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خبر
روز

خراسان
رضوی سومین
استان در تعداد
مجتمعهای
بینراهی
ابراهیم نصری،
مدیرکل راهداری
و حملونقل
جادهای خراسان
رضوی گفت:
شمار مجتمعهای
خدماتی و رفاهی
بینراهی فعال در
این استان  ۵۱باب
است و خراسان
رضوی رتبه سوم
کشور را در این
خصوص دارد.

ثبت هنر 200ساله «قارتبافی» در فهرست میراث معنوی

هنر «قارتبافی» روستای گِریم ُنج شهرستان قاین در
فهرست میراث ناملموس (معنوی) ثبت شد .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،مسئول واحد پژوهشی ادارهکل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان گفت:
قدمت این پارچه در روستای گریمنج و روستاهای اطراف
حداقل به اواخر زندیه و اوایل قاجار یعنی حدود  ۲۰۰سال

محمدزاده شهردار مشهد معتقد است
نقطه اشتراک رسانهها و مدیریت شهری مردم
هستند ،چراکه مدیریت شهری بدون مردم
وجود نخواهد داشت و رسانه هم بدون مردم
معنایی ندارد.

گف 
ت وگو

تعطیلی
بخشکرونای
بيمارستان
الزهرا(س)
فریمان
جعفری :محمدعلی
پاینده ،مدیر شبکه
بهداشت و درمان
فریمان از تعطیلی
کامل بخش کرونای
بيمارستان
حضرت زهرا(س)
این شهرستان خبر
داد و گفت :امیدواریم
با لطف خداوند و
همکاری مستمر
شهروندان در رعایت
دقیق دستورالعملهای
بهداشتی،
فاصلهگذاری
اجتماعی ،انجام
واکسیناسیون دزهای
دوم وسوم برای
پیشگیری از شیوع
دوباره این بیماری
منحوس و با تالشهای
ستاد مقابله با کرونای
شهرستان و کادر
درمان؛ این تعطیلی
تداوم یابد.

◾سرمایهگذاری متوازن
پرسشبعدیدرخصوصتبدیلمشهدبهبهشت
سرمایهگذاری بود که آیا اولویتهای سرمایهگذاری
درمشهدتعریفشدهتاصرفا ًشاهدسرمایهگذاری
در بخشهایی مانند هتل و مجتمع تجاری نباشیم
که ارجائی پاسخ داد :آنچه مسلم است همانگونه
که حملونقل نیاز زائران است ،محلی برای اسکان
هم نیاز آنها محسوب میشود ،بنابراین نمیتوان
بــدون پیشفرض بــرای آنهــا اولویت تعریف کرد
اما آنچه باید مدیریت شود توجه متوازن به تمام
حــوزههــا اســت بــر همین اس ــاس تــاش میکنیم
سرمایهگذاری متوازن در تمام بخشها صورت گیرد.

◾

◾جای خالی میز مشهد آینده

شهردار مشهد در پاسخ به پرسش دیگری درباره
برنامهریزی آیندهنگرانه در مدیریت شهری مشهد
هم گفت :یکی از دغدغههای اصلی مدیران استانی

◾

◾افقی

 .1کنایه از کسی است که کاری را بدموقع
انجامدهد–بازگشتازموقعیتشکست
فوتبالی را گویند .2شیرینی ویژه ماه مبارک
رمضان  -پایتخت اینکاها – یقه آهاری
 .3خــداونــد – جــانــور آب ـش ـشدار  -عبد
 .4بیماری کمخونی – تخت شاهی – از
حبوبات خــوراکــی کــه بومی هندوستان
اســت  .5گونه و نــوع – قومی اروپــایــی –
آبگوشت ســاده – شهر تــوت  .6تعجب
خانمانه – همصحبت قیامتی  -نوعی
سیمکشی ساختمانی  .7سبزی ساالدی
– پوستین – میوهای کــروی شبیه خربزه
 .8شیار پیچومهره – منفذ – شهر و تیم
فوتبال فرانسوی  .9کیسه پــول – عضو
صــورت  -جوانمردی  .10دستینه – رفیق
اداری – لبه شمشیر .11اندک – دانهای براق
که به مصرف خــوراک پرندگان میرسد –
داغ کودکانه  -توخالی  .12گاوآهن – کفش
الستیکی – شن نرم  .13اشعه درمانی و
صنعتی – پرنده سحرخیز – از روشهای

سیدعبداهلل ارجائی که به مناسبت سی و
چهارمین سالروز تأسیس روزنامه قدس بازدیدی
از مؤسسه فرهنگی داشت در جلسه با مدیرعامل
این مؤسسه گفت :روزنامه قدس روزنامه انقالبی
برخاسته از نهادی انقالبی است برهمین اساس

توگوی تفصیلی با شهردار مشهد در حاشیه بازدید از مؤسسه
گف 
فرهنگی قدس به مناسبت سی و چهارمین سالروز تأسیس روزنامه

و مدیریت شهری تأمین زیرساختهای متنوع
مرتبط با امــر ز یــارت اســت که شامل موضوعات
مختلف عمرانی ،خدماتی ،فرهنگی و اقتصادی
میشود و اگــر بتوانیم مسائل اساسی ز ی ــارت را
حلوفصل کنیم میتوانیم به موضوعاتی چون
40میلیون زائــر داخلی و  10میلیون خارجی فکر
کنیم درغیر این صورت باید شاهد ظهور مقاصدی
غیر از مشهد برای سفر در داخل باشیم که مسافر
میلیونی دارند و البته نشان از تالش و آیندهنگری
مدیران آنهاست و نمیتوان نقدی به آنها وارد کرد
ولی باید مدیران کالن استان درخصوص این مسئله
چارهاندیشی کنند.
شــه ــرداری ،اس ـتــانــداری ،آس ـتــان قــدس و بخش
نخبگانی مشهد نیاز به کارگروه ویژه مشهدآینده
دارند .مدیریتی که معطوف به حال باشد مدیریت
کاملی نیست مدیریت باید با نگاه به آینده اقدام
فعلی را انجام دهد ،نمیشود برای  50سال آینده
برنامهاینداشتچراکهبهیکبارهغافلگیرومجبور
میشویممدیریتپدافندینماییم.بایدپیشبینی
کنیم تا مدیریت آفندی داشته باشیم نه اینکه
اقدامهای م ُسکنی داشته باشیم به بیان ساده باید
میز مشهدآینده در استان فعال شود.

◾

◾باید و نباید کمربند جنوبی
ازارجائیپرسیدیمسیاستمدیریتشهریدراین
دوره در قبال کمربند جنوبی چه خواهد بود که او در
پاسخ گفت :بیتردید اهمیت عبور و مرور به اندازه
محیط زیست است .شهر یک محیط زنده است
باید تمام وجوه آن دیده شود تکوجهی نمیشود
به مسائل نگاه کرد یکی از اتفاقهای مشهد این
است که چون رینگ حاشیهای نداریم اتالف وقت
و ترافیک در هسته مرکزی هر روز بیشتر میشود.

◾توسعه متوازن شهر در شرق
توسعه مشهد به سمت غرب در سالهای اخیر
همواره مــورد نقد بــوده و اینکه آیــا در دوره جدید
مدیریتشهریبرایتوسعهشهربهشرقهمفکری
شده یا نه ،پرسش بعدی از شهردار مشهد بود که
ارجائی اظهار کرد :همانگونه که ذکر شد علت و
فلسفه ذاتی شکلگیری مشهد چیزی جز مضجع
شریف امــام رضــا(ع) نیست ،حاال حرم مرکز این
شهر نیست چون در برخی از مناطق شرق مشهد

چــاپ  .14حــرف دوم یونانی – زیبایی –
استانی شمالی و اثری از سعدی  .15مولد
برق خودرو – آلبومی موسیقایی از استاد
علیرضاافتخاری

◾عمودی

 .1پوست این گروه جانوران بالی جانشان
شدهاست – فک – تن .2کشوری آفریقایی
ملقب به سرزمین هزارتپه – مهار – غول
برفی تبت  .3غــذای مجلس عــروســی –
پیچه الکتریکی  -پاییز  .4کمکغذای
گیاهی – این هواپیمایی خوب کشورمان
از ســال 2011ب ــه بهانههای واهــی تحریم
شــد  .5درخــت ل ــرزان  -گــواهــی  -دیدگاه
– جــام مـعــروف  .6صــوت نــدا – محلهای
قدیمی در مشهد کــه بــه آن عیدگاه هم
میگفتند – موی مجعد  -انحنا .7گالبی –
آزاد  -مضطرب  .8ورقه آهنی پوشیدهشده
از روی – نـ ــام پ ـســرانــه وط ـنــی  -ارج ــح
 .9از ان ــواع پرینتر – هزارکیلو  -پارلمان
 .10ن ــت اســتــم ــرار – انـ ـک ــراالص ــوات –

هممسلک  -امــر از گفتن  .11ویتامین
جدولی – مشروط و وابسته – سر و رمز –
هزار عرب .12شهر پایگاه فضایی قزاقستان
 تفسیرکننده  .13تونل زیردریایی بینفرانسه و انگلستان – و ســا یــل – نوعی
خــوراکــی ایتالیایی  .14یمانی مشهور –
عنصرالماسساز-رفقا.15برآمدگیپشت
شتر – خوراکی از بادمجان – عدد منفی

حل جدول شماره قبل

برآبادی افزود :مقاومت باال در مقابل نفوذ آب و محافظت
از بدن در برابر سرما و رطوبت در فصلهای سرد سال و
جلوگیری از گرما به بدن در فصول گرم سبب شده اهالی
منطقه به استفاده از این پارچه در تهیه لباس روی آورند
و به عنوان تنپوش بومی در زندگی روزمره مورد استفاده
قرار دهند.
مسائل مردم با نگاهی کارشناسی بپردازند و از
برخوردهای هیجانی پرهیز نمایند.
در حاشیه این بازدید فرصتی فراهم شد تا
پرسش و پاسخی نیز از شهردار مشهد داشته
باشیم که در ادامه میخوانید.

مردانآسمانی

◾

از ســوی دیگر اگــر کمربندجنوبی را یک مخاطره
محیط زیستی ببینیم نباید اح ــداث شــود ،ولی
اگر به عنوان قطعهای از پــازل حملونقل مشهد
ببینیم باید اجرا کنیم و شیوه اجرا به نحوی باشد که
کمترین هزینه را داشته باشد.
باید هزینه و فایده ایــن طــرح و وضعیت موجود
بررسی کارشناسی شود و براساس نتایج کارشناسی
تصمیم گرفت .ما به دنبال حل مسئله مشهد
هستیم باید بپذیریم که بزرگراه در جنوب شهر
ترافیک را حل میکند پس باید راهکاری داشته
باشیم که کمترین آسیب زیست محیطی را داشته
باشد بر همین اساس در حال بررسی راهحلهای
متنوع هستیم تا بهترین تصمیم گرفته شود از
نخبگان هم دعوت میشود طرحهای خود را مطرح
نمایند .شهردار مشهد درباره مدیریت موضوعات
مرتبط با آب در شهرداری هم گفت :مدیریت ویژهای
درشهرداریشکلگرفتهکهبهصورتتخصصیدر
حوزه منابع آبی و جمعآوری و بازچرخانی آبهای
خاکستری و پساب فعال خــواهــد شــد و یکی از
تصمیمات اولیه این بوده که از سال آینده توسعه
فضای سبز تنها به این شرط مجاز خواهد بود که از
منابع آبی غیرشرب برای آبیاری آن استفاده شود.

◾

وظیفه همه ما تقویت این رسانه است.
وی ادامه داد :رسانه و مدیریت شهری در
موضوع خدمت مستقیم به مردم وجه اشتراک
دارند و بدون وجود مردم فلسفه وجودی آنها
از بین میرود ،بنابراین روزنامهها باید به

از توسعه شهر جلوگیری شــده اســت با اینحال
اتفاق نظری در مدیران عالی استان وجود دارد که
باید توسعه شهر از سمت شرق صورت بگیرد به
عنوانمثالتولیتآستانقدسرضویوامامجمعه
مشهد مطالبه جدی دارند تا جایی که شهر متوازن
بشود توسعه در شرق هم ادامه داشته باشد.

«زیارت»محور تصمیمسازی

جدول 8263

◾

به گفته وی در پارچههای قارت ،ترکیبی از رنگهای کرم
روشن تا قهوهای تیره و بور دیده میشود و این هنر بیشتر
در ماههای فروردین تا مهر که هوا مساعدتر است انجام
شده و بانوان روستا اجراکنندگان و حامالن این هنر زیبا
هستند .تمامی مراحل تولید آن در روستای گریمنج به
شیوه کامال ًسنتی انجام میشود.

وحید بیات

ارجــائــی در پاسخ بــه پرسشی
دربـ ـ ـ ــاره نـ ـح ــوه ت ـخ ـص ـیــص و
تهــای هزینه 30درصــد
اولــویـ 
ب ــودج ــه ش ـ ـهـ ــرداری مشهد
در سـ ــال آیـ ـن ــده در مـنــاطــق
حاشیه شهر گـفــت :هرچند
سرفصلهای کلی هزینهها شامل فضای سبز،
مبلمان ش ـهــری ،حملونقل و زیرساختهای
فرهنگی مناطق حاشیهای است ،اما اولویت اصلی
بیشتر در حــوزه زیرساختهای فرهنگی است و
تخصیصها بــراســاس طرحهایی خواهد بــود که
قابلیت اجرا داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعات اولویتدار مناطق پیرامونی
مشهد مسئله کشفرود است و شهردار مشهد
در پاسخ به اینکه سیاست مدیریت شهری در
دوره جدید چه خواهد بــود ،بیان کــرد :طرحی که
به اسـتــانــداری ارائ ــه شــده ،ساماندهی پهنههای
شمال مشهد اســت ،نباید نگاه حذفی به کشف
داشته باشیم بیتردید دلیل ایجاد 34روسـتــا و
زمینه اشتغال ساکنان در حاشیه شمالی مشهد
چیزی جز وجود کشفرود نیست ،حال اگر با نگاه
حذفیمنشأسکونتراازبینببریمآیانتیجهایجز
افزایش آسیبهای متنوع اجتماعی و فرهنگی در
حاشیه شهر خواهد بود؟ بر همین اساس در تالش
هستیم با طراحی و اجرای برنامههای کارشناسی
کشفرود را به کارکرد اصلی خودش برگردانیم و به
قطب ایجاد شغل مشهد تبدیل شود.
طرحی در این زمینه به استانداری ارائه شده که در
صورت تأیید به وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشاورزی
و راه وشهرسازی ارســال خواهد شد و اگر مدیران
این حوزه را متقاعد کنیم در 5هــزارو 400هکتار از
اراضی محدوده کشفرود طرحهای ویژهای به اجرا
درخواهد آمد ،چراکه باور داریم کشفرود تهدید
نیست بلکه فرصتی است که باید شیوه استفاده از
آن را مدیریت کنیم.

◾

در حاشيه

پیش میرسد و در خراسان جنوبی منحصربهفرد است.
احمد برآبادی افزود :قارت واژهای ترکی به معنای زمخت
و خشن و زبر است و در گریمنج به بافتههای پشمی که
روی دارهای زمینی با استفاده از پشم نژاد نوعی گوسفند
معروفبهبوریتهیهشدهاطالقمیشودکهبهعنوانپالتو
یا باالپوشی به همین نام کاربرد دارد.

 14جمادی االول 1443

 19دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و پنجم
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ویژهنامه 4079
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◾هویت رضوی
پرسش بعدی در حوزه اجتماعی و فرهنگ عمومی
بود اینکه شهرداری مشهد چه رویکردی در قبال
هویت رضــوی خواهد داشــت که شهردار مشهد
گفت :با نگاه فرهنگی به موضوع هویت رضوی
یک الگو با عنوان خادم زائر مجاور و یک راهبرد با
محوریت تسری صفات امام به شهر داریــم که با
اجــرای آنها میتوانیم اقدامهای مؤثری در بحث
هویت رضوی داشته باشیم.
توضیح اینکه هر شخصی که در مشهد است یا
خادم یا زائر و یا مجاور است ،بنابراین هر سفر و یا
هر حضوری در مشهد به واسطه وجود بارگاه منور
رضوی است .به بیان ساده علت اصلی شکلگیری
این شهر زیارت است پس باید ابتدا این موضوع
را بپذیریم که اولــویــت اصلی شهر ز ی ــارت است
بعد به نیازهای جانبی این حوزه بپردازیم .با قبول
اینکه زائر نیازهای دیگری هم دارد باید زمینههای
سرمایهگذاری آیندهنگرانه داشته باشیم برای مثال
برنامه مفصل برای کودک ونوجوان داشته باشیم
تا هم ماندگاری زائر را بیشتر کنیم و هم خانواده از
معنویتسفربیشتراستفادهکنند.
وی در ادامه اظهار کرد :راهبرد تسری صفات امام به
شهر هم به این معناست که اساس کار فرهنگی در
مشهد این باشد که ساکنان و زائران این شهر باید
شبیه امام رضا(ع) بشوند .آیا امام رضا(ع) عالم آل
محمد(ع) نیستند ،آیا ایشان را معینالضعفا و امام
مهربانیها و ضامن آهو نمیدانیم ،چرا نباید این
صفات در رفتارهای افرادی که در این شهر حضور
دارند بروز داشته باشد ،آیا نباید شهر امام رضا(ع)
دستورالعم ل داشته باشد .به بیان ساده رفتار همه
ما در داخل حرم متفاوت از هر محیط دیگری است
با این توضیح اگر حرمشهر بودن مشهد را بپذیریم
آنگاه رفتارهای ما باید مطابق آموزههای امام باشد.

◾

◾ دو نکته بدون مقدمه

ارجائی در پایان این گفتوگوی کوتاه به دو نکته
هم اشاره کرد و گفت :تعدادی زمین بزرگمقیاس
در مشهد وج ــود دارد کــه راه م ــردم را مـســدود
کــرده از صاحبان این اراضــی تقاضا میشود برای
تعیینتکلیفبهشهرداریمراجعهکنندوبانهایت
تسهیلگری مــوضــوع را حــل وفصل میکنیم تا
راه مردم باز شود.نکته بعدی هم ناظر به آلودگی
هوای مشهد است؛ بخش زیادی از آلودگی مشهد
ناشی از فرودگاه و نوع سوخت نیروگاههاست بر
همین اساس از نخبگان و کارشناسان میخواهیم
راهحلهای خود را ارائه دهند.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

شهید عليرضا مالكی
فرزند :محمدرضا
متولد1341/06/01 :
محل تولد :سیستان و بلوچستان
تاریخ شهادت1366/09/23 :
محل شهادت :ديواندره
استان سکونت :خراسان جنوبی
مزار :گلزار شهدای بیرجند
سرور هادیان :شهید علیرضا مالکی فرزند
محمدرضا سال  1341در سیستانوبلوچستان
کــه محل کــار پ ــدرش بــود متولد شــد و در دو
ســالــگــی هــمــراه خ ــان ــوادهاش بــه شهرستان
بیرجند عزیمت نمود .تحصیالتش را تا سطح
دیپلم با موفقیت در بیرجند سپری کــرد .با
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی مدتی در
جهاد سازندگی به کمک محرومان پرداخت
و در پایگا ههای بسیج فعاالنه به حراست از
ارزشهای انقالب اسالمی مبادرت میورزید.
در مردادماه  1365به خدمت مقدس سربازی
و از طریق ژاندارمری سابق به منطقه عملیاتی
کــردســتــان اعـ ــزام شــد و مــدتــی را بــه عــنــوان
رانــنــده آمــبــوالنــس در خــدمــت سلحشوران
صحنههای نبرد بود تا اینکه سرانجام در تاریخ
بیستوسوم آذر  1366در منطقه دیواندره بر
اثر برخورد آمبوالنس با مین و انفجار آن ،به
فیض شهادت نائل آمــد و در گلزار شهدای
بیرجند به خاک سپرده شد.

خبر
علمای اهل سنت صالحآباد
اهانت به اهلبیت(ع) را
محکوم کردند

صاحبی در پــی هتک حرمت امــام جمعه
اهــل سنت گالیکش بــه اهــل بیت عصمت
و طــهــارت(ع) ،علمای اهــل سنت شهرستان
صالحآباد در بیانیهای هرگونه اهانت به فرزندان
پیامبر گرامی اسالم(ص) را محکوم و بار دیگر
ارادت قلبی خود به اهل بیت(ع) را اعالم کردند
و خواستار وحدت بین امت اسالمی شدند.
مــولــوی عبدالباقی یوسفی؛ اما مجمعه اهل
ســنــت و مــســئــول ح ــوزه علمیه ام ــام محمد
غزالی صالحآباد و مولوی اسکندر کردستانی؛
مدیر حــوزه تعلیم الــقــرآن ایــن شهرستان در
بیانیه مشترکی گفتند :بیشک ایران اسالمی
سالهاست مظهر وحــدت و انسجام مردمی
با بصیرت اعم از سنی و شیعه بوده و طالیهدار
اخ ــوت و بـ ــرادری بــیــن ام ــت اســامــی اس ــت و
از سویی موفقیت طالیی و روزافـ ــزون کشور
عزیزمان ایران اسالمی ،حرص و خشم دشمنان
قسمخورده اســام و انقالب را در پی داشته و
موجبات سرخوردگی آنــان را نیز فراهم آورده
است.
آنان افزودند :در این شرایط حساس و در گام
دوم حرکت توفنده انقالب در مسیر امتسازی،
باید بیش از پیش مراقب دسـتانــدازیهــای
دشمنان در این مسیر پرافتخار بود و از آن جایی
که ایجاد اختالف بین شیعه و سنی آرزوی شوم
دشمنان اسالم و انقالب بــوده ،ازای ـنرو علما و
امامان جمعه و جماعت و صاحبان قلم و تریبون
باید بیش از پیش مــراقــب موضعگیریهای
دشمنشادکن باشند.
علمای اهــل سنت شهرستان صــالـحآبــاد در
ادامه تأکید کردند :همگان به خوبی میدانند
که اهل سنت واقعی محبت اهلبیت(ع) را
برخود فرض و واجب دانسته و کوچکترین
اهــانــت بــه محضر آن حــضــرات مــعــصــوم را
برنمیتابند بنابراین مــا علمای اهــل سنت
شهرستان صالحآباد ضمن محکومیت شدید
هرگونه اهانت به فــرزنــدان رســول اکــرم(ص)،
بار دیگر ارادت قلبی و ایمانی خود را به اهل
بیت پیامبرعظیمالشأن(ص) اعالم میداریم
و از همگان میخواهیم با حفظ هوشیاری و
مدارا ،یک بار دیگر دشمنان وحدت بین امت
اسالمی را ناامید سازند.

