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اهدای 200سکه تاریخی
به موزه آستان قدس
مجموعهدار ســکۀ مشــهدی ،حــدود  200ســکه
تاریخی را وقــف موزۀ آســتان قدس کرد که ســکۀ
طالی 2500ســاله و همچنین ســکه والیتعهدی
امامرضــا(ع) ،نمونــهای از ســکه هــای نــادر ایــن
مجموعــه اســت .بــه گــزارش گنجینــه رضــوی،
«محمدتقی صفار» ،کارشناس ســکههای پیش از
اســام و اهدا کننده این ســکه ها ،هدف خود را از
اهدای آن ها به آستان قدس رضوی ،حفاظت بهتر
از این نفایس ذکر کرد.

مدیرکلپدافندغیرعاملاعالمکرد:

ناکامی دشمن در نفوذهای متعدد
سایبری به بخش های اداری و
صنعتیاستان

حجتاالسالموالمسلمینراشدیزدی:

وقف ،باالترین نوع خدمت
به خلق است

همایــش اســتانی یــاوران وقــف خراســان رضوی
برگزار و از  ۸۷نفر از واقفان ،مستاجران موقوفات
و دیگر فعــاالن این عرصه تجلیل شــد .بــه گزارش
روابــط عمومــی اداره کل اوقاف ،حجت االســام
والمســلمین محمــد کاظــم راشــد یــزدی در ایــن
همایــش ،وقــف را صدقه جاریــه برشــمرد و گفت:
وقف یک کار مردمی و باالترین نوع خدمت به خلق
اســت که اســتمرار دارد .وی همچنین به متولیان
موقوفات توصیــه کــرد در اداره امور وقف ،راســت
گفتــار و امانتــدار باشــند .مدیــر کل اوقــاف و امور
خیریهخراسانرضویهمدراینهمایشگفت:اگر
فرهنگ وقف احیا شود همان طور که موقوفات احیا
می شود ،بسیاری از نیاز های جامعه نیز برطرف می
شود .حجت االسالم و المسلمین احمدزاده افزود:
اوقاف با ورود به موضوع امور خیریه از جمله پیگیری
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد تاکنون با پرداخت
 ۱۲۰میلیون تومان به سازمان زندان ها ،تعدادی
از زندانیان را آزاد کرده است.
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نقره درانتظار تصمیم طالیی دولت

اشتغال  35هزار نفری و رونق سوغات زائر در صورت رفع محدودیت های واردات و صادرات نقره
موضوع مورد تایید نمایندگان دولت هم قرار
گرفت .همچنین اصناف حجــم مجاز خروج
زیورآالت نقره برای هر گردشگر را  3کیلوگرم
پیشنهاد کردند که با موافقت اولیه نمایندگان
دولت همراه شد.

گزارش خبری
نوید زنده روحیان

مشــهد مقدس اگرچــه عنوان شــهر جهانی
گوهرسنگ ها را یدک می کشد و پیش بینی
می شــد این اعتبــار ،به یکــی از مزیــت های
این شــهر برای صادرات ســنگ های قیمتی
و کاالهای ساخته شــده از آن تبدیل شود اما
محدودیــت هــای صادراتــی موجــود ،دامن
گیــر فعاالن ایــن عرصه شــده اســت هرچند
که خبرهای رســیده از موافقــت اولیه دولت
برای رفع این موانع حکایت دارد .به گزارش
خراســان رضــوی ،وجــود دو هــزار کارگاه
تولیدی فعال نقره سازی و اشتغال  16هزار
کارگــر در ایــن کارگاه ها بخش عمــده ای از
بازار سوغات استان را به خود اختصاص داده
است اما مشکالت واردات نقره خام و شمش
نقــره از یک ســو و موانــع برســر راه صادرات
نقره از ســوی دیگر ،باعث شــده اســت امروز
صنعت نقره سازی مشهد با وجود پیشتازی در
کشور با حداقل ظرفیت خود کار کند.یکی از
مشکالت این صنعت این است که در قوانین
گمرکی ،شمش نقره از معافیت های مالیاتی
و گمرکی مانند طال برخوردار نیست و همین
موضــوع واردات آن را بــرای رفع نیــاز تولید
داخل با مشــکل جدی روبه رو کرده است .از
طرفی صــادرات این فلز گــران بها هماهنگ
با طال و به میــزان  150گرم بــرای زیورآالت
و  3کیلوگرم برای مصنوعــات تزیینی تعیین
شــده اســت .در حالی که ارزش ریالی 150
گرم طال با  150گرم نقره قابل قیاس نیست
و همین موضوع ضربه ای اساســی به صنعت

•تصمیم گیری دولت تا  10روز آینده

نقره زده است .در این شرایط ،به رغم تالش
ها بــرای افزایش حجم ســهم تولید داخل در
بازار سوغات زائر ،قوانینی این چنینی عمال
مانعی بزرگ بر سر راه افزایش حجم سوغات
زائر داخلی است.

شنبه(دو روز قبل) با حضور نمایندگان وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بانــک مرکزی و
گمــرک ایــران برگــزار شــد ،اولیــن موضوع
بررسی مشکالت مربوط به صادرات و واردات
نقره بود.

•جلسه  2روز قبل کمیته رفع موانع
صادرات و واردات

•درخواست معافیت از پرداخت مالیات
ارزش افزوده و حق و حقوق گمرکی

«محمــد باقر معبودی نــژاد» رئیــس اتحادیه
صنــف طــا ،جواهــر و نقــره مشــهد در ایــن
خصوص مــی گویــد :پیگیــری هــای زیادی
برای رفع این موانع از پیش پای صنعت نقره
داشته ایم که پس از جلســات متعدد ،کمیته
رفع موانــع صــادرات و واردات صنعت طال و
جواهر تشکیل شده و در جلسه ای که روزیک

بههمتشهرداریمشهدوبامشارکتبخشخصوصی

بازارچه صنایع دستی مشهد راه اندازی میشود

به همت شــهرداری مشــهد به عنوان معین
اقتصادی شهرستان و با همکاری مجموعه
«چشــم و چــراغ» ،بازارچــه صنایع دســتی
مشــهد در مجاورت میدان گنبد سبز ایجاد
خواهــد شــد .نماینــده معیــن اقتصــادی
شهرستان مشهد با اعالم این خبر گفت :در
راستای اهداف ایجاد معین های اقتصادی،
نشســت تخصصی بررسی وضعیت سوغات
شهرســتان برگزار و در همین راســتا توافق
شــد با ســرمایه گــذاری مجموعه «چشــم و
چراغ» و با هدف رونق تولید و توانمند سازی
هنرمندان مشهدی ،بازار صنایع دستی راه
اندازی شود .به گزارش روابط عمومی معین
اقتصادی شهرداری« ،ناصر رسولی» افزود:
این بازار بــا مســاحت 2700متــر مربع در

چهار طبقه و 30باب مغازه با حمایت ادارات
مرتبــط و همــکاری هنرمندان حــوزه های
مختلف ایجاد خواهد شد .شایان ذکر است
این بازارچه با معماری دوره صفویه ساخته و
از مصالح با قدمت  100تا  300سال در آن
استفاده شده است.

عضوشورایشهرمشهدمطرحکرد:

 ۴سالمتکدهطبسنتیدرمشهد
آمادهبهرهبرداریاست
رئیس دانشکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه علوم
پزشــکی مشــهد از آماده بهره برداری بــودن چهار
ســامتکده طب ســنتی در مشــهد خبر داد .دکتر
مهدی یوسفی در گفت و گو با وب دا اظهار کرد :به
منظور دسترسی عموم مردم به خدمات تخصصی
طب ســنتی و مکمــل ،تا کنــون چهار ســامتکده
طب ســنتی با الگوی مشــارکت بخــش خصوصی
و دانشــکده طب مکمــل و ایرانــی دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد راه اندازی شده و چهار سالمتکده
دیگر نیز آماده بهره برداری است.

پیگیری ویژه شورای شهر برای تهیه
وتصویبسندپهنهبندیحریممشهد

رئیسکمیسیونشهرسازیومعماریوعضوکمیتهنظارتی
شمارهیکشورایشهرمشهد،ازپیگیریویژهشورایشهر
برای تهیه و تصویب سند پهنه بندی حریم مشهد خبر داد و
افزود:امیدواریمباتاییداستانداروپیگیریهایادارهکلراه
وشهرسازیاستان،سندپهنهبندیحریمکهازاسنادباقی
مانده طرح جامع شهر است به تصویب برســد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شــورا ،محمدهادی مهدی نیا افزود:
با تصویب این سند در شورای عالی شهرسازی و معماری،
 86هزار هکتار از پهنه حریم مشــهد ســند دار می شــود و
امیدواریم با تسریع در روند تصویب سند پهنه بندی حریم،
شاهداتفاقاتخوبیدراینعرصهباشیم.

وی مــی افزایــد :در ایــن جلســه تشــکل ها و
اتحادیه های کشــور تاکید داشتند که ارزش
قیمتی طال و نقــره قابل قیاس نیســت و باید
حجــم صــادرات آن افزایش یابــد ،همچنین
اجازه واردات این محصول با شــرایط مربوط
به طال به صورت معاف از مالیات ارزش افزوده
و حق و حقوق گمرکی درخواست شد که این

معبــودی نژاد تصریــح می کنــد :نمایندگان
دولت در این جلســه اظهــار کردند کــه نقره
در محاســبات قانونی از قلم افتاده و شــرایط
موجود در صــادرات و واردات آن غلط اســت
و باید هرچه ســریع تر اصالح شود ،بر همین
اساس با قول مساعد آن ها قرار شد طی 10
روز آینده نتیجه مذاکرات در دولت مشخص
و اصالحیه های الزم نیز صادر شود که با این
اقدام اتفاقــات خوبی در صنعت نقره ســازی
کشــور کــه بخــش عمــده آن در اســتان بوده
خواهد افتاد.
وی با اشــاره به این که حجم واردات شــمش
نقــره در اســتان ســاالنه  70تن بــرآورد می
شــود ،گفت :البته این میزان براساس اعالم
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا حدود 90
تن نیز بوده و برآورد ما این است که به همین
میزان مصنوعات و زیورآالت نقره در اســتان
تولید شده اســت .رئیس اتحادیه صنف طال،
جواهر و نقره مشهد ادامه داد :پیش بینی ما
این اســت که با رفع موانع صادرات و واردات
نقره ،تولید مصنوعات نقره در استان به بیش
از  200تن در ســال برســد و بــرای 35هزار
نفر شــغل ایجاد شــود که رشــد قابل توجهی
در زمینه اقتصاد استان و ســوغات زائر نیز به
دنبال خواهد داشت.

«زنانیکهباگرگهادویدهاند»درکلکتهاکرانمیشود

اثر فیلم ساز مشهدی در جشنواره هند

فیلم ســینمایی «زنانی که با گرگهــا دویدهاند»
ساختهامیراطهرسهیلیدربخشاصلیجشنواره
فیلم «کلکته» هند رونمایی میشــود .به گزارش
روابط عمومی این فیلم ،جشنواره فیلم «کلکته»
یکی از معتبرترین جشــنوارههای فیلم آسیاست
که در ســال  ۱۹۹۵در هندوســتان تأسیس شد
و «زنانــی که با گرگهــا دویدهاند» تنهــا نماینده
ســینمای ایــران در بخــش رقابتــی امســال این
جشنوارهمحسوبمیشود.همچنینهمزمانبا
پخشبینالمللی«زنانیکهباگرگهادویدهاند»،
از پوســتر بینالمللی این فیلم نیز رونمایی شــد.
«زنانی که با گرگها دوی دهاند» نخستین ساخته
«امیراطهرسهیلی»بهشمارمیرودوتهیهکنندگی
آن را «محمدرضا شــرف الدین» برعهده داشــته و
«لعیازنگنه»تنهابازیگراینفیلمسینماییاست.

مدیرکلنوسازیمدارسخراسانرضویاعالمکرد:

نیاز ۱۴هزار کالس استان به استانداردسازی گرمایشی

مدیرکل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس خراســان رضوی گفت ۱۴ :هزار
کالس درس در مدارس اســتان نیازمند استانداردســازی وسایل گرمایشی
است .جاسم حسینپور در گفت و گو با ایرنا افزود :تاکنون سیستم گرمایشی
بیــش از ۲۰هــزار کالس درس اســتان استانداردســازی شــده اســت .وی
ادامه داد :امســال نیز هزار و  ۳۰۰کالس درس با هزینــه  ۲۰۰میلیارد ریال
استانداردسازی شده و سامان دهی سیستم گرمایشی  ۱۴هزار کالس درس
دیگر باقی مانده است .وی یادآور شد :در سه هزار و  ۵۰۰کالس درس استان
به دلیل گازرســانی نشــدن به مناطق آن ها ،از بخاری نفتی دارای کاربراتور
استاندارد اســتفاده میشــود .وی افزود :اکنون در هیچ کالس درس استان
بخاری نفتی چکهای و خطرناک استفاده نمیشود و در صورت گازرسانی در
هر منطقه روستایی یا دورافتاده ،اقدامات الزم برای استانداردسازی سیستم
گرمایشی مدرسه و کالس های آن انجام خواهد شد.

نمایشگاه کتاب
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عکس تزیینی است

مدیرکل پدافند غیــر عامل خراســان رضوی گفت:
تاکنون با نفوذ متعدد سایبری دشــمن در حوزهها و
بخشهای مختلــف اداری و صنعتی اســتان مواجه
بودهایم اما این حمالت منجر به تخریب و آســیب به
زیرساختهاواطالعاتسایبریاستاننشدهاست.
به گزارش ایرنا« ،علیرضا قامتی» در حاشــیه کارگاه
آموزشی تهدیدات سایبری ویژه مســئوالن فناوری
اطالعاتدستگاههایاداریخراسانرضوی،افزود:
دشمنان هر روز به دنبال نفود سایبری و جمع آوری
اطالعات هســتند اما با اقداماتی که دســتگاههای
متولی در زمینــه تقویت زیرســاختهای اطالعاتی
و ســایبری انجام دادهاند ،صدمهای به این بخشها
واردنشدهاست.ویاظهارکرد:آمریکاپس ازسقوط
پهپاد خود در منطقه برای پوشاندن ناکامیهایش،
جنگ سایبری با ایران را آغاز کرده است .وی گفت:
با توجه بــه اهمیت و شــناختی که در حــوزه فناوری
اطالعات ایجادشدهاست،قرارگاهمقابلهباتهدیدات
سایبریدرکشورفعالوبهتبعآنقرارگاهاستانینیز
در خراسان رضوی تشکیل شد که تمرکز فعالیت آن
برپیشگیریازتهدیداتسایبریاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اخبار

درنمایشگاهکتابوباحضورفرماندهسپاهامام
رضا(ع) صورتگرفت

رونمایی از کتاب
«ما افسانه نبودیم»

با حضور ســردار «یعقوبعلی نظری» فرمانده ســپاه
امام رضا(ع) و «جعفر مروارید» مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراســان رضوی ،کتاب «ما افسانه
نبودیم» در نمایشــگاه کتاب مشــهد رونمایی شد.
نویســنده کتــاب در این مراســم گفت :ایــن کتاب
به زندگی «ســید رضا رســول زاده طباطبایی» می
پردازد که دیده بان دوران جنگ بوده اســت« .رویا
حسینی» افزود :در این کتاب حداقل از  ۲۰شهید
نام برده شده است و سعی کرده ام جمع دوستانه آن
ها را از زمان انقالب ،حضور در مسجد ،جبهه رفتن
و تمامی فراز و نشیب هایی که داشته اند ،به تصویر
بکشم .وی ادامه داد :تالیف کتاب حدود یک سال
طول کشید و در زمان نوشتن ،ســعی کردم خودم
را به روحیات ایشــان نزدیک کنم تا بتوانم آن حس
را ابتــدا در خــودم ایجاد کنم و ســپس بــه مخاطب
انتقال دهم .حســینی به هدف خود از نوشتن این
رمان اشاره کرد و گفت :باید دفاع مقدس را به نسل
جوان معرفی کنیم ،واقعیت ها را بنویسیم و درباره
شهدا فقط به خاطره و امدادهایشان بسنده نکنیم
و درباره آن ها کامل حرف بزنیم.
•تجلیل از خانواده شهید جهانی

عالوه بر بســیاری از مســئوالن و مدیران اســتانی،
فرماندار مشــهد هم یکی دیگــر از بازدیدکنندگان
نمایشگاه کتاب مشهد بود.
«سیدمحمدرضا هاشمی» با حضور در غرفه بانوان
بســیج خبرنگار مشــهد ،از خانواده شــهید رسانه
«جواد جهانی» تقدیر کرد .هاشــمی همچنین در
طرح «هدیه کتاب» بسیج رسانه شرکت و تعدادی
کتــاب بــه کتابخانه تخصصی بســیج رســانه اهدا
کرد.در این غرفه همچنین با حضور سردار نظری
فرمانده سپاه امام رضا(ع) از بانو «خجسته ناطق»
پیش کسوت رسانه و نویسنده مشهدی تقدیر شد.
این پیش کسوت رسانه ،چهار جلد کتاب به رشته
تحریر در آورده اســت که ســه عنوان را بــا امضای
خود به کتابخانه تخصصی ســازمان بســیج رسانه
اهدا کرد .بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی
کتاب مشهد که از  8آبان بر پا شــده تا  15این ماه
همچنــان میزبان عالقــه مندان به کتــاب و کتاب
خوانی خواهد بود  ،دوســتداران کتاب می توانند
هــر روز از ســاعت  15تــا 21بــا مراجعه بــه محل
دایمی نمایشــگاه های بین المللی مشــهد از این
نمایشگاه بازدید کنند.

