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فرهنگی

معاون شهردار مشهد
ادعای وحید جلیلی را تکذیب کرد

تمدید مهلت ثبت نام زائران پیاده
دهه کرامت
ثبت نام زائران پیاده دهه کرامت تا 30تیر ماه تمدید شد.
ســخنگوی جمعیــت خدمــت گــزار زائــران پیــاده
امامرضا(ع) گفــت :امســال با توجــه به موقعیــت جوی و
درخواستزائرانجوانیکهامتحاناتآنانبهپایانرسیده
است،ثبتنامزائرانپیاده ازمبداءنیشابوربهمشهدتا30
تیر  97تمدید شد« .حسین رضایی» افزود :با توجه به این
که هم اکنون برنامه ریزی گسترده ای برای پذیرایی بین
راهی در محور های منتهی به مشــهد وجود ندارد ،تالش
شده زائران پیاده در مسیر نیشابور متمرکز شوند.
مســیری نیــز بــه صــورت کنــار گذربــه زائــران
پیــاده اختصــاص یافتــه اســت .عالقــه منــدان بــه
زیــارت پیــاده از ایــن مســیر مــی تواننــد بــا تلفــن
 051- 42225060تماسبگیرندودرکاروانعلیابن
موسی الرضا (ع) نیشابور ثبت نام کنند.

اخبار
اقتصادی

معاون استاندار تاکید کرد:

ارتقای امنیت گردشگران
خارجی با هدف ایجاد درآمد
پایدار برای کشور

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
خراســان رضــوی گفــت :ایجــاد فضــای امــن بــرای
گردشــگران خارجــی ،موجــب افزایــش ورود آنــان به
کشــور شــده اســت که افزایــش درآمــد پایــدار را برای
کشــور به ارمغان مــی آورد .بــه گزارش روابــط عمومی
اســتانداری  ،محمــد رحیــم نوروزیــان در جلســه
ســتاد ارتقــای امنیــت گردشــگران خارجــی اظهــار
کــرد :دســتورالعمل ارتقــای امنیــت گردشــگران
خارجــی مبنــای کار اســت و ایجــاد فضــای امــن بــا
رفــع محدودیــت هــای احتمالــی از وظایــف ســتاد
اســت .وی با بیان این که ساالنه حدود هشــت میلیون
تردد اتباع خارجی در استان ثبت می شود ،اظهار کرد:
 60درصد اماکن اقامتی کشور در مشهد مستقر است و
 365راهنمای گردشگر خارجی مجوز دار نیز در استان
وظیفه راهنمایی زائران خارجی را بر عهده دارند لیکن
برای بهبود شرایط و رفع برخی مشکالت ،هماهنگی و
پیگیری های جدی تری باید صــورت گیرد که در قالب
مصوبات جلسه به دستگاه ها ابالغ خواهد شد.
معاون اســتاندار با بیان چالش های حوزه گردشــگری
خارجی ،افزود :فعالیت واسطه ها و دالالن به خصوص
در حوزه توریست درمانی و اســتفاده نکردن از ظرفیت
های بخــش خصوصــی از جمله چالش هــای این حوزه
اســت که بایــد در حــوزه معاونــت زیــارت اســتانداری
پیگیری شود.
وی افزود :تخصصی شدن ورود گردشگر از کشورهای
مختلف بــا تصدی آژانــس هــای تخصصی مجــوز دار و
ارتقای امنیت این گردشگران می تواند به افزایش ورود
زائران خارجی کمک کند.
نوروزیــان تصریح کــرد :به تخلفــات و جرایــم احتمالی
گردشــگران خارجی نیز بایــد با رعایــت مالحظات و بر
اســاس دســتور العمل ها به طور جــدی رســیدگی و با
آن ها برخورد شــود و هیچ گونــه مماشــاتی در این باره
پذیرفتنی نیست.

رئیس سازمان صنعت استان،
دبیر کارگروه تنظیم بازار
خراسان رضوی شد
رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان خراسان
رضوی بــه عنــوان دبیــر کارگــروه تنظیــم بازار اســتان
منصوب شد.
به گزارش روابــط عمومی این ســازمان  ،طی حکمی از
ســوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
انسانی استانداری خراسان رضوی  ،مهندس علیرضایی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان به عنوان
دبیــر کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان خراســان رضوی
منصوب شد.

Mon،Jul،16،2018، No.3896

3

فرهنگی

از بانوان فرهیخته ادیان توحیدی در
جایزه جهانی گوهرشاد تجلیل می شود

دوشنبه  2۵تیر  . 1397شماره 389۶

مراسم سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد ،چهارشنبه
 27تیرماه برگزار و از بانوان فرهیخته ادیان توحیدی در
جایزه جهانی گوهرشاد تجلیل می شود.
به گزارش آســتان نیوز ،دبیر جایزه جهانی گوهرشاد در
نشســت خبری ســومین دوره این جایزه که در کتابخانه
و موزه ملک برگزار شــد ،گفت :جایزه جهانی گوهرشاد
در راستای اجرای بند چهارم حکم مقام معظم رهبری به
تولیت آســتان قدس رضوی مبنی بر ترویج معارف قرآن
و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به منظور جریانسازی
فرهنگی مبتنی بر نیکوکاری برگزار میشود.
«علی ســروری مجد» افزود :هدف از ایــن جایزه ،تجلیل
از بانــوان فرهیختــه و نیکــوکار سراســر جهــان در لوای
پرچم مبارک امــام علی بن موســی الرضا(ع) اســت که
البته به یــاد و نام یکــی از خادمان آن حضــرت یعنی بانو
گوهرشاد برگزار میشود و بر اساس آن هر سال به هشت
بانوی نیکــوکاری که در داخــل و خارج کشــور اقدامات
چشمگیری داشتهاند ،این جایزه جهانی اهدا میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن دوره نیز از هشــت بانوی
نیکوکار داخلــی و بینالمللــی در تاالر قــدس کتابخانه
آستان قدس رضوی تجلیل می شود.

همزمان با آغاز دهه کرامت حرم رضوی گلباران شد

گلها درطوافخورشید

عکسها:میثمدهقانی

معــاون شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعــی و فرهنگی
شــهرداری مشــهد ،ادعای وحید جلیلی (معاون ســابق
فرهنگیواجتماعیشهرداریمشهد)مبنیبربیتوجهی
به زنده نگه داشــتن واقعه قیام گوهرشاد توسط مدیریت
جدیدشهریراتکذیبکرد.بهگزارشایسنا،دکتر«هادی
بختیاری» گفــت :موضوع ســالگرد واقعه گوهرشــاد ،به
عنوان یک مناســبت تاریخی در تبلیغــات محیطی مورد
توجه بوده و از ســوی دیگر ،نمایشــگاهی از تصاویر آن نیز
در فرهنگســرای بهشــت برگزار شــده اســت .لذا ادعای
صدور دستوری مبنی بر منع نام و یاد آن ها صحت ندارد.
وی افزود :بی تردید با تغییر مدیریت شهری ،سیاستها و
رویکردها متفاوت شده است .در دوره گذشته شهرداری،
خیلی به ایــن موضوع پرداخته شــده و ما در ایــن دوره ،به
دیگرحوزههایمغفولماندهنیزتوجهخواهیمکردومانند
دوره سابق باور نداریم موضوع قیام مسجد گوهرشاد تنها
رسالت شهرداری مشهد است.
بختیاری خاطرنشان کرد :ژست های انتخاباتی را نباید
جدی گرفت .گروه های سیاسی که در انتخابات گذشته
با اراده مــردم به مرخصی رفتــه اند و فراغت دارنــد ،با راه
اندازی میتینگهای انتخاباتی و تهییج احساسات بدنه
اجتماعــی خود ،در حــال آماده شــدن بــرای کارزارهای
انتخاباتی مجلس هستند و سخنان آن ها ،بیش از معانی
فرهنگی،ناظربهمنافعسیاسیاستونبایداینسخنانرا
جدی گرفت .وی در ادامه گفت :این افراد تصور می کنند
جامعه عملکرد آنان را فراموش کرده و به جای پاسخ گویی
درصددند با طرح شــبهات مختلف و ایجاد مجادالت بی
حاصل،فرصتخدمترسانیراازمدیرانکنونیبگیرند.
در خور ذکر است معاون سابق فرهنگی شهرداری مشهد،
پنــج شــنبه گذشــته و در گردهمایی اینســتاگرامیهای
انقالبی در مشــهد ،مدعی شــده بــود کــه مدیریت جدید
شهریمشهدبهبزرگداشتواقعهقیامگوهرشاد،بیاعتنا
بوده و آن را مسکوت گذاشته است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

اخبار

گزارش
میرزاده

همزمان با فرارسیدن والدت حضرتمعصومه(س)
و آغاز هفته کرامت ،جمعی از بانوان با شــاخه های
گل در دســت ،بــه زیــارت حــرم حضرت رضــا (ع)
مشــرف شــدند و بــا نثار شــاخه هــای گل بــه حرم

مطهر رضوی ،سالروز میالد باسعادت خواهر امام
مهربانی را به آن حضرت تبریک گفتند.
به گزارش «خراسان رضوی» ،با وجود گرمای شدید
هوا در روز گذشته ،بانوانی که از ساعات اولیه صبح
از نقاط دور و نزدیک برای عرض ارادت و تبریک به
آستان حضرت رضا (ع) آمده بودند ،پس از تجمع در
میدان شهدا ،با شــاخه های گل در دست به سمت
حرم مطهر رضوی حرکت کردند .در طول مسیر نیز

ذاکران اهل بیت (ع) به مدیحه سرایی پرداختند.
پایان بخش این مراســم ،اجتماع پرشــور بانوان در
رواق امام خمینــی حرم مطهر رضوی بــود .در این
مراسم که با تالوت قرآن ،ذکر مناقب اهل بیت (ع)
و اجرای گروه های تواشیح و مدیحه سرایی همراه
بود ،حجت االسالم والمسلمین لقمانی از فضالی
حوزه علمیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
همچنیــن در مراســم دیگری بــا عنــوان «دختران

فاطمــی» کــه همزمــان بــا ایــن مراســم و در مرکز
همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد ،ویژه
برنامه هایی برای تعدادی از دختران حاشیه شهر
مشهد اجرا شد.
همچنین مراســم دیگــری نیز بــا عنــوان همایش
«دختران آســمانی» با حضور  500نفر از دختران
زائــر از اســتان اصفهــان در رواق دارالهدایــه حرم
مطهر رضوی برگزار شد.

افزایش قیمت مواد اولیه بسته بندی ،قیمت برخی مواد غذایی را افزایش داد

مسعود حمیدی

نوسانات ارزی و افزایش قیمت دالر ،قیمت
کنسروجاتومحصوالت غذایی بستهبندی
را هــم افزایــش داد بــه طــوری کــه انــواع
آبمعدنــی ،کمپــوت میوه و کنســرو ماهی
و مرغ ،غذاهای آماده و بســته بندی شــده و
نوشــیدنیها در قوطــی های پالســتیکی و
فلزی بین  20تا  30درصد افزایش قیمت
داشته اســت .بهطور مثال آبمعدنی 500
میلیلیتــری از  750تومــان بــه 1000
تومــان  ،رب گوجه فرنگــی  5000تومانی
بــه  6700تومــان و تــن ماهــی از 6400
بــه  7700تومــان رســیده اســت .یکــی از
فروشــندگان ایــن گونه محصــوالت درباره
این افزایش قیمت به خراسان رضوی گفت:
ما از نمایندگی ســؤال کردیــم ،آنها هم به
ما اعالم کردند قیمت قوطــی ها و بطریها
گران شده است و ارتباطی به خود محصول
ندارد.

•افزایش قیمت صورت گرفته است

مقدسیکارشناسمسئولسازمانصنعت،
معدن و تجارت اســتان نیز بــا تایید موضوع
ی ایــن محصوالت ،بــه بازرســیهای
گرانــ 
انجا مشــده توســط ایــن ســازمان در
این خصوص اشاره کرد و گفت :طی یک ماه
اخیر و بعد از نوسانات ارزی ،شاهد افزایش
قیمت برخی محصوالت غذایی به خصوص
در بخش کنســرو جات مانند تن ماهی ،رب
گوجه فرنگی و همچنیــن آبمعدنی بودیم
کهگروههایبازرسیاینسازمانبهموضوع
ورود کردند.
مقدسی درباره گرانی این محصوالت بابیان
این که بر اساس تصمیم های دولت ،سقف
افزایش قیمت محصــوالت تولیدی با توجه
به نرخ تورم ســاالنه طبیعی و قانونی است،
اظهار کــرد :آن چه بــرای ما ســؤال بود این
اســت که چرا ایــن گرانیهــا بیشــتر از 10
درصد و گاهی تا 20درصد بوده است ،از این
رو آنالیــز قیمت هــا را از واحدهای تولیدی
تقاضا کردیم که متوجه شدیم افزایش مازاد
بــر  10درصــد قانونــی ،مربوط بــه افزایش
هزینه مواد اولیه بستهبندی است.
وی تصریح کرد :درواقع بعــد از تحریمهای
اعمال شده ،برخی مواد اولیه کارخانههای
تولیدکننده قوطی و بطریهای مواد غذایی
و نوشیدنی ،دیگر وارد نمیشود بهطور مثال
مواد اولیــه قوطیهــای رب گوجــه فرنگی
یــا ورقهــای فلــزی مورداســتفاده در ایــن

نخســتین جشــنواره چادرهای آســمانی ،در تاالر شــهر
مشــهد به کار خود پایان داد .به گزارش ایســنا ،فرمانده
انتظامی استان در این همایش گفت :موضوعاتی مانند
عفاف و حجاب ،خط قرمز نظام جمهوری اسالمی است
و به کســی اجازه نخواهیم داد با نقشههای شوم ،عزت و
اقتدار زنان جمهوری اســامی را زیر سوال ببرد .سردار
«قــادر کریمی» افــزود :زنان و مردان اســتان خراســان،
تاکنون مدافع عفاف و حجاب اسالمی بودهاند و فریضه
امر به معروف و نهی از منکر نه تنها در اســتان خراســان
فراموش نشده بلکه سازمانها ،دســتگاهها و خواهران
و بــرادران ،آن را واجــب فرهنگــی میداننــد و همیشــه
در صحنــه حضــور دارند .وی خاطرنشــان کــرد :نیروی
انتظامــی معتقد اســت در موضوع عفــاف و حجاب ،باید
به صورت ایجابی و ســلبی ورود کند .ســردارکریمی در
ادامه گفت :باید به عنوان یک ســرباز ،وظایف خود را در
خصــوص امنیت اخالقــی ،عفاف و حجــاب انجام دهیم
و اجــازه ندهیــم دشــمنان عــرض انــدام کننــد و فضای
جمهوری اسالمی را به سمتی ببرند که مد نظر دشمنان
نظام است.

کارخانههــا از خارج کشــور تأمین میشــد
که اکنون یا وارد نمی شود یا گران به دست
کارخانــه ها می رســد و در پــی گرانی مواد
اولیه قوطیها ،قیمت تمامشده محصول در
صنایع غذایی افزایش یافته است.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت
و معدن استان در خصوص گرانی آبمعدنی
نیز اظهــار کــرد :بررســیهای انجامشــده
حاکــی از آن اســت کــه تولیدکنندههــای
بطریهای پالستیکی مدعی اند مواد اولیه
آنها گران شده است ولی ما این موضوع را
بهصورت جدی بررسی می کنیم و فع ً
ال نمی
توان دربــاره گران شــدن مواد پتروشــیمی
اظهارنظر قطعی کرد.

•مقصر پتروشیمی است

دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
نیــز بهعنوان نماینــده بخــش خصوصی در
تولیــد و صنعــت اســتان ،عامل اصلــی این
وضعیت را پتروشــیمیها دانســت و گفت:
عمــده پتروشــیمیهای کشــور در اختیــار
دولت هســتند و بعد از نوسانات ارزی ،مواد
پتروشــیمی عرضهشــده در بورس به شدت
کاهش یافته اســت .آمارها نشان می دهد
دولت تمایل زیادی دارد که مواد پتروشیمی
را به جــای عرضه دربــازار داخلــی به خارج
کشور صادر کند.
فیــروز ابراهیمــی تصریــح کــرد :فســاد
لجامگسیخته به شدت در کشور نفوذ کرده
بهطوریکه االن فعال صنعتی و تولیدکننده
اگــر بخواهد  10تن مــواد اولیــه رااز طریق
بورس خریداری کند ،نمــی تواند اما 100
تن از همیــن مــواد را میتوانــد در کمترین
زمان ممکن از انبارهــای تهران باقیمت ارز
غیررسمی خریداری کند و این نشاندهنده
وجود دست های پنهان و فساد در این بخش
است که به شــدت به بخش تولید فشار وارد
می کند.
این فعال صنعتی در حوزه تولیدات پلیمری
افزود :از سویی دیگر ،در همین مدت حدود
 40درصــد هزینههــای حمــل و نقــل15،
درصد قیمت حاملهای انرژی و بهطورکلی
حدود  15درصد مؤلفههای تولید ،گرانتر
شــدهاند لذا ما هرســال در ابتدای ســال با
توجه به همــه مؤلفهها  15درصــد افزایش
قیمــت تولیــدات را داریــم اما ایــن افزایش
لجامگســیخته در بخشــی از محصوالت که
امروز شاهد آن هستیم ،تحت تأثیر تحریمها
و وارد نشــدن مــواد اولیــه و بخشــی هــم به
دلیل سوءاســتفادههایی اســت کــه برخی
تولیدکنندگان از وضعیت موجود میکنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت :چهل
و یکمین دوره مســابقات قــرآن کریم خراســان رضوی،
همزمان با والدت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور
 450نخبه قرآنی برگزار می شود.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امور خیریه
خراســان رضوی ،حجت االســام محمد احمــدزاده در
نشست خبری چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم
خراسان رضوی گفت :این مسابقات در سه بخش آوایی
انفرادی ،معارفی و آواها و نغمات دینی برگزار می شــود
که بخش آوایی انفرادی شامل رشته های قرائت ترتیل،
قرائت تحقیق ،حفظ  5جزء 10 ،جــزء 20 ،جزء و حفظ
کل قرآن کریم است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد:
بخش آواها و نغمات دینی شامل رشته های دعاخوانی،
اذان ،همخوانی ،قرآن کریم ،انشاد انفرادی ،هم سرایی،
دو یا چند زبانه و مقطع خوانی گروهی قرآن کریم اســت
و رشــته های دعاخوانی و اذان ،همزمان با بخش آوایی
انفرادی برگزار می شود.
وی افزود :مرحله شهرســتانی بخش معارفی نیز خرداد
ماه به صورت الکترونیکی با حضور  3060نفر برگزار شد
و  2446نفر به مرحله استانی راه یافتند.حجت االسالم
احمــدزاده بیــان کــرد :مرحله اســتانی چهــل و یکمین
دوره قرآن کریــم ویژه خواهــران  24تیر مــاه همزمان با
والدت حضــرت فاطمه معصومــه (س) از ســاعت  18تا
 20در سالن اجتماعات مجتمع آموزشــی فدک آغاز به
کار می کند.

برگزاریاختتامیهنخستینجشنواره
چادرهایآسمانیدرمشهد

گرانی بهخاطر قوطی
گزارش

چهل و یکمین دوره مسابقات
قرآن کریم با حضور  450نخبه قرآنی
برگزار می شود

•رویکرد دفاعی در عرصه عفاف و حجاب ،یک
رویکرد فرهنگی است

برخیمواداولیه
کارخانههای
تولیدکننده
قوطیو
بطریهای
موادغذایی
ونوشیدنی
دیگر وارد
نمیشودبهطور
مثالمواداولیه
قوطیهایرب
گوجهفرنگییا
ورقهایفلزی
مورداستفادهدر
اینکارخانهها
ازخارجکشور
یشد
تأمینم 

وی تاکید کرد :هم اکنون تمام صنعت کشور
وابسته به تولیدات پالستیکی و پتروشیمی
است که متاسفانه در همین مدت ،ما گاهی
شاهد افزایش 100درصدی قیمت بطری
هــای پالســتیکی و مــواد پلیمری هســتیم
که علت این افزایــش ،خود پتروشــیمی ها
هستند.
ابراهیمی با تأکید بر این که در بخش تولید
قوطــی و بســتهبندیهای فلــزی ،کشــور
بهصورت کامل متکی به تولید داخل نیست،
اظهار کرد :بخشــی از مواد اولیــه مانند در
قوطیهــا و ورقههای فلــزی موردنیــاز این
بخش ،از خارج کشور تأمین میشود لذا این
نوسانات ارزی و تحریمها کام ً
ال جدی و
در افزایش قیمتها تاثیرگذارند.

•افزایش قیمت ها در حال
بررسی است

معــاون بازرگانــی و توســعه صــادرات
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان نیز در واکنش به این موضوع به
خراسان رضوی گفت :جدای از موضوع
افزایش معمول قیمت کاالها که ناشی
از بحثهایــی ماننــد افزایــش قیمــت
حاملهای انرژی و تورم است ،هرگونه
افزایش قیمت به دالیل دیگر غیرقانونی
است.
غفــوری مقدم توضیــح داد :مــواد اولیه
موردنیــاز صنایــع کــه مشــمول صنایع
غذایــی هــم میشــود چــه بــهصــورت
مســتقیم و چه بهصورت غیرمســتقیم،
ممکن اســت تحت تأثیر نوسانات ارزی

قرارگرفته باشــد اما برخی از این جو روانی
پیشآمــده سوءاســتفاده و گرانفروشــی
میکننــد کــه بــر اســاس آن چــه از وزارت
صنعــت و ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــه
اســتانها ابالغشــده ،این گرانفروشیها
در حال بررسی است و چنان چه این افزایش
قیمتها خارج از موارد قانونی باشد ،ممنوع
اســت .درواقع تولیدکنندگان تــا زمانی که
مواد اولیه خود را هنوز بر اساس قیمتهای
جدید و نرخهای جدید وارد نکرده باشــند،
حق ندارنــد قیمــت محصــوالت تولیدی را
تغییر دهند با این استدالل که ممکن است
در آینده مواد اولیه را گران بخرند.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
نیز در این مراسم گفت :دفاع باید منطبق بر تهاجم باشد
و رویکرد دفاعــی در عرصه عفاف و حجــاب ،یک رویکرد
فرهنگی است.
حجتاالســام «نصرا ...پژمانفر» افزود :امروز دشــمن
در عرصــه عفــاف و حجــاب رویکــردی فرهنگــی دارد،
بنابراین دفــاع ما نیــز بایــد فرهنگی باشــد چرا کــه اگر
رویکرد فرهنگی نداشته باشیم ،دفاع میسر نیست .وی
خاطرنشــان کرد :باید فرزندان خــود را اقنــاع کنیم که
حجاب یک ظرفیت برای آنهاســت و در عیــن حال ،در
دین ما زورگویی وجود نــدارد .همانطور که اخالقیات،
توحید و دیگر مسائل ،همگی استدالالتی دارند ،حجاب
نیز دارای دلیل است.

