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نتایج پایش ملی از بهبود محیط کسب وکار در تابستان نسبت به بهارخبر می دهد 

بهار کسب و کار استان در تابستان 
نگاه فعاالن اقتصادی به عملکرد دستگاه های حاکمیتی مثبت تر شده است 

گزارش

مسعود حمیدی

 تحلیــل مؤلفه هــای محیط کســب وکار بر اســاس 
گــزارش پایــش ملــی محیــط کســب وکار مرکــز 
پژوهش های اتاق بازرگانی، حاکی از بهبود وضعیت 
کسب و کار استان در تابستان امسال نسبت به فصل 
بهار است و در شاخص های مربوط به دستگاه های 
حاکمیتی و ثبــات بــازار، فعاالن اقتصادی اســتان 
رضایتمندی بیشتری داشته اند.به گزارش خراسان 
رضوی،  مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی کشــور هــر فصل طی پایشــی 
وضعیت محیط کسب وکار اســتان ها را بررسی می 
کند. در این پایش مؤلفه های 28 گانه ای بر اساس 
اســتاندارد خاصی، بــه روش نمونه گیــری از طریق 
مشارکت کنندگان اقتصادی هر استان بررسی می 
شود. بعد از بی ثباتی به وجود آمده در اقتصاد کشور 
که ناشی از نوسانات ارزی و تشدید تحریم های آمریکا 
در سال گذشته بود، از ابتدای امسال شاخص های 
ملی بیانگر به وجود آمدن ثبات نسبی در قیمت ارز 
و اقتصاد کشور است. اما این که این ثبات نسبی چه 
تأثیری در محیط کسب وکار گذاشته است را باید با 
توجه به پایش انجام شــده توســط اتاق بازرگانی در 
تابستان امسال و مقایسه آن با فصل بهار تحلیل کرد. 
به همین دلیل در نظر داریم با بررسی شاخص های 
28 گانه ارزیابی شــده توســط اتــاق بازرگانی، این 
موضــوع را مــورد ارزیابی اســتانی قــرار دهیــم ) در 

ارزیابی ها هرچه شاخص به سمت نمره 10 گرایش 
بیشــتری پیدا کند یعنی وضعیت شــاخص مدنظر 
در اســتان در حالت بدتر قــرار دارد و نمره 10 یعنی 

بدترین نمره ممکن برای شاخص مدنظر(

بهبود محیط کسب وکار در تابستان نسبت 	 
به بهار

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، 
شاخص محیط کسب وکار کشور در تابستان امسال 
به 6.07 )بدترین نمره این ارزیابی 10 است( رسیده 
در حالی که این شاخص در بهار امسال معادل 6.17 
بوده است. این شــاخص برای خراســان رضوی در 
تابستان امسال معادل 6.03  یعنی بهتر از شاخص 
میانگین کشوری بوده است. از سویی شاخص محیط 
کسب وکار استان در تابستان امسال نسبت به بهار 

که6.10 بوده، بهبود یافته است.

سایه روشن ثبات در قیمت ها و مواد اولیه	 
در تحلیل مؤلفه های کسب و کار در استان بر اساس 
گزارش مرکــز پژوهش های اتاق بازرگانی، اســتان 
خراسان رضوی در 15 مؤلفه شاهد بهبود وضعیت 
محیط کسب و کار در تابستان امسال نسبت به بهار 
بوده اســت کــه عمده ترین ایــن شــاخص مربوط به 
قیمت مواد اولیه است. این شاخص با توجه به ثبات به 
وجود آمده در بازار از بدترین وضعیت شاخص استان 
یعنی شاخص 9 در بهار امسال به 7.97 در تابستان 
رسیده اســت. البته این شــاخص هنوز هم بین 28 
مؤلفه کسب وکار استان بدترین وضعیت را دارد. از 

سوی دیگر بهترین شاخص محیط کسب وکار استان 
مربوط به آماده بودن زیرســاخت های استان شامل 
دسترسی به شــبکه تلفن همراه و ثابت، آب و حامل 

های انرژی بوده است.  

دسترسی به آب، مثبت ترین شاخص محیط 	 
کسب وکار استان

شاخص دسترسی به آب در محیط کسب وکار استان 
در تابســتان امســال حتــی از بهار وضعیــت بهتری 
داشته و از 3.31 در بهار به 3.14 در تابستان رسیده 
است که بدون شک سیاســت های خرید آب بخش 
کشــاورزی توســط بخش صنعت و باران های سال 
گذشته در این خصوص بی تأثیر نبوده است. در بهار 
امسال شاخص دسترسی به حامل های انرژی) آب، 
برق،گاز و...( بهترین شــاخص محیط کســب وکار 
اســتان را به خود اختصاص داده بود اما در تابستان 
امسال این شاخص از 2.97 در بهار به 3.38 تغییر 

کرده که نشان دهنده روند منفی آن است.

روی خوش مردم و دستگاه ها به تولید داخل	 
بر اســاس این پایش، شــاخص هایی از جمله »نحوه 
اســتقبال مشــتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و 
محصول«، »برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات 
توسط مأموران دستگاه ها«، »بی تعهدی طرف های 
قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان« 
و »بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های 
اجرای ناظر بر کسب وکار« جزو شاخص های عمده 
هستند که در تابستان امســال نسبت به بهار بهبود 

یافته اند و به نوعی می توان گفت بهبود این شاخص ها 
بیانگر افزایش استقبال و حمایت مردم و مسئوالن 

استان از تولیدات داخلی است.

بازار، نیروی ماهر و فناوری همچنان نامطلوب	 
البتــه ارزیابی ها نشــان می دهد در شــاخص هایی 
مانند »کمبود تقاضا در بازار«، »کمبود فناوری های 
نوین و تجهیزات مورد نیــاز« و »کمبود نیروی ماهر« 
شــاهد بدتــر شــدن وضعیــت در تابســتان امســال 
نسبت به بهار بودیم که به نوعی بیانگر نیاز جدی در 
به روزرسانی و آموزش نیروی کار حرفه ای برای بخش 
تولید اســتان است. شــاخص عمده دیگر در محیط 
کسب وکار استان تأمین مالی از طریق بانک هاست 
که شاخص ها بیانگر آن اســت که  فعاالن اقتصادی 
استان دریافت تسهیالت از سیســتم بانکی استان 
را در محیط کسب وکار در تابستان امسال نسبت به 
بهار دشوارتر ارزیابی کرده اند و این شاخص از 7.13 
در بهار امســال به 7.18 در تابســتان رسیده است. 
این شاخص همچنان جزو شــاخص های نامطلوب 
در محیط کسب وکار استان ارزیابی می شود. البته 
کارنامه شــش ماهه شــورای هماهنگی بانک های 
اســتان بیانگر افزایش میزان پرداخت تسهیالت به 

بخش های مولد استان است.

رضایتمندی از بهبود فضا و دستگاه های 	 
حاکمیتی

گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی همچنین 
بیانگر آن اســت کــه محیط کســب وکار اســتان در 

شاخص هایی مانند »فساد و سوءاستفاده افراد از مقام 
و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی«، »موانع در 
فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کســب وکار 
در دســتگاه های اجرایــی« و »ضعــف دادگاه هــا در 
رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق 

دیگران« در تابستان امسال نسبت به فصل بهار بهبود 
یافته است که حکایت از بهبود رضایتمندی فعاالن 
اقتصادی استان از دســتگاه های دولتی به ویژه در 
صدور مجوزها و نحوه رســیدگی و برداشــتن موانع 

کسب و کار در استان دارد.

تابستان 98بهار 98مولفه کسب   و کار در استان

4.483.7نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصول

6.836.43برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه ها

بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و 
وعده هایشان

5.635.15

بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرای ناظر بر 
کسب وکار

8.327.55

97.95غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت

رویه سخت گیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای 
مدیریت نیروی انسانی

7.086.25

تمایل عمومی به خرید کاالی خارجی و بی رغبتی به خرید 
محصوالت ایرانی

4.54.86

7.466.7تولید و عرضه نسبتًا آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

وجود رقابت های غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی و 
شبه دولتی در بازار

6.807.03

6.597.33رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

7.137.18دشواری تأمین مالی از بانک ها

فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات موردنیاز برای فعالیت 
اقتصادی

5.975.97

5.715.76ضعف زیرساخت های حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و...

ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به 
حقوق دیگران

7.397.04

وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در 
بازار

6.337.01

5.565.15ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

6.696.73عرضه کاال و محصوالت قاچاق در بازار

نبود ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک 
محصول در بازار

6.025.83

دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها 
در بازار

6.176.59

6.286.2کارگریزی های عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

5.555.66کمبود تقاضا در بازار

5.335.84کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز

4.544.87کمبود نیروی ماهر

3.803.34محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت

3.313.14محدودیت دسترسی به آب

2.973.38محدودیت دسترسی به حامل های انرژی) برق، گاز و...(

فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه 
های اجرایی

6.516.44

موانع در فرایند های اداری و دریافت مجوز های کسب و کار در 
دستگاه های اجرایی

6.846.27

شروط محیط زیست 
استان برای باغ وحش 
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برای اطالع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان 

می رساند.

 شهرداری

 من خیلی دوســت دارم که کاشت نهال نذر 

کنــم و اطرافیانــم را هم بــه خصوص بــا توجه به 
شرایط زیست محیطی این روزهای مشهد به این 
کار تشویق کنم. اما نمی دانم کجا باید این نهال 
ها را کاشت؟ آیا شهرداری می تواند محل هایی 

برای این منظور به مردم معرفی کند؟

 بولوار طبرســی شــمالی، ســرعت گیر الزم 
دارد. به ویژه روبه روی طبرسی شمالی ۶، چون 
ایســتگاه اتوبــوس بی آرتــی واقــع شــده  و عبور 
عابــران از عرض بولــوار، زیاد اســت. عاجزانه از 

مسئوالن خواهشمندم رسیدگی کنند.

 در منطقه چمن، تعداد زیادی از ساختمان ها 

و منازل، معموال و در بیشــتر اوقات سال، از سوی 
مالکان در اختیار زائران و مســافران شهر مشهد 
قرار می گیرد که البته قدم شان روی چشم. منتها 
این زائرپذیری محله،  به دردسرهایی برای اهالی، 
از جمله شلوغی کوچه ها، نبود جای پارک، ریخت 
و پاش زباله و رفت و آمد افراد ناشناس که امنیت 
محله را کم رنــگ می کند، منجر شــده. ای کاش 
برای حــل این مشــکالت، تمهیداتی اندیشــیده 

شود.

اتوبوسرانی

 در بولــوار تلویزیــون، تابلوهــای خطــوط 

اتوبــوس را جاهایــی نصــب کردند که بــه دالیل 
مختلف مثل شــاخه های درختان، دیــد ندارد. 
لطفــا بــه ایــن نکتــه بــه منظــور راحتــی حــال 

شهروندان توجه کنید.

 به مسئوالن محترم اتوبوسرانی بفرمایید بر 
عملکرد اتوبوس هــای خطوط 10 و 11 نظارت 
بهتر و بیشتری داشته باشند، تأخیر بیش از حد 
در ســاعات صبح و از پایانه وکیل آبــاد، واقعا بی 
مســئولیتی راننــده هــا را نشــان می دهــد. بــا 
اتوبوسرانی تماس گرفتم می گویند چون بخش 

خصوصی است، ما نمی توانیم کاری بکنیم.

اتوبــوس  راننــده  از  می خواســتم   

خط9۶هاشــمیه-نیروی هوایــی کــه اتوبــوس 
بســیار تمیــزی را بــرای تــردد مســافران آمــاده 
کرده انــد، تشــکر کنــم. اگــر همــه اتوبوس هــا 

همین قدر تمیز و با تهویه مناســب باشــد، حتما 
تمایل مردم برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی 

بیشتر می شود.

مخابرات

 در منطقه سرافرازان 52، آنتن دهی خطوط 

ایرانسل و سرعت اینترنت واقعا افتضاح است. بعد 
این همه تبلیغ هم می کنند، این چه وضعی است؟

اتحادیه نانواها

 هــرج و مــرج در نانوایی هــای مشــهد بیداد 

می کنــد. نــه از اتحادیــه خبــری هســت و نــه از 
تعزیــرات. هــر کــس نــان را هــر چقــدر دلــش 
می خواهد حساب می کند. لطفا به شرایط ارائه 

نان در نانوایی های آزادپز رسیدگی کنید.

 یادش به خیــر قدیم ها، نانواهــا قبل از اذان 
صبح در محــل نانوایی حاضر بودنــد و نماز را در 
کنار تنور می خواندند. هم نان با برکت به مردم 
می دادند و هــم کار مردم راه می افتــاد. اما حاال 
چی؟ امــروز صبــح که رفتــم نان تــازه بگیــرم تا 
فرزندم را بــا نان تازه صبحانه بدهم و به مدرســه 
بفرستم، ساعت 7:10 سه نانوایی بسته بودند و 
این موضوع تازگی ندارد و چند ســالی است که 

مردم گرفتار آن شده اند.

متفرقه

  به بولوار پیروزی برای خرید دارچین آسیاب 
شــده رفتــه بــودم، دیــدم همزمــان زغــال هــم 
می فروشــد. گفتــم ایــن کار از نظــر بهداشــتی 
درست نیســت که مغازه دار گفت ای خانم! این 
که بسته بندی شده. از چه نگرانی؟ این هم شد 

جواب؟

 در احمدآباد، زنانی بچه به بغل التماس می 

کنند که کمکمان کنیــد و از بی پولی می نالند. 
چرا هیچ کس به این مسئله رسیدگی نمی کند تا 

احیانا دستِ سوءاستفاده گران کوتاه شود؟

  ون هــای مســیر هاشــمیه، از آخر هاشــمیه تا 
چهارراه کوثر، خیلی آهسته حرکت می کنند. وقتی 
هم از ســرعت کم آنان، بــه ویژه صبح هــا گالیه می 
کنیم، می گویند خب اگــر عجله داریــد، اتوبوس و 

مینی بوس سوار نشوید و با تاکسی تلفنی بروید.
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

 جوابیه بهزیستی به گزارش 
»این جا، جان و اعتیاد باهم می رود« و پاسخ خراسان

سه شنبه دوم مهرماه امسال بود که گزارشی با عنوان »این 
جا، جان و اعتیاد با هم می رود« که به روایت مشاهدات مان 
از شرایط اسفبار یک کمپ ترک اعتیاد اجباری در مشهد 
می پرداخــت،در صفحــه حرف مــردم خراســان رضوی 
منتشر شد. گزارشی که برای تهیه آن، خبرنگار روزنامه 
خراسان به صورت ناشناس، روز پنج شنبه 28 شهریورماه 
)دو روز قبــل از تهیه گــزارش از محیــط داخلی کمپ( با 
حضور در مجاورت ورودی کمپ، با تعــدادی از خانواده 
های معتادان ســاکن در کمپ به گفت و گو نشست تا از 
شــرایط داخل، آگاهی پیدا کند و در ادامــه، با همراهی 
کارشناس بهزیســتی، در کمپ حاضر شد تا شرایط را از 
نزدیک رصد کنــد. در ادامه جوابیه اداره کل بهزیســتی 
استان به این گزارش را، به رغم توضیحات روز بعد مدیرکل 

این سازمان به روزنامه و پاسخ خراسان می خوانید.
   ضمن تشکر و ســپاس از خبرنگار و سردبیر محترم آن 
جریده شــریف، که با نگاهی اجتماعــی و دردمندانه، به 
موسسات ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی سر زده اند، 
به استحضار مردم عزیزمان می رساند مراکز ترک اعتیاد 
اجباری به لحاظ تامین بودجــه و امکانات، تحت نظارت 
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان است و به 
لحاظ اجرایی، تحت نظارت بهزیستی است و ساکنان آن 
ها، از طریق قضات محترم دستگاه قضایی به این مراکز 
معرفی می شوند. لذا محدودیت های بودجه ای یا تکثر 

ساکنان آن ها، از اختیار و اراده بهزیستی خارج است.
  برخــی مطالب منــدرج در گــزارش خبرنــگار محترم 
خراســان که به نقل از یکی دو نفر از ساکنان کمپ مورد 
اشــاره نوشــته شــده، منطبق بر واقع نیســت و به خاطر 
شــرایط خاصی که این عزیزان در ایام سم زدایی و پس از 
آن دارند، ممکن اســت مطالبی دور از واقعیت انعکاس 
دهند که شایســته بود خبرنگار این مســئله را از نظر دور 
نمی داشت. ضمن این که حدود هشت نفر از مددجویان 
در همــان گفت وگوهــا، از خدمات بهزیســتی و مدیران 
مرکز قدردانی کردند که انعکاس آن در گزارش، بســیار 
کم رنگ و در حد یکی دو کلمــه بود. در حالی که موضوع 
کاستی های احتمالی که در هیچ تشــکیالت و نهادی، 
وجود آن ها منتفی نیست، از نگاه خبرنگار محترم، بسیار 
پررنگ و برجسته نمود یافته است که نشان دهنده موضع 
گیری خبرنگار محترم در گزارش است که حسب اخالق 
حرفه ای می بایست بی طرفانه و محققانه تنظیم می شد.
  در خصوص مســائل بهداشــتی، اســتحمام، مصرف 
داروهای موردنیاز، حضور پزشــک و تیم درمان، تغذیه، 
اسکان و سایر مســائل مددجویان عزیز، حسب امکانات 
و مقدورات موجــود و اعتبارات تخصیص یافته از ســوی 
شورای هماهنگی و دیگر نهادهای مسئول، به گونه ای 
عمل می شود که حداقل کاستی ها را شاهد باشیم. لکن 

همان گونه که در توضیحات کارشناس محترم بهزیستی 
در همان گزارش و توضیحات مدیرکل محترم بهزیستی 
در گزارش روز بعد مشــاهده می شــود و بارها نیز توسط 
کارشناسان معاونت پیشگیری از اعتیاد مطرح گردیده، 
اعتبارات این بخش، بسیار بسیار محدود است و خدمات 
ارائه شــده از ســوی پیمانــکاران و مجریــان مراکز ترک 

اجباری، موجب امتنان بهزیستی است.
   به هر حال، همه ما شرایط کشور و اعتبارات را می دانیم و 
به محدودیت های بودجه ای دولت وقوف داریم. ضمن این 
که همیشه هر اندازه خدمات یک بخش، خوب و  عالی باشد، 
باز هم کاستی ها و نواقصی دیده می شود که طرح آن ها از 
سوی خبرنگار محترم، بیان مشکالت ما هم هست و از این 
بابت، تشکر می کنیم و البته از مردم  و مددجویان عزیزمان 
خواهشــمندیم، خدمات مراکز تــرک اجباری فعلــی را  با 
شرایطی که این مراکز پیش از واگذاری به بهزیستی داشت، 
مقایسه و منصفانه قضاوت نمایند. لکن در زمینه تنبیه بدنی و 
مطالبی از این دست، بعضا ممکن است در شرایط خاص بین 
برخی مددجویان یا متصدیان بخش های مختلف کمپ ها 
که عموما از بین خود آن ها انتخاب می شوند، مشکالتی رخ 
دهد که هرگز مورد تایید مسئوالن کمپ نیست و مددجوی 

محترم نیز به این موضوع اشاره داشته است.
   بسیار خوشــحال خواهیم شــد که خبرنگار محترم یا 
سرویس محترم اجتماعی، فرصتی موسع تر در اختیار این 
اداره و کارشناسان پیشگیری یا متخصصان و همکاران 
بخش غیردولتی طرف قرارداد بهزیســتی قرار دهند تا 
مشکالت این صنف و خدمات و فعالیت های بهزیستی در 
زمینه اداره این مراکز به استحضار مردم عزیزمان رسانده 

شود و ابهامات برطرف گردد.

 

   روزنامه خراســان برای تهیه گزارش، فقط به صحبت 
های ساکنان کمپ بسنده نکرده که به فشارهای دوران 
سم زدایی، نسبت داده شود. خبرنگار روزنامه خراسان 
به صورت ناشــناس، روز پنج شنبه 28 شــهریورماه )دو 
روز قبل از تهیه گزارش از محیط داخلی کمپ( با حضور 
در مجــاورت ورودی کمپ، بــا تعدادی از خانــواده های 
معتادان ساکن در کمپ به گفت و گو نشست تا از شرایط 
داخل، آگاهــی پیدا کند. ذکــر این نکته هم الزم اســت 
که هنگام تهیه گزارش، کارشــناس اداره کل بهزیستی 
در کنار خبرنگار حضور داشــت و شاهد شرایط موجود و 
گالیه های معتادان بود  و پاســخ های وی نیز در گزارش 

منتشر شده است.
  درخصوص مانور ندادن روی تشکر برخی معتادان از 
مسئوالن، باید گفت در گزارش، به قدردانی هایی که به 
شکل  کلی از رفتار و خدمات مدیر کمپ انجام شده، اشاره 
شد منتها غالب افراد حاضر، معترض بودند که تنها بخشی 

از اعتراضات منتشر شد.
   روز بعــد از انتشــار گــزارش، مدیــرکل بهزیســتی، 
طــی تماســی خواســتار ارائــه توضیحاتــی دربــاره 
و  شــدند  اجبــاری  کمپ هــای  شــرایط  دالیــل 
توضیحــات ایشــان در قالــب پاســخ بــه پرونــده روز 
 قبل، در همیــن روزنامــه و همین صفحه منتشــر شــد.
  بنا به اظهارات کارشناس مسئول بهزیستی و مدیرکل 
ایــن اداره: »به رغم این که هــم اکنون دو هــزار معتاد در 
کمپ های اجباری استان حضور دارند، بودجــه بهزیستی 
فقط کفــاف هزینه های 400نفــر را می دهــد« و »طبق 
مصوبات موجود، در سال 97 بهزیســتی به ازای هر نفر 
روز، ملزم به پرداخت 1۶ هزار تومــان به کمپ ها بوده  و 
در سال 98 سرانه هر نفر روز، به 20 هزار تومان افزایش 
یافته منتها براســاس ســرانه ســال 97 هم که محاسبه 
کنیم، بهزیستی برای مطالبات ســال9۶، 97 و 98 در 
مجموع 9.5 میلیــارد تومان به کمپ هــای ترک اعتیاد 
اجباری بدهکار است که پنج میلیارد آن، مربوط به شش 
ماه ابتدای امسال است.« سوال این جاست که تاکنون 
بهزیســتی بــرای دریافت اعتبــار و بهبــود شــرایط، چه 

قدم هایی برداشته؟ 
   بنا بر اعالم بهزیستی، 49 کمپ  اختیاری و 11 کمپ 
اجباری در مشــهد فعال هســتند که 40 بازرس، هر ماه 
سه مرتبه به رصد شرایط این کمپ ها می پردازند. منتها 
با توجه به شرایط دیده شــده در فقط یکی از این فضاها، 
ســوال این جاســت که آیــا این تعــداد بــازرس و کیفیت 
بازرســی ها، به بهبود شــرایط کمــک می کند یــا نیاز به 

تجدیدنظر دارد؟

پاسخ خراسان

باغ پرندگان همچنان بی سر و سامان
محیط زیست می گوید علت اجرا نشدن ضرب االجل تعطیلی، مدیریت شراکتی باغ و کند پیش رفتن اصالحات است

پیگیری گزارش  

فرزانه غروبی

خرداد امسال بود که اداره  کل محیط زیست استان، 
در پی دو گزارش پیاپی خراسان رضوی با تیترهای 
»ضرب االجــل محیط زیســت به بــاغ پرنــدگان« و 
»باغ پرندگان؛ مسئله ای که حل نشده، پاک خواهد 
شد« که به روایت شرایط نامناسب فضا و پرندگان باغ 
پرداخته بود، درخواستی مبنی بر رعایت ضوابط و 
استانداردهای زیست  محیطی برای مجموعه باغ 
پرندگان مشهد ابالغ و ارسال کرد و به این مجموعه 
تا پایان شهریورماه 98 مهلت داد تا ایرادات و نواقص 
را برطرف کند و تاکید کرد در صورت رفع نشدن، از 
ادامه فعالیت این مجموعه جلوگیری خواهد کرد. 
باسررسید ضرب االجل داده شده به این مجموعه، 
برای بررسی و مشاهده آخرین وضعیت باغ پرندگان 
مشــهد به بولوار خیام شــمالی رفتیم تا از تغییرات 
ایجاد شده توسط مسئوالن مجموعه، مطلع شویم.

 فضای آلوده، پرندگان مریض وبازدیدکنندگان 	 
معترض

متاسفانه باز هم مثل قبل، بوی ناخوشایند فضــــا، 
آب بســیار کــدر و آلــوده اســتخر، فــواره خاموش، 
طوطی هــای بی رمق بــا پرهــای ریخـــته، عقاب و 
کرکس هــای آســیب دیده و پیر و کچــل، پرندگان 
ســاکت و کز کــرده، پرنده های مــرده در قفس و... 
به قوت خــود باقی بودند و شــرایط کلی بــاغ، فرق 
چندانی  به نسبت قبل نکرده بود. شرایطی که طی 
گفت وگو با مردم، مورد اعتراض بازدیدکننده ها هم 
بود. خانم »حسین نژاد« از بازدیدکنندگان، اعتراض 
می کند: »من باغ پرندگان تهران و اصفهان را دیده 
ام که خیلی زیباتر و تمیزتر از این جاســت و شــامل 
گونه های کمیابی از پرندگان است اما ورودی اش 
شــش هزارتومان اســت، نه 10هزارتومان، آن هم 

حتی بــرای بچه هــا.« آقای موســوی کــه از کرمان 
به مشــهد آمده، می گوید: »من بــه پرندگان خیلی 
عالقه مند هستم و امروز به شوق دیدن پرندگان زیبا 
و سالم و کمیاب به این باغ آمدم اما خبری از گونه نادر 
که نبود هیچ، محیط هم خیلی کثیف با بوی زننده 
بود.« آقای محسنی هم از دیگر بازدیدکنندگان، با 
اشاره به این که آب بسیار کثیف و کدر حوضچه ها، 
نشان می دهد خیلی وقت است آب تعویض نشده، 
گالیه می کند: »در این باغ 12-13 قفس پر از مرغ 
و خروس گذاشته اند. ما نیامده ایم که مرغ و خروس 
تماشا کنیم و بقیه پرندگانش، پیر و خسته و ساکت و 
مریض باشند. ضمن این که نظافت باغ اصال خوب 
نیست و تا دلتان بخواهد، پالستیک و زباله، گوشه و 
کنار قفس پرندگان ریخته و جمع آوری نشده. این 

چه وضعی است؟«

محیط زیست: امیدواریم شرایط باغ بهبود 	 
یابد وگرنه جمعش می کنیم

با توجه بــه بهبــود نیافتن شــرایط باغ پرنــدگان، 
ســازمان  ضرب االجــل  اجــرای  چگونگــی 
محیط زیســت را از »ایمان محمدی«، کارشــناس 
این سازمان و مســئول مستقیم رســیدگی به باغ 
پرندگان جویــــا می شویم که می گوید: »چون باغ 
پرنــدگان دارای شــرکای مختلفــی اســت که هر 
کدام به صورت جداگانه پیگیر موضوعات این باغ 
هستند، از آن ها درخواست کردیم یک مدیر واحد 
برای این مجموعه معرفی شــود تا ما بدانیم با چه 
کسی طرف هستیم. یک سری از اقدامات مدنظر 
محیط زیســت از جمله نصب دوربین مدار بســته 
در باغ، پالک گذاری گونه ها، ایجاد دفتر اداری، 
استقرار دام پزشک و... تا امروز انجام شده و بقیه 
موارد نیز در حال برطرف شــدن اســت. درســت 
است که کار به کندی پیش می رود اما این، به نبود 
یک مالک واحــد برای این مجموعــه برمی گردد. 

به مــردم اطمینــان می دهیم هم اکنــون، نظارت 
دقیقی بــر روند اجــرای تغییرات در مســیر بهبود 
شــرایط داریم و مثال آب حوضچه هــای باغ، طبق 
زمان بندی تعویض می شود و آخرین بار، 8مهرماه 
عوض شده. منتها کدر بودن آب و بوی بد حوضچه، 
به دلیل  انتشار شــیرابه های درختان کاِج اطراف 

در آب اســت. در صورت برطرف شــدن ایرادهای 
عمده این باغ، به مالک مجوز یک ساله ای خواهیم 
داد تا اصالحات باقی مانده را به مرور انجام دهد و 
امیدواریم بتواند باغ پرندگانی در شأن شهر مشهد 
ایجاد کند. اگر هم که ایرادات رفع نشود، در نهایت 

این باغ را جمع خواهیم کرد.«

نگاهی به شرایط نامناسب پیاده روهای اطراف مدارس نابینایان شهر در آستانه روز جهانی عصای سفید

مصایب شهری نابینایان
گزارش میدانی  

فرزانه غروبی

»پیــاده روهای خیابــان فرامرز بســیار 
نامناســب اســت. شــهرداری منطقــه 
اصال متوجه هســت که در این منطقه، 

مدارس روشندالن مستقر است؟« 

ایــن، یکــی از چندیــن پیامکــی اســت 
کــه دربــاره شــرایط نامناســب خیابان و 
پیاده روهــای اطــراف مــدارس نابینایان 
حرف مــردم  صفحــه  به دســت  مشــهد، 
رســیده. امــروز و در آســتانه روز جهانــی 
»عصای سفید«، روزی که برای احترام به 
حقوق و دغدغه های نابینایان در سراســر 
جهــان در نظــر گرفته شــده، به بررســی  
شــرایط پیاده روهای اطراف ســه مدرسه 

مخصوص روشندالن مشهد پرداختیم.

مدرسه شبانه روزی نابینایان امید 	 
محله فرامرزعباسی | منطقه2

»محمد ســعادتی مقدم« از دانش آموزان 
این مدرســه و دارنده مدال شــنای آسیا، 
بــا اشــاره بــه ناهمــواری و معیــوب بودن 
مسیرهای ویژه نابینایان، اطراف مدرسه 
و در سطح شهر، گله می کند: »ما نابینایان 
در زمینــه تــردد در شــهر، خیلی مشــکل 
داریم؛ جوری کــه باید حتما یــک نفر بینا 
برای رفت و آمد کمکمان کند و  مســتقل 
نمــی توانیــم در خیابــان راه برویــم. این 
شــرایط، اطــراف مدرســه، دیگــر خیلــی 
آزاردهنده اســت.« »ســجاد زنگنه« یکی 
دیگر از دانش آمــوزان این مدرســه که از 
شهرســتان خواف برای ادامه تحصیل به 
مشهد آمده هم می گوید: »در مسیرهای 
رفــت و آمد مــا، حتــی اطــراف مدرســه، 
میله هایــی در پیاده رو قــرار گرفته که در 

واقــع برای تــردد نکــردن موتورســیکلت 
و گاری در پیــاده رو بــوده ولی یــک مانع 
جدی ســر راه ماســت. مغازه دارهایی که 
وســایل خود را در پیاده روها می چینند و 
دست فروش هایی که در پیاده روها بساط 
می کننــد و افــرادی کــه اقــدام بــه پارک 
خودرو در پیاده رو می کننــد هم، قوز باال 

قوز هستند.«

دبیرستان نابینایان تقوا | محله 	 
فرامرزعباسی | منطقه2

خانــم »حیدریــان« معلم مقطع متوســطه 
این دبیرســتان که خــودش هــم نابینای 
مطلق اســت، گالیــه می کند: »مســیر هر 
روزه ام، خانه تا مدرســه تقواست و از این 
رو، دل ُپری از پیاده روهای اطراف دارم. 
پیاده روهای این مســیر، مربــوط به بیش 
از 15 سال پیش اســت و برجستگی های 
خطوط ویژه، صیقل خــورده و دیگر حکم 
راهنمــا نــدارد و بدتر، باعث اذیت شــدن 
پاهای نابینایــان و کم بینایان می شــود. 
ضمن این که وقتی از افــرادی که اطراف 
ما هســتند و این خطوط را به شــکل های 
مختلف ســد می کنند، می پرســیم که آیا 
می دانیــد این خطوط برجســته برای چه 
هســت؟ می گویند البد برای زیباسازی و 
قشــنگی پیاده رو! می خواهم بگویم هیچ 
فرهنگ ســازی درباره این خطوط نشده 

تا آسیب نبینند و سد نشوند.«

دبستان نابینایان امام علی)ع( | محله 	 
دانشجو | منطقه 11

فریــــد، یکی از دانــش آمــوزان کم بینای 
این مدرســه که دانش آمــوز کالس پنجم 
اســت، گله می کند: »کم بینایان مشکلی 
که عالوه بر ندیــدن دارند، این اســت که 
وقتی از محــل پرنور بــه محــل کم نور می 

آینــد، اعصابشــان مختل می شــود. روی 
همیــن حســاب، مهــم اســت رنــگ زرد و 
نارنجی مســیرهای ویــژه نابینایــان، نو و 
درخشان باشــد تا القای نور کند. اتفاقی 
که معموال، حتی در پیاده روهای اطراف 
مــدارس نابینایان نمی افتد و ما حســابی 

اذیت می شویم.«

65 میلیارد تومان، اعتبار امسال 	 
برای مناسب سازی پیاده روها و مسیر 

نابینایان
 مهنــدس »خیــاط« مدیــرکل نظــارت و 
زیرســاخت  و  تاسیســات  از  نگهــداری 
هــای شــهری مشــهد در این بــاره توضیح 
می دهد: »شهرداری مشهد، سال گذشته 
18 میلیــارد تومان بــرای به ســازی پیاده 
روهای ســطح شــهر در نظر گرفتــه  بود که 
این اعتبار برای امســال مبلــغ ۶5 میلیارد 
تومان اســت و نسبت به ســال قبل افزایش 
3۶0 درصدی داشــته اســت. ضمــن این 
که چهــار میلیارد تومــان برای پــروژه های 
مســیر تــردد تــوان یابــان و نابینایــان در 
پیاده روها در نظر گرفته شــده اســت.« وی 
 با اشــاره به این که امسال به سازی و مرمت
1۶ هزار متر مربــع پیاده رودر دســتور کار 
است، می گوید: »همچنین حدود 10 هزار 
متر مربع از مسیرهایی که محل تردد توان 
یابان و نابینایان بوده، مرمت و امســال 50 
پیاده رو برای سطح شهر مشهد تعریف شده 
که اکثرا مجهز به خطوط نابینایان اســت، 
ضمن آن که پیاده روهــای اطراف مدارس 
ویژه نابینایان نیز در  برنامه های آینده قرار 
دارد و به سازی می شود. به سازی و مرمت 
خطوط ویژه نابینایان در خیابان دانشــجو 
شروع شده و انجام این مهم در خیابان های 
شهید فرامرز عباســی و شــفا نیز در برنامه 

سال آینده قرار  دارد.«
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

  خبر

اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان خبر داد:

موافقت با درخواست شرکت 
پدیده برای همکاری کوتاه مدت 

با برخی محکومان پرونده 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از مساعدت 
دستگاه قضایی برای پیشرفت امور شرکت پدیده 
شــاندیز خبــر داد و گفت : پیــرو تقاضای شــرکت 
پدیده شــاندیز و موافقت دایره اجرای احکام، این 
محکومان به صورت کوتاه مدت در مقطعی خاص 
در اختیار آن شــرکت قــرار می گیرند تــا همکاری 
مد نظر را انجــام دهنــد. »غالمعلــی صادقی« روز 
گذشــته در گفت و گو با ایرنا دربــاره این که برخی 
از محکومان اصلی پرونده قضایی پدیده شاندیز با 
وجود صدور و اجرای حکم محکومیت شان، با این 
شــرکت در خارج از زندان همــکاری دارند، اظهار 
کرد: بر اساس حکم دادگاه، محکومان این پرونده 
باید برای تحمل حبس در زندان باشند اما شرکت 
پدیده تقاضای همــکاری با تعــدادی از آن ها را به 

منظور پیشبرد امور آن شرکت داشته است. 

حتی با قرار وثیقه نیز آزاد نمی شوند	 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: 
مساعدت دستگاه قضایی تنها در این زمینه و برای 
پیشرفت امور شرکت پدیده شاندیز صورت گرفته 
است، این افراد پس از انجام همکاری، برای تحمل 

دوران حبس خود به زندان باز می گردند.
 وی افزود : محکومان پرونده شرکت پدیده شاندیز 
به تحمل حبــس محکوم شــده اند بنابراین حتی با 

قرار وثیقه نیز آزاد نمی شوند.

  اخبار

گوناگون

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشهد:

امکان خرید بلیت تک سفره با 
دستگاه های TVM  فراهم شد

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری مشــهد گفت: امکان خریــد بلیت تک 
ســفره دو بعــدی )QR(بــا دســتگاه های TVMدر 
ایســتگاه های قطارشــهری فراهــم شــده اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی شــهرداری 
مشــهد،محمدجواد رجائیــان گفــت: بــا توجــه به 
اســتفاده نکــردن برخــی شــهروندان و زائــران از 
مــن کارت، در ابتــدا امــکان تهیه بلیت تک ســفره 
فراهم شــد، به نحوی که شــهروندان بــرای خرید 
بلیت تک سفره از طریق چندین باجه یا واحدهای 
تجاری مســتقر در داخــل فضاهای ایســتگاه های 
قطارشــهری به تعــداد محــدود، اقــدام می کردند 
اما با تمهیداتی که در نظر گرفته شــده، از این پس 
شــهروندان می توانند با اســتفاده از کارت بانکی 
خود، بــرای خریــد بلیــت تک ســفره QR از طریق 
دستگاه های TVM مســتقر در کلیه ایستگاه های 

قطارشهری اقدام کنند.

 انتقاد عضو مجمع نمایندگان 
از بی توجهی وزارت راه به 
وضعیت جاده های استان

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی 
اقدام فوری برای بهبود وضعیت جاده های استان 
خراسان رضوی انجام ندهد از ظرفیتی که مجلس 
در اختیار گذاشــته برای اســتیضاح وزیر استفاده 

می کنم.
 »جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی« در گفت وگــو با 
خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد : وزارتخانه ای 
که پول ندارد جاده آسفالت کند، تابلو نصب کند و 
خط کشــی کند و جاده ای برای رفت و آمد روســتا 
به شهر احداث کند چرا این وزارتخانه فعال است، 
اگر توان مالی ندارد باید اعــالم کند و از دولت می 
خواهیــم وضعیــت ایــن وزارتخانه را بررســی کند 
اگر چنین امکاناتی دارد باید پاســخ داده شود این 

بودجه کجا مصرف می شود؟ 

 گزارش »خراسان رضوی« از اقدامات دستگاه قضا 
در اجرای حکم پرونده پردیسبان

شناسایی اموال پردیسبان 
و مرخصی به ۲ نفر ازمحکومان 
برای تامین منافع سهامداران 
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دادگستری استان در پاسخ به سواالت و پیگیری های خراسان رضوی در خصوص 
اقدامات دستگاه قضا طی هفت ماه سپری شده از صدور حکم متهمان پرونده 
پردیسبان، اطالعیه ای منتشر کرد که بر اساس آن »شناسایی اموال« و »نقد شدن 
یک میلیارد تومان از اموال« مهم ترین اقدامات انجام شده توسط اجرای احکام  
دادسرای عمومی و انقالب مشــهد اســت اما آن طور که اعالم شده فعاًل امکان 

واگذاری اموال به سهامداران و پرداخت  مطالبات وجود ندارد.

اطالعیه دادگستری استان در پاسخ به پیگیری خراسان	 
 اسفندماه سال گذشته بود که دستگاه قضایی در قالب دادگاه رسیدگی به مفاسد 
اقتصادی، حکم قطعی متهمان پرونده پردیســبان را صادر کرد. بعد از گذشته 
حدود هفت ماه از صدور حکم و با توجه به مراجعه و تماس های مکرر سهامداران 
این شرکت، روزنامه خراسان رضوی به دنبال گزارش های پیگیرانه خود از سال 
۹۳، طی مکاتبه رسمی با دادگستری استان، خواستار ارائه گزارش درباره آخرین 
اقدامات انجام شــده در راســتای اجرای حکم قضایی این پرونــده برای احقاق 
حقوق بیش از هشت هزار سهامدار این شرکت شد. به دنبال این پیگیری روزنامه 
خراسان، دادگستری استان روز گذشته با صدور اطالعیه ای، گزارشی در این 

باره منتشر کرد که مشروح آن به این  شرح است:
پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخــالل گران در نظام 
اقتصادی کشــور شــعبه مســتقر در مشــهد مقدس در خصوص پرونده شرکت 
پردیســبان؛ بالفاصله این پرونده با ۱۴ جلد به شــعبه اجرای احکام دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد مقدس ارسال شــد. روابط عمومی دادگستری استان 
با اشــاره به این که متهمــان پرونده به واســطه حکــم قطعی صــادره به »حبس 
طویل المدت«، »شــالق تعزیــری در انظار عمومــی« و »رد مال به ســهامداران« 
محکوم شده اند در خصوص اقدامات انجام شده توسط اجرای احکام دادسرای 

عمومی و انقالب مشهد بعد از صدور حکم توضیح داد:

محکومان اموال مدنظرشان را در اختیار دادسرا قراردادند اما سهیل البیع نیستند ۱

با توجه به این که رد مال به سهامداران در حکم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی کشور 
شعبه مستقر در مشــهد مقدس آمده است، در این زمینه 
محکومان اموالی را که مدنظر داشتند در اختیار دادسرا 
قرار داده اند. همچنین مطالبات خود از دیگر افراد را نیز 
برای وصول به نفع ســهامداران معرفی کرده اند. روابط 

عمومی دادگستری اســتان تصریح کرده اســت: اموال 
معرفی شده توسط محکومان بعضًا دارای مشکالتی در 
ادارات مختلف است که پیگیری الزم برای حل مشکالت 
آن ها انجام شده است. اکثر اموال معرفی شده سهل البیع 
نیستند و همین امر اجرای حکم در خصوص رد مال را با 

مشکل مواجه کرده است.

امکان واگذاری آن ها به سهامداران در وضعیت فعلی وجود ندارد ۲

برخی از سهامداران با مراجعات حضوری و تماس تلفنی 
با مراجع قضایی خواستار واگذاری اموال معرفی شده 
به ســهامداران هســتند که این موضوع با توجــه به این 
که ارزش برخی اموال معرفی شده بیش از ۱۰ میلیارد 
تومان اســت، امکان واگــذاری آن ها به ســهامداران در 
وضعیت فعلی وجود ندارد، مگر این که اقداماتی با هدف 

تفکیک به قطعات کوچک تر انجام شود.

مبنای کار، تبدیل اموال به وجه نقد برای پرداخت 	 
به سهامداران

مبنای کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
به لحاظ رعایت غبطه و مصلحت سهامداران در این زمینه 
این است که بدواً کلیه اموال معرفی شده به وجه نقد تبدیل 

و در حساب مشخصی متمرکز شود و سپس طی فرایندی 
مشخص که متعاقبًا اعالم خواهد شد سهامداران از طریق 
رســانه ها و تماس تلفنی فراخــوان خواهند شــد تا برای 

دریافت مطالبات شان از شرکت اقدام کنند.

فعاًل یک میلیارد نقد شده است اما امکان فراخوان 	 
وجود ندارد

فعاًل در این زمینه یک میلیارد تومان وجه نقد واریزشده 
اســت و تا میزان این وجوه به حد مشخصی که قابل اتکا 
باشد نرسد، امکان شــروع فراخوان وجود ندارد. ضمنًا 
کیفیــت رد مال و میــزان آن بســتگی به میــزان رد مال 
محکومان دارد که با توجه به اموالی که محکومان مسترد 

می کنند برنامه ریزی خواهد شد.

نیازی به طرح شکایت نیست ۳

در خصوص لزوم شــکایت ســهامداران بــرای دریافت 
وجوه پرداختی در قالب سهام، با عنایت به این که رأی 
دادگاه در این خصوص کلی است و کلیه سهامداران را 
مورد اشاره قرار داده و اسمی از اشخاص نیامده است، 
بنابراین به محض تحقق رد مال از جانب متهمان و شروع 
به پرداخت وجه، حسب ســرورهای موجود و با بازیابی 
اطالعات سهامداران و بررسی مســتندات آن ها برای 
پرداخت وجوه اقدام می شــود، بنابراین نیازی به طرح 

شکایت نیست.

مساعدت با مرخصی ۲ نفر از محکومان ۴
 در زمینه تامین منافع سهامداران

در خصــوص زمــان بازپرداخت وجــوه ســهامداران با 
عنایت به ایــن که ایــن مهم موکــول به تحقــق رد مال 
اســت بنابراین به محــض وصول وجوه اقــدام مقتضی 
صورت می گیــرد و از طریق رســانه ها اطالع رســانی 
خواهد شد. بدیهی اســت دادسرای عمومی و انقالب 
ســعی دارد اموال معرفی شــده بــا باالتریــن قیمت به 
فروش برسد تا منافع سهامداران بیشتر رعایت شود. 
ضمنًا با عنایت به این که برخــی از محکومان در زمینه  
رد مــال تقاضــا کردند کــه همکاری داشــته باشــند، 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ضمن دریافت تأمین 
مناسب از آن ها به صورت محدود به دو نفر از محکومان 
مرخصی اعطا کرده است و تا زمانی که اقدامات آن ها 
در راستای منافع ســهامداران مثبت ارزیابی شود در 
زمینه مرخصی آن ها مســاعدت خواهد شد و مطمئنًا 
چنان چه محکومــان بتوانند با رد مــال کامل رضایت 
ســهامداران را جلب کنند سرنوشــت آن ها در تحمل 

محکومیت حبس نیز متفاوت خواهد بود.

دستور دستگیری احمد قناعتی صادر  ۵
شده است

با عنایت به این که به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور شــعبه 
مستقر در مشــهد مقدس؛ قســمتی از پرونده راجع به 
متهم متواری احمد قناعتی مفتوح اســت، دســتورات 
الزم برای دستگیری وی صادر شده است که به محض 

دستگیری اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

آغاز طرح به سازی و سامان دهی بازارچه سرشور
بازار سرشور یکی از بازارهای قدیمی و سنتی 
شهر مشهد محسوب و در همین زمینه  سامان 
دهــی و بهبــود کیفیت محیطــی این بــازار با 
اجرای طــرح مطالعاتــی و تخصصی مشــاور 
بررسی و ارزیابی می شــود. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــهرداری مشهد، شــهردار 
منطقه ۸ مشهد هدف از اجرای طرح به سازی 
و سامان دهی بازار سرشور را بازآفرینی هویت 
تاریخــی و فرهنگی بازار سرشــور بیان کرد و 
افزود: تحقــق محیطی پایــدار باهدف تاکید 
بر فعالیت های اقامتــی و زیارتی و همچنین 
ارتقای کیفیت ســاختاری و انسجام بخشی 
به ساختار فضایی محله در کنار حفظ فضای 
آرامــش بخش و ایمن بــرای عابــران در طرح 
بازآفرینــی محلــه سرشــور، اولویــت اصلــی 
مدیریت شهری است. علی شــیرازی افزود: 
این مهم با هدف  سامان دهی و بهبود کیفیت 
بازارچه سرشور، احیای ارزش های تاریخی 
این بازار، زیباسازی و به سازی پیاده راه عبور 
و مرور زائران و ارتقای کیفیت اقتصادی بازار 
عملیاتی شد. شهردار منطقه ۸ تصریح کرد: 
اجرای ایــن طرح به لحــاظ مجــاورت با حرم 
مطهر رضوی و استفاده زائران و مجاوران از آن 

از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین  
طراحی مشــاور متخصص از ابتدای خیابان 
سرشور به صورت کامل پیاده و در بخش دوم 
از سرشــور۱۰ تا کوچه چهنو)سرشور۲۴( با 
تاکید بر غلبه پیاده و از سرشور۲۴ تا خیابان 
دانش بــا اولویت حرکــت پیاده و آرام ســازی 
حرکت ســواره در نظر گرفته و به صورت یک 
محور پیاده مدار طراحی شــده است. شایان 
ذکر اســت، پروژه به ســازی بازارچه سرشور 
از ابتدای مهرماه امســال آغاز شده است و به 
مدت یک سال ادامه دارد. اعتبار پیش بینی 
شــده برای این منظــور رقمی بیــش از ۱۰۰ 
میلیارد ریال شامل عملیات ابنیه و تاسیسات 

برقی و مکانیکی است.

  خبر

شهری



اخبار

شهری

 پیش بینی 130 میلیارد اعتبار 
برای خرید 100 دستگاه اتوبوس 

یورو 5 در مشهد
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد 
گفت: برای خرید 100 دستگاه اتوبوس جدید یورو 
5 در مشهد به 1300 میلیارد ریال اعتبار نیاز است 
که بر اساس قرارداد منعقد شــده با یکی از شرکت 
های وزارت دفاع، مقرر شده 100 دستگاه اتوبوس 
جدید یورو 5 خریداری شــود که بــرای این منظور 
اعتباری معادل یک هــزار و 300 میلیارد ریال در 
نظر گرفته شــده اســت. به گــزارش پایــگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، سید مهدی حسینی پویا 
با اشاره به پیش پرداخت 320 میلیارد ریالی به این 
منظور طی دو ماه گذشته، اظهار کرد: بر این اساس 
100 دستگاه اتوبوس کف کوتاه با استاندارد یورو 
5 پس از تحقق قــرارداد وارد ناوگان اتوبوســرانی 
مشهد می شود. وی تصریح کرد: از اتوبوس های با 
استاندارد یورو 5 تا کنون در مشهد استفاده نشده 
و با توجه به اهمیت مسائل زیســت محیطی و لزوم 
حفظ هوای پاک به ویژه در کالن شــهرها، موضوع 
خرید این اتوبوس ها در اولویت قرار گرفته اســت. 
وی بــا اشــاره به ایــن که هــم اکنون شــرکت طرف 
قرارداد در مرحله تامین قطعات است، اظهار کرد: 
طبق برنامه زمان بنــدی، انتظار مــی رود اتوبوس 
ها طــی 6 تا 8 مــاه آینــده به مشــهد تحویل شــود. 
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد 
با بیان این که هم اکنون 1733 دستگاه اتوبوس و 
مینی بوس در مشهد فعال است، افزود: طبق برنامه 
زمان بندی هر ساله باید بخشی از ناوگان فرسوده از 

رده خارج و ناوگان جدید جایگزین آن شود.

هشدار هواشناسی استان درباره 
کاهش شدید دمای هوا

هواشناسی خراسان رضوی در اطالعیه ای درباره 
کاهش شــدید دمــای هوا در اســتان هشــدار داد. 
به گــزارش »خراســان رضــوی«، در ایــن اطالعیه 
آمــده اســت: »اداره کل هواشناســی اســتان در 
خصوص کاهــش محســوس دما طی 48 ســاعت 
آینده در استان به ویژه نواحی سردسیر و همچنین 
احتمال وقوع بارش های رگبــاری در مناطق واقع 
در نوار شــمالی و شــمال غرب اســتان  هشدار می 
دهد. انتظار می رود طی این مدت شــاهد کاهش 
محسوس دما در استان و پیش بینی حداقل دمای 
شــبانه بین صفر تا 5 درجــه سلســیوس در نواحی 
سردســیر و کوهســتانی اســتان باشــیم. احتمال 
کاهش دمای حداقل شبانه و احتمال بروز خسارت 
به محصوالت حســاس به نوســانات دمایــی وجود 
دارد. این روند تا روز چهارشنبه ادامه دارد و ممکن 
است موجب بروز خسارت به محصوالت کشاورزی 
به ویــژه صیفی جــات در نواحی سردســیر اســتان 
شود. توصیه می شــود تمهیدات الزم یا جمع آوری 
محصوالت حساس به تغییرات دما  برای جلوگیری 

از خسارت احتمالی در نظر گرفته شود.

برپایی نمایشگاه توانمندی های 
کودکان اوتیسم در مشهد

نهمین نمایشــگاه توانمندی های کودکان اوتیسم 
با عنوان "اوتیسم و مهارت" از روز گذشته در مشهد 
برپا شده است و تا 23 مهرماه فعالیت خواهد کرد. 

آرزو حیدریان مدیر عامل انجمن اوتیسم استان در 
حاشیه این نمایشــگاه به ایرنا گفت: این نمایشگاه 
با هــدف توانمندســازی کودکان مبتال به اوتیســم 
همزمان با هفته  سالمت روان برپا شده، همچنین 
در این نمایشگاه آثار کودکان اوتیسم در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.

از میان خبرها

گوناگون

 بازدید سرزده استاندار 
 و شهردار از مرکز اجرایی طرح 

جهاد اجتماعی در حاشیه مشهد 
اســتاندار خراســان رضــوی و شــهردار مشــهد 
بــه صــورت ســرزده از مرکــز اجرایی طــرح جهاد 
اجتماعی در حاشیه شهر بازدید کردند. به گزارش 
روابط عمومی اســتانداری، علیرضا رزم حســینی 
و محمدرضا کالیی به همــراه جمعی از مدیران در 
مرکز اجرایی طرح جهاد اجتماعی واقع در حاشیه 
مشــهد حضور یافتند و از آخرین روند فعالیت های 

این مرکز مطلع شدند. 
شایان ذکر است، طرح جهاد اجتماعی با همکاری 
دستگاه های اجرایی و در قالب یک برنامه منسجم و 
تقسیم کار مشخص، در محالت حاشیه شهر مشهد 

اجرایی می شود.

 دستگیری 3 حفار غیرمجاز 
در داورزن 

فرمانده یگان حفاظــت میراث فرهنگی خراســان 
رضوی از دستگیری سه حفار غیرمجاز درشهرستان 

داورزن خبرداد.
به گزارش روابط عمومی  میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری خراســان رضوی، سرهنگ 
محمد علــی مدیر افــزود: در پی دریافت گزارشــی 
مبنی بر حفاری غیر مجاز، ساعت 3 بامداد سه نفر 
از حفاران غیرمجاز در حین حفاری توسط نیروهای 
یــگان حفاظت میــراث فرهنگی، مامــوران نیروی 

انتظامی و سپاه دستگیر شدند.
وی ادامــه داد: متهمان با تشــکیل پرونــده به مقام 

قضایی تحویل شدند.
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2750 میلیارد سهم شهرداری مشهد همچنان در جیب دولت 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا: پیگیریم تا آخر امسال بخش زیادی از سهم شهرداری از محل درآمدهای حاصل از عوارض را محقق کنیم 

گزارش

محمد حسام مسلمی

گزارش و بررسی های مدیریت شهری مشهد 
نشان می دهد دولت طی هفت سال گذشته 
50 درصد سهم مشهد را از درآمدهای حاصل 
از مالیات بر ارزش افزوده، جرایم راهنمایی و 
رانندگی، عوارض آالیندگی و عوارض گمرکی 
که به عنوان کد های اصلی درآمدی شهرداری 
ها به حساب می آید، پرداخت نکرده است. آن 
طور که بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه، فنــاوری اطالعــات و منابع انســانی 
شــورای شــهر مشــهد به »خراســان رضوی« 
اعــالم مــی کنــد، از ســال ۹0 تــا ۹7 میزان 
ســهمی که دولت بایــد از محل ایــن عوارض 
به شــهرداری مشــهد پرداخت می کــرد پنج 
هزار و 500 میلیارد تومان بــوده که تنها 50 
درصد آن وصول شــده اســت. بر این اســاس 
همچنــان دو هــزار و 750 میلیــارد تومان از 
سهم شــهرداری مشــهد طی این هفت سال 
در جیــب دولــت مانده و بــه مدیریت شــهری 
مشهد پرداخت نشده است، تداوم این روند و 
پرداخت نشدن سهم شهرداری مشهد، سبب 
تحمیل هزینه هایی به شــهروندان و فشــار بر 
مدیریت شهری برای تامین درآمدهای پایدار و 
در نتیجه گسترش درآمدهای ناپایدار از جمله 

شهرفروشی و تراکم فروشی خواهد شد.

سهم مشهد یا پرداخت نشده یا ناچیز 	 
بوده است

بتــول گندمــی در گفــت و گــو بــا »خراســان 

رضوی« با اشــاره به بررســی ها دربــاره روند 
وصول ســهم شــهرداری ها از محــل عوارض 
اظهــار می کنــد: در بررســی و گــزارش های 
انجام شــده درخصوص ســهم شــهرداری در 
خیلی از کدهای درآمــدی حاصل از عوارض 
عــوارض  رانندگــی،  و  راهنمایــی  جرایــم 
آالیندگی، عــوارض گمرکی و امثــال این ها، 
مشــخص شــد ســهم مشــهد در این زمینه یا 
چندین ســال است پرداخت نشــده یا اگر هم 
پرداختی صــورت گرفتــه ناچیز بوده اســت؛ 
حداقــل در بیــن کدهــای اصلی درآمــدی تا 
حدودی ســهم دقیق و کاملی پرداخت نشده 
اســت. وی بــه وضعیــت وصــول درآمدهــای 
شــهرداری ســایر کالن شــهرها نســبت بــه 
شهرداری مشهد اشاره می کند و می افزاید: 
بحث ما این است که ســهم درآمدهای پایدار 
شــهرداری را افزایش دهیم، بخش زیادی از 
حصول ایــن درآمدهــا را قانون گذار ســاالنه 
مشــخص کرده اســت اما در جذب آن، باید از 

کانال های متمرکز دولت مثل وزارت کشور یا 
مجموعه های متولی عبور داده شود که همین 
جذب ایــن درآمدها را با مشــکل مواجه کرده 
است، در برخی از کدهای درآمدی نسبت به 
تهران وضعیت خوبی نداریم چرا که دسترسی 
آن ها به وزارتخانه های مربوط راحت تر بوده و 

توانسته اند در جذب درآمد ها موفق باشند.

 بدهی 2750 میلیاردی دولت 	 
به شهرداری مشهد 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
مشهد تصریح می کند: طبق آماری که از سال 
۹0 تــا ۹7  گرفتیم میزان ســهم شــهرداری 
مشــهد از محــل درآمد حاصــل از مالیــات بر 
ارزش افزوده، جرایم راهنمایــی و رانندگی، 
عــوارض آالیندگی و عــوارض گمرکی رقمی 
بیش از پنج هزار و 500 میلیــارد تومان بوده 
و براساس آن چه گزارش شــده تقریبا در این 
سال ها تنها 50 درصد آن وصول شده است. 

وی در پاســخ  این ســوال که با وجود انباشت 
این همه بدهی، چه ساز و کاری برای دریافت 
طلب در نظر گرفته شــده اســت؟ مــی گوید: 
دریافــت طلــب بایــد از مســیر دولت باشــد و 
سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
پیگیری شــود که این روند، وصــول مطالبات 
را با مشــکل مواجــه کــرده اســت. گندمی با 
بیان این که شــهرداری مشــهد بــرای وصول 
مطالبات خود از دولت مکاتبات زیادی انجام 
داده اســت، مــی افزاید: بــه عنوان مثــال در 
بحث درآمدهای حاصــل از جرایم راهنمایی 
و رانندگی، شهرداری مکاتبات زیادی داشته 
است، پیش بینی ما برای بودجه سال گذشته 
از محل این عوارض حداقل 30 میلیارد تومان 
بود که در نهایت از این مبلغ دو میلیارد و 400 

میلیون تومان پرداخت شد.

انتقاد از تمرکز گرایی برای پرداخت 	 
عوارض به شهرداری ها 

گندمی با انتقاد از متمرکز شدن پرداخت ها 
از تهران به شهرداری ها می گوید: متاسفانه 
قانون گــذار تمرکــز زدایی انجــام نمی دهد؛ 
بهتریــن و موثرتریــن راهــکار ایــن اســت که 
مباحث در خود اســتان ها و خود شهرها حل 
و فصل شود، اگر نگاه تمرکز گرایی همچنان 
ادامه داشــته باشــد، روند انباشــت بدهی ها 
که در گذشــته بوده تشــدید خواهد شد. وی 
تصریح می کنــد: در حال پیگیری هســتیم تا 
آخر امسال بخش زیادی از سهم شهرداری از 
محل درآمدهای حاصــل از عوارض را محقق 
کنیم؛ ضمن این که در میان کدهای درآمدی، 
عوارض آالیندگی اصال پرداخت نشده است.

شروط محیط زیست استان برای باغ وحش مشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان گفت: زنجیره 
ناقص موجود در مدیریت تخصصی و زیست محیطی باغ 
وحش مشهد یا باید اصالح شود یا این مجموعه به طور 
قطع و حتم تعطیل خواهد شــد. تورج همتی در گفت و 
گو با ایرنا افزود: اجرانشدن پروتکل های محیط زیست، 
تکمیل نشــدن حلقه مدیریت زیســت محیطــی و خالء 
هایی که در ارائه استانداردها و قوانین زیست محیطی 
در باغ وحش مشــهد وجود دارد، عامل تلف شدن گونه 
های ارزشــمند در این باغ وحــش و نیز شــنیدن اخبار 
ناخوشایند برای دوستداران محیط زیست شده است. 

 رعایت نشدن پروتکل های محیط زیستی 	 
در باغ وحش مشهد

وی تصریــح کــرد: باغ وحــش مشــهد را مســئول تلف 
شــدن هفت توله ببر در خرداد ماه امســال می دانیم و 
علت اصلی آن هم رعایت نشــدن پروتکل های محیط 
زیســت و قوانین اعالم شــده بــه این مجموعه اســت. 
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان گفــت: باید 
ارکان مدیریتــی بــاغ وحــش، تخصــص گرا باشــند و 
نیروهایی که با مباحث باغ وحــش و نگهداری از گونه 
ها ســر و کار دارند اطالعــات فنی و تخصصی داشــته 
باشند و به کارگیری چنین نیروهایی وظیفه مجموعه 
باغ وحــش مشــهد اســت. همتی افــزود: حضــور دام 
پزشکان باتجربه، متخصص و بدون هیچ گونه وابستگی 
بــه مجموعه بــاغ وحش، شــرط نخســت بــرای تامین 
امنیــت و حفاظــت از گونــه هــای جانوری موجــود در 
باغ وحش مشــهد اســت. وی با بیان این که استناد ما 
بــرای علت تلف شــدن گونه هــا در مجموعــه های باغ 
وحــش و نگهــداری از حیوانات صرفا نظر دام پزشــک 
است، افزود: اعالم نظر دام پزشک نیز باید تخصصی، 

بــر اســاس اخــالق و اصــول حرفــه ای و نیز بــا رعایت 
استانداردها و کنترل تمامی شرایط نگهداری از گونه 

ها تا قبل از تلف شدن هر گونه باشد. 

دریافت پروانه بهره برداری برای باغ وحش 	 
مشهد با رعایت و اجرای استانداردها

وی با بیان این که دریافت پروانه فعالیت بهره برداری 
بــرای مجموعه باغ وحش مشــهد بــا رعایــت و اجرای 
استانداردها ممکن می شــود، افزود:با دریافت پروانه 
فعالیت، اداره کل دام پزشکی اســتان نیز امکان ارائه 
خدمات فنی و دام پزشــکی به این مجموعه را دارد در 
غیر این صورت همچنان شــاهد اخبار ناخوشــایندی 
از این مجموعه خواهیم بــود. همتی تاکید کرد: ادامه 
فعالیت این مجموعه مســتلزم حضور یک مدیر مجرب 
زیســت محیطی، حضور دام پزشــک مســتقل و انجام 
اصالحات محیط زیستی در باغ وحش مشهد است و در 
صورت اجرانشدن این موارد تعطیلی باغ وحش مشهد 
قطعی اســت. وی ادامه داد: فعالیت باغ وحش مشهد 
با شــرایط فعلی همچون اســتخوان الی زخم اســت و 
فعالیت های این چنینی و خطرآفرینی برای گونه های 

جانوری را به هیچ وجه نمی پذیریم.

ماجرای احداث غرفه های تجاری  در پارک ملت چیست؟
طرحی در پارک ملت درحال اجراســت که بــر مبنای آن، 
غرفه هایی در قســمت میانی پارک بــا انگیزه های تجاری 
احداث می شــود که با موافقت هــا و مخالفت هایی روبه رو 
است. به گزارش ایســنا، نوید ســهامی عضو هیئت مدیره 
ســازمان پارک هــا در خصــوص احــداث ایــن غرفه ها در 
پارک ملــت گفت: بــه عقیده بنــده این روش خوب اســت 
تا پارک جنبه اقتصادی داشــته باشــد اما نباید بــه تفرج و 
تفریح آن لطمه ای وارد شــود.همچنین عباس ســیامکی 
مدیر بوستان ملت مشــهد در این باره اظهار کرد: سازمان 
پارک ها در شهرداری مشهد متولی اجرای سیاست های 
ســرمایه گذاری اقتصادی در پارک ها از جمله پارک ملت 
اســت، هم اکنون قســمت هایی را که برای احــداث غرفه 
و مســائل اقتصادی مناســب اســت با کمک پیمانکاران و 
مشــاوران مشــخص در مزایده قرار داده و به سرمایه گذار 
واگذار کرده ایم.وی در خصوص تغییر در نمای پارک پس 
از اجرای این طرح گفت: تا حدودی تغییراتی ایجاد خواهد 
شــد و من معتقدم قســمت قایقرانی چشــم انداز پارک را 
مخدوش کرده ولی دستور سازمان پارک هاست و ما باید 
آن را اجرا کنیم. مجید فرجامی فعال محیط زیستی نیز در 
خصوص جزئیات این طرح اظهار کــرد: این غرفه های در 

حال احداث، تجاری است، پارک ملت از نظر شهرسازی در 
طرح جامع مشهد به عنوان فضای ارزشمند معاصر تصویب 
شده اســت و هیچ نهادی نمی تواند در این گونه فضاها به 
اختیار خود تغییراتی ایجاد کنــد و باید از میراث فرهنگی 
و مراجع ذی صالح مجوز داشته باشند. برای احداث این 
غرفه ها در پارک ملت، هیچ مجوزی گرفته نشــده اســت.
مریم عرب احمدی، سرپرست شــهرداری منطقه 11 نیز 
در این خصوص اظهار کرد: پارک ملــت برای خود هیئت 
امنایی مجزا دارد، همچنین این غرفه ها در دست سازمان 
پارک هاســت، به همیــن دلیل مــا نمی توانیــم هیچ گونه 

دخالتی دراین خصوص داشته  باشیم.
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علمی - هنری

 تولید محصوالت ادبی 
در »مکتب داستان خراسان«

»مکتب داستان خراســان« با هدف تولید محصوالت 
ادبی و هنری با مضمون دینی و انقالبی و تاکید بر اقلیم 
به عنوان یکی از مهم ترین عناصر هویت بخش داستان 
به همت حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان رضوی 
تشــکیل شــد. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری 
خراســان رضوی، در این زمینــه »خوانش و بررســی 
رمان های کالسیک جهان« با حضور »منصور انوری« 
پنج شــنبه ها ســاعت 16، »کارگاه رمان نویســی« با 
حضور و تدریس »سعید تشکری« شنبه ها ساعت 15، 
»کارگاه داستان نویسی« شنبه ها ساعت 10، »کارگاه 
ادبیات داســتانی مقاومت« و »نقد کتاب داســتان« با 
حضور »محمد خسروی راد« به صورت ماهیانه توسط 
مکتب داســتان خراســان در حــوزه هنری خراســان 

رضوی )بین هاشمیه 20 و22( برگزار می شود.

»مشق مهر« در چارسوق
هفتــه  مناســبت  بــه 
خوشنویسی، نمایشگاه 
خوشنویسی»مشق مهر« 
در نگارخانــه چارســوق 
مشــهد گشــایش یافت. 
در ایــن نمایشــگاه، آثــار 
مدرســین  اســتادان، 
انجمــن  اعضــای  و 
خوشنویسان مشــهد  به نمایش گذاشته شده  است و 
عالقه مندان می توانند تا 25 مهر، در ساعات 9 تا 13 و 
16 تا 19 از این آثار بازدید کنند. نگارخانه چارسوق در 
ضلع غربی بوستان کوهسنگی واقع و نمایشگاه »مشق 

مهر« در این نگارخانه برپا شده است.

نمایشگاه آثار استاد عباس اخوین
نمایشــگاه آثــار اســتاد 
»عباس اخویــن« با هدف 
نکوداشت یک عمر خلق 
آثار ماندگار و اعتالی هنر 
خوشنویســی، در مــوزه 
بــزرگ خراســان افتتاح 
شــد. در ایــن نمایشــگاه 
همچنین آثار اســتادانی 
همچــون علــی اکبــر اســماعیلی قوچانی، احســان 
احمدی، مهــدی قانی، احمــد قائم مقامــی، محمد 
مشقی، مهدی بلوریان کاشی، قاسم توکلی راد، سید 
محمد سادات شــرفی، احســان شــورورزی و فرهاد 
شیرخانی به نمایش گذاشته شده است. عالقه مندان 
می توانند در ساعات 9 تا 17 هر روز تا روز یک شنبه، 

28 مهر  از این نمایشگاه دیدن کنند.

استاندار در جلسه شبکه علمی دانشگاه های 
استان:

دانشگاه ها برای کاهش آسیب های 
اجتماعی راهکارهای علمی و عملی 

ارائه کنند
اســتاندار خراســان رضوی گفت: دانشــگاه ها برای 
کاهش آســیب های اجتماعی راهکارهــای علمی و 
عملی ارائه کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
اســتانداری خراســان رضوی، علیرضا رزم حسینی 
در جلسه شبکه جامع علمی دانشــگاه های استان با 
اشاره به اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی اظهار 
کرد: آمادگی داریم نشســت ویژه ای بــرای پرداختن 
به موضوع آســیب های اجتماعی با حضور اســتادان 
دانشــگاهی و متخصصان ایــن حوزه برگــزار کنیم تا 
بتوانیم بــه راه حــل هایی بــرای کاهش آســیب های 

اجتماعی دست یابیم. 

لزوم تبدیل »آرامگاه« فردوسی به »گلستان«	 
اســتاندار خراســان رضوی همچنین عصر شــنبه از 
موسسه فرهنگی هنری خردســرای فردوسی و موزه 
و »مرکز مفاخر و پیشکســوتان« دانشــگاه فردوســی 
مشــهد بازدید کرد. »علیرضا رزم حسینی« در بازدید 
از موسســه فرهنگــی هنــری خردســرای فردوســی 
اظهار کرد: الزمه پیشرفت هر کشوری سرمایه مادی 
و معنوی آن بــوده و بزرگ ترین ســرمایه معنوی ایران 
هم در منطقــه خاورمیانه و عالم شــیعه، بارگاه مطهر 
امام رضا )ع( اســت. وی با اشــاره به بازدید از آرامگاه 
حکیم ابوالقاســم فردوســی خاطرنشــان کرد: مقام 
معظم رهبری ســال ها قبــل در قالب دســتخطی، بر 
لزوم سامان دهی آرامگاه فردوســی تاکید کردند اما 
این مهم هیچ کجا ترویج نشده است و مطمئن هستم 
بسیاری از افراد آن را ندیده اند. استاندار با تاکید بر لزوم 
تبدیل »آرامگاه« فردوسی به »گلستان« اظهار کرد: این 
سرمایه اجتماعی و معنوی می تواند همگان را به خود 
جذب کند، از طرفی خراســان رضوی و ظرفیت های 

عظیم اش را باید بیش از گذشته معرفی کنیم. 

گفت وگو با استاد »حسین کافی« هنرمند پیش کسوت خوشنویسی 
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ســارا صالحــی - فارغ التحصیــل هنرســتان فنی 

تقی آبــاد مشــهد اســت و پــس از پایــان دوره 
تحصیالت متوســطه، بالفاصله به عنــوان دبیر 
هنرستان در رشته فلزکاری به استخدام آموزش 
و پــرورش در می آیــد. همزمــان بــا تدریــس در 

هنرسرای بهبهانی تهران هم تحصیالتش 
را تکمیل می کند. او برخالف بســیاری از 
هنرمندان که از بستر خانواده و ایام کودکی 
وارد عالم هنر می شوند، یّکه و تنها و در آغاز 
میان ســالی دستش با قلم آشــنا می شود. 
اما طــوری پله های ترقــی را دو تا یکی طی 
می کند که تا سال 64 همه سطوح آزمون 
های خوشنویســی  تا مقطع کتابت ممتاز 
را می گذراند و در اوایل دهه 70 هم موفق 
به کسب درجه  ممتازی  می شود. »کافی« 
تعریــف می کنــد کــه مشــوقی  در شــروع  
نداشــته و  در  ادامــه راه از  محضــر اســتاد 
مرحــوم مصطفی مهدیزاده بهــره فراوانی 

برده است.

اولین سیاه مشق ها	 
استاد »حسین کافی« هنرمند خوشنویس 
در حالی کــه لبخندی بر چهــره اش نقش 
می بندد، خاطرات روزهای دل انگیز آغاز 
قلم به دســت گرفتن را دوبــاره در ذهنش 
مــرور می کنــد و بــا اشــاره بــه کمک های 

همســرش  در ایجــاد آرامــش بــرای تمریــن 
خوشنویســی  می گوید: گهگاه برای دل خودم 
خطوطی می نوشــتم تا این که یکی از بســتگان 
خــوش ذوق در تهــران نمونــه ای از ایــن دســت 
نوشــته ها را دید و به من گفت؛ »تو استعداد خط 
داری. من نمونه ای از خط استاد مرحوم حسین 
میرخانــی برایــت می فرســتم از روی آن تمرین 
کن«. آن قدر بــا ذوق تمرین کردم کــه تا مرحله  
ممتازی پیش رفتم.  این هنرمند پیش کســوت 

خوشنویســی به این جای ســخن که می رسد، با 
شوق، قابی که نمونه دستخط استاد میرخانی و 
اولین سیاه مشق هایش را در کنار هم دارد، روی 
دیوار نگارخانه رضوان نشــان می دهــد. در برق 
نگاه اســتاد به ردیف تابلوها، چهار دهه عشــق و 

مشق تا رسیدن به برگزاری نمایشگاه »مهر قلم« 
که دستاوردی از  عمر هنری اوست می توان دید، 
نمایشگاهی که با جمع آوری بی اطالع آثار استاد  
توســط فرزندانش  برای نکوداشت این هنرمند 

پیش کسوت برپا شد.

تبسم با دیدن شاگردان	 
این هنرمند، قلم ها به دست نوآموزان داده و چه 
کجی ها و خطوط ناراســتی را راســت و درســت 

کــرده اســت. وی ســال ها مــدرس خطاطی به 
جوان ترهــا و عالقه منــدان خوشنویســی بــوده 
و  هنرمنــدان زیــادی را تحویــل جامعــه هنــری 
داده اســت کــه  گاه وی را در گــذر و گالری هــا 
می بینند و با معرفــی خود به اســتاد کافی، مایه 
مســرت و افتخــارش می شــوند. باز تبســمی بر 
لبش می نشــیند و پیــش از تعریف خاطــره ای از 
شــاگردانش شــیرینی آن را مزه مــزه می کنــد و 
می گوید: روزی  خواستم به یکی از این نوآموزان 
نحوه خطاطی کلمه »ف« را یاد بدهم، گفتم اول 
کلمه »و« را بنویس و بعد کلمه »ب« را در کنار آن 
بنویس. بعد از او پرسیدم حاال چه کلمه ای شد. 

هنرجو در کمال تعجب گفت: »وب«!

محصول فرهنگ، خریداری ندارد 	 
مهم ترین دغدغه مندی هنرمندان خوشنویس 
از دید این اســتاد پیش کســوت هنــر خطاطی، 
فقدان محلی برای عرضــه محصوالت فرهنگی 
و هنری در شــهر مشهد است. متأســفانه به رغم 
کیفیت باال و ارزش کار خوشنویسان برجسته این 
شهر، نمایشگاه یا بازار ثابتی برای نمایش و حتی 
فروش محصــول هنری خود در اختیــار ندارند. 
وی یکی از دالیــل کم توجهی متولیان فرهنگی 
شــهر به اوضاع هنــر و هنرمنــد را در پراکندگی 
جرگه خوشنویســان می دانــد و اضافه می کند: 
به نظرم اگر خوشنویســان ما با هم متحد باشند 
و از اوضاع همدیگر بیشــتر با خبر شوند، توجه و 
رسیدگی مسئوالن هم بیشتر شامل حال آن ها 
خواهد شــد. پراکندگی و جزیره ای عمل کردن 
هنرمندان موجب شده تا صدای واحدی از آن ها 
شنیده نشــود و دغدغه های شان به گوش کسی 
نرســد. به گفته این اســتاد ممتاز خوشنویسی، 
نمایشــگاه ها و گالری های هنری خلوت است و 
طرفداری ندارد. خلوتی نمایشگاه ها خود بیانگر 

نشناختن قدر و منزلت هنر است.   

نمی خواهم فقط زیبا 	 
بنویسم

وی ســال 70 نامــه ای به خط 
خــوش بــرای آســتان قــدس 
می نویســد و هنــرش جــواز 
خادمــی او در حــرم مطهــر 
ثامن الحجج )ع( می شــود. 
وی در اوقــات کشــیک از 
اقیانوس هنر بارگاه رضوی 
بهره هــا می گیرد و اشــعار 
فارســی،  ادب  بــزرگان 
احادیث پیامبر اکرم)ص( 
و جمــالت قصــار ائمــه 
اطهار)ع( را کتابت  می 
کنــد و به خادمــان این 
آســتان ملکوتی هدیه 
می دهــد. ایــن خادم 
بــارگاه ملکوتــی امام 

هشــتم)ع( تصریح می کند کــه تابلوهایم 
همه مضامین ارشادی دارد و می افزاید: 

نمی خواهم کاری بنویســم که فقط 
جنبه زیبایی داشته باشد، مخاطبان 

نگاهی بیندازنــد و بروند، دوســت دارم 
مضامیــن عبرت آمیــز را زیبا بنویســم. در 

پایان فرصت را مغتنم می شمارد  
و از استادان بنام  مشهد که 

با حضور خود در نمایشگاه  
مهر قلم موجــب دلگرمی 
او شدند تقدیر و تشکر می 

کند و یــاد اســتاد خود  
زنــده یــاد مصطفی 

را  مهدیــزاده 
مــی  گرامــی 

دارد.

۴ دهه عشق و مشق 



خبر  

ورزش 

مرحله نخست لیگ نجات غریق 
خراسان رضوی برگزار شد

رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی گفت: مرحله 
نخست لیگ نجات غریق خراســان رضوی در دو   رده 
سنی در مشهد برگزار شد. حمیدرضا دهدشتی در این 
باره اظهار کرد: این دوره از مسابقات در دو رده سنی زیر 
20 سال و 20 تا 30 سال با حضور 6 تیم از شهرستان 
های تربت حیدریه، نیشابور، مشهد و یک تیم از خراسان 
شمالی برپا شــد. رئیس هیئت نجات غریق خراسان 
رضــوی افــزود: در پایان ایــن دوره از مســابقات که در 
استخر شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، تیم های 
استخر ســجاد، هیئت نجات غریق نیشــابور و استخر 
آســتان قدس به ترتیب عناوین اول تا ســوم را کســب 
کردند. دهدشتی اضافه کرد: دور دوم و سوم این دوره 
از رقابت ها نیز در آذر ماه و بهمن ماه برگزار خواهد شد.
وی درباره مســابقات قهرمانی نجات غریق استان در 
رده سنی 30 ســال به باال نیز بیان کرد: این مسابقات 
همزمان با لیگ استان در استخر شهید هاشمی نژاد 
مشــهد و با حضور پنــج تیم از شهرســتان هــای تربت 
حیدریه، تربت جام و مشهد و یک تیم از خراسان شمالی 
برگزار شد. وی ادامه داد: در پایان این رقابت ها تیم های 
استخر آبی هشتم، استخر آستان قدس و تربت حیدریه 
به ترتیــب مقام هــای اول تا ســوم را به دســت آوردند. 
گفتنی است؛ مسابقات لیگ استان در بخش بانوان نیز 

روز جمعه 26 مهرماه برگزار خواهد شد.

اخبار  

ورزش 

دعوت علیرضا حیاتی هندبالیست 
 تربت جامی به اردوی آمادگی

 تیم ملی 
حقــدادی-  رئیــس اداره ورزش و جوانــان تربت 
جام گفــت :بــه دنبــال صعــود شایســته نونهاالن 
هندبالیســت تربت جام به مرحله نهایی کشور، از 
بازیکن شایســته و پرتالش تربت جامــی »علیرضا 
حیاتی« به اردوی آمادگی تیم  ملی هندبال جوانان 
دعوت به عمل آمد. محسن سپهری افزود: دعوت 
ایــن بازیکن بــه اردوی تیم ملی باعث خوشــحالی 
مضاعف خانواده بزرگ هندبال ،حمیدرضا قندی 
رئیس هیئــت هندبال،جامعــه ورزشــی و مربیان 

زحمتکش شد.

برگزاری اولین دوره مسابقات 
شطرنج آزاد کشوری در نیشابور

اولین دوره مســابقات شطرنج آزاد کشــوری، جام 
ابرشهر، در نیشابور برگزار شد. اولین دوره مسابقات 
شطرنج آزاد کشوری، جام ابرشهر، با حضور ۱۱۴ 
شــطرنج باز از خراسان رضوی، خراســان شمالی، 
خراســان جنوبی، تهران، گلســتان، ســمنان، یزد 
و شــطرنج بازانی از کشــور افغانســتان، در نیشابور 
برگزار شــد.در پایان این رقابت ها کــه در ۹ دور و به 
روش سوئیســی برگزار شــد، اســتاد بزرگ مسعود 
مصدق پــور از خراســان رضــوی به مقــام قهرمانی 
دست یافت.در خور ذکر است، جدول این رقابت ها 
برای  محاســبه درجــه بین المللــی به فدراســیون 

جهانی شطرنج، فیده، ارسال می شود.

 از میان خبرها

ورزش

انتقاد هواداران استرالیایی 
به استفاده طوالنی مدت 

VAR  فغانی از
هواداران اســترالیایی از 
نحوه قضاوت داور مطرح 
خراســانی در لیــگ ایــن 

کشور انتقاد کردند.
علیرضا فغانی، داور خراسانی، اولین قضاوت خود را در 
هفته اول لیگ استرالیا انجام داد. این داور ایرانی دیدار 
تیم های  وسترن سیدنی و سنترال کوئست را قضاوت 
کرد که بازی با نتیجه 2 بر یک به نفع وسترن سیدنی به 
پایان رســید. این داور در این دیدار 3 کارت زرد نشان 
 »ftbl« گرفت. سایت VAR داد و یک پنالتی با استفاده از
استرالیا دیروز خبر داد: فغانی در این دیدار با استفاده 
از VAR پنالتی اعالم کرد اما بازنگری مجدد صحنه به 
وسیله این داور ایرانی به مدت 3 دقیقه طول کشید که 
طوالنی بودن این روند، اعتراض و انتقاد هواداران را در 

ورزشگاه و در صفحات مجازی در پی داشت.

قهرمانی بانوی موتورسوار خراسانی 
در مسابقات کشوری

مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور در بخش بانوان 
با قهرمانی بانوی ورزشکار تربت حیدریه به پایان رسید.
اولین مرحله از مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور 
بانوان بــه میزبانی پیســت کراس مجموعه ســرزمین 
ایرانیان برگزار شد.در این دوره از مسابقات 32 بانوی 
موتور سوار از هشت استان کشور در قالب کالس های 
مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. در کالس ۱۵0 
سی سی آماتور نیز مهتاب پالرک از خراسان رضوی به 

مقام نخست دست یافت.

پایان مسابقات بدمینتون در نیشابور
رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: مسابقات 
برگشت لیگ دســته یک بدمینتون جام خلیج فارس 
در نیشــابور برگزار شــد. کاوه آهنگر اظهار کــرد: قرار 
بود این مسابقات با شرکت 2۴ ورزشــکار از نیشابور، 
شاهرود، شیراز، خراسان شمالی و قائمشهر برپا شود؛ 
اما تیم های شاهرود و شــیراز در این مسابقات حضور 
نیافتند. وی افزود:  تیم آکادمی مدال قائمشهر سه بر 
دو مقابل نماینده خراسان شمالی به پیروزی رسید.وی 
ادامه داد: نماینده خراسان شمالی نیز با نتیجه سه بر دو 
مقابل نماینده نیشابور به پیروزی رسید و طی روزهای 
آینده پس از مشــخص شــدن نتایج مســابقات رفت و 

برگشت دو تیم برتر به دور نهایی راه خواهند یافت.

ورزش
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 تیم بی حاشیه ای 
هستیم 

مربی شهرخودرو: 

مربی تیم فوتبال شهرخودرو به شایعه کنار گذاشتن  مهاجم این تیم 
به دلیل حواشــی واکنش نشــان داد. حمید مطهــری، در خصوص 
شایعاتی مبنی بر حواشــی به وجود آمده درباره روح ا... باقری و این 
که گفته می شــود او از شهر خودرو کنار گذاشته شــده است، گفت: 
او هیچ مشــکلی نــدارد و من نمی دانــم این شــایعات از کجــا تولید 
می شــود. ما تیم بی حاشــیه ای هســتیم. باقری ســه هفته از ناحیه 
همســترینگ آســیب دیده بود و بــه همین دلیــل کمتر بــازی کرد و 
هیچ مشــکل دیگری در این زمینه وجود ندارد. من این شایعه را قویا 
تکذیب می کنم چرا که چنین مسئله ای در تیم ما وجود ندارد. ما تیم 
 بی حاشیه ای هستیم و بی حاشیه هم کار خودمان را پیش می بریم.

وی دربــاره بــازی تیم هــای شــهر خــودرو و تیــم امیــد کشــورمان 
گفت: بــه نظرم بــازی خیلی خوبی بــرای هــر دو تیم بود. مــن برای 
تیــم امیــد بــا هدایــت آقــای اســتیلی آرزوی موفقیــت می کنــم و 
فکر می کنــم این بــازی به ســود هــر دو تیم بــود. ما روز چهارشــنبه 
بــازی داریــم  بــا تیــم نفــت مسجدســلیمان  در جــام حذفــی 
 و در بــازی با تیــم امید بــه دنبال شــبیه ســازی حریف خــود بودیم. 
مربی تیم شــهرخودرو درباره بــازی با نفت مسجدســلیمان در جام 
حذفی و شرایط ویژه ای که این تیم در روزهای قبل داشت، خاطرنشان 
کرد: نفــت مسجدســلیمان نشــان داده تیــم محکم و خوبی اســت 
و از نظــر دفاعی شــرایط خیلی خوبــی دارد. ما بــا این تیــم در لیگ 

بــازی کردیــم و آن هــا را می شناســیم. کاری به شــرایط 
این تیم نداریم هــر چند که در ایــن وضعیت معموال 

تیم هــا خطرنــاک تر از همیشــه هســتند. ما 
باید با تمرکز کامل به مصــاف نفت برویم. 

بــه اعتقــاد مــن بــازی ســختی خواهــد 
بــود ولــی  مــا می خواهیــم برنامه های 

 تاکتیکی مــان را در زمین اجــرا کنیم.
مطهری  دربــاره بازی بــا ذوب آهن در 
هفته هفتم لیگ برتر ادامه داد: واقعا 
هیچ بازی آسانی در لیگ وجود ندارد 

و چه در مشــهد بازی کنیم و چه مهمان باشــیم همــه بازی ها 
سخت اســت. ما در پنج روز باید دو بازی سخت مقابل نفت 
مسجدسلیمان و ذوب آهن انجام دهیم؛ اما در وهله 
اول تمرکز ما روی نفــت خواهد بود تــا بتوانیم به 
مرحله بعــدی جام حذفــی صعود کنیــم. بعد از 
آن برای بازی با ذوب آهن تــالش خواهیم کرد و 
می خواهیم از اصفهان دســت پر برگردیم. برای 
تیــم ذوب آهن احتــرام زیــادی قائل هســتیم و به 
نظرم جایگاه این تیم در جــدول، جایگاهی که باید 

باشد، نیست.

سوژه ها و خبرها

 گپ و گفتی با فرهاد ظریف 

 که دوباره قرار است 

در لیگ برتر به میدان برود 

افشاگری 
لیبـــــروی 
مشـــهدی 

گفت و گو با دختر تاریخ ساز خراسانی 

حمایتم کنید تا در المپیک هم بدرخشم 

 مصطفی فاطمیان |  لیبروی مشــهدی سال های

 نه چندان دور تیم ملی والیبال، هنوز هم سرحال 
اســت و برای حضور در هر مســابقه ای آمادگی 
دارد. او که چند سالی است از حضور در تیم ملی 
انصراف داده و تنها به بازی در لیگ برتر بســنده 
کرده اســت، ســال گذشــته ترجیــح داد در این 
رقابت ها هم به میدان نرود و به صورت شخصی 
تمرینات خود را دنبال کند. »فرهاد ظریف« متولد 
۱2اسفند ۱36۱ در مشهد است. او سال ها در 
تیم ملی والیبال ایران بازی کرد تا این که تصمیم 
گرفت در مسابقات جام قهرمانان قاره ها از تیم 
ملی خداحافظی کند. بدون شــک کمتر کسی 
می تواند بازی هــای زیبــای  او را فراموش کند. 
شــیرجه های بی نقص وی برای مهار توپ های 
حریف و ســرعت باالیش در جابه جایــی، باعث 
شد تا دوبار عنوان بهترین لیبروی آسیا را به خود 
اختصاص دهــد. هنگامی کــه وی با قــد ۱70 
ســانتی متر وارد عرصه والیبال شد، کسی باور 
نمی کرد کــه او بتوانــد کار خاصی انجــام  دهد، 
اما او خود را با بازی های درخشــان به همه ثابت 
کرد بــه طــوری که تــا زمــان خداحافظــی اش، 
لیبروی اول بی چون و چرای والیبال ایران بود. 
او فعالیت خود را با باشگاه والیبال صنام آغاز کرد 
وســپس به پیکان رفت و در ســایپا حضور یافت. 

شــماره هشــت دوست داشــتنی تیم 
ملی که ســابقه بازی در گیتی پســند 

را هم دارد، در ســال 20۱3 به کاله 
مازندران پیوســت. ظریــف بعد از 

بازی های لیگ جهانی 20۱3 
با بازی های قابل توجهش 

از باشــگاه ویبو 

والنتینای ایتالیا پیشــنهاد داشــت. وقتی برای 
اولین بار فرهــاد ظریف در مســابقات لیگ برتر 
والیبال کشــورمان با تیم صنــام کــه آن زمان با 
هدایت مصطفی کارخانه فعالیت مــی کرد، به 
میدان آمد یک باره تعجب همگان را برانگیخت 
و این فکر را در اذهان متبادر کرد که این بازیکن 
۱70 سانتی متری در کجای والیبال ایران قرار 
خواهد گرفت و این موضوع بیشتر به یک شوخی 
می ماند؛ اما ظریف بــا جدیت و پشــتکار از تمام 
حصارهایی که ممکن بود او را از آرزوهایش دور 
کند، گذشت و در مسابقات والیبال مردان آسیا 
در سال 20۱۱ بهترین لیبروی آسیا نام گرفت. 
این لیبروی باتجربه و سابق تیم ملی والیبال که 
فصل گذشته در لیگ برتر با هیچ تیمی قرارداد 
امضا نکرد و یک سال از میادین دور بود، در حالی 
با تیم خاتــم اردکان برای فصل جدیــد به توافق 
رسیده است که پیش از این خبر می رسید، قرار 
است برای تیم مشهدی به میدان برود و در نهایت 
ماجرا طور دیگری رقم خورد. »فرهاد ظریف« در 
گفت وگو با روزنامه خراســان رضوی از حواشی 
پیوســتنش به تیم مشــهدی پرده برداشــت که 
ماحصــل آن در ادامــه تقدیم می شــود.لیبروی 
مشهدی سابق تیم ملی والیبال درباره پیوستنش 
به خاتم اردکان گفت: با توجه به حضور مسعود 
آرمــات در خاتــم اردکان و پیشــنهاد او، تصمیم 
گرفتم بــرای حضــور در فصــل جدید لیگ 
برتر کنار این تیم حضور داشــته باشم 
و امســال تیم جوانی برای حضوری 
آبرومند در لیــگ برتر بســته ایم و به 

دنبال قهرمانی هم نیستیم.

سوء استفاده از اعتبار	 
ظریف با اشــاره به پیشــنهادش از تیم مشهدی 
مدعی شد: گزینه اول من در لیگ برتر پیام مشهد 
بود که متاســفانه برخی از نام من سوءاســتفاده 
کردند و با مطرح کردن اســم من خبر از تشکیل 
تیم خــود دادند. هــر روز  شیخ االســالمی با من 
تماس می گرفت که برای تشــکیل تیــم چه کار 

کنیم و چه گزینه هایی را برای تیم بیاوریم.
لیبروی مشهدی ســابق تیم ملی والیبال اظهار 
کرد: این آقا همه جا اعالم کرده که فرهاد ظریف 
مبلغ باالیی به ما پیشنهاد کرده است که متاسفانه 

بــه دروغ و ناحــق برای توجیه اشــتباه خــود این 
حرف ها را زده و فقط با اســتفاده از اعتبار من به 
دنبال مطرح کردن خود بوده اســت. وی با بیان 
این که اصال هیچ صحبتی درباره مســائل مالی 
با وی نداشــتم، افزود: واقعا نمی دانم هدف این 
آقا از این کار چه بود و چرا  نادرســت گفتند مبلغ 
پیشنهادی ظریف تا حدی بوده که می توانستیم 
بــا آن محمــد موســوی را بیاوریم. بازهــم تاکید 
می کنم ما درباره مســائل مالــی هیچ صحبتی 
نکردیم و فقط ســقف قراردادهای خود را به من 
اعالم کردند که حتی نگفتم چقــدر می خواهم 
و تنها قرار شــد بــرای امضای قرارداد به مشــهد 
بیایم اما بعــدا فهمیدم همه بازیکنان به مشــهد 
آمدند و مــن بی خبر بــوده ام. حتی پیــش از این 
اتفاق خــداوردی ســرمربی ایــن تیم هــم با من 
تماس گرفت و درخواست کمک کرد که به او هم 
پاســخ مثبت داده بودم اما در پایان شــرایط طور 
دیگری رقم خورد.ظریف خاطرنشان کرد: شیخ 
االســالمی در تماس با من وعده هــای توخالی 
بسیاری را برای تشکیل یک تیم خوب می داد و از 
من خواست به تیم شهرم کمک کنم که به هرحال 
خام او شدم و درســت است که ضرر مالی نکردم 

ولی از اعتبار من سوء استفاده کردند.

ضعف مدیریت	 
وی با انتقــاد از ضعف مدیریت در تیم مشــهدی 
گفت: هنوز مسابقات لیگ برتر شروع نشده دو 
چک این تیم برگشت خورده است و وضعیت شان 
برای حضور در فصل جدید مســابقات مشخص 
نیســت. اصال فردی به عنــوان مدیــر در این تیم 
وجود ندارد که بتواند این مشکالت را حل کند . 
یک مدیر باید بتواند با جذب حامی مالی زمینه 
فراهم کردن امکانات را ایجاد کند نه این که به یک 

نفر پولی دهند و بگویند فقط هزینه کند!
لیبروی مشــهدی ســابق تیم ملی اضافــه کرد: 
مطمئن باشید اگر من در آن تیم بودم می توانستم 
حامیــان مالی زیادی جــذب کنم، زیــرا افرادی 
را می شناسم که توانمندی ســرمایه گذاری در 
والیبــال را دارند.وی بــا انتقاد از شــرایط فعلی 
والیبال خراسان رضوی بیان کرد: کوچک ترین 
شهرها در لیگ برتر والیبال تیم داری می کنند 
و بدون مشــکل به کار خــود ادامه مــی دهند اما 

در مشهد همیشه چند نفر به جان هم می افتند 
و برای همین اســت که هیــچ وقت بــه موفقیت 
نمی رسند؛ در صورتی که همه باید به هم کمک 
کنند و برای پیشرفت والیبال استان گام بردارند.

تنگ نظری در مشهد	 
ظریف بیان کــرد: اکنون والیبــال در هیچ جای 
کشــور شــرایط خوبی نــدارد ولی متاســفانه در 
مشهد وضعیت بدتر است. مشهدی ها از مربیان 
و بازیکنــان گرفته تا مدیران همیشــه زیرآب  هم 
را می زنند، وگرنــه ۵-۴ میلیارد بــرای یک تیم 
مشهدی پولی نیســت که بخواهد برابر حریفان 
صف آرایــی کنــد. حتی تنــگ نظری هایــی در 
خراسان رضوی وجود دارد که هیچ وقت از بین 
نمی رود و همه با هم اختالف دارند. ای کاش با 
کنار گذاشتن این اختالفات همه دست به دست 
هم دهند و برای ارتقای والیبال استان پیشقدم 
شــوند. تا زمانی که این اختالفات ادامه داشــته 
باشــد،  آینده روشــنی در انتظار والیبال استان 

نخواهد بود.

دغدغه تیم های پایه	 
وی بــا بیــان این کــه خراســان رضوی در ســطح 
تیم های پایه هم مشکل دارد، تاکید کرد: متاسفانه 
فضایی برای پرورش استعدادهای خراسانی در 
ســطوح باالتر وجود ندارد، چراکه این نوجوانان 
پس از خروج از آکادمی ها باید بتوانند در مسابقات 
مختلف به میدان بروند و کســب تجربــه کنند اما 
بستری برای این کار فراهم نیست و این استعدادها 
در نهایت رو به افول می روند.ظریف در پاسخ به این 
سوال که چرا فصل گذشــته در لیگ برتر والیبال 
غیبت داشت، اظهار کرد: سال گذشته تیم های 
لیگ برتری شــرایط مالی خوبی نداشتند و از آن 
مهم تر مشــکالتی در زندگی شخصی داشتم که 
نمی توانستم برای هیچ تیمی در این رقابت ها به 
میدان بروم و ترجیح دادم یک سال از میادین دور 
باشم. وی درباره ســطح کیفی لیگ برتر والیبال 
هم گفــت : به نظر می رســد ســطح فصــل جدید 
لیگ برتر بهتر از سال گذشته باشد و به غیر از تیم 
شهرداری ارومیه که چند ملی پوش جذب کرده، 
والیبالیســت ها به خوبی در ســایر تیم ها تقسیم 
شده اند و می توان لیگ جذابی را پیش بینی کرد.

مهتا قره داشــی -  این روزها صحبــت از تاریخ 
ســازی بانویی در ورزش کشــور اســت که توجه 
همگان را به سوی خود جلب کرده و توانسته است 
با رکوردشــکنی در رشــته موی تای حسابی گل 
بکارد. »سیما نیکنام« دختر شانزده ساله ای است 
که در مشهد متولد شده اما اصالتا اهل درگز است 
و به تازگی موفق شده برای نخستین بار در تاریخ 
موی تای کشور اولین مدال طالی جهانی بانوان 
را کسب کند و بانوی تاریخ ساز لقب بگیرد.  با این 
که تنها یک سال است قدم در این رشته گذاشته، 
توانسته است سهمیه المپیک 2020 را کسب 
کند. او این روزها و بعد از مسابقات جهانی، مدال 
طالی المپیک را در ذهنش تجسم می کند. سیما 
نیکنام می تواند کیمیای موی تای ایران باشد و 
سالیان ســال برای این مرز و بوم افتخار آفرینی 
کند، تمام این ها مســتلزم حمایت و توجه به این 

ورزشکار است.
این ورزشــکار که برای رســیدن به این جایگاه با 
درد ضربات مشــت خــود را صیقل داده اســت، 
راه طوالنــی بــرای جاودانگــی در ورزش ایــران 
دارد؛  راهی که برای بانوان ورزشکار پیچ و خمش 
بیشــتر اســت. گفت و گوی اختصاصی روزنامه 
خراسان رضوی با این تاریخ ساز ورزش استان و 

کشور در ادامه تقدیم می شود.
چگونه وارد این رشته شدی؟

سه سال ووشــو کار کردم ولی نتوانســتم در این 
مدت عنوانی کســب کنم. فائزه سیم بری مربی 
من در این رشــته بود و کمک زیادی به من کرد؛ 
حتی باب آشــنایی مرا با موی تای بــاز کرد. وی 
سال گذشته به من پیشنهاد کرد که در مسابقات 

المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت کنم. در 
آن مسابقات به مقام دوم دست یافتم و پس از آن 
به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدم و در این 
اردو توانستم رقبای خود را شکست دهم و عضو 

ثابت تیم ملی باشم. 
و خیلی زود تاریخ ساز هم شدی.

طی یک سال زیر نظر اعظم ذوالفقاری تمرینات 
سختی را گذراندم و به مسابقات موی تای جوانان 
جهــان در ترکیه اعــزام شــدم که خوشــبختانه 
توانســتم مدال طالی مثبت 7۱ کیلوگــرم را به 
دست آورم. این نخستین طالی بانوان در تاریخ 
ورزش موی تای کشور بود و دوست دارم فعالیتم 
را در موی تای ادامه دهم و اکنون برای مسابقات 

مالزی آماده می شوم.
قصد داری ووشو را ادامه دهی یا موی تای؟

با این که اصاًل فکرش را هم نمی کردم که بتوانم 
کمتر از یک ســال ســهمیه المپیــک 2020 را 
کســب کنم ولــی امیــدوارم در صــورت حمایت 
مســئوالن، بتوانم مدال طالی المپیک را برای 
کشورمان به ارمغان آورم، هرچند تمام فکر و ذهنم 
ووشو بوده اما این رشته و موی تای تفاوت زیادی با 
هم ندارند و فعالیت در ووشو کمک زیادی به من 

برای رسیدن به این موفقیت کرده است.
با وجود کسب طالی جهانی برای آینده چه 

برنامه ای داری؟
مســابقات جهانی در ســطح باالیی برگزار شد و 
تمــام حریفان با تمام قــوا به این مســابقات آمده 
بودنــد. از ایــن بــه بعــد تالشــم را چندیــن برابر 
می کنــم زیــرا بعــد از کســب ســهمیه المپیک 
و درخشــش در مســابقات جهانــی مــردم توجه 

بیشــتری به مــن دارنــد و مطمئن باشــید بدون 
غــرور برای خوشــحال کــردن  مــردم گام بر می 
 دارم و هنــوز جــای پیشــرفت خواهــم داشــت.

برای تداوم موفقیت به چه چیز نیاز داری؟
به طور کلی در کشــور مــا توجه زیادی بــه ورزش 
بانوان نمی شود؛ به ویژه در رشته های رزمی. اما 
اگر روی ورزش بانوان سرمایه گذاری شود  قطعًا 
نتایج خوبی را شــاهد خواهیم بود. ورزشــکاران 
در رزمی آســیب دیدگی دارند و از نظر مالی باید 
حمایت شــوند. من اگــر بتوانم در باشــگاه مربی 
خصوصی داشته باشم قطعًا روند پیشرفتم تفاوت 
زیادی خواهد داشــت، چراکه همین االن هزینه 
مجموع لوازم تمرین من بیش از سه میلیون تومان 
است که به دلیل تمرینات زیاد، خیلی زود از بین 

می رود و باید مجدد آن ها را تهیه کنم.
یعنی این هزینه ها را خودت متقبل می شوی؟
مــن در ایــن مــدت کــه تمریــن مــی کــردم تمام 
هزینه های باشگاه را خودم می پرداختم و محلی 
برای تمرین در اختیار من قــرار نگرفته و تا کنون 

تمام هزینــه ها با خانــواده ام بــوده اســت؛ بعد از 
حضورم به عنوان عضو ثابت تیم ملی تماس هایی 
از ســوی هیئت برقرار شــد ولی پیش از آن کسی 
توجهی به من نداشــت. با وجود این بابت تماس 
هایی که در طول مســابقات با من گرفته شــد، از 
مسئوالن تشکر می کنم و همین تماس ها دلگرمی 
برایم بود و مرا خوشحال کرد و بعد از این که به ایران 
بازگشتم مبلغی از جانب اداره کل ورزش و جوانان 
و هیئت استان به من اهدا شد و قول های مساعدی 

هم برای ادامه فعالیتم داده شده است.
حرف آخر؟

همسن و ســال های من مشغول خوش گذرانی 
و تفریح کردن هستند اما من یک سال است که 
وقتم را صــرف ورزش کــردم و نتیجــه اش را هم 
دیدم. من در این یک ســال از خیلی کارها مانند 
مهمانی رفتن چشم پوشــی کردم و فقط به فکر 
کســب موفقیت بودم و خدا را شــکر از شــرایطم 
راضی هســتم و امیــدوارم بتوانم در آینــده برای 

کشورم افتخار آفرینی کنم.

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

قائم مقام آستان قدس تشریح کرد: 

خدمات رسانی آستان قدس به 
زائران؛ از مشهد تا نقطه صفر مرزی 
قائم مقام آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس 
با برپایی چهار موکب در مرز های مهران، خسروی 
و شلمچه از زائران حسینی پذیرایی خواهد کرد. به 
گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مصطفــی 
خاکســار قهرودی گفــت: طبــق برنامه ریزی های 
انجام شده امســال آســتان قدس رضوی با برپایی 
چهار موکب در مرز های مهران، خسروی و شلمچه 
روزانه با توزیــع ۱۱5 هــزار وعده غذایــی به مدت 
۱5 روز از زائران حســینی پذیرایی خواهد کرد.او 
ادامه داد: برپایی شــش موکب در مرز های ورودی 
کشــور برای پذیرایی از زائران کشور های همسایه 
در مرز های میرجــاوه، تایباد، آســتارا و بیله  ســوار 
از دیگر اقداماتی اســت که با اســتفاده از نیرو های 
مردمی خادمیاران و کمک های آستان قدس انجام 
می شود.وی گفت: روزانه ۱۱4 هزار وعده غذایی 
در موکب های اســتقرار یافته در کشور عراق و 55 
هزار وعــده در مرز های دوغــارون و میرجاوه توزیع 
می شــود.قهرودی افــزود:  چهار موکب در کشــور 
عراق اســتقرار یافته که دو موکب در شــهر کربال و 
بقیه در شهر های کاظمین و سامرا راه اندازی شده 
است که این موکب ها وظیفه اســکان و پذیرایی از 
زائران را برعهــده دارند.وی تصریح کــرد: بیش از 
۶00 نفر از خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی 
برای  ارائه خدمت به مناطق مذکور اعزام شده اند.
وی گفت: ارائه خدمات اســکان روزانــه به دو هزار 
و  500 نفر در موکب سامرا و پذیرایی روزانه از 50 
هزار نفر و اســکان هشــت هزار نفر در موکب عمود 
2۸5 موقوفــه امام رضــا )ع( از جملــه خدمات این 
مواکب اســت.قهرودی افــزود: خدام بــارگاه منور 
رضوی بــه زائرانی که بــرای حضور و مشــارکت در 
راهپیمایی اربعین از شــهر مشهد عبور می کنند به 
ویژه زائران کشور افغانســتان و پاکستان خدماتی 
را ارائه می دهنــد.او ادامــه داد: ۱20 نفر از خدمه 
به عنوان کادر درمانی شامل پزشک و پرستار برای 
ارائه خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستان های 
ســیار مســتقر شــده اند.قهرودی گفت: امســال با 
مشارکت بیمارستان رضوی و بنیاد سالمت آستان 
قدس رضوی، چهار بیمارستان تخصصی سیار در 
قالب اتوبوس بیمارســتانی در عمود ۳20 مســیر 
نجف به کربال با تجهیزات کامــل درمانی به زائران 
اربعین حســینی خدمت رســانی خواهنــد کرد که 
در آن واحد هــای اتاق عمــل، اورژانس، بســتری، 

آزمایشگاه و دندان پزشکی پیش بینی شده است.

گزارشی درباره احیای دوباره صنعت فراموش شده نمد مالی درتربت حیدریه 

لباس نو برتن صنعت قدیمی نمد مالی
گزارش 

شعبانی

نمد در گذشــته کاالیــی مهــم و مورد نیــاز اکثر 
مردم شــهر و روستا در شــکل های مختلف مثل 
پوشــاک نمدی، کاله و زیر انــداز و پــادری بوده 
است.  صنعت نمد مالی زمانی در تربت حیدریه 
رونق خاصی داشت و در یک بازار اختصاصی در 
راســته کوچه نمد مال ها خرید وفروش می شد 
اما امروز هیچ گونه رد پایی از صنعتگران با تجربه 
این حرفــه را نمی تــوان یافت و  ایــن هنر اصیل 
سنتی به دست فراموشی سپرده شده است. نمد 
مال ها بر اثر ورز دادن و ایجاد درگیری و تراکم در 
پشم و کرک گوسفند محصوالت مختلفی را تهیه 
می کردند. این هنر قدیمی در گذشته بیشتر در 
مناطقی از تربت حیدریه و روستای سهل آباد در 
زاوه به چشم می خورد.  نمدبه دلیل سهولت در 
فراهم آوردن ابزار و مواد مــورد نیاز به ویژه برای 
دامــداران ، از قدیمی تریــن دست ســاخته های 
بشری است  که با آن دو نیاز عمده تامین زیرانداز 
و پوشش رفع می شد. پشمی که برای تولید نمد 
به کار می رود پشم بهاره گوســفند با الیاف بلند 
اســت و از صابون و زرده تخم مــرغ نیز برای بهتر 
شدن کیفیت کار استفاده می کنند. برای تهیه 
نمد،  نمدماالن در روش سنتی ابتدا نقش مدنظر 
را بــا پشــم های رنگی روی یــک پارچــه کرباس 
طراحی می کنند، سپس پشــم حالجی شده را 
روی تمام ســطح پارچــه قرار می دهنــد و پارچه 
کرباس را می پیچنــد. آن گاه نمدمال با ریختن 
آب جوش بر آن و فشــردن مداوم کار، با کوبیدن 
دســت و پا روی آن به مدت پنج تا شــش ســاعت 

به صورت مداوم فرشی از نمد را تولید می کند. 

احیای رشته نمد مالی در تربت حیدریه 	 
و زاوه

 محمدی ،رئیس میراث فرهنگی وگردشگری 

تربت حیدریه می گوید: نمد مالی هنر و صنعتی 
قدیمی و سنتی اســت و با این که شغلی سخت 
به نظــر می رســد، اما می شــود با نــوآوری های 
ایجاد شــده در تولید محصول رونقــی دوباره به 
آن داد. او معتقد است که به تازگی تالش خوبی 
برای احیای رشته نمد مالی در تربت حیدریه و 
زاوه صورت گرفته اســت. وی تغییر کاربری در 
تولیدات این هنر را که در گذشته فقط به صورت 
تــن پــوش، کاله و زیر اندازاســتفاده می شــده، 
کلید رهایی این حرفه از زندان فراموشی در این 
روزها می داند. محمدی درباره خواص درمانی 
این محصول می گوید: چون جنس نمد از پشم 
خالص اســت ســبب می شــود از نرمی، لطافت 
و لذت خاصــی برخوردار باشــد و بــرای درمان 
کمردرد ،رماتیســم و کاهــش دردهای مفاصل 
نیز بســیار موثراســت. حتــی هنــگام خوابیدن 
روی نمــد گرمای حاصــل از تماس بــدن با نمد 
تشدید و به همین سبب گردش خون به راحتی 
انجــام می شــود و هرگونه گرفتگــی عضالت را 
تســکین می دهد. محمدی افزود:برای احیای 
این رشــته   ابتــدا با مشــکالتی روبــه رو بودیم و 
چون سال هاســت به دلیل اســتفاده نکردن از 
تن پــوش های نمــدی و دیگــر محصــوالت این 
رشــته ،هنــر نمدمالی در حال منســوخ شــدن 
بود؛ فقط ســه کارگاه  توســط افراد کهن ســال 
مشغول فعالیت بودند و جوانان دیگر عالقه ای 
برای فعالیت در این رشــته نشــان نمــی دادند 
اما بــا توجه بــه خاصیــت درمانــی و زیبایی این 
محصول برآن شدیم با رویکردی جدید درتولید 
محصــوالت این رشــته ، در این صنعــت تحولی 
ایجاد کنیــم. حاال کاربــرد محصــوالت را نیز از 
تن پوش تغییر داده ایم و درشــکل های متفاوت 
 تر همچون کیف و کاله تولیــد می کنیم تا مردم 
نیــز بــرای اســتفاده از آن راغب شــوند. حدود 
سه سال اســت که یکی از بانوان فعال در حوزه 
صنایــع دســتی در یکــی از روســتاهای بخــش 

مرکزی تربــت حیدریه به نــام روســتای منظر، 
کارگاه نمدمالــی بــا تولید محصــوالت نمدی و 
کاربری های جدید راه اندازی کرده و توانســته 
با حمایــت اداره کل میراث فرهنگی اســتان به 
برگــزاری کالس های آموزشــی ویژه شــاغالن 
 و بانوان در روســتای ســهل آبــاد زاوه بپردازد.
وی که دانش آموخته رشــته گرافیــک و کارش 
طراحی های کالســیک اســت،مدتی اســت با 
هنــر و خالقیــت خود بــه رونــق دوبــاره صنعت 
 نمد مالی در این شــهر کمک شــایانی می کند.
ایــن بانوی اهــل تربــت حیدریــه در گفــت وگو 
با  خراســان رضوی بیان می کند: فعالیت خود 
را در حوزه حرفه نمدمالی حدود سه سال است 
که شــروع کرده ام. قبل از ایــن در مدارس هنر 
تدریس مــی کــردم و در زمینه کارهــای حجم و 
زیباســازی مدارس فعالیت داشتم. محصوالت 
نمدی امروز من، جمع بندی تمام فعالیت هایی 
بوده کــه تاکنون انجــام داده و ســعی کــرده ام 
تجربه هایی را که در رشته گرافیک داشتم روی 
 تولیدات نمدی با هدف ایجاد نوآوری اجرا کنم.
او در تشریح خالقیت اش در این حوزه می گوید: 
نمدمالی از قدیم با روش های مخصوص به خود 
کــه همان ورزیدن پشــم همــراه بــا آب وصابون 
اســت؛ انجــام می شــود اما مــن هنر نقاشــی را 
به ایــن محصــول اضافــه کــردم و روی کارهای 
نمــدی نقــش هــای بســیار زیبایی کشــیدم. او 
کارهای نمدی خود را طوری طراحی کرده که 
امروزه پســند باشــد و در همه زمینه ها از جمله 
تزیینات،کفش های طبی،کیف،زیورآالت،کار 
روی شال و لباس،کاله،سنجاق سینه و هزاران 
طرح دیگرمحصول نمدی تولید کرده است. این 
بانوی هنرمند مدتی اســت بر طراحی و ساخت 
عروســک هــای نمــدی متمرکــز شــده اســت. 
عروسک های نمدی ساخته شده او برای اجرای 
نمایش عروسکی با هدف معرفی فرهنگ غنی 
ایران زمین، سفیر سیار فرهنگ صلح کشورمان 

به کشــور قرقیزستان ارســال شــده و او اکنون 
مشــغول طراحی عروســک هایی از جنس نمد 
با دنیایی از خاصیت های فــراوان برای اجرای 
دیگــری از مجموعــه نمایــش هــای عروســکی 
در کشــور آلمان اســت. به گفته وی، آشنایی با 
سفیر سیار فرهنگ صلح کشورمان که در زمینه 
معرفی فرهنگ اصیل ایــران در بخش کودکان 
در جهان فعالیت های گســترده ای انجام داده 
است، باعث شــد که تولیدات نمدی او در آینده 
ای نزدیک به نمایشگاه های خارج از کشور راه 
یابد.او بهتریــن گزینه برای تقویــت این صنعت 
را شــرکت در نمایشــگاه هــای مختلــف صنایع 
دســتی در داخل و خــارج از کشــور مــی داند و 
معتقد اســت که نمایشــگاه فرصت خوبی برای 
تبلیــغ و تبادل نظــر با دیگــر صنعتگــران ایجاد 
می کنــد. او تاکنون در نمایشــگاه های مختلف 
صنایع دستی داخل کشــور در شهرهای تربت 
حیدریه ، مشــهد و تهران حضورداشــته و حتی 
محصوالتش در مجلس شــورای اسالمی هم به 

نمایش درآمده است.

 رونق نمدمالی در سایه حمایت 	 
سرمایه گذاران

او درباره مشکالت خود اظهار می کند: من برای 
رســیدن به اهدافی که بــرای این حــوزه تعریف 
کرده ام، نیازمند حمایت مالی هســتم و مطمئنا 
حمایت مســئوالن برای اعطای تسهیالت سهل 
الوصول یا معرفی ســرمایه گــذاران می تواند در 
تقویت و احیای این صنعت راهگشــا باشــد. این 

بانوی هنرمند به عالقه مندان سرمایه گذار این 
اطمینان را می دهد که در صورت مشــارکت در 
این حوزه، سود خوبی عایدشان می شود. او ادامه 
می دهد: بــه جرئت مــی توانم بگویم بــا توجه به 
خواص نادر موجود در محصوالت نمدی وترکیب 
هنر ســنتی با طــرح های نــو مطابق نیــاز امروز، 
هر کس در این حوزه ســرمایه گــذاری کند قطعا 
بازگشت خوب ســرمایه و ســود را در پی خواهد 
داشــت.یکی دیگراز خانــم هایی کــه درصنعت 
نمد مالی فعال اســت،  با امیــدواری از روزهای 
آینده ایــن صنعت ، می گوید: تابســتان امســال 
برنامه ریــزی کرده ام تا با شــرکت در نمایشــگاه 
های خارجی هنر کهن نمدمالی و محصوالتش 
را معرفــی کنــم کــه امیــدوارم با حمایــت بخش 
دولتی و خصوصی ســرمایه الزم برای تولید این 
محصوالت و شــرکت در این عرصه جهانی مهیا 
شــود.او اکنون در کارگاه کوچک خود برای پنج 
نفر اشــتغال ایجاد کرده و تعدادی از بانوان اهل 
روستای سهل آباد شهرستان زاوه را بعد از اتمام 
دوره آموزشی به نیروهای کار خود اضافه خواهد 
کرد.مواد اولیه مورد نیاز این کارگاه شامل پشم 
بهاره اســت که فصل مخصوص خــودش را دارد 
و از داخل اســتان تهیه مــی شــود. او از صابونی 
در کار خود اســتفاده می کند که حاوی 4۸ نوع 
داروی گیاهــی بوده و جدای از ایجاد اســتحکام 
در محصول نقــش مهمی در باال بــردن خاصیت 
طبی آن دارد. او امید دارد صابون احیا بر تن این 
صنعت زده شود و رونق تولید محصوالت نمدی 

بیش از گذشته باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر گلبهارمطرح کرد :

ضعف نظارت بر عملکرد شرکت های 
مسافربری مسیر گلبهار به مشهد

حقدادی-نانوایی های تربت جام درشیفت کاری صبح روز پنج شنبه 

با حضور مدیــران اجرایی،انتظامی و کارشناســان  مورد بازرســی 
ســرزده قرار گرفتند.معاون فرماندار تربت جام با اشاره به بازرسی 

سرزده مدیران از 55 نانوایی شهری در شــیفت کاری صبح گفت : با هدف تولید نان با کیفیت 
و به منظور حمایت ازمصرف کنندگان و ارزیابی عملکــرد نانوایان در رعایت قوانین و مقررات، 
بازرسی سرزده درشیفت کاری صبح انجام شد. کاظمی افزود:این بازرسی با شرکت 45 نفر 
از مدیران به همراه خبرنگار خراسان از 55 نانوایی صورت گرفت و موارد بازرسی شامل رعایت 

ساعت پخت، کیفیت آرد و نان، وزن خمیر، بهداشت محیط و ...مورد ارزیابی قرار گرفت.

کالتــه- امســال پنــج هــزار و ۶00 تــن پســته از ســطح دو هــزار و 

۸00هکتار باغ های ســبزوار برداشت شــد.مدیر جهاد کشاورزی 
ســبزوار گفت: بیش از چهار هــزار هکتار باغ در این شهرســتان زیر 
کشــت پســته قرار دارد که دو هــزار و۸00 هکتــار آن بارور اســت. 

برغمدی افزود: امسال بر اثر بارش های مناسب به طور میانگین از هر هکتار باغ پسته در سبزوار 
دو هزار کیلوگرم محصول برداشت شده است. وی با اشاره به اقلیم و آب و هوای مناسب سبزوار 
برای کشــت پســته تصریح کرد: کله قوچی، اوحدی، ســپید فیض آباد، اکبری و فندقی از مهم 
ترین ارقام پسته تولید سبزوار هستند. برغمدی گفت: در شهرستان سبزوار ۱0 واحد پسته پاک 
کنی)فرآوری( پسته در حال فعالیت است که غالب محصول پسته شهرستان را فرآوری می کنند. 

رئیــس شــورای اســالمی گلبهــار گفــت: اعتراضــات مردمــی و 
بازدیدهای میدانی حاکی از این موضوع است که نظارت اداره کل 

حمل و نقل جاده ای استان بر عملکرد شرکت های مسافربری مسیر گلبهار به مشهد و بالعکس 
در ساعات اولیه صبح و شب ضعیف است.به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر گلبهار ، 
مهدی جانعلی زاده در جلسه شورای اسالمی شهر گلبهار گفت: ضعیف بودن نظارت بر عملکرد 
شرکت های مسافربری مسیر گلبهار به مشهد و بالعکس به ویژه در ساعات پیک مسافر موجب 

تشدید اعتراضات و نارضایتی شهروندان گلبهار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار خبر داد:

 برداشت ۵۶۰۰ تن پسته در سبزوار
 بازرسی سرزده از نانوایی های

 تربت جام 

سوژه ها و خبرها

خبر

گوناگون

گمانه زنی ها درباره رفع محدودیت 
 تردد کامیون به ترکمنستان

 از مرز سرخس 
محمــودی- مدیــر  گمــرک ســرخس ازگمانــه زنی 

هابرای رفع محدودیت ترانزیت کاال و افزایش تردد 
کامیون از سوی ترکمنستان در روزهای آینده خبر 
داد. به گزارش خراســان رضوی، رحیمــی زاده با 
اشاره به محدودیت تردد بیش از ۱۸ ماهه کامیون 
ازسوی ترکمنستان گفت:براساس اخبار رسیده، 
اجالس مشــترک اقتصــادی ایران و ترکمنســتان 
در روزهای آینــده با حضــور وزیر امــور خارجه ،راه 
و ترابــری و...در عشــق آبــاد برگــزار می شــود که 
احتمال دارد موانع محدودیت تردد کامیون از این 
پایانه مرزی که بیش از یک ســال به طول انجامیده 
برداشته شود. وی با بیان این که هم اکنون تنها ۳0 
دستگاه کامیون در روز مجوز ورود به ترکمنستان را 
دارند،افزود:براساس پروتکل های قبلی که روزانه 
2۳0 دســتگاه کامیون مجوز خروج وبــه عکس را 
داشتند، امیدواریم در این نشست موانع موجود رفع 
شود وهمچنین رفت وآمد اتباع ترکمن هم به حالت 
عادی برگردد. وی با اشــاره به نصب دستگاه های 
ایکس ری چمدانی در پایانه مــرزی اضافه کرد:در 
گذشته دســتگاه ایکس ری برای بارهای حجیم به 
کار می رفت اما نوع جدید نصب شده برای بارهای 
کم حجم )چمدانی(به کار می رود که از دقت کافی 
برخوردار است واز ترافیک ورود مسافر می کاهد. 
مدیر گمرک ســرخس تصریــح کرد: چنــان چه در 
این اجالس دوطرف به توافق برســند در دوسه روز 
آینده پل جدید نیز توسط مسئوالن دوکشور ایران 

وترکمنستان افتتاح می شود.

گزارش جلسه

شهرستان ها

درجلسه ای باحضور استاندار بررسی شد 

گزارش عملکرد ۵معین اقتصادی 
شهرستان کاشمر 

اســتاندار به منظــور رفــع موانع پیش روی توســعه 
مناطق مورد هدف الگوی مثلث توســعه اقتصادی 
فرهنگــی، عملکــرد پنج معیــن اقتصــاد مقاومتی 
کاشــمر  را در جلســه ای با حضور مدیران ذی ربط 
بررسی کرد.به گزارش  روابط عمومی استانداری، 
رزم حســینی در ادامــه سلســله جلســات بررســی 
اقدامات معین های اقتصاد مقاومتی، در جلسه ای 
بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری و فرماندار کاشمر، اقدامات معین های 
اقتصاد مقاومتی این شهرستان را مورد بررسی قرار 
داد.اســتاندار در بخشی از این جلســه گفت: یکی 
از اهداف طرح مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی 
استان تقویت اقتصاد روستا با محوریت روستاییان 
است.وی با اشاره به این که ایجاد رغبت به فعالیت 
در روســتاها بــرای افــراد جــوان و تحصیلکــرده 
نیازمنــد مــدرن ســازی و صنعتی شــدن کســب و 
کارهای گوناگون است، افزود: در حوزه هایی مثل 
دامپروری اگــر فعالیت ها به شــکل صنعتی دنبال 
شود، فرد شاغل رغبت بیشــتری به کار کردن پیدا 
خواهد کــرد و این مهم باعث مهاجــرت معکوس از 
شهرها به روستاها خواهد شد.شــایان ذکر است، 
در این جلسه نمایندگان شرکت های پیشرو صالح، 
گروه صنعتی دماوند فوالد ترشیز، سازمان همیاری 
شــهرداری های خراســان رضوی، نویــن زعفران و 
گیاهان دارویی پرند به عنــوان معین های اقتصاد 
مقاومتی شهرســتان کاشمر گزارشــی از اقدامات 

خود ارائه کردند.

اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  خاکشــور-مدیر 

روستاییان، کشاورزان و عشایر استان گفت:  با 
تعامل مسئوالن و بخش های مربوط و فرهنگ 
سازی و اطالع رســانی برای پوشش بیمه ای 
بیش از دو هزار و ۷00 خانوار    رشــتخوار زیر 
پوشــش بیمه عشــایری قرار دارند. کاظمی  
در جلســه شــورای اداری رشــتخوار  افــزود: 
براساس برنامه ریزی سالیانه ۱4 هزار خانوار 
جدید روستایی زیرپوشش بیمه قرار می گیرند 
که با روند فعلی ۱0 تا ۱5 ســال برای پوشش 

کامل خانوارهای فاقد  بیمه زمان الزم اســت 
بنابراین رســانه های ارتباط جمعی و دســت 
انــدرکاران مربــوط باید بــه فرهنگ ســازی و 
آگاهــی بخشــی جامعــه هــدف در خصــوص 
اهمیت پوشــش بیمه توجه بیشــتری داشــته 
باشــند.وی از تشــکیل ســتاد راهبردی بیمه 
اجتماعی روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر 
خراسان رضوی با هدف اســتفاده از ظرفیت 
هــای بخش هــای مختلــف و هم افزایــی بین 
بخشــی برای توســعه این بیمه در بین جامعه 

هدف اســتان خبر داد.کاظمی اظهــار کرد: 
دولت  توجه خاصی به توسعه بیمه روستاییان 
و عشــایر دارد و در چهار ســال گذشته به طور 
همه جانبه با بهره گیری از تمام ظرفیت های 
موجــود از این بخــش حمایــت کرده اســت و 
دو برابر افرادی که زیرپوشــش ایــن بیمه قرار 
گیرند دولت حق بیمــه پرداخت می کند.وی 
ادامــه داد: میــزان جــذب بیمه روســتاییان و 
عشایر خراسان رضوی طی شش ماه نخست 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۹.۶درصد افزایش یافته و این میزان در سال 
۹۷ نسبت به ســال قبل از آن ۱۱ درصد رشد 
داشته است.کاظمی تصریح کرد: هم اکنون 
پنج هزار نفر از اعضای بیمه عشــایری استان 
خراسان رضوی،  در سن بازنشستگی پیش از 
موعد قرار دارند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایراســتان افزود: رشتخوار با 
۳۱هزار و ۸00خانوار روستایی از نظر پوشش 
این بیمه بین 2۹ شهرستان استان رتبه25 را 

به خود اختصاص داده است. 

حقــدادی - مراســم تکریــم و معارفــه فرمانده 

انتظامــی تربــت جــام باحضــور فرماندهــی 
انتظامی خراســان رضوی ، اعضای شــورای 
تامین تربت جام ،تایباد ، باخرز،امامان جمعه 
و جماعات و مســئوالن اجرایــی تربت جام در 
محل تاالر جامی شهرستان برگزار و با حکمی 
از ســوی فرمانده انتظامی کشــور ســرهنگ 
»غالم محمــد قهســتانی« به عنــوان فرمانده 
جدید انتظامــی تربت جــام  معرفی شــد و از 
زحمات سه سال خدمت »سرهنگ هوشنگ 
کیانی« تجلیل به عمل آمد. فرمانده انتظامی 
اســتان گفت: باید تامل و تفکر کنیم که  طی 
این 40سال چه مسیری را طی کردیم انقالب 
اسالمی دارای نقشه راه و قیام عاشورا  الگوی 
انقالب اســت وملت انقالبی ایــران  نیز خود 
الگویی برای آزادگان جهان هستند.ســردار 

کاظم تقوی افزود:  حضرت امام خمینی )ره 
( هدف و مســیر ما را مشــخص کردند و امروز 
با رهبری حضرت آیــت ا... خامنه ای انقالب 
اســالمی جهانی شــده اســت. وی با تشریح 
برخی شــیطنت های دشــمنان افــزود: ما در 
بســترجنگ های تحمیلی نابرابر و تحریم ها 
رشد کردیم و صالبت ،اقتدار و امنیت کنونی 
کشــور ماحصــل سیاســت اصولــی و اقتــدار 
دفاعی نظام است.تقوی اضافه کرد: با وجود 
این ها راهبــرد ایــران فراتر از کشــور بلکه در 
سطح کل دنیاســت و باید شــاکر والیت فقیه 
باشیم چرا که هر چه داریم از وجود والیت فقیه 
و شهداداریم.وی با اشــاره به لزوم هوشیاری 
همه مردم و مســئوالن درخصوص فتنه های 
دشــمنان تصریح کرد: هدف دشــمن، تفرقه 
بین فرقه های مختلف و تضعیف نظام است و 

برای دوام این انقالب هزینه های زیادی شده 
و الزم است که همه هوشیار باشیم و در مسیر 
انقــالب حرکــت کنیــم و قــدردان مجاهدت 
های صورت گرفته در راســتای اعتالی نظام 
باشــیم.مرتضی حمیــدی افــزود: تــالش و 
رســالت  نیروی انتظامی در دیگر حوزه های 
امنیتــی، اجتماعی،فرهنگــی  اقتصــادی و 
سیاســی بســیار خطیر و ســنگین اســت.وی 
تصریح کرد :حساسیت واگذاری مسئولیت در 
نیروی انتظامی متفاوت با دیگر حوزه هاست 
چــون ماموریــت هــای آنان بــر محــور امنیت 
فردی و عمومی جامعه است و بدانیم که همه 
مســئولیت هابا خــون شــهدا به دســت آمده 
اســت .حمیدی خاطرنشــان کرد: مشکالت 
اقتصادی و نبوداشتغال آستانه تحمل مردم  را 
کاهش داده است و موجب بروز خشونت  می 

شــود.وی افزود:جامعه مداری پلیس خیلی 
مهم اســت و امروز پلیس درقلب مردم است.
مولوی شــرف الدیــن جامی االحمــدی امام  
جمعه اهل سنت تربت جام نیز طی سخنانی 
از مجاهــدت های نیــروی انتظامــی در دیگر 
حوزه هــای امنیتــی ،فرهنگــی و... تشــکر و 
قدردانی کرد.در پایان مراســم، سردار تقوی 
کتاب »شور،شــعور و شــهادت« را که در زمان 
فرماندهی سرهنگ کیانی درباره سرگذشت 
پژوهشی شهدای ناجا تهیه و تدوین شده بود، 

رونمایی کرد.

سردار تقوی درمراسم معارفه فرمانده انتظامی تربت جام : 

قیام عاشورا الگوی انقالب اسالمی است 

2700خانوار روستایی رشتخوار تحت پوشش بیمه عشایری قرار دارند 



بریده کتاب

در طول دو سال گذشته، بسیار سفر کرده ام. 
شــهرهای بســیاری را دیــده ام و کلیســاها، 
موزه هــا، باغ هــا و قصرهــای بســیار. ایــن 
دیدارها ملغمه غریبی از احساسات و تأثرات 
در من به جا گذاشــته است و به خصوص این 
احساس شک را که در کجا باید منتظر دیدن 
چــه چیــزی باشــم. احســاس شــک حاصل 
خاطرات بد نیســت؛ احســاس شک حاصل 
این است که به ندرت وقت آن را پیدا می کنم 
که رابطــه ای با این شــهرها برقــرار کنم. هر 
شهری مثل یک آدم است: اگر رابطه اصیلی 
با آن برقرار نکنیم، فقط نامی به جا می ماند، 
یک شــکل و صورت بیرونی که خیلی زود از 
حافظه و خاطره مان می رود و رنگ می بازد. 
بــرای برقرار کــردن چنیــن رابطــه ای، باید 
بتوانیم شــهر را بــا دقت ببینیم و شــخصیت 
خــاص و اســتثنایی آن را دریابیــم، آن »من« 
شهر، روح شــهر، هویت آن و شرایط زندگی 
آن که در طول زمان و در عرض مکان آن پدید 
آمده است. پراگ شهری رازآلود و پرهیجان 
اســت که با حال و هوایش، با مخلوط غریب 
ســه فرهنگــش، الهام بخش خالقیــت افراد 
بسیاری شده است. سه فرهنگی که چندین 

دهــه یا حتــی قرن هــا در 
ایــن شــهر در کنــار هــم 

می زیسته اند.

روح پراگ  

نوشته: ایوان کلیما  

ترجمه خشایار دیهیمی  

 

 

دیالوگ ماندگار

قانون سوم نیوتن می گه برای این که به یه چیزی 
برسی، باید قبلش از یه چیز دیگه دل بکنی.

interstellar  

کارگردان: کریستوفر نوالن  

ضرب المثل خارجی

        چینی: در خانه ای که زن نباشد، روشنایی 
نیست.

       آلمانی: درستکار باش و از هیچ کس نترس.
        روســی: لقمــه در دســت همســایگان، 

همیشه درشت تر به نظر می آید.
       اســلواکی: اگر می خواهی گرم باشی، 

باید دود را تحمل کنی.
       فرانسوی: کســی که به خیــال خود می 
خواهــد فقــط ضربــه ای بزند، ممکن اســت 

مرتکب قتلی شود.

دیکشنری

Can't wait
 One is very excited or eager for
 something to happen; it will be
.difficult for one to wait for it

بی صبرانه منتظر چیزی بودن
 I can't wait to see you and the girls,
!it's been way too long

بی صبرانه منتظرم که تو و دخترها رو ببینم. 
خیلی وقته همدیگر رو ندیدیم.

Mom can't wait for the flowers to b
.loom and brighten up our yard

مامان بی صبرانه منتظره که گل ها باز بشن و 
حیاطمون رو رنگارنگ کنن.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 7 سوره ابراهیم می خوانیم:

ُکْم َوَلِئن  زْیَدنَّ ُکــمْ َلِئن َشــَکْرُتْم َلَ َن َربُّ َوِإْذ َتَأذَّ
َکَفْرُتْم ِإنَّ َعَذابی َلَشدیٌد 

یادتان باشــد کــه او اعــالم کرده: »اگر شــکر 
کنید، حتمًا سرمایه تان را زیاد می کنیم و اگر 
ناشکری کنید، مجازات خیلی شدید است.«

استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
 سّنت خداوند بر آن است که شکر را وسیله  
ازدیاد نعمت قرار داده و این سّنت را قاطعانه 

اعالم کرده است.
 خداوند برای تربیت ما، شکر را الزم کرده؛ 

نه آن که خود محتاج شکر باشد.
 با شــکر، نه تنها نعمت هــای خداوند بر ما 
زیاد می شــود بلکه خود ما نیز رشد می کنیم 

و باال می رویم.
 کیفر کفــران نعمــت، تنها گرفتــن نعمت 
نیســت بلکــه گاهی نعمت ســلب نمی شــود 
منتها به صورت نقمت و استدراج در می آید تا 

شخص، کم کم سقوط کند.

حکایت

      در روایــت اســت کــه یحیــی)ع( چندان 
گریســته بود که رخســاره مبارکش چون دو 
جوی، شکافنده شده بود. پدرش، زکریا)ع( 
وجل فرزندی  گفت: ای فرزند! از خــدای عزَّ
طلب کردم که چشــم من به دیداِر او روشــن 
شود، تو بدین نوحه و گریستن، جهان بر چشِم 
من تاریک کردی. گفت: ای پدر! مرا جبرئیل 
خبر کرده است که میان بهشت و دوزخ، عقبه 
ای اســت که از آن خــالص نیابد مگر کســی 
که از خوف خدا پیوســته گریان باشد. زکریا 
گفت: ای پسر! بگری چندان که توانی، پیش 
از آن روز که گریستن ســود ندارد. هر چیز را 
نشانی اســت و نشــاِن ترس خدای و اشتیاق 

بهشت، صبر است بر مشّقِت طاعت.
      بزرگی از تابعین بود با کمال مجاهده که در 
خانه خود گوری کنده بود. هر روز ُغّلی برگردن 
نهادی و پالسی بپوشیدی و در آن گور رفتی و 
ساعتی پهلو بر زمین نهادی. پس گفتی، الهی! 
این آن گور اســت که ما را وعده فرموده بودی. 
اکنون مرا یک روز دیگر به دنیا باز گردان تا باشد 
که عملی توانم کرد که آن، دستگیِر من گردد. 
سپس برخاستی و گفتی: ای فالن! آن چه می 
ُجستی یافتی. اکنون روز و فرصت را غنیمت 
ِشــُمر و قدر نعمِت ُمهلت بشــناس و در توشه و 
زاد روز آمدنی کوتاهی مکن، پیش از آن که این 

فرصت آرزو کنی و نیابی.
ذخیره الملوک  

معرفی کتاب

خاما
کتاب »خاما« اثر »یوسف علیخانی«، داستانی درباره عشق، رنــج، غم، 
آوارگی و کوچ اجباری کردها در ســال های 1310 تا 1350 اســت. 
علیخانی می گوید، خاما معانی مختلفی دارد ولی در این کتاب، به »نیمه 
گمشده« تعبیر شده است. خاما، داستان انسان معاصر است، انسانی که 
زندگی و روزگار، پستی ها و بلندی های زیادی برایش در سر دارد. قصه 
درد و اندوه و آوارگی کردهایی که ســال ها پیش به دلیل جنبش علیه 
ترک های ترکیه در حاشیه کوه های آرارات، به ارسباران تبعید می شوند 
و درنهایت به شاهســون قزوین کوچ می کنند. خلیل، راوی داســتان 
است. دایه، مادر خلیل، زنی پر از عشق، اصالت و شجاعت است که در 
سخت ترین شرایط هم اجازه نمی دهد خانواده اش از هم بپاشد. باب 
)بابا(، پدری است که عشق به همسر و فرزندانش زبانزد است و همواره 

به آن ها درس مردانگی می دهد و اما خاما معشوقه خلیل است؛ معشوقه ای که عشق اش تا سال ها در 
دل او می ماند و عاشقانه ای غمگین و جذاب می سازد. گرچه زبان این کتاب فارسی و معیار است اما در 

آن با واژه ها، اصطالحات، فرهنگ و رسوم کردها آشنا می شویم.

علم به زبان ساده

داستان مکعب روبیک

دوشنبه
22 مهر 1398

15 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4250

22 مهر 1377 |سالروز درگذشت استاد سید محمدعلی صفیر 14 اکتبر 1970 | روز جهانی استاندارد 
استاندارد، از پایه های تاثیرگذار بر پیشرفت صنعت و اقتصاد است که شامل بایدها و نبایدهایی 
درباره تولید و خدمت است. استاندارد شدن فوایدی مانند مرغوبیت، دوام، ایمنی و کارایی، 

پرداخت هزینه مناسب، دسترسی آسان و ضمانت را برای مصرف کننده در پی دارد.

صفیر، دانشمند و شاعر شهیر معاصر، چهره ای بود که به تأسیس مراکز فرهنگی و دینی زیادی از 
جمله انجمن تعلیمات اسالمی ایران و همکاری در تأسیس حسینیه ارشاد پرداخت. خردنامه، 
دیوان اشعار، درس دین و تصحیح دیوان اشعار امام علی)ع( به فارسی، از جمله آثار مکتوب اوست.

آشناترین غریب
نکوهش ریاست طلبی

معّمر بن خاّلد، نزد حضرت رضا)ع( از مردی یاد کرد و گفت: او ریاست طلب است. 
حضرت فرمود: »ریاست طلبی در دین یک مسلمان، از وجود دو گرگ درنده در گله 
بی چوپان، زیانبارتر است.«  اصول کافی

حجت االسالم محدثی در شرح این روایت می گوید: »انسان موجود ضعیفی است و ممکن 
است قدرت و ریاست، او را به ظلم و حق کشی وا دارد. ریاست طلبی، تنها در جامعه نیست؛ 
گاهی این خصلت در محیط خانه یا کار، کالس ، کارگاه ، محّله و بازار بروز می یابد ، حقوق 
دیگران نادیده گرفته می شود و افراد قدرت طلب، برای سلطه یافتن بر دیگران، حق و عدل 
را زیر پا می گذارند. هم ریاست داشتن انسان را در معرض خطر قرار می دهد، هم ریاست 

طلبیدن، البته دّومی خطرناک تر و زشت تر است.« 
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حکمت روز

همه مسئولیم
ُکــْم َمْســئوٌل َعْن  ُکــْم راٍع َو کُلّ از عبــارت »ُکُلّ
َرِعیِتِه« )همه شما نگهبان و همه شما نسبت 
به زیردســتان خود مسئولید( اســتفاده می 
شــود که هرکدام از اهــل ایمــان در رابطه با 
آن چه می داند، اگرچه یک کلمه باشد، باید 
معلم دیگران باشــد؛ یعنی به اهلش برساند 
و تبلیغ کنــدو از نااهل احتــراز و کتمان کند 
م  و درخصوص کلمه ای که نمــی داند، متعلِّ

باشد.
آیت ا... بهجت | رحمت واسعه  

دریاچه حوض سلطان 
  در میانه اتوبان قم - تهران دریاچه ای نمکی دیده می شــود که »حوض ســلطان« نام دارد و حدود ســال 
1261 خورشیدی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران - قم تشکیل شده اســت. این دریاچه به واسطه سطح 
صیقلی اش، عنــوان بزرگ ترین آینه طبیعــی ایران را به خود اختصــاص داده و با ایســتادن در میان آن می 
توانید شاهد انعکاس تصویر آسمان در زمین باشید. حوض سلطان با ویژگی های منحصر به فرد خود فرصت 
مناسبی برای ثبت تصاویر کم نظیر به شــما می دهد. بهترین زمان برای رفتن به دریاچه، اوایل فصل بهار و 
اواسط پاییز است؛ چرا که در دیگر ایام سال از سرمای سخت یا تابش شــدید آفتاب در امان نخواهید بود و 

شانس دیدن زیبایی های دریاچه را از دست خواهید داد.

جست وجو به خاطر پدر
گودنیوز |  وقتی دکترها به خاویر 18 ساله گفتند 

که پــدرش دیابــت دارد، او که تــازه تحصیل در 
رشته شیمی را شروع کرده بود، تصمیم گرفت 
به خاطر پدرش مطالعاتش را وقــف پیدا کردن 
یک جایگزین سالم و ارزان برای شکر کند. او می 
گوید: »پدرم از طعم شیرین کننده های مصنوعی 
خوشش نمی آمد، برای همین به فکر پیدا کردن 
یک جایگزین خوشمزه تر افتادم.« یکی از گزینه 
ها، زایلیتول بود که نوعی شیرین کننده طبیعی 
اســت و در میوه ها پیدا می شــود اما تولیدش از 
میوه مقرون به صرفه نبود. برای همین شیمیدان 
جوان اهل مکزیک بــه فکر افتــاد از چوب ذرت 
زایلیتــول اســتخراج کنــد. ذرت، اصلــی ترین 
محصول مکزیک است و ساالنه 28 میلیون تن 

چوب ذرت به عنوان زباله دور ریخته می شود.

 سرعت یا قدرت؟
گودنیوز  |برای اولین بار در دنیا یک ورزشکار 

34 ســاله کنیایــی توانســت مســیر دوی 
ماراتن را زیــر دو ســاعت طی کنــد. »الیود 
کیپچوگ« روز شنبه در مسابقه دوی ماراتن 
در اســترالیا، موفق شــد مســیر مســابقه را 
در یک ســاعت و 59 دقیقه و 40 ثانیه تمام 
کنــد. ایــن ورزشــکار ســال گذشــته هم در 
مســابقه دوی ماراتــن برلیــن ســریع تریــن 
دونده شــناخته شــد. الیود گفتــه »من می 
خواهم الهــام بخش مردم باشــم تــا بدانند 
که انســان، محدودیتی ندارد. فشار خیلی 
زیادی روی مــن بود امــا امروز خوشــبخت 
ترین مــرد دنیا هســتم. این بهتریــن لحظه 

زندگی من است.«

صندلی دزد پیر
آدیتی سنترال |  یک مرد 61 ساله ژاپنی به تازگی 

بــه خاطــر دزدی هــای عجیب اش دســتگیر 
شده اســت. این پیرمرد حدود 159 صندلی 
دوچرخه را به انتقــام صندلی دوچرخه ای که 
روزی از او دزدیده شده بود، دزدیده است. در 
فیلم دوربین مداربسته خیابان، آکیو هاتوری 
خیلی راحت و بی خیال به یک دوچرخه نزدیک 
می شــود، صندلی آن را باز می کند و در سبد 
دوچرخه خودش می گــذارد و رکاب زنان دور 
می شود. وقتی صاحب دوچرخه به پلیس زنگ 
زد، این فیلم بررسی و هاتوری شناسایی شد. با 
این حال پلیس ها انتظار نداشــتند در خانه او 
158 صندلی دوچرخه دیگــر هم پیدا کنند. 
ظاهرا هاتوری یک کلکسیون از صندلی های 

دوچرخه دزدی درست کرده است.

زنگ تفریح

»کریستی السون« هنرمند انگلیسی، با چیزهایی که در ساحل محل زندگی اش در کورن وال پیدا می 
کند، مجسمه هایی می سازد که حال و هوای دریا و ساحل را به بیننده منتقل می کند. او برای ساخت 
این مجسمه ها از تکه های چوب، صدف، پوست آجیل و هر چیزی که آب با خود می آورد، بهره می گیرد.
Colossal  

مهارت یک دقیقه ای

چند راهکار برای موفقیت در خوداشتغالی

ایده  خوداشتغالی، فرصت های هیجان انگیزی 
مانند مدیریــت بهتر وقــت و درآمد بیشــتر را به 
دنبــال دارد اما در عیــن داشــتن، چالش های 
قابل توجه، عوامل مهمی در به ثمر نشستن اش 

نقش دارد.
    منظم و باانگیزه باشید. شما سکان را در دست 
دارید و ِکشتی بدون شما حرکت نخواهد کرد. 
اگر به تنهایی کار می کنید، بدون داشــتن نظم 
و انگیزه، بی هدف به این ســو و آن ســو خواهید 

رفت.
    هوشیار باشید. باید همه چیز را درباره  کسب 
 وکار خود، اعم از محصوالت و کاربردهای شان، 
فعاالن بازار و واقعیت های حوزه فعالیت تان در 

هر مرحله از مســیر بدانید. وقتی این اطالعات 
را داشته باشید، می توانید تصمیمات خود را بر 

مبنای آمار و ارقام دقیق بگیرید.
    اعتبار ایجاد کنید. ابتــدا باید قوانین پایه ای 
برای شــیوه  انجام کار و خروجی مدنظر، تعیین 
کنیــد. تعییــن اســتانداردهایی بــرای کیفیت 
خدمات و محصوالت، می تواند شما را در میان 

رقیبان تان متمایز کند.
    خــالق باشــید. بــه عنــوان صاحب شــرکت 
یا برنــد، باید دربــاره تغییــرات آگاه و حســاس 
باشید و توانایی پیش بینی روند و یافتن راه های 
خالقانه را برای پیشی گرفتن در رقابت، تقویت 

کنید.

4 گوشه ایران

سورپرایز در تولد 80 سالگی
سانی اســکایز |  اِلک چایلدرس، مامور رد کردن 

بچه های یک مدرسه از عرض خیابان در ایالت 
ایلینویز، وقتی روز چهارشنبه به محل کارش 
رفــت، با دیــدن جمعیتــی کــه آن جــا بودند، 
غافلگیــر شــد. بیــش از 100 دانش آمــوز به 
همراه والدین شان، خانواده و اعضای کلیسا، 
برای تبریک تولد 80 ســالگی الک بــه آن جا 
آمده بودند. آن ها روی  ده ها تابلو نوشته بودند 
»تولدت مبــارک الــک« . الک می گویــد »این 
شــادی و خوشــی وصف ناپذیر بود. فقط می 
توانستم بگویم ممنونم.« خانواده هایی که برای 
این غافلگیری برنامه ریــزی کرده بودند گفته 
اند، همه روزشان را به خوبی شروع می کنند، 
چون الک همیشه با اخالق خوب و لبخندش 

سر چهارراه ایستاده است.

در محضر بزرگان

در اوج سادگی
شهید بهشــتی رفته بود خوزستان؛ جلسه تا 
ساعت 1:30 بامداد طول کشیده بود. گفته 
بودند هتل هماهنگ کنیم. بعضی هم تعارف 
کرده بودند بفرمایید منزل. عمامه را گذاشته 
بود زیر سر و عبا را انداخته بود رویش و همان 

جا در فرمانداری خوابیده بود!
صددقیقه تا بهشت  

مکعــب روبیک در ســال 1974 میالدی توســط یک 
مهندس و معمار مجارستانی به نام اِرنو روبیک اختراع 
شــد. آن طور که خــودش تعریــف می کنــد، در حالی 
که در ساحل رود زیبای دانوب نشســته و محو زیبایی 
جریــان آب رودخانه شــده بــود، ناگهان ایده ســاخت 
مکعب روبیک به ذهن اش رسید. روبیک که »بهترین 

پــازل جهــان« و »پرفروش تریــن اســباب بازی دنیــا« 
اســت، معمواًل با دو روش مبتدی و حرفه ای آن را حل 
می کنند؛ روش مبتدی هشت مرحله و هر مرحله یک 
فرمول دارد امــا روش حرفه ای دارای چهــار مرحله و 
بیــش از 100 فرمول اســت. مکعب روبیــک از منظر 
علم ریاضی، ویژگی های جالبــی دارد. اگر بخواهیم 

با مکعب های کوچک تشــکیل دهنده یک مکعب 
روبیک سه در سه، تمامی ترکیبات مختلف را کنار 

همدیگر بچینیم، کل مســاحت کره زمین )شــامل 
تمامی خشکی ها و اقیانوس ها( تقریبا 250 بار به 
طور کامل با این مکعب های کوچک، فرش خواهد 
رازیک شد. 
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