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هواشناسی استان اعالم کرد:

مشهدی ها  امروز منتظر برف باشند
کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی با بیان این که با گســترش سامانه بارشی 
در اغلب نقــاط اســتان ابرناکی و بــارش را داریم 
و این بارندگی در نقاط سردســیر کوهســتانی به 
شکل برف و باران اســت، افزود: در روز پنج شنبه 
)امروز( احتمال بارش برف در مشهد وجود دارد. 
مرتضی اثمری در گفت وگو با فارس اظهار کرد: از 
پنج شنبه دمای هوای مشهد حدود صفر درجه را 
تجربه می کند و پنج شنبه شب هم کاهش دمای 

استان دور از انتظار نیست.
همچنین به گزارش ایرنا، هواشناســی اســتان با 
صدور اطالعیه ای درباره احتمــال آب گرفتگی، 
ایجاد رواناب و سیالب بر اثر بارش برف و باران در 
این استان هشدار داد. مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اســتان در این اطالعیه گزارش داد: 
با توجه به تقویت هسته بارشــی وقوع بارش های 
رگباری با احتمال رعد و برق، برای مناطق مختلف 
استان به ویژه نیمه جنوبی و نواحی شرقی افزایش 
ابرناکی و شــدت وزش باد پیش بینی شده است. 

با توجه بــه رگباری بودن بارش هــا طی این مدت 
احتمال آب گرفتگی، ایجاد رواناب و جاری شدن 
سیل به ویژه در نیمه جنوبی و نوار شرقی خراسان 
رضوی از جمله شهرستان های تربت جام، صالح 

آباد، تایباد و باخرز وجود دارد.

یلدای مشهدی ها برفی می شود؟
همچنیــن بــه گــزارش تســنیم، براســاس اعالم 
هواشناســی اســتان، مشــهد در آخرین روزهای 
پاییز ۹۸ احتماال بارش برف را تجربه خواهد کرد و 
پیش بینی می شود یلدای مشهدی ها برفی باشد.
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 طراحی و اجرای ۵۰ پروژه اصلی
 تا سال ۱4۰۰

ساز و کار مشارکت شهروندان 
در سوت زنی

 توضیحات کالیی درباره 
اخبار و شایعات بازداشت های اخیر

 عملیات  ۲ بانده شدن
 قطعه دوم محور کاشمر 

به  سه راهی شادمهرآغاز شد



حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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مسجد

پنج شنبه ها با42

تریبون محله
اهالی خیابان »امام خمینی)ره(« از مشکالت شان به چهل ودومیــن تریبون محله خراسان رضوی می گویند

محله ای در محاصره خودروها و دالل ها
گزارش: خدیجه علی نیا  |  عکس ها: خراسان  | »تعداد 
زیادی اداره دولتی مثل آموزش و پرورش، اداره ثبت، 
و...،  بازرگانی  اتاق  و  بانکی  شعبه  چندین  مالیات، 
موتورسیکلت هایی که در خیابان و پیاده روها ویراژ می 
دهند و هر گوشه و کناری دیده می شوند، تجمع دالرفروش 
ها و دالل های خودروی کوچه ثبت که یک سدمعبر حسابی 

ایجاد و عابران و به خصوص بانوان را کالفه کرده و نارضایتی 
از حضور کمرنگ پلیس در قالب گشت های نظارتی برای 
تامین امنیت محله، پررنگ ترین تصاویری است که وقِت 
ورود به منطقه بزرگ و وسیع امام خمینی)ره( با سال ها 
قدمت به چشم می آیــد. منطقه ای که از شمال به خیابان 
ملک الشعرای بهار، از جنوب به بزرگراه شهیدکالنتری، از 

شرق به خیابان امام خمینی)ره( و از غرب به خیابان نامجو 
محدود می شود. محله امام خمینی)ره( واقع در منطقه8 
شهرداری مشهد، مقصد چهل و دومین تریبون محله 
خراسان رضوی با همراهی »علی شیرازی« شهردار این 
منطقه برای شنیدن و پیگیری و انعکاس گالیه های مردم از 

این محله بود که باهم می خوانیــم.

قرار امروز تریبون محـله،  پنج شنبه 21 آذر،  محله شهید احمدی روشن

امروز تریبون محله ای ها مهمان مردم محله »شهید احمدی روشن« 
واقع در منطقه 3 شهرداری مشهد هستند. اهالی محترم این محله 
می توانند ساعت 11 صبح، حوالی خیابان کشمیری1 منتظرمان باشند تا 
پای حرف هایشان بنشینیم و مشکالت و کمبودهای محله شان را بشنویم 
و انعکاس دهیم. هفته آینده، پنج شنبه 28 آذر هم، تریبون محله و 
»علی شیرازی« شهردار منطقه8 مشهد، مهمان اهالی محله »جنت« 
خواهند بود و ساعت 11، ابتدای خیابان جنت از طرف چمران، منتظر 
شنیدن و پاسخ گویی به دغدغه های ساکنان و کسبه این محــله هستیم.

 2
بوستان

 1
درمانگاه

امام خمینی)ره(  یک محـله اصیل و خاطره انگیــز 
   »خانه ملک« یکی از جاذبه های دیدنی و تاریخی محله امام خمینی)ره(، مربوط به اواخر 
دوره قاجار است که در ضلع شرقی خیابان امام خمینی)ره(، روبه روی اداره دارایی واقع 
شده و در شــهریور ۱۳۷۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده. این بنا یکی از 
نمونه خانه های زیبای برجا مانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه به شمار 
می رود که هم اکنون، تنها بخش بیرونی آن برجای مانده که شامل دو طبقه است. طبقه 
باالیی دارای سقف مشبک و منبت کاری شده چوبی و شومینه گچ بری زیبایی است. خانه 
ملک این روزهــا مرکز هنرهای سنتی میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی است. 

    »باغ ملی« هم از دیگر جاذبه های نوستالژیک محله امام خمینی)ره( است که به عنوان 
اولین پارک تفریحی مشهد شناخته می شود و در حاشیه خیابان امام خمینی)ره( و در کنار 
بازار جنت احداث شده. این باغ یکی از مهم ترین مکان های گردشگری مردم مشهد در 

گذشته به شمار می رفت که قدیــم، به وسیله آب قنات رکن آباد آبیاری می شد.

اخیر، دقیقا به خاطر همین تجمعات و شلوغی ها، 
بارهــا شــاهد ســرقت بــه شــکل های مختلــف، 
به خصوص سرقت وسایل داخل خودروها بودیــم و 
فارغ از برخورد شهرداری با این شلوغی ها، حضور 
مستمر گشت نیروهای انتظامی هم می تواند نقش 
به ســزایی در پراکنده کردن این تجمعات و تامین 

امنیت محله داشته باشد.«

زنی که سال هاست در محله امام خمینی)ره( زندگی می کند، 
به تجمع و ســر وصدای دالل هــای دالر، حوالی امام خمینی 
2۸ اشــاره می گوید و می گوید: »این بســاطی که می بینید، 
سال هاست، هر روز در این محله برپاست و هیچ کس هم فکری 
برای جمع آوری و سامان دهی اش نمی کند؛ در واقع انگار هیچ 
کس، اعم از شهرداری و پلیس، دلش به حال راحتی و آرامش 
و امنیت مردم این محله نسوخته. راستش من که جرئت نمی 
کنم از این محدوده به تنهایی عبور کنم. ای کاش شهرداری، 
یک بار برای همیشــه، فکــری برای معضل تجمع و ســدمعبر 
دالل های دالر، دالل های خودرو، دکه های غذای خیابانی و 
موتورها و خودروهایی که در پیاده رو رفت و آمد دارند و پارک 
شده اند بکنــد.« »علمدار« یکی دیگر از ساکنان محله که در 
امام خمینی)ره( 6۸ سکونت دارد، می گوید: »طی ماه های 

 نبود پارکینگ
مهم ترین کمبود محله

امــام  خیابــان  کســبه  از  یکــی  خادمــی، 
خمینــی)ره(، جــزو اولیــن نفراتــی اســت 
کــه بــا روی خــوش، ســِر صحبــت را بــا تیم 
تریبون محله باز می کند و به ادعای خودش، 
از مهم ترین مشــکل محلــه گالیــه می کند: 
»با توجه بــه مشــاهدات عینی ام طی ســال 
های حضور و کار و فعالیتــــم در این منطقه، 
کمبــود پارکینــگ و جــای پــارک خــودرو، 
یکــی از آزاردهنده تریــن مشــکالت خیابان 
امام خمینی)ره( است که هر کدام از اهالی، 
به شــکلی با آن دســت بــه گریبان هســتند. 
این خیابان به  این دلیل که محـــل اســتقرار 
ادارات مختلفــی مثــل آمــوزش و پــرورش و 
ثبت اسناد است، محل تردد و مراجعه افراد 
زیادی از همه جای شهر اســت و از آن جا که 
معمــوال ایــن مراجعــه کنندگان، خــودروی 
شخصی دارند، فضای موجود فعلی، جواب 
گوی حجم چشــمگیر خودروها برای پارک 
نیست. خیابان امام خمینی )ره( بیش از هر 
امکانات دیگری، نیازمند احداث پارکینگ 

به شکل های مختلف است.«

یادسرخوجایسبزشهدایامامخمینی)ره(
طی دوران هشــت ســال دفاع مقدس، از محلــه »امام خمینی)ره(« 84 شــهید 
پرکشــیدند که شــهید »مجیــد نجفی«، شــهید »جواد خــواک« و شــهید »حمید 
نجفی« از جمله این شــهدا هستند که با جان فشــانی و ایثار، حماسه آفریدند. 

یاد و نام شان گرامی و راهشان پررهرو باد.
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فضای ورزشی

یک خیابان، پر از دستفروش و 
متکدی و کودِک کار

موحــد، یکی از اهالی منطقه، به تریبون محله می گوید: 
»در این خیابان، به خصوص حدفاصل امام خمینی )ره( 
۸ و ۱0 همواره شاهد حضور دستفروشان، متکدیــان و 
کودکان کار هستیم که با سماجت و گاهی حتی با گریه 
و التماس، زائران و مجـاوران را تحت تاثیر قرار می دهند. 
از شــهرداری منطقه می خواهیم برای سامان دهی این 

موضوع در این محله چاره ای بیندیشد.«

     شهردارمنطقه ۸ در پاسخ به این نکته به جا، 
و  با تکدی گری  توضیح می دهد: »برخورد 
دستفروشی و سامان دهی کودکان کار، جزو 
وظایف و تعهدات ماست و همواره تالش می 
کنیم به روش های مختلف، از جمع آوری و 
راهنمایی و ضبط وسایل یا فراهم کردن زمینه 
کار سالم و آبرومند و تحویل کودکان به بهزیستی 
و انتقال بزرگ ترها به خانه سبز، این موضوع 
را مدیریت کنیم. منتها تکدی گری و کودک 
کار، نه فقط یک معضل شهری، بلکه یک پدیده 
فرهنگی و اجتماعی است که سامان دهی اش 

پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست.«

اخبــــــــار

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

دفاع مقدس را با همه ابعاد آن به جامعه معرفی کنید
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
اگر دفاع مقدس بــا مالحظه به جامعه ارائه شــود، جوانان 
امروز نمــی پذیرند، بــر همین اســاس باید همــه ابعاد این 
حماسه بیان شود. سردار سرتیپ بسیجی »بهمن کارگر«، 
روز گذشــته در نشســت مدیران اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان، مطرح کرد: صرفًا نباید از غم ها و غصه 
های دفاع مقدس گفت، بلکه باید به نشاط در دفاع مقدس 
نیز توجه داشــت و باید در کنــار پیروزی هایی کــه در دفاع 

مقدس کسب کردیم به شکست ها نیزبپردازیم.
وی، پرهیز از قدیس جلوه دادن شهدا را توصیه کرد و گفت: 
شهدا همانند همه ما بودند، اما آن ها راه را پیدا و در مسیر 
مستقیم حرکت کردند، خداوند نیز به آن ها عنایت کرد، لذا 
باید این حقیقت را برای جوانان ایران اسالمی تبیین کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
باید به سیره شهدایی همچون شهید »محسن حججی« که 
بعد از دفاع مقدس به فیض شــهادت نایل آمدند، پرداخت 

و عواملی را که باعث شــد   آن ها توفیق شهادت پیدا کنند 
برای نســل امروز بیان کــرد. طبــق فرمایش مقــام معظم 
رهبری، آن چه باعث شناخته شدن شهید »حججی« شد، 
اخالص این شهید واالمقام بود. شــهید »حججی« به اذن 
خدا به وسیله تصاویری که در زمان اسارت، توسط داعش 
در فضای مجازی انتشــار یافت به دنیا معرفی شد. سردار 
کارگر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای کار در 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس باید نیت، 
هــدف و ابزارمان مقدس باشــد، تأســی به فرهنــگ دفاع 
مقدس، حفظ آثار این حماســه عظیم را بــه همراه خواهد 
داشت. در ادامه نیز سردار کارگر با حضور در مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس خراســان رضوی از آخرین اقدامات عمرانی 
احداث این مرکز اطــالع یافت و برای تســریع در عملیات 
اجرایــی، دســتوراتی را صــادر کرد. ســردار ســرتیپ دوم 
پاسدار»حسینعلی یوســفعلی زاده«، مدیرکل حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی نیز در این 
نشست گزارشی از اقدامات این بنیاد در استان ارائه کرد.

دردیدار مدیرکل بنیاد شهید استان با مدیر بیمارستان رضوی انجام شد 

بررسی مشکالت خانواده ایثارگران تحت پوشش بیمه دی
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی، 
سه شنبه گذشته با مدیر بیمارستان رضوی مشهد، دیدار 
کرد و به بررسی مشکالت خانواده ایثارگران تحت پوشش 

بیمه دی پرداخت.
بــه گــزارش ایثــار، مدیــرکل بنیــاد شــهید در ایــن دیدار 
گفــت: بررســی مشــکالت درمانــی خانواده های شــهدا 
و جانبــازان ارزشــمند و مقــدم اســت و خدمــت بــه آن ها 
ادای احتــرام بــه ایثــار، فــداکاری و ترویج  فرهنــگ ایثار 

و شــهادت اســت. حجت االســالم والمســلمین حســین 
معصومــی همچنیــن از مجموعــه مدیریتــی بیمارســتان 
رضــوی درخصــوص مســاعدت و خدمــات بــا کیفیت به 
خانواده شــهدا و ایثارگــران قدردانی کــرد.در این دیدار 
دکتر محسن محور، مدیر بیمارستان رضوی مشهد نیز از 
رویکردها و اقدامات اخیر صورت گرفته در بیمه دی، ابراز 
خرســندی کرد و گفت: خدمــت به خانواده های شــهدا و 
جانبازان، ادای دین به مقام واالی شهدا و ایثارگران است.

معرفی نفرات برگزیده جشنواره ملی عکس رضوی
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضــوی گفــت: 5۸0 نفر از سراســر کشــور در جشــنواره 
ملی عکس رضوی شــرکت کردند که 54 نفــر از آن ها  به 
جشنواره راه یافتند.به گزارش ایسنا، محمدرضا محمدی 
اعالم کــرد: از ۷۱ اثر منتخــب، 26 اثر حرفــه ای، ۱2 اثر 
موبایل، ۱۷ اثر اردویی و 5 اثر ویژه، به عنوان آثار برگزیده 

انتخــاب شــده اند، برگزیــدگان دوره نهایی نیــز در بخش 
حرفه ای ۸نفر، موبایلی ۸ نفر، اردو ۳ نفر و در بخش ویژه نیز 

یک نفر بوده و جوایز ویژه ای به آن ها اهدا می شود.
شــایان ذکر است مراســم پایانی نهمین جشــنواره عکس 
رضــوی، ســاعت 9 روز  2۸ آذر در بوســتان پــارک ملــت، 

مجتمع فرهنگی هنری امام رضا )ع( برگزار خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی استان خبر داد:

جذب ۳۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان رضوی 

 معــاون ســرمایه گذاری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراســان رضوی از جذب 
سه هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری خارجی در 

حوزه گردشگری استان خبر داد.
احمد دیناری  به ایرنا گفت: این میزان ســرمایه گذاری 
در استان در طول هشت ماه گذشــته جذب و ثبت شده 
اســت.وی افــزود: امســال 20 موافقــت اصولــی برای 
ساخت و تبدیل تاسیسات گردشــگری در استان صادر 
شده که دو پروژه با سرمایه گذاری خارجی است. دیناری 
گفت: میــزان ســرمایه گذاری خارجی در ایــن دو پروژه 
حدود ســه هزار و 500 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 
این پروژه ها حدود هزار نفر است.از ابتدای امسال 20 
موافقت اصولی تاسیســات گردشــگری توسط  میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی  استان به ارزش 

حدود 20 میلیارد ریال صادر شده است.

     شهردار منطقه ۸ پاسخ می دهد: »ما همواره طبق قانون 
با سدمعبر برخورد کرده و می کنیم. منتها قول می دهم بعد 
از این، نظارت دقیق تر و برخورد جدی تری داشته باشیـــم.« 

سرهنگ »محمد طبسی«، جانشین فرمانده انتظامی 
مشهد هم در گفت وگو با خراسان رضوی تاکید می کند: 
»سعی خواهیم کرد برخورد با این تجمعات را که 
می تواند آسیب هایی در پی داشته باشد در برنامه مان 

داشته باشیم اما از ساکنان محله امام خمینی)ره( 
هم می خواهیم چنان چه مورد مشکوکی در 
محله شان مشاهده کردند، اطالع رسانی کنند 
تا در اسرع وقت در محل حاضر شویم و موضوع 

را بررسی و پیگیری کنیم.«

     علی شیرازی شهردار منطقه ۸ که تریبون محله را همراهی می کند، در پاسخ به این گالیه 
توضیح می دهد: »در جوار خانه تاریخی حاج حسین ملک، روبه روی بوستان باغ ملی، فضایی  هزار 
و 500 متری برای احداث پارکینگ طبقاتی درنظر گرفته ایم و به رغم این که با چندین سرمایه گذار 
برای احداث این پروژه در این منطقه گفت و گو شده، هنوز کسی که پای کار بیاید، مشخص نشده 
و قرارداد نهایی با شهرداری امضا نکرده. هرچند به محض ساخت این پارکینگ، بخش عمده ای 
از مشکالت پارک و ترافیک این محــله، حل خواهد شد اما یکی از دالیلی که سرمایه گذاران برای 
شرکت در این پروژه رغبت ندارنــد، محدودیت های  تراکم و ارتفاع به واسطه رعایت حریم خانه 
تاریخی ملک است. چنان چه تا پایان سال، سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکند، روش کار را تغییر 
می دهیم و به سمت یارانه دادن و یافتن پیمانکار می رویم. هم اکنون پارکینگ مکانیزه ای در کنار 
باغ ملی داریم، که مستهلک شده و برنامه ای برای احداث مجدد آن داریم، اما پارکینگ ملک در 

صورت احداث، فاصله ایستگاه سراب تا ۱0 دی را پوشش خواهد داد.«

شهرداری و پلیس 
با تجمعات دالل های 

دالر و خودرو در 
محله، برخورد کنند



اخبار

شهرستان ها

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی خبرداد: 

پرداخت بخشی از مطالبات 
 بازنشستگان فرهنگی 98 همراه 

با حقوق آذر 
 حسین باقری /معاون پشتیبانی  آموزش و پرورش 
خراســان رضــوی از پرداخــت بخشــی از مطالبــات 
بازنشســتگان فرهنگــی  ســال 98 همراه بــا حقوق 
آذر خبــر داد. علــی ابــری در گفــت وگو با خراســان 
رضوی  با اشاره به تسویه کامل مطالبات بازنشستگان 
فرهنگی ســال قبل افزود: احکام و ابالغ فرهنگیان 
بازنشسته  سال 98 درمرحله صدور و اصالح است و 
وزارت آموزش و پرورش هم مصر به پرداخت بخشی از 
مطالبات با حقوق آذرماه است. وی همچنین گفت: 
تا کنون تمام مطالبات فرهنگیان خرید خدمتی سال 
تحصیلی 98-9۷ پرداخت شده اما در سال تحصیلی 
جدید یعنی از مهرماه امسال هنوز پرداختی صورت 
نگرفتــه اســت. وی  همچنین بــه مطالبــات بهار 98 
معلمان حق التدریس شاغل و بازنشسته اشاره کرد 
و افزود:امیدواریم این مطالبات هم به زودی پرداخت 
شود اما پرداختی به معلمان حق التدریس آزاد تقریبا 

به روز است.

 قطعی اینترنت در 4شهرستان 
استان 

از نخستین ساعات بامداد چهارشنبه به طور ناگهانی 
اینترنت در شهرســتان قوچان دچار اختالل و سپس 
کامال قطع شدوبا توجه به مرکزیت قوچان در خدمات  
دهی به شهرســتان های کالت، چنــاران و درگز، این 
شهرســتان ها نیز با این مشــکل مواجه شدند.با قطع 
اینترنت در این شهرستان ها از صبح چهارشنبه کلیه 
ادارات، مراکز و سازمان ها، بیمارستان ها، بانک ها و 
... دچار مشکل شدند که این مسئله موجب گالیه  مردم 
شد.به گزارش خراسان رضوی، رئیس مخابرات قوچان 
در این باره گفت: ایــن یک اتفاق  نادر اســت و تاکنون 
چنین مشکل و اختاللی در سیســتم رخ نداده بود، به 
طوری که به رغم همه پیگیری ها و تالش کادر فنی  تا 
کنون )تا زمان  تنظیم  خبر در ساعت 15 و40دقیقه 
روزگذشته (متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم که به نظر 
می رسد یک مشــکل نرم افزاری باشــد. وی افزود: با 
توجه به مرکزیت قوچان در خدمات  دهی به شهرستان 
های کالت، چناران و درگز، این شهرستان ها نیز با این 
مشکل مواجه شده اند.شایان ذکر است خطوط تلفن 
همراه نیز روزگذشته در قوچان دچار اختالل شد و تا 

زمان تنظیم خبر  قطع بود.

۳اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Thu.Dec.12.2019. No.42954۲95 پنج شنبه ۲1 آذر  1۳98 .  شماره

آغاز زندگی مشترک ۱۳۲ زوج جوان در جوار حرم رضوی

1۳۲ زوج جوان از سراســر کشور به دعوت 
مرکز امــور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی زندگی مشــترک خــود را کنار حرم 

مطهر رضوی آغاز کردند.
  به گــزارش تســنیم، این مراســم بــا حضور
 زوج هــای جــوان از اســتان های تهــران، 
اصفهان و زنجــان در قالب طرح آموزشــی، 
فرهنگــی و زیارتــی مزدوجین زائر سراســر 
کشور »همسایه« در رواق حضرت زهرا)س( 

حرم مطهر رضوی برپا شد. 
حجت االسالم سید مهدی واعظ موسوی 
نیــز در ایــن مراســم بــه بیــان برخــی از 
راهکارهــا و مهارت های زندگی مشــترک 
پرداخت و اظهار کرد: نقش اصلی زندگی 

مشــترک را دو فــرد متفــاوت از جهــات 
مختلــف ایفا می کننــد که اگر هــر کدام از 
آنان به رســالت و وظیفه خودش به خوبی 
عمل کند بنیان خانواده مستحکم خواهد 

شد.

تجلیل از 650 دانش آموز نخبه و برگزیده حاشیه مشهد

650 دانــش آموز نخبــه و برگزیده حاشــیه 
مشهد، در سه مقطع متوسطه اول، متوسطه 
دوم نظــری و فنــی حرفــه ای و کار دانــش، 
روز گذشــته و در تــاالر ابــن هیثم دانشــگاه 

فرهنگیان تجلیل شدند.
 بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، خدابنده 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در 
ایــن همایــش خطــاب بــه دانــش آمــوزان 
نخبه گفــت: انگیــزه هــای خــود را افزایش 
دهیــد، اگر قرار اســت در ســال هــای آینده 
همچنــان نردبــان موفقیــت را طــی کنید، 
بایــد خودتــان، خالقیــت هــا و توانمنــدی 
هایتان را بشناسید و برای بهتر شدن، شوق 
داشــته باشــید.رضا صابری توالیی، معاون 
آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
نیز در این مراســم گفــت: وقتــی صحبت از 
جشنواره نوجوان خوارزمی کشور، المپیاد 

فــرش کشــور، جشــنواره مهــارت هــای 
هنــری و مســابقات علمی کاربردی کشــور 
می شــود، نــام خراســان رضــوی و آموزش 
 و پــرورش منطقــه تبــادکان مــی درخشــد.
 وی ادامــه داد: اداره آمــوزش و پــرورش 
تبادکان با برنامه ریزی منســجم و تالش بی 
وقفه مدیران، هنرآموزان و دبیران گران قدر 

به این توفیقات دست یافته است.
شایان ذکر است، »مهال نظام طال«، هنرجوی 
هنرستان یحیی بن زید، در این همایش یک 
تابلوی هنری دست ســاز خود را به مدیرکل 

آموزش و پرورش استان اهدا کرد.
* در حاشیه

در لحظات پایانی این مراســم، یک موسیقی 
غیرمجاز در مراسم پخش شد که پس از گذشت 
حدود یک دقیقــه از پخش آن، بــا تذکر رئیس 

آموزش و پرورش منطقه تبادکان قطع شد.

6 خواست  پر تعداد مردم از آستان قدس

غــذای متبــرک، خادمیــاری، روضــه منوره، 
اطالع رسانی، تلفن های آستان قدس رضوی، 
خدمات رفاهــی اعم از ویلچــر، صندلی، نماز 
و... به ترتیب مهم ترین درخواست های مردم 
از سامانه 1۳8 )مرکز جامع ارتباطات مردمی 
آســتان قدس رضوی( بوده اســت. به گزارش 
تســنیم، همچنین مهم تریــن موضوعات ثبت 
شــده در ســامانه به ترتیب، خدمــات رفاهی، 
غذای متبــرک، روضه منوره، رفتــار و برخورد 

خــدام، مراســم حــرم، زیــارت آســان و گیــت 
بازرسی بوده است. همچنین رفتار و برخورد 
خدام، غذای متبــرک، خدمات رفاهی، گیت 
بازرسی، روضه منوره و پوشش و حجاب نیز از 
مهم ترین انتقادهای دریافتی و همچنین روضه 
منوره، خدمــات رفاهی، نرده کشــی ، زیارت 
آســان و مــکان اســتراحت در روز از مهم ترین 
پیشــنهادهایی است که از ســوی مردم به این 

سامانه اطالع رسانی شده است.

عملیات ۲ بانده شدن  قطعه دوم  محور کاشمر به سه راهی شادمهر آغاز شد 

گامی دیگر برای گذرگاه خونین
 مهدیــان/ روزگذشــته عملیــات اجرایــی 
قطعــه دوم بانــد دوم محــور کاشــمر بــه ســه 
راهــی شــادمهر )گــذرگاه خونین (بــه طول 
۲0 کیلومتــر با حضور مســئوالن اســتانی و 
شهرســتانی آغاز شــد.  به گزارش خراســان 
رضوی، معاون مهندسی و ســاخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان در  مراسم  آغاز عملیات 
اجرایی قطعــه دوم باند دوم محور کاشــمر به 
سه راهی شــادمهر، احداث و توسعه بزرگراه 
ها در اســتان را از دغدغه های مهم دانست و 
 گفت: محور شــادمهر به کاشــمر تا انابد جزو
 پــروژه هــای اولویت دار اســت که در دســتور 
کار اســتان قرار دارد. محمد پارسا با اشاره به 
این که احداث باند دوم این محور از مصوبات 
ســال 85 اســت اما به دلیل نبــود اعتبار  کار 
به کندی انجام می شــد اظهار کرد: در ســال 
89 قطعه کاشمر به خلیل آباد به طول حدود 
14 کیلومتــر از محــل اعتبــارات اســتانی و 
برخی اعتبارات ملی که در سفر معاونان وزیر 
و مســئوالن وزارتخانه اختصاص یافت، اجرا 
شد و به بهره برداری رسید. وی با اذعان به این 
که مطالعات محور به صورت کامل انجام شده 
است افزود: از ســال 90 که این محور به طور 
ویژه در دســتور کار قرار گرفته اســت حداقل 
شش جلسه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و وزارتخانه برای دریافت ردیف ملی برگزار شد 
که خوشبختانه با پیگیری مسئوالن منطقه در 
سال 9۷ اولین ردیف اعتبار ملی به این پروژه 

اختصاص یافت. 
وی  بــا تأکید بــر این کــه تا قبــل از ســال 9۷ 
وضعیــت این پروژه مشــخص نبــود و همانند 
یک بچه یتیم بود یادآور شد: با وجود تخصیص 
اعتبار ملی به این پروژه در ســال گذشــته، در 
سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی در سال 
گذشته برای چهار پروژه حوزه راه و شهرسازی 
اعتبار اختصاص یافت که یکی از این پروژه ها 

محور شــادمهر به کاشــمر بود. وی با اشاره به 
اختصاص 90 میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس 
جمهور به این پروژه طی سه سال خاطر نشان 
کرد: با احتســاب اعتبار سفر رئیس جمهور و 
اختصــاص 1۲ میلیارد و 14 میلیــارد تومان 
طی ســال های 9۷ و 98 حدود 40 میلیارد 
تومان به این پروژه تخصیــص یافت به طوری 
که موفق شدیم 14 کیلومتر ابتدایی این جاده 
را تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم. پارسا 
با اشــاره به این که با تخصیــص ردیف بودجه 
ملی طلســم این پروژه شکســته شــد تصریح 
کرد: قطعه دوم از باند دوم جاده کاشمر به سه 
راهی شــادمهر به طول ۲0 کیلومتر و عرض 
1۲.۷ متر در حالی از امروز توســط پیمانکار 
آغاز می شود که قرار اســت بر اساس قرارداد 
منعقد شــده طی ۳0 ماه عملیــات 81 هزار 
متر مکعب خاک برداری و... به بهره برداری 
برسد. وی روان سازی تردد، افزایش ایمنی، 
چهاربانده شــدن محور و تبدیل شــدن محور 
موجود به محور شریانی را از اهداف اجرای این 
پروژه اعالم و اظهار کرد: تاکنون 14 کیلومتر 
از مســیر 54 کیلومتری کاشــمر به سه راهی 
شادمهر دوبانده شده است و امروز نیز عملیات 
اجرایی  ۲0 کیلومتر دیگر آن آغاز می شــود، 

در همین حال مجوز برگــزاری مناقصه برای 
اجرای ۲0 کیلومتر انتهایی نیــز از وزارتخانه 
گرفته شده اســت که امیدواریم تا پایان سال 
شاهد آغاز عملیات اجرایی در قطعه سوم این 

محور باشیم.

اظهارات عجیب  نماینده کاشمر 	 
بنیادی نماینده  کاشــمر در مجلــس نیز در 
این مراسم گفت: در سفر رئیس جمهور این 
پروژه به عنوان اولویت استان چندین بار خط 
خورد، اما با پیگیری هایی که انجام شد مجدد 
این پروژه در اولویت اول اســتان قرار گرفت 
و 90 میلیــارد تومان در یک بازه ســه ســاله 
اختصاص یافت.  وی ادامه داد: نامالیمات 
زیادی صورت گرفت به طوری که در روزنامه 
خراسان هر روز مطالب کذبی نوشته می شد 
مبنی بر این که نماینــده، فرمانده پلیس راه 
را تحت فشار گذاشته اســت، این چه حرف 
کذبی است که می نویسید، من در این چهار 
سال که نماینده مجلس هستم اصال سرهنگ 
امیدوار را ندیدم و اگر از نزدیک ایشان را ببینم 
نمی شناسم و تنها روزی که معاون اداره کل 
راه و شهرسازی برای بازدید به کاشمر آمده 
بود از من خواست با فرمانده پلیس راه احوال 

پرسی و تشکر کنم. 
بعد آقایان در روزنامه می نویسند که نماینده، 
پلیس راه را تحت فشــار گذاشته است. مگر 
پلیس راه به حرف نماینده است؟  ایمنی جاده 
و جان مردم شــوخی بردار اســت که چنین 

چرندیاتی را می نویسند؟ 
روزنامه خراسان رضوی :1- تکمیل پروژه 
دو بانده شــدن  محور کاشــمر به ســه راهی 
شــادمهر )گذرگاه خونیــن( به دلیــل تعداد 
تصادفات زیادی که دراین محور اتفاق افتاده 
اســت،همواره  یکی از موضوعــات پیگیرانه 
روزنامــه خراســان بوده اســت حــال این که 
نماینده محترم کاشــمر بر چه اساســی  ادعا 
کرده روزنامه هرروز مطالب کذبی نوشــته، 

مستلزم اثبات از سوی ایشان است. 
۲- فایــل  صوتــی گفــت وگــوی  فرمانــده 
پلیس راه اســتان درشــهریور ماه امسال با 
روزنامه موجود است که ایشان گفته است 
»فصل انتخابات اســت و  نماینده )در فایل 
صوتی  اسم  نماینده برده شده ولی درخبر 
درج نشده اســت( درخواست دارند دراین 
موقعیت بهــره برداری ازجاده انجام شــود 
امابه خاطــر مــردم وحداقــل امکاناتی که 
متولی را ه دارد، باید مــوارد ایمنی مدنظر 
قرار گیرد« روزنامه خراســان  این آمادگی 
را دارد کــه فایــل صوتی گفت وگــو را برای 
اطالع وقضاوت افکارعمومی منتشر کند. 

۳-بــه کار بــردن عباراتــی نظیــر چرندیات 
برای یــک روزنامــه مردمی توســط نماینده 
مردم  بسیار تامل برانگیز است وجای تاسف 
دارد که شخصی دراین جایگاه به جای نشانی 
دقیق دادن دربــاره دالیل تاخیــر این پروژه 
که با جان مــردم ســر وکار دارد،با فرافکنی  
انگشت اتهام را به سوی روزنامه که طی این 
ســال ها دغدغه این محور را  داشــته، نشانه 

می رود! 

رئیس ستاد انتخابات استان مطرح کرد: 

دشمن به دنبال القای کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس است 
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار  و سخنگوی 
ســتاد انتخابــات اســتان در دیــدار با محســن 
نصرپور مدیر کل و اعضای ستاد انتخابات صدا 
و سیمای خراســان رضوی گفت: رســانه ملی 
یکی از قــوی ترین و موثرترین ابزارهای ســتاد 
انتخاباتی بــوده و نقش بســیار پررنگی در این 
راه دارد.وی در بخش دیگری از صحبت هایش  
گفت : ایــن دوره از انتخابات اولیــن دوره پس 
از بیانیــه گام دوم رهبری اســت و اهمیت ویژه 
و خاصی دارد زیرا پس از اتفاقاتــی که در آبان 
ماه داشــتیم دشــمن به شــدت به دنبال القای 

کاهش مشارکت مردم است.
حسن جعفری، رئیس ســتاد انتخابات خراسان 
رضوی در این جلسه از نام نویسی هزار و 11۳نفر 
بــرای نامــزدی مجلــس شــورای اســالمی و نام 
نویســی 11 داوطلب خبرگان رهبــری تا کنون 
خبر داد و گفت: این دوره از انتخابات اولین دوره 
پس از بیانیه گام دوم رهبری است و اهمیت ویژه 
و خاصی دارد زیرا پس از اتفاقاتی که در آبان ماه 
داشتیم دشمن به شدت به دنبال القای کاهش 
مشارکت مردم است بنابراین باید سعی  کنیم هم 
در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مراقب 
این عملیات روانی باشیم.وی با اشاره به این که 
هم اکنون 5۷ حزب دارای مجوز در استان داریم 
گفت: فعالیت احزاب می تواند در پرشورتر شدن  
انتخابات کمک کند.وی اظهار کــرد: از دغدغه 
های ما در ســتاد انتخابات رســانه های خارجی 
است چون با تقســیم کاری که انجام داده اند در 
صدد تأثیر گذاری بر انتخابات ما هستند به ویژه از 
طریق شبکه های ماهواره ای عملیات های روانی 

متعدد و متنوعــی را برای حوزه هــای اجتماعی 
و بانوان پیش بینی کرده اند و در حال برجســته 
سازی آن هستند. بنابراین نقش اصحاب رسانه 
در شناسایی، پیشگیری و خنثی سازی آن بسیار 

مؤثر است.
وی از تــالش هــای شــبانه روزی رســانه ملــی و 
اســتانی نیز تقدیر و تشــکر کرد.محسن نصرپور 
مدیــر کل صدا و ســیمای خراســان رضــوی نیز 
در این دیدار با اشــاره به حضور پرشــور مردم در 
انتخابات گذشته گفت:در داخل کشور میانگین 
حضور مــردم در انتخابــات 60درصد بــوده که 
نســبت به کشــور های مدعی دموکراسی باالتر 
اســت.وی افزود:حکومــت جمهوری اســالمی 
یک الگوی بدیــع و رقیب حکومت هــای لیبرال 
دموکراســی اســت و از نظــر الگــوی حکومتــی 
همــاوردی مــی کند.نصرپــور تصریح کــرد:در 
کشــورهای غربــی و لیبــرال دموکراســی اصل 
بر مشــارکت حزبی اســت و عمومًا احزاب نقش 
اساسی دارند اما در جمهوری اسالمی مشارکت 

عمومی و نقش واقعی مردم را داریم.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره 
به این کــه هرچه تعداد آرا بیشــتر باشــد، به نفع 
کشــور و نظام اســالمی اســت گفت:هــر رأی به 
صندوق،پولــی به صندوق ذخیــره و یک فرصت 
برای مردم و مســئوالن و پیشــرفت کشــور است 
و ایــن مقبولیت و مشــروعیت برای نظام اســت.
وی افــزود: صــدا و ســیما چهــار مرحلــه تبیین، 
تشریح، تهییج و فراخوان و دوره آرامش بخش را 
برای تبلیغات انتخاباتی در رسانه ملی و استانی 
برنامه ریزی کرده است که همه دوره ها از نظم و 

پیوســتگی خاص خود برخوردار است.محســن 
نصرپور بــا بیان ایــن که شــعار انتخاباتی ســتاد 
انتخابات صدا و سیما در ســال 98 »مجلس کار 
آمد،انقالبی و مردمی« است، اظهار کرد: موضوع 
انتخابات خبرگان نباید تحت الشعاع انتخابات 
مجلس قرار گیرد و رسانه در بخش تولید و پخش 
بیش از پیش بر اهمیت و جایگاه واالی این مجلس 
بــرای مخاطبــان اهتمــام مــی ورزد.وی گفت: 
تبیین مردم ساالری دینی به عنوان میراث گران 
قدر امام خمینی)ره(،روشنگری و زمینه سازی 
برای دســتیابی بــه یــک مجلــس کار آمد،جلب 
مشــارکت حداکثری و گســترده مردمی،تالش 
برای برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات،خنثی 
ســازی توطئه های دشــمن،حمایت از شــورای 
نگهبان و نهادهای اجرایی،اتخاذ مشی بی طرفی 
در همــه ارکان و بخــش هــای ســازمان،آگاهی 
بخشــی درباره اهمیت مجلس برای پیشرفت و 
پیشبرد اهداف نظام از برنامه های رسانه ملی و 
استانی برای انتخابات اســت.نبی پور مدیرکل 
سیاســی و انتخابــات  اســتانداری  هــم دربــاره 
موضــوع الکترونیکی برگــزار کــردن انتخابات 
گفت: این موضوع را چندین سال است پیگیری 
می کنیم. وزارت کشور از ۲6 فرایند، ۲5 فرایند 
را الکترونیکی کرده جز فراینــد رای دادن اما با 
تمهیدات درنظرگرفته شده از سوی وزارت کشور 
قرار است امسال در هشت شهر استان انتخابات 

به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود.
وی همچنین به آموزش عوامل اجرایی برگزاری 
انتخابات اشاره کرد و افزود: این فرایند هم گام به 

گام در حال تکمیل شدن است.

تولیت آســتان قــدس رضوی گفــت: تالش هــا، فداکاری ها و 
ایثارهای شیخ زکزکی در راه اسالم الگویی شایسته برای جامعه 
است.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی صبح دیــروز در دیدار دختران »شــیخ ابراهیم زکزکی« 
رهبر نهضت اســالمی نیجریه که در حرم مطهر رضوی انجام 
شد، ضمن پیگیری آخرین وضعیت و شرایط جسمی این عالم 
انقالبی از خانواده ایشــان، گفت: مسئله شیخ زکزکی مسئله 
 نظام و انقالب و یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب است.

وی با بیان این که شــیخ زکزکی منطقه آفریقا را متحول کرده 
اســت، افزود: این عالم برجســته کار بســیار بزرگــی در آفریقا 
انجام داد و ده هــا هزارنفــر را در آن منطقه تربیت کــرد، از این 
 رو دشــمنان دین و اسالم کینه بزرگی از شــیخ زکزکی دارند.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی افــزود: بنیانــی کــه شــیخ 
زکزکــی در آفریقــا گذاشــت و آن تفکــر انقالبــی کــه در آن 
منطقــه تأســیس کــرد نابــود شــدنی نیســت، دشــمنان 
احمق هســتند کــه تصــور می کنند بــا به شــهادت رســاندن 
بزرگان  مســیر آنــان نیــز نابــود خواهد شــد، همــان گونه که 
یزید فکــر می کــرد می تواند بــا شــهادت اباعبدا... الحســین 
 علیه الســالم تفکر امامت، والیت و اهل بیــت)ع( را نابود کند.

وی گفت: دشمنان شــاید بتوانند شــیخ زکزکی را به شهادت 
برســانند، اما هیــچ گاه نخواهند توانســت فکر، اندیشــه و راه 
او را در آفریقــا نابود کنند، فکر و اندیشــه ای که شــیخ زکزکی 
 در آفریقــا بنیــان گذاشــته، روز به روز شــکوفاتر خواهد شــد.

حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان این که شیخ زکزکی 
یک نیروی ارزشــمند بوده و تعبیر خمینی آفریقا که به ایشــان 
نســبت داده شــده، تعبیر درســتی اســت تصریح کرد: شــیخ 

زکزکــی بــرای اســالم در آفریقــا زحمت کشــیده و رنــج برده 
است، تالش ها، فداکاری ها و ایثارهای این روحانی برجسته 
 یک الگــو و نمونــه بــرای همــه آزادی خواهــان جهان اســت.

وی با اشــاره به ظلم ها و مصیبت هایی که شــیخ زکزکی در راه 
اسالم متحمل شده است، تصریح کرد: شیخ زکزکی و خانواده 
ایشان واقعا سختی ها و مصیبت های بسیاری را تحمل کردند، 
شش پسر ایشان شهید شدند و خود ایشان نیز هم اکنون در آن 
شرایط ظالمانه هستند، ایشان خدمات ارزشمندی برای اسالم 
 داشــتند و در راه خدا مصیبت های بســیاری را تحمل کردند.

وی  با تأکیــد بر لزوم معرفی بــزرگان و مفاخر دینــی و انقالبی 
به جامعه اظهار کــرد: هرکاری از آســتان قــدس رضوی برای 
معرفی شیخ زکزکی به جامعه ساخته باشد، کوتاهی نخواهیم 
کرد و انجام می دهیم، شیخ زکزکی یک الگوی شایسته برای 
 جامعه، جوانان و روحانیت اســت که بایــد آن را معرفی کنیم.

وی افــزود: در حــرم مطهــر بــه میــزان تــوان بــرای  معرفــی 
خدمــات شــیخ زکزکــی بــه اســالم و تالش هــای ایشــان و  
آگاهــی زائــران اقــدام خواهیــم کــرد. وی شــیخ زکزکــی را 
انســانی وارســته، مجاهد فی ســبیل ا... و ُاوْیــس قرنی زمان 
دانســت و گفت: فردی در آفریقــا تحت تأثیر تفکر امــام راحل 
و رهبری معظــم توانســته جریان ارزشــی و انقالبــی را متولد 
کند و خدمات بســیاری بــرای اســالم داشــته باشــد و در این 
راه زحمــات و آســیب های بســیاری را متحمــل شــده اســت، 
 ایــن مــرد بــزرگ و خدماتــش را باید بــه مــردم معرفــی کرد.

حجت االســالم والمســلمین مروی یادآور شــد: باید زحمات 
و خدمات شــیخ زکزکی بــه اســالم و وضعیــت خطرناکی که 

هم اکنون گرفتارش شده اند را برای مردم تبیین کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با دختران شیخ زکزکی: 

راه شیخ زکزکی متوقف نمی شود 



گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

بیستم آذر سال گذشــته محمدرضا کالیی حکم 
خــود را به عنوان شــهردار مشــهد دریافــت کرد؛ 
حال پس از گذشــت یک سال، محمدرضا کالیی 
در نشســتی خبری به مــرور اقدامــات و عملکرد 
مدیریت شهری در این مدت پرداخت و به سواالت 
خبرنــگاران هــم پاســخ داد؛ شــفافیت و مبــارزه 
با فســاد، بافــت پیرامــون حــرم مطهــر، فرهنگ 
شهروندی، حمایت از ورزش قهرمانی و 50 اقدام 
و پروژه محوری مدیریت شهری تا 1400 از جمله 

موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

طراحی 50 پروژه اصلی تا 1400	 
به گزارش »خراسان رضوی«، محمدرضا کالیی 
در این نشست که در نمایشگاه بین المللی برگزار 
شد، گفت: 20 آذر ســال گذشته که کار را شروع 
کردیم چند راهبرد اصلی را برای شــش ماه اول 
تعریف کردیم، راهبرد اول سروســامان دادن به 
وضعیت مالی و تعیین تکلیف بدهی پیمانکاران 
بود که از ســال های قبل عقب افتاده بــود و خدا 
را شــکر این اتفــاق افتــاد. همــه کمــک کردند، 
استاندار محترم، دســتگاه قضایی و ۳۳ دستگاه 
اجرایی کمک کردند که از آن ها تشکر  می کنم. 
وی تصریح کــرد: در شــش مــاه دوم، فعالیت ها 
نظم خاصی بــه خــود گرفــت، از دل برنامه های 
باالدستی و ظرفیت های شهر مشهد به تعدادی 
محور اصلی رســیدیم و این محورها را با شــورای 
شــهر به مشــورت گذاشــتیم و با افراد دیگری که 
در طراحی برنامه 97 تا 1400 مدیریت شهری 
نقش داشــتند به یــک جمــع بندی رســیدیم که 
ســرجمع توانســتیم به 50 محور اصلی مدیریت 
شهری تا سال 1400 برسیم. طی شش ماه 50 
محــور اصلی مدیریت شــهری را تا ســال1400 
طراحی کردیم و شش ماه دوم در مسیر عملیاتی 

کردن آن پیش رفتیم.
شــهردار مشــهد یادآور شــد: محــور اول احداث 
تقاطع ها، زیر گذرها و رو گذرها بود که ما در این 
زمینه یــک عقب ماندگــی در برنامــه میان مدت 
ترافیکی داشتیم، احداث 11 تقاطع را در دستور 
کار قرار دادیــم که یکی از ایــن تقاطع های مهم، 
تقاطع غیر همســطح مصلــی بود کــه ظرف یک 
ماه آینده احداث ایــن تقاطع غیرهمســطح آغاز 
می شــود. احداث تقاطع غیر همســطح مصلی، 
ســه فایده  اصلــی دارد، یکــی این که بــه منطقه 
شهرک شهید رجایی دسترسی جدید می دهد، 
همچنین محور مصلی و شهید نواب صفوی از بن 
بست بودن خارج می شــود و دسترسی دومی به 
بهشت رضا )ع( ایجاد خواهد شد. شهردار مشهد 
احداث تقاطــع غیر همســطح آزادگان را از دیگر 
پروژه های اصلی بیان کرد و افــزود: احداث این 
تقاطع، ترافیک ورودی مشهد از سمت قوچان را 

کاهش خواهد داد.
کالیــی اظهار کرد: محور دوم بســته زیرســاخت 
ترافیکــی کاهــش ســرعت و رعایــت حــق تقدم 
اســت، در راســتای فرهنگ شــهروندی بیش از 
100 عنوان بــرای این موضوع پیشــنهاد شــده 
بود که مــا روی دو موضوع متمرکز شــدیم، یکی 
از آن مــوارد کاهش ســرعت و رعایت حــق تقدم 
بود، بخشــی از این محل ها برای عبــور معلوالن 
باید طراحی  می شــد که امیدواریم تا پایان سال 
بتوانیم بســیاری از زیر ســاخت های  آن را نهایی 
کنیم، همچنین تفکیک زباله از مبدأ نیز از جمله 
طرح های فرهنگ شهروندی بود که در این زمینه 
نرم افــزار ســیمپ طراحی و اجرا شــد کــه نتایج 
خوبی داشــت. وی تامین منابع پایــدار آب برای 
فضای سبز را به عنوان پروژه و محور سوم برشمرد 
و افزود: عده ای از فعاالن محیط زیست می گویند 
اقلیم مشهد خشک است و باید فضای سبز توسعه 
داده نشود، در حالی که ما با این موضوع مخالف 
و معتقدیم راه حل دومی هم وجــود دارد، ما باید 
فضای ســبز را توســعه دهیم امــا دو نکتــه را باید 
رعایت کنیم که آبیاری فضای سبز از پساب تصفیه 
شــده باشــد و نکته دوم این که به مــردم یادآوری 
کنیم آبیاری فضای ســبز از طریق پســاب تصفیه 

شده صورت می گیرد.
کالیی یادآور شد:  راه اندازی خط ۳ قطارشهری 
تــا 1400 محــور چهارم اســت، مــا باید هســته 
مرکزی شهر به ویژه حرم مطهر رضوی  را  به حمل 
و نقل ریلی متصل کنیم، کار بسیار سختی است 
اما امیدواریم با کمک همکاران بتوانیم خط ۳ را 

در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم.
وی افزود: محور پنجم تحولــی در بافت پیرامون 
حرم مطهر اســت، ســعی کردیم ذینفعــان را دور 
هم جمــع کنیــم، صبح چهارشــنبه هم شــورای 
راهبردی در این باره تشکیل شده است که سعی 
کردیم با کمک دستگاه قضا بخشی از مشکالت 
را حل کنیم. مشکالتی که در سال های گذشته 
بین شــهرداری، راه وشهرسازی و استانداری در 
این زمینه وجود داشت ســرمایه گذاران را دچار 
مشــکل کرده بود، 292 پروژه در بافت پیرامون 
حرم مطهر داریم که مشکل دار است و امیدواریم 
بافت پیرامون حرم مطهر را به هویت واقعی خود 
برگردانیم و مشــکالت ســرمایه گذاران را حل و 

بناهای تاریخی را حفظ کنیم.
شهردار مشهد در ادامه با بیان این که بهبود سیما و 
منظر شهری، محور پروژه ششم در این زمینه است، 
تصریح کــرد: ما باید با اســتفاده از تمامــی ابزارها 
تغییرات جدی در سیما ومنظر شهری داشته باشیم 

تا  المان ها و فضای سبز سیمای شهر بهتر شود.
 تحــرک بخشــی و ســامان دهــی اراضــی بزرگ 
مقیاس در شــهر مشــهد، برنامه جامع شــفافیت 
و مبــارزه با فســاد،  اجرایی کردن منشــور حقوق 
شهرنشــینی و شــهری بــرای همــگان، عمــران، 
برندینگ و بهره بــرداری اجتماعی توس، بســته 
جامع محله محوری و شورای اجتماعی محالت، 
تهیــه و تصویب طرح هــای تفصیلی باالدســتی، 
توسعه کسب وکارهای شهری با تاکید بر مناطق 
کم برخوردار، ســامان دهی کشــف رود و توسعه 
کمربند ســبز، اصالح ســاختار پرســنلی و منابع 
انســانی، طرح رفع آب گرفتگی ها، پیاده سازی 
نظام جامع اطالع رسانی، پروژه برندینگ شهری، 
توســعه نظام بازاریابی از مبدأ و رفــاه زائر، بهبود 
ایمنی شــهری، ســامان دهی ارتباط بــا نخبگان 
شــهری، حــل ترافیــک  هســته مرکزی مشــهد، 
اســتفاده از ظرفیت مالــی کمک از دولــت، تئاتر 
شــهر و خانه هنرمندان، شــهرداری الکترونیک 
و اپلیکیشــن های شــهروندی، الگوهــای جدید 
حمل و نقل و پیاده محوری، تامین مالی مبتنی بر 
بدهی، ایجاد شهربازی در مقیاس بین المللی که 
در پارک چهل بازه دیده شــده، کارخانه نوآوری، 
ایجاد میــدان مرکزی میــوه و تره بار، پروژه شــهر 
بدون گرسنه و متکدی و شهر یادگیرنده، احداث 
نمایشــگاه دایمــی گل و گیــاه در اراضــی آبشــار 
و پــارک میدان تیر ســابق بــه عنوان بــزرگ ترین 
پارک سرپوشیده خاورمیانه، پروژه پایش ارزیابی 
عملکــرد داخلــی، مجموعــه ورزشــی طبرســی 
شمالی، پروژه حمایت از ورزش قهرمانی، برنامه 
جامع بازآفرینی شهری ، توسعه خانه های هنری 
و اجتماعی، بهبود ســالمت عمومی مردم، کالن 
پروژه آموزش فرهنگ شهروندی، برقی کردن10 
هزار تاکسی در مشهد، توسعه کمربند سبز جنوب، 
توسعه و به سازی مسیرهای تشرف پیاده به حرم 
مطهــر، اســتفاده از ظرفیــت فاینانــس مبتنی بر 

گارانتی دولت، توسعه فضای شهری در پایانه امام 
رضا)ع( ، دیپلماسی شهری با تاکید بر شهرهای 
فارســی زبان، توســعه ســرانه فضاهای شــهری، 
توسعه و سامان دهی گردشگری سالمت، تامین 
پارکینگ هــای عمومی، توســعه فضای ســبز در 
مناطق کم برخوردار و استفاده از ظرفیت خیران 
و نهادهای مدنــی در پروژه هــای اجتماعی نیز از 
دیگر محورها و پروژه های اصلی شهرداری تا سال 

1400 است که کالیی به تشریح آن پرداخت.

ساز و کار مشارکت شهروندان در سوت زنی 	 
در ادامه، محمدرضا کالیی پاســخ گوی ســوال 
خبرنگاران بود. وی در پاسخ به سوال »خراسان« 
دربــاره طراحــی ســاز و کار اجرایــی مشــارکت 
شهروندان در اعالم موارد تخلف و فساد به منظور 
اجرای مصوبه ســوت زنی گفت: بعــد از تصویب 
مصوبه، در این زمینه کمیته هایی با حضور اعضا 
تشکیل شده اســت و به صورت هفتگی جلسات 
آن برگزار می شــود، بحث نحوه اطالع رسانی و 
استفاده از ظرفیت شهروندان که برنامه ای ارائه 
شده و چکش کاری شده است که زیرساخت های 
گزارش گیری اصالح می شــود و اطالع رسانی 

نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین در پاســخ به سوال دیگر »خراسان« 
مبنی بــر ایــن کــه برخــی اقدامــات و فعالیت ها 
همچون ادامه خط ۳ بی آرتی، برخی  مسیرهای 
دوچرخه و ساز وکار الیت در شهر اجرایی می شود 
که گاه موجبات نارضایتی برخی شهروندان را در 
پی دارد، آیا در اجرای این پروژه ها به خواســت و 
نظر مــردم توجه می شــود؟ گفت: ما یــک برنامه 
راهبــردی 97-1400 در شــهرداری داریم، ما 
متوجهیم که اگر در مســیری خط بــی آرتی اجرا 
کنیم ظرفیــت خودروهای ســواری را می گیرد. 
برای ادامه خط بی آرتی چندین بار نظرســنجی 
و مشــورت کردیم و به ایــده تک الینــه و خط فرار 
رســیدیم که فیدبک هــا هم مثبــت بــود. درباره 
مســیر دوچرخه نیز مــا باید مد حمــل و نقل پاک 
دوچرخه و زیرساخت آن را در مشهد اجرا کنیم، 
باید مسیرهای پراکنده را هم متصل کنیم، شاید 
برخی نقاط شهری اولویت ما نباشد، مثال خیابان 
سناباد اولویت احداث مسیر دوچرخه نیست ولی 
اولویت اتصال مسیر دوچرخه است. درباره الیت 

نیز مسیری که به سمت الکترونیکی سازی رفتیم، 
فکر می کنم مسئله را تا حدود زیادی حل کند.

در ادامه مهــم ترین اظهــارات محمدرضا کالیی 
شهردار مشــهد در پاسخ به ســواالت خبرنگاران 

می آید:
* در پاســخ به ســوالی درباره ضابطــه حمایت از 
ورزش قهرمانــی: ضابطه منــدی پــروژه ورزش 
همگانــی را در دســتور کار داریــم. در شــورای 
ورزش قهرمانی که متشــکل از شورا و شهرداری 
و مدیرکل ورزش و جوانان است، موضوع حمایت 
از تیم هــای ورزشــی مــورد بررســی قــرار گرفته 
اســت. مکانیزم حمایت بر اساس گزارش و طرح 
مدیرکل ورزش و جوانان اســت و اگر طرحی هم 
ارائه می شــود با نظر ایشــان خواهد بود. بودجه 
مصوب حمایت از ورزش قهرمانی طی امسال 4۶ 
میلیارد ریال اســت که 40 درصد آن در فوتبال و 
فوتسال، 20 درصد در کشتی و 40 درصد هم در 
دیگر رشته ها هزینه شده است. عالوه بر فوتبال و 
کشتی از والیبال، هندبال و بسکتبال برای آقایان 

و بانوان نیز حمایت کردیم.

استیضاح من جوک است	 
* در پاسخ به سوالی درباره چرایی تعیین تکلیف 
نشــدن معاونت فرهنگی و اجتماعــی و همچنین 
زمزمــه های اســتیضاح شــهردار: اســتیضاح من 
جوک اســت و از ابتدای کار سعی شــده در زمینه 
منافع مردم حرکت کنیم هرچه به نفع مردم باشد 
 اجرا مــی کنیم و هرچه بــه نفع مردم نباشــد اجرا 
نمی کنیــم، هر که مــی خواهد مخالف یــا موافق 
 باشــد. روزی اگــر نتوانیم کار کنیــم خداحافظی 
می کنیم. معــاون فرهنگــی را بــه زودی انتخاب 
می کنیم. آقای مصحفی تابه حال عملکرد خوبی 

داشته است. از عملکرد وی نیز صددرصد راضی 
هستم.

* ایــن کــه مــا گرایــش سیاســی داریــم و در این 
چارچوب مسئولیتی به ما سپرده شده است یک 
بحث اســت و این که در عمل چه وظیفه ای داریم 
بحث دیگــر، من اصالح طلب هســتم و اعتقادات 
خاص خودم را هم دارم اما وقتی شــهردار مشهد 
شدم، یعنی شهردار همه مردم شهر هستم یعنی 
شهردار افرادی که نگاه سیاسی مرا قبول ندارند و 
حتی با آن دشمن هستند نیز هستم، بنابراین باید 
حرف های آن ها را هم شنید. من شهردار شهری 
هستم که جریانات مختلف قدرتمند سیاسی در 
آن حضور دارند و باید با همه آن ها گفت وگو کنم 
و نقطه  نظرات شان را بشنوم اما این سبب نخواهد 
شد که از الگوهایی که به آن ها اعتقاد دارم کوتاه 
بیایم. در این یک سال دریافته ام همدلی در شهر 
مشهد باالســت. این که در اتفاقات اخیر، مشهد 
تقریبا هیچ آســیبی ندید در مقایسه با دیگر کالن 
شهرها نشــان همین همدلی اســت.  یک چیز را 
عامل نگرانی خــودم می بینــم و آن نفســانیات و 
منیت هاست. این که تصور شــود خودتان حقید 
و بقیه غیرخودی. منیت ها و خــود بزرگ بینی ها 

فضای شهر را کسالت بار می کند.
* درباره جزئیات شورای راهبردی بافت پیرامون 
حرم: در این جلسه سه مسئله بررسی شد؛ ترافیک 
هسته مرکزی مشــهد که کلیات آن تصویب شد، 
طرح منظر حریم حرم و طرح تفصیلی ویژه آن بود 

که روی چگونگی تهیه آن توافق شد.
* در پاســخ به ســوالی دربــاره ادعای بازداشــت 
معاون پارلمانی و شــهردار منطقه ثامن: ما سعی 
کرده ایم کار کنیــم، به همین دلیــل زمانی برای 
پرداختن به هجمه هــا نداریم. درباره بازداشــت 
معاون پارلمانی که شــایعاتی در این باره منتشر 
شــده بود، ما اصال معاون پارلمانی نداریم، دوما 
بازداشتی در کار نبوده اســت یا درباره بازداشت 
شــهردار منطقه ثامن، کســی که در منطقه ثامن 
کار عملیاتی می کنــد به صورت طبیعــی دایم با 
دستگاه قضایی سر و کار دارد. هیچ خط قرمزی 

در مواجهه و برخورد با فساد وجود ندارد.

از ابتدا با فعالیت بازرگانی شهرآرا مخالف 	 
بودم

* در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بازداشــت ها در 
شــهرآرا: ما موسســه ای داریم به نام شــهرآرا، در 

حوزه تولید و نشــر خبــر و در حــوزه خبرنگاری و 
عملکرد رســانه ای، شــهرآرا برای ما یک سرمایه 
بسیار ارزشــمند اســت. در این دو ســال شهرآرا 
پیشرفت چشمگیری داشــت و حمایت کامل هم 
از آن می کنم. با یک مســئله که از همان ابتدا که 
معــاون مالی بــودم بــا آن مخالف بــودم، فعالیت 
بازرگانی موسسه شهرآرا بود اما چون مصوبه بود 
به آن پایبند بودیم. به  رغم این که از نظر عملکردی 
از دوســتان شــهرآرا بســیار ممنونم اما بررســی 
موضوع پیش آمده حق دستگاه قضایی بوده و باید 
روال خودش را طی کند.ما هم کمک می کنیم که 
شهرآرا به عنوان سرمایه مهم در حوزه ای که به آن 

اعتقاد داریم یعنی در حوزه رسانه تقویت شود.
* مسجد مروی ها حفظ خواهد شد و تحت هیچ 
شــرایطی تخریــب نخواهــد شــد و فکر مــی کنم 
خروجی کار چیزی مشابه میدان گنبد سبز مشهد 

خواهد شد.
* در خصوص شهر هوشمند از تهران بسیار جلوتر 
هستیم، هرچند راضی کننده نیست و باید بیشتر 

به پیش رویم.
* در نشســت خبری قبلی هم گفتم کــه احداث 
مجموعه آبادگران تصمیمی اشتباه بوده و  محیط 
زیست مشــهد را دچار مشــکل کرده است. برای 
اجرای پروژه آبادگران مجوز مستقیم از ما گرفته 
نشــد. آبادگران قــراردادی بــا راه و شهرســازی 
داشــته که در آن بــه تعهــدات خود عمــل نکرده 
است. در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور به 
عنوان متولی رسیدگی به این موضوع ورود کرده 
و جمع بندی این سازمان برای ما الزم االجراست.
* آن چــه بــه عنــوان کوهســتان پــارک بــه بنیاد 
شهید واگذار شده در مجاورت موقوفه وکیل آباد 
است؛ موقوفه ای که شهرداری مسئول موقوفه و 
دادستان مشهد به عنوان ناظر وقف تعیین شده 
اســت. ما قصد داشــتیم که کوهســتان پــارک را 
تملک کنیم اما دادســتان محترم نامه ای ارسال 
کردند به عنوان ناظر وقف که بر اساس گزارشی 
کــه اداره کل اطالعــات تهیــه کردنــد گــزارش 
دقیقی بود، این مســئله مطرح شده بود که زمین 
کوهســتان پارک جزئی از موقوفــه مرحوم ملک 
است و در اختیار شهرداری است و نیازی نیست 
شهرداری خریداری کند. بحث تملک متوقف شد 

تا به آن رسیدگی شود.
* اراضــی بــزرگ مقیــاس درون شــهر از جملــه 
دانشگاه فردوسی باید در اختیار تمام مردم قرار 

بگیرد اما مقررات شان باید رعایت شود.
* نهضت آســفالت معابــر را اجــرا کردیــم، اما از 
ایــن کــه نمی توانیــم مناطــق منفصل شــهری و 
روســتاهایی را که طرح تفصیلی مصــوب ندارند 

آسفالت کنیم، بسیار ناراحتم.
* اراضــی بــزرگ مقیــاس درون شــهر از جملــه 
دانشگاه فردوســی باید در اختیار تمام مردم قرار 
بگیرند امــا مقررات شــان باید رعایت شــود، قرار 
نیست دیوارهای دانشــگاه را حذف کنیم، بحث 
این اســت دیوارهــای دانشــگاه را در بخش هایی 
به عقب ببریم. انتظار مــن از دانشــگاه این بود که 
خواست جامعه را بپذیرد. نه این که این طرح فقط 
مختص دانشگاه باشد، مثال دلیلی ندارد مجتمع 
آیه ها به عنوان یک مجتمع فرهنگی در اختیار مردم 
نباشــد که این رویکرد با پذیرش مســئوالن سپاه و 
ســردار نظری فرمانده محترم ســپاه امام رضا)ع( 

مواجه شد و من واقعا تشکر می کنم از ایشان.

در نشست خبری محمدرضا کالیی با اهالی رسانه تشریح شد

 گزارش ۱۵۰ دقیقه ای شهردار 
از عملکرد یک ساله
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از میان خبرها

فوتسال - واترپلو

رقابت فوتسالیست ها در هفته بیستم 
لیگ برتر فوتسال

فرش آرا در خانه آذرخش
هفته بیستم لیگ برتر فوتســال از امروز آغاز می شود 
و نماینده فوتســال اســتان در بندرعبــاس به مصاف 
آذرخش می رود؛ دیداری که از ســاعت 17 پیگیری 
می شــود. تیم فــرش آرا بــا توجه بــه نتایــج خوبی که 
تاکنون به دســت آورده اســت و جایگاهی کــه دارد، 
می تواند به راحتی از سد آذرخش عبور و جایگاه خود 
را در بــاالی جدول محکم تــر کند. شــاگردان مجید 
مرتضایی طی 19 هفته گذشــته، بازی های بســیار 
خوبی داشته اند به گونه ای که اکنون این تیم، تیمی 
مدعی محسوب می شود. فرش آرایی ها تاکنون 11 
برد، یک مساوی و 7 باخت داشــته اند و با 33 امتیاز 
پس از تیم های مس سونگون، گیتی پسند اصفهان و 
ستارگان ورامین در رده چهارم قرار گرفته اند که با تیم 
سوم جدول فقط یک امتیاز فاصله دارند. دیدار امروز 
نماینده استان روی کاغذ بسیار راحت است و با کمی 
تمرکــز و برنامه می توانند با دســت پــر از بندرعباس 

بازگردند و خود را آماده رقابت دیدار خانگی کنند.

اعزام ورزشکار به مسابقات 
واترپلوی جهانی

یک ورزشــکار خراســانی همراه با تیم ملــی ایران به 
مســابقات واترپلوی قهرمانی جهــان در کویت اعزام 
شد. تیم ملی واترپلوی جوانان ایران به منظور حضور 
در مســابقات واترپلــوی قهرمانــی جهان رده ســنی 
زیر 2۰ ســال ، عازم کویت شد .مســابقات واترپلوی 
قهرمانی جهان رده ســنی زیر 2۰ ســال از 21 تا 29 
آذر ماه با حضور 2۰ تیم در قالب چهار گروه در کشور 
کویت برگزار می شود.بر این اساس امیر علی مرادی، 
ورزشــکار خراســان رضوی همراه با تیم ملی واترپلو 
عازم کویت شد.تیم ملی ایران در این مسابقات با تیم 
های مونته نگرو، آمریکا، کویت و ایتالیا هم گروه است.

اخبار

ورزش

رئیس هیئت فوتبال:

اجازه نمی دهیم حق شهر خودرو 
ضایع شود

رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی و عضو شورای 
شــهر مشــهد، اعتقاد دارد اشــتباهات داوری و نحوه 
چینش داوران، حساســیت ها را میان هواداران شهر 
خودرو افزایش داده اســت. احســان اصولی با تاکید 
بر این که اجازه نمی دهیم حقی از شــهر خودرو ضایع 
شــود، درباره اعتراض به اشــتباهات داوری علیه تیم 
فوتبال شــهر خودرو در دیدار مقابل ســپاهان، گفت: 
شــهر خودرو تنها نماینده اســتان در لیگ برتر است و 
ما باید به هــر صورتی از آن حمایت کنیــم. نباید اجازه 
دهیم حق تیم ضایع شود. درباره این که حقی از شهر 
خودرو ضایع شــده اســت یا خیر، فدراســیون فوتبال 
باید اظهار نظر کند؛ اما اشتباهات در این مسابقه تکرار 
شد و ما باید حساسیت های موجود بین هواداران را به 
فدراسیون فوتبال انتقال دهیم.وی ادامه داد: منتظریم 
که این موضوع بررسی شود و در صورتی که خطایی رخ 
داده، بر اساس قوانین برخورد شود. هواداران مشهدی 
بسیار بااخالق هستند و بازی را در کمال آرامش دنبال 
می کنند. شهر خودرو توسط بخش خصوصی حمایت 
می شود و ما موظف بودیم این دغدغه را به فدراسیون 
فوتبال منتقل کنیم. دوســتان باید بداننــد تکرار این 
موضوع )اشتباهات داوری(، حساســیت ها را بیشتر 
کرده و نحوه چینش داوران، بر این حساسیت افزوده 
است.اصولی درباره گالیه های یحیی گل محمدی از 
مسئوالن استان و انتقاداتی درباره نبود زمین تمرین 
مناسب خاطرنشان کرد: در هیئت فوتبال استان و نیز 
شورای شهر مشهد ، شهر خودرو را تنها نگذاشته ایم و از 

تیم حمایت می کنیم. 

جمعه ، با هدف ایجاد فضای نشاط و شادی 
صورت می گیرد

اجرای برنامه های ورزش همگانی
رئیس گروه توســعه ورزش همگانی خراسان رضوی 
از برگــزاری برنامــه هــای ورزش همگانــی از جملــه 
پیاده روی عمومی، کوه پیمایی خانوادگی، دوچرخه 
ســواری و بازی های بومــی محلــی در روز جمعه 22 
آذرماه در شهرســتان های خراسان رضوی خبر داد. 
هانیه امانی در این باره افزود: در همایش اخیر مدیران 
کل ورزش و جوانــان کشــور، وزیــر ورزش و جوانــان 
اعالم کرده است که باید در کشور، برنامه های ورزش 
همگانی با هدف ایجاد فضای نشاط و شادی در بین 

مردم هرچه گسترده تر برگزار شود.

علی ترابی - بــازی های هفته پایانــی رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشــور جمعه و شنبه در شهرهای 
مختلف پیگیری می شــود که بازی هــای تیم های 
باالی جدول از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ 
چرا که به دنبال پیروزی و منتظر لغزش حریفان خود 
هستند تا با کسب قهرمانی در نیم فصل به تعطیالت 
بروند. تیم شــهر خودرو نیز که در کــورس مدعیان 
قهرمانی قرار دارد، فردا در ورزشگاه وطنی قائمشهر 
باید به مصاف نساجی مازندران برود که کار بسیار 
ســختی مقابل این تیم شــمالی دارد. ایــن دیدار از 
ساعت 15 با سوت موعود بنیادی فر برگزار می شود.

4 تیم مدعی قهرمانی	 
بازی های لیگ برتر تاکنون با فراز و نشــیب هایی 
همراه بود  و هم اکنون 4 تیم شانس قهرمانی شان 
در نیم فصل وجــود دارد و بازی هــای این 4 تیم در 
این هفته از حساسیت بیشتری نیز برخوردار است. 
استقالل ، سپاهان ، پرســپولیس و شهر خودرو به 
ترتیب بــا 26 ، 25 ، 25  و 24 امتیــاز در رده های 
اول تا چهارم قرار دارند که هر کدام از این تیم ها به 
دنبال لغزش حریفان خود هستند تا جایگاه خود را 
در جدول تثبیت کنند.  شهر خودرو باید در قائمشهر 
به مصاف نســاجی برود. ســپاهان میزبان پیکان 
تهران است، استقالل در ورزشگاه آزادی از شاهین 
شهرداری بوشــهر پذیرایی می کند و پرسپولیس 
هم خارج از خانه مقابل سایپا قرار می گیرد. البته 
تیم های ســپاهان ، پرسپولیس و شــهر خودرو هر 
کدام یک بازی کمتر از اســتقالل دارنــد، از این رو 

فرصت بیشتری دارند تا در جدول باالتر از استقالل 
قرار بگیرند.

 ضعف های شهرخودرو 	 
تیم شــهر خودرو در بــازی قبلی مقابل ســپاهان 
در پی قضاوت های بد داور به تســاوی یک بر یک 
دســت یافت و همین موضوع باعث شــد که فقط 
یــک امتیــاز از این بــازی دشــت کند و حــاال باید 
خود را بــرای دیــداری ســخت آن هــم در مقابل 
هواداران پرشــور و متعصب نســاجی آماده کند. 
بازی در ورزشــگاه وطنی قائمشهر همیشه برای 
همه تیم ها سخت است و شاگردان گل محمدی 
هم نیاز مبرمی به ســه امتیاز این بازی دارند تا از 
کورس در مقابل رقبا عقــب نمانند. این فرصتی 
است که می تواند آن ها را امیدوار به قهرمانی در 
نیم فصل نخست لیگ برتر کند.شهر خودرویی ها 
هم اکنون 24 امتیازی هســتند و با صدر جدول 
فقــط دو امتیاز فاصلــه دارنــد که بــه راحتی می 
توانند این کســری امتیاز را جبران کنند. اما این 
تیم در چند بازی اخیر خود نشــان داد که در خط 
حمله و اجرای تاکتیــک هایش ضعف هایی دارد 
که به راحتی نمی تواند به گل برســد. البته شهر 
خودرویی ها پیروزی های خیلی خوبی داشتند 
امــا گل زدن هــای آن ها به ســختی صــورت می 
گیرد و  اگر تیمی مقابل آن ها بسته و دفاعی بازی 
کند دیگر کاری از دست شان بر نمی آید. در خط 
حمله دســتان یحیــی گل محمدی خالی اســت 
و مهاجم شــش دانگ ندارد و ایــن موضوع باعث 

ایجاد مشکالتی برای تیم 
شهر خودرو شــده است. 

حتی در بین هافبک 
از  برخــی  هــم  هــا 
بازیکنان از روزهای 
آرمانی فاصله گرفته 

اند و بازیکنان تازه وارد 
هم هنوز نتوانسته اند 
به هماهنگی برســند 

و توانایــی خــود را نشــان دهنــد. امیدواریــم در 
تعطیالت نیم فصل که همه تیم ها خود را تقویت 
می کننــد، تیم شــهرخودرو هم بازیکنانــی را در 
پســت های مهاجم و هافبک هــای کناری جذب 

کند تا ضعف آن برطرف شود.

بازی راحت روی کاغذ	 
شهر خودرو فردا مقابل تیمی بازی دارد که سکاندار 
آن چند ســال هدایت نماینــده اســتان را بر عهده 
داشــت و به خوبی بــا تاکتیــک های شــهر خودرو 
آشناســت که این مسئله کار شــاگردان یحیی گل 
محمدی را ســخت می کنــد. از طرفی شــاگردان 
محمدرضا مهاجری در نســاجی ایــن روزها اصال 
شــرایط خوبی ندارند. این هفته هم نتوانستند به 
روند عدم پیروزی شان پایان دهند و برابر ذوب آهن 
شکســت خوردند.نســاجی مازندران با شکست 

مقابل ذوب آهن که پنجمین باخت فصل آن ها بود، 
برای نهمین هفته متوالی در لیگ برتر نتوانست 
طعم پیروزی را بچشد تا بیشتر از همیشه خود 
را در بین تیم های پایین جدولی ببیند و این 
عملکرد، با اعتراض هواداران قائمشهری که 
در فوالدشهر حضور داشتند، همراه بود. اما 

ورزشگاه وطنی قائمشهر برای هر تیمی حکم 
باتالق را دارد که اگر تمرکز الزم را نداشته باشد 
در برابر هواداران متعصــب مازندرانی ممکن 

است متوقف شود.

جاه طلب هستیم 	 
مربی تیم فوتبال شهرخودرو درباره رقابت این تیم 
با دیگر تیم های باالنشین برای قهرمانی نیم فصل 
لیگ برتر گفت: ما تا همین جا با تیم خوبی که داریم 
توانسته ایم جزو مدعیان قهرمانی باشیم. البته از 
نظر من قهرمانی نیم فصل اهمیتی ندارد و ما باید 
برای قهرمانــی در پایان فصل تالش کنیــم. ما در 
شرایطی باالی جدول هســتیم که از نظر مهره ای 
با دیگر تیم ها قابل مقایســه نیستیم، اما نکته مهم 
این اســت که به معنای واقعی کلمه تیم هســتیم. 
داوود فنایــی افــزود: تمام تــالش ما این اســت که 
شــهرخودرو شــخصیت پیدا کند. خدا را شــکر از 
روزی که تیم مالک پیدا کرده، یک مقدار وضعیت 
بهتر شده است هرچند باید زیرساخت هایی مانند 

زمین تمرین و باشگاه ورزشی 
هم داشته باشیم.فنایی در پاسخ به این سوال که آیا 
برای قهرمانی در لیگ فشــاری روی شــهرخودرو 
وجود دارد یا خیــر، تاکید کرد: همــه ما جاه طلب 
هســتیم و این مســئله را در ســیزده بازی گذشته 
نشان داده ایم. ما تالش خودمان را انجام می دهیم، 
ولی هیچ فشاری روی ما وجود ندارد.کاپیتان تیم 
شهرخودرو هم درباره بازگشت شهرخودرو به روند 
خوب خود، گفت: در سه بازی اخیر مقابل صنعت 
نفت، استقالل و ســپاهان خیلی خوب بودیم ، اما 
کم تجربه ایم. تیم نوپایی هستیم و امیدوارم در ادامه 
راه، با کســب تجربه بیشــتر به نتایج بهتری دست 
یابیم.اکبر صادقی افزود: مسئوالن به شهرخودرو 
بی مهری می کنند. حق مردم مشهد خیلی بیشتر 
از این هاســت. چگونه در دیگر شــهرها مسئوالن 
از تیم شهرشــان حمایت و قیمت بلیت ها را ارزان 
می کنند و سرویس دهی رایگان برای هواداران قرار 
می دهند؟ مشهد امکانات خوب و ورزشگاه زیبایی 

در مرکز شهر دارد. 

 شهرخودرو در ایستگاه پایانی نیم فصل اول

 مهمان نساجی مازندران است

یحیی با مهاجری
در باتالق

 در خط حمله 

دستان یحیی خالی 

است و مهاجم 

شش دانگ ندارد

نبرد 

رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور امروز 
به ایستگاه دوازدهم می رسد و هر کدام از تیم 
ها برای حفظ جایــگاه خود و ارتقــا در جدول 
رقابت ها ســعی مــی کنند بــا تمام قــدرت به 
میدان بروند. امروز عالقه مندان به بسکتبال 
برگــزاری چنــد بــازی مهــم و حســاس را در 
شهرهای مختلف شــاهد خواهند بود که  در 
حساس ترین مســابقه ، شــهرداری گرگان و 
پتروشیمی در شمال کشور رو در رو می شوند. 
نفت آبادان هم میزبان تیم شیمیدر قم است؛ 
بنابرایــن 4 تیــم بــاالی جــدول دیدارهــای 
حساسی مقابل هم دارند.اما یک دیدار مهم 
دیگر از هفتــه دوازدهم هم در مشــهد برگزار 
می شــود؛ مهــرام تهران، تیــم پرآوازه کشــور 
و مدعــی قهرمانی راهی مشــهد شــده و قرار 
اســت با نماینده اســتان یعنی آویــژه صنعت 
پارســا که امســال عملکــرد بســیار خوبی در 
مسابقات داشته است، رقابت کند. این دو تیم 
با یک امتیاز اختالف در رده های پنجم و ششم 
جدول رده بندی قــرار دارند و هر تیمی پیروز 
شــود، می تواند فاصله خود را با تیم های برتر 

لیگ کمتر کند.
تیم آویژه صنعت پارســای مشــهد امســال با 
جذب ســرمربی خارجی تــا به این جــای کار 
عملکرد بســیار خوبی در مســابقات داشته و 
شور و هیجان خاصی را در بین عالقه مندان 
به بسکتبال ایجاد کرده است. این تیم متشکل 
از بازیکنان بومی و غیر بومــی روانه رقابت ها 
شده و در 1۰ بازی که انجام داده 7 برد و فقط 
3 باخت داشته است و اکنون با 17 امتیاز در 
رده ششم قرار دارد. آمارها بیانگر این است که 
نتایج بازی های تیم مشهدی در رقابت با رقبا 
خیلی نزدیک بوده است و این موضوع نشان 

می دهد که این تیم به خوبی امتیاز می گیرد 
امــا در دقایق پایانی نتیجــه را واگذار می کند 
و این مســئله نیازمند آنالیز و برطــرف کردن 
ضعف تاکتیک تیم است. این تیم که تاکنون 
فقط مقابل شیمیدر قم، شــهرداری گرگان و 
پتروشیمی ماهشهر شکست خورده است، این 
روزها روحیه خیلی خوبی دارد و می تواند در 
مقابل هرتیمی زهردار ظاهر شود که تاکنون 
هم چنین بوده اســت.اما بازی امــروز مقابل 
مهرام بســیار ســخت و نفس گیر خواهد بود. 
مهرام تیمی اســت که از بازیکنــان ملی پوش 
زیادی برخوردار است و در کارنامه اش شش 
بار قهرمانی لیــگ برتر و حضــور در قهرمانی 
جام باشگاه های آسیا دیده می شود. حضور 
صمد نیکخواه بهرامی و چند ملی پوش دیگر 
در مهرام تهران و هدایت مصطفی هاشــمی 
می تواند به جذابیت های این بازی اضافه کند؛ 
موضوعی که باعث می شود تماشاگران زیادی 
روانه محل مسابقات شــوند.با این حال آویژه 
صنعت پارسا تیم دســت و پا بسته ای نیست و 
می تواند در مشهد از امتیاز میزبانی به خوبی 

استفاده کند و  جایگاه خود را ارتقا دهد.
 مربی تیم بســکتبال آویــژه صنعت پارســا با 
بیان این که بازیکنان اصلی مصدوم و محروم 
تیم به تمرینات بازگشته اند، می گوید:برای 
بازی امروز تمام بازیکنــان اصلی را در اختیار 
داریم و مشــکلی در این زمینه نداریم. محمد 
قیاسی درباره رویارویی با تیم قدرتمند مهرام ، 
می افزاید: مهرام تیمی پرافتخار در ایران است 
که حتی یک بازی کمتر هم دارد و هنوز بازیکن 
خارجی خود را به خدمت نگرفته است. چند 
بازیکن ملی پوش دارد و قطعا کار سختی پیش 

روی این تیم داریم.

رقابت های لیگ برتر بسکتبال در ایستگاه دوازدهم 

 جدال بلندقامتان 
پارسا – مهرام در مشهد 
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از رادیو زاهدان تا خبرنگاری جنگ در سوریه	 

آقامحسن ابتدا در رادیوی زاهدان مشغول به کار بود 
که آن جا، مسئول بسیج صداوسیمای سیستان و 
بلوچستان هم بود. با فعالیت ها و برنامه سازی هایی 
که در حوزه ایثار و شهادت انجام می داد و در جشنواره 
هــای مختلف کشوری رتبه کسب کــرد، مسئولیت 
باشگاه خبرنگاران جوان استان را هم به او سپردند. 
سپس به مدیریت خبر صداوسیمای استان گیالن 
منصوب و پس از دو سال هم به اصفهان منتقل شد. 
پس از یک سال که ماموریت اش در اصفهان تمام شد، 
منتظر ابالغ بعدی صداوسیما بود که یک روز به من 
گفت دلم برای زیارت حضرت زینب)س( تنگ شده 
و پس از آن برای زیارت به سوریه رفت. آن جا به دلیل 
شناخت قبلی که با نماینده ولی فقیه در سوریه داشت، 

ایشان از حضور و فعالیت آقامحسن در سوریه استقبال 
کرد و همین موضوع باعث شد که محسن خودش از 
صداوسیما تقاضا کند که ادامه خدمتش در سوریه 
باشد. با این تقاضا موافقت شد و محسن از سال 90 به 
عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر و نماینده شبکه خبر 

در سوریه مشغول به کار شد. 

21سال و 6ماه برای من و محسن 	 

من 2۱سال و شش ماه با آقا محسن زندگی کردم و سه 
فرزند به نام های محمدهادی، محمدمهدی و زینب 
دارم. زینب هنگام شهادت پدرش فقط سه سال داشت 
و به شدت هم به پدرش وابسته بود. االن گاهی که فیلم 
ها و عکس های پدرش را تماشا و هوای پدر می کند، 
شرایط برای ما سخت می شود. او در همان ماه های 

اخیر قبل از شهادت آقامحسن به مدت دو، سه هفته 
دچار تب های شدید شد. چند بار او را به دکتر بردم اما 
خوب نمی شد تا این که یکی از پزشکان گفت 
این تب ها و بی تابی ها از دلتنگی برای 
پدرش است. اگرچه در همان سه سال هم 
بیشتر در سوریه بود و خیلی حضور نداشت 
و گاهی پس از چند ماه به خانه می آمد، اما 
زینب خیلی به پدرش وابسته شده بود. ماه های آخر 
هرگاه به خانه می آمد، گاهی می دیدم چندان به زینب 
ابراز احساسات نمی کند. این برایم عجیب بود و یک بار 
از او بابت این موضوع گالیه کردم که گفت نمی خواهم 
بیش از اندازه به من وابسته شود چون دل کندن از او 
برایم سخت می شود و آن وقت هر دو اذیت می شویم ... 

ماجرای آخرین تماس تلفنی	 

ــاره آخرین صحبت ها و تماس تلفنی اش با  از او درب
محسن می پرسم، می گوید: یک روز قبل از شهادتش 
با آقامحسن تماس تلفنی داشتم. او در موقعیتی کامال 
جنگی بود و به شدت صدای شلیک و انفجار می آمد. اما 
او حالت عجیبی داشت. تا به حال او را آن طور ندیده 
بودم که در چنین موقعیتی باشد و مدام بخندد و این قدر 
بانشاط باشد. می گفت: باید این جا باشید و حماسه ها 
و رشادت های این رزمندگان را ببینید. من آن جا از این 
حالت آقامحسن که زیر آتش توپ و تانک خوشحال بود 
و می خندید، خیلی تعجب کرده بودم. او حالش متفاوت 
بود، می خندید و خوشحال بود. با هیجان صحبت می 
کرد و از شجاعت و رشادت رزمندگان می گفت. یک 
لحظه به محسن گفتم، مراقب خــودت بــاش اتفاقی 
برایت نیفتد... گفت: ما این جا کاره ای نیستیم، این 
جا این رزمندگان و مدافعان هستند که از جان مایه می 
گذارند. خاطرم هست این جمله را هم به شوخی گفت 

که »بادمجان بم آفت نداره« و می گفت برای موفقیت 
مدافعان دعا کنید و این که همه آن ها به سالمت به 
آغوش خانواده هایشان بر گردند. خالصه این که، با 
این نشاط و خنده های آقامحسن در آن تماس تلفنی، 
این جمله حضرت امام)ره( که »شهدا در قهقهه مستانه 
شان و در شادی وصل شان عند ربهم یرزقون اند« جلوی 
چشمم می آمد و بعد از آن هم هر وقت به این حال محسن 

فکر می کنم، مفاهیم همین جمله به ذهنم می آید. 

کنون صبر باید بر این داغ ها...	 

گاهی که برایش احساس نگرانی می کردم، این بیت 
شعر آقای علیرضا قزوه را می خواند که: کنون صبر باید 

بر این داغ ها/ که پر گل شود کوچه ها، باغ ها
به ویژه در یک سال اخیر صحبت ها و نصیحت هایش 
بیشتر در این حال و هوا بود که ما را برای شهادتش 
آماده کند. به من درباره تربیت فرزندان می گفت و 
این که در شرایط سخت صبور باشم و الگویم حضرت 

زینب)س( باشد ...

تمام ذهنیت من از او	 

از خانم رخشانی درباره مهم ترین ویژگی آقامحسن 
ــروز بیشترین ذهنیت شما از  می پرسم و این که ام
او به عنوان همسر چیست؟ پاسخ می دهد: عشق و 
عالقه ای که به اهل بیت)ع( داشت و واقعا این آرزویش 
که همیشه هم در کــالم و رفتارش بــود که شهادت 

نصیبش شود.

آبگوشت محلی، جنگ و بازگشت	 

سال 9۱ پس از مدتی که آقامحسن در سوریه مشغول 

به کار شده بود، من و فرزندانم هم به آن جا نقل مکان 
کردیم. خاطرم هست، روزهای زیادی نگذشته بود و 
پس از این که وسایل خانه را چیدیم، یک روز ظهر که 
من آبگوشت محلی خودمان را برای ناهار پخته بودم، 
محسن زودتر به خانه آمد. آن روز اولین ظهری بود که 
همه برای غذا دور هم بودیم. غذارا که خوردیم زمان 
زیادی نگذشت، یک لحظه صدای مهیب انفجار در 
نزدیکی خانه ما بلند شد و در واقع این انفجار به نوعی 
آغاز جنگ بود. آقامحسن ما را به طبقه زیرین همان 
ساختمانی که در آن سکونت داشتیم برد و خودش 
هم به دفتر نهاد رفت. آن روز تا شب صدای انفجار و 
تیراندازی می آمد و شرایط عجیبی بود. حدود یک 
هفته ای گذشت که از سفارت دستور دادند، خانواده 

برگردند و ما های کارکنان به کشور 
هم برگشتیم. 

5 سال و نیم 	 
خبرنگاری در 

سوریه

آقامحسن از سال 90 تا آبان 95 
که به شهادت رسید حــدود پنج 

نیم در سوریه بود.همسر  و  ســال 
آقامحسن می گوید: همیشه در صحبت 

ــرم مــی گفت،  هایش از شــهــدای مــدافــع ح
ــب)س( و حضرت  ــن ــای حــضــرت زی ــرم ه از ح

ــان دفاع  رقــیــه)س( می گفت و چــون در زم
مقدس نتوانسته بود در جنگ حضور یابد، 
از این که حاال توفیق حضور در این میدان 
جهاد را یافته بود واقعا خوشحال و راضی 
بود و همیشه از من می خواست برای این که 
به آرزویش یعنی شهادت برسد، برایش دعا 

کنم. از این رو، چون دریافته بودم که او این مسیر را در 
جهت رسیدن به اعتقادات و باورهایش انتخاب کرده 
هیچ گاه مانعش نمی شدم و چه بسا شرایط زندگی را 

به گونه ای فراهم کردم که او در این راه موفق باشد. 

از شهادت ابوتراب بی تاب شد	 

شهادت کدام یک از شهدای مدافع، بیشترین تاثیر 
را بر او گذاشته بود؟ خانم رخشانی در پاسخ به این 
سوال، به شهادت ابوتراب از فرماندهان حزب ا... 
لبنان در سوریه اشاره می کند و می گوید: در تماس 
تلفنی که با هم داشتیم خیلی پیش می آمد که برای 
رفقایش که شهید می شدند اندوهگین می شد و حتی 
بارها گریه هایش را دیده 
ــا شــهــادت  ــودم امـــا ب بـ
ــراب، او خیلی  ــوتـ ابـ
غمگین شد و بی تابی 
می کرد. آقامحسن با 
ابوتراب رفاقت نزدیک 
ــت و ابــوتــراب اولین  داش
کــســی بـــود کـــه پـــس از 
بـــرقـــراری امــنــیــت در 
منطقه زینبیه، پرچم را 
روی گنبد حرم حضرت 
زینب)س( نصب کرده 
بود. در زمان هایی هم 
که از سوریه به مرخصی 
می آمد، در مدتی هم که 
ــود، بیشتر فکر و  ایــن جا ب
ذکــرش آن جا بــود و خیلی 
زود دلش برای زینبیه تنگ 

می شد. 

54۸

گروه پالک عزت- محسن و مجید با هم رفیق بودند و این 
رفاقتشان تا آخرین لحظه عمرشان پایدار بود و حتی در یک 
صحنه و در یک لحظه هم آسمانی شدند.شهیدان محسن 
محمدزاده و مجید کریمی دیده بانان اهل بجنورد بودند   که 
20 آذر 65 در روزهای قبل از عملیات کربالی4 در جزیره 
مجنون به شهادت رسیدند. حاال بروبچه های گردان ادوات 
و دیده بان هرسال همین روز یعنی 20 آذر دور هم جمع می 
شوند و یاد و خاطرات آن ها را با هم مرور می کنند. سالگرد این 
شهیدان بهانه ای شد تا ما هم با خوانش بخشی از خاطرات آن 

ها جان را دوباره به نامشان تازه کنیم.

آخرین لحظات	 
یکی از همرزمان این شهدا که آخرین لحظات زندگی مجید 
و محسن درکنارشان بوده است چنین روایت می کند: ما را 
توی قایق گذاشته بودند و داشتند می آوردند عقب که محسن 
آهسته گفت: یا حسین! خواستم چهره اش را برگردانم 
طرف کربال که دیدم همان طرف است. فوری مهری از جیبم 
درآوردم و دادم به دستش و گفتم: تربت امام حسینه! محسن 
مهر را بوسید و در دستش نگه داشت. از قایق که پیاده شدیم 
، پیکر مجید را بردند معراج شهدا و من و محسن را هم سوار 

آمبوالنس کردند. 
هنوز به بیمارستان نرسیده ، محسن آماده پرواز شده بود. 
تا این صحنه را دیدم به او گفتم: اشهدت را بخوان. زیر لب 
خواند: اشهد ان ال اله اال ا...و... . پرستار کپسول اکسیژن را 

آورد، اما محسن دیگر به آن نیازی نداشت.

مجید خودش را رساند	 
عزیزی یکی دیگر از همرزمان این شهیدان دربــاره شهید 
مجید کریمی این گونه روایت می کند: این دو شهید ویژگی 
های خاص و از طرفی مشترک داشتند. محسن محمدزاده 
2۱ سال داشت و دانشجو بود و در سبزوار درس می خواند. 
آقا مجید کم سن و سال بود و حدود ۱6 یا ۱7 سال داشت و در 
بجنورد مسجد امام خمینی)ره( که پایگاه اصلی رزمندگان 
بــود فعالیت می کــرد. شهید مجید کریمی که اغلب یک 
عرق چین به سر داشت هر زمان در این مسجد حضور پیدا 

می کرد شاهد سجده های طوالنی او بودیم. آقا مجید چون 
سن کمی داشت نه خانواده راضی به حضور او در جبهه بودند 

و نه بسیج او را اعزام می کرد.
 بین عملیات کربالی 4 و 5 بود که یک روز دیدم محسن و 
مجید توی خط هستند. به دلیل عالقه ای که بین این دو نفر 
بود به محسن گفتم مثل این که موفق شدی مجید را هم همراه 

خودت بیاوری. در همان روزها به من خبر دادند که پدرم 
کسالت دارد. پیش خودم احتمال دادم که از دنیا رفته باشد 
به همین دلیل عازم بجنورد شدم روز هفتم یا هشتم بود که از 
بجنورد به خط برگشتم. بعد از برگشتنم خبر دادند که محسن 
و مجید با همدیگر در خط کاسه در جزیره مجنون بر اثر اصابت 

گلوله به شهادت رسیدند.

غفوریان- حاال سه سال از شهادت آقامحسن می گذرد. بیشتر ما او را 
با خبرها و گزارش هایی در تلویزیون از روزهای جنگ و بحران سوریه 
احتماال به یاد داریم. شهید مدافع حرم، محسن خزایی خبرنگار اهل 
زابل واحد مرکزی خبر در سوریه، 22آبان 95 در منطقه بنیامین شهر 
حلب در حالی که سوار بر خــودرو در حال عبور از این منطقه بود به 

شهادت رسید. 

اکنون فیلمی موبایلی موجود است که تصاویری از 20دقیقه قبل از 
شهادت آقامحسن را ثبت کرده است؛ تصاویر مربوط به صحنه شهادت 
جواد جهانی، حسین هریری و محمدحسین بشیری است که هر سه در 
یک تله انفجاری به شهادت رسیده اند و آقامحسن در حالی که میکروفن 
به دست دارد، تماشاگر پیکرهای خونین آن هاست. آن طور که یکی 
از رزمندگان حاضر در آن موقعیت برای ما نقل می کرد، حال و هوای 

آقامحسن در آن صحنه خیلی خاص و حسرت انگیز بود. 
نمی دانیم آیا محسن می دانسته که دقایقی بعد خودش هم مسافر 

آسمان می شود؟
با خانم مریم رخشانی همسر شهید محسن خزایی که اگرچه اصلیت اش 
به زاهدان و زابل بر می گردد، اما خودش در مشهد متولد شده، هم کالم 

می شوم و صحبت هایش را در سومین سال پرواز همسرش می شنوم. 

هم کالم با همسر خبرنگار شهید مدافع حرم، محسن خزایی در سومین سالگرد

آن خنده هایش در آخرین تماس تلفنی

گاهی که برایش احساس نگرانی 
می کردم، این بیت شعر آقای 
 علیرضا قزوه را می خواند که:
  کنون صبر باید بر این داغ ها 

که پر گل شود کوچه ها، باغ ها

دریادبود سی و سومین سالگرد پرواز 2دیده بان

مجید و محسن هر2 با ترکش های یک گلوله آسمانی شدند
 همایش یاوران والیت با تقدیر از رزمندگان

 و بسیجیان پیش کسوت برگزار شد
گروه پالک عزت- گردهمایی عمومی یاوران والیت در منطقه طالب مشهد برگزار و از رزمندگان و پیش کسوتان 
بسیجی تقدیر شد. در این گردهمایی که به مناسبت ایام بزرگداشت بسیج در مسجد جامع رضوی برگزار شد، 
سردار حسینعلی یوسف علیزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی به سخنرانی 
پرداخت، حاج جعفر مالئکه نیز مداحی کرد و گروه سرود» رویش« هم برنامه اجرا کردند. سردار یوسف علیزاده 
در این همایش گفت: اگر صفحات تاریخ زبان بگشاید تمام اجزای تاریخ شهادت خواهند داد که فرزندان 
خمینی کبیر)ره( با بصیرت، با غیرت و مردانه ایستاده اند. بسیجیان از بن دندان معتقد، مطیع و در 
رکاب والیت بودند. آن ها مرگ را به سخره گرفتند و با نادیده گرفتن مشکالت، به زندگی رنگ جهاد 
دادند و با آن مانوس شدند و این منطق شکل گرفت.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان رضوی ادامه داد: بسیج با این که به گذشته خود افتخار می کند اما روزآمد 
است و آینده را رقم خواهد زد و فریب دشمنان را نخواهد خورد.یوسف علیزاده تاکید کرد: امروز 
بسیج مستضعفان به کوری چشم دشمنان تکثیر شده است. چراغی که در ایران برافروخته شد و 
دشمنان چشم دیدنش را نداشتند به چلچراغ تبدیل شده و تفکر بسیجی در جهان اسالم حاکم شده 
است.وی ادامه داد: ملت ایران از راهی که انتخاب کرده پشیمان نیست و این مسیر را همراه با شهیدان تا 
شهادت ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد:  آمریکایی ها، صهیونیست ها، سعودی ها، منافقین و خاندان پهلوی 
این آرزو را باید به گور ببرند که بسیجیان دست از میثاق خود با والیت بردارند. این میثاق فصل الخطاب و تکلیف 
ماست. تجربه 40 ساله انقالب اسالمی ثابت کرده است که رابطه بین امام و بسیجیان زالل ترین، پاکیزه ترین، 
مخلصانه ترین و ناب ترین رابطه است. یوسف علیزاده در ادامه سخنانش به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی اشاره 
و اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی کارنامه 40 ساله انقالب اسالمی به خوبی امضا و دستور کار 40 سال 
آینده صادر شده است.وی افزود: بسیجیان بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را جدی بگیرند، آن را مطالعه و با درک عمیق، 
این بیانیه را عملیاتی کنند .گزارش خراسان حاکی است، در این مراسم که  به میزبانی پایگاه شهید هاشمی نژاد مسجد جامع 
رضوی و با همکاری  ستاد مردمی یادواره شهید اسماعیل پور طرقی و حوزه های مقاومت بسیج4 مقداد و ریحانة النبی سپاه 

ناحیه مقداد برگزار شد، از ۱0 نفر بسیجی خواهر و 60 نفر از بسیجیان پیش کسوت برادر تقدیر شد.

معراج شهدای مشهد میزبان یادواره شهیدان دیده بان شد
معراج قدیمی شهدای شهر مشهد در میدان امام هادی)ع( میزبان یادواره شهدای دیده بان شد. به گزارش خراسان، 
در این یادواره که شامگاه دیشب و همزمان با سالگرد دو شهید دیده بان مجید کریمی و محسن محمدزاده از شهیدان 
بجنوردی برگزار شد، یاد و خاطره آن ها نیز گرامی داشته شد. در این مراسم دکتر کریمی برادر شهید مجید کریمی 
همچنین سلماسی ، پژمانفر و لسانی طوسی  از همرزمان این دو شهید به خاطره گویی پرداختند. در بخشی از مراسم 

بزرگداشت، سردار غالمرضا احمدی از فرماندهان نیروهای خراسان در دفاع مقدس نیز سخنرانی کرد.  

محسن خزایی در کنار شهید عطاییزینب در کنار مادردیدار فرزندان شهید خزایی با سردار سلیمانی

شهیدان محمد زاده  و کریمی



آب و هوا

امروز

پنج شنبه
21 آذر 1398
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15 ربیع الثانی 440 ه.ق |  سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی21 آذر 1279  |  ورود اولین خودرو به ایران در زمان مظفرالدین شاه
نخستین بار دو    رنوی فرانسوی توسط مظفرالدین شاه در پاریس خریداری و از طریق راه آهن و کشتی، از مسیر 
روسیه و دریای خزر به ایران ارسال شد که یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکالت حمل، وارد نشد و 

دیگری در ترور نافرجام محمدعلی شاه به وسیله نارنجک، از بین رفت.

ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ، ریاضیدان، ستاره شناس و تاریخ نگار سده چهارم و 
پنجم هجری ایران است که از آثار مهم او می توان آثار الباقیه، التفهیم و قانون مسعودی 

را نام برد.

امام صادق)ع( فرمودند: »مردم به سبب احسان خود، بیشتر زندگی می کنند تا به سبب عمرشان و به دلیل گناهانشان بیشتر می میرند تا به خاطر اجل هایشان.« 
حجت االسالم محدثی در شرح این حدیث می گوید: »گرچه میزان عمر انسان در دنیا، از تقدیرات الهی است و تنها خدا می داند که هر کس، چقدر خواهد زیست، 
ولی خداوند برخی از امور را در حیات و مرگ و کوتاهی و بلندی عمر انسان مؤّثر قرار داده است. به گفته روایات، بعضی از کارها، عمر انسان را می افزاید، مانند صله 
رحم و نیکی به مردم. بعضی از کارها، عمر افراد را کم می کند، مثل قطع رحم و ظلم به بندگان. پس، عمر طوالنی افراد به خاطر احسان شان و مردن زودهنگام آنان 

به سبب گناهانشان کم نیست. باید از خدا خواست تا عمر طوالنی، بابرکت، همراه با توفیق عمل صالح و ترک گناه به ما عطا فرماید.«
بحاراالنوار | حکمت های صادقی  
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مطالعه این صفحه

تقویم

تاریخ

تفأل

حافظ

 یک روایت، یک درس 
 رابطه نیکوکاری
 و طول عمر

بریده کتاب

عشــق؟ شــکفتن و روییدن و لحظه ای کشــف 
شــدن. نه، پیش از لحظه؛ چندان که می توانم 
به یــاد بیاورمــش، گل به گونــه آدمیــزاد! زبان 
بند می آید و کام خشــک می مانــد و اندروِن تن 
کوره ای اســت کــه می ســوزد و می ســوزد بی 
قرار و بــی آرام، اما خاموش و گویی در ســکونی 
ابدی. هیچ حرکتــی نه. عشــق در آن میانه چه 
شلنگ انداز ترّقصی خوش را به جوالن در آمده 
اســت. چه خوب می بود اگر ایــن امکان فراهم 
می شــد که بتوان همه آن چه را در ذهن رخ می 
دهد، به همان دقت و همان سرعت روی کاغذ 
آورد. اما این یــک ناممکن اســت. برای همین 
انسان، انسانی که ذهنی چنان شتابنده و پرتپش 

احساس غبن می شود دارد، در نوشتن دچار 
از این که کمترین از آن 
انبوه را هم نتوانسته 
اســت روی صفحــه 

کاغذ ثبت کند.

سلوک
نویسنده: محمود 
دولت آبادی

دیالوگ ماندگار
سعید: یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که 

تاحاال منو از سکته نجات داده.
آوا: چی؟

سعید: هروقت یه چیزی خیلی اذیتت می کنه، از 
ته دل بگو به درک!

من مادر هستم  
کارگردان: فریدون جیرانی

تفسیر نـور

در آیه 92 سوره آل عمران می خوانیم:

ــوَن َو ما  ا ُتِحُبّ ی ُتْنِفُقــوا ِمَمّ َلــْن َتناُلوا اْلبــَرّ َحَتّ
ُتْنِفُقوا ِمْن َشْی ٍء َفِإَنّ ا... بِه َعِلیٌم 

هرگز به نیکی دســت نمی یابید، مگــر آن که از 
آن چه دوست دارید، )در راه خدا( انفاق کنید و 
بدانید هر چه را انفاق کنید، قطعًا خداوند به آن 

آگاه است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  یگانه راه رســیدن به مقام نیکوکاران، انفاق 
خالصانه از امور مورد عالقه است.

 در مکتب اسالم، هدف از انفاق تنها فقرزدایی 
نیست، بلکه رشد انفاق کننده نیز مطرح است. 
دل کندن از محبوب های خیالی و شکوفاشدن 
روح سخاوت، از مهم ترین آثار انفاق برای انفاق 

کننده است.
 آن چه را که خود دوست می داری انفاق کن، 
نه آن چه را کــه بینوایان دوســت می دارند. زیرا 
ممکن است فقرا به جهت شّدت فقر، به اشیای 

ناچیز نیز راضی باشند.
 در انفاق نه افراط کن و نه تفریط؛ تنها بخشی 

از آن چه را دوست داری، انفاق کن.
 حال که خداوند انفاق مــا را می بیند، چرا در 
کّم و کیف آن کوتاهــی کنیم؟ بیایید بهترین ها 

را انفاق کنیم.

حکمت روز

عقل به مثابه  غربال کننده
 یکــی از بارزترین صفــات عقل برای انســان 
همین قدرت تمیز دادن و جدا کردن است. جدا 
کردن سخن راست از سخن دروغ، سخن ضعیف 
از سخن قوی، سخن منطقی از سخن غیرمنطقی 
و خالصه غربال کردن. عقل آن وقت برای انسان 
عقل است که به شکل غربال دربیاید، یعنی هر 
چه را که وارد می شود سبک سنگین کند، غربال 
کند، آن هایی را که به درد نمی خورد دور بریزد و 

به درد خورها را نگاه دارد.
شهید مطهری | تعلیم و تربیت در اسالم

در محضر بزرگان

 گناه نکنید
 و نماز اول وقت بخوانید

  حجت االســالم و المســلمین ســید عباس 
موســوی مطلق، نامه ای را بــه محضر حضرت 
آیــت ا... بهجت می نویســد و از ایشــان تقاضا 
می کند بیــان بفرمایند بــرای ازدیــاد محبت 
به حضــرت حق و ولــی عصر)عج( چــه کنیم؟ 
مرحوم در جواب مرقوم فرمودند: »گناه نکنید 
و نماز اول وقت بخوانید.« همین ســوال را در 
نامــه ای از محضــر مرحــوم آیــت ا... العظمی 
اراکــی کردند. معظم لــه نیز همیــن جواب را 
مرقــوم کردند: »گنــاه نکنید و نمــاز اول وقت 
بخوانید.«                               در محضر اولیاء

خاطرات سرخ

دستگیری از مستمندان
  قبــل از جنگ، صبح هــا اول وقــت می رفت 
میدان تره بار. میوه و سبزی می خرید برای مغازه 
دایی اش. بعد می رفت مدرسه و باز بعد از مدرسه 
می آمد مغازه میوه فروشی وردست دایی... خانم 
و آقایی چند روز پشت ســر هم می آمدند و فقط 
قیمت میوه ها را می پرسیدند و می رفتند. روزی 
دایی از آن دو نفر پرسید: »شما میوه نمی خرید؟« 
گفتند: »ما منتظر یک آقا پســر هستیم« و سراغ 
مجید را گرفتند. دایی گفت: »ایشــون شــهید 
شدند.« زن و مرد به همدیگر نگاه کردند و گریه 
کردند؛ زیاد. گفتنــد: »هر روز بــرای ما که توان 
خرید نداریم، میــوه می آورد. بــه او عادت کرده 
بودیم.« دایی گفت: »این مغازه هنوز مال مجید 
است. هر وقت خواستید بیایید و میوه ببرید.« و 

رفتند و دیگر نیامدند!
روزی روزگاری جنگی

ضرب المثل فارسی

  زیر پای کسی را جارو کردن
هنگامی که کسی را از شــغل و کاری که داشته 
اســت اخراج کننــد، در قالــب کنایه دربــاره او 

می گویند: »زیر پایش را جارو کردند!«

ضرب المثل خارجی
آلمانی: آن چه از قلب سرازیر می شود، در 

قلب می نشیند.
 دانمارکی: چیزی که برای پا خوب است، 

برای پوتین مضر است.
 چینی: آموختن چیزها آسان، ولی استاد 

شدن در آن ها دشوار است.

دیکشنری

Gut feeling

An intuition or instinct
غریزی، حس درونی

مثال:
Jennifer’s mother had a gut 
feeling that something was wrong 
when her daughter wasn’t home
 by 10 o’clock.

وقتی جنیفر تا ساعت 10 برنگشت خونه، 
مادرش حس کرد که یه مشکلی پیش اومده.

I have a gut feeling that something 
good is going to happen.

غریزه ام بهم می گه که یه اتفاق خوب قراره 
بیفته.

دور دنیا   

طاق بستان
 طاق بستان مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های مربوط به دوره ساسانی است که در شمال غربی 
شهر کرمانشاه قرار دارد. قدمت این محوطه به قرن سوم میالدی باز می گردد و از آن به عنوان یکی از ارزشمندترین 
آثار تاریخی ایران و حتی جهان یاد می کنند. تاج گذاری شاهان ساسانی و شکار گراز و نواختن چنگ و کتیبه هایی 
به خط پهلوی، از نقوشی است که در این مجموعه به چشــم می خورد. البته جذابیت طاق بستان تنها به همین 
ارزش تاریخی و افسانه ای ختم نمی شود؛ این محل به دلیل وجود کوه و چشمه از دیرباز، تفرجگاه و محل شکار و 
نمایش قدرت شاهان بوده و امروزه نیز به دلیل حال و هوای جذابش، مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. 
این مکان به عنوان خنک  ترین جای شهر و مکانی برای فرار از گرمای تابستان، مقصد خوبی برای یک سفر جذاب 

تابستانی است.

پتوهای مهربانی
سانی اسکایز |  نانســی بانتا زن اهل نیوجرسی، 

برای کودکان بیمار در بیمارســتان، 45 پتوی 
دســت بافت آمــاده و اهــدا کرده اســت. دختر 
نانسی عکســی از مادرش در کنار این پتوهای 
رنگارنــگ در فضــای مجازی منتشــر کــرده و 
نوشــته »خیلی به مــادرم افتخــار می کنــم، او 
بیش از 20 سال اســت که پتو می بافد و هدیه 
می کند و این پنجمین سالی است که دریافت 
کننــده این پتوها، بیمارســتان هــای کودکان 
اند. او تا کنون در عمرش بیش از هزار پتو بافته 
و به افراد نیازمند بخشیده و فعال هم قصد ندارد 
دست از این کار بردارد.« حرکت نانسی،  برای 
همه مــا که معمــوال تصور مــی کنیــم کمک به 
همنوعان مــان نیازمنــد پولدار شــدن اســت، 

می تواند الهام بخش باشد.

هدیه اشک آور
هندوســتان تایمــز |  یــک زوج هندی در مراســم 

عروسی خود هدیه عجیبی دریافت کردند. این 
روزها که همه به دنبال خالقیت و انجام کارهای 
بامزه و خاص هستند، چهار نفر از دوستان یک 
داماد هنــدی بــرای هدیــه ازدواج دوستشــان 
دست به ابتکار خنده داری زده و به عنوان هدیه، 
یک دســته گل از پیاز بــه او و نوعروســش هدیه 
دادند. این دسته گل که توجه مهمانان عروسی 
را به شدت به خود جلب کرد، از دو و نیم کیلو پیاز 
درست شده بود. ظاهرا پیاز در این منطقه بسیار 
گران قیمت و باارزش است و همین باعث شده 
دوستان داماد با روی هم گذاشتن پول ها و البته 
خالقیتشان چنین هدیه بامزه ای را خریداری 
کنند. عکس عروس و داماد و هدیه دهندگان به 
همراه دسته پیاز، این روزها در توئیتر ترند است.

خوردن اثر هنری
گاردیــن |   چنــد روز پیش خبری منتشــر شــد 

مبنی بر این که یک اثر بســیار عجیب هنری 
به نام کمدین که متشــکل بــود از یک موز که 
با نوار چســب به دیوار گالری چسبیده شده 
بود به قیمت عجیب و غریب 120 هزار دالر 
فروخته شــده. خبر جالب و عجیب تر این که 
چند روز پیش یک پرفورمنس آرتیست به نام 
دیوید داتونا که به میامی و گالری هنری بازل 
رفته بود، این موز را از روی دیوار کند و خورد 
و در جواب نگاه پرسشگر مخاطبان گفت که 
گرســنه بوده. صاحب اثر کــه آن را به چنین 
قیمت گزافی خریده بود و البته اگر واقع بین 
باشیم دیر یا زود با موز لهیده روبه رو می شد، 
خوشبختانه یک سند مالکیت دریافت کرده 

که ثابت می کند این اثر متعلق به اوست.

زنگ تفریح

»نوریوکی سایتو« به خاطر کارهای بسیار ظریفش با چوب بامبو معروف است. او با استفاده از مهارتش 
و ورقه های نازک بامبو، حشرات را در اندازه های واقعی شان چنان ظریف و واقعی بازسازی می کند 

که چشم هر بیننده ای را خیره می سازد.
Designswan

مهارت یک دقیقه ای

چگونه در گفت وگو با دیگران ماهر شویم؟
گفت وگـو بـا غریبه هـا ماننـد قـدم گذاشـتن بـه 
سرزمین عجایب است. کافی اسـت این گفت وگو 
را با مکالمات خود با همسر، دوسـتان یا همکاران 
خـود مقایسـه کنیـد. شـاید بخواهیـد در فضـای 
مجـازی بـه فـرد خاصـی نزدیـک شـوید؛ ممکـن 
اسـت بـا دوسـِت دوسـِت خـود کـه پیش ازایـن او را 
ندیده ایـد، در مهمانـی گـرم بگیریـد؛ حتی ممکن 
اسـت بخواهیـد در آسانسـور کلمـه ای محبت آمیز 
به غریبـه ای بگوییـد. در هـر صـورت، ما برای شـما 

پیشـنهادهایی داریـم:
 شجاع باشید و نگرانی تان را کم کنید. حتی 
اگـر احسـاس راحتـی نمی کنید، شـجاع باشـید و 
انجامـش دهیـد. طـرِف مقابـل احتمـاال بیـش از 
چیـزی کـه تصـور می کنیـد از شـما خوشـش بیاید 
و احتمـاال هـردو بیـش از آن چـه تصـور می کنیـد از 
گفت وگو لذت خواهید برد. دکتر جولیانا شرودر، 
استاد یاِر دانشـکده اقتصاد اسـت. او دربارۀ زبان و 
توانایـی ذهنـی و تأثیـر آن هـا بـر ارتباطـات تحقیق 
می کنـد و می گویـد: »از گفت وگـو بـا کسـی کـه در 
ظاهـر با شـما متفـاوت اسـت نترسـید. گفت وگو با 

کسـی که با شـما تفاوت دارد احتمـاال جذاب ترین 
و روشـنگر ترین تجربـه خواهد بـود.«

 کنجکاو و پرسشـگر باشـید. آیا فـردی که آن 
لباس های خـاص را بـر تن کـرده قابل اعتناسـت؟ 
دلیـل آن هـا بـرای شـرکت در مراسـمی کـه در آن 
حضـور دارید چیسـت؟ تحقیقـات نشـان می دهد 
افراد پرسشـگر در مقایسـه بـا افـرادی که سـؤاالت 
کمی در ذهن دارنـد، هم صحبت های جذاب تری 
هسـتند. البته بدانیـد که هر سـؤالی ممکن اسـت 

گفت وگـو را خاتمـه دهـد یـا آن را جذاب تـر کند.
 از هم صحبـت خـود تعریـف کنید. سـتایش 
طـرف مقابـل موجـب می شـود تمرکـز گفت وگـو 
به سمت هم صحبِت شما تغییر کند. به این ترتیب، 
او حـس مثبتـی خواهـد یافـت. گاهـی در هنـگام 
گفت وگـو بـا غریبه هـا مضطـرب می شـویم. در این 
شـرایط مـدام در فکـر ایـن هسـتیم کـه چـه حـرف 
اشتباهی زده ایم یا ممکن اسـت چه کار اشتباهی 
از مـا سـر بزنـد. کافـی اسـت تمرکـز گفت وگـو را 
به سـمت طرف مقابل سـوق دهیـم تا ایـن لحظات 

سرشـار از اضطـراب را پشت سـر بگذاریـم.

4 گوشه ایران

نجات معجزه آسا
فاکس نیــوز|   یک کوهنورد که بــه طرز عجیبی در 

یک حادثه برای یک ساعت در بهمن گیر افتاده 
بود، به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد. این 
کوهنورد به مدت یک ســاعت ســر و تــه در برف 
گیر کرده بود و فقط پاهایش بیــرون بود. الکس 
کوپرینکو کوهنــورد دیگری کــه از آن منطقه رد 
می شد، وقتی دید که یک جفت پای سر و ته در هوا 
لگد می پراند، ابتدا فکر کرد که یک بچه در حال 
بازی اســت، وی می گوید: وقتی دیدم کسی آن 
دور و اطراف نیست، تصمیم گرفتم بروم نزدیک 
تر و نگاهی بیندازم. وقتی الکس متوجه موقعیت 
عجیب و خطرنــاک کوهنورد حادثه دیده شــد، 
سریع دســتکش هایش را در آورد و شروع کرد به 
کندن برف های اطراف و  کوهنورد آسیب دیده 

به سرعت به مرکز فوریت پزشکی منتقل شد.

علم به زبان ساده
چرا وقتی شیر می جوشد، سر می رود؟

 شیر برخالف آب یک ماده خالص نیست. شیر 
حاوی مواد بســیاری به شــکل معلق اســت. این 
مواد عبارتند از چربی، قند، نشاســته، پروتئین، 
ویتامین هــا و مــواد معدنــی. وقتــی شــیر گــرم 
می شــود، پروتئین هــا و چربی هــا از آن جدا می 
شوند و از آن جا که سبک تر از شیر هستند، روی 
سطح آن قرار می گیرند. به این ترتیب سرشیر به 
وجود می آید. به تدریج با داغ شدن شیر، مقداری 
از آب موجود در شــیر بخار می شــود. اما از آن جا 

که سطح شیر با سرشیر پوشیده شده است، بخار 
در زیر آن باقی می ماند. این بخار با گرم تر شــدن 
شیر، منبســط می شــود و کف می کند و سرشیر 
را باال می رانــد. در نهایت فشــار بخــار آب باعث 
ترکیدن سرشیر و رها شدن بخار آب می شود. به 
این ترتیب مقدار زیادی سرشیر و شیر سر می رود. 
برای جلوگیری از ســر رفتن شــیر کافی است به 
کمک یک قاشــق، حفره کوچکی در شــیر برای 

خروج بخار ایجاد کنیم.
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