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مهارت های زندگی 
در شاهنامه فردوسی

دکترسیدجعفرعلمداران
با  شاهنامه  او  سترگ  اثر  و  فردوسی 
مهارت  خود  پهلوانان  و  شهریاران 
برقرار  موثر  ارتباط  و  همدلی 
در  را  فردی  بین  روابط  کند،  می 
هوشنگ،  کیومرث،  شخصیت 
وخسرو  سیاوش  منوچهر،کیکاووس، 
پرویز و سیندخت و تهمیه وگرد آفرید 
و دیگر زنان ومردان اثر گذار شاهنامه، 

به رخ جهانیان می کشد.
انجام  توانایی  زندگی  مهارتهای 
به  است  مثبت  و  رفتارسازکارانه 
گونهای که فرد بتواند با چالش ها و 
کنار  زندگی روزمره خود  ضروریات 
زندگی  مهارت  صدها  بین  از  بیاید، 
سازمان بهداشت جهانی W.H.O( (؛ 
همدلی،  مهارت  خودآگاهی،  مهارت 
مهارت  فردی،  بین  روابط  مهارت 
مقابله با فشار عصبی، مهارت ارتباط 
موثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت 
مسئله،  حل  مهارت  هیجان،  مدیریت 
مهارت تفکر خاّلق، مهارت تفکر نقاد 

را پیشنهاد نموده است.
قابل توجه ایرانیان وجهانیان:

این  به  خود  اندیشمندانه  فردوسی   
مهارت ها رسیده، اهّمیت خودآگاهی 
های  مهارت  دیگر  و  خردورزی  و 
و  دریافته  جامعه  بستر  در  را  زندگی 
های  مهارت  این  واهمیّت  نقش  به 
پیش  برای  فردی  بین  روابط  در  مهم 
برد اهداف مّلی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی و ... تاکید خاّصی 

می نماید.
با  شاهنامه  او  سترگ  اثر  و  فردوسی 
مهارت  خود  پهلوانان  و  شهریاران 
برقرار  موثر  ارتباط  و  همدلی 
در  را  فردی  بین  روابط  کند،  می 
هوشنگ،  کیومرث،  شخصیت 
وخسرو  سیاوش  منوچهر،کیکاووس، 
پرویز و سیندخت و تهمیه وگرد آفرید 
و دیگر زنان ومردان اثر گذار شاهنامه، 
جهان  کشد.  می  جهانیان  رخ  به 
خودسام،  حماسه  ابرمرد  و  پهلوان 
تمام  دارای  را  واسفندیار  رستم  زال، 
تکبر  از  می داند  زندگی  مهارت های 
استیالی  و  وی  سقوط  و  جمشید 
کاربرد  عدم  از  نمادی  تازی  ضحاک 
استرس  کنترل  و  مدیریت  مهارتهای 
تفکر  با  و  می دهد  ارائه  هیجان  و 
به  را  زمینی  انسان  اندیشه های  خالق 
تفکری  با  او  دهد؛  می  پیوند  آسماان 
نقاد نقد سیاسی اجتماعی و حکومتی 
با  می نماید.  پهلوانی  و  شهریاری  و 
می  در  شاهنامه  پژوهش  و  خوانش 
یابیم که قوم ایرانی بنیان گذار بسیاری 
و  بوده  زندگی  های  مهارت  این  از 
فردی  زندگی  در  را  ها  مهارت  این 
نموده  عرضه  بشریت  به  اجتماعی  و 
باید  امروزی  انسان  این  اکنون  است. 
و  درک  را  زندگی«  های  »مهارت 
خود،  وادی  سه  در  جامعه  بستر  در 
به صورت کاربردی  خانواده وجامعه 

به کار گیرد.
ستارگان  همه  این  وجود  با  که  امید 
و  مردمان  فاخر  آثار  و  پارسی  ادب 
شاهنامه  مطالعه  با  ایران  اندیشمندان 
ارزش این اثر بزرگ و حماسه سرای 
کار  تنه  یک  که  را  )فردوسی(  ایران 
پارسی  وزبان  داد  انجام  را  ملت  یک 
را در اواخر روزگار نا بسامان دولت 
حکومت  آلود  ریا  دوران  و  سامانی 
غزنویان استحکام بخشید بیشتر ازاین 

ها بدانیم.

محمد روحانی نژاد

تربت  فرماندار  ممدوحی-  بهروز 
واقعی  گذار  سرمایه  از  حیدریه:باید 
های  رفتار  با  نباید  کرد،  حمایت 
اداری  های  خم  و  پیچ  و  ای  سلیقه 
از  گشایی  گره  در  تسریع  از  مانع 
سرمایه گذاران و تولید کنندگان شد.

نوید  خبرنگار  گزارش  به 
خراسان،معاون استاندار و فرماندار 
از  بازدید  در  حیدریه  تربت  ویژه 
بخش  کشاورزی  جهاد  طرحهای  
برای  دشمنان  امروزه  افزود:  رخ 
و  خودکفایی  به  ایران  نرسیدن 
مختلف  های  حوزه  در  استقالل 

توطئه و تالش میکنند ، پس وظیفه مسئوالن 
مقابله  برای  خود  مدیریت  هنر  با  که  هست 
با برنامه ریزی و جدیت  با این توطئه ها و 

اقداماتی در حمایت تولید انجام دهند.
از  گذار  سرمایه  اهلیت  گفت:  راد  شرافتی 
جمله موارد مهمی است که باید مورد تاکید 

و توجه قرار بگیرد.
فرماندارویژه تربت حیدریه با تاکید بر شعار 
سال افزود: مدیران شهرستان باید با جسارت 
از  مانع زدایی و گره گشایی  به  و شجاعت 
گذاران  سرمایه  و  کنندگان  تولید  مشکالت 

بپردازند.
در این بازدید بخشدار رخ نیز گفت: تالش 
های خوبی در حوزه کشاورزی در منطقه رخ  
صورت گرفته که باید با تعامل با رسانه ها 

این اقدامات منعکس شود.
صاحبی افزود : رشد و شکوفایی  توانمندیهای 
بخش کشاورزی که یکی از ظرفیت های مهم 
منطقه رخ  است توسعه پایدار و اشتغالزایی 

را به دنبال خواهد داشت.

کشاورزی  استعدادهای  اگر  داد:  ادامه  وی 
در منطقه را بتوانیم در مسیر درست هدایت 
کنیم شاهد پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش 
بخش رخ در شهرستان و استان خواهیم بود.

تاکید  با  رخ  بخش  در  دولت  عالی  نماینده 
تصریح  منطقه   کشاورزی  بخش  تقویت  بر 
دانش   ، آبی  منابع   ، حاصلخیز  خاک  کرد: 
رونق  برای  الزم  بسترهای  و  کشاورزی 
کشاورزی در بخش فراهم است و باید این 

بخش هرچه بیشتر تقویت شود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدات 
زایی  اشتغال  توسعه  و  و صنعتی  کشاورزی 
رخ  بخش  در  جوان  قشر  برای  بخصوص 
: صنعت گردشگری در کنار  افزود  تاکید و 
منطقه  توسعه  و  تقویت  باعث  کشاورزی  
خواهد شد و از این لحاظ حائز اهمیت است 
و الزم است از ظرفیت های موجود در منطقه 

استفاده کامل بعمل آید .
صاحبی همچنین خواستار حمایت و همراهی 
تمامی مسئوالن دستگاههای اجرایی شهرستان 

در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری شد.

کشاورزی   جهاد  مرکز  رئیس 
بخش رخ نیز ضمن ارائه گزارشی 
کشاورزی  جهاد  های  فعاِیت  از 
20هزار  از  بیش  افزود:  منطقه 
در  آبی  زراعتی  زمین  هکتار 
از  که   دارد  وجود  رخ  دشت 
این مقدار 8 هزار هکتار در سال 
جاری به کشت گندم ، جو و کلزا 

اختصاص یافته است. 
مهدی شیبانی گفت: در منطقه رخ 5 
اندازی  راه  گاوداری صنعتی  واحد 
شده است،این منطقه  روزانه حدود 

55 تن شیر تولید می کند.
وی ادامه داد: سالیانه بیش از 250 هزار تن 
رخ  بخش  در   کشاورزی  محصوالت  انواع 
شامل؛گندم ،جو ،کلزا، سیب زمینی ،چغندر 
قند و زعفران تولید می شود، تولیدات زراعی 
منطقه رخ  بیشترین میزان تولیدی  شهرستان 

را به خود اختصاص داده است.
هم  مرکز جهاد کشاورزی رخ گفت:  رئیس 
اراضی   از  هکتار  هزار   13 از  بیش  اکنون 
منطقه رخ  به سیستم های آبیاری نوین  تحت 

فشار مجهز می باشد.
شهرستان  فرماندارویژه  و  استاندار  معاون 
معاون   ، فرماندار،بخشدار  معاون  اتقاق  به 
تربت  جهادکشاورزی  مدیر  و  سازمان 
حیدریه از مجتمع بزرگ کشاورزی ،دامداری 
برتر  کشاورز  بعنوان  خزاعی  عبدالرضا 
کارشناسان  های  فعالیت  و کشوری،  استانی 
جهاد  مرکز  غالت  سن  آفت  مراقبت  شبکه 
دست  در  مجتمع  و  رخ  جلگه  کشاورزی 
گشاد  شیله  روستای  ماکیان  مرغ  احداث 

بازدید نمود. 
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هدف مردم ایران از شرکت پرشور 
در انتخابات ریاست جمهوری، باید 
تصدی  برای  اصلح  فرد  انتخاب 

امور اجرایی کشور باشد.
جمعه  امام  تربت،  نوید  گزارش  به 
پنجشنبه  روز  حیدریه  تربت   موقت 
در خطبه های نماز عید سعید فطر 
این شهر افزود: فرد اصلح به تعبیر 
متعهد،  مومن،  رهبری،  معظم  مقام 
کسی  و  شناس  دشمن  متخصص، 
بوده  باخبر  مردم  درد  از  که  است 

و نسبت به رفع مشکالت مردم احساس تکلیف 
می کند.

تجربه  گفت:  داوری  محمد  حجت االسالام 
انتخابات قبلی نشان می دهد دشمن در آستانه 
انتخابات درصدد مایوس کردن مردم و در نتیجه 
حضور کمرنگ مردم در صحنه انتخابات است.

همچنین  و  دولت  وظیفه  این  اما  افزود:  وی 
نشان  با  تا  است  انتخابات  اندرکاران  دست 
دادن کارنامه دولت های بعد از انقالب، خدمات 
مسووالن به مردم و نظام را بیش از گذشته به 
نمایش گذاشته و مردم را به حضور پرشور در 

عرصه انتخابات ترغیب کنند.

ادامه  تربت حیدریه  موقت  جمعه  خطیب 
ایران،   در  جمهوری  ریاست  مسوولیت  داد: 
بزرگترین و مهمترین مسوولیت اجرایی کشور 
است، کسی که برای عهده داری این مسوولیت 
گذارد،  می   انتخابات  مبارزات  عرصه  به  پا 
باید دارای برنامه برای امور داخلی و سیاست 

خارجی باشد.
افراد  که  است  معنا  بدان  این  افزود:  داوری 
اگر فاقد برنامه همراه با پشتوانه عملی هستند، 

باید میدان را به نفع رقبا کنار بگذارند.
وی اظهار کرد: دست اندرکاران انتخابات نیز 
مسوول  مردم  آرای  تک تک  مقابل  در  بدانند 

هستند و باید از رای مردم صیانت کنند.

اخیرجلسه  آسای  سیل  بارشهای  دنبال  به 
و  فرماندهی  و  هماهنگی   ، پیشگیری  ستاد 
تربت  شهرستان  بحران  به  پاسخ  عملیات 
حیدریه برگزار و تصمیمات مهمی را اتخاذ 

نمود.
با  جلسه  این  خراسان،  نوید  گزارش  به 
در  ها  دستگاه  اقدامات  ارزیابی  محوریت 
تمهیدات  اتخاذ  و  اخیر  بارشهای  خصوص 
برابر  در  بیشتر  هرچه  آمادگی  جهت  الزم 
حوادث  هرگونه  با  مقابله  و  آتی  بارشهای 
احتمالی در محل سالن اجتماعات فرمانداری 

تربت حیدریه تشکیل گردید.
امور  هماهنگی  معاون  جلسه  ابتدای  در   
آمادگی  ضرورت  بر   ، فرمانداری  عمرانی 
احتمالی  بارشهای  برابر  در  ستاد  اعضای 
های  بحران  و  حوادث  هرگونه  با  مقابله  و 

احتمالی تاکید نمود. 
سپس هریک از اعضای ستاد به بیان اقدامات 

و نقطه نظرات خود پرداختند.
کریمی بر هم افزایی تمامی دستگاهای عضو 
تجهیزاتی  و  پرسنلی  کامل  آمادگی  و  تاکید 
تمام دستگاهها و اقدام متناسب و به موقع و 

در طول شبانه روز را خاطرنشان کرد.
 وی گفت: باید مراحل مدیریت بحران یعنی 
پیش بینی ، پیشگیری ، مقابله و بازسازی و 
بازتوانی را قبل ازحادثه و بحران با آموزش 

و تمرین انجام دهیم . 
مصوبات جلسه ستاد بحران شهرستان تربت 

حیدریه
برای  بینی  پیش  به  توجه  با  گردید  مقرر   .1
حجم بارشها طی چند روز آینده در استان، 
مدیریت  هماهنگی  شورای  اعضای  تمامی 
فصل  پایان  تا  و  کماکان  شهرستان  بحران 
و  پرسنل  نظر  از  کامل  آمادگی  بارش، 
هرگونه  با  مقابله  بویژه  جهت  را  تجهیزات 
کار  دستور  در  جد  بطور  احتمالی  حوادث 

قرار دهند.
در  افزایی  هم  منظور  به  گردید  مقرر   .2
در  بویژه  بحرانها  و  حوادث  مدیریت 
بخشها  حوزه  در  امدادی  عملیاتهای  اجرای 
نشانی  آتش  مراکز  امکانات  روستاها،  و 
امداد  و  حریق  اطفاء  امکانات  و  روستایی 
در  ضرورت  مواقع  در  دهیاریها  نجات  و 
راستای کمک به سازمان آتش نشانی تربت 
مراکز  شهرداریهای  نشانی  آتش  و  حیدریه 

بخش ها به کارگیری شوند.
3. مقرر گردید مدیریت بنیاد مسکن انقالب 
ضمن   ، وقت  اسرع  در  شهرستان  اسالمی 
 ، شهرداران   ، بخشداران  با  بیشتر  هماهنگی 
احصاء  به  نسبت   ، بهزیستی  و  امداد  کمیته 
آمار خسارات وارده و به روز رسانی و جمع 
بندی آنها در قالب فرمهای گزارش خسارت 

اقدام نماید. 
حوزه  متولی  ادارات  شد  مقرر  همچنین   .۴
آب  امور  محوریت  با  کشاورزی  و  آب 
به منظور  اتخاذ تدابیر الزم  شهرستان ضمن 
ایمن سازی کالها و مسیلها و تدبیر هدایت 
سیالب ها و روان آبها، موضوع حفظ سرمایه 
آبی موجود در بندها و سدها و جلوگیری از 
اتالف بی مورد سرمایه و هدر رفت آن را 

مدنظر داشته باشند. 
مدیریت  شورای  اعضای  کلیه  همچنین   .5  
مواجهه  در  شدند،  موظف  شهرستان  بحران 
و پاسخگویی با مردم مراقبت لسانی و عملی 
به منظور جلوگیری از تنش آفرینی و حاشیه 

سازی را بعمل آورند.
۶. با توجه به وضعیت خاص و بحران خیز 
شهر  ولیعصر  شهرک  در  واقع  مهر  مسکن 
تربت حیدریه و احتمال جاری شدن سیالبها 
و روان آبها به داخل شهرک ولی عصر، مقرر 
مدیریت  توسط  میدانی  بازدید  گردید ضمن 
امور آب شهرستان ، شهردار تربت حیدریه ، 
ریاست راه و شهرسازی شهرستان ، ریاست 
ای، آتش  نقل جاده  اداره راهداری و حمل 
نشانی و سایر ادارات مورد لزوم با محوریت 
از  فرمانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
محلهای حادثه خیز شهرستان بویژه محلهای 
به  نسبت  و  اتخاذ  الزم  تدابیر   ، الذکر  فوق 
بصورت  کار  به  آماده  آالت  ماشین  استقرار 
2۴ ساعته در محلهای حادثه خیز این مسیل 
توسط امور آب ، شهرداری تربت حیدریه ، 
راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اقدامات الزم صورت پذیرد.   

ایمنی  و  قانونی  اقدامات  گردید  مقرر   .۷
روان  و  سیالبها  هدایت  تدبیر  برای  الزم 
آبهای باالدست مسکن مهر کدکن و هدایت 
آبهای سطحی آن به منظور جلوگیری از بروز 
خسارات احتمالی توسط امور آب شهرستان 
شهرداری  و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   ،
کدکن با هماهنگی بخشداری کدکن صورت 

پذیرد.
شورای  عضو  دستگاههای  گردید  مقرر   .8  
مدیریت بحران شهرستان نسبت به هماهنگی 
از  استفاده  منظور  به  خصوصی  بخش  با 
محوله  وظایف  انجام  در  آنها  ظرفیت 
در  را  الزم  اقدامات  بحران  در  بخصوص 

دستور کار قرار دهند.
۹. مقرر گردید امکانات و ماشین آالت اداره 
راهداری ، شهرداری کدکن و امکانات محلی 
و دهیاریها جهت مقابله با حوادث احتمالی 
و تدبیر روان آبها و سیالبها در ورودی شهر 
کدکن ، در محل مستقر و آماده به کار باشند 
اداره  و  راه  پلیس  و  انتظامی  فرماندهی  و 
راهداری شهرستان ، نسبت به مدیریت محور 
اقدامات الزم را پیش بینی و در دستور کار 

قرار دهند.
به  نسبت  دستگاهها  تمامی  گردید  مقرر   .10
انتقال  ، خطوط  تاسیسات   ، ابنیه  از  صیانت 

و پروژه های در دست اجرای خود دربرابر 
را  الزم  اقدامات  احتمالی  حوادث  هرگونه 

معمول دارند.
11. مقرر گردید در اسرع وقت بازدیدی از 
معاون  با حضور  فهندر  روستای  خاکی  بند 
و  برگزار  متولی  دستگاههای  و  استاندار 

موضوع در محل تصمیم گیری شود.
اهمیت موضوع  به  توجه  با  گردید  12.مقرر 
، بررسی مستمر کالها و مسیلها کماکان در 
گیرد  قرار  شهرستان  آب  امور  کار  دستور 
در  الزم  ایمنی  تدابیر  و  قانونی  اقدامات  و 
همچنین  پذیرد،  صورت  آنها  خصوص 
امور  همراهی  با  نیز  بخشداران  و  شهرداران 
به  نسبت  شهرستان  جهادکشاورزی  و  آب 
بررسی فوری مسیلها و کالهای سطح شهرها 
و روستاهای شهرستان اقدام و تدابیر الزم را 
با بسیج امکانات محلی و دهیاریها و استقرار 
حادثه  محلهای  در  نیاز  مورد  آالت  ماشین 
خیز و پرخطر به منظور هدایت حجم روان 

آبها و سیالبهای احتمالی اتخاذ نمایند.
شورای  اعضای  تمامی  گردید  مقرر   .13
مدیریت بحران شهرستان آمادگی کامل را تا 
بدین  که   ، باشند  داشته  بارش  فصل  پایان 
منظور با برگزاری مانور لحظه صفر توانایی و 

آمادگی دستگاهها سنجیده خواهد شد.
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  گردید  مقرر   .1۴
ارتش   1۷۷ تیپ  فرماندهی  ازجمله  شهرستان 
ناحیه  فرماندهی   ، محرم   ۶1 سپاه  فرماندهی   ،
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  و  بسیج  مقاومت 
شورای  با  را  الزم  هماهنگی  و  همکاری   ،
هماهنگی مدیریت بحران شهرستان جهت اقدام 

در شرایط اضطراری احتمالی داشته باشند.
 ، ورزشی  های  سالن  گردید  مقرر   .15
 ، مساجد   ، مذهبی  اماکن   ، ها  راهدارخانه 
حسینیه ها  و امکانات تمامی ادارات عضو 
آمادگی  شهرستان  بحران  مدیریت  شورای 
اضطراری  شرایط  در  اسکان  برای  را  کامل 

داشته باشند.
هماهنگی  شورای  اعضای  گردید  مقرر   .1۶
مدیریت بحران شهرستان بصورت مستمر و 
وضعیت  گزارشات  وقت  اسرع  در  و  منظم 
و  اعالم  را  احتمالی  خسارات  و  بارندگی 
به  و  بندی  جمع  مربوطه  فرمهای  قالب  در 

فرمانداری ارسال نمایند.
هواشناسی  محترم  اداره  گردید  مقرر   .1۷
کماکان اطالع رسانی و هشدارهای الزم را به 
مدیران شهرستان در سریعترین زمان ممکن 

از طریق پیامک معمول دارد.

تصمیمات مهم ستاد بحران تربت حیدریه در مورد 
مسکن مهر شهرک ولیعصر و شهر کدکن 

از  شرایطی  داشتن  با  فعال  های  کارگاه 
بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار می شوند.

حسن نیکنام- مدیر تامین اجتماعی شعبه تربت 
خراسان  نوید  خبرنگار  با  گفتگو  در  حیدریه 
به  باعنایت  اجتماعی  تامین  افزود:سازمان 
نامگذاری سال 1۴00 بعنوان سال تولید،پشتیبانی 
ها،مانع زادیی ها ازسوی مقام معظم رهبری و 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی،مقابله 
از شیوع  ناشی  باتحریم های ظالمانه،مشکالت 
ویروس کرونا به منظور مساعدت با کارفرمایان 
معدنی،  تولیدی،صنعتی،  فعال  های  واحد 
خدماتی و اصناف، جرایم بیمه ای آنها را می 

بخشد.
اعم  ها  کارگاه  این  گفت  شریفی مند  محمد 
دولتی  وغیر  دولتی  حقوقی  یا  و  ازحقیقی 
حضوری)  غیر  خدمات  طریق  از  توانند  می 
ذیل  شرایط  باداشتن   )  eservices.tamin.ir

از بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند.
با  کنیم  تقاضامی  کارفرمایان  از  داد  ادامه  وی 
بمنظور  استثنائی  فرصت  ازاین  بموقع  اقدام 
مند  بهره  قانون  در  مقرر  ازتسهیالت  استفاده 

گردند.
شرایط  حیدریه  تربت  اجتماعی  تامین  رئیس 
بخشودگی جرایم بیمه ای را به شرح ذیل اعالم 

نمود:
منظور  به  مذکور  کارگاههای  کارفرمایان   -1
تعیین تکلیف بدهی هایی که لغایت اسفند ماه 
13۹۹ به مرحله قطعیت رسیده برای برخورداری 
لغایت  بایست حداکثر  می  مزبور  تسهیالت  از 
از  درخواست  ثبت  به  نسبت   1۴00 تیرماه   31
طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین 

eservices. اجتماعی به نشانی
tamin.ir اقدام نمایند.

فعال  کارگاههای  کارفرمایان   -2
یک  مدت  به  حداقل  مذکورکه 
سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ 
انسانی  نیروی  اشتغال  افزایش  یا 
ماه  بهمن  لیست  مبنای  بر  کارگاه 
و  لیست  ارسال  و   13۹8 سال 
کارکنان  بیمه  کامل حق  پرداخت 

شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند.
و  ایجاد  قبل  سنوات  در  که  هایی  کارگاه   -3
فاقد فعالیت بوده و در سال 13۹۹ به بعد مجددا 
بیمه  حق  و  لیست  و  نموده  فعالیت  به  شروع 
کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت 
لیست  شدگان  بیمه  تعداد  بیشترین  نمایند، 
آخرین  از  قبل  به  منتهی  یکسال  در  ارسالی 
لیست پیش از تعطیلی کارگاه ، مبنای احتساب 

سطح اشتغال خواهد بود.
 10 مدت  ظرف  حداکثر  کارفرما  چنانچه   -۴
روز از تاریخ اعالم پذیرش درخواست، نسبت 
یا تقسیط  به پرداخت یکجای )دفعتا( بدهی و 
بدهی  میزان  با  متناسب  وثایق  ارائه  بهمراه  آن 
اقدام ننماید، این امر به منزله انصراف کارفرما 
برای بهره مندی تسهیالت مقرر در قانون مذکور 

خواهد بود.
5- چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های 
تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید 
مقرر پرداخت ننماید و یا نسبت به کاهش سطح 
اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی 
به  نسبت  متعلقه،  به حال شده و جرائم  تبدیل 
با رعایت  مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال 
مذکور  قانون  یک  ماده  اصالحی   )2  ( تبصره 
محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده 
بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

تصفیه،  درحال  ورشکسته،  کارگاههای   -۶
کارگران  رانندگان،  فعالیت،  فاقد  و  منحله 
و  کارفرما(  و  شده  بیمه  )سهم  ساختمانی 
همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفًا شامل 
نخواهند  بخشنامه  این  مشمول  میباشد،  جریمه 

بود.

تامین اجتماعی جرایم بیمه ای کارگاههای فعال را با شرایطی می بخشد

امام جمعه موقت تربت حيدريه: 
هدف مردم ایران باید انتخاب رئیس جمهور اصلح باشد

شهردار تربت حیدریه از آغاز طرح "همیار 
معابر  مرمت  و  ساماندهی  برای  محله" 

شهری در این شهر خبر داد.
 به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط 
اکبریان  حیدریه،  تربت  شهرداری  عمومی 
افزود: وضعیت هدایت آبهای سطحی، پیاده 
در سطح  معابر شهر  آسفالت  و  رو سازی 
محالت و بازار به هیچ وجه مطلوب نیست 
و گالیه شهروندان در این خصوص به جا 

و درست است.
وی ادامه داد: مدیریت شهری به این مهم 
ایجاد  و  معابر  بهسازی  و  دارد  اشراف 
مبلمان شهری درخور شان ساکنین محالت 
های  اولویت  مهمترین  از  یکی  را  بازار  و 

کاری خود می داند. 
اکبربان گفت: متاسفانه این مشکل در همه 
جای شهر وجود دارد و هم اکنون در حال 
معابر  هستیم،  گذشته  سال  تعهدات  اتمام 

ساماندهی شده در سال ۹۹ به میزان 11هزار 
متر است که سه برابر سال ۹۷ و ۹8 بوده 
است و برای افزایش سرعت عمل، فاز دوم 
طرح را در سال 1۴00 با نام "طرح همیار 
محله"به شیوه ای جدید و سازماندهی یافته 
اجرا می کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی 

در اجرای این طرح بهره خواهیم گرفت.
نماینده  گفت:  حیدریه  تربت  شهردار 
خطی  بازارهای  راسته  و  محالت  ساکنین 
سطح شهر، می توانند از روز شنبه 25 لغایت 
درخواست   ثبت  جهت  ماه  اردیبهشت   31
دفتر ساماندهی  به   1 فرم شماره  تکمیل  و 
کاربری های شهری ) واقع در خیابان رازی 
و پس  نمایند  مراجعه  ، جنب شهرداری(  
محلی،  بازدید  و  درخواستها  بررسی  از 
مشارکت  سهم  اخذ  و  بندی  اولویت  طبق 
با  همزمان  عملیات  اجرای  شهروندان، 

شروع دهه کرامت آغاز می گردد.

طرح همیار محله در تربت حیدریه اجرا می شود



3خراساننوید 
مقالهدل نوشته 

ظریف: در بیان نظر کارشناسی، عافیت طلبی، 
مماشات و خودسانسوری را خیانت دانسته ام 

در  ای  نوشته  دل  در  ظریف  محمدجواد 
روزهای  در  ایجادشده  حواشی  به  پاسخ 
اخیر نوشت: در ۴0 سال گذشته کوشیده ام 
در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. در 
سیاست های  تابع  همواره  کارگزار  مقام 
قدرت  با  آنها  از  و  بوده  کشور  مصوب 
دفاع کرده ام. اما در بیان نظر کارشناسی، 
خودسانسوری  و  مماشات  طلبی،  عافیت 
علی  موالیمان  از  که  دانسته ام  خیانت  را 
الِخیانَةِ  أعَظَم  »إنَّ  آموخته ام  السالم  علیه 
ةِ؛  األئمَّ غِشُّ  الغِشِّ  أفَظَع  و  ااُلمَّةِ،  ِخیانَُة 
اّمت  به  خیانت  خیانت،  بزرگترین  همانا 
است و زشت ترین دغلکاری، دغلکاری 

نسبت به پیشوایان است.«
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 
متنی که در اینستاگرام خود منتشر کرده، 

نوشت:
در  دیگر  بار  بغداد  به  ورود  هنگام  به 
شهادتگاه دوست دیرینه ام شهید پرافتخار 
شهید  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد 
حضور  یارانشان  و  المهندس  ابومهدی 
نماد  بار دیگر در کنار  پیدا کردم و یک 
زبونی و استیصال جنایت کارانه ترامپ به 
ولی  کردم.  افتخار  مرزوبوم  این  دالوران 
بسیار تاسف خوردم که چگونه یک بحث 
نظری محرمانه پیرامون ضرورت هم افزایی 
استفاده  منظور  به  میدان  و  دیپلماسی 
گرانبهای  تجربیات  از  بعدی  دولتمردان 
داخلی  کشمکش  یک  به  گذشته  سال   8
شناسی صادقانه  آسیب  و  می شود  تبدیل 
انتقاد  مثابه  به  روندها  برخی  مشفقانه  و 

شخصی معرفی می گردد.
با حاج  همکاری  و  عمیق  رفاقت  افتخار 
و  داشته  ادامه  دهه  دو  از  بیش  قاسم 
تا هنگام شهادت  ما  قلبی و کاری  رابطه 
همواره  بلکه  نشد  کمرنگ  تنها  نه  ایشان 
در محضر  و  امروز  تنها  نه  یافت.  تعمیق 
دو  از  بیش  در  بلکه  ایران،  بزرگ  مردم 
در  خارج،  یا  و  داخل  در  گذشته،  دهه 
پشت درهای بسته و یا در علن، صالبت، 
شهید  شجاعت  و  طلبی  صلح  انسانیت، 
مکرر  و  زده  فریاد  در جهان  را  سلیمانی 
در  صلحی  اگر  که  کرده ام  یادآوری 
افغانستان و عراق برقرار شده است و اگر 
است،  خورده  شکست  داعش  تروریسم 
بیش از هرچیز مرهون درایت و شجاعت 
مردم  ایثار  و  رشادت   و  سلیمانی  سردار 

این سرزمین ها بوده است.
تحلیل  در ۴0 سال گذشته کوشیده ام در 
مقام  در  باشم.  مقلد  اجرا  در  و  مجتهد 
سیاست های  تابع  همواره  کارگزار 
قدرت  با  آنها  از  و  بوده  کشور  مصوب 
دفاع کرده ام. اما در بیان نظر کارشناسی، 
خودسانسوری  و  مماشات  طلبی،  عافیت 
علی  موالیمان  از  که  دانسته ام  خیانت  را 
الِخیانَةِ  أعَظَم  »إنَّ  آموخته ام  السالم  علیه 
ةِ؛  األئمَّ غِشُّ  الغِشِّ  أفَظَع  و  ااُلمَّةِ،  ِخیانَُة 
اّمت  به  خیانت  خیانت،  بزرگترین  همانا 
است و زشت ترین دغلکاری، دغلکاری 

نسبت به پیشوایان است.«
ارتباط  خصوص  در  نظری  بحث  تقلیل 
دو بال قدرت خارجی جمهوری اسالمی 
مثابه  به  میدان،  و  دیپلماسی  یعنی  ایران، 
نظامیان  میان  برای دوگانه سازی  بهانه ای 
هر  که  غیور  دیپلمات های  و  سرافراز 
عزیز  ایران  سربلندی  و  عزت  برای  دو 
می کوشند، نه تنها کوته اندیشانه بلکه در 
تقابل کامل با نگرش این دانشجوی روابط 
را  دیپلماسی  میدان و  بین الملل است که 
اصلی  نکته  و  می داند  مکمل  و  مقوم 
نمی داند چگونه  که  نواری  در  عرایضش 
ضرورت  سردرآورده  آبها  سوی  آن  از 
بال  دو  این  میان  رابطه  تنظیم هوشمندانه 
ساختارهای  توسط  اولویت ها  تعیین  و 
معظم  مقام  عالی  اشراف  تحت  و  قانونی 

رهبری است.
مقاوم،  مردم  و  کشور  منافع  از  حراست 
که  است  عهدی  ایران  دالور  و  صبور 
مکر  از  و  پایبندم  آن  به  لحظه  آخرین  تا 
مکاران و سرزنش سرزنش کنندگان بیمی 

ندارم

در  اصولگرا،  انتخاباتی  ائتالف  سه  دست کم 
اصالح طلبان  فهرست  تکلیف  هنوز  که  حالی 
برای حضور در ششمین دوره انتخابات شورای 
شهر مشهد مشخص نیست، خود را برای ورود به 

کارزار انتخابات خردادماه 1۴00 آماده می کنند.
نامزدی  داوطلب  عنوان  به  نفر  هزار  حدود 
انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی کالنشهر 
مشهد ثبت نام کرده بودند که در نهایت صالحیت 

حدود 800 نفر از آنها تایید شد.
انتخابات  بر اساس اعالم هیات عالی نظارت بر 
شوراهای شهر و روستای خراسان رضوی ۴۶۴ 
رد صالحیت خود  به  استان  این  سراسر  در  نفر 
یک  برآوردها  اساس  بر  که  اند  کرده  اعتراض 

چهارم این تعداد مربوط به شهر مشهد است.

رد صالحیت 9۰ درصد اصالح طلبان استان
به گزارش نوید تربت به نقل از ایرنا،رییس شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب خراسان رضوی گفت: صالحیت حدود 
۹0 درصد از اصالح طلبانی که داوطلب عضویت در انتخابات 
به  رسیدگی  جریان  در  بودند  شده  استان  شهری  شوراهای 

صالحیت ها رد شده است.
محمدصادق جوادی حصار افزود: میزان رد صالحیت اصالح 
اجرایی  های  هیات  از  بیشتر  نظارت  های  هیات  در  طلبان 
خراسان رضوی بوده است، به گونه ای که از ۶ عضو اصالح 
طلب کنونی شورای شهر مشهد که در ششمین دوره انتخابات 
شورای شهر نیز ثبت نام کرده  بودند،  سه نفر رد صالحیت 
شده اند که یک نفر در هیات اجرایی و 2 داوطلب زن نیز در 

هیات نظارت رد صالحیت شده اند.
اما در جبهه اصولگرایان فعالیت بر سر تعیین فهرست های 
انتخاباتی متفاوت است و به عنوان نمونه سخنگوی "شورای 
انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  و  اصولگرایان  وحدت 
تببین  برای  خبری  نشست  چهار  تاکنون  رضوی"  خراسان 

مواضع این ائتالف تشکیل داده است.
حمیدرضا ترقی در این نشست ها اعالم کرده است که این 
شورا وضعیت گذشته تصمیم سازی برای معرفی نامزدها را 
انتخابات، به  تغییر داده است، اگر در دوره های گذشته در 
عنوان مثال پنج نفر جمع می شدند و یا یک یا 2 جناح سیاسی 
تصمیم می گرفتند، امروز 100 برابر این تعداد جمع می شوند 
و همچنین 35 تشکل سیاسی و دهها تشکل فرهنگی بانفوذ 
شهر در تصمیم سازی و تهیه فهرست نهایی ایفای نقش می 

کنند.
و  محور  کارآمد، شاخص  ترکیبی  دنبال  به  کرد:  تاکید  وی 
نیازها و کمیسیونهای شورای شهر هستیم  متخصص، مطابق 
آسیب  و  مردم  نیازهای  با  متناسب  برنامه  تدوین  به  اقدام  و 
شناسی شهر طبق اسناد باالدستی توسعه شهر و نگاه به شهر 

مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسالم کرده ایم.

برافراشتن  دنبال  به  اصولگرایان  وحدت  شورای 
پرچم واحد

انقالب  نیروهای  ائتالف  و  وحدت  شورای  رییس  نایب 
اسالمی خراسان رضوی ادامه داد: این شورا اصوال از تلفیق 
نیروهای  ائتالف  شورای  و  اصولگرایان  وحدت  شورای   2
جریان   2 از  آن  موسس  هیات  و  است  گرفته  انقالب شکل 
یاد شده و با محوریت روحانیت و تشکلهای مردمی است و 
نمایندگی این شورا در استان را مجموعه استانی آن  اکنون 
کردن  جمع  نیز  استانی  زیرمجموعه  هدف  که  دارد  برعهده 
واحد  پرچم  یک  زیر  استان  اصولگرای  و  انقالبی  نیروهای 

است.
نام  ثبت  داوطلبان  از  نفر   200 از  بیش  تاکنون  گفت:  ترقی 
شده در فرمانداری مشهد، اطالعات خود را به سایت شورای 
ائتالف ارائه کرده اند تا از طریق این فرایند به مردم معرفی 
شوند، این آمار نشان دهنده اعتماد نامزدها به فرایند انتخابی 

این شورا است.
خرداد   28 در  رو  پیش  انتخابات  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  جریانات  با  شناسنامه  بدون  های  جریان  رقابت  صحنه 
تشکلهای شناسه دار و همچنین صحنه فعالیت سهم خواهان 
و منفعت طلبان در برابر طرفداران منافع و مصالح ملی است.

به  باید  انتخابات  عرصه  حاضران  و  فعاالن  همه  گفت:  وی 
دنبال ارائه راه حل و برنامه برای رفع گرفتاری و مشکالت 
نیروهای  همه  کند  می  اقتضا  شرایط  و  باشند  مردم  معیشتی 
انقالب از اختالفات درونی خود پرهیز کرده و به تالشهای 

رقیب اصلی بی توجه نباشند.
ترقی افزود: انقالبی نماهایی که در جریان این انتخابات تمام 
انقالب  نیروهای  بین  به تفرقه افکنی  انرژی خود را  وقت و 
صرف کرده و از رقیب اصلی غفلت می کنند،  فاقد بصیرت 

و دوراندیشی هستند.

نیروهای سیاسی اصولگر در مشهد زیرآب یکدیگر 
را می زنند

ائتالف  شورای  و  اصولگرایان  وحدت  شورای  سخنگوی 
نیروهای  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  انقالب  نیروهای 
سیاسی در مشهد اغلب وقت خود را به زیراب زنی یکدیگر 
و خودزنی نیروهای خودی صرف می کنند که این ناشی از 

قدرت طلبی است.
ارزیابی منصفانه جریانهای مختلف  نقدها و  از  افزود:  ترقی 
انقالبی در شهر مشهد استقبال می کنیم و در فکر اینکه میدان 
را از دیگران بگیریم نیستیم بلکه سعی می کنیم با فرایند دقیق 

بررسی نامزدها، خود را به مردم اثبات کنیم.
تشکیل  با  اصولگرا  تشکلهای  از  گروهی  پارسال  اسفندماه 
نشستی از روند انتخاب و لیست واحد اصولگرایان در مشهد 
مجزایی  فهرست  تنهایی  به  که  کردند  اعالم  و  کرده  انتقاد 
برای حضور در انتخابات شورای شهر در خرداد 1۴00 ارائه 

خواهند داد.

ائتالف مردمی عدالت
"ائتالف مردمی عدالت" یکی از این مجموعه های اصولگرا 
بود که حدود 2 هفته قبل به صورت رسمی اعالم موجودیت 
تشریح  به  خبرنگاران  در جمع  ائتالف  این  کرد.  سخنگوی 

براساس  ائتالف  این  گفت:  و  پرداخت  ائتالف  این  مواضع 
شاخص گرایی فعالیت دارد، سابقه فعالیت جریانهای شاخص 
گرا به 20 سال قبل در مشهد باز می گردد و دغدغه تمام این 
تشکلها و ائتالفها در ادوار گذشته انتخابات بر مبنای شاخص 
سالمت  و  تخصص  کارآمدی،  دهنده  نشان  که  است  هایی 
و  عدالتخواهی  بودن،  ضدفساد  اقتصادی،  و  فردی  اخالق 
همچنین انطباق با گفتمان فکری انقالب اسالمی و تاکیدات 

رهبر معظم انقالب است.
سعید شعرباف، یکی از آسیب های وارده به جریان عدالت 
خواهی را محدود شدن در بخشی از بدنه متخصصان جامعه 
افزایش  برای  تالشی  تر  پیش  متاسفانه  گفت:  و  کرد  عنوان 
صورت  مردم  توده  به  عدالتخواهی  جریان  نفوذ  حوزه  چتر 
نگرفته است لذا در این دوره ائتالف را حول مفهوم عدالت 
نگاه  به  دلبسته  یا  و  متعلق  را  خود  که  کسانی  با حضور  و 
عدالتخواهی می دانند، تشکیل خواهیم داد، بنابراین هر کدام 

از اعضا می توانند عضو هر تشکل سیاسی دیگر باشند.
سخنگوی ائتالف مردمی عدالت گفت: به دنبال ثبت نام افراد 
واجد شرایط در انتخابات بودیم و از بسیاری از چهره های 
فراهم  برای  نهایت  در  اما  شد  تقاضا  نام  ثبت  برای  توانمند 
کردن جمعی از افراد توانمند، متخصص و با تجربه در حوزه 
ثبت نام، توفیق چندانی حاصل نشد و تصور می کنیم در حال 
حاضر شمار افراد توانمند ثبت نام شده به اندازه 2 فهرست 

انتخاباتی نیز نیست.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  روز چهارشنبه  همچنین  شعرباف 
ایرنا گفت: تا کنون حدود 50 داوطلب پرسشنامه این ائتالف 
را تکمیل کرده و وارد فرایند بررسی این مجموعه شده اند و 
ائتالف  های حضوری  مصاحبه  در  تاکنون  نیز  حدود  همین 

شرکت کرده و به تبیین مواضع خود پرداخته اند.
وی افزود: البته برخی از نامزدها بر اساس شاخص هایی که 
با  نامزدها  مطابقت  یعنی  دارد  مدنظر  عدالت  مردمی  ائتالف 
تخصص و دیگر شاخصه های تعیین شده، به مصاحبه دعوت 
نمی شوند با این حال در هفته آینده، هیات موسس و شورای 
مرکزی ائتالف جلسات مفصلی برای تعیین 25 نامزد برگزار 

خواهد کرد.

با سایر ائتالفها نامزد مشترک خواهیم داشت
را  عدالت  مردمی  ائتالف  موسس  هیات  اعضای  شمار  وی 
۴۴ نفر عنوان کرد و گفت: اصاًل بنایی نداریم که با مجموعه 
و ائتالف انتخاباتی دیگری غیریت ایجاد کنیم و برای ورود 
نامزدها به این ائتالف محدودیتی نگذاشته ایم، یعنی اگر کسی 
وارد شورای ائتالف شد حق ورود به دیگر ائتالفها را دارد 
لذا پیش بینی می کنیم در نهایت با بخشی از دیگر ائتالف ها 

اشتراک داشته باشیم.
 سخنگوی ائتالف مردمی عدالت ادامه داد: البته ما احساس 
نگرانی می کنیم چرا که برخی نامزدها به ما اعالم کرده اند 
اگر در جلسات شما حضور پیدا کنیم ممکن است در فرآیند 
بعدی بررسی ها از جمله از فهرست ائتالف واحد اصولگرایان 

حذف شویم.
شعرباف، با اطمینان اظهار داشت: آنچه مسلم است آن است 
که در نهایت فهرست ائتالف مردمی عدالت با لیست انتخاباتی 
سایر ائتالفها از جمله شورای معتمدان محالت حاشیه شهر و 
یا مجموعه آرمانخواهان واقع بین، اشتراکاتی خواهد داشت، 
در  را  بیشتر  مشارکت  امکان  تواند  می  لیستها  تکثر  موضوع 

انتخابات 28 خرداد فراهم کند.
وی همچنین گفت: در مورد رد صالحیت ها نیز اخبار عجیب 
هم  گذشته  ادوار  در  متاسفانه  رسد،  می  گوش  به  غریبی  و 
این مساله را داشتیم چرا که هیات های نظارت مجلس مانند 
شورای نگهبان آن ساز و کار دقیق نظارتی را نداشته اند و لذا 

همیشه ضریب اشتباهات آنان زیاد بوده است.
با  مشهد  در  افرادی  گفت:  عدالت  مردمی  ائتالف  سخنگوی 
تایید صالحیت  فقیه"  به اسالم و والیت  التزام  "عدم  عنوان 
نشدند که موجب تعجب ما شد، حتما باید روند اعتراضها از 
مسیر قانونی پیگیری شود اما آنچه جای انتقاد دارد این است 
به صورت  پاسخگویی  به  حاضر  نظارت  هیات  دوستان  که 

رسمی و زنده به انتقادات نیستند.
آذربایجان  در  مثال  که  است  حالی  در  این  افزود:  شعرباف 
شرقی و اصفهان و کالنشهرهای تبریز و اصفهان مدیران هیات 
نظارت شهرستان ها در جلسات زنده حضور پیدا کرده و از 
عملکرد هیاتهای نظارت دفاع کرده و به شبهات پاسخ داده 
اند اما در خراسان رضوی با وجود حجم باالیی از شبهه که 
در استان وجود دارد، شاهد پاسخگویی هیات نظارت در این 

خصوص نبوده ایم.
باالی  با مشارکت  انتخابات شوراهای شهر  برگزاری  بر  وی 
مردم تاکید کرد و گفت: معتقدیم در انتخابات شورای شهر که 
انتخاباتی تخصصی است اگر کسی عماًل مخالفتی با والیت 
نداشته  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  مبانی  و  اصول  و  فقیه 
باشد، باید بتواند در این کارزار حضور پیدا کند و نباید به 

روند تایید صالحیتها نگاه های بسیار سختگیرانه داشت.

شورای معتمدان محالت حاشیه شهر
به  نیز  مشهد  شهر  حاشیه  محالت  معتمدان  شورای  دبیر   
خبرنگار ایرنا از گفت:  این شورا نیز به دنبال ارائه فهرستی 
مجزا برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد است 
اما فعال در حال رایزنی با نامزدها هستیم و هنوز جلسه ای به 

صورت عمومی برگزار نکرده ایم.
افزود:  شریفی  محبت  محمد  االسالم  حجت 
سابقه تشکیل شورای معتمدان حاشیه شهر به 
قبل از فعالیت شورای چهارم بازمی گردد و 
پس از ورود افراد شاخص مورد حمایت این 
به شورای اسالمی چهارم، موضوع  فهرست 
به  "حاشیه شهر" در نخستین جلسات شورا 
تصویب رسید و وارد مدیریت شهری مشهد 
در  شهر  حاشیه  کمیسیون  نتیجه  در  که  شد 

شورای شهر تشکیل گردید.
وی افزود: از نهادهای قدیمی اصولگرایی می 
خواهیم مجال و فرصتی به چهره های جدید 
برای ورود به عرصه انتخابات بدهند، این در 
حالی است که شاهد هستیم که اکنون برخی 
از افراد را به صرف داشتن سوابق مدیریتی 

مانند فرمانداری فالن شهرستان، در لیست قرار می دهند.
دبیر شورای معتمدان محالت حاشیه شهر مشهد ادامه داد: با 
این نوع اقدامات سطح نامزدهای انتخابات شورا پایین آمده و 

افراد سیاسی اما فاقد تخصص به شورا راه می یابند.

حضور نامزدهای تخصص گرا
حوزه  در  را  الزم  تخصص  باید  نامزدها  اینکه  بیان  با  وی 
ائتالف حاشیه شهر  در  باشند، گفت:  داشته  مدیریت شهری 
معتقدیم نامزدها باید عالوه بر داشتن تخصص در سیستم هم 
توانمند،  مدیری  باید  شورا  عضو  یعنی  باشند  گرا  تخصص 
چابک و تخصص گرا بوده و افق نگاهش در امتداد تکامل 

شهری باشد.
خصوص  در  دینی  های  آموزه  به  شریفی  االسالم  حجت 
سفارش به مشورت اشاره کرد و افزود: با وجود متخصصان 
فراوان در کشور باید هر جا که به متخصصان نیاز داشتیم از 

مشاوران بهره بگیریم.
وی ادامه داد: اگر مدیران ما سیاسی کاری را کنار گذاشته 
و اهل مشورت باشند و از نخبگان فکری استفاده کنند می 

توانند مشکالت مدیریت شهری را رفع نمایند.
دبیر شورای معتمدان محالت حاشیه شهر مشهد به ردصالحیت 
افراد،  نیروهای اصول گرا اشاره کرد و گفت: برخی  برخی 
که سوابق و روحیه مطالبه گری داشتند، رد صالحیت شده اند 
نیاز برای افزایش مشارکت و ارائه  با توجه به  و حال آنکه 
تجربه موفق مردم ساالری دینی به جهانیان، باید تنگ نظریها 

را کنار بگذاریم.
و والیی  انقالبی  نیروهای  برخی  شریفی گفت: ردصالحیت 
بازتاب خوبی نخواهد داشت، در موضوع هیات های  قطعًا 
سالیق  اینکه  نه  باشد  معیار  و  مالک  باید  قانون  نظارت، 
شخصی و اختالفات سیاسی در دوره انتخابات تبدیل به عقده 

گشایی های زمان انتخابات شود.
دبیر شورای معتمدان محالت حاشیه شهر مشهد خاطرنشان 
انتخاباتی  رسمی  نشست  و  فعالیت  تاکنون  شورا  این  کرد: 
نداشته است و جلساتی که در حاشیه شهر مشهد در برخی 
مساجد باعنوان نشست شورای معتمدان محالت حاشیه شهر 
کند،   می  برگزار  شهر  شورای  انتخابات  نامزدهای  با  مشهد 
ارتباطی با این تشکل ندارد و بارها به برگزار کنندگان اعالم 
شهر  حاشیه  محالت  معتمدان  شورای  نام  از  که  ایم  کرده 

سوءاستفاده نکنند.
در  کننده  شرکت  نامزدهای  از  یکی  با  ایرنا  گوی  و  گفت 
نشست های عمومی یادشده با نام شورای معتمدان محالت 
"شورای  ذیل  در  فعالیت  به  قائل  گروه  این  دهد  می  نشان 
انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  و  اصولگرایان  وحدت 
کسب  دنبال  به  آن  گردانندگان  و  است  رضوی"  خراسان 
فراگیر  ائتالف  در  شهر  حاشیه  نامزدهای  برای  سهمیه  چند 
اصولگرایان هستند، موضوعی که ترقی سخنگوی ائتالف در 

یکی از نشستهای خبری خود آن را وعده داده بود.
با این حال عالوه بر ائتالفهای یاد شده "جبهه آرمانخواهان 
واقع بین، حسینیه قرآن و عترت، تشکل های مطالبه گر خراسان 
رضوی و گروهی از کارشناسان و مدیران فعال در شهرداری 
مشهد"، که همگی سابقه اصولگرایی دارند در حال رایزنی 
اصولگرا  انتخاباتی  های  ائتالف  در  حضور  برای  فعالیت  و 

هستند.
جبهه  سخنگوی  با  گفتگو  برای  ایرنا  تالش  متاسفانه 
آرمانخواهان واقع بین بی نتیجه ماند و از طرفی برخی دیگر 
انتخاباتی  ائتالفهای  را  خود  که  اصولگرا  گروه های  این  از 

معرفی کرده اند تنها یک یا 2 نامزد ثبت نام شده داشته اند.
بر اساس اعالم استانداری خراسان رضوی از مجموع هزار 
انتخابات شوراهای  فرایند  در  نام شده  ثبت  داوطلب   ۶2 و 
های  هیات  در  نفر   813 مشهد، صالحیت  شهرستان  شهری 

اجرایی و نظارت تایید شده است.  
شهرستان مشهد با سه شهر مشهد، رضویه و ملک آباد حدود 
۴00 روستا و 3.5 میلیون نفر جمعیت دارد. الزم به ذکر است 
به  مشهد  کالنشهر  جمعیت  از  نفر  هزار   250 و  میلیون  یک 

عنوان حاشیه نشین شناخته می شوند.  
برای  شده  نام  ثبت  داوطلب   2۴۴ و  هزار  سه  مجموع  از 
عضویت در ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر در خراسان 
رضوی صالحیت 2 هزار و 32۴ نفر در هیات های اجرایی و 
نظارت تایید شد و شماری نیز از حضور در کارزار انتخابات 

انصراف داده اند.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  با  همزمان 
دومین انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری در روز جمعه 28 خرداد ماه، انتخابات ششمین دوره  
شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز در پنج هزار و 500 شعبه 
اخذ رای، 8۷ شهر و 2 هزار و 58۶ روستای خراسان رضوی 

برگزار خواهد شد.
با  خراسان رضوی  مربعی  کیلومتر   851 و  هزار   118 استان 
وسعتی معادل هفت درصد مساحت کل کشور در قالب 33 
شهرستان، در مجموع هشت هزار و ۶00 عضو در شوراهای 

اسالمی شهری و روستایی دارد.
البدل شوراهای  این تعداد، عضو اصلی و علی  از  نفر   ۴۶5
بقیه عضو شوراهای اسالمی روستایی در  اسالمی شهرها و 
استان ۶ میلیون و 8۷0 هزار نفری خراسان رضوی هستند و 
تشکیل  زنان  را  تعداد  این  درصد  پنج  از  کمتر  مجموع  در 

می دهند.  

نگاهی به ائتالف های اصولگرا در انتخابات شورای شهر مشهد
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ماکیاولیست های سیاست
 و شخصیت های تاریک

محمدرضا بیاتی
هر بار که نگاهی به تذکره االولیاء عطار 
خاطرات  یاد  به  ناخواسته  می انداختم 
می افتادم.  او  از  باکری  حمید  همسر 
جان  پای  تا  خدمت  به  عاشقانه  شیفتگی 
و میل به گمنامی همان مجاهدت با نفسی 
اولیاء عشق  در سرگذشت  عطار  که  بود 
است.  گذشته  سال  می کند. چهل  روایت 
گذشتگان، چهل را عدد کمال می دانستند 
و ما امروز شیفتگی به خدمت را در برخی 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
هواداران شان می بینیم! ظاهراً دروغ، تهمت 
و تخریب کمترین کاری است که آمادگی 
انجام آن را دارند. آن چه در برخی نمایان 
است حتی تشنگی به قدرت نیست نوعی 

جنون قدرت است.
محمدرضا  تربت  نوید  گزارش  به 
دیوار- نویسد:  می  انتخاب  در  بیاتی 

نوشته های دهه ی شصت یکی از نمادهای 
برای  حداقل  بود؛  انقالب  آن   ِ چشمگیر 
ما کودکان و نوجوانان آن سال ها. چشم 
را  هنرمندی  خوشنویس  می چرخاندی 
و جمالت  رفته  باال  باالبری  از  می دیدی 
قصار می نویسد. ما که عقل مان نمی رسید 
بزرگ ترهای  از  اما خیلی  انقالب چیست 
برای  جذابی  شخصی  کماالت  انقالبی 
تا  خوش  اخالق  از  داشتند.  کوچک ترها 
دقایقی  و  می ایستادم  گاهی  خوش.  خط 
به خط زیبای نستعلیق آن دیوار-نوشته ها 
خیره می ماندم. ماندگارترین ِ آن ها که در 
معروف  جمله ی  آن  شد  حک  حافظه ام 
شیفتگان  ما  است:  بهشتی  آیت اهلل  شهید 
نمی دانم  قدرت.  تشنگان  نه  خدمت ایم 
کلمات؟  ُمَسّجِع  قافیه ی  و  وزن  چرا. 
شاید. احتمااًل بی تأثیر نبوده. اما این جمله 
نمی رسید.  بنظر  شورانگیز  شعاری  صرفًا 
معنای نهفته در این کلماِت همنشین، هر 
با  تنها  ذهن کنجکاوی را درگیر می کرد. 
تشنگی  خدمت،  شیفتگی،  کلمه  ی  چهار 
و قدرت. هرکدام را جابه جا کنی جهان 

معنا زیر و رو می شود.
از  بسیاری  امروز  که  است   درست 
و  دیدگاه ها  نقد  به  دوران  آن  انقالبیوِن 
عملکردهای دهه ی شصت نشسته اند ولی 
خلوص و از خودگذشتگی یا شیفتگی به 
خدمت برای برافراشتن پرچم آرمان شهر، 
چمران ها  مصطفی  نیست.  انکار  قابل 
که  بعدها  نبودند.  کم  باکری ها  و  حمید 
به  نگاهی  که  بار  هر  بودم  شده  بزرگ 
تذکره االولیاء عطار می انداختم ناخواسته 
به یاد خاطرات همسر حمید باکری از او 
تا  خدمت  به  عاشقانه  شیفتگی  می افتادم. 
پای جان و میل به گمنامی همان مجاهدت 
با نفسی بود که عطار در سرگذشت اولیاء 

عشق روایت می کند.
ما امروز شیفتگی به خدمت را در برخی 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
هواداران شان می بینیم! ظاهراً دروغ، تهمت 
و تخریب کمترین کاری است که آمادگی 
انجام آن را دارند. آن چه در برخی نمایان 
نیست  قدرت  به  تشنگی  حتی  است 
این  از  بعضی  است.  قدرت  نوعی جنون 
سال ها  که  هستند  کسانی  قدرت پرستان 
همان  آن ها  آرمان شهرِ  بوده اند  مدعی 
حکومت امام علی )ع( است. اگر مقصود 
که سخنان  است  )ع( کسی  علی  امام  از 
ایشان در نهج البالغه آمده، هرکسی این 
کتاب را خوانده باشد می داند که دیدگاه 
ایشان درباره ی سیاست، یک شاه بیت دارد: 
هیچ  هرگز  قدرت  حفظ  و  کسب  »برای 
قدرتی  کرد.  نخواهم  پایمال  را  فضیلتی 
و  اخالق  کردِن  لگدمال  آن  الزمه ی  که 
حقوق الهی و انسانی باشد از لنگه کفشی 
این  آن چه  آیا  است.«  بی ارزش تر  پاره، 
روزها -و در این سال ها- می بینیم نسبتی 
دقیقًا  دارد.  بله  دارد؟  یادشده  دیدگاه  با 
ما  چشم  پیش  آن چه  است!  آن  معکوِس 
را  وسیله  هدف،  دقیِق  مصداق  می گذرد 

توجیه می کند یا ماکیاولیسم است. 



خراساننوید  4
خبرخبر

مراسم تجلیل از ۴۴ معلم نمونه 
تربت حیدریه برگزار شد

از  تجلیل  هدف  با  و  معلم  هفته  با  همزمان 
آیین  حیدریه  تربت  شهرستان  نمونه  معلمین 
تکریم و پاسداشت مقام معلم، »سپاس معلم«، 

با حضور مسئولین محلی برگزار شد. 
این  خراسان،در  نوید  خبرنگار  گزارش  به 

مراسم از ۴۴ معلم نمونه تجلیل بعمل آمد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه 
در مراسم سپاس معلم گفت: توفیقات فردی 
و اجتماعی را که امروز توانسته ایم به دست 
و  توسعه  برای  باید  که  را  آنچه  و  بیاوریم 
پیشرفت در آینده بدست بیاوریم همه مرهون 

تالش های معلمان است.
وظایف  از  یکی  افزود:  راد  شرافتی  حسین 
کارآمد،  انسانی  نیروی  تربیت  معلمان  خطیر 
شهروندانی آگاه و مدیرانی توانمند است که 
شغل  و  حرفه  جایگاه  و  اهمیت  موارد  این 

معلمی را بیشتر می کند.

معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند 
پرورش  و  آموزش  مدیر  و  کل  مدیر  معاون 
آیین سپاس معلم ضمن  نیزدر  تربت حیدریه 
گفت:  فرهنگیان،  تمامی  به  هفته  این  تبریک 
است  رفیع  بسیار  معلمان  اجتماعی  جایگاه 
که این نشان از اهمیت و ارزش علم و علم 

اندوزی در جامعه دارد.
معظم  رهبر  افزود:  تربتی  قرائی  محمدرضا 
انقالب در بیانات خود در باب ارزش واالی 
پیشرفت  سپاه  افسران  معلمان  فرموند  معلمی 
کشور هستند که این توجه ویژه رهبری برای 
را  مسئولیتشان  و  است  افتخار  مایه  فرهنگیان 

دوچندان می کند.
و  کرونا  گیری  همه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
ای  لحظه  معلمان  آموزش حضوری،  تعطیلی 
آموزش را تعطیل نکردند و در فضای مجازی 
همانطور  و  دادند  ادامه  را  آموزش  جریان 
است  تقدیر  قابل  سالمت  کادر  زحمات  که 
تقدیر  قابل  و  ارزشمند  هم  معلمان  زحمات 

است.
از  حیدریه  تربت  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مسئولین وزارت بهداشت خواست تا معلمان 
و دانش آموزان را در اولویت دریافت واکسن 

کرونا قرار دهند.

برگزاری  امسال  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
هر نوع تجمع را محدود کرده است و براین 
فردوسی  ملی  روزهای  بزرگداشت  اساس 
برگزار  مجازی  به صورت  استان  در  خیام  و 

می شود.
و  فرهنگ  خراسان،مدیرکل  نوید  گزارش  به 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی روز دوشنبه در 
نشست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان که 
با موضوع بزرگداشت روزهای ملی فردوسی 
و خیام برگزار شد، افزود: هر ساله همزمان با 
روز ملی فردوسی در 25 اردیبهشت ماه آیین 
بزرگداشتی در مشهد و در روز ملی خیام نیز 
در  بزرگداشتی  آیین  ماه،  اردیبهشت   28 در 

نیشابور برگزار می شود.
و  جعفر مروارید گفت: همه مسووالن مشهد 
نیشابور در تالش هستند، بزرگداشت روزهای 
ملی فردوسی و خیام به بهترین شکل برگزار 

شود و ما نیز در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان و این 
اداره کل در کنار این شهرستان ها هستیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش روز بزرگداشت فردوسی 

در مشهد گفت: الزم است برای همایش 
به  که  فارسی"  زبان  و  "شاهنامه  ملی 
صورت مجازی توسط خردسرای فردوسی 
مناسبی  رسانی  اطالع  شود،  می  برگزار 
انجام گیرد تا اکثریت عالقه مندان بتوانند 

در این همایش شرکت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
ریزی  برنامه  اساس  بر  گفت:  رضوی 
هایی که انجام شده است، سخنرانی های 
های  آیین  برای  خوبی  و  مناسب  علمی 
بزرگداشت روزهای ملی فردوسی و خیام 

در نظر گرفته شده است.
دکتر صالحی  پیام  داشت:  اظهار  مروارید 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز همزمان 
و  فردوسی  ملی  روز  اردیبهشت   25 با 
اردیبهشت   28 و  فارسی  زبان  پاسداشت 
های  برنامه  در  و  صادر  خیام  ملی  روز 

بزرگداشت مجازی روخوانی می شود.

برگزاری آیین بزرگداشت خیام و فردوسی بصورت مجازی در مشهد و نیشابور

میلیارد   18 ارزش  به  وقف جدید   1۶ گذشته  سال 
ریال در اداره اوقاف تربت حیدریه به ثبت رسید .

رییس اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه در گفتگو 
با خبرنگار نوید خراسان افزود: تعداد رقبات سند دار 
اخیر 5۶۶  این شهرستان ظرف حدود 2 سال  شده در 
رقبه بود که این رقم معادل 8۹ درصد آنچه از ابتدای 

تشکیل اداره اوقاف در تربت حیدریه بوده، می باشد.
اساس  این  بر  گفت:  نواییان  جعفر  حجت االسالم 
اکنون در تربت حیدریه، زاوه و مه والت هزار و 10۹ 
موقوفه، چهار هزار و ۴0۴ رقبه و 35 بقاع متبرکه و 

مقبره امامزادگان وجود دارد.
تربت حیدریه  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
گفت: همچنین در بخش تبدیل اسناد مالکیت قدیمی 

موقوفات به اسناد تک برگی، میزان تعهد ما، 1۶2 فقره و 
میزان عملکرد ما در سال گذشته 85 فقره  بود.

وی افزود: در بخش تکمیل پروژه های عمرانی نیمه  تمام 
بقاع متبرکه در سال قبل، میزان تعهد 100 متر مربع و میزان 
عملکرد 250 متر مربع و در حوزه بازسازی و مقاوم سازی 
بقاع متبرکه و اماکن مذهبی میزان تعهد این اداره  2 هزار 
و ۴۷5 متر مربع و میزان عملکرد 2 هزار و 800  متر مربع 
بود که برای تحقق آنها، حدود چهار میلیارد ریال هزینه 

شده  است.

نواییان ادامه داد: در حوزه توسعه و نوسازی بقاع متبرکه، 
میزان تعهد این اداره هزار و 5۷5 متر مربع و میزان عملکرد 

2 هزار و 100 متر مربع با تحقق 133 درصدی بود.
فرهنگی،  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  گفت:  وی 
اجتماعی و قرآنی این اداره در سال قبل نیز شامل: توزیع 
پنج هزار و 22۶ بسته کمک معیشتی بین نیازمندان به ارزش 
1۶ میلیارد و ۷21 میلیون ریال، تهیه و توزیع ۴50 بسته مهر 
تحصیلی به ارزش ۶08 میلیون ریال، تهیه و توزیع هزار 
بسته غذای گرم به ارزش چهار میلیارد و ۶50 میلیون ریال 
و تهیه و توزیع 2 هزار و 250 بسته فرهنگی بهداشتی برای 

هیات های مذهبی به ارزش 1۶5 میلیون ریال است.
افزود:  تربت حیدریه  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
در شهرستان  مذهبی  و  ملی  برنامه   150 از  بیش  اجرای 
بقاع متبرکه، اجرای طرح شمیم خدمت در  با محوریت 
خانگی  مشاغل  محوریت  با  حسنیه  بی بی  متبرکه  بقعه 
نفر،  صد  از  بیش  اشتغال  و  آموزش  با  زودبازده  و 
شهرستان  سه  در  خیریه  امور  هماهنگی  شورای  تشکیل 
تربت حیدریه، زاوه و مه والت، برپایی پنج یادواره شهدای 
آرمیده در مقبره امامزادگان و بقاع متبرکه، برگزاری هشت 
محفل انس با قرآن کریم در بقاع متبرکه و گلزار شهدا 
بزرگداشت  سالروز  در  شاهد  معظم  خانواده  با  دیدار  و 
شهدا، از دیگر برنامه های فرهنگی این اداره در سال قبل 

بود.
وی ادامه داد: در اجرای ویژه برنامه های دهه وقف، میزان 
برنامه تکلیفی ما 11 برنامه بود که بیشتر از این تعداد و 

12۷ درصد میزان تعهد برگزار شد.
نواییان گفت: در اجرای ویژه برنامه دهه کرامت نیز تعهد 

ما یک برنامه بود اما 2  برنامه محقق شد.
و  فرهنگی  )اجتماعی،  افق  مراکز  قبل  سال   افزود:  وی 
قرآنی در بقاع متبرکه( راه اندازی شد و در بخش نشست 
تخصصی وقف میزان برنامه تکلیفی ما ۶ نشست بود که  

50 درصد محقق شد.

ثبت ۱۶ وقف جدید در شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه و مه والت 

فرهنگ
بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1400 / سال هجدهم / شماره 354

حمایت ویژه از دانش آموزان محروم 
با هدف تحصیل در هنرستانها

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: 
در  که  امداد  کمیته  خانواده  آموزان  دانش 
هنرستانها ثبت نام کنند مورد حمایت ویژه از 

سوی آموزش و پرورش قرار می گیرند.
رئیس  با  دیدار  در  تربتی  قرائی  رضا  محمد 
نهاد  این  فرهنگی  کارشناسان  و  امداد  کمیته 
برای  هنر  و  حرفه  فراگیری  لزوم  به  اشاره  با 
گفت:  آینده  در  آموزان  دانش  آینده  اشتغال 
به  آموزان  دانش  ورود  برای  گزینه  بهترین 
فراگیری  و  هنرستانها  در  تحصیل  کار،  بازار 
نیازهای  تامین  منظور  به  نوین  های  حرفه 

جامعه است. 
مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه افزود: 
با تفاهم با کمیته امداد آماده حمایت ویژه از 
منظور  به  که  هستیم  محرومی  آموزان  دانش 

ادامه تحصیل در هنرستانها تحصیل کنند.
و  کتاب  های  هزینه  داد:تامین  ادامه  قرائی   
رایگان  آموزش  وهمچنین  آموزشی  لوازم 
برخی رشته ها از طریق سازمان فنی و حرفه 

ای از جمله این خدمات است. 
با  حیدریه  تربت  پرورش  و  آموزش  مدیر 
در  گفت:  جامعه  اقتصادی  شرایط  به  اشاره 
کنار آموزش، معیشت دانش آموزان از دغدغه 
های اصلی ما است که در این زمینه به همت 
کمک  و  مدارس  اجرائی  کادر  و  معلمان 
 ، پوشاک  تامین  جهت  در  گامهایی  خیرین 
لوازم التحریر و تهیه بسته های معیشی برداشته 

شده است.
وی افزود: دانش آموزان محروم قبل از اینکه 
متعلق  باشند  نهادهای حمایتی  تحت حمایت 
به  توجه  و  هستند  پرورش  و  آموزش  به 

نیازهای آنها را وظیفه خود می دانیم.

رویداد مجازی »شاهنامه با سخنوران« 
برگزار می شود

و  فردوسی  بزرگداشت  روز  مناسبت  به 
مجازی  رویداد  فارسی،  زبان  پاسداشت 

شاهنامه با سخنوران برگزار می شود.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مناسبت  به  سعدی  بنیاد  مشارکت  با 
فرارسیدن 25 اردیبهشت، روز بزرگداشت 
فارسی،  زبان  پاسداشت  و  فردوسی 
را  سخنوران  با  شاهنامه  مجازی  رویداد 

برگزار می کند.
از  نقل  به  خراسان  نوید  به گزارش 
در  شرکت  برای  عالقه مندان  میراث آریا، 
کنار  در  می توانند  مجازی  رویداد  این 
آرامگاه فردوسی، پیکره ها، اماکن تاریخی 
و فرهنگی و یا خیابان هایی که به نام این 
شده،  نام گذاری  کشورمان  بزرگ  شاعر 

شاهنامه خوانی کنند.
در  را  کلیپ ها  سپس  شرکت کنندگان  
کرده  منتشر  خود  اینستاگرام  اکانت های 
ماندگار،  میراث  #شاهنامه  هشتک  با  و 
میراث فرهنگی،  وزارت  رسمی  صفحات 
آدرس  به  را  صنایع دستی  و  گردشگری 
MCTHIR@ و بنیاد سعدی را به آدرس 

saadifoundatio@  تگ کنند.
مهلت ارسال آثار از 1۷ تا 25 اردیبهشت 
1۴00 در نظر گرفته شده و به برگزیدگان 
این رویداد فرهنگی مجازی، جوایز نفیسی 

اعطا می شود.

کشف اشیاء تاریخی در روستای 
»برس« تربت حیدریه

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی تربت حیدریه از کشف اشیاء 
تاریخی حین حفر کانال آب در روستای 
خبر  تربت حیدریه  کدکن  بخش  »برس« 

داد.
علی محمدی در گفتگو با خبرنگار نوید 
حفر  عملیات  حین  در  افزود:  خراسان 
در  منزلی  به  آب رسانی  لوله  برای  کانال 
روستای »برس« ،به  صورت اتفاقی تعدادی 
توسط  که  کشف  شد  تاریخی  اشیاء 
صاحب منزل و دهیاری و شورای اسالمی 
اداره  یگان حفاظت  نیروهای  به  روستا 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شهرستان گزارش شد.
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
اشیاء  تربت حیدریه گفت:  و صنایع دستی 
کشف شده شامل دو ظرف تغاری شکل 
از جنس سفال است که قدمت آن ها برابر 
قرون  به  اولیه  بررسی های  و  مطالعات 
کاربرد  با  احتمال  بنابر  و  متاخراسالمی 

کارگاهی بوده است.
محمدی ادامه داد: روستای تاریخی »برس« 
با دارا بودن آثار باستانی متعدد از اهمیت 
میراث فرهنگی  حوزه  در  توجهی  قابل 

برخوردار است.
ابتدای سال  و  وی گفت: در سال 13۹۹ 
جاری بیش از 8۶ مورد توسط انجمن های 
شهرستان  روستاهای  میراث فرهنگی 
از  حفاظت  خصوص  در  تربت حیدریه 

آثار تاریخی گزارش شده است.
زاوه  و  تربت حیدریه  شهرستان های  در 
شده  شناسایی  تاریخی  اثر  از۴00  بیش 
وجود دارد که تعداد ۷0 اثر در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

فردوسی، با خلق اثر بی نظیرش شاهنامه، چنان مایه و پایه 
زبان فارسی را غنی و محکم کرد که از آن پس، فراموش 

شدن و از بین رفتنش محال خواهد بود.
به گزارش نوید تربت، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره 
پیامی  در  اسالمی خراسان رضوی   ارشاد  و  فرهنگ  کل 
حکیم  و  پارسی  زبان  پاسداشت  روز  ماه  اردیبهشت   25
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  و  مردم  به  را  فردوسی  ابوالقاسم 

تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
بر  اندیشه  برتر  کزین   / وخرد  جان  خداوند  بنام 

نگذرد
نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن 

را پراکنده ام
زبان فارسی، وسیله استحکام علقه اتحاد و ارتباط 
براین  حکیمان  و  ادبیان  است.  ایرانی  طوایف 
تالش  مدیون  فارسی،  زبان  ژرفای  که  باورند 

شگفت انگیزحکیم فرزانه فردوسی است.
اثر بی نظیرش شاهنامه، چنان  با خلق   فردوسی، 
مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرد که از 
آن پس، فراموش شدن و از بین رفتنش محال خواهد بود.

25 اردیبهشت ماه فرصتی است که عالوه بر شناساندن این 
شخصیت بزرگ ادبی به اقشار مختلف مردم، زمینه حفظ 

این گنجینه و میراث غنی در همگان افزون گردد.
در شناخت این شاعر بزرگ توجه به فرمایشات مقام معظم 

رهبری، حضرت آیت اهلّل خامنه ای بسیار راهگشاست :
»خوش بختانه ادبیات َسَلف ما همه اش در جهت ارزش 

شاهنامه...  همین  جمله  از  است؛  اسالمی  و  الهی  های 
این است که فردوسی یک حکیم است.... حقیقت قضیه 

اسالمی....  الهِی  حکمت  چیست؟  فردوسی  حکمت 
فردوسی، خدای سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری 
دارد و واقعا پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و 
مجذوب مفاهیم حکمت اسالمی بود؛ شاهنامه را با این دید 
نگاه کنید.....اگر کسی به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که 
یک جریاِن گاهی باریک و پنهان و گاهی وسیع از روح 
توحید، توکل، اعتماد به خدا و اعتقاد به حق و مجاهدت 

در راه حق، در سرتاسر شاهنامه جاری است«.
اینجانب ضمن تبریک وگرامی داشت  روز پاسداشت زبان 
پارسی  زبان  دوستداران  و  عالقه مندان  تالش  از  فارسی، 
که در شرایط ویژه به وجود آمده، برنامه های متعددی را 
قدردانی  نمودند،  اجرا  تدارک دیده و  در فضای مجازی 

میکنم.
افشین تحفه گر 

معاون فرهنگی ورسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی 
خراسان رضوی

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:  
ژرفای زبان فارسی مدیون تالش شگفت انگیزحکیم فرزانه فردوسی است

اولین پیشخوان کتابخانه ای خراسان رضوی روز پنجشنبه طی 
مراسمی در مشهد به بهره برداری رسید.

رییس اداره کتابخانه های عمومی مشهد در این مراسم گفت: 
افتتاح این پیشخوان در منطقه 12 مشهد برای ارایه خدمات 
کتابخانه ای از جمله امانت کتاب و برگزاری برنامه های متنوع 
فرهنگی گامی بسیار موثر و بزرگ در راستای ترویج فرهنگ 

کتابخوانی است.
ای  کتابخانه  پیشخوان  وجود  افزود:  بدیع زادگان  محمدرضا 
آینده کودکان محالت  در  مفید  و  مهم  بسیار  نقش  می تواند 

داشته باشد.
وی ادامه داد: در نیمه اول سال جاری پنج پیشخوان کتابخانه ای 
دیگر در حاشیه شهر مشهد و مناطقی که امکان احداث کتابخانه 

عمومی ثابت وجود ندارد، افتتاح خواهد شد.
همچنین  گفت:  مشهد  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رییس 
برای پوشش ۴0  امسال چهار کتابخانه سیار  تابستان  ابتدای 
مناطق  در  ثابت  عمومی  کتابخانه   15 و  دورافتاده  روستای 

مختلف شهر مشهد افتتاح می شود.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد نیز در 
ابتدا  این مراسم گفت: در فرآیند شهرسازی و توسعه شهر، 
زیرساختها و زیربناها شکل می گیرند، کتابخانه های عمومی 
جزو زیرساختهای فرهنگی مهم شهری هستند که ایجاد آنها 

توسعه  مدت  طوالنی  روند  در 
شهری قرار گرفته است.

محمد هادی مهدی نیا افزود: افتتاح 
پیشخوان کتابخانه ای، ابتکار جالب 
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
جلوگیری  برای  رضوی  خراسان 
از این روند طوالنی در کوتاهترین 

زمان ممکن است.
دستگاه  بین  تعامل  داد:  ادامه  وی 
می  شهر  فرهنگی  اجرایی  های 
را  دیگری  خوب  اتفاقات  تواند 
نیز رقم بزند، امیدوارم با ادامه این 
کتابخانه  کمبود  خالء  همکاریها 
های عمومی و پایگاه های فرهنگی 

در شهر پر شود. 
تفاوت کتابخانه با پیشخوان در فضای در نظر گرفته شده برای 
مطالعه و نیز بخش های متعددی است که به منظور خدمت 
رسانی به گروه های مختلف سنی از جمله کودک، نوجوان و 
بزرگسال وجود دارد. پیشخوان ها به منظور تسهیل دسترسی 

مخاطبین برای امانت و بازگشت کتاب راه اندازی شده اند.
پیشخوان کتابخانه ای "نور امید" شعبه کتابخانه عمومی سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی در مساحت 50 مترمربع، گنجایش 
پس  نوبت  دو  در  که  دارد  کتاب  نسخه  هزار  پنج  بر  بالغ 
از وضعیت قرمز کرونایی و بازگشایی مجدد کتابخانه ها به 

عالقه مندان کتاب و کتابخوانی ارایه خدمات خواهد نمود.
عالقه مندان می توانند از طریق آدرس SAMANPL.IR نسبت 

به عضویت در این پیشخوان اقدام کنند.

اولین پیشخوان کتابخانه ای خراسان  رضوی افتتاح شد



5خراساننوید 
حوادثخبر 

کشوری  بازنشستگی  صندوق 
ازبخشنامه  نادرست  تفسیری  در 
کل  ستاد  انسانی  نیروی  معاونت 
جبهه  ،سوابق  مسلح  نیروهای 
به  را  سازندگی  جهاد  جهادگران 

نصف تقلیل داد.
و  راهبردی  شورای  عضو 
جهاد  بازنشستگان  هماهنگی 
پایگاه  با  گفتگو  در  کشاورزی 
افزود:  تربت  نوید  خبری 
کشوری  بازنشستگی  صندوق 
ازبخشنامه  نادرست  تفسیری  در 
۹۷231/12/1/2212مورخ  شماره 
نیروی  02/12/13۹۷معاونت 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  انسانی 
جهاد  جهادگران  جبهه  ،سوابق 
توسعه  معاونت  که  را  سازندگی 
مدیریت و منابع انسانی سازمانهای 

بعنوان وظیفه مند اصلی در تشخیص صدور  استانی 
ایثارگری ارسال نموده است به نصف تقلیل  گواهی 

داد.
عضو کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان 
به  تفسیر  در  اقدام  گفت:این  لشکری  و  کشوری 
بند  دو  از  برداری  بهره  در  کارشناسان صندوق  رای 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  دستورالعمل  در  موصوف 
مبنی بر: بند 1- کلیه نیروهای جهادگر رزمی )رسمی 
سایر  و  سازندگی  جهاد  وزارت  قراردادی(  ،پیمانی، 
لغایت   ۶/5۹/  31 تاریخ  از  اجرایی  دستگاههای 
مهندسی  و  پشتیبانی  ستادهای  طریق  از   2۷/5/۶۷
رزمی جنگ جهاد سازندگی در سطح کشور به مناطق 
جنگی اعزام و در قرارگاه ها و گردان های مهندسی 
رزمی جنگ فعالیت داشتند رزمنده داوطلبانه محسوب 

می گردند و مشمول دریافت 100 درصد سابقه حضور 
در جبهه و خدمات پیش بینی شده می باشند

،پیمانی  )رسمی  جهادگر  نیروهای  کلیه  بند3- 
سازمانی  های  محل  در  شاغل  مردمی(  و  ،قراردادی 
مناطق جنگی که از تاریخ 31 /۶/5۹ لغایت 2۷/5/۶۷  
جنگ  رزمی  مهندسی  و  پشتیبانی  رزم  سازمان  کنار 
جهاد در واحدهای اجرایی جهاد سازندگی در مناطق 
شده  مشخص  جغرافیایی  مناطق  اساس  بر  جنگی 
از  پشتیبانی  جهت  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  توسط 
یگان های رزمی نیروهای مسلح فعالیت داشتند نصف 

خدمت آنان رزمنده داوطلبان می باشد
صورت گرفته است.

سید جعفر بدیعی ادامه داد:کارشناسان صندوق بجای 
معاونت  تشخیص  به  اقدام  در  خود  وظیفه  به  عمل 
تنها  بعنوان  کشاورزی  جهاد  وزارت  انسانی  نیروی 

ایثارگری  تشخیص  مرجع 
کشاورزی  جهاد  نیروهای 
برداری  بهره  به  اکتفا  ،صرفا 
کلیه  و  اند  نموده   3 بند  از 
بند  مشمول  را  جهادگران 
داده  قرار  دستورالعمل   3
بعنوان  جهادگران  حقوق  و 
عمال  را  قراوالن جنگ  پیش 
در  این  اند.  گرفته  نادیده 
حالیست که سوابق ایثارگری 
بر  جهادگر  بازنشستگان 
اساس تصمیم وقت مسئولین 
و فرماندهان پشتیبانی ثبت و 
ضبط و گواهی آنها به مراجع 
ذیربط صادر، همچنین احکام 
کارگزینی آنها صادر و سالها 
مزایای آن را دریافت نموده 

اند.
مرجع  بازنشستگی  صندوق  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
کامل  صراحت  نیز  بند3  گفت:  باشد  نمی  تشخیص 
مناطق  سازمانی  محل  در  شاغل  مخصوص  و  دارد 
جنگی می باشد نه رزمندگان اعزامی از سراسر کشور.

از سراسر  اعزامی  بدیعی گفت: رزمندگان  سیدجعفر 
کشور شاغل در محل سازمانی نیستند بلکه مامور در 

گردان و گروهان و قرارگاه مربوط می باشند.
وی اظهار نگرانی و تاسف خود را از اینکه صندوق 
بازنشستگی مفهوم شاغل در محل سازمانی را متوجه 
نشده و با وجود اینکه مرجع  تشخیص نیز نمی باشد 
رای  به  تفسیر  و  دخالت  عامدانه  شاید  و  آگاهانه 
ناصواب کرده و در گواهی های صادره توسط مرجع 
قانونی  حق  تضییع  باعث  دخالت  این  با  تشخیص  

سنگرسازان بی سنگر شده است را اعالم داشت.

عضو شورای راهبردی و هماهنگی بازنشستگان جهاد کشاورزی:
تفسیری نادرست صندوق بازنشستگی کشوری حق جهادگران ایثارگر را ضایع نموده

دارو  هوایی  قاچاق  باند  انهدام 
با پوشش اتصاالت لوله  در مشهد 

پوشش  با  افغانستان  به  دارو  قاچاق  باند 
منهدم  و  شناسایی  مشهد  در  لوله ،  اتصاالت 

شد.
هشت تن دارو به ارزش 1۴ میلیارد ریال  که 
فرودگاه  در  بود  افغانستان  به  انتقال  حال  در 
مشهد کشف و سه متهم در این ارتباط دستگیر 

شدند.
رضوی  خراسان   انتظامی  فرمانده  جانشین 
روز یکشنبه در حاشیه بازدید از این محموله 
قاچاق در فرودگاه مشهد در جمع خبرنگاران 
گفت: در راستای ماموریت اصلی پلیس برای 
مبارزه با قاچاق دارو در خارج از شبکه های 
که  نفر  چند  به  مشهد  فردوگاه  پلیس  توزیع، 
همراه بار مسافران قصد انتقال دارو به خارج 
را  آنان  و  داشتند مشکوک شده  را  از کشور 

تحت نظر قرار داد.
افراد  این  افزود:  قربانزاده  ابراهیم  سردار 
داروها را در پوشش اتصاالت لوله  به خارج 
از کشور منتقل می کردند و مقصد آنها کشور 

افغانستان بود.
وی ادامه داد: در این عملیات هشت تن دارو 
به ارزش 1۴ میلیارد ریال کشف و ضبط شد 
که  شدند  دستگیر  ارتباط  این  در  نفر  سه  و 
تحقیقات  و  هستند  خارجی  تبعه  آنان  نفر   2
کشور  داخل  در  آنان  همدستان  یافتن  برای 

ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 
این خصوص شناسایی  نیز در  یک داروخانه 

و مهر و موم شد.
کارشناس مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  کنترل  تحت 
علوم  پزشکی مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 
انقضا  تاریخ  سال  پنج  تا  سه  دستکم  داروها 
تا  یک  مصرف  برای  داروخانه ها  لذا  دارند 
یک و نیم سال خود داروها را انبار می کنند و 
نگهداری این مقدار دارو در انبار یک دارخانه 

غیر طبیعی نیست.
دکتر یوسف مهرافشان افزود: یک داروخانه، 
دارو را خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری 
و به فروش رسانده و دستگاه های نظارتی از 
پرونده  لذا  بوده اند  بی اطالع  آن  انبار  وجود 
قاچاق دارو تشکیل و داروخانه تعطیل شد تا 
پرونده آن در کمیسیون مربوطه رسیدگی شود. افزایش ۸۰ درصدی کمک  مردمی 

به بهزیستی تربت  حیدریه 

میزان جذب مشارکت های مردمی توسط اداره 
 38 گذشته  سال  در  حیدریه  تربت  بهزیستی 
میلیارد ریال بود که نسبت به سال پیش از آن 

80 درصد افزایش یافته است.
رییس اداره بهزیستی تربت  حیدریه افزود: این 
شامل  مشارکتها  شورای  اعضای  توسط  مبلغ 
 1۶0 و  حقیقی  عضو   ۶ حقوقی،  عضو  پنج 

شهروند نیکوکار جذب شده است.
های  صندوق  بر  عالوه  گفت:  اقبال نیا   زهره 
کمیته  امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی تربت 
حیدریه نیز هشت صندوق را برای جمع آوری 
زکات فطریه و کفاره روزه در شهرستان فعال 
می کند و 2 موسسه خیریه مجوزدار نیز شامل 
"خیریه امام سجاد)ع( " و خیریه "فروغ مهر" 
به  اقدام  نام بهزیستی در این شهرستان  با  نیز 

جمع آوریه فطریه می کنند.  
افزود:  حیدریه  تربت  بهزیستی  اداره  رییس 
سطح  در  مجموعه  این  پوشش  زیر  افراد 
پنج  که  هستند  نفر  هزار  هفت  شهرستان،  
 800 معلول،  افراد  این  از  نفر   500 و  هزار 
نفر زن سرپرست خانوار، 150 نفر کودک بی 
سرپرست و بدسرپرست و بقیه معتادان بهبود 

یافته هستند.
وی ادامه داد: 15 مرکز شبانه روزی زیر نظر 
که  دارند  فعالیت  حیدریه  تربت   در  بهزیستی 
و  بی سرپرست  کودکان  خانه  چهار  شامل 
مرکز  یک  سالمندان،  خانه   2 بدسرپرست، 
مزمن،  روانی  معلوالن  توانبخشی  و  نگهداری 
2 مرکز نگهداری و توانبخشی معلوالن ذهنی 
شدید و 2 خانه کوچک معلوالن ذهنی خفیف 

می شود.
اعتیاد  ترک  اقامتی  مرکز  سه  گفت:  نیا  اقبال 
 "1۶ ماده   2 "تبصره  اقامتی  مرکز  یک  و 
نظر  زیر  نیز  متجاهر  معتادان  توانبخشی  برای 
 2 و  دارند  فعالیت  حیدریه  تربت   بهزیستی 
مرکز حرفه آموزی ویژه معلوالن باالی 1۴ سال 
و یک مرکز توانبخشی معلوالن زیر 1۴ سال از 
دیگر واحدهای تحت نظارت این اداره است.

شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی 
نام  از  استفاده  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
مردود  هر طریق  به  انتخابات  در  هیاتها 
است و از طریق مراجع ذیصالح مورد 

پیگرد قرار می گیرد.
طرف  از  است:  آمده  بیانیه  این  در 
هیچ  مذهبی خراسان رضوی  هیات های 
نماینده، شخص یا گروهی به هر عنوان، 
نام و سمت  مشابه به نام شهرستان و یا 
استان در هیچ جناح و تشکل سیاسی و 

انتخاباتی حضور ندارد.
فلسفه  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 
سیره  از  صیانت  مذهبی  هیات  وجودی 
اهل بیت و فرهنگ سازی جهت پیشبرد 

سازی  زمینه  در جهت  اسالمی  انقالب  عالیه  اهداف 
ظهور منجی عالم بشریت است.

این شورا در بیانیه خود اظهار داشت: به اطالع کلیه 
اسالمی  کاندیداهای شورای  مشهد،  شهیدپرور  مردم 

شهر و همه جناحهای سیاسی می  رساند در پیروی از 
باید  اینکه هیات  بر  مبنی  مقام معظم رهبری  منویات 
های  هیات  اساسنامه  در  قانونی  منع  و  بماند  هیات 
مذهبی و سازمان تبلیغات اسالمی در ورود هیات های 

ایجاد دو دستگی  باعث  انتخابات که  به  مذهبی 
انقالبی  و  مذهبی  نیروهای  ریزش  و  اختالف  و 
می گردد این شورا در هیچ جناح و تشکل سیاسی 

و انتخاباتی حضور ندارد.
"وظیفه ذاتی هیات های مذهبی ایجاد شور و نشاط 
انتخاباتی و تالش جهت حضور حداکثری مردم 
حضور  این  که  است  رای  صندوق های  پای  در 
شکوهمند  نظام  سربلندی  و  امنیت  زمینه ساز 

جمهوری اسالمی است."
جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهری 
میان دوره ای  انتخابات  دومین  و  روستایی  و 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 
28 خرداد امسال به طور همزمان برگزار خواهد 

شد.
پنج هزار و 138 هیات مذهبی ثبت شده در خراسان 
رضوی وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 538 

هیات با چهار هزار عضو در مشهد قرار دارند.

استفاده از نام هیاتهای مذهبی خراسان رضوی در انتخابات ممنوع است

خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل
 به تاسیسات آب و فاضالب خراسان رضوی 

و  بارندگی  از  ناشی  خسارات  میزان 
و  آب  تاسیسات  به  اخیر  سیالب های 
نواحی  در  رضوی  خراسان  فاضالب 
شهری و روستایی استان 85 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
به گزارش نوید تربت،مدیر دفتر مدیریت 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  بحران 
یک  های  سیالب  در  افزود:  رضوی 
هفته گذشته تاسیسات آبرسانی شهری و 
روستایی در شهرستان های گناباد، تربت 
حیدریه و کالت آسیب زیادی دیده است.

رقم  بیشترین  گفت:  نیا  یاقوتی  رضا 
خسارت با ۷0 میلیارد ریال مربوط به شهر 
گناباد است و تربت حیدریه با 10 میلیارد 
ریال و کالت پنج میلیارد ریال در ردیف 

های بعدی قرار دارند.
انتقال  خطوط  به  آسیب  داد:  ادامه  وی 
آب،  تخریب چشمه و شبکه توزیع آب 
این  در  آمده  بار  به  خسارات  جمله  از 
شهرستانهاست و عالوه بر آن به بخشی از 
تاسیسات فاضالب شهر گناباد نیز آسیب 

شدیدی وارد آمده است.
آب  شرکت  بحران  مدیریت  دفتر  مدیر 
افزود:  رضوی  خراسان  فاضالب  و 
آسیب  روستاهای  به  آبرسان  تانکرهای 
تا  تانکری  آب  تامین  و  شده  اعزام  دیده 
خسارات  رفع  و  تاسیسات  ترمیم  زمان 

ادامه خواهد یافت.

غربالگری بتا تاالسمی ساالنه ۳ هزار زوج 
متقاضی ازدواج در تربت حیدریه 

معاونت  غیرواگیر  بیماری های  کارشناس 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در  تاالسمی  بتا  غربالگری  هزار   3 انجام  از 

جمعیت تحت پوشش این دانشگاه خبرداد.
به گزارش نوید تربت،محمد صالحی فرافزود: 
معضل  یک  عنوان  به  تاالسمی  بیماری 
بهداشتی، سالمت مردم را تهدید می کند و با 
توجه به ارثی بودن بیماری تاالسمی، آموزش 
و اطالع رسانی مهمترین رکن در پیشگیری و 

کنترل آن می باشد.
وی گفت: شناسایی ناقلین بیماری تاالسمی و 
انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج گامی مهم 
شدید  نوع  به  مبتال  نوزادان  تولد  کاهش  در 

بیماری تاالسمی می باشد.
دانشگاه  غیرواگیر  بیماری های  کارشناس 
علوم پزشکی تربت حیدریه ادامه داد: سالیانه 
حدود 3 هزار زوج متقاضی ازدواج به مراکز 
خدمات هنگام ازدواج تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه مراجعه و از نظر 

بتا تاالسمی غربالگری می شوند.
با  گذشته  سال   10 طی  در  گفت:  صالحی فر 
هنگام  تاالسمی  بتا  غربالگری  برنامه  انجام 
ماهیانه،   فعال  مراقبت  و  شناسایی  و  ازدواج 
تاالسمی  پرخطر  مشکوک  و  ناقل  زوجین 
پوشش  تحت  جمعیت  در  شده  شناسایی 
دانشگاه از ۹8 زوج آزمایش ژنتیک انجام شده 
طی این مدت 22 جنین مینور، سالم و 8 جنین 

ماژور شناسایی شده است.
جامعه  آحاد  آگاهی  ارتقاء  افزود:  وی 
به خصوص جوانان در سنین قبل از ازدواج و 
خانواده های آن ها با تاکید بر نقش آزمایشات 
قبل از ازدواج در شناسایی موارد ناقل سالم 
در  سالم  فرزندان  داشتن  نحوه  و   ) مینور   (
تاثیر زیادی  ناقل سالم بودن زوجین  صورت 
در پیشگیری و کنترل موارد بتا تاالسمی ماژور 

در جامعه دارد.

 2 خط  وتکمیل  اندازی  راه  با  ممدوحی-  بهروز 
تربت  رخ  بخش  در  صدف  صنعتی  آهک  کارخانه 
حیدریه  ضمن افزایش تولید اشتغال های جدید نیز 

بوجود می آید.
خراسان،مدیرعامل  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
در  ماشینی صدف  گچ  و  آهک صنعتی  کارخانجات 
سازمانی  تعامالت  و  ارتباطات  مسئول  که  بازدیدی 
رخ  بخشدار  و  رضوی  قدس  آستان  کیفیت  موسسه 
سال  در  کارخانه  این  افزود:  داشت  کارخانه  این  از 
تن    250 روزان  و  شده  اندازی  راه  و  13۹1تجهیز 
آهک کلسینه تولید که انشاءاهلل با راه اندازی خط دوم 

به ۴00 تن در روز افزایش پیدا مي کند. 
به جهت  کارخانه  این  محصوالت  گفت:  طباطبایی   
کیفیتی که دارا می باشد حتی به کشورهای عمان و 

هندوستان صادر می شود.
وی در مورد میزان اشتغال زایی در این کارخانه نیز 
گفت: در حال حاضر 25 کارگر در دوشیفت دوازده 
با  که  هستند  کار  به  مشغول  کارخانه  این  در  ساعته 

تکمیل خط دوم به 50 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
مسئول ارتباطات و تعامالت سازمانی موسسه کیفیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به ذخایر باال و مرغوبیت 
گچ این کارخانه گفت: باراه اندازی وتکمیل چرخه 
خط 2ظرفیت های فراوانی درمنطقه ایجاد خواهد شد.

اززیرساخت های  اینکه یکی  به  افزود:باتوجه  زمانی 
قدس  هست،آستان  کیفیت  بحث  درتولید  اصلی 
و  کند  می  حمایت  کیفیت  با  ازتولیدات  رضوی 
وظیفه خود میدانیم ودر۴حوزه ارزیابی کیفیت،بهبود 
ازضایعات  فرآوری  کیفی،  تولیدات  وتوانمندسازی 
همراهی  بازاروفروش  حوزه  تولیدی،  های  مجموعه 

وهمکاری نماییم.

بخشدار رخ هم در این بازدید گفت: در حال حاضر 
به لحاظ مسائل و دشوارهای اقتصادی، از تعداد 3۷ 
واحد تولیدی فقط 8 واحد صنعتی در منطقه رخ فعال 
با حمایت و کمک های آستان  امیدواریم  هستند که 
قدس رضوی  این واحدها مجددا به چرخه تولید باز 
اهالی  و  زایی جوانان  اشتغال  زمینه  بتوانند  تا  گردند 

منطقه رخ را فراهم کنند.
صاحبی ضمن تاکید بر ذخایر خوب این کارخانه و 
از  افزود:  آن  ماشینی  گچ  و  صنعتی  آهک  مرغوبیت 
آنجا که آهک صنعتی و گچ ماشینی  صدف در بخش 

مسئوالن  باید  برخورداراست  باالیی  کیفیت  از  رخ 
ذیربط شهرستان تمام تالش خود را برای حمایت از 

چنین واحدهای تولیدی و صنعتی بکار گیرند.
وی گفت:اگر این واحد های تولیدی توسعه پیدا کند 
به طور یقین اشتغال زایی بیشتری در منطقه صورت 

می گیرد.
در این بازدید،مسائل و مشکالت کارخانجات تولیدی 
آهک صنعتی و گچ ماشینی صدف رخ در خصوص 
تامین نقدینگی به منظور توسعه و راه اندازی خط دوم 

تولید مورد بررسی و در دستور کار قرارگرفت. 

تولید ۴۰۰ تن آهک در روز با راه اندازی خط دوم کارخانه آهک صنعتی صدف تربت حیدریه
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خراساننوید  6
خبرخبر 

تصادفات  کاهش  جامع  "طرح  مطالعات 
در جاده های استان" تکمیل شد و کمیسیون 
ایمنی و ترافیک استانداری خراسان رضوی 

اجرای آن را تصویب کرد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از ایرنا،معاون 
و  حمل  و  راهداری  اداره کل  نقل  و  حمل 
نقل جاده ای خراسان رضوی به بارگذاری و 
ثبت اطالعات ترافیکی و تصادفات جاده ای 
در  تاکنون   13۹2 سال  از  رضوی  خراسان 
گفت:  و  کرد  اشاره  جی.آی.اس  الیه های 
طرح جامع کاهش تصادفات بر همین اساس 
تدوین شد تا از این پس مالک عملکرد و 
تعیین شرح وظایف دستگاههای متولی امور 

ترافیکی در خراسان رضوی باشد. 
جواد وحدتی فرد افزود: این طرح جامع در واقع سند 
راهبردی مصوب برای دستگاههای خراسان رضوی به 
منظور کنترل ترافیک، اجرای طرحهای ارتقا ایمنی و 

کاهش سوانح و تصادفات جاده ای است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره کل  معاون    
خراسان رضوی ادامه داد: حاصل طرح جامع کاهش 
پااین مطالعات  از  استان پس  این  تصادفات جاده ای 
و تصویب آن در معاونت عمرانی استانداری خراسان 

رضوی متناسب با تخصیص بودجه اجرایی می شود.
وی در تشریح نحوه عملکرد این طرح ادامه داد: بر 
زمان  و  مکان  مانند  اطالعاتی  هم اکنون  اساس  این 
وقوع رویدادهای ترافیکی خراسان رضوی در سطوح 

مختلف جی.آی.اس بارگذاری شده است. 

این  از  استفاده  با  کارشناسان  گفت:  وحدتی فرد 
ذیربط  دستگاههای  عملکرد  اساس  بر  و  اطالعات 
وظایف نهادهای امدادی و ترافیکی را تدوین می کنند.

دستگاههای  پس  این  از  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
همچون پلیس راه، راهداری و نهادهای امداد و نجات 
مسیر  در  تصادفات  وقوع  نحوه  و  زمان  به  توجه  با 
جاده مشهد - چناران وضعیت حضور و فعالیت خود 

را در طول این جاده برنامه ریزی می کنند.
و  حمل  و  راهداری  اداره کل  نقل  و  حمل  معاون 
فوت  موارد  داد:  ادامه  جاده ای خراسان رضوی  نقل 
شهروندان خراسانی در تصادفات جاده ای این استان 

ظرف سه سال اخیر رو به کاهش رفته است.
کاهش  جامع  طرح  شدن  اجرایی  با  اینک  گفت:  وی 
تصادفات جاده ای در خراسان رضوی می توان روند کاهش 
با  استان  سطح  در  را  آن  قربانیان  شمار  و  سوانح  اینگونه 

شدت و تاثیری بیشتری پیگیری کرد.  

"برنامه جامع عملیاتی کاهش تصادفات 
هدف  با  رضوی"  خراسان  جاده ای 
رانندگی  سوانح  کاهش  و  ایمنی  ارتقای 
و  آموزش  قانون،  "اعمال  محورهای  با 
بهینه سازی راهها و محیط  فرهنگ سازی، 
مدیریت  سامانه  راه اندازی  آنها،  اطراف 
خودروهای  و  پزشکی  فوریتهای  ایمنی، 
ایمن تر" تدوین شده تا به کاهش ساالنه 
10 درصد تلفات ناشی از تصادفات در 

مسیرهای جاده ای این استان انجامد.
تصادفات  از  ناشی  انسانی  تلفات 
ظرف  رضوی  خراسان  در  جاده ای 
هشت ماه منتهی با ابتدای آذر پارسال 
نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 31.8 درصد کاهش 
یافت. ظرف نیمه نخست پارسال 32۷ نفر در حوادث 
خودرویی جاده های بین شهری و روستایی این استان 
جان باختند که معادل 5.۶ درصد از مجموع تلفات 

جاده ای در سطح کشور بوده است.  
1۴۷ نقطه در طول راههای خراسان رضوی تا پارسال 
به عنوان نقاط "پرتصادف و دارای تصادف" شناسایی 
و  رفع  اولویت  در  آن  پرتصادف  نقطه   ۶0 که  شد 
اصالح قرار گرفته بود. 53 نقطه از این تعداد ظرف 
پارسال در مسیر جاده های این استان ایمن سازی شد. 
خراسان رضوی با پنج هزار و 200 کیلومتر راه آسفالته 
اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶00 کیلومتر راه آسفالته 
روستایی و هفت هزار و ۷۶0 کیلومتر راه غیر آسفالته 

در جایگاه دوم کشور از نظر طول راهها قرار دارد.

طرح جامع کاهش تصادفات جاده ای خراسان رضوی اجرایی می شود
افتتاح دومین خوابگاه دانشجویی پسران 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

در  دانشجو  پسران  خوابگاه  دومین 
حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه 

تجهیز و راه اندازی شد.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگو 
با خبرنگار ایرنا افزود: دومین خوابگاه 
پسران دانشجو با هزینه ای بالغ بر سه 
و  تجهیز  ریال  میلیون   ۷00 و  میلیارد 

راه اندازی شد.
با اشاره به این که  دکتر محمد قربانی 
همواره  دانشجویان  رفاهی  مسئله 
یکی از اولویت های اصلی این حوزه 
نظرسنجی  به  توجه  با  گفت:  می باشد 
افزایش  با  و  دانشجو  پسران  از سوی 
ساالنه تعداد دانشجویان و با توجه به 
پیگیری های به عمل آمده، این خوابگاه 
و  تجهیز  نفر   150 از  بیش  ظرفیت  با 

راه اندازی شد.
اسکان  یکپارچه سازی  داد:  ادامه   وی 
دختران دانشجو با تجهیز دومین طبقه 
)س(،  فاطمه  حضرت  خوابگاه  از 
پسران  خوابگاه های  ظرفیت  افزایش 
راه اندازی دومین  و  تجهیز  با  دانشجو 
خوابگاه و راه اندازی سالن اختصاصی 
فاطمه  حضرت  خوابگاه  در  ورزشی 
صنفی  پروژه های  مهمترین  )س( 
رفاهی در دوران اپیدمی کرونا بود که 
دانشگاه  مجموعه  کوشش  و  توکل  با 
بویژه مساعدت های معاونت فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشت و از سوی 
دیگر حمایت های ریاست دانشگاه ما 
را در رسیدن به این اهداف یاری کرد.

دانشجویی  تجمع  و  خودروی  رژه 
در تربت حیدریه علیه رژیم اسرائیل 

به مناسبت روز قدس، جمعی از شهروندان 
تجمع  نیز  و  رژه خودوی  با  تربت حیدریه 
دانشجویی انزجار شان را از رژیم اشغالگر 

قدس اعالم کردند.
از  جمعی  خراسان،  نوید  گزارش  به 
حرکت  به  با  حیدریه  تربت  شهروندان 
نقلیه  وسایط  و  خودروها  درآوردن 
اعالم  قدس  اشغالگر  رژیم  از  موتوریشان 

انزجار نمودند.
همچنین جمعی از دانشجویان تربت حیدریه 
زدن  آتش  و  پالکارد  داشتن  دست  در  با 
مقابل  در  صهیونیستی  غاصب  رژیم  پرچم 
دانشگاه خود حمایت شان را از ملت مظلوم 

فلسطین اعالم کردند.
مورد  این  در  تربت حیدریه  دانشگاه  رییس 
گفت: اهمیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
و مبارزه با استکبار بر کسی پوشیده نیست 
و همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
لذا  دید  نخواهد  را  آینده  سال   25 اسرئیل 
همه ما و آحاد جامعه باید در مسیر حمایت 
از ملت مظلوم فلسطین  حرکت کرده و از 

حقانیت آنان دفاع کنیم.
سال  هر  ما  افزود:  فتحی  محمدحسن  دکتر 
حضور  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  در 
داشتیم اما امسال و سال قبل به دلیل شیوع 
سطح  در  حضوری  مراسم  کرونا  ویروس 
به  دانشجوبان   از  تعدادی  و  نداشتیم  شهر 
را  اسرائیل غاصب  پرچم  شکل خودجوش 
دفاع  و  کشیده  آتش  به  دانشگاه  مقابل  در 
خود از ملت مظلوم فلسطین را اعالم کردند.

روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه رمضان 
است که امام خمینی در سال 1358 شمسی 
آن را برای حمایت از مردم فلسطین اعالم 
برای  خواستند  جهان  مسلمانان  از  و  کرده 
و  صهیونیستی  رژیم  دست  کردن  کوتاه 

پشتیبانان آن به هم بپیوندند.

بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1400 / سال هجدهم / شماره 354
بازتاب

برداشت گل محمدی از گلستان های 
تربت  حیدریه آغاز شد

برداشت گل محمدی به صورت تر و غنچه از 
سطح بیش از ۶0 هکتار از گلستان های تربت 

حیدریه آغاز شد.
به گزارش نوید خراسان،مدیر جهاد کشاورزی 
میانگین  که   نکته  این  ذکر  با  حیدریه  تربت  
کیلوگرم  هزار   2 هکتار   هر  در  عملکرد  
طور  به  امسال  می رود  انتظار  افزود:  است 
میانگین 120 تن گل از سطح گلستان های این 

شهرستان برداشت شود.
حسین محمدی گفت: گل های به دست آمده، 
در 2 مرکز فرآوری گیاهان دارویی شهرستان 
به گالب تبدیل و بخشی نیز به صورت گلبرگ 

و غنچه خشک در بازار عرضه می شود.  
ادامه  حیدریه  تربت   کشاورزی  جهاد  مدیر 
و دهستان  بایگ  داد: بخش های کدکن، رخ، 
باالوالیت از بخش مرکزی شهرستان به لحاظ 
کیفیت آب و خاک، دارای اقلیم مناسبی برای 

توسعه گل محمدی هستند.

سالمت  مدافع  شهدای  فوتبال  مسابقات 
تربت حیدریه برترین های خود را شناخت

مسابقات فوتبال جام رمضان » یادواره شهدای 
با  روستای سیوکی« و شهدای مدافع سالمت 

معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد. 
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی 
خبرنگار  با  گفتگو  در  حیدریه  تربت  محلی 
تیم   ۶ مسابقات  این  در  افزود:  خراسان  نوید 
شهید  حیدری،  شهید  پریشانی،  شهید  فوتبال 
دانشور  شهید  پور،  ابراهیم  شهید  صحرانورد، 
و شهید صنعتی شرکت داشتند که همزمان با 
شروع ماه مبارک رمضان در روستای سیوکی 
را  خود  های  رقابت  شهرستان  مرکزی  بخش 

بصورت دوره ای آغاز کردند.
نام  به  مسابقات  این  گفت:  زاده  حسین  علی 
و  سیوکی  روستای  شهدای  یاد  گرامیداشت 
شهدای مدافع سالمت برگزار شد که پس از 
حیدری  شهید  تیم  نهایت  در  رقابت  دوهفته 
توانست مقام نخست را کسب کند، تیم شهید 
شهید  تیم  و  ایستاد  دوم  جای  در  صحرانورد 
ابراهیم پور جایگاه سوم را به خود اختصاص 

داد. 

حیدریه  تربت  برداران  وزنه  دعوت 
به اردوی انتخابی تیم ملی

با اعالم فدراسیون وزنه برداری دو وزنه بردار 
تربت حیدریه به مرحله نخست اردوی آماده 

سازی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند. 
رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه در 
گفتگو با خبرنگار نوید خراسان افزود: محراب 
عباس  و  گرم  کیلو   55 وزن  در  جوانشیری 
شجاعی در وزن ۶1 کیلو گرم دو وزنه بردار 
این شهرستان هستند که به اردوی انتخابی تیم 

ملی راه یافتند.
رضایی گفت: این دو ورزشکار تربتی به همراه 
سیدیان ورزشکار مشهدی سه نماینده خراسان 
رضوی هستند که پس از کسب عنوان قهرمانی 
ثبت حد  و  گذشته  سال  استانی  مسابقات  در 
جاری،  سال  گیری  رکورد  در  الزم  نصاب 
مرحله  به  برداری  وزنه  فدارسیون  اعالم  با 
نخست اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی 

نوجوانان دعوت شدند. 
وی ادامه داد:این اردو از هجدهم اردیبهشت 
ماه بمدت یک هفته در تهران برگزار می شود 
و در ادامه نیز پس از طی دو مرحله اردو، با 
نظر کمیته فنی فدارسیون منتخبین به مسابقات 
مهر  که  آسیا  نوجوانان  برداری  وزنه  قهرمانی 
ماه جاری در ازبکستان برگزار می شود اعزام 

خواهند شد.

در شهرستانهای  دام  با ساخت ۶ کشتارگاه صنعتی 
کالت، درگز، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان، سرخس 
و 2 کشتارگاه در فریمان شمار کشتارگاههای صنعتی 

دام در خراسان رضوی به 12 مورد می رسد.
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ساماندهی  کارگاه  نشست  در  یکشنبه  روز  رضوی 
افزود:  مشهد  در  خراسان رضوی  دام  کشتارگاههای 
هم اینک شهرستانهای نیشابور، مشهد، فریمان و تربت 
امسال  و  هستند  دام  صنعتی  کشتارگاه  دارای  جام 
جاده  در  مشهد  شهر  شمال  و  درگز  کشتارگاه های 

کالت نیز به بهره برداری کامل می رسد.
 3۶ اینک  هم  گفت:  میرجعفریان  الدین  کمال  سید 
وجود  رضوی  خراسان  در  دام  سنتی  کشتارگاه 
به کشتارگاههای  آنها  تبدیل  استان  دارد که سیاست 
شدن  تعطیل  و  منطقه ای  به صورت  پیشرفته  صنعتی 
کشتارگاههای سنتی است که در این راستا باید هشت 
کشتارگاه  صنعتی تا پایان سال 1۴01 به بهره برداری 

کامل رسیده باشد.
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دام  بارانداز  حیدریه  تربت  شهرستان  گفت:  رضوی 
در خراسان رضوی است و کشتارگاه صنعتی ندارد از 
این رو مقرر شد فرمانداری آن شهرستان سرمایه گذار 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه را 
معرفی کند و تسهیالت الزم در اختیار وی قرار دهد 
شهرستان  این  در  ماه   ۶ ظرف  صنعتی  کشتارگاه  تا 

ساخته شود و به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: برای ساخت دومین کشتارگاه صنعتی 

برای سرمایه گذاری  مقرر شد مجوز  فریمان  دام در 
این  تا  شود  داده  زمینه  این  در  خصوصی  بخش 
کشتارگاه ساخته و تا یک سال آینده به بهره برداری 

برسد.
میرجعفریان افزود: به خاطر ماهیت توریستی شهرستان 
طرقبه - شاندیز و وجود استراحتگاهها و رستورانهای 
مختلف، میزان کشتار دام در آن زیاد است و دام این 
از  و  شهرستان در 2 کشتارگاه سنتی کشتار می شود 
سوی دیگر شهرستان گلبهار در جوار طرقبه - شاندیز 

نیز کشتارگاه سنتی یا صنعتی ندارد.
با محوریت  است  مقرر  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
بخش  سرمایه گذار  هفته   2 چناران، ظرف  فرمانداری 

خصوصی به منظور ایجاد کشتارگاه در غرب مشهد و 
پاسخگویی به نیاز 2 شهرستان گلبهار و طرقبه شاندیز 

معرفی شود تا زمینه ایجاد آن فراهم شود.
تقاضای  هم  زبرخان  فرمانداری  افزود:  میرجعفریان 
را دارد و  این شهرستان  ایجاد کشتارگاه صنعتی در 
است  فعال  درزبرخان  سنتی  کشتارگاه  سه  اینک  هم 
شهرستان،  این  بودن  پذیر  گردشگر  به  توجه  با  اما 
ایجاد کشتارگاه صنعتی وجود دارد که مقرر  به  نیاز 
شد فرمانداری طرح توجیهی – اقتصادی برای ایجاد 
این کشتارگاه را تهیه کند تا در کارگروه ساماندهی 

کشتارگاههای استان بررسی شود و به نتیجه برسد.

احداث هشت کشتارگاه صنعتی جدید در خراسان رضوی

پیش بینی  محمدی  گل  برداشت  عملیات  آغاز  به 
امسال سه هزار و ۷00 تن گل محمدی در  می شود 

خراسان رضوی برداشت شود.
جهاد  باغبانی  خراسان،مدیرامور  نوید  گزارش  به 
کشاورزی خراسان رضوی با اعالم این خبر افزود:این 

میزان نسبت به برداشت پارسال 300 تن افزایش دارد 
امسال  تولیدی  محمدی  گل  ارزش  ترتیب  این  به  و 
استان افزون بر ۶00 میلیارد ریال تخمین زده می شود.

میری گفت: این استان با دارا بودن هزار و ۷00 هکتار 
سطح زیر کشت گل محمدی دارای رتبه پنجم کشور 

در این زمینه است.
هر  در  محمدی  گل  عملکرد  میانگین  داد:  ادامه  وی 
هکتار 2 کیلو و 1۷0 گرم است و کاشت و برداشت 
آن در استان در طول دوره برای بیش از 25 هزار نفر 

اشتغال ایجاد می کند.
میری گفت: ۷0 درصد محصول تولیدی گل محمدی 
در استان برای تهیه گالب و اسانس، حدود 10 درصد 
به  بقیه  و  صادرات  برای  خشک  غنچه  صورت  به 
صورت گلبرگ خشک برای تهیه مربا و سایر مصارف 

خوراکی استفاده می شود.
وی افزود: شهرستان های تایباد با 3۷0 هکتار، مشهد 
با 1۹5 هکتار و زاوه با 1۴0 هکتار به ترتیب دارای 
استان  در  محمدی  گل  زیرکشت  سطح  بیشترین 

خراسان رضوی هستند.
باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی  امور  مدیر 
با بیان اینکه برداشت این گیاه نیروی کار بسیار نیاز 
هم  گذشته  از  که  مشکالتی  از  یکی  داد:  ادامه  دارد 
وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد این است که در 
فصل برداشت این گل، نیروی کار بسیار کم است و 
به خصوص با شیوع ویروس کرونا نیز تعداد کارگران 

کاهش پیدا کرده است.

پیش بینی برداشت۳۷۰۰ تن گل محمدی در خراسان رضوی
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شش اثر فرهنگی تاریخی
 شهرستان زاوه ثبت ملی شد

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  ابالغ  با 
صنایع دستی به استاندار خراسان رضوی شش 
اثر فرهنگی تاریخی شهرستان زاوه ثبت ملی 

شد
روابط  از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
عمومی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی، مسئول دفتر ثبت 
و حرائم آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، 
رضوی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
تاریخی  فرهنگی-  محوطه  »سه  افزود: 
شهرستان زاوه موسوم به گور پایین فیروزآباد 
سرخی  سرو  درخت  تپه   ،33305 شماره  به 
شماره  به  زمان آباد  تپه  و   333۴2 شماره  به 
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در   333۴1

رسید.«
تاریخی  بنای  بقایای  گفت:  طغرایی  محمود 
به  تپه سنجدک  به شماره 2۷۷،  آسباد پطرو  
کاریزک ناگهانی  سراوبند  تپه  و   2۶۷ شماره 
در  قانونی  تشریفات  از  پس  به شماره 2۷۶  
فهرست آثار واجد ارزش تاریخی-فرهنگی به 

ثبت رسید.
وی ادامه داد: این آثار ثبتی مربوط به دوران 
برابر  میانی اسالمی است و  تا قرون  ساسانی 
تحت  فوق  تاریخی  آثار  وزیر،  ابالغ  متن 
و  است  وزارتخانه  این  نظارت  و  حفاظت 
عملیاتی  و  اقدام  یا  تصرف  و  دخل  هرگونه 
آن شود  هویت  تغییر  یا  تخریب  به  منجر  که 
پنجم  کتاب  از   5۶۹ لغایت   558 مواد  برابر 
و  تعزیرات  اسالمی،  مجازات های  قانون 
مجازات های بازدارنده جرم محسوب می شود 
و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد 
شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و 

نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

مسووالن  پیگیری  با  گفت:  خواف  فرماندار 
برای  ریال  میلیارد  هزار   30 مربوط 
سرعت بخشی به طرح تکمیل محور چهاربانده 
در  حیدریه  تربت  به  شهرستان  این  سنگان 

روزهای آینده اختصاص می یابد.
سنجرانی  خراسان،حسین  نوید  گزارش  به 
و  خواف  مردم  نماینده  پیگیری  با  افزود: 
قرار  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشتخوار 
است 30 هزار میلیارد ریال برای شتاب دادن 
که  شود  گرفته  نظر  در  طرح  این  اجرای  به 
نامه  تفاهم  و  است  شده  انجام  آن  مقدمات 
و  شهرسازی  و  راه  های  وزارتخانه  بین  ای 

صنعت، معدن و تجارت منعقد می شود.
این  از  ریال  میلیارد  هزار   15 داد:  ادامه  وی 

میلیارد  هزار   15 و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  مبلغ 
ریال هم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
می  هزینه  حیدریه  تربت  به  خواف  سنگان  محور  تکمیل 

شود.
فرماندار خواف گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال 
13۹8 آغاز شده که به دلیل پاره ای مشکالت برای مدتی 
معوق ماند و با پیگیریهای انجام شده قطعه های یک و 10 
قطعه  و  است  انجام  در حال  و  آغاز شد  از سال گذشته 
سه آن از خواف تا سالمی تکمیل شده و با اختصاص 30 
فوق سرعت  اجرای طرح  روند  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار 

می گیرد.
از جمله  وی گفت: محور مواصالتی شهرستان خواف و 
برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  حیدریه  تربت  به  خواف 
نیست و بخش اعظم آن دوطرفه است که به دلیل حجم 
زیادی  مشکالت  ای  جاده  حوادث  و  نقلیه  وسائل  تردد 
برای مردم ایجاد کرده است و سرعت دادن به روند تکمیل 

این طرح از مطالبات اصلی مردم است.
ایفای  راستای  در  معدنی  شرکتهای  گفت:  سنجرانی 
فرهنگی،  طرحهای  اجرای  در  خود  اجتماعی  مسوولیت 

آموزشی و محرومیت زدایی در شهرستان خواف، مشارکت 
فعالی دارند و تقسیم کار بین آنها صورت گرفته است.

فرماندار خواف گفت: ساخت و تکمیل 30 واحد آموزشی 
در این شهرستان از 2 سال گذشته توسط شرکتهای معدنی 
 1۷ تعداد  این  از  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  سنگان 
واحد به بهره برداری رسیده و 13 مدرسه هم با پیشرفت 
فیزیکی 20 تا ۹0 درصدی در دست اجرا است و شرکت 
تجهیزات  تامین  برای  ریال  میلیارد  پنج  هم  پارسیان  اپال 
پزشکی و تکمیل پانسیون پزشکان متخصص این شهرستان 

اختصاص داده است.
وی با اشاره به اشتغال به کار 15 هزار نفر نیرو در شرکتهای 
محدود  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  خواف  سنگان  معدنی 
نیروی مورد نیاز این شرکتها، باید از ظرفیت دیگر بخشها 
برای اشتغال نیروهای متخصص شهرستان بهره گرفته شود 
و مسووالن ذیربط باید بیشتر به وظایف خود در این زمینه 

عمل کنند.
 13.۹ از  خواف  شهرستان  بیکاری  شاخص  افزود:  وی 
کاهش  درصد   10 از  کمتر  به  اکنون   13۹5 سال  درصد 

یافته است.

مجتمع سنگ  آهن سنگان خواف در استان 
خراسان رضوی با ذخیره یک میلیارد تن 
یکی از 10 معدن بزرگ سنگ آهن جهان 
تولید  برای  اولیه  خوراک  تامین کننده  و 
1۷.5 میلیون تن کنسانتره، 15 میلیون تن 
در  آهن  سنگ   تن  میلیون  پنج  و  گندله 

ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با 30 درصد 
به  وسعتی  در  کشور  آهن  سنگ  ذخایر 
 10 عرض  و  کیلومتر   22 تقریبی  طول 
کیلومتر در 300 کیلومتری جنوب شرقی 
مشهد، ۴0 کیلومتری جنوب شرقی خواف 
و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در 
مرز  نزدیک  و  رضوی  خراسان  استان 

افغانستان قرار دارد.  
از جمله ویژگی های بارز معادن سنگ آهن سنگان خواف 
امکان فعالیت های معدنکاری در 12 ماه سال، وجود ماده 
کاهش  و  استخراج  هزینه های  کاهش  و  در سطح  معدنی 
هزینه های معدنکاری و نیز وجود عناصر نادر خاکی است 
و مشارکت بخش های دولتی و سازمان توسعه و نوسازی 
صنایع و معادن ایران )ایمیدرو( و مجموعه اپال پارسیان 
و تعدادی دیگر از شرکت های بزرگ معدنی این مجتع را 
به الگوی موفق سرمایه گذاری و نمونه بسیار خوبی برای 

سایر نقاط کشور تبدیل کرده است.
دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان از دو مسیر 
مشهد،  و  سنگان  خواف،  تربت حیدریه،  مشهد،  آسفالته 
و  بوده  پذیر  امکان  سنگان  و  تایباد  تربت جام،  فریمان، 
معادن سنگ آهن سنگان در 18 کیلومتری سنگان از طریق 
در  تایباد  و  خواف  سنگان،  با  آسفالته  اختصاصی  جاده 
ارتباط است و خط آهن سراسری که از تربت حیدریه به 
سوی هرات در افغانستان در حال احداث است از جنوب 

سایت معدن سنگان عبور می کند.

اختصاص۳۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل محور چهاربانده خواف-تربت حیدریه 
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دوازده کیلومتر دیگر از 
مسیر مهنه - گناباد دوبانده شد

اجرای طرح دوبانده کردن مسیر  مرحله دوم 
بر  افزون  اعتباری  با  گناباد   – مهنه  ارتباطی 

500 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مه والت در گفت و گو با خبرنگار نوید تربت 
به طول 25 کیلومتر در سه  این طرح  افزود: 
به  مرحله اجرایی شده که مرحله نخست آن 
با هزینه  طول 10 کیلومتر در شهریور 13۹8 
بهره برداری  به  ریال  میلیارد   200 بر  بالغ  ای 
رسید و پس از آن در سال 13۹۹ مرحله دوم 
آن آغاز شد که این فاز نیز به طول 12 کیلومتر 
با نصب 30 دستگاه پل از محل اعتبارات ملی 

اجرا و آماده بهره برداری شد.
محمود کبیر گفت: مرحله سوم و پایانی این 
طرح شامل سه کیلومتر باقی مانده آن نیز بنا به 
تعهد پیمانکار، تا تیرماه امسال تکمیل می شود 
به  مه والت  پروژه در حوزه شهرستان  این  تا 
طور کامل به بهره برداری برسد و با این کار، 
 – مهنه   – تربت حیدریه   – باغچه  محور  کل 
طرفه  یک  و  دوبانده  کامل  به صورت  گناباد 

می شود.

وزارت صمت ۷۵۰ میلیارد ریال در خواف 
و رشتخوار سرمایه گذاری می کند

در  رشتخوار  و  خواف  شهرستان های  نماینده 
پیگیری های  با  گفت:  اسالمی  مجلس شورای 
انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منطقه  عمرانی  حوزه  در  ریال  میلیارد   ۷50

خواف و رشتخوار سرمایه گذاری می کند.
حجت االسالم علی اکبر احمدپور فدکی اظهار 
به  نیز  هایی  طرح  خصوص  این  در  داشت: 
توسط وزارت صمت مطرح شده  شکل خام 
که مورد قبول ما نیست و اعالم کرده ایم این 
قرار  مختلف  نهادهای  اختیار  در  باید  اعتبار 
و  شده  ارزیابی  ها  برنامه  و  ها  طرح  و  گیرد 
مشخص شود چه طرحی در رشتخوار و چه 

طرحی در خواف قابل اجرا است.
بیان  مجلس  در  رشتخوار  و  خواف  نماینده 
کرد: باید براساس شرایط و موقعیت و ظرفیت 
اندازه خودش  به  منطقه  هر  به  مختلف،  های 

بودجه تعلق گیرد.
میلیارد تومان  این ۷5  احمدپور فدکی گفت: 
اعتبار باید با حضور مسووالن شهرستان های 
یکدیگر،   با  همفکری  و  رشتخوار  و  خواف 
برای اجرای طرح  های مختلف در 2 شهرستان 

هزینه شود.
بانده شدن جاده سنگان -  افزود: بحث 2  وی 
تربت حیدریه مدت ها متوقف بود که با پیگیری 
عملیات  اکنون  مشهد  و  تهران  در  متعدد  های 
این  در  و  است  شده  سرگرفته  از  آن  اجرایی 
خصوص به دنبال این هستیم تا تفاهم نامه ای 
بین وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی 

منعقد شود و اقدامی اصولی انجام شود.
وی اظهار کرد: با تالش های انجام شده قرار 
به  محروم  مناطق  عنوان  به  ای  بودجه  است 
اختصاص  رشتخوار  و  های خواف  شهرستان 
یابد که بر اساس اعالم رییس مجلس شورای 
اسالمی ۶0 میلیار تومان به طرح ها و برنامه 
های عمرانی خواف و رشتخوار اختصاص می 
عادی  های  بودجه  از  غیر  بودجه  این  و  یابد 
توسعه  برای  بزرگی  اقدام  آن  تحقق  و  است 

این منطقه خواهد بود.

مناطق

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
در  شریفی  تاریخی  خانه  ملی  ثبت  از  رضوی  خراسان 

شهرستان رشتخوار خبر داد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
با اعالم این خبر افزود: با توجه به کتیبه سردر ورودی، این 
خانه در سال 128۹ هجری شمسی توسط کاظم خان قرایی 

برادر حاجی خان یاور ساخته شده است.
تاریخی  خانه  تسمیه  وجه  و  درباره  مکرمی فر  ابوالفضل 
هجری   13۴3 سال  در  تاریخی  خانه  این  گفت:  شریفی 
شمسی توسط نوروز شریفی از فرزندان و ورثه کاظم خان 
زهرا  بانو  و  قرایی  کاظمی  محمدکاظم  نام های  به  قرایی 
خزاعی خریداری شده است، به همین دلیل در بین اهالی 

منطقه به خانه تاریخی شریفی معروف شده است.
میراث فرهنگی،  کل  اداره  تاریخی  آثار  ثبت   دفتر  مسئول 
درباره  نیز  رضوی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
مشخصات این اثر گفت: این خانه تاریخی تقریبًا مستطیلی 
دارای  و  شده  ساخته  شمالی – جنوبی  جهت  در  و  شکل 
و  اعیان  مترمربع   ۶5۶ که  است  مساحت  مترمربع   11۴0

عرصه آن ۴8۴ مترمربع است.
محمود طغرایی افزود: خانه شریفی برخالف خانه تاریخی 
قرایی تنها در دو ضلع شمالی و جنوبی فضاهایی جهت 
ضلع  دو  در  و  شده  ساخته  پخت و پز  و  انباری  سکونت، 
غربی و شرقی آن هیچ فضایی دیده نمی شود و فقط با طاق 

نماهای هاللی تزئین شده است.
وی ادامه داد: ضلع شمالی با ۶ اتاق در واقع بخش زمستان 
نشین خانه است و دارای شومینه هایی با گچ بری های زیبا 
و سنگ های حجاری شده با نقوش گیاهی و حیوانی است، 

که در حال حاضر این قسمت مسکونی است.
طغرائی اظهار کرد: در ضلع جنوبی ۷ اتاق با چند در و 
پنچره قرار دارد که بیشتر در فصل تابستان مورد استفاده 
قرار می گرفته و  برخالف خانه قرایی ایوان ستون دار این 

و  دارد  قرار  جنوبی  ضلع  در  بنا 
دارای ایوانی با 5 ستون که فاصله 
هر ستون 3/30 سانتی متر و عرض 
راهرو 1.5 متر است در این بخش 
برای  متر  یک  عرض  به  درب   8
دسترسی به اتاق های نشیمن قرار 

گرفته است.
طغرائی ادامه داد: البته ستون ها و 
سقف آن تخریب شده و در حال 
کناری  ستون های  نیم  تنها  حاضر 

آن باقی مانده است.
مسئول دفتر ثبت  آثار تاریخی اداره 
گردشگری  میراث فرهنگی،  کل 
رضوی  خراسان  صنایع دستی  و 
هم چون  جنوبی  ضلع  در  گفت: 

خانه تاریخی قرایی 3 بادگیر وجود دارد که بادگیر مرکزی 
نسبت به دو بادگیر دیگر بزرگتر و در مقابل آن روشنک یا 
برای روشنایی شاه نشین ضلع جنوبی ساخته  کاله فرنگی 
شده است، در فضای زیر روشنک، حوض سنگی و دایره 
شکلی با قطر 2 متر وجود دارد که عبور جریان باد از روی 
این  افتادن هوای سرد و مطبوعی در  به جریان  باعث  آن 

قسمت شده است.
طریق  از  شریفی  خانه  به  دسترسی  مسیر  افزود:  طغرائی 
کوچه امام خمینی 8 و پس از عبور از ساباط به یک هشتی 
منتهی می شود که در سمت چپ آن خانه شریفی و در دو 
سمت دیگر خانه تاریخی قرایی و خانه بیرانوند قرار گرفته 
اند، پس از ورود و عبور از یک ساباط وارد حیاط می شود.

نقوش  با  به طرز زیبایی  بنا  افزود: سر درب ورودی  وی 
آن  فوقانی  قسمت  در  و  بری شده  گیاهی گچ  و  هندسی 
استفاده شده  نیز  آجری  تزئینات  از  بر کاشی کاری  عالوه 
است و در دو طرف سر درب نیز  نقش الهه آناهیتا یا همان 

الهه آب نیز دیده می شود.

میراث فرهنگی،  کل  اداره  تاریخی  آثار  ثبت   دفتر  مسئول 
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
در ورودی دولنگه و چوبی است و در هر لنگه کوبه هایی 
قرار دارد که زن ها حلقه هایی که صدای زیری داشت را 
که  را  مردها کوبه چکشی شکل  و  در می آورند  به صدا 

صدای بم داشت.
بنا  این  در  رفته  کار  به  مصالح  مهم ترین  گفت:  طغرائی 
خشت خام و آجر 20 × 20 سانتیمتری و گل است که با 

آجر نماسازی شده است.
وی درباره ویژگي هاي خاص اثر گفت: ویژگي بارزی که 
خانه تاریخی شریفی را از بناهای اطراف متمایز می سازد، 
سبک معماری و ضلع جنوبی آن است که فضای داخل 
بادگیرها  و  حوض  همان  با  تغییری  هیچ گونه  بدون  آن 
پابرجاست، همچنین قرار گرفتن آن در جنب خانه تاریخی 

قرایی نیز به اهمیت آن افزوده است.
طغرائی افزود: ثبت این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی 
و صنایع  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  از سوی  ایران 

دستی به استاندار خراسان رضوی ابالغ شده است.

ثبت خانه تاریخی شریفی رشتخوار در فهرست آثار ملی ایران 

نیازمند  خواف  در  آب  کمبود  رفع 
هزار میلیارد ریال است

رضوی  خراسان  استان  در  خواف  فرماندار 
این  در  آب  کمبود  معضل  کاهش  گفت: 
ریال  میلیارد   ۷0 و  هزار  نیازمند  شهرستان 
کنار  در  منظور  این  برای  و  است  اعتبار 
نیز  خیران  ظرفیت  از  باید  دولتی  اعتبارات 

استفاده شود.
از  بهره گیری  با  افزود:  سنجرانی  حسین  
شده  انجام  پیگیریهای  و  خیران  ظرفیتهای 
مجوز حفر سه حلقه چاه در شهر مرزی خواف 
دریافت  شد که 2 حلقه چاه وارد مدار شده و 

در حال تجهیز است.
مناطق  در  خصوص  به  آب  رفت  هدر  وی 
و  مجاز  غیر  انشعاب های  وجود  روستایی، 
مشکالت  از  را  آب  انتقال  فرسودگی خطوط 
رفت  هدر  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  بخش  این 
مشکالت  این  روستاها  در  آب  درصدی   50
نیازمند تخصیص  افزایش داده که رفع آن  را 

اعتبار است.
فرماندار خواف با اشاره به جدی بودن خطر 
بحران و کمبود آب در این  شهرستان گفت: 
بیشترین کمبود به ترتیب اولویت در بخشهای 
آب شرب، دامپروری و کشاورزی است که در 
صورت رعایت نکردن صرفه جویی یا الگوی 

مصرف آب این معضل افزایش می یابد.
بیان اینکه با توجه به کاهش بارندگی  با  وی 
تابستان  فصل  در  آب  کمبود  هوا  گرمای  و 
در  بارشها  میزان  افزود:  یابد  می  افزایش 
میلیمتر   2۶0 گذشته  زراعی  سال  طی  خواف 
بود که این میزان  در سال زارعی جاری  به 
اقلیم  به  عنایت  با  و  یافته  کاهش  میلیمتر   ۷۴
تداوم خشکسالی  بیابانی شهرستان،  و  خشک 

شرایط را برای تامین آب سخت کرده است.
فعال  معدنی  شرکتهای  داد:  ادامه  سنجرانی 
جویی  صرفه  برای  خواف  سنگان  مجتمع  در 
یا  فیلتراسیون  طرح  اجرای  آب   مصرف  در 

بازچرخانی آب را در دست اجرا دارند.
و  وراب  خواجه،  روستاهای  در  گفت:  وی 
گرازی خواف با اجرای حدود هشت کیلومتر 
مشکل  ریال  میلیارد   20 هزینه  با  انتقال  خط 

کمبود آب رفع شده است.
رزداب  روستای  در  افزود:  خواف  فرماندار 
نفر   800 همت  با  اخیر  سیالب  از  پس  نیز 
فاضالب،  و  آب  اداره  مشارکت  و  مردم  از 
بتنی  مخزن  و  اصالح  انتقال  خط  کیلومتر   ۶
روستاهای  در  و  شد  احداث  مترمکعبی   500
هزارخوشه و خلط آباد که از سالهای گذشته 
با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می کردند 
با مشارکت بنیاد نیکوکاری ابراهیمی، اصالح 
انجام   به  کیلومتر   ۴.۶ طول  به  انتقال  خطوط 
بهره  سالم  شرب  آب  از  روستاییان  و  رسیده 

مند شدند.

خواف

رشتخوار 

آفرینی  کار  و  نیکوکاری  مرکز  دو   - ممدوحی  بهروز 
وتوانمندسازی در روستای اسدآباد و نسر از توابع بخش 

رخ  تربت حیدریه افتتاح شد.
  رئیس  کمیته امداد امام خمینی )ره( تربت حیدریه در 
حاشیه مراسم  افتتاح این دو مرکز در گفتگو با خبرنگار 
نیکوکاری  مراکز  این  افتتاح  از  هدف  افزود:  تربت  نوید 
احسان  فرهنگ  توزیع  توسعه  و  نهادینه سازی  هم افزایی، 
به ویژه خیران در  بین آحاد مختلف جامعه  نیکوکاری  و 

راستای حل مشکالت جامعه هدف است.
و  توانمندی  از  استفاده  گفت:  زاده   عبداله  سعید  سید 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل خیران در کنار کمک های مادی 
و معنوی کمیته امداد می تواند گام مثبتی در نیل به خدمت، 
تسهیل و تسریع در رفع مشکالت وآسیب های اجتماعی و 

خاص محرومان و نیازمندان شود.
رئیس  کمیته امداد امام خمینی )ره( تربت حیدریه با تأکید 
بر نقش مهم مراکز نیکوکاری در کمک به اقشار آسیب پذیر 
منطقه، افزود: این مراکز نیکوکاری با ظرفیت های اقتصادی 
نقش  می تواند  محترم  خیران  حضور  با  و  خود  باالی 

پررنگی در رسیدن هدف نهایی که  کاهش محرومیت در 
روستاهاست، داشته باشد.

 مسئول کمیته امداد امام )ره( رباط سنگ نیز گفت:  این 
اعضای  اهالی،  تالش  با  کارآفرینی  و  نیکوکاری  مراکز 
شورا و دهیاری روستا و همکاری کمیته امداد امام رباط 
سنگ و با هدف کمک به نیازمندان به بهره برداری رسیده 

که به عنوان یک امر خداپسندانه به حساب می آید.

گونه  این  اندازی  راه   : افزود  نیری  غالمرضا 
مراکز نیکوکاری، یک واحد مردمی تحت پوشش 
کمیته امداد امام است که در سطح محالت و یا 
توسعه مشارکت   راستای  در  و  تشکیل  روستاها 
به محرومین تحت  ارائه خدمات  های مردمی و 

نظارت این نهاد فعالیت می  کند.
شناسایی  هدف  با  مراکز  این  اظهارکرد:   وی 
محرومین  از  حمایت  منظور  به  و  معتمدین 
هدف  با  غیر نقدی  و  نقدی  کمک های  با 

محرومیت  زدایی راه اندازی می شود.
درحال  گفت:  سنگ   رباط  امداد  کمیته  مسئول 
حاضر با راه اندازی این دو مرکز،  در مجموع 12 
مرکز نیکو کاری و کار آفرینی و توانمند سازی  روستایی 
با هم افزایی کمیته امداد و مشارکت خیرین در جهت رفع 

مشکالت نیازمندان بخش های رخ و کدکن فعال هستند.
در حال حاضر  2800خانوار با جمعیتی بالغ بر۴300 نفر 
ازخدمات کمیته  در ۷1 روستای دو بخش رخ و کدکن 

امداد استفاده می کنند.

افتتاح دو مرکز نیکوکاری کارآفرینی و توانمندسازی در بخش رخ تربت حیدریه 
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ربیعی: برخی نگذاشتند عملکرد 
۸ ساله دولت دیده شود 

اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی  نوشت:  ایرنا 
دولت با بی طرفی کامل فقط به دنبال انتخاباتی 
تمام  است، گفت:  ایران و حداکثری  شایسته 
تهران  ارکان شورای اطالع رسانی دولت در 
و  استان ها باید در ایام پیش رو در خصوص 
تبیین و اطالع رسانی از عملکرد 8 ساله دولت 

اهتمام داشته باشند.
شورای  مجازی  نشست  در   ربیعی  علی   
و  عمومی  روابط  مراکز  روسای  هماهنگی 
اشاره  با  اجرایی  دستگاه های  رسانی  اطالع 
ریاست  انتخابات  سیزدهمین  برگزاری  به 
جمهوری افزود: دولت همانگونه که در ثبت 
در  کرد،  رعایت  را  اساسی  قانون  مر  نام ها 
خصوص فراهم آوردن زمینه حضور مردم در 
پای صندوق ها و نیز حراست از آرا مردم با 

شفافیت تمام تالش خواهد کرد.
قابل  دولت  ساله   8 عملکرد  داد:  ادامه  وی 
دفاع است و متاسفانه برخی ها نگذاشتند این 
عملکرد دیده شود اما تاریخ در این خصوص 

قضاوت خواهدکرد. 
جهانی  روز  تبریک  با  دولت  سخنگوی 
همه  از  تشکر  و  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
فعاالن روابط عمومی در دستگاه های اجرایی 
گفت: در این دوران 8 ساله هم شاهد حضور 
در  هم  و  بودیم  داخلی  فشارهای  و  ترامپ 
دوران فراگیری کرونا قرار داریم. تالش گران 
هم  سخت  روزهای  این  در  عمومی  روابط 
باید پاسخ رسانه های معاند را می دادند و هم 
داخلی  رسانه های  برخی  اتهامات  جوابگوی 
تقدیر  این تالش مضاعف جای  و  می شدند 

و تشکر دارد. 
ربیعی تصریح کرد: تمام ارکان شورای اطالع 
رسانی دولت در تهران و  استان ها باید در ایام 
رسانی  اطالع  و  تبیین  در خصوص  رو  پیش 
از عملکرد 8 ساله دولت اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت های هدفمند در تخریب 
ضروری  کرد:  تاکید  دولت  دستاوردهای 
در  اجرایی  دستگاه های  عمومی  روابط  است 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  تبلیغات  ایام 
اتهامات و انتقادات غیرمنصفانه در خصوص 
عملکرد و فعالیت های دولت و دستگاه خود 
به صورت مستدل و کامل پاسخ داده و اطالع 

رسانی الزم را انجام دهند.
روسای  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
فعالیتی  هرگونه  از  عمومی  روابط  مراکز 
انتخاباتی  سوگیری  و  حمایت  شائبه  که 
داشته باشد باید پرهیز کنند. قطعا فعالیت 

انتخاباتی ممنوع است.

با پایان مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، 
طیف  چهار  که  می دهد  نشان  داوطلبان  بندی  دسته 
مشخص از جریان اصولگرا و دو طیف از جریان اصالح 
طلب داوطلب انتخابات شدند، اما بیشترین گمانه زنی ها 
پیرامون مثلثی از سه جریان است که به نظر می رسد در 

انتخابات پیش رو مهم ترین چهره ها باشند.
به گزارش نوید تربت به نقل از ایرنا، ثبت نام داوطلبان 
شنبه  روز  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
25 اردیبهشت پایان یافت تا فرآیند بررسی صالحیت های 
از  انتخابات  بندی شده  زمان  برنامه  اساس  بر  داوطلبان 

امروز آغاز شود.
چهره های  از  نفر   5۹2 کشور  وزارت  اعالم  اساس  بر 
سیاسی و شهروندان عادی داوطلب نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری شدند. از این میان ۴0 نفر زن  و 552 
ریاست  انتخابات  در  داوطلبان  تعداد  هستند.  مرد  نفر 

جمهوری سیزدهم از دو دوره پیش از آن کمتر است و بر اساس 
اعالم »جمال عرف« رییس ستاد انتخابات کشور به لحاظ تحصیالت 
2۷2 نفر لیسانس و کمتر، 320 نفر فوق لیسانس و باالتر بودند. این 
در حالی است که به لحاظ سن 8۹ نفر زیر ۴0 سال بودند و ۴۹5 
نفر ۴0 تا ۷5 سال بودند و هشت نفر هم ۷5 سال به باال هم بودند. 
انتخابات  دوره های  تجربه  به  توجه  با  کننده  تعداد شرکت  این  از 
نظیف«  طحان  »هادی  اظهارات   اساس  بر  و  جمهوری  ریاست 
حقوقدان شورای نگهبان، نزدیک به 10 نفر تایید صالحیت خواهند 
شد و با عبور از تعداد باالی داوطلب غیرسیاسی و شهروندان عادی 
می توان به نام ۴0 داوطلبی رسید که از جریان های سیاسی داوطلب 

نامزدی در انتخابات شدند.

سيل داوطلبان »احساس وظيفه کرده«  
از میان جریان های سیاسی، اصولگرایان بیشترین آمار ثبت نامی را 
 25 تا  اردیبهشت   21 روزهای  بین  کشور  وزارت  بزرگ  تاالر  در 
خبری  نشست  در  داوطلبین  از  بسیاری  اگرچه  داشتند.  اردیبهشت 
بر  خبرنگاران  میان  خروج  و  ورود  هنگام  در  یا  نام  ثبت  از  پس 
"مستقل آمدن خود" تاکید ویژه داشتند اما نمی توان به صرف قرائت 
بیانیه ای آن ها را از خاستگاه سیاسی شان جدا کرد. با این وصف 
سیل داوطلبان اصولگرایی که در روزهای ثبت نام احساس وظیفه 
کرده و در وزارت کشور برای ثبت نام حضور یافتند؛ می توان در 

چند دسته قرار داد.

الف( سرداران و نظامی ها
با وجود انتقاداتی که در هفته ها و ماه های منتهی به ثبت نام از حضور 
چهره های نظامی شد،   »سعید محمد« فرمانده پیشین قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص(، »حسین دهقان« وزیر پیشین دفاع، سرتیپ »محمدحسین 
افشار«  »علیرضا  و  نژاد  احمدی  دولت  در  ارتباطات  وزیر  نامی« 
فرمانده پیشین بسیج از شخصیت های نظامی بودند که در انتخابات 

ثبت نام کردند.
طی هفته های گذشته بیشترین خبرها و تحلیل ها از میان این گروه 
متعلق به سعید محمد بود حاال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان 
با توجه به کاستی های کارنامه وی در حوزه مسئولیت های اجرایی 
چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.  محمد با معضل خاستگاه سیاسی 
هم روبروست و به نظر می رسد با حضور حجت االسالم رییسی، 

اصولگرایان حمایتی از وی به عمل نیاورند.

ب( سونامی بهاريون
دولتمردان، وزرا و معاونان و مشاوران دولت های نهم و دهم محمود 
احمدی نژاد رکورددار حضور در روزهای نام نویسی بودند که به 

گفته رستم قاسمی نشان از کارآمدی باالی کابینه وی داشت.
وزارت  در  با حضور  نام ها  ثبت  دوم  روز  نژاد«  احمدی  »محمود 
اگر رد صالحیت شود آن  اما گفت  انتخابات شد  داوطلب  کشور 
در  حاضر  انتظامی  نیروهای  با  درگیری  کرد.  خواهد  تحریم  را 
وزارت کشور، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا، باالرفتن 
از نرده های ساختمان محل ثبت نام و شعارهای عجیب هوادارانش 

حاشیه های حضور رییس جمهوری پیشین در وزارت کشور بود.
 به دنبال نام نویسی رییس جمهوری سابق، کابینه و معاونان وی هم 

داوطلب انتخابات شدند.
»صادق خلیلیان« وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، »محمد عباسی« 
وزیر  قاسمی«  »رستم  نژاد،  احمدی  دولت  و جوانان  وزیر ورزش 

نفت دولت دهم، »محمد شریف ملک زاده« مشاور محمود احمدی 
و گردشگری  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  رییس سازمان  و  نژاد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مهمانپرست«  »رامین  دهم،  دولت 
دولت  اتمی  انرژی  سازمان  رییس  عباسی«  »فریدون  دهم،  دولت 
احمدی نژاد و نماینده کنونی مجلس، »سید شمس الدین حسینی« 
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، »مسعود زریبافان« رییس 
ریاست  دهم  و  نهم  دوره  دولتمردان  از  همگی  شهید؛  بنیاد  سابق 

جمهوری بودند که در انتخابات ثبت نام کردند.
تایید  یا  رد  از  باالیی  احتمال  حتی  و  قاطعیت  با  نمی توان  گرچه 
نژاد  احمدی  خود  حتی  و  معاونان  و  وزرای  از  هریک  صالحیت 
سخن گفت اما مجموع رویدادهای ماه ها و سال های اخیر و تجربه 
حاصل از آن گمانه زنی ها درباره تایید صالحیت چندان مثبت نشان 
نمی دهد. با درنظر گرفتن شرایط نامزدی موردنظر شورای نگهبان و 
بر اساس گمانه های موجود می توان »رستم قاسمی« وزیر نفت دولت 
تایید صالحیت وی از دیگر  دهم را گزینه ای دانست که احتمال 

گزینه های بهاری باالتر است.

ج( اصولگرايانی که اعالم استقالل کردند
در دسته بندی اصولگرایانی که روزهای گذشته داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری شدند جز دو گروه اشاره شده، گروه سومی هم 
وجود دارد که هرچند بارها بر استقالل خود تاکید کرده و می کنند 

اما پیشینه اصولگرایی آن ها قابل چشم پوشی نیست.
»علی مطهری« نایب رییس مجلس دهم و »سید عزت اهلل ضرغامی« 
رییس پیشین صدا و سیما از این دسته هستند. مطهری سال هاست 
طیف های  غضب  مورد  و  می دهد  را  خود  سیاسی  استقالل  تاوان 
نه  که  است  گرفته  پیش  در  را  راهی  ضرغامی،  و  اصولگراست 
اصولگرایی در آن می گنجد و نه اصالح طلبی. علی مطهری سابقه 
رد صالحیت از سوی شورای نگهبان را در انتخابات مجلس را دارد.  
ضرغامی هم بعید نیست قربانی تعدد نامزدهای اصولگرایان شده و 

از سد شورای نگهبان عبور نخواهد کرد.

د( احساس وظيفه هايی که تمام نمی شوند
نامی های روزهای اخیر چند داوطلب اصولگرا دلیل  در میان ثبت 

حضور خود را احساس وظیفه در شرایط کنونی اعالم کردند.
»محسن  و  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس  زاکانی«  »علیرضا 
گروه  این  از  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع  دبیر  میرقائد«  رضایی 
علیه  آن ها  سوی  از  انتقادات  بیشترین  هم  نام  ثبت  از  پس  بودند. 
داوطلبان دیگر مطرح شد. محسن رضایی تاکنون سه بار مهر تایید 
به  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  نگهبان  شورای  صالحیت 
دست آورده است و به نظر می رسد اگر تعدد ثبت نامی ها منجر به 
بار در  برای چهارمین  نامزدی وی نشود، رضایی  یا عدم  انصراف 
دلیل  به  اما  زاکانی  کند.  پیدا  حضور  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جلیلی«  »سعید  بازماند.  نهایی  رقابت های  از  احتماال  تنوع  همین 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولگرای دیگری است که در 
ساعات پایانی ثبت نام داوطلب انتخابات شد. احتمال رد صالحیت 
وی در پروسه احراز صالحیت بسیار کم است و می توان وی را یکی 
انتخابات همچنان  از نامزدهای آینده دانست به شرط آنکه تا روز 

خود را اصلح دانسته و به نفع نامزدی خاص کنار نکشد.

ثبت نامی های اصالح طلبان؛ اصالح طلب و مستقل
داوطلبان اصالح طلب انتخابات ریاست جمهوری هم مانند رقیب 

می شوند؛   تقسیم  دسته هایی  به  خود  اصولگرای 
گروهی از ثبت نامی های روزهای گذشته مانند حجت 
فعال  منتجب نیا«  »رسول  رهامی«،  »محسن  االسالم 
سیاسی و دبیر کل حزب جمهوریت، »محمدجواد حق 
شناس« عضو شورای شهر تهران هنگام ثبت نام خود 
را مستقل از سازوکار اصالح طلبان در انتخابات اعالم 
اصالحات  جبهه  گزینه  یا  اما  داوطلبان  دیگر  کردند. 
بودند یا با هماهنگی آن ها در انتخابات داوطلب شدند.

دهم،  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  صادقی«  »محمود 
امور  و  ورزش  سازمان  رییس  مهرعلیزاده«  »محسن 
رییس  هاشمی«،  »محسن  اصالحات،  دولت  جوانان 
مردم  نماینده  پزشکیان«  »مسعود  تهران،  شهر  شورای 
تبریز در مجلس یازدهم، »عباس آخوندی« وزیر پیشین 
سابق  نماینده  کواکبیان«  »مصطفی  شهرسازی،  و  راه 
مجلس، »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه 
امور زنان دولت  اجتماعی، »زهرا شجاعی« رییس مرکز مشارکت 
اصالحات از چهره های اصالح طلبی بودند که عموما روز آخر ثبت 

نام در تاالر وزارت کشور حاضر شده و ثبت نام کردند.
احتمال  انتخاباتی  تجربه  اساس  بر  و  شده  مطرح  نام های  میان  از 
تایید صالحیت مهرعلیزاده، محسن هاشمی، شریعتمداری و مسعود 
پزشکیان و مصطفی کواکبیان بیشتر از گزینه های دیگر است و به 
همان میزان احتمال تایید صالحیت چهره هایی چون محمود صادقی 

کمتر است.  
در کنار این گروه از اصالح طلبان، »سید مصطفی تاجزاده« معاون 
سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات و از چهره های شاخص اصالح 
بعید  هرچند  شد.   ریاست جمهوری  انتخابات  داوطلب  هم  طلب 
است صالحیت وی تایید شود. تاجزاده دلیل ثبت نام و داوطلبی را 
فراموش نشدن آرمان های اصالحات در شرایط کنونی اعالم کرد.  

کناره گيران انتخابات سيزدهم
»محمدرضاعارف« نماینده دوره دهم مجلس، »محمدصادق خرازی« 
دبیرکل حزب ندای ایرانیان از جریان اصالح طلب و »علی نیکزاد« 
دولت  تعاون  وزیر  اردکانی«  »محمدناظمی  و  مجلس  رییس  نایب 
نهم از میان اصولگرایان و »علی اکبر صالحی« رییس سازمان انرژی 
اتمی در روزهای ثبت نام بیانیه های انصراف خود را منتشر کردند. 
وزیر  ظریف«  »محمدجواد  مجلس،  رییس  قالیباف«  »محمدباقر 
»فائزه  ارتباطات،  وزیر  جهرمی«  آذری  »محمدجواد  امورخارجه، 
مرکزی حزب کارگزاران، »سورنا ستاری«  هاشمی« عضو شورای 
که  بودند  آشنایی  نام های  از  هم  جمهوری  رییس  فناوری  معاون 
هرکدام حضور در انتخابات را در شرایط کنونی و به دالیل متفاوت 

صالح ندانسته و ثبت نام نکردند.

کسانی  چه  انتخابات  اصلی  مثلث  اضالع 
هستند؟ 

با  می توان  را  چهره  سه  گزارش،  در  شده  اشاره  نام های  کنار  در 
»علی  دانست؛  سیزدهم  انتخابات  اصلی  مثلث  باالیی  احتمال 
االسالم  حجت  اسالمی،  شورای  مجلس  پیشین  رییس  الریجانی« 
رییس  اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق  و  رییسی«  ابراهیم  »سید 

جمهوری.
الریجانی روز ثبت نام مصمم تر از همیشه بود و این موضوع هم 
در ظاهر و هم در محتوی بیانیه انتخاباتی وی مشهود بود. الریجانی 
امکان تایید صالحیت باالیی دارد و می تواند اعتدال مورد نیاز در 

سیاست داخلی و خارجی را نمایندگی و حفظ کند.
مستقل  را  خود  انتخاباتی  بیانیه  در  گرچه  رییسی  االسالم  حجت 
نظر می رسد اصولگرایان  به  اما همان معجزه ای است که  دانست 
منتظرش بودند تا پاستور را فتح کنند. شخصیتی که می تواند اجماع 
همه  از  صالحیتش  تایید  احتمال  و  آورد  وجود  به  را  نظر  مورد 

نام های قید شده در این گزارش بیشتر است.
اسحاق جهانگیری ضلع سوم این مثلث و نماینده جریان اصالح طلبی 
است که در دولت های تدبیر و امید بی ادعا کنار رییس جمهوری 
تایید  احتمال  نداد.  ترجیح  را  رفته  راه  از  کشیدن  کنار  و  ایستاد 
صالحیت معاون اول رییس جمهوری با توجه به سابقه این تایید 
می تواند  جهانگیری  و  باالست  انتخابات  قبل  دور  در  صالحیت 
علیرغم همه هجمه های آغاز شده از عملکرد دولتی دفاع کند که 
کشور را در سال های سخت جنگ اقتصادی و تحریم ها اداره کرد.

طیف بندی سیاسی داوطلبان انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری
برجام که  مثبت  آثار  از  روایتی 

با خروج ترامپ از آن، متوقف شد 

با وزیر  از دیدار  »محمدجواد ظریف« پس 
گفت وگوهای  گفت:  ایتالیا  خارجه  امور 
خوبی در این دیدار، در مورد روابط دوجانبه 
داشتیم. ایتالیا شریک اقتصادی ایران است. 
و  داشته  ایران  در  ایتالیا حضور گسترده ای 
شرکت های ایتالیایی عالقه مندی گسترده ای 
به همکاری با ایران داشتند به طوری که در 
این زمینه حدود 30 میلیارد دالر قرارداد و 

پنج میلیارد دالر اعتبار تعیین کرده بودند.
ظریف«  »محمدجواد  گزارش»انتخاب«؛  به 
ایتالیا  خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  از  پس 
دیدار،  این  در  خوبی  گفت وگوهای  گفت: 
ایتالیا  داشتیم.  دوجانبه  روابط  مورد  در 
ایتالیا حضور  ایران است.  شریک اقتصادی 
شرکت های  و  داشته  ایران  در  گسترده ای 
ایتالیایی عالقه مندی گسترده ای به همکاری 
این زمینه  به طوری که در  ایران داشتند  با 
حدود 30 میلیارد دالر قرارداد و پنج میلیارد 

دالر اعتبار تعیین کرده بودند.
قبل  به  مربوط  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
اکنون  و  بود  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
از  برای دوران پس  امکانات  این  بود  الزم 
مذاکراتی که اکنون در وین در حال انجام 
برای  آمادگی  این  و  شود  بازسازی  است، 
بازگشت ایتالیا به عنوان یک شریک قدیمی 
ایران به صحنه اقتصادی کشور ایجاد شود.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ایتالیا 
از برجام،  در دوران پس از خروج آمریکا 
را  ایران  اروپایی  کشورهای  دیگر  از  کمتر 
از  بسیاری  هنوز  داشت:  اظهار  کرد،  ترک 
شرکت های ایتالیایی در ایران حضور دارند. 
در این زمینه صحبت و گفت وگوهای خوبی 
اجرای  بر  نیز  اروپایی  طرف  و  شد  انجام 

تعهدات خود تاکید کرد.
مورد  موضوعات  دیگر  به  اشاره  با  ظریف 
خود  ایتالیایی   همتای  با  دیدار  در  رایزنی 
مورد  در  نشست  این  در  کرد:  تصریح 
تحوالت  آخرین  جمله  از  منطقه  وضعیت 
گفت وگوهای  عراق،  فلسطین،  افغانستان، 
فارس  خلیج  در  خود  همسایگان  با  ایران 
و  رایزنی  وین  گفت وگوهای  همچنین  و 
گفت وگو شد و دیدگاه های ایران را مطرح 

کردیم.
و  طوالنی  گفت وگوی  اینکه  بیان  با  وی 
مفصلی با همتای خود داشتم، گفت: به نظرم 
جمهوری  دیدگاه های  شدن  روشن  برای 
اروپا  مهم  بازیگران  از  یکی  برای  اسالمی 

جلسه بسیار خوبی بود.


