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وصول مالیات ارزش افزوده 
و مرگ زودرس نشریات محلی و منطقه ای 

محمدرضا ساالر مقدم
اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بر آگهی های مطبوعاتی، در شرایط فعلی 
موجب مرگ زودرس مطبوعات محلی و 

منطقه ای خواهد شد.
های  هزینه  رویه  بی  افزایش  به  توجه  با 
اداره یک نشریه اعم از پرداخت دستمزد 
خرید  شاغل،  کارمندان  و  خبرنگاران 
کاغذ و زینگ برای چاپ، پرداخت هزینه 
نیز  و  آرائی  صفحه  و  ها  آگهی  طراحی 
و  دفتر  اجاره  قبیل  از  دیگر  های  هزینه 
پرداخت قبض های آب و برق و گاز و 
دچار  خود  بخودی  نشریات  این  تلفن، 
مشکالت مالی عدیده ای شده اند بطوری 
که برخی از آنها مجبور گردیده اند تیراژ 
و تعداد صفحات خود را کاهش دهند و 
حتی برخی دیگر از نشریات عطای چاپ 

آن را به لقایش بخشیده اند.
در چنین شرایطی چشم اهالی مطبوعات به 
اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
روشن می شود که از این پس باید بابت 
آگهی هایی که چاپ می کنند مالیات بر 
ارزش افزوده نیز پرداخت نمایند! عجب 
عیدیی دو ماه مانده به شروع سال نو به 

نشریات می دهند.!!
از  خود  اگر  مطبوعاتی  محترم  معاونت 
که  بدانند  باید  هستند  مطبوعات  اهالی 
مطبوعات بویژه  نشریات محلی و منطقه 
ای برای تامین تمامی هزینه هایی که گفته 
ها  آگهی  همین  درآمدشان  منبع  تنها  شد 
است که تازه آگهی دهندگان با هزار منت 
آنهم کمتر از تعرفه ها پرداخت می کنند، 
حاال اگر به آنها بگوییم که باید 9 درصد 
ارزش افزوده را هم پرداخت کنید محال 
است که تسلیم شوند و نتیجه آن تعطیلی 
خواهد  شان  زودرس  مرگ  و  مطبوعات 

بود.
خبرگزاری های  و  مطبوعات  مدیرکل 
از  اند  خواسته  توضیحاتی  در  داخلی 
اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ارزش  بر  مالیات  قانون  درخصوص 
افزوده بر آگهی های مطبوعاتی و لزوم قید 
مالیات بر ارزش افزوده روی فاکتورهای 

آگهی های مطبوعاتی رفع ابهام کنند. 
دوازدهم  دولت  که  هستند  مدعی  ایشان 
به  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه 
مجلس  در  الیحه  این  و  داده  مجلس 
ولی  شده  تصویب  نیز  اسالمی  شورای 

اجرای آن  در دولت سیزدهم است. 
آقای شمسایی همچنین می گویند بحث 
امور جاری مطبوعات و نشریات از جمله 
کارهای  و  کاغذ  تامین  کاغذ،  واردات 
معاف  مالیات  از  مطبوعات  جاری حوزه 
است اما آگهی های مطبوعات و نشریات 
شده.  استثنا  مجلس  مصوب  الیحه  در 
را  افزوده  ارزش  باید  نشریات  این  بنابر 
امور  اداره  به  و  بکیرند  دهنده  آگهی  از 

مالیاتی پرداخ کنند.
محترم  معاونت  توضیحات  این  مورد  در 
یادآوری  را  نکته  چند  باید  مطبوعاتی 

کنیم:
انگشت  تعداد  به جز  نشریات  اوال کدام 
خود  راسا  هستند  قادر  آنها  از  شماری 
کاغذ وارد کند تا از این معافیت مالیاتی 

برخوردار شوند؟
ثانیا مگر مطبوعات برای تامین هزینه های 
کارهای جاری خود منبع درآمدی غیر از 
دستور  این  با  آنهم  که  دارند؟  ها  آگهی 

العمل به شدت کاهش خواهد یافت.
ثالثا دولت محترم می تواند بجای اجرای 
الیحه دولت قبلی آن را به نفع مطبوعات 

از طریق مجلس اصالح نماید.
بویژه  مطبوعات  که  فعلی  در شرایط  لذا 
مشکالت  با  ای  منطقه  و  محلی  نشریات 
اقتصادی عدیده ای در حوزه نشر مواجه 
از  باری  اینکه  بجای  است  هستند خوب 
دوششان بردارید، باری به آن اضافه نکید 

که واقعا قابل تحمل نخواهد بود.

محمد روحانی نژاد

وجود  غضنفری- با  اصغر 
پتانسیل های شهرستان تربت 
امام  بیمارستان  حیدریه، 
حسین )ع( می تواند به قطب 
جنوب  درمانی  توریست 
خراسان رضوی تبدیل شود.

نوید  گزارش  به 
تربت  مردم  خراسان،نماینده 
والت  مه  و  زاوه  حیدریه، 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
بخش های  از  بازدید  در 
امام  بیمارستان  مختلف 

به  اشاره  حیدریه،با  تربت  )ع(  حسین 
پیشرفته  تجهیزات  و  جغرافیایی  موقعیت 
این بیمارستان افزود: قرار گرفتن این مرکز 
درمانی در کریدور شمال به جنوب استان 
و تردد میلیون ها زائر امام رضا )ع( می طلبد 
نگاه ویژه ای به حوزه اقتصاد سالمت انجام 

از  بیماران خارج  به  ارائه خدمات  گیرد و 
در  درمانی  توریست  عنوان  به  نیز  کشور 

دستور کار قرار گیرد.
بیمارستان  مدیریت  تیم  از  زنگنه  محسن 
همه جانبه  توسعه  جهت  در  تالش  بابت 
بیمارستان و ارائه خدمات مطلوب به مردم 

شهرستان قدردانی کرد.
دکتر تدین سرپرست بیمارستان 
گفت:  نیز  )ع(  حسین  امام 
با  بیمارستان  افتتاح  زمان  از 
مضاعف  تالش  و  همکاری 
پرسنل و تیم مدیریتی بیمارستان 
بیماران،  رضایت مندی  به منظور 
کوتاه  برنامه های  و  چشم انداز 
ترسیم  را  مدتی  بلند  و  مدت 
کرده ایم که امیدواریم با حمایت 
بتوانیم  شهرستان  مسئولین 
افق های نوینی از خدمت رسانی 
تربت  شهرستان  در  را  درمان  حوزه  در 

حیدریه شاهد باشیم.
حسین  امام  تخت خوابی   ۲7۲ بیمارستان 
مهرماه   ۲9 تاریخ  در  حیدریه  تربت  )ع( 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  با حضور  امسال 

آموزش پزشکی افتتاح شد.

بیمارستان امام حسین )ع( تربت حیدریه، قطب توریست درمانی جنوب خراسان رضوی

اعتبار،  موقع  به  تامین  در صورت 
فوالد  نخست  مرحله  دیگر  ماه   ۲۵
برداری  بهره  به  حیدریه  تربت  رخ 
شکل  به  نفر  هزار  برای  و  رسیده 

مستقیم شغل ایجاد می کند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفتگو  در  تربت حیدریه  فرمانداری 
ذکر  با  خراسان  نوید  خبرنگار  با 
اینکه  وجود  با  افزود:  فوق  مطلب 

کارخانه  این  ساخت  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
فقط   کنون  تا  اما  گذرد  می  سال   4 حدود 

۳۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
احسان کریمی گفت: تاکنون چهار هزار و ۲۵۰ 
بخش  اعتبارات  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد 
خصوصی برای طرح کارخانه فوالد ُرخ تربت 
حیدریه هزینه شده و تکمیل مرحله نخست آن 
نیازمند ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر است.

وی افزود:طی تفاهمنامه ای که با بانک صنعت 
از  بخشی  اعتبار  تامین  شده،  منعقد  معدن   و 
تربت  رخ  فوالد  کارخانه  طرح  نخست  مرحله 

حیدریه توسط این بانک انجام می شود.
کریمی گفت: کارخانه فوالد رخ تربت حیدریه بر 
اساس طرح اولیه دارای ظرفیت تولید ۱.4 میلیون 
تن ورق گرم کالف شده در مرحله نخست، ۱.4۵ 
و  میلیون  یک  و  )فوالدسازی(  ذوب  تن  میلیون 

۸۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال است.

فاز اول کارخانه فوالد تربت حیدریه ۲۵ ماه دیگر به بهره برداری می رسد

وحید ساالرمقدم- هم اکنون در شهرستان تربت 
گردشگری  هدف  روستای  رودمعجن  حیدریه 
است و پرونده روستاهای حصار و صنوبر نیز 
ارسال  تصویب  برای  و  است  اقدام  دست  در 

شده.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
گردشگری تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار 
نوید خراسان افزود: یکی از اولویت های کاری 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
این  در  خصوصی  بخش  جذب  تربت حیدریه 

حوزه است.
علی محمدی گفت: در سال جاری موفق شدیم 
دو سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری شهرستان جذب کنیم.
وی ادامه داد: این ۲ نفر با سرمایه ۳۱۰ میلیارد 
ریال اقدام به احداث مجتمع گردشگری در سد 
)بخش  معجن  رود  و  جلگه رخ(  )بخش  نسر 
اند که مرحله نخست این پروژه  بایگ( نموده 

ها  سال آینده به بهره برداری می رسد. 
بایگ  شهرملی  جهانی  ثبت  گفت:  محمدی 
بناهای  کاربری  تغییر  بسک،  ملی  روستای  و 
بخش  مشارکت  با  شرایط  واجد  تاریخی 
و  دستی  صنایع  بازارچه  ایجاد  خصوصی، 
توجه  و  شهرستان  ورودی  مبادی  در  سوغات 
دیگر  از  روستایی،  گردشگری  ظرفیت های  به 

اولویت های این اداره در سال جاری است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
 4۲۰ تاکنون  افزود:  تربت حیدریه  گردشگری 
اثر میراث فرهنگی یا طبیعی در این شهرستان 
شناسایی و از این تعداد۸۰ اثر به ثبت رسیده 

است.  
مرمتی  کارگاه   ۶ اکنون  داد:هم  ادامه  محمدی 
تعداد  همچنین  است  فعال  شهرستان  این  در 
باب رسیده  است  به چهار  این خطه  موزه های 
مجموعه داری   مجوز   ۲ دریافت  برای  اقدام  و 
میراث  انجمن های  تشکیل  و  حقیقی  اشخاص 
این  فعالیت های  دیگر  از  روستاها  در  فرهنگی 
حوزه است همچنین با ایجاد ۱۶ انجمن جدید 
میراث فرهنگی روستایی در سال جاری تعداد 

آنها به ۲9 انجمن رسید.
وی گفت:از ۱۸ اقامتگاه بومگردی روستا های 

شهرستان 9 واحد فعال و بقیه در مرحله 
اسکان  ظرفیت  که  هستند  مجوز  اخذ 
ظرفیت  و  نفر   ۵۲۰ آنها  در  گردشگر 
مسافر  خانه  باب   ۲ در  مسافر  پذیرش 

تربت حیدریه ۱۵ نفر است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
گفت:  تربت حیدریه  گردشگری  و  دستی 
اقامتی و ۲  دارای ۲ واحد  این شهرستان 
واحد هتل آپارتمان در دست اقدام و پنج 
واحد  دفاتر خدمات مسافرتی - زیارتی،۶ 
تاسیسات  واحد  هفت  و  راهی  بین  رستوران 
و  گردشگری  مجموعه های  شامل؛  گردشگری 

سفره خانه  است.
هدف  روستای  یک  اکنون  هم  افزود:  محمدی 
گردشگری در رودمعجن را داریم و پرونده ۲ 
اقدام  دست  در  نیز  صنوبر  و  حصار  روستای 
در  هم  گردشگری  نمونه  منطقه  یک  است، 

بوستان پیشکوه تربت حیدریه وجود دارد.
شده  شناسایی  هنرمندان  شمار  افزود:  محمدی 
نفر   ۱۰۰ و  هزار  حیدریه   تربت  دستی  صنایه 
بیمه هستند و  نفر  تعداد ۳۵۰  این  از  است که 
پیگیر بیمه بقیه آنها هستیم و 74۰ کارگاه فعال 

صنایع دستی هم در این خطه داریم.
رشته  که  هنرمند   ۳۰ تعداد  کرد:   اظهار  وی 
هنری شان منسوخ شده مثل گیوه بافی، آهنگری 
سنتی، رنگرزی سنتی، قفل سازی سنتی، خراطی 

چوب و نمد مالی شناسایی هم شده اند.
او اضافه کرد: از ابتدای امسال ۱۵۰ پروانه تولید 
صنایع دستی انفرادی تمدید شده و تعداد ۵۰۰ 
واحد کارگاه  صنایع دستی جدید دایر و تعداد 

مجوز مشاغل خانگی به ۲۰ فقره رسید.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
 ۲ اکنون  هم  گفت:  تربت حیدریه  گردشگری 
مرکز آموزش صنایع دستی شامل خانه صنایع 

دستی بایگ و خانه ابریشم بسک فعال هستند.
محمد  نامهای  به  هنرمند  افزود:سه  محمدی 
نعمتی در رشته ابریشم بافی و رنگرزی، فاطمه 
حسن  و  سنتی  رودوزی های  رشته  در  حاتمی 
واجد  هنرمندان  ابریشم کشی  رشته  در  رزمگاه 

دریافت کاشی ماندگار در این خطه هستند.
سامانه  در  شده  جذب  تسهیالت  میزان  وی 
و  ریال  میلیون  هزار  هشت  را  خانگی  مشاغل 
میزان تسهیالت جذب شده در سامانه کارا)کار 
ریال  میلیون  هزار   ۲ را  روستایی(  اشتغال  و 

عنوان کرد.  
برای  دستی  هنرمندان صنایع  افزود: حضور  او 
نخستین بار در سال جاری در نمایشگاه  خارجی 
اداره  این  کاری  کارنامه  در  تاجیکستان  کشور 

موجود است.

روستاهای حصار و صنوبر تربت حیدریه به هدف گردشگری تبدیل می شوند

تربت حیدریه  که  حالی  در  نیکنام-  حسن 
شهید  هزار  شهر  و  انقالب  پیشتاز  شهر 
مشکل  هزار  شهر  به  متاسفانه  اما  است، 

تبدیل شده است.
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری خراسان رضوی، در آیین تودیع 
 : اگفت  تربت حیدریه  شهردار  معارفه  و 
شهرداری ها  مدیریتی  ضعف  بزرگترین 
تکیه بر درآمدهای ناپایدار و به خصوص 
کمیسیون ماده ۱۰۰ است.بنابر این شایسته 
برنامه ریزی  شکلی  به  شهرداری ها  است 
کنند که به سمت تولید درآمد پایدار بروند.

دیگری  موضوع  گفت:  پیر  خادم  علیرضا 
شهرداری ها  موفقیت  مانع  می تواند  که 
و  شوراها  اعضای  بین  باشد،اختالفات 

همچنین پرداختن به مسایل سیاسی است.
باید  همچنین  شهرداری ها  داد:  ادامه  وی 
بالغ بر ۶۰ درصد بودجه خود را وقف امور 
عمرانی و تنها 4۰ درصد بودجه  خود را به 
متاسفانه  که  دهند  اختصاص  جاری  امور 
در شهرداری تربت حیدریه محل هزینه کرد 

این ارقام برعکس می باشد. 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری خراسان رضوی گفت: شهرداری 
که  بود  خواهند  موفق  زمانی  شوراها  و 

داشته باشند  مستقیم  ارتباط  شهروندان  با 
به  و  نهادها  دستگاه ها،  دیگر  مدیران  با  و 
تعامل  مساجد،  جماعات  ائمه  خصوص 

دوسویه برقرار کنند.
معرفی  جوانان،  برای  اشتغال  ایجاد 
به  گردشگری  و  تاریخی  جاذبه های 
و  پایدار  درآمد  تولید  برای  محلی  عنوان 
دراز  برنامه ریزی  اساس  بر  تصمیم سازی 
به  از دیگر مباحثی بود که خادم پیر  مدت 

آنها اشاره داشت. 

سطح توقع مردم از شهرداری بسیار 
باال است

معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه نیز 
گفت: نخستین شاخصه  اصلی تصمیم سازی 
مدیران و به خصوص مدیران شهرداری آن 
اطالعاتی  بانک  یک  بر  تکیه  با  که  است 

دقیق، برنامه ریزی کنند.
از  یکی  همچنین  افزود:  علی اکبرکی پور 
سطح  که  است  آن  ملموس  واقعیت های 
از  و  باال  بسیار  شهرداری  از  مردم  توقع 
درآمدهای  بر  شهرداری  تکیه  دیگر  سوی 
ناپایداری چون کمیسیون ماده ۱۰۰، نه تنها 
ندارد،  بر  در  شهروندان  برای  مثبتی  نتیجه 
در  و  مسکن  قیمت  افزایش  باعث  بلکه 

نتیجه افزایش نارضایتی مردم را به دنبال 
خواهد داشت.

مشکل  هزار  شهر  به  حیدریه  تربت 
تبدیل شده است

تربت حیدریه  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
دولت  تاکید  که  وجودی  با  گفت:  نیز 
امور  و سپردن  بر کوچک سازی  سیزدهم  
به دست مردم است، اما در عمل متاسفانه 
هنوز برای تحقق بسیاری تصمیمات خود، 

باید به سراغ دولتی ها برویم.
موضوع  این  اهمیت  افزود:  اردشیرریاحی 
بیشتر مشخص می شود که می بینیم  زمانی 
هنوز برای ساده ترین امور نظیر نحوه توزیع 
نظر  باید  دولت  تخم مرغ  قیمت گذاری  و 

بدهد و این دون قوه مجریه است.
شهر  تربت حیدریه  که  حالی  در  گفت:  وی 
اما  است،  شهید  هزار  شهر  و  انقالب  پیشتاز 
متاسفانه به شهر هزار مشکل تبدیل شده است.

است  حالی  در  این  کرد:  تصریح  ریاحی 
داده اند  نشان  امروز  تا  این خطه  مردم  که 
نظام  و  دولت  پشتیبان  ابعاد  تمامی  در 
از  چه  آنها  حضور  به  زمان  هر  و  هستند 
بوده،  نیاز  بعد معنوی  از  بعد مادی و چه 
هر چه داشته اند در طبق اخالص گذاشته  و 

تقدیم کرده اند.
اکبریان  سعید  خدمات  از  آیین  این  در   
شهردار پیشین تجلیل و وحید فرخ تبار به 
عنوان شهردار جدید تربت حیدریه معرفی 

شد. 
در کارنامه کاری فرخ تبار شهرداری قمصر 
و  نشانی  آتش   سازمان  مدیرعامل  کاشان، 
معاون  کاشان،  شهرداری  ایمنی  خدمات 
فنی و اجرایی سازمان عمران و شهرسازی 
اجرایی  و  فنی  معاون  کاشان،  شهرداری 
معاون  و  مشهد  ثامن  منطقه  شهرداری 
فنی و اجرایی و مدیر اجرایی قطعه چهار 

شهرداری منطقه ثامن، به چشم می خورد. 

رئيس شورای شهر:

 تربت حیدریه به شهر هزار مشکل تبدیل شده 

مدیران  نیکنام-  حسن 
کار،  وزارت  زیرمجموعه 
در  اجتماعی  تامین  و  رفاه 
حضور  با  رضوی،  خراسان 
در مسجد جامع تربت حیدریه، 
این  شهروندان  پاسخگوی 

خطه بودند.
هماهنگی  شورای  رییس 
وزارت  زیرمجموعه  مدیران 
اجتماعی  تامین  و  رفاه  کار، 
حاشیه  در  رضوی  خراسان 
این آیین به خبرنگاران گفت: 

مقام  تاکید  برپایی چنین جلسه ای  اساس 
حضوری  مواجه  منظور  به  وزارت  عالی 
مشکالت  آنی  رفع  و  بررسی  برای 

شهروندان است.
حمیدرضا پناه افزود: بر این اساس ابتدا به 
ساکن با نمانیده مردم منطقه تربت حیدریه 
جمعه  امام  و  فرماندار  مجلس،  در 
موجود  مشکالت  و  مسایل  تربت حیدریه 
مورد ارزیابی و تشریک مساعی اولیه قرار 

گرفت.
دستگاه   ۱۰ مدیران  سپس  گفت:  وی 
در  رفاه  وزارت  زیرمجموعه  اجرایی 
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  شامل:  استان 
اجتماعی، مدیرکل بهزیستی، مدیر صندوق 
توسعه  بانک  مدیر شعب  امید،  کارآفرینی 
و تعاون، مدیر شعب بانک رفاه کارگران، 
و  روستاییان  اجتماعی  بیمه  مدیر صندوق 
عشایر، مدیر صندوق بازنشستگی، مدیرکل 

تامین  مدیرکل  حرفه ای،  و  فنی  آموزش 
اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی، 
با سفر به تربت حیدریه اقدام به پاسخگویی 

به شهروندان کردند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بر  ما  تاکید  البته  افزود:  رضوی  خراسان 
اما  است،  شهر  داخل  در  مشکالت  رفع 
کمیسیون های  قابل  در  باید  مسایل  برخی 

تخصصی استانی برطرف شوند. 
خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت 
رضوی نیز گفت: امسال درگیر بحران کرونا 
بودیم و بالغ بر ۱۲ هزار بیمار کرونایی را 

به صورت بستری درمان کردیم.
حمید داستان افزود: عالوه بر این خدمات 
صورت  به  که  پاراکلینیکی  و  کلینیکی 
ویژه هم به بیماران کرونایی و هم به دیگر 
طرف  نفر  هزار  پنج  بر  بالغ  که  مراجعان 

قرارداد داریم، ارایه شد.

در  گفت:  همچنین  وی 
درمانی  مراکز  توسعه  راستای 
درمانی  مرکز  سه  امسال 
فریمان،  شهرستان های  در 
راه اندازی  درگز  و  خواف 
در  توسعه  پیگیر  و  کردیم 
نیز  استان  شهرستان های  سایر 

هستیم.
ایجاد  از  همچنین  داستان 
اطفال  بخش  در  هتلینگ 
اجتماعی  تامین  بیمارستان 
تربت حیدریه در آینده نزدیک 
نیز  آینده  سال  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
عملیات احداث درمانگاه تخصصی در 

محوطه این بیمارستان آغاز می شود.
فنی  آموزش  پشتیبانی  و  اداری  معاون 
گفت:  نیز  رضوی  خراسان  حرفه ای  و 
نفر  میلیون   9 بر  بالغ  امسال  ابتدای  از 
ساعت را طبق تعهد خود تحت آموزش 
با وجودی که ۲ ماه تا  قرار دادیم که 
پایان سال مانده، به کلیه تعهدات خود 

عمل کرده ایم.
رضا احمدزاده با بیان اینکه شیوع کرونا 
همراه  به  را  محدودیت هایی  ما  برای 
داشت، افزود: البته نکته مثبت کرونا نیز 
آن است که یکی از ظرفیت های موجود 
که  مجازی  آموزش  بر  تکیه  یعنی  ما 
تاکنون مفغول مانده بود، فعال شد و در 
آموزشی  دورهای  توانستیم  قالب  این 

خود را دنبال کنیم.

پاسخگویی مدیران ارشد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شهروندان تربت حیدریه

و  جانباز  پاسدار  پیکر  ساالرمقدم-  وحید 
بازنشسته سرهنگ محمد بایزیدی در میان اندوه 

مردم تربت حیدریه تشییع شد.
پیکر سرهنگ پاسدار و جانباز رشید سپاه ناحیه 
بایزیدی،  محمد  حاج  مرحوم  حیدریه  تربت 
بر  یکشنبه  روز  کاوه،  محمود  شهید  همرزم 
این خطه تشییع و در  دستان مردم شهید پرور 
زادگاهش روستای ده پایین در دل خاک آرام 

گرفت.
دفاع  دوران  در  چه  بایزیدی،  محمد  یاد  زنده 
دوران  در  و همچنین  آن  از  بعد  مقدس و چه 
بازنشستگی یکی از افراد موثر و تاثیرگذار در 
جریان انقالب اسالمی و شهرستان تربت حیدریه 

امسال  دیماه   ۱9 در  که  بود 
برای نجات جان یک نفر در 
حادثه آتش سوزی جان خود 

را از دست داد.
در  تربت حیدریه  جمعه  امام 
مراسم تشییع این جانباز رشید 
گفت: صرف نظر از همه چیز، 
بنا به آیات کریمه قرآن، خدا 
خیر و عظمت و صالح اسالم 
معروف  به  امر  واژه   ۲ در  را 
و  می داند  منکر  از  نهی  و 
امتی  بهترین  شما  می فرماید 
هستید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

حجت االسالم محمدرضا عصمتی افزود: فردی 
به  برکات را  به معروف می کند خیر و  امر  که 
جامعه منتقل می کند و لذا حاج محمد بایزیدی 
منکر  از  نهی  معروف   به  امر  ستاد  دبیر  که 
شهرستان بود، این مجموعه را به بهترین شکل 
مدیریت کرد لذا برای او علو درجات مسئلت 

داریم.
عزیز  این  مناسب  را  شهید  واژه  گفت:  وی 
می دانم و به حق شیعه آل محمد)ص( بود و لذا 
از تمام کسانی که از لحظه نخست در مراسمات 

حضور یافتند تقدیر می کنم.

تشییع پیکر پاسدارجانبازی که ایثارگریش در بازنشستگی نیز تداوم یافت
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فوتسالیست های تربت حیدریه 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند

عرفان  و  زارعی  علی  اصغر غضنفری- 
حیدریه  تربت  فوتسالیت    ۲ محمدبیگی 
فوتسال  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  به 

جوانان کشور دعوت شدند.   
در  تربت حیدریه  فوتبال  هیات  رییس 
خراسان  نوید  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
افزود: زارعی عضو باشگاه گوشت روز 
و محمدبیگی نیز عضو باشگاه پیشگامان 

مقامت می باشند.
هیات  هدف  گفت:  یوسفی  مصطفی 
علمی  توسعه  تربت حیدریه  فوتبال 
اصولی  کار  انجام  و  فوتسال  و  فوتبال 
بتوانیم  تا  است  پایه  رده های  در  در 
و  علمی  اردوهای  در  را  ثابتی  جایگاه 
به خصوص تیم ملی برای قهرمانان این 

خطه فراهم آوریم. 
رییس هیات فوتبال تربت حیدریه افزود: 
از کارشناسان فوتبال  بسیاری  اذعان  به 
کشور که به تربت حیدریه سفر کرده اند، 
این شهرستان دارای پتانسیل های بالقوه 
که  است  فوتسال  و  فوتبال  رشته  در 
زمینه  می توان  علمی  برنامه ریزی  با 

رشدشان را فراهم آورد.
است  آن  ادعا  این  گواه  گفت:  یوسفی 
یک  سطح  مربیگری  دوره  میزبانی  که 
که  را  ایران  مرد  فوتسال  مربیان  ویژه 
موجب  کردیم،  میزبانی  گذشته  هفته 
دوره  این  مدرس  عمادی  مصطفی  شد 
ملی  تیم  سابق  سرمربی  و  آموزشی 
فوتسال امیدهای کشور، با استعدادهای 
مهجور مانده این خطه بیشتر آشنا شود.

حاج  "محمدحسین  مقدم:  حسینی  علیرضا 
جمله  از  نامراد"  "مندسین  به  معروف  مراد" 
شخصیت های گمنام تاریخ منطقه تربت حیدریه 
است که در کتاب های تاریخ رسمی این منطقه 
سخنی از وی به چشم نمی خورد و آن چه از 
نام و پیشه وی به یاد مانده تنها تاریخی شفاهی 

هست و بس.

جغرافيای سياسی منطقه تربت حيدريه:
شهرستان های  شامل؛  تربت حیدریه  زمانی 
و  رشتخوار  مه والت،  زاوه،  تربت حیدریه، 
خواف بود که از دهه ۳۰ خورشیدی به تدریج 
هر کدام از این شهرستانها از بدنه تربت حیدریه 
به یک شهرستان مستقل  تفکیک شده و خود 

تبدیل شدند.
خراسان  شهرستان های  جمله  از  نیز  رشتخوار 

رضوی است که زمانی یکی از بخش های شهرستان تربت حیدریه 
نماینده  توسط  و  اما در دوران مجلس ششم  محسوب می شد 
وقت "غالم حیدر ابراهیم بای سالمی" به شهرستان مستقل ارتقاء 

یافت.

مندسينی که 2 بار نامراد شد:
تفکیک شهرستان رشتخوار از حوزه سیاسی تربت حیدریه موجب 
نامراد و در  به لحاظ هویتی  بار دوم  برای  نامراد  شد، مندسین 

زمره تاریخ سازان مهجور مانده خراسان رضوی بشود.
هر چند امروز خانواده وی در شهرستان رشتخوار زنده هستند، 
نداد وی آن طور که  اجازه  ایران  معاصر  تاریخی  اما تحوالت 
باید و شاید معرفی و نام و یاد او در زمره تاریخ سازان خراسان 

بزرگ جای گیرد.

مندسين نامراد کيست؟
از  برادری )عباس( مندسین: مرادبیک خان  نوه  اظهارات  به  بنا 
سران لشکر سپاه نادرشاه بود که بعد مرگ نادرشاه به سال۱۱۲۶ 
هجری خورشیدی لشکر از هم پاشید و ایشان در منطقه رشتخوار 
از  فراوانی  امالک  و  می گیرد  سکونت  تربت حیدریه  توابع  از 
باغ ها، مزا رع و قنات ها در زیدآباد، جعفرآباد، احمدآباد، نوغاب 

و خود رشتخوار خریداری می کند.
مالکان  از  یکی  عنوان  به  وی  تدریج  به  افزود:  مرادزاده  علی 
بزرگ منطقه مطرح و از نسل او پسری به دنیا می آید به نام عباس 
که وی نخستین فرزند خود را به نام و یاد پدرش مراد نامگذاری 
می کند تا از این طریق نام و یاد اجدادش در تاریخ زنده بماند.

بعد سفر  بود،  مطرح رشتخوار  ثروتمندان  از  که  او  وی گفت: 
زیارتی به مکه و عتبات عالیات، به حاجی مراد معروف شد و از 
وی هشت فرزند شامل چهار پسر و چهار دختر به دنیا می آیند 
مرادزاده  خاندان  جد  که  بود  عباس  فرزندش  نخستین  نام  که 

است.
مرادزاده اظهار کرد: پسران دیگر وی به ترتیب کربالیی کاظم، 
به )مندسین  حاج حسن و پسر چهارمش محمدحسین معروف 
نامراد یا نوداماد( و چهار دخترش نیز به ترتیب معصومه، فاطمه، 

زبیده و شهربانو می باشند. 
شهید  و  الحجج  )ثامن  عالی  آموزش  مراکز  هنر  رشته  مدرس 
ادامه  در  و(  تربت حیدریه  کاربردی  علمی  نیز  و  مشهد  بهشتی 
گفت: مندسین فرزند حاجی مراد مرادزاده و ماه نسا مرادی است 
و جوانی وی همزمان با وزارت سیدضیا الدین طباطبایی، رضا 
خان، قوام السلطنه و کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده ژاندارم 

خراسان است، می باشد.
بازداشتش  بخاطر  قوام السلطنه  دیگر  سوی  از  افزود:  مرادزاده 
تهران  به زندان  او  انتقال  توسط کلنل محمدتقی خان پسیان و 
در دوره احمدشاه، کینه کلنل را به دل می گیرد و بعد آزادی از 
زندان، دشمن کلنل شده و نظر پایتخت را نیز بر علیه وی که آن 

زمان فرمانده خراسان بود، جلب می کند.

وی با بیان اینکه قوام السلطنه ابتدا دستور می دهد محمدتقی پسیان 
خود را به تهران معرفی و تسلیم کند و کلنل تسلیم نمی شود، 
و  می آورند  هجوم  ایران  به  روس  بلشویک های  همزمان  گفت: 

حتی ارتش روس تا منطقه رشتخوار و خواف نفوذ می کند. 
تحریم  مورد  و  مدافع خراسان  که  کلنل  مرادزاده تصریح کرد: 
تشکیل  دستور  می گیرد،  قرار  تهران  جانب  از  نیرو  و  آذوقه 
دیگر  از سوی  که  است  حالی  در  این  و  می دهد  مردمی  هنگ 

قوام السلطنه خوانین خراسان را علیه کلنل می شوراند.
با  مقابله  برای  کلنل  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  معلم  این 
روس ها از یک سو و نیز در مقابل خوانین، اقدام به ایجاد و بسیج 

هنگ مردمی و جذب نیرو می کند.
پرستی  وطن  و حس  ملی  عرق  دلیل  به  اینکه  بیان  با  مرادزاده 
مندسین به عضویت هنگ کلنل درمی آید، افزود: این در حالی 
است که در آستانه ازدواج با دختر "صفر" )اطالعات بیشتری در 
دست نیست( قرار دارد و به خاطر اختالفی که بر سر جهیزیه 

پیش می آید، مراسم عروسی بهم می خورد.
وی تصریح کرد: این اتفاق بر این جوان سخت گران می آید و 
بعد از بهم خوردن مراسم عروسی و خدشه دار شدن غرورش، 
خود را در خانه حبس و حتی بارها تفنگ حاجی مراد را برسینه 
می گذارد تا خود را بکشد و ننگ ناز کردن عروس را بر خود 

بشوید.
این پژوهشگر تاریخ محلی گفت: در همین زمان جارچی ها در 
بازار رشتخوار جار می زنند هر کس می خواهد در رکاب کلنل 
محمد تقی پسیان بجنگد، روانه سنگان شود زیرا سنگان در آن 

دوران به قلعه نظامی و آذوقه کلنل تبدیل شده بود.
مرادزاده افزود: مندسین بهتر دید همراه دایی خود امیر و چند تن 
از جوانان شهرستان به سنگان رفته و به عضویت هنگ مردمی 

کلنل در روستای سنگان رشتخوار درآید.
و  تیر خورده  مندسین  روسها  با  داشت: حین جنگ  اظهار  وی 

کشته شد و به تعبیر امروزی بومیان این خطه شهید می شود.
مرادزاده گفت: خبر کشته شدن مندسین را به خانواده می دهند 
مندسین  فرزندشان  جنازه  با  و  رفته  سنگان  به  سراسیمه  آنها  و 

حاج مراد به رشتخوار بازمی گردند.
به گفته نوه برادری مندسین: سراسر رشتخوار به خاطر مرگ وی 
سیاهپوش و عزادار می شوند و پیکر وی را در قبرستان رشتخوار 

دفن می کنند.
ماه نسا  مادرش  برای  فرزند  فراق  غم  گفت:  ادامه  در  مرادزاده 
همسر حاج مراد که زن شاعر و هنرمندی بود، بسیار گران تمام 
بسیار  "الالیی"  به سرودن  اقدام  فرزندش  در سوگ  او  و  شده 
خطه  این  فلکلور  آواز  به  تبدیل  امروزه  که  می کند  اندوهناکی 
شده  و در زمره آواها و الالیی های مطرح موسیقی مقامی خراسان 

و ایران است.
متن کامل این سروده به شرح ذیل است:  

مندسین نامرادم ننه 
مهرت نمره از یادم

این ماه نبود و اون ماه بود
ننه سینه ی مندسین پرما بود 

پاشنه گیوه را کشیدم
از علی آباد هم دویدم

به سر سنگو  که رسیدم ننه
مندسین مر ندیدم 

مندسین نو دامادم ننه
غمت نمره ز یادم

د سر تنور رجبعلی ننه 
گله ی خوردی و منه لی)نالیدن(

گلوله ش گلوله ی برنو بود ننه
مندسین مو ده خو بود.
د اون اطاق گچکاری

ننه خونات ریخته روی قالی
الی الی    الی الی الی الی    ال   الی  الی

بخاطر  گفت:  دیگری  بخش  در  مرادزاده 
رشادت ها و ارزشی که کلنل محمد تقی خان 
مادرانی  او،  کشته شدن  بعد  داشت  منطقه  مردم  بین  در  پسیان 
زیادی با افتخار نام وی را بر فرزندان خود می گذاشتند که در 
از  "کرنیل" خطاب می شوند و تعداد معدودی  اصطالح محلی 

این نام هنوز در این منطقه شنیده می شود.

تا امروز برای ثبت اين واقعه تاريخی کاری انجام 
نشده

نداریم،  گله   مسوولی  هیچ  از  چند  هر  افزود:  همچنین  وی 
اما تا امروز برای ثبت این واقعه تاریخی که خود سندی از 
میرزا  این خطه است و  همچون حماسه  رشادت های مردم 
جنوب  در  دلواری  علی  رییس  و  شمال  در  خان  کوچک 
دارای ارزش تاریخی است، هیچ اقدامی نه از سوی مسووالن 
صورت  رشتخوار  مسووالن  سوی  از  نه  و  تربت حیدریه 

نگرفته است.
مرادزاده با بیان اینکه ماه نسا مادر مندسین ۵۰ سال پیش بسوی 
الالیی های  ثبت  برای  قبل  سال   ۲ گفت:  شتافت،  فرزندش 
نتیجه  به  البته هنوز  اقدام کردیم که  وی در میراث فرهنگی 

نرسیده است.
وی تصریح کرد: سه سال قبل بر سر مزار وی نیز سنگ قبر 
و لوح یادبودی  با شرح جنگ کلنل که بین مردم به جنگ 
کرنیل معروف است، نصب کردم که البته سنگ قبر نخستین 

توسط خواهرزاده تعویض شده بود.
به گفته مرادزاده: اکنون برخی عموزادگان دختری و پسری 

ایشان در تربت حیدریه زندگی می کنند. 
تاریخی  ژانر  آرزو" در  معنی  به  "اَرمون  نمایش  امسال  آبان 
مردم  مبارزات  تاریخی  پنهان  الیه های  از  بخشی  به  که 
خواف  مه والت،  زاوه،  )تربت حیدریه،  تربت حیدریه  منطقه 
داشت،  اختصاص  روسها  اشغالگری  برابر  در  رشتخوار(  و 
به روی  تربت حیدریه  اندیشه  تاالر  در  قربانی"  "امیر  توسط 

صحنه رفت.
فاطمه نخعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حیدریه اظهار 
مبارزاتی  تاریخ  از  معرفی بخشی  آیینی ضمن  نمایش  این  کرد: در 
مردم منطقه تربت حیدریه، به معرفی بخشی از مراسم آیینی این خطه 

با محوریت ناکامی در یک رابطه عاطفی، پرداخته شد. 
گفت:  نیز  رشتخوار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
مندسین از مفاخر این خطه است سنگ مزار جدیدی که هم 
که بر مزارش نصب شده، از سوی انجمن مفاخر اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی رشتخوار است. 
مهدی یپرم افزود: حتی متن نمایشنامه ای را هم که همکاران 

ما در تربت حیدریه به روی صحنه بردند را ما تایید کردیم. 
وی گفت: البته در پیوند با معرفی این شخصیت، اکنون در 

حال ساخت یک مستند تلویزیونی هستیم.

واکاوی يک واقعه تاريخی مهجور مانده؛

مرادی که ۲ بار نامراد شد
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کسب مقام دوم جشنواره ملی موسیقی 
جوان کشور توسط هنرمند تربت حیدریه

دوتار  هنرمند  حاتمی  مهدی  شریفی-  داود 
مقام دوم  به کسب  تربت حیدریه موفق  نواز 

جشنواره ملی موسیقی جوان کشور شد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید تربت، 
تربت  از  هنرمندی  که  هست  بار  اولین  برای 
 ( جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  در  حیدریه 
موفق  خراسان(  جنوب  و  شرق  دوتار  شاخه 

به کسب مقام کشوری می شود.
اتفاق  به  نیز  گذشته  ماه  در  حاتمی  مهدی 
بخاطر  شهرستان،  دیگرهنرمند  حسنی  مهدی 
مقام  کسب  به  موفق  اَرمون  نمایش  موسیقی 
یکمین جشنواره  و  موسیقی سی  بهترین  اول 

تئاتر خراسان رضوی شدند.
در  است   ۳۸۱ متولد  که  جوان  هنرمند  این 
گفتگو با خبرنگار نوید تربت گفت:از سال 9۳ 
با ساز دف وارد دنیای موسیقی شدم، این ساز 
را بدون استاد شروع کردم و با تمرینات خودم 

چند سالی به نوازندگی دف مشغول بودم. 
کارگاه  برادرم  چون  افزود:  حاتمی  مهدی 
دوتارسازی داشت و همیشه صدای دوتار در 
خانه ما شنیده می شد، به تدریج با دوتار آشنا 
شدم و از سال 97 دوتار زدن را شروع کردم. 
وی ادامه داد: برای آموختن دوتار هم مثل دف، 
زیر نظر هیچ استادی نبودم و فقط با فیلم هایی 
که از استاد عبداهلل سروراحمدی داشتم شروع 
کردم به یاد گرفتن مقام های دوتار،آشنایی با 
دوتار زدن استاد سروراحمدی باعث شد که 
پیرو ایشان شوم و همیشه سعی کردم مقام ها 

را مثل ایشان اجرا کنم. 
حاتمی با ذکر این نکته که اولین مقامی را که 
یاد گرفتم مقام کبک زری بود، افزود: دوتار 
زدن را ادامه دادم تا اینکه امسال توانستم در 
در  جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  پانزدهمین 
جنوب  و  شرق  دوتار  شاخه  نواحی  بخش 
کشور  دوم  مقام  ب  سنی  گروه  در  خراسان 

را کسب کنم. 
وی گفت: تجربه اجرای موسیقی در سه تئاتر 
را هم دارم و برای موسیقی نمایش اَرمون با 
استاد مهدی حسنی مقام اول بهترین موسیقی 
سی و یکمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی 

رو کسب کردیم. 
برنامه  در  نیز  قبل  وقت  گفت:چند  حاتمی 
به  بود  زعفران  حوضه  در  که  شو  زعفرانی 

اجرای یکی از مقام های دوتار پرداختم.
جشنواره ملی موسیقی جوان ایران هر سال در 
سه بخش کالسیک دستگاهی و نواحی برگزار 
میشود. این جشنواره دو سال است که به خاطر 
شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار می گردد.

بازتاب

صعود تیم تربت حیدریه به مرحله بعد 
مسابقات والیبال بانوان کشور

اصغر غضنفری- تیم های تربت حیدریه 
و  رضوی  خراسان  از  نمایندگی  به 
چهارمحال  از  نمایندگی  به  شهرکرد 
خود  حریفان  بر  غلبه  با  بختیاری  و 
بانوان  والیبال  مسابقات  بعد  مرحله  به 

کشور صعود کردند.
پایانی دور برگشت مسابقات  در روز 
لیگ دسته یک والیبال بانوان کشورکه  
در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
برگزار شد، تیم های رامسر مازندران و 
در  حضور  ادامه  از  کردستان  سنندج 

رقابت های دور بعد بازماندند.
در  تربت حیدریه  والیبال  هیات  رییس 
این  در  گفت:  رقابت ها  این  حاشیه 
شده بود،  آغاز  دیروز  از  که  مسابقه ها 
مازندران،  تیم خراسان رضوی،  چهار 
از  بختیاری  و  چهارمحال  و  کردستان 

گروه هشتم حضور داشتند.
رقابت ها  این  در  افزود:  رضوی  احمد 
خراسان رضوی با پنج تیم شرکت داشت 
که ۲ تیم آن شامل مهرثامن و ستارگان 

درخشان از تربت حیدریه هستند.  
وی گفت: در مسابقه هایی که ما میزبان 
تیم مهرثامن حضور داشت و  هستیم، 
تیم دیگر ما در گروه یکم نیز به عنوان 
رضوی  خراسان  استان  نماینده  دیگر 
آذربایجان  تیم های  با  فریدون کنار  در 
در حال  مازندران  و  هرمزگان  شرقی، 

رقابت است.
لیگ  مسابقات  اینکه  بیان  با  رضوی 
در  کشور  بانوان  والیبال  یک  دسته 
همزمان  طور  به  گروه  هشت  قالب 
انجام  حال  در  کشور  شهر  هشت  در 
است، افزود: در این رقابت ها ۳۲ تیم 
حضور دارند و دور رفت آنها نیز دی 

ماه امسال برگزار شد.

معرفی انجمن 
معتادان گمنام، انجمنی غیر انتفاعی، بین المللی 
و برخاسته از بطن اجتماع می باشد که با هدف 
فعال  ۱4۰کشور  از  بیش  در  معتادان  بهبودی 
است. اعضای انجمن معتادان گمنام ، چگونگی 
زندگی کردن بدون مواد مخدر را از یک دیگر 
یاد گرفته و از عوارض بیماری اعتیاد در زندگی 
دارید،  نظر  در  اگر  کنند.  می  پیدا  آگاهی  شان 
مواد  با  که  کسی  به  را  گمنام  معتادان  انجمن 
مخدر دست به گریبان است توصیه کنید ممکن 
است سواالتی در مورد انجمن ما داشته باشید. 
برای  ادامه می خوانید می تواند  مطالبی که در 
پاسخگویی به سواالت احتمالی شما مفید باشد. 
اعضای انجمن معتادان گمنام چه کسانی هستند؟ 

هر کسی که بخواهد مصرف مواد مخدر را قطع کند، می 
عضویت،  باشد.  گمنام  معتادان  انجمن  از  عضوی  تواند 
به کسانی که  باشد.  نمی  ماده خاصی  به مصرف  منحصر 
احساس می کنند با مواد مخدر مشکل دارند خوش آمد 
اعتیاد  بر روی مشکل   NA بهبودی در  می گوییم. تمرکز 

است نه یک ماده مخدر خاص. 
گمنامی: 

گمنامی جز اصول اساسی در انجمن ماست. با وجود اینکه 
تمامی ما از لحاظ شخصیتی تفاوت هایی با یکدیگر داریم. 
ولی تنها الزمه عضویت در NA به طور مشترک در بین 
مصرف،  قطع  برای  تمایل  یعنی  دارد.  وجود  ما  ی  همه 
این اصل ساده، شخصیت های گوناگون افرادی را که از 
بیماری رنج می برند، به خود جلب کرده است و آن ها 
را زیر چتر مشترک انجمن معتادان گمنام قرار داده است. 
همچنین گمنامی فضای یکسان و مساوات را در جلسات 
که  میکند  ایجاد  را  اطمینان  این  و  است  آورده  وجود  به 
 NA در  که  بهبودی  پیام  از  تر  مهم  شرایطی  یا  فرد  هیچ 
مواد  با  که  کسانی  نیست.  شود  می  گذاشته  مشارکت  به 
ممانعت  از  ترس  بدون  توانند  می  دارند،  مشکل  مخدر 

انتظامی و یا فاش شدن اسم، شهرت و  های اجتماعی و 
و  کرده  شرکت  آزادانه  به صورت  جلسات  در  هویتشان 

پیگیر بهبودی شخصی شان باشند. 
روش بهبودی

درمانی  ارزش  و  برنامه  این  باور   NA در  بهبودی  روش 
مشارکت  با  اعضا  است.  دیگر  معتاد  به  معتاد  یک  کمک 
مواد  مصرف  از  شان  بهبودی  و  تجربیات  درباره  کردن 
مخدر، در جلسات شرکت می کنند. جلسات NA در مکان 
برگزار  المنفعه که توسط گروه اجاره گردیده  های عامل 
طور  به  خدمات  سایر  و   NA جلسات  هزینه   . شود  می 
کامل از محل کمک های داوطلبانه اعضا تامین می گردد. 
اکثر جلسات NA به طور مرتب و هفتگی در زمان و مکان 
معینی، معموال در اماکن عمومی، برگزار می شود، اساسًا 
دو نوع جلسه وجود دارد: جلسه باز که شرکت برای عموم 
آزاد می باشد و جلسه بسته مختص کسانی می باشد که 

فکر می کنند با مواد مخدر مشکل دارند. 
انجمن NA چگونه کار میکند؟ 

 NA کمک معتادان به یکدیگر برای بهبودی،پایه و اساس
است.اعضا به طور مرتب دور هم جمع می شوند تا درباره 

اعضای  کنند.  مشارکت  بهبودی  در  تجربیاتشان 
به طور  اند(  به راهنما معروف   ( تر که  با تجربه 
فردی به اعضای جدید تر کمک می کنند. هسته 
این  NA ،۱۲ قدم است  برنامه  ای اصلی و قلب 
قدم ها مجموعه ای از رهنمود هایی برای دستیابی 
عملی به بهبودی است. با دنبال کردن این رهنمود 
ها و کار کردن صمیمانه با سایر اعضا، معتادان یاد 
می گیرند که مصرف مواد مخدر را قطع کرده و با 

مسائل زندگی روزانه روبرو شوند. 
انجمن معتادان گمنام، اصول اخالقی پایه ای مانند: 
صداقت، روشن بینی ، صبر ، تمایل و فروتنی را 
مورد  روزانه  زندگی  در  تا  آموزد  می  معتادان  به 

استفاده قرار دهند. 
بهبودی در NA یک فرآیند یک شبه و سریع نیست 
که در یک مقطع زمانی خاص صورت بگیرد، بلکه فرآیندی 
 NA است مداوم و شخصی، اعضا، خود، درباره پیوستن به
و طی کردن بهبودی با سرعت دلخواهشان، شخصًا تصمیم 

می گیرند. 

و در آخر: 
از  خارج  از  مالی  کمک  هیچگونه  گمنام  معتادان  انجمن 
انجمن نمی پذیرند و هزینه های خود را از طریق کمک 
تامین می کند. عضویت در  داوطلبانه اعضای خود  های 
گونه  به  و  باشد  می  رایگان  کامال  گمنام  معتادان  انجمن 
کند.  می  برخورد  بیماری  با  تجربی  و  واضح  کامال  ای 
این انجمن  مراکز درمانی و سم زدایی، کلینیک سرپایی 
بیماران و نیز تسهیالت مرتبط با موسسات درمانی ندارد. 

حال  در  معتادان  از  متشکل  انجمنی  صرفا  انجمن،  این 
بهبودی است که به طور مرتب در جلسات گرد هم می 

آیند، تا به کمک یکدیگر پاک بمانند. 
 شماره تماس روابط عمومی 

انجمن معتادان گمنام: 09157108917

معرفی انجمن معتادان گمنام
انجمنی که شيوه پاک زندگی کردن را به صورت رايگان به معتادان می آموزد

هنرمندان خوافی موسیقی و هنرهای
 آیینی خراسان رضوی را در دبی اجرا کردند

گروه هنری شمس خواف در اکسپو ۲۰۲۰ دبی موسیقی 
و هنرهای آیینی خراسان را به نمایش گذاشت.

به گزارش نوید تربت به نقل از روابط عمومی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
مدیرکل  رضوی  خراسان  صنایع دستی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
طوالنی ترین  از  یکی  افزود:  رضوی  خراسان 
و جالب توجه ترین نمایشگاه هایی که در طول 
در  دستاوردهایی  آن  در  و  شده  برگزار  سال 
و  گردشگری  فناوری،  صنعت،  حوزه های 
نمایشگاه  می شود،  گذاشته  نمایش  به  تجاری 
اکسپو ۲۰۲۰ دبی است که گروه هنری شمس 
با حضور در این نمایشگاه بخشی از فرهنگ و 
هنر خراسان از جمله دوتارنوازی، نوع پوشش 

و هنرهای آیینی را به مردم دنیا معرفی کرد. 
از  گروه  این  افراد  گفت:  موسوی  سیدجواد 
اعضای انجمن میراث فرهنگی شهرستان هستند 
که در حفظ، حراست و ترویج میراث فرهنگی 

و هنر خراسان نقش موثری دارند. 
اجرای  بر  عالوه  گروه  این  داد:  ادامه  موسوی 
بروشورهای  توزیع  با  آیینی  هنرهای  و  موسیقی 
دوزبانه بین بازدیدکنندگان نمایشگاه، جاذبه های 

تاریخی و گردشگری خواف را معرفی کردند. 
تپه  و  محوطه  اثر،   ۱۰۵ خواف  شهرستان 
ثبت  ناملموس  میراث  و  طبیعی  تاریخی، 
شده در فهرست آثار ملی دارد، همچنین این 
 ۱۶ و  گردشگری  جاذبه   ۳۵ دارای  شهرستان 

تأسیسات گردشگری است.
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