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  ۲۱ بهمن ؛ تقابل شهرخودرو  
با   الهالل عربستان

بلندمرتبه سازی همچنان بالتکلیف 
 صفحه۴پهنه بندی 6 ماه دیگر

پیگیری »خراسان رضوی« از سرنوشت دو سند مهم زیرمجموعه طرح جامع مشهد که ۵ سال بالتکلیف است

سوگواران فاطمی 

 حضور پرشور مردم 
در مراسم عزاداری سالروز 

شهادت حضرت زهرا  )س(

  صفحه۵

 »تریبون محله« 
چهل و هفتم  پای درددل 

اهالی »عنصری«

 صفحه۶

شهر خودرو 
در مصاف 

قهرمان آسیا 
در ســالروز شــهادت بانــوی دو عالــم، 
شهرهای مختلف استان شاهد برگزاری 
اجتماعات عزاداری و مراسم سوگواری 
بود. در مشــهد نیز صبح دیروز عزاداران 
فاطمی پس از اجتماع در میدان شهدا به 

حرم مطهر رضوی مشرف شدند...
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قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد از آماده سازی شهر برای دهه فجر خبر داد

مشهد مهیای جشن انقالب 
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد 
از برگزاری هرچه باشــکوه تر جشــن انقالب در 
تمامی نقاط ۱۳ گانه شــهر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری 
مشــهد، »مهدی یعقوبی« درخصوص تمهیدات 
پیش بینی شــده برای این ایام گفــت: جانمایی 
و نصب چهار گل نوشــته با موضوع دهه فجر در 
چهار میدان شهر )میدان صاحب الزمان، میدان 
انقالب، میدان ۱۷ شهریور و میدان فلسطین(، 
از برنامــه هــای در نظــر گرفته شــده بــرای این 
ایام اســت و در شــب ۱۱ بهمن کلیــه پرده های 
مناســبتی دهــه فاطمیــه از ســطح شــهر جمع 
خواهد شــد و با بیش از ۱۱00پرچم جمهوری 
اسالمی ایران عرشه پل های شــهر آذین بندی 
مــی شــود. همچنیــن تمامــی آذین بنــدی ها و 
چراغانی های شــهر رفع نقص و فعال می شود.  
در همین زمینه پنج مکان به صورت ویژه ریســه 

بندی خواهد شد.
یعقوبــی درخصــوص برگــزاری جشــن هــای 
ایام دهه فجر در شــهر گفــت: این جشــن ها در 
مسیرهای میدان امام رضا تا میدان ۱۵ خرداد، 
پل فجر تــا حــرم مطهر، چهــارراه بــرق تــا بازار 
فردوســی، میدان شــهدا تا میدان امام حسین، 
میدان شهدا تا میدان شریعتی، میدان پارک تا 
میدان بسیج و میدان شهدا تا میدان امام خمینی 
با عنوان »خیابان انقالب« برگزار می شود.  وی 
افزود: در تمامی فرهنگسراهای شهر نمایشگاه 
عکس انقــالب، اجــرای ســرودهای انقالبی از 
سوی دانش آموزان و ویژه برنامه هایی با موضوع 
آموزشــی، خانوادگی و فرهنگی تــدارک دیده 

شده است.

وی همچنین از رژه تاکســیران ها در حد فاصل 
فــرودگاه تــا حــرم مطهــر در روز ۱۲ بهمن خبر 
داد و گفــت: در راهپیمایــی روز ۲۲ بهمــن نیز 
خدمــات دهی رایگان بــا ۷0 دســتگاه اتوبوس 
انجام می شــود و همچنین بــرای دانش آموزان 
در راهپیمایــی روز ۱۲ بهمــن خدمــات دهــی 
رایگان با ۸0 دســتگاه اتوبوس پیش بینی شده 
اســت. خدمات دهی  خط یک و ۲ قطار شهری 
نیز در روز ۲۲ بهمن رایگان اســت و یک ساعت 

افزایش می یابد.
یعقوبــی افــزود: عملیــات رفت و روب و شســت 
وشــوی معابــر اصلی شــهر بــه ویژه مســیرهای 
منتهی بــه حــرم مطهر نیــز به طــور ویــژه انجام 
خواهد شــد. وی تصریــح کــرد: ۳0۶۳ فضای 
پارک غیر حاشیه ای خودرو در بافت حرم مطهر 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین در تمامی 
نمایشگرهای سطح شهر از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن 
کلیپ های متناسب با این ایام پخش خواهد شد، 
ضمــن آن که مناطــق مختلف شــهر در این دهه 

نورافشانی می شود.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد 
در پایان به پروژه هــای قابل بهره برداری در ایام 
جشن انقالب اشاره کرد و گفت: افتتاح ایستگاه 
آتش نشانی شــاهنامه در بولوار شاهنامه، بهره 
برداری از دو دســتگاه خودروی پلتفرم منحصر 
به فرد آتش نشــانی، بهره بــرداری از بازار قائم و 
بازار میوه و تره بار میرزا کوچک خان و همچنین 
کلنگ زنی شبکه جداسازی خطوط انتقال آب 
شرب از آب خام در مناطق ۹، ۸، ۱۱ و ۱۲ تنها 
بخشی از پروژه های قابل بهره برداری و افتتاح 

معاونت خدمات شهری در این ایام خواهد بود.

یک آلمانی با پای 
پیاده به مشهد آمد  

کریستین آدلر  گردشــگر آلمانی ۳۷ ساله 
با هدف توســعه حس همــکاری گروهی و 
همبســتگی برای رســیدن به آینده بهتر، 
اقــدام بــه پیــاده روی ۱۶ هزارکیلومتری 
از آلمان تا ژاپن کرده اســت و روز گذشــته 
مشــهد  شــهرداری  معاونــان   مهمــان 

بود. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد، 
کریســتین آدلــر پــس از بازدیــد از برخــی 
اماکــن گردشــگری و زیارتــی مشــهد، در 
نشســت بــا معــاون برنامه ریزی و توســعه 
ســرمایه انســانی و معــاون گردشــگری و 
زیــارت ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری مشــهد با آنان بــه تبــادل نظر 

پرداخت.
وی هدف خــود را عالقه فــردی به گردش 
و ســالمت فردی، کســب تجربه و توســعه 
حس همکاری گروهی و همبستگی برای 
رسیدن به آینده بهتر ذکر کرد. رونمایی از 
طوالنی ترین دســتبند از دیگر اهداف این 

جهانگرد آلمانی است. 
دربــاره  بیشــتر  توضیحــات  در  آدلــر 
از  تزیینــی  دســتبندهای  جمــع آوری 
کشورها و شهرهایی که به آن ها سفر کرده 
اســت،گفت: تصمیم دارد از دستبندهای 
اهدایی در طول مســیر ســفر خود در شهر 
اوســاکای ژاپــن رونمایی کنــد، همچنین 
پیش بینــی کرد این دســتبند کــه تاکنون 
پنج هزار عدد آن جمع آوری شده، چندین 
کیلومتر طول داشته باشد. همچنین او از 
مجموعه شهرداری مشهد، تسبیحی که از 
سنگ سرپانتین ساخته شده به همراه قاب 
نگاره صلح بــه عنوان نمــادی از این کالن 

شهر دریافت کرد. 
وی ۱0 مــاه پیــش ســفر خــود را از آلمان 
آغــاز کــرده و پــس از ورود بــه ایــران از 
شــهرهای تبریــز، میانه، خلخال، رشــت، 
چالوس، بابل، تهران، ســمنان، شاهرود، 
ســبزوار، نیشــابور و مشــهددیدن کــرده 
اســت و پــس از مشــهد بــه ســمت کشــور 
ترکمنســتان حرکــت می کنــد. همچنین 
مــاه  شــش  تــا  می کنــد  پیش بینــی  او 
 دیگر بــه توکیــوی ژاپــن، محــل برگزاری
  بــازی هــای المپیــک تابســتانی ۲0۲0 

برسد.



حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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تریبون محله
»تریبون محله« چهل و هفتم به همراه شهردار منطقه 7 مشهد، پای درددل اهالی »عنصری«؛ محله ای که مهم ترین شاخصه اش »باغ خونی« است

گالیه های همسایگان باغ اسرارآمیــز
عنصـری،  خراسـان|   عکـس:   | بهاره موفقـی  گـزارش: 
محله ای اصیل با قدمتی 60 سـاله در منطقه 7شـهرداری 
مشـهد   اسـت کـه از شـمال بـه خیابـان فداییـان اسـام، از 
جنـوب بـه ضلـع جنوبـی بـازار امـام رضـا)ع(، از شـرق بـه 
بولـوار 17 شـهریور و از غـرب بـه خیابـان امـام رضـا)ع( 
محـدود می شـود. یک محلـه شـامل یـک خیابـان طوالنی 
کـه کوچه هـای زیـــادی بـر آن عمـود شـده و مغازه هـا و 
فروشـگاه های زیـادی، در حاشـیه اش قـرار گرفتـه اسـت. 

خیابانی کـه به واسـطه قرارگرفتن در هسـته مرکزی شـهر 
و تـردد چشـمگیر زائـران حـرم مطهـر رضـوی، بـا وجـود 
یـک طرفه بـودن و اجرای طـرح زوج و فـرد در آن، بـاز هم از 
شـلوغی و ترافیک سـنگین رنــج می برد. محله ای با مردم 
خونگـرم و باصفـا کـه در کنـار گایـه  از کمی و کاسـتی های 
عنصـری، از تریبون محلـه و »کـوروش باونـدی« شـهردار 
منطقـه7 کـه در ایـن گشـت و گـذار همراهی مـان می کـرد، 

سـپاس گزار بودنـد.

چرا از ظرفیت باغ خونی برای افزایش فضای سبز محله 
استفاده نمی شود؟

»خطیب«، یکی از ساکنان محله عنصری، به مســئله دیگری، باز هم مرتبط با باغ خونی 
اشــاره می کند: »تنها فضای ســبز این محله، پارک میرزا کوچک خان است که به خاطر 
دوری و شلوغی، کمتر مورداستفاده قـرار می گیرد. ای کاش از باغ خونی، به عنوان فضای 

سبزی برای گشت و گذار و تفریــح استفاده می شد.«

  »کوروش باونــدی« 
شـــهـــردار مــنــطــقــه 7 
مشهد که تریبون محله 
می کند،  همراهی  را 
پاسخ می دهد: »برای 
ایــن که محوطه ای به 
ــارک  ــای ســبــز و پ ــض ف
تبدیل شود، باید هم به 
کاربری آن توجه داشت 
و هم این که شهردارِی 
منطقه امکان خرید و 

سامان دهی آن فضا را داشته باشد. با این توصیف، در محله عنصری چنین 
فضایی وجود ندارد و با توجه به جمعیت این محله، پارک میرزا کوچک خان با 
مساحتی که دارد، سرانه فضای سبز مورد نیاز اهالی را تامین می کند. باغ خونی 
هم شرایط خاصی دارد اما از ابتدای دوره مدیریت شهری جدید، رایزنی هایی 
با بانک کشاورزی و میراث فرهنگی انجام شده که در صورت توافق، طی یک 

عملیات سه جانبه، باغ خونی احیا شود و در دسترس عموم قرار بگیرد.«

محله، نیازمند حضور پررنگ تر پلیس

یکــی از پررنگ ترین گالیه هــای اهالی عنصری، به ویـــژه کســبه محلــه، نارضایتی از 
تعداد زیاد سرقت از خودروهای پارک شــده و مغازه هاست. »رحمانی«، یکی از کسبه 
می گویــد: »امنیت ایــن محله کم اســت. تا حواســم پرت می شــود، یک کیســه برنج یا 
حبوبات دزدیده می شود.« رسولی، یکی دیگر از کسبه عنصری ادامه می دهد: »شب ها 
مغازه مان را زودتر تعطیل می کنیم و می رویم خانه، مبادا محله خلوت شــود و مشکلی 
پیــش بیــــاید.« »ظفــری« یکــی 
دیگــر از اهالــی گلــه می کند: 
»این جا یک مدرسه دخترانه، 
وسط چندین مدرســه پسرانه 
واقــع شــده کــه معمــوال برای 
دانش آموزانــش در مســیر 
رفت و آمد، مزاحمت ایجاد 

می شود.«

   »محمد طبسی«، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مشهد، در پاسخ به 
این گالیه ها توضیح می دهد: »بخش مهمی از تامین امنیت محله، با اقدامات 
پیشگیرانه عملی است. مثال مهم است مغازه های چنین محله های شلوغی، 
تک نفره اداره نشوند و شاگرد و مباشر داشته باشند؛ از این رو  در این خصوص به 
مغازه داران آموزش های الزم را می دهیم. ضمن این که صاحبان مغازه ها را ملزم 
می کنیم حتما دوربین مداربسته در مغازه نصب کنند. گشت نیروهای انتظامی 
در عنصری را هم افزایش می دهیم تا ان شاءا... امنیت اهالی تامین شود. اتفاقا 
رسیدگی به شرایط رفت و آمد دانش آموزاِن محله هم، در دستور کار ما بود و به 
فرماندهی منطقه ثامن اعالم کردیم با رئیس آموزش و پرورش ناحیه مذکور 
هماهنگ کند تا تعطیلی مدارس دخترانه و پسرانه با تقدم و تاخر انجام شود و 
با به کارگیری نیروهای گشت در ابتدای صبح و ظهر که اوج رفت و آمد دانش 
آموزان و ناامنی های این چنینی است، امنیت فرزندان مان تامین خواهد شد.«

 آسفالت خراب 
و پیاده روهای پرچاله چوله

آسفالت خراب و پیاده روهای پرچاله چوله هم، مثل خیلی 
از محله های دیگر، یکــی از پرتکرارترین گالیه های اهالی 
محله عنصری است. »ملکی«، یکی از اهالی محل می گویــد: 
»همین یکی دو روز قبل، خانمی به خاطــر خرابی پیاده رو 
پایش گیر کرد و به زمین افتــاد و دستش شکست. خواهش 
می کنیم فکری برای بازسازی و به سازی معابر و پیاده روهای 

این محله بکنید.«

    »باوندی« شهردار منطقه7 مشهد توضیح 
می دهد: »در مدیریت شهری جدید، طرح 
به سازی کل پیاده روهای شهر در دستور کار 
قرار دارد، اما میزان سطوح نامناسب پیاده 
روهای مشهد، خیلی زیاد است و امکان این 
که بتوانیم همزمان تمام پیاده روهای منطقه 
و محله را به سازی کنیم، وجود ندارد. اما 
کار را شروع کرده ایم و متناسب با اعتباری 
که به ما تخصیص داده شده، پیش می رویــم 
مثال پیاده روسازی محله پروین اعتصامی در 
منطقه خودمان، انجام شده. درباره آسفالت  
هم، آسفالت بعضی کوچه های محله عنصری، 
طی   امسال تجدید شده و بخش هایی از آن هم 
سال گذشته انجام شد. در منطقه ما حدود 

نیازمند  مربع،  متر  300هزار 
آسفالت است و تعیین تکلیف 
شده که از این میزان، حدود 
200 هزار متر مربع انجام 

شده و تا پایان سال اگر 
برودت هوا اجازه 

بقیه اش  بدهد، 
خواهد  انجام 

شد«.

از کمبود پارکینگ کالفه ایـــم

کمبود پارکینگ، همواره یکی از گالیه های 
مردم مشهد در محله های مختلف است. 
در محله عنصری هم ســاکنان، از کمبود 
پارکینــگ و پــارک دوبــل و ســوبل 
خودروهــا در حاشــیه خیابــان، 

حسابی شاکی هستند.

   »مجید بخت آزما«، روابط عمومی سازمان 
ترافیک شهرداری مشهد، در این باره پاسخ 
می دهد: »بزرگ ترین پارکینگ طبقاتی شرق 
کشور با ظرفیت 2200 جای پارک حوالی 
محله عنصری، در میدان ۱7 شهریور است 
که می تواند تا حد زیادی، نیاز به پارکینگ این 
منطقه را برطرف کنــد. ضمن این که منازل 
مسکونی  مجتمع های  و  قدیمی  مسکونی 
جدید، همه یا از قدیم یا طبق قوانین جدید، 
باید   حیاط یا پارکینگ داشته باشند و معموال 
اگر پارکینگ ندارند، یا تغییرکاربری داده اند یا 
به شکل غیرقانونی پایان کار دریافت کرده اند.«

6544
کیلومترمربع 

مساحت

60
سال قدمت

6362
نفر جمعیت 

به نقل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه 7

16
مسجد و حسینیه

 1
بوستان

 14
مدرسه

یاد سرخ و جای سبِز شهدای عنصری
طی دوران هشت ساله دفاع مقدس، از محله »عنصری« 21 شهید پرکشیدند و 
»شهید احمد عرفانی«، »شهید جعفر احراری«، »شهید محمد احراری«، »شهید 
حســن نمکــی« و »شــهید مجید توکلــی نــژاد«از جملــه این شــهدا هســتند که با 

جانفشانی و ایثار، حماسه آفریدند. یاد و نام شان گرامی و راه شان پررهرو باد. 

 2
مرکز درمانی

چرا درهای باغ خونی به روی عموم باز نمی شود؟  ساخت و ساز در حریم باغ، چگونه است؟

چند نفر از اهالی عنصری گله می کنند: »سال هاست یکی 
از مهم ترین خواسته های ما، باز شــدن درهای مجموعه 
باغ خونی به روی عموم مردم اســت. مهم اســت حاال که 
یکی از میراث های جذاب فرهنگی در همسایگی ما قرار 
گرفته، از آن برای جذب بازدیدکننده و رونق بخشــیدن 
به حال و هوای محله اســتفاده شــود. این همه سال، دِر 
این باغ بســته مانــده و این میــراِث فرهنگی کــه روایتگر 
برشی از تاریخ سرزمین و شهر ماست، به واسطه اختالف 
سازمان های مختلف بر سر مدیریت و مرمت اش، متروک 
و بدون اســتفاده مانده. برخی می گویند متعلق به بانک 

کشاورزی است، برخی ادعا دارند محل استقرار سربازان 
نیروی انتظامی اســت و در عین حال، میراث فرهنگی و 
شهرداری هم در پی بازسازی، ســامان دهی و بازپیرایی 
آن هستند.« »شریفی«، یکی دیگر از اهالی ادامه می دهد: 
»نه تنها از باغ خونی به عنوان یک فرصت استفاده نشده، 
بلکه به واســطه وجودش، به ما مجوز ســاخت و ســاز هم 
نمی دهنــد. ایــن در حالی اســت که تا همین چندســال 
قبل، درست کنار باغ خونی ساختمان چند طبقه ساخته 
می شد. اگر روال قبل،   درست بوده، چرا ادامه نیافته و اگر 

غلط بوده، چرا قبال اجرا شده؟«

  »مرجان اکبری«، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در پاسخ 
به این گالیه ها توضیح می دهد: »سال هاست مالکیت باغ خونی، تحت ضوابط و شرایطی به بانک کشاورزی واگذار 
شده و این بانک هم، درهای باغ را بسته نگه داشته. در طول سال های اخیر، چندین بار جلسات و نشست های 
چندجانبه ای با حضور میراث و شهرداری و مسئوالن این بانک، برای تصمیم گیری درباره باز کردن درهای باغ و 
مرمت و آماده سازی اش به منظور بازدید عموم برگزار شده اما نتیجه چشمگیری نداشته. منتها همین یک ماه قبل، 
مزایــده ای برای واگذاری مالکیت باغ آگهی شد که نتیجه اش، متعاقبا اعالم می شود. درباره ارائه مجوز ساخت 
و ساز در حریم باغ هم، باید تاکید کنم حریم این سازه تاریخی باید رعایت شود و طبق طرح ضوابط اختصاصی 
بافت و حریم، محدودیت ارتفاعی برای متقاضیاِن حاضر در حریم درجه یک 4.5متر و برای متقاضیان حاضر در 
حریم درجه دو، 7.5 متـر است. در سال های اخیر، مجوزی برای ساخت و ساز داده نشده و هرچه هتل و ساختمان 
می بینید که حریم را رعایت نکردند، در سال های دور مجوز ساخت و ساز گرفتند.«  در ادامه، پیگیری تریبون محله 
از مدیریت بانک کشاورزِی استان درباره مزایده و سرنوشت باغ خونی، با این پاسخ که »هفته آینده قرار است جلسه 

مفصلی برای تعیین تکلیف باغ خونی برگزار شود و پس از آن، در این باره پاسخ گو هستیم« رو به رو شد.

پاک سازی سریع زمین رهــا شده و پر از زباله

زمینی رها شــده واقع در عنصری غربی که ملک شــخصی 
اســت و روزهــــا به عنــوان پارکینگ از ســوی اهالــی مورد 
اســتفاده قــرار می گیرد، شــب ها محــل تجمع معتــادان و 
کارتن خواب هاســت. یک فضای بسیار کثیف با سه اتاقک 
پر از زباله؛ اتاقک هایی کــه کارتن خواب ها با نصب پتوهای 
کهنــه در ورودی شــان، ســعی دارنــد آن را گــرم و محفوظ 
نگه دارنــــد. »نویدی«، یکی از اهالی می گویــــد: »شــب ها 

کارتن خواب های زیـادی این جا می خوابند و ابدا نمی توان 
به آن ها نزدیک شد و کاری کرد. معتادانی که حضورشان، 
امنیت و سالمت محله را به خطر می اندازد. مثال چند شب 
پیش گاز پیک نیک شان به شــکل خطرناکی آتش گرفت و 
این موارد، عالوه بر تهدید جان خودشــان، برای اهالی هم 
خطرآفرین است. چه کسی مسئول جمع آوری این معتادان 
و پاک سازی این محوطه از این حجم آزاردهنده زباله است؟«

  شهردار منطقه 7 پاسخ می دهد: »از آن جا که این فضا، یک ملک شخصی است، برای پاک سازی اش باید ساکنان 
محله به اداره بهداشت گزارش دهند و بهداشت، دستور مقام قضایی را در خصوص پلمب این مکان بگیرد. البته ما هم 
با توجه به مشاهدات عینی مان، می توانیم با بهداشت مکاتبه کنیم.« در ادامه، »علی حسنی« مدیر بهداشت محیط 
و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم توضیح می دهد: »چنان چه شهرداری در این خصوص نامه نگاری کند، 
حتما همکاری خواهیم کرد. ضمن این که پیشنهاد می شود مجوزی در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا دور این زمین 
دیوارکشی شود.« در نهایت، دو روز بعد از حضور شهردار در محــله، تصاویری از پاک سازِی کامل محوطه ارسال شد 
که نشان دهنده تعهد مدیریت شهرِی منطقه برای سامان دهی محله است. ضمن این که »طبسی«، جانشین فرمانده 
نیروی انتظامی مشهد در این باره تاکید می کند: »این محوطه حتما پاک سازی و معتادان متجاهِر حاضر در آن، به 

کمپ های اجباری ترک اعتیاد فرستاده می شوند.«

باغ خونی؛ متروک و شایسته توجه

یکی از مهم ترین شناسه های محـله عنصرِی مشهد، مجموعه »باغ خونی« است. یک باغ 6.5 هکتاری 
که از جمله شناخته شده ترین باغ ها، موسوم به باغ های ایرانی است. باغ ایرانی به باغ هایی گفته 
می شود که بر پایه معماری، مسیر آب، گونه درختان و کوشک میانی، عمدتاً در فالت ایران و مناطق 
پیرامون آن احداث می شد. باغ خونی که سابقه ساخت آن به اوایـل قاجاریه می رسد، در تاریخ 25 
اسفند 7۹ با شماره 3240 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این باغ در فاصله 500 
متری از حرم مطهررضوی، حد فاصل میدان بیت المقدس و میدان بسیج و انتهای خیابان عنصری ۹ 
واقع شده و سه عمارت مستقل دارد که دو ساختمان آن تخریب شده است. بنا بر روایات تاریخی، 
در سال 1330 شمسی، روس ها از این باغ، مسجد گوهرشاد را به توپ بستند؛ جالب است بدانید 
وجه تسمیه باغ هم بی ارتباط با این موضوع نیست و برخی عقیده داشتند در واقعه به توپ بستن 
حرم امام رضا)ع(، روس ها اجساد زائران حضرت را به این باغ منتقل و دفن کردند و از آن زمان 
به بعد این باغ، به باغ خونی شهرت یافت. اما از آن جا که در زبان پهلوی، واژه چشمه، خون یا خان 
خوانده می شود و در این باغ هم، یک چشمه جوشان وجود داشته، بعید نیست این موضوع، دلیل 
نام گذارِی این باغ باشد. هر چه هست، این باِغ 200 ساله که سال هاست درهایش به روی مردم 

بسته است، هویت و سرگذشت اسرارآمیزی دارد که دستمایه گالیه های زیادی است.
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 24بانـک  عضـو شـورای هماهنگـی بانک هـای 
اسـتان در 9مـاه امسـال حـدود 27 هـزار میلیـارد 
تومـان تسـهیالت پرداخـت کرده انـد کـه بنـا بـر 
اذعان دبیر این شـورا تنها 8600 میلیارد تومان 
)32درصـد( از ایـن تسـهیالت پرداخت شـده 

جدیـد بـوده اسـت.
 

به گـزارش خراسـان رضـوی، بنـا بـر اذعـان دبیر 
شـورای هماهنگی بانک های اسـتان، 38 بانک 
و موسسـه مالـی اعتبـاری در اسـتان فعالیـت 
می کننـد کـه از ایـن تعـداد تنهـا 24 مـورد بـا این 
شـورا تبـادل اطالعـات انجـام می دهنـد و 14 
بانـک دیگـر بـا وجـود پیگیری هـای اسـتاندار و 
دستور رئیس بانک مرکزی هیچ گونه اطالعاتی 
بانک هـای  هماهنگـی  شـورای  اختیـار  در  را 
اسـتان قـرار نمی دهنـد. امـا بـر اسـاس گـزارش 
دبیرخانـه ایـن شـورا مانـده مؤثـر منابـع شـبکه 
بانکی اسـتان)24 بانک و موسسـه عضو شورای 
آذر  پایـان  اسـتان(  تـا  بانک هـای  هماهنگـی 
امسـال بـه 100 هـزار میلیـارد تومـان رسـید کـه 

نسـبت بـه پایـان سـال97  بیـش از 20 درصـد 
افزایـش را نشـان می دهـد.

50درصد مانده منابع بانکی استان در 	 
اختیار 3 بانک

بانک هـای ملی بـا سـهم 22 درصدی، صـادرات 
 12 سـهم  بـا  ملـت  و  درصـدی   15 سـهم  بـا 
درصدی حـدود 50 درصـد منابع بانکی اسـتان 
را در اختیاردارنـد. بـر اسـاس گـزارش شـورای 
هماهنگـی بانک های اسـتان؛ 51 درصـد منابع 
شـبکه بانکی اسـتان مدت دار،حدود 28 درصد 
کوتاه مدت، 14 درصد سـپرده جـاری و حدود 7 

درصـد سـپرده پس انـداز اسـت.
9 مـاه  بانک هـای اسـتان در  از سـویی دیگـر 
امسال حدود 27 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخـت کرده انـد. بدین ترتیب نسـبت مصارف 
و منابـع شـبکه بانکـی اسـتان حـدود 70 درصـد 

اسـت.

پرداخت بیش از 1790 میلیارد تومان 	 
تسهیالت ازدواج

بر اسـاس گزارش شـورای هماهنگی بانک های 
اسـتان؛ در 9 مـاه امسـال 57 هـزار و 57 فقـره 
تسـهیالت ازدواج بـه ارزش 1790 میلیـارد 

اسـت.  پرداخت شـده  متقاضیـان  بـه  تومـان 
شـبکه بانکـی اسـتان در ایـن مـدت 5724 فقره 
میلیـارد   174 ارزش  بـه  اشـتغال  تسـهیالت 
تومان، 4746 فقره تسهیالت مسکن روستایی 
بـه ارزش 102 میلیـارد تومـان، 2920 فقـره 
تسـهیالت اشـتغال روسـتایی بـه ارزش 223 
از  1159 فقـره تسـهیالت  میلیـارد تومـان و 
صنـدوق توسـعه ملـی بـه ارزش343 میلیـارد 

تومـان بـه متقاضیـان پرداخـت کـرده اسـت.

بانک کشاورزی بیشترین مانده مطالبات	 
بر اسـاس گـزارش دبیرخانـه شـورای هماهنگی 
بانک هـای اسـتان؛ جمع مانـده مطالبات شـبکه 
بانکـی اسـتان در 9 مـاه امسـال 4045 میلیـارد 
تومـان بوده اسـت که بانـک کشـاورزی به تنهایی 
21 درصـد، بانک مسـکن بـا سـهم 17 درصدی 
و بانـک تجـارت بـا سـهم 14 درصـدی بیشـترین 
مانده مطالبات شبکه اسـتان را در اختیار دارند. 
از سـویی دیگـر حـدود 2400 میلیـارد تومـان 
یعنـی بیـش از 50 درصـد ایـن مانـده مطالبـات 
مشـکوک الوصـول هسـتند. درصـد تغییـر مانده 
مطالبـات شـبکه بانکـی اسـتان نسـبت بـه پایـان 
سـال 97 بیـش از 11 درصـد افزایـش پیداکرده 

اسـت.

60 هزار میلیارد تومان تسهیالت در 	 
اختیار مشتریان بانک ها

بـر اسـاس ایـن گـزارش، بانک هـای اسـتان تـا 
پایـان آذرمـاه امسـال حـدود 60 هـزار میلیـارد 
مختلـف  بخش هـای  بـه  تسـهیالت  تومـان 
اقتصـادی اسـتان پرداخـت کرده انـد کـه از ایـن 
حـوزه  در  تومـان  میلیـارد   6500 مجموعـه 
کشـاورزی، 1060 میلیـارد تومـان در حـوزه 
600 میلیـارد  15 هـزار و  صنعـت و معـدن، 
تومـان در حـوزه مسـکن و سـاختمان، حـدود 
20 هـزار میلیـارد تومـان در حـوزه بازرگانـی 
تومـان  میلیـارد   5490 حـدود  خدمـات،  و 
تسـهیالت قرض الحسـنه،147 میلیـارد تومـان 
تسـهیالت صـادرات و 245 میلیـارد تومـان در 

دیگـر حوزه هـا بـوده اسـت.
اسـتان  بانک هـای  هماهنگـی  شـورای  دبیـر 
38 بانـک فعـال  بـا بیـان ایـن کـه از مجمـوع 
در اسـتان تنهـا 24 بانـک بـا ایـن شـورا تبـادل 
اطالعـات انجـام می دهنـد و 14 بانـک دیگـر 
اطالعـات خـود را تنهـا در اختیـار بانـک مرکزی 
قرار می دهند، در خصوص تسـهیالت پرداختی 
شـبکه بانکی اسـتان بـه خراسـان رضـوی گفت: 
مجمـوع تسـهیالتی کـه هـم اینـک در اختیـار 
دارد  قـرار  اسـتان  بانکـی  سیسـتم  مشـتریان 

حـدود 60 هـزار میلیـارد تومـان اسـت از ایـن 
حجم حـدود 27 هـزار میلیـارد تومـان مربوط به 
9 مـاه امسـال بـوده   و بقیـه مربـوط به تسـهیالت 
مـدت داری اسـت که سـال های گذشـته توسـط 
شـبکه بانکـی اسـتان بـه متقاضیـان پرداخـت  

شـده اسـت.

8600 میلیارد تومان تسهیالت جدید 	 
هستند

حسن مونسان همچنین گفت: از کل تسهیالت 
پرداخت شـده در 9 مـاه امسـال حـدود 8600 
میلیـارد تومـان تسـهیالت جدیـدی اسـت کـه 
بـه متقاضیـان پرداخت شـده   و بقیـه مربـوط بـه 
تسـهیالت پرداخت شـده در سـال های گذشـته 

اسـت کـه تمدیدشـده اسـت.

دلیل باال بودن مانده مطالبات حوزه 	 
کشاورزی

وی دربـاره علـت بـاال بـودن مانـده مطالبـات در 
حـوزه کشـاورزی نیـز گفـت: دلیـل عمـده معوق 
شـدن تسـهیالت پرداختـی در حوزه کشـاورزی 
استان خسـارت های ناشـی از خشکسـالی های 
اخیـر و دیگـر حـوادث طبیعـی ماننـد سـیل و 

سـرمازدگی اسـت.

گزارش 

 مسعود حمیدی

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مطرح کرد

پرداخت 8600 میلیارد تسهیالت جدید بانکی در 9 ماه امسال

3اقتصاد
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اخبار

 جامعه
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری مشهد اعالم کرد: 

 کشف ۴هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع پوشاک 
مستعمل خارجی در مشهد 

معـاون امنیتـی و انتظامی فرمانداری مشـهد از کشـف چهـار هـزار و 200 کیلوگـرم انواع 
پوشـاک مسـتعمل خارجی از ابتـدای امسـال تاکنون خبـر داد.به گـزارش روابـط عمومی 
فرمانـداری مشـهد، محمدرضـا دانشـور نیـا  در نهمیـن جلسـه کمیسـیون برنامـه ریـزی، 
هماهنگـی و نظـارت بـر قاچـاق کاال و ارز ایـن شهرسـتان ، گفـت: از ابتـدای امسـال حدود 
چهار هزار و 200 کیلوگرم انواع پوشـاک مسـتعمل خارجی قاچاق در شهرسـتان مشـهد 

کشـف و توسـط سـازمان جمع آوری و فـروش امـوال تملیکی امحاءشـده اسـت.
وی همچنیـن در خصـوص رونـد پـالک گـذاری ماشـین آالت کشـاورزی گفـت: تـا کنـون 
90 درصـد ماشـین آالت کشـاورزی شهرسـتان مشـهد پـالک گذاری شـده اسـت کـه بقیه 
ایـن ماشـین آالت نیـز پـس از تکمیـل شـدن فراینـد، پالک گـذاری کامـل خواهد شـد. وی 
با اشـاره بـه  ضـرورت مبـارزه با عرضـه طـال، جواهـر و نقـره خارجـی و قاچـاق تصریـح کرد: 
طرح شناسـایی، سـامان دهی و برخورد بـا عرضه کننـدگان این اجناس، تهیه شـده اسـت 

و بـه زودی بـه مرحلـه اجـرا در خواهـد آمد.

تسهیالت پرداختی بانک های استان خراسان رضوی 

در 9 ماهه امسال

24بانک عضو شورای 

هماهنگی

جمع تسهیالت 

پرداختی

47.827.409ملی

47.062.634صادرات

42.396.101ملت

11.941.566تجارت

24.958.056کشاورزی

9.696.945سپه

14.116.577رفاه

1.137.646قوامین

9.698.537مسکن

9.440.342انصار

401.530ایران زمین

5.224.363سینا

15.034.002قرض الحسنه رسالت

657.160اقتصاد نوین

1.618.251پست بانک

2.670.668شهر

6.857.240قرض الحسنه مهر

11.756.489توسعه تعاون

375.159دی

2.082.147صنعت و معدن

428.372صندوق کارآفرینی امید

907.310توسعه صادرات

412.819قرض الحسنه امداد والیت

2.431.945ملل

269.133.268جمع سیستم بانکی

آمار سیستم بانکی استان در یک نگاه در 9 ماهه امسال

مبلغ ) میلیون ریال (شرح

1.003.578.014مانده منابع موثر

596.570.348مانده تسهیالت

38.309.734مانده مطالبات

269.133.268جمع تسهیالت 9 ماهه

17.904.415ازدواج

1.738.196اشتغال

0تاکسی فرسوده

549.600بافت فرسوده شهری

1.021.909مسکن روستایی

3.434.220صندوق توسعه ملی

548.817اشتغال تبصره 18

2.232.189اشتغال روستایی

مانده مطالبات سیستم بانکی استان تا پایان آذر 98

درصد تغییر مطالبات نسبت به پایان سال قبلجمع کل مطالباتمطالبات مشکوک الوصولمطالبات معوقمطالبات سررسید گذشتهمانده مطالبات در پایان ماه قبلمانده مطالبات در پایان سال قبلردیف

11.27%34.428.24040.458.3356.844.3847.490.27223.975.07838.309.734جمع سیستم بانکی

مانده تسهیالت سیستم بانکی استان تا پایان آذر 98

سایر تسهیالتتسهیالت صادراتیقرض الحسنهبازرگانی و خدماتمسکن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزیجمع تسهیالت تا پایان آذر 98مانده تسهیالت در پایان سال قبلردیف

514.315.324596.570.34865.505.717105.963.837156.463.690199.821.36364.888.3041.475.9892.451.448جمع سیستم بانکی

معاون شهردار مشهد خبر داد 

قول مساعد وزیر اقتصاد 
 برای تامین مالی

 پروژه های شهری مشهد 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با 
حضور وزیر اقتصاد و استاندار خراسان رضوی 
برگزار شد و در نهایت در خصوص تامین مالی پروژه 
های سرمایه گذاری استان، معاون مالی و پشتیبانی 
شهرداری مشهد از قول مساعد وزیر  اقتصاد برای  

تامین مالی پروژه های شهری مشهد خبر داد.
به گزارش  روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی،  جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان 
رضوی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کشور در ستاد استانی، علیرضا رزم 
استانی  مدیران  از  جمعی  و  استاندار  حسینی 
عضو این ستاد عصر  دوشنبه هفتم بهمن در دفتر 
وزیر اقتصاد برگزار شد. در این جلسه مقرر شد 
کمیته ای در سطح ملی و به ریاست معاون امور 
بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و با 
حضور مدیران بانک ها تشکیل و درباره نحوه تامین 
مالی پروژه های سرمایه گذاری تصمیم گیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع بندی این 
جلسه، دستوراتی هم برای رفع مشکالت حوزه 
سرمایه گذاری و گمرک صادر کرد. همچنین به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
رضاخواجه نائینی، در این باره گفت: در جلسه 
با حضور فرهاد  اقتصاد مقاومتی استان  ستاد 
حسینی  رزم  علیرضا  و  اقتصاد  وزیر  دژپسند 
مباحثی  تهران،  در  رضوی  خراسان  استاندار 
درخصوص تامین مالی پروژه های عمرانی شهر 
مشهد برای احداث خطوط قطار شهری مشهد، 
نوسازی بافت فرسوده و... مطرح شد و راهکارهای 
پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: پس 
از ارائه گزارش هایی درباره پروژه های مدیریت 
شهری، وزیر اقتصاد با حمایت از اقدامات انجام 
شده شهرداری مشهد، قول مساعد در حوزه های 
مختلف به ویژه در حوزه اعطای تسهیالت مالی 
برای قطارشهری، خرید اتوبوس، جداسازی آب 
شرب و... داد.خواجه نائینی ادامه داد: در این 
دیدار همچنین مباحثی درباره تهاتر بدهی های 
شهرداری مشهد به بانک ها با بدهی های دولت به 
شهرداری مشهد با استفاده از بند واو بودجه 98 و 
افزایش مدت بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

از میان خبرها

گوناگون

مدیرکیفی آبفای خراسان رضوی:

ایستگاه های تصفیه آب استان کیفیت الزم را دارد
مدیر کیفی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
گفــت: در احــداث و بهره برداری از ایســتگاه های 
آب شیرین کن در استان، نکات بهداشتی رعایت 
می شود. به گزارش فارس، جواد ادیبی نیا افزود: 
با توجه به این که آب مشــهد دارای کیفیت است و 
مشــکل ندارد، چنین دســتگاه هایی هم در سطح 
شهر وجود ندارد اما در برخی شهرستان های استان 
به دلیل کیفیت پایین آب از این دستگاه های تصفیه 
در شهر استفاده می شود که خروجی آب آن کنترل 
شده است و همگی دارای مجوز هستند. وی یادآور 
شد: آب هایی که با آب شیرین کن به مردم فروخته 
می شــود، قدری با آب های خانگــی تفاوت قیمت 

دارد و گران تر تمــام می شــود. وی در ادامه بابیان 
این که 25 آزمایشــگاه در  شهرســتان های استان 
وجــود دارد، اظهارکــرد: آب در شهرســتان ها در 
بخش میکروبی و شیمی تصفیه و گزارش های تایید 
دریافت می شود اما شاخص مؤثری در کیفیت آب 
که ناشی از  پساب و فاضالب)مانند نیترات( باشد، 
در شهرستان ها نداریم.  مدیر کیفی آب و فاضالب 
استان افزود: هم اکنون مشکل  ما، عوامل تاثیرگذار 
بر طعم آب است، خشک شدن دشت های استان 
و برداشــت زیاد آب و هجوم آب شــور، ســبب شده 
شاخصه هایی که بر طعم آب تأثیر دارد، افزایش یابد 

که البته بر سالمت آب تأثیری ندارد.

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی، 
مشاور خود در امور اجتماعی را منصوب کرد. به 
گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین بحرینی 
در این حکم دکتر ســید مرتضی احتشام فر را به 
عنوان مشــاور خود در امــور اجتماعی منصوب 
کرده اســت. مدیریــت امور اجتماعــی مرتبط با 

دانشگاه، مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت، 
حوزه خیرین سالمت و مشارکت های مردمی ، 
سامان دهی و قانونمند کردن دخل و خرج های 
مربوط به خیــران و تشــکیالت مشــارکت های 
مردمی در بیمارستان ها و... را از جمله مواردی 

دانست که در این حکم بر آن تاکید شده است.

»سراب« تا پایان سال سامان دهی می شود
شهردار منطقه ۸ مشهد از پیشــرفت ۶۰ درصدی 
پروژه سامان دهی کوچه شاهین فر یا همان کوچه 
بازارچه سراب خبر داد و اعالم کرد این پروژه تا پایان 
ســال به بهره برداری می رســد. به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی شــهرداری، شــیرازی افزود: سامان 

دهی و زیباسازی خیابان امام خمینی)ره( و خیابان 
بهار پایان یافته و پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان 
کوهسنگی نیز که از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار 
است، تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و کار در 

ضلع غربی نیز در سال ۹۹ ادامه خواهد یافت.

جامعه 4
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خبر

شهری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
مشهد خبر داد:

تحقق 61 درصدی منابع نقد 
شهرداری مشهد طی 9 ماه اخیر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
گفت: منابع نقد شــهرداری مشهد طی ۹ ماه اخیر 
تحقق ۶۱ درصدی داشته و نسبت به سال گذشته 
میزان تحقق بودجه بیشتر بوده اســت. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شورا، بتول گندمی اظهارکرد: 
خوشبختانه در هفت ماه امسال برخی کدها تحقق 
۱۰۰ درصدی داشته که پیشنهاد افزایش آن را در 
اصالح بودجه سال ۹۸ داشته ایم. وی تصریح کرد: 
عالوه بر پیشنهاد شهرداری، کمیسیون تلفیق نیز 
با ۱77 میلیاردتومان افزایش منابع در ســال ۹۸ 
موافقت کرده و پیش بینی ما این است که در برخی 
کدهای درآمدی تحقق کامل داشته باشیم. گندمی 
افزود: تحقق کدهای درآمدی پایدار و سهم شهر و 
شهروندان مشهدی یکی از نگرانی های شوراست 
و آن را پیگیــری می کنیم؛ در برخــی از این کدها با 
تالش های معاونت مالی و پشتیبانی، امسال نسبت 
به ســال قبل عملکرد خوبی داشــته ایم. گندمی با 
بیان این که یکی از کارهای مهم انجام شده در سال 
۹۸، انجام عملیات برگزاری مناقصه ها و واگذاری 
کارهای عمرانی در شــش ماه نخســت سال است، 
تصریح کــرد: یکی از دغدغه های هرســال شــورا، 
آغاز عملیات اجرایی در فصول سرد  سال است که 
فعالیت های عمرانی با وقفه روبه رو می شــود ولی 
خوشبختانه امسال بسیاری از پروژه های شهرداری 

در ماه های نخست سال کلنگ زنی شد.

تکمیل پروژه های نا تمام ، مهم ترین رویکرد 	 
بودجه سال آینده 

نایب رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز با اشــاره به 
تدوین الیحه بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد در 
کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: اتمام پروژه های 
نیمه تمــام از مهم تریــن رویکردهای بودجه ســال 
آینده اســت. حمیدرضا موحــدی زاده اظهارکرد: 
با توجه به تداوم انقباضی بســته شدن بودجه برای 
ســال آینــده، بایــد اولویــت اصلــی در حــوزه های 
عمرانی، اتمام پــروژه های نیمه تمــام و روی زمین 
مانده باشــد. وی افزود: در همین خصوص با توجه 
به عملکــرد بودجــه ای در ســال هــای ۹7 و ۹۸ و 
بررسی تفریغ بودجه امسال، انحرافات موجود در 
این روند و درصدهــای تحقق های موجود پیگیری 
می شود و بر اساس آن، بودجه ســال ۹۹ به مرحله 

تصویب می رسد.

اخبار

سالمت

 بیانیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در واکنش به آتش زدن کتاب هاریسون

هیئــت رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در 
واکنش به آتش زدن کتاب طب هاریسون بیانیه داد. 
بر اساس اعالم پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد، در این بیانیه آمده اســت: »به دنبال اقدام 
ضد ارزشی به آتش کشــیدن کتاب مرجع پزشکی 
توسط فرد ســودجویی که در زیر نقاب فرهنگ علم 
پرور شیعه و سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت، 
هدفی جــز تخریــب اعتماد مــردم به علم پزشــکی 
و پزشــکان خــدوم ارائــه دهنــده خدمات ســالمت 
ندارد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی 
از متولیان آمــوزش و ارائه خدمات پزشــکی نوین و 
طب سنتی و مکمل، ضمن احترام به خدمات شایان 
حوزه های علمیه و روحانیت معزز و تقبیح اقدامات 
خالف موازین علمی، شرعی و عقلی شخص مذکور 
و کلیه افرادی که در سراسر جهان به زعم خود با به 
آتش کشــیدن کتاب به دنبال خاموش کردن چراغ 
علم و معرفت هســتند، آمادگی خود را برای مقابله 
علمی و فکری با شــیادان فریبکار و تداوم اقدامات 
پژوهشی، آموزشــی، بهداشــتی و درمانی به مردم 
عزیز و دارای فرهنــگ غنی اســالمی ایرانی اعالم 
می نماید. بدیهی است روحانیت پویای شیعه هرگز 
چنین اقداماتی را تایید نکرده و نخواهد کرد. لذا از 
حوزه های علمیه به عنوان مرکز علم و تفکر دینی و 
اجتماعی، انتظار می رود با تقبیح این گونه اقدامات، 

زمینه روشن فکری افکار عمومی را فراهم  سازند.«

بیمارستان های استان به وب 
کیوسک تجهیز می شود

تمام بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در استان تا نیمه اول سال ۹۹ به »وب کیوسک« 
مجهز می شود. مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در مراسم رونمایی از دستگاه وب 
کیوسک بیمارستان امام رضا )ع( و اورژانس عدالتیان 
مشهد گفت: این اقدام در راســتای تسهیل و سرعت 
گرفتن روند ارائه خدمات به بیماران و صرفه جویی در 
نیروی کار، هزینه کاغذ و کاهش بوروکراســی اداری 
در مراکــز درمانی انجام خواهد شــد. ســید مســعود 
ســاداتی افزود: با نصب دســتگاه های وب کیوسک، 
صندوق هــای دریافتــی در بیمارســتان ها برداشــته 
می شود که این اقدام حذف صف های طوالنی مردم 
برای دریافت خدمت، صرفــه جویی در نیــروی کار و 

کاهش بوروکراسی اداری را به دنبال دارد.

پیگیری »خراسان رضوی« از سرنوشت دو سند مهم زیرمجموعه طرح جامع مشهد که 5 سال بالتکلیف است 

بلندمرتبه سازی همچنان بالتکلیف
 پهنه بندی 6 ماه دیگر 

گزارش

محمد حسام مسلمی

قرار بــود دو هفته پــس از تصویب طــرح جامع 
مشــهد، دو ســند مهم پهنه بندی حریم و بلند 
مرتبه سازی توســط اداره کل راه وشهرسازی 
اســتان تهیه شــود اما این دو هفته، پنج ســال 
بــه درازا کشــید و  بعــد از گذشــت ایــن مــدت 
طوالنی تهیه این ســندها همچنــان به نتیجه 
نهایی نرسیده اســت. آن طور که شورای عالی 
شهرسازی در طرح جامع تاکید کرده، متولی 
تهیه ایــن دو ســند اداره کل راه و شــهر ســازی 
استان است که تاکنون اقدامی در این خصوص 
نکرده است . تهیه نشدن سند ضوابط بلندمرتبه 
ســازی، گالیه محمد هادی مهــدی نیا رئیس 
کمیسیون معماری و شهرسازی را در پی داشت 
و وی اول آبــان مــاه در گفــت و گو با »خراســان 
رضوی« اعالم کرد: »هم راه و شهرســازی و هم 
شهرداری در تهیه این سند اهمال کرده اند چرا 
که دالیلی که راه و شهرسازی بیان می کند قانع 
کننده نیست و در شــهرداری نیز بین معاونت 
هــای مختلــف و اداره کل طرح هــا هماهنگی 
وجود ندارد.« اخوان عبدالهیان مدیر کل وقت 
راه و شهرسازی استان نیز بابت تاخیر در تهیه 
سند بلند مرتبه سازی عذرخواهی و اعالم کرد: 
»اگر با گفتن این که ما مقصر هســتیم مشــکل 
مردم و شهر زودتر حل می شــود، قبول است، 
هر چه بزرگــواران می گوینــد، از همه به دلیل 
تاخیر به وجود آمده در حوزه خودمان  عذر می 
خواهیم، فقط می دانم چندین ماه است که دیگر 
همه چیز تعیین تکلیف شده است، باید زودتر 

مباحث عملیاتی شــود.«به هر حال بر اســاس 
آخریــن تصمیمات اتخاذ شــده در ایــن زمینه، 
تهیه سند پهنه بندی به عهده شهرداری و تهیه 
ســند بلندمرتبه ســازی به عهده اداره کل راه و 
شهرسازی استان قرار گرفت و آن طور که معاون 
شهردار مشهد اعالم می کند، تا شش ماه دیگر 
سند پهنه بندی توسط مشاور ارائه خواهد شد 
اما در طرف دیگر، تهیه سند بلند مرتبه سازی 
که متولی آن راه و شهرســازی اســت همچنان 

بالتکلیف است. 

فرصت 6 ماهه برای تهیه سند پهنه بندی	 
محمدرضا حســین نــژاد معــاون شهرســازی 
و معماری شــهرداری مشــهد در گفــت و گو با 
»خراســان رضوی«، در این زمینه می گوید: در 
جلسه ای با حضور آقای اســتاندار، شهرداری 
به صورت داوطلبانه پذیرفت که برای تهیه سند 
پهنه بندی حریم مشــاور انتخاب کنــد، ما هم 
مشــاور طرح را انتخاب کردیم  و فرصت شــش 

ماهه دادیم تا این طرح را ارائه کند ضمن این که 
این سند باید مسیر شورای عالی شهرسازی و 

معماری را نیز طی کند. 
وی در ادامه با بیان این که طرح جامع مشهد به 
عنوان یک سند باال دســتی برای سایر طرح ها 
مثل ضوابط بلند مرتبه سازی است، می افزاید: 
مرجع تهیه طرح جامع شورای عالی معماری و 
شهرســازی و نماینده آن نیز در استان ها اداره 
کل راه و شهرسازی استان است که برای تهیه 
طرح، مشاور انتخاب می کند، زمانی که طرح 
جامع تصویب شد، تهیه ســندها بر عهده راه و 
شهرسازی گذاشــته و از آن ها خواسته شد کار 

را انجام دهند.

شهرداری وظیفه ای نداشت اما اقدام کرد	 
وی تاکید می کند: شهرداری که وظیفه ای ندارد، 
ما در مقام اجرا هستیم، در مقام تدوین نیستیم، 
مقام تدوین شورای عالی شهرسازی و معماری و 
اداره کل راه و شهرسازی است ولی با این اوصاف 

شهرداری برای بحث سند پهنه بندی پیمانکار 
گرفته و مشغول است و امیدواریم نتایج آن هر چه 

سریع تر به کمیسیون ماده 5 ارسال شود. 
وی درباره تهیه سند بلندمرتبه سازی نیز که تهیه 
آن به عهده راه و شهرســازی است، می گوید: در 
این باره اعالم کرده اند همزمان با تهیه طرح های 
تفصیلی این پهنه ها را هــم می بینیم، یعنی هم 
پهنه های بلندمرتبه ســازی و هم طرح تفصیلی 
همزمان ارائه می شود، در حالی که همیشه طرح 
های جامع به عنوان سند باالدستی اول تصویب و 
بعد طرح های تفصیلی تهیه می شود اما به دلیل 
طوالنی شــدن این تکلیف، باز هم شهرداری به 
لحاظ این که بتواند طرح تفصیلی داشــته باشد 
مجبور است که به این کار  سرعت بدهد تا این دو 

باهم ارائه شود.

 تاکید بر حضور قوی نهاد مطالعات 	 
طرح های تفصیلی مشهد

احیای نهاد مطالعات طرح های تفصیلی مشهد 
نیز موضوع دیگری است که حسین نژاد درباره 
آن می گوید: این نهاد بین بخشــی شهرداری 
و راه و شهرســازی اســت، این موضوع تاکنون 
عملیاتی نشده و تاکید ما این است که این نهاد 
قوی تر از گذشته حضور داشته باشد و تکلیف آن 

به لحاظ قانونی مشخص شود. 

پاسخ راه و شهرسازی، شاید وقتی دیگر	 
در ادامه برای پیگیری سرنوشت سند بلندمرتبه 
ســازی مشــهد با قدرت ا... ابک که بــه تازگی 
سکان دار اداره کل راه و شهرسازی شده است، 
گفت و گو می کنیم که وی پاســخ دهی در این 

باره را به آینده موکول می کند .

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد:

سهمیه 960 نفری استان در استخدام پیمانی ماده ۲۸

معاون بهزیستی استان در زمینه خدماتی که به کودکان کار ارائه می شود، گفت: 
برخی خدمات شامل ارائه اقامت دایمی به کودکان کار است یعنی این ها به صورت 
شبانه روزی نزد ما هســتند و برخی خدمات نیز به صورت روزانه به خانواده های 
کودکان کار ارائه می شــود. به گزارش تســنیم، حقدادی افزود: این خدمات در 

حوزه های مشاوره ای، حقوقی، روان شناسی، مددکاری، بازگشت به تحصیل و... است که بهزیستی 
برای کودکان کار و خانواده های آن ها انجام می دهد. 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: اگر پروانه تاکسی تمدید 
نشود سهمیه سوخت باطل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، محبی افزود: ۱۳ هزار دستگاه تاکسی در ناوگان تاکسیرانی شهرداری 
مشهد وجود دارد، از این تعداد ۱۱ هزار دستگاه تاکسی در نقاط مختلف مشهد 

فعال و در حال خدمات رسانی به زائران و مجاوران هستند. وی تصریح کرد: همچنین 5۰۰۰ راننده 
در تاکسی تلفنی ها و هفت هزار خودرو به عنوان سرویس مدارس در مشهد فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در زمینه استخدامی های پیمانی ماده 2۸ 
سال ۹۸، به آموزش و پرورش استان تعداد ۹۶۰ سهمیه داده شده و مراحل اداری 
جذب افراد در حال انجام است. به گزارش فارس، خدابنده در جمع رؤسای ادارات 
آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در زمینه میزان جذب نسبت به سال گذشته، 

رشد بسیار خوب و چشمگیری داشــتیم و تالش می کنیم سهمیه اســتخدامی ماده 2۸ و دانشگاه 
فرهنگیان را برای سال آینده افزایش دهیم تا بتوانیم مقداری از کمبود نیروی انسانی را جبران کنیم.

معاون بهزیستی خراسان رضوی اعالم کرد:مدیرعامل تاکسیرانی مشهد:

خدمت رسانی به کودکان کار در استانپروانه تاکسی تمدید نشود سهمیه سوخت باطل خواهد شد

دریچه خبرها

 تعمیر و مرمت پل میدان
 شهید فهمیده مشهد

شــهردار منطقه 2 از تعمیــر و مرمت پــل میدان 
شهید فهمیده با اعتبار۱۱ میلیارد ریال خبر داد 
و گفت: مرمت این پل در دو قسمت، روی عرشه و 
پایه های آن در حال انجام است. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شــهرداری مشهد، جالل قربانی 
افزود: تعمیــرات پل برای مقاوم ســازی و مرمت 
مــکان های تخریب شــده انجــام می شــود. وی 
افزود: عملیات تعمیر روی عرشه پل در دو ضلع 
غربی و شرقی با تخریب آســفالت و نصب۱2۰ 
متر طول درز الســتیکی انبساطی برای کاهش 
ارتعاشــات در حــال اجراســت.  وی با اشــاره به 
تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری از تخریب 
پایه ها گفت: پایه ها پس از تخریب و بازســازی ، 
با مایع ضد شــوره ضدعفونی و شســته می شود 
تا در مقابل بارش ها و باران اسیدی مقاوم باشد 
و تخریب نشــود. قربانی گفت: در رینگ میدان 
شهید فهمیده به علت گرفتگی چند لوله در زمان 
بارندگی، شــاهد تجمع آب بودیم که هم اکنون 
عالوه بر بــاز کردن لوله های ســابق بــرای روان 
سازی آب و جلوگیری از آب گرفتگی، تعداد لوله 

ها را نیز افزایش دادیم. 
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 نامه جمعی از استادان دانشگاه های مشهد به روسای قوا 
درباره مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه
اســتادان دانشگاه های مشــهد درخصوص مصاحبه 
وزیر امور خارجه با نشریه اشپیگل نامه ای سرگشاده 

خطاب به روسای قوا منتشر کردند. 
به گزارش تســنیم در این بیانیه آمده است: مصاحبه 
وزیرامــور خارجه جمهوری اســامی ایران با نشــریه 
اشــپیگل، بــا نقــاط تاریــک و از موضع ضعــف، برای 
ایرانیان و وطن پرستان حق طلب قابل قبول نیست. 
از وزیر خارجه که نماینده ملت بزرگ، فهیم و انقابی 
است توقع داریم زبان دنیا را بفهمد و با رعایت اصول 

عزت، حکمت و مصلحت با آن ها گفت و گو کند.
 با تحلیل بخش های مختلــف مصاحبه دکتر ظریف با 
نشریه اشپیگل آمده است : ما استادان دانشگاه های 
مشهد ضمن تاکید بر دفاع از مطالبه ملت شریف ایران 
در ایام ا... تشییع شــهدای مقاومت، تنها راه در پیش 
پای ملت ایران را قوی شدن در همه عرصه ها می دانیم 
و با رهبرحکیم انقاب هم داســتانیم که: »باید تاش 
کنیم قــوی بشــویم؛ مــا از مذاکره هــم ابایــی نداریم؛ 
البته نه بــا آمریکا، با دیگــران؛ اما نــه از موضع ضعف، 
 از موضــع قــوت، از موضــع قــدرت«. از روســای قوای 

ســه گانه می خواهیم مراقبت کافی بر رعایت وحدت 
ملی، تاکیــد بر محــور مقاومت و خون خواهی شــهید 
حاج قاسم سلیمانی را سرلوحه کار خود قرار دهند. از 
ریاســت محترم جمهور و نمایندگان دیپلماسی مردم 
انقابی ایــران می خواهیم به درســتی خواســته ها و 
مطالبات مــردم و نخبگان را نمایندگــی کنند و پیگیر 
و مدافع حقــوق مردم عزیــز و ســربلند ایران باشــند.
شــایان ذکر اســت در اعتراض به اظهــارات اخیر وزیر 
امور خارجه، جمعی از مردم نیز مقابل دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجــه تجمع کردنــد. وزارت خارجه نیز 
درباره این موضوع بیانیه ای صادر و در آن اعام کرد: 
»وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران ضمن 
تقدیر از حساســیت های عاقه مندان بــه آرمان های 
انقاب و بهره بردن از نقدهای کارشناسی انجام شده، 
وظیفه خود می داند یک بار دیگر نســبت به اســتفاده 
جناحی از موضوعات ملی هشدار دهد. ایجاد دوقطبی 
»مذاکره - عــدم مذاکره« در شــرایط فعلی سیاســت 
خارجی و فضای انتخاباتی داخلی آثار مخرب بر منافع 

ملی کشور و اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت«.

امام جمعه اهل سنت تربت جام: 

از مسلمانان می خواهیم مخالفت خود را با معامله قرن اعالم کنند 
حقدادی/  امام جمعه اهل سنت تربت جام  ومدیرحوزه 
علمیه احمدیــه با  محکــوم کــردن معاملــه آمریکایی و 
صهیونیستی گفت :طرح معامله قرن کاما »آمریکایی 
و اسرائیلی است و یک طرفه به نفع آمریکا و اسرائیل و به 
ضرر اسام و ملت مظلوم فلسطین است و موج مخالفت 
مســلمانان  و همه آزادی خواهان جهــان را برانگیخته 
اســت. مولوی شــرف الدین جامی االحمــدی با اعام 
حمایت از مردم فلسطین و با اشاره به این که فلسطین پاره 
تن اسام است، افزود :ازتمام مسلمانان و مستضعفان 

جهان می خواهیم بــه هر طریق ممکــن مخالفت خود 
را بــا این طرح ننگیــن و ضد اســام و ضد مــردم مظلوم 
فلسطین اعام کنند و مانع اجرای طرح قابی آمریکایی 
و صهیونیســتی شــوند.وی ادامه داد: حمایــت ازمردم 
فلسطین آرمان و فریاد همیشگی بنیان گذار روز جهانی 
قدس حضرت امام راحــل و مقام معظم رهبــری بوده و 
هست .مولوی شرف الدین جامی االحمدی تصریح کرد: 
این طرح ننگین هیچ امتیازی نصیب مردم ســتم دیده 

فلسطین نمی کند و کاما یک طرفه است.

رئیس شورای شهر کاشمر استعفا کرد 
 مهدیان/ رئیس شورای شهر کاشمر در جلسه علنی 
شورا، اســتعفایش را قرائت کرد. به گزارش خراسان 
رضوی، در جلسه شــورای اسامی شــهر کاشمر که 
بیش از یک ســال اســت بــدون حضــور خبرنــگاران 
برگزار می شــود، »حســن اعمــی بنده قرایــی« که از 
شهریور ۹۷ سکان ریاست این شورا را به دست گرفته 
بود  اســتعفا کرد. وی در بخشی از اســتعفا نامه اش   

نوشته اســت بنده بر این باور بوده و هستم که شفاف 
بودن و شــفاف عمل کــردن یکی از راه هــای کاهش 
فساد، بهبود شرایط معیشــت مردم و کسب رضایت 
عمومی  است اما امروز شاهد مسائلی همچون دروغ، 
پنهان کاری، مســئولیت ناپذیری، تهدیــد، تطمیع و 
مســامحه و معامله هستیم و با ســازوکار موجود هیچ 

امیدی به اصاح آن نیست.

گالیه مردم از تعطیلی بانک کشاورزی شعبه قائم بردسکن 
علی نوری/ بانک کشــاورزی شــعبه قائم بردسکن که 
حدود 2۰ سال است در هسته مرکزی بردسکن فعال و 
پاسخ گوی خدمات بانکی مردم بوده به دلیل کمبود نیرو 
بیش از یک ماه است که تعطیل شده است. امینی یکی از 
شهروندان گفت: بانک کشاورزی شعبه قائم پاسخ گوی 
بخشی  از خدمات بانکی مراجعان  بود و دیگر مردم نیازی 
نداشتند به بانک کشاورزی مرکزی مراجعه کنند. وی از 
مسئوالن خواست پیگیر رفع این مشکل باشند.  نجفی 
سرپرست بانک کشاورزی بردسکن  علت اصلی تعطیلی 
این شــعبه را کمبود نیــرو ذکر کرد و گفــت: بیش از یک 
ماه اســت که این شعبه تعطیل شده اســت و مردم برای 
دریافت خدمات  به بانک کشاورزی  مرکزی  بردسکن 
مراجعــه می کننــد. وی مطرح  کــرد: هم اکنــون بانک 
کشــاورزی مراجعه کنندگان بســیاری دارد و از ســوی 
دیگر بانک کشاورزی مرکزی بردسکن نیز با کمبود نیرو 

مواجه است و حداقل به سه نیروی دیگر نیاز دارد تا پاسخ 
گوی مشتریان باشد. نجفی ادامه داد: هم اکنون دو نفر 
از نیروها در مرخصی زایمان هســتند و باید مســئوالن 
استان برای رفع این مشکل تدابیر الزم را اتخاذ کنند. وی 
اظهارکرد: پرداخت تسهیات خرید ادوات کشاورزی و 
تشکیل  6۰۰ پرونده برای غرامت سیل برمشکات این 
بانک افزوده  است که حتی بعداز تعطیلی بانک کارمندان 
کارهای عقب مانده را انجام می دهند. وی درپاسخ به این 
سوال که بانک کشاورزی شــعبه قائم چه زمانی دوباره 
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؟ گفت: با صحبت هایی 
که با مسئوالن بانک کشاورزی انجام شده است به دلیل 
کمبود نیرو این شــعبه همچنان غیر فعال خواهد بود و 
احتمال دارد که بردسکن تنها یک شعبه بانک کشاورزی 
داشته باشد و شعبه قائم تعطیل و تمامی خدمات در بانک 

کشاورزی مرکزی ارائه شود.

شــجاعی مهر/ معاون اســتاندار و سرپرســت 
فرمانداری نیشــابور گفت: 33۰ میلیارد ریال 
از مصوبات ســفر ریاســت جمهوری به نیشابور 

در قالب بودجه سال ۹۸ تخصیص یافته است.
علیرضا قامتی در نشســت خبــری  گفت: برای 
تهیه طرح و عرصه حریم شــهر کهن نیشابور در 
محدوده عطار و خیام ۱۰۰ میلیارد ریال، تکمیل 
سایت موزه شادیاخ ۹۰ میلیارد ریال، حفاظت و 
آماده ســازی و مرمت محوطه تاریخی مجموعه 
عطار و خیام 3۰ میلیارد ریال، تکمیل مجموعه 
فاخر و ارزشــمند افــاک نمای خیام نیشــابور 
۱۰۰ میلیارد ریال  و تکمیل دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه نیشابور ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار تخصیص یافته است.

شروع ساخت بیمارستان سوم نیشابور 	 
پس از 2 سال وقفه

وی با بیان این که روند ساخت بیمارستان سوم 
نیشابور در ســال ۹6 به دلیل کمبود اعتبارات 
متوقف شــده بود، افزود: مطابق تفاهم نامه ای 
که بین وزارت بهداشت و مجمع خیرین سامت 
امضا شد مقرر شد بیمارستان ســوم نیشابور با 
اعتبار ۱2۰ میلیارد تومان تا ســه سال آینده به 
بهره بــرداری برســد. قامتی خاطرنشــان کرد: 

طبق این تفاهم نامه برای ساخت این بیمارستان 
6۰ میلیارد تومان خیــران و 6۰ میلیارد تومان 
نیز وزارت بهداشت اعتبار در نظر گرفته است که 
با تزریق ۱۰ میلیارد تومان آن تا پایان ســال این 

پروژه پس از دو سال وقفه آغاز خواهد شد.

تشریح جزئیات ساخت فرودگاه در 	 
نیشابور

معاون اســتاندار با بیان این که احداث فرودگاه 
برای نیشابور یک ضرورت اســت، تصریح کرد: 
ابتدا موافق ساخت فرودگاه در نیشابور نبودیم 
اما با توضیح سرمایه گذار مبنی بر این که عاوه 
بر فضــای فرودگاهــی، تعمیــرات و بحث های 
آموزش خلبانی هم لحاظ شده است و برای این 
موارد مجوز قانونــی در ایران و اروپــا را مطابق با 
استانداردهای اروپا  نیز گرفته اند از این موضوع 

استقبال کردیم.قامتی ادامه داد: با توجه به این 
که فرودگاه هاشمی نژاد احتیاج به تقویت دارد، 
حجم زیادی صادرات و واردات در نیشابور داریم  
و مــی خواهیــم آن را تقویــت کنیــم، در حــوزه 
گردشــگری با توجه بــه تاریخ و تمدن گســترده 
فعال هستیم و منطقه ای که در نظر گرفته شده 
از نظر هوانــوردی کامــا امن و مناســب بود در 
نهایت موافقت نامه ای بــه ارزش ۱4۰ میلیارد 
تومان با ســرمایه گــذار بخش خصوصــی برای 
ساخت فرودگاه نیشــابور به امضا رسید که پس 
از طــی مراحل قانونی و واگــذاری زمین دولتی 
به صورت اجــاره ای به آن ها روند ســاخت آن در 

جنوب نیشابور آغاز خواهد شد.

با دخالت وزیر مشکل مدرسه وکیلی 	 
حل خواهد شد

فرماندار نیشابور با تشــکر از خیرمدرسه ساز 
نیشــابوری کــه تاکنــون ۸۰ مدرســه در این 
شهرستان ساخته اســت گفت: در سفر اخیر 
وزیــر آمــوزش و پــرورش به نیشــابور مشــکل 
مدرسه وکیلی ۸ که باعث اختاف بین وزارت 
آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و حوزه علمیه 
نیشــابور و دغدغه مردم و مســئوالن شده بود 
بررسی شد و  وزیر  قول حل سریع این موضوع 

را دادنــد. وی ادامــه داد: مدیــر کل حقوقــی 
وزارت آموزش و پرورش سه شنبه در نیشابور 
حضــور یافت و مقرر شــد یک قطعــه زمین ، به 
مبلغ 25 میلیارد ریال برای حل مشــکل آن و 
برخی خدمــات جانبی ارائه کننــد و به زودی 

این موضوع خاتمه خواهد یافت.

هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پروژه در دهه 	 
فجر به بهره برداری می رسد

معاون اســتاندار و فرماندار نیشــابور با اشاره به 
پروژه های دهه فجر نیشابور گفت: 22۱ پروژه 
با اعتبار حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در دهه 
فجر در نیشــابور به بهره برداری خواهد رسید. 
علیرضا قامتی افزود: ۱۰۰ پروژه مخابراتی در 
5۰ روســتا و هفت نقطه شــهری با اعتبار ۷۰۰ 
میلیارد ریال، ســه واحد بزرگ صنعتی با اعتبار 
22۸ میلیارد ریال، ۱3 طرح بزرگ کشاورزی 
با اعتبار 23۱ میلیارد ریال، 2۰ پروژه شهرداری 
با اعتبار ۱46 میلیارد ریال، پروژه های دهیاری 
ها و معابر روستایی ۸2 میلیارد ریال از مهم ترین 
آن ها ست. وی خاطر نشان کرد: ۱226 میلیارد 
ریال از این اعتبارات دولتی، 4۷۰ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و ۹۸ میلیارد 

ریال نیز تسهیات بانکی را شامل می شود.

سرپرست فرمانداری نیشابورخبرداد: 

تخصیص ۳۳ میلیارد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به نیشابور

معاون استاندار خبر داد : 

تدارک ۶۵۳ عنوان برنامه استانی برای دهه مبارک فجر 
جعفری : حقوق فلسطینیان در سند جعلی »معامله قرن« نادیده گرفته شده است 

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار گفت: 
بــا مشــارکت کارگروه هــای متشــکل از دســتگاه های 
اجرایی اســتان، 653 عنــوان برنامه در قالــب هزاران 
برنامه اجرایی تدارک دیده شــده اســت که در ایام دهه 
مبارک فجر برگزار می شود. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی اســتانداری، »حســن جعفری« در جلسه ستاد 
گرامی داشــت دهه مبارک فجر افــزود: چهل ویکمین 
جشن پیروزی انقاب اسامی در مقطع زمانی فعلی از 
اهمیت خاصی برخوردار است. وی با اشاره به رونمایی 
رئیس جمهور تروریســت آمریکا از سند مجعول و باطل 
»معامله قرن« اظهار کرد : در بندهای این سند جعلی و 
زورگویانه حق وحقوق فلسطینیان کاما نادیده گرفته 
شده و کشور جعلی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته 
شده است.معاون استاندار تصریح کرد: ترامپ جنایتکار 
به دنبال ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی است، 
لذا در دهه مبارک فجر باید ابعاد نیت های پلید وی برای 
همگان افشا شود. جعفری با تاکید بر این که معاندان و 
ضدانقاب در فضای مجازی و حقیقی به دنبال کمرنگ 
نشان دادن حماســه دهه مبارک فجر امسال هستند، 
خاطرنشــان کرد: اســتانداری و ادارات استان آمادگی 
کامل دارند کــه از تمامی برنامه های دهــه مبارک فجر 

حمایت الزم را انجام دهند.

لزوم تبیین بیانیه گام دوم	 
وی با اشاره به اهمیت لزوم تبیین بیانیه گام دوم انقاب 
در دهه مبارک فجر ادامــه داد: مقام معظــم رهبری در 

بیانیــه گام دوم انقــاب می فرمایند که برخــی افراد به 
دنبال تحریف تاریخ انقاب هستند، بنابراین تشریح ابعاد 
گوناگون شکل گیری انقاب در این ایام باید مورد توجه 
قرار بگیرد تا تاریخ پرشکوه ما مورد هجمه دشمن واقع 
نشود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی با بیان این که ابعاد شخصیت فردی، 
حقوقی و رهبری امام راحل را باید به خوبی معرفی کنیم، 
افزود: بسیاری از جوانان ما درخصوص ابعاد شخصیتی 
امام خمینی)ره( آشنایی کامل ندارند، در این زمینه باید 
ابعاد شــخصیتی امام راحل در این ایام باشکوه بیش از 
گذشته تشریح شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراســان رضوی »وحدت و همدلی« را یک 
اولویت دانست و بیان کرد: مدیران حتما در دهه فجر با 
رسانه ها تعامل بیشتری داشته باشند و خدمات دولت را 
تشریح کنند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه اظهار کرد: 
شعار محوری دهه فجر امسال »انقاب اسامی، زنده و 

پویا در پرتو والیتمداری، جهاد و مقاومت« است. 
حجت االسام سید محمد سلطانی افزود: ویژه  برنامه 
رژه موتوری به مناسبت سالروز ورود امام راحل به میهن، 
نواختن زنگ گلبانگ انقاب، عطرافشانی مزارشهدا در 
سطح استان، نورافشانی شب 22 بهمن، بانک تکبیر و 
تدارک ویژه برگزاری باشکوه مراسم 22 بهمن به دلیل 
همزمانی با چهلمین روز از شهادت سردار شهید سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی، از جمله برنامه های ویژه حماسه 

دهه مبارک فجر ۹۸ خواهد بود.

در ســالروز شــهادت بانــوی دو عالــم، 
شهرهای مختلف اســتان شاهد برگزاری 
اجتماعات عزاداری و مراســم ســوگواری 
بود. در مشــهد نیز صبح دیروز عزاداران 
فاطمی پــس از اجتمــاع در میدان شــهدا 
به حــرم مطهــر رضوی مشــرف شــدند تا 
شــهادت حضرت زهــرا)س( را بــه فرزند 

ایشان حضرت رضا)ع( تسلیت بگویند.

مجاهدت حضرت زهرا)س( هم وزن 	 
مجاهدت حضرت علی)ع( بود

عــزاداران ســپس بــا حضــور در رواق امــام 
خمینــی)ره( حــرم مطهر رضــوی به عــزاداری 
پرداختنــد. آیت ا... علــم الهدی در این مراســم 
گفــت  : اگر حضــرت زهــرا )ســام ا...علیها( با 
انحراف مبــارزه نمی کرد امروز خبری از اســام 
نبود و انحــراف والیت از مســیر امامت باعث دور 
شدن از وحی و پیامبر می شد، مجاهدات حضرت 
زهرا )س( با جریان انحرافی هم وزن مجاهدات 
حضرت علــی )ع( با کفــر بود که هــر دو حضرت 
همواره پیروز شــدند. امام جمعه مشهد تصریح 
کرد: جبهــه اعتراضی که حضرت زهــرا)س( به 
وجود آوردند امروز بیش از 3۰۰ میلیون طرفدار 
دارد که می گویند اشــهد ان علی ولــی ا... . وی 
همچنین با اشاره به رشادت های شهید سلیمانی 
اظهار کــرد: رهبــری فرمودند خاصــه زندگی 

شهید سلیمانی یک زندگی فاطمی است.

مدیون حضرت فاطمه)س( هستیم	 
تولیت آســتان قدس رضوی نیز در ویــژه برنامه 
فاطمیون انقابی که در حسینیه حضرت علی 
اصغر)ع( شهر طرقبه برگزار شد، اظهار کرد : به 
برکت وجــود فاطمه زهرا)س(  و فرزندانشــان، 
اســام ناب محمدی حفظ شــد از همیــن رو ما 
خیلی مدیون فاطمه زهرا)س( هستیم و حداقل 
کار و دین  ما به این بانوی بزرگ شرکت در مراسم 
عزاداری ایشــان اســت. حجت االســام مروی 
همچنین با اشــاره به دشــمنی ورزی دشمنان 
اســام در عصــر حاضــر بــه یکــی از مهم تریــن 
نشــانه های این دشــمنی اشــاره و اظهــار کرد: 
دشــمنان اســام با ایجاد داعش قصد داشتند 
اسام و مســلمانان را بدنام کنند تا در دنیا علیه 
اسام تبلیغات بد و منفی شود این در حالی است 
که داعش دست پرورده دشمنان اسام است اما 
کسی در مقابل این دشــمنان ایستاد که یکی از 
تربیت شدگان مکتب فاطمه زهرا)س( بود و آن 
فرد کسی جز رهبر انقاب نیست. وی همچنین 

با اشاره به رشادت های سردار شهید سلیمانی 
یادآور شد: شهید قاسم سلیمانی  ظرف دو سال 

داعش را از منطقه بیرون کرد. 
تولیت آســتان قدس رضوی در پایان سخنانش 
با اشــاره به مظلومیت حضرت فاطمه)س( بعد 
از مرگ پدر بزرگوارشــان و دفن شــبانه ایشــان 
تاکید کرد:بــه برکت وجود فاطمــه زهرا)س(  و 
فرزندانــش اســام نــاب محمدی حفظ شــد از 
همیــن رو ما خیلــی مدیــون فاطمه زهــرا)س( 
هستیم و حداقل کار و دین  ما به این بانوی بزرگ 

شرکت در مراسم عزاداری ایشان است.

والیتمداری شهید سلیمانی ناشی از اقتدا 	 
به سیره فاطمی است

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
نیز در ویژه برنامه فاطمیه در حرم مطهر رضوی 
گفت: والیتمداری و دشمن ستیزی شهید سردار 
سلیمانی ناشی از اقتدا به سیره فاطمی است. به 
گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
»محمدجواد حاج علی اکبری« با اشــاره به این 
که اصل زیســتن و زندگی عابدانه برای فاطمی 
شدن است، بیان کرد: سیره حضرت زهرا)س( 
دربردارنــده زندگــی تــوام بــا توحیدبــاوری، 
والیتمــداری و قیامت باوری اســت. امام جمعه 
موقت تهران افزود: مومنــی که می خواهد اهل 
سیره فاطمی و علوی باشــد، باید مراقب تربیت 
فرزند، برخــورد با همســر، چگونگی به دســت 
آوردن درآمــد و برخورد خود نســبت به مســائل 
روز جامعه و مردم باشــد. مومــن وقتی می تواند 
ادعا کند که شــیعه واقعی حضــرات معصومین 
شــده اســت که طهارت باطنی، سخت کوشی، 
جهاد، عبادت و دیگر فضیلت های اخاقی را در 
وجودش افزایش دهد.  وی با اشاره به این که در 
خانه اهل بیت)ع( نباید به کم قانع شویم، اظهار 
کرد: حاج قاسم سلیمانی با تزکیه نفس، خود را 
در خط اهل بیت)ع( قرار داد و با شجاعت و جهاد 
فی ســبیل ا... به مقام هــای واالیــی از عبادت، 

عبودیت و شهادت رسید.

دوران تعیین سرنوشت خاورمیانه توسط 	 
کاخ سفید گذشته است 

حجت االسام سید محمدحســن ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران نیز در مراسم سوگواری 
سالروز شهادت حضرت زهرا )س( که با حضور 
اســتادان و طــاب حــوزه علمیــه در مدرســه 
علمیه آیــت ا... خویــی برگزار شــد، گفت: تمام 
دستاوردهای جهان اسام و به خصوص تشیع، 

ثمره بیــش از هزار ســال تــاش فقهــا و علمای 
اســام اســت. می توان آثار و ثمــرات این تاش 
را در تمام دنیا دید، به عنوان مثال، فلســطین با 
فریاد ا... اکبر و برپایی نماز در مســجد االقصی 
در مســیر بازگشت به هویت اســامی خود قدم 
برمی دارد. رئیس جمهور آمریکا نیز از طرح خود 
برای فلسطینیان پرده برمی دارد؛ در حالی که 
آن دوران که کاخ ســفید سرنوشــت خاورمیانه 
را رقم می زد، گذشــته اســت. به گــزارش مهر، 
حجت االسام ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به 
مشکات اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر مجلس 
و دولــت در تصمیمات عالمانــه قــدم بردارند و 
مصوبات با لحاظ مسائل بلند مدت تصویب شود، 
مشکات اقتصادی حل خواهد شد. وی در ادامه 
افزود: در جامعه ما، امنیت مدیون دین اســت و 
نه دوربین های مختلف و دوربین مداربسته. به 
عنوان مثال در شهری مانند لندن، اگر دوربین ها 
وجود نداشت، بزهکاری و خاف های مختلفی 

از مردم سر می زد.

الگویی برای همه زنان و مردان 	 
حجت االســام رجایــی خراســانی مدیر مرکز 
فقهی ائمــه اطهــار مشــهد نیــز در گردهمایی 
بیش از ۷۰۰ نفر از ائمه جماعات حاشــیه شهر 
مشهد که در تاالر شــهر برگزار شد، اظهار کرد : 
زندگی حضرت فاطمه)س( برای همه مردان و 
زنان الگوست و اگر کسی از راه ایشان منحرف 
شــود و راه دیگــران را در پیــش گیرد، خســران 
دیده و منحرف شده است.  به گزارش رسا، وی 
همچنین درباره اهمیت فعالیت های فرهنگی 
در حاشیه شهر گفت : در حاشــیه شهر افرادی 
مســتضعف حضور دارند و شــما در کنــار آن ها 

زندگی می کنید و این کار ارزشمندی است.

تشرف کاروان پیاده هزار نفری ملل اسالمی 	 
به حرم مطهر رضوی

همزمان با ســالروز شــهادت دخت نبــی مکرم 
اســام)س( کاروانــی هــزار نفره از مســلمانان 
کشــورهای عراق، کویت، افغانستان، الجزایر و 
عمان نیز با پای پیاده به بارگاه منور امام علی بن 
موسی الرضا)ع( مشرف شدند. به گزارش آستان 
نیوز، مسئول این کاروان در حاشیه تشرف به حرم 
مطهر رضوی اظهار کرد: هر سال در ایام شهادت 
حضرت زهرا)س( و برای عرض تسلیت به پیشگاه 
حضرت رضا)ع( جمع زیادی از مشتاقان و محبان 
اهل بیت)ع( از کشــورهای مختلف پــای پیاده 
مسیر نیشابور تا مشهدالرضا)ع( را طی می کنند 

تا در سالروز شــهادت این بانوی گرامی در حرم 
مطهر رضوی حضور داشته باشند.

اجتماع فاطمیون در شهرستان ها	 
روز گذشــته همچنین برخی شهرستان های 
استان شاهد برپایی اجتماع عزاداران فاطمی 
بود. همزمان با سالروز شهادت مهربان ترین 
مادر و حجت خدا در روی زمین حضرت فاطمه 
زهــرا )س(اجتماع بزرگ فاطمیــون، پیروان 
مکتــب والیــت و امامت بــا حضور قشــرهای 
مختلف مردم شــیعه و اهل سنت تربت جام  با 
شــکوه خاصی در مســجد الزهــرا )س( تربت 
جام برگزار شد. در این محفل فاطمی پس از 
نوحه سرایی  و عزاداری، امام جمعه تربت جام 
با اشــاره به آیات الهی ، احادیث نبوی ، علوی 
و ســیره عملی حضرت زهرا)س( بر ادامه راه  

دخت نبی مکرم اسام تاکید کرد.

رونمایی از 3 کتاب	 
همچنین به مناسبت سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( در چهل وسومین سه شنبه فرهنگِی 
ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکز اســناد 
آستان قدس رضوی از قدیمی ترین نسخ خطی 
این مجموعه با محوریت حضــرت فاطمه)س( 
رونمایــی شــد. بــه گــزارش گنجینــه رضوی، 
کشــف الغمه فی معرفه االئمه«، تألیف علی بن 
عیســی اربلــی، »ذخائــر العقبــی فــی مناقب 
ذوی القربــی«؛ تألیف احمد بن عبــدا... طبری 
و »ریــاض االبرار فــی مناقــب االئمــه االطهار« 
تألیف نعمت ا... بن عبدا... جزایری کتاب های 

رونمایی شده در این مراسم بود.

برنامه های فرهنگی و هنری در سطح مشهد	 
به همین مناسبت شب شعر آیینی »سوگواره ای 
در رثــای حضــرت زهــرا)س(« بــه همــت خانه 
هنرمنــدان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
شهرداری مشهد در فرهنگسرای ترافیک برگزار 
شد. همچنین همزمان با سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( آیین »صبــح فاطمی با ســلیمانی« با 
حضــور خانــواده های شــهدای مدافع حــرم در 
کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره( مشهد برگزار 
شــد.در این مراســم جمعی از مادران و فرزندان 
و خانــواده هــای شــهدای مدافــع حرم بــه بیان 
خاطراتی از شــهید خانــواده خــود پرداختند به 
عاوه کتاب هــای »جســتاری در خاطرات حاج 
قاسم سلیمانی«، »سربازان سردار«، »یادت باشد« 

و »پسرک فافل فروش« معرفی و خوانش شد.

 حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری 
سالروز شهادت حضرت زهرا)س(

 سوگواران 
فاطمی

وز
 نی

ن
تا

س
س: آ

عک
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از میان خبرها

کوراش - فوتبال

مبارزه کوراش  کاران در نور

ترابــی-  تیم کوراش خراســان رضوی به مســابقات 
قهرمانی بــزرگ ســاالن کوراش کشــور اعزام شــد. 
مســابقات قهرمانــی کــوراش کشــور از امــروز  در 
شهرســتان نور مازندران برگزار می شــود  و نماینده 
مشــهد نیز در این رقابت ها حضور خواهد داشت. به 
گزارش خبرنگار ما ، علی معلومات، نفر پنجم المپیک 
2008 پکن و دارنده طالی مسابقات آسیایی جودو 
در ســال 2008 بــه عنــوان ســرمربی و محمــد زند 
روحانی، قهرمان بزرگ ساالن کوراش جهان در سال 
2009 در کشور مغولستان نیز به عنوان مدیر در تیم 

کوراش خراسان رضوی حضور دارند.
کــوراش  کاران خراســانی اعضــای اصلــی تیم لیگ 
برتری »نوبافت شــادیلون« حاضر در مسابقات لیگ 
برتر باشگاه های کشــور را تشکیل می دهند. در خور 
ذکر اســت، حیدر نیکوفــر در وزن ٦0 کیلو، مجتبی 
اســکندری، ٦٦ کیلو، حیدر زحمت کش، ٧3 کیلو، 
مصطفی اسکندری، 81 کیلو، مسعود قوی بازو، 90 
کیلو، احمد یزدان پناه، 100 کیلو و کامران رستمی 
در وزن +100 کیلوگــرم، نفرات اصلــی تیم کوراش 

خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

نیکبخت از عنایتی جدا شد
رئوفی-  مربی مشــهدی پس از گذشــت چهار هفته 
از تیــم سرخپوشــان پاکدشــت جــدا شــد. علیرضــا 
نیکبخت واحدی که بــه تازگی مربیگــری را در کنار 
رضا عنایتی آغاز کرده بود، دیروز طی پیامی اعالم کرد 
که دیگر قصد همکاری با تیم جدیــدش را ندارد. تیم 
سرخپوشان پاکدشت در لیگ دسته یک حضور دارد 
که به تازگی رضا عنایتی به عنوان مالک – ســرمربی 
به ایــن تیم پیوســت و نیکبخــت واحدی همشــهری 
مشــهدی اش را هم به جمع خــود اضافه کــرده بود. 
اما حاال با گذشــت چهــار هفتــه، علیرضــا نیکبخت 
واحدی با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام 
خود از ســمت خود اســتعفا کرد و از جمــع کادرفنی 

سرخپوشان پاکدشت جدا شد.

خبر

ورزشی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
بیان کرد:

 نظارت بر مسائل مالی
 هیئت های ورزشی

معاون ورزشــی اداره ورزش وجوانان خراسان رضوی 
گفت:برای ســال جدیــد، هیئت هــای ورزشــی باید 
هدفمند  و براساس برنامه اعتبار بگیرند، قطعا برمسائل 
مالی هیئت ها نظارت خواهیم داشــت و مسائل فنی 
را رصــد خواهیم کرد.به گــزارش پایگاه خبــری اداره 
کل ورزش وجوانان خراسان رضوی، محسن پورتقی 
درباره برنامه هــای مهم اداره کل تا پایان ســال افزود: 
یکــی از مهم تریــن برنامــه هــای اداره کل و ورزش و 
جوانان ، برگــزاری مجامع هیئت هــای اتومبیلرانی و 
موتور سواری، دوچرخه ســواری،بوکس،تنیس روی 
میز،ورزش های ســه گانه وتیروکمان است. وی ادامه 
داد:باید مجامع این هیئت های ورزشی را تا قبل از اتمام 
فعالیت های سال برگزار کنیم؛ زیرا فعالیت روسای این 
هیئت ها پایان یافته اســت و باید این مجامع را برگزار 
کنیم تا مشکلی به وجود نیاید .وی تصریح کرد: تالش 
خواهیم کرد تا دوره چهار ســاله روســای هیئت های 
ورزشی که در فروردین و اردیبهشت سال آینده به پایان 
می رسد، شــرایط و مقدمات برگزاری مجامع آن ها را 
فراهم کنیم. وی درباره برنامه های اداره کل ورزش در 
دهه مبارک فجر اظهار کرد: جلسه کمیته برنامه  ریزی و 
نحوه اجرای دستورالعمل وزارتی جشنواره فجر تا نوروز 
برگزار شد. این جشنواره از دهه فجر تا پایان فروردین 
ماه با حضور تمام هیئت های ورزشــی و ادارات ورزش 
وجوانان شهرستان ها برپا می شود و فعالیت ورزشی در 
قالب جشنواره المپیاد ورزشی با رویکرد افزایش شور و 

نشاط در بین مردم برگزار خواهد شد.

به منظور شرکت  ملی پوش لژیونر فوتسال 
جام  مسابقات  ــرای  ب ملی  تیم  تمرینات  در 
شــد.  تمرینات  کشور  وارد  آسیا  ملت های 
تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در 
رقابت های جام ملت های آسیا، از دیروز در 
سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال آغــاز شد و 
حسین طیبی لژیونر فوتسال کشورمان قرار 
اســت از امـــروز بــه طــور رسمی در تمرینات 
ــرای مسابقات جام  حضور یابد تــا خــود را ب
ملت های آسیا آماده کند.طیبی چند سالی 
بازی  قزاقستان  غیرت  تیم  در  که  می شود 

می کند که در این مدت توانسته است، عملکرد 
فوق العاده ای را از خود نشان دهد. او پس از 
صحبت با کــادر فنی تیم غیرت قزاقستان، 
از این تیم اجازه گرفت تا در اردوی تیم ملی 
حضور یابد و خــود را بــرای رقابت های جام 
ملت های آسیا آماده کند.مسابقات فوتسال 
جام ملت های آسیا از ٧ تا 18 اسفندماه به 
تیم  و  می شود  برگزار  ترکمنستان  میزبانی 
ملی کشورمان در گروه چهارم این رقابت ها 
با تیم های ملی عربستان، کره جنوبی و تایلند 
همگروه است که اولین مسابقه ملی پوشان 

کشورمان ٧ اسفند ماه برابر تیم ملی عربستان 
برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در باره 
بازی های آسیایی به باشگاه خبرنگاران گفت: 
اردوی تیم ملی قرار است در چهار مرحله و 
به مدت 20 روز برگزار شود. در مرحله اول 
کارهای ریکاوری و آمادگی جسمانی را انجام 
می دهیم. در مرحله دوم تمرینات تکنیکی 
و تاکتیکی را برگزار می کنیم. مرحله سوم 
مربوط به بازی دوستانه است و مرحله چهارم 
و آخر هم به برطرف کردن مشکالت و پوشش 

نقاط ضعف در تیم مربوط می شود.  ناظم 
الشریعه افزود: پس از پایان تمرینات قرار 

است چهارم اسفند ماه به ترکمنستان 
برویم تا در مهم ترین مسابقات دو سال 
اخیر فوتسال کشورمان که همان جام 

ملت هــای آسیا و انتخابی جــام جهانی هم 
اســت شرکت کنیم. امــیــدوارم که در پایان 
بتوانیم مانند دوره های گذشته مقام قهرمانی 
مسابقات جام ملت های آسیا را به دست آوریم 
جام  هــای  رقابت  به  تیم  اولین  عنوان  به  تا 

جهانی لیتوانی صعود کنیم.

 لژیونر خراسانی
 در تمرینات تیم 
ملی فوتسال

مصطفی فاطمیان-  هفته بیســت وســوم لیگ 
برتر فوتســال بانوان کشــور در حالی فردا برگزار 
می شود که مشهدی ها در سالن شهید بهشتی به 
مصاف قعرنشین لیگ خواهند رفت. تیم فوتسال 
بانوان خراســان رضوی پــس از دو هفته ناکامی،  
هفته گذشته )بیســت و دوم( موفق شــد میزبان 
خود »پارس آرای« شــیراز را با 9 گل درهم بکوبد 
و به لطف تســاوی تیم هــای ملی حفــاری و مس 
رفسنجان با 50 امتیاز و تفاضل گل بهتر به صدر 

جدول بازگردد.
فوتسالیست های خراســانی اکنون با روحیه ای 
بهتر نسبت به گذشــته، خود را برای دیدار با تیم 
قعرنشین نماینده اصفهان آماده می کنند؛ تیمی 
که به هیچ حریفی نه نمی گوید و ســه امتیاز را به 

حریفان تقدیم می کند.
البتــه ایــن بــازی بــرای خراســانی هــا از حیــث 
صدرنشینی بسیار مهم اســت؛ هر چند 4 تیم راه 
یافته به مرحله حذفی مشخص شده اند اما تیمی 
که در هفته پایانی لیگ صدر جــدول را در اختیار 
داشــته باشــد، از امتیازات بهتری نســبت به سه 
تیم دیگر برخوردار خواهد بود و در صورت صعود 
به فینال میزبــان بازی برگشــت ایــن مرحله هم 
می شــود.معموال 4 تیــم در مرحله حذفــی با هم 
بازی می کنند . به این صورت که تیم اول و چهارم 
با یکدیگر و همچنیــن تیم های دوم و ســوم با هم 

مسابقه می دهند.

شرایط متفاوت	 
تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی نســبت به 
سال های گذشته، شرایط کامال متفاوتی دارد و 

امسال با پشتوانه مالی مناسب از وجود ستاره های 
نام آشنا در ترکیب خود بهره می برد و توانسته است 

قدرت خود را به رخ حریفان بکشد.
مشهدی ها امسال نه تنها زنگ تفریح هیچ تیمی 
نیستند، بلکه در هر مسابقه عرصه را بر رقبا تنگ 
کرده اند و از همان بازی های نخســت نیم فصل 
اول خط و نشــان قهرمانــی را برای ســایر تیم ها 
کشیده اند.بانوان خراســانی قرار است از ساعت 
11 فردا )جمعه( در سالن شهید بهشتی مشهد به 
مصاف تیم فوتسال اصفهان بروند که تنها 4امتیاز 
دارد و به نظر نمی رسد حریف آزار دهنده ای برای 
مشــهدی ها باشــد . اما همه چیز به بــازی پایانی 
تیم صدرنشــین در اهواز بســتگی دارد تا ببینیم 

می تواند از این جایگاه خود دفاع کند یا خیر.
این دیدار آخرین بازی خانگی بانوان خراســانی 
در پایان مرحله مقدماتی خواهد بود و برای کسب 
یک نتیجه پرگل و کمک به حفظ صدرنشینی، به 
حضور حداکثری هواداران خراسانی نیاز است تا 
تیم شهرشان را در این مسیر همراهی کنند. درباره 

آخرین وضعیت تیم فوتسال بانوان خراسان رضوی 
با »فاطمه شریف« ســرمربی این تیم به گفت و گو 
پرداختیم که ماحصل آن در ادامه تقدیم می شود.

ســرمربی تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی 
با بیان ایــن که غــرور، مصدومیت و نبود شــرایط 
ایده آل برخی بازیکنان در 2هفته اخیر نتایج بدی 
را برای این تیم رقم زد، می گوید: پس از این که طی 
2هفته اخیر  نتایج دور از انتظاری کسب کردیم ، 
خوشبختانه مقابل تیم پارس آرا به شرایط آرمانی 

خود بازگشتیم و از خواب غفلت بیدار شدیم.

تداوم صدرنشینی	 
شــریف به دیدار فــردای تیمــش اشــاره می کند 
و می افزاید:نماینــده فوتســال اصفهــان تاکنون 
نتوانسته است خوب نتیجه بگیرد و در قعر جدول 
قرار دارد، ولی در بازی فردا برابر آن ها چند بازیکن 
خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار 
نداریم . ان شاءا... سعی می کنیم حداکثر امتیاز 
را کسب کنیم . البته جایگاه مان در پایان فصل به 
بازی هفته بعد مقابل ملی حفاری در اهواز بستگی 
دارد و در صورت برتری در این مسابقه می توانیم 

صدرنشینی را خود را حفظ کنیم.
سرمربی تیم فوتسال بانوان خراسان رضوی ادامه 
داد: تمام تالشــمان این است که بتوانیم در لیگ 
برتر فوتسال بانوان قهرمان شویم. شریف با بیان 
این کــه از 16 بازیکن تیم تنها پنــج نفر غیر بومی 
هســتند، می گوید: خراســان رضوی سرشــار از 
استعدادهای فوتبالی و فوتسالی در حوزه بانوان 
اســت و معموال در تمامی تیم های ملی رده های 

مختلف نماینده داریم.

 ۲۱ بهمن؛ 
تقابل شهرخودرو با الهالل عربستان

شهرخودرو
در مصاف قهرمان آسیا
علی ترابی - بی شــک سه شــنبه گذشــته، روزی غرورآفرین برای فوتبال ایران و به 
ویژه مشهدی ها بود که در تاریخ فوتبال ثبت می شــود؛ روزی که دو نماینده ایران 
یعنی اســتقالل تهران و شهرخودرو خراسان با شکســت تیم های قطری به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. شهرخودرویی ها برای اولین بار در تاریخ 
فوتبال شرق کشور توانستند، نام مشهد را در آســیا ثبت کنند. شاگردان مجتبی 
سرآسیایی سه شــنبه شب گذشــته در دیداری سخت و پرفشــار موفق شدند، تیم 
پرمهره و برخوردار از بازیکنان خارجی »السیلیه« قطر را در دوحه شکست دهند و 
راهی مرحله گروهی شوند؛ بردی شیرین که  درضربات پنالتی به دست آمد.بر این 
اساس شهرخودرویی ها وارد گروه B لیگ قهرمانان آسیا شدند و به عنوان نماینده 

ایران در این گروه باید با رقبای سرسختی روبه رو شوند.

به هر حال این پیروزی شیرین و ارزشمند و غرورآفرین در حالی به دست آمده است که تیم شهرخودرو 
طی 3 روز دو بازی بسیار سختی را خارج از ایران برگزار کرد.آن هم در مقابل نماینده های بحرین 
و قطر که از امکانات بسیار خوبی برخوردار هســتند؛ امکانات سخت افزاری که تیم شهرخودرو در 
مشهد اصال ندارد.حتی در طول فصل هم با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند، اما مسئوالن 
خراسانی هیچ توجهی به این مشکالت نداشتند. با این حال بازیکنان شــهرخودرو در آسیا به این 
مشکالت توجهی نکردند و به عنوان نماینده خراسان رضوی با غیرت و تعصب بازی و از اعتبار و آبروی 
فوتبال استان دفاع کردند.این نشان داد که فوتبال خراسان رضوی می تواند حریف قدرتمندی برای 
آسیایی ها باشد.پس چه بهتر که بیشتر به این تیم توجه شود.نه این که فقط در شادی و پیروزی ها 

کنار ورزشکاران باشیم و عکس یادگاری بگیریم.

مالک باشگاه شهرخودرو پس از بازگشت از قطر، 
درباره صعود تیمش به مرحله گروهی لیگ آسیا، 
گفت: از اعماق وجودم خیلی خوشحال هستم. 
چون همه پیام هــا حاکی از این اســت که مردم 
ایران خوشحال هستند و این بهترین اتفاق است 
که هر دو  نماینده فوتبال ایران، روسفید شدند. 
به گزارش ورزش ســه، فرهاد حمیداوی افزود: 
ناداوری هــا و بی عدالتی هــای AFC  که رنگ و 
بویــی از سیاســت دارد،  ملت ایــران را ناراحت 
کرد. دیگــر ورزش در این کنفدراســیون، مهم  
نیست.وی درباره برنامه شهرخودرو برای مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان، اظهار کرد: همه کار را 
کادر فنی و بازیکنان در زمین انجام می دهند. 
حتما نماینده خوبی برای کشــورمان هستیم و 
دل مردم مشــهد و خراســانی ها را با بازی های 

خوب خود شاد می کنیم.
او یادآور شــد: چندین بار با کادر فنی و مدیریت 
باشگاه جلسه داشــتم و برای بازی های مرحله 
گروهی نیز برنامه داریم. فکر می کنم این اتفاق 
که در بازی هــای رفت مهمان هســتیم، خیلی 
ارزشــمند اســت، چــون دیدارهــای برگشــت 
سرنوشت سازتر خواهد بود و در زمین خودمان، 

اتفاقات مهمی را رقم می زنیم.
مالک باشگاه شــهرخودرو در پاســخ به سوالی 
مبنی بر این که حاال که ایران 4 نماینده در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا دارد و اگر به گذشته 
برگردنــد، پای حــرف خــود درباره انصــراف از 
بازی ها می ایستند یا خیر، ابراز کرد: سفر به مقر 
کنفدراسیون آســیا در مالزی بهترین دستاورد 

و اتفاق بــود. از آن هایی که متاســفانه گفته اند 
این سفر دســتاورد و پیروزی برای فوتبال ایران 
نداشته است، ناراحت هستم ، چون اگر شرکت 
نمی کردیــم، حــدود 11 میلیــون دالر جریمه 
می شــدیم. ما تضمین گرفتیــم و همچنان قویا 
می گویم این بزرگ ترین اتفاق و دستاورد فوتبال 

ایران در سال 98 بود.

سرآسیایی، بهترین انتخاب	 
حمیداوی درباره برخوردش با انصاری فرد  که 
برای الســیلیه قطر بازی می کرد، گفت: کریم 
انصاری فرد بازیکن بســیار مودبی است و قبل 
از بازی هم به ســمت نیمکت تیم ما  آمد . بعد از 
بازی هم نشان داد که جنگ فقط در مستطیل 
 VIP سبز است. من با رئیس باشگاه السیلیه در
بودم و به آن ها گفتم فوتبال ایران با ایران است 
که این حرف چند پیام داشت. دروازه بان آن ها 
انگلیسی صحبت می کرد و فقط پاسپورت گرفته 
بود. تیم های قطــری کامال خارجی هســتند و 
قطری نیستند.مالک باشگاه شهرخودرو درباره 
انتخاب سرآســیایی به عنوان سرمربی و کسب 
نتیجه الزم بیــان کرد: خطاب بــه هوادارانمان 
می گویم خواهش می کنم درخصوص نظرات 
باشــگاه، با نگاه حمایت به موضوعات بنگرند. 
سرآســیایی مربی جوان و آینده داری است و به 
کسانی که انتقاد کردند، همه چیز را ثابت کرد. 
ما انتقاد پذیر هستیم اما خود مجتبی سرآسیایی 
ثابت کرد و فکر می کنم از بهترین آزمون سربلند 

بیرون آمد.
تیم شــهرخودرو هر چند که از مرحله حذفی صعود کرده اســت، اما جدای از شور و هیجان و 
خوشــحالی ، کار اصلی اش از امروز آغاز می شود و باید خود را برای تقابل با بهترین تیم های 
آسیایی آماده کند. نماینده فوتبال خراسان در آسیا بر اساس برنامه AFC سه بازی اول را باید 
به عنوان مهمان و 3 بازی دور برگشت را به عنوان میزبان بازی کند. شهرخودرویی ها در اولین 
دیدارشان در 21 بهمن ماه، باید مقابل الهالل عربستان قرار گیرند؛ تیمی که مهم ترین تیم در 
گروه شهر خودرو است و سال گذشته قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. هدایت این تیم بر عهده 
»رزوان لوچسکو« است و برای دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات حضور می یابد.دیگر 
رقیب شهر خودرو پاختاکور است که این دیدار روز 28 بهمن ماه برگزار می شود. پاختاکور تنها 
نماینده ازبکستان در لیگ قهرمانان است و انگیزه های زیادی برای صعود خواهد داشت؛ اما 
سومین بازی شهرخودرو در 13 اسفند مقابل تیم شباب االهلی برگزار می شود. این تیم هم 
رقیبی دشوار برای شهر خودرو است؛ چرا که هم اکنون باالتر از الجزیره و شارجه با اختالفی 
مناسب، صدرنشین لیگ فوتبال امارات است.بازی های برگشت شهرخودرو هم در فروردین 
و اردیبهشت ماه سال آینده در مشهد برگزار می شود. در مجموع شهر خودرو در اولین تجربه 

آسیایی خود ، کار فوق العاده سختی دارد و امتحان دشواری را باید پشت سر بگذارد.

جدال با قهرمان آسیا

برای حضور در جام ملت های آسیا

صدرنشین فوتسال بانوان در مشهد به مصاف قعرنشین لیگ می رود 

خراسانی ها به دنبال نخستین قهرمانی 

تیم ابومسلم در سال  ۱۳۶۶

 ایستاده از راست قاسم زردکانلو  )سرمربی تیم (،
 جعفر رئوف،علی گلی،عباس دهقانی،

 شهریار رضایی،سید حسینی،بهزاد ثابتی،
 ساسان صیامی، رضاصباحی،اکبرمیثاقیان،
مرحوم جهانگیر زنده دل ونشسته از راست 

علی اصغر جانداری،محمود گنجی، اکبر اعظم، 
 رضاجاهدی،مرحوم محمد اعظم،حسین شاملو

و حمید سدیری

ی
الژ

ست
نو

پنج شنبه هر هفته

 شهرخودرو  

 برای اولین بار 

مشهد را آسیایی کرد 

AFC ناداوری های

عکس یادگاری!
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گفت وگو با محسن امیدخدا درباره پدرشهیدش که ارتشی بود و هنرمند

یادگاری های پدرم؛دلتنگی های مداوم و400 اثر نقاشی  
غفوریان- چند ســالی بود که او را ندیده بــودم. این بار کــه در گالری اش به ســراغش رفتم، 
سپیدی موهایش نظرم را جلب کرد. انگار زمان برای همه ما خیلی زود می گذرد؛ زودتر از آن 
چه فکرش را می کنی. استاد »محسن امیدخدا« هنرمند نقاش و فرزند شهید محمود امیدخدا 

که حاال 54ساله است، می گوید: معتقدم نسبت میان خودمان و شهدا را امروز باید از زوایای 
جدیدتری بیابیم.« امروز پای حرف ها و درد دل هایش نشستم؛ نسبت به برخی عملکردهای 
بنیاد شهید گالیه مند است. از تخریب شکل قدیمی مزار شهدای بهشت رضا)ع( که به گفته 

خودش »دلم شکســت« خیلی انتقاد می کند و البته در بخشــی دیگر هم از خاطرات پدرش 
برایم می گوید. پدرش که ارتشی و فرمانده تانک بود، البته دستی هم در هنر نقاشی داشته 
و حتی در سال های اخیر، آثار این شهید نیز در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت. 

پدر، مطالعه، هنر      
از استاد که هنگام شهادت پدر حدود ۱4سال 
داشــته می خواهم به یکی از ویژگــی های پدر 
شهیدش اشاره و از آن یاد کند: »پدرم بسیار اهل 
مطالعه بود و بر همین اساس من را هم که فرزند 
بزرگ او بودم، بسیار به مطالعه تشویق می کرد. 
در حقیقت ایشان بود که من را از دوران کودکی 
با هنر به ویژه با خط و نقاشی و جلوه های زیبای 
طبیعت آشنا کرد.«از آقای امیدخدا می پرسم 
چگونــه یک ارتشــی کــه بــه ظاهر جــدی و کم 
انعطاف  اســت، اهل هنــر و نقاشــی و تولید اثر 
هنری بوده است؟ می گوید: »البته در دنیا هم 
نمونه هایی هســتند افراد نظامی که هنرمند و 
اهل ادبیات، شــعر و نقاشــی بوده اند. معتقدم 
ساختار نظامی به دلیل نظم و هماهنگی هایی 
کــه دارد، در کنــار جلوه هــای نظامــی گری و 
جنگ آوری در برابر  دشمن، خود نوعی هنر به 
شمار می رود چرا که نظم، اساسا مبنای زیبایی 
شناســی و هنر اســت. برای نمونه در رژه های 
نظامی بخشــی از جلوه ها و نمودهــای زیبایی 

شناسی و هنرمندانه وجود دارد. «

400نقاشی به یادگار مانده      
پدر من از  دوران جوانی دفترهایی داشت که تا 
شهادت حدود 400اثر نقاشی از خود به یادگار 
گذاشته است. من این آثار را به شکل دیجیتال 
آرشیو کردم که سال های قبل بخشی از آن ها را 
در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دادم که 

مورد استقبال نظامی ها و مردم نیز قرار گرفت. 

آن روز که از مدرسه برگشتم      
از آقای امیدخدا ماجرای شنیدن خبرشهادت 
پدرش را جویا می شــوم: »ظهر بود، از مدرســه 
به خانه برگشــتم. با ورودم به حیاط احســاس 
کردم حال و هوای خانه ملتهب است، کمی که 
دقت کردم صدای گریه های مادرم را شنیدم. 
همســایه ها در منزل ما جمع شده بودند. وارد 
اتاقی شــدم که مــادرم آن جــا بود. او مــن را در 
آغوش گرفت و آن جــا بود که دریافتــم پدرم به 
شــهادت رســیده اســت. پدرم پنجم مهر 5۹ و 
دو هفتــه پس از این که لشــکر77 خراســان به 
منطقه عازم شده بود، در منطقه عملیاتی فکه 
به شهادت رسید. پدرم هنگام شهادت »ستوان 

یار«، فرمانده تانک و 3۸سال داشت.«

برایم همیشه زنده است       
صحبت که به ماجرای شهادت پدر می رسد این 
را هم می گوید و البته با احساسی ویژه: »به معنا 
و مفهوم واقعی کلمه، پدرم همیشه برایم زنده 
است و البته دچار یک دلتنگی دایمی برای او 
هستم. اگرچه حضورش را همیشــه در کنارم 
احســاس می کنم و ایــن حضور همــواره قوت 

قلبم بوده است.«

دلم می شکند وقتی...      
از  دیگــری  بخــش  در  امیدخــدا  آقــای 
صحبت هایش، به نکاتی اشاره می کند که البته 
پر است از درد دل و دغدغه: »ما شهدای زیادی 
را در دوران جنگ تقدیم این ســرزمین کردیم. 
تمام اقوام و فرهنگ ها به شــهدای کشورشــان 
احترام می گذارند و آن هــا را تجلیل می کنند. 
ما هم ملتی هســتیم که شــهدا برایمان جایگاه 
ویــژه ای دارنــد و آن هــا را زنده و جاویــدان می 
دانیم. این که می گوییم شــهدا زنده هســتند، 
معنــا و مفهــوم خــاص خــودش را دارد، اما یک 
پرســش مطرح اســت که جامعه به این حقیقت 
چگونه نــگاه می کند و می اندیشــد؟ آن چه من 
در این مســیر در جامعه می بینم بــا آن انتظار و 
توقعــی کــه در ابتدا وجود داشــت، تــا حدودی 
متفاوت است. من مدت ها در فرانسه بودم. آن 
جا بارها نوع نگاه و رفتار آن ها در برابر سربازان 

وطــن و شــهدای ملی شــان را مرور مــی کردم، 
آن ها در مــزار شهدایشــان یادبودهای بســیار 
زیبا و باشــکوهی بنا کرده اند و حتی با گذشت 
حدود صد ســال هنــوز بر مــزار آن هــا گل های 
تازه مــی گذارند و بــا نمادهایی شــکوهمندانه 

یاد و خاطره شهدا و رفتگان ملی شان را گرامی 
می دارند. حاال وقتی من آن چه را آن جا دیدم با 
آن چه گاهی در کشــورم اتفاق می افتد مقایسه 
می کنم، برخی اوقات باعث دل شکســتگی ام 
می شــود که آن ها چگونــه ســربازان و رفتگان 

ملی شــان را احترام و تجلیل می کننــد، اما در 
جامعه ما گاهی با این موضوع در شأن و جایگاه 
خود برخورد نمی شود. در واقع، امروز جامعه ما 
نیازمند است در این باره عمیق تر به موضوع نظر 
بیفکند. ضمن این که معتقدم بنیاد شهید نیز که 
رسالتش بزرگداشت و تکریم شــهدا و خانواده 
های معظــم آن هاســت، آن طور کــه باید عمل 
نمی کند. چه بســا در موضوعــی همچون مزار 
شــهدا در بهشــت رضا)ع( قصورجدی صورت 
گرفت. خاطرم هســت آن ســال ها وقتی دیدم 
در حال تخریب شکل و شمایل سنتی و از میان 
بردن سنگ ها و یادمان های عمومی مزار شهدا 
هستند، به شدت از این اقدام شان شاکی شدم 
اما متاسفانه احساس کردم برخی از آن ها درک 
درســتی از عواقــب کاری که انجام مــی دهند، 
ندارنــد. آن ها نمی دانســتند با این کارشــان و 
تخریب هویتی که از این شــکل و شمایل سنتی 
ایجاد شده بود، به این هویت که حاوی خاطرات 
بســیاری برای خانواده شــهدا بود چه آســیبی 
زدند، ولی چه فایده کــه به تذکرها و اعتراضات 

خانواده ها توجهی نکردند.«

راه شهدا فقط با پیشرفت کشور      
او حــرف هایــش را ایــن طــور ادامه مــی دهد: 
شهدا افقی را در دفاع از ارزش های فرهنگی و 
ملی برای ما گشودند که قطعا امروز با پیشبرد 
اهداف ملی و پیشــرفت کشور می توان اهداف 
و راه شهدا را محقق ســاخت. معتقدم در مسیر 
شهدا، سازندگی و پیشــرفت باید در راس امور 
ما باشد که متاسفانه گاهی کمتر دیده می شود. 
ناراحت می شوم که گاهی می بینم دانشمندان 
و مفاخر ما از کشور مهاجرت می کنند، چرا که 
برخی سیاست ها باعث شــده است بسترهای 
رشد و اعتالی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
فراهم نباشــد. در میان بخشــی از نسل جوان 
دچــار خــأ فرهنگــی و بحــران هــای هویتــی 
شده ایم. من در برخی کشورهای دیگر بوده ام، 
امکاناتی کــه آن هــا در بخش های آموزشــی و 
علمی در مدارس و دانشــگاه ها برای فرزندان 
شان فراهم می کنند، با آن چه ما برای فرزندان 
و آینده سازان مان فراهم می کنیم فاصله دارد 
و ما هنوز نتوانســته ایم در این زمینه ها به رشد 
کافی برسیم. به هر حال، ما برای انقالب مفهوم 

فرهنگی تعریــف کردیم، بنابرایــن نمی توانیم 
در جلوه ها و شــاخص های آن جدا عمل کنیم، 
بنابراین شــخصا به عنــوان فرزند شــهیدی که 
هم وجاهت نظامی و هم شخصیتی فرهنگی و 
هنری داشت، از مسئوالن انتظار دارم بسیاری 
از نگاه های شــان تغییر کند و تــا دل ها متوجه 
ارزش هــای  معنــوی و الهــی نباشــد چنــدان 
نمی توان جلــوه هــای آن را در جامعه به انتظار 
نشســت. گاهی فقط تظاهر به ارزش ها باعث 
سقوط ارزش هایی می شود که شهدای ما برای 
حفظ و اعتالی آن جان شان را تقدیم کردند که 
حقیقتا امیدوارم مسئوالن، ما و رسانه ها به این 
دغدغه ها جدی تر نگاه کنند و در مسیر وصول 

به اهداف شهدا گام های اساسی تر بردارند. 
 

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی ویــژه برنامــه های ایــام ا... دهــه فجر را 
که توســط بنیــاد و بــا همــکاری ادارات برگزار 
می شــود، اعــالم کرد.بــه گــزارش ایثــار واحد 
خراســان رضــوی، حجــت االســالم حســین 
معصومی   ضمــن گرامی داشــت یــادو خاطره 
شــهدای انقالب، گفت: ویژه برنامه های چهل 
و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی، 
بیشــتر با رویکــرد بیانیــه گام دوم انقالب مقام 
معظم رهبری و زندگی شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی برگزار می شود.مدیرکل بنیاد شهید 
و امورایثارگران خراسان رضوی افزود: تمامی 
برنامه ها در ســطح اســتانی برگزار می شــود و 
البته به صــورت بومــی برخی از شهرســتان ها 
ویژه برنامه هایی برای جامعه ایثارگری تدارک 
دیده اند.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضــوی ضمــن تشــریح برنامــه های 
دهــه فجر ادامــه داد: اســتان خراســان رضوی 
72 شهید شــاخص دارد و در این دهه تمرکز بر 
معرفی این 72 شــهید از طریق ویژه برنامه ها و 
رسانه های مکتوب، مجازی و صوتی صورت می 
گیرد که تا 22 اسفند ادامه دارد.حجت االسالم 
معصومی با بیان این که این برنامه ها با مشارکت 
و حضــور مســئوالن ادارات برگــزار می شــود، 
افزود: نواختن زنگ انقالب در مدارس شاهد، 
برگــزاری یــادواره در 30شهرســتان، مهمانی 
الله ها و تعویض پرچم گلزار مطهر شهدا، محافل 
انــس با قــرآن و کرســی تــالوت به یاد شــهدای 

انقالب، اعزام پیام آوران ایثار و بیان خاطرات، 
دیدار باخانواده های معظم شــهدا و ایثارگران، 
اکــران تصاویــر شــهدای انقــالب و تبلیغــات 
محیطــی در شــهر، برپایــی نمایشــگاه تصاویــر 
شهدای انقالب و مهمانی الله ها از برنامه های 
این دهه است.وی همچنین به جشن ها و برنامه 
های ورزشی و اردویی اشاره کرد و افزود: استان 
خراسان رضوی ۸۱ حسینیه شهدا دارد که در 
این دهه مراسم جشن انقالب و با هدف ارتقای 
سطح ســالمتی برنامه پیاده روی و کوه پیمایی 
مختص خانواده شــهدا و ایثارگــران برگزار می 
شــود.مدیرکل بنیاد خراســان رضوی بــا بیان 
این که  جشــنواره مسابقات فوتســال جانبازان 
استان در مشهد برگزار می شود، افزود: اردوی 
سه روزه خانواده شــهدا و ایثارگران شهرستان 

های خراســان رضوی به مشهد مقدس با هدف 
زیارت بارگاه ملکوتی حــرم امام رضا )ع( و زنده 
نگه داشتن یاد شــهدا تدارک دیده شده است.

وی ضمــن دعــوت از جامعــه ایثارگری اســتان 
خراسان رضوی در راهپیمایی 22بهمن، خاطر 
نشان کرد: خانواده شهدا، جانبازان وآزادگان 
دوشــادوش آحاد ملــت قهرمــان و همیشــه در 
صحنه ایران با حضور با شکوه در راهپیمایی 22 
بهمن، با آرمان های امام راحل، شهدا و انقالب 
تجدید بیعت و نفرت خود را از سردمداران کفر 
جهانــی به ویــژه آمریــکای جنایتــکار اعالم می 
کنند.گفتنی است استان خراسان رضوی ۱7 
هزارو 27۹ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران کرده است که از این تعداد ۱73 
شهید متعلق به دوران انقالب اسالمی هستند. 

در اعالم ویژه برنامه های دهه فجر بنیادشهید اعالم شد

17279 شهید خطه خورشید

خبر

دهه فجر

 محسن امید خدا:
گاهی فقط تظاهر به 

ارزش ها باعث سقوط 
 ارزش هایی می شود

  که شهدای ما برای
  حفظ و اعتالی
  آن جان شان را 

تقدیم کردند

یکی از نقاشی های به یادگار مانده از شهید محمود امید خدا



جزیره هنگام
»هنگام«، نام جزیره ای کوچک در جنوبی ترین نقطه قشم اســت، جزیره ای زیبا که ارتفاعات پست 
آهکی و معادن نمک و خاک، آن را پوشــانده. »هنگام« دارای جلوه های گردشگری بسیار است که 
از جمله آن ها، کروکودیل ها، دلفین ها و الک پشت ها هستند. شما در این جزیره می توانید اولین 
مزرعه پرورش کروکودیل کشور را ببینید و از بازیگوشی دلفین های مهمان نواز آن، لذت ببرید. عالوه 
بر این، در روستای شیب دراز، نوعی الک پشــت پوزه عقابی وجود دارد که تخم گذاری اش تا پایان 
اردیبهشت ماه، از ژئوسایت های جزیره قشم محسوب می شود. همچنین درخشش فیتوپالنکتون 

ها در امواج شبانگاهی ساحل هنگام، تصاویر بی نظیری را خلق می کند.

بریده کتاب

»اگر تــو فاطمه نبــودی با آن عظمت دســت 
نیافتنــی و من هم حســن نبودم بــا این قلب 
رقیــق و دل شکســتنی، بــاز هم ســفارش تو 
مادر-گریه نکردن- عملی نبود. اگر من تنها 
یک فرزند بودم- هر فرزنــدی- و تو تنها یک 
مادر بودی- هر مادری- در حال ارتحال، باز 
هم به دل نمی شد گفت که نســوز و به چشم 
نمی شــد گفت کــه آرام بگیــر و اشــک مریز. 
چه رســد به این که تو فقط یک مادر نیستی، 
تو فاطمــه ای! تو زهرای اطهــری! تو نزدیک 
ترین و بی واسطه ترین بازمانده  منزل و مهبط 
وحی ای! تو محب و محبوب خدا و پیامبری! 
چه کســی عشــق خــدا و پیامبر را نســبت به 
تو نمی داند؟ کــم مانده بــود، پیامبر به بالل 
بگوید:»بــاالی مأذنــه که رفتــی، بعــد از هر 

اذان با صــدای بلند اعالم 
کن که محمد )ص( فاطمه 
را دوســت دارد، دوســت 
داشتنی الهی و تکوینی، 
دوست داشتنی سنتی و 
تشریعی.« این چنین بود 
عشق مشهور پیامبر به 
تو و عشق تو به پیامبر، 
شــهره تر؛ آن چنان که 
لقب »ام ابیها« گرفتی 

و آن چنــان کــه بعــد از ارتحال پیامبــر، هیچ 
کس خنده  تو را ندید و در عوض، گریستنت، 

دشمن را به ستوه آورد.«
کشتی پهلو گرفته
نویسنده: سید مهدی شجاعی

دیالوگ ماندگار
بزرگ ترین حیله شــیطان، این بــود که همه 

دنیا رو متقاعد کرده بود که وجود نداره.
مظنونین همیشگی
کارگردان: برایان سینگر

ضرب المثل فارسی

آبادانی میخانه ز ویرانی ماست
این ســخن بدان معناســت کــه موفقیت یک 
دسته از آدم ها، غالبًا نتیجه شکست و خرابی 

کار دسته دیگر است.

دیکشنری

Skim
سر خوردن، شــتابزده خواندن، جدا کردن، 

برداشتن
This   soup   will   be   more   nourishing   
if   you   skim   off   the   fat.

 اگــر چربــی ســوپ را جــدا کنیــد، مغــذی تر 
می شود.

Detective   Alex,   assigned   to   the   
homicide,   was   skimming   through   
the   victim's   book   of   addresses.

کارآگاه   »الکس« که مامور بررســی قتل بود، 
نگاهی گذرا به دفترچه تلفن مقتول انداخت.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در سوره مبارکه کوثر می خوانیم:

ا َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر.  ِحیِم ِإَنّ ْحَمِن الَرّ ِبْسِم الَلِ الَرّ
ْبَتُر  َك َواْنَحْر. ِإَنّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَ َفَصِلّ ِلَرِبّ

به نام خداوند بخشنده مهربان. ما به توکوثر 
)یعنــی عطــای بســیار چــون کثــرت فرزند( 
بخشــیدیم. پــس )بــه شــکرانه آن( بــرای 
پروردگارت نمــاز بخوان و شــتر قربانی کن. 
یقینًا دشــمن )که به( تو )زخم زبان می زند(

خود بدون تبار و نسل )و بریده از همه خیرات 
و برکات( است.

استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:
    فرزند و نسل، عطیه الهی است.

    نعمت هــا حتــی بــرای پیامبــر اســالم، 

مسئولیت آور است.
    تشكر باید فوری باشد.

    دســتورات دینــی، مطابق عقــل و فطرت 

است. عقل، تشــكر از نعمت را الزم  می داند، 
دین هم به همان فرمان می دهد.

    قربانی كــردن، یكی از راه های تشــّكر از 

نعمت هــای الهــی اســت)زیرا محرومــان به 
نوایی می رسند(.

    توهین به مقدسات، توبیخ و تهدید سخت 
دارد.

    زود قضــاوت نكنیــم و تنهــا بــه آمــار و 

محاســبات تكیه نكنیم كه همه چیز به اراده 
خداوند است.

ضرب المثل خارجی
    انگلیســی: تنبلــی باعــث کمــی رزق 

می شود.
    هندی: بعد از خوردن 900 موش، اکنون 

گربه قصد توبه دارد.
    مصری: انسان، بنده احسان است.

    فلســطینی: اول ضررها را حســاب کن، 

بعد منافع را.
    دانمارکی: انسان باید با دیگران، کم ولی 

با خودش زیاد حرف بزند.

معرفی کتاب

 داستان تجربه های من 
با راستی

کتــاب »داســتان تجربه هــای من با 
راستی« که نشــر ثالث آن را با ترجمه 

مسعود برزین منتشر کرده، ماجراهای 
پر ُافت وخیز زندگی مردی است که در 

تاریخ، رد پــای ماندگاری از خود به جا گذاشــته 
و به یکی از شــمایل های ماندگار صلح و مبارزه 
و ســاده زیســتی بدل شــده. ویژگی منحصربه 
فرد این کتاب، آن اســت که به قلم خود گاندی 
نوشته شــده، بنابراین به شکلی مســتقیم و بی 
واســطه می توان خواننــده خاطــرات و زندگی 

نامه او بود و در این رهگذر، دیدگاه 
ها و عقاید جالــب توجه و آموزنده 
او را دریافت. وارســتگی گاندی 
از قیدوبندهای مــادی زندگی، 
در این کتاب نمودی ویژه یافته 
اســت، به گونه ای کــه او بدون 
هراس از قضاوت دیگران به بیان خاطرات 
خود پرداخته و از گناهان و اشــتباهاتش چه در 
اندیشه، چه در رفتار و کردار، سخن می گوید. او 
در این کتاب، تصویری کاماًل انسانی از خود ارائه 
کرده، انسانی با همه خوبی ها و بدی هایش، با 
همه انتخاب های خطا یا درستی که می تواند در 

موقعیت های مختلف داشته باشد.

مهارت یک دقیقه ای

چراغ جلوی خودرو را تعویض کنید
اگر چراغ جلوی خــودروی تان از نــوع زنون یا 
LED بود، بهترین کار این اســت کــه خودرو را 
به تعمیــرگاه ببرید تا فرد متبحــر آن را تعویض 
کند زیــرا در غیر ایــن صورت، ممکن اســت به 
خودرو صدمــه وارد شــود، اما اگــر چراغ ها از 
نوع حباب هالــوژن هســتند، می توانید طبق 
توضیحات زیــر، آن هــا را تعویض کنیــد. ابتدا 
اطمینان حاصل کنید که خودرو و چراغ های 
جلو خاموش هســتند. بر اساس مدل خودرو، 
حداقــل یک یــا چنــد پوشــش محافــظ المپ 

هســتند که باید آن هــا را بردارید. بعــد از این 
که پوشــش محافــظ را برداشــتید و بــه چراغ 
رســیدید، آن را دربیاورید، البته ممکن اســت 
برای این کار به پیچ گوشــتی دو ســو نیاز پیدا 
کنید، حــاال حبــاب را کمی در خــالف جهت 
عقربــه ســاعت بچرخانیــد و مســتقیم بیرون 
بکشــید. برای نصب چراغ جدیــد، همین کار 
را در جهت مخالف انجام دهید. توجه داشــته 
باشید  که چراغ ها با انگشــتانتان تماس پیدا 
نکند، تا مجدد مجبور به تعویض آن ها نشوید. 

حکایت
یکی از وزرا، پیش ذوالنون مصری رفت و همت 
خواست که روز و شب به خدمت پادشاه مشغولم 
و بــه خیــرش امیــدوار و از عقوبتــش ترســان. 

ذوالنــون بگریســت و گفــت: اگر من خــدای را 
عزوجل، چنین پرســتیدمی که تو پادشاه را، از 
گلستان سعدی جمله صّدیقان بودمی. 

پنج شنبه
10 بهمن 1398

4  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4336

30  ژانویه 1948 | ترور گاندی، پدر هند 30  ژانویه 1945 | مرگ آورترین فاجعه دریایی تاریخ
در چنین تاریخی در جنگ جهانی دوم، کشتی ویلهلم گوستلوف که پناهندگان آلمانی را در 
خود جای داده بود، توسط اژدر زیردریایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، غرق شد و 

با مرگ حدود 9۵00 نفر، مرگ آورترین فاجعه دریایی تاریخ نام گرفت.

مهاتما گاندی، رهبر انقالب استقالل هند و نجات دهنده آن  از استعمار طوالنی انگلستان، به دست 
یك ناسیونالیست هندو كه با تجزیه این شبه قاره مخالف بود، كشته شد. گاندی، مبتكر مبارزه 
منفی برای رسیدن به هدف سیاسی است و هندی ها،  او را »مهاتما« یا آموزگار بزرگ می نامند.

یک روایت، یک درس
برترین زن عالم: امام صادق )ع( فرمود: فاطمه از آن جهت »محدثه« نامیده شد که فرشتگان بر او فرود می  آمدند و با او گفت و گو می  کردند، همان گونه که با مریم، 
بنت عمران گفت و گو می  کردند، آن ها به فاطمه می  گفتند: »ای فاطمه! همانا خداوند تو را برگزیده و از پلیدی  ها تطهیر نموده و تو را بر زنان دو عالم برتری داده اســت. 
پس ای فاطمه! خدایت را سپاسگزار باش و او را عبادت نما«. آن ها با یکدیگر گفت و گو می  کردند، شبی فاطمه به آن ها گفت: »آیا آن که در این آیه، نسبت به زنان دو عالم، 
فضیلت و برتری داده شده، مریم دختر عمران نیست؟« فرشتگان گفتند: »مریم، بزرگ و برگزیده زنان زمان خود بود، ولی خداوند تو را بر تمامی زنان دو عالم از اولین تا 

بحاراالنوار/معانی االخبار آخرین ایشان، برتری بخشیده است.«  
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مطالعه این صفحه

 نهنگ های گوژپشت 
در دام صیادان خرچنگ

ایندیپندنــت| موج گرمــا در ســواحل غربی 
ایاالت متحده، باعث نزدیک شدن نهنگ های 
گوژپشت به ساحل و به دام افتادن تعداد زیادی 
از آن ها در تله های صید خرچنگ شده است. 
دانشمندان می گویند» موج بزرگی از گرما در 
ســواحل غربی ایاالت متحده بین ســال های 
۲0۱۴ تا ۲0۱۶ باعث شده که این نهنگ ها 
برای یافتن غذا به نقاط ساحلی نزدیک شوند 
و به همین دلیل تعداد بســیاری از آن ها در تله 
صید خرچنگ ها گرفتار شده اند«. گرفتاری 
مکرر نهنگ هــای گوژپشــت در دام صیادان، 
باعث طرح دعاوی محیط زیستی شده و خطر 

ممنوعیت صید خرچنگ را به دنبال دارد.

 تعطیالت دانش آموزی 
در موزه شکالتی استانبول 

آناتولی| موزه شکالت در اسنیورت استانبول، 
 یکــی از محبــوب تریــن جاهــای دیدنــی و 
مکان های فرهنگی برای کودکان در ترکیه به 
شــمار می رود که به خاطر تعطیالت میان ترم 
دانش آموزان، استقبال از آن بیشتر هم شده. 
این موزه در ســال ۲0۱۴ توســط یک شرکت 
تولیدکننده شــکالت در زمینی به مســاحت 
پنج هزار مترمربع تأســیس شــد. کودکان در 
این موزه، تاریخ را با چاشــنی شکالت مطالعه 
مــی کننــد، مجســمه موالنــا جالل الدیــن، 
کشــتی حضرت  نوح)ع( و تصاویــری از دوره 
ســلجوقیان، از جملــه ماکت های شــکالتی 

هستند که در این موزه معرفی می شوند.

 شگفتی میلیون ها کاربر 
از سخاوت یک کودک 

اســپوتنیک| برخــورد ســخاوتمندانه یــک 
کودک، پس از شــنیدن این خبر که مادرش، 
همه آب نبات های او را خورده، مورد تحسین 
میلیون ها کاربر فضای مجازی قرار گرفت. با 
این که در گذشته نیز ویدئوهای مشابهی در این 
خصوص منتشر شده بود، اما همچنان دیدن 
ســخاوتمندی کودکان، شــیرین و خوشایند 
اســت. در این ویدئو، مــادر به پســربچه چهار 
ســاله اش می گوید که دیشــب خیلی گرسنه 
بوده وتمام آب نبات های او را خورده و کودک 
با شــنیدن ایــن حرف بــه جای پرخاشــگری، 
ابتدا شوکه می شــود اما بعد می گوید»مامان 
من از تــو ناراحت نیســتم، اشــکالی نــداره«.

هنر فاطمی

کتیبه دوزی
کتیبه، پارچه ای مزین به خط جلی نســخ، طغری، كوفی، ثلث، مثنی، معما، طغری، شــبه طغری، 
 تسلســلی و دیوانی اســت که با اســتفاده از نخ ســرمه، ملیله، نقده یا گالبتون بر پارچه های مخمل 
می دوزند و در مناسبت های مذهبی استفاده می شود. کتیبه ها به نام اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
و اشــعار و روضه هایی در مدح ایشــان، مزین می شــود و در مجالس عزاداری یا مولودی ها، بر دیوار 
 مســاجد و اماكن متبركــه، نصب می شــوند. در اصطــالح هنری، كتیبــه دوزی بــه دوختی اطالق 
می شود كه در آن طرح هایی از آیات، اسماء، اسامی ائمه اطهار )ع( و اشعار آیینی را می بینیم و از آن 
ها در مناســبت های مذهبی برای تزیین پرده ها، لباس ها، سفره ها، دیوارها و رومیزی ها استفاده 

می کنیم. تصاویری از کتیبه های ایام فاطمیه را در این بخش می بینید.

4 گوشه ایران

 خانه کنفی سازگار 
با محیط زیست ساخته شد

نیواطلس| یک معمار انگلیســی، خانــه ای را با 
استفاده از کنف ســاخته که عالوه بر استحکام، 
ســازگاری کافی بــا محیــط زیســت دارد.  این 
خانه، دو طبقه است و ســه اتاق خواب دارد و در 
منطقه ای به وســعت 800 هکتــار در کمبریج 
شایر انگلیس بنا شــده. برای ساخت این خانه، 
از کنف، چــوب، آهک، صمغ و پالســتیک های 
ســازگار با محیط زیســت استفاده شــده است. 
معمار خانــه کنفی می گوید: »اســتفاده از کنف 
 برای خانه ســازی، انســان ها را از مواد کربنی، 
بی نیاز  می کنــد و کمک بزرگی بــه حفاظت از 
محیط زیست است.« جالب این جاست که مونتاژ 

قطعات این خانه، تنها دو روز وقت گرفته است.

حکمت روز

سخت و درشت نباش
وقتــی پوســت دســت یا صــورت خشــن می 
 شــود، با آن چگونه رفتار می کنیم؟ سمباده 
می کشیم؟! سنگ پا می کشــیم؟! نه. چرا؟ 
چــون ایــن هــا، خــود زبر و خشــن و خشــک 
هستند و دردی دوا نمی کنند، بلکه به پوست 
آسیب می زنند. برای همین با کرم و پمادی 
 که خــود نــرم و لطیف اســت با پوســت رفتار 
می کنیم. این همان نسخه شفابخشی است 
که علــی )ع( بــرای فرزنــد نازنینــش و دیگر 
فرزندانش که ان شــاءا... من و شــما باشیم، 
پیوســته فرموده اســت: »پســرم! هرکــه با تو 
درشــتی کرد و با خشــونت رفتار نمــود، تو با 
او نرم باش و با انعطاف رفتــار کن؛ هیچ بعید 

نیست که او هم با تو نرم شود.« 
)نهج البالغه، نامه31(

حجت االسالم رنجبر/سلوک باران

خاطرات سرخ
از آب و هوا شکایت می کرد. از جاده شکایت 
می کــرد. از عراقی ها شــکایت می کــرد. از 
صدای انفجار شــکایت می کرد. این راننده، 
دیگر ذله مــان کرده بــود... وارد شــهرهای 
عــراق، حلبچــه و خرمــال کــه شــدیم، وضع 
 مردم خیلی بد بود. سوارشــان مــی کردیم و 
 می بردیمشــان جای امــن. زن هــا و بچه ها 
نمی توانستند سوار کامیون های آیفا شوند. 
یک نفر چهار دســت و پا روی زمین نشســته 
بود تا زن و بچه ها راحت بتوانند سوار شوند. 
سرش را بلند کرد، شــناختمش. راننده بود؛ 

راننده همیشه شاکی...
روزی روزگاری جنگی

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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