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 باد و باران هوای مشهد را
 پاک کرد

ورود سامانه بارشی جدید به استان از امروز

هوای مشــهد پس از بیش از یک هفتــه آلودگی و 
وضعیت هشــدار، باالخره با کمک بــاد و باران در 
وضعیت پاک قــرار گرفت. آلودگی هوای مشــهد 
که طی هفته گذشــته موجب تعطیلــی چند روزه 
مدارس مشهد شده بود، روز گذشته )ساعت 13( 

با شاخص 46 در وضعیت پاک قرار گرفت.
همچنین به گزارش ایرنا، سامانه بارشی جدیدی 
از عصر امروز یک شــنبه وارد اســتان می شود که 
بارش های این ســامانه بــه صورت بــاران و برف و 
همچنین پرحجم پیش بینی شده است. کارشناس 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان 
رضوی گفت: ایــن بارش ها بیشــتر، نواحی غرب 
و جنوب اســتان را در بر می گیرد و در ارتفاعات به 
صورت برف رخ خواهد داد. مرتضی اثمری افزود: 
بیشینه دمای هوای مشهد در روز یک شنبه به 13 

درجه سلسیوس می رسد.

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

انعقاد قرارداد راه اندازی اولین 
اتوبوس برقی در مشهد

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری مشــهد گفت: یکی از موضوع هایی 
که در شهر های هوشــمند دنیا به آن توجه شده 

اســت، کنارگذاشــتن ســوخت های فســیلی و 
اســتفاده از فناوری هــای پــاک برای ســوخت 
خودروهاســت که شهرداری مشــهد در همین 
زمینــه قــراردادی را بــرای راه انــدازی اولیــن 
اتوبــوس برقــی با ســازمان مپنــا منعقــد کرده 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، شــهریار آل شــیخ در نشست تخصصی 
برنامه  ریزی آتی سرمایه گذاری شهری تصریح 
کــرد: همچنیــن در همــکاری بــا این شــرکت 
به دنبــال راه انــدازی اولیــن ایســتگاه شــارژ 
خودرو های برقی و بهره برداری از اولین ناوگان 

تاکسی های برقی هستیم.

عضو شورای شهر مشهد:

سند محله تا یک سالگی هر کدام 
از دفاتر تسهیل گری تهیه شود

رئیس کمیســیون ویژه مناطــق پیرامونــی و کم 
برخوردار شــورای شــهر مشــهد خواســتار تهیه 
ســند محله برای هر کدام از دفاتر تســهیل گری 
حداکثر تا یــک ســالگی آن ها شــد. بــه گزارش 
پایــگاه اطالع رســانی شــورا، رمضانعلی فیضی 
در حاشیه نشســت ســتاد بازآفرینی شهرستان 
مشــهد، اظهارکرد: امیدواریم با هم افزایی، بین 
بخشــی و همچنین مشــارکت مردم و ســاکنان 

محــالت هــدف بازآفرینــی، اقدامــات خوبی در 
حوزه بازآفرینــی به وقــوع بپیوندد و پــروژه های 
ضروری و دارای اهمیتی تعریف و اجرا شود. وی 
با تاکید بر لزوم نشان دادن تغییر به مردم با رویکرد 
تسهیل گری افزود: افزایش مشارکت شهروندان 
و هم افزایی دســتگاه های مرتبط با بازآفرینی به 
همراه شهرداری مشــهد، می تواند در این زمینه 

اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزند.

 بازدید سرزده سرپرست 
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 از بیمارستان دکتر شیخ
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به طور 
ســرزده از مرکــز آموزشــی، پژوهشــی و درمانی 
دکتر شــیخ بازدید کرد. بــه گزارش وبــدا، دکتر 
سید محمد حســین بحرینی به همراه جمعی از 
مدیران این دانشگاه در بازدید شبانه از این مرکز 
ضمن اطالع از روند خدمات رسانی به بیماران، 
از بخش های مختلف این مرکز بازدید کرد. دکتر 
بحرینی،ضمن قدردانی از اقدامات انجام شــده 
با هدف خدمت به مجــاوران و زائران بارگاه منور 
رضوی ، برای راه اندازی بخش MRI بیمارستان 
دکتر شیخ و تامین پزشکان مورد نیاز درمانگاه این 

مرکز، قول مساعد داد.

امام جمعه خوشاب با انتقاد از سکونت نداشتن 
مدیران در شهرستان به بهانه کمبود امکانات:

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در 
بازدید از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری: 

 9۰درصد مدیران خوشاب
 پروازی هستند 

 سرمایه گذاری در مشهد
 به سود زائر و مجاور است 
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گران فروشی و عرضه 
لوازم آرایشی قاچاق 

در فروشگاه معروف 
شهر
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در جمع نمایندگان 
تشکل های دانشجویی 

دانشگاه فردوسی مطرح شد

 غل و زنجیر بوروکراسی
 برپای تولیدکنندگان فریمان

صنعتگران   از  تضاد در برخی قوانین، طوالنی بودن  روند حسابرسی و   زمان بربودن صدور مجوزها  گالیه دارند صفحه7

تئاترکودک و نوجوان
روی صحنه بی مهری ها 

 کارگردان نمایش »افسانه ماردوش« 
از بی توجهی مسئوالن   می گوید

 گشت »گران نمی خریم«
  این بار بازار فروش لوازم

 آرایشی بهداشتی را زیر ذره بین 
قرار داد

 صفحه3

 پاسخ های 
آیت ا... علم الهدی 

به پرسش های  
دانشجویان

با درخشش نمایش »افسانه ماردوش« در 
بیست و ششمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر همــدان بــار دیگر توانمنــدی های 
خراسان در حوزه تئاتر کودک و نوجوان 
به رخ کشیده شــد و هنرمندان این خطه 
نشان دادند که در این عرصه حرف های 

بسیاری برای گفتن دارند...
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گران فروشی های بنزینی را گران نمی خریم

 
 روزنامه خراسان اطالع دهید

به

پیامک : ۲۰۰۰999 

  صفحه۵



سعی برای خارج کردن اقالم قاچاق از 	 
فروشگاه

ــروش لــوازم  در بــدو ورودمـــان بــه ایــن مرکز ف
آرایشی ، یکی از فروشندگان که خودرا فرزند 
مالک فروشگاه معرفی می کند، این ادعــا را 
اعتراضی  هیچ  کنون  تــا  کــه  می کند  مطرح 
مبنی بر گــران فروشی نداشته اند و عــاوه بر 
آن، هیچ کاالی تقلبی یا قاچاق هم در مجموعه 
ــروش نمی رسانند  ــان بــه ف فــروشــگــاه هــای ش
اما  پس از بازرسی هایی که توسط بازرسان 
انجام می شود، این دو ادعــا به طور کامل رد 
می شود. نکته عجیب آن که به هنگام بازرسی، 
تعدادی از کارمندان فروشگاه تاش می کنند 
به صورت مخفیانه از خروجی دیگر این واحد 
صنفی مقادیر زیــادی لــوازم آرایشی را خارج 
و به محل دیگری منتقل کنند. این فروشگاه 
معروف چندین شعبه کوچک تر نیز  دارد که 
حضور بازرسان در شعبه اصلی، باعث می شود 
دیگر شعب آن نیز دست به کار شوند و به خارج 
کردن برخی کاالها از فروشگاه اقــدام کنند. 
فروشندگان با این خیال که بازرسان متوجه 
خروج کاالها نشده اند در چند مرحله به کارشان 
ادامــه می دهند. با این حال در این بازرسی 
و مراجعه به واحــدهــای دیگر ایــن فروشگاه، 
مقادیر زیادی اقام آرایشی و بهداشتی قاچاق 
کشف می شود. اقامی که اگر چه بارها توسط 
بازرسان دستور جمع آوری آن ها صادر شده 
بود اما فروشنده و مسئوالن این فروشگاه ها 
با بی تفاوتی به فروش آن ها اقدام می کردند. 
در نهایت بنا به دستور بازرس سازمان صمت 

جلیلی،  قــاضــی  و 
بــرخــی از اقامی 
کــــه بــــه صــــورت 
ــی تــوســط  ــان ــه ــن پ
ــن  ــدان ای ــنـ ــارمـ کـ
ــاه خــارج  ــگ ــروش ف
شــده بــود بــه محل 

بازگردانده شد.

محرز شدن گران فروشی	 
همچنین پرونده تخلف این فروشگاه ثبت، تمامی 
کاالهــای جمع آوری شــده توقیف و به ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان منتقل می شود. 
در ادامــه وقتی دربــاره گران فروشــی این واحد 
صنفــی از فرخنده بــازرس اتاق اصناف مشــهد 
ســوال می کنیم اعام می کند:عــاوه برفروش 
کاالهــای قاچاق پــس از انجام بررســی ها گران 
فروشــی در برخی از کاالها توسط این فروشگاه 

لوازم آرایشی و بهداشتی محرز شده است.

اخطار تعزیرات به متخلفان 	 
ــن بــاره قاضی جلیلی ضمن اخــطــار به  در ای
واحــــــــدهــــــــای 
زمینه  در  متخلف 
گــــــران فـــروشـــی 
ــروش کـــاالی  ــ و ف
می گوید:  قاچاق 
برخی  متاسفانه 
ــع به  ــ افـــــراد راجـ
ــا بــی  ــ ــداره ــ ــش ــ ه
و  تــفــاوت هستند 

تصور می کنند ایــن موضوع فقط در حد یک 
اخــطــار باقی می ماند، مــا بــه واحــدهــا اخطار 
می دهیم که به محض مشاهده این تخلفات و هر 
نوع تخلف دیگری به شدت با متخلفان برخورد 
می کنیم. وی در ادامــه ضمن اشــاره به گشت 
مشترک »گران نمی خریم« خاطر نشان می کند: 
در گشت مشترک روزنامه خراسان، تعزیرات 
حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف مشهد 
بعد از بررسی چند مرکز فروش لوازم آرایشی، 
گران فروشی هایی در این واحدها محرز و از 
برخی از واحدها مقادیری لوازم آرایشی قاچاق 
کشف شد. پس از درج تخلفات، پرونده برای 
رسیدگی به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ارسال می شود و عاوه بر ضبط کاالهای 
کشف شده، در نهایت پرونده به سرعت برای  
صدور رای به اداره کل تعزیرات ارسال می شود.

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی از 2 	 
داروخانه در شهر 

عاوه بر بازرســی از این فروشگاه، فروش لوازم 
آرایشی و بهداشــتی در برخی از داروخانه های 
شــهر را نیز مورد بررســی قــرار می دهیــم.  در 

مراجعــه بــه دو داروخانــه در نقــاط 
کاالی  مقادیــری  شــهر  مختلــف 
آرایشی و بهداشــتی قاچاق و تقلبی 
کشــف می شــود.  اولیــن داروخانه 
از  یکــی  ســینا،  ابــن  خیابــان  در 
داروخانه هایی اســت کــه کاالهای 
تقلبی و قاچاق در آن کشف می شود. 
در داروخانــه دوم واقــع در خیابــان 
پرستار نیز، بازرسان حاضر در گشت 
»گران نمی خریم«، عــاوه بر تخلف 
عرضه کاالی تقلبــی و قاچاق گران 
فروشــی را محــرز می داننــد و برای 
متخلفان پرونده تشــکیل می شود. 
»بیک« کارشــناس مبــارزه با کاالی 
قاچــاق ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجارت استان با اشــاره به کاالهای 
قاچاق و تقلبی کشــف شــده در این 
داروخانه ها می گویــد : برخی افراد بــا توجه به 
این که داروخانه ها مراکــزی قابل اعتماد برای 
مردم هســتند، با ســوء اســتفاده از این اعتماد، 
به عرضــه کاالی قاچــاق و تقلبی در ایــن مراکز 
اقدام می کنند، در حالی که برخی از این کاالها 

سامتی مردم را تهدید می کند.

اخطار پلمب به 2 داروخانه در مشهد 	 
وی می افزاید : یکی از راه های فرار دیگر برخی 
از این شرکت ها استفاده از برچسب های تقلبی 
روی کاالهاســت. برخــی شــرکت های پخش، 
کاالهایی  را بــه صورت قاچــاق وارد می کنند و 
برای فرار از قانون، برچسب محصول دیگری را 
روی این محصول می زنند. پس از چند ســاعت 
بازرســی به عمل آمــده، پرونده گران فروشــی 
و عرضــه کاالی تقلبــی مربــوط بــه تخلــف این 
داروخانه ها تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات 
استان ارسال می شود.  قاضی جلیلی نیز عاوه 
بر اخطار و دادن مهلت 24 ســاعته به داروخانه 
گران فروش برای اصاح این کار، دستور توقیف 
تمامی کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی قاچاق 

تقلبی این دو داروخانه را صادر می کند.
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بــرای اســتــحــضــار مــردم

 نمابر: 37626501 051

مسئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاسخ های خود به پیامک های 
مردم را از طریق پســت الکترونیکــی  kho.razavi@gmail.comبه روزنامه خراســان  
رضوی ارســال کنند. پاســخ  مســئوالن به پیامک های مردمی، روزانه در همین ستون 

منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

گشت »گران نمی خریم« این بار بازار فروش لوازم آرایشی و بهداشتی را زیر ذره بین قرار داده است 

گران فروشی و عرضه لوازم آرایشی قاچاق 
در فروشگاه معروف شهر 

2 داروخانه در خیابان های پرستار و ابن سینا به دلیل گران فروشی و فروش کاالی آرایشی، بهداشتی تقلبی اخطار گرفتند 

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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برای اطاع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان 

می رساند.

شهرداری

 به نظر شما این که در ایستگاه فرودگاه 
قطار شهری هر20دقیقه یک قطار می آید، 

زیاد نیست ؟!

راهنمایی و رانندگی
  اگر پلیس راهورتمام چراغ های قرمز و 
سبز را به شمارشگر عددی معکوس مجهز 
کند، رانندگان با مشاهده آن وسایل نقلیه 
کنترل  خط  پشت  ایستادن  برای  را  خود 
تخلف  و  تخطی  صورت  این  در  می کنند. 
حداقل  به  قانون  ازاین  یاعمدی  سهوی 
می رسد و بار ترافیکی و احتمال تصادفات هم 

کاهش می یابد.
  چراغ راهنمای تقاطع خیابان مطهری 
شمالی وحر عاملی)چهارراه عامل( برای 
چپ  سمت  به  می خواهند  که  کسانی 
)چهارراه میدان بار( بپیچند بسیار سخت 
رو  روبه  ماشین های  زیرا  است  وخطرناک 
نمی دهند.  راه  اصا  و  می آیند  باسرعت 
خواهشمند است مسئوالن مربوط تا قبل از 
این که اتفاق ناگواری رخ دهد فکری کنند و 

این چراغ را سه زمانه کنند.

متفرقه
  در روزهای آلوده، مدارس روستاهای 
میامی وفردوسی را که بیش از 10 کیلومتر از 
مشهد فاصله دارند تعطیل کردند اما مدارس 
ابتدایی ده غیبی و رباط طرق که به مشهد 

چسبیده اند حتی یک روز هم تعطیل نشد.
  ای کاش در مشهد هم چند روزی طرح 

زوج و فرد از در خانه اجرا می شد.
  جدیدا به هر فردی که برای بیمه بیکاری 
به اداره کار مراجعه می کند می گویند ابتدا به 
دفاتر خدمات پیشخوان مراجعه و ثبت نام 
کنید. هزینه این ثبت نام هم پنج هزارتومان 
است. لطفا گزارشی در این باره تهیه کنید که 
بدانیم قرار است این دفاتر چه کاری برای 

کارگر انجام دهند.
  یکی از اهالی خیابان جهان آرا هستم. 
چند وقتی است برای طرح اگو، خیابان را 
کنده و هنوز درست نکرده اند. همین چند روز 
قبل خانم مسنی پایش به لبه گودال گیر کرد 
و زمین خورد. تمنا دارم زودتر این چاله ها را پر 

و خاک های نخاله را جمع آوری کنند.

 در بولوار الدن فروشگاهی هست که  
داروهای گیاهی، آجیل،  خشکبار و صنایع 
دستی می فروشد. بعضی از اقام فروشگاه 
قیمت  افزایش  قبل  ماه  یک  به  نسبت 

چشمگیری داشته است.
  سوپر محل ما آن قدر گران فروش است 
که حد ندارد. مثا یک سس گلوریا را که 10 
هزار تومان بوده، 20 هزار تومان می فروشد. 
بقیه کاالهایش هم گران کرده و هیچ نظارت 

و کنترلی وجود ندارد.
ایران  پکیج  یک  سناباد  خیابان  در    
رادیاتور را قیمت کردم. در مغازه اول چهار 
میلیون و 250 در دومی چهار میلیون، در 
790 و در فروشگاه  سومی سه میلیون و 
چهارم سه میلیون و 450. خودتان تفاوت 

قیمت ها را ببینید.
  مغازه الکتریکی در خیابان جمهوری، 

کاالهایش را چوبله می فروشد.
  در ابتدای بولوار معلم، مقابل پارک 
 2500 دانه ای  را  پز  آب  مرغ  تخم  ملت، 
تومان می فروشند. مگر تخم مرغ کیلویی 
چند است؟ وقتی گفتیم چرا این قدر گران، 

گفتند تخم مرغ گران شده است!
  در خیابان سعدی تلویزیون 4۳ تی سی 
ال را که قیمتش   سه میلیون و 500 هزار 
تومان بود چهار میلیون و 150 هزار تومان 
می فروشند. کارشناسان شرکت اصلی هم 
کننده  مصرف  قیمت  برای  گفتند 
من  به  فروشنده  آن  و  است   ۳500000
گران فروخته است. لطفا پیگیری کنید تا من 

به حقم برسم.
  لطفا سمت شهرک شهید رجایی هم 
بیایید. هرکسی کاالهایش را به هر قیمتی که 
دلش می خواهد می فروشد. ما قشر ضعیف و 
از  داریم،  گناهی  چه  جامعه  زحمتکش 
مواد  فروشنده های  تا  گرفته  نانوایی ها 
غذایی، روغن و برنج. همه گران می فروشند، 

ممنون می شوم رسیدگی کنید.
  داروخانه شبانه روزی بولوار طبرسی 
دوم، گران فروشی می کند لطفا خیلی جدی 

رسیدگی کنید.
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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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درخواست پاک سازی فضای سبز بولوار دانش آموز
روابط عمومی شــهرداری منطقه 11 در پاســخ 
به این گایــه پیامکــی،   می گوید: »ایــن مورد را 
پیگیری کردیم و بازدید هم انجام شد، اما چیزی 
به عنوان  زباله خشک و تر در وسط بولوار دانش 
آموز مشــاهده نشــد. تنها چیــزی که مشــاهده 
کردیــم، وجود برگ هایــی بود که داخــل باغچه 
ریخته شده بود. کارگر فضای ســبز برگ ها را یک جا جمع کرده بوده تا  پیمانکار جمع آوری نهایی را 
انجام دهد. در این گونه موارد از شــهروندان می خواهیم آدرس دقیق تری بدهند. چون ما سرتاســر 

بولوار دانش آموز را بازدید کردیم و چیزی از انباشت زباله های تر و خشک مشاهده نشد«.

احداث پارک جدید بولوار شهرستانی  در اولویت های کاری سال 99

رئیــس اداره فضای ســبز منطقه 9 شــهرداری 
مشــهد: این زمین 11 هزار متر مربع مســاحت 
دارد و بــرای احــداث پــارک در دســتور کار 
شــهرداری منطقه 9  قرار گرفته است. دریافت 
اعتبار برای مطالعه و طراحــی این پارک حدود 
یک سال زمان برد. هم اکنون نیز با توجه به اتمام 
این اعتبار، دریافت اعتبار جدید برای این پارک 
جزو پنج پیشــنهاد اول شــهرداری منطقه برای 
سال اســت که در صورت تایید و تصویب، پارک 
مناسبی را برای شهروندان این منطقه احداث 

خواهیم کرد.

گزارش

محمد بهبودی نیا

شــکایت از گران فروشــی های برخی مراکــز ارائه کننده لوازم آرایشــی و 
بهداشتی شهر بعد از گران شدن بنزین، یکی از مواردی است که در میان 

پیامک های مردمی روزهای اخیر  به دستمان رسیده بود. برای بررسی این 
موضوع به همراه قاضی »جلیلی« رئیس شعبه یک سیار تعزیرات استان و 
»فرخنده« و »بیک« بازرسان سازمان صمت خراسان رضوی و اتاق اصناف 
مشــهد ابتدا  به ســراغ یکی از این مراکز فروش می رویم، کــه در پیام های 

مردمی از آن نام برده شده بود.

 »وســط بولــوار دانــش آمــوز پــر از 
زباله هــای خشــک و تــر اســت، لطفا 

رسیدگی شود«.

 »شهرداری منطقه 9 مشهد دو سال 
گذشــته قــراردادی منعقد کــرد که 
پارکی در انتهای بولوار شهرستانی 
پشت مدرسه امام حسن مجتبی )ع( 
احــداث کند اما با گذشــت دو ســال 
هنوز اقدامی در ایــن خصوص انجام 
نشده اســت و این زمین محل تجمع 
زباله های ساختمانی شده است چرا 
شهرداری اقدامی انجام نمی دهد؟«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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وزیر علوم در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی به مناسبت 16 آذر :

تاب آوری در مقابل دیدگاه های مخالف را باال ببریم
نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت »۱۶ 
آذرماه؛ روز دانشجو«، در نشستی صمیمانه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دغدغه ها و 
نظرات خود را مطرح کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در این نشست سه 
ساعته که طبق روال معمول سفرهای استانی وزیر علوم و با هدف دیدار با دانشجویان 
و شنیدن نظرها و دیدگاه های آن ها برگزار شد، غالمی از دغدغه مندی دانشجویان و 
طرح مسائل کالن ملی از سوی آن ها قدردانی کرد و روز دانشجو را به تمامی دانشجویان 
عزیز این مرز و بوم تبریک گفت. در این نشســت که کافی، رئیس دانشــگاه فردوســی 
مشهد و برخی از مسئوالن وزارت علوم نیز حضور داشــتند، غالمی در پاسخ به سوال 
یکی از دانشجویان، »شایسته گزینی و جوان گرایی« را از اصول وزارت علوم در انتخاب 
مسئوالن وزارت و مدیران آموزش عالی ذکر و تاکید کرد: در این دوره به طور متوسط 
روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۰ سال جوان تر شده اند.وزیر علوم درباره 
دغدغه یکی از دانشجویان درخصوص لزوم توسعه همکاری های دانشگاه با صنعت و 
جامعه گفت: در حوزه ارتباط با صنعت اتفاقات خوبی در این چند سال افتاده است به 
طوری که امسال تعداد قراردادهای منعقد شده دانشگاه ها با صنعت ۳۰ درصد رشد 
داشته است. وی با بیان این که اکنون رتبه علمی کشور بر اساس نظام های بین المللی 
رتبه بندی جهانی به جایگاه ۱۵ دنیا رسیده است، تاکید کرد: حفظ رتبه جهانی ایران 
در حوزه علم و فناوری یکی از برنامه های اصلی ما در وزارت علوم است. غالمی افزود: با 
وجود تمامی مشکالت وضعیت حوزه علم و فناوری کشور را موفق ارزیابی می کنم البته 
ما به همین مقدار بسنده نمی کنیم و تالش داریم با حفظ جایگاه علمی و تحقیقاتی ایران 
در سطح جهانی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری را بیش از پیش 
به سمت حل مشکالت جامعه و صنعت سوق دهیم. در این خصوص اقدامات خوبی در 
یکی دو سال گذشته شروع شده است که از آن جمله می توان تشکیل کارگروه مطالعه 
سیالب ها، ایجاد خوشه های مشــورتی دولت، ورود دانشگاه ها به مسائل ریزگردها و 
احیای تاالب انزلی را ذکر کرد. وزیر علوم با اســتقبال از وجود روحیه مطالبه گری در 
دانشجویان عزیز گفت: ما باید در دانشــگاه ها تحمل و تاب آوری در مقابل اندیشه ها و 
دیدگاه های مخالف را باال ببریم البته باید مطالبــات در یک فضای منطقی و با رعایت 
احترام و ادب مطرح شود. وزیرعلوم با اشاره به محدودیت های مالی و بودجه ای دولت 
اعالم کرد که به  رغم مشکالت موجود، مجموعه وزارت علوم و دولت تمامی تالش های 
خود را برای تامین نیازهای اصلی دانشجویان عزیز به کار خواهند گرفت. غالمی با بیان 
این که اکنون بیش از هر زمان کشور نیازمند همدلی و وحدت است، بر ایجاد امید در 
فضای دانشگاهی تاکید کرد و گفت: جوانان و دانشجویان را باید به آینده کشور امیدوار 
کرد. وزیرعلوم در پایان، با تقدیر از نقش آفرینی دانشجویان در فضاهای علمی، آموزشی 
و فرهنگی دانشــگاه ها خطاب به آن ها تصریح کرد: در شــرایط کنونی رمز موفقیت و 
تمام آن چه می خواهیم بــه خوبی اتفاق بیفتد در اتحاد اســت و اکنون هیچ فردی غیر 
 از مقام معظم رهبری نمی توانــد محور اتحاد باشــد؛ بدانید که آینده از آن شماســت.
در این نشســت صمیمانه، نمایندگان تشکل های دانشــجویی از طیف های مختلف و 
نیز مسئوالن انجمن های علمی و نشــریات دانشــجویی، نظرها و دغدغه های خود را 
با وزیر علوم در میان گذاشــتند. از جمله مهم ترین محورهای موضوعات طرح شده از 
سوی تشکل های دانشجویی می توان به »لزوم فعالیت بیشتر استادان در حوزه ارتباط 
با صنعت«، »بیشتر شدن ارتباط دانشجویان با مســئوالن تصمیم گیر در دانشگاه ها و 
وزارت علوم«، »لزوم ایجاد زمینه های الزم برای فعالیت های سیاســی دانشــجویان«، 
»لزوم ایجاد امید و انگیزه از سوی استادان در محیط های دانشگاهی«، »اصالح نگرش 
برخی نهادهای خارج از دانشــگاه به فعالیت های دانشــجویان در دانشگاه ها«، »رفع 

محدودیت های بودجه ای برای فعالیت های فرهنگی دانشجویان« و ... اشاره کرد.

پیام شورای شهر مشهد به مناسبت روز دانشجو

شورای شــهر مشــهد با صدور پیامی فرا رســیدن روز دانشــجو را تبریک گفت. به 
گزارش روابط عمومی شورای شهر، در بخشی از این پیام آمده است:   تاریخ ایران 
اسالمی جنب و جوش دانشگاه ها و دانشــگاهیان رادر سال های پایانی دهه ۷۰ 
و ســال های آغازین دهه ۸۰ شمســی هرگز از یاد نخواهد برد. جنب و جوشی که 
ناشی از اعتماد به نهاد علم و دانش کشــور بود و ره آوردی شگرف در توسعه مولفه 
های اجتماعی و سیاسی کشــور داشــت. در بخش دیگری از این پیام آمده است : 
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد که تارو پودش با حضور اعضای علمی و 
دانشگاهی تنیده شده، طی دو سال اخیر گام های ارزشمندی را برای دانشجو و 
دانشجویان برداشته است. این مجموعه با نگاهی نو به مرکز پژوهش های پارلمان 
شــهری،  حضور حداکثری دانشــجویان را در تصمیم ســازی های مهم برای شهر 
به وجود آورده اســت. همچنین برپایی سلســله نشســت های تخصصــی با حضور 
دانشــجویان مرتبط آن حوزه، به یکی از ســرفصل های کاری این مجموعه تبدیل 

شده که نتایج بسیار خوبی را نیز در پی داشته است.

در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی مطرح شد

پاسخ های آیت ا... علم الهدی به پرسش های دانشجویان
گزارش جلسه 

مسعود حمیدی

همزمان بــا ۱۶ آذر، روز دانشــجو، آیت ا... »ســیداحمد 
علــم الهدی« نماینــده ولی فقیه در اســتان به دانشــگاه 
فردوسی مشهد رفت تا در جمع نمایندگان تشکل های 
9 گانه دانشجویی حضور یابد و به ســؤاالت، مطالبات و 
دغدغه های آن ها پاســخ دهد. امام جمعه مشهد پس  از 
این که نمایندگان تشکل ها، نکات مدنظرشان را مطرح 
کردند، گفت: جریــان روز دانشــجو بیانگر ایــن راهبرد 
اساسی است که استکبار آمریکا در هر شرایطی دشمن 
قســم خورده ملت ایران اســت و بایــد در هر شــرایطی با 
آن مبارزه کــرد. روز ۱۶ آذر ســال ۳2 تابلوی تمام نمای 
دشمنی آمریکا با ملت ایران است و در مقام دشمنی تا مرز 
نسل کشی هم پیش خواهد رفت و آمریکا نه تنها دشمن 
دین و مذهب و ملت ایران است بلکه دشمن نسل ماست.

ارزیابی ها نشان می دهد تعداد جوانان حاضر در 	 
نماز جمعه مشهد کم نیست

امام جمعه مشــهد در پاســخ بــه نماینده تشــکل انجمن 
دانشــجویی دانشــگاه فردوسی مشــهد مبنی بر این که 
»جوانان از نماز جمعه مشهد استقبال نمی کنند و به نظر 
می رســد تنها مخاطب آن طیف خاصی هســتند و همه 
مسائل در نماز جمعه مشهد مطرح نمی شود« اظهار کرد: 
این که گفته می شود نسل جوان از نماز جمعه استقبال 
نمی کند همین که خود مطرح کننده سؤال به عنوان یک 
جوان دانشــجو اعالم کرد در همه نماز جمعه ها شرکت 
می کند، بیانگر آن اســت که نماز جمعه مورد اســتقبال 
جوانان است و ارزیابی ها نشان می دهد تعداد جوانانی 
که در نماز جمعه مشــهد شــرکت می کنند کم نیســت. 
نمازجمعه مشــهد بزرگ ترین نماز جمعه کشــور است، 
میانگین جمعیتی که هر بار در نماز جمعه مشهد شرکت 
می کنند بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر است و در کمترین حالت 
حداقل ۳۸ هزار نفر در نماز جمعه مشهد شرکت می کنند 
در حالی که در تهران تنها نصف این جمعیت در نماز جمعه 
شرکت می کنند.امام جمعه مشهد با تشــریح کارکرد و 
نحوه اجرای نمــاز جمعه در دو خطبه عبادی و سیاســی 
اظهار کرد: مسائلی وجود دارد که باید در خطبه های نماز 
جمعه مطرح شود و از سویی چه مسئله ای برای جوانان 
مهم تر از مسائل اجتماعی و سیاسی است که ما آن را در 
نماز جمعه مطرح کنیم. بنابراین اگر بیان می شــود باید 
نماز جمعه را بــرای جوانان جذاب کرد، باید گفته شــود 
در چهارچوب عملکرد و کارکرد نماز جمعه چه مسائلی 
برای جوانان جذاب است که می توان آن ها را مطرح کرد.

اظهارنظر درباره سخنرانی های قبل از خطبه ها	 
وی در پاسخ به اظهار نظر دیگر نماینده این تشکل مبنی 
بر این کــه »تریبون پیــش از خطبه نماز جمعه مشــهد در 
اختیار یک طیف خاص جامعه و برخی تشکل های خاص 
دانشجویی است«، نیز گفت: این موضوع به بنده ارتباطی 
ندارد و مدیریت موضوع سخنرانی تشکل های دانشجویی 
در پیش از خطبه های نماز جمعه توسط خود تشکل های 
دانشجویی مدیریت می شود. نمایندگان انجمن اسالمی 
و بسیج دانشــجویی به دلیل این که بیشــتر در این حوزه 
فعال هستند بنا بر مناسبت ها و متناســب با نماز جمعه 
پشــت تریبون قرار گرفته اند. بنابراین خود تشکل های 
دانشجویی باید در این خصوص برنامه ریزی های الزم را 

مدنظر داشته باشند.

مخالفتی با موسیقی نداشتیم ، با ابتذال مخالفیم	 
آیــت ا... علــم الهــدی در واکنش بــه دیگــر اظهارنظر 
مطرح شده توسط نماینده انجمن اسالمی دانشجویی 
مبنی بر این که »باید برای کنســرت راهــکار ارائه کرد، 
نباید جلــوی آن را گرفت، این موضوع باعث گســترش 
موسیقی های زیرزمینی شــده اســت« نیز اظهار کرد: 
در خصوص مســئله کنســرت متأســفانه یک اختالط 
مغرضانــه انجام شــده اســت. مــا در این جــا هیچ گونه 
مخالفتی با موســیقی نداشــتیم که این موسیقی های 
زیرزمینی به خاطر چنین و چنان رواج پیدا کرده باشد. 
کنسرت موسیقی نیست و موسیقی منحصر به کنسرت 
نیست، کنسرت جای اجرای موسیقی است. مسئله ما 
با کنسرت، مسئله ابتذال است، در تمام کشور کنسرت 
اجرا می شود. شما یک نمونه برای بنده بیاورید که یک 
کنسرت در کشور انجام شده و مبتذل نبوده، وگرنه در 
همین جلسه اخیر) اجتماع 4۰۰۰ دانشجوی بسیجی( 
موسیقی اجرا شــد و همه نشســتند و گوش دادند. وی 
ادامه داد : چند آموزشگاه موســیقی در این شهر وجود 
دارد؟ تابلوهای بلند دارند و فعالیت می کنند، کسی هم 
مزاحم آن ها نشده است تعدادشــان هم زیاد می شود و 
اداره ارشاد هم به آن ها مجوز می دهد. وی افزود: حتمًا 
باید موســیقی، آهنــگ مبتذل باشــد؟ هنــر خواندن و 
آواز مگر موســیقی نیســت؟ ما بحث موســیقی نداریم 
بحث کنســرت هم بحث ابتذال است. اجرای کنسرت 
به صورت مبتذل اســت و ما در این شــهر با ابتذال  از هر 
نوع آن مخالف هستیم. وی ادامه داد: متأسفانه چیزی 
که موجب اشکال شــده این اســت که مسئله کنسرت 
مبتذلی است که در آن وضع کاسبی، درآمد و سودجویی 

را به موسیقی گره  زده اند.

صحبت ها درباره موسیقی زیرزمینی	 
وی ادامــه داد: مســئله موســیقی زیرزمینی اگــر مضر و 
مفســده اســت، بقیه جریان های مربوط بایــد پیگیر آن 
باشــند، نه این کــه اگر ما گفتیم کنســرت نباشــد یعنی 
موسیقی زیرزمینی باشد. همان گونه که اگر بنا شد یک 
رســتوران غذای فاســد به مردم بدهد باید با آن برخورد 
شود، موسیقی فاســد هم مانند این رستورانی است که 
غذای فاســد به مردم می دهد  و دســتگاه های امنیتی و 
قضایی باید آن را پیگیری کنند که پیگیری هم می کنند، 
اما این را که به نتیجه  می رســد یا خیر، بنــده نمی دانم. 
این به آن معنی نیست که ما بگوییم ابتذال آزاد باشد که 
موسیقی زیرزمینی نباشد، این ها چه ربطی به همدیگر 
دارند؟ بنابراین دوستان اگر نکاتی به ذهن شان می رسد 

اطراف و جوانب آن را نیز بسنجند.

مسئولیت اجرایی ندارم، وظیفه ام ارشاد و هدایت با 	 
حرف زدن است

آیــت ا... علم الهــدی ادامــه داد: بنده در این شــهر هیچ 
مسئولیت اجرایی ندارم. استان ما مانند همه استان ها 
دستگاه های متولی دارد و مسئول امنیت استان هم آقای 
استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین است. بنده هیچ 
مسئولیت اجرایی ندارم و وظیفه بنده  به عنوان نماینده 
ولی فقیه، ارشاد و هدایت با حرف زدن است. هم به اقشار 
مردم و هم نخبگان رهنمود می دهیــم و حرف می زنیم، 
هیچ امکانات اجرایی ندارم. مسائل اجرایی مسئول دارد 
و ما با این آقایان صحبــت می کنیم. در حوزه فرهنگ نیز 
اســتان شــورای فرهنگ عمومی دارد که دستگاه های 
وابســته به فرهنگ در آن عضو هســتند و نظرات خود را 
می دهنــد. بنابراین اگــر برنامــه ای اجرایی می شــود یا 
نمی شود یا در شورای فرهنگ عمومی یا در دستگاه های 
امنیتی، اطالعاتی و اجرایی کشور تصمیم گیری و اجرایی 

می شود، مسئول مستقیم این ها بنده نیستم.

گفته می شود این جا یک دهکده است و بنده 	 
کدخدای آن هستم

وی اظهارکرد: گفته می شود مشهد شهر و استان نیست، 
یک دهکده است و بنده هم کدخدای آن هستم، بنابراین 
هرچه من گفتم باید انجام شود هرچه هم بنده گفتم نباید 
انجام نمی شود. آیت ا... علم الهدی تصریح کرد: این شهر 
یک شهر چندمیلیونی است و کدخدا هم ندارد که بنده 
بخواهم کدخدای آن باشم. قصه ما در فرافکنی و بعضی 
برخوردها بدین گونه شده است. متأسفانه تبلیغات دست 
دشمن است و این دشمن فکر می کند اگر بنا شد بخواهد 
چهره بنده را تخریب کند و در برابر بینش عده ای جوان آن 
را سرکوب کند، مسائل را متحکمانه به بنده نسبت بدهد، 
بنده چه تحکمی دارم؟ در تمام این مدت شما از مسئوالن 
کشور و استان  در حوزه های قضایی، امنیتی و اجرایی، 
چه آن هایی که هســتند و چه آن هایی که بودند بپرسید 
که چه مسائلی را حتی آن هایی که مربوط به خودم بوده، 
از آن ها خواسته ام؟ بنده چه تحکمی کرده ام؟ چه کسی 
از بنده امر می برد؟ چه کسی از نهی بنده تبعیت می کند؟ 
بنده که مسئولیت اجرایی ندارم. در مقابل، برای رد حرف 
بنده کســی بازخواست نمی شود. اگر کســی با منطق و 
استدالل به مســئوالن اســتان مشــاوره داد و آن ها آن را 
پذیرفتند و خود آن ها آمدند کاری انجام دادند یا از کاری 

جلوگیری کردند، مسئولیت اش با بنده نیست.

برخی از روی عداوت هرچه می شود، گردن بنده 	 
می اندازند 

امام جمعه مشــهد بابیان این که ما هم اکنون گرفتار دو 
مسئله هستیم، افزود: یکی این که یک عده افراد ضعیف 
در مســئولیت هســتند که می خواهند فرافکنی کنند و 
می گویند فالنی کرد. مثاًل در مسئله قلیان یک خانمی 
بنده را دشــنام می دهد و بنده را متهم می کند که مغازه 
شوهرش را بستم و در این شــهر قلیان ها را جمع کردم. 
بنده مگر یک کلمه دربــاره قلیان حــرف زدم؟ بنده یک 
بار هم نگفتم که قلیان حرام است یا یک بار بگویم قلیان 
بکش یا قلیان نکش، اصاًل قلیان به بنده چه ربطی دارد. 
اداره بهداشت و حوزه انتظامی به این نتیجه رسیدند که 
قلیان ها را جمع کنند و بــه قهوه خانه ها گفتند قلیان ها 
را جمع کنید. وی تصریح کرد : برخــی در اجرای کارها 
ضعیف هستند بعد می گویند علم الهدی گفته قلیان ها را 
جمع کنید و این می شود که یک زن بنده را دشنام می دهد 
و می گوید قلیان ها را بنده جمع کردم.  این خیلی وضع 
بدی اســت، برخی هــم از روی عداوت هرچه می شــود، 

گردن بنده می اندازند، مثاًل یک عده می خواهند قلیان 
بکشند، یک عده می خواهند آزادی های بیشتری داشته 
باشــند بعد برای این که این هــا را به صورت یــک اردو بر 
ضد ما در بیاورند تمام قضایا را به بنده نسبت می دهند و 
متأسفانه پذیرفته هم می شــود. حاال آن ها که این کار را 
می کنند از روی شــیطنت اســت اما حتی در یک جامعه 
نخبه دانشــجویی هم پذیرفته می شــود که این آقا آدمی 
است ضد آزادی، ضد فرهنگ، ضد موسیقی و ضد فیلم. 
حاال عوام الناس بپذیرنــد کاری نداریم اما شــما جامعه 

دانشجویی و نخبه باید توجه بیشتری داشته باشید.

تیم حفاظت هیچ دخالتی در کار بنده ندارند	 
وی ادامه داد: این که گفته می شود اطرافیان بنده مسائلی 
را مطرح می کنند و به بنده نسبت می دهند هم بدانید بنده 
اطرافیان ندارم، تمام کادر دفتر بنده منشــی گری است 
و تمام مسائل را بنده پاسخ می دهم، پاسخ نامه ها را بنده 
می دهم. از سویی در خصوص تیم حفاظت هم بدانید بنده 
روز اولی که به این جا آمدم یک تیم حفاظت در فرودگاه آمد 
پیشواز و بنده مخالفت کردم، فرمانده سپاه وقت گفت ما 
از نظام حفاظت می کنیم اگر شما کشته شوید امام جمعه 
مشهد کشته شــده اســت و نظام ضربه می بیند بنابراین 
ما باید از نظام حفاظت کنیم، اما تیم حفاظت بنده هیچ 
دخالتی در کار بنده ندارند. بنده اطرافیان ندارم و این ها 

جوهایی است که درست می کنند.

کدام اصل قانون اساسی را زیر پا گذاشته ام؟	 
آیــت ا... علم الهــدی ســپس در پاســخ به دیگر مســئله 
مطرح شــده توســط نماینــده تشــکل انجمن اســالمی 
دانشــجویی دانشــگاه فردوسی مشــهد مبنی بر این که 
»امام جمعه مشهد فراتر از قانون اساسی عمل می کند« 
گفت: این که گفته می شــود بنده قانون اساسی را زیر پا 
می گذارم درست نیست. شــما بگویید بنده کدام اصل 
قانون اساسی را زیر پا گذاشته ام؟ ما مرده و فدایی قانون 
اساسی هستیم. تمام قوام ما به قوام قانون اساسی کشور 

است و نمی توانیم با قانون اساسی مخالفت کنیم.

بحث درباره هویت شهر مشهد	 
وی در خصوص مسئله مطرح شده از سوی نماینده تشکل 
های دانشجویی درباره »هویت شهر مشهد« مبنی بر این 
دو دیدگاه متفاوت که »باید از هویت شــهر مشــهد دفاع 
کنید« و »باید برای جذب ســرمایه گذاری و گردشــگری 
در مشــهد فرصت ایجاد کرد«، گفت: هویت شهر مشهد 
مسئله امام رضا)ع( است. همه مردم ما شیعه اند و قرآن را 
قبول  دارند بنابراین بنده به روایت اکتفا نمی کنم که بعدًا 
یکی بگوید این روایت را قبول ندارم یا ایجاد آن اشــکال 
دارد. در آیه شماره یک سوره اسرا آمده است که »ُسْبَحاَن 
اَلّذی َأْسَرٰی بَعْبدِه َلْیاًل ِمَن اْلَمْسِجد اْلَحَراِم إَِلی اْلَمْسِجد 
ْقَصی اَلّذی َباَرْکَنا َحْوَلُه« می فرماید، خداوند پیغمبر  اْلَ
را یک شبه برد مســجد االقصایی که اطراف آن را برکت 

دادیــم و آن را حرمت گذاشــتیم. یعنی اطراف 
مسجد االقصی را خداوند برکت و حرمت داده 
است. تمام قداست سرزمین فلسطین به خاطر 
مســجد االقصی اســت، خب درمشهد مسجد 
االقصی برای ما حرم امام رضا)ع( است که قرآن 
می گویداطرافش حرمت دارد و حرمت اطرافش 

این است که این جا ابتذال اجرا نشود.

مسئوالن باید جلوی ساخت و ساز اطراف 	 
حرم را می گرفتند که نگرفتند

وی ادامــه داد: حــرف مــا ایــن اســت هــم در 
مســئله ســرمایه گذاری در مشــهد و در مسئله 
ساخت وســاز در مشــهد و هم در مسئله ابتذال 
در مشــهد، باید این موضــوع رعایت شــود. در 
مســئله ساخت وســاز باید بگویم ساخت وساز 
باید مطابق با قداست حرم مطهر باشد. نه مانند 
ساختمان هایی که اطراف حرم ساختند و بنده از 
همان اول مخالف بودم و مدت ها مخالفت کردم 
اما به نتیجه نرســید، متأســفانه همان هم دارد 
ادامه پیدا می کند و بنده هنوز هم مخالف هستم 

اما به جایی نرسیدم و نتیجه ای نگرفتم ، مسئوالن شهر و 
استان باید جلوی آن را بگیرند که نگرفتند. البته این ها هم 
حرف هایی دارند و منطقی دارند که گفت خشت اول چون 
نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج، برنامه ریزی غلط 
شده است و می گویند از وســطش نمی توانیم برگردیم.
وی در خصوص مسئله مطرح شده توسط نماینده تشکل 
جامعه اسالمی مبنی بر این که »برای کسانی که مخالف  
طرح اطراف حــرم بوده اند پرونده قضایی تشکیل شــده 
است« گفت: اگر پرونده قضایی برای کسی تشکیل شده 
اســت کاماًل قابل پیگیری اســت و به هیچ وجه دادستان 
کوتاه نخواهد آمد و بنده اجــازه نخواهم داد کوتاه بیاید. 
اتفاقًا خود آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان تولیت 
آستان قدس و قبل از آن هم  از جمله کسانی بوده اند که با 

این ساخت وساز مخالف بود.

حتما سرمایه گذار باید ورزش آبی و اتاق دیسکو 	 
درست کند ؟

امام جمعه مشهد اظهار کرد: مسئله بعدی سرمایه گذاری 
در گردشــگری اســت که حرف مــا با میــراث فرهنگی و 
گردشگری این است که این جا فضای گردشگری نیست 
و زیارت اســت. فرهنگ اش فرق می کند، ایــن که آقای 
سرمایه گذار هرچه در کیش دارد بفروشد و بیاید این جا 
بخواهد مراکز تفریحی ناهنجار ایجاد کند، چون این جا 
زائر می آید آن ها را ببرد آن جا پــول در بیاورد، ما مخالف 
هستیم چون هویت شهر ما را برهم می زند. ما می گوییم 
می خواهید سرمایه گذاری کنید بیایید در نظام  فرهنگی 
زیارت سرمایه گذاری کنید، مســئله سوغات زیارت یک 
جایگاه ســرمایه گذاری اســت و هویت زیارتی هم حفظ 
می شود. حتمًا باید بیایند این جا مرکز ورزشی آبی درست 
کنند، در آن اتاق دیســکو درســت کنند و آن جــا را مرکز 
فســق و فجور کنند؟ چون این جا زائــر خارجی و داخلی 
می آید؟ حرف ما این است که هویت شهر باید حفظ شود 

و سرمایه گذاری باید در حوزه زیارت انجام شود.

 با دوچرخه سواری خواهران هیچ مخالفتی ندارم 	 
در مأل عام نباشد

آیــت ا... علــم الهــدی در خصوص مســئله مطرح شــده 
توســط نماینــده تشــکل جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه 
فردوسی مشــهد درباره »نظر امام جمعه مشــهد درباره 
دوچرخه ســواری زنان« هــم گفت: ما با ابتــذال مخالف 
هستیم و ابتذال در هیچ وجه آن نباید در این جا اجرا شود. 
بنده با دوچرخه سواری خواهران هیچ مخالفتی ندارم و 
پیشنهاد خود بنده بوده است که ما یک پارک زنانه داشته 
باشیم و پارک بانوان درست کردند که شورای شهر قبلی 
درســت کرد و این شــورا آن را خانوادگی کــرد. خودم از 
کسانی بودم که تأکید داشتم پارک بانوان دارای پیست 
دوچرخه سواری خواهران باشد. امام جمعه مشهد تصریح 
کرد: کسی با دوچرخه سواری خواهران مخالف نیست اما  
بااین که خانمی »تبرج جاهلیت« کند روی موتورسیکلت 
و دوچرخه و این بیاید محرک مردها باشد، خوب خالف 
شرع است. در مأل عام دوچرخه سواری نباشد در پیست 
خواهــران بیایند دوچرخه ســواری کننــد. االن هم یک 
خانمی پیشنهاد داده است که  با سرمایه گذاری خودش 
یک پیســت دوچرخه ســواری برای بانوان ایجــاد کند و 
هم برای دیگــر فعالیت های ورزشــی بانوان کــه مقابل 
مردان نباشــد که بنده او را به مسئوالن معرفی کردم. ما 
با آن مخالف هستیم که این جا مرکز عیاشی مردان هرزه 
بشود، به خاطر تماشای دوچرخه سواری خواهران. وی 
در خصوص ایجاد خوابگاه دانشجویان متأهل نیز گفت: 
خوشبختانه با همکاری سپاه و قطعه زمینی که دانشگاه 
در اختیار گذاشته است، خوابگاه دانشجویان متأهل نیز 

تأمین خواهد شد.

۳اخبار
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 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در بازدید 
از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری: 

 سرمایه گذاری در مشهد 
به سود زائر و مجاور است 

قائم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی از نمایشــگاه 
فرصت های ســرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد 
بازدید کرد. به گزارش آستان نیوز، خاکسار قهرودی با 
اشاره به حمایت های آستان قدس از سرمایه گذارانی 
که مایل  بــه حضــور در مشــهد هســتند، گفــت: این 
نمایشــگاه فرصتی اســت تــا ســرمایه گذار و فرصت 
ســرمایه گذاری را به هم پیوند دهد. وی تصریح کرد: 
آســتان قدس رضوی هم با تاکیدات تولیت محترم به 
ســهم و با توجه بــه توانمندی های خــودش در عرصه 
سرمایه گذاری به میدان آمده و سرمایه گذارانی را که 
دارای توانمندی مالی و تجربه هســتند، به مشارکت 
با آســتان قدس رضوی دعــوت می کنــد. وی افزود: 
امیدواریم با همت و تالش مضاعف و همراهی و همدلی 
با سایر دستگاه های اجرایی و خدمت رسان استان و 
مدیریت شــهری، در ادامه فعالیت های خوبی که این 
آستان مقدس در گذشــته انجام داده است، کارهای 
زیربنایی که رفاه حال زائران و مجاوران بارگاه رضوی را 
به دنبال داشته باشد، صورت گیرد. خاکسار قهرودی 
مشــارکت های ســرمایه گذاری را در ایجاد اشتغال، 
توسعه شهر و استفاده از سرمایه هایی که آستان قدس 
به صورت زمین در اختیار دارد، مغتنم برشمرد و افزود: 
این ســرمایه گذاری ها بیــش از همه به  ســود زائران و 
مجاوران اســت. وی تاکید کرد: باید با جذب سرمایه 
در همه زمینه ها مراقب باشیم عرصه بر مجاوران تنگ 
نشود، ضمن این که باید بســتر را برای حضور زائران 

بیشتر فراهم کنیم.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری 
مشــهد، کالیی شــهردار مشــهد نیز در بازدید از این 
نمایشگاه گفت:ســرمایه های حوزه شهری می تواند 
کشــور را از رکــود خــارج کند. وی افــزود: بــا توجه به 
بازدیدهای زیادی که از نمایشگاه های مختلف فرصت 
های سرمایه گذاری داشتم، این نمایشگاه بسیار موفق 
اســت و به دور از تشــریفات تالش دارد دستاوردهای 
اقتصادی مشهد را به ســرمایه گذاران ارائه دهد. وی 
افزود: نتیجه برگزاری این نمایشگاه و جذب سرمایه 
گذار، رشــد 2 درصدی اقتصادی شهر مشهد است. 
شهردار مشهد گفت: با تشکیل سبد امن برای سرمایه 
گذاران بنا داریم کارخانه های نوآوری و کارهای نوین 

و استارت آپی را راه اندازی کنیم.
شایان ذکر است، در نمایشــگاه فرصت های سرمایه 
گذاری و اقتصاد شهری، قرارداد سه پروژه زیرساختی 
به ارزش ســرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان توسط 
معاون اقتصادی شهردار مشهد، امضا و برای اجرا به 
سرمایه گذار ابالغ شــد. همچنین در این نمایشگاه، 
تفاهم نامــه اختصاص خــط اعتبــاری ۴۰۰ میلیارد 
تومانی برای اجرای پروژه های شــهری به شهرداری 
مشهد بین معاون اقتصادی شهردار مشهد و لیزینگ 

اقتصاد نوین امضا شد. 

از میان خبرها

گوناگون

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس خبرداد:

تفاهم نامه ۲۴۰۰میلیاردی دولت 
و شهرداری برای احیای بافت 

فرسوده مشهد
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس شــورای 
اســالمی با بیان این که مجلس و دولت برای سرمایه 
گذاری در مشهد نگاه ویژه ای دارد، اظهار کرد: وظیفه 
مجلس شورای اســالمی رفع موانع در مسیر سرمایه 
گذاران اســت و قانــون گــذاران در مجلــس و دولت، 
توجه ویژه ای در هموار کردن مســیر سرمایه گذاران 
در مشهد دارند که در همین راستا تفاهم نامه ای بین 
دولت و شهرداری مشهد به مبلغ 2۴۰۰میلیارد تومان 
برای بازسازی بافت فرسوده مشهد انجام شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی تصریح کرد: ورود 
ســرمایه گذاران خارجی در ســال هــای اخیر، باعث 
تشویق سرمایه گذاران داخلی شده است و شاهد رشد 
قابل توجهی در صنعت ساخت و ساز در مراکز تجاری 
و فرهنگی مشهد هستیم. وی افزود: مجلس می تواند 
موانع قانونی ســرمایه گذاری از جمله اقامت و تملک 
ســرمایه گذاران را رفع کند و نقش تســهیل گــر را در 

جذب سرمایه گذاران داشته باشد.

رئیس کمیته فنی اتحادیه اتوبوسرانی های 
شهری کشور تاکید کرد:

کمک به کاهش آلودگی هوا با 
بازسازی اتوبوس های گازسوز

رئیس کمیته فنی اتحادیه اتوبوســرانی های شهری 
کشور با اشاره به اقدام اتوبوسرانی مشهد درخصوص 
بازسازی اتوبوس های گاز سوز گفت: بازسازی اتوبوس 
های گازسوز کمک بسیار زیادی به کاهش آلودگی هوا 
می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشــهد، ســوادکوهی در حاشــیه بازدید از تعمیرگاه 
سازمان اتوبوسرانی و مراحل بازسازی اتوبوس های 
فرسوده افزود: اتوبوس های MAN گازسوز از بهترین 
مدل های گازسوز موجود در کشــور است و بازسازی 
12۰ دستگاه از این مدل اتوبوس توسط اتوبوسرانی 
مشهد که سال ها غیر قابل استفاده بوده، قابل تقدیر 
است. وی با بیان این که بازسازی اتوبوس های گازسوز 
کمک شایانی به سرمایه دولت و مسائل زیست محیطی 
می کند، اظهارکرد: نصب ســامانه سرمایشــی روی 
اتوبوس MAN گازســوز که برای اولین بار در کشــور 
توســط توان نیروهای داخلی ســازمان اتوبوســرانی 
مشهد انجام شده اقدامی قابل توجه و ستودنی است.

جامعه ۴
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گزارش

ترسول

پنج شنبه گذشته باز شــدن جک کمپرس یک 
دستگاه تریلی، موجب برخورد بار آن با پل عابر 
پیاده ابوطالب، واقع در بزرگراه شهید چراغچی 
)بین میدان ســپاد و میدان امام حسین )ع(( و 
در نتیجه سقوط این پل شــد؛ اتفاقی که هفت 
مصدوم به جا گذاشــت و موجب بــروز ترافیک 
چند ساعته در مســیرهایی مانند بولوار خیام، 
امام حســین )ع(، پل فجر، گاز و هدایت شد. با 
توجه به این که این دومین ســانحه ســقوط پل 
عابر پیاده طی امسال در مشــهد بوده است، از 
متولیان و مسئوالن پرســیدیم که آیا مشکل در 
سازه و ارتفاع پل های عابرپیاده است یا مشکل 
دیگــری موجب بــروز ایــن اتفاقات می شــود؟ 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
مشــهد و پلیس راهور هر دو بر استاندارد بودن 
سازه و ارتفاع پل تاکید می کنند اما آن طور که 
آتش نشــانی اعالم می کند در هر دو ســانحه، 
تریلی های هووی چینی موجب بروز این اتفاق 
شده اند و از همین روســت که انگشت اتهام به 

سوی این خودروی سنگین چینی می رود.

2 حادثه با هووی چینی	 
امیر عزیزی مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد 
در این زمینه به »خراسان رضوی« می گوید: این 
دومین سانحه در این زمینه است، سانحه قبلی 
در بزرگراه آزادی و در اثر برخورد خودروی هووی 
چینی باری بود کــه در آن حادثه هم یــا به دلیل 
نقص فنی یــا تخصص نداشــتن راننــده و موارد 
مشــابه، بار خودرو به ســمت باال حرکت و به پل 
عابر پیاده برخــورد کرده بود و ایــن برای دومین 

بار اســت که یک نوع خودروی مشابه در مشهد، 
چنین اتفاقی را رقم می زند. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا فکر می کنید دلیل وقوع این سوانح، 
هووی چینی است؟ می افزاید: در این زمینه، باید 
نیروهای راهنمایی و رانندگی، پلیس و شرکت 
های سازنده این خودرو نظر بدهند اما همکاران 
آتش نشــانی، اولین گروه حاضــر در محل وقوع 
ســانحه بودند و دیدند که خودروی حادثه ساز، 

همین خودروی هووی چینی است.

ارتفاع و استحکام پل، استاندارد بوده است	 
از عزیزی درباره این که آیا ارتفاع پل عابر پیاده 
و ســازه آن، اســتاندارد بوده اســت؟« ســوال 
می کنیم که پاســخ مــی دهد: پل عابــر پیاده 
اســتاندارد بوده و بار خودرو بــاال رفته بود که 
دلیل آن می تواند حواس پرتی راننده باشد که 
به باال بودن بار توجه نکرده یا این که دکمه بار 
در هنگام حرکت، بدون این که راننده متوجه 
بشــود، کلید خورده یــا هر دلیل دیگــری، اما 

ارتفاع و استحکام پل، استاندارد بوده است.
ســرهنگ حســنعلی امامــی، رئیــس پلیس 
راهور مشــهد نیز در این زمینه به »خراســان 
رضــوی« می گویــد: ایــن ســانحه بر اثــر بی 
احتیاطی راننده و مهارنشدن جک کمپرس 
و برخورد بار با پل عابر پیاده به وقوع پیوسته 
است. وی می افزاید: هیچ مشــکلی از بابت 
پل عابر پیاده وجود نداشــته و باز شدن جک 
کمپــرس، عامــل ایــن ســانحه بوده اســت. 
سرهنگ امامی درباره تکرار دو سانحه مشابه 
با تریلــی هووی چینــی می گوید: شــاید هم 
مشــکل از هووی چینی باشد و چنین چیزی 
بعید نیست، اما به لحاظ فنی وزارت صنعت 
باید در خصوص این موضوع اظهارنظر کند.

آیا پای»هوو« در میان است؟!
آتش نشانی اعالم کرد سقوط پل عابرپیاده در مشهد دومین حادثه مشابه به دلیل برخورد خودروهای هووی چینی با پل بوده است 

هشدار مدیرکل محیط زیست استان

هیچ واحد آالینده ای حق فعالیت در شهر را ندارد
مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت خراســان 
رضوی بــا تاکید بر ایــن که هیــچ واحد صنفی 
آالینــده و مزاحمــی در ســطح شــهر مجــاز به 
فعالیت نیســت، گفــت: با واحدهایــی که غیر 
مجاز درحال فعالیت هســتند برخورد قضایی 
می شــود. به گــزارش فارس، تــورج همتی در 
کمیته سامان دهی فاضالب اســتان با اشاره 
به این که از 69 واحد صنفی موجود در مشهد 

بیش از 25 صنف در فهرســت صنوف آالینده 
و مزاحــم طبقــه بندی می شــود، اظهــار کرد: 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنوان 
ســازمانی نظارتی و حاکمیتی، ســامان دهی 
صنوف مزاحــم را به عنــوان یک تهدیــد برای 
سالمت مردم مطالبه می کند و بر تسریع انتقال 
آن ها بــه فضاهای پیــش بینی شــده و مصوب 
تأکید دارد. وی در ادامه فاضالب های حاصل 

از فعالیــت صنوف آب کاری را بــه لحاظ وجود 
فلــزات ســنگین و میــزان تأثیرگذاری بــاال بر 
حوزه هــای آبــی بســیار خطرنــاک و تهدیدی 
جدی برای سالمت محیط زیست بیان و تصریح 
کرد: بر اســاس ارزیابی های صــورت گرفته و 
مصوبات نشست های تخصصی اعضای کمیته 
سامان دهی فاضالب استان، مقدمات انتقال 
این واحدها انجام شــده و الزم اســت با تعیین 
فضاهــای مورد نیاز واحدها از ســوی شــرکت 
شهرک های صنعتی و اتاق اصناف، بر اساس 
وضعیــت موجــود کارگاه ها و تعــداد نیروهای 

شاغل در هر واحد، موضوع انتقال آن ها  تسریع 
شــود. وی یــادآور شــد: در این نشســت، مقرر 
شد تعیین تعرفه واحدهای مستقر در شهرک 
صنعتی مشهد)محور کالت(با نظر دادستانی، 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت و شــرکت 
شهرک های صنعتی با لحاظ شرایط اقتصادی 
و بازگشــت به مصوبــات کمیته ســامان دهی 
فاضالب اســتان، در ســتاد تســهیل به منظور 
ترغیب و تشــویق مســئوالن واحدها و با هدف 
رفع بخشــی از آلودگی هــای حــوزه رودخانه 

حفاظت شده کشف رود مطرح شود.
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اخبار

گوناگون

نمایشگاه سیار موزه علوم در 
دانشگاه حکیم سبزواری برپا شد 

کالته/ طــی آیینــی صبح دیــروز با حضــور معاون 
نمایشــگاهی مــوزه علــوم و فنــاوری ایــران و دیگر 
مسئوالن شهری، نوزدهمین نمایشگاه سیار موزه 
علوم و فناوری ایران در دانشــگاه حکیم ســبزواری 
افتتاح شــد. به گــزارش خراســان رضــوی، معاون 
نمایشگاهی موزه علوم و فناوری ایران در این مراسم 
با اشــاره به این که این اولین نمایشــگاه سیار موزه 
علوم و فناوری ایران در استان خراسان رضوی است، 
گفت: گسترش عدالت آموزشــی و توسعه شهروند 
علمی از اهداف موزه علوم و فناوری در برگزاری این 
نمایشــگاه های ســیار در دیگر شهرهاست. محمد 
اردالن با بیان این که شــعار این مــوزه ، موزه  علوم؛ 
موزه ای متفاوت است، افزود: نمایشگاه سیار موزه 
علــوم و فناوری بــه منظور آشــنایی دانشــگاهیان و 
عالقه مندان به تاریخ و سیر تحول علوم و فناوری ها 
و نمایش ابزار و اندیشه های دانشمندان گذشته در 
زمینه های علمی برگزار می شود. معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این مراسم 
گفت: هدف این نمایشگاه گسترش دانش و فناوری 
و آشــنا کــردن جوانان بــا تاریــخ گذشــته و فعالیت 
های علمی دانشــمندان این مرز و بوم است. دکتر 
فرزانه تصریــح کرد: هدف از برگــزاری این رویداد، 
زمینه ســازی بــرای ایجاد مــوزه علوم و فنــاوری در 
دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری تمام نهادها و 
سازمان هاست. گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۱۶ 
تا ۱۹ آذرماه در سایت نمایشگاهی دانشگاه حکیم 

سبزواری دایر خواهد بود.

افتتاح مرکز مشاوره بیماری های 
رفتاری در حاشیه مشهد

همزمان با هفته اطالع رسانی ایدز ، مرکز مشاوره 
بیماری هــای رفتــاری مرکز بهداشــت شــماره ۵ 
مشــهد در ســاختمانی با زیر بنای  ۲۰۰ متر مربع  
در یکی از مناطق حاشیه شهر مشــهد افتتاح شد. 
به گزارش وب دا، این مرکزمشاوره دارای پزشک، 
کارشناس ســالمت روان، کارشــناس بیماری ها، 
کارشــناس پرســتاری و کارشــناس مامایی اســت 
و در نظر دارد به بیمــاران HIV+ ،هپاتیــت و... در 
منطقه تحت پوشش، ارائه خدمت کند. کارشناس 
مســئول بیماری های رفتــاری معاونت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه افتتاح این 
مرکز در گفت و گو با وب دا، اظهار کرد: این مرکز به 
عنوان مرکز معین شهرستان های سرخس ، تایباد  
باخرز و فریمان بوده و بیماران این شهرستان ها را 
نیز زیر پوشش خدمات خود قرار خواهد داد. دکتر 
علی حسین پور افزود: در این مرکز خدمات ویزیت 
بیماران و درمــان دارویی بیمــاران ، خدمات روان 
پزشــکی و مشــاوره، درمان هــای ســاده و خدمات 
پرســتاری ، خدمات مامایی و تشخیصی به صورت 

کامال رایگان ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های 
مشهد:

خدمات غسل میت به زودی در 
بهشت رضوان مهیا می شود

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت آرامســتان های 
شهرداری مشهد گفت: در راستای رفاه شهروندان، 
برنامــه ای تــدارک دیده ایــم کــه از اوایــل دی مــاه 
آرامستان بهشت رضوان به افرادی که قصد تدفین 
در حــرم امام رضا)ع( یا آرامســتان خواجــه ربیع را 
دارند، خدمــات غســل و تجهیــز میت ارائه شــود. 
حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی در گفت وگو 
با تسنیم اظهار کرد: آرامستان بهشت رضوان سال 
۹۵ با مساحت ۱8۰ هکتار تقریبا معادل مساحت 
بهشــت رضا )ع( در ضلع شــمال غربی مشــهد و به 
سمت جاده کالت افتتاح شــد که افزایش ظرفیت 
سرمایه گذاری را در پی داشت. وی افزود: به دلیل 
رفت و آمــد کمتری که در آرامســتان رضوان وجود 
دارد، بحث کاشــت گل و گیاه در این مکان اولویت 
دارد و چون هنــوز در زمــان اولیه خود قــرار دارد و 
در مدت سه ســال حدود هزار نفر در این آرامستان 
دفن شده اند، فضای بســیار زیادی برای این بحث 
مهیاست و زمینه مســاعدی برای ســرمایه گذاری 
دارد. وی تصریح کرد:عالوه بر این، کارهای دیگری 
مانند سرمایه گذاری سوله بحران که پیشنهاد شده 
و سوله های ورزشی، می تواند بستر مناسبی برای 

سرمایه گذاری باشد.
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گفت و گو

مریم ترسول

 با درخشــش نمایش »افســانه ماردوش« در بیســت و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتــر همدان بــار دیگر توانمنــدی های 
خراســان در حوزه تئاتر کــودک و نوجوان به رخ کشــیده شــد و 
هنرمندان این خطه نشــان دادند که در این عرصــه حرف های 
بسیاری برای گفتن دارند. »محمد جهانپا« کارگردان خوشنام 
تئاتر کودک و نوجوان مشهد است که به تازگی در نمایش »افسانه 
ماردوش«، داستانی حماسی از شاهنامه فردوسی را به زبانی شیوا 
و شیرین برای مخاطب نوجوان، روایت کرده و در بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همــدان، موفق به 
دریافت تندیس و لوح تقدیر بهترین نمایش از خانه تئاتر کشور، 
تندیس و لوح تقدیر مرکز ملی اســتیج ایران )سازمان حمایت از 
تئاتر کودک و نوجوان(، نشان زرین »مرغک« کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان کشور، نمایش اول برگزیده از نگاه تماشاگران 
و تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی شده است. اما افتخارات 
»افســانه ماردوش« به همین ها ختم نمی شــود و تندیس و لوح 
تقدیر بهترین طراحی صحنه برای مهدی شریفی، تندیس و لوح 
تقدیر بهترین بازیگری مرد برای جالل کریم زاده، تندیس و لوح 
تقدیر بهترین بازیگری زن برای پرستش سلطانی، تقدیر بهترین 
نمایش نامه برای منوچهر اکبرلو، تقدیر بهترین موسیقی برای 
آرش بیات، کاندیدای بهترین طراحی گریم برای امیرحســین 
غفاری و کاندیدای بهترین طراحی لباس برای محبوبه سلطانی 

را در کارنامه خود دارد.

نبرد اسطوره های شاهنامه با مرد عنکبوتی و دوستان	 
همین افتخارات و دغدغه آقای کارگردان برای آن که اســطوره 
های ایرانی را به مخاطبانش بشناســاند، بهانه گفت و گوی ما با 
محمد جهانپا شد. وی در ابتدای کالم می گوید: عالقه بسیاری به 
شاهنامه داشتم و می خواستم کار جدیدی برای نوجوانان انجام 
بدهم، اما کمی تردید داشتم که نسل جوان ما هم دوست داشته 

باشد با فضای شاهنامه ارتباط برقرار کند.
جهانپا ادامه می دهد: سوال من این بود که آیا نسل نوجوانی که با 
پویانمایی های بسیار خاص و عجیب و غریب مانند مرد عنکبوتی 
و دیگر شخصیت های کارتونی مواجه است، می تواند با اسطوره 
های ایرانی هم ارتبــاط بگیرد؟ به همین دلیل بــا کمک کانون 
پرورش فکری کــودک و نوجــوان، کار تحقیقاتی خــودم را آغاز 
کردم و در گفت و گو با مربیان قصه گوی کانون، متوجه شدم که 
بیشترین آمار پسند قصه های شاهنامه در بین نوجوانان، مربوط 

به »ضحاک ماردوش« است.

فرم جذاب در کنار وفاداری به متن	 
این کارگردان مشــهدی بااشــاره به این که داســتان و نمایشی 
 که بــرای کــودکان و نوجوانان آمــاده می شــود، باید بــه لحاظ
 روان شناســی، مناســب گروه سنی آن ها باشــد، گفت: افسانه 
ماردوش، در میان دیگر داستان های شاهنامه، به خوبی واجد 
این شرایط است و به عنوان نمادی از نبرد خیر و شر بشر، جذابیت 
و آموزه های بســیاری بــرای نوجوانــان دارد، ما ســعی کردیم با 
محتوایی کامال وفادار به داستان و فرم جذاب و به روز شده، آن را به 
مخاطب ارائه کنیم. وی ادامه می دهد: به نظرم، این بخش نمایش 
جذاب است که بچه ها می بینند شر را نمی شــود از بین برد و تا 
زمانی که بشر روی زمین هست، شر هم با بشر وجود دارد. وقتی 
نوجوان ما، این داستان را در کنار اتفاقات سختی که در خاورمیانه 
در حال وقوع است، می گذارد، خیلی از مسائل به لحاظ ذهنی 
برایش ظهور و بروز پیدا می کند و مطمئنا رشد خیلی خوبی برای 

او ایجاد می شود.

اتفاق خوب استقبال سرمایه گذار از تئاتر	 
این کارگــردان تئاتر کــودک و نوجــوان، دربــاره این که ســوژه 
نمایش بعــدی اش چــه خواهد بــود، می گویــد: بعــد از اجرای 
افســانه مــاردوش، شــاهد بودیــم خیلــی از بچــه هــا دوســت 
داشتند نمایشــی از داســتان های دیگر شــاهنامه هم ببینند، 
بــه همیــن دلیــل مایــل هســتم در کار بعــدی هــم بــه ســراغ 
شــاهنامه بــروم. جهانپــا همچنیــن از حمایــت هــای کانــون 

پرورش فکری به عنــوان تهیه کننده و »نیکــو تفردی«، 
سرمایه گذار افسانه ماردوش قدردانی می کند 

و می گویــد: این همــت کانــون پرورش 
فکری بود که باعث شد کاری در حوزه 
کودک ونوجوان در مشهد انجام شود. 
همچنین از زحمات خانم تفردی تشکر 
می کنم، ایشان تصمیم دارند که برای 
چهــار ســال در حــوزه شــاهنامه برای 
کودک و نوجوان سرمایه گذاری کنند.

غفلت مسئوالن فرهنگی مشهد 	 
اما جهانپا انتقادات بسیاری از مسئوالن فرهنگی 

مشــهد دارد و اظهــار می کند: دســتاورد افســانه 
ماردوش و جوایزش در مشــهد چه بود؟ با این دستاورد  

در شهر چه اتفاقی افتاد؟ به نظرم هیچ اتفاقی. اعتقاد بنده این 
است که مسئوالن فرهنگی مشهد، درباره تئاتر کودک و نوجوان 
در غفلت هستند، حاال این موضوع یا عامدانه است یا ناخواسته. 
وی ادامه می دهد: شهرداری می تواند بسیاری از پیوست های 

اجتماعی و فرهنگ شهروندی را در حوزه کودک و نوجوان دنبال 
کند، اما در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده اند؟ در حوزه فعالیت 
ها و خروجی کار اداره ارشاد هم ،ما هیچ وقت امکاناتی مانند یک 
سالن تخصصی تئاتر برای کودک و نوجوان نداشتیم، در حالی 
که مشهد، پایتخت معنوی ایران است و طیف وسیعی از زائران به 
همراه کودک و نوجوان خود به این شهر رفت و آمد دارند و می توان 

از این فرصت استفاده کرد.
وی همچنین اشــاره کرد: با گذشــت حدود یک مــاه از افتخار 
آفرینی مشهد در جشنواره بین المللی تئاتر همدان، هیچ یک 
از دوستان ما در انجمن هنرهای نمایشی که خودمان به آن ها 
رای دادیم، حتی یک تمــاس تلفنی با گروه مــا و برگزیده های 
پیش کســوت ما نگرفتند، تا خداقوتی به آن ها بگویند. جهانپا 
افزود: بازیگر پیش کسوت در نمایش کودک و نوجوان شرکت 
کرده و وقت و انرژی گذاشته و باید به عنوان بازیگر حرفه ای این 
شهر، تشــویق بشــود تا برای تئاترهای کودک و نوجوان، وقت 
بگذارد و بتواند به لحاظ جایگاهی، این حوزه را ارتقا بدهد، اما 
متاســفانه برخوردها به گونه ای بود که اصال انگار هیچ اتفاقی 

نیفتاده است.

مخاطبان گسترده، بدون پایگاه مشخص	 
این کارگــردان تئاتر گالیــه می کند: مــا دامنه گســترده ای از 
مخاطب داریم که هیچ پایگاه مشخصی برای آن ها تعریف نکرده 
ایم و کانون پــرورش فکری کــودک و نوجوان واقعا تنهاســت، 
بضاعت مالی محدودی هم دارد و جــای مجموعه هایی مانند 

شهرداری،ارشــاد و آموزش و پرورش، در ایــن عرصه خالی 
اســت. آرزوی قلبی من این اســت که در مشهد هم مثل 

تهران کــه تاالر هنــر را بــرای تئاتــر کــودک و نوجوان 
اختصاص داده، جایی داشــته باشــد که خانــواده ها 

بداننــد در همــه ایــام 
سال، برای فرزندان 

 شــان تئاتــر اجــرا 
می شود.
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اقتصادی

معاون استاندار جزئیات وعده های رئیس دفتر 
 رئیس جمهور برای پیگیری مشکالت استان 

را تشریح کرد 

قول های واعظی برای رونق تولید 
در خراسان رضوی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار جزئیاتی 
از جلســه ســتاد رفع موانع تولید و قول های رئیس 
دفتر رئیــس جمهــور بــرای پیگیری درخواســت و 
مشکالت اســتان را تشــریح کرد. »علی رسولیان« 
در گفت وگو بــا ایرنا در این باره گفــت: طبق آن چه 
دکتر واعظی، سرپرســت نهاد ریاست جمهوری در 
سفر اخیر خود به مشهد ذکر کرد، خراسان رضوی 
نخســتین اســتان مدنظر رئیس جمهوری اســت تا 
اختیــارات ویــژه ای به اســتاندارش تفویض شــود. 
رسولیان با اشاره به برگزاری جلسه رفع موانع تولید 
که با حضور دکتر واعظی برگزار شد، افزود: حمایت 
از شرکت های دانش بنیان از مصوبات این نشست 
بود و مقرر شد مسئولیت مدیریت پارک آی. سی. تی 
خراسان رضوی به خود استان واگذار شود تا بتوان 
زمینه استقرار شرکت های بیشتری را در این پارک 
فراهم کرد. همچنین رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در این نشســت موافقت کــرد ۱۰۰ میلیــارد ریال 
اعتبار بــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی خراســان 
رضوی اختصاص یابد و مکاتبات استاندار خراسان 

رضوی در این خصوص پیگیری و عملیاتی شود.

قول پیگیری برای افزایش اختیارات بانک ها	 
رســولیان افزایــش اختیــارات بانک هــا را یکــی از 
درخواســت های استان خراســان رضوی از رئیس 
دفتر رئیس جمهور ذکر کرد و افزود: دکتر واعظی 
قول پیگیــری ایــن موضــوع را داد، ضمــن این که 
در ســفر اخیر وزیر اقتصاد به مشــهد نیز مقرر شــد 
اختیــارات بانک هــای اســتان حداقل بــه دو برابر 
افزایش یابد که امیدواریم این موضوع از طریق دکتر 
واعظی پیگیری و عملیاتی شــود. معاون استاندار 
گفــت: تصویــب پیگیــری اختصاص تســهیالت از 
سوی بانک ها برای خرید ماشــین آالت دست دوم 
برای بخش تولیــد و پرداخت تســهیالت بانکی در 
قالب سرمایه ثابت به تولیدکنندگان نیز از مواردی 
بود که رئیس دفتر رئیس جمهوری موافقت خود را 

با آن اعالم کرد.

وعده بررسی مشکل 55 واحد تولیدی تملک 	 
شده

رســولیان همچنین با اشــاره به ۵۵ واحد تولیدی 
تملک شــده توســط بانک هــای خراســان رضوی 
افــزود: مــاده ۳7 قانــون تامیــن اجتماعــی مانــع 
خــروج این واحدهــا از تملــک بانک هاســت که در 
این نشست مقرر شد طی مکاتبه ای با دفتر ریاست 
جمهوری این موضوع پیگیــری و راه  چاره ای برای 

آن اندیشیده شود.

کارگردان نمایش »افسانه ماردوش« از بی توجهی مسئوالن به تئاتر کودک و نوجوان می گوید 

تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه بی مهری ها
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گوناگون

۵۶۳ حلقــه چاه غیر مجــاز در محــدوده امور 
منابع آب مشهد پر و مسلوب المنفعه شد.مدیر 
امورمنابع آب مشــهد گفت: در هشت ماه اول 
ســال ۹8 تعداد ۵۶۳ حلقه چاه غیرمجاز در 
محدوده تحت پوشــش امور)شهرستان های 
مشهد، چناران، طرقبه، شاندیز و فریمان( پر و 
مسلوب المنفعه شد.به گزارش روابط عمومی 
آب منطقه ای ،محمد برزویی با اشــاره به آمار 
پرومسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز 
و توقیف دســتگاه هــای حفــاری غیرمجاز در 
محدوده تحت پوشــش امور منابع آب مشــهد 
در هشــت ماه اول ســال ۹8، اظهار کرد: این 
اقدامات توسط همکاران پرتالش امور ، گروه 
های گشت و بازرسی و اجراییات و با همکاری 
نیــروی انتظامــی و دریافــت دســتور قضایی 

انجام شــده، همچنین در این مدت سه حلقه 
چاه غیرمجاز نیز پلمب شد.از این تعداد  حلقه 
چاه غیرمجاز مذکور ، تعداد 47 حلقه با عمق 
های ۱۱۰ تا ۲۲۰ متر و دبی بین ۵ تا ۲۵ لیتر 
برثانیه و تعداد 47 حلقه نیز با عمق های 7۰ تا 
۱۱۰ مترو دبی ۳ تــا ۱۲ لیتر بر ثانیه بوده اند 
و بقیه عمق هایی کمتر از 7۰ متر داشــته اند.

برزویی با بیان این که این اقدامات در این مدت 
موجب جلوگیــری از بهره برداری وبرداشــت 
غیرمجاز ساالنه حدود۲7 میلیون  مترمکعب 
آب شــده اســت، افزود: همچنین در هشــت 
ماه اول ســال ۹8 این امور با همکاری نیروی 
انتظامی تعداد ۲۱ دســتگاه و ادوات حفاری 
غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع 

آب مشهدراشناسایی و توقیف کرده است.

طی 8 ماه ابتدایی امسال انجام شد 

563 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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ورزشی

 همایش »اخالق در ورزش«
 در تربیت بدنی آستان قدس

همایشــی با عنوان »اخالق در ورزش« با حضور 130 
تن از فعاالن فرهنگی و خادمیــاران رضوی و مربیان و 
ناجیان این موسسه روز گذشته در تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی برگزار شد. در این مراسم، حجت االسالم 
محمدعلی فیض آبادی با برشمردن المان های اخالقی 
در ورزش گفت: ارزش انســان به روح و پــرورش ابعاد 
معنوی اوست. خداوند متعال، عالم را برای رشد خلق 
کرده اســت و انســان در جهت این معنویــت و ارتقای 
ایمان حرکت می کند.وی با اشــاره به پهلوان پوریای 
ولی به عنــوان الگــوی ورزشــکاران در مســیر اخالق 
ورزشی، افزود: ورزشکاران باید چون پوریای ولی، نه 
تنها  در عرصه های ورزشــی بلکه در زندگی قدرتمند 
ولی بخشنده باشند. حتی اگر کسی به شما بدی کرد، 
خوبی کنید که این نشــانه قدرت اســت، واال بدی را با 
بدی جواب دادن کاری ندارد.این مبلغ و فعال فرهنگی 
حوزه علمیه خراســان با ذکر بعد اخالقــی دیگری در 
رابطه با ورزش تأکید کرد: مدال آوری و افتخارآفرینی 
امری بسیار پسندیده و شایسته است اما در قیامت تنها 
تعداد مدال، مالک و مورد قبول نیست. ورزشکار  مثل 
هر فرد دیگری باید از حداکثر توانش برای بهره وری در 

مسیر دینداری استفاده کند.

از میان خبرها

فوتسال - والیبال

توصیف جالب فوتسالیست 
اسلواکی از مشهد

کاپیتان تیم ملی فوتسال اسلواکی که برای حضور در 
مسابقات بین المللی به مشهد سفر کرده بود ، توصیف 
جالبی از این شهر داشــت و  گفت: ایران با آن چیزی 
که در روزنامه ها می خوانیم ،متفاوت است.  »توماس 
دراهوســکی«، کاپیتان تیم ملی اســلواکی در پایان 
سفری که به مشهد داشت، با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود درباره مشهد و ایران این طور نوشت: 
وقت کمی داشــتم تا در مشــهد 
قدم بزنم؛ ولــی برایم جالب 
بــود. بایــد بگویم ایــن جا 
متفاوت از آن چیزی است 
کــه در تلویزیون تماشــا 
می کنیــم یــا در روزنامه 
می خوانیــم. مــردم این 
جا متفــاوت از زندگی ما 
در اروپــا زندگی می کنند، 
اما بســیار صمیمی و مهربان 
هستند. تجربه بسیار خوبی برای 
شناختن این کشور و مردم است. وقت آن است که از 
ایران خداحافظی کنیم. من به خانه می روم تا در کنار 
افرادی باشم که دوستشان دارم و دلم برایشان تنگ 

شده است.

قوچان  نژاد:

 هیئت راکد والیبال را باید
 راه بیندازیم

رئیس هیئت والیبال خراســان رضــوی گفت: هیئت 
والیبال ســال ها بدون فعالیت بوده است و هم اکنون 

40 میلیون تومان بدهی داریم.
جبار قوچان نژاد افزود: بزرگ ترین مشکالت در هیئت 
کمبود اعتبار، امکانات و همچنین مسئله راه اندازی 
مجدد فعالیت هاســت . این هیئت سال ها بالتکلیف 
بوده و به شــکل درســتی اداره نشــده اســت .  همین 
مسئله بخش های زیادی مانند شهرستان ها، مسابقات 
رده های سنی مختلف، تمرینات تیم های استان و موارد 
دیگر را در حالت غیرفعال و تعطیلی قرار داده است. وی 
ادامه داد: برای رفع مشکالت به اعتبار و امکاناتی مانند 
هزینه های برگزاری مسابقه، عوامل برگزاری یا تهیه 
توپ و تور برای ســالن ها به ویژه در شهرســتان ها نیاز 
داریم؛ اما این موضوع نیاز به اعتبار دارد که در شرایط 
فعلی با بدهی 40 میلیون تومانی که روی دست هیئت 

مانده، کمی شرایط سخت است.

گزارش

گروه ورزش

رقابت های لیگ برتر کاراته کشور با حضور 24 
تیم در حالی برگزار می شود که خراسان رضوی 
نیز یک نماینده در این سطح از مسابقات دارد. 
جالب تر این که نماینده اســتان از شهرســتان 
کالت اســت و شــهر مشــهد با وجود ایــن همه 
اســتعداد و ظرفیت در لیگ برتر کاراته کشــور 

تیمی ندارد که قابل تامل است.
مسابقات کاراته رده سنی بزرگ ساالن بخش 
آقایان در 6 گروه چهار تیمــی در حال پیگیری 
اســت که نماینــده اســتان در گــروه دوم با تیم 
هــای مقاومت تهران ، شــهرداری شــهر قدس 
و باشــگاه صحرانورد تهران هم گروه اســت که 
تاکنون بــا رزمــی کاران بومی عملکرد بســیار 
خوبی در مســابقات داشته اســت به حدی که 
شــانس صعود به مرحلــه بعدی ایــن رقابت ها 
را نیز دارد. تیــم کاراته آکادمــی امیری کالت 
در دور رفــت تیم های شــهرداری شــهر قدس 
و باشــگاه صحرانورد تهــران را شکســت داد و 
در مقابــل مقاومت تهران ،قهرمــان فصل قبل 
لیگ برتــر نتیجــه را واگذار کرد. دور برگشــت 
نیــز 22 آذرمــاه در تهــران پیگیری می شــود و 
نماینده کاراته استان در صورت عملکرد خوب 
می تواند امیدوار به صعود باشد. اما نکته قابل 
تامل این است که شهر مشهد با وجود این همه 
ظرفیت و زیرســاخت در لیگ برتــر نماینده ای 
ندارد. این مســئله باعث شده اســت که کاراته 
استان نیز از رشد خوبی برخوردار نباشد. کاراته 
اســتان هــر چنــد دارای اســتعدادهای خوبی 
اســت ، اما نتوانسته اســت از این همه ظرفیت 
به خوبی اســتفاده کند و ورزشــکاران خوبی را 
تحویل تیم ملی دهد.جای بســی تاسف است 
که هم اکنون هیــچ رزمی کاری در ســطح تیم 

ملی نداریم و این مسئله نشان دهنده عملکرد 
ضعیــف متولیان این رشــته در ســطح اســتان 
است که نیاز به بررسی از سوی اداره کل ورزش 
و جوانــان دارد. با این حال همیــن که تیمی از 
یک شهرستان محروم همچون کالت در لیگ 
برتر کاراته کشــور شــرکت کرده ، جای بســی 
خوشحالی است و بیانگر اهمیت حمایت های 
همه جانبه از رزمی کاران شهرستان هاست تا 

باعث ایجاد انگیزه و امیدواری شود.

فرصت در مسابقات	 
ســرمربی تیم آکادمی کاراته شهرستان کالت 
درباره هدف از حضور در این سطح از مسابقات 
مــی گوید:یک ورزشــکار بــرای این کــه بتواند 
عملکرد فنــی خود را بــاال ببرد تا به ســطح تیم 
ملی برســد، باید در مســابقات مختلف حضور 
یابد و کســب تجربه کنــد؛ لذا حضــور در لیگ 
برتر فرصت بســیار خوبــی برای میــدان دادن 
به جوان هاســت. برای همین تصمیم گرفتیم 
در لیــگ برتــر شــرکت کنیم.هــادی امیــری 

می افزایــد: 70 درصد تیم بومی 
هســتند و چند ورزشکار 
را نیــز از اســتان هــای 
دیگر جذب کرده ایم تا از 

اعتبار کاراته اســتان دفاع کنیم.
وی دربــاره عملکرد تیــم تا به 
این جای کار اظهــار می کند: 
مســابقات مرحلــه دور رفــت 
برگزار شــد و مــا دو پیروزی به 

دســت آوردیم. دور برگشــت هم اواخــر هفته 
دنبال می شود که شــانس زیادی برای صعود 
به مرحلــه بعــدی داریم کــه اگر صعــود کنیم، 
می توانیــم میزبانــی مرحلــه بعــدی را هــم در 

شهرستان کالت داشته باشیم.

حضور در تمام رده های سنی	 
وی در پاسخ به این سوال که آیا حامی مالی دارید  
می گوید: حامی مالــی نداریم و بــا بضاعتی که 
داریم در مسابقات شــرکت کرده ایم.البته اداره 
کل ورزش و جوانان هم کمک هایی به تیم کرده 
اســت؛ اما به جرئت مــی توانم بگویــم که کالت 
تنها شهرستانی است که در تمام رده های سنی 
لیگ برتر کاراته حضور داشــته اســت. با این که 
امکانــات ضعیفــی داریم ، امــا در هر رده ســنی 
تیمی را روانه مســابقات کرده ایم.رئیس هیئت 
کاراته شهرســتان کالت اظهار می کند:اعتقاد 
من این اســت که عوامل زیــادی باعث موفقیت 
بازیکنان در تیم ملی می شــود که یکی از آن ها، 
کســب تجربه در لیگ برتر است.امسال نسبت 
به سال های گذشته رقابت ها سخت تر است و ما 
هم با 70 درصد بازیکنان بومی تاکنون عملکرد 

خوبی داشتیم.

غیبت مشهد در لیگ برتر 	 
امیری که سابقه حضور در تیم ملی کاراته 
نوجوانــان را دارد، در پاســخ بــه ایــن 
سوال که چرا شهر مشهد در لیگ برتر 
کاراتــه حضور پیــدا نمی کند، 
می گوید:مشــهد از نظر رزمی 
کار و زیر ســاخت ظرفیت های 
بســیار خوبی دارد که انتظــار می رود 
در لیــگ برتر کشــور تیمــی را روانه 
مسابقات کند؛ اما برنامه ریزی برای 
این موضوع وجود نداشــته اســت. 
اکنون خراسان رضوی در هیچ رده 
سنی ملی پوش ندارد و این موضوع نشان دهنده 
عملکرد ضعیف فنی است.وی تصریح می کند: 
سال گذشــته هم تیمی در لیگ برتر داشتیم که 
خودم هدایــت آن را بر عهده داشــتم امــا نیاز به 

حمایت دارد تا قوی تر روانه مسابقات شویم.

اخبار

فوتسال- دوچرخه سواری 

پیروزی 3 گله فرش آرا برابر 
شاهین شهر

تیم فوتســال فرش آرای مشــهد عصر دیروز در بازی 
عقب افتاده لیگ برتر به مصاف تیم هایپر شاهین شهر 
رفت و میزبان خــود را با 3گل شکســت داد.  در نیمه 
اول ابتدا هایپر توسط حســین قپانچی به گل رسید . 
اما علی ابراهیمی و قدرت بهادری با زدن دو گل ورق 
را به سود تیم مهمان برگرداندند تا فرش آرا نیمه اول 
را برنده به رختکن برود. در نیمه دوم بازی روی دروازه 
دو تیم در جریان بود اما تنها شــاهد یک گل بودیم که 
علی ابراهیمی روی پــاس دیدنی قدرت بهادری گل 
دوم خودش و سوم فرش آرا را به ثمر رساند تا این بازی 
با نتیجه 3بریک به سود مشهدی ها خاتمه یابد و پس 

از دو باخت خانگی بحران از تیم فرش آرا دور شود.

چهارمی نوجوانان دوچرخه سوار
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی نوجوانان کشور 
با رتبه چهارمی   خراســانی ها پایان یافت. مســابقات 
دوچرخه ســواری قهرمانی نوجوانان کشور با حضور 
87 رکابزن از 21 اســتان در ســمنان برگزار شد.این 
دوره از مســابقات در رده ســنی 13 تــا 17 ســال و در 
رشته های 200 متر، ۵00 متر، 2000 متر استقامت 
برگزار و با توجه به برنامه های ویژه فدراسیون برای این 
مسابقات با حساسیت باالیی انجام شد.تیم نوجوانان 
خراسان رضوی که با ترکیب سید علیرضا قدمگاهی، 
سپهر خانی، سپهر نظافتی، حسین سعادتی فر، سهیل 
جهانگیری و حسین قدمگاهی در این مسابقات حضور 
یافته بود، در مجموع تیمی پــس از کرمان، اصفهان و 

لرستان به جایگاه چهارم کشور دست یافت.

اخبار

ورزشی

آغاز برنامه های ورزشی خادمیاران 
برای قشرهای کم برخوردار

ویژه برنامه های فرهنگی ورزشــی کانون خادمیاران 
بولوار توس با حضور 2۵0 شــرکت کننده روز گذشته 
در تربیت بدنی آستان قدس رضوی آغاز شد.  به گزارش 
روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قــدس رضوی ، به 
منظور گرامیداشت هفته بسیج، دو ویژه برنامه فرهنگی 
و ورزشی با هدف توجه به قشرهای کم برخوردار حاشیه 
شهر مشهد از 16 آذرماه در ســالن های چندمنظوره 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی کلید خورد.
اعضــای کانــون خادمیــاران رضــوی محله تــوس در 
راستای اهداف تعیین شــده برای این کانون ها، طی 
یک سال از آغاز فعالیت خود با بیش از 20 مسجد این 
منطقه شهر مشهد ارتباط برقرار کرده و ویژه برنامه های 
مختلفی را برای ســاکنان به ویژه نســل جوان به اجرا 
درآورده اند. طی برنامه ای ورزشی، برگزاری مسابقاتی 
در دو رشته فوتسال و والیبال برای مخاطبان نوجوان و 
جوان پسر محله توس در نظر گرفته شده است که طی 
یک ماه 1۵0 شرکت کننده با هم به رقابت می پردازند. 
این رقابت های ورزشی برای دومین سال پیاپی برای 
مخاطبان هدف ســاکن بولوار توس در حال برگزاری 
اســت.  طی برنامه دیگــری در قالــب برنامه فرهنگی 
ورزشی، 10 نوجوان 11 تا 1۵ ساِل فعال در مساجد 
محله توس انتخاب شــدند و طی چهار ماه برنامه های 
متنوعی با هدف تحصیل، تهذیب و ورزش آن ها به اجرا 
درمی آید.با هماهنگی های انجام شده با ائمه جماعات 
مساجد محله توس و مربیان خادمیار فرهنگی و ورزشی 
و نیز سنجش خروجی این طرح، طی سال آینده برای 
شمار بیشتری از ساکنان نوجوان این منطقه این طرح 
ادامه پیدا می کند تا با تربیت این جمع، در آینده نزدیک 
خودشــان به گرداننــدگان مســاجد منطقــه و مبلغ و 

هدایت کننده نسل جوان تبدیل شوند.

»فروتن« امروز در کمیته انضباطی 
فدراسیون بسکتبال

 جلســه کمیته انضباطی فدراسیون بســکتبال برای 
رســیدگی به اتفاقات دیــدار شــیمیدر و آویژه صنعت 
مشهد امروز برگزار می شود.  در دیدار تیم های شیمیدر 
و آویژه صنعت مشهد در لیگ برتر بسکتبال، دو بازیکن 
یعنی صالح فروتن از تیم مشهد و مایک رستم پور از تیم 
شــیمیدر با یکدیگر درگیری فیزیکی پیــدا کردند که 
فدراسیون بســکتبال این دو بازیکن را تا اطالع ثانوی 
از حضور در مسابقات محروم کرد. برهمین اساس قرار 
است جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به وضعیت 

این بازی امروز تشکیل و رای صادر شود.

 شهر مشهد
 با وجود این همه ظرفیت 

و زیرساخت 
در لیگ برتر 

نماینده ای ندارد

خراسانی   فوتسالیست 
دربـــاره انتخاب نشدنش 
به عنوان بهترین بازیکن 
سال آسیا، گفت: انتخاب 
نــشــدن مــن بــه عــنــوان بهترین 
بازیکن آسیا خنده دار است و 
بعد از اتفاقات سال گذشته، 
امسال هیچ امیدی به برنده 

شدن نداشتم.
ــزود:  ــ ــ ــد اف ــ ــاوی ــ ــدی ج ــهـ مـ

بــرای من  بازیکن آسیا همیشه  بهترین  انتخاب  معیارهای 
متفاوت بوده است. در پنج سال اخیر 2۵0 گل زده ام. به قدری 
پاس گل داده ام که حسابش از دستم در رفته است. آمارم در 
جهان بی سابقه است و باید بگردید تا بازیکنی نزدیک به آمار من 
پیدا کنید. تمام گل هایی که زدم و پاس گل هایی که دادم یا در 
لیگ برتر فوتسال ایران که جزو پنج لیگ معتبر دنیاست، بوده 
یا در لباس تیم ملی و در مسابقات بین المللی به ثبت رسیده 
است. روزی که در بین سه نفر قرار گرفتم یک درصد هم به 
خودم شانس نمی دادم و مطمئن بودم که انتخاب نمی شوم؛ 

چرا که روال کار را می دانستم.

وی اظهار کرد: سال گذشته امید زیادی برای انتخاب شدن 
داشتم که نشدم. چون مهدی جاوید نامزد شد معیار بهترین 
شدن، کسب جام شد. در حالی که دو، سه بار بازیکنان ایرانی 
بدون بردن جام جایزه بهترین بازیکن را از آن خود کردند. این 
تبعیض ها آزاردهنده است. بعد آقای عباس ترابیان رئیس 
کمیته فوتسال مصاحبه می کند و می گوید ایران برگ برنده ای 
نداشت. جایزه فیفا را هم که می خواهند بدهند عملکرد فردی 
بازیکن را در اولویت قرار می دهند. اگر قرار است جایزه به 
کسی برسد که جام برده، پس چرا بعضی ها بدون قهرمانی 

بهترین شدند. 

ــزود: ناراحتی من از اظهارات آقــای ترابیان اســت. او  وی اف
می گوید البی وجود ندارد و همه چیز بر اساس نظر کمیته فنی 
رقم خورده است اما من می خواهم بگویم آقای ترابیان، شما 
خودت البی کردی. چون در لیگ آقای گل شده بودم . گفتی 
جایزه بهترین بازیکن را به من نمی دهی. خواهش می کنم 
سکوت اختیار کن. مهدی جاوید تک و تنهاست. سال قبل 
تمام معیارها را در اختیار داشتم اما انتخاب نشدم و حاال دیگر 
انگیزه ای برای کسب این جایزه ندارم. به خودم و عملکردم 
افتخار می کنم. جایزه نــدادن به من خنده دار است. اگر در 
اروپا بودم حتما دست کم یک بار بهترین بازیکن اروپا می شدم.

 آقای ترابیان 
سکوت کن!

واکنش فوتسالیست 
خراسانی به مراسم 
بهترین های سال آسیا

تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر کاراته کشور امیدوار به صعود است 

کالت، میدان دار کاراته استان 

حســن اصغری-  واگذاری سالن ورزشی 
شــهید »توحیدی« و  »غدیــری«  فریمان به 
بخش خصوصی ، ورزشکاران و هیئت های 
ورزشی را در وضعیتی همراه با شک و تردید 
قرار داده اســت.  اواخر مهرماه امســال بود 
که برای اولین بار این دو ســالن ورزشی در 
قالب مزایــده به بخــش خصوصــی واگذار 
شــد  و هــم اکنــون هیئــت هــای ورزشــی 
 و ورزشــکاران بــرای تمریــن با مشــکالتی

 رو به رو هستند.
رئیس هیئــت والیبال شهرســتان فریمان 
درایــن بــاره گفــت: واگــذار کــردن اماکن 
ورزشــی به بخش خصوصی اگرچه موجب 
ایجاد درآمــد در شهرســتان می شــود، اما 
معتقدم که ایــن واگذاری ها بــه دلیل ورود 
افراد غیر ورزشــی بــه کادر و بدنه مدیریتی 
اماکن ورزشــی، بــه تهدیدی بــرای ورزش 
تبدیل خواهد شــد. چــرا که ممکن اســت 
دیدگاه آنــان تنها درآمد زایی باشــد. »امید 
موســوی« افزود:  قبال که مدیریــت و اداره 
اماکــن ورزشــی در اختیــار اداره ورزش و 
جوانان بود، با استقبال پر شور ورزشکاران 
همراه بود. وی با اشاره به این که متاسفانه 
واگذاری دو سالن شهید توحیدی و غدیری 
در حالی به بخش خصوصی انجام شــد که 
قیمت پایه آن دو میلیون تومان بود، اما باالتر 
از این رقم واگذار شده است، افزود:در همین 
زمینه افرادی که سالن ها را اجاره کرده اند، 
برای کسب درآمد بیشتر، اجاره سالن ها را 

چند برابر می کنند.
رئیس هیئت فوتبال شهرستان فریمان نیز با 

اشاره به این که خصوصی سازی 
و واگذار کردن اماکن ورزشی 
به بخش خصوصــی، موجب 
وارد شدن آسیب بلندمدت به 
حوزه های اجتماعی می شود، 

گفت: تبدیل باشگاه های ورزشی 
به یک بنگاه اقتصادی، آسیب جدی 

به حوزه هــای اجتماعــی و فرهنگــی وارد 
می کند و قشــرهای محروم و ورزشــکاران 
کم برخــوردار را بــرای همیشــه از صحنــه 
ورزش دور می کند.جواد اکبری با بیان این 
که با شــرایط فعلی جامعه، ورزش نیازمند 
حمایت بیشتر اســت و باید اماکن ورزشی 
برای همگانی شــدن ورزش رایگان شــود، 
افزود: چطور می شود با این شرایط ورزش را 
همگانی کرد. چرا که از این پس هیئت های 
ورزشی و ورزشــکاران تا مدت ها با دغدغه 
اجاره ســالن دســت و پنجه نــرم می کنند.

رئیــس اداره ورزش و جوانــان فریمــان نیز 
در این بــاره گفت: بیشــتر اماکن ورزشــی 

سطح اســتان توسط اداره 
کل ورزش و جوانــان 
گذاشــته  مزایــده  بــه 
شــده اســت . لذا بنا به 
دســتورالعمل وزارت 
ورزش و جوانــان اماکنــی که 
قابلیــت در آمدزایــی دارد، به 
مزایده گذاشته شد و سالن های تخصصی 
ورزشی نیز در قالب مزایده در اختیار هیئت 
هــای ورزشــی قــرار گرفــت. اکبرصیامی 
بااشــاره بــه ســالن هــای چندمنظــوره 
شهرســتان که نیاز به نگهداری داشــتند، 
افزود: در گذشــته در آمد به دســت آمده از 
ســالن ها فقط صرف نگهــداری و حفظ آن 
می شــد.  ولی هم اکنون بخش خصوصی 
وارد عمل شده و عالوه بر حفظ و نگهداری 
این ســالن ها، مبلغی را نیز با عنــوان اجاره 
به حساب خزانه واریز می کند و سپس این 
مبالغ  بر اساس عملکرد هیئت های ورزشی 

به حساب آن ها واریز می شود.

شریف با اشاره به پیروزی برابر مس تشریح کرد

 فرصت طلبی
 از اشتباهات حریف

سرمربی تیم فوتسال بانوان درباره پیروزی مقابل مس 
رفســنجان گفت: با آنالیز بازی مس نقاط ضعف شان را 
شناسایی کردیم و با اســتفاده از اطالعاتی که داشتیم 
توانستیم برنامه  خود را در زمین اجرا کنیم. فرصت طلب 
بودیم و از اشــتباهات حریف به خوبی استفاده کردیم. 
فاطمه شریف افزود: مس رفسنجان تیم خوبی بود و بازی 
پایاپایی را به نمایش گذاشــت، آن هــا تمام کننده های 
خوبی بودند و چند ضربه به تیر دروازه ما زدند و دقایقی 
از بازی ما را تحت فشار گذاشــتند. با این حال ما کاری 
کردیم که آن ها در بازی رفت انجام دادند؛ فرصت طلب 
بودیم و از اشتباهات حریف استفاده کردیم. وی درباره 
داوری خاطرنشان کرد: داوری اشتباهات تاثیر گذاری 
در نتیجه نداشــت، اما خطاهایی که بایــد نمی گرفتند 
بازیکنان را عصبی می کرد، آخریــن صحنه پنالتی بود 

باید فیلم بازبینی شود امیدوارم ما اشتباه کرده باشیم!
وی با بیان این که همه بازیکنان تیم خوب بازی کردند، 
افزود: من مطمئن بودم ما پیروز می شــویم با احترامی 
که برای سایپا قائلم، معتقدم بازی مقابل مس سخت تر 

است، امیدوارم نتیجه الزم را بگیریم.

واگذاری اماکن ورزشی در فریمان؛ تهدید یا فرصت 

 اماکن ورزشی
 برای همگانی شدن 

 ورزش  باید 
رایگان شود

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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اخبار

شهرستان ها

امام جمعه خوشاب با انتقاد از سکونت نداشتن 
مدیران در شهرستان به بهانه کمبود امکانات:

  90درصد مدیران خوشاب
 پروازی هستند 

ملکی-حجت االسالم سید قاسم دهقانی، امام جمعه 

خوشاب در گفت و گو با خراســان رضوی با اشاره به 
این که  9۰درصد مدیران دستگاه های اجرایی این 
شهرستان پروازی هستند و این موضوع مانعی بزرگ 
برای توسعه شهرستان خوشاب است، گفت: مدیران 
پروازی نرسیده به مقصد به فکر برگشت هستند.وی 
ضمن انتقاد از استاندار با بیان این که اگر مسئوالن،  
روستایی را به شهر و شــهری را به شهرستان تبدیل 
می کنند باید زیر ســاخت ها را برای اسکان روسای 
ادارات و کارکنان آن ها فراهم کنند افزود: نمی شود 
یک منطقه را شهرستان اعالم کرد و توقعات مردم را 
باال برد، بدون آن که زیر ساخت الزم را داشته باشد.

وی با اشاره به این که برخی مدیران این شهرستان 
به بهانه کمبود امکانات در محــدوده محل کار خود 
ســکونت ندارند، گفت: رفت و آمد مدیران دستگاه 
های اجرایی خوشــاب برای ســکونت به شهرستان 
های قوچان، نیشــابور و سبزوار ســبب شده بخشی 
از توان مدیریتــی آن ها صرف رفت و آمد شــود.امام 
جمعــه خوشــاب بــا تقاضــا از اســتاندار  و فرماندار 
خوشاب برای ورود به موضوع مدیران پروازی گفت: 
باید امکانات الزم برای ســکونت دایمی مدیران در 
خوشــاب از طریــق ایجاد زیر ســاخت هــای الزم در 

شهرستان فراهم شود.

رئیس بنیاد شهید بردسکن خبرداد: 

کمک 100 میلیونی پدر شهید برای 
احداث حسینیه در روستای شفیع آباد 
علی نوری-نخعی رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران 

بردسکن اعالم کرد: پدر شهید موســی زاده مبلغ 
یک میلیارد ریال برای احداث حسینیه در روستای 
شفیع آباد به نام فرزند شهیدش  کمک کرد. فرامرز 
موسی زاده پدر شهید حسین موسی زاده از واقفان 
و خیران روستای شفیع آباد مبلغ یک میلیارد ریال 
برای ساخت حســینیه ابوالفضلی این روستا وقف 
کرد.وی افزود: از ابتدای ســال تاکنــون 1۰ وقف 
توسط خانواده معظم شهدا به ثبت رسیده است که 
با پیگیری های انجام شده پدر شــهید موسی زاده 
از روســتای شــفیع آباد در راه ترویــج فرهنگ ایثار 
و شــهادت مبلغ یک میلیــارد ریال بــرای زنده نگه 

داشتن یاد و خاطره شهدا وقف کرد. 

خبر

شهرستان ها

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز 
در بجستان 

ســلیمی- رئیس اداره حفاظــت و محیــط زیســت 

بجســتان گفت: مامــوران یــگان حفاظــت محیط 
زیســت بجســتان در گشــت و پایش مناطــق حوزه 
استحفاظی متوجه حضور سه  شکارچی در منطقه 
شدند و  پس از  ساعاتی پیاده روی آن ها را دستگیر 
کردنــد. همچنین یک قبضه اســلحه شــکاری غیر 
مجاز، 9 فشــنگ  و دو قطعه تیهو نیز کشف و ضبط 
شد.مجتبی رضانژاد افزود: در این زمینه پرونده ای 
تشکیل و به مقامات قضایی شهرستان ارسال شد.

2 حفار غیر مجازدر چنگال قانون

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان از 
دســتگیری دو حفار غیرمجاز در نیشابور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، سرهنگ 
محمدعلی مدیر افزود:  ماموران پاســگاه عبدا... 
گیو با همکاری پایــگاه حفاظت نیشــابور دو نفر از 
حفاران غیر مجــاز را دســتگیر کردنــد.وی  ادامه 
داد: متهمان ابتدا اعــالم می کنند از طرف میراث 
فرهنگی برای بررســی منطقه آمده اند که با توجه 
به اظهــارات ضــد و نقیــض این افــراد، خــودروی 
آن ها مورد بازرســی قــرار مــی گیــرد و از آن چند 
تکه ســفال کشــف می شود.ســرهنگ مدیراظهار 
کرد:  در بررســی های صورت گرفته مشخص شد 
که متهمــان  در محــدوده یک اثــر تاریخی حفاری 
داشــته انــد.وی گفــت:  یــک دســتگاه خــودروی 
متهمان به پاسگاه منتقل و پرونده آن ها به دستگاه 

قضایی ارسال شد.

اخبار

گوناگون

بدل چینی فیروزه نیشابور به بازار آمد 
معــاون امور معدنــی صنایــع معدنی صمــت، گفت: 
فیروزه چینی به جای فیروزه اصل نیشابور به صورت 

قاچاقی وارد بازار شد.
ترکاشوند در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفــت: فیــروزه چینی بــا قیمتی پاییــن تــر از فیروزه 
نیشــابور در بازار عرضه می شــود که فقط با دستگاه 

های ایکس.آر.دی قابل تشخیص است.
او تصریح کرد: فیروزه چینی با تزریق رنگ ســیلوس 
یا عقیــق و از ترکیــب ســیلوس و رنگ و چســب های 
مخصوص به دست می آید.وی گفت: سختی فیروزه 
قالبی  عددشش و سختی فیروزه اصل عدد پنج است.

معاون جمعیت هالل احمر بردسکن خبرداد: 

پیدا شدن پیرمرد 70 ساله 
روستایی دچار آلزایمر 

علی نــوری- معــاون جمعیت هالل احمر بردســکن 

گفت: پیرمرد ۷۰ ســاله روســتایی که به آلزایمر  و 
بیماری آســم  مبتال بود، پس از ســه ســاعت تالش 
با همــکاری نیــروی انتظامی و ســپاه در روســتای 
مارندیز از توابــع بخش انابــد پیدا شــد. پورعباس 
گفت: درپی اعالم گزارشــی مبنی بر مفقود شدن 
پیرمرد ۷۰ ســاله ای از روســتای زیرک آبــاد که به 
آلزایمر و بیماری آسم مبتالست، تیم های عملیاتی 
امداد و نجات هالل احمر وارد کار شدند. وی گفت: 
پس از سه ساعت تالش مستمر پیرمرد مفقود شده 
در روستای مارندیز از توابع بخش انابد پیدا شد که 
با توجه به وضعیت جسمانی اش به وسیله آمبوالنس 
جمعیت هــالل احمــر بــرای اقدامــات درمانی  به 

بیمارستان ولی عصر بردسکن انتقال یافت. 

پلمب سالن پذیرایی که 55 نفر در آن 
با گاز منواکسید کربن مسموم شدند 

حقدادی -رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :دو خیر تربت 

جامی   مبلغ۸۰ میلیون برای خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان 
ســجادیه تربت جام کمک نقــدی کردند.دکتر افکارافــزود: دوخیر 

نیکوکار سالمت مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای خرید تجهیزات پزشکی به دانشکده علوم پزشکی 
کمک  کردند.وی ادامه داد :یک خیر مبلغ ۳۰میلیون ریال برای خرید 1۵ صندلی به بخش سی 
سی یو بیمارستان سجادیه تربت جام اهدا کرد.وی افزود:دیگر خیر تربت جامی برای تهیه یک 
دستگاه آب سردکن دارای دو شیر مبلغ  ۳2میلیون ریال در اختیار بیمارستان سجادیه قرار داد.

شــعبانی- رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت 

حیدریه  گفت:اولین کارگاه آموزشی رنگرزی طبیعی الیاف و پارچه 
های ابریشمی و آموزش چاپ ُارگانیک با عنوان اکوپرینت به بانوان ابریشم باف در روستای ملی 
ابریشم کشی بسک برگزار خواهد شد. محمدی افزود: خوشبختانه بعد از ثبت روستای بسک به 
عنوان نخستین روستای ملی صنایع دستی استان با هدف تکمیل فرایند تولید تا مصرف ابریشم 
در منطقه و اشتغال زایی برای ساکنان روستا، دوره های آموزشی متنوعی از جمله ابریشم بافی، 

زری بافی، فرت بافی، شعربافی، نواربافی، رنگرزی سنتی و اکوپرینت برگزار شد.

 مهدیان/ مدیر روابط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان کاشــمر از 

پلمب ســالن پذیرایی تاالری در بخش کوهســرخ این شهرســتان 
خبر داد که ۵۵نفر براثر  استنشــاق گاز منواکســید کربن مســموم شــدند و گفت: پنج شنبه 
شب گذشته تعداد۵۵ نفر از مهمانان یک مجلس عروســی در تاالر پذیرایی شهر ریوش با گاز 
منواکسید کربن مسموم شــدند که خوشــبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. امیر افشار 
تاکید کرد: متأســفانه علت بروز این حادثه نصب نامناســب دودکش بخاری گازی در ســالن 

پذیرایی گزارش شده است.

دوره آموزشی رنگرزی سنتی و چاپ 
اُرگانیک در تربت حیدریه برگزار می شود

 کمک ۸0 میلیون ریالی 2 خیر
تربت جامی به بیمارستان سجادیه

سوژه ها و خبرها

گزارش

اصغری فریمانی 

پیگیری مشکالت ورفع موانع تولید وهمچنین 
بررســی فرایند طوالنی کســب مجوزهای آغاز 
فعالیت یــک واحد تولیدی، یکــی از موضوعات 
گزارش های پیگیرانه خراسان رضوی در مشهد 
وشهرستان های خراســان رضوی است.رهبر 
معظم انقالب  اوایل شــهریور امسال در دیداربا 
اعضای هیئت دولت فرمودند: »یک تولیدکننده 
برای این که یــک کاری را انجام بدهد و شــروع 
کند، از هفت خان باید عبور بکند؛ حال من می 
گویم هفت خان، در واقع گاهــی از هفتاد خان 
باید عبور بکنــد؛ قوانین،مقررات این دســتگاه 
می آید یک چیزی می گوید، آن  دستگاه می آید 
یک چیزی می خواهد، آن دســتگاه می آید یک 
مجوزی می خواهد؛ چــه لزومــی دارد؟ این ها 
را جــدی بایــد وارد شــد.«به گزارش  خراســان 
رضوی، فریمان دومین شــهر صنعتی  اســتان 
بعد از مشــهد اســت که ســرمایه گذاری  حدود 
پنج هزار میلیــارد تومانی را به خــود اختصاص 
داده اســت.وجود 122 واحدتولیــدی فعــال 
در قالب ســه شــهرک صنعتی و...موجب شده 
شهرســتان فریمان کمترین میــزان بیکاری را 
در استان خراســان رضوی داشته باشــد،اما با 
وجود دشواری های متعددی همچون طوالنی 
شــدن دریافــت مجوزهــا و بوروکراســی اداری 
و... برخی واحدهای تولیــدی در حال احداث 
که تعداد آن ها هم اکنون به 2۸ واحدمی رســد 
از هفتاد خانی که بر سر راه آن ها در راه اندازی 

واحد تولیدی قرار دارد گالیه دارند.  

گالیه ها از موانع پیش رو 	 
مدیر یک شرکت تعاونی   در  فریمان در گفت وگو 
با خراســان با انتقاد از برخی قوانین دســت و پا 
گیر در ادارات گفــت: به عنوان نمونــه وقتی به 
تامین اجتماعی یا اداره دارایی مراجعه می کنیم 

کارمندان این اداره ها با این که از دست و پاگیر 
بودن برخی قوانین اطالع دارند و تایید هم می 
کنند اما حاضر نیستند این مشکل را به مدیران 
باالدستی اطالع رســانی کنند. در نتیجه نبود 
حس پاسخ گویی و مسئولیت پذیری موجب شده 
که مشــکالت زیادی برای واحدهای تولیدی و 
صنعتی ایجاد شــود. وی با بیان این که دریافت 
مجوز فعالیت خیلــی طوالنی و زمان بر اســت، 
افزود: نبود فرهنگ ارائه مشــکالت به مقامات 
باال دست توسط کارمندان دولتی موجب شده 
که این افــراد فقط به اجــرای قوانیــن و ضوابط 
مدنظرشــان بپردازند و کســی به فکــر انعکاس 
مشکالت به باال دست نیســت.رضازاده با بیان 
این که کارمندبخش ارزش افزوده اداره دارایی 
با مشکالت و مســائل مربوط به تولید کنندگان 
آشناســت ولی حاضر نیســت که این مشــکل را 
مطرح کند، افزود: به نظر می رسد ایجاد فرهنگ 
مطالبه گری از بخش باالدستی بهترین راهکار 

برای رفع مشکالت تولیدکنندگان باشد.

ضعف مدیریت و ناآگاهی برخی کارشناسان 	 
مدیــر یــک شــرکت تولیــدی در شهرســتان 
فریمان  با بیــان این که مشــکل ضعف مدیریت 
و ناآگاهــی برخی مســئوالن و کارشناســان در 
ادارات صمت،اســتاندارد و بهداشــت موجــب 
بروز مشــکالتی برای صنعتگران شــده اســت، 
افزود:بــرای مثال برخــی کارشناســان صمت 
استان تخصص و توانایی الزم را در سامانه هایی 
که اعالم می کنند ندارند مثل سامانه بهین یاب 
و سامانه جامع تجارت و خودشان بلد نیستند و 
ما مانده ایم که ازچه کســی موضــوع را پیگیری 
کنیــم و راهنمایی بگیریــم. وی بااشــاره به این 
کــه در زمینه بهداشــت نیز برخی کارشناســان 
این اداره اطالعــات اندکی دارند مدعی شــد: 
ایــن واحد تنهــا واحد اســتان خراســان رضوی 
در تولیدبهداشــتی کیسه آرد اســت که به طور 
جداگانه مجوز بهداشــت و پروانه اســتاندارد را 

دریافت کرده اســت اما بــه خاطر کــم اطالعی 
بهداشــت ایــن جانــب 9 مــاه بــه دادگاه رفتم و 
در نهایت تبرئه شــدم و مشــخص شــد که اداره 

بهداشت اشتباه کرده است! 

 تضاد در برخی قوانین  استاندارد 	 
با  نظارت شبکه بهداشت و درمان  

مدیرعامل شهرک کاویان فریمان در گفت وگو 
با خراســان رضوی با بیان این که طوالنی شدن 
دریافــت مجوزهــا و بوروکراســی طویــل اداری 
منجر به وارد آمدن خسارت و ضرر و زیان به برخی 
واحدهای تولیدی شده اســت، افزود: تضاد در 
برخی قوانین اداره اســتاندارد بــا واحد نظارت 
شبکه بهداشت و درمان در مواقعی موجب خلل 
در فرایند تولید و حتی بروز خسارت به واحدهای 
تولیدی بــه ویژه واحدهای لبنی شــده اســت یا 
ایــن کــه اداره اســتاندارد در برخی شهرســتان 
هــا اداره و نمایندگــی نــدارد و این امــر منجر به 
ایجاد مشــکالتی بــرای شــرکت ها و واحدهای 
صنعتی شده است.دکتر وحید تعقیبی طوالنی 
بودن فرایند اداری صــدور مجوزهای الزم را که 
منجر به عقب افتادن زمان راه اندازی و تحمیل 
هزینه های جانبی به شرکت ها می شود از دیگر 
مشکالت پیش روی واحدهای تولیدی در حال 
احداث برشــمرد و گفت: متأســفانه در مواردی 
برای صــدور مجوز نیــاز بــه اســتعالم از بیش از 
۳۰سازمان است.دکتر تعقیبی همچنین نبود 
آزمایشگاه پسماند برای پایش نوع پسماند ویژه 
و معمولی در مراکز اســتان را از دیگر مشکالت 
واحدهــای تولیدی برشــمرد و گفت: عــالوه بر 
زمان بر بودن این فرایند نبود آزمایشگاه موجب 
تحمیــل بار مالــی مضاعف به شــرکت هــا برای 
ارســال نمونه آزمایــش ها بــه تهران می شــود.
تعقیبی با بیان این که اداره تامین اجتماعی نیز 
در بروز برخی مشــکالت بــرای تولید کنندگان 
داخلی تأثیرگذار اســت، افــزود: طوالنی بودن 
زمان حسابرسی بیمه شــرکت ها و نبود سامانه 

الکترونیکی یکپارچه در بین شــعبه های تامین 
اجتماعی موجب بروز خسارت به تولید کنندگان 
مــی شــود.دکتر وحیــد تعقیبــی در خصــوص 
مشــکالت ایجاد شــده توســط اداره دارایی نیز 
گفــت:  طوالنی بــودن رونــد حسابرســی دفاتر 
شرکت ها ومشــکالت ایجاد شــده در مراودات 
شرکت ها به خاطر فهرست سیاه اداره دارایی در 
مبحث ارزش افزوده و محاســبه مالیات و صدور 
اجراییه غیر واقعی برای شرکت ها منجر به صرف 
زمان و تحمیل هزینه های باال به شرکت ها برای 
اثبات عدم صحت آن می شــود کــه این موضوع 
مشکالتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان در 
پــی دارد. وی طوالنی بــودن روند پاســخ گویی 
به اســتعالمات و صــدور مجوزهای بهداشــتی 
الزم برای صنایــع را که باعث ایجــاد هزینه و بار 
مالی برای شرکت ها و عقب افتادن تولید آن ها 
می شود از دیگر موانع تولید در صنعت شهرستان 
برشمرد و گفت: دریافت تسهیالت از بانک ها نیز 
از دیگر موانع آزار دهنده بــرای تولیدکنندگان 
است.مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان 
گفت:متاســفانه فرایند طوالنی اداری تشکیل 
پرونده و اســتعالمات برای دریافت تســهیالت، 
اداره کار و رفــاه اجتماعی و فرایند طوالنی ثبت 
یک شرکت از دیگر مواردی اســت که صاحبان 
سرمایه با آن دست و پنجه نرم می کنند. نماینده 
فریمان گفت:در حوزه تولید مشــکالت قانونی 
نداریم اما بحثــی در خصوص رفــع موانع تولید 
و سیاســت های ابالغی وجود دارد و آن کاهش 
مراکز مجوزده اســت. برای مثال سرمایه داری 
که بخواهد کار تولیدی بکند و ســرمایه اش هم 
آماده باشــد باید برای کســب مجوز از 2۳ تا ۳۸ 
ســازمان اســتعالم بگیــرد. دکتر سیداحســان 

قاضی زاده هاشــمی گفت: البتــه مجلس برای 
کاهش روند مجوزگیری در دو کمیسیون بحث 
هایی را مطرح کرده اســت و در برخی کشــورها 
برای رونق سرمایه گذاری و کاهش زمان صدور 
مجوز  تعداد ســازمان هــای  صادرکننده مجوز 
کاهــش یافته اســت. به عنــوان مثال در کشــور 
گرجســتان بــرای دریافت مجــوز تولیــد تعداد 
دســتگاه های مرتبط را به سه ســازمان کاهش 
داده اند و ظرف یک هفته به استعالم آنان پاسخ 
داده می شود. وی با اشاره به این که ما الگوهای 
فراوانی را برای اجرای این طرح اعالم کرده ایم 
ولی در دولت  عزم جدی برای کاهش تعداداین 
ســازمان ها دیده نشــده اســت، گفت: باید این 
اراده در مجلــس به طــور جدی پیگیری شــود تا 
تعداد دستگاه ها و زمان پاسخ گویی را به حداقل 
برسانیم. وی در خصوص سوق دهی تسهیالت 
بانکی برای تولیدگفت: ما اعتباراتی در تبصره 
1۸ پیــش بینی کــرده ایم کــه نرخ ســود بخش 
تســهیالت رونق تولید 4 درصد زیر نرخ مصوب 
است یعنی نرخ مصوب که 1۸ درصد است به 14 
درصد کاهش پیدا می کند و در قالب کمک های 
تبصره 1۸ دولت پرداخت می شود و این موضوع 
می تواند بر رونق تولید بیفزاید. وی در خصوص 
واحد های دانش بنیان گفت: بر اســاس مصوبه 
مجلس نرخ تســهیالت مصوب 11 درصد است 
که ۷ درصد زیر نرخ تســهیالت مصوب است که 
این کار در راســتای بســته هــای رونــق تولید به 
واحدهای دانــش بنیان ارائــه می شــود. وی با 
اشاره به این که امسال اعتبارات مربوط به تبصره 
1۸ در استان مقداری کم ابالغ شده بود گفت:با 
پیگیری هایی که نمایندگان اســتان در مجلس 

داشتند تخصیص انجام شد. 

غل و زنجیر بوروکراسی بر پای تولید کنندگان فریمان

مهدیان- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 

مراکز آمــوزش عالی جزو فضاهایی اســت که 
در همه مناطق مــورد اقبال و توجــه ویژه قرار 
دارد، به طوری کــه هــر مرکــز آمــوزش عالــی 
ابتدا جوان اســت و در ادامه رشد و توسعه می 
یابد و بزرگ می شــود، بنابراین بر اساس این 
فرایند که ســن و ســال یک مرکز چقدر است، 
آینده ای برای آن در نظر گرفته می شــود تا به 
آن دســت یابد. به گــزارش خراســان رضوی، 
منصور غالمی در جلســه هم اندیشــی روســا 
و اعضــای هیئت علمــی مراکز آمــوزش عالی 
کاشمر با تأکید بر این که کثرت مراکز آموزش 
عالی در کشور باعث شده این فرایند با کندی 
پیش برود و گاه بــا تردید روبه رو شــود افزود: 
آماری که سال های گذشته در خصوص تعداد 
مراکز آموزش عالی کشور منتشر می شد، در 
بسیاری مواقع نگران کننده بود، به طوری که 
اعالم می شــد بیــش از کشــور چین مــا مرکز 
آموزش عالــی داریــم و همین موضــوع باعث 
می شــد در برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری ها 
تردید ایجاد شــود. وی بابیان این که شــورای 
انقالب فرهنگــی مصوبه ای مبنی بر ســامان 
دهی مراکز آموزش عالی کشور در پایان سال 
94 تصویب و در ســال 9۵ ابالغ کــرد و در آن 
از عبارات ادغام، تجمیع و انحالل اســم برده 
است خاطر نشان کرد: در دو سال گذشته تمام 
تالش مان را برای سامان دهی مراکز آموزش 
عالی کشور گذاشتیم تا فعالیت ها و اقدامات 
به گونه ای انجام شود که روح آن مصوبه در آن 
باشــد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح 
کرد: آموزش عالی کشــور در هر استانی باید 

به یک شبکه علمی با واحدهای متعدد تبدیل 
شود تا احســاس تبعیض ها و احساس تعیین 
تکلیــف کردن ها در یــک جایی از بیــن برود و 
بپذیریم به عنــوان واحدهای متعــدد از مراکز 
آمــوزش عالی بایــد باهــم کارکنیم و تقســیم 
وظیفه انجام شود تا با توجه به ظرفیت های هر 
منطقه این وظایف را جلو ببریم. وی با تأکید بر 
این که آموزش همچنان محور اصلی فعالیت 
مراکز دانشگاهی ماست، خاطرنشان کرد: به 
نظر نمی رسد روزی برسد که بگوییم آموزش 
را کنــار بگذاریم و همه پژوهــش انجام دهیم، 
بنابرایــن ضــرورت دارد آمــوزش را به عنــوان 
یک بســتر الزم بــرای تربیــت نیروی انســانی 
موردتوجــه قــرار دهیم. غالمــی با بیــان این 
که بدنه کارشناسی کشــور به نیروی انسانی 
تحصیل کــرده نیــاز دارد افــزود: کشــور مــا 

افتخار دارد که با فعالیت در ســطوح تکمیلی 
توانســته تمام نیازهــای کارشناســی از انواع 
رشــته ها و تخصص ها را خودش تربیت کند. 
وی با اشــاره به رشــد جایگاه علمی کشــور در 
ســطح بین المللی گفت: ارتقا و رشــد جایگاه 
علمی بخش مهمــی از وظایف آمــوزش عالی 
است که مراکز و مؤسســات آموزش عالی این 
وظیفه را بر عهده دارند. وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری بابیان این که با هدف اجرای شــبکه 
علمــی در کشــور بایــد موضوع کیفی ســازی 
و مأموریــت گرایــی در مراکــز آمــوزش عالی 
مدنظر قرار گیــرد، افزود: هر دانشــجویی که 
وارد مرکز آموزش عالی می شود، درواقع باید 
طوری آموزش ببیند که تفــاوت معنا داری در 
یافته های وی نسبت به دانشــگاه های بزرگ 
وجود نداشته باشد، بنابراین با توجه به این که 

تمام سرفصل ها و رئوس مطالب در کشور باهم 
یکی است، باید تالش کنیم دانشجویان در یک 
سطح قابل رقابت آموزش ببینند تا استعداد و 
عالقه های افراد، تعیین کننده اختالف باشد. 
وی ادامــه داد: باورم این اســت کــه در مراکز 
جوان، اعضای هیئت علمی جــوان و به روزتر 
هستند و با داشتن اطالعات علمی، توانمندی 
بیشتر و دسترسی بهتری به منابع علمی به روز 
دارند و از ایــن لحاظ بهتــر می توانند تدریس 
کنند، بــه همین دلیــل این فرصــت در مراکز 
علمی کوچک بیشتر است.  غالمی بابیان این 
که در آمار آموزش عالی در کشور هزار و ۸۰۰ 
مرکز و دانشگاه اعالم می شــود افزود: اکنون 
در وزارت علوم ۸۵ دانشــگاه، مجتمع و مرکز 
آمــوزش عالــی دولتی داریــم که با احتســاب 
تعدادی دانشکده ذیل این دانشگاه ها، 12۵ 
ردیف بودجه داریم. وی با اشاره به این که طی 
دو سال گذشــته بر اســاس یک مصوبه تعداد 
هزار و ۳۰۰ مرکز زیرمجموعه دانشگاه علمی 
کاربردی را به 6۰۰ مرکز غیر وابسته به دولت 
کاهش دادیم اظهار کرد: حــدود ۸۰۰ مرکز 
فعال زیرمجموعه دانشــگاه پیام نــور به ۵۰۰ 
مرکز کاهش یافته است و تعدادی از واحدهای 
دانشگاه آزاد نیز به دلیل کاهش جمعیت آمار 
دانشــجو تعطیل شــده اســت. در این جلســه 
روســای دانشــگاه آزاد و پیام نور و نیــز یکی از 
استادان به نمایندگی از اعضای هیئت علمی 
مراکز آموزش عالی کاشمر به بیان دغدغه ها، 
درخواست ها و ارائه پیشــنهاد ها در خصوص 
ارتقا و پیشرفت مراکز دانشــگاهی، نگرانی و 

معیشت استادان پرداختند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : 

کندی پیشرفت مراکز آموزش عالی به دلیل کثرت آن هاست

70 خان تولید

صنعتگران   از  تضاد در برخی قوانین، طوالنی بودن  روند حسابرسی و   زمان بربودن صدور مجوزها  گالیه دارند
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17آذر 1318| سالروز تولد داریوش مهرجویی، فیلم ساز ایرانی8 دسامبر 1993 | سالروز شروع استفاده عمومی از سامانه جی.پی .اس
آن چه امروز »سامانه موقعیت یاب جهانی« نامیده می شود و در الیه الیه زندگی ما حضور دارد، 
در ابتدا برای ارتش آمریکا و هدایت نظامیان این کشور طراحی شد اما با گذر زمان، رسما در 

8 دسامبر 1993 در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

مهرجویی از چهره های برجسته سینمای ایران به شمار می رود و از چهره های اصلی موج نو سینمای کشورمان 
است که با ساخت فیلم گاو در سال 13۴8، نگاه ها را متوجه سینمای ایران کرد. شخصیت »هامون« در فیلمی 

به همین نام از مهرجویی، ماندگارترین شخصیت در تاریخ سینمای ایران دانسته شده است.

رسول خدا)ص( درباره صالح و فساد فرمودند: »دو صنف و گروه از امت من هستند که اگر صالح باشند، امت من هم خوب و شایسته می شوند و اگر 
فاسد شوند، امت من نیز به فساد می گرایند. پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو گروه کدام اند؟ فرمود: فقیهان و زمامداران.« امام حسین )ع( برای مبارزه 
با مفسدان می فرماید: »بر هیچ مؤمنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد.« و امام علی 

)ع( نیز در این باره فرمودند: »رسول خدا صلی ا... علیه و آله به ما فرمان داد که با اهل گناه با چهره ای درهم کشیده روبه رو شویم.«        
األمالی طوسی | الکافی | بحاراالنوار         
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مطالعه این صفحه

تقویم

تاریخ

تفأل

حافظ

 یک روایت، یک درس 
 برخورد با فساد 
در کالم معصومین)ع(

بریده کتاب

شاید نوال راســت گفته بود؛ گذشته از زندگی 
آن ها پاک نمی شــد. رســول این همه سال بی 
خود با آن جنگیده بود. آن جــا، زیر آن خاک که 
داشت دفنش می کرد، دلش خواست تمام آن 
روزها برگردند و همه شــان را طــوری که بودند 
زندگی کند؛ طوری که واقعــا بودند. نه آن طور 
تقلبی که خودش ساخته بود. خواست سال ها 
برای شــرهان عزاداری کند. آن قدر گریه کند 
که از چشــم هایش خون بیاید. خواست قبل از 
مردن برود خرمشهر خانه خرابش را ببیند، مثل 
همه که رفته بودند و دیده بودند. خواست حاال 
که قرار است بمیرد، توی خرمشهر بمیرد. کنار 

شرهان. کنار خانه اش. 
کنار زندگی اش با نوال؛ 
که همان روز اول جنگ 
با پسرش خاک شد و از 

دست رفت.

هرس
نویسنده: نسیم 
مرعشی

دیالوگ ماندگار
معموال مــی تونیم یک نفــر رو از ذهنمــون پاک 
کنیم، ولی بیرون انداختنش از قلب یه داستان 

دیگه  است
درخشش ابدی یک ذهن پاک  
کارگردان: میشل گوندری

تفسیر نـور

در آیه 60 سوره بقره می خوانیم:

َوِإذ اْسَتْســَقی ُموَســی ِلَقْوِمــِه َفُقْلَنــا اْضــِرْب 
بَعَصاَک اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا 
َقْد َعِلَم ُکُلّ ُأَناٍس َمْشــَرَبُهْم ُکُلوا َواْشــَرُبوا ِمْن 

ْرِض ُمْفِسدیَن. ِ َواَل َتْعَثْوا ِفی اأْلَ ِرْزِق الَلّ
و )به یاد آورید( وقتی که موســی برای قوم خود 
طلب آب کــرد، به او گفتیــم: عصای خــود را بر 
ســنگ بزن، پــس 12 چشــمه آب از آن ســنگ 
جوشید و هر کســی آبشــخور خود را دانست )و 
گفتیم( از آن چه خدا روزی شما ساخته بخورید 
و بیاشــامید و در زمیــن به فتنه انگیزی و فســاد 

نپردازید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  انبیا، در فکر تأمین نیازهای مادی مردم نیز 
هستند.

 توزیــع منظم و عادالنه و حســاب شــده، مایه  
امنیت و صفا و مانع پیدا شدن اختالف است.

 بهره گیری از نعمت های الهی، نباید زمینه ساز 
فساد باشد.

 برای جلوگیــری از فســاد، محبت ها و لطف 
خداوند را به انسان ها یادآور شوید.

حکمت روز

 فقدان عدالت اجتماعی
 چه می کند؟

  فقدان عدالت اجتماعی، موجب فساد اخالق 
اجتماعی می شــود. اگر عدالــت اجتماعی در 
جامعه نباشــد، خــواه از ایــن جهت که رســوم و 
مقررات و ســنن آن اجتماع منشــأ بــی عدالتی 
ها شده باشــد و جامعه را منقســم کند به طبقه 
مرفه و طبقه محروم؛ یا از این جهت که عدالت و 
دادگستری ضعیف باشد و برخی بر جان و مال و 
آبروی برخی دیگر ستم کنند، اخالق اجتماعی 

مردم فاسد می شود.
شهید مطهری | حکمت ها و اندرزها

خاطرات سبز

کی سردشه؟ دشمن
 هوا خیلی ســرد بود. از بلندگو اعالم کردند 
جمع شوید جلوی تدارکات و پتو بگیرید. فرمانده 
گردان با صدای بلند گفت: »کی سردشه؟« همه 
جواب دادند: »دشمن« فرمانده گفت: »احسنت، 
احســنت. معلوم می شــود هیچ کدام سردتان 
نیست. بفرمایید بروید دنبال کارهایتان. پتویی 
نداریــم که به شــما بدهیــم!« داد همــه رفت به 

آسمان... آخرش نفری یک پتو گرفتیم.
پایگاه خبری جماران

حکایت
 زاهدی گفته است: »دنیا را به چشم اهانت 
بنگریــد؛ زیــرا گواراتریــن چیزی که به شــما 
دهد، آسان ترین چیزی است که به زیان شما 

می انجامد.«
کشکول

 شــخصی نزد حکیمــی رفــت و از او کمک 
خواست تا بتواند روزهای بهتری را بگذراند. 
حکیم قلمی برداشت و در پاسخ نوشت: »هیچ 
روزی باز نمی گردد و یک بند انگشت زمان، از 

یک ذرع شمش طال برتر است.«
سیصد حکایت و لطیفه

 خواجــه ای مــال خــود را میــان فرزنــدان 
تقســیم می كرد و غالمی خردســال داشت. 
غالم گفــت: »ای خواجه! اول بــه من چیزی 
بده. بعد به فرزندانت!« خواجه گفت: »چرا؟« 
غالم گفــت: »برای ایــن كه خداونــد فرموده 
ْنیا؛ مال  است: »اْلماُل َو اْلَبُنوَن زیَنُة اْلَحیاِة الدُّ
و فرزند زینت زندگی دنیایی است.« )كهف: 
۴6( و مال را بر فرزند مقدم دانسته است. من 
هم جزو اموال تو هستم و بر فرزندان تو تقدم 
دارم!« خواجه از شنیدن سخن خردمندانه و 

زیركانه غالم خوشحال شد و او را آزاد كرد.
گنجینه لطایف

دانستنی ها
چرا مفصل های بدن وقتی حرکت نکنند، خشک می شوند؟

وقتی صحبت از درد و خشــکی مفاصل می شود، 
غضروف هــای بدن نقــش کلیــدی در ایــن میان 
بازی می کنند. درد معموال زمانی ایجاد می شــود 
که پوشــش بافت غضروفی دیگر به وسیله  قابلیت 
باززایی و ترمیم بدن تعمیر نمی شــود، نتیجه این 
اســت که مفاصل خشــک می شــوند. بــه عبارت 
دقیق تر، مفصــل می میــرد. قدرت مفصــل برای 
خوددرمانی به توانایی آن برای بازسازی آجرهای 
ســاختمانی غضروف هــا و همچنیــن ســاختن 
غضروف های جایگزین وابســته اســت. در حالت 
کلی، اطمینان از این که بدن شــما به اندازه  کافی 
مواد مغذی دریافت می کند، برای ساخت مجدد و 
خوددرمانی بدن حیاتی است  اما درباره مفصل ها 
یــک تفــاوت مهــم وجــود دارد: برخالف بیشــتر 
بافت های بدن، غضروف هــا فاقد رگ های خونی 

هستند. در نتیجه تغذیه  غضروف ها با مواد مغذی 
مورد نیاز آن ها به وسیله  جریان خون ناممکن است. 
در عوض، مواد مغــذی از راه »مایع زالل مفصلی« 
)Synovial( تأمین می شــود که اطراف غضروف 
و حفره های مفصل را شست وشو می دهد. وقتی 
مفصل در حالت استراحت است، همانند اسفنج 
با مایع مفصلی اشــباع می شــود و مــواد غذایی را 
دریافت می کند. وقتی هم مفصل کشیده می شود، 
مایع همراه با پسماندهای ناشی از سوخت وساز، 
دوباره از درون این »اسفنج« به سمت خارج چالنده 
می شــود. به همین دلیل، حرکات منظم اهمیت 
باالیی برای بازســازی و ترمیم غضروف دارد؛ تنها 
در نتیجه  حرکات مفصلی اســت که جریــان دایم 
مایع مفصلی به سمت داخل و خارج مفصل ایجاد و 
تأمین بهینه  مواد مغذی به مفصل تضمین می شود.

ضرب المثل فارسی

دوری و دوستی
گاهی به خاطــر کثرت معاشــرت با کســی، 
حریم هــا کمرنگ تر می شــود و حتی ممکن 
است احترام ها از بین برود. این جمله کنایه 
از نوعی مدیریت کردن رابطه اســت. به این 
معنی کــه دیدار و مالقات هرچــه کمتر و دیر 
به دیرتر انجام شود، ارزش و احترام و محبت 
دوطرف بــه یکدیگر بیشــتر می شــود و قوام 

می یابد.

ضرب المثل خارجی
 انگلیســی: پسر کفاش همیشــه پا برهنه 

راه می رود.
 مصری :انسان بنده احسان است. 

 استونیایی :اول تخم را بگذار، بعد قدقد کن. 

دیکشنری

In the hole
Lacking money or some other 
resource; in debt

توی قرض افتادن
مثال:

.I’m really in the hole after that
 night at the Party.

من بعد از مهمونی اون شب حسابی توی 
قرض افتادم.

That vacation was great, except
 that I’m totally in the hole
now for days off.
تعطیالت خیلی خوب بود، فقط من به خاطر 

مرخصی هایم حسابی توی قرض افتادم.

معرفی کتاب
عاشق مترسک

»عاشق مترســک« اثر نویســنده انگلیسی تبار 
»فیلیس هســتینگز« اســت. شــخصیت اصلی 
کتاب، دختری است که از نظر ذهنی عقب مانده 
است و در روستایی دورافتاده با پدر عصبی خود، 
زندگــی می کنــد. دختــرک همــواره در رویای 
زندگی بهتــر، روزهای خود را ســپری می کند تا 
آن که رویا و انگیزه ای جدید به زندگی وی رنگی 
تازه می بخشد. دخترک تالش می کند به واسطه 
همزادپنداری با یک مترســک، آن را برای مزرعه 
پدر خــود درســت کنــد و این وســط، احساســاِت 
انســانِی بســیاری، شــکل مــی گیــرد و روایت می 
شــود. مترســک نمادی از امید و آرزوست که برای 
شخصیت داستان ما معجزه ای بسیار شیرین تلقی 
می شود. انتشارات ققنوس این کتاب را با قیمت 25 

هزار تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده
آیا واقعیت مجازی، می تواند مغز را فریب دهد؟

در حقیقت فریب مغز، کار بســیار ساده ای است 
و برای ایــن کار، حتی نیازی بــه واقعیت مجازی 
نیســت. خطاهای بصری که نمونه های فراوانی 
از آن را می توانید با جســت و جو در اینترنت پیدا 
کنید، همگــی از فریــب مغز اســتفاده می کنند. 
واقعیــت مجــازی هــم بــه روش هــای گوناگــون 
می تواند مغز ما را فریب دهد و در حقیقت، بزرگ 
ترین مانــع ارائه موج بعــدی  بازی هــای واقعیت 
مجازی، این بوده اســت که این فنــاوری با ایجاد 
ناهم خوانی در سیگنال های حسی، باعث گیج 
شــدن مغز می شــود. بــرای مثال، وقتــی عینک 

واقعیت مجازی را به چشــمانتان می زنید، حس 
بینایــی می گوید کــه ســوار هواپیما هســتید اما 
دســتگاه دهلیزی گوش داخلی، از ساکن بودِن 
شما خبر می دهد. برای بسیاری از بازیکنان، این 
ناهم خوانی باعث ابتال به حس »بیماری حرکت« 
می شــود اما آیا روزی می توان ذهن را به گونه ای 
فریب داد کــه دنیای مجــــازی را به طــور کامل، 
جانشین دنیای واقعی کند؟ خب، باید گفت که با 
فناوری و روش های فعلی، احتماال برای این کار 
به ابزاری نیاز داریم که نه فقط چشم ها، بلکه کل 

بدن را در خود غوطه ورکند.

تخت جمشید
در شهر باستانی »پارسه« که طی سال های 

طوالنِی زیست و حکومت هخامنشیان، پایتخت 
باشکوه کشورمان ایران به حساب می آمده، 

کاخی به نام »تخت جمشید« وجود دارد که در 
زمان داریوش بزرگ بنا شد و 200سال آباد و 
برقرار بود. پارسه و تخت جمشید، در شمال 

استان فارس و شمال شهرستان مرودشت جای 
دارد. کاخ بزرگی که بنا به روایت مورخان، شامل 
39قرارگـــاه مسکونی که  40هزارنفر را در خود 

جای می داده با هزاران ستون و سرستون های 
شگفت انگیز و دروازه ملل و کتیبه های گران 
بهاست. این مکان تاریخی که از سال 1979 

میالدی، یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث 
جهانی یونسکوست، پس از ورود اسالم به ایران 

نیز محترم شمرده می شد و با شخصیت هایی 
همچون سلیمان نبی ارتباطش می دادند. باور 

تاریخ دانان بر این است که اسکندر مقدونی، 
سردار یونانی در 330 پیش از میالد، به ایران 

حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و بخش 
عظیمی از کتاب ها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با 
این کار نابود کرد. بااین حال ویرانه های این مکان 
هنوز هم برپاست و باستان شناسان از ویرانه های 

آن، نشانه های آتش و هجوم را بر آن تأیید می کنند.

زنگ تفریح

مهارت یک دقیقه ای

بازار داغ بوت ها و نیم بوت ها

ایـن روزهـا کـه به خاطـر از راه رسـیدن فصـل 
سـرد سـال، بـازار خریـد بـوت و نیم بـوت بـرای 
گرم نگـه داشـتن پـا داغ اسـت، نگاهـی داریــــم 
بـه مهـارت انتخـاب یـک کفـش مناسـب و بایـد و 
نبایدهایـی کـه مهم اسـت هنـگام خریـد کفش، 

رعایـت کنیـم.
 هنـگام شـب کفـش بخریـد تـا پاهایتـان در 

بـزرگ تریـن حالـت خـود باشـند.
 یـک پـا مـی توانـد بـزرگ تـر از دیگـری باشـد؛ 
پـس همیشـه انـدازه کفـش را بـا توجـه بـه پـای 

بـزرگ تـر خـود مشـخص کنیـد.
بلندتریـن  نـوک  بیـن  کمـی  فاصلـه  بایـد    
انگشـت پـا و انتهـای کفش وجود داشـته باشـد.
  یـک کفـش مناسـب در درجـه اول بایـد کف، 

رویه و پاشـنه مناسـب داشـته باشـد .
  کفش مناسـب بایـد از لحظـه ای که پوشـیده 

می شـود احسـاس راحتـی ایجـاد کند.
 یک کفـش خوب بایـد تهویه مناسـبی داشـته 
باشـد وگرنه سـبب رشـد میکروب های مختلف 

و ایجـاد بوی بـد و زخـم در پا می شـود.

4 گوشه ایران

معموال زمانی که از حیات وحش صحبت 
می کنیم، به یاد شیر، ببر و گورخر می افتیم اما 

دنیای دیگری هم در حیات وحش وجود دارد که 
ظریف تر و کوچک تر است. »جولین راد« عکاس 

حیات وحش  در عکس هایش به زندگی حیوانات 
کوچکی مانند موش ها و سنجاب ها می پردازد. 

Design swan  
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