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رئیسسازمانجهادکشاورزی
خراسانرضویاعالمکرد

در نشست خبری به مناسبت
روز ملی اهدای عضو مطرح شد

پاسخ به قلب فروشی
درگفتوگوبامسئوالنکالن
پروژهتقاطعچندسطحی
آزادگانمطرحشد:

قرارگاهخاتم االنبیا
در حالصنعتیسازی
ساخت پل در کشور
است
صفحه4

(ص)

سرنوشت  41تن
حبوباتیکهبا ارزدولتی
وارد شد !
صفحه3

سهمیه برنج استان
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مدیرعاملستاد دیه استان:
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 4صفحه/شماره  / 4970قیمت 600 :تومان

تعداد زندانیان زن
جرایمغیرعمد
کمتر از 20نفر است

نرخغذاهایرستورانیدرمشهدپسازتغییرات یارانهای

قیمتگذاریباتفألبهحافظ!

صفحه2

برگزاریمراسم چهلم
شهید دارایی در
زادگاهش روستای بزد

صفحه۳

صفحه3

صنایعغربمشهدهمچنان
در چنبره بوروکراسی اداری

مراکزمنتخبکرونا
همچنانفعال
خواهد بود
صفحه2
تشدید نظارت ها
بر تعرفه های پزشکی
صفحه2

رئیسادارهبازرسیجهاد
کشاورزیمشهدخبرداد:

کشف 31تن کاالی
احتکاری در حاشیه
صفحه3
شهر

یکخروارمصوبه
دریغازیک
پایانکار

برگزاری مراسم روز ملی
خیام در نیشابور

پذیرش
ترکمنستان
بابت قصور
«قرهقوم»

آرامگاه خیام
گلباران شد

حاشیهمراسم
شعریبدونقافیه!

رئیس هیئت ورزش روستایی
خراسان رضوی:

شهرستانها بازوی
هیئتاستانهستند

رئیسهیئتورزشروستاییوبازیهای
بومی و محلی خراســان رضوی با اشــاره
به عملکــرد شهرســتان هــا در برگزاری
مسابقات و جشــنواره ها گفت :به جرئت
مــی توانم بگویــم شهرســتان ها بــازوی
هیئت اســتان هســتند به نوعــی که 80
درصد فعالیــت هــا و اقدامــات در زمینه
برگزاری جشنواره و مسابقات روستایی
در شهرســتان ها صورت می گیرد .همه
کارهــا روی دوش شهرســتان هاســت.
محمدرضاخوشباطندرمجمععمومی
ساالنههیئتورزشهایروستاییوبازی
های بومــی و محلــی خراســان رضوی،
افزود :در سال  1400با توجه به شرایط
کرونا ،خیلی از برنامه ها و مســابقاتی که
دردستورکارداشتیم،لغوشدونتوانستیم
به خوبی آن را اجرایی کنیــم اما در حوزه
فضای مجــازی با توجــه به برنامــه ریزی
هایی که صورت گرفتــه ،اقدامات خیلی
خوبی در طول ســال داشتیم .دوره های
مربیگــری و همچنیــن مســابقات را بــه
صورت مجازی داشــتیم که با اســتقبال
خیلیخوبیهمراهبودهاست.همچنین
در بین شهرســتان ها حدود هزار و900
مسابقهدررشتههایمختلفبرگزارشده
است.خوشباطنبااشارهبهاعزامتیمها
به مسابقات کشوری ،تصریح کرد :سال
گذشــته تیم چوب کشــی آقایان و بانوان
خراســان رضوی به مســابقات کشــوری
اعزامشدندکهآقایاننایبقهرمانشدند
و بانــوان هم در رتبه ســوم قــرار گرفتند.
همچنیــن در رقابــت خانه هــای ورزش
روســتایی که در پنج رشــته برگزار شــده
اســت ،تیم آقایــان ،قهرمان کشــور و تیم
بانوان نایب قهرمان شدند .تیم فوتوالی
هم در لیــگ برتر حضور پیدا کرده اســت
که خــوش درخشــیدند .نــژاد فصیحی
دبیــرکل ورزش روســتایی و بــازی های
بومی و محلــی نیز در این مراســم گفت:
استانخراسانرضویدراینمدتازنظر
عملکردخیلیخوببودهاست.درخرداد
استان های برتر معرفی می شوند که این
استانجزوبرترینهاقراردارد.امیدواریم
کهبرنامههایخوبخودرادرسالجاری
همادامهدهند.

عکس :خراسان

پیش بینی بارش باران
درمشهد
صفحه2
شــجاعی مهــر /همزمــان بــا ۲۸
اردیبهشــت روز ملی حکیــم عمر خیام
نیشابوری مراسم مختلفی در شهرستان
نیشابور برگزار شــد و در آیینی با حضور
پرشــور مردم فرهنگ دوســت نیشابور،
آرامگاه این حکیم فرزانه گلباران شد .به
گــزارش خراســان رضــوی  ،برگــزاری
مســابقات ریاضــی و رباعــی خوانــی در
ســطح مدارس نیشــابور ،همایش های
علمیو فرهنگی ،زنگ خیام در مدارس
و برخــی برنامه هــای فرهنگــی و هنری
در سطح نیشابور از دیگر برنامه های روز
ملیخیامبودکهالبتهپایینبودنکیفیت
برگزاری آن ها با واکنش های منفی در
فضای مجازی همراه بود.
•مفاخرماسرمایههایمعنویکشور
هستند

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خراســان رضوی درهمایــش روز خیام
در دانشــگاه نیشــابور گفــت :مفاخر ما
ســرمایه های معنوی کشورمان هستند
و امــروز مــا در نبــرد فرهنگــی بــرای
نگه داشــت مفاخرمــان هســتیم و نباید
بگذاریم مفاخر مــا مانند موالنا و نظامی
به خاطر این که آرامگاهشان در خارج از
ایران قرار دارد مصادره شوند.حســین
زاده افــزود :برگــزاری ایــن همایشها
در معرفــی و تبییــن شــخصیت علمی،
فرهنگــی و هنــری مفاخرمــان بســیار
موثــر اســت و کمتــر کشــوری در دنیــا
دارای اینتعــداد مفاخــر اســت ولی ما
نتوانســتهایم مفاخرمــان را از الیههای
علمی دانشگاه به سطح جامعه بیاوریم.
وی گفت :از روی تقویم ،تولد خیام۴۴۰
هجری قمــری ذکر شــده و تقریبا ۲۵۰
ســال پیــش از آن شــاهد ورود حضــرت
رضا(ع) به نیشابور هستیم که بر اساس
روایات هنگام ورود حضرت به نیشــابور
جمعیت زیادی از فرهیختــگان حدیث
مشــهور سلســلةالذهــب را کتابت می
کننــد،آن چه مســلم اســت زیســت بوم
نیشــابور طی قرون باید درســت تبیین
شود.وی اظهار کرد :در تاریخ آمده موالنا
در نیشــابور با عطار دیدار میکند و سیر
عرفانی او تحت تاثیر عطار بوده اما تاریخ
جغرافیــای آرامــگاه موالنــا را درترکیــه
نشــان میدهد و امروز در ترکیــه با نگاه
گردشگریوتجاریآرامگاهموالناتبدیل
به محل فعالیتهای گردشــگری شــده
و تالش میکنند او را به عنوان شــاعری
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ترک معرفــی کننــد و متاســفانه همین
اتفــاق دربــاره نظامی که حکیــم بزرگ
ایرانی است در حال رخ دادن است.وی
خاطر نشــان کرد :زیســت بوم زندگی و
گ در
زمانه خیــام اوج دوران علم و فرهن 
بالد اســامی اســت و یکی از نقاط اوج
آن نیشــابور بوده و ایــن دوره همزمان با
قرون وسطی در اروپا و اوج سرکوب علم
در اروپــا بوده اســت.مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراســان رضوی گفت:
آن چه امروز غرب تالش میکند از چهره
خیام نشان دهد چهره علمی و فلسفی او
نیست بلکه تنها نگاهی ظاهری به شعر
خیام اســت .وی افزود  :مالقــات موالنا
با عطــار و مالقات ابوعلی ســینا با خیام
میتواند یک گره داستانی زیبا باشد اما
ما هنوز نتوانستهایم در ادبیات داستانی
اثری شایســته برای خیــام و عطار خلق
کنیم و از این طریق این مفاخر را به نسل
جدید و جهانیان معرفی کنیم.
•حدود ۱۶۰۰رباعی از خیام داریم

استاد ادبیات و پژوهشــگر نیشابوری در
همایشعلمی،فرهنگیوهنریشناخت
خیــام در ســالن همایــش هــای جهــاد
دانشگاهینیشابورگفت :تاصدسالبعد
از وفات خیام فقط ۵رباعی از او ذکر شده
بود و تا 400ســال بعد از خیــام رباعیات
او اضافــه می شــود و تا قرن نهــم به۵۵۰
رباعیمیرسدوهماکنونحدود۱۶۰۰
رباعی از خیام داریم.دکتر مهدی نوروز با
اشارهبهراههایشناساییرباعیاتخیام
از رباعیاتی که ســروده او نیســت ،افزود:
برای تمیز دادن این مــورد چند راه وجود
دارد،نخستآنکهدرکتابهایقدیمی
ذکر شــده باشــد ،همچنین رباعی های
اولیهخیامچهارمصراعآنهمقافیهبوده
است،ازطرفیرباعیهایاصیلنبایددر
آثاردیگرانآمدهباشدوهمچنینرباعیات
باید مضامین خیامی داشــته باشــد.وی
بیان کرد :عالمه جعفری در کتابش فقط
از لفظ خیامی اســتفاده می کند و با ذکر
 ۱۱منبع در تمام این ها واژه امام ،حجت
الحق ،ابوالفتح عمر خیام نیشــابوری به
کار می برد و از واژه امام برای او اســتفاده
کردهاست.عالمهجعفریمیگوید:شاید
آثاریباشددرفلسفهکهازبینرفتهیاخیام
مجالسدرسیداشتهکهکسیخبرندارد
برایهمینبهاواماممیگفتند.ویادامه
داد :اولین کســی که به رباعیات خیام به
شکلعلمینگاهکردیکشاعرروسبهنام

والنتینژوکوفسکیدرقرننهمبودوپس
از آن آرتور کریستیانسن مطالعاتی بر آن
هاداشتواینباعثمیشوددرایرانهم
این اتفاق رخ دهد ،از ســال ۱۳۰۰خیام
پژوهشی در ایران باب و با آثار هدایت آغاز
می شــود و خیام را از نگاه اروپایی ها نگاه
می کند .بــرای همین عــده ای معتقدند
بنیان گذار خیام پژوهــی در ایران صادق
هدایت است .اســتاد محمد علی فروغی
و استاد قاسم غنی و برخی دیگر پژوهش
هاییبرآثاروشخصیتخیامانجامدادند.
•ریاضیات خیام  ،شاهکار دنیای
قدیم بود

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه
آزاد اســامی واحد نیشــابور نیــز گفت:
خیام یک ریاضی دان ،منجم ،فیلسوف و
رباعیسرابودکهبیمحاباسوالمیکرد
و با بیــان پرســشهایی هوشــمندانه در
دانستههایی که مورد یقین آن دوران بود
تشــکیک میکرد و با این شــیوه در عالم
وجودبهجستوجووتفکرمیپرداخت.
اینبحروجودآمدهبیرونزنهفت
نگوهرتحقیقنسفت
کسنیستکهای 
هرکسسخنیازسرسوداگفتند
زانرویکههستکسنمیداندگفت
دکتر ظهیــر مظلومینــژاد اظهــار کرد:
یکی از وجوه خیام احاط ه کاملش بر جبر
و هندســه در ریاضی بود.در خراسان آن
زمــان در حوزه علــم ریاضــی کتابهای
یونانیان به عربی ترجمه شــده بود و از آن
میــان کتاب اصــول هندســه اقلیدس به
ویژه اصل تــوازی آن  ،توجه خیام را جلب
کرد .حکیم خراسان ابتدا سعی بر اثبات
اصل تــوازی اقلیدس داشــت کــه باعث
به وجود آمدن هندســه های نااقلیدسی
شــد.به اذعان ریاضیدانان اروپایی حل
معادله درجه ســه با حذف توان دو توسط
خیام در  ۹۵۰ســال قبل شاهکار دنیای
م بــرای حل معادله
قدیم اســت و هنوز ه 
درجه سه فرمول مشــخصی وجود ندارد
و از همان روش خیام اســتفاده می شود.
حکیمنیشابورباادامههمینروشموفق
به حــل معادله درجــه چهار نیز شــد.وی
افزود  :بسط دو جملهای خیام یکی دیگر
از شاهکارهای خیام است که بسیاری در
انتساب آن به خیام شک دارند و پروفسور
فضل ا ...رضــا در کتاب نگاهی بــه آثار و
احوال خیــا م نیشــابوری ثابــت میکند
متعلق به خیام است .وی گفت  :خیام در
مقال ه شرح ما اشکل من مصادرات کتاب

اقلیدس به اصل پنجــم اقلیدس یا همان
اصل توازی پرداخت و آن را نپذیرفت و ما
امروزبهطوردقیقنمیدانیمچهدرذهن
او میگذشت که این اصل را قبول نکرد و
فقطمیتوانیمحدسبزنیم.
•دستگاه های موسیقی ایرانی
از محاسبات خیام بهره برده اند

استاد احمد بیان آهنگساز ،تئوریسین
و مدرس موسیقی نیز به خراسان رضوی
گفت :موســیقی از دیرباز نزد بشر از نظر
علمــی و معنــوی جایگاه خاصی داشــته
اســت.وی بیان کرد :در جایگاه معرفت،
موالنا می گوید مانند شهادت است و چه
چیــزی در علمموســیقی وجــود دارد که
مولوی به آن شهادت می دهد و این همه
پیرو پیدا کرده است.
وی اظهار کرد :اغلب فالسفه باید درباره
بخشیازاینموسیقیرسالهمینوشتند
که خیام هماز این قاعده مســتثنا نبوده و
شرحیبرکتابموسیقیاقلیدسنوشته
است که برخی از دستگاه های موسیقی
ایرانی از آن استفاده کردند .مانند ماهور
وسهگاهوهمایونکهبراساسمحاسبات
ریاضــی هســتند.این مدرس موســیقی
ادامــه داد :مقاالتــی کــه خیــام در حوزه
موسیقی نوشته اســت اگر چه مربوط به
موســیقی می شــود اما در زمره مســائل
ریاضی طبقه بندی می شود.
•نشست خبری دیرهنگام فرماندار
نیشابور و انتقاد شدید رسانه ها

جلسهدیرهنگام نشستخبریفرماندار
نیشابورباانتقادشدیدخبرنگارانورسانه
هــای گروهــی راجع بــه نحوه برگــزاری
روزهــای ملی عطــار و خیــام که یکــی از
نمادهــای هویتی و برندهــای ملی و بین
المللینیشابورهستند،همراهبود.
•لغو پشت سرهم برنامه های
موسیقی در نیشابور

در حالــی کــه از مــدت هــا قبــل رئیس
شورای شــهر نیشــابور از اجرای حجت
اشرف زاده در روز ملی خیام در نیشابور
خبر داده بود این برنامه در مراســم روز
ملی خیام جایگاهی نداشــت .فرماندار
نیشــابور در اظهاراتــی اعــام کــرد وی
چنین برنامه ای را به مردم قول نداده که
هم اکنون پاسخگوی آن باشد .ابوطالب
جــوان در بخــش دیگــری از صحبــت
هایــش نبــود زیرســاخت هــای کافی و

برنامه ریزی مشــخص برای پاسخگویی
بــه تعدادمراجعه کننــدگان بــا توجه به
محبوبیــت حجــت اشــرف زاده را دلیل
برگــزار نکــردن آن دانســت.البته لغــو
برنامه های موســیقی به دلیل استقبال
زیاد مــردم با توجه بــه محبوبیت حجت
اشــرف زاده در شــهر خودش بــه همین
جا ختم نشــد و در اقدامــی دیگر اجرای
موســیقی علــی قمصــری در روز ملــی
خیام نیز لغو شــد .ایــن نوازنــده مطرح
کشورمان پیشــتر در صفحه اینستاگرام
خــود از اجــرای موســیقی در روز ملــی
خیام در نیشابور خبر داده و پس از آن در
متنی دیگر از لغو این اجرا درســت چند
ســاعت قبل از شــروع مراســم خبر داد.
علی قمصــری در گفت وگو بــا خبرنگار
خراسان رضوی با بیان این که وضعیت
روحی مناســبی برای مصاحبــه ندارد،
افزود :رئیس اداره ارشاد نیشابور از این
برنامه مطلع بــود و لغــو آن باعث تعجب
من شد.موج انتقاد ها به نحوه برگزاری
روزهای ملی نیشــابور به همین جا ختم
نشــد .همچنان کــه شــعرا و هنرمندان
نیشــابور و خراســان بــه جــدول زمانی
برنامــه روز ملی عطار اعتراض داشــتند
با اعــام برنامه هــای روز ملــی خیام در
آرامــگاه ایــن حکیــم فرزانــه که بیشــتر
آن ســخنرانی مســئوالن بــود موجی از
واکنش ها در فضای مجــازی به آن آغاز
شد .در همین زمینه علیرضا بدیع شاعر
مطرح خراســانی که اهل نیشابور است
در متنی در صفحه شخصی خود نوشت:
جــای تمــام آن شــاعران و نوازنــدگان و
هنرمندان را مدیران سیاسی و مجلسی
آدم ها گرفتــه اند! وی با انتشــار جدول
زمانــی برنامــه هــای روز خیام نوشــت:
دقــت داشــته باشــید ســخنرانان ایــن
مجلــس ،محقق و خیــام پژوه نیســتند!
بلکه مدیران سیاســی هســتند و در باره
عملکرد یک ساله خود ،برای حضار داد
سخن می دهند در آیین نکوداشت خیام
نیشابوری!
•وزیر فرهنگ و ارشاد نه به مراسم
آمد نه پیام فرستاد!

درحالی کــه از مــدت هــا قبل بــه گفته
نماینده نیشابور وزیر ارشاد در فهرست
مهمانــان مراســم روز ملــی خیــام بــود
اســماعیلی نه تنها به این مراســم نیامد
بلکــه برخالف رویــه معمول ســال های
گذشته پیامی نیز نفرستاد.
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سرنوشت شهرخودرو
در دستان 3غول لیگ

شــاگردان سیدعباســی بــرای بقــا در
لیــگ برتــر کار ســختی دارنــد .آن هــا
در ســه هفته پایانــی باید با ســه حریف
بســیار قدر دیدار کنند .شــهرخودرو تا
هفته هفدهم آن قــدر باخت و بد نتیجه
گرفت که جبران برایش ســخت شــده
است .این تیم در نیم فصل دوم با داوود
سیدعباســی تکانی به خود داد تا برای
بقا کمی امیدوار شــود .نماینده مشهد
بــا کســب دو بــرد در  10هفتــه اخیر و
دوری از باخــت های ســریالی ،فاصله
خود بــا تیم هــای باالتــر را بــه کمترین
میزان ممکن رســانده است.مشهدی
ها بعد از کســب دو برد ،طــی پنج بازی
آخرشــان ،تنها یک بــار باختنــد ولی با
کســب  4امتیــاز از  15امتیــاز ممکن،
سرنوشــت بقای خــود را بــه هفته های
پایانــی موکول کردند؛ هفتــه هایی که
سه غول منتظر آن هاست! شهرخودرو
امروز بایــد مقابل ســپاهان بــه میدان
برود .شاگردان نویدکیا بعد از ناکامی
در آسیا و جا ماندن از کورس قهرمانی،
در پی پایان فصل با رتبه دوم هستند .آن
ها برای رسیدن به این هدف باید بازی
های خــود را پیروز شــوند و امیــدوار به
امتیازازدستدادنپرسپولیسباشند.
در چنیــن شــرایطی قطعــا شــاگردان
سیدعباسی کار ســختی را مقابل یکی
از پرمهــره تریــن تیــم هــای ایــن فصل
خواهند داشــت و باید حسابی حواس
خود را مقابل این تیم جمع کنند چون
هر غفلتی می تواند به شکســتی پرگل
منجر شود .آن ها در دیدار رفت با دو گل
مغلوب حریف اصفهانی شده بودند.دو
بازی بعدی شــهرخودرو مقابل دو تیم
قدرتمنددیگرلیگبرترخواهدبود.این
تیم در هفته ماقبل پایانی با پرسپولیس
دیدار می کند و تقابــل با فوالد ،آخرین
بازی ایــن تیــم در لیــگ بیســت و یکم
خواهدبود.بهاینترتیبمشهدیهاکه
در هفته های اخیر امتیازات حساسی را
از دست دادند ،باید در یک جهنم واقعی
برای بقا بجنگند .پرســپولیس و فوالد
هر دو برای پایان فصل بــا بهترین رتبه
ممکن بازی های هفته های پایانی خود
را انجام خواهند داد و این کار شــرایط
شهرخودرو را خیلی سخت می کند.

