراســم نیز گفت: دفاتر توسعه و 
تســهیل گری، آغوش باز سیســتم مدیریت شــهری به روی 
مردم و ســرمایه گذاران در جهت بهبود و به سازی فضاهای 

کم برخوردار شهری است.
فرهادیان شــهردار منطقه ۹ مشــهد نیز در ســخنانی محله 
ُنه دره را از مناطق مســتعد توســعه شهری دانســت و گفت: 
این محله در میــان محالت منطقــه ۹ مســتعدترین منطقه 
برای سامان دهی و توسعه در نظر گرفته شده و از چند سال 
گذشته تا کنون روند نگاه توســعه محور برای ارتقای سطح 

کمی و کیفی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
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حوزه علمیه

۲۰۰ طلبه حوزه علمیه خراسان به لباس روحانیت 
ملبس شدند

نشان خدمت
میرزاده- به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( مراسم 

عمامه گذاری ۲۰۰ نفر از طالب حوزه علمیه خراسان 
در مدرســه علمیه عالی نواب مشــهد برگزار شــد. به 
گزارش »خراسان رضوی« این مراسم با حضور مدیر، 
معاونان و جمعی از اســتادان حوزه علمیه خراســان، 
برگزار شــد و طالب ملبس شــده به لباس روحانیت، 
مرحله جدیدی از فعالیت در عرصه تبلیغ را آغاز کردند. 
مدیر حوزه علمیه خراســان در حاشــیه برگــزاری این 
مراسم، به خبرنگاران گفت: پس از آن که طلبه، آمادگی 
الزم را بــه لحاظ علمی، تقــوا، اخــالص و تهذیب پیدا 
می کند و در واقع برای انجام رســالت و نقشی که باید 
در جامعه ایفا کند، ملبس به لباس روحانیت می شود. 
آیت ا... »سید مصباح عاملی« افزود: طلبه به تعبیر رهبر 
انقالب اســالمی، ســه وظیفه هدایت دینــی، هدایت 
سیاســی و خدمت اجتماعی را بر عهده دارد و باید در 
این عرصه نقش آفرینی کنــد. وی ابراز امیدواری کرد 
این طالب جوان که با اخالص و احســاس مسئولیت 
وارد حوزه علمیه شده اند، بتوانند هر سه این نقش ها 
را ایفا کنند و مصداق کاملی برای حدیث »العلماء ورثه 
االنبیاء« باشند. در مراسم عمامه گذاری این طالب نیز، 
معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان   به بیان نکاتی درباره 
جایگاه اجتماعــی طالب حوزه های علمیه و رســالت 
و نقش مهم روحانیــون در این عرصه پرداخت. حجت 
االسالم »حمید ایزدی« همچنین با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس، خواستار آن شد که طالب حوزه های 
علمیه عالوه بر دعوت مردم به مشارکت حداکثری در 
انتخابات، نسبت به آگاه سازی مردم به مالک های الزم 
برای نمایندگی مجلس و راهنمایی مردم در این عرصه،  

اهتمام الزم را داشته باشند. 

خبر

هنری

 نمایشگاه »واج« 
در فرهنگ سرای بهشت

بــه مناســبت والدت حضــرت 
زهــرا)س( نمایشــگاه شــعر-
نقاشــی »واج نگار« در فرهنگ 
سرای بهشت مشــهد برپا شد. 
این نمایشــگاه کــه شــامل آثار 
»ســمانه ســنگچولی« است، با 
هدف پیوند شــعر با حوزه های 

مختلف هنر برگزار می شــود. نمایشــگاه »واج نگار« 
ساعت 18 امروز گشایش می یابد و عالقه مندان می 
توانند تا دوم اسفند ماه هر روز از ساعت 9 تا 19 از آن 
بازدید کنند. شایان ذکر است فرهنگ سرای بهشت 

در بولوار مدرس، نبش مدرس 1۰ واقع شده است.

گزارش جلسه 

رضا میرزاده

حجت االسالم و المسلمین پناهیان:

 باید خوب فکر کنیم 
تا خوب انتخاب کنیم

 ششمین نشست از سلسله نشســت های »تحلیل 
و ایــده پــردازی گام دوم انقــالب« در مجتمــع 
دانشــجویی امــام رضــا )ع( مشــهد برگــزار شــد. 
بــه گــزارش خراســان رضــوی، حجــت االســالم 
والمســلمین پناهیان در این نشســت به اهمیت و 
جایگاه تفکر اشاره و تصریح کرد : در تعالیم دینی، 
تفکر و اندیشــیدن از عبادت ها به حساب می آید. 
این استاد حوزه و دانشــگاه با اشاره به بیان این که 
فریب ها می تواند انسان را از تفکر صحیح بازدارد، 
تصریح کرد : االن در جامعــه، بیش از آن که نگران 
تفکر غلط باشیم، نگران فکر نکردن هستیم، سبک 
زندگی بــه جامعه ما تحمیل می شــود کــه مردم را 
وادار مــی کند فکــر نکنند. وی همچنین با اشــاره 
به برگزاری انتخابــات افــزود: در انتخابات زمینه 
ای پیش آمده که مردم، نتیجــه تفکر خود را عرضه 
کنند. اگــر نتیجه ایــن تفکر صحیح باشــد، جامعه 
رشد می کند. این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه 
خاطرنشــان کرد: در انتخابات هم خوب باید فکر 
کنیم تا انتخاب کنیم، اگر مردم خــوب فکر کنند، 
خداوند نیز مقدرات را به گونــه ای رقم می زند که 
به ســود فرد و جامعه قرار بگیرد. پناهیان در ادامه 
خاطرنشــان کــرد: اگــر در موضوعــات اجتماعی 
اهل تفکر باشــید، به شــدت انقالبی خواهید شد. 
مرز بین مواضع غلط و صحیح، اندیشــیدن است. 
خیلی هم دین، ایمان، عرق حزب اللهی و ســابقه 
انقالبی داشــتن هم نمــی خواهد. کســی که اهل 
اندیشه باشد، می بیند که راه درست کدام است و 

قدر والیت فقیه را خواهد دانست.

هرچه از دین فاصله بگیریم لذتمان از زندگی 	 
کمتر می شود

حجــت االســالم والمســلمین پناهیــان همچنین 
در جمع حاضــران در ویژه برنامــه والدت حضرت 
فاطمه)س( که با حضور بیش از 5۰۰ زوج شرکت 
کننــده در پانزدهمیــن کاروان مراســم ازدواج 
دانشــجویی در حــرم مطهــر رضــوی برگزار شــد، 
گفت: دین برنامه ای برای لذت حداکثری اســت 
و هرچه از دیــن فاصله بگیریم، لذتمــان از زندگی 
کمتر می شود. کلید طالیی خوب زندگی کردن و 
لذت بردن این است که مرد، دل زن و زن، احترام 
مرد را نشــکند چراکه زن از مــرد، محبوبیت و مرد 
از زن، مطیــع بودن مــی خواهد، البتــه نرمش زن 
در مقابل شــوهر نه تنها به معنای ذلت نیست بلکه 
سبب عزیزتر شدن اوست. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود تاکید کرد: لذت بردن هرگز منافاتی 
با آخــرت و معنویت نــدارد، تمام دســتورات دینی 
مانند منع نگاه به نامحرم برای این است که امکان 
لذت بردن انسان از زندگی بیشــتر شود چنان که 

یافته های علمی نیز به این مهم معترف است.

5فرهنگ و هنر
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تجلیل از مادران و همسران شهدای مدافع حرم
به مناسبت والدت حضرت زهرا )س(، از مادران 
و همســران شــهدای مدافع حرم تجلیل شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان، در این مراســم که با عنوان 
»اســوه های فاطمی« در بقعــه متبرکه خواجه 
اباصلت)ع( مشــهد مقــدس برگزار شــد، آیت 
ا... »سیداحمد علم الهدی« خطاب به مادران 
و همســران شــهدای مدافع حرم گفت: انتقام 
از خون شــهید شــما اقتضــا می کند که ســتیز 
با دشــمنان اهل بیــت)ع( را در همه ابعــاد و در 
همه نقــاط ادامه دهیــد. نماینده محتــرم ولی 
فقیه در خراســان رضوی افزود: هدیه فرزندان 
شهیدتان به شما مادران هدیه ای خاص و ویژه 
اســت و آن هم این اســت کــه شــهدا در حضور 
حضــرت زهرا)س( شــما مــادران را به ایشــان 
معرفی می کنند و می گویند این همان مادری 
اســت که مرا تربیت کــرده و از دامــان این مادر 
شهید مدافع حرم شده ام. امام جمعه مشهد در 

ادامه گفت: شما جزو مادرانی هستید که الگو و 
اسوه اش حضرت زهرا)س( است؛ شما پسری 
تربیت کرده اید که قربانی راه اسالم و مدافع حرم 
حضرت زینب کبری)س( شــده است. آیت ا... 
علم الهدی افزود: انتقام خون شهید شما اقتضا 
می کند که ستیز با دشمنان اهل بیت)ع( را در 

همه ابعاد و در همه نقاط ادامه دهید.

شهدای حرم جان خود را نثار والیت 	 
کردند

بــه همیــن مناســبت تولیــت آســتان قــدس 
رضوی نیز در تاالر والیت حــرم مطهر رضوی با 
9۰۰ نفر از مادران و همســران شــهدای تیپ 
فاطمیون دیــدار و گفــت وگو کرد. بــه گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم و المسلمین »مروی« 

در این دیدار، مدافعان حــرم را ادامه دهندگان 
راه حضرت فاطمه زهــرا)س( در دفاع از حریم 
والیت دانست و ابراز کرد: شهدای مدافع حرم 
همچون فاطمه زهــرا)س( جان خــود را در راه 
دفاع از والیت نثار کردند. تولیت آستان قدس 
با بیان این که ما به مرزهای جغرافیایی اعتقادی 
نداریم؛ مرز مــا، مرز میــان ایمان و کفر اســت، 
بیان کــرد: خانواده شــهدای فاطمیــون عالوه 
بر تحمل سختی غربت، شــهادت عزیزان خود 
را نیز تحمل می کنند و این ســختی دوچندان 
اســت. اما با این حال اجــازه ندادنــد حرامیان 
داعشی به مرقد مطهر دختر فاطمه زهرا)س( 
نزدیک شوند و جســارت کنند. حجت االسالم 
والمســلمین مروی با بیان این که عزیزان شما 
اجازه بی احترامی به زینب کبری)س( را ندادند 
و با نثار جان خــود از حریم اهل بیــت)ع( دفاع 
کردند، ابراز کرد: شما هیچ تفاوتی با مادران و 
همسران شهدای واقعه کربال ندارید و مطمئنا 
اگر در کربال نیز بودید حضرت زینب)س( را تنها 
نمی گذاشتید، شما در پیشگاه اباعبدا...)ع( و 

حضرت زینب)س( رو سفید هستید.

فاروقــی – همزمــان بــا ایــام والدت حضرت 

زهرا )س(، جشــنواره خوشنویســی »یاس 
یاســین« با تقدیر از برگزیدگان به کار خود 
پایان داد. به گزارش خراســان رضوی، در 
این جشنواره که همچون سال های گذشته 
با موضوع محوری حضرت زهرا )س( برگزار 
شد، جمعی از خوشنویسان برجسته داخلی 
و خارجــی  حضــور یافتنــد و آثار خــود را به 
نمایش گذاشتند. در این دوره از جشنواره 
یاس یاســین، عالوه بــر آثار خوشنویســان 
کشــورمان، آثار هنرمندانی از افغانستان، 
اندونزی، انگلســتان، بحرین، بنگالدش، 
پاکستان، ترکیه، الجزایر، ســوریه، عراق، 

عربستان، فلســطین، قزاقســتان، لبنان، 
مالزی و هندوستان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خراســان رضــوی، در اختتامیه 
ایــن جشــنواره کــه »خالــد ارن« رئیــس 
جشــنواره بین المللــی ارســیکا، »روضان 
بهیــه« رئیس انجمــن خوشنویســان عراق 
و اســتادان برجســته از جملــه »محمــد 
اوزجانــی«، »جلیــل رســولی«، »عبــاس 
اخویــن«، »عبدالصمــد صمــدی«، »جواد 
خوران«، »محســن عبادی« و جمعی دیگر 
از اســتادان و هنرمندان این رشــته حضور 
داشــتند، حجت االســالم »ابوترابــی فرد« 
و دکتــر »احمــد مســجدجامعی« بــه ایراد 

سخنرانی پرداختند.

برگزیدگان این دوره	 
بــر اســاس اعــالم هیئــت داوران ایــن 
جشــنواره، از مجموع ۲5۲ اثر رســیده به 
دبیرخانه، 67 اثر در رشتة کتابت نستعلیق 
و ۲9 اثر در رشتة کتابت نسخ خطبه شریفه 
فدکیه و 45 اثر در رشته قطعه نویسی ثلث 
و 111 اثر در رشته قطعه نویسی نستعلیق 
مفاهیــم فاطمــی بــوده اســت. بر اســاس 
نظــر داوران ایــن دوره، در رشــته کتابــت 
نســخ خطبه فدکیه هنرمنــدان، »علیرضا 
فالحت پیشــه«، »ســامان کاکه«، در رشته 

کتابــت نســتعلیق خطبه فدکیه »احســان 
محمــدی«، »محمد جــواد شــکوهی فر« و 
»محمد شــهروز«، در رشــته قطعه نویســی 
نستعلیق »احسان محمدی«، »علی خیری 
حبیب آبادی«، »حامد فقیهی«، »مصطفی 
عابدینــی«، »ســید پیمان ســادات نــژاد«، 
»ســید رســول آقامیــری«، »محمدجــواد 
شــکوهی فر«، »پویان مکوندی« و در رشته  
قطعه  نویســی ثلث »علــی ایرانــی« ، »علی 
احسان پور« و »ایمن اوزول« رتبه های برتر 
این جشــنواره را کســب کردند. همچنین 
از برخی دیگر از هنرمنــدان حاضر در این 

جشنواره تقدیر شد.

برگزیدگان جشنواره خوشنویسی با موضوع حضرت زهرا )س( تقدیر شدند

قیام قلم ها در جشنواره »یاس یاسین«
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 اخبار

ورزش

رئیس شورای شهر مشهد در مراسم تقدیر 
از هیمالیانورد پاکستانی: 

 کوهنوردان، کم توقع ترین 
ورزشکاران هستند 

رئیس شورای شهر مشهد گفت: کوهنوردی، ورزشی 
با رویکرد اجتماعی اســت که آثــار فرهنگی و تربیتی 
شایانی دارد؛ براساس همین ویژگی تالش خواهیم 
کــرد تــا ســهم مناســبی از بودجــه ورزش قهرمانــی 
سال 99 شهرداری مشــهد به این رشــته اختصاص 
یابد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی 
شهر مشــهد، محمدرضا حیدری در مراســم تقدیر از 
»محمدعلی ســدپارا« هیمالیانورد مســلمان و شیعه 
پاکســتانی که با حضور جمع زیــادی از کوهنوردان 
استان و مشــهد برگزار شــد، اظهارکرد: ورزشکاران 
فعــال در رشــته کوهنــوردی، جــزو نجیب تریــن و 
کم توقع ترین افراد هســتند  که همیشــه عزت نفس و 

متانت را سرلوحه کار خود دارند.
وی با بیان این که شورای پنجم شهر مشهد از نخستین 
روزهای فعالیت خود، بــه ورزش همگانی و قهرمانی 
توجه ویژه ای داشته است، افزود: کوهنوردی، ورزشی 
با رویکرد اجتماعی اســت که آثــار فرهنگی و تربیتی 
شایانی دارد؛ براساس همین ویژگی تالش خواهیم 
کرد تا سهم مناســبی از بودجه ورزش قهرمانی سال 

99 شهرداری مشهد به این رشته اختصاص یابد.

المپیاد ورزشی برای بهبود یافتگان 
از اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
رضوی، از برگزاری المپیادهای ورزشی برای بهبود 
یافتــگان از اعتیاد خبر داد و گفــت: در مرحله اول در 
سطح 33محله شهر مشهد و 11مرکز بهبود یافتگان 
از اعتیاد، المپیادهای ورزشی برگزار شد.به گزارش 
پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضوی، محمدحســین صالحی درباره آســیب های 
اجتماعــی گفت: یکی از سیاســت های اصلــی ما در 
شــورای هماهنگی مبــارزه با مــواد مخدر خراســان 
رضوی توسعه فضای ورزشــی با هدف توسعه نشاط 
اجتماعی است؛ اگر فضای سالم افزایش یابد، میزان 
گرایش جوانان به اعتیاد کمتر می  شــود. وی تصریح 
کرد: اگر قرار است بگوییم جوان به سمت اعتیاد نرود، 
حتما باید فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی ایجاد 
کنیم تا در این فضاهای مثبت انرژی شان تخلیه شود و 

به سمت اعتیاد نروند.

 از میان خبرها

والیبال - فوتسال - جودو

شکست والیبال پیام
هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور 
دیــروز برگــزار شــد و نماینــده والیبال اســتان در 
دیداری نفــس گیر و البته جنجالــی مقابل مهمان 
خود فوالد سیرجان با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست 
داد. به گزارش خبرنگار ما تیم والیبال پیام مشهد 
در رقابت های لیگ برتر امســال با حواشی زیادی 
دســت و پنجه نرم کــرده اســت و هنوز در شــرایط 
بحرانی قرار دارد. مســائل مالی باعث شد  بیشتر 
بازیکنان خــوب از این تیم جدا شــوند و حتی اکبر 
خداوردی ســرمربی تیم هــم چند هفتــه به حالت 
قهر در مشهد حضور نداشت. اما چند روزی است 
که وی بازگشته است و دیروز هم روی نیمکت تیم 
حضور داشــت.پیامی ها دیروز در حالی شکســت 
خوردند که بــازی خوبی ارائــه دادند امــا قضاوت 
های اشتباه داور باعث شد تا بازی را واگذار کنند. 
دو تیــم ابتــدا 2 بر 2 شــدند و بــازی به ســت پنجم 
کشیده شد که در ست پنجم نیز پیامی ها با نتیجه 
16 بر14 بازی را واگذار کردند.کادر فنی پیام به 

قضاوت های داور معترض بودند.

حمید بی غم:

نظارت در فوتسال کم است

سرمربی خراسانی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: 
امیــدوارم در بازی هــای باقــی مانده ایــن فصل از 
رقابت های لیگ برتر، نظارت  بر مســابقات بیشتر 
شود؛ چرا که نظارت در فوتسال خیلی کم است.به 
گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،حمید بی غم 
خواهان نظارت بیشــتر بر مســابقات باقــی مانده 
لیگ برتر شــد و افزود: به نظرم نظارت در فوتسال 
کم اســت و امســال بعد از تقریبا هر مســابقه، همه 
معترض بودند. لیگ ما درگیری زیاد داشت به ویژه 
در چند بازی آخر. پیشــنهادم این است که کمیته 
انضباطی مقابل هر نیمکــت یک دوربین بگذارد و 
همه چیز را به راحتی رصد کند. حدود ۷0 درصد 
تنش ها در لیــگ، از نیمکت ها شــروع می شــود. 
اگر دوربین بگذارند، می توانند جلوی بسیاری از 

درگیری ها را بگیرند.

13 جودوکار خراسانی در انتخابی 
تیم ملی

ســنی  هــای  رده  در  جــودو  ملــی  تیــم  اردوی 
بزرگ ســاالن و امید آقایــان از 3 تا 16 اســفند ماه 
برگزار می شود که 13 جودوکار از خراسان رضوی 
به این اردو  دعوت شده اند. این اردوی آماده سازی 
از سوم اسفند ماه در سالن جودو شماره یک آزادی 
آغاز می شود و تا 20 اسفند ماه ادامه دارد. مسابقه 
انتخابی، صبــح روز یک شــنبه چهارم اســفند ماه 
برگزار می شود و در نهایت فقط نفرات برتر در اردو 
باقی مــی مانند. کیوان مهدی زاده، قاســم گلزار، 
آرمیــن بندار، علــی قلی پــور، وحید جــدی، امین 
کامیابــی، امید تزتــک، حامد باقری نیــا، مرتضی 
مختارزاده، علی پرهیزگار، جالل محجوب، فرزین 
شــاهباز  و  رضــا مخیــری جــودوکاران خراســانی 

هستند که در این اردو حضور دارند.
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حداقل امتیاز سوغات 

 خوبی از تاشکند

 داشته باشد

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

علی ترابی -هفته دوم مسابقات گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا از امروز دنبال می شــود و چهار 
نماینــده فوتبال کشــورمان  به مصــاف حریفان 
خود می روند.استقالل تهران به مصاف االهلی 
عربســتان می رود، سپاهان با الســد قطر دیدار 
می کند و پرســپولیس نیز برابر شــارجه امارات 
صف آرایی می کند. تنها نماینده فوتبال شــرق 
کشور نیز که در گروه B  این مسابقات با تیم های 
الهالل عربســتان، پاختاکور ازبکستان و شباب 
االهلی امارات همگروه است، عصر امروز در گام 
دوم این رقابت ها به مصاف پاختاکور ازبکستان 
می رود؛ دیداری که از ســاعت 14:30  امروز با 
قضاوت  »کریشــنا دیلون پریرا« ، داور 41 ســاله 
اهــل ســریالنکا  در  تاشــکند برگــزار می شــود 
و شــهرخودرویی هــا برای ایــن که به آینــده این 
مسابقات امیدوار باشند، باید حداقل امتیاز را از 
دیدار امروز شان کسب کنند تا با روحیه بهتری به 

آخرین مسابقه دور رفت بیندیشند.

مبارزه در گروه سخت	 
شهرخودرویی ها امســال باید در دو جبهه لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آســیا بجنگند. بــا توجه به 

فشردگی بازی ها، دایم باید 
در ســفر باشــند کــه همین 
خســتگی  باعــث  مســئله 
بازیکنان می شود و در روحیه 
آن ها نیز تاثیر گذار است. این 

روند کــه در فوتبــال حرفه ای 
موضوعی طبیعی است، هنوز 

با حال و هوای فوتبال ایران غریبه 
است. اما تیم شــهر خودرو بر اساس 
قرعه کشــی لیگ قهرمانان آسیا در 

گروه ســختی قرار گرفته اســت و کارشناســان 
فوتبالی از همــان ابتدا اذعــان کردند که صعود 
 این تیــم از این مرحله بســیار ســخت اســت و با 
اما و اگرهایی رو به رو است. هر چند که در فوتبال 
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و هر اتفاقی 
ممکن اســت روی دهد. بــه هر حال شــاگردان 
مجتبی سرآســیایی در اولین نبرد آسیایی خود 
مقابل تیمی قرار گرفتند کــه  قهرمان دوره قبل 
لیگ قهرمانان آســیا بود؛تیمی که دارای ستاره 
های میلیون دالری است و امسال نیز از مدعیان 
قهرمانی در آسیا محسوب می شــود.رویا رویی 
این دو تیــم را می توان اتفاق ویژه این مســابقات 

دانســت.  از همان ابتدای 
بازی قابــل پیش بینی بود 
که شهرخودرو با تاکتیک 
دفاعــی وارد زمین شــود. 
عنابی پوشــان مشــهدی 
90 دقیقــه جانانــه مقابــل 
الهــالل عربســتان بــازی 
کردند و غیرت ایرانی  خود را به 
رخ حریف کشیدند. هر چند که این 
بازی 2 بر صفر به نفع الهالل تمام 
شد، اما شهر خودرویی ها در بســیاری از دقایق 
بازی موفق شــدند، فرصت هــای متعدد حریف 
عربســتانی را خنثی کنند.به ویژه ســید مهدی 
رحمتی، ســنگربان شــهرخودرو جــزو بهترین 

بازیکنان زمین بود.

شگفتی سازی	 
 اما شهرخودرویی ها امروز در دومین بازی خود 
به مصاف تیــم »پاختاکور« ازبکســتان می روند. 
پاختاکور تنها نماینده کشور ازبکستان در لیگ 
قهرمانان آسیاســت. قدمت این تیــم در فوتبال 
ازبکستان به 64 سال پیش باز می گردد. حریف 

امروز شهرخودرو، تا به حال 11 بار قهرمان لیگ 
داخلی ازبکستان شده اســت. تا به حال 14 بار 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور یافته و دو بار نیز به 
مرحله نیمه نهایی این بازی ها صعود کرده است. 
شاگردان »شوتا آروالدزه« در پاختاکور نخستین 
بازی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را با نتیجه 
2 بر یک مقابل شــباب االهلی امــارات با برتری 
پشت سر گذاشتند و حاال میزبان تیم شهر خودرو 
هســتند؛ دیداری که مــی توانــد جذابیت های 
خاص خودش را داشته باشد. شهرخودرویی ها 
در دومین تجربه آسیایی خود ماموریت ویژه ای 
دارند تا با کســب حداقل امتیاز ســوغات خوبی 
از تاشکند داشته باشــند و حتی یک رکورد را به 
نام خود ثبت کنند تا با انگیزه بیشتری به مصاف 
شباب االهلی بروند.مجتبی سرآسیایی در چند 
بازی که در لیگ برتر روی نیمکت بود، نشان داد 
مربی با تاکتیک هجومی است و باید منتظر ماند 
و دید که در بازی امروز چه تاکتیکی ارائه می کند.
البته خبر خوشحال کننده از کاروان شهرخودرو 
این است که محمد حسین مرادمند مدافع 26 
ســاله که در بازی با الهالل مصدوم بود، در بازی 

امروز به میدان می رود.

ماموریت ویژه در تاشکند 
شهر خودرو در دومین بازی آسیایی،  رودرروی پاختاکور  قرار می گیرد 

ماموریت ویژه در تاشکند 
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اخبار

تا انتخابات

نامزدهای حزب اعتدال و توسعه 
برای برخی شهرستان ها اعالم شد

روز گذشته حزب اعتدال و توسعه با انتشار اولین بیانیه 
انتخاباتی، حمایت خود از برخی کاندیداهای استان 
خراســان رضــوی را اعالم کــرد.  به گزارش ایســنا، 
اســامی کاندیداهای این حزب اعتدال و توســعه در 

خراسان رضوی به شرح زیر است :
تربت جام، تایباد و باخرز : جلیل رحیمی جهان آبادی

خواف و رشتخوار : محمود نگهبان سالمی
قوچان و فاروج : هادی شوشتری

کاشمر، خلیل آباد و بردسکن : محمدرضا خباز

انتشار لیست ائتالف کاندیداهای 
مستقل برای مشهد

در ادامه انتشار لیست های انتخاباتی مجلس برای 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت، ائتالف کاندیداهای 
مستقل نیز لیستی را منتشر کرد. فهرست پنج نامزد 

این ائتالف به شرح زیر است :
مهدی بازقندی

علیرضا صفری دولو
علی اصغر علی نیا

رضا انطیقه چی
فهیمه رحمانی

تعداد انصراف ها به 16 رسید
معاون سیاسی فرماندار مشهد گفت: از روز 22 بهمن 
که اسامی نامزدهای انتخابات به صورت رسمی منتشر 
شد  تا صبح دیروز، از مجموع 333 نفر داوطلب قطعی 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت، ۱6 نفر انصراف دادند. 
»احمد ریواده« در گفت وگو با ایسنا، افزود : هنوز فرصت 
برای داوطلبانی که قصد انصراف دارند، تا 24 ساعت 
قبل از روز اخذ رای فراهم است و می  توانند شخصا به 
حوزه انتخابیه مراجعه و انصراف خــود را اعالم کنند. 
ریــواده در خصوص تخلفــات در تبلیغــات نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، گفت: شیوه تبلیغات 
در این دوره به نوعی بوده که بیشتر به صورت مستقیم 
و در قالب دیدارهای رودررو با مردم در محالت شهری 
و روستایی و در مساجد و ســالن ها و همچنین فضای 
مجازی انجام شده است. تاکنون تخلفات بیشتر اقالم 
تبلیغاتی خارج از استاندارد بوده است، در یکی دو مورد 
بیلبورد زده بودند که تخلف بود، الصاق روی تابلوها به 
خصوص تابلوهای راهنمایی رانندگی نیز در چند مورد 
گزارش شده که تخلف است، نامزدهای انتخابات باید 
اقالم تبلیغاتی خود را فقط در محل های مشخص شده 
توسط شــهرداری الصاق کنند. ریواده افزود : یکی دو 
مورد تخلفات نیــز در فضای مجازی در مســیر قانونی 
بررســی شــده و پرونده آن بــرای رســیدگی به هیئت 

اجرایی ارسال می شود.

آمادگی کامل استان در صورت 
کشیده شدن انتخابات به دور دوم

رئیس دفتر نظارت و بازرســی شــورای نگهبان در 
خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی 
در اســتان در صــورت کشــیده شــدن انتخابات به 
دور دوم در 2۹ فروردین ســال آینــده، کامال آماده 
هســتند. »محمدکمال ســروی ها«   در گفــت و گو 
با خبرنگار باشــگاه خبرنــگاران افــزود: باتوجه به 
اعالم سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر برگزاری 
مرحله دوم انتخابات مجلس در 2۹ فروردین، اگر 
انتخابات در حوزه ای  از  استان به دور دوم کشیده 
شــود، تمامی دســتگاه های اجرایــی مرتبط برای 
برگزاری دور دوم کامال آماده هســتند. وی تصریح 
کرد: هم اکنــون نیــز تمامی هماهنگــی های الزم 
بــا اســتانداری و دیگر دســتگاه های مرتبــط برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات مجلس شورای 

اسالمی، صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان هشدار داد

برخورد قاطعانه با دخالت عامدانه 
عوامل اجرایی در انتخابات

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت : اگر برای 
ما محرز شــود که دســت اندرکاران اجرایی به صورت 
عامدانه در فرایند انتخابات حضور می یابند و دخالت 
می کنند، به شکل قاطع از سوی مجریان انتخابات با 
آن ها برخورد خواهد شــد، آبروی نظام را با آبروی فرد 
معاوضه نمی کنیم. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
استانداری، »حسن جعفری« در جلسه مشترک اعضای 
ســتاد انتخابات و اعضای هیئت نظــارت بر انتخابات 
اســتان همچنین با اشــاره به ابالغ »قانون شــفافیت 
و نظارت بر تامیــن مالــی فعالیت هــای انتخاباتی در 
انتخابات مجلس« افزود: هفته گذشــته در جلسه ای 
با حضور تمامــی داوطلبان اســتان، این قانــون برای 
آن ها تشــریح و بر لزوم اجرای آن تاکید شــد و تاکنون 
70 درصد داوطلبان نمایندگی مجلس در خراســان 
رضوی حساب مخصوص فعالیت های تبلیغاتی خود 
را بازگشایی و نماینده مالی خود را مشخص کرده اند. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر 
این که دوره های آموزشی ویژه انتخابات برای تمامی 
فرمانداری های استان برگزار شده است، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون بستر ارتباطی بین استانداری خراسان 
رضوی و فرمانداری ها بر پایه فیبر نوری بوده و ما شاهد 
افزایش 4 برابری پهنای باند خطوط اینترنت هستیم. 

در فاصه چهار روز تا انتخابات دوم اســفند، تب و 
تاب انتخابات در اســتان باال گرفتــه و نامزدهای 
نمایندگی مجلس در شهرستان های مختلف با 
حضور در برنامه های تبلیغاتی، برنامه های خود را 
به مردم ارائه می کنند. انتشار لیست های احزاب 
و گروه های سیاسی نیز تنور انتخابات را داغ کرده 
است، هرچند که برخی از نامزدها به نفع ائتالف 
های صــورت گرفتــه انصــراف داده اند تــا تعداد 

لیست ها کاهش یابد.

لیست هایی که تا کنون منتشر شده است	 
 از جمله لیست های مهم منتشر شده طی روزهای 
گذشــته، شــورای ائتــالف اصولگرایــان، ائتالف 
جبهه مستقلین و جبهه اعتدال، جبهه عدالت خواه 
مردمی، جامعه جوانان متحد اسالمی در خراسان 
رضوی و جبهه آرمــان خواهان واقــع بین )معرفی 

لیســت نامزدهای پیشــنهادی به شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب در تهران(،حزب اعتدال و توسعه و 
همچنین ائتالف کاندیداهای مستقل  فهرست های 
انتخاباتی خود برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت و 
برخی شهرســتان ها را منتشر کرده اند. همچنین 
اگرچه بسیاری از احزاب و گروه های اصالح طلب 
اعالم کرده اند که برای حوزه مشهد و کالت، لیست 
انتخاباتی نخواهند داشــت اما به این نکته اشــاره 

کرده اند که اصالح طلبان در شهرستان می توانند 
با رعایت مواضع مطرح شده در بیانیه شورای عالی، 
گزینه های مد نظر خود را بــرای انتخابات مجلس 
داشــته باشــند. عالوه بر ایــن، برخی تشــکل ها و 

گروه های دیگر از جمله  حزب مردم ساالری، حزب 
ندای ایرانیان و شورای هماهنگی نیروهای حزب 
ا... شــرق کشــور نیز از تالش برای ارائه لیست در 

حوزه های انتخابیه استان خبر داده اند.

مواضع اصولگرایان و اصالح طلبان 
درباره  لیست های انتخاباتی

سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب خراسان رضوی 
به انتقادها از لیست معرفی شده از سوی این شورا برای حوزه 
انتخابیه مشهدوکالت پاسخ داد. »حمیدرضا ترقی« در گفت 
وگو با ایســنا در خصوص ادعای مطرح شــده از سوی برخی 
افراد، مبنی بــر دخالت آیت ا... علم الهدی و ســپاه در تنظیم 
لیست ائتالف اظهار کرد: این اتهام کامال غیرواقعی است، نه 
آقای علم الهدی و نه سپاه از ابتدا هیچ دخالتی در این مسئله 
نداشتند. سپاه از همان ابتدا تاکید کرد که هیچ کس به نام ما یا 
منتسب به ما حق ندارد در این زمینه  موضع گیری کند، سپاه از 
اتحاد میان نیروهای انقالب حمایت می کند اما ورود مصداقی 
به این زمینه نمی کند و تاکنون هم به هیچ وجه دخالتی نکردند. 
وی ادامه داد: آیــت ا... علم الهدی هم بارها به ما گفتند که ما 
درباره مصداق به هیچ وجه ورود نمی کنیم و اگر کسی گفت که 
من با حاج آقا صحبت کردم یا اگر کسی ادعا کند که ما ایشان 
را به صحنه دعوت کردیم یا از ورود وی جلوگیری کردیم، همه 

این ها تکذیب می شود.

جوانان و خانم ها مخالف ترحم و امتیاز ویژه بودند	 
وی در خصــوص رعایــت نکــردن جوان گرایــی نیــز اظهــار 
کرد :  رویکرد ما این بود که تا حد امکان یــک جوان، یک زن و 
یک روحانی در لیست مشهد باشد. جوانان و خانم ها خود در 
جلسات مکرر تاکید می کردند که ما نباید به گونه ای برخورد 
کنیم که ترحم خاصی به زنان یا جوانان صورت بگیرد و توجهی 
به کارآمدی آن ها نشــود. در مجموع نظر ما این بود که امتیاز 
ویژه تری به خانم ها و جوانان بدهیم اما بر اساس همین ذهنیت 
مورد موافقت قرار نگرفت و بیان شد که این رویکرد اهانت به 
جوانان است.  وی اضافه کرد : ما همچنین یک رای گیری در 
کف شهر انجام دادیم و این نظرســنجی  هم نشان می داد که 
نمایندگان فعلی از لحاظ عملکردی و از نظر موقعیت اجتماعی 

از رای باالیی برخوردار هستند.

جوانان در مجمع عمومی با هم کنار نیامدند	 
ســخنگوی شــورای ائتــالف نیروهــای انقالب خراســان 

رضوی با اشــاره بــه هم گرایی خانم هــا برای تمرکــز آرا در 
مجمع عمومی گفت: از پنج خانم حاضر در مجمع، دو، سه 
نفر به نفع یک خانم کنــار رفتند و رای خانم ها روی یک نفر 
متمرکز شد، اماجوان ها این اقدام را انجام ندادند و موجب 
شــد که رای جوانان پخش شــود. ترقی با اشــاره به برخی 
انتقادها از این لیست افزود: تمام فرایند رای گیری از طریق 
اینســتاگرام به صورت زنده پخش می شد و خود نامزدها تا 

ساعت 2 صبح در روند شمارش آرا حضور داشتند. 

همچنان امیدوار به کناره گیری در حمایت از جوانان	 
وی درخصوص احتمال کناره گیری نامزدهای با تجربه به 
نفع جوانان گفت : ما هنوز از این موضوع ناامید نیســتیم و 
در تالشیم، اما این بستگی به خود افراد دارد تا به این نتیجه 
برسند که یک نفر واجد صالحیت تر از خودشان وجود دارد 
و به نفع او کنــار بروند، ما نــه می توانیم اجبــاری کنیم و نه 
انصاف است که آن ها را از حقی که دارند محروم کنیم ولی 
اگر به نفع جوانان این کار را بکنند، ایثار و فداکاری است و 

محبوبیت شان در جامعه نیز افزایش پیدا می کند.

رقیب به طور جدی وارد صحنه می شود	 
ترقــی درباره ارائــه ندادن لیســت توســط اصالح طلبان 
تصریح کرد: اصالح طلبان نیز طــی روزهای باقی مانده 
لیست ارائه خواهند داد، یک مقدار با تاخیر وارد می شوند 
اما همان طــور که در تهــران ورود کرده انــد در این جا نیز 
همین کار را خواهند کرد. آن ها می خواهند به اختالفاتی 
که ما داریم دامن بزنند و این سمت تضعیف شود تا آن ها 
در ایــن فرصت بتواننــد نیروهای خــود را وارد کنند. وی 
افزود : تحلیل ما تاکنون این است که رقیب به طور جدی 
وارد صحنه می شــود اما ممکن است که برخی از جوانان 
هنوز این تحلیل را درک نکرده  و به آن نرسیده  باشند، اما 
به هر حال صبر ما زیاد اســت و معتقدیــم جوانان نیز باید 
به این واقعیت برســند و به طور مطمئن این لیســت های 

متعدد کاهش خواهد یافت. 

با وجود اندک زمان باقی مانده تا روز انتخابات  هنوز خبری از 
انتشار لیست جریان اصالح طلب برای حوزه انتخابیه مشهد 
و کالت نیست، اما بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی این 
حزب ها، نامزدهای اصالح طلب در شهرستان ها در تکاپو برای 
حضور جدی در انتخابات و رقابت با دیگر نامزدها هستند. در 
مشــهد اگرچه ســخنگوی ائتالف اصولگرایان استان معتقد 
است، اصالح طلبان قطعا لیست خواهند داد اما نمایندگان 
احزاب اصالح طلب نکات دیگری را مطرح می کنند . آن چه می 
خوانید، اظهارنظر مسئوالن احزاب اصالح طلب استان است 

که طی روزهای گذشته در گفت وگو با ایسنا بیان شده است.

»ندا« در مشهد لیست نمی دهد	 
»رســول مقصودپــور« دبیر حزب نــدای ایرانیان در خراســان 
رضــوی، در ایــن بــاره گفــت: تصمیمی که توســط شــورای 
اصالح طلبان گرفته شــده، یــک تصمیم جمعی بوده اســت. 
ما فعال برای حزب ندای ایرانیان در شــهر مشــهد کاندیدایی 
نداریــم و لیســتی ارائــه نخواهیــم داد، امــا ممکــن اســت در 
برخی شهرســتان ها کاندیدایی داشــته باشــیم. هیچ یک از 
کاندیداهایی که از لحاظ فکری بــه ما نزدیک بوده و مدنظر ما 
باشد، تایید نشدند، بنابراین بعید است لیستی ارائه کنیم، اما 

هنوز قطعی نشده است.

امکان ارائه لیست از اصالح طلبان گرفته شد	 
»مهدی عبایی خراسانی« رئیس حزب اتحاد ملت در خراسان 
رضوی، نیز اظهار کرد: اکنون از اعضای لیست امید کاندیدایی 
در استان 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 که این یک کار فردی بــوده اما انجام آن با نام 
حزب اتحاد و شورای اصالح طلبان منع شده است. وی اضافه 
کرد: ما رای دادن را به مردم واگذار کردیم تا خودشان تشخیص 
دهند و گزینش  کنند چرا که بعد از رد صالحیت کاندیداهای 
اصالح طلب کارنامــه دار و قابل رقابت، امکان ارائه لیســت از 

جریان اصالح طلب و احزاب آن گرفته شد. حزب اتحاد ملت 
در انتخابات مجلس نه فعالیت انتخاباتی و نه لیست دارد. در 
شهرستان ها نیز همین این گونه اســت، مگر اعضا به صورت 

فردی فعالیت کنند.

می توانند به نزدیک ترین نامزد به جریان اصالح طلب 	 
رای بدهند

»حمید صابریان« معاون سیاسی دبیرکل حزب مجمع مشورتی 
اصالح طلبان نیز در خصوص ارائه نشدن لیست توسط مجمع 
مشــورتی اصالح طلبان، اظهار کــرد: در شــورای مرکزی در 
خصوص ارائه لیســت بحث شــد و خروجی این بــود که چون 
نامزدهای مد نظرمان رد صالحیت شــدند و امکان حضور در 
رقابت ندارند، طبیعتا ما نیــز امکان ارائه لیســت نداریم. وی 
افزود: ما در مشهد هماهنگ با شورای اصالح طلبان لیستی 
نخواهیم داشــت و در شهرســتان ها نیز از فرد و نامزد خاصی 
حمایت نمی کنیم و اعضای حزب مجمع مشورتی و هواداران ما 
در شهرستان ها می توانند به تشخیص خودشان به نزدیک ترین 

نامزد به جریان اصالح طلبی رای دهند.

حزب مردم ساالری لیست می دهد	 
»عطیه نیک جوانــی« دبیر حزب مردم ســاالری در خراســان 
رضوی نیز در خصوص ارائه لیست توسط حزب مردم ساالری 
در اســتان، تصریح کرد: شــورای اصالح طلبان احزاب را آزاد 
گذاشــتند تا با توجه به بحث تشکیالتی خود لیستی با عنوان 
حزب خود یــا ائتالف چند حــزب اصالح طلــب تنظیم کنند. 
وی افزود: در مشــهد تمام تالش خــود را می کنیم کــه از بین 

کاندیداهای موجود لیست دهیم.

لیستی به عنوان »اعتماد ملی« نداریم	 
»محمدصادق جــوادی حصــار« دبیر حــزب اعتمــاد ملی در 
خراســان رضوی نیز گفت: ما در مشهد لیست نمی دهیم. در 
شهرستان ها نیز به لیستی نرسیدیم و به عنوان »اعتماد ملی« 

در انتخابات لیستی نداریم. 

احزاب اصالح طلب استان درباره انتخابات چه می گویند ؟ پاسخ سخنگوی ائتالف اصولگرایان به انتقادها از لیست مشهد 
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۲ نامزد به حوزه انتخابیه 
گناباد افزوده شدند

فرماندار گناباد  گفت: دو نامــزد انتخابات 
مجلــس، حــوزه انتخابیه خــود را بــه حوزه 
گنابــاد و بجســتان تغییــر دادنــد. »حامــد 
قربانــی« در گفت و گــو با ایرنــا افــزود: این 
پیــش  کــه  اهل گناباد هســتند  نفــر  دو 
از ایــن برای حــوزه هــای انتخابیه »مشــهد 
 و کالت« و »تهران« ثبــت نــام کــرده بودند.
وی گفت: از 2۸ داوطلب نمایندگی مجلس 
در این حوزه انتخابیه دو نفر در مراحل ثبت 
نام انصراف دادند و در نهایت صالحیت ۱2 
نفر بــه تایید هیئت نظارت شــورای نگهبان 
رســید که با احتســاب یک نامــزد انصرافی 
و دو نامــزد افزوده شــده، ۱3 نفــر در رقابت 
هــای انتخاباتــی حــوزه انتخابیــه گناباد و 

بجستان حضور دارند.
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بریده کتاب

نیمی ازســنگ ها،صخــره ها، کوهســتان را 
گذاشــته ام با دره هایــش، پیاله های شــیر به 
خاطر پسرم. نیم دگر کوهســتان، وقف باران 
اســت. دریایی آبــی و آرام را با فانوس روشــن 
دریایی می بخشم به همسرم. شب های دریا 
را بی آرام، بی آبی، با دلشــوره فانوس دریایی 
به دوســتان دوِر دوران ســربازی کــه حاال پیر 
شده اند. رودخانه که می گذرد زیر پل مال تو، 
دختر پوست کشــیده من بر استخوان بلور که 
آب، پیراهنت شود تمام تابستان. هر مزرعه و 
درخت کشتزار و علف را به کویر بدهید، شش 
دانگ. به دانه های شــن زیر آفتــاب از صدای 

ســه تار من، سبز ســبز پاره 
های موســیقی که ریخته 
ام در شیشه های گالب و 
گذاشته ام روی رف، یک 
سهم به مثنوی موالنا، دو 
ســهم به "نی" بدهید. و 
می بخشم به پرندگان، 
رنــگ هــا، کاشــی ها و 

گنبدها؛ به یوزپلنگانی که با من دویده اند، غار 
و قندیل های آهک و تنهایی؛ و بوی باغچه را به 

فصل هایی که می آیند، بعد از من...
یوزپلنگانی که با من دویده اند
نویسنده: بیژن نجدی

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه201  سوره بقره می خوانیم:

َل ِفي  اٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعَجّ َواْذُكُروا الَلَ ِفي َأَیّ
َر َفَل ِإْثَم َعَلْیِه ِلَمِن  َیْوَمْیِن َفَل ِإْثَم َعَلْیِه َوَمْن َتَأَخّ

ُكْم ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن ُقوا الَلَ َواْعَلُموا َأَنّ َقی َواَتّ اَتّ
و خــدا را در روزهــای معّینــی یاد كنیــد، پس 
هر كس تعجیل كنــد)و اعمــال منــا  را( در دو 
روز)انجــام دهــد،( گناهی بــر او نیســت و هر 
پرهیزكاری كــه تأخیر كند)و اعمال را در ســه 
روز انجام دهد نیز( گناهی بر او نیست و از خدا 
پروا كنید و بدانید شــما به ســوی او، محشــور 

خواهید شد.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

   زمان در دعا اثر دارد.

   خداوند در ســایه لطف خود، راه را بر مردم 

تنگ نمی كند.
   اساس كار، تقواست. به فرموده روایات، مراد 
از »تقوا« در این جا دوری كردن از محّرمات در 

حال احرام است.
   كاِر مقدس و ســرزمیِن مقــدس به تنهایی 

كافی نیســت، انســان نیز باید مقدس و باتقوا 
باشد. دوبار كلمه »تقوا« در كنار هم برای زائران 
خانه  خدا آن هم در سرزمین منا، می تواند نشانه  

این باشد كه شیطان در همه جا نفوذ دارد.
   ایمان به معاد، قوی ترین عامل تقواست.

مهارت یک دقیقه ای

پاک کردن چسب مایع از روی پوست
نمک و آب گرم برای پاک کردن چسب قطره ای 
از پوســت، بسیار موثر اســت. ابتدا پوست آسیب 
دیده را در آب گرم خیس کنید، آب گرم را داخل 
یک کاســه بریزید، حاال پوست چسبی شده را در 
آب گرم به مدت 10 دقیقه نگه دارید. اگر چسب 
روی قسمتی از بدن است که شما نمی توانید آن 
را در کاســه خیس کنید، فقط یــک پارچه یدکی 
را در آب گرم بشــویید و آن را مانند کمپرس گرم، 
روی پوست تان فشار دهید. نمک را روی چسب 
بمالید، دوباره آن را با آب گرم بشــویید و آرام آرام 

چســب را بکنید، ایــن کار را حداقل یــک دقیقه 
ادامه بدهید. زمانی که چسب شروع به الیه الیه 
شدن می کند، پوست تان را دوباره یک تا دو دقیقه 
با آب گرم، خیس کنید، حاال چســب باید ســریع 
پاک شــود. پوســت تان را به طور کامل بشویید و 
از مرطــوب کننده اســتفاده کنید، اگــر برخی از 
قسمت های چسب روی پوست شما باقی ماند، 
تمام فرایند را تکرار کنید و این بار آب گرم را با آب 
لیمو جایگزین کنید، اسید موجود در آب لیمو به 
کنده شــدن چســب باقی مانده کمک می کند.
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8 صفحه  |    شماره  4350

17 فوریه 1933 | انتشار نخستین شماره مجله خبری نیوزویک28 بهمن 1382 |  سالروز وفات عماد خراسانی
سید عمادالدین حسنی برقعی)مبرقعی(، معروف به عماد خراسانی، شاعر غزل سرا و 
قصیده سرای مشهور خراسانی است و از نام آوران شعر و غزل معاصر ایران به شمار می آید. او 
از ۹ سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. تخلص عماد خراسانی را فریدون مشیری انتخاب کرد.

شرکت ناشر واشنگتن پست، نیوزویک را در نیویورک منتشر کرد که اینک به 12 زبان دیگر از 
جمله روسی، عربی، ترکی، ژاپنی و اسپانیایی نیز منتشر می شود و در همان کشورها هم به چاپ 
می رسد. نیوزویک، عالوه بر آمریکا در چهار نقطه دیگر جهان به زبان انگلیسی منتشر می شود.

یک روایت، یک درس
حضرت علی )ع( فرمودند: شما بر دین خدا با هم برادرید، میان شما را جدایی نینداخته مگر ناپاکی باطن ها و بدی اندیشه ها، به این 
جهت بار یکدیگر را بر نمی دارید)درهیچ کاری به هم کمک نمی کنید( و پند و اندرز نمی دهید، و )در نیازمندی ها( به یکدیگر بذل و 
بخشش نمی کنید و با هم دوستی نمی کنید. شما را چه شده است که اندکی از دنیا را که می یابید، شاد می شوید و بسیاری از آخرت 
نهج البلغه، خطبه 111 که از آن محروم مانده و از دستش می دهید، شما را اندوهناک نمی کند. 
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مطالعه این صفحه

احتمال اشتباه درباره چگونگی 
شکل گیری مریخ

ایندیپندنــت| دانشــمندان مــی گویند:»ممکن 
است درباره چگونگی پیدایش مریخ اشتباه کرده 
باشیم.« طبق تحقیقات جدید، روند شکل گیری این 
سیاره سرخ ممکن است خیلی طوالنی تر و همراه با 
برخوردهای غیرمنتظره بوده باشد. دشوار است که 
بتوان چگونگی پیدایش مریخ را فهمید، زیرا شواهد 
موجود با گذر میلیاردها سال، از بین رفته است. با 
این حال دانشمندان توانسته اند دریابند که مریخ در 
اوایل شکل گیری، هدف اصابت پیش سیاره ها قرار 
گرفته و با گذشت حدود 4 میلیارد سال از موجودیت 
منظومه شمسی، شــکل گرفته است، سپس بر اثر 
برخوردها در هم شکسته و شکل گیری کروی آن نیز 

20 میلیون سال به طول  انجامیده است.

رمزگشایی دانشمندان از پرواز 
گروهی زنبورهای عسل

یورونیوز| دانشمندان توانستند معنای بیش 
از هــزار و 528 نــوع رقص زنبورها را کشــف 
کنند. پژوهشــی تازه در دانشــگاه مینه سوتا 
نشــان می دهد که جنبش زنبورهــا برای رد 
و بدل کردن اطالعــات رژیم غذایــی  و محل 
قرارگیری گل ها میان دســته زنبورهاست. 
زنبورهای ماده در کندو و اطراف آن به شکل 
عدد هشت انگلیسی پرواز می کنند و از مسیر 
منتهی بــه بوتــه گل خبــر می دهند. بــه این 
صورت که بلند و کوتاه شدن این پرواز، دوری 
یا نزدیکی بوته گل را نشان می دهد و سرعت 
پرواز در این منحنی و تکرار رقص  نیز، ارزش 

هر منبع غذایی را اعالم می کند.

برای احساس خوشبختی چه 
غذاهایی باید خورد؟

فکــوس دی| پزشــکان کلینیک مایــو در ایاالت 
متحده، فهرست غذاهای مفید برای سالمت روان 
و احساس خوشــبختی را اعالم کردند. اسفناج 
و کلــم بروکلی، به خاطر کمک بــه احیای خواب 
و لوبیــا، ماهی، آجیــل، کلم بروکلــی و تخم مرغ 
بــه خاطر کمــک به بهبــود روحیــه،  توســط این 
پزشکان توصیه شده اند. انواع ماهی های چرب 
به تخفیف عالیم افســردگی کمک مــی کنند و 
باعث تولید سروتونین و دوپامین یا »هورمون های 
خوشبختی« می شوند. لوبیا، آجیل و تخم مرغ نیز 
موجب تعادل سروتونین هســتند. این پزشکان 
تاکید کــرده اند که مواد غذایــی مذکور، فقط در 

بهبود وضعیت روحی کلی افراد نقش دارند.

مناظر زیبای برفی در زمستان 
ماالتیا

آناتولــی| منظره برفی زیبایی کــه می بینید 
مربوط به ایــن روزهای دره توهمــا در ترکیه 
اســت. دره »توهما« در شهرســتان دارنده و 
استان ماالتیای ترکیه واقع شده، این دره به 
لحاظ برخــورداری از زیبایی های طبیعی و 
البته تاریخی، به »بهشت پنهان« شهرت یافته 
است و بارش برف زمستانی، تن پوش سپید 
باشکوهی بر آن نشــانده و زیبایی چهره این 
دره را دو چندان کرده است. پیشینه تاریخی 
این منطقه به 7 هزار سال قبل از میالد بازمی 
گردد و همواره آب و هوایی بسیار سرد دارد. 
ماالتیا به تولید و صــادرات میوه هایی مانند 

زردآلو و لواشک مشهور است.

در محضر بزرگان

باید درست خرج بشه!
طرح بودجه آمده بود؛ ناهار برنج با یک خورش، 
یک چای صبح، یک چای عصر. حقوق هم که 
در شأن آقایان نیست؛ پس حذف! قیام کردند 
و تصویب شد. شــهید بهشتی با صالبت گفته 
بود:»کل بودجه خبرگان قانون اساســی 15 

میلیونه...باید درست خرج بشه.«
صد دقیقه تا بهشت
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