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حضور دکتر نگهبان برای دومین بار پیاپی در کمیسیون تلفیق باعث شد تا 
خروجی های ملموس و قابل توجهی برای شهرستان خواف، رشتخوار داشته 
باشد،کمک به توسعه زیرساخت های سنگان ، تسریع عملیات چهاربانده شدن 

سنگان - نشتیفان - خواف  - رشتخوار- تربت حیدریه ... 

از»جعل اسناد«  تا»فرار مالیاتی«
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وزیر نیرو در شهرستان خواف ...

سفر استاندار جدید خراسان رضوی 
به خواف ...

جلسه شوراهای اسالمی و دهیاران 
بخش های  مرکزی و سالمی در دفتر 

نماینده  ...

هنرمند خوافی در اتریش  ...

جلسه شهرداران و شوراهای اسالمی 
شهرهای هفت گانه رشتخوار و خواف 

با معاون عمرانی وزیر کشور   ...

دوم  باند  ساخت  عملیات  آغاز 
ابتدای   از  حیدریه   سنگان-تربت 

سال 1398  ...

نو بهار فصل رویش، نو شدن و برآمدن است. 
و  سرزندگی  بالندگی،  پیام  مدام  های  شدن 
طبیعت  دگردیسی  در  ها  آدم  است.   زندگی 
متصلّب،  و  زمستان های سرد  در  آموزند که  می 
است. خواب  راه  در  آفرین  و جان  زاییده  بهاری  
و سکون جای خود را به تحرک و نشاط می دهد 
شروعی  بر  آغازی  فروردین  در  خورشید  طلوع  و 
دوباره است. در چرخه ی روزگار و طبیعت ، تولد و 
سر برآوردن همه نباتات از زمین ، با وجود سختی 
ها و گرفتاری ها بخشی از مسیر طبیعی زندگی 
اند و در مسیر همین دشواری ها ست که آدمی 
باید بماند و مبارزه کند و دچار یاس  می آموزد، 
نو  روز  و  نو«  روز   « یعنی  نوروز  نشود.  جمود  و 
فرصتی دوباره است که آفریدگار هستی به انسان 
خویش  گذشته  در  باغور  تا  است  داده  هدیه  ها 
آینده ای روشن و مفرح بسازند. پیامبر اکرم )ص( 
فرموده اند: » اٍذا راٌیتم الربیع فاکثروا ذکرالّنشور« 
بیندیشید  معاد  به  دیدید  را  بهار  که  هنگامی 
برانگیخته  ها  انسان  سرد،  خاک  از  چگونه   که 
می شوند و در محضر خدای سبحان به پاسخ گویی 
 اعمال خویش می پردازند. بهار طربناک گرما بخش 
از  را  خود  که  ست  آدمیانی  الیق  های   جان 
چالش های سخت زمستان روزگار عبور داده اند 

و به وادی روشن امید رسیده اند. 
امیدوارم سال نو ، سالی پر از خیر 
و برکت  و موفقیت های نو برای 

هموطنان عزیز باشد. 

حاتم بخشی غیر قانونی به » ابرار ماشین تبریز «

» نو «  شدن مدام نمایــــه
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حضور دکتر نگهبان  برای دومین بار پیاپی در 

کمیسیون تلفیق بودجه
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] محمود نگهبان سالمی[



ایمیدرو  سازمان  عامل  هیات  رئیس 
عنوان  به  را  همتی  علی  حکمی  طی 
مدیر جدید مجتمع سنگ آهن سنگان 

منصوب کرد.

اجرای  کرد  تاکید  پور  غریب  خداداد 
مدیریت  رویکرد  ایمیدرو  های  سیاست 
و  تکریم  آیین  در  باشد.  سنگان  جدید 
معارفه رئیس مجتمع سنگان، از زحمات 

مرتضی هاشم پور مدیر سابق این مجتمع 
پیش  همتی  شود  می  گفته  شد.  تقدیر 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  این  از 

تجارت استان فارس بوده است.

نشريه استاني
شهرستان خواف
 شماره بیستم
فروردين 1395
جمادی الثانی 1437
مارس  2016

مهندس همتی به عنوان مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان معرفی شد

نشست  شوراهای اسالمی و دهیاران بخش های 

مرکزی و سالمی با دکتر نگهبان 

 رویدادهای نو 

جلسه  شوراهای اسالمی و شهرداران حوزه 

انتخابیه خواف و رشتخوار با معاون وزیر کشور

کارگاه توجیهی ایجاد صندوق های خرد توسعه 

روستایی شهرستان خواف برگزار شد
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بیست و سوم بهمن ماه نود و هفت جلسه ای با حضور نماینده 
خواف و رشتخوار ، سرپرست فرمانداری خواف و بخشدار سالمی  

درمحل دفتر نماینده انجام شد.
در دو نشست جداگانه که شش ساعت به طول انجامید دهیاران 
و  ها  کمبود  ها،  درخواست  طرح،  به  روستا  هر  شوراهای  و 

پیشنهادات  روستای خود پرداختند.
بنیاد  و  روستایی  زمین  حوزه  در  مطروحه  مباحث  ترین  عمده 
روستاها،  شرب  آب  شبکه  فرسودگی  و  روستایی  آب  مسکن، 
الیروبی قنوات، تسهیالت و وام ها خود اشتغالی ، بیکاری جوانان 
اعتبارات دهیاری  افزایش   به کار در معادن،  اشتغال  روستایی، 
کتابخانه  تجهیز  روستاها،   در  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  ها، 
های روستایی ، آسفالت جاده های باقیمانده  روستایی ، بهسازی 
معابر روستایی،  واگذاری زمین جهت احداث دامپروری خارج از 
با  روستاها،  تخصیص کمک های بالعوض، در نشست نماینده 

دهیاران و شوراها بود.

ازآغاز  است  دوماه  که  خواف  شهر  محله  سالمت  کانون   
فعالیت آن می گذرد در نشست اخیر خود مسائل مختلف سالمت 
و مولفه های آن را بررسی کرد این کانون که عمده اهداف آن 
متمرکز بر معاینات و بررسی های پیشگیرانه است از شهروندان 
و  برای چک سالمت جسمی  ادواری  به صورت  که  دارد  تقاضا 
روانی به پایگاه های اعالم شده مراجعه نمایند تا ضمن جلوگیری 
از هزینه های اضافی ، جامعه ای سالم تر داشته باشیم درخور 

توجه است پایگاه های معرفی شده ی سطح شهر عبارتند از : 
*پایگاه مدرس خیابان 72تن شهید دادگستری سابق 

*پایگاه ولیعصر میدان معلم 
*پایگاه سابق خیابان شهاب بهداری قدیم

 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خواف ، دو 
هزار سبد غذایی اهدایی استان قدس رضوی با پیگیری های این 
هایی  پیگیری  توزیع شد. همچنین  واجدین شرایط  بین  شبکه 
جهت استقرار سه مرحله ای پایگاه انتقال خون از تربت حیدریه 
یکم  و  بیست  در  مرحله  اولین  است  قرار  و  انجام شد  درخواف 
انجام  بهمن خواف  بیمارستان 22  در محل  و هفت  نود  اسفند 

شود.

اجتماعی  تامین  بیمارستان  اندازی  راه  تا  دیگر  اقدامی  در 
اجتماعی  تامین  درمانگاه  استقرار  جهت  ها  پیگیری   ، خواف 

درمکانی مناسب و ارائه خدمات در حال انجام است.

شوراهای  محترم  اعضای  اتفاق  به  نگهبان  دکتر  نشست 
نشتیفان   ، ، سنگان  رشتخوار  و شهرداران خواف،  اسالمی 
نژاد معاون  با دکتر جمالی  ، سالمی و جنگل  آباد  قاسم   ،
محترم وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری 

های کشور برگزار گردید.
از مشکالت و  بیان برخی  به  نگهبان  این نشست دکتر  در 
از ، حقوق معوقه کارگران  اعم  خواسته های شهرداری ها 
به  تسهیالت  ارائه  آنها،  نیاز  مورد  تجهیزات   ، شهرداری ها 
 ، پایدار  درآمد  ایجاد  و  توانمند سازی  ها جهت  شهرداری 
.. پرداخت، شوراهای اسالمی و شهرداران  اختصاص قیر و 
نگهبان  دکتر  معیت  در  خواف  و  رشتخوار  انتخابیه  حوزه 
وزیر صنعت،  معاون  پور  غریب  دکتر  با  همچنین جلساتی 
راه  وزیر  معاون  ایمیدرو،  رئیس سازمان  و  تجارت   ، معدن 
و شهرسازی، معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین معاون 

سازمان میراث فرهنگی کشور داشتند.

توسعه  مدیریت  برای  افزایی  توان  توجیهی  کارگاه 
طریق  از  پایدار  اشتغال  ایجاد  محوریت  با  اقتصادی  
به  روستایی   محله  محور  مردم  های  صندوق  تشکیل 
چند  تنی  و  دهیاران  باحضور  و  سپهری  عبدالرضا  ریاست 
 از روسای دستگاههای اجرایی شهرستان خواف برگزار شد.

؛  خواف  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای  را  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  سپهری  عبدالرضا 
گفت:  و  نمود  بیان  شهرستان  در  مقاومتی  اقتصاد  طرح 
رضوی  خراسان  استاندار  محور  توسعه  نگاه  با  خوشبختانه 
به مناطق کم برخوردار تحت عنوان طرح مثلث اقتصادی 
امیدواریم   ، منطقه  های  ظرفیت  تمام  از  استفاده  و 
باشیم. شهرستان  روستاهای  در  اقتصادی  توسعه   شاهد 

سرپرست فرمانداری خواف با تاکید بر وضعیت حاکم درجامعه 
، یادآورشد: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و راه اندازی 
صندوق های خرد روستایی در راستای توان افزایی و ایجاد 
 اشتغال در سطح شهرستان موجب اعتمادسازی خواهد شد.

با اشاره به شناسایی ظرفیت های هر روستا  وی در ادامه 
مشکالت  کردن  برطرف  کرد:  تصریح  دهیاران  توسط 
جهت  موانع  حل  و  خانگی  مشاغل  و  تولیدی  های  واحد 
جوامع  سازی  توانمند  و  پایدار  اشتغال  به  دستیابی 
است  هایی  مولفه  مهمترین  از  مرزی   و  روستایی  محلی 
گیرد. قرار  ویژه  توجه  مورد  طرح  این  در  بایستی   که 

سپهری  افزود : تجربه ثابت کرده است برای توسعه اقتصادی 
باید به بخش خصوص نیز ورود پیدا کرد چرا که منابع و 
و  باشند   نمی  مهم  این  جوابگوی  دولتی  بخش  اعتبارات 
ایفا نماید. باید نقش نظارتی و پشتیبانی خویش را   دولت 

وی نیروهای انسانی ، آموزش و کسب مهارت و همچنین منابع 
موجود در منطقه را از فاکتورهای اساسی دراجرای این طرح 
برشمرد و خاطر نشان کرد: هنر شما دهیاران استفاده از نیروی 
انسانی و ظرفیت های موجود در روستا و ارائه آموزشهای 
روستاست. در  پایدار  اشتغال  ایجاد  نهایت  در  و   کاربردی 

وی در ادامه به نحوه و ساختار مدیریتی صندوق های محلی 
 پرداخت و بر ضرورت اجرای دقیق طرح مذکور تاکید نمود.

شهرستان  اقتصادی  معین  نماینده  یوسفی  یوسف 
در  افراد  ترین  توانمند  از  یکی  را  دهیاران  نیز  خواف 
نمود. تاکید  خودباورری  روحیه  تقویت  بر  و  خواند   روستا 

توسعه  های  مدل  بهترین  از  را  محور  مردم  اقتصاد  وی 
و  محور  دولت  اقتصاد  افزود:  و  کرد  عنوان  اقتصادی 
ایجاد  به  قادر  تنهایی  به  به بخش خصوصی  اقتصاد متکی 
ورود  قطعها  بود.  نخواهند  اشتغال  برای  مناسب  بسترهای 
مردم به این بخش و ایجاد صندوق های خرد محلی  می 
پایدارگردد. درآمد  به  منجر  اندک  سرمایه  با  حتی   تواند 

وی اقتصاد مقاومتی را واگذارکردن اقتصاد به دست مردم 
تعریف نمود و گفت: شما دهیاران از تمام ظرفیت ها و مشکالت 
شناسیایی  با  بایستی  مطلع هستید،   بخش خود  و  روستا 
بردارید. قدم  اقتصادی  مشکالت  حل  صدد  در  ها   اولویت 

بیان و  از دهیاران نقطه نظرات خود را  پایان هر کدام  در 
در  توجیهی  جلسات  برگزاری  با  نیز  دهیاران  گردید  مقرر 

مساجد روستا مردم را نسبت به این طرح آگاه نمایند.

استاندار جدید خراسان رضوی در  علیرضا رزم حسینی  
سفرش به شهرستان خواف  در جلسه شورای اداری حضور 
دنبال  اقتصادی  اهداف  بیشتر  این نشست که  در   ، یافت 
اقتصادی شهرستان  توسعه  برای  راهکارایی  ارائه  می شد 
اشاراتی  انقالب  خدمات  به  استاندار  شد.  مطرح  استان  و 
حوزه  در  انقالب  از  بعد  های  دولت  تمام  گفت:  و  داشت 
اقتصاد  درحوزه  اما  دارند  قبولی   قابل  کارنامه  عمرانی  

عملکردشان با موفقیت همراه نبوده است.
وی مشارکت مردم  و ظرفیت بخش خصوصی را از عوامل 

مهم حوزه اشتغال و اقتصاد یاد کرد.
از مرکز  انتظار   ما  تمام توجه  این که  ادامه داد  استاندار 
توسعه  برای  و  است  راهبردی  اشتباه  یک  باشد  تهران  و 
استان همه  ارکان حکومت باید پای  کار باشند. وی گقت 
: نمایندگان مجلس ظرفیت  باالیی دارند و باید ازین توان 

مناسب، با هر سلیقه سیاسی بهره برد.
رزم حسینی همکاری دستگاه قضایی، امنیتی و گارگزاران 
حکومتی را از عوامل بهبود و تسهیل فضای کسب و کار 

دانست.
ترین  و کوچک  است  باشعوری  کاالی  وی گفت: سرمایه 

تهدید آن را فراری  می دهد.

در  که  ثروت  عظیم  ازین حجم  گفت:  خراسان  استاندار  
سنگ آهن سنگان خواف خوابیده ، غفلت شده و از آن به 

درستی بهره گرفته نشده  و از بین رفته است.
خواف  فرمانداری  سرپرست  سپهری  نشست  ادامه  در 
خواهان افزایش اختیارات مدیران شد. سپهری از بانک ها 
خواست از نگاه  سلیقه ای در پرداخت تسهیالت خودداری 

کنند.
از  را  راه   زیرساخت  وجود  عدم  فرمانداری  سرپرست 
ما  های  جاده   : گفت  و  دانست  مهم شهرستان  مشکالت 

کفاف  این حجم بار را ندارند.
دکتر نگهبان هم که به عنوان یکی از اضالع مثلث اقتصادی 

درجلسه حضور داشت: 
کردن  پیاده  برای  خراسان  استاندار  از  باقدردانی  گفت: 
 اضالع مثلث اقتصادی در استان و شهرستان ، تمام  قد از 

این طرح نو ، در مجلس و استان حمایت می کنم.
نماینده خواف رشتخوار مزیت این طرح را مشارکت همه 

دستگاهها به ویژه مردم دانست.
در پایان امامان جمعه اهل سنت و اهل تشییع هم سخنانی 

در باب مزایای این  طرح و حمایت از آن بیان داشتند.

عرب فرماندار رشتخوار در جلسه شورای اداری ضمن تبریک 
والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و هفته مقام زن، با 
گفت:  کشور،  اقتصاد  حوزه  در  آمده  پیش  مشکالت  به  اشاره 
و  باالتریم  استانی  میانگین  از  اشتغالزایی  اعتبارات  جذب  در 
خانگی  مشاغل  اعتبارات  حوزه  در  بیشتری  ایم سهم  توانسته 
و روستایی عشایری جذب نماییم و همچنین در بحث اقتصاد 
مقاومتی، رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره باید نقشه راه 
ما باشد و حضور استانداری با الگوی اقتصاد مقاومتی و شعار 
هر خانواده یک الگوی اقتصادی، نقش اقتصاد مقاومتی را برای 

ما پرنگ تر می کند. 
رشتخوار  شهرستان  در  اقتصاد  امروز  گفت:  ادامه  در  فرماندار 
این  از  مردم  و  است  استوار  دامپروری  و  کشاورزی  پایه  بر 
امرار معاش می کنند و این حوزه همواره مورد توجه   طریق 

مسئولین این شهرستان بوده است و در بحث اقتصاد مقاومتی 
که مقام معظم رهبری آن را سالیان پی در پی بعنوان الگو و 
شعار سال قرار دادند بایستی نسبت به این نعمت سپاس گذار 
باشیم و حضور استاندار جدید خراسان رضوی با رویکرد اقتصاد 
 مقاومتی هم مصداق تکمیل بیانات مقام معظم رهبری می باشد.

فرماندار رشتخوار با اشاره به بحث سرمایه گذاری های انجام شده 
در سطح شهرستان نیز گفت: ظرف دو سال آینده با ریل گذاری 
که در بخش اقتصادی انجام شده، ثمرات آن را خواهیم دید، زیرا 
بهرمندی شهرستان رشتخوار از ۳ مجتمع فوالدی که با پیشرفت 
۸۵ درصدی مجتمع فوالد قائم همراه شده است، امیدواریم به 
زودی و طی سال جدید شاهد بهره برداری این مجتمع فوالدی 
در سطح شهرستان باشیم  لذا رویکرد ما در این شهرستان بر 
تولید ثروت است و اگر این پروژه های مذکور در آینده نزدیک 

راه اندازی گردد مشکالت برطرف خواهد شد.در پایان مسعود 
 اکبری به عنوان معاون عمرانی فرمانداری رشتخوار معرفی شد.

خصوص  در  رشتخوار  خواف  نماینده  نگهبان  دکتر 
 « شرکت  به  پالسری  معدنی  غنی  محدوده   واگذاری 
ابرار ماشین تبریز« از وزیر »  صنعت و معدن وتجارت« 

سوال کرد.
نماینده خواف، رشتخوار گفته چگونه است که منطقه 
سنگان از سال ۸6 بلوکه اعالم شده و سازمان بازرسی  
مردم شهرستان خواف  به  معدنی  محدوده  واگذاری  با 
طی  بدون  خصوصی  شرکت  یک  اما  کرده  مخالفت 
محدوده  یک  مالک  مزایده  برگذاری  و  قانونی  مراحل 

پالسری شود؟!
در جستجوی اینترنتی از این شرکت هم که انجام می 
شود به جز صفحه اول که کلیات شرکت را اعالم کرده 
چیز دیگری دستگیرتان نمی شود و شماره تلفنی هم 
که اعالم کرده وقتی با آن تماس می گیریم خط به یک 
شخص حقیقی واگذار شده و در تماس خبرنگار ما اعالم 
داشت  که ده سال است این خط واگذار شده اما هنوز 
تبریز  ماشین  ابرار  نام شرکت  به  ها  تماس  هم سیل  

صورت می گیرد و امان ما را بریده اند.
این  پرده  پشت  مافیا  و  البی  کدام  نیست  معلوم 

واگذاری ها و حاتم بخشی ها کیست که تمام عوارض 
ناخوشایند معادن نصیب مردم  شهرستان باشد اما یک 
شرکت خصوصی با ترک تشریفات  بتواند مالک یکی از 

بهترین پهنه های پالسری شود ؟!
نخبگان   ، گانه  سه  قوای  مسئوالن  رود  می  انتظار 
شهرستان و فعاالن اجتماعی اقتصادی دراین خصوص 
حساسیت و تحرک بیشتری داشته باشند تا حق مردم 
 محروم این دیار به این راحتی به حلقوم برخی مسئوالن  

بی درد و نجومی بگیران ریخته نشود.

واگذاری غیر قانونی محدوده  پر عیار » به شرکت ابرار ماشین تبریز «
سوال دکتر نگهبان از وزیر صنعت، معدن و تجارت

» از ظرفیت باالی نمایندگان مجلس برای توسعه استان باید بهره برد«

معارفه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و مشاور امور بانوان فرمانداری رشتخوار برگزار شد

استاندار  خراسان رضوی در اولین سفرش به خواف



بررسی مشکالت آب شهرستان در دیدار اعضای 
با مدیرعامل  شورای اسالمی شهرستان خواف 

آب منطقه ای خراسان رضوی صورت گرفت.
عیسی ورزیده رئیس شورای اسالمی شهرستان 
مردم  آب  برداشت  فعلی  روند  ادامه  با  خواف: 
این دیار با فرهنگ غنی چند هزار ساله مجبور 

به ترک خانه و کاشانه خود خواهند شد.
با  خواف  شهرستان  اسالمی  شورای  اعضای 
مهندس  استان  ای  منطقه  آب  عامل  مدیر 
عالیی، معاونین و تعدادی از کارشناسان حوزه 
آب استان دیدار و در مورد مشکالت این حوزه 

گفتگو کردند.
عیسی ورزیده رئیس شورای اسالمی شهرستان 
خواف در این دیدار با ابراز نگرانی مردم منطقه 
در خصوص استفاده از آبهای زیر زمینی گفت:

غیر  برداشت  کشاورزی  و  صنعت  بخش  در   
اصولی آب از سفره های فقیر زیر زمینی منطقه 
باعث نشست زمین و به تبع آن بی رونق شدن 
درآمد  کاهش  و  مردم   دامداری  و  کشاورزی 

ناچیز آنان شده است.
وی افزود: تامین آب صنایع می بایست از مهار 
دیگر  و  خواف  شهرهای  فاضالب  آبها،  روان 

سایر  از  آب  انتقال  همچنین  ها،  شهرستان 
همچنین  و  شده  انجام  شهرستان  به  مناطق 
کشاورزی  های  چاه  کردن  مکانیزه  به  نسبت 
به کمک معادن اقدام شود تا شاهد شکوفایی 
بیشتر در بخش کشاورزی و دامداری ، همگام 
تنها  نه  اینصورت  غیر  در   ، باشیم  صنایع  با 
نابود  منطقه  جان  نیمه  دامداری  و  کشاورزی 
غیرقابل  مشکالت  با  مردم  شرب  آب  بلکه   ،

جبران روبه رو خواهد شد 
ورزیده ادامه داد: امیدواریم  با درایت و پیگیری 
های مجدانه مسئولین محترم کشوری، استانی 
و شهرستانی نسبت به تامین خواسته های به 
حق مردم ،زمینه دلگرمی و امید این مرزبانان 

وطن را فراهم نمائیم. 

با  همزمان  گفت:  خواف  فرمانداری  سرپرست 
در  عمرانی  پروژه   102 جاری  سال  فجر  دهه 

سطح شهرستان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری  شهرستان 
خواف ؛ عبدالرضا سپهری سرپرست فرمانداری 
هزینه  با  پروژه ها  این  داشت:  اظهار  خواف 
از  تومان  میلیون   400 و  میلیارد   27 کرد 
به  منابع  سایر  و  استانی  ملی،  اعتبارات  محل 

بهره برداری رسیده است.
شهر   ۵ در  خانوار   ۳6۳99 اینکه  بیان  با  وی 
این  خدمات  از  شهرستان  روستای   ۸۵ و 
طرح ها که شامل طرح های عمرانی ، صنعتی 
،بهداشتی  ،کشاورزی  ،خدماتی  گردشگری   ،
گفت:  شدند،  بهره مند   ، باشد  می  آموزشی  و 
صاحبان  عنوان  به  مردم  موثر  و  فعال  حضور 

اصلی انقالب از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکه پروژه هایی که در دهه فجر به 
بهره برداری رسید از محل اعتبارات ملی،استانی 

و صندوق توسعه ملی است ، گفت:غبار روبی 
مزار شهدا، دیدار باخانواده شهدا، برگزاری میز 
خدمت، آبرسانی به روستاها ،افتتاح واحد های 
امداد  کمیته  و  بهزیستی  مددجویان  مسکونی 
امام خمینی )ره(  ... از برنامه های دهه فجرسال 

جاری بود.
به حضور گسترده و پرشور ملت  اشاره  با  وی 
ایران در تمامی عرصه های  بصیر و قدرشناس 
انقالب اسالمی افزود: در تمام این حماسه های 
که  اتحادی  و  وحدت  و  مردم  حضور  تاریخی 
داشته اند مهم ترین عامل پیروزی بوده و امروز 
نیز اگر ایران اسالمی به عنوان یک کشور مقتدر 
در دنیا حرفی برای گفتن دارد به واسطه حضور 

و پشتیبانی مردم از والیت است.
جناح  و  قشر  به  متعلق  فجر  دهه  افزود:  وی 
انقالب  و  شهدا  به  ما  همه  نیست،  خاصی 

بدهکاریم.

انقالب  و  عمومی  دادستان  پیگیری  با   ] راضی  حفیظ   [
فوالد  شرکت  مدیر  شهبازی  مهندس  همراهی  و  خواف 
خراسان هفت ماه حقوق معوقه کارگران شرکت کیسون 

پرداخت شد.
شرکت کیسون یکی از پیمانکاران شرکت فوالد خراسان 
دلیل  به  مدتهاست  منطقه صنعتی سنگان خواف که  در 
مشکالت مالی، در پرداخت هایش به مشکل خورده بود؛ 
االسالم مروی مبلغی  و مداوم حجت  قاطعانه  پیگیری  با 
حدود 40 میلیارد ریال از حقوق معوقه کارکنان خود را 

پرداخت کرد.
به  توجهی  قابل  مبلغ  هنوز  پیمانکاری  شرکت  این  البته 
کسبه و بازاریان بدهکار می باشد که این موضوع هم به 

شدت در حال پیگیری است.
دکتر نگهبان نماینده مردم خواف و رشتخوار در جلسات 
با  با کارفرمایان و کارخانه های صنعتی منطقه  متعددی 
تاکید بر پرداخت به موقع حقوق کارگران، از مدیران آنها 
نسبت  پیمانکاران  به  پرداختی  مبالغ  از  قبل  تا  خواست 
داشته  خاطر  اطمینان  کارگران  حقوق  تسویه حساب  به 

باشند.
حجه االسالم مصطفی مروی »دادستان شهرستان خواف« 
هم تاکید و پیگیری ویژه ای درباره حقوق معوقه کارکنان 
معادن داشته و بارها با ورود به مشکالت این حوزه باعث 

احقاق حق کارگران شده است.

اظهار  نو  اندیشه  خبرنگار  با  گفتگو  در  خجسته  مهندس 
داشت: با توجه به اجرای کانال سرپوشیده و هدایت آب های 
سطحی خیابان شهاب به طول 700 متر و نیز تعریض مقطع 
عرضی و اصالح هندسی معبر شهاب و همچنین موافقت و 
تصویب شورای ترافیک طرح آزمایشی دوطرفه شدن خیابان 

شهاب بزودی اجرا خواهد شد.
عبدالرحمن خجسته ادامه داد : پس از نشست مشترک با 
سرگرد حیدری» رئیس پلیس راهور شهرستان« مقرر گردید 
در مدت اجرای طرح آزمایشی مذکور در خصوص جداکننده 
در  توقف خودرو  و  پارک  و وضعیت  برگشت  و  رفت  مسیر 
دو طرف معبر تصمیم الزم اتخاذ گردد. شهردارخجسته در 
سرهنگ  فرمانداری(،  سپهری)سرپرست  مهندس  از  پایان 
حیدری)رئیس  سرگرد  انتظامی(،  زاده)فرمانده  حسینعلی 
پلیس راهور(و سایر اعضای شورای ترافیک و اعضای شورای 
و  کسبه  صبوری  از  همچنین  و  کرده  تشکر  خواف  شهر 

بازاریان خونگرم خیابان شهاب تقدیر کرد.

خواف  شهر  داخل  آسفالت  مسئولیت   
از  واقعا  ؟!  کیست  عهده  به  کمربندی  و 
مسجد  کوچه  تا  قدیم  دادگستری  جلو 
امام شافعی خیلی خراب است. کمربندی 
حسین   آقا  حوض  تا  خودرو  ایران  از  هم 
اند  کرده  نابود  ها  تریلی   !! افتضاحه   واقعا 
جاده ی درون شهری و برون شهری را ! 
حال  به  فکری  و  کنید  ترمیم  را  آسفالت 
این ترافیک سرسام آور و تریلی ها بردارید.
تاسیس  از  سال   7 اینکه  به  توجه  با   
دانشگاه آزاد خواف میگذرد اما هنوز موفق 
به دریافت زمینی جهت تأسیس دانشگاه 
چاره  لطفا  مسئوالن شهرستان  اند،  نشده 
ای بیاندیشید و گرنه این دانشگاه تعطیل  
دیگر  شهری  به  آن  درآمد  و  بودجه  یا  و 

اختصاص خواهد یافت.
 چرا ریاست اداره آب شهرستان پاسخگو 

ی ارباب رجوع نیست؟
و  شهر  شورای  محترم  اعضای  چرا   
متری   ۳0 خیابان  برای  فکری  شهردار 
بر خواف  شهید  تن   72 الحداث   جدید 

نمی دارند، از زمان بازگشایی آن 1۳ سال 
می گذرد

 آقای دکتر نگهبان سالم: قبال فقط شما 
جواب تلفن نمیدادید االن که مسئول دفتر 

شما در تهران نیز جواب تلفن نمی دهد.
سطحی  و  روان  آبهای  مهار  برای  چرا   
منطقه فکری برداشته نمی شود و کال از 

مرز افغانستان خارج می شود
 چرا تخفیف شهریه به دانشجویان ممتاز 

دانشگاه آزاد خواف تعلق نمی گیرد
امکاناتی  هیچ  خواف  آزاد  دانشگاه   
ندارد، هیچ کدام از کارگاه های آن در حد 

هنرستان هم نیست!!
 سالم . من از باال خواف هستم. پزشک 
اینکه  بدون  سده  روستای  بهداشت  مرکز 
 !!! نویسد  می  نسخه  کند  معاینه  را  بیمار 
پزشکان  کار  بر  نظارتی  بهداشت  شبکه 

قراردادی خودش ندارد!!!
سرعت  یک  سالمه  شهر  درخروجی   
گیر خیلی بد ریخته شده که توجیهی هم 
چه  گیر   سرعت  باز  فلکه  نزدیک  ندارد. 
حذفش   لطفاً  شهردار  آقای  داره!  معنایی 

کنید.
 پلیس راه در شب ماشین مرا نگه داشت، 
گفت چراغ جلو شما یکی سوخته هست ، 
پیاده شدم  با دست ضربه زدم روشن شد 
اما منتظر نماند و هفتاد و پنج هزار  تومان 
گواهینامه  برای  منفی  نمره  و سه  جریمه 
ام یادداشت کرد!! جالب است  قبضی که 
صادر کرد محل ثبت  جریمه خیابان امام 
خمینی سنگان ثبت بود در حالی که من 
واقعا   !! بودم  سالمی   – خواف  جاده  در 
راهنمایی و رانندگی که میگن میخواستم 
این  کجاست!  اش  راهنمایی  بخش  بدونم 
چه رفتاریه که یک پلیس در پیش بگیره!!!
مردم  امان  گسیخته  افسار  گرانی  این   
به همدیگر ظلم  مردم  ای  است.  بریده  را 
نکنید اول سال خدا را خوش نمی آید  این 

گرانی ها دریغ از پارسال!
ها  شب  که  چرا  هست  بد  اسراف  اگر   
المپ های رنگی فلکه مزار روشن است . 

هزار المپ چقدر مصرف برق دارد؟
 قیمت پرتقال از مشهد تا خواف هر کیلو 
انصاف  میکند  فرق  تومان  هزار  سه  تا  دو 

کجا رفته ؟!
 در داخل شهر سنگان سرعت گیرهایی 

مثل تپه درست کرده اند آن هم چند تا.
پیاده  آباد  سعد  و  بعثت  های  خیابان   
روهایش به خارزار تبدیل شده ، کودکان 
و بچه های دبستانی از محل عبور وسایل 
بسیار خطرناکه!  تردد می کنند که  نقلیه 
قابل  غیر  اتفاق  تا  لطفا  محترم  شهرداری 
جبرانی نیفتاده فکری به حال آن بردارید. 

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد!!
کبری  خدیجه  مسجد  مجاورت  در   
تعفن  بوی  که  است  گاوداری  یک  )رض( 
هم  و  محل  اهالی  هم  موذی  حشرات  و 
نمازگزارن  را آزار می دهد؛ دامپزشکی و 
جهاد یا هر نهاد دیگری که مسئول است 

رسیدگی کند.
به  ایران خودرو  از   خیابان جدیدی که 

خیابان 72 تن شهید وصل میشه  )معروف 
به خیابان کاشانی( لطف کنید تسطیح و 
ریزی  اگر شن  کنند.  گریدر هموار  با  آنرا 
کم  داخل شهر  ترافیک  بار  از حجم  شود 
می شود و اهالی ساکن آن جا هم رفت و 

آمدشان حل می شود.
شهدا  اندیشه،  های  خیابان  اهالی  ما   
مشکل  مدتهاست  سالمی  شهر  معلم  و 
ترکیدگی مکرر لوله های آب شرب و فشار 
کم آب را شاهد هستیم. ضمنا هیچ گونه 
انشعاب جدیدی هم در این منطقه واگذار 
فاضالب  و  آب  اداره  به  بارها  شود.  نمی 
متاسفانه  اما  ایم  کرده  مراجعه  شهری 
مهندس  است.از  نشده  حل  ما  مشکل 
فرمانداری  محترم  سرپرست  سپهری 
برطرف  را  مشکل  این  داریم  درخواست 

نمایند.
72تن  خیابان  در  آب  فشار  وضعیت   
کنید  باور  است.  بحرانی  بسیار  شهید4 
مشکل  هم  خوردن  آب  برای  حتی  ما 
آبفای  مدیر  با  را  مشکل  این  بارها  داریم. 
شهری» مهندس غالمی « مطرح کردیم، 
اما متاسفانه ایشان هیچ اقدامی انجام نمی 
دهند. امیدواریم شما صدای ما را به گوش 

مسئوالن بلند پایه شهرستان برسانید.
 بعد از 20 سال قرار است بنیاد مسکن 
واگذار  زمین  قطعه  نشتیفان 20  در شهر 
میلیون   ۳۵ را  زمین  هر  قیمت  اما  کند، 
اعالم کرده اند. واقعا این چه تدبیری است 
که باید امالک ملی را با این قیمت گزاف 
روش  این  آیا  کنند؟؟  واگذار  جوانان  به 
جلوگیری  جوانان  مهاجرت  از  مدیریت 

خواهد کرد؟
به  رزداب  روستای  شرب  آب  وضعیت   
این  مردم  ما  است.  رسیده  بحران  مرحله 
برای  انسان  یک  نیاز  ترین  ابتدایی  روستا 

زندگی را هم نداریم. 
 وضعیت جاده جلگه زوزن به روستاهای 
باغ بخشی و کیبر اسفبار است،  مردم زجر 
کشیده ای بارها عزیزانشان را در این مسیر 
کمترین  از  دریغ  ولی  اند  داده  دست  از 

توجهی به خواسته های به حق آنان
رشتخوار  آباد  مهدی  روستای  از   سالم 
ابتدای  های  گیر  سرعت  متاسفانه  هستم 
و  دارند  فاصله  هم  از  خیلی  روستا  جاده 
سرعت  100کیلومتر  باالی  ها  ماشین 
میگیرند، خواهشا مسئولین اداره راهداری 

زحمت رسیدگی به آن را بکشند.
جنگل  شهر  آزادگان  خیابان  وضعیت   

پس از هر بارندگی بسیار نامطلوب است
خیابان  انتهای  در  فاضالب  شدن  رها   
چهره  بر  عالوه  رشتخوار  شهر  پیروزی 
برای  نامطبوع  بوی  ایجاد  باعث  نامناسب 
لطفا  است،  شده  محدوده  دراین  ساکنین 
رسیدگی  شهرداری  در  محترم  مسئولین 

کنند.
های  انداز  دست  ایجاد  به  توجه  با   
متعدد در ورودی اصلی روستای فاردق از 
مسئولین روستا،  دهیار و شوراهای محترم 
ایجاد  مشکل  ورفع  رسیدگی  خواست  در 

شده را داریم .
 مراسم تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان 
برگزار  حالی  در  ورزشی شهرستان خواف 
شد که قهرمانان ملی و نیز برخی از کسانی 
که استحقاق حضور داشتند فراموش شده 

بودند.
انتخابات استانی بشه که ما هیچ وقت   
به  این  را نخواهیم دید و  نماینده مجلس 
ضرر ما شهرستان های کوچک است، این 

چه طرحی بود که مجلس عملی کرد!؟
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  از   
خواف به جهت تالش برای دوطرفه نمودن 
خیابان شهاب بسیار سپاسگزاریم، جمعی 

از کسبه خیابان شهاب
سنگان-گوریاب-معدن  جاده  درختان   
کسی  چه  است!  شدن  خشک  حال  در 

مسئول این درختان است؟
شرکت  و  معادن  برخی  کاری  ساعت   
که  کسی  نیست،  کار  قانون  اساس  بر  ها 
رفت  هم  ساعت   2 میکند،  کار  12ساعت 
نهایتا   ، منزل  و  کار  محل  به  برگشت   و 

چیزی از زندگی نخواهد فهمید.
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10005324226661 ارسال پیامک :

در راستای قدردانی و ارج گذاری به برخورد مناسب 
بیشتر  که  نهادهایی  و  ها  شرکت  ادارات،  کارمندان 
معرفی  صدد  در  نو  اندیشه  دارند  کار  و  سر  مردم  با 
لیاقت تکریم را  ارباب رجوع  از نظر  افرادی است که 

دارا هستند. 
  سهیل حسنی                      رئیس آبفای روستایی رشتخوار 

   اداره امور مالیاتی خواف      عبدالغفار احراری

  عبدالقادر صید محمد خانی   دهیار روستای باغ بخشی

اصله   2۵000 درختکاری  روز  با   همزمان 
نهال با حضور مسئولین و روسای دستگاههای 
اجرایی شهرستان در  سطح شهرستان خواف 
سرپرست  سپهری  عبدالرضا  شد.  غرس 
به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  خواف  فرمانداری 

کرد:  اظهار  سبز  فضای  توسعه  و  درختکاری 
هفته منابع طبیعی یک نام گذاری نمادین است 
تا در راستای حفظ منابع و مواهب طبیعی در 
باشیم.  داشته  اهتمام  پایدار  توسعه  راستای 
دست  به  دست  باید  همه   : کرد  تصریح  وی 

توسعه و فرهنگ سازی منابع  به  و  بدهیم  هم 
طبیعی کمک کنیم، کاشت درختان سازگار با 
وضعیت جوی شهرستان و منطقه و با در نظر 
گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، می توانند 

محیط زیست را لطیف و باطراوت کنند.

جشن روز درختکاری در شهرستان خواف برگزار شد

Drmnegahban@تلگرام  10005324226661تریبـــون مخاطــــــب

برگزیده گان این ماه از نگاه مردمپایش
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پدیده  یک  عاطفی  لحاظ  از  است.اما  معمولی  ای  پدیده  نو،یک  سال  علمی  لحاظ  از 
سر شار از مهر و محبت و مافوق طبیعت است.به طوری که به محض فرا رسیدن سال 
نو،زمستان اسمش را به »بهار«تغییر میدهد و در این بهار است که خیلی از موجودات زنده 

از خواب بیدار میشوند.
جدای از موجودات زنده حتی عواطف هم به خود رنگ و بویی تازه میگیرند تا جایی 
که در پرتو همین عواطف تازه است که خیلی از کینه ها دور ریخته میشوند و جایش را 

به احساسی به نام »مهر و محبت«می دهد.
به خود  بهاری  سبز  رنگ  هم  از سنگ  عاطفی،حتی کوههایی  لحاظ  از  سال  تغییر  در 

میگیرد.آنجا که دل سنگ تغییر می یابد،محال است که دل آدم سبز نشود.
»شکوفه« تنها بهانه خیلی کوچکی است که در بهار بر سر درختان،رویش میکند.شادی 
درختان بیش از شکوفه زدن است.ترس درخت از حسودان است وگرنه در ایام بهار به 

رقص در می آید.ناچار شادی شان را با رویش چند شکوفه نشان میدهد.
نمیشود.کجا چگونه رفتار کند و  بهار،منطق،سرش  از احساس دارد.  »بهار«دلی سرشار 
کجا چگونه باشد،در مرام بهار نیست.او فقط یک چیز از اطرافیانش می خواهد و آن 

اینکه:
در  و چه  و در شادی،چه در غرور  و در هر شرایطی، در گریه  مکانی  و  زمان  هر  در 
تواضع،از هر موجودی، زنده و بی جان،چه حیوان و چه انسان،»لبخند بر لبان«را میخواهد.

لبخند بر لبان انسان جاری میشود،لبخند حیوان از طبیعتش پیداست.
لبخند در موجود بی جان،از رویش گل و گیاه،حتی در دل سنگ،پیداست.

چنین لبخندی به دور از هر گونه غم و غصه و کدورت و کینه و سرشار از »عشق«است.
بهار از لحاظ عاطفی با هیچ فصلی قابل قیاس نیست.

رنگ بهار و بهار رنگارنگ با همه ویژگی یش تقدیم دل پرمهرتان باد...

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
مسعود حکیمان] تیرداد [

برداشت غیر اصولی آب در بخش صنعت و 
کشاورزی نگران کننده است

102 طرح عمرانی  دهه فجر  در خواف به 
بهره برداری رسید

حقوق معوقه کارگران شرکت 
کیسون پرداخت شد

 شهردار خواف

خیابان شهاب دوطرفه شد



تهران:  شهر  است:  زیر  شرح  به  وام  سقف  افزایش 
انفرادی معادل 1000 میلیون ریال و زوجین معادل 
1600 میلیون ریال )هریک از زوجین حداکثر ۸00 
میلیون ریال( شهرهای بزرگ باالی 200 هزار نفر 
جمعیت: انفرادی معادل ۸00 میلیون ریال و زوجین 

زوجین  از  )هریک  ریال  میلیون   1200 معادل 
مناطق شهری:  سایر  ریال(،  میلیون  حداکثر 600 
انفرادی معادل 600 میلیون ریال و زوجین معادل 
1000 میلیون ریال )هریک از زوجین حداکثر ۵00 
میلیون ریال(« ، سقف تسهیالت جدید صرفاً ناظر 

بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر 
زیربنای مفید 100 متر مربع است. امکان تقسیط 
واحدهای  خریداران  برای  تسهیالت  این  بلندمدت 
امکانپذیر  بانک ها  توسط  سال   1۵ تا  شده  ساخته 

wخواهد بود.
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ادب و هنر

نشريه استاني
شهرستان خواف
 شماره بیستم
فروردين 1395
جمادی الثانی 1437
مارس  2016
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نماینده  سوی  از  قاطعانه  اقدامی  در 
خواف و رشتخوار، وزیر راه و شهرسازی 

تذکر گرفت . 
باند دوم خواف به سالمی که کمتر از 
یک سال از بهره برداری آن می گذرد 
و  درست  زیرسازی  در  نقص  علت  به 
سهل انگاری در آسفالت ریزی و هموار 
سازی ، اینک به شیار تبدیل شده است 
شرکت یاشار که مجری این پروژه بوده 
با بی توجهی به ندانم کاری باعث شده  
شوسه  جاده  یک  از  جاده  اکنون  که 
این  تازه  و  شود  بدتر  هم  روستایی 
درحالی است که در الین جدید ، تریلر 
از  آن  کامیون های حمل سنگ  و  ها 
آن تردد نمی کنند و گرنه معلوم نبود 
فعلی،  ایجاد گودال در مسیر  به جای 
چاه ویلی  سر برمی آورد که کامیون و 

بارش را با خود می بلعید.
در تذکر نماینده شهرستان های خواف 
آمده  راه  وزیر  اسالمی  به  رشتخوار  و 
اجرای  بر  دقیق  نظارت  عدم  »دلیل   :
زیر  که  سالمی  خواف  دوم  باند  پروژه 
ساخت و آسفالت آن از بین رفته و پر 
از چاله و گودال شده است چیست ؟«

به  خصوص  همین  در  است  گفتنی 
دلیل عاجل و حاد بودن موضوع دکتر 
نگهبان در تماس تلفنی با مدیر کل راه 
و شهرسازی خراسان خواهان رسیدگی 
حل  برای  همچنین  شد  نقص  رفع  و 
مشکل از استان به همراه مجری پروژه 
حضور  خواف  فرمانداری  محل  در 
زمان   کمترین  در  شد  مقرر  و  یافتند 

نواقص موجود برطرف شود.

مشکالت  خواف   به  نیرو  وزیر  اردکانیان   سفر  در 
حوزه آب صنایع و معادن بررسی شد 

نماینده خواف رشتخوار در مجلس با توجه به بحران 
های حوزه آب در شهرستان عنوان کرد: در خواف 
تامین  برای  زیرزمینی ظرفیت الزم  آب  سفره های 
آب صنایع و معادن را ندارد و یکی از دغدغه های 

جدی مردم مسئله آب است.
ادامه داد: سازمان ّآب منطقه ای آب  دکتر نگهبان 
را  به صورت حجمی می فروشد که این کار خالف 
قانون است و باید راهکاری پیدا کرد که این مشکالت 
ریشه ای حل شود وی گفت:  انتقال آب کشاورزی 
چرا  نیست  تایید  مورد  صنایع  به  خواف  باال  بخش 
و  هست  خواف  باال  در  حاصلخیزی  های  زمین  که 
نباید کشاورزی را به بهانه معدن و صنعت نابود کرد. 
باید  مدیران باال دستی شما در تهران و وزارتخانه  

تدبیر جدی بیندیشند.
می توان از گزینه های پساب شهر خواف ، مشهد و 
شهرستان های اطراف برای معدن در کوتاه مدت ، و 
در دراز مدت انتقال آب از دریای عمان به خراسان 
هم چنان که در دستور کار است به جد پیگیر شود 
درهمین   : داشت  عنوان  مجلس  در  مردم  نماینده 
آب  نهور  و  زول  چاه  روستاهای  معادن  نزدیکی  
هم  بادی  های  نیروگاه  درخصوص   ندارند.  خوردن 
سوء مدیریت  در باال دست و تهران را منشا مشکالت 

حوزه  انرژی باد داشت.

نگهبان سالمی اظهار داشت:
بهترین تونل باد دنیا در خواف است اما سال هاست 
که شرکت هایی آمده اند ۸00 تا 1000 هکتار زمین 
گرفته اند آنرا فریز کرده اند و کاری انجام نمی دهند 
و نه به نیروهای بومی فرصت  سرمایه گذاری داده  
می شود و خود این شرکت ها کاری انجام می دهند.

در حالیکه  یک ظرفیت تولید 1000 مگا وات تعریف 
شده  که با توجه به در همسایگی بودن افغانستان ، 

صادرات برق بهترین بازار هدف خواهد بود .
و درین خصوص سرمایه گذار بخش خصوصی اعالم 
آمادگی کرده که وزارت نیرو باید روند اداری کار را 

تسریع بخشد.

دکتر نگهبان خطاب به وزیرنیروتذکر کتبی دکتر نگهبان به وزیر راه 

پرونده شرکت های متخلف معدنی ورق خورد
از » جعل اسناد« تا» فرار مالیاتی «

آغاز عملیات اجرایی باند دوم جاده سنگان-خواف و تربت حیدریه-رشتخوار

مهندس پور محمدی رئیس اداره نظارت بر راه های استان 

داستان همیشگی معدن وحرف و حدیث های پیرامون آن 
و  حدیث  و  حرف  منشأ  همیشه  معدن  است.  ناشدنی  تمام 

بحث و جدل است 
صدور مجوز ها، واگذاری ها، برداشت ها، مالیات ها، منابع 
و...  تناژ،  اضافه  دولتی،  حقوق   ، طبیعی  و  محیطی  زیست 

موضوعاتی است که همیشه مورد مناقشه بوده است.
مردم این شهرستان  احساس شان این است که آن چه که 
شان  نصیب  خاورمیانه  معدن  بزرگترین  از  است  شان  حق 
نشده و از منافع عظیم  این موهبت خدادادی بهره ای نبرده 

اند.
های  زیرساخت  تخریب  و  فرسایش  ای،  جاده  تلفات 
شهرستان، ایجاد گرد و غبار و ریزگردهای خطرناک، بیماری 
تنفسی، فروافت سطح آب های زیر زمینی ، محو شدن گونه 
های گیاهی ، کوچ ناخواسته ی گونه های جانوری، آلودگی 
های صوتی و تردد حاد و طاقت فرسای روزانه بیش از هزار 
تریلی در مسیر،  عدم به کار گیری بهینه نیروهای مستعد 
و پرتوان شهرستان، و.... از تبعات وجود معدن در اینجاست.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  گزارش  که  بار  این  اما 
شورای اسالمی درتحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در صحن علنی قرائت شده است اعجاب همگان را 

برانگیخته و...
باورش سخت است که یک شرکت ) بله درست خواندید فقط 
یک شرکت معدنی ( ۳۸0 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته  
و عجیب تر آن که این شرکت مبادرت به جعل اسناد دولتی 
به نام بازرسی کل کشور نموده  و توانسته در سال 9۵ با  دو  

فقره سندسازی جعلی از مالیات فرار کند.
گروه   « عنوان  تحت  که   » پارسیان  امیر سنگان  » شرکت 
ثبت  به   1۳۸۵ سال  در  که  پارسیان«  سنگان  امیر  معادن 
رسیده است. در همان زمان سه محدوده به نام های ققنوس 
یک ، ققنوس دو و ققنوس سه ، شروع به فعالیت می کند. 

در اساسنامه این شرکت هم آمده است: انجام کلیه ی فعالیت 
های معدنی ،) اکتشافات، استخراج، بهره برداری، صادارت، 
واردات، خرید و فروش کلیه کاالهای بازرگانی ، فرآوری و...(
یعنی این شرکت دامنه فعالیت های خود را تنها محدود به 
حوزه  معادن و صنایع ندیده  بلکه آن قدر آن را وسیع دیده 

که هر فعالیتی را لحاظ کرده است .
در سال 1۳۸6 این شرکت برای آنکه اسم بومی برای خود 
نام  تغییر  پارسیان«  سنگان  امیر   « به  باشد  کرده  انتخاب 
داده تا بلکه بتواند با حضور کلمه »سنگان« در نام خود به 

مخاطب القا کند که بومی است.
این شرکت متخلف معدنی بهره برداری اش پانزده ساله بوده 
یعنی سال 1400 شمسی قاعدتاً باید پایان کار این شرکت 
پانزده  این  باشد. این شرکت به طور قانونی مجاز بوده  در 
سال یک میلیون تن استخراج کند )که البته ظرفیت اولیه 
۳40/000 تن و ۸00/000 تن و نهایتاً 100/000 تن شده 

است (
معادن  و  صنایع  کمیسیون  توسط  اخیرا  که  گزارشی  در 
مجلس در صحن قرائت شد پرده از تخلفات قانونی برداشته 
شد. عمده ی این تخلفات که منجر به تضییع حقوق مردم 
شده است : عدم تمکین این شرکت به پرداخت حقوق دولتی 

و جعل اسناد توسط اعضای هیات مدیره است. 
براساس همین گزارش این شرکت مازاد استخراج داشته  که 
اداری کشور صلب  رأی دیوان عدالت  به موجب  امر  همین 
صالحیت می شود  که با پیگیری های بهره بردار این رأی در 

شعبه هفتم دیوان عدالت نقض می شود.

برداشت های غیر مجاز بیش از تناژ قانونی و مشخص شده 
، ارائه  آمار و ارقام غیر واقعی  استخراج مواد معدنی ، عدم 
پرداخت حقوق دولتی تخلفات امیر سنگان پارسیان در این 

سال ها بوده است.
پایان  تا  پارسیان   امیر سنگان   بدهی  حقوق دولتی گروه 
سال 92 ) یعنی  ۵ سال پیش( ۳۸0 میلیارد  تومان بوده 
است که ریالی از این حق مسلم پرداخت نشده و دراقدامی 
که خیلی  سوال برانگیز است این شرکت در سال 9۵ اقدام 
بازرسی کل  نامه تحت عنوان » سازمان  به جعل دو فقره  
نامه  شود  می  معلوم   96 اسفند  در  که  نماید  می  کشور« 
زاده  حسن  علی  طاهر  آن  عامل  مدیر  و  بوده   جعلی   ها 

) شخص جاعل( فوت کرده است.
شورای  مجلس  تفحص  و  تحقیق  کمیته  نهایتا  اینکه  تا 

تخلفات  از  پرده  و  کند  می  ورود  موضوع  به  اسالمی 
را  آن  و  دارد  می  بر  معدنی  شرکت  این   گسترده 

درصحن علنی مجلس شورای اسالمی قرائت می کند .
با توجه به همین گزارش، مشخص می شود که بازرسی ها 
و نظارت های دوره ای » بسیار ضعیف« بوده به طوری که 
کارشناسان استانی از محدوده معادن تحت نظارت شان بی 

خبر هستند!
متاسفانه در حالی این گزارش مستند قرائت شده است که 
هنوز هم بدهکاری های این شرکت که مالکین آن خودشان 
هم در شهرستان و هم شهرستان هم جوار مبادرت به ساخت 
و سازهای اشرافی و دم خروسی نموده اند و به ریش مردم 
می خندند که توانسته اند با این حجم از تخلفات  همچنان 

به فعالیت های قانون شکنانه ی خود ادامه دهند.
به نظر می رسد تاخیر بیش ازین، نادیده گرفتن حقوق بیت 
المال ، تعدی به منابع طبیعی و زیست محیطی و جری تر  
شدن برای بلعیدن بیشتر حق مردم است.کمیته ی تحقیق 
به سراغ همه شرکت  و  را گشوده   پرونده  اینک  تفحص  و 
هایی که تاکنون توانسته اند با زیرکی و به لطایف الحیل از 
پرداخت حقوق قانونی  بگریزند خواهد رفت . این یک مشت 

است نمونه ی خروار... فاعتبرویا اوالی االبصار...

نماینده  نگهبان  دکتر  سوی  از  الزم  هماهنگی  و  پیگیری  با 
و  آموزش  اداره  پشتیبانی  معاون  و  مدیر  رشتخوار،  و  خواف 
پرورش شهرستان خواف طی  سفر دو روزه به تهران بازدیدها 
نوسازی مدارس کل  با ریاست و معاونت  و جلسات متعددی 
مدیر  و  ایمیدرو  سازمان  رئیس  و  صمت  وزیر  معاون  کشور، 

عامل شرکت فوالد مبارکه داشتند.
قول  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان  ریاست  مهر  رخشانی 
تخصیص اعتبار برای پروژه های نیمه تمام شهرستان خواف 
برای  اعتبار  تخصیص  از  داد. وی همچنین  برای سال 9۸  را 
سیستم گرمایشی مدارسی که علمک گاز جلوی درب مدرسه 
آموزشی  و  اداری  تجهیزات  اختصاص  و  باشد   شده  نصب 

خبرداد.
دکتر غریب پور رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صمت هم 
با رایزنی های نماینده شهرستان قول مساعدت مالی از طریق 

معادن را به آموزش و پرورش خواف داد.
در نشست دکتر نگهبان و  مدیر و معاون آموزش و پرورش 
فوالد  عامل شرکت  با دکتر عظیمیان مدیر  شهرستان خواف 
توسط  پروژه ی 6 کالسه که  اجرای همزمان 7  قول  مبارکه 
شرکت فوالد سنگان کلنگ زنی شده بود را داد. وی همچنین  
گفت تا پایان سال 9۸ کلیه پروژه های مذکور به بهره برداری 

خواهد رسید.

بر  نظارت  اداره  رئیس  محمدی  پور  مهندس   ] راضی  حفیظ   [
راه های استان از آغاز عملیات اجرایی باند دوم جاده سنگان-

حیدریه-رشتخوار  تربت  و  رشتخوار  سالمی-  نشتیفان-خواف، 
خبر داد.

مهندس پور محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اندیشه 
زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت  طرف  از  هیاتی  گفت:  نو 
حمل و نقل کشور به منطقه عزیمت کرده و تصمیمات الزم در 

خصوص قطعات یاد شده اتخاذ گردید.
رئیس اداره نظارت بر راه های اصلی استان همچنین در خصوص 

مشکالت ایجاد شده در جاده سالمی-خواف هم اظهار داشت:
ارتباطی   احداثی  جاده  کیفیت  با  مسیر   از  مقطعی  فرونشست 

نداشته و علت ایجاد آن مربوط به نشست قنات متروکه مدفون 
محل  شهرستان،  راهداری  اداره  همکاری  با  که  بوده  ای  شده 

آسیب دیده مرمت گردید.
همان گونه که مردم و مسولین شهرستان مطلعند، در محور یاد 
شده ترافیک سنگینی در جریان است که تنها یک الیه آسفالت 
پاسخگوی آن نبوده و با تکمیل الیه دوم آسفالت مشکالت پدید 

آمده مرتفع می گردد.
از  نمایندگانی  با حضور  بازدید میدانی و جلسه متعاقب آن  در 
در  پیمانکار  و  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  مشاور،  کارفرما،  طرف 
خصوص نحوه تکمیل کار و مرمت قسمتهای آسیب دیده تصمیم 

گیری شده و عملیات اجرایی آغاز گردید.

کمیسیون  در  پیاپی  بار  دومین  برای  نگهبان  دکتر  حضور 
تلفیق باعث شد تا خروجی های ملموس و قابل توجهی برای 

شهرستان خواف، رشتخوار داشته باشد 
*کمک به توسعه زیرساخت های سنگان 

* تسریع عملیات چهاربانده شدن سنگان - نشتیفان - خواف  
- رشتخوار- تربت حیدریه  

محور  اجرایی  عملیات  تکمیل  جهت  بودجه  *تخصیص 
مواصالتی رشتخوار- چخماق - فریمان

* تخصیص اعتبارات ویژه آموزش و پرورش 
*تخصیص اعتبارات برای مدارس علوم دینی

حیدریه- تربت  اصلی  های  راه  بهسازی  ی  ویژه  اعتبارات   *
حیدریه- قاین/تربت  کالشور-  نشتیفان-  راهی  سه  خواف/ 

باخرز- تایباد

 - خواف  آهن  راه  سوم  قطعه  احداث  اعتبارجهت  *تخصیص 
به گسترش  ریل  امتداد  که  افغانستان  داخل خاک  در  هرات 

اقتصاد  شهرستان خواف رشتخوار خواهد انجامید. 
* اعتبار ویژه برای مرکز آموزش عالی سالمت خواف ،

از  گناباد   - خواف  محور  بهسازی  و  مطالعه  جهت  *اعتبار 
مهم ترین  دستاوردهای حضور نماینده خواف و رشتخوار در 

کمیسیون تلفیق بوده است.

وام مسکن 100میلیون تومان شد ، افزایش مدت بازپرداخت به 1۵ سال

نه به نیروهای بومی فرصت داده می شود و نه خودشان کاری انجام می دهند

سفر مدیر و معاون آموزش و پرورش خواف به تهران

 دستاوردهای حضور دکتر نگهبان در 
کمیسیون تلفیق

380 میلیارد تومان فرار مالیاتی 
نام  به  دولتی  اسناد  جعل  به  مبادرت 

بازرسی کل کشور
 عدم پرداخت حقوق دولتی

 نظارت بسیار ضعیف کارشناسان صنایع و 
معادن استان بر معادن سنگان

و  صوتی  های  آلودگی  ای،  جاده  تلفات 
محیط زیستی



] حفیظ راضی [ خلیل شیخ در شهر خواف و در 
خانواده ای فرهنگ دوست و اهل موسیقی متولد 

شد.
وی از زمان کودکی مانند اکثر نوازندگان که نوازندگی 
از پدر  را  نواختن دوتار  بود،  در خانواده شان موروثی 
بزرگ و مادر خود به ارث می برد و پدر بزرگش که 
خوانندگان  و  قدما  از سبک  و  داشت  لطیفی  صدای 
با  آشنایی کامل  و  بود  بهره گرفته  دیار خراسان  آن 
موسیقی خراسان داشت و مادر وی هم صوتی خوش 

داشته و خلیل در چنین محیطی پرورش یافت.
خانه پدری ایشان محل رفت و آمد اساتید موسیقی 

بود و تاثیر بسیاری بر خلیل شیخ گذاشت .
غالمحسین  استاد  مرحوم  حضور  با  کاستی  نوارهای 

ارفع در منزل ایشان ضبط شده است
خلیل شیخ برای پر بارتر کردن درک موسیقی خود 
ارتباط بیشتری بااستاد عثمان محمدپرست و مرحوم 
مهمی  و  بزرگ  تأثیر  که  عسگریان  ذوالفقار  استاد 
با موسیقی فولک خراسان و درک آن  او  بر آشنایی 

داشته اند برقرار کرد.
استادان  و  مکاتب  از  بهره بردن  پی  در  همواره  وی 

مختلف بوده است.
وی طی فعالیت هنری خود برای اجرای کنسرت های 
سفرهای  موسیقی  این  شناخت  و  فولکلور  موسیقی 

بسیاری به دیگر مناطق ایران داشته است.
خلیل شیخ برای شناساندن این ساز هنرجویان زیادی 
در دیگر شهرهای ایران آموزش داده است که این امر 
باعث دلگرمی به این نوع موسیقی شده و از چندهزار 
سال پیش این میراث کهن به این دوره رسیده و از 

فراموشی در امان باشد.
ایشان در سال 1۳۸۸ وارد دانشکده هنر شد و مدرک 

کاردانی را با گرایش صنایع دستی را گرفت.
ساز  ساخت  شیخ  خلیل  های  مشغولی  دل  از  یکی 
دوتار بدور از هر گونه بدعت گذاری که باعث از بین 
رفتن اصالت ساز دوتار بوده است و با کیفیت و اصالت 
این  به  اختیار عالقه مندان  را ساخته و در  این ساز 

ساز قرار داده است.
به  خوبی  خدمات  گردشگری  بحث  در  شیخ  خلیل 
با معرفی و شناساندن  منطقه خراسان کرده است و 
و  داخل  از  زیادی  گردشگران  جذب  باعث  خراسان 
خارج از کشور شده است که این خود باعث معرفی 

هرچه بیشترفرهنگ غنی خراسان شده است.
اتریش  موسیقی  دانشگاه  زمستان 1۳97از سوی  در 
بصورت رسمی دعوت شد و در موزه هنرهای وین و 
دانشگاه موسیقی شهر گراتز به اجرا و معرفی موسیقی 
خراسان پرداخت و این باعث شد رئیس خانه هنر وین 
آقای مایکل بیلز و عوامل دانشگاه موسیقی اتریش به 
خواف و خراسان سفر کنند تا این فرهنگ موسیقی را 

از نزدیک احساس کنند.
و  موسیقی  دانشگاه  از سوی  دعوت  به  که  سفر  این 
گروهی  تشکیل  با  بود،  انجام شده  نمایشی  هنرهای 
با شرکت موزیسین هایی از اتریش و ایران در تاریخ 
های 24 ژانویه در موزه volkskunde شهر وین و 26 
نمایشی شهر  ژانویه در دانشگاه موسیقی و هنر های 

گراتس به اجرای برنامه پرداخت.
» دریای صداهای پنهان «

 که نام این پروژه است به اجرای موسیقی درمانی با 
الهام از موسیقی جنوب خراسان پرداخت.

 پژوهش این پروژه دو سال به طول انجامیدکه 

در  شیخ  خلیل  توسط  درمانی  موسیقی  زمینه  در 
منطقه جنوب خراسان انجام شده است.

پژوهشی  هیچگونه  زمینه  این  در  اینکه  به  توجه  با 
انجام نشده بود و به همین جهت منابع بسیار محدود 
موسیقی  تئوری  تامین  جهت  فراوانی  مشکالت  با  و 
توانست  تا  کشید  درازا  به  سال  دو  که  کرد  برخورد 
جنوب  و  خواف  موسیقی  خور  در  توجه  قابل  منبع 

خراسان به دانشگاه موسیقی اتریش ارائه دهد.
این پروژه با همکاری مشترک موزیسین هایی از ایران 

و اتریش انجام شد که در چهار بخش اجرا گردید
دربخش ابتدایی این پروژه باموضوعاتی چون  مراسم 
بهاره دختر عمو، و در بخش دوم  با مقام  عروسی و 
موضوع موسیقی درمانی و با استفاده از مقام اهلل در 
رقص  با  همراه  اشترخجو  مقام  روایت  سوم  بخش 

محلی خواف را به نمایش گذاشت.
در بخش چهارم یک موسیقی آرام با شعری از حضرت 
موالنا اجرا کرده تا فضایی قابل تامل برای شنونده ها 

ایجاد شود
یک  حتی  که  بود  این  پروژه  این  بخش  جالبترین 

فارسی زبان هم در بین شنونده ها نبود و همگی 
ارتباط  موسیقی  این  با  بسیار  و  بودند  اتریشی 

برقرار ساختند
از طرف رادیو وین هم دعوت شده که به اجرا و معرفی 

موسیقی مقامی خواف پرداخت.
دوتار  موسیقی  از  اتریش  مردم  استقبال  جهت  به   

دوباره به رادیو دعوت شده و قطعاتی را اجرا کرد
تاثیر فرهنگ و موسیقی خواف آنچنان بر آنها واضح 
بود،تاجایی که رئیس خانه هنر وین و عوامل دانشگاه 
موسیقی اتریش در ایام نوروز سفری به منطقه خواف 

خواهند داشت.
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      طنین موسیقی مقامی  خواف در اتریش       پشمک الدوله /

، خوب شد معلوم شد که  » گوسفند« که قبال یک  َب.......ع   گوسفند: 
فحش بود االن به یک  » آرزو « تبدیل شده ؛ ما جامعه گوسفندان  از تمامی 
مسئوالن و غیر  مسئوالنی که باعث شدن ما به جایگاه اصلی مان برگردیم تشکر 

می کنیم: َب........ع ع 
 مرغ: بیخود شلوغش نکن: اتفاقا االن دور دورماست نه که قبال تخم مرغ بحث 
روز بود ، خب دیدیم جاهایی کم میاره ما مجبور شدیم که خود ما هم پا به گود 
بگذاریم و دفاع کنیم از تخم مرغ های عزیزی که در حقیقت ما از اونا بیرون 

اومدیم.
االن جوری شده که مهریه ها به جای سکه، مرغ و تخم مرغ شده : 

 گوسفند: جم کن جوجه ! ما االن در حال صادرات وارداتیم . شما چی!  همش 
توی فضای بسته ی مرغداری هستین و بعد از چهل روز شما را یکراست میبرن 

کشتارگاه! 
تازه ما جدیدا سوار هواپیما شدیم! از اون باال نمیدونی چه حسی به من دست 

داده بود! آدما چقدر کوچیک  بودن!
 مرغ: آخه گوسفند جان ما نیاز به هواپیما نداریم . پر پرواز برا چیه؟ خود ما 
پرواز می کنیم ، قیمت ما هم پرواز می کنه، نسل ما یا ما که نسل اوناییم ) همون 

تخم مرغا منظور( اونام پرواز می کنن ، اینو نمی بینی؟!
 گوسفند: نمیخواد قپی  بیای برا من ! ما از قبل برا خودمون کاره ای بودیم و به 
ما می گفتن قرمز و به شما میگن سفید! شماها به زور چاردانه ارزن فوق فوقش 

میشین دو کیلو! ما هر وعده دو کیلو ذرت مکزیکی میخوریم که !
افزای همه  زینت  ما  داریم؟!  و هم عزا حضور   مرغ: پس چرا هم درعروسی 

مجالسیم.  شما خودت گفتی » گوسفند یک فحشه «که !
گوسفند: ما االن در حال راه اندازی یک تشکیالت هستیم که بلکه با کار گروهی 
بتونیم بیشتر ازینا خودمان را باال بکشیم، می خواستم ازت بپرسم کدوم کلمه 

بیشتر به ما میاد! انجمن گوسفندان ؟ جامعه گوسفندان ؟ تشکل گوسفندان؟
 مرغ: چون تعداد شما زیاده به نظرم همون انجمن  گوسفندان بیشتر بهتون 

بیاد.
باال می تونن عضو  به  تا چه سنی  تو که بیشتر تجربه داری   گوسفند: خب 

جامعه گوسفندان باشن.
به  توجه  با  بتونن  کنم  فکر  بقیه  ماهگی   6 تا  نوزاداتون  همون  به جز  مرغ:   

قیمتتون استحقاق عضویت داشته باشن
 گوسفند : آفرین . فکر خوبیه » انجمن گوسفندان زبان بسته.« ...

.....

کلک خیال

] حسن غالمی کریم آباد [ عروس آبادی من  یا همان 
مانند  است ک  ای  فرشته  همچون  .که  روستا  دختر 
نگینی  قیمتی در زندگی می درخشد. امروز در بحبوبه  
طوفان  تجمالت و تشریفاتی که خواسته و نا خواسته 
وارد زندگی  روستایی  او شده  وکمر خانواده ها را زیر 
بار سنگین خود خم کرده است   دست و پنجه نرم می 
کند. مشخص است که او حق زندگی دارد ولی اقتصاد 
رنجور خانواده که توان برطرف کردن خواسته های او 
را ندارد. مشکل آیا کجاست؟ این همه اسباب و اثاثیه  
نمی  واقع  استفاده  آنها هم مورد  از  که شاید خیلی  
نمی  آبادی  را عروس  آن  از  استفاده  .ویا طریق  شود 
داند. آیا دستان پینه بسته و چروکیده  بابای عروس 
آبادی من .توان تامین این را آن هم با این قیمت های 
سر به فلک کشیده دارد؟ و مادری که با هزاران امید 
می خواهد دخترش را به خانه بخت بفرستد  و خود 
را با مخارج باال بدبخت کند تا در چشم و هم چشمی 
از اقوام و همسایه چیزی کم نیاورد. چاره کار چیست؟  
اهالی  خانواده؟  است؟  کسی  غلط  سنت  این  متولی 
محل؟مسولین محلی؟شورای فرهنگ عمومی؟ رسانه 
ها؟و... تا کی باید نظاره کرد و چاره ای نیاندیشید همه 
ما مقصر هستیم از معتمدان محلی تا متولیان رده باال 
و اما تلویزیون  یکی از مقصرین اصلی است.امروز که 

تلویزیون  این رسانه ملی  نام ملی را یدک می کشد 
و هیچ وقت  بصورت واقعی به فرهنگ و آداب و سنن  
زندگی روستایی نپرداخته است  مگر بعضی  اوقات آن 
هم در پیام های بازرگانی  بصورت تمسخر آمیز  و با 
نگاهی » دهاتی« به این فرهنگ اصیل و غنی  حمله 
هیچ  که  اش   تکراری  های  سریال  پخش  با  و  کرده 
کدام رنگ و بوی روستایی ندارد. عروس آبادی من را 
تشویق به شهرنشینی  و فرار از هویت خود کرده است  
در  تواند  فرهنگ عمومی  می  رده دوم شورای  در  و 
مبارزه با این فرهنگ های غلط مصوبات بهتری ارایه 

دهد و فرهنگ ساده  زیستی و جلوگیری از پذیرش  
ها  خانواده  گردن  بر  که  آوری  سام  سر  های  هزینه 
نماید. و سوم خانواده ها  ترویج  را  سنگینی می کند 
غیر  و  گزاف   های  هزینه  از  باید  محلی   متولیان  و 
ضروری جلوگیری کرده  تا به اقتصاد خانواده ها کمک 
کنند  تا انشاءاهلل  شاهد  تعویق ازدواج ها  به دلیل  
سنگینی  مخارج نباشیم   باشد که شاهد احترام به 
خانواده هایی باشیم  که امکان تامین جهزیه سنگین 

را برای عروس آبادی من ندارند.

ای جان من ، ای جان من ، ای جان و ای جانان من 

بازای و در چشمم نشین ، ای مه رخ تابان من 

 عشق تو غوغا کرده است، صد کور بینا کرده است 

بازای و شوری ساز کن ، ای بهترین سلطان من 

عمری شده دیوانه ام ، زندانی این خانه ام

بازای و برقع برگشا، ای حاضر پنهان من 

جانا فراق روی تو ، زار و ملولم کرده است

بازای و بنگر بر من و ، این دیده گریان من 

این سینه یادت می کند ، هردم سراغت می کند 

بازای و از لطف و کرم ، پرنور کن چشمان من 

توسرو بستان منی، شمع شبستان منی 

شیرین تر از جان منی، ای داروی درمان من 

تا کی » جوان « در کوی تو ، حیران وسرگردان شود

بازا که امیدش تویی، ای مرغ خوش الحان من  

/ عبدالرحیم جوان الجی / 

*نواختن دوتار را از پدر بزرگ و مادر خود به ارث 
می برد

به  خوبی  خدمات  گردشگری  بحث  در  *خلیل 
خراسان کرده است

موسیقی  دانشگاه  سوی  139۷از  زمستان  در   *
اتریش بصورت رسمی دعوت شد

* رئیس خانه هنر وین و عوامل دانشگاه موسیقی 
خواهند  سفری  خواف  به  نوروز  ایام  در  اتریش 

داشت.

فعالیت های هنری:
اجرا در جشنواره موسیقی سال 1۳7۸

استانی  نواحی  موسیقی  جشنواره  در  اجرا 
سال1۳۸۵

به دعوت رسمی از دانشگاه تهران و اجرای 
با  و  فردوسی  بزرگداشت  مناسبت  به  موسیقی 

حضور استادشهرام ناظری1۳۸7
خواف  مقامی  موسیقی  جشنواره  در  اجرا 
در  درمانی  موسیقی  پیرامون  مطالبی  ارایه  و 

خراسان/سال 1۳۸7
نقاشی،اجرای  و  موسیقی  پروژه  برگزاری 
خراسان/سال  موسیقی  ریتم  براساس  نقاشی 

1۳۸۸
با  آن  ارتباط  و  موسیقی  پژوهشی  اجرای 

اشعار سعدی/سال 1۳90
در  دوتار  آموزشی  های  کارگاه  اجرای 
شهرهای اراک،اصفهان،تهران،شیراز/سال 1۳92
کنسرت موسیقی محلی ایران/سال 1۳9۵

در  خراسان  موسیقی  پیرامون  ای  مصاحبه 
نشریه شیراز/سال 1۳96

خراسان  مقامی  موسیقی  پیرامون  مصاحبه 
در کتاب فریاد/سال 1۳96

خلیل  چهره  از  برگزیده  تصویر  و  مصاحبه 
عمو  زبان  انگلیسی  المللی  بین  مجله  در  شیخ 

نوروز/سال 1۳97
به  خراسان  موسیقی  معرفی  و  اجرای 
گردشگران ایرانی و خارجی/سال 1۳96 و 1۳97
راه اندازی کارگاه ساخت دوتار/1۳97-1۳۸۵

صنایع  های  نمایشگاه  در  شرکت  و  برپایی 
دستی از سال 1۳90 تا اکنون

دعوت رسمی از سوی نمایندگی 
معادن کشور و اجرای موسیقی خراسان در 

کرمان/1۳97
دعوت رسمی از سوی دانشگاه موسیقی 
اتریش و اجرای در موزه هنر وین و دانشگاه 

موسیقی گراتز

عروس آبادی من                                                                                                                                

هادی رمضانی رئیس هالل احمر خواف:  
های  عملیات  مرکز  گزارش   پی  در 
استان  احمر  هالل  جمعیت  اضطراری 
اینکه  با این جمعیت مبنی بر   )EOC(
چوپانی که به همراه گله گوسفندان در 

ارتفاعات معدن کوه سنبل  بوده است، 
احتماال  و  نیست  پاسخگو  است  مدتی 
در برف و کوالک گرفتار شدند.بالفاصله 
با توجه به مرزی بودن منطقه تیم های 
عملیاتی جمعیت هالل احمر به همراه 

نیروی انتظامی به محل اعزام شدندکه 
را  چوپان  این  شدند  موفق  نهایت  در 
در  جوي  نامناسب  بسیار  شرایط  در 
ارتفاعات معدن کوه سنبل نجات دهند.

نجات چوپان گرفتار شده در ارتفاعات معدن کوه سنبل خواف

 مناظره بین » مرغ و گوسفند« 



ویژه  فاطمی  مادران  و  دختران  همایش 
در  خمینی)ره(  امام  مدرسه  دانش آموزان 
این  شد.  برگزار  رشتخوار  علی اکبری  هیئت 
همایش با برنامه هایی از قبیل مولودی خوانی، 
قرعه کشی  تواشیح،  استندآپ،  کمدی  اجرای 

جایزه  اهدای  و  زهرا  و  فاطمه  اسامی  بین 
همراه بود. سخنرانی مدیر حوزه علمیه الزهرا 
)س( چمن آباد و اهدای جوایز به دانش آموزان 
ممتاز و برگزیدگان مسابقات علمی مدرسه و 
مادران نمونه بسیجی، قرآنی و فعال در زمینه 

این  های  برنامه  دیگر  از  فرهنگی  اقتصادی، 
و  اموزش  همکاری  با  مراسم  بود. این  مراسم 
پرورش شهرستان مربیان طرح بهنام محمدی 
حضرت  حوزه  و  دانش آموزی  بسیج  حوزه 

زهرا)س( برگزار شد.

همایش دختران و مادران فاطمی در رشتخوار برگزار شد

علی محمد اعتباری آخرین بازمانده آسیابانهای نشتیفان در فهرست 
گنجینه های زنده بشری قرار گرفت.

خواف  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
میراث  فهرست  در  مینیاتور«  نگاری  »هنر  ملی  ثبت  با  همزمان 
در  فرهنگی  میراث  عنوان حامل  به  اعتباری  محمد  علی  ناملموس 

فهرست گنجینه های زنده بشری قرار گرفت،
و حامالن  ناملموس  فرهنگی  میراث  ملی  ثبت  کمیته   « در جلسه 
آن« که چهارشنبه یکم اسفند ماه در سازمان میراث فرهنگی کشور 
برای ثبت در  نفر به عنوان حامالن زنده بشری  برگزار شد ، چهار 

فهرست میراث ملی ناملموس انتخاب شدند.
عالوه بر علی محمد اعتباری ، بیژن کامکار، محمود فرشچیان و علی 
اکبر بهاری نیز به عنوان حامالن میراث فرهنگی در فهرست گنجینه 

های زنده بشری قرار گرفتند.

کشور  فارسی  اساتید  انجمن  تقدیر  مورد  رودی  مشهور  پروین  دکتر 
هندوستان قرار گرفت.

وی که استاد ادبیات فارسی است، به پاس خدمات علمی، پژوهشی در سی 
و ششمین سال تاسیس دانشگاه ابوالکالم حیدرآباد هندوستان مورد تکریم 

و قدردانی قرار گرفت.
دکتر پروین مشهور فرزند مرحوم عبداله مشهور رودی شهردار فقید شهر 

خواف بوده که جزو مفاخر منطقه می باشند.

همزمان با سراسر کشور آزمون قرآنی در شهرستان خواف برگزار شد.
مهدوی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد این آزمون 

گفت: 
تعداد1۵0 نفر از شرکت کنندگان در 14رشته حفظ از یک جز الی 
رقابت  به  البالغه  نهج  و  قرآن  مفاهیم  و  و حفظ  تدبر  و  کل  حفظ 

پرداختند.
این آزمون توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خواف با 
همکاری اداره اوقاف وامور خیریه؛   مرکز فنی و حرفه ای شهرستان 

و موسسات قرآنی برگزار گردید.

دیدار حضوری سرهنگ کمالی مسئول سازمان 
بسیج کارمندان سپاه امام رضا )ع( و هیئت 
همراه با  فرماندهان و شورای حوزه مقاومت 
شد. انجام  خواف  شهرستان  ادارات   بسیج 
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
سپهری  عبدالرضا  خواف؛  شهرستان 
حضور  با  نشستی  در  فرمانداری  سرپرست 
امام  سپاه  کارمندان  بسیج  سازمان  مسئول 
مجموعه  با  سپاه  خوب  تعامل  از  )ع(  رضا 
 12۳ وجود  با  افزود:  و  گفت  سخن  ادارات 
با کشور جنگ زده و  کیلومتر مرز مشترک 
نا امن افغانستان،  خوشبختانه ارتش ، سپاه 
کنار  در  تنشی  هیچگونه  بدون  مرزبانی  و 

 یکدیگر از مرزهای کشور محافظت می کنند.
وی امنیت حاصله در منطقه را را گواه این 
افزود:  و  کرد  عنوان  انسجام   و  همپوشانی 
و  مذهبی   ، سیاسی  نظرهای  وجوداختالف 
اما همه ی ما   ، ناپذیر است  انکار  قبیله ای 
به  و  و یکدست هستیم  یکپارچه  اصول،  در 
احترام می گذاریم.  سالیق همه ی گروهها 
خدمت  میز  برگزاری  از  ادامه  در  سپهری 
و  برّآباد  روستای  در  سپاه  همکاری  با 
خبر  مردم  میان  در  خوبش  بسیار  بازخورد 
جهادی،  اردوهای  تدارک  افزود:  و  داد 
توزیع   ، جهیزیه  تهیه   ، زدایی  محرومیت 
کارگاههای  برگزاری   ، حمایتی  های  بسته 

مشترک  های  فعالیت  دیگر  ...از  و  آموزشی 
باشد. می  اجرایی  دستگاهای  با   سپاه 

وی در خاتمه فعالیت های سپاه را در راستای 
اهداف دولت و نظام جمهوری اسالمی بیان 
توسط  شده  انجام  اقدامات  از  و  داشت 
 نیروهای بسیجی در شهرستان تقدیر نمود.

 سرهنگ سید جواد کمالی مسئول سازمان 
بسیج کارمندان سپاه امام رضا )ع( هدف از 
خدا  عرض  را  خواف  شهرستان  به  سفرش 
قوت به کلیه خدمت گذاران این حوزه بیان 
رسانی  خدمت  ما  ی  وظیفه  گفت:  و  کرد 
است. مستضعفین  و  مردم  به  منت   بی 

خدمت  میز  برگزاری  تحسین  ضمن  وی 

این  استمرار  بر  تاکید  و  برآباد  روستای  در 
معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با   ، حرکت 
رهبری که ارائه خدمت به مردم، بزرگترین 
است  امید  گفت:  است،  بسیجی وار  خدمت 
با همان دیدگاه مقام معظم رهبری  بتوانیم 
خدمت رسانی  روستاها  محروم  مردم  به 
اهداف  به  رسیدن  راستای  در  و  نماییم 
کنیم.. تالش  وار  ،بسیجی  نظام   واالی 

آمادگی  کمالی  جواد  سید  پاسدار  سرهنگ 
پایگاه مقاومت بسیج را در پیشبرد  حوزه و 
اهداف سازمانی و کمک به کارآمدی صنعت 
با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در 

بسیج اعالم نمود.

نماز  مراسم  در  مطهری  موالنا  حضرت 
چهلمین  تبریک  ضمن  خواف،  جمعه 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه فجر 
و  مسئولین  تمام  خدمت  اسالمی  انقالب 
ملت  ایران عنوان کرد: در چهل سال پیش 
شعار  با  ایران  مردم  روزهایی،  چنین  در 
»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« که 
خواستار استقالل و نظام اسالمی بودند، به 
رهبری امام راحل قیام نموده و رژیم شاه 
رژیم  مشکالت  جمله  از  کردند.  ساقط  را 
قدرت های  به  متکی  که  بود  این  گذشته 
به  مهمتر،  همه  از  و  بود  بیگانه  و  مادی 
امور  و  الهی  احکامات  متعال،  اهلل  قدرت 
مشکالت  این  که  نداشت  توجهی  معنوی 

باعث نارضایتی مردم شد.
تصریح  خواف  احناف  علمیه  حوزه  مدیر 
کرد: برای این انقالب، همه اقشار مردم اعم 
از شیعه و سنی و حتی ادیان دیگر با اتحاد 
و همدلی قیام کردند تا اینکه این حرکت 
جمهوری  و  رسید  پیروزی  به  مردمی 
اسالمی برقرار شد. انقالب اسالمی در این 
چند سال فراز و نشیب هایی داشته است. 
انقالب اسالمی دستاوردها و پیشرفت های 
پزشکی،  دانش  امنیت،  بحث  در  خوبی 
و  تکنولوژی   هسته ای،  صلح آمیز  انرژی 

علوم دیگر داشته که باعث افتخار است.
را  انقالب  بقای  و  تداوم  مطهری  موالنا 
تبعیض  اتحاد و همبستگی، عدم  در گرو 

دانست  مردم  مختلف  اقشار  به  توجه  و 
بقای  و  انقالب  تداوم  برای  کرد:  تأکید  و 
ضروری  و  الزم  همبستگی  و  اتحاد  آن، 
مردم  مختلف  اقشار  همه  به  باید  است. 
توجه شود، عدالت محوری و عدم تبعیض 
مردم  تا  باشد  مسئوالن  همه  سرلوحه 
انقالب مربوط به قشر  احساس نکنند که 

خاصی است. 
خراسان  سنت  اهل  فقهی  مجمع  ریاست 
و  نظام  و  کشور  سنت،  اهل  مردم  افزود: 
این  برای  و  دارند  دوست  را  خود  رهبر 

و  معلول  جانباز،  شهید،  انقالب  و  کشور 
... هدیه نموده اند که در همین شهرستان 

خواف صد و یک نفر شهید داده ایم.
و  شیعه  فرمودند  راحل  امام  که  همانطور 
حقوق  در  و  برابرند  و  برادر  هم  با  سنی 
اعمال شود که  باید همینطور  مساوی اند، 
خط امام و رهبری همین است و هر کس 
خود را انقالبی می داند باید همین خط و 

روش را اختیار کند.
است  این  ضروری ست  و  مهم  که  آنچه 

گذاشته  احترام  یکدیگر  عقاید  به  که 
رعایت شود.  آزادی کامل مذهبی  و  شود 
چند  در  رهبری  معظم  مقام  خوشبختانه 
ایام فاطمیه به همه  روز گذشته، در آغاز 
سخنوران فرمودند: نباید سخنی زده شود 
شود.  رنجیده  سنت  اهل  برادران  دل  که 
لذا باید یکدیگر را تحمل کنیم و وحدت و 
برادری را حفظ کنیم. از طرفی مسئولین 
نیز  مردم  معیشت  و  اقتصاد  فکر  به  باید 
باشند که خوشبختانه دو روز پیش آقای 
رهبری  معظم  مقام  که  گفت  الریجانی 
بودجه  ساختار  تا  داده اند  ویژه  دستور 

اصالح گردد که انشاءاهلل مفید واقع شود.
مدیریت حوزه علمیه احناف خواف یادآور 
شد: در طی چند روز گذشته، شاهد حضور 
وزیر محترم نیرو، استاندار محترم خراسان 
رزم حسینی،  آقای مهندس  رضوی جناب 
معاونت محترم وزیر راه و معاونت محترم 
وزیر صنعت و معدن در شهرستان خواف 
بودیم که امید است حضور آنها باعث رفع 
معدن  همچنین  و  شهرستان  مشکالت 

سنگ آهن باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خویش خطاب 
به نمازگزاران گفت: شکر و سپاس اهلل را 
در مقابل این باران که رحمت الهی است 
زیاد کنیم  استغفار  و  و دعا  باشیم  داشته 
تا خداوند متعال رحمات و برکات خود را 

سرازیر بگرداند.

مان  آموزشی  نظام  مشکالت  از  صحبت 
است. حافظه محوری، رقابت، عدم نشاط و 
شادابی مدارس، همه و همه تغییر و تحول 
و  آموزش  در  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  را 

پرورش مان جلوه می دهد.
تبدیل  زندگی  مدرسه  به  را  مدرسه  باید   
کرد، مهارت آموزی را بر محفوظات مقدم 
شمرد، از سطح دانش در تدریس کتاب ها 

فراتر رفت. 
سندی پر و پیمان نوشته می شود، طراحان 
و  آموزش  شفابخش  نسخه  را  آن  سند 
می  سند  جامعیت  از  و  دانند  می  پرورش 
تا  گرفته  معلم  های  ویژگی  از  گویند، 
تجهیزات کالس درس و هر آنچه مربوط به 
آموزش و پرورش است را در آن آورده اند. 
را عده ای می گویند و عده ای  این  البته 
دیگر از انتزاعی بودن سند و آرمانگرایی آن 
می گویند. هر چه هست این روزها تغییر 
سند  این  به  نیز  را  کالس  صندلی  جای 

پیوند می زنند. 
برنامه درسی ملی یکی از زیر نظام های این 
سند است. یکی از معدود بخش های سند 
تحول بنیادین که زودتر از سایر بخش های 
کتب  تغییر  و  گردید  اجرایی  فاز  وارد  آن 
درسی را در پی داشت. تغییراتی که خود 
نیز حرف و حدیث های فراوانی را به همراه 
داشت اما هر چه بود برخی دروس و کتاب 
دید.  خود  به  را  توجهی  قابل  تغییرات  ها 
از حافظه  تالیف کتب جدید دوری  مبنای 
فراهم  و  پژوهشگری  به  توجه  محوری، 

کردن محیطی با نشاط در مدرسه بود.

به  دست  خود  بار  این  ها  بچه  بود  قرار 
پژوهش بزنند و در عمل روش پژوهش را 
فرا گیرند، مهارت های فنی و اجتماعی را در 
کارگاه و کالس مدرسه تمرین نمایند و زیر 
فناوری  در  متخصص  که خود  دبیری  نظر 
اطالعات است شیوه صحیح استفاده از این 
مدرسه  در  روزهایی  بیاموزند،  را  فناوری 
و  باشند  و مشق  و درس  کتاب  از  فارغ  را 
حاصل فعالیت ها و دست ساخته هایشان 

را به دوستان و خانواده ها عرضه نمایند...
فراهم  افزاری  سخت  های  ساخت  زیر 
نشد، کارگاهی تجهیز نشد، معلمان مجهز 
بیشتر  آنچه  اما  نشدند  کافی  تخصص  به 
کرد  نیافتنی  دست  را  مقصد  به  رسیدن 
و  آموزش  به  مطرود  و  سنتی  نگاه  تداوم 
نگاهی  همان  بود.  های جدید  کتاب  حتی 
که سعی دارد هر چیز را به مسابقه بکشاند 
فعالیت جدیدی بی  و  با دیدن هر طرح  و 
درنگ زمین بازی آن را طراحی می کند تا 

برنده و بازنده را معرفی نماید.
قرار بود دبستانی ها با معلم خود به کتابخانه 
زیر  را  باغچه  ببینند، خاک  را  موزه  بروند، 
از قفسه ها بیرون  را  ، کتاب ها  ورو کنند 
پرسش  پاسخ  بگیرند چگونه  یاد  و  بیاورند 
اتفاق  بیابند...  را  دارند  ذهن  در  که  هایی 
زیبایی بود. پس این اتفاق زیبا را به مسابقه 
ایرانی،  آوازه  بلند  نام دانشمند  و  گذاشتند 
جابر ابن حیان را بر آن نهادند تا بچه ها در 

پژوهشگری با یکدیگر رقابت کنند.
مولفان  رسیدند  که  اول  متوسطه  به 
عملی  های  فعالیت  به  را  هایی  کتاب 

و  بروز  برای  محیطی  تا  دادند  اختصاص 
ظهور استعدادها و توانایی ها فراهم آورند. 
پیشنهاد روز شاد و عرضه دست سازه های 
بدون  و  بود  آمده  شان  کتاب  در  ها  بچه 
باز  موجود  های  کاستی  تمام  با   اغراق 
اما  زد  می  رقم  برایشان  را  شاد  روزی  هم 
دوباره عده ای برای این روز زیبا هم قوانین 
مسابقه را نوشتند تا اصل عمل را به حاشیه 
ببرند. تا معلم و دانش آموز را درگیر عکس 

و فیلم و سناریو نویسی نمایند. 
به  داوران  مقابل  در  را  دبستان  های  بچه 
خود  که  هایی  پژوهش  از  تا  کردند  صف 
نکرده اند و حاصل کار دیگرانی است به نام 
خود بگویند، جشنواره های پرزرق و برقی 
انداختند  راه  به  دبیرستان  و  دبستان  در 

گو  سخن  طوطی  مانند  را  آموز  دانش  و 
هایی که  انگیزه  از  بگوید  تا  دادند  آموزش 
خود از آن غافل بوده و راه هایی رفته ای 
که دیگران برایش رفته اند و موفقیت ها و 
زحمات  که ظاهرا حاصل  آوردهایی  دست 

اوست.
اندکی درنگ الزم است به کجا می خواهیم 
مدرسه  و  آموزش  از  ما  هدف  برویم، 
مسابقه  پیست  با  را  مدرسه  چرا  چیست؟ 
که  اندکی  درصد  برای  ایم.  گرفته  اشتباه 
برنامه ای  اند چه  نابرابر شده  پیروز رقابت 
داریم و برای اکثریتی که ناکام این بازی اند 
چه فکری کرده ایم. کمی درنگ الزم است، 

در معنای واژه ی تحول تامل کنیم.
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 تداوم و بقای انقالب در گرو اتحاد و همبستگی، عدم تبعیض و توجه به اقشار 
مختلف جامعه است          

 حفیظ اهلل مشهور      ] دبیر [هدف ما از آموزش و مدرسه چیست؟                                                                            

 موالنا مطهری

مدرسه یا پیست مسابقه؟

آسیابان نشتیفانی در فهرست 
گنجینه های زنده بشری

امنیت و آرامش حاصل در شهرستان ، گواه انسجام، تعامل و همپوشانی نیروهای مسلح است

قدردانی دانشگاهی در هند از یک 
استاد خوافی

آزمون قرآنی در شهرستان خواف 
برگزار شد



)بخش  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  ریال  میلیارد   12۵
کشاورزی( در شهرستان خواف پرداخت شد.

جهاد  مدیر  رضوی،  خراسان  مرکز  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
کشاورزی خواف با بیان اینکه این تسهیالت با هدف ایجاد اشتغال و کمک 
به  قالب 176 طرح  در  تسهیالت  این  است، گفت:  بوده  تولید  افزایش  به 
بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت شده که با اجرای این طرح ها ضمن 
 حفظ اشتغال موجود بیش از 200 نفر شغل جدید نیز ایجاد شده است.
رحمان دادپور افزود: اکثر تسهیالت پرداختی در زمینه پرورش دام سبک 
و سنگین با رویکرد اصالح نژاد دام بوده که با همکاری بانک های عامل 

پرداخت شده است.

سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اندیشه 
نو گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت یک باند حفاری غیر مجاز در 
یکی از روستاهای شهرستان خواف؛ موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفته و پس از گشت زنی هدفمند،  4 نفر دستگیر 

شدند.
شده  حفاظت  منطقه  در  باند  این  داشت:  اظهار  خواف  انتظامی  فرمانده 
میراث فرهنگی در حال حفاری بوده که با حضور به موقع ماموران انتظامی 
اعضای 4 نفره این باند دستگیر و تجهیزات آنان توقیف شده و به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
مورد  هر  دیدن  صورت  در  مردم  افزود:  خواف  زاده  حسینعلی  سرهنگ 
عزمی  با  پلیس  باشند  مطمئن  و  گرفته  تماس   110 شماره  با  مشکوکی 
هرگونه  قاطعیت  با  و  نگرفته  نادیده  هم  را  تخلفات  ترین  کوچک  راسخ 

سودجویی و تخلفی را پاسخ خواهد داد.

در پی مطلع شدن  اداره دامپزشکی خواف از  وقوع بیماری ناشناخته در 
دام های روستای شهرک ، اقداماتی توسط این شبکه برای مداوای دام ها 
انجام شد: واکسناسیون دام های روستا علیه بیماری ppr در بهمن ماه ، 
حضور رئیس شبکه به همراه دامپزشکان شبکه جهت بررسی ، تشخیص و 
درمان ، حضور کارشناس مبارزه با بیماری ها از اداره اداره کل دامپزشکی 
کارهای  از  واکسناسیون  انجام  و  توکسمی  آنترو  واکسن  تهیه  خراسان، 

صورت گرفته توسط این شبکه است.
دام ها  برخی  ، در   ppr موارد  برخی  بیماری در  است که  توضیح  به  الزم 

آنتروتوکسمی و نمونه های آزمایشگاهی غالب موارد کوکسید یوز بود.
پیشنهاد  درمان  جهت  زیررا  راهکارهای  دامپزشکی  اداره   متخصصان 

می کند:  تخلیه ی بستر داخل آغل نگهداری  و سوزاندن آن ها/ 
خوراندن داروی آمپرولیوم /

 تزریق داروی کوتیموکسازول به ازای هر ده کیلوگرم یک سی سی به مدت  
سه روز و درمان حمایتی.

به  که  راه  وزیر  معاون   ] شاهقاسی  سعید   [
سفر  رشتخوار  و  خواف  به  نگهبان  دکتر  دعوت 
اعضای  جمعه،  ائمه  گردهمایی  در  بود  کرده 
شوراهای اسالمی و مسئوالن اجرایی شهرستانهای 
زیرساختهای  باید  گفت:  رشتخوار  و  خواف 
متناسب  گذشته  سالهای  در  سنگان  معادن 
یافت. می  توسعه  گذاری  سرمایه  حجم   با 

وی ادامه داد: جاده های منتهی به معادن سنگان 
جوابگوی تردد بسیار وسایل نقلیه به ویژه تریلی و 
کامیونهای حامل بار نیست و معادن فعال در منطقه 
ریلی  نقل  و  حمل  ظرفیت  از  امکان  حد  تا  باید 
 برای جابجایی سنگ آهن استخراجی بهره بگیرند.

حیدریه  تربت  کیلومتری   1۵0 مسیر  گفت:  وی 
نیست  برخوردار  مناسب  وضعیت  از  خواف  به 
جذب  با  باید  که  است  بهسازی  نیازمند  و 
شود. بانده  چهار  ملی  اعتبارات  محل  از   اعتبار 

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیرساختهای 
حمل و نقل کشور اعتبار مورد نیاز برای بهسازی و 
چهار بانده نمودن این جاده را سه هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: مطالعات مرحله نخست این طرح 
 انجام شده و مرحله دوم آن در دست اقدام است.

این  در  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
زیرساخت  مهمترین  امنیت،  گفت:  گردهمایی 
توسعه سرمایه گذاری در هر منطقه است و سرمایه 
گذاری 100 هزار میلیارد ریالی در مجتمع سنگ 
 آهن سنگان نشان دهنده امنیت خوب منطقه است.

گذاری  سرمایه  میزان  افزود:  پور  غریب  خداداد 
هزار   200 به  نزدیک  آینده  در  مجتمع  این  در 
 40 است  قرار  و  یابد  می  افزایش  ریال  میلیارد 
میلیون تن سنگ آهن معادل 2۵ درصد مجموع 
شود. استخراج  منطقه  این  در  کشور   تولید 

وی همچنین از تشکیل کمیته توسعه سنگان با هدف 
بررسی مسائل و مشکالت و موانع سرمایه گذاری این 
 منطقه در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل  هیات  رئیس 
ما  اولویت  افزود:  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
حقوق  رعایت  و  بومی  انسانی  نیروی  اشتغال 
سنگ  مجتمع  تابعه  های  شرکت  کارگران 
صنعتی  واحدهای  و  است  خواف  سنگان  اهن 

کنند. رعایت  را  کارگران  حقوق  باید   فعال 
مسائل  در  گذاران  سرمایه  مشارکت  خواستار  وی 
سنگان  مجتمع  زیرساختهای  توسعه  به  مربوط 
دولتی  حقوق  حفظ  کرد:  تاکید  و  شد  خواف 
دارد. قرار  اقدامات  اولویت  در  مردم  عامه   و 

معاونان وزیر راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت 
در سفر یک روزه به خواف از زیرساختها و معادن 
 فعال مجتمع سنگان این شهرستان بازدید کردند.

اسبادهای  فرهنگی  میراث  مدیرپایگاه 
جنوبی،  رضوی،  خراسان  های  استان 
شمالی و سیستان و بلوچستان از برگزاری 
در  ورنادوک  المللی  بین  مستندنگاری 

آسبادهای خواف خبر داد.

روابط  از  نقل  به  آریا  میراث  گزارش  به 
عمومی اداره کل میرتث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی محمد 
»کمپ  افزود:  خبر  این  اعالم  با  رکنی 
بومی  معماری  مستندنگاری  بین المللی 
فرهنگی  میراث  همکاری  با  ورنادوک  یا 
استان خراسان رضوی و پایگاه آسبادهای 
ایران در نشتیفان، از 10 تا 2۵ اسفندماه 

در حال برگزاری است.«

شرکت   21 شامل  کمپ  »این  افزود:  او 
از  که  است  خارجی  و  داخلی  کننده 
شهرهای مختلف ایران و 4 کشور فنالند، 
ژاپن، تایلند و کامبوج در آن شرکت کرده 

اند.«

او ادامه داد: »نتایج و خروجی مستندنگاری 
جهانی  میراث  ثبت  پرونده  در  کمپ  این 
قرار  استفاده  مورد  یونسکو  در  آسبادها 

خواهد گرفت.«

کرد:  اظهار  ورنادوک  درباره  رکنی 
Verna� بومی  معماری  )»مستندنگاری 

doc( تکنیک طراحی دستی است که در 
آن با استفاده از وسایل ساده مانند مداد، 
جزئیات  کلیه ی  ثبت  برای  جوهر  و  قلم 
چشم  با  که  حدی  )تا  تاریخی  بناهای 
استفاده  است(  مشاهده  قابل  غیر مسلح 

سایه گذاری  از  آن پس  نتیجه  و  می شود، 
ابعادی، طرحی است دقیق از جزییات بنا 
سایر  و  پالن  مقاطع،  کننده  مشخص  که 

مشخصات فنی بنا خواهد بود.«

مستندنگاری  روش  »این  کرد:  تصریح  او 
دقیق،  بسیار  سادگی،  عین  در  که 
از سال1996  است  کاربردی  و  کم هزینه، 
)و  میالدی   200۵ از   جدی  بصورت  و 
برای اولین بار توسط دکتر مارکو ماتیلدا( 
فنالند  کشور  در  بناها  مستندنگاری  برای 
در حال حاضر  و  است  گرفته شده  به کار 
ایکوموس-سیاو  پشتیبانی  و  حمایت  با 
در  ایکوموس  بین المللی  علمی  )کمیته  
رابطه با معماری بومی( در حال گسترش و 
رواج است. در واقع این کمیته با همکاری 
معماری  بین المللی  مستندنگاری  کارگاه 
The international docu� )بومی 
 mentation camp of vernacular
بار  یک  سالیانه  معموالً   )architecture
برگزاری  به  اقدام  مختلف  کشورهای  در 

کنفرانس و کارگاه مربوطه می کند.«

شیوه   این  اشاعه   از  »هدف  افزود:  او  
و دوره های  کارگاه  قالب  مستندنگاری در 
آموزشی و کاری، عالوه بر یادگیری مرحله 
با  آشنایی  مستندنگاری،  کار  مرحله   به 
تخصص شرکت کنندگان و ایجاد ارتباطات 
این  در  بیشتر  فعالیت  برای  بین المللی 
زمینه است. در نهایت حاصل این کارگاه 
آموزشی، طراحی هایی در مقیاس دقیق از 
آنها در نمایشگاه  تاریخی و نمایش  بنایی 

محل مستندنگاری در پایان دوره است.«

او گفت: »مدت زمان دوره  مذکور دو هفته 
بوده که هفته  اول به اندازه گیری دقیق و 
برداشت بنا، و هفته  دوم به طراحی دستی 
و نهایی نمودن طرح ها اختصاص می یابد.«

در  دوره  برگزاری  از  هدف  درباره  رکنی 
گسترده   »گوناگونی  کرد:  اظهار  ایران 
کشور  در  هوایی  و  آب  شرایط  و  اقلیمی 
به  هم  آن  معماری  تا  شده  سبب  ایران 
از  هم  و  رفته  به کار  مصالح  و  مواد  لحاظ 
جهت شیوه  ساخت و اجرا، و حتی رسوم 
و سنت های هر منطقه، از تنوع و اهمیت 
و توجه ویژه ای در دنیا و منطقه برخوردار 
باشد. برگزاری چنین کارگاه هایی در کشور 
که حضور و تعامل متخصصین خارجی و 
داخلی را به همراه دارد می تواند دامنه ی 

را  فرهنگی  و  علمی  تبادالت  و  همفکری  
جهت  در  جلو  به  رو  قدمی  و  گسترده تر 
میراث  و  فرهنگ  معرفی  و  شناخت 

معماری غنی ایرانی در جهان باشد.«

او ادامه داد: »هم چنین آموزش و اشاعه  
روش های مستندنگاری دستی که به دلیل 
متخصصین  می تواند  بودن  هزینه تر  کم 
عالقمند بیشتری را به خود جذب نماید، 
و  کارورزان  آموزش  و  تداوم  صورت  در 
لحاظ  از  می تواند  عالقمند  دانشجویان 
بناهای  اطالعات،  ثبت  و  مستند نگاری 
تاریخی بیشتری را در کشور پوشش داده 
در نهایت به امر حفاظت میراث فرهنگی 

شور کمک نماید.«

آبادی  حفیظ  تیموری  سیما  شاهقاسی[  ]سعید 
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواف شد. 
و 16  مدرک صنایع دستی  آبادی  تیموری حفیظ 
وی  دارد.  ای  حرفه  و  فنی  در  فعالیت  سابقه  سال 

نوجوانان،  فکری  پرورش  مرکز  لقایی«   « از   پس 
» متولی« کتابخانه عمومی، » جباری « اداره بیمه 
پنجمین  بهزیستی،  اداره  مقیمی«   « و   سالمت 
بانوی مسئول شهرستان خواف محسوب می شود.، 

اردی  از  که  پیشین  مدیر  وهابی  از  پس  تیموری 
بهشت 1۳94 مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه 
مزبور  مرکز  سرپرست  داشت  برعهده  را  خواف  ای 

شد.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواف معرفی شد

   ایران در اندیشه
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125 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری خواف 

دستگیری عامالن حفاری غیر مجاز در 
شهرستان خواف

اقدامات اداره دامپزشکی خواف در برابر 
وقوع بیماری ناشناخته در روستای شهرک

زیرساختهای معادن سنگان متناسب با سرمایه گذاری 
 در اقدامی کم سابقه وزارت اقتصاد تصمیم گرفته بانک های توسعه نیافته است

نظامی را دربانک سپه ادغام کند، این پنج بانک عبارتند از بانک 
قوامین، انصار، قرض الحسنه مهر ایرانیان ، بانک حکمت ایرانیان 
این تصمیم در راستای چابک سازی نظام بانکی، خروج نهادهای 

نظامی از اقتصاد و انضباط مالی گرفته شده است.

 به دنبال استعفای پرحاشیه محمد جواد ظریف از پست وزارت 
در   ، مشهد  اصولگرای  نماینده  قدوسی  کریمی  سردار  خارجه، 
مجلس شیرینی پخش کرد. معلوم نیست کریمی قدوس دقیقا از 
کدام بخش استعفای ظریف خوشحال شده  که شعف خود را به 

این صورت علنی کرده است.

با  ، در گفتگو  ایران  بانک مرکزی   عبدالناصر همتی مدیرکل 
شبکه خبر گفت: پیوستن ایران به  FATF قطعا مانع بروز مشکالت 
جدیدی برای کشور خواهد شد و بهتر است ایران به این قانون 
بپیوندد. گفتنی است در دنیا فقط هفت کشور هستند که به این 

قانون ملحق نشده اند.

 به گزارش ایسنا اسفندیار رحیم مشایی از یاران احمدی نزاد 
یکشنبه دوازدهم اسفند با بدرقه احمدی نژاد به زندان بازگشت. 
بازداشت  بقایی  منزل حمید  از  درحال خروج  اسفند96  مشایی 
شد. علت بازداشت وی آتش زدن حکم بقایی جلو سفارت انگلیس 
بود رحیم مشایی رئیس دفتر  سابق احمدی نژاد و رئیس سازمان 

گردشگری آن دوره ، به پنج سال حبس محکوم شده است. 

آذین  استیل  پرسپولیس  سابق  مدیرعامل  هدایتی  حسین   
معروف به عابربانک سیار، این روزها در کش و قوس دادگاه است. 
وی متهم است هزار و پانصد میلیارد تومان وام از » بانک سرمایه« 
از  که  سرمایه  بانک   . است  نکرده  عمل  تعهداتش  به  و  گرفته 
هلدینگ های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان است، در حالی وام 
های هزار میلیاردی به افراد می دهد که موجودی این بانک از 
از آن  اندوخته شده و تاکنون خود معلمان  ایران  جیب معلمان 

بهره ای نبرده اند.

 آیت اهلل مکارم شیرازی در گفتگو با فارس گفت : هیچ عزمی 
باید  . وی گفت  برای اصالح فضای مجازی نیست  در مسئوالن 
کاری کرد که مزایای فضای مجازی بیشتر وآفات آن کم شود و 
گرنه ما منکر این نیستیم که با جمع شدن فضای مجازی بسیاری 

از تجارت ها از بین می رود.

گفت:  روحانی  داماد  زاده  مهدی  شرق  ی  روزنامه  نوشته  به   
روحانی مظلوم ترین رئیس جمهور ایران بوده است. وی گفت: با 
کمی تأمل می توان فهمید که اندک افرادی در دولت حاضرند 
خود را خرج روحانی کنند و اکثرا به فکر دور بعد هستند و آن ها 
در مشکالت جا خالی می دهند تا تیرهای انتقاد به تن روحانی 

بخورد.

در مسیر ثبت جهانی
آسبادهای نشتیفان کانون توجه کمپ بین المللی ورنادوک

معاون وزیر صمت: 

توسعه  زیرساخت  مهمترین  امنیت،   
سرمایه گذاری در هر منطقه است.

 کمیته توسعه سنگان با هدف بررسی 
سرمایه  موانع  و  مشکالت  و  مسائل 
گذاری منطقه سنگان در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت شکل گرفت.

انسانی  نیروی  اشتغال  ما  اولویت   
کارگران شرکت  و رعایت حقوق  بومی 
سنگان  اهن  سنگ  مجتمع  تابعه  های 

خواف است.

معاون وزیر راه وشهرسازی:

معادن سنگان  به  منتهی  های   جاده 
جوابگوی تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه 
بار  حامل  کامیونهای  و  تریلی  ویژه  به 

نیست.



یاد  به  و  باشکوه  مراسمی  در   ] راضی  حفیظ   [
ماندنی که به همت اداره ورزش و جوانان برگزار 
های  رشته  قهرمانان  و  پیشکسوتان  از  شد؛ 

مختلف ورزش خواف تجلیل به عمل آمد.
مدرس  شهید  سالن  در  که  باشکوه  مراسم  این 
برگزار شد، جمعی از مسئولین از جمله: مهندس 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  زارعی)معاون 
سرپرست  سپهری  مهندس   ، رضوی(  خراسان 
فرمانداری خواف، فاروق بای رئیس دفتر نماینده 
اسالمی  شورای  رئیس  ورزیده  خواف،  مردم 
شهرستان، و همچنین جمع کثیری از نخبگان، 
مختلف  های  رشته  قهرمانان  و  پیشکسوتان 

ورزشی حضور داشتند.
شاهرخی ریاست اداره ورزش و جوانان در گفتگو 
بار  نخستین  برای  گفت:  نو  اندیشه  خبرنگار  با 
چنین  این  که  بود  شهرستان  ورزش  تاریخ  در 
همایشی برای تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان 

فضا  محدودیت  جهت  به  و  شد  برگزار  ورزش 
باشیم.  از عزیزان  بسیاری  نتوانستیم در خدمت 
این  بتوانیم  آتی  سالهای  در  که  داریم  امید 
و  کرده  برگزار  وسیعتر  سطحی  در  را  همایش 
قدردان زحمات تمامی زحمتکشان عرصه تربیت 

بدنی باشیم.
الزم به ذکر است که در این همایش به تفکیک 
و  سپیدان  موی  از  تعدادی  از  ورزشی  هیات 
افتخارات هر رشته با اهدای لوح و تندیس تقدیر 

به عمل آمد.

] عبدالحکیم عصار [ فینال مسابقات فوتسال جام فجر نشتیفان 14 اسفند  
با برگزاری بازی ببین تیم های خوراک دام احمد و آرایشی ویکتوریا برگزار 

شد.
این مسابقات باشرکت 12 تیم از نشتیفان اغاز و تیمها ازابتدای دهه مبارک 
فجر به مصاف هم رفتند. در آخرین بازی که قضاوت آن را تیموریان و قیاسی 
برعهده داشتند تیم خوراک دام احمد بابرتری 6 به 1 به مقام اول این دوره از 

مسابقات دست یافت و تیم آرایشی ویکتوریا مقام دوم راکسب نمود.
مراسم اهدای کاپ نیربا حضور ریاست اداره ورزش و جوانان ، مسولین ادارات 

شهرستان و اعضای شورای اسالمی شهر نشتیفان برگزار شد.
دراین مراسم نیز ازسوی مقیاسی مسول کمیته داوران شهرستان تی شرت 

نامی نو به محمود قیاسی داور ارزنده استان اهداگردید. 

شورای  اعضای  جوانان،  و  ورزش  وزیر  معاون  با  نگهبان  دکتر  نشست  در  
و  مشکالت  بیان  به  خواف  و  رشتخوار  انتخابیه  حوزه  شهرداران  و  اسالمی 
کمبودهای حوزه ورزش پرداختند ، در این جلسه و با پیگیری دکتر نگهبان  
تعداد  دو تشک کشتی  و دو پکیج کامل وسایل ورزشی  به شهرستان های 
خواف و رشتخوار و تعداد ۵ تشک تاتامی برای شهرهای  سالمی ،  سنگان ، 
نشتیفان ، قاسم آباد و جنگل اختصاص یافت.اختصاص اعتبار جهت تکمیل 
سالن کشتی خواف و همچنین  استخر رشتخوار مورد توافق گرفت، دکتر 
نگهبان از سفر وزیر ورزش و جوانان  به حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار در 
ابتدای سال 9۸ خبر داد و گفت امیدواریم  در این سفر نیز بخشی از کاستی 

ها و مشکالت ورزش خواف و رشتخوار را برطرف نمائیم.

]نورالدین جنگی [ همایش بزرگ پیاده روی شهرسنگان  با حضور پرشور مردم ورزشدوست این 
دیار برگزار شد.

موالجنگی )رئیس هیات ورزش همگانی سنگان( اظهار داشت: این همایش با همکاری فرمانداری، 
اداره ورزش و جوانان، بخشداری، شهرداری و جمعی از خیرین برگزار شد که جا دارد از تمامی این 

عزیزان قدردانی کنم.
جنگی افزود: حضور پر تعداد اهالی نشان داد که مردم این دیار عاشق ورزش بوده و نیاز است که 
ادامه داد: جوایز  امکانات و فضاهای بیشتری برای ورزش سنگان در نظر گرفته شود. موال جنگی 
ارزنده ای به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء شده و با توجه به استقبال مردم انشاا... هیات ورزش 
همگانی سنگان برنامه های ویژه ای برای آینده ی نزدیک داشته که بزودی از طریق رسانه ها اعالم 

خواهد شد.

مسابقه  دوره  یک  برگزاری  به  اقدام  هیات شطرنج  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به   ] ] حفیظ راضی 
شطرنج ویژه بانوان شهرستان کرد.

این مسابقات که با استقبال خوب عالقه مندان از سراسر شهرستان مواجه شده بود، به روش سوئیسی 
و در ۵ دور برگزار شد.

سعید راضی رئیس هیات شطرنج با ابراز خوشنودی از حضور پرشور بانوان در این مسابقات اظهار 
داشت: این برای اولین بار بود که مسابقات شطرنج خانم ها بصورت آزاد برگزار می شود و قطعا در 

آینده هیات این آمادگی را دارد که مسابقات را در سطح وسیع تری برگزار کند.
رئیس هیات شطرنج افزود: ما در گذشته مسابقاتی با حضور دختران دانش آموز مقاطع مختلف برگزار 
کرده بودیم اما این بار بدون محدودیت سنی و بصورت آزاد این بازی ها انجام شده که با معرفی افراد 

برتر به پایان رسید.
راضی از حمایت های ریاست اداره ورزش و جوانان تشکر کرده و گفت: انشاا... با همکاری جناب 
شاهرخی بزودی یکی از اساتید و قهرمانان شطرنج ایران و جهان را به شهرستان دعوت خواهیم کرد 
تا عالوه بر استفاده از تجربیات وی، یک دوره مسابقه هم با حضور این استادبزرگ شطرنج برگزار 

کنیم.

] رمضانعلی فهمیده [ تیم بانوان پیتزا آیال در بازی فینال اولین دوره لیگ بانوان فوتسال شهرستان 
خواف توانست با نتیجه 6 بر یک بر تیم آزاد بانوان خواف به برتری برسد و بعنوان قهرمانی دست یابد.
در بازی رده بندی نیز  نوجوانان ب خواف توانست با نتیجه 2 بر صفر مقابل تیم حس برتر به پیروزی 
دست یابد و به مقام سوم دست پیدا کند .تیم نوجوانان ب نیز از سوی کمیته اجرایی بعنوان تیم 

اخالق این دوره از مسابقات معرفی شد.
بدین ترتیب تیم های پیتزاآیال - آزاد ب و تیم نوجوانان ب خواف به مقام اول تا سوم دست یافتند.

و نشتیفان حضور  ، سنگان  از شهر های خواف  تیم  بانوان جام فجر 7  فوتسال  لیگ  در مسابقات 
داشتند که از اوایل بهمن ماه هر هفته روزهای یکشنبه و پنج شنبه در سالن شهید اعظمی زیر نظر 
کمیته بانوان هیات فوتبال شهرستان خواف مسابقات خود را شروع کردند که با استقبال بسیار خوب 

بانوان خوافی مخصوصا رده های جوانان و نوجوانان روبرو شد.
سرپرست این مسابقات خانم مجدی مسئول زحمتکش کمیته بانوان هیات فوتبال شهرستان خواف 

بود.

محمود نگهبان سالمی           صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
محمد باعقیده                     رئیس شورای سیاست  گذاری 

رسول بهجتی /  عبدالرحمان شهیدي / عبدالجلیل کریم پور   

  حفیظ  راضی                   اجتماع 
 رسول بهجتي                  بهارستان
 خالد اقبال                       گوناگون  

 رمضانعلی فهمیده            ورزش
   خالد اقبال                     گرافیک 

  عباس ابراهیم باي/  نورالدین جنگي/ جلیل یاربی/معصومه سنجری
/ محمد رمضانی /   روح اهلل  اسالمی مقدم/ سمیه زنگنه/عبدالحکیم عصار / 

سعید شاهقاسی/          خبرنگاران و نویسندگان / 
شمس اهلل نزدیک /     تایپیست 

  شمارگان       5000
  دفتر مرکزي    خواف، خیابان حافظ ابرو، نرسیده به چهار راه فاطمه زهرا )س(
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راه های ارتباط باما 
 SMS      10005324226661

TeleFax       05154226661

 شورای سردبیری

شناسنامه

یادگاری                                          
مراسم تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان و خیرین ورزش شهرستان خواف برگزار شد

مشکالت ورزش خواف و رشتخوار بررسی شدمسابقات فوتسال نشتیفان پایان یافت

www.andishenow.ir
andishenow@yahoo.com ورزش

به گزارش خواف نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خواف،طی 
قرار  تجلیل  مورد  خواف  شهرستان  بانوان  ورزش  اندرکار  دست  بانوان  نفراز   ۳۵ مراسمی 
گرفتند. شاهرخی دراین مراسم ضمن تبریک هفته زن ومقام مادر به شرکت کنندگان،از 
تالش های ایشان دربرگزاری ومساعدت با مسوول ورزش بانوان این اداره درجهت برگزاری 
به مناسبت های مختلف برگزار گردیده بودقدردانی  برنامه های ورزشی درطول سال که 

نمود.

تجلیل از دست اندرکاران ورزش بانوان شهرستان خواف

همایش پیاده روی شهر سنگان برگزار شد

اولین دوره مسابقات شطرنج آزاد بانوان شهرستان خواف برگزار شد

بی خبر نمانید؛ 

ما به شما خبر می دهیم

آدرس الکترونیکي : 

www.andishehnow.ir

andishenow@yahoo.com : ایمیل  

شماره تحریریه :
0۵1۵4226661

    سامانه پیامکي : 
1000۵۳24226661

پیتزا آیال قهرمان لیگ فوتسال بانوان شهرستان خواف شد

اولین عکس از تیم جوانان اتحاد که در سال 1368 به هالل احمر تغییر نام یافت   / ارسالی: عبدالحکیم عصار/

ایستاده از راست / اسماعیل بیت الهی ،احمد روشن ، شورا ، مرحوم هادی محمدی ،عبدالحکیم معتبر ، محمد وطن 
پرست ، محمد فغانی ، فاروق وهابی 

نشسته از راست/ غوث الدین عثمانی ، بشیر احمد موحدی، عبدالرحمان  نوعپرست ،غالم رسول داورپناه، عبدالحمید 
عصار فرزند عبدالقادر
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