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27 روز از آغاز سال آبی 98-99 سپری شد

سال آبی جدید، استان فعال بدون باران
بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، طی روزهای ســپری شده از ســال آبی جدید، فقط هفت 
نقطه از کشور بدون باران بوده که خراسان رضوی یکی از هفت نقطه 
است. به گزارش خراســان رضوی، آمار ثبت شــده در پایگاه اطالع 
رســانی دفتر مطالعات منابع آب ایران بیانگر آن است که از ابتدای 
ســال آبی جدید که از اول مهرماه آغاز شده است، تا ساعت ۱۸:3۰ 
مــورخ 26 مهرماه، هیچ بارشــی در اســتان های خراســان رضوی، 
خراسان جنوبی، اصفهان، ایالم، خوزستان، سمنان و کرمانشاه ثبت 
نشده و اعداد ثبت شده مقابل نام این استان ها در جدول، عدد »صفر« 
اســت. این در حالی است که ســال گذشــته در همین مدت، میزان 
بارندگی در خراسان رضوی 7 میلی متر ثبت شده است. همچنین 
بارندگی های خراسان رضوی طی این مدت در ارزیابی دراز مدت هم 
۱/9 میلی متر بوده که بر این اساس در سال آبی جدید، میزان بارش 

ها از میزان متوسط دراز مدت هم کمتر بوده است.
با وجود این، اداره کل هواشناســی استان، پاییز امسال در خراسان 
رضــوی را پاییزی پربــارش پیش بینــی و اعــالم کرده اســت میزان 
بارش ها در ماه های مهر، آبان و آذر 9۸ در حد نرمال و بیش از نرمال 
خواهد بود. اگرچه این پیش بینی هنوز محقق نشده و طی روزهای 
سپری شده از مهرماه، براســاس اعالم دفتر مطالعات پایه منابع آب 

شــرکت مدیریت منابع آب ایران میــزان بارش در خراســان رضوی 
صفر بوده است، اما امید است طی روزهای آینده شرایط آب و هوایی 
در استان متفاوت باشد. در همین زمینه اداره کل هواشناسی برای 
 برخی نقاط استان در روزهای پیش رو، احتمال بارش رگبار پراکنده 

پیش بینی کرده است. 
آمار رســمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 
ایران نشــان می دهد از ابتدای ســال آبی جاری )ابتــدای مهر 9۸( 

بیســت و پنجم این ماه، در مجموع 5.3 میلی متر بارش در کشور به 
ثبت رسیده است. در 25 روز نخست سال آبی جاری، میزان بارش ها 
در حوضه آبریز دریای خزر به 2۴.۸میلی متر، در حوضه آبریز خلیج 
فارس و دریای عمان به 5.۱ میلی متر، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
به 3.5 میلی متر، در حوضه آبریز فالت مرکزی به ۱.9 میلی متر، در 
حوضه آبریز مرزی شرق به 3.6میلی متر و در حوضه آبریز قره قوم به 

۰.۱ میلی متر رسید.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به گزارش کار اداره کل راه و شهرسازی اعالم کرد 

آمادگی برای اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران 
اداره کل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان، 
با انتقــاد از اجرایی نشــدن قانــون جامع خدمت 
رسانی به ایثارگران، توضیحاتی را درباره عملکرد 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان درایــن حــوزه 
ارائــه کرد. بــه گــزارش خراســان رضــوی، هفته 
گذشــته بود کــه مدیــر کل بنیاد شــهید اســتان، 
با گالیــه از روند اجــرای ایــن قانون در خراســان 
رضوی گفت : »طبق قانون جامع خدمات رسانی 
به  ایثارگران، اداره کل مسکن و شهرسازی استان 
باید به ایثارگران یک قطعه زمیــن واگذار کند که 
بیش از ۱5 ســال است، متاســفانه اقدام خاصی 
صورت نگرفته اســت و تعداد ۱۱ هزار و 5۰۰ نفر 
از خانواده هــای شــهدا و ایثارگران به جــز تعداد 
اندکی در شهرســتان چناران، پس از گذشت سه 
دهــه از این حق برخوردار نشــده انــد.« اداره کل 
راه و شهرسازی استان نیز در پاســخ به این گالیه 
توضیحاتی را در اختیار روزنامه »خراسان رضوی« 
قرار داد که در آن با تاکید بر اجرای صحیح قانون، 

آمده بــود : اجــرای قانون مذکــور در دســتور کار 
جدی این اداره کل قرار داشته و قطعا مورد غفلت 
نبوده است، علت تاخیر در اجرای قانون مذکور تا 
حدود زیادی تحت تاثیر شــرایط ویژه کالن شــهر 
مشهد مقدس و کمبود شدید زمین های دولتی، 
بالمعارض و فاقد تعهد در این شهر است، همچنین 
بنیاد شهید محترم می بایســت نسبت به پاالیش 
اعضای محترم واجد شــرایط مطابق بــا جزء جزء 
قانون فوق اقدام و فهرست نهایی پاالیش شده را 
جهت بررسی نهایی به این اداره کل ارسال نماید 
تا به محض رفع موانع تامیــن زمین، اقدام قانونی 

صورت پذیرد«.
پس از انتشــار این گزارش خبری، اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان، توضیحاتی تکمیلی 
در واکنــش بــه پاســخ اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان به تحریریه خراســان رضوی ارســال کرد 
که مشروح آن به شرح زیر اســت :» مطابق تبصره 
یک از ماده ســه قانــون جامع خدمات رســانی به 

ایثارگــران، مشــموالن دریافت خدمات مســکن 
عبارتنــد از همســران، فرزندان و والدین شــهدا، 
اســرا و مفقوداالثران، جانبازان بــا اولویت درصد 
جانبازی و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای 
مسکن نامناسب می باشند که این امر در معرفی 
واجدین شــرایط بــه آن اداره محتــرم مدنظر قرار 
گرفته و فهرست معرفی شدگان بر این اساس و بر 
مبنای سبز بودن فرم )ج( ایشان تنظیم می شود، 
به نحوی که تنها در شــهر مشــهد مقــدس بالغ بر 
25۰۰ نفر واجد شرایط در مرحله اول مورد تایید 
آن اداره کل، در انتظار خانه دار شدن می باشند. 
ضمن این که توجه این اداره مبنی بر شرایط ویژه 
کالن شــهر مشــهد و کمبــود زمین دولتــی قابل 
قبول نمی باشد چرا که در هیچ یک از شهرستان 
های اســتان به جز شهرســتان چنــاران که تعداد 
معدودی زمین واگذار شــده، در ســنوات گذشته 
و حال، واگذاری صورت نپذیرفتــه و همواره نبود 
زمین دولتی مورد اســتناد راه و شهرســازی بوده 

اســت. مع ذلک بدین وســیله عــدم رضایتمندی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی 
پیگیری مطالبات به حق ایثارگران از روال معمول 
اعالم می شود، چرا که در موارد معدودی که بحث 
واگــذاری زمین جهــت تامین مســکن ایثارگران 
در ســنوات گذشــته صــورت پذیرفته متاســفانه 
اراضی مشــکل دار و دارای معارض جهت این امر 
معرفی شده، بنا نیست به واسطه وجود ایثارگران 
و خانواده معظم شهدا مشکالت حقوقی و قضایی 
فی ما بین سایر دستگاه های اجرایی مرتفع شود. 
در پایــان اعالم مــی داریم علیرغــم پیگیری های 
متعدد که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران به جهت احقــاق حقوق 
قشر معظم ایثارگران که همه آحاد جامعه مدیون 
فداکاری و ایثارگری آن ها هســتند آماده هرگونه 
همکاری در این زمینه بــوده و امیدواریم موضوع 
به نحو شایسته در داخل استان به نتیجه مطلوب 

برسد.«

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد:

خراسان رضوی، جزو 3 استان دارای بیشترین پرونده قاچاق کاال

ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال بــا بیان 
این کــه در پنج مــاه امســال ۴۸ هــزار و 65 فقره 
پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم، افزود: 
اســتان هــای سیســتان و بلوچستان، خراســان 
رضــوی و هرمــزگان بیشــترین تعــداد پرونــده را 
داشتند. »حمیدرضا دهقانی نیا« در گفت و گو با  
مهر افزود: در پنج ماه امسال تعداد ۴۸ هزار و 65 
فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم که 

ارزش این پرونده ها 5۸.2۱7 میلیارد ریال است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد را 
نشان می دهد. سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز افزود: با بررســی ها مشــخص 
شــد که در همین مدت اســتان های سیســتان و 
بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین 
تعداد پرونده را داشتند که این پرونده ها اغلب به 

خروج سوخت و فراورده های نفتی مربوط بود.

وضعیت معادن خراسان رضوی اعالم شد

85۰ معدن فعال، 2۰ معدن متروکه 
سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
ســازمان صمت اســتان گفت: خراســان رضوی 
دارای ۸5۰ معــدن فعــال و 2۰ معــدن فلزی و 
غیرفلــزی غیر فعــال و متروکه اســت. »محبعلی 
ترکاشــوند« در گفت و گو با ایرنا افزود: زمانی که 
پنج ســال از پایان اعتبار پروانه بهره برداری یک 
معدن بگذرد و در این مــدت هیچ فعالیتی در آن 
صورت نگیــرد معدن متروکه تلقی خواهد شــد. 
وی ادامــه داد: از عللی کــه باعث می شــود یک 
معدن متروکه تلقی شــود این است که یا صاحب 
آن قادر به پرداخت حقوق دولتی نیست یا ذخایر 
آن به اتمام رسیده یا مسئول فنی نداشته و توسط 
دولت برای ادامه فعالیت ســلب صالحیت شده 
اســت. سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوی گفت: هم اینک مطالعات پهنه اکتشافی 
ژئوفیزیــک هوایــی در هشــت پهنــه معدنــی در 
شهرستان های سبزوار، جغتای، خواف و گناباد 
در حــال انجــام اســت که یک ســوم از مســاحت 
اســتان را شــامل مــی شــود. ترکاشــوند افزود: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مســئولیت انجام 
مطالعــات اکتشــافی را برعهده شــرکت دولتی 
ایمیدرو گذاشته و این ســازمان با کمک شرکت 
های بخش خصوصی در حال شناســایی ذخایر 
معدنی در هشــت پهنه مزبور به وسعت 39 هزار 
کیلومترمربع اســت. وی ادامه داد: هدف عمده 
این مطالعات اکتشــافی شناسایی بیشتر ذخایر 
معدنی فلزی در خراســان رضوی اســت که این 
استان به لحاظ برخورداری از این گونه ذخایر به 

ویژه سنگ آهن شرایط مناسبی دارد.

استان های با میزان بارندگی تجمعی صفر از ابتدای سال آبی تا ساعت 18:3۰ مورخ 26 مهر 
متوسط درازمدت سال آبی گذشته سال آبی جاری استان

1.9 7 0 خراسان رضوي

0.۶5 0.55 0 خراسان جنوبي

1.4 2.3 0 اصفهان

4.3 2.9 0 ایالم

4 2 0 خوزستان

2.7 9.1 0 سمنان

4.8 3.7 0 كرمانشاه

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



طـی سـال تحصیلـی قبـل و امسـال، بیـش از چهـار  میلیـون تومـان خـرج خرید مکمـل هـای آموزشـی برای »
فرزندم کرده ام. همه این ها از سِر ناچاری است

حرف مردم
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 والدین از تهیه کتاب های کمک آموزشی گالیه مندند 

چون معتقدند هزینه اضافی است و تاثیری بر یادگیری دانش آموزان  ندارد

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

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

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

تبلیغوتوصیهکتابهایکمکآموزشیتوسطمعلم،تخلفاستوتذکرمیدهیم
»ابوالحســن حقیقی« معاون آمــوزش ابتدایی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان  رضــوی، 
درباره ضرورت خرید کتاب های کمک آموزشی 
توســط دانش آموزان مقطع ابتدایــی می گوید: 
»خرید کتاب های کمک آموزشی، اصال الزامی و 
اجباری نیست و در مدارس و کالس های ابتدایی 
سراســر اســتان، تنها منبع درســی کــه تدریس 

می شــود، همان کتــاب های درســی اســت که 
ابتدای سال به دانش آموزان تحویل شده. چنان 
چه معلمی، یک کتاب کمک آموزشــی خاص را 
در کالس درس، تبلیغ و توصیه کند، قطعا تخلف 
محسوب می شــود و مهم اســت دانش آموزان به 
والدین اطــالع دهند و والدین، اطالعاتشــان را 
به شــکل مکتوب بــه اداره بازرســی ناحیه محل 

تحصیل ارســال کنند تا موضوع به صورت فوری 
بررســی و به مدیــر مدرســه، تذکــرات الزم داده 
شــود. در کنار این، ورود نمایندگان موسســات 
چاپ و انتشــار ایــن کتاب ها به مــدارس ممنوع 
اســت و چنان چه دانش آموزان موردی مشاهد 
کردند، بــه والدین خود خبر دهند تــا ما را مطلع 

کنند و با آن ها برخورد شود.«

کتابهایکمکآموزشی،حافظهدانشآموزرافرسودهمیکند
»رضا صابری« معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی هــم در این باره 
می گوید: »برای هر مقطع و پایه تحصیلی، فهرست 
و عناویــن درســی، متناســب بــا نیازهای ســنی و 
تحصیلی دانش آموزان، تهیه و تالیف شده و اعتقاد 
ما این است که همین محتوای کتاب های درسی 
برای دانش آمــوزان کافــی اســت. بنابراین اصال 
توصیه نمی کنم و ضرورتی نــدارد دانش آموزان و 
خانواده ها به دنبال تهیه کتاب های کمک آموزشی 
تکمیلی باشــند. دانــش آموزانــی هم کــه نگران 
کنکورسراسری هستند یا قصد شرکت در آزمون 
های المپیاد دارند، اگر همین کتاب های درسی را 

خوب و دقیق بخوانند، نیازشان برآورده می شود. 
جالب اســت بدانید طی بررسی هایی که ما انجام 
دادیم، متاسفانه معموال این خانواده ها هستند که 
از معلمان می خواهند کتاب های کمک آموزشی 
و تکمیلی معرفی کنند و حتی گاهی گله می کنند 
چرا با بچه ها، مباحث کتاب های کمک آموزشی 
را کار نمی کنیــد؟ از آن طرف، دبیران هم فکر می 
کنند اگر به خواسته اولیا پاسخ ندهند، دبیر خوبی 
نیستند. این وســط، افرادی هم که منافع شان در 
چاپ و انتشار و فروش این کتاب ها نهفته است، با 
ترفندهای مختلف و تبلیغات گسترده، نیاز کاذبی 
در خانواده ها و دانش آموزان ایجاد می کنند و این 

گونه به خانواده ها القا می شود اگر این کتاب ها را 
نخرند، ممکن است فرزندانشان به اندازه کافی یاد 
نگیرند و رشد نکنند. منتها آموزش و پرورش برای 
خرید کتابــی اضافه تــر از آن چه در برنامه درســی 
اســت، توصیه ای ندارد، چرا که ایــن نوع کتاب ها 
حافظه دانش آموزان را فرســوده می کند و تحلیل 
می بــرد. اگر مدرســه ای دانــش آمــوز و والدین را 
برای خرید کتاب های کمک آموزشی تحت فشار 
مستقیم و غیرمستقیم می گذارد، خانواده ها می 
توانند به ادارات ارزیابی آموزش و پرورش مراجعه 
کنند و مراتب را به ما اطالع دهند تــا برخورد الزم 

صورت گیرد.«

ذار

یک شنبه ها، گشت و گ

ابوالحسن حقیقی

  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان  رضوی

رضا صابری

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش
 و پرورش خراسان رضوی

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

 

پیش از تهیه گزارش »در شهر« درباره ضرورت و تاثیر گذاری استفاده از کتاب های کمک آموزشی برای 
دانش آموزان ، این موضوع را در فضای مجازی با مخاطبان کانال »اخبار خراسان« مطرح کردیم تا ببینیم 

آن ها چه نظراتی در این زمینه دارند. سوال ما این بود:

»استفاده از کتاب های کمک آموزشی را چقدر برای دانش آموزان ضروری و تاثیر گذار 
می دانید؟«

و سه گزینه برای پاسخ در نظر گرفتیم:
۱. زیاد؛برای یادگیری بهتر الزامی است.

 2. متوسط؛ مکمل آموزشی است.
 ۳. کم؛ فقط یک هزینه الکی است. 
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گـزارش: خدیجـه علی نیـا | عکـس: میثـم دهقانـی| 
»کتـاب کار فیزیـک 84 هزارتومـان، کتـاب کار شـیمی 
125 هزارتومـان، کتـاب کار ریاضـی 90 هزارتومـان، 
کتـاب کار زیسـت 140 هزارتومـان، کتـاب کار فارسـی 
129 هزارتومان، کتاب کار عربی جامع 128 هزارتومان، 
کتـاب کار بـرای تفسـیر تصاویـر زیسـت 69 هزارتومـان، 
کتـاب کار قرابـت معنایـی 74 هزارتومـان و...« ایـن، 
فهرسـت خرید مـادر یـک دانش آموز پایـه یازدهم اسـت 
که برای تهیه اش در کتاب فروشـی ها می چرخد و به رغم 
ایـن کـه عجلـه دارد، وقتی متوجـه می شـود خبرنـگارم و 
مشـغول بررسـی پدیـده کتاب هـای کمک آموزشـی کـه 
در سـال های اخیـر، گریبـان دانش آمـوزان و خانواده هـا 
را گرفتـه، درددل می کنـد: »وقتـی معلـم  بـه بچه هـا القـا 
می کند بدون کتاب های کمک آموزشـی، یـک چیزی کم 
و رشد و یادگیری شان ناقص اسـت، بچه ها هم برای تهیه 
این کتاب ها بـه خانواده هـا اصـرار می کنند و چـاره ای جز 
تهیـه اش نمی ماند. چـون اگر تهیه نشـود، بچه احسـاس 
می کند از بقیه عقب  است و اعتمادبه نفسـش را از دست 
می دهـد.« معمـوال روزهـای پایانـی مهر هـر سـال، همان 
روزهایـی هسـتند کـه بچه هـا در پایـه جدیـد تحصیلـی 
جا افتاده انـد و برخـی مـدارس، بی توجـه بـه شـرایط 
اقتصـادی خانواده ها، به شـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
دسـتور تهیـه کتاب هـای کمک آموزشـی دروس مختلف 
را به عنـوان مکملـی بـرای یادگیـری و منبعـی بـرای 
نمونه سـواالت، مـی دهنـد. حرکتی کـه براسـاس نتیجه 
نظرسنجـــی خراسـان رضوی در کانـال اخبارخراسـان 
و پـرس و جـوی خبرنـگار »در شـهر« از شـهروندان، یـک 
تحمیل بـه حسـاب می آید کـه فشـار زیـــادی بـه والدین و 

دانش آمـوزان وارد می کنـد.

4میلیون تومان خرج خرید 
مکمل آموزشی کردم تا فرزندم، 

احساس سرخوردگی نکند

»محسن افخمی« 47 ســاله، با شنیدن 
ســوال »در شــهر« می گوید: »پــدر دو 
فرزندم؛ یکی کالس پنجمی و دیگری 
دانش آموز پایــه دهم. بــرای دخترم 
که ابتدایی است، به رغم توصیه معلم 
اش، کتاب کمک آموزشی تهیه نکردم، 
چون خودش به راحتی از پــس یادگیری و انجام 
تکالیــف اش برمی آید. اما برای پســرم، با توجه به ســخت 
بودن درس ها و ضرورت توجه بیشتر به جزئیات به واسطه 
نزدیک بودن کنکور، طی ســال تحصیلی قبل و از ابتدای 
مهر امسال تاکنون، بیش از چهار میلیون تومان خرج خرید 
مکمل های آموزشی کرده ام. همه این ها از سِر ناچاری برای 
فراهم کردن شرایط مناسب است تا بچه، به راحتی درس 
بخواند و کمبودی نداشته باشد. هرچند معتقدم هریک از 
معلمان می توانند خودشان یکی از این کتاب ها را  تهیه کنند 
و هر جلسه، اطالعات اضافی و تکمیلی و نمونه سواالت را 
در اختیار دانش آموزان بگذارند اما ایــن کار را نمی کنند. 
ضمن این که به نظر من، اگر در محیط آموزشــی، دروس و 
اطالعات به شکل کامل در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد، 
دیگر نیازی به خرید کتاب کمک آموزشــی نیســت. منتها 
در این شرایط، ما مجبور به خرید این محصوالت هستیم تا 
فرزندمان در مدرســه و کالس، دچار سرخوردگی نشود، 
چرا که همه کالس تهیه می کنند و اگر بچه من نداشته باشد، 

تک می افتد.

 از زیر سنگ هم شده
پول جور می کنم و می خرم تا 
عذاب وجدان پدرانه نگیرم!

»امیــر محمدخانــی« 50 ســاله هم که 
پدر یک دانش آموز دبستانی است، 
می گوید: »ســال گذشــته فرزندم 
فهرســتی از کتــاب هــای کمــک 
درســی آورده بود که معلم ها گفته 
بودند تهیه کند، اما من به دلیل این که 
اعتقادی به این کتاب ها نداشتم، تهیه نکردم. 
منتها با گذشت چند هفته، احســاس کمبود اعتماد به 
نفس شدید نســبت به همکالســی هایش را در فرزندم 
دیدم. دیدم که مدام از عقب بودن از همکالسی هایش 
حرف می زند و راست اش حسابی دچار عذاب وجــدان 
شدم و به هر مشــقتی که بود، پول تهیه کتاب ها را جور 
کردم و برایش خریدم. امســال هم باز به واســطه تجربه 
پارسال، تا اسم کتاب کمک آموزشی را آورد، برای این 
که حداقــل در ذهِن خودم برچســب »پدر بــد« نخورم، 
از زیر ســنگ هم که شــده پول جور کــردم و کتاب ها را 
خریــدم. این در حالی است که به شدت معتقدم دانش 
آموز نباید متکــی به کتاب های کمک آموزشــی رشــد 
کند، بلکه اگر محتوای همان کتاب های درسی را خوب 

بفهمد، احساس ناتوانی نمی کند.«

 چشم و همچشمی 
حتی در خریــد کتاب کمک درسی؟

خانم »صدری« ۳5 ســاله بــه نکته ظریفی 
اشاره می کند: »شــاید باورتان نشود اما 
چشــم و همچشــمی به خرید کتاب 
کمک درســی هم وارد شده است. 
چشم و همچشــمی بین معلم های 
دو کالِس یک مدرســه، بیــن دانش 
آمــوزان، بین خانــواده دانــش آموزان 
و... نتیجه این اســت کــه معلم  بــه فرزند من و 
همکالسی هایش که کالس هشتم هستند، تاکید می 
کند حتما فالن کتاب را بخرند تا از بقیه همساالن شان 
عقب نیفتند اما چون ســطح ســواالت باالست، بچه ها 
قادر نیستند از پس حلشان به تنهایی بربیایند. در عین 
حال، معلم هم فرصت نمی کند ســِر کالس برای مرور 
کتاب کمک آموزشی وقت بگذارد. منتها هم خودش و 
هم بچه ها، از دیدن کتاب ها اســترس می گیرند و این 
همه کتاب گران قیمت، معموال اســتفاده نشده، راهی 
سطل زباله می شود اما هیچ کدام حاضر نیستند کوتاه 

بیایند و باز سال بعد، آش همین است و کاسه همین.

 فرزندم بدون این کتاب ها  
احساس کمبود  می کند !

»رشــوانی« هم مــی گویــد: بــه نظر مــن، راه  
انداختِن این جّو پرهزینه، فقط کار یک 
مافیا برای در دست گرفتِن یک بازاِر 
پرسود است. مافیایی که به واسطه 
تبلیغــات گســترده، بــه معلم هــا و 
خانواده ها و دانش آمــوزان القا می 
کند یک جای کار می لنگد و برای رفع 
نقایص یادگیری، باید حتما خرید کرد.« خانم 
»راد« ۳6 ساله هم اضافه می کند: »از سال اول ابتدایی 
برای فرزندم به توصیه معلم اش، کتاب کمک آموزشی 
خریدم و االن که کالس ششم اســت، به نوعی معتاد به 
این کتاب ها شــده و بدون این کتاب ها، مدام احساس 
می کنــد همه اطالعات آموزشــی که نیــاز دارد، تامین 

نمی شود و تمام اتکایش به همین مکمل هاست.«
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شــرکت کنندگان معتقد بودند استفاده 
از کتاب های کمک آموزشــی بــرای دانش 
آمــوزان ضرورتی نــدارد و فقط یک هزینه 

الکی است.

مخاطبان میزان تاثیرگذاری  
را متوسط و کتاب های کمک 

آموزشی را مکملی برای یادگیری 
بهتر می دانستند.

معتقــد بودنــد تهیــه ایــن 
کتاب هــا، بــرای یادگیــری 

بهتر الزامی است.  

 نارضایتی والدین 
از کتاب های کمک آموزشی بی فایده

«
نظرسنجیکانال»اخبارخراسان«دربارهضرورت

وتاثیرگذاریکتابهایکمکآموزشیبرایدانشآموزان
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

نمازجمعه

زنده روحیان

 آیت ا... علم الهدی با اشاره به اتفاقات اخیر 
در منطقه : 

حلقه محاصره رژیم صهیونیستی 
توسط جریان مقاومت تکمیل شد 

امام جمعه مشهد در خطبه 
های نماز جمعه این هفته، 
نکاتــی را درباره حماســه 
اربعین، اتفاقات منطقه و 
اقتــدار اطالعاتــی ســپاه 
پاســداران در بازداشــت 
سرشــبکه اطالعــات ضد 
انقالب مطرح کرد. به گزارش خراسان رضوی، آیت ا... 
»ســیداحمد علم الهــدی« در خطبــه دوم نمازجمعــه 
مشهدمقدس، ابتدا با اشاره به اربعین حسینی افزود: 
راهپیمایی اربعین در سال های اخیر یک جریان شگفت 
جهانی است و دنیا را متعجب کرده، این راهپیمایی یک 
 تجلی کامل و قاطــع از جریان ظهور امــام زمان)عج( و
 فرا رسیدن ظهور آن حضرت است. آیت ا... علم الهدی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر اظهــار کــرد: 
جریان هایــی در اربعین وجــود دارد که نشــان از امداد 
غیبی است، در همین هفته )هفته گذشته( دو حادثه به 
وجود آمد که دقیقا معلوم است در آن ها، همه کاره خود 
خداست، ولو کارها به وسیله بندگان خالص خدا انجام 
می گیرد. یکی اقتدار عظیم اطالعاتی سپاه پاسداران 
بود که سرشبکه اطالعات و اخبار رسانه ای ضدانقالب 
را دستگیر کردند. وی افزود: بحث دستگیری یک نفر 
نیست، یک نفر اصال ارزشی ندارد، موجودیتی ندارد، 
لیاقتی ندارد که آدم حرفش را بزند، دستگیر کردن یک 
عنصر ضعیف، مــزدور، ناپاک و سرســپرده به دشــمن 
خیلی مهم نیست، اما چیزی که مهم است این است که 
با همه صیانت و حفاظتی کــه می شــد و در واقع، تمام 
جریان رسانه ای دشمن و ضد انقالب در خارج، به این 
کیفیت به وســیله دستگاه جاســوس پروری اطالعات 
فرانسه تنظیم می شد، عزیزان ما با اقتدار اطالعاتی بر 
این قضیه مسلط شدند که این اتفاق، کار خداست. آدمی 
با همه دستگاه هایی که مراقب و محافظ او هستند، بیاید 
و پایش را در منطقه ای بگذارد که در قدرت ایران است، 
امروز قدرت ایران در مرزهای جغرافیایی نیســت، کل 
منطقه در قدرت ماست، این فرد بیاید در این منطقه و بعد 
هم غیورمردان دالور اطالعات سپاه او را دستگیر کنند و 
مثل یک موش مرده، دمش را بگیرند و بیاورند این طرف، 
این عنایت پروردگار است.آیت ا... علم الهدی به ماجرای 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه هم اشاره کرد و گفت: 
آمریکا و مزدورانش در منطقه به این جمع بندی رسیده 
بودند که برای فروپاشی حوزه مقاومت به وسیله مزدوران 
تکفیری جنگ های نیابتی در ســوریه راه بیندازند، اما 
دالورمردان ســپاه ما و عزیــزان فداکار و وطن دوســت 
سوری، مبارزه کردند و بخشی از این ها را بیرون کردند. 
آیت ا... علم الهــدی تصریح کرد : در نهایــت، تمام این 
قدرت توطئه دشمن در شمال سوریه متمرکز شده بود، 
مزدوران تکفیری آن جا اجتماع کرده بودند، آمریکا هم 
آمده بود آن جا با کمال قدرت این ها را تحت حمایت خود 
داشت و مانع آن بود که کل سوریه تحت حکومت مرکزی 
در بیایــد. در عین حــال یک مرتبــه خود ترامــپ با یک 
محاسبه اقتصادی به این جمع بندی رسید که نیروهای 
خودش را از سوریه خارج کند. با این کار مزدورانش بی 
پناه شدند، حکومت ترکیه هم فکر کرد در آینده مشکالت 
و ناامنی مرزی کشورش از ناحیه این هاست، حاال که این 
ها بی پناه شــدند، ترکیه حمله کرد، این هــا را قتل عام 
کرد، 350 هزار خانواده از سکنه آن جا را آواره کرد، این 
ها بی پناه شدند، راه باز شد و ارتش سوریه بدون دردسر 
وارد این منطقه شد. امام جمعه مشهد افزود : این منطقه 
تحت نظر حکومت مرکزی سوریه درآمد و آن که در این 
بین ضرر کرد آمریکا بود، آمریکای بدبخت، مزدورانش را 
از دست داد، پیش ترکیه به دریوزگی افتاد، ترامپ نامه 
التماس نوشت که ترکیه این کار را نکند، ترکیه هم نامه 
ترامــپ را به ســطل زبالــه انداخــت. از آن طــرف حلقه 
محاصره اسرائیل به وسیله جریان مقاومت تکمیل شد. 
آیت ا... علم الهدی ادامه داد : اسرائیل که ُدردانه آمریکا 
بود و هست، االن در محاصره حلقه مقاومت قرار گرفته 
است،  سوریه که در حلقه مقاومت است بر تمام سرزمین 
سوریه مسلط شد، از آن طرف حماس و از آن طرف حزب 
ا... لبنان، اسرائیل را در محاصره گرفتند و آن که در این 
وسط ضرر کرد، آمریکا بود. این لطف خدا بود، این ها از 
برکــت اربعین امام حســین)ع( و نتیجه یا حســین)ع( 

گفتن شیعیان دلداده در جاده کربالست.

10 روز قبل بود که ماجرای استفاده از آنتونوف 
74 در پروازهــای مشــهد-تهران، خبرســاز 
شــد و ماجرای ممنوع بودن یا نبودن پــرواز این 
هواپیما در آســمان ایران بر ســر زبان هــا افتاد. 
اگرچه به گفته ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــور آنتونوف74 ممنوعیــت پــروازی ندارد، 
امــا اظهارنظرهای کارشناســان گواه آن اســت 
که آنتونــوف 74 یک هواپیمــای ترابری نظامی 
اســت و نباید از آن برای حمل مســافر اســتفاده 
کرد.بــه گــزارش خراســان رضــوی، ســال 93 
بود که ســقوط یک فرونــد هواپیمــای آنتونوف 
معروف به ایران 140 به کشته شدن تعدادی از 
هموطنانمان منجر شد و به دنبال این فاجعه، » 
محمد علــی ایلخانی« مدیر عامل وقت شــرکت 
فرودگاه های کشور، دستور رئیس جمهور برای 
ممنوع شدن پرواز »ایران140« و »آنتونوف74« 
را رســانه ای کرد. خبری که بســیاری از رســانه 
های رســمی کشــور آن را منتشــر کردند و طی 
پنج ســال اخیر هم هیچ گاه تکذیب نشــد تا این 
که 10 روز قبل و با رســانه ای شــدن استفاده از 
آنتونوف 74 در پروازهای مسافربری هواپیمایی 

پویا، ابهاماتی در این خصوص بــه وجود آمد. در 
این باره ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشور 
اعالم کرد : »هواپیمای آنتونوف74 به هیچ وجه 
ممنوعیت پروازی ندارد، اگر کسی در سال 93 
این موضوع را اعالم کرده است دلیلش را از خود 
آن فرد جویا شوید، این هواپیما ممنوعیت پروازی 
نداشته و آن طور که به نقل از رئیس جمهور طرح 
شده صحت ندارد«.اگرچه این گفته »رضا جعفر 
زاده« خبری بود که می توان آن را موضع رسمی 
سازمان هواپیمایی مبنی بر ممنوع نبودن پرواز 
آنتونوف 74 در آســمان ایران قلمــداد کرد، اما 
این پایــان ماجــرا نبود و طــی روزهای گذشــته 
برخی کارشناسان صنعت هوانوردی هم نکاتی 
را دربــاره ابهامات و مشــکالت اســتفاده از این 

هواپیما مطرح کردند.

هیچ جای دنیا از هواپیمای باربری برای 	 
مسافربری استفاده نمی شود

کاپیتان »هوشــنگ شــهبازی« که در ســال 90 
با فــرود اســتثنایی بوئینــگ 727 در فــرودگاه 
مهرآباد به دنبال باز نشــدن چرخ های هواپیما، 

شهرتی جهانی یافت، یکی از کارشناسانی است 
که از استفاده از آنتونوف 74 برای حمل مسافر 
انتقاد کرده است. شهبازی در گفت وگو با ایسنا 
در این باره بیــان کرد :  شــرکت هواپیمایی پویا 
دو هواپیمای »امبرائر« مســافری، ســه آنتونوف 
74 و یکــی دو هواپیمــای ایلیوشــین دارد، بــر 
اساس اطالعات موجود، این شرکت پروازهای 
مسافربری خود را با امبرائرها انجام می دهد، اما 
برای پروازهای پشتیبان و در صورتی که یکی از 
هواپیماهایش زمین گیر شــود از آنتونوف ها هم 
اســتفاده می کند. وی افزود : در هیچ جای دنیا 
نشــنیده  و ندیده ام از هواپیماهای باربری برای 
ارائه خدمات مسافری استفاده کنند چراکه این 
نوع هواپیماها تجهیزات، امکانات و شرایط الزم 

را برای این سرویس ها ندارد.

بر اساس کدام الزامات و استانداردها 	 
صالحیت پرواز دادند؟

وی تصریــح کرد: وقتــی هواپیماهــای آنتونوف 
اجــازه پــرواز از ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
دریافت می کند این سازمان باید پاسخ گو باشد 

که در درجه نخست چگونه ممنوعیت اعالم شده 
از ســوی رئیس جمهــور را نادیــده گرفتــه و اگر 
مجوزی صادرشده چرا آن را منتشر نکرده است. 
حتــی اگــر بــرای آنتونوف هــا مجــوز پــرواز هم 
داده شده سازمان هواپیمایی باید پاسخ گو باشد 
که بر اساس کدام الزامات و استانداردها، که در 
این هواپیماها نیســت، صالحیت پروازی شــان 

صادر شده است؟

برخی استانداردها در آنتونوف 	 
پیش بینی نشده است 

شــهبازی با بیــان این که 
برای جابه جایی مسافران 
با یک هواپیمــا از تهران تا 
مشهد باید اکسیژن مورد 
نیاز تأمین شــود، تصریح 
هواپیماهــای  در  کــرد: 
مسافربری باید حدود 40 ویژگی و معیار از جمله 
امکانــات الزم بــرای پیاده شــدن اضطــراری و 
سرســره های نجات وجود داشــته باشــد تا یک 
هواپیما بتواند استانداردهای الزم را برای مجوز 

پروازی دریافت کند.
 وی افــزود: به طور قطــع این نــکات در آنتونوف 
پیش بینی نشده و به  هیچ وجه نمی توان  برای این 
نوع هواپیماها این شرایط و استانداردها را تعبیه 
کرد بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری باید در 
این زمینه پاسخ گو باشد که آیا این هواپیما شرایط 
الزم را احراز کرده و استانداردها را گذرانده است 
و اگر گذرانده به عنوان مثال چه میزان اکسیژن 
برای چه ارتفاع و چه زمان پروازی در نظر گرفته  

و تایید شده است؟

آنتونوف74 برای باندهای کوتاه و کاربری 	 
نظامی ساخته شده است

»آرمان بیــات« کارشــناس صنعــت هوانوردی 
نیز دربــاره این کــه چــرا نبایــد از آنتونوف  74 
برای انجــام پروازهــای مســافربری اســتفاده 
کرد؟ به ایســنا  گفت: هواپیمــای آنتونوف 74 
جزو هواپیماهای تاکتیکال اســت که مناســب 
باندهای کوتاه با شــرایط اقلیمی خاص اســت 
و حتی اگر باند آســفالت نباشــد، برای فرود در 
خاکی هم مناســب اســت و بــه همیــن دلیل از 

این نوع هواپیما برای ترابری نظامی اســتفاده 
می کردنــد. بــر همین اســاس صالحیــت نوع 
هواپیما برای مسافربری پذیرفته نشد و شرکت 
ســازنده مأمــور به ســاخت ایــن هواپیمــا برای 

استفاده ترابری به صورت تخصصی شد.

مثل این است که روی بار کامیون مسافر 	 
جابه جا کنید

بیات تصریــح کرد : حتی 
اگــر ایــن هواپیمــا برای 
کاربــری مســافربری هم 
مجوز داشته باشد نباید از 
آن استفاده کرد، این کار 
مانند این اســت که روی 
بار کامیون، صندلی نصب و با آن مسافرکشــی 
تجــاری،  منظــر  از  کــه  حالــی  در  کنیــد، 
ایرالین داری و مسافر، این هواپیما به هیچ وجه 
برای جابه جایی مسافر مجاز نیست. وی ادامه 
داد: از نظر ایمنی، هر هواپیمایی که مســافری 
است باید کنار صندلی مسافر یک پنجره و ویندو 
شــید )روکش پنجره( هم داشته باشد تا مسافر 
در هر شــرایطی دیــد و اطالع کافی از شــرایط 
حاکم بر هواپیما و منطقه پیرامون داشته باشد، 
این نکته کوچک ترین مسئله است در حالی که 

آنتونوف 74 در کل بدنه اش چند پنجره دارد.

هواپیما نیاز به مجوز مجدد ندارد	 
با وجود این اظهــارات کارشناســان، »مقصود 
اســعدی ســامانی« دبیــر انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی در گفت وگــو بــا ایلنا افــزود: پرواز 
هواپیمــای آنتونــوف ممنوع نیســت و دســتور 
رئیس جمهور مبنی بــر ممنوعیت پروازی فقط 
بــرای هواپیمای ایران 140 بــوده و هواپیمای 
آنتونوف با هواپیمای ایران 140 متفاوت است. 
وی ادامــه داد: آنتونوف74 متعلق به شــرکت 
هواپیمایی پویاست و به غیراز این آنتونوف،  چند 
هواپیمای امبرائر هم دارد که هم در حوزه باری 
و هم مسافری فعال است. سامانی تصریح کرد: 
این هواپیما مجوز سازمان هواپیمایی را دارد و 
نیازی بــه دریافت مجدد مجوز نیســت و از خط 
خارج نشده اســت که برای بازگشــت آن مجوز 

دریافت کند.

3اقتصاد -سیاست
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معاون اشتغال و کارآفرینی استان اعالم کرد:

ایجاد 43 هزار فرصت شغلی در استان طی 6 ماه 98

طی نیمه نخســت امســال 43 هــزار و ۶14 
فرصت شغلی توسط دســتگاه های مختلف 
خراســان رضوی ایجاد شــده اســت. معاون 
اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراســان رضوی با اعالم این 
خبربه  ایرنا گفــت: از ایــن تعــداد 13 هزار و 
۶91 فرصت شغلی در ســامانه رصد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شــده است. 
»محمد امین بابایی« افزود: همچنین از این 

تعداد، 20 هزار و 171 فرصت شغلی از سوی 
اداره کل صنعــت، معــدن و تجارت اســتان، 
شــش هزار و 107 فرصت شــغلی به وسیله 
راه و شــهر ســازی و ســه هزار و ۶45 فرصت 
شغلی توســط ۶۸ کاریابی موجود در استان 
ایجاد شده است. وی ادامه داد: تعهد خالص 
اشتغالی که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای خراســان رضــوی طی امســال در نظر 

گرفته 7۸ هزار و ۶1۸ شغل است.

 
عضویت 60 نفر در کانون زنان بازرگان استان

رئیــس کانــون زنــان بــازرگان در خراســان 
رضوی گفت : هم اکنون تعــداد اعضای این 
کانون ۶0 نفر اســت که نیمــی از این تعداد 
دارای کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی 
هســتند. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق 
بازرگانی استان، »مریم ســراج احمدی« در 
نشســت مجمع عمومی عــادی ســاالنه این 
کانون، با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های 
موجود در میان بانوان فعال اقتصادی، افزود: 
بخش عمده ای از این ظرفیت ها مهجور مانده 
و کمتر معرفی شده است، در حالی که ما زنان 
توانمند و موفقی در عرصه اقتصادی استان 

داریم. وی تصریــح کرد : با توجــه به افزایش 
فعالیــت بانــوان در عرصــه هــای اقتصادی 
مانند مشاغل خانگی و صنایع دستی، کانون 
زنان خراسان رضوی به شناسایی نقاط قوت 
و ضعــف ایــن بانــوان پرداخته و در راســتای 
آن بــرای برگــزاری جلســات و کالس هــای 
آموزشی جهت توانمندســازی بانوان برنامه 
ریزی کرده اســت. ســراج احمــدی تصریح 
کرد : هدف مــا در کانــون عالوه بــر افزایش 
توانمنــدی، شناســایی ســرمایه گــذاران و 
معرفی اعضای توانمند به آنان، ارتقای روحیه 

مشارکتی در بانوان است. 

کارشناسان از نقاط ضعف هواپیمای باری آنتونوف 74 برای حمل مسافر می گویند 

شبیه مسافربری با کامیون!



گزارش

محمد حسام مسلمی

طی تفاهم نامه ای بین دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد و سازمان آتش نشانی شــهرداری، قرار 
اســت در محل بیمارســتان های تحت پوشش 
این دانشگاه در مشهد پایگاه های آتش نشانی 
احداث شــود که در این خصوص توافقات اولیه 
با بیمارســتان امام رضا )ع( نهایی شــده است. 
آن طــور کــه مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری مشــهد به »خراســان رضــوی« می 
گوید، این اقدام پس از آن صورت گرفت که پنجم 
تیر ماه امســال مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شــهرداری مشــهد اعالم کرد 34 بیمارستان 
از 35 بیمارســتان مشــهد تاییدیه ایمنی آتش 
نشانی ندارند. در پی اعالم این خبر، در گزارشی 
با عنوان »آتش در کمین 34 بیمارستان  مشهد« 
به ابعــاد این موضوع پرداختیــم. برای پیگیری 
این که آیا بیمارستان های ناایمن برای  گرفتن 
تاییدیه ایمنی، جواب مکاتبه های آتش نشانی 
را داده اند یا خیر؟ »خراسان رضوی« در گزارش 
دیگری با عنوان "ایمنی 31 بیمارستان  مشهد 
در بند نامه نگاری" در 27 مــرداد ماه به چرایی 
پاسخ ندادن بیمارستان ها به درخواست آتش 
نشانی برای ایمن سازی پرداخت. آتش نشانی 
از ارســال نامه های متعدد به بیمارســتان ها  و 
پاســخ ندادن آن ها به ســتوه آمده و مدیرعامل 
این ســازمان در اظهاراتی گفته بود: نمی شود 
که ما هربار نامه نگاری کنیــم، آن ها هم نامه ها 
را بایگانی کنند و هیچ اتفاقی هم نیفتد، با وجود 
نامه هایی که زدیم فقط یک بیمارستان جواب 
داده و سه بیمارستان هم تشکیل پرونده دادند 
و 31 بیمارســتان هنوز هیــچ کاری نکرده اند. 
رحیمی مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  نیز در واکنش به 

اظهارات مدیر  عامل آتش نشــانی شــهرداری 
مشهد اعالم کرد در همه بیمارستان ها کمیته 
بحران تشکیل شده و طی ســال های گذشته، 
دانشگاه علوم پزشکی با آتش نشانی همکاری 
داشــته اســت. حال اما بر اســاس اعالم آتش 
نشــانی، توافــق شــده بــرای افزایــش ایمنی 
بیمارستان ها، ایســتگاه های آتش نشانی در 
بیمارســتان های مشــهد مستقر شــوند. این 
اقدام هرچند در افزایش ضریب ایمنی و اقدام 
سریع درمواقع بحرانی تاثیر دارد اما اثر جدی 
و چشــمگیری در پیشــگیری از بــروز اتفاقات 
و حریق و افزایش ضریب پیشــگیری نخواهد 
داشت و بیمارستان ها همچنان باید برای طی 
روند دریافــت تاییدیه ایمنی از آتش نشــانی و 
فراهم کردن امکانات الزم در این زمینه اقدام 
کنند و آتش نشــانی نیز همچنــان باید پیگیر 
بررســی و ارائه تاییدیه ایمنی به بیمارســتان 

های شهر باشد.

هنوز 26 بیمارستان به اخطاریه های ما 	 
جواب نداده اند

امیر عزیــزی مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری مشــهد در گفت و گــو با »خراســان 
رضوی«، دربــاره آخریــن اقدام بیمارســتان ها 
برای ایمن سازی می گوید: در این باره شهردار 

مشــهد با رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جلسه 
ای برگــزار کردنــد، ضمن ایــن که دادســتانی 
نیز حمایــت های خوبــی دارد. وی مــی افزاید: 
از مجموع 35 بیمارســتانی که بــا آن ها  مکاتبه 
کردیم، یک بیمارستان تاییدیه ایمنی را دریافت 
کرده، هشــت بیمارســتان هم تشــکیل پرونده 
داده و همکاران ما برای بازدید اقدام کرده اند و 
در حال رفع مشــکالت هستند. وی تصریح می 
کند: برای بیمارستان های دیگری که اقدامی 
انجام نــداده انــد، اخطاریه صادر شــده اســت، 
آخرین اخطاریه نهم مهرماه ارســال شــد و از آن 
تاریخ بیمارســتان هــای باقی مانده کــه حدود 
26 بیمارستان را شامل می شود، هنوز اقدامی 
را انجام  نــداده اند. عزیزی می گویــد: برخی از 
بیمارستان ها هم هســتند که برای بازدید از آن 
ها با محدودیت مواجه ایم، مثل بیمارستان های 
روان پزشکی که بررسی و بازدید از آن ها روندی 
طوالنی دارند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری مشهد با اشاره به امضای تفاهم نامه 
با دانشگاه علوم پزشکی درباره ایجاد پایگاه های 
آتش نشانی در بیمارســتان می گوید: بر اساس 
تعاملی که بــا رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
معاونت فنی آن داشــتیم قرار شــد همکاران ما 
در آتش نشــانی یک بازدید فنی از بیمارســتان 
ها داشته باشــند و در  هر بیمارستانی که زمین 

حداقلی در اختیارما بگذارنــد، یک پایگاه آتش 
نشــانی احداث کنیم. وی تصریح  مــی کند: به 
عنوان مثال در بیمارستان  امام رضا)ع( توافق 
اولیه انجام شده اســت، در محدوده های احمد 
آبــاد، ملک آباد و چهارراه لشــکر نــه پایگاه آتش 
نشانی داریم و نه زمینی برای  ایجاد پایگاه وجود 
دارد و اگر هم بخواهیم یک زمیــن کلنگی را در 
این محدوده بخریم، باید میلیارد ها تومان هزینه 
کنیم. وی می افزاید: توافق شده در بیمارستان 
امام رضا)ع( زمین را به شکل رایگان در اختیار 
ما بگذارند و احداث پایگاه آتش نشانی را با سازه 
های سبک در دستور کار قرار دهیم و آن را تجهیز 
کنیم که هم امنیت بیمارستان تامین خواهد شد 
و هم محدوده محل بیمارستان پوشش داده می 
شود. عزیزی در پاسخ به این سوال که سرانجام 
جلســه بــا دادســتانی دربــاره الزامــات ایمنی 
بیمارســتان ها چه شــد؟ می گوید: جلســه ای 
برگزار نشده است ولی ما بالفاصله یک رونوشت 
از اخطاریــه صادر شــده از اماکن پــر خطر برای 
بیمارستان ها را به دادستانی ارائه می کنیم، بعد 
از اخطار ما دادستانی بر اساس رونوشت اخطار 

دیگری را نیز به آن ها  ارسال  می کند.

تا آخر سال شاهد سرانجام خوبی برای 	 
ایمن سازی بیمارستان ها خواهیم بود

مدیرعامل آتش نشانی مشــهد در پاسخ به این 
سوال که با صادر شدن اخطاریه چه اقدامی قرار 
است انجام شود؟ می افزاید: با توجه به اتفاقات 
گذشــته و جلســاتی که برگزار شــده، فکر می 
کنم بیمارستان ها برای دریافت تاییدیه ایمنی 
مراجعه خواهند کرد و در فضای تعاملی مسائل 
حل خواهد شد؛ ضمن این که با پشتیبانی های 
صورت گرفته و حمایت های دادستانی و تعاملی 
که با دانشــگاه علوم پزشــکی داریم، سرانجام 
خوبی درباره ایمن سازی بیمارستان ها را تا آخر 

سال شاهد خواهیم بود.

از میان خبرها

شهری

معاون شهردار مشهد خبر داد:

 بهره  برداری از مسیر اتصال 
خیابان خاقانی به بولوار نماز تا 3 آبان

معاون عمــران، حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
مشهد از بهره برداری مســیر اتصال خیابان خاقانی 
به بولوار نماز تا ســوم آبان خبر داد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری، کاظمی گفت: مدت زیادی 
بود که با توجه به احیای بولوار نمــاز، اهالی خیابان 
خاقانی خواســتار اتصال این خیابان بــه بولوار نماز 
بودند تا رفت و آمدشان تسهیل شود. وی افزود: طبق 
توافقاتی که با آستان قدس رضوی داشته ایم، حریم 
مسیر تعیین و تحویل شهرداری شد، هماهنگی های 
الزم با منطقه 9 انجام و طرح اولیه آن نیز تهیه شــد و 
پس از بررسی های کارشناسی به مرحله اجرا درآمد.
کاظمی به فعالیت های انجام شده در این مسیر اشاره 
کرد و گفت: ایجاد مسیر پیاده رو، فضای سبز و ایجاد 
مســیر دوچرخه ســواری در دو ضلع شــرقی و غربی 
خیابان خاقانی از جمله فعالیت های انجام شده در این 
پروژه است. وی با بیان این که پروژه بیش از 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار کرد: این مسیر 

به متراژ یک کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.

عضو شورای شهر مشهد اعالم کرد:

اجرای طرح »خیرین شهریار« 
 برای مشارکت شهروندان 
در پروژه  های عام المنفعه

رئیس کمیســیون حقوقی، امــالک و قراردادهای 
شــورای شــهر مشــهد طــرح خیریــن شــهریار را 
از اقدامــات شــورای پنجم در راســتای مشــارکت 
همگانی در اجرای پروژه های عام المنفعه برشمرد 
وگفــت: ایــن طــرح در راســتای برنامه های شــهر 
ترمیمی دســته بندی می شــود که برای مشارکت 
مردم در پروژه های همگانی عام المنفعه از ساخت 
فرهنگســرا تــا حمایــت از کــودکان کار و احــداث 
تصفیه خانه و حتی حمایت از تیم های ورزشی است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا، حسینی پویا 
در دومین جلســه از سلســله نشســت های عدالت 
ترمیمی شهر گفت: طی ســه ماه اخیر 23 شرکت 
تسهیل گر برای بافت های ناکارآمد و فرسوده ایجاد 
شده ضمن این که در کمیسیون ماده 77 به سمت 
تسهیل پرونده ها رفته ایم، در کمیسیون اقتصادی 
نیز  بیش از 30 پروژه مشارکتی در کارگروه تسهیل 

مطرح و به جای ارجاع به دادگاه، مسائل حل شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا:

سرمایه گذار فضاهای توسعه ای 
بوستان مینیاتوری را در موعد 

مقرر تحویل دهد
رئیس کمیســیون خدمات شــهری  شــورای شــهر 
مشــهد گفت: ســرمایه گذار بوســتان مینیاتوری، 
موظف اســت طی دو ســال باقی مانده از قــرارداد 
خود، فضاهای توســعه ای متعهد شــده بــرای این 
پارک را تحویل دهد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــورا، حاجیان شــهری با بیان این که ایــن بازدید 
پــس از دریافــت برخــی گزارش ها مبنی بــر وجود 
مشــکالتی در فضــای موجــود پــارک انجام شــد، 
اظهارکــرد: درخصــوص نگهداری فضاهای ســبز 

بوستان، تذکرات الزم به سرمایه گذار داده شد .

اخبار

اجتماعی

مدیرکل محیط زیست استان:

 کاربری دیگری جز فضای سبزو
تفرجگاه برای کشف رود نمی پذیریم

مدیر کل محیط زیســت خراســان رضوی گفت: در 
کشــف رود هیچ کاربری جز فضای ســبز و تفرجی را 
نمی پذیریم و این موضوع را به استاندار نیز اعالم کرده 
ایم. تورج همتــی در گفت و گو با فــارس در خصوص 
برنامه های اداره کل محیط زیست استان برای کشف 
رود، اظهار کرد: کشــف رود یک زیســت بوم اســت و 
نگاه ما به آن باید به عنوان یک زیســت بوم باشــد، از 
همین رو توسط مشاور ذی صالح طرح مدیریت این 
زیســت بوم را تدوین کردیم. طرح تعییــن بیالن آب 
کشــف رود را نیز دانشــگاه خوارزمی کار کرده و این 
دو طرح در واقع نقشــه راه ماســت. وی تصریح کرد: 
برنامه ما این است که بر اساس مدیریت زیست بومی 
در کشف رود فقط فعالیت سبز انجام شود، این طرح 
برای ما مشخص می کند که آن جا محلی برای دیگر 
کاربری ها نیست و کاربری های اطراف کشف رود باید 
کاربری سبز باشد و تنها برای فضای سبز و گردشگری 
استفاده شود. همتی یادآور شد: از جهاد کشاورزی 
خواسته ایم الگوی کشــتی در آن جا تعیین کند و در 
اختیار کشاورزان قرار دهد تا محصول مستقیم یا غیر 
مستقیم با سفره مردم ارتباطی نداشته باشد. وی با 
بیان این که در الگوی زیست بومی و مدیریت تفرجی 
باید برای جامعه محلی آن جا نیز شغل ایجاد کنیم، 
اظهار کــرد: مردمی که در آن جا ســاکن هســتند به 
نوعی ذی نفعان واقعی آن منطقه محسوب می شوند 

و باید انتفاعی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری خبر داد:

خط کشی و نصب عالیم ترافیکی 
جدید در مشهد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد از خط کشــی و نصب عالیم ترافیکی جدید 
در شــهر خبر داد. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شهرداری، عطارزاده طوسی اظهار کرد: خط کشی 
معابر یکی از اقدامات ترافیکی مهم به حساب می  آید 
که نقــش به ســزایی در کاهــش حــوادث رانندگی و 
ایمنی شهروندان دارد. وی به نصب 150 عدد بوالرد 
مکانیکی در خیابان  های منتهی به حرم مطهر رضوی 
اشاره کرد و گفت: در همین خصوص 300 عدد تابلو 
و عالیم ترافیکی و 2 کیلومتر گاردریل در دوربرگردان 
غیرهمســطح شــاهد  و دو هــزار جداکننــده مســیر 
دوچرخه در خیابان های سناباد و ابن سینا نصب شد.
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توافق برای استقرار آتش نشانی در بیمارستان های مشهد در صورت واگذاری زمین 

آتش نشانی به بیمارستان می رود
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ایثار و شهادت

 آیت ا... علم الهدی در نشست شورای عالی 
سیاست گذاری تاکید کرد 

ضرورت هماهنگی نهادها برای 
برگزاری کنگره 18 هزار شهید 

استان خراسان رضوی

نخســتین نشست شــورای عالی سیاســت گذاری 
کنگره ۱۸ هزار شــهید خراســان رضوی در ســال 
۱۴۰۰ بــا حضــور اســتاندار خراســان رضــوی، 
قائم مقــام تولیــت آســتان قــدس، فرمانده ســپاه 
امام رضــا)ع( و فرمانده قــرارگاه منطقه ای ارتش، 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان و جمعــی دیگر از 
مســئوالن در دفتر نماینده ولی فقیه در خراســان 

رضوی برگزار شد. 

اهمیت فعال شدن دبیرخانه کنگره شهدا	 
به گزارش ایرنا، آیت ا... علم الهدی در این نشست 
گفت: برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان یکی 
از ضرورت ها در مســیر تکریم مقام شامخ شهدای 
دفاع مقدس است. امام جمعه مشهد با برشمردن 
برخی اشکاالت در برپایی نخستین کنگره شهدای 
خراسان رضوی، بر اهمیت هماهنگی بیشتر نهادها 
برای برگزاری هرچه با شــکوه تر کنگــره ۱۴۰۰ و 
فعال شــدن دبیرخانه کنگره شهدا تأکید کرد. وی 
افزود: با توجــه به این که خراســان رضــوی دارای 
حوزه علمیه است و در دوران دفاع مقدس شهدای 
زیادی تقدیــم انقــاب و نظــام مقــدس جمهوری 
اسامی ایران کرده باید در طلیعه برگزاری کنگره 
۱۸ هزار شهید استان، کنگره شهدای روحانی نیز 

برگزار شود.

نقش تأثیرگذار استان در دفاع مقدس	 
 اســتاندار خراســان رضــوی نیــز در این نشســت 
برگزاری کنگره ۱۸ هزار شــهید استان را اقدامی 
ارزشمند توصیف و بیان کرد: بر اساس اعتقادات 
دینــی و ملــی موظــف هســتیم یــاد کســانی را که 
مخلصانه، بی منــت و ادعا در ایام پیــش از پیروزی 
انقــاب اســامی، دوران انقــاب، دفــاع مقدس 
و در عرصــه جبهه های دفــاع از حرم جــان خود را 
فدا کرده انــد گرامی و پــاس داریــم. »علیرضا رزم 
حسینی« افزود: با توجه به نقش تأثیرگذار خراسان 
رضوی در دفــاع مقــدس و حضور رزمنــدگان این 
اســتان در نخســتین روزهــای جنــگ تحمیلی در 
جبهه هــای جنــوب و غرب کشــور، بایــد این نقش 
احصا و به نســل های امــروز و آینده ارائه شــود.در 
این نشست، اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
کنگــره ۱۸ هزار شــهید اســتان بــا هــدف تقویت 
ساختار این شــورا و برگزاری هرچه با شکوه تر آن، 

تبادل نظر کردند.

5فرهنگی
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در اربعین حسینی، حرم مطهر رضوی میزبان خیل عزادارانی 
بود که امســال از قافله عزاداران اربعین جا مانده بودند و خود 
را به قطعه ای دیگر از بهشت در مشــهد مقدس رساندند و دل 
هایشــان را روانه کربا کردند. بــه گزارش خراســان رضوی، 
همایــش پیــاده روی جامانــدگان اربعین حســینی، صبح روز 
گذشــته با حضور زائران و مجاوران در مشــهد مقــدس برگزار 
شد و عزاداران حسینی در قالب دسته ها و هیئت های مساجد 
در مسیر بوســتان ملت تا حرم مطهر رضوی، با مرثیه سرایی و 
نوحه خوانی به ســوگواری پرداختند. همچنیــن برخی دیگر 
از مســیرهای منتهی به حرم امام رضا)ع( نیز بــرای این پیاده 
روی در نظر گرفته شده بود. در برخی دیگر از شهرستان های 
استان نیز همایش پیاده روی جاماندگان از اربعین برگزار شد 
و عزاداران مسیرهای تعیین شــده تا اماکن متبرکه و زیارتگاه 
های این شــهرها را پیاده طــی کردند.روز گذشــته همچنین 

مراســم عزاداری اربعین در صحن هــا و رواق های حرم مطهر 
رضوی برگزار شد. به گزارش آستان نیوز، آیت ا... سید احمد 
علم الهدی در ویژه برنامه عزاداری در رواق امام خمینی)ره(، 
اظهار کرد: سیدالشهدا)ع( برای بصیرت افزایی بشریت قیام 
کردند، ایشان در روز عاشورا آخرین قطرات خون خود را در راه 

خدا بذل کرد، این مسیر امام حسین)ع(، همان مسیر بصیرت 
افزایی است. آیت ا... علم الهدی افزود: اگر انسان چون شمر، 
بت پرست سیاســی و طرفدار جریان سیاسی باطل شد، برای 
رســیدن به جایگاه و مدیریت هــای مملکت و حکومت دســت 
به هــر جنایتی می زنــد، حتی اگر شــده، اهل بیت رســول ا...
)ص( را به شهادت برساند، این کار را انجام می دهد. نماینده 
ولی فقیه در خراســان رضوی افزود: انســانی هم کــه غرق در 
بصیرت الهی شود، یقینا چون سیدالشهدا)ع( تا آخرین قطره 
خون برای خداوند و دین الهی، مایه خواهد گذاشــت و آخرت 
را به بهای قلیل دنیــا نخواهد فروخت. وی خاطرنشــان کرد: 
اگر بخواهیم ببینیم چقــدر پای انقاب هســتیم و تا کجا علیه 
مستکبران ایستاده ایم، باید به وجدان خود رجوع کنیم و خود 
را محک بزنیم که آیا چون سیدالشــهدا)ع( حاضریم تا آخرین 

قطره خون بایستیم.  

مشهدالرضا)ع(،ملجأ جاماندگان اربعین 
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زائران پیاده

آغاز رسمی فعالیت 15 هزار 
خادم زائران پیاده رضوی 

روز گذشته همزمان با اربعین حســینی، ۱5 هزار 
خادم زائــران پیــاده امام رضــا)ع( لبــاس خدمت 
پوشــیدند تا در هجدهمین ســال متوالــی، به طور 
رسمی این خدمت رسانی را آغاز کنند. به گزارش 
روابط عمومی جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده، 
این مراســم روز گذشــته با حضور آیت ا... سیدان، 
جمعــی از مدیــران اســتانی و پیرغامــان خدمت 
رســانی به زائران پیاده امام رضا)ع( برگزار شد و تا 
پایان ماه صفر و بازگشــت این زائران به شهر خود، 
ادامه خواهد داشت. ســال گذشته ۴۳۰ هزار زائر 
پیاده در دهــه پایانی مــاه صفر و ایام شــهادت امام 
رضا)ع(، به مشهد مقدس مشرف شدند و بر اساس 
پیش بینی ها، امســال تعداد این زائــران به حدود 

5۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

اسکان زائران، مهم ترین زمینه برای 	 
مشارکت مردم

دفتر مرکزی جمعیت خدمت گــزاران زائران پیاده 
در خیابان بهار مشــهد )ســاختمان اتکا( و با شماره 
تلفن ۳۸55۸۰۱۰ -۰5۱  )۱۰ خط ( آماده جذب 
مشارکت های مردمی برای میزبانی از زائران پیاده 
اســت. بر اســاس آن چه اعام شــده اســت، اسکان 
زائران در مدارس و مســاجد مشــهد مهــم ترین نیاز 
روزهای پایانــی ماه صفر اســت که شــهروندان می 
توانند از طریق شوراهای اجتماعی محات یا دفتر 
جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده، آمادگی خود را 
برای مشارکت در این میزبانی اعام کنند. همچنین 
هماهنگی برای توزیع نذورات مردمی در مسیرهای 
منتهی به مشهد و جذب دیگر مشارکت های مد نظر 

نیز از طریق این جمعیت امکان پذیر است.

هر زائر پیاده با 2000 تومان بیمه می شود	 
در همیــن بــاره ســخنگوی جمعیت خدمــت گزار 
زائران پیــاده امام رضــا)ع( از پیش بینــی خدمات 
بیمه ای برای زائران پیاده خبر داد و گفت : تاکنون 
5۰ هزار نفر از زائران پیاده توسط مدیران کاروان 
ها، بیمه شــدند و با توجه به ارزان بودن بیمه نامه، 
پیش بینی می شــود که کلیه زائران، خــود را بیمه 
کنند .»حسین رضائی،« هزینه بیمه شدن برای هر 
زائر را دو هزار تومان اعام کرد و افزود: در ســامانه
bimezaer.com    امــکان صــدور بیمه نامه پیش 
بینی شــده و عاوه بر زائرا ن، مدیــران کاروان ها، 
مدیران ایســتگاه ها، مدیران محل اســکان و کلیه 

خدمه نیز می توانند بیمه شوند.

در ایام اربعین امسال، بیش از ۲6۰ هزار هم 
اســتانی با ثبت نام در ســامانه ســماح، راهی 
عراق شــدند تا در حماسه باشــکوه  عزاداران 
حسینی حضور یابند. عاوه بر زائران، جمعی 
از مســئوالن از جملــه تولیــت آســتان قدس، 
استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد نیز 
در ایام اربعین حسینی در نقاط مرزی و کشور 
عراق حضور یافتند تا از روند خدمت رسانی به 
زائران بازدید داشته باشند. دیدارهای جانبی 
با مســئوالن عراقی در شــهرهای مختلف نیز 

بخشی از برنامه های سفر مسئوالن بود.

دیدار تولیت آستان قدس با تولیت های 	 
آستان های مقدس 

تولیت آســتان قدس، پنج شنبه گذشته، طی 
دیدارهایی جداگانه با تولیت های آستان های 
مقدس امام حســین )ع(و حضرت اباالفضل 
العباس )ع( دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش 
آســتان نیوز، حجــت االســام والمســلمین 
مروی در این دیدارهــا گفت: از مهمان نوازی 
و پذیرایــی ملت عــراق از زائران امام حســین 
)ع(، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.  وی 
در ادامه بر ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی از مرزهای عراق تا شهرهای مقدس 
نجف و کربا، و به ویژه احــداث خطوط ریلی 
تاکید کرد.همچنین وی در بازدید از موکب ها 
و آشــپزخانه مرکــزی آســتان قــدس رضوی 
در مرز مهران، دســتور خدمت رســانی ستاد 

اربعین این آستان تا یک هفته پس از اربعین و 
تا زمان بازگشت کامل زائران را داد.

دیدار استاندار با استاندار نجف 	 
استاندار نیز پنج شنبه گذشته، طی نشستی 
صمیمانه با »لؤی الیاســری«، استاندار نجف 
در شهر نجف اشرف دیدار و گفت و گو کرد. به 
گزارش روابط عمومی استانداری، »علیرضا 
رزم حسینی« در این دیدار از دولت عراق برای 
برگــزاری هرچه بهتر مراســم اربعین و تامین 
امنیت زائــران ایرانی تشــکر کرد. اســتاندار 
نجف نیز در این دیدار صمیمانــه از همکاری 
های ایران و استاندار خراســان رضوی برای 
برگزاری باشکوه مراســم اربعین حسینی در 
کشورعراق، قدردانی کرد. گفتنی است که در 
این دیدار محمدرضا کایی، شــهردار مشهد 
و محمد صــادق براتــی، معــاون هماهنگی و 

مدیریت امور زائران استاندار خراسان رضوی 
علیرضــا رزم حســینی را همراهــی کردنــد. 
همچنیــن رزم حســینی در جمــع پاکبانــان 
مشهدی در نجف اشرف حضور یافت و به آن ها 
گفت: شما صادقانه برای رضای خدا خدمت 

می کنید و این کار ارزشمندی است.

گزارش شهردار مشهد از خدمت رسانی 	 
خادمان اربعین

همچنیــن به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
شــهرداری، »کایــی« نیــز در جریــان ارتباط 
مســتقیم شــبکه اســتانی خراســان رضــوی 
بــا شــهر نجــف اشــرف، در خصــوص خدمت 
گــزاری خالصانه به زائــران امام حســین)ع( 
در اربعیــن حســینی، گفــت: اتوبوســرانان و 
پاکبانان مشهدی به صورت سه شیفت در حال 
خدمت رسانی هستند و 6۰۰ پارکبان، ۳۲۰ 

اتوبوسران و عوامل فنی و اجرایی از شهرداری 
مشهد در نجف اشرف حضور دارند. وی افزود: 
روزانه حدود ۲۰۰ تن زباله از شهر نجف اشرف 
توسط پاکبانان مشهدی جمع آوری و نظافت 
دو سوم این شهر، معادل یک میلیون مترمربع، 
انجام می شود و شهر هفت مرتبه، طی شبانه 

روز پاک سازی می شود.

 بازدید تولیت آستان قدس، استاندار و شهردار مشهد 
از روند خدمت رسانی به زائران اربعین



 از میان خبرها

کشتی - همگانی

مجید خدایی:

بداخالقی هایی 
در لیگ کشتی 

وجود دارد
ســرمربی تیــم کشــتی آزاد »تــا 

ثبــت جهانــی تــوس« مشــهد درباره 
مسابقات هفته اول لیگ کشتی گفت: در لیگ کشتی 
بداخالقی هایی وجود دارد، طبیعی هم است . گاهی 
اوقات رقابت ناسالم می شود و بارها چنین چیزهایی 
را دیده ایم. مســئله مهم این اســت که کمیتــه داوران 
نظارت بیشتری بر کشتی ها و قضاوت ها داشته باشد. 
مجید خدایی افزود: با توجه به حساسیت دیدارها، باید 
از داوران رده باال استفاده کرد. ضمن این که باید فیلم 
کشتی ها قابل بازبینی باشد که داوری نتواند مغرضانه 
امیدهای یک شهر و انگیزه های یک حامی مالی را از 
بین ببرد؛ مثل اتفاقی که  هفته قبل رخ داد و در 4 ثانیه 
بدون تذکر، به کشتی گیر ما اخطار دادند، به این شکل 
حامی مالی هم امسال و هم سال های بعد از تیم داری 
منصرف می شود. کمیته داوران باید بسیار قوی تر از 
این در چنین مسئله ای عمل کند.وی اظهار کرد: اگر 
رای کشتی ها بعد از اتمام مسابقه قابل برگشت نیست 
، داوری را که اشــتباهات تاثیرگذار داشــته اســت، تا 
آخر لیگ، از قضاوت محروم کنند.وی درباره استفاده 
نکردن از حسن یزدانی در هفته اول لیگ کشتی گفت: 
حسن یزدانی هم امید اول کشــتی ایران در المپیک 
است و ما هم باید در لیگ هوای چنین کشتی گیری را 
داشته باشیم. او به تازگی از مسابقات جهانی بازگشته 
است و درتمرین نیز دهانش آسیب دیده بود و آمادگی 
الزم را برای کشــتی گرفتن نداشــت. به همین دلیل 
عالوه بر کشتی گیران رده سنی امید، از حسن یزدانی 

هم استفاده نکردیم.

 بازدید از گروه های ورزشی 
در پارک ملت

مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان رضوی دیــروز  از 
ایستگاه های والیبال و فوتبال در پارک ملت بازدید کرد 
و به منظور توسعه ورزش همگانی، هدایایی نیز به گروه 
های ورزشــی اعطا کرد.مدیــر کل ورزش و جوانان در 
این باره گفت: پارک ملت یکی از ایستگاه های ورزشی 
بسیار خوب در شهر مشهد است  که در طول هفته به ویژه 
جمعه ها گروه های ورزشی مانند والیبال و فوتبال در آن 
گرد هم می آیند.فرزاد فتاحی افزود: خراسان رضوی 
در بحث توسعه ورزش همگانی رتبه نخست را در کشور 
دارد و امیدوارم ورزش در تمام محالت مشهد و استان 

بیش از پیش توسعه یابد.

 گردونه

ورزش

نهمی دانشوردر آسیا

دوچرخه سوار خراسانی در رقابت های قهرمانی آسیا  
در ماده پیست به کسب رتبه نهم بسنده کرد. در ادامه 
رقابت های دوچرخه ســواری قهرمانی آســیا، دیروز 
مسابقه نهایی در ماده یک کیلومتر پیست برگزار شد و 
محمد دانشور رکابزن باسابقه ایران به مصاف حریفان 
رفت اما توفیقی در کسب مدال نداشت.این رکابزن 
با سابقه تیم ملی در فینال یک کیلومتر پیست با ثبت 
زمان 1:03:988 در رتبه نهم این دوره از مسابقات 

قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

سفربی نتیجه فوتسالیست ها
قره داشی- تیم فوتســال بانوان خراسان رضوی در 
هفته دهم رقابت هــای لیگ برتر قرار بود پنج شــنبه 
در ورامین به مصــاف تیم ســتارگان این شــهر برود. 
فوتسالیست های خراسانی با این که به این شهر سفر 
کردند،اما تیم میزبان که مدتی است دچار اختالفات 
درون تیمی شده است، حاضر به مسابقه نشد و در این 
بین تیم استان متحمل خسارات مالی شد. سرمربی 
تیم فوتسال بانوان اســتان در این باره گفت: ما چون 
در جریــان اختالفات و مشــکالت این تیــم بودیم، از 
یک هفته قبل از سازمان لیگ و سرپرست تیم ورامین 
پیگیــر بودیم کــه اگر ایــن بــازی برگزار می شــود، به 
ورامین سفر کنیم.حتی اعالم شد که این بازی قطعا 
برگزار می شود.فاطمه شریف افزود:در ورامین هتل 
رزرو کردیم. اما بعد از آن شــنیدیم قرار است بازی در 
شهر ری برگزار شود. بنابراین رزرو هتل را لغو کردیم 
و با  ایــن که شــهر ری هتل نداشــت، خانــه معلم این 
شــهر را رزرو کردیم اما بازی برگزار نشــد.وی اظهار 
کرد: تنها کسی که از این بی نظمی  متضرر شد، تیم 
 ما بود که حــدود 1۲میلیون تومان هزینــه کردیم اما 

بی فایده بود.

رقابت سوارکاران در تربت جام 
اعلمی- یک دوره مسابقات سوارکاری با حضور 1۷ 
سوارکار از  شهرستان های تربت جام، تایباد، باخرز 
مشــهد ، صالح آبــاد و نیشــابور  در دو بخــش یورقه و 
کورس در پیست سوارکاری تربت جام برگزار شد. این 
مسابقات که در پیست تازه تاسیس سوارکاری تربت 
جام به مناســبت هفتــه تربیت بدنــی و ورزش برگزار 
شد، با استقبال خوب مردم و عالقه مندان به این رشته 
مفرح همــراه بود.در پایــان و در بخش یورقــه ،فاروق 
صیدی با اسب حیران اول شد و در بخش کورس نیز 
محمد آزموده با اسب رودریگو مقام برتر را کسب کرد.

ورزش
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13 ســال بیشتر آرزوهای دخـــتر ــارا صالحی-  س
نـــدارد، ولــی کارنامه افــتــخــارات و 
ــدازه یک  عناوین ورزشـــی اش به ان
ورزشکار بزرگ سال و باتجربه وزن 
دارد. از وقتی خــودش را شناخته 
ــوده  ب ژیمناستیک  زمــیــن  وســـط 
است و به همین دلیل بــزرگ تر از 
همساالنش فکر می کند و آرزوهای 

بزرگی دارد.
»حنانه عطایی نسب« سال هاست 
همه همتش را گذاشته تا به عضویت 
کشورش  ژیمناستیک  ملی  تیم 
در بــیــایــد. او در ایــن هفت سال 
فعالیت حرفه ای، برای رسیدن به 
هــدف بزرگش بهای کمی نــداده 
تفریح   ، تعطیل  روز  از  اســـت، 
ــی دیــگــر  ــت ، اســـتـــراحـــت و ح
عــالیــق اش گذشته است، 
ولی این همه پیش شرط، 
را  حنانه  آیــنــده  موفقیت 
تضمین نمی کند. چرا که 
دختران ژیمناستیک کار با 
کمبودها و محدودیت های 
ــت بــه گریبان  زیـــادی دس
ــا دســـت   ــ هـــســـتـــنـــد و بـ

اندازهایی مواجهند.

شکوفایی استعداد	 
»حنانه عطایی نسب« در خانواده ای 
مستعد و ورزشکار بزرگ شده است. 

رشته  وارد  سالگی  هفت  از  حنانه 
ابتدای  از همان  و  ژیمناستیک شد 
ــار اســتــعــداد خیلی خوبی در این  ک
رشته ورزشــی داشت.خیلی سریع 
استعدادش در رشته ژیمناستیک برای 
کادر مربیان آشکار شد. وی در اولین 
مسابقه ای که در سطح آموزش و پرورش 
برگزار شد، با این که حتی نام وسایل 
ورزشــی را نمی دانست، مقام کسب 
کرد. حنانه در ادامه روند رو به رشد، از 
کالس دوم دبستان که فعالیت حرفه ای 
خود را شروع کرده، تا کنون ۲5 دوره 
قهرمانی استانی و 11 مقام کشوری را 
در کارنامه ورزشی خود دارد و پنج سال 
پیاپی صاحب عنوان قهرمان قهرمانان 
رشته ژیمناستیک دخــتــران استان 
شده است. سال 96 هم به عنوان برند 
ژیمناستیک استان معرفی شده است. 
وی در مسابقات نخبگان امسال هم 
از میان 10۲ شرکت کننده توانست 
حرکت دشــوار پشتک وارو  و باالنس 

روی خرک را بزند.

هزینه های یک آرزو	 
توانایی های این نوجوان ژیمناستیک 
کار فقط به مسابقات و کسب  عناوین 
استانی و کشوری محدود نمی شود. او 
در برخی از حرکات فنی مهارت منحصر 
به فردی دارد، به گونه ای که بعضی از 
حرکاتش را دختران باالی 15 سال 

انجام می دهند.عطایی نسب از مربیان 
دیگر رشته ها پیشنهادهای زیادی دارد، 
ولی هم اکنون همه عشق و عالقه اش 
است  ژیمناستیک  رشته  به  منحصر 
و دوست دارد در آینده با تحصیل در 
رشته تربیت بدنی در دانشگاه تا درجه 
مربیگری هم پیش برود. بزرگ ترین 
آرزویــش را سوال می کنیم که خیلی 
ساده می گوید: آرزویم عضویت در تیم 

ملی ژیمناستیک است.
این نوجوان ورزشکار آرزوی چندان 
دوردستی ندارد. برای رسیدن به آن، 
بعد از مدرسه به باشگاه می رود و روزانه 
هفت ساعت تمرین می کند. حتی در 
روزهای تعطیل و سه ماه تابستان هم 
دست از آرزویش نمی کشد و برخالف 
بـــازی و تفریح  همسن  وســـاالنـــش 
اولویتش نیست. البته او به غیر از ورزش 
عالیق دیگری هم دارد که همه را به پای 
ژیمناستیک رها کرده است. هر چند 
وی با مشکالت زیادی در این مسیر رو به 
رو است، اما از سوی هیئت ژیمناستیک 
استان به شرایط ژیمناستیک کاران 
مشهدی توجه و رسیدگی می شود و 
به تازگی قول هایی برای بهبود اوضاع 
این رشته ورزشی داده شده است. با 
این حال تعداد مسابقات داخلی کافی 
نیست و با فقدان برنامه ریزی برای 
برگزاری مسابقات بین المللی دختران 

مواجه هستیم.

ژیمناستیک کار 

120 رکابزن در جام مهرگان 
چهارمیــن دوره مســابقات دوچرخه ســواری 
جایزه بــزرگ کشــوری، جام قصر مهــرگان در 
شاندیز برگزار شد. این مسابقه با حضور 1۲0 
رکابزن از استان های آذربایجان شرقی، فارس، 
سیســتان و بلوچســتان ، گلســتان ،خراســان 
شمالی ، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در 
دو رشته کوهستان و کورسی در رده های سنی 

جوانان و بزرگ ساالن برپا شد. در این مسابقه 
دوچرخه سواران مسیر 35 کیلومتری میدان 
بسیج مشهد تا قصر مهرگان شــاندیز را رکاب 

زدند و به ۲0 نفر برتر جوایزی اهدا شد.
در پایــان ایــن مســابقات و در بخش کورســی 
رده بــزرگ ســاالن ، کیــوان رکانــی ، امیررضا 
شــهریاری،  مهدی روزبهانــه  و در رده جوانان 

نیــز امیــر حســین محمــدی  ، ســینا غالمــی 
و محمــد مبین ضرابــی بــه ترتیب اول تا ســوم 
شدند.همچنین  در بخش کوهستان رده سنی 
بزرگ ســاالن فرزاد خدایاری ، پرویز مردانی و 
امیــن ا... ناروئی و در رده جوانــان نیز بنیامین 
فنایی  ، حسن دهقان و امین تیموری مقام های 

برتر را از آن خود کردند.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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اخبار 

شهرستان ها

80 درصد بهره برداران کشاورزی 
در استان خرده مالک هستند 

مهدیــان/ رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراسان رضوی گفت: با توجه به این که ۸0 درصد 
بهره برداران بخش کشــاورزی در استان خراسان 
رضوی خرده مالک هستند، وظیفه داریم این قشر 
از جامعه را به درستی راهنمایی کنیم. محمدرضا 
اورانی در آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید 
جهاد کشــاورزی کاشــمر، حفظ کاربــری اراضی 
کشــاورزی، جلوگیری از تخریــب و تصرف اراضی 
دولتی و منابع طبیعــی را یکــی از وظایف اصلی و 
ذاتی جهاد کشــاورزی مطرح کرد و افزود: با توجه 
به این که کاشمر شهرستانی روبه توسعه است، اگر 
در این توســعه نتوانیم نقش خودمــان را در بخش 
کشــاورزی متناســب با موازین قانونی به درستی 
ایفا کنیم در رشد متعادل شهرستان مشکل ایجاد 

خواهد شد. 
وی با بیــان این که اگــر در زمینه تخریــب و تصرف 
اراضــی کوتاهی کنیم بدون شــک هر شهرســتان 
رو بــه رشــدی در آینــده بــرای اجــرای طرح هــای 
توسعه ای با مشکل مواجه خواهد شد، یادآور شد: 
آب به عنــوان یک ثــروت ملی متعلق به نســل های 
آینده اســت و زمین نیز همیشــه یکی از پنــج ابزار 
قدرت محســوب می شــود، اما متاســفانه بسیاری 
از مســائل امروز جامعــه به دلیل تصــرف و تخریب 
اراضی است.در این جلسه از زحمات و خدمات پنج 
ساله سید ابوالقاسم موسوی در کسوت مدیرقبلی 
جهادکشاورزی کاشمر تجلیل و حسین محمدی به 
عنوان مدیر جدید جهادکشاورزی این شهرستان 

معرفی شد. 

 دومینوی ۱۶هزار قطعه ای
 در نیشابور رکورد زد

شــجاعی مهر/ همزمان با هفته تربیــت بدنی و با 
حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان رکورد 
دومینوی ۱۶ هزار قطعه ای در ورزشــگاه انقالب 

نیشابور ثبت شد.
این دومینو   متشکل از ۱۶ هزار قطعه  بود به روش 
تاپ لینگ و بــه متــراژ ۶00 متر چیده شــده بود. 
بــرای چینش ایــن دومینو ســه نفر در ۱2 ســاعت 
قطعــات را کنــار هم گذاشــته بودنــد و در حضــور  
داور رســمی ثبت رکوردهای ورزشــی فدراسیون 
ورزش هــای همگانی بــا موفقیت ریــزش و رکورد 

آن ثبت شد.

گزارشی درباره مشکالت جاده نیشابور-کدکن-تربت حیدریه 

محورارتباطی21 روستا درقرق تریلی ها ! 
گزارش 

شجاعی مهر

نیشــابور-کدکن-تربت  ارتباطــی  مســیر 
حیدریــه یکــی از محورهــای مواصالتی مهم 
و قدیمی نیشــابور  اســت. این محــور عالوه بر 
این که نیشابور و تربت حیدریه، دو شهرستان 
بزرگ اســتان را به هم متصل مــی کند، مرکز 
اســتان را به جنــوب خراســان و اســتان های 
جنوبی متصــل می کند و تنها محــور ارتباطی 
2۱ روستا در نیشابور است.به گزارش خراسان 
رضــوی، این محــور روســتایی حــاال تبدیل به 
یک مسیر اصلی شــده که عالوه بر عبور و مرور 
خودروهای ســواری، وســایل نقلیه ســنگین 
زیادی نیز در آن تردد می کننــد و به هیچ وجه 
با ظرفیت این  جاده همخوانی ندارد.عمر 20 
ســاله روکش آســفالت این محور، وجود چاله 
های فراوان، عرض کم و نبود عالیم راهداری 
مناسب باعث کندی عبور و مرور و تعدد حوادث 

جاده ای در این محور  شده است.

تنها محور ارتباطی ۲۱ روستا با جمعیت 	 
۱۲ هزار نفر

بخشــدار بخش میان جلگه نیشــابور در گفت 
وگو با خراســان رضوی درباره محور ارتباطی 
نیشــابور-کدکن-تربت حیدریــه  گفت: تنها 
راه ارتباطــی و محور مواصالتی 2۱ روســتای 
دهســتان بلهــرات در بخــش میــان جلگــه 
شهرســتان نیشــابور که ۱2 هزار نفر جمعیت 
دارد همین جاده اســت.عزت ا... سلیمانی با 
اشاره به شرایط نامناسب این جاده گفت: این 
جاده پر از چاله های خطرناک است که گاهی 
توســط اداره راه لکــه گیری شــده اســت ولی 
احتیاج به روکش آسفالت دارد چرا که با اولین 
بارندگی شرایط بدتر از قبل هم می شود.وی 
ادامه داد: حدفاصل روستای باقریه تا روستای 

ساالری که ۱0 کیلومتر می شود  دیگر وضعیت 
فاجعه آمیز و تردد بسیار سخت است. 

مردم منطقه از شرایط این جاده بسیار 	 
ناراضی هستند

ســلیمانی خاطر نشــان کــرد: مــردم منطقه 
از شــرایط این جاده بســیار ناراضی هســتند 
و از روســتاهای مختلــف مکاتبــات زیــادی 
بــا بخشــداری کــرده انــد. مکاتبــات را بــه 
فرمانــداری، راهداری و نماینــدگان مجلس 
منعکس کرده ایم ولی اعتبــار می خواهد و تا 
کنــون اتفاقی نیفتاده اســت.وی اظهار کرد: 
متاسفانه محورهای بخش میان جلگه ضعیف 
ترین جاده ها در منطقه را دارد. این جاده هم 
جاده مهمی اســت و رفت و آمد بســیار زیادی 
در آن صورت می گیرد و هم روســتایی است و 
ظرفیت این حجم تردد را ندارد و باید به جاده 
اصلی و بین شهری تغییر وضعیت دهد و ارتقا 
یابد.بخشــدار میان جلگــه گفــت: باتوجه به 
عرض کم، کمبود عالیم، خرابی جاده و عبور 
زیاد وســایل نقلیه ســنگین تصادفات زیادی 
در ایــن محــور داریــم . همچنین وجــود چاله 
های زیاد باعث می شود خودروهای سواری 
یا در آن هــا بیفتند و واژگون شــوند یا برای رد 

کردن آن ها تغییر مسیر دهند و به خودروهای 
عبوری مقابل برخورد کنند. همین چند وقت 
پیش یک خودروی پراید داخل یکی از چاله ها 
افتاد و به سمت بیرون جاده پرت شد . از طرفی 
این جاده اصال بــرای کامیــون و خودروهای 
ســنگین نیســت و کشــش الزم را هم نــدارد.
رئیس اداره راهــداری نیشــابور گفت: محور 
خیام، گلبو و کدکن محور ارتباطی نیشــابور 
به تربت حیدریه شده است و عمال مسیر تردد 
بین شــهری در این مســیر داریم و بــا توجه به 
این که تعداد زیادی روســتا نیــز در این محور 
قــرار دارد عبــور و مرور زیــادی در ایــن جاده 
صورت می گیرد ولی متاسفانه با این شرایط 
مشــخصات این محور راه روســتایی اســت و 
همچنــان برای مــا از نظــر فنــی و اجرایی راه 
روستایی محسوب می شود و از لحاظ عرض، 
ابنیه فنــی و دیگر مشــخصات نیز روســتایی 
است. مفیدی فر افزود: در این محور کامیون 
های سنگین تردد زیادی دارند که یک دلیلش 
وجود معادن زیاد است و یک دلیل هم نزدیک 
تر شدن به تربت حیدریه اســت و این موضوع 
باعث تخریب آسفالت و از بین رفتن رویه  این 
راه شده است. وی ادامه داد: این محور بسیار 
قدیمی است و عمر روکش آسفالت آن حدود 

20 سال است.وی با اشاره به کمبود اعتبارات 
عمرانی گفــت: روکش آســفالت هــم اکنون 
اعتبــار زیادی می خواهــد یا بایــد اعتبار آن را 
اختصاص دهند یا قیر رایــگان در اختیارمان 
قرار گیــرد. وی ادامــه داد: با وجــود پیگیری 
های مــا و نمایندگان و فرمانداری متاســفانه 
هنوز گشایشی حاصل نشده است.مفیدی فر 
اظهار کرد: تنها به صورت مسکن و مقطعی با 
امکاناتی که در اختیار داریم ســعی می کنیم 
حداقل چالــه ها را پــر کنیــم. 20 کیلومتر را 
با توجه بــه امکانات مان به صــورت مقطعی با 
ماسه و آسفالت سرد پوشــش داده ایم اما این 
محور احتیاج به روکش دارد و پیگیر هســتیم 
که اعتبار یا قیر رایــگان دریافت کنیــم تا این 
محور را از این وضعیت نجات دهیم.وی افزود: 
این جاده کمبود عالیم راهداری نیز دارد که 
به مرور زمان عالیم آن فرسوده یا سرقت شده 
و بــا توجه بــه کمبود اعتبــارات نتوانســته ایم 
عالیم جاده را تکمیل کنیم.نماینده نیشابور 
در مجلس بــا بیان ایــن که این محور شــرایط 
مناسبی ندارد، افزود:از آقای نوبخت و معاون 
وزیر راه درخواست کرده ایم درجه این مسیر 
را ارتقا دهند و با ارتقای درجه آن بســیاری از 
موارد مربوط به آن حل خواهد شــد.گرمابی 
افــزود: از طرفــی معاون وزیــر قــول دادند به 
محض این که قیــر دریافت کننــد مقداری به 
این مســیر اختصاص دهند.جانشــین پلیس 
راه نیشابور نیز گفت: این محور روستایی بوده 
ولی هم اکنون به عنوان بین شهری استفاده 
می شــود و حتی تریلی های فوالد نیــز از این 
مســیر رفت و آمد می کنند و امــکان منع آمد 
و شــد در این جا نیز فراهم نیســت. سرهنگ 
عرفانی پور افزود: این جاده باید تعریض شود 
تا مشــکالت حوادث جاده ای آن از بین برود 
و از آن جایی که محور روســتایی است امکان 

نظارت بیشتر برای ما فراهم نیست.

از میان خبرها 

شهرستان ها

رئیس اتاق اصناف تربت جام خبرداد: 

اجرای طرح »یک کاسب و یک 
دانش آموز نیازمند« در تربت جام 

حقدادی /رئیس اتاق اصناف تربت جام گفت: به 
همت کاســب کاران طرح »یک کاسب و یک دانش 
آموز نیازمنــد« با همراهــی و همدلــی  200نفر از 

مجامع امورصنفی تربت جام اجرایی شد.
رضا رضایی افــزود: طرح یک کاســب و یک دانش 
آموز با هدف کمک بــه دانش آمــوزان نیازمند ،بی 
بضاعت و بازمانده از تحصیل به کمک بازاریان اجرا 
شــد و در این طرح 200 کاسب تعداد200 دانش 
آموز و خانواده وی را برای حل مشــکالت معیشتی 

و اقتصادی و تحصیلی تحت پوشش قرار دادند.
وی تصریح کــرد:در اجــرای این طرح فرد کاســب 
اقدام به تهیه نوشت افزار و پوشاک می کند و به نام 
یک شهید شهرســتانی و  بدون واســطه اقالم را در 
اختیار خانــواده نیازمند قرار می دهــد و طرح یک 
کاسب و یک دانش آموز برای پذیرش دیگر بازاریان 

ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد:طرح یک کاسب و یک دانش 
آموز تا ســال تحصیلی آینده ادامــه دارد و این بدان 
معنی اســت که بازاریــان افــراد نیازمنــد جامعه را 
فراموش نکردند ودر کنار دیگر خدمات نیکوکاری 

اجرای این طرح را هم به عهده گرفتند.

همایش »زن و توسعه گردشگری 
روستایی« در کاشمر برگزار شد 

 مهدیــان/ سرپرســت دفتــر امــور بانــوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور ساالنه 
۳0 میلیون زائر در مشــهد گفت: در مجمع مشورتی 
زنان اســتان مقرر شــد مجموعه ای از آن چــه زنان به 
خصوص زنان روســتایی تهیه می کننــد در قالب یک 
بســته به زائــران و گردشــگران عرضه شــود. طاهره 
طهماســبی در چهارمیــن همایــش »زن و توســعه 
گردشــگری روســتایی« که بــه میزبانی کاشــمر و در 
دانشگاه پیام نور این شهرســتان برگزار شد، به نقش 
اثرگذار زنان در توسعه روستایی اشــاره کرد و افزود: 
به منظور بهره مندی از این ظرفیت از ســه ســال قبل 
طرح توانمندسازی بانوان روســتایی با هدف توسعه 
ســواد بانوان، رفــع بی ســوادی، مســائل اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی مــورد توجه قرار گرفته اســت. 
ســاقی فرماندار کاشــمر هم  گفــت:  توجه به روســتا 
و کشــاورزی باعث توســعه برنامــه های اقتصــادی و 

فرهنگی و نیز خودکفایی و پیشرفت می شود .

راه اندازی بزرگ ترین بازار گل 
زعفران شرق کشور در تربت حیدریه

قنبری- بیش از ۱0 سال است که  قرارشان شده است پیاده روی تا 

حرم  موالیشان علی ابن موســی الرضا )ع( و امسال هم پرشور تر از 
سال های گذشته  قدم در این راه گذاشــته اند .۱0 کاروان پیاده از 

روستاهای بخش شهرآباد همزمان با اربعین حسینی عزیمت خود به مشهد را آغاز کردند .مراسم 
بدرقه این کاروان ها با حضور مردم و مسئوالن محلی شهرآباد از محل بوستان شهدای گمنام این 
شهر با قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه شروع شد . این کاروان ها از شهرآباد و  روستاهای 

اطراف مسیر ۳00 کیلومتری شهرآباد تا مشهد را در مدت زمان هشت روز طی می کنند .

صفری-مدیرسازمان   تعاون روستایی استان گفت: پرداخت تسهیالت 

بانکی در قبال زعفران از رویکردهای  امسال دولت و تعاون روستایی 
برای حمایت از زعفران کاران اســتان اســت. ناصری مقدم در جمع 

مسئوالن اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی گناباد افزود: بر این اساس بانک های عامل، 
امسال زعفران کشاورزان را به عنوان ضمانت بانکی قبول و در قبال آن به زعفران کاران تسهیالت 
با ســود ۱2 درصد پرداخت می کنند. وی افزود:دو بــازار بورس اوراق بهادار خراســان رضوی در 

شهرهای مشهد و تربت حیدریه در مجموع با ظرفیت 55 تن راه اندازی شده است. 

شعبانی-مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه از راه اندازی 

بزرگ ترین بازار فروش گل زعفران در شرق کشور خبر داد.قندهاری 
افزود: با توجه به شــروع فصل برداشــت زعفران که یکی از مهم ترین 

محصوالت استراتژیک بخش کشاورزی تربت حیدریه است، بازار خرید و فروش گل زعفران امسال 
از مورخ 2۳ مهر در محل پایانه مسافربری این شــهر آغاز به کار کرده است.وی افزود : این بازار هر 
ساله به مدت 55 روز با مساحت حدود  هشت هزار مترمربع و در قالب ۷۱ غرفه به متقاضیان واگذار 

شده است.وی در پایان گفت: بازار گل زعفران هر روزه از ساعت ۹ صبح تا 2۱ دایر است.

 پرداخت تسهیالت بانکی 
در قبال زعفران در استان 

عزیمت کاروان های پیاده از بخش 
شهرآباد به مشهد الرضا)ع(

سوژه ها و خبرها

 کشف جسد یک مرد در ارتفاعات
 ژرف باخرز 

نشتیفانی-جسد مردی که چندی پیش از منزل خارج شده بود،  در 

ارتفاعات منطقــه ژرف باخرز کشــف شد.ســرهنگ میرجردوی 
فرمانده انتظامــی باخرز افــزود:در پی اعالم مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱0 مبنی بر مشــاهده جســدی مذکر که دچار فســاد 
نعشی شده در ارتفاعات تنگل ژرف باخرز، ماموران پلیس آگاهی 
و پاسگاه انتظامی ارزنه این فرماندهی در محل حاضر شدند و پس 
از هماهنگی قضایی، صحنه و جسد مورد بررسی دقیق قرار گرفت 
که در نتیجه مشخص شد جسد مربوط به یکی از اهالی روستای 
تورانه است که سابقه اختالل حواس و بیماری داشته که در چند 
روز گذشــته منزل را بدون اطالع خانواده ترک کــرده و به مقصد 
نامعلومی خارج شده است.وی افزود:خانواده این فرد نیز با توجه 
به این که فرد بیمار  چندین مرتبه ســابقه ترک منزل را داشته، از 
اعالم مفقود شــدن وی به پلیس خودداری می کنند.وی افزود: 
جسد این مرد برای بررسی بیشتر و تشخیص علت مرگ به پزشکی 
قانونی فرستاده شده است  تا  نحوه فوت وی برای دستگاه قضا و 

پلیس مشخص شود.

 ۲۵ درخت 40 ساله در آتش سوزی 
سعادت آباد رشتخوار سوخت 

خاکشو ر-فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

رشتخوار گفت: طبق گزارش های رســیده مبنی بر آتش سوزی 
در منطقــه معروف به تنــگل درخت جــوزا در ارتفاعات روســتای 
ســعادت آباد رشــتخوار 25 اصله درخت بید حدود 40ســاله در 
آتش ســوختند.غالمی گفت: در پی گزارش مردمی به  نیروهای 
یگان حفاظتی منابع طبیعی شهرستان مبنی بر آتش سوزی،این 
نیرو  با کمک و همراهی همیاران افتخاری در محل حاضر شدند 
و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود اقدام به اطفای حریق 
کردند.وی گفت :عملیات اطفای حریق  پنج ساعت طول کشید 
که متاسفانه در این حادثه تعداد 25 اصله درخت بیِد حدود 40 

ساله طعمه حریق شد.

 قاتل نامرئی جان نوعروس ۱8ساله 
را در تربت جام گرفت 

حقدادی-فرمانده انتظامــی تربت جام گفت: قاتــل نامرئی جان 

نوعــروس ۱۸ســاله  را در نیلشــهر تربــت جــام گرفــت و شــوهر 
۱۹ساله اش را روانه بیمارستان سجادیه تربت جام کرد.سرهنگ 
قهســتانی افزود: در پی اعــالم یک فقــره گازگرفتگــی در منزل 
مســکونی دریکی از خیابان های نیلشــهر »دهالویــه« به فوریت 
های پلیسی ۱۱0  ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند 
که طبق بررسی های به عمل آمده مشخص می شودکه زن و شوهر 
جوان که فقط چهارماه از زندگی مشترک شان سپری شده است 
دچار گازگرفتگی با منواکسیدکربن ناشی از چراغ خوراک پزی 
شدند.وی ادامه داد: دراین حادثه متاســفانه نوعروس ۱۸ساله 
جان خود را از دست می دهد وشوهرش  توسط نیروهای امدادی 
به بیمارستان سجادیه انتقال می یابدکه برابر گزارش رسیده حال 

عمومی وی رو به  بهبودی است.

400 راس دام در صالح آباد بر اثر مسمومیت 
تلف شد 

بهره مند- 400  راس دام در صالح آباد به ارزش تقریبی دو میلیارد 

تومان بر اثر مسمومیت تلف شــد.فرمانده انتظامی صالح آباد به 
خراسان رضوی گفت:  تلف شدن تعداد زیادی دام در صالح آباد 
که روز جمعه اتفاق افتاده، در دست بررسی است و در همین زمینه 
شــش نفر مظنون بازداشت شــده اند.ســرهنگ جواد ابراهیمی 
اظهار کرد:  بررسی اولیه تلف شدن 400راس گوسفند )ماده(، 
حاکی از خصومت شــخصی در این اتفاق اســت که البته موضوع 
با جدیت توســط مراجع قضایی و انتظامی پیگیری می شود.وی 
خاطرنشان کرد: به محض اعالم گزارش با هماهنگی انجام شده 
با مقامات قضایی، کارکنان شبکه دام پزشکی و بهداشت در محل 
حضور یافتند و اقدامات الزم در خصوص معدوم کردن احشام تلف 

شده، انجام شد.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

ایشان زاده / سرپرســت هالل احمر قوچان از توزیع 

لوازم تحریر به ارزش 50 میلیــون ریال بین دانش 
آمــوزان نیازمنــد ایــن شهرســتان به همــت واحد 

داوطلبان این شعبه وهمکاری خیران خبرداد.
حقدادی /مشاور امور زنان بخشداری بوژگان تربت 

جام گفــت : بانــک اطالعات زنــان بخــش  خانوار 
بوژگان آماده بهره برداری است.

شجاعی مهر/ با حضورمسئوالن منطقه طی مراسمی 

سرهنگ خوشخو به عنوان فرمانده جدید انتظامی 
شهرستان فیروزه معرفی شد و از زحمات سرهنگ 

سید محمد باقری تجلیل به عمل آمد. 

 اصغری-سرپرســت  اداره صنعــت ،معــدن و 

تجــارت فریمــان گفــت: جلســه ای بــه منظور 
بررســی مســائل و مشــکالت مالــی و تولیــد 
شــرکت فوالد کاویان فریمان بــا حضور رئیس 
دادگستری فریمان ، معین اقتصادی شهرستان 
و مالک این واحــد تولیدی برگزار شــد. هادی 
اکبری افزود: در این جلسه تعدیل نیروی واحد 
فوق بررسی و مقرر شــد تا دو ماه آینده فعالیت 

شرکت توسط سرمایه گذار ادامه داشته باشد. 
اکبری گفت: مالک واحد تولیدی، ظرف چند 
روز آینده مبلغ دو میلیارد تومان به ســرمایه در 
گردش واحد تولیدی اضافه می کند. وی گفت: 
به منظور رفــع محدودیت های ابالغی توســط 
امور مالیاتی، معین اقتصادی شهرستان جلسه 
ای را با اداره کل امور مالیاتی اســتان با حضور 

هیئت مدیره برگزار می کند. 

درجلسه ای باحضوررئیس دادگستری فریمان انجام شد 

بررسی مشکالت فوالد کاویان فریمان 

سارقان سیم و کابل با ۱3 فقره سرقت درتربت جام دستگیر شدند 
حقــدادی -فرمانــده انتظامی تربت جــام گفت: 

در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم  وکابل 
برق و مخابــرات، ماموران پلیــس آگاهی موفق 
به شناســایی دو متهــم شــدند کــه در عملیاتی 
غافلگیرانه هر دو سارق را دستگیر و در بازرسی 
از خــودروی آن ها مقادیــر قابل توجهی ســیم و 

کابل مسی کشــف کردند.ســرهنگ قهستانی 
افزود: متهمان در تحقیقــات و بازجویی های به 
عمل آمده به۱2 فقره ســرقت سیم ، کابل برق و 
... با همدستی فردی دیگر در شهرستان اعتراف 
کردند که همدست ســارقان  نیز دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.



بریده کتاب

دوســت داشــتن یه نفر مثل این می مونه که 
آدم به یه خونه تازه اسباب کشی کنه. اولش 
عاشــق همــه چیزهــای جدیــد می شــه، هر 
روز صبــح از چیزهای جدیدی شــگفت زده 
می شــه که یکهو مــال خودش شــدند و مدام 
می ترســه یکی بیاد توی خونه و بهش بگه که 
یه اشــتباه بزرگ کــرده و اصال نمی تونســته 
پیش بینی کنه که یه روز خونه به این قشنگی 
داشــته باشــه. ولی بعــد از چند ســال نمای 
خونه خــراب می شــه، چــوب هــاش در هــر 
گوشــه و کناری ترک می خورن و آدم کم کم 
عاشــق خرابی های خونــه می شــه؛ دیگه از 
همه ســوراخ ســنبه ها و چم و خم هاش خبر 
داره. می دونه وقتی هوا ســرد می شــه، باید 
چــه کار کنه کــه کلید تــوی قفل گیــر نکنه، 
کدوم قطعه هــای کف پوش تــاب می خوره و 
چه جوری باید در کمدهای لباس رو باز کنه 

که صدا نــده و همه این ها 
رازهای کوچکی هستن 
که دقیقا باعث می شــن 
حــس کنــی توی خونه 

خودت هستی.
مردی به نام اوه  

نوشته: فردریک بکمن  

ترجمه: فرناز تیمورازف  

  

دیالوگ ماندگار

هفتــه پیــش رفتــم بــه فروشــگاه و یــه تفنگ 
خریدم. قصد داشتم اگه تومور مغزی داشتم 
خودمو بکشــم. تنها چیزی که منصرفم کرد 
این بــود که پــدر و مــادرم بــا ایــن کارم نابود 
می شــدن و مجبور بــودم اول اونارو بکشــم و 
بعدش عمه و عمو و خالــه و دایی و... دیدم یه 

قتل عام مفصل به راه میفته، منصرف شدم.
هانا و خواهرهایش  

کارگردان: وودی آلن  

ضرب المثل خارجی

  ژاپنــی: روز و شــب، منتظــر هیــچ کــس
 نمی ماند.

  یوگســاوی: حرف خــوش، در آهنین را 
باز می کند.

   هندی: پول باید متعلق به انسان باشد نه 
آدم متعلق به پول.

  ماداگاسکار: مانند ابر باال نرو تا مانند مه 
ناپدید نشوی.

  بوســنی: مرحله اول بالهت آن است که 
خود را خیلی عاقل بدانیم. 

دیکشنری

Watch out
 To pay attention
)usually because danger is imminent(

مراقب باش، حواستو جمع کن.
مثال:

If you don't watch out, you'll fall 
on the ice
اگه حواست جمع نباشه، میفتی روی یخ ها.
Watch out! There's a car coming !

مواظب باش! یه ماشین داره میاد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور
در آیه 70سوره آل عمران می خوانیم:

ِ َوَأْنُتــْم  َیَأْهــَل اْلِكَتــِب ِلــَم َتْكُفــُروَن ِبَاَیــِت اللَّ
َتْشَهُدوَن  

ای اهل كتــاب چــرا بــه آیــات خداونــد )و 
نشانه های نبّوت رسول خدا( كفر می ورزید، 

در حالی كه خود )به درستِی آن( گواهید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   ســؤال از وجــدان، بهتریــن راه دعوت به 
حق است. 

   دانســتن تنها كفایت نمی كند، پذیرفتن 
نیز الزم است.

ضرب المثل فارسی

دِر باغ سبز نشان دادن
وقتــی هنــگام شــروع کاری، بــرای ســوء 
اســتفاده، وعده هــای فریبنــده داده مــی 
 شــود، می گویند : »فالنی دِر باغ ســبز نشان 

می دهد!«

علم به زبان ساده

 علت ریزش برگ درختان
 در پاییز چیست؟

کلروفیل یک بیومولکول فوق العاده مهم است 
که در عمل فتوسنتز نقش حیاتی برعهده دارد. 
این رنگدانه سبز به گیاهان اجازه می دهد که 
انرژی را از نور خورشــید جذب کنند. اما با فرا 
رســیدن فصل پاییز و ســرد شــدن هوا و کوتاه 
شــدن روز، تولید کلروفیل کم کم متوقف می 
شــود. در برخی درختان مانند افرا یک اتفاق 
جالب می افتد؛ پس از توقف فتوسنتز، گلوکز در 
برگ ها به دام می افتد و تغییرات دمایی باعث 
می شــود برگ ها گلوکز را به رنگ قرمز تبدیل 
کنند. از طرف دیگر برگ برخی درختان مانند 
بلوط، بیشتر به قهوه ای متمایل می شود و علت 
این مسئله هم ضایعاتی است که در برگ ها به 
جا می ماند. مجموع  این فرایندهای شیمیایی 
که هنگام آماده شــدن گیاه برای فصول سرد 
به وقوع می پیوندد، باعث تغییر رنگ برگ ها و 
رازیک برگ ریزان پاییزی می شود. 

حکایت

  شــیخ احمد خضرویه، روزی به عیال خود 
گفت: می خواهم فالنی را که از معارف شهر 
است، مهمان کنم .زن گفت: او مردی بزرگ 
است. ما اسباب ضیافت او را از کجا به دست 
آوریم؟ چــون اگر بخواهــی او را دعوت کنی، 
باید گاو، گوسفند و االغی را ذبح کنی. احمد 
پرســید: علت کشــتن گاو و گوســفند را می 
دانــم، اما حکمت کشــتن االغ چیســت؟ زن 
گفت: چون کریمان و بزرگان دست در نمک 
زنند، واجب است سگان محله را نیز دندانی 

چرب کنند.
جوامع الحکایات  

یک شنبه
28 مهر 1398

21 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4254

20 اکتبر | روز جهانی مراقبت پرواز 28 مهر 1245 | زادروز ستارخان، سردار ملی
ستارخان قراچه داغی از سرداران آذری جنبش مشروطه ایران، ملقب به سردار ملی در روستای 
بیشک در آذربایجان به دنیا آمد. وی پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی، در مقابل قشون 

محمدعلی شاه ایستاد و نگذاشت تبریز به دست طرفداران  شاه بیفتد.

فدراسیون جهانی كنترلرهای ترافیك هوایی، 20 اکتبر را به پاس زحمات كنترلرهای ترافیك 
هوایی، به نام ایشان نام گذاری کرد تا بدین وسیله سازمان ها و نهادهای مرتبط، قدردان زحمات 

مردان و زنان بی ادعای صنعت هوانوردی باشند.

آشناترین غریب   
از نکات اساسی دین غافل نشویم

امام رضا)ع( فرمودند: »از نشــانه های اسالم ناب و خالص اســت دوری از گناهان 
کبیره و آدم کشــی و کاســتن پیمانه و ترازو  و خیانت در مســائل مالی.« اســتثمار و 
بهره کشــی از دســترنج کارگران و کشــاورزان و کم بها دادن بــه کار و کاالی آنان، 

شیوه نظام های ســرمایه داری و خائنان به حقوق عمومی است. در سخن امام)ع( 
واژه »َبخس در مکیال و میزان« و »خیانت« بیان شده است. خیانت در مفهوم کلی و 
فراگیر خود، هر گونه ظلم اقتصادی و مالی را در بر می گیرد و امام)ع( آن را در شمار 

آدم کشی و گناهان کبیره قرار می دهد.
عیون اخبارالرضا)ع(

پایگاه اطاع رسانی حدیث شیعه 
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

دل آرام گیرد به یاد خدا
تمام دنیا معبر انسان اســت؛ از این لحاظ فطرت 
انســان با دنیا انس نمی گیرد. وقتی دنیــا را به او 
عرضه می کنند، قانع نمی شــود. قلب انســان، 
جهت و منزلش ذکرا... است برای همین در قرآن 
آمده »قلب شان تنها به یاد خدا آرامش و طمأنینه 

پیدا می کند«؛ یعنی قلب قرارگاهی جز یاد خدا 
نــدارد. قلب انســان واالتــر و عالی همت اســت، 

بنابراین چیزهای دیگر به او طمأنینه نمی دهد.
مرحوم آیت ا... حائری شیرازی   

  تعلق، محور تحول انسان

کویر ریگ جن 
    یکی از کویرهای رمزآلود کشــورمان، ریگ جن نام دارد که به مثلث برمودای ایران شهرت یافته است. 
این کویر در میان سمنان و اصفهان جا خوش کرده و بخشی از کویر مرکزی ایران و دشت کویر به شمار می 
رود. برای ســفر به ریگ جن، باید حتما با یک راهنمای باتجربه همراه شــوید، چرا که این کویر تنها مقصد 
طبیعت گردان حرفه ای و کویرشناسان متخصص اســت و نباید در سفر به آن بی گدار به آب زد. باتاق های 
ســهمگین این کویر می تواند مرگ را بــرای هر موجود زنده ای بــه ارمغان آورد، هرچنــد زیبایی های بکر و 

جذابش، بی مثال است.

فناوری در خدمت حل 
مشکالت

ســانی اســکایز | یک پســر شش ســاله در مینه 

ســوتا که در مزرعــه ذرت گم شــده بــود، به 
وســیله یک روبات گرمایاب پیدا شــد. ایتن 
که برای بــازی میان ذرت ها رفتــه بود، یک 
شب گم شد. بیش از 600 نفر داوطلب جمع 
شدند و به دنبال ایتن گشــتند اما در نهایت 
فنــاوری بود کــه از طریق آســمان توانســت 
ایتن را بیابد. این دســتگاه از بــاال، مزرعه را 
اسکن کرد و ایتن را ساعت 1:50 بامداد در 
حالی که جایی در نزدیکی شــرق خانه شان 
دراز کشــیده و بــه خــواب عمیقی فــرو رفته 

بود، پیدا کرد.

نقاشی با نخ و میخ
آدیتی ســنترال |  یک هنرمند هنــگ کنگی به 

نام »آلفرد چن« با یک نخ به طول 5 هزار متر 
و یــک تخته و 300 میــخ فلــزی، پرتره های 
واقع گرایی می آفریند که چشــم هر بیننده 
ای را خیــره می کند. چــن برای ایــن کار از 
یک عکس دیجیتال شــروع می کند. عکس 
را به حالت سیاه و ســفید در می آورد و بعد، 
کنتراســت و اختالف سایه روشــن آن را باال 
می برد تا به یک الگوی ســاده برســد. بعد از 
آن بــا پیچیدن نخ بــه دور 300 میــخ، پرتره 
را بازســازی می کند. نتیجــه کار، پرتره ای 
اســت که در عین واقع گرایی، حالت خیال 
انگیــزی هــم دارد و تعجب هر بیننــده ای را 

برمی انگیزد.

روبات هوشمند با چهره انسان
آدیتــی ســنترال | اگر پول کم آورده اید و نیاز به 

یک مقدار پول دارید، می توانید حق صورت 
تــان را بــه شــرکت هــای روباتیک بــه قیمت 
130 هزار دالر بفروشــید تا آن ها از آن برای 
ســاخت روبات های شــبه انســان اســتفاده 
کننــد. بر اســاس پســت وبــالگ جیومیک، 
یک شــرکت روباتیــک به دنبال یــک صورت 
مهربان و دوســتانه اســت تا برای تولید انبوه 
روبات از آن بهره ببرد. از آن جا که قرار است 
این صــورت روی هــزاران روبات در سراســر 
دنیا پیاده شــود، شــرکت حاضر است مقدار 
بســیارزیادی پول به صاحب چهره پرداخت 
کند. این روبات قرار اســت دوســت مجازی 
انسان های بزرگ ســال باشد و از سال آینده 

وارد مرحله تولید شود.

زنگ تفریح

دنیای شگفت انگیز میوه ها
همه  میوه ها را نمی توان در ســوپرمارکت ها و میوه فروشــی ها پیدا کرد. میوه های باارزش، عجیب 
و کمیابی در جهان وجود دارند که در شــرایط خاصی رشــد می کنند. میوه هایی که شاید تابه حال 

اسم شان هم به گوش تان نخورده باشد. با هم چند نمونه را می بینیم.

مهارت یک دقیقه ای

چطور کتاب مناسبی برای خواندن انتخاب کنیم؟
   نكته اول این اســت كه از خودمان بپرســیم 
برای چه می خواهیم كتاب بخوانیم؟ سرگرمی، 
افزایش اطالعات علمی، یادگیری یک مهارت 
و پاســخ به ســواالت ذهنی، می تواند محتوای 
كتاب مد نظر را مشــخص كند. بی شک فردی 
كه می خواهد قبــل از خواب چند صفحه كتاب 
بخوانــد، نمی تواند یــک كتاب علمــی را كه هر 
صفحه اش پر از گره گشــایی از مســائل مختلف 
اســت، بخواند و لــذت ببرد. بــا این حــال، فرد 
دیگــری بــا خوانــدن همیــن كتــاب در زمــان 

مناسب، ساعت ها غرق در لذت خواهد شد.
     نكته بعدی توجه به نویسنده كتاب است. مهم 
است فردی كه به تازگی وارد دنیای مطالعه كتاب  
شده اســت، در ابتدای کار به دنبال كتاب هایی 
به قلم نویسنده های نام آشنا، کارکشته و مشهور 
باشد، زیرا تاثیر محتوا و نگرش اولین کتاب ها تا 

همیشه در ذهن فرد باقی می ماند.
    اگــر وقــت و حوصلــه كافــی برای شــناخت 
نویسنده و ناشر ندارید، می توانید به راهكارهای 
عمومی برای انتخاب كتاب مراجعه كنید. روی 
پیشــخوان همه كتاب فروشــی ها یک نسخه از 
عناوین برتر وجود دارد که مــی تواند راهنمای 
خوبــی، حداقل بــرای ســر در آوردن از ســلیقه 

کتاب خوانی خودتان باشد.

4 گوشه ایران

آب بازیافتی چندش آور
دیلی میـــل | یــک رســتوران بلژیکــی، آبی را 

کــه از توالــت هایــش بازیافــت شــده، برای 
مشتری هایش سرو می کند. این رستوران 
برای به رخ کشیدن توانایی سیستم تصفیه 
آبش، آبــی کــه از توالت ها و ســینک هایش 
بازیافت شده را به صورت رایگان در اختیار 
مشــتری ها قــرار می دهــد. آبی کــه در این 
رســتوران ســرو می شــود هیچ فرقــی با آب 
قابــل شــرب معمولــی نــدارد. ایــن آب بو، 
طعم و رنگی نــدارد و نمی شــود آن را از آب 
معمولــی تشــخیص داد. ایــن رســتوران با 
سیســتم بازیافــت آب پنــج مرحلــه ای، می 
تواند فاضالب هایش را به آب پاکیزه و سالم 
تبدیل کنــد تا حدی کــه برای خــوردن آن، 
فقط نیاز به اضافه کردن مواد معدنی باشد!

در محضر بزرگان

 حق سنگین مومنان 
بر یکدیگر

در احــواالت عالــم ربانی مالاحمــد مقدس 
اردبیلی)ره( آمده اســت: »در ســفری، یکی 
از زوار کــه او را نمی شــناخت، بــه او گفــت: 
جامه های مرا ببر نزدیک آب و بشوی و چرک 
آن ها را بگیر . مالاحمد قبول کرد و جامه ها را 
ُبرد و شست و آورد تا به او بدهد. در این هنگام 
آن مرد او را شناخت و خجالت کشید. دیگران 
هم او را توبیخ کردند. مقدس اردبیلی فرمود: 
چرا او را مالمــت می کنید؟ اتفاقــی نیفتاده 
است. حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر بیش 

از این هاست.«
سیمای فرزانگان  

کاپوآکودوریان

چری مویاانگور برزیلی

منگوستینرامبوتان

فیسالیسآکی
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