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در باشگاه شهر خودرو  مطرح شد

طرح اشتغال زایی آستان قدس برای 
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 رئیس کل دادگستری 
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» خراسان رضوی« اعالم کرد

گرانی حمل و نقل و وعده برخورد مسئوالن
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پیگیری گالیه های مردم  از برخی گران فروشی ها به بهانه افزایش قیمت بنزین 

خزان سفیدپوش

بارش نخستین برف پاییزی 
در استان 
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روستاییان بردسکن در 
گفت و گو  با »خراسان رضوی« 

مطرح کردند

 صفحه3

پیگیری 
مزایده اموال 

پردیسبان نخستین برف پاییزی در جغتای، از عصر 
روز جمعه شروع شد و بخش هایی از  این 

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

اتوبوسرانی

ــد 4055 تابلوی  ایــســتــگــاه اتــوبــوس ک
هوشمند اطالعات نــدارد و همیشه مسافران 
سرگردان هستند؛ لطفا بررسی و پیگیری کنید.
 حدود یک ماه است که ایستگاه اتوبوس بین 
چراغچی3و5 و همچنین چراغچی 9 به  دلیل 
فعالیت عمرانی تعطیل شده و مسافران مسافت 
طوالنی راطــی می کنند تا به ایستگاه بعدی 
برسند. لطفا شرایط را بررسی کنید و چنان چه 

امکان دارد، رسیدگی کنید.

شهرستان ها
 خواهش می کنم یک بازدید از خیابان های 
چناران داشته باشید. یک خیابان بدون چاله 
چوله پیدا نخواهید کرد. معلوم نیست شهردار 
ــدام خــیــابــان هــای این  ــاران از کـ ــن محترم چ
شهرستان رفت و آمد دارند که متوجه این شرایط 
نمی شوند و بودجه شهرداری، دقیقا کجا هزینه 

می شود؟  
 تعداد زیادی از روستاهای استان، هنوز و 
همچنان گاز ندارند و جاده ها بدون آسفالت 
هستند. دیگر کی قرار است این کمبودهای 

اساسی و زیرساختی، برطرف شود؟
 از شهرداری و شورای اسالمی شهر فریمان 
بابت زیباسازی فلکه امام رضا)ع( کمال تشکر و 

قدردانی را داریم.

الیت
 برای 11 دقیقه توقف در خیابان مصلی، 
1630 تومان توسط الیت از حسابم کسر شده، 
قبضش هم موجود و قابل ارائه است. آیا کسی 

هست جلوی این بی عدالتی آشکار را بگیرد؟
ــورای محترم شهر درخــواســت دارم   از ش
قیمت الیت را کاهش دهند و نیم ساعت اول 
درصورت ورود به نیم ساعت بعد را رایگان کنند. 
انصاف نیست به دلیل چند دقیقه توقف مازاد بر 

نیم ساعت، پول یک ساعت کامل کسر شود.

راهنمایی و رانندگی
 چــراغ هــای راهنمایی و رانندگی میدان 
نمایشگاه یا نامنظم کار می کند یا خراب است و 

همیشه دچار استرس می شوم.
 متأسفانه ترافیک چهارراه ابوطالب به دلیل 
ایجاد خط ویــژه اتــوبــوس، در ساعات پیک به 
ورودی بولوار قرنی از سمت میدان فردوسی هم 

ــت تــمــهــیــداتــی بــرای  مــی رســد کــه الزم اسـ
آن اندیشیده شود.

شهرداری
 گویا شهرداری آلونک سازی برخی محله ها 
روی پشت بام ها را نمی بیند که قدم موثری برای 

برخورد با این مسئله برنمی دارد.
 بــرای آسفالت كوچه یاسین3 چندبار به 
شــهــرداری منطقه رفتیم و نامه نوشتیم ولی 
جواب گو نیستند. خواهش می کنم منعکس 

کنید تا رسیدگی شود.
 از بین بردن بولوار قرنی و فضای سبز به 
بهانه ایجاد خط ویژهBRT، آن هم در حالی که 

مردم ناراضی هستند، کار درستی است؟
 چرا شهرداری منطقه 11 موقع صدور پایان 
کار برای مجتمع های مسکونی چندواحدی، 
شرایط پارکینگ های خودرو را به صورت واضح، 

روشن نمی کند؟
 کــاش شــهــرداری بر کــار پیمانکارانی که 
مسئول به ســازی پیاده روهــا هستند، نظارت 
دقیق داشته باشد. به سازی پیاده روها را در 
سال های قبل اساسی کار نکردند و بیشترشان 

تو رفتگی و برجستگی دارند.
 خیابان مسلم جنوبی 4 به شکل منظم و 

مداوم نظافت نمی شود.
 آیا تا به حال گذرتان به خیابان خرمشهر 
افــتــاده کــه ببینید چطور پــیــاده روهــا توسط 
نمایشگاه های اتومبیل تصرف شده اند، جوری 
که سالمند، معلوالن، خانم های محترم کالسکه 
به دست، نمی توانند رفت آمد کنند و به ناچار 
باید از الین تردد خودرو رفت و آمد کنند و این 

یعنی هزارجور خطر!
 در بولوار اخوان ثالث مقابل در هتل هما، 
ــای سطحی در عرض  کانال جمع آوری آب ه
بولوار وجود دارد که با آسفالت اختالف ارتفاع 
پیدا کرده و به صورت دست انداز درآمده. ضمن 
این که دو بلوکه سیمانی پوشاننده آن تخریب 
شده. لطفا برای تعویض بلوکه ها و لکه گیری 

اطراف آن و همسطح سازی اقدام شود.

متفرقه
 رعایت نکردن بهداشت و گرانی در برخی 
رستوران ها و تاالرهای شهر غوغا می کند. مهم 
است بهداشت محیط و تعزیرات، به این گونه 

موارد رسیدگی کنند. 
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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. 
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بـرای استحضـار مـردم

 نمابر: 37626501 051

ــران  ــ ــدی ــ ــوالن و م ــ ــئ ــ ــس ــ م
ــط عــمــومــی ســازمــان هــا  ــ رواب
پــاســخ هــای خود  می توانند 
ــردم را از  ــه پــیــامــک هــای مـ ب
الکترونیکی   پست  طــریــق 
kho.razavi@gmail.com
بــه روزنــامــه خــراســان  رضــوی 
ارسال کنند. پاسخ  مسئوالن 
به پیامک های مردمی، روزانه 
منتشر  ــون  ــت س هــمــیــن  در 
خــواهــد شــد و بــه استحضار 

مردم خواهد رسید.

تامین اجتماعی: 
تفاوت باالی 

دریافتی 
رادیولوژیست ها 

در مراکز 
دولتی با مراکز 

خصوصی، 
باعث می شود 

تقریبا هیچ 
رادیولوژیستی 

تمایل به 
همکاری با مراکز 

تحت نظارت 
تامین اجتماعی 

با تعرفه های 
دولتی، نداشته 

باشد. این، نه 
فقط مشکِل 

17شهریور، 
بلکه یک مشکل 

کشوری است

گزارش

فرزانه غروبی

»آمبوالنــس به ســرعت و آژیرکشــان 
بیمــارم را بــه اورژانــس بیمارســتان 
17شــهریور رســاند و دکتر دســتور 
ســونوگرافی داد. وقتی سوال کردم 
ســونوگرافی کجاســت، گفتند فعال 
امکان ســونوگرافی در بیمارســتان 
نیست و برای انجــام آن، باید به مراکز 
اطراف برویـد و جواب را بیاورید. بیمار 
اورژانسی را با درد بســیار به خیابان 
پرســتار بردم و بعــد از معطلــی برای 
پارک خودرو و دردسرهایی مثل این 
که دکتر نیســت و باید منتظر شــوید 
و...، بعد از 2ســاعت نتیجــه را برای 
پزشــک اورژانس بیمارســتان بردم. 
آن جا بود که معنای بیمار اورژانسی 
حیاتــی  برایــش  دقیقه هــا  کــه  را 
اســت، فهمیدم. چرا در بیمارســتان 
17شــهریور، تجهیزات و متخصص 
رادیولوژی که یکی از روش های مهم 

تشخیصی است، وجود ندارد؟«

ــر افــســری« رئــیــس بیمارستان  ــت »دک
ــور مــشــهــد در گــفــت وگــو با  ــری ــه 17ش
خراسان رضوی و در پاسخ به این گالیــه 
ــت صفحه  کــه بــه شکل پیامکی بــه دس
حــرف مــردم رســیــده، توضیح می دهد: 
17شهریور  بیمارستان  کمبود  »تنها 
در زمینه کــادر درمانی، همین کمبود 
مــتــخــصــص رادیــــولــــوژی اســـت کـــه با 
توجه به تعداد و تنوع بیماران نیازمنِد 
ــن میزان  ــوی ای ســونــوگــرافــی، پــاســخ گ
تقاضا نیست. ما هم اکنون فقط دو نفر 
ــم و ایــن تعداد، عمال  رایولوژیست داری
توان پاسخ گویی به تمام درخواست های 
سونوگرافی بیماران اورژانسی، بیماران 
بستری در بیمارستان و بیمارانی را که 
به شکل عادی درخواست سونوگرافی 
ــد، نخواهند داشـــت. روی همین  دارنـ
ــالش مــا این  حــســاب، فعال اولــویــت و ت
ــی  ــس ــت کــه بــه نــیــاز بــیــمــاران اورژان اس
ــای این  و بدحال رسیدگی کنیم و ادع
و  می کنم  رد  کامال  را  محترم  شهروند 
حاضرم به من مراجعه کنند تا موضوع 
را بررسی کنم، چون امکان ندارد بیمار 
اورژانسِی نیازمنِد سونوگرافی را به جای 
نبود  دلیل  باشیــم.  فرستاده  دیگری 
رادیولوژیست به تعداد کافی هم، به رغم 
تالش مدیریت درمــان تامین اجتماعی 
استان، بی تمایل بودن رادیولوژیست ها 
به کار در بیمارستان های تامین اجتماعی 
با تعرفــه دولتی است. ما تالش زیادی 
بــرای جذب رادیولوژیست داشتیم اما 
تعرفه های  بــا  بخواهد  کــه  متخصصی 
کــار  تامین اجتماعی  ــز  ــراک م ــِی  ــت دول
کند، به غیر از همین یکی دونفری که 
در 17شهریور و تعداد محدودی که در 
فارابی مشغول کارند، وجود نداشته.« 
در ادامــه، »دکتر حمید داستانی« مدیر 
ــان تامین اجتماعی استان هم در  درم

گفت وگو با خراسان رضوی در این باره 
توضیح می دهد: »تفاوت باالی دریافتی 
رادیولوژیست ها در مراکز دولتی با مراکز 
هیچ  تقریبا  مــی شــود  باعث  خصوصی 
رادیولوژیستی تمایل به همکاری با مراکز 
تحت نظارت تامین اجتماعی با تعرفه های 
دولتی، نداشته باشد. این، نه فقط مشکِل 
کشوری  مشکل  یک  بلکه  17شهریور، 
است که مهم است بــرای حلش وزارت 
بهداشت موافقت کند ما هم مثل دیگر 
مراکزدرمانی، از دانشجـو و دستیار و 
نیروی طرحِی رشته رادیولوژی استفاده 
از رادیولوژیستی  نباشیم  کنیم و ملزم 
که پروانه فعالیت اش آزاد شده است، 
استفاده کنیم؛ یا هیئت مدیره سازمان 
به  تصمیم  تهران،  در  تامین اجتماعی 
رادیولوژیست ها  تعرفه  ــرخ  ن افــزایــش 
کمبود  مثل  هم  کمبود  ایــن  تا  بگیرند 
دندان پزشک در مراکز تامین اجتماعی 
که با افزایش تعرفه حل شد، حل بشود. 
ــرای حــل مشکل  فعال در حــال تــالش ب

هستیم.«

حذف پالستیک در داروخانه 	 
یک تصمیم استانی با هدف حفظ 

محیط زیست

»داروخانه 17 شهریور موقع تحویل 
دارو، یــک پالســتیک ناقابــل بــرای 
ریختــن داروهــا درون آن نمی دهد و 
می گویند نداریم. یک پالستیک دیگر 
چیزی است که از آن دریغ می کنند؟«

رئیس بیمارستان 17شــهریور در پاسخ 
به ایــن گالیــه پیامکی توضیــح می دهد: 
»حذف پالستیک از داروخانه های مراکز 
درمانــی تحت نظــارت تامین اجتماعی، 

یــک تصمیــم اســتانی و در ســطح کالن 
مدیریت درمان اســتان بوده که به منظور 
بهبــود و کمک به حفــظ محیط زیســت، 
عملــی و اجـــرا شــده اســت. بــا توجــه به 
این که پالســتیک بســیار زیادی توســط 
مــردم، از جملــه بیمــاران و مراجعــان 
بــه مراکــز درمانــی، وارد عرصــه محیط 
زیست می شــد، تصمیم گرفتیم تا جایی 
کــه از دســت مان برمی آیــد، ایــن چرخه 
را قطــع و ایــن آســیب  را کم کنیــم. روی 
همین حســاب، قــرار شــد پــس از دوماه 
اطالع رســــانی از طریق نصب بنر و تذکر 
کالمی، از اول آبان ارائه کیسه پالستیکی 
به مراجعــان و مشــتریان را حــذف کنیم 
و دارو، در کیــف یــا کیســه های پارچه اِی 
خود مشــتریان قرار بگیرد. برخی انتقاد 
می کننــد که خــب چــرا خودتان کیســه 
پارچه ای در اختیار مردم نمی گذارید که 
جوابش این است که مهم فرهنگ سازی و 
الزاِم عملی خود مردم به استفاده نکردن 
از پالســتیک اســت وگرنــه اگــر کیســه 
پارچــه ای بدهیم و بــه دلیــل بی تفاوتی، 
دفعه بعد در خانــه جا بماند چه فایــــده؟ 
با این حال به شــکل محدود کیســه های 
پالستیکی در اختیار داروخانه قرار دارد 
که وقتی تعداد اقالم دارو زیاد اســت، در 

اختیار مشتری قرار بگیرد.«

مشخصات پزشکی که ویزیت 	 
همزمان چند بیمار را داشته، بدهید تا 

برخورد کنیم

»در بیمارســتان 17 شــهریور، یــک 
پزشک همزمان چند بیمار را ویزیت 
می کند. در واقع آن قدر به ســرعت، 
بیماران را یکی بعد از دیگری ویزیت 
می کند که هنوز بیمــار قبلی نرفته، 

پیگیری گالیه های مردم از برخی کم وکاستی های بیمارستان 17شهریور، در گفت وگو با رئیس بیمارستان

 کمبود رادیولوژیست 
در بیمارستان تامین اجتماعی

بیمار بعــدی را صدا می کنــد و وارد 
اتاق می شــود. مگــر بیمــاران حریم 
خصوصــی ندارنــد و هر بیمــار برای 
مالقــات بــا پزشــک، هزینــه ویزیت 
جداگانــه پرداخت نکــرده؛ پس چرا 

این اتفاق می افتد؟«

بیمارســتان  رئیــس  افســری،  دکتــر 
17شــهریور با بیــان ایــن که هیــچ گونه 
کمبودی در زمینه تعداد پزشک متخصص 
نداریــم، می گویــد: »بیمارســتان مــا، 
براســاس پروانــه فعالیــت و رشــته هایی 
کــه در قالب ایــن پروانه مجاز بــه فعالیت 
هســتند، هیــچ کمبــودی نــدارد و ایــن 
که یک پزشــک، چنــد بیمــار را همزمان 
ویزیت می کند، یک ادعای عجیب است. 
هیــچ کــدام از پزشــکان مشــغول کار در 
بیمارستان 17شهریور، اجازه این کار را 
ندارند و از آن جــا که بیماران با تهیه فیش 
ویزیت می شوند، جلوی در اتاق پزشکان 
منشــی قرار دارد کــه ابتدا فیــش را چک 
می کند و ســپس بیمار را به اتاق پزشــک 
راه می دهد و اجازه ندارد بیمار بیشتری 
به اتاق پزشک بفرســتد. منتها به هرحال 
17شــهریور، دارای تعداد زیادی پزشک 
اســت که ممکن اســت یکی، دو نفرشــان 
به رغم ســاختار دقیــق پذیــرش بیمار در 
این بیمارســتان، دچار چنین اشــتباهی 
شده باشــند. ممنون می شــوم با در میان 
گذاشتن نام و مشخصات پزشک، ما را در 
برخورد بــا چنین تخلفی کــه تضییع حق 
بیمــار را در پــی دارد، کمک کنیــد.« )در 
ادامه، نام و مشخصات پزشک و جزئیات 
انتقــاد شــهروند محتــرم بــرای پیگیری 
موضــوع، در اختیــار رئیس بیمارســتان 

قرار گرفت.(

این که جداول شست وشو می شود تا خیابان ها تمیز باشد اقدام خوبی است اما فکر می کنم 
اگر ســاعت انجام این کار به زمانی که خیابان ها خلوت است، موکول شود بهتر است. این 
عکس مربوط به ساعت 12:30 در بولوار جانباز است، در شرایطی که ساعت پیک ترافیک 
بود، خودرویی که مشــاهده می کنید برای شست وشــوی جدول ها، الین سرعت بولوار را 

کامال مسدود کرده بود.

تقاطع سجاد-جانباز در مشهد یکی از تقاطع هایی است که در اغلب روزها، با مشکل زمان 
بندی چراغ راهنمایی مواجه است. کافی نبودن زمان سبز بودن  چراغ چهاراه سجاد-خیام 
باعث می شود خودروها با وجود سبز بودن چراغ، در وسط تقاطع گرفتار شوند. نمی دانم 
چرا با وجود اینکه این اتفاق بارها تکرار شده اســت، پلیس راهنمایی و رانندگی برای رفع 

مشکل آن فکری نمی کند.

 شهروند خبر نگار

دردسرهای شست وشوی جدول، در ساعات پیک

 شهروند خبر نگار

تقاطع همیشه دردسرساز

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

شرکت مخابرات
در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه 
مــورخ 9۸.7.20 در ســتون »بــرای 
اطــالع مســئوالن« با عنــوان »بــه داد 
ما مــردم روســتای عارفی برســید« به 
استحضار می رسانیم: روستای عارفی 
 GSM-WLL تحــت پوشــش شــبکه
بوده کــه از تاریــخ اول مهرمــاه بر روی 
شــبکه همراه اول برگردان و سرویس 
دیتای نسل 2.75 نیز فعال شده است 
و پوشش همراه اول در روستای عارفی 
کامل است. مشترک محترم می تواند 
ضمن تمــاس بــا تلفــن 2021 روابط 
عمومــی و ارائه اطالعــات الزم ما را در 

رفع مشکل خود یاری رساند.«

شهرداری منطقه 2
با توجه به پیام هــای مندرج در روزنامه 
خراســان 13 و 1۸ آبــان مــاه 139۸ 
صفحه 2ویژه نامه خراسان رضوی در 
خصوص نصب ســرعت گیر در خیابان 
ابوطالب 29، به اطالع می رســاند، با 
عنایت بــه بازدید به عمل آمده توســط 
کارشناسان اداره عمران و حمل و نقل 
و ترافیک این منطقه و با توجه به شبکه 
معابر، عرض کم سواره رو، محلی بودن 
معبر و نیز حجم کم تردد در آن، نیاز به 

اجرای سرعت گیر نیست.

شهرداری منطقه10
احترامــا در پاســخ بــه مطلــب »شــهردار محتــرم منطقــه10 
خواهشمندیم از ترافیک روی پل انتهای بولوار شاهد به آزادی 
بازدید کنید. چرا زیرگذر شــاهد به بولوار خادم الشریعه را باز 
نمی کنید تــا خودروهایی کــه از بولوار شــاهد می آیند و قصد 
تردد به خادم الشریعه را دارند، از این زیرگذر استفاده کنند« 
منــدرج در تاریــخ 9۸.۸.11 به اســتحضار شــهروند محترم 
می رساند: زیرگذر مذکور در گذشته مسیر تردد عابران بوده 
اســت که با توجه به نصب پــل هوایی مکانیزه، بــه جهت عبور 
عرضی عابران از بزرگراه آزادی و بولوار شــاهد، در راســتای 
جلوگیری از بروز خطرات جانبی برای شهروندان این زیرگذر 
مســدود شــد. قابل ذکر اســت، با عنایت به احــداث و افتتاح 
دوربرگــردان غیرهمســطح ضلــع شــرقی بزرگــراه آیــت ا... 
هاشمی رفسنجانی در ماه جاری، از بار ترافیکی مسیر مدنظر 

شهروند محترم، کاسته شده است.«



اخبار

اقتصادی

 سرپرست معاونت محرومیت زدایی
 آستان قدس خبر داد: 

 جزئیات طرح اشتغال زایی
  آستان قدس برای سیل زدگان

 آق قال  با 63 میلیارد اعتبار 
روز گذشته با حضور قائم مقام 
تولیت آستان قدس، نخستین 
مجتمع صنعتی پشتیبان دام 
سبک آستان قدس رضوی در 
شــرق کشــور افتتاح شــد .در 
سرپرســت  ارتبــاط  همیــن 
معاونت محرومیت  زدایی آســتان قدس رضوی از 
آغاز طرح اشتغال زایی این نهاد برای سیل زدگان 
آق قال با اعتبار 630 میلیارد ریال خبر داد. »حامد 
صادقــی« در گفت وگو با آســتان نیوز، با اشــاره به 
اقدامات آستان قدس برای آســیب دیدگان سیل 
فروردین ماه شــمال کشــور اظهــار کــرد : از میان 
گزینه هایی مانند ســاخت مجتمع هــای درمانی، 
خانه هــای بهداشــت، مجتمع هــای فرهنگــی و 
بازسازی منازل، در نهایت با توجه به سیاست های 
محرومیت زدایــی آســتان قــدس و بــا هدف رشــد 
اقتصادی، ایجــاد رفاه اجتماعــی و افزایش درآمد 
سرانه مردم مناطق سیل زده شمال کشور، موضوع 
ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دادیم. در طرح  
اشــتغال زایی بــرای ســیل زدگان شــمال کشــور 
گزینه های متعددی از جمله پرورش ماهی، میگو، 
صنایع دستی، بوم گردی و صنایع تبدیلی شیر شتر 

را که در گمیشان وجود دارد، بررسی کردیم.

آق قال؛ شهرستان هدف برای اشتغال زایی 	 
سیل زدگان

وی افزود: در نهایت با توجه بــه مزیت های رقابتی 
شمال کشــور، وجود چراگاه ها و مراتع  گسترده و 
تخصص و تجربه مــردم منطقه، موضوع دامپروری 
در دستور کار قرار گرفت و شهرستان آق قال برای 
اجرای آزمایشــی طرح دامداری ســبک به منظور 

اشتغال زایی انتخاب شد.

اشتغال زایی مستقیم 900 نفر 	 
صادقــی  ادامــه داد: طــی سلســله بررســی های 
میدانی در شهرســتان آق قال، روســتاها و افرادی 
که سیل بیشترین آسیب را به آن ها وارد کرده بود، 
شناسایی شدند که در نهایت به 900 نفر رسیدیم 
که بیشــترین آســیب را دیده بودند. آســتان قدس 
برای تمــام این 900 نفــر واحد دامپروری ســبک 
راه اندازی خواهد کــرد تا عالوه بر ایجاد اشــتغال 
برای آن هــا، افراد بســیار دیگــری در قالب صنایع 
تبدیلی و راه  افتادن مشاغل مرتبط، شاغل شوند. 
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس با 
بیان این که برای تمام این 900 نفر جایگاه دام به 
صورت کامال رایگان احداث خواهیم کرد، افزود: 
به هــر یــک از ایــن 900 نفــر، 20 رأس گوســفند 
بــه ارزش 70 میلیــون تومان به صــورت وام قرض 
الحسنه با بازپرداخت 60 ماهه و 9 ماه تنفس داده 
می شود. وی بیان کرد: مؤسسه دامپروری صنعتی 
آستان قدس رضوی برای پنج سال خدمات فنی، 
تخصصی و دام پزشکی را به صورت کامال رایگان به 
این 900 شرکت کننده در طرح دامپروری سبک 
آســتان قدس ارائه خواهد کرد تا احتمال شکست 
اقتصادی ایــن واحدها بــه حداقل ممکن برســد. 
صادقی  با بیــان این که طرح دامپروری ســبک در 
آق قــال از مردادماه در دســتور کار ما قــرار گرفته و 
تاکنون 150 جایگاه دام از 900 جایگاه ســاخته 
شده، افزود: از حدود یک ماه آینده روند اهدای دام  
به سیل زدگان آق قال آغاز و در اولین مرحله 2800 
دام به 140 نفر از افراد واجد شــرایط در روستای 

»چن سویلی« آق قال تحویل خواهد شد.
صادقــی همچنیــن از ایجــاد مجتمــع پشــتیبان 
اشــتغال دام ســبک توســط مؤسســه دامپــروری 
صنعتی آســتان قدس رضــوی با ســرمایه گذاری 
معاونت محرومیــت زدایی خبــر داد و گفت : برای 
پشــتیبانی از واحدهــای اشــتغال ایجــاد شــده 
مجتمعــی به همیــن منظــور بــا عاملیت مؤسســه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی و سرمایه گذاری 
80 میلیارد ریالی معاونت محرومیت زدایی ایجاد 

شده است.

 خراسان رضوی، سومین استان
 در تولید شیر 

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان گفت: خراســان رضــوی پس از 
استان های اصفهان و تهران، رتبه ســوم کشور را در 
تولید شــیر دارد. »ســعادت علی نیا« در گفت و گو با 
ایرنا افــزود: روزانه به صــورت میانگیــن 2700 تن 
شیر در این استان تولید می شــود که 2200 تن آن 
تحویــل کارخانه های اســتان و کمتــر از 3 درصد به 
کارخانه های استان های دیگر ارسال می شود. وی 
با بیان این که در استان حدود 400 تن شیر تولیدی 
به مصرف داخل می رسد، اظهار کرد: ساالنه حدود  
990 هزار تن شیر در استان تولید می شود که 100 
هزار تن از این مقدار مازاد بر نیاز استان است. علی نیا 
با بیان این که خرید حمایتی شیر در استان به دلیل 
صادرنشدن شیر خشک متوقف شــده است، افزود: 
قیمت مصوب شــیر به ازای هر کیلوگرم معادل 23 
هزار و 900 ریال است که این نرخ در خراسان رضوی 

22 هزار ریال است.

خبر

اقتصادی

رئیس اتاق ایران با انتقاد از هدر رفت سرمایه ها: 

 مسئوالن با خوشحالی از
 رونق تولید گزارش می دهند و 

گروهی ساده انگارانه کف می زنند 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت : 
متاسفانه مسئوالن در جلسات 
مختلف با خوشــحالی از رونق 
تولید، به اســتناد رشــد صدور 
پروانه های این بخش سخن می 
گویند و گروهی نیز ســاده انگارانه برای آن ها کف می 
زنند اما اگر این ها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط 
اقتصاد کشور، امروز این چنین است؟ به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی استان، »غالمحسین شافعی« در 
یازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق مشهد تصریح 
کرد: در روند صدور پروانه های جدید تولیدی نکاتی از 
جمله ظرفیت خالی کارخانه ها، حجم سرمایه گذاری 
های ناکام در شهرک های صنعتی و تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی مدنظر نیســت و نتیجه آن هدررفت منابع و 

سرمایه ها خواهد بود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به 
دیدار احتمالی نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون 
و اصناف با رهبر معظم انقالب در هفته جاری اشــاره 
و بیان کــرد: مجموعــه ای از عمده تریــن دغدغه های 
فعاالن اقتصادی و پیشــنهادهای کاربــردی پارلمان 
بخش خصوصی گردآوری شــده که امیدواریم در این 
مجال، فرصت طرح آن ها فراهم شــود. شافعی یادآور 
شد: در مسیر توسعه تعامالت اتاق ایران با قوه قضاییه 
نیز به تازگی دیداری با معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم این قوه داشتیم که در آن نگرانی ها و دیدگاه 
های فعاالن اقتصادی مطرح شــد. از تالش دســتگاه 
قضا بــرای پیشــگیری از تعطیلی واحدهــای تولیدی 
اســتقبال می کنیم اما ایــن نکته را نیز متذکر شــدیم 
که رویکرد حمایت از بنگاه های تولیدی مشــکل دار، 
باید با نگاهی واقع بینانه و اولویت دهی کارشناســانه 
انجام بگیرد و محدودیت منابع کشور نیز مدنظر باشد. 
وی ادامه داد: دغدغــه دیگر ما، پراکندگــی اقدامات 
حمایتی دستگاه قضا در استان ها بود و به همین منظور، 
پیشنهاد ایجاد دبیرخانه های مرکزی و استانی را مطرح 
کردیم. محمود ســیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز 
در این جلســه بیان کرد: حمایت های بی حــد و مرز یا 
کارشناسی نشــده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی، 
معنایــی ندارنــد. نمی تــوان در مســیر تحقــق چنین 
الگویی، به یک واحد تولیدی هم تســهیالت پرداخت 
کرد و هم یارانــه های پیــدا و پنهان داد امــا از ظرفیت 

توسعه آن به مدد این کمک ها، غافل شد.

رئیس کل دادگستری در گفت و گو با خراسان رضوی اعالم کرد:

پیگیری برای برگزاری مزایده اموال پردیسبان 
گزارش خبری

مسعود حمیدی 

 رئیس کل دادگستری اســتان با بیان این که 
حوزه اجرای احکام دادسرای استان، درصدد 
برگزاری مزایــده برای اموال شناسایی شــده 
پرونده پردیسبان است، افزود: در درجه اول، 
پرداخت اصل پول مدنظر اســت اما اگر اموال 
بیشــتری معرفی شــود، مــازاد هــم پرداخت 

خواهد شد.
به گزارش خراســان رضوی، اســفندماه سال 
گذشته بود که دستگاه قضایی در قالب دادگاه 
رســیدگی به مفاســد اقتصادی، حکم قطعی 
متهمان پرونده »پردیسبان« را صادر کرد. بعد 
از گذشــت حدود هفت ماه از صــدور حکم و با 
توجه به مراجعه و تماس های مکرر سهامداران 
ایــن شــرکت، روزنامــه خراســان رضــوی بــه 
دنبــال گزارش هــای پیگیرانــه خود از ســال 
93، در خصوص پرونده این شــرکت، مهرماه 
امســال طی مکاتبــه رســمی با دادگســتری 
اســتان خواســتار دریافــت گزارشــی از روند 
اقدامات دســتگاه قضایی استان در خصوص 
این پرونده شد. این پیگیری به صدور اطالعیه 
دادگســتری اســتان درباره اقدامات صورت 
گرفته برای اجــرای حکم پرونده پردیســبان 

منجر و 23 مهرماه در روزنامه خراسان رضوی 
منتشر شد. پس از انتشار این گزارش، برخی 
سهامداران این شرکت در تماس با خراسان، 
ضمن درخواســت پیگیــری برای تســریع در 
پرداخــت مطالبــات ســهامداران، خواســتار 
مشخص شدن وضعیت بازگرداندن اصل پول و 
همچنین تصمیم دستگاه قضایی درباره ارزش 
این پول پس از پنج ســال شدند. موضوعی که 
پاسخ آن را از رئیس کل دادگستری خراسان 

رضوی پیگیری کردیم.

پیگیری برای شناسایی اموال 	 
قاضــی »غالمعلی صادقــی« در گفــت وگوی 
اختصاصی با خراســان رضوی درباره آخرین 
وضعیت پرونده پردیسبان اظهار کرد: اگرچه 
وضعیت ســهامداران این شرکت در خصوص 
صدور حکم برای متهمان مشخص شده است، 
منتها باید محکومــان، اموال خــود را معرفی 

کنند که این اموال یا عینًا به سهامداران تحویل 
و تسویه حساب شود یا اموال به مزایده گذاشته 
و بعد از مزایده وجه نقد به سهامداران تحویل 
شــود اما هنوز این مراحل انجام  نشــده است. 
صادقی افزود: یک سری اموال معرفی شده اما 
به خاطر این که موانع قانونی در این خصوص 
وجود دارد، اجرای احکام ما در تالش است که 
این موانع برداشــته تا با برگزاری مزایده، پول 

سهامداران پرداخت شود.

در درجه اول، پرداخت اصل پول 	 
سهامداران

رئیس کل دادگســتری اســتان درباره ارزش 
پول ســهامداران نیز اظهار کرد : این موضوع 
بســتگی به این دارد که محکومان بتوانند چه 
میزان امــوال را معرفــی کننــد؛ در درجه اول 
پایه اقدام ما همان پولی اســت که داده شده. 
یعنی به همان میزان که هر فرد در پردیسبان 
آورده داشته است ما اصل پول را به او پرداخت 
خواهیم کــرد. قاضــی صادقی تصریــح کرد: 
مطمئنًا اگر سهامداران و افراد ذی نفع بتوانند 
اموال بیشــتری را معرفی کنند، مــا بنا داریم 
اضافه بــر آن  اصل پــول هم پرداختی داشــته 
باشــیم، بنابراین بســتگی به ایــن دارد که چه 

میزان اموال معرفی شود. 
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بازدید نمایندگان رسانه های افغانستان از موسسه خراسان
میرزاده - تعدادی از نمایندگان رســانه های افغانستان، روز گذشته از موسســه فرهنگی هنری خراسان بازدید 
کردند. به گزارش »خراسان رضوی« در این بازدید که با حضور برخی از اعضای انجمن خبرنگاران قندهار، تلویزیون 
ملی افغانستان، تلویزیون بین المللی شمشاد، هفته نامه اوربند و رادیو SANGA انجام شد، از بخش های مختلف 
موسسه فرهنگی خراسان از جمله شهر چاپ و تحریریه روزنامه خراسان بازدید شد. در بخشی از این بازدید نیز با 
حضور معاون سردبیر روزنامه خراسان، درباره همکاری های مشترک از جمله برگزاری دوره های آموزشی رسانه 

و انتقال تجربیات بحث و تبادل نظر شد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر: 
 رفع مشکالت حاشیه نشینی مشهد بدون توجه به روستاها

 امکان پذیر نیست 
عضو هیئت رئیسه شورای شــهر مشهد گفت: 
رفع مشکل حاشیه نشینی مشهد بدون توجه به 
مشکالت روستاها امکان پذیر نیست. به گزارش 
ایرنا، شهناز رمارم در نشست مشورتی شوراهای 
اســالمی بخش احمد آباد در مشــهد افزود: در 
مشــهد تحــوالت اجتماعی غالــب از روســتا به 
شهر اســت ولی شهرنشــینان فکر می کنند در 
تحوالت تاثیرگذار و تعیین کننده هستند. وی 
افزود: اکنون شــهر مشــهد بیش از سه میلیون 
نفر جمعیت دارد که یک سوم آن حاشیه نشین 
هســتند و بی توجهی مدیران به روســتاها طی 
سالیان گذشته، افزایش حاشیه نشینی مشهد 
را به دنبال داشــته و تا زمانی که این مشــکالت 
حل نشــود و روســتاییان نتوانند در روستاهای 
خود شاغل باشند و زندگی کنند ، حل مقطعی 

مشکالت حاشــیه نشــینی فایده ندارد و فقر و 
تنگدستی و نبود برنامه ریزی صحیح، روستاییان 
را به حاشیه شهرها می کشاند.وی اظهار کرد: 
شوراهای اســالمی روســتایی باید مطالبه گر 
باشــند تا بتواننــد احقاق حــق کنند ، تقســیم 
اعتبارات بر مبنــای 70 درصد جمعیت شــهر 
نشین و 30 درصد جمعیت روستا نشین است 
ولی ما هنوز نفهمیده ایم این 30 درصد اعتبارات 
دست کیست و کجا هزینه می شود. وی گفت: 
بر اســاس قانــون، انتخــاب دهیاران بــر عهده 
شوراهای اسالمی روستایی اســت و دهیاران 
باید به شوراها حساب پس بدهند در حالی که 
دهیاران راه خودشــان را می رونــد، 40 درصد 
دهیاران اســتان کارمند رســمی نهاد دیگری 

هستند که هر از گاهی به روستا سر می زنند.
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عسل های »زنبور ندیده« در بازار 
 رئیس اتحادیه: برخی به جای عسل فروکتوز 

به بازار عرضه می کنند 

رئیس اتحادیه شــرکت تعاونی زنبورداران اســتان 
گفت: یکی از مسائلی که همیشــه در جلسات آن را 
مطرح می کنیم، ورود عســل صنعتی به بازار است 
کــه مــا زنبــورداران آن را به نام عســل زنبــور ندیده 
می شناسیم. این عسل ها در کارگاه های زیر پله ای 
تولید می شود و به جای عسل فروکتوز به بازار عرضه 
می کنند. حبیب پناهنده مقدم در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: شــما یک نفر را در بــازار پیدا نمی کنید 
که با اطمینان عسل ســالم را خریداری کند و تصور 
می کنند تمامی عســل های موجود در بازار شربت 
قند و نبات است. وی در خصوص راه های تشخیص 
عسل تقلبی از عسل طبیعی افزود: راه هایی وجود 
دارد اما آن قدر به عســل های غیر طبیعی اســانس 
و رنگ اضافه می شــود که تشــخیص آن به سادگی 
میسر نیســت و زمانی مصرف کننده می تواند آن را 
تشخیص دهد که در آزمایشــگاه درجه بندی شود و 
مصرف کننده بتواند حق انتخاب داشته باشد. وی 
یکی از مشکالت اصلی زنبورداران را بیمه دانست 
و گفت: حدود 13 سال است که پیگیر این موضوع 
هســتیم تا زنبــورداران تحت پوشــش بیمــه تامین 
اجتماعی قرار بگیرند. با تمام مشکالت دولت زیر بار 

نمی رود تا آنان را تحت پوشش قرار دهد.

2  انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در احکام 
جداگانه ای، سرپرســت معاونت آموزشی دانشگاه 
علوم پزشــکی و رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی 
و درمانی امام رضا)ع( را منصوب کــرد. به گزارش 
وبدا، با اســتعفای دکتر اعتضاد رضوی و قبول این 
اســتعفا توســط دکتر بحرینی سرپرســت دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد، دکتر فریبرز ثمینی به عنوان 
سرپرست معاونت آموزشــی این دانشگاه منصوب 
شــد. سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
همچنین در نامه ای ضمن موافقت با استعفای دکتر 
محمد اعتضاد رضوی، از تالش ها و زحمات ارزنده 
و صادقانــه وی در مدت تصدی مســئولیت معاونت 
آموزشــی دانشــگاه قدردانی کرد. دکتــر بحرینی 
همچنین در حکــم دیگــری ، دکتر علی خورســند 
وکیل زاده عضو هیئت علمی دانشــگاه را به عنوان 
رئیس مجتمع آموزشــی، پژوهشــی و درمانی امام 

رضا)ع( منصوب کرد.
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با اجــرای مصوبه مدیریت مصرف ســوخت، 
اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، 
روز گذشته تعدادی از شــهروندان در تماس 
بــا تحریریــه »خراســان رضــوی«، از گــران 
فروشــی برخی صنوف به خصوص در حوزه 
حمل و نقل عمومی به بهانــه افزایش قیمت 
بنزیــن گالیــه کردنــد و خواســتار پیگیری و 
نظارت برای جلوگیری از گران فروشی های 

احتمالی شدند. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در واکنش 
به گالیه های شهروندان در این زمینه، با تاکید 
بر این که هیچ افزایش قیمتی به بهانه گرانی 
بنزین پذیرفته نیست، گفت : متأسفانه برخی 
افراد ســودجو از وضعیت به وجود آمده ســوء 
اســتفاده کرده و با احتکار یا گران فروشــی به 
دنبال باال بردن قیمت اجناس هستند. مردم 
در صورت مشــاهده هرگونه گران فروشــی یا 
احتکار می توانند از طریق شماره تلفن 13۵ 
شکایات خود را به ما اعالم کنند. »حمیدرضا 
کریم« درگفت و گو با باشگاه خبرنگاران تصریح 
کرد : از دیــروز گزارش هایی مبنــی بر گرانی 
خودســرانه تعدادی از اجناس توســط برخی 
فروشــندگان و توزیــع کنندگان بــه تعزیرات 
حکومتی رســیده که ایــن امر مصــداق گران 
فروشــی اســت. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
گفت:  هیچ گونــه افزایش قیمتــی تاکنون از 
ســوی اصناف و دولت در اقالم مصرفی اعالم 
نشــده اســت، در صورتی که فردی به صورت 
خودســرانه اقدام به گران فروشــی کنــد با او 
برخورد می شود و هیچ افزایش قیمتی به بهانه 
گرانی بنزین پذیرفته نیست. وی ادامه داد: با 
باال رفتن نرخ بنزین، بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به بخش حمل و نقل جــاده ای خواهد 
بود که هنوز در این قسمت نیز افزایش قیمتی 
نداشته ایم بنابراین همچنان نرخ حمل و نقل 

نیز تغییری نداشته اســت. کریم تصریح کرد: 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، گشت های 
مشــترکی با اتاق اصناف و ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت راه انــدازی کرده اســت و در 
صورت مشــاهده گران فروشــی با آن برخورد 

می  کند.

افزایش قیمت سرویس مدارس 	 
غیرمجاز است

مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
نیــز افزایــش قیمــت ســرویس مــدارس را 
غیرمجاز بیــان و تاکید کرد: بــه هیچ عنوان 
افزایش قیمت در سرویس های مدارس مورد 
تایید نیست. قاســمعلی خدابنده افزود: در 
پی افزایش قیمت بنزین هیــچ گونه افزایش 
قیمتی در ســرویس هــای مــدارس نداریم. 
البته دغدغه رانندگان سرویس های مدارس 
به جاســت و ما هم نمی خواهیم حقی ضایع 
شود به همین دلیل برای ســرویس مدارس 
ســهمیه ای خــاص در نظر گرفته می شــود. 
مدیر کل آمــوزش وپــرورش اســتان تصریح 

کرد: برای تمامی ســرویس های مدارس که 
نام و مشخصات خود را در سامانه سپند وارد 
کرده اند، سهمیه ای در نظر گرفته و حداکثر 
تا ابتدای آذر، سهمیه سرویس های مدارس 

تعیین تکلیف می شود.

آمادگی حمل و نقل عمومی مشهد برای 	 
پاسخ گویی به تقاضای شهروندان

همچنین به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شــورای شــهر مشــهد 
نیز در خصوص آمادگی نــاوگان حمل و نقل 
عمومی مشــهد گفــت: ناوگان اتوبوســرانی 
و قطارشــهری با حداکثــر ظرفیت بــه مردم 
خدمــت می کنــد. مجتبــی بهارونــد افزود: 
افزایش نرخ بنزین تاثیــری بر افزایش هزینه 
ها در نــاوگان قطــار شــهری و اتوبوســرانی 
ندارد، اغلب تاکســی های فعال در شــهر نیز 
دوگانه ســوز هســتند همچنیــن بــا توجه به 
سهمیه  بنزینی که به آن ها تعلق گرفته است، 
مشــکل خاصی نخواهیم داشــت. وی تاکید 
کرد: افزایــش کرایه ای در این بخش و ســایر 

بخش های حمــل و نقــل عمومــی نخواهیم  
داشــت و با حداکثر توان نظارتــی با هر گونه 
افزایش نــرخ برخــورد خواهد شــد. بهاروند 
تاکید کرد: یکی از عوامل کاهش انگیزه مردم 
در استفاده از حمل ونقل عمومی نرخ سوخت 
اســت و اقتصادی کردن قیمت ســوخت که 
توســط دولــت صــورت گرفــت تصمیمی به 
جا بــود و از این تصمیم حمایــت می کنیم، با 
اقتصادی کردن نرخ ســوخت، شــهروندان 
به اســتفاده از حمــل و نقل عمومــی ترغیب 
می شوند و ترافیک کنترل می شود و آلودگی 

هوا نیز کاهش می یابد. 
بهره بــرداری  شــرکت  ســخنگوی  زارع 
قطارشهری مشهد نیز گفت: سرفاصله زمانی 
رســیدن قطار به ایســتگاه حدود 1۰ دقیقه 
اســت امــا در زمان پیــک و ازدحــام جمعیت 
این ســرفاصله به۵ دقیقه کاهــش می یابد. 
همچنین ســخنگوی ســازمان اتوبوســرانی 
مشــهد نیز اظهار کرد: ناوگان اتوبوســرانی 
مشــهد آمادگی الزم را برای خدمت رسانی 
حداکثــری بــه شــهروندان دارد. اتحــادی 
افزود: هم اکنون سهم حمل و نقل عمومی در 
رفت و آمدهای درون شهری در مشهد حدود 
4۵ درصد اســت که 17 درصد از این میزان 

مربوط به اتوبوسرانی است.
ســخنگوی معاونــت عمــران، حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری مشــهد نیز در این زمینه 
بــه باشــگاه خبرنــگاران گفــت: بــا توجــه به 
افزایش نرخ بنزین به هیــچ عنوان نرخ کرایه 
تاکسی، اتوبوس و قطار شهری افزایش نمی 
یابد. بخت آزما افــزود: اگر مردم با رانندگان 
متخلفــی روبــه رو شــدند کــه کرایه هــای 
خــود را افزایــش داده انــد می تواننــد پالک 
خودروی فرد متخلــف را به 137 یا شــماره 

تماس33۸4۸1۵۰ اطالع دهند.

پیگیری گالیه های مردم  از برخی گران فروشی ها به بهانه افزایش قیمت بنزین 

گرانی حمل و نقل و وعده برخورد مسئوالن
»روز شنبه برای رســیدن به محل کار، اقدام به 
گرفتن تاکســی از طریق ســرویس های اسنپ 
و تپ ســی کردم اما در کمال تعجب و با این که 
اعالم شــده بود هیــچ افزایش قیمتــی در این 
دو تاکســی اینترنتی رخ نخواهد داد، متوجه 
شــدم هم اســنپ و هم تپ ســی حداقل 3 تا 4 
هزار تومان به کرایه های خود افزوده اند. قرار 
بود افزایش قیمت بنزین تاثیری بر حمل و نقل 
عمومی نداشته باشد اما گویا نظارت ها جدی 
نیســت که در همان روز اول، این شــرکت های 
شناخته شده تاکسی اینترنتی اقدام به گران 
فروشــی کرده اند. لطفــا نظارت ها را بیشــتر 

کنید.«
»برخی تاکســی های خطی در مشــهد، از روز 
شنبه اقدام به افزایش خودسرانه کرایه ها کرده 
اند و وقتی هم اعتراض می کنیم، گرانی بنزین 
را بهانه می کنند. افزایش کرایه تاکسی ها مگر 
نباید با مجــوز شــهرداری انجام شــود؟ با این 

اقدامات خودسرانه برخورد کنید.«
»بــه دلیــل شــرایط کاری هفتــه ای ســه روز از 
مشــهد به بجنــورد و برعکس رفــت و آمد می 
کنم. شنبه 25 آبان طبق معمول تمام شنبه ها 
به ایستگاه ســواری های برون شهری بجنورد 
رفتم، قبــل از ایــن کــه بخواهم ســوار خودرو 
شــوم راننده بــا لحــن طلبکارانــه ای گفت که 
کرایه نفری 40 هزار تومان است! تا پنج شنبه 
گذشته کرایه این مســیر 29 هزار تومان بود، 
چطور ایــن قدر افزایش یافته اســت؟ اعتراض 
کــردم و راننده پاســخ داد چــون بنزین گران 
شده باید نرخ را افزایش دهم. اعتراضم فایده 
ای نداشــت و چون چاره ای نداشــتم و باید به 
مقصد می رسیدم مجبور شدم 40 هزارتومان 

به راننده پرداخت کنم.«

پس از بررســی های جامع و کامل، طرح تفصیلی بازسازی 
و نوسازی بافت فرســوده اطراف حرم مطهر رضوی در سال 
13۸7 به تصویب نهادهای مربوط رسید. شرکت عمران و 
مسکن سازان ثامن در کنار شهرداری ثامن مجری این طرح 
اســت. بر اســاس این طرح قرار اســت در کنار چهار خیابان 
اصلــی منتهی بــه حرم مطهــر رضوی یعنــی خیابــان نواب 
صفوی، خیابان طبرسی، خیابان امام رضا و خیابان آیت ا... 
شــیرازی، چهار خیابان دیگر بــه نام های خیابان شــهدای 
حج، امیرالمومنین)ع(، رضوان و آیت ا... طبســی ســاخته 
شــود. این چهار خیابان به ره باغ هایی به نام ره باغ پردیس، 
ره باغ ســالم، ره باغ نعیم و ره باغ رضوان منتهی می شــود. 
همچنین قرار است در کنار این ره باغ ها، چهار ره باغ دیگر 
به نام های ره باغ جنان، ره باغ بهشــت، ره بــاغ فردوس و ره 

باغ طوبی ســاخته شــود. اجــرای این طرح 
تفصیلی از همان ســال های اول در دســتور 
کار مدیران و نهادهای مدیریت شهری قرار 
گرفــت. برخــی از ایــن پروژه ها بــا موفقیت 
بــه بهره بــرداری 1۰۰ در صــدی رســید  و 
برخــی بــا پیشــرفت ۹۰درصــدی در آینده 
ای نه چنــدان دور به بهره برداری می رســد. 
اما در ایــن میان پــروژه ره باغ نعیــم، یکی از 
پروژه هایی اســت که به دلیــل تصمیم های 
اتخاذ شده قبلی و بی مســئولیتی  پیمانکار 
نه تنها به بهره برداری نرسیده بلکه با گذشت 
14 سال از شروع آن شش سال است به حال 
خود رهاشده است. پیمانکار طرف قرارداد 
شهرداری وقت، شرکت بتن و ماشین قدس 
رضوی، کلنگ پروژه ره باغ نعیم را در ســال 
۸4 به زمین زد. طبق طرح تفصیلی نوسازی 
و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، 
این ره بــاغ قرار بــود بــدون پارکینــگ یا هر 
کاربری دیگــری افتتاح شــود اما پیشــنهاد 
دوطبقــه ای شــدن و ســاخت پارکینــگ بــه 
تیم مدیریــت شــهری آن زمان داده شــده و 
آن هــا با بررســی هایی که انجــام می دهند، 
دستور تغییر در ساخت وســاز پروژه را صادر 
می کنند. اما طولی نمی کشــد که پیشنهاد 
چهار طبقه ای شــدن این ره باغ به مسئوالن 
مربوط ارائه می شود و تیم مدیریت شهری، 
دستور تغییر در روند ساخت وساز پروژه ره باغ 
را صادر می کند. پس از گذشت هفت سال، 
پیمانکار ایــن پروژه تغییر می کند و شــرکت 

وراســاز مســئولیت ســاخت این پروژه را بر عهده می گیرد، 
طولی نمی کشــد که این پروژه فقط با پیشــرفت حدود 1۰ 
درصد بدون هیچ گونه ثمری رها می شــود. از سال13۸4 
تا امروز، این ره باغ که قرار بود به محلی برای آرامش زائران 
علی ابــن موســی الرضــا )ع( تبدیل شــود به یــک خرابه در 
نزدیک ترین نقطه به حرم مطهر رضوی تبدیل شده است. با 
کش  و قوس های فراوان تیم مدیریت شهری فعلی توانست 
اواخر سال ۹7 این پروژه را از دست پیمانکار قبلی، شرکت 
وراساز، خارج کند. ره باغ نعیم در طول این 14 سال نه تنها 
به ترافیک، سالمت، آسایش و آرامش مجاوران و زائران امام 
رضا)ع( کمکی نکرده بلکه تبدیل بــه یک معضل اجتماعی 
و امنیتی شده است. در طول شش ســال گذشته نهادهای 
امنیتــی و مــردم درخواســت های متعــددی از شــهرداری 

منطقه ثامن برای حل این مشکل داشته اند. این مشکل ما را 
مجاب کرد به سراغ شهردار منطقه ثامن برویم و جویای روند 

پیشرفت پروژه ره باغ نعیم شویم.

تصمیم گیری خارج از اصول	 
نعمتی، شــهردار منطقه ثامن در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
خراســان در خصوص مشــکالت به وجود آمده بــه دلیل به 
تعویق افتــادن بهره بــرداری از این پــروژه گفت: ســال ۸4 
پیشنهاد ســاخت پارکینگ طبقاتی در ره باغ نعیم ارائه شد 
که به تایید تیم مدیریت شهری آن زمان رسید. از سوی دیگر 
در طرح تفصیلی نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 
رضــوی، 1۵ پارکینگ طبقاتــی با ظرفیــت ۹2۰۰ خودرو 
پیش بینی شــده اســت. می دانیم بافت اطــراف حرم مطهر 
رضوی به دلیل ریزدانه بودن، فرسوده بودن و نفوذناپذیری 
به یک بافت فرسوده تبدیل شده بود. اوایل دهه ۸۰ طرحی 
به تصویب شــورای عالی شهرســازی و معماری می رسد که 
عالوه بر رفع این مشــکل، باعث افزایش فضای سبز اطراف 
حــرم از 2/۵ هکتار بــه 67 هکتار، ایجــاد 1۵۰ هزار تخت 
اقامتــی و افزایش محیط حــرم مطهر رضوی بــه ۵۰ هکتار 
می شــود. ما پروژه را پس از توقف طوالنی از دست پیمانکار 
قبلی خارج و سلســله جلسات مهندســی ارزش را با حضور 
کارشناســان و نماینــدگان نهادها و دســتگاه های مربوط و 
ذی نفع ازجمله آســتان قــدس رضوی، قــرارگاه اجتماعی 
شــهید برونســی، اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان 
رضوی و دســت اندرکاران قبلی اجرای طرح اعم از مشــاور 
و مدیر طــرح برگزار کردیم. در این سلســله جلســات به این 
جمع بندی رسیدیم که ساخت پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم 
رقمی بیش از 4۰۰ میلیارد تومان به نرخ روز هزینه دارد. با 
بررسی فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت، نقاط  ضعف ، هزینه 
ریالی و هزینه زمانی، گزینه ها و راه های پیش رو را بررســی 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ساخت پارکینگ طبقاتی 
یا هرگونه طبقه اضافی در این ره باغ با شرایط فعلی، منافع 

شهر، زائران و مجاوران را تامین نمی کند.

انطباق نداشتن طرح با ضوابط فنی و اصولی	 
شــهردار منطقه ثامن با تشــریح حوزه فنی و موانع ســاخت 
پارکینــگ پــروژه، ادامه مــی دهــد: رعایت نشــدن ضوابط 
فنی، ایمنی و اســتانداردهای مربوطه، خطــر باالی ایمنی 
بــرای اســتفاده کنندگان در زمــان بالیــای طبیعــی نظیــر 
زلزلــه و حــوادث غیرطبیعــی ماننــد آتش ســوزی، امــکان 
برنامه ریزی عملیــات خرابکارانــه در مجــاورت حرم مطهر 
رضــوی، افزایــش ازدحــام و ترافیــک در معابــر اصلــی و 

شــعاعی مرتبط با پارکینگ، تشــدید آلودگی هوا با توجه به 
افزایــش تقاضا و جذب ســفر خودروهای شــخصی، ماندن 
طوالنی مــدت آلودگــی حاصــل از خروجی جــت فن ها در 
محدوده به علت ســرعت پایین بــاد در منطقــه و توپوگرافی 
و ارتفــاع زیاد ســاختمان های اطراف، مطابقت نداشــتن با 
طرح ها و برنامه های راهبردی مصوب و در دســت تصویب، 
افزایش آلودگی منابــع آب وخاک در منطقه بــا توجه به باال 
بودن تراز آب زیرزمینــی، انعطاف  ناپذیری طــرح و انطباق 
نداشتن آن با نیازهای آینده شهری، خدشه به کیفیت فضای 
سبز پیش بینی شده در ره باغ و نبود امکان کاشت درخت با 
توجه به سازه طبقات زیرین، تداخل مسیر سواره و پیاده در 
مبادی ورودی به پارکینــگ در همه ســناریوهای طراحی، 
به خطر افتادن ســالمتی عابران پیاده تراز سطحی به علت 
ماندن آلودگــی خروجی از جت فن هــا، کاهش عرض معبر 
پیاده در تراز ســطحی با توجــه به تعبیه بازشــوها و خروجی 

تأسیســات و افزایش تصاعدی هزینه ســاخت سازه و نصب 
تأسیســات با توجه به زیرســطحی بودن آن از جمله دالیلی 
است که از ســاخت پارکینگ طبقاتی یا هر کاربری دیگری 

در ره باغ نعیم جلوگیری شده است.

معماری ره باغ نعیم	 
 شــهردار منطقه ثامن تصریح کرد: هم اکنون مسابقه ای با 
موضوع معماری ره بــاغ نعیم برگزار کرده ایــم که 2۰ گروه 
از نقاط مختلف کشور در آن شرکت کرده اند. در کنار آن، با 
تصمیم هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن ثامن شروع به 
کم کردن ارتفاع گودال به وجود آمده کرده ایم. اگر مراجع 
مربوط دستورهای الزم را صادر کنند تا آخر سال اتفاق های 
خوبی برای ره باغ نعیم خواهد افتاد. به همین دلیل در ماه 
های آینده شاهد خبرهای خوبی از این حوزه و برنامه ریزی 

بهینه برای این پروژه خواهیم بود.

گفت و گوی »خراسان رضوی« با شهردار منطقه ثامن در خصوص ره باغ نعیم و مشکالت به وجود آمده این پروژه

سرگذشت ره باغی پر از خاک!



اخبار

فرهنگی

با حضور تولیت آستان قدس صورت گرفت

اهدای احکام 183 خادم حرم رضوی
مراســم اهدای احکام بــه خادمان جدید بــارگاه منور 
رضوی در تــاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد 
و 183 نفر به توفیق خادمی بــارگاه منور رضوی نایل 
شــدند.به گزارش آســتان نیوز، تولیت آســتان قدس 
در این مراســم گفت: در حرم مطهر رضوی، مقام ها و 
منصب های دنیوی جایگاهی ندارد، هرکسی به این 
جا وارد می شود، عنوانش »زائر« است و باید به بهترین 
نحو تکریم شود. حجت االسالم والمسلمین »مروی«، 
توفیق خادمــی و خدمت در آســتان قــدس رضوی را 
مسئولیتی ســنگین و بزرگ برشــمرد و افزود: لباس 
مقدس خدمت به زائران حضرت رضــا)ع(، امانتی بر 
دوش ماست که باید در روز قیامت، درباره آن پاسخ گو 
باشیم. وی خاطرنشــان کرد: خانواده بزرگ خدمت 
در حرم مطهر رضــوی، ظرفیت عظیمــی از نخبگان، 
دانشمندان و صاحب نظران در رشته های مختلف را 
شامل می شــود، بنابراین از تمام خادمان بارگاه منور 
رضوی می خواهم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود ما 
 را برای رفع مشکالت و تکریم بهتر زائران کمک کنند.
شایان ذکر اســت بر اســاس اعالم مصطفی خاکسار 
قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس در این مراسم 
183 نفر به توفیــق خادمی بارگاه منــور رضوی نایل 
شــدند که از این تعداد، 115 نفر خادم افتخاری، 61 

نفر خادم تشرفی و 7 نفر خادم رسمی هستند.

 فروش 8 میلیاردی نمایشگاه 
کتاب مشهد

معاون فرهنگی ارشاد اســتان گفت: بیست ویکمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد، هشت میلیارد 
و 120 میلیون تومان فروش کتاب و 180 هزار بازدید 
کننده را در کارنامه خود ثبت کرد. به گزارش ایســنا، 
»افشین تحفه گر« اظهار کرد: میزان فروش نمایشگاه 
امسال نشــان می دهد که در مدت برپایی نمایشگاه، 
به طور متوسط، مشهدی ها روزانه بیش از یک میلیارد 
تومان کتاب خریدند و در مدت برگزاری نمایشگاه، 23 
هزار بن کتاب برای 23 هــزار نفر به مبلغ یک میلیارد 
و 100 میلیون تومان از ســوی بانــک عامل به صورت 
فروش حضوری عرضه شد و عموم مردم از آن استفاده 
کردند. وی ادامه داد: سال گذشته در بیستمین دوره 
نمایشگاه کتاب مشهد، شش میلیارد و 300 میلیون 
تومان فروش ثبت شــد که امســال، رشــد مطلوبی در 

میزان فروش نمایشگاه داشتیم.
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گزارش

مریم ترسول

 »جرقه عالقه مندی به تبلیغ دینی برای کودکان 
و نوجوانان، در سال هشتم تحصیل حوزه علمیه 
زده شد، درست همان وقتی که برای اولین بار 
با حجت االسالم »محمدحسن راستگو« که در 
دهه 60 در کنار حجت االســالم والمســلمین 
محســن قرائتــی بــه اجــرای برنامه کــودک در 
تلویزیــون مــی پرداخت، آشــنا شــدم و تصمیم 
گرفتم که در دوره های آموزشی ایشان شرکت 
کنم...«. این ها اولین جمالت حجت االســالم 
والمســلمین »عباس علی نژاد«، رئیس مجمع 
عالی کانــون هــای فرهنگــی تبلیغی کشــور و 
کانون فرهنگــی تبلیغی جوانه مشــهد اســت. 
مخاطب گروهی تبلیغی او، کودکان و نوجوانان 
هستند. او و دوستانش امروز، بعد از حدود 17 
ســال تالش، دامنــه کار خــود را تا جــای جای 
ایــران و کشــورهای فارســی زبــان، گســترش 
داده انــد و مفاهیــم دینــی را در قالــب اجــرای 
نمایش، عروســک گردانی و ساخت کاردستی 

به کودکان منتقل می کنند.

شروع کار از سال 81  به همت 2 روحانی	 
به گــزارش خراســان رضــوی، حجت االســالم 
والمســلمین علی نــژاد و یکی از دوســتانش در 
ســال 81 برای اولین بار فعالیــت اجرایی خود 
را آغاز کردند و به مرور توانســتند به برنامه های 
خود رونق بیشتری دهند. آن ها در تمامی نقاط 
استان خراسان رضوی، حدود ۹0 درصد استان 
های کشــور و در امــارات، افغانســتان، آلمان، 
عراق و برخی دیگر از کشورهای دارای مخاطب 
فارسی زبان، برنامه هایی برای کودکان و دوره 

های تربیت مربی ارائه کرده اند. 

جالب بود که برای کودکان آخوند داشته 	 
باشیم

حجت االسالم علی نژاد می گوید: به یاد دارم که 
حتی برای خود ما به عنوان طلبه، جالب بود که 
برای کودک و نوجوان هم آخوند داشته باشیم. 
در آن ســال ها، این کار خیلی نو بود و کســی با 
آن آشنایی نداشــت. به همین دلیل، ورود ما به 
مدارس هم خیلی دشــوار بود، این شد که چند 
سالی خودمان به تنهایی کار کردیم. بعد کم کم 
به سراغ مدارس رفتیم و مدارس هم مربیان خود 

را در برخــی کارها به ما ارجاع دادند، جلســات 
مشــترکی هم با کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در ســطح ملی و اســتانی داشتیم و 
برنامه هایی برای آن ها برگزار کردیم. وی ادامه 
می دهــد: همچنیــن با توجــه به فعالیــت های 
»جامعة المصطفی العالمیه« مشهد برای طلبه 
های غیرایرانــی و واحد بین الملــل حرم مطهر 
رضوی، تالش کردیــم با آموزش ایــن طلبه ها، 
مربیانی برای مخاطبان غیرفارسی زبان تربیت 
کنیم، ضمــن آن که بــرای زائــران خارجی نیز 

برنامه هایی داشته و داریم.

آماده همکاری با صداوسیما	 
رئیــس مجمــع عالــی کانــون هــای فرهنگــی 
تبلیغی کشــور، برنامه تلویزیونی »قاصدک« را 
که از سیمای خراسان رضوی پخش می شده، از 
موفق ترین برنامه های این گروه تبلیغی می داند 
و می گوید: این برنامه حدود ســه سال پیش به 
مدت یک سال از سیمای خراسان رضوی پخش 
شد و اقبال خوبی هم داشت، بسیاری از والدین 
به ما انتقاد می کردند که چرا چنین برنامه هایی 
را گســترش نمی دهیم. حرف ما این اســت که 
اگر در فضای رسانه ملی، واقعا آدم دغدغه مند 
وجود داشــته باشــد، خودش به دنبال محتوا و 
مجری مناســب مــی رود. حاال هم اگر شــرایط 
فراهم باشد، مشتاق هستیم تا باز هم در سیمای 

خراسان رضوی برای کودکان کار کنیم.

همه دغدغه ما قالب های جذاب و اثرگذار 	 
برای انتقال مفاهیم است

حجت االسالم علی نژاد می گوید: همه دغدغه 

ما این اســت که مفاهیــم دینی و مذهبــی را در 
قالب های جذاب، شیوا و اثرگذار به مخاطبان 
خودمان انتقــال بدهیم. برای همین از شــیوه 
هــای هنــری متنوعــی ماننــد  طنــز و نمایــش 
اســتفاده می کنیــم. با ایــن روش حتــی برای 
انتقال مفاهیم مهمی مثل وقایع محرم و هفته 
دفــاع مقدس، مــی توانیم بــا مخاطــب ارتباط 
برقــرار کنیــم.  وی با اشــاره بــه برخــی برنامه 
هایی که در ســال های فعالیت خود اجرا کرده 
اند، مــی گوید: پــرده خوانی »مرثیــه آفتاب« از 
جمله کارهای ماســت که به ســیر حرکت امام 
حســین)ع( از مدینــه به مکــه می پــردازد و در 

بیش از 800 مراسم اجرا شده است. همچنین 
طرح »دین، نشــاط، زندگی« که در ســال ۹0، 
به عنــوان یک  طــرح ملــی شــناخته و در نقاط 
مختلف کشــور اجرا شــد، از طرح هــای موفق 
ما بــود. رئیس کانــون فرهنگی تبلیغــی جوانه 
مشــهد، از اجرای برنامه های متنــوع در پارک 
های مشــهد هم می گوید و ادامــه می دهد: در 
حدود ســال ۹0 کــه هنــوز حتی حضــور طلبه 
هــا در پارک هــا، آن قــدر مرســوم نبــود، گروه 
مــا آغازگــر اســتیج هــای شــهرداری در پارک 
 ها بــا عنوان طــرح »کوچــه بــه کوچه« شــد اما 
کم کم فضای کار عوض شد و محتوا تغییر کرد. 

در حوزه تئاتــر هم که از مطالبات روز اســت، ما 
کاری شــبیه بــه اســتندآپ کمدی بــرای گروه 

کودک و نوجوان داریم.

اجرای برنامه در حاشیه شهر مشهد و 	 
مسیر پیاده روی اربعین

وی نحــوه فعالیــت تبلیغــی خــود و گروهش را 
مردمی می داند و می گوید: طلبه ها و روحانیون 
ما از روز اول، هیچ توقع مالی و مادی نداشته اند 
و همین موضوع باعث شد که جایگاه گروه، بین 
مجموعه ها ارتقا یابد و مردم هم برای حمایت از 
ما، وارد میدان شوند. مثال در ایام غدیر، خیران 
از ما خواستند تا با حمایت آن ها در 50 مسجد 
حاشیه شهر مشــهد، برای کودکان ونوجوانان 
جشــن برگزار کنیم و در پیــاده روی اربعین نیز 
با حضور 400 مبلغ جهــادی در کربالی معلی 

برای کودکان اجرای برنامه داشتیم.

اگر حمایت کنند کارها موفق تر خواهد بود	 
 در پایــان صحبــت هایمان هــم درباره شــرایط 
حمایتی حوزه علمیه از ایده های جدید تبلیغی 
می پرســم کــه حجــت االســالم علــی نــژاد در 
پاســخ می گوید: طبیعتا اگر حــوزه از نیروهای 
خودش حمایت بیشــتری بکنــد، کارها خیلی 
موفق تر خواهد بود. سال های قبل، این حمایت 
را نداشتیم اما چند سالی هست که اوضاع بهتر 
شده البته هنوز هم خیلی کارها باقی است. به 
خصوص در حوزه تبلیغ باید به جایگاهی برسیم 
که حوزه علمیه، یک واحد مجزا ایجاد و مخاطب 
را به فرق و مذاهب، گروه های سنی و ... تقسیم 

کند تا کار تخصصی تری انجام شود.

نگاهی به فعالیت های روحانیون جوان خراسانی که دنباله رو پیش کسوتان فعالیت های تبلیغی برای کودکان اند 

نسل امروز »راستگو« ها

عمو راستگوی دهه شصتی ها
حجت االسالم والمسلمین »محمدحسن راستگو« روحانی پیش کسوت متولد مشهد که بچه های 
دهه شصتی او را به نام »عمو راستگو« می شناسند، سال های سال به فعالیت های تبلیغی برای 
نسل کودک و نوجوان مشغول بوده است. این روحانی را می توان یکی از الگوهای موفق در عرصه 
تبلیغ فرهنگی و دینی دانست. برنامه های ویژه تعلیم و تربیت کودکان ونوجوانان همچون بازی 

با کلمات  و راز دایره ها از جمله کارهای تبلیغی او طی این سال ها بوده است.
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 از میان خبرها

 والیبال -  فوتبال

 تعویق دیدار والیبال
 گنبد و پیام خراسان

رقابت های هفته ششم لیگ برتر والیبال کشور امروز 
در حالی پیگیری می شود که مسابقه نماینده والیبال 
استان لغو و به زمان دیگری موکول شد.تیم والیبال پیام 
خراسان قرار بود امروز در گنبد به مصاف تیم شهرداری 
این شــهر برود که بــا اعالم سرپرســت ســازمان لیگ 
والیبال ، دیدار شهرداری گنبد و پیام خراسان به تعویق 
افتاد.  بر این اســاس دیدار تیم های شهرداری گنبد و 
پیام خراســان از هفته ششــم لیگ برتر، با درخواست 
استانداری و شورای تامین اســتان گلستان، به دلیل 
تداخل با جشــنواره بین المللــی اقوام، امــروز برگزار 
نخواهد شد و به تاریخ دیگری موکول شد. تاریخ بعدی 

دیدار این دو تیم، متعاقبا اعالم می شود.

 رفتارهای عجیب مهاجم شهرخودرو
 همچنان ادامه دارد

 عصبانیت روح ا... باقری
 از نیمکت نشینی

مهاجم اهل فومن تیم فوتبال شهر خودرو پس از اتمام 
دیدار جمعه گذشــته تیمش برابر گل گهر سیرجان با 
عصبانیت به سمت رختکن رفت. در این دیدار یحیی 
گل محمدی ترجیــح داد دو مهاجــم باتجربه خودش 
یعنــی روح ا... باقری و یونس شــاکری را روی نیمکت 
بنشاند تا از حسین مهربان در خط حمله استفاده کند. 
این تصمیم گویا به مذاق روح ا... باقری خوش نیامد و 
او به  محض به صدا درآمدن ســوت پایان بازی نیمکت 
را به ســمت رختکن با عصبانیت ترک کرد تا به  نوعی 
اعتراضش را به کادر فنی و مشخصا گل محمدی نشان 
دهد. این در حالی است که او در  بازی قبلی شهر خودرو 
مقابل پارس جنوبی جم، در دقیقه 60 جای خود را به 
یونس شــاکری داده بود اما در این بــازی به کار گرفته 
نشد. او هفته گذشته نیز در هنگام خروج از زمین حاضر 
نشد با بازیکن جانشینش دست بدهد و به نظر می رسد، 
حضور نداشتن او در ترکیب تیم مقابل گل گهر سیرجان 

هم به همین دلیل باشد.

 گزارش خبری

دوچرخه سواری

دوچرخه سواران نیشابوری با وجود حداقل 
امکانات در بخش جاده عنوان دار هستند 

 دوچرخه سواران قهرمان
اما محروم از پیست 

شــجاعی مهر- هفته گذشــته مســابقات قهرمانی 
لیگ دوچرخه ســواری جوانان کشــور بــا حضور 60 
ورزشــکار در نیشــابور برگزار شــد. در این مســابقات 
دوچرخه سواران در دو بخش استقامت و تایم تریل جاده 
به رقابت پرداختند که در پایان تیم نیشابور عنوان های 
برتر را کسب کرد. این در حالی است که این شهرستان 
با وجود دوچرخه ســواران خیلــی خــوب و قهرمان از 
حداقل امکانات محروم اســت و پیســتی در خور شان 
دوچرخه سواران ندارد.رئیس سازمان لیگ فدراسیون 
دوچرخه سواری که به نیشابور سفر کرده بود، به جایگاه 
این شهرستان در بخش سرعت دوچرخه سواری اشاره 
می کند و می گوید: دوچرخه سواران نیشابوری جزو 
برتریــن دوچرخه ســواران کشــور و جزو ملی پوشــان 
هستند. وفایی می افزاید: به طور کلی خراسان رضوی 
یکی از قطب های اصلی دوچرخه سواری کشور است. 
آینده خراسان رضوی  و شهرستان نیشابور بسیار روشن 
است.  رئیس هیئت دوچرخه سواری نیشابور نیز درباره 
شرایط این رشته می گوید: با توجه به این که در نیشابور 
اصال پیستی وجود ندارد، دوچرخه سواران در پیست 
مشهد تمرین می کنند که مشکالت خاص خودش را 
دارد. هماهنگی برای حضور سخت است و هزینه های 
رفت و آمد و خطرات و شرایط ســختی که وجود دارد، 
امکان تمرین هــر روزه را برای قهرمانان ما در پیســت 
مشهد فراهم نمی کند.حمید رضا طالب خاطر نشان 
می کند: به همه قول می دهم ، اگر در نیشابور پیست 
داشته باشــیم قطب دوچرخه سواری کشــور به جای 
تبریز، نیشابور خواهد بود. این موضوع را ثابت کرده ایم. 
امسال بدون داشتن پیست ، مقام اول و در جاده مقام 
دوم کشور را به دست آورده ایم. طالب درباره مشکالت 
مالی دوچرخه سواران  نیشــابوری می گوید: در سال 
97 و 98 حتی یــک ریــال از طــرف اداره کل، هیئت 
استان و فدراسیون دوچرخه سواری و دیگر مسئوالن 
شهرستان و استان دریافت نکرده ایم و تمام هزینه ها را 

به ناچار شخصا پرداخت کرده ام.

مالک باشگاه شهرخودرو به اظهارات یحیی گل محمدی مبنی 
بر این که مواظب افراد ناپاک در اطراف خودش باشد، واکنش 
ــاره صحبت های جنجالی  نشان داد. فرهاد حمیداوی  درب
گل محمدی در پایان بازی با گل گهر گفت: هنوز فرصتی برای 
صحبت کردن با گل محمدی پیدا نکردم. از روزی که به مشهد 
آمدم و مالکیت باشگاه را به عهده گرفتم، کسی را به باشگاه 
نیاوردم و از مدیر عامل تا کادر باشگاه همان افراد سابق بودند.او 
ادامه داد: شاید یحیی  چیزی شنیده و من اطالعی از آن ندارم. 
این موضوع نجابت و اخالق گل محمدی را نشان می دهد و حتما 
با کسی که حرفی به گل محمدی زده است، برخورد می کنم. 
مطمئن هستم که قبل از من، مدیرعامل این برخورد را انجام 

می دهد.وی درباره این که گل محمدی گفته بود پاداش آسیایی 
شهرخودرو پرداخت نشده و قول هایی که برای زمین تمرین 
به او داده شد عملیاتی نشده است، گفت: واقعیت این است که 
نمی دانم آقای گل محمدی چه گفته است ولی ما به قول  هایی که 
از سال گذشته دادیم عمل کردیم. این را هم بگویم که مسئوالن 
شهری تاکنون به قول هایی که دادند جامه عمل نپوشاندند و 
آقای گل محمدی از این مسائل دلگیر است. در دو هفته آینده 
با مسئوالن صحبت خواهیم کرد تا پرداخت های خوبی انجام 
شود. اما نگاه کادر فنی ما و بازیکنان مان به مسائل مالی نیست. 
نگاه آن ها به زمین فوتبال است؛ چرا که تیم یحیی روی زمین 
بازی می کند و همیشه درخواست زمین تمرین دارد. او دنبال 

پاداش نیست و در خصوص مسائل سخت افزاری گله دارد. 
استان خراسان رضوی ظرفیت خیلی خوبی دارد و امیدوارم که 
مشکالت برطرف شود.وی همچنین درباره صدرنشینی تیم 
شهرخودرو در پایان هفته دهم لیگ برتر اظهار کرد: خدا را شکر 
می کنیم که برنده شدیم و به صدر جدول رسیدیم، این موضوع 
ــواداران، درایت کادر فنی و تالش  در سایه سه محور اتحاد ه
بازیکنان محقق شد. فکر می کنم که ما به حق خودمان رسیدیم.
وی درباره  این که آیا روند صدرنشینی شهرخودرو در لیگ برتر 
ادامه  خواهد داشت، تصریح کرد: قطعًا این طور خواهد بود و این 
روند تداوم دارد. ما در تالش هستیم تا بتوانیم به روند خوبی که 

داریم، ادامه دهیم.

 واکنش حمیداوی
  به سخنان چالشی

 گل  محمدی

سوژه 

خبر  

فوتبال

مرادمند: 

5-4 بازیکن شهرخودرو شایسته 
حضور در تیم ملی هستند

مدافع تیم فوتبال شهرخودرو درباره این که به تیم ملی 
دعوت نشده است، گفت: کادر فنی تیم ملی خوب است 
و مربیان این تیم قطعًا بازی هــای لیگ را می بینند. به 
نظر من 5-4 بازیکن ما شایسته هستند که به تیم ملی 
دعوت شوند، اما امیدوارم که بازی به بازی بهتر شویم و 
در صدر جدول بمانیم. آرزوی هر بازیکنی است که به تیم 
ملی کشورش دعوت شود و من هم از این قاعده مستثنا 
نیستم.محمدحسین مرادمند درباره برد شهرخودرو 
مقابل گل گهر سیرجان تصریح کرد: بازی خوبی انجام 
دادیم، ما به دنبال ســه امتیاز بودیم و خیلی ســخت به 
آن رسیدیم. بازی کردن با این تیم ها سخت است؛ چرا 
که 90 دقیقه دفاع می کردند. تیم هایی که به مشــهد 
می آیند دفاع می کنند و این موضوع کار ما را سخت کرده 
است. اما خوشحالم که سه امتیاز را گرفتیم و هواداران 
ما شاد به خانه رفتند.وی درباره این که آیا شهرخودرو 
می تواند صدرنشینی اش را حفظ کند، گفت: ما از پایین 
جدول شروع کردیم و االن به صدر آن رسیدیم. باید این 
مسئله استمرار داشته باشد اما کار ما بازیکنان خیلی 
سخت تر می شود.مرادمند درباره 
این که در اواخر بازی بازیکنان 
شــهرخودرو با اســترس بازی 
می کردنــد، تصریح کــرد: این 
مســائل طبیعی اســت. 
خدا را شــکر کــه صدر 
جــدول را گرفتیم و از 
این به بعد می توانیم با 
آرامش بیشتری بازی 

کنیم.

رضا اعلمی - تربت جام یکی از شهرســتان هایی 
اســت که عالقه مند به فوتبــال زیــاد دارد؛ اما این 
رشــته ورزشــی در این شهرستان شــرایط خوبی 
ندارد و فوتبالیست ها با مشکالت زیادی مواجهند. 
یکی از دغدغه های ورزشکاران این رشته ورزشی، 
نداشــتن زمین چمن مناســب اســت. هم اکنون 
فوتبالیســت های تربــت جامی فقــط از یک زمین 
چمن کــه قدمــت 30 ســاله دارد، برخوردارند که 
آن هــم وضعیت خوبی نــدارد و از طرفــی به بخش 
خصوصی واگذار شــده اســت. همچنیــن کلنگ 
احداث ورزشگاه پنج هزار نفری این شهرستان که 
از مصوبات سفر ریاست جمهوری وقت )سال 86( 
است، در سال 88 به زمین زده شــد، ولی تاکنون 
فقط 20 درصدپیشــرفت فیزیکی داشــته است.

از طرفی هیئت فوتبال این شهرســتان نیز متولی 
ندارد. پیش کسوتان و عالقه مندان به فوتبال در این 
شهرستان از وضعیت موجود گالیه دارند و خواستار 

شرایط بهتری هستند.

سیاست یک بام و دو هوا 	 
یکی از پیش کســوتان فوتبــال تربت جــام درباره 
وضعیت نامناسب امکانات این شهرستان می گوید: 
تنها  زمین چمن این شهرستان به بخش خصوصی 
واگذار شده اســت که کار اشتباهی اســت و با این 

اقدام مشکالت ورزشکاران دوچندان شده است.
احمدرضا آقا محمدی می افزاید: واگذاری اماکن 
ورزشی به بخش خصوصی بخشنامه ای است که از 
چند سال قبل اجرای آن ابالغ شده است؛ اما سوال 

ما این است که چرا زمین چمن تربت جام امسال به 
بخش خصوصی واگذار شــده اســت. در حالی که 

سال های قبل به این صورت نبود.
 وی همچنین  اظهار می کند: هیئت فوتبال تربت 
جام نیز متولی ثابتی ندارد. یک ســری اختالفات 
برای ســکانداری این هیئت ورزشــی وجود دارد. 
هم اکنون فردی به عنوان سرپرســت معرفی شده 
اســت،اما اداره ورزش و جوانان تربت جام مدارک 
این فرد معرفی شده را به استان ارسال نمی کند.
حتی شنیده شده اســت که فرد دیگری قرار است 
برای ســکانداری هیئــت فوتبال معرفی شــود که 

به نوعی دوگانگــی در فوتبال تربت جــام به وجود 
آمده است.

 نابودی فوتبال تربت جام	 
 یکی دیگر از پیش کسوتان فوتبال درباره واگذاری 
تنها زمیــن چمــن فوتبــال شهرســتان بــه بخش 
خصوصی می گوید : تمام سرمایه فوتبال تربت جام 
فقط یک زمین چمن است که در 30 سال گذشته 
ازســوی متولی وقــت ورزش تربت جام تاســیس و 

امسال هم به بخش خصوصی واگذار شده است.
امیرنجفــی مــی افزایــد: واگــذاری تنهــا زمیــن 

چمن فوتبال این شهرســتان بــه بخش خصوصی 
بزرگ ترین ضربه ای است که به فوتبال تربت جام 
وارد شــده اســت.  نوجوانان وجوانان تربت جامی 
به جای روی آوردن به مکان های سالم ورزشی، به 

تفریحات وسرگرمی های ناسالم روی می آورند.
 ایرج فیضی از دیگر پیش کسوتان فوتبال می گوید: 
واگذاری تنها زمین چمن فوتبال تربت جام به بخش 
خصوصی باعــث از بین رفتن فوتبــال در رده های 
نونهاالن ،  نوجوانــان و جوانان می شــود.چون در 

این شهرستان کسی از ورزش حمایتی نمی کند.

 بالتکلیفی هیئت فوتبال	 
 سرپرست هیئت فوتبال تربت جام درباره شرایطش 
می گوید: مدت چهار ماه است که با حکم سرپرستی 
در هیئــت فوتبال تربــت جــام فعالیت مــی کنم . 
مدارکم را هم به اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
تربت جــام تحویــل داده ام ، ولی هنــوز مدارکم به 
استان ارسال نشده است. حمیدمحرمی می افزاید: 
دلیل این معطلی را نمی دانم. اما شنیده ام که قرار 
اســت اداره ورزش و جوانان فرد دیگری را معرفی 

کند.
وی همچنین به کمبودهای این رشــته پرطرفدار 
اشــاره و اظهار می کنــد:  فوتبال در تربــت جام  با 
کمبودهای زیادی مواجه اســت کــه کمبود زمین 
چمن فوتبال از اصلی ترین مشکالت است. اکنون 
تمام ســرمایه فوتبال شهرســتان بــه همین زمین 
چمن کــه قدمت 30ســاله دارد و کلیه مســابقات 
آموزشگاه ها ، باشگاهی ، استانی وتمرینات تیم ها 

درآن برگزار می شــود، خالصه می شــود؛ که این 
را هــم از فوتبال تربت جام گرفتنــد. وی همچنین 
افزود: اگر قانون واگذاری اماکن ورزشی به بخش 
خصوصی برای همه شهرستان ها قابل اجراست، 
چرا از مجموع شهرستان های استان تنها در هشت 
شهرستان به بخش خصوصی واگذار شده و زمین 
چمن شهرســتان هایی همچون تایباد ، فریمان و 
سرخس که  در همســایگی ما قرار دارند به بخش 

خصوصی واگذار نشده است.

حکم بدون هماهنگی	 
 رئیس اداره ورزش وجوانان تربــت جام نیز درباره 
حکم متولی هیئت فوتبال این شهرستان می گوید: 
سرپرســت فعلی یکی ازگزینه های پیشنهادی ما 
برای ســکانداری هیئت فوتبال شهرستان است. 
اما حکم معرفی او  ازســوی رئیــس هیئت فوتبال 
اســتان بدون هماهنگی بــا اداره ورزش وجوانان 
شهرستان صادر شده است. اعتقاد ما بر این است 
که هرکاری باید براساس ضوابط، قانون و مقررات 
خودش انجام گیــرد. وی تصریح مــی کند:در این 
زمینه مدیــرکل ورزش وجوانان اســتان طی نامه 
ای از ماخواســته تا فرد دیگری را برای سرپرستی 
هیئت فوتبال تربت جام معرفی کنیم که این کار را 
هم انجام داده ایم. وی همچنین  درباره  واگذاری 
اماکــن ورزشــی می گویــد: اداره ورزش وجوانان 
شهرســتان تربت جام هیچ گونه نقشــی در زمینه 
واگذاری اماکن ورزشی و به ویژه زمین چمن فوتبال 

به بخش خصوصی ندارد.

کالف سردرگم فوتبالی 
جامعه فوتبالی تربت جام از مهم ترین مشکالت و دغدغه های خود می گویند 

علــی ترابــی - هفتــه هفدهــم رقابــت هــای 
لیگ برتر فوتســال امــروز با انجام هفــت دیدار 
در شــهرهای مختلــف برگــزار می شــود که در 
حســاس ترین دیدارهــای این هفتــه، تیم های 
صدرنشــین بایــد بــه مصــاف هــم برونــد.  در 
حســاس  ترین دیدارهــای ایــن هفتــه تیم مس 
ســونگون صدرنشــین لیــگ برتــر، در مشــهد 
مهمان تیم رده سومی و مدعی فرش آراست. در 
اصفهان هم تیم رده دوم گیتی پســند اصفهان 
میزبان تیم رده چهارمی سوهان محمد سیمای 
قم است. نکته مهم بازی های این هفته این است 
که تیم های اول تا چهارم جدول لیگ به مصاف 
هم می روند که در صورت شکســت یــا پیروزی 
این تیم  هــا جدول لیــگ دســتخوش تغییراتی 
می شــود.اما نماینده فوتســال اســتان که تابه 
این جای کار پدیده مســابقات بوده، از ســاعت 
17 امروز در ســالن شهید بهشــتی میزبان تیم 
مس سونگون است؛ دیداری که هر چند سخت 
و نفس گیر اســت،اما با توجه به ارائه بازی فنی 
و تکنیکی از ســوی هر دو تیم، می توان شــاهد 

مسابقه ای تماشایی بود.

الگویی فوتسالی	 
تیم فوتسال فرش آرای مشهد امسال با بازیکنان 
بیشــتر بومی و گمنام خود روانه مســابقات شد 
و به مرور بازی های بســیار خوبی را ارائه کرد  تا 
به حدی که اکنــون به نوعی رکــورددار در لیگ 
اســت. شــاگردان مجید مرتضایی خیلی خوب 
توانســتند مســائل تاکتیکی و فنــی را در زمین 
مسابقه پیاده کنند و همیشه  در مقابل تیم های 

مدعی یک سر و گردن باالتر بودند که این موضوع 
نشان دهنده سطح باالی فوتسال مشهد است و 
این که می توان با درایت و برنامه ریزی خوب به 
قطب فوتسال در کشور تبدیل شد.فرش آرایی 
ها تاکنون 16 بار به میــدان رفته اند که حاصل 
آن 8 برد، 6 مساوی و فقط 2 باخت بوده که آمار 
قابل توجهی اســت. آن هــا تاکنــون 30 امتیاز 
دشت کرده اند و با 2 امتیاز کمتر از تیم دوم و 5 
امتیاز کمتر از تیم اول جدول در رده ســوم جای 
گرفته اند کــه در بازی امــروز اگــر بتوانند پیروز 
میدان باشــند و از ســوی دیگر تیم گیتی پسند 
متقبل شکست شود،می توانند بر جایگاه دومی 
تکیه بزنند.موفقیت های فوق العاده فرش آرا در 
فصل جاری نشان می دهد که از جهات مختلف 
همچون تکنیکی، تاکتیکی، روان شناسی و ... 

حرفه ای عمل کرده اند.

برتری فرش آرا	 
بر اســاس آمار تیم فرش آرا دو باخت در کارنامه 
خود دارد که مربوط به هفته اول و دوم مسابقات 
برابر ستارگان ورامین و سن ایچ ساوه می شود 
و از هفتــه ســوم بــه بعد هیــچ باختــی را متقبل 
نشده است که این موضوع نشان دهنده برتری 
زردپوشان مشهدی است. آن ها در طول فصل 
تیم های مدعی را متوقف کردند که یکی از آن ها 
مس سونگون قهرمان باشگاه های آسیاست.آن 
هم در داخل خانه تبریزی ها که برد ارزشمندی 
بود؛ اما اکنون در دور برگشــت تبریزی ها قطعا 
برای شکست فرش آرا وارد مشهد می شوند و با 
برنامه پا به میدان می گذارند.هر چند که فرش 

آرایی ها نیز در کوران مسابقه 
ثابــت کردنــد کــه مقابــل 
تیم های مدعــی با انگیزه تر 
ظاهر مــی شــوند.از طرفی 
در تیم مس سونگون مهدی 
بازیکــن  بهتریــن  جاویــد 

مشهدی که اکنون در جمع 
بهترین های آسیا قرار گرفته 

است، حضور دارد که انگیزه زیادی برای بازی 
مقابل تیم شهرش دارد.

تغییر تفکر و باور بازیکنان	 
ســرمربی تیم فوتســال فــرش آرا دربــاره بازی 
امروز تیمش مــی گوید:بازی امــروز برابر مس 
سونگون قطعا تماشایی اســت. هر دو تیم برای 
برد به میدان می روند.از طرفــی یکی از باخت 
های مــس مقابل فــرش آرا بــود که قطعــا برای 
جبــران بــه میــدان مــی آید.هرچند کــه ما هم 
انگیزه الزم را داریم و در مقابل تیم های مدعی 
با قدرت به میدان مــی رویم.بازیکنان ما به این 
باور رسیده اند که می توانند هر تیمی را شکست 
دهند. این توانایی را داریم تا بــا پیروزی در این 
دیدار همچنان در صدر بمانیم.مجید مرتضایی 
بــه تغییــرات در تیم حریــف اشــاره مــی کند و 
می افزاید:تیــم مس ســونگون مربی شــناخته 

شده ای همچون علی افضل را به خدمت گرفته 
و در پنج هفته گذشــته هیچ باختی 
هم نداشــته اســت. البتــه راهیابی 
هر دو تیــم به مرحلــه حذفی قطعی 
شده است و باحاشیه امنی به میدان 
می روند.وی در ادامه سخنان خود 
درباره دالیــل موفقیت هــای فرش 
آرا در طول مســابقات خاطر نشــان 
می کند:تغییرات زیــادی در تیم فرش آرا ایجاد 
شــده اســت. به خصوص این که بــاور بازیکنان 
تغییر کــرده و هوش فوتســالی آن هــا به لحاظ 
علمــی و فنی باالتــر رفته اســت.وی اضافه می 
کند: از طرفی تمرینات ویژه برای کاهش آسیب 
دیدگی و ریــکاوری خوبــی در نظر گرفتــه ایم.
همچنین تفکر و نگاه بازیکنــان و کادر فنی هم 
تغییر کرده است و این که این قابلیت را داریم که 
نه در میانه جدول ، بلکه روی ســکوی قهرمانی 
باشیم. این موضوع باعث شده است همیشه برتر 
در میدان باشیم. مرتضایی درباره حمایت های 
باشــگاه نیز می گوید:تاکنون در کنار باشــگاه 
فــرش آرا ، شــورای شــهر ، شــهرداری ، هیئت 
فوتبــال و اداره کل ورزش کمک هایی داشــته 
اند.اما مرحله حذفی متفاوت از مرحله مقدماتی 
اســت.چرا که 8 تیم برتر کشــور در این مرحله 

حضور دارند و نیاز است حمایت جدی شویم. 

 میزبانی امروز فرش آرا   

در دیداری سخت از مس سونگون  

جـدال باال نشینان 
در مشـــهد 

ی
س: میثم دهقان

عک

 فرش آرا 
 از هفته سوم به بعد

  هیچ باختی را 
متقبل نشده است
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اخبار

شهرستان ها

حکم خلع ید ۵۳۰۶ متر از اراضی 
ملی در سبزوار صادر شد 

رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری ســبزوار 
گفت: با اجرای پنج فقره حکــم قضایی، پنج هزارو 
3۰6 مترمربع از اراضی ملی شهرستان سبزوار از 

دست متصرفان خارج و خلع ید شد.
کیانی فرد اظهار کرد: این اراضی در منطقه ششتمد 
و روســتای قز ســبزوار از ســوی ســودجویان مورد 
تصرف قرار گرفته بــود و متصرفــان در این اراضی 
اقدام به ویالسازی، کاشــت نهال، احداث استخر 
و ساخت و ساز غیر قانونی کرده بودند که در پی آن 
2۰۹ میلیون ریال خســارت به منابع طبیعی وارد 
شــده بود.وی تصریح کرد: از ابتدای امسال ۱۷۵ 
پرونــده تخریــب و تصرف زمیــن های ملــی در این 
شهرستان تشکیل شده که تاکنون 64 مورد آن به 
میزان ۷۹ هکتار رفع تصرف شده است.کیانی فرد 
گفت: تخریب و تصــرف عدوانی، چــرای غیرمجاز 
دام، تخلفــات عرصه هــا و از بیــن بردن تــاغ زارها 
بیشترین موارد تصرف اراضی ملی در سبزوار بوده 
است.وی افزود: ســامانه ۱۵۰4 یگان حفاظت به 
صورت شبانه روزی فعال است و مردم می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه های منابع 

طبیعی از طریق این سامانه اطالع رسانی کنند.

۵۲۶ زندانی جرایم غیرعمداستان 
چشم انتظار کمک خیران 

ایشــان زاده- معــاون اداره کل اوقــاف وامورخیریــه 

استان گفت: ۵26 زندانی جرایم غیر عمد دراستان 
داریم که برای بازگشــت به آغوش خانــواده لحظه 
شــماری می کنند و نیازمند کمــک وهمت خیران 
ونوع دوســتان هســتند. حجــت االســالم ذاکری 
درمراســم طرح "به رســم ابرار" کــه در آرامــگاه آقا 
نجفی قوچانی ازســوی اوقاف وامورخیریه قوچان 
باحضور خیران برگزارشده بود ، افزود: درهرحال 
این عده از زندانیان به طور ناخواســته گرفتار شده 
و از خانواده دورمانده انــد و کمک خیران درآزادی 
این گونــه زندانیان موثر بوده اســت. دراین زمینه، 
اگرچه موقوفاتــی برای کمک بــه نیازمندان داریم 
اما موقوفــه ای که برای آزادی زندانیان نیت شــده 
باشــد وجودندارد.وی گفت: طرح به رســم ابرار به 
مناســبت میالد پیامبر اکرم)ص( برگزار می شــود 
و درایــن طــرح نیکــوکاران بــرای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمــد کمک می کنند کــه در مرحله اول 
طرح درایام عید غدیر ۹ زندانی جرایم غیرنقد آزاد 
شدند. شاکری رئیس اداره زندان قوچان نیز گفت: 
هــم اکنــون 2۰ زندانی جرایــم غیر نقــد در زندان 
قوچان گرفتار شده اندکه درمجموع بدهی آنان به 
حدود یک میلیارد و2۵۰ میلیون تومان می رسد و 
به همت خیران می توان آنــان را به آغوش خانواده 
هــا بازگردانــد وعــده ای را از مشــکالت ونگرانــی 
های ناشــی از این جدایی رهایی بخشــید. شایان 
ذکراست،  قبل ازاین 2۰ نفر دیگر باکمک خیران 
، ستاددیه اســتان و همکاری مددکاران زندان و با 

جلب رضایت شاکیان آزاد شده اند.

دستگیری سارقان حرفه ای هنگام 
سرقت در بردسکن 

فرمانده انتظامی بردسکن گفت: گروه مرکز گشت 
بردســکن هنگام گشــت زنی های هدفمند در شهر 
به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکی که در 
حالت روشن و بدون سرنشین رها شده بود مشکوک 
شــدند و تحقیقات خود را بــه طور نامحســوس آغاز 
کردند.ســرهنگ نظافتی افزود: مأموران انتظامی 
بــا بررســی واحدهــای صنفی محــدوده مــد نظر به 
حضور دو جوان در مغازه ای مشکوک و برای بررسی 
بیشــتر وارد عمــل شــدند.وی افــزود: این افــراد به 
محض رویارویی با پلیس متواری شــدند. ســرهنگ 
نظافتی با بیان این کــه در اقدامی ضربتی این افراد 
دستگیر شدند، تصریح کرد: دو متهم پیش از این نیز 
سوابق کیفری داشــتند و در بازجویی های اولیه به 
هفت فقره انواع سرقت وسایل خانه و مغازه اعتراف 
کردنــد، همچنیــن مقادیــری وجــه نقد، طــال، یک 
دســتگاه لپ تاپ و ... نیز از صندوق عقب خودروی 
آن ها کشف شد. وی با اشاره به دستگیری دو سارق 
حرفه ای  و کشــف هفت فقره سرقت گفت: متهمان 
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی برای ســیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی منتقل شدند.

افزایش قیمت کود اوره و توقف 
فروش کود فسفات در خوشاب 

ملکی-در حالی که این روزها کشــاورزان شهرستان 

خوشاب   به کود شــیمیایی  برای کاشت محصوالت 
کشــاورزی نیاز دارند، افزایش قیمت ناگهانی انواع 
کودها  آن ها را شوکه کرده است. ابوالقاسم حیدری، 
مدیر عامل شــرکت تعاونی روستایی خوشاب گفت: 
قیمت کود اوره)سفید( با افزایش حدود 3۰ درصدی   
توســط دولت به ۵4 هزار تومان رســید.وی با اشاره 
به افزایش قیمت دیگر اقالم کود کشــاورزی از جمله 
سوپر فســفات و سولفات پتاســیم، افزود: در این باره 
مقامات اســتانی دســتور داده اند از فــروش این نوع 
کود کشاورزی فعال خودداری شود تا قیمت جدید که 

نسبت به گذشته افزایش دارد اعالم شود.

خبر 

کشاورزی

 کشت زعفران بدون آب و خاک
 در بردسکن به ثمر نشست 

علی نوری/ به همت یک کارآفرین بردسکنی محصول 

زعفران بدون آب و خــاک به بار نشســت و به مرحله 
تولید رســید. خانم اعظــم روایتــی در گفــت و گو با 
خبرنــگار ما اظهــار کــرد: کشــت این محصــول در 
منزل مســکونی ام و در فضــای 3۰ متــر مربع اجرا 
و در مجمــــوع ۵۰۰ کیلــــو گــرم پیــــاز زعفــــران 
خالــص  وارد مجموعـه شـده اســـت. وی بیان کرد: 
برداشـــت زعفران از نیمـــه آبـــان تـــا نیمـــه آذر مـاه 
انجـام و از هــر یــک کیلــو گل زعفران شامل  هزار و 
۱۷۰ عـدد گل، بیـن ۱۸تـا 22 گـرم سـرگل)کالله 
خشک(برداشــت می شــود ولــی در کاشــت ســنتی 
از هـر کیلـو گل کـــه تعـــداد آن دو هزار و ۱۷۰ عـدد 
است، بیـن ۱2 تـا ۱3 گـرم کالله خشـک برداشـت 
می شـود. وی افزود: ایـن کشـــت از نـوع آیروپونیک 
و بـــدون آب و خاک است و عیار باالیی دارد و  عطـــر 
بهتـری از زعفرانی که در زمین کشت می شود دارد.
روایتـی افـــزود: فقـط از سـایت هـــای اینترنتـی و از 
دوسـتان خـــود ایـــن روش را یـــاد گرفتم و اجرایـی 
کردم. روایتـــی بـــا اشـاره بـــه این کـــه در سـال ۹3 
بـــرای اولیـــن بار در استان کشـــت زعفـــران به این 
روش در بردسکن اجرایـی شدگفـت: هزینــه اولیــه 
برای اجرای این طرح ۱2 میلیــــون تومــــان بــوده 
اسـت و در صورت حمایت مسئوالن قصد توسعه آن 
را در شهرســتان دارم. شــاکری فرماندار بردسکن 
دربازدیدی که به اتفاق تعدادی از روســای ادارات و 
اعضای مجمع مشــورتی زنان و مشــاور فرماندار در 
امور زنان و خانواده ازاین طرح داشت گفت: با توجه 
به محدودیــت های منابــع آبی و شــرایط اقتصادی 
اجرای این گونه طرح ها در حوزه مسائل اقتصادی 
و کارآفرینی کار بسیار ارزشمندی است. وی از این 
بانوی کارآفرین بردسکنی خواست با پیوست مطالعه 
، پژوهش و دانش روز و اســتفاده از نظر کارشناسان 
برای توسعه و افزایش راندمان در تولید این محصول 
اقدام کند. وی افــزود: اجرای این گونــه طرح های 
کوچــک اقتصادی در رونــق اقتصاد خانــواده نقش 
تاثیر گذاری دارد و خوشبختانه دولت نیز تسهیالت 
خوبی برای احداث گلخانه ها اختصاص داده است. 

گزارش

کالته

تعداد ۷4دســتگاه اتوبوس درون شهری در 
ناوگان اتوبوسرانی شهر ســبزوار وجود دارد 
که بیش از ۹۰ درصد آن فرســوده اســت. به 
گزارش خراسان رضوی، ناوگان حمل و نقل 
درون شــهری یکی از ضرورت های  هر شــهر 
برای خدمات رســانی مطلوب به شهروندان 
است چراکه روزانه تعداد زیادی از مردم برای 
جابه جایی از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر 
از ناوگان اتوبوســرانی و تاکسیرانی استفاده 
می کننــد. براســاس بررســی هــای صورت 
گرفتــه، روزانــه 3۰ هزار نفــر از شــهروندان 
ســبزوار ازناوگان حمل و نقل درون شــهری 
اســتفاده می کنند که بیانگر ضــرورت توجه 
بــه نــاوگان اتوبوســرانی  اســت. طــی ســال 
های اخیر، فرســودگی ناوگان اتوبوســرانی 
شــهر ســبزوار گالیــه منــدی شــهروندان را 
بــه دنبال داشــته اســت. دودزا بــودن برخی 
اتوبوس هــا  یکــی از عواقــب فرســودگی آن 
هاست  و ناوگان اتوبوسرانی باید هرچه سریع 
تر نوسازی وبا اتوبوس های جدیدی جایگزین 
شود. طبق اعالم رئیس سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری سبزوار ، خریداری یک 
دســتگاه اتوبوس درون شــهری نیازمند یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان  اعتبار اســت و 
با توجه به این که یارانه دولتی از ســال ۸۹ به 
شهرداری ها پرداخت نشده، امکان خریداری 

اتوبوس های جدید وجود ندارد.

 تاثیرات منفی اتوبوس های دودزا بر 	 
سالمت و جان شهروندان

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت ســبزوار 
در خصــوص تاثیــرات منفــی فرســودگی 
ناوگان اتوبوسرانی بر شهروندان به خراسان 

رضوی گفت: این نهاد اعتــراض خود درباره 
فرســودگی ناوگان اتوبوســرانی را به اطالع 
شــهرداری ســبزوار و دادســتانی رســانده و 
مقرر شــده که پیگیری های الزم انجام شود. 
حمید رضــا صادقی با بیــان این که از ســوی 
شهرداری سبزوار اعالم شــد به دلیل کمبود 
بودجه امکان خریــداری اتوبوس های جدید 
یا نوسازی آن ها وجود ندارد، افزود: اتوبوس 
های با عمر باالی ۱۰ ســال فرســوده است و 
باید اتوبوس های جدید جایگزین شــود. وی 
با بیان این که اتوبوس های شهری سبزوار به 
علت فرســودگی باال دودزا شده است، تاکید 
کرد: دود های سمی، منواکسید کربن و گاز 
های آالینده در دود اتوبوس های فرسوده وارد 
محیط می شــود و غلظت آالینده های هوای 
سبزوار افزایش می یابد. رئیس اداره حفاظت 
محیــط زیســت ســبزوار ادامــه داد: افزایش 
غلظــت هــوا ســبب بیمــاری هایــی از جمله 
سرطان می شود و جان شــهروندان را تهدید 
می کنــد. صادقــی تصریح کرد: شــهروندان 
چندین بــار گالیه  هــای خــود را در خصوص 
آالیندگــی اتوبوس های شــهری ســبزوار به 
اطالع اداره حفاظت محیط زیســت ســبزوار 
رسانده اند و همچنین یکی از وظایف این نهاد 

نظارت بر جلوگیری از آالیندگی هواست.

 بیش از 90 درصد ناوگان اتوبوسرانی 	 
سبزوار فرسوده است

رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر 
شــهرداری ســبزوار نیــز با بیــان ایــن که ۷3 
دســتگاه اتوبوس در ناوگان این شــهر وجود 
دارد و  تا سال ۸۹ ورودی اتوبوس داشته ایم، 
افزود: بیش از ۹۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی 
از عمــر فرســودگی آن هــا گذشــته اســت. 
غالمرضا فردوســی افــزود: براســاس اعالم 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت خودروهای 
دیزلی درون شــهری ۱۰ ســال زمان می برد 
که به سن فرسودگی برســند. وی بیان کرد: 
اتوبوس هــای درون شــهری ســبزوار دیزلی 
هستند و تنها هشــت دستگاه اتوبوس عمری 
کمتر از ۱۰ سال دارند. رئیس سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری ســبزوار با تاکید 
بر این که نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در حد 
توان ما نیســت، ادامــه داد: بــرای حدود 6۰ 
درصد از اتوبوس های درون شــهری امسال 
رفع پوسیدگی و رنگ آمیزی انجام و در واقع به 
سازی شده است. فردوسی با اشاره به انجام 
اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهر سبزوار، تصریح کرد: شش 
دستگاه اتوبوس نیز به تعمیرات اساسی نیاز 
داشــت که با هزینه ای حــدود 2۰۰ میلیون 

تومان مشــکالت آن ها رفع شده و درخطوط 
درون شهری فعال هستند.

از سال 89 یارانه دولتی در سراسر 	 
کشور قطع شده است

وی در پاســخ به ســوالی در خصــوص این که 
چرا طی چند سال اخیر اتوبوس جدید برای 
ناوگان حمــل و نقل درون شــهری خریداری 
نشــده اســت؟ گفت: در ســال های گذشــته 
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها به منظور 
خدمــات عمومی از شــهرداری هــا حمایت و 
۸2.۵ درصد یارانه دولتی پرداخت می کرد 
و تنهــا ۱۷.۵ درصد از ســوی شــهرداری ها 
پرداخت می شد اما از سال ۸۹ یارانه دولتی 
در سراســر کشــور قطع شــده اســت. رئیس 
ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداری 
سبزوار افزود: برخی کالن شهرها که توانایی 
مالی بیشــتری داشــته انــد، طی چند ســال 
اخیر به ناوگان اتوبوســرانی خــود افزوده اند 
ولی سبزوار و شهرستان های هم تراز امکان 
خریــداری اتوبــوس های جدیــد را نداشــته 
اند. فردوســی ادامه داد: خرید یک دســتگاه 
اتوبوس درون شــهری نیازمند یک میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان هزینه اســت که در توان 
سازمان نیســت. وی بیان کرد: امسال قولی 
در خصوص اختصاص اعتبار برای به ســازی 
اتوبوس های درون شهری داده شده بود ولی 
تاکنون این وعده محقق نشده و این سازمان 
با توانایــی محدود پنج دســتگاه اتوبوس را به 
سازی کرده است. درهمین باره چندی پیش 
علی اصغر محمدی، عضو شــورای اســالمی 
شــهر ســبزوار در جمع خبرنــگاران از ایجاد 
جایگاه ســوخت برای ســازمان حمــل و نقل 
شــهرداری ســبزوار خبر داده بود تا درآمدآن 
به نوســازی ناوگان حمل و نقل درون شهری 

اختصاص داده شود.

گزارشی درباره مشکالت ناوگان اتوبوسرا نی 

فرسودگی 90 درصد اتوبوس های شهری در سبزوار 

بارش نخستین برف پاییزی در استان 

خزان سفید پوش
نخســتین برف پاییزی در جغتای، از عصر روز 
جمعه شروع شد و بخش هایی  از این شهرستان 
را سفیدپوش کرد.به گزارش خراسان رضوی، 
در پی بارش شدید برف پنج راه در روستاهای 
زمنــد، فریمانــه، ابوچنــاری، زرقــان و منیدر 
مسدود شده بود که با تالش نیروهای راهداری 
بازگشایی و رفت و آمد خودروها در این مسیرها 

امکان پذیر شده است.

علی نــوری- هــر ســال بــا فرارســیدن فصل 

ســرما شــاهد داســتان تکراری کمبود گاز 
مایع  هســتیم و مردم بــه ویژه روســتاییان و 
عشایر شهرستان بردسکن نیز ۵۰ روز است 

که با کمبود  گاز مایع مواجه هستند.

گالیه روستاییان 	 
داودی یکی از اهالی روستای کاسف از توابع 
بخــش مرکــزی بردســکن گفت: متاســفانه 
مدتی است که گاز مایع در بردسکن کم است 
و  هــر از چند گاهی یک محمولــه گاز مایع به 
شهرســتان حمل می شــود که جــواب گوی 
نیاز مردم نیســت. مرادی یکــی از دامداران 
منطقه می گوید: برای تامین یک سیلندر گاز 
چند روز اســت که به تنها تاسیسات گاز مایع 
شهرستان مراجعه می کنم اما اعالم می کنند 
گاز نداریم. حاال با توجه به شرایط اقتصادی 
و معیشــتی که دارم بایــد چه کار کنــم؟ چرا 
مسئوالن یک فکر اساســی برای این مشکل 
نمی کنند؟ طاهری یکی دیگــر از دامداران 
که در مناطق عشایری ســکونت دارد گفت: 
مدتی اســت که متاســفانه در شهرستان گاز 
مایع وجود نــدارد و وقتــی گاز مایــع می آید 
صف های طوالنی شکل می گیرد که به همه 
گاز نمی رسد و باید یک هفته دیگر صبر کنیم 
تا گاز مایع به شهرستان حمل شود. کرامتی 
یکی از مغازه داران بردســکن که صافکاری 
دارد  نیزگفت: با توجه به کاری که انجام می 
دهم، به گاز مایع نیاز دارم اما متاسفانه مدتی 
اســت گاز مایــع به شهرســتان مرتــب  حمل 
نمی شــود که می طلبد متولیان تدابیر الزم 
را اتخاذ کنند. درهمین زمینه خبرنگار ما به 
ســراغ محزون متصدی تاسیســات گاز مایع 
بردسکن رفت و نظر وی را  جویا شد. وی بیان 

کرد: حــدود ۵۰ روز اســت که شهرســتان با 
کمبود گاز مایع مواجه است و از هفته گذشته 
تاکنون تنها یک تانکر گاز مایع به شهرستان 
حمل شده اســت که به هیچ وجه پاسخ گوی 
نیاز مراجعــه کننــدگان نیســت. وی افزود: 
به طور متوســط هر ماه بیش از ۱۸۰ تن گاز 
به عنوان ســهمیه به شهرســتان حمل و نیاز 
روســتاییان برای پر کردن ســیلندرهای گاز 
تامین می شــد کــه متاســفانه از اول این ماه 
تاکنون تنها ۸۰ تــن گاز مایع به شهرســتان 
حمل شــده اســت و هــر روز شــاهد مراجعه 
تعداد زیادی از روســتاییان و عشــایر منطقه 
به تاسیســات گاز مایع شهرســتان هستیم. 
محــزون گفــت: گاز بردســکن از پاالیشــگاه 
های داخلی از جمله تهران ، اراک و اصفهان 
تامین می شــود ولی مدتی است که شرکت 
های موزع به تعهدات خود عمل نمی کنند و 
گاز مورد نیاز را به شهرستان حمل نمی کنند. 
وی افــزود: اگرچــه بــه برخی از روســتاهای 
شهرســتان گازرســانی شــده اســت ولــی با 
توجه به ایــن که بیــش از ۹۰ درصد جمعیت 
شهرستان به شــغل کشــاورزی و دام پروری 
مشغول هستند، بیشتر برای تامین گرمایش 
یا پخــت و پز خــود در محــل چــاه موتورهای 
کشــاورزی یا اماکــن دام پــروری از گاز مایع 
اســتفاده می کنند،همچنین بیش از 4 هزار 
خانوار روســتایی دیگــر شهرســتان از جمله 
مــردم منطقــه کوهپایــه بردســکن از نعمت 
گاز برخــوردار نیســتند که کمبــود گاز مایع 
مشکالتی را برای آن ها به وجود آورده است. 
وی گفت: هرروزشــاهد حضور روستاییان و 
عشایر منطقه برای گرفتن سیلندر گاز مایع 
هســتیم ولی متاســفانه بــه خاطر نبــود گاز 

سرگردان می شوند.

روستاییان بردسکن در گفت و گو با خراسان رضوی مطرح کردند 

گالیه ها ازکمبود گازمایع 



بریده کتاب

روان شناســانی کــه روی انگیزه هــای افراد 
مطالعه می کنند، دریافته اند که بســیاری از 
زنــان موفق پدرانی داشــته اند که اســتعداد 
آن هــا را پــرورش داده و باعــث شــده اند تا از 
کودکی احساس جذابیت و دوست داشتنی 
بودن کنند. ماجوری لوزاف دانشــمند علوم 
اجتماعی به مدت چهار سال روی زنان موفق 
مطالعه کرد و بــه این نتیجه رســید که وقتی 
پدران با دختران خــود مانند افــراد جالب و 
شایســته احترام و تشــویق رفتار مــی کنند، 
آن ها بــه زنــان موفق تــری بدل می شــوند. 
احســاس زنانی که چنین رفتــاری از جانب 
پدر خــود مــی دیدند، ایــن بوده کــه پرورش 
اســتعدادها در آن ها باعث به خطــر افتادن 
زنانگی نمی شــود. این پدران عالقه زیادی 
به زندگی دختران خود نشــان مــی دادند و 
آن ها را تشــویق می کردند تا به طور فعال به 
زندگی حرفه ای یــا عالقــه مندی های خود 
در زمینه سیاست، ورزش یا هنر توجه نشان 

دهنــد. زنانــی کــه تایید و 
پذیــرش پــدر را احســاس 
کرده اند، اطمینان دارند 
که از ســوی دنیا پذیرفته 

خواهند شد.
ژرفای زن بودن

نوشته: مورین مرداک

ترجمه: سیمین موحد

دیالوگ ماندگار
اوه، بلــه! گذشــته می تونــه دردناک باشــه. یا 
می تونی ازش فرار کنی، یا ازش درس بگیری.
شیرشاه

Jon Favreau :کارگردان

ضرب المثل فارسی

دوال پهنا حساب کردن
وقتی فروشنده یا کارگری، جنس یا دستمزدی 
را به دو برابر قیمت اصلی حساب کند، می گویند 
»دوال پهنا حســاب کرده.« این ضــرب المثل از 
ابداعات گویش تهرانی است و مقصود این است 

که چرا قیمت، این قدر عریض و طویل است؟

دیکشنری

Run out of
To not have enough of something

تمام کردن
مثال:

I cannot believe that we have run 
out of milk! Just when I wanted to 
make a cup of coffee.

باورم نمی شــه که شــیرمون تموم شده، اونم 
دقیقا وقتی که می خواســتم یه فنجون قهوه 

درست کنم.
I have run out of patients with him, 
he still has not completed the task 
that I gave him.

صبرم از دستش تموم شــده، هنوز کارهایی 
رو که بهش محول کرده بودم تموم نکرده.

دور دنیا   

آب و هوا

امروز

تفسیر نـور

در آیه 80 سوره طه می خوانیم:

ُکْم  ــْن َعُدوِّ َیــا َبِنــی ِإْســَراِئیَل َقــْد َأنَجْیَناُکم مِّ
ْلَنا َعَلْیُکُم  ْیَمَن َوَنزَّ وِر اْلَ َوَواَعْدَناُکْم َجاِنَب الطُّ

ْلَوی اْلَمنَّ َوالسَّ
ای بنی اســرائیل! همانا ما شما را از )دست( 
دشــمنانتان نجات دادیم و با شــما در سمت 
راســت کوه طور، قــرار و وعــده گذاردیم و بر 
شما )غذاهای آماده ای همچون( مّن و سلوی 

نازل کردیم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   یادآوری نعمت های الهــی، یکی از وظایف 
انبیا وزمینه  رشد و تشکر انسان است.

    آزادی و امنیــت از بزرگ تریــن نعمت های 
دیگــر  از  اســتفاده  ســاز  زمینــه  و  الهــی 

نعمت هاست.
   پس از ســقوط طاغوت وتشکیل حکومت، 

مهم ترین نیاز، قانون است.
    همه  الطاف از جانب خداوند است.

ضرب المثل خارجی
  لیتونــی: هــر کــه عاقبــت اندیــش تــر، 

خوشبخت تر.
   شــیلیایی: همت واال و قلب پــاک از همه 

چیز باالترند.
  هندی: گرسنگی انسان را هوشیار می کند.

  ایتالیایــی: روز هــر چقدر هم که روشــن 
باشد، شب را در پی دارد.

   روسی: اگر پدر ماهیگیر باشد، بچه هم به 

آب عالقه مند می شود.

حکایت
      مردی گرد کعبه طواف می کرد و می گفت: 
»اللهمَّ اصَلح اِخوانی؛ الهی! تو برادران مرا نیک 
گردان و اصالح فرما«. به او گفتند: »به این مکان 
شریف رســیده ای، چرا خود را دعایی نکنی؟« 
گفت: »مرا یارانی است. اگر ایشان اصالح شوند، 
من هم اصالح می شوم و اگر فاسد شوند، من هم 
هزار و یک حکایت تاریخی فاسد می شوم.« 

      وقتی برادران یوسف خواستند او را در چاه 
اندازند، یوســف لبخندی زد. یهــودا )یکی از 
برادران( پرســید: »چرا می خندی؟« یوســف 
گفت: »روزی در این فکر بودم، چگونه کســی 
می تواند با من اظهار دشــمنی کنــد با این که 
برادران نیرومندی دارم. اینک خداوند همین 
برادران را بر من مســلط کرد تا بدانم که هیچ 

بنده ای نباید به غیر خدا تکیه کند.«
تفسیر جوامع

معرفی کتاب

رویای تبت
این کتاب، سومین رمان »فریبا وفی« 

است که نخســتین بار در سال ۱۳۸۴ 
منتشــر شــد و چندیــن جایــزه از جمله 

جایزه بهترین رمان هوشنگ گلشیری و 
مهرگان ادب را دریافت کرد. رویای تبت 

قصه ای زنانه است که از عشق های ناتمام 
و ممنوعه ســخن می گوید. قصه  زنانی که 

به آرزوهایشان نرسیدند و آرزو به دل مانده اند؛ 
قصه  آدم هایی که می خواهند رها و  دور از باید و 
نبایدهایی باشند که آن ها را از خود واقعی شان 

دور کــرده  اســت. در دل ایــن 
قصه، سرگذشت سه زن روایت 
می شود با نام های شعله، شیوا 
و فــروغ. رویای تبــت روایت 
خألها و روزمرگی های ســه 
زن و تجســم سست شــدن 
بنیان های خانوادگی است که 
بی شک یکی از مشکالت اساسی زندگی  امروز 
است؛ مشکلی فراگیر که باید برای مبتالنشدن 

به آن تالش کرد.

علم به زبان ساده
هیدروپونیک یا کشت بدون خاک چیست؟

آب کشت روشی برای کاشــت و پرورش گیاهان، 
بدون استفاده از خاک است. اگر تا به حال تخم یک 
گیاه را درون کاغذ خشک کن مرطوب پرورش داده 
باشــید، عماًل تا حدودی روش آب کشت را تجربه 
کرده اید. تمام کربــن، هیدروژن و اکســیژن الزم 
برای تولید غذا، از طریق آب و هــوا در اختیار گیاه 
قرار می گیرد؛ اما اگر بخواهیم گیاه خوب و کامل 
رشــد کند، به مواد دیگری چون نیتروژن، فسفر و 
پتاسیم نیز نیاز اســت. گیاهان معمواًل این عناصر 

را از خاک و از طریق ریشــه هایشــان به دست می 
آورند. اگر همین عناصر را به مقدار مناسب در آب 
حل کنیم، گیاه از خاک بی نیاز می شود و شاداب و 
سالم رشد می کند. گوجه فرنگی و دیگر سبزیجات 
و میوه های گلخانه ای را معمواًل در سینی های ُپر از 
ماسه کشت می کنند که محلولی با ترکیب مناسب 
و دقیق، درون آن ها جریان دارد. از روش آب کشت 
در نقاطی استفاده می شود که خاک وجود ندارد یا 

آب و هوا نامناسب است.

یک شنبه
26 آبان 1398

19 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4273

26 آبان 1359  | آزادسازی سوسنگرد 26 آبان 1347 | سالروز درگذشت ابراهیم پورداود، محقق و ایران شناس
استاد پورداود  در آلمان مطالعات خود را درباره آیین، زبان و فرهنگ ایران باستان آغاز کرد و 
کتاب َاِوستا را محور اصلی پژوهش خود قرار داد. سپس به ایران بازگشت و در نهایت پس از 27 

سال تدریس مداوم و بازنشستگی با عنوان استاد ممتاز، در ۸۳ سالگی درگذشت.

عملیات سوسنگرد در جریان جنگ ایران و عراق، در محور سوسنگرد، در آبان 59 با فرماندهی 
مشترک انجام شد. در این عملیات که از آن با عناوینی همانند »آزادسازی سوسنگرد« یا »شکست 

حصر سوسنگرد« یاد می شود، این شهر که منطقه بسیار استراتژیکی بود، آزاد شد.

آشناترین غریب

تشویق به یاری نیازمنِد کمک
عبدالحسین بن عبدالرحیم نقل می کند: امام کاظم)ع( به علی بن یقطین فرمود: تو یک 
چیز را برای من ضمانت کن، من سه چیز را برای تو ضمانت می کنم... آن سه چیز 
که من برایت ضمانت می کنم این اســت: هرگز به سوزِش تیغه شمشیر گرفتار 
و کشــته نشــوی، به فقر مبتال نگردی و به زندان نیفتی. علی بن یقطین عرض 

کرد: چیزی که من باید برایتان ضمانت کنم چیست؟ حضرت فرمود: ضمانت بده که هیچ 
دوستی ]از دوستان ما[ نزد تو نیاید، مگر این که گرامی اش داری. علی بن یقطین تضمین 

کرد و امام کاظم)ع( هم در مقابل، قول داد.
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مطالعه این صفحه
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دریاچه  کوه  گل  
  دریاچه  کوه  گل  در شمال  شهرستان  بویراحمد و در شمال  شرقی  شــهر گردشگری سی  سخت  در دهانه  
انبری  گردنه  مشهور بیژن  و در کنار تپه های  کوه  گل  واقع  شده  است . محل  استقرار دریاچه ، یکی  از زیباترین  
نواحی  استان  است  که  در فصل  بهار و تابستان  از انواع  گل های  شقایق  و گیاهان  وحشی  و  آویشن  خوش  عطر 
کوهستانی  پر می شود. در فصل  تابســتان ، تجمع  پرندگان  مهاجر همراه  با پرندگان  بومی  در سواحل  و کنار 
دریاچه ، زیبایی  حیرت انگیزی  پدید می آورد. از پرنــدگان  مهاجری  که  در دامن  این  دریاچه  اتراق  می کنند، 
می توان  به  انواع  مرغابی  و اردک  کله  سبز، لک  لک، حواصیل، درنا و خروس  کولی  اشاره  کرد. دریاچه  کوه گل و 

محیط زیبای اطراف آن بی اغراق بهشتی زمینی را برای هر انسان طبیعت دوستی تداعی می کند.

هتل عجیب
آدیتی ســنترال | یک هتل در ژاپــن برای جذب 

مشــتری دســت بــه روش عجیبــی زده. این 
هتل که در عیــن نزدیک بودن بــه مراکز مهم 
شهر، ارزان ترین هتل ژاپن شده شرایط بحث 
برانگیزی دارد. اگر بخواهید می توانید برای 
یک شب در این هتل با یک دالر اتاق رزرو کنید 
به شرطی که داشتن حریم خصوصی برایتان 
مهم نباشد، زیرا شرط استفاده از این تخفیف 
بزرگ این است که هتل در تمام مدت اقامت 
فیلم شــما را به وســیله دوربین فیلم برداری 
به صــورت زنده در کانــال یوتیــوب اش برای 

مشتریان اش پخش کند!

شکرانه سالمت
گودنیـوز | مردی کـه خودش قبال بـی خانمان 

بـوده ایـن شـب هـا بـه جـای ایـن کـه در خانـه 
گـرم و نـرم خـودش بخوابـد، بـا خـودروی 
ونـش در خیابـان ها حرکـت می کند تـا افراد 
بـی خانمـان را پیـدا کنـد و بـه سـرپناه هـای 
مخصـوص ایـن گونـه افـراد ببـرد. بـی. بـی. 
مکگوئن که خـودش قبال در خیابـان داالس 
تگـزاس کارتـن خـواب بـوده، حـاال در برابـر 
بـی خانمـان هـای ایـن خیابـان احسـاس 
مسـئولیت می کند. او کـه با کمک کلیسـای 
اوک الن موفـق بـه تـرک اعتیـاد خـود شـده 
حـاال در شـب هـای سـرد زمسـتان بـه کمـک 
کارتـن خـواب هـا مـی شـتابد و آن هـا را بـه 

پناهـگاه مـی بـرد.

تصادف خوب
ســانی اســکایز | یک راننده، بــرای جلوگیری 

از تصــادف و نجــات جــان عابــران پیــاده، 
خودروی شاســی بلند و ســالمتی خود را به 
خطر انداخت. اریک مارچیانو وقتی که دید 
یک راننده مســت و نیمه خواب ممکن است 
با عابران پیــاده تصادف کند، بــا خودرواش 
جلوی او را گرفت و به او زد تا متوقفش کند. 
این راننده که با ســرعت زیاد از چــراغ قرمز 
عبور می کرد و از سوی پلیس تعقیب می شد، 
می خواست بپیچد و با عابران پیاده تصادف 
کند که اریک مارچیانــو در یک لحظه با خود 
فکر کرد که ارزش جان عابران از خودرواش 
بیشــتر  اســت. پلیس از اریک بــه خاطر این 

اقدام قهرمانانه تشکر کرد.

زنگ تفریح

زیباترین قاب های پاییزِی دنیا
فصل پاییز، یک فرصت عالی برای طبیعت گردی به حساب می آید. اگرچه طبیعت رنگارنگ پاییزی در 
همه جا زیباست اما در بعضی شهرهای دنیا، قاب های زیباتری از آن جلوه گری می کند. امروز نگاهی داریم 

به شماری از رویایی ترین طبیعت های پاییزی دنیا.
       ونکــوور یکی از شــهرهای ســاحلی کشــور 
کاناداســت که در فصــل پاییز، طبیعت بســیار 
زیبایــی دارد. پارک ها و منظره هــای ونکوور در 
پاییز شور و حال خاصی دارند. »پارک استنلی« و 
»پارک کویین الیزابت« دو مورد از این مکان های 
رویایی است که می توانید در آن ها قدم بزنید و از 

طبیعت هزار رنگشان لذت ببرید.

      کیوتــو یکــی از مجلل ترین شــهرهای ژاپن 
است که در گذشــته بیش از هزار سال پایتخت 
ژاپن بوده  و قدمتی تاریخی دارد. چیزی که پاییز 
کیوتو را بر ســر زبان هــا انداخته، شــکوفه های 
گیالس  اســت که حتــی در این فصل هــم دیده 
می شــود و این به هم آمیختگی فصل ها، تجربه 

منحصربه فردی است.

      شهر ِپرت در اسکاتلند، اطراف رودخانه ِتی 
قرار گرفته و اگرچه وسعت چندانی ندارد اما هر 
گوشه آن جلوه های طبیعی بی نظیری به چشم 
می خورد. تلفیق دامنه های طالیی رنگ شــهر 
پرت با رودها و رودخانه هایش، آن جا را به مکانی 

ایده آل و دیدنی در پاییز تبدیل می کند.

4 گوشه ایران

مهارت یک دقیقه ای

چطور صبح ها پرانرژی از خواب بیدار شویم؟
به طور کلی انسان صبح ها تسلط و کنترل بیشتری 
بر خود دارد و به دنبــال آن، صبح تبدیل به زمانی 
ایده آل برای پیدا کردن عادت های سالم می شود. 
عادت هایی که می تواند بر سالمتی بدن، تمرکز 
ذهن و حتی پویایی روابط مان تأثیر مثبت داشته 
باشــد اما چطــور می توان بــه این هدف رســید و 

صبحی سرشار از انرژی و نشاط داشت؟ 
   از شــب قبل همه چیــز را آماده کنیــد و کارها 
را بــه صبح محــول نکنید. شــب، قبــل از این که 
بخوابید، لباس هایتان را مرتب کنید، هر چه الزم 
دارید در کیف تــان بگذاریــد و غذایــی را که باید 
ســرکار ببرید آماده کنید. به ایــن روش، حداقل 
بخشی از وظایف تان را انجام داده اید و صبح روز 

بعد، استرس کمتری خواهید داشت.
 صبح هــا از فعالیت های تنــش زا دوری کنید. 
اگر به محــض بیدار شــدن از خواب ســراغ اخبار 
و  تلفن همراه و تلویزیون برویم، روزمان با اضطراب 
و تنش شروع خواهد شد. بهتر است به جای آن به 
آهنگ های موردعالقه مان گوش کنیم. تحقیقات 

انجام گرفتــه در دانشــگاه ناکس حاکــی از تأثیر 
قابل مالحظــه موزیک شــاد صبح ها بــر افزایش 

شادابی و تقویت روحیه است.
   ســعی کنید به هنگام بیدار شــدن در معرض 
نور قرار بگیرید. قرار گرفتن در معرض روشنایی، 
باعث توقف ترشح هورمون مالتونین که مرتبط 
بــا خــواب اســت می شــود و پــس از ۱5 دقیقه، 
خواب آلودگی صبح به طور قابل مالحظه ای کمتر 
می شود. برای کاهش افسردگی هم از نوردرمانی 

استفاده می شود.
   به هنــگام بیدار شــدن کمی فعالیت داشــته 
باشید. تحقیقات نشــان داده اســت کسانی که 
به هنگام بیــدار شــدن کمی فعالیــت می کنند، 
توانایی بیشــتری برای طرح برنامه منظم خواب 
و بیداری روزانه خواهند داشت. کافی است ۱0 
دقیقــه را به قــدم زدن یا انجام حرکات کششــی 
اختصاص بدهیم. این کار باعث ســریع تر شدن 
جریان خــون و کاهش احســاس خواب آلودگی 

می شود.

کیک شیرین
ســی بی اس | یک پســر ۱۴ ســاله برای کمک به 

افراد بی خانمان در خانه کیک فنجانی می پزد. 
مایکل پلت با هر کیکی که می پزد و می فروشد 
 به یــک نیازمند کمــک می کند. مایــکل وقتی
 9 ساله بود شیرینی پزی را در کنار مادربزرگش 
یاد گرفت و از ۱۱ سالگی کارش را به عنوان یک 
شیرینی پز حرفه ای شروع کرد. او به تازگی یک 
سفارش برای پختن یک ســری کیک فنجانی 
گرفت و عهــد کرد که بــه تعداد ســفارش اش، 
کیک بپزد و به سرپناه بی خانمان ها ببرد. او می 
گوید »شغل داشتن در سن و سال من کار آسانی 
نیست، به خصوص که هم سن و سال های من 
وقت آزادشــان را در پارک و ایــن جور جاها می 
گذرانند. اما این باعث شــده که من تجربیاتی 

کسب کنم که خیلی ارزشمندند.«

حکمت روز

تفاوت مومن و منافق
آب شکستنی نیست، کســی نمی تواند بگوید 
آبی را شکستم یا ُخرد کردم اما همین آب وقتی 
دور از تابش آفتاب قرار می گیرد، سرد و افسرده 
می شود و یخ می زند. این جاست که شکستنی 
هم می شود... تفاوت مومن و منافق در همین 
جاســت. آن چنان کــه در روایات آمده اســت: 
»مومن به آب می ماند«؛ یعنی مومن شکستنی 
نیست، زیرا پیوسته تحت تابش نور الهی است، 
برخالف منافق که همواره دور از خداست و از 
این رو سرد و افســرده شده و به انجماد کشیده 

می شود و در نتیجه شکستنی خواهد بود.
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران
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