
اخبار

جامعه

 بهار گل های داوودی
 در پاییز پارک ملت مشهد

همزمــان با فــرا رســیدن فصــل پاییز، 
جشنواره گل های داوودی در بوستان 
ملت مشهد اجرا و با کشت تعداد زیادی 
بوته گل داوودی در این بوستان، پاییز 
پارک ملت، جلوه زیبایی به خود گرفته 

است.

استاندار:

آمادگی داریم نقش بانوان 
در مدیریت را افزایش دهیم

اســتاندار گفــت: آمادگــی داریــم تا به 
صورت واقعی نقش بانوان را در عرصه 
مدیریتــی اســتان افزایــش دهیــم. به 
گــزارش روابــط عمومی اســتانداری، 
علیرضا رزم حســینی در جلسه کمیته 
مشــورتی زنان اســتان، اظهار کرد: با 
این کــه معتقدیم حفظ کیــان خانواده 
در اولویــت تمــام مســائل قــرار دارد و 
نباید به این مسئله خدشه ای وارد شود 
اما به هرحال آمادگی داریم به صورت 
واقعی نقــش بانوان را در اداره اســتان 
بیشــتر کنیم. وی با بیان این که بانوان 
جزو ســالم ترین و پاک ترین قشرهای 
جامعه محســوب مــی شــوند، تصریح 
کرد: بانوان می توانند به عنوان یاوران 
اقتصــادی در کــم کردن بوروکراســی 

اداری به ما کمک کنند. 

پرواز به سرزمین خورشید با 
هدایت 2 بانوی خلبان ایرانی

بــار،  نخســتین  بــرای  گذشــته  روز 
پروازی که هــر دو خلبــان آن از بانوان 
ایرانی بودند، مســافران را از تهران به 
مشــهد الرضا)ع( رســاندند. »نشــاط 
جهانــداری« بــه عنــوان خلبــان اول و 
»فروز فیروزی« به عنــوان خلبان دوم، 
در مســیر پــروازی تهــران به مشــهد و 
بالعکس، با شماره های پروازی ۴۰۴۱ 
و ۴۰۴۰ به ترتیب ۱۷۱ و ۱۶۰ مسافر 

را جابه جا کردند.

 معاون اداره کل مالیاتی استان 
مطرح کرد:

 معاون کمیته امداد 
 خراسان رضوی: 

 خودداری 60 درصد پزشکان مشهدی از
ثبت کارت خوان در سامانه امور مالیاتی

 مردم استان ۱۱۸ میلیارد ریال صدقه 
پرداخت کردند
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 بازدید شهردار مشهد 
 و 2 معاون استاندار 

از کشف رود

شناسایی ۱0 نقطه 
 سیاه پر تصادف 

در مشهد

شاگردان یحیی به 
تارتار رسیدند

تاکید استاندار بر 
ضرورت تامین همه 
نیازهای زائران پیاده

الیحه نرخ عوارض 
پروانه ساختمان در 
 مشهد  در بوته نقد

 و بررسی

جوابیه آموزش و پرورش 
 به ادعای عموی 

 دانش آموز غرق شده 
در تایباد

ترکیب وحدت ساز 
اصولگرایان برای انتخابات 

باید بازبینی شود

 رب خانگی نصف 
قیمت بازار
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مدیر عامل سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری خبر داد:

ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان 
 مرحله یک هشتم نهایی 

جام حذفی:

 دبیر جبهه آرمان خواهان 
واقع بین در گفت وگو با ایسنا:

گرانی رب با وجود ارزانی 
گوجه فرنگی، سنت پخت 

رب در خانه ها را احیا کرد
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اعزام پزشک متخصص 
 واختصاص 100 میلیون 

 به بیمارستان درگز 
پس از گزارش خراسان

 صفحه7

 روح تازه 
 در کالبد 

بیمارستان درگز 
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الیحه نرخ عوارض پروانه ساختمان در مشهد  در بوته نقد و بررسی
الیحه نرخ عوارض پروانه ســاختمان در مشهد هر 
چند هنوز به صحن شورای شهر نرسیده، مخالفانی 
در میان سازندگان و انبوه سازان مسکن پیدا کرده 
اســت. به گزارش ایرنــا، فرید اصغری پور مشــاور 
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد شامگاه 
دوشنبه در نشست بررسی مبانی محاسباتی الیحه 
درآمدی شهرداری مشهد گفت: برای اصالح بهای 
صدور پروانه ساختمان، شهر مشهد به ۱۵۳ پهنه 
تقسیم شده و فرایندهای محاسباتی دقیق و یک 
فرایند علمی مطابق با دیگر مکان های دنیا انجام 
و آمار صــدور پروانه و قیمت آپارتمان در ۱۰ ســال 
اخیر بررسی شده است. وی اظهار کرد: وضعیت 
بازار، پیش بینی آینده و پیشنهادهای انبوه سازان 
در این زمینه در نظر گرفته شده و نرخ عوارض یاد 
شــده در برخی مناطق افزایش داشته و در برخی 
دیگر ثابت مانده است. وی گفت: شهرداری مایل 
به افزایش صدور پروانه های ســاخت نیســت زیرا 
هزینه شهرداری مشهد ساالنه ۱۰۰ هزار میلیارد 
ریال اســت در حالی که ۱۵ هزار میلیارد ریال آن 
از صدور پروانه به دســت می آید و ایــن مبلغ برای 
تامین درآمدها تعیین کننده نیســت. اصغری پور 
افزود: در مقابل هر پروانه ساخت آپارتمان، نیاز به 
فضای سبز، آســفالت و جمع آوری پسماند داریم 
که مادام العمر باید انجام شــود به عبارتی چندین 
برابر درآمد صدور پروانه باید هزینه شود به همین 
دلیل تمایلی به صدور پروانه نداریم اما اگر این کار 
هم انجام نشود، ۲۵۶ شغل که ارتباط مستقیم با 
حوزه ساخت و ساز دارد، تعطیل می شود.  اصغری 
پور ادامه داد: از سال ۹۶ هزینه های مصالح ۲۱۰ 
برابر، هزینه های شهرداری حدود دو برابر و قیمت 
زمین تقریبا ســه برابر و بــه طور میانگیــن عوامل 
موثر در قیمت کمتر از ســه برابر شده اما محصول 

نهایی ســه برابر افزایش قیمت داشته و سود آن به 
جیب سازندگان رفته است. وی افزود: در فروش 
هر متر مربع ســاختمان ســهم شــهرداری به طور 
میانگین ۶ درصد اســت این میزان به هیچ عنوان 
هیچ پــروژه اقتصــادی را موجه یا غیــر موجه نمی 
ســازد. ســهم شــهرداری در حوزه های کم درآمد 
نیز کمتر از یــک درصد و بیشــترین آن ۱۱ درصد 
است.بهرام فالحتی رئیس اداره تشخیص و تامین 
منابع درآمدی شهرداری مشهد نیز در این نشست 
گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات مستقیم اصالح 
شــد. ماده ۶۴ این قانون اجازه می دهد بر مبنای 
۲ درصد قیمت روز، ارزش معامالتی تعیین شود. 
همین قانون مشــخص کرده بود که این ارزش هر 
ســال ۲ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. وی افزود: این 
اقدام در مشهد طی سال ۹۵ بر مبنای افزایش ۲ 
درصد انجام شــد. در ســال ۹۶ انجام نشد و سال 
گذشته بر مبنای ۶ درصد انجام شد، هرچند سال 
گذشته قیمت  ها افزایش بسیار پیدا کرد اما بهای 

پروانه ساختمان بر این مبنا افزایش نیافت.

واکنش اتحادیه مشاوران امالک	 
از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد 
این افزایش هزینه صدور پروانه های ساختمانی در 
مشهد را زمینه ساز گرانی مسکن دانست و گفت: 
شهرداری هزینه صدور پروانه را ۳۰ درصد افزایش 
داده است بنابراین سازندگان امالک باید با قیمت 
تمام شده جدید خانه ها را به فروش برسانند و طبعا 
با افزایش قیمت همراه اســت. »علی مرادزاده« در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران افزود: در این زمینه 
پیگیری های زیادی با شهرداری و همچنین پلیس 
امنیت اقتصــادی مبنی بر کاهش عــوارض پروانه 

ساخت داشتیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم.

آماده می شوم برای کاری که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم. ساعت 8 صبح است، لباس 
و کفش های پاره ای را که از قبل آماده کرده بودم می پوشم، با کیسه های خالی به دست، از 
خانه بیرون می آیم اما هنوز درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این که کنار پیاده رو، 

اولین کیسه زباله را می بینم و به سرعت پاره اش می کنم و با دست ...

تجربه نگاری 
 خبرنگار خراسان 

از یک روز زباله گردی

 روایت یک روز زباله گردی؛ از درآمدهای عجیب 
تا دردسرهای غریب

موافقت با فروش امالک و مستغالت غیر ضروری 
بنیاد شهید برای حل مشکالت ایثارگران

بهار گل های داوودی در پاییز پارک ملت مشهد

در جلسه استاندار و مجمع نمایندگان استان با معاون رئیس جمهور مطرح  شد 
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بهاره  10 ساله: من اصال نمی دانم عالمت استاندارد چیست   و تا االن هم آموزشی به ما داده نشده است.»

درونِ قوطی مایع ظرف شویِی 
استاندارد، آب بود!

یک بانوی 68 ســاله، نخســتین شهروندی 
اســت که با »در شــهر« همــراه می شــود و از 
تجربــه ناخوشــایندش از خریــد محصولــی 
عالمــت  داشــتن  به رغــم  کــه  می گویــد 
اســتاندارد، اســتاندارد نبــوده. او تعریــف 
می کند: » دو ســال قبل، مایع ظرف شــویی 
خریــدم کــه عالمــت اســتاندارد داشــت 
ولــی زمــان اســتفاده، متوجــه شــدم درون 
قوطی به جــای مایع، آب اســت! بعــد از این 
اتفــاق، عالمــت اســتاندارد کاال و ضــرورت 
وجـــودش روی کاالها، برای مــن و خانواده 
ام بی معنا شــد. چون تا پیش از این، عالمت 
استاندارد نشــان دهنده آن بود که محصول 
طبق یک ســری اصــول و بــا در نظــر گرفتِن 
حقــوق مصرف کننده تولید شــده، اما وقتی 
برخــی کاالهــای به اصطــالح اســتاندارد، 
نه تنها اســتاندارد نیســتند، بلکه بــه راحتی 
ردپــای تقلــب و کالهبــرداری در تولیــد و 
ارائه اش آشکار اســت، دیگر توجه به عالمت 
استاندارد چه فایــــده ای دارد؟ نمونه بعدِی 
غیراســتاندارد بــودِن یک محصــول به رغم 
داشــتن عالمت، باز هم برند دیگــری از یک 
مایع ظرف شویی اســت که در ماه های اخیر 
استفاده می کردم و مشکلی نداشت اما مدت 
کوتاهی اســت که کیفیــت و رنــگ و بوی آن 
عوض شده و پوست دست هایم آسیب دیده.«

از لوازم خانگی استاندارد 
انتظاِر عمر طوالنی داشتیم 

اما...
»فاطمه« هم که مدت کوتاهی اســت ازدواج 
کــرده، جــزو کســانی اســت کــه از خریــد 
یک محصــول به واســطه اعتمــاد بــه عالمِت 
استانداردش، آسیب دیده و پشیمان است. 
او می گویــد: »بــرای اجــاق گاز جهیزیــه ام، 
می توانســتم اجــاق خارجــی بخــــرم امــا به 
اجاق گاز به اصطالح استاندارد »...« اعتماد 
کردم. ولی چشــم تان روز بد نبیند؛ با اولین 
اســتفاده از فر، کل اجاق شــل و ول شد. دِر 
فر باز ماند، کشــو کج شــد و پیِچ پالســتیکی 
شعله ها افتاد. همه این ها در حالی است که 
اجــاق را ارزان هم نخریــــده بــودم. االن هم 
بی نهایــت از انتخابــم پشــیمانم و به عالمت 
استاندارد، بی اعتماد.« »به روش« که بانوی 
سالمندی اســت نیز تجربه مشــابهی دارد و 
می گوید: »چه اســتانداردی؟ چندی پیش، 
یک یخچال ... با عالمت استاندارد خریدم. 
اما بعــد از مــدت کوتاهــی، المــپ داخل آن 
سوخت و الستیک دور در ُشل شد و فریزرش، 
خوراکی ها را سرد نگه می داشت اما منجمد 
نمی شد. اعتماد به عالمت استاندارد، فقط 
هزینه هــای مالــی بر دوشــم گذاشــت. من 
دنبال کاالی استاندارد گشتم تا دوام داشته 
باشــد و عمر کوتاهی نداشته باشــد و بتوانم 

سال ها از آن استفاده کنم.«

توجه به قیمت ها به جای 
توجه به عالمت استاندارد

»مهدی ضیایی« 45 ســاله که سال هاســت 
در زمینه پخش موادغذایــی فعالیت دارد، به 
نکته مهمی اشاره می کند: »مشتریانم به جای 
توجه به عالمت اســتاندارد، تقریبا همیشــه 
حواس شان به قیمت هاســت و در مرحله بعد 
هــم، تاریــخ انقضــای خوراکی هــا. یعنی آن 
قدری که قیمت یک محصول برایشــان مهم 
اســت تا از عهده خرید و تامین مایحتاج شان 
برآیند، استاندارد بودن همان محصول خیلی 
برایشان اهمیت ندارد.« محمدی، فروشنده 
جاافتــاده و باتجربه لوازم خانگــــی هم تایید 
می کند: »استانداردســازی لــوازم برقی، به 
هزار و یــک دلیل، اهمیــت زیــــادی دارد اما 
مشتریان من، بی توجه به عالمت استاندارد، 
فقط درباره قیمت ها ســوال مــی کنند و این 
مســئله، نشــان دهنــده شــرایط نامناســب 
اقتصــادی مردم اســت که باعث می شــود به 

ایده آل ها، بی تفاوت باشند.«

رایج ترین غیراستانداردهای 
اطراف مان

 »ســیف زاده« 45 ســاله، ســِر درددلــش بــاز 
می شود و می گوید: »روی اعصاب ترین وسایلی 
که به رغم داشــتن عالمــت اســتاندارد، بعضا 
غیراستاندارد است، اسباب بازی های کودکانه 
اســت که به دســت و پای بچه رنگ می دهند، 
تیز و خطرناک هستند و خیلی وقت ها چفت و 
جفت و جور نمی شــوند.« مژده، دختر جوانی 
اســت کــه از لوازم آرایشی بهداشــتی ایرانــِی 
دارای عالمت اســتاندارد گله می کنــد: »تا به 
حال چندین بار پیش آمده که به رغم استفاده 
از لوازم بهداشتی اســتاندارد، تاثیر مثبتی را 
شــاهد نبوده ام.« محمد که کارمند یک اداره 
دولتی است نیز می گوید: »نمی دانم تا به حال 
دقت کرده اید کــه همین میــز و صندلی های 
به اصطــالح اســتاندارد، به خاطــر طراحــی 
نامناسب، چقدر باعث کمردرد و پادرد و کتف 
درد کارمندان می شــوند!« خانــم خاوری می 
گوید: »چند سال پیش که قصد خرید بخاری 
داشــتیم، همســرم به شــکل پیگیر، به دنبال 
نشان استاندارد در بخاری ها بود. اما بخاری که 
خریدیم، با وجود دارا بودن عالمت استاندارد، 

نقص فنی داشت.«

بی توجهی به آموزش 
و باید و نبایدهای 

استاندارد
آقــای »معتکــف« 39 ســاله گالیــه می کنــد: 
»صدور عالمت استاندارد، قطعا براساس یک 
سری معیار اســت اما به نظر من مهم است که 
این معیارها مورد بررسی مجدد قرار بگیرد تا 
اعتبار استاندارد از دســت نرود. چون اکنون، 
برخی کاالهای به اصطالح اســتاندارد، واقعا 
اســتاندارد و بــا کیفیت نیســتند. مثــال من با 
قطعات سنگین ماشین آالت سر و کار دارم اما 
مجبورم به دلیل غیراستاندارد بودن برخی از 
قطعات داخلی که اتفاقا ُمهر استاندارد دارند، 
از کشورهای دیگر قطعه وارد کنم. مهم است 
هــر کاالی دارای اســتاندارد، هــر چنــد وقت 
یک بار توســط بازرســان و کارشناســان مورد 
بررســی مجدد قرار بگیــرد تا مطمئن شــوند 
استانداردهایش حفظ شده است.« »یاسمین« 
نوجوان 11 ساله هم می گوید: »من فقط شکل 
ظاهری عالمت استاندارد را می شناسم و می 
دانم نشــانه خوبی اســت اما کاربرد آن را نمی 
دانم.« »بهاره« 10 ســاله اضافه می کند: »من 
اصال نمی دانم عالمت استاندارد چیست و تا 

االن هم آموزشی به ما داده نشده است.«

تشخیص عالمت استاندارد 
اصل از تقلبی؛ چگونه؟ 

»عباس خدمتگزار« 35 ساله و دارای دکترای 
زبان انگلیسی هم به نکته بسیار مهمی اشاره 
می کند: »در تعداد زیادی از کشــورهای دنیا، 
مشتریان و خریداران می توانند با اسکن بارکد 
کاالیی که قصــد خرید آن را دارند، تشــخیص 
دهند این کاال، واقعا با کیفیت و استاندارد است 
یا نه؟ اما ما معموال امکانی برای تشخیص این 
موضوع نداریم یا حتی اگر چنین امکانی وجود 
دارد، اطالع رســانی و فرهنگ ســازی نشده. 
به همین دلیل، خیلی برایمان قابل تشخیص 
نیست که عالمت درج شده روی بسته بندی و 
کاال، واقعی است یا تقلبی؟ مهم است متولیان 
مربوط، شــهروندان را آگاه کننــد تا  زمانی که 
به استاندارد بودن کاالیی شک دارند، چگونه 
مطمئن شوند واقعا استاندارد است یا نه؟« آقای 
»عباسی« هم ادامه می دهد: »چند روز قبل به 
شکل تصادفی، صحبت های رئیس استاندارد 
در تلویزیون را شنیدم که می گفت برخی کاالها 
عالمت استاندارد دارند اما استاندارد نیستند 
و عالمت شان جعلی است و شهروندان مراقب 
باشــند. خب من به عنوان یک شهروند از کجا 
بدانــم آن عالمــت اســتاندارد واقعی اســت یا 
تقلبی؟ نشــانه های واقعی و تقلبــی و راه های 

تشخیص آن چیست؟«

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 مردم می گویند به عالمت استاندارد روی کاالها بی توجه هستند 
چون معتقدند تضمین کننده کیفیت 100 درصدی نیست

اعتبارسنجی عالمت استاندارد از نگاه مردم

محتوای صفحه حرف مردم روزنامه خراسان رضوی، به طور معمول، بر مبنای تماس ها و پیام های 
مخاطبان و شــهروندان درباره مســائل گوناگوِن حوزه شــهری، اجتماعی و ســبک زندگی شــکل 
می گیرد. به این معنا که مردم، از طریق راه های ارتباطی مثل آی دی تلگرام، تلفن، سامانه پیامک 
و حتی به شکل حضوری، حرف و دغدغه و خواسته و گالیه های خود را با خبرنگاران این صفحه در 
میان می گذارند و ما، عالوه بر انعکاس در روزنامه، در قالب پرسشگری از مسئوالن، پیگیِر حل 
آن مسئله خواهیم بود. منتها به تازگی، تصمیم گرفتیم این ارتباط با 

مخاطبان را به شکل عمیق  تر و چهره به چهره ادامه دهیـم و راه اندازی آیتم هایی مثل »سرزده« 
که ســه شــنبه ها در همین صفحه چاپ می شــود و به انعکاس درددل های ُمراجعــان به ادارات 
مختلف مشهد اختصاص دارد و »تریبون محله« که هر پنج شنبه  به بررسی گالیه های مردم یکی از 
محله های مشهد می پردازد، قدم هایی در همین مسیر است. در ادامه این راه، تصمیم گرفتیم 
هرهفته به شهر بیاییم و با شــهروندان برای شنیدن دغدغه ها و گالیه هایشــان در حوزه های 

مختلف و با تمرکز بر معیشت، گپ و گفتی ترتیب دهیــم. 

 برای اطمینان از اصل بودن عالمت استاندارد 
بارکد 10 رقمی را پیامک کنید

»حامــد محمــدی« دربــاره گالیه هــای مطــرح 
شــده از ســوی مردم در گــزارش و البتــه نتیجه 

نظرسنجی کانال اخبار خراسان، می گوید:  
و  بایــد    »اســتاندارد، ســندی اســت کــه 
نبایدهایش را عده ای از نخبگان و متخصصان، 
تهیه و مشــخص می کننــد و چارچوبش حاصل 
همفکــری اســت. در واقــع ایــن ســند، اصول، 
ویژگــی هــا و روش های آزمــون بــرای یک کاال 
یــا خدمــت را تعییــن می کنــد و وجــود عالمت 
استاندارد، یعنی این که در یک واحد تولید کاال 
و ارائه خدمات، نظام کیفِی قابل قبولی مستقر 
است و این نظام، خودش را در کیفیت خدمات 
و محصول نشــان می دهد. اکنون بیش از هزار 
قلــم کاال و خدمــت در کشــور داریم کــه دارای 
استاندارد اجباری هســتند و هرچند وقت  یک 
بار به طور خودکار مورد نظارت و بازرسی دوباره 

قرار می گیرند.
  مــن قبــول دارم کــه متاســفانه کاالهــای 
غیراســتاندارد بــه اســم اســتاندارد، از طریــق 

کارگاه های غیرمجاز زیرزمینــی وارد بازار می 
شــوند. ضمن این کــه گاهــی در چرخــه تولید 
کاالهای اســتاندارد هــم خطاهایــی پیش می 
آید. بیشــترین کاالهای غیراســتاندارد کشف 
شــده، اول در بخش موادغذایی، دوم در زمینه 
محصــوالت بهداشتی آرایشــی و ســوم در بازار 
لوازم خانگی دیده می شود. اما قبول ندارم که 
مردم به نشــان اســتاندارد، بی دقت و بی توجه 
هســتند و به نظــر مــن، نظرســنجی نمی تواند 

میزان اعتماد و بی اعتمادی را نشان دهد.
  چنان چه شــهروندان در اصل یا تقلبی بودن 
عالمــت اســتاندارد یک کاال شــک دارنــد، می 
تواننــد کــد 10 رقمــی درج شــده زیــر عالمت 
اســتاندارد را به شــماره 10001517 پیامک 
کننــد. بعد از ارســال پیامــک، پاســخ بالفاصله 
برای فرســتنده پیــام ارســال و واقعی یــا تقلبی 
بودن نشان استاندارد، مشخص می شود. گاهی 
ممکن اســت عالمت واقعی باشــد اما اعتبارش 
تمام شــده باشــد که این موضوع هــم در پیامک 

مشــخص می شــود. مهم اســت چنان چــه کاال 
دارای عالمت استاندارد واقعی نباشد، مشتریان 
از خرید منصرف شوند و به مسئول واحد صنفی 
مربوط اطالع دهند که کاال نشــان تقلبی دارد. 
همچنین مــی توانند بــا شــماره 1517 تماس 
بگیرند تا بالفاصله بازرســان ما به محل بروند و 

کاالی غیراستاندارد را توقیف کنند.
  هــر واحــد تولیــدی کــه نشــان اســتاندارد 
دریافت می کند، تحت نظارت ادواری سازمان 
اســتاندارد اســت. در ســال اول، هردو ماه یک 
بار و ســال های بعد، هر ســه ماه یک بار نظارت 
انجام مــی شــود. نماینــده دایمی ما بــه عنوان 
مدیرکنتــرل کیفیت در هــر کارخانــه و کارگاه 
اســتانداردی حضور دارد و کاال را مورد بررسی 
و نمونه گیری و آزمون قرار می دهد. ما هم مثل 
شما در این باره یک نظرسنجی داشتیم که اتفاقا 
طبق آن، مردم اعالم کردند به نشان استاندارد 
توجه مــی کنند و یکی از اولویت هایشــان برای 

خرید است. 

گـزارش: خدیجـه علی نیـا | عکـس: خراسـان| »اسـتاندارد« یعنـی 
نظـم، قاعـده، قانـون و هـر کاری کـه طبـق اصـول، منظـم و قانونـی 
انجـام شـده باشـد. ارائه دهنـدگان خدمـات و تولیـد کننـدگان 
محصوالت مختلف در کشـورمان، موظف هسـتند عالوه بر رعایت 
یک سـری باید و نبایدها در کار، خدمات و محصول تولید ی شـان را 
به »موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی ایـران« ارائـه دهند که 
نام رسـمی سـازمانی اسـت که وظیفه تاییـد اسـتاندارد را بـه عهده 

دارد تـا پـس از انجـام آزمایـش هـا و آزمون هـای مختلف، اسـتاندارد 
بودن یا نبودن شان مشخص و در صورت اسـتاندارد بودن، عالمت 
اسـتاندارد برایشان صادر شـود. عالمت اسـتاندارد، همان لوگوی 
معروفـی اسـت کـه سـال 1364، توسـط مرحـوم »مرتضـی ممیــز«، 
پـدر گرافیـک نویـن ایـران طراحـی شـد و در تمـام ایـن سـال ها، 
نشـانه اعتمـاد بـه یـک کاال و خدمـت اسـت. از آن جـا که اسـتاندارد 
بـودن یـک کاال، نشـانه مرغوبیـت، دوام، ایمنـی، کارایـی، قیمـت 

مناسـب و دسترسـی آسـان به قطعـات و بهره منـد بـودن از گارانتی 
اسـت، توجه بـه آن، بسـیار ضـروری اسـت. امـا متاسـفانه اتفاقی که 
این سـال ها بـرای این مفهـوم افتـاده، براسـاس نتیجه نظرسنجـــی 
خراسـان رضوی در کانـال اخبـار خراسـان و پـرس و جـوی خبرنـگار 
»در شـهر« از شـهروندان، از دسـت رفتـِن خاصیـت و اعتبـار ایـن 
عالمـت و بی اعتمـادِی مـردم بـه آن اسـت. ولـی واقعـا چـرا؟ دالیـل 

آن را بخوانیـد.

ذار
و گ

چهارشنبه ها، گشت 

حامد محمدی
 معاون ارزیابی و انطباق اداره کل 
استاندارد خراسان رضوی

هرهفته به شهر می آییم
تا دغدغه های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی تان را 
بشنویــم و منعکس کنیم

 نظرسنجی کانال »اخبار خراسان« 
درباره میزان توجه به عالمت استاندارد

پیش از تهیه گزارش »در شهر« درباره اعتبارســنجی عالمت و مفهوم استاندارد بین مردم، این 
موضوع را در فضای مجازی، با مخاطبان کانال »اخبار خراســان« مطرح کردیم تا ببینیم آن ها 

چه نظراتی در این زمینه دارند. سوال نظرسنجی ما این بود:

»هنگام خرید کاال، »داشتن عالمت استاندارد« چقدر برایتان مهم است؟« 
و سه گزینه برای پاسخ در نظر گرفتیم:  

1.  زیاد؛ چون تضمین کننده کیفیت کاالست.
2.  کم؛ چون کیفیت کاال را به تجربه تشخیص می دهم.

3.  اصال؛ چون کارایی خاصی ندارد.

در این نظرسنجی تا عصر دیروز 408 نفر شرکت کردند که نتیجه نظرات قابل تامل است:
   67 درصد شرکت کنندگان معتقد بودند عالمت استاندارد، »اصال« برایشان مهم نیست.

   نظر 20 درصد از مخاطبان این بود که میزان اهمیت عالمت استاندارد برایشان »کم« است.
   14 درصــد نیز معتقد بودند هنــگام خرید کاال، توجــه به عالمت اســتاندارد اهمیت زیادی 

برایشان دارد.
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خبر

اقتصادی

معاون اداره کل مالیاتی استان مطرح کرد:

خودداری 60 درصد پزشکان 
 مشهدی از ثبت کارت خوان

 در سامانه امور مالیاتی
در حالی که آخرین مهلت نصب و راه اندازی کارت 
خوان در مطب پزشــکان و فعاالن عرصه سالمت، 
پایان مهر ماه امســال تعیین شــده اســت، بخشی 
از پزشکان مشــهد این اقدام را انجام نداده اند. بر 
اساس آمار اداره کل مالیاتی خراسان رضوی، هم 
اکنون۶۰ درصد پزشکان مشهد برای ثبت کارت 

خوان ها در سامانه امور مالیاتی اقدام نکرده اند.
به گزارش ایرنا، معاون حسابرســی مالیاتی اداره 
کل مالیاتی اســتان گفت: از مجمــوع بیش از پنج 
هزار و ۱۴۰ پزشــک مشــهد کــه پرونــده مالیاتی 
دارند، تاکنون هزار و ۹۹۰ نفر اقدام به ثبت کارت 
خوان های خــود کرده اند که حــدود ۴۰ درصد را 

شامل می شود.
 محمد آرانیــان افزود: اکنون تمام مشــکالت ثبت 
کارت خــوان ها رفع شــده و هیــچ بهانــه ای از این 
بابت وجود ندارد اما در عین حال اداره کل مالیاتی 
آمادگــی ۱۰۰درصــدی بــرای رفع مشــکالت به 

صورت موردی از سوی هر پزشک را دارد. 
وی اظهار کرد: مهلت مقرر برای ثبت نام پزشکان 
در سامانه مالیاتی تا پایان مهرماه امسال پیش بینی 
شده که اگر پس از مهلت مقرر پزشکان اقدام نکنند 
در قالب کارگروهی، مســئله شــائبه فرار مالیاتی 
برای آنــان پیگیری می شــود. وی ادامه داد: طبق 
تدابیر اتخاذ شــده، تراکنش های بانکی این گونه 
پزشکان و حتی حســاب های بانکی افراد خانواده 

آنان قابل بررسی است.

نبود کارت خوان را به ۱۵۲۶ اطالع دهید	 
علی نخچیان سرپرســت روابط عمومــی اداره کل 
امور مالیاتی اســتان نیز در این زمینه گفت: مردم 
می تواننــد در صورت نبــود کارت خــوان در مطب 
پزشکان، مورد را به شماره ۱۵۲۶ اطالع دهند تا 

پیگیری و  برخوردهای الزم شود.
محمد پورقنبر مسئول سامانه ارتباط مردمی اداره 
کل امور مالیاتی اســتان نیز یادآور شــد: طی نیمه 
اول امســال ۶۰ شــکایت درباره اســتفاده نکردن 
از کارت خوان در مطب پزشــکان مشــهد از طریق 

سامانه ۱۵۲۶ اطالع رسانی شده است.

۹۰ درصد پزشکان مشهد کارت خوان دارند 	 
اما همه آن ها به سیستم مالیاتی متصل نیست

همچنین رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشهد در 
گفت و گــو با ایرنــا، تعــداد کل پزشــکان عمومی و 
متخصص عضو این سازمان در مشهد و شهرستان 
هــای تابعــه فریمــان، ســرخس، طرقبه شــاندیز و 
چناران را حدود هفت هــزار و ۵۰۰ نفر اعالم کرد 
و افزود: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پزشــکان در 
مطب هــای خود کارت خــوان دارند ولــی همه آن 
ها به سیســتم مالیاتی متصل نیســتند و  همچنان 
برخی مشــکالت نرم افزاری و ســخت افــزاری در 
فرایند ثبت و اتصال کارت خوان ها از ســوی اداره 

کل مالیاتی وجود دارد.
 دکتر علــی بیرجنــدی نــژاد تصریح کــرد: جامعه 
پزشکی مستثنا شدن پزشــکان از دیگر مشاغل در 
زمینه پرداخت مالیات را اقدامی نامناسب قلمداد 
می کند و از این بابت گالیه دارد از این رو همکاران 
پزشک عالوه بر مشکالت نرم افزاری به این دلیل 
تمایلی به ثبت و اتصال به سیستم مالیاتی ندارند.

  دکتر بیــژن نــژاد ، مدیــر اجرایــی ســازمان نظام 
پزشــکی مشــهد نیز اظهار کرد: طبــق هماهنگی 
های انجام شده از این پس کارت خوان های بانک 
ملی بدون در نظر گرفتن تراکنش ها، در مطب تمام 

پزشکان نصب خواهد شد.
مدیر نظارت بــر درمان و اعتبار بخشــی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد هم گفت: ثبت نام پزشکان 
در سامانه های فروش مالیاتی در زمره وظایف این 
دانشگاه نیست و در حیطه اختیارات سازمان نظام 
پزشــکی اســت. دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: 
با این حال تاکنون درباره اســتفاده از کارت خوان 
در مطب پزشــکان، جلســات هماهنگی از ســوی 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد با مســئوالن بانک 
ها، ســازمان امور مالیاتــی و نظام پزشــکی برگزار 

شده است.

خبر

سیاسی

دبیر جبهه آرمان خواهان واقع بین در گفت وگو 
با ایسنا: 

ترکیب وحدت ساز اصولگرایان 
برای انتخابات باید بازبینی شود 

دبیر جبهه آرمان خواهان 
واقع بیــن در گفت وگو با 
ایســنا،  خبرگــزاری 
توضیحاتی درباره رویکرد 
ایــن جبهــه در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 
ارائــه کــرد. »مرتضــی 

کامل نواب« در ایــن باره گفت : ما به شــکل مبنایی در 
تشــکیالت آرمان خواهان واقع بین معتقد هستیم که 
وحدت و همگرایی اولویت دارد، این مسئله برای ما مهم 
بوده و موضوعی است که نمی توانیم از آن غفلت کنیم و 
به آن اعتقاد داریم. این مسئله درباره  اصل وحدت بوده 
که جریان هــای اصولگرا دور هم جمع می شــوند و در  
سطح مشهد و ملی به لیست واحد و توافق می رسند. 
این سازوکار وحدت مهم است و موضوعیت دارد. وی 
با انتقاد از دعوت نکردن تشکیالتی از این جبهه برای 
حضور در جلسات شورای وحدت افزود: امیدواریم در 
مجموعه وحدت تدابیر الزم را به خرج دهند و خروجی 
مجموعه وحدت مورد توافق همه جریان ها و گروه های 
اصولگرا در مشهد باشد. اگر به هر دلیل این ساز وکار 
ناقص و اشــکاالت جدی به آن وارد و  وحدتی حول آن 
شکل نگرفته باشد، مجموعه آرمان خواهان واقع بین 
نیز تصمیــم خــود را در آن شــرایط خواهــد گرفت اما 
هم اکنون چنین ادعایــی نداریم. این فعال سیاســی 
اصولگرا بیان کرد: امیدواریم به لیســت واحد دســت 
پیدا کنیم و مهم ترین نکته ای که برای رسیدن به چنین 
نقطــه مطلوبی کمــک می کند این اســت کــه ترکیب 
وحدت ساز مورد بازبینی قرار گیرد. این مهم بوده که 
ترکیب وحدت ساز با چه شاخصی جمع شده و شکل 
گرفته است؟ آیا نقش تشکل ها به میزانی که بر اساس 
بدنه اجتماعی و هویت سیاسی خود فعالیت می کنند 
و بخشــی از بدنه اجتماعی شــهر را پوشش می دهند 
لحاظ شده یا قرار است این ترکیب بر اساس صدایی که 
از برخی افراد و جریان ها شنیده می شود تدوین شود؟

بنا نداریم لیست مجزا منتشر کنیم 	 
کامل نواب بیــان کرد: مــا بنــای از بین بــردن و ایجاد 
خدشــه در وحدت را نداریم، بنای ما همگرایی است. 
مشخص نیست در نهایت چه ارتباطی بین تشکیالت 
ما و مجموعه وحــدت رخ دهــد، اما بنا نداریم لیســت 
مجزا منتشر کنیم، می توانیم لیست خود را در اختیار 
مجموعه وحــدت قــرار دهیم، لیســتی کــه محصول 
هم اندیشــی اعضا خواهد بود. وی دربــاره نگاه کلی و 
رویکرد جبهه آرمان خواهان واقع بین درباره انتخابات 
نیز گفت : نگاه ما این است که می توان از ظرفیت شرکت 
در انتخابات و معرفی نفرات برای کرسی های مختلف 
به عنوان فرصتی بــرای خدمت بهتــر و در واقع ایجاد 
کارآمدی بیشــتر در نظام اســتفاده کرد، از این جهت 
این که لیستی در انتخابات داشته باشیم موضوعیت 
ندارد. کامل نــواب افزود: ما به عنوان یک تشــکیالت 
دارای بدنه، احساس می کنیم باید شرکت و حضور ما 
در انتخابات با جریان هــا و مجموعه هایی که عمدتا به 
شــکل ریش ســفیدی و افرادی که دور هم جمع شده 
و می خواهند به شــکل محدود فعالیت داشته باشند، 
متفاوت باشد. در تشکیالت ما استقبال فراوانی از سوی 
جوانان وجود دارد و اگر ما می خواهیم کنش سیاسی را 
ترتیب دهیم باید با مشارکت حداکثری این بدنه باشد.
این فعال سیاســی اصولگرا ادامه داد: برای انتخابات 
مجلس نگاه تشکیالت ما این است که بتوانیم بر اساس 
شاخص هایی که استخراج شــده، از افرادی که نامزد 
هستند دعوت کنیم تا در جلســات از خود دفاع کنند، 
ایده ها و مواضع خود را بیان  و به پرسش هایی که بدنه 

تشکیالت از آن ها خواهد داشت، پاسخ دهند.

مجلس یازدهم باید کارآمد باشد	 
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که بر اساس 
آمار و نظرسنجی ها از مردم در فضای کشور و استان، 
نگرش مثبتی به عملکرد نماینــدگان در مجلس دهم 
وجود ندارد افزود: مهم ترین ویژگی که ما نه صرفا برای 
نمایندگان بلکه برای اعضای مجلس یازدهم پیش بینی 
می کنیم، کارآمدی مجلس بوده، یعنی نگاه ما به این 
است که مجلس یازدهم باید مجلسی با نشاط، با انگیزه 

و کارآمد باشد.

در جلسه استاندار و مجمع نمایندگان استان با معاون رئیس جمهور مطرح  شد 

موافقت با فروش امالک و مستغالت غیر ضروری بنیاد شهید
 برای حل مشکالت ایثارگران

گزارش خبری

مریم ترسول

 معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگــران کشــور بــا فــروش امالک و 
مســتغالت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
خراسان رضوی که مورد نیاز نیستند، موافقت 
کرد. عصر دوشنبه جلســه مجمع نمایندگان 
خراســان رضوی در مجلس شــورای اسالمی 
با حضور حجت االسالم »شــهیدی محالتی« 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و همچنین »علیرضا رزم حســینی« 
اســتاندار خراســان رضوی در تهــران برگزار 
و تصمیــم گیــری هایی بــرای حل مشــکالت 
ایثارگران و خانواده های شهدا در استان شد. 
عضو مجمع نمایندگان استان درباره جزئیات 
این جلسه به »خراسان رضوی« گفت : یکی از 

موضوعاتی که در این جلسه درباره آن گفت و 
گو شد، فروش امالک و مســتغالت اداره کل 
بنیاد شهید اســتان که مورد نیاز نیست، بود. 
»حمید گرمابی« افزود : سیاســت کلی دولت 
واگذاری این گونه امالک و مستغالت است و 
به همه سازمان ها و ادارات ابالغ شده که اگر 
امالک و مســتغالتی دارند که مورد نیازشان 

نیست، بهتر است فروخته و صرف هزینه های 
مربوط شود که بنیاد شــهید هم از آن مستثنا 
نیســت. نماینده مردم نیشــابور ادامه داد: بر 
همین اساس رئیس بنیاد شهید هم قول دادند 
به طور قطع اگر چنین مواردی در استان وجود 
داشته باشــد، باید اقدام و همه درآمد حاصل 
از آن در خود اســتان خراســان رضوی و برای 
حل مشکالت ایثارگران اســتان صرف شود. 
وی افزود : رئیس بنیاد شهید اعالم کردند اگر 
مواردی در استان هســت، می توانید بررسی 
کنید و در صورت رسیدن به این نتیجه که این 
امالک و مستغالت مورد نیاز نیست، می توانید 

اقدام به فروش کنید.

وعده پرداخت بدهی ها برای حل 	 
مشکالت بیمه تکمیلی ایثارگران

گرمابی در خصوص مشکالت بیمه تکمیلی 

ایثارگران استان و بدهی ها به شرکت بیمه 
کننــده نیز گفــت: این بدهــی بنیاد شــهید 
اســتان، مربوط به بازه زمانی ابتدای ســال 
۹8 تا کنون اســت کــه البته در ایــن مدت، 
پرداخــت هایــی هم صــورت گرفته اســت. 
وی افزود : بنا شد یک ســوم از این بدهی از 
محل بودجــه معمول ماهانه پرداخت شــود 
که بخش عمــده آن، تا پایــان هفته جاری و 
بخشــی دیگر تا یکــی دو هفته آینــده انجام 

می شود. 
 عضو مجمع نمایندگان استان تصریح کرد :

 مشــکل بدهی بنیاد شــهید به شرکت های 
بیمه گــر، در نقــاط دیگر کشــور هــم وجود 
دارد، چــرا کــه بــه هــر حــال بحــث کمبود 
بودجه یا تاخیر در پرداخــت آن وجود دارد 
و به دلیل افزایــش قیمت ها، ممکن اســت 

بودجه های معمول جواب گو نباشد. 
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گرانی رب با وجود ارزانی گوجه فرنگی، سنت پخت رب در خانه ها را احیا کرد 

رب خانگی، نصف قیمت بازار 
سال ها قبل، در فصل برداشت گوجه فرنگی، بسیاری از خانواده 
ها دست به کار می شدند تا با پختن رب، هم محصولی مطمئن و 
خانگی تولید کنند، هم با این کار در هزینه های اقتصادی خانواده 
صرفه جویی داشته باشند. نکته جالب این جاست که این روزها 
پس از سال ها، بار دیگر این فرهنگ احیا شــده و برخی خانواده 
ها اقدام به پخت رب خانگی کرده اند. دلیل آن هم واضح است، 

گرانی رب با وجود ارزانی گوجه مهم ترین دلیل آن بوده است.

نصف قیمت 	 
خانمی کــه در خانــه و برای اولیــن بار رب درســت کرده اســت، 
می گوید: امسال برای اولین بار به دلیل افزایش قیمت بسیار زیاد 
رب گوجه فرنگی، تصمیم گرفتیم خانوادگی رب درســت کنیم، 
به همین دلیل 8۰ کیلوگرم گوجه فرنگی با قیمت کیلویی هزار 
تومان خریدیم. آبگیری گوجه فرنگی ها با دســت و بدون وسیله 
کمی سخت است به همین دلیل گوجه ها را خارج از منزل آبگیری 
کردیم که هزینه این کار ۴۰ هزار تومان بود و پس از آن حدود ۲۲ 
کیلو رب درست کردیم. اگر می خواستیم همین مقدار رب بازاری 

خریداری کنیم به نظرم دو برابر این مبلغ هزینه داشت.

نگران بودیم گران تر شود	 
یکی دیگر از کسانی که امسال برای اولین بار رب خانگی تهیه 
کرده می گوید: ترسیدیم بازهم در زمستان قیمت رب باال برود 
و با مشکل مواجه شویم . به همین دلیل تصمیم گرفتم مثل قدیم 
که مادرم همیشه این کار را با اهالی فامیل در یک روز و یک جا 

انجام می دادند انجام بدهم . با این کار هم یاد گذشته و دوران 
کودکی افتادم هم به اقتصاد خانواده کمک شــد. فکر می کنم 

صرفه جویی خوبی انجام دادیم.

۵۰ کیلو گوجه فرنگی خریدیم و رب درست کردیم	 
یکی از مشتری های پر و پا قرص رب های خانگی هم می گوید: 
یکی از دوستان من همیشه این کار را انجام می داد و من هم از 
او این رب ها را می خریدم، البته خیلی تفاوت قیمت آن چنانی 
با رب بازاری نمی کرد اما به دلیل اطمینان از سالمت و تازگی 
آن همیشه از آن ها استفاده می کردم و کمتر به فکر مسائل مالی 
بودم. اما امسال با توجه به این که قیمت گوجه فرنگی به کیلویی 
حدود هزار تومان رسید هرطور که حساب کردیم بسیار مقرون 
به صرفه تر بود و به همین دلیل ۵۰ کیلو گوجه فرنگی خریدیم و 
در خانه رب درست کردیم. فکر می کردم خیلی سخت تر از این 
ها باشــد اما اصال این طور نبود و در یک روز همــه کارها از ابتدا 
تا انتها انجام شــد. به هرحال زحمت دارد اما واقعا لذت خوبی 
داشــت، چون هر لحظه در مراحل مختلف به یاد مادر مرحومم 
بودم که هرسال برای همه خانواده با عشق این کار را انجام می 

داد و برایمان می فرستاد.

توضیحات رئیس اتحادیه	 
رئیس اتحادیه میوه  و سبزی فروشان مشهد هم با تایید افزایش 
تقاضا برای خرید گوجه فرنگی در ماه های اخیر می گوید: قیمت 
گوجه در مشهد برای گوجه های ربی حدود ۱۰۰۰ تومان و برای 

گوجه های معمولی و خوب بین ۱۲۰۰ تا ۱8۰۰ تومان در بازار 
تره بار است و در خرده فروشی ها بین ۱8۰۰  تا ۲۲۰۰ تومان به 
فروش می رسد. »حسین مصدق« می افزاید: البته قیمت گوجه 
فرنگی در مقاطعی به کیلویی 8۰۰ تومان هم رسید هرچند که 
ما با کاهش شــدید قیمت محصوالت موافق نیســتیم چون اگر 
قیمت به طور غیر منطقی کاهش پیدا کند رغبت را برای کاشت 
مجدد محصول از کشــاورز خواهد گرفت و باید شــرایط بازار به 
گونه ای باشد که صرفه اقتصادی برای همه طرف های معامله 
مثبت و با ارزش باشــد. مصدق همچنین می گوید: رشد تقاضا 
برای گوجه فرنگی وجود داشته اما این به معنای فراوانی گوجه 
ربی در بازار عرضه نیست چون از نظر ما کیفیت الزم برای خرده 
فروشــی را ندارد و به طور محدود و غیرمجــاز در برخی واحد ها 

فروخته می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان مشهد با انتقاد از کم توجهی به هنرمندان بومی: 

بسیاری از هنرمندان مشهد پایتخت نشین شده اند 
رئیس انجمن سینمای جوان مشهد گفت: تعداد 
زیادی از ســینماگران مــا به عنوان عوامــل تولید 
فیلم، پایتخت نشــین شــده اند در صورتــی که اگر 
مدیران ما از پروژه های ســینمایی حمایت کنند، 
ما هم نویســنده و فیلــم نامه نویس خــوب داریم و 
هم کارگردان کاربلد و عوامل حرفه ای. »نســرین 
شــاه محمدی« در گفت وگو با ایســنا افزود: اغلب 
هنرمنــدان گلــه دارند که مدیران مشــهد یــا آنان 
را نمی شناســند یا بــه آن هــا اعتمــاد نمی کنند و 
پروژه های بزرگ را به هنرمندان تهرانی سفارش 
می دهند؛ در صورتی که ما در سینمای حرفه ای، 
هنرمنــدان نــام آور و شــاخص بســیاری داریم که 
مشــهدی هســتند. وی تصریح کــرد : ایــن که در 
مشهد فیلم رونق ندارد و سینمای مشهد به تنهایی 

و مستقل شناخته شده نیست، به مدیران سینمایی 
برمی گردد که بستر مناســبی را برای هنرمندان 
مهیــا نمی کننــد. شــاه محمــدی ادامــه داد: هم 
مدیران و هم ســینماگران باید دست به دست هم 
دهند و جان تازه ای به کالبد سینمای شهر مشهد 
بدمند.رئیــس انجمــن ســینمای جــوان مشــهد 
همچنین گفت: سال هاســت صحبت از ســاخت 
شهرک سینمایی شده اما به انجام نرسیده است. 
در خصوص شهرک انیمیشــن هم بسیار صحبت 
شــد و تا حدودی هم کار پیــش رفت، امــا به دلیل 
نبود حمایت کامل، ابتر ماند. نداشتن خانه سینما 
و نبود صنوف ســینمایی هم باعث شــده که اغلب 
هنرمندان ســینماگر، خالف میل باطنی خود به 

پایتخت مهاجرت کنند. 

گزارش ۶ ماهه استان نشان می دهد

افزایش جابه جایی بار و مسافر در استان

در شــش ماه ابتدایی امســال، میزان حمل بار و مسافر در اســتان با ناوگان حمل و 
نقل عمومی به ترتیب ۲/۲ و ۲/۳ درصد افزایش یافته اســت. 

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت 
: طی نیمه نخســت امســال و بر اســاس ثبت بارنامه ها، ۱۵ میلیــون و ۶۶۷ هزار و 
۹۷۰ تــن کاال در قالب یــک میلیون و ۵۵ هزار ســفر توســط نــاوگان عمومی باری 
استان جابه جا شده که بر این اســاس میزان کاالی حمل شده ۲.8 درصد افزایش 
یافتــه و تعداد ســفر نیز ۲.۲ درصــد کاهش داشته اســت. »جواد وحدتــی فرد« در 
گفت وگو با ایرنا افزود : در مدت یاد شــده ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۱۹ مســافر 
در قالب ۶۳۱ هزار ســفر از خراســان رضوی به مقاصد داخل و خارج اســتان سفر 
کرده اند که به رغم افزایش ۳.۲ درصدی شــمار مســافران، تعداد ســفرها کاهش 

داشته است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خبر داد

تخصیص ۲۲درصد از اعتبارات تملک دارایی استان در نیمه اول  سال

معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری از تخصیص ۲۲درصــدی اعتبارات مصوب 
تملک دارایی های سرمایه ای استان در نیمه اول سال خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری، »احمد یزدان پناه« اعالم کرد : جمع 
کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اســتان در بودجه ۹8 به میزان ۱۱میلیون 
و8۲۱هزار و ۶۱۷ ریال بوده که ۲ میلیون و ۶۴۱ هزار و۹8۱ ریال آن تخصیص یافته 
اســت. وی افزود: در این مدت ۴۰درصد از اعتبارات ســفر ریاســت جمهوری ،8/۵۶ 
درصد از اعتبارات ماده ۱۰ )مربوط به مدیریــت بحران( و حدود ۲۰درصد از اعتبارات 
ابالغی دیگــر ردیف های متفرقه نیز تخصیص داده شــده اســت. یزدان پناه با اشــاره به 
پیش بینی اجرای ۳۹۵۴پروژه عمرانی در سال مالی جاری تاکید کرد : مقامات استان 
پیگیر تخصیص هرچه ســریع تر و کامل تر اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایه ای در 

سال ۹8 هستند.

خبر

هنری



اخبار

اجتماعی

 بازدید شهردار مشهد 
و 2 معاون استاندار از کشف رود

شهردار مشــهد که چندی پیش توسط اســتاندار به 
عنوان فرمانــده جدید ســامان دهی و نجات کشــف 
رود انتخاب شده بود، روز گذشــته به همراه معاونان 
هماهنگی امور عمرانی و امور اقتصادی اســتاندار از 
وضعیت کشــف رود بازدید کــرد. محمدرضا کالیی 
شــهردار مشــهد، یــزدان پنــاه و رســولیان معاونــان 
اســتاندار، در ایــن بازدید کــه از زمین هــای اطراف 
رودخانه کشف رود در مســیر انتهای خیابان پنج تن 
تا روستای گرجی انجام شد، از مشکالت و معضالت 
بهداشتی این منطقه مطلع شدند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد نیز که در این بازدید شهردار 
و معاون اســتاندار را همراهی می کرد، در این زمینه 
از آمادگی کامل شــهرداری در خصوص درختکاری 
در عرصــه رودخانــه کشــف رود خبــر داد و گفت: در 
بازدید قبلی از این محل که به همراه اســتاندار انجام 
شد، اجماعی مبنی بر تشکیل مدیریت واحد زیرنظر 
شــهرداری برای نجات کشف رود شــکل گرفت و بنا 
شــد 14مجموعه دخیل در ســامان دهی کشف رود 
از جمله آب منطقــه ای، آب و فاضــالب و ... در قالب 
مدیریت واحد وارد عمل شوند. یعقوبی با اشاره به این 
که علت اجماع این بود که شــهرداری مدیریت واحد 
باشد و متولی موضوع شود، ادامه داد: هم اکنون بستر 
رودخانه کشف رود آزاد شده است و باید برای تثبیت آن 
اقداماتی انجام دهیم. وی تصریح کرد: در بازدید فعلی 
نیز برای رفع موانع موجود، رایزنی هایی صورت گرفت 
و در نهایت بنا شد هماهنگی های بین بخشی صورت 
گیرد و عرصه رودخانه کشف رود به منظور درختکاری 
تحویل شهرداری مشهد شود. معاون خدمات شهری 
شــهرداری مشــهد اظهار کرد: تاکنون یــک میلیارد 
تومان بودجه در آلبوم بودجه ای برای این موضوع در 
نظر گرفته شده است و به محض تحویل عرصه رودخانه 

کشف رود، درختکاری شروع خواهد شد.

معاون کمیته امداد خراسان رضوی:

مردم استان ۱۱۸ میلیارد ریال 
صدقه پرداخت کردند

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه امداد 
خراســان رضوی گفت:  مردم اســتان امســال 11۸ 
میلیارد ریال صدقه به کمیته امداد اســتان پرداخت 
کردند. حســین گیالســی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
کرد: ایــن میزان صدقات در مقایســه با مدت مشــابه 
سال گذشته حدود 1۳ درصد افزایش دارد. وی افزود: 
مبلغ اهدایی مردم اســتان در مدت مشابه پارسال به 
صندوق های صدقات کمیته امداد خراســان رضوی 
104 میلیارد ریال بود. وی اظهار کرد: پیش بینی شده 
است امسال ۲۸0 میلیارد ریال کمک به صندوق های 
صدقات استان واریز شود.وی گفت: هم اکنون ۵00 

هزار صندوق صدقات در استان وجود دارد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری خبر داد:

شناسایی ۱0 نقطه سیاه پر تصادف 
در مشهد

مدیر عامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد از شناسایی 10 نقطه سیاه پر تصادف در مشهد 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشــهد، بولوار توس دوربرگردان تــوس 9۸، تقاطع 
غیر همســطح شــهید فهمیده،  تقاطع غیرهمسطح 
امام حسین)ع(، بزرگراه شهید بابانظر رو به روی بازار 
ملل، بولوار طبرســی شــمالی دوربرگردان طبرسی 
4۳، بزرگــراه بســیج رو بــه روی بازار حافــظ، تقاطع 
غیرهمسطح الغدیر، تقاطع غیرهمسطح جهاد، تقاطع 
غیرهمسطح جمهوری و دوربرگردان الکترود صبا در 
بزرگراه آزادی، 10 نقطه ســیاه پرتصادف در مشــهد 
است که توسط شهرداری شناسایی شده است.هادی 
عطار زاده در این زمینه گفت: انسان، وسیله نقلیه، راه و 
محیط اطراف سه عامل مهم درگیر در تصادفات است 
که منجر به وقوع تصادفات خودرو با عابر پیاده، خودرو 
با خودرو و خودرو با دوچرخه و موتور می شــود. وی با 
اشاره به تحلیل فرم های تصادف پلیس راهور در این 
خصوص، افزود: بر اساس تحلیل های صورت گرفته 
محل های پر تصادف شهر شناسایی و اقدامات ایمنی با 
هدف هشدار به رانندگان برای توجه بیشتر و رانندگی 
محتاطانه در نقاط پــر تصادف انجام می شــود. مدیر 
عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به 
شناسایی ۲0 تقاطع و ۲0 معبر پر تصادف شهر اشاره و 
تصریح کرد: از این تعداد بر اساس اولویت بندی صورت 
گرفته، 10 نقطه شناسایی شده که عمدتا در بزرگراه 
ها قرار دارد و با نصب عالیم ترافیکی هشدار دهنده، 
اطالع رسانی صورت می گیرد. عطارزاده افزود: نصب 
تابلوی حاوی نماد »محدوده پر تصــادف، رانندگی با 
احتیاط، نوع تصادف غالب و طــول محدوده«، نصب 
نوار لرزاننده در بزرگراه ها، خط کشی عرضی هشدار 
دهنــده، تغییر رنگ جداول به مشــکی، قرمــز و زرد و 

گشت ویژه پلیس در این نقاط در حال اجراست. 

نوید زنده روحیان /  آماده می شوم برای کاری که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم. ساعت 8 صبح است، لباس و کفش های پاره ای را که از 
قبل آماده کرده بودم می پوشم، با کیسه های خالی به دست، از خانه بیرون می آیم اما هنوز درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این که 
کنار پیاده رو، اولین کیسه زباله را می بینم و به سرعت پاره اش می کنم و با دست تمام محتویاتش را به هم می ریزم. دستم کامال با شیرابه 
های زباله خیس می شود و سر و صورتم هم با عرقی که می ریختم. چند قوطی نوشابه و جعبه پیتزا را برمی دارم، داخل کیسه می اندازم و 
دوباره چشم می کشم دنبال کیسه های زباله. هنوز درکم از شرایط عجیب و غریبی که قرار است یک روز کامل آن را تجربه کنم کامل نشده 
که سر همان کوچه دو سطل زباله بزرگ شهرداری را می بینم. خیلی پر نیست، مگس ها هم که در آن حسابی جوالن می دهند. چند کارتن 
و بطری نوشابه را داخل سطل می بینم اما دستم به آن ها نمی رسد، جلوتر می روم و روی پایه سطل می ایستم، دوباره سعی می کنم اما باز 
 هم نمی شود، مجبورم سرم را کامل داخل سطل فرو ببرم و خم شوم تا دستم به زباله ها برســد. در همین حال کامال متوجه می شوم کجا 

ایستاده ام و حاال نامم از این سه مورد خارج نیست؛ کتفی ، زباله گرد یا زباله دزد!

جامعه 4
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پیشنهادهای کارتنی 	 
از بولــوار صیادشــیرازی مســیر را شــروع 
کرده ام، این ســاعت از صبــح زباله هایی که 
جلوی در خانه هاست به نســبت زیاد است، 
جعبه پیتزا، بطری های پالستیکی و قوطی 
های فلزی نوشابه و قالپاق شکسته خودرو، 
دشت اول من هستند. از کوچه پس کوچه ها 
می گذرم و وارد بولوار پیروزی می شــوم، در 
این خیابان جعبه های کوچک، قطعات فلزی 
و پالستیکی لوازم یدکی و انواع و اقسام فیلتر 
خودرو، جلوی تعمیرگاه ها دور ریخته شده 
است، درنگ نمی کنم و همه  را در کیسه ام 
می اندازم. جلوی در یک سوپرمارکت، سطل 
زباله بزرگ پالســتیکی اش را باز می کنم و 
کارتن های داخلش را بــر می دارم، صاحب 
مغازه نزدیــک می شــود و می گویــد: مظنه 
کارتن چند اســت؟ جواب مــی دهم: دقیق 
خبرندارم، کیلویی هزار تومان. می گوید: تا 
دلت بخواهد کارتن دارم و دیگر جایی برای 
نگــه داشــتن آن نــدارم، اگر خــودت یا کس 
دیگری هســت که خریدارید با قیمت خوب 
می دهم که شما هم سود کنید. جوابی می 
دهم و کیسه ای که حاال کمی پر شده را روی 

دوشم می اندازم و به راهم ادامه می دهم.
از هر چند کوچــه که می گذرم، یک ســطل 
بزرگ شــهرداری قرار دارد اما انگار ســطل 
های کوچکــی که کنــار پیــاده روی خیابان 
هاســت، پر و پیمان تر اســت. نزدیک بولوار 
هنرســتان جعبــه های پالســتیکی میــوه و 
سبزیجات بیشتر به چشــمم می آید. جلوی 
یکی از میوه فروشــی ها چنــد کارتن بزرگ 
هســت، خم می شــوم تا بردارم امــا صاحب 
مغازه خیلی ســریع جلویم ظاهر می شود و 
اجازه نمی دهد. می گوید: خودمان این ها 
را می فروشــیم اول بپرس اگر الزم نداشتیم 

بردار.
جلوتر در حال جمع کــردن چند کارتن پاره 
از باغچه پیاده رو هســتم که خانمی صدایم 
می کند، این اولین برخورد با شهروندان در 
طول مسیر است، تا این جا یا خیلی معمولی 
از کنــارم رد شــده بودند یــا در حد یــک نگاه 
سطحی و بعد ادامه کارشان؛ در آن وضعیت با 
بی حوصلگی و شاید هم عصبانیت از کثیفی 
شیرابه های روی دستم، خیلی سرد و بدون 
حرف زدن سرم را به سمتش برمی گردانم،  از 
صندوق عقب خودرو دو کیســه زباله بزرگ 
را برمی دارد و به دســتم مــی دهد. با لبخند 
رضایتی کــه بر لــب دارد، می گویــد : این ها 
بــه دردت می خــورد؟ از بین زباله هــای تر و 
خشکی که درون نایلون هاســت، سه چهار 
پاکت ســیگار، یک اسپری خوشــبو کننده ، 
یک برس مو و یک جعبه پــاره کفش به دردم 
می خورد! داخل کیسه می اندازم و مشغول 

ادامه زباله گردی می شوم.

وانت بار های خریدار ضایعات	 
در مســیر یکی دیگر از کتفی ها هم هست ، 

جوانی حدودا 1۸ ساله ، با یک شلوار ورزشی 
و پیراهــن قرمــز چهارخانه کــه از کثیفی به 
سیاهی می زند. کیســه ای که روی دوشش 
اســت، دوبرابر کیســه مــن حجم دارد. ســر 

صحبت را با او باز می کنم.
بارت را کجا می فروشی؟

معموال به وانتی هایی که از ابتدای بولوار می 
گذرند، به همان ها می فروشم.

شماره ای از آن ها نداری؟
شماره را ذخیره ندارم اما همین که در بولوار 
وکیل آباد باشــم، وانت های عبــوری بارم را 

می خرند.
بار را چند می فروشی؟ 

اگر درهم باشــد هزار تا هزار و ۲00 تومان، 
قبال که پت های پالستیکی را تا هشت هزار 

تومان هم می خریدند اما االن نه.

زباله گردی پربار در هاشمیه	 
بعد از صحبت و کمی استراحت، هردو نفس 
مان جا می آید، کیسه ها را دوباره روی دوش 
می اندازیم، او به سمت مخالف می رود و من 
وارد بولوار هاشــمیه می شــوم. سطل های 
زباله را هم می زنم. زباله ها بیشتر است و ته 
مانده خوراکی ها هم همین طــور، از بطری 
آب معدنی و نوشابه گرفته تا آب میوه و انواع 
و اقســام خوراکــی هــای ایرانــی و خارجی 
را در ســطل ها می بینــم. کارتــن و پت های 
پالســتیکی در هاشــمیه راحت تــر پیدا می 
شــود، به اواسط هاشمیه که رســیدم تقریبا 

کیسه پر شد.

با سر به دنبال زباله 	 
عرق می ریزم، زبانم به سقف دهانم چسبیده، 
حالم از بوی گنــدی که گرفتــه ام به هم می 
خورد، هرچه به وزن کیســه اضافه می شود، 
قد من هم خمیده تر می شود و فشار به کتف 
و شانه ام بیشتر، لباسم کامال بو گرفته، روی 

دست و لباسم شیرابه های زباله کامال دیده 
می شود؛ حس خیلی بدی است. دیگر فرقی 
بین من و سطل زباله نیست، هردو یک بو را 
می دهیم. حاال ابایی از تا کمــر فرورفتن در 
سطل ها ندارم. فقط تمام فکرم جمع کردن 
ضایعات بیشتر است و غرق شدن در دنیای 

سخت و عجیب زباله گردها.

از کت و کول افتاده ام، می روم روی پل عابر 
پیاده تا چنــد دقیقه ای اســتراحت کنم. زیر 
پل دو ســه ســطل بزرگ فلزی است که قبل 
از بــاال آمــدن نگاهی می انــدازم امــا چیز به 
درد بخوری پیدا نمی کنم. حواسم به سطل 
هســت، جوان زباله گرد دیگری به سراغش 
می آید. هندزفری در گوشش است و خیلی 
حرفه ای با یک پرش روی لبه سطل خودش 
را نگه می دارد، تمام سطل را زیر و رو می کند و 
دو سه کارتن بزرگ را بیرون می کشد، کارتن 
های مقوایی بزرگ را باز و کامال مسطح و هم 

اندازه تا می کند و در کیسه اش می گذارد، 
از ظاهر مرتب کیسه اش معلوم است فقط 
کارتن جمع می کند. من هم دوباره ادامه 
می دهم، ســطل های فلزی کوچک کنار 
پیاده رو را جوش داده اند و به همین دلیل 
نمی توانم آن را در حالت معلق جلو بیاورم 
تا راحت تــر محتویات داخــل آن را ببینم، 
مجبورم یــا دســتم را داخل ســطل ببرم و 
تمام زباله ها را بیرون بکشم یا این که سرم 
را کامل داخل ســطل فروکنم. راه سخت 
را انتخاب می کنم و سرم را می برم داخل 
ســطل زباله ای که جلوی یکی از باشــگاه 
های ورزشــی هاشــمیه قرار دارد؛ شش، 
هفت صفحه تخم مرغ در آن اســت. برمی 

دارم و می روم.

فرار هم صنفی ها	 
ابتدای پل هاشمیه در حاشیه بولوار وکیل 
آباد، یک ربعی منتظر می مانم تا وانتی که 
آن جوان زباله گرد می گفت بیایــد و بار را 
بخرد اما خبری نیست. پنج، شش پسر بچه 
4 تا 6 ساله چند کیسه نایلونی دستشان 
گرفته اند و با ظاهری کثیف و ژولیده وارد 
هاشــمیه می شــوند. می خواهم با آن ها 
صحبت کنم اما من و کیسه نارنجی رنگ 
کنارم را مــی بیننــد و راهشــان را کج می 
کنند. بلند می شوم و به سمت شان می روم 

اما با سرعت فرار می کنند.

این جا بورس ضایعات مشهد است	 
بی خیال وانت بارها، بارم را ســوار خودرو 
می کنم و به بولــوار توس می روم، کیســه 
دیگری را برمی دارم، به سختی می توانم 
چند زباله بــه درد بخــور را پیــدا کنم. می 
گویند در تــوس 7۵ )ســه راه دانش( چند 
وقتی هست انبارهای ضایعاتی زیادی رشد 
کرده و به نوعی بورس ضایعات مشهد شده 
اســت. به ســه راهی انتهای کوچه که می 
رسم انبارهای ضایعات و استوک فروشی 
خودرو زیاد اســت اما انبار ضایعــات زباله 
نیســت. ۲00 متر باالتر  بعد از پمپ گاز، 
کم کم جمعیت کمتر می شود و یک طرف 
جاده زمین های خالی اســت و یک طرف 

انبارهای ضایعاتی زباله.
اطرافم را نگاه می کنم، 10 زباله گرد دیگر 
را می بینم که در زمین های خالی و بیابانی 
خاک را زیر و رو می کنند تا از بین نخاله ها 

چیز به درد بخوری پیدا کنند.
در یکــی از همین انبارها را مــی زنم؛ روی 
در نوشــته خرید ضایعات بــا قیمت عالی، 
چند باری در می زنم اما کسی پاسخ نمی 
دهد، از پشت در صدا می آید و انگار کسی 
روی نایلون پالستیکی راه می رود. دوباره 
و این بار محکم تــر در می زنــم، می گویم: 
بارم سنگین است، باز کن کمرم شکست. 
این همه راه آمده ام، کجا این بار را بفروشم؟
پیرمــردی کــه حــال و روز خوبی نــدارد و 
مشخص اســت به ســختی جلو می آید، از 
گوشــه  باز در می گوید: مگر بــرای این بار 
پول نمی خواهی؟ من ندارم و االن کسی 
نیســت تا از تو بخرد، برو جلوتــر انبارهای 

دیگر هستند. من این جا فقط نگهبانم.

کودکانی که زبان باز نکرده زباله گرد 	 
می شوند

در را می بنــدد اما از پشــت دیوار دو پســر 
بچه ظاهر می شــوند، هرکدام یک کیسه 
دارند، یکی حتی خوب نمی تواند صحبت 
کند و دیگــری حــدودا ۵، 6 ســالی دارد. 
می گویم:  آمدم ضایعات بفروشم، این جا 
کسی نبود، جای دیگری سراغ نداری؟ یک 
تابلو را نشــان می دهند و می گویند: عمو 
کنار آن تابلو یک انبار است که  در قهوه ای 
دارد. آن جا بارت را خوب می خرند. پســر 

بزرگ تر می پرســد: بارت چیست؟ گفتم 
بیشتر پالستیک و کارتن. می گوید: ارزان 

نفروشی. حداقل هزار تومان.

زندگی روی زباله 	 
به همان انبار می روم، یک نیسان آبی و یک 
موتور جلــوی در پارک هســتند. صدا می 
زنم   یک نفر از اتاقک کوچکی که باالی آن 
از ضایعات و کبوتر پر است، بیرون می آید. 
انبار، پــر از ضایعــات، زباله، پالســتیک و 
کارتن اســت. کف انبار همه ایــن زباله ها 
ریخته شــده روی هم. مات این همه زباله 
شدم و فکر عدد و رقم های آن. ناگهان یک 
نفر صدا زد: کیسه را بگذار روی باسکول. 
وزن یکی از کیســه ها 10 کیلوســت. می 
رود داخل اتاقک، من هم دنبالش می روم، 
پنج نفر داخل اتاقک هستند و نشسته اند 
پای یک گاز کوچک تک شعله و ... سرگرم 
هســتند! یکی از آن ها یک اســکناس 10 
هــزار تومانی، یــک دو هزار تومانــی و یک 
هزارتومانی از جیبش درمی آورد و می دهد 
به مرد جــوان و او هم به من مــی دهد. می 
گوید بارت 10 کیلو بود، کیلویی 1۵00، 
این هم 1۳هزار تومــان، دفعه بعدی بقیه 

اش را بگیر.
می گویــم: همــه اش کارتن و پالســتیک 
است. پاســخ می دهد: در هم است، فقط 
اگر بطری نوشــابه یا کارتــن را جدا کنی، 
بیشتر می دهم. ما از همه بهتر می خریم، 
می توانی قیمت بگیری. حوصله دردسر 

ندارم، پول را می گیرم و می آیم بیرون...

زباله گردی شبانه	 
دوباره برمی گردم داخل شهر و ادامه می 
دهم، هوا تاریک شــده و ســاعت حدود ۸ 
شب است، نور کوچه کم است، تمام بدنم 
درد می کند، در بین تاریکی چند نفر را می 
بینم که پای درخت ها و جلوی در خانه ها 
مشغول زباله گردی هستند، هشت نفری 
که با سرعت فقط کیسه ها را پاره می کنند، 
نگاهی مــی اندازند و ســریع زباله های به 
دردبخور را داخل کیســه می اندازند. سر 
چهارراه که می رسم پنج نفر دیگر را هم می 
بینم، سرعتشان خیلی باالست. از یکی از 
آن ها می پرســم چرا این قدر با عجله؟ می 
گوید: چند دقیقه دیگر خودروهای جمع 
آوری زباله شــهرداری می آیــد. این را می 
گوید و به ســرعت می رود، بین راه دو ســه 
نفر راهشان را از بقیه جدا می کنند و وسط 
یکــی از کوچه هــا منتظر می شــوند، یک 
وانت وارد کوچه می شود، در آن تاریکی ها 
جلو که می روم متوجه می شوم روی پیکان 
وانت نوشــته »طرح جمــع آوری ضایعات 
خشــک اصناف«؛ کیســه ها را همــان جا 
وزن می کنند و معامله انجام می شــود، به 
سرعت از هم جدا می شــوند و وانت کمی 
جلوتر گوشــه دنجی پیدا می کند و کیسه 
هایی را که خریده و روی هم انداخته بود، 
دوباره پایین می آورد، ضایعات را از کیسه ها 
بیرون می کشد همان جا تفکیک می کند 
و می دهد به نفری که باالســت. این کار را 
ادامه می دهند تا کیســه ها تمام شــود. از 
صبح که به عنوان زباله گرد وارد شهر شدم 
تا االن که با سر و وضع ژولیده و بوی زننده 
در حال رفتن به خانــه ام، برایم بیشــتر از 
یک روز گذشــت، خیلــی طوالنی، خیلی 
سخت و خیلی عجیب و غریب بود؛ کاری 
که تجربه کردنش برای درک وضعیت زباله 
گردها و شــرایط آن ها الزم بود؛ حاال بهتر 
می توانم در گزارش های آینده از معضالت 
و مشــکالتی که زباله گردها برای شــهر و 
بهداشت محیط زندگی شهروندان درست 
می کنند، بنویســم و عملکرد مسئوالن و 

متولیان در این زمینه را بررسی و نقد کنم.

تاکید بر حذف پدیده زباله گردی و توانمندسازی زباله گرد ها
در ایــن که زبالــه گــردی یک معضــل اجتماعی 
در جامعه است، شــکی نیســت و در این بین اگر 
معتادان را از این گروه جدا کنیم، قطعا بخش قابل 
توجهی از آنان به دلیل مشکالت مالی و نبود شغل 
مناسب درگیر و دچار این معضل اجتماعی شده 
اند و به نوعی شاید چاره ای جز این کار برای آنان 
باقی نمانده است. پس با اذعان  به مشکالتی که 
فعالیت این افراد به عنوان زباله گرد برای سالمت 
و بهداشت عمومی شهروندان و همچنین سیما و 
منظر شهری ایجاد می کند، نباید زمینه مشکالت 
عمیق تر را برای این قشر به وجود آورد و به نوعی 
باید اقدامات برنامه ریزی شــده ای برای سامان 

دهی این افراد و توانمندسازی آنان انجام داد.
ســید محســن رهنمایــی، قائــم مقــام معاونت 
خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد در ایــن 

خصوص به »خراسان رضوی« می گوید: برنامه 
های مدیریت شهری در کوتاه مدت برای حفظ 
ســیمای اجتماعی و جلوگیری از گسترش این 
تخلــف، مقابله با آنــان با وجود گشــت هایی در 
ســازمان مپ شــهرداری بوده کــه از این طریق 
اجــازه گســترش ایــن کار را نخواهیــم داد امــا 
 در بلند مدت چنــد طرح دیگر نیز بــرای مقابله 
ریشــه ای با این موضوع داشــته ایم که از جمله 
آن ها آموزش های همگانی و شهروندی به ویژه 
در مدارس اســت که کمک می کنــد تا فرهنگ 
تفکیک زباله از مبدا بهتر و کامل تر انجام شــود 
و در این صورت از میزان زباله کاســته و خود به 
خود این مشاغل کاذب نیز حذف می شود.  وی 
افــزود: البتــه با توجــه به ایــن که همــه افرادی 
که به این کار مشــغول هســتند، معتاد و دارای 

مشــکالت اجتماعی نیستند و بیشــتر به دلیل 
مسائل اقتصادی وارد این کار شده اند، به همین 
دلیل با همکاری بخش خصوصی ساز و کاری را 
در سازمان مپ شهرداری مشهد در نظر گرفته 
ایم تا این افراد توانمندسازی شوند و بتوانند در 
شرکت های خصوصی و به وسیله پیمانکاران ما 
در یک قالب قانونی کار کنند و از این طریق این 

پدیده حذف شود.
وی همچنیــن در خصــوص همــکاری برخــی 
پیمانکاران با زباله گردها نیز گفت: نمی توان این 
موضوع را انکار کرد و این موضوع را تایید می کنیم 
اما این یک روال مشخص و قانونی نبوده و از سوی 
پیمانکاران تخلف انجام شده است و سازمان مپ 
شهرداری نیز با این پیمانکاران به شدت برخورد 
می کند و جریمه های سنگینی برای آنان در نظر 
می گیرد و طبق قانون آن ها نباید این کار را انجام 
می دادند و حتی باید با زباله گردی مقابله کنند و 

در بیشتر موارد نیز مجوز این پیمانکاران متخلف 
باطل شده است.

همچنین کریمیان مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری مشهد  در گفت و گو با »خراسان 
رضــوی«، تصریح کرد: یکــی از طــرح های مهم 
سازمان مپ در خصوص جلوگیری از رشد زباله 
گردی، تفکیک زباله  از مبدا اســت که به وسیله 
اپلیکیشــن ســیمپ با عنوان سیســتم مدیریت 
یکپارچه پســماند صورت می گیرد و محل زباله 
های خشک توســط مردم روی نقشه مشخص و 
ماموران و پیمانکاران ما کــه از بخش خصوصی 
هستند به محل مراجعه و زباله خشک را با مبلغی 
حدود ۸00 تومان از شــهروندان خریداری می 
کنند و در همــان لحظه کیف پــول الکترونیکی 
شهروند شارژ خواهد شد که این طرح به صورت 
آزمایشی در منطقه 9 اجرا شده اســت و تا دو ماه 

آینده در کل مناطق شهر اجرا خواهد شد. 
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 روایت یک روز زباله گردی 
از درآمدهای عجیب تا دردسرهای غریب

 تجربه نگاری خبرنگار خراسان 
از یک روز زباله گردی
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به مناسبت روز عصای سفید انجام شد

تجلیل از 3 شاعر روشندل در مشهد
بــه مناســبت روز عصــای ســفید و بــه همــت بنیاد 
فردوســی، از شــعرا و هنرمندان اهل قلم نابینا در 
روز عصای ســفید تجلیل شــد. در این مراسم که با 
اجرای »ایمان مرصعی« شــاعر توانمند خراسانی  
همراه بود، دکتر عباس خیرآبادی استاد دانشگاه 
طی سخنانی به تبیین اهمیت بینایی دل در دنیای 
ادبیات اشــاره کرد و آن را مهم تر از بینایی ظاهری 
دانست. وی گفت : در دنیای ادبیات، دیدن ظاهری 
یا ندیدن چندان تاثیری ندارد چرا که شاعر با دلش  
می بیند و آن چــه را دل می بیند چشــم هم قادر به 
دیدن نیست چنان که می دانیم »چشم دل باز کن 
که جان بینی /  آن چــه نادیدنی اســت آن بینی«. 
در این مراســم از ســه تــن از شــاعران و هنرمندان 
اهل قلم، دکتر »جواد بلندی« پژوهشــگر و شاعر و 
نویسنده، »موسی عصمتی« شاعر انقالب و »محمد 
مصلحی« ترانه ســرا و خواننده سرودهای انقالب  

تجلیل و قدردانی شد.

ارسال 181 طرح به جشنواره 
»نمایشنامه  نویسی گام دوم« 

سراســری  جشــنواره  نخســتین  علمــی  دبیــر 
»نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم« اعالم کرد: 
تاکنون 181 طرح به دست ما رسیده که برای اولین 
قدم، بسیار مناسب است. به گزارش روابط عمومی 
این جشنواره، سعید تشکری گفت: چهار سرفصل 
پیش بینی شــده بــرای جشــنواره شــامل »ادبیات 
برگزیده و مطرح کالســیک جهان« مانند جنایت و 
مکافات، بینوایان و ...، »نهضت های آزادی بخش 
جهان«، »ادبیات شــفاهی ایران« و »ادبیات گرفته 
شده از انقالب اسالمی و دفاع مقدس« است و زمان 
تحویل نمایشنامه ها نیز به درخواست نویسندگان، 
تمدید خواهد شد. تشــکری درخصوص برگزاری 
این جشــنواره در مشــهد، گفت: مشــهد، همیشه 
به عنوان مکانی مقدس و دینی که توانســته اســت 
تاثیراتی جدیــد در حوزه فرهنگی کشــور به وجود 
آورد و همچنیــن بــه عنوان یــک لوکیشــن جذاب 
تئاتری، مورد بحث بوده و گردهمایی این نیروها در 
مشهد برای یک جشــنواره تئاتر ملی، اتفاق بسیار 
خجسته ای خواهد بود. دبیر علمی این جشنواره، 
بازگرداندن نویسندگان حرفه ای متعهد به عنوان 
تشخص نویسندگی به بدنه تئاتر را هدف از اقتباس 
دانست و گفت: احســاس می کنیم در تئاتر از نبود 
محتوا رنــج می بریــم. در طــول 40 ســال انقالب 
 اســالمی، در حقیقت مــا با کتاب هــا و محتواهایی 
روبه رو بوده ایم که به شــدت مورد اقبال مخاطبان 
قرار گرفته، اما این آشــنایی در صحنــه تئاتر اتفاق 
نیفتاده اســت و وظیفه داریم که نویســندگان را به 

ادبیات نمایشی در صحنه تئاتر بازگردانیم.
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نشست مشترک ســتاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر، صبح 
دیروز در دفتر اســتاندار برگزار و بر ضرورت تامین نیازهای 
این حوزه تاکید شــد. بــه گزارش ایرنا، اســتاندار خراســان 
رضــوی در ایــن نشســت گفــت : اربعیــن حســینی بــه یک 
همبســتگی جهانی تبدیل شــده به طوری که زائران از همه 
کشورها داوطلبانه به صورت میلیونی در این مراسم حضور 
مــی یابنــد. وی اظهار کــرد: بــه دلیل عالقــه مردم بــه ویژه 
ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( موظف هستیم به 
عنوان کارگزاران نظام، زمینه رضایت آن ها از زیارت عتبات 
عالیات را فراهم کنیم. استاندار گفت: هماهنگی های الزم 
برای خدمات رســانی مطلــوب به زائــران اربعین حســینی 
انجام شــده اســت و این خدمات امســال به طور منظم تر به 
زائران در عراق ارائه می شود.وی همچنین درباره آمادگی 
ها بــرای میزبانــی از زائران دهــه پایانی ماه صفر در مشــهد 
افزود: دستگاه های امنیتی استان، تامین امنیت زائران در 

داخل استان به ویژه برای ایام پایانی ماه صفر را فراهم کرده 
اند تا زائران در شــرایط مطلوب به زیارت بارگاه منور رضوی 
مشرف شوند. وی اظهار کرد: در حوزه فرهنگی و مذهبی نیز 
باید معرفت شناختی و انگیزه بیشتر برای حضور در مراسم 
اربعین از سوی دستگاه های متولی ایجاد شود به ویژه موکب 
هایی که در داخل مشــهد مســتقر هســتند باید این موضوع 
را مدنظر قــرار دهند. رزم حســینی، تامین امنیــت، رعایت 
مسائل بهداشتی و سالمت زائران و تسهیل حمل و نقل آنان 
طی دهه پایانی ماه صفر را مورد تاکید قرار داد و گفت: دهه 
پایانی ماه صفر سال گذشــته حدود 500 هزار زائر پیاده به 
مشهد مشرف شدند که امسال پیش بینی ها ازافزایش 20 
درصدی زائران حکایت دارد. استاندار ادامه داد: باید مسیر 
جداگانه ای برای تردد زائران پیاده به مشهد در نظر گرفته و 
همه نیازهای آنان اعــم از امنیت، تغذیه، خدمات فرهنگی و 

اسکان در این مسیر تامین شود.

ثبت نام 260 هزار هم استانی در سامانه سماح	 
معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتانداری نیز در 
این نشست گفت: از سه میلیون و 200 هزار نفر که از سراسر 
کشور به مراسم اربعین حســینی در عراق رفتند، 260 هزار 
نفر از خراسان رضوی بوده اند. »محمد صادق براتی« افزود: 
در اربعین امسال، استان 8۷ موکب در عراق راه اندازی کرد 
که از این تعداد 51 موکب توســط شــهروندان مشــهد و ۳6 
موکب توســط دیگر شهرســتان های استان برپا شــد. از کل 
موکب های خراسان رضوی ۳6 موکب در کربال، 11 موکب 

در نجف، 15 موکب در مســیر نجف به کربــال، 15 موکب در 
کاظمین، شش موکب در سامرا، دو موکب در مرز شلمچه، یک 
موکب در مرز مهران و یک موکب در مرز دوغارون مستقر شده 
اند که قرار بر توزیع 554 هزار وعده غذایی و تامین اســکان 
برای 120 هزار نفر را داشتند. براتی ادامه داد: 26 هزار زائر 
افغانستانی نیز در قالب 8۳ کاروان و به صورت انفرادی تا روز 
دوشنبه از مرز دوغارون وارد کشور شده اند که موکب مستقر 
در این محل دیــروز 12 هــزار و 100 وعده غذایــی بین آنان 

توزیع کرده است.

 تاکید استاندار بر ضرورت تامین
 همه نیازهای زائران پیاده 

رزم حسینی : خدمت رسانی به زائران اربعین در عراق منظم تر از قبل در حال انجام است 

معــاون گردشــگری و زیــارت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
شــهرداری مشــهد گفت: افزایش مشــارکت اجتماعی و تنوع 
بخشی به خدمات، از اقدامات جدید در حوزه استقبال از زائران 
پیاده است. به گزارش معاونت گردشــگری و زیارت شهرداری 
مشهد، »نرگس شالچیان رابع« اظهار کرد: با توجه به مشارکت 
گسترده شــهروندان، خدمات به بهترین شــکل به زائران داده 
می شود. ایستگاه های استقبال، شامل ایستگاه های مشارکتی 
و حمایتی اســت و در این ایــام، پیش بینی ســامان دهی مراکز 
اســکان اضطرار زائران نیــز صورت گرفتــه اســت و امیدواریم 
بتوانیــم خدمات موثــر و قابــل توجهی را بــه زائران پیــاده اما م  
رضا)ع( ارائه دهیم.رئیــس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۷ 
شهرداری مشهد نیز گفت: ایستگاه استقبال از زائر منطقه ۷، 

پنج هزار مترمربع است که در ورودی شهر جانمایی شده و 20 
غرفه برای خدمت رســانی به زائــران دارد و خدمات متنوعی از 
جمله پذیرایی، واکس صلواتی، ویلچر، ارائه خدمات سیم کارت، 
خیاطی، ماساژ، اسکان و خدمات درمانی انجام می دهد. »ناصر 
خجسته« افزود : به دلیل گســترده بودن این ایستگاه، حمایت 
از ایســتگاه های صلواتی طرق، میدان پرواز و ایســتگاه ســالم 
را هــم در دســتور کار داریم. رئیــس اداره فرهنگــی اجتماعی 
منطقه ۷ شهرداری مشــهد افزود: تاکنون جمع آوری نذورات 
در حسینیه ها و مساجد منطقه انجام شده و جمع آوری لیوان و 
ظروف مالمین را با توجه به پخت غذا در ایستگاه در دستور کار 
داریم، در این طرح سعی شده است تا میزان استفاده از ظروف 

یک بار مصرف را کاهش دهیم.

 برنامه ریزی برای افزایش مشارکت شهروندان
در استقبال از زائران 

 میقات الرضا)ع( آماده میزبانی
 از150هزار زائر

رئیــس هیئــت مدیــره مجتمــع فرهنگــی میقــات 
 الرضــا)ع( برنامــه های ایــن مجتمع بــرای میزبانی 
از زائــران پیــاده دهــه آخــر صفر را تشــریح کــرد. به 
گزارش روابط عمومــی این مجتمع، ســید»محمود 
تشکری«  گفت : مجتمع فرهنگی میقات الرضا)ع( 
از بیــش از 150 هــزار نفــر از زائــران پیــاده رضوی 
میزبانی می کنــد.وی افزود: ایــن مجتمع فرهنگی 
کــه در کیلومتر 22 جــاده قدیم مشــهد به نیشــابور 
واقع شــده در ســال 84 تاســیس شــد و هــم اکنون 
امکان استراحت 2500 نفر شب خواب را دارد و در 
آن خدمات اســکان، پذیرایی، بهداشــتی، درمانی، 
شست وشوی لباس زائر، مشاوره فرهنگی و مذهبی 
و اقامه نمازهای جماعت به زائران ارائه می شود. وی 

افزود: بیش از 400 خدمه در طول سال در مجتمع 
فرهنگــی میقات الرضا)ع( بــه زائران امــام رضا)ع( 
خدمت می کنند که کلیه خدمات به صورت رایگان و 
صلواتی است و برای کاروان ها، خدماتی همچون سه 
شب اسکان لحاظ و به طور متوسط روزانه به ازای هر 
زائر 50 هزار تومان هزینه می شود. وی افزود: کلیه 
کسانی که تمایل به خدمت رســانی دارند می توانند 
درخواست خود را اعالم کنند تا در دو بخش خدمات 
عمومی و تخصصی از آنان استفاده شود. وی افزود: 
مردم می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را 
به دفتر میقات الرضا)ع( واقع در شهیدمطهری 62 
تحویل دهند و شماره تلفن 051۳۳5۷۳506 هم 

پاسخ گوی مردم خواهد بود.
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 ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی: 

شاگردان یحیی به تارتار رسیدند 
فاطمیان/مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال 
کشور عصر امــروز در حالی برگزار می شود که تیم 
فوتبال شهرخودرو در مشهد میزبان نفت مسجد 
سلیمان است.شهرخودرویی ها که در هفته ششم 
لیگ برتر فوتبال کشور مقابل پرسپولیس به یک پیروزی 
شیرین در مشهد دست یافتند، از روحیه خوبی برای این 
دیدار برخوردارند و قصد ندارند به این سادگی ها از 
جام حذفی کنار بروند.مشهدی ها در این فصل از لیگ 
برتر روند رو به رشد سال گذشته خود را حفظ کرده اند 
و زنگ خطر را برای دیگر مدعیان به صدا درآورده اند، 
به طوری که تا پایان هفته ششم با 13 امتیاز در جایگاه 
سوم جدول رده بندی جای گرفتند و تنها یک امتیاز 
با صدر جدول فاصله دارند.تیم فوتبال شهرخودرو 
در حالی به مصاف نفت مسجد سلیمان خواهد رفت 
که پیش از این در هفته  پنجم لیگ برتر برابر این تیم با 
نتیجه یک بر یک متوقف شده است و بدون شک این 
دو تیم با شناخت خوبی از یکدیگر در جام حذفی برابر 
هم به میدان می روند.نفت مسجد سلیمان تاکنون 
در لیگ برتر امسال شکست نخورده و توانسته است 
مدعیانی همچون تراکتور، استقالل و سپاهان را با 
نتیجه تساوی متوقف کند. آن ها نشان داده اند که 
به هیچ تیمی باج نمی دهند و به هیچ وجه دوست 
ندارند اولین شکست امسال آن ها در جام حذفی 
اتفاق بیفتد.هر دو تیم درمرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی فوتبال کشور دو تیم لیگ برتری را حذف 
کردند و به این مرحله رسیدند. شهر خودرو نساجی را 
در قائمشهر حذف کرد و نفت مسجدسلیمان هم گل 
گهر سیرجان را شکست داد.شهرخودرویی ها پس از 
بازی با پرسپولیس استراحت کوتاهی داشتند و دوباره 
با پیگیری تمرینات، اردویــی را در تهران برپا کردند 
و عصر جمعه گذشته مقابل تیم ملی امید به میدان 
رفتند که به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافتند.از 
طرف دیگر هفته گذشته رقیب شهرخودرویی ها درگیر 
حواشی بسیاری بود؛ تا حدی که مهدی تارتار سرمربی 
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان به دلیل مشکالت 
مالی و محقق نشدن وعده های این تیم، از سمت خود 
کناره گیری کرده بود و سرانجام با رایزنی های فراوان 
این مربی دوباره به تیمش بازگشته است. هرچند این 
حواشی شاید کمی آن ها را به لحاظ روحی تضعیف 
کرده باشد اما نباید از انگیزه آن ها برای حفظ روند 
شکست ناپذیری غافل شد.تقابل یحیی گل محمدی 
و مهدی تارتار مربیان پرسپولیسی شهرخودرو و نفت 
مسجد سلیمان هم در این دیدار جذاب خواهد بود و 
حساسیت های این بازی را افزایش می دهد.گفتنی 
است؛ دیدار تیم های فوتبال شهرخودرو و نفت مسجد 
سلیمان از ساعت 16:20 امروز چهارشنبه در ورزشگاه 

امام رضا)ع( مشهد برگزار می شود.
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دغدغه ورزش حاشیه شهر ، فعالیت هیئت های 
مشهد و جذب اعتبار  

مصطفی فاطمیان/اداره ورزش و جوانان مشهد 
حدود سه ماهی است که »محسن پورتقی« کارمند 
اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس سابق 
هیئت گلف را در جایگاه ریاست خود می بیند. او 
این روزها به دنبال فعال کردن هیئت های ورزشی 
شهر است تا شاید ورزش مشهد جان دوباره بگیرد 
و از زیر سایه هیئت های ورزشــی استان بیرون 
بیاید؛ چراکه در این شهر هیئت هایی هستند که 
فقط نام یک هیئت ورزشی در مشهد را یدک می 
 کشند و به نوعی بود و نبودشان فرقی ندارد. وجود

 باشگاه های غیرمجاز در این شهر هم به دغدغه 
دیگر جامعه ورزشی مشهد تبدیل شده است و هر 
روز بر تعداد آن ها افزوده می شود که به نظر می رسد 
رئیس جدید در اندیشه مقابله با آن ها هم برآمده 
است. در همین زمینه با پورتقی، رئیس جدید اداره 
ورزش و جوانان مشهد، به گفت و گو پرداختیم 
 که گزیده صحبت های وی دربــاره سامان دهی

ــی، اختالف نظر با مدیرکل و   هیئت های ورزش
ورزش حاشیه شهر در ادامــه مطلب 

تقدیم می شود.

تغییرات در برخی هیئت ها    
ســعــی کــــرده ام اســتــقــالل 
هیئت های ورزشی را حفظ کنم 
مانند  ها  هیئت  برخی  در  دلیل  همین  به  و 
 تکواندو، اسکواش، اسکیت و جودو  تغییراتی

 داشته ایــم؛ به طــوری که افــرادی را روی کار 
آورده ایم که با اداره ورزش مشهد هماهنگ 
ــی هم  باشند.  البته برخی رشته های ورزش
در مشهد هیئتی نداشته اند که در حال راه 
اندازی آن ها هستیم، هرچند برخی هیئت های 
اسکیت،  و  قایقرانی  گلف،  مانند  ورزشـــی 
ورزشکاران زیادی ندارند اما  قرار است برای 

آن ها هم هیئت مشهد راه اندازی کنیم.

فوتبال هم دستخوش تغییر می شود    
در پــرورش انــدام و فوتبال قصد داریــم تغییراتی 
ایجاد کنیم که در حال رایزنی بــرای رسیدن به 
منتظر  همچنین  هستیم.  نظر  مــد  گزینه های 
استعالم هیئت های وزنه برداری و بوکس هستیم 
تا آن ها را هم در مشهد فعال کنیم. بدون تردید سراغ 
تمام هیئت های ورزشی مشهد می رویم و در صورت 
نیاز شاید آن ها هم دستخوش تغییرات شوند. البته 
در برخی هیئت ها که مشکل سرپرستی در استان 
دارند، هنوز تغییراتی نداشته ایم؛ از طرف دیگر در 
هیئت هایی که دچار تنش با هیئت های استان 

هستند، تغییرات خواهیم داشت.

خط و نشان برای برخی هیئت ها    
متاسفانه برخی هیئت های ورزشی استان همچنان 
ــی در مشهد  مقاومت می کنند که هیئت ورزش
نداشته باشند. البته اختالفی با هیئت های ورزشی 
استان نداریم اما متاسفانه یک سری سوء برنامه 
وجود دارد که آن ها نگران استقالل خود هستند؛ 
در صورتی که هیئت های مشهد می توانند مستقل 
از آن ها کار کنند و فعالیت آن ها هیچ تداخلی با 
هیئت های استان ندارد.متاسفم بــرای برخی 
ــی استان که فکر می کنند با  هیئت های ورزش
فعالیت هیئت های مشهد قدرت آن ها کمتر می 
شــود؛ آن هــا باید بدانند که کارهای مهم تری را 
در سطح کــالن دارند.هیئت هــای ورزشــی که 
در استان مخالف راه انـــدازی هیئت های مشهد 
هستند، مطمئن باشند اگر تعامل نکنند کاری به 
آن ها نداریم و برای ریاست هیئت های مشهد ابالغ 
می زنیم، هرچند ممکن است با هیئت های استان 
دچار کمی چالش هم شویم ولی بدانند هدف ما 
تعامل و کمک است و از موضع مان کوتاه نمی آییم و 
خوشبختانه حمایت های اداره کل ورزش و جوانان 
استان را در استقالل هیئت های ورزشی مشهد 

پشت سر خود داریم.
متاسفانه تعدادی از هیئت های ورزشی استان  
 در گذشته هیئت های ورزشــی مشهد را تحویل 
این  رئیس  بــا  اختالفاتی  حتی  و  گرفتند  نمی 
ــوان مشکالت  هیئت ها هم داشتند که تا حد ت
برخی از این هیئت ها را برطرف کردیم اما هنوز هم 
جای کار دارند.هدفمان این است که هیئت های 
ورزشی مشهد مستقل باشند نه به آن معنا که مقابل 
هیئت های استان بایستند، بلکه به طور مستقل 
برنامه های خود را ارائــه دهند تا از حمایت های 
اداره ورزش و جوانان مشهد نیز بهره مند شوند. 
به همه آن هــا اعــالم کردیم میزبانی رقابت های 
استانی را برعهده بگیرند و قطعا ما هم حمایت خود 
 را از این هیئت ها دریغ نخواهیم کرد.شرایط را به 
گونه ای رقم زده ایم که تمام باشگاه های مشهد برای 
دریافت مجوز نیاز به تاییدیه هیئت های ورزشی 
مشهد داشته باشند و دیگر به تایید هیئت های 
استان نیازی نیست.هیئت های ورزشی مشهد 
اعتبار خوبی نداشته اند و در گذشته فقط ۴-۵ 
هیئت خاص بودجه می گرفتند ولی  در دوره جدید 
عدالت رعایت می شود و در این مدت حدود 200 
میلیون تومان اعتبار برایشان از اداره کل گرفتیم 
و چگونگی تقسیم آن را بین هیئت ها مشخص 
کردیم ولــی به دلیل ایــن که حسابرسی برخی 
هیئت ها مشکالتی دارد هنوز نتوانسته ایم پولی 
به آن ها بدهیم مگر این که هرچه سریع تر ایرادات 
خود را برطرف کنند.مشکل عمده ما در اختصاص 
بودجه به هیئت های ورزشــی بحث شناسه ملی 
است که فرایندی طوالنی است و به زمان زیادی 
برای انجام آن نیاز دارند.متاسفانه فراهم کردن 
فضایی برای استقرار هیئت های ورزشی مشهد 
سخت است و به همین دلیل از هیئت های ورزشی 
استان درخواست کردیم تا فضای خود را به صورت 
مشترک در اختیار هیئت های مشهد قرار بدهند 

که خوشبختانه برخی  با ایــن موضوع موافقت 
کردند.با تغییر شیوه بازرسی از باشگاه ها، بر 
سالمت بازرسی ها تاکید داریم تا شائبه ای به وجود 
نیاید، چراکه قبال چند باشگاه خاص بدون هیچ 
نظارتی فعالیت می کردند و فشار بر سایر باشگاه ها 
بود ولی برای ما اجرای قانون مهم است و فرقی 
نمی کند چه کسی می خواهد باشد. با دقیق تر 
کردن نظارت ها برخی باشگاه هایی که بدون مجوز 
فعالیت می کردند مجبور شدند به دنبال دریافت 

مجوزهای الزم باشند.

ماساژ در پوشش یوگا    
طی سه ماه گذشته 13 باشگاه متخلف را پلمب 
کرده ایم که در نتیجه همه نواقص خود را برطرف 
کرده اند و معتقدیم هر باشگاهی قانون را رعایت 
نکند، باید پلمب شود. نوع تخلفات در سطح این 
باشگاه ها متفاوت است. به طور مثال باشگاهی 
مجوز یوگا داشت و به صورت غیرمجاز ماساژ انجام 
می داد که خوشبختانه برخوردهای الزم با چنین 
باشگاه هایی انجام شده است. اکنون به سمتی 
پیش می رویم که برخی باشگاه ها قبل از هرگونه 
برخوردی به صورت داوطلبانه به دنبال دریافت 
مجوزهای الزم هستند، چراکه در گذشته افراد 
با پارتی بازی به کار خود ادامه می دادند اما االن 

خبری از تعامل با افراد سفارشی نیست.

تخلفات مالی در اداره ورزش مشهد    
یک سری بحث های مالی در اداره ورزش و جوانان 
مشهد وجود داشته که نهادهای نظارتی در حال 
بررسی آن هستند و امید اســت عدالت در این 

موضوع رعایت و تکلیف همه چیز مشخص شود. در 
این میان برخی هیئت های ورزشی هم به دلیل عدم 
شفافیت در بحث مالی خود دچار مشکل شده اند که 
امید به حل آن داریم.مجموعه های شهید رجایی، 
گلشهر، مرحوم جعفریان و سالن نوده در اختیار 
اداره ورزش و جوانان مشهد است که همه این ها 
بر اساس قانون واگذاری اماکن مازاد وارد مزایده 
شده و به بخش خصوصی واگذار می شود و بر همین 
اساس دیگر هیچ امکاناتی نداریم که بخواهیم در 

اختیار ورزشکاران شهر قرار بدهیم.

دغدغه حاشیه شهر    
نمایندگان مشهد در مجلس پیگیر سامان دهی 
ورزش در حاشیه شهر هستند و استانداری هم طرح 
ملی برای این منطقه از شهر دارد و از طرف دیگر، 
اداره کل هم پیگیری هایی کرده است که ۵0 زمین 
چمن در نقاط محروم استان و حاشیه شهر مشهد 
به بهره برداری برسد. همچنین قرار است درآمد 
حاصل از اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در 
حاشیه شهر سرمایه گذاری شود و اتفاق خوب دیگر 
قرارداد سپاه استان است که ماموریت ویژه ای در 
حاشیه شهر دارند و برنامه های مختلفی را مانند 
برگزاری رقابت های مختلف در این مناطق، اجرا 
می کنند.به هر حال فعال توجه ها به سمت حاشیه 
شهر بسیار زیاد است اما هنوز عملیاتی نشده است 
ــاءا... در سریع ترین زمان ممکن اجرایی  و ان ش
شود. بحث راه اندازی پنج زمین چمن مصنوعی 
جدی است و احتماال تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد و همچنین به دنبال ایجاد خانه های ورزش 

روستایی در این مناطق هستیم. 

در گفت وگو با رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد مطرح شد 
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انتقال بیش از 6000 نفر از زائران 
افغانستانی از مرز دوغارون به مشهد 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تایباد 
گفت: ۶ هــزار و ۶۱۰ نفــر از زائران افعانســتانی 
از مرز دوغارون به ســمت مشــهد مقدس جا به جا 
شــده اند.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ، 
علی اصغر کرباسی رئیس اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تایباد گفت: این تعداد زائران اربعین 
از ۱4 تــا 22 مهر مــاه جا به جا شــده انــد.او ادامه 
داد: این زائران در قالب ۱4۷ دستگاه اتوبوس به 
مشهد مقدس منتقل شــده اند.وی گفت: با توجه 
به میزان ورود زائران کشور افغانستان روزانه بیش 
از 2۰ دستگاه اتوبوس در مرز دوغارون مستقرند.

کرباسی افزود: در صورت ورود تعداد باالی زائران 
کشور افغانستان به مرز دوغارون از ناوگان حمل و 
نقل عمومی شهرستان های تربت جام ، نیشابور و 
خواف کمک گرفته می شــود.او ادامه داد: امسال 
پیش بینی می شــود ۱5 هزار نفر زائر افغانستانی 
با ناوگان حمل و نقــل عمومی از مــرز دوغارون به 
سمت مشهد مقدس جابه جا شوند.وی  با بیان این 
که اکنون ۱۰ نفر از نیرو های اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای تایباد در مرز دوغارون در حال ارائه 
خدمات هستند، گفت: پارسال بیش از 2۱ هزار و 
۹۰۰ نفر زائر افغانستانی با 5۱4 اتوبوس به مشهد 

منتقل شدند.

 دستگیری صیادان متخلف
 در فریمان

 اصغری/ یک گروه شکارچی که برای صید پرندگان 

وحشی به منطقه چهارتکاب فریمان آمده بودند با 
هوشیاری ماموران حفاظت محیط زیست فریمان 
دســتگیر شــدند. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان فریمان در این باره به خراسان 
گفت:روزگذشته صدای شلیک تیر، توجه مأموران 
یگان حفاظت این اداره را که در حال گشت و کنترل 
در منطقه رودخانه چکاب بودند به خود جلب کرد. 
جواد ستوده افزود:پس از پایش و ردیابی مشخص 
شــد یک گروه شــکارچی که برای صیــد پرندگان 
وحشی به این منطقه عزیمت کرده اند، با دو قبضه 
اســلحه شــکاری دولول ســاخت فرانســه، 5۰ تیر 
فشنگ ســاچمه زنی اصلی و دست ساز و نیز تعداد 
دو تیر فشنگ چهارپاره دست ساز غیرمجاز در مسیر 
رودخانه اقدام به شــکار و صید پرندگان وحشی از 
جمله باقرقره شکم سیاه کرده بودند.وی گفت:پس 
از دستگیری متخلفان، الشه دوازده قطعه باقرقره 
و ادوات فوق کشــف و ضبط شد که بهای یک قطعه 
باقرقره یک میلیون ریال و ضرر و زیان وارد شده به 
محیط زیست مبلغ دوازده میلیون ریال  است. وی 
گفت: متخلفان پس از تکمیل پرونده به استناد ماده 
۱۱ قانون شــکارو صید و نیز بند الف ماده ۶قانون 
مجازت اســلحه و مهمات برای سیر مراحل قانونی 
به دادســرای عمومی و انقــاب فریمــان معرفی و 

راهی زندان شدند.

فرماندار تربت جام : 

 دشمن به دنبال نفوذ 
و اختالف افکنی است 

حقدادی -فرماندار شهرستان تربت جام  در شورای 

اداری گفــت :دســتگیری روح ا... زم یــک حرکت 
بســیار مهــم سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی بودکه 
اتفــاق افتــاد وی تــاش مــی کــرد در فضا،فکــر و 
رفتارمردم انحراف ایجاد کند.حمیدی با اشاره به 
تحوالت منطقه ای گفت : دشــمن بعد از شکســت 
جنــگ اقتصــادی در آســتانه انتخابــات بــه دنبال 
نفوذ،اختــاف افکنی ،تضعیف اعتقــادات دینی و 
به هم ریختن وضعیت کشــور اســت و این یک زنگ 
خطر است.وی بیان کرد : آمریکابا خروج یک طرفه 
از برجام شــرایط پیچیده اقتصــادی ظالمانه ای بر 
کشــور تحمیــل کردکــه در دوران جنــگ  تحمیلی 
نداشتیم و دشمن تمام توان خود را گذاشته تا ایران 
در تجارت و صــادرات نفت موفق نشــودو نظام را با 

مشکل مواجه کند.

اختالل درسیستم نوبت دهی اینترنتی 
درمانگاه نبی اکرم )ص( تربت جام 

حقدادی-معاون درمان دانشکده علوم  پزشکی تربت 

جام باعذرخواهی از مراجعان بابت اختال  و نقص 
درسیستم نوبت دهی اینترنتی درمانگاه نبی اکرم 
)ص(گفت :دیروز  شــاهد ازدحام تعــداد زیادی از 
مراجعان با شماره های مشــترک در درمانگاه نبی 
اکرم )ص( بودیم که سرویس دهی و خدمات رسانی 

را دچار اختال کرده بود .
دکتر هومن محمدزاده افزود :با پیگیری و بررسی 
انجام شده مشخص شد  شــرکتی که سامانه نوبت 
دهی را پشتیبانی می کند دچار اختال شده است. 

اعزام پزشک متخصص واختصاص 100 میلیون به بیمارستان درگز پس از گزارش خراسان

روح تازه درکالبد بیمارستان درگز
گزارش 

مقصودی

پس از انتشــار گزارشــی با تیتر قصــه پر غصه 
بیمارستان درگز که در آن به مشکاتی نظیر 
کمبود پزشک متخصص ، تجهیزات فرسوده 
پزشکی ، نیاز به تعمیر دستگاه های دیالیز و... 
پرداخته شده بود ،معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــکی خراســان رضوی به درگــز رفت ودر 
بازدید از این بیمارستان و درنشست با رئیس 
شــبکه بهداشــت و  درمــان درگز مقررشــد 
مبلــغ صــد میلیــون تومــان بــرای اورژانــس 
درگــز اختصــاص یابــد و تجهیــز پانســیون 
پزشــکان و اختصاص یــک دســتگاه دیالیز از 
دیگــر تصمیمــات این جلســه بــود همچنین 
دربــاره تخصص های مــورد نیاز بیمارســتان 
نیز مقررشــد پزشــکان روان شناســی، قلب، 
داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی و چشم 
پزشکی برای درگز پیش بینی و اعزام شوند.به 
گزارش  خراسان رضوی، دکتر بدیعی  ،معاون 

درمان دانشگاه علوم پزشکی استان درسفر  به 
درگز وبازدید از بیمارستان امام خمینی )ره( 
درگز با اشــاره به پیشــرفت های حاصل شده 
در زمینــه خدمات درمانی بیمارســتان درگز 
گفت: درگز جای مهمی است و سعی خواهیم 
کرد خدمــات خوبــی به مــردم ارائــه دهیم تا 
مســئولین و پزشــکان و مردم منطقه رضایت 
داشــته باشــند چراکه تنها امید مــردم  درگز 
همین بیمارســتان اســت و بایــد کاری کنیم 

.دکتر بدیعی افزود: به رغم تاش های  انجام 
شده به دلیل شــرایط موجود در کشور بیشتر 
ازاین نمی شود کاری کرد . وی پس از بازدید 
از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی 
) ره( درگــز مبلــغ صــد میلیــون تومــان برای 
بهبود وضعیت اورژانس درگز اختصاص داد 
و افزود: مقررشد هزینه اسناد معوقه پرداخت 
و کمک های مورد نیاز برای پانسیون پزشکان 
انجام شــود . عــاوه براین یک ســری اســناد 

وســایل خدماتی نیز برای بیمارســتان مورد 
نیاز است که مساعدت خواهد شد. حاتمیان 
نماینده درگــز در مجلس نیز با اشــاره به پاره 
ای از مشــکات موجود درزمینه بهداشــت و 
درمان دردرگز از تــاش های مدیریت جدید 
شــبکه بهداشــت و درمان که در مــدت زمان 
کمتری، بسیاری از مشــکات مربوط را حل 
کردند قدردانی کرد. ســلیمی ، رئیس شبکه 
بهداشــت و  درمان درگز نیز در پاســخ به این 
ســوال که چــه تصمیمی بــا حضــور معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اتخاذ 
شــده اســت، افزود: درنشســتی که با وی در 
بیمارستان داشــتیم مقررشــد مبلغ یک صد 
میلیون تومان برای اورژانس درگز اختصاص 
یابد و تجهیز پانسیون پزشکان و اختصاص یک 
دســتگاه دیالیز از دیگر تصمیمات این جلسه 
بود. وی افــزود: دربــاره تخصص هــای مورد 
نیاز بیمارســتان نیز مقررشده است  پزشکان 
روان شناسی، قلب، داخلی، بیهوشی، گوش 
و حلق و بینی و چشم پزشک برای درگز پیش 

بینی و اعزام شوند.

از میان خبرها 
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5000 هکتار از اراضی شهرستان 
رشتخوار زیر کشت گندم رفت 

شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد   خاکشــور- مدیر 

رشــتخوار  گفــت : کار کشــت گنــدم در ســطح 5 
هــزار هکتــار از اراضی شهرســتان رشــتخوار آغاز 
شــد.حمید رضایی به خبرنگار ما گفت بــا توجه به 
اهمیت کشت گندم در توسعه و امنیت غذایی مردم، 
امســال با تغییر ارقام و کشــت مکانیزه کار کشــت 
گندم در شهرستان رشتخوار با جدیت بیشتری در 
حال انجام اســت.وی گفت میزان گنــدم تحویلی 
کشــاورزان به ســیلوها و کارخانجات آرد در ســال 
زراعی گذشته در این شهرستان حدود ۱۸ هزار و 
5۱۰ تن بود. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد از کشت 
گندم شهرستان رشتخوار به صورت کاما مکانیزه 
اســت و همچنین با هــدف طرح اقتصــاد مقاومتی 
میزان دو هــزار هکتــار تســطیح لیــزری در مزارع 
کشاورزان انجام شده که هدف از اجرای این طرح 
خود کفایی در تولید و امنیت غذایی است.رضایی 
در ادامــه دربــاره نحوه خریــد تضمینــی محصول 
تولیدی کشاورزان گندم کار این شهرستان گفت: 
خرید تضمینی محصول برای حمایت از کشاورزان 
توســط اداره تعــاون روســتایی و ســیلوهای تربت 
حیدریه، گناباد و رشتخوار با نرخ تضمینی و مصوب 
انجام خواهد شد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
رشــتخوار همچنین از توزیع ۷۰۰ تــن بذر اصاح 
شــده و 45۰۰ تن از انواع کودهای شیمیایی بین 

کشاورزان این شهرستان خبر داد.

تصادف 3 خودرو در محور نیشابور 
-کاشمر یک کشته به جا گذاشت 

شجاعی مهر/مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیشابور 

گفت: بر اثر تصادف ســه دستگاه خودروی سواری 
یک نفر کشــته شد.سید مهدی حســینی افزود:با 
اعام خبر تصادف شدید ســه خودرو در کیلومتر۶ 
جاده کاشمر، آتش نشانان  در محل حاضر شدند و 
ضمن قطع بست های باتری هر سه خودرو  و قطع 
جریان گاز منبع خودروی پراید، ایمن سازی محل 
نیز انجام شــد.فرمانده پلیس راه نیشــابور  در این 
باره گفت: در این حادثه خودروی ســواری پراید با 
دو خودروی سواری ســمند تصادف  کرد که منجر 
به کشته شدن راننده خودروی پراید شد. سرهنگ 
علی شــریفی افزود: علــت حادثه انحــراف به چپ 
خودروی پرایــد و برخورد بــا دو خودروی ســواری 

سمند بوده است.

در پی انتشــار خبــری بــا تیتر»ادعــای عموی 
دانش آموز غرق شده در اســتخر تایباد درباره 
نبود نجات غریق در زمان حادثه« در صفحه ۷ 
روزنامه خراسان رضوی در مورخ ۹۸.۷.2۰ ، 
آموزش وپرورش خراسان رضوی  توضیحاتی 
به شــرح ذیل ارائه کرد که ابتدا توضیحات این 
اداره کل وسپس پاسخ روزنامه خراسان رضوی 
را مطالعــه مــی فرماییــد.در جوابیــه آمــوزش 
وپرورش خراســان رضوی آمده اســت ،حضور 
دانش آموز در برنامه اردویی بر مبنای رضایت 
سرپرست وی بوده است و رضایت نامه مکتوب 
نیز هم اکنون موجود است، ضمن ابراز تاسف 

از حادثه پیش آمده باید گفت: سانحه رخ داده 
کاما تصادفی و اتفاقی ناخواســته بوده است 
و ادعــای مطرح شــده از ســوی عمــوی دانش 
آمــوز مرحوم در خصــوص کوتاهی مســئوالن 
و مدیر مدرســه نادرست اســت ،ضمن این که 
برگــزاری برنامه فــوق الذکر با انجــام مراحل 
قانونی و براساس مصوبه شورای مدرسه بوده 
اســت . درادامــه جوابیه آمــده اســت ، رئیس 
آموزش و پرورش شهرســتان نیز به نمایندگی 
از مســئوالن اســتانی از لحظه اطــاع از وقوع 
حادثه در کنار خانواده دانش آموز حضور داشته 
و در چهارچوب قانون و اختیارات قانونی خود 

پیگیر مســئله بوده اســت و بنابر وظیفه ذاتی و 
اخاقی خود در کلیه مراسم تشییع، تدفین و 
ترحیم دانش آموز حضور به هم رسانیده است. 
به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان هیچ 
گونه تماسی از ســوی آن روزنامه محترم برای 
درخواست پاســخ گویی درباره این موضوع با 
وی برقرار نشده است، ضمن این که سخنگوی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان از اولیــن 
لحظات پاســخ گوی رســانه ها و افکار عمومی 
بوده است.  اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی ضمن عرض تسلیت و ابراز تاسف مجدد 
به دلیل وقوع این حادثه تلخ، بدین وسیله اعام 

می کند تا احقاق کامل حقوق خانواده دانش 
آموز متوفی در کنار آن ها خواهد بود. در ضمن 
در صورت اثبات وقوع هرگونــه تخلف یا قصور 

مطابق ضوابط با آن برخورد خواهد شد.
 خراســان رضــوی: خبرنــگار روزنامــه طــی 
چندین نوبت در تاریخ ۱۷ مهربه مدیر آموزش 
و پرورش شهرســتان زنگ می زند که پاسخی 
دریافــت نمی کنــد ضمنا توضیحات مســئول 
روابــط عمومــی آمــوزش وپــرورش خراســان 
رضــوی در خبــر تکمیلــی انتشــار یافتــه در 
تاریخ  ۱۸ مهرماه امســال دربــاره حادثه غرق 

شدن دانش آموز تایبادی درج  شده است.

جوابیه آموزش و پرورش استان در باره ادعای عموی دانش آموز غرق شده در استخر تایباد و پاسخ خراسان 

50 کتاب دانشجویی برای نابینایان نیشابوری گویا شده است 
شجاعی مهر- رئیس اداره کتابخانه های عمومی 

نیشــابور گفت: برای بهره مندی دانشــجویان 
نابینای نیشــابوری 5۰ جلد کتاب دانشجویی 
برای آنان توســط کتابداران گویا شــده است. 
محمدرضا مقدم پاشــا افزود: هم اکنون ۳۰۰ 
نفر نابینــا عضــو کتابخانــه نابینایان نیشــابور 
هستند و ۱۰5۰ جلد کتاب به خط بریل و بیش 
از ۱۰ هزار منبع گویا برای نابینایان تهیه شده 
اســت.وی بیان کرد: برای اســتفاده نابینایان 

از اینترنــت 5۰۰ میلیــون ریــال صــرف خرید 
برجسته نگار اینترنت، رایانه و ملزومات آن شده 
است.وی با اشاره به این که هم اکنون ۶۰ متر 
کتابخانه زیر بنای کتابخانه نابینایان نیشــابور 
است، گفت: با این که 2۰۰ میلیون ریال هزینه 
به سازی این فضا شده است، همچنان با مشکل 
کمبود فضا برای روشــن دالن رو به رو هستیم 
که امیدواریم بــا راه انــدازی کتابخانه مرکزی 

نیشابور این مشکل بر طرف شود.

رشد صنعت سبزوار 3 برابر شد
 طی ۶ ماه نخســت امســال ۱۳4 میلیــارد ریال 
ســرمایه گــذاری بخــش صنعت ســبزوار بــه ثمر 
نشست که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته سه برابر رشد داشته اســت.  رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت گفت: طی ۶ ماهه نخست 
امسال، هفت فقره پروانه بهره برداری با سرمایه 
گذاری ۱۳4 میلیارد ریال و اشــتغال ۶۸ نفر در 
این شهرستان صادر شــد. امیدبخش افزود: این 
در حالی اســت که در۶ ماهه ســال گذشته شش 
فقره پروانه بهره بــرداری با ســرمایه گذاری 44 
میلیارد ریال در سبزوار صادر شده بود. وی اضافه 
کرد: مرحله نخســت واحد تولیدی الیاف پارت، 
واحدهای تولیدی پاستیک، فوم، دستگاه های 
صنایــع غذایــی، لــوازم خانگــی، طــرح توســعه 
داروســازی طاها و واحد اسقاط موتورسیکلت از 
واحدهای بهره برداری شده سبزوار طی امسال 
بوده اســت. وی افــز ود: امســال 5۹ فقــره جواز 
تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری هزار و ۳2۶ 
میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال هزار و 2۰ نفر 

نیز در این شهرستان صادر شده است. 

3میلیون و 600 هزار مترمکعب 
آب در سبزوار صرفه جویی شد

ســه میلیون و ۶۰۰ هــزار متر مکعــب آب طی 
۶ مــاه نخســت امســال بــا انســداد چاه هــای 
غیرمجازوهوشمندسازی چاه های کشاورزی 
در دشت های شهرستان سبزوار صرفه جویی 
شــد. مدیــر امــور آب ناحیــه ســبزوار گفــت: 
چاه هــای  آب  برداشــت  هوشمندســازی 
کشاورزی و انسداد ۱25 حلقه چاه غیرمجاز 
آب این ناحیه ســبب صرفه جویی ایــن میزان 
آب شــده اســت. محمد ثابتی افزود: بــا توجه 
به برداشــت های بــی رویه آب طی ســال های 
گذشته یکی از راه های حفظ منابع آب های زیر 
زمینی مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت 

چاه های غیر مجاز است. 



بریده کتاب

یک وقت هایــی نمی شــود کبوتر را اهلــی کرد. 
حتی گاهی زور آدم به اهلی کردن یک گربه هم 
نمی رسد. در این وقت ها باید دنبال کار ساده تر 
رفت. مثاًل همیشــه دســت خود آدم نیست که 
شاد باشد. این طور وقت ها به راحتی می توانی 
ناراحت باشــی. دو تا آهنگ غمگیــن که گوش 
کنی، تا بیست وچهار ســاعت غم ناشناخته ای 
داری. شادی اهلی نمی شود، ولی غم زود اهلی 
می شود. وقتی نمی توانی یک موجود جاندار را 
اهلی کنی، بهتر است برای این که دلت نشکند، 
بروی و مثاًل یک ُگل را اهلی کنی. مثاًل یک ُگل 
ســرخ در ســیاره ای دور را. یا حتی می شود کار 
ســاده تری انجام داد و مثاًل یک کتــاب را اهلی 

کرد. ممکن اســت یــک دختر، یک 
گربــه، یک کبوتر، یــا حتی یک گل 
برایت ناز کند، ولی یک کتاب هرگز 

برایت ناز نمی کند.
پراگ در تبعید  

نوشته: هادی خورشاهیان  

دیالوگ ماندگار
مــن می دونــم کــه خودکشــی از گناهــان 
کبیره ا ســت، اما اینم گناه بزرگیه که انســان 

خوشبخت نباشه...
طعم گیالس  

کارگردان: عباس کیارستمی  

ضرب المثل خارجی

چینی: اگــر از تــالش دســت بــرداری، از 
زیستن هم دست برداشته ای.

ایتالیایــی: عاقــل عفــو می کنــد و احمق 
فراموش می کند.

 هلندی: کودک بمان تا بچه هایت همیشه 
دوستت داشته باشند.

 فرانســوی: مرد شکســت خــورده طالب 
جنگ بیشتر است.

  مجارستانی: مانند یک دشمن چانه بزن و 
مانند یک دوست قیمتش را بپرداز.

دیکشنری

Look like (someone or 
something) 

 To physically resemble someone 
or something

شبیه چیزی یا کسی بودن
مثال:

 You look like my cousin Fred.
تو شبیه پسر عموم فرد هستی.

This potato looks like a heart.
این سیب زمینی شکل قلبه.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 72 سوره آل عمران می خوانیم:

ذی ُأنزَل  ْن َأْهِل اْلِکَتاب آِمُنوا بالَّ اِئَفٌة مِّ َوَقاَلت طَّ
َهاِر َواْکُفــُروا آِخَرُه  ذیَن آَمُنــوا َوْجــَه النَّ َعَلی الَّ

ُهْم َیْرِجُعوَن َلَعلَّ
گروهی از اهل کتــاب به همدیگر پیشــنهاد 
کردند: »اول روز وانمود کنید به دین و قرآنی 
که بر مسلمانان فرســتاده شده است، ایمان 
آورده اید و آخــر روز از ایمان خــود برگردید! 

شاید آن ها هم از دین اسالم برگردند.«
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

 دشــمنان بــرای انحــراف مســلمانان، 
برنامه ریزی می کنند.

   چه بســا گروهی با نام اســالم، در صفوف 
مسلمانان نفوذ کنند و از پشت خنجر بزنند، 

لذا باید هوشیار بود.
   مسلمان نباید ساده اندیش و زودباور باشد 

و به هر اظهار ایمانی، اعتماد کند.
   خداونــد در مراحل حســاس، از اســرار و 

توطئه های دشمنان پرده برمی دارد.
   بایــد در مرحله ای از ایمان قــرار بگیریم که 
بازگشت برخی مسلمانان از دین، مایه  تزلزل 

ما نگردد.
   یکی از سیاست های دشمن، ایجاد ارتباط 
و ســپس قطع آن، به منظور ایجــاد تزلزل در 

جامعه است.

ضرب المثل فارسی

 در عفو لذتی است که 
در انتقام نیست

وقتی می خواهند کسی را سفارش به بخشش 
و گذشــت به هنــگام قــدرت و توانایــی کنند، 
می گوینــد »در عفو لذتی اســت کــه در انتقام 
نیست.« این سخن ارزشــمند اشاره به توصیه 
امیرمومنان، علی)ع( درباره بخشش و گذشت 

و چشم پوشی از خطای خطاکار است.

در محضر بزرگان

تواضع عمیق قلبی
میــرزا ابوالقاســم جــاودان نقــل مــی کند: 
»یادم هست یک شــب آقاشیخ مرتضی زاهد 
می خواســتند به جایــی بروند. مــن چراغی 
برداشــتم تا همراهشــان بــروم ... از جلوی 
جمعیتــی گذشــتیم، همه بــه احترام شــیخ 
مودبانه ایســتادند و ســالم کردند و آشیخ به 
دقت جواب همه شان را داد. جلوتر که رفتیم 
متوجه شــدم ایشــان با حالتــی از اضطراب 
در حال دعــا کردن اســت. چشــمانش پر از 
اشــک بود، می گفــت: خدایا خــودت لطف 
کن، کاری کن این مردم بیخودی درباره من 
خیال نکنند برتری و امتیازی بر آن ها دارم.«
زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی زاهد  

حکایت

       یکی از امیــران درگاه شــاهرخ تیموری 
بســیار بخشــنده و بنده نــواز بود. بــه همین 
ســبب به مردم تهیدست زر و ســیم می داد و 
در عوض از آن ها می خواست که پس از مردن 
شاهرخ آن را بپردازند! گروهی از بدخواهان 
نزد شاهرخ رفتند و او را از ماجرا آگاه و پادشاه 
را نســبت به آن امیر بدبین کردنــد تا این که 
روزی از شــدت خشــم به امیر گفت: چگونه 
است که روزگار تو به وجود من می چرخد و تو 
خواهان مرگ من هستی! امیر گفت: پادشاه 
چگونه به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ گفت: 
از آن جا که قرض بسیار به مردم می دهی و آن 
ها را به مرگ من وعده می دهی! امیر گفت: 
آری همین طور است که شــنیده ای، اما من 
برای این به مردم قرض می دهم که پیوسته 
قرض دار تو و خواســتار دوام عمر تو باشند تا 
به این سبب از دادن قرض خود رهایی یابند.
گنجینة اللطایف  

معرفی کتاب

کافور پوش
کتاب »کافور پوش«، توسط »عالیه عطایی« نویسنده افغانستانی نوشته 
شده اســت و داســتان زندگی مرد جوانی اســت که به دنبال خواهر 
دوقلوی خود می گردد. نویسنده، بخشی از تجربیات شخصی خود را 
در قالب داستان به شیوه ای خالقانه و کاماًل تخیلی روایت می کند و 
توصیفات به شدت روشن و شفاف است اما خواننده تا اواسط فصل دوم 
متوجه این حقیقت نمی شود که درواقع هیچ خواهر دوقلویی در کار 
نیست؛ او مرده است و در حقیقت مخاطب درگیر اختالالت شخصیتی 
یک جوان است که در اثر مهاجرت، چشمگیرتر شده است. نویسنده 
تالش می کند با ذهن مخاطب بازی کند و نشــان دهد که پشت یک 
داستان به ظاهر ساده می تواند چه معماها و ماجراهایی نهفته باشد. 
این کتاب خواندنی را که انتشارات ققنوس منتشر کرده، می توان در 

زمره کتاب های فلسفی-روان شناختی دسته بندی کرد.

علم به زبان ساده

چرا خمیازه می کشیم؟
خمیازه کشیدن یک واکنش طبیعی بدن است 
که در ظاهر طبیعی و ساده به نظر می رسد. این 
در حالی اســت که این واکنش پیچیده تر از آن 
چیزی اســت که بیشــتر افراد تصــور می کنند. 
دکتر »اندرو گالوپ« یکی از محققانی است که 
روی خمیازه مطالعه داشــته و بیان می کند که 
خمیازه از گرم شدن بیش از حد مغز جلوگیری 
می کند. کشــیده شــدن فک ها مانند کشیدن 
دیگــر اعضــای بــدن، گــردش خــون را در آن 

منطقه افزایش می دهد. گردش خون مســئله  
بســیار مهمی در تنظیم جریــان و دمای خونی 
اســت که به مغــز وارد می شــود و ایــن دو مورد 
وظیفــه ای اصلــی در تنظیــم دمای کلــی بدن 
را بر عهــده دارنــد. دکتــر گالــوپ می گوید که 
خمیازه کشــیدن موجب کاهــش دمای خونی 
می شود که به ســمت مغز در حرکت است و این 
خون خنک تر از گرم شــدن بیــش از اندازه مغز 

جلوگیری می کند.
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17 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4252

16  اکتبر 1844 | زادروز فریدریش نیچه ،دانش پژوه و فیلسوف آلمانی 24 مهر | روز ملی پارا المپیک 
پاراالمپیک یک رویداد ورزشی است که برای ورزشکاران با معلولیت های جسمی و ذهنی 
برگزار می شود. پیشینه پارا المپیک به مراسم افتتاحیه المپیک ۱۹۴۸ لندن بازمی گردد که 

در آن مسابقاتی برای سربازان بریتانیایی فلج شده  طی جنگ جهانی دوم برگزار شد.

نیچه، فیلسوف، شاعر، جامعه شناس و آهنگ ساز کالسیک بزرگ آلمانی بود که آثارش تأثیری 
عمیق بر فلسفه غرب و تاریخ اندیشه مدرن به جا گذاشت. او یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان 

نوین محسوب می شود.

آشناترین غریب 
رفع نیازها و ناگواری ها

امام رضا)ع( فرمودند: »برای رفع حاجات و شــاد ســاختن و دور کــردن ناگواری  های 
مومنان، حرص بورزید؛ زیرا که پس از )ادای( واجبات، هیچ کاری نزد خدای بزرگ، برتر 
از خرسند کردن مؤمن نیست.«   بحاراالنوار

حجت االسالم شیخی در شرح این حدیث می گوید: »هرچند شادی و نشاط، نشانه ای از 
یک اجتماع سالم و سرحال است، لکن اگر در کالم حضرت دقت شود، تالش برای رفع 
نیازهای مردم، اول بیان شده است. به عبارتی باید گفت رفع مشکالت باید ابزار و وسیله 
شادی مداوم مردم قرار گیرد نه مسّکن های موقت که گاهی از طریق رسانه ها به جامعه 
تزریق می شود. درحقیقت باید همه دست به دست هم دهند تا در هر سطحی از جامعه، با 
رفع ناگواری ها، شادی به قلب زندگی ها راه پیدا کند.«    
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حکمت روز

خدمت به خلق، خدمت به خود است
دست من سیب را از درخت می چیند و قاچ زده، 
در دهان می گذارد؛ یعنی به عضو دیگر می دهد، 

اما خود انرژی یافته و تقویت می شود.
 انســان هــا نیــز اعضــای یکدیگرند؛ پــس هرکه 

می خواهد قوت و قدرت پیدا کند باید خادم خوبی 
برای دیگران باشد.

سلوک باران   

  حجت االسالم رنجبر

ن  ـِ ارگ رایـ
  در میان آثار متعدد، کهن و با ارزش استان کرمان، »ارگ راِین« در شهر کویری راِین اهمیت بسیاری دارد و 
با شکوه و صالبت خاصی در میان کویر قد علم کرده است. گفته می شود ارگ تاریخی راین با بیش از 22 هزار 
مترمربع مساحت و 44 هزار مترمربع حریم بنا، دومین سازه بزرگ خشتی جهان بعد از ارگ بم محسوب می 
شود. این ارگ تا 150 سال پیش، محل سکونت افراد بوده است. سازه ای تماشایی که در جنوب غربی شهر 
امروزی راین و بر باالی تپه ای در دامنه کوه هزار واقع شده و از شهر و مردمان آن نگهبانی می کند و قدمت 

آن به پیش از اسالم و دوران ساسانیان باز می گردد.

تحقق آرزو، بعد از مرگ
ایندیپندنت |  یک کهنه ســرباز نیروی دفاعی 

ایرلند ترتیبی داد که در مراسم تشییع جنازه 
اش دیگران را شــاد کنــد. او از قبل صدایش 
را ضبط کرده بــود و به عنــوان آخرین آرزوی 
قبل از مرگش به دخترش سپرده بود تا آن را 
پخش کند. بدین ترتیب هنگامی که داشتند 
تابوتش را داخــل قبر می گذاشــتند، لطیفه 
پیرمرد همــه را به خنــده انداخــت.   آندره آ، 
 دختر ایــن مرد در توئیتر نوشــت »پــدرم مرد 
فوق العاده ای بود و دلش می خواســت ما را 
وقتی او را از دســت دادیم و عمیقا غمگینیم، 

شاد کند.«

جاذبه مرگبار
آدیتی ســنترال | دولت اوکرایــن تصمیم گرفته از 

محل حادثــه چرنوبیل که وقایعــش را در مینی 
ســریال چرنوبیل دیدیم، به عنــوان یک جاذبه 
گردشگری استفاده کند و ابتدای این ماه اعالم 
کرده که به زودی امکان بازدید از اتاق کنترل این 
نیروگاه برای گردشگران فراهم خواهد شد. اتاق 
کنترل راکتور شــماره ۴ چرنوبیل، جایی است 
که مهندسان نیروگاه در ســال ۱۹۸6 با انجام 
یک آزمایش نادرست، باعث انفجار یک راکتور 
هسته ای شــدند. این فاجعه باعث کشته شدن 
ده ها نفر شد و منطقه را پر از زباله های رادیواکتیو 
کرد که هنوز هم بسیار خطرناک هستند. باورش 
سخت است اما با این حال، افراد فراوانی هستند 
که حاضرنــد پول زیــادی بدهند تــا این منطقه 

خطرناک رادیواکتیوی را از نزدیک ببینند.

فناوری در خدمت خانواده
گودنیــوز |  یک پســر نوجــوان بــرای مراقبت از 

مادربزرگش که آلزایمر گرفته، یک اپلیکیشن 
موبایــل طراحــی کــرده که بــرای همــه قابل 
اســتفاده اســت. وقتی لوگان و خانــواده اش 
فهمیدند که مادربزرگ آلزایمر گرفته، تصمیم 
گرفتند در خانه از او نگهداری و مراقبت کنند. 
به مرور زمان و با وخیم تر شدن حال مادربزرگ 
لوگان، به تعداد اعضای خانواده که به ترتیب 
از مادربزرگ مراقبت می کردند اضافه شــد و 
هماهنگی کارها، مانند زمان قرص و داروها، 
وقت دکتر و... بین اعضای خانواده دشــوارتر 
شــد. لوگان هم از طریــق اینترنــت  برنامه ای 
برای هماهنگی میان کسانی که از مادربزرگ 
مراقبت می کردند ســاخت. خاله لوگان می 

گوید »این برنامه مثل هدیه خدا بود.«

زنگ تفریح

»ایون اون« نام یک گروه کیک و شیرینی پزی است که کیک ها را به شکل انواع کاکتوس و ساکولنت 
تزیین می کنند. نظرتان درباره گاز زدن یک کاکتوس خوشمزه چیست؟

Design swan  

مهارت یک دقیقه ای

چند نکته که هنگام خرید ساعت هوشمند باید به آن توجه کنید

       تــا مطمئــن نشــدید ســاعت هوشــمند 
مد نظر شــما با گوشی هوشــمندتان سازگاری 
دارد، اقدام به خرید آن نکنید. بــه عنوان مثال 
ساعت های هوشــمند اپل، فقط با گوشی های 
آیفــون کار می کنند. اما ســاعت های مبتنی بر 
پلتفــرم گــوگل ِور و سامســونگ تایزن بــا هر دو 
سیســتم عامــل اندرویــد و iOS کار می کننــد. 
گرچه امکانات آن ها در سیســتم عامل اندروید 

بیشتر خواهد بود.
   اگر به موضوعات سالمتی اهمیت می دهید 
یا به شکل مداوم ورزش می کنید، حتما ساعت 
هوشمندی انتخاب کنید که به سنسور ضربان 

قلب و GPS  مجهز شده باشد.
   حواس تــان بــه طــول عمــر باتــری و میــزان 
شــارژدهی آن باشــد. ســاعت های هوشــمند 
هیبریدی که شباهت زیادی به ساعت های مچی 
آنالوگ دارند با این که به نمایشگر لمسی مجهز 

نیستند، باتری قوی تری دارند.
   هنگام خرید ساعت هوشمند حتما بررسی 
کنیــد بنــد آن بــه راحتــی بســته شــود و قفل 
ســاعت نیز عجیب و غریب نباشــد. همچنین 
حواس تان باشــد که در صورت بــروز هرگونه 
مشــکلی، بتوانید به راحتی بند آن را در بازار 

پیدا کنید.

۴ گوشه ایران

کاپیتان خاص
ســانی اســکایز |  اعضــای تیــم فوتبــال نوجوانان 

ایلینویــز، طرفــدار هفت ســاله شــان را که فلج 
مغزی اســت برای یک روز، کاپیتــان افتخاری 
خود کردنــد. مادر برایســون جنکینز می گوید 
»با این که پســرم نمی تواند صحبت کند اما می 
دانم که فوتبال را خیلی دوست دارد. او با پدرش 
به تماشای فوتبال می نشیند و وقتی فوتبال از 
تلویزیون پخش می شود، هیجان زده است. یک 
نفر به او یک توپ فوتبال هدیه داده است و او تمام 
مدت این توپ را با خودش دارد و این طرف و آن 
طرف می برد.« بریتنــی جنکینز همچنین می 
افزاید »آن روز من از شوق گریه می کردم. هیچ 
وقت فکر نمی کردم برایسون را در زمین فوتبال 
ببینم. بچه ها با او خیلی مهربان و گرم و صمیمی 

برخورد کردند و این خیلی زیبا بود.«

خاطرات سرخ

یک انتظار ابــدی
وصیت کــرده بود جایــی دفنش کنیــم که به 
انــدازه یک قبر، کنــارش جای خالی باشــد. 
گفته بود آن جــا را نگــه دارید که اگــر جنازه 
پسرم پیدا شــد، کنار خودم خاکش کنید... 
مادر چند سالی اســت رفته به رحمت خدا و 

کنارش هنوز جای برادرمان خالی است.
روزی روزگاری جنگی  

15 دقیقه
زمان الزم برای 
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