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معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:

آیلند میانی بولوار شهید 
قانع بازپیرایی می شود

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
گفــت: آیلنــد میانی بولــوار شــهید قانع 
)مقابــل زنــدان مرکــزی( بــا مســاحت 
۳۰۰۰ متر مربع و با اعتبار ۴۰۰ میلیون 
تومان تا اسفند امسال بازپیرایی خواهد 
شــد. به گزارش روابط عمومــی معاونت 
خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد، 
یعقوبی در حاشــیه بازدیــد از پروژه های 
فضــای ســبز و خدمــات شــهری منطقه 
۱۱ اظهار کرد: سایت گل های داوودی 
بــا مســاحتی بیــش از ۲۵۰۰ مترمربع 
و با کاشــت حــدود ۱۰۰ هــزار بوته گل 
داوودی در ضلع شمالی بوستان ملت با 
اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان احداث شده 
و در حال بهره برداری اســت. وی افزود: 
حدود ۳۰۰ عمود روشنایی بوستان ملت 
ایمن سازی خواهد شــد و سرویس های 
بهداشــتی این بوســتان با اعتبــار ۱۰۰ 
میلیون تومان در حال بازپیرایی است. در 
سایت بانوان بوستان نیز ۴۰ پروژکتور تا 

آبان ماه امسال تعویض می شود.

 هم کالم با جواد رضایی 
جانباز 70 درصد نابینا

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی مطرح کرد:

 آخرین تصویر؛ آسمانی زیبا 
و پیکر خونین همرزم 

 تالش برای توسعه تصفیه خانه چرم شهر 
با هدف رفع آلودگی های کشف رود
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سی و پنجمین »تربیون محله«  
به همراه شهردار منطقه9 
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
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 اقدامات مدیریت شهری مشهد برای میزبانی عزاداران 
و زائران دهه آخر ماه صفر 

حمایت از پسر طالیی؛ هر سال دریغ از پارسال!  
گپ و گفتی با »ارتش یک نفره« شنای کشور

 صفحه4 صفحه6

Thu. Oct 17. 2019. No 4253
پنجشنبه / 25 مهر  1398  / 18 صفر 1441
8صفحه/  شماره 4253  / قیمت: 600 تومان

معاون دام پزشکی استان اعالم کرد:

معدوم سازی 83 تن گوشت غیرقابل مصرف طی 7 ماه امسال
معاون ســامت اداره کل دام پزشــکی خراســان 
رضوی از نظارت بهداشــتی بر تولیــد، نگهداری 
و عرضه ۲۲ هزار تن گوشــت قرمز در استان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی دام پزشکی استان، 
دکتر رشــتی باف افــزود: طی هفت ماه امســال، 
کارشناسان دام پزشکی مستقر در این واحدهای 
تولیدی از ورود 8۳ تن گوشت حاصل از این دام ها 
که غیرقابل مصرف بــود جلوگیری و برای معدوم 
ســازی آن اقدام کرده اند. وی دام کشــتار شــده 
در کشــتارگاه های اســتان را طی مدت یادشده، 

بیــش از ۵۲8 هزار راس اعام کرد و یادآور شــد: 
گوشت حاصل تمامی کشتارگاه های استان تحت 
نظارت کامل بهداشتی کارشناسان دام پزشکی 
این اداره کل قــرار دارد. وی گفت: با توجه به این 
که فراورده های خــام دامی بایــد از مراکز مجاز و 
معتبر شهر تهیه شود؛ در صورت خرید محصوالت 
بسته بندی، باید دقت شود روی بسته بندی، نوع 
محصول، تاریخ تولیــد و انقضا و کــد پروانه تولید 
درج شده باشد و از خرید فراورده های خام دامی 

از افراد دوره گرد به شدت پرهیز شود.

فراخوان مجمع عمومی 
خانه ادبیات مشهد

هیئــت موســس خانــه ادبیات مشــهد، 
فراخوان مجمع عمومی خود را منتشــر 

کرد.
خانــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
هنرمنــدان، در ایــن فراخــوان از عاقه 
مندان به حوزه ادبیات در شــهر مشــهد 
دعوت شده اســت آمادگی خود را برای 
ثبت نام در مجمع عمومی خانه ادبیات 
مشــهد اعام کنند تا مقدمات برگزاری 
انتخابــات آن فراهــم شــود. اطاعــات 
تکمیلــی دربــاره نحــوه ثبــت نــام برای 
حضــور در این مجمــع، در پایگاه اطاع 
رســانی مدیریت امور هنری شهرداری 
 art.mashhad.ir مشــهد بــه نشــانی
قابل مشاهده است. شــایان ذکر است، 
چهارشنبه اول آبان به عنوان روز پایانی 
ثبت نام عاقه مندان تعیین شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

هزینه های نگهداشت شهر باید با اصالح رفتار شهروندان کاهش یابد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطاعات 
و منابع انسانی شورای شهر مشــهد با بیان این که 
شــهر مشــهد گران تر از ســطح الزم نگهداری می 
شــود بر لزوم کار فرهنگی بــا رویکرد تغییــر رفتار 
شهروندان برای کاهش هزینه های نگهداشت شهر 
تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی شورا، 
بتول گندمی با بیان این که متاسفانه در شهرداری 
بهای تمام شده کاال و خدمات یک سوال بی پاسخ 
است، گفت: ما از ابتدای دوره اعام کرده بودیم که 
شهر مشهد برای شهروندان گران اداره می شود و 
امروز مشخص است هزینه نظافت شهر و جمع آوری 
زباله مبالغ بسیار سنگینی را به شهرداری تحمیل 
می کند باید بتوانیم این هزینه ها را کمتر کنیم که 
برای آن الزم است بهای واقعی خدمات تعیین شود، 
اما مقاومت ناخوشایندی در بدنه شهرداری برای 
محاســبه و اعام این مقوله وجــود دارد، همچنان 
اختاف عمده بین شورا و شــهرداری در خصوص 
متراژ نظافت و جاروکشی شهر وجود دارد و اعداد 
و ارقامی کــه از حوزه متفاوت اســتعام می شــود 
بسیار با هم مغایر است. وی افزود:  متاسفانه نبود 
شــفافیت باعث شــده که هزینه تمام شــده برخی 
خدمات شهرداری هنوز مشــخص نباشد و امکان 

بررسی و محاسبه و برنامه ریزی دقیق مهیا نیست، 
ما باید بدانیــم جمع آوری یــک کیلو زبالــه یا جارو 
کشــیدن یک مترمربع خیابــان برای شــهر چقدر 
تمام می شــود. گندمــی با بیــان این کــه در مدت 
فعالیت شورای پنجم تاکید داشتیم شهرداری باید 
پروژه های عمرانی و برنامه های اجرایی سال آینده 
خود را پیش از بسته شدن بودجه ساالنه مشخص 
کند و مطالعات مربوط به آن ها را انجام دهد، گفت: 
هر برنامه ای که در سال جدید می خواهد اجرا شود 
باید در زمستان سال قبل از آن و قبل از آن که آلبوم 
بودجه تصویب و نهایی شود طرح های آن ها آماده 
باشد و از شــورا تایید بگیرند. وی تصریح کرد: این 
روال درســت نیســت که اول مجــوز پــروژه ای را از 
شــورا بگیرند و بعد مطالعات پروژه آغاز شــود. این 
شرایط باعث می شود که شــروع عملیات عمرانی 
پروژه با ماه های طوالنی تأخیر مواجه شود و عما 
اعتبارات عمرانــی در بودجه به طــور کامل جذب 
نشود. وی ادامه داد: در سال های گذشته نیز این 
مشکات وجود داشــت و همواره بودجه جاری در 
حدود ۱۰۰ درصد تحقق داشته و گاه بیش از ۱۰۰ 
درصد تحقق دارد اما بودجه های عمرانی همیشه 

در سطوح پایینی محقق می شوند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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سی و پنجمین »تریبون محله« خراسان رضوی، به همراه شهردار منطقه9 پای صحبت های ساکنان و کسبه بولوار »کوثــر«

ترافیک، سد معبر و تعلل در به سازی پیاده روها
گزارش: فرزانه غروبی | عکس: خراسان

»کوثر« از جمله محله های خوشنام و برخوردار مشهد است که ساخت و ساز در آن رواج دارد، به طوری که بیشتر خانه های این محله، به شکل آپارتمان های پنج، شش طبقه 
و خانه های دو، سه طبقه ساخته شده است. نمای بیشتر ساختمان ها که معموال معماری رومی دارند، سنگ مرمر و گرانیت است و اهالی محله، تا حد زیادی از شرایط 
محل زندگی شان راضی هستند. وجود اماکن تجاری، مراکز فرهنگی، مراکز آموزش عالی، یک کتابخانه عمومی و بیمارستان تخصصی فارابی که شامل درمانگاه های 
تخصصی است، از جمله امکانات محله کوثر است که به رفت و آمد و تــردد زیاد شهروندان از تمام نقاط مشهد به این محله دامن زده است. کوثر که در ناحیه 2 منطقه 9 
شهرداری مشهد واقع شده است، از شرق به بولوار کوثر، از غرب به خیابان هاشمیه، از شمال به بولوار وکیل آباد و از جنوب به بولوار پیروزی محــدود می شود. یک پنج 
شنبه پاییزی، به همراه شهردار منطقه9 مشهد، مهمان اهالی محترم کوثر بودیم تا ضمن گشت و گذار در محله، شنونده مشکالت و دغدغه های مردم این منطقه باشیم.

یادونامشهدایمحلهکوثر،زندهباد
در طول ســال های دفاع مقدس، 35 شــهید از محله کوثر، برای دفاع از خاک و ناموس و 
وطن پر کشیدند که شهیدان »جواد نمازی مکی«،  »حسین ثابت بیکیان«، »حسن حسینی 
کاریز عمر«، »محمدرضا یزدانی«،»جالل صدر محمدباقری« و »بهرام علی نژاد مطلق« از 

این جمله انــد. روحشان شاد و راهشان پررهرو باد. 

ضرورتچارهاندیشیبرایمعضلترددزیادزبالهگردهادرمحله

خانم مظاهری که ۱3 سال است ساکن محله کوثر اســت، می گوید: »در این محله، زباله گردها به 
تعداد بسیار زیاد، رفت و آمد دارند و مدام زباله ها را به هم می ریزند و خیابان ها را کثیف می کنند. 
از شهرداری می خواهیم در این خصوص چاره ای بیندیشد. دیگر این که گذرگاِه خاکِی آب، پشت 
 خیابان هاشــمیه 2 قرار دارد که با این که چندین نهال در آن کاشــته شــده اما هنگام بــاد و توفان، 
گرد وغبار زیادی ایجاد می کند، از شهرداری تقاضا داریم در صورت امکان درخصوص چمن کاری 

این فضا اقدام کند.«

بهرغممجوزاتحادیه،چراگلوگلدانگلفروشهاازپیادهروهای
محلهجمعمیشود؟

نوروز بیگی که 20 سال است در این محله به گل فروشی مشغول است، با اشاره به این که ماموران 
سد معبر گل های گل فروشی ها را از مقابل مغازه ها جمع می کنند، می افزاید: »ماموران سد معبر 
مغازه های گل فروشی را اذیت می کنند و وقتی ســبدهای  گل را جلوی مغازه می گذاریم، با سر و 
صدا آن ها را جمع می کنند. در صورتی که از طرف صنف گل فروشان مجوز داریم که تعدادی گل و 
گلدان  بیرون مغازه بگذاریم. با این حال ماموران سلیقه ای عمل می کنند و به تعدادی مغازه اجازه 

می دهند و به تعدادی نــه. این چه وضعی است که گریباِن ما گل فروشاِن محله کوثر را گرفته؟«

    حسین فرهادیان، شهردار منطقه ۹ شهرداری در پاسخ به این گالیه می گوید: »پسماند 
خشک دارای ارزش ریالی است و به واسطه سود حاصل از آن، زباله گردها از گذاشته شدن 
زباله ها در بیرون منازل توسط شهروندان استفاده و این زباله ها را تفکیک می کنند و باعث 
به هم زدن پالستیک زباله ها و ریختن زباله در پیاده روها می شوند. بنابراین از شهروندان 
درخواســت می کنیم زباله های خشــک را در منزل تفکیــک کنند و با مراجعه به ســامانه 
»سیمپ« و دادن آدرس و شماره تلفن، زباله های خشک شــان را به ما بسپارند. ماموران 
این سامانه، با قیمتی باالتر از ایســتگاه های مبادله پسماند در سطح شهر، این زباله ها را 
دریافت می کنند و در کارتی که به شــهروندان ارائه می کنند مبلغ آن ذخیره می شود که 
مبلغ این کارت ها را می توان بــرای حمل و نقل با مترو یا اتوبوس اســتفاده کرد. موضوع 

چمن کاری را هم بررسی و در صورت امکان، اقدام می کنیم.«

    شهردار منطقه ۹ شهرداری مشهد در این خصوص می گوید: »از گل فروشی ها تشکر 
می کنم که در ایام پایانی سال و اوایل سال جدید در زمینه فضاسازی و زیباسازی شهر به 
شــهرداری کمک می کنند. به هرحال عرض پیاده روهای این محله، آن قدر زیاد نیست، 
که بشــود کاال و اجناس جلوی مغازه گذاشــت اما درخصوص گل فروش هــا به همکارانم 
یادآوری می کنم یک فضای مشخص اختصاص دهند که گل فروش ها مثال تا 50 سانتی 
متر مجاز باشــند در پیاده رو گل بگذارند تا هم کار و کاسبی شــان رونق داشته باشد و هم 

مزاحمتی برای عبور و مرور شهروندان ایجاد نشود.«

جانمایینامناسبایستگاهاتوبوس
باعثتصادفوخسارت

یکی دیگر از کاسبان محله که به ساعت فروشی اشتغال 
دارد، اعتراض می کند و می گوید: یک ایستگاه اتوبوس 
مقابل مغــازه ام واقــع در کوثر قــرار دارد که به واســطه 
جانمایی نامناسب، اتوبوس امکاِن پهلو گرفتِن مناسب 
ندارد و بیشتر مواقع باعث تصادف می شود. الزم است 
این ایستگاه، برای جلوگیری از خطرات و خسارت های 

بعدی، در اولین فرصت جابه جا شود.«

میتوانیممیزونیمکتکافهمانرا
درپیادهروهایکوثرقراردهیــم؟

بدیعی یکی از کاســبان این محله که صاحب کافی شاپ 
پررفت و آمدی در کوثر اســت، می گوید: از شهرداری می 
خواهــم به ما کافــه داران، بــه خصــوص در چنین منطقه 
پررفت و آمــدی، این اجــازه را بدهد که مقابــل مغازه مان 
چند میز و نیمکت جمع و جــور قرار دهیم تــا هم مبلمان 
شهری زیبا و چشم نواز شود و هم بتوانیم با خدمات رسانی 
بیشتر به مشتریان، کاســبی پررونق تری داشته باشیم.«

ویراژخودروهاباسروصداوموزیک
بلند،مخلآسایشساکنان

خانم حسینی که ۱0 سال است ساکن محله کوثر است، 
گالیه می کند و می گوید: وجود مراکز آموزشی در محله، 
یک امتیاز است ولی به ترافیک دامن می زند. فارغ از 
این، رفت و آمد پرسرعت و ویراژهای همراه با سر و صدا 
و موزیِک بسیار بلند جوانان، عصر و شب و نصفه شب در 
کوثر که اتفاقا محله ای است که سالمندان، به خاطر 
آرامش و سکوت این محله را برای زندگی انتخاب کرده 

اند، مخل آسایش همسایه ها شده. تکلیف ما چیست؟«

تعللپیمانکاردرانجامعملیاتعمرانیپیادهروهایکوثر

حســینی، شــیرینی فروش محله کوثر گالیه می کند و می گوید: دو ماه است این منطقه، توسط 
پیمانکار طرف قرارداد شــهرداری که وظیفه ایجاد پیاده رو و به ســازی پیــاده روهای قدیمی را 
بر عهده داشته، در ُکما فرو رفته و کاسبی ما مختل شــده است. با این که ماهانه باید اجاره بهای 
سنگینی بدهیم، به واسطه تعلل پیمانکار که امروز و فردا می کند و کار را انجام نمی دهد و بهانه 
می آورد که شهرداری پول ما را نداده، از کار و کاسبی افتاده ایـــم. تکلیف ما چیست و چه کسی 

پاسخ گوی ضرر و زیان ما به واسطه این شرایط است؟«

تخفیفالیتبهکاسبانمحله،درتناقضبااهدافاینطرحاست
یاشار از کاسبان محله، با دیدن شهردار می گوید: ای کاش الیت برای کاسبان محله که مجبورند 
ساعت های زیادی، خودرویشان را گوشه خیابان، پارک کنند، تخفیف در نظر بگیرد تا هر هفته و 

هر ماه، مجبور به پرداخت مبلغ چشمگیری به الیت نباشند.« 

   شــهردار منطقــه ۹ شــهرداری مشــهد 
مــی گویــد: از همــکاران بخــش ترافیــک در 
شهرداری خواســتم این مســئله بررسی و در 
صورت صحت، طی مکاتبه ای با اتوبوسرانی، 

موضوع حل شود.«

   فرهادیــان، شــهردار منطقــه۹ توضیــح 
می دهد: مغازه دارانی که درخواست گرفتن 
مجوز برای قرار دادن میز و صندلی در پیاده رو 
را دارند، با مراجعه به شهرداری منطقه شان، 
درخواست بدهند تا پس از طی مراحل اداری 
و قانونی و بررسی شــرایط در صورت امکان، 

فضای مدنظر در اختیارشان قرار گیرد.

   ســرهنگ »علیرضا رحیمی«، رئیس اداره 
آموزش و ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی 
 در این بــاره پیشــنهاد می دهــد: از ســاکنان 
گالیــه منــد کوثــر مــی خواهــم اعتــراض و 
درخواســت رســیدگی شــان را در این باره به 
شکل مکتوب به ایستگاه پلیس راهور، مستقر 
در فلکه پارک ارائه دهند تا بتوانیم موضوع را 

به وسیله گشت و نظارت، پیگیری کنیم.

   شــهردار منطقــه ۹ بــا شــنیدن گالیــه هــای کاســبان، بــا پیمانــکار پــروژه تماس 
می گیرد و در حضور مردم، او را بازخواست می کند. پیمانکار توضیح می دهد به واسطه 
ناهماهنگی آبفا، معطل نصب انشعاب فاضالب هستیم و تعلل برای انجام کار، به این 
دلیل اســت. منتها قول می دهیم نیروهایمان را در این خیابان و پــروژه فعال تر کنیم 
و زمان رســیدگی به پیاده روهای میدان اول هاشــمیه تا میدان دوم هاشــمیه را که در 
قرارداد هشت ماه ذکر شــده اســت به چهار ماه کاهش و در نهایت، تا دوماه آینده، این 

پروژه را تحویل دهیم.

   حسین فرهادیان، شهردار منطقه ۹ شــهرداری مشهد پاسخ می دهد: هدف الیت 
این اســت که توقف خودروها در ســطح معابر و خیابان هــا کاهش یابــد و طبیعتا بهتر 
است خودرویی که قرار است ۸ ساعت مقابل مغازه و کنار خیابان پارک شود، در خانه 
بماند و کاســبان برای رفت و آمد از وســایل حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند. الیت 
اگر بخواهد به کاســبان تخفیف دهد، به این مفهوم است که قبول کرده شهروندان در 
مواقع غیرضروری، وســایل نقلیه شخصی شــان را به خیابان بیاورند که این موضوع با 

هدف الیت تناقض دارد.

قرار امروز تریبون محله، 25مهرماه، محله ایثار

امــروز 25مهر، تریبون محله ای ها مهمان مــردم محله ایثار، واقع 

در منطقه 4 شــهــرداری مشهد هستند. اهــالــی محترم ایــن محله 

می توانند ساعت 10:30، ابتدای خیابان ایثار منتظرمان باشند تا به 

 همراه شهردار منطقه، مشکالت و کمبودهای محله شان را بشنویم 

و منعکس کنیم.
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مترمربع مساحت

21900
نفر جمعیت 

به نقل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه9

 5
بوستان

 5
فضای ورزشی

1
مرکز درمانی

پنج شنبه ها با35

تریبون محله

2
مسجد



اخبار

گوناگون

ریزگردهای قره قوم با دیپلماسی حل می شود 

محیط زیست :بهانه نیاوریم  
مدیر کل محیط زیست خراســان رضوی به سواالت 
و اظهارات رئیس نمایندگــی وزارت امور خارجه در 
شمال و شرق کشــور درباره این که چرا ریزگردهای 
قره قوم به جای عشــق آباد به مشــهد می آیند، پاسخ 
داد. بــه گــزارش فارس، چنــدی پیــش غالم عباس 
ارباب خالص درباره یکی از کانون های مهم خارجی 
در تولید ریزگردها یعنی »بیابان های قره قوم« ضمن 
تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای طرح این موضوع 
با مسئوالن ترکمنستان، اعالم کرده بود: »در صورتی 
که این مســئله همراه با مســتندات از سوی سازمان 
محیط  زیست کشــور برای وزارت امور خارجه طرح 
موضوع شود، ما هم این مسئله را از مجاری بین المللی 
پیگیری می کنیم.« او این سواالت را هم مطرح کرده 
و خواستار پاسخ علمی به آن شــده بود؛ این که »چرا 
ریزگردها به عشــق آباد در مجاورت بیابــان قره قوم 
نمی روند اما با طی مسافتی طوالنی و با گذر از دیواره 

کوه های هزار مسجد به مشهد می آیند؟«
اکنون تورج همتی مدیرکل محیط زیست استان در 
گفت و گو با فارس به این موضوعات پاسخ داده است. 
وی درباره پیگیری های انجام شــده بــرای مقابله با 
ریزگردهــای قره قــوم گفت: قبــال ما این پیشــنهاد 
نمایندگی وزارت امور خارجه را انجام دادیم و با دفاتر 
موضوعی خودمان در سازمان محیط  زیست مکاتبه و 
درخواســت کردیم که این گزارش را از طریق وزارت 
امور خارجه و همین طــور از طریق مرکــز گرد و غبار 

سازمان محیط زیست کشور، پیگیری کنند. 
وی با اشاره به پیشــنهاد نماینده وزارت امور خارجه 
مبنی بر روش پیگیری این موضوع از طریق سازمان 
محیط زیســت کشــور و ارجاع از آن جا به وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: ما از روشی که وزارت امور خارجه 
توصیه کرده قبال طرح موضوع کردیم و قطعا دوباره 
ایــن موضــوع را پیگیــری و مطــرح می کنیــم و تمام 
مکاتبات الزم را با ســازمان انجــام می دهیم.همتی 
همچنین در خصوص این که چرا ریزگردهای قره قوم، 
عشــق آباد ترکمنســتان را تحت تاثیر قرار نمی دهد 
نیز گفت: مســیر این گردوغبــار اصال به عشــق آباد 
نمی رســد، مردم مــا قربانــی گرد وغبار هســتند نه 
ســاکنان عشــق آباد در ترکمنســتان، زیرا آن چه در 
قره قوم تولید می شود خروجی اش به سمت ایران و 
شهر مشهد می آید و کوه های هزار مسجد و بینالود به 
عنوان سپرهای طبیعی این کریدور هوایی را به سمت 
مشــهد هدایت می کنند. وی افزود: در واقع مشهد 
می شود پایان جریان گردوغبار قره قوم، اگر داده های 
هواشناسی عشق آباد ترکمنستان و مشهد را بررسی 
کنید متوجه می شوید که سال گذشته عشق آباد مانند 
مشهد ۱۳ روز هوای ناسالم نداشته است. مدیر کل 
محیط  زیست استان با بیان این که مقصد ریزگردهای 
قره قوم شهر مشهد است، تاکید کرد:  جهت جریان 
هوا و ایزوباری که در شرق دریای خزر شکل می گیرد 
و مسیر جریانات هوایی به سمتی است که بیشتر شهر 
مشهد را تحت تاثیر قرار می دهد و شما نمی توانید در 

کار طبیعت دخالت کنید.
 همتــی ادامــه داد: در واقــع دروازه هــای گردوغبار 
مشهد یکی از سمت شمال شرقی و قره قوم و دیگری 
از سمت شرق و هرات می آید و مشهد تحت تاثیر این دو 
کانون قرار دارد و البته بیشترین منبع گردوغبار قره 
قوم است. وی اظهار کرد: متاسفانه ما ساختارهای 
پایشی در مرزهایمان نداریم تا میزان تاثیر پذیری را 
مشخص کنیم اما چین از کشورهای همسایه به خاطر 
آلودگی که از جانــب آن ها وارد مرزهایش می شــود 
غرامت دریافت می کند، ما هــم می توانیم این کار را 
در کشورمان انجام دهیم و از این طریق کار و اشتغال 

ایجاد کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری: 

 آمادگی عوامل اجرایی انتخابات 
در خراسان رضوی 

چهار ماه مانده به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی زمینــه فعالیــت عوامل 
اجرایی و بازرســی برای این مشــارکت سیاسی در 
خراسان رضوی فراهم شده است.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی در گفت و گو با 
ایرنا گفت: عالوه بر تشکیل هیئت پنج نفره مرکزی 
بازرسی انتخابات اســتان، هیئت های بازرسی در 
۲۹ شهرستان تشکیل و احکام اعضا نیز ابالغ شده 
اســت و به موازات آن بــرای هر شهرســتان اعضای 
دبیرخانه نیز منصوب شده اند.حسن جعفری افزود: 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان 
رئیس  و  مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 
امور حقوقی استانداری به عنوان دبیر هیئت مرکزی 
بازرسی استان انتخاب شده اند و در مجموع ۱۷۴ 
نفر در هیئت های بازرسی یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی فعالیت دارند و احکام این 
افراد نیز صادر شده اســت.وی تعداد صندوق های 
رای پیــش بینی شــده در انتخابات آینــده را  حدود 
ســه هزار و ۵۰۰ صندوق اعالم کرد و گفت: نسبت 
به دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسالمی این 
تعــداد  ۱۰ درصد افزایــش یافته اســت.وی گفت: 
ستاد انتخابات اســتان ۱۱ عضو و شش کمیته زیر 
مجموعه دارد که احکام همه اعضای کمیته های آن  
صادر و ابالغ شده است، همچنین ۹ عضو این کمیته 
را بانوان تشــکیل می دهند که نســبت به انتخابات 
ســال ۹۴ مجلس شــورای اســالمی این تعداد ۲۵ 

درصد افزایش داشته است.

اخبار

گوناگون

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی:

۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای زائران 
دهه آخر صفر پیش بینی شده است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی در گفت وگو با فارس ، در 
خصوص تمهیــدات اداره کل راهداری خراســان 
رضوی در دهه آخــر صفر، گفت: پیش بینی شــده 
حدود ۱۵۰۰ دســتگاه اتوبوس برای زائران دهه 
آخر صفر که از حمــل و نقل جاده ای اســتفاده می 
کنند، اختصاص یابد.جواد وحدتی فرد  ابراز کرد: 
در این ایام ۱۳6 شرکت اتوبوسرانی در ۱۳ پایانه 
مســافربری این اســتان به زائران خدمات رسانی 
می کننــد.وی با بیــان ایــن مطلب که پیــش بینی 
بنده این اســت که میــزان اســتفاده از حمل و نقل 
جاده ای در این ایام همانند ســال گذشــته باشــد، 
تصریح کرد: ســال گذشــته حــدود 6۰۰ هزار نفر 
در این ایام از حمل و نقل جاده ای استفاده کردند.
وحدتی فرد خاطرنشان کرد: البته در صورت نیاز 
از شرکت های حمل و نقل جاده ای دیگر استان ها 
همچون مازندران، اصفهان، کرمان وسیســتان و 

بلوچستان کمک می گیریم.

اعزام تمام ناوگان اتوبوس های بین شهری 	 
استان به غرب کشور 

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جــاده ای خراســان رضوی گفت: هــم اکنون 
همه ناوگان اتوبوس های بین شهری استان برای 
بازگشــت زائران پیاده اربعین به غرب کشور اعزام 
شــده اســت و در تعطیالت پیش رو اتوبوسی برای 
سفرهای درون و برون استانی در پایانه های استان 
موجود نیســت. جواد وحدتی فــرد در گفت و گو با 
ایرنا افــزود: از همه مردم تقاضــا داریم در روزهای 
پنج شــنبه و جمعه هفته جاری و شــنبه و یک شنبه 
هفتــه آینده ســفر خود را بــا خودروهای شــخصی 
انجام دهنــد. وی ادامه داد: هم اکنــون راهداری 
در یک اقدام بــزرگ ملی برای جا بــه جایی زائران 
بازگشــته از راهپیمایی بزرگ اربعین همه ناوگان 
عمومی جاده ای را به مرزهای غربی منتقل کرده 
اســت و با توجه به این که جمعیت یاد شــده خسته 
ســفر هســتند و مدت ها از خانواده خــود دور بوده 
اند بنابراین اولویت خود را خدمت به زائران پیاده 

اربعین قرار داده است.

پیشنهاد تسهیل گری پست بانک 
در4۰۰ روستای استان 

استاندار خراســان رضوی گفت: شرکت پست اگر 
بتوانــد فرایندهای بوروکراســی را از طریق پســت 
حذف کند، خدمت بزرگی به کشــور کرده است.به 
گزارش روابط عمومی اســتانداری ، رزم حســینی 
در دیــدار بــا مدیران عامل شــرکت پســت و پســت 
بانک اســتان اظهار کــرد: اگر بتوانیــد فرایندهای 
بوروکراسی را از طریق پست حذف کنید، کار بزرگی 
برای دولت و نظام کرده اید؛ روی این مســئله تامل 
بیشتری کنید.رزم حســینی اظهار کرد: با توجه به 
این که پســت بانک در ۴۰۰ روســتای استان باجه 
دارد و مســئوالن این باجه ها، در روســتاها ســاکن 
هستند، این باجه ها می توانند نقش تسهیل گری را 
برعهده بگیرند و در همین زمینه به معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی دستور 
داده شد در خصوص پیشــنهاد تسهیل گری پست 
بانــک در ۴۰۰ روســتای اســتان، بررســی الزم را 

انجام دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
خبرداد: 

 رشد ۱9 درصدی شرکت های
 ثبت شده در استان 

محمد حســن بهــادر مدیر کل ثبــت اســناد و امالک 
خراســان رضــوی از ثبــت ۲ هــزار و ۵۹۰ شــرکت 
تجــاری ، تعاونی و موسســه غیر تجاری در شــش ماه 
نخست امسال و رشــد ۱۹ درصدی نســبت به مدت 
 مشابه سال قبل در استان خراسان رضوی خبر داد .

در نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خراسان مطرح شد: 

 تالش برای توسعه تصفیه خانه چرم شهر 
با هدف رفع آلودگی های کشف رود 

 گزارش جلسه

میرزاده

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک 
هــای صنعتی اســتان خراســان رضــوی گفت: 
تصفیــه خانه چرم شــهر در حــال ارتقا و توســعه 
ظرفیت است و مهم تر از آن، سیستم های جدید 
وارد کرده ایم و در حال نصب است تا فاضالب با 
کیفیت بدتر را نیز تصفیه کند.به گزارش خراسان 
رضوی، در نشســت مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتــی خراســان رضــوی بــا مدیرعامل 
مؤسسه فرهنگی خراسان، »مسعود مهدی زاده 
مقدم« با اشــاره به این که موضوع کشــف رود در 
کانون توجه قرار گرفته و نوک پیکان هم به سمت 
شهرک صنعتی چرم شهر اســت، گفت: کشف 
رود، مسیری بیش از ۳۰۰ کیلومتر است که چرم 
شهر در نقطه انتهایی آن قرار گرفته است. ما در 
چرم شهر به عنوان یک قطعه از پازل کشف رود، به 
وظیفه خود عمل کرده ایم و  تصفیه خانه چرم شهر 
در حال ارتقا و توسعه ظرفیت است. ظرفیت آن از 
هزار متر مکعب به ســه هزار متر مکعب ارتقا می 
یابد و مهم تر از آن، سیستم های جدید وارد کرده 
ایم و در حال نصب است تا فاضالب با کیفیت بدتر 
را نیز تصفیه کند. امیدواریم بقیه مجموعه های 
باالدستی در کشف رود نیز که قبل از ما قرار دارند 

فعالیت خود را به استانداردهای الزم برسانند.

در 25 درصد فضاهای شهرک ها، ملزم 	 
هستیم فضای سبز ایجاد کنیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
با اشاره به اقدامات این شرکت در زمینه کمک به 
حفظ محیط زیست گفت: ما به شدت دوستدار 
محیط زیست هســتیم و در ۲۵ درصد فضاهای 

شهرک ها، ملزم هستیم فضای سبز ایجاد کنیم.

روزانه 14 هزار متر مکعب فاضالب در 	 
شهرک های صنعتی تصفیه می شود

مهــدی زاده مقدم خاطرنشــان کرد: در هشــت 
شــهرک بزرگ، تصفیه خانــه ایجاد کــرده ایم و 
روزانه حــدود ۱۴ هزار متر مکعــب فاضالب در 
آن تصفیه می شود. با توســعه تصفیه خانه ها در 
شهرهای چناران، ســبزوار و کاشمر که در حال 
انجام اســت، طی دو تا سه ســال آینده، ظرفیت 
تصفیه فاضالب را به ۲۳ هزار متر مکعب در شبانه 

روز افزایش می دهیم.

 انجام فعالیت های زیرساختی و	 
 نرم افزاری برای ارتقای واحدهای صنعتی 

استان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
گفت: یک بخش از فعالیت های ما  زیرســاختی 
است که اغلب با همین جنس فعالیت ها شناخته 
می شویم.  اما بخش دیگر فعالیت های ما،  تمهید 

و تسهیل امور صنایع کوچک است.
 وی افزود :بــا توســعه صنایع خــرد و کوچک در 

قالب مدل توسعه خوشــه های صنعتی، توسعه 
بازار این صنایع در زمینه صادرات با اســتفاده از 
ظرفیت شــرکت های EMC و کنسرسیوم های 
فروش، ایجاد شرکت های خرید در قالب شرکت 
های تعاونی، تأمین مواد اولیه واحدها با همکاری 
واحدهای تولیدی، ارتباط با دانشگاه و استفاده از 
ظرفیت استادان و نخبگان دانشگاهی و صنعتی 
و نیز ایجاد یک کلینیک کسب و کار برای کمک و 
مشاوره به واحدهای تولیدی از بدو تأسیس آن ها، 

به واحدهای تولیدی کمک می کنیم. 

برای 350 واحد صنعتی راکد و نیمه راکد 	 
نسخه تکمیلی ارائه شده است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در 
بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با دستور 
استاندار، تعیین تکلیف وضعیت واحدهای راکد 
و نیمه راکــد در شــهرک هــا و خارج از شــهرک 
هــا را آغــاز و از ۱۵ اردیبهشــت تا کنــون، حدود 
8۰۰ واحــد راکد و زیر ظرفیت را بررســی کرده 
ایم و بــرای حــدود ۳۵۰ واحد، نســخه تکمیلی 
ارائه شده اســت. مهدی زاده مقدم  افزود: با راه 
اندازی نهضت حمایت از تولید داخلی و ساخت 

محصوالت داخلی، سه نمایشگاه در زمینه هایی 
مانند نفت و گاز، فوالد و صنایع دفاعی در شهرک 
فناوری برگــزار کرده ایــم. همچنین بــه تازگی 
تفاهم نامه ای با مدیرعامل »ساپکو« امضا کرده 
ایم تا شرکت ها در شــبکه تأمین قطعات آن قرار 
بگیرند و در ادامه در صدد ورود صنعت سیمان و 

پتروشیمی به این حوزه هستیم.

15 شهرک صنعتی توسط بخش خصوصی 	 
راهبری و مدیریت می شود

وی با بیان این که بعد از مدتی مدیریت و راهبری 
شــهرک ها  به خود واحدهای تولیدی مســتقر 
واگذار می شــود، افزود: ۱۵ شــهرک مــا امروز 
توســط بخش خصوصی راهبری و مدیریت می 
شــود. وی افــزود: دربــاره ۲۷ شــهرک و ناحیه 
صنعتی که در نواحی محروم قــرار گرفته اند، به 
میزان ۵۰ درصد هزینه های حق انتفاع، تخفیف 
در نظر گرفته ایم تا برای ســرمایه گذار جذابیت 

داشته باشد.

 مؤسسه خراسان، بزرگ ترین بنگاه 	 
رسانه ای ایران محسوب می شود

در ایــن نشســت، مدیرعامل مؤسســه فرهنگی 
خراسان نیز با ارائه گزارشی درباره این مؤسسه 
و فعالیت های آن گفت: فعال فراگیرترین رسانه 
فضای مجازی ایران »آخرین خبر« است و با توجه 
به ظرفیت های مؤسسه خراسان و فضای مجازی 
آن، این مؤسســه اکنون بزرگ ترین بنگاه رسانه 
ای ایران محسوب می شود. دکتر »محمدسعید 
احدیان« خاطرنشــان کرد: فضای مجازی رکن 
اصلی آینده مؤسسه فرهنگی خراسان است و ما 
نیز خود را متناســب با آینده فضای مجازی ارتقا 
می دهیــم و بخش مهــم اقتصاد آینده مؤسســه 

فرهنگی خراسان، در فضای مجازی است.
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 کاالهای قاچاق کشف شده 
در مشهد امحا شد 

میزان قابــل توجهی از کاالهــای قاچاق 
کشــف شــده در مشــهد دیــروز طــی 
مراســمی با حضور مســئوالن این حوزه 
نابود شد.دبیر کمیســیون برنامه  ریزی، 
هماهنگی و نظــارت بر مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز خراســان رضوی در حاشیه این 
مراسم به  ایرنا گفت: این محموله شامل 
اقالم خوراکی، آشــامیدنی، خشــکبار و 

کیف و کفش است.
رسول فرزادفر ارزش ریالی این محموله 
را بیش از دو میلیــارد و ۳۵ میلیون ریال 
ذکر کرد و افــزود: این دومیــن محموله 
 قاچاق است که امسال امحا شده است.  

20 اتحادیه به عنوان معین اقتصادی 30 روستا راتحت پوشش قرار می دهند 
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: ۲۰ 
اتحادیه از تعاونی های استان به عنوان معین اقتصاد مقاومتی، 

۳۰ روستای خراسان رضوی را تحت پوشش قرار می دهند.
به گزارش روابط عمومی استانداری، علی اکبر لبافی با اشاره 
به الگــوی مثلــث توســعه اقتصادی فرهنگی اظهــار کرد: طی 
روزهای گذشــته نشســتی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان، رئیس اتاق تعاون و تعدادی از اتحادیه های 
تعاونی های استان برگزار و ضمن تبیین دالیل ضرورت اجرای 

مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان، سیاست های اجرایی 
کلی این مدل ارائه شد.وی افزود: در جمع بندی این جلسه بنا 
شد ۲۰ اتحادیه از تعاونی های اســتان به عنوان معین اقتصاد 
مقاومتی، ۳۰ روســتای خراســان رضوی را تحت پوشش قرار 
دهند و به عنوان متولیان توانمند سازی و بهبود وضعیت شاخص 
های اقتصادی روســتاها نقش آفرینــی کنند.وی بــا بیان این 
که تاکنون ۱۰۲ تفاهم نامه بین معین هــای اقتصاد مقاومتی 
و اضالع مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی اســتان تنظیم شده 

اســت، افزود: ۹۲ درصد معین های اقتصاد مقاومتی از بخش 
غیر دولتی، ۳ درصد مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و 

تنها ۵ درصد دولتی هستند.
لبافی تصریح کرد: معین های اقتصــاد مقاومتی در چارچوب 
طرح مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی، ۹۷ درصد اســتان را 
تحت پوشــش خود قرار می دهند، همچنین تاکنون طبق آمار 
۵۰۰ روستا زیر پوشش قرار گرفته اند که بخش عمده ای از این 

روستاها در مرحله اجرای پروژه قرار دارند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد: 

آغاز برداشت زعفران نوبرانه 
نایب رئیــس شــورای ملی زعفــران گفت: برداشــت 
زعفــران نوبرانه آغاز شــده و حداکثر قیمــت هر کیلو 
طالی ســرخ نو ۱۰ میلیــون تومان اســت.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا میری نایب رئیس 
شــورای ملی زعفران گفت: طبق ســال های گذشته 
برداشــت عمده از اواخر مهر آغاز  می شــود و تا اواخر 

آذر ادامه دارد.
وی افزود: با وجود افزایش سطح زیر کشت پیش بینی 
می شــود که تولید زعفران در مقایســه با مدت مشابه 
پارســال حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشد.
نایب رئیس شــورای ملــی زعفران گفت: هــم اکنون 
قیمــت هر کیلــو زعفــران نــو ۹ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان تا ۱۰ میلیون تومان است.میری افزود:  حداقل 
قیمت هر کیلو زعفران کهنه 6 میلیون و ۵۰۰ هزار و 

حداکثر 8 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی درباره آینده طالی ســرخ در بــازار، تصریح کرد: 
قیمــت زعفــران تابــع عرضــه و تقاضاســت، از این رو 
نمی تــوان پیش بینــی دقیقــی راجع بــه آینــده بازار 
زعفران داشت، اما به هر حال امیدواریم قیمت ها در 
همین حد باقی بماند تا جواب گوی هزینه کشاورزان 

باشد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت 
صادرات زعفــران، گفــت: بنابــر آخرین آمــار گمرک تا 
پایان مرداد، صــادرات زعفــران از نظر وزنی نســبت به 
مــدت مشــابه پارســال ۲۰ درصــد کاهش یافته اســت 
و  انتظار مــی رود در روز های آینده همزمان با برداشــت 
 انبــوه محصــول و رفــع مشــکالت صادراتــی مبنــی 

بر بازگشت ارز به کشور شاهد توسعه صادرات باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

اختصاص یارانه به تولید فاصله تکنولوژیکی 
ایران را کاهش می دهد 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اختصاص 
یارانه به بخش صنعت برای نوســازی خطوط تولید، فاصله تکنولوژیکی 

ایران با دیگر کشورها را کاهش می دهد.
به گزارش ایرنا، غالمحســین شافعی در نشست کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی مشــهد افــزود: چند ســال قبل که قرار بــود یارانه هــا به بخش 
صنعت اختصــاص یابد، هــدف اصلی ارتقای ســطح فناوری و نوســازی 
ماشــین آالت بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی بود کــه این یارانه 

اختصاص نیافت.
وی اظهــار کــرد: تحریم های اقتصــادی نیز باعث ایجاد شــکاف بیشــتر 
تکنولوژیکی بین بخش تولید ایران با کشــورهای دیگر شــد که ماشــین 
آالت فرسوده و مصرف زیاد انرژی در خطوط تولید، افزایش قیمت تمام 
شده تولید و در اختیار نداشتن میدان رقابت از مظاهر این شکاف است.
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مریم ترسول - شنبه، 27 مهرماه، مصادف با اربعین حسینی، 

مشــهدالرضا )ع( نیز یکپارچه کربــا می شــود و زائران و 
مجــاوران در حریم ملک پاســبان رضوی، چله نشــین غم 
حســین )ع( می شــوند. مشــهد، ایــن روزهــای منتهی به 
اربعین حســینی و دهه آخر صفر، رنگ و بوی میزبانی هم 
دارد، گوشه و کنار شــهرمان به همت نهادها و هیئت های 
مردمی، آماده میزبانی از زائران پیاده دهه آخر ماه صفر می 
شود تا سنگ تمامی در پذیرایی از عاشقان علی بن موسی 

الرضا)ع( در سالروز شهادت این امام همام بگذارید.

تدارک 150 ویژه برنامه در حرم رضوی	 
به گزارش »خراسان رضوی«، معاون تبلیغات اسامی آستان 
قدس رضوی، روز گذشته در نشست خبری اعام برنامه های 
اربعین حســینی و ایام دهه آخر صفر گفت: اجتماع عظیم 
عزاداران اربعین حســینی، ظهر روز شــنبه، 27مهرماه در 
صحن جامع رضوی، همراه با مرثیه سرایی آقایان احمدی، 
مشکینی و کردی برگزار می شود و ویژه برنامه های تبلیغاتی 
عمومی »شکوه ایثار« نیز در قالب 150 سخنرانی، با حضور 
40 سخنران و 40 مداح مطرح کشور، از اربعین حسینی تا 
ایام شــهادت امام رضا)ع(، در رواق امام خمینی)ره(، رواق 

دارالحجه و ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد، پس از نماز صبح 
تا پایان شب، برگزار می شــود. حجت االسام والمسلمین 
حســین شــریعتی نژاد افزود: در دهه آخر صفر پیش بینی 
تشرف حدود هشت میلیون زائر را داریم که حدود 700هزار 
نفر از این تعداد، زائر پیاده هستند. وی درباره ویژه برنامه های 
پایانی ماه صفر نیز گفت: مراسم خطبه خوانی شب شهادت 
امام رضا)ع( ساعت 18 دوشنبه 6 آبان ماه در صحن انقاب 
اسامی با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مدیحه سرایی 
حاج احمد واعظی، مراسم شام غریبان حضرت  بعد از نماز 
مغرب و عشا از محل سازمان مرکزی آستان قدس با حضور 
خادمان حرم مطهــر، تولیت آســتان قدس رضــوی و خیل 
عاشقان امام رضا)ع( به سمت حرم مطهر برگزار می شود و 
مراسم شــام غریبان دیگری نیز در رواق امام خمینی)ره( با 
سخنرانی حجت االسام و المسلمین پناهیان و مرثیه سرایی 
حاج میثم مطیعــی، محمدرضا طاهری و حســین طاهری 
برنامه ریزی شــده اســت. وی ادامــه داد: ویژه برنامه شــب 
ارتحال پیامبر گرامی اسام)ص( و امام حسن مجتبی)ع( 
در رواق امــام خمینــی)ره( با ســخنرانی حجت االســام و 
المســلمین دکتر رفیعی و مداحی آقایان ســروری، مهدی 
رســولی، مائکه و قانع همراه خواهد بود و در روز ارتحال و 

شهادت نیز سخنرانی آیت ا... علم الهدی، آیت ا... کازرونی 
وحجت االسام و المسلمین دهشت برگزار می شود.

معــاون تبلیغات اســامی آســتان قــدس یادآور شــد: در 
روز شــهادت امام رضا )ع(، ســخنرانی آیات علم الهدی و 
کازرونی و حجج اســام حسینی خراســانی و دهشت را 
در برنامه داریم و در مراسم شــب شهادت امام رضا )ع( از 
سخنرانی حجت االســام و المسلمین دکتر رفیعی بهره 
مند می شــویم. وی همچنین از برگزاری شب شعر»رسم 
دعبل«، اجتماع عظیم عــزاداران و هیئــت های مذهبی 
جهان اســام در روز 28 صفر، اجتماع عظیــم عزاداران 
رضوی و زائران پیاده در روز شــهادت امام رضا)ع(، ویژه 
برنامه اجتماع بزرگ آذری زبانان کشورهای آذربایجان و 
ترکیه در صبح شهادت امام هشتم )ع( و اجتماع برادران 
اهل ســنت در صبح شــهادت امام رضا)ع( در رواق شیخ 

طوسی به عنوان دیگر برنامه های این ایام خبرداد.

مالک تصمیم گیری ما نظرسنجی های مردمی است	 
حجــت االســام والمســلمین شــریعتی نــژاد در ادامه این 
نشست گفت: آستان مقدس حضرت رضا)ع(، اصا جناحی 
نیست. چیزی که محور تصمیم گیری  قرار می گیرد، در واقع 
نیاز و خواسته زائر است. زائری که به حرم حضرت رضا )ع( 
مشرف می شود، توقع دارد از برنامه ای خوب و قابل قبول و 
در سطح تراز انقاب اسامی بهره ببرد. وی افزود: ما نمی 
گوییم برنامه های ما به لحاظ کیفی، فراز و نشیب نداشته اما 
ماک تصمیم گیری را نظرسنجی هایی قرار می دهیم که 
به طور ثابت، دایم و در ایام مختلف انجام می شود. برخی از 
اسامی که نام بردم، جزو باالترین آمار درخواست زائران در 
نظرسنجی هاست ضمن این که مداحان دیگری که شما به 
نام آن ها اشاره کردید هم در حرم، اجرای برنامه دارند و دهه 
آخر صفر هم در خدمتشان هســتیم و از حدود 40 مداح در 
برنامه های اصلی و تعداد بیشتری مداح در دیگر برنامه های 

جنبی حرم استفاده می کنیم.

اقدامات شهرداری مشهد برای اربعین و دهه پایانی صفر	 
همچنین به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری مشهد، 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد در 
جلسه هماهنگی ستاد دهه آخر صفر در حوزه حمل و نقل 

و ترافیک از تامین 100 دستگاه اتوبوس به منظور خدمت 
رســانی به زائران در دهه آخر ماه صفر خبر داد. خلیل ا... 
کاظمی تصریــح کرد: از 100 دســتگاه تامین شــده، 80 
دســتگاه در پایانه امام رضا)ع( و 20 دســتگاه اتوبوس در 
پایانه معراج به ارائه خدمت خواهند پرداخت، همچنین در 
دهه آخر صفر 100 دستگاه ون درون شهری برای خدمات 
رســانی و انتقال زائران داخل شــهر مشــهد تعبیه خواهد 
شد.معاون شهرداری مشــهد افزود: در چهار روز انتهایی 
ماه صفر با محدودیت های ترافیکی مواجه خواهیم بود که 
محل و مدت آن اطاع رسانی خواهد شد. کاظمی یادآور 
شد: مدیریت استقرار خودروهای آتش نشانی، اورژانس و 
پلیس نیز انجام می شود و محل هایی برای استقرار آن ها 
در چهار مسیر منتهی به حرم رضوی در نظر گرفته خواهد 
شد.سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز 320 دستگاه اتوبوس 
را در روز اربعین حسینی در خطوط منتهی و عبوری از حرم 
مطهر پیش بینی کرده که تا نزدیک ترین نقطه محدودیت 
تردد تعیین شده توســط پلیس راهور خدمات رسانی می 
کنند. شهروندان در این روز برای اطاع از آخرین وضعیت 
محدودیت های ترافیکــی تردد ناوگان اتوبوســرانی، می 
توانند عدد 8000 را به سامانه پیام کوتاه 30008888 
ارســال کنند.همچنین آن طور کــه معاون گردشــگری و 
زیــارت ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد 
اعام کرده است، ثبت نام پویش شهروند مهمان نواز حریم 
رضوی برای خدمت رســانی به زائــران پیاده دهــه پایانی 
صفر آغاز شد. نرگس شالچیان در این زمینه گفت: همانند 
سال گذشــته شــش درگاه ثبت نام داریم که این درگاه ها 
شــامل روبات تلگرامی مشهدی شو، ســایت مشهدی شو 
)mashhadisho.ir(، تلفن خدمات گردشگری و زیارت به 
شماره 0513135، ارسال عدد 8 به شماره 1000181 
به صــورت غیــر حضــوری و مراجعــه حضوری بــه معاونت  
فرهنگی مناطق ســیزده گانه شــهرداری مشــهد و مراکز 
راهنمای زائر و اطاعات ســفر ســطح شــهر است.نعمتی 
شهردار منطقه ثامن مشهد نیز از آمادگی برای پذیرایی از 
زائران پیاده رضوی و همچنین برگزاری عزاداری اربعین 
حسینی خبر داد و گفت: حدود 5200 جای پارک شامل 
پارکینگ های موقت روباز و پارکینگ های عمومی طبقاتی 
در ایام پایانی ماه صفر در اختیار شــهروندان و زائران قرار 
خواهد گرفت و با توجه به احتمال وقوع بارندگی در روزهای 
آینده، مجموعه ورزشــی وحــدت واقع در بولــوار وحدت، 
برای تامین اسکان اضطراری زائران در صورت نیاز، آماده 
سازی شده است.امسال نیز همچون گذشته ، پیاده روی 
جاماندگان اربعین با حضور پرشــور شــهروندان ساعت 9 
صبح  روز شنبه 27 مهرماه از بوستان ملت آغاز می شود و 

به سمت حرم مطهر رضوی ادامه خواهد داشت.

ویژه برنامه های صداوسیمای خراسان رضوی 	 
به گزارش روابط عمومی صداوســیمای خراســان رضوی، 
بیش از 15هزار دقیقه برنامه در این ســازمان برای اربعین 
حسینی و دهه آخر صفر تدارک دیده شده است که از جمله آن 
می توان به برنامه های سیمای خراسان رضوی شامل »مرثیه 
آفتاب«، »صبح خراســانی«، »شب شــرقی«، »نور الهدی« و 
مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا)ع( اشاره کرد 
و رادیو خراسان رضوی هم با »صدای زائر«، »حسینیه دل« و 
»گامی به سوی نور« به پیشواز اربعین و دهه آخر صفر می رود. 
رادیوهای برون مرزی استان نیز با برنامه »در مسیر عشق« در 
رادیو دری و ویژه برنامه »حماسه حسینی« در رادیو تاجیکی 

به استقبال ایام عزای آخر صفر می روند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد: 

برنامه ریزی برای خدمت رسانی 
شایسته در دهه پایانی صفر 

تولیت آســتان قدس رضوی به برنامه   های این آســتان بــرای ایام دهه 
پایانی صفر اشــاره کرد و گفت: با عنایت حضرت رضــا)ع( در ایام دهه 
پایانی ماه صفر در حد امکانات و بضاعت آستان قدس رضوی به لحاظ 
فرهنگی و تســهیات، در خدمت زائران خواهیم بود تا چند روزی که 
در مشهد هستند، از فیوضات معنوی زیارت به میزان مطلوبی بهره مند 
شوند. به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین احمد مروی 
در برنامه زنده تلویزیونی »مخاطب خاص« شبکه سوم سیما که به صورت 
مستقیم از کربای معلی پخش می شد، اظهار کرد: تمام تاش  خود را 
برای تأمین امکانات مورد نیاز زائران در دهه پایانی صفر به کار خواهیم 
گرفت اما در عین حال پیشاپیش از زائران به دلیل کمبودها عذرخواهی 

می کنیم.
وی همچنین با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: در ایام اربعین حسینی 
افراد از مذاهب، فرقه ها و سنین مختلف به زیارت اباعبدا... الحسین)ع( 
مشرف می شوند و این مسئله نشان می دهد اربعین یک پدیده تمدنی 
است. وی افزود: شور، عشق، محبت، عاقه و احساسات پاک دینی و 
مذهبی که در مسیر پیاده روی اربعین حسینی از نجف اشرف تا کربای 
معلی وجود دارد، به هیچ عنوان قابل وصف نیســت. وی تصریح کرد: 
افراد بسیاری از فرقه ها، اصناف، سنین و مذاهب گوناگون در راهپیمایی 
اربعین حضور دارند و حقیقتا رنگین کمانی از سطوح مختلف سنی و 
موقعیت های اجتماعی را تشکیل داده اند. تولیت آستان قدس رضوی 
با طرح این سؤال که چه چیزی می تواند این گونه انسان ها را حول محور 
نام مبارک اباعبدا... متمرکز کند، اظهار کرد: بعد از هزار و اندی سال 
روز به روز قلب ها بیشتر متوجه امام حسین)ع( می شود؛ در طول تاریخ، 
انسان های بسیاری در مسیر زیارت اباعبدا...)ع( جان خود را از دست 
داده اند و امروز ما توفیق تشرف به حرم مطهر آن حضرت را پیدا می کنیم.

وی گفت: با این کــه حداقل امکانات هم برای زائــران بارگاه منور امام 
حســین)ع( وجود ندارد، اما هر ســال در ایام اربعین میلیون ها زائر به 
کربای معلی مشرف می شوند. کســی که خود را پیاده به حرم مطهر 
اباعبدا...)ع( می رساند، به فکر این نیست که کجا غذا بخورد و در چه 
محلی استراحت کند. حجت االسام والمسلمین مروی با بیان این که 
اربعین یک تمدن جدید به وجود آورده است، افزود: حقیقتا اربعین یک 
پدیده تمدنی به شمار می رود؛ در این روزها حتی اهل سنت و مسیحی ها 
هم برای خدمت رسانی به زائران اباعبدا... الحسین)ع( در مسیر نجف 
به کربا موکب برپا می کنند. اهل سنت به محبت به اهل بیت عصمت و 
طهارت اعتقاد دارند و برپایی موکب توسط آن ها چندان عجیب نیست، 
اما مسیحی ها که دین متفاوتی دارند چرا باید در این مسیر قدم بگذارند؟ 
وی ادامــه داد: از امام رضــا)ع( روایت داریم که می فرماینــد اگر مردم 
محاسن کام ما را درک کنند، از آن پیروی خواهند کرد؛ ما ترجمه این 
سخن را در اربعین حسینی و شور و شوقی که در مسیر راهپیمایی برای 
تشرف به کربای معلی وجود دارد، شاهد هستیم. حتی کسانی که به 
اسام اعتقاد ندارند، وقتی که به امام حسین)ع( معرفت پیدا می کنند، 

عاشق اهل بیت)ع( می شوند.
تولیت آســتان قدس رضوی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت عرصه هنر و 
رسانه برای معرفی اهل بیت عصمت و طهارت تأکید کرد و گفت: اگر آن 
طور که باید و شاید معارف امام حسین)ع( را به مردم جهان بشناسانیم، 
یقین بدانید که افراد بسیاری از اقصی نقاط جهان به زیارت آن حضرت 
خواهند آمد. وی با اشــاره به این که دین اســام فقط دین احساسات 
و شعار نیست، تاکید کرد: شــعار در جای خود الزم است، اما همه این 
مراسم   و برنامه های فرهنگی برای آن است که انسان تربیت شود و راه 
ســعادت را پیدا کند؛ انســان در صورتی که به امام معرفت پیدا کند، با 

زیارت به کمال خواهد رسید.

 برنامه  دستگاه های اجرایی برای خدمت رسانی
 در دهه پایانی صفر اعالم شد

آمادگی برای میزبانی بزرگ 

شهر در عزای اربعین حسین )ع(



گزارش جلسه

فرهنگی

 مرجع تقلید شیعیان افغانستان در نجف 
ضمن دیدار با مدیران شهری مشهد: 

خدمات رسانی شهرداری مشهد به 
زائران اربعین بسیار شایسته است 

معــاون شــهردار، رئیــس ســتاد اربعین شــهرداری 
مشــهد و  رئیس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی، 
شورای  شهر مشهد به همراه معاون  هماهنگی امور 
زائران اســتانداری خراســان رضوی  بــه دیدار آیت 
ا...  محمد اســحاق فیاض از مراجع تقلید شــیعیان 
افغانستان رفتند که درنجف اشرف ساکن است.آیت 
ا... فیاض درایــن دیدار  با تقدیــر از اقدامات کاروان 
خــدام الحســین)ع( در این شــهر، گفــت: خدمات 
رسانی شهرداری مشــهد به زائران اربعین حسینی 
بسیار شایسته است.وی  با تقدیر از اقدامات کاروان 
خدام الحسین)ع( در این شهر، اظهار کرد: خدمات 
رسانی شهرداری مشــهد به زائران اربعین حسینی 
بسیار شایسته است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشــهد، آیت ا... العظمی محمد اسحاق 
فیاض در دیدار با رضا خواجه نائینی معاون شهردار و 
رئیس ستاد اربعین شهرداری مشهد و احسان اصولی 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، 
زیارت و رسانه شورای اســالمی شهر مشهد، افزود: 
کار نظافت و حمل و نقل زائران از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و در مجموع این کار را باید دولت عراق 
انجام دهد بنابراین اقدام شــهرداری مشــهد در این 

حوزه ها بسیار شایسته است.

هدف کاروان خدام الحسین)ع( خدمات 	 
رسانی به زائران است

رضــا خواجه نائینــی معاون شــهردار و رئیس ســتاد 
اربعین شهرداری مشهد نیز در این دیدار ضمن ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی کاروان خدام 
الحسین)ع( شهرداری، گفت: اربعین امسال همانند 
چند سال گذشته در دو حوزه خدمات شهری و حمل 
و نقل در شهر نجف اشرف در حال خدمات رسانی به 
زائران هســتیم.وی اضافه کرد: بر این اساس 600 
پاکبان شهرداری مشهد رفت و روب رینگ اصلی حرم 
مطهر امیرالمومنین علی)ع( و خیابان پیرامونی در 
نجف قدیم را برعهده دارند.خواجه نائینی افزود: در 
حوزه حمل و نقل نیز 103 دستگاه اتوبوس شهرداری 
مشــهد به همــراه 320 اتوبوســران و عوامــل فنی و 
اجرایی درحال جابه جایی زائران حسینی در مسیر 
شــوملی –نجف هســتند که امیدواریم این خدمات 
مورد قبول خدای متعال، حضرت امیرالمومنین)ع( 

و رضایت زائران اربعین قرارگیرد. 

خدمات رسانی شهرداری مشهد و ۷۸ موکب 	 
استان به زائران اربعین

براتی معــاون هماهنگی امور زائران اســتانداری 
خراســان رضوی نیز با تقدیــر از خدمات رســانی 
شــهرداری مشــهد به زائران اربعین حســینی در 
نجف اشــرف، اظهارکرد: شــهرداری مشهد طی 
سال های گذشــته خدمات رســانی مناسبی را به 

زائران در شهر نجف داشته است.

پیش بینی حضور 5 میلیون زائر در روزهای 	 
پایانی صفر درمشهد

براتی اضافــه کرد: بعد از رویداد اربعین حســینی، 
مشــهد درروزهای آخر صفر پذیرای تعــداد زیادی 
زائر اســت کــه بــرای زیــارت و عــزاداری شــهادت 
 امــام رضــا)ع( به این کالن شــهر ســفر مــی کنند.
وی تصریــح کــرد: روزهــای پایانــی صفــر ســال 
گذشــته 435 هزار زائر پیاده و تعــدادی زائر دیگر 
با خودروهای شخصی، اتوبوس، قطار و هواپیما به 
مشهد ســفر کردند که پیش بینی می شود امسال 
این رقم به بیش از پنج میلیون نفر افزایش پیدا کند.

5هکتارازمراتع منطقه ژرف فریمان 
درآتش سوخت

اصغری- دود و آتش در دره علی حسین بین منطقه 

کله منــار و ســنگ نقره)منطقه ژرف( شهرســتان 
فریمان، مأموران یگان حفاظت این اداره محیط 
زیســت را از منطقه کلیالق و آبشــار چهارتکاب به 
این منطقه کشــاند. رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیســت فریمــان گفــت: با مشــاهده آتش توســط 
مأمــوران  بــه اداره منابــع طبیعی و آتش نشــانی 
فریمــان گــزارش داده و درخواســت کمــک شــد 
اما متاســفانه با گذشــت حدود چهار ساعت هیچ 
گونه کمکی صورت نگرفت. جواد ســتوده گفت: 
مامــوران بــا کمــک دو نفــر از همیاران روســتای 
چهارتــکاب آتــش را خامــوش و از پیشــرفت آتش 
جلوگیری کردنــد. وی با بیان این کــه علت آتش 
سوزی نامعلوم است، افزود: در ساعت 15 آتش به 
طور کامل مهار شد. ســتوده گفت: متأسفانه پنج 
هکتار از مراتع بکر منطقه و تعداد دو اصله درخت 
ارس، هشــت اصلــه درختچــه زرشــک و نســترن 
کوهی و تعداد زیــادی از انواع گیاهان و درمنه در 

این آتش سوزی سوخت.

اخبار

گوناگون

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد: 

رشد 5درصدی نرخ مشارکت 
اقتصادی در استان 

کالته-مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

گفت: نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان در تابستان 
امســال 47 درصــد اعالم شــد که نســبت بــه مدت 
مشابه سال گذشــته 5 درصد افزایش داشته است. 
سنجری در کارگروه اشتغال سبزوار افزود: افزایش 
نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان حاصــل مدیریت، 
برنامه ریزی مناســب و اجرای طرح مثلث اقتصادی 
بوده اســت. وی افزود: همچنین بر مبنای آمار مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکاری این استان در آخر تابستان 9 
درصد اعالم شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 
درصد کاهش یافته است. وی گفت: به منظور تداوم 
تولید، ایجاد اشــتغال و حمایت از تولیــدات داخلی 
ایجاد 78 هزار و 618 فرصت شــغلی در این استان 
طی امسال هدف گذاری شده است. سنجری افزود: 
از ابتدای امســال تاکنــون 45 هــزارو 108 فرصت 
شــغلی در اســتان ایجاد شــده که بیانگر تحقق57 

درصدی میزان اشتغال است.

5قنات در روستاهای بخش 
مرکزی رشتخوار احیا شد 

  خاکشــور-رئیس اداره فنــی و زیــر بنایــی جهــاد 

کشاورزی رشــتخوار گفت : طی امسال تاکنون پنج 
قنات در روســتاهای فتح آباد،دولت آباد،ملک آباد، 
شهررشــتخوارو فهندراز توابع رشــتخوار احیــا و به 
سازی شده اند.محمد جان نثار به خبرنگار ما گفت: 
این قنــات ها از محــل اعتبار تملــک  دارایــی و فنی 
اعتباری و مشــارکت مردمی به سازی شده وبیش از 
643میلیون  تومان هزینه در بر داشــته اســت.وی 
گفت: طی 15 ســال گذشــته، بیــش از 54 قنات از 
85قنات موجود در رشــتخوار دایر شده است. جان 
نثار اظهار کرد: بودجه امســال برای به سازی قنات 
های  رشتخوار 145میلیون تومان است که دو قنات 
فتح آباد و دوست آباد شهرستان به سازی شده است.
وی افزود: در قنات فتح آباد 150 میلیون تومان برای 
1350 متر و در قنات دوست آباد 155 میلیون تومان 
برای 1150 متر، از محل اعتبــارات فنی و اعتباری 
جهادسازندگی   هزینه شــده و عملیات باربرداری، 
کول گــذاری و طوقه چینــی در این قنات هــا انجام 
شده  است.شــایان ذکراســت، رشــتخوار 32هزار 
هکتار اراضی  کشاورزی وباغی دارد  که بیش از 10 

هزار بهره بردار در این اراضی اشتغال دارند.

5اخبار
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گزارش

شعبانی

اهمیت اجرای پروژه های عمرانی وزیرساختی 
برکســی پوشــیده نیســت و مردم ومســئولین 
همگی در کمــک به تســهیل اجرای پــروژه ها 
اجمــاع دارند.یکــی از پروژه های زیرســاختی 
دراستان گازرســانی   و احداث خطوط انتقال 
گازاســت که گاهی عبــور آن ها ازمیــان باغ ها 
و زمین هــای کشــاورزی ممکن اســت ســبب 
بروز مشــکالتی بــرای کشــاورزان وباغــداران 
شــود درهمین باره چندی پیش گزارش عبور 
خط انتقال گاز از روســتای کامــه علیای تربت 
حیدریه که موجب بروزمشکالتی برای باغداران 
شــده بــود وناگزیــر بایــد حــدود 800 درخت 
کشاورزان قطع شود، منتشرشد. اما مسئوالن 
در نهایت اعــالم کردند که امکان تغییر مســیر 
لوله انتقــال گاز وجود نــدارد و راهــی جز قطع 
درختان نیســت.پس از آن27 شهریورامسال 
دادستان تربت حیدریه دســتور قطع تعدادی 
از درختــان  روســتای کامه علیا را که درمســیر 
خط انتقال لولــه گاز بودند صادر کــرد وپس از 
درخواست باغداران برای دادن مهلتی به منظور 
جداکردن میوه های درختــان ،فرماندار تربت 
حیدریه اعالم  کرده بــود که مهلتی پنج روزه به 
باغداران  بــرای جداکردن میوه ها داده شــده 
است. حاال پس از گذشــت بیش از سه هفته به 
روستای کامه علیا می رویم تا ازنزدیک وضعیت 
باغداران را مشــاهده کنیم  وببینیم آیا اقدامی 
برای پرداخت پول باغداران انجام شده است یا 
خیر.به مرکز روستا رسیدم و آن جا یکی از اهالی 
را دیدم. دربــاره قطع درختانش گفت:دو ســه 
روزی خبری از ماموران قطع درختان  نبود؛اما 
ناگهان در یک غروب باز دوباره پیدایشان شد. 
به آن ها گفتــم بگذارید تا چند روز دیگر ســیب 
های درختم را بچینم؛ اما به حرفم گوش ندادند. 

این پیرمرد اهــل کامه علیا می افزایــد: اگر می 
دانستیم که قرار است بعد از چند روز دوباره به 
این جا بیایند، همان مقدار اندک ســیب را هم 
برداشــت می کردیم.  وی مدعی می شــودکه 
حدود چند تن ســیب و 400 کیلو گردوی این 

باغدار بعد از قطع درختان  از بین رفته  است.

بقایای درختان در کنار جاده جمع شده 	 
است 

پیرمردی دیگر جلو می آید و درد دلی دارد. او می 
گوید: از ابتدا ما گفتیم مســیر گازرسانی عوض 
شود که نشد! بعد گفتیم بگذارید محصول خود 
را از روی درختــان باز کنیم،بعــد قطع کنید که 

نگذاشتند و این هم نشد!
ما از سر سال زحمت کشیده ایم و حاال دستمان 
خالی از محصول است و نه میوه ای و نه امیدی 
بــه باغی و تــا آینده هــای طوالنی دیگــر این جا 
باغی نداریم.گردو، زرد آلو،ســیب تابستانی و 
زمســتانی،گالبی بادام و آلو میوه هایی اســت 
که از باغ به بار می آمده اســت. وی در پاســخ به 
ســوال خبرنگار خراســان رضوی در خصوص 
دریافــت وجهی برای درختان قطع شــده خود 

می گوید: در قبال قطع درختان باغم هنوز هیچ 
پولی نداده اند. او می افزاید: 63 اصله درخت 
از من قطع کرده اند. او گله مند است که ارزشی 
برای درختان قائل نشــده اند. بینــا می گوید: 
برای حدود 600 متر زمین و 63 اصله درخت 
مثمــر گفتــه اند،حــدود 68 میلیون تومــان به 
شما خواهیم داد؛این در صورتی است که فقط 
سه میلیون تومان میوه زردآلو روی درختانم در 
لحظه قطع شــدن یا چهار میلیون تومان گردو 
فقط در یک درخت گردوی من به بار نشسته بود. 
این 68 میلیون تومان پول دو سال محصوالت 
باغ من اســت و اصال این قیمت گذاری عادالنه 

نیست.

گالیه ها از پرداخت نشدن پول درختان 	 
 کشــاورز دیگر مدعــی می شــود :  چطور می 
شــود قیمت یــک درخت گــردو را که ســالی 
حــدود 400 کیلو محصول داشــته به همراه 
زمیــن آن فقط هشــت میلیون تومــان برآورد 
کــرده انــد؟ یــا یــک درخــت ســیب را 300 
هزارتومان ارزش گذاری کــرده اند؟ درخت 
زردآلویی را که مــن از آن حدود ســه میلیون 

تومان در سال، تر فروشی کرده ام 280 هزار 
تومان کارشناسی  کرده اند!

پاسخ مسئوالن	 
رســتمی ،فرماندار تربــت حیدریه  در پاســخ به 
این سوال که چه اقداماتی پس از قطع درختان 
روستای کامه علیا انجام شده است؟  می گوید: 
خبری از آن جــا نــدارم  ونظــری ندارم.قربانی 
،بخشدار مرکزی تربت حیدریه نیز درباره این که 
چه اقداماتی پس از قطع درختان روستای کامه 
علیا انجام شده است؟ می گوید: مشکل خاصی 
نیست و راه بازگشایی شده تا محلی به نام کالته 
قوچه و در آن جا مقداری زمین زعفران است که 
به تازگی طبق نقل  قول آقای دهیار جدید مشکل 
بارضایــت مالــکان حل شــده اســت. درهمین 
باره، هاشــم نقیبی ،مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان  می گوید: برای قطع 
درختــان اصوال بر اســاس ضوابط موجــود باید 
مجوز دریافت شــود و در کار گروهی متشکل از 
نماینــده فرمانداری،نماینده منابــع طبیعی و 
نماینده جهاد کشاورزی ضمن بازدید از باغ ها و 
بررسی موضوع تصمیم گیری می شود. وی می 
گوید: در این خصوص تا کنون هیچ کس به جهاد 
کشــاورزی مراجعه نکرده و مجوزی از ســوی ما 
برای قطع درختان صادر نشده است. اگر قطع 
این درختان در محدوده روستا بوده باشد، باید 
دهیــاری این موضــوع را پیگیــری کند امــا اگر 
مالکیت درختــان از اهالی آن روستاســت،باید 
مردم بــه جهــاد کشــاورزی مراجعــه و تقاضای 
خسارت کنند. ما بررسی می کنیم و نظرمان را 
اعالم خواهیم کرد. او در پاسخ به این که مردم بعد 
از درخواست خسارت از جهاد کشاورزی، آیا باید 
منتظر وصول خسارت ها از سوی شما باشند؟ 
می گوید: نه ما نمی توانیم خسارت را از شرکت 
پیمانکار طلب کنیم. ما قاضی نیستیم،  نقش ما 

یک نقش کارشناسی در این موضوع است.

گزارش خراسان رضوی درباره وضعیت باغداران روستای کامه علیا پس ازقطع درختان 

بالتکلیفی باغداران ، سکوت مسئوالن

حقدادی-رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت 

تربــت جــام  گفــت : در پایــش برخــی از پرنــده 
فروشی های تربت جام ، شش قطعه سهره طالیی   
دو قطعه مینا و چهار قطعه طرقه چکاوک کشف و 
ضبط شد. دامن پاک افزود: پایش مستمر مراکز 
عرضه پرندگان در شهرستان برای جلوگیری از 

تجارت گونه های وحشی در دستور کار است و از 
کلیه شهروندان درخواســت می شود در صورت 
مشــاهده و اطالع از هر گونه تخلف در این زمینه 
مراتب را به ماموران یــگان اداره حفاظت محیط 
زیست تربت جام اطالع دهند تا برای حفظ تنوع 

زیستی شهرستان اقدام الزم صورت گیرد .

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام خبرداد: 

کشف۱۲ قطعه پرنده وحشی درتربت جام 

 اعلمــی - یکــی از  مشــکالت شــهری تربــت جــام 

ناهماهنگی به وجودآمده بین ادارات خدمات رسان 
این شهرستان است. مدتی است درتربت جام شاهد 
به سازی معابرشهری هستیم به طوری که آسفالت 
و تایل فرش کوچه ها و خیابان ها، حال و هوای تازه 
ای به شهربخشــیده اســت ولی بعضا شــاهد کنده 
کاری آسفالت و تایل فرش های جدید احداث شده 
دراین خیابان ها به علت نبود هماهنگی بین ادارات 
خدمات رســان دراین شهرستان هستیم که نیاز به 
هماهنگی بیشتر بین دستگاه های خدمات رسان 
مانند شهرداری، برق، آب و گاز دارد. در این خصوص 
شهردار تربت جام به خبرنگارما می گوید: به دلیل 
فرسودگی شبکه های آب رســانی درشهر اتفاقات 
مکرررخ می دهــد و تمام اقدامات شــهرداری در به 
سازی وآسفالت معابر و خیابان ها نیز به هدر می رود و 
موجب بدبینی مردم به شهرداری می شود. حسینی 
افزود: به رغم کاهش درآمدها و مشکالت مالی که 

شهردار این روزها با آن دست به گریبان است پروژه 
های عمرانی مدیریت شهری درنقاط مختلف تربت 
جام همچنان اجرا می شود و می توان گفت تربت جام 
در این روزها به یک کارگاه عمرانی در حوزه مدیریت 
شهری تبدیل شده است. وی درپاسخ به این سوال 
که چرا بعد ازآسفالت مجدد ،خیابان ها کنده کاری 
می شود، گفت: شهرداری قبل ازهراقدام عمرانی 
ازجمله آســفالت، تایل فــرش یا جدول گــذاری به 
دستگاه های خدمات رسان به خصوص شرکت آب 
وفاضالب شــهری اعالم می کند بــرای جلوگیری 
از تخریــب مجدد، اقــدام به اصالح شــبکه های آب 
رسانی کند تا دچاردوباره کاری نشویم که متاسفانه 
به دلیل اعالم کمبود اعتبارات شرکت آب این اقدام 
انجام نمی شــود و بعد از مدت کوتاهی شاهد کنده 
کاری هستیم که تعمیر و مرمت مجدد قسمت های 
تخریب شده باعث می شود این معابر دیگر زیبایی و 

یک دست بودن اولیه را نداشته باشد.

شهردارتربت جام خواستارشد 

هماهنگی بین دستگاه های خدمات رسان شهرستان 

درپی فوت دانش آموز تایبــادی که در اردویی به 
استخر شــنا در شــهر تایباد رفته و داخل آن غرق 
شده بود، پزشــکی قانونی شهرستان تایباد پس 
از انجام  مراحــل قانونی، علت فــوت دانش آموز 
تایبادی را غــرق شــدگی و عوارض ناشــی از آن 
اعالم کرد. به گزارش خراسان رضوی،مسئول 
پزشــکی قانونی شهرســتان تایباد بــا اعالم این 
مطلب به خراسان رضوی افزود: علت فوت دانش 
آموز تایبادی )عرفان پرویزساالری(غرق شدگی 
و عوارض ناشــی از آن بــوده اســت.دکتر محمد 
سلیمانی افزود: این جانب درباره مدت زمان این 
که دانش آموز متوفی چند دقیقه در زیر آب مانده، 
بــا کســی صحبتــی نکــرده ام.همچنیــن روابط 

عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی 
درباره مقدار زمانی که دانش آموز تایبادی در زیر 
آب بوده گفت: با توجه به این که جسد روز بعد از 
حادثه معاینه شده، نمی توان مقدار دقیق مدت 
 زمانی را که دانش آموز زیر آب بوده، تعیین کرد.
رئــوف ذباح افــزود: جزئیــات و اعــالم چگونگی 
کامل نحوه فــوت در حیطه کاری دادسراســت و 
پزشــکی قانونی، علت اصلی فوت را همان غرق 
 شدگی و عوارض ناشی از آن اعالم کرده است. 
وی اظهار کرد: از آن جا کــه متوفی کودک بوده 
است و زمان غرق شدگی کودکان از بزرگ ساالن 
کمتر است، احتمال دارد متوفی حدود دو دقیقه 

یا کمتر از آن در زیر آب بوده  است.

پزشکی قانونی تایباد اعالم کرد: 

غرق شدگی؛ علت فوت دانش آموزتایبادی 



خبر  

ورزش 

قهرمانی بانوان کاراته کای تربت 
حیدریه در مسابقات شرق کشور

شعبانی- سرپرســت اداره ورزش و جوانان تربت 
حیدریــه گفت: تیــم کاراته بانــوان تربــت حیدریه 
با کســب ۴۴ نشــان طال برسکوی نخســت اولین 
دوره رقابت های قهرمانی کاراته شرق کشور قرار 

گرفت.
مجیــد رضایــی در ایــن بــاره گفــت: اولیــن دوره 
مســابقات کاراتــه قهرمانی شــرق کشــور ســبک 
شوتوکان با شــرکت ۴۵۰ ورزشــکار در چهار رده 
ســنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن 

به میزبانی مشهد برگزار شد.
وی با اشــاره بــه رقابت ورزشــکاران در پنــج وزن و 
دوبخــش کاتــا و کومیتــه در ایــن دوره از پیکارهــا 
افزود: تیم کاراته تربــت حیدریه با هدایت عاطفه و 
فهیمه آقایی، ملیحه ســیفی، زهرا سرداری، اکرم 
هاشــمی، مریم ســلمانی، مریم امیدوار، شــکوفه 
علیشاهی و نازنین زاهدی و با کسب ۴۴ نشان طال 

بر سکوی قهرمانی این دوره از رقابت ها ایستاد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه ادامه 
داد: همچنین تیم نیشابور با ۲۹ طال نایب قهرمان 
شد و مشهد با ۲۵ طال در جایگاه سوم قرار گرفت.

رضایــی اضافه کــرد: زهــرا پیامی، ســیده مرضیه 
موســوی، اکرم هاشــمی، مریم ســلمانی، شکوفه 
علیشــاهی، عاطفه و فهیمه آقایــی نمایندگان این 

شهرستان دربخش داوری این مسابقات بودند.
گفتنی اســت؛ تیــم های مشــهد، شــیروان، تربت 
حیدریه، گلبهار، رشتخوار، زاوه، فریمان، سبزوار، 
نهبندان و بیرجنــد 1۰ تیم حاضــر در اولین دوره 

مسابقات کاراته قهرمانی شرق کشور بودند.

اخبار  

ورزش 

 قهرمانی استان در مسابقات 
هندبال پیش کسوتان کشور

سرپرســت فنــی مســابقات هندبــال پیش کســوتان 
کشور گفت: مســابقات هندبال پیش کسوتان کشور 

با قهرمانی خراسان رضوی در مشهد به پایان رسید.
عبدا... کافی در این باره اظهار کرد: مسابقات هندبال 
پیش کســوتان کشــور با حضور 11 تیــم از 1۹ تا ۲۴ 

مهرماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.
وی افزود: این دوره از مســابقات، روز چهارشــنبه ۲۴ 
مهرمــاه بــا قهرمانی تیــم خراســان رضوی در ســالن 
شهید بهشتی مشهد به پایان رسید. کافی اضافه کرد: 
همچنین تیم های بوشهر و آذربایجان شرقی  همانند 
سال گذشته به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از آن خود 
کردند. گفتنی است؛ علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون 
هندبال به همــراه فتاحــی مدیــرکل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی از نزدیک نظاره گر دیــدار نهایی این 

رقابت ها بودند.

میزبانی مشهد از سمینار آموزشی 
مدیریت پارک های آبی کشور

اولین سمینار آموزشی مدیریت پارک های آبی کشور با 
حضور رئیس فدراسیون نجات غریق در مشهد برگزار 
می شود.اولین سمینار آموزشــی مدیریت پارک های 
آبی کشــور ویژه مالکان و مدیران، امروز پنج شنبه ۲۵ 
مهر ماه به میزبانی هیئت نجات غریق استان و با حضور 
حدود ۵۰ مدیر از سراسر کشور برپا می شود. گفتنی 
است؛ قرار است ایلخان نوری، رئیس فدراسیون نیز در 

این سمینار حضور داشته باشد.

 از میان خبرها

ورزش

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

شهرخودرو حذف شد!
تیم فوتبال شــهرخودرو در مرحله یک هشــتم نهایی 
جام حذفی مغلوب نفت مسجدسلیمان شد.تیم های 
فوتبال شــهر خودرو و نفت مسجد ســلیمان عصر روز 
گذشته)چهارشنبه(  در  مرحله یک  هشتم نهایی جام 
حذفی  از ساعت 1۶:۳۵ در ورزشگاه امام رضا)ع( به 
مصاف هم رفتند. این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر 
صفر به سود نفت به پایان رسید تا شاگردان تارتار راهی 
مرحله بعدی شوند.نیمه نخست در شرایطی به پایان 
رسید که هیچ یک از دو تیم نتوانستند موقعیت خاصی 
روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند.در نیمه دوم، بازیکنان 
نفت مسجدسلیمان با دفاع بسته، چشم به ضدحمالت 
دوختند و توانستند با اشــتباه علی نبی زاده، هافبک 
دفاعی تیم شهرخودرو، به گل برسند. احمد الجبوری 
در دقیقه ۶۰ با ســرعت باالی خود توانســت توپ را از 
روی سر مهدی رحمتی وارد دروازه شهرخودرو کند.در 
ادامه گل محمدی با اضافه کردن روح ا...  باقری سعی 
کرد بر توان هجومی تیمش بیفزاید، اما این تعویض هم 
اثرگذار نبود و شــهرخودرو نتوانست موقعیت چندان 
خطرناکــی روی دروازه حریف خلق کند تــا در نهایت 
تیم مشهدی خداحافظی زود هنگامی با جام حذفی 

داشته باشد.

150 پروژه نا تمام ورزشی استان 
نیازمند 400میلیارد تومان اعتبار

مهدیان- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با 
بیان این که 1۵۰ پروژه ناتمام ورزشی در استان وجود 
دارد، گفت: برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها 

به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
فرزاد فتاحی در سفر به کاشمر با اشاره به این که امسال 
در ســطح اســتان اقدام ویژه ای با دســتور اســتاندار و 
موافقت وزیر ورزش و جوانــان در خصوص اختصاص 
اعتبار انجام شده است، یادآور شد: با برنامه ریزی های 
انجام شده تا پایان امسال ۹۰ پروژه ورزشی در استان 
تکمیل و افتتاح خواهد شد که این تعداد پروژه در هفت 

سال گذشته بی سابقه  است.

ورزش
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 خراسانی ها 
در ایستگاه ورامین

هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز پنج شنبه با برگزاری شش 
دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شــود. امروز تیم فوتسال 
هیئت فوتبال خراسان رضوی پس از استراحت در هفته گذشته 
مهمان ستارگان دشت ورامین اســت. مشهدی ها که هم اکنون 
با 1۶ امتیاز در رده  چهارم قرار دارند، در شرایطی در این مسابقه 
به میدان می روند که خانم گل آســیا در این تیم به دنبال افزایش 
تعداد گل های خود است. »سارا شیربیگی« از تیم هیئت فوتبال 
خراســان رضوی با ۲1 گلی که تا کنون به ثمر رســانده است، در 
صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتســال قــرار دارد. ملی پوش تیم 
فوتسال هیئت فوتبال خراسان رضوی با اشاره به این دیدار گفت: 
این هفته به مصاف تیم ستارگان ورامین می رویم، ورامین از ابتدای 

رقابت های لیگ تیم جنگنده ای بود، اما متاسفانه در ادامه کار با 
یکسری مشکالت مدیریتی مواجه شد، اما فکر نمی کنم که انگیزه 
این تیم کم شده باشد، امیدوارم تیم ورامین در لیگ بماند و کنار 
نکشد.وی درباره برگزاری مرحله حذفی لیگ برتر فوتسال بانوان 
نیز اظهار کرد: بر اساس توافق هایی که در جلسه قرعه کشی پیش 
از آغاز مسابقات لیگ صورت گرفت، قرار است در فصل ۹8 مانند 
سال گذشته مرحله حذفی با حضور چهار تیم صدر جدولی برگزار 
شــود. قانون همه دنیا این اســت که در مرحلــه حذفی تیم صعود 
کننده به مرحله بعد به روش کســب ۲ پیروزی از سه بازی تعیین 
شود. این موضوع قرار است امسال در بخش بانوان هم اجرا شود 
و دیگر مانند سال گذشته تفاضل گل ها را نمی شمارند.وی افزود: 

هر سال لیگ برتر فوتسال بانوان با کیفیت بهتری برگزار می شود، 
سال های گذشته تنها سه تیم مدعی قهرمانی بودند، اما در فصل 
۹8 خوشبختانه شش تیم باالی جدول برای قهرمانی بایکدیگر 
می جنگند و رقابت ســختی بین آن ها شــکل گرفته است. یکی، 

دو  تیم تا این جای کار نوساناتی داشته اند اما نمی شود گفت که 
آن ها ضعیف هستند، چراکه نتایج را نمی توان پیش بینی کرد.

شیربیگی تصریح کرد: تمام بازیکنان جوان تالش می کنند تا 
یک روزی دیده شوند، خوشبختانه اکنون که تکلیف سرمربی 
تیم ملی کشــورمان مشــخص شده اســت و شــهناز یاری از 

نزدیک رقابت های لیگ را تماشــا می کننــد، فرصت خوبی 
برای جوانان ایجاد شده اســت، چون آن ها هم دوست دارند که 

دیده شوند و یک روزی به 
اهدافشان برسند.

سوژه

گپ و گفتی با »ارتش یک نفره« شنای کشور 

 حمایت از پسر طالیی؛ 
هر سال دریغ از پارسال! 

مصطفــی فاطمیــان- بــازی هــای پاراآســیایی 
جاکارتا، جامعــه ورزش را یاد افتخارآفرینی پســر 
طالیی ایران مــی اندازد؛ ورزشــکاری کــه در این 
رقابــت هــا کاری کــرد کارســتان. شــناگر ایرانی 
عضو تیم ملی شنای معلوالن ایران که توانست در 
بازی های پاراآسیایی جاکارتا شش مدال طال و یک 
نقره کسب کند و به تنهایی باعث صعود یک پله ای 

ایران و کسب مقام سومی این مسابقات شود.
صحبت از »شاهین ایزدیار« پرافتخارترین ورزشکار 
ایران در تاریخ رقابت های پاراآســیایی است که در 
ســه دوره برگزار شــده این رقابت ها، 1۹ مدال به 
دست آورده و پس از درخشــش در جارکارتا، لقب 
»ارتش یک نفره« به او داده شــده اســت.به راستی 
این لقــب برازنده اوســت، چراکه مــدال های این 
شــناگر به تنهایی از مجموع مدال های ۳۰ کشور 
آسیایی بیشتر است. حتی اگر شاهین به تنهایی به 
عنوان یک کشور در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا 
شــرکت می کرد،  با ۶ طال و یک نقره می توانست 

مقام سیزدهم را در بین ۴۵ کشور به دست بیاورد.
این شناگر دهه هفتادی، امید اول ایران برای قرار 
گرفتن روی سکوی رقابت های پارالمپیک است و 
خودش هم بدش نمی آید باالترین مدال ورزشــی 
زندگی اش را کسب کند؛ اما این روزها انتقاداتی از 
عملکرد او می شود، چراکه در رقابت های پاراشنای 
قهرمانی جهان که ماه گذشته در لندن برگزار شد، 
عملکــرد مناســبی از خود بــه نمایش نگذاشــت و 
رکوردهای پیشین خود را هم نتوانست تکرار کند. 
در این شرایط هنوز معلوم نیست پسر طالیی ایران 
می تواند نماینده ایران در رقابت های پارالمپیک 
باشد یا نه، چراکه دوشناگر دیگر تیم ملی هم شانس 

حضور در این مسابقات را دارند و باید منتظر ماند و 
دید سرانجام فدراسیون جانبازان و معلوالن کدام 
ورزشــکار را به عنوان دارنده ســهمیه پارالمپیکی 
ایران معرفی می کند. با »شــاهین ایزدیار« شناگر 
خراســانی طالیی ایران درباره شــرایطش قبل از 
حضور احتمالی در رقابت های پارالمپیک ۲۰۲۰ 
به گفت و گو پرداختیم که خواندنش خالی از لطف 

نیست.

شکستن رکورد	 
این شناگر خراسانی با اشاره به رقابت های جهانی 
لندن می گوید: معموال رقابت های جهانی پس از 
پارالمپیک باالترین سطح را دارد و مسابقات اخیر 
لندن هم از کیفیت خوبی برخوردار بود و همه تیم ها 
با تمام توان خود به میدان آمده بودند و رکوردهای 

زیادی نیز در جهان شکسته شد.
ایزدیار درباره کســب ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ 
اظهــار مــی کنــد: در مــاده 1۰۰ متــر قورباغــه 
رقابت های جهانی لندن کســب ورودی کردم اما 
سهمیه را هنوز شــناگری از ایران به دست نیاورده 
اســت و در نهایت فدراســیون جانبازان و معلوالن 
کشور با اخذ سهمیه از فدراسیون جهانی تصمیم 

می گیرد کدام ورزشکار به پارالمپیک اعزام شود.

راضی نیستم	 
وی ادامه می دهد: قطعا باید مسابقات انتخابی بین 
شناگران ایرانی برگزار شود تا نفر اعزامی به رقابت 
های پارالمپیک مشخص شــود؛ تمام تالش خود 
را انجام می دهم تا همانند رقابت های پارالمپیک 
ریو و لندن بازهــم نماینده ایران باشــم، هرچند از 

عملکردم در مسابقات جهانی لندن رضایت ندارم؛ 
اگر رکــوردم در پارالمپیک ریو را تکــرار می کردم، 
سوم می شــدم ولی بازهم خدا را شــکر که ورودی 

پارالمپیک را کسب کردیم.

نبود حمایت	 
شــناگر خراســانی تیم ملی بــا گالیه از مســئوالن 
می گوید: فکر می کردم بعد از مسابقات پاراآسیایی 
جاکارتا که خوش درخشیدم، به شنا اهمیت ویژه ای 
بدهند اما شرایط طور دیگری رقم خورد و به کلی ما 
را رها کردند. متاسفانه فقط ۶ روز قبل از مسابقات 
جهانی لندن وارد اردو شــدیم و عمــال هیچ برنامه 
آماده ســازی نداشــتیم و حتی ۲۴ ســاعت قبل از 
آغاز این رقابت ها به لندن اعزام شدیم که متاسفانه 
زمان مناســبی نبود و باید حداقل  چنــد روز زودتر 
به  انگلیس می رفتیم.وی می افزاید: هیچ اردویی 
از ســوی فدراســیون بــرای شــناگران اعزامــی به 
مسابقات جهانی لندن تدارک دیده نشده بود و به 
صورت انفرادی تمرین می کردیم و از ســوی هیچ 

کسی حمایتی نشدیم.

بودجه برای دیگران!	 
ایزدیار به حمایت های خراسانی ها از شنا اشاره و 
تصریح می کند: اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
و هیئــت شــنا حمایت هــای بیشــتری نســبت به 
فدراســیون جانبــازان و معلوالن دارند و پاداشــی 
هم به منظور کسب سهمیه دریافت کردم اما خب 
فدراســیون حق دارد که نمی توانــد حمایت کند، 

چراکه بودجه جای دیگری هزینه می شود!
وی تاکید می کند: استان خراسان رضوی بهترین 

امکانــات شــنا را در کشــور دارد و به همیــن دلیل 
تمرینات خود را در مشــهد دنبال می کنم اما چند 
روزی است که همین امکانات را هم از ما دریغ کرده 
اند؛ اســتخر مجموعه ورزشــی 1۵ خرداد مشهد 
تاکنون هفته ای شش جلســه در اختیار شناگران 
بود ولی متاســفانه این زمان به ۳جلســه در هفته 

کاهش یافته است.

شناگران آواره	 
ایزدیار با انتقاد از تصمیم مدیران ورزشــی استان 
می گوید: تخصیــص نیافتن امکانــات جانبازان و 
معلوالن به ورزشکاران این رشته، به دردی بزرگ 
برای آن ها تبدیل شده است؛ چراکه شناگران آواره 
این استخر و آن استخر شده اند تا بتوانند تمرینات 
خود را دنبال کنند. وقتی از آن ها علت را جویا می 
شــویم آقایان می گویند از بخش خصوصی بیشتر 
درآمد داریم و به همین دلیل نمی توانیم استخر را 

بیشتر از سه جلسه در هفته در اختیارتان بگذاریم.
وی اضافه می کند: قطعا وظیفه اداره کل ورزش و 
جوانان استان است که به جانبازان و معلوالن بیشتر 
توجه کند تا چنین امکاناتی در اختیار ورزشکاران 
قرار گیرد. امیدوارم مسئوالن استان به حمایت های 
خود از شــنا ادامه بدهند و هیچ گاه عقب نکشند و 
همچنین مربیان این رشته را هم دلگرم کنند تا برای 

کار در کنار شناگران انگیزه داشته باشند.

سکوی پارالمپیک	 
قهرمان طالیی رقابت های پاراآسیایی جاکارتا با 
بیان این که سقف آرزوهای من سکوی پارالمپیک 
است، خاطرنشــان می کند: هدفم این است روی 

ســکوی پارالمپیک قرار بگیرم که دور از دسترس 
هم نیست  به شــرط این که هر چه زودتر کار آغاز  و 
برنامه های آماده سازی برای  حضور ورزشکاران 
در پارالمپیــک اجرایی شــود. وی درباره وضعیت 
شــنای معلوالن کشــور هم بیان می کند: نسبت 
به ســال های گذشــته شــنای معلوالن در کشــور 
پیشرفت هایی داشته است؛ هر چند پیشرفت مان 
الک پشــتی بوده و مــی توانســتیم بهتــر از این ها 
هم باشیم. شــناگران ایرانی در تمامی مسابقات 
می توانند مدال کســب کننــد اما متاســفانه از آن 
ها حمایت های الزم نمی شــود و مشــکالت مالی 
هم بــه مانعی بــرای پیشــرفت آن ها تبدیل شــده 
است.  ایزدیار در پاسخ به انتقادات هادی رضایی 
دبیرکل مشهدی کمیته ملی پارالمپیک می گوید: 
حرفی در این باره ندارم و پاســخ انتقادات رضایی 
را بــا کســب ورودی پارالمپیــک داده ام و درســت 
اســت رکورد خوبی کســب نکــردم اما امیــدوارم 
در رقابت هــای انتخابی بــرای پارالمپیک رکورد 
خوبی را کسب کنم و به این مسابقات اعزام شوم. 
وی با بیــان این کــه حســرتی در زندگی ورزشــی 
خود ندارد، اظهار می کند: خوشبختانه تاکنون به 
هرچه خواسته ام، رسیده ام و امید است بتوانم در 
پارالمپیک هم افتخار آفرینی کنــم. البته با وجود 
افتخارات زیادی که در ورزش کسب کرده ام، درآمد 
آن چنانی از این راه به دســت نیاورده ام و به نوعی 

حقم را در ورزش نگرفته ام.

 خانم گل آسیا :
 ۶تیم مدعی قهرمانی 

هستند 

رئیس هیئت وزنه برداری استان خبر داد:

 برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی خراسان رضوی تاپایان سال
رئیــس هیئت وزنــه برداری اســتان 
از برگزاری مســابقات وزنــه برداری 
قهرمانی خراسان رضوی در دو بخش 
آقایان و بانــوان تا پایان امســال خبر 
داد.سعید حسین زاده مقدم درباره 
فعالیت های این هیئت از ابتدای سال 
اظهار کرد: از ابتدای سال، لیگ وزنه 
برداری استان را پس از چندین سال 
دوباره راه انــدازی کردیم که مرحله 
اول، دوم و ســوم آن نیز برگزار شــده 
است.وی افزود: امسال هیئت های 
شهرســتان ها را به امکانات ســخت 
افــزاری تجهیــز کردیــم، همچنین 
هیئت وزنه برداری شهرستان های 
چنــاران، کالت و گنابــاد را افتتاح و 

هیئت هــای تربت جــام و ســبزوار را 
تجهیــز و بازگشــایی کردیم.رئیــس 
هیئت وزنه برداری خراسان رضوی 
بیــان کــرد: بــا کمــک اداره ورزش و 
جوانان تربت جام، سالن اختصاصی 

وزنه برداری را برای این شهرســتان 
در نظر گرفتیم، همچنین سالن وزنه 
برداری آســتان قــدس را در مشــهد 
افتتــاح کردیم.حســین زاده مقــدم 
درباره اعزام ورزشــکاران اســتان به 

مســابقات کشــوری نیز گفــت: تیم 
بانوان خراســان رضوی به مسابقات 
قهرمانــی کشــور در اصفهــان اعزام 
شــد که بانوان وزنــه بردار اســتان با 
کســب ۳ مدال طال، ۴ نقره و 8 برنز 

درخشیدند.
وی ادامــه داد: تیــم هــای پســران 
و دختــران اســتان نیز به مســابقات 
استعدادهای برتر کشور در کردستان 
اعــزام شــدند کــه تیــم دختــران ما 
توانســتند با اختــالف امتیاز بســیار 
کم نســبت به تیم میزبان، مقام نایب 
قهرمانــی را از آن خــود کنند.رئیس 
هیئت وزنه برداری خراسان رضوی 
تصریح کرد: طــرح اســتعدادیابی و 

پرورش نخبگان وزنه برداری پسران 
منطقه یک کشور از 17 تا ۲۰ مهرماه 
در مشهد برگزار شد که ۴۰ ورزشکار 
و 8 مربــی از اســتان های ســمنان، 
خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در 
این طرح حضور یافتند.حسین زاده 
مقدم درباره برگزاری مسابقات این 
هیئت گفت: مرحله ســوم لیگ وزنه 
برداری اســتان طی روز هــای ۲۳ و 
۲۴ آبان ماه در فریمان برگزار شــد و 
مرحله چهارم آن، دی ماه در مشــهد 
برپا خواهد شد.وی افزود: مسابقات 
وزنــه بــرداری قهرمانــی خراســان 
رضوی در دو بخش آقایان و بانوان تا 

پایان سال پیگیری می شود.

شهرخودرو مجوز 
حرفه ای گرفت

در نشست اعضای کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای 
سازمان لیگ اعالم شــد که تیم فوتبال شهرخودرو 
خراســان رضوی موفق به اخذ مجوز حرفه ای شده 
اســت. با اعالم حمیدرضا گرشاسبی، عضو کمیته 
بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ باشگاه های 
شــهر خــودروی خراســان رضــوی، پرســپولیس، 
اســتقالل، ذوب آهن اصفهان، ســپاهان اصفهان و 

تراکتور تبریز موفق به کسب مجوز حرفه ای شدند .
باشگاه های نفت مسجدسلیمان، شاهین  شهرداری 
بوشــهر، پــارس جنوبی جــم، نســاجی مازنــدران، 
ماشین ســازی تبریز بــه دلیل عــدم ثبــت، موفق به 
دریافت مجوز حرفه ای نشدند. همچنین باشگاه های 
پیکان، ســایپا و فــوالد خوزســتان  موفق به کســب 

مجوز حرفه ای نشــدند، امــا موفق به کســب مجوز 
ملی شــده اند. باشــگاه فوالد به دلیل ثبــت نکردن 
مدارک ســرمربی تیم بزرگ ســاالن و باشــگاه های 
پیکان و ســایپا به دلیل استخدام نکردن سرمربی با 
مدارک الزم و نداشــتن مدارک A موفق به دریافت 
مجوز حرفه ای نشــدند. باشــگاه گل گهر سیرجان 
هم مشروط بر ارائه مدارک ایمنی و امنیتی، اصالح 
برنامــه جوانــان و نوجوانــان و ثبــت مــدارک مربی 

بزرگ ساالن موفق به دریافت مجوز ملی شد.
براســاس این گزارش، باشــگاه صنعت نفت آبادان 
نیز به دلیل ممیزی مدارک را ارائه کرده است، اما به 
دلیل تکمیل نکردن مدارک رسانه ای، ایمنی و افراد 
مرتبط با مســائل مالی و ثبت نکردن مدارک ایمنی 

ورزشگاه خانگی موفق به دریافت مجوز نشد.
همچنین باشــگاه های حاضــر در لیگ دســته اول 
فوتبال به دلیل ثبت نکردن مدارک موفق به دریافت 
مجــوز حرفــه ای نشــدند. ســهیل مهــدی، رئیــس 
کمیته صدور مجوز حرفه ای ســازمان لیگ با اشاره 
به منظم بودن باشــگاه شــهرخودرو گفت: باشــگاه 
پدیده تا پارســال هیچ اقدامی برای مجوز حرفه ای 
انجام نمــی داد ولــی امســال یکــی از منظم ترین و 
با کیفیت ترین باشــگاه ها در ارســال مــدارک بود و 
مشــخص بود  در  این باشگاه ســازمان دهی خوبی 
ایجاد و از افراد متخصص استفاده شده است. آن ها 
خیلی به موقع مدارکشان را ارسال کردند و یکی از 

بهترین ورزشگاه های کشور را نیز در اختیار دارند.

عضو کمیته صدور مجوز 

حرفه ای سازمان لیگ:



باتجلیل از پدر شهید مدافع حرم محمدی مفرد

 یادواره 23 شهید پایگاه شهید وهاب رجایی
 در مشهد برگزار شد

گــروه پــاک عــزت- بزرگداشــت هشــتمین یــادواره 
23 شــهید پایــگاه شــهید محمدجوادوهــاب رجایــی 

و مســجد موســی بن جعفــر)ع( در ســالن همایش 
های شــهید مشــکی منطقه طالب مشــهد برگزار 

شــد. در این یادواره که خانــواده های معظم شــهیدان 
و ایثارگــران حضور داشــتند، از پدر بزرگوار شــهید مدافع 

حرم جواد محمدی مفرد تجلیل شد. همچنین در این مراسم 
بزرگداشت،  تعدادی از فعاالن فرهنگی بسیج در ناحیه مقداد 

نیز تقدیر شــدند. گــزارش خراســان حاکی اســت، در این مراســم 
سردار یوســفعلی زاده مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان سخنرانی کرد. وی درباره فرهنگ ایثارگری و ریشه آن در فرهنگ 
عاشورا سخن به میان آورد و در بخشی از سخنانش نیز از  خاطراتی  درباره 
همرزمش ســردار شــهید  نیکعیش که تصویرش در جایگاه این مراسم بود 

خاطراتــی را بیان کــرد. در بخــش دیگری از مراســم حاج حســین پیــرزاد از 
مداحان اهل بیت)ع( کــه خود نیز از رزمندگان همین پایگاه و مســجد بوده اســت به 

مداحی پرداخت. اجرای گروه ســرود موعود از دیگر برنامه های این بزرگداشت بود. 
جواد زمانی دبیر اجرایی این بزرگداشت در حاشــیه این مراسم به ما گفت: پایگاه شهید وهاب 

رجایی در دوران دفاع مقدس 23 شهید بزرگوار را به میهن اسالمی تقدیم کرده است. شهیدانی 
همچون سردار شهید جلیل محدثی فر، سردار شهید غالم محمد نیکعیش، سید صادق حسینی پور 

علوی، هادی اخباری، محمدجواد وهاب رجایی، ابوالقاسم واسعی، شهیدان ساقی و... از جمله شهیدان 
گران قدر این پایگاه هستند که امروز بسیجیان این مسجد و پایگاه در تالش اند با برگزاری این یادواره ها یاد 

و خاطره این شهدا را زنده نگه دارند. 
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غفوریان- تصــورش هم ســخت اســت؛ این که 
قرار باشد از 17 سالگی نابینا شوی و زندگی را با 
همه تصویرها و رنگ هایی کــه دارد، طور دیگری 

تجربه کنی.
آری! قطعــا تصــورش هــم ســخت اســت. جــواد 
رضایی سیستانی اما در همین شرایط به قله های 
قهرمانــی جهان هم رســیده اســت. کســب چند 
مدال رنگی در مســابقات وزنه برداری، کشتی و 
گلبال او را به یک قهرمان تبدیل کرده است. البته 
قهرمانی در ورزش تنها هنر او نیست. رضایی سال 
71 در کنکور سراسری صاحب رتبه 12 می شود و 
تحصیالتش را تا پایان کارشناسی ارشد در رشته 
تاریخ ادامه می دهد.از 20 سال قبل نیز موسسه 
ای عام المنفعه ویژه نابینایان راه اندازی کرده که 
اکنون 1400 عضو نابینــا از آن خدمات دریافت 
مــی کننــد. بــا او در یک صبــح پاییزی  هــم کالم 
می شــوم و از حماسه اش می شــنوم. برای اولین 
پرســش از او می خواهم از روزی بگویــد که برای 
نخستین بار پایش به جبهه باز شد، می گوید: 31 
شهریور 59 جنگ آغاز شد. حدود چهار ماه همه 
وجودم را حرارت گرفته بــود که چرا نمی توانم به 
جبهه بروم. سراغ هر واســطه ای را می گرفتم که 
بتواند راهی برای رفتن نشانم دهد. البته ماه های 
آغازین جنگ بود و راه های اعزام و رفتن به جبهه 
هنوز برای بسیاری از افراد شناخته شده نبود و آن 
اوایل با توجه به شرایط نیروها را اعزام می کردند. 
آن زمان 17 ساله بودم که سرانجام راهی را یافتم 
و در دو دوره آموزشــی در دی و بهمن 59 شرکت 

کردم و 28 بهمن با بزرگ تریــن گروهی که تا آن 
زمان از خراسان به جبهه می رفتند، اعزام شدم.

پس از سامان دهی در اهواز و حدود دو ماه استقرار 
درمناطــق مربوط، زمــان مــا را بــه 25 فروردین 
1360 رســاند. یعنــی دو ماه پــس از حضورم در 
جبهه آماده شــرکت در یــک عملیات شــدیم. آن 
موقع چون نخســتین عملیاتی بود کــه انجام می 
شد، لذا این عملیات نام و رمز مشخصی مثل سال 

های بعد نداشت.
در واقع عملیات بزرگی برای آزادسازی بخشی از 
غرب کرخه مقابل شهرستان شوش خالی از سکنه 
سال 59-60 آغاز شــد که به اتفاق همرزمانم در 

آن حضور یافتیم.
ظهر روز اول عملیات در حالی که با نیروهای بعث 
درگیر بودیم از سمت راســت گلوله ای به صورتم 
اصابت کرد که با عبــور از زیر بینی از چشــم چپم 
خارج شد و بینایی ام را به طور کامل از دست دادم 

و در واقع این گونه مفتخر به جانبازی شدم.
-یعنی در 17 ســالگی دچار این اتفاق یعنی 
نابینایی شدید که احتماال خوشــایند نبود و آغاز 

یک تحول بزرگ در زندگی تان....
قطعا جنگ خوشــایند نبود اما حضــورم در دفاع 
مقدس به عنوان یک رزمنده برایم بسیار خوشایند 
بود. هضم نابینا شــدن در ابتدای ماجرا مقداری 
برایم سنگین بود ولی این که بگویم ناخوشایند نه، 
چون آمادگی هر اتفاقی را داشتم. در واقع پس از 
مدتی با آن کامال کنار آمدم و اگرچه ضعف جسمی 
داشــتم و محدودیت هایی برایم ایجاد شــد اما با 

گذشت زمان در مسیر عادی زندگی قرار گرفتم.
-پس از آن به خانه برگشتید...

به خانه برگشتم و پس از چند هفته انجام مراحل 
درمان دریافتم که قطعا برای همیشه نابینا شده ام 
و یکی از دالیلی که زودتر موضوع را پذیرفتم شاید 
همین بود که تکلیفم مشخص شــده بود؛ این که 
من برای همیشه نابینا شده ام. چند هفته پیش از 
بازگشتم از شیراز به مشهد، در تهران طی دیداری 
خدمت حضرت امام)ره( رســیدیم کــه این دیدار 
آغاز یک تحول بود که باعث شد شرایط جدیدم را 
بیشتر بپذیرم و خودم را در موقعیت جدید بیشتر 

پیدا کنم.

آخرین تصویری که دیدم...      
-آقــای رضایــی آخریــن تصویری کــه دیدید 

خاطرتان هست؟
بله؛ یک آسمان آبی زیبا و بزرگ و پیکر شهیدی که 
مقابلم بود. پیکر شهید حسن رحیم زاده توسی از 
دوستان نزدیک و صمیمی ام که حدود دو ساعت 
قبل از مجروحیت من به شهادت رسیده بود. پیکر 
این شهید هنوز بازنگشته است و خانواده اش هنوز 

در انتظار پیکر فرزندشان هستند.
-پس از این که برگشــتید مواجهه پدر و مادر 
و نوع برخوردشان با مجروحیت و نابینا شدن شما 

چگونه بود؟
طبیعتا برای همه اعضای خانواده خیلی سنگین 

و به ویژه برای پدرم خیلی سخت بود
پذیرفتن این حادثه برای پــدرم زمان زیادی برد و 

شاید چهار سال پس از مجروحیت که شرایط من 
برایش به ســمت عادی شــدن پیش می رفت، به 
رحمت خداوند رفت و ما تنها شــدیم. در واقع آن 
چهار سال من بیشتر در موقعیت های جدید قرار 
می گرفتم و به موفقیت های تحصیلی و ورزشــی 
هم رســیده بودم و همین ها باعث می شــد پدرم 
بیشتر با شرایط من کنار بیاید ولی عمر این اجازه 

را به ایشان نداد و با رفتنش ما را داغدار کرد.
-چه زمانی ازدواج کردید؟

یک ســال پس از مجروحیتم به اســتخدام ســپاه 
درآمدم و ســال پس از آن هم ازدواج کردم. ســال 
1363 خداوند اولین فرزندم را به من و همسرم 

عطا کرد و اکنون به لطف حق چهار فرزند دارم.
-آقای رضایی می دانم با وجود این که در شمار 
جانبازان 70 درصد هستید، اما موفقیت های ملی 
و بین المللی ورزشی هم داشته اید. خوشحال می 

شوم بیشتر بدانم.
ســه ســال پس از مجروحیت همزمان با زندگی و 
کار در مســیر ورزش هم قرار گرفتــم. با عالقه ای 
که به ورزش داشتم در سه رشته وزنه برداری و پاور 
لیفتینگ، کشــتی نابینایان و گلبال به چند رتبه 
قهرمانی کشور و عضویت در تیم های ملی رسیدم.

حاصل حدود 17 سال ورزش قهرمانی در عرصه 
ملی و بین المللی، کســب 45 مدال رنگی برایم 
بود که در شــش حضور بین المللــی و عضویت در 
تیم ملی موفق شدم دو مدال طال در مسابقات وزنه 
برداری اسپانیا و آمریکا کسب کنم و یک مدال نقره 

نیز در کشتی در هلند از آن خود کردم.

این را هم بگویم که در ســال 1367 در مسابقات 
پاراالمپیک 1988 سئول در نخستین رویارویی 
تیم هــای ملی ایــران با تیــم رژیم صهیونیســتی، 
حاضر به مســابقه نشــدیم و از پاراالمپیک اخراج 

شدیم.
-االن هم ورزش می کنید؟

طبیعتا برای سالمتی کم و بیش ورزش می کنم اما 
ورزشکار نیستم. البته سالی یک بار همراه با تیم 
نابینایان در مسابقات کشوری حضور می یابم که 
امسال هم در آبان ماه در مسابقات کشوری گلبال 

شرکت خواهم کرد.
آقای رضایی از چه زمانی به عرصه فعالیت های 

اجتماعی و خیریه وارد شدید؟
من ســال 91 بازنشسته شــدم. از ســال 1378 
به همراه عده ای از دوســتان به این فکــر افتادیم 
که موسســه ای برای ارائــه خدمات بــه نابینایان 

تاسیس کنیم.
در همه این سال ها، خودم به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل موسسه انجام وظیفه می کنم. 
این موسسه 1400 عضو نابینا دارد که به اعضای 
خود در حوزه های فرهنگی، حمایتی و آموزشی 

ارائه خدمت می کند.
-این موسســه دقیقا چه فعالیــت هایی برای 

نابینایان انجام می دهد؟
از ایــن 1400نفــر عضــو، حــدود 450 نفــر بــه 
نیازهای حمایتی و معیشــتی نیاز دارند که ما در 
پرداخت مســتمری و درمان و ازدواج حمایتشان 
مــی کنیــم. همچنیــن در امــر اشــتغال زایــی و 
پشــتیبانی از دانش آمــوزان و دانشــجویان نابینا 

تالش می کنیم.
یکی از بخش های مهم موسسه، چاپخانه آثار ویژه 
نابینایان اســت که قــرآن، کتاب ادعیــه و جزوات 
آموزشــی با خط بریــل برای مخاطبــان چاپ می 

کنیم و در اختیارشان قرار می دهیم.
-آقای رضایی اگر همین امروز به حضورتان در 

عرصه جهاد نظامی نیاز باشد چه می کنید؟
اگر خدای ناکرده میدان و عرصه جنگی به وجود 
آید مطمئن هستم که انتخاب من جز انجام وظیفه 
نخواهد بــود و تردید ندارم فرزندانــم نیز انگیزه و 
اراده شان برای حضور در عرصه جهاد اگر بیشتر 
از دوران دفاع مقدس نباشد قطعا کمتر از آن هم 

نخواهد بود.

هم کام با جواد رضایی جانباز 70 درصد نابینا 

آخرین تصویر؛ آسمانی زیبا و پیکر خونین همرزم

جانباز رضایی، امروز  و دیروز

رضایی نفر چهارم از راست

گروه پاک عــزت - امــروز بی شــک ارتش 
جمهــوری اســالمی ایــران در کنــار قــدرت، 
صالبــت و اقتــدار نظامــی اش دارای مبانــی 
عمیق اعتقادی و فرهنگی است. به طور قطع 
همین دارا بودن مبانی فکری و اعتقادی است 
که این ســربازان فداکار وطن را از تمام ارتش 
های جهان متمایز کرده است. ارتش ما امروز 
دل در گرو مکتب و اندیشه غنی دینی و ارزش 
های ایرانی – اسالمی دارد و خود را هر لحظه 

آماده جهاد، شهادت و دفاع از وطن می داند. 
توسعه و نشــر این فرهنگ و تقویت بنیان های 
اعتقادی در ارتش جمهوری اســالمی وظیفه 
نهاد عقیدتی سیاســی ایــن نیــروی نظامی و 
مکتبی است. 23مهر سالروز تاسیس سازمان 
عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران بود، از این رو فرصت را مغتنم شــمردیم 
و به سراغ حجت االســالم والمسلمین حسن 
بهشــتی پور، رئیس عقیدتی سیاســی پایگاه 
پنجم رزمی هوانیروز مشهدمقدس رفتیم. او از 
چگونگی تاسیس تا مجموعه فعالیت های این 
نهاد برایمان توضیحاتی ارائه کرد که با همدیگر 

مرور می کنیم.

پیشنهاد آیت ا... خامنه ای به       
حضرت امام)ره(

برای نخســتین پرســش از آقای بهشــتی، 

می خواهــم از چگونگی تاســیس این نهاد 
برایم بگوید: با پیروزی انقالب شــکوهمند 
اســالمی و تحــوالت عمیــق در همــه ابعاد 
کشور و از سویی حاکمیت مبانی اسالمی، 
ضرورت تغییرات و ایجاد یک ارتش اسالمی 
برای مســئوالن عالــی رتبه پدیدار شــد. با 
توجه به چنین شــرایطی و برای دســتیابی 
ارتش بــه آن جایگاهــی که قانون اساســی 
بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت و همچنین 
به منظور گســترش فرهنــگ و ارزش های 
اســالمی در بین کارکنان ارتش و سازمان 
هــای وابســته بــه آن، ســازمان عقیدتــی 
سیاســی ارتش یا )سیاســی و ایدئولوژی(  
در مــاه هــای نخســتین پیــروزی انقــالب 
اســالمی، حضرت آیــت ا... خامنــه ای که 
در آن زمان عضو شــورای انقالب و نماینده 
حضــرت امــام)ره( در وزارت دفــاع بودند، 
پیشــنهاد ایجاد یک تشــکیالت اعتقادی، 
فرهنگی و سیاســی را در ارتش به حضرت 
امام)ره( ارائه کردند و ایشان در تاریخ 23 
مهــر 1358 فرمان تاســیس نهــاد مقدس 
عقیدتــی سیاســی در ارتــش جمهــوری 
اسالمی ایران را صادر فرمودند و در حکمی 
دیگــر نیز خطاب به رئیس ســتاد مشــترک 
تصریــح کردند که این ســازمان در انتخاب 
خط مشــی خــود صرفــا تابــع والیــت فقیه 

اســت و فقط از نظر نیروی انســانی و آماد و 
پشتیبانی تابع ســتاد مشترک خواهد بود. 
از این رو، در فردای آن روز یعنی 24مهر 58 
این طرح در شــورای انقالب نیز مطرح شد 

و فرایند اجرایی آن شکل قانونی گرفت. 

40سال مجاهدت      
رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه پنجم رزمی 
هوانیــروز مشــهد بــا تاکید بــر نقــش موثر 
روحانیت در حوزه های فرهنگی مجموعه 
ارتش، چنیــن یادآور می شــود: 40 ســال 
مجاهــدت روحانیــت پرتالش و ســربازان 
فرهنگی در ارتــش و در خدمت آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، امروز 
ارتش را به یک سازمان اســالمی، انقالبی 
و مردمــی و در خدمــت آرمــان هــای نظام 
اسالمی قرار داده است که نقش بسیار مهم 
و تعیین کننده ای در تامین امنیت مرزها و 
حفاظت از کیان و اســتقالل کشــور و نظام 

جمهوری اسالمی ایفا می کند. 

عامل ایمان در کنار برخورداری از       
آمادگی نظامی

بهشــتی پور ارتش را دارای ابعاد مختلف بر 
می شــمارد و تاکید می کند: ارتش امروز به 
لطف الهی ضمن برخورداری از تجهیزات و 
تسلیحات پیشرفته موردنیاز و نیروی انسانی 
آموزش دیــده و چابک، عامل مهم برترســاز 
یعنــی ایمــان، اراده و انگیــزه معنــوی را نیز 
داراســت. در واقع، اولین ویژگی ارتش ما و 
نیروهای مســلح، ایمان و انگیزه های الهی 
آن هاســت که در قلوب این ســربازان وطن 
و از جملــه در نیروهــای فــداکار ارتش موج 
می زند و همین ویژگی اســت که این نیرو را 
آماده هرگونه ایثــار و فداکاری بــرای دین و 
وطن کرده اســت. وی همچنیــن دارابودن 
فرماندهــی آگاه بــا شــانیت دینــی و والیت 

فقیه، مردمی بــودن و ارتباط عمیق با مردم 
، شهادت طلبی، مقاومت و استکبارستیزی 
را از دیگــر خصوصیــات نیروهای مســلح و 
به ویژه ارتشــیان برشــمرد. وی با اشــاره به 
سازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری 
اســالمی چنین می گویــد: هــم اکنون یک 
روحانی فاضل، متدین و والیتمدار در  راس 
سازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری 
اســالمی حضــور دارد که به منظــور ارتقای 
سطح معنویت و بصیرت در ارتش جمهوری 
اســالمی از هیچ کوششــی دریغ نمی کند. 
به طور قطع، رشــد روحیه معنــوی در میان 
ارتشــیان رابطــه مســتقیمی بــر افزایــش 
قدرت دفاعی و تــوان بازدارندگــی در برابر 
تحــرکات بدخواهــان کشــور دارد و در این 
زمینه، ســازمان عقیدتی سیاســی همواره 
در قالب طرح های فرهنگــی مصباح بر امر 
ارتقای روحیه معنوی و بخش های سیاسی 
و فرهنگی پرسنل اهتمام جدی دارد. حجت 
االســالم بهشــتی پــور در بخش دیگــری از 
صحبت هایش به مــوارد دیگــری از وظایف 
عقیدتی سیاســی ارتش اشــاره و اظهار می 
کند: عقیدتی سیاســی، ســازمانی است با 
سلسله مراتب مستقل و متمرکز که وظایف 
متعــددی را برعهــده دارد. بــه گفتــه وی، 
وظیفه رشد و گسترش فرهنگ و ارزش های 
اسالمی در ارتش براساس معیارها و ضوابط 
اسالمی و تدابیر و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری از جمله ماموریت های این سازمان 
اســت. همچنین آموزش عقیدتی سیاسی 
پرســنل، انجام فعالیت هــای تبلیغی برای 
پرسنل، ارائه خط مشی های مکتبی، نظارت 
بر حفظ و عمل به موازین اسالمی در تمامی 
زمینه ها، بررسی و ارزیابی کارکنان از لحاظ 
شایستگی مکتبی برای انتصابات و ماموریت 
ها و نیز کلیــه وظایف روابــط عمومی، دیگر 

وظایف عقیدتی سیاسی به شمار می آید. 

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوانیروز مشهد از ویژگی های ارتشیان می گوید

انگیزه های الهی در کنار برخورداری از سالح های پیشرفته



بریده کتاب

بهم گفت »تا حاال شــکار رفتی؟« گفتم »نه.« 
گفت »من قبال می رفتــم، ولی دیگه نمی رم، 
آخرین بــاری که شــکار رفتــم، شــکار گوزن 
بود، خیلی گشــتم تا یه گوزن پیدا کردم. من 
بهش شــلیک کــردم، درســت زدم بــه پاش، 
وقتی رسیدم باالی سرش هنوز جون داشت، 
نفــس می کشــید و بــا چشــم هاش التماس 
می کرد، زیباییش مســخم کــرده بود، حس 
کردم که می تونه دوست خوبی واسه م باشه، 
می تونستم نزدیک خونه یه جای دنج واسه ش 
درست کنم. اما خوب که فکر کردم فهمیدم 
که این جوری اون گوزن واســه همیشه لنگ 
می زنــه و هروقــت مــن رو ببینــه یــاد بالیــی 
می افته که سرش آوردم، از نگاهش فهمیدم 
بزرگ تریــن لطفــی کــه می تونــم در حقــش 
بکنم اینه که یه گلوله صاف تو قلبش شــلیک 

کنم.« بعدش گفت »تو هیچ وقت 
نمی تونــی با کســی کــه بدجور 

زخمیش کردی دوست باشی«
قهوه سرد آقای نویسنده  

روزبه معین  

دیالوگ ماندگار

اونایی که یه کاری رو بلدن انجامش می دن، 
اونایی که بلد نیستن تدریسش می کنن.

پرسه در مه  

کارگردان: بهرام توکلی  

ضرب المثل خارجی

      چینی: اگر مردی خسیس باشد، پسرش 
حتما به اسراف خواهد پرداخت.

      هلندی: دل، دروغ نمی گوید.
      مجارســتانی: اگر چشــم نبیند، دل هم 

نمی خواهد.
      فرانسوی: حسادت اولین درس شیطان 

به انسان احمق است.
       ایتالیایی: بــر حــذر بــاش از کســی کــه 

چیزی ندارد از دست بدهد.

دیکشنری

Wet noodle
Wimp

آدم بی عرضه، آدم شل و وارفته
مثال: 

Don't be such a wet noodle. Don't  
.let them push you around

این قدر بی عرضه نباش، نذار برات قلدر بازی 
دربیارن.

 Please stop being a wet noodle and
.tell her how you feel

خواهش می کنم دست از بی عرضگی بردار و 
بهش بگو که چه احساسی داری.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 3سوره اعراف می خوانیم:

ِبُعوْا ِمن  ُكــْم َوَل َتتَّ ِبّ ن رَّ ِبُعوْا َمآ ُأنــِزَل ِإَلْیُكم ِمّ ِإتَّ
ُروَن     ا َتَذكَّ ُدوِنِه َأْوِلَیآَء َقِلیًل مَّ

دنباله روی قرآنی باشــید کــه از طرف خدا به 
سویتان فرستاده شده است و به جای او دنبال 
ارباب های دیگر راه نیفتید. حیف که کمتر به 

خود می آیید!
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  پیــروی از آیات الهی، ســبب رشــد و تربیت 
بشر است. 

  الزمــه  ربوبّیــت و تربیــت الهــی، نــزول 
دستورات و راهنمایی ها و تذّكرات است. 

  نتیجه  پیــروی از وحی، قــرار گرفتن تحت 
والیت الهی و ترك آن، قرار گرفتن تحت والیت 
دیگران است. اطاعت و پیروی از دیگران، در 

حقیقت پذیرش والیت آن هاست. 
  كســی كه والیــِت خــدای یكتــا را نپذیرد، 
»رّبكم« باید چندین »ولّی« را از خود راضی كند.

ضرب المثل فارسی

دِر مسجد را نمی شود َکند

زندگی انسان متعلقاتی دارد که مقدس اند و 
نمی شود یا بهتر بگوییم نباید قید آن ها را زد،  
مثل پدر و مادر یــا فرزند و... به کســی که در 
چنین چالش و شرایطی قرار گرفته، نصیحت 

می کنند: »دِر مسجد را که نمی شود َکند.« 

در محضر بزرگان

المــپ دفتــر ســوخته بــود. رفتنــد از تعاونــی 
دادگســتری المــپ خریدند. شــهید بهشــتی 
ناراحت شــد. گفت: »من این جا کار شــخصی 
می کنم! باید المپ را از مغازه معمولی با قیمت 
خودش بخرید...« المــپ را پــس داد. رفتند از 

مغازه معمولی با قیمت واقعی، المپ خریدند.
صد دقیقه تا بهشت  

حکایت

  ســلطان محمود، اندامی متناســب و قامتی 
 رشــید داشــت، ولــی رویــش پــر آبلــه و بســیار 
کریه المنظر بود. روزی صورت زشت خود در آینه 
دید و سخت پژمرده و متفکر گشت. وزیر بر او وارد 
شد و سبب اندوهش را پرسید. سلطان گفت: »در 
َمَثل گویند که دیدار پادشاهان، مایه شادی دل 
و روشنی چشم است. ولی من چنین پندارم که 
چهره زشتم، نه تنها شادی بخِش دل ها نیست، 
بلکه وحشــت افزا و نفرت بار است.« وزیر گفت: 
»غمین مباش، از آن که زشــتی رویــت را از هزار 
کس یکی نمی بیند، اّما اگر پاکیزه سیرت و دادگر 
و مردم نواز باشی، آوازه نیکویی هایت را همگان 
می شــنوند واین، قبح صورتت رامی پوشاند.«
هزار و یک حکایت تاریخی  

       شــخصی، ســلماِن فارسی را دشــنام داد. 
سلمان پاسخ داد: ای برادر! اگر در موقِف قیامت، 
ترازوی من به بدی گــران گردد من بدتــر از آنم 
که تو می گویی و اگر تــرازوی من به نیکی گران 
آید، بدان که آن چه تو مــی گویی، مرا هیچ زیان 
ذخیرة الملوک نخواهد داشت. 

معرفی کتاب

انگار خودم نیستم

»انگار خودم نیســتم« اثر منتقد ســینما و نویســنده  
جوان و پرکار کشــورمان یاســمن خلیلی فرد است. 
داســتان ایــن کتــاب حــول روابط بیــن انســان ها و 
نحوه  تصمیم گیری شــان در چالش هــای گوناگون 
زندگــی می گــذرد. هفــت راوی، روایت کننــده  
اتفاقات این کتاب هســتند و آن ها را به ســاده ترین و 
ملموس ترین شــکل ممکن بازگــو می کنند. »انگار 
خودم نیســتم« محتوایی روان شناســانه، اجتماعی 
و عاطفــی دارد و پیونددهنده  اتفاقاتی از گذشــته و 
آینده با یکدیگر اســت. این کتاب خواندنی در گروه 
کتاب های رمانتیک و عاشقانه قرار نمی گیرد، بلکه 
تمرکــزش بر تغییــرات نهفته و روحیــات متفاوت در 
افراد مختلف است که به شــناخت عاطفی و درونی 
خود هستند. انتشارت ققنوس این کتاب را با قیمت 

44000 تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چرا در فصل  سرد بیشتر مریض می شویم؟
افزایــش  علــت  کــه  معتقدنــد  متخصصــان 
ســرماخوردگی ها و بیماری ها در فصول سرد 
ســال، بــارش بــاران و برف نیســت. علــت این 
است که، در این فصل ها افراد بیشتر در منزل و 
فضاهای بسته می مانند و همین باعث می شود 
که احتمال بروز عفونت افزایش پیدا کند، چون 

ویروس ها در رطوبت کمتر و دمای پایین تر بیشتر 
زنده می مانند. با این حال، شایان ذکر است که 
در فصل های سرد سال، بدن کمتر در معرض نور 
آفتاب قرار دارد و این موضوع هم باعث تضعیف 

سیستم ایمنی بدن می شود.
رازیک  

پنج شنبه
25 مهر 1398

18 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4253

17 اکتبر | روز جهانی ریشه کنی فقر 26 مهر | هفته تربیت بدنی و ورزش 
از 26 مهر تا 2 آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و آثارو کاربرد ورزش در زندگی فردی و 
اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش 

های همگانی به نام »هفته تربیت بدنی« نام گذاری شده است. 

فقر از بنیادی ترین مشكالت و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است كه با وجود پیشرفت و 
توسعه در جوامع بشری، میزان آن نه تنها كاسته نشده بلكه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش 

است. سازمان ملل در سال 1992 این روز را برای ریشه کنی این معضل در جهان ثبت کرد.

آشناترین غریب  
ادب داوری

امام رضا)ع( فرمودند: »بدان! بر تو واجب اســت میان دو ســتیزه کننده به مساوات 
رفتار کنی، حتی در نگاه کردن به آنان.«

حجت االسالم شیخی در شرح این حدیث می گوید: »در بسیاری از تعالیم اسالمی،  »به 

مساوات رفتار کردن« درخصوص رعایت آداب عدالت و داوری در دادگاه ها بیان شده است 
و دستورالعملی برای رفتار قاضی با افراد جامعه اسالمی است. شاید بشود به این سخن به 
گونه ای دیگر نیز نگاه کرد؛ شاید برای هرکسی اتفاق بیفتد که افرادی از خانواده یا دوستان 
در پی اختالفی که برایشان پیش آمده به ما مراجعه کنند تا به نوعی َحَکم باشیم. آیا در این 
زمان، ما نیز نباید خود را ملزم به رعایت توصیه حضرت بدانیم و حواسمان باشد منافع یا 

حّب و بغض شخصی را قاطی موضوع نکنیم؟« 
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

احترام به کرامت انسانی
دین به انسان می آموزد که به دیگران عزت بدهد. 
اگر به انسان ها عزت داده شود، دیگر هر رفتاری را 
انجام نمی دهند و مهم است این نکته مهم، از سنین 
کودکی، آموزش داده شــود. بدین معنا که مثال به 

جای این که در خیابان بنر بزنند و شــعار دهند که 
در اداره ها به ارباب رجوع توهین نشود، در مدرسه 
ها به دانش آمــوزان بیاموزند که به یکدیگر توهین 
محمدرضا زائری |دینی که آن ها می گویند، نه! نکنند.  

جنگل ابـــر 
  جنــگل ابر شــاهرود یکــی از معــروف تریــن و زیباتریــن جاذبه هــای طبیعــی ایران به شــمار مــی رود و 
به خاطر اقیانوســی از ابر که در زمــان های مختلف ســال، آن را در بر می گیرد، شــهرت زیــادی پیدا کرده 
است. جنگل ابر شاهرود، بخشــی از قدیمی ترین جنگل های هیرکانی اســت و گونه های نادر و منحصر به 
فرد گیاهی و جانوری را در خود جای داده و با مناظر خارق العاده اش، هر ساله گردشگران و طبیعت گردان 
زیادی را به سوی خود می کشاند. این جا جایی است که زمین و آسمان به هم می رسند؛ ابرها درختان را در 

آغوش می کشند و گاه به نظر می رسد زمین بر بال های آسمان سوار شده است. 

جراحی پردردسر
آدیتــی ســنترال |  زن چینــی که حــدود دو هزار 

دالر برای عمــل زیبایی پلک خرج کــرده بود، 
حاال نمی تواند چشــم هایــش را کامل ببندد 
و مجبور اســت با چشــم های نیمه باز بخوابد. 
بسیاری از اهالی آسیای شرقی، با چشم های 
پف به دنیا می آیند. در سال 1896 یک جراح 
ژاپنی یک عمل جراحی پالستیک پلک، به نام 
بلفاروپالستی را بنا کرد که حاال پرطرفدارترین 
عمل جراحی زیبایی در میان کشورهای آسیای 
شرقی است و در کشوری مانند کره جنوبی، به 
یک روش معمول برای زیباتر شدن تبدیل شده. 
گرچه این عمل ممکن اســت گاهــی به زیباتر 
شدن فرد منتهی شــود اما بعضی وقت ها هم 
نتیجه چندان دلخواه نیست و مانند مورد این 

زن، آسیب های جدی در پی دارد.

کمک با الک
گودنیــوز | دو آتــش نشــان در یوتا، بــرای آرام 

کــردن دختربچه ای کــه از تصادف ماشــین 
نجات پیــدا کــرده و خیلی ترســیده بــود، از 
او خواســتند تا ناخــن هایشــان را الک بزند. 
هادلی و لوید، دو آتش نشــانی بودند که جزو 
اولین نفرات به منطقه تصادف اعزام شدند. 
با این که در تصادف هیــچ کدام از راننده ها و 
سرنشینان آسیب جدی ندیده بودند، دختر 
بچه ترســیده ای میان آن ها بود که آرام نمی 
شد. آتش نشان ها متوجه شدند که دخترک 
یــک شیشــه الک در دســتش دارد و شــروع 
کردند دربــاره آن با دختــرک صحبت کردن 
و از او خواســتند کــه ناخــن هایشــان را الک 
بزند. چند دقیقه بعد دختر کوچولو با آرامش 

مشغول الک زدن ناخن دو آتش نشان بود.

خرافات و مکافات
آدیتــی ســنترال | کارکنــان یک بــاغ وحش در 

چین، پشت یک الک پشت یک سبد حصیری 
چســباندند تا بازدیــد کنندگان در آن ســکه 
بیندازنــد. بازتــاب ایــن حرکــت در رســانه 
ها، خشــم گروه هــای دوســتدار حیوانات و 
منتقدانی را که عقیده دارنــد این باغ وحش 
از مردم کالهبرداری می کنــد، برانگیخت. 
ظاهرا مردم چین معتقدند که انداختن سکه 
درون  سبد یک حرکت خرافاتی برای شانس 
آوردن اســت. با این حال بعید اســت عکس 
الک پشت با سبدی که روی الکش چسبیده، 
بــرای کادر این باغ وحش شانســی به همراه 

داشته باشد.

زنگ تفریح

»دنیس« هنرمندی است که تمرکزش بر نقاشی از سوژه های خوراکی است. این سری از کارهای او 
که تعدادی را باهم می بینیم، برش های میوه ای هستند که نور از پشت آن ها تابیده و بسیار طبیعی و 
Colossal دقیق نقاشی شده اند. 

مهارت یک دقیقه ای

چند نکته برای داشتن یک خواب راحت

خواب مناسب )هر شــب ۷ تا 9 ســاعت( به همان 
اندازه برای سالمتی، عملکرد مناسب جسم و روان 
و احساس شادابی اهمیت دارد که تغذیه مناسب و 
تناســب اندام. با این حال، خیلی احتمال دارد که 
گاهی خواب خوبی نداشته باشیم. در روزهایی که 
از شدت خستگی یا استرس پرانرژی می شویم، به 
خواب رفتن دشوار می شود. اما چطور این وضعیت 

را تغییر دهیم؟
   فیبر بیشتر و چربی اشباع شده کمتری بخورید. در 
پژوهش محدودی که درباره اثر تغذیه روی خواب 
انجام شد، محققان دریافتند رژیم غذایی کم فیبر 
همراه با روغن اشــباع  زیاد )که در گوشــت قرمز و 
محصوالت لبنی پرچرب و کم چرب یافت می شود( 
با کیفیت خواب پایین تر در ارتباط است. مقدار فیبر 
توصیه شده، در حدود 2۵ تا ۳۵ گرم در روز است. 
این میزان فیبر را، به شکل مخلوطی از فیبر محلول 
و نامحلول، می توان با رژیم غذایی حاوی گیاهان 
و غذاهای فیبردار تأمین کرد، مثال خوراکی هایی 
مثل میوه ها، سبزیجات، انواع لوبیا، مغزها، دانه ها 

و غالت کامل.
      حتما مقــدار کافی منیزیم به بدن تان برســانید. 
منیزیم ماده معدنــی آرام کننده ای اســت که به ما 
کمک می کند در مواجهه با استرس فرسوده نشویم. 
منیزیم در مســیرهایی نقش دارد که میزان تجربه 
اســترس را تنظیم می کنند، مثــال عالیمی چون 
تپش قلب، دلشوره و سردرد. منیزیم در سبزیجات 
با برگ ســبز، انواع لوبیــا، مغزها، دانه هــا و غالت 
کامل و همچنین در شکالت تلخ، وجود دارد؛ البته 
فقط درصورتی که از انواع این غذاها به طور مرتب 
استفاده کنیم، می توانیم مقدار نیاز روزمره مان را 

تأمین کنیم.
      تغذیه شــبانه را کاهش دهید. خوردن در زمانی 
که قرار است به زودی به تخت خواب برویم می تواند 
باعث برگشت اسید معده )رفالکس معده( شود و 
خواب مان را برهم بزند. باید از خوردن مقدار زیادی 
غذا در وعده  شــام و ســرزدن بی وقفه به آشپزخانه 
دوری کنیــم. ایــن عــادت شــب هنگام احســاس 

سنگینی را در بدن به  وجود می آورد

4 گوشه ایران

ردیابی از طریق انعکاس چشم!
آدیتی ســنترال |  پلیس ژاپن مردی را دستگیر 

کرد کــه به یــک خواننــده پاپ جــوان عالقه 
افراطــی دارد و ظاهــرا از روی انعکاس های 
درون چشــم ایــن خواننــده در عکس هایش 
توانسته محل زندگی او را پیدا کند. هیبیکی 
ســاتو مرد 26 ســاله بیــکار، به دلیــل حمله 
به ســتاره پاپ ژاپــن، انا ماتســوکا دســتگیر 
شــد. ظاهرا او برای پیدا کردن محل زندگی 
ماتســوکا، عکس هــای پروفایل او در رســانه 
های مجــازی را بــزرگ مــی کــرده و از روی 
انعــکاس منظره هــا، نــور و حتــی تابلوهای 
خیابــان در چشــم ماتوســکا و اســتفاده از 
گوگل مپ، محل زندگی او را پیدا کرده است. خاطرات سرخ

بعثی های زبان نفهم!
اسیر شده بودیم و حاال دیگر تشنگی و گرسنگی 
و خستگی هم همه را کالفه کرده بود، اما هیچ 
کاری از دســتمان برنمی آمــد. »قربان علــی 
رنجبر« از بسیجی های اطراف انزلی بود که به  
صورت داوطلب آمده بود جنگ. آدم شوخ و با 
حال و حوصله ای بود . با این که همه ما حالمان 
بد بود و توی وضعیت غیر قابل بــاوری بودیم، 
وقتی رنجبر ســر به ســِر بعثی هــای عصبانی 
می گذاشت نمی توانســتیم جلوی خنده مان 
را بگیریم. مثــاًل وقتی داشــتند او را می بردند 
می گفــت: »العراقی! المن هســتم الســرباز! 
المتأهل! المن چنتا بچه دارم! می فهمی چی 
می گم؟ الزن! البچه!« سربازهای عراقی گیج 
شــده بودند. به هم نگاه می کردند و سرشــان 
را می خاراندنــد و بعد ســرش فریــاد می زدند 
که دیگر حرف نزند. اما او دســت بــردار نبود. 
بعد نگاه می کرد بــه بچه ها و بــا لهجۀ گیلکی 

می گفت: »اشان عجب زبان نفهمیدی بره!«
کتاب پی دبلیو  

خاطرات شفاهی شمس ا... شمسینی  
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