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برای اطالع مسئوالن
 مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را 

به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

اتوبوسرانــی

 چهار راه ابوطالب با این تعداد زیاد مسافر و 
اتوبــوس، دســتگاه شــارژ الکترونیــک نــدارد و 
را شــارژ  دکـــه ها هــم معمــوال من کارت هــا 

نمی کنند.
 مســیر خط اتوبوس ۱0۹7 به خصوص در 
ســاعات پیک اداری وحشــتناک شــلوغ است و 
نیمــی از مســافران نمی تواننــد ســوار شــوند. 
پیشنهاد می شود برای رفاه مســافران یک یا دو 
دستگاه اتوبوس در این خط و برای این ساعات 

به شکل کمکی استفاده شود.
 چرا بعضی از ایستگاه های اتوبوس باالتر از 
سطح خیابان است؟ و دریغ از گذاشتن یک پله 
برای پادردها و حتی بچه ها؟ نمونه اش ایستگاه 

خط ۸0 به سمت قاضی طباطبایی.

قطارشهری
 حــدود ۱0 ســال از افتتــاح خط یــک قطار 
شهری می گذرد، ولی هنوز واگن هایش تکمیل 
نشــده!   هــر ایســتگاه طراحی شــده بــرای یک 
کشنده به عالوه دو واگن حمل مسافر. ولی پس 
از گذشت این همه سال هنوز می بینیم برای هر 
ایستگاه دو کشــنده به هم متصل شده استفاده 
می شــود! یعنی این همه ســال برای تهیه واگن 

کافی نبوده؟ 
 ما پرســنل پیمانــکار قطــار شــهری هر چه 
صدایمان را از طریق رسانه ها به گوش مسئولین 
رساندیم فایده ای نداشت.  چندی پیش یلدانه و 
هدیه روز حمل و نقل را بهره برداران محترم این 
شــرکت دریافــت کردند و ســهم ما فقــط همان 
خدمت رســانی صادقانه و بی ریا به مســافرین و 
زائرین آقا علی ابن موســی الرضا بوده و هست.  
چرا کسی پاسخگو نیست که ما با این فشار کاری 
هیچ سهمی از رفاهیات شهرداری نداریم و حتی 
مبلغــی رو که هرچهار ماه به اصطــالح به عنوان 
کارانه واریز می کنند   به صورت یکسان و عادالنه 
نمی دهند و هــرگاه اعتراضی هــم می کنیم در 
جواب می گویند هیس پیمانکاران باید سکوت 

کنند.

شهرداری
فاصله خیابــان آپادانا 7 و بولوار دســتغیب  
۱۹ فقــط 200 متر طــول  دارد اما شــهرداری 
برای بازگشایی مسیر اقدام نمی کند. این همه 

سال صبر کردیم، چند سال دیگر صبر کنیم؟

 پل های احداث شــده روی جداول خیابان 
عبــادی73 اســتاندارد نیســتند و باعــث آب 
گرفتگی بسیار زیاد در معابر، هنگام بارش باران 
می شــود. از شــهرداری منطقــه 3 درخواســت 

می کنم به این مشکل رسیدگی کند.
 از شــهرداری محتــرم درخواســت داریــم 
کوچه های اکبریه واقع در ابوذرغفاری را از این 
بــی نــام و نشــانی در بیاورنــد. چندیــن بــار بــه 
شــهرداری منطقــه و شــهرداری مرکــز مراجعه 
کردیم، برای نصب تابلوی کوچه ها قول مساعد 
دادنــد امــا اقدامی نشــد. عــالوه بر مشــکالت 
پســتی، برای آدرس دادن نیز باید داخل کوچه 

بایستیم و تلفنی آدرس بدهیم.
 بارها از شهرداری درخواســت کرده ایم در 
ضلــع جنوبــی میــدان امــام علــی)ع( و انتهای 
بولوارســیدرضی، پــل عابرپیــاده نصب شــود. 
هربارکمبود بودجه را بهانه کردند! جان اهالی 

در خطر است.
 چرا حدفاصــل میــدان فردوســی و میدان 
شهدا   زیر گذر نمی گذارید؟ چه فرقی است بین 

باالی شهر و پایین شهر؟ لطفا رسیدگی کنید.

متفرقه
 لطفا تریبون محله را به شهرک شیرین برده و 
به مشکالت آن جا رسیدگی کنید. از اتوبوسرانی 
بخواهید یک خط اتوبــوس از آن جا تا حرم مطهر 
بگــذارد. لطفا هرچه ســریع تر و طــی هفته های 

آینده این کار خداپسندانه را انجام دهید.
 لطفا درباره کیفیت آب مشهد شفاف سازی 
کنید و بگویید که آیا همه احتیاج به اســتفاده از 
دستگاه تصفیه آب دارند یا جوشاندن آب کافی 

است؟
 بحمـدا... بـرف سـنگین و رحمـت الهـی 
بارید. شـاخه های درختان پـر از برف شـد و الزم 
اسـت هر کسـی درختان اطـراف خانه خـود را با 
یک وسـیله بتکاند. چـون اوال شـهرداری آن قدر 
نیـرو بـرای تکانـدن همـه درختـان نـدارد و ثانیـا 
دیـر شـدن ایـن کار باعث یـخ زدن شـاخه درخت 

می شود.
 چند روز قبل، ساعت دوازده و نیم شب بچه 
یک ساله ام مریض شــده بود و رفتم بیمارستان 
دکترشــیخ. ولی گفتند دکتر نداریم. یعنی کل 
یک بیمارستان کودکان، یک پزشک متخصص 

برای ویزیت نباید داشته باشد؟
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پیگیری گالیه های مردم

اگر ساکنان محله مشارکت 
کنند، پیاده روهای محله امام)ره( 

مرمت می شود

»برخـی از پیـاده روهـای محلـه 
بـه مرمـت و  امـام خمینـی)ره( 
به سازی  نیاز دارد. از شهرداری 
می خواهیـم چـاره ای بـرای ایـن 
موضـوع بیندیشـد. ایـن گونـه 
توجـه  کـه  می شـود  احسـاس 
مسـئوالن شـهرداری بـه مرمـت 
و بـه سـازی  پیـاده روهـای اصلـی 
و همچنیـن معبرهـای فرعی این 
منطقـه خیلـی کـم شـده اسـت.«

 ۸ منطقــه  شــهردار  شــیرازی«  »علــی 
توضیــح می دهــد: »از قضــا پیاده روســازی، 
مهم تریــن پــروژه ای بــود کــه امســال در 
محلــه امام خمینــی)ره( انجــام دادیــم و 
در حــال حاضــر، پیــاده روســازی ضلــع 
ــا  غربــی ایــن محلــه در دســتور کار اســت و ت
پایــان ســال ان شــاءا... انجــام خواهد شــد. 
ــازی  ــه س ــت و ب ــرای مرم ــه ای ب ــال بودج فع
پیــاده روهــای فرعــی محلــه نداریــم کــه 
قــول مرمــت آن را بدهیــم. حتــی شــورای 
اجتماعــی محــالت را تشــکیل داده ایــم و 
مشــارکت مردمــی را بــرای ایــن موضــوع 
طلــب کــرده ایــم امــا تــا کنــون پاســخ مثبتی 
مشــارکت  بــرای  شــهروندان  ســوی  از 
نیامــده اســت. قــول می دهــم اگــر مــردم 
بــرای مرمــت و بــه ســازی پیــاده روهــای 
معابــر فرعــی 50 درصــد مشــارکت کننــد، 
50 درصــد دیگــر را مــا تقبــل می کنیــم و 

اجــرا خواهــد شــد.«

اتوبوسران ها اجازه 
برخوردنامناسب با مسافران، 

به خاطر کرایه را ندارنــد

منظره ای  شاهد  قبل  روز  »چند 
ــت شــدم.  ــاراح بـــودم کــه خیلی ن
ــی آرتـــی خط  رانـــنـــده اتـــوبـــوس ب
ــر، بــاکــد  ــن ــاه شــهــرک شــهــیــد ب
سازمانی. .. ساعت 11:30صبح، 
یک پیرمرد۸0 ساله را به خاطر 
ــس از دو  ــارت، پ ــ ــن ک نــداشــتــن م
ایستگاه به اصرار از اتوبوس پیاده 
کرد. ای کاش بررفتار و برخوردهای 
خصوصی  شرکت های  رانندگان 
ــود تــا از این  ــوس ، نــظــارت ش ــوب ات

برخوردها جلوگیری شود.«

»عباس اتحادی«، مدیر روابط عمومی سازمان 
اتوبوسرانی در پاســخ به این گالیه می گوید: 
»ســازمان در قبــال مســافرینی کــه کرایــه 
پرداخت می کنند، موظف است خدمات ارائه 
بدهد. این جزو تکالیفی است که اتوبوسران 
در برابر مسافرین دارد. در مقابل شهروندان 
هم نسبت به خدمات شــهرداری مشهد که از 
آن استفاده می کنند، وظایفی دارند. یکی از 
این وظایف پرداخت بهای خدماتی اســت که 
به آن ها ارائه می شــود. اما اتوبوســران اجازه 
برخورد خارج از دایره اخالق و شئون اسالمی 
و زیر پا گذاشــتن کرامت شــهروندان را اصال 
ندارد و این اجازه را هم به اتوبوسران ندادیم. 
منتها بایســتی ایــن تذکــر را هم به شــهروند 
بدهند کــه در ســفر بعدی شــان حتمــا برای 
استفاده از من کارت اقدام کنند. شهروندانی 
هم که امکان ارائه پرداخت خدمات از طریق 

مــن کارت را ندارنــد، می توانند بــه جای من 
کارت وجه نقــد پرداخت کننــد. در این مورد 

خاص هم به راننده تذکر داده می شود.«

تحمل دردسرهای پایانه، فقط 
تا 4 سال دیگر

ــت در کــنــار پایانه  »40ســـال اس
انقالب زندگی می کنم و از دود 
ــوق و ســروصــدای  ــا و ب ــودروه خ
اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی 
بــه پایانه  هنگام ورود و خــروج 
انقالب کالفه ام. پرده های خانه 
مان همیشه دوده گرفته و بیشتر 
روزهای سال سرفه می کنیم و در 
طول روز، خواب راحت نداریــم. 
ای کــاش شهرداری منطقه برای 
سامان دهــی ایــن معضل، کاری 

می کرد.«

ایـن گلـه  بـه  ۸ در پاسـخ  شـهردار منطقـه 
دارم  قبـول  »مـن  می گویـد:  پیامکـی 
دردسـرهای پایانـه بـرای مجـاوران ناراحـت 
آلودگـی  و  صـدا  سـرو  و  اسـت  کننـده 
آزاردهنـده. ما تـا چهارسـال دیگر ایـن پایانه 
را بـه بیـرون شـهر انتقـال می دهیـم. طبـق 
طرح و با توجـه به مصوبه های موجـود، پایانه 
انقـالب بایـد در مـکان فعلـی مسـتقر بمانـد. 
بـا وجـود ایـن بـرای رفـاه حـال شـهروندان 
2 کـه در واقـع  آبشـار  منتظریـم توافقـات 
اراضی میـدان تیر ارتش اسـت، نهایی شـود 
و بـه محـض نهایـی شـدن، پایانـه را از ایـن 
محـدوده جابـه جـا و در حـوزه بولوارنمـاز 

می کنیـم.« مسـتقر 

بــرای اســتــحــضــار مــردم
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روابــط  مدیــران  و  مســئوالن 
می تواننــد  ســازمان ها  عمومــی 
پیامک هــای  بــه  خــود  پاســخ های 
مــردم را از طریــق پســت الکترونیکی  
kho.razavi@gmail.com به روزنامه 
خراســان  رضوی ارســال کنند. پاســخ  
مسئوالن به پیامک های مردمی، روزانه 
در همین ستون منتشر خواهد شد و به 

استحضار مردم خواهد رسید.

گزارش میدانی 2ساعته ازبیمارستان دکترشریعتی به  همراه رئیس بیمارستان، خبر از وضعیت نامناسب این مرکز درمانی می دهد

حال ناخوش بیمارستان 60ساله
سیستم دفع فاضالب 	 

قدیمی و مکنده  های بو، 
کم جان انــد

در ادامه تهیه گزارش، دکتــر 
»ســعید اشــکانی فر«، مدیــر 
بیمارســتان فــوق تخصصی 
دکتر شریعتی هم در گشت و 
گذار در محوطه بیمارستان، 
همراهــــم می شود و درباره 
انتقاداتــی کــه متوجــه ایــن 
کــم  و  اســت  بیمارســتان 
ایــن مرکــز  و کســری های 
درمانــی، توضیــح می دهد: 
بیمارســتان،  »ســاختمان 
خیلی قدیمی است و بخشی 

از نکاتی که به چشــم مراجعان و شــما می آید، به همین دلیل اســت. مثال 
سیستم دفع فاضالب این بیمارستان، قدمت زیادی دارد و لوله ها از جنس 
چدن است که ممکن است تا امروز جرم گرفته باشد. هوای نامطبوع و بوی 
ناخوشایند برخی نقاط بیمارستان از جمله اورژانس هم به دلیل نزدیکی 
به کانال فاضالب بیمارستان است. چون دفع بوی بد، نیاز به مکنده های 
قوی دارد و سیســتم برق این جا جــواب نمی دهد. منتها بــا پیگیری های 
مدیریت فنی دانشــگاه، درصدد اختصاص فضای خوبی بــرای اورژانس 
هستیم که نقشه هایش طراحی شده و با توجه به بودجه ای هم که وزارتخانه 
مصوب کرده، از چند وقت دیگر ســاخت و ســاز این فضا و بازســازی دیگر 

فضاها شروع  می شود و وضعیت اورژانس سامان می گیرد.«

ساخت همراه سرا در 	 
محوطه، آلودگی صوتی 
و آزار بیماران را به دنبال 

ندارد؟
هرچنــد ســاخت اورژانــس 
جدیــد بیمارســتان شــروع 
ســاخت  پــروژه  امــا  نشــده 
همراه ســرای بیمار در دست 
اجراســت و وقتــی از آلودگی 
در  ســاز  و  ســاخت  صوتــی 
محوطــه بیمارســتان پرس و 
جو می کنم، دکتر اشکانی فر 
توضیــح می دهــد: »فعــال که 
به واسطه فصل سرما و بارش 
بــرف و بــاران، پــروژه تعطیل 

است اما در مجموع، اجرای پروژه های ساختمانی در محوطه، به لحاظ سرو 
صدا مشکلی ایجــاد نمی کند. چون از یک طرف همه پنجره ها دوجداره است 
و از طرف دیگر، پروژه از بخش بیمارانی که در حال اســتراحت و پشــت ســر 
گذاشتن دوره نقاهت اند، فاصله دارد. پروژه ساخت همراه سرای بیمارستان 
دکترشریعتی، از چهار ماه پیش آغاز شده، 600 میلیون تومان هزینه دارد و 

اگر سرمای هوا اجازه دهد تا اواسط بهار ۹۹ قابل بهره برداری است.«

تقسیم بندی فضای 	 
بیمارستان و تعداد نیرو 

و سطح خدمات، منطقی 
است

دکتر اشکانی  فر درباره مجزا 
نبودن بخــش جراحــی زنان 
از جراحــی عمومــی توضیــح 
می دهــد: »در حــال حاضــر 
یک کانتــر نصب شــده که در 
یک طرف پرســتارخانم برای 
رسیدگی به خواهران و طرف 
دیگر، پرســتارآقا بــه بیماران 
دیگر خدمــت می کنند. ولی 
اگــر بخواهیم به شــکل کامل 
فضــا را جــدا کنیــم، راهی به 

ذهنم نمی رسد، جز این که فضا را بسته تر و در نتیجه، نامناسب تر می کند. ولی 
اتاق ها کامال مجزاست و این که آقایی، به بخش زنان رفت و آمد داشته باشد یا 
بالعکس، اصال قابل پذیرش نیست«. دکتر اشکانی فر درباره ادعا و انتقادات 
به تعداد کم پرستاران بیمارستان هم می گوید: »تعداد نیرو در هر بیمارستان، 
براساس استانداردهای توزیع نیروست و ما از این قاعده عدول نکردیــم وگرنه 
معاونت درمان ورود   می کند. به طور کلی ما درباره تعداد نیروهای متخصص 
مشکلی نداریم و حتی به دلیل افزایش ســطح خدمات مان، اعتماد مردم به 
بیمارستان بیشتر شــده و مراجعان مان افزایش پیدا کرده اند. ضریب توزیع 
نیروهای ما نسبت به دیگر بیمارستان های مشهد منطقی است و من خیلی 

محکم تاکید می کنم  که از نظر تعداد نیرو مشکلی نداریم«.

تمهید ویژه برای نظافت داخل بیمارستان و جمع آوری زباله های اطراف	 
مدیر بیمارستان فوق تخصصی دکترشریعتی درباره نظافت ضعیف داخل 
بیمارســتان و تعداد زیاد گربه در محوطــه هم توضیح می دهــد: »این فقط 
مشکل بیمارستان ما نیســت و به جز دو یا سه بیمارستان دولتی، متاسفانه 
فکر می کنم بقیه بیمارســتان ها با این مشــکل دســت به گریبان اند. من به 
همکاران سفارش می کنم با دقت بیشتری بر این مسئله مهم، نظارت داشته 
باشــند. چرا که فلســفه وجود یک مرکز درمانی، بهداشــت است و هرچند 
گام های خوبی در این مسیر برداشتیم ولی تا وضعیت مطلوب فاصله داریم 
و باید تالش بیشتری کنیم. از آن جا که محوطه بیمارستان هم، یک فضای 
باز است که اطرافش را زمین و باغ گرفته، وجود گربه طبیعی است، اگرچه 
رعایت نظافت می تواند تعدادشــان را کمتــر کند.« وی همچنیــن، درباره 
زباله هایی که پشت دیوار بیمارستان انباشته شده است، می گوید: »راستش 
من تا امروز، زباله های بیرون بیمارستان را ندیده بودم. منتها حدود یک هفته 
پیش مکاتبه ای با شهرداری منطقه داشتم تا دفعات نظافت منطقه که ظاهرا 
هفته ای یک بار است، بیشتر شود.« سپس، »میرسیدی«، معاونت خدمات 
شهری شهرداری طرقبه می گوید: »زعفرانیه )ضلع پر از زباله بیمارستان( 
در حریم شهر است و در محدوده شهر نیست. وظیفه شهرداری هم خدمت 
رسانی به محدوده شهر است اما با توجه به حساسیت موضوع که ممکن است 
مشکالت بهداشتی ایجاد شــود، ما آن جا هم ارائه خدمات داریـــم و همین 
امروز به رغم کمبود نیرو، جمع آوری زباله های این منطقه را که مشــرف به 

دیوار بیمارستان است به طور ویژه پیگیری می کنیم  و انجام می دهیم.«

طی روزهای قبل و بعد از باریدن برف شــدید در مشــهد و دیگر نقاط اســتان و کشور، شاهد 
شکستن شاخه های تعداد زیادی از درختان بودیم. چقدر خوب است تمامی ما برای خودمان 
یک وظیفه نانوشــته تعریف کنیم و آن هم این که به محض باریدن برف، شاخه های درختان 
را که از برف سنگین شده بتکانیم تا هم به زحمتکشان فعال در فضای سبز شهرداری کمک 

کرده باشیم و هم شاهد شکسته شدن شاخه های درختان در این فصل از سال نباشیم.

ایـن جـا نمازخانـه پـارک هفت حوض مشـهد اسـت. هـر وقـت بـرای به جـا آوردن نماز بـه این 
نمازخانـه مـی روم، نـه از نظافـت خبـری اسـت، نـه فـرش و نـه حتـی یـک عـدد مهـر سـالم که 
نمـازم را بخوانـم. بـا شـروع فصـل سـرما، نبـود وسـیله گرمایشـی مشـکلی اسـت که بـه دیگر 
مشـکالت ایـن نمازخانـه اضافه شـده اسـت. لطفا ایـن عکـس را چاپ کنید شـاید مسـئوالن 

رسـیدگی کننـد.

شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

برف بارید، درختان شکست

نمازخانه پارک هفت حوض را دریابید

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

»فضا و اطراف بیمارســتان دکترشــریعتی بسیار 
کثیف اســت و مهم اســت روزنامه خراسان، سری 
بزند و شرایط را بررسی کند و گزارشی در این باره 
تهیه کنــد.« »فضای بیمارســتان دکترشــریعتی 
به لحاظ نظافت و بهداشــت به شــدت نابه سامان 
اســت. دورتادور بیمارســتان، پر از زبالــه و حیاط 

بیمارستان، پر از گربه است.« 

گــزارش: بهاره موفقــی | دریافــت ایــن پیام هــا و 
تماس هــای مشــابه درباره شرایـــط بیمارســتان 
دکترشریعتی با 60سال قدمت که به دو شهرستان 
طرقبــه و شــاندیز و غــرب مشــهد خدمــات ارائه 
می دهد، بهانه ای شد تا ســری به این بیمارستان 
بزنــم و شــرایط را از همــه نظــر بررســی کنـــم و 
توضیحات رئیس بیمارستان در پاسخ به انتقادات 
را بشنــــوم. وســط محوطه سرســبز، ســاختمان 
قدیمی و مرکزی بیمارستـان قد علم کرده. فضای 
بیرونی ساختمان، ظاهری رنگ و رو رفته دارد که 
بخشی از آن متروکه و برخی پنجره هایش شکسته 
است. وارد ساختمان بیمارستان می شوم و اولین 
جایی که ســر می زنــــم، بخش اورژانس است که 
فضای گرفتــه ای دارد و بوی بسیــــار نامطبوعی 
همه جا را پر کرده است. به زحمت نفس می کشم و 
به سمت سالن بزرگی که ابتدای آن، بخش جراحی 
عمومی و انتهای آن، بخش جراحی زنان است اما 
فقط با یک کانتر از هم جدا شده، می روم. با خانمی 
که همراه یک مردبیمار، در اتاقVIP اســت، ســر 
حرف را باز می کنم که گله می کنــد: »همان طور 
که می بینیــد، بخش های مــردان و زنــان، کامال 
مجزا نیستند. این سِر سالن همسر من، جراحی 
سنگ صفرا انجام داده و آن طرف زنی زایمان کرده 
اســت. حتی ما که مثـــال اتاق خصوصی گرفتیم، 
باز هم از رعایت حریــم بیمار راضی نیستیم. فارغ 
از این، سرویس بهداشتی های بیمارستان کهنه 
است و نظافت اصال کافی و خوب نیست. رسیدگی 
پرســتارها هم ناکافی اســت و در جواب اعتراض 
مــا می گویند تعدادمــان کافی نیســت؛ چطوری 
سرویس بهداشــتی های  کنیــم؟«.  رســیدگی 
فرســوده، راهروهــای تنــگ و باریــک، اتاق های 
کوچک و قدیمی و بوی فاضالب، باعث می شــود 
ماندن در فضای داخلی بیمارستان، سخت باشد. 
منتها فضای خارجی هم، دست کمی از شرایــط 
نامناســب داخل ندارد. کنار دیوارهــای بیرونی 
محوطه بیمارستان، زباله های زیادی ریخته شده 
و در ضلع زعفرانیه ۱0/۱ که مشرف به زمینی رها 
شده است، انباشت زباله و آثار مصرف موادمخدر 

و کارتن خوابی و شب زنده داری دیده می شود.

شرکت برق
نظر به مطلب چاپ شده در خصوص »زمان خاموش و 
روشن شدن روشنایی معابر در بولوار صیاد شیرازی 
و بولوار پیــروزی« در مورخ ۹۸.۱0.۱۸ به شــماره 
202۸۸ به استحضار شهروندان محترم می رساند: 
تمامی سیســتم روشــنایی معابر در شــهر مشهد به 
وسیله ساعت نجومی که زمان خاموش و روشن شدن 
المپ ها را تعیین می کند، کنترل می شــود. ساعت 
نجومی وسیله ای است که براساس تنظیمات افق روز 
و شب در شش ماه اول و دوم سال تنظیم شده است 
و فرمان روشن و خاموش شدن المپ های روشنایی 
معابــر را بــر عهــده دارد. بنابرایــن تمامی سیســتم 
روشنایی به وسیله همین دستگاه کنترل می شوند. 
گاهی به طور خیلی معدود به هر دلیلی ممکن است 
تنظیمات ساعت نجومی تغییر یابد که همکاران ما به 
محل مراجعه و به تنظیم آن اقدام می کنند. بنابراین 
شهروندان محترم می توانند در صورت نیاز به صورت 
24ســاعته با مرکز فوریت های برق به شماره ۱2۱ 

تماس حاصل فرمایند. 
مخابرات

در پاســخ به مطلــب منــدرج در آن روزنامــه مورخ 
۹۸.۹.23 در ســتون »برای اطالع مســئوالن« با 
عنوان »در باکــس تلفــن در خیابان دانشــجو...« 
به اســتحضار می رســانیم: ضمن تشــکر از اطالع 
رسانی شهروند محترم، با پیگیری صورت گرفته، 

مشکل مذکور رفع شد. 



انتقاد چهره ها و احزاب اصالح طلب از رد صالحیت ها در مشهد 
صالحیت ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان حوزه مشهد و کالت تایید شده است 

گزارش خبری

خراسان رضوی

اصــالح طلبان بــه رد صالحیت ها در مشــهد 
بررســی  دانندامــا  مــی  وارد  را  نقدهایــی 
خبرنــگاران ما در شهرســتان ها نیز نشــان از 
خبرهایی درباره تایید صالحیت برخی چهره 
های شناخته شده در 11 حوزه انتخابیه دیگر 

استان دارد.  
 به گزارش خراسان رضوی بر اساس اطالعیه 
ســتاد انتخابــات اســتان، هیئــت نظــارت بر 
انتخابیه  استان نیز طی 2۰ روز به صالحیت 
1۰16 نفر رسیدگی کرد و در این مرحله که 
نتایج آن روز یک شــنبه اعالم شــد، 273 نفر 
معادل 26 درصــد رد صالحیــت، 284 نفر 
معــادل 27 درصد عــدم احــراز صالحیت  و 
497 نفر معادل 47درصــد تایید صالحیت 

شدند.
 همچنیــن هیئت نظــارت اســتان صالحیت 
26۰ داوطلب حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
معادل ۵۰ درصد ثبت نــام کنندگان را تایید 
کرده اســت تــا برای هــر کرســی ایــن حوزه 
انتخابی ۵2 نفــر با یکدیگر رقابــت کنند. در 
حوزه تربــت حیدریــه، مــه والت و زاوه از 3۵ 
داوطلب 17 نفر تایید، ۵ نفر رد و 13 نفر عدم 
احراز در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد 
از مجموع 32 داوطلب 17 نفــر تایید، 8 نفر 
رد و 7 نفر عــدم احراز، در حــوزه درگز از 39 
نفر داوطلــب 13 نفر تاییــد، 8 نفــر رد و 18 
نفر عدم احــراز و در حوزه قوچــان و فاروج از 
مجموع 36 داوطلب 16 نفــر تایید، 1۵ نفر 
رد و ۵ نفــر عدم احــراز صالحیت شــدند. در 
حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش های 
احمدآباد و رضویه از مجموع 41 نفر داوطلب 
22 نفر تایید، 13 نفــر رد و 6 نفر عدم احراز، 
در حوزه انتخابیه چنــاران از مجموع 49 نفر 

داوطلــب 21 نفر تایید، 13 نفــر رد و 1۵ نفر 
عــدم احــراز، در حــوزه انتخابیه تربــت جام، 
تایباد، باخرز و صالح آبــاد از مجموع 74 نفر 
داوطلــب 18 نفر تایید، 33 نفــر رد و 23 نفر 

عدم احراز صالحیت شدند. 
در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان از مجموع 
26 داوطلــب 11 نفــر تاییــد، 8 نفــر رد و 7 
نفر عدم احــراز، در حوزه انتخابیه نیشــابور و 
فیروزه از مجموع 8۰ نفــر 41 نفر تایید، 1۵ 
نفر رد و 24 نفر عدم احراز، در حوزه انتخابیه 
سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از 
مجموع 76 داوطلب، 3۵ نفر تایید، 19 نفر 
رد و 22 نفر عــدم احــراز و در نهایت در حوزه 
انتخابیــه خــواف و رشــتخوار از مجموع ۵2 
داوطلب 26 نفر تایید، 2۰ نفر رد و 6 نفر عدم 

احراز صالحیت شدند.
 پیش از این  مســئول دفتر نظارت و بازرســی 
شورای نگهبان خراســان رضوی در این باره 

توضیحاتی ارائه کرد ه     بود. 
»محمد کمال ســرویها« در خصوص وضعیت 
تایید و رد صالحیت 18 نماینده فعلی استان 
در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: بر اساس 

بررسی ها هشت نماینده از مجموع نمایندگان 
فعلی ثبت نام کننده در دوره یازدهم انتخابات 
مجلــس تاییــد نشــده انــد کــه می تواننــد در 
مهلت قانونــی به رد صالحیت خــود اعتراض 
کنند امــا صالحیت هــر چهار نماینــده فعلی 
مشــهد کــه در ایــن دوره از انتخابــات ثبت نام 
کرده اند تایید شــده است.شــایان ذکر اســت 
 هنــوز سرنوشــت نهایــی کاندیداهــا معلــوم 
نشــده . معمــوال تعــدادی از نامزدهــا بعــد از 

شکایت تایید صالحیت می شوند .

منتظر رد و تایید صالحیت ها بعد از مهلت 	 
قانونی هستیم 

»محمد حســن ســاقی« دبیر حزب اعتدال و 
توسعه استان در گفت وگو با خراسان رضوی 
در خصــوص چهره هــای شــاخص این طیف 
که رد یا تایید صالحیت شــده اند اظهار کرد: 
طیف اعتدال لیســت مجزا و چهــره مجزایی 
معرفی نکرده اســت، منتظریم ببینیم نتیجه 
رد و تاییــد صالحیت ها بعــد از مهلت قانونی 
چه خواهد شــد تا بعــد ازآن بتوانیــم از میان 
چهره های نزدیــک از دو طیف اصالح طلب و 

اصولگرا افرادی را حمایت کنیم.

قلی زاده : هیچ چهره ای از اصالحات نمانده 	 
است

»الهه قلی زاده« عضو جریان اصالح طلب استان 
نیز در خصوص وضعیــت رد و تاییــد صالحیت 
کاندیدای جبهه اصالحات استان برای انتخابات 
مجلس به خراسان رضوی گفـــت: در این دوره 
نه تنها افسران اصالحات در استان رد صالحیت 
شده اند حتی سربازان نیز رد صالحیت شده اند 
می توان گفت هیچ اصالح طلبــی نمانده که رد 
صالحیت نشده است. وی افزود: در واقع نه تنها 
چهره های شاخص رد صالحیت  شده اند حتی 
صالحیت چهره های الیه های دوم و سوم جبهه 
اصالحات استان رد شده است. لذا وقتی هیچ 
چهره ای از اصالحات نمانده اســت لیستی هم 
نمی تواند وجود داشــته باشــد. همچنین بتول 
گندمی عضو اصالح طلب شــورای شهر مشهد 
هم به رد صالحیــت نامزدهای اصــالح طلبان 
واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت : »از اول می 
گفتید می خواهیم انتخابات درون حزبی برگزار 

کنیم، خالص«. 

رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان 	 
استان: احتماال لیست نداشته باشیم

 در واکنش به رد صالحیت ها، رئیس شورای 
هماهنگی اصالح طلبان اســتان نیز در گفت 
وگو با ایسنا اظهار کرد : من هرچه از دوستان 
پرســیدم، کســی را باقــی نگذاشــتند، حتی 
تعــداد زیــادی از نمایندگان مجلــس را رد 
کردنــد و در اســتان نیــز بــه همیــن ســیاق 
کاندیدای  اصالح طلبی نمانده اســت. ناصر 
آملی مقدم تصریــح کرد : شــورای هماهنگی 
باید در خصــوص ارائه لیســت تصمیم بگیرد، 
اما احتمال این که اعالم کننــد ما کاندیدایی 

نداریم، زیاد است.
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اخبار

اجتماعی

 انجام 2 عمل پیشرفته
 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به همت متخصصان گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد، دو عمل جراحی پیشرفته استنت گرفت در 
آئورت توراسیک قفسه سینه و استنت گرفت آئورت 
شــکمی به روش Tivar و Evar بــا موفقیت در مرکز 
آموزشی، پژوهشی، درمانی امام رضا)ع( انجام شد. 
 استاد گروه قلب دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در 
گفت و گو بــا وب دا اظهــار کرد: عمل نخســت روی 
بیمار ۵6 ساله  ای که مدت ها با مشکالت متعددی 
روبــه رو بــود بــه روش  اســتنت گرفــت در آئــورت 
توراسیک )قفسه ســینه( با اســتفاده از آنژیوگرافی 
از طریق شــریان فمورال )Tivar( انجام شــد. دکتر 
محمود شبســتری نتایج این عمل را بســیار مطلوب 
ارزیابی و تصریح کرد: بیمار  یک روز پس از عمل قادر 
به راه رفتن بود و دو روز بعد نیز از بیمارستان ترخیص  
شد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
انجام عمل جراحی  استنت گذاری ترمیم آنوریسم 
شکمی آئورت از طریق شریان فمورال Evar به روش 

آنژیوگرافی را دیگر عمل انجام شده بیان کرد. 

عطاری ها مجاز به ارائه داروهای 
دست ساز نیستند

مدیر طــب ایرانــی و مکمــل دانشــگاه علوم پزشــکی 
 مشــهد اظهار کرد: عطاری ها مجاز به ارائــه داروهای
 دست ســاز و مداخالت درمانی نیستند بلکه فقط می 
توانند گیاهان دارویی را برای فروش ارائه کنند. دکتر 
سید جواد مجتبوی، در گفت و گو با وب دا، با اشاره به این 
که عطاری های غیر مجاز بسیاری، اقدام به مداخالت 
 درمانــی و تجویــز داروی گیاهــی یــا گیاهــان دارویی 
دست ساز می کنند که با آن ها برخورد می شود، گفت: 
برخی از مداخله گران سالمت ادعای توانمندی در امور 
خاص درمانــی را دارند که برای بررســی صحت آن، به 
دانشکده طب سنتی ارجاع داده می شوند.وی افزود: 
بســیاری از این افراد بعد از بررسی توسط کارشناسان 
طب سنتی به دلیل ناآگاهی از مبانی اولیه طب سنتی 
تایید نمی شوند و تعداد اندکی اجازه این امور را دریافت 
می کنند. دکتر مجتبوی گفت: ســال گذشته ضوابط 
اجرایی عطاری ها مشخص و از طریق دادگستری تایید 
شد، اما متاسفانه اتحادیه عطاری ها از ارائه ضوابط به 
واحدها استنکاف کرد ولی کارشناسان حوزه رسیدگی 
به تخلفات عطــاری ها پــس از بررســی ، ضوابــط را به 
مسئول واحد ارائه می دهند تا بهانه ای برای بی اطالعی 

از قوانین وجود نداشته باشد.

خبر

اقتصاد

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد : 

ثبت 881 پروژه کسب و کار درسامانه 
رصد اقدامات معین های اقتصادی 

دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی 
گفــت: در مجموع تاکنــون 881 پــروژه کســب و کار 
متوسط و کوچک توســط ۵6 معین از 27شهرستان 
در سامانه رصد اقدامات معین های اقتصادی به ثبت 
رسیده است. »علی اکبر لبافی« در گفت وگو با خبرنگار 
ما با ذکر این نکته که اطالعات عملکرد معین ها به تایید 
فرمانداران شهرستان ها رسیده اســت، ادامه داد: از 
تعــداد 881 پروژه ثبت شــده، 243 پروژه یا کســب و 
کار خرد با پیش بینی 3۰9۰ فرصت شــغلی و میزان 
کل ســرمایه گــذاری 667۰میلیــارد ریــال و تحقق 
999فرصت شــغلی دایم، فصلی و ... در بخش های 
مختلف اعم از کشــاورزی، صنعتی، خدماتی، صنایع 
دستی و خرد و خانگی توسط گروه کارشناسی شش 
نفره پایش و نظارت نهاد مردمی مورد تایید قرار گرفته 
اند. وی یادآور شد: 638 فعالیت اقتصادی باقی مانده 
هم در مراحل بررسی شهرستان ها و نهاد قرار دارد که 
برخی به فرمانداران و معین ها عودت داده شده است.

سهم قابل توجه بخش کشاورزی	 
لبافــی بــا بیــان ایــن کــه از مجمــوع فعالیــت های 
۵3درصــد در بخــش  انجــام شــده،  اقتصــادی 
کشــاورزی و دامداری، 1۵درصد در بخش صنعتی 
و 17درصد در حوزه صنایع دســتی و بقیه در ســایر 
بخش ها قرار دارند، افزود: به لحاظ فراوانی فعالیت 
های اقتصــادی تایید شــده و براســاس نــوع آن ها، 
1۵6پــروژه کســب و کار فعالیــت جدیــد ایجــادی 
 هســتند، ۵6 کســب و کار نیــز »تکمیلی« به شــمار 
می آینــد یعنی پــروژه هــای نیمــه تمــام و بــر زمین 
مانده ای که توســط معین های اقتصادی به سامان 
رسیده اند. همچنین 27 واحد در بخش توسعه ای 
و چهار طرح هم در قالب ظرفیــت خالی بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی تعریف و اجرا شده اند. دبیر نهاد 
مردمی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضــوی خاطر 
نشان کرد: در بررسی میزان سرمایه گذاری و سرانه 
اشــتغال پیش بینی شــده برای هر حوزه مشــخص 
شــد که بخش »صنعت«، حــدود ۵1۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.  وی 
این نکته را هم گفت که ســرانه هر فرصت شــغلی به 
طور متوسط در ســه بخش اعم از پروژه های بزرگ، 
متوســط، خرد و خانگی حدود 21۵میلیون تومان 
پیش بینی شــده کــه در پــروژه هــای بــزرگ حدود 
12میلیارد ریال و در کسب و کارهای خرد، صنایع 

دستی و خانگی کمتر از پنج میلیون تومان است.



اخبار

شهری

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اعالم کرد:

 اجرای طرح کمربند سبز 
در ارتفاعات جنوبی مشهد

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گفــت: 
دادستانی با الزام دستگاه های مسئول به وظیفه خود، 
باعث شد اجرای طرح کمربند سبز مشهد در ارتفاعات 
جنوبی شهر توسط شهرداری عملیاتی و اجرایی شود. 
محمدحسین درودی، در گفت وگو با میزان اظهار کرد: 
یکی از تنفس گاه های اصلی شــهر مشــهد ارتفاعات 
جنوبی شــهر اســت که با توجــه به وجود ســنگ های 
معدنی، از اواخر دهه ۸۰ تصرفات غیرقانونی توسط 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی در غفلت دســتگاه های 
نظارتی صورت گرفته است. وی افزود: دادستانی در 
راستای صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تصرفات 
غیرمجاز و مبارزه با پدیده زمین خواری، با ورود جدی 
به موضوع با الزام دستگاه های مسئول به انجام وظیفه 
خود باعث شــد اجرای طرح کمربند ســبز مشهد در 
ارتفاعات جنوبی شــهر توسط شــهرداری عملیاتی و 
اجرایی شــود. وی تصریح کرد: در همین راستا ده ها 
معدن غیرمجاز در اراضی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد 
تعطیل شد و به وضعیت سابق برگشت و با پیگیری های 
مکرر، بسیاری از تصرفات که توسط اشخاص حقوقی 
صورت گرفته بود، آزادسازی شد و برای اجرای طرح 

کمربند سبز مشهد در اختیار شهرداری قرار گرفت.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

 حل معضل »کشف رود« 
طی ۱۸ ماه آینده

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از بهره برداری 
تصفیه خانه چرمشهر تا پایان زمستان خبر داد و گفت: 
اگر کارها با همین سرعت پیش برود، مشکل کشف رود 
در بازه یــک ســال و نیم آینــده حل می شــود. مهدی 
یعقوبی در گفت وگو با فارس، در شرح اقدامات انجام 
شده توســط معاونت خدمات شــهری در کشف رود، 
یکی از اولویت های اصلی در سامان دهی کشف رود را 
بحث تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر اعام کرد. 
وی با بیان این که این پروژه تاکنون بیش از ۸5 درصد 
پیشرفت داشته، اظهار کرد: اگر مانعی ایجاد نشود تا 
پایان سال این تصفیه خانه به بهره برداری می رسد. وی 
افزود: پیرو جلساتی که با مسئوالن این شهرک برگزار 
شد، پیگیر حل مسائل و معضات این حوزه بودیم و هم 
اکنون نیز اقدامات در این حوزه با سرعت خوبی انجام 
می شود. یعقوبی اظهار کرد: در کنار این تصفیه خانه، 
فراخوان تصفیه خانه ســپتاژ هم با 6۰ میلیارد تومان 
که 45 میلیارد تومان آن از اعتبارات شهرداری و 15 
میلیارد تومان از اعتبارات دولتی گذاشته شده است 
هم در دســتور کار قرار دارد. معاون خدمات شــهری 
شهرداری مشــهد از تعیین پیمانکار این تصفیه خانه 
طی 45 روز آینده خبر داد و گفت: اگر کارها با همین 
سرعت پیش برود، مشکل کشف رود در بازه یک سال 
و نیم آینده حل می شود.  وی تاکید کرد: باتوجه به این 
که احیای کشــف رود در قالب مدیریت واحد اســت، 
اگر شرایط جوی مناسب باشد و دستگاه های متولی 
همکاری داشــته باشند تا پایان ســال 1۳۰ هکتار از  
اراضی کشف رود سامان دهی و درختکاری می شود.
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شورای شهر مشهد الیحه حمایت از احداث و تکمیل باغ موزه دفاع مقدس را تصویب کرد

مصوبه 4/7 میلیاردی برای باغ موزه دفاع مقدس
شورای شهر کمک 5۰۰  میلیونی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان را تصویب کرد

شورای شهر

محمدحسام مسلمی

روز گذشته هشتاد و دومین جلسه علنی شورای 
شهر مشهد برگزار شد و اعضای شورا با تصویب 
الیحه حمایت از احداث و تکمیل باغ موزه دفاع 
مقدس، مبلــغ 47 میلیــارد ریــال را بــه منظور 
تســریع در احداث این پروژه اختصــاص دادند. 
در این جلسه همچنین الیحه اصاح اساسنامه 
شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد، الیحه مجوز 
دریافت تسهیات بانکی مازاد بر بودجه مصوب 
شــهرداری مشــهد و الیحه اصاح الحــاق چند 
تبصره به آییــن نامه حمایــت از ورزش قهرمانی 
بررســی و تصویب شــد. همچنین اعضای شورا 
با ارائــه طــرح دو فوریتی کمک به ســیل زدگان 
استان سیستان و بلوچستان مبلغ 5۰۰ میلیون 

تومان را به این موضوع اختصاص دادند.

تحقق مشارکت حداکثری، مستلزم 	 
رقابتی بودن انتخابات است

بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، محمدرضــا 
حیدری رئیس شــورای شهرمشــهد در ابتدای 
این جلسه ضمن تسلیت شهادت سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی گفت: قدرشناسی مردم 
ایــران، بــه ویژه همشــهری هــای مشــهدی در 
جوار بارگاه منــور امام رضا)ع( و حضور پرشــور 
در مراســم تشــییع پیکر ایــن شــهید واال مقام و 
همرزمانــش، روز مانــدگاری را در تاریــخ ایــن 
شهر به جای گذاشت. وی با تشکر و قدردانی از 
مدیریت شهری مشــهد به دلیل اقدامات انجام 
شــده در حوزه اکران های تبلیغاتی و همچنین 
حمل ونقــل عمومــی در روز تشــییع پیکرهای 
مطهر شــهدا افزود: بــه منظور تداوم راه شــهید 
ســلیمانی اقداماتی چون تشــییع باشکوه و نام 
گذاری برخی معابر و مکان ها، شرط الزم است 
ولی کافی نیســت. آن چه پیوســته بایــد در این 
خصوص مدنظر و مورد توجه قرار گیرد، اندیشه، 
تفکر و مشی و زندگی این شهید واالمقام است. 
چهره ای کــه نــه ناســزایی از او شــنیدیم و نه از 

جریان خاصی حمایت کرد.
حیدری در ادامه با مرور مناســبت های هفته به 
نوزدهم دی ماه، سومین سالگرد رحلت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی، اشاره کرد و گفت: مرحوم 
هاشمی، مبارزی خستگی ناپذیر و فداکار بود، 
چهــره ای که هشــت ســال مســئولیت جنگ را 
برعهده داشت و نقش برجسته ایشان در پذیرش 
قطعنامه 5۹۸ و پایــان جنگ ایــران و عراق بی 
بدیــل اســت. وی افــزود: زمانــی که ایــن مبارز 
انقابی شــاق و شــکنجه های حکومت پهلوی 
را تحمل می کرد، عــده ای بودند که اعتقادی به 
مبارزه نداشتند و حتی یک روز را در زندان های 
شاهنشاهی سپری نکردند ولی متاسفانه امروز 
همین افراد، تئوریســین و نظریه پرداز مســائل 
نظام و انقاب شده اند. حیدری، مرحوم هاشمی 
را بخشی از شناســنامه نظام و انقاب دانست و 
گفت: با وجود تمامی رشــادت های این مبارز و 
چهره  سیاسی انقاب، برگزاری مراسم سالگرد 
ایشان، توســط برخی امری ناپســند شمرده و با 
محدودیت  های اطاع رسانی و شانتاژ هایی در 

فضای اجتماعی روبه رو می شود.
رئیس شــورای شــهر مشــهد در ادامه به حادثه 
تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
اشــاره و از آن بــه عنــوان حادثــه ای غم انگیــز و 
دردآور بــرای ملــت ایران یــاد کرد و گفــت: این 

حادثه دردناک عــاوه بر این که جان بســیاری 
از هموطنــان و نخبگان علمی و دانشــگاهی ما 
را گرفت، اعتمــاد عمومــی را هم نشــانه رفت؛ 
اعتمــادی که پــس از حــوادث تلخ آبان مــاه، در 
وداع با سردار شهید قاسم سلیمانی تا حدودی 
بازســازی شــده بود، اکنون بار دیگر در معرض 
خطر قــرار گرفته اســت. حیــدری با بیــان این 
که پنهــان کاری و نبود اطاع رســانی شــفاف، 
صادقانــه و به موقــع در هــر رده ای، زنــگ خطر 
و بحرانی جدی اســت، تصریح کــرد: در اولین 
اقدام، نظــام اطاع رســانی کشــور بایــد نقد و 
بررســی شــود؛ این نظام باید در فضایــی آزاد و 
شــفاف به رســالت خود بپردازد. وی با تاکید بر 
لزوم مجازات مقصران این خطای بزرگ، گفت: 
از آسیب های احتمالی این فاجعه که بر وحدت 
ملی تاثیرگــذار اســت، نبایــد غافل شــد و باید 
مراقبت کنیم تا سرمایه های نمادین و اقتدار ما 
در حوزه دفاع و امنیت کشور هم تضعیف نشود. 
حیدری تصریح  کرد: از خانواده های این عزیزان 
و جان باختگان ســانحه هوایی بایــد دلجویی و 
آن ها را تکریم کنیم و فضای اکران های شهری 
هم باید بــه ایــن موضــوع بپــردازد.  یادمانی از 
شــهدای این حادثه نیز در شــهر مشــهد توسط 
حوزه فرهنگی و هنری شهرداری تهیه و در مکان 
مناسب نصب خواهد شد. عذرخواهی، استعفا 
و مجازات مقصــران، حداقل انتظــارات جامعه 
برای جبران آســیبی بوده که به اعتماد عمومی 

وارد شده است.
حیدری در ادامــه صحبت های خــود گفت: در 
شــرایطی که جامعه مــا بــرای مقابله کــردن با 
جریــان تروریســم دولتــی آمریکا و فشــارهایی 
که پــس از اتفاقــات اخیر شــاهد خواهیــم بود، 
نیازمنــد وحدت، انســجام و همدلی اســت، در 
دو روز گذشــته شــاهد اعــام نظر هیئــت های 

نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسامی 
بودیــم، جمــع زیــادی از نیروهــای جریان 
اصاحات و اعتدال گرا بــا عدم تایید یا عدم 
احراز صاحیت روبه رو شده اند. وی ایجاد 
فضای رقابتی را الزمه شکل گیری انتخاباتی 
با مشارکت حداکثری دانست و گفت: حذف 
شدن این فضا بین جریان های درون نظام، 
اتفاق نامبارکی است و از همه دلسوختگان 
و عاقه مندان انقاب و جمهوری اســامی 
مــی خواهیــم بــه ایــن موضــوع ورود کنند 
تــا در فرصــت پیــش روی شــورای نگهبان 
بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات، اصاح و 
بازسازی الزم انجام شــود. وی افزود: همه 
کارشناســان اجتماعی و متخصصان حوزه 
سیاســت داخلی معتقدند رویکرد کنونی و 
حذف برخی چهره های منتســب به برخی 
جریان هــای سیاســی، خســارت های بــی 

شماری می تواند داشته باشد.
در ادامه، اعضای شــورای شــهر وارد اولین 
دســتور کار خود شــدند و به بررســی الیحه 
مجــوز فــروش دارایی هــای شــهرداری در 
پــروژه ســامانیه پرداختند که ایــن الیحه به 
درخواســت تعدادی از اعضای شورا و برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط برگشت 
خورد و قرار شد ظرف حداکثر یک ماه دوباره 

بررسی و در صحن علنی شورا مطرح شود.

اصالح اساسنامه، آیین نامه معامالتی 	 
 و آیین نامه استخدامی نمایشگاه 

بین المللی
دومیــن دســتور کار نیــز بررســی اصــاح 

اساســنامه، آییــن نامــه معاماتی و آییــن نامه 
اســتخدامی شــركت نمایشــگاه بیــن المللــی 
مشــهد بود که به تصویب رســید. بر این اساس 
»بــه شــهرداری مشــهد اجــازه داده می شــود، 
بــرای اصــاح اساســنامه شــرکت نمایشــگاه 
بین المللی مشــهد و طی مراحــل قانونی الزم 
اقدام نماید.« در تبصــره 2 این مصوبه نیز آمده 
است: »شهرداری مشهد مکلف است، به منظور 
افزایش سطح بهره وری، تقویت توان و ظرفیت 
مالی و سرمایه ای این شرکت، حداکثر ظرف دو 
ماه از تاریخ الزم االجراشدن این مصوبه، نسبت 
به افزایش ســرمایه شــرکت با رعایت تشریفات 

اداری و قانونی، اقدام نماید.«

موافقت با دریافت وام تا سقف هزار 	 
میلیارد توسط شهرداری 

بررســی الیحه مجوز دریافت تســهیات بانکی 
مازاد بــر بودجــه مصــوب شــهرداری مشــهد، 

سومین دستور کار جلسه روز گذشته شورا بود 
که پــس از بحث و بررســی به تصویب رســید. بر 
اســاس این مصوبه »به شــهرداری مشهد اجازه  
داده می شــود، به منظــور تأمیــن منابــع مالــی 
مورد نیاز پروژه های عمرانی و شــهری مصوب، 
پرداخــت به موقــع طلــب پیمانــکاران مجــری 
این گونه از پروژه ها و خرید نــاوگان حمل و نقل 
ریلی و اتوبوســرانی، عــاوه بر بودجــه مصوب 
شــهرداری مشــهد مقدس، تا ســقف 1۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیات بانکی از بانک های مجاز 
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران، دریافت نمایــد.« در تبصره 2 این مصوبه 
نیز آمــده اســت: »از محل تســهیات مزبــور، تا 
سقف دو هزار میلیارد ریال به منظور تأمین منابع 
مالی مورد نیاز برای خرید ناوگان اتوبوســرانی 
تعیین گردید.« طرح الحاق چند تبصره به آیین 
نامه حمایت از ورزش قهرمانی نیز در این جلسه 

به تصویب رسید.

کمک 47 میلیارد ریالی به باغ موزه دفاع 	 
مقدس

در ادامه اعضای شورای شــهر مشهد در بررسی 
پنجمین دستور کار خود به شــهرداری این شهر 
مجوز داد تا سقف 47 میلیارد ریال برای تسریع در 
روند احداث باغ موزه دفاع مقدس هزینه کند. بر 
اساس این مصوبه »به شهرداری مشهد اجازه داده 
می شــود، در راســتای اجرای موافقت نامه میان 
شورای شهر، شــهرداری و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان خراسان رضوی 
و به منظور کمک به تسریع احداث باغ موزه دفاع 
مقدس، تا ســقف مبلغ 47 میلیارد ریال از محل 
ردیف اعتبارات احداث بوســتان های موضوعی 

بودجه سال جاری شهرداری هزینه کند.«

کمک 500 میلیون تومانی شهرداری به 	 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در پایان جلسه علنی روز گذشته نیز کمک 5۰۰ 
میلیون تومانی شهرداری مشهد به سیل زدگان 
استان سیستان و بلوچستان در قالب الیحه دو 
فوریتی در صحــن علنی شــورا مطرح شــد و به 

تصویب اعضا رسید.

خارج از متن	 
* در بخشــی از جلســه و هنگام بررســی الیحه 
الحاق چند تبصره به آیین نامه حمایت از ورزش 
قهرمانــی، احســان اصولی که مخالــف یکی از 
تبصره ها بود پس از اعام مخالفت خود و بحث 
در این باره با برخی دیگر از اعضای شورا، اعام 
کرد از ریاست کمیسیون فرهنگی شورا استعفا 
خواهد کرد. اصولی پس از پایان جلســه نیز در 
جمع خبرنــگاران و در پاســخ به این ســوال که 
آیا این تصمیم شــما جدی اســت؟ گفت: اجازه 

بدهید بررسی می کنیم. حرف الکی نمی زنم.
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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان :

مهم ترین خواسته خانواده شهدا و 
ایثارگران حفظ وحدت است

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امورایثارگران خراســان 
رضوی گفت: مهم ترین خواســته خانواده شــهدا، 

جانبازان و آزادگان از مردم، حفظ وحدت است. 
 به گــزارش ایثــار، حجــت االســام و المســلمین 
»حسین معصومی« در دیدار با »محمد رضا مهری« 
جانباز۷۰ درصد و »نفیســه مهری« همســر شهید 
»هادی کاظم نژاد«، افزود: امنیت، اقتدار، آبادانی 
و پیشــرفت کشــور، مرهون دالورمــردی جانبازان 
و قطره قطــره خون شهداســت و مــا باید قــدردان 
ایثارگــری آن هــا باشــیم. وی ادامــه داد: خانواده 
های معظم شهدا و ایثارگران، سرمایه های انقاب 
و یادگاران دفــاع مقدس هســتند و دیدار بــا آنان، 
رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان هشت سال 

دفاع مقدس را تداعی می کند.
جانباز ۷۰ درصد محمد رضا مهری در 18 شهریور 
3۰ متولــد شــد و در 31 تیــر 6۷ در منطقــه قصر 
شیرین، بر اثر استنشاق گازهای شیمیایی به مقام 
رفیع جانبازی رسید. همچنین شهید هادی کاظم 
نژاد نیز در 25 دی 48 در خلیل آباد چشم به جهان 
گشود و در 2۰ فروردین 66 در عملیات كربای 8 
در محور شلمچه بر اثر استنشــاق گازخردل ناشی 
از بمباران شیمیایی دشمن بعثی به شدت مجروح 
شــد. وی در 28 مرداد 98 به مقام رفیع شــهادت 

نائل آمد.

مشارکت 2 بانوی نیکوکار در ساخت 
مدرسه در یکی از روستاهای بردسکن 
براساس اعام مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان 
رضوی، نیــک اندیشــان گرامــی خانــم هــا لیــا 
پورعباس و خضران زارعــی مقدم با پرداخت چهار 
میلیــارد ریــال در احداث یک باب دبســتان شــش 
کاســه در روســتای کوشــه شهرســتان بردسکن 

مشارکت می کنند.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز 
خراســان رضوی این فضای آموزشــی در مجموع 
حدود هشت میلیارد ریال هزینه دارد که 5۰درصد 
آن نیز از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس 

استان پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت، این پــروژه قــرار اســت در زمینی به 

مساحت 18۰۰ مترمربع احداث شود.

خبر

فرهنگی

بازدید شهردار از روند احداث 
تئاتر بزرگ شهر و کارخانه نو آوری 

مشهد
 شــهردار مشــهد روز گذشــته از روند احداث تئاتر 
بزرگ شــهر و کارخانه نوآوری مشــهد بازدید کرد. 
»محمد رضــا کایــی« در حاشــیه بازدیــد از محل 
احــداث تئاتر شــهر در بوســتان وفــا گفــت: پروژه 
تئاتربزرگ شهر باید با حداکثر سرعت و بدون تاخیر 

درزمان بندی مشخص آماده بهره برداری شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری، » کایی«  
افزود: تئاتر شهر یکی از مهم ترین پروژه های شهری 
اســت که اجرای آن در زمان بندی مشــخص شده 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. وی با اشــاره 
به صحبت های وزیرفرهنگ وارشــاد اســامی در 
مراســم آغاز عملیــات اجرایی احــداث تئاتر بزرگ 
شهر مشهد اظهارکرد: دکترصالحی در این مراسم 
بر این نکته تاکید داشت که کمتر پروژه ای درحوزه 
فرهنگی در کشور داشته ایم که در اجرا دچار تاخیر 
نشده باشد و در پاسخ ایشان اعام کردیم که حتی 
یک روز تاخیــر را در اجــرای پروژه تئاتر شــهر نمی 
پذیریم. وی اضافه کــرد: در همیــن زمینه هر چند 
وقت یک بار از این پروژه بازدید خواهم داشــت تا از 
نزدیــک در جریان روند اجرای آن باشــم، امروز نیز 
در محل پروژه حاضر شــدیم و مشــاهده کردیم که 
دست اندرکاران پروژه با احساس مسئولیت پیگیر 
کار هســتند. کایی ادامه داد: بــرای احداث تئاتر 
بزرگ شــهر باید 1۷ هزارمترمکعب خاک برداری 
انجام شود، از این میزان تا کنون 12هزار متر مکعب 
خاک برداری انجام شده است و امیدواریم پنج هزار 
مترمکعب باقی مانده نیز طبق زمان بندی در نظر 
گرفته شده، انجام شود. همچنین پروژه با سرعت 
حداکثری و طبق زمان مشخص به عنوان یک رکورد 
آماده بهره برداری شــود. در همین حال، شــهردار 
مشــهد به صــورت ســرزده در محل احــداث پروژه 
کارخانه نوآوری حاضر شــد و از نزدیــک در جریان 
روند عملیات اجرایی این پروژه قرارگرفت. شهردار 
در ایــن بازدید ضمــن ارائه راهکارهایی خواســتار 
سرعت گرفتن عملیات اجرایی و آماده شدن بخشی 

از این پروژه تا پایان سال شد.

5اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

آیت ا... علم الهدی در دیدار استاندار :

سردار سلیمانی یک انسان با اخالص بود

نماینده ولی  فقیه در استان با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد و شهادت همرزم 
وی، سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی را تســلیت گفت. به گزارش روابط 
عمومی استانداری، آیت ا... سیداحمد علم الهدی با حضور در استانداری، شهادت 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به علیرضا رزم حسینی که همرزم سردار 
شهید بود، تســلیت گفت و اظهار کرد: به علت وابســتگی به آن شهید بزرگوار، این 
مصیبت برای شما یک حساســیت ویژه ای دارد. وی افزود: ســردار شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، نبوغ فراوان داشــت و زندگی اش زاهدانه  و واقعا یک انسان 

با اخاص و مخلص بود.

یک الگوی واقعی برای جوانان	 
استاندار نیز در این دیدار با قدردانی از رهنمود های نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفت: سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به آرزوی خود که شهادت 
بود، رسید. ایشان اعتقاد داشت که اگر به شهادت برسد به سعادت خواهد رسید، 
یعنی مسیر شهادت، مسیر تعالی اســت. رزم حســینی افزود: مراسم تشییع پیکر 
مطهر ایشان و شهدای مقاومت به گونه ای باشکوه رقم خورد که موجب شد پیکرهای 
مطهر این شهدا در عتبات عالیات و بارگاه مطهر رضوی طواف داده شود، پیکر مطهر 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز همان طور که وصیت کرده بودند در 
کنار مزار شهید محمد حسین یوسف الهی به خاک سپرده شد. وی ادامه داد:  باید 
گفت که ایشان به یک الگوی واقعی برای جوانان نســل حاضر و آینده تبدیل شده 
است، سردار شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی قبل از اعزام به آخرین مأموریت 
خود در تماســی تلفنی بــه من اعــام کردند که بــرای زیارت بــارگاه مطهر رضوی 
به زودی به مشهد مقدس خواهند آمد، همین اتفاق هم افتاد، اما به جای ایشان، پیکر 

مطهرشان برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا)ع( به مشهد مشرف شد.

 تجدید بیعت حوزه علمیه خراسان 
با آرمان های انقالب

مدیر حوزه علمیه خراســان، در نامه ای خطاب به 
رهبر معظم انقاب، بر بیعت مجدد حوزه انقابی 
خراسان با آرمان های انقاب اسامی تاکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی حــوزه علمیه، در 
بخشی از نامه آیت ا... »سید مصباح عاملی« آمده 
است: »اندیشــه و زبان و قلم را یارای آن نیست که 
عمق مصائب عظیمه ای را کــه در این ایام بر قلب 
نازنین تــان وارد آمد، به توصیــف در آورد. حرکت 
های حرمت شکن عده ای ناآگاه در آبان ماه سال 
جاری، جنایت هولناک آمریــکای جهان خوار در 
ترور یار صدیق انقاب اسامی، سردار سرافراز، 
شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی که وجودش 
یــادآور راه و منش مالک اشــتر و عمار یاســر علی 
)ع( بود و نیز سانحه غمبار ســقوط هواپیما که در 
آن جمعــی از فرزنــدان برومندتــان به دیــار باقی 

شتافتند. 
اینک از سر وفاداری و به انگیزه بیعتی مجدد با آن 
وجود معّزز و گوهر گران مایه، پیروان و شاگردان 
شــما در حوزه علمیه انقابی خراسان پشتیبانی 
و حمایت همه جانبه خویش را به ســان گذشته از 
حضرت شــما و فرزندان صادق و مخلــص تان در 
سپاه پاســداران انقاب اسامی که اوج خلوص و 
صدق و وفاداری خود را در طول دوران شکوهمند 
انقاب اسامی از جنگ تحمیلی گرفته تا عرصه 

های پرخطر لیلة الهریرهای مکّرر و ذوب شدگی 
شــان در والیــت و انقــاب اســامی و صداقــت و 
اخاص خود را در حادثه ســقوط هواپیما نشــان 
داده و چیزی را از ملت افتخارآفرین و امت شهید 
پرور اسامی پوشیده نداشته اند، اعام می داریم. 
در ضمِن این تجدید بیعت با آرمان ها و اندیشه های 
واالی شما در طی مســیر نورانی انقاب اسامی 
از خدای مّنان، دوام ســامت و توفیقــات متزاید 
آن رهبر عزیز را خواستاریم و برای همیشه انزجار 
قلبی خود را از دخالت های متکبرانه دولت های 
پلید آمریکا و انگلیس و صهیونیسم غاصب در امور 
داخلی کشور عزیزمان ابراز داشته و همواره آماده 
فدا کردن جان و هستی خود در راه اعتای نظام 
مقدس جمهوری اســامی و آرمان های پرشکوه 
و عزت آفرین شــما تا برپایی تمدن نوین اســامی 

خواهیم بود.«

عهدنامه دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( با شهید سلیمانی 
دانش آموزان دبیرســتان دخترانــه امام رضا)ع( 
واحد ۷ عهدنامه ای با ســردار شــهید حاج قاسم 

سلیمانی امضا کردند. 
به گزارش  تسنیم،  معاون بنیاد فرهنگی رضوی 
با اعــام این خبــر گفت: مراســم گرامی داشــت 
یاد و خاطره ســردار ســپهبد قاسم ســلیمانی در 
دبیرســتان دخترانه امام رضا)ع( واحد ۷ برگزار 
شد و دانش آموزان در حرکتی خودجوش با نصب 
تصاویر این شــهید بزرگــوار در فضــای مدارس و 
امضای عهدنامه ای با شهید، یاد و نام سردار دل ها 

را گرامی داشتند. 
»جعفر رئیســیان زاده« افــزود: از زمان شــهادت 
سردار شهید ســلیمانی تاکنون مراسم متعددی 
در مــدارس امام رضــا)ع( با محوریت این شــهید 
بزرگوار برگزار شده است، مراسم یادبود سپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور جمعی 
از دانش آمــوزان دبیرســتان هــای پســرانه امام 
رضا)ع( در دبیرستان پسرانه امام رضا)ع( واحد 
9 و دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسامی امام 

رضا)ع( واحد 14 نیز برگزار شد.

اخبار

گوناگون

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اعالم کرد :

 سلب صالحیت 3 سردفتر 
و یک دفتریار طی امسال

مدیر کل ثبــت اســناد و اماک خراســان رضوی از 
سلب صاحیت سه سردفتر و یک دفتریار و انفصال 
موقت 2۰ سردفتر اسناد رســمی و ازدواج و طاق 
اســتان طی امســال خبــر داد . بــه گــزارش روابط 
عمومی اداره کل ثبت اسناد و اماک استان، »محمد 
حسن بهادر« در حاشیه سی و ششمین جلسه دادگاه 
بدوی ســردفتران و دفتریــاران افزود : تــا پایان آذر 
ماه امســال 332 پرونده در دادسرا و دادگاه بدوی 
انتظامی ســردفتران و دفتریاران تشــکیل شــد که 
متاســفانه نســبت به کل پرونده های تشکیل شده 
در سال 9۷ حدود 13 درصد رشد نشان می دهد . 
وی گفت : از 332 فقره پرونده تشکیل شده، 29۷ 
پرونده منجر به صدور کیفرخواست و 31 فقره قرار 
موقوفی تعقیب و از 242 پرونده رسیدگی شده در 
دادگاه بدوی 85 مورد برائت و 8۷ ســردفتر نیز در 
مجموع 161 میلیون ریال جریمــه نقدی و بقیه به 
توبیخ کتبی محکوم شدند. بهادر با تبیین فراوانی 
تخلفات امسال خاطرنشان کرد : بیشترین تخلفات 
احصا شده مرتبط با خروج بدون مجوز سردفتران از 
کشور با 4۷ فراوانی بوده و ســهل انگاری هایی در 
خصوص وصول حقوق دولتی و رعایت نکردن ماده 
45 قانون بیمه اجباری و ماده 29 قانون راهنمایی و 
رانندگی و بی نظمی در حضور در محل دفترخانه در 
رتبه های بعدی قرار دارد. وی ادامه داد : همچنین با 
3۰ سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طاق که طی 
سال های فعالیت خود بیش از 15 فقره محکومیت 
انتظامی دارند اتمام حجت شده و چنان چه تغییری 
در عملکرد خود نداشــته باشــند قطعًا بــا اقدامات 

قانونی سلب صاحیت خواهند شد. 

مدیرعامل آبفای استان اعالم کرد:

تهیه 7 طرح حوزه فاضالب برای 
جذب سرمایه گذار

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اســتان از تهیه 
هفت طرح در حوزه فاضاب شهرهای استان برای 
جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی خبــر داد. به 
گزارش ایسنا، سید ابراهیم علوی افزود: این طرح 
ها شامل تکمیل شبکه و احداث یا افزایش ظرفیت 
تصفیه خانه های فاضاب اســت که در شــهرهای 
تربت حیدریه، نیشــابور، ســبزوار، خواف ، تایباد، 
گلبهــار و تربت جام اجــرا خواهد شــد. وی تصریح 
کرد: در همیــن باره هــزار و 549 کیلومتر شــبکه 
فاضــاب اجــرا و هفــت تصفیــه خانه فاضــاب به 
ظرفیت 189هزار و 6۰۰ متر مکعب شبانه احداث 
می شود. وی میزان سرمایه گذاری این تعداد طرح 
را 21 هزار و 8۷۰میلیارد ریال اعام کرد و گفت: 
تعدادی از این طرح ها در مرحله مذاکره با سرمایه 
گذار و درج فراخوان در روزنامه و یک طرح در مرحله 
پیشبرد قرار دارد و اجرای یک طرح دیگر هم قطعی 

شده است.

بارش برف موجب ۱۰۰ تصادف 
خودرو در تایباد شد 

طی 48 ساعت منتهی به ظهردیروز ، 1۰۰ تصادف 
خســارتی و جرحی بر اثر بارش برف در شهرســتان 
تایباد رخ داد.جانشین فرمانده انتظامی تایباد  به  ایرنا 
گفت: از این تعداد تصادف 86 فقره به خسارت منجر 
شــده کــه در جاده های منتهــی به شهرســتان های 
تربت جــام، باخــرز و خواف به وقوع پیوســته اســت.
ســرهنگ رمضان رجبی افزود: همچنین 14 فقره 
از این تصادفات جرحی بوده که مصدومان با کمک 
نیروهای امــدادی به مراکــز درمانی تایبــاد منتقل 
شده اند.وی ادامه داد: همچنین در این مدت 11فقره 
واژگونی خودرو در جاده های این شهرستان گزارش 

شده است.
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۶۲ کیلوگرم مواد مخدر 
در مرزهای شرقی خراسان 

رضوی کشف شد
مامــوران مرزبانــی هنگ مــرزی تایبــاد واقع در شــرق 
خراسان رضوی62 کیلو و 255 گرم مواد مخدر شامل 

هروئین فشرده و حشیش را کشف و ضبط کردند.
فرمانــده مرزبانــی اســتان خراســان رضــوی بــا بیــان 
این مطلــب بــه ایرنا گفــت: این مــواد طی ۷2 ســاعت 
گذشته هنگام کنترل کامیون های ترانزیتی ورودی به 
کشور از ســمت افغانستان در پاســگاه ایست و بازرسی 

دوغارون کشف و ضبط شده است.
ســردار ماشــاء ا... جــان نثــار افــزود: در ایــن عملیات 
دو قاچاقچــی تبعــه افغانســتان دســتگیر شــدند و 

خودروهایشان نیز توقیف شد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه حضــور پررنــگ مرزبانــان 
جمهوری اســامی ایــران در نقاط صفر مــرزی ایران و 
افغانستان، ورود مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی به 

داخل کشور نسبت به پارسال کاهش یافته است.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون افزون بر دو هزار و 6۰۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر توسط مرزبانان این هنگ در طول مرز ایران 
و افغانستان کشــف شــده که 9۰ درصد آن مواد مخدر 

صنعتی بوده است.
پارســال دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی در 
طول مرزهای شــرقی استان خراســان رضوی کشف و 

ضبط شد.
خراســان  رضوی 3۰۰ کیلومتر مرز مشــترک با کشور 
افغانستان دارد که 9۰ کیلومتر آن در شهرستان تایباد 

واقع شده است.

شناسایی ۱۱ کانون تب برفکی
یازده کانون بیماری تب برفکی در دامداری های شهرستان های استان 
شناسایی شده اســت. معاون ســامت اداره کل دام پزشکی استان 
در این خصوص به ایرنا گفت: هفت کانون تب برفکی از این تعداد در 
دامداری های گوسفندی و چهار کانون در دامداری های گاوی است 
که بیشتر در شهرستان های مشهد، نیشابور، چناران، تربت حیدریه و 
زاوه مشاهده شده است. دکتر محمد رشتی باف افزود: میزان ابتای 
دام به بیماری تب برفکی در خراسان رضوی طی امسال مشابه سال 
گذشته بوده است. وی جلوگیری از نقل و انتقال و تردد غیرمجاز دام، 
انجام واکسیناسیون و رعایت شرایط امنیت زیستی را از راهکارهای 
پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی اعام کرد و گفت: تب برفکی 
بین دام هــا و آنفلوآنزای فوق حــاد بین پرنــدگان، دو بیماری مهمی 

هستند که در فصل سرما شیوع دارند. 

90 درصد بیمه شدگان استان 
اجباری هستند

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: بیش از 9۰ درصد 
بیمه شــدگان اجبــاری در کارگاه های مشــمول قانــون کار و تامین 
اجتماعی کار می کننــد و رابطه دســتمزدی با کارفرما دارند. ســید 
محسن نظام خیرآبادی در گفت وگو با ایســنا، افزود: هم اکنون 46 
درصــد جمعیت خراســان رضوی زیرپوشــش برنامه هــای حمایتی 
سازمان تامین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته 3 درصد 
افزایش دارد. وی بیان کرد: هم اکنون در  استان 895 هزار بیمه شده 
اصلی داریم که با افراد تحت پوشش و تبعی خود این رقم به دو میلیون 
و 4۰۰ هزار نفر می رسد. نظام خیرآبادی همچنین اظهار کرد: اکنون 
214 هزار نفر مســتمری بگیر هستند که با احتســاب افراد تبعی به 
5۰۰ هزار نفر می رسند، در مجموع بیش از دو میلیون و  8۰۰ نفر در 

استان خراسان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

اطالعیه شرکت گاز استان

آموزش و پرورش سیستم 
گرمایشی مدارس تعطیل را 

خاموش کند
شــرکت گاز اســتان در اطاعیه ای با اشــاره به برودت هوا و 
ماندگاری جبهه هــوای ســرد در روزهای آینــده و به منظور 
مدیریــت مصرف صحیــح و بهینــه گاز، از مدیــران آموزش و 
پــرورش خواســت در روزهای تعطیل سیســتم گرمایشــی 
مدارس را خاموش کنند. در این اطاعیه آمده است: با توجه 
به تعطیلی تعداد قابل توجهی از مدارس اســتان، الزم است 
مدیران مدارس بر نحوه اجرای قانون رعایت ســقف الگوی 
مصرف گاز در مدارس مشهد و شهرســتان ها نظارت جدی 
داشته باشند. سقف معافیت مدارس از پرداخت هزینه گازبها 
در قانون الگوی مصرف با درنظر گرفتن اقلیم، زیربنا، متراژ و 
ظرفیت کنتور، مشخص شده و مطابق قانون این معافیت به 
مدارس خارج از این الگو تعلق نخواهــد گرفت. تاش برای 
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در جامعه یک 
وظیفه همگانی بوده که در این بین نقش آمــوزش و پرورش 
بسیار ویژه و حساس است. مدیرعامل شرکت گاز استان نیز 
با اشاره به بهره مندی 1۰۰ درصدی جمعیت شهری و 9۰ 
درصدی خانوار روستایی واجد شرایط استان از گاز طبیعی 
گفت: به طور میانگیــن 95 درصد انرژی گرمایشــی بخش 
خانگی استان با گاز طبیعی تامین می شود. به گزارش ایسنا، 
فانی با اشاره به برودت هوا در بیشتر نقاط استان و ماندگاری 
آن در روزهای آینده اظهار کرد: اقدامات الزم شامل تعمیرات 
اساســی ایســتگاه ها و بررســی تاسیســات و خطوط شبکه 
گازرسانی استان به طور کامل انجام شده و تاش می کنیم 
با همکاری و مشــارکت مردم در مصــرف صحیح و بهینه گاز 

طبیعی، روزهای زمستانی خوبی را پشت سر بگذاریم.

رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ایــران 
گفت: هــم اکنــون 32 ســایت نمایشــگاهی 
در کشــور در مجمــوع ســاالنه 66۰ رویــداد 
نمایشگاهی ملی، بین المللی و تخصصی برپا 
می کنند که از این تعداد بیــش از 1۰۰ مورد 
در محل دایمی نمایشــگاه های بیــن المللی 
تهران و 6۰ مورد در سایت نمایشگاهی مشهد 

برگزار می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، بهمــن حســین زاده در 
حاشــیه نشســت هم اندیشــی مدیران عامل 
نمایشــگاه های کشــور در جمــع خبرنگاران 
افزود: برگزاری نمایشگاه ها در زنجیره ارزش 
یــک کاال نقــش اساســی دارد و محلــی برای 
نمایــش توانمندی هــای اقتصــاد داخلــی از 

مواد اولیه و نحوه تولیــد گرفته تا نحوه فروش 
کاالهاست تا مشتری را جذب کند.

وی برپایی نمایشــگاه ها چه در داخل و چه در 
خارج از کشــور را جزو سیاســت هــای دولت 
دانســت و ادامــه داد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توســعه صادرات به ویژه صــادرات به 
15 کشور همســایه ایران و کشــورهای چین 
و هنــد را جزو راهبردهــای اصلــی خود طی 
امسال قرار داده و نخستین گام برای توسعه 

صادرات، برپایی نمایشگاه است.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بیــن المللــی ایران 
گفت: صنعت نمایشگاهی جایگاه ممتازی در 
زنجیره ارزش تولید دارد بنابراین برای توسعه 
صادرات الزم است که تقویم های سایت های 

نمایشــگاهی در کشــور هم پوشــانی نداشته 
باشــند و رویدادهای نمایشــگاهی هدفمند 

برگزار شوند.
حسین زاده افزود: الزم است محوریت سایت 
های نمایشگاهی استانی در نمایشگاه هایی 
که در خارج از کشــور برگزار می شــود تبیین 
شــود و یــک هم افزایــی هدفمنــد در عرصــه 

نمایشگاهی در کل کشور به وجود آید.
وی اضافه کرد: تاکنون نمایشگاه اختصاصی 
کاالی جمهوری اســامی ایــران در پایتخت 
کشور تاجیکســتان برپا شده است و در تاش 
هســتیم با توجه به عضویت ایــران در اتحادیه 
اوراسیا، برپایی نمایشگاه ها با محوریت ایران 

افزایش یابد.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 

ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران با 
اشــاره به هدف برپایی نشســت هم اندیشــی 
 مدیــران عامــل شــرکت هــای نمایشــگاه 
بین المللی کل کشور در مشــهد گفت: از آن 
جا که قرار است آیین نامه های جدیدی توسط 
سیاست گذاران در حوزه تجارت تدوین شود، 
در این نشســت ایده ها، تجربیات و نظرات در 
خصوص صنعت نمایشگاهی به بحث و تبادل 
نظر گذاشته شد تا تدوین آیین نامه های جدید 
به تقویت صنعت نمایشگاهی و موثر بودن آن 

ها در توسعه صادرات منجر شود.
 نشست یک روزه هم اندیشــی مدیران عامل 
نمایشگاه های ایران با حضور 32 مدیرعامل 
ســایت نمایشــگاهی در کشــور در شــرکت 

نمایشگاه  بین المللی مشهد برگزار شد.

ساالنه۶۶۰رویدادنمایشگاهیدرکشوربرگزارمیشود
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خبر

فوتسال

 انتقال بازی های نماینده فوتسال 
استان به تربت جام 

اعلمی / هفتــه پانزدهم مســابقات لیگ دســته اول 
فوتســال کشــور امــروز در حالــی دنبال می شــود که 
نماینده اســتان از این پس بازی های خود را در شــهر 
 تربت جام برگزار می کند.  تیم وحدت جام ) هتل کاج (
 به عنوان نماینده اســتان از ســاعت 16 امروز میزبان 
تیم فوتسال بعثت کرمانشاه است.»علی مقصود پور« 
، مالک باشــگاه وحــدت جــام درباره نحــوه چگونگی 
تشکیل این تیم ووضعیت کنونی آن درلیگ دسته اول 
فوتسال کشورگفت : با توجه به عالقه وافری که به رشته 
ورزشی فوتسال دارم ،  امتیاز باشگاه هبلکس رضوی 
در لیگ دسته اول کشور را خریداری کردم. وی افزود: 
درابتدای شــروع مســابقات ، برای بازدید ازامکانات 
به تربت جام ســفر کردم کــه اســتقبال خوبی صورت 
نگرفت ومتاســفانه تحت تاثیرصحبت ها و جوســازی 
های افــرادی محــدود تصمیم گرفتــم بــرای آرامش 
 وسهولت، بازی ها را در مشهد برگزار کنیم که به لحاظ 
نتیجه گیری خیلی به تیم ضربه وارد کرد.وی درادامه 
تصریح کرد: درنیم فصل دوم با پیشــنهاد همشهریان 
تربت جامی وحمایت بعضی ازدســتگاه های اداری  و 
ورزشی که مذاکرات اولیه با آنان انجام شد و به منظور 
ایجــاد شورونشــاط اجتماعــی دوبــاره به تربــت جام 

بازگشتیم تا مسابقات خود را در این شهر دنبال کنیم.

اخبار

کوهنوردی-فوتبال

سرپرست هیئت کوهنوردی استان: 

 کوهنوردان گرفتاربهمن 
بدون اطالع هیئت صعود کردند 

جمعه گذشــته دو کوهنــورد در ارتفاعات "فلســکه" 
طرقبه گرفتار ریزش بهمن شده بودند که یکی از آن دو 
کوهنورد در اثر ریزش بهمن به داخل دره سقوط کرد 
و جان خود را از دست داد.اما خوشبختانه کوهنورد 
دیگر توانسته بود طی یک اقدام فوری از ریزش بهمن 
روی خــود ممانعت به عمــل آورد.سرپرســت هیئت 
کوهنوردی خراسان رضوی درباره این اتفاق گفت: 
این افراد بدون توجه به وضعیت آب و هوا و هشدارها 
اقدام بــه صعود کــرده بودند. جلیــل زاده افــزود:  بر 
اساس اطالعاتی که تا کنون به دست ما رسیده، این 
افراد عضو باشــگاه هم نبوده اند و صعود آن ها بدون 

اطالع هیئت استان بوده است.

 رقیب آسیایی شهرخودرو
 امروز مشخص می شود 

رقیب تیم فوتبال شهرخودرو مشهد در مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آســیا امروز مشخص می شــود.  امروز 
تیم های فوتبال »چنای سیتی« هند و »الرفاع« بحرین 
در نخســتین مرحله حذفی لیــگ قهرمانان آســیا در 
هند به مصاف هم می روند. برنــده این بازی در مرحله 
بعد باید در مشهد مقابل شهرخودرو ایران قرار بگیرد. 
دیداری که اول بهمن ماه در ورزشــگاه امــام رضا )ع( 
برگزار می شود. چنای سیتی هند در لیگ کشور خود 
در جایگاه ششــم و الرفــاع در لیگ بحریــن در جایگاه 
هفتم جدول رده بندی قرار دارد.شهرخودرو در صورت 
برتــری در بازی خود در مشــهد راهی قطر می شــود و 
مقابل تیم فوتبال السیلیه این کشور قرار خواهد گرفت. 

سروش رفیعی مشهد را ترک کرد  
بازیکن تیم  فوتبال شــهر خودرو به عضویت سپاهان درآمد. به گزارش ایســنا ، سروش رفیعی بازیکن 
سابق تیم فوتبال شهر خودرو به جمع شاگردان قلعه نویی اضافه شد. رفیعی در تراکتور نیز بازیکن 
قلعه نویی بود. هافبک 29 ساله و سابق تیم ملی ایران، در شرایطی از شهرخودرو جدا شد که در 
روزهای اخیر شایعات زیادی درباره  آینده او وجود داشت، اما سروش در نهایت ترجیح داد که 
مشهد را ترک کند و برای آینده اش تصمیم جدیدی بگیرد.  رفیعی در تابستان با سروصدای 
زیاد از پرسپولیس جدا و به تیم شهرخودرو ملحق شد و پیراهن شماره 7 این تیم را پوشید. 
وی اگرچه در چند بازی برای این تیم غیبت داشت اما در مجموع عملکرد قابل قبولی را از 

خود به ثبت رساند.

پیروزی آویژه صنعت در تهران  
نماینده بســکتبال اســتان عصر دیروز مقابل حریف 
تهرانی به برتری دست یافت.هفته هجدهم لیگ برتر 
بسكتبال كشور دیروز برگزار شــد و تیم آویژه صنعت 
پارسای مشهد در سالن بســكتبال مجموعه ورزشی 
آزادی تهران مهمان تیم نیروی زمینی بود كه درنهایت 
با نتیجه ٥3 بر ٤٤ پیروز میدان شد . تیم آویژه صنعت 
پارســا با كســب این پیروزی پنج شــنبه ایــن هفته به 
اســتقبال پاالیش نفت آبادان می رود کــه این دیدار 

ســاعت 17 در مشــهد برگزار خواهد شد.ســرمربی 
تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد گفت: همه 
بازیکنان سخت تالش می کنند و مرتب و منسجم به 
تمرینات خود ادامــه می دهند. از ایــن رو می توانم از 
بازیکنان زیادی در تیمم اســتفاده کنم و اگر شــرایط 
اجازه دهد در بازی هــای آینده از 10 یــا 11 بازیکن 
استفاده خواهم کرد تا همه آن ها فرصت بازی کردن 

در لیگ را داشته باشند. 

سرجان ایوانوویچ افزود:  می توانیم با تالش و تمرین 
بیشتر، نتایج بهتری به دســت آوریم و به تیمی خوب 
در بســکتبال ایــران تبدیل شــویم. وی اظهــار کرد: 
موفقیت ما در هفته های اخیر در شرایطی رقم خورد 
که از برخی رقبا، رتبه ای پایین تر داشــتیم، پس هیچ 
گاه گول رتبه رقیــب را نمی خوریم و با تمــام توان و با 
تمرکز باال وارد زمین می شویم تا به یک پیروزی دیگر 

دست یابیم.

البی تهران ، سکوت استان ، 
فشار وزارت و کم لطفی یحیی 

 و دوستان، شهرخودرو 
 را در روزهای حساس 

در وضعیت آمپاس قرار داد

سوژه ها

گروه ورزش / وقتی هشــت  ســاله بــود، خیلی 
اتفاقــی وارد دنیای ژیمناســتیک شــد. درابتدا 
ژیمناســتیک را  به عنوان ورزش عمومی دنبال 
مــی کرد،اما بــه مــرور عالقــه اش به این رشــته 
ورزشــی بیشــتر شــد تا این که اســتعداد خود را 
نشــان داد و این ورزش را به صورت حرفه ای نزد 
خانم »شمسی شجاعی« ادامه داد. »ثنا حیدری« 
با توجــه به اســتعداد خوبی که در ژیمناســتیک 
داشت، در 14 سالگی اولین مقام کشوری خود را 
کسب کرد. وی که در رشته »هنری« ژیمناستیک 
فعالیت دارد،به اردوهای تیم ملی نوجوانان هم 
دعوت شده است. با این حال او که این روزها  17 
ســالگی خــود را ســپری مــی کنــد،از وضعیت 
 موجود انتقاد دارد و بی توجهی مسئوالن باعث 
بی انگیزگی این ورزشکار شــده است. حیدری 
مهمان این هفته بخش با »آینده سازان« روزنامه 

خراسان رضوی است.

تعطیلی اردوهای تیم ملی	 
»ثنا حیدری«، از همان کودکی استعداد خوبی در 
ژیمناستیک داشت و خیلی سریع پله های ترقی را 
طی کرد و همچون دیگر نوجوانان آرزوی رسیدن 
به تیم ملی را داشت که با تالش و کوشش توانست 
به این هدفش برسد .اما متاسفانه اردوهای تیم 
ملی ژیمناســتیک دختران به طور منظم برگزار 
نمی شــود که همین موضوع باعث شــد تا دیگر 
انگیزه ای بــرای تمرین نداشــته باشــد. وی که 
بیش از 12 مقام اولی در سطح کشور دارد،درباره 
وضعیت خود به خبرنگار ما می گوید:خیلی تالش 
کردم تا در ســطح کشــور به عنوان یک ورزشکار 
خوب مطرح شوم. مقام های زیادی در قهرمانی 
کشــور دارم. تا این که سال گذشــته به تیم ملی 
رشته »هنری« ژیمناستیک دعوت شدم که قرار 
بود به مسابقات کشورهای اسالمی اعزام شویم. 
وی ادامه مــی دهد: اردوهای تیم ملــی قرار بود 

 طی سه دوره برگزار شود که در هر دوره برترین ها
 انتخاب می شــدند و مــن در دو دوره اردوی تیم 
ملی حضور داشتم.اما متاسفانه اردوی سوم لغو 
شد و از سال گذشته تا االن تیم ملی ژیمناستیک 
دختران اردو یا مسابقه ای نداشته است و ما هم 
در هیچ مسابقه ای شرکت نکردیم . این موضوع 

باعث بی انگیزگی ورزشکاران شده است.

بی انگیزگی	 
وی در ادامه سخنان خود به وضعیت تمرینی اش 
اشــاره می کند و می گوید:این روز ها در ســالن 
ســجاد مشــهد زیر نظر مربی ام خانم شــجاعی 
تمرین می کنم. شــرایط خوبــی دارم . ولی این 

کــه در هیــچ مســابقه ای شــرکت نمــی کنیم، 
کمی باعث بــی انگیزگی ما شــده اســت. البته 
 مسابقاتی که برگزار می شود، شامل رده سنی ما 
نمی شود.از وقتی که اردوهای تیم ملی هم لغو 
شده است، دیگر مورد حمایت قرار نگرفتیم و به 
نوعی فراموش شدیم. با این حال هنوز تمریناتم 
را دنبال می کنم .حیدری در پاسخ به این سوال 
که آیا تجهیزات سالن مجموعه ورزشی »سجاد«، 
همچنان فرســوده اســت، می گوید:تجهیزات 
سالن ســجاد قبال خیلی فرســوده بود. اما االن 
مشکلی در این زمینه نداریم و خیلی از تجهیزات 
تعویض شده اســت.وی همچنین درباره سطح 
مربیانی که مشــغول به فعالیت هســتند، اظهار 

می کند:مربیان خانم که اکنون  در سالن سجاد 
فعالیت دارند،با تجربه هستند. اما با توجه به این 
که بیش از 40 سال دارند، نیاز است که از مربیان 
جوان تر هم استفاده شود؛ چراکه دانش آن ها به 
روزتر است و شرایط ورزشکاران را بهتر درک می 
کنند. نوع نگاه آن ها هم متفاوت است و در روند 

پیشرفت ورزشکاران قطعا تاثیر گذار هستند.

حمایت نشدن	 
حیدری در پاســخ به این ســوال که چرا بیشــتر 
ژیمناســتیک کاران در دوران جوانــی از دنیای 
 حرفــه ای خداحافظــی می کننــد، مــی گوید:
مهم ترین دلیل خداحافظی ژیمناستیک کاران 
در دوران جوانی، بحث حمایت نشدن است.اگر 
ورزشــکاری هم به جایگاهی می رسد، بیشتر از 
تالش و کوشش خودش است، وگرنه مسئوالن 
حمایت آن چنانی نمی کنند. به ویژه ورزش بانوان 
که اصال هیچ حمایتی نمی شود.البته االن نسبت 
به گذشــته کمی بهتر شــده اســت و نیاز به بهتر 
شدن دارد. این ژیمناستیک کار مشهدی درباره 
این که آیا از ســوی هیئت ژیمناســتیک حمایت 
می شــود، خاطر نشــان می کند: به مــا حقوقی 
 کــه داده نمی شــود. البته برخــی از هزینه های
 رفت و برگشت به مسابقات کشوری را پرداخت 
می کنند. همچنین تمریناتم در سالن سجاد به 
صورت رایگان است.اما نیاز به حمایت بیشتری 
داریم. به عنوان مثال سال گذشته که به اردوهای 
تیم ملی دعوت شدم، هیچ تبلیغی انجام نشد که 

مایه دلگرمی ما باشد.
 وی در پایان سخنان خود از زحمات خانواده اش
 تشــکر مــی کنــد و مــی گوید:موفقیت هایــم را 
مدیون پدرو مادرم هســتم. روزهایــی بوده که از 
این ورزش خسته شده بودم و دیگر نمی خواستم 
ادامه بدهم.اما حمایت های مادرم باعث شــد تا 

ژیمناستیک را ادامه دهم.

گپ و گفتی با یکی از آینده سازان رشته ژیمناستیک : 

 بانوان ژیمناستیک کار
حمایت نمی شوند

پایان 
تـــلــخ

علی ترابــی / اتفاقی که فوتبال دوســتان مشــهدی از آن 
می ترســیدند، باالخره دیروز به وقوع پیوســت. اتفاقی که 
نشــان می دهد، فوتبال در شهرســتان ها برای مســئوالن 
چندان اهمیتی ندارد. وزارت ورزش و جوانان نشان داد که 
فوتبال ایران فقط استقالل و پرسپولیس است  و سرنوشت 
دیگر تیم ها اهمیتی ندارد. با این که باشــگاه شــهر خودرو 
برای حفظ یحیی گل محمدی خیلی دســت و پــا زد، اما 
اهرم فشــار پایتخت نشــینان خیلی پر زور بود و گل 
محمدی را به عنوان ســوغات از مشــهد 
به تهــران بردند. ایــن اتفاق قطعا 
ناشــی از بی تدبیــری مدیران 
باشــگاه پرســپولیس است 
که نتوانســتند سرمربی 
تیمشــان را حفظ کنند 
که حاال بــا زور وزارت 
ورزش ، یقــه دیگر تیم 

ها را هم می گیرند.

فشار وزارتی ها 	 
یحیی گل محمدی در ابتدای فصل 
امســال  پس از توافق و عقد قرارداد با 
شهرخودرو ، با پیشنهاد پرسپولیس 
روبه رو شده بود و مدتی این حواشی 
ادامــه داشــت تــا ایــن کــه باالخــره 
شــهرخودرو را انتخاب کرد. اما طی 
چنــد روز اخیــر دوبــاره بحــث جدایی 
یحیــی گل محمــدی از شــهرخودرو 
مطرح شــد که جــدای از هدایت تیم 
ملــی فوتبــال کشــورمان ، موضوع 
پرســپولیس هــم مطــرح بــود.  از 
شــنبه گذشــته بــا رفتــن قطعــی 
»کالــدرون« ، مذاکــرات جــدی 
باشگاه پرســپولیس با یحیی گل 
محمدی شروع شد و در این میان 
مالک باشگاه هم اصال تمایلی به 
جدایی او از شهرخودرو نداشت. 
حتی پای وزارت ورزش و صمت 
نیز به این موضوع کشیده شد، تا 
این که حمیداوی برخالف میل 
باطنــی اش به ایــن موضوع 

رضایت داد و حاال یحیی گل محمدی سکاندار پرسپولیس 
شده است. او دومین دوره سرمربیگری خود را در این باشگاه 
تجربــه خواهد کــرد؛ چــرا کــه او پیشــتر در دوران مدیریت 

رویانیان جایگزین مانوئل ژوزه پرتغالی شده بود.

کم لطفی گل محمدی	 
البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که یحیی گل محمدی 
از همان ابتدای فصل دلش با پرســپولیس بــود. قهرهای 
یحیی زودرنج در طول دو فصل اخیر، شــایعات جایگزینی 
او در پرسپولیس در ابتدای فصل و سکوت آزاردهنده او در 
برابر پرسش های بی شــمار هواداران شــهرخودرو درباره 
تمایلش برای پیوستن به پرسپولیس نشان دهنده این است 
که به دنبال جدایی بود.هر چند که هر فــردی تمایل دارد 
روزی در پرســپولیس مربیگری کند، اما جدا شــدن از تیم 
شهرخودرو آن هم در چنین شــرایطی کم لطفی محسوب 
می شود. گل محمدی می توانست نیم فصل را تحمل کند 

و فصل آینده به جمع سرخپوشان بپیوندد.

انتقاد از مالک باشگاه	 
مالک باشــگاه شــهر خودرو برای این که به راحتی یحیی 
گل محمدی را از دســت ندهد، ســنگ بزرگــی پیش پای 
مدیران باشگاه پرسپولیس گذاشــته بود . بنا به شایعات ، 
مبلغ درخواســتی حمیداوی ، شــش میلیارد تومان برای 
جدایی گل محمدی و دستیارانش بود؛ اما تهرانی ها این 
درخواست را قبول نکردند.برای همین پای وزارت ورزش 
و صمت نیز به این پرونده باز شد.حتی پافشاری حمیداوی 
برای پول بــه صورت نقــد بود که پرسپولیســی هــا قبول 
نکردند و قرار شد به صورت چک مدت دار  و مبلغی کمتر از 
آن چه اعالم شده پرداخت شود. با تمام این شرایط ، یحیی 

گل محمدی از مشهد کوچ کرد. نکته مهم این جاست 
که گل محمدی هنوز با شهرخودرو قرارداد داشت و 

باشــگاه این اختیار را داشت که با این 
انتقــال مخالفت جدی کنــد که کرد.

اما در ادامه با فشــار وزارتی ها 
کوتاه آمد. این در حالی اســت 
که مالک باشگاه می توانست به 
خاطر هــواداران بر اصرار خود 

پافشاری کند و به هیچ وجه رضایت 
نمی داد تا شــهرخودرو به وضعیت 

بحرانی دچار نشود.

بی تفاوتی مسئوالن خراسانی	 
تیم فوتبال شهرخودرو طی دو سال اخیر با حضور یحیی 
گل محمدی تحول خوبی در فوتبال مشهد به وجود آورد 
و باعث شد شور و هیجان بیشتری در بین فوتبال دوستان 
این شهر ایجاد شود. این موفقیت به حدی بود که مشهدی 
ها امســال نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا هستند 
 که در تاریخ فوتبال مشهد ســابقه نداشته است.اما اتفاق 
تلخ تر از جدایی یحیی گل محمدی این است که مسئوالن 
خراسانی از استاندار تا نماینده های مجلس و حتی اداره 
کل ورزش و جوانان هیچ واکنشــی به این موضوع نشــان 
نداده اند و در شرایط سخت تیم شهرشان را تنها گذاشتند.
این در حالی است که همین تیم در طول فصل شادی های 
زیادی را برای هواداران و عالقه مندان مشهدی به ارمغان 
آورده است و در این شــرایط که نیاز به کمک داشت، تنها 

ماند و هیچ مسئولی در این زمینه تالشی نکرد.

شرایط حساس	 
جدایی یحیی گل محمدی در شرایطی رقم خورده است 
که شــهرخودرویی ها تا چند روز دیگر  بایــد پس از دیدار 
مقابل شــاهین بوشــهر برای اولین بار در مرحله حذفی 
رقابت های آسیایی به میدان بروند. در این میان چالش 
مهم مالک باشــگاه ، معرفی جایگزین برای گل محمدی 
اســت که انتخاب ســخت و حساسی هم اســت. شرایط 
به گونه ای اســت که اول بهمن ماه ، تیم شــهرخودرو در 
شهر مشهد باید اولین بازی آسیایی خود را رقم بزند.  به 
هر صورت هــم اکنون وضعیت این تیم حســاس اســت و 
تماشاگران تیم هم از حمیدوای انتظار دارند اجازه ندهد 
که با جدایی یحیی گل محمدی سرنوشت تیم به اما و اگر 

کشیده شود.
برای جانشــینی یحیی گل محمدی،  اسامی همچون 
رضا مهاجــری و علیرضــا منصوریــان هم مطرح شــده 
است.اما گفته می شود که در شرایط فعلی 
شانس مجتبی سرآسیایی سرپرست فعلی 
تیم، برای گرفتن این مسئولیت، 
بیشــتر از دیگــر گزینه هاســت. 
سرآســیایی ســابقه بازی در تیم 
های پیکان تهران، پیام مشــهد 
 و ابومســلم خراســان را دارد.معارفه 
سر آسیایی امروز  قبل از شروع تمرین 

شهر خودرو انجام می شود.

بیانیه شهرخودرو 	 
باشگاه شــهرخودرو خراســان درباره جدایی یحیی 
گل محمدی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده 
اســت: در روزهایی که بی مهری های زیادی به یکی 
از ارزنده ترین ســرمایه های ملی فوتبال ایران شــده 
بود، دســت در دســت یحیی گل محمدی گذاشتیم 
و بــا او یاعلی گفتیم. شــهرخودرو خراســان با یحیی 
دوست داشــتنی موفق شــد تا برای اولین بار آسیا را 
برای فوتبال خراســان فتح کنــد و از این بــاب نه تنها 
باشگاه بزرگ شــهرخودرو که فوتبال اســتان پهناور 

خراسان مدیون زحمات اوست.
در ابتدای فصــل جاری بــا مطالبه هــواداران عزیز با 
یحیی گل محمدی قراردادی دوساله منعقد شد و با 
وجود درخواست پرسپولیس و تیم ملی امید در ابتدای 
فصل، به جهت تدارک تیمی قدرتمند و متناســب با 
شان فوتبال خراسان در لیگ برتر و آسیا او را در مشهد 
حفظ کردیم و نیم فصلی قابل قبولــی را هم کنار هم 
گذراندیم.در پایــان دور رفت لیگ برتــر نوزدهم و در 
حالی که با خبر هستید، باشــگاه پرسپولیس پس از 
جدایی سرمربی خارجی خود مجددا خواستار جذب 
سرمربی شهرخودرو برای هدایت پرسپولیس شد که 
 البته پاســخ ما بازهم منفی بود ، امــا دوباره تماس ها
 شروع شد و همه برای این انتقال ،در این برهه حساس 
با باشگاه ما تماس گرفتند تا رضایت نامه گل محمدی 
را بدهیــم ، امــا دریــغ از یک تمــاس از داخل اســتان 

خراسان رضوی!
به خواست هواداران و پایبندی به برنامه های بزرگی 
که در شــهرخودرو داریم تا جایی که زورمان رســید، 
پــای ســرمربی مان ایســتادیم و تمــام راه هــا را نیز به 
تنهایی طی کردیم اما در نهایت نشد که نشد و مجبور 
شدیم رضایت نامه ســرمربی تیم مان را برای هدایت 

پرسپولیس امضا کنیم.
با همه این شرایط اما حاال دیگر باید خودمان را برای 
شــروع نیم فصل دوم لیگ برتر و بازی های آســیایی 
آماده کنیم و زمانی برای از دست دادن همین فرصت 
اندک نداریم .  اکنون به پشتوانه هواداران عزیز خود 
در سراســر خراســان بزرگ به دنبال روزهای خوبی 
هستیم که قطعا حمایت شما آن را رقم خواهد زد. در 
این مســیر با استفاده از پتانســیل های استان پهناور 
خراسان، دســت در دســت هم، می رویم برای تداوم 

موفقیت در سایه وحدت و با عنایت امام رضا)ع(.

 معارفه  سر آسیایی 

 امروز  قبل از شروع تمرین

  شهر خودرو 

انجام می شود

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



شــعبانی- قرارداد پــروژه تکمیل شــبکه فاضالب 

تربــت حیدریــه در شــهریور ســال ۹۷ بــا حضور 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور به امضای 
مدیر عامل وقت آبفای خراسان رضوی و سرمایه 
گــذار بخش خصوصــی رســیدو بهمن ماه ســال 
گذشــته با حضور اردکانیان وزیر نیــرو، عملیات 
اجرایی پروژه تکمیل شبکه فاضالب تربت حیدریه 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد. بر این 
اســاس تکمیل شــبکه فاضــالب تربت حیدریه با 
سرمایه  گذاری ۳۱۰ میلیارد تومان توسط بخش 
خصوصی و با مدل مالی بیع در طول چهار ســال 
باید انجام شوداما براساس اظهارات مدیر عامل 
آبفای تربت حیدریه  بایدتا االن حدود ۴۰ درصد 
کار انجام می شد که فقط ۱۰ درصد آن انجام شده 
است.به گزارش  خراسان رضوی، طبق این طرح 
قرار  اســت در طول چهار ســال با پایان این پروژه 
مشترکاِن فاضالب تحت پوشــش فعلی از ۴۳ به 
۱۰۰ درصد برســد و ظرفیت تصفیــه  خانه هم از 
۱۵۰ لیتر بر ثانیــه به ۳۰۰ لیتر بــر ثانیه افزایش 
 یابد. در مقابل پساب تولید شده به مدت ۲۵ سال 
و هر ســال 6.۹ میلیون متر مکعب در طول دوره 
بهره  برداری تجاری در اختیار سرمایه گذار بخش 

خصوصی قرار خواهد گرفت.

۱۳ کیلومتر عقب تر از برنامه زمانی شبکه 	 
فاضالب شهری

بخشــی از ایــن قــرارداد شــامل احــداث مدول 
تصفیه خانه به ظرفیــت ۱۲هزار متــر مکعب در 
شبانه روز، ۱۰۰ کیلومتر شبکه و نصب ۱۲هزار 
انشــعاب فاضالب اســت اما حاال پس از گذشت 
یک سال وضعیت فعلی شــبکه فاضالب و نصب 
انشعابات به گفته مدیر عامل آبفای تربت حیدریه 
رضایت بخش نیست.یوسفی می افزاید: حدود 
۱۳ کیلومتــر از برنامه زمان بندی امســال عقب 
هستیم! باید حدود ۴۰ درصد کار انجام می شد 
اما تاکنون حدود فقط ۱۰ درصد کار انجام شده 
است.یوسفی در تشریح مشــکلی دیگر در حوزه 

آبفای این شــهر می گوید: مشــکلی داشتیم  که 
۹۲۰۰ انشــعاب فاضالب پیش فروش داشــته 
ایم؛اما هیچ کدام امکان وصل به شــبکه عمومی 
نداشــت و تا کنون ۱۲۰۰ انشــعاب وصل شــده 
اســت البتــه امیدواریــم تا پایــان ســال وضعیت 
واگذاری انشــعابات را به حد مطلوبی برسانیم. 
شایان  ذکر است برای شهر تربت حیدریه شبکه 
فاضالب به طول ۳۲۰ کیلومتر پیش بینی شده 

است که ۲۳۰ کیلومتر آن در مدار قرار دارد.

     کوی عدالت همچنان در انتظار عدالت!	 
یکی از محالت پر جمعیت و قدیمی شــهر تربت 
حیدریــه، محله عدالت یا همــان منطقه معروف 
به نــام کوچه قاضیان اســت.در کنار مشــکالت 
اجتماعی و زیر ساختی، معضل جدی چند سالی 
است که دغدغه اصلی ساکنان این منطقه بوده 
است.منطقه کوی عدالت دارای زمینی سفت و 
سخت است که این ویژگی اراضی منطقه باعث 
شده،جذب آب و پســاب در این زمین به سختی 
صورت گیــرد. به همین دلیل عمــوم منازل این 
محله با مشــکل دفع فاضالب خانه خود در چاه 
های فاضالب خانگی مواجه هستند و مجبورند 
در مدت زمان های کوتــاه مبالغ قابل توجهی را 
برای تخلیــه چاه های منازل خــود هزینه کنند.
چند ســال قبل اداره آبفای تربت حیدریه مبلغ 
پنج میلیون ریــال از هر یک از مشــترکان محله 

عدالــت بابت اتصــال فاضــالب منازل شــان به 
شبکه شــهری فاضالب )ِاگو( دریافت کرده که 
تا همین چند ماه پیش خبری از اتصال فاضالب 
خانه ها به شبکه فاضالب شــهری نبود.از سال 
۹۵ تا همین چند مــاه پیش اهالی محله عدالت 
مکاتبات و مراجعات متعددی با آبفای شهری و 
شورای اسالمی شــهر چهارم و پنجم داشته اند 
که متأســفانه نتیجه ای جز وعده های بی عمل 
نداشــت.نکته مهم ایــن که بــا توجه به شــرایط 
کنونی اقتصــادی و معیشــتی حاکم بر کشــور، 
برخی از اهالــی محلــه عدالت اخیــرًا مجبور به 
رها ســازی پســاب منازل خود در معابر عمومی 
شــده اند که این اتفاق موجب ایجاد یک محیط 
غیر بهداشــتی در ســطح کوچــه هــا و معابر این 
محله شده است.اکنون مطالبه عموم اهالی این 
محله اتصال منازل این منطقه به شبکه فاضالب 
شهری است که با توجه به شرایط به وجود آمده، 
در اولویت مدیریت شــهری قرار گیــرد.در متن 
طومار امضا شده این مطالبه مردمِی اهالی کوی 
عدالت تربت حیدریه که اردیبهشــت امسال به 
مسئوالن نوشته شده بود، آمده است: ما اهالی 
ساکن محله  عدالت خواســتار برقراری عدالت 
در موضوع مدیریت خطوط فاضالب این منطقه 
هستیم.چند سال گذشته از هر یک از خانه های 
این محله که دارای اشتراک آب بودند، مبلغ پنج 
میلیون ریال توســط اداره آب و فاضالب شهری 

بابــت اتصــال به شــبکه فاضــالب شــهری اخذ 
گردیده اســت.حتمًا از وضعیت ارضی و اوضاع 
مالی غالب اهالی محله عدالت مطلع هســتید؛ 
زمین این منطقه ســنگی بــوده و قابلیت جذب 
پســاب و فاضالب را ندارد.در شرایط اقتصادی 
کنونی امــکان مالــی تخلیه هفتگی یــا دو هفته 
ای چاه های فاضالب منــازل برای عموم اهالی 
مقدور نیســت و این چالش اخیرًا کار را به جایی 
کشــانده که برخــی از همشــهریان ســاکن این 
محله مجبور به تخلیه و رهاســازی پساب منازل 
خود در معابر محله شده اند که این اتفاق عواقب 
بهداشتی و محیطی سوء به همراه داشته است.

اهالی این منطقه شــهر پس از بــی نتیجه بودن 
مکاتبات و مراجعات متعدد خــود با اداره آبفای 
شــهری درباره حل ایــن معضل جــدی ، امید به 
تدبیر و مدیریت شما مسئوالن دارند.به گزارش 
خراسان رضوی، باالخره پس از مکاتبات مختلف 
اهالی محله کوی عدالت مبنی بر اوضاع خاص و 
مشکالت مربوط به دفع پساب و فاضالب واحد 
های آن منطقه با ادارات مختلف، تیرماه امسال 
با حضور فرمانــدار و چندنفر از اعضای شــورای 
شــهر اجرای شــبکه فاضالب تربــت حیدریه از 
محله کوی عدالت آغاز شد.یوسفی مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه به خراسان 
رضوی می گوید: انعقاد قرارداد با شرکت طوس 
مســیر در ســال ۹۷ صورت گرفت،اما به کندی 
پیش می رفــت و کار اجرایی آغاز نمی شــد. وی 
می افزاید: هــم اکنون به رغم رضایت نداشــتن 
آبفا از این شــرکت و پیش نرفتن کار طبق زمان 
بندی قــرارداد ،امــا کار در حــال انجام اســت.
یوسفی با اشــاره به مطالبه مردمی اهالی کوی 
عدالت می گوید: در محلــه عدالت واقعا جوابی 
برای مردم نداشــتیم؛ اما امروز مردم امیدوارتر 
از قبل هســتند و طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته کار در حــال انجام اســت و فاضالب مثل 
قبل دیگــر در کوچــه و خیابــان جاری نیســت.
وی افزود: با شــرایطی که قبال در شرکت آبفای 

تربت حیدریه داشــتیم،اصال نمی توانســتیم از 
بین مردم رد بشویم و مشــکالت مالی زیادی از 
قبل وجود داشــت اما با کمک مــردم و همکاری 
مســئوالن، امروز وضعیت بســیار مســاعدتری 

نسبت به قبل داریم.

امیدواریم ۵ سال دیگر کار تمام شود	 
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مــا در خصوص 
وضعیت تکمیل شبکه فاضالب شهری می گوید: 
در بخش تکمیل شبکه فاضالب شهری، شرکت 
طوس مســیر از برنامه عقب اســت و قــرار بود در 
حدود چهــار ســال ۱۰۰ کیلومتــر کار فاضالب 
انجام شــود اما ایــن اتفاق در طول این یک ســال 
بسیار کند پیش رفته است.مدیرعامل آبفای تربت 
حیدریه از محله هایی مثل کــوی عدالت،بولوار 
امام رضا )ع( ،خیابان امیر کبیر،خیابان خیرین 
و مهــر ۱۸ بــه عنــوان محلــه هایــی کــه در آن ها 
کار اتصــال به شــبکه فاضــالب شــهری صورت 
گرفته اســت،نام می برد. او می گوید: در منطقه 
کوی چمــران کار در حال انجام اســت. یوســفی 
می افزاید: قطعا در پنج سال تکمیل پروژه شبکه 
فاضالب شهری انجام نخواهد شد؛ اما امیدواریم 
از این به بعد ظرف مدت پنج سال آینده این پروژه 
تکمیــل شود.یوســفی علــت تاخیــر در عملیات 
اجرایی تکمیل شــبکه فاضــالب را نبــود امکان 
فروش پســاب تصفیه خانه توسط ســرمایه گذار 
می داند و می گوید: قرار بود سرمایه گذار از محل 
فروش پساب به تعهدات خود در قرارداد عمل کند 
اما هنوز به دالیلی نتوانسته این پساب را بفروشد.
او می افزاید: امســال بــا انعقاد قرارداد ســرمایه 
گذاری با گروه سرمایه گذاری طوس مسیر حدود 
۵ کیلومتر خطوط جمع آوری فاضالب در نقاط 
مختلف شــهر انجام و ۴۵۰ فقره انشعاب جدید 
فاضالب نیز نصب شــده اســت. یوســفی اظهار 
امیدواری می کنــد که با انجــام ۲ کیلومتر دیگر 
و ادامه پروژه بخشی از مشــکالت مردم در حوزه 

فاضالب رفع شود. 

اخبار

شهرستان ها

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار 
 شهید سلیمانی توسط دانشگاه

 و حوزه علمیه تربت جام 
حقدادی-مراسم  بزرگداشت ســردار دل ها شهید 

حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش به همت دانشگاه 
ها،حوزه های علمیه و دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام با شــرکت اســتادان، دانشــجویان، پزشکان، 
علما، طالب، مدیران و کارکنان ادارات و نهادها، 
نیروهای نظامــی، انتظامــی و قشــرهای مختلف 
مــردم شــیعه و اهــل ســنت  در محــل مهدیــه این 
شهرستان برگزار شــد.در این محفل معنوی، پس 
از تالوت آیات الهی و نوحه ســرایی، استاد حوزه و 
دانشگاه با گرامی داشــت یاد و نام شهید مقاومت 
سردارســلیمانی گفت: شــهید ســلیمانی با سال 
ها مجاهدت مخلصانه و شــجاعانه در میدان های 
مبارزه با شیاطین و اشــرار عالم آرزوی شهادت در 
راه خدارادردل داشــت.حجت االســالم ارغوانی 
افزود:سردار سلیمانی به دســت شقی ترین افراد 
آمریکای جنایتکاربه درجه شهادت نائل آمد و خون 

مطهرش بر زمین ریخت.

مدیرعامل انجمن سندروم داون نیشابور: 

سندروم داونی ها بعد از ۱۸ سالگی 
بیمه نمی شوند 

شــجاعی مهــر- مدیرعامــل انجمــن و مرکــز خیریــه 

ســندروم داون نیشــابور گفت: طبق قوانین موجود 
پسرها در ۱۸ ســالگی از تکفل پدر خارج می شوند 
و دیگر نمی تواننــد از بیمه والدین اســتفاده کنند و 
متاسفانه این قانون شامل بچه های با نیازهای ویژه و 
سندروم داونی ها هم می شود و این مشکل در حالی 
اســت که هیچ گونه شرایط شــغلی برای این بچه ها 
فراهم نشده که بتوانند به وسیله آن شغل بیمه شوند.

آتنا مردان افزود: بیمه عمر شامل سندروم داونی ها 
نمی شــود و بیمه هایی که قبل از ۱۸ سالگی دارند 
نیز مناســب نیســت چون این بچه ها از زمانی که به 
دنیا می آیند دچار مشــکالت متعدد هست و درمان 
آن ها هزینه زیادی دارد که متاسفانه هیچ گونه بیمه 
تکمیلی ندارند. وی افزود: از مســئوالن تقاضا دارم 
افراد با نیازهای ویژه را که تحت پوشــش بهزیســتی 
هســتند، بیمه تکمیلی کنند و خدمات توان بخشی 
هم را پوشش دهند زیرا بسیاری از افراد با نیازهای 
ویژه نیاز به خدمات توان بخشی مانند گفتاردرمانی 
و کاردرمانی از بدو تولــد دارند تا بتوانند با شــرایط 

بهتری به اجتماع وارد شوند.

۷شهرستان ها
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پروژه تکمیل شبکه فاضالب تربت حیدریه 30درصد عقب تر از برنامه 
مدیرعامل آبفای تربت حیدریه: از شرکت پیمانکارناراضی هستیم

تامین ۸0درصد نیاز بیماران مراجعه 
کننده به دفتر مجمع خیرین سالمت

مدیرشــرکت آب و فاضــالب اســتان از تهیــه هفــت طــرح در حوزه 
فاضــالب شــهرهای اســتان بــرای جــذب ســرمایه گــذار بخــش 
خصوصــی خبرداد. ســید ابراهیــم علوی افــزود: این طــرح ها که 

شامل تکمیل شــبکه و احداث یا افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب است در شهرهای 
 تربــت حیدریه، نیشــابور، ســبزوار، خــواف، تایبــاد، گلبهــار و تربــت جام اجــرا خواهد شــد. 
وی اظهــار کرد: در همین بــاره هزارو ۵۴۹کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا و هفــت تصفیه خانه 

فاضالب به ظرفیت ۱۸۹هزارو 6۰۰متر مکعب شبانه احداث می شود.

 رئیس صمت کاشمر گفت: طی ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال 
گذشته، 6۰ درصد در بازرسی ها، ۳۰ درصد در گزارش تنظیم شده، 

۱۰ درصد در ارزش ریالی و 6۰ درصد در تعداد تخلفات افزایش داشته ایم.پورکاویان گفت: در 
۹ ماهه ابتدای امسال هفت هزار و 6۳۷ بازرسی در شهرستان صورت گرفته که در این خصوص 
۵۳۰ پرونده به ارزش ریالی ۲۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۹۴۴ هزار ریال تنظیم شده است.وی 
افزود: بیشترین تخلف یابی مربوط به درج نشــدن قیمت بوده به طوری که از 6۴۰ تخلف کشف 
شده در ۹ ماهه امسال، ۱6۹ فقره مربوط به درج نشدن قیمت و ۷۰ فقره گران فروشی بوده است.

علی نوری- مدیرعامل مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسکن 

گفت: ۸۰ درصد نیاز بیماران مراجعه کننده به دفتر مجمع خیرین 
سالمت تامین می شود. محمود مدرس در جلسه مجمع خیرین سالمت این شهرستان گفت: 
مجمع خیرین سالمت در سه حوزه ساخت و سازمراکز بهداشتی و درمانی، کمک به بیماران 
نیازمند و توسعه بخش های بیمارســتان ولی عصر فعالیت دارد. وی مطرح کرد: ظرف ۹ ماه 
اخیر بیش از ۳۰۰ مراجعه کننده به دفتر مجمع داشته ایم که بیش از ۵۰ نفر آن ها برای درمان 

به بیمارستان های خارج از شهرستان اعزام شده اند.

 افزایش 60 درصدی
 تعداد تخلفات صنفی در کاشمر

7طرح فاضالب با سرمایه بخش 
خصوصی در استان  اجرا می شود

سوژه ها و خبرها

سرمای زیر صفر درجه یک شنبه شب در خراسان 
رضوی فراگیر شــد اما این ســرما در برخی نقاط 
اســتان همچــون بخــش کوهســرخ شهرســتان 
کاشــمر در جنوب غرب خراســان رضوی به ۱۷ 
درجه زیــر صفر رســید تا ایــن منطقه ســردترین 
نقطه در استان باشد.کارشناس مرکز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی  استان  روز گذشته به  ایرنا 
گفــت: ســاکنان ۱۱ شهرســتان از مجموع ۲۹ 
شهرســتان ایــن اســتان یک شــنبه شــب  دمای 
۱۰ تا ۱۷ درجه زیــر صفر را تجربــه کردند.زهرا 
آهنگــرزاده افزود: ایــن میزان ســرما و دمای زیر 
صفر درجه هوا در طول روز و شــب تــا پایان هفته 
جاری در خراســان رضوی ادامه دارد.وی ادامه 
داد: در موج ســرمای کنونی، کوهســرخ و ریوش 
در شهرســتان کاشمر و شهرســتان های مشهد، 
نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، قوچان، تایباد، 
باخرز، چناران و گناباد سردترین مناطق خراسان 
رضوی بوده اند.آهنگرزاده همچنین پایین ترین 
دمای یک شنبه شب  هوای مشــهد را ۱۰ درجه 
زیر صفر اعالم و بیان کرد:  در بقیه روزهای هفته 
جاری دما به میزان دو تا سه درجه نوسان خواهد 
داشــت. وی در ادامه به پیش بینی افزایش چند 
درجه ای دمای روزانه هوا در خراسان رضوی نیز 
اشــاره و بیان کرد:  امروز دمای هوای مشــهددو 
درجه کاهــش می یابد. آهنگــرزاده همچنین به 
وضعیت بارش ها در خراسان رضوی اشاره و بیان 
کرد: بــارش  پراکنده باران و برف  در شهرســتان 
های مشــهد، تربت جام، تربت حیدریه، فریمان، 
ســرخس، خــواف، بجســتان، کالت، نیشــابور، 
کاشــمر، گناباد و فریمان ثبت شــد. وی به توقف 

فعالیت ســامانه بارشــی در خراســان رضوی نیز 
اشاره و بیان کرد: بر اســاس پیش بینی ها، برای 
روز پنج شنبه هفته جاری در نیمه شمالی استان 

گذر ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

امدادرسانی به ۱۳۱۰ خودروی گرفتار در 	 
برف در خراسان رضوی

ســخنگوی جمعیت هالل احمــر اســتان از امداد 
رســانی به هزار و ۳۱۰ خــودروی گرفتــار در برف 
درمحورهــای خراســان رضــوی خبرداد.مجتبی 
محمــودی در گفت وگــو بــا  فــارس، در خصــوص 
وضعیت عملیات هــای امدادو نجات ایــن اداره در 
محورهای استان، اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه 
بارشی به استان و شــروع بارش ها به صورت برف و 
باران در تمام محورهای استان، تمام شعب استان 
در آماده بــاش بودند و عملیات های امدادرســانی 

از ســاعت ۱۸:۳۰ بیســتم دی تــا صبح دیــروز در 
محورهای مواصالتی به مشهد انجام گرفته است.
سخنگوی جمعیت هالل احمر اســتان با بیان این 
که  شــعب جمعیت هالل احمر در شهرستان های 
بردسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، 
سرخس، فریمان، کاشمر، گناباد، مه والت و مشهد 
درگیر امداد رسانی بودند، بیان کرد: در این مدت 
هزار و ۳۱۰ خــودرو درگیر برف و کوالک شــدند.
وی همچنین از انجام سه عملیات نجات کوهستان 
در شعب چناران، مشهد، نیشــابور و تربت حیدریه 
خبرداد و گفت: این عملیات هــا در ارتفاعات دلمه 
رادکان )چنــاران(، فلســکه )مشــهد(، ارتفاعــات 
میرآباد )نیشابور( و ارتفاعات روستای رزگ )تربت 
حیدریه( انجام گرفت و به ۱۷ نفر حادثه دیده در این 
مناطق که یک نفر آن ها در همان منطقه فوت شده 

بود، امدادرسانی شد.

بازگشایی ۳8راه روستایی تایباد پس 	 
ازبارش برف 

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
تایبــاد گفــت: ۳۸راه روســتایی تایباد کــه بر اثر 
بارش شــدید بــرف   در این شهرســتان مســدود 
شده بود، بازگشایی شــد و تردد در آن ها جریان 
دارد.کرباسی افزود: با قطع موقت بارش برف و 
آرام شدن نسبی هوا در منطقه، راه های ارتباطی 

مسدود شده بازگشایی شد.

اسکان ۵۰خانوار مسافر در بردسکن 	 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بردسکن 
گفت:  درپی بارش شدید برف  و لغزندگی  سطح 
جاده  بردســکن به ســبزوار، ۵۰خانوار مســافر 
در بقعــه متبرکه امامزاده  ســید طاهر حســینی 
بردسکن اســکان داده شــدند و به ۳۰۰خودرو 
دراین محور خدمات دهی شد.مرندی بیان کرد: 
به علت بارش برف در محور بردســکن به سبزوار 
نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر بردسکن  
در قالب دو تیــم امدادی به مســافران گرفتار در 
برف ایــن محور کمک رســانی کردنــد و به محل 
اســکان اضطراری  ســالن اجتماعــات امامزاده 

سید طاهر حسینی بردسکن هدایت شدند.

تربت جام دمای ۱7 درجه زیر صفر را تجربه کرد 	 
ســبحان زمانــی رئیس هواشناســی تربــت جام 
ازدمای ۱۷درجه زیرصفر در شهرستان خبر داد 
و گفت: بارش سال زراعی جاری تا مورخ ۲۳دی 
ماه برابــر ۱۱۹.۸ میلــی متر بوده که نســبت به 

سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

 نجات یک خانواده گرفتار در برف	 
 در دامنه کوه های تربت حیدریه 

 معــاون عمرانــی فرمانــدار تربــت حیدریــه از 
نجات یــک خانواده پنج نفره محاصره شــده در 
بــرف در دامنه کــوه هــای رزگ تربــت حیدریه 
خبر داد و افــزود: بنا بــر اعــالم جمعیت هالل 
احمر، یک خانواده کــه  در محل دامداری خود 
در دامنه کوه های رزگ و فدیهه از توابع بخش 
بایگ تربــت حیدریــه، در محاصره بــرف بودند 
با تالش نیروهــای هالل احمر و اهالی روســتا 

نجــات یافتند.کریمی ادامــه داد: پس از بارش 
رحمت الهــی، تمــام دســتگاه هــای اجرایی و 
مدیریت بحران شهرستان با اولویت بازگشایی 
مســیرهای اصلی و با تمام امکانات و تجهیزات 
بسیج شدند که خوشــبختانه  مسیرهای اصلی 
بازگشــایی شــد.کریمی خاطر نشــان کــرد: با 
تــالش راهــداران و دســتگاه هــای اجرایــی و 
امدادی تالش می کنیــم در نهایت تا امروزقبل 
روســتایی  و  فرعــی  معابــر  تمامــی  ظهــر  از 

بازگشایی شود.

سرما دراستان  به ۱7درجه زیرصفر رسید 
امداد رسانی به۱۳۱۰خودروی گرفتاردربرف درخراسان رضوی

نجات ۳ مادر باردار گرفتاردر برف 
ســه  مادر بارداری که  به علت بارش شــدید برف و مسدود شــدن مســیرهای ارتباطی دچار مشکل 
شده بودند، با تالش تیم های امدادی به مراکز درمانی منتقل شــدند.خالقی مدیر شبکه بهداشت 
و درمان باخرز  گفت:  در پی گزارشــی درباره  یک خانم باردار با شــرایط اضطــراری،  تیم اورژانس 
۱۱۵ دهبرزو عازم محل شد که به دلیل بسته بودن جاده روســتا از راهداری تقاضای کمک شد . با 
پیگیری بخشداری باالوالیت،  یک دستگاه گریدر برای باز کردن مسیر در محل حاضر و مسیر برای 
تردد آمبوالنس با زنجیر چرخ بازگشایی شد که پس از حضور تیم در محل، اقدامات الزم انجام و مادر 
باردار به بیمارستان باخرز منتقل شد.وی افزود:در ماموریت همزمان دیگری که با همین موضوع در 
روستای بایی انجام شد،تیم اورژانس ۱۱۵ به موقعیت اعزام و یک خانم باردار بعد از انجام اقدامات 

الزم به بیمارستان منتقل شد.

انتقال مادرباردار ازروستای دوسنگ به تربت جام 	 
رحیمیان، معاون بهداشــتی علوم پزشــکی تربت جام گفت:عملیــات انتقال  یک مــادر باردار از 
مناطق روســتایی با وجود یخبندان ، کوالک ،برف شــدید و مســدود بودن راه ها توسط کارکنان 
بیمارستان سجادیه وهمکاران حوزه بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام با موفقیت انجام 
شد.محمدزاده رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی علوم پزشکی تربت جام گفت:مادر باردار 

در سالمت کامل به بیمارستان و بخش زایشگاه منتقل و مراحل زایمان با موفقیت انجام شد.



گنبد جبلیه کرمان
در شرق کرمان بنایی هشت ضلعی با 
گنبدی آجری، توجه هــر تازه واردی 
را به خــود جلب مــی کند؛ ســازه ای 
ســنگی که نامش گنبد جبلیه است و 
با نام های گنبد گبــری و گنبد زیگ و 
گنبد گنج هم شــناخته می شود. این 
بنای ســنگی از ســال 1383، موزه 
ســنگ کرمان را نیز در خود دارد و در 
فضای اطراف آن پــارک جبلیه ایجاد 
شــده اســت. از ویژگی های مهم این 
بنا، ســنگی بودن آن اســت و احتماال 

برای همین جبل  سنگی یا جبل  ســنگ نیز خوانده می شود. مشخص نبودن تاریخچه و کاربری بنا 
نیز باعث شده تا آن را سازه ای مرموز بدانند که معلوم نیســت به چه دلیلی و در چه زمانی سر از این 
محل درآورده است. هنوز تاریخ دقیقی برای زمان ساخت گنبد جبلیه در دست نیست ولی نام این 
اثر برای اولین بار در تذکرة االولیاء یا مزارات کرمان محرابــی کرمانی آمده که تالیف آن به ۹۲۵ تا 

۹3۹ هجری قمری باز می گردد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

بریده کتاب

هنگامــی  کنــد.  مــی  گریــه  پــدرم 
شــانه  طــرف  یــک  بــه  را  موهایــم   کــه 
می زنم و او اثر زخم را روی سر من می بیند اشک 
می ریــزد  و  وقتی از خواب نیمــروزی بیدار می 
شــود و صدای فرزندانــش را در حال بــازی در 
باغ می شــنود آرامش خاطر می یابــد زیرا یکی 
از صداها متعلق به من اســت. او می داند مردم 
می گویند تقصیر پدر بود که بــه من تیراندازی 
شــد. این اتفاقات بــرای او بســیار دشــوار بود. 
تالش بیست ســاله اش را در سوات ترک کرده 
بود؛ مدرســه ای که از هیچ ســاخت، اما اکنون 
شامل ســه ســاختمان و هزار و صد دانش آموز 
و هفتــاد معلــم بود. پــدرم مــی گویــد: اگر می 
دانستم که چنین اتفاقی پیش خواهد آمد، برای 
آخرین بار به پشــت ســرم نگاه می کردم. مانند 
پیامبر)ص( کــه موقع هجرت از مکــه به مدینه 
بارها به پشت سرش نگاه کرد. او بیشتر وقت خود 
را در سخنرانی ها سپری می کند. برایش عجیب 
است که اکنون مردم به خاطر من می خواهند 
سخنرانی هایش را بشنوند. مرا همیشه به عنوان 
دختر او می شــناختند، و اکنــون او را به عنوان 
پدر من می شناسند. هنگامی که برای دریافت 
جایزه من به فرانســه رفت به حضــار گفت: »در 
سرزمین من بیشــتر مردم به وسیله پسرانشان 

شــناخته مــی شــوند. مــن 
خوشــبختی  پــدر  تنهــا 
 هســتم که به نام دخترم مرا 

می شناسند.«
من مالله هستم
نوشته: مالله یوسف زی
ترجمه: هانیه چوپانی

دیالوگ ماندگار
ما زندانــی چیزهایی هســتیم کــه خودمون 

ساختیم.
سریال فرار از زندان

دیکشنری

Take down
To ruin, sabotage, or destroy 
someone or something or their 
chances for success.

پایین کشیدن، نابود کردن
مثال:

A number of organizations have  
been trying to take the senator down.

سازمان های زیادی تالش کردند سناتور رو 
بکشن پایین.

The advertisement was supposed  
to take down the company's  
competitors, but it ended up  
hurting their own sales. 

تبلیغاتی که صورت گرفت قرار بود رقیب های 
شــرکت رو نابود کنه، اما در نهایــت به خراب 

شدن بازار خودشون منجر شد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 147 سوره نساء می خوانیم:

ْرُتْم َوآَمْنُتْم َوَكاَن  َما َیْفَعُل اهلل ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشــكَ
اهلل َشاِكًرا َعِلیًما

اگــر شــكرگزارید و ایمــان آوریــد، خداونــد 
می خواهد با عذاب شــما چه كند؟ در حالی 

كه خداوند همواره حّق شناس داناست.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    كیفرهــای الهــی، بر پایه  عدالت اوســت، 

نه انتقــام و قدرت نمایی. عامــل عذاب، خود 
انسان هایند.

    شناخت نعمت های او و شكر آن ها، زمینه  

قبول دعوت و ایمان است.
    ایمــان بــه خداونــد، بارزتریــن جلــوه  

شكرگزاری است.
    شــكر، هــم مایه  نجــات از قهر، هم ســبب 

دریافت لطف بیشتر است.
    اگر شما شكر كنید، خداوند هم نسبت به 

شما شاكر است.
    خداوند، با آن كه بی نیاز است، ولی از بنده  

كوچكش تشــّكر می كند. چرا ما شكر او را به 
جا نیاوریم؟!

ضرب المثل فارسی

 تکیه بر جای بزرگان 
نتوان زد به گزاف

وقتی مــی خواهنــد بــه کســی بفهمانند که 
شایسته این پست و سمت نیست، همچنین 
بی حســاب و بدون رنج و زحمت نمی توان به 
جایگاه بزرگی رســید، می گوینــد: »تکیه بر 

جای بزرگان نتوان زد به گزاف«.

خاطرات سرخ

جنگ روانی
ســید مجید ایافت، همــرزم فرمانده شــهید 
حســینی محراب می گوید: گوشی بی سیم 
دستش بود و با صدای بلند به لهجه مشهدی 
مــی گفت: »مــو محراُبم، شــما ایادی شــرق 
و غرِبــن. پدرتــاِن درمیــُرم.« گفتــم: بــا کی 
داری این جوری حرف می زنــی؟ گفت: »با 
رئیس کوملــه ها، ُمخــام صداِم ِبشِنَســن که 
موقع عملیــات ِبِدَنن با کی ِطَرَفــن.« یکی از 
کردها مــی گفت، هــر موقع مثلــث محراب 
و قمــی و کاوه در یــک عملیــات کامــل مــی 
شــد و صدایشــان در بی ســیم کومله ها می 
 پیچید، همه حســاب کار دستشان می آمد و 

می فهمیدند که شکست قطعی است.
 پایگاه اطالع رسانی فرهنگ 
ایثار و شهادت

معرفی کتاب

همسایه ها

کتاب همســایه ها رمانــی از احمد 
محمــود، نویســنده ایرانــی اســت 
که توســط انتشــارات امیرکبیر در 
اختیار عالقه مندان قرار داده شده 
است. داستان از زبان اول شخص 
رمــان، »خالــد« پســرکی پانــزده 

ســاله روایت می شود. پســری که در یک محله 
فقیر نشــین در خانه ای با چندین سکنه همراه 
خانواده اش زندگی می کند و پدرش مانع ادامه 
تحصیل او شده اســت. داستان کتاب همسایه 
ها در دو پــرده روایت می شــود. در پــرده اول، 
محمود تک تک پرســوناژها را رنگ آمیزی می 
کند و ارتباطات آن ها را با خالد شکل می دهد. 
در انتهای پرده اول، خالد که در ابتدای داستان 
یک نوجوان خــام و درگیر مســائل دوران بلوغ 

است، کم کم به یک مبارز سیاسی 
تبدیل می شود و فعالیت هایش او 
را راهی زندان می کنــد. پرده دوم 
 داســتان در زندان با شــکل گیری 
شــخصیت های جدید، روایت می 
شود. داســتان کتاب همســایه ها 
در زمان ملی شــدن صنعت نفت و 
به قدرت رســیدن مصدق در اهواز 
اتفاق می افتد و به خوبی ایــن واقعه تاریخی را 
در کنار دیگر اجزای کتاب به تصویر می کشد. 
این کتــاب اولیــن رمان محمــود اســت. با این 
حال او توانســت در همان ابتدا، سبک و سیاق 
نگارشــش را به مخاطب بنمایاند. شیوه ای که 
تمام مشخصات رئالیسم را در خود گنجانده و 
به خوبی تار و پود سیاسی، اجتماعی و تاریخی 
اهواز، به عنوان ســمبلی از ایران آن زمان را به 

تصویر کشیده است .

حکایت
    شبی شمعی پیش یحیی معاذ نهاده بودند. 

بــادی درآمد و شــمع را خاموش کــرد. یحیی در 
گریســتن آمد. گفتند: »چرا می گریــی؟ هم این 
ساعت باز روشن کنیم.« گفت: »از این نمی گریم. 
از آن می گریم که شــمع های ایمان و چراغ های 
توحید در سینه های ما افروخته اند. می ترسم که 

از محلی بادی درآید و آن همه را فرونشاند.«
تذکرة االولیاء

    پیامبــر خدا صلــی ا... علیه و آلــه فرمودند: 
»من كودكان را به خاطر پنج چیز دوست دارم: 
اّول این كه اهل گریه انــد، دوم این كه در خاك 
می غلتند، سوم این كه با هم دعوا می كنند اّما 
كینه ای به هم ندارند، چهارم این كه برای فردا 
چیزی نمی اندوزند و پنجم این كه می سازند و 

سپس خراب می كنند.«
المواعظ العددّیة

علم به زبان ساده

منظور از گیاهان انگل چیست؟
برخــی از گیاهــان فاقــد کلروفیل هســتند، به 
همین دلیل نمی توانند غذایشــان را خودشان 
تولید کنند. چنین گیاهانی برای تغذیه به دیگر 
گیاهان و جانوران وابسته هستند. گیاهان انگل 
غذای خود را از گیاهان دیگر به دست می آورند. 
 این نــوع از گیاهــان در کشــاورزی، آفــت تلقی 
می شوند. آن ها آب و غذای مورد نیازشان را به 
کمک اندام هایــی تخصص یافته به نــام مکینه 

از گیاه میزبــان جــذب و در بافت هــای میزبان 
رشد می کنند. گیاهان انگل هیچ سودی برای 
میزبان خــود ندارند. در برخی مــوارد، آن ها به 
میزبان خود آســیب نیز می رسانند. سس و گل 
جالیز به حالت انگل کامل روی گیاهان زندگی 
می کنند. در میان گیاهان انگل عده ای نیز نیمه 
انگل به شــمار می روند. این گیاهان می توانند 
فتوسنتز کنند، بنابراین قســمتی از نیازشان را 
خودشان تامین می کنند و قسمت دیگری را از 

گیاه میزبان به دست می آورند.

سه شنبه
24 دی 1398

18 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4323

14 ژانویه 1690 | کالرینت )قره نی( اختراع شد24 دی 1374 | سالروز درگذشت مترجم شهیر، محمد قاضی
استاد محمد قاضی به جز ترجمه آثاری از قبیل: ُدن كیشوت، سپید دندان و... كه جزو برترین آثار 
ادبی جهان محسوب می شوند، كتابی درباره سرگذشِت ترجمه هایش و كتابی با عنوان خاطرات 
یك مترجم دارد كه در آن با بیانی بسیار جذاب از دوران كودكی و زندگی خود سخن گفته است.

کالرینت یا قره نی یکی از انعطاف پذیرترین سازهای بادی مدرن است. این ساز وسعت صدای 
زیادی دارد و  عمومًا معتقدند که یوهان کریستوف دنر، این ساز را در آلمان  با اضافه کردن قطعه 

ای به ساز »شالوماو« اختراع کرده است.

یک روایت، یک درس
امام علی)ع( درباره حضرت رسول، می فرمایند: »خدا محمد )صلی ا... علیه و آله و سّلم( را نشانه ای ساخت برای قیامت، و مژده دهنده 
به بهشت، و ترساننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر نخورد؛ به آخرت در شد و گناهی با خود نبرد؛ سنگی بر سنگی ننهاد 
تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت. پس چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده. و چنین نعمتی به ما داده؛ پیشوایی 

که باید او را پیروی کنیم و پیشرویی که پا بر جای پای او نهیم.«
نهج البالغه | خطبه 1۶٠  
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مطالعه این صفحه

دهکده- موزه 
تلگراف | یک دهکده کوچک قرون وسطایی در 
ایتالیا که مانند افسانه ها ظریف و زیبا و با قدمت 
است، روزانه میزبان توریست های زیادی است 
و به تازگی شهردار آن تصمیم گرفته برای ورود 
به شــهر از خارجی ها پول دریافت کند. کورنو 
پلینیو، گوهر پنهان ایتالیا که رو به دریاچه کومو 
قرار دارد، مثل یک موزه جذاب قرون وسطایی 
روباز با جمعیتی حدود 16 نفر است. شهردار 
جدید گفته اســت که برای حفــظ و نگهداری 
از دهکده و تبدیل آن به یک قطب توریســتی، 
از آینده نزدیک شــروع به دریافــت ورودی ۵ 
یورویی از بازدید کنندگان می کنند. این برنامه 
جدید باعث شــده بعضی از ســاکنان، نگران 
ریزش جمعیت بازدیدکنندگان شوند و با آن 

خیلی موافق نباشند.

قرار مهربانی
ســانی اســکایز | وقتی که چیس هنســون 4 
ســاله بود، از پدرش درباره افــراد بی خانمان 
ســواالتی کرد و حاال آن ها مدت هاست که در 
قرارهای ناهار هفتگی شان هر بار با چند نفر از 
این افراد غذا می خورند. یک بار چیس به افراد 
بی خانمان بیرون از فروشــگاه اشــاره کرد و از 
پدرش پرسید که چرا آن ها خانه ندارند. جان 
می گوید: »متوجه شدم که یک فرصت خیلی 
خوب برای آگاه کردن پسرم دارم و درباره آن ها 
با او حرف زدم.« بعد از آن، آن ها با یک فروشگاه 
آب میوه فروشــی صحبت کردند تــا 100 آب 
میوه را به نیازمندان بی خانمان اهدا کند و حاال 
 که چیس 10 ســال دارد و با مــادرش زندگی 
می کند، آن ها هر بار قرار ناهار هفتگی شــان 

را با یک غریبه بی خانمان شریک می شوند.

عملیات نجات کانگوروها
دیلــی میــل | در پــی آتش ســوزی گســترده 
و مهیب جنــگل های اســترالیا و تــالش آتش 
نشــان ها برای خامــوش کــردن آن، طی یک 
اقدام جدید، هلیکوپترها بر فراز این جنگل ها 
پرواز و هویج و سیب زمینی شیرین پخش می 
کنند تا حیواناتی که جان سالم به در برده اند، 
گرســنه نمانند. هفته گذشــته، صــرف جمع 
آوری سبزیجات از مناطق مختلف شد و تاکنون 
حدود ۲300 کیلوگرم ســبزیجات تازه برای 
حیوانات گرسنه برفراز جنگل ها رها شده. این 
عملیات، عملیات کانگوروی صخره نام گرفته 
و دولت نیوســاوث ولــز آن را بــرای نجات گونه 
کانگوروهای گردن قرمز که معموال از آتش جان 
ســالم به در می برند ولی بعدا به خاطر کمبود 

مواد غذایی تلف می شوند، اجرا کرده است.

زنگ تفریح

»متیو سیموندز« مورخ هنری است که به ســنگ تراشــی روی آورده و با توجه به علم و کمک از پیش 
زمینه مطالعاتی اش، سازه های معماری بسیار ظریف و دقیق از قرون وسطی را روی بلوک های دست 
Colossal نخورده سنگ مرمر کنده کاری می کند. 

4 گوشه ایران

بازگشت قهرمانانه
ای بی ســی نیوز | پســر 6 ســاله، جان الیور 
زیپای که از یک بیماری و عمل بســیار سخت 
جان ســالم به در برده بــود، بعــد از گذراندن 
آخرین جلســه شــیمی درمانی، در بازگشت 
به مدرسه با تشویق و اســتقبال گرم دوستان 
و هم کالسی هایش روبه رو شــد. جان از سه 
سالگی مبتال به سرطان خون تشخیص داده 
شد و برای سه سال هر روز درگیر این بیماری 
سخت و جلسات شیمی درمانی بود و باالخره 
بعد از ســه ســال موفق شــد با همــه کوچکی 
 اش این بیماری را شکســت دهد. مادِر جان 
می گوید بچه ها در دو طرف راهروی مدرسه 
ایســتاده بودند و برای او کف می زدند و جان 
مثل یــک قهرمــان، در حالی کــه صورتش از 

شادی می درخشید از میان آن ها گذشت. حکمت روز

وسایل تعالی دنیوی و اخروی
آنان که به من بدی کردند، مرا هوشیار کردند.

آنان که به مــن انتقاد کردند، به من راه و رســم 
زندگی آموختند.

آنان که به من بی اعتنایی کردند، به من صبر و 
تحمل آموختند.

آنان که به من خوبی کردند، بــه من مهر و وفا و 
دوستی آموختند.

پس خدایا، به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی 
و اخروی من شدند، خیر و نیکی در دنیا و آخرت 
شهید دکتر مصطفی چمران عطا بفرما. 
خبرگزاری دفاع مقدس

در محضر بزرگان

بیمه با تربت کربال
حجت االسالم ســید محمود مرعشی نجفی 
می گوید: »وقتی که این کتابخانه بنا می شــد 
مرحوم پدرم به معمار گفتند: وقتــی که پی را 
کندید و خواستید بتن بریزید، مرا خبر کنید... 
پدر تشریف آوردند و چهار گوشــه این زمین را 
تربت سید الشــهدا )ع( ریختند. یکی از آقایان 
از حکمت این کار سوال کرد. فرمودند: من با 
این کار افرادی را که بــه این کتابخانه می آیند 
بیمه می کنم، تا از طریــق خواندن کتاب های 
این کتابخانه انحرافی حاصل نشود. در چهار 
مدرسه ای که برای طالب ساختند نیز همین 
کار را انجام می دادند و می گفتند؛ طلبه هایی 
را کــه در ایــن مــدارس درس می خوانند بیمه 
می کنم تا از مسیر ائمه اطهار )ع( راهشان را جدا 
خبرگزاری حوزه نکنند.« 
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