
 تولیت آستان قدس در دیدار 
با خانواده سپهبد شهید سلیمانی :

 شهرخودرو  
پوست انداخت

 شهید سلیمانی محکم تصمیم 
می گرفت و پای تصمیم اش می ایستاد

 سرآسیایی، در کنار مربی ایتالیایی 
سکاندار نماینده فوتبال استان شد
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حمایت از جبهه 
مقاومت ،همدردی 
با خانواده شهدای 

سانحه هوایی 

دشمن با عملیات روانی 
در فضای مجازی به 

 دنبال شکاف بین مردم 
و مسئوالن است

 جبهه پایداری 
از پشتیبانی  قابل 
توجهی در مشهد 

برخوردار است

تاکید شهردار و شورای 
شهر بر شفافیت مالی

5 قلوهای مشهدی 
چشم انتظار حمایت

امکان ارائه فهرست 
انتخاباتی در صورت 

شناسایی نامزدی 
متناسب با اندیشه 

اصالح طلبی

رونمایی از آثار اهدایی 
سپهبد شهید  سلیمانی 

به مقام معظم رهبری 
در موزه آستان قدس

 صفحه7

 صفحه4

 صفحه5

 صفحه4

 صفحه1

 صفحه4

جانشین قرارگاه منطقه ای 
ثامن االئمه)ع( در شمال شرق:

نایب رئیس شورای ائتالف 
اصولگرایان در استان:

معاون مالی و پشتیبانی 
شهرداری مشهد اعالم کرد:

رئیس شورای هماهنگی 
اصالح طلبان خراسان 

رضوی مطرح کرد :
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گزارش میدانی از وضعیت 
 بازسازی منازل سیل زده 

سیف آباد بردسکن

تاکسی سواری با مدیر عامل تاکسیرانی
 صفحه2

 حضور نامحسوس مدیرعامل تاکسیرانی 
به همراه خبرنگار خراسان   پای درد دل   رانندگان

پدر شهید قاسمی: 
 اجازه سوءاستفاده 
از فرزند شهیدمان 

را نمی دهیم

در دیدار مسئوالن با خانواده 
 یکی از شهدای سانحه

 هواپیمای اوکراینی:

  صفحه7

با حضور گسترده مردم 
مشهد صورت گرفت  

 صفحه7

پیشرفت 80 درصدی 
 ساخت منازل 

مسکونی سیل زده 
بردسکن

میالد قاسمی دانش آموخته کارشناسی 
و  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  ارشــد 
دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه گوئلف 
کشور کانادا ودارای  مدال طالی المپیاد 
ریاضی و صاحب مقام ســوم مســابقات 

قرآنی استان یکی...
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5 قلوهای مشهدی چشم انتظار حمایت 
رئیس بیمارستان ام البنین)س( مشهد با اشاره به تولد 
نوزادان پنج قلو حدود یک ماه و نیم پیش در این مرکز، 
اظهار کرد: با تالش تیم پزشکی و بخش مراقبت های 
ویژه این مرکز، هم اکنون تمامی این نوزادان در سالمت 
کامل هستند. دکتر فریده اخالقی در گفت و گو با وب دا 
اظهارکرد: این مادر در سومین بارداری خود و در هفته  
بیست و هشتم در شرایط نزدیک به وضع حمل به این 
مرکز مراجعه کرد که پس از تالش تیم پزشکی نوزادان 
با سالمتی کامل متولد شدند. وی افزود: خوشبختانه 
با تالش تیم های پزشــکی و مراقبت بسیار مناسب در 
بخش Nicu نوزادان در سالمتی کامل به سر می برند 
به نحوی که تا کنون سه نوزاد مرخص شده اند و دو نوزاد 

دیگر در این مرکز بستری هستند.  
دانشیار گروه زنان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
در گفت و گو با وب دا، با اشاره به این که تعداد بارداری 
های چنــد قلویی  هــم اکنــون رو بــه افزایش اســت، 
اظهار کرد: علت اصلی این موضوع مصرف داروهای 
ناباروری بــرای مادرانی اســت کــه از لحــاظ باروری 
مشــکلی ندارند. دکتر معصومه میر تیموری با تاکید 
بر این که خود به خود حاملگی پنج قل رخ نمی دهد، 

اظهار کرد: به طور معمول بارداری های چند قلویی به 
خصوص پنح قلو به دنبال استفاده از روش های کمک 
باروری اســت. دکتر میر تیموری با بیــان این که مادر 
این پنج قلو، دو فرزند داشته و از متخصص زنان یا ماما 
داروی کمک باروری دریافت کرده کــه داروها باعث 
چند قلو زایی شده است، افزود: مادر با درد زایمان در 
هفته ۲۸ بارداری مراجعه کرد که باعث تولد نوزادان 
نارس شــد. وی بیان کرد: شــرایط نــوزادان به حدی 
وخیم بود که نمی توانستیم از عواملی که باعث رسیده 
شدن ریه می شــود اســتفاده کنیم زیرا زمان کمی در 
اختیار بود اما خوشــبختانه با خدمات بخش مراقبت 
های ویژه هر پنج نوزاد در شرایط خوبی به سر می برند.

خدا را شاکریم اما نیازمند اقدامات حمایتی 	 
هستیم

مادر پنج قلوها نیز با اشاره به این که سومین بارداری 
خود را این بار با حاملگی پنج قلو تجربه کرده اســت، 
گفت: در روزهای پایانی بارداری شــرایط ســختی را 
تحمل کردم به حدی که به دلیل پارگی کیســه آب با 
شرایط بدی به بیمارســتان ام البنین)س( آمدم، هم 

اکنون ســه نوزادم ترخیص شــده اند و بقیه در بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان بستری هستند. وی با بیان 
این که نگهداری از نوزادان شرایط خاصی می طلبد، 
افزود: در اتاق آی سی یو نوزادان، آموزش های الزم را 
برای نگهداری از نوزادانم دریافت کرده ام اما دو فرزند 

دیگرم هنوز نیاز به بستری دارند.
این مادر با تاکید بر این که خدا را شاکرم که پنج فرزندم 
سالم هستند، گفت: هزینه نوزادانم سرسام آور است و 
ما نیازمند اقدامات حمایتی هستیم چراکه مستاجر یم 
و هیچ صاحبخانه ای حاضر نیست به ما که اکنون هفت 

فرزند داریم خانه اجاره بدهد.
دکتر مغربــی، فوق تخصص نــوزادان نیز در خصوص 
شرایط پنج قلوها گفت: پنج قلوهای نارس از مادری 
۲۸ ســاله متولد شــدند که کوچک ترین آن ها 700 
گرم و بزرگ ترین آن ها  یک کیلــو و 170 گرم بود، از 
همین رو قاعدتا همه نــوزادان در بخش مراقبت های 
ویژه نوزادان بستری شدند. وی با اشاره به این که هم 
اکنون ۴۸ روز از تولد نوزادان می گذرد و ســه نوزاد با 
وزن های یک کیلو و ۲00 گرم مرخص شده اند، اظهار 
کرد: نوزاد 700 گرمی هم اکنون یک کیلو و ۲0 گرم 

است و باید تا یک ماه آینده در بخش مراقبت های ویژه 
نوزادان بستری باشد. وی افزود: باید نوزادان به وزن 
یک کیلو و۴00 گرم برســند تا شرایط ترخیص آن ها 
فراهم شود اما به دلیل ازدحام بیمار در بخش مراقبت 
های ویژه نوزادان بیمارستان ام البنین)س(،  نوزادان 
در شرایط ثابت جســمی با وزن یک کیلو و ۲00 گرم 
مرخص می شــوند. دکتر مغربی با اشــاره بــه این که 
در بخش مراقبت هــای ویژه تمام خدمــات درمانی و 
آموزشی ارائه می شــود ومراقبت های آغوشی نیز به 
مادر و همراهان نوزادان آموزش داده می شود، اظهار 
کرد: برای پنج قلوها از بانک شــیرمادر، شیر اهدایی 
استفاده شــده اســت و هم اکنون ســه نوزاد ترخیص 
شده می توانند از شیر مادر خود استفاده کنند و مادر 
نیز می تواند به آن ها شــیر دهــد اما باتوجــه به نارس 
بودن این نوزادان و این موضوع کــه دو نوزاد دیگر در 
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند باید از بانک 
شیر تغذیه کنند اما به دلیل تعداد زیاد نوزادان مجبور 
هســتیم ســه نوزاد مرخص شــده را نیز با شیر خشک 
تغذیه کنیم که شــیر مادر بــه دو نــوزاد دیگری که می 

توانند از مادر شیر بنوشند نیز برسد.

معاون  استاندار:

هیچ مانعی در مسیر 
سرمایه گذاری مشروع 

قابل تحمل  نیست
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  
استانداری گفت: در مسیر سرمایه گذاری 
مشروع در اســتان هیچ مشــکل و مانعی 
بــرای ما قابل تحمل نیســت. بــه گزارش 
روابط عمومی استانداری، علی رسولیان 
در مراســم افتتاحیــه بیســت و یکمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی »لــوازم خانگی« 
مشهد اظهار کرد: خراسان رضوی با سهم 
۶0 درصدی از صادرات ایران به آســیای 
میانه، محور صادرات کاال به کشــورهای 
cis بوده و از اهمیت خاصی در این زمینه 
برخــوردار اســت. وی عضویت ایــران در 
اتحادیه اوراســیا را فرصت مغتنمی برای 
توسعه صادرات به این کشورها بیان کرد 
و افزود: خراســان رضوی بــه دلیل وجود 
مضجع شــریف امــام رضــا )ع( در ســال 
پذیرای حــدود ۳۲ میلیون زائر اســت در 
این خصوص اهتمام کار آفرینان به تامین 
نیاز زائران و مجاوران حــرم رضوی و بازار 
بزرگ کشــورهای همســایه، ضروری به 
نظر می رســد.همچنین به گزارش ایرنا، 
ســه نمایشــگاه ویژه لــوازم منزل شــامل 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی، هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صوتــی و تصویــری، دیجیتــال و نهمیــن 
نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت 
و کف پوش در محل دایمی نمایشگاه های 

بین المللی مشهد دایر شد.

بومی سازی تشخیص بیماری 
شبه سل در مشهد

مدیــر گروه میکروب شناســی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مشــهد، از بومی ســازی 
تکنیک تشــخیص بیماری شــبه سل در 
این دانشــگاه خبــر داد. به گــزارش وب 
دا، دکتر کیارش قزوینی بــا بیان این که 
این باکتری هــا غالبا در محیــط زندگی 
ما به فراوانی حضور دارنــد، اظهار کرد: 
تشخیص دقیق گونه  باکتری، از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

از میان خبرها

گوناگون

اخبار

اجتماعی

اخبار

جامعه

برف دوباره مهمان استان 
می شود

براســاس اعــالم هواشناســی خراســان 
رضوی، در پایــان هفته جــاری در برخی 
مناطق اســتان مجدد شــاهد بارش برف 
خواهیم بود. به گزارش تسنیم، براساس 
اعالم هواشناســی اســتان تا پایان هفته 
جــاری ضمــن مانــدگاری هوای ســرد، 
افزایش ابر و ســرعت وزش بــاد در بعضی 
از ســاعات روز بــرای غالب نقاط اســتان 

پیش بینی می شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی 
زمین و مسکن استان خبر داد:

رفع تصرف 16/3 میلیارد 
ریالی از اراضی ملی

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین 
و مسکن استان، از سه رفع تصرف اراضی 
ملی به ارزش 1۶۳ میلیارد ریال خبر داد 
وگفت: با اجــرای یک حکم قضایــی و دو 
عملیات رفع تصرف فوری در شهر مشهد 
و طرقبه، این یگان در دی ماه امسال موفق 
به رفع تصرف 1۴ هزار و ۸00 مترمربع از 
اراضی ملی بــه ارزش 1۶۳ میلیارد ریال 
شــد.به گزارش اداره ارتباطــات و اطالع 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان، 
ســرهنگ بهرام خســروی اظهار کرد: در 
اجرای یــک حکــم قضایی کــه متصرف، 
اقدام به تصرف 9 هزار و 500 مترمربع به 
ارزش ریالی 95 میلیــارد ریال کرده بود، 
اراضی مذکور بــا تالش همــکاران یگان 
حفاظــت از اراضــی و همکاری دســتگاه 
قضایی خلع ید شد. وی افزود: همچنین 
دو مورد تصرف فوری در شهرستان طرقبه 
شــاندیز و مشــهد انجام شــد که در مورد 
اول متصرف اقــدام به تصــرف زمینی به 
مساحت 5 هزار مترمربع به ارزش تقریبی 
50 میلیارد ریال و در مورد دوم نیز در شهر 
مشــهد، در منطقه بولوار نمــاز، متصرف 
اقدام به تصــرف ۳00 مترمربع از اراضی 
ملی بــه ارزش تقریبی 1۸ میلیــارد ریال 
کرده بود که بالفاصلــه فعالیت متصرف 
متوقف و برای رفع تصــرف فوری اراضی 

مذکور اقدام شد.

همزمان با هفته هوای پاک انجام می شود

 تنظیم موتور رایگان خودرو 
در21 تعمیرگاه مشهد

معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد از ارائه خدمات تنظیم موتور 
رایگان و مشــاوره رفع نقص  در ۲1 تعمیرگاه ســطح شــهر از ۲۲ دی تا 
اول بهمن خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری 
شهرداری مشهد ، مهدی یعقوبی گفت: امسال خدمات رایگان نسبت 
به سال گذشته بنا به درخواست شهروندان افزایش یافته و 10 محل که 
در سال گذشته در نظر گرفته شده بود، به ۲1 محل افزایش یافت. وی 
افزود: شهروندان می توانند از ساعت 9 تا 1۸ به مراکز معرفی شده توسط 

شهرداری مشهد مراجعه کنند.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی  خبر داد:

 30 دی آخرین مهلت نام نویسی 
جشن ازدواج دانشجویی

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی با اشاره به نام نویسی بیش از 1۶هزار زوج 
برای حضور در بیست و سومین دوره مراسم ازدواج  دانشجویی، گفت: 
مهلت نام نویسی در این دوره سی ام دی به پایان می رسد. به گزارش 
روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی، مهدی غالمی مقدم با اشاره 
به این که ورود کاروان  های دانشجویان به مشهد از دهم دی آغاز شده 
اســت، تاکید کرد: با توجه به ایام پایانی امتحانات دانشگاه ها و تراکم 
کاروان های بهمن ماه، زوج های دانشجو هر چه سریع تر برای انتخاب 

کاروان و تاریخ اعزام خود از طریق سایت اقدام کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه از سوی 
تامین اجتماعی در صورت تحقق منابع مالی

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اظهار کرد: در صورت 
تحقق منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، بخشی از طلب دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از ســوی این ســازمان در آینده نزدیک پرداخت 
خواهد شد. دکتر شــاپور بدیعی در حاشیه نشســت مدیران سازمان 
های بیمه گر با دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در گفت و گو با وب دا 
اظهار کــرد: به منظور رفع مشــکل کمیتــه ای با حضور کارشناســان 
دانشگاه و سازمان های بیمه گر تشکیل شد که نتایج این کمیته بسیار 

مطلوب بوده است.

3 دلیل اتوبوسرانی برای استفاده از مینی بوس در خطوط
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد، تحریم و کمبود 
اتوبوس، تعداد کم مســافر در بعضی خطوط و عرض 
کم برخی معابر را سه دلیل استفاده از مینی بوس ها 
در خطوط اتوبوسرانی اعالم کرد. به گزارش فارس، 
سعید حسینقلی زاده مقدم در خصوص به کارگیری 
مینی بوس ها در ناوگان حمل و نقل شــهری به جای 
اتوبوس گفت: علت اصلی این موضوع که البته تنها به 
مشهد اختصاص ندارد و معضل تمام کالن شهرهای 

کشور است، تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است. 
وی تصریح کرد: در بعضی خطوط به علت تعداد اندک 
مسافر، اســتفاده از اتوبوس برای این مسیرها توجیه 
ندارد و همکاران ما بر اساس مطالعات، برنامه ریزی ها 
و نیازسنجی هایی که از ایســتگاه های اتوبوس انجام 
می دهند، اتوبوس ها را برای خدمات دهی در خطوط 
پــر ازدحــام و مینی بوس ها یــا ون ها را بــرای خطوط 

خلوت تر به کار می گیرند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های مشهد اعالم کرد:

اصالح نرخنامه خدمات و قبوربرای شفافیت در پرداختی ها
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت آرامســتان های 
شهرداری مشهد از اصالح نرخنامه خدمات و قبور 
سازمان آرامستان ها به منظور شفافیت پرداختی 
های شهروندان و تســهیل امور مراجعه کنندگان 

خبر داد.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
حجــت االســالم والمســلمین حســین مهــدوی 

دامغانــی اظهار کــرد: اصــالح نرخنامــه خدمات 
ســازمان برای حذف پیچیدگی ها، ساده سازی و 
شفاف تر شدن تعرفه ها در دســتور کار قرار گرفته 
و در همین راســتا، ۲۸0 مورد موجود در نرخنامه 
خدمات ســازمان، به حــدود 50 بنــد تقلیل یافت 
تا هــم بــرای شــهروندان و هم بــرای کارشناســان 

سازمان، قابل فهم تر باشد.
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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.

شهرداری

 با توجه به وســیع بودن پیاده روهای میدان 
شهدا، خوب است شــهرداری در این پیاده روها 
نیمکت نصب کند. همچنین سطل زباله در این 
منطقه بسیار کم است و مهم است تعدادی سطل 
زباله جاگــذاری شــود. ضمن این کــه خواهش 
می کنم راهنمای زائران در شهر افزایش یابد تا 
زائران و مسافران، به راحتی مسیر خود به حرم 
مطهررضوی را پیدا کنند. من با چشمان خودم 
زائرانــی را دیده ام کــه به علت ناآشــنا بــودن با 

مسیرها، در شهر سرگردان شده اند.

   ای کاش شهروندان برای گرفتن پایان کار 
از شهرداری ها معطل نشــوند. من برای گرفتن 
پایان کار ۱3 ماه اســت که به شــهرداری رفت و 

آمد می کنم و تاکنون نتیجه ای نگرفته ام.

   خواســته مــن بــه عنــوان یــک شــهروند 
مشهدی، به ســازی پیاده روی خیابان تقی آباد 
است. این پیاده رو مربوط به 30 سال پیش است 
و تاکنون برای به ســازی ایــن پیــاده رو اقدامی 
انجام نشده است. با این که تعداد مطب پزشکان 
در این خیابان زیاد اســت، بیشــتر اوقات شاهد 
تردد بیماران با مشــکالت جســمی حرکتی در 

این جا هستم.   

   در عصر ارتباطات و در حالی که از چند روز 
قبل مشخص بود مشهد برفی می شود، به خاطر 
کوتاهی در برف روبی پل های زیرگذر، خودروها 

گیر افتادند و چند تصادف رخ داد.

   از شــهردار محترم منطقه 7 خواهشمندیم 
برای ترمیم پیاده روهای خیابان قائم سیدی، حد 
فاصل قائم یک و هفت اقدام کنند.  ضمن این که 
ورودی خیابان قائم سیدی، چندین تعمیرگاه و 
صافــکاری وجــود دارد کــه همیشــه ســدمعبر 

می کنند. خواهشمند است رسیدگی کنید. 

    در بولوار حرعاملی مقابل حرعاملی 63.۱ 
الین وســط بولــوار، دریچــه ای متعلق بــه یکی از 
شــرکت های خدماتی وجود دارد که با آســفالت 
اختالف ارتفاع زیادی داشــته و منجر به انحراف 
مسیرخودروهای عبوری و خطر تصادف می شود. 
لطفا شــهرداری محترم دســتور دهد تا همســان 

سازی سطح آسفالت در این محل انجام شود.

متفرقه

  خواسته من جمع آوری افراد معتاد از خیابان 
حر است. چندی پیش گذرم به این محـله افتاد و 
وضعیت بدی از معتادان در زمین های رها شده، 
مشاهده کردم. حضور معتادان در مناطق شهری 

زنگ خطری برای کودکان این مناطق است. 

   در بولوار مجد بانک وجود ندارد. لطفا برای 
رفاه حال ساکنان اقدام شود.

   بیمارســتان فارابی بــا این که بیمــه تامین 
اجتماعی هستم، برای درمان و بستری فرزندم 
بسیار اذیت و ســنگ اندازی می کنند. چرا باید 

این گونه باشد؟

   جریمــه موتورســواری کــه کاله کاســکت 
نــدارد، فرســتادن موتور بــه مدت یــک هفته به 

پارکینگ است؟ این انصاف است؟

    امروز در خیابان یک کودک را دیدم که در 
سرمای شــدید دســتمال کاغذی می فروخت. 
خیلی دلم برایش سوخت و ازش خرید کردم. ای 

کاش به وضعیت این بچه هارسیدگی شود.

    مــردم امســال در تکاندن برف هــای روی 
درختان همکاری خوبی داشــتند، امیدوارم باز 

هم این روحیه همکاری با یکدیگر را ببینیم.

    در مترو، یک کودک دوســت داشــت روی 
صندلی بنشــیند اما صندلی خالی نبود. خیلی 
زیبا بــود وقتــی دیــدم مردی بــا موهای ســفید 
جایش را به آن کودک داد که خوشحالش کند. 
البته از خودم خجالت کشــیدم کــه چرا من این 

کار را نکردم.

    چــرا اوضــاع این طــور شــده کــه برخــی 
دانشــگاه ها به زور می خواهند دانشجوی بدون 
کنکور جذب کننــد. وقتی مدرک دانشــگاهی 
بازار کار نــدارد حداقل جوانــان را به یاد گرفتن 

کارهای فنی تشویق کنند.

    این که مدارس و مهدهای کودک  به خاطر 
هوای سرد تعطیل می شــوند درست، اما در این 
چند روز برفی مــا کارمندان بــرای نگهداری از 

بچه هایمان کلی به مشکل خوردیم.
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چند ساعت حضور نامحسوس مدیرعامل تاکسیرانی مشهد به همراه خبرنگار خراسان رضوی در تاکسی های شهر، پای درددل  رانندگان

تاکسی سواری با مدیرعامل تاکسیرانی
گزارش: محمد بهبودی نیا؛ عکس: خراســان| »رنگ زرد خودرو، تنها چیزی اســت که از سازمان تاکسیرانی به ما رسیده، وگـــرنه 
هیچ امکانات و امتیازی شــامل حالمان نمی شــود. از صبح تا نیمه شــب در خیابان ها کالج و ترمز می گیریم تا زندگی مان بگذرد، 
ولی باز هم هزار و یک مشکل داریــــم.« این جمالت یک راننده تاکسی در مسیــــر طبرسی به فلکه برق است که با »احمد محبـی« 
مدیرعامل تاکسیرانی مشهد، بدون این که خودمان را معرفی کنیم، در تاکســی اش نشستیم و درددل هایش را شنیدیم. راننده 
چندان از شرایط کارش رضایت ندارد و مثل بیشتر راننده   تاکسی های شهر که اگر سر حرف را باز کنی، درددل شان شروع می شود، 
ازمشکالت بیمه، باال بودن هزینه ها، کم بودن سهمیه بنزین، پایین بودن کرایه، خرابی آسفالت ها و... گالیه دارد. ماجرا این است 
که راننده  های تاکسی ساعت ها در روز به دنبال مسافرند و از این خیابان به آن خیابان رانندگی می کنند، با مسافر و کارگر پمپ بنزین 
و رانندگان دیگر و پلیس و تقریبا تمام شهر سر و کله می زنند، همه روزشان در شلوغی، آلودگی و استرس می گذرد و خیلی هایشان 
به دردهای مفصلی مختلف دچارند اما همچنان دخل و خرج شان با هم نمی خواند. به همین دلیل، با مدیرعامل تاکسیرانی به شکل 

ناشناس در چند تاکسی نشستیم تا بدون فیلتر، گوش شنوای گالیه های تعدادی از راننده های  تاکسی  در مشهد باشیم.

از کرایه های پایین گالیه مندیم؛ کرایه تاکسی های تهران افزایش یافته؟	 
»نه بیمه مناسبی داریم، نه درآمد کافی. مشــهد از ازدحام تاکسی ها در حال ترکیدن اســت و به همین دلیل مسافر، حداقل در 
زمستان کمیاب است.  یکی نیست بگوید وجود این تعداد تاکسی در مشهد منطقی است؟ من و بیشتر همکارانــم، روزانه بیش 
از 60 یا 70هزارتومان کار نمی کنیم و به واسطه فعالیت چشمگیر بازنشستگان ادارات مختلف به عنوان راننده تاکسی، گاهی 
باید یک ساعت در نوبت بمانیم و داد بزنیم تا مسافر گیرمان بیاید. از کرایه ها هم دیگر چیزی نگویــم. همه چیز، از گوشت و برنج 
تا صفحه کالج گران شده اما کرایه تاکسی های مشهد دست نخورده. شــنیده ایم راننده های تهرانی اعتصاب کرده اند و بعد از 

این اعتصاب بوده که قیمت کرایه تاکسی در تهران، در روزهای اخیر باال رفته است«.

    »محبی« تمام مدت ساکت است و به عنوان یک مسافر، از صندلی عقب و از طریق آینه جلو، به انتقادها و گالیه های 
این راننده تاکسی گوش می دهد و از آن جا که به مقصد فرضی مان نزدیک می شویم، خودم و مدیرعامل تاکسیرانی را 
به راننده معرفی می کنم. راننده اول جا می خورد اما بعد، از این اقدام روزنامه خراسان و مدیرعامل تشکر می کند. در 
ادامه، محبی در پاسخ به انتقاد این راننده از آمار باالی تاکسی ها در مشهد   می گوید: »ما هم این موضوع را قبول داریم 
و در حال برنامه ریزی برای سامان دهی این مسئله هستیم تا هم به مسافران در شهر، با استفاده از ظرفیت  تاکسی های 
اینترنتی و بی سیم، خدمات رسانی شود و هم   رانندگان تاکسی های گردشی، مجبور نباشند ساعت ها در صف و در 
خیابان، منتظر و سرگرداِن مسافر بمانند و این نوید را به شما می دهم که به زودی این مشکل در شهر حل شود.  برای 
سر درآوردن از صحت و سقم اعتصاِب منجر به افزایش کرایه  تاکسی های تهران هم، بهترین کار این است که همین 
االن، روی اسپیکر تلفن همراه، این موضوع را از »قنادان« مدیرعامل تاکسیرانی تهران پرس و جو کنم.« چند دقیقه 
بعد، قنادان روی خط است و توضیح می دهد: »به تازگی در تهران هیچ افزایش نرخی نداشته ایم. در سراسر کشور 
افزایش کرایه تاکسی، مستلزم طی کردن تشریفاتی است و ابتدا باید پیشنهاد از سوی شهرداری ها در قالب یک الیحه 
به شورای شهر ارسال شود و بعد از تایید شورای شهر و فرمانداری، موافقت به تاکسیرانی ابالغ شود تا ما بتوانیم آن را 
اجرا کنیم. بنابراین، هیچ افزایش کرایه ای به واسطه افزایش نرخ بنزین و اعتراض رانندگان اتفاق نیفتاده و در همه 
انواع کاربری ها، قیمت ها همچنان مثل قبل از اصالح قیمت بنزین است.« مدیرعامل تاکسیرانی مشهد در پاسخ به 
گالیه دیگری از سوی این راننده مبنی بر کمبود میزان سهمیه بنزین برای رانندگانی که خودروهایشان دوگانه سوز 
نیست هم می گوید: »ما جلساتی در این باره گذاشته ایم و قرار شده طی روزهای آینده به شکلی سهمیه بنزین را برای 
رانندگان اضافه کنیم که کفاف رفت و آمدهای روزانه آن ها در شهر را بدهد. از طرفی به دلیل باال رفتن هزینه تعمیرات 
تاکسی و با هدف رفع برخی مشکالت معیشتی، یک داشبورد و بسته رفاهی در آینده نزدیک ایجاد خواهیم کرد که 4۸ 

آیتم برایش تعریف شده و شامل تعمیرات خودرو، خدمات رفاهی و خرید قطعات با قیمت مناسب است.«

برای نوسازی خودروی فرسوده، نه ضامن داریم و نه قدرت بازپرداخت وام	 
کنار خیابان ایستاده ایم و باران به شدت در حال باریدن است. یک تاکسی زرد فرسوده نزدیک می شود و مدیر عامل تاکسیرانی 
دست بلند می کند، کمی با راننده سر کرایه دربستی چانه می زنیم و باالخره سوار می شویم. به محض این که می نشینیم، راننده 
که مرد میان سالی با موهای جوگندمی اســت، به شوخی  می گوید: گفتم دربســت ۱7 هزار تومان، اما حاال که نشستید نفری 
۱7 هزار تومان می گیرم. سپس رو به محبی ادامه می دهد: چون بنزین آزاد می زنیم و هنوز کارت سوخت مان نیامده، مجبوریم 
این شکلی حساب کنیم. کم کم  شوخی هایش به نقدهای تند و تیزی  درباره وضعیت بِد کار و  معیشت  رانندگان تاکسی تبدیل 
می شود. می پرســم: »چرا ماشــینت را که کهنه شــده، عوض نمی کنی؟ حســابی از رده خارج اســت.« جواب می دهد: »همان 
که پیکان مان را چند ســال قبل آمدند و بردند، برای هفت پشــت مان بس است. پیکان را که اســقاط کردند، پنج میلیون تومان 
وام دادند. با پنج میلیون تومان وام و پس اندازی که داشــتم، همین سمند را که چند ســالی کار کرده بود خریدم تا بیکار نمانم. 
البته همان زمان برای خرید تاکســی صفر اقدام کردم، رفتم وام رقم باال بگیرم اما ضامن پیدا نکردم. حاال دوباره این ماشین با 
گذشــت زمان، زهوارش در رفته و آش همان است و کاســه همان. تازه هنوز ۹ قسط از قســط های همین ماشین مانده. چطور 
بروم سراغ تعویض؟ من بخواهم خودروی فرسوده عوض کنم، این ماشین را که عصای دستم است می گیرند و 7 میلیون تومان 
به من می دهند به اضافه 50 میلیون تومان وام با سودهای آن چنانی. این شــرایط اصال به نفع راننده نیست. من از کجا بیاورم 

بازپرداخت بدهم؟« محبی می پرسد: »االن مشکل شما ضامن است یا بازپرداخت وام؟« که راننده جواب می دهد: »هر دو«

    این بار هم، کمی پیش از رسیدن به مقصد، محبی خودش را معرفی می کند و در پاسخ به انتقادهای این راننده تاکسی 
که متعجب و خوشحال از مالقات مدیرعامل تاکسیرانی است، می گوید: »با همکاری شورای شهر مشهد یک وام به مبلغ 
50 میلیون تومان بدون هیچ گونه سپرده ای به رانندگان داده می شود که سود این وام ۱۸ درصد است، ۱4 درصد 
به عهده شهرداری و 4 درصد سود به عهده تاکسیران هاست و در اصل در سال، 22 میلیون تومان وام بالعوض با این 
روش به تاکسیرانان داده شده است. وزارت کشور و ایران خودرو هم با هدف تسریع در روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی، 
خودروهایی   که قیمت آن ها  74 میلیون است به قیمت 64 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار می دهند. بنده هم 
قبول دارم که شرایط اقتصادی برخی رانندگان در بازپرداخت ها آن ها را تحت فشار قرار می دهد. ما در پی این هستیم 
که تخفیف های دیگری در برخی زمینه ها در نظر بگیریم که کمک بیشتری به تاکسیرانان کنیم. از طرفی بعد از رایزنی 

با مسئوالن بانکی استان مجوزهایی گرفتیم که رانندگان بتوانند فقط با یک ضامن این وام را بگیرند.«

امان از الستیک بی کیفیت و بی توجهی تاکسیرانی	 
در ادامه، در مسیر   قرنی به طبرسی، بدون معرفی خودمان سوار تاکسی دیگری به شکل دربست با کرایه ۱5هزارتومان می شویم. از 
راننده که تاکسی متر نزده، می پرسم: »چرا تاکسی متر نزدی؟« جواب می دهد: »با وضعیت بارندگی امروز، مطمئن باش اگر تاکسی 
متر می زدم، کرایه تان از ۱5 هزار تومان بیشتر می شد.« به راننده با لبخند می گویم: »این جوری فرق شما با مسافر کش های شخصی 
چیست؟ مگر تاکسیرانی بابت تعهد به زدن تاکسی متر و خدمات تان، متقابال به شما خدماتی ارائه نمی کند؟« راننده می خندد و 
می گوید: »ای آقا. نگاه کنید الستیک هایی که تاکسیرانی به ما می دهد، به دلیل بی کیفیتی، چه بالیی سر خودرو می آورد. ماشین 
به هر سمتی که بخواهد می رود و نمی شود کنترلش کرد؛ یک جفت الستیک درست و حسابی به ما نمی دهند. مدتی قبل در مسیر 
شهرستان بودم که یکی از الستیک های ماشینم ترکید. حتی توان مالی خرید الستیک نداشتم و یک الستیک به صورت قرضی 
از یکی از دوستانم گرفتم  تا فرجی شود و پولی به دستم برسد. واقعیت این است که تعداد زیادی از همکاران من، با سیلی صورت 
شان را سرخ نگه داشته اند وگرنه شرایط کسب و کار و درآمدمان خوب نیست.« محبی با تعجب می پرسد: مگر تاکسیرانی به شما 
الستیک نمی دهد؟ راننده پاسخ می دهد: »الستیکی که تاکسیرانی می دهد بی کیفیت است و از نظر قیمت با بیرون هیچ فرقی 

نمی کند. من به تاکسیرانی مراجعه کردم، گفتند الستیک قسطی ندارند. خب اگر بخواهم نقد پرداخت کنم که آزاد می خرم.«

    محبی پس از معرفی خودش،  تاکید می کند: » همواره تاکید تاکسیرانی این است که تمام رانندگان تاکسی موظف 
به استفاده از تاکسی متر هستند،  حتی در موارد دربستی و اگر این اقدام انجام نشود، نوعی تخلف است که با آن برخورد 
می شود.« وی درباره تحویل الستیک های بی کیفیت با قیمت آزاد توسط تاکسیرانی به رانندگان هم توضیح می دهد: 
»مطمئن باشید قیمت الستیک های تاکسیرانی، پایین تر از الستیک آزاد است. موضوع کیفیت  را هم بررسی می کنیم 
و اگر صحت داشته باشد، به کارخانه سازنده الستیک انتقال می دهیم. واقعیت این است که ما با دوکارخانه قرارداد 
بسته ایم که باالترین کیفیت را در تولید الستیک در کشور دارند و تا امروز، گزارشی مبنی بر پایین بودن کیفیت این 
الستیک ها به دست مان نرسیده. ضمن این که برای تامین الستیک با قیمت مناسب، هیچ مانع و کمبودی نداریم و 

حتی درخواست داده ایم سهمیه الستیک تاکسی های مشهد بیشتر شود.«

تصویری که می بینید، مربوط به ایستگاه 
اتوبوس واقع در بولوار شهیدصادقی است 
که نیمکت نــدارد و دانــش آمــوزان به جای 
نیمکت، روی زمین نشسته اند و در انتظار 
آمدن اتوبوس هستند. ای کاش شهرداری و 
اتوبوسرانی، برای نصب یک نیمکت در این 

ایستگاه اقدام کنند.

این تصویر، مربوط به   محله ساختمان های 
مرتفع است. فضایی پر از آشغال های ریـز و 
درشت که نشان دهنده بی توجهی شهروندان 
به نظافت شهر و رفت و آمد زباله گردهاست. 
مهم است در کنار فعالیت شهرداری برای تمیز 
نگه داشتن شهر، خودمان هم حواس مان به 
تمیزی دور و برمان باشد. این کمترین وظیفه 

شهروندی است.

شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

ایستگاِه نیازمند نیمکت

 شهروند گرامی! 
 آشغال را در شهر نریز

دوربــیــن خــوانــنــدگــان
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با حضور گسترده مردم مشهد صورت گرفت  

 حمایت از جبهه مقاومت
 همدردی با خانواده شهدای سانحه هوایی 

گزارش 

مسعود حمیدی

مردم غیور و شــهیدپرور مشهد با حضور گسترده 
در اجتماع و راهپیمایی روز گذشــته، ضمن ابراز 
همدردی با خانواده شهدای ســانحه هواپیمای 
اوکراینی،حمایت قاطعانه خود  از جبهه مقاومت 
اســامی را فریــاد زدند.بــه گــزارش »خراســان 
رضــوی«، مــردم شــهیدپرور، زائــران و مجاوران 
بــارگاه ملکوتــی علــی ابــن موســی الرضا)ع( 
روز گذشــته در اجتماعــی عظیــم و راهپیمایــی 
شکوهمندی با خانواده شهدای سانحه هواپیمای 
اوکراینی همدردی و اعام کردند که درراه حفظ 
اقتدار و مقاومت در منطقه با رهبر معظم انقاب 
لبیک گویــان بیعــت می کننــد. این مراســم روز 
گذشــته با فراخوان شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی استان در سرمای مشهد از میدان شهدا 

آغاز شد و تا حرم مطهر رضوی ادامه پیدا کرد.

سانحه هواپیمای اوکراینی یک امتحان 	 
الهی برای ماست

راهپیمایــی کننــدگان در پایان مســیر و در حرم 
مطهر رضــوی پــای ســخنان نماینــده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه مشهد نشســتند.آیت ا... 
علم الهــدی در این مراســم با اســتناد بــه برخی 
آیــات قــرآن کریــم، در خصــوص امتحــان الهی 
مردم بعد از شــهادت حاج قاسم سیلمانی اظهار 
کرد: خداوند بــا جوانان و ثمراتی کــه در راهش 
از دســت می دهید، امتحانتان می کند. در کنار 
شــهادت یک عرصــه امتحــان پیش می آیــد و در 
اثر یــک خطای انســانی یــک ســانحه هوایی رخ 
می دهد و عزیزان و ثمراتــی از بین می روند. این 
ثمرات که ۱44 عزیز روشن اندیش درس خوانده 
تحصیل کرده در حد نبوغ و احیانــًا برخی از این 
عزیزان در اوج انقابی در خط مقابله با استکبار 
بودنــد، بــا از بین رفتــن این هــا خداوند شــما را 
می آزمایــد که آیــا از راه بازمی گردیــد و منصرف 
می شوید یا خیر، راه را از یاد می برید یا خیر، این 
سانحه یک آزمایش در تحقق آیه ۱۵۵ سوره بقره 

برای مردم ما بود.

ارزش های انقالب را فدای مصلحت های 	 
مقطعی نکردیم

امام جمعه مشــهد با طرح این ســؤال کــه در این 
امتحان قصه چه بود؟ گفــت: انقاب ما انقابی 
ارزشــی اســت، انقابی دینی و اســامی است. 
این انقاب بــه یک جریان، قدرت خــاص یا دار و 
دسته تعلق ندارد، انقاب متعلق به دین و اسام 
است، شهدای ما درراه اســام جان دادند و 40 
ســال از عمر توانمند این انقاب گذشت و خون 

شــهدا پای این انقــاب اســت. لــذا ارزش های 
دینی انقاب برای ما آن قدر ارزشمند است که  
اصول ارزشــی خودمان را فــدای مصلحت های 
مقطعــی نمی کنیــم. وی گفــت: یکــی از اصول 
ارزشی انقاب ما داشتن شــفافیت و صداقت با 
مردم است، چون انقاب متعلق به مردم است و 
صاحب انقاب مردم هستند، مردم بنده خالص 
پروردگار هســتند که در این عرصه با سرســخت 
ترین دشــمنان خداوند جنگیدند، جان دادند تا 
انقاب به پیروزی رســید و این قدرت می رود که 
همه دنیا را تسخیر کند و این حاکمیت اسام بر 
همه کره زمین سایه بیندازد. این مردم در انتظار 
امام زمان)عج( پای انقاب جان دادند. لذا باید 
بر اساس اصل ارزشی انقاب با مردم صداقت و 
شفافیت داشته باشیم و این اصل باید حفظ شود.

صداقت با مردم اصل ارزشی انقالب است	 
آیــت ا... علم الهــدی تصریح کرد: اگــر حفظ این 
اصل در عرصه بین الملل برای ما هزینه دارد، باید 
هزینه آن را پرداخت کنیم،اگر در جهان سیاست، 
حفظ اصل صداقت با مــردم  برای ما خــرج دارد 
باید این خرج را آن هایــی که به این انقاب و نظام 
وابسته اند بپردازند و یک مصلحت مقطعی که در 
میدان جنگ دشمن هســتیم و کشور در وضعیت 
جنگی به ســر می برد، این ها نباید باعث شود که 
اصل ارزش انقاب که صداقت با مردم است، زیر پا 
گذاشته شود. وی افزود: برحسب اجرای این اصل 
یک حادثه ای اتفاق افتاد، یک خطای انسانی رخ 
داد و به جای موشک کروز، سامانه خودکار عمل 
کــرد و این هواپیمــا را زدند و ۱70 و چند انســان 
بی گناه کشــته شــدند، ۱40 و چند انســان عزیز 
نابغه از این مملکــت و میهن عزیزمــان در خاک و 
خون غلتیدند، درعین حال این حادثه اتفاق افتاد 

و این شــد عرصه آزمایش و امتحان ما.امام جمعه 
مشهد با اشــاره به ســیر اتفاقاتی که در پی اطاع 
رســانی درخصوص ســانحه هواپیمای اوکراینی 
رخ داد، اظهارکرد: مطلب به رهبر معظم انقاب 
رســید، ایشــان فرمودند ما با مردم مــان صداقت 
داریم، انقاب و نظام متعلق به مردم است، دفاع 
شــما نیز درراه اراده مــردم اســت بنابراین آن چه 
اتفاق می افتد، مربوط به مردم اســت و باید مردم 
باخبر شــوند. مانند ایــن موضوع در شــب رحلت 
امــام)ره( رخ داد که عــده ای به رهبــر انقاب که 
آن زمان رئیس جمهور بود و طبق قانون اساســی 
مسئولیت کشور با ایشــان بود گفتند خبر رحلت 
امام)ره( را به دلیل شــرایط خــاص و توطئه های 
دشمن تا زمان انتخاب رهبر بعدی توسط مجلس 
خبرگان عقــب بیندازیم که رهبــر معظم انقاب 
قبول نکردند و فرمودند ما با مردم صداقت داریم 
و باید به آن ها اعام کنیم که امام تان دیگر در بین 
شــما نیســت. نمونه دیگر آن در ماجرای پذیرش 
قطعنامه ۵۹۸ دوره جنگ بود که یکی از مسئوالن 
به امام )ره( گفتند بگذارید بنده مسئولیت پذیرش 

قطعنامه را بر عهده بگیرم تا موضوع مســتقیم به 
شــما بازنگردد که آن جا نیز امام )ره( فرمودند ما 
سیاســی کاری نداریم، ما مردم داریــم و هر چه را 
پیش می آیــد باید با مــردم در میــان بگذاریم زیرا 

صاحب انقاب و نظام مردم هستند.

عکس حاج قاسم را پاره کنند و ما نفس بکشیم؟	 
آیت ا... علم الهدی با بیان این که بعد از 40 سال 
از عمر انقاب، با این رویه قــدرت و نفوذ انقاب 
در جهان 40 برابر شــده اســت، اظهــار کرد: در 
چنین شــرایطی عده ای ســتون پنجم آمریکا در 
این مملکت دقیقًا با مدیریت علنی و صریح  سفیر 
ناپاک انگلیس بیایند، تمــام اصول و ارزش های 
ما را زیر پــا بگذارنــد و مقابل ما بایســتند، ما هم  
بایستیم و تماشا کنیم؟ نگاهشــان کنیم؟ امروز 
روز هفتم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی 
اســت، هنوز هفت روز  نگذشــته است در شهری 
که هفت میلیون نفر در مراســم تشــییع پیکر آن 
شهید شرکت کردند، ۱۵ کیلومتر مسیر را طی 
کردند، بیایند قبل از هفتم این شــهید، عکسش 

را پاره کنند و ما زنده باشــیم و نفس بکشیم؟ وی 
ادامــه داد: مردم ما بایســتند نگاه کننــد که یک 
عده مزدور آمریکایی و انگلیســی بیایند به اســم 
این مردم جنایت کنند، بعد هم از حلم و بردباری 
نظام و مســئوالن نظام برخوردار شــوند، تکلیف 
مردم چه می شود؟ شهید ســلیمانی اوج گرفت 
و پرواز کرد و مــا ماندیم و عرصــه امتحان، چقدر 
در این عرصه پیروز می شویم؟نماینده ولی فقیه 
در اســتان تصریح کرد: واقعا دنیای بی انصافی 
اســت، یــک  عنصــر ناپــاک در رأس یــک قدرت 
استکباری هدف موشک های تیزپرواز رزمندگان 
ما قرارگرفتــه و پایگاه های نظامــی اش و صدها 
هزار نظامــی اش خاک و خاکســتر شــده اند، به 
گفتــه دیگرانی که گــزارش می دهنــد ، هنوز در 
حال انکار اســت و می گوید یک آمریکایی کشته 
نشده اســت، این ازیک طرف و از طرف دیگر یک 
نظام که رهبرش می گوید بروید به مردم بگویید 
ما هواپیما را خودمــان عوضی هدف قراردادیم، 
این ســانحه را ما ایجاد کردیم و پای مسئولیتش 
هم ایســتادیم.وی افزود: دنیا چشــم دارد؟ این 
دنیا دنیای عدل و انصاف اســت؟ این دنیا واقعًا 
دنیای انسانیت است؟ اسامیت هیچ. که رهبر 
یک نظام بیاید شفاف با مردم حرف بزند که برای 
او در عرصــه بین المللــی هزینــه دارد، بــه خاطر 
صداقت با مردم هزینــه آن را بپذیــرد و در طرف 
مقابــل یک ناپــاک قدرت مدار اســتکباری بیاید 
این گونه بــا صراحت بــه مردمــش دروغ بگوید، 
بعد در خاک ما، در ســرزمین ما، یک عده مزدور 
و جاسوســش راه بیفتند نه یک شب، نه دو شب و 
نه سه شب، بیایند عکس شهید سلیمانی را پاره 
کنند، از این صداقت تشکر نکنند و بشوند مزدور 
آمریکا که دشــمن ماســت.وی  گفت: مسئوالن 
نظام ما ،مســئوالن امنیتی و قضایی بدانند، این 

کشــور یک کشــور جنگی اســت، ما ۱۳ موشک 
زدیم درحالی که 70 سال کسی به آمریکا نگفته 
است باالی چشمت ابروست. در شرایطی که ما 
در جنگ با این کشور و در شرایط جنگی هستیم، 
در چنین شرایطی این هایی که می آیند با دشمن 
همدست می شوند ســتون پنجم هستند، این ها 

باید محاکمه صحرایی شوند.

همه جای دنیا ستون پنجم را محاکمه 	 
صحرایی و اعدام می کنند

وی افزود: این قانون همه دنیاست، ستون پنجم را 
در میدان جنگ اعدام می کنند، محاکمه صحرایی 
می کنند، این ها ستون پنجم هســتند. نقل شده 
است این ها وقتی رد می شدند، روی زمین عکس 
پرچــم آمریکا و اســرائیل بــوده که این هــا از روی 
پرچــم آمریــکا و اســرائیل رد نشــدند و از کنارش 
رفتند، این ها آمریکایی هستند، این ها اسرائیلی 
هســتند،این ها ســتون پنجــم آمریکا و اســرائیل 
هستند که آمدند در کشور این کار را می کنند. در 
همه دنیا با ستون پنجم چه کار می کنند؟  شما هم 

مانند همه دنیا با ستون پنجم برخورد کنید.

 سفیر  انگلیس اخراج شود باالترین محبت 	 
در حق اوست

آیت ا... علم الهدی تاکید کرد: آن وقت می گویند 
سفیر انگلیس باید اخراج شــود، سفیر  انگلیس 
اخــراج شــود باالتریــن محبــت در حق اوســت ، 
باالترین گذشتی اســت که مردم ما  به اخراجش 
راضی بشــوند، نخیر ســفیر انگلیس باید تکه تکه 
شــود. انگلیس باید ممنون نیروهــای انتظامی و 
عزیزان امنیتی ما باشــد که او را نجــات دادند آن 
شــب، اگر ایــن عنصر ناپــاک به دســت نیروهای 
خط شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، آن هایی که 
روی پیشانی خود نوشته بودند ما قاسم سلیمانی 
هســتیم می افتــاد تکــه بزرگــش گوشــش بــود. 
این ســتون پنجم دشــمن ماســت کــه آمــده بود 
جاســوس های انگلیســی و آمریکایــی را رهبری 
می کرد. وی با اشاره به دستگیری سفیر انگلیس 
تصریــح کرد: ایــن ســتون پنجم دشــمن مــا بود 
که ایــن جا گرفته شــد. ایــن که اخراجــش کنید 
منتهای رحمت مردم ماست. حاج قاسم سلیمانی 
آسمانی شد و ســفره امتحان برای ما باز است، تا 
کجا ایستاده ایم؟ تا این جا ایستاده ایم که ستون 
خیمه نظام هدف هجوم قرار بگیرد و بعد شــما از 
کنــارش بی تفاوت رد شــوید؟امام جمعه مشــهد 
اظهار کرد: بنده از مردم مشهد و همت ارزشمند 
بسیجیان و حزب اللهیان مشهدی تشکر می کنم 
کــه در طــول این دو ســه شــب در عرصــه حضور 
داشتند و نگذاشتند جاسوسان دشمن و مزدوران 

دشمن از این سانحه و قضیه سوءاستفاده کنند. 

مدیرکل راهداری خراسان رضوی اعالم کرد:

افزایش سفر با ناوگان عمومی جاده ای در استان

ناظر گمرکات اســتان  گفــت: با توجه به مقایســه ارقــام صــادرات و واردات، تراز 
بازرگانی خارجی گمرکات اســتان طی ۹ ماه امســال مثبت و معادل هزار و ۶۵ 
میلیون دالر است. جهان خواه در گفت وگو با ایسنا در خصوص میزان صادرات و 
واردات استان در ۹ ماه امسال اظهار کرد: میزان صادرات کاال از گمرکات استان 

طی ۹ ماه امسال معادل دو هزار و ۶۲0 هزار تن و به ارزش یک هزار و ۳۳۵ میلیون دالر است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل در وزن ۲۱ درصد رشد و در ارزش دالری ۲۳ درصد کاهش داشته است.

مدیر سامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: مشهد و قم از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان دو شهر آزمایشی برای 
اجرای طرح شهر بدون دخانیات انتخاب شدند. علی اصغر حسنی، در گفت و گو 
با وب دا، با اشاره به این که کمیته کشوری در حال پیگیری این طرح در دو شهر قم 

و مشهد است، اظهار کرد: سامان دهی مراکز عرضه دخانیات در شهر با این هدف که مراکز محدودی 
برای عرضه وجود داشته باشد یکی از اقدامات کنترلی در این زمینه است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: بعد از اجرای طرح سهمیه 
بندی بنزین و انجام اقدامــات حمایتی از ناوگان حمل و نقــل عمومی جاده ای، 
تمایل مسافران برای استفاده از این ناوگان در استان افزایش یافته است. نصری در 
گفت و گو با ایرنا افزود: میزان جا به جایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 

جاده ای درون استانی پس از افزایش قیمت بنزین یعنی از تاریخ ۲۵ آبان تا ۱۵ دی امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد سفر ۱0 درصد و شمار مسافر ۱۹ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی:مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان مثبت استاجرای طرح شهر بدون دخانیات در مشهد
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نایب رئیس شورای ائتالف اصولگرایان در استان:

 جبهه پایداری از پشتیبانی  قابل توجهی
 در مشهد برخوردار است

نایــب رئیــس شــورای ائتــاف اصولگرایــان در خراســان رضــوی گفت: 
جبهه پایداری در استان هماهنگی خوبی با شــورا دارد چون در مشهد از 
پشتیبانی های قابل توجهی برخوردار است. حمیدرضا ترقی در گفت وگو 
با ایســنا، در خصوص مطرح شــدن برخــی انتقــادات به شــورای وحدت 
نیروهــای انقاب در مشــهد، اظهار کــرد:  صحبت هایی کــه در خصوص 
شورای وحدت توسط بعضی منتقدان مطرح می  شود، ناشی از ضعف های 
دوره های قبل  است که اکنون نیز با همان نگاه گذشته مطرح می شود، در 
حالی که ما با آسیب شناسی قبل، شرایط و شیوه کار را تغییر داده ایم. وی 
افزود:  بر اســاس آسیب شناســی ها، طراحی جدیدی برای شکل گیری 
وحدت از اضاع مختلف صورت گرفته که ضمن فراگیری کم نظیر، سعی 
در رفع اشکاالت گذشته دارد، لذا دوستان انقابی نباید حرکت جدیدی را 
که با شکل و ساختار نو شکل گرفته، بدون این که از محتوای آن خبر داشته 
باشند زیر سوال ببرند. ترقی ادامه داد: در گذشته عمدتا تصمیمات از باال 
به پایین گرفته می شد و یک یا دو جریان در تصمیم گیری نقش داشتند که 
در انتخابات شورای شــهر چندصدایی و تعدد فهرست میان اصولگرایان 

به وجود آمد.

رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان خراسان رضوی مطرح کرد :

امکان ارائه فهرست انتخاباتی در صورت 
شناسایی نامزدی متناسب با اندیشه اصالح طلبی

رئیس شورای هماهنگی اصاح طلبان خراسان رضوی گفت: شورای عالی 
سیاست گذاری انتخاباتی اصاح طلبان استان تشکیل شد. ناصر آملی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: این شورا به منظور بررسی سازوکار حضور در انتخابات 
تشکیل و محمدجواد جوادی حصار به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب شد. 
وی ادامه داد: با توجه به رد صاحیت گسترده اصاح طلبان توسط شورای 
نگهبان، تقریبا نامزدی برای حضور در انتخابات باقی نمانده  و تمام چهره های 
شاخص اصاح طلب و حتی رده های دوم، سوم و چهارم این گرایش سیاسی 
نیز رد صاحیت شده اند، بر این اساس مقرر شد در چارچوب فعالیت شورای 
عالی اصاح طلبان استان، در میان نامزدهای موجود، جست و جو شود تا 
چنان چه در بین افراد شناخته نشده، فردی متناسب با جریان اصاح طلبی 
وجود داشته باشد با ضمانت هایی بتوانیم با آن ها وارد گفت وگو شویم. وی 
افزود: اگر نامزدی متناسب با اندیشه اصاح طلبی شناسایی شود یا جریان 
رد صاحیت ها تغییر کند، امکان ارائه فهرست انتخاباتی و حضور فعال در 
انتخابات را خواهیم داشت، در غیر این صورت با وضعیت فعلی رد صاحیت 
ها به احتمــال زیاد جریان اصاح طلبــی حضور جدی در انتخابــات با ارائه 

فهرست، آرم و نشان اصاح طلبی نخواهد داشت.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد اعالم کرد:

تاکید شهردار و شورای شهر بر شفافیت مالی
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان 
ایــن که حــوزه مالــی شــهرداری با گــردش مالی 
۱0هزار میلیارد تومانی و تعداد زیادی نیرو، بهترین 
عملکرد را داشــته اســت، تصریح کرد: شــهردار و 
شــورای شــهر بر شــفافیت مالی تاکید دارند لذا 
مدیران مالی به گونه ای تصمیم بگیرند که بتوانند 
از آن دفاع کنند. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
شهرداری مشــهد، رضا خواجه نائینی در مراسم 
تکریم و معارفه تعــدادی از مدیــران مالی مناطق 
و ســازمان های شهرداری مشــهد که روز گذشته 
برگزار شــد، افزود: گردش مالی مدیــران یکی از 

اصل هایی است که درتمام سیستم های مالی به 
صورت قانونی نوشته یا نا نوشــته وجود دارد. وی 
تصریح کرد: گــردش مالــی مدیران حــوزه مالی 
به پویایی ســازمان، ورود نگاه های جدید، انتقال 
تجربیــات و جلوگیــری از ســر زدن خطــای مالی 
احتمالی در افراد کمک می کند. خواجه نائینی با 
تاکید بر این که مدیران و همکاران ما در حوزه مالی 
امانتدار مال مردم هســتند، اظهارکــرد: لذا باید 
در تصمیم گیری ها، هزینه کــرد، نوع قراردادها و 
خرید دقت الزم را داشته باشند به گونه ای که گویا 
قرار است برای خود قراردادی بسته یا خرید کنند.

معاون مالی و پشــتیبانی شهرداری مشهد اظهار 
کرد: حوزه مالی بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع 
دارد لــذا مدیران مالــی وکارشناســان این حوزه 
باید رفتاری مناســب با مردم داشته و حرف آن ها 
را گوش دهند و با طوالنی کــردن روند کار، باعث 
نارضایتی مردم نشــوند. وی گفت: هرچه جلوتر 
می رویم نظارت دســتگاه های نظارتــی دقیق تر 
می شود و با تصمیم شورای شهر، حسابرسی های 
عملیاتی و ویژه ای ازسازمان ها انجام خواهد شد، 
لذا از هم اکنون پیش بینی این موارد را انجام دهند 

تا با عملکرد مناسب سربلند باشند.
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گزارشی از گروه جهادی بانوان طوبی که درنقاط محروم مهد کودک راه اندازی می کند 

غنچه های مهدکودک »فاطمیه«
مریم ترســول- »لیال«جون، زمان چاشت را اعالم 

مــی کند، بچــه هــا از کیف هــای کوچک شــان، 
ظرف های غذا و ســاندویچ های کوچک شــان را 
بیرون می آورند و به سمت سفره چاشت می دوند 
و دور آن می نشینند. »محمد« و »فرشته« اما هنوز 
روی صندلی ها، کنار دفتر نقاشی شان نشسته 
اند و سرشــان را پاییــن انداخته اند، بعــد از چند 
لحظه لیالجون متوجه می شــود، جلــو می آید و 
پیشانی هایشان را می بوســد، محمد و فرشته را 
کنار بچه های دیگر می بردو به بچه ها چشــمک 
معناداری می زند، بالفاصله نیلوفر ساندویچش 
را نصف می کند، ســاجده چند پــر از پرتقالش را 
جدا می کنــد، از آن طرف ســفره هم ثنــا و بهاره، 
کمی کتلت و سیب، کف دست های کوچک شان 
می گیرند و جلوی فرشته می گذارند، میان پسرها 
هم مهربانی دست به دست می شود و به محمد می 
رسد. لیالجون به من می گوید، »این ماجرای هر 

روز مهد مهدوی فاطمیه)س(« است.

ساده تر از همه مهدهای کودک	 
بــه گــزارش خراســان رضــوی، رســالت 113، 
کوچه بلندی در دهرود اســت، نبــش مدیری 2، 
ســاختمانی می بینی کــه از بیــرون، دیوارهای 
سیمانی و در ســفید رنگ دارد، خبری از نقاشی 
دیواری عروسکی و رنگ آمیزی های شاد نیست، 
از ســردر آن مــی فهمم کــه مهدکــودک مهدوی 

فاطمیه)س(، همین جاست.
وارد حیــاط کوچــک مهــد مــی شــوم، صــدای 
ســرودخوانی و صلوات دســت جمعی بچه ها از 
داخل در شیشــه ای خانه ای که همسطح حیاط 
است، شنیده می شود. کفش های کوچک شان 
را دم در جفت کرده اند، از چین و خط های افتاده 
روی کفش ها، معلوم اســت که بعضی هایشــان 

خیلی پوشیده شده اند.
از در شیشه ای داخل می شــوم، بچه ها با هیجان 
و همصــدا مــی گویند:»ســالٌم علیکــم«، خانــم 
ســرباز زاده، مربی مهد تشویقشــان مــی کند و به 
من خوش آمــد می گوید، ســپس بچه هــا را آماده 
سرودخوانی می کند و بچه ها یک صدا می خوانند:

صاحب الزمان یادمان کند
با دعای خوش شادمان کند

بعد خواب خوش
بعد خواب خوش

من به آن امام
از صمیم دل

می دهم سالم
می دهم سالم

و فضای مهد فاطمیه را که چندان هم از حیاطش 
گرم تر نیســت، با صلــوات دلنشــین و زاللی که 

می فرستند، برای لحظاتی گرم می کنند.

مهد کودکی برای غنچه های فراموش شده	 
میز و صندلی های قرمز، سبز، نارنجی، صورتی و 
آبی وسط سالن کوچک مهد چیده شده اند و بچه 
ها روی آن ها مشــغول نقاشی کشیدن هستند، 
گاهی مدادرنگی هــا را به هم قــرض می دهند و 
البته کمی هم حواسشان به حضور یک آدم جدید 
پرت شده، خانه مسکونی که مهد در آن واقع شده، 
تابســتان امســال و با همت گروه جهادی طوبی 
اجاره شد تا اولین مهدکودک دهرود و محله های 
اطراف آن باشد، بعد از آن هم با همت والدین بچه 
ها، وســایل مهد کودک از بخــاری و فرش گرفته 
تا میــز و صندلــی و تخته وایــت برد، خریــداری و 

تامین شد.
 به این ترتیب مهد فاطمیه با شهریه ای اندک که 
همان مبلغ هم بــرای برخی خانواده هــا به طور 
کامل حذف می شد، محیطی شد برای آشنایی 
غنچه های فراموش شده دهرود با مفاهیم مهدوی 

و دوره پیش دبستانی اول و دوم.
 خانم ملیحه سرباززاده، تنها مربی این مهدکودک 

اســت و برایمان می گوید: هم اکنون 23 کودک 
در مقطع پیش دبستانی دو و 17 کودک در مقطع 
پیش دبستانی یک داریم، با وجود کمبود امکانات، 
باز هم اهالی از مهد استقبال می کنند، روز اولی 
که به مهد فاطمیه آمدم، آب شرب نداشتیم، چون 
آب لوله کشــی در دهرود، شور است، بخاری هم 
نداشــتیم و بچه هــا روی فرش های ســرد زمین 
می نشستند، همین شد که با خودم گفتم باید به 
این بچه ها با جان و دل خدمت کرد، چون این کار 

برای آخرتمان ذخیره خواهد شد.
خانم سرباززاده گالیه می کند: خیلی از دوستان 
ما به مدارس حاشــیه شــهر و مناطق محروم سر 
می زننــد و می گوینــد ،»بچه های ایــن جا خیلی 
سطح پایینی دارند«، در حالی که بچه های ما واقعا 
باهوش هستند اما زمینه رشد استعداد برای آن ها 

وجود ندارد.

 اگر خیران به ما کمک کنند...	 
وی می گوید: ما این بسترسازی را به قدر بضاعت 
خودمان برای بچه های دهرود شــروع کرده ایم، 
اگر خیران به ما کمک کنند، قطعا اوضاع خیلی 
بهتر می شود و می توانیم به جای سه روز در هفته، 
هر روز پذیرای بچه ها باشــیم تا بچه ها از آموزش 
هایی که باید ببیننــد، عقب نیفتند، مــی توانیم 
بخاری را شــب ها هم روشــن بگذاریــم تا محیط 
مهدکودک، گرم باشــد و می توانیم تعداد مربی 

های مهد را بیشتر کنیم.

نبود مرکزی برای آموزش مهارت های 	 
زندگی

خانم سرباززاده یکی دیگر از نیازهای مهم دهرود 
را نبود مرکزی برای آموزش مهارت های زندگی 
می داند و می گوید: در دهرود و مناطق نزدیک به 
ما، هیچ مرکز آموزش مهارت های زندگی و هیچ 
مربی برای آمــوزش این مهارت ها وجــود ندارد، 
در حالی که در این منطقه مشکالت بسیار است 
و خانواده ها، بسیار آموزش پذیر، اما بستر مناسب 
فراهم نیســت، ما در مهد فاطمیه، با کمک گروه 
جهادی»طوبــی«، ســیر مطالعاتــی را در اختیار 
خانــواده ها قرار مــی دهیم تــا در حد تــوان خود 

بتوانیم برای این مشکل، چاره جویی کنیم.
مادر سما، ثنا و بهاره، آمده تا آن ها را به خانه ببرد، 
می گویــد: از وقتــی که دوقلوهــا و بهــاره به مهد 
فاطمیه مــی آیند، خیلــی چیزها یــاد گرفته اند، 
ای کاش مهد کــودک هــر روز باز بــود، ای کاش 
با گزارش شــما خیــران بیاینــد و کمــک کنند تا 
ساختمان بهتری برای مهدکودک اجاره کنیم که 
سرویس بهداشتی داخل ساختمان باشد و بچه ها 

برای رفتن به دستشویی، سرما نخورند.

5 سال فعالیت پرثمر گروه جهادی»طوبی«	 
این ها تصویری است که  امروز از یکی از فعالیت 
های گــروه جهــادی فرهنگــی بانــوان »طوبی« 
دیدم، گروهی که به همت جمعی از بانوان طلبه 
و با مدیریت خانم شاه محمدی، از پنج سال پیش 
با فروش طال و زیورآالت شخصی، صرفه جویی در 
مخارج منزل و هزینه کرد حقوق و درآمد شخصی 
این بانوان، بودجــه ای برای فعالیــت در مناطق 
محروم مشــهد فراهم کرد و در ادامه توانست آن 
را در حاشیه شهر و روســتاهای اطراف گسترش 

دهد.
از جملــه فعالیت های ایــن گــروه در عرصه های 
فرهنگی، اقتصادی و کارآفرینی بانوان و خانواده 
است و خانم شاه محمدی مهم ترین دغدغه گروه 
را کتاب و کتاب خوانی کودک و نوجوان می داند 
و به ما می گوید: ترویــج فرهنگ کتاب خوانی در 
طرح »تفکر و تربیت« برای کودکان و نوجوانان ما 
اهمیت فراوانی دارد، در این طرح  17 کتاب رمان 
و داستانی مفید داریم که پیام های تربیتی عمیقی 
دارند، از جمله این کتــاب ها، »خداحافظ راکون 
پیر« خانم کلر ژوبرت اســت که به سختی های از 

دست دادن مادر و پدر می پردازد، کتاب »می روم 
برای کرم ها النه بسازم«، کودک را برای خدمت 
کردن به اطرافیانش تشویق می کند و کتاب»اگر 
بابا بمیرد« نیز کودکان پرتوقــع را مخاطب خود 

قرار می دهد.
خانم شــاه محمدی ادامه می دهد: تالش داریم 
تا در این زمینه مربیان و معلمان مدارس را با خود 
همراه کنیم کــه تاکنــون همکاری هــای خوبی 

صورت گرفته است.
مســئول این گروه جهادی می افزایــد: کودکان 
و خانواده های مناطــق محروم که با آســیب ها و 
مشکالت مختلفی دست به گریبان هستند، نیاز 
ویژه ای به مفاهیمی مانند امید، مقاومت و مبارزه 
با سختی ها دارند که ما هم در سیر مطالعاتی مان، 
به این موضوع توجه ویژه ای داشــته ایم و فکر می 
کنیم اگر خیران در این خصوص به ما کمک کنند، 
می توانیم با توجه به حجم قابل توجه اســتقبالی 
که از این فضا شده، خدمت رسانی خود را در این 

حوزه گسترش بدهیم.

کارآفرینی برای 10 بانوی سرپرست خانوار	 
عالوه بر این ها، گــروه جهادی طوبــی برای 10 
خانم سرپرست خانوار مشهد، در کارگاه خیاطی 
ایرانی»عفاف و حجاب« که مشتری هایش روز به 
روز در حال افزایش هستند، اشتغال ایجاد کرده 
و تمام سود حاصل از فروش این محصوالت را در 
مناطق محروم هزینه می کند. خانم شاه محمدی 
در این باره می گوید: اگر خیران در این حوزه نیز به 
کمک ما بیایند، می توانیم اشتغال بیشتری ایجاد 
کنیم، چون بازار خوبی ایجاد کرده ایم، منتها هم 
اکنون بودجه کافی برای تولید بیشتر را نداریم و 

توان ما در همین حد است.
خانــم شــاه محمــدی در پایان مــی گویــد: مهم 
ترین کاری که مــا در گروه جهــادی طوبی انجام 
می دهیم، ظرفیت های مردمــی را که در یک جا 
انباشته شده به ســمت جایی که به آن نیاز است، 
سرازیر می کنیم، مثال از راننده وانت برای بردن 
لوازم به مناطق محروم، از پزشــک برای مداوای 
محرومان، از دانش آموزان مدارس مناطق مرفه 
شهر برای هدیه دادن نوشت افزار  به دانش آموزان 
مناطــق محــروم و از همه ایــن ظرفیت هــا برای 
گسترش فرهنگ جهاد، قناعت و مهرآفرینی در 

سطح شهر بهره می گیریم.          

رئیس شورای اسالمی شهر تربت حیدریه: 

در مدیریت بحران دچار مشکل هستیم، از ستاد بحران شهر گالیه داریم 
شــعبانی/ رئیس شــورای شــهر تربــت حیدریه با 

اشاره به بارش سنگین برف در روزهای نخست 
هفته جــاری در تربت حیدریه گفت: متاســفانه 
نه تنها در شهر تربت حیدریه که در سطح کشور 

همیشــه در حوادث و بحران ها به جــای این که 
قبل از وقوع حادثه تدبیر الزم صورت گیرد ، بعد از 
وقوع حوادث به فکر درمان و رفع مشکل هستیم. 
ســید مهدی وقفی، سیســتم مدیریت بحران را 

ضعیف تلقی کرد و افزود: مســئوالن در شرایط 
بحــران یکدیگر را متهــم به کــم کاری می کنند 
و خطا و قصور خود را به ســادگی نمــی پذیرند. 
البته نباید از این موضوع غافل شد که مدیران به 
دلیل برخی مشکالت و تنگناها به ویژه مشکالت 
مالی و بودجه ای بیشتر به رفع مشکالت روزمره 
و جاری دســتگاه های متبوع خود مشغول اند و 
همه قصور را نمی توان بر گردن مدیران انداخت 
بلکه باید مشــکالت در ســطح کالن کشور رفع 
شود. رئیس شورای شــهر از تالش شهرداری و 
پرسنل تالشگر آن برای  برف روبی و پاک سازی 
معابر شــهر طی چنــد روز اخیر تقدیــر کرد. وی 
خاطر نشان کرد: شهرداری به دلیل وسعت شهر 
و نیز حجم کم سابقه برف و با توجه به تجهیزات 
و نیروی انســانی کــه در اختیــار دارد همچنان 
مشغول به خدمت است اما شهروندان در چنین 
مواقعی به خاطر رفاه و آســایش خــود و خانواده 
هایشــان و نیز همراهی با مدیریت شــهری می 
طلبد تا پای کار باشــند و حداقــل در برف روبی 

کوچه و محله خود مشارکت کنند.

نباید در مواقع بحرانی همه نگاه ها به 	 
شهرداری باشد

رامیــن مصطفــوی رئیس شــورای شهرســتان 
تربت حیدریه گفت: از همت و تالش شهرداری 
به ویژه کارگران خدوم در برف روبی معابر شهر 
تشکر می کنیم؛ اما از ســتاد بحران شهرستان 
گالیه داریم. وی گفت: چرا نباید یکی از اعضای 
شــورای شــهر در ســتاد بحران عضویت داشته 
باشــد؟ چرا همه برای برف روبی و پاک ســازی 
معابــر فقــط از شــهرداری کمــک مــی طلبند؟ 
هستند نهادها و اداراتی که می توانند با استفاده 
از توان و تجهیزات خود مردم را یاری کنند. وی 
تصریح کرد: باید در ادامه راه در خصوص نحوه 
فعالیت ستاد مدیریت بحران تجدید نظر شود و 
این ستاد نه تنها در مواقع بحران بلکه با تشکیل 
جلســات منظــم در طــول ســال برای بررســی 
امکانــات و تجهیزات شهرســتان اهتمــام ویژه  
داشته باشد.مصطفوی افزود: تا پایان سال چند 
ماهی بیشــتر نمانده و طبق آمار و ارقام ، حدود 
40 درصد بودجه شهرداری تحقق یافته است و 
همچنین برخی پروژه های عمرانی در وضعیت 
مطلوبی نیستند لذا باید تدبیری برای این موارد 

اندیشیده شود.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده سپهبد شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی محکم تصمیم می گرفت و پای تصمیمش می ایستاد
تولیــت آســتان قــدس رضــوی کــه شــامگاه 
مراســم  در  شــرکت  منظــور  بــه  دوشــنبه 
گرامی داشــت هفتمین روز شهادت شهدای 
مقاومــت بــه اســتان کرمــان ســفر کــرده 
بــود، در بــدو ورود بــه این اســتان بــا خانواده 
معزز  سردارشهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی 

دیدار و گفت وگو کرد.
بــه گــزارش آســتان نیــوز، حجت االســالم 
والمسلمین مروی در این دیدار گفت: شهید 
ســلیمانی، مؤمــن واقعــی و اهل َســداد بود؛ 
محکــم تصمیم می گرفــت و پــای تصمیمش 
می ایســتاد و مقاومــت می کــرد، بســیاری از 
افراد در این مســیر قــدم می گذارند ولی بین 

راه می مانند و سســت و خســته می شوند و به 
قول قرآن کریم، ایمان آن ها متزلزل می شود، 
ایــن نزدیکی و تحــول قلوب مردم در تشــییع 
باعظمت ســردار شــهید ســلیمانی، نشان از 

اخالص وی داشت.
وی با تأکید بــر اهمیت اعتقاد و بــاور قلبی به 
مســیر حرکت بــا الگوبــرداری از شــخصیت 
شــهید ســلیمانی بیان کرد: اعتقاد داشــتن 
بــه راه انتخــاب شــده و محکــم ایســتادن 
روی تصمیــم اتخــاذ شــده، ویژگــی مهمــی 
اســت کــه مســئوالن مــا بایــد از شــخصیت 
 شــهید حاج قاســم ســلیمانی الگــو بگیرند.
حجت االســالم مــروی بــا اشــاره بــه تعبیری 

از رهبــر معظــم انقــالب دربــاره شــخصیت 
فرمــوده  بــه  گفــت:  ســلیمانی  شــهید 
معظم لــه، شــهید ســلیمانی محکــم تصمیم 
می گرفــت و پــای تصمیــم خــود می ایســتاد 
 و هزینــه تصمیماتــش را هــم می پرداخــت.
بســیار  ســلیمانی  شــهید  افــزود:  وی 
مردمــدار بــود؛ اگــر کســی وی را در لبــاس 
فــردی  می کــرد  فکــر  می دیــد،  شــخصی 
معمولــی اســت و اصــال تصــور نمی کــرد 
او یــک ژنــرال نظامــی باشــد. او خــودش 
را کامــال وقــف مــردم و انقــالب کــرده بــود 
 و به هیــچ عنــوان دنبــال مال انــدوزی نبود.
حجت االسالم مروی تصریح کرد: این سبک 

زندگی بسیار ارزشمند است و می تواند برای 
مسئوالن الگوی عمل قرار بگیرد. اگر متولیان 
امر راه را درســت بروند، مردم هم همان طور 

جواب می دهند. سوگواری باورنکردنی مردم 
در مراسم تشییع  سردارحاج قاسم سلیمانی، 
نشانه انتخاب راه درست شهید سلیمانی بود.

اخبار

فرهنگی

رونمایی از آثار اهدایی سپهبد 
شهید سلیمانی به مقام معظم 
رهبری در موزه آستان قدس 

آثار اهدایی ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
به مقام معظــم رهبری و پایگاه موضوعی »ســپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی« در کتابخانه دیجیتال 
در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی رونمایی شد.
به گــزارش آســتان نیوز، قائــم مقام تولیت آســتان 
قدس رضــوی در چهل و یکمین برنامه ســه شــنبه 
های فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اســناد آســتان قدس رضوی، بیان کرد: شهادت، 
منش ســردار ســلیمانی را به عنوان الگــو در تاریخ 

ماندگار کرد.
ایــن  برگــزاری  قهــرودی،  خاکســار  مصطفــی 
جلســه فرهنگــی بــا نــام و یــاد این ســردار شــهید 
اســالم را باعــث مانــدگاری این شــهید دانســت و 
گفــت: داغ این شــهادت عظمــا برای همیشــه در 
دل ها تــازه خواهــد مانــد، آن چــه در این شــرایط 
می توانــد التیام بخش باشــد، این اســت کــه امید 
داشــته باشــیم این حادثه، مقدمه ای بــرای ظهور 
منجــی عالــم بشــریت باشــد و پذیــرش جامعــه 
 را بــرای ظهــور نــور الهــی آمــاده و فراهــم کنــد.
وی ابعاد مختلف شخصیت سپهبد قاسم سلیمانی 
را نیازمند تبیین دانست و افزود: شهید سلیمانی در 
میان همرزمانش شخصیت کم نظیری بود و کمتر 
جمعی از چنین شخصیتی بهره مند بود، حاج قاسم 
ســلیمانی در اوج اقتــدار، توانمنــدی و محبوبیت، 
در نهایــت عجز و بندگــی در مقابل خداونــد و ائمه 
معصوم)ع( قرار می گرفت و با همه وجود متقاضی 
لطف و عنایت امام رضا)ع( بود و قطعا چیزی غیر از 

شهادت را از خداوند مطالبه نمی کرد.

936 پرونده حقوقی برای استیفای 
حقوق موقوفات در محاکم استان 

معاون اوقافــی، حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه خراســان رضوی گفــت: 936 پرونده 
حقوقــی در راســتای صیانــت از موقوفــات، رفــع 
تصــرف از امــالک و اراضی وقفی و وصــول حقوق 
موقوفــات در محاکــم قضایــی اســتان در حــال 

رسیدگی است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریــه خراســان رضوی، حجــت االســالم محمد 
ذاکــری با بیــان این کــه در ابتدا تالش هــای اولیه 
برای حل و فصل موضوعات و ایجاد صلح و سازش 
پرونده های مذکور از طریق تعامــل با طرفین دعوا 
انجام شــده، گفــت: در صــورت نتیجــه نگرفتن از 
پیگیری های صــورت گرفته، بــه ناچــار پرونده ها 
در راســتای اســتیفای حقوق موقوفات در محاکم 

قضایی استان مطرح می شد.
وی افــزود: بر اســاس بررســی انجام شــده حدود 
50درصــد از پرونــده هــای مذکــور دعــاوی بین 
اشخاص درخصوص واحد های مسکونی، تجاری 
و... واقــع در اراضــی موقوفــه اســت که اوقــاف به 
نمایندگــی از موقوفات طرف دعوا قــرار می گیرد 
و همچنیــن دعــاوی مطــرح شــده از ناحیــه افراد 
علیه اوقاف به نمایندگــی از موقوفات برای تولیت 
موقوفات است که دفاع الزم برای استیفای حقوق 

موقوفات از ناحیه ادارات اوقاف به عمل می آید.
معاون حقوقــی اوقــاف تصریح کرد: کلیــه دعاوی 
مهم و پرونده هایی کــه در مراحل بــدوی یا تجدید 
نظر رأی علیه موقوفه صادر شود به صورت هفتگی 
در کارگروه حقوقی اســتان بررســی می شــود و با 
بررســی ابعاد مختلف پرونــده ها اقــدام الزم برای 
استیفای حقوق وقف در پرونده قضایی مربوطه به 

عمل می آید.
حجت االسالم ذاکری خاطر نشــان کرد: استفاده 
از وکالی توانمند، پیگیری از محاکم دادگســتری 
و تکمیــل و ارائه مســتندات به محاکم بــرای اثبات 
حقــوق وقــف و ... از اقداماتی اســت که در مســیر 
پرونده های حقوقی برای دفاع از حقوق موقوفات 

انجام می شود.

خبر

گوناگون

 اهدای یک روز حقوق 
 به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان 

شــجاعی مهر/ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 

سپاه نیشابوراز اهدای یک روز حقوق به سیل 
زدگان سیستان و بلوچستان توسط پایوران 

بسیج نیشابورخبرداد. 
ســید علــی اکبــر حســینی گفــت: پــس از 
پیام رهبــر معظم انقــالب مبنی بــر حضور 
مجموعه هــای مردمــی در رســیدگی بــه 
مشکالت ناشــی از بارندگی های شدید در 
جنوب شرقی کشور گروه های جهادی این 
ناحیه در حــال تدارک اعزام بــه منطقه اند. 
همچنین پایگاه های مقاومت بســیج آماده 
جمع آوری کمــک های نقــدی وغیر نقدی 
مردم هستند. وی افزود: پایوران این ناحیه 
به صورت داوطلبانه یک روز حقوق خود را به 

سیل زدگان اهدا کردند.
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خبر

شهرستان ها

  فرماندار گناباد:

جذب حامی مالی ضرورت توسعه 
فوتبال و فوتسال است

فرماندار گناباد گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل فوتبــال و فوتســال این شهرســتان ، جذب 
حامیان مالی برای توسعه کیفی این ورزش ضروری 

است.
حامــد قربانــی در گفــت و گو بــا ایرنــا افزود: ســرانه 
ورزشی گناباد طی ســال های گذشته در رشته های 
مختلف ورزشی از جمله فوتبال و فوتسال رشد خوبی 
 یافته اســت و تعــدادی از تیم های این شهرســتان به 
لیگ های برتر و دسته اول خراسان رضوی و کشوری 
صعود کرده انــد.وی ادامه داد: دولت ســعی کرده با 
تسهیل گری و استفاده از ظرفیت های مردمی برای 
حمایــت از تیم هــا و در اختیار قرار دادن ســالن های 
 ورزشی دستگاه های اجرایی گناباد، برای توسعه این 

رشته ها گام های اساسی بردارد.
رســیدن  فعلیــت  بــه   الزمــه  کــرد:  تصریــح   وی 
ظرفیت های فوتبال و فوتسال گناباد در عرصه های 
استانی و شهرستانی و حتی کشوری، حمایت بیشتر 
سرمایه گذاران و حامیان مالی و واحدهای تولیدی از 

این تیم هاست.

خبر

فوتبال

درخشش خراسانی ها در اردوی 
تیم ملی فوتبال نونهاالن

اردوی تیم ملی فوتبال نونهاالن زیر 14 سال کشور با 
حضور دو فوتبالیست خراســانی برگزار شد.  اردوی 
تیــم ملــی نونهــاالن زیــر 14 ســال در دو گــروه طی 
روزهــای 18 تــا 20 دی مــاه و 20 تــا 22 دی ماه در 
تهران برگزار شــد. محمد یاوری، ســرمربی تیم ملی 
نونهاالن زیر 14 سال، با دعوت از 48 بازیکن، محل 
برگــزاری اردوی آماده ســازی این تیــم را مرکز ملی 

فوتبال اعالم کرد.
ابوالفضل عاشــوری و ارســالن فریدونی از خراســان 
رضوی در گروه نخســت، به ایــن اردو دعوت شــدند و 
توانســتند عملکرد خوبی در این اردو داشته باشــند. 
سرمربی تیم ملی درباره ظرفیت باالی فوتبال خراسان 
اظهار کرد: ظرفیــت باالیی در فوتبال پایه در سراســر 
کشــور وجود دارد؛ خراســان رضوی هم از این قاعده 
مســتثنا نیســت. امیدوارم بازیکنان حاضر در اردوی 
تیم ملی بتوانند از این فرصت به بهترین شکل استفاده 
کنند. وی افزود: فوتبال پایه، زمینه ساز فردای فوتبال 
ماست و باید با الگوبرداری از فوتبال دنیا به دنبال فراهم 

کردن امکانات مناسب برای بخش پایه باشیم.
 

 

علی ترابــی  - یک روز پــس از جدایی یحیــی گل محمدی، 
مالک باشــگاه شــهر خودرو بالفاصلــه از بیــن گزینه های 
احتمالی ، یک مربی بومــی را جایگزین یحیی گل محمدی 
در تیم شــهرخودرو کرد که مراسم معارفه سرمربی جدید 
دیروز قبل از شــروع تمرین تیم در زمین مجموعه ورزشی 
تختی مشهد انجام شد. تیم شهر خودرو در بازی های نیم 
 فصل دوم با شــکل و شــمایل متفاوت تری روانه مســابقات
 می شــود؛ چرا که نماینده فوتبال مشــهد در تعطیالت دو 
هفته ای مسابقات لیگ برتر ، تغییرات زیادی در زمینه کادر 
فنی و بازیکنان داشت. با جدایی یحیی گل محمدی، نفرات 
اصلی کادر فنی  نیز از شهرخودرو جدا شدند و به تهران کوچ 
کردند و  نفرات جدیدی به کادر فنی اضافه شدند. همچنین 
با جدا شــدن چند بازیکن خوب شــاهد پوســت اندازی در 
شهرخودرو بودیم و در کوران مسابقات لیگ برتر و آسیایی 

قطعا شاهد تیمی متفاوت تر از نیم فصل اول هستیم.

آنالیز مربی جوان	 
مجتبی سرآسیایی، سرمربی جوان تیم شــهرخودرو در جوانی 
برای تیم های پیام ، ابومسلم و پیکان تهران توپ زد.  وی خیلی زود 
به مربیگری روی آورد.اما تاکنون تجربه مربیگری در سطح لیگ 
های کشوری را نداشته است. البته طی سال های متمادی در کنار 
تیم های پدیده و شهر خودرو به عنوان سرپرست حضور داشت و 
یکی از افراد تاثیر گذار در این دو تیم بود.از طرفی وی بازیکنان را 
به خوبی می شناسد و با همه آن ها از نزدیک آشناست. اما  نکته 

مهم این  که سرآسیایی اکنون نمی تواند به عنوان سرمربی فعالیت 
خود را دنبال کنــد؛ چرا که مــدرک مربیگری A آســیا را که 
الزمه صدور کارت سرمربیگری  است، ندارد و تا زمان گرفتن 
این مــدرک ، نامش به عنوان مربی در فهرســت ترکیب 
شــهرخودرو قرار می گیرد.از دســتیاران جدید 
سرآسیایی می توان به داوود سیدعباسی 
ستاره سابق سرخابی پایتخت که پیش 
از این در مشــهد بــا پیراهن ابومســلم 
به میــدان می رفت، اشــاره کــرد. مصطفی 
صداقت تنها بازمانده کادرفنی دوران یحیی گل 
محمدی است. »رضا آریا نیک« هم که 
از قهرمانان دوومیدانی کشور است 
و اصالتــی مشــهدی دارد، در قامت 
مربی بدنساز در کادرفنی شهر خودرو 
قرار گرفته است.اما هنوز سرنوشت مربی دروازه بانان 
شهر خودرو مشخص نیست و دیروز مهدی رحمتی، با 
استفاده از تجربه خود در کنار ابوالفضل عباسی جوان، 
سنگربان دوم شهر خودرویی ها در نیم فصل دوم با توجه به جدایی 
حســین اکبرمنادی به تمریــن پرداخت.اما نکتــه مهم خأل یک 
مربی فنی و تمرین دهنده در شهرخودرو است که مالک باشگاه 
دیروز از حضور یک دستیار با دانش در کنار سرمربی جوان خبر 
داد. گزینه ای که نامش »استفان کوزین« است که سابقه حضور و 
همکاری در تیم های باشگاهی النصر امارات، الشباب عربستان 
و قبرس و کامرون را دارد. همچنین دستیار سابق والتر زنگا هم 
بوده است. باید دید سرآسیایی در ادامه راه شهر خودرو در مرحله 
حذفی آسیا و لیگ نوزدهم که عبارت مربی در پیشوند نامش به 
جای مدیر تیم قرار می گیرد، با تفکرات خود چه نتایجی را برای 
مشهدی ها به ارمغان می آورد. بدون شک نقش بازیکنان بزرگ  
تر شهر خودرو به ویژه مهدی رحمتی و اکبر صادقی در این مسیر 

پررنگ خواهد بود.

بازیکنان جدید و قدیمی	 
همچنین شــهر خودرو  از فعالیت های نقل و انتقاالتی خود هم 
غافل نشد و تا حدودی براساس فهرست گل محمدی یارگیری 
کرد. تاکنون بازیکنانی همچون حسن جعفری، میالد سرلک، 
روح ا... ســیف اللهی، علی طاهــران، محمدرضــا خلعتبری به 
شهرخودرو پیوسته اند.همچنین قرار است یک مهاجم اوکراینی 
هم اضافه شود. از بازیکنان خروجی شهر خودرو نیز می توان به 
فرشاد محمدی مهر، محمدحسین اکبرمنادی، سروش رفیعی، 
یونس شاکری، سینا زامهران، رضا صدری و روح ا... باقری اشاره 
کرد.همچنین بازیکنانی همچون سید مهدی رحمتی، ابوالفضل 
عباسی، محمدحسین مرادمند، علی نعمتی، احمدرضا جاللی، 

محمدعلــی فرامــرزی، امید منصــوری، محمدجواد کیــا ، اکبر 
صادقی، علی نبی زاده، امین قاسمی نژاد، حسین مهربان، متین 
صفاییان، جواد محمدزاده ، مرتضی خراسانی، کارلوس آلبرتو 
رودریگز، علیرضا اسدآبادی، محمد محمدزاده، سعید صادقی و 

محمد آقاجانپور از قبل حضور داشتند.

 شهر خودرو دل شکسته است 	 
مالک باشگاه شهرخودرو دیروز در حاشیه مراسم معارفه  سرمربی 
جدید تیم ، گفت: بعد از 3 ساعت جلسه و 6 ساعت جلسه هیئت 
مدیره به جمع بندی رسیدیم که مجتبی سرآسیایی جوان و سرمایه 
استان خراسان رضوی بهترین گزینه است.  به دلیل نزدیک بودن 
به تفکرات یحیی گل محمدی و این که او دســتیار گل محمدی 
بوده و به بازیکنان نزدیک است. فرهاد حمیداوی افزود:  او شش 
سال است که کنار تیم بوده، با بازیکنان ارتباط خوبی دارد و فکر 
می کنم بهترین گزینه برای ما بود، ضمن این که استفان کوزین 
از ایتالیا به عنوان دستیار اول در چند روز آینده به جمع ما اضافه 
خواهد شــد. حمیداوی درباره قرارداد سرآســیایی گفــت: با او 
قرارداد یک سال و نیمه داریم و کار را با او ادامه خواهیم داد. مالک 
باشگاه شهرخودرو درباره اتفاقاتی که به واسطه جدا شدن یحیی 
گل محمدی رخ داد، اظهار کرد: دوست دارم از این موضوع بگذرم 
اما باید بگویم ، مجموعه شهر خودرو دل شکسته است.حمیداوی 
درباره این که آیا سرآسیایی می تواند روی نیمکت بنشیند، گفت: 

فکر می کنم او مدرک B آسیا را دارد اما دستیارش A آسیا را دارد 
و مشکلی نخواهد بود.

از گل محمدی مشورت می گیرم	 
همچنین سرمربی جدید تیم شــهرخودرو هم در حاشیه تمرین 
دیروز گفت:به عنوان یک سرباز در این مجموعه برایم مهم است 
که کمک کنم و شرایط کاری را فراهم کنم.  مجتبی سرآسیایی 
افزود:  کار واقعا سخت و بزرگی اســت.ان شاءا... با انرژی کامل 
و حمایت هواداران اتفاق خوبی را رقم بزنیم.وی ضمن اشاره به 
زحمات یحیی گل محمدی در تیم شــهر خودرو تصریح کرد: جا 
دارد از زحمات برادر بزرگ ترم یحیی گل محمدی که چیزهای 
زیادی از او یاد گرفتم و زحمت زیادی کشید، تشکر کنم و همچنین 
از دستیاران او که واقعا انرژی زیادی گذاشتند و اتفاق خوبی را در 
فصل گذشته و نیم فصل اول برای ما رقم زدند. در ادامه راه حتما 
از یحیی مشورت می گیرم. سعی می کنم در همان مسیر حرکت 
کنم. شاید اختالف نظراتی باشــد، ولی در مسیری می رویم که  
موفق باشیم.سرآسیایی درباره کمک مسئوالن شهری و استانی 
به شهر خودرو گفت: امکان ندارد موفق شویم مگر این که انرژی 
خیلی خوبی از مدیریت شــهری و اســتانی  بگیریم. این شــرایط 
قبال وجود داشــت اما نیاز به انرژی و حمایت بیشــتری داریم. از 
مدیریت شهری و استانی به  رغم مشغله زیادی که دارند درخواست 

می کنیم که در کنار ما حضور داشته باشند .

بازیکن تیم فوتسال فرش آرا:

تمرکز تیم روی مرحله حذفی است
بازیکن تیم فوتسال 
ــرش آرا گفت: از  فـ
آن جا که تیم های 
بــــاالی جــــدول از 
بیشتری  میزبانی 
برخوردار هستند، 
هدف ما فعال مرحله 
اول حذفی است. 
ــدا و  بــا تــوکــل بــه خ
حمایت تماشاگران 
پرشوری که داریم، 

امیدواریم پیروز شویم و جزو 4 تیم مرحله نهایی 
قرار بگیریم.رحمان سارانی، بازیکن خوش تکنیک 
فرش آرا که امسال توانسته است توجه مربیان تیم 
ملی را هم به خود جلب کند و در بیشتر اردو های 
ملی حاضر باشد، درباره شرایط لیگ برتر تصریح 
کرد: از نظر من لیگ امسال شرایط خاص خودش 
را داشت، به طوری که هر چه از لیگ می گذشت 
، پیش بینی هــای روی کاغذ کمتر به وقــوع می 
هیجان  افزایش  باعث  موضوع  همین  و  پیوست 
بازی ها شد  که ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم.
سارانی دربــاره شرایط باشگاه هم گفت: قطعا 
با توجه به هــدف گــذاری باشگاه بــرای حضور در 
جمع چهار تیم مرحله اول لیگ ، با تالش بچه ها و 

 کادر فنی توانستیم به آن چه 
می خواستیم برسیم.

اخبار 

فوتبال - فوتسال

قهرمان پرتــاب وزنه ایران  با بیان ایــن که فاصله کمی تا 
سهمیه المپیک توکیو دارم ،گفت: در یک قدمی المپیک 
قرار دارم و امیــدوارم این اتفــاق تاریخی بیفتــد تا ما دو 
سهمیه دوومیدانی در المپیک داشــته باشیم. شاهین 
مهردالن در حاشــیه دیدار با مدیــر کل ورزش و جوانان 
استان افزود: در مسابقات داخل ســالن ایران توانستم 
با پرتاب 20 متر و 74 سانتی متر، رکورد ایران را حدود 
دو متر افزایش دهم و  همچنین رکورد آسیا را با 20 متر 
و 50 سانتی متر بزنم. وی درباره کسب سهمیه المپیک 
نیز بیان کرد: ورودی المپیک 21 متر و 10 سانتی متر 

است و ما دو راه برای کسب سهمیه داریم. این که ورودی 
را کسب کنم یا با حضور در مسابقات بین المللی متعدد 
و کسب امتیاز باال به المپیک راه یابم.وی ادامه داد: درهر 
دو صورت حضور در المپیک محتمل است و حدود پنج 

ماه زمان دارم تا به آن دست یابم.
قهرمان پرتاب وزنه ایران تصریح کــرد: تا حدود 25 روز 
دیگر مسابقات آسیا در چین برگزار می شود که اگر در این 
مسابقات روی ســکو بروم، می توانم در مسابقات جهان 
که یک ماه پس از آن در همین کشــور برگزار می شــود، 
شرکت کنم.امیدوارم در این رقابت ها با سطح آمادگی 

باالیی شــرکت کنم و به عنوان نماینده خراسان رضوی 
مقام خوبی کسب کنم .

مهردالن با بیان ایــن که  هم اکنون در بیــن 32 نفر برتر 
جهان هســتم  ،به مسابقات جهانی اشــاره کرد و افزود: 
هنوز رنکینگ جدید اعالم نشده اســت ولی من در بین 
32 نفر برتر هســتم کــه با حضــور در مســابقات جهان 

ممکن اســت این رنکینگ ارتقا یا کاهش یابد . ولی به 
طور کلی اگــر هماهنگی های الزم برای شــرکت من 

در مسابقات بین المللی انجام شود، احتمال کسب 
سهمیه المپیک بیشتر خواهد شد.

مهردالن:در یک 
قدمی المپیک 

قرار دارم

سوژه

کاپیتان شهرخودرو:

عدالت بین تیم های شهرستانی و تهرانی نیست

کاپیتان تیم شـهرخودرو یکـی از مؤثرتریـن بازیکنان 
ایـن تیـم در نیم فصـل اول بـود؛ بازیکنـی کـه در همـه 
بازی ها به  طور کامل و ثابت حضور داشـت و توانسـت 
بـه شـهرخودرو کمـک کنـد. اکبـر صادقـی کـه از 
تغییـرات ایجادشـده در کادر فنـی تیمـش ناراحـت 
اسـت، می گوید: هـدف شـهرخودرو قهرمانـی نبوده 
و نیسـت، امـا در تـالش اسـت تـا در بیـن 4 تیـم بـاالی 
جـدول قـرار بگیـرد و در آسـیا هـم نتایـج خوبـی بـه 
دسـت بیـاورد. وی تصریـح کـرد: فکـر می کنـم مـا از 
لحـاظ امتیازگیـری می توانسـتیم بهتـر کار کنیـم و 
اگـر باهوش تـر بودیـم، می توانسـتیم امتیاز بیشـتری 
کسـب کنیـم. کارهـای تاکتیکـی را بـه نحـو احسـن 
اجرا کردیم، اما ضعف مـان در جمع کـردن امتیازات 
بـود کـه در نیم فصـل دوم بایـد ایـن نقـص را برطـرف 
کنیـم تـا امتیـازات بیشـتری بـه دسـت بیاوریـم.وی 
درباره رفتـن یحیی گل محمدی به پرسـپولیس و این 
که ممکن اسـت ایـن تغییـرات به شـهر خودرو آسـیب 

بزنـد، مـی گویـد: مـا در آسـیا بـازی داریـم و نبایـد این 
اتفاقـات االن بیفتـد. 

در بهتریـن زمـان بـرای نقـل  و  انتقـاالت، بازیکنـان 
خوب  مـان را از دسـت دادیـم و نیـاز به جانشـین برای 
آن هـا داریـم .در نیم فصـل 6- 5 بازیکـن خـوب از 
دسـت دادیم و این مسـائل بـه تیم در آسـیا فشـار وارد 
کـرده و کار را سـخت می کنـد. بـه هـر حـال مـا تیـم 
شهرسـتانی هسـتیم و نـه زور داریـم و نـه صدای مـان 

بـه جایـی می رسـد.
 امیـدوارم روزی عدالـت برقـرار شـود کـه هیـچ فرقی 
بیـن شهرسـتانی ها و تهرانی هـا نباشـد. وی دربـاره 
هـدف باشـگاه در لیـگ برتـر مـی افزایـد: بـا توجـه بـه 
نتایـج فصـل گذشـته و نیم فصـل اول لیـگ نوزدهـم، 
هدف مان روی این گذاشـته شـد که جزو 4 تیم باالی 
جـدول باشـیم، در مرحلـه حذفـی آسـیا هـم موفـق 
شـویم و بتوانیـم در لیـگ قهرمانـان آسـیا بازی هـای 

خوبـی انجـام دهیم. 

معاوضه بازیکن از اصفهان تا مشهد 
طبق توافق میان باشگاه ذوب آهن و شهر خودرو محمدرضا خلعتبری با فرشاد 
محمدی مهر معاوضه شده است. پس از برگزاری جلسه بین مدیران این دو 
تیم باشگاه قرار بر این شده است که محمدرضا خلعتبری با فرشاد محمدی 
مهر معاوضه شود و به همین دلیل توافق صورت گرفته است. خلعتبری نیم 
فصل دوم لیگ هجدهم با جدایــی از پدیده به ذوب آهن آمد؛ مســئله ای که 
اعتراض شدید هواداران مشــهدی را به همراه داشت. این بازیکن در همان 
بازی اول در ذوب آهن مصدوم شد و حاال با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت 
بار دیگر به مشهد بازگشــته است.فرشــاد محمدی مهر نیز توانایی بازی در 
دفاع راست را دارد و به عنوان جانشــین میالد فخرالدینی به اصفهان آمده 
است.پیش از این شایعه شده بود که باشگاه ذوب آهن به علت فسخ قرارداد 
غیر قانونی خلعتبری از او به فدراسیون فوتبال شکایت کرده که این مسئله از 

سوی مسئوالن این باشگاه اصفهانی تکذیب شد.

هافبک جدید شهرخودرو: 
انگیزه زیادی برای بازی در مشهد دارم 

 هافبک جدید شهرخودرو درباره پیوســتنش به تیم مشهدی گفت: بسیار 
خوشــحالم که به یکی از بهترین تیم هــای ایران آمدم. بــازی کردن در تیم 
 های بزرگ برای هر بازیکنی انگیزه ایجاد می کند و من هم خوشــحالم که
 می توانم همــراه با شــهرخودرو روزهای خوبی را ســپری کنــم. امیدوارم 
حضورم موثر باشد و بتوانم بازی های خوبی انجام بدهم. شک ندارم حضور 
در شــهرخودرو به فوتبالــم کمک زیادی مــی کند.طاهران افزود:  بســیار 
دوست داشــتیم آقای گل محمدی هم می ماند تا با هم روزهای خوبمان را 
ادامه بدهیم. آقا یحیی در تراکتور خیلی به من کمک کرد و روزهای خوبی 
را در کنارش گذراندم. عالقه مندم باز هم شــاگرد او باشــم امــا به هر حال 
قســمت نبود و برایش آرزوی موفقیت می کنم.هافبک دفاعی شهرخودرو 
دربــاره حضور تیمــش در لیگ قهرمانان آســیا تاکیــد کرد: من بــا تراکتور 
تجربه حضور در رقابت های آسیایی را دارم. شرایط لیگ قهرمانان با لیگ 
برتر ایران بسیار فرق می کند اما به دنبال آن هستیم تا بتوانیم نتایج خوبی 
بگیریم. با این که برخی حواشی پیرامون شــهرخودرو وجود دارد اما شک 

ندارم مدیریت باشگاه با درایت این مسائل را حل می کند. 

 شهرخودرو 
پوست انداخت 

سرآسیایی در کنار مربی ایتالیایی
 

سکاندار نماینده فوتبال استان شد 

صفحه آرایی

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

الرفاع بحرین حریف شهر خودرو 
در پلی آف آسیا 

تیم الرفاع بحرین با برتری مقابل حریف هندی خود 
رقیب شهر خودرو در مرحله بعدی پلی آف آسیایی 
شــد. بازی هــای مرحلــه نخســت مقدماتــی لیگ 
قهرمانان آســیا 2020 از دیروز آغاز شد.  در اولین 
بازی منطقه غرب آسیا، تیم های چنای سیتی هند 
و الرفاع بحرین در هند به مصاف هم رفتند و نماینده 
بحرین موفق شد با یک گل حریف خود را از پیش رو 
بردارد. مهدی عبدالجابر تک گل این بازی را برای 
الرفاع به ثمر رســاند. با این نتیجــه، الرفاع بحرین 
حریف شهر خودرو ایران شد و سه شنبه هفته آینده 
در مشــهد به دیدار این تیم خواهد رفــت. برنده آن 
بازی روز 8 بهمن در قطر با السیلیه دیدار می کند تا 
تیم راه یافته به گروه B لیگ قهرمانان مشخص شود
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علی نــوری- درپی ســفر معاون رئیــس جمهور ، 

رئیس بنیادمسکن کشور و اســتاندار خراسان 
رضــوی بــرای افتتــاح 200 واحــد مســکونی 
به روســتای ســیف آباد از توابع بخــش مرکزی 
بردســکن، خبرنــگار مــا بــه ســراغ تعــدادی از 
خســارت دیــدگان ناشــی از ســیل رفــت و نظر 
آن ها را دربــاره روند ســاخت و ســاز و پرداخت 
تســهیالت منــازل مســکونی جویــا شــد.به 
گــزارش  خراســان رضــوی، فروردیــن مــاه 
امسال شهرســتان بردســکن شــاهد سیل بی 
ســابقه  ای بود که براثر جاری شــدن سیل 50 
نقطه شــهری و روستایی شهرســتان بردسکن 
خســارت دیــد و ظرف مــدت 24 ســاعت بیش 
از 110 میلــی متر در بردســکن  بــاران آمد. 9 
ماه قبــل 24 ســاعت پس از ســیل بی ســابقه و 
ویرانگر فروردین وقتی به روســتای ســیف آباد 
بردســکن رفتم  اکثــر واحدهای روســتایی که 
دارای دیوارهای کاهگلی بود ودرمسیرسیالب 
قرار داشــت آســیب دیده بــود  وتعدادزیادی از 
مردم درچادرها و مســاجد بودنــد اما حاالپس 
از حــدود 9مــاه  وقتــی  وارد منطقه ســیل زده 
شــدم  تغییرات زیــادی را مشــاهده کــردم. به 
دلیــل تعداد نســبتا زیــاد واحدهای مســکونی 
بازسازی شده وتفاوتی که از نظر بافت مسکونی 
ایجادشده کار قابل تقدیری با مشارکت مردم  و 
بنیاد مسکن انجام شده است. تعدادی از اهالی 
در منازل ساخته شده زندگی می کنند وبرخی 
نیزدرحال ساخت است و خسارت دیدگانی که 
چند ماه پیش خانه و کاشانه ای نداشتند امروز 
بســیار خوشــحال هســتند  و از  اقدامات انجام 

شده مسئوالن قدردانی   می کنند.

پرداخت تسهیالت واعطای سیمان رایگان 	 
حســین پــور ازاهالــی روســتای ســیف آبــاد از 
توابع بخش مرکــزی بردســکن گفت: حقیقتا 
مسئوالن به ویژه بنیادمسکن به لحاظ پرداخت 
تسهیالت و سیمان رایگان سنگ تمام گذاشتند 

و حتــی واحدهایــی بــوده کــه ظرف مدت ســه 
ماه در روســتای ســیف آباد تکمیل شده است. 
وی افزود: اگــر تاخیری در احــداث واحدهای 
خســارت دیده اتفاق افتاده به خاطر تعلل خود 
متقاضیان بوده اســت و گرنه بنیادمسکن تمام 
تالش و همت خود را به کار بسته و طبق ضوابط 
برای آزاد ســازی وام ها اقدام می کند.رســول 
عظیمــی یکی دیگــر از اهالی روســتای ســیف 
آباد کــه واحــد مســکونی اش با حضــور معاون 
رئیس جمهــور، رئیــس بنیادمســکن کشــور و 
اســتاندار  و دیگر مسئوالن کشــوری و استانی 
افتتاح شــد، گفت: یک فرزند معلــول دارم و از 
مسئوالن  کمال تشکر را دارم . وی مطرح کرد: 
اگرچه در ابتدا خانه ام براثر ســیل تخریب شده 
بود و مشکالتی داشتم ولی حاال با کمک خیران 
و کمــک های  دولتــی توانســتم  منزلــم را قبل 
 از فصل ســرما تکمیل و در آن جــا زندگی کنم. 
محمد یوســف پور که جوانی اســت بــا دو فرزند 
وخانه اش در ســیل فروردین ماه  تخریب شــده 
بود به خبرنگار ما گفت: امروز خیلی خوشحال 
هستم که واحد مسکونی ام در کمتر از چهار ماه 
ساخته شــد و امروز در سرپناهی مقاوم  زندگی 
می کنم.  وی از کمک خیران و مسئوالن تقدیر 
کرد.توکلی ،دهیار روســتای ســیف آباد گفت: 
روستای ســیف آباد توانست بیشــترین سهمیه 
ساخت واحدهای خسارت دیده ناشی از سیل 

فروردیــن را جــذب کنــد و تمامــی متقاضیــان 
برای ســاخت منازل خــود اقدام و بیشــتر افراد 
هــم  واحدهــا را تکمیــل کــرده انــد و در منزل 
خود زندگی می کنند. وی اظهــار کرد: یکی از 
علت هایی که هنوز برخی متقاضیان واحد خود 
را تکمیل نکرده اند کمبود نیروی انسانی بوده 
است و گرنه همه مسئوالن از جمله بنیادمسکن 
و خیران پای کار هســتند و با تمام توان به سیل 

زدگان کمک کرده اند.

 باالی 80 درصد پیشرفت فیزیکی 	 
وی مطــرح کــرد: اکثــر منــازل مســکونی در 
دســت احداث در روســتای ســیف آبــاد باالی 
80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و تاپایان 
امســال تمامــی واحدهــای خســارت دیــده از 
ســیل تکمیل می شــود. خبرنگار مــا در بازدید 
میدانی که از برخی واحدهای در دست ساخت 
داشت مشــاهده کرد که اکثر منازل در مرحله 
ســقف و دیوار چینی بود و مصالح مــورد نیاز از 
جمله سیمان نیز وجود داشت.درهمین زمینه 
مهنــدس احســان میــری مدیــر بنیادمســکن 
بردســکن گفــت: درســیل 5 و 25 فروردیــن 
امســال بیش از ســه هــزار واحــد در 50 نقطه 
روستایی و شــهری به بنیادمسکن گزارش شد 
که پــس از حضــور کارشناســان در مجمــوع با 
شناسایی هزار و 109 واحد ازاین تعداد 796 

واحد احداثی و 313 واحــد نیز تعمیراتی بود. 
وی با بیان این که شهرستان بردسکن بیشترین 
سهمیه تســهیالت بازســازی اســتان را جذب 
کرده است، افزود: از ســه هزار فقره تسهیالت 
بازســازی بیــش از 750 فقــره بــه شهرســتان 
بردســکن اختصاص داده شــد که 550 واحد 
آن احداثــی و 225 واحــد آن تعمیــری بود که 
درایــن زمینه بــه ازای هــر واحد تعمیــری 20 
پاکت ســیمان و برای واحدهای احداثی 160 
پاکت ســیمان بــه رایــگان تحویــل متقاضیان 
شــد. مدیربنیادمســکن بردســکن تاکید کرد: 
درمجمــوع از ســهمیه 90 هزار پاکت ســیمان 
بــه واحدهای خســارت دیــده تاکنــون بیش از 
70 هزار پاکت آن توزیع شــده اســت . میری با 
بیان این که تســهیالت پرداختــی در قالب وام 
40 میلیــون تومانی بــا بهــره 4 درصد و بــا باز 
پرداخت 15 ساله به صورت ضمانت زنجیره ای 
انجام شــد، افزود: تمامی واحدهای تعمیراتی 
تاپایان آبان ماه تکمیل و در ســفر معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیادمســکن کشور و استاندار 
نیز به صورت همزمان 200 مســکن روستایی 
خســارت دیده از ســیل افتتاح شــد. وی اظهار 
کرد: هم اکنــون واحدهــای خســارت دیده از 
پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار است 
و طبق برنامــه زمان بنــدی تمامــی واحدهای 
خســارت دیده تاپایان امســال تکمیل و تحویل 
متقاضیان می شود که خوشبختانه شهرستان 
بردســکن 4 درصد جلوتر از برنامه زمان بندی 
اســت. وی بیان کــرد: طبق ضوابــط پرداخت 
تسهیالت و توزیع سیمان رایگان به متقاضیان 
انجام شده و اگرتعللی بوده از سمت متقاضیان 
بوده اســت چــرا کــه متقاضیانــی که پــای کار 
بــوده انــد واحــد مســکونی آن ها ظــرف مدت 
3 مــاه تکمیل شــده اســت و االن در آن زندگی 
می کنند. مدیر بنیاد مســکن بردسکن تصریح 
کرد: متقاضیان عالوه بر پرداخت تسهیالت از 
کمک بالعوض 10 میلیــون تومانی برخوردار 

شــده اند و کسانی که منزلی نداشــته اند به هر 
واحد روســتایی شــش میلیون تومان و به ازای 
هر واحد شــهری 12 میلیون تومــان اجاره بها 
پرداخت شده است و از کمک 17 میلیون ریالی 
استاندار نیز بهره مند شده اند. میری همچنین 
گفت: 110 واحد مســکونی که وســایل آن ها 
زیر آوار قرار گرفت از تســهیالت معیشــتی 15 
میلیون تومانــی و کمک بالعــوض پنج میلیون 

تومانی نیز برخوردار شده اند.

ابالغ سهمیه ساخت واحد های مسکونی 	 
ویژه محرومان روستایی

وی از ابالغ سهمیه ساخت واحد های مسکونی 
ویژه محرومان روســتایی با اولویت مددجویان 
کمیتــه امداد و بهزیســتی و فاقد خانــه خبرداد 
و گفت: در ســفر نوبخت معاون رئیــس جمهور 
ساخت 10 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان 
به استان اختصاص داده شــد که دو هزار واحد 
آن در حاشــیه شهر مشــهد و هشــت هزار واحد 
دیگر در روستاهای اســتان اختصاص یافت که 
سهمیه بردسکن ازاین تعداد 500 واحد است 
و ایــن مهــم در بردســکن در مرحله شناســایی 
خانواده هاســت. دراین زمینه از روسای کمیته 
امداد و سازمان بهزیســتی شهرستان خواسته 
شده اســت خانواده های محروم و فاقد مسکن 
را به بنیادمســکن معرفی کنند. میــری افزود: 
دولت دراین باره به ازای هــر واحد 40 میلیون 
تومان تســهیالت قرض الحســنه و 25 میلیون 
تومان کمــک بالعوض اختصاص مــی دهد که 
پس از پاالیش و تشکیل پرونده از بهمن ماه این 
تسهیالت به متقاضیان پرداخت می شود. مدیر 
بنیادمسکن بردسکن اظهار کرد: در روستاهای 
شهرســتان بردســکن 11 هــزار و 500 واحــد 
مســکونی وجود دارد که هشــت هزار واحد آن 
کــم دوام و بی دوام اســت و در مجمــوع تاکنون 
25 درصد از واحدهای مســکن روســتایی این 

شهرستان مقاوم سازی شده است.

خبر

شهرستان ها

در دیدار مسئوالن با خانواده یکی از جان باختگان 
سانحه هواپیمای اوکراینی

پدر شهید قاسمی: اجازه سوءاستفاده 
از فرزند شهیدمان را نمی دهیم

کالته- میالد قاســمی دانــش آموخته کارشناســی 

ارشد دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکترای 
دانشگاه گوئلف کشــور کانادا ودارای  مدال طالی 
المپیاد ریاضی و صاحب مقام سوم مسابقات قرآنی 
اســتان یکــی ازجــان باختــگان ســانحه هواپیمای 
اوکراینی بود که خانواده او ســاکن ســبزوار هستند 
وروزگذشته تعدادی ازمسئوالن شهرستان سبزوار 
بــرای دلجویــی از خانــواده وی وعــرض تســلیت به 
منزل پــدر وی  رفتند. به گزارش خراســان رضوی، 
جمعی از مســئوالن ســبزوار ظهر دیروز بــا خانواده 
شهید میالد قاسمی از جان باختگان سانحه هوایی 
هواپیمای اوکراینی دیدار و  از آن ها دلجویی کردند.

به گزارش  خراسان رضوی پدرشهید  میالد قاسمی   
گفت: ما به کشــور هــای بیگانه کــه در خصوص این 
ســانحه اظهار نظر کرده انــد، کاری نداریــم و اجازه 
سوءاستفاده از فرزند شــهیدمان را نمی دهیم. وی 
گفت: فرزندم از لحاظ علم و دانش درســطح باالیی 
بــود و حتــی در مســابقات قرآنــی مقام برتر کســب 
کرده بود. علیرضا قاسمی افزود: هر زمان سواالت 
قرآنی و احکام اسالمی داشتیم از این شهید بزرگوار 
می پرســیدیم. وی با بیان این که چندی پیش برای 
ادامه تحصیل در کشــور آمریکا قبول شد و خودمان 
مخالفت کردیم ، همچنین پس از آمریکا برای ادامه 
تحصیل در کشــور کانادا قبول شــد و این بار امکان 
ادامه تحصیــل بــه او را دادیــم،  تصریح کــرد: مردم 
و مســئوالن دیــار ســربداران در روز های اخیــر با ما 
احســاس همدردی کرده اند و ایــن موضوع برای ما 
دلگرم کننده اســت. وی با تاکید بر ایــن که با اظهار 
نظر کشــور هــای بیگانــه در خصــوص این ســانحه 
کاری نداریــم و اجازه ســوء اســتفاده از فرزندمان و 
دیگر شهدای این حادثه را نمی دهیم، افزود: نباید 
بگذاریم کشــور های بیگانه از این ماجــرا علیه نظام 
جمهوری اســالمی ســوء اســتفاده کنند. بــرادران 
فرماندار سبزوار نیز با بیان این که این سانحه هوایی 
تمامی ملت ایران اســالمی را داغدار کــرد و مردم و 
مســئوالن خود را در این حادثه شــریک مــی دانند، 
گفت: نباید بگذاریم دشمنان انقالب اسالمی از این 

حادثه علیه نظام سوء استفاده کنند.
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تصادف 2خودرو در محور تایباد – 
تربت جام یک کشته به جا گذاشت 

کلثومیان-رئیــس پلیــس راه شهرســتان تایبــاد 

گفــت:  بــر اثــر تصــادف دو خــودروی ســواری پژو 
405 و ســمند در محــور تایبــاد – تربت جــام یــک 
کشته و دو مصدوم به جا ماند.سرهنگ یزدانی نیا  
اظهار کرد: خودروی سواری پژو 405 که از سمت 
تایباد به تربت جــام در حال حرکت بود بــا توجه به 
لغزندگی محور و بی احتیاطــی راننده با خودروی 
ســمند تصادف کرد و در نتیجه یکی از سرنشینان 
پژو به دلیــل جراحات باال فوت کــرد و دو مصدوم با 
هماهنگی اورژانس و نیروهای امداد به بیمارستان 

خاتم االنبیاء)ص( منتقل شدند.

 سرپرست جدیدجمعیت 
هالل احمرتربت جام معرفی شد 

اعلمی-مراســم تودیع و معارفــه علــی کاظمــی 

رئیــس ســابق جمعیــت هــالل احمرتربــت جــام 
وسعیدشــیری سرپرســت جدیــد جمعیــت هالل 
حضــور  بــا  گذشــته  روز  شهرســتان  احمرایــن 
حمیدی فرماندارتربت جــام ، بهمن آبادی معاون 
امدادونجــات ، اســفندیاری رئیس حراســت  ، در 
تربت جــام برگزار شــد واززحمات 30 ســاله علی 
کاظمی رئیس قبلی جمعیت هالل احمرتربت جام 
که به درجه بازنشســتگی نائل شد تقدیر و تشکربه 
عمل آمد وطی حکمی ازسوی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان سعیدشیری به عنوان سرپرست 

جمعیت هالل احمر تربت جام منصوب شد.

گزارش میدانی از وضعیت بازسازی منازل سیل زده سیف آباد بردسکن 

پیشرفت 80 درصدی ساخت منازل مسکونی سیل زده بردسکن 

اخبار
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 تصویب طرح های اشتغال زا
 در مشهد و۳شهرستان استان 

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری از تصویب 
طرح های اشــتغال زا در شهرســتان مشــهد و ســه 
شهرســتان دیگــر توســط کارگــروه امورزیربنایی، 
توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 
و محیط زیســت اســتان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی اســتانداری، یزدان پنــاه در خصوص نتایج 
برگزاری کارگروه  امورزیربنایی، توسعه روستایی، 
عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست 
استان اظهار کرد: در این جلسه گزارش ارائه شده به 
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره 
تهیه و تدقیق گســل های شــهر مشــهد در محدوده 
شهر، حاشیه 30کیلومتری  شهر و تعیین حرایم آن 
تایید شد.وی افزود: کارگروه امورزیربنایی استان با 
طرح های احداث مجتمع ورزشی در قوچان، واحد 
تولید کائولن در تربت حیدریه و گلخانه پرورش قارچ 

در بینالود موافقت کرد.

آغازاحداث ۱۸ باب پانسیون در 
بیمارستان سجادیه تربت جام 

 رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی تربــت جــام 
گفت:علمیات ســاختمانی 18 باب پانسیون ویژه 
پزشــکان متخصص در بیمارستان ســجادیه تربت 
جام آغاز شــد. دکترمحمدافکارافــزود :این تعداد 
پانسیون با هدف خدمت رسانی مطلوب تر به مردم 
محروم شهرستان دربیمارستان سجادیه احداث و 

به زودی بهره برداری می شود.

 کمک رسانی تیپ ۳۸ زرهی 
تربت جام به مردم گرفتاردربرف

پوریوســف-مدیر شــبکه بهداشــت ودرمــان مــه والت ازکمــک دو 

خیرشهرستان به تجهیز بیمارستان امام رضا)ع( فیض آباد به دستگاه 
آنالیــزور گاز خــون خبــر داد.خلوصی گفــت: نیک اندیشــان حوزه 

سالمت یک دســتگاه ABG به ارزش 700 میلیون ریال به آزمایشگاه بیمارستان شهر فیض آباد 
اهدا کردند که 400 میلیون ریال آن توســط خیــران جهاندار و زاهدی و بقیــه از محل اعتبارات 
 ABGداخلی شبکه بهداشت و درمان هزینه شده است .وی افزود: دستگاه آنالیز گاز های خون یا

برای اندازه گیری گاز های خونی شامل دی اکسید کربن و اکسیژن استفاده می شود.

 بهره مند- روز گذشــته جان یک بیمار از اهالی روستای استای علیا از 

توابع بخش جنت آباد نجات داده شــد .حجتی راد بخشدار جنت آباد 
گفت:  در پی تماس تلفنی اهالی روستای استای علیا از توابع بخش جنت آباد صالح آباد مبنی بر 
وخامت حال فردی از اهالی، گروهی از نیروهای بخشداری، ارتش، پزشک مرکز بهداشت جنت آباد 
و یک دستگاه لودر برای برف روبی جاده روستا و نجات جان بیمار این روستا اعزام شد.وی افزود: 
پزشک به موقع به بالین بیمار رسید و معالجه وی در محل صورت گرفت، سپس بیمار برای مراقبت 

های بیشتر توسط خودروی بخشداری به مرکز درمانی شهرستان صالح آباد اعزام شد.

حقدادی-فرمانده تیپ 38 زرهی شهرســتان تربت جام  گفت :به 

دنبال بارش ســنگین برف ومســدود شــدن محورهای روستایی 
تربت جام تیم های امــدادی تیپ 38زرهی به کمک مردم گرفتار دربرف شتافتند.ســرتیپ 
خدارحمــی افزود: با هــدف طرح مردم یــاری ارتش پــس از اعالم نیاز توســط ســتاد بحران 
شهرســتان بالفاصله تیم های امدادی ارتش برای باز کردن محورهای روســتایی به مناطق 
اعزام شــدند ومســیر هاو محورهای روســتایی را باز گشــایی وبه تعدادی از خودروها و مردم 

گرفتار در کوالک و برف خدمت رسانی کردند.

نجات جان بیمار گرفتار در برف در 
روستای استای علیای صالح آباد

کمک4۰میلیونی خیران به تجهیز 
آزمایشگاه بیمارستان فیض آباد

سوژه ها و خبرها

مهدیان-مدیر آموزش و پرورش کاشمر با انتقاد 

از اقدام شهرداری  کاشــمر در  تخریب دیوار 
مدرسه اســتثنایی این شهرســتان گفت: اگر 
چه در گذشته شهرداری تقاضای عقب نشینی 
دیوار این مدرســه را کرده اســت، امــا در این 
زمینه بــه نتیجه نرســیدیم. علــی طاهریان با 
اشــاره به این نکته که انجــام عملیات تخریب 
مستلزم رأی و مصوبه کمیسیون است مدعی 
شــد: متأســفانه شــهرداری  رأی کمیسیون 
برای تخریب راارائه نکرده اســت. وی با بیان 
این که در زمان تخریب دیوار مدرسه، عوامل 
شــهرداری به نیــروی انتظامی اعــالم کردند 
نامه مربوط برای تخریب در شهرداری موجود 
اســت و آن را نیز ارائــه نکردند، خاطر نشــان 
کرد: پس از اطــالع از این اقدام شــهرداری، 
بالفاصله پیگیری موضــوع را از طریق مراجع 
قضایی در دستور کار قرار دادیم. مدیر آموزش 

و پرورش کاشــمر مدعی شــد: دیــوار تخریب 
شده کامال سالم و خطر ریزش نداشته است. 
وی افزود: با توجه به این که ســطح مدرسه از 
ســطح خیابان بیش از دو متر پایین تر اســت، 
بنابراین با توجه به تخریب دیوار و ایجاد پرتگاه 
احتمال بروز حادثه ناگوار در این مکان وجود 
داشــت که این موضوع به دادگســتری اعالم 
شده که مسئولیت خطرات ناشی از این اقدام 
متوجه شــهرداری اســت و باید در ایــن زمینه 
پاســخ گو باشــد.مدیر روابط عمومی آموزش 
و پرورش کاشمرنیزمدعی شــد تا کنون هیچ 
گونــه مکاتبــه ای درخصــوص تخریــب دیوار 
مدرسه اســتثنایی امام علی)ع( انجام نشده 
اســت،  تخریب دیوار مدرسه اســتثنایی امام 
علی)ع(   که در خیابان 15 خرداد  این شــهر 
واقع شــده اســت به تازگی در طرح نوســازی 
آموزش و پرورش  قرار گرفته  اســت به طوری 

کــه از اول مهرماه ســال آینده شــاهد حضور 
مجــدد دانــش آمــوزان در ســاختمان جدید 

خواهد بود.

دفاع شهرداری ازتخریب دیوار 	 
فرهنگــی،  اداره  رئیــس  دیگــر  ازســوی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کاشــمردر 
گفت وگــو با خراســان رضــوی اظهــار کرد: 

تخریــب دیــوار مدرســه دارای رای قطعــی 
کمیســیون ماده 100 اســت، که به آموزش 
و پرورش هم ابالغ شــده است.ســید مهدی 
هاشــمی با بیان این کــه رای کمیســیون به 
یکی از کارشناسان تحویل شده و مستندات 
آن موجود اســت، افــزود: آمــوزش و پرورش 
تاکنون اعتراضی به این رای نداشــته است. 
وی ادامه داد: با توجه به بارندگی های اخیر 
و احتمال ریزش دیوار و برابر رای کمیسیون 
برای تخریب و جمع آوری دیوار اقدام شــده 
اســت. رئیــس اداره فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری کاشــمر همچنین در 
خصوص فضای ایجاد شــده پــس از تخریب 
دیوار و احتمــال بروز ســقوط یادآور شــد: تا 
زمــان احداث دیــوار مجــدد با رعایــت عقب 
نشینی، تمهیدات ایمنی از سوی شهرداری 

اتخاذ می شود تا حادثه ای رخ ندهد.

واکنش آموزش و پرورش کاشمر به تخریب دیواریک مدرسه وپاسخ شهرداری 

شعبانی-ســرتیپ دوم پاســدار حســن زاده، 

جانشــین قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( 
در شــمال شــرق کشــور گفــت: آمریکایی ها 
منطقــه غــرب آســیا را حیــاط خلــوت خــود 
مــی دانســتند و منابــع و ذخایر کشــورهای 
اســالمی را غــارت مــی کردنــد، اما ایــران و 
محور مقاومت این منافع نامشروع را به خطر 
انداختند و ایــاالت متحده از ایــن موضوع به 
شــدت عصبانی اســت. به گزارش خراسان 
رضوی؛ســرتیپ دوم پاســدار حســن زاده، 

جانشــین قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( 
در شــمال شــرق روز گذشــته در مراســم 
گرامی داشــت سپهبد شــهید ســلیمانی در 
تربت حیدریــه اظهــار کــرد: چــه کســی فکر 
می کرد این گونه با حمالت موشکی ایران  به 
پایگاه هوایی عین االسد، آمریکا را ذلیل کند.
جانشین قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( در 
شمال شرق کشور گفت: آمریکایی ها منطقه 
غرب آســیا را حیاط خلوت خود می دانستند 
و منابع و ذخایر کشــورهای اسالمی را غارت 

مــی کردند، امــا جمهــوری اســالمی و محور 
مقاومــت ایــن منافــع نامشــروع را بــه خطــر 
انداختنــد و ایــاالت متحده از ایــن موضوع به 
شدت عصبانی اســت.وی بیان کرد: سپهبد 
شهید سلیمانی با سامان دهی  محور مقاومت 
خواب راحت را از آمریکا و فرزند نامشروعش 
رژیم غاصب صهیونیستی گرفته بود و به نماد 
و الگویی بــرای مجاهــدان انقالب اســالمی 
تبدیل شد.حسن زاده افزود: رژیم تروریستی 
آمریکا داعش را تا بن دندان مسلح کرده بود و 

برای تامین امنیت رژیم غاصب صهیونیستی 
این مولود نامشروع را وارد غرب آسیا کرد، اما 
به اذعان خودشان همه این هزینه ها به تقویت 
و استحکام زنجیره مقاومت در منطقه تبدیل 
شد.وی با بیان این که دشمن از طریق فضای 
مجازی درصدد شکاف بین مردم و مسئوالن 
اســت، گفت: آن ها خودشــان مــی دانند که 
در فرهنــگ و مرام و دین ملت ایــران بمب اتم 
جایگاهــی نــدارد و بــه دنبال ســالح کشــتار 

جمعی نیستیم.

جانشین قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( درشمال شرق: 

دشمن با عملیات روانی درفضای مجازی به دنبال شکاف بین مردم و مسئوالن است 



موزه قرآن و کتابت تبریز
یکی از موزه های مهم تبریــز، موزه قرآن و کتابت آن اســت که به نمایش انواع آثــار تاریخی و هنری 
مرتبط با قــرآن و کتاب ها و اســناد خطــی قدیمی می پــردازد و در محــل مســجد تاریخی صاحب 
االمر)عج( ایجاد شــده اســت. در این موزه، مجموعه ای نفیــس از قرآن کریم متعلق بــه دوره های 
مختلف، انواع ظروف مزین به آیات قرآنی، آثار خوشنویسان شهیر ایرانی و... را خواهید دید و با هنِر 
هنرمندان ایران زمین در زمینه قرآن و کتابت بیشــتر آشنا خواهید شــد. از جمله آثار مهم این موزه 
می توان به قرآن هایی که به خط ائمه و بزرگان نوشته شده است اشاره کرد. در میان این آثار، صفحه 
ای از قرآن کریم منسوب به حضرت علی بن موســی الرضا)ع( به چشم می خورد که روی تکه ای از 

پوست آهو به خط کوفی نگاشته شده است.

بریده کتاب

یــک بــه یــک داســتان کســانی را تعریــف 
می کــرد کــه در جنگ هــای گوناگــون و 
اتفاقات جور واجور، سوخته بودند. درباره 
یکــی از رفقایش حــرف می زد که با آتشــی 
ازلی ابدی، از کوه ها پایین آمده بود، آتشی 
کــه هرگــز خامــوش نشــده بــود. بــا همان 
آتش وارد شــهر شــده بــود و با همــان آتش 
او را به بیمارســتان آورده بودند؛ شــعله ای 
که هیــچ آبی خاموشــش نمی کرد. آتشــی 

بــود کــه نــه خامــوش 
می شــد و نه تنــش را 
می ســوزاند. گفــت: 
»رویش هر چقدر آب 
می ریختند خاموش 
نمی شد. پتو رویش 
ختنــد  ا ند می ا
خاموش نمی شد، 
او را داخل استخر 
 ، ختنــد ا ند ا

آوردنــد  بیــرون  وقتــی 
همان بــود. وقتی در بخش هــا راه می رفت 
همــه می ترســیدیم زبانــه آتش بــه پرده ها 
و مالفه هــا و لباس هایمــان بگیــرد. روی 
تختخوابی آهنین می خوابید و چیزی رویش 
نمی انداخت، در خواب هــم ُگر می گرفت. 
یک روز او را بــه تلویزیون بردنــد و از او فیلم 
برداری کردند و دوباره برگشت. می گفتند 
جهنمی اســت و بــه همین خاطر اســت که 
می ســوزد. خیلی درد می کشــید و شبی از 
دســت نگهبان ها فرار کرد و گم شد. کسی 
نمی دانست کجا رفته، به او می گفتند، گل 

آتش.« 
آخرین انار دنیا  
نویسنده: بختیار علی

دیالوگ ماندگار

وقتی انتقام بگیری می فهمی که اصال خوب 
نیست. باور کن بعد از این که یه نفر رو بکشی، 

زندگیت برای همیشه عوض می شه.
لئون، حرفه ای
کارگردان: لوک بسون

ضرب المثل خارجی
چینی: برای فرار از آتش، خــودش را در آب 

جوش می اندازد.
آلبانی: برگ برگ، جنگل ساخته می شود.

انگلیسی: با ناسزا گفتن به دشمن نمی توان 
او را شکست داد.

دیکشنری

Worth (one's) salt
Warranting respect in a certain  
field or area, typically because one 
does one's job well.

ارزشمند، زبده و کارآمد
مثال:

Any teacher worth his salt is able to 
inspire his students.

هر معلم زبده ای می تونه بــا دانش آموزانش 
ارتباط برقرار کنه.

I'm confident enough to know I'm 
worth my salt around here.  I make  
a lot of money for this company.

من اون قــدر به خودم اعتمــاد دارم که بدونم 
این جــا آدم ارزشــمندی هســتم. مــن برای 

شرکت خیلی درآمدزا هستم.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 118 سوره آل عمران می خوانیم:

ِخُذوا بَطاَنًة ِمْن ُدوِنُکْم  ذیَن آَمُنوا َل َتَتّ َها اَلّ َیا َأُیّ
ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء  وا َما َعِنُتّ َل َیْأُلوَنُکْم َخَباًل َوُدّ
ا  َنّ ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفی ُصُدوُرُهْم َأْکَبُر َقْد َبَیّ

َلُکُم اْلَیاِت ِإْن ُکْنُتْم َتْعِقُلوَن
ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خودتان 
همراز نگیرید. آنان در تباهی شــما کوتاهی 
نمی کننــد، آن ها رنج بردن شــما را دوســت 
دارنــد. همانــا کینــه و دشــمنی از )گفتــار( 
دهانشان پیداست و آن چه دلشان در بردارد، 
بزرگ تر اســت. به تحقیق ما آیات )روشنگر و 
افشاگر توطئه های دشمن( را برای شما بیان 

کردیم اگر تعقل کنید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   بیگانــگان را َمحــرم اســرار خویــش قــرار 
ندهیــم. وجــود مستشــاران خارجــی در 

کشورهای اسالمی، ممنوع است.
   رازداری، یک وظیفه  قطعی است.

   هر مســلمانی که مصداق  »ُدوِنُکْم« باشد، 

نباید محرم اســرار قــرار گیرد، زیــرا در میان 
مســلمانان نیز افراد فتنه جو و جاسوس، کم 

نیستند.
   دشــمن در ضربــه زدن بــه فکر و اندیشــه 

کوتاهی نمی کند.
   اوامر و نواهی الهی، دلیل و فلســفه دارد. 
اگر شما را از روابط صمیمانه با دشمنان نهی 
می کند، به خاطر آن اســت که آنان در توطئه 

علیه شما کوتاهی نمی کنند.
   دشــمنان شــما منافــق هســتند، ظاهر و 

باطنشان یکی نیست.

مهارت یک دقیقه ای

قبل از پذیرفتن یک پیشنهاد شغلی، از خودمان چه سواالتی  کنیم؟
معمــوال دریافــت پیشــنهاد کاری خــوب برای 
اغلب مــا اتفاقــی هیجان انگیز اســت. احتماال 
شــما هــم اگــر االن در ایــن موقعیــت باشــید، 
بســیار هیجــان زده شــده اید. امــا پیــش از 
هرچیز آرامش خــود را حفــظ کنیــد. گاهــی 
هیجان زیاد به تصمیــم گیری آنی می انجامد. 
بهتــر اســت پیــش از بررســی همــه جنبه هــا، 
پیشــنهاد کاری جدید را قبول نکنید. در ادامه 
با ما همراه باشید تا نکات و مسائلی را با شما در 
میان بگذاریم که باید پیش از جواب مثبت به هر 

پیشنهاد کاری در نظر بگیرید.
   آیــا می توانــم حداقــل تــا 2ســال دیگر 
خودم را در این موقعیت شغلی تصور کنم؟ 
هر شغل، تعهدی طوالنی مدت است. بنابراین، 
ضروری اســت که بتوانیــد خودتــان را حداقل 
به مدت یک سال در آن شغل تصور کنید. فراتر 
از وظیفــه  ای که قــرار اســت قبول کنیــد، بهتر 
است مسیر شــغلی با آن شــرکت را هم در نظر 
بگیرید. باید مطمئن شوید که حداقل یک یا دو 
سال آینده در آن جا مشغول به کار خواهید بود و 
در این مدت سراغ شغل جدیدی نخواهید رفت.
   چرا این پیشنهاد را قبول می کنم؟ پاسخ 

درســت یا غلطی برای این ســؤال وجود ندارد. 
شــما باید کاری را انجام دهید که به صالح تان 

است. از خودتان بپرســید تا تشخیص دهید آیا 
قبول کردن این پیشــنهاد واقعا کاری درســت 
است یا خیر. به این فکر کنید که قبول پیشنهاد 
شغلی جدید چطور به پیشرفت شما یا رسیدن به 
اهداف کمک خواهد کرد. همچنین مزایایی را 
در نظر بگیرید که با قبول این پیشنهاد به دست 

خواهید آورد.
   آیا درباره حقوق و مزایا مذاکره کرده ام؟ 
مهم نیســت پیشــنهادی که دریافــت کرده اید 
چقدر عالی اســت یــا شــما چقدر هیجــان زده 
هستید؛ هرگز مذاکره کردن را فراموش نکنید. 
مذاکره کــردن فراتر از بحث دســتمزد و حقوق 
ماهانه است و شامل موارد بیشتری است؛ مثال: 
مرخصی، بازپرداخت مخارج رفت وآمد، گزینه 
کار در خانه، عضویت در باشگاه ورزشی، ساعت 
کاری منعطف، بازپرداخت شــهریه )هزینه ای 
که برخی شــرکت ها برای دوره های آموزشــی 
کارکنان شــان در نظر می گیرند( یا برنامه های 
ســالمتی ازطــرف شــرکت بــرای کارکنــان . 
حقــوق و مزایای هر شــغل یکــی از عوامل مهم 
هر پیشنهاد شغلی اســت. به عالوه، هر شرکت 
مزایایی دارد که ویژه آن شرکت است. پس بهتر 
است به جای حدس و گمان، پرسش های خود 

را با مسئول مربوط در میان بگذارید.

حکایت
افالطون مــردی را دید که زمینــی از پدرش به 
ارث برد و در مدتــی کوتاه، آن را تلــف کرد. و او 
گفت: »زمین، مردمــان را می بلعــد و این مرد، 

زمین را!«
کشکول

هارون به بهلــول گفت: »دوســت ترین مردمان 
در نــزد تــو کیســت؟« گفــت: »آن که شــکمم را 
ســیر ســازد.« گفت: »من ســیر ســازم، پس مرا 
 دوست خواهی شد یا نه؟« گفت: »دوستی نسیه 
کلیات عبید زاکانی نمی شود!« 

چهارشنبه
25 دی 1398

19 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4324

15 ژانویه 1944 | تقسیم آلمان به 2بخش شرقی و غربی 15  ژانویه 1961 | سالروز تأسیس اوپک
سازمان مشترک نفتی اوپک از طرف پنج کشور صادر کننده نفت شامل ایران، عربستان سعودی، 
عراق، کویت و ونزوئال به دنبال کنفرانسی از نمایندگان این کشورها در ونزوئال به وجود آمد. تا قبل 

از تشکیل اوپک، شرکت های بزرگ غربی، بهای نفت را به میل خود تعیین می کردند.

پس از جنگ جهانی دوم کشورهای مختلف جهان که عامل دو جنگ جهانی را کشور آلمان می 
دانستند، تصمیم گرفتند که این کشور را به دو بخش شرقی و غربی تجزیه کنند. بنابراین دیوار 

برلین تا سال 1989 بین دو کشور آلمان غربی و شرقی کشیده شد و پس از 28 سال فروریخت.

یک روایت، یک درس
شجاعت و دشمن شناسی:

 امام علی)ع( در نامه ای به مردم مصر می گوید: »به خدا ســوگند اگر تنها با دشمنان روبه رو شــوم، در حالی که آنان تمام زمین را پر 
کرده باشند، نه باکی دارم و نه می هراسم. من به گمراهی آنان و هدایت خود که بر آن استوارم، آگاهم و از طرف پروردگارم به یقین 

رسیده ام و همانا من برای مالقات پروردگار مشتاق و به پاداش او امیدوارم.«
نهج البالغه | نامه62  
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مطالعه این صفحه

کار سخت و سوژه جذاب
خبرگزاری رویترز یکی از تصاویر برتر هفته 
اخیــر را به تصویــری از کارگــران یک کوره 
آجرپزی در بنــگالدش اختصاص داد. این 
کارگاه در بنــدر ناریانگنــج بنگالدش واقع 
شــده اســت. مهارت کارگران بنگالدشــی 
 در حمــل آجر، موضوعی اســت کــه یکی از 
ســوژه های جذاب بــرای عکاســان در این 
منطقه اســت. ایــن کارگــران آجرهــا را به 
شیوه ای خاص روی ســر خود می چینند و 

آن را حمل می کنند.

شورش با آرد و تخم مرغ
معموال نبایــد با مــواد غذایی بازی کــرد اما 
در منطقه ایبــی در ایالت آلیکانته  اســپانیا، 
هر ســال همین ایــام وضعیت اضطــراری و 
جنگ خیابانی برقرار اســت. در این مراسم 
ســنتی برخی شــهروندان با کت و شــلوار و 
کاله شاپو در نقش نیروهای شورشی ظاهر 
می شوند و دست به قیام برای تصرف قدرت 
می زنند. اما ســالح این افراد آرد و تخم مرغ 
است. در پایان این مراسم تمامی خیابان ها 

سفیدپوش می شود.

اژدها روی یخ
مســابقه قایقرانی روی یخ یکی از ســنت های 
قدیمی در شمال شــرقی چین اســت. در این 
مســابقه نواختن طبل برای ایجاد هماهنگی 
میــان اعضای تیــم نقــش مهمــی دارد. گفته 
می شــود که ریتم طبــل در اصــل ضربان قلب 
اعضای تیم را تداعی می کند. به نظر می رسد 
که این مسابقه بیش از آن که یادآور سنتی دیرینه 
باشــد، به دلیل جذابیت و تفریح زیاد هر ساله 
برگزار می شــود و هیجان زیادی برای شرکت 

کنندگان و تماشاگران به ارمغان می آورد.

زنگ تفریح

شهری از یخ
در شهر هاربین چین از 22 دســامبر تا پایان ماه فوریه 2۰2۰ جشنواره یخ برگزار می شود. در این 
جشــنواره آثار هنری مانند مجســمه و بناهای تاریخی که از یخ ساخته شــده اند به نمایش گذاشته 
می شود. این شهر یخی در شــب به کمک نورهای رنگارنگ شکوهی دیگر می یابد. هاربین با 3.5 
میلیون نفر جمعیت میزبان ده ها هزار گردشــگر اســت. درجه حرارت درزمســتان در این شــهر به 

منهای ۴۰ درجه می رسد.

4 گوشه ایران

پاسداری از سنت
ژاپنی ها ابتدای هر سال نو، یک غذای سنتی 
میل می کنند. این غــذا در اصــل ترکیبی از 
خوراکی هــای متفــاوت اســت. هر کــدام از 
این خوراکی ها معنای خاصــی دارند. برای 
مثال برخی از آن ها مصداق رفاه یا سالمتی 
هستند. از آن جایی که پخت و پز در نخستین 
روز ســال نو بنا به ســنت دیرینــه در ژاپن تابو 
به شــمار می آید، این غذا در آخرین روز سال 
آماده می شود و البته برخی ترجیح می دهند 

که غذای سال نو را آماده بخرند.

حکمت روز

ضرورت حرکت
کفر متحرک به اســالم می رســد ولی اسالم 
راکــد، پدربــزرگ کفــر اســت. ســلمان هــا 
درحالی که کافــر بودند حرکتشــان آن ها را 
به رسول)ص( منتهی کرد و زبیرها درحالی 
که با رسول)ص( بودند، رکودشــان آن ها را 

به کفر پیوند زد.
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علم به زبان ساده

اشعه ماورای بنفش چیست؟
اشعه ماورای بنفش، امواج الکترومغناطیسی 
اســت که برای انســان غیر قابل رویت است. 
نور خورشــید پــس از عبور از منشــور به هفت 
رنگ ســازنده اش تبدیل می شود. این هفت 
رنگ عبارتنــد از: بنفــش، نیلی، آبی، ســبز، 
زرد، نارنجی و قرمز. بــه این نوار رنگی، طیف 
می گویند. اشــعه ماورای بنفــش، نواری غیر 
قابل رویــت در انتهای خارجــی رنگ بنفش 
در طیف مرئی اســت. به نوار غیرقابل رویتی 
که در آن ســوی رنگ قرمــز قرار دارد، اشــعه 
مــادون قرمز مــی گوینــد. انرژی موجــود در 
اشعه ماورای بنفش نیز بســیار باالست. قرار 
گرفتــن در معرض اشــعه مــاورای بنفش می 
تواند موجب سوختن پوســت یا حتی ابتال به 
سرطان پوست شود. خورشید میزان زیادی 
اشعه ماورای بنفش تولید می کند که قسمت 
اعظم آن توسط الیه ای به نام ازن در الیه های 
باالیی جو زمین جذب می شود. به این ترتیب 
 تنها میزان اندکی از این اشعه به سطح زمین 
می رسد. اگر تمام اشعه ماورای بنفش موجود 
در نــور خورشــید به زمیــن می رســید، ادامه 

حیات روی این کره غیر ممکن بود.
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