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مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 

 آرایشگران اجازه ورود 
به حوزه پزشکی را ندارند 

مدیر نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد با اشــاره بــه اســتقبال بانــوان از حوزه 
خدمات زیبایی و رشــد مراکز غیرمجاز در این 
زمینه گفت: کلینیک های زیرزمینی زیبایی که 
به صورت غیرمجاز و بدون حضور پزشــک یا در 
قالب یک مکان آرایشگاهی فعالیت می کنند، 

مداخله گر پزشکی به شمار می روند. 
به گــزارش ایرنــا، دکتر علــی اصغــر انجیدنی 
افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری 
نهاد هــای ذی ربــط در قالــب نظارت هــای 
مشترک از طریق گزارش ها و شکایات مردمی 
یــا گزارش هــای ســازمان های نظارتــی مانند 
اداره تعزیرات حکومتی وارد عمل می شــود و 
با فعالیت این مراکز برخــورد قانونی می کند. 
وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۲ مرکز و کلینیک 
زیبایــی دارای مجــوز در محدوده زیرپوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه خدمات 
پوســت و زیبایــی مشــغول فعالیت اســت. وی 
گفت: حیطه فعالیت این کلینیک ها مشــخص 
اســت و در صــورت مشــاهده تخلــف و انجــام 
فعالیت های غیر مجاز با آن ها برخورد قانونی 

خواهد شد.
 دکتــر انجیدنــی بــا اشــاره بــه برخــورد بــا 
کلینیک های غیر مجاز زیبایی یا آرایشگاه های 
مداخله گر افــزود: نظارت و بازرســی این گونه 
مراکز با همــکاری دادگســتری و اداره اماکن 
نیروی انتظامی به طور مســتمر انجام می شود 
به طــوری که هــر مــاه ۱۰ تــا ۱۵ مــورد از این 
بازرســی ها انجام و در صورت مشــاهده تخلف 
این مراکــز پلمب می شــود. وی تصریــح کرد: 
آرایشگران فقط ملزم به پیرایش و ارائه خدمات 
تاتو در صورت داشتن مدارک الزم و امکانات با 

رعایت مالحظات بهداشتی هستند.
»کریم« مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز 
در این زمینه گفت: تعزیرات حکومتی حســب 
هماهنگی بــا دادســرای عمومــی و انقالب با 
متخلفــان در حوزه هــای مرتبط بــا صالحیت 
این نهــاد با جدیــت برخــورد و اقدام بــه پلمب 
واحدهــای متخلــف می کنــد.  رئیــس شــعبه 
ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان نیز 
گفت: این شــعبه با هدف برخورد بــا متخلفان 
و مداخله گــران در امــور پزشــکی از جملــه 
آرایشــگران، طرح هــای مشــترک را بــا واحــد 
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
پلیس و دادگســتری در حال اجــرا دارد. امید 

جلیلــی افــزود: در هفته هــای اخیر ســه مرکز 
غیرمجاز زیبایی در مشهد از طریق گشت های 
مشترک شناســایی و پلمب شــد که دو مرکز با 

مجوز آرایشگری فعالیت داشتند.  
وی اظهارکــرد: ایــن مراکز بــه ارائــه خدمات 
زیبایی مانند بوتاکس، لیزر، کاشت مو، ماساژ 
درمانی و الغری بدون داشتن تخصص و مجوز 
اقــدام می کردنــد. وی گفــت: بر اســاس ماده 
یک و ماده 7 قانون تعزیــرات حکومتی، ایجاد 
موسسات پزشــکی غیرمجاز توســط اشخاص 
فاقد صالحیــت از نظر تخصصی جرم اســت و 
متخلف به مجــازات محکوم می شــود. جلیلی 
افزود: بر اســاس ایــن قانــون در مرحلــه اول، 
تعطیلی موسســه و ضبط تمــام ملزومات آن به 
نفــع دولت انجــام می شــود و در مراحل بعدی 
عــالوه بــر مجازات هــای مرتبــه اول متخلفان 
به جریمه نقــدی، معرفی به دادســرا و برخورد 

کیفری نیز محکوم خواهند شد.
 این قانون تمام موسســات پزشــکی که توسط 
و  می شــوند  اداره  صالحیــت  فاقــد  افــراد 
آرایشــگاه هایی را که در حوزه پزشکی مداخله 

می کنند در بر می گیرد.

ضرورت آگاهی افزایی مردم 	 
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان نیز در 
این زمینه به ایرنا گفت: ســالن های آرایشــی و 
آرایشگاه ها حق مداخله در امور پزشکی ندارند 
و بخشــنامه ها و توصیه هــای دانشــگاه علــوم 
پزشکی مشــهد به طور مســتمر به آنان اطالع 

رسانی می شود. 
امیر دلداری افزود: هم اکنــون حدود دو هزار 
آرایشــگاه زنانه دارای مجوز و پروانه در مشهد 
فعالیــت دارنــد کــه بــه طــور مســتمر در قالب 
بازدیدهــای دوره ای بر فعالیــت آن ها نظارت 

می شود. 
وی اظهار کــرد: آرایشــگاه هایی کــه در حوزه 
پزشکی مداخله می کنند مجوز ندارند و اغلب 
به صورت زیرزمینی و بدون تابلو و نشان فعالیت 
دارند و مشتریان خود را از طریق فضای مجازی 

جذب می کنند. 
وی تاکید کرد: آگاهــی مردم در ایــن زمینه از 
اهمیت به سزایی برخوردار است و شهروندان 
به جای مراجعــه به مراکز زیرزمینــی زیبایی یا 
در پوشش آرایشــگاه باید به مراکز مجاز و مورد 

تایید دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

فرماندار شهرستان خلیل آباد خبرداد: 

پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در خلیل آباد 
حســین نوری/فرمانــدار خلیــل آبــاد، در نشســت 

کارگــروه رفــع موانــع تولیــد و ســرمایه گــذاری 
شهرستان خلیل آباد که با حضور سرمایه گذاران 
و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، اظهار 
کرد: نگاه دولت این نیست که با ارائه تسهیالت یک 
بدهکار ایجاد شود بلکه دولت تدبیر و امید به دنبال 
ایجاد اشتغال و رونق تولید بیشتر است. وی با بیان 
این که مسئول کمیته نظارت بر تسهیالت اشتغال 
شهرســتان، معاون فرماندار اســت، خاطرنشان 
کرد: نظارت ۱۰۰ در صد باید در این زمینه باشد 
و کوچک ترین انحراف باعث برگشــت تسهیالت 
خواهد شــد. فرماندار خلیــل آباد با تأکیــد بر این 
که خط قرمز کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرستان خلیل آباد انحراف در تسهیالت است، 
تصریح کرد: تســهیالت باید در محل خود هزینه 
شود و به دنبال این هســتیم که نشست های یک 
شنبه های تولید در شهرستان نتیجه بخش باشد 
و دســتگاه های اجرایی نیز با جدیت در این زمینه 
انجــام وظیفه کنند. وی با اشــاره به ایــن که بانک 
ها موتــور محرکه اقتصــاد هســتند و در مجموعه 

نشســت های یک شــنبه های تولید شهرســتان 
به خوبی پــای کار بوده و همت زیادی داشــته اند، 
تصریح کرد: سرمایه گذاران بومی و غیر بومی که 
در شهرســتان خلیل آباد فعالیت دارند چنان چه 
مشکلی در مسیر سرمایه گذاری خود دارند، می 
توانند به کارشناسان حوزه اقتصادی فرمانداری 
مراجعه کنند تا در جهت رفع مشکل آن ها پیگیری 
های الزم انجام شود. قاسم پور ادامه داد: از محل 
تســهیالت اشــتغال پایدار روســتایی تا پایان مهر 
مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۰۲ میلیــون تومان در حوزه 

روســتایی شهرســتان پرداخت شــده که بیش از 
۴۰۰ نفر اشتغال در شهرستان ایجاد شده است. 
وی همچنین تشریح کرد: ۱۲ تفاهم نامه سرمایه 
گذاری در شهرستان با مبلغ سرمایه گذاری ۱۲۸ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با ســرمایه گذاران 
امضا شده است که اشــتغال ایجادشده آن حدود 
۴۰۰ نفر خواهد بود. فرماندار خلیل آباد در پایان 
با اشاره به دستاوردهای نشســت یک شنبه های 
تولید در شهرستان، بیان کرد: اخذ انشعابات آب، 
تقسیط بدهی گاز تعدادی از کوره داران روستای 

حسین آباد، پرداخت تسهیالت به اقامتگاه دهنو، 
تعیین تکلیف اراضی روســتای جابوز و ارجاع کار 
به نقشه بردار، پیگیری برای صدور سند کارخانه 
آسفالت، پرداخت تسهیالت به برخی از واحدهای 
تولیدی و همچنین استخر شهدای خلیل آباد، برق 
رسانی و آب رسانی به واحد کشمش احیا شده، گاز 
رسانی به مجتمع گلخانه کندر، گرفتن مجوز حفر 
چــاه در مجتمع دامــداری نقــاب و... از مهم ترین 
دســتاوردهای کارگروه یک شــنبه های تولید در 

شهرستان خلیل آباد است. 

 صفحه۴

سه شنبه ها با

سرزده
صفحه 2

سه شنبه ها با

سرزده
صفحه 2

دیدار »سرزده«  با ادارات و اصناف

اگر برای شما هم پیش آمده که به قصد انجام 
بزنید  اداره دولتی سر  به یک  کاری،  پیگیریِ  و 
و به  هر دلیل از این تجربه، خاطره خوشی در 

ذهنتان نمانده؛ 
چارت  کاستی های  کاغذبازی،  و  بروکراسی  اگر 
اداری، ناهماهنگیِ سیستم، امروز و فردا کردن 
اربـاب رجوع  با  نامناسب  برخورد  کارمندان، 
طوالنی  جلسات  و  ماموریت  و  مرخصی  و 
نحوه  و  کار  و  ساز  از  شده  باعث  مدیـــران، 
پیشرفت امور در اداره هـای دولتی شاکی باشید.

دارید،  حوزه  این  در  دیگری  مشکالت  اگر  و 
در  »سرزده«  آیتم  هرهفته،  سه شنبه های 
دست  از  را  خراسان رضوی  روزنامه  صفحه2 

ندهید. 
در گزارش سه شنبه ها بی خبر به ادارات مختلف 
زمینه های  در  کاستی ها  و  سرمی زنیم  مشهد 

مختلف را رصد و گـزارش می کنیم. 
با ما از تجربه تان در مراجعه به ادارات مختلف 
استان بگویید و مشکالت و گالیه ها را با هشتگ 
#سرزده به 2000999 پیامک کنید.



حرف مردم 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

اتوبوسرانی

در  مندرج  محترم  شهروند  پیام  به  پاسخ  در   
شماره 20206 مورخ ۹۸.7.6 با موضوع »چرا 
اتوبوسرانی سایبانی برای ایستگاه های اتوبوس 
در بولوار چمن ترتیب نمی دهد تا مردم در زمستان 
به  نشوند؟«  اذیت  باران  و  برف  زیر  تابستان  و 
استحضار شهروند محترم می رساند، نصب سایبان 
در ایستگاه های شهر با استفاده از شاخص های 
مختلف انجام می شود که اهم آن میزان مسافر 
ایستگاه است، از همین رو تمامی ایستگاه های 
شهر براساس میزان مسافر اولویت بندی شده و در 

فهرست نصب قرار گرفته اند.
 

 در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره 
20۱5۱ مورخ ۹۸.4.۳0 با موضوع »تابلوهای 
هوشمند اطالعات ایستگاه اتوبوس کد۱045 
و کد۱0۳۹ خراب است، لطفا به این موضوع 
رسیدگی کنید.« به استحضار شهروند محترم 
می رساند، مشکل تابلوی هوشمند در ایستگاه 
صدف بولوار وکیل آباد )با کد۱045( مرتفع شد 
و ایستگاه هاشمیه)مسیر برگشت با کد ۱0۳۹( 

بدون تابلوی هوشمند است.

 در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره 
20۱۹2 مورخ ۹۸.6.20 با موضوع »به جای 
خط5۹ که از شهید رجایی تا بازار فردوسی را 
پوشش می داد، ون گذاشتند! از اول مهر تعداد 
زیادی دانش آموز دبیرستانی و هنرستانی ساعت 
7 صبح می خواهند بروند مدرسه،در حالی که 
یک ون، در نهایت برای ۱0مسافر فضا دارد. 
تکلیف چیست؟« به استحضار شهروند محترم 
می رساند، اختصاص اتوبوس و مینی بوس به 
هر خط براساس میزان مسافر جابه جا شده در 
آن خط برنامه ریزی می شود، هم اکنون خط 5۹ 
با شش دستگاه مینی بوس )دو در( و میانگین 
20دقیقه در حال سرویس دهی به  سرفاصله 
شهروندان محترم است که طی بررسی سامانه 
نظارت تصویری )AVL( خط مدنظر از آمار ناوگان 
مناسبی برخوردار است. بنابراین هماهنگی الزم 
با مسئول خط برای دقت در رعایت سرفاصله ها 
انجام شد. همچنین با آغاز فصل مدارس تقویت 
در  نیز  اعزام  سرفاصله  کاهش  و  خط  ناوگان 
دستورکار همکاران انتظامات قرار دارد. در پایان 
از شهروندان محترم تقاضا می شود در صورت 

افزایش سرفاصله در مسیر خط، مراتب را با ذکر 
مشخصات دقیق )تاریخ، بازه و ایستگاه محل 
انتظار( به شماره تلفن ۳۳2۳5 اداره بازرسی 
سازمان اعالم کنند تا امکان رسیدگی دقیق تر 

فراهم باشد.

 در پاسـخ بـه پیـام شـهروند محتـرم منـدرج در 
شـماره 20۱76 مـورخ ۹۸.5.۳0 بـا موضـوع 
»ایسـتگاه اتوبوس مجیدیه۱0، تابلوی هوشـمند 
نـدارد. لطفـا رسـیدگی کنیـد.« بـه اسـتحضار 
زمـان  تابلوهـای  می رسـاند،  محتـرم  شـهروند 
و  فنـی  شـاخص  براسـاس  اتوبـوس  رسـیدن 
بهره بـرداری در شـهر نصـب و راه اندازی می شـود 
که با توجه بـه محدودیت هـای تامین سـخت افزار 
و همچنیـن هزینـه بـاالی تهیـه و نصـب تابلوهـای 
مذکـور، نـرم افـزار موبایلـی بـه نـام نقشـه همـراه 
مشـهد ایجـاد شـده اسـت کـه موقعیـت و زمـان 
ایسـتگاه های  تمامـی  در  اتوبوس هـا  رسـیدن 
شـهر را به شـهروندان نمایـش می دهد. نـرم افزار 
موبایلـی یادشـده در پورتـال اینترنتی سـازمان به 
نشـانی bus.mashhad.ir قابـل دریافت اسـت.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

 نمابر: 37626501 051

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمان ها می توانند پاسخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست الکترونیکی  kho.razavi@gmail.comبه روزنامه خراسان  رضوی ارسال کنند. پاسخ  
مسئوالن به پیامک های مردمی، روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

برای اطالع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

شهرداری

آیــت ا... نمر از  آسفالت ورودی خیابان 
چهارراه فرامرز خراب است و نیازمند لکه گیری 

است. لطفا رسیدگی کنید.
 لطفا راجع به وضعیت بد مسیر شهید طرحچی 

هم گزارشی کار کنید تا بررسی و رسیدگی شود.
 چراشهرداری منطقه ۹ بعداز دو سال که 
قرارداد احداث پارک انتهای بولوارشهرستانی، 
پشت مدرسه امام حسن مجتبی)ع( را منعقد 
کرده، کاری انجام نمی دهد؟ این فضا تبدیل 

شده به محل ریختن زباله های ساختمانی.
ــورج )سمت بولوار   جــوی هــای خیابان ت
شهیدکالهدوز( حدفاصل تورج 25 و 27 باید 
پوشانده شــود. همچنین به دلیل وجــود چند 
مغازه لوله و اتصاالت وانباری، بارها شاهد پارک 
نامناسب و دوبل وانت های مغازه های مذکور 
بــوده ایم که موجب کندی حرکت و درگیری 

لفظی و بوق ممتد رانندگان عبوری می شود.
 ســرافــرازان 5۱ محل پــارک خودروهای 
سنگین شــده. تریلر، اتوبوس و کامیون حین 

پارک، حتی تعمیر و نظافت هم دارند.
  تقاضا داریم قبل از شروع موج بارندگی ها 
به شــهــرداری محترم و شرکت آب و فاضالب 
محترم بفرمایید در سرتاسر مشهد چاله چوله ها 
را ترمیم کنند. یکی از مهم ترین هایش، چهارراه 
عبادی، کوچه حسین باشی است که نیازمند 

تعمیر و به سازی فوری است.
 کل خط کشی های خیابان صد متری، به ویژه 
سمت پل فجر پاک شده. از شهرداری و راهنمایی 

و رانندگی مشهد تقاضا داریم ترمیم کنند.
 در منطقه۹شهرداری، جنب پارک بهامین، 
مغازه های صافکاری ونقاشی وجــوددارد که 
باعث آزار و اذیت کودکانی است که در آن جا 
بازی می کنند. چندبار با ۱۳7تماس گرفتیم 
ولی هیچ اقدامی انجام ندادند. حداقل شما 

منعکس کنید، شاید موثر باشد.

راهنمایی و رانندگی
 از مسئوالن محترم تقاضا دارم صبح ها و 
عصر ها سری به بولوار بهمن، ورودی و خروجی 
جاده کالت بزنند؛ حداقل نیم ساعت در ترافیک 
ــغ از یک مامور پلیس. ایــن چه  معطلی و دری
ــاب و  ــص ــرای وقــت و اع ــت؟ چــرا بـ وضــعــی اسـ

برنامه ریزی مردم ارزش قائل نیستید؟
 میدان جانباز چــرا چــراغ راهنما نــدارد؟ 

چهارراه جانباز 7 همزمان سبز می شود! چهاراه 
حامد جنوبی و شمالی و چهارراه گلریز هم چراغ 

راهنمایشان، ایراد دارد.

شهرستان ها
 سال گذشته پیام دادم که وضعیت آسفالت 
جاده میامی که مزار امامزاده یحیی)ع( در آن 
واقع است و زائران بسیاری به آن جا رفت و آمد 
دارند،  بسیارخراب است. متأسفانه بعد از یک 
سال که رفتم هیچ رسیدگی انجام نشده و برخی 
قسمت ها آسفالتش کال از بین رفته و آن قدر 
چاله چوله دارد و ترک خــورده که از دنــده دو 
بیشتر نمی شود رفت. یک سال گذشت؛ چرا 

هیچ رسیـدگی به این قضیه نمی شود؟
 از مسئوالن محترم اداره آب خواهشمندم 
برای تعویض لوله عرض خیابان خاتم النبیین 4 
نیشابورکه حدود هشت ماه است با تعویضش 
موافقت شده و سه بار در این مدت شکسته و 
توسط اهالی عوض شده و فشار آب بسیار کم 

است، اقدام کنند.

الیت
 یکی، دو روز قبل، برای توقف از ۱0:۳5 
صبح تا ۱2:۱۳ ظهر در خیابان  محتشمی که 
کمتر از دوساعت بود و در ساعت اوج هم نبود، 
۳5۳۱5 ریــال کسر شــده؛ یعنی حتی اگر 
دوســاعــت هم حساب کنیم، ساعتی بیش از 

۱750 تومان! این انصاف است؟

متفرقه
 در خبرها اعالم شده پایگاه انتقال خون 
ــدای خــون دارد. لطفا بگویید  درخــواســت اه
پایگاه های انتقال خون را در نقاط مختلف شهر 
و به تعداد بیشتر برای راحتی در اهدای خون 

مستقر کنند.
 آمبوالنس با سرعت و آژیر کشان بیمارم را به 
اورژانس بیمارستان ۱7 شهریور رساند. دکتر دستور 
سونو گرافی داد. وقتی سوال کردم سونوگرافی 
کجاست، گفتند دستگاه خــراب است باید ببرید 
بیرون و جواب را بیاورید. بیمار اورژانسی را با درد 
بسیار به خیابان پرستار بردم و با مشکالت زیاد از 
جمله پارک خودرو و دکتر نیست و منتظر شوید، بعد 
ــرای پــزشــک اورژانـــس  ــواب را بـ از دو ســاعــت جـ
بیمارستان بردم. آن جا بود که معنای بیمار اورژانسی 

را که دقیقه ها برایش حیاتی است فهمیدم.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

حتما شــما هم به عنوان یک شهرونــــد، این روزهـــــا چنیــن منظره هایی را زیــاد می بینید؛ 
زباله گردهایــی که حتما از ســر بیــکاری و نداشــتن درآمد و ناچاری، به بررســی و تجســس 
کیسه های زباله رو می آورند و بعد از جست وجو، آشغال ها را در پیاده رو و جوی و معابر رهــــا 
می کنند و با این کار، هم زحمت پاکبانان را چندبرابر می کنند و هم چهره شهر آلوده می شود. 
ای کاش شهروندان با قرار ندادِن زباله های شان در غیرســاعاِت جمع آوری زباله در معابر و 

مسئوالن شهری، یک بار برای همیشه فکری برای حل معضل زباله گردها می کردنــد.

 این تصویر، مربوط به یکی، دوشب قبل، در منطقه چهارراه خیام است. چراغ راهنما ایراد 
پیدا کرده بود، طبق معمول از پلیس و مامورراهنمایی و رانندگی خبری نبود، با شماره هایی 
که به ذهن مان می رسید تماس گرفتیم و هیچ کدام برای مدیریت ماجرا پاسخ گو نبودند و 

دقایق طوالنی، مردم اسیر و گرفتاِر گره ترافیکی بودند.

 شهروند خبر نگار

زباله گردهای پردردسر

 شهروند خبر نگار

گره ترافیکی، یک مشکل تکراری

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

شرکت الیت

در پاسـخ به پیامـک شـهروند محترم 
بـا ایـن مضمـون کـه: »شـرکت الیـت 
کـه خیابان هـای شـهر را قـرق کـرده 
و بابـت پـارک خـودرو کنـار خیابـان، 
میلیاردهـا تومـان کاسـبی می کنـد، 
یـک  ماننـد  شـود  موظـف  بایـد 
پارکینـگ، مسـئولیت حفـظ خودرو 
را از نظـر سـرقت به عهـده بگیـرد. نه 
ایـن کـه پـول بدهیـم و بـاز هـم وقتـی 
برگشـتیم، بـا جـای خالـی خـودرو 
یـا خـودروی آسـیب دیـده مواجـه 
شـویم.« بـه اسـتحضار ایـن شـهروند 
عزیـز می رسـاند، براسـاس قانـون 
دریافـت وجـه تنهـا عامـل بازدارنـده 
بـرای کاهـش توقف هـای بلندمـدت 
خودروهـای  از  حفاظـت  و  بـوده 
قانونـی  وظایـف  جـزو  شـهروندان 

همـکاران پارکبـان نیسـت.

ــت بــرای  »دو، ســه هفته اس
ــه بــرنــج  ــس ــی ــک ک خـــریـــد یـ
پــاکــســتــانــی، خــیــابــان هــای 
ــن و  ـــ ــی و فــلــســطــیـــ ــل ــص م
دیــگــر نــقــاط شــهــر را زیــرپــا 
ــا از هــر پنج،  گــذاشــتــه ام ام
ــط یکی  ــق ــازه، ف ــ ــغ ــ ــش م شـ
ــش  ــزای اف بــا  دارد، آن هــم 
قیمِت 50، 60هزارتومانی. 
لــطــفــا پــیــگــیــری کــنــیــد طی 
اتفاقی  چه  اخیر  هفته های 
در زمینه ورود و توزیـــع برنج 
غالب  ــوت  ق کــه  پاکستانی 
برخی خانواده ها و مورد نیاز 
و مصرف بیشتر رستوران ها و 
غذاخوری هاست، افتاده که 
هم نایاب شده و هم به شکل 

عجیبی، گـــران.«  

گزارش

خدیجه علی نیا

دریافـت این گالیــــه ها بـه شـکل تماس و 
پیامـک و چهـره بـه چهـره دربـاره کمیـاب 
شـدن برنـج پاکسـتانی در مشـهد باعـث 
شـد به واسـطه اهمیـت موضـوع، بـرای 
بررسـی و راسـتی آزمایی مسـئله به یکی، 
دو نقطـه از شـهر کـه محــل فـروش برنـج 
بـه شـکل جزئـی و عمـده اسـت سـر زده 
برنـج  و جزئـی  بـا فروشـندگان کلـی  و 

پاکسـتانی حـرف بزنیـم.

فقط ُوسع مان به تهیه برنج پاکستانی 	 
می رسید که ظاهرا از آن هم محروم 

شدیم
مـرد میان سـالی کـه بـه عنـوان مشـتری، 
در جسـت وجوی برنـج پاکسـتانی اسـت، 
خانـواده  یـک  می گوید:»سرپرسـت 
پرجمعیـت هسـتم و بـه دلیـل گرانی های 
اخیـر، توانایـی خریـد برنـج ایرانـی بـرای 
مصـرف روزانـه را نـدارم و بـا توجـه بـه 
تفـاوت قیمـت برنـج ایرانـی و پاکسـتانی، 
مدت هاسـت خانوادگی برنج پاکسـتانی 
می خوریــــم. منتهـا در روزهـای اخیـر، 
برنـج پاکسـتانی کمیـاب شـده و بـه هـر 
کـدام از فروشـگاه هایی کـه قبـال از آن هـا 
خریـد می کـردم، سـر زدم، یـا می گوینـد 
نیسـت یـا بـا افزایـش قیمـِت چشـمگیر، 
آن هم به شـکل محـــدود عرضه می شود. 
۱0کیلویـی  برنـج  کیسـه  یـک  قیمـت 
پاکسـتانی درجـه یک کـه به نـام شاندیـــز 
در بازار معروف اسـت، از ۸۹ هـزار تومان 
در ماه هـای گذشـته بـه ۱۱0 هزارتومـان 

رسـیده بود امـا در روزهای اخیـر به ۱۸0 
هـزار تومان رسـیده، تـازه اگـر پیدا شـود. 
چنـد روزی اسـت کـه ماکارونـی و املـت 
ولـی  می خوریـم  کوکوسـیب زمینی  و 
تـا کـی می شـود ایـن طـور ادامـه داد؟ 
فقـط ُوسـع مان بـه تهیـه برنـج پاکسـتانی 
می رسـید کـه ظاهـرا از آن هـم محـــروم 

شـدیم.«

فروشندگان: عمده فروشان 	 
می گویند مرزها بسته و انبارها 

خالی انــد 
یکی از فروشندگان قدیمی بولوار مصلی 
»برنـج  می دهـد:  توضیـح  این بـاره  در 
پاکسـتانی درجه2 که کیفیـت و تقاضای 
بسـیار پایینـی دارد، موجـود اسـت امـا 
برنـج پاکسـتانی درجـه یـک که طرفـدار و 
تقاضای زیادی دارد، در بازار نایاب شـده 
و بایـد گفـت خـدا بیامـرزدش. االن اگـر 
شـما برنج پاکسـتانی درجـه یـک در خانه 
دارید، خـود من خریدارم و از شـما کیسـه 
هزارتومـان   ۱۸0 را  اش  ۱0کیلویـی 
می خرم. فعال کل مشهد را بگردید، برنج 
درجه یـک پاکسـتانی پیـدا نخواهید کرد 
و عمده فروشـان و مسـئوالن هـم تاییـد 
بـه  ایـن مـدل برنـج، نزدیـک  می کننـد 
20روز است در بازار نیسـت.« یکی دیگر 
از فروشـندگان ادامـه می دهـد: »شـاید 
باورتـان نشـود اما صبـح تا همیـن االن که 
ظهر شـده، بی اغراق 200 مشتری برای 
خرید برنج پاکسـتانی درجه یـک مراجعه 
کرده انـد و دسـت خالـی برگشـتند. دریغ 
مقـدار  پاکسـتانی؛  برنـج  کیلـو  یـک  از 
بسـیار محـدودی هـم کـه موجـود اسـت، 

کیلویـی ۱۸هزارتومـان، یعنی هرکیسـه 
عرضـه  ۱۸0هزارتومـان  ۱0کیلویـی 
می شـود کـه البتـه آن هـم نیسـت و اگـر 
هـم باشـد، بعید اسـت ُوسـع قشـر ضعیف 
به خریـدش برسـد. هربار کـه سـراغ برنج 
پاکسـتانی را از عمـده فروشـاِن تامیـن 
کننـده برنـج بـازار می گیریـم، می گوینـد 
انبارهـا خالـی اسـت و ابتـدای زمسـتان 
ممکن اسـت وارد بازار شـود.« یـک خرده 
»طبیعتـا  می گویـد:  هـم  برنـج  فـروش 
بـازار برنـج در دسـت واردکننـده و توزیـع 
کنندگان عمده اسـت و این هـا می گویند 
فعـال مرزهـا را روی ورود برنج پاکسـتانی 
مـردم  اجبـار  بـرای  یـا  حـاال  بسـته اند؛ 
بـه مصـرف برنـج ایرانـی اسـت یـا بـرای 
تشـنه کـردِن بـازار و گـران کـردِن برنـج 
پاکسـتانی اسـت کـه تـا حـدی هـم اتفـاق 

افتـــاده اسـت.«

ادعای عمده فروشان: گمرک جلوی 	 
واردات برنج پاکستانی را گرفته است

یکـی،  بـه  پرس وجوهایـم،  ادامـه  در 
دونفـر عمده فـروش و توزیـع کننـده برنـج 
پاکسـتانی برمی خـورم کـه در این بـاره 
مدعـی می شـوند: »اگـر اجـــازه واردات 
برنج هـا  و  بدهنـد  را  پاکسـتانی  برنـج 
نگهشـان  کـه  مـا  نمانـد،  گمـرک  در 
نمی داریـم. به هرحـال مـا هـم بـه دنبـال 
فروش و عرضـه هسـتیم، اما فعـال گمرِک 
مـرز چابهـار بـا پاکسـتان، جلـوی واردات 
برنـج پاکسـتانی را گرفتـه و در همین حد 
می دانیـم کـه احتمـاال تـا یکـم دی مـاه، 
وضعیـت بـه همیـن شـکل اسـت. مـا هـم 

کاری از دسـتمان برنمی آیـد.«

در روزهای اخیر 
برنج پاکستانی 

کمیاب شده و 
به هر کدام از 

فروشگاه هایی 
که قبال از 

آن ها خرید 
می کردم، سر 

زدم، یا می گویند 
نیست یا با 

افزایش قیمِت 
چشمگیر، آن هم 
به شکل محــدود 

عرضه می شود. 
چند روزی است 

که ماکارونی 
و املت و 

کوکوسیب زمینی 
می خوریم ولی 
تا کی می شود 
این طور ادامه 

داد؟

گالیه مردم و اصناف از کمبود و گرانی برنج درجه یک پاکستانی

برنج پاکستانی نایاب شد
هزار و 300 تن برنج پاکستانی 	 

به زودی در بازار توزیع می شود
امـور  معـاون  غفوری مقـدم«  »علـی 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت 
نایـاب  تاییـد  ضمـن  رضـوی  خراسـان 
شـدن و افزایـش قیمـت برنـج پاکسـتانی 
مشـهد،  بـازار  در  اخیـر  روزهـای  در 
دربـاره دالیـل ایـن اتفـاق و برنامه هـای 
سـازمان صمت برای مدیریتـش، توضیح 
می دهـد: »هرسـاله براسـاس مصوبـات 
سـتاد تنظیـم بـازار کشـور، شـرایط بـه 
ایـن صـورت بـوده کـه از زمـان شـروع تـا 
واردات  برنـج،  برداشـت  فصـل  پایـان 
هرگونـه برنـج خارجـی بـه کشـور ممنـوع 
بـوده و هسـت و ایـن کمیـاب شـدن برنـج 
محدودیـت  ایـن  تبعـات  از  پاکسـتانی، 
اسـت و از آن جــا کـه فصـل برداشـت برنج 
هنـوز تمـام نشـده، احتمـاال ایـن شـرایط 
تا آخـر آذرماه جـاری ادامه داشـته باشـد. 
از آن جـا که امسـال، شـرایط با سـال های 
قبل متفاوت اسـت و افزایـش قیمت برنج 
ایرانـی و الـزام واردات برنـج خارجـی بـا 
ارز دولتـی، تقاضـای برنـج پاکسـتانی را 
بسـیار بیشـتر می کنـد، امسـال برخـالف 
بـا ایـن چالـش مواجـه  سـال های قبـل 
شده ایــــم. ضمـن این کـه بـه تازگـی چند 
از  بیـش  کـه  پاکسـتانی  برنـج  محمولـه 
می شـود،  شـامل  را  تـن   ۳00 و  هـزار 
اسـتان  در  عرضـه،  در  تخلـف  علـت  بـه 
توقیـف شـده اسـت کـه بـا تعییـن قیمـت 
مصـوب  نـرخ  بـا  زودی  بـه  کارشناسـی 
وارد بـازار خواهـد شـد. منتهـا به رغـم این 
شـرایط، گران فروشـی برنـج پاکسـتانی، 
یـک تخلـف آشـکار اسـت و آخریـن قیمـت 
مصوب بـرای برنج درجه یک پاکسـتانی، 
کیلویی هشـت هزار و ۹00 تومان است. 
باتوجـه بـه ایـن کـه ذائقـه مـردم خراسـان 
رضـوی، بـه ویـژه شـهروندان مشـهدی، 
مصـرف روزانـه و دایـم برنـج پاکسـتانی 
مـا  اسـتان  و  می پسـندد  و  می طلبـد  را 
کشـور،  دیگـر  اسـتان های  بـه  نسـبت 
را  پاکسـتانی  برنـج  مصـرف  بیشـترین 
دارد، مهـم اسـت ایـن افزایـش قیمـت و 
نایـاب شـدن، هرچـه سـریع تر بـه بهتریـن 
شـکل مدیریـت شـود. بـا توجـه به شـرایط 
فعلـی و کمبـود شـدید برنـج پاکسـتانی 
و افزایـش قیمتـش در اسـتان، موضـوع 
را بـا وزارتخانـه صنعـت، معـدن و تجـارت 
درمیـان گذاشـته و بـا سـتاد تنظیـم بـازار 
کشـور نامـه نگاری هایـی کـرده ایـم تـا 
اجـازه ترخیـص و توزیـع برنج پاکسـتانی، 
بـه شـکل ویـژه و اسـتثنایی بـه اسـتان مـا 
داده شـود. آخرین مکاتبه مربوط به هفته 
گذشـته اسـت و منتظـر پاسـخ هسـتیم.«



اخبار

گوناگون

آیت ا... علم الهدی در گفت وگو با شبکه العالم :

مردم عراق و لبنان توطئه 
آمریکایی ها را خنثی کنند

آیت ا... علــم الهدی در گفــت وگو با شــبکه العالم، 
نکاتی را درباره اتفاقات اخیر در عراق و لبنان مطرح 
کرد. به گــزارش alamolhoda.com، امام جمعه 
مشــهد در ایــن گفت وگــو اظهار کــرد : ایــن جریان 
بی ســابقه نیســت و تجربه ای وجود دارد. توطئه ای 
بود که آمریکا و استکبار جهانی ابتدا در ایران پیاده 
کرد و شکست خورد و اکنون آن را در دیگر کشورهای 
اســامی پیاده می کند امــا آن گونه کــه رهبر و ملت 
ایران در برابر این توطئه  ایســتادند و خنثی کردند، 
مردم متدین عــراق و لبنان مقابــل توطئه آمریکایی 
بایســتند و آن را خنثی کنند. وی افزود: مســئوالن 
در هر کشــوری باید مردم را در اولویت خود بدانند، 
بپذیرند که ولی نعمت آنان مردم هستند و در عرصه 
اجرا مصالح و منافع مردم را در نظر بگیرند نه اقتدار 
و بهره بــرداری شــخصی؛ اگر بنا شــد مســئوالن در 
کشــورهای مختلف مــردم را در اولویت قــرار دهند 
طبیعی است که خدمت آنان مردم را راضی می کند.
امام جمعه مشــهد ادامه داد: مردم هــم باید بدانند 
اگــر یــک روزی خواســتند حرکتــی در مقابــل یک 
مســئول یا یک جریان حاکمیتی انجــام دهند که به 
نفع مردم عمل نکرده این نکتــه را باید رعایت کنند 
که در زمین دشــمن بازی نکنند چون دشــمن از هر 
موقعیتی می خواهد موج بســازد، بر آن سوار شود و 
دشــمنی خود را انجام دهد. مــردم درصدد اصاح 
مشــکات خود و اصــاح برخی مفاســدی باشــند 
که در نظــام حاکم بر آنان اســت و از آن حــوزه خارج 
نشــوند تا دشــمنان آنــان بخواهند یک عــده عامل 
نفوذی بفرســتند و بر این موج سوار شــوند. آیت ا... 
علم الهدی خاطرنشــان کرد: آن چه امروز در عراق 
رخ می دهد اصل قضیه مطالبات مردمی اســت که 
هم باید مسئوالن با یک نظر مخلصانه به این مطالبات 
مردمی نگاه کنند و مردم هــم باید در مطالبات خود 
مقاوم باشند و این یک واقعیت است اما باید حواس 
شان باشد در زمین دشمن بازی نکنند چون دشمن 
اگر بر این موج ســوار شــد تــا خود ایــن مــردم را از پا 
درنیاورد پایین نمی آید بنابراین مقام معظم رهبری 
در سفارشــی که بــه مردم عــراق داشــتند فرمودند 

اولویت اول برای شما امنیت کشورتان باید باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعالم کرد: 

استقرار تجهیزات بومی رصد 
تهدیدات بیولوژیک در حرم رضوی 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: نخســتین 
تجهیــزات تولیــد داخــل در حــوزه رصــد و پایــش 
تهدیدات بیولوژیکی  شــیمیایی و هسته ای در حرم 
امام رضا )ع( اســتقرار داده شــده اســت و تا اواسط 
ســال آینده، ۵۱ شــهر مجهز می شــود که تــا کنون 
۱۵ مورد آن انجام شده اســت. »غامرضا جالی« 
روز گذشته در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه 
صنایع بومی پدافند غیرعامل گفت: امروزه شــاهد 
صنعت بومی  پدافند ســایبری زیســتی شیمیایی و 
هسته ای هســتیم که ظرفیت های خوبی در کشور 
توسط شــرکت های دانش بنیان تولید شده است. 
وی با بیان این که تحریم، هم می تواند تهدید باشد 
و هــم آثــار متعدد داشــته باشــد، افزود: اگــر دولت 
بتواند آثار مخرب تحریم را کنترل کند، فرصت های 
تحریم رو می شــود که تاحدودی دولــت در این امر 
موفق بوده است. این مقام مسئول با اشاره به حوزه 
ســایبری تصریــح کرد: نزدیــک بــه ۲۰۰ محصول 
اساسی و پایه در حوزه سایبری توسط شرکت های 
دانش بیان داخل کشــور تولید شــده کــه خیلی از 
آن ها را در گذشته نداشــتیم. وی ادامه داد: امنیت 
ارتباط مستقیم با تولید داخل دارد، چون محصول 
خارجی را نمی توانیم تضمین امنیتی کنیم. اکنون 
پنج محصول داخلی ۱۰۰ درصد تایید شده از نظر 
امنیتــی داریــم. رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل 
درباره حوزه بیولوژیک گفت: اولین آزمایشــگاه بی 
اس ال سطح سه توسط وزارت دفاع را که برای اولین 

بار در کشور تولید شده، به زودی افتتاح می کنیم.

پیگیری جهاد کشاورزی استان 
برای توسعه پرورش ماهی تیالپیال 

مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: برای توسعه پرورش ماهی 
تیاپیا سازمان محیط زیست تاکنون به استعام 
نظام مهندســی بــرای صــدور پروانه پاســخ مثبت 
نداده اند. »مهدی هدایتی« در گفت وگو با ایســنا، 
در خصوص ظرفیت های اســتان در پرورش ماهی 
تیاپیا در چشــمه ها و چاه های کشاورزی اظهار 
کرد: این توانایــی و ظرفیت در اســتان وجود دارد 
اما با توجه به محدودیت هایی که از طرف سازمان 
محیط زیست برای توســعه پرورش ماهی تیا پیا 
در اســتان ها اعمــال شــده، در حال پیگیــری این 
موضوع هســتیم و مکاتبات الزم از طرف ســازمان 
جهاد کشاورزی با شیات کشور انجام شده است. 
وی افــزود: همچنیــن نماینــدگان مــا با ســازمان 
محیط زیست صحبت کرده اند و استانداری نیز به 
این موضوع وارد شــده تا در استان هایی که امکان 
کاهــش دادن نگرانی محیط زیســت وجــود دارد 
مجوز پــرورش ماهی تیاپیا صادر شــود و ما امید 

داریم این اتفاق به زودی رخ دهد.

مســعود حمیدی -آمفی تئاتر دانشکده مهندسی 

دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته میزبان مناظره 
»صادق زیباکام« اســتاد علوم سیاســی دانشگاه 
تهران و »سید احسان قاضی زاده هاشمی« نماینده 
مردم ســرخس و فریمــان در مجلــس در خصوص 
تحلیل روابط ایران و آمریکا با عنوان »یک ماجرای 
چهل ساله« بود. به گزارش خراسان رضوی، کام 
ابتدایــی این مناظــره را صــادق زیبــاکام با طرح 
این سؤال که »مشکل جمهوری اســامی ایران با 
آمریکا چیست؟« آغاز و اظهار کرد: دو دسته تحلیل 
اصلی در این خصوص وجــود دارد تحلیل اول این 
که  اســاس انقــاب اســامی ایــران ماهیتی ضد 
استکباری دارد و بر همین اساس است که جوهره 
انقاب ما علیــه آمریکا و در ســتیز با آمریکاســت، 
تحلیل دیگــر مربوط به گروهی اســت کــه دعوای 
اصلی ایران با آمریکا مربوط به حضور و نفوذ آمریکا 
در ایران دوران پهلوی و تأمین منافع زیاد این کشور 
از ایــران در آن دوران بــوده اســت کــه در نتیجه، با 
انقاب اســامی دســت آمریکا از این منافع کوتاه 
شد و به همین دلیل است که آمریکا بعد از انقاب 
حداقل به زعم مسئوالن جمهوری اسامی ایران 
توطئه های زیادی را علیه کشــور ایران راه اندازی 
کرده و این دشمنی و توطئه چینی آمریکایی ها تا به 
امروز ادامه دارد. وی افزود: البته دسته دیگری هم 
وجود دارد که مدعی است آمریکا از کودتای سال 
3۲ مدام مانع توسعه و پیشرفت ایران بوده است. 
اما بنده معتقدم ستیز ما با آمریکا ارتباطی با آن چه 
بیان می شود ندارد و حقیقتی ورای آن وجود دارد.

ریشه دخالت های آمریکا به دوره انقالب 	 
مشروطه باز می گردد

البته ایــن دســته بندی های زیباکام مــورد تایید 
نماینــده مــردم ســرخس و فریمــان در مجلــس 
شــورای اســامی قــرار نگرفت. »ســید احســان 
قاضی زاده«ریشه دشــمنی آمریکا با مردم ایران و 
ستیز با آمریکا را به کودتای 3۲ و پیش از آن مربوط 
دانست و گفت: ریشه دشمنی و دخالت آمریکا در 
ایران دوران قاجار و روی کار آمدن شاه پهلوی است 
که به نوعــی با دخالــت آمریکا و انگلیــس، انقاب 
مشروطه شکست خورد. آمریکایی ها با کمک سید 
ضیاء طباطبایی این کارها را انجام داد و رضاشــاه 
را روی کار آورد. ایــن دخالت های آمریــکا در دوره 

صنعتی شــدن نفت و کودتــای ســال 3۲ که خود 
آمریکایی ها از آن به عنوان انقاب یاد می کنند ادامه 
داشت که محمدرضا شاه پهلوی را روی کار آوردند.
ایــن نماینــده مجلــس معتقــد بــود اولیــن جرقه 
ضدآمریکایی مربوط به ۱6 آذر ســال 3۲ اســت و 
اظهار کرد: آمریکایی هــا به دلیل دخالت هایی که 
در ایران داشته اند از همان ابتدا در بین طیف های 
دانشجویی مورد استقبال قرار نمی گرفتند و این 
حرکت دانشــجویان در ســال 3۲ کــه در اعتراض 
به ســفر نیکســون به ایــران بــود مقدمــه ای برای 
حرکت های انقابی بعدی و تسخیر النه جاسوسی 

آمریکا در ۱3 آبان سال ۵8 و انقاب دوم شد.

حتی خودشان هم باور نداشتند 	 
زیباکام اما معتقد اســت تنهــا آمریکا در مســئله 
کودتای سال 3۲ دخیل نبوده و جریان های داخلی 
کشور هم در آن حضورداشته اند.وی گفت: اسناد 
کودتای سال 3۲ امروز بازگوکننده واقعیت های 
زیــادی در این خصوص هســتند. به هرحــال ۱۰ 
هزارنفری که در آن روز در خیابان حاضر شــدند و 
شعار جاوید شاه می دادند، ایرانی بودند. از سویی 
دیگر ســلطنت طلبان و خود محمدرضا شاه بارها 
و مستقیم مدعی شــدند که دلیل سقوط حکومت 
پهلوی خود آمریکا بوده است. این استاد دانشگاه 
اظهار کــرد: اما بــه رغم تمــام این تحلیل هــا بنده 
معتقدم ریشه ستیز ما با آمریکا چیز دیگری است. در 
دهه 4۰ و اوایل دهه ۵۰ گفتمان غالب در مبارزات 
علیه رژیم پهلوی متعلق به چپ ها بود و این ادبیات 
ضد امپریالیســتی حتی مورد قبول بچه مسلمان 
ها هم بوده است زیرا با دین و مسائل دینی زیاد کار 
نداشت و طیف های مسلمان در آن دوران حتی این 
ادبیات را ترویج می دادند. وی ادامه داد: شما اگر 
اولین اعامیه دانشــجویان پیرو خط امام)ره( که 
سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، مطالعه کنید 
خواهید دیــد که ادبیــات و گفتمان ایــن اعامیه، 
ضد امپریالیستی و تحت تأثیر ادبیات کمونیستی 
بوده است. البته این به این معنی نیست که امثال 
آقای اصغــر زاده که ایــن اعامیه را صــادر کردند 
کمونیست بوده اند بلکه ایشان کامًا مسلمان بوده 
اما به هرحال ادبیــات چپ ها تأثیر زیادی داشــته 
است. زیباکام گفت: اصل مسئله این جاست که 
بعد از انقاب بین گروه های اسامی و کمونیستی 

اختاف شــدید به وجــود آمــد و بچه مســلمان ها 
دیدند که از کمونیست ها عقب افتاده اند و گفتمان 
چپی هــا در جامعه در حال رواج اســت و از ســویی 
شــائبه هایی به وجود آمده بوده که بین طیف های 
نزدیــک امــام)ره( و آمریکایی هــا رابطــه ای وجود 
دارد. به همین دلیل است که دانشجویان پیرو خط 
امام)ره( برای ایــن که این عقب افتــادن را جبران 
کنند و به نوعی بگویند ما اهل شعار نیستیم و وارد 
عمل می شــویم سفارت آمریکا را تســخیر کردند و 
حتی خودشان هم باور نداشتند که این تسخیر بیش 
از دو روز طول بکشــد.طرح این موضوع با واکنش 
قاضی زاده هاشمی روبه رو شد. این نماینده مجلس 
گفت: اواًل صحبت های یک شاه مخلوع به هیچ وجه 
سندیت ندارد از سویی اسناد بازگوکننده حمایت 
آمریکا از محمدرضا شــاه اســت. در دوره ای ایران 
به واسطه آمریکا ژاندارم منطقه شــده بود و آمریکا 
در تمام ارکان حکومت مستشــار داشــته است. از 
سویی دیگر ما امروز روابط آمریکا با خاندان مخلوع 
پهلوی را می توانیم به وضوح ببینیم.وی ادامه داد: 
درست است که در دوره انقاب اسامی و تسخیر 
النه جاسوسی گفتمان ضد امپریالیستی هم وجود 
داشته است اما شــعار اصلی دانشجویان پیرو خط 
امام)ره( شعار ضد اســتکباری »نه شرقی نه غربی 
جمهوری اســامی« بود. عاوه بر این روایت های 
زیادی  در خصوص تســخیر النه جاسوسی وجود 
دارد مانند ادعایــی که مبنی بر کمونیســت بودن 
موســوی خوئینی ها و این که ایشــان افسر ک گ 
ب بوده است. اما به هرحال درست است که در آن 
دوران تفاوت دیدگاه وجود داشته اما یادمان نرود 
که آمریکا بعد از انقاب اســامی چه توطئه هایی 

علیه مردم ایران کرده است.

زیباکالم : نسل امروز  مانند نسل های 20 سال 	 
پیش آمریکا ستیز نیستند

همچنیــن زیبــاکام اعــام کــرد که تســخیر النه 
جاسوســی نقطه عطف ســتیز با آمریکاســت. وی 

گفت: اگر نگاه مجددی به آرمان ها و اهداف انقاب 
داشته باشیم خواهیم دید در شعارها و اعامیه های 
دوران انقاب، اصل خواسته مردم برای کنار زدن 
رژیــم پهلــوی خواســته های آزادی خواهانه مانند 
آزادی انتخابات، حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها 
و عقاید بوده است .اما بعد از تسخیر النه جاسوسی 
حرکت آمریکا ستیزی در بین جریان های سیاسی 
تقویت و امواج آمریکا ســتیزی تبدیــل به گفتمان 
اصلی انقاب شد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: 
پس از آن بود که جریان هــای اصلی انقاب مانند 
حزب جمهــوری اســامی از این گفتمــان آمریکا 
ستیزی به عنوان ساح اســتفاده کردند و با کمک 
نظارت های استصوابی وارد جریان انتخابات شد و 
بحث آزادی های عقاید و دیگر آزادی هایی که مردم 
به خاطر آن قیام کرده بودند عقب رانده شدند. البته 
بنده معتقدم نسل امروز  مانند نسل های ۲۰ سال 
پیش آمریکا ستیز نیســتند یا حداقل این گفتمان 
حاوت ۲۰ سال پیش را دیگر ندارد. زیباکام تأکید 
کرد: امروز باید بگویم اگر ما گفتمان آمریکا ستیزی 
را از نظام بگیریم نظام دچار بحران هویت خواهد شد 
درواقع شأن وجودی نظام جمهوری اسامی ایران 

وابسته به آمریکا ستیزی است.

آمریکایی ها هیچ وقت با ایران رفتار درست 	 
نداشته اند

قاضی زاده هاشــمی ســخنان زیباکام را نظرات 
کامًا شــخصی دانســت و گفــت: آمریکایی ها در 
طول چهل سال گذشــته هیچ وقت با ایران و مردم 
ایــران رفتــار دلســوزانه و درســت نداشــته اند؛ از 
دخالت هــای آن هــا در جنگ هشــت ســال دفاع 
مقدس، تا توطئه چینی هایی که در داخل کشــور 
داشته اند و حتی رفتاری که با گفتمانی که در سال 
9۲ در ایران پیروز انتخابات شــد. امروز برای همه 
روشــن اســت که آمریکا به رغم تمامی مذاکرات و 
ســخنان و رفتارهــای دلبرانه دو طــرف مذاکرات 
هسته ای از برجام خارج شد و ثابت کرد که هیچ وقت 

نمی توان به آمریکایی ها اعتماد کرد.

آیا همه کشورهای عضو سازمان ملل نوکر 	 
آمریکا هستند؟

زیباکام در جمع بندی سخنان خود گفت: گفتمان 
آمریکا ستیزی در کشور برای این که خود را به حق 
نشان دهد حتی تاریخ را به گونه ای گزینشی روایت 
می کند و کسانی را که می پرســند چرا باید آمریکا 
ســتیز باشــیم؟ متهم به لیبرال بودن، سازش کار 
بودن و نوکر بودن می کنند. امروز ۲۰۰ کشور عضو 
سازمان ملل هستند و با آمریکا ارتباط دارند آیا همه 
آن ها نوکر و سازش گر با آمریکا هستند. بنده معتقد 
هستم، آمریکا ستیزی نه تنها عایدی برای ما نداشته 

است بلکه تیشه به ریشه منافع ملی ما زده است.

یکی از مستقل ترین کشورهای دنیا هستیم 	 
قاضی زاده هاشــمی نیز در واکنش به این موضوع 
و در جمع بندی ســخنان خود گفت: درست است 
بســیاری از کشــورها با آمریکا ارتبــاط دارند ولی 
گفتمان آمریکاستیزی ما مربوط به داشتن روابط و 
تعامل با این کشور نیست. یکی از آرمان ها و اهداف 
انقاب اســامی استقال بوده اســت که امروز ما 
یکی از مســتقل ترین کشــورهای دنیا هستیم. از 
ســویی این خلط مبحث نباید ایجاد شــود که ما با 
آمریکایی ها ستیز داریم بلکه در تمام این دوران این 
آمریکا بوده است که انواع تحریم ها و توطئه ها را علیه 

جمهوری اسامی ایران داشته است.
در حاشیه:

* صادق زیبا کام در حاشیه این نشست در پاسخ 
به یکی از خبرنــگاران درباره سرنوشــت پول های 
جمع آوری شده در حساب شخصی او برای کمک 
به زلزله زدگان کرمانشاه، به کنایه گفت : »همه را 
خوردم، دزدیدم، یه لیوان آب هم باالیش«. وی در 
پاسخ به سوال بعدی درباره تصمیم به جمع آوری 
کمک برای زلزله زدگان آذربایجان هم گفت : »آره، 

نقشه کشیده ام که آن را هم جمع کنم و بخورم«.
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 توضیحات رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان استان
 درباره روند انتخاب 6 عضو حقیقی 

رئیس شورای هماهنگی اصاح طلبان خراسان 
رضوی درباره فهرست شش نفره )حسین امینی، 
محمدرحیــم نوروزیــان، حجت االســام علی 
عجم، عباس میرزاده، عباس شیخ االسامی و 
اسماعیل فاضلی( اعام شده به عنوان اعضای 
حقیقی شورای عالی سیاســت گذاری اصاح 
طلبان استان توضیحاتی ارائه کرد. عبایی در این 
باره اظهار کرد : این روزها موضوعی مطرح شده 
مبنی بر این که کمتر از حد نصاب بودن اشخاص 
حقیقی در شورای هماهنگی استان، مخالفت و 
نقد به رویکرد گذشته شورای هماهنگی اصاح 
طلبان در انتخابات شــورای شهر مشهد و پایین 
آمدن مشارکت در این حوزه است، در حالی که 
این گونه نیســت. وی تصریح کرد: حدود دو ماه 
قبل بحث افزایش اشــخاص حقیقی به احزاب 
و تشکیل شــورای سیاســت گذاری اســتان در 
شورای هماهنگی کلید خورد. رابط استان آقای 
رســولی در جلســه شــورای هماهنگی شرکت 
و اعام کرده اســت بر اســاس آیین نامه شورای 
عالی سیاســت گذاری بــرای اســتان ها، نصف 
تعداد احزاب، اشخاص حقیقی اضافه می شوند 
و این سقف تعداد است، البته استان ها می توانند 
تعداد کمتری را که به نظر شان الزم است ، معرفی 

کنند. پیشــنهاد شورای 
عالی این بود که دو برابر 
تعداد مــورد نیــاز، یعنی 
به تعداد احــزاب معرفی 
شــود و شــورای عالی از 
بین افراد پیشنهاد شده به 
تعداد نصف احزاب شورای هماهنگی، اشخاص 
حقیقی را انتخاب کند. وی  بیان کرد: در مرحله 
اول چهار نفر از اشخاص حقیقی که مورد وثوق 
احــزاب بودند بــا رای نصف تعــداد احــزاب، به 
فهرست اضافه شــدند که شامل حجت االسام 
علی عجم، حسین امینی، محمدرحیم نوروزیان 
و اســماعیل فاضلــی از اهــل ســنت اســتان که 
در گذشــته نیز با شــورای هماهنگی همکاری 
داشــتند، توانســتند دو ســوم آرا را کسب کنند 
و بــه عنــوان اشــخاص حقیقی منتخب شــوند. 

در همیــن دو ماه بحــث و گفت وگو بیــن احزاب 
صــورت گرفت و مقرر شــد کســانی کــه بیش از 
یک ســوم رای احزاب را بیاورند، اضافه شــوند. 
 بنابراین عباس میرزاده و دکتر شیخ االسامی

  هــم رای آوردنــد و در مجمــوع ایــن شــش نفــر 
اشخاص حقیقی را تشکیل دادند.

منتقدان شورای شهر، نقدها را پای شورای 	 
سیاست گذاری اصالح طلبان نمی گذارند

وی تصریــح کــرد: ممکــن اســت تعــدادی از 
اصاح طلبــان، در تحلیل هــای حزبــی خــود و 
نگاهی که به شورا دارند، منتقد آن باشند اما به 
قدری صراحت دارند که در صورت داشتن انتقاد 
از شورای شهر مشهد، آن را به پای شورای عالی 
سیاســت گذاری نگذارند و انتقاد را به صراحت 
از شورای شهر داشــته باشند. عبایی خراسانی 
اضافه کرد: شورای شــهر نیز در مواقعی برخی 
از این انتقــادات را پاســخ داده کــه مطلوب نظر 
اصاح طلبان بوده یــا نه، اما ایــن بحث دیگری 
اســت و شــاید آن چه که اصاح طلبان دنبالش 
بودند بتواند در چرخه معرفی »ســرا« )سازمان 

رای اصاح طلبان( متجلی شود. 

با برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی 

فعالیت رسمی حزب جمهوریت اسالمی در استان کلید خورد 

نخستین جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت اسامی خراسان رضوی 
جمعه شب در مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی این حزب، خوش 
نیت معاون سابق فرماندار مشهد و عضو انجمن اسامی معلمان ، کامان 
دبیر انجمن اسامی مهندسان ایران، طلوع دبیر حزب توسعه ایران شاخه 
خراسان، رضائیان فعال سیاسی اصاح طلب، آریانی دبیر حزب وحدت و 
همکاری ملی، حجت االسام و المسلمین حسینی مازندرانی فعال سیاسی 
اصاح طلب و جمعی دیگر از اعضای شورای مرکزی، با حضور در این جلسه 
به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. حسین امینی و رئیس ستاد دکتر روحانی 

در خراسان نیز در پیامی  انتخاب محمدزاده به عنوان عضو شورای مرکزی 
حزب و دبیر استان را تبریک گفت.در این نشست محمدزاده دبیر استانی 
حزب جمهوریت اسامی در خراسان رضوی، با اشاره به این که حضور مؤثر 
و قطعی در انتخابات مجلس بــا نادیده گرفتن ناکارآمدی ها و مشــکات و 
نارضایتی های مردم منافات ندارد، گفت : بهترین راه افزایش کارآمدی نظام 
و پیگیری مطالبات مردم فعالیت حرفه ای احزاب است. وی خاطر نشان کرد: 
ضمن رعایت استقال حزبی ، حزب جمهوریت تعامل مثبتی را با دیگر احزاب 

اصاح طلب خواهد داشت.

در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد 

 مناظره زیباکالم و قاضی زاده
 درباره روابط ایران و آمریکا

عضو هیئت رئیسه جبهه پیروان امام راحل و رهبری اعالم کرد 

 ۵۰ چهره اصولگرای استان
 آماده حضور در انتخابات مجلس 

عضو هیئت رئیســه جبهه پیروان امــام راحل و 
رهبری در خراســان رضــوی گفت: بیــن ۵۰ تا 
6۰ نفر از چهره های شاخص اصولگرا در استان 
جزو افــرادی هســتند که حضــور خــود را برای 
انتخابات اعام کرده اند. »سید جواد رضویان« در 
گفت وگو با ایرنا افزود: برخی از این افراد پیشتر 
جزو نمایندگان مجلس بوده اند، یا هم اینک در 
زمره نمایندگان هســتند  یا این که از نامزدهای 
دوره های پیشین انتخابات مجلس بوده اند اما 
رای کافی کســب نکرده بودنــد. وی ادامه داد: 
شــائبه حضور برخی از اصولگرایان مانند آقای 
قالیباف در انتخابات مجلس هم وجود دارد، به 
این معنا که آنان از برخی افراد یا جریان ها برای 
حضور در انتخابات حمایت می کنند اما حضور 

خود را در انتخابات نفی نمی کنند.

دو اقدام جبهه پیروان برای انتخابات	 
عضو هیئت رئیســه جبهه پیروان امام راحل و 
رهبری در خراسان رضوی افزود: در مجموع 
هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه کسانی 
از طیــف اصولگرایــان اســتان در یازدهمیــن 
دوره انتخابات مجلس شورای اسامی حضور 
می یابنــد بنابرایــن این جبهــه دو اقــدام را در 
دســت اقدام  دارد. وی به اقدام نخست جبهه 
پیروان امام راحل و رهبری اشاره و اظهار کرد: 
به کســانی که گمان مــی رود حضورشــان در 
مجلس شــورای اســامی مفید است، توصیه 

می کنیــم در انتخابات 
شــرکت کننــد. اقدام 
دوم جبهه پیروان امام 
در  رهبــری  و  راحــل 
خراســان رضــوی هم 
رصد افرادی اســت که 

در معرض ورود به انتخابات هستند یا تصمیم 
به حضــور در انتخابات دارند. با آنان نشســت 
آشنایی برگزار می کنیم تا با دیدگاه های شان 
آشنا شویم و پس از بررسی در مقطعی که الزم 

است از آنان حمایت کنیم.

تالش برای کنار گذاشتن اختالفات 	 
اصولگرایان

وی ادامه داد:  این که جبهه درباره افراد نهایی 
شــرکت کننده در انتخابــات بــه جمع بنــدی 
ویژه ای برسد، قدری زود اســت اما این جبهه 
تاش دارد بین اصولگرایان وحدت الزم شکل 
گیرد. عضو هیئت رئیســه جبهه پیــروان امام 
راحل و رهبری در خراسان رضوی گفت: هفته 
پیش یکی از جریان های موثر اصولگرا )جبهه 
پایداری( در کشور آهنگ مخالفی را نواخت و 
گفت که ما در این خصوص تصمیمی نگرفتیم، 
با این حال جبهه پیروان امــام راحل و رهبری 
در خراســان رضــوی تــاش می کند تــا طیف 
اصولگرا اختافــات را پشــت ســر بگذارنــد و 

وحدت الزم بین آنان به وجود آید.
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اجتماعی

 دستور تولیت آستان قدس 
برای کمک به زلزله زدگان 

آذربایجان شرقی
تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی در دســتوری، 
انــجـــام  خــواستــــار 
بــرای  الزم  اقدامــات 
کمک به مناطــق زلزله 
زده آذربایجان شرقی و 
خدمت رسانی مطلوب 
به زلزله زدگان شــد. به 

گزارش آستان نیوز، در پی وقوع زلزله 5.9 ریشتری 
در آذربایجان شرقی و بروز خسارت هایی در برخی 
از روستاها، حجت االسالم والمسلمین مروی برای 
بســیج امکانات و اعــزام خادمیاران آســتان قدس 
رضوی بــه مناطــق زلزلــه زده آذربایجان شــرقی و 
خدمت رسانی به زلزله زدگان در کنار دستگاه های 
امداد رسان دســتوری صادر کرد. قائم مقام تولیت 
آســتان قدس نیز ماموریــت یافت تا ضمن بررســی 
آخرین وضعیت مناطق و نیازهای اولیه زلزله زدگان، 
تامین و بسیج امکانات الزم متناسب با ظرفیت های 

آستان قدس را در دستور کار قرار دهد.

 اعزام خادمیاران امام رضا)ع( 	 
به مناطق زلزله زده

همچنین مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
اســتان آذربایجان شــرقی نیز در این زمینه گفت: 
در پی دستور تولیت آســتان قدس رضوی مبنی بر 
اعزام خادمیاران امام رضا)ع( به مناطق زلزله زده 
استان، این خادمیاران عازم روستاهای بحران زده 

شهرستان میانه شدند. 
محمد یوســف شــاکری گفت: طبــق هماهنگی به 
عمل آمده با ستاد مدیریت بحران استان آذربایجان 
شرقی و ســایر ســازمان های امدادی، خادمیاران 
امام رضا )ع( برای کمک به آواربرداری و کمک های 
فوری، راهــی روســتاهای َتَرک و شــش روســتای 
دیگر شهرستان میانه شدند.  وی افزود: همچنین 
کانون های خادمیاری در شــهرهای دیگر اســتان 
آذربایجــان شــرقی، آماده اعــزام به مناطــق زلزله 
زده هســتند و به محض اعالم نیاز از سوی مدیریت 
بحران اســتان، گروه های جهادی ایــن کانون ها، 

عازم مناطق زلزله زده خواهند شد.
وی یــادآور شــد: طــی هماهنگی بــه عمل آمــده با 
معاونت امداد مســتضعفین آســتان قدس رضوی، 
وسایل گرمایشی و سایر نیازهای اولیه، طی روزهای 

آینده راهی مناطق زلزله زده خواهد شد.

معاون پلیس راهور ناجا:

۱۲ درصد قربانیان تصادفات بچه ها هستند
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
ناجا گفت: ۱۲ درصد افــرادی که در تصادفات 
کشــته می شــوند بچه ها هســتند که نــه مقصر 
هســتند و نه مســبب، حداقل کاری کنیم برای 
دانش آمــوزان در رفــت و برگشــت از مدرســه و 
اردو ایمنــی و امنیــت ایجاد شــود. بــه گزارش 
فارس، عین ا... جهانی در آیین افتتاحیه اولین 
دوره آموزشــی- مهارتــی طرح توانمندســازی 
مدرسان اردوهای دانش آموزی سراسر کشور 
کــه در اردوگاه فرهنگی تربیتــی ثامن الحجج 
)ع( مشــهد برگزار شــد، خطــاب بــه حاضران 
اظهار کرد: شــما مسئولیت بســیار سنگینی را 
برای حفظ جان و مال مردم عهده دار می شوید، 
متأسفانه در بحث ترافیک، تصادفات و حوادث 
جــاده ای ســومین عامل مــرگ و میر در کشــور 
اســت. وی افزود: ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر در سال 
گذشــته در تصادفات کشــته و ۳۶5 هــزار نفر 
در تصادفــات مجروح شــدند و ۷ درصــد تولید 
ناخالص ملی کشور در تصادفات نابود می شود 
ایــن در حالی اســت که دولــت تصمیــم دارد ۸ 
درصد تولید ناخالص را افزایش دهد.در ادامه 
این مراسم ، مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها 
و فضاهای پرورشــی وزارت آمــوزش و پرورش، 
خطاب به شــرکت کنندگان در این دوره گفت: 
وقتی گواهی برای شــما صادر می شــود پلیس 
شــما را به عنوان همکار قبول می کنــد و اصرار 
داریــم آمــوزش و امتحان جدی باشــد تــا افراد 
توانمنــد را انتخــاب کنیم، پــس از ایــن مرحله 
گواهــی با امضای شــش مســئول کشــوری در 

اختیــار شــما قــرار می گیرد کــه شــما نماینده 
آن ســازمان ها هــم هســتید. علــی رمضانــی 
افزود:  قرار ما این اســت که شــما در این طرح،  
آموزش های ویژه ای کسب کنید تا هم خودتان 
در بحران به عنــوان یک رهبر عمــل کنید و هم 
دانش آموزانی تربیت کنید که در شرایط سخت، 
به کشور کمک کنند.خدابنده مدیرکل آموزش و 
پرورش استان نیز در این مراسم گفت: برگزاری 
اردوهــای دانش آمــوزی برای ما یــک ضرورت 
اجتناب ناپذیــر بــوده و فعالیت هــای اردویی به 
عنوان یک فعالیت مکمل برای نهادینه ســازی 
تعلیم و تربیــت در آموزش و پرورش نیاز اســت. 
وی افزود: آن چــه در زمینه های تئوری و نظری 
به دانش آموزان یاد می دهیــم باید در اردوهای 
دانش آمــوزی بــه فعلیــت درآیــد، توجه بــه کار 
گروهی، مشــارکت جویی و مشــارکت پذیری، 
احســاس مســئولیت، انجــام تکالیــف و نظم و 
انضباط باید در اردوی عملیاتی به دانش آموزان 
آموزش داده شــود. وی تصریح کــرد: برگزاری 
این اردوها برای ما و همکاران مان چالش هایی 
دارد، در بســیاری از مــوارد مدیران مــدارس و 
مربیان پرورشــی یا قوانین و مقررات ابتدایی را 
بلد نیستند یا به دلیل تغییرات گسترده نیروی 
انسانی آموزش هایی که داده می شود به فعلیت 
درنمی آید و مدیر آموزشــی تغییر می کند و نیاز 
است این توانمندسازی و به روز رسانی در طول 
سال تحصیلی اجرا شود.شــایان ذکر است در 
اولیــن دوره توانمندســازی مدرســان اردویی 

کشور، ۴۰۳ نفر از ۳۲ استان شرکت کردند.
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در مراسم تقدیر از بهورزان نمونه کشور در مشهد 

وزیر بهداشت:از افتضاح می ترسم نه از استیضاح
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
این که من نیامدم با مصلحت اندیشی و عدول 
از حق، وزیر بمانم، اظهار کرد: اجازه نمی دهم 
آقازاده ای با سرمایه بادآورده پدرش بر صندلی 
دانشگاه بنشیند، من از استیضاح نمی ترسم، 
از افتضاح می ترســم. به گزارش فارس، سعید 
نمکی روز گذشته در مراسم کشوری روز بهورز 
و تقدیــر از بهورزان نمونه کشــور که در مشــهد 
برگزار شــد، اظهار کــرد: اگر الزم باشــد تا پای 
جان برای دفاع از بهورزها بایستم، می ایستم، 
من نیامدم با مصلحت اندیشی و عدول از حق، 
وزیر بمانم  پس شما تنها نیستید، هر جا به شما 
ظلمی شود من کنارتان هستم. وزیر بهداشت 
با اشاره به سخنی از امیرالمومنین )ع( درباره 
خالفت، گفــت: کســوت وزارت از آب بینی بز 
برایم کمتر اســت مگر ایــن که در این کســوت 
بتوانم به مردم کشورم کمک و خدمت کنم. وی 
تصریح کرد: من برای فداشــدن و برای دفاع از 
اصول انقالب و خون شهدا آمده ام، شهدا نمی 
دانستند قرار است سازمان غذا و دارو را به رانت 
خوارهــا واگذار کنیــم، آن ها فکــر نمی کردند 
ما قرار اســت جاده هموار کنیم برای له کردن 
تولید داخل این مملکت زیر بولدوزر واردات بی 
رویه! پس این وزیر خدمت گزار تا جایی که جان 
داشته باشد، برای خدمت به این کشور و دفاع از 
آرمان شهدا ایستاده است. وزیر بهداشت تاکید 
کرد: سیاست ما اولویت پیشگیری بر درمان و 
اولویت درمان سرپایی بر بستری است. نمکی 
با بیان ایــن که ما تحــت هیچ فشــاری و با هیچ 
رانــش و کششــی منابع ایــن مملکــت را حرام 
نمی کنیم، افزود: با فاصله کوتاه، تخت هایی با 
ضریب اشغال ۲۰ درصد اضافه نمی کنیم مگر 
در نقــاط محرومی که نیازمند این زیر ســاخت 
ها باشــد. وزیر بهداشــت گفت: »هــر خانه یک 
پایگاه سالمت« طرحی است که مدت ها روی 
آن فکر کــردم و برای جامعه محور کــردن ارائه 
خدمت ایجاد شده اســت؛ با این هدف که قبل 
از بهورز، سطحی برای مراجعه بیماران تعریف 

کنیم که در واقع منجر به اســتقرار ۲۰ میلیون 
»سفیر سالمت« یا »ســالمتیار« درون خانواده 
های ایرانی می شــود و در این صورت است که 
نظام سالمت پایدار می شود.نمکی همچنین 
در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سه 
واکسن »روتا ویروس«، »اچ پی و« و »پونوموکوک« 
را از ســال آینده به واکسیناسیون کشور اضافه 
می کنیــم کــه »پونوموکــوک« و »روتاویروس« 
ســاخت داخل اســت.  وزیــر بهداشــت گفت: 
روزهای ســختی را می گذرانیم، هــم از داخل 
ضربه مــی خوریم هــم از خــارج، مــن خیلی از 
آمریــکا و اســرائیل بیمی نداشــته ام چــون در 
حــدی نیســتند که بــه عنــوان ترمز پیشــرفت 
مطرح شــوند، من همــواره از نفــاق و دورویی و 
ناجوانمردی نگران هســتم. همچنین در این 
مراسم، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیز از خدمات بهورزان در نظام سالمت قدردانی 
کرد. بــه گــزارش وبــدا، دکتر محمد حســین 
بحرینی اظهار کرد: از آنجا که بهورزان مؤثرترین 
خدمات را بــا کمتریــن هزینه بــه محروم ترین 
اقشــار جامعه ارائه می دهند، فعالیت هایشان 
مصداق اقتصاد مقاومتی است.  وی همچنین 
از توســعه  آموزشــگاه های بهورزی در اســتان 
خبر داد و گفت: در طــول دوران خدمتم، برای 
تقویت خانه های بهداشت و جایگاه بهورزان در 
نظام سالمت، هر کاری توانسته ام انجام داده ام 
و این کوشش را ادامه می دهم.معاون بهداشت 
وزیر بهداشت نیز در این مراســم از آغاز اجرای 
طرح پوشش همگانی سالمت در سراسر کشور 
خبــر داد. دکتر رئیســی گفت: طرح پوشــش 
همگانی ســالمت به زبان ســاده این اســت که 
همه افراد جامعه بدون داشــتن دغدغه مالی، 
از خدمات ســالمت برخــوردار شوند.شــایان 
ذکر است در این مراسم ۳۱ بهورز نمونه از ۳۱ 
اســتان کشــور به صورت نمادین توســط وزیر 
بهداشــت تقدیر شــدند و همزمــان از خدمات 
۳۰۰ بهورز در اســتان های کشور که به عنوان 
بهورز نمونه انتخاب شــده بودند، تقدیر شــد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

۱۱ درصد جمعیت باالی ۲۵ سال کشور دیابت دارند
مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت گفت: ما قرار نیست طب سنتی را 
جایگزین طب کالسیک در درمان کنیم چون طب کالسیک این کار را انجام می دهد 
و اگر قرار باشد فقط داروهای شیمیایی را با داروهای گیاهی عوض کنیم، طب سنتی 
از بین می رود. به گزارش وبدا، دکتر شمس اردکانی در نشست هم اندیشی با حضور 

دانشجویان، دستیاران تخصصی و دانش آموختگان طب ســنتی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد اظهار کرد: متأسفانه ما پا را فراتر از این نگذاشته ایم که طب سنتی را به همان راهی ببریم که طب 

کالسیک می رفته است در حالی که باید فراتر از این ها را در طب سنتی ببینیم.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: تا پایان سال، شش پروژه در قالب 
ره باغ، بوستان و پارک خطی در منطقه ثامن به بهره برداری می رسد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی در بازدید 
از منطقه ثامن اظهار کرد: با توجه به حضور ساالنه بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی 

و خارجی در شهر مشهد، به ویژه در منطقه ثامن، مدیریت شهری بر آن شده است تا برای  زیباسازی 
هرچه بیشتر این منطقه در ایام استقبال از بهار 99، با برنامه ریزی های الزم اقدام کند. در این برنامه 
ها بر آذین بندی های متفاوت معابر، کاشت گل و طرح های المان گل و ... تاکید ویژه ای شده است.

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد  گفت: هم اکنون ۱۱ درصد 
جمعیت باالی ۲5 سال کشور، مبتال به دیابت هستند که ۲5 درصد این افراد از 
بیماری خود بی اطالع اند. دکتر مهدی قلیان اول در گفت و گو با وبدا با بیان این 
که هم اینک بیش از ۴۲5 میلیون نفر از جمعیت ۲۰ تا ۷9 سال جهان مبتال به 

دیابت هستند، افزود: پیش بینی می شود تا سال ۲۰5۰ تعداد بیماران مبتال به دیابت به حدود5۲۲ 
میلیون نفر برسد. وی تعداد کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک در جهان را یک میلیون نفر 

اعالم و اظهار کرد: ساالنه چهار میلیون نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند.

مدیر کل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد:

قرار نیست طب سنتی را جایگزین طب کالسیک کنیمبهره برداری از 6 پروژه فضای سبز منطقه ثامن تا پایان سال

چهره ها و خبرها

با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر مشهد انجام شد؛ 

رونمایی از فرایندهای نوین 137 
مســلمی/ روز گذشــته طی مراسمی از 
فرایند های نوین مرکز ارتباطات مردمی 
۱۳۷ رونمایــی شــد. بــه گفتــه مدیران 
شهری در این فرایندها دو سامانه سجا و 
گام به یکدیگر متصل و ســامانه ۱۳۷ به 
اتوماسیون شــهرداری وصل  می شود. 
بر این اســاس تمامــی مدیــران مناطق 
شهرداری به پیام های ارسالی مردمی به 
۱۳۷ دسترسی پیدا می کنند به نحوی 

که موظف هستند مشکالت مردم را در مدت ۷۲ 
ســاعت پیگیری کنند، همچنین کاهــش زمان و 
افزایش دقت در پاســخ گویی به درخواست های 
مردمی مرکز ۱۳۷ با اصالح فرایندها و رونمایی از 

فرایندهای نوین امکان پذیر شده است.

باالترین سرمایه نظام، اعتماد مردم است 	 
به گزارش »خراســان رضوی«، ســید محمدرضا 
هاشمی فرماندار مشــهد در این مراسم باالترین 
سرمایه نظام اســالمی را اعتماد مردم بیان کرد و 
افزود: این که مردم به راحتی بتوانند با مسئوالن 
ارتباط برقرار کنند خیلی ارزشمند است و اگر به 
دنبال مشارکت حداکثری در انتخابات دوم اسفند 
ماه هستیم باید رضایت مردم را کسب و مشکالت 
آن ها را پیگیری کنیم. وی به موضوع اطالع رسانی 
و پیگیری مشکالت مردم از سوی مدیریت شهری 
اشــاره کرد و افزود: اگر در اطالع رسانی، سامانه 
واحدی تعریف شــود بسیاری از مشــکالت مردم 

سریع تر حل خواهد شد. 
شهردار مشهد نیز در بخش دیگری از این مراسم 
گفت: شــهر با مردم اداره می شــود پس هر چه را 
می خواهیم انجام دهیم، بایــد با مردم هماهنگ 
کنیم و درباره آن پاســخگو باشــیم، ابزارهایی که 
برای اطالع رسانی به شهروندان تهیه می شود به 
معنی این است که ما می خواهیم برای اداره شهر 
از مردم کمک بگیریم و با آن ها هماهنگ باشیم. 
محمدرضا کالیی تاکیــد کرد: اگر شــهروندی از 
مدیریت شهری درخواســت موجهی کرد باید در 
حداقل زمان درخواست او را پاسخ گو باشیم و هر 

ابزاری که تهیه می شود برای برآورده کردن نیازها 
و خواسته های شــهروندان باشــد، ضمن این که 
مدیران نیز سعی کنند در حوزه هایی که بیشتر با 
مردم سروکار دارند شــهروندان را درگیر برنامه و 
بوروکراسی نکنند. شهردار مشهد با بیان این که 
ابزارهای اطالع رسانی، زمانی موفق خواهد بود 
که مردم و شهروندان با ما همکاری کنند، تصریح 
کرد: شهروندان زمانی با مدیریت شهری همکاری 
می کنند که این ابزارها اثر گذار باشد و اطمینان 
ما به مردم باعث می شود اطالع رسانی ما با عمل 

همراه شود و شهروندان نیز از ما راضی باشند. 

دلیل نارضایتی از شهرداری ها چیست؟	 
محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد نیز 
دیگر ســخنران این مراســم بود که گفت: همواره 
شــهرداری ها در نظرســنجی هــا در رتبــه پایین 
رضایت مندی قرار دارند، یکی از دالیل نارضایتی 
شهروندان از شــهرداری به ســاختار این سازمان 
برمی گــردد که بایــد در ایــن زمینه برنامــه ریزی 
دقیقی داشته باشیم. وی توسعه نامتوازن شهر را 
از دیگر دالیل نارضایتی شــهروندان از شهرداری 
برشمرد و اظهار کرد: در شهر مشهد و در مناطق کم 
برخوردار، شهر به گونه ای توسعه یافته که هرچند 
همکاران ما آماده هر کاری هستند اما زیر ساخت 
الزم برای اقدامات فراهم نیست و این جاست که 
نارضایتی به وجود مــی آید. وی تصریــح کرد: در 
نارضایتی شهروندان از شهرداری، پیشی گرفتن 
تقاضا بر عرضه نیز تاثیر گذار است و زمانی که عرضه 
و تقاضا نامتناسب باشــد رابطه شهر و شهروند به 

هم می خورد و این تلقی ایجاد می شــود 
که شهرداری نمی تواند انتظارات آن ها 
را برآورده  کند. وی سیستم بوروکراسی 
عریض و طویل شــهرداری را عامل دیگر 
نارضایتی شهروندان برشــمرد و گفت: 
برای حــذف ایــن عامــل در شــهرداری 
مشــهد اتفاقــات خوبــی افتاده اســت تا 
فرایندها را کاهش دهیم، براساس آماری 
که در شهرداری ارائه شده بود در گذشته 
بیش از ۷۴5 فرم وجود داشــت که حال به ۱۴5 
فرم کاهش یافته است. حیدری به خدمات سامانه 
۱۳۷ اشــاره کــرد و گفــت: گاهــی ممکن اســت 
مطالباتی که مردم و شهروندان با ۱۳۷ مطرح می 
کنند، ارتباطی با مدیریت شهری نداشته باشد اما 
ما وظیفه داریم در پاسخ گویی به شهروندان تکریم و 
احترام آن ها را رعایت کنیم. شهریار آل شیخ معاون 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری 
مشهد نیز در این مراســم  گفت: یکی از چالش ها 
در حــوزه پیام های۱۳۷ حــوزه مبانــی اتصال به 
سامانه »سجا« است، پیام ها در این سامانه دریافت 
و به سامانه های جاری شــهری منتقل می شد که 
هم اکنون امکان رصــد پیام ها با ســهولت فراهم 
شده است.امیر اقتناعی مدیرکل روابط عمومی 
شــهرداری مشــهد نیز به جزئیات اجــرای فرایند 
های نوین در سامانه ۱۳۷ اشاره کرد و گفت: یکی 
از گام هایی که در این فرایند برداشته شده اتصال 
ســامانه ســجا به گام اســت و با این اتصال سامانه 
۱۳۷ به اتوماسیون شهرداری وصل می شود. وی 
تصریح کرد: در فرایند جدید، کلیه تماس ها و پیام 
های مردمی به کارکنان و مدیران شــهری ارجاع 
داده می شــود و آن ها موظف هستند ظرف مدت 
۷۲ ساعت پاسخ گو باشند و شهروندان می توانند 
مراحل پیگیری را نیز مشــاهده کنند. وی افزود: 
پس از این رونمایی، ما ازشهروندان درخواست می 
کنیم دیده بان و دیدگان ما در شهر باشند و اتفاقات 
شهر را رصد و برای ما گزارش کنند و اتفاقاتی را که 
ما نمی توانیم مشاهده کنیم به ما اعالم و همچنین 

عملکرد ما را نیز رصد کنند.
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فرهنگی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی:

خانواده های شاهد و ایثارگر  
نیازمند همکاری بیشتر دستگاه 

قضایی هستند
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در 
دیدار با  رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی، گفت: 
خانواده های شــاهد و ایثارگر، نیازمند همکاری بیشــتر 

دستگاه قضایی هستند.
 به گزارش ایثار، حجت االسالم »حسین معصومی« افزود: 
خراسان رضوی بیش از 17هزار شهید، 49 هزار جانباز 
و ســه هزار آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران کرده اســت. وی افزود : جامعه هدف بنیاد اســتان 
365 هزار نفر است و این خانواده های شهدا و ایثارگران 
نیازمند همکاری بیشــتر دســتگاه قضایی هســتند. وی 
تصریح کرد: بیش از سه میلیون نفر در ایران اسالمی تحت 
پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران هستند و قوانین جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران با هدف خدمت به ایثارگران 

تصویب شده است.

خبر

هنری

 موفقیت هنرمند مشهدی
در مسابقه کارتون یونان

»حســین نقیــب« کارتونیســت مشــهدی در هفتمیــن 
جشــنواره بین المللــی YMITTOS 2019 یونــان، رتبه 
ســوم را کســب کرد. به گــزارش حــوزه هنری خراســان 
رضوی، این هنرمند فعال در حوزه هنری انقالب اسالمی 
 خراســان رضــوی در هفتمیــن جشــنواره بین المللــی
 YMITTOS 2019 با موضوع »برابری جنسیتی« شرکت 

کرد و موفق به کسب رتبه سوم این مسابقات شد.

سینما

»  زغال« در هویزه
به همت انتشارات به نشر کتاب »یک روایت معتبر درباره شریف امامی 
و دولت آشتی ملی«، نوشته زهرا شکیب مهر، روانه بازار شد. این کتاب 
در 66 صفحه، روایتگر نحوه شــکل گیری دولت آشــتی ملی و حوادث 
پس از آن است. حوادث مرتبط با شــریف امامی و ماجرای کودتای ۲۸ 
مرداد، نخســتین دوره ســناتوری وی، اشــتباهات دولت آشــتی ملی، 
ماجرای جمعه سیاه، ایران بعد از 17 شهریور، ماجرای رهبری در تبعید 
و کشتار 13 آبان به عنوان تیر خالص دولت آشتی ملی در این اثر مطرح 

شده است.

مهلت ارســال آثار به نهمین جشــنواره ملی عکس رضــوی تا ۲5 
آبان تمدید شــد و عالقه منــدان می توانند آثار خــود را با محوریت 
اشــاعه فرهنگ رضوی از طریق هنر عکاســی، در راســتای حفظ 
و صیانــت از تاریخ معنــوی و معمــاری اماکن مذهبی و گســترش 
فعالیت هــای فرهنگی هنری مرتبط با ســیره ائمــه معصومین به 
ویژه امام رضا)ع(، از طریق سایت رسمی انجمن عکاسان خراسان 
 رضوی بــه آدرس khorasanphotographers.com ارســال 

کنند.

فیلم سینمایی»زغال«، ساعت 15 امروز در پردیس سینمایی هویزه 
اکران می شود.

اسماعیل منصف، کارگردان این اثر، چالش های زندگی »غیرت« را 
در یکی از روستاهای مرزی آذربایجان به تصویر می کشد. 

عالقه منــدان عالوه بر امــروز، مــی توانند در ســاعت ۲1 روزهای 
سه شنبه، یک شنبه و پنج شــنبه، ۲1 ،۲6 و 30  آبان، ساعت 19 
جمعــه، ۲4 آبــان و ســاعت 15 چهارشــنبه، ۲9 آبان به تماشــای 

»زغال« بنشینند.

کتاب و کتاب خوانیجشنواره

یک روایت معتبر تمدید مهلت جشنواره عکس رضوی

چهره ها و خبرها

5فرهنگ و هنر
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اعالم ویژه برنامه های هفته 
وحدت در خراسان رضوی 

انتقاد معاون مدیر کل از کمبود اعتبارات تخصیص یافته در حوزه میراث فرهنگی استان

فقط  2میلیارد برای برنامه پنجم
معاون میراث فرهنگی خراســان رضوی بــا انتقاد از 
کمبــود اعتبــارات تخصیص یافتــه در حــوزه میراث 
فرهنگی اســتان گفــت: در برنامــه پنجم کــه خودم 
یکی از افراد مشــارکت کننــده در نوشــتن اعتبارات 
پیشنهادی بودم، در حوزه میراث فرهنگی حدود ۲۲ 
میلیارد تومان اعتبار درخواست کردیم که در نهایت 
به رقمی نزدیک به دو میلیارد تومان برای حدود پنج 
ســال بســنده کردند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
»مرجــان اکبــری« تصریح کــرد: این درحالی اســت 
که رقم درخواســتی ما هم یک حداقل بوده است، نه 
حداکثر. وی افزود: از طرفی به دلیل محدود بودن رقم 
تخصیصی، هم اکنون بسیاری از دانش آموختگان را 
در استان از دانشگاه سبزوار در رشته مرمت و در مقاطع 
کاردانی، کارشناسی و ارشد و دانشگاه نیشابور، تربت 
حیدریه و گناباد در رشــته باستان شناســی داریم که 
به علت محدود بودن رقم اعتبارات، کاری برایشــان 
موجود نیست.اکبری ادامه داد: اگر این فضا باز شود، 
هم اشــتغال برای افراد تحصیل کرده فراهم خواهد 

شــد، هم به آثارمان رســیدگی می کنیم و پروژه های 
جاذبه گردشگری، شکل و شمای بهتری می یابد.

احیای قطره چکانی آثار تاریخی موجب 	 
اضافه شدن هزینه ها می شود

معــاون میــراث فرهنگی اســتان با اشــاره بــه روند 
طوالنــی مرمت و احیــای دو بنای »کاخ خورشــید« 
کالت و »مسجد جامع« رشتخوار از حدود ۲5 سال 

پیش، اظهار کرد: »احیای کاخ خورشید به صورت 
قطره چکانی صورت گرفته و روند قطره چکانی، دو 
ضرر در پی دارد؛ یکی این که از ابتدا، کار در هیبتی 
که بایــد ظهــور یافتــه و خــود را معرفی کنــد، دیده 
نمی شــود  به طور مثال اگر اکنون به کاخ خورشید 
بروید، خأل زیادی می بینید، مثال نورپردازی صورت 
نگرفتــه و موارد دیگــر. وی افــزود: ایــن موضوع به 
این دلیل اســت که کار از اول دیده نشده و ما حتی 
باور نداشــتیم که این پــروژه تا به این جا هم برســد. 
مشــکل دوم روند قطــره چکانــی نیز این اســت که 
مردم را خســته و هزینه ها را اضافه می کند و همه، 
ناکارآمدی را حس می کنند. این در صورتی اســت 

که اقدامات انجام شده کارآمد بوده است«.

یک دهم وسعت مشهد، بافت تاریخی است	 

اکبری همچنین در خصوص بافت تاریخی مشــهد، 
بیان کرد: بافت تاریخی مشهد، حدود دو هزار و 667 
هکتار بوده و معادل یک دهم وسعت شهر مشهد، بافت 

تاریخی ابالغ شده است.

مریم ترسول - میالد با سعادت پیامبر گرامی اسالم، حضرت 
محمد مصطفــی)ص( و والدت امام جعفر صــادق)ع(، بهانه 
چراغانی دل های عاشق شده و هفته وحدت، بار دیگر از راه 
رسیده تا جشــن های آن، پیوند وحدت اهل سنت و تشیع را 
جلوه گر سازد. این روزها، مشــهد مقدس و شهرستان های 
خراسان رضوی، یکپارچه میزبان جشــن ها و مجالس سرور 

وحدت آفرین هستند.

برنامه های حرم مطهر رضوی 	 
هفته وحدت در بارگاه منور امام هشتم)ع( با ویژه برنامه های 
متنوعی، میزبان عاشــقان است. مراســم قرائت صلوات بر 
حضرت رسول)ص(، شعرخوانی سید هاشم وفایی، علیرضا 
خاکســاری، غالمرضا غالمپور، احمد فغانــی و محمدجواد 
غفــورزاده شــفق، مدیحه ســرایی و ســخنرانی، همــه روزه 
تا پنج شــنبه، 23 آبــان مــاه، از ســاعت 9:30 تــا اذان ظهر 
برگزار خواهد شــد. همچنین ســخنرانی حجج اسالم ناصر 
رفیعی، محمدباقر حیدری کاشــانی و محمد جمالی، سرود 
و همخوانــی و مجالس مدیحه ســرایی محمدرضــا طاهری، 
حسین طاهری، میثم مطیعی و مهدی سروری، هر شب بعد 
از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره(، از دیگر برنامه 
های حرم مطهر رضوی به این مناســبت است. جشن میالد 
حضرت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع( نیز با شعرخوانی 
ســید روح ا... مویــد و مدیحــه ســرایی ســعید حدادیــان، 
امیر عــارف و جعفــر مالئکــه، روز جمعه، 24 آبان از ســاعت 
9 تــا 10:30 در صحــن آزادی و تاالر والیت برگــزار خواهد 
شــد.همچنین طرح های»ریحانه«، ویژه خواهــران با عنوان 

»سلسله جلسات در سایه ســار رحمت«، همه روزه تا جمعه، 
24 آبان در ســاعت 9:45 و در رواق های حضرت زهرا)س(، 
دارالحکمه و حضرت معصومه)س( تدارک دیده شده است 
و ویژه برنامه »رحمة للعالمین« نیز در ساعت 9:45 روزهای 
پنج شــنبه و جمعه در رواق حضرت زهــرا)س( و دارالحکمة 

برگزار می شود.

جشن های وحدت در شهرستان های تلفیقی	 
شهرســتان های تلفیقی خراســان رضوی نیز در ایــن ایام، 
جشــن ها و ویژه برنامه های متنوعی را مهیا کــرده اند که از 
جمله آن ها جشــن ویژه هفتــه وحدت در شهرســتان تربت 
جام است که ســاعت 17:30 فردا در سالن ورزشی وحدت 
این شهرستان، برگزار می شود.همچنین بیش از ۸0برنامه 
محــوری فرهنگی، ورزشــی وعمرانی درتربت جــام  تدارک 
دیده شــده که جشــن صبــح امــروز در مجموعه مزار شــیخ 
االسالم احمد جامی، جشن های بزرگداشت در شب میالد 
پیامبر اکرم)ص( در مسجدفخرالمدارس، برگزاری مسابقات 
ورزشــی، فرهنگی و کتاب خوانی، دوچرخه سواری از محل 

آرامگاه "شهدای گمنام" بوستان معلم تا مجموعه مزارشیخ 
االسالم احمد جامی و پیاده روی خانوادگی در ساعت ۸:30 
جمعه، 24 آبان از مقابل مصالی الغدیرتا مزارشیخ االسالم 
احمد جامی، از دیگر برنامه هاست. در شهرستان تایباد نیز 
عالوه بر برنامه هــای فرهنگی تدارک دیده شــده، قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی ناحیه مقاومت بسیج ســپاه تایباد، برای 
ارائه خدمات پزشکی، چشم پزشکی و دندان پزشکی، از آغاز 
هفته وحدت، در دهستان کرات مستقر می شود. در دیگر 
شهرستان های تلفیقی خراسان رضوی نیز ویژه برنامه هایی 
از شب گذشته همزمان با شب والدت نبی مکرم اسالم)ص( 

)به روایت اهل سنت( آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

تخفیف بلیت قطار برای »محمد« ها و »صادق« ها	 
از دیگر برنامه های این ایام، تخفیف شرکت رجا به مسافران 
با نــام های »محمــد«، »صــادق« و »محمد صادق« اســت. این 
هموطنان می توانند در هفته وحدت، بلیت تخفیف دار  30 
درصدی دریافت کنند. تسهیالت پیش بینی شده، برای بازه 

حرکت و فروش 19 تا 24 آبان است.

خبر

علمی

تفاهم نامه همکاری ایران خودروی خراسان و دانشگاه فردوسی امضا شد 

پیوند صنعت و دانشگاه برای بومی سازی خودروسازی 
با هدف ایجاد ارتباط منظم و سازمان یافته برای بهره گیری 
از توانمندی های علمی، پژوهشــی و فناوری دانشــگاهی، 
صبح دیــروز تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه فردوســی 
مشــهد و شــرکت ایران خــودروی خراســان امضــا و دفتــر 

همکاری این شرکت در این دانشگاه افتتاح شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشــگاه فردوســی مشــهد، این 
تفاهم نامه با هدف توســعه همکاری های علمی، پژوهشی 
و فناوری بین دانشــگاه فردوسی و شــرکت ایران خودروی 
خراسان برای بهره مندی طرفین از امکانات و توان فکری، 
تجربی، پژوهشــی، آزمایشــگاهی، کارگاهــی و ارتباطات 
بین المللی امضا شــد و هدف اصلی آن تولید، بومی سازی 
و انتقــال فناوری های مرتبــط با نیاز صنعت خودروســازی 

است.

امید به بالندگی صنعت خودرو	 
دکتر »محمد کافی« رئیس دانشگاه فردوسی مشهد امضای 
ایــن تفاهم نامه همکاری را بــرای افزایــش توانمندی های 
دانشــگاه و صنعــت ارزشــمند دانســت و گفــت: افتخــار 
می کنــم که فرزندان معنوی دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
دانشــگاه های بزرگ ایران در جای جای ایران و خراســان 
موفقیت های کمی و کیفی بسیاری را در صنعت رقم زده اند 
و موفقیت های شرکت ایران خودروی خراسان هم با توجه 
به عمر کوتاه آن بسیار چشمگیر بوده که این ها همگی ثمره 

کار و تالش و پشتکار این عزیزان در صنعت است. 
رئیس دانشــگاه فردوســی ســه هدف اصلی این دانشــگاه 
را »حرکــت در مرزهــای دانــش و افزایــش رتبــه و جایــگاه 
دانشــگاه در عرصه های ملــی و بین المللی«، »بین المللی 
سازی دانشــگاه« و »مســئولیت پذیری اجتماعی« برشمرد 
و اظهــار کــرد: بســیار خوشــحال و خرســندم که شــرکت 
ایران خودروی خراســان این دانشــگاه را به عنوان همکار و 
پشتیبان خود انتخاب کرده اســت و امیدواریم که دانشگاه 
 فردوسی بتواند مشــکالت موجود در صنعت را حل وفصل 

کند.
 وی همــکاری بــا شــرکت ایران خــودرو را وظیفــه همــه 
دانشــگاهیان دانشــگاه فردوســی مشهد دانســت و اظهار 
امیدواری کرد که عقــد تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه 
فردوســی مشــهد و شــرکت ایران خودرو موجبات رشــد و 
بالندگی صنعــت را فراهــم آورد و این همکاری تا ســال ها 

ادامه پیدا کند.

همکاری صنایع و دانشگاه، راه حل عبور از 	 
مشکالت

شــرکت  مدیرعامــل  فــرد«  زاهــدی  »بیــژن  مهنــدس 
ایران خــودروی خراســان نیــز همــکاری صنایع بــا جوامع 
دانشگاهی را رمز موفقیت و راه حل اساسی برای برون رفت 
از بســیاری مشــکالت دانســت و گفــت: صنایــع متعــدد و 
به خصــوص صنعــت خودروســازی نیازمند آن هســتند که 
برای حل مســائل و مشــکالت خود از جوامع دانشــگاهی 
کمک بگیرند و چه بهتر است که مسائل و مشکالت در داخل 
کشور و به دست توانمند دانشمندان ایرانی حل وفصل شود 
و در مقابل دانشگاهیان نیز با حضور در صنعت می توانند به 
کسب تجارب ارزشمند خود بیفزایند و باعث پیشرفت خود 

و جامعه شوند.

خبر

هنری

» ایکسونامی« در مشهد رونمایی می شود
مستند داســتانی »ایکســونامی« فردا به طور همزمان در مشهد، تهران و 

اصفهان رونمایی می شود. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، در این مســتند اجتماعی یک پورن استار 
آمریکایی تجربه رســیدن به آزادی های جنســی در ایاالت متحده را برای 

مردم ایران روایت می کند. 
این مستند90 دقیقه ای به صورت مشترک در ایران و آمریکا ساخته شده 
و تولید آن ۲.5 سال زمان برده است. »ایکسونامی« که دارای آرشیو های 
دیده نشده از تاریخ سده اخیر آمریکاست، توسط موسسه فرهنگی هنری 
»آوش« تهیه شده است. »محسن آقایی« پژوهش، نویسندگی و کارگردانی 
این اثر را بر عهده داشته و »محمدرضا بورونی« تهیه کننده آن است.  این 
مستند ساعت 1۸ فردا ۲0 آبان در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران 

خواهد شد.

خبر

میراث فرهنگی
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 از میان خبرها

کشتی - والیبال

 بازدید قهرمان المپیک
 از موسسه همدم 

حســن یزدانی، قهرمان المپیک، از موسسه خیریه 
»همدم« بازدید کــرد. در ایــن برنامه ورزشــکارانی 
همچون حسن یزدانی )قهرمان المپیک( و جبرئیل 
حســن اف )نفر ســوم المپیک( به همــراه جمعی از 
قهرمانان و پیش کسوتان کشتی با بچه های همدم 
دیدار داشــتند.یزدانی در این برنامــه گفت:خیلی 
خوشــحالم در این مرکز خیریه که کار خیلی بزرگی 
انجام می دهد، حضور یافتم و از همه افرادی که برای 
بچه های بی سرپرســت فداکاری می کنند، تشــکر 
می کنم. وی افزود:  ورزشکاران و بزرگان ورزش باید 
از این مراکز بازدید داشته باشند تا این بچه ها بدانند 
که دیده می شــوند و این باعث ســامتی و موفقیت 
آن ها می شــود.حضور در این مراکز باعث باال رفتن 
روحیه این بچه ها می شــود که سعی می کنم باز هم 

در این مرکز حضور یابم.

سرمربی تیم  والیبال پیام:

 مشهدی ها توقع شان از پیام
 باال نباشد

سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره شرایط این 
تیم گفت: ما تیمی نیستیم که هزینه ای کرده باشیم 
و منتظر باشــیم تا از فان هفته برای کسب پیروزی 
استارت بزنیم. تیم ما بازیکنان اسمی ندارد و مردم 
هم باید توقعات خود را کنترل کنند. ما تیمی هستیم 
که می خواهیم فقط در لیگ بمانیم و نیم نگاهی هم 
به مرحلــه حذفی داریم. تــا کنون فقط دو شکســت 
داشــته ایــم و اتفاق خاصــی رخ نــداده اســت. اکبر 
خداوردی افزود: همه فکر می کنند ما تیمی پرهزینه 
با تشــکیات آن چنانی هســتیم، اما واقعا این گونه 
نیســت. خودم توقع نداشتم که شــهرداری ورامین 
را در هفته اول شکســت دهیم. ما انــدازه توان خود 

توقع داریم.
در خور ذکر اســت تیــم پیام امــروز خــارج از خانه به 

مصاف فوالد سیرجان می رود.

خبر  

فوتسال

گلزن تیم فوتسال خراسان رضوی:

داوری در فوتسال بانوان ضعیف تر 
شده است

بهترین بازیکن تیم فوتسال خراســان رضوی درباره 
شــرایط لیگ برتر کشــور گفت: ســطح لیــگ برتر از 
کیفیت چشــمگیری برخوردار اســت،اما متاســفانه 
داوری هــای ما ضعیف  تر شــده اســت.  یک ســری از 
داوران ما بدون هیچ دلیل موجهی به بازیکنان کارت 
زرد می دهند و به جرئت می توانم بگویم تنها عملکرد 
دو داور در لیــگ رضایت بخش بوده اســت. نســیمه 
غامی که کاپیتان تیم ملی فوتسال هم است، افزود: 
اشــتباهات داوری تا جایی اســت که حتی در تعیین 
نتیجه و برد و باخت ها تاثیر زیادی می گذارد، در یک 
بازی هم که تیم ما به نتیجه تساوی رسید، باید بگویم 
که داوری باعث شــد که ســه امتیاز بازی را از دســت 
بدهیم. وی تصریح کرد:امسال بهترین لیگ فوتسال 
را در بخــش بانوان تجربــه کردیم، چــون همه تیم ها 
عملکرد خوبی داشــتند، رقابت برای همه باشگاه ها 
سخت شــده بود و ملی پوشــان در تیم های مختلفی 
پخش بودند و همین مسئله پیش بینی نتایج یک دیدار 
را غیرممکن می کرد. اکنون هم که در تعطیات نیم 
فصل قرار گرفتیم، کادر فنی به ما یک هفته استراحت 
داده است. من در این یک هفته تنها 2 روز استراحت 
می کنم و بعد تمرینات بدنســازی با وزنــه را که مربی 
بــرای بازیکنان تعیین کرده اســت، انجــام می دهم.
غامی افزود: وضعیت مالی همیشه در بخش بانوان 
ضعیف تر از آقایان بوده است، اما خوشبختانه امسال 
تیم فوتسال خراســان رضوی به تمام شرط هایی که 
در قرارداد با ما ذکر کرده، تا این جای کار عمل کرده 

است.

اخبار

کوهنوردی - موتورسواری

معرفی سرپرست هیئت کوهنوردی
با پایان دوره ریاســت چهارســاله احمــد زحمتکش، 
مهــدی جلیــل زاده بــه عنــوان سرپرســت هیئــت 
کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی خراســان رضوی 
معرفی شد.  احمد زحمتکش در این باره گفت: دوره 
چهار ســاله ریاســتم تمام شده اســت و طبق قانون تا 
زمان انتخابات، هیئت با  سرپرســت اداره می شــود. 
رئیس سابق هیئت کوهنوردی خراسان  رضوی ادامه 
داد: ثبت نام هــای ریاســت جدید هیئت انجام شــده 
اســت و منتظر هماهنگی با فدراســیون کوهنوردی 
هســتیم که امیدوارم در مــاه  آینده انتخابــات برگزار 
شــود. خودم هم برای حضــور در انتخابــات ثبت نام 

کرده ام.

رقابت موتورسواران در زبرخان
نجــم الشــریعه-  مســابقات موتــور ســواری کراس 
قهرمانی استان در پیست موتورسواری روستای قلعه 
وزیر بخش زبرخان برگزار شد. در این دوره از مسابقات 
3٠ موتورســوار در کاس هــای موتورهــای ایرانــی، 
خارجی و  کراس به رقابت پرداختند که در پایان امین 
چوبدار، نوید حاجی آبادی و حسین نصر آبادی به ترتیب 

به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

شهر خودرو با کسب 6 پیروزی ، 2 تساوی و تحمل تنها یک شکست 
در 9 هفته اخیر، اکنون در آستانه رسیدن به صدر جدول قرار دارد و 
از این پس باید خود را برای برگزاری دیدارهای شش امتیازی مقابل 
تراکتور، استقال و سپاهان آماده کند. جمعه شب گذشته در حالی 
جشن پیروزی در ورزشــگاه امام رضا)ع( در حضور حدود چهار هزار 
هوادار مشــهدی برای شهر خودرویی ها به پا شــد که آن ها حاال پس 
از شــاگردان ژنرال، رتبه دوم جدول را به نام خود سند زده اند و اگر از 
سد گل گهر ســیرجان بحران زده در تقابل عقب افتاده هفته هشتم 
خود بگذرنــد، می توانند به تنهایی بــه صدر جدول تکیــه بزنند. هر 
چه خط حمله تیــم یحیی زهردار نیســت و حضور شــاکری، باقری، 
مهربان و چوچو نتوانسته شهر خودرو را از کسب برد های اقتصادی 
نجات دهد، در خط دفاع و دروازه شــرایط فرق می کند. مشهدی ها 
ضعیف ترین خط حملــه را در میان مدعیان دارنــد و در طول 9 هفته 
تنها 9 گل زده داشتند که اصا آمار قابل دفاعی نیست!از سوی دیگر 
نقطه قوت تیم یحیی، به دژ دفاعی آن ها باز می گردد؛ جایی که رحمتی 
رهبری ارکستر دفاع شهر خودرو را بر عهده دارد و مرادمند و نعمتی 
به عنوان دو دفاع میانی مشــهدی ها به خوبی حمات رقبا را خنثی 
می کنند تا جایی که بسیاری از کارشناسان زوج دفاعی شهر خودرو 
را الیق دعوت به تیم ملــی می دانند. از آخرین گلی که شــهر خودرو 
دریافت کرده تاکنون 418 دقیقه گذشته است و حسین ابراهیمی 
در مسجدسلیمان، آخرین کسی بود که توانست دروازه شهر خودرو 

را تا کنون در لیگ نوزدهم باز کند.
هر چند که پس از آن دروازه شهر خودرویی ها باز شد و بازهم نفتی های 
مسجد سلیمان بودند که توانستند با یک پیروزی اقتصادی، شاگردان 
یحیــی را از قطار جــام حذفی پیــاده کنند؛ امــا در لیگ رکــورد خط 
دفاعی شهر خودرو با 418 دقیقه بسته نگه داشتن دروازه همچنان 
پابرجاســت؛ مهدی رحمتی در طول 9 بازی تنها ســه بار دروازه اش 
را باز دیده و 6 بار موفق به کلین شــیت شده اســت. کار دشوار یحیی 
پس از تقابل با گل گهر آغاز می شود؛ جایی که اگر آن ها بتوانند بازهم 
با دروازه بســته از میدان خارج شــوند، رکــورد خود را بــه عدد 5٠8 
می رسانند و پا به مصاف پنج تقابل ســخت و متوالی برابر تراکتور در 
تبریز، صنعت نفت در مشهد، استقال در تهران، سپاهان در مشهد 
و نساجی در قائمشهر می گذارند. سید مهدی رحمتی که رکورددار 
کلین شیت فوتبال باشگاهی ایران و آسیاست، اگر می خواهد رکورد 
895 دقیقه ای پیام نیازمند را بشــکند، باید شــگفتی خلق کند و تا 
دقیقــه 27 آخرین دیدار نیم فصل شــهرخودرویی ها برابر نســاجی 
دروازه تیمش را بسته نگه دارد. فارغ از ثبت رکوردها و آمار و ارقام، تیم 
یحیی تا به این جا هر چه در حمله کم فروغ و ناکام بوده، در فاز دفاعی 
به خوبی و با شایستگی اثبات کرده اســت که لیاقت حضور در جمع 
مدعیان را داشته اســت و باید دید در ادامه راه لیگ و آغاز دیدارهای 
دشوار شــهر خودرو، چه سرنوشــتی در انتظار شــاگردان یحیی گل 

محمدی خواهد بود؟

مجید خدایی:کشتی  گیران مطرح انتظارات را برآورده کردند

پشت خط زن مشهدی فصل گذشته تیم والیبال پیام که امسال در 
رقابت های لیگ برتر برای تیم »خاتم اردکان« بازی می کند، گفت: رفتار 
مسئوالن پیام باعث جدایی ام از تیم و پیوستنم به خاتم اردکان شد. امین 
علوی در این باره افزود: در خاتم راحت هستم و این تیم را دوست دارم. 
می خواستم در تیم شهرم بازی کنم، اما شرایط به گونه ای پیش نرفت که 
بتوانم در تیم پیام بمانم، هنوز بدهی های این باشگاه با من تسویه نشده است 
و پولی از این بابت دریافت نکردم . اما به هواداران می گویند علوی دلش با تیم 
نبود و شرایط مالی باعث جدایی او شد  . در حالی که رفتار نامناسب مسئوالن 
باشگاه  باعث جدایی من شد؛ در غیر این صورت هیچ گاه در تمرینات حضور 

پیدا نمی کردم.پشت خط زن 
ــان اظهار  مشهدی خاتم اردک

ــرای تیم مشهد آرزوی  ــرد: ب ک
ــدوارم  ــی ام و  می کنم  موفقیت 

شرایط بهتری در ادامه به وجود 
بیاید. لیگ در ادامــه بازی های 

سخت و نزدیکی خواهد داشــت و 
ــادی را به خود  جــدول تغییرات زی

خواهد دید.

سرمربی تیم کشتی »تا ثبت جهانی توس« مشهد گفت: بازی های سخت و 
سنگینی را پشت سر گذاشتیم و کشــتی گیران مطرح انتظارات را برآورده 
کرده اند.  مجید خدایی درباره پیروزی های تیمش در چارچوب رقابت های 
لیگ کشتی کشور، افزود: بازی های بسیار سخت و سنگینی را پشت سر 
گذاشتیم و با تمام توان وارد بازی شــدیم .رقبا از کشتی گیران خارجی و 
قوی در ترکیب خــود بهره می برند. هفته قبل مقابل تیم دانشــگاه آزاد، 
شکست خوردیم، اما رعد ستارگان ساری توانسته  بود، این تیم را شکست 
دهد. می دانستیم به مصاف تیم قدرتمندی می رویم، اما با برنامه ریزی 
و آنالیز خوب حریفان و تمرینات مستمر، توانستیم نتایج را به سود خود 

به پایان برسانیم.وی درباره اعتراضات به داور و نحوه عملکرد تیم قضاوت مسابقه 
نخست تیمش گفت: فکر می کنم عملکرد تیم داوری قابل قبول بود. با این که در 
یکی دو برخورد، تصمیمات شک  برانگیز بود اما از داوری راضی بودم.وی درباره 
تیم دانشگاه آزاد یادآور شد: تیم دانشگاه آزاد را آنالیز کرده بودیم و می دانستیم کار 
سختی مقابل این تیم خواهیم  داشت، اما با تمرکز کامل پای به رقابت گذاشتیم 
و خوشبختانه در نهایت پیروز شدیم.خدایی با اشاره به درخشش حسن یزدانی، 
جبرئیل رسول اف و ... اضافه کرد: کشتی گیران مطرح تیم، توانستند انتظارات را 
برآورده کنند و از طرفی برخی از بازیکنان هم باالتر از انتظار ظاهر شدند و کشتی 

خوبی گرفتند. از عملکرد تیمم در این دو مصاف راضی هستم.

امین علوی:برخورد نامناسب باشگاه پیام باعث جدایی ام شد

سوژه ها و خبرها

فهرســت اســامی بازیکنان ملی پوش بــرای حضور در 
اردوی تیم ملی فوتبال قبل از مسابقه با عراق اعام شد که 
همچون گذشته نامی از بازیکنان تیم شهر خودرو در این 
فهرست وجود ندارد و در پی آن یحیی گل محمدی به این 
موضوع واکنش نشان داد. سرمربی شهرخودرو در پاسخ 
به این سوال که آیا درباره موضوع دعوت نشدن بازیکنان 
شهر خودرو به تیم ملی صحبت ها را به سرمربی تیم ملی 
از طریــق وحید هاشــمیان منتقل نکرده اســت، گفت: 
واقعیت این اســت که 2٠ روز پیش در قالــب گروه کادر 
فنی تیم ملی با سرمربی تیم ملی صحبت کردیم و گفت که 
حداقل یک بازیکن می تواند از شهر خودرو به اردوی تیم 
ملی اضافه شود. به هر حال نمی دانم چه اتفاقی افتاده 
که هنوز بازیکنی از ما دعوت نشده است. گل محمدی 
افزود: به هر حال بازیکنان هم باید تاش بیشتری کنند، 

ناامید نشوند تا با عملکرد بهتر به تیم ملی دعوت شوند.
وی دربــاره این کــه چرا هنــوز بازیکنــان این تیــم به آن 
ســطحی که او انتظار دارد نرســیده اند، اظهار کرد: هر 
تیمی ظرفیت مشــخصی دارد و نمی شود بیشــتر از آن 
فشار بیاورید. بازیکنان ما از نظر ذهنی خوب هستند و از 
نظر فنی هم مشخص است. ما بر اساس توانایی هایشان 
آن ها را در یک گروه قرار دادیــم. رمز موفقیت ما برتری 
تیمی و گروهــی بر حریفان اســت، ما در قالــب یک تیم 
خوب هستیم. دو ســه بازیکن ما هم می توانند در سطح 
تیم ملی باشند. اگر بازی عقب افتاده را ببریم، صدرنشین 
می شویم اما بازیکنی از ما به تیم ملی دعوت نشده است. 
وی خاطر نشــان کرد: امیــدوارم نگاه بهتری بــه تیم ما 
شــود. ســرمربی شــهر خودرو درباره این که بسیاری از 
مربیان لیگ برتر دچار مشــکل مالی هســتند و پولی از 
باشگاه ها یشان نگرفته اند و این مســئله می تواند برای 
فوتبال ما حاشیه ساز شود، گفت: ساختار ما مشکل دارد. 
در بحث تیم داری و باشگاه داری،بیشتر باشگاه های ما 

دولتی هستند.

با فرماندهی 
رحمتی و درخشش 

نعمتی و مرادمند 

 دژ محکم 
شهر خودرو 

باز هم بی مهری به بازیکنان شهرخودرو 

علی ترابی - رکورددار پرتاب دیســک ایــران این روزها تمام 
فکر و ذهنــش به تمرین هایش اســت تــا به رویــای خود یعنی 
طای المپیک دست یابد. در چند سال اخیر پیشرفت خیره 
کننده ای داشت و کارنامه درخشانش پر از مدال های رنگارنگ 
اســت و  پس از نقره المپیک لندن، قصد دارد هر طور شده در 
المپیک 2٠2٠ به فینال برســد و مدال خوش رنگ طا را بر 
گردن بیندازد. وقتی به عملکرد این سنگین وزن دوومیدانی 
ایران نگاهی می اندازیم ، با مــدال های رنگارنگی مواجه می 
شویم که در رقابت های جهانی، بازی های آسیایی، قهرمانی 
آســیا،جام قاره ای  و... کسب کرده اســت و حاال فقط طای 
المپیک را در گنجینه افتخاراتش کم دارد. این پسر یک متر و 
93 سانتی متری، اردویی 1٠ روزه را در مشهد برپا کرده است 
تا با روحیه ای معنــوی پا به عرصه بزرگ ترین رویداد ورزشــی 
جهان بگذارد. می گوید که شهر مشهد به خاطر وجود بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( به افراد انرژی مثبت می دهد و برای همین 
این شهر را برای تمرینات بدنسازی خود انتخاب کرده است تا 
توشه ای برای سفرش به توکیو باشــد.فرصتی فراهم شد تا با 
این پرتابگر دیسک در ورزشگاه امام رضا)ع( گپ و گفتی داشته 

باشیم که ماحصل آن تقدیم می شود.

 مشهد، شهر پرانرژی   
این قهرمــان دوومیدانی در ابتدای ســخنان خــود درباره 
هدف از برگزاری تمریناتش در شــهر مشــهد ، می گوید: 
برای برگزاری تمریناتم در مشهد چند هدف دارم که باعث 
شد این شهر را انتخاب کنم. اول این که حدود 7 سال پیش  
یعنی قبل از آغاز مسابقات المپیک لندن به مشهد سفر 
کرده بودم  که با عنایت امام رضا)ع( 

بــرای اولین بار بــه عنوان یــک ایرانی در 
المپیک مدال کسب کردم. برای همین 
برنامه ریــزی کــردم تا بــا حضــور در این 
شــهر که به همه ورزشکاران انرژی مثبت 
می دهد،با روحیه باال پا به عرصه مسابقات 
بگذارم.احسان حدادی می افزاید: معتقدم 
شهر مشــهد پر انرژی ترین شهر ایران است و 
همه این جا با صاف کردن دل  شان به شهر خود 
برمی گردند. برای همین از امام رضا)ع(  برای 
رفتن به المپیک 2٠2٠ توکیو رخصت گرفتم تا 

دست پر از مسابقات المپیک برگردم.

طرح آموزشی احسان حدادی  
وی همچنین به بخش دیگر هدفش از حضور در مشهد اشاره 
و اظهــار می کنــد: جــدا از دنبال کــردن تمرینات بدنســازی 
در مشــهد، قصــد دارم به تمــام شــهرهای ایران بــه خصوص 
مناطق محــروم ســفر کنــم و تجربیاتــم را در اختیــار جوانان 
عاقه مند به دوومیدانی بگذارم تا شاهد ارتقا و پیشرفت رشته 
دوومیدانی کشورمان باشیم.  مهم ترین علت حضور من کمک 
به جوانان است.  وی در توضیح بیشــتر این طرح خاطرنشان 
می کند:طرحــی دارم که با کمک و حمایت های فدراســیون 
دوومیدانی به تمام شــهرها ســفر کنم تا دوره های آموزشــی 
برای نوجوانان و جوانان عاقه مند برگزار کنیم و از این طریق 
ورزشکاران با استعداد شناسایی شوند و آن ها را پرورش دهیم.
این قهرمان دوومیدانی با بیان این که نخستین کاس آموزشی 
را در شهرســتان طرقبه برگزار کرده ایم، مــی گوید: این طرح 
را ابتدا از  شهر مشهد آغاز کردم تا با تبرک جستن از این شهر، 
کار را با موفقیت پیش ببریم. قصد دارم آن را در تمام استان ها 
اجرا کنم و با پاسخ دادن به ســؤاالت جوان ترها، به سهم خود 
نقشــی در پرورش و تحویل نسل آینده ورزشــی کشور داشته 
باشم.ابتدا به شهر طرقبه رفتیم و با جوانان این شهر صحبت 
کردیم. به آن ها انگیزه دادیم که اگر تاش کنند ،قطعا می توانند 
در رویدادهــای جهانی صاحــب مدال شــوند. در دوومیدانی 
هیچ زمان، ورزشکاری نداشــتیم که در المپیک مدال کسب 
کرده باشــد و از ایــن رو الگویی نبوده اســت. من ایــن اتفاق را 
تجربه کــردم و هیــچ الگویــی در زندگی 
ورزشــی ام نداشــتم.وی تصریح می 
کند:شاید خیلی از جوانان عاقه مند 
به دوومیدانی نتوانند به تهران بروند و از 
تجربیات ملی پوشان اســتفاده کنند.با اجرای 

این طرح می توان افراد مستعد بسیاری را شناسایی کرد.

رویای طالیی  
وی دربــاره برنامه هایش تا شــروع المپیک می گوید: آســیب 
 دیدگی جدی ندارم . فعا بدون مربی در حال تمرین هستم. 
امیدوارم با یــک برنامه ریزی کامــا مناســب در نهایت راهی 
المپیک شوم و به دومین مدالم در رویداد بزرگ ورزشی دست 
یابم. قول می دهم بیشترین تاش ممکن را برای موفقیت در 
المپیک 2٠2٠ توکیو داشته  باشم. وی تصریح می کند: پس 
از مشــهد اردویی را در کیش برگزار می کنم. ســپس احتماال 
اولین اردوی خارجی را هم در آمریکا داشــته باشم. قرارداد با 
مربی آمریکایی هم تا اواخر هفته نهایی می شود.  از نظر مربی 

هم مشکلی وجود ندارد. مربی بدنســازم از روسیه است . وی 
تصریح می کند:هم اکنون به واسطه فرصت کوتاه هشت ماهه 
تا المپیک، تمرکزم را روی تمرینات گذاشته ام . چون فعا هدف 
اصلی من گرفتن بهترین نتیجه در المپیک است.از دوره قبل 
با تجربه تر شده ام و تکنیک هایم را ارتقا داده ام. االن هم رویایم 
طای المپیک است. زیبا ترین لحظه برای یک ورزشکار قرار 
گرفتن روی سکوی اول المپیک است که تمام سعی و تاشم 

برای رسیدن به این لحظه است.

تنهایی حدادی  
احسان حدادی درباره تلخ ترین روزهای ورزش حرفه ای خود 
می گوید:در طــول این 17 ســالی که ورزش حرفــه ای انجام 
می دهم، آســیب دیدگی جزو تلخ ترین روزهایم محسوب می 
شــود. اما مهم تر از آن بحــث تنهایی ورزشــکاران دوومیدانی 
اســت. ما مجبوریم در تمرینات و اردوهایی کــه داریم تنهایی 
تمرین کنیم و این شرایط از نظر روحی خیلی به من لطمه زده 
است.دوری از شهر و خانواده بسیار سخت بوده است. امیدوارم 
که با کمک فدراسیون و دست اندرکاران این رشته، تحمل این 

همه سختی  نتیجه بدهد.

چالش های ادامه دار  
وی درباره چالش هایی که با فدراســیون و مســئوالن ورزشی 
داشــت، می گوید:چالش و اختاف نظرهایی با فدراســیون 
دوو میدانی بوده و است.سال گذشته به خاطر شرایط نامناسب 
اعتراض کــردم. اگر شــرایط خوب باشــد که کســی اعتراض 
نمی کند.سال گذشته پرافتخارترین ورزشکار ایران شدم اما 
برخورد خوبی از مســئوالن ندیدم. امیدوارم امســال حمایت 
کنند و در کنار ما باشند. حدادی درباره اعام آمادگی خود برای 
عهده دار شدن ریاست فدراســیون دوومیدانی هم اظهار می 
کند: با وزیر ورزش و جوانان در این زمینه رایزنی کردم و معتقدم 
بهترین مدیران فدراسیون ها خود ورزشکاران هستند.  چون از 

نقاط قوت و ضعف آن رشته مطلع اند.

افت دوومیدانی خراسان رضوی  
نایب قهرمــان المپیک لنــدن در ادامه ســخنان خــود درباره 
دوومیدانی خراســان رضوی مــی گوید:دوومیدانی اســتان 
خراســان رضوی در گذشــته افتخــارات زیادی داشــت. قبا 
مسابقات زیادی در مشهد برگزار می شد و ما شرکت می کردیم. 
اما االن دوومیدانی در این استان و حتی کشور افت کرده است. 
البته دالیل زیادی دارد و نمی توان کســی را مقصر دانســت. 
اما امیدوارم روز به روز بهتر شود و شاهد پیشرفت دوومیدانی 

خراسان رضوی باشیم.

گپ و گفتی با نایب قهرمان المپیک 

 که تمرینات بدنسازی خود را

 در مشهد گذراند 

دورخیــز حدادی  از 

 مشهــــد
 به توکیــو
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اخبار 

گوناگون

یادواره شهید مدافع حرم جواد 
جهانی در گلبهار برگزار می شود 

شــهردار گلبهار گفت: 
یادواره و مراسم سومین 
ســالروز شــهید مدافع 
جهانــی  جــواد  حــرم 
چهارشنبه 22 آبان ماه 
در مسجد امام خمینی 
)ره( برگــزار می شــود.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری گلبهار ، سید 
ابوالفضل فاضلی حق پنــاه با اعالم این خبر گفت: 
گرامی داشت مقام شــهدا و تکریم شهدا از وظایف 
ضروری اســت، شــهدا به همه جامعه تعلق دارند و 
مایه افتخار و مباهات ملت شــریف ایران هســتند.

وی افزود: در همین زمینه،  یادواره و مراسم سومین 
ســالروز شــهید مدافع حرم جواد جهانی  به همت 
خانواده وی ، شهرداری وشــورای اسالمی ، حوزه 
بسیج مالک اشتر و موسسه نجابت زهرایی گلبهار 
چهارشــنبه 22 آبان ماه در مســجد امــام خمینی 
)ره( این شــهر برگزار می شــود.وی ادامــه داد: از 
همشهریان گرامی دعوت می شــود در این یادواره 
شرکت کنند ویاد وخاطره شهدا را زنده نگه داریم.

کلنگ زنی احداث فاز اول بزرگراه 
ابریشم در سبزوار 

کالتــه- آیین کلنــگ زنی احــداث فــاز اول بزرگراه 

ابریشــم )شــمال غرب( بــه طــول ۷/2کیلومتر با 
حضور مســئوالن برگزار شــد.به گزارش خراسان 
رضوی، شهردار سبزوار گفت: از سال ۸۷ اقدامات 
خوبی در کمربند هشت بهشــت و 4کیلومتر باقی 
مانده جاده ابریشم به عنوان یک طرح زیرساختی 
در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود.سید علی 
کوشکی افزود: در دو سال اخیر قصد اجرای دقیق 
قانون را داشتیم  و تاکید بر آن بود که با حمایت های 
نماینــدگان مردم ســبزوار در مجلــس، فرماندار  و 
اعضای شــورای شــهر و پیگیری هــای وزارت راه و 
شهرســازی و واگذاری اراضی ملی که در بزرگراه 
ابریشــم قرار گرفته بــود، اقدامات موثــری صورت 
گیرد.وی با بیان این که ۳00 هکتار از اراضی ملی 
به شــهرداری برای اجــرای این طرح واگذار شــد، 
افزود: فاز سوم بزرگراه ابریشم که حدفاصل بولوار 
توحید و جــاده جوین-جغتــای واقع شــده، ۷/2 
کیلومتر مســاحت دارد و تاکنون بیش از 50 هزار 

متر از اراضی آن تملک شده است.

آتش سوزی کارخانه فراورده های لبنی در 
قوچان مهار شد 

ایشان زاده / آتش ســوزی در کارخانه فراورده های لبنی پادراتوس 

قوچان  که ساعت 22 شنبه ابتدا ازیک سالن شروع شده وسپس 
به یکی از انبارهای کارخانه ســرایت کرده بود، با حضور نیروهای 
آتش نشانی قوچان سرانجام در ساعت یک و20 دقیقه بامداد یک 
شنبه مهار شد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت. 

به گزارش خراســان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی قوچان 
دراین باره گفت: ســاعت 22 شنبه در تماســی تلفنی ازمحل حادثه 
)کارخانه پادراتوس( با آتش نشانی،  گروه های اطفای حریق به محل 
اعزام شــدند. ولی زاده افزود: آتش ســوزی ابتدا ازیک ســالن شروع 
شده وسپس به یکی از انبارهای کارخانه سرایت کرده بود که به علت 
وجود ظروف پالستیکی، کارتن، چسب وبرچسب های بسته بندی و 
تاریکی شب و همچنین آتش زا بودن لوازم انبار، جداسازی و اطفای 
حریق دشوارتر شده بود. وی گفت: سرانجام آتش درساعت یک و20 
دقیقه بامداد مهار می شــود، امــا دقایقی بعد با مشــاهده دود از یک 
قســمت انبار، دوباره اقدامات الزم توســط نیروها انجام می شود که 
عملیات کنترلی ومراقبت تا۸ صبح ادامه داشــته اســت. وی افزود: 
این درحالی است که فرمانده عملیات ، یک گروه ازنیروها را به عنوان 
نیروی احتیاط، درمحل حادثه تاساعتی از بعداز ظهر شنبه نگه داشته 
است. ولی زاده گفت: پس از بررسی های فنی وکارشناسی، علت آتش 
سوزی ومیزان خسارت اعالم خواهدشد و خوشبختانه حادثه تلفات 

جانی نداشته است.

 کارگر کشاورزی زیرچرخ های تراکتور 
جان باخت 

شــجاعی مهر/  فرمانده انتظامی نیشــابور گفت :بر اثــر برخورد  یک 

دســتگاه تراکتور با یک کارگر 4۳ ســاله در زمین های کشــاورزی 
متاســفانه این کارگر  به طرز دلخراشــی جان خود را از دســت داد.

سرهنگ» حسین دهقانپور« در تشریح این خبر گفت: در پی اعالم 

مرکزفوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر وقوع یک حادثه منجر به فوت 
دریکی از روستاهای بخش سروالیت شهرستان نیشابور،  ماموران 
انتظامی پاسگاه خواجه آباد به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام 
شدند.وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه 
مشخص شد یک دســتگاه تراکتور در زمین کشاورزی با کارگر 4۳ 
ســاله ای برخورد کرده که در پی این برخورد کارگــر مذکور به طرز 
دلخراشی جان خود را از دست داده است.سرهنگ دهقانپور با بیان 
این که تحقیقات در این باره ادامه دارد افزود: بادستور  قضایی پرونده 

ای تشکیل شده و جسد به سردخانه انتقال یافته است.

 دستگیری عامل تخریب تاغ زارهای 
منطقه سرخس 

محمــودی/ رئیــس اداره منابــع طبیعــی ســرخس از دســتگیری 

عامل  تخریــب تاغ زارهای ســرخس خبــر داد. به گزارش خراســان 
رضوی، رمضان صدیق با اعالم این خبر گفت: پس از اطالع از تخریب 
تاغ زارهای منطقه وبا رصد محیطی، فردی که اقدام به قطع درختان 
تاغ و حمل و قاچاق آن به مشهد می کرد با همکاری ماموران انتظامی و 
نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی سرخس دستگیر شد. وی افزود: 
از آن جا که متهم همدســتانی در انجام  اعمال مجرمانــه خود دارد، 
پرونده تشکیل شده وتحقیقات الزم در خصوص اقدام مجرمانه وی از 
سوی دستگاه قضایی در حال انجام است. رئیس اداره منابع طبیعی 
سرخس با بیان این که مجموع تاغ زارهای شهرستان حدود 25 هزار 
هکتار است افزود:بر اســاس قانون و طبق ماده 42 قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مصوبه هیئت وزیــران، جزای نقدی قطع 
هر اصله درختچه، یک میلیون و 500 تا ۱5 میلیــون ریال به همراه 
شش ماه حبس اســت . صدیق با بیان این که منطقه سرخس عموما 
تحت تاثیر توفان های شن وریزگردهای دشت قره قوم کشور همسایه 
قرار دارد تاکید کرد: حفاظت ونگهداری از تاغ زارها و درختان پده که 
تنها زیستگاه آن سرخس است، از نیازهای مبرم شهرستان در حفظ 
خاک و جلوگیری از هجوم ریزگردهاست. بر همین اساس اراضی را 

در منطقه، به زودی زیر کشت تاغ و بذر افشانی خواهیم برد. 

رئیس اداره اوقاف نیشابور خبر داد:

ثبت ۲۳ وقف جدید در نیشابور

علی نوری- مســئول انجمــن تعزیــه خوانــی اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی بردسکن گفت: نهمین سوگواره تعزیه خوانی در بردسکن 
با تجلیل از گروه های برتر به کار خودپایان داد. محمد باقری افزود: 

نهمین ســوگواره تعزیه خوانی نینوا با حضور پنج گروه منتخب به نام "محب الرســول )ص(" به 
سرپرستی رســول ناظوری، "سیدالســاجدین )ع(" به سرپرســتی محمد ابراهیمیان و نمکی، 
"پیرغالمان امام حسین)ع( " به سرپرستی محمد مالئی، "نینوا" به سرپرستی عباسعلی باقری 

و "مسلم بن عقیل" به سرپرستی رضا فالحتی برگزار شد.

 حسین نوری-روستای میرآباد به عنوان یکی از روستا های عمده 
تولیدکننــده انار در شهرســتان خلیل آبــاد، میزبان جشــنواره انار 
َاَونگی است. اولین جشنواره انار اونگی خلیل آباد در روستای نقاب 

و میر آباد که قطب تولید انار شهرستان خلیل آباد است، برگزار شد. این جشنواره به دبیری یک 
سازمان مردم نهاد و با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری و ادارات دولتی خلیل آباد و 
کاشمر در روستای میرآباد از توابع شهرستان خلیل آباد با حضور جمعی از مسئوالن و قشرهای 

مختلف مردم در جوار امامزاده سید حسن )ع( روستای میرآباد برگزار شد. 

شجاعی مهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های نیشابور 

و فیروزه گفت: طی یک سال گذشــته 2۳ وقف جدید داشته ایم که 
تعداد وقف های ثبتی در سامانه اوقاف را به دو هزار و ۷۷5 موقوفه 

رساند و برای آن ها 252 متولی داریم که بیشترین آمار در استان است.حجت االسالم صادق 
خلیلی با بیان این که بارزترین موقوفه در مسیر زائران امام رضا)ع( برای خدمات دهی به آن ها، با 
ارزش 25 میلیارد ریال است افزود: در دهه آخر ماه صفر 24 هزار زائر پیاده بقاع متبرکه را زیارت 

کرده اند، همچنین 22 هزار وعده غذایی بین آن ها توزیع و ۱2 هزار نفراسکان داده شده اند.

  میرآباد خلیل آباد میزبان
 جشنواره انار

اختتامیه نهمین سوگواره 
تعزیه خوانی نینوا در بردسکن 

سوژه ها و خبرها

گزارش

زنده روحیان

جمعی از نانوایان آزادپز مشــهد صبح دیروز در 
اعتراض به مصوبه جدید کمیته گندم، آرد و نان 
استانداری مبنی بر کاهش قیمت نان آزادپزها 
و همچنین تصمیــم دولت برای ســهمیه بندی 
آرد دریافتــی نانوایــی هــا، مقابل اســتانداری 
تجمع کردند. به گزارش خراسان رضوی، هفته 
گذشته بود که کارگروه گندم، آرد و نان استان 
نرخ جدید نان در مشهد را اعالم کرد. بر اساس 
مصوبه این کارگــروه، قیمت نــان نانوایی های 
دولتی بین 25 تا 42 درصــد افزایش یافت که 
روزنامه خراسان رضوی روز گذشــته در انتقاد 
از این مصوبه و تاثیر منفی آن بر معیشــت مردم 
گزارشی را منتشر کرد. البته در این گزارش به 
این مهم نیز اشــاره کردیم که دولــت باید یارانه 
بیشتری  به این حوزه اختصاص دهد تا نانوایان 
دولتی نیــز دچار ضرر و زیــان نشــوند و بتوانند 
هزینــه های ناشــی از تــورم حاکــم بر کشــور را 
تامیــن کنند.اما بخــش دیگری از ایــن مصوبه، 
مربوط بــه آزادپزها بــود که تا پیــش از این، نرخ 
نامه مشخصی نداشــتند اما با تصمیم کارگروه 
استانی، دارای نرخ نامه شدند و قیمت نان های 
آن ها نسبت به آن چه تاکنون عرضه می کردند 

کاهــش یافــت. این کاهــش قیمت بــا اعتراض 
فعاالن این صنف همراه بود و صبح روز گذشته 
نانوایان آزادپز مشهد ابتدا با تجمع در اتحادیه، 
خواســتار پاســخ گویی مســئوالن شــدند اما  با 
توجه به عملی نشــدن وعده داده شــده توســط 
متولیان  به رئیس اتحادیه برای حضور در جمع 
معترضان، حاضران در این تجمع به استانداری 
خراســان رضوی مراجعه کردنــد و نماینده این 
صنف با مدیران اقتصادی استانداری گفت و گو 
کرد. »مصطفی کشتگر« رئیس اتحادیه نانوایان 
مشهد در این خصوص گفت: اعتراضی که انجام 
شــده به دلیل مصوبه جدید کارگروه گندم، آرد 
و نان اســتان بود که ایــن تجمع به صــورت آرام 
و کامــال صنفی برگــزار شــد و حاضــران در آن 
خواســتار رســیدگی به مشکالت شــان شدند. 
وی افزود: یکی از مهم تریــن موارد این مصوبه، 
کاهش قیمت نان نســبت به نرخ قبلی بوده که 
با توجه به وضــع بازار و تورم موجــود اصال قابل 
قبول نیست. افزایش حقوق و مزایای کارگران، 
افزایش حــق بیمه و اجــاره بها، تنها بخشــی از 
هزینه هایی اســت که به ما تحمیل می شود اما 
حاال با بخشنامه جدید، قیمت نان از چیزی که 
بود هم پایین تر آمده اســت. کشــتگر همچنین 
گفت: ســهمیه بندی آرد نیز از دیگر مشــکالت 
به وجود آمده است و به هیچ وجه نیاز نانوایان را 

تامین نمی کند. تا امروز نانوایان آزادپز از طریق 
آزاد، بخشی از نیاز آرد خود را تامین می کردند 
اما اکنــون با این شــرایط به هیچ عنــوان امکان 
کار برای نانوایــان وجود ندارد. قاســمی، یکی 
از نانوایان حاضــر در این تجمع نیــز گفت: این 
بخشــنامه به هیچ وجه کارشناسی نبوده و هیچ 
یک از هزینه های ما در آن لحاظ نشــده اســت، 
وقتی ما به عنوان نانوایی آزادپز مجوز گرفته ایم 
نمی توانندبه یک باره برای ما تعیین نرخ کنند و 

این مشکالت را به وجود آورند.

به مشکالت نانوایان رسیدگی می کنیم 	 
اما نرخ ها به هیچ عنوان قابل تغییر نیست

معاون امــور بازرگانی و توســعه تجــارت صمت 
خراســان رضوی، در خصوص ایــن اعتراضات 
گفت: پیشــینه این نرخ نامه به ویژه در خصوص 
نانوایی های آزادپز به این دلیل بوده که از سال 
گذشته با تصمیم شرکت بازرگانی دولتی قرار 
بر این شــد که گندم یارانه ای در اختیار نانوایی 
های دولتی و آزادپز قرار گیرد  و آن ها به دو گروه 
یارانه ای و نیمه یارانه ای تقسیم شوند  و قیمت 

گندمی که در اختیــار آن ها قرار مــی گیرد  نیز 
به ترتیــب کیلویــی 665 تومــان و ۹00 تومان 
خواهد بــود. »علی غفــوری مقدم« افــزود: این 
درحالی اســت که گندم بــا توجه به نــرخ خرید 
تضمینی تــا 2 هزار  تومــان برای دولــت هزینه 
داشته و به همین دلیل آن جایی که یارانه توسط 
دولت در هر کاالیی پرداخت شود باید این یارانه 
به دست مردم برسد بنابراین  ما باید با توجه به در 
اختیار گذاشتن گندم یارانه ای نرخ مصوب نیز 
برای نان مشــخص می کردیم.  غفــوری مقدم 
تاکیــد کــرد: در تعیین نــرخ های اعالم شــده، 
نظرات دقیق کارشناسی اعمال و تمام استان ها 
آنالیز شده اند، نماینده نانوایان نیز در جلسات 
کارگروه حضور داشتند و با توجه به ارائه گندم 
یارانه ای باید این تعیین نرخ انجام شود و ما دیگر 
نانوایی به نام آزادپز نخواهیم داشت. وی تصریح 
کرد: در خصوص سهمیه ها نیز کمیته ای برای 
تعدیل این سهمیه ها تشــکیل شده تا به سامان 
دهی دقیقی برسند و سهمیه ها متناسب با نیاز 
آن ها در اختیارشــان قرار گیرد کــه در چند ماه 
گذشــته درگیر تعیین نرخ بوده و پس از این نیز 
این موضــوع را پیگیــری خواهد کرد تا مشــکل 
نانوایان برطرف شــود اما نرخ های اعالم شــده 
توســط کارگروه آرد و نان قطعــی و الزم االجرا 

بوده و به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 

اعتراض نانوایان آزادپزبه مصوبه کارگروه آرد و نان 

بازدید تعدادی از شاعران استان 
از جاذبه های تاریخی خواف 

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی خواف گفت: گــروه مهــر آفرین 
شــامل تعــدادی از شــاعران و بازنشســتگان 
فرهنگــی خراســان رضــوی در یک تــور دو روزه 
از جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری ایــن 
شهرســتان بازدیــد کردند.بــه گــزارش روابــط 
عمومی  میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی، محمود باعقیده  در این 
باره گفت: آســبادهای نشتیفان،مدرسه غیاثیه 
خرگرد،مســجد ملک زوزن وکوشــک سالمه از 
مهم ترین بناهایی بود که این گروه بازدید کردند.

او ادامــه داد: »اقامــت در بــوم گردی شــمیرون  
واجرای موســیقی ســنتی و همچنین حضور بر 
مزار مشــاهیر خــواف از جملــه حافظ ابــرو وپیر 
احمــد خوافــی از دیگــر برنامه هــای ایــن گروه 
بود.«گفتنی اســت شهرســتان خواف در فاصله 

2۷5 کیلومتــری مشــهد و در شــرق خراســان 
رضــوی قــرار دارد. در این شهرســتان 450 اثر 
تاریخی شناســایی و ۹2 اثر تاریخی در فهرست 

آثار ملی ثبت شده است.

کمک هزار یورویی خیر مقیم 
آلمان به حوزه سالمت بردسکن 

علــی نوری-مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 

بردســکن گفــت: در اقدامــی خداپســندانه و با 
هدف مشارکت در توسعه و به سازی بخش های 
بیمارستان ولی عصر )عج( شهرستان بردسکن 
، خیــر ارجمنــد ســرکار خانــم پروانه دســترنج 
) مقیم آلمــان ( مبلــغ هزار یــورو معــادل ۱24 
میلیون و 500 هــزار ریال به یاد بــود پدر و مادر 
مرحوم شــان ) مرحوم محمد حسین دسترنج و 
مرحومه بانو محمدی ( به بیمارستان ولی عصر 
بردســکن اهدا کرد. دکتر مهدی عاقلتر با بیان 
این که خیران سالمت بازویی توانمند در حوزه 
بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن هستند، 

ضمن تقدیر و تشــکر از این خیــر ارجمند اظهار 
کرد : این مبلغ صرف به ســازی و توســعه بخش 

نوزادان و ICU بیمارستان خواهد شد. 

قاتل نامرئی جان پیرمرد 68 
ساله را گرفت 

اصغری-رئیــس آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی 

شــهرداری فریمان گفت:پیرمردی 6۸ ساله بر 
اثــر استنشــاق گازمنواکســیدکربن در فریمان 
جــان باخت.به گزارش خراســان رضــوی ،علی 
رضایی گفت:این پیرمرد، نگهبان یک مجموعه 
در حــال ســاخت بــود کــه براثــر استنشــاق گاز 
منواکســیدکربن  حاصــل از ســوختن  چوب ها 
در چادر مســافرتی دچار خفگی و جســد وی به 

سردخانه منتقل شد.

 روز گذشــته جمعــی از کامیــون داران حمــل و 
نقــل درون شــهری در مشــهد ، در اعتــراض به 
مشکالت مربوط به سوخت، گرفتن مجوزهای 
مربوط به تردد در شهر و ساعات تردد در محدوده 
شهری تجمع کردند. به گزارش خراسان رضوی 
»حسین مختاری« مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 
مشــهد در این خصــوص گفــت: اعتراضاتی که 

درباره ســوخت انجام شــده بــه این دلیــل بوده 
که کامیــون داران باید در ســامانه ملی ثبت نام 
می کردند و برای انجــام این کار نیز باید تاییدیه 
هایــی ماننــد معاینــه فنــی خــودرو بارگــذاری 
شــود که در صورت انجام نشــدن ایــن کار برای 
دریافــت ســوخت یارانــه ای دچار مشــکل می 
شــوند.  همچنین بر اســاس مصوبه کشــوری، 
کامیــون داران حمل بار درون شــهری نیز مثل 

حمل و نقــل برون شــهری باید بارنامــه هایی را 
برای ثبت فعالیت شان تکمیل و ارسال کنند که 
در صورت استفاده نکردن از آن، سوخت اعطایی 
به صــورت پلکانی هرمــاه به میــزان ۱0 درصد 
کاهش می یابــد. به دلیــل موارد گفته شــده ما 
مشکلی با تحویل سوخت نداریم اما تا این افراد 
کارهای الزم را انجام ندهند برای سوخت شان 

با مشکالتی مواجه خواهند بود.

محدودیت های تردد در مشهد	 
 مختاری همچنین تاکید کرد: شــهر مشــهد به 

دلیل حساســیت های خــاص و آلودگــی هوا و 
ترافیک های ســنگین بایــد مدیریت شــود و بر 
همین اساس با تصویب شورای همتا شهر مشهد 
به سه قسمت قرمز، زرد و سبز تقسیم بندی شده 
که هر یک از این محدوده ها با محدودیت های 
ترافیکی همراه اســت. محدوده قرمزمربوط به 
مرکز شــهر بوده که تردد خودروهای ســنگین 
فقط  ازســاعت 2۳ تــا 5 صبــح روز بعــد امکان 
پذیر است، در محدوده زرد از ساعت 2۳ تا ۱0 
صبح و در محــدوده ســبز از 2۳ تــا ۱۷ روز بعد 
امکان تردد وجود دارد که این مــورد باید برای 

جلوگیری از آلودگی هــوا و کاهش تصادفات و 
ترافیک محدوده های مرکزی انجام شود.  وی 
تصریــح کــرد: البتــه در ایــن مصوبه نیز بــا نظر 
قبلی کامیــون داران اصالحاتی صورت گرفت 
و در محــدوده قرمــز بــرای برخی مــوارد مانند 
دارو و مواد غذایی فاســد شــدنی مجوز تردد تا 
ساعت ۱0 صبح داده شد اما بیش از این امکان 
همــکاری با این دوســتان وجود نــدارد و قانون 
باید اجرا شود هرچند که در حال مذاکره با این 
دوستان هستیم تا این اتفاق با کمترین چالش 

صورت گیرد. 

پاسخ شهرداری به گالیه کامیون داران



بریده کتاب

صبحانه هاى هتل ها هیچ وقت چیزى از شهر به 
تو نشان نمى دهند و همه جاى دنیا تقریبا شبیه 
هم هستند؛ براساس ستاره هاى هتل یا سلیقه  
اداره کنندگانش. این که در یک هتل سینى ات 
را بــردارى و چنــد تکــه نان تــوى آن بگــذارى و 
یک نیمــرو برایت آمــاده کنند و یک بســته کره  
کارخانه اى و یک قالب پنیر بــردارى، چیزى از 
هویت شهرى را  که در آن هستى  باز نمى نمایاند. 
مرباى توت فرنگى و هلو همه جاى دنیا طعمى 
مشــابه دارند و تقریبــا در بانکــوک و نیویورک و 
نیشابور شبیه همدیگر است. اگر غذا را به طور 
عام و صبحانــه را به طور خاص بتوان بخشــى از 
فرایند شناخت رفتار اجتماعى دانست، چاره اى 
ندارى جز این که وقتى از اتاقت بیرون مى آیى، 

به جاى آن که دکمه  طبقه  
رســتوران هتل را فشــار 
بدهــى، دکمــه  البــى را 
بزنى و بعد هم یک راست 

بروى به دل شهر.
چای نعنا

نوشته: منصور ضابطیان

دیالوگ ماندگار

به من نگو که اونا پشت سر من چى گفتن، 
بهم بگو چرا این قدر با تو راحت بودن تا درباره 

من حرف بزنند.
پدرخوانده
کارگردان: فرانسیس فوردکاپوال
 

ضرب المثل خارجى

 چینی:  متملقین شــبیه دوست هستند، 
همچنان که گرگ ها شبیه سگ ها هستند.

 آفریقایــی:  مهربانــى مانند کاشــتن بذر 
گندم است که کم کم افزایش مى یابد.

 اسپانیولی:  کسى که خار مى کارد، نباید 
پیاده راه برود.

 دانمارکی: زخــم خود را با خــون دیگرى 
نباید درمان کرد.

 روسی:  تکرار، مادر یادگیرى است.

دیکشنرى

Get on nerves
To irritate, grate on, or
 exasperate one.

روى اعصاب بودن، رو مخ
مثال:

 Please stop singing, your voice is  
really getting on my nerves.

خواهش مــى کنم نخون، صــدات واقعا روى 
اعصابمه.
Stop nagging and don’t get on your 
mom’s nerves.

غر نزن و روى اعصاب مامانت نرو.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات 40 تا 42 سوره احزاب می خوانیم:
ٌد َأبا َأَحٌد ِمْن ِرجاِلُکْم َو لِکْن َرسوُل  ما کاَن ُمحمَّ
ُ ِبُكِلّ َشْيٍء َعِلیًما.  ْالّلُ َو خاَتِم ْاْلَنبّییْن َوَكاَن الَلّ
َ ِذْكــرًا َكِثیرًا  ِذیــَن آَمُنــوْا اْذُكــُروْا اللَّ َها الَّ َیــا َأیُّ

ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیاًل. َوَسِبّ
محمد )ص(، پدر هیچ یك از مردان شما نبوده و 
نیست، بلكه رســول خدا و خاتم پیامبران است 
و خداوند به همه چیز آگاه است. اى كسانى كه 
ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد و او را هر صبح 

و شام تسبیح کنید.
استاد قرائتى در تفسیر این آیه مى گوید:

 حكم مــادرى همســران پیامبر بــراى مردم، 
دلیل حكم پدرى آن حضرت نیست.

  خاتمیت پیامبر اسالم)ص(، براساس علم و 
حكمت الهى است.

  خطاب زیبا و محترمانه، وسیله  جذب مردم و 
زمینه  پذیرش آنان است.

  یاد خداوند، زمانى موثر اســت كه مســتمر و 
بسیار باشد.

ضرب المثل فارسى

دستش از گور بیرون مانده
 کنایه از ُمرده اى اســت که حتى در زیر خاک 
هم نگــران حــال و وضــع نزدیکان خود باشــد. 
مى گویند فالنى »دستش از گور بیرون مانده!«؛ 
یعنى به موضوعــى معترض یا براى مســئله اى 

نگران است.

حکمت روز

شماتت نکن تا مبتال نشوی
شادشدن از مصیبتى که براى دیگرى پیش 
آمــده، از حالت هایى اســت که عقل و شــرع آن 
را نکوهیده انــد. عقــل و فطــرت بشــر، به حکم 
طبیعــت اجتماعــى او، انس و مــدارا با افــراد را 
مى پســندد و الفت و انس، با همدردى سازگار 
است و صد البته که همدردى با دیگران، با شادى 
و سرور از مصیبت ایشان سر ناسازگارى دارد؛ از 
این رو فطرت پاک انســان، شادى و خوشحالى 
از بال و غم دیگــران را نمى پســندد، بلکــه آن را 
سرزنش مى کند. پیشــوایان معصوم این رفتار 
را در عبارت هاى بسیارى نکوهیده و از آن نهى 
فرموده اند. پیامبر اکرم)ص( مى فرمایند: برادر 
خویش را شــماتت نکن؛ )چراکه( خداوند به او 

رحم مى کند و تو را مبتال مى سازد.
آیت ا...شیخ مجتبی تهرانی - اخالق الهی  

در محضر بزرگان

مراجعه به صدهزار جلد کتاب 
برای دفاع از والیت

 کتابخانه هاى عراق و ایران، پاسخ گوى نیاز 
عالمه امینى در تدوین »الغدیر« نبود. از این رو، 
وى رنج سفر را بر خود هموار کرد و با سفر به هند، 
سوریه و ترکیه  به مطالعه و نسخه بردارى از كتب 
خطى و چاپى در كتابخانه ها پرداخت. سپس به 
مصر رفت و از کتابخانه هاى قاهره نیز بهره برد. 
همین سفرها باعث شده بود که عالمه امینى به 
اهمیت سفرهاى علمى براى اهل علم پى ببرد 
و از او منقول اســت که پس از سفر به هند، گفته 
بود: »اگر من مرجع بودم و وجوهات شــرعى به 
دست من مى رسید، همه را به طالب مى دادم تا 
سفر کنند، حرکت کنند، مى گفتم: این هزینه! 
بروید و جهان و انسان را بشناسید«. ایشان براى 
تالیف الغدیــر به بیش از 100هــزار جلد کتاب 

خبرگزاری رسمی حوزهمراجعه کرد.
 

حکایت
  به حاتم طایى گفتند: »از تو با همت تر در جهان 
وجود دارد؟« گفت: »بله، یك روز چهل شتر براى 
امیران عرب قربانى كردم و خــودم براى كارى 
به صحرا رفتم. خاركنى را دیدم كه هیزم جمع 
كرده بود. گفتم: چرا به مهمانى حاتم نمى روى 
كه خلقى بر سر سفره اش گرد آمده اند؟ گفت: 
هر كه نــان از عمل خویــش خورد، منــت حاتم 

طایى نبرد.«
گلستان سعدی

  روزى عمر خواســت به اویس قرنى چیزى 
دهد و كمكــى كند. اویس از داخل لباســش 
دو درهم درآورد و گفت: »این را از شــتربانى 
گرفته ام. اگر تو ضمانت مــى كنى كه من آن 
قدر زنده باشم كه این دو درهم را خرج كنم، 

آن وقت از تو چیزى قبول مى كنم.«
حکایت و حکمت

یک شنبه
19 آبان 1398

12 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4267

19 آبان  | به رسمیت شناخته شدن ملت فلسطین در سازمان ملل12 ربیع االول |  آغاز هفته وحدت
1۲ ربیع االول )سالگرد والدت پیامبر اکرم )ص( بنا بر روایات اهل سنت( تا 1۷ ربیع االول )والدت 
پیامبر )ص( بنا بر روایات شیعه( به عنوان هفته وحدت نام گذارى شد. این نام گذارى از سوى امام 
خمینى )ره( در پاسخ به سیاست هاى خصمانه غرب و براى تحریک تعصبات فرقه اى صورت گرفت. 

در چنین روزى، سازمان ملل متحد قطعنامه اى تصویب كرد تا مردم فلسطین به عنوان یك ملت، 
حقوق، اراضى و اموال خود را به دست آورند و سازمان آزادى بخش فلسطین با حقوق مساوى 

در كنفرانس هاى صلح خاورمیانه شركت كند.

آشناترین غریب
آداب معاشرت

امام رضا)ع( فرمودند: با حاکم، با احتیاط همنشینى کن. با دوست با تواضع، با دشمن با 
هوشیارى و با عموم مردم، با خوشرویى معاشرت بنما.«

حجت االسالم محدثى در شرح این سخن مى گوید: »رفتار انسان با دیگران، باید براساس مصالح و 
تدبیر باشد. برخورد ما با حاکمان به خاطر قدرتى که دارند باید همراه با حذر و احتیاط باشد و بهانه به 
دستشان ندهیم. تواضع، یکى از نشانه هاى صمیمیت و باعث استمرار آن است؛ پس باید با دوستان 
خود، خاکى و متواضع باشیم، نه متکبر. دشمن همیشه در پى ضربه زدن به ماست، پس باید او را 
شناخت و با شیوه هاى دشمنى او آشنا و هوشیار و مراقب بود. با عموم مردم هم باید با گشاده رویى 

برخورد کرد، نه با اخم و چهره عبوس و رفتار تند و پرخاشگرانه.«
بحاراالنوار | اخالق معاشرت
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مطالعه این صفحه

روستای الویج
در کوهپایه های البرز استان مازندران، در شهرستان کوچک چمستان، روستای زیبایی وجود دارد که نسبت به 
دیگر شهرهای منطقه، از شهرت بیشتری برخوردار است و جنگل های رنگارنگ و طبیعت بی نظیرش، مسافران 
پاییزی را جذب می کند. روستای الویـــج به طورمعمول با چشمه آب گرمش شناخته می شود. آب گرم الویج با 
داشتن امالح معدنی و خاصیت گوگردی، تاثیر مفیدی بر درمان یا پیشگیری از بیماری های پوستی و دردهای 

مفصلی دارد و گرمابخش خنکای پاییزی است.

سکته از دست ریاضی
آدیتــی ســنترال |  یــک مــادر چینــى در حــال 

توضیح یــک مســئله ریاضــى براى پســرش 
سکته قلبى کرد. والد بودن کار آسانى نیست 
ولى براســاس این خبر، مى تواند حتى جان 
انســان را هم به خطــر بینــدازد، به خصوص 
وقتــى پــاى توضیــح دادن مســائل ریاضــى 
به یک بچه 9 ســاله وســط باشــد. ایــن مادر 
36 ســاله که موقع انجام تکالیف ریاضى به 
همراه پســرش از این که او متوجه نمى شــد 
به شدت عصبانى شده بود، سکته قلبى کرد 
و بالفاصله به بیمارســتان منتقل شــد؛ قابل 
توجه پدر و مادرهایى که زیادى روى آموزش 

ریاضى سخت گیرند!

مدیران استثنایی
آدیتی سنترال |  مدیران یک شرکت لوازم آرایشى 

در چین براى تشــکر از کارمندان سخت کوش 
و   وفادارشــان، روش عجیبى را انتخاب کردند 
که توجه کاربران فضاى مجازى را به خود جلب 
کرد. آن ها پاى کارمندهایشــان را مى شویند. 
مدیــران چینــى معموال بــه خاطر تحمیــل کار 
زیاد به کارمندانشان یا اعمال تنبیهات عجیب 
و ترســناک مثل خوردن سوســک زنــده، بدنام 
هستند، اما مدیران این شــرکت لوازم آرایشى 
ثابت کردند که اســتثنائاتى هم وجود دارد. در 
فیلمى که از قدردانى آن ها منتشر شده است، 
دو نفر از مدیران خم مى شوند و پاهاى بهترین و 

پرکارترین کارمندهایشان را مى شویند.

ارزش هنر
سانی اســکایز  |   پسر 9 ســاله اى که در مدرسه 

به خاطر خط خطى هایش به دردسر افتاده 
بود، حاال مى تواند هــر چه دلش مى خواهد 
روى دیوار یک رستوران نقاشى بکشد. معلم 
هنر جوویل، پســر کالس ســومى، عکســى 
از نقاشــى هاى او در شــبکه هاى اجتماعى 
منتشر کرد که توجه صاحبان یک رستوران 
را جلب کرد. حاال جو هر روز بعد از مدرسه به 
همراه پدرش به رستوران »شماره چهار« مى 
رود تا ساعت ها روى دیوار آن نقاشى بکشد. 
پدر جــو عکــس هــاى کار او را در اینترنت به 
اشتراک گذاشت و این عکس ها هزاران بار 

دیده شده اند.

زنگ تفریح

طاووس های پارچه ای زیبا
»جیل فرنچ« هنرمند اســترالیایى تبار، با ســاخت عروســك هاى كوچك و پرجزییات، احساساتش 
را درباره پرنــدگان و به خصوص طــاووس ها نشــان مى دهد. دیدن برخــى از این آثار کــه با دوخِت 

بسیارظریف خلق شده انــد، خالى از لطف نیست.
Fubiz

مهارت یک دقیقه اى

چطور بچه های بدغذا را تشویق به خوردن کنیم؟

 اجازه بدهید کودکان تان در درست کردن 
غذا مشارکت کنند. کودکان عاشق این هستند 
که در آماده کردن غذا کمک کنند. کارهاى زیادى 
هســت که مى توانیــد به آن هــا بســپارید. از آن ها 
بخواهید با یک قاشق بزرگ چوبى مواد را داخل یک 
کاسه هم بزنند، اجازه دهید گوشت هاى چرخ کرده 
را گرد کنند یا به شکل برگر درآورند. بگذارید تخم 
مرغ ها را هم بزنند، مواد الزم براى املت را انتخاب 

کنند و پنیرهاى  پیتزا را روى غذا بریزند.
 بشــقاب را جذاب کنید. وقتى مــى خواهید 
بشــقاب غذاى کودکتان را آماده کنید، ارزشــش 
را دارد کمــى بیشــتر زمــان بگذارید تــا ظاهرش 
دلپسندتر شود. شام کودک خود را تبدیل به چهره 
اى خندان کنید. به جاى این که ساندویچ را کامل 
جلوى او قرار دهید، آن را به قطعات کوچک و بامزه 

تقســیم کنید. با این کار زمان غذا خوردن را براى 
خودتان نیز آرامش بخش ترمى کنید.

 غذا خوردن را به یک سرگرمی جالب تبدیل 
کنید. یکى از بهترین راه ها براى تشویق کودک بد 
غذا  این است که همراه با او غذا بخورید. اگر کودک 
شــما را ببیند که دایم و بــا نگرانى دور ســرش مى 
چرخید و خودتان هیچ غذایى نمى خورید، مسلما 
فضا برایش ناخوشایند مى شود. کودکان همیشه 
پیرو شما هستند. اگر ببینند که با صورتى خندان و 
شاد، کلم بروکلى مى خورید مسلما چنین کارى را 
تکرار مى کنند. هنگام وعده هاى غذایى، فرصت 
مناسبى براى تشویق مهارت هاى اجتماعى است. 
مى توانیــد از کارهایى کــه مى خواهیــد به همراه 
یکدیگر در ادامه روز انجام دهید، صحبت کنید یا با 

هم شعر بخوانید و بازى کلمات انجام دهید.

معرفى کتاب

تهران در بعدازظهر
»تهران در بعد از ظهر« نوشــته  مصطفى مســتور، 
مجموعه اى از شش داستان کوتاه با نام هاى »هیاهو 
در شــیب بعدازظهــر«، »چندروایت معتبــر درباره  
بهشت«، »تهران در بعد از ظهر«، »چند روایت معتبر 
دربــاره  دوزخ«، »چندروایت معتبر دربــاره  برزخ« و 
»چند مسئله  ســاده« که در آن ها با شخصیت هاى 
عجیــب و دوســت  داشــتنى و سرگذشــت هاى 
متفاوت شان آشنا مى شویم. اگر کتاب هاى دیگر 
مستور را خوانده باشید، مى دانید که آثار او مانند 
رود خانه هایى هســتند کــه از یک چشــمه  اصلى 

و  مى گیرنــد  سرچشــمه 
جریــان ســیالى دارنــــد؛ 
شــخصیت ها بــه هــم ربط 
پیدا مى کنند و ماجراها به 
نحوى تکرار مى شــوند. از 

ویژگى هاى مهم این اثر، زنانه بودن آن است؛ 
نه با این مفهوم که تنها براى زنان مناســب اســت، 
بلکه به این معنى که زنان در این کتاب نقش پررنگ 
و تعیین کننده اى دارند. نشر چشمه این کتاب را با 

قیمت 5600 تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چرا گورخرها اهلی نمی شوند؟

گورخــر از بســیارى جهــات شــبیه اســب اســت 
اما تفاوت هــاى اساســى در رفتــار، باعث شــده که 
اســب ها و خرها با موفقیــت اهلى شــوند اما گورخر 
عمدتا وحشى باقى مانده اســت. دلیل این موضوع 
این است که تمام ستوران گیاه خوار، طعمه هستند 
اما گورخر براى این که در محیطى پر از شــکارچیان 
بزرگ مثل شــیر، یوزپلنگ و کفتار بقا داشته باشد، 
به یک جانور بسیار هوشــیار و فرز تبدیل شده است. 
گورخر به هنگام خطر سریع فرار مى کند، اما واکنش 

قدرتمندى براى مبارزه هم دارد تا اگر شــکار شد از 
خودش دفاع کند. ضربه لگد یــک گورخر مى تواند 
فک یک شــیر را بشــکند. آن ها با قــدرت زیادى گاز 
مى گیرند و از یک رفلکس سریع فرار بهره مند هستند 
که کمک مى کند در دام کمند نیفتند. همه  این موارد 
نشان مى دهد که گورخرها جانوران انسان دوستى 
نیســتند و به عنوان یک گونه، معیارهــاى الزم براى 

اهلى شدن را ندارند.
رازیک

4 گوشه ایران

جایزه: خرچنگ زنده!
آدیتــی ســنترال  |  یــک رســتوران غذاهــاى 

دریایى معروف در ســنگاپور بــه دلیل اقدام 
بى رحمانه اش محکوم شد. در این رستوران 
بــراى ســرگرمى، یــک دســتگاه قــرار داده 
بودند که افراد مى توانستند با انداختن یک 
سکه درون آن، شــانس خود را براى گرفتن 
خرچنگ هاى زنده اى که دســت و پایشــان 
بسته شده با چنگک امتحان کنند. با منتشر 
شــدن عکس هاى این ماشــین در اینترنت، 
مردم  از مدیران این رســتوران بــه دلیل آزار 
حیوانات خشمگین شدند. مدیران رستوران 
هــم عذرخواهــى و ایــن ماشــین را خاموش 

کردند.
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