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در کنار لیست های   اصولگرایان، لیست  مورد حمایت برخی شخصیت های اصالح طلب مشهد نیز منتشر شد

اهدای ۳۰۰ جهیزیه از 
سوی آستان قدس به 
نوعروسان مشهدی 

در مراسمی با حضور حجت االسالم 
والمسلمین مروی انجام شد

 صفحه۷  صفحه۷

بارش های 
 قوی در 
راه استان

در مراسمی با حضور تولیت آستان قدس 
رضوی، قائم مقام تولیت و برخی معاونان 
و مدیران آستان قدس، ۳۰۰ جهیزیه به 
زوج های مشهدی اهدا شــد. به گزارش 
»خراسان رضوی«، تولیت آستان قدس 
رضــوی در ایــن مراســم بــا تبریــک آغاز 

زندگی مشترک به زوج های جوان...
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اصالح طلبــان مشــهد باالخــره لیســت مورد 
حمایت خود برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
را اعالم کردند تا رقابت انتخاباتی اصولگرایان 
و اصالح طلبان برای کسب 5 کرسی این کالن 
شــهر در بهارســتان جدی شود و ســه روز باقی 
مانده تا شــروع انتخابات با تب و تاب بیشــتری 
سپری شود. به گزارش خراسان رضوی، اگرچه 
شــورای هماهنگی اصالح طلبان اعالم کرده 
بودند که لیستی به نام یا با حمایت این شورا در 
حوزه انتخابیه مشــهدوکالت منتشــر نخواهد 
شــد، اما این نکته را نیز گفته بودند که احزاب و 
اشخاص اصالح طلب در مشهد و شهرستان ها 
می توانند به نام حزب یا اشخاص، از نامزدهای 
مد نظر خود حمایت کنند. همین امر زمینه ساز 
اعالم موجودیت ائتالفی به نام »مهر ایران« شد 

که تنور انتخابات را داغ خواهد کرد.

لیست مورد حمایت برخی اصالح طلبان 	 
در مشهد 

دبیر این ائتالف در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
این که شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
هم در ســطح ملی، اســتانی و مشــهد لیســتی 
ندادند و نخواهند داد، اظهــار کرد: اما واقعیت 
این است که تعدادی از شخصیت هایی که دل 
در گرو اصالح دارند به این نتیجه رســیدند تا با 

هم ائتالفی را شــکل دهند. »مهدی شــریفی« 
نامزدهای مــورد حمایت این ائتــالف در حوزه 
انتخابیه مشهد و کالت را شامل این پنج نامزد 
اعالم کرد : حســن امیری، ایمان ارجمند راد، 
طاهــره بورند،  احســان رضائی منــش و  حامد 
مسکنی. دبیر حزب مردم  ساالری در خراسان 
رضوی نیز درباره این لیســت گفت : پنج نامزد 
با رویکرد اصالح طلبانه در مشــهد در ذیل یک 
لیست واحد وارد عرصه رقابت تبلیغاتی در این 
شهر شده اند. »عطیه نیک جوانی« در گفت و گو 
با ایرنا افزود : طبق مصوبه شورای اصالح طلبان 
استان، احزاب عضو این شــورا می توانند برای 
انتشــار لیســت برای حضور در انتخابات اقدام 
کنند. در همین زمینه عالوه بر لیســت مشهد، 
در تعــدادی از شهرســتان ها نظیــر قوچــان، 
خواف، درگز، کاشــمر، تربت جام و نیشابور نیز 
نامزدهایی با موضع حزبی شناســایی شده اند 

که از آن ها هم حمایت می کنیم.

لیست ندادن اصالح طلبان به معنای 	 
تحریم انتخابات نیست

در همین زمینه رئیس شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان در خراســان رضوی با اشــاره به 
این که شورای اصالح طلبان در مشهد لیستی 
نخواهند داشت، گفت : ارائه ندادن لیست به 

معنای تحریم انتخابات نیست بلکه به معنای 
تکریم مردمی اســت کــه حق انتخــاب دارند. 
»محمدصادق جوادی حصــار« در گفت و گو با 
ایرنا افزود : چون گزینه قابل دفاع برای خود پیدا 
نمی کنیم جسارت نمی کنیم حق انتخاب را از 
مردم سلب کنیم، به احزاب عضو شورای اصالح 
طلبان هم اختیار به صورت مصوبه و ذاتی داده 
شده تا اگر خودشان به لیستی برسند لیست را 
معرفی کنند. وی افزود: در مشهد نیز اگر حزبی 
توانست لیست ارائه دهد از این اقدام استقبال 
می کنیم اما مسئولیت ارائه لیست بر عهده خود 
حزب اســت، در شهرســتان ها نیز در کاشمر، 
تربت حیدریه و تربت جام نامزدهایی با گرایش 
اصالح طلبی وجود دارند که تاکنون فقط نامزد 
انتخابات در کاشمر اعالم کرده در این دوره با 
عنوان اصالح طلب در انتخابــات حضور دارد 
بنابراین فعال به جز کاشمر در شهرستان دیگری 
نمی توانیم به طور مشــخص نامزدی با عنوان 
اصالح طلب معرفی کنیم. »ناصر آملی« رئیس 
شــورای هماهنگــی اصالح طلبان خراســان 
رضوی نیز در این باره گفت : گرچه به دلیل رد 
صالحیت مشاهیر اصالح طلب، شورا نتوانست 
لیســت ارائه دهد اما این امر باعث نمی شــود 
افراد اصالح طلب و تکنوکرات که برای کشور 
مفید هستند نتوانند در انتخابات حضور داشته  

باشــند و مانع رای بدنه اصالح طلبی به آن ها 
نمی شود.

لیست های جدی اصولگرایان	 
در آن سوی، اصولگرایان مشهد تا کنون لیست 
هایــی را منتشــر کرده انــد کــه در میــان آن ها 
ســه لیســت جدی تر به نظر مــی رســد. اولین 
لیست مربوط به شــورای ائتالف و شــامل این 
نامزدهاســت : نصرا... پژمانفر، محمدحسین 
حســین زاده بحرینی، فاطمه رحمانی، ســید 
امیرحسین قاضی زاده، جواد کریمی قدوسی.  
»ائتالف بزرگ جریان مردم« نیز از لیست های 
جدی اصولگرایان است: غالمحسین صاحبی، 
علیرضــا امیرحســنخانی، حمید کفشــکنان، 
مجید حسینی، سمیه سادات ابراهیمی.دیگر 
لیست انتخاباتی اصولگرایان، مربوط به جبهه 
عدالت خواه مردمی است که با انصراف مجتبی 
عبدخدایی انتخابات، یک تغییر داشته و شامل 

ایــن نامزدهاســت : ســعید شــعرباف، علیرضا 
خدابخشــی، نصرا... پژمانفر، محمدحســین 

حسین زاده بحرینی و علی صفوی شاملو. 
همچنین بــه گزارش ایســنا، لیســت شــورای 
هماهنگــی نیروهــای حزب ا... شــرق کشــور 
کــه عصــر دیــروز منتشــر شــد نیــز شــامل این 
افــراد اســت : سیدامیرحســین قاضــی زاده 
هاشــمی، مهــدی منصوری بیدکانی، ســعید 
شعرباف تبریزی، نصرا... پژمانفر و محمدحسین 
حســین زاده بحرینی عــالوه بر این لیســت ها، 
برخی دیگر از تشــکل هــای اصولگــرا از جمله 
جامعــه جوانــان متحــد اســالمی، ائتــالف 
کاندیداهای مستقل و ائتالفی با نام ایثارگران 
شهر خورشید نیز نامزدهای مورد حمایت خود 
را اعالم کرده اند.همچنین جبهه آرمان خواهان 
واقع بین به عنوان لیســت مســتقل ورود نکرد 
اما اسامی نامزد های مد نظر خود را  به شورای 

ائتالف در تهران پیشنهاد داد.
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اخبار

فرهنگی

»هاشم الحیدری« معاون حشدالشعبی :

حاج قاسم حتی گاهی با موتور وسط میدان 
می رفت

یادواره رهبران مقاومت با حضور معاون حشد الشعبی در دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار شد. به گزارش فارس، »هاشم الحیدری« در 
این یادواره با اشاره به ویژگی های حاج قاسم و نقش آن سردار شهید 
در جبهه مقاومت اظهــار کرد : یکی از رویش های انقالب اســالمی 
ایران، حاج قاسم اســت و امثال ســلیمانی ها نیز در جبهه مقاومت 
زیاد هســتند. وی افزود : حاج قاسم در جلســات و کارها همیشه به  
دنبال رضایت خدا بود، شــجاع بود، ترس برایش  معنایی نداشت و 
همیشه در خط مقدم بود، حتی اگر در دفتر ایشان می رفتید احساس 
می کردید در جبهه هستید، همیشه با شجاعت و قدرت آماده بود. 
معاون حشدالشعبی با بیان این که حاج قاسم 4۰ سال در خط مقدم 
و میدان های ســخت بود، اظهار کرد: او گاهی با موتور وسط میدان 

می رفت، حتی یک بار در عراق وسط داعشی ها رفت.

در نشست بررسی نمایش »جام آلبالو« در مشهد اعالم شد

 پیگیری ایجاد رشته هنرهای نمایشی 
در دانشگاه فردوسی 

محمد بهبودی نیا - مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
مشــهد گفت: از مدتی قبل پیگیری ایجاد رشته هنرهای نمایشی 
در دانشگاه فردوسی مشهد شروع شده و در این زمینه با وزارتخانه 
مکاتبات الزم را انجام داده ایم اما تاکنون برخی از مشکالت آیین 
نامه ای در این میان وجــود دارد که باید برطرف شــود. به گزارش 
خراســان رضوی، »ســید مهدی زرقانــی« در حاشــیه هفدهمین 
اجرای نمایش »جام آلبالو« که با حضور جمعی از استادان دانشگاه 
فردوســی برگزار شــد، از کارگردان نمایش »جام آلبالــو« به دلیل 
استفاده درست و به هنگام  از شعر شاعران معاصر و ظرفیت های 
موجود در اشعار در این نمایش نیز تقدیر کرد. نمایش »جام آلبالو« 
را کیوان صباغ کارگردانی کرده و رضا صحرایی و فرشاد رضوانی 
تهیه کنندگان آن هستند. پردیس تئاتر مستقل مشهد حد فاصل 

میدان حافظ و صارمی 5۰ واقع شده است.

افتتاح کافه کتاب پرواز
کافه کتــاب »پــرواز« در ماکت هواپیمای واقع در بوســتان شــاهد 
مشهد )جنب سینما سیمرغ( افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی 

منطقه 1۰شــهروندان 
عالقه مند بــه حضور در 
ایــن مرکــز فرهنگــی ، 
می توانند همــه روزه از 
ســاعت ۹صبح تا 21 و 
شنبه ها از 16 تا 21 به 
این مکان مراجعه کنند.

در مشهد چند نفر دارای شرایط رای دادن هستند ؟
مسعود حمیدی/ فرماندار و رئیس ســتاد انتخابات شهرستان مشــهد گفت: تعداد 
واجدان شرایط رأی دادن در شهرستان مشهد حدود 2 میلیون و 37۰ هزار نفر هستند 
که 123 هزار نفر رأی اولی اند. به گزارش خراسان رضوی، سید »محمدرضا هاشمی« 
روز گذشته در نشست خبری افزود : تعداد شعب اخذ رأی در انتخابات مجلس با افزایش 
411 شــعبه  به 152۰ شعبه رسیده اســت. رئیس ســتاد انتخابات شهرستان مشهد 
همچنین گفت: در انتخابات مجلس تقریبــا تمام ثبت نام کننــدگان در حوزه انتخابیه 
مشهد و کالت اهل تشیع بودند، فقط یک نفر اهل تسنن جزو ثبت نام کنندگان بود که 

انصراف داده است.

تکذیب نقل قول منتسب به آیت ا... علم الهدی
در پی انتشــار نقــل قولــی در فضــای مجــازی از آیــت ا... علم 
الهــدی، دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی این 
نقــل قــول را تکذیب کــرد. به گــزارش صفحــه اینســتاگرامی 
alamolhoda.com، در تکذیب این نقل قول آمده است : »در 
بحبوحه تبلیغات انتخاباتی مجلس شــورای اسالمی، مطلبی 
با هدف تبلیغات بــه نقل از آیت ا... علم الهدی در حال انتشــار 
است، این عبارت کذب است و ایشان هیچ نقل قولی از فرزندان 

آقا نکردند«.

انصراف دهندگان به نفع ائتالف اصولگرایان در مشهد
تاکنون تعــدادی از نامزدهای انتخابات از ادامه حضــور در رقابت انصراف 
داده اند. بر اســاس آن چه در فضای مجازی منتشــر شــده، تعدادی از این 
انصراف هــا با هدف حمایت از لیســت شــورای ائتــالف اصولگرایان برای 
مشهد بوده و بر اســاس اعالم جنبش مطالبه، اســامی نامزدهای انصراف 
دهنده حامی این لیســت به این شــرح اســت : فرج  ا... شوشــتری، کمیل 
ضرابــی، علــی ذاکــر الحســینی، حســن منصوریــان، مجیــد، عســگری، 
محمدرضا قره خانی، زهرا عنابستانی، فرهاد عظیمی فر، نجمه خدادادی، 

حسین کامیاب، مجتبی عبدخدایی و احسان عظیمی راد.
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اخبار
Tue.Feb.18.2020. No.43514351 سه شنبه 2۹ بهمن   13۹۸ .  شماره

اخبار

ورزش

»پیام« در آمپاز 
فدراسیون والیبال ، پیام مشهد را از حضور در 

رقابت های لیگ برتر حذف کرد 

تیم والیبال پیام مشــهد از ابتدای فصل امسال لیگ 
برتر با حواشــی زیادی همراه بود؛حواشی که بخشی 
مربوط به مســائل مالکیتی و مدیریتــی و بخش دیگر 
هم مربوط به مسائل مالی بود. تا حدی که ترکیب تیم 
در تعطیالت نیم فصل تا ۹0 درصد تغییرات داشــت 
و پیامی ها امســال نتوانســتند روز خوشــی را به خود 
ببینند. به گزارش " خراسان رضوی " مشکالت مالی و 
حواشی مربوط به مدیریت باشگاه پیام به حدی بود که 
بهترین بازیکنان از تیم جدا شــدند و هواداران هر روز 
شاهد خبرهای حاشیه ای از بدنه تیم پیام بودند. بخش 
زیادی از بدهی این باشــگاه مربوط به ســال گذشــته 
آن اســت که تحت حمایت شــهرداری مشــهد بوده و 
هنوز پرداخت نشده است. حاال در آخرین سناریو نیز، 
حذف تیم پیام از لیگ برتر آقایان کلید خورده است که 
فدراسیون والیبال این خبر را روی خروجی سایت خود 
قرار داده است و مصمم است که این تیم دیگر نمی تواند 
در مسابقات لیگ برتر حضور یابد. سرپرست سازمان 
لیگ با بیان این که باشــگاه پیام خراسان از لیگ برتر 
مردان حذف شد، افزود: متاسفانه این باشگاه به رغم 
فرصت های متعدد داده شــده از ســوی فدراســیون، 
به تعهــدات مالی خود عمــل نکرد.به گــزارش روابط 
عمومی فدراسیون والیبال، منوچهر پورحسن تصریح 
کرد: تیم والیبال پیام خراســان از مســابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران کنار گذاشته 
شد و نتیجه بازی های این تیم نیز از جدول مسابقات 

حذف می شود.

به هم ریختگی در نیمه دوم 
شهر خودرو در نیمه دوم بازی مقابل پاختاکور با یک 

بازی نه چندان دلچسب  و البته در پی اشتباهات 
داوری 3 گل دریافت کرد و شکست خورد 

علــی ترابــی / شــهرخودرویی هــا در روزی کــه 
مــی توانســتند حداقــل یــک امتیــاز از بــازی مقابل 
پاختاکور بگیرند، با نتیجه 3 بر صفر شکست خوردند. 
به گزارش  "خراسان رضوی " ، تیم فوتبال شهرخودرو 
در هفته دوم بــازی های لیگ قهرمانان آســیا مهمان 
نماینــده ازبکســتان در تاشــکند بــود. شــاگردان 
سرآســیایی در نیمــه اول ، بــازی خیلی خوبــی ارائه 
کردند؛ به حدی که مالکیت توپ از آن شهرخودرویی 
ها بود و بــا تعداد پاس های موفق به خوبی توانســتند 
پاختاکور را تحت فشار قرار دهند. اما تیم شهرخودرو 
در نیمه دوم که به نیمه مربیان معروف است،از جناح 
راســت خود مرتکب اشــتباهات زیادی شــد و حریف 
ازبکســتانی به خوبی توانســت از این ضعف استفاده 
کند و 3 گل برتری خود را از جناح راست شهرخودرو 
به ثمر رساند. هر چند که گل دوم پاختاکور مشکوک به 
آفساید بود اما حسن جعفری به عنوان هافبک راست 
شهرخودرو در این دیدار خیلی ضعیف ظاهر شده بود 
و بیشتر حمالت ازبکستانی ها در نیمه دوم از همین 
جناح بود.شهرخودرویی ها نیز پس از گل اول تمرکز 
خود را از دست دادند و بازی را با استرس و فشار ادامه 
دادند.همچنین سید مهدی رحمتی نیز در 3 گل به 
ثمر رســیده تا حدودی مقصر بود و نتوانست حمالت 
مهاجمان حریــف را خنثی کند.  البتــه قضاوت های 
پراشــتباه داور ســریالنکایی در این بازی نیز بی تاثیر 
نبود. به خصوص در نیمه دوم سوت های پر اشتباهی 
داشت و به خوبی نتوانست این مسابقه را مدیریت کند.
اما این موضوع را هم نباید فراموش کرد که شهرخودرو 
هنوز تجربه الزم در بازی های لیگ آسیا را ندارد. به هر 
حال شهرخودرویی ها در دومین بازی لیگ قهرمانان 
آسیا دومین شکست را تجربه کردند  و از حاال باید به فکر 

بازی سوم مقابل شباب االهلی امارات باشند.

گزارش جلسه 

جامعه

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: 

حفظ برند ممتاز بیمارستان رضوی 
با آرمان گرایی و مدیریت دقیق 

نماینده ولــی فقیه در اســتان بر حفــظ برند ممتاز 
بیمارستان رضوی با آرمان گرایی و مدیریت دقیق 

تاکید کرد.
 به گزارش آســتان نیوز، آیــت ا... ســید احمد علم 
الهدی در دیــدار مدیرعامــل بیمارســتان رضوی 
و جمعــی از مســئوالن ایــن مرکــز درمانــی کــه به 
مناسبت والدت حضرت زهرا)س( صورت گرفت، 
اظهار کرد: امتیاز حضور دکتر »محور« مدیرعامل 
کنونی بیمارســتان رضوی در این است که ایشان 
بنیان گذار این مرکز درمانی بوده و به طور کامل به 
آرمان های در نظر گرفته شده برای این مرکز واقف 
هستند. حضور افراد مجرب و کارکشته در مدیریت 
این مرکــز درمانی فوق تخصصی همــگان را برای 
رسیدن این مجموعه به جایگاه حقیقی و واقعی اش 
در ســطح ملــی و بین المللــی امیدوارتر کــرده و از 
این لحاظ، آرامش عمیقی بر آستان قدس رضوی 
حاکم شــده اســت. آیــت ا... علــم الهــدی تصریح 
کرد: ما در مراجعــات مختلف به این بیمارســتان، 
نقش آفرینی بی نظیــر و فعالیت های موثــر بانوان 
شاغل در بیمارستان رضوی را شاهد بودیم. وی با 
تاکید بر حفظ برند بیمارســتان رضوی در مشهد، 
کشور و منطقه، اظهار کرد: توجه حضرت رضا)ع( 
به این مرکز درمانی بســیار زیاد است. ایشان امام 
مهربانی ها هستند و هر کس زیر سایه این مهربانی 
در هر گوشه از قلمرو ایشان باشد، مشمول توجه آن 
حضرت قرار دارد. وی ادامه داد: در واقع خدمت در 
این بیمارســتان به نوعی خادمی حضرت رضا)ع( 
محسوب می شود، خادمانی که این امام رئوف)ع( 
توجه ویــژه ای به آنــان دارند. آیــت ا... علم الهدی 
تاکید کرد: شهرت این بیمارستان، باال بودن سطح 
خدمات، کادر مجرب و تجهیــزات ویژه، همگان را 
برای دریافت دقیق خدمات درمانــی به این مرکز 
امیدوار کرده است و باید از این لحاظ، شرایط قشر 

ضعیف جامعه را در نظر داشت.
مدیرعامــل  محــور  محســن  دکتــر  همچنیــن 
بیمارســتان رضوی در این دیدار بــر حفظ کرامت 
بیماران به عنــوان اصول و قوانین مــورد تاکید در 
بیمارســتان رضــوی تأکید کــرد و گفت: در ســال 
گذشــته حدود 2 میلیارد و 400 میلیون تومان و 
در 10 ماه امسال حدود 5 میلیارد و 500 میلیون 
تومــان برای قشــرهای کــم  بضاعت و مســتضعف 
مراجعه کننده به این مرکز درمانی تخفیف در نظر 

گرفته شده است.

میــرزاده- در مراســمی با حضور تولیت آستان 

قــدس رضــوی، قائــم مقــام تولیــت و برخــی 
معاونان و مدیران آستان قدس، 300 جهیزیه 
بــه زوج های مشــهدی اهدا شــد. بــه گزارش 
»خراســان رضــوی«، تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی در این مراســم با تبریک آغــاز زندگی 
مشــترک به زوج های جوان گفــت: معنویت، 
نشاط و شادابی در زندگی، در دست خودمان 
اســت. خدا این اختیار را به ما داده است و اگر 
اراده کنیــم، می توانیم چنین زندگی داشــته 
باشیم. حجت االســالم والمســلمین »احمد 
مروی« افــزود: تالش کنیــم قبل از هــر چیز، 
زندگی همراه با معنویت باشــد و رنگ خدایی 
داشته باشــد. اگر این گونه باشــد خداوند نیز 
به زندگی برکت مــی دهــد. وی تصریح کرد: 
ســعی کنیم از اول زندگــی، ارتباط مــا با خدا 
باشد. در نماز اول وقت، رعایت حجاب، گفته 
ها و صحبت ها، این ها را رعایت کنیم. زندگی 
ما همــراه با صمیمیت و نشــاط باشــد. اگر در 
زندگی بخواهیم موفق باشــیم، باید گذشــت 
داشــته باشــیم و به خاطر خدا از هــم بگذریم. 
تولیت آســتان قدس رضوی در بخش دیگری 
از صحبت های خود اظهار کرد: در همین آغاز 
زندگی مشترک، از خدا کمک بخواهید، البته 
تصمیم و اراده نیز الزم است و اگر این تصمیم 
و اراده نباشــد، کمک خدا هم نیســت. حجت 

االسالم والمسلمین مروی خطاب به زوج های 
جوان حاضر در مراسم گفت: این هدیه ناقابل 
که به شما تقدیم می شــود، خیلی کم و ناقابل 
است و ما شرمنده ایم. امکانات ما بیش از این 
نبود و حق شما این اســت که هدیه ای بیش از 
این تقدیم کنیم.همچنین سرپرست معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی نیز در 
ســخنانی کوتاه در این مراســم گفــت: 300 
ســری جهیزیــه شــامل 10 قلــم کاالی اجاق 
گاز، یخچال، فرش، لباس شویی، جاروبرقی، 
پنکه، بخاری گازی، سرویس قابلمه، سرویس 
غذاخوری و اتو بخار در اختیار زوج های جوان 
قرار گرفته اســت. حامد صادقــی افزود: تمام 

اقالم ســاخت ایران است و سعی شــده اقالم 
درجه یک و از بهترین نوع موجود در بازار باشد.

ارائه 6 هزار فقره تسهیالت خرید 	 
جهیزیه طی 2 سال

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی نیز در بخش 
دیگــری از این مراســم گفت: در ســال ۹7 و 
۹۸ به میزان شش هزار فقره تسهیالت برای 
خرید جهیزیه در سراســر کشــور به مبلغ 30 
میلیارد تومان ارائه شده است. محمدحسین 
استاد آقا افزود: در مجموع هزار فقره جهیزیه 
توســط آســتان قدس رضــوی به نوعروســان 

تقدیم شده است.

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضــوی نیز در 
حاشیه این مراســم در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: دولت وظایف مهمی در زمینه ارائه خدمات 
مختلف از جمله چنین خدماتــی دارد اما نباید 
فراموش کنیم کــه مــردم و خیران هــم در این 
عرصه مشغول به کار هستند و از گذشته هم به 
همین صورت بوده اســت. »مصطفی خاکسار 
قهــرودی« افزود: آســتان قدس رضــوی نیز به 
اعتبار وظیفــه ای کــه در خدمت رســانی خود 
در نظر گرفتــه، مدتی اســت در زمینه کمک به 
ازدواج و برقراری ازدواج ساده و آسان، اقداماتی 
را انجام داده اســت. امســال حدود شش هزار 
سهمیه کمک جهیزیه در اختیار زوج های جوان 
قرار داده و با مشارکت دســتگاه های دیگر نیز 
دو هزار جهیزیه در اختیار عزیــزان قرار گرفته 
است. وی تصریح کرد: به مناسبت ایام والدت 
حضرت زهرا )س( نیز آســتان قــدس رضوی 
300 جهیزیــه را آماده کــرده و در اختیار زوج 
های جوان قرار داده است.خاکسار قهرودی 
گفت: آن چه در ایــن اقدام قابل توجه اســت، 
کمیت این کار نیســت بلکه ذره ذره آن چه در 
قالب این مســاعدت اتفــاق می افتــد، حاوی 
برکت معنوی اســت که از خزانه آستان قدس 
و کمک هایی که به نام حضرت رضا )ع( جمع 
آوری شده با برخورداری از این برکت و امتیاز 

معنوی در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.

در مراسمی با حضور حجت االسالم والمسلمین مروی انجام شد 

اهدای ۳۰۰ جهیزیه از سوی آستان قدس به نوعروسان مشهدی 

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری اعالم کرد:

 تحقق 3000 میلیارد از درآمدهای نقدی
 شهرداری مشهد

مدیــرکل درآمدهــای عمومــی شــهرداری 
مشــهد از تحقق حدود 3 هزار میلیارد تومان 
از درآمدهای نقــدی مصوب 3 هــزار و 500 
میلیــارد تومانی خبــر داد. به گــزارش پایگاه 
اطــالع رســانی شــهرداری مشــهد، محمود 
برهانــی در خصــوص پویش »شــهر بیســت« 

و ارائــه تخفیــف 20 درصــدی بــه پرداخــت 
های نقدی شــهروندان از ســوی شهرداری ، 
اظهارکرد: بیش از دو هزار و 200 شــهروند 
در تمــاس با 137، توســط کارشناســان این 
مرکز در زمینه مصوبــه تخفیف 20 درصدی 

راهنمایی شده اند.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

 بهره برداری از پروژه تعریض پل پرتوی و جاده دسترسی
 به شاندیز تا 25 اسفند

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد گفت: پروژه تعریض پل پرتــوی و جاده 
دسترســی به شــاندیز که بــا اعتبار حــدود 10 
میلیارد تومان در حال اجراست، تا 25 اسفند 
به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، خلیل ا... 

کاظمی اظهار کرد: یکی از چالش های ترافیکی 
مشــهد به ویژه در ایام تعطیل، ترافیک سنگین 
انتهای بولوار وکیل آباد و پل پرتوی اســت که با 
توجه به این موضوع و تاکیدات شهردار و شورای 
شهرطرح تعریض انتهای بولوار وکیل آباد و پل 

شهید پرتوی در دستور کار قرار گرفت. 

بارش های قوی در راه استان
کارشــناس مرکــز پیش بینــی هواشناســی 
استان گفت: سامانه قوی بارشی اواخر هفته 
وارد اســتان می شــود و فعالیت آن تا انتهای 
روز جمعه دوم اســفند ادامه خواهد داشــت. 
فریدون سنگچولی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
دمای هوای اســتان روز 2۹ بهمن نسبت به 
روز قبل از آن، شش درجه سانتی گراد کاهش 
می یابد.وی تصریح کرد: همچنین بارش ها 
در استان که طی روزهای گذشته آغاز شده تا 
ظهر سه شنبه )امروز( ادامه دارد. سنگچولی 
یادآور شد: بارش در نیمه شمالی استان دارای 

شدت بیشتر پیش بینی می شود. شایان ذکر 
اســت، کوه ســرخ در جنوب غربی اســتان با 
کمینه دمای هفت درجه زیر صفر و تایباد در 
شرق استان با بیشینه دمای 1۶ درجه باالی 
صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین شهرهای 
خراسان رضوی طی 24 ساعت منتهی به روز 
دوشــنبه بودند. دمای هوای شهر مشهد نیز 
در همین مدت بین یک تا 14 درجه سانتی 
گــراد نوســان داشــت. همچنین بیشــترین 
شــدت وزش باد طی این مدت از ســرخس با 

سرعت 43 کیلومتر در ساعت گزارش شد. 

افتتاح نخستین هنرستان سمپادی کشور در مشهد
هنرستان دخترانه اســتعدادهای درخشان 
سعدی به عنوان نخستین هنرستان سمپادی 
کشور در مشــهد با حضور معاون وزیر آموزش 
و پرورش افتتاح شــد. به گزارش ایرنا، معاون 
وزیر و رئیس ســازمان پرورش اســتعدادهای 
درخشان در این مراسم گفت: مدارس سمپاد 
مهارتی گامی برای تغییر وضعیت اقتصاد به 
سوی بهبود اســت. مهاجرانی افزود: مهارت 

در اقتصاد نقــش  مهمــی دارد و در این زمینه 
مدارس ســمپاد مهارتی از موارد جدی است 

که می تواند به زیست بوم اقتصاد کمک کند. 

ن
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را
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از میان خبرها

تعطیلی 17ستاد غیرقانونی 
تبلیغات انتخابات در زبرخان 

 17 ســتاد غیرقانونــی تبلیغــات انتخابــات 
دربخــش زبرخــان نیشــابور تعطیل شــد.  به 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، نصرآبادی 
و  امنیتــی  سیاســی،  معاونــت  سرپرســت 
اجتماعــی فرمانــداری نیشــابور از تعطیلــی 
17ســتاد غیرقانونــی تبلیغــات انتخاباتــی 

درزبرخان نیشابور  خبر داد.

50 هدیه ازدواج به مددجویان 
کمیته امداد جغتای اهدا می شود 
 گفتی / رضا مســکنی رئیس کمیتــه امداد 
جغتای در  مراســمی که با حضور مســئوالن 
شهرستان برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت های کمیته امداد جغتای اعالم کرد: 
34 ســری اقالم جهیزیه و 16 هدیه ازدواج 
نقدی به ارزش یک میلیــارد و ۹۲۰ میلیون 
ریال به مددجویــان کمیته امــداد جغتای با 
مساعدت سپاه پاســداران  و موسسه خیریه 

حضرت رقیه )س( اهدا می شود.

ضریب برخورداری قوچان از گاز  
طبیعی به 99/5 درصد می رسد 

غفاریان رئیس بهره برداری شهرستان های 
شــرکت گاز خراســان رضوی گفت: با اتمام 
پروژه های گازرسانی روســتایی در قوچان، 
ضریــب برخــورداری خانــوار ایــن بخــش به 

۹۹.5 درصد افزایش می یابد.

2کشته در دو حادثه 
سفیدسنگ فریمان 

اصغری / رئیس شورای اسالمی سفیدسنگ 
فریمان گفت:  فردی در سفیدسنگ با همراهی 
چند نفر دیگر به منظور حفر سو برای گوسفندان 
در هنگام حفاری و ســو زدن بــه علت مرطوب 
بودن زمین با ریزش محل مواجه می شود و جان 
خود را از دســت می دهد. عبدالوهــاب زابلی 
نژادگفت:در حادثه دوم نیز پسر جوانی  دست 

به خودکشی با اسلحه کلت می زند.

اهدای 22 سری کمک هزینه 
جهیزیه به نوعروسان بردسکن 
علی نوری/ به همت بنیاد خیریه مردم نهاد 
آبشــار عاطفه ها در شهرستان بردسکن ۲۲ 
ســری کمک هزینــه جهیزیــه به نوعروســان 

نیازمند دراین شهرستان اهدا شد.

اخبار

با همکاری آستان قدس رضوی و قرارگاه 
شهید قاجاریان تایباد 

۸00 بسته سبد غذایی بین 
خانواده های نیازمند تایبادی 

توزیع شد 
کلثومیان/  ۸۰۰ بسته سبد غذایی با همکاری 
آستان قدس رضوی و قرارگاه شهید قاجاریان 
تایبــاد بیــن خانواده های نیازمند  شهرســتان 
تایباد توزیع شد.مسئول دفتر کانون خادمیاران 
رضوی تایباد  گفت: این تعداد بســته کاالهای 
اساســی که شــامل برنج، ماکارونــی، روغن و 
گوشت قرمز اســت بین خانواده های دو بخش 
مرکزی و میــان والیت ایــن شهرســتان توزیع 
شد.صادق دادمحمدی افزود: این بسته های 
حمایتــی بین خانــواده هــای نیازمنــد و تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( و بهزیستی این شهرستان توزیع 
شــد.وی افزود: ارزش این میزان ســبد غذایی 
بیش از یک میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال است که 
از این تعداد سبد توزیع شده، 4۸۰ بسته در بین 
خانواده های هدف که توسط کانون خادمیاران 

رضوی در تایباد معرفی شده بودند توزیع شد.

مجمع عمومی پدیده، 10 اسفند 
برگزار می شود 

مجمع عمومی شــرکت پدیده شــاندیز دهم 
اســفند امســال با حضور اعضا و سهامداران 
برگــزار مــی شــود. به گــزارش خراســان 
 رضوی،  مجمع عمومی عادی شرکت توسعه 
بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 
به طور فوق العاده روز شنبه 1۰ اسفند امسال 
در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور 
اعضا، سهامداران و هیئت مدیره این شرکت 
برگزار خواهــد شــد.در این جلســه گزارش 
هیئت مدیره، حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونــی ارائه شــده و اعضــای هیئــت مدیره 
جدید این شــرکت نیز انتخاب می شوند و در 
خصوص برنامه های آینده شرکت نیز بررسی 

و تصمیم گیری خواهد شد.

سه شنبه
29 بهمن 1398

23  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4351

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد: 

توزیع150 تن گوشت قرمز تنظیم بازاری در استان 
معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری 
خراســان رضوی با بیــان این که، قیمت گوشــت 
گوساله و گوشت گوسفندی در استان  از متوسط 
کشــوری باالتر اســت، افزود: بر اســاس مصوبات 
کارگروه  ستاد تنظیم بازار استان، به زودی 15۰ 
تن گوشت قرمز منجمد به قیمت هر کیلوگرم 4۰ 
هزار تومان در بازار استان توزیع می شود.به گزارش 
روابط عمومی استانداری، علی رسولیان با اشاره به 
مصوبات ستاد تنظیم بازار استان افزود: مقرر شد 
اتحادیه های دامداران و گاوداران با همکاری اتاق 
اصناف مشهد عرضه مستقیم گوشــت قرمز گرم 
را در نقاطی از شهر توزیع کنند که قیمت هر کیلو 
گوشت قرمز به طور متوسط 7۰ هزار تومان و محل 
توزیع آن در فروشــگاه های کارگری، کارمندی و 

زنجیره ای باشد.

پرونده های 82 میلیارد تخلف در عرضه 	 
کاالی اساسی در استان

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون در پی نظارت 
بــر قیمت پنــج قلــم کاالی اساســی 5۸6 پرونده 
تخلف در سطح عرضه کاال به ارزش ۸۲۰ میلیارد 
ریال رســیدگی شــده اســت. ایــن کاالها شــامل 

گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، قند و شکر و نتیجه 
این رســیدگی ها ۲۰۰ میلیــارد ریال محکومیت 
تعزیراتی بوده اســت.معاون استاندار اظهار کرد: 
بــا بررســی قیمــت 47 قلــم کاال از ۲6 دی تا ۲6 
بهمن در اســتان متوســط کاهش قیمــت کاال در 
شــش قلم به میزان حدود 5 درصد رسید. در این 
مدت از بین 47 قلم کاال، متوسط رشد قیمتی ۲۰ 
قلم کاال به میزان 1۲ درصد و قیمت ۲1 قلم کاال 
بدون تغییر بوده است.وی افزود: در مدت مزبور، 
در گــروه کاالیی مصالح ســاختمانی و آهن آالت، 
متوسط رشد قیمتی هشت قلم کاال به میزان 15.4 

درصد، میزان کاهش یک قلم کاال در این گروه 1.5 
درصد بوده و پنج قلم کاال نیز تغییر قیمتی نداشته 
است.رســولیان افزود: در گــروه مــواد غذایی در 
خراسان رضوی طی یک ماه گذشته شش قلم کاال 
به طور متوسط ۸.5 درصد رشــد قیمت و سه قلم 
کاال به طور متوســط 11.۲ درصد کاهش قیمت 
داشــته و قیمت ۹ قلم کاال نیز در ایــن گروه تغییر 
نکرده اســت.وی تصریح کرد: در مــدت مزبور در 
گروه نهاده های دامی دو قلم کاال به طور متوســط 
1.۹ درصــد کاهش قیمت داشــته، ســه قلم کاال 
بدون تغییر قیمتی بوده و قیمت هیــچ کاالیی در 

این گروه افزایش نداشــته است.رســولیان اظهار 
کرد: بررسی قیمت در مواد پروتئینی طی یک ماه 
گذشته در استان نشان می دهد که شش قلم کاال 
به طور متوسط 1۲.۲درصد افزایش قیمت داشته، 
یک قلم کاال بدون تغییر قیمت بوده و هیچ کاالیی 
کاهش قیمت نداشته است.وی خاطرنشان کرد: 
درخصوص انواع لبنیات در خراسان رضوی از ۲6 
دی  تا ۲6 بهمن گذشته قیمت سه قلم کاال بدون 
تغییر بــوده است.رســولیان بیان کــرد: هم اینک 
قیمت گوشت مرغ، ســیب درختی، پرتقال، برنج 
پاکســتانی، تخم مرغ و برنــج هندی در اســتان از 
میانگین قیمت کشوری این اقالم پایین تر است.
معاون استاندار بابیان این که به میزان کافی شکر 
در انبارهای خراســان رضوی وجود دارد، تصریح 
کرد: قیمت مصوب هــر کیلوگرم شــکر فله برای 
مصرف کننده 5۰ هزار ریال و شکر بسته بندی شده 
بــرای مصرف کننده 5۹ هــزار ریال اســت.وی به 
شهروندان توصیه کرد، درصورت مشاهده بیشتر 
بودن قیمت شــکر فله و بسته بندی شده از قیمت 
مصوب مراتب را به سامانه 1۲4 سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی اطــالع دهند تا 

بالفاصله به شکایت آنان رسیدگی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی تأکید کرد: 

استفاده از ظرفیت های علمی بانوان در جهت پیشبرد اهداف رونق تولید 
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
خراســان رضــوی بــه اســتفاده از ظرفیت هــای 
علمی بانوان در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی 
به خصوص رونق تولید تأکید کــرد و نقش بانوان 
را مهــم برشــمرد.به گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراسان 
رضوی،»مسعود مهدی زاده مقدم« در مراسمی 
کــه بــه مناســبت ایــام والدت حضــرت فاطمــه 
زهرا)س( و روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در 
شــهرک های صنعتی استان برگزار شــد، اظهار 

کرد: نقش آفرینی بانوان در حوزه صنعت بســیار 
مؤثر بوده و آثار اقتصادی مثبتی به همراه داشته و 
یکی از علل توسعه یافتگی مناطق مختلف، حضور 
بانــوان و مدیریت آن ها در ایجاد تولید و اشــتغال 
اســت.وی افزود: بانوان شــاغل در شــهرک ها و 
نواحــی صنعتــی دارای توانمندی هــای علمــی 
بسیاری هستند و برای توسعه صنعتی و پیشبرد 
اهداف رونق تولیــد خالقیت های فراوانی انجام 
دادند که سبب اشــتغال مولد شده است.مهدی 
زاده مقدم بابیان این که بانوان با حداقل امکانات 

بــه موفقیت هــای بزرگــی دســت یافتنــد، ادامه 
داد: بانــوان در هــر عرصــه ای کــه ورود کردنــد 
موفق بودند و با نوآوری زمینه رشــد اقتصادی را 
فراهم می کننــد.وی ادامه داد: حضور پرشــمار 
بانــوان و فعالیــت 6۸ بانوی کارآفرین در ســطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان در عرصه های 
مختلــف صنعتــی نشــان دهنده جامعــه هدفی 
بزرگ بوده که بســیار حائز اهمیت اســت.رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان خراســان رضوی، خاطرنشــان 

کرد: حمایت های مختلفی از واحدهای صنعتی 
با مدیریت بانوان کارآفرین در شهرک ها و نواحی 
صنعتی ازجمله شناســایی نیازهای بازار مرتبط 
با عالیق بانــوان، برگــزاری دوره های تخصصی 
ویژه و مهارت آموزی، برگزاری و تســهیل شرکت 
در نمایشگاه از تولیدات و دســتاوردها و تشکیل 
گروه هــای مشــاوره صنعتی انجــام  شــده که در 
زمینه هــای مختلــف تولیــدات صنایــع غذایی، 
سلولزی، دارویی و خدمات فنی مهندسی منجر 

به فعالیت شده است.

مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام ســازمان جهــاد 
کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت:  از ابتــدای 
امســال تاکنون حدود 1۸5 هزار تن انواع نهاده 
دامی در خراسان رضوی بین دامداران این استان 
توزیع شده  است.ســعادت علی نیا در گفت  وگو با 
ایرنا افزود: سال گذشته در مجموع 11۹ هزار تن 

نهاده دامی بین دامداران استان خراسان رضوی 
توزیع شــده که این رقم در مقایسه با سال گذشته 
بیش از 66 هزار تن افزایش یافته است.وی با بیان 
علت ایــن افزایش توزیع گفــت: افزایش جمعیت 
دامی و نیز افزایش تقاضای دامداران برای نهاده 
علت آن بوده اســت.علی نیا توضیــح داد: میزان 

توزیع نهاده های دامی در اســتان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 7۰ درصد و نسبت به کل سال 
گذشته 55 درصد افزایش داشته است.وی تاکید 
کرد: توزیــع نهاده دامی بین دامــداران به منظور 
ایجاد تعادل در بازار و حمایت از دامداران استان 

خراسان رضوی صورت می گیرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی 
استان خبر داد: 

 1۸5هزار تن نهاده دامی 
بین دامداران استان توزیع شد

ساخت سریال تلویزیونی »بعد آزادی« در مرز دوغارون تایباد به پایان رسید 
کلثومیان/ مرحله پایانی ساخت سریال تلویزیونی 
»بعد آزادی« در مــرز دوغارون تایباد به پایان رســید. 
تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی  گفت: ساخت و 
آماده سازی این کار هنری از اسفند ۹7 در تهران آغاز 
شد که آخرین مرحله ضبط آن امروز در مرز دوغارون و 

در این شهرستان به پایان رسید. سعید سعدی افزود: 
موضوع ایــن ســریال خانوادگی ، اجتماعی اســت و 
تعداد بازیگــران و عوامل اجرایی آن بیــش از ۸۰ نفر 
است. وی به قسمتی از داستان این مجموعه هنری 
اشــاره کرد و ادامه داد: مرتضی اسماعیل کاشی که 

در این فیلم در نقش »عــارف« ایفای نقش می کند به 
فعالیت های اقتصادی مشــغول است که با قتلی که 
اتفاق می افتد عارف یا همان نقش اول این فیلم درگیر 
ماجرایی می شود که داستان این مجموعه نمایشی 
را شکل می دهد. تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی 

گفت: سریال تلویزیونی »بعد آزادی« 4۰ قسمت 45 
دقیقه ای دارد که در تابستان ۹۹ از شبکه یک سیما 
روی آنتن می رود. ســعدی افزود: در این سریال پنج 
بازیگر افغانستانی هم ایفای نقش می کنند و برای این 
اثر هنری بیش از 6۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
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