
حتی بانوان بدحجاب 
باید احساس کنند 

جامعه دینی پذیرای 
آن هاست

مهلت ۶  روزه برای 
رفع نواقص باند جدید 

گذرگاه خونین 

هیئت سازمان بازرسی 
در مجموعه شهرآرا 

مستقر شد

جزئیات انتخابات 
اسفند در استان

جوابیه شرکت گاز 
درباره قطع گاز 

 50مدرسه درفریمان
 و پاسخ خراسان

انتخاب اعضای  
حقیقی شورای عالی 

سیاست گذاری 
اصالح طلبان استان

دسته گل »مهربان« 
شهر خودرو  با  تغییر استراتژی 

 در یک قدمی صدر جدول 
قرار گرفت

تولیت آستان قدس با تاکید 
بر ضرورت بهره مندی همه 
بانوان از باغ اردوگاه خاتون:

در بازدید جانشین فرمانده 
پلیس راه  مطرح شد 

 سرپرست اداره کل
 بازرسی استان:

 در نشست خبری 
رئیس ستاد انتخابات 

خراسان رضوی مطرح شد

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان:

 آیت ا... علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه مشهد:

 سوخت نیروگاه توس
 پاک می شود 

 طرح منع پخش اعترافات متهمان 
ضد شفاف سازی است 
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افتتاح 205 پروژه 
صدا و سیمای 

خراسان رضوی

 صفحه2

 صفحه۷

 صفحه۵

 صفحه۷

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۶

۳

۵

مجوز افزایش 2۵ تا 42 درصدی 
قیمت نان در  نانوایی های دولتی 

تصویب شد

200 میلیارد اعتبار برای سامان دهی کشف رود 
 صفحه4

شهردار مشهد در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه احیای کشف رود  با   ۱۱ دستگاه اجرایی خبر داد:

نقشه راه بازسازی 

بافت فرسوده اطراف 

حرم نهایی شد

در جلسه ای با حضور وزیر راه  
استاندار و شهردار مشهد

  صفحه2

با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان و رئیس سازمان 
صداوسیما صورت گرفت

 صفحه2

نان دولتی 
در تنور 
گرانی 

 تهیه طرح تفصیلی جدید 

و آیین نامه تشخیص مصادیق 

حقوق مکتسبه تعیین تکلیف شد

ی
دار

هر
ش

ی 
سان

ع ر
ال

اط
اه 

یگ
 پا

س:
عک

Sat. Nov 9. 2019. No 4266
شنبه / 18 آبان  1398  / 11 ربیع االول 1441

8صفحه/  شماره 4266  / قیمت: 600 تومان

جشنواره »محصوالت و کسب و کارهای طیب« در مشهد برگزار می شود
اولین جشــنواره محصوالت و کســب و کارهای 

طیب با محوریت محصول نان برگزار می شود.
 »حســین زمانــی« مدیرعامــل شــرکت کیفیت 
رضوی در نشســت خبری این جشــنواره اظهار 
کرد: نشان »طیب« می تواند نمادی برای سبک 
زندگی اســامی وهمچنیــن  نوآوری های ما در 

انقاب اسامی   از این جنس باشد.

 به گزارش تســنیم، وی با اشــاره بــه اهداف این 
جشــنواره گفــت: هدف مــا برگــزاری مجموعه 
ای از جشــنواره هــای فصلی و دوره ای اســت و 
اولیــن جشــنواره را در زمینــه کســب و کار نان 
تعریف کرده ایم و از طریق آن هــا می خواهیم با 
فعاالن حوزه کسب و کار به سوی کیفیت مستمر 

حرکت کنیم.

خبر

اقتصاد

معامله ۱۱ هزار میلیارد ریال 
 سهم در بورس خراسان 

طی مهر98
دو میلیـون و ۸۱۳ هـزار سـهم بـه ارزش 
طـی  ریـال  میلیـارد   ۸۱۴ و  هـزار   ۱۱
مهرمـاه امسـال در بـورس اسـتان های 
شـمالی  خراسـان  و  رضـوی  خراسـان 

شـد.  معاملـه 
اسـتان های  بهـادار  اوراق  بـورس  مدیـر 
خراسان رضوی و خراسان شمالی در گفت 
و گو بـا ایرنـا این خبـر را اعـام و اظهـار کرد: 
متوسـط ارزش خریـد و فـروش روزانـه در 
بـورس ایـن اسـتان ها طـی ایـن مـدت ۵۶۲ 
میلیـارد و ۵۵۶ میلیـون ریال بود. »حسـین 
خریـداران  تعـداد  افـزود:  خدادوسـت« 
سـهم در بـورس طـی مهرمـاه امسـال ۳۷ 
هـزار و ۴۱۰ نفـر بودنـد و در ایـن مـدت ۶۱ 
کارگـزاری بـه عنـوان ایسـتگاه معاماتـی 

فعالیـت داشـتند. 



اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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برای اطالع مسئوالن

شهرداری

 لطفـا ورودی کوچـه هـای رضاشـهر بـه بولـوار 
خاقانـی را یکـی در میـان یـک طرفـه کنیـد؛ چـون 
ورودی کوچـه هـا کـم عـرض اسـت، ایـن رفـت و 
آمدهـا، دردسـرهایی بـرای اهالـی ایجـاد کـرده 

است.
  انتهای صیاد5۹، جنب پارک بازی کودکان، 
فضایی است که اهالی زباله می ریزند و محل رشد 
حشرات موذی، بوی ناخوشایند و تجمع معتادان 
شده است. خواهشمندم شهرداری اقدامی برای 

رفع این معضل انجام دهد.

پلیس راهور
  چرا مدتی است ثانیه شمار چراغ های قرمز 
سطح شهر خاموش است؟ این خاموشی، به  نظر 
و  ترافیک  شلوغی،  در  به سزایی  نقش  من، 

تصادفات دارد.
  ابوطالب 2۹ با توجه به وجود پمپ بنزین در 
به آن، محل رفت وآمد  انتهای خیابان مشرف 
خودروها و موتورهای زیادی است. تقاضای نصب 

و ایــجاد سرعت گیر داریم.
  از پلیس راهور خواهشمندیم در روزهای 
بارانی، چهارراه های پر ترافیک شهر را بیشتر و 
بهتر مدیریت کند. دوسه شب قبل، سه راه خیام 
قفل شد و هیچ افسری هم حضور نداشت و چراغ 

راهنما هم انگار مشکل پیدا کرده بود.
  لطفا در خصوص تردد بیش ازحد خودروها 
ازخیابان بعثت ۱4 که آسایش را از ساکنان سلب 

کرده است، کاری کنید.

شهرستان  ها
  من از اهالی روستای منزل آبادم. دهیاری و 
شوراها، کوچه های بن بست این روستا را آسفالت 
نمی کنند. ضمن این که خط اتوبوس 202 تا به 

منزل آباد برسد، پر و شلوغ می شود.  
   خواهشمند است گزارشی از توقف ساخت 
بیمارستان در گلبهار تهیه کنید چون ساخت آن از 

سه ماه پیش متوقف و رها شده است.
   لطفا گزارشی در خصوص افزایش بی رویه 
بنگاه های امالک در گلبهار تهیه کنید؛ مثل قارچ 
سبز می شوند در حالی که با کمبود شدید واحد 
تجاری و صنفی در گلبهار مواجه ایم. به محض 
ایجاد مجتمع های تجاری، بالفاصله واحدهایی 
در اختیار بنگاه های امالک قرار می گیرد و مردم 

از سایر صنوف محروم می شوند.

اخبار

در مراسمی با حضور شهردار و جمعی از اعضای 
شورای شهر

بولوار خاقانی به بولوار نماز وصل شد
پروژه »ادامه بولوار خاقانی تا بولوار نماز« در مراسمی 
با حضور شــهردار و جمعی از اعضای شــورای شــهر 
مشــهد افتتاح شــد. اجرای این پروژه بــار ترافیکی 
میدان جمهوری، بولوار پیروزی و میدان شهید کاوه 
را کاهش خواهد داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری، شهردار مشهد در این مراسم با بیان این 
که پیش از این، قول آغاز یا افتتاح یک پروژه عمرانی 
را در هر ماه داده بودیم، تصریح کرد: اکنون هر هفته 
یک پــروژه عمرانــی را افتتاح یــا آغاز خواهیــم کرد. 
محمدرضا کالیی افزود:  در نظر داریم در 4۳ هکتار از 
اراضی غرب بولوار خاقانی تا اراضی راه وشهرسازی 
در بولوار نماز، کمربند سبز و پارک مجهز و کاملی را 
ایجاد کنیم. وی با ابراز تشکر از همکاری آستان قدس 
رضوی در اجرای این پروژه، اظهارکرد: با همراهی و 
توافق آستان قدس رضوی در خصوص اراضی، شاهد 
توسعه فضای سبز این منطقه و تکمیل شبکه انتقال 
جداسازی آب شــرب از آب خام خواهیم بود. خلیل 
ا... کاظمــی معاون عمــران، حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: ادامه بولوار 
خاقانی به بولوار نماز به طول 500 متر و دارای مسیر 
ویژه دوچرخه و عابر پیاده است که با هزینه پنج میلیارد 

تومان به بهره برداری رسیده است.

سرپرست اداره کل بازرسی استان:

هیئت سازمان بازرسی در مجموعه 
شهرآرا مستقر شد

سرپرســت اداره کل بازرســی اســتان گفت: هیئت 
بازرســی و نظــارت اداره کل بازرســی در مجموعــه 
فرهنگی شهرآرا مستقر شد. محمد رضا میرزاده در 
گفت و گو با ایرنا افزود: استقرار این هیئت در موسسه 
شهرآرا بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده 
بازرسی کل استان صورت گرفته است و ارتباطی با 
بازداشــت های اخیر در این مجموعه ندارد. پیش از 
این رمارم عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در 
خصوص این بازداشت ها به ایرنا اعالم کرده بود: طبق 
اساسنامه، شهرآرا باید به عنوان یک روزنامه فعالیت 
و برای انتشــار تک تک ضمایم نیز مجوزهای الزم را 
دریافت می کرد که متاســفانه در سال های گذشته 
نوعی انحصار برای روزنامه شــهرآرا ایجاد و فعالیت 
های غیرمطبوعاتی به آن محول شد که شورای پنجم 
تالش کرد ایــن انحصارها  باطل شــود امــا در عمل 

همچنان انحصار باقی ماند.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

در جلسه ای با حضور وزیر راه، استاندار و شهردار مشهد 

نقشه راه بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم نهایی شد 
تهیه طرح تفصیلی جدید و آیین نامه تشخیص مصادیق حقوق مکتسبه تعیین تکلیف شد 

در جلســه ای با حضــور وزیر راه و شهرســازی، 
اســتاندار خراســان رضوی و شــهردار مشهد، 
نقشه راه بازسازی بافت فرســوده اطراف حرم 
مطهر رضــوی نهایی شــد. بــه گــزارش روابط 
عمومی استانداری، به منظور سرعت بخشیدن 
به اقدامات اجرایی در بافت پیرامون حرم مطهر 
امام رضا)ع( و رفع مشکالت ســرمایه گذاران 
در چارچــوب منویــات مقــام معظــم رهبری و 
الگوی هویتی اســالمی ایرانی بافت پیرامون 
حرم مطهــر، روز دوشــنبه جلســه ای با حضور 
محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی، علیرضا 
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، احمد 
یزدان پنــاه معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
استانداری و محمدرضا کالیی شهردار مشهد 

در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

شهرداری و وزارت راه و شهرسازی 	 
مسئول تهیه طرح تفصیلی جدید

اســتاندار دربــاره نتایــج این نشســت گفت: 
در این جلســه، بــا نقشــه راه بازســازی بافت 
پیرامون حرم مطهر توافق و مقرر شــد وزارت 
راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت 

مشــترک تــا پایان امســال بــرای تهیــه طرح 
تفصیلــی جدید با لحاظ مبانی شهرســازی و 
دغدغه های موجــود در بافــت پیرامون حرم 
مطهــر اقــدام کننــد و آن را در شــورای عالی 
شهرســازی و معمــاری به تصویب برســانند. 
رزم حســینی افزود: همچنین مقرر شد آیین 

نامــه تشــخیص مصادیــق حقوق مکتســبه و 
نحــوه برخــورد بــا آن، طــی دو هفته توســط 
استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان 

و شهرداری مشهد تهیه شود.
شایان ذکر است، اختالف نظرها درباره طرح 
های در نظر گرفته شده برای بازسازی بافت 
اطراف حرم رضوی طی ســال های گذشــته 
موجب بالتکلیفی در این زمینه شده بود. در 
نظر نگرفتــن حقوق مکتســبه در طرح جدید 
بازســازی بافت اطراف حرم یکی از نقدهای 
وارد شده توسط مدیریت شــهری مشهد بود 
که بــا پیگیری هــای انجام شــده و بر اســاس 
خبــر اعالمــی اســتاندار، ایــن بالتکلیفی با 
نهایی شدن نقشه راه بازسازی بافت فرسوده 

اطراف حرم رفع خواهد شد.

مجوز افزایش 25 تا 42 درصدی قیمت نان در نانوایی های دولتی تصویب شد

نان دولتی در تنور گرانی
نوید زنده روحیــان / طبق اطالعیــه اتحادیه صنف 

نانوایان مشهد و حومه، نرخ های جدید نان اعالم 
شــد که بر این اســاس، در نانوایی های یارانه ای 
این قیمت ها نسبت به سال گذشته تا 40 درصد 
افزایــش یافته اســت. بــرای اولین بار اســت که 
نانوایی های نیمــه یارانــه ای دارای نرخ مصوب 
می شوند و قیمت های تعیین شــده برای آن ها، 
پایین تــر از قیمت فعلی نان های عرضه شــده به 
مردم است. به گزارش »خراســان رضوی«، پس 
از هفته ها کش و قوس، کارگروه گندم، آرد و نان 
استان به دلیل آن چه افزایش هزینه  نانوایی ها و 
تغییر نکردن نرخ نان در سال های اخیر بیان شده 
بود، باالخره نــرخ جدید نان در مشــهد را تعیین 
و اعالم کرد بر این اســاس قیمت نان در نانوایی 
های یارانه ای که پیش از این به نام دولتی معروف 
بود با گندم دریافتــی 665 تومانــی، بین ۱0 تا 
40 درصــد افزایش خواهد یافــت. همچنین در 
نانوایی هــای آزادپز کــه از این پس »نیمــه یارانه 
ای« نامیــده می شــوند و از گنــدم دریافتی نیمه 
یارانه ای بــا نرخ ۹00 تومان اســتفاده می کنند 
نیز نرخ نامه مصوب کارگروه اعمال خواهد شــد 
که بر این اســاس، قیمــت نان در ایــن نانوایی ها 
کاهش خواهد یافت. این نانوایی ها تا پیش از این 
به صورت آزاد و در فضایی رقابتی قیمت را تعیین 
می کردنــد و نرخ نامــه مصوبی نداشــتند. یکی 
دیگر از مــواردی که پیش از این و در ماه گذشــته 
توســط ســازمان صمــت، اســتانداری واتحادیه 
نانوایان مشــهد و حومه اعالم شــده بود، این بود 
که نرخ نان در تهران به عنوان سقف نرخ در کشور 
محاسبه و قطعا نرخی که توسط کارگروه استانی 

در خراســان رضوی اعالم می شــود حداقل ۳0 
درصد پاییــن تر از میانگیــن این نرخ هــا خواهد 
بود. با وجود این، بررســی های خراسان رضوی 
حاکی است اگر چه نرخ ها در برخی از انواع نان 
در نانوایی های نیمه یارانه ای از نرخ پیش از این 
بازار پایین تر آمده است اما وعده مسئوالن برای 
پایین بــودن ۳0 درصــدی قیمت نان نســبت به 
استان تهران محقق نشده است. ضمن آن که وزن 
نان در تهران بیشتر و قیمت آرد نیز برابر یا بیشتر 

از خراسان رضوی است.

گرانی در سفره خانوار	 
مجوز افزایــش ۱0 تــا 40 درصــدی قیمت نان 
دولتی در مشــهد، آن هم در شــرایط اقتصادی 
فعلی، اقــدام غیرقابل دفاعی اســت کــه به نظر 
می رسد باید درباره آن تجدید نظر شود. اگرچه 
کســی منکر افزایش هزینه نانوایی ها نیســت و 
مطمئنا تورم موجود در کشــور، تاثیرات مخرب 
خود را بر این صنف نیز گذاشته است اما با توجه 
به ســهم پررنگ نان در ســبد غذایی خانوار، این 
افزایش قیمت تا 40 درصد، بسیاری از خانواده 
ها را دچار مشکل خواهد کرد. در حالی که با در 
نظر گرفتن یارانه ویــژه برای مدیریت قیمت نان 
و مدیریت کامل این موضــوع، می توان عالوه بر 
جلوگیــری از افزایش قیمت، مشــکالت صنف 

نانوایان در تامین هزینه ها را نیز رفع کرد.
»مصطفی کشــتگر« رئیــس اتحادیــه نانوایان 
مشــهد هم درباره نــرخ نامه جدید مــی گوید : 
متاســفانه از ســال ۹۳ تا کنون فقط یک نوبت 
و آن هــم ســال گذشــته بــه میــزان ۱0 درصد 

افزایش نرخ در نانوایی ها اعمال شد که به هیچ 
وجه معقول نیست و مثال در یک قلم خمیر مایه 
ما ۱00 درصــد افزایش قیمت یــا در بیمه ۳5 
درصد افزایش داشــتیم. وی افزود: تورم و مزد 
کارگر و دیگر مســائل نیز وجــود دارد و با توجه 
به این شــرایط واقعا نانوایان دولتی مســتحق 
۱00 درصد افزایش قیمت هــم بودند اما این 

اتفاق رخ نداد. 

چرایی محقق نشدن وعده قبلی	 
این که چرا وعده خود مســئوالن بــرای پایین تر 
بودن نرخ نان در استان نسبت به تهران محقق 
نشده، سوالی است که کشتگر در پاسخ آن می 
گوید : این موضوع بحثی بوده که سازمان صمت 
و کارگروه اعالم کرده بودند و ما از ابتدا اصال با 
آن موافق نبودیم و به نظرمان باید نرخ حتی برابر 
با تهران اعالم می شد . وی در خصوص کیفیت 
نان نیز افزود: کیفیت نان در مشهد به هیچ وجه 
از تهــران پایین تر نبــوده و اگر این تصــور وجود 
دارد، بــه دلیل مواد اولیه ماســت که با شــرایط 
موجود به هیچ وجه ما کیفیت پایین تری نداریم. 
»حمیدرضــا رجوعــی« رئیــس اداره بازرگانی 
داخلی سازمان صمت خراســان رضوی هم در 
پیگیری خبرنگار  ما درباره چرایی محقق نشدن 
وعده اســتان برای پایین تر بودن ۳0 درصدی 
نرخ نان نسبت به تهران، ابتدا طرح این وعده را 
تایید کرد اما سپس گفت: شــما برای مصاحبه 
باید قبــال هماهنــگ می کردیــد، مــن هم یک 
ماه حضور نداشــته ام و در هیچ یک از جلســات 

کارگروه حاضر نبودم.

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان: 

سوخت نیروگاه توس، پاک می شود 
دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جــرم و حفظ حقوق عامه دادســرای 
عمومی و انقالب مرکز استان از پایان مازوت 
ســوزی و آالیندگی نیــروگاه تــوس خبر داد 
و گفت: مقرر شــد مــازوت از چرخه ســوخت 
نیروگاه حذف و سوخت پاک )گاز( جایگزین 
آن شــود و مصــرف مــازوت مگــر در شــرایط 
اضطراری و بــه تایید کمیته اســتانی ممنوع 
شــد.  قاضی بهشــتی توندری در ایــن زمینه 
به »خراسان رضوی« گفت: نیروگاه حرارتی 
توس از ســه نوع ســوخت مازوت، گازوئیل و 
گاز اســتفاده می کند و تنها نیــروگاه مازوت 
سوز در ا ســتان اســت. وی اظهار کرد: بنا بر 
اعالم کارشناسان ســازمان حفاظت محیط 
زیست استان، سوخت مازوت این نیروگاه در 

مجاورت مشــهد به تنهایی معادل کل منابع 
آالینــده متحــرک در شــهر تولیــد آالیندگی 
دارد ضمن این که استفاده از این سوخت در 
نیروگاه فاقد تایید ســازمان ملی اســتاندارد 
بــوده و از طرفــی ایــن نیــروگاه در محــدوده 
حریــم شــهر و مناطق مســکونی واقع شــده 
است و آالیندگی آن اثر مستقیمی بر زندگی 
شهروندان دارد. وی در توضیح این اقدامات 
اظهــار کــرد: در راســتای صیانــت از حقوق 
عامه در جلســات متعدد در حوزه دادستانی 
این موضــوع پیگیــری و در نهایت در جلســه 
مورخ 22 مهرماه با حضور کلیه دستگاه های 
مربوط در تهران، درباره تغییر مصرف مازوت 
در نیروگاه تــوس بحث و  مقرر شــد مازوت از 
چرخه سوخت نیروگاه حذف و سوخت پاک 

)گاز( جایگزیــن آن شــود. قاضــی بهشــتی 
ضمن تقدیــر از برخــی نهادها و دســتگاه ها 
از جملــه حفاظــت محیــط زیســت اســتان و 
مدیــر گــروه محیــط زیســت و توســعه پایدار 
اســتانداری گفت: یکــی از مصادیــق حقوق 
عامه، حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی 
ناشــی از آالینده هــای محیط زیســتی برای 
صیانت از سالمت آحاد مردم است که در این 
خصوص دادستانی مرکز استان با جدیت به 
موضوع ورود کرده و خوشبختانه با همکاری 
ســایر دســتگاه ها گام های موثری در زمینه 
حفظ سالمت مردم برداشته است. این مقام 
قضایــی تصریح کــرد: پیگیری هــای متعدد 
رسانه ها و جراید استان نیز در رفع این معضل 
تاثیرگذار بود و از اقدامات رســانه ها و جراید 

در این زمینه تشــکر ویژه داریم و امیدواریم با 
همکاری الزم در سایر زمینه ها نیز گام های 
موثری برای حفظ و صیانت از حقوق عامه در 

استان برداریم.
همچنین معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
محیط زیست استان نیز در گفت و گو با فارس 
در ایــن زمینــه اظهار کــرد: بــا پیگیری های 
انجام شــده نیــروگاه توس موظف شــد برای 
ســوخت خود به جای مازوت از گاز استفاده 
کند. عرفانی افزود: مدیر دیسپاچینگ وزیر 
نیرو و وزیر نفت تعهد دادند بــرای تامین گاز 
این نیروگاه اقدام کنند، همچنین قرار شــد 
در مــواردی که این نیــروگاه از مــازوت برای 
سوخت خود اســتفاده می کند طبق ماده 2 
هوای پاک، فیلتریاسینگ خود را نصب کند. 
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درصد 
تغییرات

%35%22.3%23.1***

نرخ مصوب کارگروه و مقایسه وزنی و قیمتی نان ها با نرخ نامه سال گذشته	 



رئیــس ســتاد انتخابات 
استان در نشست خبری 
خــود نکاتــی را دربــاره 
برنامه ریــزی های انجام 
شــده بــرای برگــزاری 
انتخابــات اســفند مــاه 
مجلس مطــرح کــرد. بــه گــزارش خراســان رضوی، 
»حســن جعفری« در این باره گفت: از 10 آذر وارد فاز 
اجرایی و بررســی صالحیت داوطلبان خواهیم شــد. 
وی افزود: خراســان رضوی 1۸ کرســی نمایندگی و 
1۲ حوزه انتخابیه دارد. تعداد اعضای ستاد نسبت به 
دوره گذشته 10 درصد افزایش یافته که کیفیت آن ها 
از لحاظ تعداد و حضور افراد متخصص بیشــتر شــده 
اســت. همچنین حضور بانوان در کمیته ها ســه برابر 
شده و ۹ خانم اضافه شــده اند. از نظر شعب انتخاباتی 
نیز در انتخابات دور قبل مجلس ۳۵0۸ و در انتخابات 
ریاست جمهوری ۴۵۷۳ شعبه داشتیم که 10 درصد 

به این آمار افزوده خواهد شد.

بعید می دانم انتخابات مشهد  الکترونیکی باشد	 
جعفری ادامه داد : احراز هویــت داوطلبان مانند دور 
قبل رایانه ای خواهد بود و در هفت یا هشت شهرستان 
نیز انتخابات به صورت کاماًل الکترونیک اســت. البته 
بعید می دانم مشــهد جزو این هشت شهرستان باشد 
اما آمادگی الزم برای این کار وجود دارد و زیرساخت ها 
فراهم است. رئیس ســتاد انتخابات استان همچنین 
گفت: یک دغدغه ما در حوزه فضای حقیقی و مجازی 
است که برخی به صورت غیرقانونی در فضای مجازی 
حضور دارند و در خصوص برخی مباحث ایجاد شبهه 
می کنند، قرار شد دستگاه های متولی در حوزه نظارتی 
و امنیتی دعوت شوند و راهکارهایی در نظر بگیرند تا 

برخورد قانونی انجام شود.

دغدغه ای برای توزیع صندوق ها و تعرفه ها 	 
نخواهیم داشت

جعفری با اشاره به این که توزیع جغرافیایی صندوق ها 
براساس جمعیت است، در خصوص برخی شائبه ها 
درباره کمبود صندوق های اخذ رأی و توزیع نشــدن 
مناســب آن در برخــی دوره هــای انتخابــات گفــت: 
در ایــن دوره براســاس تراکــم جمعیــت، حوزه هــا را 
مشخص کرده ایم؛ به خصوص حوزه های شهر مشهد. 
دغدغه ای درباره توزیع صندوق ها نخواهیم داشــت 
و در ایــن دوره مشــکلی در حــوزه توزیــع جغرافیایی 
نداریم. درخصــوص تعرفه ها نیز دغدغــه  ای در دوره 
قبل مطرح شــده بود که البته درصدی از آن شایعات 
بود، در این دوره طی توافق با عوامل نظارتی مقرر شد 
تعرفه هایی ذخیره در نزدیک ترین مکان توزیع داشته 

باشیم تا در صورت اعالم نیاز، به شعب منتقل کنیم. 

ماجرای تغییر معاون سیاسی فرمانداری 	 
مشهد

وی در بخش دیگری از این نشســت در پاســخ به این 
صحبت خبرنگار ایســنا که »هیچ کدام از مســئوالن 
ارشد برگزاری انتخابات در مشهد بومی این استان 
نیســتند، در فرمانــداری نیــز حیــدر خوش نیت که 
هشــت ماه سرپرســت فرمانــداری بود، در ســکوت 
خبری از معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری کنار 
گذاشــته شــده اســت«، اظهار کرد: آقای هاشــمی 
)فرمانــدار مشــهد( تجربــه بســیار خوبــی در حوزه 
انتخابات دارند، ۳0 انتخابــات را برگزار کرده اند و 
معاون سیاسی استانداری قم هم بوده اند، بنابراین 
بــا انتخابات بیگانــه نیســتند، آقــای خوش نیت هم 
خودشــان تمایلی به ماندن نداشــتند، من از ایشان 
خواهش کردم که بماننــد اما ابراز تمایــل نکردند و 

نماندند.

آیت ا... علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

طرح منع پخش اعترافات متهمان ضد شفاف سازی است
مسعود حمیدی - امام جمعه مشهد 
از طرح مباحثــی دربــاره منع پخش 
اعترافات متهمان از رســانه ها انتقاد 
کرد. بــه گــزارش خراســان رضوی، 
آیت ا... »سیداحمد علم الهدی« روز 
گذشــته در خطبــه دوم نمــاز جمعــه 
مشهد مقدس با اشاره به پیش رو بودن 
هفته وحــدت اظهار کــرد: امــروز در 
شرایطی قرارگرفته ایم که کفر جهانی 
با استکبار جهانی دست به دست هم 
داده برای این که اسالم و پیغمبر)ص( 
را برانــدازی کنــد، این محــور اقتضا 
می کند همــه مســلمانان جهــان در 
هر شــرایط، نظریه، بینش و مذهب، 
دست به دســت هم بدهند و دشــمن 
اسالم را نابود کنند. امام جمعه مشهد 
از رئیس رســانه ملی برای راه اندازی 
HD در خراســان رضــوی هــم تقدیر 
کرد و با اشــاره به همایش دادســتان 
های کشور در مشــهد گفت : با تشکر 
از زحمات و ابتــکارات قابل توجه قوه 
قضاییه در مبارزه با فساد؛ آن چه برای 
ما قابل توجه اســت و قانون اساســی 
هــم روی آن اصــرار دارد، مســئله 
شفاف سازی در پیگیری های مبارزه 
با فساد است. عزیزان مسئول بدانند 
همه ما که در این مملکت خدمت گزار 
هستیم نوکر مردم هستیم. اصل مردم 
هســتند، نوکر و خادم ایــن مردمیم، 
نوکر و خــادم وقتی که بــرای اربابش 
کار می کند باید نســبت به خدمتش 

شفاف سازی کند.

مفسد اقتصادی ویروس مهلک 	 
است

آیت ا... علم الهدی ادامه داد: مسئله 

فساد اقتصادی ویروس مهلکی است 
کــه جــان، امنیــت، نامــوس و عرض 
مردم را هدف قرار داده اســت. فساد 
یک ویــروس اقتصادی و یک مفســد 
اقتصــادی که بــه دنبــال چاپیــدن و 
دزدیدن اســت تنها این نیســت که بر 
پیکر ثروت  و دارایی مردم ضربه زده و 

از جیب مردم دزدیده است.

اگر »دزد بگیر« در این مملکت 	 
پیدا شود مردم امیدوار می شوند 

امام جمعــه مشــهد افــزود: بعضــی 
زمزمه هــای مســئوالنی که گوشــه و 
کنار دارند ســاز می کننــد که جلوی 
این حرکت مجاهدانه قــوه قضاییه را 
بگیرند در حقیقت برای این است که 
در مملکتی که دزد بگیری شروع شده 
یک وقت گریبان خود این ها به عنوان 
دزد، گیر نیفتد. برای همین است که 
می گویند این که می آیید دادگاه های 
فساد اقتصادی را در صداوسیما علنی 
می کنید  باعث می شود مردم ناامید 
شوند. وی تصریح کرد : برعکس است 
و مردم دارند امید پیدا می کنند؛ شما 
مردم را نادان فرض کردید، شما فکر 
کردید اگر دزدها بیایند در این مملکت 
دزدی کننــد، مــردم نمی فهمند اما 
مردم خــوب می فهمنــد. دزدی ها را 
مــردم خــوب می دانند، وقتــی مردم 
می داننــد ایــن دزد اســت؛ یعنــی در 
یک مملکت در یک شهر و خیابان در 
حال زندگی هســتند و مــی بیند که 
نیازهای اولیه زندگــی اش را ندارد و 
صبحانه بچــه  مدرســه ای اش تأمین 
نمی شــود، اما آقای فالن، هــر روز بر 
بــرق اتومبیلــش اضافه می شــود، بر 

شــبکه عمــارت و ویالیــش اضافــه 
می شــود، می فهمد در ایــن مملکت 
دزد اســت. اگــر در این مملکــت دزد 
نبود این بــود که در یک طــرف به نان 
شبشان محتاج باشند و یک طرف به 
آالف و الوف برسند. مردم می فهمند 
در ایــن مملکت دزد اســت، اگــر دزد 
بگیر در این مملکت پیدا نشــد مردم 
ناامید می شــوند اما اگر دزد بگیر در 
این مملکت پیدا شــود مردم امیدوار 
می شــوند.وی ادامــه داد: می گویند 
ایــن حرکت هایــی که شــما می کنید 
ســرمایه دارها را فراری می دهد. این 
پندار فوق العاده غلط است. سرمایه دار 
به چه دلیل می خواهد سرمایه اش را در 
این جا به کار بگیرد؟ ســرمایه را به کار 
بزند که سود حالل ببرد یا می خواهد 
در ســایه ســرمایه اش او هم به دزدان 
اضافــه شــود؟ آن ســرمایه داری کــه 
می خواهد در ســایه سرمایه داری اش 
به دزدها اضافه شــود همــان بهتر که 
فراری شــود. این مسئله ســرمایه دار 
واقعــی را فــراری نمی دهــد بلکه دزد 
را فــراری می دهد، لذا شفاف ســازی 
الزم اســت. امام جمعه مشــهد گفت: 
مطلق جریانات، طرح ها و لوایحی که 

شفاف سازی را زیر ســؤال ببرد از نظر 
مردم مــا تولید ســوءظن می کند. این 
طرحی که به تازگی در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شده است، مبنی بر منع 
پخش اعترافات متهمان از صداوسیما و 
رسانه ملی و دیگر رسانه های عمومی، 
که می خواهند آن را به عنوان یک قانون 
به مجلس ببرند و تصویب کنند؛ یعنی 
چه؟ این ضد شفاف سازی  است.وی 
ادامه داد: یک آدمی که محور رسانه ای 
ضدانقــالب و اســتکبار در دنیــا بوده 
اســت، ایثارگــران جان برکــف و غیور 
سپاه پاسداران ما او را دستگیر کردند، 
عنصر این چنینی که، مسئوالن در هر 
جلســه ای که می نشســتند بالفاصله 
خبر آن را وارونه از این دستگاه ها پخش 
می کردند و به اســاس سیاســت ما در 
دنیا ضربه می زدند، اگــر آمد و عوامل 
و عناصری را که خبر رســانش بودند و 
با آن ها رابطه داشتند افشا کرد، مردم 
نفهمند؟ مردم خائن شناس نباشند؟ 
دو روز دیگر هم یک خائن بیاید با هزار 
و یک کلــک خــودش را بپوشــاند و در 
مجلس و دولــت، قوه مجریــه و مقننه 
ما و دســتگاه قضایی نفوذ کند و ضربه 
بزند؟ مردم خائن شناس نباشند؟ این 

منع شــفافیت و منع پخش اعترافات 
متهمان از رســانه ملی باعــث خواهد 

شد مسائل برای مردم روشن نباشد.

ماندگاری رشد سیاسی مردم 	 
شفاف بودن مسائل است

آیــت ا... علم الهدی »هوشــیار بودن 
مردم ایران« و امــکان تصمیم گیری 
برای مملکت خود« را دو ویژگی کشور 
برشمرد و افزود : آن چه باعث می شود 
ایــن دو امتیــاز مملکــت مــا ماندگار 
شــود، هم رشد سیاســی مردم باقی 
بماند و هم خودشان برای خودشان 
ی  ز ف ســا شفا  ، ند تصمیم بگیر
اســت. در قانون اساســی، اساس بر 
محاکمــات و دادگاه ها علنــی بودن  
دادگاه اســت مگــر به خاطر مســائل 
امنیتــی یــا تشــییع فاحشــه، قاضی 
تشــخیص بدهد علنی بودن دادگاه 
درست نیســت. اصل بر این است که 
دادگاه ها علنی باشد و مجرم و متهم 
شــناخته شــوند،  دزد و خائن از نظر 
مردم معروف شوند. در اساس حقوق 
اسالمی داریم که حدود اسالمی در 
مرئی و نظر مردم باید اجرا شود. حد 
را مقابل چشم مردم اجرا کنند و این 
دســتور شریعت ماســت. این مسائل 
باید شــفاف باشــد، مردم آدم شناس 
باشند و برحسب شناخت خودشان، 
رشــد سیاســی آن هــا بــاال بــرود و بر 
اســاس ایــن رشــد سیاســی، مــردم 
خودشــان بــرای خودشــان  تصمیم 
بگیرند که چه کســی نماینده آن ها، 
وکیــل آن هــا، رئیس جمهــور آن ها، 
مسئول قضایی و مقننه آن ها باشد و 

مردم خودشان تصمیم بگیرند.
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سیاسی

در نشست خبری رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی مطرح شد

جزئیات انتخابات اسفند در استان
توضیحات معاون استاندار درباره کناره گیری معاون سیاسی فرماندار مشهد

رئیس شــورای هماهنگی اصــالح طلبان 
خراسان رضوی از انتخاب اعضای حقیقی 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در این اســتان خبــر داد. »مهــدی عبایی« 
در گفت و گــو با ایرنــا بیان کرد: شــش نفر 
به عنــوان اعضــای حقیقی شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در این استان 

انتخاب شدند. وی افزود: حسین امینی، محمد رحیم 

نوروزیان، حجت االســالم علی عجم، 
عباس میرزاده، عباس شیخ االسالمی 
و اســماعیل فاضلی از جمله این اعضا 
هســتند. عبایــی تصریــح کــرد: هنوز 
فهرست خاصی برای ورود به انتخابات 
مشخص نشده است و با انتخاب اعضای 
یاد شده جلسات مربوط به تعیین ساز و 

کار حضور در انتخابات برگزار خواهد شد. 

انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان استان
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اخبار

اجتماعی

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی خبر داد:

 آغاز پوشش بیمه اجباری
 ۸۰۰ هزار نفر در استان

مدیرکل بیمه ســامت گفــت: طرح پوشــش بیمه 
اجباری برای ۸۰۰ هزار نفر که فاقد هر گونه پوشش 
بیمه ای در اســتان هســتند، آغاز شــد. دکتر سید 
مرتضی وجدان در نشســتی خبری افــزود: برآورد 
می شود بین ۸ تا ۱۰ درصد افراد فاقد پوشش بیمه 
ای که زیر پوشش طرح بیمه اجباری در کشور قرار 
می گیرند، متعلق به  استان خراسان رضوی باشند. 
مدیرکل بیمه سامت اســتان گفت: در قالب طرح 
مزبور که مدت آن شش ماه تعیین شده، افراد فاقد 
پوشــش بیمه ای باید به دفاتر بیمــه مراجعه کنند و 
حق بیمه آن ها بر اســاس آزمون ُوسع یا استطاعت 
مالی دریافت می شود. وی افزود: افراد فاقد پوشش 
بیمه ای که استطاعت مالی دارند، باید حدود پنج 
میلیــون و ۸۰۰ هزار ریــال حق بیمه بــرای هر نفر 
به شرط سرپرســت خانوار بودن به مدت یک سال 
پرداخت کنند. افرادی هم که توانایی پرداخت این 
مبلغ را ندارند اگر در دهک های یک، 2 و 3 درآمدی 
قرار داشته باشــند و درآمدشان ۴۰ درصد حداقل 
قانون کار باشد، رایگان بیمه می شوند. افرادی که 
دهک درآمدی آنان بیــن ۴۰ تا ۱۰۰ درصد قانون 
کار باشــد، با ۵۰ درصــد تخفیف زیر پوشــش بیمه 
سامت قرار خواهند گرفت. مدیر کل بیمه سامت 
اســتان همچنین از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد 
ریال مانده مطالبات تیرماه موسسات درمانی طرف 
قرارداد بیمه سامت در استان خبر داد و گفت: این 
مبلغ بــرای درمانگاه ها، خدمات بســتری، دیالیز، 
پاراکلینیــک، دنــدان پزشــکی و  داروخانــه هــای 

دولتی پرداخت شده است.

رئیس کانون خراسان رضوی:

کانون کارشناسان دادگستری 
استان 165۰ کارشناس رسمی دارد

رئیس کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری 
خراســان رضوی گفــت: کانــون خراســان رضوی 
۱6۵۰ نفر کارشناس رسمی دادگستری دارد که 
در ۵۵ رشــته کارشناسی مشــغول به کار هستند. 
محمود دلپســند در نشســتی خبری که ســه شنبه 
گذشــته برگزار شــد، اظهار کــرد: همچنین ۵۰۰ 
کارآموز در این کانون مشــغول به کار هستند که تا 
آخر امسال به جمع ما می پیوندند. سال آینده تعداد 
کارشناســان ما بیش از دو هزار و 2۰۰ نفر خواهد 
شد. وی افزود: ما قصد داریم در آزمون سال آینده، 
حدود ۴6۰ نفر را جذب کنیم و جمعیت کارشناسی 
خود را بــاال ببریــم. وی تصریح کرد: کارشناســان 
کانون در ارائه نظرات مستقل هستند اما به لحاظ 
ضوابط اداری طبق قانون عمومی عمل می کنند. 
هدف کانون کسب  درآمد نیست بلکه توسعه عدالت 
است. دلپسند گفت: دستمزد کارشناسان توسط 
ریاســت قوه قضاییه تعیین می شــود و از سال 92، 
دســتمزدها هیچ تغییــری نکــرده اســت. حداقل 
دســتمزد ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر آن بر اساس 

ارزیابی ها، 3۰ میلیون تومان است.

گزارش جلسه

زنده روحیان

اعطای اولین مجوز سامانه های پایش 
تصویری شهر امن به بانک ملی 

پروژه شــهر امن با صدور اولیــن مجوز بهــره برداری 
از ســامانه های پایــش تصویری مجاز در کلیه شــعب 
بانک ملی مشــهد، کلید خورد. به گزارش »خراسان 
رضوی«، ســه شنبه گذشــته، مراســم بهره برداری و 
اعطای گواهی نامه سامانه های پایش تصویری مجاز 
در کلیه ۱۰3 شعبه بانک ملی مشهد با حضور مدیرکل 
امور امنیتی و انتظامی استانداری و مدیر امور شعب 
بانک ملی استان در راستای اجرای پروژه شهر امن و 
ارزیابی و استانداردسنجی سامانه هوشمند نظارتی 
خراسان رضوی برای اولین بار در کشور برگزار شد. 
حســین شــرافتی، مدیر کل امور امنیتی و انتظامی 
اســتانداری در این خصوص گفت: بر اساس قانون، 
بهره برداری از ســامانه هــای پایش تصویــری بدون 
دریافت مجوز غیرقانونی است و باید برای استفاده از 
این سامانه ها مجوز بهره برداری از دبیرخانه کمیته 
ســامانه های پایش تصویری استان مســتقر در اداره 
کل امنیتی و انتظامی استانداری دریافت شود. وی 
افزود: ارزیابی و استانداردســازی دوربین های مدار 
بســته در دســتور کار قرار گرفت و با پیشگامی بانک 
ملی اولین مجوز بهره برداری برای این بانک و ۱۰3 
شعبه آن در مشهد صادر شد. شرافتی همچنین هدف 
از اجرای پروژه شهر امن را رعایت حقوق شهروندی و 
حاکمیتی بیان و اظهار کرد: در این طرح برای اجرای 
قانــون ورعایت حقوق شــهروندی، تمام محیط های 
دارای ســامانه هــای پایش تصویری بــا کمک بخش 
خصوصی و نظارت کمیتــه پایش تصویری شــورای 
تامین اســتان و حمایت قضایــی و قانونــی ارزیابی و 
استاندارد ســنجی می شود.حسن مونســان، مدیر 
امورشعب بانک ملی استان نیز در این مراسم گفت: 
حفظ حقوق مردم و افزایش امنیت اقتصادی مشتریان 
از اولویت های اصلی ما در بانک ملی بوده که به همین 
دلیل با اعام استانداری در این زمینه پیشگام شدیم 
و استانداردسازی و اجرای این پروژه را در دستور کار 
قرار دادیــم. وی افــزود: معتقدیم این طــرح عاوه بر 
کارکردهای بیرونی و حفــظ امنیت، موجب افزایش 
امنیت در درون مجموعه نیز می شود و از سوءاستفاده 
های احتمالی در داخل بانک نیز جلوگیری می کند 
و این فضای امن را بــرای ما دوچنــدان خواهد کرد.
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

با تشکیل کارگروه ویژه سامان دهی کشف رود، 
تفاهم نامه احیــای این رودخانــه تاریخی بین 
مسئوالن دستگاه های مختلف با مدیریت واحد 
شهرداری مشهد به امضا رسید؛ تفاهم نامه ای 
۱3 ماده ای که در آن اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان، شرکت آب منطقه ای، سازمان 
جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضاب، شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان و فرمانــداری با 
مدیریت شهرداری مشهد قبول کردند اقداماتی 
را برای ســامان دهی کشــف رود انجام دهند. 
یکی از خبرهای مهمی هم که در حاشــیه این 
جلسه توسط شهردار مشهد اعام شد، در نظر 
گرفتن 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سامان 
دهی کشف رود بود که کایی این رقم را برای 

شروع کار سامان دهی کشف رود اعام کرد.

تعیین تکلیف گام های اجرایی احیای 	 
کشف رود

به گزارش »خراســان رضوی«، جلسه کارگروه 
احیای کشــف رود، سه شنبه گذشــته در محل 
استانداری برگزار شــد و طی تفاهم نامه ای که 
در این جلســه به امضا رسید، شهرداری مشهد 
به عنوان مدیریــت واحــد احیا و ســامان دهی 
کشــف رود انتخاب و گام های اجرایــی در این 
زمینه تعیین تکلیف شد. همچنین در این تفاهم 
نامه برای هر یک از دســتگاه های اجرایی عضو 
کارگروه احیای کشــف رود وظایفی مشــخص 
شــده اســت. به گــزارش »خراســان رضــوی«، 
اســتاندار در حاشــیه جلســه کارگــروه احیای 
کشف رود که با دســتگاه های اجرایی مختلف 
در محل استانداری تشکیل شد، با بیان این که 
در گذشته در کشــف رود اقدامات خوبی انجام 
شــده، تصریح کرد: دولت های گذشــته و همه 
مســئوالن اقدامات خوبی برای ســامان دهی 
انجام دادند. دســتگاه قضایی نیــز تاش های 
خوبی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 
در حاشیه و بستر رودخانه انجام داده است. رزم 
حســینی به بازدیدهای خود از کشف رود طی 

ماه های گذشته اشاره کرد و افزود: به این نتیجه 
رســیدیم اقداماتی را که در گذشته انجام شده 
تکمیل کنیم، در جلسه کارگروه احیای کشف 
رود، بــا همه مســئوالن و مدیرانی کــه در حوزه 
سامان دهی کشف رود مسئولیت دارند موافقت 
نامه همکاری امضا شد تا یک مدیریت واحد در 
کشف رود شکل بگیرد و شــهرداری مشهد نیز 
داوطلبانه این مسئولیت را پذیرفت. وی ادامه 
داد: طبق برنامــه زمان بندی ظرف یک ســال 
آینده برخی از تصفیه خانه ها تکمیل می شود، 
همچنین برخی تصفیه خانه ها  نیز در این منطقه 
باید ایجاد شود، در تصفیه خانه چرمشهر که در 
حال اجراست نیز شرکت شهرک های صنعتی 
متعهد شده تا آخر سال تمام آلودگی آن منطقه 
برطرف شــود. رزم حســینی یادآور شد: کشف 
رود نیاز به ســامان دهی دارد چــرا که به لحاظ 
زیست محیطی، سامت مردم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، اصحاب رسانه نیز در این زمینه 
مطالبه گری خوبی داشــتند و باید این مطالبه 
گری را ادامه دهند، البته این مطالبه گری باید 
به نحوی باشد که باعث تشویش اذهان عمومی 
مردم نشــود و مردم بدانند مســئوالن و مدیران 
مسئولیت های اجتماعی خودشان را انجام می 
دهند و با همکاری خوبی که در استان وجود دارد 
امیدواریم موضوع کشف رود به صورت اساسی 
حل شود. وی با بیان این که مسئوالن استان در 
خصوص سامان دهی کشف رود باید مسئولیتی 
را عهده دار شوند، تاکید کرد: هر طرحی که در 
جلسه سامان دهی کشــف رود به امضا رسید، 
آن را در ستاد تدبیر هم تصویب خواهیم کرد و با 
پشتوانه همه ارکان حکومت، طرح احیای کشف 

رود را جلو خواهیم برد.

ایجاد اشتغال جایگزین و تغییر الگوی 	 
کشت، همزمان با سامان دهی کشف رود

اســتاندار همچنین از توجه به کشــاورزان این 
منطقه گفــت و اظهار کرد: همزمان با ســامان 
دهی کشف رود، باید اشتغال جایگزین یا تغییر 
الگوی کشــت کشــاورزی نیــز برای ســاکنان 
محلی محدوده ایــن رودخانه در نظــر گرفته و 
پیش بینی شــود.همچنین غامعلی صادقی 
رئیس کل دادگستری استان نیز در حاشیه این 
جلسه گفت: در سال های گذشته درخصوص 
آزادسازی حریم و بستر رودخانه کارهایی انجام 
شد، موضوع دوم نیز ورود فاضاب به کشف رود 
بود که تهدیدات قابل توجهی برای شهروندان  

ایجاد می کرد.

اگر کوتاهی شود دستگاه قضایی برخورد 	 
خواهد کرد

وی دربــاره ضمانت اجرایــی انجــام وظایف و 
مســئولیت های دســتگاه های اجرایــی برای 
ســامان دهی کشــف رود نیز اظهار کرد: نقش 
دادگستری مطمئنا حمایت و نظارت است، هر 
جا نیاز به دستور و حمایت قضایی باشد کمک 
می کنیم، احیانــا اگر هم کســی کوتاهی کرد 
مطمئنا دستگاه قضایی این کوتاهی را فراموش 
نخواهد کــرد و در چارچوب مقــررات برخورد 
خواهد کرد. صادقی تصریح کرد: انتظار و پیش 
بینی ما این اســت که این هماهنگی و همدلی 

بین مدیران با سرعت و جدیت ادامه پیدا کند و ما 
هم نقش حمایتی و نظارتی خودمان را انجام می 
دهیم ضمن این که شهرداری مشهد در سامان 
دهی کشف رود، بار سنگینی را بر دوش گرفته 

است که جای تقدیردارد.

سامان دهی کشف رود از شرق و غرب آغاز 	 
خواهد شد

همچنین محمدرضا کایی شهردار مشهد نیز 
درباره اقدامات پیش بینی شــده برای سامان 
دهی کشف رود گفت: ۱۱ دستگاه در سامان 
دهی کشــف رود همکاری می کنند و ما نقش 
هماهنگ کننده را بر عهده داریــم، امیدواریم 
بتوانیم با حمایت دســتگاه قضایی و دســتگاه 
های اجرایی، این کار را به ســرانجام برسانیم. 
وی افزود: یک طرح باالدســتی برای ســامان 
دهی بســتر رودخانه کشــف رود دیده شده که 
در آن سامان دهی بستر، سامان دهی اراضی 
پیرامونی، ایجاد کمربند سبز شمالی و حمایت 
های اجتماعــی از افــرادی که در ایــن منطقه 
ذی نفع هستند، به ویژه در بخش هایی که می 
خواهد زمینه توســعه کشــاورزی اطراف شهر 
مشهد را داشته باشد، دیده شده است. شهردار 
مشــهد با بیان این که با هماهنگی انجام شده 
سامان دهی کشف رود از دو نقطه شرق و غرب 
آغاز خواهد شد، تاکید کرد: طرح احیا و سامان 
دهی کشف رود از دو نقطه شرق ۵ کیلومتر بعد 
از تصفیه خانه چرمشهر و غرب حدفاصل بین 
کاته نوری و خین عرب بــه زودی آغاز خواهد 
شد. کایی با بیان این که در منطقه کشف رود 
ذینفعان مختلفی حضــور دارند، اظهــار کرد: 
اقداماتی در این زمینه توسط بخش خصوصی 
انجام خواهد شد که این هماهنگی را شهرداری 
بر عهده خواهد گرفــت اما منابــع الزم را برای 
شــروع حداقلی کار در نظر خواهیم گرفت که 
حداقل 2۰۰ میلیارد تومان اســت و بقیه آن با 

توجه به پیشرفت کار مشخص خواهد شد.

شهردار مشهد در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه احیای کشف رود با ۱۱ دستگاه اجرایی خبر داد: 

200 میلیارد اعتبار برای سامان دهی کشف رود 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

فرهنگی

 اجتماع مردمی بیعت
 با امام زمان)عج( در حرم رضوی

همزمان با نهم  ربیع االول سالروز آغاز امامت و والیت امام 
زمان)عج( اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان)عج( 

در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( برگزار شد.

تولیت آستان قدس با تاکید بر ضرورت 

بهره مندی همه بانوان از باغ اردوگاه خاتون:

حتی بانوان بدحجاب باید احساس 
کنند جامعه دینی پذیرای آن هاست

تولیت آستان قدس گفت: در باغ اردوگاه خاتون، شرایط 
باید به گونه ای باشد که حتی بانوان بدحجاب، احساس 
کنند کــه جامعه دینــی پذیرای آن هاســت. بــه گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم و المسلمین مروی در دیدار 
بانوان برگزیده اولین ســوگواره فرهنگی خاتون رضوی 
افزود: باغ اردوگاه خاتون، باید به پاتوقی برای تمام اقشار 
بانوان جامعه تبدیل شود و باید با استفاده از ظرفیت های 
این بــاغ بــه دنبال کســانی برویم که دچار آســیب شــده 
اند و بســتری بــرای ایجــاد ارتبــاط آن ها بــا محیط های 
مذهبی و فرهنگ دینــی ایجاد کنیم. حجت االســالم و 
المســلمین مروی ادامه داد: یکی از وظایف مهم بانوان 
فرهیخته و فعال فرهنگی  روشنگری جامعه زنان، راجع 
به این حقایق است، کالم و قلم شما بانوان، تأثیرگذاری 
بیشتری دارد؛ با کار فرهنگی و هنری، زنان جامعه را به 

پاکدامنی و عفت دعوت کنید.

تشییع پیکر حجت االسالم 
»عزیزی« در حرم رضوی

پیکر حجــت االســالم والمســلمین »رضا علــی عزیزی« 
سرپرست سابق معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضــوی، روز گذشــته در بــارگاه ملکوتــی ثامن الحجــج 
امام علی بن موســی الرضا)ع( تشــییع شــد.به گزارش 
خبرگزاری »حوزه«، مراســم تشــییع پیکر ایــن روحانی 
وارســته پیــش از ظهر دیــروز با حضــور حجت االســالم 
والمسلمین ســید ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضاییه، 
مصطفی خاکســار قهــرودی، قائــم مقام تولیت آســتان 
قدس،  جمعی از مســئوالن این آســتان مقدس، جامعه 
روحانیــون، امــت حــزب ا... و خانــواده آن مرحــوم از 
مجتمع فرهنگی مهدیه واقع در خیابان امام رضا)ع( به 
سمت حرم مطهر رضوی برگزار شــد. پیکر این روحانی 
انقالبی بعد از اقامه نماز برای خاک سپاری به آرامستان 

خواجه ربیع مشهد منتقل شد.

 تجلیل از برگزیدگان استان 
در مسابقات   قرآن کریم

همزمان بــا آغاز امامت حضــرت ولی عصر)عــج(، از ۱۸ 
افتخــار آفرین ملــی و بین المللی قــرآن کریم در آســتان 
مقدس امامزاده غیــاث الدین محمد)ع( مشــهد تقدیر و 
از نرم افزار جامع قرآنی موقوفه حافظان، رونمایی شــد. 
به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
خراســان رضــوی، در ایــن مراســم بــا حضور مســئوالن 
اســتانی، از »رضا گلشاهی« در رشــته حفظ کل، »سعید 
قره داشــی« در حفــظ ۲۰ جزء، »ســیدحمیدرضا جاوید 
شفیعی« و »علی ســبزه« در حفظ ۱۰ جزء، »امید توکلی 
کیا« در رشته حدیث، »علیرضا بیژنی« و »مختار دهقان« 
در رشته قرائت تحقیق، »زینب آذرخشی« در رشته حفظ 
موضوعی، »مریم نصیری« در رشته حفظ ۱۰ جزء، »بنت 
الهدی شــایق« در رشــته دعاخوانی، »فرزانــه کاللی« و 
»معصومــه صهبایی اســتاد« در رشــته ترتیــل و »مرضیه 
میرزایی پور« در رشــته قرائت تحقیق، به عنــوان افتخار 
آفرین های مســابقات کشــوری و از »هادی اسفیدانی«، 
»مهــدی نقی پــور«، »امیــر لعــل اول« در رشــته تحقیق و 
»محمد خاکپور« در رشــته حفــظ کل، به عنــوان افتخار 
آفرین هــای مســابقات بین المللــی، تقدیر شــد. حجت 
االسالم والمســلمین محمد احمدزاده مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی در این مراسم گفت: با زحمات 
استادان قرآنی روز به روز شاهد درخشش نخبگان قرآنی 
اســتان، در عرصه ملــی و بیــن المللی هســتیم و در چند 
سال اخیر هر سال نمایندگان استان خراسان رضوی در 
مسابقات کشــوری رتبه برتر مدال آوری به لحاظ تعداد و 

رشته های مختلف داشته اند.
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سفارش می پذیرد

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و رئیس سازمان صداوسیما صورت گرفت 

افتتاح 205 پروژه صدا و سیمای خراسان رضوی 
شبکه »خراسان رضوی« اولین شبکه استانی کشور با کیفیت HD شد 

جلسه شورای برنامه ریزی کنگره 18 هزار شهید خراسان رضوی برگزار شد 

 تاکید استاندار بر برگزاری فاخر و ماندگار
کنگره شهدای استان 

مریم ترســول –  ۲۰5 پــروژه فنی صدا و ســیمای 
خراســان رضــوی بــا بیــش از 75میلیــارد تومان 
اعتبار، افتتاح شــد. این پروژه ها که مهم ترین آن، 
افتتاح شبکه خراسان رضوی به عنوان اولین شبکه 
اســتانی HD اســت با حضور آیت ا... علم الهدی، 
رئیس ســازمان صداوســیما، اســتاندار خراســان 
رضوی، شهردار مشهد و جمعی دیگر از مسئوالن 

ملی و استانی به بهره برداری رسید.

تقدیر آیت ا... علم الهدی از اقدامات 	 
صداوسیما در ایام اربعین

به گزارش خراسان رضوی، در این مراسم همزمان 
با ارتباط تصویری با مراکز اســتانی صداوسیما در 
بجنورد و بیرجنــد برای افتتاح طرح توســعه رادیو 
زیارت در این استان ها آیت ا... علم الهدی، اظهار 
کرد:  بنــده برای عرض ارادت خدمــت آقای دکتر 
علی عسکری به این جا آمدم و عرض تشکر ویژه به 
ایشان دارم به دلیل اقدام قابل تقدیری که در ایام 
اربعین انجام دادند و از مدتی مانده به اربعین، در 
طالیه پخش اخبار، اخبــار اربعین و کربال را پخش 
کردند. آیت ا... »ســید احمد علم الهــدی« افزود: 
حرکت عظیم اربعین امســال و این اقبال مردم در 
جریان زیارت سیدالشــهدا)ع(، یــک بخش عمده 
اش مربوط به همراهی مستمر صدا و سیما بود که 
باعث تشویق مردم در این اقدام بزرگ شد که چشم 

دشمنان ما را کور کرد.
امام جمعه مشــهد، همزمان با افتتاح رادیو زیارت 
در استان های خراسان شــمالی و جنوبی، گفت: 
وجود رادیو زیارت در هر دو استان خراسان شمالی 
و جنوبی، جزو لوازم و ضروریات خاصی بود که باید 

انجام می گرفت و ماهم تشکر می کنیم .

خراسان رضوی، مانند یک کشور کامل 	 
اقدام می کند

رئیس رســانه ملی نیــز در این مراســم اظهار کرد: 
خراســان رضوی، یکی از اســتان های ارزشــمند 

و پیشــرفته وطن اســالمی ماســت که از نظر تمام 
جنبه هــا، دارای مزیــت هــا و برجســتگی هــای 
فوق العاده ای است و مانند یک کشور کامل، اقدام 
می کند. »عبدالعلی علی عســکری« همچنین در 
خصوص جایگاه صدا و ســیمای خراســان رضوی 
گفت: بــه طور ویــژه، ایــن مرکــز دارای اســتعداد 
فوق العــاده ای اســت و ما واقعــا تالش مــی کنیم 

کــه ســرمایه گــذاری بیشــتری 
انجــام دهیم. علی عســکری به 
تولیــد برنامــه هایــی در صــداو 
سیمای خراســان رضوی برای 
شــبکه های ملی، اشــاره کرد و 
ادامه داد: این برنامه ها در آینده 
پخش خواهند شــد و امیدواریم 
که در تمامی بخش های مختلف 
ماننــد مســتندها، گفــت و گــو 
محورها و فیلم و ســریال، اثرات 

اســتانی و ملی داشــته باشــد. این مرکــز، حقیقتا 
قابلیت این را دارد که در سطح ملی هم کار کند. در 
این مراسم »رضا علیدادی« معاون توسعه و فناوری 
صدا و سیما نیزبا ارائه گزارشی از وضعیت استان، 
بــرای توســعه امکانــات صداوســیما در خراســان 

رضوی اعالم آمادگی کرد.

اعتبارات صدا و سیمای استان را دو برابر 	 
کردیم

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 
به رغم ایــن که اعتبــارات اســتانی مــا ۲3 درصد 
نسبت به سال گذشــته، افزایش داشت، اعتبارات 
صدا و سیمای استان را نزدیک به دو برابر افزایش 
دادیم و بایــد ایــن کار را می کردیم و اگــر امکانات 
بیشتری هم داشتیم، قطعا این 
کار را می کردیم. »علیرضا رزم 
حســینی« خاطرنشــان کــرد: 
در حــوزه اجتماعــی بــه دلیــل 
دامنه نفوذ شبکه های مجازی 
و بیــش از ۲۰۰ شــبکه ای کــه 
علیــه مــا و کشــورهای منطقه، 
خبرپراکنی منفی مــی کنند تا 
اعتماد مردم بــه نظام و انقالب 
را کاهش بدهنــد، نیازمندیم تا 
با وجود صدا و سیما و همه اصحاب رسانه، با هدف 
افزایش اعتماد عمومی به نظام و سرمایه اجتماعی 

تالش کنیم. 
حجت االســالم و المســلمین »نصــرا... پژمانفر«، 
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس نیز در 
این مراسم، خطاب به رئیس رســانه ملی گفت: با 

توجه به شــناختی که خودتان از خراســان رضوی 
و ظرفیت نیروی انســانی و نــرم افــزاری باالی آن 
دارید، ایــن انتظــار وجــود دارد که مردم کشــور و 
جهان اســالم بتوانند به راحتی با پایتخت معنوی 
جهــان اســالم، ارتبــاط برقــرار کنــد و ایــن مرکز 
بتواند با رویکرد گفتمان انقالب اسالمی و دینی، 
برنامه هایی را تولید کند. وی تاکید کرد: ما همیشه 
و در همــه حوزه هــا، تمرکــز در تهران را بــه عنوان 
یک آسیب، داشتیم و باید بخشــی از این تمرکز به 
جاهایی کــه امتحان خــود را پس داده انــد، برون 
ســپاری شــود و خراســان، امتحان خود را در این 

حوزه پس داده است.

اجرای طرح ها در 20 شهرستان	 
در ابتدای این مراســم نیز مدیر کل صدا و سیمای 
خراســان رضــوی بــا قدردانــی از حمایــت هــای 
ارزنــده رئیــس و معاونــت فنــاوری رســانه ملــی و 
مســاعدت های ویــژه اســتاندار خراســان رضوی 
در رونــد انجــام ۲۰5 پروژه فنــی اســتان، گفت: 
طرح های توســعه ای در طول دو سال گذشته و در 
۲۰ شهرستان و شهر مشهد با اعتباری حدود 75 
میلیارد تومــان انجام شــده که از جملــه آن ها این 
اســت که امروز ما نخستین مرکز اســتانی هستیم 
که مراحل تولیــد تا پخش و انتشــار برنامــه ها را با 
پخــش زمینــی HD داریــم و 55 درصــد جمعیت 
استان از این پروژه بهره مند خواهند شد. »محسن 
نصرپور« همچنین  تجهیز استان به فرستنده های 
رادیویی FM و پرقدرت ۱۰ کیلو واتی و راه اندازی 
فرســتنده های رادیو زیــارت در تهــران، بیرجند و 
بجنورد را از اهم پروژه هایی که مورد بهره برداری 

قرار گرفتند، برشمرد. 
بر اساس اعالم صداوسیمای مرکز استان،  ساخت 
و بازســازی ۱۰۰ ایســتگاه دیجیتال شــبکه های 
تلویزیونی و رادیویی در روستاهای استان و افتتاح 
دو دفتر خبــری در تربت حیدریه و گنابــاد از دیگر 

طرح های افتتاح شده در این مراسم بود.

اولین کنگره ۱۸ هزار شهید استان، مهرماه 
ســال ۱4۰۰ برگــزار خواهــد شــد و از هم 
اکنون برنامه ریزی ها برای هرچه باشکوه تر 
برگزار شــدن این کنگره آغاز شــده اســت. 
استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای 
برنامــه ریــزی و هماهنگــی کنگــره اظهار 
کرد: کنگره ۱۸ هزار شــهید استان باید به 
یک الگو در کشور تبدیل شــود و همگان از 
دستاوردهای این رویداد فرهنگی استفاده 

کنند. 
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
استانداری، »علیرضا رزم حسینی« افزود: 
برگــزاری کنگره های شــهدا اقدام بســیار 
ارزشمندی اســت و خوشــبختانه متولیان 
دلســوز بــه این موضــوع توجــه مــی کنند. 
خراســان رضــوی، نقــش بســیار پررنگــی 

در دفــاع مقدس به جــا گذاشــته، بنابراین 
ضرورت دارد که کنگره ای، فاخر، ماندگار، 
مفید و در شأن خراسان رضوی برگزار شود.
 وی با اشــاره بــه برگزاری کنگــره ۱۸ هزار 
شهید استان در مهرماه ۱4۰۰، افزود: در 
صورتی که برنامه ریزی ها بــرای برگزاری 
این کنگره جامع باشــد، آثار خوبی در مقام 
عمل به جا  خواهد گذاشت. ما از همکاری 
مجموعه های گوناگون برای نقش آفرینی 
در برگزاری این کنگره استقبال می کنیم.

باید چتر انقالب را برای حفظ یاد و 	 
خاطره شهیدان باز کنیم 

استاندار خاطرنشان کرد: باید چتر انقالب 
را بــرای حفظ یــاد و خاطــره شــهیدان باز 
کنیــم، ممکن اســت تعــدادی از شــهدای 

اقلیــت های مذهبــی در خراســان رضوی 
وجود داشــته باشــند که نیاز اســت در این 
کنگــره چنیــن شــهدای عزیــزی معرفی و 

تکریم شوند.
 اســتاندار افــزود: باید جدول زمــان بندی 
حول محور برگــزاری این کنگــره در مدت 
زمان دو ســال باقی مانده به برگزاری آن، 

همراه با شرح برنامه ها آماده شود.
  رزم حســینی با اشــاره به این کــه فرمانده 
سپاه امام رضا )ع( به عنوان جانشین رئیس 
شورای برنامه ریزی کنگره ۱۸ هزار شهید 
استان، مســئولیت اداره جلســات شورا را 
در مواقع ضروری بر عهده خواهد داشــت، 
افزود: برگزاری شایسته این کنگره بزرگ 
می تواند یک الگو در کشور باشد تا همگان 

از دستاوردهای آن استفاده کنند. 

اخبار

فرهنگی  هنری

 تندیس چهره های فرهنگی 
و هنری مشهد ساخته می شود

نخستین سمپوزیوم  مجسمه سازی مشهد با اعالم اسامی 
هنرمندان برگزیده، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد 
تا در یک رویداد مهم هنری، تندیس تعدادی از چهره های 
فرهنگی و هنری این شهر ســاخته و در شهر نصب شود. به 
گزارش روابط عمومــی خانه هنرمندان مشــهد، فراخوان 
این سمپوزیوم ۲۸ مهرماه گذشته منتشــر و پس از بررسی 
رزومه های ارســالی، ۲۰ هنرمند در ســطح ملی و استانی 
برای شرکت در سمپوزیوم مفاخر و شهدای مشهد انتخاب 
شــدند.ابراهیم پاپی راد، محمد حســین خیرآبادی، زهرا 
موسوی اصل، علیرضا قدمیاری، هادی عارفی منش، فردین 
اسفندیاری، یاسر حسینی، هاشم شفیعی، عطا صحرایی، 
مهدی وثوق، نادیا جوادی و مرتضی دستجردی ۱۲ هنرمند 
استان خراسان رضوی و هادی ضیاء الدینی، ربین حیدری، 
علی چراغی، علی لوایی، نادر قشقایی، جعفر نجیبی، ملک 
دادیار گروسیان و قدرت ا... معماریان هشت هنرمند دیگر 

استان ها هستند که در این رویداد حضور خواهند داشت.

دی ماه، اختتامیه جشنواره 
نمایش نامه نویسی گام دوم 

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره نمایش نامه نویسی 
اقتباسی گام دوم از برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره 
در دی ماه امســال خبر داد. به گزارش ایسنا، »محمدعلی 
چمی گو« در گفت وگو با روابط عمومی نخستین جشنواره 
نمایش نامه نویســی گام دوم، گفــت: در جلســه شــورای 
سیاست گذاری جشنواره، بنا شد تا آیین اختتامیه در دی 
ماه و همزمان با ســالروز والدت حضرت زینب)س( برگزار 
شود. وی افزود: این مراســم با حضور جمعی از استادان و 

هنرمندان تئاتر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

همایش هفته تصویرگری مشهد  
افتتاح می شود

هفته تصویرگری مشــهد، امروز به همت مؤسســه آموزش 
عالی فــردوس در مشــهد مقــدس افتتــاح می شــود.  این 
همایش، با حضور استادان برجسته تصویرســازی ایران، 
کیانوش غریب پور، کمال طباطبایی و مرجان ثابتی، آغاز به 
کار می کند و تا ۲3 آبان ماه ادامه خواهد داشت. همچنین 
همزمان با برپایی هفته تصویرگری مشــهد نمایشگاه آثار 
هنرمندان تصویرگر در محل نگارخانه فردوس به نمایش 
عموم گذاشته خواهد شــد. برنامه های هفته تصویرگری 
مشهد، شامل سخنرانی های علمی ، کارگاه های تخصصی 
و نمایشــگاه آثــار تصویرســازی اســتادان ، دانشــجویان و 

هنرمندان تصویرگر است.

پایان کار نمایشگاه کتاب مشهد
بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب مشهد که از 
۸ آبان ماه دایر شــده بود، روز چهارشــنبه به کار خود پایان 
داد. در مدت برگزاری این نمایشگاه عالوه بر مردم مشهد، 
جمعی از مسئوالن ملی و اســتانی نیز از روند برگزاری آن 
بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان، آیت ا... »سیداحمد علم الهدی« 
امام جمعه مشــهد در بازدید از بیســت و یکمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب مشهد، ضمن اعالم رضایت از برگزاری 
نمایشگاه کتاب مشهد گفت: تمام مسئوالن همکاری الزم 
را داشته باشند تا نمایشگاه کتاب مورد سوء استفاده بعضی 
جریان های انحرافــی قرار نگیــرد. نماینده ولــی فقیه در 
خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: از زحمات 
مدیر کل فرهنگ وارشاد اســالمی خراسان رضوی تشکر 
می کنیم که با مدیریت داهیانه، این نمایشگاه را راه اندازی 
کردند.آیت ا... علم الهدی تصریح کرد: در این نمایشگاه آثار 
و برکات مفیدی مشاهده می شود. ستاد خبری نمایشگاه 
کتاب مشــهد با انتشــار این خبر نوشــت : نمایشگاه کتاب 
مشهد، تاکنون میزبان آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه 
در استان نبوده است و نکته جالب توجه این بازدید، حضور 

بدون تشریفات آیت ا... علم الهدی در نمایشگاه است.

 اهدای زیورآالت مادر شهید 
به آستان قدس

مادر شهیدان رضازاده، زیورآالت شخصی نفیس خود را به آستان 
قدس رضوی اهدا کرد. به گزارش آســتان نیوز، مادر شــهیدان 
»سید حمیدرضا« و »ســید علی رضا رضازاده«، زیورآالت نفیس 
خود به ارزش حــدود دو میلیارد ریال را طی مراســمی با حضور 
تولیت آستان قدس و خانواده آن شهیدان به حرم مطهر رضوی 
اهدا کــرد. حجت االســالم والمســلمین مروی در این مراســم، 
خطاب به مادر شهیدان رضازاده، گفت: شما بهترین هدایا، یعنی 

فرزندان برومند و رشیدتان را در راه خدا اهدا کرده اید.
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از میان خبرها  

دو و میدانی - شمشیربازی

 تمرینات احسان حدادی 
در ورزشگاه امام رضا )ع( 

احســان حدادی که اردوی خود را در مشهد برپا کرده 
است، این روزها تمریناتش را در ورزشگاه امام رضا)ع( 
پیگیری می کند.  احسان حدادی که سهمیه المپیک 
را کسب کرده اســت و برای این رقابت ها خود را آماده 
می کند، چند روز قبل بــرای برپایــی اردوی 10 روزه 
عازم مشــهد شــد.حدادی در این اردو، تمرینات خود 
را در ورزشــگاه مدرن امام رضــا )ع( برگــزار می کند.
او هــم اکنون به صــورت انفــرادی تمرین می کنــد و با 
تمدید قرارداد مربی آمریکایــی اش، زیر نظر وی برای 
المپیک آماده خواهد شد.این قهرمان پرتاب دیسک 
آسیا، مهرماه در مسابقات قهرمانی جهان به مقام هفتم 
رسیده بود.این پرتابگر المپیکی کشورمان در اردوی 
تمرینی خــود در مجموعه تربیت بدنی آســتان قدس 
گفت: از حضرت رضا)ع( برای رفتن به المپیک 2020 

توکیو    رخصت گرفتم تا دست پر از مسابقات برگردم.
در خور ذکر اســت مصاحبــه اختصاصی با احســان 
حــدادی فــردا در ورزش خراســان رضــوی منتشــر 

می شود.

 حضور شمشیرباز خراسانی
 در جام  جهانی

نماینده شمشیربازی خراسان رضوی به دومین دوره 
رقابت های جام جهانی شمشیربازی دعوت شد.  احمد 
رضا محبــی، نماینده جوان شمشــیربازی اســتان به 
دومیــن دوره رقابت هــای جام جهانی شمشــیربازی 
دعوت شد.این نماینده جوان خراسان رضوی، دومین 
حضور خود را در این رقابت ها که درجه A جهانی دارد، 
تجربه خواهد کرد.دومین دوره رقابت های جام جهانی 
شمشــیربازی روزهای 2 و 3 آذرماه به میزبانی تهران 
برگــزار خواهد شــد. همچنیــن در اولیــن دوره آن که 
سال گذشته برگزار شد، کشورهایی اسپانیا، رومانی، 
روســیه، بالروس، قزاقســتان، کویت، ترکیــه و  عراق 

حضور داشتند.

 اخبار

فوتبال - سنگ نوردی

رئیس فدراسیون فوتبال:

داوران خراسانی کیفیت باالیی دارند
رئیــس فدراســیون فوتبــال با بیــان ایــن کــه داوران 
خراســانی همیشــه از کیفیت باالیی برخوردار بوده و 
ســهم خوبی نیز از داوری کشور داشــته اند، گفت: در 
زمینه کمک  داوران نیز خراسان رضوی دارای شرایط 
مناسبی است و امسال هم در رقابت های جام جهانی 
نماینده  شایسته ای از مشهد داشــتیم. مهدی تاج در 
کالس دانش افزایی ناظران و داوران فوتسال خراسان 
رضوی ، افزود: سطح داوری  ما باید همتراز و متناسب 
با جایگاه مــا در فوتبــال، فوتســال و فوتبال ســاحلی 
باشــد که این گونه نیســت . فوتبال ایران در آسیا اول 
است، فوتسال ما جزو تیم های برتر دنیاست و فوتبال 
ســاحلی نیز به همین ترتیب اســت، ولی سهم داوری 
ما نسبت به توانمندی و افتخارات و عناوین خیلی کم 
اســت.وی تصریح کرد: کمیته داوران یکــی از هدف 
گذاری های خود را به موضوع افزایش تعــداد داوران 
ما در آســیا اختصــاص دهــد و روی این حــوزه با دقت 
بیشــتری کار کنیم.وی تصریح کرد: اقدامات هیئت 
فوتبال خراسان رضوی از شتاب خوبی برخوردار است 
و برگزاری چنین جلساتی، با حضور حداکثری جامعه 
هدف، بیانگر این است که اتفاقات خوبی در فوتبال و 
فوتسال خراســان رضوی در حال رخ دادن است.وی 
اضافه کرد: دوره های آموزشی بسیار ارزشمندی برای 
داوران خراسان رضوی در حال برگزاری است و بدون 
شک از داوران این استان در مســابقات لیگ برتر و ... 

بهره گرفته خواهد شد.

 اعزام سنگ نورد خراسانی
 به قهرمانی آسیا

سنگ نورد خراسانی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام 
شد.  احسان اسرار، سنگ نورد خراسان رضوی همراه 
با تیم ملی سنگ نوردی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا 
در اندونزی اعزام شد. تیم ملی کشــورمان متشکل از 
حمید آسیابان به عنوان سرپرست، علی برات زاده و  رضا 
کالسنگیان  در ماده کمباین، رضا علیپور، مهدی علیپور 
و احســان اســرار در ماده ســرعت عازم این مســابقات 
شــدند.  این  مســابقات  که در شــهر بوگــور اندونزی از 

15آبان آغاز شده است، تا 19آبان ماه ادامه دارد.

اخبار  

فوتسال - بسکتبال

مرتضایی:

 انتقام بازی رفت را گرفتیم
سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مشهد گفت: با انجام 
یک بازی حساب شده ، توانستیم تیم خوب سن ایچ را 
شکست دهیم. مجید مرتضایی افزود: بازیکنانم مزد 
شجاعت شان را به ویژه در نیمه دوم گرفتند و با این که 
یک بر صفر عقب بودیم ، اما به بازی برگشتیم و 2 گل 
وارد دروازه حریف کردیم.وی گفت: بازی مقابل سن 
ایچ در ساوه همیشه سخت است و ما توانستیم در این 
مســابقه انتقام باخت دور رفت را بگیریم. وی درباره 
داوری این مســابقه گفت: غیر از چند اشتباه جزئی 
در اعــالم اوت ها، قضاوت خوبی را شــاهد بودیم و از 

زحمات آن ها تشکر می کنم.

باخت سنگین بانوان 
بسکتبالیست

تیم بســکتبال بانوان آویژه صنعت پارســای مشهد، 
لیگ برتر بسکتبال بانوان را با باخت آغاز کرد.  لیگ 
برتر بسکتبال بانوان از 16 آبان ماه با حضور 12 تیم 
آغاز شد که تیم آویژه صنعت پارسا با سرمربیگری یاس 
قائم مقامی و با ترکیبی صد درصد بومی، تنها نماینده 
خراســان رضوی در این رقابت هاســت. این نماینده 
اســتان در اولین دیدار خود، در تهران به مصاف تیم 
گروه بهمن این شهر رفت که در نهایت، 114 بر 45 
نتیجه این بــازی را واگذار کــرد و در نخســتین گام، 
متحمل شکست سنگینی شد. با توجه به سایر نتایج 
هفته نخست، رقابت آویژه و گروه بهمن، پرامتیازترین 

دیدار هفته بود.

اخبار

کوراش - والیبال نشسته

»معلومات«، سرمربی کوراش 
جوانان ایران شد

 انجمن کــوراش ایــران، عضو ســابق تیم ملــی جودو 
کشــورمان را به عنوان ســرمربی تیم جوانــان معرفی 
کرد.  در جریان برگزاری اولین جلسه انجمن کوراش 
استان خراســان رضوی در مشهد که دبیرکل انجمن 
کوراش کشور نیز حضور داشت، علی معلومات به عنوان 
سرمربی تیم ملی جوانان و قنبر علی قنبری به عنوان 
مربی تیم ملی بزرگ ســاالن جمهوری اسالمی ایران 
معرفی شــدند. در این جلسه همچنین ضمن معرفی 
برنامه های آینده انجمن کوراش کشور توسط کورش 
خسرویار ، محمود روحانی به عنوان رئیس کمیته امور 
اســتان ها و همچنین رئیس انجمن کوراش  اســتان 
خراسان رضوی معرفی شد.همچنین اعضای هیئت 
رئیسه، اعضای شورای فنی و مســئوالن کمیته های 

مختلف انجمن کوراش استان معرفی شدند.

 رقابت بانوان خراسانی 
در لیگ والیبال نشسته

با برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال نشسته 
بانوان، تیم خراســان رضوی در گروه 2  این رقابت ها 
قرار گرفت.  قرعه کشــی لیــگ برتر والیبال نشســته 
بانوان در محل فدراســیون انجام شــد. لیگ امســال 
بانوان به صورت رفت و برگشــت برگزار خواهد شد تا 
وضعیت تیم ها در هر گروه بر اساس امتیاز کسب شده 
از مسابقات رفت و برگشــت، مشخص شود. بر همین 
اساس تیم والیبال نشسته بانوان خراسان رضوی در 
گروه 2 با تیم های ذوب آهن اصفهان، هیئت لرستان، 

هیئت تهران، هیئت آمل و هیئت ساری هم گروه شد.

حسین بادامکی به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان مشهد 
منصوب شــد.  طی حکمی از سوی احســان اصولی، رئیس هیئت 
فوتبال استان، حسین بادامکی بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال به 
عنوان سرپرســت هیئت فوتبال شهرســتان مشــهد منصوب شد. 
درخور ذکر است، غالمحسین بادامکی متولد  22 شهریور 1360 
در مشهد بازیکن سابق و مربی فوتبال ایران است.وی سابقه بازی 
در تیم های ابومسلم و پرسپولیس تهران، باشگاه فوتبال ملوان بندر 
انزلی، پدیده مشــهد و صبای قم را در کارنامه خود دارد. این اولین 
مسئولیت وی در کار اجرایی است که باید دید تا چه حدی می تواند 

در این زمینه موفق شود.
سرپرست هیئت فوتبال شهرستان مشهد گفت: هدفم کمک به 

فوتبال مشهد است و به کوچک و بزرگی سمت جدیدم توجهی ندارم، 
زیرا به دنبال ریاست نیستم.  حسین بادامکی درباره انتصابش به 
عنوان سرپرست هیئت فوتبال مشهد، تصریح کرد: دوست داشتم 
فضای جدیدی را تجربه کنم و احساس کردم می توانم به فوتبال 
خراسان رضوی کمک کنم. هدفم کمک کردن است و امیدوارم 

بتوانم قدم کوچکی برای رشد و توسعه فوتبال مشهد بردارم.
وی در پاسخ به این که سرپرستی هیئت فوتبال مشهد برای بازیکنی 
که 17 سال بازی در لیگ برتر و 6 سال در پرسپولیس را در کارنامه 
دارد، کوچک نیست، گفت: به کوچک و بزرگی این مسئولیت فکر 

نکردم. هدفم کمک به دوستانم است که وارد این عرصه شدم.
بادامکی درباره ادامه حضورش در این منصب تصریح کرد: باید ببینم 

چه اتفاقاتی رخ می دهد. آمده ام کمک کنم و غیر از این هدفی ندارم. 
به دنبال ریاست، پست و شغل نیستم. همین که سرپرستی هیئت 
فوتبال مشهد را پیشنهاد داده اند یعنی روی کمکم حساب کرده اند.
وی درباره اهداف و برنامه هایش خاطرنشان کرد: مهم ترین مشکل 
فوتبال مشهد، کمبود سخت افزاری است. باید این بخش ها را 
سازمان دهی کنیم. زمین هایی که مسابقات باشگاهی در آن  برگزار 
می شود، دچار ضعف است. قرارداد بازیکنانی که در هیئت فوتبال 
مشهد ثبت می شود، باید سیستماتیک شود. امیدوارم بتوانیم این 

مشکالت را برطرف کنیم.
ــژه ای  بادامکی ادامــه داد: به استعدادیابی نیز قطعا توجه وی
خواهیم کرد. اول باید کار را آغاز کنیم تا به خوبی با مشکالت و 

راه حل ها آشنا شویم. باید اولویت بندی 
کنیم تا ببینیم کــدام بخش ها به 
رسیدگی بیشتر نیاز دارد. می دانم 
کــار در ایــن پست خیلی سخت 
خواهدبود، اما از پیش کسوتان و 
بزرگان فوتبال رخصت می گیرم 

و به کمک همه آنان نیاز دارم. امیدوارم 
بتوانیم در تمام عرصه ها از تجربیات 
پیش کسوتان فوتبال شهرمان نهایت 
استفاده را ببریم تا فوتبال مشهد به 

جایگاه خودش برسد.

 قرارداد 
بازیکنان باید 

سیستماتیک 
ثبت شود

سرپرست هیئت فوتبال 
شهرستان مشهد

رقابت های دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد طی 
روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته با حضور چهار 
تیم در مشهد پیگیری شد که گوش شکسته های 
خراســانی به طــور قاطــع مقابل حریفــان خود 
به پیروزی دســت یافتند. تیم» #تــا ثبت جهانی 
توس«  مشــهد در دیدار معوقه هفته ســوم از دور 
رفت لیگ برتر، در ســالن شهید بهشتی مشهد 
به مصــاف تیم پــاس ســتارگان ســاری رفت که 
با درخشــش کشــتی گیــران نماینده اســتان با 
نتیجه 8 بر 2 پیروز میدان شــد. در این دیدار که  
با تشویق های خوب هواداران و عالقه مندان به 
کشتی همراه بود، در اوزان 57 ، 65 ، 70 ، 74 ، 
79 ، 86 ، 97  و 125 کیلوگرم آرسن هاراتونیان 
امیر حســین مقصودی، مهــدی یگانه جعفری، 

محمــد نخــودی، جبرئیــل حســن اف، حســن 
یزدانی،   اسماعیل نجاتیان و جعفر شمس ناتری 
از بازیکنان تیم کشتی مشهد مقابل حریفان خود 
به برتری دســت یافتند. اما محمد نامجو مطلق 
و میثم مصطفی جــوکار در وزن هــای 61 و 92 
کیلوگرم متقبل شکست شدند. تشویق  بی امان 
حسن یزدانی در سالن از نکات قابل توجه بود که 
با کشــتی  خیره کننده خود جو سالن را متحول 
کــرد. همچنین تیم مشــهد در چارچــوب هفته 
اول از دور برگشت لیگ برتر مقابل تیم دانشگاه 
آزاد اســالمی مازندران به پیروزی دست یافت. 
در پایان دو تیم در برد انفرادی به تســاوی 5 بر 5 
رســیدند و تیم توس با توجه به امتیاز مثبت 22 

بر 17 مقابل مهمان خود به برتری دست یافت.

درخششگوششکستههایخراسانیمقابلمازنیها

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: شایعات انتقال باشگاه شهرخودرو به استان 
دیگر صحت ندارد، چرا که این موضع به  صورت صریح در توافق انتقال تیم لحاظ شده است.

به گزارش فارس، فرزاد فتاحی همچنین با اشاره به وضعیت تیم والیبال پیام مشهد گفت: این 
تیم سال گذشته خیلی سریع شکل گرفت، چرا که در روزهای آخر سهمیه را کسب کردیم . با 
کمک شهرداری تیم تشکیل شد، ابتدا با نام شهرآرا شرکت کرد، اما پس از چند هفته تیم به پیام 
مشهد تغییر نام داد و در قالب باشگاه شرکت کرد. شهرداری اعتباری به تیم داد که بخشی از آن 
اعتبارات هنوز پرداخت نشده است.  وی اظهار کرد: اعتقاد من این است که باید خوب کار کنیم 
تا نقاط ضعف کمتر دیده شود و اگر نقاط ضعفی هم دیده می شود، باید برای رفع آن راهکاری 
ارائه کرد . البته گاهی حاشــیه هایی وجود دارد که شــیرینی ورزش به همین حاشیه هاست. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان این که اگر این حاشیه ها به نقد منصفانه تبدیل 
شود، کمک شایانی می کند،افزود: بسیاری از مواقع از انتقادها بهره بردم، هر چند سال گذشته 

را خیلی سخت سپری کردیم؛ اما توانستیم بخش عمده ای از مشکالت خود را برطرف کنیم.

تیم والیبال پیام، نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال کشور، مقابل مهمان خود پیکان 
تهران شکست خورد. در ادامه هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور، تیم پیام در نخستین 
میزبانی خود در فصل جدید، نتیجه را به پیکان تهران واگذار کرد. در حالی که این نخســتین 
میزبانی  نماینده خراســان رضوی در لیگ برتر بود، اما هواداران پیام، به  دلیل تخلفات دیدار 
خانگی فصل گذشته مقابل شهرداری ورامین با حکم کمیته انضباطی از همراهی این تیم در 
دو دیدار خانگی محروم بودند و همین مسئله باعث شد سکوت کامل در سرمای مشهد بر سالن 
قدیمی مهران حکم فرما باشد.  این فصل پیام با تفاوت بســیار در ترکیب کادر فنی و بازیکنان 
وارد مسابقات شده است و به نظر می رسد اکبر خداوردی سرمربی پیام برای تکرار نتایج خوب 
فصل قبل کار سختی در پیش داشته باشد. دو تیم پیام و پیکان برای هم ناشناخته بودند، اما این 
شاگردان ترکاشوند در پیکان بودند که از ست اول بازی خود را دیکته کردند و موفق شدند در 
مجموع با نتیجه سه بر یک پیروز این بازی باشند و با سه امتیاز کامل این بازی خارج از خانه به 

تهران بازگردند. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

انتقالسهمیهشهرخودروشایعهاست
بدون حضور تماشاگران برگزار شد

شکستپیامدرسکوتسردمهران

سوژه 

گروه ورزش- تیم فوتبال شهر خودرو با پیروزی 
مقابــل پــارس جنوبــی جــم بــه رده دوم جدول 
رده بندی رســید تا با یــک بازی کمتر بــه دنبال 
صدرنشینی باشد.نماینده فوتبال استان دیروز 
در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه 
امام رضا)ع( میزبان تیم پارس جنوبی جم بود که 
با حمالت متعدد موفق به شکست مهمان خود 
شد و با 20 امتیاز پس از سپاهان 22 امتیازی در 
رده دوم جدول جای گرفت.این در حالی اســت 
که شهر خودرو نسبت به سپاهان یک بازی کمتر 
دارد و در صورت برتری مقابل گل گهر سیرجان 
می تواند صدر نشــین شــود. مهم ترین نکته در 
بازی دیروز شــهرخودرویی ها نیمکت نشــینی 
یونس شاکری بود که یحیی گل محمدی ترجیح 
داد تا از حسین مهربان در ترکیب تیمش استفاده 
کند که این استراتژی خیلی خوب هم جواب داد. 
چرا که تک گل این پیروزی ارزشــمند را حسین 
مهربان در دقیقه 78 به ثمر رساند.به این صورت 
که  سعید صادقی از سمت راست ارسال خوبی 
به محوطه جریمه انجام داد و حســین مهربان با 
یک چرخش زیبا و ضربه پای چپ توپ را به گوشه 

دروازه دخسوس فرستاد.

بازی هجومی	 
45 دقیقه اول این دیدار به سود شهر خودرو بود. 
این تیم با این که موقعیت زیادی به دســت آورد، 
نتوانســت گلــی وارد دروازه پــارس جنوبی جم 
کند و فرصت های میزبان با درخشش دخسوس 
دروازه بان تیم مهمان از دســت رفت. شاگردان 
کمالوند نیز موقعیت  خوبی از روی ضد حمله به 
دست آوردند که محمد نوری از آن استفاده نکرد 

و شوت او از باالی دروازه به بیرون رفت.
شهر خودرو که برای رسیدن به سه امتیاز احتیاج 
داشــت مانند نیمه اول، نیمه دوم را نیز هجومی 
بازی کنــد، بــازی را آرام آغاز کــرد. در ادامه گل 
محمدی با انجام تعویض های خوبی روند بازی 

را تغییر داد و توانســت روند بــازی را به نفع خود 
کند. در ادامه میزبان موقعیت های خوبی را روی 
دروازه خلق کرد و مهربان از سانتر خوب صادقی 
نهایت اســتفاده را بــرد و تک گل تیمــش را وارد 
دروازه دخسوس کرد و ســه امتیاز شیرین برای 

شهر خودرو به ارمغان آورد.

 بازی سختی را بردیم	 
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو پس از پیروزی 
تیمش مقابل پارس جنوبی جم در نشست خبری، 
گفت: بــازی ســختی را بردیم و برد شــیرینی به 
دست آمد. یحیی گل محمدی افزود: تیم حریف 
خیلی دفاعــی کار کــرد. در این بازی هــا باید از 
موقعیت ها به خصوص در نیمه اول استفاده کرد 
تا راحت تر بازی کنیم. در نیمه دوم گل زدیم و گل 

زیبایی هم به ثمر رساندیم.
وی ادامه داد: بازی حساسی را بردیم. در وجود 
بچه ها کمی اســترس بود، چون می خواســتیم 

جزو تیم هــای باالی جــدول باشــیم و به همین 
دلیل کمی بی دقت بودیــم. در هر صورت از این 
3 امتیاز خوشحالیم. از بازیکنانم تشکر می کنم 
که برای این 3 امتیاز خیلی زحمت کشیدند. از 
هــواداران هم بابت حمایت خوبی که داشــتند، 
تشــکر می کنم. از ســال قبل تا به حــال حمایت 
خیلی خوبی از ما کردند، از این فرصت استفاده 
می کنم و این برد را به آقای حمیداوی و شــرکت 
شهر خودرو تقدیم می کنم که سختی های زیادی 
را متحمل شــدند.گل محمدی درباره وضعیت 
مصدومیت فرامرزی هم گفت: امیدواریم برای 
زانوی این بازیکن مشکلی پیش نیاید. باید یکی 
دو روز بگذرد و از زانوی این بازیکن عکس برداری 
شود.سرمربی شهر خودرو در پاسخ به این که بعد 
از گل چرا موقعیت هایی به دست نیاوردید گفت: 
ما موقعیت های خوبی در بازی داشتیم اما چون  
گل  نزدیــم تمرکز از دســت رفــت. موقعیت 50 
درصدی هم به حریف ندادیم. فشار زیادی به تیم 

حریف آوردیم و مزد صبر خودمان را گرفتیم. ما 
بعد از گل موقعیت داشــتیم اما تمرکز بازیکنان 

کمی از دست رفت.

در حاشیه	 
روح ا... باقری بازیکن شهر خودرو بعد از تعویض 
در اوایل نیمه دوم بسیار ناراحت بود. به طوری که 
با کادر فنی این تیم از جمله حمید مطهری دست 

نداد و با عصبانیت روی نیمکت نشست.
کمالونــد ســرمربی پــارس جنوبی جــم به علت 
اخراج در دیــدار قبلی مجبــور بود از روی ســکو  
شاگردانش را مقابل شــهر خودرو هدایت کند.
گل محمدی پس از آن که به سمت نیمکت مهمان 
رفت با استقبال گرم اســدی مواجه شد  و وقتی 
متوجه شد کمالوند روی سکو است، از راه دور با 
اشاره دست به او ادای احترام کرد. حدود سه هزار 
نفر از نزدیک بازی تیم های شهر خودرو و پارس 

جنوبی جم را تماشا کردند.

دسته گل »مهربان« 
شهر خودرو با تغییر استراتژی در یک قدمی صدر جدول قرار گرفت 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اخبار

شهرستان ها

مرمت ۱۳ قنات در تایباد توسط 
قرارگاه پیشرفت سپاه امام رضا )ع( 

کلثومیان/ ۱۳ رشــته قنات با هزینــه ای حدود 
شــش میلیــارد ریال از ســوی قــرارگاه پیشــرفت 
و آبادانــی ســپاه امــام رضــا )ع( و مشــارکت های 
مردم در دهستان کرات تایباد الی روبی و مرمت 
شد.مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام 
رضا )ع( در دهستان کرات تایبادگفت: سطح زیر 
کشــت مزارع کشاورزی روســتاهای آبقه، فرزنه، 
کرات و پشــته  قبل از احیا و مرمــت قنوات ۶۰۰ 
هکتار بود که این رقم بــا الی روبی قنوات به هزار 
و ۵۰۰ هکتار رسید.یاسر زنگنه به افزایش سطح 
زیر کشت مزارع زعفران در روستاهای زیرپوشش 
قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه امــام رضا )ع( 
اشاره کرد و گفت: با برگزاری دوره های آموزشی 
در حوزه کشــت زعفران و مرمت ایــن تعداد قنات 
در پنج روســتای دهســتان کرات مــزارع زعفران 
این منطقه از ۴۰۰ هکتار به ۸۹۰ هکتار افزایش 

یافته است.

اخطار آستان قدس به متخلفان 
تغییر کاربری در »عارفی«

معاون امالک و اراضی آستان قدس گفت: در حال 
بررســی پرونده هایی هســتیم که تغییر کاربری آن 
ها در روســتای عارفی گزارش  شده اســت و اخطار 
فرســتادیم تا به حالت اولیــه بــاز گردد.حقیقی در 
گفت وگو با  فــارس ، در خصــوص اقدامات صورت 
گرفته توسط آستان قدس درباره کوه خواری های 
عارفی، گفت: در این زمینه دو اقدام انجام داده ایم، 
ابتدا گشــت هماهنگی که با یــگان حفاظت انجام 
شــده برای بحث کنترل و حضــور در محل مراقبت 
ها ، تشــکیل دادیم.وی درباره دومین اقدام  اظهار 
کرد: گام بعدی آستان قدس این بود که در خصوص 
اسنادی که برای مستاجران و افراد صادر شده، دقت 
کرده ایم که خارج از ضابطه هایی که جهادکشاورزی 

اعالم می کند سندی صادر نشود.

نماینده تربت جام،تایباد،باخرز وصالح آباد در 
شورای اداری مطرح کرد 

90درصد عملیات اجرایی تبدیل 
دوغارون به منطقه آزاد انجام شد 

کلثومیان/  در نشست شورای اداری تایباد، دکتر 
رحیمــی نماینده تربــت جام،تایبــاد و صالــح آباد 
گفت : ۹۰درصــد عملیات اجرایــی تبدیل منطقه 
دوغارون به منطقه آزاد انجام شده و طی هشت ماه 
آینده، ان شاءا... مصوبه ازمجلس وشورای نگهبان 
برای اجرا، ابالغ وعملیاتی شــدن امور اجرایی  به 
منطقه دوغارون اعالم خواهد شــد . وی از شــروع 
عملیات اجرایــی پاالیشــگاه درمنطقــه دوغارون 
درآینده نزدیک خبر دادوگفت : با سرمایه گذاری 
۵۵۰میلیــون دالری ازطریــق پتروشــیمی خلیج 
فارس وکمک بانک های داخلی به زودی عملیات 
اجرایی پاالیشــگاه دردوغارون آغاز می شود. وی 
از تجهیز کارگاه پیمانکار راه بــرای دوبانده کردن 
باقی مانده جــاده تربت جام به دوغــارون به زودی 
خبر داد وگفت : ۱۰۰میلیــارد تومان اعتبار برای 
این جاده دیده شــده کــه، اوراق قرضه دوســاله به 
پیمانــکار داده شــده اســت، ولی به دلیل مشــکل 
نقدینگــی پیمانکار با مســئوالن راه و شهرســازی 
و برنامه و بودجــه تعامل کرده ایم کــه فعال کار این 
پیمانــکار آغــاز و عملیــات اجرایی بانــد دوم جاده 
منتهی به دوغارون ازسمت تربت جام شروع شود .

اخبار

اقتصادی

استاندار در دیدار سفیر ایران در هند مطرح کرد

پیگیری برای راه اندازی پرواز 
مشهد-حیدرآباد

اســتاندار از پیگیــری راه انــدازی پــرواز مســتقیم 
بیــن مشــهد و حیدرآبــاد مرکــز ایالــت تلنگانــای 
کشــور هند و همچنیــن آمادگی خراســان رضوی 
برای خواهرخواندگی این اســتان با ایالت تلنگانا 
خبر داد. بــه گزارش روابــط عمومی اســتانداری، 
»علیرضــا رزم حســینی« در دیدار ســفیر ایــران در 
هند، اظهار کــرد: همچنین آمادگــی داریم در یک 
زمان مشخص، نمایشگاه فرهنگی و ظرفیت های 
اقتصادی خراسان رضوی در شــهر حیدرآباد هند 
برگزار شود. سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند 
هم در این دیدار بر ظرفیت باالی خراســان رضوی 
در زمینه جذب گردشگری زیارت و سالمت تاکید 
کرد و گفت: بــرای جذب شــیعیان هند بــه منظور 
زیارت بارگاه منــور امام رضا)ع( بایــد برنامه ریزی 
های الزم انجام شــود. »علــی چگنی« بــا بیان این 
که خراســان رضوی زمینه های بسیار خوبی برای 
جذب گردشگر و سرمایه گذار دارد، افزود: می توان 
نمایشــگاهی از فرهنگ و رســوم خراســان رضوی 
در کشــور هند برگــزار کــرد و در کنــار آن صنایع و 

محصوالت استان به نمایش گذاشته شود.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی:

مردم منتظر ادامه پرونده پدیده و 
مجازات مدیران متخلف هستند

دبیر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر خراســان 
رضوی گفــت: محاکمــه مدیرعامل پدیــده، اگرچه 
گام بســیار بلند و قابل تقدیری اســت اما تمــام کار، 
این نیســت و به نظر ما پرونده پدیده هنوز باز اســت و 
مردم منتظر ادامه پرونده و مجازات مدیران متخلف 
هســتند و ســتاد امر به معروف خراســان رضوی هم 
از ایــن مطالبه بــه حق، حمایــت می کند. »عبــدا... 
ارجاعی« در گفــت وگو با فارس با تاکیــد بر ضرورت 
بررســی خطاها و کوتاهــی های برخی دســتگاه ها 
و مدیــران در شــکل گیری ماجــرای پدیــده تصریح 
کرد:  ما افــرادی را در این زمینه به دســتگاه قضایی 
معرفی کرده ایم اما تا زمانی که جرمشان برای دستگاه 
قضایی روشن نشود، نمی توانیم اعالم عمومی کنیم. 
وی تصریح کرد: حتی اگر در پرونده پدیده، کســانی 
درون دستگاه قضایی هم کوتاهی کرده باشند، باید 
از طریق سیستم های نظارتی درون قوه که خیلی هم 

قوی هستند، رسیدگی و محاکمه شوند.
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شنبه  ۱۸ آبان ۱۳۹۸ .  شماره  ۴2۶۶ روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Sat.Nov.9.2019. No.4266

گزارش

مهدیان

جانشــین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی 
در بازدیــد از ۱۳.۸ کیلومتر ابتدایی گذرگاه 
خونیــن کاشــمر که بــه صــورت موقــت مورد 
بهــره بــرداری قــرار گرفته اســت گفــت: اگر 
چه وضعیت فعلی جــاده به طــور کامل ایمن 
نیست، اما با توجه به اجرای عملیات اجرایی 
و گسترش جاده، چاره ای نداشتیم و از شرایط 
بد و بدتر، شــرایط بــد را انتخــاب کردیم. وی 
افزود:تــا 2۰ آبــان مهلــت شــش روزه بــرای 
رفع نواقــص داده شــد و مجدد بــرای بازدید 
از جاده ورفــع نواقص خواهم آمد. ســرهنگ 
احسانبخش با تأکید بر این که موضوع ایمنی 
حرف اول را می زند، افــزود: بخش عمده ای 

از نواقصی که پیشتر از سوی پلیس راه مطرح 
شده بود رفع شــده اســت اما میدان فرودگاه 
کــه در شــورای ترافیک اســتان هــم مصوب 
شده، احداث نشده اســت. وی با بیان این که 
شــرایط فعلی جاده برای تردد در مقایســه با 

گذشته بهتر شــده است، یادآور شــد: با توجه 
به این که باید دو الین رفت و برگشت به وسیله 
جدا کننده فیزیکی از هم جدا شــود، به اداره 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای و شــرکت 
پیمانکار ابــالغ کردیم تا نصب آیلنــد میانی، 

حد فاصل میدان خروجی شهر تا پلیس راه را 
به وسیله خاکریزی از هم جدا کنند. جانشین 
فرمانده پلیس راه اســتان با اشاره به تعدد راه 
های فرعــی منتهــی به ایــن محــور، حداکثر 
سرعت مجاز وسایل نقلیه در این محور را ۸۵ 
و 7۵ اعــالم کرد و یــادآور شــد: اگرچه هزینه 
ســنگینی برای تســهیل عبور و مــرور در این 
محور تــا کنــون پرداخت شــده و تــا حدودی 
بستر برای تردد آماده شــده بود اما متأسفانه 
به دلیل مهیا نشدن شرایط بهره برداری، باز 
شاهد تردد بودیم، بنابر این ضمن موافقت با 
بهره برداری از این مسیر به راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و شرکت پیمانکار ابالغ کردیم 
تا به رفع نواقص مدنظر  اقدام کنند. وی تأکید 
کــرد: 2۰ آبــان مهلت داده شــده بــرای رفع 
نواقص پایان می یابد و مجــدد برای بازدید از 

جاده ورفع نواقص خواهم آمد. 

موزه قلب پروفسور صادقی در نیشابور افتتاح شد 
شجاعی مهر/ با حضور مسئوالن و شخصیت 
های برجسته کشوری به پاس سال ها خدمت 
به مــردم جهــان، موزه قلــب جراح شــهیر قلب 
دنیــا پروفســور حســین صادقــی در مجموعه 
افالک نمای خیام نیشابور افتتاح شد. شیبانی 
فرماندار  نیشــابور در مراســم افتتاح این موزه 
گفت: پروفســور صادقی از چهره های ماندگار 
نیشابور و تاریخ آن است و به عنوان میراث گران 
بهای علمی و فرهنگی در جهان شــناخته می 
شــود و به منظور تجلیل و قدردانــی از چندین 
دهه تالش های این شخصیت جهانی این موزه 
افتتاح می شود.پروفســور صادقی نیــز در این 
مراســم گفت: به دلیل عالقه ام به نیشابور این 
موزه در این مکان احداث شــد تا همشهریانم و 
دیگر مردم پس از مشاهده صور فلکی و عظمت 
آن در افالک نمای خیام با قلب این عضو شگفت 

انگیز نیز آشــنا شــوند و امراض آن را ببینند که 
چگونه آن ها شناسایی می شوند و عمل جراحی 
روی آن هــا صــورت می گیــرد.وی افــزود: این 
مجموعه شــامل برخــی تجهیــزات، عکس ها 
و اســناد اســت که قلب، امــراض و شــیوه های 
درمان را نشان می دهد و عالوه بر گردشگران، 
دانشــجویان و محققــان نیــز مــی تواننــد از آن 
استفاده کنند و به مرور زمان تجهیزات دیگر به 
آن اضافه خواهد شــد.در حاشــیه این مراسم، 
استاد کیوان ساکت پس از اجرای زنده  قطعاتی؛ 
مجموعه ای از کتاب های خود را به پاس فعالیت 
های پروفســور صادقی به وی اهــدا کرد.مدیر 
اجرایی مجموعــه افالک نمــای خیــام درباره 
جزئیــات این موزه گفــت: ایــن مجموعه ۳۰۰ 
مترمربع مساحت دارد و در ضلع شرقی مجموعه 

افالک نمای خیام ساخته شده است.

در بازدید جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی مطرح شد 

مهلت ۶  روزه برای رفع نواقص باند جدیدگذرگاه خونین 

جوابیه شرکت گاز استان درباره قطع گاز 50 مدرسه درفریمان و پاسخ خراسان 
روابط عمومی شرکت گاز استان در خصوص 
خبرهای منتشــر شــده در روزنامه خراســان 
رضوی مــورخ ۱۳ آبــان  به شــماره ۴2۶۴ با 
تیتر»قطع گاز ۵۰ مدرسه فریمان« و همچنین 
خبرمنتشــر شــده درتاریــخ ۱۴ آبان بــا تیتر 
»وصل گاز ۵۰ مدرســه فریمــان« توضیحاتی 
به شــرح ذیــل ارائــه کــرده اســت. در جوابیه 
شرکت گاز استان آمده است ، مبالغ پرداختی 
قبوض گاز به طور مستقیم به خزانه واریز می 
شــود و در ادامه برای اجرای طــرح های ملی 
همانند طرح هدفمندســازی یارانــه ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و هر گونه کوتاهی در 
پرداخت به موقع هزینــه های گاز بها، موجب 
کند شــدن روند خدمت رســانی به مردم می 
شود،درخصوص مطالب منتشر شده، ضمن 
تشــکر از حســن توجه روزنامه وزین خراسان 

رضوی به این موضوع کــه در حال حاضر یک 
دغدغه جدی برای شــرکت گاز نیز محسوب 
می شــود مدارس شهرســتان فریمان دارای 
بیشــترین حجم بدهــی معوقه بــا حداقل دو 
ســال تاخیر ناشــی از عدم رضایــت مدیریت 
مصرف گاز در اســتان اســت و ۱۳۱ مدرســه 
این شهرســتان بدهــی معوقه ای بالغ بر ســه 
میلیــارد ریــال بــه شــرکت گاز دارند کــه این 
موضوع از سال های گذشــته و طی مکاتبات 
و پیگیری های متعددی بــه آموزش و پرورش 
اطالع رسانی شده است.درادامه جوابیه آمده 
است: در آستانه بازگشایی مدارس در مهرماه 
و روزهای ابتدایی شروع سال تحصیلی جدید 
تعداد ۸۹ مدرســه این شهرســتان با مراجعه 
به اداره گاز ناحیه فریمان و پرداخت نقدی یا 
اقساطی نسبت به تعیین تکلیف بدهی معوقه 

اقدام کردند کــه در زمینه دریافــت گازبهای 
معوق این مدارس به صورت اقساطی، حداکثر 
مســاعدت و همکاری الزم انجام شد. در این 
بین متاسفانه مدیران و مسئوالن ۴۰ مدرسه 
هیچ گونه مراجعه یا اقدامی برای روشن شدن 
وضعیت گازبهای مجموعه خود انجام ندادند 
و قابــل توجه این کــه  مدارس صرفا تا ســقف 
رعایت الگوی مصرف تعیین شده در قانون از 
پرداخت گازبها معاف هســتند و این معافیت 
شامل مدارســی که رعایت ضوابط و مقررات 
ابالغی در زمینه الگوی مصرف را نکنند، نمی 
شــود. در ادامه جوابیه آمده است: از مدیران 
محترم مــدارس فوق، بــه عنوان پیشــگامان 
الگوسازی در جامعه انتظار می رود در رعایت 
الگوی مصرف که توســط مراجــع ذی صالح 
و با نظر نمایندگان  وزارت آمــوزش و پرورش 

تعیین و ابالغ شده اســت کوشا بوده و با رفتار 
عملی در این حوزه نیز همانند سایر عرصه ها 
الگو و سرمشق باشند. شایان ذکر است، هم 
اکنون با توجه به هماهنگی های به عمل آمده 
جریــان گاز طبیعی کلیه مدارس شهرســتان 

فریمان برقرار است.
خراســان رضــوی: اگرچــه اقــدام قانونــی 
درخصــوص اخــذ گازبهــا و بدهــی هــا برای 
شرکت گاز محفوظ است اما بهتر بود شرکت 
گاز به جای انتخاب آســان ترین راه حل یعنی 
قطــع گاز مدارس بدهــکار، از طریــق مبادی 
قانونــی با مدیــران مدارســی که در ایــن باره 
کوتاهی کرده بودند برخورد و مطالبات خود 
را نقد می کرد تا در این حین قطع گاز مدارس 
خللی در زمینه مسائل آموزشی دانش آموزان 

ایجاد نکند.



بریده کتاب

جبر بــی چــون و چرای 
انــگار  کســی شــدن، 
این اصلــی ترین هدف 
مادر در قبال پســرش 
بــود. هرچــه مــاه بانو 
دایــره تفریح هــای او 

را محدودتر مــی کرد، بیشــتر به کتاب هــا و به 
خصوص داســتان هــای درونشــان چنگ می 
انداخــت. خــود را غوطــه ور در دنیای پــر رمز و 
رازشان می کرد و نه تنها مواخذه نمی شد، بلکه 
بیشتر و بیشتر هم تشویق می شد. در نوجوانی 
برعکس کودکی به موجودی خجالتی و منزوی 
تبدیل شــده بــود و برخالف همســاالنش هیچ 
دوستی نداشت. آدم ها را بیشتر از درون کتاب 
ها می شناخت. گاهی پدر بر او خرده می گرفت 
که چــرا در حضور مهمــان ها حــرف از دهانش 
بیرون نمــی آید یا چرا با حســن، پســر آقــا مراد 
همسایه شان، تیله بازی و توپ بازی نمی کند، 
اما در مجموع چون سر به زیر بود،کسی چندان 
پاپیچش نمی شد؛ بماند که بعدتر دریافت کتاب 
ها ماجراهایی هــزاران بــار جذاب تــر از آن چه 
 پسراِن پشت لب سبز شــده در ذهن برای خود

 می سازند، به ارمغان می آورند.
کاج ها وارونه اند

نوشته: سامان نورایی

دیالوگ ماندگار
 تو هیچ وقت نمــی تونی کســی رو جایگزین 
شــخص دیگــری بکنی، چــون همــه آدم هــا از 
جزئیات زیبا و بخصوص خودشون ساخته شدن.
پیش از غروب
کارگردان: ریچارد لینکراتر

ضرب المثل خارجی

 ترکــی: کســی کــه بــه تــو ســخن چینی 
می کند، از تو نیز سخن چینی خواهد کرد.

  اسپانیولی:  سرزنش به جا بهتر از تعریف 
بی جاست.

  دانمارکــی: ولو طال ببارد، عاشــق هرگز 
ثروتمند نمی شود.

  آلمانی: تملق، سم شیرین است.
 فرانسوی:  شمشیر عدالت غالف ندارد.

دیکشنری

Put on
To dress oneself with an article of 
clothing.

پوشیدن
مثال:

I think I put my pants on backward!
گمونم شلوارمو پشت و رو پوشیدم!

 Please put on this one and see if 
 it fits.

لطفا این یکی رو بپــوش، ببین اندازه اســت 
یا نه.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 144 سوره نساء می خوانیم
ِخــُذوا اْلَکاِفِریَن َأْوِلَیاَء  ذیَن آَمُنوا َل َتَتّ َها اَلّ َیا َأُیّ
 ِ ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیــَن َأُتِریــُدوَن َأْن َتْجَعُلــوا ِلَّ

َعَلْیُکْم ُسْلَطاًنا ُمبیًنا.
ای کسانی که ایمان آورده اید! کافران را به جای 
مؤمنان دوســت و سرپرســت خود نگیریــد، آیا 
می خواهید برای خداوند دلیل و حّجت آشکار 

علیه خودتان قرار دهید؟
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   پذیرش والیت کّفار با ایمان سازگار نیست. 
یک دل، دو دوستی برنمی دارد.

   توّلی و تبّری، دوســتی با مؤمنــان و دوری از 
کافران، الزمه  ایمان است.

   از هــر نوع اختــالط، رفاقت و قــراردادی که 
نتیجه اش به زیان مســلمانان باشد، باید پرهیز 

کرد.
   در سیاســت خارجــی، روابــط سیاســی و 
اقتصــادی، گزینش هــا و عــزل و نصب هــا، هر 
اقدامی که به سلطه  کّفار بر مسلمانان انجامد، 

محکوم است.
  مسلمان ذّلت پذیر، در برابر خداوند پاسخی 

ندارد.

ضرب المثل فارسی

دست چپ و راست را تشخیص نمی دهد

 وقتی کسی به دالیلی مثل کم تجربه یا ساده 
بودن، قدرت فهم و تشخیص ندارد، برای آن که 
نشــان دهند  نادان و مبتدی اســت می گویند: 

»دست چپ و راست را تشخیص نمی دهد.«

حکمت روز

رقابت و سازندگی
  اسالم بنا به آیه کریمه »َفاْســَتبُقوا اْلَخْیَرات | 
مائده. 148« به ما می آموزد که در ســازندگی 
کشور و باالبردن سطح زندگی مردم، آن هم در 
تمامی ابعاد اخالقی و اجتماعی، بدون آن که به 
تعصب ها و روش های تخریبی متوســل شویم و 
به آثار منفی و رنج های فراوان دامن زده شود، با 
دیگر اقوام و مذاهب به رقابت برخیزیم... تا همه 
گروه ها در کنار یکدیگر، توانمندی های خود را 

در سازندگی و فعالیت های مثبت به کار گیرند.
امام موسی صدر | ادیان در خدمت انسان  

در محضر بزرگان

مکنت مالی و علمی
 یکی از شــاگردان بانو مجتهده امین نقل 
می کند: »حاجیه خانم امین با اطرافیان خود 
بســیار مهربان بودند و با وجود مکنت مالی، 
عالوه بر تحصیل علم، به کارهای دیگری نیز 
احاطه داشتند، مثاًل خیاطی هم می کردند. 
لباس هــای گران قیمت نمی پوشــیدند، اما 
بسیار تمیز و مرتب بودند. به زیور آالت اهمیت 
نمی دادند و تنها هنگام نماز انگشتر عقیقی 
به دســت می کردنــد. با زن های اقوام شــان 
دوره ای داشــتند که در آن مجلس، خانم ها 
مسائل شــان را از ایشــان می پرســیدند. در 
ضمن افراد را دست خالی بر نمی گرداندند و 
به مهمانان شان، حتمًا چیزی یاد می دادند.«
یادنامه بانـو امین  

حکایت

  امام موســی بن جعفر علیه الســالم به بالین 
یکی از دوستانش آمد که در حال جان دادن بود 
و حالش به گونه ای بود که به پرسش هیچ کس 
پاسخ نمی داد. حاضران خطاب به امام گفتند: 
»ای پســر رســول خدا! دوســت داریم حقیقت 
مرگ را شــرح دهی و بفرمایی که ایــن بیمار ما 
اکنون در چه حالی است؟« امام فرمود: »مرگ 
برای مؤمن، وسیله پاک ســازی است. مؤمنان 
را از گناه می شــوید. برای آنان آخرین ناراحتی 
اســت و کفاره آخرین گناهان شــان اســت، در 
حالی که کافران، هنگام مرگ از حسنات شان 
جدا می شــوند و آخرین لذت خود را در دنیا می 
چشند. این بیمار که در حال جان کندن است، 
به کلی از گناهانش پاک شد، آن گونه که لباس 
چرکین را درآورده است و لباس پاک می پوشد. 
او هم اکنون شایســتگی آن را دارد که در سرای 
همیشگی آخرت، با اهل بیت)ع( محشور شود.«
معانی الخبار

 شنبه
18 آبان 1398

11 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4266

18 آبان  | روز ملی کیفیت18 آبان 1256  | تولد محمد اقبال الهوری
عالمه محمد اقبال، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان برای اولین بار، ایده یک کشور 
مستقل برای مسلمانان هند را مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در 

این کشور به طور رسمی »شاعر ملی« خوانده شد.

امروز هجدهم آبان ، به عنوان روز ملی کیفیت نام گذاری شده است. منظور از کیفیت، دستیابی  
به  استانداردهای  از پیش  تعیین  شده  است. در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان های 

ایرانی حائز شرایط، در بخش های مختلف کشور »جایزه ملی کیفیت ایران« اعطا می شود.

آشناترین غریب
ویژگی های آخرین منجی

از امام رضا)ع( دربارۀ خصوصیات حضرت مهدی)عج( سوال شد. حضرت فرمودند: 
»او برای مردم از خودشان اولی تر، از پدر و مادرشان مهربان تر و در برابر خدا از همه 
متواضع تر است. آن چه به مردم فرمان می دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل 

می کند و آن چه مردم را از آن نهی می کند، خود بیش از همگان از آن پرهیز می کند. دو نشانه 
بارز دارد که با آن ها شــناخته می شــود: اول، دانش بیکران و دوم، اســتجابت دعا. آن چه از 
رویدادها پیش از وقوع آن ها سخن بگوید، در قالب پیمانی است که توسط پدران خود از رسول 
اکرم)ص( به ارث برده است. اخالق حمیده او چون جدش رسول اکرم)ص( است. مهدی بر 

امر امامت توانا و قدرتمند و به نحوه اداره امور امت، عالم و آگاه است.«

اعالم الوری باعالم الهدی | بحارالنوار
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مطالعه این صفحه

دریاچه نمک آران و بیدگل
دریاچه نمک آران و بیدگل بین ســه اســتان اصفهان، قم و ســمنان و در فاصله 35 کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان آران و بیدگل قرار گرفته است و چند ضلعی های منحصربه فردش، جزیره سرگردان میان دریاچه و 
سفیدی بی انتهایش، آن را متفاوت از دریاچه های مشابه آن می کند. دیدنی های دریاچه کم نیست و جدا از خود 
دریاچه می توان به کاروان سرای مرنجاب که یکی از مهم ترین رصدگاه های ایران است، کاروان سرای ابوزیدآباد 
با قدمت 4 قرن، کویر مرنجاب، جزیره سرگردان که مثل یک کشتی سرگردان وسط آن همه سفیدی قرار گرفته 

و آتشکده ویگل رفت.

پلیس تقلبی
اینســاید ادیشــن  | پلیس تقلبــی در کارولینای 

شــمالی که به پلیس های واقعی بــرای گرفتن 
یک مظنون کمک کرده بود، بعد از دســتگیری 
مظنون، خودش هم دستگیر شد. در شب پنجم 
اکتبر، نیروهای پلیس در حالی که یک ماشین 
را با سرعت زیاد تحت تعقیب قرار داده بودند، با 
یک کمک غیرمنتظره روبه رو شدند. خودروی 
ناآشنایی، جلوی ماشین مظنون پیچید و مردی با 
تفنگ از آن پیاده شد و به پنج مسافر ماشین دست 
بند زد و از محل دور شد. نیروهای پلیس بعد این 
مرد را که دیوید آدامز نام دارد شناسایی و به جرم 
جعل هویت پلیس دســتگیر کردنــد. آدامز هم 
اکنون منتظر رای دادگاهش است و توضیحی 
درباره انگیزه اش از این تقلب که می توانست به 

قیمت جانش تمام شود، نداده است.

دسر هوا
دیلی میل |  سبک ترین دسر دنیا با 96 درصد هوا 

و تنها یک گرم وزن در یک البراتوار ساخته شد. 
مهندسان در یک استودیوی طراحی در لندن 
با دانشمندانی در آزمایشگاهی در هامبورگ، 
دســت به دســت هم دادند تا ســاختار هواژل، 
سبک ترین ماده جامد در جهان را به یک دسر 
خوراکــی تبدیل کننــد. َهــواژل کــه کمترین 
چگالی را در میان مواد جامــد دارد، از یک ژل 
به دســت می آید که در آن قســمت مایع ژل، با 
گاز جایگزین می شود. در این پروژه هم، دست 
اندر کاران این پروژه، از سفیده تخم مرغ، دسر 
مرنگ با تکنیک هواژل درست کردند. درباره 
این که این دسر چه طعمی دارد صحبتی نشده 
اما با توجه به درصد هوای موجود در آن، حدس 

زدن طعمش خیلی دشوار نیست.

تبعات یک دروغ
آدیتی سنترال |   یک معلم انگلیسی در چین، برای 

این که بتواند مرخصی بگیــرد، 470 یوآن پول 
داد و از اینترنت یک گواهی پزشک و یک عکس 
رادیولوژی تقلبی خرید که در آن نوشته بود او به 
بیماری سل مبتالست. از آن جایی که سل بسیار 
خطرناک و واگیردار اســت، مســئوالن مدرسه 
تمام دانــش آموزانــی را که با ایــن معلم کالس 
داشتند، به معاینه پزشکی فرستادند و از بخت 
بد، دو نفر از آن ها ســل داشــتند! معلم از ترس 
والدین بچه هــا، این بار مــدرک تقلبی دیگری 
خرید تا نشان دهد خوب شــده. اما والدین او را 
مجبور کردند که دوباره معاینه شود و مشخص 
شد مبتال به سل نبوده.معلم عذرخواهی کرده 
و گفته فقط مرخصی طوالنی تری می خواسته 

و نمی دانسته که سل چقدر خطرناک است.

زنگ تفریح

کوچولوهای چوبی
هنرمند تایوانی »جوی لین ین«، با روش های سنتی نجاری، شخصیت های بامزه چوبی می سازد. 
این سازه های چوبی که با دقت و ظریف ساخته شــده اند صرفا دکوری نیستند و کاربردهایی نظیر 

بشقاب، جاکلیدی و گلدان دارند.
colossal

مهارت یک دقیقه ای

چند نشانه  کمبود ویتامین را بشناسید

خســتگی یکی از شــایع ترین نشــانه های ابتال به 
کمبود ویتامین است، اما کمبود ویتامین همیشه 
به شکل خستگی ظاهر نمی شــود. گاهی ممکن 
است مشــکالتی در بدن مان ایجاد شود که خیلی 
از ما نمی دانیم از کمبود ویتامین ناشی شده . با ما 

باشید تا چند نشانه کمبود ویتامین را بشناسیم.
 دردهای عضالنی: چنان چه به صورت مداوم 
و بدون هیچ دلیل مشــخصی، مثال بــدون این که 
تمرینــات ورزشــی ســنگین انجــام داده باشــید، 
دردهای عضالنی دارید، شاید به کمبود ویتامین 
دی مبتال هستید. برای این که به کمبود ویتامین 
دی دچــار نشــوید، روزانــه در معــرض نــور آفتاب 
قــرار بگیرید و در رژیم غذایی خود از شــیر یا ســایر 
فراورده های لبنِی غنی شــده با ویتامین دی مثل 

ماست و پنیر و ماهی استفاده کنید.
 ِکِرختی پاها: چنان چه در ناحیه  پاها احساس 
کرختی یا بی حسی می کنید و در راه رفتن تان هم 
مشکل ایجاد شده است، مثال تعادل ندارید یا اغلب 
زمین می خورید، شــاید به کمبود ویتامین ب1۲ 

مبتال هســتید. چون این ویتامین برای ســالمت 
و عملکرد مغز و دســتگاه عصبی ضروری اســت و 
اگر سطح آن کم شــود، مغز به دشواری می تواند با 
اعصاب بدن ارتباط برقرار کند. برای افزایش سطح 
ویتامین ب 1۲، مصرف مواد غذایی حیوانی مثل 
ماهی، مرغ و فراورده هــای لبنی و غالت صبحانه 
که با ویتامین ب1۲ غنی شده باشد، توصیه شده 

است.
  دیر التیام یافتن زخم ها:   آیا وقتی دست تان را 
می ُبرید یا جراحت دیگری برای تان اتفاق می افتد، 
زخم های تان دیر التیام می یابند؟ شــاید بخشــی 
از این مشکل ناشــی از کمبود ویتامین سی باشد. 
سلول های پوســتی و سایر ســلول هایی که پس از 
ایجاد جراحت باید خودشــان را به منظور شــروع 
فرایند التیــام بازســازی کنند، به ویتامین ســی و 
همچنین ویتامین آ و زینک نیاز دارند. برای تامین 
ویتامین سی، مصرف روزانه  مرکبات و سبزیجات 
دارای برگ سبز مثل اسفناج و کلم برگ را در رژیم 

غذایی خود بگنجانید.

معرفی کتاب

بار دیگر، شهری که دوست می داشتم

این کتاب، اثر مانــدگاری از نادر ابراهیمی اســت 
که بــا ترجمه آیاتی از ســوره بلــد آغاز می شــود و با 
داستانی ادامه می یابد که گویای تعصب و عشق به 
زادگاه است و  درعین حال با کوله باری از درد و  رنج 
همراه است. کتاب  شامل سه داستان مجزاست. 
در ابتدای داستان اول راوی ، معشوقه اش »هلیا« 
را به مخاطب معرفی می کند. آن ها به رغم مخالفت 
خانواده ها برای زندگی در کنار یکدیگر به چمخاله 
می گریزند.  هلیا دربرابر مشکالت دوام نمی آورد 
و درنهایــت در جــدال میان عقل و احساســات، به 
زادگاهش باز می گردد، درحالی که مرد داســتان 
در ابتدا حاضر نیســت تسلیم شــود ولی سرانجام 

پــس از 11 ســال دوری باز 
می گــردد؛ به شــهری کــه 
زمانی دوستش می داشت. 
مرد عاشق باز می گردد، اما 

می بیند که مادرش از غم دوری او ُمرده و 
پدر نیز حاضر نیست او را ببیند. بخش دوم شامل 
پنج نامه به هلیاســت و راوی اغلب میان خاطرات 
گذشته و حال پرسه می زند. از موارد حائز اهمیت 
در این رمان، نثر شاعرانه و موزون نویسنده است که 
به دل خواننده می نشیند و او را غرق در   توصیفات 
می کند. انتشــارات روزبهان این کتاب را با قیمت 

13500 تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چرا نعناع باعث حس خنکی در دهان می شود؟

برای همه ما اتفاق افتاده اســت که بعــد از جویدن 
آدامــس نعناعــی، یــک لیــوان آب بخوریــم و حس 
کنیم آب بسیار خنک اســت. این یک جادو نیست، 
بلکه یک فرایند علمی پشت آن وجود دارد. جواب 
در پروتئینــی بــه اســم TRPM8 نهفته اســت. این 
پروتئیــن که در ســلول هــای عصبی ایجــاد کننده 
حس ســرما وجود دارد، مســئول انتقال یــون ها از 
عرض غشاست. نکته جالبی که این پروتئین دارد، 

این اســت که فقط با دمای پایین فعال نمی شــود؛ 
منتول، ماده ای است که در نعناع وجود دارد و می 
تواند باعث فعال شدن پروتئین TRPM8 شود. این 
موضوع بدان معناســت که وقتی نعنــاع یا یک چیز 
حاوی منتول می خوریــم، پروتئین TRPM8 فعال 
می شــود و به اشــتباه به مغز این پیام را می دهد که 

دما در دهان کم شده است.
رازیک

4 گوشه ایران

شرط بندی مرگبار
آدیتی ســنترال  | یک مرد 4۲ ســاله هندی که با 

دوستش شرط بســته بود 50 تخم مرغ آب پز را 
یک جا بخورد، جانش را از دست داد. سبحاش 
یداو و دوستش در یک فروشگاه بودند تا چیزی 
بخورند که بحثی بین شــان درگرفــت و  یداو با 
دوستش ســر ۲ هزار روپیه، شرط بست که می 
توانــد 50 تخم مــرغ آب پز را همان جــا بخورد. 
بنابراین آن ها تخم مرغ ها را خریدند و او مشغول 
خوردن شد و حالش هم خوب بود، اما موقعی که 
چهل و دومین تخم مرغ را در دهانش گذاشت، 
افتاد و بیهوش شد. پزشــکان برای برگرداندن 
او تالش زیادی کردنــد اما او به علــت پرخوری 
جان داد. به گفته متخصصان، پرخوری خیلی 
خطرناک تر از چیزی است که مردم فکر می کنند 

و می تواند به راحتی منجر به مرگ شود.
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