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پنجم مهر امسال بود که با تصویب هیئت وزیران،

سیدمحمدرضا هاشمی، فرماندار وقت 

شهرستان مشهد، به سمت استانداری 

سمنان منصوب شد و پس از این انتصاب 

با حکم استاندار وقت خراسان رضوی، سیدحمید 

موسوی به عنوان رسپرست فرمانداری شهرستان 

ز گذشت  کنون نیز پس ا مشهد منصوب شد. ا

۱۰۶روز از رسپرستی موسوی در فرمانداری مشهد 

و با گذشت ۹۲روز از انتصاب یعقوب علی نظری به 

استانداری خراسان رضوی، شهرستان مشهد با 

بیش از ۳/۵میلیون جمعیت و زائران ورودی زیادش 

و البته دیگر مسائلی که این شهرستان با آن ها رو به رو 

است، هنوز فرماندار ندارد.

دراین زمینه، رسپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 

اجتامعی استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با 

شهرآرا با اشاره به حساسیت های کالن شهر مشهد 

گفت: برای انتخاب فردی صالحیت دار به عنوان 

بعاد مختلف  ید ا ر شهرستان مشهد، با ندا فرما

سیاسی، امنیتی و اجتامعی این شهرستان به دقت 

بررسی  شود. ازاین رو انتخاب فرماندار شهرستان 

مشهد کاری زمان بر است.

سیدهادی طباطبایی افزود: درحال بررسی گزینه ها 

هستیم و امیدواریم به زودی فرماندار شهرستان 

مشهد معرفی شود.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی ۳۳شهرستان 

دارد که تاکنون فرمانداران ۱۶شهرستان این استان 

منصوب و معرفی شده اند، ترصیح کرد: فرمانداران 

۱۷شهرستان در خراسان رضوی منصوب نشده اند 

که فرایند انتخابشان تا آخر امسال یا   زودتر به پایان  

می رسد.

طباطبایی ادامه داد: اکنون بسیاری از گزینه ها برای 

فرمانداری شهرستان های مختلف استان مشخص 

شده  اند و فقط اقدامات مربوط به معارفه ها و کارهای 

ادارای باقی مانده است؛ البته فرمانداران تعدادی 

از شهرستان ها نیز در جایگاهشان ابقا خواهند شد.

رسپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتامعی 

خراسان رضوی درباره گزینه های فرمانداری 

شهرستان مشهد گفت: انتصاب فرماندار برای 

شهرستان مشهد کار سختی است؛ ازاین رو منی توان 

اسامی گزینه های تصدی این پست را مطرح کرد.

وی در ادامه درباره شاخصه های اصلی انتخاب 

فرماندار شهرستان مشهد گفت: شهرستان مشهد 

ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و مذهبی دارد؛ در 

همین راستا فرماندار این شهرستان باید در حوزه 

امنیتی، سیاسی، اجتامعی، مسائل مربوط به 

مذاهب و اتباع مسلط باشد.

طباطبایی تأکید کرد: فردی با اعتقاد مذهبی، روحیه 

انقالبی و جهادی و درمیدان بودن و  پاک دستی 

ر  ندا نتخاب فرما ازجمله شاخصه های اصلی ا

شهرستان مشهد و البته دیگر فرمانداران شهرهای 

استان است؛ اگر فردی بومی چنین شاخصه هایی 

داشته باشد، به قطع گزینه ای بهرت است، اما رصف 

بومی بودن شاخصه اصلی نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: استقرار 

خبر

 مدیریت واحد در معادن سنگ آهن خواف 

بسیار مهم است و می تواند زمینه ساز 

تسهیل اقدامات شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری،

یعقوبعلی نظری در دیدار با معاون وزیر 

صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران، ایمیدرو، با اشاره به رضورت استفاده از 

ظرفیت بخش خصوصی در معادن افزود: در 

کنار فعال سازی این ظرفیت، دستگاه حکومتی 

هم برای فعالیت آن زمینه سازی و از آن مراقبت 

می کند؛ بنابراین نیاز است که از ظرفیت های بخش 

خصوصی در حوزه معادن بیشرت استفاده شود.

وی در قالب پیشنهادی گفت: با عنوان مدیریت 

واحد در جغرافیای منطقه معادن سنگان خواف 

می توان نیازهای زیرساختی  منطقه را وسعت 

بخشید و با تعریف پروژه های مکمل، برای تولید 

برق، آب و حتی مسکن نقش آفرینی کرد.

همچنین معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران، ایمیدرو، با اشاره به ظرفیت های برجسته 

استان خراسان رضوی و معادن سنگ آهن خواف 

اظهار کرد: معادن سنگان خواف ظرفیتی دارد که 

با مدیریت واحد، بهرت توسعه می یابد؛ بنابراین 

بنا شد طرح جامعی از نظر استقرار، مواد اولیه و 

زیرساخت برای این منطقه تهیه و برای تصویب به 

استان ارائه شود.

وجیه ا... جعفری افزود: واحدهای مستقر در این 

منطقه ظرفیت های خوبی دارند که می توان در 

قالب آن ها برای اجرای مسئولیت های اجتامعی 

به واسطه هامن مجموعه ها برنامه ریزی کرد.

تعيين تکلیف فرمانداران شهرستان های استان تا پایان امسال

فرماندار مشھد به زودی منصوب می شود

استاندار خراسان رضوی یادآور شد

نیازمندی معادن سنگ آھن به مدیریت واحد

قسمت دوم|«الرجال قوامون عىل النساء؛ مردان 
تکیه گاه و کارگزاران زنان هستند.»

مرد قّوام طلبکار نیست و منت منی گذارد، بلکه 

پرحوصله و بانشاط است و دائم درحال آماده باش.

قوام در حوادث ناگوار صبور و سنگ زیرین آسیاست.

قوام غیور  است، اما بددل و بدگامن نیست. قوام 

درصدد تأمین معاش، امنیت و سامان دهی امور 

خانواده است. او پیوسته برای رسیدگی به نیازهای 

همرس و فرزندانش قیام می کند. پس مرد باش،

مردانه بخند، مردانه ببخش، مردانه گریه کن، مردانه 

حرف بزن، مردانه عشق بورز و نامردی مکن، زیرا 

مرد نامرد نیست و زمین به مرد، سخت محتاج است.

خداوند نفرمود الرجال مسلطون عىل النساء، یعنی 

مردان بر زنان چیره اند؛ ازاین رو، زن مغلوب و مرد 

غالب و قلدر نیست که پنجه در پنجه زن دراندازد.

نیز خداوند نفرمود الرجال سالطین النساء، یعنی 

مردان پادشاهان زنان اند؛ بنابراین زنان رعیت 

مردان نیستند.

همچنین نفرمود الرجال سادة النساء،  یعنی 

مردان، آقایان، مهرتان و بزرگ ترهای زنان هستند؛

بنابراین مرد بزرگ و زن کوچک و حقیر نیست. مرد 

رئیس و زن مرئوس نیست و خانه عرصه سیادت و 

ریاست نیست.

و نیز نفرمود الرجال والة النساء، یعنی مردان والیان 

زنان اند و بر آنان والیت دارند.

. شهید  . یت ا نند آ اسالم شناس بی نظیری ما

«بدون شک      پدری  مرتضی مطهری می فرماید:

که بر فرزند کبیر والیت ندارد، چگونه بر همرس 

کبیر والیت خواهد داشت؟» تازه والیت پدر بر 

صغیر هم مطلق نیست و هامن گونه که وکیل باید 

طبق مصالح موکلش عمل کند، ولی هم باید طبق 

مصالح مولی علیه یعنی فرزندش عمل کند، وگرنه 

والیتش سلب می شود. بد نیست بدانیم که احادیث 

و فتاوی در رشط بودن اذن و اجازه پدر برای ازدواج 

دوشیزه اش یکسان نیستند.

خداوند متعال نفرمود الرجال امراء النساء، یعنی 

مردان امیران و فرماندهان زنان اند؛ ازاین رو، مرد 

امیر و آمر و زن مأمور نیست و خانه پادگان، اداره 

و حرامرسا نیست و مرد جبار و زن مجبور نیست.

نیز نفرمود الرجال قادة النساء، یعنی مردان 

پیشوایان زنان هستند؛ پس خانه عرصه قیادت 

نیست، بلکه فرصتی است برای قوامیت.

ضمنا نفرمود الرجال قوامون عىل ازواجهم، یعنی 

مردان کارگزاران همرسانشان هستند؛ این یعنی 

اینکه آیه محدود به همرس و خانواده نشده است.

ازاین رو، این مدل افزون بر خانواده شامل جامعه 

نیز می شود.

کارکرد و خروجی قوامیت، قوام و تعادل است:«و 

الذین إذا أنفقوا مل یرسفوا و مل یقرتوا و کان بین 

ذلک قواما.»

ازاین رو، می گوییم قوام نه خسیس و بخیل است 

و نه ارساف و ولخرجی می کند.

«بالرجال تحیی النساء» هامن گونه که باران،

زمین خشک و مرده را زنده می کند، باران عواطف 

مردان، زنان را زنده و شاداب می کند.

یادداشت  

سیدمهدی واعظ موسوی
مشاور خانواده

آیات خانواده در قرآن

 بررسی جایگاه راهبردی مشهد به عنوان دومین شهر کشور.

 در میزبانی از دفترهای نمایندگی دیپلماتیک کشورها.
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۵و۶ محله

ورود به سامانه   یا 
اپلیکیشن بانکی 

ثبت بانک صادرکننده و شناسه ۱۶رقمی  
در صفحه  « ثبت چک صیادی»  

احراز هویت و ثبت مشخصات 
کارت بانکی صادرکننده چک

مشاهده ثبت مشخصات

 کارت بانکی و تأیيد  احرازهویت

 ثبت مشخصات  ثبت چک صیادی

کارت بانکی

 ثبت  مندرجات چک 

شامل مبلغ و تاريخ و 

دريافت کننده های حقیقی

 مشاهده مشخصات کامل چک 

صادرشده و انتخاب  گزينه ثبت و تأیيد 
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