
 تلف شدن تعدادی قوچ  
 و میش در منطقه 

حفاظت شده هاللی 
سلیمی/ تلف شدن تعدادی قوچ و میش 
در حیات وحش بجستان باعث داغ شدن 
بازار شــایعات و نگرانی مردم شهرستان 
شده است و برخی دامداران نگران هستند 
که این پدیده بر اثر یــک بیماری واگیردار 
رخ داده باشد و دام های اهلی هم در خطر 
باشند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
بجســتان گفت:محیط بانان  با مشاهده 
بیماری در روزهای نخســت، هماهنگی 
الزم را با اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان و اداره دام پزشــکی شهرســتان 
داشــتند و در همین زمینه دام پزشــک به 
منطقه اعزام شــد. تعدادی از الشه ها نیز 
در محــل بررســی و کالبد شــکافی و یک 
الشــه برای انجام آزمایــش های تکمیلی 
به دام پزشکی استان ارسال شد.مجتبی 
رضا نژاد افزود: پس از انجــام آزمایش ها 
نوعی آنتروتوکسمی )براکسی( تشخیص 
داده شد که غیر واگیر است و جای نگرانی 
نیســت و اکنون بیماری فروکــش کرده و 
کنترل شده اســت.وی افزود :علت وقوع 
بیماری نیز تغییرات ناگهانــی آب و هوا و 
بارندگی اوایل آبان ماه و بــه دنبال آن یخ 
بندان زودتر از موعد بوده که تغذیه از علوفه 
خیس و یخ زده باعث شیوع بیماری در بین 

علف خواران وحشی منطقه شده است.

تعویق پرداخت عوارض 
تجاری امالک به ضرر 

مالکان و شهر است
 نایب  رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و 
فناوری اطالعات شــورای شهر مشهد با 
تأکید بر اهتمام شــهرداری برای وصول 
ســاالنه حقــوق بهره بــرداری از امــالک 
تجاری گفــت: مالــکان این امــالک با به 
تعویق انداختن ساالنه پرداخت عوارض 
بهره برداری، دچار ضرر مالی می شوند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا، 
محمدحســین ودیعی در نشست کمیته 
نظارتی شــماره 2 شــورای شــهر کــه در 
منطقه 2 برگزار شد، اظهارکرد: چنان چه 
این موارد امسال به روز شود از سال آینده 
شــاهد مشــکالت بســیار کمتری در این 

خصوص خواهیم بود.

رئیس شورای شهر مشهد:  در نشست خبری مدیر کل صدا و سیمای 
خراسان رضوی تشریح شد

 پایبندی به تعهدات پیش شرط 
جذب سرمایه گذار است

 جزئیات نخستین جشنواره ملی 
تولیدات رادیویی زیارت  

4

افزایش 30 درصدی 
داوطلبان بهارستان

 جبهه انقالب از 
بی حوصلگی و نبود فهم 
سیاسی ضربه خورده 

است

قضاوت 4 برادر در یک 
مسابقه فوتبال

 احتمال وقوع آب گرفتگی 
و سیالب در استان

اورژانس جدید 
بیمارستان شهید 

 کامیاب مشهد
 بهره برداری می شود

دردسرهای تمام نشدنی 
باغ پرندگان

 صفحه7

 صفحه6

 صفحه1

 صفحه2

 صفحه1

حجت االسالم پناهیان :

 اتفاق باورنکردنی ورزشی 
در خواف رخ داد 

هواشناسی در اطالعیه ای 
هشدار داد:

ورود غیرقانونی 75گونه جدید 
پرنده به باغ پرندگان، مالکان را 

دادگاهی کرد

5

2

بودجه زیارت پرید، بودجه حاشیه آب رفت !
 صفحه3

دولت در الیحه بودجه 99 عالوه بر کاهش مجدد سهم خراسان رضوی، بودجه زیارت و حاشیه شهر را هم نادیده گرفت

افزایش اعتبارات الیحه بودجه برای آزادراه حرم تا حرم  و قطار حومه ای مشهد-گلبهار

طرحی برای ترافیک 
کور انتهای وکیل آباد 

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد تشریح کرد: 

جانشین رئیس پلیس راهور مشهد: 
 طرح کامال کارشناسی است

  صفحه4 و با  آن موافقیم

در خراسان رضوی 1113 
نفر برای نامزدی در انتخابات 

مجلس ثبت نام کردند

 صفحه6

 امروز؛
 شهرخودروی
30 هزار نفری 
مقابل سپاهان

یو
ش

 آر
س:

عک
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هواشناسی در اطالعیه ای هشدار داد:

احتمال وقوع آب گرفتگی و سیالب در استان
 هواشناســی خراســان رضــوی روز گذشــته در

 اطالعیــه ای از وقوع بارش های رگبــاری همراه با 
وزش باد شدید که به طور متناوب تا پایان هفته جاری 
در استان ادامه خواهد یافت، خبر داد و درخصوص 
وقــوع آب گرفتگی معابر هشــدار داد. بــه گزارش 
»خراسان رضوی«، در اطالعیه هواشناسی استان 
آمده اســت: انتظار می رود شاهد افزایش ابرناکی 
و شدت وزش باد همراه با وقوع بارش های رگباری 
با احتمال رعدوبرق در استان باشیم که بیشترین 
میزان بارش تا عصر دوشنبه برای نیمه جنوبی و نیمه 
غربی استان پیش بینی می شود. همچنین احتمال 
آب گرفتگی در نیمــه جنوبی به ویــژه جنوب غرب 
استان و بارش برف در نواحی سردسیر و محورهای 
کوهســتانی با احتمال کوالک برف، تشکیل مه و 
کاهش دیــد و همچنین لغزندگــی محورها وجود 
دارد. بــا توجه به باال بــودن میزان بــارش در برخی 

نقاط استان، احتمال آب گرفتگی و ایجاد سیالب 
در نواحی مستعد وجود دارد، به همین دلیل توصیه 
می شود تمهیدات الزم در نظر گرفته شود و از تردد و 

توقف در حاشیه رودخانه ها خودداری شود.

آلودگی هوای مشهد دوباره در وضعیت 	 
هشدار

پس از این که روز شنبه هوای مشهد برای ساعاتی 
در وضعیــت پــاک قــرار گرفت، از شــامگاه شــنبه 
آلودگی هوا در مشهد تشدید شــد و روزگذشته به 
وضعیت هشدار و شاخص ناسالم برای گروه های 
حساس رسید. بر اساس اعالم مرکز پایش آالینده 
های زیست محیطی مشــهد، شاخص 24 ساعته 
کیفی هــوای مشــهد در ســاعت 13 روز گذشــته 
روی عدد 116 و وضعیت ناسالم برای گروه های 

حساس قرار داشت.

 اورژانس جدید بیمارستان شهید کامیاب مشهد
 بهره برداری می شود

مدیر بیمارســتان شــهید کامیاب مشــهد، از بهره 
برداری  پــروژه جدید اورژانس این مرکــز در آینده 
نزدیک خبر داد. دکتر مسعود خانی در گفت و گو 
با وب دا با بیان این که پیش بهره برداری و بستری 
بیمار در این بخش انجام شده اســت، اظهار کرد: 
اورژانس جدید بیمارستان شهید کامیاب با عرصه 
1367 و اعیان 457۹ متــر مربع در ضلع جنوب 
شرقی بیمارستان شهید کامیاب در سه و نیم طبقه 

ساخته شده است. دکتر خانی با اشاره به این که بر 
اساس برنامه ریزی ها و موافقت های انجام شده، به 
زودی بخشی از پروژه اورژانس متمرکز بیمارستان 
راه اندازی می شــود ، تصریح کرد: این اورژانس با 
ظرفیت 15 تخت و یک اتاق عمل و راه اندازی یک 
دستگاه رادیولوژی و 12 تخت آی ســی یو تروما و 
بخش سوانح با ظرفیت 3۰ تخت آماده ارائه خدمت 

به بیماران است. 

  یادداشت  
سعید برند

آقای روحانی، این بود 
دغدغه دولت تان؟!

معاون سردبیر

  صفحه 3

تا به حال در نزدیکــی خانه تان، دیده اید 
جوانی را که کنار دیوار روی زمین بیفتد، 
سرنگ مرگ را بر دستان پر زخمش فرو 
کند، خون را به داخل ســرنگ بکشاند و 

سپس به رگ های ...



گزارش جلسه

رضا میرزاده

 رئیس ستاد انتخابات اســتان خراسان رضوی 
آخریــن آمــار مربــوط بــه ثبــت نــام کننــدگان 
انتخابــات مجلــس را اعــام کــرد. بــه گزارش 
خراســان رضوی، »حســن جعفری« در نشست 
خبری عصر دیــروز گفــت: در پایان ثبــت نام از 
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسامی در 
استان خراسان رضوی، ۱۱۱۳ داوطلب برای 
شــرکت در انتخابات ثبت نام کردند که با توجه 
به تعــداد داوطلبان دوره قبلی مجلس شــورای 
اسامی که ۸۵۵ نفر بود، از افزایش برخوردار 
بوده اســت. بر اســاس این آمار معاون سیاسی 
استاندار، تعداد ثبت نام کنندگان برای شرکت 
در انتخابــات مجلس نســبت بــه دوره قبل ۳0 

درصد افزایش یافته است.

ثبت نام 983 مرد و 130 زن	 
جعفری افزود: از مجموع داوطلبان نمایندگی 
مجلس شورای اســامی در اســتان، ۹۸۳ نفر 
را آقایان و ۱۳0 نفر را بانوان تشکیل می دهند 
که بــر ایــن اســاس، ۸۸ درصــد داوطلبــان در 
اســتان آقایان و ۱۲ درصد بانوان هســتند. وی 
خاطرنشــان کــرد: مــدرک تحصیلــی ۵۳ نفر 
از داوطلبان لیســانس اســت که با اســتفاده از 
تبصره های قانونی معادل مدرک فوق لیسانس 
دریافت کرده اند. همچنین ۸۵۱ نفر با مدرک 
فوق لیســانس، ۱۴۳ نفر با مدرک دکترا و ۶۳ 
نفر نیز با مدرک تحصیلی حوزوی در انتخابات 
ثبت نام کرده اند. جعفری ادامه داد: ۲۹۷ نفر 
از داوطلبان در استان دارای ســابقه ایثارگری 
و   ۳۳ نفر از داوطلبان نمایندگی در اســتان نیز 
دارای سابقه نمایندگی مجلس هستند که ۱۷ 
نفر آن هــا را نماینــدگان حال حاضــر مجلس و 

۱۶ نفر را نیز نمایندگان ادوار مجلس تشــکیل 
می دهند. عــاوه بر ایــن از مجمــوع داوطلبان 
۲۴۷ نفــر دارای ســابقه داوطلبی شــرکت در 

انتخابات هستند.

بازه سنی داوطلبان	 
رئیس ســتاد انتخابــات اســتان در ادامه گفت: 
۱۷۶ نفــر از داوطلبــان بیــن ۳0 تا ۳۵ ســال، 
۲۳۴ نفر بین ۳۶ تــا ۴0 ســال، ۲0۸ نفر بین 
۴۱ تا ۴۵ سال، ۲0۵ نفر بین ۴۶ تا ۵0 سال، 
۱۵۱ نفر بین ۵۱ تا ۵۵ سال، ۸۷ نفر بین ۵۶ 
تا ۶0 سال، ۴۴ نفر بین ۶۱ تا ۶۵ سال، ۶ نفر 
بین ۶۶ تا ۷0 ســال و ۲ نفر نیز بیــن ۷۱ تا ۷۵ 
سال ســن دارند. بر اســاس وضعیت شغلی نیز 
۳0۲ نفر کارمند، ۲۱۷ نفر فرهنگی، ۱۴۷ نفر 
دارای شغل آزاد، ۱۱۸ نفر استادان دانشگاه، 
۹۹ نفر پزشــک، ۲۳ نفــر روحانی و بقیــه نیز از 
سایر مشــاغل از جمله بازنشستگان، نظامیان، 
وکا یا قضات دادگستری و نمایندگان مجلس 
هســتند. تعــداد مشــموالن مــاده ۲۹ کــه باید 
استعفا می کردند، ۱۹ نفر بود که ۱۳ نفر آن ها 

در انتخابات  ثبت نام کرده اند.

شاکله سیاسی هیئت اجرایی	 
رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه به تشکیل 
هیئت های اجرایی انتخابات اشاره کرد و گفت: 
در اســتان ۷۵ هیئت اجرایی تشــکیل شــده که 
۸۲۵ نفر شامل ۲۲۵ عضو اداری و ۶00 معتمد 
در آن عضویت دارند. وی افــزود: کل حوزه های 
انتخابیــه در اســتان ۷۵ حوزه شــامل ۱۲ حوزه 
اصلی و ۶۳ حوزه فرعی است که حوزه های فرعی 
نیز شامل ۱۸ فرمانداری و ۴۵ بخشداری است. 
جعفــری خاطرنشــان کــرد: از مجمــوع اعضای 
هیئت هــای اجرایــی ۱۹۳ نفــر را اصولگرایان، 
۲۹۱ نفر را اعتدالیون و اصاح طلبان و ۳۷۸ نفر 

را نیز افراد مستقل تشکیل داده اند.

اعالم تایید یا رد صالحیت ها تا آخر آذر	 
وی دربــاره ادامــه فراینــد تاییــد صاحیــت 
داوطلبــان نیــز گفــت: مراجــع چهارگانــه باید 
حداکثر تــا ۲۶ آذر و پنــج روز بعــد از آن، نتیجه 
استعامات را به وزارت کشور ارسال کنند تا از 
این طریق در اختیار فرمانداری ها و حوزه های 
انتخابیه قرار گیرد.رئیس ستاد انتخابات استان 
در ادامــه به برگــزاری انتخابات میــان دوره ای 

مجلس خبــرگان نیز اشــاره کرد و گفــت: ثبت 
نام انتخابــات میــان دوره ای مجلــس خبرگان 
نیز از روز جمعــه آغاز شــده و با توجــه به رحلت 
آیــت ا... هاشــمی شــاهرودی نماینده ســابق 
استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان، این 
انتخابات در حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز 
برگزار می شود. وی افزود: ثبت نام از داوطلبان 
شــرکت در انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
خبرگان نیز تــا ۲۱ آذر ادامــه دارد. جعفری در 
پایان تاکید کرد: تبلیغات پیش از موعد نامزدها 
ممنوع است و مرتکبان مورد پیگرد قانونی قرار 
خواهند گرفت. همچنین بر اساس اعام رئیس 
ستاد انتخابات استان، تعداد داوطلبان شرکت 
در انتخابات مجلس شورای اسامی به تفکیک 

حوزه انتخابیه به شرح زیر است:
آمار ثبت نام ها به تفکیک حوزه های 	 

انتخابیه استان

تعدادحوزه انتخابیه

536مشهد و کالت

85نیشابور و فیروزه

سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و 
داورزن

85

79تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد

51چناران و بینالود

57خواف و رشتخوار

43درگز

 فریمان، سرخس
 و بخش های احمدآباد و رضویه

41

37تربت حیدریه، مه والت و زاوه

37قوچان و فاروج

34کاشمر، بردسکن و خلیل آباد

28گناباد و بجستان

این جا بولوار دانشجواســت و ســاعت 
۱۱ صبــح، در دل ترافیک ســنگین، 
سنگ تراشــی  مشــغول  کارگــران 
هســتند. معموال این طور مواقع روی 
ســنگ یا بتون در حال برش خوردن، 
آب می ریزند یا حصاری از گونی نمدار 
درست می کنند تا جلوی پخش شدن 
پودر ســنگ در فضــا گرفته شــود، اما 
همانطور که ماحظه می کنید، اینجا 
از این خبرها نیست و چند روزی است 

که گرد و خاک، امان مردم را بریده.

 شهروند خبر نگار
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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.

اتوبوسرانی
 در بولوار هاشمیه، بعد از هاشمیه ۸۳ در دو 
جایــگاه ایســتگاه اتوبــوس، از نیمکــت خبــری 
نیســت، در صورتی که فضای کافی برای نصب 
آن هســت. مــن و خانمــی کــه پــادرد بــود و 
همسرشــان که عصا به دســت داشــت، یک ربع 

معطل اتوبوس کوثر بودیم.
  اتوبوس خط ۱0 کد ۳۵۳0/۲ دارای 
 ۲۵ و  چرک  پرده های  کثیف،  صندلی های 

دقیقه تاخیر است. لطفا رسیدگی شود.
خیابان  خط های  تمام  است  سال  چند    
رسالت خصوصی شده و هرچه اتوبوس فرسوده 

است برای این مسیر در نظر می گیرند.
  اگر لطــف کنید در بولوار آیت ا... هاشــمی 
رفســنجانی بعد از نمایشگاه ایســتگاه اتوبوس 
بگذارید، عالی اســت. چون مســیر زیــادی باید 
طی شــود تا در هوای گرم وســرد، بچه به بغل به 

اولین ایستگاه برسیم.

شهرداری
شهید  کوچه   ،۷ مصلی  ساکنان  ما   
مازندرانی نژاد ۱0، از پارک کردن خودروهای 
شخصی و تخلیه بار کسبه و مشتریان مجتمع 
یاقوت مصلی در عذابیم. از مسئوالن محترم 
رسیدگی  منطقه  این  وضع  به  داریم  تقاضا 

کنند.

  کاش شهرداری مشهد در بولوارهای جدید 
هم نیمکت و سایبان و پل عابرپیاده نصب کند، 
بیمارستان  و  به ویژه در جاهایی که مدرسه 

است.
  کاش شهرداری مشهد به جای صدور مداوم 
بزرگ،  بازارهای  وساز  ساخت  برای  مجوز 
سرمایه گذاران را تشویق به ساخت مجتمع های 
روح  و  جسم  سامت  میزان  تا  کند  ورزشی 

جوانان این مرز و بوم ارتقا یابد.
  ای کاش تا وضعیت مشهد مشابه تهران در 
خصوص وجــود و تعــداد زیــاد دســتفروش ها و 
متکدیان و کودکان کار، از کنترل خارج نشده، 
شــهرداری برای حل ایــن معضل فکر اساســی 

کند.
  لطفا  آسفالت بولوار الدن، حد فاصل میدان 
اللــه تــا انتهــای الدن ۴۸ را درســت کنیــد؛ 
فوق العــاده نامناســب و خــراب اســت و بــه 

خودروهایمان خسارت وارد می کند.
  پس کی به مرمت پیاده روهای انتهای الدن 
خواهیــد پرداخت؟ چــرا گوش شــنوایی وجود 

ندارد؟  

شهرستان ها
  چرا در بازاردام قوچــان، خبری از نظارت و 
بازرسی نیســت؟ دالل ها هر قیمتی که دوست 
داشته باشند روی گوسفندان می گذارنــــد اما 

همه فقط یقه مِن قصاب را می گیرند.
  متاسفانه در افتتاحیه نمایشگاه عکس ویژه 
معلوالن شهرستان قوچان در تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ 
هیــچ خبــری از حضــور مســئوالن ســازمان 

بهزیستی استان و شهرستان نبود.

متفرقه
  چــرا بعــد از ۲0 روز از افزایــش قیمــت و 
ســهمیه بندی بنزیــن، هنوز ســهمیه ســرویس 
مدارس مشهد را ندادند؟ این معضل باعث عقب 
نشــینی راننــدگان از ارائه ســرویس بــه دانش 

آموزان می شود.
  چرا قیمت مــن کارت خالی بایــد ۱۵هزار 

تومان باشد؟
   کنتــرل تــردد این خیــل عظیــم کامیون و 
کمپرســی و اتوبوس که رفت و آمدشــان داخل 
شــهر ممنوع اســت، دســت کیســت کــه اجازه 
می دهند فضای شهر، با دود و سر و صدایشان، 

دچار آلودگی هوا و آلودگی صوتی شود؟
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به رغم این 
که  یکی از 

تاکیدهای مهم 
محیط زیست 
به مالکان باغ 

پرندگان، این بود 
که بدون اطاع 
و هماهنگی ما، 

هیچ گونه جدید 
پرنده، از باغ 

خارج یا به باغ 
داخل نشود، 

وقتی چهارشنبه 
گذشته به شکل 

سرزده برای 
بررسی شرایط 

رفتم، با ۷۵گونه 
جدید پرنده 
روبه رو شدم

مردادمــاه امســال بــود کــه اداره  کل 
محیط زیست اســتان، در پی دو گزارِش 
پیاپــی خراســان  رضــوی بــا تیترهــای 
»ضرب االجــل محیط زیســت بــه بــاغ 
پرنــدگان« و » مســائل بــاغ  پرنــدگان به 
جای حـــل شدن، پاک شد« که به روایت 
شــرایط نامناســب فضــا و پرنــدگاِن باغ 
پرداخته بود، درخواستی مبنی بر رعایت 
ضوابط و استانداردهای زیست  محیطی 
برای مجموعه باغ پرندگان مشهد اباغ 
و ارســال کرد و بــه این مجموعه تــا پایان 
۳۱ شــهریور ۹۸ مهلت داد تــا ایرادها و 
نواقــص را برطــرف کند و تاکیــد کرد در 
صورت رفع نشدن، از ادامه فعالیت این 
مجموعه جلوگیری خواهد شد. مهرماه 
و بــا پایــان گرفتــن ضرب االجــل داده 
شــده، دوباره برای بررســی و مشــاهده 
آخریــن وضعیــت بــاغ پرندگان مشــهد 
بــه ایــن مجموعــه رفتیــم تــا از تغییرات 
ایجاد شده توسط مدیر مجموعه، مطلع 
شــویم. متاســفانه باز هم مثل قبل، بوی 
ناخوشایند فضــا، آب کدر و آلوده استخر، 
فــواره خامــوش، طوطی هــای بی رمــق 
با پرهای ریخـــته، عقــاب و کرکس های 
آســیب دیده، پرنــدگان ســاکت و کــز 
کــرده، پرنده هــای مــرده در قفــس و... 
به قوت خــود باقی بودند و شــرایط کلی 
بــاغ، فــرق چندانــی نکــرده بــود. »آبیز 

محمــدی«، کارشناس مســئول نظارت 
بر حیات وحش اداره کل محیط زیســت 
اســتان، در توضیح شــرایط بــه روزنامه 
خراســان گفــت: »چــون بــاغ پرنــدگان 
دارای شرکای مختلفی است که هر کدام 
بــه صــورت جداگانــه پیگیــر موضوعات 
ایــن بــاغ هســتند، از آن ها درخواســت 
کردیم یک مدیر واحد برای این مجموعه 
معرفی شــود تا مــا بدانیــم با چه کســی 
طــرف هســتیم. یک ســری از اقدامــات 
مدنظر  تا امروز انجام شــده و بقیه موارد 
نیــز در حــال برطــرف شــدن اســت. در 
صورت برطرف شــدن ایرادهــای عمده 
این بــاغ، بــه مالک مجــوز یک ســاله ای 
خواهیم داد تا اصاحــات باقی مانده را 
به مرور انجــام دهد. اگر هم کــه ایرادها 
رفــع نشــود، در نهایــت این بــاغ را جمع 
خواهیــم کرد.« دیــروز و پس از گذشــت 
دوماه، تــورج همتی، مدیــرکل حفاظت 
در  خراســان رضوی  محیط زیســت  از 
گفت وگو با ایرنــا، اظهاراتــی درباره باغ 
پرندگان داشــت که وقتی بــرای آگاهی 
بیشــتر از جزئیات بــا او تمــاس گرفتیم، 
ارجاع مان داد به »محمدی«، کارشناس 
این سازمان و مسئول مستقیم رسیدگی 
به باغ پرندگان. منتهــا محمدی، نکاتی 
درباره شــرایط فعلی باغ پرندگان گفت 

که قابل تامل است.

  2 اظهارنظر متناقض	 
»تــورج همتــی« مدیرکل حفاظــت محیط 
زیست خراســان رضوی، روز یک شنبه در 
گفت وگو با خبرگزاری ایرنا، گفت: »انجام 
روند اصاحات زیست محیطی در مجموعه 
بــاغ پرنــدگان مشــهد مانــع از تعطیلی آن 
شــد. این مجموعه در مرداد ماه امســال به 
دلیل فضای غیراستاندارد و رعایت نکردن 
ضوابــط زیســت محیطی اخطــار گرفــت و 
مهلت انجام اصاحــات را دریافت کرد. از 
آن زمان تاکنون، الزامات زیســت محیطی 
در این مجموعه به صورت عمــده و کلی در 
حال رعایت است که این موارد به دادستانی 
مشهد نیز اعام شده است. مشکل اساسی 
موجود در این مجموعه، تنوع مدیریتی آن 
است و مهم است دارای مدیریت واحد باشد 
تا امکان تعامل وجود داشته و اجرای موارد 
قانونی و دستورالعمل های زیست محیطی 
قابل پیگیری باشد. مجموعه باغ پرندگان 
باید دارای پاســخ گوی واحد و مشخص در 
قبال وضعیت این مجموعــه در بخش های 
مختلف باشــد.« به رغــم اظهــارات همتی 
درباره شــرایط امیدوارکننده باغ پرندگان 
اما، وقتــی بنا به خواســت مدیــرکل، برای 
دانســتن جزئیــات بیشــتر از ایــن تغییــر و 
تحــــوالت مثبت، با کارشناس مسئول این 
اداره گفت وگو می کنیم، نکات قابل تاملی 

می شنویــم.

دردسرهای تمام نشدنی باغ پرندگان
کارشناس محیط زیست: ورود غیرقانونی 75گونه جدید پرنده به باغ پرندگان 

مالکان را دادگاهی کرد

 ماجرای یک بازدید سرزده و کشف 	 
تخلف

محمدی در گفت وگو با خراسان رضوی، 
توضیح می دهد: »باغ پرندگان ۲۶ ایراد 
اساســی داشــت که به واســطه نظــارت و 
پیگیری اداره کل محیط زیســت اســتان 
و اخطار بــرای پلمــب و تعطیلــی اش، در 
حال برطــرف کردنش اســت. از بین این 
ایرادهــا، نصــب دوربین مــدار بســته در 
باغ، پاک گــذاری گونه هــا، ایجاد دفتر 
اداری، اســتقرار دام پزشــک، ســاخت 
فضای قرنطینه، نصــب تابلوهای راهنما 
و تعویــض به موقــع آب آبگیرهــا از جملــه 
ایــن مــوارد اســت کــه همــکاری خوبــی 
برای رفع شــان وجود داشــت و اظهارات 
مدیــرکل اداره هم بــر همین مبناســت. 
منتهــا به رغم این کــه یکــی از تاکیدهای 
مهم محیط زیست به مالکان باغ پرندگان، 
این بود که بدون اطــاع و هماهنگی ما، 
هیچ گونه جدید پرنده، از بــاغ خارج یا به 
باغ داخل نشود، وقتی چهارشنبه گذشته 
به شــکل ســرزده برای بررســی شــرایط 
رفتم، بــا ۷۵گونــه جدیــد پرنــده روبه رو 
شدم که برخاف قرارمان، بی خبر به باغ 
آورده شده بود. همان جا، یگان حفاظت 
محیط زیست مشهد را مطلع کردم و همه 
پرنــدگان جدید، ضبــط شــدند و پرونده 
تخلف باغ پرندگان تشکیل شد و مسئوالن 
بــاغ، منتظر جلســه دادگاه رســیدگی به 
تخلف شــان هســتند.  از آن جا که در بین 
ایــن پرنــدگان، گونه هــای آبــزی هــم از 
شمال کشور دیده می شــود، اگر مبتا به 
آنفلوآنزای پرندگان بودند -هرچند هنوز 
دیده یا گزارش نشــده- و 
بــا  مواجهــه  در  مثــا 
انســان، یک بیماری 
شــکل  نوترکیــب 
می گرفــت، حرکت 
مالکان باغ، تهدید 
بهداشــت  علیــه 
عمومی به حســاب 
می آمد و هیچ راهی 
نمی ماْند جز تعطیلی 

باغ.«

  دیــروز رفتم از یک میوه فروشی واقــع در 
صارمی میوه خریدم؛ موز کیلویی ۱۵هزارتومان 
و سیب زمینی کیلویی ۷هزارتومان. بعد که 
رفتم جای دیگری قیمت کردم، می بینم گران 

حساب کرده.
 از روزی که بنزین گــران شــده، یک میوه 
فروشی واقع در خیابان طبرسی، میوه هایش را 

گران تر از معمول می فروشد.
را  خود  اجناس  خیام  بولوار  داروخانه    
مدل  یک  قیمت  می دهد،  گران  فوق العاده 
مسواک را ۵۸ هزار تومان می گفت اما من همان 
مسواک را از منطقه دیگر ۱۲ هزار تومان خریدم.

دوربــیــن خــوانــنــدگــان



دولت در الیحه بودجه 99 عالوه بر کاهش مجدد سهم خراسان رضوی، بودجه زیارت و حاشیه شهر را هم نادیده گرفت 

بودجه زیارت پرید، بودجه حاشیه شهر آب رفت ! 
افزایش اعتبارات الیحه بودجه برای آزادراه حرم تا حرم و قطار حومه ای مشهد-گلبهار 

گزارش

مسعود حمیدی

 حذف بودجــه زیــارت و کاهش بودجه حاشــیه کالن شــهرها در 
الیحه بودجه 99، بار دیگر نشــان داد که مشــهد مقدس با وجود 
جایگاه معنوی و هویتی بــرای ایران و جهان اســالم، همچنان در 
نگاه مســئوالن و برنامه ریزان نادیده گرفته می شــود. به گزارش 
خراسان رضوی، الیحه بودجه 1399 کشــور روز گذشته توسط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شــورای اسالمی شــد تا نمایندگان 
در مدت قانونی به بررســی الیحه بودجه و تصویب آن اقدام کنند. 
دولت در الیحه بودجه 99 فشار بیشتری  را برای تأمین درآمدهای 
خود بر استان ها گذاشــته و درآمدهایی که باید در خود استان ها 
کسب شود، نسبت به سال 98 افزایش 34 درصدی داشته است. 
از سویی اگرچه در حالت کلی درآمدهای عمرانی استان خراسان 
رضوی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما سهم استان 
از بودجه عمرانی استان های کشور مجدد کاهش یافته است؛ مهم 
تر از همه این ها، این که بودجه زیارت به عنوان مطالبه چندین ساله 
شهرهای زیارتی مشــهد، قم و شــیراز به طور کلی از الیحه حذف 
شده است و عالوه بر آن، بودجه حاشیه شهر نیز فقط 95 میلیارد 
تومان، آن هم برای همه کالن شهرها و شهرهای مذهبی پیشنهاد 
شده است. در حالی که در الیحه بودجه 97، حاشیه شهر مشهد 
یک ردیف مستقل 40 میلیارد تومانی و یک ردیف مشترک 110 
میلیاردی )60 میلیارد برای مشهد( داشت و از سال گذشته این 

حمایت از مشهد برداشته شده است.

افزایش 34 درصدی سهم درآمدزایی استان !	 
بر اســاس جدول شــماره )10( تصویــر کالن بودجه اســتانی در 
سال 1399 کل بودجه درآمد عمومی کشور معادل 163 هزار و 
912 میلیارد تومان است که سهم خراسان رضوی معادل 5620 
میلیارد تومان است که این عدد نســبت به الیحه بودجه سال 98 
بیش از 1449 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد که بیانگر 
افزایش 34.7 درصدی اســت؛ یعنی استان خراســان رضوی در 
سال 99 باید بیش از 5620 میلیارد تومان درآمد وارد خزانه دولت 
کند که نسبت به سال 98 افزایش 34 درصدی دارد. این در حالی 
است که در ســال های گذشته متوسط محقق شــدن درآمدهای 
استان حدود 85 درصد بوده اســت و این افزایش میزان درآمدها 
فشار مضاعفی را بر بخش های تولیدی استان آورده و حتی گالیه 
و انتقاد صریح مدیران اســتانی از دولت را در پی داشته است و بنا 
بود عدالت بودجه ای امسال بیشتر رعایت شود اما سهم استان از 
عدالت بودجه ای افزایش 1449 میلیارد تومانی ســهم درآمدی 

استان در الیحه بودجه 99 بوده است !

کاهش سهم استان از اعتبارات عمرانی استان ها	 
بر اســاس این جدول ســهم خراســان رضــوی از بودجــه عمرانی 
استان های کشــور معادل 4.83 درصد اســت در حالی که سهم 
اســتان از بودجه عمرانی استان های کشــور در الیحه بودجه 98 
معــادل 4.91 درصد بوده اســت که بیانگر کاهش حــدود  0/8 
درصدی اســت. این در حالی است که در ســال 97، سهم استان 

از بودجه عمرانی استان های کشور بیش از 5 درصد بوده است.
از سویی دیگر بر اساس جدول شماره )1-10( مجموع اعتبارات 
عمرانی »اســتانی« خراســان رضوی در الیحه بودجه 99 معادل 
351 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال 98 این 
اعتبارات افزایشی حدود 132 میلیارد تومان داشته است، اما نکته 
مهم در این زمینه این اســت که با وجود افزایش میزان عددی، باز 
هم از نظر سهم استان نسبت به دیگر استان، ها کاهش یافته است. 
با این حســاب بودجه عمرانی اســتان درمجموع با در نظر گرفتن 
اعتبارات؛ تملک دارایی های سرمایه ای استانی، درآمد 3درصدی 
حاصل از صادرات نفت خــام و گاز، اعتبــارات 27دهم درصدی 
مالیات بــر ارزش افــزوده، اعتبــارات طرح هــای توســعه راه های 
روستایی و مجموع اعتبارات مربوط به موضوع استفاده متوازن از 
امکانات کشور به رقم 1650 میلیارد تومان رسیده درحالی که این 
اعتبارات در الیحه بودجه سال 98 معادل 1484 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده است. از این حیث شاهد افزایش 166 میلیارد 
تومانی اعتبارات عمرانی اســتان در الیحه بودجه 99 نســبت به 
الیحه بودجه 98 هستیم. وضعیت اعتبارات عمرانی استان ها در 
ســال 1399 بر اساس جدول شــماره )1-10( اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان ها در سال 1399 بدین گونه است 
که جمع کل اعتبارات عمرانی کشور در سال 99 معادل 26 هزار 

و 856 میلیارد تومان است که سهم استان خراسان رضوی از این 
اعتبارات معادل 1299 میلیارد تومان اســت که نســبت به سال 
گذشته این اعتبارات حدود 34 میلیارد تومان یعنی 2.6 درصد 
افزایش داشــته اســت. بر اســاس این جدول اعتبارات مربوط به  
درآمد حاصل از صــادرات نفت خام و گاز طبیعی برای کشــور )3 
درصد( معادل 2800 میلیارد تومان و ســهم خراســان رضوی از 
این اعتبارات حدود 155.6 میلیارد تومان است.  نکته مهم در این 
خصوص کاهش وابستگی بودجه 99 به درآمدهای نفتی است که 
از 550 میلیارد تومان سال 98 به 2800 میلیارد تومان در سال 
99 رسیده اما طبق الیحه، سهم خراســان رضوی از این درآمدها 

همان حدود 5 درصد پیش بینی شده است.

اعتبارات تفکیک شده بخش تملک دارایی های 	 
سرمایه ای

در الیحه بودجه ســال 99 جــدول جدیدی به شــماره)10-4( 
افزوده  شــده که اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای استان 
را به تفکیک فصل مندرج کرده است. بر اساس این جدول حوزه 
حمل ونقل استان با بیش از 109 میلیارد تومان، حوزه توسعه و 
خدمات  شهری، روستایی و عشایری با بیش از 92 میلیارد تومان 
و حوزه آب و فاضالب با بیــش از 58.8 میلیــارد تومان به ترتیب 
بیشترین اعتبارات عمرانی استان را در الیحه بودجه سال 99 به 

خود اختصاص داده اند.

16 میلیارد برای توسعه و تکمیل راه های روستایی 	 
استان

در اعتبارات مربوط به جدول شــماره )1-10( اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای اســتان ها ردیفی با عنوان طرح توسعه و 
تکمیل راه های روستایی اضافه  شده که در الیحه بودجه 98 این 
بخش وجود نداشته است. مجموع اعتبارات مربوط به این ردیف 
260 میلیارد تومان است که سهم استان خراسان رضوی از این 
بخش الیحه بودجه بیش از 16 میلیارد تومان اســت. بر اســاس 
جدول شــماره )1-10 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
اســتان ها( اعتبارات مربوط به موضوع قانون استفاده متوازن از 
امکانات کشور برای همه استان ها در الیحه بودجه 99، معادل 
14 هزار و 500 میلیارد تومان اســت که ســهم استان خراسان 
رضــوی از این اعتبــارات بیــش از 687 میلیــارد تومــان در نظر 
گرفته شده اســت. در این زمینه، در حالی که این اعتبارات برای 
کل کشــور بیش از 142 میلیــارد تومان افزایش یافته اما ســهم 
استان خراسان رضوی از این افزایش تنها 18 میلیون تومان بوده 
است. بر اســاس مفاد جدول شــماره )1-10( اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان ها در ســال 99، اعتبارات مربوط 
به موضوع 27 دهم درصد مالیات بر ارزش افزوده اســتان ها در 
الیحه بودجه 99 معادل 1880 میلیارد تومان در نظر گرفته  شده 
که سهم استان خراسان رضوی از این اعتبارات حدود 89 میلیارد 
تومان  اســت که نســبت به الیحه بودجه 98 حدود 19 میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

38 میلیارد تومان برای پرداخت سهم جرایم رانندگی	 
بر اساس جدول شماره )2-10( اعتبارات دستگاه ها و ردیف های 
متفرقه انتقالی به اســتان ها در ســال 99 اعتبارات بازارچه های 
مرزی انتقالــی به اســتان خراســان رضــوی تنهــا 350 میلیون 
تومان، اعتبارات مربوط به کمک زیان شرکت های آب و فاضالب 
روســتایی14 میلیارد تومــان و اعتبــارات مربــوط بــه تخلفات و 
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سعید برند

 معاون سردبیر

آقای روحانی، این بود دغدغه دولت  تان؟!
تا به حال در نزدیکی خانه تان، دیده ایــد جوانی را که کنار دیوار روی 
زمین بیفتد، سرنگ مرگ را بر دستان پر زخمش فرو کند، خون را به 
داخل سرنگ بکشاند و سپس به رگ های مرده اش تزریق کند و این 

کار را آن قدر انجام دهد تا سفیدی چشمانش از سرخی کبود شود؟
ترسیده اید تا به حال از دیدن این صحنه وقتی دست کودکتان را گرفته 
اید و از پاتوق معتادان عبورش می دهید تا به مدرسه اش برود؟ پاسخ 

داده اید سوال هایش را ؟
تنفس کرده ایــد هوای محلــه ای را که فاضالب خانگــی تمام معبر و 
کوچه هایش را در برگرفته است؟ سکونت کرده اید در خانه هایی که 
دیوارهایش نم زده و هر آینه بیم آن می رود که سقفش هم فرود بیاید؟
جناب آقای وزیر ، جنــاب آقای معاون ، تا به حال دیــده اید کودکان و 
نوجوانانی را که تنها سرگرمی شان دویدن دنبال تایر کهنه دوچرخه 
در کوچــه پــس کوچــه هــای خاکــی اســت؟ پــای درد دل دخترک 
خردسالی نشسته اید که از همین تفریح هم محروم است، چون زخم 

سالک روی گونه هایش او را خانه نشین کرده؟!
نشســته اید پای صحبت جوانانی کــه بیکاری آنان را پــای دیوار کال 

نشانده است؟!  
نوشیده اید از آبی که رنگش کدر است، مزه خاک می دهد و بوی ماهی 
مرده؟ عبور کرده اید از کوچه های تنگ و تاریک، با این دلهره که مبادا 
شانه تان به شانه خفت گیری بخوردکه گیر تهیه همان سرنگ مرگ 

است ؟
آن چه مــی خوانیــد، داســتانی تلخ کــه زاییــده ذهن یک نویســنده 
باشــد، نیســت! تصاویــری اســت کامــال واقعــی از حاشــیه شــهر 
300 هــزار  نفــر  مشــهد. جایــی کــه بیــش از یــک میلیــون و 
 را در خــود جــای داده اســت، جمعیتی بیشــتر از 20 شــهر کشــور.
این جا حاشــیه مشــهد اســت، با مردمی شــریف و صبور که هر روز و 
هر شــب در میان این مشــکالت دســت و پنجه نرم می کننــد و البته 
آبرومندانه زندگی. صورت شان را با سیلی سرخ نگه می دارند، نان در 
خون می زنند و می خورند اما دم بر نمی آورند. چون هنوز امیدوارند. 
به شما امیدوارند که گفتید حاشیه مشهد »دغدغه دولت« است. آقای 
رئیس جمهور، نمی دانم این یکی را  یادتان هســت یا نه ولی در سال 
93 که به مشهد سفر کردید، از حاشیه مشهد به عنوان دغدغه دولت 
یاد کردید و همچنان این سوال وجود دارد که دولت تدبیر و امید، چه 
تدبیری برای حاشیه مشهد  کرده اســت  تا بذر امید را در دل حاشیه 

نشینان زنده نگاه دارد؟
معنی دغدغه دولت این بود  که ردیف بودجه مســتقل حاشــیه شــهر 
مشهد را که با تالش رسانه ها و نمایندگان اســتان از سال 94  ایجاد 
شد ، در الیحه بودجه سال 97 حذف کنید؟ معنای دغدغه دولت این 
بود که از بودجه 40 میلیاردی  سال 94 ، از 100 میلیارد بودجه سال 
95 و از 75 میلیارد ســال 96 کمترین مبالغ دســت استان را بگیرد 
و در نهایت در لوایح بودجه ســال های 97 ، 98 و 99 حاشیه مشهد 
با انبوهی از مشکالت را شــریک ببینید در ردیف بودجه آب رفته »به 
سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و كالن شهرهای 

مذهبی«؟! این بود معنی دغدغه دولت؟!  
سری به این جا بزنید، جایی که تا چندی دیگر دوباره حوزه انتخابیه می 
شود. این جارا دریابید، جایی که البته به همت مسئوالن استانداری، 
سپاه و شهرداری اقدامات عمرانی و فرهنگی بسیاری انجام شده است، 
امازخم  مشکالت همچنان تصاویری را خلق می کند که قلب از دیدنش 
به درد مــی آید، البته اگر هنوز قلبی در ســینه ها مانده باشــد! یادمان 
 نرود که سامان دهی »دغدغه دولت« بودجه اساسی می خواهد، تدبیر

 می خواهد والبته همت جهادی. 

اعتبار طرح های تملك دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1399 / مبالغ به میلیون ریال

سال اتمامسال شروععنوان 
مصوب 
1398

برآورد 1400برآورد 1399
 پیش بینی

 سال های بعد
جمع کل

13791399350000250,000004,233,398آب رسانی به شهر مشهد از سد دوستی

138314014000040,00050000221,775791,289آب رسانی به شهر مشهد ازسد ارداك

137614013000030,0003000050,000633,163تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب كشاورزی

1391140161256700,0007700007,079,07512,458,978احداث آزاد راه حرم تا حرم)قم-گرمسار-مشهد(

13871401100001,000100049,878,23860,000,000برقی كردن راه آهن تهران - مشهد

138714025000050,00035490764,5101,054,512احداث بیمارستان امداد و نجات مشهد

13781405450000370,00037000031,770,20043,225,613احداث قطار شهری مشهد

1383140181675500,0005500004,559,2577,146,793مشاركت در احداث آزاد راه كنار گذرشمالی مشهد و مشهد - قوچان

13901402190000370,00037000010,614,45012,604,097احداث قطار حومه كالن شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران

138914013000015,0001600031,000,00031,129,179احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن شیروان-مشهد

13881405120000030000060000006,500,985مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی مشهد، 100 هزار نفره

13811401170000400,0004100003,000,0005,566,462احداث بزرگراه مشهد- سنگ بست -فریمان-تربت جام -تایباد-دوغارون

136814048099860,000622442,377,0204,516,462ایجاد تاسیسات فاضالب شهرمشهد

138714022100050,000500002,289,8012,500,000احداث )توسعه( مجموعه بزرگ ورزشی ثامن االئمه)ع( مشهد
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پیش بینی سال های بعدبرآورد اعتبار 1400برآورد اعتبار 1399درصد پیشرفت پروژه تا نیمه اول1398عنوان طرح

755150006050003380000ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مشهد

--45764000احداث قطار حومه ای مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران

-1185,99085,990مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در مشهد

520000100000سامان دهی مجموعه فرهنگی

تصویر كالن بودجه استانی در سال 1399

کل کشور

تملک دارایی های سرمایه ای هزینه  ایدریافت ها

درآمد عمومی 1399
درآمد اختصاصی 

1399
مصوب 1398عملکرد 1397

برآورد 1399
مصوب 1398عملکرد 1397عمومی 1400

برآورد 1399
عمومی 1400

جمعاختصاصیعمومیمنابع یارانه ایجمعاختصاصیعمومی

1,639,120,41514,364,426107,469,095125,538,429141,060,93010,327,213 3151,388,1430155,167,02370,429,614118,462,322 0128,641,0704,037,213132,678,283128,711,070

56,200,9361,010,3836,043,7137,229,2577,921,500792,4188,713,91808,713,6503,716,2935,226,5416,508,188217,9656,726,1536,578,188 خراسان رضوی

اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها در سال1399

کل کشور

تملك دارایی های 
سرمایه ای استانی

الزامات قانونی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها
اعتبارات 0.27موضوع 

درصد مالیات بر ارزش افزوده
 طرح توسعه و تکمیل 

راه های روستایی
جمع کل

جمع کل اعتبارات تملك اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
دارایی های سرمایه ای 

استان ها
اعتبارات استانی موضوع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی * 3%

ردیف 14-  550000
اعتبارات ملی و استانی ویژه 

موضوع ردیف 14-  550000
جمع کل

 جمع دو سوم یک سوم

1234=2+3567=1+4+5+68910=8+911=7+10

74,162,0709,333,33318,666,66728,000,00018,800,0002,600,000123,562,07072,500,00072,500,000145,000,000268,562,070

3,511,48256,0001,500,7941,556,794889,523164,2166,122,0153,455,5803,418,6026,874,18212,996,197خراسان رضوی

جرایم رانندگــی انتقالی به اســتان 38 میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.

نگاه مثبت دولت به آزادراه حرم تا حرم	 
بر اســاس جدول مربوط بــه اعتبار طرح هــای تملک 
دارایــی ســرمایه ای دســتگاه های اجرایــی در الیحه 
بودجه 99، سهم پروژه آزادراه حرم تا حرم از اعتبارات 
عمرانی ســال 99 معادل 70 میلیارد تومــان در نظر 
گرفته شده است درحالی که این اعتبار در الیحه بودجه 
98 تنها شش میلیارد تومان بود که این موضوع یکی 
از سایه روشــن های الیحه بودجه 99 نسبت به بودجه 
98 است با توجه به اهمیت این پروژه و پیشرفت بسیار 

ناچیز این پروژه در 9 سالی که کلید خورده است.

کاهش اعتبارات ریلی استان به جز گلبهار	 
یکی دیگر از پروژه های مهم عمرانی ملی استان که در 
حوزه حمل و نقل ریلی تعریف شده است، پروژه برقی 
سازی راه آهن مشــهد- تهران است که  مانند بودجه 
سال 98 در الیحه بودجه 99، فقط ردیف این پروژه 
زنده نگه داشته شــده و اعتباری معادل یک میلیارد 
ریال ) مانند بودجه 98( برای آن در نظر گرفته شــده 
است و به نظر می رسد با توجه به عقب نشینی چینی ها 
از اجرای این پروژه، این دیده نشدن در الیحه بودجه 
قابل پیش بینی بوده است. از ســوی دیگر اعتبارات 
پروژه احــداث قطــار شــهری مشــهد از 45 میلیارد 
تومان مصــوب ســال 98 بــه 37 میلیارد تومــان در 
الیحه بودجه 99 کاهش یافته است. اعتبارات دیگر 

پروژه های ریلی اســتان در الیحه بودجه 99 نســبت 
به مصوب سال 98 کاهش یافته است و تنها افزایش 
مربوط به احداث قطار حومه ای کالن شهر مشهد به 
شهر جدید گلبهار از 19 میلیارد تومان مصوب سال 
98 به 37 میلیارد تومان در الیحه بودجه ســال 99 

افزایش یافته است.

توجه کم رنگ به طرح های تامین آب مشهد از 	 
سدهای دوستی و ارداک

اعتبارات حوزه تأمین آب استان و شهر مشهد در الیحه 
بودجه 99 بدین گونه پیش بینی  شده که برای انتقال 
آب از سد دوستی تنها 25 میلیارد در نظر گرفته  شده 
است درحالی که اعتبار مصوب برای این طرح در سال 
98 معــادل 35 میلیارد تومان بوده اســت. اعتبارات 
مربوط به »آب رســانی به شهر مشهد ازســد ارداک« و 
»تامین آب مشــهد از طریق جایگزینی پســاب تصفیه 
شــده بــا آب کشــاورزی« هم هیــچ تغییری نســبت به 

مصوب سال 98 نداشته است.

بودجه حاشیه شهر آب رفت	 
بودجه حاشیه شهر مشهد نیز در قالب »به سازی بافت 
فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و کالن شهرهای 
مذهبی« در جدول )2-7( اعتبارات متفرقه انتقال یافته 
به جداول 7 و 10 ماده واحده، ذکرشده است. متأسفانه 
مانند ســال گذشــته خبری از ردیف اختصاصی برای 
سامان دهی حاشیه شهر مشــهد در الیحه بودجه 99 
درنظر گرفته نشده است و اعتبارات این ردیف که مربوط 
به کالن شهرهای مذهبی اســت از 100 میلیارد سال 

98 به 95 میلیارد کاهش یافته است.

بودجه زیارت به طور کامل از الیحه بودجه 	 
حذف شد

یکی دیگر از مباحث عمده مربوط به شهر مشهد بودجه 
زیارت است که در سال های گذشته به صورت کج دار 
و مریز حداقل در لوایح بودجه دارای ردیف بوده اما در 
الیحه بودجه ســال 99 ردیف مربوط به بودجه زیارت 
به طورکلی حذف شده اســت. بودجه زیارت در الیحه 
بودجه سال 98 در قالب جدول شماره 21 که مربوط 
بــه مصــارف پیش بینی شــده افزایــش ســقف بودجه 
)موضوع ماده واحده( درج شــده بود امــا این جدول و 
به طورکلــی موضوع افزایش ســقف بودجــه در الیحه 

بودجه 99 حذف شده است.



اخبار

اجتماعی

رئیس شورای شهر مشهد:

پایبندی به تعهدات، پیش شرط 
جذب سرمایه گذار است

رئیس شورای شــهر مشــهدگفت: پایبند نبودن به 
تعهدات از ســوی مدیریت شــهری، یکــی از نکاتی 
اســت که در یک دهه اخیر موجب خدشه دار شدن 
اعتماد ســرمایه گذاران به شــهرداری شــده است 
ولی شــورای پنجــم، ایجاد فضــای اعتمــاد و قابل 
پیش بینــی بــودن رفتارهــای مدیریــت اجرایی را 
مهم ترین پیش شرط جذب ســرمایه گذار می داند 
و تاکنــون گام هــای موثــر و موفقیت  آمیــزی بــرای 
تحقق این مهم برداشــته اســت. به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی شورا، محمدرضا حیدری در حاشیه 
بازدید از نمایشــگاه فرصت های ســرمایه گذاری و 
اقتصاد شهری که روز شنبه به کار خود پایان داد، با 
بیان این که حمایت از شرکای اجتماعی و اقتصادی 
مدیریت شهری در شهر را به عنوان یکی از برنامه ها 
و وعده های خــود در دوره انتخاب مطــرح کردیم و 
به تحقق آن متعهد هســتیم، تصریح کرد: براساس 
همین رویکرد، از نخستین روزهای فعالیت شورای 
پنجــم، کمیســیون اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ماموریــت یافــت در قالــب کارگروه تســهیل، روی 
پروژه هایی کــه به دالیل مختلف قفل شــده بودند، 
متمرکــز شــود و برای بــرون رفــت از این شــرایط، 
راه حل مناســبی بیندیشــد. وی با بیــان این که در 
شــرایط موجود باید بــه ســرمایه های داخلی توجه 
کنیم و این مهم جز با برگزاری چنین نمایشگاه ها و 
رویدادهایی میسر نیست، افزود: تعامل و همراهی 
شکل گرفته بین شورای شهر مشهد و شهرداری با 
قوت تداوم خواهد داشــت و ما از هر الیحه ای که به 
حوزه اقتصادی شــهر کمک کند، همچون گذشته 

حمایت خواهیم کرد.

 خدمت رسانی به ۳۱۰ بیمار 
مبتال به اوتیسم در استان

۳۱۰ بیمــار مبتال به اوتیســم در خراســان رضوی 
کــه بیشــتر آنــان کــودکان هســتند از خدمــات و 
حمایت هــای انجمــن اوتیســم اســتان برخــوردار 
هستند. مدیر عامل انجمن اوتیســم استان در این 
زمینه به ایرنا گفت: سن بیماران زیرپوشش انجمن 
اوتیسم استان از کودکی تا ۲۵ سالگی است و ۲۹۳ 
نفر آنــان دانش آمــوزان در حال تحصیل هســتند. 
آرزو حیدریان افزود: هم اکنون ۱۱ مدرســه طیف 
اوتیســم در شــهرهای مشــهد، نیشابور، ســبزوار، 

قوچان، تربت حیدریه و تربت جام فعال است.

خبر

شهری

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

 انجام مطالعات برای حذف 
BRT یا جایگزینی نرده های

معاون عمــران، حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد در خصوص خطوط BRT گفــت: مطالعات 
 BRT برای حذف یا طرح جایگزین نرده های خطوط
در حال انجام است و به محض وصول نتیجه، طرح 

را پیگیری و اجرا خواهیم کرد. 
به گزارش روابط عمومی معاونــت عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری مشهد، خلیل ا... کاظمی 
در حاشیه پاســخ گویی مستقیم به شــهروندان در 
مرکز ۱۳7 اظهــار کرد: اگر می توانســتیم از اهرم 
جریمه برای افرادی که وارد خط ویژه اتوبوس می 
شوند اســتفاده کنیم، حتما این کار را اجرایی می 
کردیم اما متاسفانه تاکنون ساز و کار خاصی برای 

این موضوع در نظر گرفته نشده است. 
وی با اشاره به برخی پروژه های شــهری ادامه داد 
: طرح مشــترکی با همکاری آســتان قدس رضو ی 
با عنوان طرح کالن پالزا در حال انجام است که به 
منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی 
با افزایش صحن حرم مطهر رضوی برای شهروندان 
محقق خواهد شــد کــه البته ایــن طــرح در مرحله 
مقدماتی مطالعه اســت.وی گفت: ایستگاه پایانی 
خط ۲ قطار شهری در  کوهسنگی تا آخر این هفته 

به بهره برداری خواهد رسید.

خبر

اجتماعی

 ثبت ۳۱6۰ تخلف زیست محیطی 
در آبان امسال

رئیــس اداره محیــط زیســت، ســالمت و ایمنــی 
شهرداری مشهد گفت: آبان امسال ۳۱6۰ تخلف 
زیست محیطی در كالن شهر مشهد به ثبت رسید. 
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری 
شهرداری مشهد، محمد پذیرا اظهار کرد: نداشتن 
گواهی نامه معتبــر معاینه فنــی و همراه نداشــتن 
گواهی یا برچسب معتبر و تردد خودروهای دودزا و 
غیراستاندارد از مهم ترین مواردی است که از سوی 
گشــت های کنترل و نظارت بر آالینده های زیست 
محیطی با آن ها برخورد شده است. وی تصریح کرد: 
در این مدت۲۲۲۵ فقره تخلف نداشتن معاینه فنی 
اعمال قانون شده و از میان 6۰4 خودروی دودزای 
اعمال قانون شــده ۵۳8 خودرو به دلیل دودزایی 

شدید به تعمیرگاه انتقال یافته است.
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گزارش

وحید تفریحی 

قطعا همه ما حداقل یک بار در ترافیک سرســام 
آور آخــر هفته هــای بولــوار وکیل آباد به ســمت 
طرقبه و شــاندیز گرفتار شــده ایم؛ ترافیکی که 
سال هاست یکی از مشکالت جدی شهروندان 
مشــهدی اســت و آخر هر هفته یا در هر تعطیلی 
خودنمایی می کند. آن طور که مسئوالن شهری 
می گوینــد در ایام پیــک ترافیکی بولــوار وکیل 
آباد که حــدود ۱۰۰ روز در ســال می شــود، در 
هر ســاعت حدود هفــت هــزار خودرو از مســیر 
دوراهی طرقبه شاندیز عبور می کنند و خود را به 
ییالقات اطراف مشهد می رسانند. آماری که از 
میزان باالی تردد خودروهای عبوری و در پی آن 
ترافیک شدید این منطقه حکایت دارد. در طول 
ســال های مختلف تصمیم هایی بــرای کاهش 
بار ترافیکی دوراهی طرقبه  و شاندیز گرفته شد 
ولی نتوانست این بار سنگین ترافیکی را کنترل 
کند. حال معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری مشــهد در گفت وگویی با »خراسان 
رضوی« به تشــریح طرحــی ویژه می پــردازد که 
قرار است با اتمام فاز اول آن تا پایان سال، بخش 
زیادی از ترافیک این منطقــه کاهش پیدا کند و 
عبور و مرور مردم مشهد به سمت طرقبه و شاندیز 
تسهیل شود؛ طرحی که به گفته کاظمی از هفته 
آینده عملیات اجرایی آن کلید می خورد و در فاز 
اول ۱۰ میلیارد تومان برای آن هزینه خواهد شد.
خلیــل ا... کاظمی درباره جزئیــات این طرح به 
»خراسان رضوی« می گوید: طی بررسی هایی 
که انجــام دادیم متوجــه نبود تناســب در عرض 
سواره روی بولوار وکیل آباد شدیم، به خصوص در 
محدوده دوربرگردان های زیرگذرهای برونسی 
و پل پرتوی عمال امکان تردد چهار خودرو فراهم 
است. وی می افزاید: قبل از پل پرتوی در بولوار 

وکیل آباد چهار الین داریم و از بولوار نمایشگاه هم 
دو الین به آن اضافه می شود و وقتی این ترافیک 
به ورودی پل پرتوی و زیرگذر انتهای بولوار وکیل 
آباد می رســد، دوباره ایــن تعداد به چهــار الین 
کاهش می یابد که همین موضوع باعث می شود 
همیشه خودروهای عبوری دو الین از این مسیر 
پس بخورند و مسیر تبدیل به قیفی می شود که 
ترافیک ایجاد می کند. بنابراین در این طرح، نظر 
بر این است تقریبا هفت الین خودرو را از بعد پل 
نمایشگاه به سمت دوراهی طرقبه شاندیز هدایت 
کنیم. معاون شهردار مشهد تصریح می کند: با 
اصالح هندسی که در محل انجام می شود تقریبا 
 مشکل گلوگاهی را که باعث تبدیل مسیر به قیف 
می شــود، حل مــی کنیم، ایــن طرح بــا رویکرد 
اولویت دادن حرکت خودرو در تندروها و تامین 
کلیه دسترســی های کاربــری معابــر از کندرو 
اجرایی خواهد شد.وی می افزاید: یک ایستگاه 
اتوبوس و تاکسی هم در این محل قرار دارد که به 
کندرو منتقل می شود، همچنین عرض سواره 
رو در بولوار وکیل آباد )از ابتدای پل نمایشگاه به 
طرف طرقبه شاندیز( نیز تقریبا ۲ تا 4 متر افزایش 
می یابد و در بعضــی مکان ها هم از آیلند وســط 

کاسته و به عرض بولوار اضافه می شود.

تعریض 6 متری پل پرتوی	 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد با بیان این که پس از انجــام اصالحات 
هندســی به ســمت تعریض پل پرتوی خواهیم 
رفت، می افزاید: باند شمالی پل پرتوی به عرض 
حدود 6 متــر تعریض خواهد شــد و اصالحات 
هندسی مورد نیاز شامل عرض سواره رو در قبل 

و بعد از پل نیز انجام می شود که امکان حرکت 
هفت الین خودرو را در مســیر ایجــاد می کند. 
کاظمی یادآور می شــود: یک مسیر دسترسی 
اختصاصی نیز به صورت موقت، بعد از پل پرتوی 
پیش بینی می کنیــم تا خودروهایــی که قصد 
عزیمت به شاندیز را دارند بتوانند بالفاصله بعد 
از پل پرتوی وارد این مســیر جایگزین شــوند و 
مستقیم به سمت شاندیز بروند.وی می افزاید: 
همین برنامه را در مســیر برگشت از طرقبه نیز 
اجرایی خواهیم کرد که شامل اصالح هندسی 
آیلند وســط بولوار وکیل آباد اســت، همچنین 
طرحــی داریــم کــه بتوانیــم روی پل برونســی 
دوربرگردانی در نظر بگیریم تا خودروهایی که 
در مسیر برگشت از طرقبه و شاندیز قصد ورود به 
بولوار نمایشگاه یا عزیمت به قاسم آباد را دارند، 
بتواننــد به جــای ورود بــه زیرگــذر، وارد بولوار 
شهید برونسی شــوند و از دوربرگردان در نظر 
گرفته شــده، خود را به بولوار نمایشگاه و قاسم 
آباد برسانند که این اقدام عمال در فاز دوم برنامه 

ریزی شده است.

بررسی احداث زیرگذر در محل تالقی 	 
خودروها در دوراهی

کاظمــی همچنین به محــل دوراهــی طرقبه – 
شــاندیز و تالقی خودروهای خروجی از شاندیز 
و ورودی به طرقبه در این مسیر اشاره می کند و 
می گوید: در این محل در حال بررسی و مطالعه 
طرحی هســتیم که بتوانیم یک زیرگذر احداث 
کنیم تا خودروهایی که از شــاندیز برمی گردند 
با خودروهایــی که قصد ورود به طرقبــه را دارند 
تالقی پیــدا نکنند و مشــکل ترافیــک این نقطه 

نیز رفع شــود.معاون شــهرداری با بیان این که 
این پروژه در دو فاز تعریف شده است، اظهار می 
کند: عملیات اجرایی فاز اول این پروژه که شامل 
اصالح هندسی مسیر رفت، تعریض پل پرتوی و 
ایجاد مسیر دسترسی به شاندیز است، از هفته 
آینده آغاز خواهد شد و سعی می کنیم تا نوروز آن 
را به بهره برداری برسانیم و امیدواریم با تغییراتی 
که امســال انجام مــی دهیم بتوانیم برای شــب 
عید مشــکالت ترافیکی این محــل را به حداقل 
برسانیم. پیش بینی ما برای هزینه های فاز اول 
پروژه حدود ۱۰ میلیارد تومان اســت.کاظمی 
همچنین در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای 
برای جبران فضای سبز جمع آوری شده آیلندها 
خواهید داشــت؟ می گوید: قرار اســت در ازای 
فضای ســبزی که از آیلند جمع آوری می شــود، 
روی دیواره های جداره بولوار وکیل آباد و زمین 
هایی که در حال تملک آن هستیم به اندازه ۳.۵ 
تا 4 برابر فضای سبز ایجاد کنیم.وی تاکید می 
کند: برآورد ما این است که پس از پایان این پروژه، 
ظرفیت پاسخ گویی محور متناسب با ترددهای 
عبوری بــه میــزان ۳۵ درصد افزایــش می یابد 
و ســبب کاهــش 4۰ درصدی مصرف ســوخت 
خودروها در یک بازه ۱۰ ساله و همچنین کاهش 
حدود ۵۰ درصدی اتالف زمان شــهروندان در 

یک بازه ۱۰ ساله خواهد شد.

پلیس راهور: طرح کامال کارشناسی 	 
است و با آن موافقیم

در ادامه دربــاره اثرگذاری این طــرح بر ترافیک 
بولوار وکیل آباد و نظر کارشناسی  پلیس راهور در 
این زمینه از سرهنگ حسنعلی امامی، جانشین 
رئیس پلیس راهور مشــهد ســوال می کنیم که 
وی به »خراسان رضوی« می گوید: خوشبختانه 
طرح بســیار خوبی اســت و شــک نکنیــد که در 
رفع ترافیک بولوار وکیل آباد تا 4۰ درصد تاثیر 
مســتقیم دارد و در آینده تا 8۰ درصد تاثیرگذار 
خواهد بــود. وی مــی افزاید: کامال بــا این طرح 
موافقیم و اقدامات کارشناســی آن انجام شــده 
اســت، بحثی هم درباره آن نداریم چرا که تردید 
نکنید این طرح قطعــا در روانی ترافیــک بولوار 
وکیل آباد تاثیر خاصی دارد، چون طرحی کامال 

کارشناسی شده است.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تشریح کرد: 

طرحی برای ترافیک کور انتهای وکیل آباد
جانشین رئیس پلیس راهور مشهد: طرح کامال کارشناسی است و با آن موافقیم
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خبر

فرهنگی

با حضور تولیت آستان قدس برگزار شد

نخستین نشست هم اندیشی 
بانوان خادم حرم رضوی

تولیــت آســتان قــدس در نخســتین نشســت هــم 
اندیشــی بانــوان خــادم حرم منــور رضــوی گفت: 
خدمــت خالصانــه بانوان در بــارگاه منــور رضوی، 
دارای اهمیت زیادی اســت و تــاش داریم در امور 
مربوط به آن ها، رسیدگی و توجه بیشتری صورت 
گیرد. بــه گــزارش آســتان نیــوز، حجت االســام 
والمســلمین مــروی بــا تأکید بــر اهمیــت افزایش 
دانش و معرفت دینی زائران، گفت: در این زمینه، 
اســتفاده از ابزارهــای روز و نوین را در دســتور کار 
داریم و بناست که از فضای مجازی به صورت مؤثر و 
گسترده استفاده کنیم تا ارتباط خود با زائران را در 
طول سال حفظ کنیم. وی، کار فرهنگی را کانون 
محوری فعالیت های آستان قدس رضوی برشمرد 
و افزود: حضرت رضا )ع(، عالم آل محمد هســتند 
و مردم باید در این جــا معرفت بیاموزنــد، بنابراین 
اصل مأموریت آســتان قدس مقوله فرهنگ است، 
مقام معظــم رهبری نیز بیشــتر اهتمام و ســفارش 
شان برای آســتان قدس در مســائل فرهنگی بوده 
اســت. وی ادامه داد: از نظر مسائل ســاختمانی و 
زیرســاختی، فعا احتیــاج و نیازی در حــرم مطهر 
احســاس نمی کنیم، البتــه پروژه های نیمــه تمام 
وجود دارد که باید تکمیل شود؛ اما اکنون بنای ما در 
آستان قدس رضوی، توجه بر امور فرهنگی است. 
تولیت آستان قدس در بخش دیگری از سخنان خود 
به مشکات آسایشگاه های خدام اشاره کرد و گفت: 
آسایشــگاه های خدام مشــکاتی دارد که درصدد 
رفــع آن ها هســتیم، مــا خدمت بــه خادمــان را نیز 
وظیفه خودمان می دانیم و در حد توان و مقدورات 
و امکانــات باید رفاه  را بــرای خادمــان عزیز فراهم 
کنیم و نمی توانیم بی تفاوت باشــیم. گفتنی است 
که در ابتدای ایــن دیدار علی اکبــر عصارنیا، مدیر 
مرکز امور خادمان آستان قدس رضوی  و تعدادی 
از خادمان خواهر حرم مطهر رضوی به بیان نظرات 

خود پرداختند.

اخبار

فرهنگی

مرمت مقبره عبدالرحمن 
گهواره گر در چناران 

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چناران از مرمت مقبره عبدالرحمن گهواره گر )از 
عرفای قــرن  9 و10  هجــری قمری (خبــر داد. به 
گزارش روابط عمومی  میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی خراســان رضوی، محمد طاهریان 
مقدم  با اعام این خبــر افزود :  مقبره عبدالرحمن 
گهواره گر یکی از بناهای شاخص شهرستان است 
که پشــت بام آن بر اثــر بارش بــاران و بــرف به طور 
جدی آســیب دیده بود و بــرای جلوگیــری از نفوذ 
رطوبت پشت بام بنا، مرمت و استحکام بخشی شد. 
وی ادامه داد:  برای مرمت ایــن بنا اعتباری حدود 
120 میلیون ریال هزینه شــده است. مدیر میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی چناران 
یادآورشــد:  مقبره عبدالرحمن گهواره گر مربوط 
به ســده 9 و 10 ه.ق اســت که در شــهر گلمکان از 
توابع بخش گلبهار شهرستان چناران و در روستای 
نوزاد  واقع شــده اســت. این اثــر در تاریــخ 2۵ آذر 
1۳۷۵ با شماره ثبت 1۸12 به عنوان یکی از آثار 

ملی به ثبت رسیده است .

تقدیر از شهرداری مشهد به دلیل 
مشارکت در طرح پاییزه کتاب

از دســت اندرکاران برگزاری بیســت و هفتمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اســامی تقدیر شد. به گزارش 
خبرگــزاری کتــاب، نیکنــام حســینی پور مدیرعامل 
موسسه خانه کتاب در نشست اعضای ستاد برگزاری 
بیســت و هفتمین دوره هفته کتاب  گفت : مشارکت 
شهرداری استان تهران و مشهد در برگزاری طرح پاییزه 
کتاب 9۸ نشــان داد که سازمان های شــهرداری چه 

اندازه به بحث کتاب و »شهروند دانامحور« نظر دارند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــورای شــهر، »احســان 
اصولی«  رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر مشهد  هم در این مراسم گفت : شورای پنجم شهر 
مشــهد با رویکرد شــهروند دانامحور با هــدف ارتقای 

سطح دانش و فرهنگ شهروندی گام برداشته  است.

۵فرهنگ و هنر
دوشنبه 1۸ آذر 1۳9۸ .  شماره 4292 روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Mon.Dec.9.2019. No.4292

در نشست خبری مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی تشریح شد 

جزئیات نخستین جشنواره ملی تولیدات رادیویی زیارت 
مریــم ترســول- نخســتین جشــنواره ملــی 

تولیــدات رادیویی زیــارت با اهدافــی مانند 
گســترش فرهنگ زیارت، برجســته ســازی 
جایگاه اهل بیــت)ع( به ویژه امــام رضا)ع( و 
شناســایی اســتعدادهای جدید در اســتان و 
کشــور در موضوع زیــارت برگزار می شــود. 
عاقه منــدان تا ۳0 دی فرصــت دارند تا آثار 
خــود را در زمینــه هــای موســیقی و نغمات، 
فضای مجازی، پژوهش و نویســندگی، خبر 
و نمایش به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

6هزار ساعت کار تولیدی در رادیو زیارت 	 
بــه گــزارش خراســان رضــوی، در ابتــدای 
نشست خبری این جشــنواره، مدیرکل صدا 
و سیمای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از 
دســتاوردهای رادیو زیارت گفــت: این رادیو 
از تیرمــاه 9۷ تــا کنــون بیــش از شــش هزار 
ســاعت کار تولیــدی و ۷00 ســاعت، برنامه 
خبری تخصصی ارائه داده و مهم ترین ویژگی 
آن کنداکتــور چــاالک، برنامــه هــای کوتــاه 
تاثیرگذار و متنــوع و برون ســپاری تولیدات 
است. »محســن نصرپور« با اشــاره به این که 
رادیو زیــارت به لحــاظ تجهیزات، بــه مراتب 
شرایط بهتری از رادیو صدای خراسان دارد، 
ادامه داد: 9۵ درصد مــردم ایران می توانند 
از طریق دســتگاه های دیجیتال صدا باکس 
شنونده رایو زیارت باشند و امکان استفاده از 
 FM رادیو برای 2۵ درصد مردم از طریق موج

فراهم شده است.

فعالیت های آستان قدس، اولویت 	 
برنامه سازی ها در رادیو زیارت

وی انعــکاس برنامــه هــای آســتان قــدس، 
بنیاد پژوهش های اســامی آســتان قدس، 
دانشــگاه علوم اســامی رضوی و دانشــگاه 
امــام رضــا)ع( را جــزو اولویــت هــای برنامه 
ســازی در رادیــو زیــارت برشــمرد و گفــت: 
انعکاس برنامه هــا و حال و هــوای حرم امام 

هشــتم)ع(، حــرم حضــرت معصومــه)س(، 
حرم حضرت شــاهچراغ و مســجد جمکران 
از تاش هــای هــر روزه رادیو زیارت اســت. 
نصرپور همچنین ارائه تولیدات موفق مربوط 
به بقــاع متبرکه امامزادگان سراســر کشــور 
بــا همکاری ســازمان اوقــاف و امــور خیریه، 
تولیدات سازمان حج و زیارت، ارائه خدمات 
به بنیاد بیــن المللی امام رضــا)ع( و توجه به 
مقوله ســوغات زائــر را از موضوعــات برنامه 

های رادیو زیارت برشمرد.

توجه به اقدامات شهرداری مشهد	 
مـــدیـــرکـــل صـــــدا و 
ــای خـــراســـان  ــم ــی س
همچنین  رضـــــوی 
بــا اشــــاره بــه حضور 
میلیون   ۳0 ســاالنــه 
زائر در مشهد، گفت: 
این موضوع و خدمات 

ــرای ارائــه  ــزی شــهــرداری ب انبوه و برنامه ری
خدمات به زائران، باعث شده همواره فعالیت 
های شهرداری مشهد، مورد توجه رادیو زیارت 
باشد و موضوعاتی مانند طرح مبدا تا مبدا، 
حساسیت بیشتر رادیــو زیــارت روی فعالیت 

های شهرداری مشهد را رقم بزند.

به شدت کمبود اعتبار داریم 	 
نصرپور در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه 
رادیو زیارت نیز اظهــار کرد: قرار بــود که منابع 
مالی و محتوایی رادیو زیارت توســط نهادهای 
مشــارکت کننــده در راه انــدازی رادیــو زیارت 
شامل آستان قدس رضوی، شــورای اسامی و 
شهرداری مشهد، اســتانداری و صدا و سیمای 
کشــور تامین شــود، اما تاکنون کمــک مالی از 
ســوی این نهادها بــرای صــدا و ســیما صورت 
نگرفته و االن صدا و سیمای استان و رسانه ملی 
در حال تامین بودجه رادیو زیارت هســتند. وی 
افزود: بودجه ماهانــه رادیو زیارت هــم اکنون، 
۷0 میلیون تومان اســت که با ایــن بودجه باید 
یک رادیوی 24 ساعته با ۵0 نفر نیرو اداره شود، 
بنابراین ما به شدت کمبود اعتبار داریم و منتظر 
هستیم که خود استان این اعتبار را تامین کند. 
وی با اشاره به پیگیری ها در این خصوص گفت 
: در جلســه ســتاد عالی جشــنواره رادیو زیارت 
مسئوالن استان از جمله آقای استاندار و شهردار 
محترم مشهد قول دادند که کمک کنند و امیدوار 
هستیم که با کمک آن ها هم رادیو زیارت و هم این 

جشنواره به نحو احسنت برگزار شود.

تدارک خوب برای شبکه HD خراسان رضوی	 
وی در پاســخ به ســوال دیگــری دربــاره این که 

»با توجه به HD شــدن شبکه اســتانی خراسان 
رضوی، آیا به اندازه کافی تولیدات متناســب با 
این کیفیت پیش بینی شــده اســت؟« گفت: ما 
از دو ســال پیش تولیداتمان را به سمت کیفیت 
HD بردیم تا با هر دو نوع کیفیت SDو HD قابل 
پخش باشند و پس از HD شدن کیفیت شبکه، 
دستمان پر باشــد. مدیر رادیو سراسری زیارت 
نیــز در این نشســت جزئیاتی درباره جشــنواره 
پیش رو مطرح و اظهار کرد: عاقه مندان تا ۳0 
دی برای ارسال آثار خود فرصت دارند و اختتامیه 
آن در نیمه اسفند برگزار می شود. این جشنواره 
شامل بخش های »برنامه های ساده و ترکیبی«، 
»نمایش«، »خبر«، »موسیقی و نغمات«، »پژوهش 
ونویسندگی« و »فضای مجازی« است و شرکت 
کنندگان مجاز به ارســال ســه اثر در هــر یک از 
هفت بخش جشنواره هســتند. ضمن آن که در 
خصوص زمان تولید این آثار محدودیتی وجود 
ندارد، فقط بخش موسیقی تولیدی محدود به 
بازه زمانی یــک فروردین 9۷ تا به امروز اســت. 
»هادی افشار صفوی« با اشــاره به این که تاش 
می کنیم بیشــتر آثار مربــوط به حــوزه مردمی 
باشــد افزود: تاکنون ۷00 اثر دریافت شده که 
رتبه اول مربوط به بخش فضــای مجازی و رتبه 
دوم مربوط به موســیقی و نغمات اســت. وی در 
پاســخ به این ســوال خبرنگاران که »آیا تاکنون 
میزان مخاطبان رادیو زیارت و تاثیرگذاری آن بر 
مخاطب را نظرسنجی کرده اید یا خیر؟« گفت: 
سه ماه قبل درخواست این کار ارائه شده اما در 
اولویت برنامه های نظرسنجی نبوده ، تنها زمینه 
ای که برای ما قابل رصد بوده، اپلیکیشن ایران 
صداست که در ماه گذشته 66۵ هزار و 2۸0 نفر 
ساعت از این اپلیکیشن برای بهره مندی از رادیو 
زیارت استفاده کردند و تخمین آن به ازای هر نفر 
ساعت، سه نفر بهره بردار است که آماری حدود 

دو میلیون نفر را نشان می دهد. 
شایان ذکر است جزئیات بیشتر و نحوه ارسال آثار 
به نخستین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت در 
سایت int.seda.ir/ziarat قابل مشاهده است.

»جوانی با چاشنی کتاب« در کتابخانه مرکزی مشهد
بــه مناســبت روز دانشــجو، »نشســت جوانی با 
چاشــنی کتــاب« بــا حضــور حجــت االســام 
والمسلمین شهاب مرادی در جمع دانشجویان 
و جوانان عضو کتابخانه های عمومی در کتابخانه 
مرکزی امام خمینی)قدس سره( مشهد برگزار 

شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه 
های عمومی خراســان رضوی، حجت االسام 
شهاب مرادی حضور در مشهد مقدس و پابوسی 
آســتان مقدس حضرت امام رضــا)ع( را لطف و 
عنایت خداوند دانســت. وی کتابخانه را مقری 

برای بصیرت افزایی و آگاهی بخشــی دانســت 
و افزود: امیدوارم همیشــه کتابخانــه ها مملو از 
عاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی باشد تا در 
ســایه این حضور کتابخانه ای، جامعه ای آگاه و 
پویا داشته باشیم. این نشســت با بیان سواالت 
دانشجویان و جوانان حاضر در جلسه در مباحث 
مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی  ادامــه یافــت. 

گذران مطلوب دوران دانشــجویی، مشــکات 
ازدواج، نبود تضمین شغلی و چگونگی مواجهه 
با این مشکات از عمده درون مایه های سواالت 
دانشجویان و جوانان حاضر در جلسه از حجت 
االســام مرادی بود که وی با تکیه بر احادیث و 
روایات و آیات قرآنی به ارائه پاسخ هایی مستدل 

درباره سواالت ارائه شده پرداخت.
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خبر

سوارکاری

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد: 

پیست سوارکاری تایباد دهه فجر 
افتتاح می شود 

رئیــس اداره ورزش و جوانــان تایبــاد گفــت: رشــته 
سوارکاری در شهرســتان فعال شده اســت و پیست 
ســواری کاری تایبــاد احتمــاال تا دهــه فجر بــه بهره 
برداری می رسد.  محمد علی محمدی درباره وضعیت 
ورزش شهرستان افزود: 10 هیئت ورزشی تایباد از 
هیئت های برتر استان معرفی شدند و کشتی ما جزو 
سه شهرستان برتر خراسان رضوی است. وی اظهار 
کرد: در لیگ یک فوتبال اســتان، چهار تیــم از تایباد 
حضور دارنــد، همچنین دو تیم در لیــگ یک والیبال 
خراســان رضوی با حریفان به رقابت  می پردازند. در 
رشته کبدی نیز چهار ورزشکار از تایباد در تیم استان 
حضور دارند و یک ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت 
شــده اســت. وی بیان کــرد: در رشــته پاورلیفتینگ 
نیز وضعیت خوبی داریم و ورزشــکاران شهرستان به 
تازگی در مســابقات اســتانی مقام کســب کرده اند.
علی محمدی اضافه کرد: در رشته های بومی محلی، 
موتورســواری بانوان و ژیمناســتیک بانوان نیز مقام 
کشــوری را به دســت آورده ایــم؛ همچنیــن نماینده 
والیبال نشسته تایباد به لیگ برتر کشور صعود کرده 
اســت.وی درباره بحث اســتعدادیابی نیــز گفت: در 
رشته بسکتبال استعدادیابی از 15 مدرسه در سطح 
شهرستان انجام شده است و 300 دانش آموز برای 

شرکت در کالس های آموزشی انتخاب شدند.
علی محمدی افزود: خانه تنیس روی میز تایباد نیز با 
زیر بنای 250 متر احتماال تا ماه آینده افتتاح می شود. 
همچنین 6 میز تنیس روی میز استاندارد برای هیئت 

خریداری شده است.

گزارش خبری

تنیس

انتخابات هیئت تنیس در مسیر 
اختالفات! 

 4۷0 روز اســت که هیئت تنیس خراســان رضوی با 
سرپرست اداره می شــود و قرار است مجمع انتخابات 
ریاست آن برگزار شــود؛ انتخاباتی که از همین حاال با 
شرایط عجیب و غریبی روبه رو شــده است.  انتخابات 
پیش روی هیئت تنیس خاکی، هم اکنون دو نامزد به 
نام های محمدرضــا تدین و مهدی حمایــت کار دارد. 
البته فرد دیگری نیز بــه نام فرید حاجبی نامزد شــده 
بود که کناره گیری کرده اســت.با داغ شــدن موضوع 
انتخابات هیئت تنیس، سرپرست فعلی هیئت تنیس 
اســتان فهرســتی 14 نفره  از افــراد رأی دهنــده را به 
اداره کل ورزش و جوانــان تحویل می دهــد، اما بعد از 
چند روز، این فهرست با تغییرات جدی روبه رو می شود 

و بیش از نیمی از افراد تغییر می کنند.
ســلطنت حق نظر، سرپرســت هیئت تنیس خراسان 
رضوی در این باره به خبرنگار فارس گفت: چند هفته 
پیش اداره کل ورزش و جوانان به ما اعالم کرد فهرست 
افراد مــورد تأیید بــرای شــرکت در انتخابــات را طی 
نامه ای به آن ها اعالم کنیم؛ ما نیز 14 نفر را بر اســاس 
معیارهای آیین نامــه ای وزارت ورزش انتخاب کردیم 
اما به یک باره متوجه شدیم اداره کل تغییرات عمده ای 
در آن داده اســت. متأســفانه اتفاقــی که در حــال رخ 
دادن است دوباره سبب می شود اهالی تنیس نتوانند 
به درســتی بــرای متولی این رشــته تصمیــم بگیرند.
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضوی نیز با تأیید تغییر فهرســت افراد رأی دهنده در 
انتخابات هیئت تنیس گفت: فهرستی که سرپرستان 
هیئت های ورزشــی می دهند باید مطابق با آیین نامه 
باشد اما متأسفانه این گونه نبود.امیر زارعی افزود: این 
که می گویند ما می خواهیم از نامــزد خاصی حمایت 
کنیم اصال درست نیســت، فهرستی که هیئت تنیس 
ارائه داد با اشــکاالتی روبه رو بود که ما آن ها را برطرف 
کردیم امــا متأســفانه آن ها دوبــاره اعتــراض کردند، 
فهرست تغییر  داده  شــده را به فدراســیون فرستادیم 
اما آن ها نیز تغییراتی را اعمال کردند که عمال ســبب 
شــد زمان برگزاری مجمــع را تغییــر دهیم.  امــا دبیر 
فدراسیون تنیس در این باره گفت: فهرستی که اداره 
ورزش و جوانان خراسان رضوی برای ما ارسال کرده 
بود، مطابق با قوانین نبود. در برخی از بندهای فهرست 
ارسالی اداره کل به فدراسیون، اشکاالت فنی هم بود، 
مثال به هیچ عنوان یک تنیسور زیر 16 سال نمی تواند 

برای رأی گیری انتخابات حضور داشته باشد.
فرشاد صفتی ادامه داد: ما این موضوع را حتما پیگیری 
می کنیم و باید ببینیم موضع رسمی اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی درباره فهرست افراد چیست.

جان باخته  خراسانی  کوهنوردان  خانواده های 
در »اشترانکوه« لرستان، همچنان چشم انتظار 
تحقق وعده های مسئوالن برای احقاق حقوق شان 
هستند.  تیم 12 نفره کوهنوردان مشهدی، متشکل 
از کوهنوردان حرفه ای باشگاه های پلنگ برفی و 
آزادگــان مشهد، برای انجام یک صعود زمستانی 
راهی شهر ازنا در استان لرستان شده بودند تا طبق 
معمول صعودهای گذشته شان به قلل دیگر، این بار 
هم ارتفاعات اشترانکوه )آلپ ایران( را زیر پا بگذارند، 
اما هیچ باورشان نبود که هشت نفر آن ها به اتفاق یک 

همراه بومی منطقه در یکی از دره های کول  جنو ابدی 
خواهند شد.حادثه ای که از همان ساعات اولیه با 
حجم زیادی از شایعات و حرف و حدیث  همراه شد 
و با گذشت زمان، ابعاد ترسناک تری از این ماجرا 
در رسانه ها مطرح شد تا جایی که بعد از گذشت 
یک سال از این حادثه، در اولین سالگرد درگذشت 
آن ها، خانواده های داغ دیده دیگر تاب نیاوردند و 
اعتراض و شکایت خود را از تحقق نیافتن حقشان 
علنی کردند.به گزارش خبرگزاری فارس،  بر اساس 
ادعای وکیل مدافع خانواده های داغدار، هنوز تا به 

سرانجام رسیدن این پرونده راه زیادی باقی است. 
وکیل مدافع این پرونده گفت: درخواست اصلی 
خانواده ها از دادگاه شناسایی علت اصلی گرفتار 
شدن کوهنوردان در این حادثه است که مقصر 
اصلی شناخته شود. علی محسن زاده با اشاره به 
این که پرونده در چه مرحله ای است، تصریح کرد: 
پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به 
این علت که ما در استان خراسان رضوی کارشناس 
رسمی دادگستری در رشته کوهنوردی نداریم، 
پرونده با مشکل مواجه شده و هم اکنون پرونده به 

ــاع شده  ــی شهر مشهد ارج تنها کارشناس ورزش
است که او هم رشته تخصصی اش شناست و درباره 
کوهنوردی تخصصی ندارد.وی بیان کرد: تا زمانی 
که پرونده به طور دقیق کارشناسی نشود و اسناد 
و مدارک توسط باشگاه ها ارائه نشود، پیش بینی 
فرجام این پرونده میسر نیست، ما االن با یک مشکل 
روبه رو شده ایم و آن این است که باشگاه ها از ارائه 
اسناد و مدارک و برنامه ریزی هایی که انجام داده اند 
امتناع می کنند و اسناد و مدارک را در اختیار دادگاه 

قرار نمی دهند.

خانواده های داغدار 
حادثه »اشترانکوه« 
 همچنان چشم انتظار
 تحقق وعده ها

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

علی ترابی -تیم فوتبال شهر خودرو برای بقا در جمع مدعیان 
لیگ برتر و حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، مسیر 
دشواری را پیش رو دارد  و  باید از چند خان سخت عبور کند. البته 
خان اول را با شکست مقابل استقالل پشت سر گذاشت و حاال 
امروز در خان دوم دیداری نفس گیر برابر سپاهان زخم خورده 
دارد که مشــهدی ها امیدوار به پیروزی تیم شهرشــان هستند 
تا از کورس قهرمانی دور نشــود.اولین بازی از هفته چهاردهم 
لیگ برتر، تقابل شهر خودرو با ســپاهان اصفهان است که این 
دیدار از ســاعت 14:30 امروز در ورزشگاه شیک و مدرن امام 
رضا)ع( برگزار می شود. بازی که به نوعی فینال شش امتیازی 
بین دو تیم مدعی قهرمانی است و با توجه به شکست بازی قبلی 
خود، قطعا هر دو تیم برای برد به میدان می آیند که در این بین 
شــهر خودرو نیاز بــه حمایت پرشــور هــواداران و عالقه مندان 
مشهدی در ورزشگاه دارد تا به عنوان یار دوازدهم در کنار عنابی 
پوشان باشند.این مسابقه دارای اهمیت فراوانی  است و حضور 
تماشاگران و تشویق های بی امان آن ها در عملکرد شاگردان 

یحیی گل محمدی نقش موثری دارد.

تونل وحشت	 
تیم فوتبال شهر خودرو، به گفته یحیی گل محمدی، این روزها 
به تونل وحشت رسیده است. مسیری که تا قبل از حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا ، باید بازی های سرنوشت سازی را با رقبای خود به 
عنوان مدعیان قهرمانی، انجام دهد.عنابی پوشان در نخستین 
تقابل سرنوشت ساز خود پنج شنبه گذشته رقابت سختی مقابل 
استقالل در ورزشگاه آزادی داشتند که در پایان دست خالی به 

مشهد بازگشتند و حاال خود را برای خان دوم آماده می کنند.
جدول لیگ برتر طی دو هفته اخیر دستخوش تغییرات زیادی 

شده اســت. شــهر خودرو که تا قبل از بازی با 
صنعت نفــت  بر صدر جــدول تکیــه زده بود، 
با شکســت نابهنگام مقابل آبادانی ها به رده 
دوم رســید.در هفته ســیزدهم نیز زور شــهر 
خودرو به استقالل نرسید و در رده سوم جدول 
قرار گرفت. با این حال عملکرد  این نماینده 
فوتبال اســتان که با کمترین هزینه و ســتاره 
فوتبالــی تماشــایی ارائه می کند، ســتودنی 
است. یحیی گل محمدی فوتبالی به شاگردان 
خود دیکته کرده است که می توانند در مقابل 
هر تیمی زهــردار ظاهر شــوند. آن ها اکنون 

23 امتیازی هســتند و با صدر جدول فقط 
2 امتیــاز اختالف دارند کــه در صورت 

پیروزی در بازی امروز مقابل سپاهان 
و لغزش اســتقالل تهــران، می توانند 
دوباره بر صدر جدول تکیه بزنند.البته 

این موضوع نیازمند تمرکــز الزم و اجرا 
کردن تاکتیک های آقــا معلم در میدان 

مسابقه است.

مهمان نوازی از تیم زخم خورده	 
پســران آقا یحیی امروز باید از تیمی مهمان 

نوازی کنند که زخم خورده است. زرد پوشان 
قلعه نویی هفته گذشــته در مازندران مقابل 
نساجی به تساوی دست یافتند و صدر جدول 

را از دست دادند. تیمی که با هدایت ژنرال 
عزم خود را جزم کرده است تا با قهرمانی در 

نیم فصل به تعطیالت برود. این جدال شش 
امتیازی برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و 
باید دید که آقا معلم برای ژنرال چه نسخه ای 
می پیچد.  ســپاهان نیز 24 امتیازی است 
و با یک امتیاز بیشتر از شــهر خودرو در رده 
دوم جدول قرار دارد و هر تیمی در این دیدار 
شکســت بخــورد، از جمع مدعیــان فاصله 
می گیرد.تفکــرات بازی هــر دو تیم خیلی 
نزدیک به هــم اســت و قطعا تماشــاگران 
فوتبال دیدنی را شاهد خواهند بود.شهر 
خودرو فوتبالی مالکانــه بازی می کند و 
با هنرنمایی های وینگرهای چپ و 
راســت می تواند روز تلخی را برای 

امیر قلعه نویی رقم بزند. 

 روزهای سختی را 	  
پشت سر می گذاریم

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو درباره 
دیدار مقابل ســپاهان گفت: بعــد از دو 
هفته شکســت، روزهای بسیار سختی 
را پشت ســر می گذاریم. البته برای هر 
تیمی ممکن اســت این اتفاق بیفتد که 
هفته هایی در نتیجه گیری موفق نباشند، 
اما مهم این اســت که روی مســائل فنی 
تمرکز داشــته باشــیم. با بچــه ها خیلی 
صحبت کردیم تا به خوبــی از این مقطع 
عبور کنیم. باید تالش و تمرکز بیشــتری 

داشته باشیم.یحیی گل محمدی افزود: برخی مشکالت فنی 
و غیر فنی داریــم که با تالش این مســائل حل می شــود. بازی 
حساسی اســت، با تیمی بازی داریم که مربی متبحری دارد و 
مدعی اصلی قهرمانی است. مطمئنم برای بردن بازی خواهند 
کرد . همان طــور که ما برای بــرد تمام تالشــمان را می کنیم و 

امیدوارم بازی خوبی ارائه دهیم.
گل محمدی  با فراخواندن هواداران به ورزشگاه ، اظهار کرد: 
بیش از هــر زمانی به حضــور هوادارانمان نیاز داریــم . هر چند 
ســاعت دیدار ممکن اســت روی حضورشــان تاثیر بگذارد. از 
برنامه سازمان لیگ و ساعت این دیدار و تعویق دیدار با تراکتور 
ضربــه خوردیم. بعــد از لغو این دیــدار جمع کردن تیم ســخت 
شد.  چون بازی تدارکاتی خوب نداشتیم و این تعلیق بازی ضربه 
خیلی بزرگی به ما زد. امیدواریم با عملکــرد  خوب خودمان از 
این وضع عبور کنیم.گل محمــدی درباره دیگر تیم ها و حضور 
تماشاگرانشان و این که هر کاری الزم است انجام می دهند تا 
آن ها را به ورزشگاه بکشــانند، گفت: من همیشه گفته ام برای 
موفقیت یک تیم الزم اســت همه مســئوالن و مردم شهر متحد 
باشــند و باید برنامه ریزی مشــخصی داشــته باشــند. هــوادار 
نباید به هیچ وجه به دلیل قیمت بلیت و زمان بازی از همراهی 
تیمش محروم شود. امیدواریم کاری کنند هواداران راحت تر 
و با اشتیاق بیشتری به ورزشگاه بیایند . من اگر جای مسئوالن 
بودم چیزی هم به تماشاگران می دادم چون این تیم باعث افتخار 
شده است، آسیایی است و یکی از بهترین شهرهای دنیاست و 
باید نشان دهیم چه شهر خوبی داریم. باید فکر کنند و چاره ای 
بیندیشــند.وی دربــاره مصدومــان تیمش توضیح داد: ســینا 
زامهران، محمد آقاجانپور و حسین مهربان مصدوم هستند و در 

بازی امروز آن ها را در اختیار نداریم.

امروز؛ شهرخودروی ۳۰ هزار نفری

اتفاق باورنکردنی ورزشی در خواف رخ داد 

قضاوت 4 برادر در یک مسابقه فوتبال 
کمتر در فوتبــال جهــان رخ داده 
اســت که اعضای تیــم داوری یک 
مسابقه فوتبال با هم برادر باشند؛ 
حتی داور چهارم.  امــا این اتفاق 
در بازی هــای لیگ برتــر جوانان 
شهرســتان خواف رخ داده است. 
عبدالحمیــد رســولی 36 ســاله 
داور وسط این دیدار بود. مهدی و 
محمد برادران دو قلو که 19 ساله 
هســتند، کمــک داور ایــن دیدار 
بودند و امین 25 ســاله هــم داور 
چهارم مســابقه لیگ برتر جوانان 

شهرستان خواف بود.
عبدالحمید رسولی 36 ساله که 
فرهنگی اســت، در این بــاره می 
گوید همواره به داوری عالقه مند 
بوده اســت و در برهــه ای در حال 
پیشــرفت بــود کــه عضویــت در 
شورای شهر ســنگان مانع از سفر 
وی به شهرستان ها برای قضاوت 
در بازی های کشوری شد. با این 
حال او از داوران درجه یک استان 

خراسان رضوی به شمار می رود.
بــرادران او، مهــدی و محمد 19 
ســاله که عضــو آکادمــی داوران 
فوتبال اســتان خراســان رضوی 
هستند و در رشته های الکترونیک 
و تاسیســات درس مــی خواننــد، 
مــی خواهنــد داوری را تــا آخــر 

ادامه دهند و در فوتبال کشــور به 
داوران شــناخته شــده ای تبدیل 
شــوند. عبدالحمیــد دربــاره این 
دو بــرادر خود مــی گویــد: همان 
طور که اشــاره کردم مــن به دلیل 
عضویت در شورای شهر نتوانستم 
داوری را به صورت جــدی دنبال 
کنم، اما حتما به برادران دوقلوی 
خود کمک می کنم که در داوری 
پیشــرفت خوبی داشــته باشــند. 
آن هــا هــم اکنــون داور درجــه 
ســه فوتبــال هســتند. بــه داوری 
عالقه مندند و شک ندارم پیشرفت 
خوبــی در  ایــن زمینــه خواهنــد 

داشت.
وی تصریح می کند: از پدر و مادرم 
تشــکر می کنم کــه با وجــود همه 
هجمه هایی که علیه داوری وجود 
دارد، اجازه می دهند که ما داوری 
را دنبــال کنیــم. امین هــم عالقه 
زیــادی بــه داوری دارد. او 25 
ســاله اســت و در رشــته کامپیوتر 
درس مــی خوانــد. او هــم فضای 
خوبی برای پیشــرفت دارد و داور 
درجه یک به شــمار مــی رود. این 
جــا باید از آقــای مقیاســی رئیس 
کمیته داوران شهرســتان خواف 
تشکر کنم به خاطر زحمت هایی 
شهرســتان  داوران  بــرای  کــه 

می کشند.
عبدالحمیــد دربــاره این کــه چرا 
کمیته داوران از آن ها در یک بازی 
اســتفاده کرده اســت، می گوید: 
این به دلیل هماهنگی اســت که 
بیــن مــا وجــود دارد.  بــه نظر من 
تصمیم درســتی اســت و مــا بهتر 
می توانیم به هم در قضاوت بازی 

کمک کنیم.
آرزوی خانواده رسولی در داوری 
چیست؟ عبدالحمید در این باره 
مــی گویــد: مــن داور درجــه یک 
هستم و دوست داشتم سال های 
پیش درجــه ملــی بگیــرم و بازی 
های کشــوری را هم ســوت بزنم . 
امــا به دلیــل عضویت در شــورای 
شــهر و این که کارم زیاد بود نمی 
توانستم به شهرستان ها سفر کنم؛ 

اما بــرادران من حتمــا در داوری 
پیشــرفت هــای خوبــی خواهند 
داشــت و شــک ندارم در آینده ای 
نزدیک بــازی هــای لیــگ برتر را 
ســوت خواهنــد زد و حتــی ایــن 
توانمنــدی را دارند که بــه داوران 
بین المللی تبدیل شــوند.  من در 
این زمینه به آن هــا کمک خواهم 
کرد. در کشــور فضــای خوبی در 
زمینه داوری وجود ندارد. تا تیمی 
شکســت می خــورد، همه کاســه 
و کــوزه ها بــر ســر داور شکســته 
می شــود اما پدر و مادرم به خوبی 
از برادرانــم حمایت و حتی در این 
مسیر آن ها را تشــویق می کنند. 
بــا ایــن شــرایط برادرانــم باید در 
داوری پیشرفت کنند تا جواب این 

حمایت را به خوبی داده باشند.

درخشش سنگ نوردان 
خراسانی

مســابقات قهرمانــی ســنگ نوردی 
خراســان بزرگ در دو بخــش آقایان 
و بانــوان بــا درخشــش ورزشــکاران 
خراسان رضوی به پایان رسید.  این 
دوره از مســابقات بــا حضــور 82 
شرکت کننده طی دو روز به میزبانی 
بجنــورد برگــزار شــد. در ایــن دوره 
از مســابقات در بخــش بانــوان و در 
گرایش بولدرینــگ، فاطمه مقدادی 
از نیشابور، یاسمین رضاپور از بجنورد 
و فاطمه رضائیان از مشــهد به ترتیب 
رتبه هــای اول تــا ســوم را از آن خود 
کردند. در بخــش آقایان و در گرایش 
بولدرینگ رده ســنی آزاد، سیدرضا 
تقــی پــور از مشــهد، علی همتــی از 
نیشابور و محمد یوســفی از نیشابور 
به ترتیــب رتبه های اول تا ســوم را به 

دست آوردند.

 نسخه 
 آقامعلم  برای 
امیر قلعه نویی

 مقابل سپاهان

ی
س: میثم دهقان

عک
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اخبار

شهرستان ها

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا )ع( استان : 

بصیرت و استقامت مردم در همه 
عرصه ها نقشه های دشمنان را 

خنثی کرده است 
علی نوری-جانشــین فرماندهی ســپاه امــام رضا )ع( 

خراســان رضوی در مراســم تکریم و معارفه فرمانده 
جدید ناحیه مقاومت بســیج ســپاه بردســکن با بیان 
این که عصاره انقالب، خدمت گزاری به مردم است، 
افزود: بصیرت و صبر و استقامت مردم در همه عرصه 
ها توطئه های دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی 
کرده است. ســردار شــفاهی افزود: داشتن بصیرت 
در طــول تاریــخ توانســته انســان هایــی را شــاخص 
وممتاز کند و در اغتشاشات اخیر بازهم بصیرت ملت 
و  لبیک به نــدای رهبری بــا حضور مردم در سراســر 
کشوردشمنان را در اهداف شوم خود ناکام گذاشت. 
وی با بیان این که منشــأ و ریشــه اغتشاشــات اخیر از 
آمریکا آب می خــورد، افــزود: آمریکا دشــمن اصلی 
ایران است و هیچ اعتمادی به او نیست و شعار اصلی 
ملت همواره مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل است. 
وی از برگزاری کنگره ملی شــهدای اســتان در سال 
۱400 خبرداد و گفت: چهار کنگره ملی شهرستانی 
نیز در چهار شهرستان سبزوار، تربت حیدریه، کاشمر 
و نیشابور برگزار می شود.  وی ضمن تقدیر از زحمات 
و خدمات سرهنگ علی محبی نجم آباد در طول بیش 
از شش ســال مســئولیت وی به عنوان فرمانده سپاه 
بردسکن ، سرهنگ جنیدی را با حکم  فرمانده سپاه 
امام رضا )ع( اســتان به عنوان فرمانــده جدید ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه بردسکن معرفی کرد. سرهنگ 
محبی فرمانده سپاه بردسکن نیزبا حکمی  به عنوان 

فرمانده جدید سپاه گناباد معرفی شد.

 افزایش واردات کاالهای ترانزیتی
 به پایانه مرزی دوغارون 

 کلثومیان-نوایی مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت:۳0 

هــزار و 699 تــن کاالی ترانزیتی از ابتدای امســال 
تاکنون از افغانســتان وارد پایانه مرزی دوغارون شد 
که در مقایسه با سال گذشــته افزایش ۵درصدی  را 
نشــان می دهــد.وی  درخصــوص ترانزیــت کاال به 
افغانستان افزود:انواع بخاری ، یخچال ، کولر و مواد 
شــوینده از مهم ترین اقــالم ترانزیتی به افغانســتان 
اســت.وی گفت: پایانه مــرزی دوغــارون رتبه پنجم 
ترانزیت خروجی و رتبه سوم صادرات را در بین پایانه 
های خروجی کشور دارد و 9 درصد از سهم صادرات 

کشور را به خود اختصاص داده است.

اخبار 

شهرستان ها

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان مطرح کرد

ظرفیت ویژه استان برای توسعه 
تولیدات شیالت

رئیس جهاد  كشاورزی استان گفت: خوشبختانه با 
تالش های شكل گرفته، شاهد توسعه كمی و كیفی 
تولید شیالت در استان هســتیم. به گزارش روابط 
عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اورانی در 
نشست راهبردی شیالت استان با اشاره به تشكیل 
ســتاد راهبردی شــیالت و آبزیان در استان گفت: 
در این ســتاد نباید فقط از اســتعداد بخش دولتی 
استفاده شــود بلكه باید از ظرفیت تولیدكنندگان 

این بخش نیز بهره ببریم. 

بخشدار مرکزی کاشمر خبر داد: 

 کمک خیران کاشمری
 به ۱۶۰۰ دانش آموز روستایی 

فیض عارفی- بخشدار مرکزی کاشمر از کمک خیران 

و روســتازادگان این شهرســتان به دانــش آموزان 
نیازمنــد روســتایی خبــر داد. چیتــی در گفت وگو 
با خراســان رضوی بیان کرد: بخشــداری مرکزی 
کاشمر با مشارکت دهیاران، خیران و روستازادگان 
کاشمری مقیم در شهرهای مختلف کشور به منظور 
کمک به دانش آموزان نیازمند موفق به تهیه و توزیع 
لوازم تحریــر برای هزار و 60۳ دانــش آموز محروم 
روســتایی شــد. وی ادامــه داد: ارزش ریالی لوازم 
تحریر تهیه شده برای این دانش آموزان یک میلیارد 
و 4۵ میلیون ریال است. وی با اشاره به تالش های 
صورت گرفته برای جذب همکاری خیران تصریح 
کرد: دستیابی به توســعه پایدار روستایی و نیز رفع 
محرومیت از روســتاها جز با ایفای نقــش و حضور 
فعاالنه مردم در مسائل مربوط به روستایشان محقق 
نمی شود و از این رو بخشداری مرکزی کاشمر طرح 
تشکیل مجمع خیران را در تمامی روستاهای این 
بخش در دســتور کار خود قرار داده اســت. چیتی 
یادآور شد: مجمع خیران روستا مجمعی متشکل از 
معتمدان هر روستاست که اقدام به جلب همکاری 
اهالی روســتا و نیز روســتازادگان ســاکن در دیگر 
شهرهای کشور می کند. بخشدار مرکزی کاشمر 
خاطرنشان کرد: کمک های جمع آوری شده برای 
۱600 دانش آموز روســتایی یکی از فعالیت های 
مجمع خیران روستاها به شمار می آید ضمن این که 
خیران در دیگر حوزه ها همچون عمرانی، فرهنگی، 
بهداشت و درمان و ورزشی نیز مشارکت های بسیار 

خوبی داشته اند.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

علــی نوری-فرماندار بردســکن ایجاد مهمــان پذیر 

در ایــن شهرســتان را ضروری دانســت. شــاکری 
بــا اشــاره بــه موقعیــت بردســکن و ظرفیــت های 
حوزه گردشــگری، ایجاد یک مهمــان پذیر را برای 
اســتراحت گردشــگران، مســافران و زائران حرم 
رضوی دراین شهرستان مهم دانست.  شهرستان 
بردسکن به عنوان دروازه خراسان رضوی در مسیر 

مواصالتی چندین استان کشور واقع شده است.
شجاعی مهر-شــکارچی متخلف  پرندگان وحشــی 

در نیشــابور دســتگیر شــد. رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیســت نیشــابور با اعالم این خبــر گفت: با 
ارائه گزارش های مردمی مبنی بر اقدام تخلف آمیز 
فردی در زنده گیری پرندگان وحشی در زمین های 
کشــاورزی ماموران یگان حفاظت محیط زیست، 
این متجاوز محیط زیست را دستگیر کردند.محمد 
مهدی نوربخش افزود: از ایــن متخلف ادوات زنده 
گیری پرندگان وحشی، دو قطعه سهره خاکی و دو 

قطعه سهره سبز، کشف و ضبط شد.
* بخشــدار انابد با بیان این که بخــش انابد با بیش 
از پنــج هــزار و ۱00 کیلومتــر مســاحت بــه لحاظ 
وسعت بزرگ ترین بخش اســتان خراسان رضوی 
است، افزود: انابد در سال ۷4 به بخش ارتقا یافته و 
درسال ۸0 به یک نقطه شهری تبدیل شده است و 
متاسفانه تاکنون مسئوالن به این بخش توجه ویژه 
ای نداشته اند. عباس فروغی مطرح کرد: با توجه به 
این که بخش انابد دروازه خراسان رضوی به شمار 
می آید و روزانه بیش از ســه هزار دســتگاه وســایل 
نقلیه سبک و سنگین برای عزیمت به جنوب کشور 
یا بالعکس به شــمال از این مســیر تردد می کنند و 
زائران حرم رضوی نیز برای زیارت بارگاه مطهر امام 
رضا)ع( این مســیر را برمی گزینند هر سال شاهد 

حوادث ناگواری دراین محور هستیم. 

اخبار

حوادث

 دستگیری ۱7 سارق سابقه دار
  در چناران

باقری -فرمانــده انتظامی چنــاران از دســتگیری ۱۷ 

ســارق ســابقه دار و کشــف ۵2 فقره انواع ســرقت در 
اجرای طرح مبارزه با ســرقت در این شهرســتان خبر 
داد. سرهنگ بهنام اویسی گفت:طرح مبارزه با سرقت 
در چناران با هدف کنترل و کاهش ســرقت و مبارزه با 
سارقان و مالخران حرفه ای  با استفاده از توان عملیاتی 
و به کارگیری رده هــای انتظامی به اجــرا در آمد. وی 
افزود:در اجرای این طرح که با شناسایی و رصد سارقان 
حرفه ای ســطح حوزه و اقدامات پیشگیری و کنترلی 
گسترده همراه بود ۱۷ سارق سابقه دار که تعدادی از 
آنان تحت تعقیب پلیس نیز بودند دستگیر شدند و ۵2 
فقره سرقت از جمله سرقت منازل، اماکن خصوصی ، 
سیم و کابل ، احشام و دیگر سرقت های خرد کشف شد. 
وی با اشاره به دستگیری ســه مالخر و کشف مقداری 
اموال مســروقه تصریح کرد: متهمان پس از تشــکیل 

پرونده راهی دادسرا شدند. 

شناسایی عامل کالهبرداری ۵۲ 
میلیون ریالی ازشهروند قوچانی

ایشــان زاده - فرمانده انتظامی قوچــان گفت: فردی 

که بــا ترفند فــروش شــارژ تخفیــف دار ســیم کارت، 
۵2 میلیون ریال ازطریق فضای مجازی ازشــهروند 
قوچانی کالهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر 
شد. سرهنگ مصرخانی افزود: باتحقیقات پلیس فتا 
درهماهنگی قضایی ، متهم در استان فارس شناسایی 
و ضمن عودت مبلغ ، پرونده به صــورت نیابتی برای 

ادامه رسیدگی به دادسرای مربوط ارسال شد.

 ۵ اثر فرهنگی ناملموس سبزوار
 در فهرست ملی ثبت شد

 بخشی-معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در 

گفت وگو با خراسان رضوی از افزایش ساعت کاری مراکز خدمات 
جامع ســالمت  بایگ ونســر به منظور توســعه خدمت به بیماران و 

مراجعان این مراکز خبرداد.دکتــر الهام بهره مند اظهار کرد: با توجه بــه افزایش مراجعان به 
مراکز بهداشتی، درمانی پس از شیوع بیماری آنفلوآنزا و در راستای مصوبات کمیته آنفلوآنزای 
دانشــگاه، تا زمان کنتــرل این بیمــاری مراکز خدمات جامع ســالمت نســر و بایگ تا ســاعت 

۱2شب، خدمات ارائه می دهند.

شــجاعی مهر- پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران بر روی سقف 

سالن ورزشی به متراژ حدود دو هزار مترمربع در روستای قطن آباد 
نیشابور نقش بســت.کارآفرین جوان نیشــابوری با این ادعا که این پرچم بزرگ ترین طراحی 
پرچم ایران است درخصوص اجرای آن گفت: عملیات برپایی این سوله ورزشی و اجرای سقف 
آن با طراحی پرچم، 2۷روز کاری به طول انجامید.امیر استیری افزود: ساخت سالن ورزشی 
روستای قطن آباد در ابعاد ۳2متر در ۵6متر در مرکزیت دهستان مازول با بیش از 2۸میلیارد 

ریال اعتبار آغاز شده است .

کالته-رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری وصنایع دســتی 

سبزوار گفت :پس از موافقت و تایید شورای ثبت میراث ناملموس 
کشور پنج اثر فرهنگی ناملموس سبزوار در فهرست ملی ثبت شد. به گزارش خراسان رضوی 
سیدرضا حسینی در جمع خبرنگاران افزود: این آثار شامل مراسم عاشورایی موسوم به شیر 
در ششتمد سبزوار، دانش بومی فراوری گبلگ )نوعی قارچ خوراکی( درشهر ششتمد، مراسم 
سنتی آوبج یا تقسیم سنتی آب و مراسم ربایی )شــعرخوانی در مراسم عروسی( و مراسم بیت 

وبج خوانی )شعر خوانی در رثای درگذشتگان( است. 

پرچم دوهزار متری ایران بر فراز سالن 
ورزشی روستای قطن آباد نقش بست

افزایش ساعت کاری مراکز سالمت 
بایگ ونسر به دلیل شیوع آنفلوآنزا

سوژه ها و خبرها

گزارش جلسه

زنده روحیان 

همزمان با روز دانشــجو مراســم بزرگداشت 
این روز با عنوان »به رسم دیالمه« در دانشگاه 
فردوســی مشــهد برگــزار شــد. به گــزارش 
خراســان رضــوی، حجت االســالم »علیرضا 
پناهیــان« که ســخنران اصلــی این مراســم 
بود، بــا طرح پرسشــی گفت: در طــول تاریخ 
همواره ظلم و فســاد و طاغوت مورد نکوهش 
مــردم قرار گرفتــه امــا دلیل روان شــناختی 
تسلط آن ها بر مردم، حکومت بر آن ها و رشد 
فساد و طاغوت در حکومت های مختلف چه 
چیزی بوده اســت؟ پناهیان در پاســخ به این 
پرســش افزود: مردم حوصله و همت ورود به 
معادالت سیاســی را ندارند و درباره مســائل 
مختلف حساس نیســتند. همین قشر حزب 
اللهی و انقالبی که حاضر هستند جانشان را 
برای انقالب و رهبــری بدهند چقدر حوصله 
و حساســیت دربــاره مســائل روز دارند؟ این 
اســتاد حوزه و دانشــگاه تصریح کــرد : دلیل 
اصلی تســلط طاغــوت ها بــر مــردم در طول 
تاریخ، همواره بی حوصلگی و نداشــتن فهم 
سیاسی بوده که امروز جبهه انقالب اسالمی 
نیز از ایــن دو ضربه خورده اســت.پناهیان با 
اشــاره به انتخابــات در جامعــه دموکراتیک 
ایرانی گفت: در همین جامعه نیز با انتخابات 
گاهی اوقات افرادی به قدرت می رســند که 
عموم مردم حــرف و نظر و کار آن هــا را قبول 

ندارنــد و با آرمــان هایشــان متفاوت اســت؛ 
اما نمــی توان با شــعار دادن از ایــن به قدرت 
رســیدن جلوگیــری کــرد و راهــکار اصلــی، 
کار سیاســی و تشــکیالتی اســت که در قشر 
انقالبی کسی حوصله آن را ندارد.وی تاکید 
کرد: مردم ما در کلیات، سیاســی هستند اما 
در جزئیات سیاسی نیســتند، مثال در مسئله 
بنزین چون به معیشت آن ها ضربه زده و کالن 
و کشــوری اســت اعتراض می کنند اما وقتی 
فــردی می گویــد: »رفراندوم برگــزار کنیم«، 
اصال حوصلــه تحلیل سیاســی ایــن جمله را 
ندارنــد و نمی دانند این جملــه دومینوی چه 
چیزی خواهد بود.حجت االسالم پناهیان با 
اشاره به این که کشور ما در موضوع انتخابات 
جــزو نــوادر در عالــم اســت، اظهار کــرد: در 
انتخابات افراد  به دودسته تقسیم می شوند؛ 
عــده ای که ژســت اپوزیســیون مــی گیرند و 
اهــداف کلی نظــام را هدف قرار مــی دهند، 

عده ای نیز از آرمان هــا و ارزش های انقالبی 
و ملی دفــاع می کننــد، نتیجه هم این اســت 
که همیشــه بدترین هــا از هردو جنــاح حتی 
انقالبی هــا، پیروز می شــوند، ایــن بدبختی 
کشــور ماســت. در حالی که حتــی در آمریکا 
هــم انتخابات به این شــکل نیســت و راهبرد 
و اهداف مشــخص اســت، هردو گروه برنامه 
های خود را برای رســیدن بهتر به آن اهداف 

بیان می کنند و مردم هم رای می دهند.

باید یک تشکیالت سراسری از خود 	 
مردم داشته باشیم

پناهیان با تاکید بر این که ما برای جلوگیری 
از این مشکالت نیازمند کار سیاسی هستیم 
افــزود: در کشــور مــا یک تشــکل سراســری 
سیاســی وجود نــدارد، اگر بســیج بــه معنی 
واقعــی کلمــه در همــه جنبــه هــا از جملــه 
اقتصــادی، آبادانــی، کســب و کار، امنیت و 

دیگر حوزه ها وارد شــود نیازی به فکر کردن 
نیست و برای این که چه کســی باید نماینده 
باشد همه چیز معلوم است. وی تصریح کرد: 
دولت های غربی و استعماری سعی می کنند 
با سیاســی کاری، روی فکر و نظر مســئوالن 
کشــورهای انقالبی تاثیــر بگذارند تــا نتیجه 
فکر غلط، عمل غلط باشد، مثال همین آقازاده 
ها کــه همــه تحصیــل کرده خــارج از کشــور 
هســتند و برمــی گردنــد و روی تصمیمــات 
پدران شان آن طور که غرب تربیت شان کرده 
تاثیر می گذارند، پس ما برای مقابله با آن باید 
خیلی سیاسی باشیم. وی افزود: کار سیاسی 
نیازمنــد یک شــبکه سراســری و تشــکیالت 
قدرتمند است که همه آن ها با هم در ارتباط 
هستند. من سال ها پیشنهاد دادم که ما باید 
یک تشکیالت سراسری داشــته باشیم که از 
خود مردم تشکیل شود و مســئوالن آن نیز از 
مردم باشند، در آیین نامه اصلی آن نیز نوشته 
شود که مســئوالن این تشکل حق شرکت در 
انتخابات را ندارند و نباید در مسئولیت های 
دولتی اشتغال داشته باشــند، در این تشکل 
قطعا دلســوزان خواهنــد آمد و وظیفه شــان 
تربیت و اســتعدادیابی افراد مناســب است. 
حجت االســالم پناهیــان تاکید کــرد: اگر به 
دنبال این هســتیم که شــورای نگهبان و قوه 
قضاییه از فساد جلوگیری کنند وضع همین 
که هست باقی خواهد ماند و اگر می خواهید 
این شرایط تغییر کند باید خود مردم شرایط 

را تغییر دهند. 

حجت االسالم پناهیان : 

جبهه انقالب از بی حوصلگی و نبود فهم سیاسی ضربه خورده است 

علی نوری- جمعی از دانشــجویان و اســتادان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسکن خواستار 
تعیین تکلیف راه دسترسی به دانشگاه شدند.
درهمین زمینه دکترمحمدی رئیس دانشگاه 
آزاد واحد بردســکن گفت: یکــی از مطالبات 
بــه حــق اســتادان و دانشــجویان ایــن واحــد 
دانشــگاهی ایمــن ســازی راه دسترســی بــه 
دانشــگاه اســت که با اجــرای بانــد دوم محور 
بردسکن به خلیل آباد پل ها و راه های ورودی 
و خروجی دانشــگاه تخریب شدند و متاسفانه 

اســتادان و دانشــجویان از راه های غیر ایمن 
و حتی خالف تردد می کنند. وی اظهار کرد: 
موضوع به صورت کتبی به فرمانداری و پلیس 
راه و دیگر ادارات متولی اطالع رســانی شده 
اســت و متاســفانه  این راه به یک نقطه حادثه 
خیز تبدیل شــده و با توجه به این که دانشگاه 
در حاشیه محور بردســکن به خلیل آباد واقع 
شــده اســت، هرلحظه  ممکن اســت حوادث 
ناگواری جان استادان و دانشجویان را تهدید 
کند. وی از فرماندار بردسکن خواست به جد 

دنبال تعیین تکلیــف این پروژه باشــد و تا حد 
امکان جاده قدیم دانشــگاه را تسطیح و ایمن 
سازی کنند تا اســتادان و دانشــجویان ازاین 
جاده تردد کنند. فرماندار بردسکن نیز در این 
خصوص گفت: در اســرع وقت مشــکالت  راه 
دسترســی بــه دانشــگاه مرتفــع می شــود و با 
پیگیری هــای دکتــر بنیــادی نماینــده مردم 
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس  پروژه 
دوبانده کردن محور بردســکن بــه خلیل آباد 
و کاشــمر به شــادمهر دارای  ردیف ملی شده 

اســت. شــاکری ادامــه داد: پیمانــکار مکلف 
اســت با توجه بــه قولی کــه داده اســت هرچه 
ســریع تر وضعیت راه دسترســی به دانشــگاه 
را ایمن ســازی و ســامان دهی و برای احداث 
پل ها اقدام کند. وی اظهار کرد: دربازدیدی 
که معــاون اداره کل راه و شهرســازی یک ماه 
قبــل از این پروژه داشــت قــول داد یــک و نیم 
کیلومتر از ایــن محــور را از میــدان ورودی به 
سمت روستای شفیع آباد تا بهمن ماه تسطیح 

و روکش آسفالت کند.

گالیه دانشجویان از وضعیت راه دسترسی به دانشگاه آزاد بردسکن

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
استان خراسان رضوی، گفت: نظام مبادالت 
پیمانکاری فرعــی یکــی از راهکارهای مهم 
بــرای حمایــت از واحدهــای صنعتــی خرد، 
کوچک و متوسط است و عزم تولیدکنندگان 
در این حــوزه و حضــور در بازارهــای جهانی 
جدی است تا از این طریق حجم صادرات خود 
را افزایــش دهند. به گــزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی،»مسعود مهدی زاده مقدم« در بازدید 
از دفتر نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران 
در اســتان خراســان رضــوی، افــزود، پروژه 
 ISPX نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران
از دو سال پیش و با هدف توسعه بازار شرکت 
های پیمانکاری صنعتی به خصوص توســعه 
بازارهــای صادراتــی بــه عنــوان اســتراتژی 
اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
 ISPX صنعتــی ایــران معرفی شــد، در واقــع

یــک حلقه مفقــوده در 
اتصــال شــرکت های 
صنعتــی  پیمانــکاری 
جهانــی  بــازار  بــه 
محســوب مــی شــود. 
مقــدم  زاده  مهــدی 
ادامــه داد: ISPX یک 
عامــل ثمربخش برای 
پیمانــکاران  اتصــال 
الیــه هــای پاییــن تــر 
به الیــه هــای باالتر در 

شــبکه پیمانکاری صنعتی است. وی تصریح 
کرد: نقش نظام ISPX در شهرک ها و نواحی 
صنعتی ملموس بوده و بــه خوبی واحدهای 
صنعتــی و تولیــدی را بــا پیمانــکاران پیونــد 
داده و نیــز کمکی بــه منظور توانمندســازی 
هر چه بیشــتر واحدها صورت پذیرفته است 
و هم اکنون با فعالیــت های صورت گرفته در 

دبیرخانــه ملی قطعات خــودرو ISPX، جنب 
و جوش خوبی برای تقویت زیرســاخت های 
صادراتی شرکت های تولیدی در جریان بوده 
و از ابتدای ســال شــرکت های این حوزه در 
سه نمایشــگاه خارجی حضور پر رنگ داشته 
اند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان خراســان رضوی، افــزود: از ابتدای 

ســال تاکنــون، بیــش از ۸0 میلیــارد ریــال 
قرارداد میان واحدهای صنعتی و پیمانکاران 
از طریق برنامه های عمل نظام ISPX منعقد 
شــده اســت.مهدی زاده مقــدم بــا اشــاره به 
اهداف مهم نظام ISPX، بیان کرد: تســهیل 
ارتباط واحدهــای صنعتــی و پیمانــكاران و 
توسعه فرایند پیمان ســپاری، ارتقا و توانمند 
ســازی پیمانــكاران صنعتــی و افزایش توان 
رقابتی بنگاه های داخلی از این اهداف بوده 
و همچنین ضعف ارتباط بین صنایع کوچک 
و متوســط و بزرگ را تا حدود زیادی برطرف 
کرده است.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
اســتان،  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
خاطرنشان کرد: با شناسایی، از ظرفیت های 
هر منطقه و هر جا که ظرفیــت برای تولید در 
مناطق به خصوص در مناطق روستایی باشد 
استفاده می کنیم تا جوانان با سرمایه گذاری 

کوچک به اشتغال و درآمدزایی برسند.

عزم تولیدکنندگان حوزه پیمانکاری صنعتی برای حضوردربازارهای جهانی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد كشــاورزی خراســان رضــوی گفت: در 
قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی -فرهنگی 
استاندار،۱20 نهاد یا شركت بخش خصوصی 
به عنوان معین اقتصادی در بخش كشاورزی، 
فعالیت خود را از اواخر ســال گذشــته در ۱2 

منطقه آغاز كردند. بــه گزارش روابط عمومی 
ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی، 
»ســید جعفر حاجی مجتهد« با تشریح برخی 
فعالیت های شــاخص معین هــای اقتصادی 
گفت: با همكاری شركت سیمان زاوه، زمینه 
ســرمایه گــذاری در ایجــاد و توســعه گلخانــه 

ها فراهم شــد و این شــركت، ضمــن كمك به 
طراحی و ســاخت  گلخانه ها، تضمین فروش 
محصوالت تولیدی را به عهده گرفته، گام های 
موثری برای رفع مشكل وثیقه های گلخانه ها 
برداشته و تاكنون 20 هكتار گلخانه به كمك 

این شركت، احداث شده است. 

 تشریح فعالیت 
 معین هاي اقتصادي

 بخش کشاورزي در استان



آب و هوا

امروز

دو شنبه
18 آذر 1398

12 ربیع الثانی1441
8 صفحه  |    شماره 4292

9 دسامبر 1608 |  تولد جان میلتون، شاعر و نویسنده انگلیسی18 آذر 1265| زادروز محمدتقی بهار، شاعر نامدار ایرانی
در چنین روزی محمدتقی بهار ملقب به ملک الشعرا در مشهد به دنیا آمــد. او شاعر، 
روزنامه نگار، ادیب، تاریخ نویس و سیاستمداری برجسته بود. مهم ترین اثر بهار، دیوان اشعار 

اوست که اعتبار کارنامه حرفه اِی او به شمار می رود.

جان میلتون در لندن متولد شد. مادرش زنی فرهیخته و مومن و پدرش تاجر و حقوقدان بود که دستی 
بر آتش موسیقی داشت. جان، نخستین اثر خویش را در سال ۱۶۲۶ سرود. این شعر که »در مرگ نوزاد 

زیبا« نام داشت، توانست او را به مرتبه ای ویژه در ادبیات برساند.

امام صادق علیه الّسالم فرمودند: »بنویسید؛ چرا که شما هرگز علوم خود را حفظ نمی کنید، مگر آن که بنویسید.«
حجت االسالم محدثی در شرح این حدیث می گوید: گسترش علوم بشری، در سایه ثبت معلومات و اندوخته های علمی است. وقتی انسان آن چه را می 
شنود، می خواند و می فهمد، بنگارد، این علوم مکتوب به عنوان »میراث علمی« ماندگار می شود و هم برای خود نویسنده می ماند و هم برای دیگران 
و نسل های آینده ذخیره می شود. ما امروز میراث عظیمی از آثار و نوشته ها و تألیفات دانشمندان گذشته را در اختیار داریم که اگر علوم و آموخته های 

خود را ننوشته بودند، با مرگشان دانش آنان نیز از بین می رفت. به مطالعه، یادداشت، ثبت و نقل عادت کنیم که این، راه 
کافی | حکمت های صادقی جاودانه ساختن معارف است.     
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تقویم

تاریخ

تفأل

حافظ

 یک روایت، یک درس 
علوم خود را ثبت کنید

بریده کتاب

گیــاه خــواری صرفــا ژســتی نمادین نیســت. 
همچنین تالشــی برای منزوی ساختن خود از 
واقعیت های زشِت جهان هم نیست که خود را 
بدوِن مسئولیتی در قبال ستم و کشتاِر سرتاسر 
جهان پاکیــزه نــگاه داریم. گیاه خــواری گامی 

علمی و کارآمد است که 
بــا انتخــاب آن می توان 
هم به کشــتن حیوانات 
خاتمه داد و هــم به وارد 

ساختن رنج به آن ها.

آزادی حیوانات
 اثر پیتر سینگر

دیالوگ ماندگار
آلیس: چطور می کشنمون؟

پیتر: چیزی احساس نمی کنی.
آلیس: چطور می تونی این قدر مطمئن باشی؟

پیتر: گلوله ای که با ســرعت چهار هزار فوت بر 
ثانیه حرکت می کنه، چهار برابر بیشتر از سرعت 
صوت! تاثیری که این سرعت به جا میذاره قابل 

پیش بینیه، تو فقط درجا می میری.
آلیس: فقط اون لحظه کنارم باش.

مردی از ماه نوامبر  
کارگردان: راجر دونالدسون

تفسیر نـور

در آیه 36 سوره اسراء می خوانیم:

مَع َو الَبَصَر  َوال َتقُف ما َلیَس َلَک بِه ِعلٌم ِانَّ السَّ
َوالُفؤاَد ُکلُّ اولئَک کاَن َعنُه َمسئواًل

از آن چه نمی دانی پیروی نکن، چرا که گوش و 
چشم و دل ها همه مسئول هستند

استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
  زندگی باید براساس علم واطالعات صحیح و 

منطق و بصیرت باشد.
 بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده های 

بی اساس، آبرو و حقوق افراد را از بین نبریم.
 قرآن بساط ســاحران، کاهنان و پیش گویان 
را که مردم ساده لوح را دور خود جمع می کنند، 

بر هم می زند.
 راه شناخت، تنها حس نیست، دل نیز یکی از 

راه های شناخت است.
 در قیامــت، از باطــن و نّیات هم بازخواســت 

می شود.
 ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند، عامل 

پیدایش تقواست.

حکمت روز

حکمت نرمش در رفتار
  شاید دیده باشــید که در گوشــه گوشه های 
صحرا، ســوراخ ها و حفره های بسیار کوچکی 
هســت و ریز ریزه های خاک به اندازه دانه های 
شــکر، دور تا دور آن حفره ها، قیف مانند بر هم 
سوار شــده اند و مورچه ها، همین که پایشان به 
آن خاک های ریز و نرم یا به اصطالح تاس لغزنده 
می رسد، نه راه پس دارند و نه راه پیش و درست 
مثل چرخ ماشین که در ماســه های نرم ساحل 
فرو می شود، بکس و باد می کنند و دیگر دست و 
پا زدن حاصلی ندارد جز این که مثل خاک ریزه 
درون حفره افتد و شســت مورچه خوار صیاد را 
خبر کند که طعمه هم اکنون آماده است و او هم 
شتابان خود را به آن برساند. گاهی نرمش، تنها 
شیوه ای است که حریف را به دام می افکند و این 

را حتی مورچه خوار هم می داند.
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

در محضر بزرگان

توصیه به ازدواج
 استاد صفایی حائری می گفت: »اوایل انقالب 
با جوانی برخورد کردم که جذب کمونیست ها 
شده بود. تا آمدم با او صحبت کنم شروع کرد در 
رد خدا و افکار ایده آلیستی سخن گفتن و شور و 
حرارتی وصف ناشدنی در کالم و رفتار داشت. 
همزمان زنی از کنارمان گذشت. جوان، همان 
طور که حرف می زد با چشم اش آن زن را بدرقه 
کرد، گویی عزیزی را نگاه می کند!... به او گفتم 
ازدواج کرده ای؟ گفت: ای بابا، کی به فکر ماست 
و... چند روز بعد پــدرش را دیدم و گفتم اگر می 
خواهی فرزندت به اســم روشنفکری به ناپاکی 
نیفتد برایش زن بگیر! پدر متوجه موضوع شد. 
چندی بعد همان پسر را دیدم که حلقه در دست 
داشت و راهش عوض شده بود؛ ازدواج و رهایی 
از شــهوات، کارش را کرده بود. اگر کاسه آلوده 
باشد، شــیر تازه را می گنداند. اگر از اسارت ها 
آزاد نشوی، فکر تو و به طور حتم انتخاب تو تحت 

تاثیر آن خواهد بود.«
مشهور آسمان | خاطراتی از استاد علی 

صفایی حائری

حکایت
  روزی اسکندر به ارســطو گفت: »مرا پندی 
ده!« گفــت: »اول آن کــه به فریــاد دادخواهان 
برس، اگر می خواهی از عنایت و توجه خداوند 
بی بهره نشوی. دوم آن که بیشتر اوقات خود را 
به تدبیر پادشاهی و سروســامان دادن به امور 
مردم بپرداز، نه به برخورداری و کامیابی از امور 
دنیوی. سوم آن که بنیان و اساس هر کاری را بر 

مدارا قرار ده، نه بر سخت گیری و خشونت.«
اندرز حاکمانه

ضرب المثل فارسی

خاله وارسی کردن
به فضولی و کنجکاوی و جست وجو و سر در 
آوردن از محل یا موقعیتــی می گویند »خاله 

وارسی کردن.«

ضرب المثل خارجی

 آلمانی: آدم پر مو نباید جلوی آتش بایستد.
 ایتالیایی: کســی که بیکار باشد به سمت 

خرافات می رود.
 فرانسوی: بخیل همیشه فقیر است.

 نیجریه ای: آهســته برو ولی همیشــه در 
حرکت باش.

 روسی: انتظار کشیدن را یاد بگیر تا آینده 
را از آن خود کنی.

دیکشنری

Lose (one’s) mind
To become insane or mentally 
unsound; to become extremely 
foolish or foolhardy.

از دست دادن عقل، دیوانه شدن
مثال:

I’m going to lose my mind if I have to 
hear that song one more time!

اگه یه بار دیگه اون ترانه رو بشنوم دیوونه 
می شم.

You must have lost your mind if you 
think that’s a good idea!

 حتما عقلت رو از دست دادی که فکر
 می کنی اون ایده خوبیه.

دور دنیا   

بریده کتاب
راه آهن زیرزمینی

کتاب »راه آهن زیرزمینی«، نخســتین بار در سال 
۲0۱۶ منتشر شد. کورا، برده ای در یکی از مزارع 
کاشت پنبه در جورجیاست. زندگی برای همه برده 
ها جهنم است اما برای کورا جهنمی ترسناک تر. او 
که حتی در میان سیاه پوستان نیز بیگانه است، در 
حال ورود به دنیای زنانگی اســت؛ دنیایی که رنج 
های حتی بیشتری برایش به همراه خواهد داشت. 
وقتی ســزار که تازه از ویرجینیا به جورجیا منتقل 
شده، به او درباره راه آهن زیرزمینی اطالعاتی می 
دهد، این دو تصمیم می گیرند خطــر بزرگی را به 
جان بخرند و فرار کنند. اما اتفاقات طبق نقشه پیش 
نمی رود و افرادی برای دستگیری آن ها دست به 
کار می شوند. کورا و ســزار به کارولینای جنوبی و 

شهری می روند که در ابتدا مانند بهشتی امن است 
اما زیر نقاب آرام این شــهر، دسیســه ای هولناک 
برای ســیاه پوســتان وجود دارد. کورا کــه دوباره 

مجبــور بــه فــرار می 
شــود، راهی سفری 
پر فراز و نشیب برای 
یافتن معنای حقیقی 
آزادی می شود. نشر 
»کتاب کوله پشتی« 
این کتــاب خواندنی 
را با قیمت ۲5000 
تومان منتشــر کرده 

است.

علم به زبان ساده
منظور از چگالش چیست؟

چگالش فرایندی است که طی آن یک گاز یا بخار، 
بر اثر سرد شــدن، به مایع تبدیل می شود. وقتی 
گاز سرد می شــود، سرعت حرکت مولکول های 
آن کاهش می یابد و در نتیجــه، نیروهای جاذبه 
بیــن آن ها باعث می شــود کــه به هــم نزدیک تر 
شــوند و مایع را تشــکیل دهند. برای مثال بخار 
آبی که هنگام پخت و پز به وجود می آید، معمواًل 
در قسمت داخلی در قابلمه چگالیده می شود و 
به صورت آب در می آید. بخار آب موجود در هوای 

داخل اتاق نیز بر اثر چگالش به شکل قطرات آب 
روی شیشه ها ظاهر می شــود. مه و ابر هنگامی 
پدید می آیند که هوا مقدار زیــادی بخار آب دارد 
و پس از ســرد شــدن هوا، این بخار آب به قطرات 
بسیار کوچک آب تبدیل می شود. وقتی قطرات 
آب به قدر کافی بزرگ می شوند، به صورت باران 
بر زمین می ریزنــد. در صنعــت از چگالش برای 
خالص ســازی مواد و انجام فرایند تقطیر )برای 
تشکیل مایع و جمع آوری آن( استفاده می شود.

موزه آب یزد
 موزه آب یزد، جاذبه ای دیدنی در شهر بادگیرهاست که شما را به ســفری جذاب در تاریخ می برد. این موزه، 
گنجینه ای در خانه کالهدوزهاست که وسایل، ابزار و اســناد مربوط به آب را به نمایش گذاشته و با دیدن شان تا 
حدی با جایگاه آب برای گذشتگان و نحوه استفاده گذشتگان از آن آشنا می شوید. در سال 79 و همزمان با برگزاری 
نخستین همایش بین المللی کاریز بود که این موزه کار خود را آغاز کرد تا ارزش و اهمیت آب را در منطقه ای کویری 
به مردم نشان دهد. حاال بسیاری از این موزه با عنوان یکی از بهترین موزه های آب دنیا یاد می کنند؛ جایی که در 
آن می توان آثار و ابنیه های تاریخی در زمینه های مختلف مربوط به آب را شناخت و کمی بیشتر درباره تاریخ این 
سرزمین دانست. آن چه موزه آب یزد را از دیگر موزه های آب متمایز می کند، گذشتن یک رشته کاریز صدها ساله 

از میان آن است؛ کاریزی که روزگاری آب مورد نیاز مردم این منطقه را تامین می کرده است.

دوئل برای ازدواج
آدیتی ســنترال|   یک زن 35 ســاله که سه فرزند 

دارد، بــه تازگی بــه خاطر اقدام عجیــب اش در 
شــبکه های اجتماعی ســر و صدایی به پا کرده 
است. او از همسر سابق و خواستگار کنونی اش  
خواســته تا به روش قرون وســطی با هــم دوئل 
کنند! ایــن زن کــه از طــرف مخاطبــان دنیای 
مجازی سوءاســتفاده گــر خوانده شــده، وقتی 
معروف شــد که همســر 4۲ ســاله ســابقش در 
خیابان های لندن در حال خونریزی پیدا و بعد 
از مدتی فوت شد. این مرد بر اثر ضربات چاقویی 
کشته شد که خواستگار ۲5 ساله زن، در جنگ 
تن به تن برای به دست آوردن همسر مورد عالقه 
اش به او وارد کرده بود. گرچه این مرد ۲5 ساله 
 به جــرم خــودش اعتراف کــرده، اما دادســتان

 می گوید که مقصر اصلی این  زن است.

رستوران غذای هواپیمایی
آدیتی ســنترال  |.غذاهــای هواپیما معموال آب 

دهان راه بینــداز نیســتند و فقط بــرای رفع 
ضعف و گرسنگی طی پرواز خورده می شوند، 
اما یــک شــرکت هواپیمایــی آن قدر بــه مزه 
غذاهایش مطمئن اســت که می خواهد یک 
رســتوران از کترینگ خــط هوایی خــود راه 
اندازی کند. ایرآســیا که بزرگ ترین شرکت 
هواپیمایی اقتصادی آسیاست، اعالم کرده تا 
پنج سال آینده می خواهد بیش از ۱00 شعبه 
رستوران زنجیره ای از غذاهایش در سراسر 
جهان راه اندازی کند. منوی این رســتوران 
ها، منویــی خواهــد بود کــه این شــرکت در 
پروازهایــش به مســافران می دهــد. این کار 
بخشی از تالش ایرآسیا برای تبدیل این برند 

به یک الیف استایل است.

اثر هنری عجیب
آدیتی ســنترال |  یک مــوز که با نوار چســب به 

دیوار ســفید در یک گالری هنری چسبانده 
شده بود، به قیمت ۱۲0 هزار دالر به فروش 
رفت! نسخه اول این اثر هنری که کمدین نام 
گرفته و توســط هنرمند ایتالیایــی موریتزیو 
کاتالن درست شده، توسط یک مجموعه دار 
فرانسوی با قیمت ۱۲0 هزار دالر خریداری 
شــد. پس از آن که نســخه دوم هم بــا همین 
قیمت به فروش رفت و در مجموع ۲40 هزار 
دالر نصیب هنرمند و گالری شــد، کاتالن و 
صاحب این گالری در میامی، تصمیم گرفته 
اند نسخه ســوم این اثر هنری)!( را به قیمت 

۱50 هزار دالر به فروش برسانند.

زنگ تفریح

در یک آبنبات فروشی در توکیوی ژاپن، با یک شیوه سنتی مربوط به قرن هشتم ، با شکر، نشاسته و رنگ های 
خوراکی ارگانیک، آبنبات هایی درست می شود که به خاطر ظرافت و زیبایی، به مجسمه هایی شیشه ای 

شباهت دارند.
Designswan

مهارت یک دقیقه ای

برای کاهش آلودگی هوا چه کارهایی از دستمان بر می آید؟
 در مصـرف انـرژی صرفـه جویـی کنیـد. بـه یـاد 
داشـته باشـید کـه وقتـی از چـراغ هـا، رایانـه هـا و 
وسـایل برقـی اسـتفاده نمـی کنیـد، خاموش شـان 

. کنیـد
  اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومی توصیه بسـیار 
مهمی است که در روزهای آلوده، باید حتما در نظر 
گرفت. اگر مسـیر محـل کار و درس شـما دوچرخه 

محور باشـد، چرا از دوچرخه اسـتفاده نکنیم؟
 خـودروی خـود را بـه طـور منظـم بـرای تعمیـر 
ببرید و به خوبی از آن نگهـداری کنید. به کارگیری 
دسـتورالعمل سـازنده و تعمیـرکار دربـاره تعویـض 
روغـن و فیلترهـا و بررسـی فشـار السـتیک و تـراز 

چرخ هـا اهمیـت زیـادی دارد.
 ماشـین ظـرف شـویی و لبـاس شـویی را فقـط 

زمانـی کـه کامـال پـر شـده انـد، بـه کار بیندازیـد.
 خـودروی سـواری خـود را بیـش از اندازه روشـن 

نگـه ندارید.
 باغ یا باغچه خود را رشـد دهید. مطمئن باشـید 
کمـک بسـیار زیـادی بـه کاهـش آلودگـی هـوا و 

زندگـی سـبز خواهیـد کـرد.
 لبـاس خـود را روی رخـت آویـز خشـک کنیـد بـه 
جای این که از دسـتگاه های خشـک کننـده لباس 

اسـتفاده کنید.
 از محصوالت قابل بازیافت استفاده کنید.

4 گوشه ایران

تنبیه آبروبر
آدیتی سنترال|  والدین یک دختر ۱5 ساله برای 

تنبیه او، دســت به کار خنــده داری زدند. وقتی 
مدی بر خالف قوانین خانه شــان، شــب در یک 
مهمانی دوستانه ماند و به خانه بر نگشت، والدین 
او برایش دو گزینه در نظر گرفتند. این که یا یک 
ماه تلفــن همراهــش را از او بگیرند یــا دو هفته 
تمام شبکه های اجتماعی دخترک را در اختیار 
داشته باشند. مدی از همه جا بی خبر هم دومی 
را انتخاب کــرد. به ایــن ترتیب از صبــح روز بعد 
پدر و مــادر مدی اعالم کردند کــه برای دوهفته 
تمام پست های اینســتاگرام و بقیه شبکه های 
اجتماعی مدی را آن ها می گذارند و برای اولین 
پست هم پدرش یک سلفی خنده دار از خودش 
گذاشت. حاال مدی به آن ها التماس کرده تا یک 

ماه تلفن اش را از او بگیرند!
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