
»برادران«، مدیر عالی 
حرم مطهر رضوی شد 

اهدای ۱۷۵ سری 
جهیزیه به نوعروسان 

در مشهد 

پیگیری مشکالت 
 اهالی رسانه استان 

در سطح ملی

امروز؛ بررسی مطالبات 
پرستاران با حضور 
نماینده قوه قضاییه

توزیع ۵ هزار بسته 
معیشتی بین معلوالن 

استان 

واکنش رئیس و عضو 
شورای شهر مشهد 
به استعفای معاون 

شهردار 

برخورد قضایی در 
انتظار برپاکنندگان 

مراسم عروسی و 
ترحیم در مشهد 

 با حکم تولیت
 آستان قدس رضوی

به همت کمیته امداد استان 
انجام شد:

در جلسه معارفه هیئت مدیره 
خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی مطرح شد: 

رئیس هیئت مدیره نظام 
پرستاری مشهد اعالم کرد:

به همت اداره کل اوقاف و 
خیران استان انجام شد:

 در خطبه مجازی سیزدهم تیرماه
 مطرح شد

 هشدار  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به دنبال افزایش بیماران کرونایی:

 انتقادات صریح آیت ا... علم الهدی 
 ازنامه نگاری عوامل وابسته 
به برخی جریان های سیاسی

 سفر غیر ضروری به مشهد
ممنوع!
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 راه آهن
  خواف – هرات 

 آبان ماه به 
بهره برداری می رسد 

 صفحه4
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 صفحه۲
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تاکید بر ضرورت استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی برای 

شکست چرخه شیوع کرونا

تحقق درآمدهای استان ۳۸ درصد عقب تر از برنامه
 صفحه4

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: ۹۰ درصد درآمدهای استان در قالب مالیات است و تا پایان سال فرصت تحقق دارد

اظهارات تولیت آستان قدس 
درباره محدودیت های زیارت،  

 اسکان زائران کم بضاعت 
و بافت پیرامونی حرم  

 در گفت وگوی ویژه خبری
 مطرح شد

  صفحه3

وزیر راه و شهرسازی :

 صفحه۲

ماسک 
بزنید  تولیــت آســتان قدس رضــوی در برنامــه 

دوم  شــبکه  خبــری  ویــژه  گفت وگــوی 
سیما، نکاتی را درباره فعالیت ها و اقدامات 

این آستان مطرح کرد...
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رپرتاژ آگهی



هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال 
افزایش بیماران کرونایی: 

سفر غیر ضروری به مشهد، ممنوع! 

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره 
به افزایش آمــار بیماران بســتری و ســرپایی 
مبتــا بــه کوویــد-19 در مشــهد از تمامــی 
هموطنــان خواســت از انجام ســفرهای غیر 
ضروری به مقصد این شــهر خودداری کنند. 
دکتــر بحرینی در گفــت و گو بــا وب دا اظهار 
کرد: هم اکنون تعداد بیماران بستری مبتا 
بــه کوویــد -19 در مراکــز زیــر پوشــش این 
دانشگاه در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته 
دو برابر افزایش یافته اســت ، تعــداد بیماران 
بســتری در بخش های مراقبت های ویژه نیز 
5۰ درصد رشد یافته و ادامه این روند نگران 

کننده است.
دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز 
گذشــته درباره اســتان های با وضعیت قرمز 
گفت: اســتان های خوزســتان، کردســتان، 
کرمانشــاه، هرمــزگان، بوشــهر، خراســان 

رضوی و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند.

برخورد قضایی در انتظار 
 برپاکنندگان مراسم عروسی 

و ترحیم در مشهد
رئیس گــروه ســامت محیط دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: با برپاکنندگان تجمعات 
غیر ضروری مانند مراســم عروســی و ترحیم 
در مشــهد برخورد قانونی خواهد شد و برای 
آن هــا پرونــده قضایی تشــکیل می شــود. به 
گزارش ایرنا، علی اصغر حسنی افزود: برپایی 
مراســم عروســی و ترحیــم همزمان بــا قرمز 
شــدن وضعیت مشــهد از نظر ابتا بــه کرونا 
ممنوع و اکنون که وضعیت مشهد از قرمز هم 
عبور کرده اســت این محدودیت ها با جدیت 

بیشتری ادامه می یابد.

 وی ادامه داد: برپایی مراسم عروسی در طرقبه 
- شاندیز که به لحاظ کرونا در وضعیت سفید 
قــرار دارد بــا اســتفاده از 5۰ درصــد ظرفیت 
تاالرهــای پذیرایــی و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی مانعی ندارد اما با توجــه به این که 

بســیاری از مردم مشــهد مراســم جشن خود 
را در طرقبه - شــاندیز برگــزار می کنند از این 
بابت خطر وجــود دارد و تصمیم گیــری برای 
اعمال محدودیت ها  در این شهرستان در حال 

پیگیری است.

اخبار

اجتماعی 

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد اعالم کرد:

 امروز؛ بررسی مطالبات پرستاران
 با حضور نماینده قوه قضاییه

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد از برگزاری 
جلسه ای درروز شنبه برای بررسی مطالبات پرستاران 
با حضور نماینده قوه قضاییه در مشــهد خبــر داد. گچ 
پــزان در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: ســازمان نظام 
پرستاری با جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد و قوه قضاییه جلسه گذاشــته و قرار شده برای 
شنیدن مطالبات پرستاران روز شــنبه، 14 تیر ماه در 
محل پردیس دانشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
جلسه ای برگزار شــود. وی با اشــاره به این که از سال 
گذشته پرستاران در بحث کارانه، کرونا و ... مطالباتی از 
دانشگاه دارند، گفت: سال گذشته نیز ما پیگیر موضوع 
نیروی انسانی، ارتقا و بهره وری و قانون تعرفه گذاری که 

پرستاران به حق این موارد را بیان کرده اند، بوده ایم.
 ادامه ایــن خبــر را در صفحــه 4 دیجیتــال روزنامه 
khorasanrazavi. خراســان رضــوی بــه آدرس

khorasannews.com مشاهده کنید. 

به همت کمیته امداد استان انجام شد:

 اهدای ۱۷۵ سری جهیزیه 
به نوعروسان در مشهد

1۷5 ســری جهیزیه تمام ایرانی به نوعروســان تحت 
حمایت کمیته امداد در مشــهد اهدا شــد. به گزارش 
ایرنا، مدیــرکل کمیته امداد اســتان در این مراســم از 
هدف گــذاری بــرای تامین و اهــدای پنج هزار ســری 
جهیزیه به مددجویان تحت پوشش این کمیته در  استان 
خبر داد.  آســوده افزود: امیدواریم امسال با مشارکت 
خیران، همه نوعروسان با دریافت کمک هزینه ازدواج 

یا جهیزیه راهی خانه بخت شوند.

 افتتاح منازل ویژه محرومان 
در حاشیه مشهد توسط آستان قدس

پنج باب منزل احداث شده توسط آستان قدس رضوی 
ویژه محرومان در مناطق کم برخوردار حاشــیه شــهر 
مشهد، افتتاح شد. به گزارش تسنیم، امین بهنام دبیر 
کانون های خدمت استان درخصوص جزئیات اجرای 
این پروژه  گفت: عملیات احداث این منازل در حداقل 
زمان ممکن و در کمتر از شش ماه به سرانجام رسیده و 
برای ســاخت آن بودجه ای به میزان پنج  میلیارد ریال 

صرف شده است.

خبر

شهری 

واکنش رئیس و عضو شورای شهر 
مشهد به استعفای معاون شهردار

محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد و بتول 
گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با انتشار 
مطالب جداگانــه ای در صفحــه اینســتاگرام خود به 
استعفای شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی شهرداری 
مشهد واکنش نشــان دادند. در پســت اینستاگرامی 
حیدری آمده است: در حالی که مدیریت شهری مشهد 
شرایط طاقت فرسایی را که پیش آمدهای ناشی از کرونا 
آن را تشــدید کرده، تحمل می کند و تــاش دارد تا در 
همین شرایط توسعه و عمران شهر را در ابعاد مختلف 
شتاب ببخشد؛ در روزهایی که با تمام توان تاش داریم 
تا بر عهد خــود برای خدمت حداکثــری و ایجاد امید و 
اعتماد در ابعاد مختلف عمل کنیم و میل آن را نداریم 
که با بیان برخی شرایط و واقعیات کام مردم خسته از 
نارســایی ها را تلخ تر کنیم؛ در شرایطی که دم همگان 
سرد است و بر طبل نومیدی و بی اعتمادی می کوبند، 
شایسته نیست که با برخی برخوردها و روش ها موجبات 
بی انگیزگــی مدیــران، انصــراف آنان از مســئولیت و 
محافظه کاری آنان در انجام امور را فراهم آورید. هیچ 
اندیشیده اید که در نهایت دود این رخوت و نومیدی های 
به وجود آمده به چشم مردمی خواهد رفت که خسته و 
درمانده تر از هر زمان دیگری هســتند؟ محروم کردن 
مدیران خاق و توانمند درحوزه برنامه ریزی شهرداری 
مشــهد اتفاق ناگواری اســت، آمران و مجریان آن چه 

پاسخی به افکارعمومی و مردم دارند؟«
همچنین در بخشی از پست اینستاگرامی بتول گندمی 
نیز آمده اســت: »ســنگ محک و داوری اگــر بخواهد 
عملکرد را بســنجد به خوبــی می بیند کــه چه تحویل 
گرفتیم و چه کردیم. همین معاون شهردار ما که امروز 
دیگر در مســئولیت خود نیســت و با فرسایشی شدن 
فشــارها اســتعفا کــرد، عملکــرد متفاوتی نســبت به 
گذشــتگانش و َاســاَفش داشــته اســت. اما بــا او چه 
کردند؟ به اذعان دوست و دشمن، او موفق ترین معاون 
برنامه ریزی شهرداری های كان شهرها در همین دوره 
بوده است. شهرداری را در سال82 با5۰۰۰ نفر نیرو 
تحویل دادیم و در96 با 15هزار نیرو تحویلش گرفتیم. 
محک ها کجایند که بگویند چطور5۰۰۰ به15۰۰۰ 
نیرو بدل شده و کسی صدایش در نیامده؟ در دوران گل 
و بلبل و درآمدهای افســانه ای شهر را اداره کردن هنر 
نمی خواهد که دوستان پیشــا96 به آن افتخار کنند. 

اما کجا بود سنگ محک؟...
دیجیتــال   4 صفحــه  در  را  خبــر  ایــن  ادامــه 
آدرس  بــه  رضــوی  خراســان  روزنامــه 
 khorasanrazavi.khorasannews.com 

مشاهده کنید. 

به همت اداره کل اوقاف و خیران استان انجام شد: 

توزیع 5 هزار بسته معیشتی بین معلوالن استان 
محمد بهبودی نیا / پنج هزار بسته معیشتی شامل اقام غذایی 

و... از محل موقوفات خیران استان با هدف تحویل به معلوالن 
نیازمند تهیه و در قالب »پنجمین مرحله از تهیه و توزیع بســته 
های معیشتی« با عنوان بســته های کریمانه، بین نیازمندان 

استان توزیع شد.
به گزارش »خراســان رضــوی«، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان در این مراســم که با حضور تعدادی از خیران و مدیران 
مراکز نگهداری معلوالن برگزارشــد، گفــت: همزمان با دهه 
کرامت، در پنجمین مرحله از تهیه و توزیع بسته های معیشتی 
با عنوان بســته های کریمانه، پنج هزار بســته مــواد غذایی به 
ارزش 1۰ میلیــارد ریــال از محــل موقوفــات و کمــک خیران 
بین نیازمندان توزیع شــد. وی افزود: طرح توزیع کمک های 

مومنانه از محل موقوفات بقاع متبرکــه و عواید وقف اجرا می 
شود، در این طرح در مشهد 2۰۰۰ بسته و در مجموع استان 
پنج هزار بســته تقدیم افرادی شــد که از شرایط شــیوع کرونا 
آسیب دیده اند. حجت االسام والمسلمین احمد زاده تصریح 
کرد: در مشــهد با توجه به نوع نیت موقوفه، ترجیح بر این بود 
که متناســب با نــوع جامعه هــدف و افرادی که تحت پوشــش 
بهزیستی هســتند، این اتفاق رقم بخورد و بخشی هم به سایر 
نیازمندانی که ممکن اســت معلولیتی نداشته باشند ولی در 
این شرایط، آسیب های اقتصادی دیده اند و نیاز به همدلی و 

مواسات دارند، اختصاص یافت. 
محســن مروی، رئیس اداره بهزیســتی مشــهد نیــز در بخش 
دیگری از این مراســم اظهار کرد: 156 فعالیت تعریف شــده 

در بهزیستی وجود دارد که دولت تنها 3۰درصد نیازها را می 
تواند تامین کند و بقیه آن توسط کمک های مردمی و... تامین 
می شــود و خیر و خیرات یکی از خاء های جدی بود که ما در 

سازمان بهزیستی داشتیم. 

 تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک برای شکست چرخه شیوع کرونا

ماسک بزنید
از شنبه استفاده از ماســک در اماکن عمومی اجباری می شود، از ســوی دیگر کارشناسان 
و متخصصان بر استفاده از ماسک تاکید دارند، پس »ماســک بزنید« تا هرکدام از ما نقشی 

داشته باشیم در شکست چرخه شیوع کرونا.

ورود مسافران بدون ماسک به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد ممنوع شد	 
آن طور که معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به ایرنا اعام کرده است »از 
ورود مسافران بدون ماسک به ناوگان قطارشهری و اتوبوسرانی جلوگیری می شود.« خلیل 
ا... کاظمی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، سخت گیری در زمینه ورود مسافر بدون 
ماسک به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد آغاز شده  است. وی افزود: هم اینک حدود 5۰ 
درصد استفاده از این ناوگان نسبت به روزهای عادی قبل از شیوع کرونا کاهش یافته  و تا حد 

امکان پروتکل های بهداشتی نیز در آن رعایت می شود.
همچنین به گزارش روابط عمومی اســتانداری، موســوی معاون توســعه مدیریــت و منابع 
استانداری گفت: وفق مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان، استفاده 
از ماســک در محیط کار برای پرســنل و ارباب رجوع، الزامــی و امکان اســتفاده از ظرفیت 

دورکاری نیز فراهم شده است.

خبر 
مرتبط



تولیت آستان قدس رضوی چهارشنبه شب در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دوم سیما، نکاتی را 
درباره فعالیت ها و اقدامات این آستان مطرح کرد. به 
گزارش آستان نیوز، اهم صحبت های حجت االسالم 

و المسلمین »مروی« به این شرح است:
* تصمیم ســخت ایجاد محدودیت زیارت برای ما 
بسیار دشوار بود؛ در اتخاذ این تصمیم قبل از این که 
به افکار عمومی توجه داشــته باشیم، خود را پیش 

خدا پاسخگو می دانستیم.

اگر ستاد ملی کرونا محدودیت بیشتری 	 
برای زیارت اعالم کند، ما تابع هستیم

* وی در پاســخ به این ســؤال که »آیا احتمال ایجاد 
محدودیت  بیشــتر زیارت در صورت تشــدید شــیوع 
ویــروس کرونــا وجــود خواهــد داشــت؟« گفــت: 
هم اکنــون حضــور زائــران در رواق هــا و مکان های 
مســقف با محدودیت روبه رو است و تنها صحن های 
)فضاهای روباز و غیرمســقف( حرم مطهر رضوی با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی پذیرای زائران 
هســتند؛ بر اســاس تحقیقــات میدانی حــدود 70 
درصد زائران نیز در حرم مطهر دســتورالعمل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند. معاون وزیر بهداشت 
در بازدید خود، رضایت خود را از رعایت پروتکل های 
بهداشتی در حرم مطهر رضوی اعالم کرد و همچنین 
به صورت مستمر دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد بر 
اقدامات و تدابیر بهداشتی حرم مطهر نظارت دارد؛ 
بااین حــال اگر ســتاد ملــی کرونــا محدودیت های 
بیشتری را در زیارت اعالم کند، ما عمل خواهیم کرد 

و تابع تصمیمات این ستاد هستیم.

 80 میلیارد تومان کمک به 	 
خسارت دیدگان از کرونا

* در ایــام شــیوع ویــروس کرونا تــالش کردیم به 
کســانی کــه در نتیجــه تعطیلــی کســب و کارها 
بــا مشــکالتی مواجــه شــدند، در قالــب اهــدای 
بســته های غذایــی و بخشــودگی اجــاره امالک 
کمک کنیم که هزینه آن حدود 80 میلیارد تومان 

شد. همچنین برای رفع بخشی از مشکالت کسبه 
مستأجر آســتان قدس، اعطای وام در دستور کار 
قرار دارد که تا به امروز به برخی پرداخت شــده و 

مابقی هم در مرحله پرداخت است.

پیگیری خرید یا اجاره یک هتل برای اسکان 	 
زائرانی که فقط یک شب اقامت دارند

* در دوره تولیت آقای رئیســی، زائرشهر رضوی و 
زائرســرای امام رضا)ع( با ظرفیت 525 ســوئیت 
احداث شد اما از اوایل سال گذشته تا به امروز این 
ظرفیت 84 درصد افزایش یافته و در اختیار زائران 
بی بضاعــت قرارگرفته اســت. بــا توجه بــه این که 
زائرشــهر رضوی در خارج از محدوده شــهری قرار 
دارد و با حرم مطهر رضوی فاصله دارد، به دنبال این 
هستیم که یکی از هتل های نزدیک به حرم مطهر را 
اجاره یا خریداری کنیم و به زائرانی اختصاص دهیم 

که فقط یک شب در مشهد اقامت دارند.
* از ابتدای ســال 98 همه بخش هــای اقتصادی 
آستان قدس وارد ســامانه شفافیت شدند و اکنون 
مشخصات همه شــرکت ها به همراه قراردادهای 
آن ها در این ســامانه بارگذاری شده و در دسترس 
مردم قرارگرفته است. هیچ بخشی از آستان قدس 
اعم از اقتصادی، امالک و موقوفــات نباید از نظام 
حسابرسی خارج باشــند و خط قرمزی هم در این 

زمینه وجود ندارد.
* طبق نظر امــام راحل از موقوفات آســتان قدس 
مالیــات دریافــت نمی شــود امــا کارخانجــات و 

شرکت های زیرمجموعه آستان در کمال شفافیت 
و صداقت مالیات خود را پرداخت می کنند.

حرم مطهر روزانه 2 میلیارد هزینه دارد 	 
* در یک ســال گذشــته بخش هــای اقتصــادی 
آســتان اعم از کارخانجات، شرکت ها و موقوفات 
در ســاختار بنیــاد بهــره وری موقوفــات تجمیــع 
شدند و اکنون شــرکتی که زیان ده باشد، نداریم 
اما آن چنان ســودده هم نیســتند که بتوانند تمام 

هزینه های آستان را تأمین کنند.
* حــرم مطهر رضــوی روزانــه دو میلیــارد تومان 
هزینه دارد، بخــش اقتصادی آســتان قدس تنها 
کمتر از یک دهم هزینه های این آســتان را تأمین 
می کنــد درحالی کــه تصــور مــردم چیــز دیگری 
اســت؛ سیاســت ما همواره بر این بوده اســت که 
زمین فروشی نداشته باشیم و بهره وری از امالک 

و موقوفات را در دستور کار قرار دهیم.

 مخالف نوسازی اطراف حرم نیستیم، 	 
نامه رهبر انقالب مدنظر قرار بگیرد

 ما با نوســازی اطــراف حرم مخالف نیســتیم بلکه 
به دنبال آن هم هســتیم. اطراف حــرم مطهر باید 
نوسازی شود تا از این شرایط خارج شود اما این که 
نوســازی اطراف حرم مطهــر به گونه ای باشــد که 
هیــچ آثــاری از فرهنــگ دینــی و معنــوی و زیارت 
نباشــد، قابل قبــول نیســت. رهبر معظــم انقالب 
اسالمی ســال 72 در نامه ای به وزیر وقت مسکن 
و شهرســازی، نکاتــی را در زمینه به ســازی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی و ضرورت هماهنگی با 
آستان قدس رضوی ارائه فرمودند که باید مدنظر 
قــرار گیــرد. الزم می دانــم از نماینــدگان محترم 
مجلس که اخیرًا به رهبر معظم انقالب نامه نوشتند 
و همین طــور وزیــر راه و شهرســازی که به مســئله 
به ســازی بافت پیرامون حرم مطهــر ورود کردند، 
تشکر کنم؛ از مسئوالن استانی هم تشکر می کنم 
که در تالش هستند اطراف حرم به گونه ای به سازی 

شود که با شأن این آستان مقدس سازگار باشد.

 اظهارات تولیت آستان قدس درباره محدودیت های زیارت
 اسکان زائران کم بضاعت و بافت پیرامونی حرم مطهر
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 آیــت ا... علم الهــدی در هجدهمیــن هفتــه 
برگزارنشــدن نمازجمعــه، در قالــب »خطبــه 
مجــازی« نکاتــی را مطــرح کــرد. به گــزارش 
Alamolhoda.com، اهــم این صحبت ها به 

شرح زیر است:
* متأسفانه در داخل کشور ما برخی جریان ها 
و آدم ها هستند که از اول بینش اسالمی و دید 
دینی نداشــتند، می گویند مســلمان و شــیعه 
هستیم، خودشان را انقالبی معرفی می کنند 
اما نه دید و بینشی دارند که انقالب را بفهمند، 
ببیننــد و عظمــت انقــالب را درک کننــد و نه 
دید و بینشــی دارند کــه دین و معــارف دین را 
آن هم در قالب اســالم ناب محمــدی ببینند و 
بیندیشند؛ نامه نگاری هایی که اخیرًا به وسیله 
برخی عوامل وابســته بــه برخــی جریان های 
سیاسی اتفاق می افتد، این عظمت ها، عزت ها 
و موقعیت هایی که بحران های اخیر جهانی از 
نظام ما، انقالب و جامعه والیی ما به دنیا نشان 
داد، این هــا را نمی بیننــد و تنها بــا یک بینش 
آلوده ماده پرســتی غرب گرایــی، می خواهند 
مســائل را تحلیل کنند، طبیعی اســت که این 

نعمت بر آنان پوشیده است... .
* مــردم ما شــکرگزار نعمــت انقالب هســتند 
و دلیلــش، تداوم شــهادت ها در نســل مــا و در 
میان مردم ما در راه دفــاع از انقالب و حمایت 
از انقالب هســت، منشــأ آن چه شــما به عنوان 
مشــکل امــروز در نامه نگاری هایتــان تظاهر و 
اظهار می کنید، چیست؟ چه کسی این مشکل 

را به وجود آورده است؟
* در ایــن نظــام دو چیــز داریــم، یکــی مســئله 
سیاست گذاری هایی که به وســیله مقام والیت 
و رهبــری در ســایه تعالیــم عالیــه دینــی و در 
خط اجتهــاد فقاهتــی دارد صــورت می گیرد و 
بخــش دوم نیــز مدیریت هــا و اجرائیــات خرد و 
جریان های وابسته به اداره اجرایی کشور است.
* امروز در سیاست گذاری های مقام رهبری در 
اجرای اصل استکبارستیزی و مقابله با طاغوت 
و اســتکبار در روی کره زمیــن،  هرچــه داریم، 

نتیجه اش عزت، آقایی و عظمت است... .
* مقــام معظــم رهبــری از روز اول فرمودنــد 
مذاکره بــا آمریکا خطرناک اســت و اثر ندارد، 
مضر است، مردم ما در جریانی که ایشان اجازه 

دادنــد دولت انجــام بدهــد به عنــوان برجام، 
نتیجه اش را دیدند که چه مصائب و مشکالتی 
به وجود آمد، نه تنها جلوی دشــمنی دشــمن 
را نگرفــت، بر جرئت دشــمن در دشــمنی و بر 
جرئــت اســتکبار افــزود، همین مقــداری که 
جلوگیری شده، عزت و عظمت ما باقی مانده 
اســت؛ اگــر شــما در جریان هــای اقتصــادی 
مشــکلی داریــد، ایــن مشــکل را کــه شــما به 
وجود آوردید، شــما جریان سیاسی خاص که 
دســت به نامه نگاری ها برای احیای سیاســی 
جدیــد خودتــان و جبــران شکســت هایتان 
در عرصه هــای سیاســی کشــور زدیــد، ]ایــن 

مشکالت را[ شما ایجاد کردید.
* مدت هاســت ایــن کشــور در حوزه هــای 
فعالیت هــای اجرایــی و مدیریــت اقتصــادی، 
دســت شــما و هم حزبی هــای شماســت، این 
فســاد را بــرای مــردم بــه وجــود آوردنــد و هر 
مدیریتــی را به دســت گرفتند، آن جــا را نقطه 
جوالن یک مفســد اقتصادی قرار دادند، شما 
این کار را کردید، شــما بــه آن مقــداری که در 
مدیریــت نظــام و حزب شــما و مقــداری که در 
مدیریت نظام دخالت کرد، این مفاسد را ایجاد 
کــرد و اال سیاســت گذاری های والیت مدارانه 
رهبری که محصولی جز عــزت و عظمت برای 
این مردم نداشــت و امــروز این مردم در ســایه 
عزت اجرای ایــن سیاســت گذاری ها در اصل 
استکبارســتیزی دارند زندگــی می کنند و به 

سر می برند.
* حــاال دو دســت از دو پــا درازتــر، نامه نگاری 
می کنید، با قلم های شکسته حرف هایی را در 
قســمت های مختلف می آورید، فکر می کنید 
مردم شعور ندارند و ملت ما درک ندارند؟ ملت 

ما ملت رشیدند، نسل سوم و چهارم انقالب ما 
خیلی بیدارتر و هوشــیارتر از نســل اول و دوم 
هستند چون آنان در بســتر این انقالب به دنیا 
آمدنــد، بزرگ شــدند و پــرورش پیــدا کردند. 
شــما فکر می کنید بعد از مدتی شکســت های 
سیاســی پیاپی که آبرویتــان بین مــردم رفته، 
یک روز پیاده نظام برای آمریکایی ها و غربی ها 
در فتنه 88 راه انداختید، اردوکشی سیاسی 
خیابانی کردید و شکســت خوردیــد، از آن روز 
در عرصه های مختلف ســعی کردیــد قدرت را 
در این نظــام به دســت بیاورید، در هــر قدرتی 
و در هــر مدیریتــی هــم که بــه دســت آوردید، 
جــز فســاد محصــول دیگــری نداشــتید و جز 
شکســت خوردن محصول دیگری نداشــتید، 
حــاال می خواهید بــا نامه نگاری هــای کارنامه 
بی بنــد و بارانه، آن هم در مقابــل ملت باهوش 
ما، جبران این شکســت های سیاسی خودتان 

را بکنید؟ این امکان ندارد!
* بــرادری دو ســه روز قبــل بــه من گفــت این 
بــرای مــا ســنگین اســت کــه روز والدت امام 
رضا)ع( به مشهد بیاییم اما داخل حرم نشویم، 
کنــار ضریــح امــام هشــتم )ع( قــرار نگیریم و 
دستمان به شبکه های ضریح نرســد؛ بنده به 
ایــن برادر عــرض کردم مــن به شــما دو حرف 
می خواهم بگویــم، می خواهم بگویــم آنی که 
امام رضا)ع( کنــار ضریح شــان در روز والدت 
به شــما می دهنــد، نمی تواننــد همــان را دم 
ایوان طال یا پشت پنجره فوالد که چشمتان به 
شبکه های ضریح افتاده به شما بدهند؟ آنی که 
کنار ضریح می خواهند به شما بدهند، این جا 
به شــما عیدی می دهنــد، از نظر امام هشــتم 
)ع( تفاوت ندارد. نکته دوم این که سائل و گدا 
اگر بیاید در خانه شــما در بزند، جــواب گدا را 
در خانه می دهید یا داخــل خانه؟ غالبًا جواب 
ســائل و گدا را دِر خانه می دهند، شــما مرد و 
زن در خانه امام رضا)ع( آمدید ولو داخل حرم 
نشــدید اما چون ســائل در این خانه هســتید، 
چون مسئلت کننده این درگاه هستید، چون 
آمدید عیدی را در روز والدت امام هشــتم)ع( 
از علی بن موســی الرضا بگیرید، آقــا آمدند در 
خانه عیدی را به شما می دهند و خواسته شما 

را برآورده می کنند.

در خطبه مجازی سیزدهم تیرماه مطرح شد 

 انتقادات صریح آیت ا... علم الهدی از نامه نگاری عوامل وابسته
 به برخی جریان های سیاسی



اخبار

شهرستان ها

توزیع 2 هزار بسته متبرک در شب 
والدت امام رضا)ع( در بردسکن 

علی نوری- به همت هیئت علی بن موسی الرضا )ع( 
شهرستان بردســکن و با همکاری کانون خادمیاران 
رضــوی دو هــزار بســته متبــرک در شــب والدت بــا 
ســعادت امــام رضــا )ع( بین مــردم بردســکن توزیع 
شــد.در این مراســم که در مقابل درمانــگاه علی بن 
موسی الرضا)ع( بردسکن با مولودی خوانی یکی از 
مداحان اهل بیت)ع(برگزار شــد خادمیاران رضوی 
با توزیع بســته های متبرک از مردم پذیرایی کردند. 
همچنین به همت مدیرعامل درمانگاه علی بن موسی 
الرضا )ع( بردسکن به مناسبت والدت امام رضا )ع( 
بیماران مراجعــه کننده بــه این درمانــگاه به صورت 

رایگان ویزیت شدند. 

۱۰۰۰پرس غذای گرم در تربت جام  
توزیع شد

حقدادی- مســئول گــروه جهادی ســردار شــهید 
ســلیمانی گفــت :همزمان با شــب میالد باســعادت 
حضــرت ثامن الحجج علــی بن موســی الرضــا)ع(  
بــه همــت خیــران و گــروه جهــادی مکتــب شــهید 
ســلیمانی تعداد ۱۰۰۰ پرس غذای گرم طبخ و بین 
نیازمندان مناطق محروم شهر توزیع شد. امیر ذاکری 
افزود:درایام کرونایی خدمت جهادی همچنان ادامه 
دارد.وی اظهار کرد: به همین مناسبت از سوی کانون 
بانوی مرزنشــین ۲۰ســری جهیزیه به نوعروســان و 

بسته های معیشتی به نیازمندان اهدا شد.

اهدای  4۰۰ سبد غذایی و پوشاک 
بین خانواده های نیازمند بردسکن 

 رئیــس کمیته امــداد امــام خمینــی )ره( بردســکن 
گفــت: در دهه کرامت 4۰۰ ســبد غذایی و پوشــاک 
بین خانــواده های نیازمنــد از جمله ســادات ، ایتام و 
ســالمندان تحت حمایت ایــن نهاد توزیع شد.ســید 
کاظم حسینی در گفت و گو با خراسان رضوی  گفت: 
این تعداد سبد غذایی و پوشاک شامل لباس مردانه ، 
زنانه و بچگانه و مواد غذایی از جمله برنج ، روغن، قند، 
رب ، گوشت تازه گوسفندی و ماکارونی بوده است که 
ارزش آن حدود ۱4۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی اظهار کرد: عالوه بر توزیع این تعداد سبد غذایی 
و پوشاک ۲۰ سری جهیزیه به همت دفتر مقام معظم 
رهبری ، حامیان و این نهاد تهیه و بین زوج های جوان 
تحت حمایــت اهدا شــد کــه ارزش آن ۱۰۰ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت. رئیس کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( بردسکن با بیان این که از ابتدای امسال 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا بیش از دو هزار ســبد 
غذایی و بیش از ۱5 هزار پرس غذای گرم بسته بندی 
شده بین خانواده های نیازمند و قشرهای آسیب پذیر 
توزیع شده است گفت: ارزش این مقدار سبد غذایی 
و غذای گرم بسته بندی شــده بیش از 8۰۰ میلیون 

تومان ذکر شده است.

اخبار

جامعه

ادامه خبر »امروز؛ بررسی مطالبات 
پرستاران با حضور نماینده قوه قضاییه«

...همچنین مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز در گفت و گو با ایرنا،اظهار کرد: پرداخت های 
انگیزشــی برای تمامی پرســتاران فعال حوزه درمان 
کرونا در مناطق زیرپوشــش این دانشــگاه واریز شــده 
اســت. دکتر صالح مقدم روز پنج شنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: از زمان شیوع کرونا تمامی پرستاران فعال 
در درمــان این بیماری شــامل شــرکتی، قــراردادی، 
پیمانی و رســمی زیرپوشــش دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد ماهانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال غیر از حقوق  ثابت 
خود مشمول پرداخت انگیزشی شــده اند. وی ادامه 
داد: تمامی تعهدات مرتبط با مطالبات مالی و حقوق 
و مزایای پرستاران در حیطه مسئولیت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد عملیاتی شده است. وی گفت: برخی 
مطالبات پرستاران در سطح ملی مطرح است و در حوزه 
مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیست. صالح 
مقدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری و 
استخدام پرستاران شرکتی را از جمله مطالبات آنان 
بیان کرد و ادامــه داد: تصمیم گیری بــرای اجرای آن 
خارج از حیطه مسئولیت های دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد است.

کلنگ احداث خانه هالل روستایی 
در نیشابور زده شد 

شــجاعی مهر- مراســم کلنگ زنی  خانه تخصصی 
هــالل روســتایی در نیشــابور بــا حضــور مدیرعامــل 
جمعیت هالل احمر اســتان و مســئوالن شهرســتان 
نیشابور در روستای آهوان برگزار شد.رئیس جمعیت 
هالل احمــر نیشــابور در این بــاره گفــت: همزمان با 
والدت با ســعادت حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
و بــا توجه بــه اهمیــت تشــکیل خانــه های هــالل در 
بخش هــای مختلف شهرســتان بــرای پاســخ گویی 
مطلوب تــر و به موقــع  در زمــان بــروز حــوادث اولین 
خانــه هــالل روســتایی در کشــور که مخصــوص این 
 کاربری ساخته می شود در نیشــابور کلنگ زنی شد.
اسماعیل شــاه بیکی افزود: در این مراسم  همچنین 
به طور همزمان خانه های هالل روســتاهای عبدا... 
گیو، گلبو ، اردوغش ، حمیدآبــاد، فرخک ، حریم آباد، 
محمود آبــاد فضل  و آهــوان که در ســاختمان هایی از 
پیش ساخته شده و کاربری های دیگر داشتند افتتاح  و 

احکام سرپرستان خانه های هالل اعطا شد.

اخبار

اقتصادی 

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
استان خبر داد :

 مصرف ۱/۱ میلیاردی سوخت 
در بهار امسال 

مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده هــای نفتی منطقه 
اســتان گفــت: طــی ســه مــاه نخســت امســال یــک 
میلیارد و۱۰۰ هزار لیتــر انواع فــراورده نفتی در این 
منطقه توزیع شــده که نسبت به مدت مشــابه پارسال 
کاهش یافته اســت.علی اصغر اصغری بــه ایرنا گفت: 
از این میزان بیشــترین فراورده ها به بنزین و ســوخت 
هواپیما مربوط می شود که در خردادماه پرداخت شده 
است. وی ادامه داد: بیشترین میزان توزیع نفت سفید 
در فروردین ماه و بیشترین میزان توزیع گاز مایع، نفت 
گاز و نفت کوره در اردیبهشت ماه بوده است و درمجموع 
مصرف فراورده های نفتی در منطقه نسبت به پارسال 

۱۰ درصد کاهش یافته است.

 پایان کار دومین جشنواره ملی
» فرهنگ کارآفرینی بانوان، خدمت 

و خودکفایی خانواده« 
دومین جشــنواره ملی »فرهنگ کارآفرینــی بانوان، 
خدمــت و خودکفایــی خانــواده « روز پنــج شــنبه در 
بــاغ اردوگاه خاتون مشــهد بــا رعایت پروتــکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی،  به میزبانی مرکز 
امور بانوان و خانواده آســتان قــدس رضوی با حضور 
تعدادی از مدیران فرهنگی و  با انتخاب بانوان برتر در 
حوزه کارآفرینی به کار خود پایان داد. این جشنواره 
مختص بانوان خالق در حوزه کارآفرینی بوده است. 
شایان ذکراست،  داوری مرحله نهایی جشنواره طی 
روزهای یازدهم و دوازدهم تیر ماه با حضور ۳۲ بانوی 
فعال در حوزه کارآفرینی از سراسر کشور برگزار شد.

اخبار

گوناگون

ادامه خبر  » واکنش رئیس و عضو شورای 
شهر مشهد به استعفای معاون شهردار«

... گویــا اصولگرایــان و تعامل گرایــان و جماعــت 
هواشناس، زرهی نامرئی دارند که حتی نوک پیکان 
نظارت را در ســال94 منحرف می کند و بسته شــدن 
قرارداد مســتقیم و خالف قانوِن بعضی افراد خاص را 
در شهرداری نادیده می گیرد. انگار فقط باید مدیرانی 
که جسورند، کار تازه می کنند، کارشان را بلدند، فقط و 
فقط، این ها باید به داوری گذاشته شوند. تعامل، مسیر 
خوبی اســت. اما گویا در این شــهر، جواب نمی دهد. 
بخشی از دوستان همراه ما در این سه سال، به تعامل 
روی آوردند. اما دیدیم نتیجه آن را. ما اصالح طلبیم و 
اصالح طلبی تاوان دارد... شهریار آل شیخ و همه یاران 
جوانی که چند ماهی است در کنار خود نداریم شان و 
به اجبار از مجموعه رفته اند، همگی تاوان اصالح اند. 

مهم این است که سرشان باالست.«

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر خبر داد:

احتمال کاهش ساعت کاری 
حمل ونقل عمومی مشهد

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
شــهر مشــهد گفت: با توجه بــه آلودگی بــاالی مترو، 
نظر شــخصی ام تعطیلی مجدد قطار شهری است اما 
احتماال ساعت کاری ناوگان حمل ونقل عمومی مشهد 
محدود شــود. بهاروند در گفت وگــو با ایســنا، افزود: 
نظرشــخصی ام این اســت کــه ســاعات کاری ناوگان 
حمل ونقل عمومی را همچون گذشته محدود کنیم. به 
احتمال زیاد حداقل کاری که می توان انجام داد ساعت 
کاری اتوبوس و مترو را محدود کنیم تا فقط افراد شاغل 

بتوانند از آن   استفاده کنند.

 جمع آوری انشعابات غیرمجاز 
در روستای کته شمشیر فریمان 

 اصغــری-  روســتای پنــج هزار نفــری کته شمشــیر 
قلندرآباد فریمان چندین سال است که در فصول گرم 
سال با مشــکل کمبود آب روبه رو می شود. رئیس آب 
و فاضالب فریمان به خراسان رضوی گفت: متأسفانه 
وجود هفت هزارراس دام سبک، هزار رأس دام سنگین 
و کشت گل ختمی در منازل این روستا موجب شده که 
روستاییان به خصوص در فصل تابستان با کمبود آب 
مواجه شوند. موســی رضایی گفت: به منظور کاهش 
هدررفت آب و برخورد با انشعابات غیر مجاز تیم گشت 
ویژه آب این اداره با حضور در مجتمع های روستایی و 
کشف انشعابات غیر مجاز و برخورد و قطع انشعابات پر 
مصرف و غیر متعارف، کمک شایانی به جبران کمبود 
آب در این روســتا کــرد. رضایــی افزود: با اجــرای این 
طرح فقط در مرحله اول در روستای کته شمشیر، ۳5 
انشعاب غیرمجاز آب مسدود و جمع آوری و ۲۰ انشعاب 
پرمصرف و نامتعارف نیز شناسایی شد ومالکان آن ها 

تذکر گرفتند.
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نمازجمعه

شعبانی 

امام جمعه تربت حیدریــه گفت: مردمی بودن 
دستگاه قضا به رعایت حق و اجرای ُمّر قانون  و 
مبارزه با فساد است و باید مفسدان اقتصادی 
در جامعه حقیر و ذلیل شوند و وابستگی آن ها 
به جناح و شــخصی نباید در عزم راسخ قاضی 
تاثیر گذار باشــد.به گزارش خراسان رضوی، 
حجت االسالم محمدرضا عصمتی، امام جمعه 
تربت حیدریه در آیین خطبه های این هفته نماز 
جمعه اظهار کرد: نظام اسالمی همچنان که با 
حضور مردم در صحنه به وجود آمد، اکنون هم با 
حضور مردم ادامه دارد زیرا مردمی بودن، عامل 
بقای نظام است.وی تصریح کرد: مردمی بودن 
مســئوالن و افراد در جاهــای مختلف متفاوت 
است و گاهی شــخصی روحانی، امام جماعت  
یا امام جمعه اســت و مشــکالت مردم را گوش  
و بــرای مــردم وظایفشــان را تبیین مــی کند، 
اما مردمی بــودن مســئوالن اجرایــی خدمت 
مجاهدانه و شبانه روزی با برنامه های علمی در 
خدمت رسانی به مردم است، خدمتی که مردم 
صداقــت و جهاد و خدمت گزاری مســئوالن را 
ببینند، آن گاه اعتمادشان به مسئوالن بیشتر 
از گذشته خواهد بود.عصمتی با اشاره به جمله 
مقام معظم رهبری که دست مفسدان باید قطع 
شود، گفت: این به آن معنی نیست که دست فرد 
مفسد قطع شــود، بلکه دســتگاه قضا با اقتدار 
خود باید کاری بکند که بعد از رسیدگی کامل 
به پرونده مفســدان اقتصادی بدون وابستگی 
به شــخص و جناح خاصی، مفسدان در جامعه 

حقیر و ذلیل شوند.
عصمتی بیان کــرد: اکنون این مبــارزه به اوج 
خود رســیده و مردم مطالبه دارنــد این مبارزه 
مســتمر باشــد تا آرامــش در کشــور همچنان 
حکمفرما باشد و مردم به نظام قضایی امیدوار 
باشند.خطیب جمعه تربت حیدریه ادامه داد: 
حرکت ها در نظام اسالمی فراز و نشیب داشته 
و در بعضی مواقع عملکرد مناســبی نبوده اما 
هر جا که با روحیه جهادی و انقالبی حضور پیدا 
کردیم موفقیت فراوانی به دست آمده است.وی 
تصریح کرد: برخی افراد نواقص را ممکن است 

به نظام نســبت دهند و این خودش شروع یک 
فتنه اســت، زیرا  امت بیدار می داند آن چه که 
جامعه اسالمی دارد از امامت جامعه اسالمی 
اســت چرا که اســاس و رکن رکین اســالم که 
بالندگی آن را تضمین می کند امامت و والیت 
جامعه اسالمی اســت.وی اظهار کرد: امنیت 
امت اسالمی در سایه حاکمیت والیت و امامت 
است و اجرای احکام حدود الهی با امامت است 
زیرا در نظام طاغوت اسالم بالندگی و رشد پیدا 
نمی کند.وی تاکید کرد: امروز در منطقه حرف 
اول را جمهوری اسالمی می زند و در بسیاری 
از عرصه ها رشد چشــمگیری داشتیم و این در 
سایه والیتمداری و والیت پذیری امت اسالمی 

محقق شده است.
داورزنی -حجت االســالم جــواد علــی زاده  
امام جمعه داورزن گفت:در این شرایط ویژه که 
کشور با مشکالت اقتصادی درگیر است عده ای 
با سوءاســتفاده از این فرصت با وجــود این که 
خودشان و دوستان شان در بخش زیادی از این 
نابه سامانی ها نقش دارند می خواهند از خیمه 

انقالب انتقام بگیرند.
نشتیفانی - حجت  االسالم والمسلمین زاهدی 
امام جمعه شهرســتان باخرز با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در هفته گذشته گفت: ایشان 
در سخنانشان  بر جدی گرفتن ویروس منحوس 
کرونا تاکید فرمودند اما با عوض شــدن رویکرد 
برخی مردم و مســئوالن متاسفانه اوضاع کمی 
متفاوت  تر شده است. مسئله رعایت پروتکل های 

بهداشتی، خواســته مقام معظم رهبری از همه 
ماست و باید آن را جدی بگیریم.حجت االسالم 
والمســلمین زاهدی افزود: اگر کسی بخواهد 
مراسم ازدواج خود را  برگزارکند می تواند بدون 
گرفتن  مراســم و دعوت عده ای فراوان از مردم 
این کار را انجام دهد  تا خدای نکرده در این ایام، 

جان کسی به خطر نیفتد.
 اصغری- حجت االســالم  سیدمهدی معلمی 
امام جمعه شهرستان فریمان  با اشاره به مسئله 
گرانی که همه مردم را درگیر خود کرده اســت 
گفت: بدترین و مهلک ترین ســم برای اقتصاد ، 
بی ثباتی آن است و متأسفانه در بازارهای مختلف 
مشاهده می شــود و بی انضباطی پولی و مالی 
بانک مرکزی ، علل روانــی ،احتکارخانگی و... 
برخی از عوامل این بحران های اقتصادی است.

اظهاراتــش  از  دیگــری  دربخــش  وی 
گفت:متأسفانه امسال به دلیل شیوع بیماری 
منحــوس کرونا، مــردم متدیــن و والیــی ایران 
نتوانستند آن طور که باید و شاید عشق و عالقه 
خــود را در مجالــس شــادی و مولــودی ابــراز 
کنند، اما کمک هایی  در همین روزها  به مردم 
نیازمند  شــد و صدها بسته معیشــتی به همت 
خیران عزیز در دهه کرامت تهیه و توزیع شد که 

بسیار ستودنی است.
صفری-حجت االســالم حســن صادقی امام 
جمعه شهرستان گناباد گفت : یکی از معضالتی 
که به شدت مردم را تحت فشار قرار داده مشکل 
گرانی سرســام آور و لجام گســیخته است که از 

مسئوالن امر و دولت  انتظار می رود برای کنترل 
قیمت ها چاره اندیشی کنند .

حجت االســالم حســن صادقی درخطبه های 
نماز جمعه افزود : در شهرستان گناباد برخی از 
کاال ها از قبیل تره بارنسبت به شهر های مجاور 
گران تر است. از ریاست کل دادگستری خراسان 
رضوی در خواست می شود  به منظورسر و سامان 
دادن به قیمت ها هر چه زودتر برای تعیین و اعزام 
مسئول تعزیرات مستقل و ساکن در شهرستان 

گناباد دستور الزم را صادر فرمایند . 
کالتــه- حجت االســالم مقیســه  امــام جمعه 
ســبزوار با اشــاره به روند افزایش بیماری کرونا 
گفــت: شــهروندان بــا رعایــت فاصله گــذاری 
اجتماعــی، مقــررات بهداشــتی و اســتفاده 

از  ماسک ویروس کرونا را جدی بگیرند . 
محمودی-حجت االسالم محمد بختیاری امام 
جمعه سرخس در خطبه های این هفته با بیان 
این که اصل تحول قضایی کار بســیار مقدسی 
اســت ولی دشــواری هایــی نیــز دارد گفت:در 
این اقدام جهادی ســه گروه نمی توانند همراه 
نظــام باشــند ،اول تنبــل هــا کــه حوصلــه کار 
جهادی  ندارند چرا که بایــد کار مضاعف انجام 
دهند. دوم کســانی که از ایــن وضعیت موجود 
بدون تحول ســود می برند وســوم دشمنان که 
مخالف حرکت های اصالحی نظام هستند واین 
ها با سیاه نمایی ها ،بدبینی ها و.....نظام را متهم 
می کنند تا به اهداف وعقیده خود برسند. حجت 
االســالم محمد بختیاری با اشــاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری در خصــوص احقاق حقوق 
عامه ومبارزه با فســاد کــه از مهم تریــن وظایف 
قوه قضاییه است افزود: باید دادستان ها بدون 
دادخواســت در هر کجا که حقوق مردم تضییع 

شده ورود کنند.
ملکی-حجت االســالم ســید قاســم دهقانی 
امام جمعه شهرســتان خوشــاب  گفت :من از  
نمایندگان مجلس تقاضا می کنم  قوانین دست 
و پا گیری را که باعث بسته شدن  دست مدیران و 

کشاورزان شده است، اصالح کنند.
خطیــب جمعــه خوشــاب بــا درخواســت از 
نمایندگان مجلس افزود: در سال جهش تولید 
برخی قوانینی را که  باعث  پــاس کاری مردم از 

ادارات مختلف می شود اصالح کنند.

مردمی بودن دستگاه قضا در مبارزه با فساد است 

 نشت گاز، یک واحد مسکونی
 در فریمان را تخریب کرد 

اصغری-نشــت گاز باعــث تخریــب کامــل یــک واحــد 
مسکونی در روستای کاریزحاج محمدجان سفیدسنگ 
فریمــان شــد. شــهردار سفیدســنگ گفــت: یــک واحد 
مسکونی در روســتای کاریز حاج محمدجان بر اثر نشت 
گاز تخریب شــد. یدا... روحی افزود: در این حادثه واحد 
مســکونی به صورت کامل تخریب شــد، اما خوشبختانه 

خسارت جانی در پی نداشت.

حادثه واژگونی سمند یک قربانی گرفت 
ایشان زاده- رئیس هالل احمر قوچان گفت: درحادثه 
واژگونی یک دســتگاه خودروی ســمند ، یک سرنشین 
درصحنــه جان باخــت. برازنــده افــزود: عوامــل پایگاه 
امدادی شــهید کالهدوز به محل حادثه درکیلومتر۳5 
محور قوچــان -ســبزوار ، محدوده روســتای بــش آقاچ  
اعزام شــدند  کــه   پــس از اقدامــات رهاســازی وخارج 
کردن افراد ازداخل خودرو، فرد فوت شده به نیروهای 
انتظامی تحویل ودیگرسرنشین مصدوم به بیمارستان 

منتقل  شد.

 قصاب متخلف سبزواری
 به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد 

کالته-رئیــس دام پزشــکی ســبزوار از محکومیــت قصــاب 
متخلف به ســه مــاه حبــس تعزیــری در این شهرســتان خبر 
داد. دکتر ولی ا... جغتایــی در گفت وگو با خراســان رضوی 
گفت: در بازرسی اکیپ گشــت نظارت بهداشتی این شبکه 
از مراکــز عرضــه فــراورده های خــام دامــی در یــک قصابی 
مقدار ۱۱کیلوگرم گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده فاسد 

و غیرقابل مصرف کشف وضبط شد. وی افزود: پرونده تخلف 
بهداشــتی متصدی آن واحد قصابی از طریق مراجع قضایی 
مورد پیگیری قرار گرفت ونامبرده به استناد مواد۱و۲ قانون 
مواد خوردنی و آشامیدنی به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

زن 32 ساله در استخر ذخیره آب 
کشاورزی غرق شد 

شجاعی مهر-  مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری نیشابور گفت: در ساعت ۲ بامداد روز جمعه 
غرق شدن بانویی ۳۲ ساله دریک بند خاکی واقع در باغی از 

اراضی روستای حمید آباد به سامانه ۱۲5 اعالم شد.
ســید مهدی حســینی افزود: بااعالم این حادثه یــک تیم از 
نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند و مشاهده کردند 
که جســد این خانم در داخل بند خاکی به مســاحت حدود 
5۰۰ متر روی آب قرار دارد که با توجه به پایین بودن سطح 
آب  نجاتگران با اســتفاده از طناب از لبــه آبگیر پایین رفتند 
و جســد را باال کشــیدند. وی با بیان این که علت این حادثه 
از ســوی پلیس آگاهی در دست بررسی اســت افزود:  با این 
که مالک اظهار کرده این اســتخر مجوز دارد  ولی هیچ گونه 

حصار و فنس کشی در اطراف آن وجود نداشته است.

امام جمعه تربت حیدریه: 

صفری- معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
رضوی گفت: هشت طرح اقتصادی با سرمایه گذاری چهار هزار و 
8۳۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 4۷۶ نفر ذیل الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی - فرهنگی در شهرستان گناباد در حال اجراست. 
رسولیان در حاشیه بازدید از طرح های شهرستان گناباد به مناسبت 
روز ملی صنعت و معدن افزود : طرح توســعه شرکت فراورده های 
دیرگداز با حجم سرمایه گذاری هزار و 4۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت 
تولید ســاالنه ۲ هزار تن آجر و جرم نسوز در دســت اجراست. وی 
گفت: این طرح جزو طرح های سرمایه گذاری تفاهم نامه همکاری 
اقتصادی در چارچوب طرح مثلث توســعه اقتصــادی و فرهنگی 
گناباد است که هم اکنون با پیشــرفت ۶5 درصد به عنوان یکی از 
بزرگ ترین طرح های ناتمام صنعتی شهرستان با کاربرد ویژه در 
صنایع فوالد و سیمان با همت مدیران و کارگران این شرکت اجرا 
می شود. معاون استاندار خراسان رضوی افزود: با تکمیل این طرح 

ظرفیت تولید شرکت ساالنه از ۳۰ هزار تن به 5۰ هزار تن آجر و جرم 
نسوز خواهد رسید و میزان اشتغال از ۱45 نفر به ۲۰۰ نفر افزایش 
خواهد یافت. وی تصریح کرد: سایر طرح ها نیز در حوزه تولید مالت 
نسوز و آجر نسوز، ماسه ریخته گری سیلیس و پودر میکروسیلیکا، 
تولید فروسیلیس و شمش منیزیم، تولید نشاسته، گلوتن و گلوکز، 

خوراک آبزیان و پودر بنتونیت هستند. 
رســولیان ادامــه داد: در اجــرای طرح مثلــث توســعه اقتصادی، 
فرهنگی تاکنون ۲۲۱ معین اقتصاد مقاومتی در این استان تعیین 
شده که ۷۰ معین دیگر تا پایان سال به این تعداد افزوده می شود. 
وی گفت: تاکنون هزار و ۲۰۱ تفاهم نامه با سرمایه گذاری ۱98 
هزار و ۳۰5 میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۲۰5 هزا ر  و  8۷۷ 
نفر در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی استان  امضا 
شــده اســت.  وی افزود: گناباد از مزایای باالی ســرمایه گذاری با 
سود و منافع اقتصادی بسیار برخوردار است و  همچنین  با توجه به 

وجود مواد اولیه دارای ظرفیت مناسب برای گندله سازی و تولید 
کنســانتره معدنی و صنایع وابســته و احیا و ذوب صنایع فوالدی 
است و پیگیری هایی برای اجرای طرح های شاخص به این منظور 
در سطح ملی در دست انجام است. وی ادامه داد: اتحاد و همدلی 
و پیگیری های مســتمر مســئوالن اجرایی گنابــاد از خصوصیات 
شاخصی است که بستر جذب سرمایه گذار را هموار می کند. وی 
گفت: جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی 
در گناباد ۱۳ مصوبه بــرای رفع تنگناهــای بخش های صنعتی و 
معدنی، کشاورزی، تکمیل و توسعه زیرساخت های شهرک های 
صنعتی داشــت. رســولیان افزود: صنایع معدنی فروســیلیس از 
جمله مزیت های سرمایه گذاری در گناباد است و در مجموع هشت 
هزار و 5۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه آن هزینه  و با تحقق 
این مهم برای 85۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد می  شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : 

8 طرح سرمایه گذاری ذیل مثلث توسعه اقتصادی در گناباد در حال اجراست



آب و هوا

مشهدامروز
1731

تایباد
2132

تربت جام
1932

تربت حیدریه
1732

قوچان
1228

درگز
1933

نیشابور
1533

کاشمر
1736

گناباد
1735

سبزوار
1736

اخبار

گزارش جلسه

در جلسه معارفه هیئت مدیره خانه 
مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 

مطرح شد: 

پیگیری مشکالت اهالی 
رسانه استان در سطح ملی 
مراســم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره 
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 
برگزار شــد. به گزارش روابــط عمومی خانه 
مطبوعات استان، در این مراسم رئیس هیئت 
مدیره جدید خانه مطبوعات گفت: مسئوالن 
استان باید نگاه جدی تری به خانه مطبوعات 
و رســانه های خراســان رضوی به عنوان یک 
ظرفیت مهم اســتان داشــته باشــند. محمد 
سعید احدیان که مسئولیت دستیار سیاسی و 
رسانه ای رئیس مجلس شورای اسالمی را هم 
بر عهده دارد، ادامه داد : پذیرش مسئولیت در 
خانه مطبوعات اســتان، وظیفه ای در سطح 
ملی بود که دوستان احســاس کردند باید بر 
دوش من بگذارند به همین دلیــل این کار را 
پذیرفتم و بلندگو و پیگیری کننده مشکالت 

اهالی رسانه در سطح ملی خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان نیز 
گفت: اســتان خراســان رضوی از استان های 
پیشتاز در میزان اعالم نامزدی و مشارکت اعضا 
در انتخابات اخیر خانه های مطبوعات استان ها 
بود و جز این نیز از خراسان رضوی انتظار نمی 
رود. »جعفــر مروارید« افــزود: خانه مطبوعات 
ورسانه های استان، نیازمند تحوالتی در دوره 
جدید هیئت مدیره است که یکی از آن ها تحول 
در حوزه مخاطب است و رسانه های استان به 

توسعه مخاطبان خود نیاز دارند.
رئیس هیئت مدیره ســابق خانــه مطبوعات 
نیز به بیــان برخــی اقدامــات هیئــت مدیره 
پیشــین در حــوزه تامین مســائل معیشــتی 
خبرنگاران پرداخت. »ســید جالل فیاضی« 
افــزود: در دوره ســابق، تــالش شــد در باره 
خبرنــگاران،  مســکن  جملــه  از  مســائلی 
اقداماتی انجام شود که این تالش ها با توجه 
به کمبــود نقدینگی هــا، نتایج قابــل قبولی 
نداشــت. »حســینعلی آریانــی« مدیر ســابق 
خانه مطبوعات و رســانه های اســتان نیز در 
سخنان کوتاهی گزارشــی از اقدامات انجام 
شده در دوره گذشته ارائه کرد. همچنین در 
این مراسم »افشین تحفه گر« معاون فرهنگی 
و مطبوعاتــی اداره کل ارشــاد گزارشــی از 
روند برگــزاری نهمیــن دوره انتخابات خانه 
مطبوعات و رســانه های اســتان ارائــه کرد و 
گفت: ۸۱ درصــد از اعضــای خانــه، در این 
انتخابات شــرکت کردنــد. در بخش دیگری 
از ایــن مراســم، »عبــاس محمدیــان« رئیس 
ســازمان بســیج رســانه اســتان با اشــاره به 
مســائلی از جملــه تشــکیل صندوق رســانه 
های اســتان و لــزوم پیگیــری موضــوع بیمه 
خبرنــگاران خاطرنشــان کــرد: در موضــوع 
آمــوزش بــرای کادرســازی در رســانه هــای 
استان نیز الزم است فعالیت هایی انجام شود 
تا خأل کادرســازی برای جبهه رسانه ای تراز 
انقالب برطرف شود. وی همچنین خواستار 
توجه بیشــتر به رســانه های فضای مجازی و 
شناسنامه دار شدن فعاالن در عرصه فضای 

مجازی شد.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های 	 
خراسان رضوی انتخاب شد

همچنین روز گذشته ســومین جلسه هیئت 
مدیره خانه مطبوعات و رســانه های اســتان 
خراســان رضوی برگزار و از بیــن نامزدهای 
منتخــب هیئــت مدیــره بــرای تصــدی ایــن 
مســئولیت، بــا رای گیــری دو مرحلــه ای، 
»مجتبــی محمــودی« به عنــوان مدیــر خانه 
انتخاب شــد. همچنین در ادامه این جلســه 
»محمد جواد رنجبــر« به عنــوان مدیر روابط 
عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان 
خراسان رضوی و » محمدجمال رستم زاده« 

به عنوان سخنگوی خانه انتخاب شدند.

گزارش خبری

زیارت امام رضا)ع( به نیابت از شهدای موسسه خراسان
جمعــی از اعضــای کانــون بســیج رســانه موسســه فرهنگــی هنری 
خراســان، به مناســبت والدت امام رضا)ع( و به نیابت از شهیدان این 
موسسه، »جواد جهانی«، »سید محمود سیدی« و »محمدرضا امانی« 
به زیارت حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشــرف شــدند. در این برنامه، 

شــرکت کنندگان در مراســم، ضمن زیارت بــارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( و ذکر توســل بــه اهل بیت عصمــت و طهارت)ع(، بازگشــت 
سالمت به جامعه و افتخار مجدد میزبانی از خیل زائران امام رضا)ع( 

را از درگاه ایزد متعال مسئلت کردند.

گوناگون

وزیر راه و شهرسازی : 

راه آهن خواف- هرات آبان ماه 
به بهره برداری می رسد  

 وزیر راه و شهرسازی، گفت: راه آهن خواف 
– هرات آبان ماه به بهره برداری می رسد.به 
گزارش صدا و سیما، محمد اسالمی افزود: 
بخشــی از راه آهن خواف به هرات با سرمایه 
گذاری ایران و بخش دیگر آن به وسیله دولت 
افغانستان احداث می شود و بخش مربوط به 
ایران رو به اتمام است.وی طول این راه آهن 
از لب مرز تا شهرستان خواف را ۶۶ کیلومتر 
اعالم کرد و گفــت: اهمیت این طــرح در آن 
است که راه آهن افغانستان متولد می شود و 
از این طریق به شبکه سراسری ایران و سایر 
نقــاط جهــان متصــل خواهد شد.اســالمی 
افزود: در بحــث ترانزیت، راه هــای متنوعی 
مانند کریدور شمال – جنوب و کریدور شرق 
به غــرب داریم و عبــور از خاک افغانســتان و 
سرمایه گذاری در افغانستان برای تجار ما و 

این کشور یک ضرورت است.

با حکم تولیت آستان قدس رضوی

»برادران«،  مدیر عالی حرم 
مطهر رضوی شد

مدیر مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس از 
انتصــاب »محمد مهدی بــرادران« بــه عنوان 
مدیرعالی حرم مطهر رضوی خبرداد. »مهدی 
رضوی کیا« در گفت و گو با فارس اظهار کرد: 
محمد مهــدی برادران با حکم تولیت آســتان 
قدس رضوی به عنوان مدیر عالی حرم مطهر 
رضــوی منصــوب شــد. بــرادران پــس از این 
انتصاب با انتشار پستی در اینستاگرام، ضمن 
تقدیر از اعتماد تولیت آســتان قدس نوشــت 
: »اســتمرار و ارتقــای کیفــی خدمــات فعلی 
بــه زائــران در عرصه هــای تبلیغــی، رفاهی و 
کالبــدی با رویکــرد مدیریــت یکپارچــه حرم 
مطهر رضوی، نیاز بــه حمایت معنوی و مادی 
بیشــتر همــه ارادتمنــدان حضــرت رضا)ع( 
دارد.«همچنین بــه گزارش تســنیم، با حکم 
حجت االسالم »مروی«، رنگرز جدی به عنوان 
رئیس دفتر جدیــد تولیت و مخبــر دزفولی به 
عنوان مشــاور علمی و فرهنگی آستان قدس 

رضوی منصوب شدند.

با حضور تعدادی از اعضای موسسه 
خیریه خادمان حضرت علی بن 

ابیطالب)ع(  انجام شد 

 کلنگ زنی 3 آموزشگاه 
یک کالسه در 3 روستای 

محروم صالح آباد 
بهره مند/ روز گذشته خیران موسسه خیریه 
خادمان حضرت علی بن ابیطالب )ع( تهران 
با حضور در شهرستان محروم صالح آباد عازم 
سه روستای صعب العبور و مرزی عباس آباد، 
شــهرک محمد حاجی و ســیاخوله شدند و  با 
حضور آن ها کلنگ احداث  سه  آموزشگاه   یک 
کالسه در سه روســتای محروم صالح آباد زده 
شــد. به گــزارش  خراســان رضــوی ،رســول 
خــادم، کمیــل قاســمی،   امیــر توکلیــان و  
علیزاده از پهلوانان کشتی کشور در ششمین 
سفرشــان به شهرســتان صالــح آباد ایــن بار 
زمینه ســاز خوشــحالی مردم ســه روســتای 
عباس آباد، شهرک محمد حاجی و سیاخوله 
شــدند تا آن ها به زودی دیگر دغدغه کمبود 
فضــای آموزشــی نداشــته باشــند. یکی از 
پهلوانان حاضر در این مراسم گفت: امروز به 
نمایندگی از طرف موسســه خیریه خادمان 
حضرت علی بــن ابیطالب )ع( آمــده ایم تا با 
کلنگ زنــی احداث ســه آموزشــگاه، هر چه 
زودتــر این مدارس بــه بهره برداری برســد و 
دانــش آموزان این روســتاها مشــکل نبود یا 
کمبود فضای آموزشی نداشته باشند.کمیل 
قاســمی افزود: افتخار می کنیم که بتوانیم 
نیازهــای رفاهی و آموزشــی دانــش آموزان 
روستاهای محروم شهرســتان مرزی صالح 
آباد را برطرف کنیم و اهداف موسسه خیریه 

نیز همین موضوع است.
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مسعود حمیدی/ رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با 
اشــاره به وصول ۸۶7 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در استان 
در ســه ماه امســال گفت: این میزان وصول درآمد 3۸ درصد کمتر 
از میزان هدف گذاری این فصل بوده اســت. رضا جمشیدی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در گفت وگو با خراسان رضوی 
در خصوص آخریــن وضعیت بودجه ای اســتان در ســال 99 اظهار 
کرد: مجموع درآمدهای وصول شده در ســه ماه اول امسال معادل 
۸۶7 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱7.5 درصــد رشــد را نشــان می دهد اما نســبت بــه هدف گذاری 
انجام شــده عدم تحقق 3۸ درصدی داشته اســت.وی افزود: البته 
باید در نظر داشته باشیم حدود 90 درصد درآمدهای استان در قالب 
مالیات ها محقق می شــود که بخش عمده آن در تابستان و از طریق 
اظهارنامه های مالیاتی محقق  و بخش دیگری نیز در ماه های پایانی 
سال وصول می شود. عالوه بر این افزایش ۱7 درصدی نسبت به سال 
گذشته، در سال گذشته هم نسبت به سال قبل تر وجود داشته است. 
بااین حال می توان گفت یک سوم درآمدهایی که باید در سه ماه وصول 
می شد، محقق نشده است.رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان درباره تخصیص اعتبارات عمرانی اســتان طی امســال نیز 
اظهار کرد: 70 درصد اعتبارات استانی خراسان رضوی در سه ماه 
تخصیص یافته  اســت، تخصیــص اعتبــارات 3 درصد ســهم نفت و 
گاز استان در ســه ماه امســال صفر بوده و اعتبارات تکمیل راه های 
روستایی استان تخصیص 70 درصدی داشته است.وی ادامه داد: 
اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور تخصیص 20 درصدی 
آن ابالغ شده است، اعتبارات طرح های ملی استانی شده حدود ۶0 

درصد  در سه ماه اول امسال تخصیص یافته است.

تخصیص 34 درصدی بودجه عمرانی استان در 3 ماه	 
جمشیدی گفت: به طور میانگین میزان تخصیص اعتبارات عمرانی 
استان در سه ماه امسال 34 درصد بوده است. این درصد تخصیص 
در حالی است که میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال 
9۸، در پایان ســال حدود 44 درصــد بوده اســت. هرچند به طور 
میانگین ما انتظار تخصیص 34 درصدی در سه ماه را نداشتیم و به 
این معنی نیست که در سه فصل بعدی ما همین میزان تخصیص را 
داشته باشیم. از سویی این درخواست همه استان ها بوده است که 
تخصیص ها در 3 ماه داده شود تا دستگاه ها تکلیف خود را بدانند و 
به برنامه ریزی های الزم و انجام مناقصه ها برای واگذاری پروژه ها 
اقدام کننــد. بنابراین ممکن اســت میزان تخصیص هــا در فصول 
بعدی بدین شــکل نباشــد اما به هرحال این میزان تخصیص عدد 

امیدوارکننده و خوبی است.وی افزود: همچنین تغییر قابل توجه 
دیگری که در تخصیص اعتبارات در ســه ماه امسال نسبت به سال 
گذشته اتفاق افتاده است ، تخصیص عمده اعتبارات به صورت نقد 
بود و با توجه به این که در سال گذشته تقریبًا ۱5 درصد تخصیص ها 
نقدی بوده اســت ، این موضوع نیز نقطه قوت دیگری در تخصیص 

اعتبارات در سه ماه امسال بوده است.

تغییرات بودجه ای 99	 
عالوه بر ایــن معاونــت برنامــه و بودجه ایــن ســازمان در خصوص 
تغییرات بودجه ای استان در قانون مصوب نسبت به الیحه بودجه 
99 اعالم کرد: اعتبارات هزینه ای خراســان رضوی در ســال 99 
مبلغ 7545 میلیارد ریال اســت که نســبت به الیحــه بودجه 4.۸ 
درصد کاهش یافته اســت. همچنین اعتبارات تملک دارایی های 
ســرمایه ای اســتان در قانــون بودجــه ســال 99 مبلــغ 23.404 
میلیارد ریال اســت که نســبت به ارقام الیحه بودجه ۸ دهم درصد 
افزایش یافته اســت. ایــن معاونت همچنیــن اعالم کرده اســت از 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای اســتانی، 3 درصد درآمد 
حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، اعتبارات 27 صدم درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده و اعتبارات طرح توســعه و تکمیل راه های 
روســتایی هرکدام ۱3 درصد کســر  و مبلغ ۶5۱ میلیــارد ریال به 
تبصره ۱9 و مبلغ ۱۱ میلیارد ریال برای بازارچه های مرزی استان 
اختصاص یافته است. اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات 
کشور، هم در بخش استانی وهم در بخش ملی وملی استانی بدون 
تغییر باقی مانده و اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده نیز 

3.2 درصد رشد نسبت به الیحه بودجه داشته است.

تحقق درآمدهای استان ۳۸ درصد عقب تر از برنامه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 90 درصد درآمدهای استان در قالب مالیات است و تا پایان سال فرصت تحقق دارد

استارت دوباره مهاجری با ماشین سازی
 ترابی/  رضا مهاجری مربی باســابقه مشــهدی 
پس از کش و قوس های فــراوان، دوباره به جمع 
سبزپوشان ماشین سازی پیوســت و از دیروز کار 
خود را با این تیم آغاز کرد.  به گزارش »خراســان 
رضوی« مهاجــری فصل جاری در تیم نســاجی 
مازندران با مشکالت زیادی روبه رو بود. جدای 
از بحث بیمــاری که داشــت، مشــکالت مالی و 
مالکیتی نســاجی خیلــی در رونــد عملکرد تیم 
تاثیر گــذار بــود  به حدی کــه مهاجــری چند بار 
 به دنبال اســتعفا بود و باالخره به خاطر شــرایط 
جســمانی اش از این تیــم مازندرانی جدا شــد و 

چند ماه به اســتراحت پرداخت تا این که دوباره 
هدایت تیم ماشین سازی تبریز را بر عهده گرفت. 
او ابتدای فصل در نقل و انتقاالت تیم تراکتور برای 
لیگ هجدهم نقش تاثیر گذاری داشت، اما سپس 
سرمربی تیم ماشین سازی شد .  در پایان فصل 
گذشته و پس از کسب جایگاه سیزدهمی، تبریز را 
ترک کرد و سرمربی نساجی شد، اما حاال دوباره به 
جمع سبزپوشان ماشینی آمده تا وضعیت این تیم 
را بهتر کند.مراســم معارفه رضا مهاجری دیروز 
برگزار شــد و او وعده داد که ماشین ســازی را به 
روزهای اوج برمی گرداند. حاال هواداران این تیم 
ریشه دار تبریزی از مهاجری انتظار دارند که عالوه 
بر نمایــش فوتبال زیبا، نتایج بهتری هم نســبت 
به گذشته کســب کند و دســتکم ماشین سازی 
را به رتبه تک رقمی گذشته برساند.شایان ذکر 
است تیم ماشین ســازی هم اکنون با 24 امتیاز 
در رده دهم جــدول رده بنــدی قرار گرفتــه و در 
هفته پیش رو دیدار حساسی خارج از خانه با نفت 

مسجدسلیمان دارد.

اخبار ورزشی

ســرمربی تیم فوتبال شــهرخودروی خراسان 
درباره بــازی این هفتــه تیم اش برابــر گل گهر 
سیرجان گفت: بعد از یک روز استراحت، برای 
شرایط بازی با گل گهر استارت زدیم. بازیکنان 
ما آماده هســتند و ان شــاءا... بــرای یک بازی 
خوب بــه ســیرجان می رویــم. گل گهــر در نیم 
فصل دوم متحول شده و تیم های آقای جاللی 
که اســتاد همه ما هســتند، بازی های خوبی را 
ارائه می کنند. به گزارش باشگاه شهرخودرو ، 
مجتبی سرآسیایی در پاسخ به این سوال که آیا 
شــهرخودرو مشــکل مالی دارد یا خیر؟ افزود: 
خدا را شکر هیچ مشکل مالی نداریم. بازیکنان 
و مربیان، 75 تــا ۸0 درصد پول قــرارداد خود 
را گرفته انــد،  اگر  حمیداوی صحبتــی درباره 
مشکالت کرد، نباید آن را با مسائل مالی اشتباه 
گرفت، چون صحبــت او در باره اصل تیمداری 
بخش خصوصی بوده که در شرایط امروز واقعا 

طاقت  فرساست.
وی اظهــار کــرد: واقعیــت این اســت کــه ما در 
ایران ساز و کاری نداریم که از بخش خصوصی 
حمایت کند و مثال کمک بهتــری به این بخش 
شــود. می بینیــم کــه متاســفانه در ســال های 

گذشته هر کسی آمده و با شرایط داخلی فوتبال 
ما مواجه شده، شــرایط این قدر برایش سخت 
می شود که می رود، چون ورودی ندارند. ما در 
شهرخودرو خوشبختانه چنین مشکلی نداریم، 
چــون حمیــداوی در بحث مدیریــت اقتصادی 
و فوتبالی یک مدیر قوی اســت کــه در این یک 
سال و نیم شرایطی را ایجاد کرده  تا تیم مشکل 
نداشــته باشــد، اما باز دخل و خــرج در فوتبال 
ایران بــه هم نمی خــورد و بایــد برای ســاختار 

فوتبال کشور فکر جدی کرد.
وی تصریــح کرد: همیشــه گفتــه ام که ســرباز 
فوتبــال خراســان و مردم مشــهد هســتم و هر 
کاری از دستم برآمده سعی کرده ام به درستی 
انجام دهم . سرآســیایی همچنین در پاســخ به 
صحبت های »لــوکا بوناچیچ« کــه ذوب آهن را 
مقابل شهرخودرو، بدشانس نامیده بود تاکید 
کرد: شــاید ما در پنالتی حریف خوش شــانس 
بودیــم، امــا ذوب آهن شــانس زیــادی آورد که 
گل های بیشــتری نخورد؛ توپی که مرادمند به 
تیرک دروازه زد، توپی که خلعتبری در مصاف 
تک به تک تبدیل به گل نکــرد و پنالتی که داور 

برای ما نگرفت.

سرمربی شهر خودرو :

آماده رویارویی با گل گهر سیرجان هستیم

 رقابت 20 شطرنج باز 
در بردسکن

علی نــوری/ یک دوره مســابقه شــطرنج ویژه 
بانوان گرامی داشت دهه کرامت در بردسکن 
برگــزار شــد. نایــب رئیــس هیئــت شــطرنج 
بردســکن گفت: در این دوره از مســابقات که 
به صورت تــک حذفی برگزار شــد، 20 بانوی 
شــرکت کننده با یکدیگر به رقابــت پرداختند 
و نفــرات اول تــا ســوم ایــن دوره از مســابقات 

مشخص شدند.
»آســیه بنائیان« به برنامه های تقویمی هیئت 
شطرنج بردسکن اشــاره کرد و افزود: تا پایان 
ســال برنامــه داریم کــه ماهانــه مســابقاتی از 
طریق فضای مجازی و در صورت مناسب بودن 
شرایط ناشی از ویروس کرونا به صورت چهره 
به چهره در فضای باز برگزار کنیم. وی از نبود 
مربی درجه یک و دو در شهرســتان خبر داد و 
اظهار کرد: در سطح پیشــرفته نیز متقاضیان 
زیادی در این رشته داریم که متاسفانه به دلیل 
نبود مربی درجــه یک و دو نمــی توانیم در این 

سطح فعالیت  بیشتری داشته باشیم.

 برگزاری همایش 
دوچرخه سواری در تربت جام

حقدادی/ رئیس عقیدتی سیاسی تیپ 3۸زرهی 
تربت جام گفت :به مناســبت گرامی داشت دهه 
مبارک کرامت و خجســته میالد با برکت حضرت 
ثامن الحجج علی بن موســی الرضا )ع( همایش 
دوچرخه ســواری در این شهرســتان برگزار شد. 
حجــت االســالم عالمــی افــزود: درایــن برنامــه 
ورزشــی شــرکت کنندگان در همایش دوچرخه 
ســواری با حمــل پرچــم متبرک امــام رضــا)ع( و 
بــا شــعار »ویــروس کرونا را شکســت مــی دهیم« 
مسیر ۱0کیلومتری رفت و برگشت از محل مزار 
شهدای گمنام )بوســتان معلم ( ،دانشــگاه آزاد و 
مزار شــهدای  تیــپ 3۸ زرهــی را رکاب زدند و با 
تجلیل از مقام شــامخ شــهیدان و نثار شاخه گل و 
قرائت آیات قرآن بر ادامه راه شــهدا  تاکید کردند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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