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خراساننوید 2
انعکاس یاد داشت هفته

نگرانی و استرس بزرگان 
براي سیرکردن شکم گرسنگان!

غالمرضا بنی اسدی
از وقتي خواندم که یکي از حضرات 
بتوانیم  اگر  فرموده اند:»ما  مسئوالن 
معجزه  کنیم  سیر  را  گرسنه  شکم 
معموال  که  شعاری  این  کرده ایم.«، 
از  بعد  پرستاره  تیم هاي  طرفداران 
باخت تیم محبوب خود فریاد مي کنند؛ 
»با این همه ستاره، واهلل خجالت داره«. 

به ذهنم خطور کرد.
زماني  در  هم  ورزشي  تحلیل گران 
و  ستاره  همه  این  با  مي گویند  چنین 
هنر  باختن،  که  بردن  نه  امکانات، 

مي خواهد!
ضرب المثل  که  هست  جمله  یک 
در  ضرب المثل  اندازه  به  اما  نیست 
ادبیات مردم دیار ما تکرار مي شود؛ با 
سفره فقیري، بچه هایش را به درجات 

عالي رسانده که شبیه معجزه است.
از وقتي خواندم که یکي از حضرات 
بتوانیم  اگر  »ما  فرموده اند،  مسئوالن 
معجزه  کنیم  سیر  را  گرسنه  شکم 
کرده ایم.« همه این گزاره  ها و تصاویرِ 
ما  مي آورند.  هجوم  ذهنم  به  دیگر 
کردن  سیر  که  نیستیم  فقیري  کشور 
بدانیم.  »معجزه«  را  مردمان مان 
برخورداریم از انواع مواهب و معادن 
و ذخایر هم برخورداریم. اتفاقا معجزه 
این  با  که  است  این  آقایان  مدیریت 
فقیر تر  روز  هر  برخورداري،  همه 
ما  تورم  باال،  امنیت  این  با  مي شویم. 
از کشور هاي درگیر جنگ خیلي باالتر 
مي شود. با این که 43 سال است که از 
اخالق و اسالم مي گوئیم، رکورد هاي 
افسردگي  و  بداخالقي  و  اختالس 
در  بزرگوار  این  مي رود.  باال  نزاع  و 
»این  ادامه هم اضافه کرده است که؛ 
سیر  را  آنان  که  ماست  وظایف  جزو 
کنیم و این حداقل کار است. ما باید 
پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم 
تامین کنیم اما الاقل در پایان سال که 
همه شادي مي کنند و سفره هاي رنگین 
مي اندازند ما یا شکم گرسنه اي نداشته 

باشیم یا آن را به حداقل برسانیم.«
فراز دیگر این سخنان به فرازمند ترین 
دوران حیات عدالت اشاره دارد منتهي 
با این بیان؛ »حکومت علوي که دنبال 
هم  را  آن  نشانه هاي  باید  هستیم  آن 
طاقت  علي)ع(  باشد. حضرت  داشته 
نداشت که در حکومت او یک شکم 
آب  که  باشد  کسي  یا  باشد  گرسنه 
به  سرپناهي  یا  باشد  نداشته  نوشیدن 
او متعلق نباشد. امیدوارم ما هم بتوانیم 
امام علي)ع( را طي کنیم که راه  راه 
مي خواهد.  ریاضت  و  است  سختي 
من خجالت مي کشم از این حرفي که 
این  در  خودش  باید  گوینده  مي زنم. 
مسیر حرکت کند ولي در هر صورت 
این آرزو است و نمي توان جلوي آن 

را گرفت.«
این  سخنان  محترم  مسئوالن  انشااهلل 
مسئول محترم تر را بشنوند وهمان طور 
فقر  گفت،  رئیسي  رئیس جمهور  که 
کنند.  برطرف  سال  پایان  تا  را  مطلق 
»نمي توان  که  است  آرزو  هم  این 
نمي دانم  فقط  گرفت!«  را  آن  جلوي 
بعد از خواندن این سخنان حرف مردم 
شعار  یا  کنم  تکرار  باید  را  دیارمان 
طرفداران ورزش را به هنگام شکست 
تیم پرستاره! اگر عکس بود مي نوشتم 
»بدون شرح« چند تا از این عالمت  ها 
سخن  اما  مي کردم)!!!!(  ردیف  هم 
منابع،  همه  این  با  باید گفت  و  است 
معکوس  معجزه  مطلق  فقر  به  رسیدن 
سیر  براي  که  این  معجزه تر  و  است 
بگیرد.  استرس مان  مردم  شکم  کردن 

واقعا چه کرده ایم ما؟
منبع: جمهوری اسالمی

فدراسیون  نظر  به  بنا  غضنفری-  اصغر 
جوانان  کشتی  ملی  تیم  اعضای  کشتی، 
تربت  نتایج رقابت هایی که در  کشور در 
حیدریه برگزار می شود مشخص خواهند 

شد.
نماینده فدراسیون کشتی در مسابقات کشتی 
جوانان کشور که هم اکنون در تربت حیدریه 
بدان  این  افزود:  است،  انجام  حال  در 
هر  نخست  نفرات  بر  عالوه  که  معناست 
بتوانند  که  کشتی گیرانی  از  دسته  آن  وزن، 
توانمندی های فنی خود را به زیباترین شکل 
در ویترین مسابقات به نمایش بگذارند، با 
نظر کمیته فنی فدراسیون به تیم ملی دعوت 

خواهند شد.  
از  اتخاذ چنین تصمیمی  نادر نجفی گفت: 
گرفتن  نظر  در  با  کشتی  فدراسیون  سوی 
شرایط کرونا بوده و با توجه به این که تمام 
هم  و  میزبانی  حیث  از  هم  برنامه ریزی ها 
در  داوری،  و  فنی  کادر  انتخاب  لحاظ  از 
باالترین سطح انجام گرفته ، دیگر بنا نیست 

مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شود. 
در  تمرکززدایی  موضوع  به  ادامه  در  وی 
میزبانی ورزش قهرمانی کشور اشاره کرد 
ورزش  مثبت  نگاه های  از  یکی  افزود:  و 

اخیر،  سال های  در  کشور  قهرمانی 
کوچک  شهرهای  در  رقابتها  برگزاری 
بنیه  اوال  تا  است  محدود  امکانات  با 
شهرها  این  در  ورزش  سخت افزاری 
تقویت شود و دوم اینکه با رفت و آمد 
شهرهای  به  کشور  ورزش  مسووالن 
عین حال  در  و  گمنام  نخبگان  کوچک، 
با استعداد، در شهرهای دور از پایتخت 

شناسایی شوند.
کرد:  تصریح  کشتی  فدراسیون  نماینده 
از  دسته  آن  جزو  نیز  تربت حیدریه 
در  کشتی  بر  عالوه  که  است  شهرهایی 
چند رقابت دیگر کشوری نیز نشان داده با 
وجود امکانات بسیار محدود، اما عالوه بر 
میزبانی بسیار خوب، نخبگان ورزشی خود 
را نیز به زیباترین شکل معرفی کرده است.

به گفته نجفی: تا قبل ورود به تربت حیدریه 
بسیار  امکانات  با  کوچکی  شهر  تصور 
محدود را داشتم، اما اینک می بینم که همه 
چیز در سطح بسیار عالی و بی نظیر عرضه 
شده و مسووالن این خطه و به خصوص 
همگی  مالی  حامی  و  ورزش  مسووالن 
خاطر  یک  تا  داده اند  هم  دست  به  دست 
خوب ورزشی را در اذهان مهمانان ایجاد 

و ماندگار سازند. 
انتخابی  کشور  جوانان  کشتی  مسابقه های 
تیم ملی یادواره خیر نیکنام زنده یاد حاج 
"طاهرعلی حسن زاده" از دیروز به میزبانی 

تربت حیدریه آغاز و تا جمعه ادامه دارد.
در این رقابتها 385 کشتی گیر در قالب 36 
تیم از 31 استان در 10 وزن با هم رقابت 

می کنند. 

کشور  در  ما  نیکنام-  حسن 
، اصولگرا و  جریان چپ و راست 
وجود  آنچه  نداریم،  اصالح طلب 
و  انقالبی  جریان  دو  فقط  دارد 
برانداز هستند، لذا هرکس با جریان 
انقالب موافق است باید تالش کند 
این جریان مستمر و راه را با قوت 

ادامه دهد.
در  حیدریه  تربت  فرماندار 
عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
ظرفیتها  افزود:  حیدریه  تربت 
تربت  در  خوبی  استعدادهای  و 
به  باید  همه  دارد،  وجود  حیدریه 

دور از تفکر سیاسی برای اهداف شهرستان 
از آنها استفاده کنند.

فرهنگ  شورای  گفت:  استاندار  معاون 
است  شوراها  موثرترین  از  یکی  عمومی 
استراتژی و جهت دهی  آن  برای  باید  که 
باید  موضوعی  هر  در  یعنی  تعریف شود، 
اهداف کلی و جزئی را تعیین و برای آن 

راهبرد و برنامه عملیاتی تدوین نمود.
کی پور با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
کشور فرصت سوزی است گفت: متاسفانه 
تداخل کارها و عدم تقسیم آن باعث می 
انقالبی  و  جهادی  نیروی  یک  توان  شود 
بعضا دیده نشود و این در حالی است که 
امکانات خوب و باالیی در همین شهرستان 
وجود دارد که همه باید به چشم ظرفیت به 
آن نگاه کنند و بدور از تفکر سیاسی برای 

اهداف شهرستان از آنها استفاده کرد.
زدگی  سیاست  داد:  ادامه  استاندار  معاون 
در عرصه جامعه باعث شده که برخی ها 
خط  آنها  برای  باید  فرماندار  کنند  گمان 
که  است  حالی  در  این  کند،  تعیین  مشی 
ما ساختار و کارگروه به اندازه کافی داریم 

که باید غنی شوند.
کی پور گفت: شورای فرهنگ عمومی در 
کمیته  افزاری  نرم  و  افزاری  بخش سخت 
دهد  تشکیل  را  تخصصی  کارگروه های  و 
تا وقتی زائر و مسافری وارد این شهر می 
ها  ظرفیت  همه  و  زیبایی  و  فرهنگ  شود 

را ببیند.
است  آن  مطلب  واقعیت  کرد:  اضافه  وی 
و  راست  و  جریان چپ  کشور  در  ما  که 
فقط  نداریم،  اصالح طلب  و  اصولگرا 
لذا  و  هستند  برانداز  و  انقالبی  جریان  دو 
هرکس با جریان انقالب موافق است باید 
با  را  راه  و  مستمر  این جریان  کند  تالش 

قوت ادامه دهد.
تاریخچه  گفت:  حیدریه  تربت  فرماندار 
نگاه  که  را  المللی  بین  نهادهای  پیدایش 
می کنیم سلطه آمریکا و نظام سلطه را به 
وضوح می بینیم و اگر خوشبینانه بخواهیم 

در  لوح  ساده  افراد  برخی  کنیم  مطرح 
کشور به سازمان های بین المللی زیر سلطه 
آمریکا اعتماد می کنند و نتیجه آن منجر به 

استحاله جامعه می شود.
حرکت  با  سومدیریت  افزود:  پور  کی 
باید  لذا  شود  می  رفع  جهادی  و  انقالبی 
و  شناسایی  را  شهر  داخل  های  پتانسیل 
عینک های بدبینی را برداریم و هرکس دل 
عرصه  وارد  دارد  انقالب  و  نظام  گرو  در 

میدان شود.

دوری  مقاومتی  اقتصاد  مصادیق  از 
مردم از اسراف و تجمل گرایی است

جلسه  در  نیز  حیدریه  تربت  جمعه  امام 
جهاد  های  عرصه  گفت:  عمومی  فرهنگ 
تبیین باید به سمت عملیاتی شدن حرکت 
کند، لذا فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از 
مصادیق جهاد تبیین و اولویت های شورای 
فرهنگ عمومی است که باید در قالب های 

مختلف برای مردم ارایه شود.
در  ما  افزود:  عصمتی  االسالم  حجت 
کشوری زندگی می کنیم که اهل بیت علیه 
بزرگواران  آن  و  داریم  دوست  را  السالم 
کردند،  پرهیز  گرایی  تجمل  و  اسراف  از 
ما  مردم  و  کشور  که  است  حالی  در  این 
بیشترین میزان مصرف را دارند، لذا یکی از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی تبیین همین نکته 
گرایی  تجمل  و  اسراف  از  مردم  که  است 

پرهیز کنند.
تربت  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
حیدریه ادامه داد: عرصه های جهاد تبیین 
باید به سمت عملیاتی شدن حرکت کند، 
از  مقاومتی  اقتصاد  سازی  فرهنگ  لذا 
مصادیق جهاد تبیین و اولویت های شورای 
فرهنگ عمومی است که باید در قالب های 

مختلف به مردم ارایه شود.
و  داریم  فراوانی  های  ظرفیت  گفت:  وی 
شورای فرهنگ عمومی باید به دور از یک 
برنامه ریزی آرمانی یک برنامه عملیاتی که 
در یک فصل چه  کند  تواند مشخص  می 
را طراحی و  داد  انجام  توان  اقداماتی می 

ارزیابی  را  آن  انجام،  از  بعد 
تا  کند  مشخص  را  نتیجه  و 
نقاط قوت  اشتباهات تصحیح و 

ارتقا یابد.
شدن  مطرح  به  اشاره  با  وی 
گفت:  هنرمندان  مطالبات  برخی 
جمع  در  رهبری  معظم  مقام 
ببینیم  مداحان فرمودند: اینکه ما 
خواهد  می  چه  مان  مخاطب 
چه  ببینیم  باید  و  نیست  درست 
لذا  است،  مخاطب  صالح  به 
ذائقه موجود را حفظ  تنها  نباید 
و مطابق آن عمل کنیم باید ذائقه 
جامعه  در سطح  هنر  قالب  در  را  اسالمی 

ایجاد کنیم.

در  را  بسیج  سایبری  های  گردان 
تربت حیدریه تشکیل داده ایم

در  نیز  حیدریه  تربت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
این جلسه از رسانه، هنر و نخبگان جامعه 
بعنوان سه مولفه مهم و اساسی اعنبارزدایی 
الزامات  از  افزود:  و  کرد  یاد  دشمن  از 
جهاد تبیین رویکرد آفندی نسبت به دشمن 
جامعه  سطح  در  باید  تغییر  این  و  است 

ایجاد شود.
سرهنگ ناصری با اشاره به اینکه مهمترین 
از دشمن رسانه است  اعتبارزدایی  قدرت 
گفت: یک اندیشکده سایبری در شهرستان 
نیاز است راه اندازی شود لذا ما در کنار 
و  المقدس  بیت  الی  های  گردان  تشکیل 
سالی  چند  السالم  علیه  علی  امام  و  کوثر 
راه  را  بسیج  سایبری  های  گردان  است 

اندازی کردیم.
حجت  بر  اسالم  اساس  کرد:  اضافه  وی 
کنش  یک  تبیینی  جهاد  و  است  باطنی 
با  ما  رسانه  ابزار  هرچند  است،  هنرمندانه 
مقایسه  قابل  دشمن  ای  رسانه  امپراطوری 
نیست اما قدرتی که اسالم دارد و آن اینکه 
هر جا با حجت شرعی و نیت باطنی وارد 
شدیم موفق عمل کردیم باید مد نظر باشد 

البته سختی های خودش را نیز دارد.
داد:  ادامه  حیدریه  تربت  سپاه  فرمانده 
تبیین بخشی از جهاد فکری است که باید 
دیپلماسی  سیاسی،  اقتصادی،  قدرت  با 
و  افند  به یک  لذا  امنیتی مخلوط شود،  و 
آوردگاه  در  تا  داریم  نیاز  ترکیبی  تهاجم 

دشمن مقتدر ظاهر شویم.
هیچ  به  تبیین  یافتن  اصالت  افزود:  وی 
عنوان غفلت از عرصه هنرمندانه نیست و 
اما آن را  باید حقیقت را اصل قرار دهیم 
و  جذابیت  برای  توجه  جلب  فدای  نباید 

مخاطب پسندی کنیم.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه مطرح شد:
جریان اصولگرا و اصالح طلب نداریم، آنچه هست دو جریان انقالبی و برانداز است 

ارائه خدمات مراکز نیکوکاری تربت حیدریه به 1۰ هزار نیازمند 

رضا اسدنیا- تا کنون 45 مرکز نیکوکاری 
در نقاط مختلف شهری و روستائی تربت 
هزار   10 به  و  شده  اندازی  راه  حیدریه 
نیازمند شهرستان خدمات ارائه می نمایند. 
رئیس  خراسان،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
همایش  در  حیدریه  تربت  امداد  کمیته 
خادمان محرومین مراکز نیکوکاری افزود: 
با  حیدریه  تربت  در  نیکوکاری  مراکز 
در  نیکوکاران  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 
زمینه های: معیشتی، تامین جهیزیه ، ساخت 
مسکن ، ایجاد اشتغال و امور فرهنگی به 
نیازمندان مناطق شهری و روستایی خدمت 

رسانی می کنند.
از  نفر   300 گفت:  زاده  عبداله  سعید 

معتمدین محالت، هیئت 
جماعت  ائمه  و  امناء 
شهرستان  این  مساجد 
و  امناء  هیئت  عنوان  به 
در  محرومین  خادمان 
نیکوکاری  مرکز   45
فعالیت دارند و با بهره از 
اهداء  و  نقدی  حمایتهای 
کاال توسط مردم، خدمات 
حمایتی را به بیش از 10 
نیازمندان که  از  نفر  هزار 
شناسائی  مراکز  توسط 

شده اند ارائه می کنند. 
فرماندار تربت حیدریه نیز در این همایش 
فعالیت  کردن  تخصصی  لزوم  بر  تاکید  با 
رسان  خدمت  مراکز  گفت:  خیریه  مراکز 
به محرومین و خیریه ها باید برای خدمت 
رسانی مطلوب به یکدیگر متصل شوند و 
از یک  فقط  به صورت هدفمند  نیازمندان 

مرکز خدمات دریافت کنند. 
انقالبی،  انگیزه  افزود:  پور  کی  اکبر  علی 
به  گونه  تکلیف  نگاه  و  دینی  و  اعتقادی 
خدمات، کمیته امداد را از سایر مجموعه 

ها متمایز کرده است. 
در پایان این همایش از 50 نفر از فعاالن 

خدمت رسانی به محرومان  تجلیل شد. 

مسووالن  برای  مردم  مدنی  اعتراضات 
اینکه  آن  و  هست  مهم  پیام  یک  حاوی 
برای رفع مشکالت مردم، نیازمند مدیریت 
جهادی است تا مردم مفهوم واقعی مسوول 

خادم را در نظام اسالمی حس کنند.
ایرنا،  از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
اطالعات  مدیرکل  و  وزیر  ویژه  دستیار 
اداری  شورای  جلسه  در  رضوی  خراسان 
تبیین  جهاد  موضوع  گفت:  حیدریه  تربت 
که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد 
معظم له  سوی  از  فریضه  یک  عنوان  به  و 
مطرح شده، در حکم یک الگوی مطلوب و 

شاخصه اصلی غلبه بر دشمنان است.
شفیعی افزود:در شرایط پرمخاطره و تحریم 
شده،  تحمیل  ما  بر  آمریکا  سوی  از  که 
عمل  نیز  و  محوری  مردم  و  خداباوری 
جهادی و همه جانبه، دیگر راهکار قطعی 

برای عمل به فریضه جهاد تبیین است.
بیان  با  مدیرکل اطالعات خراسان رضوی 
معظم  مقام  توصیه  این  تحقق  برای  اینکه 
مطلوب  بسیار  قوت  نقاط  دارای  رهبری، 
را  ما  آنها  از  استفاده  و موثری هستیم که 

در تحقق این توصیه معظم 
گفت:  می گرداند،  موفق  له 
ما  قوت  نقطه  مهمترین 
بصیر،  رهبری  یک  وجود 
که  است  وهوشمند  شجاع 
هر جا نیاز دیدند حجت را 
بر همگان قطعی کرده اند که 
نمونه اخیر آن منازعات بین 
اوکراین و جهان غرب بود 
که ایشان با ورود به موقع، 
را  ایران  قدرت  پر  مواضع 

اعالم کردند.
وی از مقاومت حیرت انگیز 
مردم در صحنه های مختلف 
به عنوان دومین نقطه قوت 
جا  هر  امروز  تا  مردم  گفت:  و  کرد  یاد 
الزم بوده در حمایت از نظام اسالمی پا به 

صحنه گذاشتتند.
اطالعات  مدیرکل  و  وزیر  ویژه  دستیار 
قوت  نقطه  خراسان رضوی گفت: سومین 
ما استقالل کشور و چهارم عمق راهبردی، 
اطمینان آفرین و اثرگذار و همچنین قدرت 
درونی، منافع و مصالح ملی است که هر جا 

نیاز بوده، به رخ جهانیان کشیده ایم.
شفیعی از پیشرفتهای علمی در عرصه های 
مختلف و دستیابی به قدرت نظامی بسیار 
و  کرد  یاد  قوت  نقاط  دیگر  عنوان  به  باال 
مشخص  بیشتر  زمانی  اینها  اهمیت  افزود: 
جمهوری  بدانند  همگان  که  می شود 
این مولفه ها  با  تاکنون موفق شده  اسالمی 
توان بازدارندگی بسیاری باالی خود را در 

عرصه های بین الملل به اثبات برساند.
انتخابات  برپایی  از  دیگری  بخش  در  وی 
مطلوب  قوت  عنوان  به  جمهوری  ریاست 
برای چرخش منطقی و نظام مند قدرت و 
یاد  دینی  ساالری  مردم  شدن  نهادینه  نیز 

حکومت  اساسی  رکن   2 گفت:  و  کرد 
بودن آن  جمهوری اسالمی دین و مردمی 
و  شناخت  با  مردم  انتخابات  در  و  است 
چرخش  می کنند  تعیین  خود  دینی  بینش 
نخبگان به چه سمت و سویی حرکت کند.

شفیعی در ادامه به فرصت های پیش روی 
کرد:  اظهار  و  اشاره  اسالمی  جمهوری 
بین  هماهنگی  و  نظری  هم  همراستایی، 
اجزای نظام و نبود چند صدایی به عنوان 

یک فرصت نظام اسالمی است.
در  امنیت  ایجاد  باعث  اینها  افزود:  وی 
سرتاسر کشور شده و امروز شاهد ثبات و 
آرامش نسبی در نقاط مختلف کشور هستیم 
و حتی با وجود مشکالت معیشتی، مردم در 
کمال آرامش اعتراضات مدنی خود بدون 
شود،  وارد  نظام  امنیت  به  لطمه ای  اینکه 

مطرح می کنند. 
اطالعات  مدیرکل  و  وزیر  ویژه  دستیار 
خراسان رضوی افزود: البته این اعتراضات 
پیام مهم  برای مسووالن حاوی یک  مدنی 
برای رفع مشکالت  اینکه  نیز هست و آن 
تا  است  جهادی  مدیریت  نیازمند  مردم، 
در  را  خادم  مسوول  واقعی  مفهوم  مردم 

نظام اسالمی حس کنند.
شفیعی همچنین گفت: اراده معطوف به حل 
اجزای  بین  درونی  ظرفیت  نگاه  با  مسئله 
مختلف، انسجام و هماهنگی جبهه مقاومت 
و سیادت منطقه ای ایران، از دیگر فرصتهای 

در اختیار ما می باشد.
و  نظامی  نیروهای  اقتدار  افزود:  وی 
و  ملی  مصالح  و  منافع  تامین  در  انتظامی 
در  پی  استراتژی های  نشاندن  شکست  به 
پی نظام سلطه تا جایی که امروز شاهدیم 
مقامات آمریکایی به شکست خود در فشار 
حداکثری بر علیه جمهوری اسالمی اذعان 

می دارند.

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:
مردم در کمال آرامش اعتراضات مدنی خود را مطرح می کنند

تربت حیدریه مشخص کننده ترکیب اصلی تیم ملی کشتی جوانان 

بهره برداری از سه طرح مخابراتی 
در دو روستای بخش مرکزی و شهرک صنعتی تربت حیدریه 

شبکه  تقویت  ساالرمقدم- طرح  وحید 
روستاهای  نوری  کافوی  نصب  و  کابل 
شهرک  و  مرکزی  بخش  عریان  و  آغوی 
صنعتی رضوی شهرستان تربت حیدریه به 

بهره برداری رسید.
در  حیدریه  تربت  مخابرات  شرکت  مدیر 
افزود:در  نوید خراسان  با خبرنگار  گفتگو 
پی افزایش امکانات واگذاری تلفن ثابت و 
ارتقای کیفیت شبکه دیتای در روستاهای 
تربت  مرکزی  بخش  عریان  و  آغوی 
رباط  رضوی  صنعتی  شهرک  و  حیدریه 
شبکه  توسعه  و  تاسیس  عملیات  سنگ، 
کابل تلفن ثابت مناطق مذکور با اعتباری 

منابع  محل  از  تومان  میلیارد   2.5 بر   بالغ 
به  انجام و  ایران  داخلی شرکت مخابرات 

بهره برداری رسید.
 5 از  بیش  راستا  درهمین  گفت:  مهرانفر 
کیلومتر کابل مسی و فیبر نوری خاکی و 
6 کیلومتر کابل مسی هوائی مورد استفاده 

قرار گرفت. 
تلفن محلی  مرکز  افزود: همچنین دو  وی 
در  نوری(  )کافوی  ائی  شماره   500
روستاهای مذکور و یک مرکز 64 شماره 
ائی در شهرک صنعتی رضویه با امکانات 

مربوطه راه اندازی شد. 
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برداشت ۳۰۶ تن ماهیان سردآبی 
و گرمابی در تربت حیدریه

کشاورزی  جهاد  شیالت  واحد  مسئول 
تربت حیدریه از برداشت 306 تن ماهیان 
سردآبی و گرمابی در این شهرستان خبر 

داد.
سعیدی  محمد  خراسان  نوید  گزارش  به 
هزار   297 حدود  جاری  سال  در  افزود: 
قطعه بچه ماهی قزل آال در 8 مرکز تولیدی 
شامل مزارع سردآبی و استخرهای ذخیره 
به مجموع مساحت  دومنظوره کشاورزی 
حدود 7 هزار متر مربع رهاسازی گردیده 
که 219 تن ماهیان سردآبی جهت مصرف 
اطراف  شهرستانهای  و  حیدریه  تربت  در 

استحصال گردیده است.
وی گفت: طی این مدت حدود 99 هزار 
کپور،  شامل  گرمابی  ماهیان  بچه  قطعه 
آمور ، فیتوفاگ و بیگهد هم در 76 استخر 
مجموعا  مساحت  به  کشاورزی  ذخیره 
به  خاکی  سد  یک  و  مربع  متر  هزار   65
شده  رهاسازی  هکتار   5 حدود  مساحت 
 87 گردد حدود  می  بینی  پیش  که  است 
استخرها  این  در  نیز  گرمابی  ماهیان  تن 

تولید شود .
قزل  ماهی  قطعه  هزار   8 تعداد  همچنین 
سردآبی  ماهیان  تکثیر  مرکز  در  نیز  آال 
گردیده  تولید  جاری  سال  طی  شهرستان 

است
سعیدی ادامه داد: شهرستان تربت حیدریه 
با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و وجود 
منابع آبی متعدد از پتانسیل باالیی جهت 
است  برخوردار  پروری  آبزی  فعالیتهای 
کسب  ضمن  توانند  می  کشاورزان  که 
آب  نمودن  غنی  با  زمینه  این  در  درآمد 
کشاورزی به افزایش راندمان محصوالت 

تولیدی خود نیز کمک نمایند.
سیاستهای  از  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  شیالت  واحد 
از  بهینه  استفاده  به  توان  می  شهرستان 
استخرهای ذخیره آب کشاورزی موجود 
و تشویق کشاورزان جهت ماهیدار نمودن 

آنها اشاره نمود .

گلدهی زودهنگام در بعضی از مزرعه 
کلزای بخش کدکن تربت حیدریه

نوید تربت- در بعضی از مزرعه کلزای 
گلدهی  حیدریه  تربت  کدکن  بخش 

زودهنگام رخ داده است
بخش  کشاورزی  جهاد  مرکز  رئیس 
با  گفتگو  در  حیدریه  تربت  کدکن 
بر  بنا  افزود:  تربت  نوید  خبرنگار 
کشاورز،  گزارش  و  میدانی  مشاهدات 
مزارع  از  هکتاری   3 مزرعه  یک  در 
کلزای بخش کدکن گلدهی زود هنگام 

رخ داده است.
عباس عباسیان گفت: معموال در بخش 
کدکن گلدهی کلزا در فروردین ماه رخ 
مزرعه  این  نیمه شرقی  در  اما  می دهد 
است  شده  مشاهده  زودهنگام  گلدهی 
در حالی که بنابر مشاهدات میدانی نیمه 
غربی مزرعه هنوز در حالت روزت بود 

و گلدهی رخ نداده است.
در  زودهنگام  گلدهی  افزود:اگر  وی 
تمام منطقه اتفاق بیفتد به خاطر شرایط 
آب و هوایی و باال بودن میانگین گرمای 
هوا در این فصل نسبت به سالهای قبل 
و افزایش تعداد ساعت های آفتابی می 
از  نیمی  در  اینکه  به  توجه  با  اما  باشد 
یک مزرعه اتفاق افتاده و فعال در مزارع 
دیگر مشاهده نشده احتماال به دلیل تنش 

رطوبتی و محیطی می باشد.

15سایت شهری و روستایی همراه اول 
در تربت حیدریه احداث می شود

سایت   7 و  شهری  سایت   8 احداث 
در روستاهای شهرستان تربت حیدریه 
سال  در  اول  همراه  شرکت  توسط 

1401 مورد تصویب قرار گرفت.
در  حیدریه  تربت  مدیرمخابرات   
خراسان  نوید  خبرنگار  با  گفتگو 
افزود: در پی تکمیل پوشش و افزایش 
همراه  دیتای  و  ارتباطی  ترافیک 
در  حیدریه،  تربت  شهرستان  در  اول 
سال1401، تعداد 15  سایت در نقاط 
بهره  به  و  تاسیس  روستائی  و  شهری 

برداری خواهند رسید.
سایتها  گفت:این  مهرانفر  علیرضا 
برنامه پوشش گیری  شرکت  برابر 
شهرستان،  سطح  در  اول  همراه 
در  آتی،   USO طرحهای  از  جدا 
برنامه اجرائی منظور و در مکانهای 
تکمیل  برای  مناسب،  منتخب 
شهرستان  دیتای  ترافیک  و  پوشش 
با اعتباری بالغ بر35 میلیارد تومان  

نصب و راه اندازی خواهند شد. 

نوید تربت- علیرضا حسینی مقدم- 
شاید مهمترین پیام مسابقات کشتی 
آزاد جوانان کشور انتخابی تیم ملی 
اذعان  به  تربت حیدریه،  میزبانی  به 
همه و به خصوص مهمانان حاضر از 
سرتاسر کشور، تنها یک جمله بود و 
آن اینکه تربتی ها با وجود تنگناهای 
اقتصادی، توجیهات نخ نمایی چون 
روی  را  نمی توانیم"  و  "نداریم" 

تشک فتیله پیچ کردند.
مسابقات  تربت،  نوید  گزارش  به 
انتخابی  کشور  جوانان  آزاد  کشتی 
زنده  نیکنام  خیر  یادواره  ملی،  تیم 
یاد حاج "طاهرعلی حسن زاده" که 
از چهارشنبه هفته گذشته با حضور 
385 کشتی گیر در قالب 36 تیم از 
میزبانی  به  وزن   10 در  استان   31
شده  بود،  برگزار  تربت حیدریه 
جمعه شب گذشته با پیروزی استان 

خراسان رضوی به پایان رسید.
ورزش  آوردگاه  این  در  چند  هر 

رضوی،  خراسان  اقتدار  با  پیروزی  کشور،  قهرمانی 
بیش از هر چیز از پشت ویترین مسابقات خود نمایی 
می کرد، اما آنچه برای مهمانان حاضر و حتی تیم هایی 
کردند،  ترک  را  تربت حیدریه  خالی  دست  با  که 
همیشه در ذهن شان ماندگار شد، نزاع بین "نداشته ها" 
با "حداقل داشته ها" و در نهایت قهرمانی "آبروداری 
شهرستان  اجرایی  مسووالن  مدیریت"  حسن  و 
در  و  ورزش  مسووالن  خصوص  به  تربت حیدریه، 
این  بود که  این خطه  اینها  هیات کشتی  راس همه 
خاطرات خوش را، در ذهن مهمانان ماندگار ساخت.

اهمیت میزانی خوب تربتی ها زمانی برای خوانندگان 
در  بدانند  که  می شود  مشخص  بیشتر  گزارش  این 
شهرستان بزرگ تربت حیدریه حتی "یک هتل کوچک 
تک ستاره" وجود ندارد و بدتر آنکه اداره ورزش و 

جوانان این خطه نیز "فاقد خوابگاه ورزشی" است.
اما همین دستگاه ورزش "خشاب خالی"، آبان امسال 
میزبان رقابت های دسته یکم فوتسال نونهاالن کشور 
و دی ماه امسال نیز میزبان دوره مربیگری سطح یک 

ویژه مربیان فوتسال مرد ایران بود.
در  میزبانی  سومین  این  در  مهمانان  واگویه های 
سال جاری به طور تقریب مشابه 2 میزبانی قبل بود و 
آن شگفت زدگی ناشی از حضوری با خاطره خوش 
امکانات،  ابتدایی ترین  با  آنهم  کوچک  شهر  یک  در 

بود.

ورزشی اش  نخبگان  معرفی  در  تربت حیدریه 
آبروداری کرده

آزاد  کشتی  مسابقات  در  کشتی  فدراسیون  نماینده 
جوانان کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
یک  حاوی  تربت حیدریه  اهالی  خوب  میزبانی  کرد: 
پیام مهم برای مسووالن کشور بود و آن این است که 
ما هر چه داشتیم، عرضه کردیم و حال نوبت شماست 
تا توجه بیشتری به شهرهای کوچک با امکانات بسیار 

محدود، داشته باشید. 
نادر نجفی افزود: تربت حیدریه همچنین نشان داد هم 
در بعد امکانات بسیار محدود خود و هم در معرفی 
حد  از  بیش  و  کرده  آبروداری  ورزشی اش  نخبگان 

توان، وارد عرصه رقابت شده است.

رده  هم  شهرهای  دیگر  با  مقایسه  در  شهر  این 
خود، بسیار باالتر ظاهر شد

گو  و  گفت  در  نیز  اصفهان  استان  کشتی  تیم  مربی 
با نوید تربت اظهار داشت: یکی از شگفتی های مهم 
این دوره از رقابت ها، تالش صاقانه مسووالن ورزش 
این خطه بود تا بتوانند بیشتر از آنچه در چنته دارند، 

عرضه کنند.
سعید زراعتی با بیان اینکه بنا ندارم تربت حیدریه را 
با اصفهان مقایسه کنم، افزود: اما حقیقت آن است که 
با دیگر شهرهای هم رده خود،  این شهر در مقایسه 

بسیار باالتر و غنی تر ظاهر شد.

تربتی ها هر چه داشتند رو کردند تا ما احساس 
کمبود نکنیم

نیز در خصوص  استان گلستان  تیم کشتی  سرپرست 
جلب  برایم  که  جالبی  نکته  گفت:  میزبانی  وضعیت 
توجه کرد، آن بود که ورزشکاران در یک اتاق زیر 
داشت،  بوکس  تمرین  سالن  به  اختصاص  که  پله ای 

تمرین می کردند.
حامد روشنی افزود: گروهی دیگر نیز در مقابل همین 
ورزشی  سالن  پله  زیر  راهروی  در  واقع  در  و  اتاق 

محل برگزاری مسابقات، به تمرین مشغول بودند.
که  است  آن  گواه  موضوعات  این  کرد:  اظهار  وی 
تربتی ها هر چه داشتند رو کردند تا ما احساس کمبود 

نکنیم.
شغل ثابت یا حقوق ثابت برای کشتی گیران مقام 

آور
و  گفت  در  نیز  تربت حیدریه  کشتی  هیات  دبیر 
سایر  همکاری  از  تقدیر  ضمن  ما،  خبرنگار  با  گو 
و  ورزش  اداره  خصوص  به  و  اجرایی  دستگاه های 
جوانان تربت حیدریه گفت: حامی مالی این رقابت ها 
آقای اسماعیل حسن زاده و رییس هیات کشتی، قبل 
که  اقدامی  هر  از  کردند،  تاکید  مسابقات  برگزاری 
داشته باشد،  دنبال  به  را  تربت حیدریه  وجه  تخریب 

پرهیز شود. 
هیات  تصویب  به  بنا  افزود:حتی  عبداللهیان  حامد 

کشتی شهرستان تربت حیدریه و با حمایت مالی ایشان 
مقرر شد کشتی گیران این خطه که در استان مقام اول 
و در مسابقات کشور اول تا سوم را کسب کنند، شارژ 

مالی شوند.
وی گفت: همچنین مقرر شد کشتی گیرانی که به مقام 
کسب  به  نسبت  شوند،  نایل  جهان  و  آسیا  قهرمانی 
موفقیت های بدست آمده از طرف هیات، شغل ثابت 

یا حقوق ثابت دریافت کنند.
دبیر هیات کشتی تربت حیدریه تصریح کرد: به مربیانی 
جهان  یا  آسیا  قهرمان  آنان  باشگاه  شاگردان  که  هم 

شوند، شغل ثابت یا حقوق ثابت پرداخت می شود. 
دارد  وجود  نیز  دیگری  موار  البته  افزود:  عبداللهیان 
کارت  که  می گیرد  تعلق  کسانی  به  مزایا  این  همه 

عضویت هیات کشتی شهرستان را دارا باشند.

صفر تا صد حمایت مالی یک رقابت ملی ورزشی 
توسط بخش خصوصی 

شهرستان  جوانان  و  ورزش  دستگاه  نخست  مرد 
تربت حیدریه نیز به خبرنگار نوید تربت گفت: شاید 
بتوان گفت برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان 
یا حداقل تربت حیدریه، از صفر تا صد حمایت مالی 
یک رقابت ملی ورزشی توسط بخش خصوصی چنان 
مشهود بود که عنوان مسابقات نیز یادواره خیر نیکنام 

زنده یاد حاج "طاهرعلی حسن زاده" نام گرفت.
پاشی هایی  پول  تمام  کنار  در  افزود:  رضایی  مجید 
آن  فرزند  حسن زاده  اسماعیل  آقای  توسط  که 
مرحوم صورت گرفت، اما نباید همکاری بین بخشی 

دستگاه های اجرایی این خطه را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه تربت حیدریه فاقد هتل و این اداره نیز 
فاقد خوابگاه ورزشی می باشد، گفت: بر این اساس از 
دایره انصاف به دور است اگر از دانشگاه فرهنگیان، 
آموزش و پرورش، شرکت نفت، اداره راه و مجموعه 
را  ما  مهمانان  اسکان  در  که  آبشار  فرهنگی ورزشی 

همچون گذشته یاری کردند، یاد نکنم.
رضایی اظهار کرد: فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه 
و بسیج، اورژانس و هالل احمر نیز به عنوان بازوان 
اجرایی ما را در برپایی آبرومند این مسابقات یاری 

رساندند.

تربتی ها توجیهاتی چون نداریم و نمی توانیم را روی تشک کشتی فتیله پیچ کردند

درجلسه شورای هماهنگی
 ترافيک تربت حيدريه مطرح شد؛

احداث پل هوایی عابرپیاده 
مقابل بیمارستان امام حسین )ع(

نوید تربت- برای سهولت در رفت و 
امام  بیمارستان  به  مراجعین  امن  آمد 
در  هوایی  پل  احداث  حسین)ع(، 
بلوار امام رضا ، مقابل این بیمارستان 
تربت  ترلفیک  کار شورای  دستور  در 

حیدریه قرار گرفت.
شورای  تربت،جلسه  نوید  گزارش  به 
در  حیدریه  تربت  ترافیک  هماهنگی 
نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  محل 

شهرداری برگزار گردید.
کریمی  جلسه،احسان  این  ابتدای  در 
امورعمرانی  هماهنگی  و  فنی  معاون 
فرمانداری با توجه به نزدیکی به سال 
انسجام  و  هماهنگی  ایجاد  بر  جدید 
رفاه  برای  مناسب  خدمات  ارایه  در 
حال مسافران و گردشگران و مدیریت 

یکپارچه تاکید نمود.
اصالح  قبیل  از  موضوعاتی  ادامه  در 
میدان  اصالح  دژبان،  میدان  هندسی 
ولی  شهرک  انقالب  بلوار  ورودی 
شهراز  ورودی  تعریض  )عج(،  عصر 
بلوار  ساماندهی  محور خواف،  سمت 
شهید باهنر، بازگشایی بریدگی بعد از 
روستای منظر، احداث پل هوایی عابر 
امام حسین  بیمارستان  مقابل  در  پیاده 
برون  محورهای  سازی  ایمن  )ع(، 
شهری و ... مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
بازدید از ورودی شهر از سمت محور 
شهید  بلوار  اجرایی  عملیات  و  مشهد 
شورای  های  برنامه  دیگر  از  باهنر 

هماهنگی ترافیک تربت حیدریه بود.

رضا اسدنیا- در دهمین مرحله طرح کمک مومنانه، 
قالب  در  معیشتی  کمک  بسته   500 و  هزار  چهار 
توسط  نیکوکار  افراد  خالصانه  و  خادمانه  کمک های 
عید  تا  و  تربت حیدریه جمع آوری  بسیج  حوزه های 

مبعث بین افراد نیازمند توزیع می شود.
ناحیه  پاسداران  سپاه  سازندگی  بسیج  مسوول 
 23 بسته ها  این  ریالی  ارزش  افزود:  تربت حیدریه 
و  جهادی  گروه   173 توسط  که  است  ریال  میلیارد 

فرماندهان پایگاه های بین افراد نیازمند و نیز آسیب 
دیدگان ناشی از بیماری کرونا توزیع می شود. 

سروان پاسدار محسن فتوحیان مجموع این بسته های 
معیشتی را 45 تن برنج، 16 تن مرغ و 17 تن مرکبات 
اعالم  حبوبات  و  رب   ، ماکارونی   ، روغن  شامل؛ 
این  امکانات  دلیل مدیریت زمان و  به  کرد و گفت: 

رزمایش در سه نقطه شهر توزیع می شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بیش از  20 هزار 

معیشتی،  بسته 
لوازم التحریر  بسته   2500 و  جهیزیه  کمک  سری   60
در مناطق محروم و کم برخوردار بین نیازمندان توزیع 

شده است.
مسوول بسیج سازندگی تربت حیدریه همچنین گفت: 
مقاومت  به همت 173 گروه جهادی در حوزه های 
بازسازی، مرمت و  بسیج  140 باب واحد مسکونی 
نوسازی شد، ضمن آنکه 600 دانشجو پاسدار دانشگاه 
امام حسین علیه السالم در فصول مختلف سال و هر 
گروه بمدت 7 روز به فعالیت های عمران و آبادانی 

در مناطق محروم ادامه دادند.
امام جمعه تربت حیدریه نیز در مراسمی که به همین 
منظور برگزار شد گفت: مردم در طول انقالب اسالمی 
توکل را در اعمال و رفتار و گفتار به معنای واقعی 
کلمه عملی ساختند و بخصوص در این 2 سال ایام 
و  همدلی  و  مواسات  رهبری  هدایت های  با  کرونا 
با مجاهدت هر  اندازی و  راه  را  کمک های مومنانه 

چه تمام تر فرامین ولی فقیه جامعه را لبیک گفتند.
امروز  افزود:  عصمتی  محمدرضا  االسالم  حجت 
این  با  را  سازندگی  جهاد  تالش های  از  نمونه ای 
کمک های مومنانه مالحظه می کنیم و این یعنی بسیج 
یک نیروی کارآمد که نظام اسالمی به آن نیازمند و 
های  عرصه  همه  در.  را  بسیج  کارآمدی  این  اکنون 

نظام را مشاهده می کنیم.

توزیع45۰۰ بسته کمک معیشتی نیکوکاران تربت حیدریه بین محرومین
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خراساننوید 4
خبرخبر

طرح کتابخانه گردی در کتابخانه 
های تربت حیدریه اجرا شد

کتابخانه  اداره  رئیس  غضنفری-  اصغر 
اجرای  از  حیدریه،  تربت  عمومی  های 
های  کتابخانه  در  گردی  کتابخانه  طرح 

شهرستان خبر داد.
نوید  خبرنگار  با  گفتگو  در  فرقانی  آذر 
گردی  کتابخانه  طرح  افزود:  خراسان 
در  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  در 

روزهای 17، 18 و 19 اسفند انجام شد.
طرح  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  وی 
در  مسئولین  و  مردم  حضور  و  آشنایی 
کتابخانه ها و آشنایی و اطالع از فعالیت 
ها و خدمات کتابخانه های عمومی، توجه 
پایگاه  عنوان  به  کتابخانه  به  مردم  دادن 
استفاده  تاثیرگذار و  فرهنگی  اجتماعی و 
از ظرفیت گروهها و تشکل های مردمی، 
اصحاب فرهنگ و هنر برای دعوت عموم 
مردم به کتابخوانی و حضور در کتابخانه 

ها می باشد.
 رئیس اداره کتابخانه های عمومی تربت 
حیدریه افزود: این برنامه فرصتی بود برای 
خدمات  و  فرهنگی  های  ظرفیت  معرفی 

کتابخانه های عمومی.
خدمات  و  ها  برنامه  به  اشاره  با  فرقانی 
کتابخانه  گفت:  عمومی  های  کتابخانه 
های عمومی وظیفه آگاهی بخشی، اطالع 
رسانی و زمینه سازی مناسب برای ارتقای 
سرانه مطالعه و ترویج کتابخوانی و تحقق 
عدالت در دسترسی به کتاب و کتابخانه 

را بر عهده دارند.
روزهای  در  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
کتابخانه  در  عضویت  پذیرش  شده  یاد 
با  گفت:  شد  انجام  رایگان  بصورت  ها 
بازگشت کتاب های امانت گرفته شده به 
دیرکرد  اسفند، جرایم  تا 28  ها  کتابخانه 
برگشت کتاب در کتابخانه ها نیز بخشیده 

می شود.

از  اقشار  سایر  همچون  نیز  شهدا  خانواده 
گزند کمبودها و مشکالت  در امان نمانده اند

شهدای ایران در حکم تابلوی افتخار، 
نظام  اقتدار  نیز  و  بالندگی  اسباب 

جمهوری اسالمی هستند.
بنیاد  نوید خراسان، رییس  به گزارش 
شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید 
روز  مناسبت  به  تربت حیدریه 
اعضای  جمع  در  شهدا  بزرگداشت 
که  خطه  این  مردم  و  اداری  شورای 
بهشت عسکری  مزار شهدا در  بر سر 
برگزار شد، افزود: با همه این بزرگی 
باید  را  سووال  این  حال  افتخار  و 
این عزیزان  که  آنجا  از  بپرسید،  خود 
به  ما چگونه  دارند،  به گردن مان حق 
ادای  ایثارگر  و  شاهد  معظم  خانواده 

دین کرده ایم؟    
به  صبوری  از  حسینعلی زاده  محمد 
عنوان مهمترین شاخصه خانوده معظم 
شاهد و ایثارگر یاد کرد و گفت: این 
خصیصه زیبا موجب شده این عزیزان 
تنگناهای  و  دشواری ها  مقابل  در 
عزت  امروز  تا  حمداهلل  به  اقتصادی 

نفس خود را حفظ کنند. 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
آن  واقعیت  اما  افزود:  تربت حیدریه 
همچون  نیز  عزیزان  این  که  است 
سایر اقشار جامعه از گزند کمبودها و 

مشکالت، در امان نمانده اند.
از  لذا  کرد:  تصریح  حسینعلی زاده 
این  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
رفع  به  نسبت  دارم  درخواست  خطه 
مشکالت این عزیزان و نیز تخصیص 
هیچ  از  استخدامی،  سهمیه های 

کوششی دریغ نورزند.  

توسط  شهدا  مزار  آیین  این  در   
حاضران سبزه  باران شد.

بنیاد شهید  از سوی  منتشره  طبق آمار 
شهرستان تربت حیدریه، از مجموع 15 
در  مقدس  دفاع  دوران  رزمنده  هزار 
این خطه، 708 شهید، هزار و 695 نفر 
جانباز و 142 نفر آزاده هستند که از 
جانبازان شهرستان 690 نفر باالی 25 

درصد می باشند.
اکنون در این شهرستان 21 شهید گمنام 
در خاک آرام گرفته اند که شامل: پنج 
شهید  پنج  پیشکوه،  بوستان  در  شهید 
شهید  یک  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در 
 2 عسکری،  بهشت  گلزار  در  گمنام 
شهید در باغ ملی، 2 شهید در کدکن، 
رباط  در  شهید   2 بایگ،  در  شهید   2
سنگ، یک شهید در توپخانه 61 محرم 
ارتش   177 تیپ  در  نیز  شهید  یک  و 

می باشند.

محصوالت  و  کاالها  جشنواره  دومین 
فرهنگی فیروزه خراسان رضوی با معرفی 
نفرات برتر به کار خود پایان داد و مشهد 
تا سوم  اول  تربت حیدریه جایگاههای  و 

را به خود اختصاص دادند. 
نوید  از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
دومین  های  برترین  معرفی  در  تربت، 
فرهنگی  محصوالت  و  کاالها  جشنواره 
همزمان  که  رضوی  خراسان  فیروزه 
فیروزه  ملی  جشنواره  دوره  هفتمین  با 
حوزه  کاالهای  و  تولیدات  بخش  در 
خود  کار  فرهنگی  هدایای  و  محصوالت 
اول  مشهد  از  گنجعلی  مرجان  داد،  پایان 
حسن  مهدی  و  نیا  اسماعیل  علی  و  شد 

زاده از تربت حیدریه به ترتیب مقام دوم و سوم را به 
خود اختصاص دادند، علی اسپالنی از تربت حیدریه 

نیز شایسته تقدیر شناخته شد. 
این در حالی است که در هفتمین دوره جشنواره ملی 
فیروزه  نیز علی اسپالنی از تربت حیدریه و مرجان 
گنجعلی از مشهد در بخش تولیدات و کاالهای حوزه 
شناخته  تقدیر  قابل  فرهنگی  هدایای  و  محصوالت 

شدند.

جشنواره فیروزه سعی دارد حوزه فرهنگ و هنر 
را با اقتصاد گره بزند

قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: امسال 
سال تولید و پشتیبانی است ، بصورت جدی دولت به 
این موضوع ورود کرده است و برای تمامی دستگاه ها 
سقفی تعیین شده که تا 18 اسفند فرایند صدور کسب 
و کارها را تصحیح کنند و موانع را از سر راه مردم 
بردارند. بنابراین بخش های مختلف می تواند از این 
که  طرحهایی  ارائه  برای  جدید،  شرایط  و  موقعیت 
الزم  استفاده  دارند  نوین  و  خالق  صنایع  حوزه  در 

را ببرند.
یوسف امینی با اشاره به اینکه این جشنواره سعی دارد 
حوزه فرهنگ و هنر را با اقتصاد گره بزند، افزود: در 
مباحث جامعه شناسی، جامعه رشید و پویا را جامعه 
ای می دانند که نیازهای فرهنگی خود را بشناسد و 
بعد از شناخت برای رفع آنها برنامه تعریف کند و این 

رویداد در همین راستا قدم گذاشته است.
برنامه  فرهنگی  نیازهای  برای  ما  اگر  داد:  ادامه  وی 
نداشته باشیم دیگران از غفلت ما سواستفاده می کنند 

و برنامه می دهند.
امینی گفت تنوع فرهنگی و قومیت های گوناگون در 
کشور وجود دارد که باید با نگاه بومی به آنها توجه 

شود ولی نباید در گذشته ثابت ماند. 
قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
که  اینست  جشنواره  اهداف  از  یکی  افزود:  رضوی 
نیازهای روز جامعه را شناسایی کند و با پشتیبانی تنوع 
بومی و با همان نگاه، کاالهای جدید تولید کند. اخیرا 
این  به  فرهنگی کشور  های  در حوزه کالن سیاست 
موضوع به صورت جدی توجه می شود که نمایشگاه 
های الگو نما یا همان بازار پردازی محصوالت بومی 

ارایه شود.
امینی گفت: در مباحث تئوری و نظری غنی 
می  مطرح  را  خوبی  موضوعات  و  هستیم 
محصول  به  آنها  کردن  تبیین  در  ولی  کنیم 
بی تجربه هستیم، بخصوص در روانه کردن 
داریم  نیاز  رو  این  از  بازار،  به  محصوالت 
با  و  کنیم  پردازش  جامعه  در  را  الگوهایی 
توجه به مباحث روز، تولیدکنندگان آنها را 

به تولید انبوه برسانند.  

یکی اهداف جشنواره فیروزه رونق کسب 
و کار در حوزه فرهنگ و هنر است

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و 
اهداف  نیز  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
بخشیدن  رونق  و  را حمایت  این جشنواره  برگزاری 
به تولیدات هنرمندان و کاالهای تولید داخلی و رونق 

کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر دانست. 
جلیل سروری، معرفی فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی 
از  استفاده  به گسترش و فرهنگ سازی در  و کمک 
دستاوردهای  دیگر  از  را  استان  فرهنگی  محصوالت 

جشنواره فیروزه دانست. 
 وی افزود: تعداد آثار شرکت کننده در این دوره از 
جشنواره  465 اثر بود که در مرحله اول پایش، با نظر 
داوران 390 اثر به مرحله بعد راه یافت و در مرحله 
دوم 80 اثر به مرحله نهایی رسید، در مرحله نهایی 3 
اثر برگزیده شد و 10 اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.

به  یافته  راه  اثر   80 از  همچنین  داد:  ادامه  سروری 
با نظر داوران به جشنواره ملی  اثر  مرحله نهایی 60 
فیروزه ارسال شد که در نهایت دو اثر در جشنواره 

ملی شایسته تقدیر شناخته شدند.  
شرکت  جشنواره  این  حامی  که  است  ذکر  قابل 
از  حمایت  شعار  با  مشهد  فیروزه  کاشی  کارخانه 

فرهنگ و هنر استان بود.

کسب مقام اول تا سوم دومین جشنواره فیروزه خراسان رضوی توسط هنرمندان مشهد و تربت حیدریه

با  اندیشه ورزی  ساالرمقدم- سلسله نشست های  وحید 
عنوان» زیست کره  فرهنگی، فرصت ها و چالش ها« توسط 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان برگزار می شود.
در  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  سرپرست 
گفتگو با پایگاه خبری نوید تربت، با اعالم آغاز برگزاری 
سلسله نشست های اندیشه ورزی در این دبیرخانه گفت: یکی 
از مهم ترین ابعاد مفهوم »جامعه« پویایی و حرکت در مسیر 

پیشرفت است. مسیری که دگرگونی های 
این  آن گاه پیش یینی ناپذیرند و مدیریت 
از  بیش  دگرگونی ها دشوار است. آن چه 
دچار  جامعه،  در  دیگری  شاخص  هر 
این دگرگونی هاست، نفس فرهنگ است 
انقالب )مدظله(  به تعبیر رهبر معظم  که 
نفس  را  آن  جامعه  که  هوایی  مثابه  به 
نقطه  است.  ناگریز  و  ناگزیر  می کشد، 
این تحوالت در روزگار پیش رو،  زایش 
فرهنگی،  گوناگونی  همچون  مسائلی  از 
اشتراکات  مرزی،  قومی،هم تباری  تنوع 
و  ساختاری  تاریخی،  عوامل  و  قومی 
آن که  از  بیش  و  کرده  گذر  جغرافیایی 
ناشی از رویدادها و روندهای سیاسی و 
حضور  دستخوش  باشد؛  میان فرهنگی  اجتماعی  مناسبات 

پدیده های نوظهور است. 
عمومی  فرهنگ  دوسویه ی  تأثیر  به  سپس  تحفه گر  افشین 
این پدیده ها پرداخت و تشریح کرد: شتاب دگردیسی   و 
فرهنگ عمومی که به بیان رهبری، همه چیز مترتب بر آن 
است و حتی اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل آن به شمار 
کشورهای  از  بسیاری  در  را  حاکمیتی  نهادهای  می آیند؛ 

آنجا  تا  است.  کرده  غافلگیر  گاه  و  متوجه  جهان 
که چالش های نوپدید که حرکت خطی جوامع را از مدار 
خارج نموده؛ به یکی از مهم ترین گلوگاه های تصمیم سازی 
این  مدیریت  اگر  است  بدیهی  است.  شده  تبدیل  جوامع 
بدل  تهدید  به  نپذیرد  جریان  شیوه ی صحیح  به  چالش ها 
شده و اگر به موقع و اصولی مدیریت شوند، فرصت آفرین 

خواهند بود. 
سرپرست دبیرخانه استانی شورای فرهنگ عمومی در ادامه 
باشکوه  پیشینه ی  در  فرهنگ  اهمیت  کردن  خاطرنشان  با 
فرهنگی  زیست کره ی  افزود:  اسالمی،  نوین  تمدن  و  ملی 
جغرافیایی  مرزهای  ورای  که  حیات  از  پهنه ای  به معنای 
است؛ امروز نیازمند حفظ و حراست از تهدیدهای ویرانگر 
این  به  است.  بقاء  و  احیاء  فرصت های  از  بهره مندی  و 
منظور، در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، چهارشنبه هر 
و  فرهنگی  کالن مسائل  زمینه  در  سلسله نشست هایی  هفته 
آثار  و  نوظهور  پدیده های  حوزه ی  در  آمادگی  جمله  از 

فرهنگی آن برگزار می شود.
تحفه گر در پایان، ضمن اشاره به برگزاری اولین  نشست 
نخبگان  تمامی  از  »متاورس«،  موضوع  با  ابتکار  این  ذیل 
این  در  شرکت  برای  حوزه،  این  در  اندیشمندان  و 

سلسله نشست  دعوت نمود.

دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی برگزار می کند؛ 
سلسله نشست های فرهنگ و اندیشه با موضوع »متاورس«

فرهنگی
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رسمی  تقویم  در  مشهد  ملی  روز  ثبت  مقدماتی  مراحل 
کشور فراهم می شود.

اداره کل  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  سرپرست 
با  گفتگو  در  خراسان رضوی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خبرنگار نوید تربت افزود: امیدواریم در شش ماه نخست 
سال 1401 به جمع بندی مناسبی برای این روز برسیم و با 
آماده سازی مراحل مقدماتی در سال آینده مصوبه ای را از 
شورای فرهنگ عمومی استان دریافت و پس از آن نتایج 

نهایی را از شورای فرهنگ عمومی کشور پیگیری کنیم.
افشین تحفه گر گفت: روز 10 دی ماه که عالوه بر تقارن 
آن با ورود امام رضا)ع( به این شهر، ریشه انقالبی نیز دارد 
و مبدأ تشکیل انقالب اسالمی در مشهد محسوب می شود 
دبیرخانه  به  مشهد  ملی  روز  عنوان  به  نام گذاری  برای 

شورای فرهنگ عمومی استان پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به اینکه بحث روز ملی مشهد پیشینه ای بیش 
از 10 سال دارد، گفت: نظرات مختلفی برای اولویت دهی 
سوی  از  مشهد  ملی  روز  عنوان  به  خاص  روز  یک  به 
این موضوع  فرهیختگان، اساتید، مدیران شهری مطرح و 

در جلسات مختلف و متناوب پیگیری شده است.
اداره کل  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  سرپرست 
اینکه  بیان  با  خراسان رضوی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شورای فرهنگ عمومی کشور جایگاه تصمیم گیری برای 
فرهنگ  شورای  ازاین رو  داد:  ادامه  است،  ملی  روزهای 
با  متناسب  تنظیم کرده و  را  عمومی کشور دستورالعملی 
آن برای نام گذاری  مراکز استان ها به عنوان روز ملی هر 
درخواست  استان  آن  عمومی  فرهنگ  شورای  از  استان 

پیشنهاد کرده است.
تحفه گر با اشاره به پیشنهاد اعضای شورای اسالمی شهر 
برای انتخاب روز مشهد، اظهار کرد: عالوه بر شورای شهر 
مجموعه های مختلفی از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و برخی مؤسسات مطبوعاتی، رسانه ای و فرهنگی و مجامع 
فرهنگ  دبیرخانه شورای  به  را  پیشنهادهای خود  مختلف 

عمومی استان ارسال کردند.
ابعاد  از  پیشنهادها  این  مکرر  جلسات  در  افزود:  وی 
تاریخی، سیاسی و سابقه رضوی در این شهر بررسی شده 
است و با توجه به حضور بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( در 
این شهر و انتظار زائران و مجاوران این حضرت در توجه 
به این موضوع، در مجموع دبیرخانه با چهار گزینه نهایی 

به جمع بندی رسیده است.
غنی سازی  برای  تحقیقات  و  پژوهش ها  داد:  ادامه  وی 
روزهای پیشنهادی در دبیرخانه در حال پیگیری است تا 

نهایی  یافته های 
عمومی  فرهنگ  شورای  مشورتی  علمی  گروه  اختیار  در 

استان قرار گیرد.
فرهنگ  شورای  علمی-مشورتی  گروه  وظیفه  تحفه گر 
عمومی  فرهنگ  شورای  برای  تصمیم سازی  را  عمومی 
جلسه  اولین  در  امیدواریم  کرد:  اضافه  و  دانست  استان 
پیش رو این موضوع را در دستورکار قرار دهیم و مصوبه 
آن براساس نظر اعضا و دفاعیات گروه علمی-مشورتی در 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کسب شود و پس از 
آن مصوبه نهایی استان در زمینه نام گذاری و ثبت این روز 
خاص در تقویم ملی را به شورای فرهنگ عمومی کشور 

ارسال کنیم.
اداره کل  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  سرپرست 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تأکید کرد: این 
اقدام در بیشتر استان های کشور انجام شده است و بیشتر 
مفاخر  از  یکی  در گذشت  یا  تولد  سالروز  استان ها  این 
این استان یا یک حرکت خاص سیاسی را برای انتخاب 
قرار داده اند، در حالی که  استان مالک  روز ملی مرکز آن 
از  بسیاری  وقوع  و  خراسان رضوی  فرهنگی  غنی  پیشینه 
رویدادهای ملی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی در این استان 

انتخاب روز مشهد را حائز اهمیت کرده است.
وی افزود: این روز باید بتواند فراگیر باشد و به نوعی همه 
وقایع را پوشش دهد. اگر تا به امروز نتیجه ای حاصل نشده 
روز  این  باید  که  است  دغدغه  همین  شدن  برطرف  برای 
مهم ترین رخ دادهای تاریخی و جلوه های فرهنگی، هنری، 

اعتقادی، مذهبی و هویتی استان را در خود جای دهد.

روزشمار ثبت روز ملی مشهد در تقویم رسمی کشور آغاز شد 

ریال  میلیارد  پنج  حدود  جمع آوری 
کمک برای دانش آموزان تربت حیدریه

چهار  نیکوکاری  و  احسان  هفته  در 
میلیارد و 950 میلیون ریال کمک مردم و 
فرهنگیان تربت حیدریه برای دانش آموزان 
بی بضاعت و خانواده آنها جمع آوری شد.   
به گزارش نوید خراسان، معاون مدیرکل 
و مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه 
مناسبت  به  مومنانه  آیین جشن کمک  در 
هفته احسان و نیکوکاری که در دبیرستان 
شد،  برگزار  حسین)ع(  امام  دختران 
به  میزان  این  از  ریال  میلیارد  سه  افزود: 
صورت نقدی توسط فرهنگیان و معلمان 
زحمتکش این خطه جمع آوری شده است.  
بقیه توسط  بیان این که  با  حجت صالحی 
امام حسین)ع( جمع آوری شده،  مدارس 
قالب  در  کمک ها  این  است  قرار  گفت: 
حواله خرید کاال بین هزار و 500 خانواده 

نیازمند توزیع شود. 
امام  اول  دوره  دخترانه  دبیرستان  مدیر 
حسین)ع( تربت حیدریه نیز گفت: سرجمع 
جمع آوی  وغیرنقدی  نقدی  کمک های 
شده توسط مدارس وابسته به سپاه ناحیه 
میلیون   950 و  میلیارد  یک  تربت حیدریه 

ریال است.
میلیارد و  مبلغ یک  افزود:  الوندی  طاهره 
150 میلیون ریال از این میزان نقدی و بقیه 
به صورت غیرنقدی و در قالب 280 بسته 

معیشتی جمع آوری شده است. 
شهرستان  آموزی  دانش  جمعیت 
است  نفر  هزار   37 بر  بالغ  تربت حیدریه 
مدرسه   162 دولتی،  مدرسه   229 در  که 
غیرانتفاعی، هزار و 749 کالس و با کمک 
2 هزار و 368 نفر معلم تحصیل می کنند.
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بازنشستگان  حقوق  افزایش  جزئیات 
تامین اجتماعی در سال آینده

رییس کانون عالی بازنشستگان کشور 
افزایش  مصوبه  به  توجه  با  گفت: 
خواهان  کار،  عالی  شورای  دستمزد 
تعیین میزان افزایش حقوق سال 1401 
کارگران بازنشسته تامین اجتماعی قبل 

پایان سال جاری هستیم.
از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
مهر،علی اصغر بیات در مورد افزایش 
تأمین  سازمان  بازنشستگان  حقوق 
خصوص  این  در  گفت:  اجتماعی 
عامل  مدیر  موسوی  به  نامه ای 
در  و  نوشته  اجتماعی  تأمین  سازمان 
تعیین  به  توجه  با  که  خواسته ایم  آن 
حقوق کارگران از سوی شورای عالی 
حقوق  تکلیف  تعیین  به  نسبت  کار، 
هفته  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 

جاری اقدام شود.
افزود:  و  کرد  اشاره  نامه  متن  به  وی 
مذاکرات  نتیجه  اعالم  به  توجه  با 
در  کار  عالی  شورای  اعضای  فشرده 
حداقل  سالیانه  افزایش  خصوص 
دستمزد کارگران و تعیین سایر سطوح 
اهمیت  به  نظر  و  آینده  سال  مزدی 
موضوع تعیین مقادیر افزایش سنواتی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
پایان  از  قبل  اجتماعی  تأمین  سازمان 
سال جاری که حسب روال مرسوم و 
مصوبات  از  منبعث  و  ساله  هر  مؤکد 
می کند،  پیروی  کار  عالی  شورای 

مشخص شود.
تأمین  بازنشستگان  رئیس کانون عالی 
از  نامه  این  در  کرد:  تاکید  اجتماعی 
اجماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
به  توجه  با  که  شده  درخواست 
و  بگیران  مستمر  گسترده  پیگیری های 
بازنشستگان سراسر کشور در خصوص 
تسریع در تعیین تکلیف میزان افزایش 
به  فرمائید  دستور  حقوق سال 1401، 
با  جلسه ای  برگزاری  زمینه  فوریت 
حضور جنابعالی، بنده و سایر اعضای 
کانون  مدیره  هیأت  ویژه  به  کانون 
مستمری  و  بازنشسته  کارگران  عالی 

بگیران سراسر کشور تشکیل شود.

5 شهر خراسان رضوی
 در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد

اطالع رسانی  و  رسانه  کمیته  رئیس 
کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: در حال حاضر در سطح استان 
کالت،  قوچان،  بردسکن،  شهرهای 
کوهسرخ و نیشابور در وضعیت قرمز 

قرار دارد.
دکتر محمد پهلوان در گفت وگو با ایسنا 
تایباد،  شهرهای  همچنین  کرد:  اظهار 
خوشاب،  خلیل آباد،  حیدریه،  تربت 
کاشمر و مشهد در وضعیت نارنجی و 
سایر شهرها در وضعیت زردکرونایی 
قرار دارد و فقط شهرستان بینالود در 

وضعیت آبی است.
وی ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته 
در  کرونا  به  مبتال  جدید  بیمار   159
مراکز درمانی استان بستری شدند که 
از این تعداد 120 نفر در مراکز درمانی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 

مشهد بستری هستند.
پهلوان عنوان کرد: در حال حاضر 555 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
از  نفر   444 که  هستند  بستری  استان 
علوم  دانشگاه  به  متعلق  تعداد  این 
تعداد  همچنین  است.  مشهد  پزشکی 
مراقب های  بخش  در  بدحال  بیماران 
از  و  است  بیمار  استان 164  در  ویژه 
این تعداد 132 بیمار در دانشگاه علوم  

پزشکی مشهد بستری هستند.

اطالع رسانی  و  رسانه  کمیته  رئیس 
پزشکی  علوم  دانشگاه   19 کووید 
مشهد ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته 
به کرونا  یا مشکوک  مبتال  بیمار   658
یا  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  به 
اورژانس بیمارستان ها مراجعه کرده اند.

واکسیناسیون  آمار  خصوص  در  وی 
سال   18 باالی  سنی  گروه  در  گفت: 
97.08 درصد دوز اول  و 85.67 درصد 
دریافت  را  کرونا  واکسن  دوم  دوز 
کرده اند. آمار تزریق واکسیناسیون در 
گروه سنی باالی 12 سال در دوز اول 
 84.08 دوم  دوز  در  و  درصد   96.55
سنی  گروه  در  همچنین  است.  درصد 
پنج تا 11 سال 13.10 درصد واکسن 
تزریق  آمار  کرده اند.  تزریق  را  کرونا 
است،  درصد   34.38 که  سوم  دوز 
از  مردم  استقبال  میزان  می دهد  نشان 
دوز سوم واکسن همچنان پایین است.

اطالع رسانی  و  رسانه  کمیته  رئیس 
کووید 19 دانشگاه علوم  پزشکی مشهد 
گفت: از عموم مردم تقاضا می کنم در 
صورت بروز عالئم مشکوک به کرونا 
به نزدیکترین مرکز درمانی سطح یک 
و 2 مراجعه نمایند و از خوددرمانی و 
مراجعه دیرهنگام پرهیز کنند. همچنین 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 
اجتناب از برگزاری دورهمی ها استفاده 
از  واکسیناسیون  تکمیل  و  ماسک  از 
ورود به پیک هفتم جلوگیری کنند زیرا 
در روزهای پایانی سال و ایام  نوروز 
دستورالعمل های  رعایت  کاهش  با 

بهداشتی مواجه شده ایم.  

و  پایدار  توسعه  در  نقشی  چه  عمومی  روابط 
حفاظت از محیط زیست دارد؟ این سوالی است 
از ما را به خود مشغول  که شاید ذهن بسیاری 
داشته است و در پاسخ به آن ابتدا باید دانست که 
توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست چیست 
سپس بررسی کرد که نقش روابط عمومی در این 

عرصه چیست.
برای درک بهتر از توسعه پایدار مبتنی بر حفظ 
محیط زیست شاید اولین مساله ای که توجه ما 
سبز  سیاست  عرصه  کند  می  جلب  خود  به  را 
است که جدیدترین حوزه ای است که امروزه در 
زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی مورد 
دهه  نیمه  از  سبز  سیاست  گیرد.  می  قرار  بحث 
1970 به بعد در بسیاری از کشورها به عنوان یک 
نیروی سیاسی چشمگیر ظهور کرد اگرچه بین آن 
و محیط زیست گرایی تفاوت هایی وجود دارد. 
ساختارهای  گرایان  زیست  محیط  کلی  طور  به 

سیاست  عرصه  هنجاری  و  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
جهانی را قبول داشته و تالش دارند تا مشکالت زیست 
بهبود  و  کرده  اصالح  ساختارها  این  درون  را  محیطی 
آن  سبز  سیاست  عرصه  که  است  حالی  در  این  بخشند. 
ساختارها را ریشه اصلی بحران های زیست محیطی می 
به چالش  باید  را  این ساختارها  ادعا می کند که  داند و 
همکاران،  و  برداشت.)برچیل  گام  آنها  فراسوی  و  کشید 
خصوص  در  که  است  رو  همین  از   )338-337  :1393
به  دارد  وجود  ای  گسترده  بسیار  نظریات  سبز  سیاست 
بوم  اکرسلی]1[  الملل  بین  روابط  عرصه  در  که  طوری 
نظریه سیاسی  تعریف کننده  به عنوان ویژگی  را  محوری 
انسان  بینی  جهان  نفی  معنی  به  که  کند  می  معرفی  سبز 
محور و پشتیبانی از جهان بینی ای مستقل برای اکوسیستم 
دابسن عالوه  از سوی دیگر  ها و موجودات زنده است. 
به  بر موارد مورد نظر اکرسلی ویژگی کلیدی دیگری را 
عنوان محور دوم در عرصه سیاست سبز اضافه می کند که 
همانا »محدودیت های رشد« است بدین معنی که به اعتقاد 
او رشد اقتصادی فزاینده طی سده های گذشته علت ریشه 
ای بحران زیست محیطی فعلی است)برچیل و همکاران، 

.)340 :1393
لکن حوزه محیط زیست گرایی تنها محدود به مباحث فنی 
مسائل خود کرده  درگیر  نیز  را  ها  دیگر عرصه  و  نیست 
است که شاید یکی دیگر از مهمترین این عرصه ها اقتصاد 
سیاسی جدید است چرا که طی دهه های گذشته دولت 
را در رویه  ها دغدغه های زیست محیطی  ها و شرکت 
این مساله رو  اند و حتی  وارد کرده  های مدیریتی خود 
به افزایش فزاینده است اگرچه این مساله به معنای بهبود 
یافتن مشکالت زیست محیطی نیست بلکه بر عکس اکثر 
مسائل مهم زیست محیطی همچون انتشار گازهای گلخانه 
همچنان   ... و  خاک  تخریب  آب،  رویه  بی  مصرف  ای، 
الینحل باقی مانده اند و حتی بر حجم آنها نیز افزوده شده 
های  گفتمان  در  محیطی  زیست  مسائل  رو  این  از  است. 
اجتماعی جلوه بیشتری یافته اند)پین، 1393: 91-92( به 
طوری که جنبش های اجتماعی زیست محیطی سعی دارند 
تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات دو لت ها 
و شرکت ها تاثیر گذاشته و در اجرایی شدن تصمیمات 
منطبق با محیط زیست موثر باشند. از جمله جنبش های 
زیست محیطی می توان به جنبش های صلح سبز، دوستان 
زمین، و صندوق جهانی حیات وحش اشاره کرد که در 
پاسخ به تخریب زیست بوم و افزایش آلودگی های ناشی 
ای  مقابله  اشکال  به  و  گرفتند  شکل  صنعتی  توسعه  از 
)فعالیت مستقیم و اعتراض( و غیر مقابله ای )البی گری و 

دادخواهی( در حال انجام فعالیت های حفاظت از محیط 
زیست هستند.)مشیرزاده و هاشمی، 1392: 206-202(

از جمله مسائل دیگری که در عرصه اقتصاد سیاسی جدید 
و  تجارت  داشته  معطوف  خود  به  را  گران  تحلیل  توجه 
اجالس  کار  دستور  در  متاسفانه  که  است  زیست  محیط 
زمین در ریو سال 1992 قرار نداشت و به آن توجه نشده 
محیط  به  مربوط  تجاری  اختالفات  به  توجه  با  لذا  بود. 
زیست و ارتباط بین سازمان های تجاری همچون سازمان 
تجارت جهانی )W.T.O( و انجمن تجارت آزاد آمریکای 
توسعه  زیست/  محیط  تجارت/  بین  پیوند  )نفتا(  شمالی 
مورد توجه قرار گرفت و اثرات زیست محیطی و اجتماعی 
و  کشاورزی  توسعه  و  المللی،  بین  تولید  های  زنجیره 
گرفتند.  قرار  بررسی  مورد   ... و  محور  صادرات  صنعتی 
و  نوآوری،  تجارت،  زمینه  در  ها  پژوهش  حیث  این  از 
یافت.  افزایش  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  زیست  محیط 
بنابراین نحوه مواجهه شرکت ها با مسائل زیست محیطی 
افزایش  واسطه  به  تولید  کردن  سبز  مسیر  از  اجتماعی  و 
گازهای  و  ضایعات  تولید  کاهش  و  انرژی  بازده  موارد 
و  متمرکز شد  بازطراحی محصوالت  و  ای سمی  گلخانه 
صنعتی،  متابولیسم  اکولوژیک،  کارایی  مانند  موضوعاتی 
سبز کردن زنجیره های تولید، و سرمایه داری طبیعی در 
زمینه  این  در  ها  ها و دولت  دستور کار محققان شرکت 

قرار گرفت)پین، 1393: 93(.
از همین رو بود که اجالس های تغییرات آب و هوایی و 
اقلیمی مانند اجالس ریو طی سال های آتی تکرار شد که 
کپنهاگ  و  کیوتو  های  به اجالس  توان  زمینه می  این  در 
اشاره کرد اما اجالس های مذکور نتایج چندان مهمی در 
پی نداشتند. از این حیث شاید می بایست به اجالس مربوط 
به تغییرات آب و هوایی یعنی اجالس پاریس تاکید کرد که 
بیست و یکمین اجالس اعضا متعاهد و یازدهمین جلسه 
متعهدین اجالس کیوتو بود و از 30 نوامبر تا 11 دسامبر 
در شهر پاریس فرانسه برگزار شد که هدف آن رسیدن به 
اقلیمی و  تغییرات  با  مقابله  اجماعی جهانی در خصوص 
این اجالس  پایان  بود که در  تغییرات  این  محدود کردن 
توافقنامه پاریس تصویب و منتشر شد و حاوی نکاتی برای 
علیه  اقدامات  گره  شدن  باز  و  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله 
تغییرات اقلیمی و سرمایه گذاری در خصوص اقتصاد کم 
کشور   195 توسط  پایدار  و  پذیر  انعطاف  مقاوم،  کربن، 
بسیار شفاف  دارای یک چارچوب  پاریس  توافقنامه  بود. 
برای  شرایط  کردن  و مشخص  ها  و حمایت  اقدامات  از 
کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک بود)ساعی 
تاثیرگذارترین  شاید  اما   .)148-147  :1397 همکاران،  و 

تغییرات  کردن  محدود  زمینه  در  ها  اجالس 
باید  را  زیست  محیط  از  محافظت  و  اقلیمی 
اکتبر   31 که  دانست  گالسکو   2021 اجالس 
بیست  و  شد  تشکیل  گالسکو  در  جاری  سال 
آب  تغییرات  خصوص  در  اجالس  ششمین  و 
بود.   COP26 عنوان  با  ملل  سازمان  هوایی  و 
ملموس  اجرای  گالسکو  اجالس  موضوع 
توافقنامه پاریس بود که بر اساس آن می بایست 
گرمایش زمین در حدود 1/5 درجه کاهش یابد 
مسیر  در  زمین  مسیر گرمایشی  که  در صورتی 
خطرناک  بسیار  که  دارد  قرار  ای  درجه   2/7
است]1[. اما اهمیت این اجالس را باید در دو 
است  این  اول  دلیل  کرد.  جستجو  عمده  دلیل 
برگزار  طوالنی  تاخیری  با  اجالس  این  که 
دوم  دلیل  بود.  کرونا  پاندمی  آن  دلیل  که  شد 
اینکه اجالس گالسکو اولین اجالسی است که 
دستاورد ها و اهداف مربوط به پیمان پاریس را 
به  و  گذارد  می  بررسی  و  بحث  به  را  آن  و  کرده  مرور 
اهدافی  این اساس اجالس حاضر  بر  نقد می کشد.  بوته 
چون حذف تدریجی استفاده از ذغال سنگ، توقف جنگل 
زدایی، استفاده بیشتر از خودروهای الکتریکی و همچنین 
در  است]1[  پذیر  تجدید  های  انرژی  در  گذاری  سرمایه 
این اجالس کشورهای صنعتی متعهد شدند تا برای تسریع 
در کاهش تولید آالینده ها به کشورهای در حال توسعه 
کمک کنند و از دولت  های متبوع آنها خواسته شد تا یارانه 

سوخت  های فسیلی را حذف کنند]2[.
عمومی  روابط  نقش  و  جایگاه  که  اینجاست  سوال  حال 
زیست  محیط  حفظ  و  گرایی  زیست  محیط  عرصه  در 
که  داشت  اذعان  باید  سوال  این  به  پاسخ  در  چیست؟ 
روابط عمومی نقش اصلی را در این عرصه بازی می کند 
چرا که روابط عمومی پل ارتباطی مابین مدیران دولتی و 
خصوصی و همچنین افکار عمومی و جنبش های زیست 
محیطی و حتی محققان این عرصه هستند. ماموریت روابط 
امر  این  که  است  مردم  مشارکت  سطح  افزایش  عمومی 
اطالعات،  عادالنه  توزیع  همچون  سازوکارهایی  گرو  در 
روشن گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق 
فرهنگی،  علمی،  توسعه  نمادهای  که  است  ها  انسان 

اقتصادی، اجتماعی یک جامعه می باشند]3[.
 از سوی دیگر روابط عمومی با مدد جستن از دیپلماسی 
رسانه ای می تواند نقش فعالی در حوزه حفظ محیط زیست 
از  با استفاده  این معنی که روابط عمومی  به  باشد  داشته 
ابزار دیپلماسی رسانه ای می تواند با افکار عمومی جهان 
اطالعات،  مطالبات،  جدیدترین  و  کرده  برقرار  ارتباط 
نوآوری ها و ظرفیت های جهانی برای حفظ محیط زیست 
به  و  آورد  به دست  را  این عرصه  فناوری های جدید  و 
مدیران مربوط خود جهت برنامه ریزی در خصوص حفظ 
عمومی  روابط  دیگر  سوی  از  کند.  عرضه  زیست  محیط 
شرکت  یا  دولت  سبز  های  روش  و  ها  برنامه  تواند  می 
متبوع خود را به اطالع افکار عمومی رسانده و در نتیجه 
از ظرفیت بسیار عظیم افکار عمومی در جهت دستیابی به 
اهداف سبز خود و اجرایی کردن آنها بهره جوید. بنابراین 
می توان دریافت که نقش اصلی در خصوص حفاظت از 
دوش  بر  اقلیمی  تغیرات  کردن  محدود  و  زیست  محیط 
مبتنی  و  بوده  فعال  بسیار  نقشی  که  است  عمومی  روابط 
بر مشارکت دولت ها و شرکت ها با عرصه اجتماعی و 
افکار عمومی و همچنین توسعه فناروی های سبز از این 

رهگذر است.
روابط  ارشد  پریزی)کارشناس  فرامرز  تنظیم:  و  تهیه 

عمومی(

نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

استخدامی  آزمون  در  نفر   ۶5۰ جذب 
کادر اداری قوه قضائیه در خراسان رضوی 

از  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  مدیر 
جذب 650 نفر در آزمون استخدامی کادر 
اداری قوه قضاییه در این استان خبر داد.

با  گفت وگو  در  صادقی  غالمعلی 
جذب  با  امیدواریم  کرد:  اظهار  ایسنا 
استخدامی  آزمون  پذیرفته شدگان 
مساله  و  استان  قضاییه  قوه  اداری  کادر 
اختصاص اعتبار از سوی دولت و مجلس 
و همچنین مشکالت کمبود نیروی انسانی 

در مراجع قضایی استان حل شود.
استخدامی  آزمون  کرد:  تصریح  وی 
کادر قوه قضاییه 20 اسفند ماه با حضور 
نفر داوطلب شامل 3484 مرد و   6358
2874 زن در چهار شهر استان، 6 حوزه 
مرکز  توسط  زیرحوزه   13 و  امتحانی 
آزمون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 

برگزار شد.
رضوی  خراسان  دادگستری  کل  مدیر 
میزبان  شهرهای  کرد:  خاطرنشان 
سطح  در  قضائیه  قوه  آزمون  داوطلبین 
تربت  و  کاشمر  نیشابور،  مشهد،  استان 

حیدریه بود.

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 
کیفی  افزایش  منظور  به  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
اجتماعی  منزلت  و  کرامت  اعتالی  تربیت،  و  تعلیم  فرآیند 
و  تخصص  براساس  پرداخت ها  نظام  استقرار  معلمان، 
را  بندی  رتبه  طرح  معلمان،  رقابتی  عملکرد  شایستگی ها، 

مصوب و اجرایی کرد.
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 
کیفی  افزایش  منظور  به  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
اجتماعی  منزلت  و  کرامت  اعتالی  تربیت،  و  تعلیم  فرآیند 
و  تخصص  براساس  پرداخت ها  نظام  استقرار  معلمان، 
را  بندی  رتبه  طرح  معلمان،  رقابتی  عملکرد  شایستگی ها، 

مصوب و اجرایی کرد.
اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون    - حادثه 24 
منظور  به  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتالی کرامت و منزلت 
اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص 
را  بندی  رتبه  معلمان، طرح  رقابتی  و شایستگی ها، عملکرد 

مصوب و اجرایی کرد.

به  معلمان  بندی  رتبه  نظام  قانون  نهايی  متن 
شرح زير است:

 )2( جزء  اجرای  در  که  است  آمده  قانون  این   1 ماده  در 
توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون   )63( ماده  »الف«  بند 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مصوب 14/12/1395 و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم 
و تربیت، اعتالی کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار 
عملکرد  شایستگی ها،  و  تخصص  براساس  پرداختها  نظام 
رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام 
مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و 
کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی 
براساس  معلمان  حرفه ای  هویت  تقویت  و  تعهد  ارتقای  و 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  و  کشور  علمی  جامع  نقشه 
پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین 

و اجرا می شود.
در ماده 2 این قانون به ارائه تعاریف زیر پرداخته شده است:

معلمان:
تعلیم  خطیر  رسالت  صرفًا  که  شود  می  اطالق  افرادی  به 
رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  را  آموزان  دانش  تربیت  و 
مربی  هنرآموز،  دبیر،  آموزگار،  مانند  دارند؛  برعهده  عمومی 
امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سالمت، نیروهای 
واحدهای  در  معاون  و  مدیر  استثنائی،  مدارس  توانبخشی 

آموزشی و تربیتی
شایستگی:

خالقیت،  بینش،  نگرش،  مهارت،  دانش،  از  است  ترکیبی 
بنیادین  تحول  سند  بر  مبتنی  فردی  ویژگیهای  و  نوآوری 
آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا 

وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
صالحیت معلمی:

مجموعه ای از شایستگی های ناظر بر جنبه های هویت فردی 

و حرفه ای )اخالق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش 
و مهارتهای تربیتی( که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای 
وتربیت کسب  تعلیم  فرآیند  با  مرتبط  توانمندیهای ضروری 
و برای بهبود مستمر آن تالش نماید و برآیند شایستگی های 

عمومی، تخصصی و حرفه ای است.
شایستگی عمومی:

شامل  فرد،  شخصیتی  ویژگی های  و  صفات  از  مجموعه ای 
ارزشی،  نظام  بر  مبتنی  رفتار  و  اعتقادات  نگرش ها،  باورها، 
فرهنگی و اخالقی جامعه اسالمی و نظام آموزش و پرورش 
کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می 
کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسالمی و انقالب اسالمی، 
قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی ها 
در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

شایستگی تخصصی:
مجموعه ای از توانمندیهای مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند 
سایر  و  تربیتی  دانش  تدریس(،  )موضوع  تخصصی  دانش 
حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، 
خالقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی 
و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد 
باید از آنها برخوردار  برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود 

باشد.
شایستگی حرفه ای:

تلفیقی  کارگیری  به  با  مرتبط  توانمندیهای  از  مجموعه ای 
عملکرد  و  تربیتی  و  تخصصی  مهارتهای  و  نگرش  دانش، 
رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام 

آموزشی معیار در جمهوری اسالمی ایران
تجربه:

توانمندیهایی است که افراد مذکور در بند )1( این ماده در 
مدیریتی  و  تربیت  و  تعلیم  حیطه  در  خدمت  سالهای  طول 

مرتبط با معلمی کسب کرده اند.

جزئیات نهایی قانون رتبه بندی معلمان

اجتماعی
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حوادثحوادث

خواسته خانواده شهید پای خسته 
در دادسرا؛ قصاص برای قاتل

خانواده شهید احسان پای خسته، مأمور پلیس 
مشهد که چند روز قبل به شهادت رسیده بود 
با حضور در دادسرا خواستار قصاص قاتل در 

محل وقوع حادثه شدند.
خانواده شهید احسان پای خسته، مأمور پلیس 
مشهد که چند روز قبل به شهادت رسیده بود 
قاتل  قصاص  خواستار  دادسرا  در  حضور  با 
در محل وقوع حادثه شدند. ظهر روز جمعه 
سرقت  برای  که  سابقه دار  سارقی  6اسفندماه 
درحالی که  بود  رفته  مشهد  بازار  جمعه  به 
از  با یکی  قصد سرقت موتورسیکلت داشت 
مأموران یگان ویژه پلیس مشهد به نام احسان 
پای خسته مواجه شد و با ضربه چاقو او را به 
شهادت رساند و گریخت. او پس از این حادثه 
به یکی از روستاهای مرزی سرخس گریخت 
دستگیر  بعد  4روز  اما  شد  مخفی  آنجا  در  و 
با  پای خسته  شهید  خانواده  دیروز  شد. صبح 
صادق  قاضی  از  مشهد  دادسرای  در  حضور 
قصاص  درخواست  پرونده  بازپرس  صفری، 

قاتل در مالعام کردند

کامیون حامل مرغ قاچاق 
قبل از خروج از خواف توقیف شد

بدون  زنده  مرغ  حامل  کامیون  دستگاه  یک 
مجوز که قصد خروج از شهرستان خواف را 
داشت توقیف و محموله آن به کشتارگاه تربت 

حیدریه ارسال گردید.
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید تربت 
کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  از  نقل  به 
خواف،در راستای نظارت و بازرسی کاالهای 
جهاد  بازرسی  و  نظارت  کارمندان  اساسی، 
کامیون  دستگاه  یک  به  خواف  کشاورزی 
مشکوک  زاهدان  پالک  شماره  با  مرغ  حمل 
تعزیرات  قاضی  با  هماهنگی  ضمن  و  شده 
اقدام به تعقیب و رصد کامیون نمودند که بعد 
از 8 ساعت عملیات رصد و پایش، در ساعت 
توقیف  به  موفق  اسفند   8 یکشنبه  11شب 
کامیون با دستور مقام قضایی در پاسگاه چمن 

آباد شدند.
این محموله بدون مجوز دامپزشکی که قصد 
خروج از شهرستان و استان را داشت پس از 
توقیف، با نظارت شبکه دامپزشکی و دستور 
مقام قضایی به کشتارگاه تربت حیدریه ارسال 
خواف  شهرستان  در  کشتار  از  پس  تا  شد 
 800 بر  بالغ  محموله  ارزش  گردد.  توزیع 

میلیون ریال می باشد.

از یک زن  به قصد اخاذی  مردی که 
45 ساله مشهدی، او را به طرز فجیعی 
ماه  یک  از  بعد  بود،  رسانده  قتل  به 
پلیس  کارآگاهان  روزی  شبانه  تالش 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و 

به جرم خود اعتراف کرد.
از یک زن  اخاذی  به قصد  که  مردی 
45 ساله مشهدی، او را به طرز فجیعی 
ماه  یک  از  بعد  بود،  رسانده  قتل  به 
پلیس  کارآگاهان  روزی  شبانه  تالش 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و 

به جرم خود اعتراف کرد.
حادثه 24 -  مردی که به قصد اخاذی 
از یک زن 45 ساله مشهدی، او را به 
طرز فجیعی به قتل رسانده بود، بعد از 
یک ماه تالش شبانه روزی کارآگاهان 

پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و به جرم خود 
اعتراف کرد.

 شب بیستم بهمن گذشته، راننده شخصی یک زن جوان با 
پلیس 110 تماس گرفت و از قتل فجیع زن 45 ساله ای به 
نام »س- س« خبر داد. دقایقی بعد با حضور کارآگاهان 
در طبقه دوم یک ساختمان در بلوار صیاد شیرازی مشخص 
در  متعدد چاقو  واردآمدن ضربات  با  مذکور  زن  که  شد 

اتاق خواب به قتل رسیده است.
به همین دلیل مراتب به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش 
شد و بدین ترتیب بررسی های میدانی با راهنمایی ها و 

دستورات قاضی محمود عارفی راد ادامه یافت.
در تحقیقات اولیه راننده جوان مقتول که در محل کشف 
جسد حضور داشت به قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
با  ملت  پارک  در  قبل  ها  مدت  گفت:  مشهد  انقالب  و 
»س« آشنا شدم. او هم برای ورزش صبحگاهی به پارک 
آمده بود. وقتی فهمید که من به مسافرکشی اشتغال دارم 
به من گفت: اگر جوان راز نگهدار و چشم و گوش بسته 
ای باشی ، تو را به عنوان راننده شخصی خودم استخدام 
می کنم! این گونه بود که  من هم امور شخصی و اداری 
آن زن را انجام می دادم و حتی فرزندانش را به مدرسه 
می بردم یا هنگام خرید و تفریح در کنارشان بودم البته او 

چندین منزل در نقاط مختلف شهر داشت و مجردی 
زندگی می کرد چرا که شوهر او یکی از جایگاه داران 
سوخت بود و ثروت زیادی داشت. »س« در خانه ای 
به همراه دو دخترش زندگی می  منطقه آزادشهر  در 
کرد اما خانه بلوار شهید صیاد شیرازی را نیز به عنوان 
خانه مجردی برای خودش انتخاب کرده بود. راننده 
جوان ادامه داد: او همیشه خودروی برلیانس خود را 
در بولوار هفت تیر پارک می کرد و قرارهایش را در 
ایستگاه اتوبوس می گذاشت. به همین دلیل وقتی چند 
ساعت قبل تماس های تلفنی ام با او بی پاسخ ماند به  
دخترش زنگ زدم و باهم به بولوار هفت تیر رفتیم. 
چون هنوز خودرو در آن جا بود نگرانی ام بیشتر شد 
و به ناچار همراه دخترش به نشانی خانه مجردی او 
آمدیم که با جسد غرق در خون وی روبه رو شدیم و 

من با پلیس تماس گرفتم.
پس از اظهارات راننده جوان، احتمال وقوع جنایت با 
انگیزه اخاذی قوت گرفت و بدین ترتیب کارآگاهان 
با راهنمایی های    اداره جنایی تحقیقات گسترده ای را 
پلیس  )رئیس  شفیع زاده  جواد  سرهنگ  تخصصی 

آگاهی خراسان رضوی( آغاز کردند.
پس از چند روز رصدهای اطالعاتی، باالخره سرنخ 
هایی از یک سیم کارت مخفی به دست آمد که زن 

با  را  خصوصی  موارد  جوان 
با  گرفت.  می  تماس  آن خط 
روزی،  شبانه  های  ردیابی 
ارتباط  این  چندین مظنون در 
که  این  تا  شدند  دستگیر 
به  تحقیقات  دامنه  باالخره 
سوی مرد 40 ساله ای به  نام 
»حسین – ح« کشید که آخرین 
س«  »س-  برای  پیامکی  بار 
این  در  او  بود.  کرده  ارسال 
پیامک که دقایقی بعد از وقوع 
جنایت روی تلفن »س« نقش 
: »کانال های  بود  نوشته  بسته، 

کولر را نمی خواهی!«
هدایت  با  کارآگاهان 
مهدی  سرهنگ  مستقیم 
از چند  آگاهی( و پس  اداره جنایی  سلطانیان)رئیس 
این  کار  محل  باالخره  اطالعاتی  فعالیت های  روز 
مرد 40 ساله را شناسایی کردند و او را در یک قرار 
صوری به نقطه ای کشاندند که از قبل به کمین وی 
نشسته بودند. هنگامی که متهم وارد کمین کارآگاهان 
گره  دستانش  بر  قانون  حلقه های  لحظه  یک  در  شد 

خورد و به پلیس آگاهی انتقال یافت.
از  خبر  بی  را  خود  داشت  سعی  که  قتل  به  متهم 
 45 زن  که  بود  مدعی  و  دهد  نشان  جنایت  ماجرای 
برابر شواهد و دالیل  ساله را نمی شناسد، وقتی در 
مستند قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز 
این جنایت هولناک را فاش کرد. او گفت: به خاطر 
سرمایه گذاری های ناشیانه ورشکسته شده بودم که با 
آن زن آشنا شدم. هنگامی که فهمیدم او پولدار است 
نقشه ای برای نزدیکی به وی طرح کردم تا بتوانم این 
گونه از او اخاذی کنم. روز حادثه هم به منزل مجردی 
وی رفتم اما موفق به اخاذی نشدم و به ناچار او را 
با ضربات چاقو به قتل رساندم. این گزارش حاکی 
دستورات  با  باره  این  در  بیشتر  های  بررسی  است: 
ویژه قاضی »عارفی راد« زیر نظر سرهنگ ولی نجفی 

)رئیس دایره قتل عمد آگاهی( همچنان ادامه دارد.

جزئیات قتل زن پولدار مشهدی در خانه مجردی اش

بریدن شاهرگ راننده پراید
 به خاطر تصادف جزئی

هنگام  پراید  راننده  بود  مدعی  که  جوانی 
خروج از پارک به صورت دنده عقب به سپر 
خودرواش ضربه زده است، شاهرگ راننده را 

برید و او را به قتل رساند.
هنگام  پراید  راننده  بود  مدعی  که  جوانی 
خروج از پارک به صورت دنده عقب به سپر 
خودرواش ضربه زده است، شاهرگ راننده را 

برید و او را به قتل رساند.
این حادثه وحشتناک حدود ساعت 21 شب 
خیابان  در  مطهر  پارک  رکنار  د  اسفند   19
عبادی 82 مشهد هنگامی رخ داد که خودروی 
به آرامی دنده  پارک  از  برای خروج  پرایدی 
عقب گرفت و سپر خودرواش اندکی با سپر 
برخورد کرد که پشت سر  دیگری  خودروی 

وی پارک بود.
خسارتی  هیچ  دید  که  پراید  ساله   23 راننده 
است  نشده  وارد  به سپر خودروی پشت سر 
فشرد.  را  گاز  پدال  و  آمد  بیرون  پارک  از 
همراه  به  که  خودرو  راننده  هنگام  همین  در 
دوستانش در کنار پارک ایستاده بود با مشاهده 
این صحنه به تعقیب راننده پرداخت و با ضربه 
چاقو شاهرگ او را برید. دقایقی بعد با مرگ 
دکتر  قاضی  بالفاصله  ساله،   23 جوان  این 
صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 
ترتیب  بدین  و  وقوع جنایت شد  عازم محل 
تحقیقات گسترده شبانه برای دستگیری عامل 
این جنایت آغاز شد و  با نظارت مستقیم مقام 

قضایی ادامه یافت.

خودسوزی وحشتناک دختر جوان 
جلوی خانه پسر مورد عالقه اش

دختر 22 ساله ای که خود را مقابل منزل 
پسر مورد عالقه اش به آتش کشیده بود، 

در مرکز درمانی جان سپرد.
از  تن  چند  بهمن،  نهم  و  بیست  صبح 
اهالی خیابان یوسفی در منطقه قاسم آباد 
با مشاهده دختری که آتش گرفته  مشهد 
بود، به یاری وی شتافتند و تالش کردند 
شعله های آتش را خاموش کنند. دقایقی 
این دختر جوان توسط  پیکر سوخته  بعد 
امدادگران اورژانس به بیمارستان امام رضا 
)ع( مشهد منتقل شد اما اقدامات درمانی 
برای نجات وی از مرگ به نتیجه نرسیدو 
اثر  بر  بعد  روز  چند  ساله   22 دختر  این 
عوارض ناشی از سوختگی جان سپرد. در 
همین حال مادر این دختر مدعی بود یکی 
از همکاران دخترش وی را اغفال کرده و 
بعد مدعی شده است که خانواده اش به 
هم  او  دهند،  نمی  رضایت  او  با  ازدواج 
با یک تصمیم اشتباه مقابل منزل آن پسر 
خودش را به آتش کشیده است که از آن 
پسر شکایت دارم. بررسی های قضایی در 

این باره ادامه دارد.

انهدام باند فساد و فحشاء در کاشمر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر از انهدام 
و دستگیری اعضاء یک باند فساد و فحشاء در 

این شهرستان خبر داد.
خبرنگاران  جمع  در  یعقوبیان  علی  سرهنگ 
افزود: برابر اخبار رسیده به یگان ضابطان سپاه 
کاشمر مبنی بر فعالیت یک باند فساد در این 
شهرستان بررسی موضوع در دستور کار این 

یگان قرار گرفت.
قضایی  محترم  مقام  هماهنگی  با  گفت:  وی 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
اطالعات  همکاری  با  و  کاشمر  شهرستان 
سپاه  ضابطان  شهرستان،  این  انتظامی  نیروی 
از  نفر   12 اطالعاتی  دقیق  عملیات  یک  در 
اعضاء این باند که از مشهد و کاشمر بودند را 

شناسایی و دستگیر کردند.
تصریح  کاشمر  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
کرد: در بازرسی از محل دستگیری اعضاء این 
باند مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف شد، 
همچنین س- ل سرشاخه اصلی این باند فساد 
که قصد متواری شدن داشت در یک عملیات 
پیچیده اطالعاتی کمتر از 24 ساعت در استان 

سمنان نیز دستگیر شد.
سیر  برای  شدگان  دستگیر  شد؛  یادآور  وی 

مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند. جوان 22 ساله ای که با ضربات شیء برنده از ناحیه 
بود، الی دیوار  پشت سر و گیجگاه مجروح شده 
در حال ساخت و دیواره بتنی به طرز هولناکی جان 

سپرد.
با  زده  وحشت  شهروندان،  از  یکی  قبل  روز  چند 
پلیس 110 تماس گرفت و از وجود پیکر خون آلود 
یک جوان البه الی دو دیوار آجری و بتنی خبر داد. 
در  مردمی،  گزارش  این  رمزگونه  اعالم  دنبال  به  
نیروهای  از  پلیس، بالفاصله گروهی  بی سیم های 
سرگرد  دستور  با  مشهد  سپاد  کالنتری  تخصصی 
جعفر عامری )رئیس کالنتری( عازم خیابان شهید 

درودی 11 شدند و به بررسی ماجرا پرداختند.
 22 جوان  بود  آن  بیانگر  پلیس  مقدماتی  تحقیقات 
ساله در زمین محصور هدف اصابت ضربه چاقو یا 
اما زمانی  شیء نوک تیز دیگری قرار گرفته است 
دو  بین  خالی  روزنه  از  را  خود  داشت  قصد  که 
و  شده  جسمانی  دچار ضعف  بکشد  بیرون  دیوار 

جان خود را از دست داده است.
ماموران انتظامی با راهنمایی های رئیس کالنتری به 
حفظ صحنه حادثه پرداختند و مراتب را به قاضی 
ویژه قتل عمد و همچنین یگان های امدادی اطالع 

دادند.
صادق  دکتر  قاضی  حضور  با  که  نکشید  طولی 
صفری، در حالی بررسی های قضایی درباره مرگ 
مشکوک این جوان آغاز شد که امدادگران اورژانس 
مرگ او را تایید کردند. به همین دلیل بازپرس شعبه 

208 دادسرای عمومی و انقالب مشهد از نیروهای 
کشیدن  بیرون  برای  خواست  نشانی  آتش  امدادی 

جسد این جوان به محل حادثه عزیمت کنند.
دقایقی بعد، گروه امداد و نجات آتش نشانی، جسد 
را از الی دیوار خارج کردند و پزشکان قانونی به 
تا علت مرگ وی مشخص  پرداختند  معاینه جسد 

شود.
قضایی  مقام  میدانی  های  بررسی  دیگر  سوی  از 
این  زیادی در مسیر حرکت  داد: خون های  نشان 
جوان مجروح ریخته شده است که مقداری از آن 
نیز در فاصله حدود 2 متری تا روزنه بین دو دیوار، 

دیده می شد.
شواهد امر حکایت از آن داشت که جوان مجروح 
به آن سوی  را  تا خود  بود  به سختی تالش کرده 
زیاد، دچار  ریزی  دلیل خون  به  اما  بکشاند  دیوار 

ضعف جسمانی شده است.
به  که  این جوان  های  محتویات جیب  بررسی  در 
طرز هولناکی الی دیوار جان باخته بود، شناسنامه 
و مدارکی پیدا شد که هویت او به نام »مرتضی – 

ش« را مشخص می  کرد.
بیانگر آن بود که از مرگ  معاینات پزشکان قانونی 
جوان مجروح حدود 7 تا 8 ساعت می گذرد و او 
در تاریکی شب در حالی که لباس های مشکی رنگ 
به تن داشته نتوانسته است پیکر خود را از الی دیوار 
در حال ساخت و دیواره بتنی )نیوجرسی( یک قطعه 
زمین محصور بیرون بکشد و مورد توجه رهگذران 

نیز قرار  نگرفته است.
یک  انجام  از  پس  قانونی  پزشکان  حال  همین  در 
سری معاینات دقیق پزشکی به نتایجی از افسردگی 
روحی متوفی رسیدند و در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد به کنکاش های تخصصی و علمی در 
خودزنی های  وجود  که  چرا  پرداختند  مورد  این 
التیام یافته با اشیای نوک تیز و همچنین خالکوبی 
آالم  از  این جوان حکایت  اندام  متعدد روی  های 
آرام  دلیل  همین  به  داشت.   وی  روانی  و  روحی 
آرام فرضیه جنایت بر اثر درگیری شبانه کم رنگ تر 
شد. با این حال برخی از فرضیه های جنایی دیگر 
مانند نزاع دوستانه، سرقت و ... مورد توجه جدی 
ورزیده  افسران  گسترده  تحقیقات  و  گرفت  قرار 
کالنتری سپاد با راهنمایی های قاضی صفری آغاز 
شد. در این میان،دوربین های مدار بسته نیز بازبینی 
شدند و دامنه بررسی های پلیسی به سمت دوستان 
از  یکی  که  این  تا  شد  کشیده  متوفی  اطرافیان  و 
دوستان »مرتضی« که او را کامال می شناخت برخی 
از زوایای پنهان خودزنی های مرگبار را فاش کرد.

این جوان که با رصدهای اطالعاتی پلیس شناسایی 
شده بود وقتی در جریان مرگ هولناک دوستش قرار 
گرفت به قاضی ویژه قتل عمد گفت: »مرتضی« را 
کامال می شناسم او جوانی تندخو  و خشن بود که 
همواره با چاقو یا شیشه های شکسته، به خودزنی 
به گونه ای که خون از محل زخم  اقدام می کرد 
هایش بیرون می جهید. این جوان ادامه داد: او بدون 
بدنش  مختلف  نقاط  به  برنده  اشیای  با  و  وحشت 
ضربه می زد و من چند بار او را در همین حالت 

مشاهده کرده ام.
راز زخم های کف دست  این جوان،  اظهارات  با 
می  احتمال  »قتل«  فرضیه  براساس  که  نیز  متوفی 
داشته  را  چاقو  با  درگیری  طی  دفاعی  جنبه  رفت 
باشد رنگ باخت و پزشکان قانونی معاینات خود 
را روی خطوط زخم های پشت سر و گیجگاه وی 

متمرکز کردند.
درحالی که احتمال مرگ این جوان بر اثر خودزنی 
با شیشه شکسته قوت گرفته است، جسد وی برای 
همچنین  و  مرگ  دقیق  علت  تعیین  و  کالبدگشایی 
پزشکی  به  دارویی  و  شناسی  سم  های  بررسی 

قانونی خراسان رضوی انتقال یافت.
از سوی دیگر تحقیقات نیروهای تجسس کالنتری 
سپاد با دستورات محرمانه قاضی ویژه قتل عمد زیر 

نظر سرگرد عامری همچنان ادامه دارد.

کشف جنازه مرد جوان الی دیوار

دلیل  به  مشهدی  پسر  فجیع  قتل 
انتشار تصاویر خصوصی زن جوان

اش  خصوصی  تصاویر  که  زنی  برادر 
در اینترنت منتشر شده و باعث شده بود 
شوهرش او را طالق دهد برای انتقام گیری 
پسری را که فکر می کرد عامل انتشار این 
تصاویر است به باغی در طرقبه کشاند و 

به طرز فجیعی به قتل رساند.
نقشه  که  جوان  دو  گذشته،  چهارشنبه 
ترفند  با  پروراندند  می  سر  در  را  پلیدی 
دورزدن در منطقه تفریحی شاندیز، جوان 
خودرو  سوار  مشهد  از  را  ای  ساله   19
طرقبه  شهرستان  در  باغی  به  و  کردند 
شومی  دسیسه  که  ها  آن  بردند.  شاندیز 
را طراحی کرده بودند ناگهان بر سر این 
جوان ریختند و او را با کمربند به شدت 
کتک زدند و سپس با آتش سیگار شکنجه 

کردند.
در حالی که دو جوان، همدست دیگری 
ساله  پسر 19  نیمه جان  پیکر  داشتند  هم 
منزلش  مقابل  و  بازگرداندند  مشهد  به  را 
رها کردند. خانواده این جوان با مشاهده 
به  را  او  بالفاصله  وی،  وخیم  وضعیت 
)عج(  الزمان  بیمارستان حضرت صاحب 
انتقال دادند ولی او بر اثر عوارض ناشی 

از شکنجه ها جان سپرد.
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مه والتزاوه

بهره برداری از15 پرِوژه بهداشتی و 
درمانی شهرستان زاوه طی شش سال

و  بهداشتی  پروژه   15 گذشته  سال  شش  در 
بهره برداری  به  زاوه  شهرستان  در  درمانی 
اتفاق  استانداردها  نظر  از  که  است  رسیده 

بسیار بزرگی است.
علوم  دانشگاه  رئیس  تربت،  نوید  گزارش  به 
فرماندار  با  دیدار  در  حیدریه  تربت  پزشکی 
 32 بیمارستان  افزود:  زاوه  جمعه  امام  و 
تخت خوابی راشد زاوه نیز بیش از 93 درصد 
این  تکمیل  که  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
پروژه یکی از نیازهای مهم مردم این شهرستان 

است.
ساختمان  گفت:  ابراهیمی پور  حسین  دکتر 
ستاد شبکه بهداشت و درمان، مراکز خدمات 
مرغزار  قلعه نو،  ساق،  شاهین،  سالمت  جامع 
چخماق،  زایمانی  تسهیالت  مرکز  زاوه،  و 
چخماق  بهداشت  خانه  دو  و  پزشک  زیست 
صفی آباد،  پزشک  زیست  رحمت آباد،  و 
زیست پزشک کاریزک ناگهانی و پایگاه های 
قلعه  و  ناگهانی  کاریزک   115 اورژانس 
است  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  از  آقاحسن 
که در شش سال گذشته در این شهرستان به 

بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به این که در حال حاضر دو پروژه 
در شهرستان زاوه نیمه کاره مانده است افزود: 
راشد  تخت خوابی   32 بیمارستان  به  امسال 
داده شده  اعتبار تخصیص  ریال  میلیارد   140
اعتبارات  آن  تکمیل  برای  همچنان  و  است 

دیگری مورد نیاز است.
حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جامع  مرکز خدمات  بتوانیم  امیدواریم  گفت: 
آباد را که  سالمت شهری و روستایی دولت 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   65 حاضر  حال  در 
دارد با مبلغی که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه در نظر گرفته شده و اعتباراتی 
داده  که در بحث محرومیت زدایی اختصاص 

می شود به بهره برداری برسانیم.

برگزاری دومین مرحله مانور مقابله با آفت کش 
های تقلبی و غیرمجاز در شهرستان مه والت

آفت  با  مقابله  جهادی  مانور  مرحله  دومین 
افزایش  با هدف  کش های تقلبی و غیرمجاز 
آفت  توزیع  شبکه  اطمینان  ضریب  کیفیت 
کش های شیمیایی، با حضور 2 اکیپ شامل 
مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، 
ادارات صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات، 
اماکن، نظام صنفی کشاورزان، نظام مهندسی 
منابع طبیعی، در دو روز کاری  کشاورزی و 

در شهرستان مه والت برگزار شد.
جهاد  مدیر  مانور،  این  برگزاری  جریان  در 
کشاورزی شهرستان مه والت گفت: این مانور 
بطور همزمان در سطح کشور بصورت گشت 
و  بازدید  و  شهرستان  و  شهر  سطح  در  زنی 
کودهای  و  سموم  فروش  واحدهای  بازرسی 
شیمیایی در شهرستان مه والت برنامه ریزی و 

اجرایی شده است.
 2 مانور،  این  در  کرد:  تصریح  ساربان  هادی 
انجام  را  فروشگاه   16 از  بازدید  کار  اکیپ، 
تاریخ  سموم  مانور،  این  جریان  در  و  داده 
مصرف گذشته از سه فروشگاه جمع آوری و 
برای یک فروشگاه غیر مجاز نیز اخطار کتبی 

صادر شد.
ساربان افزود: به منظور شناسایی سموم تقلبی 
به  شیمیایی  مواد  این  ورود  از  جلوگیری  و 
چرخه تولید برای صیانت از بخش کشاورزی 
پایش  کار  غذایی  امنیت  و  سالمت  حفظ  و 
های  نهاده  کننده  عرضه  های  فروشگاه 
کشاورزی همواره در دستور کار این مدیریت 

قرار دارد.
کود  مجاز  فروشندگی   28 کرد:  تصریح  وی 
و سموم شیمیایی در سطح شهرستان  مشغول 
خدمات دهی به بهره برداران بخش کشاورزی 

هستند.

واحد تولیدی کنسانتره سنگ آهن شرکت فوالد 
مستضعفان  بنیاد  رییس  حضور  با  کاوه  شرق 
به  رضوی  خراسان  استان  خواف  سنگان  در 

بهره برداری رسید.
ایسنا،سید  از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
پرویز فتاح روز چهارشنبه در این مراسم گفت: 
با بهره برداری از این واحد یک و نیم میلیون 
تن به ظرفیت تولید شمش فوالد کشور افزوده 

می شود.
وی افزود: با توجه به شرایط سخت تحریم این 
گشایش  با  و  آغاز  گذشته  سال  چند  از  طرح 

ال.سی جریان کار رونق گرفت.
رییس بنیاد مستضعفان کشور استفاده از نیروهای 
متخصص داخلی را از نقاط قوت این طرح ذکر 
و  خوداتکایی  معنای  به  این  داد:  ادامه  و  کرد 

تحریم  شرایط  در  می دهد  نشان  و  است  مقاومتی  اقتصاد 
با اتکا به توان داخلی می توان راههای توسعه و رونق را 

طی کرد.
وی با اشاره به درخواست استاندار خراسان رضوی برای 
افزایش مشارکت بنیاد مستضعفان در توسعه زیرساختها و 
تکمیل زنجیره فوالدی در سنگان خواف گفت: با توجه به 
اینکه این بنیاد مجوز بهره برداری از 20 طرح را در سنگان 

خواف دارد باید بستر این امر فراهم شود.
فتاح با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گندله سازی شرکت 
گذاری  سرمایه  با  طرح  این  افزود:  هم  کاوه  فوالد شرق 
60 هزار میلیارد ریال و ظرفیت تولید ساالنه پنج میلیون 
تن اجرا می شود که با تکمیل و بهره برداری آن مجموع 
میلیارد  به 140 هزار  بنیاد در سنگان  این  سرمایه گذاری 

ریال افزایش می یابد. 
مصداق  را  بنیاد  این  های  برنامه  و  فعالیتها  همچنین  وی 

عینی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
به  اشاره  با  مراسم  این  در  هم  رضوی  خراسان  استاندار 

فعلیت  به  بستر  باید  گفت:  استان  این  بالقوه  ظرفیتهای 
درآمدن این ظرفیتها را در بخشهای مردمی و نیمه دولتی 
ظرفیتهای  بر  مبتنی  استان  اقتصادی  جریان  تا  کرد  فراهم 

مهم رونق بگیرد.
بنیاد  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  نظری  یعقوبعلی 
مستضعفان در توسعه زیرساختهای منطقه سنگان و تامین 
آب، برق و انرژی شرکتهای معدنی و احداث جاده دوبانده 

تربت حیدریه به خواف و سنگان را مهم دانست.
شرق  فوالد  شرکت  آهن  سنگ  کنسانتره  تولیدی  واحد 
کاوه وابسته به بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 36 هزار 

میلیارد ریالی این بنیاد راه اندازی شده است.
این واحد تولیدی توانایی تولید ساالنه 10 درصد کنسانتره 
مورد نیاز کشور را دارد و با بهره برداری از آن ساالنه 2.5 
میلیون تن به ظرفیت تولید کنسانتره کشور افزوده می شود.

طراحی، نصب و راه اندازی خط تولید این کارخانه با تکیه 
برداری  بهره  با  و  شده  انجام  داخلی  متخصصان  توان  بر 
از آن برای 2 هزار و 46 نفر از جوانان منطقه به صورت 

شده  ایجاد  اشتغال  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
است.

عنوان  به  خواف  سنگان  سنگ آهن  مجتمع 
یکی از 10 معدن بزرگ سنگ آهن در جهان 
و تامین کننده خوراک اولیه برای تولید 17.5 
میلیون تن کنسانتره، 15 میلیون تن گندله و 

پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
درصد   30 با  سنگان  کانسارهای  مجموعه 
ذخایر سنگ آهن کشور در گستره ای به طول 
 300 در  کیلومتر   10 عرض  و  کیلومتر   22
کیلومتری جنوب شرقی مشهد، 40 کیلومتری 
کیلومتری   18 و  خواف  شهر  شرقی  جنوب 
شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان 

رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.  
سنگ آهن،  معادن  این  ویژگی های  بارزترین 
امکان فعالیت های معدنکاری در طول 12 ماه سال، وجود 
استخراج  هزینه های  کاهش  زمین،  سطح  در  معدنی  ماده 
با  که  است  خاکی  نادر  عناصر  وجود  و  معدنکاری  و 
مشارکت بخش  دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع 
اپال  مجموعه  سنگان،  فوالد  )ایمیدرو(،  ایران  معادن  و 
پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از 
شرکت های بزرگ معدنی ایران الگوی موفق سرمایه گذاری 

و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است.
دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان از 2 مسیر 
مشهد،  و  سنگان  خواف،  تربت حیدریه،  مشهد،  آسفالته 
و  بوده  پذیر  امکان  سنگان  و  تایباد  تربت جام،  فریمان، 
معادن سنگ آهن در 18 کیلومتری سنگان از طریق جاده 
ارتباط  در  تایباد  و  سنگان، خواف  با  آسفالته  اختصاصی 
به سوی  تربت حیدریه  از  است و خط آهن سراسری که 
جنوب  از  می باشد  احداث  حال  در  افغانستان  در  هرات 

سایت معدن سنگان عبور می کند.

بهره برداری از یک واحد تولیدی کنسانتره سنگ آهن در سنگان خواف

مدیریت مزارع و باغات در 
خاک شور شهرستان رشتخوار

مزارع  مدیریت  آموزشی-ترویجی  کالس 
ادره آموزش و  به همت  در خاک های شور 
ترویج شهرستان ورئیس مرکزجهادکشاورزی 
جنگل در محل این مرکز با تدریس قاسم زاده 
گنجه ای محقق معین مرکزتحقیقات و آموزش 
از  کثیری  جمع  حضور  با  استان  کشاورزی 

بهره برداران بخش کشاورزی برگزار گردید.
مدیرجهادکشاورزی رشتخوارگفت: شوری به 
وجود نمک در آب و خاک کشاورزی اشاره 
دارد. نمک به طور طبیعی در آب های سطحی 
و زیر زمینی و خاک وجود دارد. و رایج ترین 
خاک  و  آب  در  شوری  به  منجر  که  نمکی 
می شود سدیم کلرید است، اما مواد دیگری از 
قبیل منیزیم، کلسیم، پتاسیم و… نیز می توانند 

باعث شوری در آب و خاک شوند.
درادامه قاسم زاده گنجه ای مدرس این کالس 
آموزشی بیان کرد: در مناطقی که آب و خاک 
به  ارقام مقاوم  یا  باید گیاه مقاوم  شور دارند 
از  اثر تنش شوری  تا در  شوری کشت شود 

بین نرود.
گیاهان  این  از  یکی  اظهارکرد:  درادامه  وی 
مقاوم به شرایط نامساعد محیطی مثل شوری 
کم آبی  و  خشکی  همچنین  و  خاک  آب، 
مهم ترین  عنوان  به  که  است  پسته  درخت 
از  بسیاری  در  توان  می  اقتصادی  محصول 

مناطق کویری و خشک کشت شود.
الزم به ذکر استEC تا 8000 هیچ تاثیر منفی 

بر عملکرد پسته ندارد.
وی ادامه داد: روش های قدیمی آبیاری مانند 
آبیاری کرتی و جوی و پشته ای از نظر تغییر 
قابلیت  آبیاری  مقدار  و  ها  آبیاری  ی  فاصله 
می  غرقابی  آبیاری  چند  هر  ندارند.  انعطاف 
نیازمند  اما  تواند میزان نمک را شستشو دهد 
هدر  موجب  که  است  آب  از  زیادی  حجم 
رفت آب می شود. استفاده از روش های نوین 
آبیاری مثل آبیاری قطره و بارانی ضمن صرفه 
فاصله  کردن  کم  با  آب  مصرف  در  جویی 
از  خاک  نگهداشتن  مرطوب  و  ها  آبیاری  ی 
شوری خاک جلوگیری می کند. البته شوری 
وارد  صدمه  ابیاری  سیستم  به  تواند  می  آب 
کند و موجب گرفتگی قطره چکان ها شود که 
اسید  آبیاری و  با شستشوی دوره ای سیستم 

شویی می تواند این مشکل را رفع نمود.

اولین کنگره 18۰ شهید 
عشایر خراسان رضوی در خواف برگزار شد

جامعه  شهید  هزار   180 کنگره  نخستین 
میزبانی  به  استان خراسان رضوی  عشایری 

شهرستان خواف برگزار شد. 
سرپرست  خراسان؛  نوید  گزارش  به 
فرمانداری خواف در این آیین گفت: اهالی 
حماسه  بدیل،  بی  مردمی  خواف  شهرستان 

ساز و وحدت آفرین هستند
خطه  این  مردم  افزود:  عباسپور  مهدی 
آنان زبانزد  که وحدت آفرینی و همدلی 
کشور است، همواره  دلهایشان ماالمال از 
ایمان وعشق به اسالم و امام )ره(  بوده 
انقالب،  پیروزی  آغازین  های  روز  از  و 
امروز  به  تا  را  ای  جاودانه  های  حماسه 

خلق کرده اند.
تکریم  و  احترام  امروز  داد:  ادامه  وی 
تعارف  یک  شهدا  و  ایثارگران  خانواده 
است  حقیقت  و  وظیفه  یک  بلکه  نیست، 
خادم  که  کنیم  افتخار  باید  ما  همة  و 
ایثارگران و خانواده عزیز شهدا، جانبازان 

و آزادگان باشیم.
پوشش  از  همچنین  دولت  عالی  نماینده 
شهرستان  به  رسانی  گاز  درصدی   100
نهور( خبر  مرزی  روستای  خواف)به جز 
گاز  امروز،  آیین  یمن  به  گفت:  و  داد 
رسانی به 11 روستای کیبر کوه از توابع 
از نعمت  تا کنون  بخش جلگه زوزن که 
افتتاح  نبودند،  مند  بهره  گاز  خدادادی 

خواهد شد.
سبک  نمایشگاه  مراسم،   این  حاشیه  در 
عشایر  کلیه  حضور  با  عشایری  زندگی 

استان برپا گردید.
فرماندار،  آئین  این  در  است  ذکر  قابل 
و  خواف  های  شهرستان  مردم  نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  رشتخوار 
امام  سپاه  فرماندهی   غیاثی  سردار 
رضا)ع(، مدیران کل، فرمانداران، علمای 
تشیع و تسنن، خانواده های معظم شهدای 
شورای  تامین،  شورای  اعضای  عشایر، 
اداری ، معتمدین و خیرین حضور داشتند.

 700 و  هزار   3 از  بیش  تاکنون  غضنفری-  اصغر 
کودک در شرق کشور تحت حمایت موسسه حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان قرار گرفته اند که از این 
میان بیش از 113 کودک مبتال به سرطان از شهرستان 

تربت حیدریه هستند. 
در جلسه ای با حضور رییس اداره بهزیستی شهرستان 
تربت حیدریه و مسووالن موسسه حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان در خراسان برگزار شد، مقرر گردید 
از این پس کودکان سرطانی تربت حیدریه زیر چتر 

حمایتی این گروه مردم نهاد قرار گیرند.
در این نشست که در قالب یک نشست تخصصی در 
اداره بهزیستی با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید 
گفته شد، نظر به اهمیت شناسایی کودکان سرطانی، 
خیر  افراد  نقش  و  درمان  باالی  هزینه های  از  آگاهی 
تا  برای درمان، شایسته است  آنها  در رفع مشکالت 
ضمن  معرفی این موسسه مردم نهاد، بر ضرورت رفع 
مشکالت کودکان سرطانی در تربت حیدریه پرداخته 

شود.
کارنامه  با  رابطه  در  موسسه  مشارکت  جلب  مدیر 
نوید  به خبرنگار  نهاد خدماتی  نهاد مردم  این  کاری 
ثبت  به شماره  این موسسه سال 1394  تربت گفت: 
فعالیت  سرطانی  کودکان  به  کمک  انگیزه  با   ،4842

خود را آغاز کرد.
در  کرده  تالش  موسسه  افزود:  کیانیان  علی رضا 
و  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  سال ها،  این  تمام 
حمایت  بیمار  حقوق  چهارچوب  در  خانواده هایشان 
کند و بر این اساس تاکنون بیش از سه هزار و 700 
کودک  تحت حمایت موسسه قرار گرفته اند که از این 
میان بیش از 113 کودک مبتال به سرطان از شهرستان 

تربت حیدریه هستند.
وی گفت: با وجود اینکه هسته اصلی موسسه در مشهد 
واقع شده ولی حوزه  خدمت رسانی آن، شرق کشور 
مشارکت های  جلب  بر  اتکا  با  و  می گیرد  بر  در  را 
و  )کاال  غیرنقدی  نقدی،  کمک های  از  اعم  مردمی 

خدمات( و دانش فنی اداره می شود.
در  سرطان  به  مبتال  کودکان  افزود:  کیانیان 
تشخیص  که  مشهد  دانشگاهی  دولتی  بیمارستان های 
ابتال به سرطان آن ها در سنین کمتر از 16 سال است؛ 

می توانند از حمایت های موسسه بهره ببرند.

موسسه  مشارکت  جلب  مدیر 
در  سرطانی  کودکان  از  حمایت 
رابطه به موضوع  جلب مشارکت 
فعالیت های واحد  کلیه  نیز گفت: 
شفافیت  اصل  بر  مشارکت  جلب 
می پذیرد  صورت  پاسخگویی  و 
از  آنجا که موسسه حمایت  از  و 
کودکان مبتال به سرطان، سازمانی 
کمکی  هر  بی شک  است؛  مردمی 
و  ارزشمند  اندازه ای،  هر  به  و 

یاری دهنده خواهد بود.
خیر  افراد  داد:  ادامه  کیانیان 
کودکان  به  کمک  به  تمایل  که 
به  می توانند  دارند،  سرطانی 
قلک  دریافت  ماهیانه،  مبلغ  پرداخت  شیوه های؛ 
موسسه درب منزل و هدیه و تحویل آن بعد پر شدن، 
داوطلبان  تخصص  از  استفاده  داوطلبانه،  کمک های 
تاج  هزینه  اهدای  با  تسلیت  و  تبریک  نماد  موسسه، 
گوناگون،  نمایشگاه های  و  بازارچه ها  برگزاری  گل، 
هدایای غیرنقدی شامل کاالهای مصرفی و تجهیزات 
قبیل  از  پزشکی و کمک های خیرخواهانه  نیاز  مورد 
نذر، کفاره و سایر کمک های نقدی اهدایی، ما را در 

این امر خیر یاری رسانند.
به  کرد:  اظهار  و  اشاره  نیز  مددکاری  حوزه  به  وی 
صورت کلی، خدمات موسسه در واحد مددکاری به 
بیماران ارایه می شود که به 2 دسته مالی و حمایتی 

تقسیم می شوند.
مالی  تامین  شامل  مالی  خدمات  اهم  گفت:  کیانیان 
بیش از50 عنوان هزینه ای است که در قالب 4 دسته 
شامل هزینه های دارو و درمان، هزینه های جانبی دارو 
و درمان، هزینه خدمات و هزینه های حمایتی تقسیم 

می شوند.
واین  کرد  اشاره  حمایتی  خدمات  به  ادامه  در  وی 
تا  بیمار  همراهی  و  پرونده  تشکیل  شامل:  خدمات 
بهبودی کامل، اتاق بازی، ترالی کتاب، سینما، واحد 
توزیع  جشن،  تغذیه،  اقامت،  تحصیل،  روان شناسی، 
بسته های حمایتی، تامین تجهیزات پزشکی، می باشد.

۲1 هزار خیر، حامی موسسه حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان

مدیرعامل موسسه مردم نهاد حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان خراسان نیز گفت: اکنون بالغ بر 21 هزار 

نفر خیر، موسسه را حمایت می کنند.
 شیما شریفی افزود: اهمیت این حضور مردمی زمانی 
مشخص می شود که همگان بدانند تنها هزینه 11 ماه 
بیماران در سال جای بالغ بر 69 میلیارد و 904 میلیون 

ریال بوده است.
مبتال  کودک   650 و  هزار  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
داریم،  پوشش  تحت  استان  سطح  در  را  سرطان  به 
گفت: به طور متوسط در ماه 30 بیمار سرطانی جدید 
بیمارستان  در  کودکان  و  اضافه  ما  بیماران  شمار  به 

دکترشیخ مشهد بستری می شوند.  

تشکیل  اهداف  به  توجه  با  کرد:  تصریح   شریفی 
موسسه وظیفه خود می دانیم بعد تشخیص بیماری در 
کودک، اجازه ندهیم والدین دغدغه هزینه  درمان را 
داشته باشند زیرا صد درصد آن را عهده دار می شویم.

وی اظها داشت: آنچه که برای ما عتماد به نفس باال 
بوجود می آورد تا نسبت به درمان کودکان سرطانی 
از هیچ کوششی دریغ نورزیم، اعتماد باالی افراد خیر 

به ما است.
نیک  خیر  کمک های  از  دیگری  بخش  در  شریفی 
ایشان  گفت:  و  کرد  یاد  مروج تربتی  مهدی  اندیش 
سرطانی(  بیماران  از  حمایت  )هفته  بهمن   18 در 
خیران  بنیاد  طریق  از  ریال  میلیارد   1.5 مبلغ  امسال 
حامی دانشگاه تربت حیدریه به حساب کودکان مبتال 
مبلغ،  این  به جز  و  واریز کردند  به سرطان خراسان 
این موسسه  کمک  به  میلیارد ریال  تاکنون مبلغ 10 

مالی کرده اند.

حیدریه  تربت  عاشورای  امداد  نیکوکاری  مرکز 
حامی کودکان سرطانی 

امداد  خیریه  موسسه  و  نیکوکاری  مرکز  مدیرعامل 
عاشورای تربت حیدریه نیز به خبرنگار ما گفت: محور 
فعالیت های ما رسیدگی به احواالت بیماران سرطانی 

و صعب االعالج می باشد.
حجت االسالم محمد شکیبایی نسب افزود: موسسه را 

با کمک بهزیستی و کمیته امداد راه اندازی کردیم.
فعالیت  آغاز  از  که  سالی  یک  مدت  در  گفت:  وی 
به  نزدیک  ما می گذرد، 50 درصد هزینه های داروی 
40 نفر مراجعه کننده را متقبل شده ایم. شکیبایی نسب 
با وجودی که هزینه درمان بسیار  البته  تصریح کرد: 
باالست، اما تا حدودی در این زمینه نیز، کمک هایی 

داشته ایم.
زیر  سرطانی  کودک  تاکنون  شکیبایی نسب:  گفته  به 
16 سال جزو مراجعان ما نبوده اند، اما این بدان معنا 
نیست که بیماران سرطانی در این گروه سنی نداریم.

فهرست  به  سرطانی  کودکان  حمایت  افزودن 
وظایف اداره بهزیستی تربت حیدریه

نیز  تربت حیدریه  شهرستان  بهزیستی  اداره  رییس 
گفت: طبق قانون، وظیفه ما حمایت از افراد معلول، 
و  بی سرپرست  کودکان  خانوار،  سرپرست  زنان 
بدسرپرست، افراد معتاد بهبود یافته و سالمندان است.

کودکان  تاکنون  اینکه  بیان  با  امیری  صادق  فاطمه 
اکنون  اما  افزود:  نداشتیم،  پوشش  تحت  را  سرطانی 
یک  و  تربت حیریه  در  نهاد  مردم  موسسه  یک  که 
از  هستند،  حاضر  کار  پای  مشهد  در  دیگر  موسسه 
وظایف  فهرست  به  هم  را  کار  این  می توانیم  امروز 

کاری خود اضافه کنیم.
این  برای  ساکن  به  ابتدا  اساس  این  بر  گفت:  وی 
یک  معرفی  از  بعد  و  داده  تشکیل  پرونده  عزیزان 
مددکار که واسط بین بهزیستی و این گروه های مردم 
سرطانی  کودکان  مشالت  رفع  به  نسبت  باشد،  نهاد 

اقدام خواهد شد.

بیش از 11۳ کودک تربت حیدریه تحت پوشش موسسه حمایت از کودکان سرطانی

رشتخوار

خواف
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با  بان خراسان رضوی  17۰ محیط 
قوانین بکار گیری صالح آشنا شدند

دوره آموزشی اسلحه شناسی و بکارگیری 
محیط  حفاظت  یگان  پرسنل  برای  سالح 
زیست استان خراسان رضوی برگزار شد.

یگان  تربت،فرمانده  نوید  گزارش  به 
رضوی   خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
اسلحه  آموزشی  دوره  این  در  افزود: 
مقررات  و  قوانین  بازآموزی   ، شناسی 
و  سازمانی  سالح  بکارگیری  و  حمل 
تیراندازی، به پرسنل یگان حفاظت محیط 

زیست استان آموزش داده شد.
به روز  بر  تأکید  ابوالفضل شعبانی ضمن 
برای  سالح  بکارگیری  قوانین  نمودن 
محیط بانان و شناخت تخصصی، امکانات 
محیط  حفاظت  یگان  پرسنل  تجهیزات  و 
آموزشی  دوره  این  در  گفت:  زیست 
وکارشناسان  فرماندهی  همکاری  با  که 
انتظامی شهرستان چناران و اداره حفاظت 
تمامی  برگزار شد،  چناران  زیست  محیط 
یگان  اجرایی  مأمورین  و  فرماندهان 
شرکت  استان  زیست  محیط  حفاظت 

داشتند.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی 
یگان  مأموران  دفاعی  دانش  ارتقاء  را 
مواجهه  در  استان  زیست  محیط  حفاظت 
با حوادث احتمالی و مقابله با متخلفان در 
زمینه تخلفات محیط زیست و تسلط آنان 
به قوانین مرتبط با بکارگیری اسلحه بیان 

نمود.
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
خراسان رضوی ادامه داد: محیط بانان در 
این دوره آموزشی که بصورت تئوری و 
اصول  آموزش  ضمن  شد،  برگزار  عملی 
کار با سالح سازمانی و آموزش تیراندازی 
در میدان تیر، با قوانین بکارگیری سالح، 
از  استفاده  نحوه  اندازی،  تیر  چگونگی 
تجهیزات حفاظتی از قبیل افشانه و شوکر 

آشنا شدند.
این دوره آموزشی در مدت زمان 2 روز، 
محیط  و  فرماندهان  از  نفر   170 برای  و 
استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  بانان 
از  پس  که  شد،  برگزار  رضوی  خراسان 
را  خود  آموخته های  تئوری،  کالس های 
سیبل  به  تیراندازی  و  عملی  صورت  به 
مورد  کالشینکف  سالح  با  تیر  میدان  در 

آزمایش قرار دادند.

خبرخبر افشین تحفه گر: بی توجهی به سونامی متاورس به نابودی هویت ملی منجر می شود

اگر دغدغه مندان ارزش ها و هویت انسانی درباره 
با  رو  پیش  نسل  نیاندیشند،  تدبیری  متاورس  موج 
ویرانه ی عظیمی از فرهنگ ها، تمدن ها، ارزش ها و 
هویت های اجتماعی و فردی حاصل از این سونامی 

مواجه خواهد شد.
با  اندیشه  و  فرهنگ  های  چهارشنبه  نشست  دومین 

موضوع هویت در متاورس برگزار شد. 
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید تربت،سرپرست 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در این نشست 
چالش  موضوع  در  اندیشی  چاره  لزوم  بر  تاکید  با 
با  برانگیز هویت در متاورس، گفت: ظهور متاورس 
تمامی ابعاد، فرصت ها و تهدیدهایش اجتناب ناپذیر 
است و به زودی مرزهای جغرافیایی حیات بشری را 

درمی نوردد. 
فناورانه  روندهای  تغییر  افزود:موج  گر  تحفه  افشین 

در طول دهه های اخیر یکی پس از دیگری، آمده و دگرگونی 
گذر  از  پس  آنچه  میان  در  اما  اند،  کرده  ایجاد  شگرفی  های 
موجها،برجا مانده؛ تحول عظیم در هویت افراد و جوامع  مهم تر 
از هرچیزی بوده است. سونامی متاورس نیز نه تنها از این قاعده 
مفهوم  تر،  وسیع  مراتب  به  ای  گستره  در  بلکه  نیست  مستثنی 

هویت را دستخوش تغییر خواهد کرد. 

وی در ادامه به گام اول حضور در متاورس که از آن بنام ایجاد 
چهرک یا آواتار یاد می شود، اشاره کرده و گفت: این چهرک 
های منحصر به فرد که در زیست بومی فرامکانی با یکدیگر به 
تعامل خواهند پرداخت؛ محصور در هیچ معیار فرهنگی، ملی، 
دگرگون  نیز  را  واقعی  افراد  هویت  و  نبوده  ارزشی  و  قانونی 
خواهند کرد. این نقطه ی کانونی چالشی است که ورای تمامی 
فرصت ها و تهدیدهای این پدیده، رخ می نماید و اگر دغدغه 

آن  درباره  انسانی  هویت  و  ها  ارزش  مندان 
ی  ویرانه  با  رو  پیش  نسل  نیاندیشند،  تدبیری 
و  ها  ارزش  ها،  تمدن  ها،  فرهنگ  از  عظیمی 
این  از  حاصل  فردی  و  اجتماعی  های  هویت 
در  تغییر  با  که  شد  خواهد  مواجه  سونامی 
و  دستکاری  طریق  از  کشورها  ارضی  تمامیت 
فروش سرزمین های متناظر مجازی در متاورس، 

به آوار هویت ملی نیز خواهد انجامید. 
تحفه گر در پایان ابراز امیدواری کرد  برگزاری 
نشست های نخبگانی در سراسر کشور به تفهیم 
اهمیت موضوع و استخراج راهکارهای حفظ و 

احیاء مفهوم هویت منجر شود.
»متاورس« از ترکیب دو کلمه »Meta« به معنی 
تشکیل  »جهان«  معنی  به   »Universe« و  »فرا« 
از جهان«  »فراتر  شده است که روی هم معنی 
می دهد. متاورس دنیای مجازی فراتر از دنیای فیزیکی است که 
آن  به  نرم افزارهای مختلف  و  از سخت افزارها  استفاده  با  افراد 
وصل می شوند و با داشتن هویت مستقل، می توانند فعالیت های 
مختلفی مانند شرکت در یک کنسرت،خرید و فروش، شرکت 
در یک مسابقه و برگزاری جلسه کاری را انجام دهند و حتی با 

رقیبان خود مبارزه کرده و آن ها را شکست می دهند.

آزاد  کشتی  مسابقات  قهرمانی 
کشور به خراسانی ها رسید

و  تربت حیدریه  از  بابایی  مهران  تربت-  نوید 
در وزن 92 کیلوگرم جواز ورود به تیم ملی را 

از آن خود کرد.
خراسان  کشتی  تیم  تربت،  نوید  گزارش  به 
با  تیمی  الف و ب( در مجموع  )تیم  رضوی 
کسب 111 امتیاز قهرمان مسابقات کشتی آزاد 
خیر  یادواره  ملی،  تیم  کشورانتخابی  جوانان 
حسن زاده"  "طاهرعلی  حاج  یاد  زنده  نیکنام 

شد.
در این رقابت ها که عصر روز جمعه در سالن 
ورزشی شهدای نهم دی تربت حیدریه به پایان 
با  ترتیب  به  مازندران  البرز و  تیم های  رسید، 
کسب 107 و 102 امتیاز در جایگاه های بعدی 

قرار گرفتند.
در این رقابت ها مهران بابایی از تربت حیدریه 
و در وزن 92 کیلوگرم جواز ورود به تیم ملی 

را از آن خود کرد.
انتخابی  کشور  جوانان  کشتی  مسابقه های 
حاج  یاد  زنده  نیکنام  خیر  یادواره  ملی  تیم 
هفته  چهارشنبه  از  حسن زاده"  "طاهرعلی 

جاری به میزبانی تربت حیدریه آغاز شده بود.
قالب  در  کشتی گیر   385 رقابت ها  این  در 
36 تیم از 31 استان در 10 وزن با و به طور 
همزمان بر روی سه تشک با هم رقابت کردند. 

به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط عمومی واطالع رسانی 
صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی در سومین نشست 
اعیاد شعبانیه  تبریک  با  اعتباری هنر  نمایندگان استانی صندوق 
وخیرمقدم به حاضران، شیوع و بروز سویه های کرونا را علت 
برگزار نشدن جلسات حضوری طی دوسال گذشته عنوان کرد و 
گفت: این گردهمایی فرصتی مغتنم برای دیدار چهره به چهره و 
همچنین تقدیر از زحمات و تالش نمایندگان صندوق در اقصی 

نقاط کشور را مهیا کرد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تشکیل  دولت 
مردمی با تاکید بر شعارهای کار و فعالیت جهادی، رفع موانع 
و مشکالت مردم، تمرکز زدایی بر روی ریل عدالت فرهنگی ، 
اظهارداشت: ما نیز در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با تاکید دکتر محمد مهدی اسماعیلی در صندوق اعتباری هنر 
تا حداکثر  قراردادیم  های خود  فعالیت  را سرلوحه  موارد  این 

بهره به اهالی هنر و هنرمندان برسد.
وی با اشاره و تشریح اقدامات انجام شده در یک سال اخیر از  
توزیع هنرکارت، پرداخت سهم حق بیمه تأمین اجتماعی، اعضا، 
بسته  و  تسهیالت  ارائه  معیشتی،  هزینه  مرحله کمک  واریز سه 
های حمایتی، موضوع پاالیش و تمدید عضویت و... به عنوان 
شاخص ترین فعالیت ها و عملکرد صندوق عنوان کرد که باعث 
باال رفتن حجم کار نمایندگان استانی در اقصی نقاط کشور شد. 
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در ادامه از نمایندگان استانی 
و  فرهنگ  وزارت  بدنه  در  افراد  پرکارترین  عنوان  به  صندوق 
ارشاد اسالمی یاد کرد و گفت: در نظر داریم در نشست با مدیران 
را  نمایندگان  به  تسهیالت  ارائه  برای  ای  زمینه  ها،  استان  کل 

فراهم و مشکالت شما را مرتفع نمائیم.
به گفته پوراحمدی، ضروری است تا جایگاه نمایندگان صندوق 
در استان ارتقا یابد و در چارت سازمانی جایگاه نماینده صندوق 

در استان مشخص باشد.
با اشاره به اهداف و رویکرد  مدیر عامل صندوق اعتباری هنر 
صندوق برای سال آینده، گفت: بدون تردید با افق و مجموعه 
برنامه ها و اقدامات که ترسیم شده، حجم فعالیت ها طی سال 

1401 بسیار گسترش پیدا خواهد کرد.
پوراحمدی درعین حال تصریح کرد: با توجه به گستره کاری 
اعتباری هنر شبانه روزی فعالیت می کنند و  همکاران صندوق 
کمترین انتظار و بیشترین بازدهی را از خود به جای می گذارند.

ارائه  یقین  ارشاد اسالمی، بطور  به گفته مشاور وزیر فرهنگ و 
بیمه  هزار   35 اجتماعی،  تأمین  شده  بیمه  هزار   44 به  خدمات 
شده تکمیلی، قریب به 3 هزار مشمول کمک مستمری و ارائه 

تسهیالت به 89 هزار عضو صندوق حجم کار زیادی را می طلبد. 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد: ارائه خدمات به این 
افراد بیش از 600 میلیارد تومان بوده  که این صندوق با پیگیری 
و فعالیت جدی جهادی آن را عملیاتی و تقدیم اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه کرده و همچنان پرداختی ها به این قشر فرهیخته 
ادامه دارد که این انعکاس عملکرد تک تک شما نمایندگان عزیز 

استانی است.
برگزاری  بر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  احمدی  پور 
تا  کرد  تاکید  وبیناری  و  به صورت حضوری  مستمر  جلسات 
سطح تعامالت مرکز و استان ها هرچه بیشتر افزایش یابد و از 
طرفی برنامه ریزی الزم برای انعکاس فعالیت های صندوق در 

استان ها نیز برنامه ریزی شود.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در ادامه با تشریح برنامه های 
وکاهش  عضویت  نامه  آیین  اصالح  مجموعه،  این  آینده  سال 
فرایند عضویت و معرفی متقاضیان به سازمان تامین اجتماعی و 
توجه به توانمند سازی هنرمندان را از جمله از برنامه های اصلی 

این صندوق عنوان کرد.
سازی   زمینه  برای  هایی  برنامه  تدوین  از  همچنین  پوراحمدی 
بهبود کسب و کارها به نوعی که از اتکا به منابع بودجه ای به 
منابع پایدار برسیم برای سال 1401 خبر داد و تاکید کرد: مصمم 
هستیم با عزم و اراده راسخ جهادی همگی دست در دست هم 
برای مرتفع نمودن مشکالت و دغدغه های اصحاب فرهنگ ، 
هنر و رسانه و همچنین تمرکز زدایی همراه با عدالت خواهی در 

مسیر نهادینه سازی عدالت فرهنگی گام برداریم.

مشکالت هنرمندان هر منطقه به صورت میدانی 
بررسی می شود

اعتباری هنر  این گردهمایی،  معاون اعضای صندوق  ادامه  در 
نیز در سخنانی از تعامل بیشتر با نمایندگان و حضور در استان 
ها برای حل مشکالت هنرمندان هر منطقه به صورت میدانی در 
دستور کار برنامه های سال آینده این صندوق خبر داد و گفت: 
موضوع اصالح آیین نامه با نظرات تخصصی  شما در حال جمع 

بندی است.
کریمی ادامه داد: آیین نامه اصالحی به عنوان شیوه نامه اجرایی 

راهگشای اعضا و دیگر ذینفعان صندوق خواهد بود.
اعتباری  اقتصاد هنر صندوق  و  معاون سرمایه گذاری  همچنین 
هنر در این نشست با اشاره به تاکید دولت سیزدهم و  وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر موضوع اقتصاد هنر، اظهار داشت: 

رویکرد صندوق به سمت توانمند سازی هنرمندان است ازاین 
رو اقتصاد هنر در دنیا بخش عظیمی از حجم تبادالت مالی را 

تشکیل می دهد اما سهم ایران در این زمینه بسیار اندک است.
محمدعلی کاروان ادامه داد: صندوق کامل ترین بانک اطالعاتی 
هنرمندان را در اختیار دارد. بر اساس این بانک اطالعاتی، الگوی 

ارتباط با اصحاب فرهنگ و هنر برنامه ریزی می شود.
وی در عین حال تاکید کرد : شما به عنوان پیشانی صندوق در 
استان ها کمک بزرگی در شناسایی هنرمندان مستعد و هدایت آنها 
در شکل گیری بازار صنایع خالق و فرهنگی می توانید انجام دهید.

منابع صندوق  و  توسعه مدیریت  معاون  فرزاد طایفه حیدری،   
بررسی  در خصوص  را  نکاتی  جلسه  این  در  نیز  هنر  اعتباری 
سازمانی،  فرایندهای  استانی،  منابع  تخصیص  نحوه  اعتبارات، 
مسائل  با  نمایندگان  برخورد  نحوه  استانی،  نمایندگان  جایگاه  

حوزه کاری پرداخت.
خمیس آبادی، مدیر مجتمع اجرایی سرپرستی قراردادهای ویژه 

تهران بیمه دانا دیگر سخنران این مراسم بود. 
این  همراهی  از  دانا،  بیمه  سوابق  از  گزارشی  بیان  ضمن  وی 
افزود:  و  گفت  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  با  بیمه  شرکت 
برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  از  هنر  اعتباری  صندوق  اعضای 
و  درمانی  های  خسارت  پرداخت  سهولت  و  سرعت  هستند. 
ارائه خدمات با رعایت شأن و جایگاه این قشر فرهیخته همواره 

مدنظر ما قرار دارد.
استانی  نمایندگان  نظرات  نقطه  شنیدن  از  پس  آبادی  خمیس 

صندوق قول مساعد در بررسی مسائل و حل و فصل آن داد.
بقیه  از  نمایندگی  به  از حاضران  نفر  این نشست چهار  درادامه 

نمایندگان مطالبات مشکالت نظرات را بیان کردند.

مدير عامل صندوق اعتباري هنر در نشست سراسری نمايندگان استانی: 
نمایندگان صندوق مدافعین منزلت اصحاب فرهنگ و هنر در کشور هستند

از  درصد   ۶ برق  تعرفه  تغییر 
مشترکان خانگی در خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی با اشاره به تغییرات تعرفه های برق 
ابتدای  از  که  مصرف  الگوهای  تعریف  و 
با هدف توسعه عدالت اجتماعی  بهمن ماه 
رخ  انرژی  یارانه  از  عادالنه  بهره مندی  و 
داده، گفت: از مجموع مشترکان خانگی این 
تعرفه  تغییر  مشمول  درصد   6 تنها  شرکت 
برق می شوند که این تغییر در قبوض جدید 

لحاظ شده است.
که  مشترکانی  کرد:  اظهار  ذبیحی  محسن 
میزان مصرف برق آنان معادل الگوی تعیین 
و  ماه های غیر گرم  کیلووات در  شده)200 
300 کیلووات در ماه های گرم( یا کمتر از 
آن باشد، مشمول افزایش قیمت نخواهند شد 
مشترکان  برای  صرفا  قیمت  افزایش  این  و 
پرمصرف که سهم بیشتری از یارانه ها دارند، 
تعیین شده تا قیمت برق را به نرخ نزدیک به 

واقعیت پرداخت کنند.
وی افزود: یارانه برق مشترکانی که بیشتر 
مطابق  می کنند،  استفاده  برق  از  الگو  از 
عبارت  به  یافت.  خواهد  کاهش  قانون 
این  الگوی  از  فراتر  مصرف  هزینه  دیگر 
پلکانی  صورت  به  پرمصرف  مشترکان 

افزایش می یابد. 


