
حکایت 5جوان معلول 
 که خستگی 

را خسته کردند

 56 میلیارد از
مطالبات مراکز درمانی 

پرداخت شد

اضافه شدن 170 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانی مشهد

 عملیات مرصاد 
در نیشابور بازسازی 

می شود

18 هزار نفر در استان 
بیمه بیکاری دریافت 

می کنند

پلمب 350  واحد اقامتی 
 غیرمجاز و متخلف
در مشهد طی 8 ماه

تعطیلی 3 روزه 
 مدارس، هوای مشهد 

را سالم نکرد

گزارش خراسان رضوی از 
تولیدکنندگان موفق کم بیناو 

کم شنوا در تربت حیدریه

مدیرکل بیمه سالمت استان:

همزمان با اجرای سهمیه 
بندی بنزین صورت گرفت:

مدیرکل تأمین اجتماعی استان:

اخبار

جامعه

معاون استاندار:

اعتیاد درصدر آسیب های 
اجتماعی استان است

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندار گفت: حجم تهدید مواد مخدر 
بسیار افزایش یافته به طوری که هم اکنون 
اعتیــاد درصــدر آســیب های اجتماعــی 
استان قرار گرفته است که باید با اولویت به 
این موضوع رسیدگی شود. حسن جعفری 
در نشســت کمیتــه تخصصــی توســعه 
مشــارکت های مردمــی و ســازمان های 
مردم نهاد شــورای مبارزه با مــواد مخدر 
استان افزود: شهر مشهد به دالیل مختلف 
و از جمله به دلیــل زائر پذیر بــودن باید از 
آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر 
پاک سازی شود. وی افزود: سازمان های 
مردم نهاد مــی توانند نقش مهمــی را در 
حوزه مبارزه بــا اعتیاد و پیشــگیری از آن 
به خصوص در میان قشر جوان ایفا کنند. 
معاون استاندارتصریح کرد: روش مبارزه 
با مواد مخدر بســیار متنوع شــده است از 
این رو سازمان های مردم نهاد با همکاری 
استادان دانشگاه و نخبگان باید بهترین 
روش را بــرای پیشــگیری از پدیده شــوم 
اعتیاد برنامه ریــزی و به ارائــه طرح های 

مدنظر برای اجرا اقدام کنند. 

کاهش 9 ساعته زمان 
پاسخ گویی در شهرداری 

الکترونیک منطقه 12
پایــگاه اطــالع رســانی شــهرداری 
مشهد- گزارش تحلیل آماری شهرسازی 
در دو دوره زمانی قبل و بعد از الکترونیکی 
ســازی منطقــه12، نشــان مــی دهد که 
میانگین پاسخ گویی به مراحل درخواست 
ها در دوره الکترونیکی سازی، 9 ساعت 

کاهش داشته است.

 اظهارات حیدری درباره ضرورت پرداخت
 عوارض بنزین برای توسعه حمل و نقل عمومی

 واکنش فوتسالیست خراسانی که  در مراسم 
بهترین های سال آسیا به حقش نرسید 

 » مطالبه جدی برای سهم شهر« 
در صحن علنی شورا 

 اصال از انتخاب نشدنم 
ناراحت نشدم
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 برق بازرسی های
» گران نمی خریم«  

الکتریکی ها را گرفت
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بازسازی عین به عین  مهدیه 
مشهد آغاز نشد

 دستور استاندار برای پیگیری 
وضعیت آزادراه حرم تاحرم

پس از انتشار گزارش »پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در استان؛ تقریباً صفر! « در »خراسان رضوی« صورت گرفت

تجلیل از آیت ا... 
مدرس تجلیل از 

فضیلت هاست

تولیت آستان قدس در مراسم 
هشتاد و دومین سالروز شهادت 

آیت ا... مدرس:

  صفحه۳

۳ واحد فروش لوازم 
الکتریکی به دلیل گران 

فروشی اخطار پلمب گرفتند

 صفحه۳

تولیت آســتان قدس رضوی در مراســم 
ســالروز شــهادت آیــت ا... سیدحســن 
مدرس گفت: تجلیــل از آیت ا... مدرس 

تجلیل از فضیلت هاست...
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 صفحه۳

مهدیه
عابدزاده
۵۰ماه

درغربت
مدیرکل بیمه سالمت استان:

56 میلیارد از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت شد
مدیرکل بیمه سالمت استان گفت: ۵۶۴ میلیارد 
و ۵۷۰ میلیون ریال از مطالبات موسسات دولتی 
دانشگاهی و خصوصی طرف قرارداد بیمه سالمت 
در اســتان پرداخت شــد. به گــزارش ایرنــا، دکتر 
ســیدمرتضی وجــدان افــزود: موسســات طــرف 
قرارداد با بیمه سالمت استان شــامل چهار هزار و 
۶۰۰ موسسه متشکل از بیمارستان های دولتی و 
خصوصی، پزشکان، داروسازان، دندان پزشکان، 
آزمایشگاه ها، مراکز پاراکلینیکی، مراکز بهداشت 
روستایی ســطح یک و ســایر مراکز درمانی است. 
وی افــزود: مطالبات تیرماه کلینیک هــای دندان 
پزشکی، درمانگاه ها، مراکز دیالیز، شیمی درمانی، 
خصوصی و خیریــه و بخش عمــده ای از مطالبات 

تیرمــاه بیمارســتان های غیر دانشــگاهی و مراکز 
پاراکلینیک خصوصی و خیریه استان و نیز پزشکان 
و دنــدان پزشــکان پرداخت شــد. مدیــر کل بیمه 
سالمت استان تصریح کرد: مطالبات داروخانه های 
غیردانشــگاهی و خصوصــی خراســان رضوی در 
مرداد تســویه و ۷۵ درصد مطالبات شــهریور این 
داروخانه هــا نیز پرداخت شــده اســت. وی افزود: 
علی الحساب مطالبات مرحله ششم سال 9۸ سطح 
یک دانشگاه های علوم پزشکی اســتان مربوط به 
روستاییان، عشایر و شــهرهای زیر 2۰ هزار نفر به 
طور کامــل و ۵۰ درصد مطالبات مرحلــه اول این 
مراکز پرداخت شده و ۵۰ درصد  باقی مانده نیز در 

حال پرداخت است.

تعطیلی 3 روزه مدارس، هوای مشهد را سالم نکرد

دیروز بــرای ســومین روز پیاپی مدارس مشــهد با 
تصمیم کارگروه اضطراری آلودگی هوا تعطیل شد 
تا شاید کمکی باشد به کاهش آالینده ها و رسیدن 
شاخص هوا به وضعیت سالم، اما این تعطیلی سه 
روزه هوای مشهد هم دردی دوا نکرد و هوای مشهد 
روز گذشــته نیز تا ســاعت 1۵ در وضعیت هشدار 
و ناســالم برای گــروه های حســاس قرار داشــت.  

همچنین به گزارش تسنیم، تورج همتی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان در این زمینه گفت: 
با وجود آلودگی هوا بازهم به دلیل نامناسب بودن 
وضعیت حمل و نقل عمومی در شــهر مشهد مردم 
تمایلی به اســتفاده از این وســایل ندارند و ترجیح 
می دهند در این شــرایط هم از وسایل حمل و نقل 

شخصی استفاده کنند.

همزمان با اجرای سهمیه بندی بنزین صورت گرفت:

اضافه شدن 170 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی مشهد 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از 
اضافه شدن 1۷۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به 
ناوگان اتوبوسرانی، همزمان با اجرای طرح سهمیه 
بندی بنزین خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، سید مهدی حسینی پویا گفت: 

با ســهمیه بندی بنزین، شــاهد افزایش اســتفاده 
شــهروندان از ناوگان اتوبوسرانی هستیم و تالش 
کرده ایم ظرفیت خود را به حداکثر افزایش دهیم، 
همچنین آمادگی داریم درخصوص افزایش ساعت 

سرویس دهی نیز اقدام کنیم.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

بیماری آنفلوآنزا تحت کنترل است

مدیــرکل دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده 
و مــدارس وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: خوشــبختانه بیمــاری 
آنفلوآنزا تحت پیگیری و کنترل است. به 
گزارش فارس، سید حامد برکاتی پیش از 
ظهر امــروز در نشســت خبری ســالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در مشهد، اظهار کرد: 

شــیوع بیماری فصلــی آنفلوآنزا امســال 2۰ روز 
زودتر از سال های گذشــته در کشور آغاز شد، در 
دوره ای محدودیت دارو و درمان بیماری آنفلوآنزا 
را در کشور داشتیم اما اکنون هیچ کمبود دارویی 
در ایــن زمینــه نداریــم و کنتــرل و مراقبت های 
بهداشــتی این بیمــاری مدیریت می شــود. وی 
یادآور شــد: نخستین مرگ ناشــی از آنفلوآنزا در 

سال 9۸ دو هفته پیش رخ داد.

گران فروشی های بنزینی را گران نمی خریم

 
 روزنامه خراسان اطالع دهید

به

پیامک : 2000999 



پیگیری گالیه های مردم

 مسافران خط 15 را 
دریــابید

 »چرا خدمات  دهی خط ۱۵ این قدر بی نظم 
و کم تعداد اســت؟ این اتوبوس کــه مبدأ آن 
الهیــه و مقصدش میــدان ملک آباد اســت، 
به قدری دیــر می آید کــه  تعداد مســافران 
منتظر، زیــاد و زیادتر می شــوند. طوری که 
حوالــی ســاعت ۱9، در چهارراه دانشــجو 
دیگر جا برای ســوار شــدن افراد نمی ماند و 
مسافران روی پله های اتوبوس می ایستند. 
با این وضعیت گران شــدن بنزیــن و تبعات 
آن، شــما را بــه خــدا فکــری بــرای افزایــش 
اتوبوس هــای ایــن خــط و نظم بخشــیدن به 

رفت و آمدش بکنید.«

عمومـی  روابـط  ر  ـ ی د م  » ی د ا ـ ح ت ا س  ا ـ ب ع «
اتوبوسـرانی مشـهد در توضیـح بـه ایـن انتقـاد، 
می گوید: »سـازمان اتوبوسـرانی، تعـداد ناوگان 
فعـال در هر مسـیر را برابر بـا میزان مسـافری که 
بـه طورمعمـول در آن مسـیر جابه جا می شـوند، 
اختصـاص می دهـد. بـا ایـن حـال از همکارانـم 
می خواهم تا شـرایط خـط 15 را بررسـی کنند 

و اگـر شـرایط، بـه نسـبِت قبـل از افزایـش قیمـت 
بنزیـن متفـاوت بـود، فکـری خواهیـــم کـرد.«

خیام جنوبی14، به  دلیل تردد 
دانش آموزان نیاز به سرعت گیر دارد

 »ما جمعــی از والدین دانش آمــوزان منطقه 
یــک هســتیم و خواهشــمندیم قبــل از این 
که جــان دانش آمــوزی به خطــر بیفتد، یک 
ســرعت گیر در خروجی خیــام جنوبی ۱4 
به ســمت بولوار خیام نصب و ایــن منطقه را 
ایمن کنید. هنگام تعطیلی مدارس، بیشتر 
خودروها با ســرعت باال و بی مالحظه از این 
معبر کم عرض و فاقد پیاده رو عبور می کنند 
و دبســتانی ها و دبیرســتانی ها را در معرض 

خطر قرار می دهند.«

ط عمومـی  ـ ب ا و ر ر  ـ ی د « م ی ر ـ ی م ا «
شـهرداری منطقـه یـک در پاسـخ بـه 
پیشنهاد دلسـوزانه این شهروند که 
در قالـب پیامـک بـه دسـت صفحـه 
حرف مـردم رسـیده، می گویـد: 
»در بولـوار خیـام سـرعت گیر بـه 
تعداد کافـی وجـود دارد. اما برای 
این مسـئله نیاز اسـت متقاضیان، 
استشـهادنامه محلـی، خطـاب 
بـه شـهردار منطقـه بنویسـند و بـه 
دست شهرداری برسـانند. تیم حوزه 
ترافیـک شـهرداری و پلیـس راهـور، موضـوع را 
در قالـب بازدیـد میدانـی بررسـی می کننـد و 
اگـر طبـق ایـن پیـام، نیـاز بـه سـرعت گیر باشـد، 

اقدامـات الزم را انجـام خواهنـد داد.«

 کاش زباله های بازیافتی
کنار پارک بازی کودکان نبود

»انتهای خیابان شــهید صیادشیرازی ۵9، 
در کنار پارک و زمین بازی کودکان، فضایی 
برای جمــع آوری زباله هــای بازیافتی وجود 
دارد که باعث جمع شــدن حشــرات موذی 
و انتشــار بوی ناخوشــایند شــده اســت. ای 
کاش شــهرداری منطقه، خوش سلیقگی به 
خرج می داد و این فضــای بازیافت را به جای 
دیگری، غیــر از نزدیکِی محل بــازی بچه ها 

اختصاص می داد«.

»فرهادیــان« شــهردار منطقــه 9 مشــهد، در پاســخ به 
این گالیــه پیامکی، می گویــد: »مطمئن باشــید چنان 
چه قابلیت جابه جایی وجود داشــته باشــد، این فضا را 
ضمن رســیدگی و پاک ســازی، به جای دیگری منتقل 
می کنیــم.« همچنیــن پــس از پیگیــری مجـــدد، مدیر 
روابط عمومی شهرداری منطقه 9 خبر می دهد فضای 
زباله هــای بازیافتی، به چندیــن متر جلوتــر، جایی که 

محل گردش مردم و بازی بچه ها نباشد، منتقل شد.«

 شاهنامه 
آخرش خوش است؟

»ما ساکنان بولوار شاهنامه، واقع در منطقه 
۱۲ شهرداری مشهد، چیزی به اسم پیاده رو 
نداریــم، چه برسد به الین دوچرخه سواری 
و مســیر ویــژه عبــور نابینایــان و معلوالن. 
از شــهرداری منطقــه خواهــش می کنیم به 
رفع این نیازهای ابتدایی و اساســی منطقه 

شاهنامه توجه کند.«

 »وحیــد هاشــمی«، مدیــر روابــط عمومــی منطقه 12 
شهرداری مشهد، در پاسخ به این گالیه به حِق پیامکی 
که به دســت صفحه حرف مردم رســیده، می گوید: »به 
واســطه فقدان طــرح جامــع تفصیلی، در حــال حاضر 
امــکان فعالیت عمرانــی و اجرایی در منطقه شــاهنامه 
وجود ندارد. در واقع محدوده شــهری توس، فعال فاقد 
طرح اســت و آخرین خبر ایــن که موضوع رســیدگی به 
طرح تــوس در شــورای عالی شهرســازی مطرح شــده 
و منتظــر تصویــب و ابالغــش هســتیم.  خبــر داریم که 
در شــورای شــهر هم، رئیس کمیســیون شهرســازی و 

معماری و رئیس کمیسیون 
ویژه توسعه و به سازی توس، 
پیگیــر ایــن امــر هســتند و   
رســیدگی به شــرایط توس، 
قبــل از مطالبــات مردمــی، 
مطالبه خود مدیریت شهری 
اســت و ان شــاءا... به زودی 

تکلیفش روشن می شود.«

 آسفالت معابر خواجه ربیع
نیازمند به سازی است 

»در منطقــه خواجــه ربیع، آســفالت های دو 
کوچه بــه نشــانی گلشــاد ۱۲ و بهمــن ۱۵، 
خــراب و پــر از چاله چولــه هســت. باالخره 
کی قرار اســت این آســفالت ها، لکه گیری و 

به سازی شوند؟«

»صالحی«، رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه 
3 مشهد، در پاسخ به این گله پیامکی توضیح می دهد: 
»به شکل کلی در محدوده خدمات شهرداری منطقه3، 
فضایی بــه ارزش 10 میلیــارد تومان، آســفالت خراب 
وجود دارد. منتها اولویت امسال ما، حذف کوچه هایی 
است که آب افتادگی دارند و سپس حذف معابر خاکی.  
لذا به سازی آسفالت را از سال آینده پیگیر خواهیم شد. 
عالوه بر این، ما از ســال 89 برای آســفالت کوچه های 
منطقه، درخواست داریم و شهرداری، لیست انتظاری 
دارد کــه براســاس زمــان مراجعــه و طرح درخواســت 
مراجعان، پیگیر به سازی آسفالت معابر خواهد بود. لذا 
اهالی محترم خواجه ربیع باید به اداره ناحیه 3 منطقه 
 ، ی ر ا د ر ه ـ ـ ش  3
واقــع در خیابــان 
خواجــه ربیــع 3، 
بــالل 9 مراجعه و 
درخواست شــان 
را ثبــت کننــد تا به 
نوبــت، رســیدگی 

شود.«

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 برق بازرسی های »گران نمی خریم« 
الکتریکی ها را گرفت

3 واحد فروش لوازم  الکتریکی به دلیل گران فروشی اخطار پلمب گرفتند
گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 
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در ادامه تهیه گزارش به یــک الکتریکی در خیابان 
جانباز می رویم. جایی که اسمش الکتریکی است 
امــا از ابزارهای لوله کشــی و رنــگ کاری گرفته تا 
تعمیر لوازم برقی، بدون پروانه کسب و فاکتور فروش 
و برچسب قیمت، ارائه می شود. »تراب پور« بازرس 
اتاق اصناف مشهد که به بررسی شرایط این واحد 
پرداخته، توضیح می دهد: »از این واحد شــکایات 
مردمی زیادی به دست ما رسیده و فروشنده با این 
که بارها اخطار اصالح تخلفات را دریافت کرده، بی 
تفاوت است. امروز برای آخرین بار تذکرهای الزم به 
این فروشنده داده شد و پرونده گران فروشی و تخلف 
این واحدصنفی توسط قاضی جلیلی تنظیم و برای 

صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مقصـد بعـدی، یـک فروشـگاه در خیابان سـنایی 
است. اگرچه مسـئول این واحدصنفی، خودش 
اسـت  صنعتـی  بـرق  اتحادیـه  مسـئوالن  ـزو  ج
امـا ایـن جـا هـم خبـری از درج قیمـت کـه راهـی 
برای جلوگیری از گران فروشـی اسـت، نیسـت. 
بازرسـان اتـاق اصنـاف تاکیـد می کننـد: »درج 
قیمـت روی کاالهـا یـک مصوبـه قانونـی اسـت 
و همـه بـرای رعایتـش باهـم برابرنـد و دسـتور 
مستقیم مسـئوالن اسـتانی اسـت که این قانون، 
اجـرا و رعایـت شـود. روی همیـن حسـاب، ایـن 
فروشـگاه، اخطـار پلمـب در صـورت ادامـه ایـن 

رونـد می گیـرد.«

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

می رساند.

اتوبوسرانی

  مینی بوس های بولــوار توس همه از رده 
خارج اند. خیلی از آن ها هم سرویس جاهای 
دیگر هستند و مسافران عادی باید برای آمدن 
مینی بوس مدت طوالنی در ایســتگاه معطل 

بمانند.
 اتوبوس های خط46، نیاز به نوسازی و 

نظافت و نظم دهی دارند.

نیروی انتظامی
  ســاعت 7:10 صبــح، جوانــی ســوار بر 
خودرو 206 در چهارراه دانشجو، با کشیدن 
ترمز دستی حرکات خطرناکی انجام می داد. 
مامور نیروی انتظامی هم که آن جا بود، فقط 
صحنــه را تماشــا می کــرد و ظاهــرا کاری از 

دستش بر نمی آمد.
  اگــر در جامعه این قــدر بــی قانونی و بی 
انضباطــی در رانندگی مشــاهده می شــود، 
دلیل اصلی آن تعلیم نادرست آموزشگاه های 
رانندگی اســت. از تصمیم جدید راهنمایی و 
رانندگی بــرای جریمه آموزشــگاه ها حمایت 

می کنیم.

شهرداری
  چرا زمینی را که به عنوان فرهنگســرا در 
خیابان مطهری جنوبی  بوده، انبار شهرداری 

کرده اند؟
 لطفــًا بــه داد ســاکنان خیابــان صیاد 2 
مشهد برســید. خودروها وسط خیابان پارک 
می کننــد و حتــی پلیــس هــم اعمــال قانون 

نمی کند. گناه مردم چیست؟ فکری کنید.
 خواهش می کنم روی پل شهید فهمیده 

را آسفالت کنید.
  مشــهد هم مانند تهران هــوای آلوده ای 
دارد، لطفا ســاخت مترو را در نقــاط پر رفت و 
آمد ماننــد طرقبه شــاندیز، اطراف حــرم و به 

سمت گلبهار به چناران ادامه دهید.

متفرقه
  چــرا مــدارس صبح هــا بین زنــگ تفریح 
آهنگ از بلند گو پخش می کنند و باعث سلب 
آســایش خانواده هــا می شــوند؟ خواهــش 

می کنیم پیگیری کنید.
  ورودی مشهد، هر چقدر از سمت نیشابور 

زیباست، از سمت گلبهار ویران است.

ه لـوازم گازسـوز در خیابـان  گا  تعمیـر
آخوندخراسـانی، دو قطعـه آبگرمکـن را بـه 
مـن 170هزارتومـان فروخـت امـا قیمـت 

واقعی آن 120 هزار تومان بود.
 لطفا سـمت بولوار تـوس97 هـم بیایید. 
هـر کسـی کاالهایـش را بـه هـر قیمتـی کـه 
مـا قشـر  فروشـد.  ی  د م ـ ه ا و خ ی  ش م ـ ل د

ضعیف چه گناهی کرده ایم.
 نانوایی هـای آزادپـز منتظـر موقعیـت 
بودنـد و بـا گـران شـدن بنزیـن، نـرخ نـان را 

بدون نصب نرخنامه مجدد باال برده اند.
 روز پنج شـنبه یک تن ماهـی را 10 هزار 
و 500 تومـان خریـدم و روز شـنبه همـان را 
12 هزار و 500 تومان. چه کسـی رسیدگی 

می کند؟
 به یک رسـتوران در حاشـیه بولوار وکیل 
آباد رفتـم. هم کم فروشـی داشـت، هم گران 

فروشی، لطفا رسیدگی کنید.
 کسـبه و فروشـگاه ها در بولـوار حجـاب 
م بـه گـران فروشـی کرده انـد، لطفـا  ا قـد ا

پیگیری کنید.
 میـوه فـروش  اطـراف حـرم پرتقـال راکـه 
یگـر بـه قیمـت سـه کیلـو 10 هـزار  ی د جـا
تومـان می فروشـند، کیلویـی پنـج تـا شـش 
ن بـه مشـتری می دهـد،  لطفـا  مـا ر تو ا هـز
قـل بـه زوار امـام  ا د کـه حد گی شـو سـید ر

رضا)ع( فشار نیاورند.
فریمـان  ه  د ا ـ ج ر  د ی  ز ا ر ـ خ ه  ز ا ـ غ م  
کاالهایش را گـران کرده اسـت، لطفـا به این 

جا هم سر بزنید و برخورد کنید.
 عمده فروشــی موبایل در بازار عباسقلی 
خان، موبایل قاچاق می آورد و با هزار ترفند و 
فرار مالیاتی و ســود سرشــار، به دست خرده 
فروش و مشــتری می رســاند. لطفا بررسی و 

پیگیری کنید.
  یک دفتر پیشــخوان دولت بــرای صدور 
فیش آب، برق و گاز که هزینه آن 10هزار ریال 
ازسوی سازمان های مربوط اعالم شده مبلغ 
15 هزار ریال دریافت می کند، مدیر دفتر هم 
به بهانه گران شــدن بنزین 5000ریال از هر 

نفر اضافه دریافت می کند.
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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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محمد بهبودی نیا| گشــت های ویژه تیم 

»گران نمی خریم«، متشکل از خبرنگار 
و عکاس روزنامه خراســان، بازرســان 
اتاق اصناف مشهد و قاضی شعبه سیار 
تعزیرات، این بار به بازار لوازم الکتریکی 
و رصد گــران فروشــی های احتمالی 
در ایــن زمینــه رســید. طــی روزهای 
گذشته و در قالب گزارش های مردمی 
از گران فروشــی های بنزینــِی داخل 
شــهر، تعدادی پیامــک دربــاره گران 
فروشــی برخی فروشــگاه های لوازم 
الکتریکی مشــهد به دســتمان رسید 
که انگیزه سرکشــی اتفاقی به برخی 

فروشگاه های این بازار بود.

ای کاش در پاییز و زمستان که حیوانات شهری  از جمله پرندگان، در معرض باد 
و باران هســتند و به  ســختی می توانند غذایی برای خوردن پیدا کنند، از حال 
و روزشــان غافل نشــویم و مثل اهالی محله  500 دســتگاه کــه در کنار رعایت 
پاکیزگی باغچه ها و معابر، روزانه و به نوبت پرندگان را بــا خرده های نان و دانه 

سیر می کنند، هوای حیوانات شهری را داشته باشیم.

ســال قبل به محــض باریــدن برفی ســنگین، شــاخه های تعــدادی از درختان  
شکست و دلیل این موضوع، هرس نشــدن درختان بود. ای کاش تا امسال هم 
برف و باران، کمر درختان شهرمان را نشکسته، آن ها را دریابیم. این جا خیابان 
حافظیه 15 بین الدن و صیاد است و به نظر می رسد شهرداری مشهد می تواند 
با یک ســیم بکســل و مهار، درختانی مثل این کاج را از شکستن و خشک شدن 

نجات دهد. 

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

کاش زمستان، کمر درختان را نشکند پرندگان را از یاد نبریم

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

لـوازم  فروشـگاه  یـک   ، د ـ ص ق م ن  ـ ی ل و ا
الکتریکـی، در خیابان امامت اسـت. قبل 
از حضور بازرسـان و قاضـی، در قالب یک 
مشـتری به سـراغ واحد مذکـور می رویم و 
چندین کاال را قیمت می کنیم. فروشـنده 
ِی مـا را از تفـاوت  گ د ز ت  ف گ ـ ی ش ـ ت ق و
قیمـت اجنـاس ایـن فروشـگاه بـا یکـی دو 
فروشـگاهی کـه پیـش از ایـن سـر زدیـم، 
می بینـد، بـا دلخـوری می گویـد: »اول 
برویـد قیمـت هایتـان را از بـازار بگیریـد، 
بعـد برگردیـد.« منتهـا وقتـی بازرسـان و 
قاضی از راه می رسـند و شروع به بازرسی 
می کننـد، فروشـنده ادعـا می کنـد خـود 

اتحادیـه لـوازم الکتریکـی بـه مـا اعـالم 
کـرده مجازیـم ایـن روزهـا تـا 25 درصـد 
روی قیمـت واقعـی اجنـاس بکشـیم. این 
در حالـی اسـت کـه پـس از اسـتعالم از 
مسـئوالن اتحادیـه، مشـخص می شـود 
فقط 10 تـا 15 درصـد سـود، روی برخی 
اجنـاس در خرده فروشـی مجـاز اسـت و 
بیشـتر از ایـن، گران فروشـی بـه حسـاب 
می آیـد. در نهایـت بـرای ایـن فروشـگاه، 
یـک پرونـده تخلـف گـران فروشـی تنظیم 
می شـود و ایـن واحـد صنفـی، اخطـار 
پلمـب در صـورِت تکـرار گـران فروشـی 

دریافـت می کنـد.

گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 
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تولیت آستان قدس در مراسم هشتاد و دومین سالروز شهادت آیت ا... مدرس: 

تجلیل از آیت ا... مدرس تجلیل از فضیلت هاست

خبر

مسعود حمیدی

اخبار

اقتصادی

گزارش خبری

مریم ترسول

اخبار 

گوناگون

محمد فیض عارفی/تولیت آستان قدس رضوی 
در مراســم ســالروز شــهادت آیت ا... سیدحســن 
مدرس گفت: تجلیــل از آیــت ا... مــدرس تجلیل 
از فضیلت هاســت. به گــزارش  خراســان رضوی، 
مراسم هشــتاد و دومین سالروز شــهادت  آیت ا... 
سیدحسن مدرس با حضور قشرهای مختلف مردم 
و مسئوالن و با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی 
در محل زیارتگاه این شــهید واالمقام برگزار شــد. 
تولیت آستان قدس در این مراسم گفت: کسانی که 
مدرس را به خواف و کاشمر تبعید کردند هیچ گاه 
تصور نمی کردند نام مدرس روزی به نیکی و زیبایی 
بر تارک تاریخ ایران بدرخشــد چرا کــه آن ها تصور 
می کردند با تبعید این مرد الهی مدرس ها را برای 
همیشه دفن می کنند ولی امروز به پاس بزرگداشت 
 ایــن مــرد بــزرگ، روز شــهادتش را روز مجلــس 
نام گذاری کرده اند. حجت االســام والمسلمین 
احمد مروی افزود: تجلیل از این مرد بزرگ تجلیل 
از یک شــخص یا عالم بزرگ و یک مراسم معمولی 
نیست بلکه تجلیل از مدرس تجلیل از فضیلت ها، 
آرمان ها و خوبی هاست. وی اظهار کرد: بزرگداشت 
مدرس و تکریم و تعظیم و تجلیــل از او در واقع بیان 
یک فضیلت و حقیقت و ارائه الگوی یک انســان با 
تقوا، شجاع، نترس و مسلمان واقعی و مردم دوست 
به جامعه اســت لذا ایــن گونه مراســم و تجلیل ها و 

تکریم ها باید باشد. 

ساده زیستی شهید مدرس 	 
وی با اشــاره به خصوصیات شــهید مدرس گفت: 
یکی از ویژگی هــای این مرد بزرگ ساده زیســتی 
او بــود چــه آن زمان کــه یک طلبه ســاده بــود و چه 
 آن زمان کــه نماینده مجلس شــد و منــزل او محل 
رفت و آمد بــزرگان و رجــال بود زندگــی او تفاوتی 
نداشــت و امام راحل)ره( هــم فرمودند که زندگی 
مدرس یک زندگی ساده و محقر بود و لباس کرباس 
ایشان زبانزد بود. تولیت آســتان قدس یادآور شد: 
همین ویژگی و ساده زیستی باعث آزادگی مدرس 
بود و با کسی رودربایستی نداشت.  تولیت آستان 

قدس افزود: ما برای آزادگی خیلی تمجید می کنیم 
اما انســان به همین ســادگی نمی تواند بگوید من 
آزاد هستم و وامدار و محتاج کسی نبودن و خود را 
در بند و اسیر مادیات و احترامات و عناوین نکردن 
است که آثار آزادگی است ولی کسی که برای پست 
و مقام به هر شخصی رو می اندازد و خود را وامدار و 
محتاج دیگران می کند نمی توانــد ادعای آزادگی 
کند بلکه او اسیر است و در هر مقام و منصبی هم که 

قرار بگیرد آزاد نیست.

ترس وطمع در وجود شهید مدرس نبود 	 
وی ادامه داد: کســی که وقتــی می خواهد حرفی 
بزند به این می اندیشــد که آیا جریــان و حزب و قوم 
من از این حرف ناراحت می شوند یا نه او آزاد نیست 
ولی مــدرس ماحظــه ایــن و آن را نمی کــرد بلکه 
فکر می کرد کــه آیا این حرف درســت اســت یا نه و 
لذا خودش گفته است که خدا دو چیز به من نداده 
است: ترس و طمع و هر کس با منافع و مصالح ملی 
همراه باشد من هم با او همراه هستم و هیچ وزیری 
نیست که بتواند بگوید مدرس یک تقاضا از من کرده 
اســت و هیچ کاغذی در هیچ وزارتخانه ای ندارم و 
تقاضایی از کســی نکردم و نمی کنم و لذا این گونه 
فردی را می گویند آزاده و عصــاره مجلس. تولیت 
آســتان قدس رضــوی تصریح کرد: متاســفانه هم 
اکنون در کشور ما رایج است که از وزرا تقاضا هایی 

می شــود و حتی تهدیــد بــه اســتیضاح می کنند. 
وی اظهــار کــرد: خصوصیــت دیگر مــدرس عالم 
به زمــان بودن اســت، مــدرس در عین زهــد و تقوا 
و خداترســی، عالم بــه زمان بــود و فهم درســت از 
نیازهای زمان داشت به گونه ای که او در آن زمان از 
 ساخت مدرسه و دانشگاه دفاع می کرد و می گفت :

ما به متخصص های زیادی نیاز داریم.

آرزوی شهید مدرس 	 
تولیت آســتان قدس ادامه داد: مــدرس می گوید 
ایــن پول هایی که صرف واردات شــراب می شــود 
باید صرف ســاخت کارخانه های هواپیماسازی و 
تسلیحات نظامی شود چرا که امروز جنگ از زمین 
به هوا رفته است. تولیت آســتان قدس  با بیان این 
که من وابسته به هیچ جناحی نیستم و خط من خط 
رهبری است افزود:  ویژگی دیگر شهید مدرس نگاه 
او به انتخابات بود و او به نوع انتخاب می اندیشــید 
و می دانســت کــه سرنوشــت کشــور را انتخابات و 
مجلس تعیین می کند لذا او نقش مجلس را خوب 
می دانســت و می گفت آرزو می کنــم روزی را که از 
طرف مجلس شــورا به ملت اعان انتخابات شــود 
و هیچ شرایطی هم معین نشــود و مردم خودشان 
بدانند چه کســی را باید انتخاب کننــد. یعنی آرزو 
می کرد مردم به یک رشد و بلوغی برسند که نیازی به 
لیست و فهرست دادن جریان ها نباشد و خودشان 

درست و صحیح را تشخیص بدهند و فردی هم که 
انتخاب می شــود خودش بداند که چه کسی الیق 
این مقام است و مدرس می گوید مردم باید بدانند 

که بیشتر این بار بر دوش خود مردم است.

مجلس باید عصاره اخالق و انسانیت باشد	 
حجت االســام  والمســلمین مــروی ادامــه داد: 
مــدرس الگــوی اخاق مداری بــود و با ایــن که از 
هیچ کس نمی ترسید اما اخاق را رعایت می کرد 
و به مخالفان سیاســی خود توهیــن نمی کرد لذا 
مجلس ما هم باید عصاره اخاق و ادب و انسانیت 
باشد، مردم این ویژگی ها را باید از مجلس بیاموزند 
چرا که مجلــس جای توهیــن و پرخــاش و تهمت 
زدن نیســت بلکه باید حرفــی که حــق بودنش را 
تشــخیص داده ای بگویی و به مخالف نیز احترام 
بگذاری چرا کــه ملت ما ملتی بــاادب و بااخاق و 
متدین هستند. وی تصریح کرد: اگر همه جناح ها 
یکدیگر را متهم به دزدی و خیانت بکنند مردم چه 
قضاوتی خواهند کرد لذا مدرس می گوید باید به 
صحت و سقم اندیشــه ها دســت یافت اما از طعن 
به این و آن خودداری کرد. تولیت آستان قدس با 
اشاره به سیاست خارجی شهید مدرس گفت: ما 
برای فهم سیاست خارجی مدرس باید از شرایط 
آن روز اطاع داشته باشیم،شهید مدرس روزی از 
استقال و نه شرقی و نه غربی سخن می گفت که 
رجال سیاسی ما یا وابسته به شرق بودند یا وابسته 
به غرب و حتی به این وابستگی افتخار می کردند. 
وی افزود: مدرس می گوید رابطه با تمام کشورها 
چه همسایه و چه غیرهمســایه، چه مسلمان و چه 
غیرمسلمان بر اساس صلح و صفا و صمیمیت است 
و ما خواهان روابط با همه ملت ها هستیم و سلطه 
هیچ کس را نمی پذیریم.  شایان ذکر است در ادامه 
مراسم  کتاب »مرثیه ای بر آن تربت پاک« مشتمل 
بر داســتان هایی از نویســندگان مختلف کشــور 
درباره زندگی شــهید مدرس  و همچنین  پوستر 
شــعر مرد روزگاران  توســط تولیت آستان قدس 

رونمایی شد. 

 با گذشت بیش از چهار سال از تخریب مهدیه عابدزاده، 
هنوز هم بازسازی عین به عین این نمــاد هویت انقابــی و 
فرهنگی مشــهد آغاز نشــده و نقشه های طراح، همچنان 

مورد تایید میراث فرهنگی قرار نگرفته است.
»مرجان اکبری«  معاون میراث فرهنگی استان گفت: در 
این طراحی ها، بازسازی عین به عین مدنظر قرار نگرفته و 

ممکن است ۱0 بار دیگر هم نقشه ها اصاح شود.

اصالحات چندین باره نقشه	 
به گــزارش خراســان رضــوی، مهر سال ۹4 بود که روند 
تخریب مهدیه عابدزاده آغاز شد و اگرچه ورود رسانه ها و 
دغدغه مندان فرهنگ و هویت انقابی مشهد توانست به 
طور موقت جلوی آن را بگیرد، اما یک سال بعد این بنای 
هویتی با خاک یکسان شد. با وجود این ، پیگیری رسانه 
ها موثر افتاد و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور 
دستور داد تا عاوه بر ثبت ملی مهدیه به عنوان یک مکان 
رویداد تاریخی، این بنا عین به عین بازسازی شود. با این 
رویکرد، جامعة المصطفی العالمیه بــه عنوان مجموعه 
بهره برداری مهدیه عابدزاده هم پای کار آمد و همکاری ها 
برای تهیه نقشه بنای جدید آغاز شد، اما آن طور که معاون 
میــراث فرهنگی اســتان می گویــد با وجــود اصاحات 
چندین باره، هنوز نقشــه بنا مورد تایید میراث فرهنگی 

نیست و بازسازی عین به عین در آن رعایت نشده است.

جلسه بررسی نهایی طی 2هفته آینده	 
»مرجان اکبری« می افزاید : نقشه های مهدیه، همچنان 
بین کارفرما، طراح و میراث فرهنگی در رفت و آمد است 

و مدام اصاح می شــود. وی در خصوص زمان بر شــدن 
روند اصاح نقشــه ها، ادامه مــی دهد:  رونــد به همین 
صورت است و تا روزی که نقشه ها قابل تایید نباشد، کار 
به طول می انجامد، شاید ۱0 بار دیگر هم نقشه ها برای 
اصاح برود و دوباره برگردد، طراح باید توان پیاده کردن 
مطالبی را که گفته می شود داشته باشد. اکبری تصریح 
می کند : ما امیدواریم در این هفته یا هفته آینده، با بررسی 
مجدد نقشه ها، جلسه ای با کارفرما درباره زمان برشدن 
روند اصاح نقشه داشته باشیم تا آن ها نیز به هر شکلی 
که مقدور است، دستورات الزم را به طراح بدهند که کار 

به جمع بندی نهایی برسد.

»تا ابد با تو می مانم« در مشهد خوانش می شود
مراســم خوانش کتاب »تا ابد با تو می مانم« خاطرات مریم مقدس؛ همســر سردار 
جانباز اکبر نجاتی در مشــهد برگزار می شــود. »تا ابد بــا تو می مانم« بــه قلم مریم 
عرفانیان روایتی عاشقانه و ماندگار از همراهی همسری دلسوز در هشت سال دفاع 
مقدس و حکایتی مانــدگار از لیلی و مجنون قصه ها اما در زندگی واقعی اســت که 
ساعت ۱7 چهارشنبه ۱۳ آذر در مشهد رونمایی و خوانش می شود. این کتاب که 
توسط انتشارات به نشردر سال ۹8 روانه بازار کتاب شده در ژانر ادبیات دفاع مقدس 

بر مبنای روابط درون خانوادگی به شکل خاطره نوشته است.

انتشار فراخوان تولید فیلم کوتاه »سینما حماسه« 
فراخوان تولید فیلم کوتاه »سینما حماسه« منتشر شد. رئیس حوزه هنری خراسان 
رضوی با اعــام این خبر گفــت: حوزه هنری انقاب اســامی خراســان رضوی با 
انتشار فراخوان تولید فیلم کوتاه »سینما حماسه« از سینماگران خراسان رضوی 
دعوت می کند با ارائه طرح، ایــده و فیلم نامه های خود برای تولید آثار ارزشــمند و 
فاخر  با موضوع حماسه های ایران اسامی در فراخوان تولیدفیلم کوتاه حماسی 
شــرکت کنند. به گزارش واحد خبر روابط عمومی حوزه هنری خراســان رضوی، 
»میثم مرادی بیناباج« تصریح کرد: مقاومت ملت ایران در مقابل ظلم، تعدی و تجاوز 
بیگانگان و سرســپردگان داخلی )مانند رئیســعلی دلــواری، میرزاکوچک خان، 
کلنل پسیان و...(، اقتباس از وقایع و شخصیت ها و مبارزات انقاب اسامی، دفاع 
مقدس و مدافعان حرم، حماسه ها و حماسه سازان در عرصه های فرهنگی هنری، 
علمی، ورزشی، سیاسی )مانند شهدا و دانشــمندان هسته ای، قهرمانان ورزشی 
و...(،تصویرسازی امیدبخش از پیشرفت های علمی، نظامی، سیاسی، اقتصادی 

و... آینده کشــور مبتنی بر بیانیه گام دوم انقاب 
اسامی با نگاه حماســی و اقتباس از داستان ها و 
شخصیت های حماسی شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوســی موضوعاتی اســت که برای طرح، ایده و 
فیلم نامه های شرکت کننده این فراخوان انتخاب 
شده است. گفتنی اســت،  نهم دی آخرین مهلت 
ارســال آثار برای شــرکت در فراخوان تولید فیلم 
کوتاه ســینما حماسه است و اســامی ایده، طرح و 
فیلم نامه های منتخب از میان آثار ارسالی تا تاریخ 

20 دی ماه ۹7 اعام می شود.

پلمب 350  واحد اقامتی متخلف در مشهد طی 8 ماه
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد از پلمب ۳50  واحد 
اقامتی غیرمجاز و متخلف در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، »حسن زمانی بیدختی« با اعام این خبر گفت: برخورد با واحد 
های اقامتی غیر مجاز و متخلف با همکاری دستگاه های اجرایی شامل دادستانی، 
اداره نظارت بر اماکن پلیس، شهرداری و دیگر بخش های مرتبط در دستور کار قرار 
گرفته و از ابتدای امسال تاکنون ۳50 واحد اقامتی غیر مجاز و متخلف پلمب شده 
اســت. وی ادامه داد: بنا بر نوع تخلف، ۳00 واحد اقامتی با برچسب پلمب شده و 
50 واحد که تخلفات گسترده تری داشته اند از پلمب موثر استفاده و دِر واحد اقامتی 

جوش داده شده است.

استاندار خراســان رضوی به معاونت عمرانی خود 
دستور داد در خصوص وضعیت آزادراه حرم تا حرم 

گزارش پیگیرانه تهیه کند.
به گزارش خراسان رضوی، پیرو گزارش روز دوشنبه 
4 آذر با تیتر »پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در استان؛ 
تقریبًا صفر!« استاندار خراسان رضوی بعد از رصد 
این گزارش ضمن پاراف آن به معاونت عمرانی خود 
دستور داد برای بررسی وضعیت  عملیات اجرایی 
ایــن آزادراه گــزارش پیگیرانــه تهیــه و درخصوص 
ارجاع آن به روزنامه خراســان رضوی اقدام کند. بر 
اساس مستندات ارائه شده توسط کارگروه نظارت بر 
پروژه های عمرانی استان، پروژه آزادراه حرم تا حرم 
تاکنون تنها در قطعه ۳۳ کیلومتری مشهد تا سه راه 
تربت حیدریه از مسیر 22۳ کیلومتری این آزادراه 
در استان خراســان رضوی پیشرفت 4.8 درصدی 
داشته و علل عقب افتادگی این پروژه از برنامه  نبود 
اعتبارات الزم برای پیمانکار و تملیک اراضی مطرح 

شده است.
پــروژه آزادراه حــرم تا حرم در ســال 
۱۳8۹ به صــورت رســمی کلیــد 
خــورد و در این مــدت بارهــا وزیران 
راه و شهرســازی دولت هــای دهــم، 

یازدهم و دوازدهم برای کلنگ 
زنی و آغاز عملیــات اجرایی 

این پــروژه اقــدام کرده اند 
امــا در ایــن ۹ ســال تنهــا 

4 درصــد از قطعــه ۳۳ 

کیلومتری از مجموع 22۳ کیلومتری عملیات 
اجرایی پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت که 
به نوعــی درمجمــوع می توان 
سهم پیشرفت فیزیکی این 
پروژه در کل طول مســیر 
این آزادراه در خراســان 
رضــوی را تقریبــًا صفــر 

ارزیابی کرد.

پس از انتشار گزارش "پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در استان؛ 
تقریبًا صفر !" انجام شد 

دستور استاندار برای پیگیری وضعیت 
آزادراه حرم تا حرم 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد: 

ثبت نام 86 درصد مشترکین گاز استان برای دریافت قبض پیامکی 
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفــت: از 
مجمــوع دو میلیــون و ۳۳۳ هــزار مشــترک گاز در 
اســتان، تاکنون یک میلیــون و ۹۹6 هــزار و 2۹6 
مشــترک معادل 86 درصد در طرح حذف کاغذی 
قبوض گاز مشارکت کردند. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز اســتان خراســان رضوی، »سیدحمید 
فانــی« افــزود: بیشــترین آمار ایــن حوزه مربــوط به 
درگــز بــا ۹6 درصد همــکاری اســت. همچنین در 
شهرستان مشهد نیز از مجموع یک میلیون و 254 
هزار مشــترک، تاکنون ۹86 هزار و 62۹ مشترک 
اطاعات خود را تکمیل و به روزرســانی کــرده اند.
مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی با بیان این 
مطلب کــه تاش مــی کنیم تــا اجرای طــرح حذف 

قبوض کاغــذی گاز بدون دغدغه برای شــهروندان 
انجام شود گفت: تا اواسط دی ماه قبض گاز عاوه بر 
پیامک به صورت کاغذی نیز برای مشترکین ارسال 
می شود اما مطابق دســتورالعمل های اباغی پس 
از این تاریخ صورت حســاب گازبهای مصرفی صرفا 
به شماره همراه ثبت شده مشترکین پیامک خواهد 
شد.وی با بیان این که هر شماره تلفن همراه قابلیت 
ارسال و دریافت اطاعات چندین اشتراک گاز را دارد 
اظهار کرد: مشترکین می توانند برای ثبت و تکمیل 
اطاعات به صورت غیرحضوری، شــماره اشتراک 
و تلفن خود را به صورت )شماره اشــتراک * شماره 
تلفن( به ســامانه ۱000۳7074 یا تماس با تلفن 

گویای ۳7074 و ۱8۹4 اعام کنند.  
4 سال گذشت، بازسازی عین به عین نمادی از هویت  فرهنگی وانقالبی مشهد آغاز نشد 

مهدیه عابدزاده 50 ماه در غربت

نشست تخصصی »حاجی عابدزاده و تجربه نهادسازی اجتماعی« 
   

نشست بزرگداشت چهره های هویتی مشهد، در دومین برنامه های خود یاد 
و خاطره مرحوم عابدزاده را برای مردم این دیار زنده می کند. این برنامه با نام 
»حاجی عابدزاده و تجربه نهادسازی اجتماعی« ساعت ۱7 پنج شنبه چهاردهم 
آذر در فرهنگسرای انتظار )بولوار قرنی، بولوار مجد، روبه روی مجد ۳7( برگزار 
خواهد شد و سه کارشناس درباره این موضوع سخنرانی خواهند کرد. در این 
نشســت محمدرضا نورالهیان درباره »مهدیه ،  بازخوانی یــک تجربه ماندگار 
درنهادســازی«، جعفر ملکی دربــاره »نظام  تربیتــی انجمن پیــروان قرآن در 
مدارس«  و جوادخدایی درباره »نسبت بناهای حاجی عابدزاده و هویت شهری« 
نکاتی را بیان خواهند کرد. ســازمان اجتماعی فرهنگی شــهرداری مشــهد، 

چهارسوی مشهد و انجمن پیروان قرآن برگزاری این برنامه را بر عهده دارند.

          شرح عکس:برخی گزارش های خراسان طی 4 سال گذشته 
درباره مهدیه عابدزاده

18 هزار نفر در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند 
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: 
هم اینک ۱8 هزار و ۱۹5 نفر از شهروندان ساکن 
در نقاط مختلف این استان که بیکارند زیرپوشش 
بیمه بیــکاری هســتند و خدمات مرتبط بــا آن را 
دریافت می کنند. »سیدمحسن نظام خیرآبادی« 
در گفت وگو با ایرنا افزود: شمار شهروندان بیکار 
در خراسان رضوی که مشمول دریافت خدمات 
بیمه بیکاری هســتند پارســال ۱7 هزار و 55۹ 
نفر بود که امسال حدود 4 درصد بیشتر شده اند. 
وی ادامــه داد: ظرف هفــت ماه گذشــته، حدود 

دو هزار میلیارد ریــال به عنوان حق بیمه بیکاری 
پرداخت شــده اســت.مدیرکل تأمین اجتماعی 
استان گفت: مبلغ میانگین پرداخت ماهانه بیمه 
بیکاری به هر مقرری بگیر بیکار ســازمان تأمین 
اجتماعی در این استان افزون بر ۱7 میلیون ریال 
است. بر این اساس هم اینک ماهانه حدود ۳۱6 
میلیارد ریال در خراسان رضوی به جمعیت ۱8 
هزار و ۱۹5 نفری مقرری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعــی که مشــمول خدمــات بیمــه بیکاری 

هستند پرداخت می شود. 
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شورای شهر

نوید زنده روحیان

هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد 
مقدس روز گذشــته برگزار و پنج دســتور کار مورد 
بحث و بررســی اعضای شورای شهر مشــهد قرار 
گرفت. تصویــب الیحه مجــوز خرید تجهیــزات از 
طریق شرکت های لیزینگ و اصالح زمان اجرای 
مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی 
نیز از مهم ترین مصوبات این جلسه بود. همچنین 
در این جلسه، رئیس شورای شهر مشهد بر »مطالبه 
جدی برای سهم شهر« در صحن علنی تاکید کرد 
و خواســتار پرداخــت حــق و حقــوق قانونی کالن 
شهرها توســط دولت از جمله عوارض بنزین برای 
توســعه حمل و نقــل عمومــی شــد؛ موضوعی که 
روزنامــه »خراســان رضــوی«، در تاریــخ 5 آذر و در 
گزارشی با عنوان »مطالبه جدی برای سهم شهر« 
بر آن تاکید کرده بود. به گزارش »خراسان رضوی«، 
محمدرضا حیدری در ابتدای این جلسه با اشاره به 
اتفاقات به وجود آمــده در روزهای اخیر در کشــور 
گفت: در مدتی که از آخرین جلســه شــورا گذشته 
است، حوادث تلخ و ناگواری در کشور اتفاق افتاد، 
تعــدادی از هموطنان ما جــان باختنــد و تعدادی 
از حافظــان امنیت کشــور به شــهادت رســیدند و 
همچنین خسارات سنگینی هم به زیرساخت ها و 
امکانات مدیریت شهری در سراسر کشور وارد شد. 
اگرچه این روزها تحلیل ها و دیدگاه های متفاوت 
و گوناگونــی درخصوص علــل ایجاد ایــن حوادث 
مطرح می شــود ولی آن چه مهم بوده این است که 
همه باید برای التیام زخم ها و خســارات معنوی و 
مادی ایجاد شــده، تــالش کنیم. وی افــزود: همه 
باید در مقابل مردم فــداکار و بزرگ و قدرشــناس 
کشورمان سر تعظیم فرود آوریم و برای تسکین آالم 
و رفع مشکالت و کاستی های موجود تالش کنیم، 
اگرچه به برکت وجود مضجع شریف امام رضا)ع(، 
صبوری و نجابت مردم و انسجام مدیریتی موجود 
در شــهر، در مشــهد مقدس با شــرایط متفاوتی از 
سایر نقاط کشور مواجه بودیم، در چنین شرایط و 
تنگناهای اقتصادی، اتفاقات بزرگی در شهر شکل 
گرفت و مدیریت شــهری کارهای بزرگــی را برای 
خدمت رسانی بهتر به مردم آغاز کرد. رئیس شورای 
شهر مشهد تصریح کرد: امیدواریم به واسطه تمامی  
تالش های مجموعه مدیریت شهری بتوان شرایطی 
را بــرای مــردم فراهم کرد کــه با همه ســختی ها و 
مشــقت های اقتصادی موجود، در حوزه شــهری 

وضعیت مطلوب تری برای آن ها به ارمغان آورد.

دولت به وظایف خود در قبال حمل و نقل 	 
عمومی عمل کند

حیــدری در بخش دیگــری از صحبت هــای خود 
به معضــل آلودگی هوای مشــهد اشــاره کــرد و با 
تاکید بر لزوم تدبیر سیاستی مناسب برای کاهش 
آلودگی هوا و مسائل ترافیکی شهر گفت: با توجه 
به افزایش قیمتی کــه برای بنزین شــاهد بودیم، 
درخصوص عوارض و مالیات مترتب بر آن که دولت 
محترم دریافت می کند، باید به موضوع حمل و نقل 
عمومی توجه ویژه ای شود. وی افزود: اگر افزایش 
نرخ بنزین بــه کمــک حمل ونقل عمومــی نیاید، 
مشــکالت کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند، 
از دولت محترم تقاضا داریم به تکالیف و مصوبات 
مجلس شورای اسالمی همچون قانون حمایت از 
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی، قانون هوای 
پاک، هدفمندی یارانه ها، ســهم شــهرداری ها از 
محل ماده 23، سهم شهرداری ها از محل جرایم 
رانندگی و عوارض بنزیــن و ... پایبند باشــد. وی 
تصریح کــرد: عوارض بنزینــی که بایــد در اختیار 
کالن شهرها قرار گیرد، به عنوان تعادل بخشی، از 
سوی دولت برای سایر شهرها و روستاها استفاده 
می شود و حقوق کالن شهرها پرداخت نمی شود 
که همین موجب شــده عمال در حوزه حمل ونقل 
عمومی مشــکل جــدی داشــته باشــیم. حیدری 
تاکید کرد: زمانی می توانیم از مردم انتظار و توقع 
استفاده از حمل ونقل عمومی را داشته باشیم که 
ظرفیت ها و امکانات الزم در این حوزه مهیا باشد. 
رئیس شورای شهر مشهد با اشــاره به تفاهم نامه  
امضا شده توسط رئیس جمهور و چهار وزیر دیگر 
مبنی بر تخصیــص 10 میلیارد دالر بــرای خرید 
19هــزار اتوبــوس، واگــن و مینی بــوس، گفت: 
تحقق ایــن تفاهم نامــه می تواند تحــول جدی در 
فضای حمل ونقل عمومی کشــور ایجــاد کند لذا 
از دولت و مجلس شــورای اســالمی تقاضا داریم 
به تکالیف قانونی خود عمل کنند تا بتوانیم حوزه 
حمل و نقل عمومــی را تقویت کنیــم. وی تصریح 
کرد: در چنین شرایطی مقوله افزایش نرخ بنزین 
معنادار می شود و معضل ترافیک و آلودگی هوای 
کالن شهرها برطرف خواهد شد؛ تا زمانی که این 
ظرفیت ها فراهم نشــود، مشــکالت به قوت خود 

باقی خواهد ماند.
حیدری در ادامه مناسبت های پیش رو را مرور کرد 
و با اشاره به 12 آذر، سالروز تصویب قانون اساسی 
در مجلس گفــت: بدون شــک، تمکین بــه قانون 
می تواند عامل موثری برای تقویت و انسجام وحدت 
ملی باشــد، به ویژه در حوزه هایی کــه به حرمت و 

کرامت و آزادی مردم و حقوق اقلیت های مذهبی 
و دینی پرداخته شده است. 

 آن چه مردم را وادار به اعتراض می کند، 	 
تبعیض هاست

در ادامه جلسه علنی شــورا، شهناز رمارم در نطق 
پیش از دســتور خود گفت: همه ما از اتفاقات تلخ 
25 آبان پس از افزایش غافل گیر کننده و شتاب زده 
قیمت بنزین آگاهیم و هیچ گروه و حزب و جناحی 
نیســت که بر حق اعتــراض مردم صحه نگــذارد و 
وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه را عامل 
اعتراض آن ها به ناعدالتی ها نداند اما طبیعی است 
که وقتی بستر آماده می شود مخالفان و معاندان با 
انواع ابزارهای تبلیغی به صحنه بیایند و تالش کنند 
بر این موج سوار شوند و با استفاده از اقلیتی، اقدام 
به تخریب و آشوب و آســیب زدن به اموال عمومی 
کنند. وی در بخش دیگری از نطق خود تاکید کرد: 
مردم ما در سختی های جنگ تحمیلی نشان دادند 
که با درک و شعور، توان تحمل مشکالت را دارند و 
سختی ها محرک به خیابان آمدن آن ها نیست؛ آن 
چه مردم را می رنجاند و آن هــا را وادار به اعتراض 
می کند، تبعیض هاســت. تبعیض هایی که ریشه 
افزایش دیگر ناهنجاری هــای اجتماعی منتج از 
افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است.  وی اظهار 
کرد: ما با قیمت گذاری غیر واقعی قیمت بنزین نه 
تنها ناعدالتی تولید و متاسفانه دود آن افزایش را 
دوباره به چشم همان اقشار ضعیف روانه می کنیم 
که سرمایه بین نسلی مان را با قیمتی کمتر از نصف 
قیمت واقعی چوب حــراج زده ایم و تــازه با تعیین 
قیمت دستوری، موجب بروز تبعات اجتماعی می 
شویم و مثل عصر حجر باید اینترنت را برای حفظ 
امنیت کشــور قطع کنیم! بنزینی که تخمین زده 
می شــود بین 10 تا 20 میلیون لیتــر آن روزانه از 
طریق مرزها قاچاق می شود و البته اختالف قیمت 

ما و کشورهای همسایه، مشوق قاچاق این سرمایه 
ملی اســت.وی گفت: یک راهکار پیشنهادی این 
است که بنزین مردم را به خودشان بدهیم، در واقع 
هر کدملی می تواند روزانه یک لیتر بنزین داشته 
باشــد و 80 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و با 

نظر مردم قیمت گذاری می شود. 

تذکر 2 عضو شورا به شهرداری	 
پس از این و پیش از ورود شــورا به بررســی دستور 
کارها دو عضو شورای شهر تذکراتی به شهرداری 
دادنــد. رمضانعلــی فیضــی در تذکــر خــود بــه 
شهرداری گفت: اولین اقدام در بازآفرینی به منظور 
تصمیم گیری صحیح، داشــتن اطالعــات کامل و 
دقیق از وضعیت موجود اســت، داشتن اطالعات 
دقیق از سرانه  کاربری ها در محالت نیز مهم ترین 
عامل در شناسایی وضعیت محالت است و از طرفی 
مهم ترین هدف بازآفرینی، رساندن این سرانه  در 
محالت کم برخوردار به میانگین شــهر است. این 
درحالی است که شهرداری طی سال های گذشته 
نتوانسته اطالعات مناسب و قابل استنادی در این 
خصوص تهیه کند و کمیســیون مناطق پیرامونی 
و کم برخوردار شورای شــهر نیز برای برنامه ریزی 
و سیاســت گــذاری در ایــن محــالت و شناســایی 
وضعیت موجود و مورد انتظار در افق 1400 اقدام 
به نامه نگاری  و برگــزاری جلســات مختلف کرده  
است. طی 14 ماه گذشته نیز پیگیری های شفاهی 
بــه جایی نرســیده و پاســخی از جانب شــهرداری 
دریافــت نشــده  است.شــهناز رمارم عضــو هیئت 
رئیسه شــورا نیز در تذکری به شــهرداری به دلیل 
ارائه نکردن جدول نهایی پروژه ها و ریزپروژه های 
امســال گفت: پروژه ها و ریزپروژه هــا برای ممهور 
شدن به مهر شورای شهر باید از ابتدای سال ارسال 
می شد تا بودجه آن مشخص شود اما تاکنون این امر 

محقق نشده  است.

اولیــن دســتور کار جلســه، انتخاب رئیــس مركز 
پژوهش های شــورای شهر مشــهد بود که پس از 
ارائه نظر هیئت امنا، دکتر تقی ابراهیمی ساالری 
به اتفــاق آرا به مدت دوســال دیگر در  این ســمت 

ابقا شد.

مخالفت هیئت تطبیق و اصالح یک تبصره	 
دستور کار دوم جلســه، بررســی نامه فرمانداری 
مشــهد در زمینه مخالفت هیئت تطبیق با تبصره 
2 مصوبه اصالحیه قرارداد مشاركتی رسالت بود. 
فرمانداری مشــهد در این نامه اعالم کــرده که بر 
اساس بند 14 ماده 80 قانون شوراها ، قراردادها 
را باید شورای شهر تصویب کند ، ارجاع به هریک 
از کمیســیون های شــورا از طریق رئیس شورای 
شهر انجام می شود و تایید کمیسیون های مذکور 
حاکی از تفویض اختیار شــورا به کمیسیون بوده 
که مغایرت قانونی دارد و به همین دلیل تبصره 2 
مصوبه مذکور مورد اعتراض اعضای هیئت تطبیق 

واقع و با آن مخالفت شده است.
در ادامه پس از بحث و بررسی ، شورا با حذف تبصره 
2 این مصوبه به منظور تامیــن نظر هیئت تطبیق 

موافقت کرد.
ســومین دســتور کار شــورا الیحــه مجــوز خریــد 
تجهیزات از طریق شرکت های لیزینگ بود که به 
تصویب شورای شهر رسید و بر اساس این مصوبه 
»به شهرداری مشــهد اجازه داده می شــود، برای 
مدت دو سال به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات 
مورد نیاز خود مانند باالبرهــا، تجهیزات ایمنی و 
آتش نشــانی، تجهیزات و ملزومات سیســتم های 
آبیاری، تجهیزات فضای سبز، ماشین آالت خدمات 
شــهری، نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی، 
سامانه های هوشمند و تجهیزات ترافیكی و سایر 
کاالهای مربوط به پروژه های شهری شهرداری، 
سازمان ها و شــركت های وابسته برای خرید آن تا 
سقف 20 هزار میلیارد ریال از طریق شركت های 
لیزینــگ مــورد تأییــد بانــك مركــزی و بــا رعایت 
قوانین و مقررات مربوط، به نام شهرداری مشهد، 
سازمان ها و شركت های وابسته یا به نام پیمانكاران 
و تامین كنندگان طرف قرارداد مجموعه شهرداری 
مشهد )که مطالبات نقدی آن ها قطعی شده است( 
با تضمیــن بــاز پرداخت اصل و ســود تســهیالت 

دریافتی توسط شهرداری اقدام کند.«
تصویب قرارداد اقاله و صلح پروژه مشارکتی معلم 
83-81  و تصویب اصالح زمان اجرای مواد 24 
و 25 دفترچه ضوابط محاســبات درآمدی نیز دو 

مصوبه پایانی این جلسه بود.
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»مطالبه جدی برای سهم شهر« در صحن علنی شورا

رئیس شورای شهر مشهد: عوارض بنزین به کالن شهرها پرداخت نمی  شود  و موجب ایجاد مشکل جدی در حمل ونقل عمومی شده است

رنا
:ای

س
عک

خبر

اجتماعی

تهدید دوباره تعطیلی باغ وحش 
بدون رفع مشکالت 

مدیرکل محیط زیست: اگر اصالحات و رفع 
سوءمدیریت باغ وحش مشهد تا 30 آذر انجام 

نشود تعطیل خواهد شد 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعالم 
کرد کــه »آخرین مهلت انجــام اصالحات و رفع ســوء 
مدیریت در باغ وحش مشهد 30 آذر ماه است و پس از 
پایان این مهلت در صورت انجام نشدن اصالحات، این 
مجموعه تعطیل خواهد شد.« این چندمین بار است که 
به جای تالش برای رفع مشکالت و معضالت موجود 
در باغ وحش مشهد، گزینه پاک کردن صورت مسئله 
یعنی تعطیلی این مرکز مهم تفریحــی مردم انتخاب 
می شود.تورج همتی به ایرنا در این باره گفت: تعطیلی 
باغ وحش مشهد در صورت اجرا نشدن دستورالعمل 
زیســت محیطــی در ابتدای زمســتان امســال انجام 
می شود. وی افزود: همچنان اجرای دستورالعمل ها 
و آیین نامه های زیست محیطی از جمله معرفی مدیر 
داخلــی ذی صالح در باغ وحش مشــهد با مشــکل رو 
به روســت. وی گفت: آخرین تذکرات برای رفع ســوء 
مدیریت ها به باغ وحش مشهد اعالم شده و بدون هیچ 
تردیدی اصالح ساختار و  وضع موجود در این مجموعه 
برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی که موجب تشــویش 
اذهان عمومی می شــود، به عنــوان اولویــت در حال 
پیگیری است. وی افزود: به اندازه الزم و مورد نیاز زمان 
برای اصالح معضالت و مشکالت باغ وحش مشهد به 
مدیران این مجموعه داده شده است و حتما باید یک 
مدیر داخلی متخصص، هدایت این مجموعه را بر عهده 
بگیرد. وی تصریح کرد: سوء مدیریت را مشکل اصلی 
باغ وحش مشــهد می دانیم و اگرچه اقدامات خوب و 
قابل توجهی هم در این مجموعه انجام شده  است اما 

این به منزله حل مشکالت دیگر این مجموعه نیست.

ظرفیت های تفریحی شهر را از مردم نگیرید	 
نکته مهمی که در تصمیم گیــری مدیران باید مدنظر 
قرار گیرد این است که رفع اشکاالت و معضالت مد نظر 
محیط زیست در باغ وحش واجب و ضروری است اما 
در مواجهه با تعلل احتمالی مدیران این مجموعه برای 
رفع مشکالت، نباید تصمیمی گرفت که به ضرر مردم 
شهر باشد، به هرحال باغ وحش مشهد یکی از قدیمی 
ترین مراکز تفریحی مردم است و تعطیلی آن قطعا یکی 
از ظرفیت های تفریحی شهر را از مردم می گیرد. بهتر 
اســت به جای انتخاب راحت ترین کار یعنی تعطیلی 
مجموعه، تالش جدی تری برای رفع مشکالت و الزام 
مدیر به انجام اصالحات شــود تا باغ وحش مشهد نیز 

به سرنوشت تلخ کوهستان پارک شادی دچار نشود.
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لی ترابی- مراسم بهترین های  ع
آسیا در سال ۲۰۱۹ دیروز در حالی 
در هنگ کنگ برگزار شد که در بین 
نامزدهای ایرانی نام یک خراسانی 
ــت. مــهــدی جاوید  هــم وجـــود داشـ
ستاره تیم ملی فوتسال در کنار دو 
بازیکن ژاپنی جزو نامزدهای کسب 
بهترین بازیکن ســال آسیا بــود که 
متاسفانه این فوتسالیست خراسانی 
با وجــود عملکرد خــوب، به عنوان 
بهترین بازیکن سال آسیا در بخش 

فوتسال انتخاب نشد.  
ــال گذشته در کنار  یــد کــه س و ــا ج
ــن زاده از شــانــس هــای مسلم  ــس ح
ــود، در نهایت  ــن عــنــوان ب کسب ای
رقــابــت را بــه همتای ایــرانــی خود 
باخت؛ در حالی که خیلی ها تصور 
می کردند با توجه به درخشش خیره 
کننده جاوید، جایزه سال ۲۰۱۸ به 
او برسد. حتی وی به همین دلیل در 

مصاحبه هایش ابراز ناراحتی کرد.
جاوید قبل از برگزاری مراسم 
عتقاد  ا ا ــ ی ــ س ی آ ین هــا بهتر
داشــت که در کنفدراسیون 
ــق او را  فــوتــبــال آســـیـــا حـ
ل هم  مسا د و ا ا هند د ا نخو
این جایزه به وی نمی رسد 
که همین گونه هم شد و 
»توموکی یوشیکاوا«  از 
ژاپـــــن بـــه عــنــوان 
بـــهـــتـــریـــن در 
ــا انتخاب  ــی آس
شـــــد.  ایـــن 

ــی در سه  ــان ــراس فــوتــســالــیــســت خ
فصل گذشته رقابت های لیگ برتر 
فوتسال موفق شد عنوان آقای گلی 
مسابقات را از آن خــود کند و یکی 
از بخت های نخست آقای گلی این 
فصل هم به شمار می رود. این بازیکن 
در سال های اخیر در تیم ملی و تیم 
های باشگاهی خود درخشش خیره 
بی  مش حسا شته و نا ا ی د ه ا کنند
بر سر زبان ها افتاده است. اما سال 
گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا 
این جایزه را به این بازیکن ایرانی 
نــداد. به همین دلیل بود که جاوید 
امسال قید رفتن به هنگ کنگ را زد   
و ترجیح داد تیم ملی را در مسابقات 
 . ــی کند ه ا ــر ــم نبه مشهد ه ــه جا س
اما  با توجه به رونــدی که جاوید در 
پیش گرفته ، او می تواند با درخشش 
ل  تسا ی فو و ت پیش ر بقا ر مسا د
قهرمانی آسیا و در ادامه جام جهانی 
فوتسال به آن چه استحقاقش است، 
برسد و  یک جایزه بزرگ آسیایی و 

حتی جهانی را از آن خود کند.

ناراحت نشدم	 
این فوتسالیست خراسانی که این 
روزها در مشهد حضور دارد، درباره 
برگزاری مراسم بهترین های آسیا 
و این که چرا به محل برگزاری این 
ــراســم نرفته اســـت، بــه خبرنگار  م
ما گفت:معموال رســم اســت که در 
چنین مــراســمــی بـــرای فـــردی که 
انتخاب شده دعوت نامه ارسال می 
ــرای من هیچ  ــدم ب کنند. وقتی دی
دعوت نامه ای ارســال نشده است، 
مطمئن شدم که جزو نفر انتخابی 
نیستم و بــرای همین ترجیح دادم 

تیم ملی را در مشهد همراهی کنم.
مهدی جاوید درپاسخ به این سوال 
که آیــا از ایــن اتفاق ناراحت است، 

گفت: به هیچ وجه ناراحت نشدم؛ 
ــن موضوع همانند ســال گذشته  ی ا
م شده است و به آینده فکر می  تما
کنم تا بتوانم در رقابت های آینده 

درخشان ظاهر شوم.
وی دربــاره انتخاب بهترین بازیکن 
در آسیا ، تصریح کرد:کسی که در 
آسیا بهترین می شود، باید یک سری 
شاخص هایی داشــتــه بــاشــد. طی 
ــال هــا عملکردم نشان می  ــن س ی ا
دهد که چه جایگاهی داشته و دارم. 
ــام نشان می دهد که چه  آمــار و ارق
عنوان هایی کسب کردم. مهم این 
است که در زمین مسابقه عملکرد 
خوبی داشته باشیم. االن هم دیگر 
برایم مهم نیست و تمام تمرکزم را 

برای آینده گذاشتم.

البی بازی	 
ــن ســوال کــه آیا  وی در پاسخ بــه ای
عنوان  این  شایسته  ژاپنی  بازیکن 
بــوده و ایــن که البــی ها نیز در رای 
ــذار اســت ، گفت:  گــیــری تاثیر گـ
ــی آمـــار خوبی  ــن ــازیــکــن ژاپ ــن ب ایـ
دارد و شایسته این انتخاب است.
البته مباحث البــی و رایــزنــی های 
فــدراســیــون هــا هــم در رای گیری 
بی تاثیر نیست. وی اضافه کرد: از 
ــودم تعریف و تمجید نمی کنم. خ
ــار مشخص  ــاس آم همه چیز بــر اس
ــاز هم  ــدوارم در آیــنــده ب ــی ــت. ام اس
درخشان تر از قبل در میادین ظاهر 
بخش  در  همچنین  ــد  ــاوی ــوم.ج ش
دیگری از صحبت های خود درباره 
حمایت های مسئوالن خراسانی از 
وی، تصریح کرد: متاسفانه طی این 
سال ها که در سطح باالی لیگ ایران 
توپ می زنم، هیچ حمایتی ندیدم. 
فکر می کنم که اصال مشهدی نیستم 

و هیچ توجهی نشده است.

ورزش
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از میان خبرها

فوتسال

 بازدید ستاره های فوتسال
 از همدم 

اعضای تیم ملی فوتسال کشــورمان که برای حضور 
در مســابقات بین المللی فوتســال در مشهد حضور 
دارنــد، دیــروز از خیریه توان بخشــی همــدم بازدید 
کردند. اعضای تیم ملی فوتسال کشورمان که دیروز 
استراحت داشــتند، همزمان با روز جهانی معلوالن 
به موسسه خیریه توان بخشــی همدم رفتند و ضمن 
گفت وگو ، لحظات خوبی را بــرای افراد کم توان این 
موسســه رقم زدند.در پایان نیز پیراهن امضا شده از 

سوی بازیکنان به خیریه اهدا شد.

لژیونر خراسانی تیم ملی فوتسال:

 مدیون مردم مشهد هستم
لژیونــر مشــهدی تیم ملــی فوتســال ایران گفــت: در 
هــر جایگاهــی کــه قــرار دارم، مدیــون مردم مشــهد 
هستم و بازی در این شــهر برایم افتخار است. حسین 
طیبی در حاشــیه مســابقات بین المللی در مشــهد، 
افزود: تیم های آســیایی روز به روز در حال پیشــرفت 

و هســتند. بایــد شــرایط تیــم ملــی بهتــر شــود 
مســئوالن نگاه ویژه تری داشته باشند. مردم 

همیشه توقع قهرمانی از تیم ملی دارند، 
اما باید بدانند که ســایر تیم ها بســیار 
قوی شده و پیشرفت کرده اند. تالش 
می کنیم تا از عنوان قهرمانی خود در 

جام ملت های آسیا دفاع کنیم. وی 
بیان کرد: بیشتر بازیکنان تیم ملی 

درگیر بازی های لیگ هســتند 
و فقــط دو روز بــرای مســابقات 

در مشــهد تمریــن کردیم. ســایر 
لژیونرهــا هــم عملکــرد خوبی 

در تیم ملــی نداشــتند. نتایج 
بازی های تدارکاتی مهم نیست 
و باید بازی های زیادی را پشت 

ســر بگذاریم تا بــرای رقابت های 
بزرگ آماده شویم.

اخبار

فوتبال - دوچرخه سواری

اظهارات عجیب خداداد درباره 
پاس گل علی دایی

در ســالروز بــازی خاطــره انگیــز ایران-اســترالیا که 
به حماســه ملبورن معــروف اســت ، خــداداد عزیزی 
پیش کســوت فوتبال خراســان رضوی  درباره گلش و 
پاس گل علی دایی اظهارات عجیبی داشت.  خداداد 
در یک برنامــه تلویزیونی درباره گلش به اســترالیا که 
باعث صعود ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ شــد، گفت: 
یکی از عجایــب این بازی پــاس علی)دایــی( بود. وی 
افزود: علی دایی چارچوب شناس بی نظیری است و 
چنین مهاجمانی شاید دیگر به وجود نیایند.  اما دایی 
در پاس دادن هم خساست به خرج می داد و واقعا پاسور 
نبود.  وی اظهار کرد: درباره پاس گلی که علی دایی در 
بازی مقابل استرالیا به من داد، اعتقاد دارم پاس عجیب 
و غریبی بود. دایی پشتش به دروازه است و با بدنش توپ 
را  نگه می دارد و به اطراف  نگاه نمی کند، فکر کنم گفته 
همین طوری پاس بدهم . هرچند حمید اســتیلی که 
مهمان دیگر این برنامه بود،  سخنان خداداد عزیزی را 
اصالح کرد و از پاس گل دایی در بازی ایران و آمریکا در 
جام جهانی ۱۹۹۸ صحبت کرد؛  اما واقعیت این است 
که مرور بازی های تیم ملی در زمان حضور علی دایی 
نشان می دهد که او عالوه بر قدرت گلزنی مهاجمی با 

پاس های طالیی و ویرانگر بوده است.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

 همایش دوچرخه سواری
 در حاشیه شهر برگزار می شود

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، همایش همگانی 
دوچرخه سواری در منطقه حاشیه شهر مشهد برگزار 
می شود. مســئول کمیته دوچرخه ســواری همگانی 
هیئت ورزش های همگانی مشــهد در این باره گفت: 
این همایش از ساعت ۸:3۰ صبح روز جمعه از بولوار 
میرزا کوچک خان ۱۵ ، مقابل ســاختمان شهرداری 
منطقه پنج آغاز می شود و در ادامه در بزرگراه بسیج و 
بازار بزرگ حافظ پایان می یابد. سید مجتبی جاودانی 
با اشاره به جلسه هماهنگی برای برگزاری این همایش 
که دیروز در اداره ورزش و جوانان مشــهد برگزار شد، 
افزود: این همایش به همت هیئت ورزش های همگانی 
مشــهد و مســاعدت بازار بزرگ حافظ در حاشیه شهر 
برگزار خواهد شد.  مسیر این همایش هفت کیلومتر 
خواهد بود که بــدون محدودیت ســنی و ویــژه آقایان 
اســت. وی تصریح کرد: تعداد پنج دستگاه دوچرخه و 
بیش از 6۰ بسته معیشــتی از جمله جوایز ارزنده این 

برنامه همگانی خواهد بود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

با برگزاری مراسم
 بهترین های سال آسیا 

فوتسالیست  

 به هیچ وجه ناراحت 
نشدم ؛  این موضوع 
همانند سال گذشته 
تمام شده است و به 
آینده فکر می کنم تا 
بتوانم در رقابت های 
آینده درخشان ظاهر 

شوم

 به حقش  نرسید 
خراســــانی  
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اخبار

گوناگون

همزمان با کنگره ملی ۱۴۰۰ شهید نیشابور 

عملیات مرصاد  در نیشابور 
بازسازی می شود 

شــجاعی مهر/ فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج 
ســپاه شهرســتان نیشــابور از آغــاز بــه کار کنگــره 
ملــی ۱400شــهید ایــن شهرســتان با بازســازی 
عملیات مرصــاد در ۱۳ آذرمــاه درمنطقه عمومی  
روستای بشرآباد این شهرستان خبرداد.وی افزود: 
همزمان باآغاز به کار کنگره ملی ۱400شهید این 
شهرستان، بازسازی عملیات مرصاد روز چهارشنبه 
۱۳ آذر ۹8 از ســاعت ۹ تــا ۱۱ در منطقه عمومی  
روستای بشرآباد برگزار می شود. سرهنگ حسینی 
افزود: کلیه  مراحــل عملیات مرصــاد در محل تپه 
پایه یک نیشابور بازسازی و دالوری های سربازان 

اسالم به تصویر کشیده خواهد شد.

برداشت ۹۴ هزارتن انار دراستان 
خراسان رضوی هشت هزارو ۳۶0 هکتار باغ انار 
دارد که از این ســطح ، هفت هزارو ۹00 هکتار آن 
بارور است.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی با اعالم این مطلــب  گفت:  طی 
امســال حدود ۹4 هزار تن انار از باغ های اســتان 
برداشــت شد.ســید هاشــم نقیبی  افــزود: عمده 
شهرســتان هــای تولیــد کننده انــار در خراســان 
رضوی  به ترتیب مه والت، بردســکن، خلیل آباد، 
بجستان، کاشمر و ســبزوار هســتند و ارقام عمده 
تجاری انــار اســتان رقم بجســتانی، شیشــه کپ، 
خــزر و اردســتانی اســت.وی با اشــاره بــه این که 
»خوشــبختانه در تولید انار در اســتان به هیچ وجه 
از ســموم شــیمیایی اســتفاده نمــی شــود« اظهار 
کرد: برای مبارزه با کرم گلوگاه انار که آفت عمده 
انارســتان هــای اســتان اســت از روش هــای غیر 
شیمیایی همچون جمع آوری انارهای آلوده، پرچم 
تراشی تاج انار، گل گیری تاج انار و رهاسازی زنبور 
تریکوگرامــا اســتفاده می شــود.وی خاطر نشــان 
کرد:  هم اکنون 550 هکتار باغ انار  در شهرستان 

خلیل آباد گواهی ارگانیک EU دارد.

مرمت بنای تاریخی شاهزاده 
قاسم درتایباد 

کلثومیان/بنای تاریخی مزار شاهزاده قاسم در تایباد  با 

اعتباری معادل ۱50میلیون ریال مرمت شد.رئیس 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تایباد 
گفت: مرمــت، بام ســازی، اصــالح ناودان هــا، کف 
سازی، مرمت ســردر ورودی، نصب در و پنجره های 
این اثــر تاریخــی از مهم تریــن اقدامــات مرمتی این 
بناســت.تاج محمدی افزود: مرمت ایــن اثر تاریخی 
از محــل درآمــد موقوفات شهرســتان و بــا همکاری 
اداره اوقاف و امور خیریه تایباد با هزینه بیش از ۱50 
میلیون ریال انجام شــده اســت.وی ادامــه داد: هم 
اکنون ۱0 بنای تاریخی این شهرستان در دو بخش 
مرکزی و میان والیت نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

تاج محمدی به شناســایی ۱۱۷ اثــر تاریخی در این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳5 اثر در 
مرحله ثبت قرار دارد.وی افزود: این شهرستان 4۶ 
اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد که مزار موالنا 
زین الدین ابوبکر تایبادی، میل کرات، رباط تاریخی 
عباس آباد و مزار شاهزاده قاسم در شهر مشهد ریزه 
از مهم ترین آن هاســت.بنای تاریخی مزار شاهزاده 
قاســم شــهر مشــهدریزه در ســال ۱۳۷۷ به شماره 

20۷۶ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت. 

 ICT بهره برداری از پارک تخصصی
استان تا 22 بهمن 

مشــاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطالعات وزارت 
ارتباطات از به بهره برداری رسیدن پارک تخصصی 
ICT خراســان رضوی تا 22 بهمن ماه خبــر داد. به 
گزارش روابط عمومی استانداری، »دامغانی زاده« 
در دیــدار بــا معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری، افزود: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی 
انجام شــده با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تا 
22 بهمن امســال، پارک تخصصی ICT اســتان در 
محل ساختمان اداره کل پست، رسما به بهره برداری 
خواهد رســید. دامغانی زاده اظهارکــرد: با توجه به 
این که پارک علم و فناوری خراسان، به فضای کاری 
برای استقرار شرکت های نوپا در داخل شهر مشهد 
نیاز دارد، در حال تنظیم و تبــادل نظر درباره توافق 
نامه ای دوجانبــه برای اختصاص بخشــی از فضای 
پارک تخصصی ICT به پارک علم و فناوری اســتان 
هســتیم .وی گفت: به منظور راهبری کامل شــبکه 
ملی توسعه اقتصاد دیجیتال در استان، با استفاده از 
ظرفیت پارک تخصصیICT ، کارگروهی به ریاست 
استانداری در حال شکل گیری اســت که نقشه راه 
و برنامه اجرایــی مربــوط ، در این کارگــروه مصوب 
و پیگیــری خواهد شــد. در این جلســه »رســولیان« 
معاون استانداری نیز بر حمایت جدی از شکل گیری 
هدفمند پارک تخصصی ICT برای اســتقرار بخش 
خصوصــی فعال ایــن حــوزه تاکید کــرد. همچنین 
»روح بخش« مدیرفناوری اطالعات و شــبکه دولت 
اســتانداری ایجاد پــارک تخصصی ICT اســتان در 
محل اداره کل پست را ظرفیت خوبی برای استقرار 
شــتاب دهنده های تخصصی حوزه هوشمندسازی 

فعال استان دانست.

اخبار 

شهرستان ها

مرمت 107 آسباد در خواف 

مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی آســبادهای ایران 
آســباد  دســتگاه   ۱0۷ اضطــراری  مرمــت  از 
درشهرســتان خواف خبــر داد.به گــزارش روابط 
عمومی  میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان رکنی  افزود: »تا کنون ۱24 آسباد 
در خواف شناســایی شــده که ازاین تعــداد ۱0۷ 
آســباد به صورت اضطراری مرمت شده است.«او 
با بیــان این که همچنیــن مرمت تدریجــی این آثار 
تاریخــی در دســتور کار قــرار دارد، اظهــار کــرد: 
»تعــداد ۱2دســتگاه از آســبادهای ثبت شــده در 
فهرست آثار ملی به طور کامل احیا شده است.«وی 
گفــت: » با توجــه به ثبت موقــت آســبادهای ایران 
در فهرســت میــراث جهانــی و انجــام مراحل ثبت 
جهانی آســبادها، مرمت و احیای این آثار تاریخی 
در شهرســتان خــواف می توانــد نقــش مهمی در 
این اقدام داشــته باشــد.«گفتنی اســت: از 400 
اثر تاریخــی شناســایی شــده شهرســتان خواف، 
بیــش از ۱00 اثر در فهرســت آثار ملی ثبت شــده 
است.  پرونده ثبت جهانی آسبادهای نشتیفان نیز 

در حال انجام است.

مدیرعامل فوالد خراسان: 

راه اندازی کارخانه فوالدسازی 
شماره 3 را در دستورکار داریم 

 شــجاعی مهر-مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان با 

اشــاره به ســال تولید ملی گفت: راه اندازی فوالد 
ســازی شــماره ۳ را در دســتور کار داریم و کاهش 
بهای بیشتر در خط تولید و بومی ســازی از برنامه 
های میان مدت ماست. کســرا غفوری در حاشیه 
برگــزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی 
متالوژی و صنایع فلزی ایران در جمع خبرنگاران 
افــزود: بــا جدیت بیشــتری در حــال پیگیــری راه 
انــدازی طرح 2.5 میلیون تنی کنســانتره ســنگ 
آهن ســنگان برای حفظ چرخه تولید در خراسان 

رضوی هستیم.

گزارش

شعبانی 

دوازدهــم آذر، روز جهانــی معلوالن اســت و 
به همیــن مناســبت ۱0تــا ۱۶ آذر هر ســال 
هفتــه معلــوالن نام گذاری شــده اســت.این 
هفتــه فرصــت مغتنمی اســت تــا توانمندی 
و ظرفیت  بســیار بــاالی  معلوالن بــه  عنوان 
جامعه هدف بهزیســتی معرفــی و همچنین 
مسائل و مشکالت افراد معلول و انتظارات بر  
حق آن ها در جامعه منعکس شود.به گزارش 
خراسان رضوی، فعالیت چند جوان کم بینا و 
کم شنوا در تربت حیدریه و  تولید محصوالت 
تاسیساتی نمونه ای بارز از شکوفایی توانایی 

های بالقوه افراد معلول در جامعه است.
محمود عمرانی جوان ۳2 ســاله که موسس 
کارگاه تولیدی عمران  صنعت تربت حیدریه 
اســت از فعالیت چند ســاله خــود در تولید و 
سختی های پیش رویش می گوید. او کارش 
را از دهم مهر سال گذشته آغاز کرده و حدود 
یک سال بعد مجوز بهره برداری را کسب کرده 
اســت؛ او حــاال از تولیدکننــدگان  و جوانان 
موفق کارآفرین و عضــو جامعه نابینایان و کم 
بینایان تربت حیدریه است.محمود عمرانی 
می گوید: در  کارگاه به تولید شیلنگ پیسوار 
پکیج و آبگرم کن، قطعات پالستیکی از قبیل 
کف شــوی،چاه بست،شــیلنگ های توالتی 
و تاسیسات ســاختمانی مشغول هستیم.  او 
از روزهای خواســتن و توانســتن خود حرف 

می زند.

آستین همت مان را باال زدیم و شروع به 	 
تولید کردیم

محمود می گوید: از حدود ســال 85 مشغول 
انجام کارهای تاسیســاتی بوده ام و دلیل این 
که تصمیــم گرفتــم کار تولید را آغــاز کنم این 
بود که سال ۹۱ زمانی که در مشهد به تازگی 
خط نصب فن کوئل راه افتاده بود، برای نصب 
این دستگاه به شیلنگ های متئو نیاز بود و به 
دلیــل کمبــود در تولید داخلی ایــن محصول 
در کشور سفارش و خرید آن مشکل بود. از آن 

جا با خودم گفتم چرا خودمــان نتوانیم تولید 
کنیم؟ او می افزاید: افراد متقاضی اســتفاده 
از این شــیلنگ ها زیاد بودند اما محصولی که 
عمدتا از کشور ســوئیس وارد کشــور می شد 
پاسخ گوی نیاز بازار نبود.محمود خاطر نشان 
می کند: کم کم تحقیقات خود را در خصوص 
تولید این شیلنگ ها شــروع کردم و به کارگاه 
هایی کــه تــازه کار را در تهــران شــروع کرده 
بودند،سر زدم. با تولید کنندگان  آن صحبت 
می کردم تا با روند تولید آشــنا شوم و باالخره 
بعــد از این که نحــوه کار کــردن و تولیــد را یاد 
گرفتم،به شهر خودم آمدم و با برادرانم آستین 
همت خود را باال زدیم و شروع به کار کردیم. در 
ابتدا کار را با برادرم ابراهیم که مثل خودم نیز 
از جامعه کم بینایان است و دیگر برادرم که او 
سالم اســت، آغاز کردم. او می گوید: امروز ما 
پنج نفر از مددجویان بهزیستی در این کارگاه 
مشغول کار هستیم و سه نفر دیگر که مسئولیت 
حمل بار وحسابداری کارگاه را برعهده دارند 
از افــراد ســالم اند.بــه گفته عمرانــی مصرف 
شــیلنگ های پیســوار در ســینک های ظرف 
شویی،روشویی،پکیج های ساختمانی، آبگرم 
کن، فن کوئل و هواسازهاست. او می گوید: تا 
این جا بدون یک ریال حمایــت مالی از جایی 
توانسته است به همراه برادرانش کار را پیش 
ببرد و امروز سرمایه کارگاه خود را به حدود دو 

میلیارد ریال برساند.

حضور در بازارهای همسایه هدف بعدی 	 
 نکته جالب تر این که محمود که هنوز عمر کار 

خودش را به دو سال نرســانده به فکر حضور 
در بازارهای آن طرف آب اســت. او  گفت: در 
سفری که امسال به کابل افغانستان داشته، 
توانســته آن جا خریدارانــی بیابــد و امیدوار 
اســت در آینده نزدیک محصــوالت خود را به 
آن طرف آب ارسال کند. محمود می گوید که 
مقدمات صادرات این محصول توسط فردی 
از دوســتانش بــه کشــورهای همســایه مثل 
ترکمنســتان، پاکســتان و عراق هــم در حال 
تحقق است. محمود می گوید:  مشکالتی بر 
ســر راه ما هنوز وجود دارد و آن کمبود منابع 
مالــی و  محدودیــت در توســعه و گســترش 
ماشین آالت برای تولیدمان است. او امیدوار 
اســت که با همــت و حمایت مســئوالن اداره 
بهزیســتی تربت حیدریه بتوانــد تجهیزات و 
وســایل تولیدی خود را توســعه دهد و به روز 
کند. جالب اســت بدانید که برای خم کردن 
لوله های سر دوشــی،زمانی که محمود نیاز 
به دستگاهی برای ساخت علم دوش ساده و 
اهرمی داشته است که به گفته خود او ،حدود 
۷0 میلیون تومــان برای خرید این دســتگاه 
نیاز داشــته وقتی جیــب خود را بــی پول می 
بیند،شــروع به ساخت همین دســتگاه روی 
یک میــز فلزی ســاده مــی کند و حــاال روزی 
200 عدد سردوشی با همین دستگاه دست 

ساز خود می سازد.خبرنگار وقتی از محمود 
می پرســد کــه هزینــه ســاخت این دســتگاه 
دســتی چند برابــر کمتــر از دســتگاه اصلی 
برایت آب خورده اســت؟ محمود می خندد و 

می گوید: ۱50 برابر کمتر از آن مبلغ!

از مسئوالن حمایت می خواهم	 
 محمــود عمرانــی خاطــر نشــان می کنــد: با 
وجــود داشــتن مجــوز و پروانــه بهره بــرداری 
به علت نداشــتن دســتگاه تزریق پالســتیک 
مجبور اســت مواد اولیه را به یکی از کارگاه ها 
در مشهد ببرد و به وســیله قالب های تولیدی 
خود، محصوالت پالستیکی را آن جا بسازد و 
سپس در این کارگاه آن را مونتاژ و بسته بندی 
و وارد بــازار کند. بــه گفته خــودش او امروز به 
حمایت مســئوالن برای خرید دستگاه تزریق 
پالستیک و تولید شیلنگ های متئو به منظور 
ایجاد بافت، روکش و سری تراشی شمش برنج 

که 500 میلیون تومان   است، نیاز دارد.

ظرفیت ایجاد اشتغال تا ۳۰ نفر از 	 
معلوالن 

محمود کــه از وضعیت نابه ســامان اشــتغال 
معلــوالن در تربت حیدریه گالیه مند اســت، 
می گوید: اگر بتوانم با حمایت مسئوالن این 
دستگاه ها را خریداری کنم و کارگاه را توسعه 
دهم، می توانم تا ۳0 نفر از افراد جامعه هدف 
بهزیســتی از جملــه افــراد دارای معلولیــت 
جسمی حرکتی و کم بینا و کم شنوا را در این 

تولیدی به صورت مستقیم مشغول کار کنم.
او در پایان صحبت هایش گفت که به حمایت 
مســئوالن نیــاز دارد و در ســال رونــق تولید 
وظیفه همــه این اســت که به دشــمنان ثابت 
کنند که ایرانی توانمند است و می تواند روی 
پای خود در همه صحنه ها بایستد و خود رفع 

کننده نیازهایش باشد.

گزارش خراسان رضوی از تولیدکنندگان موفق کم بینا و کم شنوا در تربت حیدریه 

حکایت 5 جوان معلول که خستگی را خسته کردند 



آب و هوا

امروز

سه شنبه
12 آذر 1398

6 ربیع الثانی1441
8 صفحه  |    شماره 4287

3 دسامبر|   روز جهانی معلوالن12 آذر 1358|  روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در چنین روزی نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسالمی 
به تصویب رسید. در تاریخ جهان، هیچ کشوری را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از 
پیروزی انقالب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت، رسمیت یابد.

هدف از تعیین این روز که از سال ۱۹۹۲ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم شد، ارتقای 
رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف بوده است که باید به پیوستن افراد 

معلول در تمامی جنبه های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

روایت اســت که خدای تعالی به موســی)ع( وحی فرمود: مرا دوســت بدار و محبوب بندگانم گردان. موسی عرض کرد: 
پروردگارا! تو می دانی که احدی را بیشــتر از تو دوســت نمی دارم، اما با دل های بندگانت چه کنم؟ خدای تعالی فرمود: 

قصص االنبیاء نعمت ها و نیکی هایم را به آنان یادآور شو؛ زیرا که آنان جز خوبی از من ندیده و به یاد ندارند.  
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 یک روایت، یک درس 
 یادآور نعمات خدا
 به بندگان باشیم

بریده کتاب

»باید بهش فکر کنی. مغز آدم عین ماشــین کار 
می کنه. فرق چندانی نداره. کافیه یه دنده بزنه 
بیرون یا یکی از پیچ ها شــل بشــه، تا شروع کنه 
به ریــپ زدن. آدم چطــور می تونه با علــم به این 
موضوع مثل گذشــته به زندگی ادامــه بده؟« با 
دست ضربه  آرامی به شقیقه اش زد. »همه چیز به 
این جا بستگی داره و ما دسترسی  بهش نداریم و 
هیچ کنترلی هم روش نداریم، این مغز ماست که 
ما رو کنترل می کنه. و اگه یه روزی تصمیم بگیره 
که حالش خوب نباشــه و نخواد ســِر کار حاضر 
بشه« کمی به جلو خم شد، تدی و چاک توانستند 
تاندون هایی را که از گردنــش بیرون زده بودند 

ببیننــد. »خــب، دیگه 
معرکه میشه، ترتیبت 

داده است.«

جزیره شاتر
نوشته: دنیس لهین
ترجمه: کوروش 
سلیم زاده

دیالوگ ماندگار
چه چیز واقعیــه؟ چطور واقعیــت رو تعریف می 
کنی؟ اگه درباره چیزی صحبت می کنی که می 
تونی حســش کنی، چیزی که بو کنی، مزه اش 
کنــی، اون وقــت واقعیــت فقط ســیگنال های 

الکترونیکی تفسیر شده توسط مغز تو هست.
ماتریکس   
کارگردان: واچوسکی

تفسیر نـور

در آیه 61 سوره نور می خوانیم:

ْعَرِج  ْعمی  َحــَرٌج َو ال َعَلــی اْلَ »َلْیَس َعَلــی اْلَ
َحَرٌج َو ال َعَلی اْلَمِریِض َحَرٌج َو ال َعلی  َأْنُفِسُكْم 

َأْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُیوِتُكم «
بر نابینا و افراد شل و بیمار گناهی نیست )كه با 
شما هم غذا شوند( و بر شما نیز گناهی نیست 
كه از خانه  های خودتــان )خانه  های فرزندان 
یا همســران تان كه خانه خود شــما محسوب 

می  شود بدون اجازه خاصی( غذا بخورید...
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  دیگران را بــر خود مقّدم بداریــم، به ویژه 
محرومان را.

 روابــط خانوادگــی و خویشــاوندی، در 
مســائل حقوقی اثر می گذارند. )گرچه غذا 
ملــك صاحبخانه اســت، ولی اســالم روابط 
خویشــاوندی و عاطفــی را در این مــوارد بر 

مالكّیت افراد غالب نموده است.(
 قرایــن عرفــی و اطمینان عقالیــی برای 
جواز مصرف از خانه دیگران، كافی اســت. 
)مثاًل دادن كلید خانه، نشان رضایت است(

 در اسالم، حّق دوست در كنار حّق فامیل 
قرار داده شده است.

حکمت روز

قرآن، مایۀ رشد و شکوفایی
  بــاران کــه مــی بــارد، دانــه هایی کــه روی 
زمین انــد و خودنمایــی مــی کننــد و طالب و 
دوستدار دیده شدن هســتند، سرانجام سر از 
فاضالب و منجالب در می آورند و دانه هایی که 
زیر زمین اند و دور از چشم دیگران و در دل خاک 
نشسته اند، ســبز می شوند و رشــد می کنند. 
قرآن کریم چیزی شبیه باران است و ما همچون 
بذر که اگر افتادگی کنیم، ما را سبز کرده و باال 
می کشــد و اگر بخواهیم خودی نشان دهیم و 

سرکشی کنیم، کنار زده می شویم.
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

 

در محضر بزرگان

پایبندی به قول و قرار
یکی از عالقه مندان به مرحوم عالمه جعفری 
نقل می کند: برای سخنرانی به دانشگاه دعوتش 
کرده بودند. از راه رســید و بــا صلوات جمعیت، 
رفت پشت تریبون. بعد از بسم ا... با لحنی خسته 
و آرام گفت: من ساعتی پیش، دخترم را از دست 
داده ام ولی چون به شما قول داده بودم، هرطور 
بود خودم را به این جلسه رساندم. اکنون جنازه 
دخترم در حیاط منزل اســت و خانواده منتظر 
اجازه و حضور من برای تغسیل و تکفین هستند. 
اگر اجازه بدهید مرخص می شوم و اگر دستور 

بدهید می مانم و سخنرانی می کنم!
حجت االسالم زائری

حکایت
پادشاهی، پسرش را به ادیبی سپرد و گفت: 
»این فرزند توست. تربیت چنان كن كه یكی از 
فرزندان خود.« گفت: »فرمان بردارم.« سالی 
بر او سعی كرد، ولی به جایی نرسید و فرزندان 
ادیب به فضــل و بالغت رســیدند. پادشــاه، 
دانشمند را بازخواســت كرد و گفت: »خلف 
وعده كردی و شــرط وفا را به جــا نیاوردی.« 
گفت: »ای پادشاه! تربیت، یكسان است، ولی 

استعداد، متفاوت.«
گلستان سعدی

شــخصی در خانــه خــود نشســته بــود و آرزو 
می كــرد كاش نزد مــا گوشــت بود كــه آن را 
می پختیم و از آن آش درســت می كردیم. در 
همین هنگام، همســایه آن ها در زد و كاســه 
اش را آورد و گفت: »اگر آش دارید، كمی به ما 
بدهید.« گفت: »سبحان ا...! همسایه ها بوی 

آرزوهای ما را هم می فهمند!«
گزیده زهرالبیع

ضرب المثل فارسی

  دست کسی را خواندن
وقتی کســی به خیاالت و افکار فرد دیگری پی 

می برد، می گویند فالنی دست او را خواند!

ضرب المثل خارجی
 هلندی:  کودک بمان تا بچه هایت همیشه 

دوستت داشته باشند.
چکسلواکی:  حتی صد دزد هم قادر نیستند 

مردی را که لخت است، لخت کنند.
التین:  آن که بیشــتر می داند، بیشــتر شک 

می کند.
دانمارکــی: در را طــوری ببنــد کــه بتوانــی 

بازش کنی.

دیکشنری

As busy as a bee
Very busy.

پر مشغله، گرفتار
مثال:

I’m currently working on three
 projects, so I’m as busy as a bee.

من هم اکنون دارم روی سه تا پروژه کار 
می کنم، برای همین خیلی سرم شلوغه.

Can we meet next week instead?
 I’m busy as a bee right now.
میشه به جاش هفته بعد هم رو ببینیم؟ االن 

من به شدت گرفتارم.

دور دنیا   

معرفی کتاب

احساس رضایت
»احساس رضایت« نوشته رابرت الکس 

جانســون و جری رول است که در چهار 
بخــش، راهکارهــای موثــر و کارآمــدی 

به منظور دستیابی به احســاس رضایت 
درونــی ارائــه می کنــد. شــادی پایــدار و 

احســاس رضایــت از همه چیز؛ ایــن تمام 
چیزی است که همه ما خواستار آن هستیم 

و برایــش تــالش می کنیــم؛ اما این ســوال 
چه هم پیش می آید که احســاس رضایت دقیقا 

زمانی نصیب مــا می شــود؟ چرا ایــن همه تالش  
برای رسیدن به اهداف بهتر و مهم تر به ما احساس 
رضایت نمی دهد؟ نویسندگان این کتاب، در چهار 
فصل جداگانه، مخاطــب را با راهکارهایی آشــنا 
می کنند تا در یک ســفر درونی با خود، یاد بگیرد 
از حال و تمــام آن چه که دارد و نــدارد، لذت ببرد. 

آن ها تالش می کنند تا به ما بگویند 
احســاس رضایــت، احساســی 
درونی اســت و معموال به عوامل 
بیرونی بستگی ندارد. زیرا میل 
انسان سیری ناپذیر است و به هر 
مرحله ای که برســد، خواستار 
موفقیت های بیشــتر اســت. 
از ایــن رو، احســاس رضایــت 
نخواهد کرد، زیرا همیشــه حواسش به کمبودها 
و چیزهایــی  اســت کــه وجــود ندارنــد. مطالعــه 
»احســاس رضایت« به ما کمک می کند تا با به کار 
بردن راهکارهایی ســاده، به فــردی رضایتمند از 
خودمان و داشته های مان تبدیل شویم. این کتاب 
با ترجمــه فریبا مقــدم و به قیمت ۲4هــزار تومان 

منتشر شده است.

دشت النزه 
 ییالقات گیالن در گرمای جانسوز تابستان، چونان بهشــتی بر روی زمین خنکای دلپذیر خود را به مهمانان 
هدیه داده و خستگی و تنش های زندگی در فضای شهری را از روح خســته  مالقات کنندگانش می زداید. یکی 
از معروف ترین ییالقات استان گیالن، ییالق دشت النزه در نزدیکی شهر ماسال و در میان کوه های شهرستان 
شاندرمن است. در مقابل این دشت زیبا، بنای تاریخی امامزاده ابراهیم النزه واقع شده است و درخت تنومند 2۰۰ 

ساله ای که قدمت باالی این منطقه را نشان می دهد.

طعم مرموز یک پنیر
آدیتی سنترال|  واستربوتن، نوعی پنیر است که 

در سوئد به امپراتور پنیرها مشهور است. مردم 
سوئد آن قدر به این پنیر عالقه دارند که تقریبا 
در همه غذاهای شان از آن استفاده می کنند. 
اما مسئله این اســت که این پنیر به راحتی گیر 
نمی آید چون فقط در یک کارخانه کوچک در 
یک شهرستان تولید می شود. با این که به نظر 
عجیب مــی آید اما طعــم خامــه ای و بافتی که 
پنیر این کارخانه کوچک پیدا می کند، در هیچ 
جای دیگری به عمل نمی آید. سال هاست که 
مردم تالش می کنند این پنیر را در شــهرهای 
دیگر تولیــد کنند اما بــا این که همان دســتور 
العمل و همــان روند را طی می کننــد، به طرز 
مرمــوزی، محصــول نهایــی به خوشــمزگی و 

کیفیت پنیر این شهرستان نیست.

هدیه سخاوتمندانه
سـانی اسـکایز  | آدریانـا ادواردز کـه هـر روز ۲۲ 

کیلومتر پیـاده روی می کرد تا بـه محل کارش 
برسـد، بـا هدیـه یـک زوج غریبـه غافلگیر شـد. 
ادواردز کـه پیشـخدمت یـک رسـتوران در 
تگزاس اسـت، هر روز چهار سـاعت پیاده روی 
مـی کنـد تـا بـه محـل کارش بـرود و برگـردد، 
امـا از بخـت خـوش ایـن پیـاده روی هـا دیگـر 
بـه پایـان رسـیده انـد چـون زوجـی کـه در ایـن 
رسـتوران صبحانـه مـی خوردنـد، داسـتان او 
را فهمیدنـد و بـه او یـک خـودرو هدیـه دادنـد. 
آن هـا خـودرو را چنـد سـاعت قبـل خریـداری 
کـرده بودنـد و وقتـی دیدنـد ادواردز از شـوق 
گریه می کنـد، لبخنـد رضایت بر لب هایشـان 
نشسـت. ادواردز مـی گویـد کـه هنـوز بـاور 

نمی کنـد ایـن رویـا نیسـت.

ویال-قایق
آدیتــی ســنترال | آرکاپ، نام یــک قایق تفریحی 

است که به شکل یک ویالی 400 متری ساخته 
شده و لوکس ترین قایق تفریحی دنیا شناخته 
می شــود. این عمــارت لوکس مــی تواند مثل 
قایق روی آب شناور شود یا برای ثابت ماندن در 
زمان موج روی پایه های هیدرولیکی اش ایستا 
بماند. به گفته خبرگزاری ها، این سازه طوری 
طراحی شده که در مقابل شدیدترین توفان ها 
مقاومت کند. پس اگر همیشه دنبال این بودید 
که روی دریا سفر کنید ولی حس بودن در خانه 
را داشته باشید، احتماال آرکاپ انتخاب مناسبی 
اســت. این قایق-ویال، چهار اتــاق خواب، یک 
سالن پذیرایی، آشــپزخانه، پنج دست شویی، 
استخر، یک عرشه تاشو و سقفی پوشیده از پنل 
خورشیدی  و البته 5.5 میلیون دالر قیمت دارد.

زنگ تفریح

»چین چو لی« اولین کسی نیست که با تراشیدن مغز مداد، مجسمه های ظریف و زیبا می سازد، اما 
احتماال یکی از پیشروترین ها در جا به جا کردن مرزهای ظرافت و صبر و حوصله در ساخت اثر هنری 
Designswan با مغز مداد است. 

مهارت یک دقیقه ای

چطور با انتقاد غیرمنصفانه برخورد کنیم؟
 فرض کنید یک سال تمام برای رسیدن به اهداف 
حرفه ای تـان بـه شـدت تـالش کرده ایـد. همه چیز 
دارد خـوب پیـش مـی رود، داریـد بـه هدف تـان 
نزدیـک می شـوید و روحیـه  تیـم هـم باالسـت، بعد 
ناگهـان، رئیس تـان از عملکـرد سـاالنه شـما ابـراز 
ناامیـدی می کنـد. بـا ایـن کـه همـه چیـز خـالف 
ایـن موضـوع را نشـان می دهـد، ناگهـان انـگار در 
صندلـی داغ قـرار می گیریـد و همـه چیـز برای تان 

تمـام می شـود. 
 آرامـش خـود را حفظ کنیـد. فرقـی نمی کند 
که ایـن انتقـاد از طـرف همکار یـا رئیس تان باشـد، 
در هـر صـورت، اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـد 
حفظ آرامش اسـت. انتقاد منفی ناخودآگاه باعث 
بروز خشم در شما می شود و نشان دادن این خشم 
فقط باعث می شود که عمیق تر در چاه فرو بروید و 
موقعیت برتر را به فـرد انتقاد کننده واگـذار کنید. 
سـعی کنیـد بـا احتـرام و آرامـش واکنـش نشـان 
دهید. کشـیدن چند نفس عمیق می تواند بـه آرام 

شـدن تان کمـک کند.
 انتقـاد را تکرار کنید. الزم نیسـت بـه خودتان 
فشار بیاورید تا در لحظه بهترین پاسخ به ذهن تان 

برسـد، چـون بـه احتمـال زیـاد ایـن اتفـاق نخواهد 
افتـاد. در عـوض، ایـن کار را امتحـان کنیـد: خیلی 
سـاده و در کمـال آرامـش شـکایت فـرد منتقـد را 
برایـش تکـرار کنید تـا مطمئن شـوید که مطلـب را 
خوب متوجه شـده اید. بـه چشـمان او نـگاه کنید و 
با لحنـی غیر تهاجمی بگوییـد: »ُخـب، پس منظور 
شـما این اسـت که« و با ایـن کار انتقـاد او را بـه زبان 
خودتـان تکـرار کنیـد. در ایـن جا هـدف این اسـت 
که تمرکز را از اختالفات برداریم و بر مسئله  اصلی 
بگذاریم. اگر حرفی که او زده واقعا خنده دار باشد، 
این تاکتیک کمک می کنـد تا خـودش متوجه این 
موضـوع بشـود. مراقـب باشـید کـه بسـیار مدبرانه 

وارد عمـل شـوید و از هر نـوع اغـراق بپرهیزید.
 مؤدبانـه ادامـه دهیـد. حـاال زمـان آن رسـیده 
که با متانت خـود را از این موقعیت بیرون بکشـید. 
می توانیـد بگوییـد: »از بازخورد تـان ممنونـم و فکر 
می کنم به نکته  خوبی اشاره کردید که برای انجام 
کارهـای آینـده می توانـد بسـیار مفیـد باشـد.« این 
پاسـخ، شـما را به عنـوان فـردی کـه سـعی می کند 
کارش را بـه بهتریـن شـکل ممکن انجـام دهـد و بر 

آینـده تمرکـز دارد، نشـان می دهد.

4 گوشه ایران

شهر آب های روان
آدیتی ســنترال | شــهری را تصور کنید که آب 

جوی های خیابان هایش چنان پاک و تمیز 
اســت که ماهی قرمز هــای زیبا مــی توانند 
در آن شــنا کنند و به شــهر جلوه ای رویایی 
ببخشــند. خــب در واقــع ایــن شــهر وجود 
خارجی دارد. این شهر شــیمبارا نام دارد و 
در یکی از جزایر ژاپن قرار گرفته. داستان از 
این قرار است که در سال ۱7۹۲ میالدی، 
یک زمین لرزه و ســونامی شــدید، شیمبارا 
را نابود کــرد و جان ۱5 هزار نفــر را گرفت، 
امــا همین ســانحه تلخ باعث شــد تــا امروز، 
شیمبارا دست کم 60 چشــمه آب جوشان 
داشته باشد و به شــهر آب معروف شود. این 
شــهر کوچک اکنــون یکــی از جاذبــه های 

رویایی ژاپن است.
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