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مشــهد به شــوق زیارت بــارگاه ملکوتی 
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ایران در حرکت اند. 
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شهردار مشهد: 

مدیریت شهری در »الیت« به دنبال اجرای عدالت است 
شــهردار مشــهد با اشــاره بــه این کــه درپارک 
حاشیه ای الیت باید ســازوکارهای جایگزین 
مد نظر قرار گیرد، تاکید کرد: مدیریت شهری 
دراجــرای پارک حاشــیه ای »الیت« بــه دنبال 
درآمد نیســت بلکــه به دنبــال اجــرای عدالت 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، محمدرضا کالیی روز گذشته در بازدید 
از اقدامات شــرکت ترافیک هوشــمند الیت و 
نشست با مدیران این شرکت که با حضور جمعی 
از اعضای شورای شــهر و معاون شهردار انجام 
شد،اظهار کرد: در خصوص الیت دغدغه هایی 
وجود دارد کــه یکی از آن ها جایــگاه مدیریتی 
این شــرکت اســت. وی تصریح کرد: مدیریت 
جدید الیت، عنوان تفکر نوگرایانه در شهرداری 
مشهد را به دوش می کشــد و باید کمک کنیم 
دراین مسیر موفق شــود. وی افزود: معتقدم تا 
رســیدن به توفیق در برنامه های مدنظر برای 
الیت فاصله زیادی داریم کــه باید ببینم دلیل 
این فاصله چیست تا بتوانیم برای رفع آن چاره 
اندیشــی کنیم. کالیی ادامه داد: یکی دیگر از 
دغدغه ها اســتفاده از مدل  هــای جدید حمل 
و نقــل پاک بــا قابلیت اجتماعی شــدن اســت 

که قــرار اســت از ســوی الیــت اجرایی شــود و 
آن راه اندازی مجدد ایســتگاه هــای دوچرخه 
با روش هــای جدید است.شــهردار مشــهد با 
بیان این که شــبکه دوچرخه در مشــهد یا باید 
به شــکلی عالی راه اندازی شــود یــا اصال اجرا 
نشــود، اظهارکــرد: راه اندازی ایســتگاه های 
دوچرخه در گذشــته مشــکالت و نکات منفی 
داشــت که نباید در اجرای طــرح جدید وجود 
داشــته باشــد. وی افــزود: اگر ایســتگاه های 
دوچرخــه راه اندازی شــود اما به دلیــل انجام 
ندادن اقدامــات فرهنگی و اجتماعــی، مردم 
از آن اســتفاده نکنند، فشــارروانی زیادی وارد 
خواهد شــد بنابراین باید طرح هــای جدید به 
درســتی اجرا و اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
در ترویج استفاده از دوچرخه به عنوان حمل و 
نقلی پاک مورد توجه قرار داده شود. وی گفت: 
دغدغه دیگری که وجود دارد این اســت که در 
این حوزه مدل های جدیــد حمل ونقل، صرفا 
به دنبال حمل ونقل نیستیم بلکه آثار اجتماعی 
آن نیز برای ما مهم است. شهردار مشهد تصریح 
کرد: اگر می خواهیم طــرح راه اندازی مجدد 
ایســتگاه های دوچرخه و اســکوتر را با شــکل 

جدید در مشهد اجرا کنیم، باید ابتدا و در فرصت 
باقی مانده اقدامات اجتماعی و فرهنگی آن را 
نیزانجام دهیم.کالیی با بیان این که موافقت 
شورای شــهر نیز باید در تامین منابع مالی این 
طرح ها مدنظــر قرارگیرد، اظهار کــرد: دراین 
خصوص باید پیشنهادهای مدنظر در خصوص 
منابع مالی طی الیحه ای به شــورای اسالمی 
شهر ارائه شود و موضوع درنظرگرفتن مشوق 
ها و تسهیالتی به منظور ترویج دوچرخه سواری 
برای سرمایه گذاران وشهروندان نیز مورد توجه 
باشد.شهردارمشــهد ادامه داد: مــردم تجربه 
خوبی از ایســتگاه هــای دوچرخه در گذشــته 
ندارند بنابراین پذیرفته نیســت نــکات منفی 
تجربه گذشته در طرح های جدید وجود داشته 
باشد. وی گفت: یکی از مشکالت در حمل ونقل 
عمومی، شبکه ای نبودن و نداشتن پیوستگی 
مدل های مختلف حمل ونقل عمومی با یکدیگر 
است که باید در طرح های جدید این پیوستگی 
میان مــدل های مختلف حمل ونقــل به وجود 
بیاید. وی افزود: ما بــر اتصال مدل های جدید 
حمل ونقل از جمله شــبکه دوچرخه ســواری 
به نرم افزار »شــهرمن« تاکید داریم زیرا قرار بر 

این بوده است که برنامه های جدید شهرداری 
مشهد بر پایه اپ »شهرمن« باشد که این موضوع 
باید مــورد توجــه قــرارداده شــود. وی به طرح 
کاهش سرعت در 50 مسیراصلی شهر مشهد 
نیز اشــاره و اظهار کرد: مناســب ســازی پیاده 
روهای مسیر کوهســنگی در حال اجراست و 
در نظر داریم در صورت اســتقبال شــهروندان 
از پیاده روی در این مسیر طرح کاهش سرعت 
خودروها را ابتدا در خیابان کوهسنگی اجرایی 
کنیم. کالیی با بیان این که الیت تنها سازمان 
در شهرداری مشهد است که می تواند بیشترین 
زیرساخت های هوشمندســازی را به زندگی 
مردم بیاورد و مواجهه زیادی نیز با مردم دارد، 
افزود: هــدف ما رضایت مردم و ســرزندگی آن 
هاست و شاخصه های این هدف افزایش تعداد 
جای پارک الیت نیست بلکه توسعه مدل های 
جدید حمل ونقل از جمله دوچرخه ســواری و 
استفاده از اسکوتر است. شهردارمشهد ادامه 
داد: برهمیــن اســاس مدیریت شــهری برای 
افزایش شــادابی و نشــاط مردم آمــاده در نظر 
گرفتن تسهیالت برای خرید دوچرخه و اسکوتر 

نیز هست.

مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی خبر داد: 

ارائه خدمات پزشکی دارالشفای امام رضا)ع( به زائران پیاده 
مدیرعامل مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضــوی از ارائه 
خدمات پزشــکی دارالشــفای امام رضا)ع( به زائران پیاده 
رضوی در ایام پایانی ماه صفر در ســه ایســتگاه در مشــهد و 
مسیرهای منتهی به این شهر خبر داد. دکتر ناصر سرگلزایی 
در گفت وگو با آســتان نیوز، اظهار کرد: جمعی از پزشکان و 
پرستاران و همچنین خادمیاران ســالمت دارالشفای امام 
رضا)ع( همراه با دارو و تجهیزات در راســتای ارائه خدمات 
پزشکی از صبح جمعه، ســوم آبان تا شامگاه سه شنبه هفتم 
آبان ماه در ســه ایســتگاه اســتقبال از زائران پیــاده رضوی 
حضور خواهند داشت. وی تصریح کرد: خادمیاران سالمت 
دارالشــفای امام رضا)ع( در این مدت از ســاعت 8 تا 20 در 
ایستگاه استقبال از زائران پیاده رضوی مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی واقع در بولوار فردوسی، تقاطع خیام 
مشهد، خدمات پزشــکی ســرپایی و دارویی به زائران ارائه 
می کنند. وی افزود: همچنین گروه پزشــکی این مؤسســه 
درمانی در دو ایســتگاه صلواتی خدام آستان قدس رضوی 
در مسیر جاده سرخس و ملک آباد به ارائه خدمات پزشکی به 

زائران پیاده می پردازند.
مدیر امور فرهنگی خــدام و کارکنان آســتان قدس رضوی 
نیز گفت: ویژه برنامه »صالی عزا« همزمان با دهه آخر صفر 
به صورت هماهنگ در کلیه مؤسسات، مراکز و مجموعه های 
وابسته آستان قدس رضوی برگزار می شود. حجت االسالم 
عماد دخانی اظهار کرد: مجموعه برنامه صالی عزا به مدت 
30 دقیقه برنامه ریزی شده است که در ابتدای برنامه زیارت 
عاشورا به صورت دســته جمعی قرائت  و سپس سخنرانی با 
موضوع »سبک زندگی توحیدی از نگاه امام رضا )ع(« ارائه 

خواهد شد.

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای دهه آخر صفر	 
به گزارش فارس، رئیس پلیس راهور استان نیز ازتمهیدات 
ترافیکی در مســیرهای منتهی بــه حرم مطهــر رضوی در 
هسته مرکزی مشهد، به مناسبت مراسم آخر صفرخبر داد. 
حمیدرضا دهنوی گفت: این طرح از ســاعت ۶ صبح دوم 
آبان ماه تا ســاعت 23 مورخ هفتم آبان ماه، با حضور کلیه 
کارکنان پلیس راهور با استفاده از جرثقیل و خودروبرهایی 
کــه پیش بینــی شــده اجــرا می شــود. وی افــزود: اجرای 
محدودیت ترافیکی از ساعت 11 روز چهارم آبان تا خاتمه 
مراسم ادامه دارد. وی از مسدود شدن مسیر میدان شهدا، 
تقاطع شهید گمنام، پنجراه نواب صفوی و میدان بسیج، 
تقاطع شهید اندرزگو، چهارراه شهدا و تقاطع زرینه، میدان 
گنبد سبز، میدان 1۷ شهریور، میدان توحید و تقاطع امت و 
وحدت به سمت حرم مطهر طی این مدت خبر داد. دهنوی 
یــادآور شــد: در ضلع جنوبی خیابــان نواب صفــوی )حرم 
مطهر به پنجراه( از ورود هیئت های مذهبی به الین مذکور 
جلوگیری می شود تا در صورت لزوم برای امدادرسانی به 
زیرگذر حرم مطهر استفاده و تابلوهای مربوط از جهت عبور 

دوطرفه در الین جنوبــی با هماهنگی نصب شــود. پارک 
وسایل نقلیه در زیرگذر حرم خیابان شیرازی از میدان شهدا 
تا حرم ، خیابــان آیت ا... خزعلی حد فاصل تقاطع شــهید 
اندرزگو تا میدان بســیج و خیابان آیت ا... بهجت تا تقاطع 
زرینه و خیابان های شــهید نواب صفوی و طبرسی تقاطع 
شهید گمنام تا حرم مطهر، از تقاطع دانش تا حرم مطهر و 
خیابان شهید اندرزگو از ســاعت 23 چهارم آبان ممنوع و 

پاک سازی می شود.

تعطیلی مدارس هسته مرکزی مشهد در 4 و 6 آبان	 
آن طور که مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان به ایرنا اعالم 
کرده است، مدارس هسته مرکزی مشهد در روزهای چهارم 
و ششم آبان تعطیل است. خدابنده گفت: تمامی مدارسی 
که در طرح اسکان ایام پایانی ماه صفر تعیین شده اند و نیز 
آن دســته از مدارس نواحی یک، 2 و 5 مشهد که در هسته 
مرکزی شــهر و در محدوده طرح ترافیک شــهرداری واقع 
شــده اند در روزهای شــنبه و دوشــنبه هفته آینــده تعطیل 

خواهند بود.

آمادگی اتوبوسرانی برای خدمات رسانی به زائران 	 
دهه آخر صفر

همچنین به گزارش روابط عمومی ســازمان اتوبوسرانی 
مشــهد، مدیرعامل ایــن ســازمان از ســرویس دهی ویژه 
به زائران در مشــهد با اختصاص 350 دســتگاه اتوبوس 
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر خبر داد. ســید مهدی 
حسینی پویا افزود: این اتوبوس ها تا نزدیک ترین نقطه به 
حرم مطهر به زائران ســرویس دهی می کنند و در صورت 
نبود امکان تردد، انتقال مسافران تا میدان شهدا، میدان 
بسیج، تقاطع شهید گمنام و میدان عدالت صورت خواهد 

گرفت.  مشکالت�محله�خود�را��
با�هشتگ

#تریبون_محله�
به�شماره�۲۰۰۰۹۹۹

ارسال�کنید.
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تریبون محله سی وششم به همراه شهردار منطقه4، پای حرف های کسبه و اهالی محــله پرجنب و جوش »ایثار«

پویایی و رونـــق در حصار محدودیت
گزارش: فرزانه غروبی | عکس:  میثم دهقانی

ایثار، محله ای واقـع در منطقه 4 شهرداری مشهد است که قدمت آن به سال های دور می رسد. این 
محله که بخشــی از منطقه طالب به حساب می آید و مدتی است به شــکل یک محله مجزا شناخته 
می شود، از جنوب به بولوار مجلسی، از شمال به خیابان شهیدمفتح، از غرب به خیابان طبرسی و 
از شرق به بولوار امیرالمومنین)ع( محــدود می شود. محله ای که بیشتِر فضایش به بازار و فروشگاه 
اختصاص یافته و از آسترلباس و یراق آالت و زیپ و دکمه بگیر تا پارچه فروشی و انواع پوشاک در آن 
وجود دارد. یکی از بزرگ ترین راسته های مانتوفروشان مشهد هم در این محله واقع شده، تا جایی 
که زائران و گردشگراِن زیـادی برای خرید مانتو به این خیابان مراجعه می کنند. ضمن این که خیابان 

شهیدمفتح در ضلع شمالِی محله ایثار هم بورس کیف، کفش، روســری و طال و جواهر است و از آن 
جا که در خیابان شهیدعلیمردانی که یکی از خیابان های اصلی ایثار است، چند رستوران و کبابی و 
بستنی طالب واقع شده، می توان این محله را یکی از پرجنب وجوش ترین و شلوغ ترین مناطق مشهد 
دانست. ایثار در کنار مغازه ها و فروشگاه های زیاد، بافت مسکونی هم دارد، هرچند بیشتِر مالکان، 
خانه هایشان را به عنوان انباری در اختیار مغازه داران منطقه گذاشته انــد. در آخرین گشت و گذار 
مهرماهی تریبون محله، به همراه »غالمرضا غالمی زه آب« شهردار منطقه 4 مشهد، پای درددل 

و گالیه های کسبه و اهالی ایثار نشستیم تا مهم ترین دغدغه هایشان را بشنویم و منعکس کنیم.

یاد شهدای محــله ایثار، گرامی باد
»ایثار« مثل نامش، محـل زندگی ایثارگران و محله  ای شهیدپرور است و در طول سالیــان، 
67 شهید در راه به ثمر رســاندن انقالب اســالمی و دفاع مقدس به ایران اسالمی تقدیم 
کرده است. »شهید حســن علیمردانی«، »شهید محمد کرباســی«، »شهیدان علی اکبر و 
علی اصغر صارم سیستانی« و »شهیدان سیدهادی و سیدعلی اکبر حسینی شاه مراد«، از 
جمله این شهدا هســتند که با ایثار و از جان گذشتگی، حماسه آفریدند. یادشان گرامی و 

راه شان پر رهرو باد.

 نبود پارکینگ، یک کمبود پردردسر که
 به پارک در فرعی های ناامن  و سرقت منجر می شود

آقای »حداد« از کاســبان محله، با بیان این که در محله ایثار، نبود پارکینگ یک مشــکل بزرگ اســت 
که دردســرهای زیادی برای اهالی در پی داشــته، می افزاید: »به دلیل نبود پارکینگ، مغازه داران و 
مشــتریان، خودروهای شــان را داخل کوچه های فرعی پارک می کنند و همین مسئله، عامل سرقت 
زیاد خودروها و لوازم آن در این محله است.« یکی دیگر از ساکنان محله در این باره ادامه می دهد: »نبود 
پارکینگ، یکی از مهم ترین مشکالت این محله است. همیشه برای جای پارک خودرو، دعوا و نزاع راه 
می افتد و زائران و مسافران با تصور این که این جا یک مرکز خرید  است که مشکلی در زمینه پارکینگ 

ندارد، با خودرو می آیند و در ادامه به دردسر می افتند.«

وجود نیمکت و سطل زباله در پیاده روها ضروری است 
یکی از ساکنان محله که 20 سال است در ایثار زندگی می کند، می گوید: »در این محله که مغازه  و فروشگاه 
و رفت و آمد مردم و مشتری زیاد است، مهم است در پیاده روها نیمکت و صندلی وجود داشته باشد تا عابران 
و سالمندان و کودکان، بتوانند چند دقیقه استراحت و رفع خستگی کنند. اما چون وجود ندارد، مجبورند 
کنار جوی،  روی جدول، گوشه دیوار و روی زمین بنشینند و این برای شهر زائرپذیر مشهد، برازنده و شایسته 
نیست.« آقای »موسوی« از ساکنان و کاسبان محله هم می افزاید: »در پیاده روهای ایثار، خبری از یک سطل 

زباله نیست و افراد با ریختن زباله در خیابان و جوی آب، چهره محله را کثیف و آلوده می کنند.«

    شهردار منطقه 4 مشهد در این باره می گوید: »مشکل پارکینگ از مهم ترین مشکالت 
خیابان های ایثار، شــهید مفتح، مجلســی و وحید اســت و برای حل این مســئله، طرحی 
در نظر گرفته ایم که براســاس آن، زیر خیابان ابوریحان، پارکینگ احداث کنیم. از ســال 
گذشــته مراحل اداری و قانونی این طرح در حال انجام اســت و همچنان معطل مجوزها 
و طی مراحل قانونی هســتیم. به اهالی ایــن نوید را می دهم که با احــداث این پارکینگ، 
مشکل پارک خودروی کسبه و اهالی و عابران خیابان های ذکر شده برطرف خواهد شد.«

    معــاون فنی و اجرایــی منطقه 4 شــهرداری مشــهد می گویــد: »بنا بر طــرح تفضیلی 
شــهرداری، قرار اســت خیابان ایثار به یک پیاده راه و خیابانی پیاده محور تبدیل شــود و 
اگر این طرح که از ســال ۹0 در حال بررسی است، اجرا شــود، بحث نیمکت و صندلی و 
سطل زباله و تیر چراغ برق و روشــنایی و نبود پارکینگ، برطرف خواهد شد. »مرتضوی« 
رئیس اداره فنی و عمران شــهرداری منطقه 4 مشــهد هم ادامه می دهد: »چون خیابان 
ایثار کم عرض است، سطل زباله برای آن تعبیه نشده ولی برای سال آینده، نصب چندین 
سطل در این منطقه را در دســتور کار داریم. ضمن این که بخش خدمات شهری منطقه، 
هفته ای یک مرتبه اقدام به شست وشــوی کانال ها و جوی های ایثار برای الیه برداری و 

نظافت می کند.«

 آنتن دهی خطوط تلفن همراه 
در این محله ضعیف است

خانم »حصاری« که ۱2 سال اســت در محله ایثار زندگی 
می کند، از آنتن دهی ضعیف خطــوط تلفن همراه گالیه 
می کند و می گویــد: »ما معمــوال آنتن بــرای اســتفاده از 
تلفن همراه نداریم  و بــرای گفت وگوهای ضــروری، باید 
حتما به نقاط مرتفع و پشت بام منزل برویم تا بتوانیم تماس 
بگیریم. چرا آنتن خطوط تلفــن همراه در ایثــار، این قدر 

ضعیف است و فکری برایش نمی شود؟«

 روشنایی خیابان علیمردانی 
کافی نیست

آقــای »قــرائــی« ساکن خیابان شهید علیمردانی، از 
خیابان های اصلی محله ایثار نیز به کمبود روشنایی در 
این خیابان اشاره می کند: »با بسته شدن مغازه های 
این خیابان، چون تیرهای چراغ برق محله، نورشان 
کم است، هیچ کس به خاطر تاریکی جرئت تردد پیدا 

نمی کند. باید برای رفع این کمبود، فکری کرد.«

امنیت ایثار ضعیف است و سرقت، زیــاد

آقای »سلطانی« یکی از ساکنان محله ایثار، جزو اولین نفراتی است که سر حرف را با تریبون محله 
باز و به یکــی از مهم ترین معضالت این محله اشــاره می کند: »امنیت محله ایثــار، خیلی ضعیف 
است. با این که در این محله، تقریبا هر روز شاهد کیف قاپی، خفت گیری، گوشی دزدی و سرقت 
لوازم خودرو هستیم و هر روز نمونه ای از این ســرقت ها در محله اتفاق می افتد، حضور و گشت 
نیروی انتظامی، این جا خیلی کم رنگ اســت و انتظــار می رود پلیس، توجه بیشــتری به تامین 
امنیت این محله شلوغ و پررفت و آمد داشته باشد.« افرادی که جمع شده اند، این حرف ها را تایید 
می کنند، از جمله خانم »جواهری« از ساکنان قدیمی محله که اضافه می کند: »چندین بار انبار و 
مغازه های ما و همسایگان مان  در این محله مورد دستبرد قرار گرفته و احساس امنیت نمی کنیم 

و  باید برای این موضوع، چاره اندیشی اساسی شود.«

نبود سرویس بهداشتی عمومی، یک نقص جدی در محله
یکی از کاســبان محله، به مســئله ای که نقص و کاســتِی رایجی در خیابان های شــلوغ و پررفت 
و آمد مشهد اســت، اشــاره می کند: »از آن جا که این منطقه، محـــل تردد عابران و زائران زیادی 
اســت که برای خرید می آیند، معموال مردم به خاطر نبود سرویس بهداشــتی عمومی با مشکل 
مواجه هستند و روزانه تعداد بسیار زیادی، از ما سراغ سرویس بهداشتی عمومی در این اطراف 
را می گیرند که چون وجود ندارد، با شــرمندگی جوابی برایشان نداریم.« »غالمیان« یکی دیگر 
از کسبه که ۱0 سال اســت در خیابان ایثار به فروشندگی مانتو مشغول اســت، ادامه می دهد: 
»محال است روزی چند نفر از من، سراغ  سرویس بهداشتی را نگیرند و من هم به ناچار، نشانی 
دو مسجد در همین حوالی را می دهم که مســاجد هم فقط در ساعات خاصی باز هستند. بسیار 
مهم است که شــهرداری منطقه، یک گام فوری برای ایجاد سرویس بهداشتی عمومی، حتی به 

صورت کانکسی، در این محله بردارد.«

  »عیسی حســن پور« رئیس روابط عمومی 
مخابــرات اســتان، در پاســخ بــه ایــن گالیه، 
توضیح می دهد: »با توجه به ضرورت ظرفیت 
سازی در محدوده خیابان ایثار۱ تا ایثار ۱6، 
یک ایســتگاه جدیــد آنتن دهی ان شــاء ا... تا 
ســه ماه آینده راه اندازی خواهد شد و مشکل 
آنتن دهی ضعیف خطوط تلفن همراه در این 

منطقه، حل می شود.«

»کاشی« روابط عمومی شرکت توزیع برق  
مشــهد، درباره این دغدغه اهالــی می گوید: 
»ما براساس یک ســری اصول و استانداردها 
کــه وزارت نیــرو تعریف کــرده، ملزم هســتیم 
روشنایی معابر و اماکن عمومی را تامین کنیم. 
این استاندارد برای کوچه های فرعی یک جور 
است و برای بولوارهای اصلی یک تعریف دارد 
و  مثال برای پارک و بوستان، به شکل دیگری 
اســت. براســاس این اســتانداردها، خیابان 
علیمردانی به لحاظ روشنایی، مشکلی ندارد. 
اگر مــردم به هــر دلیلی احســاس مــی کنند 
خیابــان محــل سکونت شــان تاریک اســت، 
شــاید المپی ســوخته یا ترانسی مشــکل پیدا 
کــرده که مــی توانند بــا شــماره ۱2۱ تماس 
بگیرند تا برای بررسی موضوع و حل مشکل، 

اقــدام کنیم.« 

   »سرهنگ عباس صارمی« فرمانده انتظامی مشهد در پاسخ به این گالیه ها توضیح 
می دهد: »طرح های ویژه ای برای دســتگیری و برخورد با ســارقاِن این محله در حال 
اجراســت. خوشــبختانه در روزهای اخیر نیز، دســتگیری هــای زیــادی در این زمینه 
داشــتیم و اعضای چندین باند ســرقت کیــف و گوشــی و جیب بری کــه در این منطقه 
مشــغول فعالیت بودند را دســتگیر و بازداشــت کردیــم و از آن جا که روزی نیســت که 
همکارانم گزارش هایی در زمینه سرقت در محله ایثار نداشته باشند، طرح های امنیتی 
ویژه در دست اقدام و اجراست. شهروندان محترم نیز می توانند با گزارش کردن سرقت 
ها به ماموران انتظامــی، ما را در زمینــه برخورد با ســارقان و برهم زننــدگان امنیت و 
آرامش مردم یاری برسانند. من به مردم محله ایثار قول می دهم به شدت با این معضل 

در این منطقه برخورد خواهیم کرد.«

    شهردار منطقه 4 مشهد در پاسخ به این انتقاد به جا، می گوید: »حق با اهالی است و 
ما در این محله با نبود سرویس بهداشتی مواجهیم. منتها از آن جا که هیچ یک از مالکان 
امالک واقع در ایثار، حاضر نیستند ملک خود را برای ایجاد سرویس بهداشتی به ما واگذار 
کنند، با رایزنی هایی که با مساجد اطراف داشته ایم، توافق شده سرویس های بهداشتی 
مساجد در اختیار عموم قرار گیرد. در کل این منطقه، با ۱2 مسجد که در مجاورت بازارها 
و مراکز خرید قرار گرفته اند، قرارداد بســته شــده که از ســاعت 8 تا 2۱، ســرویس های 
بهداشتی  شان در اختیار عموم باشد و بابت این خدمت، مبالغی به مساجد پرداخت کرده 
ایم.« در ادامه، »زحمت کش« رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 4 مشهد هم 
اضافه می کند: »طبق بررسی که انجام شد، مسجد رضویه در نزدیکی بازار ایثار، در سال 
جدید از امضای قرارداد جدید با شهرداری برای ارائه خدمات سرویس بهداشتی امتناع 

کرده که در حال پیگیری برای ثبت قرارداد هستیم.«

همین امروز 2آبان ماه، محله »پورسیــنا«

امروز 2 آبان ماه، تریبون محله ای ها مهمان مردم محله »پورسینا« 

واقع در منطقه 6 شهرداری مشهد هستند و اهالی محترم این محله 

می توانند ساعت 9:30 صبح، ابتدای خیابان حر2 منتظرمان باشند 

تا با همراهی معاون فنی و اجــرایــی شــهــرداری منطقه، مشکالت و 

کمبودهایشان را بشنویم و انعکاس دهیم.
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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی: 

۶۰ درصد زمین مورد نیاز طرح 
اقدام ملی مسکن در استان آماده 

شده است 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به این 
که ۶۰ درصد زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن 
در خراسان رضوی آماده شده است و ۴۰ درصد دیگر 
نیز در مسیر کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و 
کســب مجوز قرار دارد، گفت: عملیات اجرایی شش  
هزار واحد مسکونی این طرح آغاز شده و پیشرفت ۲۵ 
درصدی دارد.این درحالی است که سید محمد پژمان 
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در بافت های 
ناکارآمد آغاز شــده و در مشــهد پیشــرفت کار بســیار 
باالســت و به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می رسدو به طور 

کلی در آینده نزدیک ۲۵ هزار واحد را آغاز می کنیم.
پژمان با بیان این که تسهیالت ســاخت در بافت های 
ناکارآمد به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، تصریح 
کرد: بانــک مســکن شــرایط را به طــور کلــی اصالح 
کرد و تســهیالت را تــا ۱۰۰ میلیــون  تومان رســاند. 
فقط مسئله  این اســت که با محدودیت هایی در یارانه 
تسهیالت مواجه ایم و هنوز نتوانســته ایم دوره شروع 
اقساطی را مشــمول یارانه کنیم. بنابراین  تسهیالت 
با نــرخ ۱۸ درصــد قابــل پرداخت اســت.محمدرضا 
اخوان عبدالهیان در گفت و گو با  پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی، پاالیش مجدد آمار متقاضیان طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را از تاکیدات وزیر راه 
و شهرســازی به اســتان ها بیان و اظهارکرد: مجموع 
واحدهایی که در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مســکن در خراســان رضوی ســاخته خواهد شد، هم 
اکنون حدود ۵۰ هزار واحد است که شامل شهرهای 
جدید و شهرهای دارای جمعیت بیشتر و کمتر از ۲۵ 
هزار نفر می شــود و بنابر دســتور وزیر راه و شهرسازی 
قرار شــد این آمار پاالیش و به گونه ای دقیق اجرا شود 
که در این طرح هیچ واحد فاقد متقاضی یا بدون در نظر 
گرفتن دهک مالی متقاضی ساخته نشود.شش هزار 
واحد طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای 
مشهد، گلبهار و کالت در دســت اجراست که تاکنون 
حدود ۲۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.وی 
افزود: شش هزار واحد طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن در شهرهای مشــهد، گلبهار و کالت در قالب 
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری 
ایران در دست اجراســت که تاکنون حدود ۲۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است و باتوجه به تازگی طرح، 
این میزان پیشرفت، مناسب و مطلوب ارزیابی می شود.

رایزنی با آستان قدس رضوی برای تامین زمین 	 
ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی

وی  از رایزنی با آســتان قدس و شهرداری مشهد برای 
تامین زمین ســاخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر 
مشهد خبر داد و اظهار کرد: آخرین گفت وگوها در این 
زمینه انجام شده و احتمال دارد که بتوانیم ساخت ۱۰ 
هزار واحد مســکونی دیگر را نیز در خود شــهر مشهد 
پیش بینی کنیــم و این تعداد جدا از واحدهایی اســت 
که در شهرهای جدید استان خراســان رضوی دنبال 
می شــود.  وی گفت: برای تامین زمین ســاخت طرح 
اقدام ملی مسکن در خراسان رضوی اقدامات زیادی 
انجام شده که تامین و واگذاری ۴۶ هکتار زمین به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی از جمله این اقدامات است.وی 
با اشاره به این که از نظر تامین زمین برای شروع عملیات 
عمرانی پروژه هــای مرتبط با طرح اقــدام ملی تولید و 
عرضه مسکن در استان مشکلی نداریم، تصریح کرد: 
۶۰ درصد زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن در 
اســتان آماده شده و مشــکلی از بابت زیرســاخت این 
زمین ها وجــود نــدارد و ۴۰ درصد زمین دیگــر نیز در 
مسیر کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و گرفتن 

مجوزهای الزم است.

در دیدار سفیر ایتالیا با شهردار مشهد 
تاکید شد

تقویت همکاری بیشتر ایران و 
ایتالیا در جهت توسعه شهری

شــهردار مشــهد در دیدار با ســفیر ایتالیا در ایــران بر 
همکاری های مشــترک بیــن این دو کشــور در جهت 
توســعه شــهری تاکید کرد.به گــزارش پایــگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کالیی در دیدار 
با »جوزپه پرونه« سفیر ایتالیا در ایران، با اشاره به وجود 
زمینه های مختلف همکاری های اقتصادی بین ایران 
و ایتالیا، اظهار کرد: از فضای تحریم ها و موانعی که بین 
دولت ها برای همکاری های مشترک اقتصادی وجود 
دارد، اطالع داریم، اما تجربه نشان می دهد شهرداری 
ها می توانند به عنوان مجموعه های غیردولتی نقش 
مهمی در دیپلماســی ایفا کننــد و ما تجربــه خوبی از 
اجرای دیپلماسی در این زمینه داریم.وی ضمن اشاره 
به ماموریت شهرداری مشهد در ایجاد شهر فرودگاهی 
جدید بــرای این کالن شــهر، بیــان کــرد: زمینه های 
همکاری و موقعیــت ژئوپلیتیک مشــهد و زمینه های 
اقتصادی که وجود دارد، دارای اهمیت است. شهردار 
مشهد با اشاره به این که شهرداری ها سازمان های غیر 
دولتی هســتند، اظهار کرد: با وجود تحریم ها، منعی 
در همکاری های مشترک در این موضوع وجود ندارد 
و اجرای کار به نحوه همکاری مرتبط می شود.کالیی 
با بیان این که شهرداری مشهد به نمایندگی از دولت 
مسئول ایجاد و ساخت این فرودگاه شده است، افزود: 
باید کار را از نقطه اول که مشــاوره و تعیین مکان است 
شروع کنیم و تا ساخت و بهره برداری از آن پیش برویم.

اخبار

گوناگون

آغاز همایش استانداران
 سراسر کشور در مشهد 

همایــش دو روزه اســتانداران سراســر کشــور، از 
دیروز در مشــهد مقدس آغاز شد. رحمانی فضلی 
وزیر کشــور برای شــرکت در همایش استانداران 

سراسر کشور وارد مشهد شد.
 رحمانی فضلی روز گذشــته وارد فرودگاه شهید 
هاشــمی نژاد مشــهد و بــرای زیارت بــارگاه منور 

رضوی عازم حرم مطهر شد .
به گزارش روابط عمومی استانداری، این همایش 
از روز گذشته و با حضور وزیر کشور و استانداران 
سراســر کشــور به مدت دو روز در مشــهد مقدس 
برگزار می شــود.عالوه بر وزیر کشور که سخنران 
ویژه اختتامیه ایــن همایش خواهد بــود، علیرضا 
رزم حســینی اســتاندار  نیــز بــه عنــوان میزبان و 
معاونان وزارت کشــور با تمرکز بر حوزه تخصصی 
خود، در ایــن همایش ســخنرانی خواهنــد کرد.
گفتنــی اســت، »کمیســیون تخصصی سیاســی، 
انتخابــات و اجتماعــی«، »کمیســیون تخصصــی 
امنیتی و مدیریت بحران« و» کمیسیون تخصصی 
توســعه و مدیریت و منابع، اقتصــادی و عمرانی« 
از جمله پنل هــای تخصصی این رویــداد دو روزه 

خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
مطرح کرد: 

 تالش مضاعف برای احقاق
 حق استان در الیحه بودجه 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی 
گفت: بــا توجه به این کــه در آســتانه تعیین بودجه 
ســال آینده قرار داریم تمام ســعی و تــالش خود را 
بــه کار می گیریم تا شــرایط را به نفع اســتان تغییر 

دهیم.
به گزارش  مهر، حجت االسالم نصرا... پژمانفر در 
نشست رؤسای دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری و تشــکل های 
دانشــجویی کــه در دیــوان محاســبات اســتان در 
مشــهد برگزار شــد، اظهار کرد: از همه همکارانم 
در این نشست خواســتارم موضوعات مد نظر خود 
را به صورت غیر رسمی در مکاتبه با ما مطرح کنند.
وی با بیان این که مســئولیت اســتان های اطراف 
نیــز بــر عهــده اســتان خراســان رضــوی اســت، 
افــزود: اکنــون در آســتانه الیحــه تعییــن بودجــه 
هســتیم و با توجه بــه وضعیتــی که امســال  داریم 
پیش بینی می کنیم که شرایط برای تعیین بودجه 
ســخت تر شــود، ولی درعیــن حــال امیدواریم که 
 فرصت هــای خوبــی بــرای اســتان ایجــاد کنیــم.
حجت االســالم پژمانفــر تصریــح کــرد: بــه تازگی 
توازن بودجه برای استان خراسان، به سمت قابل 
دفاعی حرکت نکرده است.اگر جلساتی که برگزار 
می کنیم مثمر شــوند، می توانیم شــرایط را به نفع 

خود تغییر دهیم.
 رســیدن به یک منطق برای این موضــوع نیازمند 
همکاری همه شماست .رئیس مجمع نمایندگان 
استان با اشاره به این که آمارها به ما کمک می کنند 
تا بتوانیــم بهتــر از حقوق خــود دفاع کنیــم، بیان 
کرد: بــرای مثــال ۳۴ درصــد از خدمات بســتری 
بیمارســتان امام رضــا)ع( از دیگر استان هاســت 
بنابراین بــا آمارهایــی از ایــن قبیــل می توانیم در 

تعیین بودجه برای استان، مؤثر باشیم.
وی گفت: در جلسه ای با رئیس جمهور مطرح کردم 
که ما راضی نیستیم ریالی از بودجه دیگر استان ها 
به ما تعلق بگیرد، اما اجازه دهید این حق را داشته 
باشــیم که ریالی از اســتان ما نیز به استان دیگری 

تعلق نگیرد.

بودجه زیارت امسال هم محقق نشد
ریز و درشت بودجه و اعتبارات استان به روایت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

گزارش جلسه

مسعود حمیدی

 نشســت خبــری رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان فرصتی بود تا جمشــیدی 
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان  
توضیحاتــی دربــاره منفی بــودن هزینــه درآمد 
خانوارهای روســتایی اســتان، آخرین وضعیت 
تخصیص اعتبارات سفر اول و دوم رئیس جمهور 
به استان، اختالف آماری اشتغال و فرصت های 
شــغلی اســتان و پروژه هــای برقی ســازی قطار 
مشهد- تهران، آزادراه حرم تا حرم و بودجه زیارت 

به رسانه های استان ارائه کند.
به گزارش خراسان رضوی، رضا جمشیدی روز 
گذشته به مناســبت روز ملی آمار و برنامه ریزی، 
نشستی با اصحاب رسانه استان داشت و گزارشی 
از آخرین وضعیت اقتصادی استان ارائه کرد که 
در بخشــی از این گــزارش اشــاره ای به وضعیت 
درآمدی شــهرها و روســتاهای اســتان و اظهار 
کرد: طبق آخرین بررســی ها درآمد خانوارهای 
روستایی استان در ســال 97 نسبت به متوسط 
کشوری خانوارهای روستایی پایین تر بوده است 
به گونه ای که متوسط درآمد خانوارهای روستایی 
کشور در سال 9۶ حدود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و میزان متوســط هزینه های خانوارهای 
روستایی کشور در این سال معادل ۱7 میلیون 
و 9۰۰ هزار تومان بوده اســت. درحالی که این 
شاخص برای استان به ترتیب برای درآمد معادل 
۱۴ میلیون و 9۰۰ هزار تومان و میزان هزینه ها 

۱7 میلیون و 9۰۰ هزار تومان بوده است.
وی افزود: این وضعیت برای استان در سال 97 
نیز تکرار و تشدید شده است به طوری که میزان 
متوســط درآمد خانوارهای روســتایی کشور در 
ســال 97 به رقم ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
و میزان متوســط هزینه های روســتایی کشــور 
به ۲۱ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان رســیده که 
درواقع میزان مازاد درآمد متوســط خانوارهای 
روســتایی کشــور حدود دو میلیون تومــان بوده 
اســت درحالی که متوســط درآمــد خانوارهای 
روستایی استان خراسان رضوی در سال 97 به 
عدد ۱7 میلیون و 7۰۰ هزار تومان رســیده اما 
میزان هزینه های خانوارهای روســتایی استان 
در این ســال بــه عــدد ۲۱ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسیده است.جمشیدی ادامه داد:  نه تنها 
خانوارهای روستایی استان مازاد درآمدی ندارند 
بلکه میزان هزینه کرد آن ها ســه میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان نیز بیشتر بوده اســت. از سویی رتبه 
استان در خصوص میزان درآمد روستایی در بین 
۳۱ استان کشــور رتبه ۲7 بوده و رتبه استان در 
خصوص میزان هزینه کرد خانوارهای روستایی 
۱7 کشور است. درواقع استان خراسان در سال 
97 در رتبه ۳۰ کشور در خصوص میزان درآمد و 
هزینه کرد روستایی قرارگرفته است.جمشیدی 
با اشــاره به آخرین وضعیت پرداخــت اعتبارات 
سفرهای ریاســت جمهوری به استان گفت: در 
دور اول ســفر رئیس جمهور ۵۸ پــروژه به ارزش 
اعتباری هــزار و ۲۱۴ میلیارد تومان به اســتان 

ابالغ شــد که تا پایان مهر امســال حــدود هزار و 
۸۱۴ میلیارد تومــان اعتبار برای ایــن پروژه ها 
پرداخت شده که به نوعی تحقق ۱۴9 درصدی 
برای پرداخت تعهدها انجام شــده است وخارج 
از تفاهم نامه های ســفر اول شش پروژه دیگر نیز 
جزو مصوبات ســفر اول رئیس جمهور به استان 
بود که اعتبار موردنیاز آن ها ۶۵۲ میلیارد تومان 
بوده که تا پایان مهر امسال ۴۶۵ میلیارد تومان از 
اعتبارات محقق شده است.وی افزود: اگر تفاوتی 
عددی بین آن چه گفته شده، دیده می شود به این 
دلیل است که ممکن است برخی از پروژه ها مازاد 
بر تعهد خود اعتبار دریافت کرده  باشند ولی آن 
چه برای ما مهم است پروژه هایی هستند که هنوز 

اعتبار مورد تعهد خود را دریافت نکرده اند.

هنوز 265 میلیارد از اعتبارات سفر اول 	 
رئیس جمهور محقق نشده است

وی ادامــه داد: بــا ایــن حســاب میــزان تحقــق 
اعتبــارات مصوبــات ســفر اول رئیس جمهور به 
استان معادل 7۱ درصد اســت و ۲۶۵ میلیارد 
تومــان از اعتبــارات مصوبــات دور اول ســفر 
رئیس جمهور به اســتان هنوز محقق نشــده که 
مهم تریــن ایــن اعتبــارات محقق نشــده؛ ۱۴۵ 
میلیارد تومــان مربوط به حوزه کشــف رودو ۳۲ 
میلیارد تومان مربوط به حاشــیه شــهر مشهد و 
7۸ میلیارد تومان دیگر مربوط به آبیاری مزارع 
و 9 میلیارد دیگر نیز مربوط به پروژه کمربند سبز 
مشهد اســت.وی افزود: البته بودجه کشف رود 
مصوبه دولت ندارد و تنها یک توافق نامه مربوط به 
دور اول سفر رئیس جمهور است که تاکنون تنها 
۱۴ میلیارد تومان آن پرداخت شده که می توان 
گفت: پایین ترین میــزان تحقــق را در اعتبارات 

سفر اول ریاست جمهور به استان  داشته است.
وی در خصوص اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور 
به اســتان نیز گفت: تفاهم نامه های منعقدشده 
در دور دوم ســفر رئیس جمهــور به اســتان برای 
۵9 پروژه به ارزش دو هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان 
بوده اســت که بنا بود در ســال 97 معادل ۸۸7 
میلیارد و در سال 9۸ نیز ۸۴7 میلیارد تومان از 
این اعتبارات محقق شود و ۴۲۶ میلیارد تومان 
دیگر نیز بنا ست در سال 99 محقق شود. تاکنون 
۵99 میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به سال 
97 پرداخت  شــده، از اعتبارات مربوط به سال 
9۸ نیز معادل ۶9۸ میلیارد تومان  ابالغ شــده 
است که اگر فرض را بر تخصیص ۱۰۰ درصدی 
تا پایان ســال در نظــر بگیریم میــزان تخصیص 

اعتبــارات ســفر دوم رئیس جمهور به اســتان به 
هــزار و ۲7۳ میلیارد تومان خواهد رســید که با 
این حســاب با توجه بــه میزان تعهد انجام شــده 
برای ســال 97 و 9۸ میزان تخصیص اعتبارات 
ســفر دوم رئیس جمهور به اســتان تا پایان سال 
9۸ حدود 7۳ درصد خواهــد بود و حدود ۴۶۶ 
میلیارد تومان از تعهدات سال 97 و 9۸ سفر دوم 
رئیس جمهور محقق نخواهد شد البته احتمال 
این که مرحله جدیدی از ابالغ اعتبارات در ادامه 

سال انجام شود وجود دارد.

تنها 3۰ درصد اعتبارات عمرانی استان 	 
تخصیص یافته است

وی همچنیــن بــه وضعیت تخصیــص اعتبارات 
بودجه 9۸ به استان اشاره کرد و گفت: مجموع 
اعتبــارات جــاری و عمرانــی ابالغی به اســتان 
در ســال 9۸ معــادل دو هــزار و ۳۴۰ میلیــارد 
تومان اســت کــه تاکنــون 9۳۱ میلیــارد تومان 
معــدل ۳9.۸ درصــد تخصیــص یافتــه، از این 
اعتبــار )۲۳۴۰ میلیارد تومــان( ۸۸۵ میلیارد 
تومان مربوط به اعتبارات هزینه ای اســت که در 
هفت ماهه ۵۶ درصد تخصیص پیداکرده است. 
هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان نیز مربوط به اعتبارات 
عمرانی استان اســت که تاکنون ۴۳۶ میلیارد 
تومــان معــادل ۳۰ درصد تخصیــص پیداکرده 
است که تنها ۵۶ میلیارد تومان نقد و بقیه اسناد 

خزانه اسالمی با سررسید یک تا سه سال است.
جمشیدی در خصوص میزان تورم نقطه به نقطه 
در مناطق شهری و روســتایی استان در شهریور 
امســال نیز گفت: میزان متوســط تورم اســتان 
در شهریور نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
معادل ۵9 درصد بوده اســت. بیشترین میزان 
تورم مربوط به پوشاک و کفش است که در مناطق 
شهری معادل ۵۸ درصد و در مناطق روستایی 
معادل ۶۲ درصد و نرخ تورم در حوزه خوراکی ها 
در مناطق شهری و روســتایی استان حدود ۴۶ 

درصد بوده است.
وی در بخش پاســخ به ســؤاالت خبرنــگاران در 
پاسخ به سؤال خراسان رضوی در خصوص این 
که آیا دولت سهم ۱۵ درصدی )۱۰ هزار میلیارد 
تومانــی( در فاینانس پــروژه برقی ســازی قطار 
مشــهد- تهران را برداشت کرده اســت یا خیر؟ 
گفت: بر اســاس آن چــه بنده از ســخنان رئیس 
سازمان برنامه وبودجه کشور برداشت کرده ام به 
نظر می رســد دولت این اعتبار را برداشت کرده 
اســت. البته با توجه به این که ایــن پروژه مصوبه 

شورای عالی اقتصاد را دارد در صورت همکاری 
طرف چینی دولت نیز سهم ۱۵ درصدی خود را 

مجدد برای فاینانس پرداخت خواهد کرد.

اشکال در برآورد فرصت های شغلی 	 
وی در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار ما در خصوص 
تفــاوت و ابهــام در خصــوص آمارهای اشــتغال 
اســتان با میزان فرصت های شــغلی ارائه شده 
در اســتان در شــش ماه نخســت امســال که در 
گــزارش ۳۰ مهــر روزنامه خراســان رضــوی با 
عنوان " آمار فرصت های شغلی، باالخره چند؟" 
به آن اشاره شــده اســت نیز توضیح داد: ما سال 
گذشــته در خصوص بحث فرصت های شغلی، 
چالــش اساســی در اســتان داشــتیم و بنــا بود 
کســی فرصت هــای شــغلی را اعالم نکنــد زیرا 
دارای یک اشــکال اساسی اســت؛ بنابراین اگر 
دیده می شــود آماری که ما )ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان به نمایندگی مرکز ملی آمار( 
اعــالم می کنیم بــا آن چه دوســتان در خصوص 
فرصت های شــغلی اعالم می کنند تفاوت دارد 
به ایــن دلیل اســت که در درجــه اول هــردو آمار 
بــرآوردی اســت و روش هــای بــرآوردی فرصت 
شــغلی باهم تفاوت زیــادی دارد و از اســتانی با 
استان دیگر متفاوت است و روش ها دارای اشکال 
است. بنابراین آن چه در کشور رسمیت دارد آمار 
مرکز ملی آمار کشور است و ما در مرکز ملی آمار 
فرصت های شغلی چه میزان ورودی و چه میزان 
خروجی را شمارش نمی کنیم و هیچ دستگاهی 
هم نمی توانــد ادعا کند ایــن آمــار را دارد و همه 
بــرآوردی اســت.وی در خصوص قیــد »فرصت 
شــغلی« در ســند اجرایی برنامه ششــم توســعه 
استان توضیح داد: این که در سند اجرایی برنامه 
ششــم توسعه اســتان فرصت شــغلی بیان شده 
منظور خالص فرصت های شغلی است. درواقع 
ما در اســتان برای ایجــاد اشــتغال برنامه ریزی 
می کنیــم و بر اســاس آمار مرکــز ملی آمــارآن  را 
سنجش می کنیم. از این رو هدف گذاری ما روی 
افزایش تعداد شــاغالن در طول چهار ســال در 
افق ۱۴۰۰ اســت.وی تصریح کرد: تأکید ما بر 
اشتغال خالص است و هیچ کس نمی تواند میزان 
فرصت های شغلی جدید ایجادشده در استان را 

برآورد کند.

بعید است بودجه زیارت محقق شود	 
وی در خصــوص اعتبــارات آزادراه حــرم تا حرم، 
بودجه زیارت نیز گفت: طبق آخرین بررســی ها، 
وضعیت پیشــرفت پروژه حرم تا حرم در محدوده 
مشهد- نیشــابور پیشــرفت ۱۰ درصدی داشته 
اســت. در خصــوص بودجــه زیــارت نیز بــا توجه 
به این که میــزان بودجــه ۱۵ میلیــاردی در نظر 
گرفته شده است در قانون بودجه منوط با تحقق 
مازاد درآمدهای دولت اســت بنابراین با توجه به 
این که وضعیت درآمدهای دولت چندان مطلوب 

نیست بعید می دانیم که این بودجه محقق شود. 
شایان ذکر است جمشیدی اوایل امسال نیز اعالم 
کرده بود بودجه زیارت ســال گذشته نیز محقق 

نشده و ریالی به استان پرداخت نشده است. 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد: 

استفاده ازکود تولیدی استان در استان های دیگر با وجود فقر خاک

ایشان زاده/ رئیس ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان گفــت: درحــوزه خــاک ، فقــر خــاک 
کشاورزی استان از موادآلی از جمله مشکالت 
فعلی ماســت   ایــن فقر خــاک درحالی اســت 
که کــود تولیدی ازاســتان مــا خارج شــده ودر 
شــهرهای دیگر ماننــد کرمان وجنوب کشــور 

استفاده می شود .
 »اورانی« درســفر بــه قوچان و بازدید از کشــت 
وصنعــت ســیمرغ افــزود: فقــر خــاک اســتان 
درحالــی اســت که کــود تولیــدی ازاســتان ما 
خارج شــده ودر شــهرهای دیگر ماننــد کرمان 
وجنوب کشــور اســتفاده می شــود. بایــد دید 
آیــا مــی تــوان در۴۰۰ هکتــار اراضــی زراعی 
شرکت سیمرغ برای کشت ذرت دانه ای حساب 

کنیم؟ اگر قرار باشــد شرکت سیمرغ نیز مانند 
مرغداری های دیگر که ازاین وسعت از اراضی 
برخوردارنیستند وبه ذرت وارداتی وابسته اند 
، به ایــن واردات متکی باشــد، بنابراین تفاوت 
کشت وصنعت سیمرغ با کشت وصنعت جوین 
چیست؟  که این واحد در تولید ذرت حرف اول 
رامی زند. وی گفت: بنابراین مجموعه سیمرغ 
باید به معنای واقعی خود ، کشت وصنعت باشد 
، به طوری کــه می توان در اراضی آن به کشــت 
گیاهان دارویــی نیز پرداخت و تخــم مرغ غنی 

شده به بازارعرضه کرد.
 اورانــی افــزود: اگربخواهیم پاســخ گــوی نیاز 
جامعــه باشــیم ، بــه واحدهــای بزرگــی چون 
ســیمرغ نیاز داریم که می تواند هم دررفع این 

نیاز تاثیرگذارباشد وهم درمواردی که درحوزه 
دانش بنیان مطرح اســت  که نگاه ما به آن تنها 
یک تولید کننده تخم مرغ نیســت واگر درواقع 
۱۰ شــرکت کشــت وصنعت خوب دراســتان 
خراســان رضوی باشــد یکی از آن ها ســیمرغ 

است.  
مدیر شــرکت ســیمرغ نیــز گفــت: ایــن واحد 
آمادگــی دارد تا با پشــتوانه تجربیــات تیم فنی 
خود، واحدهای راکد مرغ تخم گذار را احیا کند 
وبدون هرگونه چشم داشتی برنامه ها وجلسات 
آموزشــی ومشــاوره را دردســتورکارخود قرار 
دهد. میرمعزی افزود: درخواســت داریم تا در 
قیمت گذاری های تخم مرغ دربازار، مزیت ها 

وگرید آن مورد توجه قرارگیرد.

کشف 2میلیارد ریال کاال و احشام قاچاق 

حقدادی /فرمانده انتظامی تربت جام گفت 
:ماموران ایســتگاه بازرسی شــهید عزتی در 
محور تربت جام به فریمان به دو دستگاه پراید 
و هفت دســتگاه وانت نیســان و وانــت پیکان 

مشکوک شدند.
سرهنگ  »قهستانی« افزود:ماموران در بازرسی 
از مــدارک خودروهــا پنــج راس گاو،۳۸راس 

گوســفند،۵۰راس شــترمرغ فاقد مجــوز دام 
پزشــکی،۳۵۰ متر پارچه،مقادیری دستبند 
بدلــی، پوشــاک،کفش و ســیگار بــه ارزش دو 

میلیارد و ۲۸7میلیون ریال کشف کردند.
وی اضافــه کــرد: درایــن خصــوص 9متهــم 
دســتگیر و با تشــکیل پرونــده، تحویــل مقام 

قضایی شدند.



از میان خبرها

گوناگون

 نماینده ولی فقیه در استان 
در دیدار با مدیر شبکه قرآن: 

 »بحث آزاد« درشبکه قرآن
 شکل گیرد 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت: آن چــه در 
صداوســیما خیلی بیشــتر در شــبکه قــرآن و معارف 
اســامی جلــوه می کنــد، بحث هــای آزاد اســت، 
گفت وگــوی پرســش و پاســخی به ایــن انــدازه مؤثر 
نیســت. به گــزارش Alamolhoda.com، آیت ا... 
علم الهدی در دیدار با مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، 
با تمجید از اقدامات این شــبکه در راهپیمایی عظیم 
اربعین، اظهار کرد: عامل اصلی تهییج و تشویق مردم 
برای رفتن به اربعین، صداوسیما بود، در همه موارد 
و در همه اخبار و مراحل پیــاده روی، اخبار اربعین در 
صدر اخبار قرار داشت که بسیار خوب و ارزشمند بود. 
امام جمعه مشــهد تصریح کرد: آن چه در صداوسیما 
خیلی بیشتر در شــبکه قرآن و معارف اسامی جلوه 
می کند، بحث های آزاد اســت؛ این کــه یک خبرنگار 
بنشــیند، از یــک آقایی ســؤالی کنــد و او نیــز جواب 
بدهد، به اندازه بحــث آزاد مؤثر نیســت. وی با تأکید 
بر این که بحث های آزاد در صداوسیما چه در مسائل 
سیاســی و چه اعتقادی می تواند مفید باشــد، یادآور 
شد: صداوسیما جای چهره سازی است، همان طور 
که در بین بازیگران و هنرمنــدان یک فرد را می آورند 
و تبدیل به چهره می شود، در مسائل معارف اسامی 
نیز همین است، آدم ها چهره می شوند اما باید توجه 
کرد این چهره سازی برای چه کسی انجام می شود. 
آیت ا... علم الهدی با بیان این که برخی برنامه سازها 
می خواهند برنامه ای ارزان بسازند، تصریح کرد: این 
افراد برای کاهــش هزینه های برنامه ســازی از افراد 
نه چندان مطمئن استفاده می کنند و در صداوسیما 
تبدیل به چهره می شوند، باید در انتخاب کارشناسان 
برنامه ها دقت شود. وی افزود: شــبکه قرآن در حال 
تبدیل شدن به یک مرجع در مسائل قرآنی و تفسیری 
است. شــایان ذکر اســت در ابتدای این دیدار، شیخ 
اکبری، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با بیان این که 
رســانه ملی در حوزه معارف اســامی، وظیفه بسیار 
ســنگینی به عهــده دارد، اظهارکرد: کانــون توجه و 
حمات دشمن، در حوزه عقاید و باورهای دینی است 
که برای آن، ده ها شبکه ماهواره ای فعالیت می کنند.
همچنین به گــزارش فــارس، آیــت ا... علــم الهدی 
در مراســم افتتاحیه فعالیت های تبلیغــی فرهنگی 
قرارگاه فرهنگی زائران پیاده امام رضا )ع(، با مقایسه 
فعالیت های روحانیت و دیگر فعالیت های اجتماعی 
گفت: روحانیت در هر موقعیتی بایــد به وظیفه خود 
عمل کند. وی افزود: در رسالت روحانیت بزرگ ترین 
حرکت بهره  برداری از فرصت    های اجرایی این رسالت 
است. وی استفاده از عوامل و شــرایط مختلف برای 
پیشبرد بهتر کارها را نکته مهمی دانست و افزود: آن 
چه در ارزیابی برای ما قابل تامل بوده کیفیت، میزان 

پرداخت و انجام رسالت ماست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

»طالیه داران گام دوم انقالب« شعار 
سال شورای دانش آموزی است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: شعار 
امســال شــورای دانش آموزی، طایه   داران گام دوم 
انقاب است و طبق فرمایش های مقام معظم رهبری 
در بیانیــه  گام دوم انقــاب که خطاب بــه نوجوانان و 
جوانان است، باید در اجرایی شدن این بیانیه تاش 
کنیم. بــه گزارش فــارس، خدابنــده روز گذشــته در 
آیین نمادین برگزاری بیست و دومین دوره انتخابات 
شــوراهای دانــش آمــوزی اســتان گفــت: انتخابات 
شورای دانش آموزی در سراسر استان با مشارکت یک 
میلیون دانش آموز برگزار شد و بنا به جمعیت مدرسه 
5 تا 11 نفر عضو این شورا می شــوند. وی همچنین 
از دانش آموزان خواست در تشــکل  های مختلفی از 
جمله بســیج دانش  آموزی، فرزانــگان، انجمن های 
ورزشــی و علمــی مشــارکت داشــته باشــند.نورا... 
جهانشــیری مدیر ناحیه ۶ آموزش و پرورش مشــهد 
نیز در این مراسم گفت: برگزاری انتخابات شوراهای 
دانش آموزی با هدف تعمیق باورهای دینی، سیاسی، 
اجتماعی و مشارکت پذیری برای تصمیم سازی بهتر 

در بستر مدرسه شکل گرفته است.

احتمال بارش  پراکنده باران در استان
احتمال بارش  پراکنده و رگباری در نواحی شمالی 
و غربی اســتان طی چند روز آینده وجــود دارد. به 
گزارش ایرنــا، کارشــناس مرکز پیش بینــی اداره 
کل هواشناســی اســتان افزود: طی ایــن مدت در 
ساعات ابتدایی روز، شرایط جوی پایدار و آسمانی 
صاف برای خراسان رضوی پیش بینی شده است و 
برای ساعات عصر افزایش ابرناکی و وزش باد را در 
خراسان رضوی شاهد خواهیم بود. سارا حکمی با 
بیان این که تغییرات دمایی تا روزهای ابتدایی هفته 
آینده در خراسان رضوی محســوس نیست، ادامه 
داد: بیشینه دمای هوای مشهد تا چند روز آینده با 

نوسان یک درجه ای همراه است.

اخبار

اجتماعی

به مناسبت ایام پایانی ماه صفر انجام شد 

برپایی نمایشگاه فرهنگی و مذهبی 
در دانشکده داروسازی مشهد 

نمایشــگاه فرهنگــی و هنری بــا موضــوع اربعین و 
دهه آخر صفر در دانشــکده داروســازی مشهد برپا 
و در حاشــیه آن نیــز مراســم ســوگواری دهــه آخر 
صفر برگزار شــد. به گزارش خراســان رضوی، روز 
گذشته نمایشــگاهی به همت اســتادان دانشکده 
داروسازی مشــهد در محل این دانشــکده برپا شد 
که شامل نمایشــگاه عکس از آثار اســتادان از سفر 
اربعین و زیارت عتبات عالیات، نمایش و فروشگاه 
عرضه محصوالت فرهنگــی و مذهبی، کتاب های 
مذهبی و اعتقادی و همچنین غرفه معرفی برنامه 
های کاربردی تلفن همراه در حــوزه های مذهبی 
و غرفه پاســخ گویــی به شــبهات دینــی و اعتقادی 
بــود که همگــی ایــن مــوارد توســط اســتادان این 
دانشکده خریداری شده اســت و با تخفیف بیش از 
70 درصد در اختیار دانشجویان قرار گرفت. پایان 
بخش این نمایشــگاه فرهنگی مذهبــی نیز اجرای 
مراســم مذهبی عزاداری و سخنرانی مسئول نهاد 

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فردوسی بود. 

پلمب 5 موسسه زیبایی غیرمجاز 
در مشهد

قاضی گشت سیار تعزیرات حکومتی استان گفت: 
پنج موسسه زیبایی متخلف و بدون مجوز در مشهد 
پلمب شــد. به گزارش »خراســان رضــوی«، امید 
جلیلی اظهار کرد: در راستای بررسی و نظارت بر 
کلینیک های زیبایی شهر که بدون هیچ مجوزی 
به صورت زیــر زمینی در حــال فعالیت هســتند، 
صبح روز گذشته در گشت مشترک دانشگاه علوم 
پزشکی و گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی 
اســتان، پنج موسســه زیبایی غیر مجاز شناسایی 
و پس از انجام بررســی هــای اولیه و محرز شــدن 
تخلفات ،با دستور قاضی دشتی فدکی جانشین 
معــاون دادســتان، این واحــد ها پلمب شــد. وی 
درباره نوع تخلفات این موسســات زیبایی گفت: 
تخلــف اصلــی ایــن موسســات، دخالــت در امور 
پزشــکی از قبیل لیزر درمانی، بوتاکس و فعالیت 
های مربوط به الغــری بدون هیــچ گونه مجوزی 
بوده است که پرونده این موسسات برای رسیدگی 

به مراجع رسیدگی کننده ارجاع شد.

مدیر کل دام پزشکی استان اعالم کرد:

نظارت بر فراورده های خام دامی 
مورد استفاده در هیئت های مذهبی
مدیــر کل دام پزشــکی اســتان گفت: همزمــان با 
اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دام پزشکی 
در دهه آخر مــاه صفر و ورود هیئــت های مذهبی و 
عزاداری به مشــهد الرضــا )ع( گروه هــای نظارتی 
برای تشــدید نظــارت بر فــراورده های خــام دامی 
مورد اســتفاده در هیئت های مذهبی، در آمادگی 
کامل هســتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
دام پزشکی استان، دکتر شریعتی اظهار کرد: 79 
گروه دام پزشکی در قالب گروه های ثابت و سیار در 
مشهد و دیگر شهرستان های استان در ایام تعطیل 

درحالت آماده باش  هستند.
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خبر

محمد بهبودی نیا

با رصد شــش روزه اطاعاتی نیروهای ســپاه 
امــام رضــا )ع( و در قالــب گشــت مشــترک 
تعزیرات حکومتی استان و کارشناسان  شبکه 
دام پزشــکی، یــک واحــد زیرزمینــی تولید و 
عرضه گوشت چرخ کرده فاسد و غیربهداشتی 
شناسایی و عملیات برخورد ضربتی با عامان 
راه اندازی ایــن واحد انجام شــد. حمیدرضا 
کریم مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان در 
گفت و گو با »خراســان رضوی« بــا اعام این 
خبر،  افزود: با توجه به گزارش سپاه امام رضا 
)ع( و رصد های چند روزه اطاعاتی، با واحد 
مســکونی کارگاهــی در منطقــه محمدآبــاد 
مشــهد که اقدام به تهیه و بسته بندی گوشت 
چرخ کرده فاسد و استفاده از مرغ های تاریخ 
مصرف گذشــته با آالیشــات دامی و رنگ غیر 
مجاز می کرد، طبق هماهنگی با مقام قضایی 
و همــکاری دام پزشــکی برخــورد شــد که در 
ایــن  گشــت ضربتی مشــترک حــدود  200 
کیلو گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته نیز 
جمع آوری و ضبط شــد. وی مــی افزاید: این 
عملیات از ساعت 20 تا 2۳ به طول انجامید 

و با توجه بــه متواری شــدن متهــم ، اقدامات 
برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد که 
پرونده این متهم برای صــدور حکم قانونی به 
شعبه ویژه ارسال شده است. همچنین مکان 
های توزیع این گوشت ها نیز شناسایی شده و 

اقدامات الزم در حال انجام است.

برخورد با واحد متخلف در 2 مرحله	 
جوادی نژاد رئیس شبکه دام پزشکی مشهد 
نیز  درباره گوشــت های فاســد کشف شده از 
ایــن واحــد زیرزمینی بــه »خراســان رضوی« 
می گوید: ظهر روز ســه شــنبه و پــس از رصد 

اطاعاتــی نیروهای ســپاه امام رضــا )ع(  در 
مرتبــه اول بازرســی از ایــن واحــد 11 کیلــو 
گوشــت در محل کشــف و در مراجعه دوم که 
شــب هنگام همان روز انجام شــد نیز تمامی 
محمولــه در محل توقیف شــد. وی یادآور می 
شود: متاســفانه این فرد گوشــت چرخ کرده 
آماده شده به میزان زیاد را در محل نگهداری 
می کرد و حتی برچسب هایی روی این گوشت 
های چرخ کــرده آمــاده وجود داشــت، ما نیز 
به موضــوع از جنبــه بهداشــتی ورود کردیم و 
پرونده به مراجع رسیدگی کننده در دادسرا 
ارسال شد.وی افزود: در این محل  سنگدان، 

خوردگی گوشت گاو و گوسفند ، گوشت چرخ 
کرده آماده و ضایعات گوشــت مرغ کشف شد 
و بررسی های بیشتر کارشناسی درباره  این 

گوشت ها نیز ادامه دارد.

گوشت های چرخ کرده  20 تا40 هزار تومانی 	 
رئیس شبکه دام پزشکی مشــهد می گوید: با 
گران شدن قیمت گوشت چرخ کرده متاسفانه 
برخی از افراد سودجو اقدام به تخلفاتی از این 
دســت می کنند و ســامت جامعــه را به خطر 
مــی اندازند در صورتــی که بارها اعام شــده 
گوشت باید در حضور مشتری چرخ شود یا در 
واحدهای مجــاز که دارای پرونده بهداشــتی 
مجاز هســتند، تهیه و بســته بندی شــود. وی 
می افزایــد: یک معضل جدید که در بازرســی 
ها با آن مواجه می شویم و به شدت با آن تنش 
داریم، این اســت که برخی افراد گوشت های 
چرخ کرده را به صورت انبــوه تهیه و در بعضی 
از موارد افزودنی هــای غیر مجازی به این نوع 
گوشت اضافه می کنند و تقلب هایی را انجام 
می دهند ودر نهایت  با قیمتی حدود20 تا 40 
هزار تومان در شــهر توزیع می کنند که تقریبا 
۳0 درصــد پرونده هــای ما مربــوط به همین 

گوشت های چرخ کرده است. 

با رصد اطالعاتی نیروهای سپاه امام رضا )ع( یک واحد زیر زمینی تولید و عرضه گوشت چرخ کرده فاسد در مشهد کشف شد 

آشغال های چر خ کرده!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد: 

اثبات نشدن »سوت زنی« موجب برخورد با گزارشگر نمی شود 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
مشــهد درباره مصوبه اخیر شــورای شهر در 
خصوص حمایت از گزارشگران فساد اداری 
در شهرداری مشهد و در پاسخ به این پرسش 
که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای 
خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این 
آیین نامــه بحث حمایــت را مطــرح می کند، 
بنابراین برخوردی با این فرد نمی شود و نگاه 
ایــن آیین نامه برخوردی نیســت. به گزارش 
فــارس، بتــول گندمی افــزود: پیشــگیری و 
مبارزه بــا فســاد و افزایش ســامت اداری، 
ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی 
و معنوی برای گزارشــگران فســاد، افزایش 
مشارکت شــهروندان و ســازمان های مردم 
نهــاد و مؤسســات عمومــی و خصوصــی در 

فرایند تصمیم گیری های اداری، هم افزایی 
درون و بــرون ســازمانی بــرای پیگیــری و 
مقابله با فساد، ارتقای سامت نظام اداری، 
افزایــش رضایــت شــهروندان و شناســایی 
فرایندهای مســتعد فســاد در نظام اداری و 
اصاح آن از مهــم ترین اهداف مــد نظر این 
آیین نامه اســت. عضو شــورای شــهر مشهد 
شــش برابر »معامات جزء« را سقف پاداش 
برای گزارشــگران فســاد اعام کرد وگفت: 
این رقــم در ســال 98، 200 میلیون تومان 
اســت، با توجه به ایــن که معامــات جزء هر 
سال تغییر می کند، بنابراین رقم اعام شده 
هر ســال بــه روز رســانی می شــود و افزایش 
می یابــد. گندمــی یــادآور شــد: بخشــی از 
فســادها مربوط به اماک شــهرداری است 

و آیین نامــه حق الکشــف را در اولین جلســه 
علنی که حدود دو هفته آینده است، تصویب 
می کنیم کــه در این صــورت ارقــام متفاوت 
می شــود، بنابراین بخشــی از این فسادها و 
رشوه ها مربوط به اماک است و در این حوزه 

بحث زیاد داریم.

پس از تایید فرمانداری، آیین نامه برای 	 
اجرا به  شهرداری ابالغ می شود

عضو شورای شــهر مشــهد در خصوص زمان 
اجرایــی شــدن آیین نامــه نیز گفــت: مصوبه 
شــورا بر اســاس قانون باید بــه هیئت تطبیق 
فرمانداری ارجاع داده شــود و بعد از دو هفته 
چنان چه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی 
و بعــد از اباغ به شــهرداری، اجرا می شــود.

همچنین سیدمحسن حســینی پویا، رئیس 
کمیســیون حقوقــی شــورای شــهر مشــهد 
نیز در ایــن زمینــه به تســنیم گفــت: اهداف 
سوت زنی و منظور از فساد اداری نیز مشخص 
اســت و ما صرفا فســاد اداری را کــه مرتبط با 
کار حرفه ای شــهرداری اســت در نظر داریم 
و وارد حریــم خصوصــی هیــچ شــخصی نیز 
نخواهیم شد.در شــهرداری از قبل، بازرسی 
و حراست وجود داشته و تنها اتفاق جدید این 
است که از کسانی که فساد را اعام می کنند 
حمایت معنــوی و مادی می شــود. وی تاکید 
کرد: سامانه »سوت زنی« نمونه داخلی ندارد 
البته طرحی به مجلــس رفته و هنوز تبدیل به 
قانون نشده اســت؛ مصوبه ســوت زنی اما در 

شهرداری مشهد تبدیل به قانون شده است.

دبیر بخش آذین بندی سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد خبر داد:

حفظ آیین و فرهنگ در تزیینات موقت شهری
دبیر بخش آذین بندی  سومین جشنواره هنر های شهری مشهد از توجه به  جنبه 
های آیینی و ریشــه های فرهنگی در تزیینات موقت شــهری خبــر داد. به گزارش 
دبیرخانه سومین جشنواره هنر های شهری مشهد، مهدی اشراقی گفت: رویکرد 
بخش آذین بندی، فراهم کــردن زمینه های علمی و عملی بــرای تحقیق و تجربه 
های جدید مبتنی بر فرهنگ و ســنت های ایرانی -اسامی در آذین بندی شهر و  
بررسی و تحقیق درباره آداب و رسوم کشورهای همسایه است که در آن ها مراسم 

نوروز برگزار می شود.

مدرسه پاییزه دین پژوهی در مشهد آغاز به کار کرد

مدرسه پاییزه دین پژوهی با رهیافت چندرشته ای به دین و با استفاده از نظرات استادان داخلی و 
خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد. مسئول هماهنگ کننده این برنامه در گفت و 
گو با ایرنا در خصوص این مدرسه گفت: این برنامه به صورت یک بسته آموزشی در نظرگرفته شده و 
با برگزاری کنفرانس و همایش بسیار متفاوت است. رسول اکبری افزود: این دوره همانند برگزاری 
کاس دو طرفه است و استادان مدعو به سواالت دانشجویان پاسخ خواهند داد. وی افزود: در این 
مدرسه پاییزه که در طول سه روز برگزار می شود، استادان داخلی و خارجی از رشته های مختلف 

علوم انسانی با تمرکز بر نمونه های پژوهشی، مباحث خود را مطرح می کنند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

گوناگون

مدیرکل ارشاد استان تشریح کرد: 

 جزئیات بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب 
مشــهد بــا حضــور 730 ناشــر داخلی، 25 ناشــر 
بین المللــی و 80 نمایندگی از 8 تــا 15 آبان ماه، 
در محل نمایشــگاه بین المللی مشــهد برگزار می 
شــود و بیــش از 200هزار عنــوان کتاب ناشــران 
داخلی و 20هزار عنــوان کتاب ناشــران خارجی 
در آن بــه نمایش گذاشــته مــی شــود. رونمایی از 
20 عنوان کتــاب، برگــزاری 92 برنامه فرهنگی 
و هنــری و تدارک بــاغ کتاب کــودک و نوجــوان با 
مضامینی مانند عکاسخانه کودک و دوبله همزمان 
پویانمایی، از جمله برنامه های این نمایشگاه است 
که از ساعت 15 تا 21، میزبان همه عالقه مندان 
به کتاب و کتــاب خوانــی خواهد بود. بــه گزارش 
»خراســان رضــوی«، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان در نشســت خبری اعالم جزئیات 
این نمایشگاه، گفت: در این نمایشگاه ، طرح های 
نوآورانــه، چه در قالــب حمایت از ناشــران جوان و 
چه در قالب جلسات اندیشه ای با حضور جوانان، 

مورد تاکید است. 
مروارید در پاســخ به ســوالی درباره دلیل شرکت 
نکــردن ناشــران برتــر در نمایشــگاه بیــن المللی 
کتاب مشهد، گفت: این ناشــران، معموال در هیچ 
نمایشــگاه دیگری هم شــرکت نمی کنند. امسال 
هــم از این بزرگــواران به صورت ویژه دعوت شــده 
تا فرصتی را به شهروندان و مردم بدهند و با آن ها 
آشنا شــوند و برخی از آن ها هم دعوت ما را اجابت 
کردنــد.در ادامه ایــن نشســت، معــاون فرهنگی 
و مطبوعاتــی اداره کل ارشــاد اســتان گفــت: یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان، بــن خرید کتاب به 
ارزش 50، 100 و 150 هــزار تومــان در اختیــار 
مردم قــرار می گیــرد. تخفیف رســمی نمایشــگاه 
نیز 30 درصد است. افشین تحفه گر افزود: برای 
اولین بار برای کتاب فروشی ها، امکانی فراهم شد 
تا بتوانند از فضای نمایشگاه استفاده کنند و با یکی 
از دو کارکرد »نمایندگی از ناشرانی که با آن ها کار 
می کنند«و »تبلیغات در سطح نمایشگاه و معرفی 
محصوالت خود«  در نمایشگاه حضور داشته باشند 
یا با هماهنگی با نمایشگاه و استفاده از کارت خوان 
های بانک شــهر، همزمان با نمایشــگاه، به فروش 
کتاب هــای خود در شــهر بپردازند و نمایشــگاه به 
تمام شــهر توســعه داده شــود. وی از قطعی شدن 
حضور 25 ناشــر بیــن المللــی و 80 نمایندگی از 
ناشران خارجی از کشورهای فرانسه، مصر، لبنان، 
سوریه، ایتالیا، هلند، چین، ژاپن، بلژیک، تایوان، 
آفریقای جنوبی، ســوئد، عراق، لیبی و افغانستان 

در نمایشگاه امسال خبر داد.

ممنوعیت تردد کامیون ها در 
محورهای اصلی استان از3 تا 8 آبان 
تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل کامیون ها به 
جز حامالن مواد سوختی فاسدشدنی از 3 تا8 آبان 

در راه های اصلی خراسان رضوی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان 
رضــوی، جانشــین فرمانــده پلیــس راه خراســان 
رضوی با بیان این که ممنوعیت تردد کامیون   ها در 
محورهای اصلی خراسان رضوی به دلیل تسهیل 
در عبــور  و مــرور و پیشــگیری از تصادفات اســت، 
افزود: این ممنوعیت در ساعات 8 صبح تا 22 از 3 

تا 8 آبان  اعمال می شود.
ســرهنگ »محمدعلی احسان بخش« تردد تمامی 
وســایل نقلیــه اعــم از ســوختی، فاســد شــدنی، 
کامیون، تریلی و امثال آن را در محور قدیم مشهد 
به ملک آباد به صــورت شــبانه روزی در تاریخ دوم 
تا هشــتم آبان بــه علــت در اختیــار گذاشــتن این 
مســیر برای تردد زائران پیاده ممنــوع اعالم کرد.
جانشــین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی تردد 
تمامی وسایل نقلیه را از ساعت12 روز هفتم آبان 
تا پایان ترافیک همان روز نیز ممنوع، اعالم کرد و 
گفت: جاده  ها در این روز از ســمت مشهد به ملک 
آباد در محور قدیم یــک طرفه اســت و از این محور 
بــه عنوان مســیر کمکــی و جانبــی آزادراه شــهید 
شوشتری استفاده می  شود.وی از ممنوعیت تردد 
انواع موتورســیکلت به جز خودروهــای امدادی و 
انتظامی در محورهای مشــهد به سبزوار، قوچان، 

تربت حیدریه و بالعکس نیز خبر داد.

 آزادی ۱8۱۲ هکتار از اراضی ملی
 در شهرستان خوشاب 

ملکی-رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان 

خوشــاب گفت: با پیگیری هشــت ســاله از طریق 
دادگســتری بیش از 1800 هکتار از اراضی ملی 
این شهرستان آزاد شد.هادی آزادروح با بیان این 
که این اراضی ملــی در منطقه دو روســتای عبدل 
آباد و حجت آباد خوشــاب واقع شــده انــد، افزود: 
یکــی از اهالــی منطقه از ســال 90 طی شــکایتی 
مدعی شده بود این اراضی ملی متعلق به اوست و 
پرونده ای در دادگاه تشکیل داده و احکام مختلفی 
صادر شــده بود که با پیگیری هــا و دفاعیات انجام 
شــده رای نهایی به نفع منابع طبیعی صادر شــد و 
این اراضی ملی با آزاد شــدن در اختیار دامداران 

این دو روستا قرار گرفت.
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گزارش 

زنده روحیان

اگرچه مشــاهدات میدانی خراســان رضوی 
در روزهــای اخیــر از کمبــود شــکر تنظیــم 
بــازار  و  عرضــه ایــن کاال در عمده فروشــی و 
خــرده فروشــی های ســطح شــهر  بــا قیمت 
هــای آزاد عجیــب و غریــب حکایــت دارداما 
مســئوالن دولتی  کمبود شــکر تنظیــم بازار 
و افزایــش قیمــت آن بــه هفت تا هشــت هزار 
تومان را تکذیب می کنند. به گزارش خراسان 
رضوی، برای خرید شکر به چند محله مشهد 
که عرضــه مــواد غذایــی و خواربار نیــز در آن 
بیش از ســایر مناطق انجام می شــود و عمده 
فروشــی های بیشــتری در آن حضــور دارند 
ســر زدیم.در میدان توحید و چهارراه میدان 
بار، شکر تنظیم بازار  به ازای هر نفر فقط یک 
کیلوگرم فروخته می شد و به جز آن و با حجم 
بیشتر وجود نداشت.در چهارراه عشرت آباد، 
خیابــان شــیرازی و خیابان شــهید هاشــمی 
نژاد در اکثر مغازه های خواربار فروشی شکر 
دولتی وجود نداشــت یا به صــورت محدود به 
فروش می رســید. در دو فروشگاه زنجیره ای 
که شــعبه های زیادی در شــهر مشــهد دارند 
نیز بــه همیــن ترتیب شــکر موجود نبــود و در 
یــک هایپرمارکــت در خیابان هاشــمی نژاد 
قیمت شکر به هفت هزار تومان می رسید؛ این 
درحالی بود که در این خیابان عمده فروشان 
بزرگ و شناخته شــده ای در مشهد نیز  شکر 
نداشتند.در خیابان طبرسی، شکر به میزان 
محدود و با قیمت کیلویی هشــت هزار تومان 
به فروش می رســید و قیمت شــکر در خیابان 
فلســطین نیز کیلویــی 5500 تومــان و فقط 

برای فروش یک کیلوگرم موجود بود.

توزیع شکر تنظیم بازار 	 
علی غفــوری مقــدم، معــاون امــور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی 
در این خصوص گفت: در یک ماه اخیر تغییراتی 
در شکل توزیع شــکر از سوی ستاد تنظیم بازار 
کشور صورت گرفته و استان ها باید شکر مورد 
نیاز خود را به شرکت بازرگانی دولتی اعالم و از 
آن طریق شکر را از واحد های داخل و خارج از 
استان تامین کنند . این درحالی است که پیش 
از این توزیع شکر مستقیم از سوی استان ها از 
واردکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی کشور 
گرفته شــده و بین اصناف ، واحدهای تولیدی 
و مصارف خانوار توزیع می شــد.وی افزود: در 
یک مــاه اخیــر چندین نوبــت معرفــی واحدها 
بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی وجود داشــته و 
محدودیت در صــدور معرفی نامه نداشــته ایم 
و شــرکت بازرگانی دولتــی نیز بخشــی از نیاز 
استان را از داخل و بخشــی را از استان سمنان 
رفع می کرده است. هم اکنون نیز آمادگی داریم 
به متقاضیان هر مقدار که مورد نیاز آن هاست 
شکر اختصاص بدهیم و این که گفته می شود 
مشکل تامین شکر وجود دارد یا در بازار شکر به 

اندازه کافی نیست اطالع ندارم و بعید می دانم 
که به این صورت کمبودی وجود داشــته باشد 
و به ما گزارشی نرســیده است.غفوری مقدم با 
اشــاره به تغییرات قیمتی شــکر نیز گفت: یک 
نوع از قیمت گذاری مربــوط به هیئت مذهبی 
بوده که در ابتدای محرم در اختیــار آن ها قرار 
گرفته و برای دهه آخر صفر نیز پیش بینی نیاز 
ایــن هیئت ها شــده اســت و با قیمــت 3450 
تومان بــرای  آن هــا توزیع می شــود.وی ادامه 
داد: برای اصنــاف نبات و آب نبــات و قنادان و 
همچنین فروشــگاه های زنجیره ای نیز شــکر 
با قیمت کیلویی 4050 تومــان در نظر گرفته 
شده است که البته قیمت آن در گذشته 3400 
تومان بــوده که با قیمــت گذاری جدید ســتاد 
تنظیم بازار کشــور افزایش یافته امــا در صدور 
حواله با قیمت جدید هیچ مشکلی وجود ندارد 
و از همین جا اعالم می کنیم که تمام اصناف و 
فروشگاه ها می توانند از این حواله ها دریافت 
کنند .معاون صمت استان تاکید می کند: البته 
با توجه به اعالم نیاز اصناف و بررسی آن توسط 
شــرکت بازرگانی دولتــی در تهران ایــن روند 
کمی طوالنی تر شــده  اما در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این شکل توزیع 
و بــدون محدودیت موجب ســودجویی برخی 
افراد نبوده است؟ گفت: متاسفانه این موضوع 
در بازار مشاهده شــده و برخی سودجویان که 
از ایــن موضوع سوءاســتفاده کرده اند توســط 
معاونت بازرسی و نظارت ما شناسایی شده اند 
و برای آن ها پرونده هایی تشکیل شده است اما 
اطالع دقیقی از تعداد و نوع تخلف آن ها ندارم 
و چیزی که مشخص است این بوده که مواردی 
از تخلف در این حوزه در روزهای اخیر مشاهده 
شده که البته به شدت با آن برخورد شده است.

گران فروشی در بازار شکر 	 
امیر دلــداری، مدیر بازرســی و نظارت اصناف 
استان گفت: قیمت شکر در بازار افزایش یافته 
و هم اکنون قیمت مصرف کننده آن به صورت 
فلــه ای کیلویــی 4700 تومــان و برای شــکر 
بسته بندی 900 گرمی 5400 و یک کیلویی 
5900 تومان اســت و غیر از ایــن قیمت ها که 
توسط ســازمان تنظیم بازار کشــور اعالم شده 
هرگونه قیمتی تخلف محســوب می شــود و در 
روزهای گذشــته نیز تیم های بازرسی اصناف 
با مراجعه به بازار این موضوع را رصد کردند که 
متاســفانه چندین فقره گران فروشی از قیمت 
پنج هزار تومان تــا پنج هــزار و 500 تومان نیز 
مشاهده شده که برای آنان تشکیل پرونده داده 
ایم اما قیمت های هفت و هشت هزار تومانی به 
هیچ عنوان مشــاهده نشــده و بعید است که با 
این قیمت ها در بازار، شــکر موجود باشد.وی 
افزود: درخصوص تصمیم جدید ســتاد تنظیم 
بازار برای توزیع شــکر نیز اطالع دقیقی ندارم 
اما تا آن جایی که از اصناف اطالع داریم شــکر 
مــورد نیاز آن هــا تامین شــده و مشــکلی برای 

تامین نیاز ندارند. 

تکذیب کمبود وافزایش قیمت شکردربازارمشهد توسط مسئوالن 

خبر

شهرستان ها

آغازعملیات اجرایی فاز ۲ فرودگاه 
شهید مدرس مه والت 

پوریوسف-بعد از چهار سال توقف ،عملیات اجرایی 

فاز 2 فرودگاه شــهید مدرس شهرســتان مه والت 
بــا حضــور  مهنــدس »صفایــی« معاونــت عملیات  
فرودگاهی کشــور، »اســفندیاری« راهبــر معاونت 
عملیــات فرودگاهــی و »زحمت کشــان« مدیر کل 
عمران و توســعه فرودگاهی  شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایــران،  نماینده مــردم در مجلس و 
فرمانداران شهرستان های مجاور مه والت  و جمعی 
از مســئوالن محلــی در محــل فــرودگاه در دســت 
احداث شهید مدرس در بخش شادمهر مه والت آغاز 
شد.مسعود رنجبر افزود: جانمایی فاز یک و عوامل 
پروازی طراحی سایت ترمینال انجام شده است وبه 
علت کمبود اعتبار و مســئله واگذاری زمین توسط 
امور اراضی به اداره کل فرودگاه ها عملیات اجرایی 
از سال 94 متوقف شده بود که با پیگیری های دکتر 
باســتانی نماینده مجلس  عملیات اجرایی فاز 2 از 
امروز )روز گذشته( آغاز شد. نماینده عالی دولت در 
مه والت خاطرنشان کرد: شهرستان های برخوردار 
از  این فــرودگاه، مــه والت و زاوه ،تربــت حیدریه ، 
کاشــمر ،خلیل آباد ،بردســکن ،خواف و رشتخوار 
هستند که عالوه بر این احداث این فرودگاه تاثیر به 
سزایی در توسعه منطقه ای خواهد داشت .نماینده 
مردم شهرستان های تربت حیدریه ،مه والت و زاوه 
گفت: ان شــاءا... عملیات فاز 2 آغاز می شــود و ما 
در قبال آن تعهد کرده ایم که زمینی به نام شــرکت 
فرودگاه های کشور منتقل شــود و در بودجه سال 
99 از سرفصل ملی و استانی اعتبارات قابل توجهی 
برای این فــرودگاه در نظر گرفته شــود . براســاس 
توافق های انجام شده با مسئوالن امیدواریم بتوانیم 
اعتبار خوبی بــرای پروژه بگیریــم و زمین هم به نام 

شرکت فرودگاه های کشور منتقل شود.

۱۰۰ میلیارد ریال به تکمیل فرودگاه گناباد 	 
اختصاص یافت 

 معاون عملیاتی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
کشــور گفت: 100 میلیارد ریال طی امسال برای 
تکمیل فرودگاه گناباد اختصاص یافت.»مصطفی 
صفایی«  در حاشــیه بازدیــد از روند اجــرای پروژه 
فــرودگاه گناباد طی گفــت و گو بــا خبرنــگاران با 
انتقاد از کوتاهی پیمانکار در روند اجرای این پروژه 
بیان کرد: این طرح که از چند ســال قبل در دست 
اجراســت، پیشــرفت مطلوبی نداشــته است ولی 
شــرکت فرودگاه های کشــور از هیچ تالشی برای 
بهره برداری آن تا پایان امســال کوتاهی نمی کند.
وی افــزود: احــداث باند فــرودگاه گناباد بــه اتمام 
رســیده و محوطه ســازی و احداث بناهای جانبی 
آن در دست اجراست که بعد از تکمیل آن ها اعتبار 

مورد نیاز برای تجهیزات آن تامین خواهد شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب  استان  : 

تنها 3۰ درصد مشترکین استان به شبکه فاضالب متصل هستند 
شــجاعی مهر- معاون بهره برداری شرکت آب 

و فاضالب خراســان رضوی گفــت: تنها 30 
درصد مشــترکین آب و فاضالب استان تحت 
پوشــش شــبکه فاضالب هســتند که در بین 
شهرســتان ها بیشــترین شــبکه در نیشابور، 
ســبزوار، تربت حیدریه و گلبهار ایجاد شــده 
است.جهان طلب در حاشیه برگزاری مرحله 
نهایی نخستین دوره مســابقات مهارت های 
فنی و تخصصی شــرکت های آبفای اســتان 
در اردوگاه شــهید رجایــی باغــرود نیشــابور 
افزود: فاضالب امروزه مســئله مهمی است و 
ســرمایه گذاری در این بخش سنگین است و 

اعتبارات دولتی پاســخ گو نیست بنابراین به 
دنبال جذب سرمایه گذار هستیم. وی ادامه 
داد: در همیــن خصوص تصفیــه خانه گلبهار 
اجرا و مشکالت سرمایه گذار در تربت حیدریه 
حل شده است. این تصفیه خانه کار خود را به 
زودی شــروع خواهد کرد و در نیشابور نیز در 
مرحله بررســی فنی و عقد قرارداد با سرمایه 
گــذار هســتیم.وی افزود: 30 شــهر اســتان 
در مرحلــه تنــش آبــی هســتند کــه در برخی 
شهرها در نقطه ســر به سر هســتیم و گرمای 
هوای امسال باعث شــد 5 درصد مصرف آب 

مشترکین افزایش یابد.

رئیس آموزش و پرورش صالح آباد: 

ساختمان دهیاری ها جایگزین مدارس کانکسی صالح آباد می شود 
 بهره مند / ســاختمان دهیاری هــا جایگزین 

مدارس کانکسی صالح آباد می شود و دانش 
آمــوزان نبایــد در فضــای کانکــس تحصیل 
کننــد. رئیس آمــوزش و پرورش صالــح آباد 
گفت: طبق دستور فرماندار و رئیس شورای 
آموزش و پــرورش صالح آبــاد و مصوبه اخیر 
جلسه شورای آموزش و پرورش باید  ترتیبی 
اتخاذ شود که دانش آموزان به جای کانکس 
در ســاختمان دهیاری ها یا خانه های عالم 
روستا تحصیل کنند . » اســدی « افزود: 18 
مدرســه یا فضای آموزشــی در صالح آباد به 
صورت کانکســی اســت که با تاکیــد و توجه 

فرماندار جدید شهرســتان و مصوبه شورای 
آموزش و پرورش در ســال تحصیلی جاری، 
ســاختمان دهیــاری هــا و خانه هــای عالم 
جایگزین مدارس کانکســی می شوند. وی 
اظهار کرد: توجه و حمایــت فرماندار صالح 
آباد از آموزش و پرورش منجر به رشد و تعالی 
دانــش آمــوزان ایــن شهرســتان می شــود. 
اســدی افزود: با حمایت اداره کل نوســازی 
و تجهیز مدارس خراســان رضــوی و خیران 
مدرسه ســاز تا دو ســال آینده در روستاهای 
دارای مدارس کانکســی، مدرســه ســاخته 
خواهد شد و این مدارس برچیده می شوند. 

توزیع 44۰ بسته لوازم تحریر و 
مواد غذایی بین نیازمندان 

خیــران  همــکاری  و  مشــارکت   اصغری-بــا 

و نهادهــای خیریــه 440 بســته لــوازم تحریــر، 
مواد غذایــی و چهار ســری کمــک جهیزیه بین 
نیازمندان و نوعروســان شــهر فرهادگرد توزیع 
شــد. شــهردار فرهادگرد گفــت: در مراســمی 
تعداد 440 بســته لوازم تحریر و اقالم اساســی 
و چهار ســری کمک جهیزیه به نوعروسان اهدا 
شد. »حمید کهنسال« از مســاعدت و همکاری 
نماینــده فریمــان و خیــران و موسســات خیریه  

قدردانی کرد. 



 از میان خبرها

فوتبال

گل محمدی:کناره گیری ام را 
تکذیب می کنم

خراســان خــودرو  شــهر  فوتبــال  تیــم   ســرمربی 
 کناره گیری اش را  از این تیــم تکذیب کرد.یحیی گل 
محمدی در خصوص شایعه کناره گیری اش از تیم شهر 
خودرو گفت: این خبر صحت ندارد و به دلیل لغو بازی ما 
با تیم گل گهر ، چند روزی به بازیکنان استراحت دادیم 
و خودم نیز در تهران هستم. وی ادامه داد: ان شاءا... از 
روز جمعه تمرینات تیم را در مشهد از سر خواهیم گرفت 
و خودم نیز شخصا در تمرینات حضور خواهم داشت تا 

برای ادامه رقابت های لیگ برتر خود را آماده کنیم.
در خور ذکر اســت که پس از پیروزی تیم شــهر خودرو 
مقابــل ذوب آهــن در هفتــه هفتــم لیگ برتــر، یحیی 
گل محمدی سرمربی شهر خودرو، تمرینات این تیم را                                                                                        
تعطیل کرد تا بازیکنان بتوانند چند روز استراحت کنند، 
اما دیروز خبر ناراحتی گل محمدی و احتمال بازنگشتن 
وی به مشهد باعث شد تا شایعات زیادی در این باره به 
راه بیفتد.                                                                                                                                                            در حالی که مســئوالن باشگاه شهر خودرو 
مدعی هســتند اختالف نظــری با ســرمربی تیم خود 
ندارند، اما اختالف نظرهایی بین گل محمدی و فرهاد 
حمیداوی مالک این باشگاه به وجود آمد و قرار بود دیروز 
جلسه ویژه ای بین این دو نفر برگزار شود تا کدورت های 
موجود از بین برود.                                                                                                                                                                                                                                                       در صورتی که کدورت های ایجاد 
شــده بین دو طرف رفع شــود، گل محمدی باز هم در 
مشــهد تمرینات تیم شــهر خودرو   را                                                                                        زیر نظــر خواهد 
گرفت.همچنین پیش از این به بازیکنان شهر خودرو 
اعالم شده بود تمرینات این تیم از روز پنج شنبه )امروز( 
در مشهد آغاز خواهد شــد، اما شروع تمرینات یک روز 
به تاخیر افتــاد و قرار اســت دور جدید تمرینات شــهر 
خودرو از روز جمعه در مشهد آغاز شود. 
در پی همین مســئله دیروز در رسانه 
ها خداحافظــی یحیی گل محمدی 
مطــرح شــد و ایــن که یحیــی به 
مشــکوکی  صــورت 
بــا اعضــای تیمش 
خداحافظــی کــرد.
درحالــی  اتفــاق  ایــن 
رخ داد کــه خــود اعضــای تیــم و 
باشگاه شهرخودرو شوکه شده 
بودند و باورشــان نمی شــد که 
گل محمــدی چنیــن کاری را 
انجام بدهد. این که بدون دلیل 
واضحــی ایــن اتفــاق رخ داده 
هم بیشتر مشهدی ها را شوکه 

کرده است.

 اخبار

ورزش

  نام گذاری یک بوستان  به نام 
ورزشکار دوومیدانی

به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره اسوه فداکاری و 
قهرمانی، »ریحانه بهشتی« ورزشکار دوومیدانی،  یکی 
از بوستان های شهر به نام وی نام گذاری خواهد شد. 
مرحومه »ریحانه بهشتی«، معلم تربیت بدنی و ورزشکار 
رشته دوومیدانی بود که 26 مهرماه سال 1394 دچار 
مرگ مغزی شــد و پس از آن اعضای بدن وی به هشت 
نفر دیگر اهدا شد.به مناسبت هفته تربیت بدنی رئیس 
کمیسیون اجتماعی شورای شهر به همراهی جمعی 
از مدیران شهرداری، با مادر زنده یاد »ریحانه بهشتی« 
دیدار و گفت و گو کرد.احســان اصولی در این دیدار با 
 گرامیداشــت یاد و خاطره این ورزشــکار اسوه، گفت:
 به حق که نام و عنوان »ریحانه بهشتی« زیبنده و شایسته 
او بوده است و  یکی از سرمایه های ارزشمند حوزه تربیت 
بدنی شــهر را از دســت دادیم. وی افزود: یاد و خاطره 
چنین چهره های ارزشمند و تاثیرگذاری باید پیوسته 
در اذهان عمومی جاویدان باشد. لذا حتما بوستانی را 

به نام »ریحانه بهشتی« نام گذاری خواهیم کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس:

 ورزش استان 
رشد خوبی داشته است

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: خوشبختانه ورزش خراسان رضوی در یک سال 
گذشته رشد خوبی داشته است. رضا شیران خراسانی 
در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی 
افزود:  در مدت یک سال گذشته در حوزه ورزش چه در 
بحث زیر ساخت های ورزشی و چه در بحث مدال آوری 
ورزشکاران، از رشد قابل توجهی برخوردار بودیم. وی 
اظهار کرد: مدال آوری ورزشکاران خراسان رضوی در 
مسابقات کشوری و جهانی در دو بخش آقایان و بانوان، 
وضعیت خوبی دارد و باعث خوشحالی است. شیران 
خراســانی ادامه داد: امیدوارم با تکمیل زیر ســاخت 
های ورزشی در استان به ویژه در مناطق محروم، بتوانیم 
جایگاه بهتری را در ورزش قهرمانی و همگانی به دست 
آوریم.وی درباره ورزش روســتایی نیز بیان کرد: سال 
گذشته مسابقات روستایی در رشته هایی مانند فوتبال 
و والیبال برگزار شد که عالوه بر افزایش انگیزه جوانان 
به ورزش در روستاها، باعث کشف استعدادهای بسیار 
خوبی در این حوزه شــد.وی اضافه کرد: امیدوارم این 
روند ادامه یابد و ورزشکاران نخبه از تمام نقاط استان 
شناسایی شــوند و به تیم های اســتانی و ملی راه پیدا 

کنند.

 خبر

والیبال

قرعه کشی لیگ برتر والیبال با حضور 12تیم 

حضور پیام در مسابقات قطعی شد
لیگ برتــر والیبال با حضــور 12 تیــم و در غیاب خاتم 
اردکان قرعه کشــی شــد.بعد از مدت ها کش و قوس 
دیروز مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال با تاخیر بیش 
از یک ساعته و با حضور نمایندگان تیم های لیگ برتری 
برگزار شد. درابتدای این مراســم از 12 تیم حاضر در 
لیگ درباره تاریخ شروع مسابقات با محوریت اردوهای 
تیم ملی والیبال نظرخواهی  و در نهایت تاریخ هشتم 
آبان ماه برای شروع لیگ تصویب شد؛ اگرچه چند تیم 
خواستار تعویق چند روزه لیگ بودند. 8 تیم برتر لیگ 
برتر پس از برگزاری مرحلــه گروهی درمرحله حذفی  
شرکت می کنند و مسابقات در نهایت  در انتهای سال 
98 به پایان می رسد. نکته مهم حضور 12 تیم در قرعه 
کشی بود. با این که سه شنبه گذشته سایت فدراسیون 
از 8 تیم برای حضور در قرعه کشی نام برده بود، دیروز 
12 تیم در قرعه کشی شــرکت داده شدند . نیم فصل 
لیگ برتر والیبال مصادف با شــروع تمرینات تیم ملی 
برای شــرکت در مســابقات انتخابی المپیک 2020 
ژاپــن خواهد بود. تیــم والیبــال پیام خراســان نیز که 
حضورش با اما و اگرها رو بــه رو بود،باالخره نامش در 

قرعه کشی لحاظ شد.
برنامــه هفتــه اول لیــگ برتر کــه 8 آبــان مــاه برگزار 

می شود، به شرح زیر است:
شهرداری ورامین-پیام خراسان

سایپا-راه یاب ملل مریوان
شهروند اراک- پیکان

شهرداری گنبد-شهرداری ارومیه
فوالدسپاهان-فوالد سیرجان ایرانیان

کاله مازندران-شهداب یزد

 گردونه

فوتسال - اسکیت

بازیکن فرش آرا به شهروند پیوست
تیم فوتسال شــهروند ســاری برای تقویت تیم خود در 
ادامه رقابت های لیگ برتر در نیــم فصل دوم، بازیکن 
تیم فوتسال فرش آرای مشهد را به خدمت گرفت. تیم 
فوتسال شهروند ساری برای حضور پر قدرت خود در 
ادامه رقابت های لیگ برتر در نیم فصل دوم، ســروش 
احمد نیــا بازیکن تیم فوتســال فــرش آرای مشــهد را 
جذب کرد. احمدنیا که سابقه هفت سال حضور در تیم 
مشهدی را در کارنامه خود دارد، تصمیم گرفت از جمع 
فرش آرایی ها جدا شود و قرار است بقیه بازی ها خود را 

در نیم فصل دوم برای تیم شهروند ساری ادامه دهد.

اعزام تیم اسکیت به مسابقات 
کشوری

رئیس هیئت اسکیت خراســان رضوی گفت: دو تیم 
از خراسان رضوی به مسابقات اسکیت آلپاین کشور 
اعزام شــدند.محمد عجم افزود: مســابقات اسکیت 
آلپاین در دو بخش آقایان و بانــوان، طی روزهای 5 و 
6 آبان ماه در یاسوج برگزار می شود. وی اظهار کرد: 
در این دوره از مســابقات تیم خراســان رضوی در دو 
بخــش دختران و پســران حضــور خواهــد یافت.وی 
همچنین بیان کرد: کالس هــای داوری و مربیگری 
درجه 3 استان نیز در رشته اســکیت آلپاین به زودی 
برپا می شود.عجم درباره مسابقات فری استایل کشور 
نیز گفت: مسابقات فری اســتایل آزاد کشور نیز 16 
آبان ماه در اصفهان برگزار می شــود که تیم دختران 
و پســران خراســان رضــوی در 10 رده ســنی در این 

مسابقات شرکت می کنند.

ورزش
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ملی پوش دو و میدانی خراسانی در دوی 100 متر بازی های نظامیان جهان که در 
چین در حال برگزاری است، موفق به کســب مدال طال شد. حسن تفتیان پس از 
کسب مدال طالی این مسابقات گفت: توانستم مدال طال را در رشته 100 متر که 
یکی از مهم ترین رشته های دو و میدانی است، کسب کنم و مهم تر از همه، این مدال 
به اسم ایران ثبت شد. وی افزود: رقیبان ســختی در این بازی ها داشتم. سه نفر از 
کسانی که در این مسابقات شرکت کرده بودند، رکورد زیر 10 ثانیه داشتند. شرایط 
مسابقه برخالف چند روز قبل که تمرین کردیم، مقداری نامساعد بود. روز مسابقه 
هم بارندگی و هم سردی هوا کار را برای همه سخت کرده بود وهمین موضوع سبب 
شد که بیشتر دونده ها رکوردهای خوبی ثبت نکنند. ملی پوش دو و میدانی ایران 
ادامه داد: خدا را شکر توانستم با رکورد 10 ثانیه و 24 صدم ثانیه مدال طال را کسب 

کنم. رقیبان دیگرم که در این رقابت ها جایگاه دوم وسوم را از آن خود کردند، 
از فرانسه و بزریل بودند. ازکشورهای بحرین و کره نیز دو و میدانی کاران 

خوبی حضور داشتند. تفتیان یادآور شد: مهم ترین مسابقه پیش روی 
من بازی های المپیک 2020 توکیو است و کمتر از 10 ماه زمان دارم 
تا برای این مسابقات آماده شــوم و امیدوارم برنامه ها خوب پیش برود. 

ســرهنگ مرتضی صالحی  مربی تیم دو و میدانی نیروهای مسلح نیز دراین 
باره گفت: تفتیان دونده 100 متر ایران خیلی خوب در مسابقات درخشید و 
توانست در مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی راه یابد و با موفقیت به مرحله 
نهایی برسد. وی در این مرحله با رکورد 10 ثانیه و 24 صدم ثانیه مقام اول این 

ماده را در بازی های نظامیان جهان از آن خود کرد.

سوژه  و خبرها

مصدومیت جاوید در مقدماتی جام ملت های آسیاطالی تفتیان در ۱۰۰ متر نظامیان جهان
ملــی پــوش مشــهدی فوتســال ایــران پیش از شــروع 
مســابقات مرحله مقدماتی فوتســال جام ملت های 
آسیا  گفت: شرایط بدنی و به طور کلی آمادگی من و 
دیگر بازیکنان مطلوب است، چراکه از دل لیگ به 
مسابقات آمده ایم. طبق نظر سرمربی با تلفیقی 
از بازیکنان جوان و باتجربــه در ارومیه حاضر 
شدیم و به غیر از ســه بازیکن باتجربه، بقیه 
بازیکنان جــوان هســتند. مهــدی جاوید 
افــزود: اواخر ســال هــم مســابقات مرحله 
نهایــی قهرمانی آســیا را در پیش داریم کــه این موضوع 

باعث شــده اســت رقابت و تــالش بین بازیکنــان بــرای اثبات 
جایگاهشان در جمع 14 بازیکن اعزامی، بسیار زیاد باشد. به هر 
حال در چند سال اخیر درهای تیم ملی به روی بازیکنان شایسته 
باز بوده و االن فرصت بســیار مناســبی برای بازیکنان اســت تا 
توانایی هایشان را نشان بدهند. به نظرم تلفیق بازیکنان جوان و 
باتجربه، کمک بسیار زیادی به تیم می کند. ملی پوش ارزشمند 
فوتسال ایران درباره میزان آمادگی خودش گفت: شرایط خوبی 
دارم. البته مصدومیت جزئی از ناحیه انگشت پا دارم و به همین 
دلیل عالوه بر تمرین در کنار تیم، به فیزیوتراپی هم می پردازم. 

امیدوارم با رسیدن به شرایط ایده آل بتوانم به تیم کمک کنم.

مهتــا قــره داشــی - مســابقات لیــگ برتر 
هندبال بانوان کشــور از فردا آغاز می شــود و 
هشت  تیم ارشیا شــید طرقبه شاندیز، اشتاد 
ســازه خراســان، کازرون، هیئــت هندبــال 
کیش، فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب 
آهن اصفهان، گچســاران و تأسیسات تهران 
تیم هــای حاضــر در ایــن رقابت ها هســتند. 
خراســان رضوی در کنار اصفهان بیشــترین 
نماینده را در لیــگ برتــر دارد و در هفته اول 
نیز اشتاد ســازه با ذوب آهن در مشهد رقابت 
می کنــد و ارشــیا شــید در اصفهــان مهمــان 
ســپاهان اســت. دو نماینده خراسان رضوی 
از مشــهد هســتند، ولی شــرایط متفاوتی بر 
اردوی ایــن دو تیم حاکم اســت؛ در یک ســو 
تیم اشتاد سازه خراسان قرار گرفته است که 
سال گذشته به سختی توانست در لیگ برتر 
بماند، ولی امسال با شرایطی کامال متفاوت 
پا به میدان گذاشته و با جذب بازیکنان بسیار 
خوبــی همچون راضیــه جانبــاز، هانیه لک و 
الناز قاســمی اصلــی ترین مدعــی قهرمانی 
اســت. نکته جالــب توجه این اســت کــه این 
تیم دومــاه اســت بازیکنــان خــود را جذب و 
تمریناتش را آغــاز کرده و پــس از آن اقدام به 
عقد قرار داد با شــافعیان به عنوان ســرمربی 
تیــم کــرده اســت. وی از مربیــان قدیمــی 
اســت که ســالیان زیاد در تیم ملی بــه عنوان 
دســتیار حضور داشــته است و ســال گذشته 
نیز با تیم الرستان قهرمان لیگ برتر هندبال 

شــد.  شــافعیان با وجود جذب هفت بازیکن 
ملی پوش، معتقد است که بازیکنان تیم ملی 

در تیم های مختلف پخش شده اند.
در ســوی دیگر تیم ارشــیا شــید قــرار گرفته 
که زمیــن تا آســمان با اشــتاد ســازه متفاوت 
اســت. آن ها تیمــی کامــال بومی و جــوان را 
راهی مســابقات کرده انــد و در واقع نمادی 
از تیم اشتادســازه  ســال گذشــته هســتند و 
مشکالت مشــابه این تیم در فصل گذشته را 
دارند. از نداشــتن زمان الزم بــرای تمرین تا 
بی توجهی مســئوالن ،  مواردی است که می 
توان به آن اشــاره کرد. با این کــه دو نماینده 
در لیگ برتر هندبال بانوان داریم، اما برخی 
از مسئوالن فقط در تمرینات تیم اشتاد سازه 
حضور یافتند و هیچ توجهی به تیم ارشیا شید 
نداشــتند. با این تفاصیل بایــد منتظر دو تیم 
متفاوت در مشهد باشیم. هرچند که بازیکنان 
مشــهدی ســال گذشــته نشــان دادند بدون 
تمرین هم ظرفیت باالیی دارند، اما باید دید 
در این فصل با وجود حامــی مالی می توانند 
شــگفتی فصل قبل را رقم بزنند یا خیر. برای 
اطالع بیشــتر از شــرایط دو تیم پیش از بازی 
فردا، با ســرمربی دو تیم گفت وگو کردیم که 

در ادامه می خوانید.

نداشته های یک تیم	 
ســرمربی تیم هندبال  »ارشیا شــید« طرقبه  
شــاندیز درباره وضعیــت این تیــم می گوید: 

تیم ما کامــال بومی اســت، هیــچ بازیکن غیر 
بومی نداریم و بیشــتر اعضای تیم متشکل از 
جوانــان هســتند.ما تمرینات خــود را حدود 
یک ماه اســت که آغــاز کردیــم و در هفته اول 
لیــگ برتــر روز جمعه ســوم آبان مــاه مهمان 
فوالد مبارکه سپاهان هســتیم. »نوری«، تیم 
اشتاد سازه خراسان را قدرتمندترین تیم این 
فصل از رقابت هــا می دانــد و ادامه می دهد: 
به نظرم  اشتادســازه خراسان با حضور هفت 
ملی پــوش در ترکیبــش قوی تریــن تیم لیگ 
برتر است. دیگر ملی پوشان نیز در بقیه تیم ها 
پخش شــده اند. امســال به طور کلی ســطح 
لیگ برتر باالســت. چرا که تیم های تازه وارد 
نیز از بازیکنان با تجربه بهره مند می شوند ودو 
تیمی که به دســته پایین ســقوط کردند یا در 
لیگ تیم ندارند، بازیکنانشان در لیگ حضور 
دارند. او هدف تیمش را حضور در جمع پنج 
تیم اول جدول بیان می کند و می افزاید: من 
سال گذشته در کنار تیم بودم. درست زمانی 
کــه در اوج بودیم وباید پیشــرفت می کردیم، 
سالن تمرین را از ما گرفتند و ما بدون تمرین 
در مســابقات حضور می یافتیم بــا وجود این 
توانستیم سهمیه لیگ برتر را حفظ کنیم و این 
کار بزرگی است. سرمربی تیم  »ارشیا شید« 
طرقبه شاندیز خاطرنشــان می کند: امسال 
نیز ما دچار چنین مشــکلی هســتیم و فراهم 
کردن سالن برای ما معضلی شده است. خدا 
را شــاکریم که امســال حداقل حامــی مالی 

هست که هزینه سالن ها را پرداخت کند. اما 
با وجود پرداخت هزینه، زمان تمرین در سالن 

اصال خوب نیست.

هدف روی سکو	 
ســرمربی تیــم »اشــتاد ســازه« خراســان نیز 
درباره آخرین وضعیت این تیم  می گوید: سال 
گذشته این تیم در جایگاه هفتم قرار گرفت. 
ولی امســال مســئوالن تیم تصمیــم گرفتند 
تیمی را راهی مسابقات کنند که بتواند روی 

سکو قرار گیرد.
»نشمین شافعیان« ادامه می دهد: تمرینات 
تیم دوماه اســت که آغاز شــده و مــن دو هفته 
اســت به تیم اضافه شــدم. خدارا شــکر برای 
زمــان تمریــن مشــکلی نداشــتیم و در دو 
نوبت صبح و بعــداز ظهر به صــورت مرتب در 
سالن شهید بهشــتی تمریناتمان را پیگیری 
می کنیم. وی خاطرنشان می کند: در اولین 
هفته باید بــه مصاف تیــم ذوب آهن اصفهان 
برویم. باتوجه به این که این تیم از نظر ترکیب 
زیاد تغییر نداشته است، شناخت خوبی از این 
تیم داریم. ولی امســال ســطح لیگ باال رفته 
اســت و هیچ تیمی را دســت کم نمی گیریم و 
برای تمــام تیم ها ارزش قائلیــم و همه تیم ها 
می توانند رقیب اصلی ما باشــند. ســرمربی 
تیم اشتاد سازه خراسان می گوید: امیدوارم 
بتوانیم شاهد لیگی پویا باشیم و از این طریق 

تیم ملی آماده تری داشته باشیم.

هندبالیست های 

خراسان رضوی با 2 نماینده در لیگ برتر هندبال بانوان حضور می یابد

 دارا  و  ندار 

تیم ملــی کانوپولــوی بانوان ایــران بــرای تکرار 
قهرمانی آسیا به همراه یک ملی پوش مشهدی 
عازم شانگهای چین شد.  از 9 روز پیش اردوی تیم 
ملی کانوپولوی بانوان، برای حضور در مسابقات 
کاپ آســیایی چین در دریاچه آزادی تهران آغاز 
شــد تا ورزشــکاران بتوانند بــه باالترین ســطح 

آمادگی خود برسند.
رقابت های آســیایی از 2 تــا 5 آبان مــاه در چین 
برگزار می شــود و تیم های ملی ایــران در بخش 
بانوان و آقایان برای حضور در این مسابقات اعزام 
شــده اند.مهال عاطفــه دار، ملی پــوش باتجربه 
مشــهدی، به همراه پنج ورزشــکار دیگــر در این 
اردو حضــور داشــت که همگــی زیرنظــر دالرام 
راثی مرزآبادی تمرین کردند و تیم ایران با همین 

ترکیب شش نفره، راهی مسابقات آسیایی شد.
این ورزشکار مشهدی درباره وضعیت تمرینات 
و اردوها گفت: چهارمیــن دوره تمرین های تیم 
ملــی کانوپولــو در دریاچــه آزادی از 21 مهرماه 
شروع شد و تا 30 مهرماه ادامه داشت. ملی پوش 
مشــهدی کانوپولو ادامه داد: رقابت ها از سطح 
باالیی برخوردار است و تیم ها برای کسب سکو 
و ســهمیه به میــدان می آینــد. در بیــن تیم های 
شــرکت کننده، ســنگاپور و چین تایپــه رقیبان 
اصلی تیم ملی ایران هستند. نسبت به بازی های 
آسیایی جاکارتا، تیم های بیشتری در کاپ آسیا 

شرکت می کنند و شرایط سخت تر است.
وی تصریح کــرد: اردو های تمرینــی در ماه های 
گذشــته برگزار شــد و آخرین مرحلــه در تیرماه 

بود کــه بعــد از آن مدتی وقفــه افتاد؛ امــا تمامی 
ملی پوشان براساس برنامه تمرینی مربی تیم ملی 
در شهر های خود تمرینات را دنبال می کردند. در 
اردوی پایانی نیز حدود 10 روز زمان داشــتیم تا 
به شرایط خوب مسابقه برسیم. وی خاطر نشان 
کرد: خدا را شکر وضعیت تیم ملی مطلوب است؛ 
اما فرصت کمی برای تمرین و هماهنگی تیمی 
داشتیم. به امید خدا برای تکرار قهرمانی راهی 
مســابقات می شــویم. تقریبا ترکیب تیــم تغییر 
نکرده است و فقط 2 بازیکن جدید در ترکیب 6 

نفره ما قرار گرفته اند.

ارتقای کیفیت قایق ها	 
 این ملی پوش مشهدی کانوپولو درباره تجهیزاتی 
که در اختیار ورزشــکاران قرار گرفته اســت نیز 
گفت: قایق ها از کیفیت بسیار خوبی برخوردار 
اســت و همان قایق هایی اســت که در مسابقات 
جاکارتا استفاده کردیم؛ اما در تمرینات انفرادی 
که در شــهر های خودمان برگزار شــد، از همان 
قایق های قدیمی اســتفاده می شــد. عاطفه دار 
با اشــاره بــه کارنامه تیــم ملی بانــوان ایــران در 
رقابت های آسیایی تصریح کرد: تیم بانوان یکی 
از پرافتخارترین تیم های آسیاست؛ به  طوری که 
شش دوره قهرمانی آسیا در کارنامه اش  ثبت شده 
است و دو نایب قهرمانی نیز به دســت آورده ایم. 
سال گذشته نیز مدال طالی بازی های آسیایی 
جاکارتا را که برای اولین بار برگزار می شد، کسب 
کردیم. وی همچنین با بیان این که رشته کانوپولو 

شانس زیادی برای ورود به المپیک دارد، افزود: 
احتماال چهار سال دیگر در المپیک 2024 این 
رشته وارد المپیک می شود و در این صورت ایران 
شانس بســیار خوبی برای حضور در این میدان 

بزرگ دارد.

امیدوار به تکرار قهرمانی آسیا	 
 عاطفــه دار خاطرنشــان کــرد: بــرای اولیــن 
دوره اســت که در کاپ آســیا حاضر می شویم و 
پیش از این در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت 
کــرده بودیم. بــرای کســب ورودی مســابقات 
جهانی نیز باید مردادماه در مســابقات آسیایی 

در ایران شرکت می کردیم که این مسابقات لغو 
شــد. حاال گفته می شــود احتمال دارد دوباره 
رقابت ها به میزبانی ایران برگزار شود و بتوانیم 
از آن طریق جواز حضور در مسابقات جهانی را 

کسب کنیم.
وی درباره شانس کسب مجدد قهرمانی توسط 
ایران در مســابقات آســیا اظهــار کرد: مــا تمام 
تالش خود را می کنیم تا از جایگاهمان در آسیا 
و عنوان قهرمانی دفاع کنیم؛  بااین حال فرصت 
کمی برای کســب آمادگــی تیمی داشــته ایم و 
حریفان قدرتمندی پیش رو داریم. با وجود  این 
امید زیادی برای کسب عنوان اولی آسیا داریم.

ملی پوش مشهدی کانوپولو: 

امیدوار به تکرار قهرمانی در آسیا هستیم 



در ایام زیارت اربعین در نجف و کربال

هنرمند مشهدی تصویر 8 شهید مدافع حرم عراقی را نقاشی کرد
غفوریــان- در حــال و هــوا و حاشــیه برگزاری 
 راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن، اتفاقاتــی رقــم 
می خورد کــه در نوع خود جالب و جذاب اســت. 
مثــا مستندســازان موضوعــات مختلــف مثل 
راهپیمایــی خارجــی ها، محیــط زیســت و... را 
به تصویر می کشــند. یا هنرمندان خوشــنویس 
و نقاش در مســیر راهپیمایی با موضــوع اربعین 
به تولیــد آثار مــی پردازنــد. در این میــان یکی از 

هنرمندان مطرح نقاشی تصاویر شهدا دست به 
ابتــکار جالبی زد و در ایــام پیــاده روی اربعین در 
مسیر نجف تا کربا تصاویر هشت تن از شهدای 
مدافع حرم عــراق را نقاشــی و به خانــواده های 
این شــهدا اهــدا کرد.احمــد منصــوب هنرمند 
مشهدی که اکنون بســیاری از نقاشــی دیواری 
های شهر از آثار اوست، در ایام اربعین با بوم و رنگ 
 و قلم مو عازم این سفر شد تا در حاشیه این  مراسم 

جلوه ای از »الحسین یجمعنا« را معنا کند.منصوب 
در این باره با اشــاره به این که ایــن کار را با هدف 
نزدیک تر شــدن قلب های مســلمین بــه ویژه دو 
ملت بزرگ ایران و عراق انجام دادم، به خراسان 
می گوید:  قطعا نتیجــه این کار نوعــی قدردانی 
از این شــهیدان واالمقام و خانــواده های معظم 
شــان نیز به حســاب می آید که جهاد آن ها باعث 
تامین امنیت ما بــرای زیارت حــرم اهل بیت)ع( 

شــده اســت. این هنرمنــد مشــهدی کــه ازاین 
تجربه اش کلی خاطرات خوب در ذهن خانواده 
های شــهدای عراقی به یادگار گذاشــته اســت، 
چنین می گوید: استقبال مردم عراق مخصوصا 
خانواده های مدافع حرم عراقــی که از میزبانان 
و موکــب داران نجف بودند بســیار عالی بــود و با 
عمق وجودم همبســتگی این مردم با ملت ایران 
و عاقه شان به موضوع جهاد، شــهادت و ایثار  را  
احســاس کردم.او درباره این احساس همدلی و 
همبستگی چنین می گوید: معتقدم در شرایط 
کنونی جهــان اســام بیــش از هر امــر دیگری، 
وحدت، همدلی و تالیف قلوب ملت های مسلمان 
بسیار مهم و دارای نقشی تعیین کننده است و به 
طور قطع ما با ایجاد این همبســتگی می توانیم 
نقشه های دشــمن را نقش برآب  کنیم تا عزت و 
اقتدار امت اســام حفظ شــود. منصوب که این 
حرکت فرهنگی را خودجوش انجام داده است، 
می گوید: مردم عراق به هنر و هنرمند احترام می 
گذارند و حداقل من در این ایام این را دیدم و تجربه 
کردم. امیــدوارم چنین حرکت هایــی با حضور 
بیشتر هنرمندان در بخش های مختلف هنری 
در سال های آینده انجام شود که بی شک دارای 

آثار و برکات زیادی است.
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اولین مالقات در جبهه های جنوب
سردار حســن زاده درباره اولین آشــنایی هایش با 
شهید شوشــتری چنین می گوید: اولین بار سردار 
شوشــتری را  در زمان جنــگ و جبهه هــای جنوب 
دیدم. قبل از عملیات فتح المبین بود.  آن جا بود که 
از نزدیک می دیدمش وبا ایمان وصابت و شجاعتش 
آشــنا شــدم. در برخی از عملیات ها نیز در خدمت 
ایشــان بودیــم و خصوصــا در عملیات هایــی که در 
قرارگاه نجف اشــرف حضور داشتند. پس از دوران 
دفاع مقــدس و در زمان حضور ســردار شوشــتری 
در ســمت فرماندهی لشــکر 5 نصر و قرارگاه ثامن 

االئمه)ع( در کنار ایشان حضور داشتم.

 سلسله مراتب نظامی را 
با تالش و ایمان طی کرد

شهید شوشتری سلسله مراتب نظامی را با  کوشش، 
ایمان و اعتقاد خود طی کرد. در رده های مختلف در 
فرماندهی و هدایت یگان ها در دوران دفاع به ویژه 
در عملیات های بزرگ و پس از آن نقش داشت. به 
ویژه در هدایت یگان های اســتان خراسان شامل 
لشــکر 5 نصر، تیپ 2۱ امام رضــا)ع( و تیپ جواد 
االئمه )ع(.   شهید شوشتری در عملیات مهم مرصاد 
مســئولیت خطیر عملیات را به عهده داشــت   که 
نقش موثر ایشــان در این عملیات بر همه  روشــن 
اســت که اگر بخواهیم به آن بپردازیم باید بســیار 
درباره اش مطلب نوشت. بعد از این عملیات و پس 
از آن که گــزارش عملیات را به حضــرت امام )ره( 
ارائه کردند، ایشــان گفته بودند: »من در این دنیا 
نمی توانم کاری برای شــما انجام دهم. اما اگر 
آبرویی داشــته باشــم در آن دنیا قطعا شما را 
شــفاعت خواهم کرد.« این ســخن امام 
)ره( برای شهید شوشتری بسیار مهم 
بود. رهبر معظــم انقاب   نیز نظر 
ویژه ای به ســردار شوشتری 
محســن  آقــای  و  داشــتند 
رضایی هم که در آن مقطع 
فرماندهی کل سپاه را 
به عهده داشت، در 
خاطراتــش می 
گفت  کــه در برخی 
موضوعــات از شــهید 
شوشتری می خواستیم 
که موضوع را با حضرت آیت 
ا... خامنــه ای مطــرح کند. 

آقای شوشــتری پس از دفاع مقدس نیز کارهای 
بســیار ارزشــمندی انجام داد. ایشــان به عنوان 
فرمانده لشــکر5 نصــر و قــرارگاه عملیاتی ثامن 
االئمه)ع( منصوب شــد که عاوه بــر تقویت بنیه 
نظامی یگان های مستقر در خراســان، اقدامات 
زیربنایی را در زمینه های تربیت نیروی انسانی و 

امور فرهنگی پایه گذاری کرد.

 از هیئت رزمندگان 
تا مدارس امام حسین)ع(

شــهید شوشــتری اعتقادش ایــن بود کــه پس از 
دفاع مقدس برای اســتمرار فرهنگ و آموزه های 
دفاع مقدس باید نگاه جدیــدی را در پیش گرفت 
تــا بتــوان آن را برای اســتمرار حرکــت انقاب به 
نســل های بعد منتقل کــرد. پایه گــذاری هیئت 
رزمندگان اسام و جامعة الحســین )ع( از جمله 
این اقدامات بود که با انسجام و پیوستگی نیروها 
نقش ارزشمندی در امور فرهنگی و حفظ نیروها 
ایفا می کرد و می کند. از ســوی دیگر، در تشکیل 
مدارس امام حسین )ع( در مقاطع مختلف تاش 
کرد تا در تربیت نیروی نوجوان وجوان ایفای نقش 
کنند. سرگذشت پژوهی شهدا و برگزاری یادواره 
و کنگره شهدا از دیگر فعالیت هایی بود که توسط 
سردار شوشتری انجام شد. عاوه بر این، از عرصه 
های اقتصادی و معیشــتی نیز غافــل نبود. نقش 
مؤثر در شکل گیری شرکت هایی مانند سپاد، نوید 
و الهیه به عنوان یک مدل اقتصادی قابل ارائه، از 

دیگر فعالیت های شهید شوشتری بود.

برقراری امنیت با مردم 

 همواره پــس از پایــان جنــگ، اســتکبار جهانی 

تاش می کرد به اشــکال مختلف بخشی از توان 
ایــران را در مرزهــا معطــل و درگیر کند. ســردار 
شوشــتری از ســال 7۹ تا 84 به عنــوان فرمانده 
قرارگاه منطقه ای حمزه سید الشهدا)ع( حضور 
یافت تا مانع از شــکاف میــان اقوام کــرد و مردم 
ایران و نفوذ ضد انقاب شود. شهید شوشتری با 
پایه گذاری پایگاه های شهید کاوه در این منطقه 
تاش کرد تا امنیــت پایدار را به صــورت مردمی 
در آن جا ایجــاد کند. پایــگاه هایی کــه با حضور 
نیروهای مردمی شــکل می گرفت و در حقیقت 

امنیت منطقه توسط خود مردم منطقه 
تأمین می شــد. عــاوه بر آن 

از کارهای مــردم یاری، 
محرومیــت زدایــی و 

کمک بــه مــردم نیز 
غافــل نمانــد. گام 
در  مؤثــری  هــای 

ایجــاد امنیــت پایدار 
برداشــته  منطقــه  در 

شــد. مردم شــمال غرب کشور 
توانستند با فرماندهی ســردار شوشتری در این 
منطقه، در تأمین امنیت خود ســهیم شوند و این 
اقدامــی ماندگار برای ســردار بود. ایــن تفکر در 
منطقه شمال غرب استمرار یافت و دستاوردهای 

زیادی نیز برای مردم به ارمغان آورد.

 جانشینی فرماندهی 
نیروی زمینی سپاه

پس از آن ســردار شوشــتری به جانشینی نیروی 
زمینی سپاه پاسداران منصوب شد. در آن جا نیز 
با بهره گیــری از تجربیات دوران دفــاع مقدس، 
در زمینه ایجــاد آمادگی رزمی بــرای یگان های 

نیروی زمینی در نقاط مختلف کشور ایفای نقش 
می کرد تا دســتاوردهای انقاب، برای آیندگان 

باقی بماند.

 عامل ایجاد وحدت 
در طوایف جنوب شرق 

پــس از مدتــی و به دنبــال ایجــاد ناآرامــی هایی 
در جنــوب شــرق کشــور توســط گروهــک هــا و 
ضدانقاب، سردار شوشتری مأموریت پیدا کرد 
تا در قالب فرماندهــی قرارگاه قدس، 
به برقــراری امنیت در منطقه 
سیســتان و بلوچســتان 
کمــک کنــد. ســردار 
شوشتری با استفاده 
از تجربیات حضور در 
شــمال غرب کشور، 
این بار در جنوب شرق 
کشــور حضــور یافــت. او 
معتقد بود که امنیت در منطقه جز 
با وحدت و انسجام مردم و طوایف و مردمی کردن 
امنیت به دست نمی آید. ســران عشایر و منطقه 
سیستان و بلوچستان هم که سردار شوشتری را 
در کنار خود دیدند و خدمت گزاری او را به چشم 

دیدند، در این راه همکاری کردند.

خادم مردم بود

ســردار برای فرماندهی به آن جا نرفــت، او به آن 
منطقه گام نهاد تا همچون یک خادم برای مردم 
کار و تاش کنــد. همین عنصر اصلــی موفقیت 
ســردار شوشــتری و همرزمــان ایشــان از جمله 
شــهید محمدزاده در منطقه بود. بــه گونه ای که 

در هر تصمیمی که گرفته می شد، مردم همراهی 
 می کردنــد و امنیت به دســت خود مــردم تأمین 
می شد. سردار شوشتری عاوه بر این در عرصه 
های فرهنگی و اقتصــادی در منطقــه نیز ایفای 
نقش کرد. حقیقتا مــی گویم که مــردم منطقه با 

تمام وجود سردار شوشتری را دوست داشتند.

پدری مهربان برای طوایف

پــس از شــهادت شــهید شوشــتری در یکــی از 
روســتاهای منطقــه بــه دیــدار خانــواده یکی از 
شــهدا رفتیم، آن جا من احســاس کردم که وارد 
یک پایــگاه بســیج شــده ام. تصاویری از ســردار 
شوشتری و دیگر شهدا در آن جا نصب شده بود. 
وقتی صحبت از سردار شوشتری شد، پدر شهید 
برای شــهید شوشــتری اشــک می ریخــت و می 
گفت شوشــتری برای ما پــدر و بزرگ بــود. او در 

قلب همه ما جا داشت.

راه شوشتری ادامه دارد

هر چند سردار شهید شوشــتری حضوری کوتاه 
مدت در منطقه سیستان و بلوچستان  داشت، اما 
در همین مدت زمان کوتاه توانست منشأ وحدت 
طوایــف در منطقه باشــد. مســئله ای کــه پس از 
آن نیز این امور توسط ســردار منصوری فرمانده 
قرارگاه ثامن االئمه)ع( در آن منطقه دنبال شــد 

و ایشان نیز منشأ خدمات زیادی در منطقه بود.
از جمله اقدامات ارزشــمند شــهید شوشــتری، 
اقداماتی بود که در مناطق مرزی شــمال شــرق 
کشــور انجام داد که همزمان بــا فعالیت طالبان 
در آن مــدت بــود. ایشــان اقدامات گســترده ای 
انجام داد. اقدامات زیرســاختی انســداد مرزی 

با دســتور و نظارت ایشــان انجام گرفت. بیش از 
۱00 کیلومتر در مرز کانال ایجاد شد. تهدیدات 
جدی بود و دشمنان قصد آسیب رساندن به نظام 

را داشتند.
عاوه بر این، در منطقه کنده ســوخته و شرشری 
و ارتفاعات جهنم دره در منطقه صالح آباد، جاده 
مرزی نداشتیم و پاسگاهی وجود نداشت. منطقه 
به محلی امن برای اشرار تبدیل شده بود. منطقه 
ســخت و صعب العبوری بود. در نهایــت با تدابیر 
سردار شوشــتری ایجاد جاده در آن منطقه برای 
ســامان دهی به وضعیت امنیتــی در منطقه پایه 

گذاری شد. 
عاوه بر این، حضور ویــژه در جمع خانواده های 
شهدا از جمله برنامه های سردار بود و پدر معنوی 

رزمندگان در منطقه خراسان بزرگ بودند.
شــهید شوشــتری عمر خود را در طبــق اخاص 
نهاد. حدود 6۱ سال در این جهان زیست. نیمی 
از عمر خــود را قبل از پیــروزی انقــاب و نیمی را 
نیز پــس از پیروزی انقــاب گذراند. در روســتای 
ینگیجه، از توابع سروالیت نیشــابور و در خانواده 
ای متدین و مذهبی متولد شد. تحصیات ابتدایی 
را در همــان جا گذرانــد. پس از دوران ســربازی، 
وارد عرصه کار شــد و به خوزســتان عزیمت کردو 
به کارهای عمرانی مشغول شد. پس از آن مدتی 
را نیــز در اســتان گلســتان گذراند و بــه کارهای 
عمرانی پرداخت. در همان ســال ها که مصادف 
با سال های پیروزی انقاب اسامی بود، فعالیت 
های انقابی نیز داشــت و بــا آیــت ا... طاهری از 
بزرگان و مبارزان استان گلستان ارتباط داشت. 
پس از پیروزی انقاب به عضویت سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در آمد و در اتفاقاتی مانند غائله 
گنبد و کردستان حضور یافت و در آزادسازی شهر 

سنندج نقش مؤثری ایفا کرد.

روایت سردار حسن زاده جانشین قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع(

پدر شهید گفت شوشتری پدرم بود
رضا میرزاده- 10 سال قبل در چنین روزهایی بود که شهر مشهد، شاهد یکی از باشکوه ترین مراسم 
های تشییع بود؛ تشییع پیکر سردار شهید نورعلی شوشــتری. او در اقدامی تروریستی در منطقه 
سرباز در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید تا به همگان ثابت کند که جامانده قافله دوستان و 
همرزمان شهیدش بود که سرانجام باید به آن ها می پیوست و پیوست. او با حضور موثرش در منطقه 
سیستان و بلوچستان چنان عمل کرد  که مهر و محبت شوشتری هنوز هم در دل های مردم آن منطقه، 

زنده است. شوشــتری لباس جهاد  را از ســال های قبل از انقالب بر تن کرد و زمانی از تن او در آوردند 
که رنگ خون به خود گرفته بود. شوشتری مرد همیشه در صحنه عرصه های رزم و فرهنگ و جهاد 
بود که در موی سپیدی با خدمات فراوان به این آب و خاک و انقالب ردای شهادت پوشید و به آسمان 
پرواز کرد... در ایام دهمین ســالگرد شهادتش با همرزمش سردار ســرتیپ دوم پاسدار »مجیدرضا 
حسن زاده« جانشین فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( هم کالم شدیم تا او برایمان از شوشتری بگوید.

شهید صالح )ابومهدی العاشقی(

شهید سیف حیدر الغرابی

شهید علی حاکم الخکانی

شهید سیدکریم سیدعمار الیاسری
فرزند این شهید را همچون فرزند 

خودم دوست می داشتم



بریده کتاب

هرگز فراموش نمی کنم که چگونه یک شــب 
با خرخر یکی از زندانیان از خواب جستم. او 
به شدت دست و پا می زد و گویا دچار کابوس 
وحشــتناکی شــده بود. از آن جا که همیشه، 
به ویــژه نســبت بــه کســانی کــه خواب های 
ترسناک می دیدند یا هذیان می گفتند حس 
ترحم داشتم، خواستم مرد بیچاره را از خواب 
بیدار کنــم، اما ناگهان دســتم را که می رفت 
او را تکان دهد پس کشــیدم، چــون از عملی 
که می خواســتم انجام دهم، وحشت کردم و 
در آن لحظه به این حقیقت رســیدم که هیچ 
خوابی هر چند هولناک نمی تواند به تلخی و 

گزندگی واقعیت زندگی 
اردوگاهــی پیرامــون ما 
باشــد و مــن ناآگاهانــه 
می خواســتم او را به آن 

زندگی بازگردانم.

 انسان در جستجوی معنی 

نوشته: ویکتور فرانکل  

دیالوگ ماندگار

معموال چیزی که بیشتر از همه دوست داری، 
همون چیزیه که نابودت می کنه.

بازی های عطش  

کارگردان: گری راس  

ضرب المثل خارجی

  آلمانی: کار، ریشه تلخ و میوه شیرین دارد.
  عربی: کسی که غرور دارد حاضر است گم 

شود و راه را از دیگران نپرسد.
  هلندی: همــه چیز را نمی شــود در ترازو 

وزن کرد.
  چینی: زمان برای کسی که می تواند صبر 

کند، هر دری را می گشاید.
  انگلیسی:  عالی ترین سالح برای مغلوب 

کردن دشمن، خونسردی است.

دیکشنری

Figure out
 to come to understand someone   
or something better

یافتن پاسخ، سر در آوردن
مثال:

Let's figure out a way to help .
بیا یه راهی برای کمک پیدا کنیم.

Can you figure out this puzzle?
تو می تونی از این معما سر در بیاری؟

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه15 سوره مائده می خوانیم:

ُن َلُكْم  َیا َاْهــَل اْلِكَتاِب َقــْد َجآَءُكْم َرُســوُلَنا ُیَبیِّ
ا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو َعن  مَّ َكِثیرًا مِّ

ِبیٌن  ِ ُنوٌر َو ِكَتاٌب مُّ َن اللَّ َكِثیٍر َقْد َجآَءُكم مِّ
 

ای اهل كتاب! همانا پیامبر ما به سویتان آمد، 
در حالی كه بسیاری از آن چه را شما از كتاب 
)آسمانی( پنهان می كردید، برای شما بیان 
می كنــد و از بســیاری )خالف ها یــا حقایقی 
كه شــما پنهان كرده اید( درمی گذرد. قطعًا 
از ســوی خداوند، نور و كتاب آشــكار برایتان 

آمده است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  اسالم، دینی جهانی است و همه ادیان را 
به حق دعوت می كند.

   در ارشاد ودعوت مردم، حتی از اهل كتاب 
هم مأیوس نشویم.

  جهان منهای قرآن، تاریك است.
  برخــی حقایــق تــورات و انجیــل، كتمان 

شده است.
  یکی از شیوه های ارشــاد، بیان مطالب به 

قدر ضرورت است.

ضرب المثل فارسی

دزد حاضر، بز حاضر

ایــن ضرب المثــل اشــاره بــه حرف یــا عمل 
غیرقابل انکار است؛ وقتی همه شواهد برای 
اثبات واقعیتی وجود داشته باشد و به راحتی 
بتوان به حقیقت موضــوع پی  برد، می گویند 

»دزد حاضر، بز حاضر«

حکایت

   حضــرت ســجاد)ع( از قبیله بنــی حنیفه 
همسری داشــتند. یکی از دوستانشان به آن 
حضرت خبــر داد کــه این زن دشــمن جدت 
امیر المؤمنین)ع( است. حضرت او را طالق 
داد. آن زن بــا این کــه مهریــه اش را دریافت 
کرده بود، ادعــای مهریه و به حاکم شــکایت 
کــرد. حاکــم بــه آن حضرت عــرض کــرد: یا 
سوگند بخورید که این مبلغ را به او داده اید، 
یا حقش را بپردازید. حضرت سوگند نخورد 
و بــه فرزندش فرمــود: 400 دینار بــه آن زن 
بپردازد. حضرت باقر)ع( عرض کرد: فدایت 
شــوم مگر حق با شــما نیســت؟ فرمود: چرا، 
لکن خدای را بزرگ تر از ایــن می دانم که به 
نام مبارکش در مقام دعوی مال دنیا سوگند 
اصول کافی بخورم. 

   بزرگی گوید: شخصی را دیدم که یک صد 
و بیست سال عمر کرده بود.

گفتم: چه طوالنی است عمر تو. گفت: حسد 
را ترک کردم، عمرم طوالنی شد.

گنجینة اللطایف  

در محضر بزرگان

زکات قرآن

یکی از نزدیــکان مرحــوم آیــت ا... العظمی 
گلپایگانی)ره( نقل می کند:  »گاهی قرآنی به 
آقا هدیه می شد. این مرجع فقید، مقید بودند 
پس از یک دور تالوت، قرآن ها را به دارالقرآن 
هدیه می کردند و می فرمودنــد: زکات قرآن 
به این است که خوانده شود؛ زیرا در قیامت، 
قرآن از ما باز خواست می کند. ایشان در ماه 

رمضان، بارها قرآن را ختم می کردند...«
گنجینه معارف  

معرفی کتاب

محمد )ص(، رمانی بر اساس زندگی پیامبر اسالم

محمد)ص( رمانی اســت به قلم »ابراهیم حســن بیگی« كه روایت آن در 15 بخش به ســرانجام می 
رسد. زاویه دید راوی، اول شخص است. شخصی یهودی كه در رمان به عنوان یك دانشمند معرفی 

می شود، از طرف شورای عالی یهود مأمور می شود به سمت 
پیامبر اسالم گرایش پیدا كند و عقایدش را به چالش بکشد و 
در نهایت، او را بکشد. وی به سوی پیامبر اکرم)ص( می رود 
و شــرح فعالیت هایش را در 15گزارش مجزا برای شــورای 
عالی یهودیان ارســال می کنــد. اما پس از ارســال گزارش 
پانزدهم که در ایام بیماری و رحلت پیامبر اکرم)ص( انجام 
می شود، به شهر خویش باز می گردد و حس می کند که دچار 
نوعی فقدان شــده و روح خود را اســیر رفتار و کردار نیکوی 
پیامبر اکــرم)ص( می بیند و در می یابد كــه اتفاقی درونش 
رخ داده اســت... انتشــارات مدرســه این کتاب را با قیمت 

10300 تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چرا عطسه می کنیم؟
عطســه کردن از بدنتان محافظت می کند. دکتر 
»نیل کائو« متخصص آلرژی و آســم در مرکز آسم و 
آلرژی »گرین ویل« می گوید: »عطسه کردن بخش 
مهمی از فراینــد خودایمنی بدن اســت که کمک 
می کند سالم بمانید.« عطسه با پاک کردن بینی از 
باکتری ها و ویروس ها، از بدنتان محافظت می کند. 
وقتی چیزی وارد بینی شما می شود یا با محرکی 
روبه رو می شوید که مرکز عطسه )که در پایین ساقه 
مغز قرار گرفته  است( را تحریک می کند، پیام هایی 

به ســرعت برای بســتن گلو، چشــم ها و دهانتان 
فرستاده می شــود. سپس، عضالت ســینه تان به 
شدت منقبض و بعد عضالت گلویتان به سرعت باز 
و آزاد می  شوند. در نتیجه این، هوا به همراه بزاق و 
ماده مخاطی، با شــدت از دهان و بینی تان بیرون 
می آیــد. و همیــن می شــود که عطســه می کنید. 
جالب است بدانید که هیچ وقت در خواب عطسه 
نمی کنید چون وقتی می خوابید، اعصاب مربوط 
رازیک به عطسه هم به خواب می روند. 

پنج شنبه
2 آبان 1398

25 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4258

25 اکتبر 1881 | تولد پابلو پیکاسو 24 اکتبر 1945 | آغاز به كار سازمان ملل متحد و روز ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان بین المللی دنیا، 
جانشین جامعه ملل شد تا با هدف حفظ صلح و ثبات و همكاری بین المللی بین کشورها، 

فعالیت کنــد.

پیکاسو، نقاش، شاعر، طراح صحنه و پیکرتراش اسپانیایی و یکی از برترین و تأثیرگذارترین 
هنرمندان سده ۲0 میالدی بود. او به دلیل  نوآوری، پرکاری و اثرگذاری بر معاصرانش، یکی از 

مهم ترین هنرمندان سده بیستم و ابداع کننده سبک کوبیسم در نقاشی است.

آشناترین غریب

پیامبر به روایت امام رضا)ع(
امام رضا)ع( در توصیف پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »رسول اکرم)ص( در نظرها با شکوه و 
بزرگوار بودند... سخنانی کوتاه، جامع و بی چون و چرا می گفتند؛ بدون کم و زیاد. نرمخو و 
مهربان بودند، در حق کسی ظلم نمی کردند، کسی را خوار نمی شمردند، نعمت را اگر چه 

کم بود، بزرگ می دانستند و چیزی از آن را نکوهش نمی کردند، از مزه غذا نه بد می گفتند 
و نه تعریف می کردند، دنیا و آن چه به آن مرتبط است، ایشان را خشمگین نمی ساخت و 
هرگاه حقی ضایع می شد، احدی را مالحظه نمی کرد و چیزی باعث رفع خشمشان نمی 
شد، تا آن که حق را حاکم ســازند.«حضرت در سخنی دیگر فرمودند: »چون نام فرزندی 
را محمد گذاشتید، او را گرامی بدارید و در مجالس برای او جا باز کنید و به صورت زننده و 

عیون اخبار الرضا | تحف العقول  ناهنجار با او مواجه نشوید...« 
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

آداب اظهار نیاز را بدانیم
گداهای کارکشته و رند و زیرک را دیده اید که اول 
وقت می آیند کنار زیرگذر یا پیاده رو می نشینند. 
کاســه ای جلوی خود می گذارند و دور از چشــم 
دیگران چند سکه داخلش می اندازند تا رهگذران 
با دیدن آن دســت به جیب شــده، با خود بگویند 

»دیگران کمک کرده اند، چرا من نکنم؟«

حاال ما که به معنای حقیقی گدای آستان حقیم، 
باید ادب و شیوه گدایی را بدانیم؛ یعنی اگر از خدا 
فهم و صدق و آرامش و عشق طلب می کنیم، قبل 
از آن باید، خود دست به کار شده و صدق و راستی 
و درستی را پیشه کنیم تا خداوند آن ها را فزونی 
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران بخشد. 

کویر ورزنه 
  کویر ورزنه در 100 کیلومتری شــرق اصفهان و 150 کیلومتری غرب یزد قرار دارد. جایی که تا چشم 
کار می کند، مناظر یک دستی از شن های کویری می بینید که غرق در ســکوت و آرامش اند. چیزی که این 
کویر را از دیگر کویرهای ایران متمایز کرده، وزش بادهای متفاوت است که به تپه های ماسه ای، شکل های 
متفاوتی مثل تپه های طولی، هاللی و هرم های ماســه ای داده و چشــم اندازهایی به وجــود آورده که نمونه 
هایش در کشورمان کم پیدا می شــود؛ در عین حال بزرگ ترین ســایت تفریحی کویری ایران نیز در کویر 
ورزنه قرار دارد. با ســفر به ورزنه می توانید انواع تفریحات هیجانی مانند موتورسواری)چهارچرخ(، زیپ 

الین، شترسواری و کویرنوردی با خودروهای آفرود را تجربه کنید.

برگ مصنوعی
گودنیوز |دانشمندان موفق به تولید دستگاهی 

به نام برگ مصنوعی شدند که از نور آفتاب، آب 
و دی اکسید کربن تغذیه و در عوض نوعی گاز 
تولید می کند که می تواند جایگزین پایداری 
بــرای محصــوالت نفتی باشــد. محققــان در 
دانشگاه کمبریج می گویند این دستگاه چند 
پله از همــه وســایل خورشــیدی باالتر اســت 
چون می تواند به طور مستقیم و به راحتی نور 
خورشید را به گاز تبدیل کند و یک منبع پایدار 
انرژی است. برگ مصنوعی، می تواند این گاز 
را که گاز ســین نامیده می شــود بدون اضافه 
کردن هیــچ دی اکســید کربنی به اتمســفر، 
تولید کند و این دستاورد بزرگ در حوزه تامین 
انرژی جهــش بزرگی در جایگزینی ســوخت 

های فسیلی است.

بانوی سرخ پوش
آدیتــی ســنترال |  زن قرمز پوش اهل بوســنی، 

تبدیل به یک ستاره در کشورش شده. زوریکا 
ربرنیک 67 ساله، از وقتی که 18 ساله بوده، 
خودش را با رنگ قرمز احاطه کرده. او حتی 
با لباس قرمز عروســی کــرد و با لبــاس قرمز 
به مراســم تشــییع جنازه می رود. زوریکا در 
یک خانه با مبلمان قرمز زندگی می کند، در 
بشــقاب های قرمز غذا می خورد، شب ها در 
رختخواب قرمز می خوابد، گل های قرمز می 
کارد و همه لباس های کمدش قرمز هستند. 
او حتی موهایش را هــم قرمز می کند. او 40 
سال اســت که خود را در رنگ قرمز غوطه ور 
کرده و حاال تبدیل به یک ستاره محلی شده. 
در کشــورش همــه او را می شناســند و حتی 

گاهی برایش هدایای قرمز می فرستند.

دیدار بعد از 80 سال
سانی اســکایز | جکی و ســوزان دو خواهر 80 و 

76 ساله برای اولین بار موفق شدند یکدیگر را 
ببینند. مادر آن ها سوزان را به خانواده دیگری 
سپرده بود و سوزان هیچ وقت نمی دانست که 
فرزند خوانده است. همزمان شدن دو آزمایش 
دی ان ای باعث شد که این دو خواهر یکدیگر را 
پیدا کنند. دختر عموی جکی برای پیدا کردن 
ریشه های خانوادگی شان یک تست دی ان ای 
داده بود و دختر سوزان هم همان زمان آزمایش 
دی ان ای داده بود. وقتی از آزمایشگاه با آن ها 
تماس گرفتند و گفتند که دی ان ای مشترکی 
دارند، آن ها تصمیم گرفتند یکدیگر را ببینند. 
به این ترتیب جکی و سوزان بعد از هشت دهه 
در فرودگاه دیترویت با اشــک شوق یکدیگر را 

در آغوش گرفتند.

زنگ تفریح

سازه های فلزی با مزه
هنرمند کالیفرنیایی، »اسپنسر لیتل« 15 سال است که به مجسمه سازی با سیم مشغول است و آثارش در 
گالری های مختلف به نمایش درآمده اند. این مجسمه های سبک وزن، در خیابان هم به راحتی به تیرهای 
Colossal برق وصل می شوند و مناظر بامزه ای برای عابران به وجود می آورند.  

مهارت یک دقیقه ای

چند نکته مؤثر و کاربردی برای افزایش تمرکز
      قانوِن »پنج تا بیشتر«. با قانون »پنج تا بیشتر« 
به تمام خســتگی ها و وسوســه های هنگام کار 
غلبه کنید. این قانون بسیار ساده است: هرگاه 
خواســتید کــه از میانــه کاری، آن را ترک کنید 
و به عبــارت بهتــر، تمرکزتــان به هم خــورد، به 
خودتان بگویید که پنج دقیقه دیگر از جایم بلند 
می شــوم؛ یا پنج صفحــه دیگر می خوانــم و بعد 
کار را ترک می کنم؛ یا پنج مســئله درسی دیگر 
را حــل می کنم و بعــد مطالعه را تمــام می کنم. 
زمانی که اراده تان شروع به بازیگوشی می کند 
و در آستانه کم آوردن قرار می گیرد، باید به مسیر 
ادامه بدهید و نگذارید تمرکزتان مخدوش شود. 
زمانی که ذهن تان خســته شده است، بکوشید 
تمرکزتــان را حفظ کنیــد. این کار، راه توســعه 
دامنه توجه و ایجاد پایداری ذهنی است؛ یعنی 
این کار به شما کمک می کند ذهن تان را آماده 

نگه دارید و به کارتان ادامه دهید.
   تمرکز روی یک مسئله. دقت کرده اید زمانی 
کــه غــرق در افکار خــود هســتیم، گیج بــه نظر 

می رسیم؟ فکرکردن بیش از حد به چند موضوع 
همزمان باعث آشفته شدن می شود. برای رفع 
نگرانی و گیجی بایــد با مغز یک قرارداد بســته 
شود. مغز در رشــوه گرفتن و تلقین بسیار تبحر 
دارد، پس به او رشــوه بدهید. به جای این که در 
افکار و دل نگرانی های مختلف غوطه ور شوید، 
به خودتان بگویید که در زمانی خاص به موضوع 
مدنظر فکر می کنم و فعال باید روی موضوع پیش 

رو تمرکز کنــم.
    مبارزه بــا به تعویق انداختن کارهــا. به  تعویق 
 انداختن کارها فقط باعث می شــود  احســاس  
گناه بیشــتری از انجــام  نــدادن  شــان  به شــما 
دســت بدهــد. واقعیــت ایــن اســت کــه انجام 
مسئولیت ها ضروری هستند، با عقب انداختن 
ناپدیــد نمی شــوند و از میــزان دشواری شــان 
هم کاســته نمی شــود. پس بهتر اســت به جای 
ایجاد احساســات بــد دربــاره موکول کردن آن 
ها به زمانی دیگر، ســریع تر دست به کار شوید و 

تمرکزتان را باال ببرید تا کارها پیش بروند.

4 گوشه ایران

جنگ بالشتی
گودنیــوز | یــک هتــل زنجیره ای کــه تصمیم 

به عوض کردن همه بالشــت های شــعبات 
خود گرفتــه بــود، به جــای این که بالشــت 
های قدیمــی را بــه بازیافت بفرســتد، با آن 
ها یــک ســرگرمی جالب ســاخته. بــا الهام 
گرفتن از فیلم معروف باشــگاه مشت زنی، 
بالشت های قدیمی تبدیل به باشگاه جنگ 
بالشتی شدند. در این باشــگاه مردم شبیه 
دوران کودکی، با بالشــت با هم می جنگند 
و امتیاز می گیرند. والدین با بچه هایشــان 
و دوســتان با یکدیگر به جنــگ هم می روند 
و ســاعت هــای خوشــی را در کنــار هم می 
گذراننــد. این ســرگرمی تــازه با اســتقبال 
زیادی مواجه شده و بیش از 100 نفر عضو 

باشگاه شده اند.

خاطرات سرخ

خالقیت در امدادرسانی
روز دوم عملیــات، آتش دشــمن خیلــی زیاد 
بود. خیلی ها شــهید شــدند. من هم زخمی 
شــدم. امدادگر را صدا زدند آمد باالی سرم. 
نه باند داشت، نه پنبه، نه چسب. به اطرافش 
نگاه کرد. یک گلوله خمپاره برداشت؛ چسب 
جلوی آن را کند و چسباند روی زخم من. بعد 
که مرا برگرداندند عقب، پزشــکیار بهداری 
می گفــت: بــه زور چســب را از پوســتت جدا 
کردیم؛ اما اگر این چسب نبود، معلوم نبود از 

خون ریزی جان سالم به در ببری...
روزی روزگاری جنگی  
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