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تولیتآستان
قدس رضوی:

فرماندار طرقبه  -شاندیز
خبر داد

وام  25میلیاردی
برایگرهگشایی
از« مشهد نخ»

سینمایایران
سالمترین وپاکترین
سینمایجهان است

آغاز همایش بزرگداشت
و تجلیل از بزرگان موسیقی
مقامیتربتجام

خنیاگران جام


صفحه 5

ساختسریالسعیدآقاخانی
درمشهدکلیدخورد

«روزهای خوش»

اهالی طنز
در مشهد



صفحه 5

عذرخواهیمدیرکل
کتابخانهها بهخاطر
« شاهکارپروژه ناتمام»


صفحه 5

یادداشت

دکتر اسماعیل قادری

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

توسعهگردشگری روستایی
مستلزم نگاهیجامع
وتخصصی
صنعت گردشــگری در جهان ،توسعه فراوانی
یافتــه اســت و بســیاری از کشــور ها از ایــن
راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود بخشند و
از مشکالتی مانند بیکاری ،پایین بودن سطح
صفحه 8
درآمد سرانه و کمبود درآمد...

اخبار
جامعه

در همایش نذر اربعین صورت
گرفت

اعزام 700نفر برای خدمت
به زائران سیدالشهدا(ع)
همایش نذر اربعین با حضور جمعی از اعضای
ستاد های مردمی بزرگداشت اربعین استان،
عصر دوشنبه در مشهد برگزار شد .به گزارش
خراســان رضوی ،در ایــن همایــش ،برخی از
مســئوالن کمیته های ســتاد مردمــی اربعین
اســتان ،گزارشــی از فعالیت های خــود برای
اســکان زائران در کشــور عــراق ارائــه کردند.
مســئول ســتاد مردمی اربعیــن اســتان نیز با
اشــاره به این کــه بیــش از  700نفر بــه عنوان
خادمان زائران سیدالشهدا(ع) در ایام اربعین
به کشــور عــراق اعــزام خواهنــد شــد ،گفت:
اگر همــه جــان و مــال و دارایــی خــود را برای
سیدالشــهدا(ع) بدهیــم ،هنــوز هیــچ کاری
انجام ندادهایم« .سیدوحید موسویان» با تشکر
از اعضــای کمیته هــای مختلف ســتاد اربعین
بــرای برنامه ریــزی فعالیت ها افــزود :فقط در
موکب شهر نجف که به عنوان بزرگترین سازه
اســکان زائران در شــهر نجــف برپا می شــود،
بیــش از  400نفــر از اعضــای ســتاد مردمــی
اســتان ،کلیه خدمات مورد نیاز زائــران اعم از
اسکان ،پذیرایی ،درمان ،برنامههای فرهنگی
و ...را ارائــه می کننــد .شــایان ذکر اســت در
پایان این مراســم از مدیــرکل صدا و ســیمای
خراسان رضوی ،مدیرمسئول روزنامه خراسان
وهمچنینمدیرکلروابطعمومیآستانقدس
رضــوی و دهنــوی (برادر شــهیدان دهنــوی)
بــه خاطــر حمایــت از ســتاد مردمــی اربعین،
تقدیر شد.

مدیربهداشتمحیطمعاونتبهداشت
دانشگاهعلومپزشکیمشهد

رسالت بهداشت در
بازرسی از رستورانها
سالمت مردم است

مدیربهداشتمحیطمعاونتبهداشتدانشگاه
علوم پزشکی مشــهد گفت :در حوزه بازرسی از
رســتورانها رســالت ما در درجه اول ،سالمت
مردم و سپس سالمت شاغالن و رعایت قوانین
و دستورالعملهاســت.به گزارش ایسنا" علی
اصغــر حســنی" درباره ادعــای رئیــس اتحادیه
رســتورانداران مبنیبرتغییــر بازرســانی کــه
برواحدهای ارائهدهنده غذا نظارت میکنند و
سلیقهای عمل کردن بازرســان ،اظهار کرد :به
منظور این که از سلیقهای عمل کردن بازرسان
جلوگیریکنیمدستورالعملنظارتییکنواختی
را اجرایــی میکنیــم.وی اضافــه کــرد :در امــر
بازرسی،سلسلهمراتبخاصیراداریمبازرسان
بهداشتدرسهسطحبازرسانبهداشتمحیط،
کارشناســان منطقــه و مســئوالن بهداشــت
محیطمحلینظارتمیکنند.
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با وجود حمایت سازمان صنعت و معدن استان
دادستانی دو دفتر بازاریابی شبکهای را پلمب کرد



اختالف درباره
پلمبدفاتر
بازاریابیشبکهای
پیرو گزارش  13شهریور خراسان رضوی در خصوص شرکت های بازاریابی شبکه ای با تیتر« دستور
دادستانی برای شرکت های بازاریابی شــبکه ای»  ،بنا بود پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی استان
طبق دســتور معاون دادستان مرکز اســتان ،شــرکت های متخلف را شناســایی و پلمب کند .برای
پیگیری سرانجام دستور صادرشده در دادســتانی به سراغ معاون دادستان در امور فضای مجازی
رفتیم.قاضی جاوید نیا بابیان این که پیرو دســتور صادرشــده توســط دادســتانی تاکنون دو واحد
متخلف در شهر مشــهد پلمب شده است ،افزود :اگرچه ورود دادســتانی به این پرونده بیشتر جنبه
انضباطی داشــته و هنوز کســی در این زمینه دســتگیر یا متهم نشــده اســت اما با توجه بــه فعالیت
گســترده شــرکت های بازاریابی شــبکه ای در اســتان دادســتانی نمی توانــد درباره ایــن موضوع
بی تفاوت باشــد از این رو به این موضوع به طور جدی ورود کرده ایم.سرپرست دادسرای عمومی و
انقالب ناحیه  2مشــهد تصریح کرد:این دو واحد بازاریابی شــبکه ای که تاکنون پلمب شــده اند تا
زمانی کــه تمام موانــع و نواقــص قانونی را برطــرف نکننــد به هیچ وجه فــک پلمب نخواهند شــد و
دادستانی با جدیت پیگیر موضوع است.وی ادامه داد :سازمان صنعت ،معدن و تجارت ادعا می کند
ما در استان مجوزی برای فعالیت این شرکت ها صادر نکرده ایم و این مجوزها در تهران صادر شده
اســت برای همین هــم نظــارت از تهــران انجــام می شــود و کمیته مرکــزی در تهــران در ایــن باره
تصمیم گیری می کند این درحالی اســت که دادســتانی به هیچ وجه موافق این موضوع نیســت و تا
زمانی که ایرادات و نواقص این شــرکت ها به صورت کامل برطرف نشود با هدف حفظ حقوق عامه
صفحه 3
مــردم ،بــرای فــک پلمــب ایــن شــرکت ها دســتوری صــادر نخواهــد شــد....

اخبار
جامعه

استاندار در جلسه ستاد استانی هماهنگی اربعین تاکید کرد:

ضرورت بسیج ظرفیت همه دستگاهها برای خدمترسانی به زائران اربعین
با حضور اســتاندار ،جلسه ستاد اســتانی هماهنگی اربعین
حسینی(ع) برگزار شــد .به گزارش اداره کل روابط عمومی
استانداری،علیرضارشیدیاندراینجلسهگفت:راهپیمایی
اربعین عالوه برتاکیدات دینی که در روایات به آن اشاره شده
است ،یک همایش بزرگ سیاسی اســت .وی افزود :اربعین،
بزرگترین راهپیمایی و محل خودنمایی عظیم برای محبان
اهلبیتعصمتوطهارت(ع)استکهدرآنعالوهبرمحبان
شیعیاهلبیت(ع)،برادراناهلسنتوپیروانسایرمذاهب
و ادیان مختلــف دیگر حضور دارند .اســتاندار اظهــار دکرد:
راهپیمایی اربعین میتواند یک نماد وحدت ،صلح و دوستی
بین ادیان باشــد و نــگاه تقریبی کــه مورد تاکیــد رهبر معظم
انقالب است ،یعنی استمرار پیام امام حسین(ع) بین پیروان
مذاهب اســامی در این راهپیمایی رقم بخورد .رشیدیان با
تاکیدبردرنظرگرفتنپیوستفرهنگیبرایهمهاقداماتاز
سوی مسئوالن کمیتههای ستاد اربعین حسینی ،گفت :در
راهپیماییکه 25میلیوننفربهعشقاباعبدا...الحسین(ع)
عازم کربال میشوند ،شور برای عشــق به اهل بیت(ع) وجود
دارد که در کنار آن بایــد با همت گروه فرهنگی و لحاظ کردن
برنامههایفرهنگی،بهافزایششعوربرایشناختآنحضرت
کمککرد.ویافزود:ایجادهماهنگیبینبخشهایمختلف
اجرایی برای خدمترســانی به زائران اربعین نیز بسیار حائز
اهمیت است تا بتوان از تمام امکانات که متعلق به مردم است
و همه ظرفیت دســتگاههای اجرایی برای خدمترسانی در
آن سوی مرز به زائران بهره گرفت .استاندار با اشاره به این که
شرایط امنیتی عراق در اربعین امسال نسبت به سال گذشته

بهتر است ،افزود :امسال پیروزیهای خوبی برای نیروهای
مقاومت و ارتش عراق در مقابل تروریســتها به دست آمد اما
دشمن زخم خورده همواره به دنبال ضربه زدن به مسلمانان
اســت .رشــیدیان ادامه داد :ضروری اســت کمیته امنیتی و
انتظامیستاداربعینخراسانرضویهمهمالحظاترااعمال
کردهوتالشکندازبروزاشکاالتیکهدرسالگذشتهبهوجود
آمد،جلوگیریشود.ویگفت:طبقهماهنگیهایبهعمل
آمدهبامسئوالنعراقی،اینکشورخدماتخودراتابازگشت
کامل زائران اربعین به ایــران متوقف نخواهد کرد ،همچنین
تالش شــد ،زائران پساز مراســم اربعین به ســمت ســامرا و
کاظمین هدایت شــوند تا از ازدحام جمعیت در مرز خروجی
جلوگیری شود .استاندار با تاکید برتامین روادیدهای مورد
نیاز زائران و جلوگیری از اخالل در صــدور آنها ،اظهار کرد:
مسئوالنکمیتههایمختلفستاداربعینخراسانرضویباید
تابرگشتآخرینزائرازخدمترسانیدریغنورزندوهریکاز
مسئوالن در این ایام ،در محلهای مورد نظر برای خدمت به
زائران حضور یابند و شخصا پیگیر مسائل باشند .وی با اشاره
به بروز احتمالی برخی حوادث و سوانح جادهای ،افزود :بهتر
است زائران اربعین حســینی از طریق ناوگان ریلی و ناوگان
هوایی به مرز عراق اعزام شوند و در صورت استفاده از ناوگان
جادهای،ازرانندگاندقیقوباتجربهاستفادهشود.رشیدیان
تاکیدکرد:مسیرهایتوقفاتوبوسهامشخصوتدابیرالزم
برایاستراحتکافیرانندگاناندیشیدهشود.گفتنیاست
سهمیهخراسانرضویبرایاربعینحسینی(ع)امسال60
هزارنفرتعیینشدهاست.

رئیسستاداربعینوزیارتشهرداریمشهدمنصوبشد
طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری مشهد ،محمدرضا
باستان به عنوان مشاور و رئیس امور ســتاد اربعین و زیارت
منصوب شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد مقدس ،محمد آذری در جلســه معارفه رئیس جدید
ســتاد اربعین و زیارت اظهــار کرد :مــا هر چه داریــم از امام
حسین(ع) است .پسکار در این حوزه باید با عشق و عالقه و
ازصمیمقلبوداوطلبانهباشد.ویافزود:تحتتاثیرمطالب
منتشــر شــده در فضای مجازی قرار نگیرید چون عزم همه
عاشقان امام حسین(ع) خدمتگزاری است و بنا براین است
که بیشتر از مشارکت مردم استفاده شود.
متقاضیان مرخصی بگیرند و اعزام شوند
آذری بــا تاکیــد بر ایــن کــه همــکاران و مدیــران متقاضی
برای اعــزام به ایــن ســفر زیارتی مرخصــی گرفتــه و اعزام
شــوند ،اظهار کــرد :ما هیــچ حــق ماموریتی در این راســتا
به کســی پرداخــت نکــرده و پرداخت هــم نخواهیــم کرد.
سرپرســت شــهرداری مشــهد بیان کرد :همه دســتگاه ها

و نهاد هــا باید بر اســاس تکالیف مشــخص شــده از ســوی
ســتاد اربعیــن و وزارت کشــور در ایــن موضوع مهــم نقش
خود را ایفا کننــد .وی در پایان از زحمات همه مســئوالن و
دســت اندرکاران قبلی ســتاد اربعین شــهرداری به خاطر
زحمات و تالشهایشان تشکر و قدردانی کرد .در ادامه این
جلسه ،محمدرضا باستان ،مشاور و رئیس امور ستاد اربعین
و زیارت شــهرداری مشــهد تصریــح کرد :کار هــای زیارتی
منیت بردار نیســت ،شــورای چهارم در گذشــته قدم های
خوبی در این زمینه برداشته است و شورای پنجم هم رویکرد
مثبتی به این موضوع دارد .وی خاطرنشان کرد :نباید با باال
و پایین شدن یک مصوبه ،برگزاری این مراسم و پیاده روی
اربعین کم رنگ شود .باســتان ادامه داد :این کار ادامه دار
بوده و مردم به این برنامه عالقه مند هستند.مشاور و رئیس
امور ستاد اربعین و زیارت شهرداری مشهد تاکید کرد :باید
همه کار های این ستاد در چارچوب منظم و با برنامه انجام
شود .شــایان ذکر اســت پیش از این ســید وحید موسویان
ریاست این ستاد را بر عهده داشت.

0939- 3333027

صفحه 4

آیتا...علمالهدیدرهمایش
فصلیمرکزرسیدگیبهامور
مساجدتشریحکرد

تهدید ها و فرصت های
پیش روی
انقالب اسالمی

3

تیمهایفوتبال پدیده و سایپا
فردا در ورزشگاه ثامن االئمه
به مصاف یکدیگر می روند

(ع)

جدال
حذف
شدگان!
به یاد سردار شهید «محمدحسین مهاجر» از فرماندهان تیپ 21امام رضا

مهاجرحسین

(ع)

(ع)

رقابتهایلیگبرترفوتبالکشورمانبعدازسه
هفتهتعطیلی،دوبارهداغمیشودومسابقاتاز
امروزدرایستگاهششمدرحالیآغازمیشودکه
به خاطر بازی های ملی و جام حذفی ،وقفه ای
 20روزه در لیگ ایجاد شــده بود کــه به اذعان
مربیان ،این تعطیلی چند هفته ای باعث برخی
ناهماهنگــی هــا شــده و تیــم هــا را از شــرایط
صفحه 6
مسابقات دور...

