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دستور دادستان برای اصالح شیوه بهره برداری از معادن سبزوار 
دادستان عمومی و انقالب ســبزوار در راستای 
دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری حقــوق عامه 
ریاســت  قوه قضاییــه در خصــوص حفاظــت از 
محیط زیست و تخریب منابع طبیعی در کوه های 
شمالی سبزوار معروف به ســیاه کوه، دستورات 

الزم را صادر کرد.
عمومــی  دادگســتری  گــزارش  روابــط  بــه 
استان،  حسین اردمه دادستان عمومی و انقالب 
ســبزوار  گفت: با عنایت به درخواست تعدادی 
از کوهنــوردان در خصوص  تخریب ســیاه کوه؛ 
به کالنتری 14 ســبزوار دســتور داده شد با قید 
فوریت و مراجعه به محل ضمن بازدید، مشاهدات 
میدانی خود را با تهیه عکس و فیلم صورت جلسه 
کنند، سپس نظر منابع طبیعی شهرستان و اداره 
صنعت و معدن را در خصوص مجوزهای قانونی 
در بهره برداری کســانی که اقــدام به کاوش می 
کنند، با ارائه تصاویر از مدارک برای بهره برداری 

قضایی به این دادستانی گزارش کنند. 
وی افــزود: اداره میــراث فرهنگــی نیــز اعــالم 
کرده  قله ســیاه کوه واقــع در ارتفاعات شــمالی 
ســبزوار دارای جان پناه و نیز یک معدن قدیمی 

متروک اســت که هــر دو از نظــر ایــن اداره حائز 
اهمیت هستند و حفظ آن ها برای طرح ها و برنامه 
های آینده و ثبت ملی منطقه مذکور در فهرست 

آثار طبیعی به عنوان نماد سبزوار الزامی است.
دادستان سبزوار گفت: اداره حفاظت از محیط 
زیست نیز اعالم کرده است معدن کاران معدن 
سیاه کوه با جاده سازی و معدن کاری مبادرت به 
تخریب و تغییر سیمای طبیعی این منطقه کرده 
اند که مراتب به یگان حفاظــت از منابع طبیعی 
ســبزوار اعالم شــد تا به محــل مراجعــه و ضمن 
بررسی اسناد و مدارک معدن کاران )پروانه های 
بهره برداری( چنان چه تخریب خارج از محدوده 

پروانه است  ضمن توقف کار اعالم جرم کنند.
اردمه گفــت: بنابراین این جانــب  از محل معدن 
بازدید و به اداره محیط زیســت اعالم کــرده ام تا 
اقدامات خالف قانون از سوی بهره بردار معدن  به 
این دادسرا گزارش شود و تعقیب قضایی صورت 
گیرد که پرونده مربوط به  دادیاری برای رسیدگی 
قضایی ارســال و بــه اداره صمت  ابالغ شــد تا در 
خصوص آبخیزداری، محیط زیســت و ... گشــت 
مشترک تشکیل دهند و موضوع را پیگیری کنند.

وی  افزود: عمده دلیل تخریب، به واسطه شیوه 
بهره برداری رو باز از معادن اســت؛ به کلیه بهره 
برداران  معادن شهرســتان ابالغ شــد تــا  برای 
جلوگیری از تخریب بیشــتر منابع، برای اصالح 
شیوه بهره برداری و همچنین دپوی مواد باطله 
در محدوده مناسب با نظر کارشناسان حفاظت 
محیط زیســت و منابع طبیعــی اقدام شــود تا از 
ادامــه تخریــب و ورود خســارت جبــران ناپذیــر 
جلوگیری به عمل آید. بدیهی است بی توجهی 
به این موضــوع  تعقیب قضایــی را در پی خواهد 

داشت.
 



گزارش

مریم ترسول

مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان 
رضــوی از افزایــش 34 درصــدی عضویــت، 
رشــد 5 درصــدی منابــع و همچنین رشــد 21 
درصدی زیربنای کتابخانه های عمومی استان 
در ســال 98 نســبت به ســال 97 خبــر داد. به 
گــزارش خراســان رضــوی، حجــت االســام و 
المسلمین »علی اکبر سبزیان« در نشست اعام 
برنامه های بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و 
کتاب خوانی گفت: در ســال 97، سه میلیون و 
267هزار و 978 عنــوان کتاب در حوزه منابع 
کتابخانه هــا داشــتیم کــه در ســال 98 به ســه 
میلیون و 452هزار و 520 عنوان کتاب رسیده 

است و رشد 5/6 درصدی را شاهد هستیم.
وی افــزود: در خصــوص عضویــت کتابخانه ها 
نیــز، آمــار 189هــزار و 592 عضــو در ســال 
97 بــه 255هــزار و 214عضــو در ســال 98 
رسیده که نشــان دهنده رشد 34/6 درصدی 
اســت، همچنین در خصــوص زیربنــای فضای 
کتابخانه ای اســتان 69 هزار و 683 مترمربع 
زیربنا در سال 97 به 84هزار و 415متر مربع 
در سال 98 رسید که رشــد 21/4 درصدی را 

نشان می دهد.

ویژه برنامه های هفته کتاب	 
حجت االسام والمسلمین سبزیان با اشاره به 
برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی با شــعار 
»حــال خــوش خوانــدن«، عضویت رایــگان در 
تمامــی کتابخانه های عمومی اســتان و افتتاح 
کتابخانه مشــارکتی»موفقیت آســان است« در 
بولوار توس، افتتاح کتابخانه عمومی مشارکتی 
علی بن ابی طالب)ع( ارتش در جاده تپه سام 
در 28 آبــان مــاه، همایــش تکریــم کتابــداران 

اســتان و همچنیــن برگــزاری یــادواره کتابدار 
شــهید »غفرانی« در شهرســتان مــه والت را از 

جمله برنامه های این هفته اعام کرد.

اضافه شدن 4 کتابخانه سیار تا پایان سال	 
حجت االسام و المسلمین ســبزیان همچنین 
از وجود 10 شهرستان بدون کتابخانه عمومی 
در خراســان رضــوی خبــر داد و گفــت: از بیــن 
ایــن 10 شهرســتان، در فرهادگرد و مشــکان، 
کلنگ احداث کتابخانــه را در هفته دولت زدیم 
و این کتابخانه ها تا ســال آینده بــه بهره برداری 
می رســد. وی افزود: هم اکنون چهار کتابخانه 
سیار در استان داریم که هر کدام به حدود هشت 
روستا یا شهر بدون کتابخانه،  خدمت می کنند و 
عضویت در این کتابخانه ها کاما رایگان است.
وی همچنین با معرفی کتابخانه شهید روشنک 
به عنــوان پرامانت ترین کتابخانه ســیار اســتان 
گفت: ایــن کتابخانه هــزار و 895 عضو و حدود 
هفت هزار کتاب دارد، حداقل امانت ماهانه آن 
بیش از سه هزار نسخه و نمونه یک کار فرهنگی 
پر اقبال اســت. مدیرکل کتابخانه های عمومی 

اســتان افزود: مجمــع خیرین توســعه کتابخانه 
ها، قول داده اند که امسال، یک کتابخانه سیار 
اهدا کنند، یک کتابخانه ســیار هم ما خریداری 
می کنیم و یک کتابخانه سیار برای شهر چناران 

و یکی نیز برای قوچان خواهیم داشت.

جمع آوری کتابخانه های بدون مجوز تا 	 
پایان سال

وی با اشــاره به بحث هــای مطرح شــده درباره 
ســالن های مطالعــه زیرزمینــی  نیــز گفــت: 
امیدواریم تا پایان امسال کلیه سالن های بدون 
مجوز را سامان دهی کنیم، در این زمینه نهایت 
تسهیل گری را هم انجام می دهیم. از مردم عزیز 
هم می خواهیم که تنها در صورت داشتن مجوز 

از این محیط ها استفاده کنند.

مشکالت کتابخانه مرکزی مشهد رفع 	 
شده است

حجت االسام والمسلمین سبزیان درخصوص 
کتابخانه مرکــزی امام خمینی)ره( مشــهدکه 
ســال گذشــته پس از 23 ســال انتظار بــه بهره 

برداری رسید نیز گفت: هم اکنون این کتابخانه 
23 هزار و 500 عضو و 40 بخش دارد که بخش 
ناشــنوایان آن برای اولین بار در کتابخانه های 
عمومی کشور فعال شده است. همچنین تعداد 
امانت ماهانه آن 16هزار و 31 کتاب است و از 
زمان افتتاح تا امروز 133 هزار و 459 کتاب به 
امانت گرفته شده اســت. وی افزود: در ابتدای 
راه مشــکاتی در کتابخانــه وجــود داشــت که 
رفع شده است و سالن آمفی تئاتر این کتابخانه 
هم تا دهــه فجــر امســال افتتاح می شــود. وی 
خاطرنشــان کــرد: این میــزان اســتقبال مردم 
نشــان می دهد که مــا بایــد برنامه ریــزی کنیم 
و در مشــهد با ســه و نیم میلیــون نفر، دو یا ســه 
کتابخانه مانند کتابخانه مرکزی در ســال های 
آینده داشته باشیم. همچنین 28 پروژه ناتمام  
در اســتان داریم که در دهه فجــر و هفته دولت 
ســال 99 به بهــره بــرداری می رســد. در ادامه 
ایــن نشســت »کرباســی« نایــب رئیــس مجمع 
خیرین توسعه کتابخانه ها نیز به اهمیت توسعه 

کتابخانه ها و کتاب خوانی اشاره کرد.

در حاشیه:	 
در این نشســت مدیر کل کتابخانه های عمومی 
گایــه ای را هم مطرح کــرد و گفت: پــروژه این 
کتابخانه 23 ســال متوقف بوده و ما خوشحال 
هســتیم که تــا قبــل از افتتــاح آن، ســوال همه 
خبرنگارها این بود که »کتابخانه مرکزی مشهد 
کــی افتتاح می شــود؟« امــا وقتی افتتاح شــد، 
کسی نیامد بگوید: »آقا، خاصه دست شما درد 
نکند، احسنت، خداقوت.« البته این را به مزاح 
عرض می کنم. خبرنگاران نیز در پاســخ به این 
مزاح گفتند: »دلیلش این بــود که افتتاح پروژه 
حداقــل 10 ســال تاخیر داشــت، البته دســت 
شــما درد نکند، ماهی را هر وقــت از آب بگیرید 

تازه است«. 

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

اتوبوسرانی

 لطفا تــعــداد اتــوبــوس هــای خــط 202 را 
افزایش دهید و با توجه به طوالنی بودن مسیر، 
اتوبوس های این خط را به کمک خط های دیگر 
نفرستید تا  مشکلی برای کار و زندگی مردم 
آرامگاه فردوسی که بیشتر آن ها کارگر هستند 

پیش نیاید.

نصب  منتظر  ــردم  م باید  دیگر  چندسال   
ابوطالب  بین  اتوبوس  ایستگاه  نیمکت های 
25و27 باشند کــه محل تــوقــف چــهــار خط 

اتوبوس است؟

شهرستان ها
 نبـش کوچـه کاشـانی 5 چنـاران، آن قـدر 
آشـغال ریخته انـد کـه بـوی ناخوشـایند آن تـا 
می رسـد.  مشـام  بـه  آن طرف تـر  متـر  چندیـن 
کسـی  چـه  نمی کنـد.  جمـع  هـم  شـهرداری 

مسئول است؟

ــل ثــبــت اســنــاد  ــه اداره ک  کـــاش ســـری ب
کنید  مــشــاهــده  تــا  بزنید  طرقبه  شهرستان 
بوروکراسی آن جا چگونه اربــاب رجوع را یک 

سال معطل می کند.

 چرا استانداری وضعیت ساکنان مدرس 48 
روستای رحیم آباد را روشن نمی کند تا خدمات 
گاز و آسفالت و ساخت وســاز دریافت کنند؟ 

تکلیف ما چیست؟

راهنمایی و رانندگی
 چــرا راهنمایــی و رانندگــی در ســاعات 
اوج ترافیــک مثــا 13 تــا 15 یــا در ســاعات 
ــی  ــراغ راهنمای ــروب، چ ــر و غ ــلوغ بعدازظه ش
زن  چشــمک  حالــت  بــه  را  جانبــاز  میــدان 
می گــذارد کــه باعــث درهــم ریختگــی و گــره 
ترافیکــی و اتــاف وقــت و پریشــانی اعصــاب 
مــردم شــود؟ مــن در همیــن منطقــه زندگــی 
ــرایطی  ــن ش ــاهد چنی ــار ش ــا ب ــم و صده می کن

بوده ام.

 چرا جاده های بزرگ و اصلی و بزرگراه های 
استان خراسان شمالی و رضوی، فاقد عایم و 
هشدارهای شبرنگ مناسب برای رانندگی در 

شب و صبح است؟

شرکت توزیع برق

 در پی مطلبی که در تاریخ 20 آبان 98 در 
قسمت پیگیری گایه های مردم از قول آقای 
عباس اسحاقیان مدیر روابــط عمومی آبفای 
مشهد منتشر شد مبنی بر امکان مجزا کردن 
کنتورهای آب مشترک مجتمع های مسکونی، 
تقاضا داریم این امکان برای کنتورهای برق نیز 
فراهم شود. متاسفانه به رغم پیگیری برای مجزا 
کردن کنتور برق مجتمعی واقع در میدان مادر 
قاسم آباد، مسئول مربوط به انشعابات اعام 
کردند که یا باید همه واحد های مجتمع اقدام 
کنند یا باید منتظر شوند تا برق مجتمع به علت 
بدهی زیاد قطع و از ابتدا همه چیز پیگیری و 

انجام شود.

متفرقه
ــدی 7 جـــلـــوی ورودی  ــاجـ ــوار سـ ــ ــول ــ  ب
دادگستری، شب ها محل پارک چندین کامیون 
ــده. چــه کسی مسئول و متولی  و اتــوبــوس ش
برخورد با این موضوع اســت؟ لطفا بررسی و 

پیگیری کنیــد.

 برخی سوپرمارکت های شبانه روزی در 
شهر، انواع قرص را برای معتادان می فروشند. 
کسی هست با بازرسی و نظارت به این آسیب 

رسیدگی کند؟

 در شهرک شهید رجــایــی، نبش حر 28 
و  نوشابه  جعبه های  روزی  شبانه  سوپرهای 
سطل های آشغال را وسط خیابان می گذارند و 

باعث ترافیک و تصادف می شوند.

شهرداری
چرا خیابان تعبدی آسفالت نمی شود؟ لطفا 

شهرداری منطقه2 رسیدگی کند.

 کاش شـهرداری به مناسـبت   اعیـاد و والدت 
اهل بیـت)ع(    و ایـام  خاصـی  چـون  آغـاز امامـت  و 
والیت  امام  زمان )عج( و هفته  وحدت،  در جاهای  

مختلف  شهر مراسم نورافشانی  برگزارکند.

 از شهرداری مشهد خواهش می کنم مجوز 
تبدیل پارکینگ و پیلوت را به مسکونی ندهد. 
ــودرو شــده که باعث  تمام کوچه ها مملو از خ

درگیری و دعوای همسایه ها با هم می شود.
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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

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مطرح کرد: 

افزایش 34 درصدی عضویت در کتابخانه ها طی سال 98

پیگیری گایه های مردم

گالیه برخی ساکنان بولوار بعثت از اصالح پیاده رو که خودروها را در پارکینگ حبس کرده

حکایت اصالح ابرو و کور شدن چشم!

»ما ســاکن بولــوار بعثــت احمدآباد 
هستیم. مدتی است که شهرداری 
منطقه یک طرح پیاده رو ســازی را 
در دســت اجرا دارد و ســطح پیاده 
روهــای جدید  حــدود 30 ســانتی 
متر باالتر از ســطح پیاده روی قبلی 
اســت که این موضوع باعث شــده   
پارکینــگ برخی از منازل مســدود 
شــود. خودروی ما نیز  مدتی است 
در پارکینــگ منــزل مــان حبــس 
شده اســت و هیچ یک از مسئوالن 
شهرداری پاســخ گو نیستند.« این 
متن صحبــت یکی از شــهروندان با 
خبرنــگار روزنامه خراســان رضوی  
است که خواستار رســیدگی به این 

مشکل شده است.

»احســان شــریعتی« معــاون فنــی و اجرایــی 
شــهرداری منطقــه یــک در تشــریح ایــن طرح 
می گویــد: »پــروژه ای کــه در بولــوار بعثــت و 
احمدآبــاد در حال انجام اســت پروژه ای اســت 
با عنوان »حــق تقدم عابــر پیاده« بــرای  ایمنی 
عابــران پیــاده در معابــر ســواره رو و اکنــون به 
ســازی پیاده رو و کانال ها برای کنترل سیاب 
در زمان بارندگی شــدید، در حال انجام است. 
پیاده روهای قدیم، توسط  شــهروندان ساخته 
شــده اســت و در آن زمان  هر فــردی پیاده روی 

جلوی منزلش را طبق سلیقه خودش اجرا کرده 
که طبیعتا این نوع ســاخت پیاده رو اســتاندارد 
الزم را ندارد، درباره رمــپ ورودی پارکینگ ها 
هم اصاح شیب ها سلیقه ای انجام شده اما در 
طرح جدید، تمام پیــاده رو با تراز یکســان اجرا 
می شود. درباره مواجه شدن برخی همسایه ها 
با مشــکات مربوط به پارکینگ ها، باید به این 
موضوع اشاره کنیم که به صورت کلی باز شدن 
هر گونه در به ســمت پیاده رو بــه دلیل خطرات 
احتمالی کــه عابران پیــاده را تهدیــد می کند، 

غیرقانونــی اســت و این درهــا باید اصــاح و به 
ســمت داخل باز شــود.« وی همچنین با اشاره 
به ایجاد مشــکل در زمینه اختــاف ارتفاع کف 
پارکینگ و کف پیاده رو بــر اثر اصاحات انجام 
شــده و محبــوس شــدن خودروهــای برخی از 
اهالی در پارکینگ بیان کرد: »اشــتباه قبلی از 
ســوی این افراد بوده و اکنون باید با مهندسان 
مربوط برای حل مشکل مشــورت و اقدام کنند 
تا مطابق با اســتانداردها، پارکینــگ این افراد 

اصاح شود.«

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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اخبار

گوناگون

استاندار در پاسخ »خراسان رضوی« خبر داد: 

 امروز، جلسه ستاد تدبیر 
برای »پدیده« 

اســتاندار بابیان ایــن که ســهامداران شــرکت پدیده 
شاندیز مشــخص  شــده اند، از برگزاری جلســه امروز 
ستاد تدبیر و اطالع رسانی اقدامات خوب  صورت گرفته 
درباره این شرکت خبر داد. »علیرضا رزم حسینی « روز 
گذشته در حاشیه دیدار با ائمه جمعه استان در پاسخ 
به سؤال خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت 
شرکت پدیده شاندیز و تصمیمات شورای هماهنگی 
اقتصادی کشور در خصوص این شــرکت اظهار کرد: 
اقدامات بسیار خوبی درباره شرکت پدیده انجام شده، 
حمایت های جدی از سوی دولت و شورای هماهنگی 
اقتصادی به عمل آمده است و سهامداران این شرکت 

مشخص  شده اند.

مجمع عمومی، احتماال پایان آذر	 
وی افزود: نگاه ما از همــان اول بر این بود که حقوق 
ســهامداران باید حفظ شــود. بر اســاس همکاری و 
حکمی که دادگاه در خصوص این شرکت صادر کرد 
ما در مســیر اجرای آن هســتیم و بنــده فکر می کنم 
تا پایان آذر مجمع عمومی شــرکت پدیده شاندیز را 
برگزار خواهیم کرد. استاندار همچنین گفت: فردا 
)امروز، چهارشنبه( جلسه ستاد تدبیر استان برگزار 
خواهد شد و سرپرست جدید شرکت پدیده شاندیز 
آخرین گزارش در خصوص این شرکت را ارائه خواهد 
کرد، بعدازاین جلســه بنده با خبرنگاران جلسه ای 

خواهم داشت و خبرهای کامل را ارائه می کنم.

 مصوبه حمایتی شورای »همتا« 
برای فعاالن ناوگان باری مشهد 

ساعت تردد ناوگان باری در محدوده های زمانی 
و مکانی هسته مرکزی شهر افزایش یافت 

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بــار و کاالی 
درون شهری شهرداری مشــهد از افزایش پنج ساعته 
زمان تردد نــاوگان بــاری در محــدوده هــای زمانی و 
مکانی هسته مرکزی شهر خبر داد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری مشــهد، »حسین مختاری« 
دراین خصــوص گفت: بــا توجه بــه درخواســت های 
فعاالن بخش ناوگان باری مشهد مبنی بر تجدید نظر 
در ساعات تردد در هسته مرکزی شهر، این موضوع در 
کمیته فنی شــورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک 
خراسان رضوی )همتا(، بررسی شد. وی با بیان این که 
مشهد به سه منطقه قرمز، سبز و زرد برای تردد ناوگان 
باری تقسیم شده است، افزود: در هر کدام از این مناطق 
ساعاتی برای تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین 
در نظر گرفته شــد کــه پس از اجــرای طــرح از ابتدای 
شهریور و ایجاد مشکالتی برای رانندگان، نیاز به تغییر 
در ساعات محدودیت تردد دراین مناطق احساس شد. 
وی اضافه کرد: پیش از این، ساعت مجاز تردد ناوگان 
باری ســنگین و نیمه سنگین در هســته مرکزی شهر 
از ســاعت 23 تا 6 صبح  روز بعد  تعیین شــده بود اما با 
توجه به میزان فعالیت ها در این محدوده، ساعت تردد 
 ناوگان باری سنگین تغییر کرد و از ساعت 21 تا 9 صبح
 روز بعــد  و منطبق بر محــدوده زوج و فرد تعیین شــد. 
مختاری ادامه داد: بر این اساس تردد ناوگان باری در 
محدوده زرد از ساعت 21 تا 10 صبح روز بعد و تردد در 
محدوده سبز از ساعت 21 تا 17 روز بعد مجاز خواهد 
بود. مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
درون شهری شهرداری مشهد افزود: با این حال تردد 
ناوگان فعال در زمینه حمل سپتاژ، دارو، خودروهای 
خدماتی، حمل زباله و نخاله های ساختمانی و ... که 
مورد نیاز شــهروندان در هســته مرکزی شهر است به 
صورت 24 ساعته در این منطقه مجاز است. همچنین 
تردد ناوگان باری در محدوده صدمتری از ساعت 13 
تا 15 و 17 تا 19 با محدودیت انجام خواهد شد اما در 

دیگر ساعات عبور این ناوگان آزاد است.

اجالس خانه های صنعت و معدن 
کشور در مشهد 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی 
از برگزاری سی و دومین اجالس خانه صنعت و معدن 
کشور به میزبانی اســتان خراســان رضوی خبر داد و 
گفت: ایــن همایش با حضور جمعــی از مقامات عالی 
بخش هــای دولتــی و خصوصــی و نیز صنعتگــران و 
کارشناسان 22 و 23 آبان در مشهد برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ، معدن و تجارت 
خراسان رضوی، »حسن حســینی« هدف از برگزاری 
ایــن اجــالس را بررســی و واکاوی مشــکالت و موانع 
پیش روی صنعــت و معدن اعالم و اظهار کــرد: از وزیر 
صنعــت بــرای حضــور در این اجالســیه دعوت شــده 
است، همچنین احتمال حضور معاونان وزیر و برخی 
مسئوالن کشور در این اجالسیه وجود دارد. حسینی 
با اشاره به مشکالت پیش روی فعاالن صنعت و معدن 
در کشــور تصریح کرد: مسئوالن کشــور باید چاره ای 
برای مشکالت فعاالن تولید بیندیشند. وی افزود: از 
زمانی که تحریم ها برقرار شــد، روزی نبود که شوکی 
بــه تولیدکننده هــا و فعــاالن اقتصــادی وارد نشــود، 
برخی شوک ها ما را به کما می برد اما با توجه به این که 
همکاران ما در بخش خصوصی به این مســائل عادت 
داشتند، توانستند مقاومت کنند. وی با انتقاد از تشتت 
و نبود وحدت رویه در برخی مسائل داخلی خاطرنشان 
کرد: باید در مســائل داخلی بــه یک اتحاد و انســجام 

درونی برسیم تا حداقل آثار تحریم خفیف تر شود.

در نشست مشترک ائمه جمعه استان با نماینده ولی فقیه و استاندار مطرح شد

40 هزار میلیارد تومان؛ سهم سرمایه گذاران در مثلث اقتصادی
آیت ا... علم الهدی : استاندار بن بست اجرای اقتصاد مقاومتی را شکست

گزارش جلسه

مسعود حمیدی

دومین جلسه مشترک ائمه جمعه استان با نماینده 
ولی فقیه در استان، استاندار و معاونان استاندار 
با موضوع مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی 
برگزار شد. به گزارش خراسان رضوی، در ابتدای 
این جلسه استاندار و معاون اقتصادی او، گزارشی 
از عملکــرد و نتایــج فعالیت و اجــرای طرح مثلث 
اقتصادی ارائه کردند و سپس آیت ا... علم الهدی 
به استناد این گزارش نکاتی را مطرح کرد. وی با 
بیان این که مدیریت آقای رزم حسینی در استان 
خراســان رضــوی از برکات وجــود امــام رضا)ع( 
است، افزود: آقای اســتاندار آدم سیاسی نیست، 
مرد اقتصاد است و کسی نیست که دنبال سیاست 
و سیاســت بازی باشــد ولــی درعین حــال همین 
فعالیت اقتصادی ایشــان از نظر سیاســی در یک 
سطح باالیی برای ما ارزش داشته است. نماینده 
ولی فقیه در استان ادامه داد: ما در مسئله اقتصاد 
مقاومتی در کشور به یک بن بست خورده بودیم و 
هر عمل روتینی که انجام می گرفت به اسم اقتصاد 
مقاومتی مطــرح می شــد. مــا حرکتــی در قالب 
اقتصــاد مقاومتی بــا آن راهکارهــا و ویژگی های 
تبیین شده از سوی رهبر معظم انقالب در کشور 
نداشتیم که عملیات آقای اســتاندار در واقع این 
بن بســت را شکســت، علتی هم که رهبــر معظم 
انقالب به این حرکت در فرمایش های خود اشاره 
کردند به همین دلیل بوده اســت.وی بابیان این 
که کارهایــی که اســتاندار در کرمان انجــام داده 
است به نتیجه رسیده، افزود: یکی از حرف هایی 
که به ما می گفتند ایــن بود که آقای اســتاندار در 
کرمان کارهایی انجام داده اما نتیجه اش مشخص 
نیســت که با گزارشــی که ارائه کردند از مجموع 
76 هزار میلیارد ســرمایه گذاری در کرمان بیش 
از 50 هــزار میلیــارد آن به نتیجه رســیده اســت. 
حاال آن جا به هر دلیلی یا فضای اســتان، ایشــان 
کار را ول کردند و ایــن جا آمدند بنده خبر ندارم  و 
خودشان خبر دارند. کسانی آمدند و به بنده گفتند 
که کارهــای آقای اســتاندار در کرمان مشــخص 
نیست و کارهایی انجام شده که آقای سعیدی کیا 
رفته آن جا انجــام داده  که خیلی به طرح ایشــان 
مربوط نیســت، بنیــاد مســتضعفان خدماتی هم 
انجام داده و از این جیب به آن جیب بوده و این نهاد 
وابســته به نظام اســت و کاری انجام نشده است. 
خوشــبختانه این نتیجه االن معلوم شده است اما 
ایشان پیش از این که نتیجه معلوم شود به این جا 

آمده بود.

کسانی به مسئله خدشه وارد می کردند	 
امام جمعه مشــهد ادامه داد: در این میان افرادی 
هم از گوشه و کنار و مجامع استان شروع کردند به 
خدشه واردکردن به مسئله و ایراد گرفتن که حاال 
مشخص نیست این ســرمایه گذارانی که آمدند و 
تعهداتی دادند کارشان را انجام بدهند، سرمایه به 
استان بیاید. حتی برخی نزد بنده آمدند و گفتند 

برخی از این شرکت ها که آقای استاندار انتخاب 
کردند، کارشــان این اســت کــه از هــر موقعیتی 
استفاده کنند و عین قصه این تعاونی ها و موسسات 
اعتبــاری کــه پــول مــردم را گرفتنــد، دزدیدند و 
رفتنــد، این ها  هــم می آینــد و پول های مــردم را 
جمع می کنند، بعد فــرار می کننــد، می روند و تا 
این درجه هم نزد بنده آمدند.آیت ا... علم الهدی 
گفت: از اصل فعالیت آقای اســتاندار هشــت ماه 
می گــذرد و پیــش از ســال کارهــا مقدمه چینــی 
بوده اســت و در این مدت 40 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه به اســتان آمده اســت کــه بعضــی از این 
آقایانی که تخریــب می کردند، می گفتنــد که آقا 
اگر شما دیدید 30 هزار میلیارد پول به استان آمد 
آن وقت حرفش را بزنیــد و االن نگویید. الحمدهلل 
آقای اســتاندار االن به مشــهد ما واردشده است، 
ما در مشــهد با یــک بــالی خانمان ســوزی در هر 
طرح و برنامه روبــه رو هســتیم و آن جریان قدرت 
و ثروت در مشــهد اســت که این جریان در کرمان 
نبوده اســت. برخی ســرمایه ها را از جاهای دیگر 
به این جا آورده اند که بیایند این جا در زمینه های 
اقتصادی حداکثر اســتفاده را بکنند اما مســئله 
مثلث توســعه اقتصادی، حرکت ضــد آن ها بوده 
اســت. زیرا هرکس کــه  این جــا آمــده و می گوید 
می خواهم کار اقتصادی انجام دهم اســتانداری 
یقه آن را گرفته که بیا این جا شما معین یک قسمت 
بشوید و این فرد دیگر عذری ندارد که بخواهد در 
مســیر خودش این جا را مرکز فسق و فجور بکند، 
در صنعــت گردشــگری بیایــد کار کند و سلســله 
حرکت هایی  انجام دهد، مراکز تفریحی درســت 
کند و پولش را به جیب بزند و برود. وی ادامه داد: 
یک نفر از خانواده های قدیمی مشهد هستند که 
در لس آنجلس زندگی می کنند و این جا یک سری 
فعالیت های اقتصادی دارند، یک آقایی می گفت 
این ها سالی یک ماه به این جا می آیند و در این یک 

ماه مبلغ بسیار زیادی را جمع می کنند و به آمریکا 
بازمی گردند. چون جریــان اقتصاد اســتان را به 
آن طرفی کشیده اند که برای آن ها در عرصه های 
خدماتی و عرصه های دیگر درآمد داشته باشد، در 

مسئله آبادسازی استان قدمی برنداشتند.

16 هزار میلیارد تومان دراستان دارد کار 	 
می کند

آیت ا... علــم الهدی گفــت: آن گونه کــه گزارش 
دادنــد ، حداقل 15 درصــد این ســرمایه گذاری 
128 هزارمیلیاردی معین هــای اقتصادی وارد 
استان شده اند که این رقم حداقل16-17 هزار 
میلیارد تومان می شــود که در این هشت ماه وارد 
اســتان و عملیاتی شــده اســت و کار می کند این 
اتفاق در هیچ استانی رخ نداده است، این حرکت 
برای ما یک برند سیاسی هم است. وی همچنین 
گفت: خوشبختانه معاونان استاندار هم از جنس 
خود ایشان هستند و با اخالص به امام رضا)ع( در 
حال کار کردن هستند. ائمه جمعه نیز در مناطق 
خودشــان مردم را درباره این طرح توجیه کنند تا 

مردم وارد صحنه شوند.

زائران خارجی و ارز واردشده 	 
امام جمعه مشــهد افــزود: تعداد زائــران خارجی 
وارد شده به استان در این مدت برآورد شود. ما به 
زائر داخلی کار نداریم زیرا هزینــه  دارند و ما روی 
فعالیت اقتصادی آن ها زیاد حساب نمی کنیم اما 
ســال گذشــته حداقل چهار میلیون زائر خارجی 
داشــتیم که امســال اگــر روی پنــج میلیــون زائر 
خارجی حساب بازکنیم و این که هر زائر حداقل دو 
هزار دالر در نظر بگیرید که در این جا اجناس و کاال 
خریــداری می کند؛ حداقل 10 میلیــارد دالر ارز 
خارجی است که این زائران خارجی وارد شهر ما 
کرده اند و این مدیریت نشده است و معلوم نیست 

این 10 میلیارد دالر کجا رفته است. از این رو آقای 
استاندار تکلیف این 10 میلیارد دالر را مشخص 
کنند و این سرمایه ای که به اســتان وارد می شود 

برای توسعه صنعت و معدن استفاده شود.

خراسان رضوی، کم حاشیه ترین استان 	 
کشور

در این جلســه همچنین اســتاندار با بیان این که 
مشی ما در استان بر اساس والیت و توسعه است، 
افزود: بنــده از حمایت های همــه ارکان نظام در 
استان، از آیت ا... علم الهدی و دیگر ائمه جمعه و 
مسئوالن قضایی و دیگر سازمان  ها تشکر می کنم. 
»علیرضا رزم حســینی« بابیــان این کــه در مدت 
حضورش، خراسان رضوی کم حاشیه ترین استان 
در سراســر کشــور بوده  اســت، اظهار کرد: البته 
این موضوع بدین معنا نیســت که کســی فعالیت 
سیاسی نکند و گروه هایی که مجوز نظام جمهوری 
اســالمی ایران را گرفته اند فعالیت می کنند. اما 
ما برای کار اقتصادی به این اســتان آمده ایم زیرا 
یکــی از دغدغه هایی که رهبر معظــم انقالب 10 
ســال گذشــته مکرر برآن تأکید کرده اند، مسئله 

اقتصاد است.

40 هزار میلیارد سرمایه معین های 	 
اقتصادی

وی به ســرمایه گذاری های انجام شــده در استان 
در قالب طرح مثلث توســعه اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: تاکنون حدود 128 هــزار میلیارد تومان 
تفاهم نامه ســرمایه گذاری توســط بیش از 100 
معین اقتصادی به امضا رسیده است. از این مبلغ 
30 درصد مربــوط به خود معین هــای اقتصادی 
و 70 درصــد مربــوط به اعتبــارات بانکــی و غیره 
اســت. یعنــی حداقــل 40 هــزار میلیــارد تومان 
پولی است که فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 

قرار اســت وارد اســتان بکنند.  همچنین معاون 
امور اقتصــادی اســتاندار نیز گزارشــی از آخرین 
وضعیــت اقتصادی اســتان و طرح مثلث توســعه 
اقتصادی ارائه کــرد و گفت: 92 درصــد از 102 
معیــن اقتصادی کــه تاکنــون تفاهم نامه هایی به 
مبلغ 128 هزار میلیارد تومان در اســتان منعقد 
کرده اند بخش خصوصی اند و تنها 3 درصد متعلق 

به بخش دولتی اند. 
»علی رســولیان« افزود: بر اســاس آخرین برآورد 
میزان پیشرفت کار معین های اقتصادی در اجرای 
مراحل شش گانه طرح مثلث اقتصادی بیش از 30 
درصد در مرحله چهــارم و 15 درصــد در مراحل 
پنجم و ششم یعنی مراحل اجرا و نظارت طرح های 

اقتصادی هستند.

فقط 55 حزب دارای مجوز هستند	 
در ادامه این نشســت، معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتانداری نیز گزارشــی در خصوص 
انتخابات پیــش رو ارائه کــرد و گفــت: از مجموع 
132 حــزب فعــال در اســتان تنهــا 55 حــزب 
دارای مجــوز قانــون هســتند و مــا با ایــن احزاب 
قانونــی رابطــه ای کامــاًل تعاملــی داریم. »ســید 
حســن جعفری« افــزود: تاکنــون بیــش از 140 
مصوبه اجرایی در ستاد اجرایی انتخابات استان 
داشته ایم. از سویی آسیب های انتخابات گذشته 
در نشســت های مشــترک با حوزه هــای نظارتی 
استان احصا شده است و در حال برنامه ریزی برای 
رفع آن ها  هستیم که حدود 300 آسیب امنیتی در 
حوزه انتخابات شناسایی شــده اند و راهکارهای 
مقابله با آن ها نیز اندیشیده شده است. وی افزود: 
در مجمــوع 19 نفر از مدیــران دســتگاه ها برای 
شرکت در انتخابات از سمت خود استعفا داده اند 
و تاکنون حــدود 570 نفر نامــزد احتمالی برای 

انتخابات پیش رو برآورد شده اند.

مسئله زمین های سرخس	 
در پایان این نشست، ائمه جمعه شهرهای استان 
به بیان دغدغه ها و سؤاالت در خصوص طرح مثلث 
اقتصادی و مسائل سیاسی استان پرداختند. یکی 
از مسائل مطرح شده توســط امام جمعه سرخس 
مبنی بر تعیین تکلیف اراضی آستان قدس رضوی 
در شهرستان سرخس و برطرف کردن اختالف ها 
در این خصوص بوده است که استاندار در واکنش 
اظهار کرد: بنده این مسئله را حتی در جلسه اخیر 
خدمت رهبر معظم انقالب مطرح کرده ام و تولیت 
آستان قدس نیز در این جلســه حضورداشته اند. 
استاندار افزود: حجت االسالم و المسلمین مروی 
در پایان آن جلسه گفتند که جلسه ای با فرماندار 
و امام جمعه و نماینده مردم برگــزار خواهند کرد 
تا مسئله سرخس حل شــود. آیت ا... علم الهدی 
نیز در این باره گفت: مســئله زمین های سرخس 
به کلی حل شــده است اما حواســتان جمع باشد 
که جریانــی وجــود دارد کــه االن هم کــه نزدیک 
انتخابات اســت مســئله ای را مطــرح می کند که 

امتیاز بگیرد.
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مدیر عامل بــورس کاالی ایران در مراســم افتتاح 
کارخانه نــو آفرینی زنجیــره ارزش زعفــران  و انبار 
سپرده کاالیی بورس زعفران اظهار کرد: به زودی 
تعداد انبارهای پذیرفته شده زعفران در بورس کاال 
افزایش می یابد تا با رونق معامالت گواهی سپرده 
زعفران شاهد کشف قیمت بهینه تر و توسعه تجارت 

این محصول باشیم.
حامــد ســلطانی نــژاد بــه 
راهبردهای این بورس در 
حوزه محصوالت کشاورزی 
و  گفــت:  کــرد  اشــاره 
اقداماتی همچــون اوراق 
بهادارسازی محصوالت ، 
توســعه ابزارهای مشــتقه ،ایجــاد و بــه کار گیری 
ابزارهــای تامین مالی و معامالت متناســب با نیاز 
مشتریان به گسترش اندازه وعمق بازار محصوالت 
کشاورزی در بورس کاال کمک می کند که در نتیجه 
کشف قیمت بهینه تر و تبدیل شدن به مرجع قیمتی 

و توسعه تجارت این محصول میسر می شود.
مدیــر عامــل بــورس کاالی  ایران بــا بیــان این که 

توســعه نظام انبارداری به عنوان یکــی از الزامات 
بازار محصوالت کشــاورزی در برنامه های بورس 
قراردارد ، افــزود: با تالش های صورت گرفته طی 
چند سال اخیر هم اکنون استان خراسان رضوی 
به  قطب محصوالت کشاورزی قابل عرضه در بورس 

کاال تبدیل شده است.

اولین انبار پسته خراسان رضوی به زودی 	 
افتتاح می شود

سلطانی نژاد تصریح کرد: به زودی اولین انبار پسته 
اســتان خراســان رضوی راه اندازی می شود. وی 
افزود: با توجه به این که ما در حوزه زیره ، زعفران  و 

پسته انبار داریم ، انبار ابریشم هم باید آورده شود.
سلطانی نژاد گفت: حدود پنج انبار در کشور حجم 
معامالت را انجام می دهند و در حوزه پسته دو  انبار 
پذیرفته شــده اســت و همچنین حدود 100 انبار 

در حوزه زعفران وزیره در کشور پذیرفته می شود.

 تولید 8 میلیون انواع محصوالت زراعی	 
 در خراسان رضوی

در ادامه مراسم، رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی گفت:در استان خراسان رضوی 
حدود هشــت میلیون انــواع محصــوالت  زراعی ، 

باغی و دامی به ارزش 24 هزار میلیارد تومان تولید 
می شــود.محمدرضا اورانی افزود:اگرســطح زیر 
کشت 114 هزار هکتار زعفران در کشور را مالک 
بگیریم، 90 هزار هکتار به استان ما اختصاص دارد 
و 15 هزار هکتار هم به خراسان جنوبی.وی گفت: 
در استان خراسان رضوی 330 هزار هکتار سطح 
زیر کشت باغی باتولید حدود یک میلیون تن داریم 
که در واقع 91 درصد محصوالت باغی اســتان را 

تشکیل می دهد.
اورانی افزود: نتیجه این فرایند آن است که زعفران 
کاران و به خصوص کل مالکان، در فصل برداشت 
گل زعفران تنها به اندازه نیاز خــود زعفران را وارد 
بــازار کنند و با کمــک بورس جلوی افــت قیمت را 
بگیرند.ئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان 
رضوی بیــان کــرد: امیدواریم طی دو ســال آینده 
خراسان رضوی مقام نخست پســته را در کشور به 
دست آورد و اکنون در استان 90 هزار هکتار سطح 
زیر کشت پسته است که حدود 60 هزار تن پسته در 
تربت حیدریه تولید می شــود.وی گفت: پیشنهاد 
می کنیم نخست شهرستان هایی که دست  اندرکار 
زعفران هستند، کشاورزان تحصیل کرده، زعفران 
کاران تحصیل کرده یا فرزندان تحصیل کرده آن ها 
را شناسایی و برای این افراد کارگاه های آموزشی 

آشنایی با ادبیات و الفبای بورس را دایر کنید. زیرا 
با این شــیوه قادر خواهیم بود زعفــران کاران را به 
سالح علم روز تجهیز کنیم ودر نتیجه قادر شویم از 
این ظرفیت جدید یعنی بــورس کاالیی زعفران به 

نحو مطلوب استفاده کنیم.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه نوآوری زعفران 	 
در کشور

مدیر عامل شرکت طالی سرخ ایرانیان نیزگفت: 
فازیک اولین و بزرگ ترین کارخانه نوآوری زنجیره 

ارزش زعفران کشــور با فضایی حدود ســه هزار و 
800 متر مربع افتتاح شد.

ســید احســان مصطفوی نژاد اظهارکــرد: دراین 
کارخانه حدود 100 نفر به صورت سالیانه مشغول 
به کار می شوند که طبق برنامه مدون ظرف سه سال 
آینده آموزش های مشخص برای 60 هزار خانواده 

انجام می شود.
وی از افتتــاح هتلینگ طالی ســرخ به وســعت 
18 هزار متر در شهرک صنعتی فاز یک در ماه 

آینده خبرداد.

خراسان رضوی قطب محصوالت عرضه شده در بورس کاالست 
مدیر عامل بورس کاالی ایران در مراسم افتتاح کارخانه نوآفرینی زعفران  نیشابور 



اخبار

اجتماعی

 رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی
 اعالم کرد:

 برخورداری 16 هزار ساکن
  مناطق مرزی و محروم استان

 از خدمات رایگان پزشکی
رئیــس بســیج جامعــه پزشــکی خراســان رضــوی 
گفت: امسال با اســتقرار تیم های پزشکی در قالب 
گروه های جهادی در مناطق محــروم افزون بر ۱۶ 
هزار نفر از ســاکنان مناطــق کم برخوردار اســتان 
از خدمات رایگان پزشــکی بهره مند شــدند. دکتر 
محســن ذاکریان در گفت و گــو با ایرنــا اظهار کرد: 
خدمات این تشــکل، تمــام مناطق محروم اســتان 
و شهرســتان های مرزی و همچنین حاشــیه شــهر 
مشــهد را در بــر می گیــرد.وی افــزود: هــم اکنون 
بیش از ۹ هــزار نفر شــامل پزشــک، پرســتار، ماما 
و ســایر کارشناسان پزشــکی، عضو بســیج جامعه 
پزشکی استان هستند که در این راستا بسیج جامعه 
پزشــکی با اســتقرار تیم هــای پزشــکی در مناطق 
محروم، خدمــات غربالگری، آموزشــی و درمانی را 

در رشته های مختلف ارائه می کند.

دانشگاه فردوسی در جمع موسسه  های 
برتر رتبه بندی گرین متریک

گزارش رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« 
کــه در ســال ۲۰۱۸ دربــاره توســعه پایــدار در 
مؤسســه های آموزشــی و پژوهشــی منتشــر شــد، 
نشــان می دهد دانشــگاه های »زنجان«، »کاشان«، 
»اصفهان«، »گیالن« و »فردوسی مشهد« توانسته اند 
در فهرســت مؤسســه های برتر این نظــام رتبه بندی 
قرار گیرند. به گزارش روابط عمومــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، »گرین متریک« از شش شاخص 
کلیدی مــکان و زیرســاخت، سیاســت های انرژی و 
تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و 
آموزش و پژوهش برای رتبه بندی مؤسسه ها استفاده 
می کند. همچنیــن »گرین متریک« ابــزاری را برای 
جلب توجه مدیران و سیاست گذاران در محیط های 
دانشــگاهی فراهم آورده است و ســاالنه بیش از ۱۰ 
هزار مؤسســه توســط این نظــام رتبه بنــدی ارزیابی 
می شــوند. رتبه بندی گرین متریک توسط دانشگاه 
اندونزی انجام می شود. دانشــگاه اندونزی با هدف 
ترویج پایــداری در آمــوزش عالی، از ســال ۲۰۱۰، 
دانشگاه های جهان را بر اســاس معیارها و شاخص 
های مرتبط با مسائل زیست محیطی در دانشگاه ها 

ارزیابی و رتبه بندی کرده است.

4
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

جامعه
Wed.Nov.13.2019. No.4270 چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ .  شماره  4۲7۰ 

شهردار منطقه ثامن:

10 هزار میلیارد برای به سازی اطراف حرم هزینه شده است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با توجه به کمیت و کیفیت ارائه 
خدمات آموزشــی به تمام دانش آمــوزان در مقاطع مختلف تحصیلی و مناطق 
دارای جمعیت تلفیقی شیعه و اهل سنت و روند توسعه آموزش ها در این استان، 
خراسان رضوی در زمره موفق ترین استان های کشور در تحقق عدالت آموزشی 

است. قاسمعلی خدابنده در گفت وگو با ایرنا افزود: به عنوان مثال، افزون بر ۱۰۰ هزار دانش آموز 
معادل حدود ۱۰ درصد جمعیت دانش آموزی استان در خراسان رضوی، اهل سنت هستند که 

خدمات آموزشی و پرورشی را به طور کامل دریافت می کنند. 

رئیس کمیســیون اقتصادی و ســرمایه گذاری شــورای شهر مشــهد گفت: در 
مصوباتی که برای شوراهای اجتماعی محالت و سازمان بازآفرینی داشتیم، تاکید 
شده است از موازی کاری پرهیز شود و در محالتی که دفاتر تسهیل گری مستقر 
شده اند، سازمان اجتماعی و فرهنگی و سازمان بازآفرینی باید از طریق تسهیل 

گران به ایفای نقش بپردازند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا، احمد نوروزی با اشاره به اهمیت 
انجام اقدامات فرهنگی در فرایندهای بازآفرینی، اظهارکرد: مقوله بازآفرینی از نگاه صاحب نظران 

پیش از این که یک فعالیت عمرانی، اقتصادی و نوسازی باشد، مسئله ای اجتماعی است.

شهردار منطقه ثامن گفت: حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان در اطراف حرم هزینه 
شده اســت. به گزارش ایســنا، ســید مصطفی نعمتی در خصوص لزوم طرح 
نوســازی و به ســازی اطراف حرم، اظهار کرد: یک طرح تفصیلــی برای بافت 
اطراف تهیه و در آن ۳۰ میلیون جمعیت ساالنه زائر با ضریب ماندگاری ۳.۸ روز 

برای افق طرح در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در قالب طرح مسکن ثامن که شامل هفت 
پروژه است، ۱4۰۹ واحد مسکونی ســاخته و از این تعداد ۹۲۰ واحد به مردم تحویل داده شده 
است. تنها یک مجموعه از این طرح در قالب چهار بلوک، 54۲ واحد را به خود اختصاص می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش:رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد تاکید کرد:

خراسان رضوی از استان های موفق در عدالت آموزشیپرهیز از  موازی کاری در باز آفرینی محالت شهری

چهره ها و خبرها

از میان خبرها

گوناگون

هواشناسی از کاهش دمابه 2 درجه زیرصفر خبر داد

مشهد یخ می زند
کارشــناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی 
خراسان رضوی گفت: ۲۰ شهرستان استان دوشنبه 
شب دمای صفر و زیر صفر داشتند که این وضعیت تا 
پایان هفته جاری ماندگار است و دمای هوای مشهد 
نیز تا ۲ درجه زیر صفر می رسد. زهرا مبشری به ایرنا 
گفت: کمینه دمای هوای مشهد تا پایان هفته جاری 
بین صفر و ۲ درجه زیر صفر در نوسان است، همچنین 
جو نسبتا پایدار همراه با آسمان صاف تا کمی ابری تا 
پایان هفته جاری برای استان پیش بینی می شود و 
میانگین دمای روزانه طی این مدت تغییر محسوسی 
نخواهد داشت.مبشری افزود: طی این مدت در نیمه 

جنوبی استان وزش باد شدید رخ خواهد داد.

اجرای طرح »رفع انگ و تبعیض از 
مبتالیان به ایدز« در مراکز درمانی

کارشناس مسئول برنامه پیشــگیری از HIV دانشگاه 
علوم پزشکی  مشهد گفت: اجرای نمایش خیابانی با 
موضوع نیمکت ایدزی و اجرای طرح »رفع انگ و تبعیض 
از مبتالیان به  HIVدر مراکز درمانی و چگونگی تقابل 
با فرد و خانــواده اش« در کلیه بیمارســتان های تحت 
پوشــش دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد در قالب دوره 
های ضمن خدمت 4 ساعته برنامه ریزی شده و در حال 
اجراست. دکتر علی حســین پور در گفت و گو با وب دا 
اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تمامی 
کارکنان بیمارســتان هــای دولتــی و خصوصی تحت 
پوشش دانشــگاه تا آخر ســال ۹۸ بر اساس چهارمین 
برنامه اســتراتژیک کنترل HIV، این دوره آموزشی را 
فرا می گیرند. وی گفت: طی این دوره، عالوه بر بحث و 
مشارکت در زمینه  HIV درباره چگونگی تقابل با بیمارو 
خانواده اش با حضور بیماران بحث خواهد شد.شایان 
ذکر است، روزنامه خراسان رضوی ۱۰ مهرماه امسال 
در گزارشی میدانی با عنوان »خبرنگار خراسان در نقش 
یک مبتال به ایدز« به بررسی رنج ها و مشکالت یک بیمار 
مبتال به ایــدز در مراجعه به مراکز درمانی و بهداشــتی 

پرداخته بود.

راه اندازی شب بازار »1۷شهریور« 
در خیابان شهید حنائی مشهد

بهروزکیانی مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل 
شهری شهرداری مشهد گفت: شب بازار »۱7شهریور« 
واقع در خیابان شهید حنائی حد فاصل شهید حنائی 

۱۲ و ۱4 رسما آغاز به کار کرده است. 

اخبار

شهری

مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری مشــهد از اضافه شــدن بیــش از 5۳ 
دوربین بــه دوربین هــای ثبت تخلــف رانندگی 
در شــهر تــا پایــان ســال خبــر داد. بــه گــزارش 
پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد، هادی 
عطارزاده طوسی اظهار کرد: در راستای توسعه 
ســامانه های ثبــت تخلفــات رانندگــی و اعمال 
قانون به صورت هوشمند، با پلیس راهور استان 
هماهنگی شــده اســت. وی افــزود: بــا توجه به 
اجرای طرح ایمن ســازی عبور عابران از خطوط 
عابر پیاده، ۲5 دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ 

قرمز در نقاط پر تردد از جمله خیابان احمدآباد، 
بولوار امامت، بولــوار امام خمینی )ره( و خیابان 
بهار نصب می شود. وی با اشــاره به ایجاد مسیر 
ویژه اتوبوس های خــط ۳ تصریح کــرد: با توجه 
به این که این مســیر بــدون نصب نــرده اجرا می 
شود، برای کنترل وارد نشــدن خودروها به این 
مسیر هشــت دوربین ثبت تخلف در طول مسیر 
ویــژه اتوبوس هــای خــط ۳ نصب خواهد شــد. 
عطــارزاده طوســی تصریــح کــرد: همچنین در 
راســتای طرح کاهش آلودگی هــوا ۲۰ دوربین 
ثبت تخلف خودروهای فاقد برچسب معاینه فنی 

خودرو در هســته مرکزی شــهر و نقاط پر تردد تا 
پایان ســال نصب می شــود. مدیرعامل سازمان 
ترافیک شهرداری مشهد به نصب دوربین های 
ثبت سرعت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این 
که برخی رانندگان سرعت غیر مجازخودرو را در 
محدوده دوربین های ثبت سرعت، کم می کنند 
و بعد از آن دوباره با سرعت غیر مجاز به مسیر خود 
ادامه می دهنــد، تعدادی دوربین ثبت ســرعت 
متوســط حد فاصــل دو دوربین ثبت ســرعت در 
بزرگــراه صد متری، بولــوار وکیل آبــاد، بزرگراه 
شهید کالنتری و جاده قوچان نصب خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین شهرداری 
مشــهد گفــت: پــروژه گــذر فرهنگی گلســتان 
در دو فاز شــامل طراحی و مقاوم ســازی گذر و 
گســترش مســیرآن، در امتداد مســیر کال قره 
خان، به سازی خواهد شد که امیدواریم با اتمام 
دو فاز مذکــور و طبق برنامه زمان بندی، ســال 
آینده شــاهد بهره برداری از این پروژه باشــیم. 
به گــزارش روابط عمومــی معاونــت اقتصادی 
شهرداری مشهد، سید مهدی نعمتی خیرآبادی 
اظهار کرد: پروژه مقاوم ســازی گــذر فرهنگی 
گلســتان به عنوان یکی از فرصت هــا و ظرفیت 
های موجود شــهر مشــهد بــا هدف به ســازی، 

تجهیز و راه اندازی این گذر با استفاده از سرمایه 
گذاری بخش خصوصی، سال گذشته در دستور 
کار معاونــت اقتصادی شــهرداری مشــهد قرار 

گرفت.
 نعمتی بــه دالیل طوالنی شــدن رونــد اجرای 
پروژه اشــاره کرد و گفــت: با توجه بــه موقعیت 
خاص پــروژه گــذر فرهنگــی گلســتان و ابالغ 
اخطارهــای متعــدد ســازمان آتش نشــانی در 
ســال های گذشــته، در ابتــدا موضــوع ایمنی 
پروژه در سطوح زیربنایی و رو بنایی مطرح شد. 
از همین رو بررســی وضعیت ایمنی زیرســطح 
گــذر و تعییــن حــدود اقدامــات فنی_تامینی 

مورد نیاز، ضمن اولویت موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. نعمتــی بیان کــرد: مطالعات فنی 
پروژه گــذر فرهنگی گلســتان با اصــول و دقت 
الزم انجام شــد که زمان قابل توجهــی را هم به 
خود اختصــاص داد، به عنوان مثال در هشــت 
نقطه از این پروژه، چاه های گمانه بعضا به عمق 
۱۰ متــر حفر و نهایتــا پس از تکمیــل مطالعات 
ژئوفیزیــک و ژئوتکنیک توســط معاونت فنی و 
عمران شــهرداری، ســطح زیرین مســیر پیاده 
راه پــروژه ایمــن اعــالم شــد و صرفا بخشــی از 
ســاختمان های موجــود در پروژه نیــاز مبرم به 

تحکیم زیربنا دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

۵۳ دوربین ثبت تخلفات رانندگی تا پایان سال در مشهد نصب خواهد شد

رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین شهرداری مشهد خبر داد:

بهره برداری از پروژه مقاوم سازی گذر فرهنگی گلستان تا یک سال آینده

شــانزدهمین کنگره بین المللی ام اس با حضور 
جمعی از متخصصــان جهان، در مشــهد برگزار 
می شــود.به گزارش خبرگــزاری صداوســیما، 
جانشین دبیر علمی  این کنگره گفت: این کنگره 
بــرای دومین بار در مشــهد برگزار می شــود و در 
آن 5۰ سخنران از دانشــگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور و نیز از کشورهای آلمان، دانمارک، 
آمریکا و عــراق بــه ارائه  ســخنرانی علمــی خود 
می پردازند. دکتر »نهایتی« افــزود: ۱5۰مقاله  
به این کنگره رسیده که ۲۰مقاله از این تعداد به 
صورت منتخب در حضور استادان برجسته  این 

رشته ها به شکل پوستر ارائه شده است .

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و 
فاضالب مشهد، از رونمایی سامانه هوشمند 
آمــوزش همگانــی و فرهنگ ســازی مصــرف 
بهینه آب خبر داد. به گزارش ایرنا، سید محمد 
محمودی هاشمی در مراســم رونمایی از این 
ســامانه گفت: از طریــق این ســامانه مباحث 
مربوط به مدیریت مصرف و مباحثی نظیر آب 
خاکستری، آب مجازی و شــیوه های صحیح 

مصرف آب به صورت تصویری ارائه می شود. 
وی افزود: محتوای غنی برای این سامانه تهیه 
شــده و این نرم افزار قابل ارائه در محیط های 
عمومی و مدارس اســت. وی اظهار کرد: این 
ســامانه بــرای اســتفاده مخاطبــان مختلــف 
در قالــب فیلم هــای گرافیکــی، عکس هــای 
گرافیکی، بازی و طرح های پویانمایی طراحی 

شده است.

کنگره بین المللی بیماری ام اس در مشهد برگزار می شود

 ابتکار آموزش طب سرپاییرونمایی از سامانه آموزش همگانی و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 الگوی کشوری شد

وب دا - دکتر علی طالیی رئیس دانشــکده  پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شورای گسترش 
آموزش عالی کشــور، برنامه آموزش طب ســرپایی 
دانشگاه علوم پزشکی کشــور را تصویب و دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد را برای تشکیل گروه آموزشی 

در رشته طب سرپایی، مخیر کرد. 

عکس:دهقانی نمایی از پروژه بیمارستان امداد جنوب مشهد.      

گزارش

محمد حسام مسلمی

در صورت  تکمیل ساخت سه بیمارستان 
بزرگ شهید هاشمی نژاد، امداد و نجات 
جنوب مشهد و گلبهار حداقل ۸۰۰ تخت 
بیمارســتانی به خدمات درمانی اســتان 
بــه ویژه در شــهر مشــهد اضافه می شــود 
اما آن طــور که مدیر فنی معاونت توســعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد به »خراسان رضوی« می گوید، برای 
تکمیل این سه پروژه درمانی بزرگ ۲۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار نیاز اســت که فقط 
بخشی از آن تامین شده است.به گزارش 
»خراســان رضوی«، همواره کمبود تخت 
های بیمارستانی یکی از چالش های مهم 
شهر مشــهد به ویژه در حاشــیه شهر بوده 
اســت. آمارهایی که از ســوی مســئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم شده 
نشــان می دهد فقــط در مشــهد ۲۰۰۰ 
تخت بیمارســتانی کمبــود وجــود دارد، 
این در حالی اســت که کالن شهر مشهد 
دارای بیشــترین میزان حاشیه نشین در 
میان سایر شهرهای کشــور است و عالوه 
بر آن، حضور ســاالنه بیش از ۳۰ میلیون 
زائر داخلــی و خارجی را نیز بایــد در کنار 
جمعیت ساکن این شهر به حســاب آورد 
که بــه خدمــات بهداشــتی و درمانی نیاز 

دارند.  با این وضعیــت آن طور که از گفته 
هــای رحیمــی پیداســت، با تکمیــل این 
سه بیمارستان به ویژه بیمارستان شهید 
هاشــمی نژاد، ارائــه خدمــات درمانی به 
مردم حاشیه شهر بیشتر می شود و نوبت 
به بیمارستان 54۰ تخت خوابی حاشیه 

شهر مشهد خواهد رسید.

آخرین روند ساخت 3 پروژه بزرگ 	 
درمانی استان

رحیمی مدیر فنی معاونت توسعه مدیریت 
و منابع دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در 
گفت و گو بــا »خراســان رضوی« بــا بیان 
این که عملیات ساخت سه پروژه درمانی 
مهــم در مشــهد و گلبهــار در حــال انجام 
اســت، به آخریــن جزئیات روند ســاخت 
این پروژه ها اشــاره می کنــد و می گوید: 
ســه پــروژه درمانــی تکمیل بیمارســتان 
شهید هاشــمی نژاد ، بیمارســتان امداد 
و نجــات جنــوب و بیمارســتان گلبهار در 
حال انجام اســت که برای تکمیل این سه 
بیمارســتان  ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است. وی به میزان پیشرفت فیزیکی 
این ســه بیمارستان اشــاره می کند و می 
افزاید: بیمارســتان شــهید هاشمی نژاد 
۸۰ درصــد، امــداد و نجات جنــوب  ۳۸ 
درصــد و گلبهار نیز ۳۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد، در مجموع بــا تکمیل  این 

 اگر 
بیمارستان های 

شهید هاشمی 
نژاد و امدادو 

نجات جنوب 
مشهد  تکمیل 
شود قطعا یک 

ردیف بودجه 
برای ساخت 

بیمارستان 54۰ 
تخت خوابی 

حاشیه مشهد باز 
خواهد شد

سه بیمارستان ۸۰۰ تخت به تخت های 
بیمارستانی اضافه می شود.

 وعده های علوم پزشکی برای 	 
بهره برداری از 3 بیمارستان مهم 

وی در ادامه به تکمیل بیمارستان شهید 
هاشــمی نــژاد در منطقــه طالب مشــهد 
اشــاره می کند و مــی گویــد:  تکمیل این 
پروژه  برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 
اهمیت خاصی برخوردار است چرا که این 
بیمارستان در حاشیه شهر مشهد قرار دارد 
و مراجعان آن نیز از اقشــار کــم برخوردار 
هستند، اگر اعتبار کامل این بیمارستان 
به دست ما برســد با این روند کمتر از ۱۰ 
ماه آینده این بیمارســتان به بهره برداری 
خواهد رسید، همچنین بیمارستان امداد 
و نجات جنوب مشهد و گلبهار نیز تا ابتدای 

سال ۱4۰۰ تکمیل خواهد شد.

 تامین اعتبار با اولویت تکمیل	 
 پروژه های نا تمام 

رحیمی با بیان این کــه در تامین اعتبار از 
سوی ســازمان برنامه و بودجه، اولویت با 
تکمیل پــروژه های نا تمام اســت، تصریح 
می کنــد: تا زمانی کــه این پــروژه ها تمام 
نشود پروژه های جدیدی شروع نخواهد 
شــد چرا که با وضعیت اقتصادی کنونی، 

اولویت با تکمیل پروژه  های نا تمام است. 
وی ادامــه می دهد: بــرای تامیــن اعتبار 
۲۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز تکمیل این 
سه بیمارســتان، پیگیری هایی شده و به 
نتایجی هم رسیده ایم، بخشی را به ما قول 
دادند و بخشی دیگر نیز در  ردیف بودجه 
ســال آینده خواهد آمــد، امیدواریم با این 
رونــد، ۲۰۰ میلیارد تومان طی دو ســال 
آینده تزریق شود. مدیر فنی معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد تاکید می کند: بعد از بهره برداری 
از بیمارستان شهید هاشمی نژاد، اولویت 
بعدی ما تکمیل بیمارستان امداد و نجات 
جنوب مشهد است که شهر مشهد به شدت 
نیازمند این بیمارســتان اســت تــا بتواند 
افرادی را که در سوانح جاده ای آسیب می 
بینند، پوشش دهد.رحیمی همچنین در 
پاسخ به آخرین وضعیت پیگیری ساخت 
بیمارســتان 54۰ تخت خوابی حاشــیه 
مشــهد نیز  می گوید: هم اکنون هدف ما 
تکمیل بیمارســتان شــهید هاشمی نژاد 
و امــداد و نجات جنوب اســت ، اگر این ها 
تکمیل شود قطعا یک ردیف بودجه برای 
ســاخت بیمارســتان 54۰ تخت خوابی 
حاشیه مشــهد باز خواهد شد، ضمن این 
که مطالعات اولیه ساخت این بیمارستان 

نیز انجام شده است.

3 پروژه  بزرگ درمانی 
 استان نیازمند

 200 میلیارد اعتبار 
دانشگاه علوم پزشکی: بیمارستان شهید هاشمی نژاد کمتر از 10 

ماه آینده  در صورت تخصیص کامل اعتبارات به بهره برداری می رسد
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هشــتمین محفل شــعر طنز نارنجک با عنوان »زنگ حســاب« برگزار 
می شــود. به گزارش روابــط عمومی حــوزه هنری خراســان رضوی، 
هشــتمین محفــل طنــز نارنجک  بــه همــت دفتر شــعر حــوزه هنری 
خراسان رضوی با عنوان »زنگ حساب« و با حضور جمعی از شاعران 
و طنزپردازان خراســانی به موضوع دســتگیری مفســدان اقتصادی 
می پردازد. این محفل طنــز با اجرای مصطفی صاحبی، ســاعت 17 
شــنبه 25 آبان در پردیس ســینمایی هویزه مشــهد برگزار می شود و 

حضور در آن برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان است.

ادبی

محفل طنز »زنگ حساب«

مدیرعامل انتشارات آســتان قدس رضوی گفت: انتشــارات به نشر در 
سال 98 جدیدترین آثار خود را در پنج نمایشگاه کتاب آسیایی و اروپایی 
ارائه کرده و به نشر به صورت مستقل و مشارکتی در نمایشگاه های بین 
المللی کتاب ترکمنســتان، آلمــان، جمهوری آذربایجان، صربســتان 
و چین حضور یافته اســت. »حسین سعیدی« با اشــاره به حضور به نشر 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، باکو و بلگراد نیز خاطرنشان کرد: این 
انتشارات در نمایشگاه کتاب شانگهای چین که از 18 آبان کار خود را 

آغاز کرده نیز به صورت مشارکتی حضور یافته است.

فیلم سینمایی »سفر« از فیلم های گروه هنر و تجربه، ساعت 21 فردا 
در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران می شود. 

ایــن فیلــم کــه »محمــد الدراجــی« نویســندگی، تهیــه کنندگــی و 
کارگردانی آن را بر عهده داشته مربوط به کشور عراق است.

در خالصه داســتان »ســفر« آمده اســت : ســارا با نیت و قصدی شوم 
بــرای بازگشــایی مرکــزی در بغــداد بــه این شــهر مــی آید امــا تمام 
 برنامه هــای او در پــِی یــک برخــورد ناخواســته و ناخوشــایند بــه  هم 

می ریزد.

سینما

»سفر« در مشهد
کتاب و کتاب خوانی

حضور به نشر در 5 نمایشگاه بین المللی

گوناگون

خبر

فرهنگی

مسابقات قرآن سپاه در مشهد برگزار می شود
رئیس ســازمان فرهنگی خانواده پاســداران ســپاه 
گفت: مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات قرآنی 
ویژه خانــواده پاســداران ســپاه بــا حضــور فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و 8۰۰ 
همســر و فرزنــد پاســدار از 22 تــا 2۴ آبــان 98 در 

مشهدالرضا)ع( برگزار می شود. 
به گزارش تســنیم، حجت االســالم »کاظــم زنگنه« 
در نشســت خبــری ایــن مســابقات اظهــار کــرد: 
ســازمان فرهنگی خانواده پاسداران سپاه تنها نهاد 
خانوادگــی نیروهای مســلح بوده کــه در حوزه های 
مختلــف خانــواده پاســداران شــاغل و بازنشســته 
خدماتی را ارائه می کند.وی افزود: این خدمات در 
حوزه هــای فرهنگی، قرآنی، اجتماعی، آموزشــی و 
... است و سازمان فرهنگی خانواده پاسداران سپاه 
در طول سال برنامه های متعددی را برگزار می کند 
و برنامــه پیــش روی ایــن ســازمان هم نهمیــن دوره 
مســابقات قرآنی کشــوری ویژه خانواده پاســداران 

ســپاه اســت. حجــت االســالم زنگنــه تاکیــد کرد: 
برگزارکننده ایــن رویداد قرآنی ســپاه امام رضا)ع( 
اســت که 291 نفر در گروه همســران، 299 نفر در 
گــروه پســران و 21۰ نفر در گــروه دختــران در این 
مســابقات حضور دارند که 21 نفر آنان از خراســان 
رضوی هســتند. رئیس ســازمان فرهنگی خانواده 
پاسداران سپاه با بیان این که در این دوره شاهد رشد 
25 درصدی شــرکت کنندگان نســبت به دوره قبل 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: در اختتامیه این رویداد 
قرآنی از 5۴ برگزیده با اهدای هدایایی ارزنده تقدیر 

به عمل می آید .
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یادنامه

در سومین سالروز درگذشت استاد ابراهیم شریف زاده 
آوازخوان موسیقی مقامی خراسان 

چه »شریف« بودی ای دوست... 
عبدالهی –  عادت روزگار اســت فراموشــی آن ها که می روند و ما را تنها می گذارند. 
دست روزگار، غبار فراموشی بر ذهن و جان مان می نشاند و در ورطه روزمرگی ها غرق 
مان می کند. از این تقدیر و فراموش شدن ها گریزی نیست اما هستند بزرگ مردان 
و زنانی که تقدیر را هم به گونه ای دیگر رقم می زنند و نام و یادشان جاودان می ماند. 
برخی نام ها هرگز فراموش نمی شوند چرا که یادگاری های باقی مانده از آن ها گاهی 
حتی بیشتر از دوران حیاتشان، حضورشان را فریاد می زند، گویی هنوز زنده اند و در 
کنار ما. وادی فرهنگ و هنر بزرگان بسیاری دارد که آثار هنری شان میراث ماندگار آن 

ها بوده و بعد از گذشت سال ها، یادشان را زنده نگاه داشته است.
امروز سومین سالروز درگذشت زنده یاد استاد »ابراهیم شریف زاده« است، مردی از 
دیار باخرز که هم موذن بود و هم نغمه خوان مقامی خراسان. دوستداران موسیقی او 
را به خوبی می شناختند، هرچند که دیگران هم بارها صدای او را شنیده اند، اما شاید 
نمی دانستند و نمی دانند که این صدای دلنشین، صدای هنرمند شریف دیار باخرز 
بوده است. از جمله آثار جاودان این هنرمند، قطعه »سرو خرامان« با ابیاتی از موالناست 

که در یادها مانده است:
پوشیده چون جان می روی، اندر میان جان من / سرو خراماِن منی، ای رونِق بستان 

من
چون می روی بی مــن مرو، ای جاِن جان بی تن مرو  /  وز چشــِم من بیرون مشــو، ای 

شعله تابان من
هفت آسمان را بردرم، وز هفت دریا بگذرم  / چون دلبرانه بنگری، در جاِن سرگردان 

من
از لطِف تو چو جان شدم وز خویشتن پنهان شدم / ای هسِت تو پنهان شده در هستِی 

پنهان من
یادش را گرامی می داریم و هرچند از فراقش اندوهمان تازه می شود، اما دلگرم و آرام 
می شــویم وقتی می دانیم که هنر او مریدان و رهروانی دارد کــه راهش را دنبال می 

کنند و نغمه های آسمانی موسیقی مقامی خراسان را به گوش زمینیان می رسانند.

دلنوشته دختر برای پدر	 
»زهرا شریف زاده« دختر استاد هم امسال بیشتر برای پدر دلتنگ بود و دلنوشته ای 
را نوشــت و برای روزنامه خراسان ارسال کرد تا آن را منتشــر کنیم : پدرم ، نغمه های 

آسمانی ات را چه غریبانه مناره های مساجد نجوا می کنند!
انگار وداع و عروج آسمانی ات را و نبودنت را برای سومین سال، باور ندارند.

مسجد محله، منتظر قدم های خســته ات هســتند تا با بانگ ا... اکبر، رها از بندگی 
های دنیوی ،تمام بندگی ات را به معبود ابراز کنی. دوستدارانت نغمه های عارفانه و 
عاشقانه ات را با حسرت گوش می دهند و با آهی از روی تاسف، روزگار بودن و ندیدنت 

را یادآوری می کنند.
پدرم با نبودنت دردهای روزگار برای من طاقت فرسا شده.

و شاید تقدیر الهی بر این بود تا نباشی و نبینی آن چه بر من می گذرد!
 و باز با خود می گویم و می گویند : ای کاش، زمانی د وباره باز آیی ! تا جبران شــود هر 

آن چه نشد.

اکران مستند سینمایی »ایکس ســونامی« در پردیس 
ســینمایی هویزه مشــهد با اســتقبال فوق العــاده ای 
مواجه شــد تا آن جــا کــه کار را به اکــران فــوق العاده 
کشــاند. بــه گــزارش فــارس، ایــن مســتند به صورت 
مشترک در ایران و آمریکا تولید شده است، موضوع این 
مستند انقالب جنسی در آمریکا و هشدار برای وضعیت 
کنونــی ایــران اســت، راوی مســتند ایکس ســونامی 
خانمی است که در گذشته بازیگر فیلم های پورن بوده 
است. مراسم اکران این مســتند در مشهد با استقبال 
زیادی از ســوی جوانان اعــم از دانشــجویان، طالب و 
عموم مردم روبه رو شــد تمام فضای سالن یک پردیس 
هویزه مشــهد پر شد و شــماری از تماشــاگران بر روی 
زمین نشستند. پس از اکران »ایکس سونامی«، دکتر 
حمید حبشی مشــاور خانواده و ازدواج به بیان نکاتی 
درباره آن پرداخت و گفت : دلیل استقبال زیاد مردم از 
این مستند نیازهایی است که آن ها در کسب اطالعات 
و رفع مشکالت برای چالش های جنسی و روابط خود 
با جنس مخالف دارند که متأســفانه پاســخ درستی از 
جامعه برای آن دریافت نکردند. وی افزود : همان طور 
که در این مستند بیان شد بعید نیست جامعه ایران در 
مســیر همان مشــکالت و معضالت امــروز آمریکا پس 
از انقالب جنســی قرار گیرد. وی با اشــاره به مخالفت 
اکیــد رهبــری بــا ســند 2۰۳۰ بیان کــرد: این ســند 
راه حل جامعه  غرب و آمریکا در پاســخ بــه چالش های 
جنســی اســت که پیامدهای ناگوار آن در این مستند 
مشــخص بود و به گفته  رهبری ما خودمان باید سند و 

راه حلی برای این معضل داشته باشیم. مشاور ازدواج 
و خانواده ادامــه داد: چندین ســال پیــش در یک کار 
تحقیقاتــی از دادگاه هــای خانواده مشــهد مشــخص 
شد که علت دوم طالق در خانواده ها نداشتن رضایت 
جنسی زوجین از یکدیگر است و این نشان می دهد که 

جامعه ما در این زمینه جای کار و اطالع رسانی دارد.

ماجرای یک نامه به مدیر کل	 
اکران این مســتند در مشــهد با یک خبر و حاشــیه نیز 
همراه بــود. طی روزهــای گذشــته تصویر نامــه ای از 
سازمان سینمایی کشور )با امضای محمدرضا فرجی 
مدیــر کل دفتــر نظارت بــر عرضــه و نمایــش فیلم این 
سازمان( منتشر شــد که خطاب به دکتر مروارید مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی نوشته 
شــده بود. در این نامه به تاریخ 98.8.19 آمده است: 
براســاس گزارش های واصله از منابع خبری استان، 
در خصوص اکــران فیلم فاقــد پروانه نمایــش »ایکس 
سونامی«، در ســینماهای هویزه و سوره، خواهشمند 
اســت دســتور فرمایید طبق ضوابط و مقررات، قبل از 
اخذ مجوزهای الزم، از هرگونــه تبلیغات و اکران فیلم 

مذکور جلوگیری به عمل آید«.
شایان ذکر است براساس اخبار دریافتی، پس از اکران 
این فیلم، اداره کل ارشاد استان از موسسه بهمن سبز 
حوزه هنری که مسئولیت اکران فیلم ها در سینماهای 
حوزه هنری کشور )از جمله پردیس هویزه( را بر عهده 
دارد، خواسته اســت درباره چرایی اکران بدون مجوز 

این مستند توضیحاتی ارائه کند.

در مجتمع آیه ها برگزار می شود

صبح پنج شنبه، یادواره شهدای وحدت در مشهد 
جانشین قرارگاه ثامن االئمه )ع( از برگزاری یادواره شهدای 
وحدت، شهیدان شوشتری و محمدزاده در مشهد با حضور 
مســئوالن کشــوری خبــر داد. به گزارش تســنیم، ســردار 
»مجیدرضا حسن زاده« در نشست خبری این یادواره گفت: 
با توجه به همزمانی ســالگرد این شــهیدان با ایام شــهادت 
امام رضا )ع( تصمیم بــه برگزاری یــادواره در هفته وحدت 

گرفتیم، بر این اســاس دهمین یــادواره شــهدای وحدت، 
صبح پنج شنبه 2۳ آبان از ســاعت 8:۳۰ تا 11 در مجتمع 
آیه ها برگزار خواهد شــد و عــالوه بر خانواده معظم شــهدا، 
ایثارگران و مردم شــهیدپرور مشــهد، جمعی از مســئوالن 
لشکری، کشوری و مهمانانی از استان سیستان و بلوچستان 
نیز در آن حضور خواهند داشت. وی درباره شهدای وحدت 

نیز گفت: شهیدان شوشتری و محمدزاده کارهای بی بدیلی 
انجام دادند که در صورت بهره بــردن از الگوی عملکرد آن 
ها می تــوان آینده بهتــری را رقم زد. وی خاطرنشــان کرد: 
سردار شوشتری زمان زیادی را صرف ایجاد امنیت در شرق 
کشورکردند، مردم سیستان و بلوچستان میهن مدار هستند 
و مردم خود را دوســت دارند، آن ها وحدت را می پذیرند اما 
نیازمند نگاه ویژه هستند، انسجام خوبی در زمینه توجه به 
استان سیستان و بلوچستان در شمال شرق با همت واالی 
ســردار شوشــتری و تجربیات وی بــه وجود آمد. جانشــین 

قرارگاه ثامن االئمه)ع( در این نشســت به ثمــرات و برکات 
وحدت در جامعه اسالمی اشاره و تصریح کرد : عالوه بر جنبه 
های اجتماعی و فرهنگی، در جنبه های اقتصادی نیز باید 
از روحیه جهادی، وحدت و یکپارچگی استفاده کرد تا بتوان 
شرایط خوبی را فراهم ساخت. سردار حسن زاده افزود : با 
مدیریت جهادی، ایمانی و اعتقادی می توان در عرصه های 
اقتصــادی نیز موفقیــت بــه دســت آورد، بایــد نگاهمان به 
داشته های خود باشد، ما توانمندی های بسیاری در تمامی 

عرصه ها داریم که در سایه ایمان به وجود آمده  است.

مریــم ترســول- مجتبی حاجــی پور، انگشترســاز 
مشــهدی، یک ســال تمام برای ســاخت انگشتر 
»محمد رســول ا...« زمان گذاشته و حاال در هفته 
وحــدت آن را بــرای رونمایــی آماده کرده اســت، 
انگشتری که آراسته به فیروزه ای خاص منقش به 
نام »محمد«)ص( است. به گزارش خراسان رضوی، 
فیروزه طبیعی این انگشــتر از سنگ های کریمه 
اســت که نقش نام مبارک »محمد« با نوشــته ریز 
»محمد« و تشــدیدی بزرگ روی آن، چشم نوازی 
می کند. همین رنگ و نقــش معنوی و زیبا بود که 
در ســال 90، نظر هنرمند انگشترساز مشهدی 
را به خود جلب کرد و پنج سال تمام ذهن خود را 
درگیر ایــده پردازی برای طراحــی رکابی درخور 
شأن این نگین محمدی)ص( کرد. مجتبی حاجی 
پور برایمان تعریف می کند: سال 90 بود که یک 
فیروزه تــراش در مشــهد، حین فیروزه تراشــی، 
متوجه نقش نام محمد)ص( روی یک سنگ فیروزه 
شــد و چون مرا به عنوان کســی که درباره سنگ 
های تصویری، خطی و احجــار کریمه آگاهی دارم 
و به حرفه انگشتر سازی مشغول ام می شناخت، 
موضوع را با مــن در میان گذاشــت. وی ادامه می 
دهد: من هم با عالقه فراوان برای دیدن سنگ به 
سراغش رفتم و با دیدن این نگین معنوی، مجذوب 
آن شدم و با این که قیمت باالیی روی آن گذاشته 
بودند، سنگ را به هر طریقی که بود، خریدم و پنج 
سال تمام برای ایده پردازی طراحی در خور شأن 
آن، وقت گذاشتم این هنرمند مشهدی می گوید: 

افکار و 
ایده های زیــادی از 

ذهنم می گذشــت تا این که به این نتیجه رسیدم 
که باید رکابی برای این نگین بســازم که مرتبط با 
همه جهان اسالم باشد و محدود به فرقه خاصی 
نشود، برای همین، اسم انگشتر را »محمد رسول 
ا...« گذاشــتم و به دلیل این که نام مبارک پیامبر 

اسالم )ص( روی این انگشــتر گذاشته شده، می 
خواســتم طرحی را برای رکابش انتخاب کنم که 
روی وحدت جهان اسالم تاکید داشته باشد، در 
واقع فکر می کــردم در طراحی این اثــر باید روی 

وحدت تاکید شود.
حاجی پور انگشتر را در دست می گیرد، قلم زنی 

های اطراف و طرح لوزی محور پایه نگین را به ما 
نشان می دهد و می گوید:  در نهایت این ایده 

به ذهنم رسید که قسمت باالی انگشتر را که 
درســت زیر نگین قرار دارد، به شــکل لوزی 

دربیاورم و اسامی چهار پیامبر از پنج پیامبر 
اولوالعزم را روی چهار قســمت این لوزی، 

قلم زنی کنم، تا در کنار نگین منقش به نام 
محمد)ص( در قله انگشــتر، اسامی پنج 

پیامبر، کامل شود. در بخش پایینی رکاب 
هم، در یک طــرف، عبارت »محمد رســول 

ا...« و در طرف دیگر عبارت »محمد نبی ا...« 
را قلــم زدم. وی همچنین مــی افزاید: تصمیم 

دارم که این انگشتر را در یکی از موزه های مطرح 
دنیا به نمایش بگذارم تا از طریق این اثر هنری،  در 
تبلیغ دین اسالم، ســهمی داشته باشم. گفتنی 
است که این انگشــتر در جعبه ای از جنس چوب 
درخت سرو و به شکل گنبد خضرای حرم پیامبر 
اکرم)ص( قرار می گیرد که به همت استاد جعفر 

مهرزادی، طراحی شده است. 

 گزارشی کوتاه از متن و حاشیه اکران 
وداع با جانباز 70 درصد درمشهد»ایکس سونامی« در مشهد 

پیکر جانباز 7۰ درصد دفاع مقدس ســید »محمد سید 
الموســوی اشــکذری« که پس از ســال ها تحمــل رنج و 
جراحت های ناشــی از جانبازی، دعوت حــق را لبیک 
گفت، صبح دیروز تشــییع شــد. به گزارش ایثــار واحد 
خراســان رضوی، پیکر این شــهید واالمقام روز گذشته 
با حضور آحاد مردم، همرزمان آن شهید، خانواده های 
معظم شــهدا و جانبازان و جمعی از مســئوالن از جمله 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، 
از مقابل حسینیه پیروان دین نبوی به سمت حرم رضوی 
تشییع و پس از طواف در روضه منوره حرم مطهر و اقامه 
نماز، در بهشت رضای مشهد مقدس به خاک سپرده شد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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 از میان خبرها

 بسکتبال 

 سرمربی تیم بسکتبال پارسا:

جذب دومین بازیکن خارجی 
قطعی نیست

سرجان ایوانوویچ ، سرمربی تیم بسکتبال صنعت آویژه 
پارسای مشــهد، درباره جذب بازیکن خارجی گفت: 
باید با همیــن 10 بازیکــن تمرین کنیم، تمرکــز ما در 
شرایط فعلی بر این است که بازیکنان مصدوم برگردند 
و باید ببینیم شــرایط چطــور ادامه می یابــد . برای هر 
تیم ایده آل اســت که دو بازیکن خارجی داشته باشد، 
ولی ما همچنان درباره این موضوع در حال فکر کردن 
هســتیم.درخور ذکر اســت ، در هفته سوم سوپرلیگ 
بســکتبال، تیم های آویژه صنعت پارســا و شهرداری 
گرگان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری 
گرگان توانســت با نتیجه 87 بر84 حریف مشــهدی 

خود را شکست دهد.

هنری: خستگی کار دستمان داد	 
بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسا  نیز 
گفت: بازی پرفشاری بود و خستگی اجازه نداد، پیروز 
شویم. »کوین هنری« درباره شکست آویژه صنعت در 
برابر شهرداری گرگان اظهار کرد: بازی پرفشاری بود و 
بر اثر خستگی دچار اشتباهاتی شدیم. تیم مقابل کمتر 
دچار اشتباه شد و از اشتباهات ما نیز استفاده کرد تا در 
نهایت بازی را با پیروزی پشت ســر بگذارد.وی درباره 
مســیر پیش روی آویژه بیان کرد: ما در حال پیشرفت 
هستیم و روز به روز بهتر می شویم. باید به تمرینات خود 
ادامه دهیم و بیشتر تالش کنیم.بازیکن آمریکایی آویژه 
درباره نمایش درخشان خود گفت: وظیفه دارم تمام 
تالشم را برای پیروزی تیمم انجام دهم. خوشحالم که 
عملکرد مرا مثبت ارزیابی می کنند و امیدوارم پیشرفت 

بیشتری داشته باشم.

بسکتبالیست ها در راه قهرمانی 
آسیا

پنج ورزشــکار خراســانی در اردوهای تیــم های ملی 
بسکتبال با ویلچر آقایان و بانوان حضور دارند. اردوهای 
متصل به اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان و آقایان 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از 
26 آبان ماه در تهران برگزار می شود که از اول آذرماه 
این تیم ها به کشور تایلند اعزام خواهند شد. براساس 
گزارش روابــط عمومی هیئت ورزش هــای جانبازان 
و معلوالن خراســان رضوی، حمید صداقت در بخش 
آقایان و  ندا بلوچی، مهدیه روحانی، فتانه پورآت و رقیه 
صالحی در بخش بانوان از شهر مشهد به این مسابقات 

اعزام خواهند شد.

 از میان خبرها

فوتبال - دو و میدانی

مربی دروازه بانان شهر خودرو:

بازی با عراق همیشه خاص است
مربــی دروازه بانــان شــهرخودرو دربــاره بــازی روز 
پنج شنبه ایران و عراق گفت: همواره رقابت عجیبی 
بین تیم های این دو کشور وجود داشته و همیشه بازی 
مقابل عراق برای ما ایرانی ها کامال خاص بوده است. 
داوود فنایی افزود: چون شــرایط تیم ملی در جدول 
کمی خطرناک شــده اســت و بازی مقابــل بحرین را 
هم باختیم ، این بازی یکی از حســاس ترین دیدارها 
برای تیم ملی ایران خواهد بود . امیدوارم که بازیکنان 
بتوانند عملکرد خوبی داشته باشــند و پیروز از زمین 
بازی خــارج شــوند.فنایی دربــاره اســامی بازیکنان 
دعوت  شده به تیم ملی توسط مارک ویلموتس اظهار 
کرد: بازیکنان با نظر و تشخیص سرمربی به تیم ملی 
دعوت می شــوند. آقای ویلموتس شــرایط تیــم را به 
خوبی زیر نظــر دارد و او کــه از نزدیــک ناظر عملکرد 
بازیکنان اســت، بدون شــک صــالح کار خــودش را 
بهتر می داند و بازیکنانی که دعوت می شــوند، قطعًا 

شایستگی حضور در تیم  ملی را داشته اند.

چالش صیامی در فدراسیون 
دوومیدانی

دبیر خراسانی فدراسیون دوومیدانی گفت: وزارت 
ورزش درباره انتخاب مهاجر شجاعی به عنوان دبیر 
فدراسیون دوومیدانی اطالعی به ما نداده است. 
هاشم صیامی افزود: هنوز هیچ خبری در این باره 
به بنده یا فدراسیون اعالم نشده است و حتی وقتی 
با عرب، سرپرست فدراسیون هم صحبت کردم از 
این موضوع اظهار بی اطالعــی کرد و گفت چیزی 

به ما نگفته اند.
وی درباره این که مهاجر شجاعی گفته است حکم 
را دریافت کرده است و امروز به فدراسیون می آید 
تا کارش را آغاز کند، گفت: اطالعی از این موضوع 
ندارم، اما هر تصمیمی که وزارت ورزش بگیرد، ما 

تابع هستیم.

اخبار  

قایقرانی - کاراته

 اعزام تیم قایقرانی 
به مسابقات کشوری

تیــم قایقرانی بانوان خراســان رضوی به مســابقات 
اســاللوم قهرمانی کشــور در کهگیلویه و بویراحمد 
اعزام شد. این دوره از مسابقات در رده سنی نوجوانان   
در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شده است و سه نفر 
از خراســانی ها به این رقابت ها اعزام شده اند.بر این 
اساس زینب قربانی، ترالن تائبی و پرنیا ظریف برگی 
از خراسان رضوی به مربیگری تحقیقی و سرپرستی 
میری به این دوره از مسابقات اعزام شدند.همچنین 
نفیسه خرمی نیک از خراسان رضوی به عنوان داور در 
مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور در رشته اساللوم 
حضور دارد. در خور ذکر است این مسابقات  که از 21 

آبان   آغاز شده تا24 آبان ماه ادامه دارد.

مراسم تجلیل از قهرمانان کاراته 
در سرخس

مراسم تجلیل از قهرمانان کاراته روستای »کچولی« 
سرخس برگزار شــد.  صدری فر، سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان ســرخس در این مراســم گفت: هم 
اکنون در روســتای »کچولی« بیش از 6۵ ورزشکار 
کیوکوشین کار فعالیت می کنند، همچنین تعداد 
۵0 تخته تشک تاتامی به این روستا اختصاص داده 
شده اســت.وی از برگزاری مســابقات کیوکوشین 
قهرمانی خراسان رضوی در ایام دهه فجر به میزبانی 
سرخس خبرداد و گفت: اداره ورزش و جوانان تمام 
همت خود را برای رشد و توسعه ورزش روستاها به 

کار خواهد بست.

خبر

کوهنوردی

حضور هیمالیانورد نیشابوری 
درانجمن کوهنوردان ایران

در پی دعوت علیرضا نوروزی هیمالیانورد نیشابوری 
از سوی انجمن کوهنوردان ایران، وی به ارائه مطالب 
ارزنــده کوهنــوردی در جمــع بــزرگان کوهنــوردی 
کشــور پرداخت.  هیمالیانورد نیشــابوری مطالب و 
تجربیــات خود طی 2۵ ســال کوهنــوردی اش را در 
این محفل برای عالقه مندان بازگو کرد. همچنین او 
به بیان مطالبی درباره تغذیه در کوهستان، پزشکی 
کوهستان، پوشاک در کوهستان، فرودگاه و مشکالت 
حمل بــار، حامــی مالــی و مخابــرات پرداخــت که با 

استقبال کوهنوردان همراه بود.
علیرضا نوروزی، هیمالیانورد نیشــابوری 2۵ ســال 
اســت که عضــو هیئــت کوهنوردی نیشــابور اســت 
و در چنــد ســال اخیــر توانســته اســت افتخاراتــی 
همچــون صعود چهــار قلــه باالتــر از هفت هــزار متر 
کومونیــزم، کورژنفســکایا، لنیــن و خانتانگــری را 
در یــک ســال و صعــود قلــل برودپیــک 8047متر و 
گاشــربروم دو 8037متر را طی 10 روز و صعود قله 
نانگاپاربــات8126 را در ســال قبل به دســت آورد و 
امسال نیز در یک تالش ارزنده به قله سرسخت کی 2 

تا ارتفاع 8300متر صعود کرد.

احتمال برگزاری مسابقات لیگ الماس در مشهد

مدافع تیم شهر خودرو به دلیل مصدومیت، همراه تیم 
ملی امید به اندونزی نرفت و به مشهد بازگشت تا زیر 
نظر پزشکان شهر خودرو مصدومیت خود را مداوا کند.

تیم امید کشورمان که برای مسابقات مقدماتی المپیک 
2020 توکیو آماده می شود ، برای برپایی اردوی تدارکاتی 

و انجام چند بازی دوستانه به اندونزی رفت؛ این در حالی است 
که محمد آقاجانپور بازیکن این تیم در این سفر بازیکنان تیم امید 
را همراهی نکرد.آقاجانپور که دچار کشیدگی عضله از ناحیه 
چهارسر شده است، به اندونزی نرفت و راهی مشهد شد تا زیر 

نظر پزشکان تیم شهر خودرو دوره درمانی خود را 
پشت سر بگذارد. همچنین محمدعلی فرامرزی 

بازیکن شهر خودرو که در بازی با پارس جنوبی 
مصدوم شــده بــود، از 4-3 روز دیگر به تمرینات 

تیمش بازخواهد گشت.پس از این که جواب MRI این 
بازیکن به دست پزشکان شهر خودرو رسید، مشخص 
شد که زانــوی فرامرزی ملتهب شده است و مشکل 
خاصی ندارد. بر این اساس این بازیکن می تواند به 

زودی به تمرینات تیمش برگردد.

نایب قهرمان پرتاب دیســک المپیــک گفت: مســابقات لیگ الماس 
در دوحه قطر و شانگهای برگزار می شــود؛ بین این دو مسابقه زمان 

خالی وجود دارد که قرار شــد رایزنی کنیم تا با روابط دیپلماسی 
ورزشکاران مطرح دنیا را به مشــهد بیاوریم تا این مسابقات در 

مشهد برگزار شود.
احسان حدادی با اشــاره به ظرفیت مناســب خراسان در 

گذشــته افزود: به دلیل تقسیم شــدن آن به سه استان، 
این رشته کمی ضعیف تر شده است. اما امیدوارم همه 
کمک کنند تا دوومیدانی کشــور قوی شــود، چرا که 

این رشته مظلوم است.
نایب قهرمــان المپیک یادآور شــد: بنده 
بــرای نخســتین بــار در ورزشــگاه امــام 
رضــا)ع( توانســتم پرتــاب داشــته باشــم؛ 
ورزشگاهی که همه استانداردهای جهانی در 
آن رعایت شده اســت. امیدوارم طبق جلساتی 
که با مســئوالن آستان قدس داشــتیم، بتوانیم 
مسابقات جایزه بزرگ را در این ورزشگاه برگزار 

کنیم.

خروج آقاجانپور از اردوی تیم ملی امید

سوژه ها و خبرها

اگرچه سبزوار به عنوان قطب رشته ورزشی کمان سنتی 
در خراسان رضوی شناخته می شــود، اما ورزشکاران 
کماندار این شهرستان با مشکل نبود یا کمبود تجهیزات 
خاص این رشته ورزشی روبه رو هستند.  رئیس هیئت 
تیراندازی با کمان ســبزوار در این باره بــه ایرنا، گفت: 
هم اکنون 21 کمانــدار در رده های ســنی نوجوانان، 
جوانان و بزرگ ســاالن در دو گروه مردان و زنان در این 
شهرستان فعالیت می کنند. مرضیه آتش افروز افزود: 
با وجود داشــتن استعداد، کمانداران ســبزوار به علت 
افزایش قیمت کمان و تجهیزات الزم با مشکل کمبود 
امکانات و تامین کمان روبه رو هســتند که این موضوع 
اعزام آن ها را به مسابقات دشوار کرده است.وی اظهار 
کرد: هیئــت تیراندازی بــا کمان خراســان رضوی نیز 
به مشکالت ورزشــکاران کماندار شهرســتان سبزوار 
کم توجه اســت و برای اعزام به مسابقات همکاری الزم 
را ندارد.وی تصریح کرد: در رشــته ورزشی تیراندازی 
با کمان، ســاده ترین نوع کمان، کمان ســنتی اســت و 

کمان های ریکرو، کراسبو و کامپوند از دیگر کمان های 
این رشته است.آتش افروز ادامه داد: مسابقات کمان به 
طور گسترده در جشنواره های مختلف برگزار می شود 
که شرکت کنندگان با کمان ها و لباس های محلی خود 

در آن شرکت می کنند.
رئیس هیئت تیرانــدازی با کمان خراســان رضوی نیز 
گفت: برای اعزام ورزشــکاران به مســابقات در رشــته  
کمان هــای ریکرو، کراســبو و کامپوند مشــکلی وجود 
ندارد، اما رشته کمان ســنتی تاکنون در حوزه کاری و 
تقویم هیئت استان نبوده است.محمود کریم زاده افزود: 
برای اعــزام ورزشــکاران تیراندازی با کمان ســنتی به 
مسابقات باید در مرحله نخست مسئوالن شهرستان ها با 
استان مکاتبه کنند تا موضوع در کمیته مسابقات مطرح 

و در تقویم ورزشی گنجانده شود.
وی اظهار کرد: امکانات و تجهیزات اولیه تیراندازی با 
کمان در اختیار ورزشکاران گذاشته می شود. اما تهیه 
کمان به سبب گرانی آن بر عهده خود ورزشکاران است.

تیم والیبال پیام مشــهد امروز در حالی در هفته 
پنجــم رقابت هــای لیگ برتر کشــور بــه میدان 
می رود که طی چند روز اخیر با حواشی مختلفی 
رو به رو بوده اســت. نماینــده والیبال اســتان از 
ساعت 17 امروز در ســالن مهران مشهد آن هم 
بدون حضور تماشاگر، مهمان تیم قدرتمند کاله 
مازندران است که بازی سختی برای تیم والیبال 
پیام محسوب می شود. این نماینده استان تاکنون 
به جز هفته دوم که با قرعه استراحت رو به رو بوده،  
ســه بار به میدان رفته اســت که برابر شهرداری 
ورامین و پیکان تهران متقبل شکســت شد و در 
مقابل فوالد سیرجان به پیروزی دست یافت که 
اکنون با 3 امتیاز در رده نهم جدول 13 تیمی قرار 
دارد.اما پس از گذشت چهار هفته از مسابقات، 
این تیم با مشکالتی رو به رو است. از جمله این که 
پنج بازیکن باتجربه مشهدی ها ، تیم شان را برای 
برگزاری بازی هفته چهارم در سیرجان همراهی 
 نکردنــد. ایــن بازیکنــان در اعتــراض بــه ســفر 
1۵ ساعته تیم با اتوبوس به سیرجان از همراهی 
تیم ســر باز زدنــد و در انتظــار برگــزاری کمیته 
انضباطــی هســتند.موضوع دیگــر مربــوط بــه 
چک هایی است که مدیرعامل باشگاه در اختیار 
طلبکاران قرار داده اســت. شــنیده شــده است 
که این چک ها هیچ پشتوانه مالی ندارد. برخی 
از طلبکاران با مراجعه به بانــک برای نقد کردن 
چک متوجه شــدند که حســاب صاحب چک از 
ســال 9۵ هیچ گردش مالی نداشــته است.این 
چک ها به نام خانم »...« است که تمام چک هایش 
از سال 9۵ برگشــت خورده اســت و خبری هم 

از این شخص نیســت. گفته می شود صاحب 
چک های بی محل در قید حیات نیست و تایید 

این موضوع می تواند تبعات بســیاری برای تیم 
پیام و مدیرعامل این باشگاه داشته باشد.

بازیکنان خاطی در اختیار باشگاه	 
سرمربی تیم والیبال پیام درباره بازیکنانی که به 
دلیل سفر با اتوبوس، این تیم را در مسابقه لیگ 
برتر همراهی نکردند، گفت: بهرام فرید، مجتبی 
شبان، علیرضا بهبودی، حسن صنوبر و عرفان 
علی نژاد تیم را در مسابقه اخیر لیگ برتر همراهی 
نکردند و در پاسخ به این رفتار، این بازیکنان را در 
اختیار باشگاه قرار دادم. اکبر خداوردی  در پاسخ  
به این ســؤال که آیا این افراد به تیــم بازخواهند 
گشــت، گفــت: کمیتــه انضباطی باشــگاه باید 
تصمیم بگیرد. بعیــد می دانم ایــن بازیکنان به 
تیم بازگردند. در روز نخســت همــکاری با پیام، 
بــه مدیرعامل تیــم تاکید کردم که اســم و رســم 
بازیکنان برایم اهمیتی ندارد. تجربه من می گوید 
اگر به جوانان اعتماد و تالش کنید تا به خودباوری 
برسند، بهترین نتایج رقم می خورد. برخی مواقع 
مشکالتی رخ می دهد که هرچه زودتر با آن  مقابله 

کنید، موفق تر خواهیدبود.
وی تصریح کرد: تا نیم فصــل راه زیادی در پیش 
داریم و ممکن است مشکالتی از قبیل مصدومیت 
گریبانگیــر پیام شــود، اما هــر کاری خــط قرمز 
خودش را دارد، هر چند ممکن است تاوان آن را 
هم بپردازیم. در تیم باید قوانینی باشد و اجرایی 
شــود. هیچ فرقی نمی کنــد بازیکن بــا تجربه یا 

جوان باشــد، قانون برای همه یکی اســت. تیم 
باید به معنای واقعی تیم باشد و تفاوتی میان هیچ 
بازیکنی قائل نشــود. دوســت دارم تیمم یکدل 
باشد. دلیلی ندارد اگر بازیکن ملی است، بخواهد 

برای سرمربی تیم تعیین تکلیف کند.
وی دربــاره بــازی آینــده تیمــش مقابــل کالــه 
مازندران، بیان کرد: این بازی نیز بدون تماشاگر 
برگزار خواهدشد. مقابل پیکان اگر هواداران مان 
حضور داشتند، شاید می توانستیم بر این تیم نیز 
غلبه کنیم. کاله تیم قدرتمندی است. واقعا حیف 
که نمی توانیم از حضور هواداران  استفاده کنیم.

صاحب چک ها زنده است	 
همچنین مدیرعامل باشگاه پیام خراسان در باره 
حواشی مربوط به چک های صادر شده ، گفت: 
صاحب چک هایی که ما به طلبکاران داده ایم در 
قید حیات است، اما سمتی در باشگاه ندارد.علی 
شیخ االسالمی درباره چک هایی که به طلبکاران 
داده و گفته می شود خانم »...«، صاحب چک ها 
در قید حیات نیست،در گفت وگو با فارس افزود: 
تا 10 یا 1۵ روز آینده بدهی ها تســویه می شود. 
خانمی که صاحب چک هاست زنده است، اما در 
باشگاه هیچ سمتی ندارد. حساب وی چند سال 
کار نمی کرد، اما برای چک هایی که ما در اختیار 

طلبکاران قرارداده ایم، مشــکلی وجــود ندارد. 
وی درباره شــرایط مالــی باشــگاه،اظهار کرد: 
نسبت به ســال گذشــته و چند تیم دیگر شرایط 
نسبتا خوبی داریم و بخشــی از قراردادها را هم 
پرداخت کرده ایم.وی دربــاره اعزام بازیکنان با 
اتوبوس به سیرجان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی 
فدراسیون والیبال به نحوی است که بازی ها در 
روزهای یک شنبه و چهارشنبه برگزار می شود. ما 
برای سفر به سیرجان با مشکالتی روبه رو شدیم 
و نتوانســتیم بلیت هواپیما پیدا کنیم. به همین 
 دلیل بازیکنان مجبور شــدند با اتوبوس سفری
 1۵ ساعته داشته باشند تا به سیرجان برسند. 
قطعًا این شــرایط برای هر ورزشــکاری ســخت 
است، اما باشگاه تمام تالش خود را کرد تا بهترین 
شــرایط برای اعضــای تیــم فراهم شود.شــیخ 
االسالمی بیان کرد: چند بازیکن   به این موضوع 
معترض شــدند و تیم را برای ســفر به ســیرجان 
همراهی نکردند، اما چون هیچ کم کاری از سوی 
باشگاه رخ نداده بود، اعتراض بازیکنان  پذیرفته 
نشد و آن ها به کمیته انضباطی رفتند. از طرفی 
هم می دانستیم که خداوردی متکی به بازیکن 
خاصی نیســت و به همین دلیل بــا 10 بازیکن 
راهی سیرجان شــدیم و خوشبختانه به پیروزی 

هم رسیدیم.

 تیم والیبال پیام 

 امروز در حالی میزبان کاله است 

که با حواشی زیادی رو به رو شده است 

پیام گرفتـار

ســرمربی تیــم کشــتی آزاد »تا 
ثبــت جهانــی تــوس« مشــهد 
دربــاره عملکــرد کشــتی گیــر 
خراســانی در لیــگ برتر گفت: 
اسماعیل نجاتیان بیشترین برد 
را برای تیم مشــهد در لیگ برتر 
به دست آورده اســت. او یکی از 
بهترین کشــتی گیران ماســت 
که کشــتی های خوبــی گرفته 
اســت. او تنهــا کشــتی گیر 97 
کیلویی است که از ابتدای لیگ 

پنج کشتی گرفته و همه را هم شکست داده است. او امسال برای دوبنده تیم ملی هم 
مدعی اســت.مجید خدایی درباره رقابت های لیگ برتر آزاد افزود: لیگ امسال به 
گونه ای برگزار شد که خیلی عجله ای بود.  چون می خواهند زود تمام شود. به همین 
دلیل کشتی ها خیلی فشرده بود و این فشردگی میزان آسیب دیدگی را باال می برد. 
در همین زمینه با توجه به برگزاری سه مسابقه در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته، 

دو، سه کشتی گیرمان مصدوم شده اند.
وی با اشاره به مبارزه امیرمحمد یزدانی و امیرحسین مقصودی در وزن 6۵ کیلوگرم 
تاکید کرد: امیرحسین مقصودی کشتی گیر توانمندی است، می تواند خیلی بهتر 
از این ها هم کشتی بگیرد. قضاوت مبارزه اش با یزدانی شک و شبهه داشت و تعلل 
زیادی در این کشتی ایجاد کردند که نتوانست برنده باشد. این مسابقه 9-9 مساوی 

تمام شد.
دارنده مدال برنز سال 2002 کشتی جهان درباره مبارزه حساس این هفته تیمش 
مقابل ستارگان ساری تصریح کرد: دیدار مهمی است چرا که بسیار اهمیت دارد به 
عنوان تیم اول از گروه خود صعود کنیم. تیم ستارگان اگر تیمی نظامی است این هفته 
نباید از خارجی هایش اســتفاده کند . چون در این خصوص تربیت بدنی نیروهای 
مسلح نیز بیانیه داد. اگر هم تیم غیرنظامی است،  نباید از سربازهایش بهره ببرد. به 
ویژه این که خدمت سربازی دو کشــتی گیر ملی پوش آن ها )تیموری و محبی( 19 
آبان تمام شده و در قرارداد آن ها نیز همین زمان ذکر شده است. ما امیدوار هستیم 

که سازمان لیگ به این موضوع   رسیدگی کند.

مجید خدایی:

نجاتیان امسال مدعی دوبنده تیم ملی است

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مشکالت کمانداران سنتی در سبزوار
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اخبار 

شهرستان ها

 معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری
 اعالم کرد : 

موافقت کارگروه زیربنایی استان 
با طرح های اشتغال زا در قوچان 

تربت جام و فریمان 
کارگروه امورزیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان 
بــا طــرح هایــی عمدتــا اشــتغال زا در شهرســتان 
های  قوچان، تربت جــام و فریمان موافقت کرد.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونــت هماهنگی 
امورعمرانــی اســتانداری، احمــد یــزدان پنــاه 
گفت: این کارگــروه با طرح های احــداث  مجتمع 
خدمــات رفاهی بیــن راهی در شهرســتان قوچان 
و واحــد بــره پــرواری 400راســی در شهرســتان 
تربت جام موافقت به عمل آورد.معاون هماهنگی 
امورعمرانی استانداری افزود : طرح هادی شهری 
شــهرفرهادگرد از توابع شهرســتان فریمان نیز به 

تصویب کارگروه رسید.

 قائم مقام شرکت آبفای  استان
 در جشنواره آب تربت جام : 

سرانه مصرف آب در خراسان 
رضوی ۱۵۰ لیتر است 

حقدادی-قائــم مقــام شــرکت آبفــای اســتان در 

یازدهمین جشــنواره فراگیری نخســتین واژه آب 
که با حضور فرماندار و جمعی از مسئوالن اجرایی 
بــه همــت امورآبفای شــهری وهمــکاری آموزش و 
پرورش تربت جام در تاالر تربیت برگزار شد، گفت: 
سرانه مصرف آب در کشور 2۵0لیتردر شبانه روز و 
در استان خراســان رضوی به لحاظ اقلیم و منطقه 
۱۵0لیتر در شبانه روز است که از متوسط کشوری 
مصــرف پایین تر اســت .مهنــدس اســماعیل زاده 
افزود:شرکت آبفای خراسان با محدودیت و چالش 
تامین ،توزیع و مصرف مواجه اســت و با یک برنامه 
ریزی پایدار خدمات مطلوبی به مشــترکان استان 
ارائه می کند.وی تصریح کرد: اســتان با محدویت 
شــدید منابع آب مواجه اســت .فرماندار تربت جام 
با اشاره به بحران آب گفت : وضعیت آب در کشور و 
استان خراسان  رضوی و به ویژه درشهرستان تربت 
جام بحرانی اســت و منابع آبی دچار مشــکل شده 
است .مرتضی حمیدی افزود:خشکسالی پی درپی 
وبرداشــت های غیراصولی و مصرف نکردن بهینه 
آب موجب بحرانی شدن آب در تربت جام شده است 

و تهدید فرونشست زمین را هم داریم.

اخبار 

شهرستان ها

 نزاع دسته جمعی در شهر بار
 ۹ مجروح به جا گذاشت 

شــجاعی مهــر- جانشــین فرماندهــی انتظامــی 

نیشــابور از وقــوع نــزاع دســته جمعی در شــهر بار 
نیشــابور ومجروح شــدن ۹نفر با اســلحه شــکاری 
خبــر داد. ســرهنگ» ســید علــی اصغر حســینی 
مجد« گفت: در پی اعالم وقوع نزاع دســته جمعی 
و تیراندازی در شــهر »بار« نیشــابور به فوریت های 
پلیسی ۱۱0 ، عوامل گشت کالنتری ۱6 شهر بار 
به محل اعزام شــدند.وی افزود :با حضور ماموران 
کالنتری در محل و بررسی های اولیه مشخص شد 
دو برادر به علــت اختالفات قبلی ملکــی به مقابل 
خانه فردی مراجعه و با اسلحه شکاری ساچمه زنی 
اقدام به تیراندازی کرده اند که متاســفانه طی این 
درگیری یکی از طرف ها و همچنین هشت نفر دیگر 
که از عابران پیاده و تعدادی که نظاره گر نزاع بودند 
مجروح شدند و به مرکز درمانی انتقال یافتند.وی 
افــزود :پلیس دو متهــم پرونده را دســتگیر کرد و با 
ابطال مجوز حمل سالح شکاری با دستور قضایی 

پرونده تشکیل شد وتحقیقات ادامه دارد.

دستگیری سارقان زورگیر 
درقوچان 

فرمانده انتظامی قوچان از انهدام یک باند سارقان 
زورگیر خبرداد. ســرهنگ مصرخانی گفت: درپی 
زورگیری مبلغ ۳0 میلیون ریال درمحله ای از یک 
شهروند ،  ســارق  توســط پلیس آگاهی شناسایی 
ودســتگیر شــد. وی افــزود : متهــم دربازجویی به 
زورگیری با همدستی پنج نفر دیگر اعتراف کرد که 
آنان نیز درهماهنگی قضایــی درعملیاتی ضربتی 
دستگیر ومتهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

نمایش نفت از فریمان به جشنواره 
تئاتر استانی راه یافت 

اصغری-رئیــس فرهنگ و ارشــاد اســالمی فریمان 

گفت: نمایــش نفت از فریمــان به بیســت و نهمین 
جشنواره تئاتر استانی راه یافت. به گزارش خراسان 
رضوی،عباس زاده گفت:مهرکام از هنرمندان بنام 
فریمان اســت که در این جشــنواره بــا نمایش نفت 
حضور یافــت و برای اولین بار به بخش مســابقه راه 
یافــت. وی گفت: این نمایش توســط گــروه هنری 

اشک و لبخند ارشاد اسالمی فریمان انجام شد.

خبر

سیاست

اصحاب رسانه تنور فضای انتخابات 
را گرم کنند 

کالته-رئیس شورای تامین سبزوار گفت:اصحاب 

رسانه تنور فضای انتخابات را گرم کنند و دشمنان 
مدعی شــده اند کــه در نظــام جمهوری اســالمی 
خاکریزهایی را فتح کرده اند و بارها پاسخ دشمنان 
داده شــده اســت اما حضــور حداکثری مــردم در 
انتخابات اســفندماه این ادعای دشمنان را از بین 
می برد.به گزارش خراسان رضوی، احمد برادران 
در نشســت ســامان دهی و نظارت بر فعالیت های 
انتخاباتــی در فضای مجازی که بــا حضور اعضای 
شــورای تامیــن در ســالن جلســات اداره ارشــاد 
اسالمی شهرستان ســبزوار برگزار شد با بیان این 
که نقش رســانه ها در برنامه ریزی کشور بی بدیل 
اســت و  یکی از مهم ترین ارکان توســعه رســانه ها 
محســوب می شــوند، اظهار کرد: باتوجه به نقش 
رســانه ها می طلبد که اصحاب رســانه و دســتگاه 
های اجرایی با یکدیگــر ارتباط و تعامل بیشــتری 

داشته باشند.
دادستان ســبزوار نیز گفت: نگاه اصحاب رسانه به 
انتخابات باید به صورت حق الناســی باشد و بدون 
توجــه به گرایــش هــای خــاص و  موضع گیــری ها 
مطالب در رسانه منتشر شود و در مطالب اصحاب 

رسانه باید شفافیت و انصاف موج بزند.
حســین اردمه افزود: در انتخابات اسفند ماه برای 
نامزد ها باید فضای رقابتی سالم و امن ایجاد شود 
و نشــاط با مشــارکت حداکثری ارتقا یابــد چراکه 
اعتماد عمومی به حاکمیت انجام می شود.وی بیان 
کرد: فضای مجازی تهدید و فرصت جدی است و از 
ظرفیت های رسانه ها باید برای برگزاری انتخابات 

سالم استفاده شود.

 ارگ تاریخی سنگان رشتخوار
 باز سازی می شود

مدیر پایــگاه میــراث جهانی قنات قصبــه گناباد گفت: تــور کتاب و 
دانایی در قنات جهانی قصبه گناباد با همکاری پایگاه جهانی قنات 
قصبه گناباد، اداره کتابخانه های عمومی )کتابخانه شهید ابدی( 
و دبســتان تابش علم برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی  میراث 

فرهنگی اســتان ، رســول صنوبری  افــزود: در این تــور یــک روزه معرفی کتاب »قنــات مظهر 
روشنایی« به صورت خالقانه انجام شد.وی گفت:  »دانش آموزان در این تور کاردستی چرخ چاه 
، میله چاه های قنات ، تحریر کتاب قصه ، ساخت نشــریه دیواری  با محوریت قنات و همچنین 

نوشتن نامه به نویسنده کتاب را انجام دادند«.

حقدادی-همزمان با هفته بزرگداشــت وحدت محفــل نورانی قرآن 

کریم با حضور قاریان  بین المللی به همت آستان قدس ،شبکه قرآن 
،دانشگاه وحدت و ستادبزرگداشت هفته وحدت و با شرکت  قاریان 

و حافظان ،علما، مسئوالن اجرایی و نظامی و انتظامی ، بسیجیان ، قشرهای مختلف مردم شیعه 
و اهل سنت  برگزار شد.دراین محفل قرآنی و نورانی بعد از اجرای تواشیح و سرود توسط گروه 
سیرت النبی مشهد مقدس سپس قاریان بین المللی، نفراول مسابقات قرائت قرآن جهان سال 
گذشته درکشــور مالزی اســتاد حاج حامد علیزاده فرزندخطه تربت جام و استاد رضایی آیاتی 

ازکالم وحی را قرائت  کردند.

خاکشو ر-رئیس میراث فرهنگی رشتخوار از آغاز مرمت و بازسازی 

سردر دوم مجموعه ارگ تاریخی روستای سنگان رشتخوار با حضور 
استادکاران بنام میراث فرهنگی کشور  خبر داد.کامیاب، با اشاره 

به این که این بنای تاریخی مربوط به دوره صفوی است،گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده 
استادکاران مجموعه میراث فرهنگی کشور بحث بازسازی و مرمت این اثر تاریخی را بر عهده 
دارند.وی همچنین با اشاره به این که مدت زمان اتمام بازسازی ســردر دوم این ارگ تاریخی 
حدود یک ماه به طول خواهد انجامید، اظهار کرد: سردر اولین  ارگ تاریخی در سال ۹6 توسط 

دهیاری و میراث فرهنگی رشتخوار مرمت و بازسازی شده است.

 محفل نورانی قرآن کریم
 در تربت جام برگزار شد

تور کتاب و دانایی در قنات جهانی 
قصبه گناباد برگزار شد

سوژه ها و خبرها

گزارش

شجاعی مهر

نیشــابور یکــی از شــهرهای  تاریخی خراســان 
رضوی اســت و پهنه تاریخی این شهرستان هم 
اکنون وســعتی حدود ۳600 هکتــار دارد. در 
طول ســال های مختلف و حتی قبل از انقالب 
کاوش های باستان شناسی مختلفی در نیشابور 
صورت گرفتــه و اشــیای تاریخــی با ارزشــی از 
نیشــابور کشــف شــده که بســیاری از آن ها هم 
اکنون در بهترین موزه های ایران و حتی دنیا از 
جمله موزه متروپولیتن آمریکا، ویکتوریاوآلبرت 
انگلســتان، موزه ایالت کالیفرنیا و بســیاری از 
موزه های شناخته شده دنیا نگهداری می شود.

هم اکنــون نیــز کاوش هایــی در نقــاط مختلف 
نیشــابور انجام می شــود تا تاریخ این شهر کهن 
را بیش از پیش نمایان ســازد اما نکته قابل تامل 
در این فراینــد نبود یک مــوزه اســتاندارد برای 
نگهداری و نمایش این اشــیای با ارزش تاریخی 
است. تنها موزه باستان شناسی در کاروان سرای 
قدیمی شــاه عباســی نیشــابور نه تنهــا ظرفیت 
نگهــداری و نمایــش اشــیای تاریخــی را ندارد 
بلکه شرایط بد محیطی سبب آسیب رسیدن به 
آثارتاریخی شــده و ظاهرا بحث جدید مالکیتی 
آن نیــز موضوعی شــده کــه مســئوالن را نگران 
کرده است.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری نیشابور به خراسان رضوی 
گفــت: مــوزه باســتان شناســی فعلی نیشــابور 
در یک مــکان تاریخــی و قدیمــی قــرار دارد که 
درصد رطوبت باالیــی دارد   و کارشناســانی که 

از ایــن محوطه بازدیــد کــرده اند، گفتــه اند که 
اشیای تاریخی ما به علت همین رطوبت آسیب 
خواهد دید و باید فکر جدی برای آن کرد. محمد 
اســماعیل اعتمــادی افــزود: 200 قلم شــیء 
تاریخی شامل اشیای فلزی، مسکوکات و نسخه 
های خطی که در معرض آسیب است شناسایی 
و تقاضا شــده که برای نگهداری بــه مخزن موزه 
اســتان بــرده شــود. وی بیــان کرد: ســکه های 
مربوط بــه دوره هــای ساســانیان، اشــکانیان، 
دوران سلوکی و صدر اسالم و نسخه های خطی 
مربــوط بــه دوران صفویــه از جمله این اشــیای 
ارزشــمند اســت.رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیشــابور ادامه داد: 
نیشابور را یونسکو به عنوان شــهر پایدار ایرانی 
و همچنین از شــهرهای جاده ابریشم انتخاب و 
معرفی کرده که 4۵00 هکتــار عرصه تاریخی 
دارد و به دنبال ثبت جهانی آن هستیم. اعتمادی 
اظهار کرد: هیئت های مختلف ایرانی و خارجی 
از کشــورهایی مانند فرانســه، آمریــکا، ایتالیا و 
چین حفاری های باســتان شناسی بسیاری در 
نیشابور چه قبل و چه بعد از انقالب انجام داده اند 
که این موضوع اهمیت پیشینه تاریخی نیشابور 
را نشان می دهد و نیاز اســت موزه هایی در خور 
شــأن و جایگاه نیشابور وجود داشــته باشد.وی 
درباره وضعیت احداث موزه جدید در نیشــابور 
گفت: برای موزه یا باید از مکان هــا و خانه های 
تاریخی استفاده کنیم که در نیشابور زیاد داریم 
اما اغلــب آن ها مالک حقیقــی و حقوقی دارند. 
باغ و عمارت امین اسالمی با این که ثبت میراث 
فرهنگی اســت مالکیت حقیقی دارد یا عمارت 

مجتهدی و دبیرستان خیام که  در اختیار آموزش 
و پرورش اســت و امکان بهره برداری از آن ها به 
عنوان موزه میسر نیســت چون مالکان موافقت 
نمی کنند.اعتمــادی افزود: راه حــل دیگر این 
است که زمین هایی در اختیار ما قرار بگیرد تا در 
آن ها ساختمان جدید بسازیم. درخواست کرده 
ایم که زمین ضلع غربی افالک نما  در اختیار ما 
قرار بگیرد تا موزه بسازیم   و  تا این لحظه موافقت 
نشده است. زمین های دیگری نیز در شهر وجود 
دارد که شهرداری و شورای شــهر می توانند در 
اختیار میــراث فرهنگی قــرار دهند تــا بتوانیم 
آن ها را تبدیل به موزه کنیــم. تاکنون این همت 
نبوده که به این مســئله ورود جدی کنند. ما نیز 
بودجه ای بــرای خرید زمین نداریــم. در آخرین 
سفر رئیس جمهور به نیشابور 4۵ میلیارد تومان 
برای ســاخت موزه در نظر گرفته شد. اگر زمین 
در اختیار ما قــرار بگیرد ما نیز بــه صورت جدی 
به این مسئله ورود می کنیم تا بتوانیم تخصیص 
این 4۵ میلیــارد تومان را بگیریم. بــرای این که 
بتوانیم اعتبــار را جذب کنیم باید طرح داشــته 
باشــیم. ما طــرح را بر کــدام زمین اجــرا کنیم تا 
بودجه بگیریم؟ به خاطر این موضوع این اعتبار 
تاکنون جذب نشده است. اگر همین امروز 4۵ 
میلیارد تومان اختصاص یابد ما کجا برویم و موزه 
بسازیم؟ جلساتی با مدیران شهری برای دریافت 
زمین داشــته ایم ولی تاکنون ایــن قضیه جدی 
گرفته نشده اســت.رئیس کمیسیون مشارکت 
های اقتصادی و گردشگری شورای شهر نیشابور 
نیــز درباره مــوزه نیشــابور گفت: مــوزه فعلی ما 
در کاروان ســرای شاه عباسی اســت و مالکیت 

کاروان سرا نیز مدتی است که از میراث فرهنگی 
گرفته و به اوقاف واگذار شده است ، آن ها نیز به 
دنبال جذب سرمایه گذار هستند که احتماال آن 
هم به دنبال فضای پذیرایی و اقامتی است و بعید 
است که آن جا فضای موزه ای برقرار شود و همان 
مــوزه را هم احتمــاال در آینده از دســت خواهیم 
داد. محمد حســن زرندی افزود:  به نظرم همه 
باید دســت به کار شــوند و آن فضای ایجاد شده 
در افالک نمای خیام را تجهیز کنیم و به صورت 
مقطعی موزه را به آن جا ببریم و اســتفاده کنیم.
وی دربــاره در اختیــار قــرار دادن زمین توســط 
شورای شهر و شهرداری برای ساخت موزه گفت: 
دو زمیــن در محــور کمربندی نیشــابور که یکی 
از آن ها در پارک ریاضیــات بود معرفی کردیم تا 
موزه جدید در مســیر تردد گردشگران باشد. به 
هر حال اگــر از زمین های شــهرداری بخواهند 
در اختیارشان قرار خواهیم داد. زرندی درباره 
صحبت های رئیــس میراث فرهنگی نیشــابور 
که جدیتی بــرای واگــذاری زمیــن در مجموعه 
مدیریت شــهری وجود ندارد، گفت: چهار نامه 
درباره زمین به میراث فرهنگی زده ایم ولی هیچ 
کدام را جــواب نداده اند که بگوینــد این اراضی 
را نمی خواهنــد یا از لحــاظ فنی ایــراد دارد؛ به 
هر ترتیب آمادگی داریم در هرکجا که بخواهند 

زمین در اختیارشان قرار دهیم تا فضای موزه ای 
را بسازند.وی بیان کرد: متاسفانه صدای واحد 
و اجماع  و همدلی در شهر برای این موضوعات 
نداریم و هر کــدام متفرق صحبــت می کنیم و با 
توجه بــه این که در ایــن حوزه ها کمبــود داریم، 
متاســفانه خود ما و دیگر مســئوالن شهر در این 
خصــوص مطالبه گــری نکــرده ایــم.در صورت 
داشتن موزه می توانیم ادعای بازگشت اشیای 
تاریخی نیشــابور از موزه هــای اروپــا و آمریکا را 
داشته باشــیم.نماینده نیشــابور در مجلس  نیز 
دربــاره احداث موزه نیشــابور گفت: بــا توجه به 
معضالتی که داریم و وضعیــت بودجه ای دولت 
که خیلی به آن امیدی نمی توان داشت به سراغ 
بخــش خصوصــی رفته ایــم و بــا آن هــا در حال 
مذاکره هســتیم. گرمابی افزود: درباره سرمایه 
گــذاری یکــی از ایرانیــان مقیم خارج از کشــور 
در ایــن زمینه پیشــرفت هایــی نیز داشــته ایم و 
ایشــان عالقه مند هســتند در این حوزه سرمایه 
گذاری کنند.وی درباره بودجه مربوط به احداث 
موزه در ســفر رئیــس جمهور به نیشــابور گفت: 
درخصوص بودجه های ســفر ریاست جمهوری 
به این شهرستان، بودجه افالک نما و بیمارستان 
سوم در حال اقدام از سوی دولت است و در دیگر 

حوزه ها اتفاق خاصی نیفتاده است.

گزارشی درباره نبود موزه استاندارد درشهرتاریخی نیشابور 

سایه تخریب برسر200 اثرتاریخی نیشابور

گزارش

نوری

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان اعــالم 
کرد:امســال هــر چــه خســارت بــه علــت 
سیالب های فروردین ماه در بخش کشاورزی 
وارد شــد مطابق بــا دســتورالعمل پرداخت 
می شود. حجت علی شــایان فر در گفت و گو 
با خراسان رضوی گفت: سال بعد خسارت ها 
فقــط باید از طریــق بیمه پرداخت شــود.وی 
افــزود: امســال ۱۱۷ میلیارد تومــان کمک 
بالعوض به کشاورزان و ۱۱0میلیارد تومان 
تســهیالت بــه بخــش کشــاورزی پرداخــت 
می شــود. وی همچنیــن در خصــوص بخش 
مســکن گفت: در پی خســارت های سیالب 
ســه هزار و ۱۸0 واحد را خواهیم ساخت که 
۵4۱ واحــد ســاخت و 200 واحــد تعمیری 
با اعتبــار حــدود ۳0 میلیارد تومــان مربوط 
به بردســکن اســت. وی بیان کرد: عــالوه بر 
کمک بالعوض بنیاد مســکن با پیگیری های 
انجام شــده اســتاندار موفق شــدیم از طریق 
وزارت کشــور و ســازمان مدیریت بحــران به 
ازای هر واحد خســارت دیده بیــن ۱6 تا 2۵ 
میلیــون ریال کمــک بالعوض بــرای تکمیل 
واحدهای مســکونی خســارت دیده ناشی از 
ســیل در اســتان بگیریم که مقدمــات کار آن 
در حــال انجام اســت و تاپایــان بازســازی ها 
به حســاب خســارت دیــدگان ســیالب واریز 
می شــود تا بتوانند بــرای خریــد برخی اقالم 
ضروری اقدام کننــد. وی افزود: عالوه براین 
کمک هــای بالعوض با دســتور مقــام معظم 
رهبری توسط بنیاد مســتضعفان به ازای هر 
واحد مســکونی خســارت دیــده ۱60 پاکت 
سیمان بین خسارت دیدگان بدون هیچ گونه 

هزینــه ای به صــورت رایگان توزیع شــد. وی 
به وضعیــت بارندگی ها اشــاره کــرد و گفت: 
نسبت به سال زراعی گذشته بیشترین درصد 
بــارش  در اســتان بــا ۳۹0 درصــد افزایــش 
مربــوط بــه تایباداســت و بردســکن از نظــر 
افزایــش بارش نســبت بــه بلند مــدت  ۱6۳ 
درصــد افزایــش بارندگــی دارد و بارندگــی 
در ســال زراعی گذشته در بردســکن به 2.۵ 
برابــر افزایــش یافتــه اســت. وی همچنیــن 
گفت: بــه رغم همه بارش هــا فقط ۵0 درصد 
ظرفیت سدها پر شــده در حالی که سال قبل 
این میزان ۱6 درصد بوده اســت. شــایان فر 
اعتبــارات تخصیصــی بــه اســتان را تاکنون 
۵0 درصــد اعــالم کــرد و گفت:تاکنون ۳4 
درصد واحدهای مســکونی اســتان نوسازی 
و به ســازی شــده اند و هنوز 66 درصد دیگر 
منازل مسکونی در استان غیر مقاوم  هستند 

که می طلبد مــردم با توجه به تســهیالتی که 
دولــت درایــن زمینــه اختصاص داده اســت 
برای مقاوم ســازی منازل خود اقــدام کنند. 
وی افزود:خوشــبختانه تاکنــون توســط آب 
منطقــه ای اســتان ۱00 کیلومتــر از حریم و 
بستر رودخانه ها الی روبی شده است و200 
کیلومتر دیگر در دست اقدام است و ۹۵ دهنه 
پل نیز کــه در مســیر رودخانه ها و مســیل ها 
بوده تخریب شده است.  شــایان فر از اجرای 
مطالعات طرح مخاطره در مناطق روســتایی 
استان خبرداد و گفت: این طرح بسیار جامع و 
کامل است که توسط بنیاد مسکن انجام شده 
است و هرسال با توجه به میزان اعتباراتی که 
به اســتان اختصاص داده می شود بخشی از 
آن انجام می شــود ولی در مجموع برای رفع 
مناطق پرمخاطره روستایی اعتبارات زیادی 
را می طلبد که با توجه به میزان اعتباراتی که 

تخصیص داده می شــود برای رفــع آن اقدام 
می شــود.فرماندار بردســکن نیزگفت: طی 
امسال شــاهد یکی از مخرب ترین سیل های 
تاریخ معاصر بودیم.  شــاکری گفت:  سیالب 
ابتدای امسال به هزار و ۱0۹ واحد مسکونی 
شهری و روســتایی، ۳0 واحد تجاری، شش 
هزار و 4۳۱ هکتار اراضی زراعی و باغی، 4۵ 
رشته قنات و 6۳0 رأس دام سبک و سنگین 
بردســکن خســارت وارد کرد. وی گفت: هم 
اکنون  پروژه ها ی بازسازی واحدهای آسیب 
دیــده از ســیل 60 درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارند که ۱00 واحــد از واحدهــای احداثی 
قابل بهره برداری است و به هر یک از واحدها 
40 میلیون تومان تســهیالت کــم بهره و ۱0 
میلیــون تومــان کمک بالعــوض و بــه تازگی 
شش میلیون تومان برای هزینه اسکان ابالغ 

شده است که پرداخت می شود.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی اعالم کرد: 

خسارت های سیالب فروردین ماه به کشاورزی پرداخت می شود 
امسال ۱۱۷ میلیارد تومان کمک بالعوض به کشاورزان دراستان پرداخت می شود 



بریده کتاب

کودکان سوال های جالبی می کنند. »چرا انسان 
وجود دارد؟« »چرا گربه این گونه رفتار می کند؟« 
»اولین اسم دنیا چیست؟« »آیا خداوند برای خلق 
دنیا دلیل دارد؟« این ها سواالتی است که بچه ها 
مطرح می کنند. هرچند این پرسش ها ممکن 
است کامال خردمندانه نباشد ولی حداقل نشان 
می دهد که کودکان در جست و جوی پاسخ های 
خردمندانه هســتند. به قول ارســطو سرمنشأ 
فلسفه تعجب است. مهم ترین مسئله در خواندن 
آثار فلسفی کشف ســوال یا ســوال هایی است 
که آن اثر می کوشــد بــه آن ها پاســخ گوید. این 
سوال ها ممکن است به طور صریح یا تا حدی به 
طور ضمنی مطرح شده باشد. در هر دو صورت 
باید فهمید که این سوال ها چه هستند. خواندن 
کتاب نوعی گفت و گوســت. ممکن است تصور 
شما کامال برخالف این گفته باشد؛ به این دلیل 
که تمام حرف ها را نویســنده می زند و خواننده 
چیزی برای گفتن ندارد. اگر چنین نظری داشته 
باشــید وظیفه خود را به عنوان یــک خواننده به 
طور کامل درک نکرده اید و از فرصت های خود 
استفاده نبرده اید. در حقیقت، خواننده کسی 

اســت که کالم پایانی را 
می گوید.

چگونه کتاب بخوانیم

نوشته: مارتیمر جی. آدلر و 

چارلز لینکلن ون دورن

ترجمه: محمد صّراف 

تهرانی

دیالوگ ماندگار

تنهایــی یعنــی ســاعت نشــون بــده وقــت 
خوابیــدن نیســت، تــو خوابــت نیــاد، ولــی 
بخوابی تا زمان رو بکشــی، بخوابی تا ساعت 

ها بگذرن.
سیندرالمن
کارگردان: رون هوارد

ضرب المثل خارجی
 هلندی: وقتــی زن خوب در خانه باشــد، 

خوشی از در و دیوار می ریزد.
 اســپانیایی:  اگــر مــی خواهی شــناخته 

شوی، حرف بزن
  ژاپنی: اگر از کســی متنفری، بگذار زنده 

بماند.

دیکشنری

Do (one’s) best
To do as well as one possibly can at 
something

نهایت تالش را کردن
مثال:

I’m just not good at math but I’ll d 
my best

من تــوی ریاضیات خیلی خوب نیســتم ولی 
همه تالشمو می کنم.

Don’t worry about what they say, 
just do your best

نگران نباش که دیگران چی می گن، تو فقط 
همه تالشتو بکن.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات 10 و 11 سوره کهف می خوانیم:
َنا آِتَنا ِمن  ِإْذ َأَوی اْلِفْتَیُة ِإَلــی اْلَكْهِف َفَقاُلــوا َربَّ
ْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا .  َفَضَرْبَنا  ُدنَك َرْحَمًة َوَهیِّ لَّ

َعَلی آَذاِنِهْم ِفی اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَدًدا
آن گاه كــه آن جوانمــردان به غــار پنــاه بردند، 
گفتند: پروردگارا! از سوی خود رحمتی به ما عطا 
كن و برای ما رشدی در كارمان فراهم ساز. پس 
ما تا چند سالی كه در آن غار بودند، بر گوش های 

آنان )پرده  خواب و بیهوشی( زدیم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

 برای حفظ دین، جوانمردی، گذشت از رفاه و 
آسایش و هجرت الزم است.

  دعا همراه با تالش و حركت مؤثر است.
  هجرت از محیط فاســد برای حفــظ ایمان و 

ارزش ها، كاری جوانمردانه است.

ضرب المثل فارسی

دیوار موش داره، موش هم گوش داره
 در ســخن گفتن باید محتاط بود و هر جا و در 
میان هر جمعی نباید حرفی زد، زیرا ممکن است 

کسی خبر چینی و آن را بازگو کند.

حکمت روز

دور شکستگی روح خط بکش
گاه سنگی به گوشه شیشه خودرویی اصابت 
می کند و همان نقطه را می شکند، اما با گذشت 
زمان، شکستگی پیش رفته تا جایی که ممکن 
اســت تمام ســطح شیشــه را بپوشــاند مگر آن 
کــه گرداگــرد آن نقطه خطی کشــیده شــود تا 
شکستگی پیشرفت نکند.بیماری های روح نیز 
همین گونه اند. اگر به دل آدمی راه یافتند، باید 
سریعًا با توبه و استغفار، دور آن خط کشیده شود 

وگرنه پیوسته بیشتر و بیشتر خواهند شد.
سلوک باران | حجت االسالم رنجبر  

در محضر بزرگان

توجه به رعایت قوانین
 قبل از پیروزی انقالب، آقای بهشتی به همراه 
یکی از دوستان در مسیری بودند که آن آقا چراغ 
قرمز را رد کرد. بهشــتی خیلی تحمــل کرد که 
چیزی نگوید. دومین چراغ را که می خواســت 
رد کند، به او گفتند: »اگر از این چراغ هم بگذری 
دیگه نمی شه پشت سرت نماز خواند! تکرار گناه 
صغیره...«طرف بــا حالت حق به جانبی گفت: 
»این ها قوانین طاغوتیه. باید ســرپیچی کرد!« 
آقای بهشتی با ناراحتی گفتند: »این ها قوانین 

انسانیه، عین انسانیت...«              
صد دقیقه تا بهشت

حکایت
  پســر پیرزنــی بــه ســفر رفتــه و مدت ســفر 
او طوالنــی شــده بــود. روزی آن زن مشــغول 
غذا خوردن بــود. فقیری بــه در خانــه او آمد و 
گفت: »اگر كسی مسافری در سفر دارد، برای 
تندرستی او لقمه ای طعام به من دهد.« آن زن 
طعام برای او برد. پس از مدتی پسر او از سفر آمد 
و احوالش را شرح داد و گفت: »آفریدگار مهربان 
به فضل و كــرم خود مرا نگه داشــت و به بركت 

صدقه تو از خطرها نجات یافتم.«
  فقیری به حضور امام كاظــم)ع( آمد و عرض 
كرد: »تهیدست هستم. مرا از فقر نجات بده. اگر 
صد درهم پول داشته باشــم، با تجارت و خرید و 
فروش، خود را از فقر و ناداری نجات می دهم.« 
امام كاظم)ع( با روی خوش و لبخند، به او فرمود: 
»من از تو یك ســؤال می کنم. اگر پاسخ صحیح 
دادی، 10 برابر خواسته تو را به تو خواهم داد.« 
فقیر عرض كرد: »بپرسید.« امام فرمود: »اگر بنا 
باشــد در دنیا برای خود آرزویی كنــی، چه آرزو 
می كنــی؟« فقیر گفــت: »توفیق انجــام حقوق 
برادران دینی بیابم و برای حفظ دین و برادران 
دینی تالش كنم.« امام فرمود: »چرا دوستی با 
ما خاندان را آرزو نمــی كنی؟« فقیر گفت: »این 
ویژگی در من هســت. خدا را بر داشــتن چنین 
نعمتی سپاس می گویم و از درگاهش می خواهم 
تا صفات نیكــی كه نــدارم، به من بدهــد.« امام 
فرمود: »پاسخ نیك دادی.« آن گاه دو هزار درهم 
به او داد و فرمود: »این پول را در خرید و فروش به 

كار ببر.«                                                    انوار البهیه

چهار شنبه
22 آبان 1398

15 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4270

۱۳ نوامبر ۱۷4۳  | تولد آنتوان دوالووازیه، شیمیدان فرانسوی22 آبان ۱۳۷۳ | سالروز درگذشت »مهرداد بهار« شاعر و سخنور معاصر 
مهرداد بهار، فرزند ملک الشعرای بهار است که مانند پدرش در هر دو عرصه سیاست و ادبیات فعال بود و پس 
از سال ها فعالیت برضد رژیم پهلوی، چندین سال نیز در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و چند دانشكده دیگر 

به تدریس پرداخت. »اساطیر ایران« ، »رستم و سهراب«، »سخنی چند درباره شاهنامه« و... از جمله آثار اوست.

وی را پدر علم شیمی جدید  می نامند چراکه با کشف طریقه علمی تبدیالت 
و تغییرات شیمیایی، این علم را برپایه علمی و صحیح خود بنیان نهاد. او برای 
نخستین بار آب را تجزیه کرد و از آن دو عنصر  اکسیژن و هیدروژن  به دست آورد.

آشناترین غریب
چه نیکوست صبر و انتظار فرج

امام رضا)ع( در روایتی خطاب به »حسن بن جهم« که از ایشان درباره »فرج« می پرسد، 
می فرماید: انتظار فرج، جزئی از فرج است. چه نیکوست صبر و انتظار فرج، آیا سخن 

بنده صالح خدا، شعیب را نشنیدی که فرمود: »و انتظار برید که من  هم با شما منتظرم« و »پس منتظر 
باشید که من هم با شما از منتظرانم«، بر شما باد صبر و بردباری؛ چرا که گشایش بعد از ناامیدی فرا 
می رسد. آیا هیچ یک از شما خوش ندارد که در خانه خود بماند، نفقه خانواده اش را بپردازد و چشم 
به راه امر ما باشد؟ پس اگر در چنین حالی از دنیا برود مانند کسی است که به همراه رسول خدا)ص( 
در نبرد بدر به شهادت رسیده است. و اگر هم مرگ به سراغ او نیاید، مانند کسی است که به همراه 

قائم ما و در خیمه او باشد.                           قرب االسناد | عیون اخبارالرضا 
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مطالعه این صفحه

دریاچه سبالن
یکی از طبیعت های زیبای کشــورمان ایران کــه از دیدرس عموم مردم به دور اســت و بــرای دیدن آن باید 
کیلومترها پیاده روی و کوهنوردی کنید، دریاچه ســبالن است. دریاچه سبالن از طبیعت های بکر ویالدره 
است و در پاییز یکی از زیباترین مناطق شمال به حساب می آید. این دریاچه همان طور که از اسمش پیداست 
بر بلندای کوه مرتفع سبالن قرار گرفته و در افسانه ها آمده است که در کنار این دریاچه، آرامگاه زرتشت قرار 
دارد. از زیبایی های خیره کننده این دریاچه می توان به آتشفشانی که در باالی کوه قرار دارد، اشاره کرد. البته 

قبل از سفر به این منطقه باید بدانید که آب دریاچه سبالن در تمام طول سال به جز تابستان، یخ زده است.

دیپلم در 95 سالگی
سانی اســکایز |   یک کهنه سرباز جنگ جهانی 

دوم که به جای تمام کردن درسش به ارتش 
پیوســته و به جنگ رفته بود، در 95 سالگی 
دیپلمش را گرفت. لویی شاو بعد از جنگ 30 
سال در یک کارگاه چوب کار می کرد و بعد از 
آن هم با پسرش به تجارت پرداخت و همه این 
مدت بدون مدرک دیپلم بود. اما در نهایت او 
تصمیم گرفت درســش را بخواند و چند روز 
پیش با پوشیدن لباس فارغ التحصیلی قرمز، 
در اوکالهاما جشن گرفت و مدرک دیپلمش 

را دریافت کرد.

مشکی رنگ عشقه
آدیتی سنترال |یک کافه در نیویورک نوعی قهوه 

مات ســیاه ســرو می کند که رویش خامه ســیاه 
ریخته شده. وقتی مردم می گویند که قهوه شان 
را سیاه می خورند، معموال منظورشان این است 
که آن را بدون شکر و خامه می خواهند، اما در این 
کافه، قهوه سیاه واقعا سیاه است. صاحب کافه 
برای پیدا کردن یک ترکیب خوب برای درست 
کردن این قهوه چیزهای مختلفی را امتحان کرده 
بود. زغال اکتیو ماده ای اســت که معموال برای 
سیاه کردن رنگ بستنی ها و دسرها استفاده می 
شــود. اما او به ترکیب جدیدی دست پیدا کرده 
که از خاکستر نارگیل درست می شود و عالوه بر 
رنگ سیاه تیره، مزه جالبی هم به قهوه می دهد.

زندگی دوباره
آدیتی ســنترال  |  یک مــرد 66 ســاله ادعا می 

کند که سه سال است غیر قانونی در زندان 
اســت. بنجامین شــریبر که به خاطر قتل به 
حبس ابــد محکوم شــده، در ســال 2015 
وســط ســلولش بیهــوش افتــاد و پزشــکان 
مجبور شدند پنج بار عملیات احیا را روی او 
انجام دهند که این به آن معناست که او چند 
دقیقه ای مرده بود. حاال بعد از ســه سال او 
نامه ای به دادگاه نوشــته و گفتــه با توجه به 
این که او سه سال پیش یک بار مرده، حبس 
ابدش تمام شــده و حاال باید آزاد شــود ولی 

هنوز در زندان است.

زنگ تفریح

صندلی های خالقانه
دونا ویلســون صندلی هایی ســاخته که حس بازیگوشــی را به بیننده منتقل می کند. چند نمونه را 

باهم ببینیم.
Designswan

مهارت یک دقیقه ای

چگونه از شر سرماخوردگی خالص شویم؟

پاییز فصلی اســت که بــه دلیل تغییــرات ناگهانی 
دمــای هــوا در آن ابتــال بــه ســرماخوردگی امری 
اجتناب ناپذیر است. اما با به کار بستن این نکات می 

توانید هر چه سریع تر بهبود پیدا کنید.
   صبحانه و ناهار مقوی بخورید. تغذیه صحیح 
خــود را با یک صبحانــه پــر از ویتامین آغــاز کنید. 
خوردن یــک لیــوان آب پرتقــال طبیعی یــا کمی 
جودوســر می توانــد انــرژی روزانه را تامیــن کند. 
در وعده ناهار مقداری مرغ پخته و ســبزیجات که 
سرشار از آنتی اکسیدان است مصرف کنید. گوشت 
مرغ به تولید بیشتر سلول های سیستم ایمنی برای 

مقابله با سرماخوردگی کمک می کند.
 بنوشید، بنوشــید، بنوشــید! هیدراته نگه 
داشتن بدن برای کمک به درمان سرماخوردگی 
و همچنین برای از بین بردن احتقان و التهاب گلو 
بسیار ضروری است. می توانید از چای های گیاهی 

مانند مریم گلی، زنجبیل، لیمو، بابونه و چای سبز 
برای رفع مشکالت بینی یا گلو درد کمک بگیرید.

  ســطح ویتامیــن C خــود را باال ببریــد. این 
ویتامین برای مبارزه با عفونت بســیار مفید است، 
بنابراین با مشاهده اولین نشانه های سرماخوردگی 
با خوردن مرکبات، کلم بروکلی، فلفل دلمه ای و 
مکمل های ویتامین C سپر محافظتی در برابر این 

بیماری به تن کنید.
   قدم زدن بیرون از خانه را فراموش نکنید. 
ویتامین D برای کمک به تنظیم سیستم ایمنی 
ضروری اســت. در ماه های سرد ســال بسیاری 
از افراد دچــار کمبود ویتامین D می شــوند. در 
چنین روز هایی در هنگام ظهــر، خود را حداقل 
15 دقیقــه در روز در معرض نورخورشــید قرار 
 D دهید تا هم هوای تــازه تنفس و هــم ویتامین

الزم را دریافت کنید.

معرفی کتاب

کاج های زرد

در کتــاب »کاج هــای زرد« به قلــم پونــه ابدالــی 
می توانید داســتان زنی بــاردار را بخوانیــد که در 
غیاب شوهرش مدیر ســاختمان محل سکونتش 
شده و مجبور است با مسائلی به ظاهر ساده سروکار 
داشــته باشــد. یا با طراحی که به خاطر پافشــاری 
اطرافیانش مجبور می شود کاری را انجام دهد که 
نمی خواهد، آشنا شــوید. یا روایت دو پسربچه ای 
که بدون توجه به اطرافشان مشغول بازی هستند 
و... پونه ابدالی داستان هایش را در فضایی رازآلود 
و وهم انگیــز روایــت می کند. شــخصیت هایش را 
در موقعیت هایی قرار می دهد که ناچار می شوند 
تصمیمی مغایر با عقاید و احساسات شان بگیرند و 

گاه دستشان برای انجام هر 
عملی بسته است. نویسنده 
در بعضــی از داســتان ها 
اشــاره ای هــم به مســائل 
اجتماعی می کنــد: مثل 

اعدام در داستان کاج های زرد و خرافات در داستان 
شوال. بعضی از داستان ها نیز با پایانی تمام می شوند 
که شوکه کننده است و خواننده را ترغیب به دوباره 
خوانــدن آن می کند: مثل داســتان یقه آرشــال و 
موی نسرین. داســتان های این کتاب از نظر تنوع 
موضوعی قابل قبول بــوده و می تواند هر خواننده 

طرفدار داستان کوتاه را راضی کند.

علم به زبان ساده

چرا محیط پیرامون آتش تکان می خورد؟

حرکت هــوای داغ آتش دایمًا رو به باالســت و هوای 
ســردتر از اطراف مدام جایگزین این هوای گرم می 
شود. ضریب شکست نور در غلظت های مختلف هوا 
متفاوت است و هوای گرم و سرد هم غلظت و ضریب 
شکســت متفاوتی دارنــد. وقتی جریانــی دایمی از 
هوای گرم رو به باال وجود دارد که در میان هوای سرد 

تر در حرکت است، نور از دو محیط مختلف سرد و گرم 
که ضریب شکست های متفاوتی دارند عبور می کند 
و چون مرز میان این دو محیط در حرکتی مواج است 
چیزی که به چشــم ما دیده می شــود تکان خوردن 

محیط اطراف آتش است.
رازیک

4 گوشه ایران

عاقبت شلختگی
دیلی میل | یک مرد 24 ســاله چینی کــه از درد 

کشنده گوش شــکایت می کرد، به بیمارستان 
رفت که در آن جا فهمید که یک خانواده سوسک 
ریز آلمانی در کانال گوشش زندگی می کنند! 
این مرد که نامش فاش نشــده، به پزشک گفته 
بود که گوشش خیلی درد می کند و انگار چیزی 
درون گوشش می دود و داخل آن را می خراشد. 
وقتی ژونــگ ییجین متخصص گــوش و حلق و 
بینی ، گوش او را معاینه کرد از دیدن یک خانواده 
سوسک که در کانال گوش او زندگی می کردند 
شوکه شد. مرد جوان به پزشکان گفته که عادت 
دارد بقیه غــذا را در تختش رها کنــد و احتماال 

همین باعث شده حشرات به سمت او بیایند.
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