
رونمایی از سامانه 
اطالع رسانی 

معین های اقتصادی

 توسعه 4500 متر 
مسیر دوچرخه در 
مشهد تا پایان آبان

ضرورت تشکیل 
 مدیریت واحد
دهه آخر صفر

مقاومت گاهی که 
می تواند موزه عبرت 

شود

پیکر کهن سال ترین 
روزنامه نگار ایران در 

خاک آرام گرفت

عضو هیئت علمی علوم 
پزشکی مشهد در جمع 
دانشمندان یک درصد 

پراستناد برتر

آغاز عملیات اجرایی 
احداث خط دوم مسیر 
سنگان ، تربت حیدریه

 استاندار:معینی که توانایی 
ادامه کار نداشته باشد، جایگزین 

خواهد شد

معاون حمل و نقل شهرداری 
مشهد خبر داد:

در جلسه مجمع مشورتی 
خراسان رضوی مطرح شد:

اخبار 

فرهنگی 

انتصاب سرپرســت امور 
سینمایی حوزه هنری استان
عبدالهــی- "حیــدر مــرادی" مدیــر امــور 

سینمایی حوزه هنری استان کردستان، 
با حفظ ســمت به عنوان سرپرســت امور 
ســینمایی حوزه هنری خراسان رضوی 

منصوب شد. 
به گزارش »خراســان رضوی«، حدود دو 
ماه قبل بود که "حسن کریمی" به دالیل 
شخصی از مدیریت امور سینمایی حوزه 
هنری خراسان رضوی و مدیریت پردیس 
سینمایی هویزه استعفا کرد. پس از این 
کناره گیــری، حاال بــا ابــاغ مدیرعامل 
موسسه بهمن سبز وابسته به حوزه هنری 
کشــور،  "حیــدر مــرادی" عهــده دار این 
مســئولیت در حوزه هنری اســتان شد. 
شــایان ذکــر اســت ســینماهای هویزه، 
آفریقا و قدس در مشــهد و ســینما بهمن 
ســبزوار، چهار ســینمای تحت مدیریت 
حوزه هنری در خراسان رضوی است که 
مســئولیت اداره امور آن  به حیدر مرادی 

سپرده شده است.

اعزام 1200 مبلغ خارجی از 
مشهد به پیاده روی اربعین

1200 نفــر از طــاب مجتمع آموزشــی 
العالمیــه  جامعة المصطفــی)ص( 
در مشــهد بــه عنــوان مبلــغ، بــه مراســم 
پیاده روی اربعین اعزام شدند.  به گزارش 
ایرنا، مدیــر ارتباطــات و امور بیــن الملل 
نمایندگــی خراســان مجتمع آموزشــی 
جامعة المصطفی)ص( در مشهد، گفت: 
این طــاب اعزامی از ۳0 ملیــت به پیاده 
روی اربعین حسینی اعزام شدند که۳2۸ 
نفر از مبلغان اعزامی، از بانوان هســتند. 
هادی هاشمی افزود: یک گروه از کاروان 
اعزامی، روز سه شنبه و گروه دوم، بامداد 
چهارشنبه از ایستگاه راه آهن مشهد بدرقه 
شدند. امســال، 2200 نفر از کارکنان و 
طاب جامعةالمصطفی )ص( در مشهد 
برای اعزام به راهپیمایی اربعین ثبت نام 
کردند که بــه دلیل محدودیــت ظرفیت، 
1200 نفر در قالــب کاروان و هزار نفر به 

صورت انفرادی، عازم شدند.

 معاون هماهنگی و مدیریت
 امور زائران استانداری خبرداد:

 معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی
 خراسان رضوی :

 ثبت نام 200 هزار نفر از استان 
در سامانه سماح

 روزانه 5 کودک  آزاری 
در خراسان رضوی گزارش می شود

5

قصه  پر غصه 
بیمارستان درگز  

 صفحه۳

 صفحه ۱

 صفحه4

 صفحه5

 صفحه4

 صفحه4

 صفحه۷

4

5

اهالی »سجادیه« با سی و چهارمین  
 »تریبون محله«  خراسان رضوی

 از مشکالت شان می گویند

ظرفیت 15هزار میلیاردی گردشگری استان
 صفحه۳

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی خراسان رضوی خبرداد:

توسعه و پیشرفت 
علمی، راهبرد مهم 
آستان قدس رضوی 

حجت االسالم و المسلمین مروی 
در افتتاحیه کنگره جهانی قلب:

 صفحه۲  صفحه4

حضور 700 متخصص و جراح قلب و 
عروق از 1۸ کشور جهان در مشهد

رنا
: ای

س
عک
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در بازدید معاون برنامه ریزی شهردار از بنیاد کودک مطرح شد:

انتخاب منطقه 5 مشهد به عنوان پایلوت »شهر دوستدار کودک«
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشــهد گفــت: از آن جــا کــه فضاهــای شــهری از 
اســتانداردهای الزم در تعامل با کــودکان برخوردار 
نیســت و فضــای مناســب بــرای فعالیــت اجتماعی 
کودکان وجود ندارد »طرح شهر دوستدار کودک« تهیه 
شده است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری 
مشهد، شهریار آل شیخ در بازدید از بنیاد کودک مشهد 
که به مناسبت روز جهانی کودک صورت گرفت، اظهار 

کرد: شهر دوستدار کودک، دوستدار زنان، دوستدار 
معلوالن و شــهر پیاده محــور در قالب طرح "مشــهد، 
شــهری برای همه" گنجانده شــده اســت و بر همین 
اســاس منطقه 5 به عنوان یکی از مناطــق محروم به 
عنوان پایلوت اجرای "شهر دوستدار کودک" انتخاب 
شده است. وی توسعه فضای کتابخانه ای را در مشهد 
ضروری دانست و افزود: از توسعه فضای کتابخانه  ای 

در مشهد حمایت می کنیم.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان 
یک درصد پراستناد برتر

»دکتــر محمــد جــواد نجــف زاده«، عضــو هیئــت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، در فهرست 
دانشــمندان یک درصد پراســتناد برتر ESI  ســال 
201۹ قرار گرفت. به گزارش وبدا، براساس جدید 

   ESI ترین گزارش از پایگاه شاخص های بنیادین علم
دکتر محمد جواد نجف زاده، دانشیار قارچ شناسی 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در فهرست 

یک درصد پراستناد سال 201۹ قرار گرفت . 

 دردسرهای
  اراضی رها شده
  معتادان متجاهر

وکبوتربازها



حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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اهالی »سجادیه« باسی و چهارمین »تریبون محله« خراسان رضوی از مهم ترین مشکالت شان می گویند

دردسرهای اراضی رهاشده، معتادان متجاهر و کبوتربازها
گزارش: فرزانه غروبی | عکس: میثم دهقانی

»سجــادیه« از جمله محله های قدیمی و کهن مشهد با قدمتی 350 ساله است و وجه تسمیه این محله، به  حسینیه  قدیمی و فعاِل »امام سجاد)ع(« در آن و البته عشق و ارادت 
و عالقه اهالی به امام چهارم ما شیعیان، حضرت سجاد)ع( برمی گردد. این محله که در ناحیه یک منطقه 5 شهرداری مشهد واقع شده، از شمال به بولوار میرزاکوچک خان، 
از شرق به خیابان اسماعیل پور طرقی، از جنوب به راه آهن و از غرب به بولوار امت محدود می شود. از زمان های گذشته،به دلیل وجود  اراضی ارزان قیمت و امالک قولنامه ای 
در محله سجادیه ،  مهاجران و روستانشیناِن اطراف مشهد، این محله را برای سکونت انتخاب می کردند و بافت جمعیتی کنونی محله هم، نشان دهنده همین تنوع قومی 
است که این موضوع خوبی ها و دردسرهای خاص خود  را به دنبال داشته است. سی و چهارمین تریبون محله خراسان رضوی، به گشت و گذار و هم صحبتی با مردِم ساده 
و صمیمی سجادیه، به همراه معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه5مشهد، اختصاص دارد. سجادیه، محله ای با مشکالت جدی و نیازمند توجه ویــژه است که یکی از 

ابتدایی ترین مسائل اش، همین تشابه اسمی با محله سجادیه قاسم آباد، واقع در منطقه 12 است که باید برای این موضوع فکری کرد.

زنده باد یــاد و نام شهدای سجادیه
در طول هشت سال دفاع مقدس، شش شــهید گلگون کفن از محله سجادیه پرکشیدند؛ 
شهید »غدیر عرفانیان«، شهید »محمدولی سفیدی«، شهید »سلمان حسین زاده«، شهید 
»سیدرضا صاحب دادی«، شهید »اکبر جعفرنژاد« و شهید »ابراهیم موروثی«. یاد و نامشان 

گرامی و راهشان پررهرو باد.

کوره آجرپزی سجادیه؛ یک اثر کهِن ثبت شده

اگر در محله سجادیه، به سمت میدان اصلی میرزا کوچک خان حرکت کنید، 
آرام آرام بنایــی مناره ماننــد با نمــای آجری ســاده از البه الی ســاختما ن ها و 
درختان، نظرتان را جلب می کند. قدمت این مناره که درواقع دودکش یک 
کوره آجرپزی قدیمی اســت، بــه دوره پهلوی اول یعنی حدود 70ســال قبل 
برمی گردد؛ یک دودکِش بلندباال که ســیاهی و دوده های به جا مانده بر آن، 
حکایت از خشت های بسیاری دارد که در دلش، پخته و گداخته شده اند. این 
کوره آجرپزی که جزو بناهای تاریخی مشهد محسوب می شود، در بهمن 81 

با شماره 747۶ به عنوان یک اثر ملی، به ثبت رسیده  است.

باغ خمسه و دیگر اراضی رها شده 
عامل حضور معتادان متجاهر 

سرقت و ناامنی
خانــم »ســروراز« از ســاکنان قدیمــی ســجادیه که 
خــود و خانــواده اش، چندین نســل، در ایــن محله 
زندگــی کرده اند و هــم اکنــون از اعضای شــورای 
اجتماعی محله اســت، جزو اولین نفراتی است که 
با تریبون محله هم صحبت می شود و می گوید: »در 
این محله، زمین های خالی رها شــده زیاد اســت و 

چون هرکدام مالک خصوصی دارند، نمی شــود برای ســامان دهی آن ها کاری انجــام داد. منتها 
همین زمین ها،  محـل تجمع موادفروشان و معتادان شده و به ناامنی محله دامن زده. یک نمونه از 
این فضاها، »باغ خمسه« اســت که تبدیل به معضلی جدی برای اهالی محله سجادیه شده؛ جوری 
که خانواده ها به خاطــر ترس و هراس از مصرف کنندگان موادمخدر که در این باغ و درســت جلوی 
چشم همه، مواد می فروشند و مصرف می کنند، خودشان در گرما و سرما، فرزندانشان را به مدرسه 
می برند و برمی گرداننــد. چرا شــهرداری منطقه یا پلیس، یک بار برای همیشــه، فکــری برای این 
باغ و دیگر اراضی رهــــا شده محله نمی کنند تا خیال ما راحت شــود؟« خانم »رشیدی« از ساکنان 
قدیمی سجادیه هم، به کمرنگ بودن امنیت در این محله اشاره می کند و ادامه می دهد: »امنیت در 
محله سجادیه ضعیف است؛ از سرقت بگیر تا رفت و آمد همیشگِی زباله گــــردها، همه این ها باعث 
آزار ماست.« خانم »بیگی« هم با تایید حرف های همســایه اش می گوید: »گشت و نظارت پلیس در 
سجادیه خیلی کم است و زمینه های فساد و خالف، زیــاد شده است. ما همیشه نگران فرزندانمان 
هســتیم و از ترس این که در دام این افراد نیفتند، نمی توانیم یک لحظه تنهایشــان بگذاریم یا مثال 

حتی اجازه دهیم به تنهایی برای خرید به سوپر محل بروند!«

    مهنــدس »کاظــم یزدان مهر« معــاون فنــی و اجرایی شــهرداری منطقه5 مشــهد که 
تریبون محلــه را در ســجادیه همراهــی می کند، در پاســخ به گالیــه اهالی محلــه درباره 
باغ خمسه می گوید: »قرار است درباره شرایط نامناسب باغ خمسه که مشکل بسیاری از 
اهالی محله است، با حضور و همراهی مردم با مالک باغ صحبت کنیم و به یک جمع بندی 
برسیم تا یا برای باغ نگهبان بگذارند یا برای ورودی و دیوارهای باغ چفت و بست محکمی 
در نظر بگیرند تا مانع رفت و آمد معتادان و موادفروشــان و ایجاد ناامنی و آزار و مزاحمت 

برای اهالی شود.«

    سرهنگ »عباس صارمی« فرمانده انتظامی مشهد مقدس هم در گفت وگویی تلفنی، 
درباره حضور علنی موادفروشــان و معتادان و فعالیت ســارقان در ســجادیه، به خصوص 
باغ خمسه می گوید: »همه تالش نیروی انتظامی این است که با کمک خوِد مردم و رسانه 
ها و همراهی دیگر ســازمان های اجتماعــی، دغدغه و نگرانی های مــردم را برطرف کند 
و با نظارت جــدی و اجرای طرح های انتظامــی و ارتقای امنیت اجتماعــی، با متخلفان و 
هنجارشــکنان برخورد و مقابلــه کند. دغدغه مردم محله ســجادیه، دغدغه مــا در نیروی 
انتظامی هم هست و برقراری امنیت در این محله، به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. منتها موفقیت ماموریت های نیروی انتظامی، تا حد زیادی مستلزم همکاری مردم 
است و انتظار داریم که مردم سجادیه هم همکاری داشته باشــند. لذا از ساکنان و کسبه 
شــریف ســجادیه می خواهم هرگونه اخبار و اطالعــات درباره خرید و فروش و اســتعمال 
موادمخـدر، وجود خانه های فساد و ناهنجاری های انبارهای ضایعات را اعالم کنند تا با 
تیم و طرح ویژه، در خدمت شان باشیم. تاکنون، جمع آوری، پاک سازی و پلمب خانه های 
فساد و انبارهای ضایعاتی، دستگیری سارقان و مالخران اموال مسروقه و توقیف وسایل 
نقلیه ای که مزاحم نوامیس مردم بودند، در ســجادیه انجام شــده و حتما طرح برخورد با 

معتادان متجاهر محله هم، اجرا خواهد شد.«

با مزاحمت کبوتربازان محــله 
چه کنیم؟

از دیگر گالیــه های رایج در میان اهالی سجادیه، وجود 
تعداد زیادی کبوترباز در محله اســت کــه موجب آزار و 

اذیت مردم و مزاحمت برای همسایه هاست.

شیب نامناسب جوی ها
»مرتضوی« که سال هاست در سجادیه زندگی می کند، 
می گوید: »جوی های خیابان کاشف20 شیب مناسبی 
ندارند، همیشه آب های جاری، به جای این که به کانال 
فاضالب هدایت شود، در جوی ها می ماند و می گندد و 

بوی بسیار بدی در محله منتشر می شود.«

یک سرعت گیِر روی اعصاب! 
ــالم والمسلمین »قاسمی« امــام جماعت  حجت االس
مسجد محله، با اشاره به سرعت گیر خیابان میرزا کوچک 
خان، می گوید: »این سرعت گیر قبال یک دوربرگردان 
عقب تر بود، ولی االن در جایی قرار گرفته که خودروها 
را مجبور به ترمز در اوج سرعت می کند و همین موضوع، 
باعث می شــود خانه های 
این حوالی، مدام به لرزه 
بــاورتــان  شاید  و  بیفتد 
امــا ساختمان ها  نشود 
تــرک برداشته. ما واقعا 
فکر می کنیم جای 
ایــن سرعت گیر، 
ــب  ــ ــ ــاس ــ ــ ــن ــ ــ م

نیست.«

از وقتی چاِه خیابان ریزش کرد و پر شد، چاهی برای جمع آوری 
آب های سطحی نداریـــم 

خانم »نوری« از دیگر ســاکنان محله، به چاه پر شــده خیابان اشــاره می کند و می گوید: »پاییز و 
زمستان ســال گذشــته که بارندگی ها خیلی شــدید بود، این چاه پر شــد و ریزش کرد و شرایط 
خطرناکی به وجود آمد و دردسرهای زیــادی ایجاد کرد و سرانجام توسط شهرداری پر شد. از آن 
روز قرار بود چاه دیگری برای جمع آوری آب های جارِی محله حفر شود که تا امروز این کار انجام 
نشده و این خیابان اکنون چاهی برای جمع آوری آب های سطحی و جاری ندارد و با توجه به شروع 

فصل سرما و بارندگی، الزم  است شهرداری منطقه به این موضوع توجه کند.«

چرا هیچ اتوبوسی، ما را از سجــادیه به حرم مطهر نمی برد؟
»حسینی« که بیش از 30 سال است ساکن سجادیه است،  می گوید: »قبال اتوبوسی از این خیابان 
به مقصد حرم مطهررضوی می رفت که چند سالی است برداشته شده و رفت و آمد به حرم مطهر 
برای زیارت، برای همه  اهالی، به خصوص سالمندان سخت شده است. از اتوبوسرانی خواهش 

می کنیم یک خط ویژه به این مسیر اختصاص دهد.«

 خودمان محله را تمیز می کنیم 
و از یک جوی، 16 کیسه زباله و لجن جمع کردیم!

»امیــری« یکــی دیگــر از اهالی اســت کــه وقتی 
متوجه می شود برای شنیدن و انعکاس و پیگیری 
مشکالت محــله این جا هستیم، می گوید: »جمع 
آوری زباله های ایــن محله، اصــال منظم و خوب 
نیست. رفتگران محله خیلی سطحی خیابان ها 
و جوی های آب را تمیز می کنند و بیشتر مواقع، 
خــوِد خانم هــای محله همــت می کننــد و محله 
را نظافت مــی کنند.« خانم »ســعیدی« بــا تایید  
صحبت های همسایه اش ادامه می دهد: »چند 

وقت پیش، هنگام تمیز کردن جوی آب محل سکونت مان، واقع در خیابان کاشف 20، 1۶ کیسه 
لجــن و گل و الی و زباله جمع کردیم. خب این چه وضعی اســت؟ مگر ایــن کار، وظیفه پاکبانان 

شهرداری نیست؟ چرا شهرداری به نظافت محله بی توجه است؟«

   فرمانده انتظامی مشــهد در این خصوص 
هم توضیــح می دهد: »چنان چــــه هــر یک از 
اهالــی محلــه ســجادیه، شــکایتی در زمینــه 
فعالیــت و مزاحمــت کبوتربازان کــه اقدام به 
کبوترپرانی روی پشت بام های خانه می کنند 
دارند، می توانند بــه کالنتری منطقه مراجعه 
و ثبت شــکایت کننــد و در ادامــه، مــا قطعا با 
 این افــراد برخورد مــی کنیم. ضمــن این که
 ان شاءا... به زودی با سرکالنترِی محل برای 
شــنیدن گالیه های مــردم در حــوزه امنیت، 

گشت و گذاری در محله خواهیــم داشت.«

   معاون فنی واجرایی منطقه5 شــهرداری 
مشهد پاســخ می دهد: »با بررسی های انجام 
شــده، مشــخص شــد حق با ســاکنان است و 
شیب جوی های آب غیراستاندارد و نامناسب 
است. این مسئله نهایتا تا آخر مهرماه اصالح 

می شود تا مشکل حل شود.«

   مهندس »یــزدان مهر« توضیــح می دهد: 
»با بررســی های انجام شــده، متوجه شــدیم 
حق با اهالی اســت و حذف این ســرعت گیر، 
با توجه بــه نزدیکی تقاطع چمــن و وجود یک 
چــراغ راهنما، مشــکلی ندارد. این خواســته 
هم بــا هماهنگی اداره حمــل و نقل و ترافیک 
تا پایان مهر انجام خواهد شــد و سرعت گیر یا 
جابه جا می شود یا با موانع میخی، جایگزین 

می شود.«

   عباس اتحادی، مسئول روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد در این باره توضیح 
می دهد: »از ســال ها قبل، در این محله اتوبوسی که به ســمت حرم مطهر رضوی برود 
وجود نداشته، چون عرض خیابان های محله سجادیه کم و معموال هم بن بست هستند 
و تردد اتوبوس به راحتی در این محــله امکان پذیر نیست. هم اکنون ساکنان این محله 
از چهار مســیر می توانند به حرم مطهر رضوی مشــرف شوند؛ از ســمت خیابان میرزا 
کوچک خان با خطوط 28/1، 45 و 32،  از سمت بولوار چمن با خطوط 28/1، 32 
و ۶8،  از سمت خیابان والیت با استفاده از خط 32 و همچنین از سمت خیابان امت با 
خطوط 1051 و 51. تمام این خطوط تا میدان عدالت می روند و فقط خط 1051 تا 

خود حرم مطهر رضوی، مسافران را جابه جا می کند.

    مهندس »یزدان مهر« معاون فنی و اجرایی منطقه5 شهرداری پاسخ می دهد: »در 
این زمینه، به پیمانکاری که مســئولیت نظافت محله را بر عهده دارد، اخطار و هشدار 
دادیم و تاکید شــده جمع آوری زباله و نظافت محله، از این پس به صورت منظم انجام 

شود و اهالی مطمئن باشند که این کار انجام می شود.«

  * معاون فنی واجرایی منطقه5 شهرداری مشهد در پاسخ به این گالیــــه می گوید: 
»دســتور داده شــد در همین خیابان، چاه دیگری نهایتا تا آخر مهرماه حفر شود  تا این 

مشکل ساکنان محله، حل شود.«

همین امروز 18 مهر ماه، محله »کوثر«

امروز 18 مهرماه، تریبون محله ای ها مهمان مردم محله کوثر، واقع 

در منطقه 9 شــهــرداری مشهد هستند. اهالی محترم ایــن محله می 

توانند ساعت 11، ابتدای خیابان هاشمیه2 منتظرمان باشند تا به 

 همراه شهردار منطقه، مشکالت و کمبودهای محله شان را بشنویم

 و انعکاس دهیم
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5740
نفر جمعیت 

به نقل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه5
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پنج شنبه ها با34

تریبون محله



اخبار

اقتصادی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی خبرداد: 

ظرفیت 15هزار میلیاردی 
گردشگری  استان 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی گفت: گردش مالی زائران 
و گردشــگران در خراســان رضوی حدود 15 هزار 
میلیارد تومــان برآورد می شــود.به گــزارش روابط 
عمومــی میــراث فرهنگی اســتان،  مکرمــی فر در 
نشست تخصصی »بسته بندی و راهکارهای تجاری 
ســازی صنایع دســتی« که در موزه بزرگ خراسان 
برگزار شــد، با بیان این مطلب اظهــار کرد: گردش 
مالــی زائــران و گردشــگران در خراســان رضــوی 
حدود 15 هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود که 
بخش زیادی از این مبلغ می تواند در بخش سوغات 
صنایع دستی مصرف شود  و مستلزم تجاری سازی 
و بســته بندی مناســب صنایــع دســتی اســت.وی 
افزود: بسته بندی مناسب، ارزش افزوده ای را برای 
تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی ایجاد 
می کند، هنرمندان صنایع دســتی و فروشــندگان 
باید در فرایند تولید و فروش عــاوه بر تولید، توزیع 
و فروش بر بســته بندی مناســب نیز تمرکــز کنند و 
برای آثار هنــری ارزش بیشــتری قائل شــوند. اگر 
صنایع دستی بســته بندی مناسب داشــته باشد به 
عنوان ســوغات ســفر خریده و اســتفاده می شــود.

وی یادآورشــد: با وجود فعالیت چنــد هزار هنرمند 
صنایع دستی در استان که پروانه فعالیت و اشتغال به 
کار را از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دریافت کرده اند، در بازار هنر صنایع دستی مشهد به 
چشم نمی آید چون بسته بندی مناسبی ندارد.وی 
به برگزاری استارت آپ در زمینه بسته بندی اشاره 
کرد و گفت: سه ایده اصلی که در حوزه بسته بندی 
در اســتارت آپ ارائه شــده بود خریده شد، زیرا خأل 

بسته بندی در صنایع دستی مشهود است.

آژانس مسافرتی در مشهد به علت 
گران فروشی مهر و موم شد 

به  گذشته  روز  مشهد  در  مسافرتی  آژانس   یک 
دلیل گران فروشی بلیت عتبات عالیات مهر و موم 
شد.جلیلی رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی به  ایرنا گفت: در پی این بازدیدها 
یکی از اصلی ترین چارتر کننده های هواپیما به 
مقصد عتبات عالیات به دلیل گران فروشی بلیت 

با هماهنگی معاون دادستان مشهد مهر و موم شد.

رونمایی از سامانه اطالع رسانی معین های اقتصادی 
استاندار : معینی که توانایی ادامه کار نداشته باشد جایگزین خواهد شد

گزارش جلسه

حمیدی 

 اســتاندار در همایــش 100 معیــن اقتصــادی 
استان بابیان این که در گام دوم طرح مثلث توسعه 
اقتصادی به صورت میدانی بــر فعالیت معین ها 
نظارت و آن ها را پشــتیبانی خواهیم کــرد افزود: 
معیــن اقتصادی کــه توانایــی ادامه کار نداشــته 
باشد جایگزین خواهد شــد.به گزارش خراسان 
رضوی،در این گردهمایی استاندار  گفت: ممکن 
اســت خیلی حرف ها هزینه داشته باشد، همین 
حرف نزدن باعث عقب ماندگی کشور شده است، 
سیاســی کاری، محافظــه کاری، عافیت طلبی و 
مقام پرســتی کردن که من به مقامم برنخورد که 
من را عوض نکنند، چه منزلتی دارد؟ فرمانداری 
و استانداری یا آن مقامی که  با آن نتوانید مردم را 
بسازید، نتوانید آســیب های اجتماعی را کاهش 
دهید، چــه منزلتــی دارد؟ ما انقــاب کردیم که 
چه کار بکنیم، روزگار سپری کنیم؟دراین همایش 
که باحضــور مهمانانــی از شهرســتان قلعه گنج 
به عنوان الگوی موفق اجرای طرح معین اقتصاد 
مقاومتی، در ســالن اجتماعات بیمارستان امام 
رضا)ع( مشــهد برگزار شــد، محمد سعیدی کیا 
گزارشــی از فعالیت هــای بنیــاد مســتضعفان با 
همکاری استانداری کرمان برای اجرای الگوی 
توســعه معین اقتصادی در شهرســتان قلعه گنج 
ارائه کــرد و گفت: مقــام معظم رهبــری در حکم 
انتصاب بنده به عنوان رئیس بنیاد مســتضعفان 
فرموده بودنــد؛ شــما در بنیاد مســتضعفان باید 
اقدامات اساســی انجام دهیــد و بــا انتخاب یک 
منطقــه، در آن جا بــه محرومیت زدایــی بپردازید 
که با پیشنهاد استاندار وقت)رزم حسینی( بنیاد 
مستضعفان متولی محرومیت زدایی در شهرستان 
قلعه گنج کرمان شد.وی بابیان این که برای توسعه 
و محرومیت زدایی بایــد به توانایی مــردم اعتماد 
کرد، ضمن اشاره به فعالیت های محرومیت زدایی 

بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج گفت: 
در این شهرستان قبل از اجرای طرح، بسیاری از 
مردم با یارانه زندگی می کردند اما بــا راه اندازی 
صندوق های خرد روستایی، مردم یارانه های خود 
را در این صندوق هــا پس انداز کردند که به تدریج 
وام هایی برای بحث اشــتغال زایی آن ها پرداخت 
شد و امروز به واسطه اجرای این طرح یک جریان 
قــوی اجتماعی در این شهرســتان شــکل گرفته 

است.

طرح های اشتغال بنیاد مستضعفان	 
رئیــس هیئت امنای بنیــاد مســتضعفان انقاب 
اسامی با اشاره به این که بنیاد مستضعفان از سال 
95 وام هایی برای طرح های روســتایی، اشتغال 
و تولیــد ارائــه می دهد، خاطرنشــان کــرد: طبق 
آمارها تاکنون 8 هزار طرح در کل کشور ارائه شده 
که از این میــزان بیــش از 3 هــزار و 500 طرح با 
هزینه 1700 میلیارد تومان تصویب و وام هایش 

ارائه شده است.
مشاور وزیر کشور در امور توسعه 31 استان کشور 
نیز در این جلســه گفت: الگــوی مثلث اقتصادی 
خراسان رضوی امروز یک فرصت استثنایی است 

و 31 اســتان دیگر کشــور نیز کم وبیــش در حال 
اجرای این الگو هستند و از روش های آن استفاده 
می کنند.محمدمهــدی مــروج الشــریعه  بابیان 
این که تاش برای استفاده از اعتبارات متصل به 
دولت یک بیماری فکری بی نتیجه اســت افزود: 
قلعه گنج ثابــت کرد کــه فاصله گرفتــن از منابع 
دولتی و نفــت باعث توســعه می شــود. البته نیاز 
داریم که میزان اختیارات مدیران اســتانی  برای 
اجــرای موفق تر الگوی توســعه اقتصاد مقاومتی 
بیشتر شود و ما در وزارت کشــور به صورت جدی 
پیگیــر این موضــوع هســتیم.دبیر نهــاد مردمی 
اقتصاد مقاومتی استان نیز در این جلسه گزارشی 
از پیگیری ها و فعالیت این نهاد ارائه کرد و گفت: 
حــدود 92 درصــد معین های اقتصادی اســتان 
متعلق به بخش خصوصی هستند و 100 معین 
اقتصادی اســتان کــه تاکنــون تفاهم نامــه امضا 
کرده اند تقریبًا 96 درصد پهنه اســتان را پوشش 
می دهند.لبافــی گفــت: تاکنــون 510 روســتا 
در قالــب طرح مثلــث توســعه اقتصادی اســتان 
شناسایی شــده اند که از ایــن تعداد بــرای 200 
روســتا پــروژه تعریف شــده اســت و امیدواریــم تا 
پایان امسال بتوانیم طرح های توسعه 40 روستا 

را به ســرانجام برســانیم و شــاهد بهبود وضعیت 
آن ها باشیم.علیرضا رزم حســینی بابیان این که 
توسعه روســتایی متولی ندارد، به دیوان ساالری 
دولت اشــاره کرد و گفــت: نهاد مردمــی اقتصاد 
مقاومتی برای جایگزینی دولت دیوان ســاالر در 
استان ایجادشده است تا با معین های اقتصادی 
همکاری کامل برای توسعه استان داشته باشد.
وی به رفع برخی معضات اجتماعی در شهرستان 
راور کرمــان در پــی  اجــرای طــرح توســعه معین 
اقتصادی اشــاره کرد و گفت: فرصت نشد بگویم 
در این شهرستان چه میزان خودکشی و افسردگی 
وجود داشــت و امروز خودکشــی وجود ندارد، در 
شهرستانی که امام جمعه اصولگرایی دارد و وقتی 
ما می خواستیم شروع کنیم نزد بنده آمد و گفت ما 
باید چه کار کنیم که افسردگی مردم کم شود؟ بنده 
گفتم لباس و اصولگرایی شــما حجاب شما شده 
است، این ها را کنار بگذار و بین مردم برو البته نه 
این که اصولگرایــی را کنار بگــذارد اما بین مردم 
برود و این امام جمعه این کار را کرد و مشــکات و 

معضات برطرف شد.

حرف ها ممکن است هزینه داشته باشد	 
رزم حســینی گفت: مــن کاری نــدارم که ممکن 
اســت خیلی حرف ها هزینه داشته باشد، همین 
حرف نزدن باعث عقب ماندگی کشور شده است، 
سیاســی کاری، محافظــه کاری، عافیت طلبی و 
مقام پرســتی کردن که من به مقامم برنخورد که 
من را عوض نکنند، چه منزلتی دارد؟ فرمانداری 
و اســتانداری یا مقامی کــه  با آن نتوانیــد مردم را 
بسازید، نتوانید آســیب های اجتماعی را کاهش 
دهید چه منزلتی دارد؟ ما انقاب کردیم که چه کار 
بکنیم، روزگار سپری کنیم؟استاندار بابیان این که 
در طرح معین اقتصادی فرمان مقام معظم رهبری 
را اجرایی می کنیم افزود: از قلعه گنج شروع شده 
اســت و اآلن در خراســان رضوی بــا 100 معین 
اقتصادی شروع کردیم و در مرحله بعد به روستاها 

خواهیم رفت و کنار شــما معین هــا خواهیم بود و 
اختیارات را واگذار خواهیم کرد که کار انجام شود. 
این کار 10 ساله است و یک خمره رنگ زنی نیست 
که دنبال آمار کمی آن باشید بلکه یک کار همدلی 

و کیفی است.

 اگر مردم از طرح مثلث توسعه اقتصادی 	 
حمایت نکنند،  این طرح موفق نخواهد شد

وی گفــت: در این مســیر ممکــن اســت از 100 
معین 20 معین به هر دلیلی نتوانند ادامه دهند 
که ما آن ها را جایگزین خواهیم کرد. باید بدانید 
جریان توســعه مســتمر است و ما پشــتیبان شما 
معین های اقتصادی هســتیم. بنــده از حضرت 
آیت ا... علم الهدی باید تشــکر کنم که همراهی 
می کننــد و رئیــس محترم دادگســتری اســتان  
نیــز حمایــت می کننــد.رزم حســینی در جمــع 
خبرنگاران گفت: اگر مردم از طرح مثلث توسعه 
اقتصادی حمایت نکنند این طرح موفق نخواهد 
شــد. از ســویی ما در گام دوم طرح مثلث توسعه 
اقتصــادی بعــد از مشــخص شــدن 100 معین 
اقتصادی بر عملکرد آن ها نظارت خواهیم کرد و 
پشتیبانی الزم را انجام خواهیم داد. درواقع اگر 
در این مسیر هرکدام از معین ها نتوانند کار خود 
را ادامه دهند ما معین های دیگــری را جایگزین 
آن ها خواهیــم کــرد.در این همایــش همچنین 
سامانه اطاع رسانی معین های اقتصادی استان 
به صورت رسمی رونمایی و فعال شد. عاوه بر این 
نمایندگان معین های اقتصادی اســتان به طرح 
پیشــنهادها و انتظارات خود پرداختند.علیرضا 
رزم حسینی در حاشــیه این همایش در پاسخ به 
سؤال خبرنگار ما در خصوص برنامه استانداری 
برای فاجعه کشف رود اظهار کرد: ما تمام تاش 
خودمان را برای این موضوع به کار خواهیم گرفت 
و سعی کردیم بخشی از منابع غیردولتی را نیز در 
این خصوص به کار بگیریــم . امیدواریم در مدت 
کوتاهی این طرح اجرا شود و اقدامات گام به گام 
این طرح اطاع رســانی خواهد شــد.وی درباره 
برخــورد بــا دســتگاه های متخلــف در خصوص 
فاجعه کشف رود گفت: دستگاه قضا متولی این 
موضوع است و با توجه به اختیاراتی که دارد حتمًا 
رسیدگی خواهدشد و برخورد قانونی الزم را انجام 

خواهد داد.

3اقتصاد
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خبر

اجتماعی

آمار تلخ بهزیستی درباره تعداد کودک آزاری های 
گزارش شده در استان: 

هر روز ، 5 کودک آزاری 
»روزانه پنج کودک  آزاری در خراسان رضوی گزارش 
می شود«؛ این آمار تلخی اســت که معاون بهزیستی 
استان به ایرنا اعالم و تاکید کرده این آمار صرفا مربوط 
به گزارش های ارسالی به اورژانس اجتماعی است. 
آماری که نشان از تعداد باالی کودک آزاری در استان 
است و البته صرفا شامل موارد گزارش شده می شود و 
ممکن است موارد کم یا زیاد دیگری از کودک آزاری نیز 
در استان به وقوع بپیوندد که در آمار اعالمی به دلیل 

گزارش نشدن قرار نمی گیرد.

2 هزار کودک آزاری در سال	 
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون امــور اجتماعــی اداره کل 
بهزیســتی خراســان رضوی با بیان این که روزانه پنج 
کــودک  آزاری بــه اورژانــس ۱۲۳ بهزیســتی اســتان 
گزارش می شود، اظهار کرد: اکنون در ۲۰ شهر استان 
مرکز اورژانس اجتماعی فعالیت دارد که از طریق تماس 
با شــماره تلفن ۱۲۳ روزانه پنج کودک آزاری گزارش 
می شود. غالمحســین حقدادی افزود: ساالنه حدود 
دو هزار کودک آزاری در اســتان به بهزیســتی گزارش 
و به آن رسیدگی می شود. وی اظهار کرد: در پیگیری 
گزارش های دریافتی، شرایط آزار کودک، مشکالت 
و وضعیت خانواده، احتمال تکرار آسیب کودک و علت 
آزار رســاندن بــه وی در خانــواده یا از ســوی اطرافیان 
بررسی می شــود.معاون بهزیستی اســتان با تاکید بر 
این که شــرایط و صالحیت خانواده کودکان آزار دیده 
بررسی می شود، گفت: بیشترین میزان آزار کودکان 
از ســوی خانواده و افراد درجه یک از جملــه پدر و مادر 
است به همین دلیل صالحیت نگهداری از کودک، از 
سوی کارشناسان بررسی و تصمیم گیری در این زمینه 
به قاضی محول می شــود. حقدادی افزود: در صورت 
سلب صالحیت خانواده برای نگهداری از کودک، وی 
به مراکز بهزیستی تحویل و به طور معمول در ۱۰ درصد 
موارد کــودک آزاری، کودک به صــورت فرزندخوانده 
تحویل خانواده جدید می شود. وی تصریح کرد: در سایر 
موارد، کودکان تحویل اعضای دیگر خانواده و بستگان 
یا پس از مدتی با بهبود شرایط والدین تحویل آنان می 
شــود.معاون بهزیســتی اســتان درباره کودک آزاری 
های گزارش شده در استان نیز اظهار کرد: غفلت، مهم 
ترین کودک آزاری است که باالترین میزان را دارد و بی 
توجهی به تغذیه، بهداشــت و تحصیل کودک از موارد 
غفلت محسوب می شود. حقدادی افزود: کودک آزاری 
جسمی در دومین رتبه و آزار روانی و جنسی در سومین 

رتبه انواع کودک آزاری قرار دارد.

از میان خبرها

گوناگون

در جلسه مجمع مشورتی استان مطرح شد:

ضرورت تشکیل مدیریت واحد 
دهه آخر صفر

در آســتانه فرا رســیدن ایام عزاداری دهه آخر صفر، 
جلسه ویژه مجمع مشورتی خراسان رضوی با حضور 
مسئوالن استانی برگزار و بر ضرورت ایجاد مدیریت 
واحد بــرای این ایــام تاکید شــد. به گزارش آســتان 
نیوز،  نماینــده ولی فقیه در اســتان در این جلســه با 
تأکید بر ضرورت تشــکیل ســتاد واحد در ایــن ایام، 
اظهار کــرد: وجود یک قــرارگاه و ســتاد بــرای دهه 
آخــر صفــر، موضوعــی ضــروری و الزم اســت که در 
سال های گذشته نیز مطرح شده اما متأسفانه تاکنون، 
عملیاتی نشده است. آیت ا... سید احمد علم الهدی 
با اشــاره به وجود »ســتاد کاروان های پیاده دهه آخر 
ماه صفــر« در اســتانداری خراســان رضــوی، اظهار 
کرد: در اســتانداری ســتادی بــرای زائران پیــاده با 
هدف رسیدگی به رفت و آمد، حمل و نقل زائران و... 
وجود دارد اما بــه عنوان یک قــرارگاه قطعی کفایت 
نمی کند، بنده از چند سال پیش، هر زمان جلسه ای 
با عنوان برنامه ریزی بــرای ایام دهه آخــر صفر بوده 
است، این موضوع را مطرح کرده ام که باید قرارگاه و 
ستادی واحد در آســتان قدس رضوی تشکیل و این 
آستان، متولی قطعی دهه آخر صفر شود.همچنین 
تولیت آســتان قدس رضوی نیز در این جلسه گفت: 
با استفاده از حداکثر امکانات، ظرفیت ها و نیروهای 
خود از زائران دهه آخر صفر، استقبال خواهیم کرد، 
باید تمام بخش ها و امکانات به میدان بیایند و هیچ کم 
و کاستی از ناحیه بخش های آستان قدس پذیرفتنی 
نیست. حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: باید 
ستادی واحد با محوریت آستان قدس و ریاست قائم 
مقام تولیت، تشکیل شود و دستگاه های دخیل در امر 

زائران نیز در این ستاد عضویت داشته باشند.

پیکر کهن سال ترین روزنامه نگار 
ایران در خاک آرام گرفت 

مراسم تشییع علی اصغر آذری، 
کهن ســال ترین روزنامــه نگار 
کشور که در ســن 95 سالگی 
دار فانی را وداع گفتــه بود، در 
حرم رضوی برگزار و پیکر او در 

بهشت رضا)ع( به خاک سپرده شد.شایان ذکر است 
درپی درگذشت شادروان آذری، مجلس ترحیمی به 
همت سازمان بسیج رسانه استان، امروز ساعت 9 تا 
۱۱ و ۱9:۳۰ تا ۲۱ در مســجد العلی نبش آیت ا... 

بهجت ۱8 برگزار می شود.

جامعه 4
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

2 هزار ساعت کمبود نیروی انسانی در مقطع متوسطه
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حفظ و تامین سالمتی زائران 
و مجاوران، از مهم ترین اولویت های دانشــگاه علوم پزشــکی است. به گزارش 
وبدا، دکتر مهدی قلیان اول در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز بهداشت ثامن 
مشهد، اظهار کرد: بی شک ارتقای کشور عزیزمان مرهون افرادی است که به 

پشتوانه توانایی و دانایی، همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه برای حفظ و ارتقای شاخص های 
سالمت تالش می کنند.  وی تعامل با سایر سازمان ها، نهادهای دولتی و غیردولتی و آستان قدس 

رضوی را از جمله عوامل مهم در ارتقای سالمت زائران در منطقه ثامن مشهد بیان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان از آغاز توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک 
روستایی و حاشیه شهرهای استان خبر داد. پوریوسف در حاشیه مراسم آغاز 
این طرح به ایرنا گفت: هم اکنون ۱۳۰۰ مهد کودک در استان فعالیت دارد که 
نیمی از این تعداد، مهدهای کودک روستایی و حاشیه شهر هستند. وی افزود: 

سال گذشته ۳۳ هزار کودک استان زیرپوشش طرح توزیع یک وعده غذای گرم قرار گرفتند که در 
این خصوص 7۰ میلیارد ریال هزینه شد. وی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه ها، پیش بینی 

می شود اجرای این طرح امسال حدود ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان گفت: مدارس مقطع متوسطه اول و دوم در 
خراسان رضوی حدود دو هزار ساعت کمبود نیروی انسانی دارند. خدابنده در 
گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: کالس بدون معلم در این مقاطع نداریم و در برخی 
ساعات آموزشی و دروس، کمبود معلم داریم که تا هفته آینده این کمبود با تدابیر 

اندیشیده شده بر طرف می شود. وی با بیان این که در مقطع ابتدایی تمام کالس ها دارای آموزگار 
است، افزود: با توجه به کمبودهایی که وجود دارد تاکنون فضا و نیروهای انسانی در استان مدیریت 
شده و کمبود معلم در برخی ساعات آموزشی نیز تا پایان هفته آینده به صورت کامل رفع خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:مدیرکل بهزیستی استان خبرداد:

سالمتی زائران و مجاوران مهم ترین اولویت ماستآغاز توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای حاشیه شهرها

چهره ها و خبرها

گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

روز گذشته سومین کنگره جهانی قلب رضوی با 
حضور 7۰۰ نفر از متخصصان و جراحان قلب و 
عروق از ۱8 کشور جهان در بیمارستان رضوی 
آغاز شــد که تا  ۱9 مهرماه ادامه دارد. طی ســه 
روز برگــزاری این کنگره، آخرین دســتاوردها و 
تکنیک های درمان بیماری های قلبی در قالب 
۲۰۰ ســخنرانی،۲۲ عمل جراحی زنده و ۱۲ 
کارگاه آموزشــی ارائــه خواهد شــد.به گزارش 
»خراسان رضوی«، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مــروی تولیــت آســتان قدس رضــوی در 
مراســم افتتاحیه این کنگره، برگــزاری کنگره 
جهانی قلب رضوی را فرصتی مغتنم برای تبادل 
آخرین دســتاوردهای علمی معرفی و با اشــاره 
به جایگاه علم در دین مبین اســالم اظهار کرد: 
یکی از مهم تریــن و برجســته ترین راهبردهای 
آستان قدس رضوی، راهبرد توسعه و پیشرفت 
علمی است. وی توجه به پیشرفت و تعالی علم را 
راهبردی اساسی در آستان قدس رضوی معرفی 
کرد و گفت: با عنایت به انتســاب آســتان قدس 
رضوی به امام علی بن موســی الرضا)ع( ملقب 
به عالــم آل محمــد)ص( و توصیه هــای رهبری 
عظیم الشــأن انقــالب اســالمی، یکــی از مهم 
ترین و برجســته ترین راهبردهای آستان قدس 
رضوی، راهبرد توسعه و پیشرفت علمی است و 
این مهم همواره مورد توجه بنــده بوده و خواهد 
بود. وی تصریح کرد: آستان قدس رضوی با تکیه 
برظرفیت های عظیم علمی کشور، جهان اسالم 
و نیز استفاده بهینه از امکانات و تشکیالت موجود 
و نیز ایجاد ســاختارهای جدید در دســتیابی به 
توسعه و پیشرفت علم، شتاب مضاعفی خواهد 
داشــت.حجت االســالم والمســلمین مروی با 
اشاره به آیات و روایاتی درباره تأثیر قلب بر تعالی 

معنوی انسان ها گفت: سالمت جسمانی قلب که 
مرهون فعالیت های دانشمندان و استادان رشته 
پزشکی قلب است، بستر و مسیر را برای تعالی 
قلب، رأفت و رســیدن انســان به مقام اطمینان 
قلب مهیا می کند. وی با بیان این که بسیاری از 
آموزه  های دینی بر سالمت جسمی استوار است، 
تصریح کرد: علت تحریم بسیاری از آشامیدنی ها 
و خوردنی ها در دین اســالم، این است که برای 
بدن و سالمت جسمی زیان آور هستند. در نگاه 
شریعت اسالم، مسئله سالمت جسمی آن قدر 
اهمیت دارد که در علم فقه به صورت قاعده کلی 
در آمده و فقها معتقدند هرچه برای جسم مضر 

است، قطعا حرام است.

تالش آستان قدس برای توسعه سالمت 	 
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این روایت 
از امام باقــر)ع( کــه می فرمایند »هیچ دانشــی 
چون جســتن دانش ســالمت نیســت«، تاکید 
کرد: سالمت بدن مکمل ســالمت ذهن بوده و 
صحت جســم مقدمه ای برای معنویــت درونی 
است و آستان قدس رضوی همان گونه که برای 
تعمیق معنویت برنامه ریزی می کند، برای توسعه 
ســالمت و ارتقــای ســالمت منطقه نیــز تالش 

می کند.حجــت االســالم والمســلمین احمد 
مروی افزود: مشــهد الرضا)ع( کانون معنویت 
دینی است، چنان که کانون سالمت، درمانگری 
و کانون اخالق پزشــکی نیز باید باشــد، در این 
خصوص بنیاد سالمت آستان قدس رضوی بنا 
دارد با استفاده از همه ظرفیت های دانشگاهی 
و مراکــز درمانــی و تحقیقاتی خود در راســتای 
ارتقای سالمت جهانی و خدمات درمانی منطقه، 

نقشی ممتاز و تأثیرگذار ایفا کند.

حضور پزشکان  درجه یک جهان	 
همچنین در این کنگره دکتر محمود شبستری 
رئیس بنیاد سالمت آســتان قدس رضوی نیز 
گفت: این کنگره میزبان بیش از 4۰ متخصص 
و جراح خارجی است که از رؤسای انجمن های 
علمی قلب و عروق و پزشکان برجسته و درجه 
یک جهان هستند،  امسال حداقل ۱5 مهمان 
بیشــتر از ســال گذشــته در این کنگره حضور 
دارند. وی در ادامــه به ثبت نام حدود 7۰۰ نفر 
در ســومین کنگره جهانی قلب رضوی اشــاره 
کرد و افزود: ۲۰دانشگاه و انجمن علوم پزشکی 
کشــور و چهار انجمن بزرگ قلــب و عروق دنیا 
در ایــن رویداد علمی پزشــکی به مدت ســه روز 

به گفت وگو و تبادل علمــی جدیدترین یافته ها 
در حوزه قلب و عــروق می پردازند. رئیس بنیاد 
سالمت آستان قدس رضوی با اشــاره به انجام 
۲۰۰ ســخنرانی در ایــن کنگره تصریــح کرد: 
۲۲ عمل زنــده قلــب و عــروق در بیمارســتان 
رضوی و بیمارســتان قلب شهید رجایی تهران 
در طول سومین کنگره بین المللی قلب رضوی 
انجــام خواهد شــد که به صــورت همزمــان در 
کانال هــای ویدئویــی جهــان قابــل مشــاهده 
اســت. وی همچنین در حاشــیه این مراســم و 
در جمــع خبرنــگاران  گفــت: در ایــن کنگره، 
متخصصان قلب از کشــورهای آمریکا، ایتالیا، 
آلمــان، انگلســتان، افغانســتان، آذربایجــان، 
لبنان، ترکمنستان و قاره آفریقا شرکت دارند. 
وی افزود: درمان انســداد مزمن کرونری قلب 
)CTO( همراه با کارگاه های جانبی قلب جنین، 
کالس عملی تشــریح قلــب، اکوی ســه بعدی، 
CT و MRI از جملــه برنامــه هــای ایــن کنگره 
اســت.همچنین دکتر فریــدون نوحی رئیس 
انجمن قلب ایران نیز در سخنان کوتاهی در این 
مراسم از تالش های دست اندرکاران برگزاری 
ســومین کنگره بین المللی قلب رضوی تشکر 
و قدردانی کرد.در بخشی دیگر از این مراسم، 
دکتــر رضا ســعیدی رئیــس بیمارســتان فوق 
تخصصی رضوی گفت: هم اکنون ۳۱ درصد 
مرگ و میرهــا در جهان به علــت بیماری های 
قلبی رخ می دهد که ایــن رقم در ایــران تا 4۶ 
درصد گزارش شــده اســت، با توجه به این که 
بیماری هــای قلبی اولیــن و شــایع ترین علت 
مرگ و میرها در جهان به شمار می رود، برپایی 
سومین کنگره قلب در این بیمارستان از اهمیت 
به سزایی برخوردار است. وی اظهار کرد: طبق 
گزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، مرگ در 
سنین زیر 7۰ سال مرگ زودرس به شمار می 
رود که در ایران بیشتر مرگ های رخ داده بر اثر 
بیماری های قلبی در سنین زیر 7۰ سال است.

حجت االسالم والمسلمین مروی در افتتاحیه کنگره جهانی قلب: 

توسعه و پیشرفت علمی، راهبرد مهم آستان قدس رضوی 
حضور 7۰۰ متخصص و جراح قلب و عروق از ۱8 کشور جهان در مشهد 

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد خبر داد:

توسعه 4500 متر مسیر دوچرخه در مشهد تا پایان آبان
معاون عمران، حمل و نقل وترافیک شــهرداری مشهد 
از توسعه 45۰۰ متر مسیر ســبز دوچرخه در این کالن 
شهر خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری،  
کاظمی گفــت: با هــدف کاهش اســتفاده شــهروندان 
مشهدی از وسایل حمل و نقل شخصی، کمک به افزایش 
کیفیت هوای شهر و اجرای طرح های حمل و نقل عمومی 
و سبز، موضوع توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه در دستور 
کار قرار دارد و در این زمینه تا انتهای آبان ماه 45۰۰ متر 
مسیر دوچرخه به معابر سبز مشــهد اضافه خواهد شد. 
وی افــزود: اجرای مســیر دوچرخه در خیابان ســناباد، 
حدفاصل بانک خون تا چهارراه دکترا، خیابان ابن سینا 
حدفاصل چهارراه دکترا تا بیمارســتان امــام رضا)ع(، 
خیابان شهید چمران، حدفاصل میدان بیمارستان امام 
رضا)ع( تا میدان سعدی و میدان سعدی تا میدان شهدا 
در دســتور کار اســت، به این ترتیب غرب شــهر به مرکز 
شهر متصل می شــود. وی با اشــاره به محدودیت توقف 

در بخشــی از مســیرهای یاد شــده، تصریح کرد: پارک 
حاشیه ای حذف نمی شود مگر این که تابلوی توقف مطلقا 
ممنوع از قبل نصب شده یا در معبری پلیس راهور اعمال 
نظر داشته باشد. به عنوان مثال در میدان امام رضا)ع( به 
دلیل وجود پارکینگ طبقاتی، خط پارک حاشــیه ای با 

نظر پلیس راهور به طور کامل حذف شده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 استادان باید اسوه پوشش اسالمی 
و اخالق پزشکی باشند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: دانشگاه، محل 
آموختن علم، کســب تحصیالت آکادمیک و اخالق اسالمی 
و حرفه ای است. استادان دانشــگاه، باید اسوه رفتار، پوشش 
اســالمی و اخالق پزشــکی باشــند. به گــزارش وب دا، دکتر 
محمدرضــا دارابی در کمیتــه اجرایی امر به معــروف و نهی از 
منکر دانشگاه گفت: هر سه جزء دانشگاه، اعم ازاعضای هیئت 
علمی، کارکنان و دانشجویان، نیاز به امر به نیکی و نهی از منکر 
دارند، رفتار و کــردار ما در محیط های آموزشــی و اجتماعی، 
باید با توجه به مکارم اخالقی و منش های انسانی، الگو باشد. 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیر شورای امر به 
معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این 
جلسه گفت: یکی از زیر ســاخت های پیشرفت جامعه دینی، 
توجه به ساحت امر به معروف در فضای اجتماع است. حجت 
االسالم دکتر طباطبایی افزود: دانشگاه های ما به عنوان موتور 

محرک تمدن کشور، نقش زیادی در تربیت افراد دارند.

بررسی مشکالت بهداشت و درمان استان 
در مجمع نمایندگان

پنجمیــن نشســت مجمــع نماینــدگان اســتان، بــا حضــور 
حجت االسالم پژمان فر نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس، 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، نیشابور، تربت جام، 
گناباد، تربت حیدریــه، مدیران هالل احمر، ســازمان انتقال 
خون، رؤسای بیمارستان های قائم)عج( و امام رضا)ع( مشهد، 
انجمن ها و بنیادهای حمایتی، رؤسای سازمان های بازرسی 
و دیوان محاســبات و برنامــه و بودجــه، روز گذشــته در دیوان 
محاسبات استان برگزار و درباره مشکالت بهداشت و درمان 
استان بحث و تبادل نظر شــد. به گزارش مهر، حجت االسالم 
پژمان فر، در این جلسه گفت: جلسات متعددی را با وزارتخانه 
های مختلــف و زیرمجموعه های مرتبــط با آن ها داشــتیم، تا 
در الیحه تدوین و تنظیم بودجه ســال آینده بتوانیم موارد الزم 
را اعمــال کنیــم. وی افــزود: در حوزه بهداشــت و درمــان، در 
مراجعاتــی که مردم بــه نمایندگان خــود دارنــد، گالیه هایی 
درخصوص مســائل بهداشــتی و درمانی وجــود دارد که این 

مسائل مرتبط با محدودیت منابع در استان است.

رئیس اتحادیه موسسات کرایه خودروی سواری مشهد:

کرایه خودرو از طریق سایت دیوار فاقد 
نظارت و پشتوانه قانونی است

رئیس اتحادیه موسسات کرایه خودروی سواری مشهد گفت: 
کرایه خودرو از طریق اپلیکیشــن هایی مانند دیوار در فضای 
مجازی که بسیار شایع شده، فاقد نظارت است و پشتوانه قانونی 
نیز ندارد. ســید مجید محمودیان در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
کرایه اینترنتی خودرو به معضلی برای این صنف تبدیل شده 
که باید از سوی نهادهای نظارتی به آن توجه شود. وی با اشاره 
به فعالیت ۱۰ موسســه کرایه خــودروی دارای پروانه کســب 
در مشهد اظهار کرد: این موسســات یا خود از تعدادی خودرو 
برخوردار هســتند یا خودروهای افراد دیگــر را در اختیار می 
گیرند تا بتوانند آن را کرایه دهند. وی گفت: همه نوع خودروی 
ایرانی و خارجی توسط موسسات کرایه خودرو سواری در مشهد 
به متقاضیان ارائه می شود که اغلب نرخ نامه ندارند و عرف بازار 
تعیین کننده مبلغ کرایه برای انــواع خودروها در مدت معلوم 
است. وی ادامه داد: خودروها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه 

و حتی ساالنه به متقاضیان کرایه داده می شود.
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و  کمبودهــا  غصــه  پــر  مقصودی/قصــه 
مشکالت  بیمارستان درگز گالیه و انتقاد بسیاری  
از  اهالی این شهرستان را به دنبال داشته است. 
کمبــود پزشــک متخصــص، کمبــود تجهیزات 
پزشکی و نبود دستگاه های دیالیز باعث می شود 
اهالی این شهرســتان 260 کیلومتر مسیررا تا 
مشهد طی کنند تا به پزشک متخصص دسترسی 
داشته باشند یا بتوانند ازخدمات دستگاه های 
پزشــکی برخوردار شــوند.به گزارش  خراسان 
رضــوی، شهرســتان ۸0 هزارنفــری درگــزدر 
فاصلــه 260 کیلومتــری از مرکز اســتان یعنی 
شهرستان مشهد همواره با مشکالت ومعضالت 
عدیده درمانی مواجه بوده است و پاره ای از این 
کمبودها از جمله کمبود ونبود پزشک متخصص 
در زمینــه های مختلف، نبود یا خرابی دســتگاه 
های پزشــکی  از مهم ترین مشــکالتی است که 

مردم درگز با آن مواجه بوده وهستند.

گالیه های مردم	 
 آقای علیــزاده یکــی از اهالی درگز  مــی گوید: 
وضعیت بیمارســتان امام خمینــی)ره( که تنها 
بیمارستان درگز اســت، چندان مطلوب نیست 
و از فضا و محوطه بیمارســتان گرفته تا وضعیت 
داخلی آن  شرایط خوبی ندارد. وی افزود: فضای 
بیمارستان به گونه ای است که با علف های هرز 
عجین و شــبیه فضای متروکه شــده وی مدعی 
شــد:  این وضعیت به گونه ای اســت که چند روز 
پیش یکــی از بیمــاران راه خــود را گم کــرد و در 
پشت بیمارستان در داخل گودالی افتاد و جان 
خود رااز دســت داد. این اتفاق مســائل حاشــیه 
ای بســیاری ایجاد کرد که دور از انتظاربود. وی 
افزود: توقع براین اســت داخل خود بیمارستان 
نیزاز فضای مناســبی برخوردار شــود و اگر یک 
بیمار وهمراهان وی داخل بیمارستان می روند 

از فضای مناســب و دلچسبی برخوردارشوند نه 
این که از این محیط زده شــوند و بیمار بســتری 
نیزاحساس کند در یک بیابان برهوت قرارگرفته 
اســت.خانم قــادری نیــز یکــی از مراجعــان بــه 
بیمارستان دراین باره می گوید: تاچندی پیش 
معموال برای هــرکاری که مراجعه مــی کردیم، 
اکثردســتگاه ها خراب بودند از جمله دســتگاه 
ســونوگرافی و رادیولوژی کامال خراب شده بود 
و مردم مجبــور بودند مســافت260کیلومتری 
درگز تا مشــهد را طی کنند و بــرای رادیولوژی و 
گرفتن عکس به مشــهدبروند. ایــن روند هزینه 
های رفــت و آمــد و ســرگردانی در خیابان های 
شــلوغ مشــهد را به دنبال داشــت و بســیاری از 
همراهان بیماران از این وضعیت رنج می بردند.  
یکی از کارکنان بیمارستان نیز گفت: کمبودهای 
موجوددر بیمارســتان و نبود برخــی امکانات یا 
خرابی دســتگاه های ضروری موجب ناراحتی 

مردم شده  است . 

وضعیت را به حد مطلوب می رسانیم	 
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان درگز بــا تأیید 
موضوع  افتادن  یــک نفر در گــودال گفت: نبود  
دوربیــن در محوطه بیمارســتان یکــی از دالیل 
بروز این گونه حوادث اســت ودر حــال پیگیری 

هستیم تا این مشکل تکرار نشــود و موضوع دوم 
نامناســب بودن فضای داخل بیمارستان است 
که طرح آن د ر  حال اجرا ســت.وی ضمن اظهار 
امیدواری اعالم کرد: به زودی مشکالت مربوط 
به بیمارستان امام خمینی)ره( درگز را پیگیری 
می کنیم و وضعیت را به حد مطلوبی می رسانیم.
آقای سلیمی افزود: از بدو قبول مسئولیت پیگیر 
جذب متخصــص دررشــته ارتوپــدی، جراحی 
عمومــی، بیهوشــی، قلــب وعــروق و داخلی در 
شهرستان هستیم واعزامی های ما به مشهد کمتر 
شده مگر درباره افرادی که بیماربخش آی سی 
یو هستند که به دلیل نبود جا و کمبود امکانات به 
استان اعزام می شوند. وی در خصوص وضعیت 
پرسنل بیمارســتان افزود: برای بهبود وضعیت 
پرســنل بیمارستان در قســمت پرستاری هفت 
نفر را تمدید طرح کردیم و در زمینه کمبودها ما 
قول پنج نفر را از اســتان گرفتیم. دررادیولوژی 
و سونوگرافی مشکالت قبلی بررسی شده و در 
آزمایشگاه هم اکنون مشکلی وجود ندارد با این 
حال به دنبال یک نفر فنی و متخصص پاتولوژی 
هستیم. وی افزود: قبال برخی مشکالت حقوقی 
در بیمارستان بود که مطالبات پرسنل پرداخت 
شد و امکانات الزم در پانســیون های پزشکی را 
بررســی و تجهیزات جدیدی رابرای آنان فراهم 

کردیم. آقای سلیمی افزود: عالوه براین پیگیری 
ها با نماینده  وزیر در مناطق محروم آقای یوسف 
صدیقی مشکالت منطقه رادر میان گذاشتیم که 
وی قول داد در اسرع وقت سفری به درگز  داشته 
باشد و مشــکالت را پیگیری کند. ضمن این که 
درروزهای آینده معاونت درمان و مسئوالن حوزه 
درمان دانشگاه قراراست برای بازدید و بررسی 
کمبودها به شهرســتان بیایند. وی افزود: یکی 
دیگر از اهداف ما اولویت گذاشــتن برای تقویت 
سیســتم دولتی و حمایــت از بخــش خصوصی 
اســت و امیدواریم با این کار تحول بسیار خوبی 
در شهرستان در زمینه درمان ایجاد شود. رئیس 
شبکه بهداشت و درمان درگز به پاره ای مشکالت 
موجود اشاره کردو افزود: با توجه به فرسودگی 
دیگ های بخار بیمارســتان درصدد هستیم به 
زودی دیگ های بخار جدیدرا نصب و راه اندازی 

کنیم. 

2 دستگاه دیالیز از کار افتاده است	 
از  از مشــکالت موجــود  افــزود: یکــی   وی 
کارافتادگی دو دستگاه دیالیز است که قرارشده   
دستگاه دیالیز تعمیرو همچنین خریداری شود. 
مادر شهرســتان ۳2 مریــض دیالیــزی داریم و 
دیالیزکردن بیماران از 4 ســاعت به ۳ ســاعت 
کاهــش یافتــه و در نهایــت قراراســت از طریق 
وزارتخانه دو دستگاه  خریداری و به بیمارستان 
تحویل شود. سلیمی در خصوص به سازی فضای 
سبز بیمارستان که به صورت نامطلوبی در آمده 
افزود: نقشه جدید فضای سبز بیمارستان تهیه 
شــده ودر نظر اســت چاه آب دربیمارســتان راه 
اندازی واین فضا به فضایی دلچسب و قابل بهره 
برداری تبدیل شود. وی در خصوص مساعدت 
خیــران در رفــع نیازهــای بیمارســتان افــزود: 
مجمع خیرین ســالمت که قبال شکل گرفته  با 
کمک خیران فعال تر خواهدشد و امیدواریم با 
حمایت های مردم این مجمع بتواند گوشه ای از 
مشکالت بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان 
را حل کند ضمن این کــه تاکنون خیران کمک 
های خوبی در زمینه تقویت بیمارستان داشتند 
که مهم ترین آن ها کمک های آقای دکتر سنایی 
نوخندان درزمینه ساخت کلینیک بیمارستان 

است که جای تقدیر و تشکر دارد. 

قصه پرغصه بیمارستان درگز 
رئیس شبکه بهداشت و درمان درگز: مشکالت بیمارستان درگز را پیگیری می کنیم

اخبار

شهرستان ها

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خبر داد:

 ثبت نام 200 هزار نفر از استان 
در  سامانه سماح

معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
گفت: بر اساس برآوردها در مجموع ۱00 هزار نفر از 
اتباع کشورهای همسایه و ۳00 هزار نفر از این استان 
برای حضور در مراسم اربعین عازم عراق می شوند که 
تمام نــاوگان حمل و نقل عمومی و دســتگاه های ذی 
ربط امکانات خود را برای خدمت رســانی بــه آن ها به 
کار خواهند گرفت. محمد صادق براتی به ایرنا گفت: 
امســال با توجه به لغو روادید ســفر به عراق با افزایش 
شــمار زائران اربعین مواجه هســتیم و تاکنون حدود 
200 هزار نفر از خراســان رضوی در ســامانه ســماح 
ثبت نام کرده اند.وی با بیان این که حدود 20 هزار نفر 
از اتباع کشورهای خارجی مقیم این استان نیز به همراه 
اتباع ایرانی عازم کربال می شوند اظهار کرد: عالوه بر 
50 هزار نفر از اتباع افغانستان که طی ایام اربعین از مرز 
دوغارون وارد استان خواهند شد، 50 هزار نفر از اتباع 
کشور پاکستان نیز پس از ســفر به مشهد عازم عتبات 

عالیات می شوند.

کاهش 45 درصدی تصادفات 
وسایط نقلیه در طرقبه شاندیز 

میثــاق اشــرافیان / ســرهنگ ایزدی رئیــس پلیس 
راهور شهرستان طرقبه شــاندیز گفت:امسال شاهد 
کاهش 45 درصدی آمار تصادفات جرحی و افزایش 
تصادفات عابران پیاده در این شهرســتان هستیم. در 
همایش موتورسواران قانونمند به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی بــا هدف نهادینه ســازی فرهنــگ رانندگی 
مطلوب که با همــت پلیس راهــور و نیــروی انتظامی 
و هیئــت موتورســواران شهرســتان طرقبه شــاندیز و 
مجموعه گردشگری و تفریحی چالیدره با شرکت ۸0 
موتورسیکلت و 40 ماشین آفرود از میدان قطار شهری 
طرقبه تا مجموعه کارتینگ چالیدره برگزار شد، رئیس 
پلیس راهور شهرســتان طرقبه شــاندیز درباره هدف 
برگزاری این مراســم به خبرنگار ما گفت: به مناسبت 
هفته گرامی داشــت ناجــا تصمیم گرفتیــم به منظور 
دعوت مــردم و به خصوص جوانان بــه رعایت فرهنگ 
مناســب رانندگی و پرهیز از رفتارهــای پرهیجان در 
حین رانندگی در معابر شهری، همایش موتورسواران 
قانونمند را با شرکت ۸0 موتور سیکلت کراس و آفرود 
و 40 خودروی آفرود در مسافتی از میدان قطار شهری 

تا مجموعه پیست چالیدره اجرا کنیم. 

با سرقت کابل های مخابراتی 

ارتباط تلفنی ۳0 روستای نیشابور قطع شد 
 رئیس شــرکت مخابرات نیشــابور گفت: ارتباط 
تلفنی ۳0 روستای این شهرستان به علت سرقت 

کابل های مخابراتی قطع شده است.
محمــود شــهرآبادی  رئیــس شــرکت مخابــرات 
نیشابور در گفت و گو با  ایرنا افزود: ارتباط حدود 
سه هزار شــماره تلفن ثابت قطع شــده که بیشتر 

در بخش زبرخان و مرکزی این شهرستان است.
وی اظهار کرد: بیش از هزار کیلومتر شبکه هوایی 
مخابرات با کابل مسی در نیشابور وجود دارد که 
در معــرض ســرقت اســت و از ابتدای امســال نیز 
هشــت نفر در ارتباط با ســرقت کابل هــای تلفن 

دستگیر شده اند.
شــهرآبادی گفت: فیبر نوری از کابل مسی ارزان 
تر اســت و برای توســعه های جدیــد از فیبرنوری 
استفاده می کنیم ولی تجهیزات آن گران تر است 
و وصل مجدد هر فیبر نوری قطع شده بیش از 50 

میلیون ریال هزینه دارد.
رئیس شــرکت مخابرات نیشــابور ادامــه داد: در 
مسیرهایی که امکان حفاری باشد از فیبر نوری و 
در غیر این صورت از تجهیزات رادیو آنتن استفاده 
می شــود که البته کیفیت آن از فیبــر نوری کمتر 

است.

خبر

شهرستان ها

آغاز عملیات اجرایی احداث خط 
دوم مسیر سنگان- تربت حیدریه

خاکشور ،شعبانی/عملیات اجرایی احداث خط دوم 
مسیر ســنگان- خواف- رشــتخوار- تربت حیدریه با 

حضور معاونان وزیر راه وشهرسازی آغاز شد.
صبح دیروز عملیات اجرایی خط دوم مسیر سنگان به 
تربت حیدریه بــا حضور معاون وزیر راه وشهرســازی و 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور 
و نیز معاون وزیرصنعت وتجارت و رئیس هیئت عامل 
سازمان ایمیدرو، با سرمایه گذاری ۸66 میلیارد تومان 
به طول ۱۳0 کیلومتر وبا مشــارکت شــرکت تامین و 
توسعه زیر ســاخت های شــرق ایران و شرکت ساخت 
و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور شروع شد.رئیس 
هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(  در حاشــیه آیین آغاز عملیات 
اجرایی احداث خط دوم مسیر تربت حیدریه- سنگان 
در تربت حیدریه گفت: رویکرد جدید دولت در ایمیدرو، 
توسعه زیرساخت های کشور است چرا که دولت معتقد 
اســت این اقدام به ما در حمایــت از رونق تولید کمک 
شــایانی می کند.خداداد غریــب پور افــزود: اهمیت 
توسعه زیرساخت ها زمانی بیشتر مشخص می شود که 
بدانیم  احداث بزرگراه در مسیر تربت حیدریه- خواف 
مانع خام فروشی می شود، بنابراین گندله و کنسانتره 
از معادن سنگان خواف به سمت فوالد مبارکه، فوالد 
خوزستان و فوالد خراسان می رود و در آن جا تبدیل به 
محصوالت پایین دستی می شود.وی بیان کرد: برای 
توسعه زیر ساخت ها، به توســعه ریلی در این منطقه و 
حتی برنامه ریزی برای احداث فرودگاه در سنگان می 
اندیشیم.سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه، 
زاوه و مه والت در مجلس در این مراســم گفت: مســیر 
تربت حیدریه به سمت خواف، یکی از جاده های پرتردد 
اســت ،  به خصوص بعــد از این که  معــادن وصنایع در 
سنگان فعال شده است به طوری که تا  اوایل سال آینده 
شاهد جابه جایی ۱7 میلیون تن گندله و کنسانتره از 
این جاده  خواهیم بود، بنابراین اجرای این پروژه بزرگ 
ضروری اســت.وی افزود: همچنین پروژه کمربندی 
تربــت حیدریه و انجــام روکش آســفالت آن بــه ارزش 
2۳ میلیارد تومان توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز 
شد.خالقداد عرب فرماندار رشــتخوار  به خبرنگار ما 
گفت:عملیات اجرایی احداث خط دوم مسیر سنگان 
-خواف –رشــتخوار- تربــت حیدریه دیــروز با حضور 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواف و رشتخوار 
وتربت حیدریه ،معاونان  وزیر راه و شهرسازی و صنعت 
و معدن  و اهالــی رشــتخوار و تربت حیدریه بــا اعتبار 
۸66میلیارد تومان به طول ۱۳0 کیلومتر کلنگ زنی 
شــد.وی گفت: پروژه  چهار بانده شــدن محــور تربت 
حیدریه - رشتخوار - سنگان- خواف  توسط شرکت 

تامین و توسعه زیر ساخت های شرق ایران  آغاز شد.
محور رشتخوار به تربت حیدریه  معروف به جاده مرگ 
است که به دلیل کم عرضی محور و ترافیک باالی تردد 
خودروهای ســبک و همچنین خودروهای ســنگین 
حامل سنگ معدن هر ساله جان حدود ۱0 نفر را می 

گیرد.

افتتاح 10 کیلومتر از باند 2 محور مهنه- گناباد 	 
همزمان با آغاز  عملیات اجرایی چهار بانده شدن جاده 
رشــتخوار -تربت حیدریه  در رشــتخوار، آیین رسمی 
افتتاح ۱0 کیلومتر از باند دوم محــور مهنه- گناباد با 
اعتبار ۱5میلیارد تومان با حضور نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی خواف، رشــتخوار و تربت حیدریه و 
معاونان وزارت راه و شهرسازی وصمت انجام شد.دکتر 
خیــرا... خادمی معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
پروژه احداث باند دوم مهنه- گناباد بخشی از راهگذر 
سراسری جنوب به شمال نواحی شرقی کشور است  
که بندر چابهار را از زاهدان به بیرجند و شــمال شرق 
کشور و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و 
افغانستان متصل می کند.معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت: تکمیــل این راهگــذر ضمن افزایش تــردد زوار 
امام رضا)ع( موجب پیوستگی طول بزرگراه و افزایش 
ترانزیت کاال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان می 
شود.به گفته وی، تاکنون از کل محور مهنه- گنابادبه 
طول 67کیلومتر احداث بانــد دوم 42کیلومتر آن با 
اعتبار ۳5میلیارد تومان تکمیل شده است.وی افزود: 
عملیــات ۱5 کیلومتر باقــی مانده محــور مذکور هم 
اکنون از ۸2 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است 

و به 25میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس اداره ورزش شهرستان تایباد: 

هنوز صورتجلسه حادثه غرق شدن دانش آموز 
تایبادی از هیئت شنا به دست مان نرسیده است 

روزســه شــنبه خبرحادثــه تاســف برانگیــز غــرق شــدن عرفــان 
پرویزی نوجوان دانش آموز تایبادی در اســتخر شنا درشهر تایباد 
منتشــر شــد.برای پیگیری دلیل این حادثه خبرنگار ما درتماس 
تلفنی با رئیس اداره ورزش شهرســتان تایباد علت حادثه را جویا 
شد که وی پاسخ داد هنوز صورتجلسه حادثه از هیئت شنا به دست 
مان نرسیده است به همین دلیل فعال هیچ اظهار نظری در این باره 
نمی کنیم.با وجود چندبار تماس تلفنی با رئیس آموزش و پرورش 
تایبادموفق به گفت وگو با وی نشدیم.معاون پرورشی و تربیت بدنی 
اداره آموزش و پرورش شهرستان تایباد نیز به خبرنگار ما گفت: علت 
اصلی فوت دانش آموز حادثه غرق شــدگی اســتخر را بعد از ارائه 
گزارش پزشکی قانونی به اطالع شما خواهیم رساند. محمد تقی 
مقدم اظهار کرد: تا علت اصلی فوت توسط پزشکی قانونی مشخص 
نشــود از ارائه جزئیات بیشــتر معذوریــم. وی از تشــریح جزئیات 
حادثه غرق شــدن دانش آموز تایبادی  خودداری کرد. همچنین 
در حالی که رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد اعالم کرده بود که 

این حادثه در زمان تغییر شیفت غریق نجات رخ داده است اما مدیر 
روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان به خراسان رضوی گفت: 
در هنگام وقوع حادثــه غریق نجات در محل اســتخر حاضر بوده و 
صورت جلسه با حضور وی تنظیم شده است. و مدیر مدرسه نیز در 
محل بوده و عمل احیا )cpr( را انجام داده است و سپس دانش آموز 
به بیمارستان منتقل شده است .وی تصریح کرد: علت دقیق حادثه 
در دست بررسی است.با این حال شنیده های خبرنگار خراسان 
از سایر دانش آموزان حاضر در استخر بیانگر آن است که در لحظه 
وقوع حادثه، غریق نجات حضور نداشته است و با اطالع آنان به محل 

استخر آمده است. 

 تصادف اتوبوس با کامیون درجاده 
تربت حیدریه یک کشته به جا گذاشت 

شعبانی/ دکتر محمد جواد امیری مدیر حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه گفت: طی تماســی با خطوط ارتباطی 
اورژانس ۱۱5 مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی سنگین 
در محور مشهد-تربت حیدریه )مسیر گردنه سبز(،  نیروهای 
اورژانــس و گروه هــای امدادی به محــل اعزام شــدند. در این 
حادثه یک نفر در دم جان باخته و حال ۱5 مصدوم دیگر رضایت 

بخش گزارش شده است.
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گردونه  

فوتبال

 قضاوت خراسانی ها
 در لیگ فوتبال

اسامی داوران دیدارهای هفته هشــتم لیگ دسته 
یک کشــور اعالم شــد که بر این اســاس تیم داوری 
خراســان رضــوی یــک بــازی را قضــاوت خواهــد 
کــرد.  رقابــت هــای فوتبــال قهرمانــی دســته اول 
باشگاه های کشور، هفته هشتم خود را در روزهای 
جمعــه هفته جــاری و شــنبه هفته آینده پشــت ســر 
خواهد گذاشــت  که ســید مهدی مرجان زاده داور 
ارزشــمند و با تجربــه اســتان قضاوت بازی خوشــه 
طالیی ساوه و آرمان گهر سیرجان را بر عهده دارد.
همچنیــن  داریوش صابــر مطلق و پوریــا زحمتی از 
خراســان رضوی به عنوان کمک داور ایــن دیدار را 

قضاوت می کنند.

شانس یزدانی برای 
بازی مقابل 

کامبوج
خراسانی  مدافع 
فوتبال  تیم  عضو 
اســـتـــقـــالل بــه 
اردوی تیم ملی 
فــوتــبــال رســیــده 
ــن اســـت  ــک ــم و م
ــازی در  که شانس ب
مقابل کامبوج را داشته 
باشد. سیاوش یزدانی بعد 
از عملکرد خوبی که در چهار بازی 
استقالل داشت، به دلیل اتفاقات شهرآورد پایتخت 
از سوی کمیته انضباطی با محرومیت دو جلسه ای 
روبه رو شد و با این که در بازی با تیم »گل ریحان« 
محرومیتی نداشت ، استراماچونی سرمربی تیم 
استقالل ترجیح داد از او در ترکیب تیمش استفاده 
نکند و در بازی با تیم گل گهر در هفته ششم لیگ 
برتر هم محروم بود و بازی نکرد.با این حال یزدانی 
به دلیل عملکرد خوبی که در بازی های استقالل 
داشت ،  برای دومین اردوی پیاپی به تیم ملی دعوت 
شد تا این شانس را داشته باشد برابر کامبوج و بحرین 
بازی کند؛ آن هم در شرایطی که نام روزبه چشمی، 
هم تیمی اش، از فهرست تیم ملی خارج شده است.

سیاوش یزدانی 27 ساله این روزها در اوج آمادگی، 
تمرین های خود را پیگیری می کند تا بتواند فرصت 
بازی برای یکی از تیم های قدرتمند فوتبال آسیا را 

پیدا کند.

اخبار

دوچرخه سواری - بدمینتون

 اعزام دوچرخه سواران
 به قهرمانی آسیا

تیم ملــی دوچرخه ســواری ایــران بــا 1۰ رکابزن به 
مسابقات پیست قهرمانی آسیا 2۰19 اعزام می شود 
که در بین ملی پوشان دو خراسانی نیز حضور دارند. 
مســابقات دوچرخه ســواری پیســت قهرمانی آســیا 
2۰19 از 2۵ مهرماه در کره جنوبی برگزار می شود 
و تیم ملــی ایران نیز بــا 1۰رکابزن در این مســابقات 
شرکت می کند. رکابزنان 21 مهر راهی کره جنوبی 
محل برگزاری مسابقات خواهند شــد.در رده سنی 
جوانان رشته نیمه استقامت ، داوود محمود آبادی و 
در رده بزرگ ساالن رشــته سرعت نیز محمد دانشور 

از خراسان رضوی حضور دارند.

میزبانی نیشابور از بدمینتون بازان

سرپرســت اداره ورزش و جوانان نیشــابور از برگزاری 
لیگ دســته یــک بدمینتــون باشــگاه های کشــوردر 
این شهرســتان خبر داد. محســن کاوه آهنگــر درباره 
این مســابقات گفت: دور برگشــت مرحلــه مقدماتی 
بیســت و پنجمیــن دوره مســابقات لیــگ دســته اول 
بدمینتون باشــگاه های کشــور جــام خلیج فــارس با 
شرکت پنج تیم در نیشابور برگزار می شود. وی ادامه 
داد: در ایــن دوره از مســابقات در گروه الــف تیم های 
نماینده مازندران قائمشهر، خراسان شمالی، نماینده 
شاهرود، گاز شیراز و هیئت بدمینتون نیشابور حضور 
دارند.وی  خاطرنشان کرد: این مسابقات در روزهای 
پنج شنبه و جمعه 18 و 19 مهرماه درسالن اختصاصی 
بدمینتون منوچهر سلطانی نیشابور برگزار می شود. 
درخور ذکر اســت، در دور رفت مرحلــه مقدماتی این 
مســابقات تیم نیشــابور با 12امتیاز به مقام قهرمانی 

رسید.

جوابیه  

 جوابیه به گزارش 
»ناخوشی بسکتبال« 

احتراما با عنایت به اظهارات تند و پرابهام پیش کسوت 
محترم بســکتبال »مســعود شــفا« که در گفت و گو با 
روزنامه خراسان رضوی با عنوان »با پیش کسوتان« و 
با تیتر »ناخوشی بسکتبال« به چاپ رسیده است، در 
پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 6 خراسان رضوی، 
مقتضی است جوابیه ذیل مربوط به مدیر سالن خانه 
بسکتبال استان ، طبق قانون مطبوعات جهت تنویر 

اذهان عمومی درج شود.
1(در خصــوص نظــارت بــر اجاره ســالن، براســاس 
دســتورالعمل های صادره از مرکز و در قالب مزایده 
و با حضور واحدهای نظارتی انجام و در این خصوص 
نیز قــرارداد اجاره به صــورت کامال قانونــی تنظیم و 
پرداخت ها به صورت منظم و به روز می باشــد و کلیه 

سوابق و مستندات آن قابل ارائه می باشد.
2( در خصوص درآمد نجومی سالن که این پیش کسوت 
با صراحت بیان نمودند، نیزالزم به یادآوری اســت که 
تعرفه واگذاری ســاعتی ســالن از ســوی اداره محترم 
ورزش و جوانــان اســتان تعییــن و ابــالغ گردیــده که 
محاســبه درآمد ماهیانه و متعاقب آن درآمد ســالیانه 
ســالن را برای افراد عادی نیز مقدور می نماید و با یک 
حساب ســاده می توان فهمید اعداد اعالمی از سوی 
پیش کســوت محترم در خصوص درآمد سالن بسیار 

اغراق آمیز و غیرواقعی به نظر می رسد.

در نشست خبری بیان شد:
سرپرست اداره ورزش و جوانان قوچان با بیان این که یکی از مشکالت در ورزشگاه 
پنج هزارنفری شهید شوشتری قوچان، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به عنوان 
آبونمان برق حتی در صورت استفاده نکردن بود که طی رایزنی های انجام شده قرار 
شــد این معضل رفع شــود، گفت: در ورزشــگاه آزادی هم حدود 7۰ میلیون تومان 
بدهی آب بــرای اداره ورزش و جوانان لحاظ شــده بــود که علت آن اســتفاده از آب 
شرب برای آبیاری چمن بوده است. اسماعیل حاجی آبادی دیروز در نشست خبری 
افزود: یک چاه در داخل این ورزشگاه قرار داشت که از آن استفاده ای نمی شد و طی 
رایزنی های انجام شــده با آب و فاضالب شــهری مقرر شــد 4۵ میلیون تومان برای 
بدهی تخفیف داده شود و از این  پس آبیاری چمن این ورزشگاه از طریق همان چاه 

صورت بگیرد.
وی با اشاره به این که هشت هیئت ورزشی فاقد مسئول بود که برای آن ها سرپرست 

معرفی شده و در حال طی کردن مراحل اداری است، بیان کرد: شش رئیس هیئت 
هم بازنشســته هســتند که به دنبال اســتعفای آن ها هســتیم تا بالفاصله نیروهای 

جایگزین برای آن ها معرفی شوند.
 وی همچنین اظهار کرد: این شهرستان بعد از مشهد با کسب بیش از 4۰۰ میلیون 
تومان در سال بیشترین درآمد را در میان شهرهای خراسان رضوی دارد و امسال نیز 
این درآمد به ۵۰۰ میلیون تومان می رسد.  اسماعیل حاجی آبادی دیروز در نشست 
خبری با بیان این که شهرســتان رشــد خوبی در حوزه ورزشــکاران ســازمان یافته 
پیداکرده است، افزود: هم اکنون ســه هزار و ۵9۵ نفر کارت بیمه ورزشی دریافت 
کرده اند که نسبت به سال گذشته حدود 8۰۰ نفر افزایش داشته است و هزار و 371 

نفر هم در حوزه بانوان به فعالیت های ورزشی می پردازند. 
وی ادامه داد: قوچان دارای 26 باشگاه ورزشی اســت که 2۰ باشگاه دارای مجوز 

و شش باشــگاه نیز فاقد مجوز ند؛ اما در حال پیگیری  برای دریافت مجوزهای الزم 
هستند. حاجی آبادی اعتبارات تخصیص یافته به هیئت های ورزشی قوچان را طی 
7 ماه گذشته 26۵ میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی نیز 
حدود 8۰ میلیون تومان صرف استخر مهر شــد و 4۰۰ میلیون تومان هم اداره کل 
ورزش و جوانان وعده داده است تا پایان سال برای بازسازی و مرمت فضای ورزشی 

این شهرستان تخصیص پیدا کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان با تأکید بر این که وضعیت تنها استخر شنای این 
شهرستان ازنظر تأسیساتی حاد است و هرلحظه امکان آسیب دیدگی وجود دارد، 
گفت: اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضــوی 3۰۰ میلیون تومــان برای رفع 
مشکالت این استخر در نظر گرفته است که امید می رود با تخصیص آن تا پایان امسال 

مشکالت موجود برطرف شود.

مهتا قره داشی-   تنها نماینده خراسان رضوی 
ســال گذشــته در اولین تجربه حضــور در لیگ 
برتر توانسته بود با کسب رتبه ششم به کار خود 
پایان دهد؛ حــاال در دومین ســال از حضورش 
با ســرمربی صربســتانی خــود که پیــش از این 
ســابقه مربیگری در ایران با هدایت تیم ثامن را 
در کارنامه دارد، با بودجه یــک میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومانی تیم را برای ارتقای جایگاه خود 
نســبت به ســال گذشــته تشــکیل داده است.

روز گذشــته کادر فنی تیم به همراه مدیر عامل 
باشــگاه در ســالن اجتماعات اداره کل ورزش 
وجوانان خراسان رضوی پاســخ گوی سواالت 

خبرنگاران بودند.
در ابتدای این نشســت، جعفر فالح مدیرعامل 
باشگاه آویژ صنعت پارسا ضمن تشکر از اصحاب 
رســانه بابت حمایت در فصل گذشــته، درباره 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه گفت: باشگاه 
هنــوز بــه طــور رســمی ثبــت نشــده و کارهای 
مربوط به ثبت انجام شده اســت. سال گذشته 
ما توانســتیم با تاییــد اداره کل ورزش وجوانان 
خراســان رضوی در مســابقات شــرکت کنیم. 
مالک باشگاه آقای هنرور مدیر عامل آویژ صنعت 
توس و موسس باشگاه هستند. آقایان مجیدی، 
اخوان، مستشــار و احد نیــز به عنــوان اعضای 
هیئت مدیره  حضور دارند.وی با اشاره به نقش 

باشگاه فرش مشهد در این باشگاه تصریح کرد: 
شــرکت فرش و چــرم مشــهد به عنــوان حامی 
مالی سال گذشته در قبال تبلیغات میدانی  از 
ما حمایت کردند. باشگاه فرش نیز در رده های 
پایه، بازیکنــان مســتعد را شناســایی می کند 
و تا رده ســنی جوانان تحت حمایــت خود قرار 
می دهد. پــس از آن، ایــن بازیکنان بــا تیم آویژ 
صنعت قرارداد می بندند . ولی باشگاه فرش در 
لیگ برتر حضور ندارد.مدیرعامل باشگاه آویژ 
صنعت پارسا درباره حمایت شورای شهر از این 
تیم خاطر نشان کرد: جلسات خوبی با شورای 
شهر مشهد داشتیم. سیاســت آن ها حمایت از 
ورزش قهرمانی است. قول های مساعدی نیز 
از مدیر کل ورزش وجوانان استان گرفتیم، اگر 
بخواهیم صادقانه صحبت کنیم ســال گذشته 
درحق بسکتبال کم لطفی شد و آن قدر که باید 
از نظر مالی حمایت نشدیم اما امسال قول های 

خوبی دادند.فالح درباره مشکالت این 

تیم بیان کرد: تنها مشکل ما ساعت سالن برای 
تمرین است. سالن در اختیار بخش خصوصی 
اســت و  ما تنها یک ســاعت و نیم اجــازه تمرین 
داریم که اهداف ســرمربی در این زمان محقق 
نمی شود. تا امروز نتوانستیم به نتیجه برسیم و 
حتی نیم ساعت بیشتر تمرین کنیم.وی گفت: 
سال گذشــته با توجه به بودجه ای که داشتیم، 
تیم بستیم. امسال افزایش ۵۰ درصدی در این 
بودجه اعمال شده است ولی شش تیم هستند 
که بازیکنان  ملی پوش را جــذب کردند و قطعا 
رقابت ها از حساسیت باالیی برخوردار خواهد 
بــود. در حالت کلــی جایــگاه تیم هــا را بودجه 
 مشــخص می کند و یــک بازیکن گــران قیمت 

می تواند نتیجه را تغییر دهد.

استراتژی در دفاع	 
ســرمربی  ایوانوویــچ   ســرجان 
خارجی تیــم نیز دراین  نشســت 
خبری گفــت: خوشــحالم که بعد 
از سه سال دوباره در مشهد حضور 
دارم و قــرار اســت بــا ایــن باشــگاه 
همکاری کنم. از وضعیت بازیکنان 
و تیم اطالعات دقیق داشــتم و فیلم 

بازی های سال گذشته را دیده ام.
ایوانوویچ ادامه داد: از سه سال 

پیش که ثامــن را ترک کردم، لیــگ حرفه ای 
ایــران را دنبــال می کنــم و اطالعــات خوبی 
نیز در ایــن خصــوص دارم، همچنیــن پیگیر 
بازی هــای ایــران در جــام جهانــی بــودم. 
سرمربی باشگاه بسکتبال آویژه صنعت پارسا 
اضافه کرد: بعد از ثامن در تونس و رومانی کار 
کردم که آن سال تیم تونسی قهرمان لیگ شد 
و نیمی از بازیکنان تیم ملــی تونس در مقابل 
ایــران در جــام جهانــی، از بازیکنــان تیم من 
بودند. ایوانوویچ تصریح کرد: تمرکز ما بیشتر 
بر این است که تیم را به خوبی بسازیم و هر روز 
بهتر شــویم، همچنین مهم تریــن اصل برای 
ما آمادگی کامل بازیکنان اســت. وی درباره 
استراتژی خود در این تیم نیز بیان کرد: نقطه 
شــروع هر تیم دفاع آن اســت که ما باتوجه به 
بازیکنان جوانی که در تیــم داریم، می توانیم 
به خوبی در این قســمت عمل کنیم. سعی ما 
بر این اســت که حریفان را تحت کنترل خود 
قرار دهیم. سرمربی باشــگاه بسکتبال آویژه 
صنعــت پارســا اظهار کــرد: فصل گذشــته تا 
حدودی برای این تیم موفقیت آمیز بود و ما با 
جایگاه ششم لیگ را به پایان رساندیم. تمام 
تالش ما بر این است که حداقل جایگاه فصل 
پیــش را تکرار کنیــم و حتی نتیجــه بهتری را 

کسب کنیم.

مصطفی فاطمیان - رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد از 
هفته آینده با حضور نماینده خراسان رضوی آغاز خواهد 
شد و تیم »تا ثبت جهانی توس« تنها نماینده استان در 
این رقابت ها خواهد بود. مشهدی ها که برای حضوری 
قدرتمند در این فصل، چهره مطرحی همچون حسن 
یزدانی را به ترکیب خود اضافه کرده اند، به دنبال قرار 
گرفتن بر سکو هستند و از همین حاال با کشتی گیرانی 
که به مشهد آورده اند، زنگ خطر را برای بسیاری به صدا 
درآورده اند. تمرینات این تیم از روز سه شنبه گذشته 
با حضور کشتی گیران زیر نظر مجید خدایی آغاز شده 
است و برای اولین دیدار خود در روز سه شنبه هفته آینده 
آماده می شوند.رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی 
با بیان این که مسابقات خانگی این تیم در سالن شهید 
بهشتی مشهد برگزار می شود، می گوید: قول قهرمانی 
نمی دهیم ، ولی امیدواریم بهترین نتیجه را کسب کنیم، 
هرچند غافل نشوید که تیم های رقیب هم پولدار هستند 
و برخی از آن ها کشتی گیران را احتکار می کنند تا در تیم 
های دیگر حضور نیابند!» حضور نداشتن  کشتی گیران 
غیربومی برای انجام تمرینات در مشهد سوالی است 
که ذهن جامعه ورزش را مشغول خود کرده 
ــت«. مسعود ریاضی در  اس
این باره اظهار می 
ــدف  کـــنـــد: ه
ــی ما  ــل اص
ایـــــــــن 
اســت 
که 

کشتی استان ارتقا یابد و بدون شک حضور تیم لیگ 
برتری باعث می شود کشتی خراسان رضوی که رو به 
زوال بوده، شرایط بهتری پیدا کند و کشتی گیران جوان 
از تجربیات خدایی سرمربی تیم بهره مند شوند. باتوجه 
به این که لیگ برتر کشتی طی بازه یک ماهه برگزار می 
شود، تالش می کنیم کشتی گیران را در بازه دو هفته 
مختلف به مشهد بیاوریم و تمرینات را زیر نظر خدایی 
دنبال کنیم که اکنون اولین هفته حضور آن ها در مشهد 

برای دیدار خارج از خانه با نماینده مازندران است.

یزدانی استثناست	 
وی ادامه می دهد: در قرارداد بیشــتر کشــتی گیران تیم 
متذکر شــدیم کــه باید طــی ایــن دو هفته بــرای پیگیری 
تمرینات به مشهد بیایند و فقط حسن یزدانی که اردوهای 
پرفشاری را برای حضور در مسابقات جهانی سپری کرده، 
از این قاعده مستثناســت و می تواند فقط برای مسابقات 
خود حاضر شــود و حتی هنگام امضای قــرارداد هم مقرر 

شد فشاری برای حضور وی در تمرینات نداشته باشیم.
وی درباره جزئیات قراردادهای مالــی این تیم هم تاکید 
می کند: با تشکیل این تیم به دنبال اهداف فرهنگی بودیم 
و خوشبختانه بیشتر کشتی گیران ما بخشی از قرارداد خود 
را به این کار اختصاص داده اند و اتفاق خوبی در این زمینه 
خواهد افتاد. البته با توجه به سطح تیم ما قراردادهای به 
نسبت ارزان تری از دیگر تیم ها داریم و قراردادهایمان در 
مقایســه با فوتبال از یک درصد هم کمتر است، هرچند با 
توجه به اهداف فرهنگی خود هر چقدر هم که هزینه کنیم، 
ارزشــمند اســت.وی می افزاید: قراردادهای مختلفی با 
کشــتی گیران » تا ثبت جهانــی توس« منعقــد کردیم، به 
طور مثال با کشتی گیری فقط برای چند مسابقه 
قرارداد بســتیم و برای کشتی گیری 
هم حقوق پایه تعیین کردیم و 
عالوه بر آن به ازای هر بردی 
مثــال پنــج میلیــون تومــان 
دریافت می کند و در مجموع 

بر حســب نیاز خود میزان دریافتی های کشــتی گیران را 
تعیین کردیم.ریاضی به قرارداد حسن یزدانی هم اشاره و 
اضافه می کند: تعداد کشتی های حسن یزدانی برای تیم 
»تا ثبت جهانی توس« در لیگ برتر محدود است و به هرحال 
دوســت نداریم قهرمان المپیک مقابل هر کشــتی گیری 
مســابقه دهد و البته تصمیمات در خصــوص تعداد دقیق 

کشتی های او را نهایی نکرده ایم.

بومی ها در ترکیب	 
وی با بیــان این که اکنون چهار کشــتی گیر بومــی در تیم 
حضور دارند،  می  افزاید: تقریبا ترکیب تیم بسته شده است 
و شاید دو، سه کشتی گیر دیگر هم به جمع ما اضافه شوند 
که مایل هستیم از وجود کشتی گیران بومی برای این چند 

جای خالی بهره ببریم.
وی همچنین در پاســخ به انتقاد برخی به غیر بومی بودن 
این تیم خاطرنشان می کند: لیگ برای پرورش کشتی گیر 
نیســت بلکــه بــرای داغ کــردن فضــای کشــتی و جــذب 
تماشاگران است تا زمینه استقبال دوباره مردم از کشتی 
فراهم شود و به همین دلیل از حضور ستاره ها در ترکیب تیم 
بهره می بریم تا کشتی استان خود به خود رشد کند، وگرنه 
دوست ندارم این همه هزینه کنیم و کشتی گیر غیربومی 

بیاوریم و در نهایت این همه انتقاد از ما شود.

جذب جردن باروز!	 
وی تصریح می کند: خیلی ها فکر می کنند ما متوجه این 
هزینه ها نیســتیم در صورتی که نمی دانند ممکن اســت 
برای ارتقای کشــتی اســتان هر کاری کنیم و شاید حتی 
»جردن باروز« را هم جذب کنیم تا سالن های کشتی مملو 
از تماشاگر شود!ریاضی می افزاید: حامی مالی اصلی تیم 
»تا ثبت جهانی توس« شهرداری است اما تالش می کنیم 
حامیان مالــی دیگری را جــذب کنیم، چراکــه هیچ وقت 
ورزش این گونه پای کار فرهنگی نبوده و فرصتی مناسب 
برای هر حامی مالی است که تبلیغات بسیاری برایش در 

این عرصه شود.

سرمربی خارجی تیم آویژ صنعت پارسا: تمرکزمان بر ساختن یک تیم خوب بسکتبال است 

آبیاری چمن ورزشگاه قوچان
با آب شرب

آسمان خراش های پارسا 

 استارت 
 گوش شکسته ها 

در مشهد 
 رئیس هیئت کشتی استان : 

شاید جردن باروز را هم به مشهد بیاوریم 

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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علی اکبر ملکی- چشم انتظاری خیلی سخت 
اســت، به خصوص زمانی که فرزنــد جوانت را با 
دست خودت بدرقه جبهه دفاع کنی و 36 سال 
هر روز چشمت به در خانه باشد که  شاید خبری 
از او برایت بیاورند. همه این سال ها هم هر وقت 
ماه مهر می آید به این فکر کنی که اگر پسرت بود 
او هم باید به مدرســه می رفت و تــو دوری اش را 

فقط از صبح تا ظهر تحمل می کردی...
اما او حاال 36 ســال اســت که تو را چشم انتظار 
خودش گذاشــته  و تــو در همــه این ســال ها در 
نبودنش نجواها کــردی و درد دل ها داشــتی و 
حتی سنگ مزاری نبود که آن جا حرف هایت را 

با پسرت در میان بگذاری...

هنوز دل نگران      
صدیقه مهرآبادی، مادر شهید جاوید االثر دانش 
آموز ســعید مهرآبادی هنوز در روستای مهرآباد 

شهرســتان داورزن دل نگران فرزندش است.  
وقتــی از فرزنــدش صحبت مــی کنــد، بغض به 
سراغش می آید واشک هایش آرام از گوشه چشم 

هایش سرازیر می شود.

یک آرزو      
او که همه این سال ها را به انتظار آمدن فرزندش 
صبوری کــرده اســت، مــی گویــد: »آرزو و امید 
دارم تا شــاید فرزندم را قبل از ترک دنیا ببینم و 
برای آخریــن بــار او را در آغوش بکشــم.« بعد از 
رفتن فرزند 16 ســاله اش برای دفاع از کشــور 
به جبهه جنــوب  در اواخر ســال 61 پدر طاقت 
دوری فرزندش را نداشت و در حالی که یک ماه 
از رفتن اش نگذشته بود در اندیمشک به دیدنش 
می رود و این آخرین وداع پدر با فرزند شهیدش 

سعید می شود.

همه جادنبال تومی گردم...      
وقتی پــدر از ســفر بــر می گــردد، مادر ســراغ 
فرزنــدش را می گیرد؛ پــدر در حالــی که روی 
پله ها نشســته می گوید، حالش خوب اســت، 
اما چند روز بعد پیکر محمد، همرزم و دوســت 
صمیمی سعید را که در عملیات والفجر یک به 
شهادت رسیده می آورند، مادر نگران پسرش 
می شود و به تمام بیمارســتان ها و مکان هایی 
که در تهران و شهرســتان ها می دانســت، سر 
می زند اما از فرزندش خبری نمی شود و مدتی 
بعد جنازه شهید اسداللهی، دوست دیگر سعید 
را مــی آورند.صدیقه خانــم بعــد از مفقوداالثر 
شــدن فرزندش ســعید طاقت دوری فرزندش 
را نــدارد و تا دو ســال در بیمارســتان بســتری 
می شــود. می گوید: بعــد از آن به هر کجا ســر 
زدیم هیچ نام و نشــانی از ســعید پیدا نکردیم و 
به درخواست پدر شهید به دلیل شرایط روحی 
خوبی که نداشتیم وسایلمان را از تهران جمع 
کردیم و به زادگاه مان روستای مهرآباد داورزن 

برگشتیم.

گفت اگر برنگشتم...      
این مادر چشــم انتظــار ادامه می دهد، ســعید 
امید من و خیلی دوســت داشتنی بود، در زمان 
رفتنــش گفتم مادر جــان هنوز زود اســت برای 
رفتن به جبهه، دو ســال مانده به ســربازی ات، 
همان زمان بــرو. ولی گفت من وظیفــه دارم به 
فرمان رهبرم عمل کنم و جا و زمان معطل کردن 
نیست اگر برگشتم دیگر به جبهه نمی روم ولی 
اگر برنگشتم حاللم کن  و رفت و دیگر هیچ وقت 

برنگشت.

نشانی از سعید نیافتم      
صدیقه خانــم می گویــد: بعد از پایــان جنگ  در 
زمان بازگشــت اســرا در ســال69 مجدد پیگیر 
شــدم تا نــام و نشــانی از فرزنــدم پیدا کنــم ولی 
هیچ کس خبری نداشــت. بعد از ســاکن شــدن 
در روســتا پرونده فرزنــدم را از تهران به ســبزوار 
منتقل کردم ویک روز از طرف بنیاد شهید سبزوار 
آمدند و گفتند پیکــر تعدادی از شــهدای گمنام 
را آورده اند، اگر دوســت دارید برای فرزند شــما 
نیــز مراســمی بگیریــم و با خــاک تبرکــی تربت 
سیدالشــهدا)ع( به نــام فرزندتان ســنگ قبری 
بگذارید کــه قبــول کردیم.ایــن مادر شــهید در 
حالی کــه بغــض کرده،  ادامه می دهــد: »بازگو 
کردن این مسائل حالم را منقلب و از نظر روحی 
اذیتم می کنــد. ولی وقتی به روحیــات معنوی، 
ارادت فراوانش به اهل بیت)ع(  و احساس تعلق 
خاطرش  بــه کشــورش فکــر مــی کنم، آرامش 
پیدا می کنم و خداوند را شــکر مــی کنم که او در 
مسیر درستی گام برداشت.« او حق داشت چرا 
که سعید پاره تنش بود و 36 ســال چشم انتظار 
بازگشــت او بود. پدر که اجل مهلــت اش نداد تا 
بار دیگر نشانی از فرزندش را ببیند و در سال 92 
به دیار باقی شتافت اما مادر که حاال سن و سالی 
از او گذشــته در دلش کورســوی امیــدی دارد تا 
شــاید از فرزند دلبندش خبری به دست بیاورد. 
برای همین به گفته خودش در تمام مراسم های 
تشییع شهدا حاضر شده و با دیدن آن ها امیدش 
تازه تر می شود که روزی هم سعیدش بازگردد.
مادر شــهید می گوید: »آرزوی دیگــری هم دارم 
این که روزی بتوانم به دیدار رهبــر بروم. یک بار 
دعوت شدیم اما بیماری این امکان را از من گرفت 

که بتوانم ایشان را از نزدیک ببینم.«  مادر شهید 
ادامه می دهد: تا کنــون چندین نوبت به زیارت 
کربال و ســوریه نایل شــده ام وهر بار که مــا را با 
اتوبوس از مناطق جنگی عبور دادند نتوانستم 
جلوی گریه خودم را بگیرم و همیشه امید دارم 

روزی برسد بتوانم فرزندم را در آغوش بکشم.

وقف برای یاد شهدا      
او چندی اســت به یاد شــهدا یک ســاعت و نیم 
آب از موتور عمیق روســتای مهرآباد را به همراه 

دو جریــب زمیــن بــه ارزش تقریبی حــدود 6۰ 
میلیون تومان کــه از مادرش بــه ارث برده وقف 
تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، کارهای 
عام المنفعه و وقف امور مسجد روستای مهرآباد 
کرده است تا مبادا مردم شهدا را فراموش کنند و 
بدانند برکات این انقالب از ثمره خون شهیدان 
اســت، از ثمره ایثار و مقاومت مادران شهدایی 
کــه جگرگوشــه خــود را مقابــل گلوله دشــمن 
فرســتادند تا این ســرزمین برای همیشه پایدار 

و استوار بماند.

مادرانه های شهید جاوید االثر دانش آموز سعید مهرآبادی  

36 سال دل نگران سعیدم

دوچرخه سواران جانبازعازم همایش 
بزرگ اربعین حسینی شدند

همزمان با همایش بزرگ اربعین حسینی، کاروان دوچرخه سواران 
ویــژه جانبــازان و خانــواده هــای شــهدای خراســان رضــوی ظهر 

چهارشــنبه 17 مهر از مشــهد مقدس عازم کربالی معلی 
شدند.

به گــزارش ایثــار واحد خراســان رضــوی، محمــد نصیری 
سرپرست کاروان اعزامی با اعالم این خبر افزود: 
همــه ســاله و در آســتانه همایــش بــزرگ اربعین 
حســینی در کربال کاروان دوچرخه ســوار مرکب 
از جانبازان و خانواده  شهدا به کربال و نجف اعزام 

می شوند.
وی گفت: امســال پنجمین سالی است 

کــه ایــن کاروان در قالــب باشــگاه 
رضوی و گــروه کوهنوردی نصیری 

حامــل پرچــم بــارگاه ملکوتــی 
امــام رضــا )ع( بــه عنــوان 
سفیران راســتین در حالی 

عازم کربــال و نجف می شــوند 
کــه خانــواده هــای این عزیــزان، 

همراهــی  را  ســواران  دوچرخــه 
می کنند.

نصیــری ادامــه داد: ســال گذشــته 2۰ 
دوچرخه ســوار به اربعیــن اعزام شــده بودند اما 

امسال 4۰ دوچرخه سوار مسیر 4۰۰ کیلومتری 
از مرز مهران تا نجف و کربــال را با دوچرخه رکاب 
خواهنــد زد، بــا ایــن تفاوت کــه ایــن بــار در بین 

دوچرخه سواران یک پا قطع و 1۰  جانباز روشندل 
حضور دارند که در نوع خود کم نظیر است.

وی افزود: این ورزشکاران عالوه بر زیارت حرم های مطهر 
ائمه در عتبات عالیات، در همایش عظیم اربعین حســینی شرکت 

خواهند کرد.

زنــدان موقت ســاواک در مشــهد، جایی اســت که 
بســیاری از بزرگان انقالب در آن شــکنجه شدند و 
خاطرات ناگفته بســیاری در دل آن جای دارد؛ اما 
حاال حتی بســیاری از مســئوالن هم از ایــن زندان 
که می تواند مکانی برای موزه عبرت مشــهد باشد، 
اطالعی ندارند.شاید کمتر کسی نام بازداشتگاه و 
شکنجه گاه ساواک در مشهد را شنیده باشد. جایی 
که حضرت آیت ا... خامنه ای، شهید هاشمی نژاد، 
مرحــوم آیــت ا... واعظ  طبســی و شــهید موســوی 
قوچانــی در کنــار دیگــر انقالبیــون مشــهد، در آن 
شــکنجه  شــدند. بنابرگزارش فارس؛ اما امروز این 
مکان بی هیچ نام و نشانی در دل پادگان لشکر 77 
خراسان قرار گرفته بدون این که کسی به این میراث 
انقالب دسترســی داشــته یا حتی بازســازی شده 
باشد، جایی که می تواند »موزه عبرت مشهد« باشد.

اصطبل اسب  روس ها ، زندان سیاسی       
ساواک شد

حجت االســالم حســن ربانــی راد یکــی از همان 
زندانیان سیاســی قبل از انقالب است که به گفته 
خودش در سن 21 سالگی به مدت 32 روز در این 
زندان مورد پذیرایی ســاواک قــرار گرفته و اکنون 
جانباز اعصاب و روان همان روزهای زندان مخوف 
ســاواک اســت.وی در خصوص این زندان گفت: 
ســاواک در آن زمان دو زندان داشت؛ یکی زندان 
موقت و دیگری زندانی که برای محکومان دایمی 
بود و زندانیــان تا پایــان حکم در آن جــا نگهداری 
می شدند اما بعد از دستگیری افراد آن ها را تحویل 
ساواک می دادند، ساواک مشــهد هر کسی را که 
دستگیر می کرد به مرکز ساواک می آورد.ربانی راد 
در خصوص موقعیت مکانی این زندان که به زندان 
موقت معروف بود، بیان  کرد: این زندان موقت در 
لشکر 77 پیروز خراسان در خیابان سردادَور واقع 
شده اســت.وی در توصیف این زندان اظهار کرد: 
زمان ورود شــوروی ها به ایران و اشــغال قســمتی 
از ایران از جمله مشــهد و خراســان، این پادگان و 
لشکر در اختیار شــوروی قرار داشت که در آن یک 
سالن بزرگ برای نگهداری اسب هایشان درست 
کردند و بعدها رژیم پهلوی در وسط این سالن سر 
پوشیده دو ردیف سلول ساخته بود که اتاقک های 
کوچکی داشت، این ســلول ها یک متر در یک متر 
و نیم با ارتفاع 17۰ سانتی متر بود که دیوارهایی 
ســیمانی، در آهنی و یک پنجره کوچــک به اندازه 
کف دست داشــت و از بیرون توســط مأموران باز و 

بسته می شد، آن جا کامال تاریک و همه چیز حتی 
رنگ پتوها سیاه بود.

از کشیدن ناخن تا توپ فوتبالی که انسان       
بود!

ربانی راد تک سلول های مخوف و تاریک آن جا را 
بدترین نوع شــکنجه در آن زندان دانست و افزود: 
شکنجه افراد در آن مکان با توجه به پرونده و جرم 
آن ها متفاوت بود اما ضرب و شــتم، شــالق زدن، 
صندلی داغ، ســلول داغ و سرد، کشــیدن ناخن، 
بــردن ســوزن زیر ناخــن، ســوزاندن بدن بــا آتش 
ســیگار، پخش کردن صــدای ناله دیگر شــکنجه 
شوندگان و اتاق فوتبال که طی آن فرد را مانند توپ 
فوتبال بین چهار مأمور پاس کاری می کردند، انواع 

شکنجه های این زندان را تشکیل می داد.
وی خاطرنشــان  کــرد: ایــن شــکنجه گاه، 
محــل نگهــداری و بازجویــی زندانیان بود 
وهــر زمانــی کــه دادگاه برگزار می شــد یا 
بنا بــه بازجویــی بــود، افــراد را می بردند و 
شکنجه می کردند، ســپس زندانی تا چند 
روز و تا پایان بازجویی در سلول بود، سپس 
دادگاه نظامی تشــکیل می شــد و افراد به 
جــرم اخــالل در امــور مملکت محکــوم به 
زندان می شدند و آن ها را به زندان عمومی 

منتقل می کردند.

شکنجه روحی شهید هاشمی نژاد،       
با پخش صدای آه و ناله شکنجه 

شوندگان
ربانی راد در خصوص شرایط افراد شاخص 

انقــالب در این زنــدان یادآور شــد: در ایــن زندان 
112 زندانــی سیاســی قبــل از انقــالب وجــود 
داشــتند، آیت ا... خامنه ای در تک ســلول زندانی 
بودند و آن جا شــکنجه می شــدند که بعد از مدتی 
هم به تهران و کمیته ضد خرابکاری منتقل شدند، 
شهید هاشــمی نژاد عالوه بر ضرب و شتم و شالق 
خوردن، با پخش صدای شکنجه شــوندگان دیگر 
در معرض شــکنجه روحی قرار داشتند.وی  ادامه  
داد: شــهید عباس موســوی قوچانی نیز به قدری 
به کــف پاهایش شــالق خــورده بود که تــا مدت ها 
نمی توانســت راه بــرود و مدت ســه ســال زندانی 
بــود، آیــت ا... واعظ طبســی نیــز مدت پنج ســال 
در آن مکان زندانــی بود و 15 روز در ســلول داغ و 
ســرد مورد شــکنجه قرار گرفت که همــه ما گمان 

می کردیم به زودی از دنیا می رود.وی در خصوص 
زندان موقت گفت: آن زندان را باید به عنوان یادگار 
نگهداری کــرد، آن جا باید بــه موزه عبــرت تبدیل 
شود، درخواســت ما زندانیان سیاســی هم همین 

است و دبیر کانون ما هم پیگیر این مسئله بودند.

زندان موقت ساواک در دل لشکر 77       
خراسان/ مسئوالن هم از آن بی خبر بودند

بــرای پیگیری ایــن ماجــرا به ســراغ دبیــر کانون 
زندانیان سیاســی قبل از انقالب خراسان رفتیم.

پرویــز احمــدی در خصــوص وضعیــت کنونی آن 
زندان بیان کرد: اکنون آن زندان در اختیار لشکر 
77 است، سال 88 هم که مراجعه کردم کارکنان 
آن جا هم نمی دانستند که از آن زندان اکنون چه 
اســتفاده ای می شــود چراکه حدود 3۰ ســال از 
وجود زندان موقت گذشــته بود، باالخره از طریق 
عقیدتی سیاســی و حفاظت اطالعات گفتند آن، 
جایــی داخــل لشــکر77 و دور آن فنس کشــیده 
شده است.وی ادامه داد: پیشتر به فرمانده لشکر 
مراجعه کــردم امــا نتیجــه ای نگرفتم،ســال 95 
روزنامه ها و جرایــد از احتمال جابه جایی لشــکر 
77 به خارج شهر خبر دادند و عکس هوایی آن را 
هم منتشــر کردند، بعد از آن هم من دوباره شروع 
به مکاتبه و پیگیری کردم  تا آن جا به عنوان سند و 
شکنجه گاه دوران ستم شاهی حفظ شود.احمدی 
گفت: نامه ای از طریق رئیس شــورای شــهر برای 
فرماندهــی ارتــش و وزیر دفاع نوشــته شــد که آن 
نامه ها به وزیر اطالعات رســید، اما اکنون دو سال 
است که هیچ خبری نشده، با اســتانداری مکاتبه 
کردم. در نهایت استاندار پیشــین گفت ما منتظر 
بودجه هســتیم و حتی نقشــه آن را هــم در اختیار 

داریم اما استاندار جابه جا شد.

آن شکنجه گاه نباید فراموش شود      
وی تاکید کرد: افراد شاخص جامعه همچون مقام 
معظم رهبری، مرحوم واعظ طبســی، شهید سید 
عباس موسوی قوچانی به اضافه دیگر افرادی که 
در مبارزات حضور داشــتند از پزشک و مهندس و 
دانش آموز در این محل بازداشت و شکنجه شدند، 
به همین دلیــل این زنــدان نباید فراموش شــود و 
باید بــه عنوان ســندی از شــکنجه های ســاواک و 
رژیم غاصــب پهلوی، به مــوزه عبرت تبدیل شــود 
اما متاســفانه آن چه که به جایی نرســیده پیگیری 

ما بوده است.

مقاومت گاهی که می تواند موزه عبرت شود

وسیله ای که با آن ناخن های بازداشت شدگان را می کشیدند 

 
چند روز بعد پیکر محمد، همرزم 
و دوست صمیمی سعید را که در 

عملیات والفجر یک به شهادت رسیده 
می آورند، مادر نگران پسرش می شود 

و به تمام بیمارستان ها و مکان هایی 
که در تهران و شهرستان ها می 

دانست، سر می زند اما از فرزندش 
خبری نمی شود و مدتی بعد جنازه 

شهید اسداللهی، دوست دیگر سعید 
را می آورند



بریده کتاب

چرا مردم خود را با غذاهای پرکالری که برای 
جسمشــان هم مضر اســت خفــه می کنند؟ 
جوامــع مرفــه امــروزی درگیر بــای چاقی 
هســتند که به ســرعت دارد به کشورهای در 
حال رشــد هم ســرایت می کند. تــا وقتی که 
عادات غذایــی نیــاکان خــوراک جویمان را 
بررســی نکنیم، یافتن علت زیــاده روی ما در 
خــوردن غذاهــای پرچرب و بســیار شــیرین 
معما باقی می ماند. در علفزارهای استوایی 
و جنگل هایــی کــه آن ها ســکونت داشــتند، 
غذاهــای شــیرین پرکالری بســیار کمیاب و 
منابع غذایــی به طور کلی کم بــود. ۳۰هزار 
ســال پیش، »خوراک جــو«ی عــادی تنها به 
یک نوع غذای شــیرین دسترســی داشــت و 
آن میوه هــای رســیده بود. اگر یــک زن عصر 
حجری به یک درخت پر از انجیر برمی خورد، 
منطقی تریــن کار این بــود که، قبــل از آن که 
بابون هــای محلی آن درخــت را لخت کنند، 
تا جایی که می توانــد از آن انجیرهــا بخورد. 
غریزه زیاده روی در خوردن غذاهای پرکالری 
جزئی از ژن های ما شــد. امروزه ما شــاید در 
آپارتمان های بســیار بلند با یخچال هایی پر 
از غذا زندگی کنیم، ولــی دی ان ای ما هنوز 
گمــان می کند کــه در علفزارهای اســتوایی 
به ســر می برد. برای همین است که اگر یک 
لیوان بســتنی در یخچــال پیدا کنیــم، آن را 
کامل می بلعیم و پشتش هم یک شیشه بزرگ 

نوشابه را تا ته سر می کشیم.

انسان خردمند  

نوشته: یووال نوح هراری  

ترجمه: نیک گرگین  

دیالوگ ماندگار

وقتــی دنیا علیه شماســت، امــن ترین مکان 
برای مخفی شدن، دیوانگی است.

شوالیه تاریکی  

کارگردان: کریستوفر نوالن  

ضرب المثل خارجی

  اسپانیایی: دوست دزد زمان است.
  آفریقایــی: اگــر در غربت طا ببــارد و در 

وطن سنگ ، بهتر است كه در وطن بمانی.
  ایتالیایی: دنیا از عاشق خود، فرار می كند.

  چینــی: آن کس کــه در هر جا دوســتانی 
دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد.

  انگلیسی: دوستانت باید مثل کتاب هایی 
که می خوانی، کم باشند و برگزیده.

دیکشنری

NONE OF YOUR 
BUSINESS

 Used to tell someone not to get
 involved in whatever you have
going on

به شما ربطی نداره.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 3 سوره ابراهیم می خوانیم:

ْنَیــا َعَلی اْلِخَرِة  وَن اْلَحَیاَة الدُّ ِذیَن َیْســَتِحبُّ الَّ
وَن َعن َسِبیِل اهلِل َوَیْبُغوَنَها ِعَوًجا ُأوَلِئَك  َوَیُصدُّ

ِفی َضَلٍل َبِعیٍد

)كّفار( كســانی هســتند كه زندگی دنیا را بر 
آخرت ترجیح می دهند و )مردم را( از راه خدا 
بــاز می دارنــد و می خواهند آنــان  را منحرف 

كنند؛ آن ها در گمراهی عمیقی هستند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  دنیاگرایــی، زمینه  كفــر، مبارزه بــا دین و 
ضالت است.

  انسان اختیار دارد و می تواند راهی را بر راه 
دیگر ترجیح دهد و انتخاب كند.

 كّفــار ســه مرحلــه را طــی می كننــد: اّول 
خودشان با دنیاگرایی منحرف می شوند. آن 
گاه با اعمالشان دیگران را از راه باز می دارند. 
ســپس بــا تمــام تــوان مســیر حق طلبــان را 

منحرف می كنند.

ضرب المثل فارسی

روییکآجر،صدچرخمیخورد
وقتــی مــی خواهنــد از فردی بســیار فعــال و 
پرانرژی که با امکانــات کم، کارهای مختلفی 
انجام می دهد تعریف و تمجید کنند، می گویند 

فانی »روی یک آجر، صد چرخ می خورد.«

در محضر بزرگان

قرآنَدواست
آیت ا...سید عبدالکریم کشمیری فرمودند: 
»وقتی خانه ام در کوچه آبشار قم بود یک نفر 
از کســانی که تدریس علــوم دینــی می کرد 
نــزدم آمــد. گرفتاری داشــت و از همســرش 
بسیار ناراحت بود. از من دوایی برای رفع این 
گرفتاری می خواســت. به او گفتم شما قرآن 
بخوانید، قضیــه حل می شــود. آن بنده خدا 
گفت: دو ســال اســت الی قرآن را باز نکرده 

ام!« گفتم گرفتاری ها از همین است.
صحبت جانان  

حکایت

     نابینایی در شــب تاریک، چراغ در دست و 
ســبویی بر دوش، در راهی می رفت. فضولی 
به او رســید و گفت: ای نادان، شب و روز پیش 
تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو 
برابر، فایده این چراغ چیست؟ نابینا بخندید 
که این چراغ را نه برای خــود، بلکه برای چون 
تو کوردالن بی خرد برداشته ام که به من پهلو 
بهارستان جامی نزنند و سبوی مرا نشکنند. 

معرفی کتاب

دلکور
اســماعیل فصیح نویســنده نام آشــنایی اســت کــه بازتــاِب تجربه های 
زیســته اش، در داستان هایش دیده می شــود. او در »دل کور« به توصیف 
خانواده و محلــه ای می پردازد کــه دوران کودکی خــود را در آن گذرانده 
است. این رمان روایتگر حال و هوای خانواده »آریان«، خانواده ای قدیمی 
و ســنتی در تهران قدیم اســت که در محله ای بــه نام درخونــگاه زندگی 
می کنند. داستان با خواِب عجیب و آشفته صادق، یکی از پسران خانواده 
شروع می شود و با دیگر ماجراهای چهار پســر خانواده آریان که هر کدام 
ویژگی های متفاوتی دارند، ادامه می یابد. در فصــل اول، راوی به دنبال 
اصل و ریشه خانواده می گردد و به گذشته رجوع می کند. فصل دوم، فصِل 
علی، یکی از پسرهای خانواده است که خود را تافته جدابافته می داند؛ اهل 
کسب وکار نیست و دل به نوازندگی و موسیقی سپرده. فصل سوم، فصل 

آشنایی با رسول، سومین فرزند خانواده است و به همین ترتیب، قصه ادامه پیدا می کند. البته تمام موضوع 
این نیست؛ بلکه خرده روایت هایی چاشنی روایت اصلی شده که می تواند مخاطب را تا خواندن آخرین 

صفحه کتاب، مشتاق نگه دارد. انتشارات البرز این کتاب را با قیمت 48 هزارتومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چراگریهنوزادان،اشکندارد؟
یک نــوزاد تــازه متولد شــده، با صــدای بلند گریه 
می کند که نشــانه ای از ســامتی و قدرت اوست. 
اما اگر از نزدیک نگاه کنیــد، خواهید دید که گریه 
یک نوزاد کمــی متفاوت از انســان بزرگ اســت: 
اشکی وجود ندارد. البته اشک برای محافظت از 
چشم و مرطوب نگه داشــتن آن الزم است. وقتی 
با احساسات شــدید مانند غم، عصبانیت یا حتی 
خوشبختی مواجه می شــویم، گریه می کنیم. در 
این لحظات احساسی، گریه کردن باعث محافظت 
بیشــتر از چشــم می شــود. اشــک ها همچنیــن 

می توانند به دفع هورمون های محرک استرس که 
ممکن است در زمان های سخت ایجاد شده باشند، 
کمک کنند. در حالی که نوزادان با مجاری اشکی 
متولد می شوند که هنوز کامًا رشد نکرده اند. آن ها 
به اندازه کافی اشک برای پوشاندن چشم و مرطوب 
نگه داشتن آن تولید می کنند، اما این برای تشکیل 
قطره هایی که روی گونه هایشان جاری شود کافی 
نیســت. پس از ســه یا چهار هفته، مجاری اشــک 
آور کودک معمواًل به اندازه کافی بالغ می شوند تا 
اشک های متشکل از احساسات قوی ایجاد کنند.

پنج شنبه
18 مهر 1398

11 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4247

19مهر1318|تولدمحمدرضاشفیعیکدکنی،شاعر18مهر1363|درگذشت استاد امیری فیروز کوهی، شاعر و ادیب معاصر 
زمینه اصلی کار استاد امیری، غزل و قصیده بود. غزلیات امیری در عین حال که دارای استحکام 
آثار استادان کهن است، لطافت شعر دوره صفوی و سبک هندی و مضامین بکر و خاص اندیشه 

این استاد را به همراه دارد.

دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی از اســتادان متبحــر ادبیــات معاصــر ایــران و از محققــان بنــام 
اســت. او در مشــهد لیســانس گرفــت و مدتــی را بنا بــه دعوت دانشــگاه های آکســفورد انگلســتان 

و پرینســتون آمریــکا، بــه عنــوان اســتاد بــه تدریــس و تحقیق اشــتغال داشــت. 

آشناترینغریب
ماازکدامگروهیـم؟

امام رضا )ع( فرمودند: »مردم دو دسته اند: یکی آن ها که با مرگ، آسوده می شوند. 
دیگری آن ها که با مرگ، مردم از دست شان آسوده می شوند.«

حجت االسام محدثی در شــرح این حدیث می گوید: »آنان که صالح و نیکوکارند، 

وجودشان مایه بهره مندی و شادمانی دیگران اســت و فقدانشان دل ها را غمگین 
می سازد، هر چند خودشان از سختی های زندگی می رهند و راحت می شوند. آنان 
هم که اهل فساد و مردم آزاری و ظلم اند، تا هستند، مردم از دستشان در عذاب اند 
و چون می میرند، مردم نفس راحت می کشــند. چنان باشیم که با مرگ، برهیم، نه 

آن که از دست ما برهند!«
مسند االمام الرضا   
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

هرچهآنخسروکند،شیرینبود
درخت انجیــر هیچ وقت لیمو تــرش نمی دهد. 
همیشه انجیر می دهد که چه تر چه خشک آن، 
شــیرین اســت و خاصیت دارد. خداونــد مثال 
درخــت انجیــر اســت. هرچــه آن خســرو کند، 
شیرین بود... بدهد یا بگیرد شیرین است. مثل 
نفس که چه بیاید چــه برود، خوب اســت. خدا 
نکند که ناگاه یکی از آن دو نیاید! سّر این دادن 

و گرفتن ها این اســت که می خواهد زندگی را 
شیرین کند. دیده اید طناب را گره می زنند، بعد 
آن را می اندازند توی چاه که کارگر بتواند بیاید 
باال. گره های زندگی مثل گره های طناب است 
که ما را بکشــد باال. گره می اندازد که فاصله ها 

را کم کند.
حجت االسلم رنجبر | شرح دعای سحر  

کلوتشهداد
  کلوت های »شهداد« واقع در استان کرمان، در گستره ای 11 هزار کیلومترمربعی شکل گرفته اند و برخی 
این منطقه را شهر افسانه ای کلوت ها می نامند. این پدیده طبیعی حدود 20 هزار سال قبل بر اثر فرسایش آبی و 
بادی، ایجاد شده است. زمین شناسان این منطقه را یکی از قطب های گرمایی زمین می دانند و ساکنان اروپای 
سبز برای دیدن آن به ایران می آیند. آن قدر طرفداران سفر به این منطقه زیاد شده اند که یک کمپ کویری هم در 
حوالی کلوت ها احداث شده است تا گردشگران به امکانات مناسب دسترسی داشته باشند. کلوت  های شهداد 
از لحاظ شکل ناهمواری و شــرایط پیدایش، پدیده ای بی نظیر در دنیا به شــمار می روند و هنوز اصول و خواص 
پیدایش آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. کلوت شهداد گزینه ای جذاب برای کویرنوردی به ویژه در پاییز است.

رقابتسنگینوزنها
اینبارکدو

دویچه وله |رقابت سنگین وزن ها معموال ما را 

به یاد رقابت وزنه بردارهــا می اندازد اما در 
کانادا کدوها بــا هم به رقابــت می پردازند. 
هر ســاله در کانادا جشــن پامپکیــن برگزار 
می شــود و در این جشــن که محل برگزاری 
آن اونتاریــو اســت، بــزرگ تریــن کدوهای 
سال به تماشا گذاشــته می شود و در نهایت 
سنگین ترین کدو به عنوان قهرمان انتخاب 
می شود. فعا رکورد سنگین وزن ترین کدو 
8۵۱ کیلوگرم اســت و معلوم نیست که این 
رکــورد در جشــن امســال شکســته خواهد 

شد یا نه.

تکلیفنابیناهاچیست؟
اینســایدر | برگــر کینــگ، یــک فروشــگاه 

زنجیره ای فست فود، از یک زن نابینا به طور 
رســمی  عذرخواهی کرد. وقتی ایــن زن از 
کارکنان خواسته بود که برایش مواد تشکیل 
دهنده غذا را بگویند، آن هــا گفته بودند که 
خودش باید مواد تشــکیل دهنده را از روی 
بروشــور بخوانــد. ایــن زن گفت من شــوکه 
شدم. چون من به خشکبار آلرژی دارم و اگر 
در این غذا خشکبار وجود داشت حمله آسم 
به من دست می داد و کارم به بیمارستان می 
کشید، از طرفی بروشور، به خط بریل نبود و 
مستاصل مانده بودم. برگر کینگ هم از این 
زن عذر خواســته اســت و گفته که این رفتار 

حتما پیگیری خواهد شد.

یکهدیهمناسب
گودنیــوز | براســاس گفتــه هــای معلمــان، 

مدرســه هــا در آمریــکا یــک مشــکل بزرگ 
دارند و آن هم نداشــتن لباس شویی است. 
بسیاری از دانش آموزان کم بضاعت، امکان 
شســتن لبــاس هایشــان را ندارنــد و بــرای 
همین از مدرســه غیبــت می کننــد و دانش 
آموزانــی که غیبــت مــی کنند، هفــت برابر 
بیشــتر از بقیــه دانــش آمــوزان اخــراج می 
شوند. شــرکت ویرپول، که سازنده دستگاه 
لباس شویی است، وقتی درباره این معضل 
پنهان شنیده، به مدرســه ها دستگاه لباس 
شــویی اهدا می کنــد. ایــن کار واقعــا تاثیر 
داشته و 82 مدرسه ای که در سراسر آمریکا 
از این لباس شــویی ها اســتفاده می کنند، 

شاهد غیبت کمتر بچه ها هستند.

زنگ تفریح

پرنده هایی که »نیهاریکا راجپوت« با مطالعه دقیق آناتومی شان و با استفاده از کاغذ و مقوا می سازد، 
چنان با ظرافت و دقت ساخته شده اند که ممکن است در نگاه اول باور نکنید که واقعی نیستند. چند 

اثر از این هنرمند را با هم ببینیم.

مهارت یک دقیقه ای

چند نکته ساده برای مراقبت از مو

 اگر سرتان شلوغ است و نمی توانید وقت زیادی 
را بــه مراقبت و تغذیــه و نگهــداری از موهایتان 
اختصاص بدهید، این چند راهکار ساده را برای 
مراقبت روزانه از موها یتان یاد بگیرید که فارغ از 

جنس مو، برای همه  مؤثرند.
    هــر روز موهایتــان را نشــویید. چربی هــای 
طبیعی مــو در حفــظ حالــت، رطوبــت و نرمی 
مو نقــش مهمی دارنــد. وقتــی هــر روز موها را 
بشــوییم، مواد شــیمیایی موجود در شــامپوها 
این چربی ها را از بین می برنــد. غدد چربی زیر 
پوســت ســر با تصور این که موها چربی طبیعی 
خود را از دســت داده اند، برای حفظ ســامت 
مو چربــی بیشــتری تولیــد می کننــد. آن وقت 
است که هرچه بیشــتر موها را بشویید، چرب تر 
می شوند. پس حواس تان باشد حتی اگر هر روز 

حمام می کنید، موها را حداکثر دو تا سه بار در 
هفته بشویید.

    از آب داغ دوری کنید. موقع شستن موها در 
حمام، آب دوش را کمی خنک تر کنید، شستن 
پوست سر با آب داغ، چربی و رطوبت موها را از 
بین می برد، موهای خشک گره  می خورند و در 

نتیجه شکننده تر می شوند.
    برس مو را تمیز نگه دارید. برس موی کثیف 
که پر از مو و چربی باشــد، محل مناســبی برای 
رشد و تکثیر انواع باکتری های مضر است. پس 
حواس تان باشــد برس مو را حداقــل یک بار در 
ماه با محلول جوش شیرین و آب ولرم بشویید. 
استفاده از یک مســواک کهنه می تواند به شما 
کمک کند حتی از شــر موها و پرزهای ریز روی 

برس هم خاص شوید.

4 گوشه ایران

پلیسفهمیده
گودنیــوز |  پسربچه شش ساله، »هایدن ویلیامز« 

از زمانی که به خانه جدیدشان نقل مکان کرده 
بودند، از این که تنها در اتاقش بخوابد می ترسید. 
با این که مادرش همه چیز را امتحان کرده بود، 
باز هم پسرک می ترسید و در اتاقش نمی خوابید 
و می گفت موجودات شرور در اتاقش هستند و با 
التماس از مادرش می خواست که به پلیس زنگ 
بزند. آماندا مادر هایدن هم با این که می ترسید با 
تحقیر و بی توجهی ماموران پلیس رو به رو شود، 
از سر ناچاری با پسرش به ایستگاه پلیس رفت. 
اما قضایا جور دیگری پیش رفت. یکی از ماموران 
پلیس به نام بروس شوارتز، بافاصله با پسرک 
جور شد و به داستانش گوش کرد. بعد همراه آن 
ها به خانه شان رفت تا به او اطمینان دهد که هیچ 

موجود شریری در خانه شان نیست. 
خاطرات سرخ

اوس یحیی از آن مشــتی هــای قدیمی بود که 
سرتاپای بدنش خالکوبی داشت. در تعمیرگاه 
کار می کــرد. تخصــص اش اتوبــوس بــود و 
موتورهای ســنگین. تنها یک پســر داشت که 
او هــم در خط مقدم مــی جنگیــد. وقتی خبر 
شــهادت پســرش را آوردنــد، اوس یحیــی در 
تعمیرگاهی اطــراف اهواز درگیــر کار بود. دو 
سه تا از بچه ها جمع شدیم و با کلی این پا و آن پا 
کردن، ماجرا را گفتیم تا برای تشییع فرزندش 
به تهران برود. رفت توی ســایه دیوار نشســت 
و یــک ســیگار درآورد و دود کرد و ســری تکان 
داد. منقلب شد. گفتیم »اوس یحیی پاشو برو 
تهران.« سیگارش را دود کرد و گفت: »کجا برم؟ 
مگر خون پسر من از بقیه پسرهام رنگین تره؟ 
یک پسرم شهید شد، بقیه هم که جبهه دارند 
می جنگند. این همه پســر دارم. کی گفته من 

برای تشییع این یکی بلند شم برم تهران؟«
به نقل از عبدالرحمان شلیلیان | مشرق  
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