تقویم
تاریخ

10تیر | 1392بزرگداشت صائب تبریزی

 10تیر  | 1365آزادسازی مهران

میرزا محمدعلی صائب تبریزی ،پایهگذار سبک اصفهانی در شع ر است .تأثیرگذاری وی در شعر
صدرنشین محفل بسیاری از شاعران است .بر
فارسی چنان است که هنوز در انجمنهای شعری،
ِ
اساسمصوبهشورایفرهنگعمومیسال،۹۲دهمتیربهعنوان«روزصائبتبریزی»نامگذاریشد.

ساعت 22:30نهم تیرماه ،عملیات کربالییک برای آزادسازی مهران با رمز«یا ابوالفضل
العباس(ع) ادرکنی» آغاز شد و فردای آن روز ،مهران آزاد شد .اولین حمله رژیم بعث به
مهران در سال  59بود و در سال  64بعثی ها ،مهران را در ازای فتح فاو ،اشغال کردند.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس

آیین برادری

امام رضا(ع) فرمودند«:کسی که به برادر مسلمانش خیانت کند ،یا به او ضرری وارد آورد ،یا وی را
فریب دهد ،از ما نیست» .

سه شنبه
 10تیر 1399

عیون اخبارالرضا(ع)

 8ذی القعده 1441
 4صفحه | شماره 4442
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زنگ تفریح

تولیتآستانقدسبااشارهبهموانع
پیشپایتولیدداخلی:

انگشتربرایشکموها

سوداگران و دالالن در بخ 
ش
های مختلف البی پرنفوذ دارند
تولیــت آســتانقدس رضوی بــا بیــان اینکه
امروز در عرصــه تولید داخلی در نبــرد با وارد
کنندگان ،سوداگران و دالالن هستیم ،گفت:
متأســفانه تولیدکننــدگان با موانع بســیاری
روبــهرو هســتند ،واســطهگران ،ســوداگران
و دالالن کــه در بخشهــای مختلــف البــی
پرنفــوذ دارنــد ،نمیخواهنــد تولیــد داخلی
کــه موجــب بهخطرافتــادن منافــع آ نهــا
میشــود ،پابگیــرد ،امــا نبایــد ناامیــد شــد و
میدان را ترک کــرد .به گزارش آســتان نیوز،
حجتاالسالموالمسلمین «مروی» در مراسم
افتتاح نخســتین مجتمع دام پروری ،اصالح
نژاد و تولید فراوردههای ژندار شــرق کشور
که در دام پروری صنعتی آستانقدس برگزار
شد ،تصریح کرد  :وقتی جلسات هماهنگی و
پشتیبانی میان تولیدکنندگان در عرصههای
مختلــف صنعتی و کشــاورزی شــکل بگیرد،
قطع ًا در کشــور اثرگذار خواهد بود و میتوان
در برابــر مافیــای عجیب و غریبی کــه در همه
جا نفوذ دارد و ایــن نفوذ آنهــا را تاکنون نگه
داشته است ،ایســتاد .وی با بیان اینکه نباید
حــوزه مســائل معنــوی را تنهــا به یکســری
مناســک و اعمال خاص محدود کنیم ،افزود
 :تمــام اقدامــات و فعالیتهایــی کــه موجب
رفع نیازهای کشــور و مردم می شــود ،به یک
معنا رنگ معنــوی و دینی دارد و ایــن امر را از
آموزههای قرآن و ائمه اطهار(ع) آموختهایم.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانخبرداد:

آغاز طرح برخورد با تورهای
گردشگری غیرمجاز در مشهد
مدیــرکل میــراث فرهنگی،گردشــگری و
صنایعدســتی خراســان رضوی از آغاز طرح
برخورد با تورهــای غیرمجاز گردشــگری در
اســتان خبر داد.بــه گــزارش روابطعمومی
ادارهکل میراث فرهنگی اســتان ،ابوالفضل
مکرمیفــر افــزود :بــا پیگیریهای مســتمر
درخصــوص جلوگیری از فعالیــت گروههای
غیرمجــاز کــه بیشــتر در قالــب تورهــای
طبیعتگردیفعالیتمیکنند،خوشبختانه
بــا موافقــت دادســتانی تیمــی متشــکل از
مأمــوران نیــروی انتظامــی و بهویــژه پلیــس
امنیت اخالقی ،نماینده تعیینشده از جانب
ادارهکل گردشگری استان و نماینده هیئت
کوهنــوردی در هفتــه گذشــته در اداره کل
میراث اســتان تشــکیل و پس از برگزاری دو
جلســه با حضور نمایندگان مذکــور در محل
پلیس امنیت اخالقــی تصمیم برخورد قاطع
با متخلفان و سرگروههای تورهای غیرمجاز
اتخاذ شد.او تأکید کرد :ازاینپس با عزمی که
در دستگاههای متولی وجود دارد ،این طرح
بهصورت مســتمر و بهویژه در روزهای پایانی
هفته تا ساماندهی کامل ادامه خواهد یافت.
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دور دنیا

با 5رایمثبتاعضایشورایشهر

شهردار تربت حیدریه
استیضاح شد

مجتهدی :اعتراضم را به طی نشدن روند
قانونی استیضاح به وزارت کشور ارسال کردم

خان ه پرندگان بر بناهای دوره عثمانی
آناتولی|درتمدنعثمانیکهآدابترکواسالمیراازسلجوقیان
به ارث بــرده ،به زندگــی انســانها و همــه موجــودات ،از جمله
حیوانات و پرندگان اهمیت بســیاری داده می شود و در ساخت
بناها برای مــردم و بهرهبرداری عمومی ،النه هــای زیبایی برای
پرندگان در نظر گرفته می شد تا در کنار انسان ها مامن و پناهی
داشته باشند .نمونه ای از این آشیانه ها را می بینید.

آلودگی جیوه به قعر گودالهای اقیانوس ها رسید

ایندیپندنت| دانشمندان می گویند آلودگی جیوه دســت ساز بشر به قعر عمیقترین گودال های
اقیانوسها رسیده است .آن ها جیوه را در دستگاه گوارش آبزیانی یافتند که بیش از  ۱۱هزار متر زیر
سطح آب اقیانوس آرام زندگی میکنند و گفته اند«:این واقعا غیرمنتظره است .در تحقیقات قبلی
فکر می کردیم که جیوه ،فقط تا عمق چند صد متری اقیانوس پیدا میشود ،که موجب تجمیع جیوه
در اندام آبزیان نبود .اما جیوه از جو زمین بر ســطح اقیانوس باریده و بعد از طریق غرق شــدن الشه
ماهیان و رسوب مقادیر اندک به مناطق عمیقتر راه یافته و در زنجیره غذایی آبزیان ،به گردش درآمده
است .این فلز در مقادیر باال ،سمی است و میتواند برای رشد جنین خطرناک باشد».

اخبار ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی اعالم کرد:

150پروژه ورزشی ناتمام در استان
 90پروژه ناتمام تا پایان امسال است.
وی بیان کرد :احداث  50زمین چمن
مصنوعی  12 ،خانه جــوان و تعدادی
استادیومورزشیازمهمتریناینپروژه
هاست.ویبااشارهبهاینکهاعتبارات
سال گذشته ورزش استان اصال خوب
نبود ،افزود :اعتباراتی که امسال برای
حوزه ورزش اســتان به تصویب رسیده
اســت از محل اعتبــارات اســتانی80
میلیارد تومان است که نسبت به سال

گذشته خوب اســت  ،ولی باید منتظر
بمانیــم وضعیــت تخصیص هــا چطور
خواهد بــود .وی افــزود :پیش بینی ما
برایناستاعتباراتکلاستانازمحل
اعتبارات اســتانی و شــرکت توسعه به
 150میلیارد تومان برســد .مدیرکل
ورزش و جوانــان خراســان رضــوی
از پیگیــری تخصیــص  800میلیــون
تومان اعتبــار برای احداث اســتادیوم
و چمــن مصنوعــی مجموعه ورزشــی

سرمربیتیمشهرخودرو:

بازیکنانم 20دقیقهدرگیرداوریبودند

تیم فوتبال شــهرخودروی خراســان
که مخالــف شــروع بازی هــای لیگ
برتر بود ،توانست در افتتاحیه دوباره
لیگ ،یک برد خوب را به دست بیاورد
و مقابــل ذوب آهن در خانــه با نتیجه
 2بر یک به پیروزی برســد که این برد
برای شــاگردان مجتبی سرآســیابی
اهمیــت زیــادی داشت.ســرمربی
تیم شــهرخودرو درباره بازی تیمش
مقابل ذوب آهن گفــت :بازی خیلی
سنگینی در برابر یک تیم سختکوش،
تاکتیکی و پرمهره داشتیم  .تیم ذوب
آهن فوتبال خیلی قشنگی بازی کرد

20

20
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سوزو کریشن ،هنرمند خالق ژاپنی که بسیار هم خوش خوراک است ،انگشترهایی را طراحی می
کند که به شکل انواع شیرینی ،دسر ،نوشیدنی و غذاهای هوس برانگیز هستند .دست سازه های
وی با ظرافت تمام و با جزئیات دقیق ساخته شده اند.

گروه ورزش/مدیرکلورزشوجوانان
خراسانرضویتعدادپروژههایناتمام
دراســتان را  150پــروژه اعــام کرد.
فرزادفتاحیدرسفربهبردسکنوخلیل
آبــاد و بازدیــد از اماکــن ورزشــی ایــن
شهرســتان ها در گفت و گو با خبرنگار
ما گفت :برای تکمیل این تعداد پروژه
ناتمام ورزشــی  500میلیــارد تومان
اعتبار نیاز اســت ،ولی هــدف گذاری
ما طی امســال تکمیل و بهــره برداری

کاشمر

36

گناباد

36

در مجمــوع دو تیم فوتبــال زیبایی را
اجرا کردنــد .تنهــا در  20دقیقه ای
که کمی درگیر مسائل داوری شدیم،
خــوب نبودیــم .ایــن اتفــاق نباید در
تیم ما بیفتــد .تمرکزمان را از دســت
دادیم و همان جا هم ضربه خوردیم.
مجتبــی سرآســیایی افــزود :بین دو
نیمه بــا بازیکنان صحبــت کردیم که
با آرامش به زمین برگشتند .در نیمه
دوم فوتبــال خیلــی بهتــری را از تیم
شاهد بودیم .خدا را شکر به  3امتیاز
ختم شــد ،امــا واقعــا حریف ســختی
داشتیم.وی درباره داوری این بازی

اظهار کــرد :چنــد اتفــاق رخ داد که
به نظرم باید بــه نفع ما می شــد .این
طبیعی است که هر کسی بگوید باید
به نفع ما می شــد .هر سوتی زده می
شــد ،بازیکنان ما زیاد به این موضوع
پرداختند .ما باید تمریــن کنیم که با
تمرکز کامل بــازی کنیــم .بچه های
ما اگر تمرکز داشــتند ،با فوتبالی که
بــازی کردند ،باید بیشــتر بــه حریف
گل می زدند .وی درباره نقش مهدی
رحمتی در این پیروزی گفت :در یک
جمله می توانم بگویم مهدی رحمتی
تمام شدنی نیست.

شهید اســماعیلی بردســکن از طریق
وزارتورزشوجوانانخبردادوگفت:
برای این کــه اســتادیوم آبرومندی در
بردســکن احــداث شــود ،حداقل یک
میلیارد و  600میلیون تومــان اعتبار
نیازاستکهمیطلبدنمایندهمردمدر
مجلس شورای اســامی نیز برای این
موضوع پیگیری کند.مدیرکل ورزش
و جوانان خراســان رضوی کمبود نیرو
در ادارات ورزش و جوانان شهرســتان
ها را یک معضل اساســی اعــام کرد و
گفت:متاسفانهبرخیازاداراتورزش
وجواناناستانفاقدنیرووبرخیاداره
ها نیز با یــک یا دو نفر اداره می شــوند.

وی اظهار کرد :امســال هم 3شــهر در
اســتان به شهرســتان ارتقا پیدا کرده
استکههنوزبرایتامیننیرویادارات
ورزشوجواناناینشهرستانهاهیچ
فکری نشده است و حداقل 50نیروی
جدیــد نیــاز اســت در ادارات ورزش و
جوانان شهرســتان ها بــه کارگیری و
جذبشوند.وییکیدیگرازمشکالت
ورزشدرشهرستانهارانداشتنسالن
های تخصصی اعالم کرد و گفت :اکثر
شهرستانهایاستانفاقدسالنهای
تخصصیدررشتههایمختلفورزشی
هســتند و ورزشــکاران نمــی توانند با
خیالراحتورزشکنند.

جایگاهبرترهیئتانجمنهایورزشی
استاندرکشور
هیئت انجمنهای ورزشــی خراسان
رضوی برای ســومین ســال پیاپی در
جایگاه نخســت ردهبندی فدراسیون
انجمنهای ورزشــی قــرار گرفت .به
گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش
و جوانان خراسانرضوی ،فدراسیون
انجمنهــای ورزشــی رده بنــدی
هیئتهایبرتردرسطحکشوررااعالم
کردکهبرایناساسهیئتانجمنهای
ورزشیخراسانرضویباکسبامتیاز
 ٩٠٠توانســت در جایــگاه نخســت
ارزیابی عملکرد ســاالنه فدراســیون

انجمنهایورزشیجمهوریاسالمی
ایرانقراربگیرد.اینارزیابیهرسالهبه
منظوربررسیفعالیتهایهرهیئتو
باهدفبهبودعملکردوآگاهینسبت
بــه نقــاط ضعف منتشــر شــد و هیئت
انجمنهای خراسان رضوی توانست
برای سومین سال پیاپی عنوان اول را
کسبکند.دراینانتخابمعیارهایی
همچــون اعزامهــا ،میزبانیهــا،
ورزشــکاران ملیپوش ،فعالیتهای
فرهنگی ،ترویجــی و همگانــی مورد
ارزیابیقرارگرفت.

شعبانی /پس از شنیدن سخنان اعضای موافق
و مخالف استیضاح شــهردار تربت حیدریه،پنج
عضو شورای شهر تربت حیدریه در غیاب رئیس
اینشورادرنهایترایبهاستیضاحمحمدصادق
مجتهدی دادند .به گــزارش خراســان رضوی،
جلسه علنی استیضاح محمد صادق مجتهدی،
شهردارتربتحیدریه،باحضورهفتعضوشورای
شهر ،شهردار ،معاونین شهردار و اصحاب رسانه
در ســالن جلسات شــورای شــهر تربت حیدریه
برگزارشد.پسازشنیدنسخناناعضایموافق
و مخالف استیضاح شــهردار تربت حیدریه ،پنج
عضو این شورا در نهایت رای به استیضاح محمد
صادقمجتهدیدادند.سیدمهدیوقفی ،رئیس
شــورای شــهر و محمد امانی ،رئیس کمیسیون
فرهنگیواجتماعیشوراکهازابتداموافقادامه
کار مجتهدی بودند در اعتراض به رعایت نشدن
روالوفرایندقانونیاستیضاحمبنیبراینکهباید
استیضاحدرکمیتهتطبیقشهرستانموردتایید
قرارگیرد،جلسهراترککردند.
ادامــه ایــن گــزارش را در صفحــه ۴مجازی
در سایت khorasannews.comبخوانید.

مدیرآبفایقوچانمطرحکرد:

تنش آبی در ۹۰روستای قوچان
ایشــان زاده /مدیر آبفای قوچان گفت :دربیش
از ۹۰روســتای این شهرســتان تنــش کمبود آب
شــرب وجــود دارد و اهالــی آنهــا بــا مشــکالتی
مواجه شدهاند .سعادتی  درگفتوگوبا خراسان
رضوی،بااعــام اینکه حــدود  ۱۵هــزار خانوار
ســاکن در روســتاها هســتند ،افزود :ازاین تعداد
روستا ۲۸موردبهعنوانتکروستاتلقیشدهوآب
شرببقیهدرقالبمجتمعهایآبرسانی تامین
میشــود .وی بااشــاره بــه وجــود ۱۸۰روســتا
درشهرســتان قوچــان یادآورشــد۳۳:روســتای
باالی  ۲۰خانــوار و ۲۱روســتای زیــر  ۲۰خانوار
درشهرستاننیزازخدماتآبفامحروماست .ادامه
ایــن خبــر را در صفحه  ۴مجــازی در ســایت
 khorasannews.comبخوانید.

