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 معدوم سازی
 40 تن کاالی قاچاق 

در مشهد

 در روز 24 دی، مردم استان
 55 میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کردند
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تست های 
بی اعتبار 
استعداد 

ژنتیک

روز گذشــته 40 تــن کاالی قاچــاق در 
مشــهد امحــا و معدوم شــد. به گــزارش 
باشگاه خبرنگاران، معاون سازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی در این باره 
گفت : کاال هــای قاچاق و تقلبی کشــف 
شده در قالب پنج کامیون با وزن تقریبی 
٤0تــن در ســایت دفــن زبالــه کارخانه 
شــماره 2 بازیافــت در مشــهد معــدوم 
شــد. نوایی  تصریح کــرد: برنامه معدوم 
سازی کاال های قاچاق و تقلبی همزمان 
با سراســر کشــور صورت گرفته اســت و 
ایــن محموله شــامل کاالهایــی از جمله 
مواد خوراکی و آشامیدنی فاسد، کیف، 
کفــش، پوشــاک  مســتعمل و آرد فاســد 
به ارزش چهــار میلیــارد و 600 میلیون 

ریال بود.
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شهرداری منطقه یک:
درختان قطع شده در زمین 

ابتدای بولوار اخوان ثالث 
خشک بودند

مســلمی/ طی روزهــای گذشــته تصاویری 
از قطع درختــان در زمینــی خالــی واقع در 
ابتدای بولــوار اخوان ثالث برای »خراســان 
رضوی« ارسال شد که نشان از حضور افرادی 
در این زمین و اقدام آن ها به درختان داشت.  
موضوع را از ضیغمی رئیس اداره فضای سبز 
شهرداری منطقه یک پیگیری کردیم که وی 
با بیان این کــه قطع درختــان در این منطقه 
بــا  مجوز کمیســیون مــاده7 صــورت گرفته 
اســت، گفت: قطع این درختان ممکن است 
باعث ناراحتی مردم شود اما این درختان به 
طور یقین خشک بودند، همچنین برابر رای 
صادر شده از سوی کمیسیون ماده 7 صاحب 
زمیــن مجاز اســت فقــط درختان خشــک را 
قطع کنــد. وی افزود: برابر رای صادر شــده 
در کمیســیون مــاده 7  صاحــب پــروژه باید 
همان تعداد درخت خشکی  را که  قطع کرده 

درخت جدید بکارد.
 امیری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 
یک نیز پس از پیگیری هــای ما برای اطالع از 
این موضوع در محل حضــور یافت و در تماس 
با خبرنگار ما گفت: همه درختان قطع شــده 
خشــک بودنــد و محــل درختــان قطع شــده 

مربوط به پروژه جهان مال است.

کمک 24/9 میلیاردی به 
مددجویان استان از محل زکات

رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد استان 
گفت: در ۹ ماه امسال مودیان نیکوکار و مومن   
به پرداخت 24 میلیارد و ۹۱۱ میلیون تومان 
زکات واجب و مستحب اقدام کردند که صرف 

امور نیازمندان شد.
 به گزارش فارس، حجت االسالم سیدمحمد 
حســینی با بیان این که 74 درصــد از برنامه 
پیش بینــی شــده بــرای جــذب زکات محقق 
شده اســت، اظهــار کرد: امســال جــذب ۳۳ 
میلیــارد و 4۳۸ میلیــون تومــان برنامه ریزی 
شده  که در ۹ ماه امســال 24 میلیارد و ۹۱۱ 
میلیون تومان جمع آوری و هزینه شده است. 
وی تصریح کرد: چهار میلیارد و 2۹6 میلیون 
تومان در بخــش زکات واجــب، ۱۳ میلیارد و 
۳۱۳ میلیون تومان در بخش مستحب، شش 
میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان در بخش فطریه 
و یک میلیارد و ۱70 میلیون تومان در بخش 

کفاره جمع آوری شده است. 
وی ادامه داد: اقــالم زکات واجب جمع آوری 
شــده در اســتان شــامل ۱۵2 تن گندم، ۳6 
تن جــو، 20۵ کیلوگرم کشــمش و 26 رأس 
گوسفند است. حســینی افزود: ۸۳ درصد از 
درآمــد زکات در امور محرومــان و ۱7 درصد 
در بخش پروژه های عمرانی محل جمع آوری 

زکات هزینه شده است.

 تاکید معاون وزیر
 آموزش و پرورش بر 

تحصیل دانش آموزان 
استثنایی در مدارس عادی

پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
استثنایی کشــور گفت: ما هر چه بیشتر 
باید دانش آموزان اســتثنایی را از حالت 
تفکیکی، ایزوله و مدارس خاص خارج و 
به سمت رویکرد تلفیقی و فراگیرسازی 
هدایــت کنیم کــه آن ها   نیــز در مدارس 

عادی تحصیل کنند. 
به گزارش فارس، ســید جواد حســینی 
روز گذشته در اجالس مشترک روسای 
ادارات آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و 
معاونان آموزش ابتدایــی که در اردوگاه 
امام رضا )ع( مشــهد برگزار شد، یکی از 
اهداف برگزاری این نشست را استفاده 
از ظرفیت های آموزش ابتدایی در ارتقای 
کیفیــت تعلیــم و تربیــت دانــش آموزان 
با نیازهای ویــژه بیان کرد. معــاون وزیر 
آمــوزش و پــرورش، اظهار کرد: توســعه 
انســان محور موجب دگرگونی می شود 
و توسعه همه آرمان های انسان را درون 
خود دارد، تمام انســان ها باید در توسعه 
نقش ایفا کننــد و همچنین توســعه باید 

تمام انسان ها را پوشش دهد. 
حســینی تصریح کــرد: بایــد بتوانیم در 
ارتقای آموزشی، توان بخشی و پرورشی 
دانش آموزان با نیاز ویژه توفیق بیشتری 
پیدا کنیم و کار مشارکتی به صورت برون 
سازمانی و درون سازمانی را وجه همت 

خود قرار دهیم. 
وی افــزود: از همیــن رو تفاهم نامه ای را 
با معاونت آموزشی آموزش و پرورش که 
بیشترین اشــتراک کاری را با این حوزه 

داریم منعقد کردیم. 
مجموعــه  یــک  ســاخت  از  حســینی 
بیمارستانی برای درمان و مداوای دانش 
آموزان با نیازهای ویژه به ویژه ناشنوایان 
خبر داد و گفت: در شهرستان طرقبه به 
دلیل محیــط و فضای مناســبی که دارد 
قرار اســت این مجموعه بیمارستانی در 
آن جا ساخته شــود و یکی از کارآفرینان 
موفق و مشهور مشهدی، قول ساخت این 
مجموعه را به ما داده است تا با در اختیار 
قــرار دادن زمیــن بــرای ایــن مجموعــه 
درمانی از ســمت ما این کارآفرین برای 

ساخت آن تامین اعتبار کند.

تست های بی اعتبار استعداد ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی: تست های استعداد ژنتیک در مشهد مورد تایید وزارت بهداشت نیست

مدیر گــروه ژنتیک پزشــکی و پزشــکی مولکولی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد: 
تســت های اســتعداد ژنتیــک ورزشــی تحصیلی 
و تغذیه و بهداشــت بــه لحاظ علمی هنــوز به بلوغ 
نرســیده و در مرحله تحقیقات قرار دارد  و افرادی 
که این تست ها را انجام می دهند مورد تایید وزارت 

بهداشت قرار ندارند.
 دکتر مجید مجــرد در گفت و گو بــا وب دا تصریح 
کرد: موضوع جدیدی که در دنیا و بعد کشــورمان 
و هــم اکنــون مشــهد بــه راه افتــاده اســت  بحث 
تست های استعداد ژنتیک است که عالقه مندان 
زیــادی را به خود جلــب کرده اما نکتــه قابل توجه 
این اســت  که قبل از این که تســت های استعداد 
ژنتیک به جامعه تعمیم داده شود باید بومی سازی 
شود این مطالعات هنوز در مرحله ابتدایی است و 
به مرحله بلوغ نرسیده است. وی افزود: تحقیقات 

در خصوص این تست ها در جمعیت ایرانی انجام 
نشده و تفسیر نتایج  آن تفسیر  مطمئنی نخواهد 
بــود. وی با بیان این که شــاهدی مبنــی بر این که 
تســت های اســتعداد ژنتیک تایید شــده باشــند 
وجود نــدارد، اظهار کرد: تســت هایی که توســط 
یک شــرکت دانش بنیــان در حال انجام اســت بر 
پایه ژنتیک مولکولی زیست شناســی است و این 
در حالی اســت که این نوع تشــخیص ها در حوزه 
ژنتیک پزشکی اســت. دکتر مجرد با بیان این که 
مردم عالقه مند هستند که فرزندان آن ها در رشته 
تحصیلی یا ورزشی و ســالمت  جسمی به سمت و 
سویی هدایت شوند که استعداد واقعی آن ها در آن 
باشد و به همین دلیل به دنبال تست های استعداد 
ژنتیک می روند، تاکید کرد: تحقیقات انجام شده 
روی بحث اســتعداد یابی  بیشــتر جنبه بازاریابی 

دارد و پایه محکم علمی هنوز ندارد.



اخبار

 فردا،بزرگداشت سردار شهید 
حسینی محراب

همزمان با ســی و ســومین سالگرد شــهادت سردار 
شهید علی اصغر حسینی محراب، از فرماندهان موثر 
خراسان در  دوران دفاع مقدس، مراسم بزرگداشت 
این شهید برگزار می شــود. طبق اعالم برادر شهید 
حسینی محراب، حجت االسالم والمسلمین مروی 
تولیت آستان قدس رضوی و تعدادی از همرزمان این 
شهید در این مراسم سخنرانی خواهند کرد. این خبر 
حاکی است، آیین بزرگداشت شهید حسینی محراب  
ساعت 19 فردا جمعه در مسجد جامع رضوی واقع در 
بولوار ابوریحان در خیابان شهید مفتح منطقه طالب 
برگزار می شــود. همچنین ســاعت 14 همــان روز 
خانواده و همرزمانش  در یادبود این شهید بر مزارش 

حاضر می شوند.

انتقاد ناصر آملی از رویه شورای 
نگهبان در  تایید صالحیت 

اصالح طلبان
رئیس شــورای هماهنگی اصالح طلبان خراسان 
رضوی گفت: مــا را معطل نگــه می دارند تا تصمیم  
بگیرند اصالح طلبان را در روزهای آخر تایید کنند 
یا نه، اگر هم تایید کنند زمانی است که طرف مقابل 
لیست های خود را بســته و تدارکات مالی را انجام 
داده است. »ناصر آملی مقدم« در گفت وگو با ایسنا، 
درخصوص جلسه شورای هماهنگی اصالح طلبان 
برای تعیین هیئت رئیســه شــورای اصالح طلبان، 
اظهار کرد: دوشنبه شب جلسه شورای هماهنگی 
برای انتخاب رئیس شورای اصالح طلبان تشکیل 
و در این جلسه آقای جوادی  حصار به عنوان رئیس 
شــورای اصالح طلبان که کار ورود بــه انتخابات را 
انجام می دهد، انتخاب شــد و بایــد نایب رئیس ها 
و منشــی های خــود را بــه شــورای اصالح طلبــان 
ارائه کند تــا آن ها تاییــد نماینده کنند و بعــد از آن 
وارد انتخــاب گزینه های نمایندگــی برای مجلس 
شــود. وی افزود: اگر از افرادی که ثبت نام کردند، 
فردی مانده باشــد که اصالح طلبی او محرز بوده و 
ضمانت های الزم را به شــورا بدهد، اصالح طلبان 
لیســت می دهند، وگرنه ممکن است لیستی ارائه 
نشود. ممکن است بتوانند فهرســت پنج نفره را پر 
کنند یا به یک، دو و سه نفر برســند، یا ممکن است 
به کسی نرسند که این را آینده اعالم می کنند. این 
فعال سیاسی درخصوص تعامل شورای هماهنگی 
اصالح طلبــان با شــورای نگهبــان، گفــت: تقریبا 
صحبت هایی انجام شده است، اما آن ها معموال به 
دنبال وقت گرفتن هستند و همواره این گونه بوده، 
معمــوال اصالح طلبــان را طبق دوره های گذشــته 
معطل و تا اواخر کار یکی، دو نفر را تایید می کنند، 
آن هم زمانی که امــکان تبلیغات و رقابت نداشــته 
باشیم. وی خاطرنشان کرد: در این فضای سنگین 
یخ زده  ای که حتی اگر کاندیدایی هم داشته باشیم، 
ایجاد تحرک در میــان مردم برای رقابت سیاســی 
مانند کندن کوه  اســت، ما را معطــل نگه می دارند 
تا تصمیم  بگیرند اصالح طلبــان را در روزهای آخر 
تایید کنند یا نه، اگر هم تایید کنند زمانی است که 
طرف مقابل لیســت های خــود را بســته، تدارکات 
مالی را انجام داده، ستادهای خود را گزینش کرده 
و همه کارهای خود را به انجام رســانده است و تازه 
نامزدهای ما باید 10 روز مانده به انتخابات دنبال 

این باشند که تایید می شوند یا نه.

روز 24 دی، مردم خراسان رضوی 55 میلیون 
مترمکعب گاز مصرف کردند

رکورد مصرف گاز شکست

با مصرف 55 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 24 
ســاعت روز 24 دی، رکورد مصرف گاز طبیعی در 
استان شکســت. مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی با اعالم این خبر گفــت : این میزان مصرف 
نســبت به ســال های قبل بی ســابقه بوده اســت. 
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان، 
»سیدحمید فانی« با اشاره به افزایش 16 درصدی 
مصــرف گاز اســتان از ابتــدای هفته جــاری تا روز 
سه شــنبه 24 دی در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل افزود: از ابتدای هفته جاری تا روز ســه شنبه 
بیش از 208 میلیون و 200 هــزار مترمکعب گاز 
مصرف شد که این رقم در سال 97، 179 میلیون 
و 500 هزار مترمکعب بود. فانی ادامه داد: پیش 
از این، باالترین میزان مصرف گاز طبیعی اســتان 
در بیستم آذر سال 95 با رقمی بیش از 54 میلیون 
مترمکعب به ثبت رســیده بود. وی با بیــان این که 
دمای هوای بیشــتر نقاط اســتان تا چند روز آینده 
همچنان زیر صفر خواهد بود و سرما در هفته آینده 
نیز ادامه خواهد داشت اظهار کرد: در کنار برنامه 
ریزی شــرکت گاز برای تامین پایدار و مطمئن گاز 
طبیعــی، نیازمند مشــارکت مــردم بــرای مصرف 
صحیح و بهینه این نعمت الهی هستیم. شهروندان 
می توانند با به کارگیری نکات بسیار ساده همانند 
اســتفاده از لباس گرم در منزل، نصــب پرده های 
ضخیم، رعایت دمای رفاه و خاموش کردن وسایل 
گرمایشــی اتاق های بدون اســتفاده، ســهم قابل 
توجهــی در مدیریــت مصرف گاز داشــته باشــند. 
مســئوالن انرژی ادارات دولتی نیز باید به رعایت 
بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهوری مبنی 

بر مصرف بهینه و ایمن گاز توجه کنند.

گزارش

مسعود حمیدی

 چینی ها با خروج از اجرای پروژه  راه آهن 
مشهد- گرگان  و  اجرانکردن تعهدات 

خــود در فاینانــس 10.8 میلیــارد 
یوانی بــا آســتان قــدس رضوی، 

باعث شــدند این پروژه 10 ســاله با 
پیشرفت فیزیکی صفر درصد به سرنوشت 

پــروژه برقی ســازی راه آهــن مشــهد - تهران 
دچار شــود. البتــه چینی هــا قبــل  از این هم 
فاینانس دو میلیارد دالری پروژه برقی سازی 
راه آهن مشهد- تهران را به دلیل تحریم های 
آمریکا تــرک کردنــد و این دومین پــروژه مهم 
ریلی استان است که بنا بود با سرمایه گذاری 
چینی ها به سرانجام برسد اما با خروج چینی 
ها به نظر می رســد عمــاًل دو پــروژه ریلی مهم 

استان تعطیل شده است.
به گــزارش خراســان رضــوی، پــروژه راه آهن 
مشهد –گرگان یکی از قدیمی ترین پروژه های 
ریلی استان است که حدود 13 سال از عمر آن 
می گذرد اما هنوز به ســرانجام نرسیده است. 
پــروژه ای کــه اولین بــار در ســال 85 در ســفر 
استانی هیئت دولت به خراسان رضوی مصوب 
شد و در ســفرهای بعدی اســتانی دولت های 
نهم و دهم هــم این پــروژه جزو مصوبــات بود. 
پروژه ای  به طول 550 کیلومتر که قرار اســت 
از گرگان شــروع شــود و بــا عبور از شــهرهایی 
ازجمله علی آباد، آشــخانه، بجنورد، شیروان و 
قوچان درنهایت به گلبهار برسد. این پروژه بنا 
بود با مشــارکت 18 میلیارد یوانی چینی ها با 
پیمانکار آستان قدس انجام شود که با توجه به 
تغییرات نرخ ارز و نرخ تســعیر، هم اکنون بنا به 
اذعان طرف ایرانی، ارزش این قرارداد به 10.8 
میلیارد یوان رسیده است. از طرف دیگر همین 
چند هفته قبل نیز معاون برنامه ریزی و مدیریت 
منابع وزیر راه وشهرســازی آن را یکــی از پروژه 
های دارای اولویت برای دریافت فاینانس، در 
کنار 13 پروژه ریلی دیگــر از جمله پروژه قطار 
برقی مشــهد-تهران اعالم کرد اما گزارش ها 
حاکی است خبری از مشارکت چینی ها در این 

پروژه نخواهد بود.

قرارداد را امضا کردند اما رفتند !	 
مدیــر عامل شــرکت مســکن و عمــران قدس 
رضــوی در گفــت وگــو بــا خراســان رضــوی 
در خصــوص وضعیت ایــن پروژه اظهــار کرد: 
اگرچه قرارداد این پروژه ابالغ شده است اما به 
دلیل تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا، 
طرف هــای چینی قــرارداد این پــروژه به طور 

کامل از کشور خارج شده اند و عماًل هیچ گونه 
عملیــات اجرایــی در خصــوص ایــن راه آهن 
انجام  نشده است. »محمدرضا رئیسی« درباره 
دلیل حضــور چینی هــا در ایــن پــروژه اظهار 
کرد: برای اجــرای این پروژه نیــاز به تخصص 
خارجــی نداریــم و این پــروژه در حــد یک کار 
بسیار معمولی برای متخصصان داخلی است 
اما ســرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای این 
پروژه باعث حضور چینی ها شــده اســت. وی 
افزود: طبق قرارداد منعقد شده با طرف چینی 
بنا بــود 85 درصــد فاینانــس 10.8 میلیارد 
یوانی اجرای این پروژه را متقبل شوند و طرف 
ایرانی یعنی آستان قدس رضوی نیز سهم 15 
درصدی را تقبل کنــد اما با این کــه چینی ها 
قــرارداد را امضا کردنــد و این قــرارداد ابالغ 
شد، بعد از تحریم های دور دوم و سوم آمریکا، 

چینی ها پروژه  را ترک کردند.

پیشرفت فیزیکی در حد صفر 	 
مدیرعامــل شــرکت مســکن و عمــران قدس 
رضــوی افــزود: البتــه چینی هــا بــرای بقیــه 
پروژه ها هم این کار را کرده  و بارها گفته اند که 
دولت چین در حوزه سیاسی از ایران حمایت 
می کند اما در حوزه اقتصادی و مالی مشمول 
تحریم ها می شوند. رئیسی با بیان این که تمام 
مطالعات اولیــه این پروژه انجام شــده اســت 
گفت: اعتبار موردنیاز اجرای این پروژه بیش 
از 12 هــزار میلیــارد تومان اســت و حــاال که 
چینی ها کشور را ترک کرده اند آستان قدس 
رضوی عماًل نمی توانــد کاری انجام دهد زیرا 
موضوع این پــروژه حاکمیتی اســت و اگر هم 
سرمایه گذار دیگری مطرح شود الزم است از 

طرف حاکمیت پیگیری شــود. وی پیشرفت 
فیزیکی این پروژه را صفر دانست و افزود: این 
راه آهن بنا بود گرگان را به بجنورد و بجنورد را 
به گلبهار متصل کند که بعد از اتصال متروی 
گلبهار این راه آهن به مشهد متصل  شود ولی 
عماًل هیچ یک از این شهرها به راه آهن متصل 

نشده اند.

حضور نمایشی پروژه در الیحه بودجه	 
عالوه بر مشــکل ایجاد شده توســط چینی ها 
در ایــن پروژه، بــه نظر می رســد دولــت هم در 
تخصیص اعتبارات این پروژه آن را به عنوان یک 
پروژه دارای اولویت در نظر نگرفته است. دولت 
از ســال 89 در لوایح بودجه این پروژه را دارای 
اعتبار دانسته است. طبق الیحه بودجه 99 نیز 
مجموع اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه 
حدود  3113 میلیارد تومان است که طی سال 
های گذشته فقط حدود 10 میلیارد تومان آن 
تخصیص یافته و در الیحــه بودجه 99 نیز تنها 
15 میلیــارد ریال برای آن در نظر گرفته شــده 
است. در حالی که بر اساس همین الیحه، این 
پروژه 1401 است اما در طول 10 سال گذشته 
ساالنه فقط یک میلیارد از اعتبارات مورد نیاز 
این پروژه توسط دولت اختصاص یافته و بیش 
از 3103 میلیــارد تومــان دیگــر از اعتبــارات 
پیش بینی شده این پروژه هنوز اختصاص نیافته 
است. با این رویه این سوال مطرح می شود که 
در کنار منتفی شدن فاینانس چینی، آیا دولت 
می تواند طبق پیش بینی خود ظرف سه سال 
آینده اعتباری را که در طول 10 ســال گذشته 
تنها 3 درصــد آن اختصاص یافته اســت برای 

اتمام این پروژه تخصیص دهد؟

چه باید کرد ؟	  
بــدون شــک در شــرایط فعلــی 
یکــی از مهم ترین راه های توســعه 
کشور جذب ســرمایه گذاری های 
خارجی به خصــوص در حوزه های 
کشــور  زیرســاخت های  توســعه 
اســت اما چرا به رغم این کــه دولت 
می داند تحریم های آمریکا موضوعی 
هنــگام  در  اســت  اجتناب ناپذیــر 
عقــد قراردادهــای ســرمایه گذاری 
)فاینانــس( بــا طرف هــای خارجــی 
ضمانت هــای الزم بــرای جلوگیری از 
خروج طرف خارجی در صورت اعمال 
تحریم های آمریــکا را نمی گیــرد تا در 
صورت خــروج غرامت پرداخــت کنند؟ البته 
این موضــوع قابل پذیرش اســت که بــا توجه 
به تحریم های ظالمانه آمریکا جذب ســرمایه 
گذاری خارجی کار بســیار دشــواری است و 
احتماال ما در این زمینه دست پایین را داریم، 
اما اگر هم این موضوع را بپذیریــم باید به این 
فکر کرد که پس چرا راهبردمان را تغییر نمی 
دهیم. چــرا دولت همان شــرایط و مزایایی را 
که برای سرمایه گذاران خارجی مهیا می کند 
برای سرمایه گذاران داخلی فراهم نمی کند 
تا ضمن به کارگیــری ســرمایه های چند صد 
هزار میلیارد تومانی سرگردان در کشور، هم 
زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید را در کشور 
فراهم کنــد و هم بــا به کارگیری این ســرمایه 
موجب کاهش نقدینگی و کاهش نرخ تورم در 
کشور شود. بدون شک یکی از راه های اجرای 
اقتصاد مقاومتی در کشــور اســتفاده از توان 
داخلی و سرمایه سرگردان داخلی است. اما 
پیشــنهاد چیســت؟ همان طور کــه می دانیم 
یکی از پروژه های مهم که هم اکنون در کریدور 
شرق کشــور با ارزشــی معادل چهار میلیارد 
دالر با ســرمایه گذاری کاماًل داخلی در حال 
اجراســت، پروژه انتقال آب از دریای عمان به 
استان های سیســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی است. بر پایه همین 
تجربه، پیشنهاد می شود پروژه راه آهن مشهد - 
گرگان که کریدور ریلی شمال شرقی کشور را 
به هم متصل می کند نیز با همکاری و مشارکت 
استانداران سه استان مشمول این پروژه یعنی 
خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان به 
مانند آن چه در پروژه انتقال آب دریای عمان 
در حال انجام اســت، شــرایط را بــرای ایجاد 
یک هلدینگ ســرمایه گذاران داخلی فراهم 
کند و این مشارکت گامی برای همکاری بین 
اســتانی در اجرای دیگــر پروژه هــای ملی بر 

زمین مانده شود.

تعطیلی دومین پروژه مهم  ریلی استان بعد از 10 سال پیگیری به دلیل خروج چین از فاینانس 

مشهد-گرگان هم از ریل خارج شد

اخبار

مدیر کل اطالعات استان:

مردم  حق مطالبه دارند
مشــاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی با 
بیان این که باید مرز بین مردم و اغتشاشگر را تعریف 
کنیم، تصریح کرد: عده ای در اعتراض های خیابانی 
می آیند، شیشه می شکنند، این ها اغتشاشگر هستند 
اما واقعیت این است که مردم حق مطالبه دارند و 97 
درصد مردم نمی خواهند آســیبی به کشــور برسد. 
مدیر کل اطالعات اســتان در نشســت هم اندیشی 
با تعــدادی از فعاالن فضــای مجازی با تاکیــد بر این 
که فضای مجازی در اصل، فضای حقیقی اســت نه 
مجازی، افزود: کسانی که در این فضا کار می کنند، 
باید بدانند که این فضا می تواند در سبک و وضعیت 
زندگی مردم تغییر ایجاد  کند و از این جهت کار فعاالن 
این عرصه شبیه کار انبیاست. وی با اشاره به ضرورت 
برخورداری از روحیه انقالبی، گفت: انقالبی گری را 
در چارچوب یک حزب نمی دانیم، ما در جنگ نباید 
به یک حرف احتمااًل درســت دشــمن استناد کنیم 
و در برابــر دروغ هــای متعــدد آن بی تفاوت باشــیم، 
البته درک این موضوع، بصیرت و دشــمن شناسی 
می خواهد. مدیــر کل اطالعات خراســان رضوی با 
بیان این که در میدان عمل ممکن اســت یک عنصر 
یا مسئول در حکومت بد عمل کند، افزود: این خطا 
اگر اتفاق افتاده است نباید به سایر موارد تسری داده 
شــود، آمریکایی ها خطی را که با ترور شــهید قاسم 
سلیمانی نتوانستند به نتیجه برســانند حاال تالش 
می کنند با خطای یک عنصر در حاکمیت، این خط 
را دنبال کنند. وی با تاکید براین که وضعیت کنونی 
ما وضعیت جنگی اســت، گفت: شما افسران جنگ 
نرم هستید و نشان دهید که اراده کشور آن است که 
در برابر طراحی دشمن استوار باشد و تسلیم نشود. 
مدیرکل اطالعات استان ادامه داد: چون اراده مان 
بر پیروزی اســت باید مقاوم باشــیم. هر چند کمبود 
داریم، اما نباید کم بیاوریــم، چالش داریم اما بحران 
نداریم، تنوع فکــری داریم اما آســیب نداریم. وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به دشــمنی 
ادامه دار آمریکا با ایران  گفــت: وزیر دفاع آمریکا می 
گوید ما تالش می کنیم ایران را به یک کشــور عادی 
تبدیل کنیم که فاقد اراده، ابزار بازدارنده و فاقد عمق 
مردمی باشد. هدفشان این است که این سه را بزنند 
تا در نهایت با مذاکره قدرت هسته ای، توان موشکی 
و نفوذ منطقه ای ایران را از ما بگیرند، در مقابل اراده 
ما این است که آمریکا را از منطقه بیرون کنیم. وی در 
انتها تاکید کرد: راهبرد اختــالف افکنی و تضعیف 
و ســیاه نمایی علیه شــخصیت های نظامی و ارکان 

حکومتی در دستور کار دشمن است.

به میزبانی شورای هماهنگی بانک های استان 
برگزار شد

گرامی داشت سردار مقاومت
نادینلویی/ مراســم بزرگداشــت »ســپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی« و همچنین گرامی داشت 
شهید مدافع حرم »محمدرضا سنجرانی« شامگاه 
سه شنبه به میزبانی شورای هماهنگی بانک های 
خراسان رضوی و با حضور قشرهای مختلف مردم، 
کارمندان بانــک های اســتان و برخی مســئوالن 
در مسجد امام ســجاد )ع( برگزار شــد. به گزارش 
خراســان رضوی، در این مراســم حجت االســالم 
والمسلمین »قاسم ســوری« به مقام واالی سردار 
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی اشــاره کرد و 
گفت: تکلیف شهدایی مثل سردار قاسم سلیمانی 
مشــخص اســت، چرا که شــهید ســلیمانی مسیر 
شــهادت را انتخــاب کــرده بــود، همیشــه آرزوی 
شــهادت داشــت و در نهایت به آرزویش رســید، ما 
هم در قبال شــهدا مســئولیت داریم و باید با ادامه 
دادن راه شــان در مسیر خودســازی قدم برداریم. 
وی ادامه داد: مراسم تشییع شهید سلیمانی که در 
کرمان و دیگر نقاط کشور با آن همه عظمت و حضور 
همه قشــرها برگزار شد نشــان داد که شخصیت و 
محبت ســردار در قلب همــه ایرانیان با هر ســلیقه 
ای وجــود دارد، چرا کــه او اهل ریــا و تزویــر نبود. 
حجت االسالم والمسلمین ســوری با بیان این که 
بســیاری از ما دچار ظواهر فریبنده دنیا شده ایم، 
تصریح کرد: مراقب باشیم این ظاهر فریبنده دنیا 
مــا را از ارزش های انقالب و اســالم کــه یکی از آن 
ها شهادت است دور نکند، اگر شهید سلیمانی به 
شهادت رسید ما باید بلند شویم و با ادامه دادن راه 
او جامعه ای شهدایی تربیت کنیم. وی در ادامه به 
شخصیت شهید مدافع حرم محمدرضا سنجرانی 
نیز اشــاره کرد و گفت: او یکی از کارمندان بانکی 
بود که پرورش یافته مکتب امام حســین )ع( بود و 

راه شهادت را انتخاب کرد.

اصالحیه یک خبر
در گــزارش روز دوشــنبه 23 دی  روزنامه خراســان 
رضوی با عنــوان »جزئیاتــی از تاییــد و رد صالحیت 
نامزدهای انتخابات« گرایش سیاســی آقای سعید 
باستانی نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت 
به نقل از برخی خبرگزاری ها از جمله تابناک، »حامی 
دولت« ذکر  شده بود که این موضوع پس از انتشار، از 
سوی آقای باستانی تکذیب شد و وی گرایش سیاسی 

خود را مستقل اعالم کرد.
»علی باخرد« نیز اطالعات درج شــده در کانال های 
تلگرامی مبنی بر رد صالحیت شــدنش را  که در آن 
گزارش درج شده بود، تکذیب و به خبرنگار ما اعالم 
کرد پیش از این، از انتخابات انصراف داده بوده است.

اخــــــــبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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حجت االسالم ماندگاری :

مسئولی که حرف از ناامیدی می زند در مسیر اراده خدا نیست
اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت: هر مسئولی 
امروز حــرف از ناامیدی می زند یا ســخنان 
او بــوی ناامیــدی می دهــد در مســیر اراده 

خدا نیست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت االسالم 
والمســلمین »مانــدگاری« کــه در مجتمــع 
دانشــجویی امام رضا )ع( ســخن می گفت، 
افــزود : پس از بــروز تــوده ای  از فتنــه ها  در 
ایران و عراق شــهادت حاج قاسم نور امیدی 
در دل های همــه ایجاد و دل هــای همه را به 
یکدیگر نزدیک کرد، چه شد که با سقوط یک 
هواپیما و جان باختن تعــدادی از هموطنان 
عزیزمان، موجی از ناامیدی به جامعه  تزریق  
مــی شــود؟ وی تصریــح کــرد: حــاج قاســم 

ســلیمانی وجودی بود کــه از غیر خــدا نمی  
ترســید و با تمام وجــود در مســیر اراده خدا 
حرکــت کــرد و همین موضــوع باعث شــد تا 
شهادتش این انقالب عظیم را در عالم به راه 
بیندازد. این اســتاد حوزه و دانشگاه  افزود: 
انسان برای این که در مســیر اراده خدا قرار 
بگیرد باید بصیرت داشته باشد و تنها مجرای 
رسیدن به بصیرت، والیت است، حاج قاسم، 
چون فهمش فهم والیــی بود به ایــن جایگاه 
رسید. حجت االســالم ماندگاری همچنین 
با اشاره به سانحه هواپیمایی در کشور اظهار 
کرد : در موضوع هواپیمای اوکراینی سواالت 
و شــبهات متعددی وجود دارد که قطعا باید 

کارشناسان درباره آن نظر بدهند.

قائم مقام تولیت آستان قدس : 

توفان اتحاد مردم با غبار شیطنت های دشمن آسیب نمی بیند 
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی، 
اتحاد ملت ایران را توفانی برشمرد که غبار 
شیطنت های دشمنان به آن خدشه ای وارد 

نمی کند. 
به گــزارش آســتان نیوز، مصطفی خاکســار 
قهــرودی در مراســم دانــش آموختگــی و 
اهدای درجه دانشــجویان دانشگاه افسری 
و تربیــت پاســداری امــام حســین)ع( که در 
مرکز همایش های آستان قدس برگزار شد، 
ضمن تقدیر از حماسه سازی های پاسداران 
انقالب اســالمی در دوران 40 ساله انقالب 
اسالمی، گفت: سپاهیان ما باید ویژگی ها و 
شرایطی که موفقیت های گذشته را در دفاع 
مقدس رقم زده، امروز ســرلوحه آموزه های 

خود قرار دهند، سپاه در دوران دفاع مقدس 
و اوج کوران حوادث، مأموریت هایی با خلق 
حماسه های بسیار ایجاد کرد که امروز یکی 
از دغدغه هــای مراکــز علمی ما، بایــد توجه 
به انتقال ایــن تجربیــات و آموز ه ها به نســل 
جدید باشد. خاکسار قهرودی افزود: هر چه 
از آن دوران فاصلــه می گیریم افــرادی را که 
بتوانیم با نگاه به سیر و ســلوک آنان تغییری 
در زندگی و منش رفتاری خود حاصل کنیم، 
کمتر می یابیم، در گذشته با شرایطی مواجه 
بودیم که بخشی از آن ناخواسته به ما تحمیل 
شــد و در همان شــرایط گل هــای متعددی 
شــکوفا شــدند که زمینه مســاعدی را برای 

موفقیت های امروز فراهم کردند. 

تجدید پیمان اصحاب فرهنگ و هنر با پاس داران امنیت کشور
نمایندگان جامعه فرهنگی و هنری استان در دیدار با فرمانده 
ســپاه امام رضا)ع( با پاس داران امنیت کشــور تجدید پیمان 
کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل ارشــاد اســتان، در 
این دیدار ســردار یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
گفت: ارتقای جایگاه ایران اسالمی با توسل به اندیشه اسالمی 
و شخصیت های بزرگی چون سردار شهید سلیمانی است، ما 
خیلی نگران دشمن نیستیم، انسان تا دشمن نداشته باشد، 
رشــد نمی کند، باید دشــمنی وجود داشته باشــد، مبارزه ای 
صورت گیرد تا رشد حاصل شود، هیچ ملتی به صورت گلخانه 
ای و ایزوله پیشرفت نکرده است. سردار نظری ادامه داد: جامعه 
نخبگانی ما با همه سالیقی که دارند عالقه مند به نظام و وحدت 
هستند، در حوادث اخیر هم این گونه است، نظام با استفاده از 
این فرصت و نگاه با آمریکا برخورد قاطعانــه کرد، دیکتاتوری 
آمریکا شکسته شد، ملت اگر می خواهد جلوداری کند و بزرگ 

باشد، باید هزینه بدهد. وی گفت: آمریکا یک ظاهر و واقعیت 
دارد که با این ظاهر، دنیا را می ترسانند، ما نگذاشتیم آمریکا 
رعب و ترس ایجاد کند، ملت ما نترسید، آن ها می فهمند ما چه 
کار کردیم، اراده نظام اســالمی را در مقابل اراده آن ها برتری 
دادیم و قدرت فنــاوری خود را به رخ آن ها کشــیدیم. ســردار 
نظری افزود: ما معتقدیم این دوره گذار، طولی نمی کشد و افق 
روشنی پیش روی ما خواهد بود. در این دیدار مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز با تسلیت شهادت سردار 
شــهید ســلیمانی و ابراز همدردی با خانواده شهدای سانحه 
هوایی، گفت: اصحاب فرهنگ و هنر در کنار ملت همیشه در 
صحنه اســت و می ماند، هنرمندان زحمــاِت نیروهای خدوِم 
پاس داِر امنیِت کشور را ارج می نهند و می دانند سپاه در طول 
تاریخ انقالب در همه سختی ها در کنار مردم بوده و از جان خود 
گذشته است تا این کشــور، همیشــه با اقتدار به راه خود ادامه 

دهد. »جعفر مروارید« افزود: شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، موجب وحدت بین تمام قشرهای میهن اسالمی 
شــد، مشــهد و خراســان رضوی دارای ظرفیت های هنری و 
فرهنگی بســیار فراوانی اســت که در خدمت نظــام و انقالب 
اسالمی است. در این دیدار پوستری با عنوان »اقتدار معنوی« 
نیز رونمایی شد. همچنین نمایندگان جامعه هنری، لوح یادبود 
و میثاق نامه جامعه هنری در حمایت از جبهه مقاومت اسالمی 

را به  سردار یعقوبعلی نظری تقدیم کردند.

 برخی خبر ها و گزارش های منتشر شده در روزنامه خراسان 
طی سال های گذشته درباره این پروژه
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علی ترابی- رقابت های لیگ برتر نوزدهم، پس 

از حدود یک ماه تعطیلی از فردا آغاز می شود و 
تمام تیم ها با تغییر و تحوالتی روبه رو بوده اند 
که قطعا این تغییــرات به جذابیــت بازی های 
لیگ اضافه می کند.مسابقات لیگ برتر فردا 
با تک بازی شــاهین بوشــهر – شــهرخودروی 
خراســان آغاز می شــود. این دیدار از ســاعت 
15:30 در شــهر بوشــهر در حالــی انجام می 
شــود که نتیجه آن بــرای شــهرخودرو اهمیت 
دوچندانی دارد؛ چرا که بــه نوعی اولین بازی 
شهرخودرو بدون یحیی گل محمدی و با حضور 
سکاندار جدید است که پیروزی در این مسابقه 
بر روحیه تیم که طی یک هفته اخیر با حواشی 
زیادی روبه رو بوده، خیلی تاثیرگذار است. از 
طرفی شــهرخودرو اول بهمن مــاه باید اولین 
بازی خــود را در مرحله پلی آف لیگ آســیایی 
انجام دهد که بازیکنان ایــن تیم نیاز به روحیه 
مضاعفی دارند.البته بر اساس شنیده ها ، تیم 
شهرداری شاهین بوشهر به دنبال این است تا 

این مسابقه لغو و با تاخیر برگزار شود.

خروج خرید های تابستانه در بازار زمستانه	 
تیم فوتبال شــهر خودرو در تعطیــات نقل و 
انتقاالت ، تغییرات زیادی داشت. به حدی که 
بیشترین خرید های این تیم را که در ابتدای 
لیگ نوزدهم داشت، از دست داد که اتفاقی 
جالــب توجه اســت.  پــروژه نافرجــام انتقال 
یحیــی گل محمــدی در ابتــدای فصل لیگ 
برتــر، در روز پایانی نقل و انتقاالت زمســتانه 
رقم خــورد و یحیی کــه دلش با پرســپولیس 
بود به هــر صــورت شــهرخودرو را تــرک و به 
تیم پایتخت کــوچ کرد. گل محمــدی نه تنها 
خودش رفت ، بلکه تمام دســتیارانی را که به 
مشــهد آورده بود هم با خودش بــه تهران برد 
و شهرخودرو پوســت اندازی کاملی در کادر 
فنی داشــت.  فارغ از جدایــی گل محمدی ، 
نماینده استان بازیکنان بســیار خوبی را هم 

از دست داده است، بازیکنانی همچون سینا 
زامهران، رضا صدری، یونس شــاکری، روح 
ا... باقری، ســروش رفیعی ، فرشاد محمدی 
مهر و حســین اکبــر منادی.از طرفی حســن 
جعفری ، میاد سرلک ، روح ا... سیف اللهی 
، محمدرضا خلعتبری و علــی طاهران خرید 
هــای زمســتانه شــهرخودرو محســوب مــی 
شــوند. نکتــه جالب این جاســت کــه مهدی 
رحمتی و فرشــاد فرجی تنهــا بازمانده های 
قافله خرید های شهر خودرو در ابتدای لیگ 
نوزدهم هســتند که هنوز به قــرارداد خود با 
شــهر خودرو پایبنــد مانده انــد؛ البته فرجی 
تا آخریــن لحظه تاش کــرد تا بتوانــد راهی 
نساجی شود اما نتوانست رضایت نامه اش را 

بگیرد و در مشهد ماندنی شد.

دوران پسا یحیی 	 
با این شــرایط تیم شــهرخودرو در دوران پسا 
یحیی قرار دارد و سکاندار جدید یعنی مجتبی 
سرآسیایی کار سختی پیش رو خواهد داشت. 
بازی های لیگ برتر در نیم فصل دوم به مراتب 
سخت تر از نیم فصل اول است و تمام تیم ها با 
شکل و شمایل جدید و البته قوی تر پا به میدان 

می گذارنــد و ایــن، کار را بــرای مربی جدید 
شــهرخودرو ســخت تر می کند.البته فوتبال 
قابــل پیش بینــی نیســت و همه این مســائل 
روی کاغذ است اما نباید از واقعیت فرار کرد و 
حساب شده پا به میدان گذاشت. شهرخودرو 
اکنون بیش از هر زمان نیاز به روحیه مضاعف 
دارد تا این دوران سخت پرحاشیه را پشت سر 
بگذارد.بازیکنان فشارهایی را تحمل کردند 
و حاال کادر فنی متفاوتی را باالی سر خود می 
بینند که برای همیــن مباحث روحی و روانی 
در وضعیت فعلی بیشتر از مسائل فنی اهمیت 
پیدا می کند که باشگاه شــهرخودرو باید این 

موضوع مهم را در دستور کار قرار دهد.

خوش شانسی شهرخودرو	 
تیم شــهرخودرو بــا ســرمربیگری یحیی گل 
محمدی با 28 امتیــاز در رده ششــم جدول 
قــرار داشــت و حــاال مجتبــی سرآســیایی ، 
سکاندار جدید ، این تیم را در چنین وضعیتی 
تحویــل گرفتــه اســت و  در اولیــن گام عصر 
فردا باید در بوشــهر به مصاف تیم شهرداری 
شــاهین برود. تیمی کــه در قعر جــدول قرار 
دارد و تاکنــون هیــچ بــردی هم نداشــته و از 

16 بــازی انجام داده 6 تســاوی و 10 باخت 
بــه دســت آورده اســت.  با ایــن شــرایط تیم 
شهرخودرو با مربی جدید خود خیلی خوش 
شانس است که در اولین بازی پس از تغییر و 
تحوالت باشــگاه به مصاف تیمی می رود که 
خیلی ضعیف است و این فرصت خیلی خوبی 
اســت تا با پیروزی در این دیــدار، بازیکنان با 

روحیه ای باال به مصاف بازی آسیایی بروند.

درخواست لغو مسابقه	 
قعرنشــین نیم فصل اول لیگ نوزدهم در نقل 
و انتقاالت موفق شد شــش بازیکن جدید را به 
خدمت بگیرد و همچنین هشــت بازیکن هم از 
جمع شــاهینی ها جدا شــدند. این تیم حاال با 
نفراتی نام آشناتر وارد نیم فصل دوم می شود. 
اما در پی لغو احتمالی دیدار استقال – فوالد 
در روز جمعه، تیم شاهین شهرداری بوشهر هم 
خواســتار لغو دیدار خود با  شــهرخودرو شــده 
اســت. به هر صــورت مدیریــت و کادر فنی تیم 
شاهین شهرداری بوشــهر پیگیر لغو این دیدار 
هستند و بهانه آن ها این است که با استفاده از 
فرصت ممکن و مثل بقیه تیم های لیگ، مراحل 

آماده سازی نیم فصل خود را طی کنند.

اخبار

ورزشی

 بازی های پلی آف لیگ فوتسال 
امروز انجام می شود

امتحان اول فرش آرا در ساوه
مرحله نخســت دور رفت پلی آف لیگ برتر فوتسال 
از امروز با انجام چهار دیدار برگزار می شود. با پایان 
دور مقدماتی بیست  ویکمین دوره رقابت های لیگ 
برتر فوتسال کشــور، چهره هشت تیم صعود کننده 
به مرحله نهایی و همچنین دو تیم سقوط کننده به 
لیگ دسته اول مشخص شد. بر این اساس، تیم های 
مس سونگون ورزقان، گیتی پسند اصفهان، فرش 
آرای مشــهد، شهروند ســاری، ســتارگان ورامین، 
سن ایچ ساوه، سوهان محمد ســیمای قم و شرکت 
حفاری اهواز به ترتیــب با قرار گرفتــن در رده های 
اول تا هشــتم، تیم هــای راه یافته بــه دور حذفی را 
تشــکیل می دهند و دو تیــم آذرخــش بندرعباس و 
شاهین کرمانشاه با ایستادن در رده های سیزدهم 
و چهاردهم با این مســابقات خداحافظــی کردند. 
اما امروز هشــت تیم اول جدول لیگ به مصاف هم 
می روند . هر تیم برای صعود به جمع چهار تیم برتر، 
نیاز دارد تا به دو پیروزی دست یابد. اگر کار به بازی 
سوم کشیده شــد، تیمی که در جمع چهار تیم اول 
جدول مقدماتی قرار دارد میزبان بازی آخر خواهد 
بود.اما تیم فوتسال فرش آرای مشهد امسال با کادر 
فنی جدید توانست نتایج خوب و قابل قبولی کسب 
کند و از ابتدای شروع لیگ یک جزو مدعیان قهرمانی 
هم بود.  شــاگردان مجید مرتضایی از بیست و شش 
بازی در لیگ برتــر، 13 برد، 7 تســاوی و 6 باخت به 
دســت آوردند و توانســتند همراه با مس ســونگون، 

بهترین عملکرد را در فاز دفاعی داشته باشند.

سرمربی الرفاع بحرین:

بازی سختی در مشهد داریم
سرمربی تیم فوتبال »الرفاع« بحرین بعد از پیروزی 
مقابــل نماینده هند و رقیب شــدن با شــهر خودرو، 
گفت: بازی با نماینده ایران در شــهر مشهد سخت 
خواهد بود، چون این بازی خارج از خانه اســت.  به 
گزارش فارس، »علی عاشور« بعد از پیروزی مقابل 
تیم »چنای«هند و رقیب شدن با تیم مشهدی،افزود: 
مــا گام اول را برداشــتیم. در دیــدار بعــدی باید در 
شهر مشهد مقابل تیم شــهر خودرو قرار بگیریم. در 
صورت برد در این بازی نیز باید به مصاف الســیلیه 
قطــر برویــم.وی اظهارکــرد: بــازی با شــهرخودرو 
سخت خواهد بود. در این بازی برای برد وارد زمین 
می شویم. اکنون پرونده تیم هندی را بستیم و تمام 

تمرکز خود را برای بازی بعدی مان گذاشتیم.
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از میان خبرها 

گوناگون

 اجتماع 4 هزار نفری
  دانش آموزان بردسکن

 با عنوان»من قاسم سلیمانی ام« 

علــی نوری-بــه همــت معاونــت پرورشــی و تربیــت 

بدنی آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســکن و با 
همکاری حوزه مقاومت بســیج دانش آموزی سپاه 
ایــن شهرســتان اجتماع چهــار هزار نفــری دانش 
آموزان با عنوان »من قاسم ســلیمانی ام« با حضور 
مســئوالن  در محل تکیه ابوالفضلی)ع( این شــهر 
برگزار شــد. دراین مراســم، غفــوری مدیر آموزش 
و پرورش بردســکن در ابتدا شــعر زیبایی در وصف 
حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت 

قرائت و برادامه راه شهدا تاکید کرد. 

قائم مقام کمیته امداد  استان خبرداد: 

اختصاص هزار و 420 میلیارد ریال 
برای ایجاد اشتغال در استان 

 حســین نوری-قائــم مقــام مدیــرکل کمیتــه امــداد 

اســتان،  در جلســه اقتصــاد مقاومتــی ومعین های 
اقتصادی در خلیل آبــاد  گفت: از ســوی این نهاد با 
اعتبارات الزم در بخش اشــتغال مددجویی از محل 
منابع بانکی و امدادی طی ۹ ماه گذشــته، امســال 
چهار هزار و 81  شــغل برای مددجویان در اســتان 
ایجاد شــده اســت که برای ایجاد این تعداد فرصت 
شــغلی جدید در اســتان هزار و 420 میلیــارد ریال 
اعتبار هزینه شده است. سلمان دانشور اظهارکرد: 
پرداخت بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار 
با هــدف درآمــد پایــدار و با ثبــات از جملــه خدمات 
مهم کمیته امــداد به زنان سرپرســت خانوار اســت 
که در ســال گذشــته بــرای حــدود 10 هــزار نفر از 
آنان در مجموع 11 میلیارد تومــان حق بیمه تامین 
اجتماعی پرداخت شــده اســت. وی افــزود: کمیته 
امداد ســاالنه وام های مختلف کارگشــایی را برای 

معیشت مددجویان پرداخت می کند. 

مشارکت خیران در احداث یک باب 
فضای آموزشی در خواف 

با هــدف تأمین فضای آموزشــی در  خــواف   »عباد 
زاده« بــه نمایندگی از شــرکت اپال کانــی پارس با 
پرداخــت 12 میلیــارد ریــال  در احــداث یک باب 
آموزشــگاه شــش کاســه در روســتای چهــارده 

خواف  مشارکت می کند.

لیگ برتر بسکتبال در ایستگاه نوزدهم

میزبانی آویژه از نفت آبادان
هفته نوزدهــم لیــگ برتر بســکتبال امــروز دنبال 
می شــود و تیم های مدعــی برای پیــروزی و حفظ 
صدرنشــینی مقابل حریفان خود می جنگند.تیم 
بسکتبال آویژه صنعت پارسا طی این مدت با مربی 
خارجی خود بازی های خیلــی خوبی را به نمایش 
گذاشــت و توانســت خود را بــه جمع باالنشــینان 
لیگ برساند. تیم آویژه از ساعت 16 امروز میزبان 
تیم پاالیشگاه نفت آبادان اســت. بازی که سخت و 
نفس گیر خواهد بود. نماینده بســکتبال استان از 
18 بازی که تاکنون انجام داده ، 12 برد و 6 باخت 
به دســت آورده اســت و حاال در رده ششــم جدول 
قرار دارد. همچنین حریف جنوبــی امروز نماینده 
مشهد نیز در رده چهارم قرار دارد که عاقه مندان 
به بســکتبال امروز بــازی تماشــایی را از دو تیم در 

مجموعه ورزشی سجاد شاهد خواهند بود.

دیروز در تهران برگزار شد

 بررسی برنامه های تمرینی
 تفتیان تا المپیک

جلسه هماهنگی فدراســیون دو و میدانی با سریع 
ترین مرد ایران برای بررســی برنامــه های تمرینی 
تا المپیــک توکیو برگزار شــد.  جلســه هماهنگی 
فدراسیون دو و میدانی با حسن تفتیان در خصوص 
بررســی برنامه های آماده سازی وی و حمایت همه 
جانبه تــا بازی های المپیک توکیو بــا حضور پژمان 
معتمدی، سرپرســت دبیری فدراسیون و مرتضی 
غامی خزانه دار و عضو هیئت رئیســه فدراسیون 
دیروز در محل فدراسیون برگزار شد.در این جلسه 
به بررســی مفــاد قــرارداد »گــی اونتانــون« مربی 
فرانسوی تفتیان، زمان بندی برنامه های اردوهای 
تدارکاتی در کمپ اینســپ پاریس، جذب ماساژور 
و فیزیوتــراپ و حضور در چند مســابقه بین المللی 
تــور IAAF در اروپــا پرداختــه و مقرر شــد در کوتاه 
ترین زمــان ممکــن، برنامه هــای ســریع ترین مرد 
ایران با هــدف آماده ســازی برای حضــور پرقدرت 
در بازی های المپیک 2020 توکیو در دستور کار 

فدراسیون دو و میدانی قرار گیرد.

فردا اولین بازی نماینده فوتبال استان پس از جدایی یحیی رقم می خورد 

شهر خودرو با سرآسیایی دربوشهر

اخبار

حوادث

 نجات جان 2 مادر باردار
 در روستاهای رشتخوار 

خاکشور-تیم پزشکی  رشتخوار در روستاهای ملک 

آباد و ســنگان ایــن شهرســتان در پی بــارش برف 
سنگین چند روز گذشته جان دو مادر باردار را نجات 
دادند. مدیر شبکه بهداشــت و درمان رشتخواردر 
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در پی بارش سنگین 
بــرف در روز یــک شــنبه این هفتــه در شهرســتان 
رشتخوار پرســنل مامایی مرکز ســنگان رشتخوار 
اقدام به پیگیری تلفنی وضعیت مادران باردار می 
کنند که در تماس با دو نفر از مادران باردار روستای 
ملک آباد و باسفر که در هفته آخر بارداری بوده اند، 
متوجه عایم و قریب الوقوع بودن زایمان آن ها می 
شوند.دکتر جواد اشترایه افزود: به محض اطاع از 
وضعیت مادران  یک پزشــک به همراه تیم سامت 
از مرکز بهداشــت ســنگان با هماهنگــی اورژانس 
115 مرکز رشــتخوار و ســنگان به محــل های مد 
نظر اعزام شــدند.وی گفت: ابتــدا اورژانس 115 
مرکز رشتخوار به منزل مادر باردار اول در روستای 
باسفر مراجعه و وی را به بیمارستان نهم دی تربت 
حیدریه اعزام می کند.دکتر اشــترایه خاطرنشان 
کرد: بــا توجه به شــرایط خــاص این مادر، مــادر از 
تربت حیدریه به بیمارســتان امام رضا )ع( مشــهد 
اعزام می شــود و در آن جا تحت عمل سزارین قرار 
می گیرد.وی یادآور شد: مادر باردار دوم نیز توسط 
اورژانس 115 مرکز ســنگان از روستای ملک آباد 
به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه اعزام می شود 

و  به صورت طبیعی زایمان می کند.

هوشیاری شهروند نیشابوری جان 
یک سرنشین خودرو را نجات داد 

شجاعی مهر-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شــهرداری نیشــابور گفت: به دنبــال اعام 
تصادف شــدید دو دســتگاه خــودروی ســواری در 
بولوار بعثت به ســامانه 125  یک تیم از نجاتگران 
ایســتگاه یک به محل اعزام شدند.حسینی افزود: 
شدت این حادثه به قدری بود که سرنشین خودروی 
ســمند در داخل خــودرو محبــوس و خــودروی ال 
۹0 نیــز دچــار آتــش ســوزی شــده بــود. وی بیان 
کرد: خوشــبختانه شــهروند هوشیار نیشــابوری با 
اســتفاده از خاموش کننده دستی پیش از رسیدن 
آتش نشــانان آتــش خــودروی ال ۹0 را خامــوش 
کرده بود و نجاتگران پس از رسیدن به محل و انجام 
عملیــات احتیاط حریــق اقدام به جدا ســاختن در 

خودروی سمند و رها سازی سرنشین آن کردند.

حســن اصغــری فریمانــی- پــس ازبــارش کــم 

بــرف درشهرســتان فریمــان  کــه  ســابقه 
موجــب خوشــحالی  کشــاورزان و باغداران 
از  تعــدادی  حــاال  شــد  شهرســتان  ایــن 
شــهروندان فریمانــی از بــرف روبی نشــدن 
برخــی معابرفرعــی شــهر گایــه دارنــد.

بــه گــزارش  خراســان رضــوی، تعــدادی از 
مردم فریمــان از وضعیت شــهر بعــد از بارش 
برف ســنگین  ناراضــی هســتند و اقدامــات 
شهرداری نیز نتوانسته رضایت مردم را جلب 
کند بنابراین شهروندان فریمانی همچنان با 
مشکل تردد در روزهای برفی روبه رو هستند.

بارش کم  ســابقه برف در شهرســتان فریمان 
کــه از عصــر جمعه گذشــته آغاز شــد و تــا روز 
یک شــنبه ادامه یافت، طی 13 سال گذشته 
آن هم در مدت 24 ســاعت کم  ســابقه بود به 
طوری که میزان بارش برف در شــهر فریمان 
به حدود75ســانتی متــر نیز رســید. با وجود 
هشــدارهای هواشناســی همه می دانســتند 
روزهــای پربرفــی در راه اســت پــس انتظــار 
داشــتیم مســئوالن شــهرداری با بــرف روبی 
مناســب و به موقع معابر و خیابان هــا ،از بروز 
نارضایتــی مــردم جلوگیری کننــد و آمادگی 
الزم بــرای خدمــات دهــی بــه شــهروندان و 
مدیریت وضعیت شهرداشته باشند اما به علل 
مختلفی از جمله کمبــود امکانات و همکاری 
نکردن برخی شــهروندان در عمــل این اتفاق 
نیفتاد. براساس  مشاهدات خبرنگار خراسان 
رضوی در روزهای اولیه بارش برف حمل ونقل 
عمومی در فریمان زمین گیر  شــد و رانندگان 
تمایلــی بــه کار در ایــن شــرایط نداشــتند که 
مهم تریــن دلیــل آن هــا، وضعیــت نامناســب 
خیابان های شــهربود. این عوامل موجب شد 
بســیاری افراد بــه خصوص کســبه، کارگران 
و کارمندان با تاخیر در محــل کار خود حاضر 
شــوند چرا که افــراد بایــد پیاده مســیر را طی 

می کردنــد. در نتیجه بــه محل کار خــود دیر 
رســیدند و تعداد زیــادی از بازاریــان ناچار به 
تعطیلی مغــازه های خود شــدند. درشــرایط 
فعلی ، لغزندگی سطح معابر به حدی است که 
در خیابان های فرعی بــه راحتی امکان تردد 
وسایل نقلیه وجود ندارد و با گذشت چهار روز 
برخی افراد  امکان خارج کردن خودرو از منزل 
را ندارند.یکی از شهروندان می گوید: شاهد 
برف روبی معابر به همت کارکنان شــهرداری 
فریمان بوده و شهرداری بیشــتر معابر اصلی 
را برف روبی کرده امــا کوچه  های فرعی هنوز 
برف روبی نشده است. به همین دلیل امکان 
خارج کردن خودرو  از حیاط و داخل کوچه را 
نداشته و  باید از تاکسی درون شهری استفاده 
می کرد که به دلیل لغزنده بودن سطح معابر 
در روز اول که اصا تاکســی ها تردد نداشتند 
و باید پیــاده به محــل کار می رفتیــم و اکنون 
با گذشــت چهار روز تاکســی ها با تاخیــر و به 
کندی در شهر تردد دارند. یکی از راننده های 
تاکســی تلفنی درباره وضعیــت خیابان های 
اصلی شهر هم گفت: در روز اول، امکان تردد 
در شهر وجود نداشــت اما هم اکنون مشکلی 
دراین باره وجود ندارد و خیابان های اصلی و 

پرتردد شهر بازگشایی شده اند. یکی دیگر از 
رانندگان تاکســی درباره اقدامات شهرداری 
در بازگشایی مسیرهای شــهری بعد از بارش 
برف گفت: مأموران شهرداری باید حین و بعد 
از بارش بــرف خیابان های شــهر را برف روبی 
کنند تــا رفت وآمد خودروهــا و عابــران پیاده 
به آسانی انجام شــود اما متأسفانه این کار را با 

تأخیر و دیر انجام می دهند.

تالش شبانه روزی عوامل شهرداری 	 
برای بازگشایی مسیرهای اصلی شهر

رئیس شــورای شــهر فریمان با اعــام آمادگی 
مجموعه شهرداری برای بارش های زمستانی 
گفت: باوجــود بــارش ســنگین بــرف اخیر در 
فریمان، هیچ گونــه ناهمگونی در شــهر وجود 
نــدارد چراکــه  بــا اعــام هواشناســی، ســتاد 
زمستانی شــهرداری فریمان در آمادگی کامل 
قرار داشــت. رضــا پورابراهیــم افــزود: از قبل 
پیش بینی بارش سنگین برف شده بود و ما هم 
در شورای شــهر پیگیر بودیم و ستاد زمستانی 
شهرداری مانند خدمات شهری، آتش نشانی، 
فضای ســبز و مخصوصًا کارگران زحمت کش 
شــهرداری شــبانه روزی تاش کردنــد. وی با 

تشریح اقدامات انجام گرفته طی ساعات اولیه 
بارش برف بیــان کرد: از ســاعات اولیه بارش و 
در نیمه  شــب حدود ساعت ســه یا چهار بامداد 
کارگران مشغول نمک پاشی و برف روبی معابر 
و تکاندن برف درختان به منظــور جلوگیری از 
شکسته شدن درختان بودند. پورابراهیم گفت: 
سعی شد تا مسیر رفت وآمد در شهر بهبود یابد 
تا مردم در عبور و مرور مشــکلی نداشته باشند 
اما به دلیل همکاری نکردن برخی شهروندان 
و پارک خودروها در معابــر عمومی امکان برف 
روبی مناسب وجود نداشت. وی به شدت بارش 
ها و بی سابقه بودن آن در طول 13 سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: شــهرداری و شورای شهر با 
تمام توان به میدان آمد اما شدت بارش ها بیش 
از امکانات موجود بــود بنابراین در اطاعیه ای 
از مردم خواسته شد که برای برف روبی جلوی 
منازل و مغــازه هــای خــود و نیز تکانــدن برف 

درختان به ماموران شهرداری کمک کنند. 

کارهای خدماتی و عمرانی شهرداری 	 
همچنان انجام می شود

رئیــس شــورای شــهر فریمــان بــا تشــکر از 
شهروندان و به ویژه بسیجیان گفت: با کمک 
مــردم و نیروی مقاومت بســیج، پیــاده روها و 
معابــر عمومــی از جمله مســاجد، مــدارس و 
مسیرهای پرتردد برف روبی شد. وی در پاسخ 
به ســوالی درباره گایه شــهروندان از بســته 
بودن برخــی پیاده روها هم گفــت: در برخی 
مناطق شهروندان برف ها را از داخل حیاط و 
خانه خود به بیرون می ریزند که این کار ممکن 
است منجر به بروز مشکل و بسته شدن پیاده 
رو ها شــود. وی گفت: اکنون همه خیابان ها 
و معابر اصلی شــهر باز اســت و به شهروندان 
اطمینان می دهیم تا دو روزدیگر تمامی معابر 
و کوچه های فرعی به طور کامل پاک سازی و 

برف روبی شود.

گالیه های شهروندان فریمانی از برف روبی نشدن برخی معابر وپاسخ رئیس شورای شهر 

مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضوی 
گفت: مراحل اجرایی انعقاد قراردادساخت 
هــزار واحد طــرح »اقــدام ملــی« مســکن در 
شــهر جدید بینالود دردســت اقدام است. به 
گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی 
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی، 

در جلســه ای به ریاســت قدرت ا... ابــک و با 
حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
بینالود، آخرین وضعیت پروژه مســکن مهر و 
روند اجرای طرح اقدام ملی مســکن بررسی 
شد.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 

با اعام خبــر تامین زمیــن در شــهرهای زیر 
صد هزارنفر جمعیت به اســتعداد پنج هزار و 
246 واحد و همچنین هزار واحد مســکونی 
طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید بینالود 
گفت: مراحل اجرایی انعقاد قرارداد ساخت 
این واحدها در دست اقدام است.وی افزود: 

سهمیه کل اســتان خراســان رضوی تاکنون 
3۹ هزار و ۹08 واحد مسکن طرح اقدام ملی 
است که مسئولیت ســاخت پنج هزار و  246 
واحد آن در 34 شهر با جمعیت زیر 100 هزار 
نفر به عهــده  اداره کل بنیادمســکن انقاب 

اسامی استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی: 

قراردادساخت هزار واحد مسکونی طرح »اقدام ملی« در دست اقدام است 

در پی بارش ۷۵ سانتی متری برف صورت گرفت



بریده کتاب

فردا شــب، ســاعت 9، یاســمینه داشــت در 
آپارتمان زیبای نمر می چرخید و دل گرفته 
از خــود می پرســید: »فکــر می کنــی حــاال 
کجاســت؟ حضــورش را نثــار کــه می کند؟ 
چشــم هایش بــرای که می درخشــد؟« الک 
پشــت او سرشکســته و ُکندتر از همیشه راه 
می رفت. انگار اندوهی بر دوشش سنگینی 
می کــرد. یاســمینه کنــار آینــه ایســتاد. غم 
غریبی بر دلش سایه افکند. یادش آمد بیش 
از یک هفته اســت که حتی یک بار هم خنده 
به لبش نیامــده. خواســت خنده های پیش 
از آشــنایی با او را به یاد آورد، اما نتوانســت. 
جلوی آینه ایســتاد تــا امتحانی کند. اشــک 
پهنای صورتش را گرفت. ترس برش داشت. 
فرامــوش کــرده بــود چگونــه می خندیــده 
اســت، پس زد زیر گریــه. تصمیــم گرفت به 
کاغذهایش پناه برد و مثل همیشه که دلش 
می گرفت شعری بنویسد، اما از پس این کار 
هم بر نیامد. شور و شــوقی را که برای گفت 
و گو بــا منتقدان و روزنامه نــگاران و مدیران 
انتشاراتی ها در دل داشــت از یاد برده بود. 
همه چیز را از یاد برده بــود. نمر تمام دنیای 
او شده بود و حاال زیر پایش را خالی می کرد 

و بــه حــال خــودش وا 
می گذاشــتش تــا تک 
و تنها در خال ســقوط 
کند... به الک پشــت 
نــگاه کرد. خواســت 
با او گرم بگیــرد، اما 
تــوی  پشــت  الک 
الکــش فــرو رفتــه 
دنیــا  همــه   بــود. 
کنارش گذاشته و 

او را بی کس و تنها رها کرده بودند، درســت 
مثل یــک گــوش ماهی تــو خالی بر ســاحل 

فراموش شده ای در بیروت.
بیروت ۷۵
نویسنده: غاده السمان

ضرب المثل خارجی
    چینی: برای دانشــمند هیچ ســرزمینی 

بیگانه نیست.
    تــازی: باید با انگشــتان خودت ســرت را 

بخارانی.
    اســپانیولی: بــرای این که همســایه ات 

درستکار بماند، در خانه ات را قفل کن.
    آلمانی: بدبخت همیشه مقصر است.

خاطرات سرخ

عشق به فرمانده
ســید مجید ایافت می گوید: اصغر حســینی 
محــراب، اســلحه را ســمت کاوه گرفتــه بود 
و تندتنــد بــا او حرف مــی زد. وقتــی نزدیک 
تر شــدم، شــنیدم محــراب گفت: »شــما نیا، 
من تنهــا مــی رم.« کاوه گفت: »مــن فرمانده 
ام، بایــد در عملیــات باشــم«. محــراب که از 
توجیه کاوه ناامید شده بود، گفت: »اگر بیایی 
یک تیر بــه پایت می زنم! ایــن طوری حداقل 
زخمی میشــی، ولی بــاز بین ما هســتی. اما 
اگر بروی...!« این عشق و محبت دو طرفه، تا 

زمان شهادت ادامه داشت.
پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

دیکشنری

Good luck!
 An expression of one's hope that  
someone else has a favorable or  
positive experience.

موفق باشی!
مثال:

I hope you do great on your test  
today! Good luck!

امیدوارم امروز امتحانت رو عالی بدی! موفق 
باشی!

I hear you're leaving for your new 
job tomorrow morning, good luck!
شــنیدم فردا برای کار جدید ایــن جا رو ترک 

می کنی. موفق باشی!

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 112 سوره  آل عمران می خوانیم:

ُة َأْیــَن َما ُثِقُفــوا ِإَلّ ِبَحْبٍل  َلّ ُضِرَبْت َعَلْیِهــُم الِذّ
اِس َوَبــاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل  ِمَن اهلَلِ َوَحْبٍل ِمَن الَنّ
ُهْم َكاُنوا  َوُضِرَبــْت َعَلْیِهُم اْلَمْســَكَنُة َذِلــَك ِبَأَنّ
ْنِبَیاَء ِبَغْیر َحٍقّ  َیْكُفُروَن ِبآَیــاِت اهلَلِ َوَیْقُتُلوَن اْلَ

َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َیْعَتُدوَن
)دشمنان شما به قدری ترسو و زبون هستند 
كه( هــر كجا یافت شــوند، ُمهر ذّلت بــر آن ها 
خورده اســت، مگر آن كه به ریســمان )امان( 
الهی چنگ زنند )و از انحراف و فســق دست 
برداشــته، ایمــان آورند( و بــا مــردم پیوندی 
برقراركنند. آن ها گرفتار خشم خدا گشتند و 
ُمهر بیچارگی بر آن ها زده شد. این به خاطر آن 
بود كه به آیات خدا كفر می ورزیدند و پیامبران 
را به ناحق می كشتند. این بدان سبب بود كه 

عصیان ورزیده و تجاوز می كردند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    رمــز عّزت دو چیز اســت: ایمــان به قدرت 

الهی، ارتباطات حسنه  با اّمت ها و مّلت ها.
    گناه و تجاوز، زمینه ساز گناهان بزرگ تری 

همچون كفر و پیامبركشی می شود.

معرفی کتاب

عشق بی پیرایه
کتــاب عشــق بی پیرایــه اثــر »وانــدا 

واسیلوســکا« ماجــرای یک پرســتار 
محبوب اســت. او در پشت جبهه های 

بــه  مشــغول  دوم  جهانــی  جنــگ 
خدمت رسانی است. همسرش سرباز 

است و ماریا بی صبرانه منتظر بازگشت اوست. او 
خالصانه به تمام مجروحان محبت می کند و به آن 
ها امید می دهد. یکی از پزشکان بخش، دلباخته 
قدیمی ماریاســت و بعدها همین مســئله او را بر 
ســر دوراهی قرار می دهد. کتاب، فضای جنگ 
و آسیب ها و مشکالت کشــور جنگ زده لهستان 
را توصیف می کند. نویســنده لحظاتی بی نظیر 

را خلق کــرده که تمام انســان هایی 
که روزی جنــگ را تجربــه کرده اند 
می تواننــد بــا آن همزادپنــداری 
کنند. توصیف فضای احساسی و 
عاشقانه، انتظار سخت و طوالنی، 
فضای متشــنج جنــگ جهانی، 
همه این ها در کنــار هم هنر نویســنده را به رخ 
می کشد. چهره زننده و غم انگیز جنگ جهانی در 
کنار عاشقانه هایی که در خالل آن رخ می دهد، 
موضوعی است که شاید هیچ گاه تکراری نشود و 
هر بار بشود از زاویه ای نو به آن نگاه کرد و داستان 
شنیدنی دیگری را از آن بیرون کشید. راوی این 
داستان سوم شخص است و بیشتر قسمت های 

آن به شیوه دیالوگ بیان شده است.

حکایت

    گویند که مردی بر زنی عارفه رسید و جمال 

آن زن در دل آن مرد اثر کرد.
گفت: ای زن! من خویشــتن را از دســت بدادم 

در هوای تو.
زن گفت: چرا در خواهرم نمی نگری که از من با 

جمال تر است و نیکوتر؟
گفت: کجاست آن خواهر تو تا ببینم؟

زن گفــت: بــرو ای دروغگو که عاشــقی نــه کار 
توست. اگر دعوی دوستی ات درست بود، تو را 

پروای دیگری نبود.
کشف السرار و عدة البرار

    جنید را پــس از مرگ به خواب دیدنــد و او را 

پرســیدند كه پــروردگارت با تو چه كــرد؟ گفت 
آن اشــارات پرید و عبارات نابود شــد و دانش ها 
از یاد رفت و آن رســم ها به كهنگی گرایید و جز 
چند ركعت نمازی كه در شب خواندم، سودمند 
کشکول نیفتاد. 

پنج شنبه
26 دی 1398

20 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4325

26 دی 1397 | سالروز درگذشت حسین محب اهری، بازیگر26 دی 1357| سالروز فرار شاه
محمدرضا پهلوی یك روز پس از رای مثبت سنا به نخست وزیری شاپور بختیار و ارسال پیام سفیر 
آمریکا به تهران برای خروج، همچنان كه انتظار می رفت به همراه فرح ایران را به عزم »اسوان« در 

جنوب مصر ترک کردند، رفتنی كه البته بازگشت نداشت.

محب اهری بازی در سینما را از سال ۶۵ با ایفای نقش کوچکی در فیلم رابطه به کارگردانی پوران 
درخشنده آغاز کرد. او همچنین از سال ۵۰ به عکاسی تجربی و ایفای نقش در تئاتر مشغول شد و 

پس از یک عمر فعالیت هنری، بر اثر سرطان غدد لنفاوی درگذشت.

یک روایت، یک درس
ارزش رازداری و خوشرویی

امام علی )ع( فرمودند: »سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویی وسیله دوست یابی. و شكیبایی، گورستان پوشاننده عیب 
هاست.« و در جای دیگری می فرمایند: »از گنج های بهشت، نیکی کردن و پنهان کردن کار نیک و صبر بر مصیبت ها و نهان کردن 

گرفتاری هاست.«
حکمت های نهج البالغه  
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مطالعه این صفحه

صبا را گو هک ربدارد زمانی ربقع از رویت ن جهان یک سر بیارایی  تو گر خواهی هک جاویدا

ربافشان ات فرورزید زهاران جان ز ره مویت زی  وگر رسم فنا خواهی هک از عالم رباندا

نقاشی با جین
آدیتی ســنترال | یــک هنرمند انگلیســی با 
ساختن شاهکارهای هنری از شلوار جین های 
کهنه، زندگی دوباره ای به آن ها می بخشــد. 
لن بری، مردی که با استفاده از رنگ ها و سایه 
روشن های مختلفی که در پارچه های جین و 
لی وجود دارد، نقاشی می کشد، در دنیای هنر 
برای خودش اسم و رسمی به هم زده است. او 
می گوید همه چیز از روزی شروع شد که مادرم 
تماس گرفت و از من خواســت تکلیف وسایل 
اتاق قدیمــی ام را روشــن کنم. وقتــی رفتم تا 
وسایلم را جمع کنم، کوهی از شلوار جین های 
کهنه ام را دیدم و آن ها را با خود به خانه آوردم. 
18 ماه بعد به ذهنم رســید که با کمک بافت و 
سایه روشن متنوع پارچه این شلوارها، می توانم 

یک اثر هنری به وجود بیاورم.

پول مفت
آدیتی سنترال | یک میلیاردر ژاپنی تصمیم 
گرفته برای بررســی این که پول واقعا آدم ها 
را خوشحال تر و خوشــبخت تر می کند یا نه، 
حدود 9 میلیون دالر پول نقد را در میان دنبال 
کننده هایش در توئیتر تقســیم کند. یوساکا 
مائــزاوا، بنیان گذار بــزرگ ترین وب ســایت 
فــروش محصــوالت مــد در ژاپــن، در ابتدای 
ژانویه امسال در حساب توئیترش اعالم کرد 
که به شکل رندوم، به هزار نفر از دنبال کننده 
هایش یک میلیارد یــن ژاپن که معادل حدود 
9 میلیون دالر است، خواهد بخشید تا ببیند 
که واقعا می توان با پول خوشــبختی خرید یا 
نه. تنها کاری که دنبال کننده ها باید برای به 
دست آوردن این شانس انجام دهند، ریتوئیت 

این توئیت است.

صداسنج
آدیتی سنترال | یک مدرسه تایلندی که در آن 
برای ســنجیدن بلندی صدای دانــش آموزان 
موقــع خوانــدن ســرود ملی از دســیبل ســنج 
استفاده می کرد با اعتراضات زیادی روبه رو شد. 
خواندن هر روزه سرود ملی با بلندترین صدای 
ممکن در مقابل پرچم، ظاهرا برای مسئوالن این 
مدرسه آن قدر مهم بوده که از دستگاه صداسنج 
 برای بلندی صــدای دانــش آموزان اســتفاده 
می کنند و کسانی را که با صدای آرام بخوانند، 
تنبیه می کنند. بنابــر این ارزیابــی اگر صدای 
دانش آموزی از 84 دسیبل کمتر باشد باید به 
عنوان تنبیه دو بار دیگر ســرود را با صدای بلند 
بخواند، اگر باز هم بلندی صدا به 84 نرســید، 
باید سه بار دیگر بخواند! این روش ظاهرا برای 

القای نظم و دیسیپلین ابداع شده بود.

زنگ تفریح

»صلوات فیــدای« هنرمند روســی، یکــی از ده هــا هنرمندی اســت که با نــوک مداد مجســمه های 
مینیاتوری می ســازد. با این حال هنوز هم دیدن این حجم های ظریف که وقت و صبر و دقت بســیار 
Designswan زیادی می طلبد، باعث اعجاب مخاطب می شود. 

مهارت یک دقیقه ای

دیالوگ ماندگار
هر چقدر بیشتر زمین بخری، بهتر می تونی 

اوج بگیری.
باشگاه مشت زنی
کارگردان: دیوید فینچر

مادر 600 فرزند
سانی اسکایز | یک زن اهل جکسون کانتی 
آیووا، به دلیل پنج دهــه فعالیت در نگهداری 
و سرپرســتی کودکان بی سرپرســت و بزرگ 
کردن ۶۰۰ کودک مــورد تقدیر قرار گرفت. 
لیندا فای هرینــگ پذیرفتن و بــزرگ کردن 
بچه ها را از سال 197۰ با همسرش باب آغاز 
کرد و مــی گوید  » با خودم فکر کــردم این کار 
قشنگی است و دوست دارم آن را انجام دهم. 
اما من دوست داشتم بچه هایی را که مشکل 
سالمتی دارند به سرپرســتی قبول کنم.« از 
آن زمان لینــدا به عنوان مــادر مهربانی که به 
نگهداری از هیچ بچه ای –فارغ از جنس و سن 
و سالمتی- نه نمی گوید شناخته شده و حاال 
بعد از حدود ۵۰ سال، او ۶۰۰ فرزند دارد که 

همه را با عشق بزرگ کرده است. حکمت روز

اعتقاد باید قلبی باشد
دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی 
که الگوی عملی به دنبال دارد و جامع همه آن 
معارف، یک کلمه است؛ »اعتقادات«. اعتقاد و 
ایمان هم از امور قلبی است که اکراه و اجبار در 
آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه تنها در اعمال 
ظاهری است که عبارت است از حرکات مادی 
و بدنی )مکانیکی(، اما اعتقاد قلبی برای خود 
علل و اسباب دیگری از ســنخ اعتقاد و ادراک 
دارد و محال است که مثال جهل، علم را نتیجه 
بدهد. به عبارت دیگر به زور و با قدرت نمی توان 

مطلبی را در قلب شخصی وارد کرد.
عالمه طباطبایی | تفسیر المیزان

در محضر بزرگان

پارتی بازی نمی کنم
پیرمردی از بــزرگان فامیل که مــورد احترام 
همه به خصــوص آقــای بهشــتی بــود، گفت 
فــالن پرونــده را در فــالن دادگاه دارم. و 
انتظار ســفارش داشــت! آقای بهشتی بدون 
رودربایســتی گفت: »اگر حق با شــما باشد، 
حکم به نفع تان صادر می شود. اگر هم نباشد، 
صددقیقه تا بهشت خب نیست دیگر!« 

کارهایی که والدین کودکان موفق انجام می دهند
بی شک، شــیوه تربیت فرزندان، تاثیر بسیاری 
روی موفقیت در زندگی و آینده آن ها دارد. پدر 
و مادِر آگاهی کــه روش های درســت برخورد با 
فرزنــد خــود را می دانند و از روش های درســت 
تربیتــی اســتفاده می کننــد، نقــش مهمــی در 
موفقیت و پیشــرفت او در زندگــی دارند. برای 
موفقیت فرزنــدان خود باید به چــه نکاتی توجه 

داشته باشیم و چه مواردی را رعایت کنیم؟
هرگز به آن ها نمی گویند که می توانند به هر 
چیزی که می خواهند، برسند. معموال کودکان 
درباره آینده خود انتظارات واقع بینانه ای ندارند 
و گاهی تصمیم های عاقالنــه ای نمی گیرند. آن 
ها صرفا براســاس آرزوها و عالیــق خود تصمیم 
گیری می کننــد و از شــرایط و واقعیــت هــای 
زندگی واقعــی آگاه نیســتند. بنابرایــن بهتــر 
اســت که فرزنــدان خود را به ســمت شــغل های 
پردرآمدی هدایت کنیم که بازار کار خوبی دارند 
و می تواننــد نیروی کار زیادی جــذب کنند. باید 
آن هــا را راهنمایــی کنیم و بــه آن هــا بگوییم که 
زندگی همیشــه آن طور که تصور می کنیم و آرزو 
داریم پیش نمی رود و درباره مسائل مهم زندگی 
مانند انتخاب شغل باید منطقی و عاقالنه تصمیم 
بگیریم. به جای بال و پر دادن بــه رویاپردازی ها و 
تصورات کودکانه باید آن ها را به مســیر درستی 
هدایت کنیم تا بتوانند در زمینه ای فعالیت کنند 
که در آن استعداد دارند و ازنظِر مالی نیز آینده آن 

ها را تامین خواهد کرد.
اســتفاده از تبلــت و تلفــن هوشــمند را 
محــدود می کننــد. پژوهشــگران دریافته اند 
که مغز خردســاالنی کــه زمان زیــادی را صرف 

استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند می کنند، 
ممکن است تا همیشــه تغییر کند؛ به ویژه، رشد 
توانایی هــای خاصــی در آن ها شــامل تمرکز و 
توجه، واژگان و مهــارت هــای اجتماعی دچار 
مشکل می شود. درباره کودکان دو تا پنج ساله 
باید زمان کارکردن آن ها با تبلت و تلفن هوشمند 
را بــه یک ســاعت در روز محــدود کنیــم. میزان 
استفاده کودکان بزرگ تر از پنج سال از وسایل 
الکترونیــک نیز بایــد به انــدازه ای باشــد که در 
خواب کافی، ورزش و تعامل اجتماعی اختاللی 

ایجاد نکند و جایگزین آن ها نشود.
بیــرون از خانه کار می کنند. بی شــک در خانه 
ماندن و مراقبت مادر از کودکان، فواید زیادی برای 
خانواده دارد؛ ولی پژوهشــگران مدرسه کســب 
 )Harvard Business School( و کار هــاروارد
دریافته انــد که احتمال شــاغل شــدن، داشــتِن 
مســئولیت های نظارتی در شــغل خود و دریافت 
حقوق و دستمزد باالتر در زنانی که مادرانی شاغل 
داشته اند بیشــتر از زنانی اســت که مادران شان 
خانــه دار بوده انــد. مردانــی کــه مادران شــاغل 
داشته اند نیز بیشتر از سایر مردان در کارهای خانه 
کمک می کنند و زمان بیشتری صرف مراقبت و 

توجه به اعضای خانواده می کنند.
از فرزنــدان خــود می خواهنــد کار کنند. بر 
اســاس مطالعــه هارواردگرنــت کســانی کــه به 
باالترین موفقیــت هــای شغلی می رســند، در 
دوران کودکــی کار کرده انــد. بنابرایــن، بایــد از 
کودکان بخواهیم که در انجام کارهای خانه به ما 
کمک کنند و به آن ها مسئولیت بدهیم؛ کودکان 

هرچه کار کردن را زودتر شروع کنند، بهتر است.
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