
رسانه های غربی 
دلشان برای شهدای 
عزیز سانحه دردناک 
هوایی نسوخته است

20 رستوران غیرمجاز 
مشهد امروز پلمب 

می شود

پیشرفت 80 درصدی 
 پروژه اتصال سبزوار 

به شبکه ریلی

 قاب های ماندگار
 از مادران ایران

 تاکید هنرمندان 
تئاتر مشهد بر لزوم 
حضور  و حمایت از 

جشنواره فجر 

مربی ایتالیایی 
شهرخودرویی شد  پاییز 98 

آلوده تر از پاییز 97

رئیس اتحادیه تولیت آستان قدس :
رستوران داران مشهد:

معاون فنی و عمرانی 
فرمانداری سبزوار خبر داد:

گفت  و گو  با  بانوی عکاس 
نیشابوری که تصاویری 

دلنشین از مادران شهدا 
ثبت کرده است

 پاسخ قاطع شهرخودرو
AFC به   درخواست عجیب 

 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان 
خبر داد :

حاضر به انجام میزبانی بازی هایمان در 
هیچ جایی غیر از خاک وطن نیستیم

 ثبت درخواست 250 نامزد معترض
به رد صالحیت ها در استان

۶

 داستان هر ساله 
اما و اگرهای 

برگزاری جشنواره 
فیلم فجر در مشهد

 صفحه۵

 صفحه۴

 صفحه۷

 صفحه۵

 صفحه۵

 صفحه۶

 صفحه۳

۳

۵

هشدار هواشناسی 
 درباره کوالک برف

 در استان 

صف های مارپیچ در مراکز معاینه فنی خودرو 
 صفحه۴

پلیس اجرای طرح L.E.Z را یک هفته  به تعویق انداخت 

 امداد آستان قدس 
به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان

از برنامه ریزی برای احیای 
مشاغل از دست رفته  تا   توزیع 

10 هزار بسته  معیشتی

 صفحه۴  صفحه۴

مشهد 
دوباره برفی 

می شود 
اقدامــات  در  رضــوی  قــدس  آســتان 
حمایتی، به امداد و کمک ســیل زدگان 
سیستان و بلوچستان شتافت. قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی در این زمینه 

از توزیع 10هزار بسته معیشتی ...
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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.

اتوبوسرانی

    چرا یک خط اتوبوس از مسیـر خیابان شهید 
موســوی قوچانی بــه خیابان شــهید قرنی عبور 
نمی کنــد؟ ای کاش خط37.۱ را به این مســیر 

اختصاص می دادنــد.
     لطفا در پایانه خواجه ربیــع برای رفاه مردم 
اتوبوس شــب کار بگذارید، به ویژه برای سرویس 

دهی به مسافران و زائران حرم مطهر.

شهرستان ها
     مگر قدمــگاه نیشــابور متولی نــدارد؟ چرا 
به حال خود رها شده؟ برای یک نماز خواندن باید 

سه هزارتومان ورودی بدهیم!
     ظاهرا اداره سد معبر نیشابور، توانایی جمع 
کردن دست فروش های این شهر را ندارد و  روز به 
روز تعداد افرادی که به این شغل کاذب مشغولند، 

بیشتر می شود.
     لطفا درباره اراضی مورد اختالف مشــهد و 
شهرســتان طرقبه شاندیز گزارشــی تهیه کنید. 
۱0سال اســت که مردم منطقه موفق به دریافت 

هیچ استعالمی از استانداری نمی شوند.
     چندین ســال اســت که پیگیریــم و خیابان 
کاشانی 27 تربت حیدریه هنوز به اگو وصل نشده 
و آبفــا هــم جــواب قانــع کننــده نمی دهــد. از 
فرمانــداری محتــرم تقاضــا داریــم این مــورد را 

پیگیری کنند.

فرهنگ شهروندی
     در طول سال های اخیر، رســانه ها مدام به 
مردم و به ویژه شهروندان شهرهای بزرگ، بارها و 
بارها تاکید می کردند »همشــهرِی عزیز! کاغذ و 
پالســتیک، زباله نیســت«. اما آن قــدر همه مان 
بی توجهی کردیم و در تفکیک زباله های خشک 
و تر کوتاهی داشتیم تا پدیده  زباله گرد، افرادی که 
از سر فقر، کیسه زباله ها را در جست وجوی کاغذ 
و مقوا و پالســتیک، پاره می کنند، شکل گرفت. 
منتهــا هنــوز هــم دیــر نشــده. بیایید بــا تفکیک 
زباله هایمان و سپردن زباله های خشک به مراکز 
بازیافت، قدم موثــری در از بین بردن پدیده زباله 

گردی برداریــــم.

آبفا
     چرا اداره آب و فاضالب، فکری به حال بوی 
نامطبــوع چاه هــای طــرح اگــو در پیــاده روهــا 

نمی کند؟

شهرداری

    از شهرداری اســتدعا دارم از خیابان نواب 
صفوی )ســیدی( دیدن فرمایــد و باتوجه به کم 
عرض بودن خیابان، فکــری برای عریض کردن 
مسیر و به سازی پیاده رو ها و توجه به فضای سبز 

خیابان کند.
      ســاکن محدوده فرامرز عباســی هســتم. 
واقعا خسته شدم از بس در این ماه های اخیر در 
بولوار های اطراف، شاهد حفاری های بی پایان 
بودیم.  ابتــدا حفــاری بولوار شــهید ســاجدی 
توسط شرکت آب که تمام طول تابستان را با گرد 
و خاک بسیار همراه کرد. سپس بولوار جانباز و 
شهید ساجدی که دستخوش حفاری شرکت گاز 
شد و با گذشت بیش از دوماه، تمام نشده و ادامه 
دارد و باز در این میان حفاری طول بولوار شهید 
فرامــرز عباســی کــه توســط شــهرداری انجام 
می شود. الاقل بگذارید ســاکنان این محله یک 

نفس راحت بکشند، بعد دوباره شروع کنید! 

متفرقه
     نقاطی که ســال های قبــل، فضای بــاز بود و 
مناســب برای برف بــازی بچه هــا و نوجوانــان، در 
سال های اخیر آن قدر برج سازی و آپارتمان سازی 
شــده که امســال، فقط از پنجره آپارتمــان، برف را 
تماشا کردیـــم. دریغ از مشهِد خلوت سال های قبل.
     ای کاش برای ســاخت و ســاز آپارتمان در 
کوچه هــای کم عــرض، مجوز صادر نمی شــد تا 
شاهد این حد از شلوغی و ترافیک در کوچه های 
کم عــرض که منجــر به اعصــاب خــردی و دعوا 

می شود، نباشیم.
     چــرا تاکســی های مســیر جمــال زاده- 
فاطمــی، اوایل صبح از رفتن بــه میدان فاطمی 
امتنــاع می کننــد و فقــط تــا چهــارراه فاطمــی 

مسافرگیری می کنند؟
     لطفا اگر امکان دارد به دلیل سرعت باالی 
خودروهــا و عبور انواع کامیون در بولوار شــهید 
فکوری، سرعت گیر، پل و دور بین کنترل سرعت 
نصب کنیــد. عبور از عــرض این بولــوار، به ویژه 

برای دانش آموزان خیلی خطر ناک است.
     از مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان 
خراسان رضوی می خواهیم ساعت کار کتابخانه ها 
را در روزهای پنج شــنبه نیز همانند روزهای دیگر 
هفته تا ساعت 22 تعیین کند تا جوانان جویای علم 
و دوســتدار مطالعــه بتواننــد در ایــن روز هــم از 

سالن های مطالعه استفاده بیشتری ببرند.
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پاسخ آموزش و پرورش به گالیه والدین از اجبار برخی مدارس به دریافت شهریه برای کالس های فوق برنامه

فوق برنامه ها، اجباری نیستند
پیگیری گالیه های مردم

محمد بهبودی نیا 

 »فرزند من در یکی از دبیرستان های 
مشغول  مشهد  هیئت امنایی 
صورت  به  که  است  تحصیل  به 
به  اقدام  اجباری  و  غیرقانونی 
برنامه،  فوق  کالس های  برگزاری 
وسط ساعات درسی کرده. به این 
شکل که بچه ها مثال از ساعت 8 تا 
10 کالس معموِل مدرسه دارنــد، 
 14 12 تا  12 بیکارند، باز  10 تا 
حاال  است.  برقرار  مدرسه  کالس 
مدرسه آمده برای این زمان خالی 
گذاشته  فوق برنامه  کالس  وسط، 
پدر  عجیب شان،  برنامه ریزی  با  و 
غیرمستقیم  به شکل  را  مادرها  و 
و  بیکاری  بین  که  کرده اند  وادار 
بیرون بودن بچه ها از خانه و مدرسه 
یکی  کالس تقویتی،  در  شرکت  یا 
از  والدین  خب  و  کنند  انتخاب  را 
ترس شان، گزینه کالس تقویتی را 
انتخاب می کنند. برای 10 ساعت 
کالس، مبلغ یک میلیون و سیصد 
هزارتومان از هر دانش آموز دریافت 
کرده اند و تازه این غیر از ششصد 
هزارتومانی است که بابت سه جلسه 
کالس فوق برنامه در سه، پنج شنبه 
طلب کرده اند. اگر این مبلغ، از هر 
سیصد دانش آموز مدرسه به شکل 
اجباری دریافت شده باشد، روی 
هم رفته بیش از 500میلیون تومان 
پول زور از ما گرفته شده که مبلغ 

چشمگیری است و انصاف نیست.«

 این، بخشــی از گالیه های تلفنی یک شــهروند 
با صفحــه حرف مردم روزنامه خراســان رضوی 
اســت. از آن جا کــه درســت در ایــام امتحانات 
دانش آموزان مقاطع مختلف، بحث کالس های 
فوق برنامه هم داغ است، برای پیگیری موضوع 
و بررســی چگونگــی نظــارت اداره کل آموزش 
و پــرورش بر برگــزاری کالس هــای فوق برنامه 
مدارس، با »مجتبی خیاط افشــار« رئیس اداره 
ارزیابــی و نظــارت اداره کل آمــوزش و پرورش 

استان حرف می زنیم.

اجبار دانش آموزان به شرکت در کالس های 	 
فوق برنامه، خالف قانون است

»خیاط افشــار« با تاکید بر این کــه کالس های 
فوق برنامه، آزمون های ســنجش و برنامه های 
پیشــرفت تحصیلی، هیچ کدام اجباری نیست 
و طی امسال، حتی برخی آزمون های تحصیلِی 
معمول هم که تحــت نظارت آمــوزش و پرورش 

اجرا می شــد حذف شــده اســت، می گوید: »ما 
از وزارتخانــه هیچ مجــوزی مبنی بــر برگزاری 
اجبــاری کالس هــای فــوق برنامــه دریافــت 
نکرده ایــم. بر مبنای شــکایاتی کــه از برگزاری 
اجبــاری ایــن کالس هــا به دســتمان رســیده، 
بررسی هایی انجام شد که در ادامه، دو مدرسه 
مشــهد کــه در ایــن زمینــه تخلفاتــی داشــتند 
شناســایی و مبالــغ گرفته شــده بــه خانواده ها 
برگردانده شد. مدیران این مدارس هم احضار 
شدند و تذکر گرفتند و در ادامه به تمام مدارس 
استان، در زمینه مجبور نکردن بچه ها به شرکت 
در کالس هــای فوق برنامــه هشــدار دادیم. در 
مدرســه ذکر شــده در پیامِک شــهروند، طوری 
برنامه ریزی شده بود که کالس فوق برنامه وسط 
ساعات درسی قرار گیرد و خانواده ها به صورت 
غیرمســتقیم مجبور بــه ثبت نام فرزندان شــان 
شــوند. باید تاکید کنم مدارس، چنان چه قصد 
برگــزاری کالس های کمــک آموزشــی دارند، 

باید حتما بعد از ســاعات تعریف شــده و رسمی 
مدارس و با رضایت کامل والدین اقدام کنند.«

تاخیر در ابالغ مصوبه، منجر به 	 
اضافه دریافتی برخی مدارس شد 

در کنــار والدیــن و دانش آموزانــی کــه مایل به 
شرکت در کالس های کمک آموزشی نیستند، 
برخی هم پیگیر تشــکیل و شــرکت در این گونه 
کالس ها هســتند، امــا آیــا مبلــغ یک میلیون و 
ســیصدهزارتومان بــرای ۱0ســاعت کالس، 
منطقی و قانونی اســت؟ رئیس اداره ارزیابی و 
نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان در این 
باره توضیح می دهد: »درباره جزئیات برگزاری 
کالس هــای فوق برنامــه اختیــاری، هرســال 
شــورای آمــوزش و پرورش شهرســتان مشــهد 
باید تصمیم گیری کند و این شورا تنها مرجعی 
اســت که اختیار تعیین هزینه کالس های فوق 
برنامه را دارد. برای کالس های کمک آموزشی 
شهر مشهد در ســال تحصیلی ۹۸-۹۹ هم در 
فصل تابســتان تصمیم گیــری و تمامــی مبالغ 
مصوب شــده بود اما موضــوع با تغییر مســئول 
دبیرخانــه شــورای آمــوزش و پــرورش مشــهد 
همزمــان و در نتیجــه، مصوبــه دیر ابالغ شــد، 
به همین دلیــل، در مواردی، انطباق نداشــتن 
دریافتی های مــدارس بــا بخشــنامه مذکور به 
چشــم می خورد. باید به این نکته توجه داشــت 
که دربــاره اضافــه دریافتی هزینــه کالس های 
تقویتی، مدرسه مقصر نیست؛ بلکه دلیلش، دیر 
ابالغ شدن مصوبه است و روی همین حساب، از 
مدیران این مدارس درخواست کردیم چنان چه 
والدینی به اختیار خودشان، درخواست شرکت 
دانش آموز در کالس های فوق برنامه را دارنــد، 
مابه التفــاوت هزینــه قانونــی و هزینــه دریافت 

شده، برگردانده شود.«

در پی رصد بازار فروش سهمیه   بنزین توسط برخی رانندگان و جایگاه داران، اتفاق افتاد  

 کشف 7 کارت سوخت 
در جیب یک اپراتور

پیگیری

محمد بهبودی نیا 

پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، حرف و حدیث درباره 
خرید و فروش سهمیه های کارت سوخت، توسط برخی افراد در 
جایگاه های بنزین شهر حسابی داغ شده. موضوعی که تبدیل به 
دغدغه تعدادی از شهروندان  هم شده: »مگر هزینه و یارانه بنزین 
سهمیه ای با نصف قیمت، از جیب من و شمای شهروند پرداخت 
نشده؟ پس چرا با افراد متخلفی که سرریز مصرف سهمیه شان را، 
آخرماه به دوبرابر قیمت می فروشند، برخورد نمی شود؟ برخی 
دارندگان کارت سوخت های سهمیه دار با همکاری اپراتور پمپ 
بنزین به فروش مازاد سهمیه شان اقدام می کنند. هرچند هرجا 
برای یک محصول، دو نرخ متفاوت درنظر گرفته می شود، ردپای 
رانت و تخلف هم دیده خواهد شد اما این موضوع، ضرورت رصد 
و برخورد با چنین تخلفاتی را کم رنگ نمی کند.  ای کاش ابعاد این 

موضوع را در قالب گزارشی، بررسی کنید.«  

فروش سهمیه بنزین تخلف است	 
ســازمان صمت یکــی از متولیــان رســیدگی به موضــوع فروش 
خارج از شبکه بنزین است. »مهدی مقدسی« کارشناس مسئول 
اداره بازرسی این ســازمان، در توضیح ابعاد این پدیده می گوید: 
»بعد از ســهمیه بندی و افزایــش قیمت بنزین، برخــی رانندگان 
ناوگان های حمــل و نقل عمومی مثــل رانندگان تاکســی و    ون، 
با آگاهی از این که بنزین باقی مانده از ســهمیه سوختشان، آخر 
هر مــاه صفر می شــود، اواخر ماه اقــدام به فروش بنزین ســهمیه 
ای شــان به برخی اپراتورهای پمپ های بنزین می کنند و اپراتور 

با فروش ســوخت کارت به قیمت آزاد 
که دوبرابر قیمت ســهمیه ای اســت، 
هم مبلغی به صاحــب کارت می دهد 
و هم خــودش پولی به جیــب می زند. 
این نوع فــروش بنزین، فــروش خارج 
از شــبکه محســوب شــده و بــا دارنده 
کارت و فردی که در جایگاه ها اقدام به 
فروش بنزین می کند، برخورد خواهد 
شد.« وی در پاسخ به این سوال که در 
مدِت دو ماه و چهارروز کــه از افزایش 
قیمت و سهمیه بندی بنزین می گذرد 
تا امروز، چند پرونده فــروش خارج از 
شــبکه بنزین در قالب فروش سهمیه 
موجود در کارت سوخت توسط صمت 

بررســی شــده، می گوید: »از ابتدای ســهمیه بندی تا امروز، ۱0 
پرونده در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات 
حکومتی ارسال شــده اســت. از مردم می خواهم با رصد دقیق، 
ما را در تشــخیص و کشــف ایــن تخلف یــاری دهنــد و در صورت 
مشــاهده چنین اتفاقی، موضوع را به شــماره تلفــن ۱24 اداره 
بازرسی سازمان صمت، اطالع دهند 
تا بازرســان ما در اولیــن فرصت برای 
برخورد با متخلفان وارد عمل شوند.«

از قطع سهمیه بنزین تا لغو پروانه 	  
تاکسیرانی

»امیـد جلیلـی« قاضـی شـعبه سـیار 
تعزیـرات حکومتی هـم در این بـاره به 
روزنامـه خراسـان رضوی می گویـد: 
»از آن جـا کـه دولـت از طریـق یارانـه، 
سـهمیه سـوخت واجـدان شـرایط را 
تامیـن می کنـد و ایـن یارانـه بـه نوعـی 
اسـت،  مرتبـط  عمومـی  منافـع  بـا 
تعزیرات حکومتـی به همراه سـازمان 

صمت، نظـارت دقیقـی بـرای مقابله با ایـن تخلـف دارد و تـا امروز 
پرونده هایـی در ایـن بـاره تشـکیل شـده کـه مثـال فقـط در یـک 
پرونـده، اپراتـوری مشـغول بـه فـروش سـهمیه هفـت عـدد کارت 
سـوخت بود. در این گونه موارد، سهمیه سـوخت فردی که کارت 
سـوخت خـود را در اختیـار جایگاه هـا قـرار داده، چنـد مـاه قطع و 
بـا اپراتـوری کـه در جایـگاه به فـروش بنزیـن سـهمیه ای بـه قیمت 
آزاد اقـدام کـرده، برخـورد خواهـد شـد.« »محبـی« مدیرعامـل 
تاکسـیرانی مشـهد هـم در ایـن بـاره می گویـد: »در مشـهد حـدود 
۱0 هـزار تاکسـیران فعالیت دارنـد و ما منکـر وقوع ایـن تخلف در 
ابعاد محدود نیسـتیم. گشـت های نامحسوسـی هم برای کنترل 
این موضوع در پمپ بنزین های شـهر راه اندازی کرده ایم و سـاز و 
کار مشـخصی برای پیشـگیری و کنترل این تخلف در دسـتور کار 
داریـــم. بعد از کشـف تخلف، پرونـده متخلفان را برای بررسـی به 
کمیتـه انضباطـی می فرسـتیم و امتیـارات منفـی در پرونـده ایـن 
افراد ثبـت می شـود و در صورت تکـرار تخلفـات و باالرفتـن تعداد 
امتیازات منفی، پروانه تاکسـیرانی این افراد لغو می شـود. منتها 
از بیـن تعـداد بسـیار زیـاد تاکسـیران های مشـهد، تعـداد بسـیار 
کمـی مرتکـب چنیـن تخلفـی می شـوند و نبایـد فـروش سـهمیه 

بنزیـن را، تنهـا بـه تاکسـیران ها نسـبت داد.«

در این روزهای سرد زمستانی، منتظر ماندن برای رسیدن اتوبوس در ایستگاه های بی شیشه 
و حفاظ، واقعــا آزاردهنده است. تصویری که می بینید، متعلق به ایستگاهی واقع در بولوار 
فالحی، بین فالحی 4۱ و 43 است که صبح های اول وقت و غروب ها که سوز سردی می وزد، 
می شد فضایی برای در امان ماندِن مسافران از گزند سرما باشد اما این طور نیست. جا دارد 

اتوبوسرانی، برای مجهز کردن این ایستگاه و ایستگاه هایی شبیه این، اقدام کنــد.

همان طـور کـه می بینیـد، رمـپ سـنگی کـه ورودی یکـی از مراکـز تجـاری خیابـان صیـاد 
شـیرازی کار گذاشته شـده، بعد از ترمیم پیاده رو، شکلش عوض شـده و کارایی اش را تا حد 
زیادی از دسـت داده و به شـخصه بارها دیدم معلوالن عزیـزی که با ویلچر قصـد ورود به بازار 

را داشـتند، بـه مشـکل برخوردند و حتـی در یک مـورد، ویلچر چپ شـد. 

شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

ایستگاه بی شیشه 

رمپ دردسرساز

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

 تعزیرات حکومتی به همراه 
سازمان صمت، نظارت دقیقی 

برای مقابله با این تخلف دارد 
و تا امروز پرونده هایی در این 

باره تشکیل شده که مثال فقط 
در یک پرونده، از یک  اپراتور 7 
عدد کارت سوخت که مشغول 

به فروش سهمیه شان بود، 
کشف شد



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان خبر داد: 

ثبت درخواست 250 نامزد معترض به رد صالحیت ها در استان
سرویها: هیئت اجرایی با وجود نتیجه منفی استعالم ها، برخی داوطلبان را تایید صالحیت کرده بود 

گزارش خبری

مسعود حمیدی

بنا بــر اذعان رئیس هیئت نظــارت بر انتخابات 
استان حدود 250 نفر از داوطلبان رد صالحیت 
شــده بــرای انتخابــات دوره یازدهــم مجلــس 
شــورای اســالمی در اســتان بــه رد صالحیت 
خود اعتراض کــرده انــد و شــورای نگهبان در 
مهلت 10 روزه، نظر نهایی خود را درباره نتیجه 
این اعتــراض ها اعالم خواهد کــرد. به گزارش 
خراســان رضوی، در اســتان 1114 نفر برای 
حضور در ماراتن انتخابات دوره یازدهم مجلس 
شورای اسالمی ثبت نام کردند که از این تعداد 
در مرحله اول که 20 روز طول کشید، 1032 
نفر معــادل 96 درصد توســط هیئــت اجرایی 
استان تایید صالحیت شدند تا در راند دوم این 
ماراتن، هیئــت نظارت بر انتخابات اســتان که 
زیرنظر دفتر نمایندگی شورای نگهبان استان 
فعالیت مــی کند به صالحیت آن ها رســیدگی 
کند. در این مرحله، هیئت نظارت بر انتخابات 
اســتان نیز در یک فرصت 20 روزه، از مجموع 
داوطلبــان باقی مانــده، 273 نفر معــادل 26 
درصــد رد صالحیــت، 284 نفــر معــادل 27 
درصد عدم احراز صالحیت و 497 نفر معادل 
47 درصد را تایید صالحیت کرد. بعد از اتمام 
این مرحله، داوطلبان پنج روز فرصت داشــتند 
تا مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی تقدیم 
هیئت نظارت بر انتخابات استان کنند؛ اما این 
که در این مــدت چه تعــداد از داوطلبــان به رد 
صالحیت خود معترض شده اند سؤالی است که 
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در گفت 
وگو با خراسان رضوی در پاسخ به آن اظهار کرد: 
تعدادی از افرادی که عدم احراز و رد صالحیت 
شده اند فرم اعتراض تکمیل کردند که تا پایان 

وقت اداری روز پنج شــنبه )26دی ماه( هیئت 
نظارت بر انتخابات استان این اعتراض ها را به 
دفتر مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای 

اسالمی در شورای نگهبان ارسال کرده است.

حدود 250 نفر اعتراض کردند	 
محمد کمال ســرویها افــزود: حــدود 250 نفر 
به وضعیــت عدم  احــراز  یــا رد صالحیــت خود 
اعتراض کردند که دفتر مرکزی هیئت نظارت 
بر انتخابــات در تهــران در یک بــازه زمانی 10 
روزه به آن ها رسیدگی و نظر نهایی خود را اعالم 
خواهد کرد که ان شــاءا... نتیجه مطلوبشان را 

هم بگیرند.

بین خود و خدایمان برایمان مهم نیست 	 
فرد از کدام مشرب سیاسی است

ــس هیئت نــظــارت  ــی رئ
بــر انتخابات اســتــان در 
واکنش به برخی اظهارات 
مطرح شده توسط برخی 
سیاسی  جـــریـــان هـــای 
ــاره رد صالحیت ها  دربـ
نیز اظهار کرد: این ابهام 
ــر کــشــور به  ــراسـ در سـ

وجود آمده است که آیا شورای نگهبان سیاسی 
عمل می کند و از یک جریان سیاسی بیشتر رد 
صالحیت می کند؟ این را بنده به صورت قطعی 
اعالم می کنم که این گونه نیست و بین خود و 
خدایمان برایمان مهم نیست بزرگوارانی که 
داوطلب هستند به کدام مشرب سیاسی ربط 
دارنــد و بر اســاس محتوای پرونده افــراد عمل 
می کنیم. یک سری گزارش ها و استعالماتی 
رسیده است که با کنار هم گذاشتن آن ها نظر 
می دهیم و ان شاءا... مستنداتی که این عزیزان 

ارائه می کنند به ما کمک خواهد کرد که رفع اثر 
شود یا این که مستندات موثق نباشد و نظر قبلی 

شورای نگهبان تایید  شود.

برخی با وجود استعالم ها تایید 	 
صالحیت شده بودند

این که میزان عدم احراز صالحیت ها در هیئت 
نظارت با آن چه در هیئت اجرایی صورت گرفته 
بود تفاوت چشــمگیری دارد، ســوالی است که 
در ذهن برخی ایجاد شده است. هیئت اجرایی 
در بررســی صالحیت ها، باید در مهلت قانونی 
از چهار مرجع قانونی اســتعالم کرده باشد. در 
صورت اجرای قانون، این بررسی ها در استان به 
تایید صالحیت حدود 96 درصد داوطلبان منجر 
شــده اســت اما در بررســی صالحیت ها توسط 
شــورای نگهبان )هیئــت نظارت بــر انتخابات( 
بخش قابل توجهی از داوطلبان احراز صالحیت 
نشــده اند که رئیس هیئت نظارت بــر انتخابات 
استان در این باره اظهار کرد: خود هیئت اجرایی 
اعالم کرده است که ما بررسی نکردیم و گفتند در 
واقع ما ساز و کار بررسی را نداریم، حتی افرادی 

را داریم که در اســتعالم ها رد شده اند اما هیئت 
اجرایــی آن هــا را تایید کــرده بود، اصــاًل هیئت 
اجرایــی فرصت بررســی نداشــتند.وی افزود: 
امیدواریــم در انتخابــات بعدی زمان بیشــتری 
در اختیار هیئت اجرایی قــرار بگیرد که بتوانند 
بررســی کنند زیــرا در انتخابات باید بــار اصلی 
بــر دوش هیئت هــای اجرایــی باشــد و همه رد 
صالحیت ها و تاییــد صالحیت ها را هیئت های 
اجرایی انجــام بدهنــد و هیئت نظــارت وظیفه 

نظارتی خود را انجام بدهد.

به نتایج بررسی ها خوش بین هستم	 
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در پاسخ 
به این سؤال که آیا به نتایج بررسی صالحیت ها 
خوش بین است؟ گفت: قطعًا همین طور است 
و ان شــاءا... انســان های کارآمــد وارد مجلس 
شورای اســالمی می شوند. ســرویها همچنین 
دربــاره وضعیــت نماینــدگان فعلی اســتان که 
بر اســاس اعالم خود او، هشــت نفــر از آن ها رد 
صالحیت شــده اند گفت : آن ها هم مثل دیگر 

نامزدها پیگیر کارهای خود هستند.
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جزئیات کشفیات کاالهای مظنون به قاچاق در استان طی 9 ماه امسال اعالم شد 

افزایش 31 درصدی ارزش کشفیات مظنون به قاچاق 
 مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره و آثار سمعی و بصری مبتذل

 در صدر کاالهای کشف شده 

عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در 
خراسان رضوی گفت: کشفیات مظنون 
به قاچــاق در اســتان طی 9 ماه امســال 
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 31 
درصد افزایش داشته است. »سعید سبزه 
محمــدی« در گفت وگــو بــا ایســنا اظهار 
کــرد: در ایــن مــدت در اســتان 2860  
میلیارد ریال کشفیات مظنون به قاچاق 
داشته ایم که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 31 درصد افزایش داشته است. وی 
در خصوص ســهم دســتگاه های کاشــف 
افزود: پلیس مبارزه با قاچــاق کاال و ارز  
78 درصــد، ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجارت 10 درصد، گمرکات 9.5 درصد 
و مرزبانی 2.5 درصد در این زمینه سهم 
داشته اند. محمدی اضافه کرد: مجموع 
ارزش ریالی کاالهای کشف شده قاچاق 
هــزار و 176 میلیــارد ریــال اســت که از 
نظــر ارزش مــواد غذایــی 570 میلیارد 
ریال، لوازم خانگــی 177 میلیارد ریال، 
منســوجات 150 میلیــارد ریــال و لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی 60 میلیــارد ریال 
ارزش  کــرد:  خاطرنشــان  وی  اســت. 
ریالــی کاالهای ممنوعه مکشــوفه 170 
میلیارد ریال بوده که شــامل 112 هزار 
و 176بطری و قوطی مشــروبات الکلی 
داخلــی و خارجی بــه ارزش 85 میلیارد 
ریــال، 18 هــزار و 610 عــدد تجهیزات 
دریافت از ماهــواره به ارزش 16 میلیارد 
ریال، 22 هزار و 957 عدد آثار ســمعی 
و بصری مبتذل و مســتهجن به ارزش دو 
میلیارد ریال، 735 عــدد اموال تاریخی 
و فرهنگی بــه ارزش 67 میلیــارد ریال و 

240 عدد آالت و وســایل قمــار به ارزش 
514 میلیون ریــال از جمله مکشــوفات 
کاالهای ممنوعه است. عضو کمیسیون 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز اســتان اضافه 
کرد: در 9  ماه امســال، پنج هزار و 490 
نفر به عنــوان متهــم دســتگیر و 38 باند 
شناسایی و منهدم شــدند، در این راستا 
ســه هزار و 143 پرونده بــه ارزش 520 
میلیارد ریال در سازمان تعزیرات استان 
تشــکیل شــده که از این تعــداد دو هزار و 
568  پرونــده بــه ارزش 255 میلیــارد 
ریال محکوم و 446 پرونده نیز به ارزش 
133 میلیارد ریال تبرئه شدند. محمدی 
تصریح کــرد: جریمــه تعیین شــده برای 
پرونده ها 373 میلیارد ریال اســت که از 
این مقدار 102 میلیارد ریال و همچنین 
27 درصــد جرایــم تعییــن شــده وصول 

شده است.
 وی خاطرنشــان کــرد: در 9  ماه امســال 
در مجموع 81 میلیون لیتــر نفت گاز در 
چهار طــرح صــادرات از طریــق بازارچه 
مــرزی، منطقه ویــژه دوغــارون، عرضه و 
کنترل در جایــگاه و فروش ســوخت مرز 
نشــینان به خــارج از کشــور صادر شــده 
اســت که نشــان دهنده ایــن اســت که با 
ایجــاد طرح هــای صادراتــی، از قاچــاق 
جلوگیــری شــده اســت. وی ادامــه داد: 
بــه ارزش  55 دســتگاه ماینــر  کشــف 
پنــج میلیــارد و 200 میلیــون ریــال کــه 
بــه دســتگیری دو متهــم منجــر شــده و 
همچنین کشــف چهار هــزار و 840 متر 
پارچــه بــه ارزش چهــار میلیــارد و 104 
میلیون ریــال از جمله کشــفیات موردی 

در استان است.

معاون استاندار اعالم کرد :

پیگیری از معاون رئیس 
جمهور برای پرداخت مبلغ 

خرید حمایتی زعفران
معاون استاندار با اشاره به این که تاکنون 1040 
میلیارد ریال معادل 15 درصد از کل مبلغ خرید 
حمایتی زعفران در استان به کشاورزان پرداخت 
شده است، گفت: با توجه به حمایت از کشاورزان 
و جلب اعتماد آنان، پیگیری های الزم از وزارت 
جهاد کشــاورزی و معاون اول رئیس جمهوری 
برای مساعدت در پرداخت هرچه سریع تر بقیه 
مبالغ به کشاورزان استان انجام شده و امیدواریم 
طی روزهای آینده شــاهد اخبار خوبــی در این 
زمینه باشیم. »علی رســولیان« به ایرنا افزود: تا 
پایان آذر ماه امســال طی حدود دو مــاه اجرای 
طرح خرید حمایتی زعفران از کشاورزان حدود 
71 تــن از این محصول توســط ســازمان تعاون 

روستایی استان خریداری شده است.

با اشاره به پر و پلمب شدن چاه های غیرمجاز 
در حوزه امور آب مشهد اعالم شد

جلوگیری از 32 میلیون 
مترمکعب اضافه برداشت 

ساالنه آب
مدیر امــور منابــع آب مشــهد با اشــاره بــه پر و 
پلمب کردن 683 حلقه چــاه غیرمجاز گفت: 
این اقدامات که در 9 ماه امســال انجام شــده، 
موجب جلوگیــری از بهره برداری و برداشــت 
غیرمجاز ساالنه حدود 32 میلیون متر مکعب 
آب شده است. »محمد برزویی« در گفت و گو با 
ایسنا اظهارکرد: در 9 ماهه امسال 680 حلقه 
چاه غیرمجــاز در محدوده تحت پوشــش امور 
شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه شاندیز 
و فریمان( پر و همچنین سه حلقه چاه غیرمجاز 
پلمب شد. از 683 حلقه چاه غیرمجاز مذکور، 
49 حلقه چاه با عمق های 110 تا 220 متر و 
دبی های بین 5 تا 25 لیتر بر ثانیه و 61 حلقه 
نیز با عمق های 70 تا 110 متر و دبی های 3 تا 
12 لیتر بر ثانیه بوده اند و بقیه عمق هایی کمتر 
از 70 متر داشته اند. وی افزود: همچنین در 9 
ماهه اول سال 98 با همکاری نیروی انتظامی، 
23 دســتگاه و ادوات حفاری غیر مجــاز را  در 
محــدوده تحت پوشــش امور منابع آب مشــهد  

شناسایی و توقیف کرده ایم.

رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد:

 20 رستوران غیرمجاز مشهد
 امروز پلمب می شود

امروز با هدف برخورد بــا واحدهای صنفی غیرمجاز، 
20 رستوران غیرمجاز در مشهد پلمب می شود. رئیس 
اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و 
حلیم مشهد این خبر را اعالم و تصریح کرد: طبق ماده 
12 قانون نظام صنفــی، رســتوران داران باید عالوه 
بر دریافت اســتعالمات، آمــوزش هــای الزم را نیز فرا 
بگیرند، در غیر این صورت فعالیت های آن ها غیرمجاز 
خواهد بود. »حسن امیریان« در گفت وگو با خراسان 
رضوی افــزود: بازرســان اتحادیه به صــورت مداوم بر 
نحوه فعالیت واحدها نظارت می کنند و این 20 واحد 
تقریبًا حدود یک هفته دوره فعالیت داشــته اند که در 
این مدت به همه آن ها اخطار یک هفته ای برای دریافت 
مجوزهای الزم داده شد اما به دلیل این که  از اخطارها 
تمکین نکرده اند با هماهنگی اجراییات اتاق اصناف 
مشهد، روز یک شنبه )امروز( پلمب خواهند شد. رئیس 
اتحادیه رســتوران داران مشــهد گفت: حــدود 850 
واحد در حوزه صنفی رســتوران داران در کالن شــهر 
مشــهد فعالیت می کنند که از این تعداد بین 200 تا 
250 واحد در حال تکمیل فرایند دریافت مجوزهای 
الزم مانند تأییدیه بهداشــت و مجوزهــای دیگر مانند 
پارکینگ هستند در حالی که 20 واحدی که غیرمجاز 
هســتند هیچ گامی در ایــن خصوص برنداشــته اند  و 

طبق قانون باید پلمب شوند.

رتبه برتر مرکز تحقیقات دانشگاه 
 علوم پزشکی مشهد 

در جشنواره رازی
در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 
رازی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد، براســاس ارزشــیابی فعالیت های 
پژوهشــی در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال، مقام 
اول را کســب کرد. بــه گزارش ایســنا، رئیــس مرکز 
تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در این باره گفت: براساس نتایج ارزشیابی که  طبق 
شــاخص های جدید بین المللی انجام شــده، تعداد 
کل مقاالت ثبت شــده این مرکز تحقیقات در پایگاه 
Scopus، در ســال 2019  میــالدی، 319 مقالــه 
بوده که 55 درصد از مقاالت آن با همکاری محققان 
خارج از کشور منتشــر شــده و حداقل یک نویسنده 
خارجی دارد. دکتر »فرزین هادی زاده« افزود: میزان 
استنادات سال 2019 این مرکز تحقیقات، با حضور 
12 عضو هیئت علمی،  908 مــورد بوده که به ازای 
هر مقاله 2.84  اســتناد می شــود. مرکــز تحقیقات 
بیوتکنولوژی در سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه 

برتر در بیست و چهارمین دوره جشنواره رازی شد.

 نشست تخصصی
 »حوزه و آینده« در مشهد 

نشست تخصصی حوزه و آینده با موضوع »رویکردهای 
نوین اجتماعی حوزه و روحانیت )مجاورت اجتماعی(؛ 
چیســتی و چگونگی« با حضور فضــال و علمای حوزه 
علمیه قم و مشــهد برگزار شد. به گزارش رســا، اباذر 
جعفری، مدیر کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی 
و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســالمی، در این نشســت 
تخصصی به تبیین کارکرد اجتماعی روحانیت در بعد 
تبلیغ پرداخت و بر ضرورت حضور روحانیت در آسیب 
های اجتماعــی و ارائه راهــکار در این خصوص تأکید 
کرد. حجت االســالم کوهی، آینده پژوه و پژوهشــگر 
حوزه دین و حجت االســالم شعبان زاده، دبیر تشکل 
فراگیر تبلیــغ گروهی طالب نیز به تبیین چیســتی و 
ضرورت رویکرد اثر بخــش اجتماعی حوزه پرداختند 
و حجت االسالم ایزدخواه، رئیس اندیشگاه پیشرفت 
منطقه ای و حجت االســالم قرایی از اســتادان حوزه 
علمیه، راهبردها و راهکارهــای چگونگی رویکرد اثر 

بخش اجتماعی حوزه را تحلیل کردند.

 3 دستگاه برتر استان
 در حوزه کسب و کار

استاندار خراسان رضوی با معرفی سه دستگاه برتر 
استان در حوزه کسب و کار، از عملکرد آن ها تقدیر 
کرد. به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگــی، »علیرضــا رزم حســینی« در چهارمیــن 
جلســه شــورای راهبردی توســعه مدیریت استان 
گفت: ســه دســتگاه اصلــی در حــوزه کســب و کار 
شــامل میراث فرهنگی، صمت و جهاد کشــاورزی 
اســت و این دســتگاه ها بیشــترین تاثیــر را دارند. 
وی تاکیــد کــرد: ثمره شــورای راهبــردی، ارتقای 
فضای کسب و کار، ارتقای سالمت اداری، افزایش 
رضایتمندی و کارآیی ســازمانی اســت که موثر هم 
واقع شده. رزم حســینی همچنین از عملکرد مدیر 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراسان رضوی، به عنوان دستگاه برتر در ارزیابی 
شــاخص های عمومی و اختصاصی طی سال 97، 

تقدیر کرد.
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اخبار

شهری

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد: 

نابینایان شامل مصوبه 60 سفر رایگان 
حمل و نقل عمومی در ماه می شوند 

مســلمی/ یکی از شــهروندان روشــندل مشــهدی 
در تماس با گروه جامعــه روزنامه خراســان رضوی از 
اعطانشدن تسهیالت تشــویقی مصوبه شورای شهر 
مبنی بــر 60 ســفر رایــگان حمــل و نقــل عمومی در 
ماه برای معلــوالن به نابینایان گالیه کرد و خواســتار 
پیگیری در این زمینه شد. گالیه این شهروند را از رئیس 
کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
مشــهد پیگیری می کنیم که مجتبــی بهاروند در این 
زمینه به »خراسان رضوی« می گوید: استثنایی برای 
استفاده معلوالن از 60 ســفر رایگان در ماه ازحمل و 
نقل عمومی وجود ندارد، ما برای این موضوع استثنا 
قائل نشدیم که شامل نابینایان نشود و چنین موضوعی 
در مصوبه وجود ندارد.وی تصریح کرد: نابینایی جزو 
معلولیت شدید اســت، اگر این فرد مشکلش برطرف 
نشد می تواند با خود بنده تماس بگیرد تا مشکلش را 
 برطرف کنیم.شــایان ذکر است، شورای شهر مشهد

 سی ام مهرماه امسال در مصوبه ای، شهرداری مشهد 
را مکلف کرد در راستای اجرای تبصره ۲ ماده 5 قانون 
حمایت از معلوالن، بند ۲۷ منشور حقوق و مسئولیت 
های شهرنشینی شهر مشهد، ایجاد رفاه برای معلوالن 
حرکتی و تسهیل در ارائه خدمات حمل ونقل عمومی 
درون شهری )اتوبوس و قطارشهری( به ایشان، برای 
هر فرد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید، تعداد 
60 سفر رایگان در هر ماه و غیرقابل انتقال به ماه بعد، 

از طریق صدور کارت ویژه اقدام کند.

مشهد دوباره برفی می شود
هشدار هواشناسی درباره کوالک برف در استان

بارش برف و بــاران این هفتــه از نیمه جنوبی اســتان 
آغاز می شــود و هفته پربارشــی برای خراسان رضوی 
پیش بینی شــده اســت و آن طور که اعالم شــده امروز 
و فــردا احتمال بــارش بــرف در مشــهد وجــود دارد. 
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان در این 
زمینه به ایرنا گفت: بارش های پیش بینی شده تا صبح 
روز سه شنبه بیشــتر مناطق استان خراســان رضوی 
را فرا می گیرد. غالمرضا ضیاء شــهابی افــزود: از یک 
شــنبه )امروز( میانگین دما در مناطق مختلف استان 
روند کاهشی خواهد داشت و هوای سرد در طول هفته 
جاری، در اســتان حاکم است. هواشناسی استان نیز 
روز گذشــته در اطالعیه ای درخصوص بارش باران و 
برف ، کوالک برف، کاهش دما ، افزایش شــدت وزش 
باد و اختالل در ناوگان حمل و نقل استان هشدار داد. 

پاییز 98 آلوده تر از پاییز 97
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان 
اظهار کرد: طبق داده ها و آمار موجود، با مقایسه ای 
بین دو سال ۹۷ و ۹۸ ، مصرف گازوئیل حدود ۳.5 
برابــر افزایش یافته کــه نتیجه اش این می شــود که 
تعداد روزهای هوای پاک در مقایسه با پاییز گذشته 
که ۱۲ روز بود، امسال به یک روز تقلیل یافته است. 
محمد عرفانی به فارس گفت :در پاییز ســال ۹۷ ما 
شاهد وجود ۱0 روز هوای ناســالم برای گروه های 
حساس بودیم اما متاسفانه این آمار در مدت مشابه 
آن در ســال جــاری بــه ۲۹ روز هوای ناســالم برای 

گروه های حساس افزایش یافته است.

 صف های مارپیچ
 در مراکز معاینه فنی خودرو
پلیس اجرای L.E.Z را یک هفته به تعویق انداخت

گزارش

تفریحی -مسلمی

طبق برنامه ریزی های از پیش اعالم شده، دیروز 
آخریــن مهلت دریافــت معاینه فنــی خودروها 
بود و از امروز همزمان با روز هوای پاک، قرار بر 
اجرایی شــدن طرح L.E.Z و جریمه رانندگان 
خودروهای فاقد معاینه فنی بود. همین موضوع 
باعث شده بود که روز گذشته مراکز معاینه فنی 
خودروها در مشــهد با ازدحام شــدید مراجعه 
کننــدگان بــرای دریافــت معاینه فنــی و صف 
هــای طوالنی خودروهــا مواجه شــود؛ اتفاقی 
که البته موجب شد پلیس راهور به درخواست 
شــهروندان برای تمدیــد یک هفتــه ای مهلت 
دریافــت معاینه فنــی جواب مثبــت دهد و یک 

هفته اجرای طرح L.E.Z را به تعویق بیندازد.

صف طوالنی و بی اطالعی رانندگان از 	 
تمدید مهلت

بررســی های روز گذشــته خبرنگار خراســان 
رضوی از وضعیت مراکز معاینه  فنی خودرو در 
مشــهد حاکی از ترافیک شدید و صف طوالنی 
خودروها برای دریافت معاینه فنی است.  نکته 
قابل توجه این که بــا وجود تمدید یک هفته ای 
مهلت دریافت معاینه فنی، بسیاری از رانندگان 
از این موضوع مطلع نبودند و همین هم موجب 
ازدحــام بیشــتر خودروهــا شــده بود. یکی از 
رانندگان که در صف طوالنی مرکز معاینه فنی 
شهید مفتح مشهد حضور داشت، در این زمینه 
به خبرنگار ما گفت: بیش از یک ســاعت است 
کــه در صف هســتم و منتظرم، با ایــن وضعیت 
و صف طوالنــی خودروها بعید مــی دانم تا پنج 
ساعت دیگر نوبتم برسد، اگر تمدید کرده اند که 
بهتر اســت روز دیگری مراجعه کنم.شرایط در 
مرکز معاینه فنی حافظ نیز به همین شکل بود 
و رانندگان در صفــی طوالنی منتظر حضور در 
مرکز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی 

خودروی خود بودند.

 	L.E.Z تعویق یک هفته ای اجرای
رئیــس پلیــس راهــور اســتان از تمدیــد یــک 
هفته ای مهلــت دریافت گواهــی معاینه فنی و 
تعویــق در اجرای طــرح L.E.Z در مشــهد خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ 
حمیدرضا دهنــوی گفت: طرح اعمــال قانون 
وســایل نقلیه فاقدگواهی معاینه فنی که قرار 
بوداز ۲۹ دی ماه آغاز شود باتوجه به درخواست 
و مراجعــات شــهروندان به مراکــز معاینه فنی 
برای دریافت گواهی معاینه فنی توسط پلیس 
راهور یک هفته به تعویق افتاد و شهروندان می 
توانند تا پایان هفته جاری برای دریافت گواهی 
معاینه فنی اقدام کنند و طرح L.E.Z نیز از شنبه 
5 بهمن ماه آغاز خواهد شد. وی افزود : در این 
طرح که به منظور کاهش آلودگی هوا انجام می 
شــود، بااســتفاده از قابلیت های دوربین های 
نصب شده در معابر درون شــهری اعم از معابر 
اصلــی و بزرگراهــی، خودروهایــی کــه دارای 
آالیندگی های زیســت محیطی و دودزا باشند 
نظارت ،کنترل و اعمال قانون می شــوند. وی 
تصریح کرد: کارکنان پلیس راهــور درصورت 
مشــاهده این قبیل خودروها، پالک و مدارک 
راننــده را دریافــت می کننــد و پالک اعــزام به 
تعمیرگاه ، روی وســیله نقلیه نصب می شــود، 

مالک بعد از  رفع نقص وســیله نقلیه و دریافت 
معاینه فنی به پلیــس راهور مراجعــه و پالک و 

مدارک خود را دریافت می کند. 

احتمال افزایش دوباره ساعت کاری مراکز 	 
معاینه فنی

در ادامــه بــا »هدشــی« رئیــس اداره راهبری و 
نظارت بر مراکز معاینه فنی شــهرداری مشهد 
گفت و گو می کنیم. وی در پاســخ به این سوال 
که چه تمهیداتی برای تسهیل شرایط دریافت 
معاینه فنی و کاهش ازدحام خودروها در مراکز 
دارید؟ به »خراسان رضوی« گفت: از چهارشنبه 
هفته گذشته ساعت کاری مراکز معاینه فنی تا ۸ 
شب تمدید و به مراکز هم اعالم شده است که تا 
آخرین نفری را که در صف حضور دارد، پذیرش 
کنند، این برنامه را ادامه می دهیم و بررسی هم 
می کنیم که اگر این نیاز وجود داشــت، ساعت 

کاری را بازهم افزایش دهیم.
وی افزود: البته بر اســاس بررســی های انجام 
شده طی روزهای گذشــته، آخرین پذیرش ها 
در مراکز همان ۸ شب بوده است اما بازهم تاکید 
می کنیم اگر احساس شود که فشار مراجعات 
زیاد است، در ســتاد معاینه فنی تصمیم گیری 
خواهد شد که ساعت کاری بازهم افزایش یابد.
هدشــی با بیان این که پیش بینی می شــود با 
تمدید یک هفته ای مهلت دریافت معاینه فنی 
از ازدحام خودروها در صف کاسته خواهد شد، 
تصریح کرد: باید دقت داشت که امکان افزایش 
دوباره ســاعت کاری مراکز وجــود دارد اما اگر 
تجهیزات و دستگاه های موجود در مراکز معاینه 
فنی مدام تحت فشار قرار بگیرد ممکن است یک 
خط از خدمــات دهی خارج شــود و این تبعات 
بیشــتری در پی خواهد داشت؛ بنابراین سعی 
می شــود که افزایش ســاعت کاری بــه صورت 
متعادل لحاظ شود تا فشــاری هم به تجهیزات 
مراکــز معاینه فنــی وارد نشــود.وی همچنین 
درباره آمار مراجعات به مراکز معاینه فنی طی 
روزهای اخیر نیــز گفت: متاســفانه این عادت 
وجود دارد که برخی اقدامات خود را به آخرین 
لحظات موکول مــی کننــد؛ از روز ۱4 دی ماه 
آمار به صورت روزانه رصد شــد و طبق بررســی 
ها  تــا روز ۲۳ دی ماه تغییر محسوســی در آمار 
مراجعه نداشــتیم اما طــی 5 روز گذشــته آمار 
مراجعات 50 تا 60 درصد نســبت به گذشــته 

افزایش داشته است.
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امداد آستان قدس به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
از برنامه ریزی برای احیای مشاغل از دست رفته  تا   توزیع ۱0 هزار بسته  معیشتی 

آســتان قدس رضوی در اقدامــات حمایتی، به 
امداد و کمک سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
شتافت. قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
در این زمینه از توزیع ۱0هزار بسته معیشتی در 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان و دو هزار 
بسته معیشــتی در مناطق ســیل زده هرمزگان 
خبر داد و گفت: آســتان قدس رضوی همچون 
ســایر حوادثی که برای ملــت عزیز ایــران پیش 
آمده در حادثه سیل سیستان و بلوچستان نیز به 
کمک مردم این استان شتافته است. به گزارش 
آستان نیوز، مصطفی خاکســار قهرودی افزود: 
گام اول در این گونه اقدامات شناسایی و اولویت 
بندی است لذا آستان قدس رضوی در نخستین 
ســاعات وقوع ســیل با اعــزام گروه هایــی برای 
شناسایی نیازهای مردم مناطق سیل زده اقدام 
و ســپس خدمت رســانی را آغاز کرده است. وی 
افزود: گام بعدی آستان قدس رضوی فعال کردن 
سامانه #۸* برای دریافت کمک های نقدی بود 
که به سرعت انجام شد. اعزام کارشناسان برای 
رفع نیازهای جاری مردم و اســتقرار آشپزخانه  
سیار در منطقه با ظرفیت ۱5 هزار پرس غذا در 
روز، از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی برای 
کمک به ســیل زدگان سیســتان و بلوچســتان 
است. خاکسار قهرودی با اشاره به احتیاج مردم 
منطقه به وسایل گرمایشی گفت: ۱0 هزار تخته 
پتو از سمت آستان قدس رضوی تا کنون در بین 
مردم منطقه حادثه دیده توزیع شــده است. وی 
تأکید کرد: با پیگیری های انجام شده، داروهای 
موردنیاز مردم شناسایی و داروها  به این مناطق 
ارسال شده  است. همچنین بسته های تهیه شده 
توسط خادمان و خادم یاران آستان قدس رضوی 
آماده است تا بعد از سازمان دهی در اسرع وقت 
به دست مردم سیل زده برسد. قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی در خصــوص اولویت های 
این آستان در امدادرسانی به مناطق سیل زده، 

اظهار کرد:  طبیعتًا رفع نیازهای فوری در منطقه 
اولویت دارد. تأمین مواد غذایی، تأمین نیازهای 
گرمایشی مردم و سازمان دهی نیروهای خادم 
یاری، اولویت ماســت که تمام ایــن فعالیت ها با 

جدیت دنبال می شود. 

احیای مشاغل از دست رفته	 
همچنین سرپرســت معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی نیــز در این زمینــه گفت: 
احیای مشــاغلی که در سیل اســتان سیستان 
و بلوچســتان از بین رفته، از برنامــه های اصلی 
ما در ایــن منطقه اســت. حامد صادقــی اظهار 
کرد: طبــق ارزیابی های انجام شــده، مهم ترین 
مشکل سیســتان و بلوچســتان اشــتغال است 
و باید گام های بســیاری بــرای اشــتغال در این 
استان برداشــته شــود. اگر این مشــکل در این 
اســتان حل شــود بســیاری از مشــکالت مردم 
به صورت خودکار حل خواهد شــد. وی تصریح 
کرد: احیای مشاغلی که در سیل استان سیستان 
و بلوچســتان از بین رفته از اهــداف اصلی ما در 
این منطقه اســت و پس از ارزیابی کارشناســان 
اقدامــات الزم بالفاصله انجام خواهد شــد. وی 
ادامــه داد: درصورتی که دســتگاه های اجرایی 
در بخش هایی از خدمت رســانی به مردم سیل 

زده نیاز به همراهی داشــته باشــند ما نیز آماده 
همکاری هستیم و به کمک دستگاه ها خواهیم 

رفت تا خأل خدمت رسانی را پرکنیم. 
محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی نیز از طبخ و توزیع روزانه ۱5 هزار وعده 
غذای گرم توسط آستان قدس رضوی در مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: 
بالفاصله بعد از وقوع سیل در استان سیستان و 
بلوچستان به دستور تولیت آستان قدس رضوی 
مبنی بر کمک رسانی به آســیب دیدگان سیل، 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی 
و بنیاد کرامت رضــوی در این مناطق حاضر و بر 
اســاس اطالعات احصا شــده و نیاز موجود، در 

شهرستان نیک شهر مستقر شد. 

هنرمندان استان یاریگر سیل زدگان	 
جلسه مشترک جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و حبیب ا... آســوده مدیر کل 
کمیته امداد استان با موضوع کمک هنرمندان به 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان برگزار و مقرر 
شد توسط کمیته امداد شماره حسابی مخصوص 
کمک هنرمندان به هموطنان گرفتار در ســیل 
اختصاص پیدا کند، همچنین اپلیکیشــنی نیز 

برای دریافت این کمک ها فعال شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گفت: اولین محموله کاالیی کمیته امداد 
به منظور کمک به گرفتاران سیل در استان سیستان و بلوچستان با ارزش ۱50 میلیون تومان به 
صورت نقدی و غیر نقدی ارسال شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، حسین گیالسی اظهار 
کرد: تاکنون نیکوکاران 400 میلیون تومان به پایگاه های این نهاد در قالب ۱50 میلیون تومان 
نقدی و ۲50 میلیون تومان غیرنقدی کمک کرده اند که در اولین مرحله، محموله ای با  ارزش ۱50 
میلیون تومان به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان ارسال شد. وی افزود: عالوه بر 
دفاتر کمیته امداد و ۲55 مرکز نیکوکاری فعال در اســتان، ۱۳ پایگاه در مشهد برای جمع آوری 

کمک های مردمی ایجاد شده است. 

ارسال محموله کمک ۱۵0میلیونی کمیته امداد استان به سیستان و بلوچستان
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شادمانی از شادمان کردن مادران شهدا   
»میتــرا زرگرانی« بانوی عکاس نیشــابوری 

اســت که برای به تصویر کشــیدن سبک 
زندگــی مــادران شــهدای نیشــابوری 
دفــاع مقــدس، بــه ســراغ آن هــا رفتــه 

است. تصاویری که سرشار از رنگ و بوی 
زندگی، ایمان و مقاومت اســت و زیبایی آن 

ها چشــم هر بیننده ای را بــه خود جلــب می کند. 
زرگرانی با این مجموعه عکس در بخش استعداد های جوان برگزیده 
چهارمین دوســاالنه سراســری عکس نــور در تبریــز شــد. وی در این 
مجموعه حال و هوای این روزهای مادران شهدا در نیشابور را به تصویر 
کشیده و در گفت وگو با ما درباره این عکس ها می گوید: دوست داشتم 
با به تصویر کشــیدن حال و هــوای زندگــی برخی از مادران شــهدای 
نیشابور که فرزندان شان را در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از دست 
داده اند، سبک زندگی آن ها را به همه معرفی کنم. وی ادامه می دهد: 
به نظرم مادران شــهدا، نماد ایســتادگی و الگوی صبر هســتند و یکی 
از نکته های برجســته زندگی این مادران، ساده زیستی آن هاست که 
حتی در عکــس هایی کــه از آن ها و فضای زندگی شــان گرفتــه ام نیز 
کامال مشهود است، فکر می کنم رفتار و سبک زندگی این مادران می 
تواند برای همه الگو باشــد. این عکاس نیشــابوری می افزاید: عکس 
های زیادی از مادران شــهدا ثبت کرده ام، این تصاویــر حتی خودم را 
هم تحت تاثیر قرار داده اســت، از میــان این تصاویــر، 20 فریم عکس 
را برای مجموعه ام انتخاب و به مســابقات عکس نور ارســال کردم که 
خوشبختانه مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت. زرگرانی می گوید: 
بعد از این تالش ها، بازخوردهای بسیار خوبی از مادران و خانواده های 
شهدا دریافت کردم، آن ها از این که دوباره یاد و نام شهیدان شان زنده 
شده بود، بسیار خوشحال بودند و از من تشکر می کردند، در واقع دعای 

خیرشان برای من بهترین اتفاق و دستاورد بود.

هنوز از تصمیمات دبیرخانه مرکزی جشنواره برای اکران شهرستان ها 
خبری نیست 

 داستان هر ساله اما و اگرهای برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در مشهد

مریــم ترســول / اگرچــه 
گفته شــده بود تــالش می 
شــود برنامه ریزی ها برای 
برگــزاری جشــنواره فیلــم 
فجــر مشــهد، منظــم تــر از 
ســال های گذشــته باشــد 
امــا خبرهــا حاکــی اســت 
گویــا بــاز هم قــرار نیســت 
و  بیفتــد  خاصــی  اتفــاق 
امســال نیز همچون ســال 
های گذشــته بایــد منتظر 
روزهــای آخــر و تصمیــم 
گیری هــا در تهــران ماند. 

به گزارش خراســان رضوی، زمان برگزاری سی 
و هشتمین جشــنواره فیلم فجر نزدیک شده و باز 
هم سینمادوستان مشــهدی دغدغه این را دارند 
کــه دبیرخانــه مرکــزی جشــنواره در تهــران چه 
تعداد فیلم و سینما را برای اکران های مشهد در 
 نظر خواهــد گرفت. موضوعی که هر ســال باعث 
می شود سینمادوســتان مشهد، برای تهیه بلیت 
و انتخاب فیلم های مد نظر خود با مشکل مواجه 
شوند و شیرینی تماشای فیلم های جشنواره فجر، 

به کامشان تلخ شود.
دبیر جشــنواره فیلــم فجر مشــهد می گویــد : در 
 حال انجــام مراودات با تهران هســتیم تــا ببینیم 
می خواهند چه تعداد فیلم برای مشهد در اختیار 
ما بگذارند. »محمدرضا محمدی« در گفت وگو با 
ما می افزاید : همچنین وارد تعامل، بحث و گفت و 
گو با شهرداری مشهد شده ایم تا مثل سال گذشته 
به جشــنواره کمک مالی کنند و مبلغ کمک شان 
مشــخص باشــد تا ما هم بتوانیم اعتبار مورد نیاز 
بقیه فیلم های جشنواره را تامین و برای اکران ها 

برنامه ریزی کنیم.

معــاون هنری و ســینمایی 
اداره کل ارشــاد می گوید: 
تمــام تــالش مــا این اســت 
که جشــنواره فجر امســال 
مشهد، مثل ســال گذشته 
پر بار باشــد اما بایــد ببینیم 
وضعیــت بــه چــه صــورت 
خواهــد بــود و تهــران چند 
فیلــم در اختیار مــا خواهد 
محمــدی   گذاشــت. 
می افزاید : ســال گذشــته 
هم یــک هفتــه قبــل از آغاز 
جشنواره مشــخص شد که 
 مــا چند پردیــس ســینمایی بــرای اکــران فیلم ها
 داریم، اما امســال ســعی می کنیم در این باره و در 
خصوص جــدول اکران فیلم هــا، زودتــر به نتیجه 
برســیم و برنامه را زودتــر از طریق اصحاب رســانه 

اطالع رسانی کنیم.

احیای سیمرغ سینمای خراسان   
وی درباره برنامه های جنبی جشنواره مشهد هم 
می گوید: امسال بخش سیمرغ سینمای خراسان 
را هم راه اندازی مــی کنیم که فعــال فراخوان آن 
داده شــده، ایــن بخــش را در گذشــته در مشــهد 
داشــتیم اما برای مدتی کنار گذاشــته شده بود و 
برنامه ما بر این است که سیمرغ سینمای خراسان 
را در جشنواره فیلم فجر امسال احیا کنیم و آثار در 
بخش مردمی و داوران، ارزیابی شوند. محمدی 
ادامه داد: تعدادی فیلم سینمایی بلند در استان 
ما و توسط سینماگران خراسان رضوی تولید شده 
که در این بخش اکران خواهند شــد، اسامی این 
فیلم ها و توضیحات مفصل این رقابت هم، ظرف 

یکی دو روز آینده اعالم می شود.

گفت وگو با بانوی عکاس نیشابوری که تصاویری دلنشین از مادران شهدا ثبت کرده است 

قاب های ماندگار از مادران ایران

خبر

فرهنگی

خبر

هنری

 تاکید هنرمندان تئاتر مشهد بر لزوم حضور 
و حمایت از جشنواره فجر 

جمعی از هنرمندان مشــهد با صدور بیانیه ای بر 
حضور جامعه هنری کشــور در ســی و هشــتمین 
جشنواره تئاتر فجر و حمایت از این رخداد ملی و 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران تاکید کردند. 
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است : »در این 
فضای التهاب پس از، از دست دادن سردار اسالم 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و همچنین مصیبت 
ســانحه هوایی، بر آن شــدیم تا بار دیگر همدلی و 
اتحاد ایران اسالمی را به تمام رسانه های دروغین 
و پست غربی و دولت های استکبار و ملعون جهانی 

نشان دهیم. حضور ما در عرصه تئاتر فجر همچون 
مشتی محکم بر دهان اســتکبار خواهد بود. پس 
باید تالش کنیم و باید در این فرصت محدود خود 
را به عرصه جشنواره برسانیم«. این بیانیه از سوی 
هنرمندان عضــو گروه های »آدیــداس«، »خدای 
جنگ« و »جانی ســکیکی« امضا شــده اســت که 
نمایندگان استان در جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر خواهند بود. شــایان ذکر اســت پیش از این 
خبرهایی مبنی بر انصراف این گروه ها از حضور 

در جشنواره تئاتر فجر منتشر شده بود.

یو
ش

 آر
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عک

شجاعی مهر/ باید از صالبتشان بگویم یا از غم و اندوهشان؟ از اضطراب های مردافکن 
برای شنیدن خبری از جگر گوشه هایشــان یا از صبوری های مادرانه و نجواهای شبانه با 
پروردگار. کتاب ها باید نوشت در وصف مادران شهیدان، آنان که شیرمردان ایران زمین 
را در دامان خویش پروراندند تا با جانشان پاســبان امنیت این آب و خاک باشند و دست 
دشمنان را از آن کوتاه کنند. ســال ها از دوران دفاع مقدس می گذرد اما مادران شهدای 
جنگ تحمیلی هنوز با صالبت ایســتاده اند و تماشایشــان، امیدبخش نسل های امروز و 

فرداست. گرچه حاال تعداد والدین شهدای دفاع مقدس انگشت شمار شده و بسیاری از 
آنان به فرزندان شهید خود پیوسته اند اما هنوز در گوشه و کنار شهرهایمان، تعدادی از این 
گوهرهای آسمانی به چشم می خورند و زیباتر آن که نسل امروز هم مادرانی دارد که ادامه 
دهنده راه آن ها شده اند و فرزندانشان را برای دفاع از ایران و اسالم، دفاع از حرم و نبرد در 
جبهه مقاومت راهی سرزمین های دور می کنند با این باور که راهی که در پیش گرفته اند، 

راه ساالر شهیدان است... .

تولیت آستان قدس : 

رسانه های غربی دلشان برای شهدای عزیز سانحه دردناک هوایی نسوخته است 
یادواره سردار شهید »علی اصغر حسینی محراب« 
و بزرگداشت شــهید حاج قاسم ســلیمانی جمعه 
شب در مسجد جامع رضوی مشهد برگزار شد. به 
گزارش آســتان نیوز، تولیت آســتان قدس رضوی 
در این یادواره با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقالب 
در خطاب یوم ا... به روز تشــییع پیکر حاج قاســم 
ســلیمانی، گفــت: رهبــر معظــم انقــالب حضور 
میلیونی و شگفت آور مردم در مراسم تشییع پیکر 
سردار شهید ســلیمانی را به یوم ا... تعبیر کردند، 
بر این اســاس برگزاری مراســم و محافــل گرامی 
داشــت شــهدا می تواند از مصادیق یوم ا... باشد. 
تولیت آســتان قدس راه شــهدا را مســیر مبارزه با 
مستکبران و دفاع از محرومان و مستضعفان خواند 
و اظهار کرد: بر این اساس شهدای ما امتداد نسل 
انبیا، اولیا و شهدای راه حق در طول تاریخ و ادامه 
دهندگان راه مبــارزه با کفار، ظالمــان، فرعون ها 
و ابوجهل ها هســتند. وی حاج قاســم ســلیمانی 
را مصداق بارز انجــام وظیفه در راه حــق معرفی و 
خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی در برابر جریان 
پلید، وحشــی و خونخوار داعش که توسط آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه به وجود آمده بود 
تا بالی جان جبهه مقاومت باشد، ایستاد و با آن فکر و 
اندیشه بلند و قدرت و قوت برنامه ریزی نظامی خود، 

داعش را نابود کرد.

حاج قاسم صرفا یک فرد نظامی نبود  
وی گفت: حاج قاسم سلیمانی با این که خیلی اهل 
حضور در تلویزیون نبود اما بر صفحه دل مردم نقش 
بسته بود و این اتفاق به دلیل اخالص این مرد بزرگ 
بود، او صرفا یک فرد نظامی نبود، بلکه یک دیپلمات 
بســیار قوی و برجســته نیز بود که با دیپلماســی و 
منطق قوی خود توانســت روســیه، عراق و سوریه 
را برای مبارزه با داعش همراه کند. تولیت آستان 
قدس ضمن اشاره به حمله آمریکا به عراق تصریح 
کرد : آمریکا به خاطر مردم عراق صدام را سرنگون 
نکرد، بلکه ایــن نفت و ذخایــر این منطقــه بود که 
انسان های ظالم را بی تاب حضور در این جا کرده 
بود، صدام را برداشتند تا بتوانند عراق را ببلعند اما 
آن کسی که در برابر آمریکا ایستاد و اجازه این کار را 
نداد، حاج قاسم ســلیمانی بود. وی با بیان این که 
سردار سلیمانی مطیع والیت و مجری تدابیر رهبری 
بود، افزود: با عنایــت الهی، تدابیر رهبری معظم و 
تالش ها و فداکاری های حاج قاسم سلیمانی نقشه 
و فتنه عظیم داعش در منطقه از بین رفت، لذا ما باید 
محافل شهدا را باشکوه برگزار کنیم زیرا مدیون آن 
ها هستیم. تولیت آستان قدس رضوی با بیان این 
که اگر می خواهیم راه عزت و اســتقالل ادامه پیدا 
کند باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم، اظهار کرد: 
شهید به جامعه حیات می دهد و جامعه غفلت زده را 

بیدار می کند، خون پاک شهید حاج قاسم سلیمانی 
تزریق دوباره حیات به کالبد جامعه ما بود و تحولی 
عظیم را در جامعه مــا ایجاد کرد، دشــمنان این را 
فهمیدند و سعی کردند این عظمت، شکوه و بیداری 

را به حاشیه برانند.

همه از سانحه هوایی متأثر و ناراحت شدیم  
وی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، 
خاطرنشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقالب 
فرمودند، همه از سقوط این هواپیما متأثر و ناراحت 
شدیم، اما دشــمن آن قدر این موضوع را برجسته 
کرد تا جریان تشــییع سردار ســلیمانی و شهدای 
مقاومت را تحت تأثیــر قرار دهد. حجت االســالم 
والمسلمین مروی ضمن اشاره به فضاسازی های 
گسترده رسانه های غربی در خصوص این سانحه 
هوایی، به تبیین رفتار دوگانه این رسانه ها پرداخت 
و گفت: آن روزی که گروه تروریستی داعش ۱700 
دانشــجو را در یک دانشــکده عراق قتل عام کرد، 
این رسانه ها سکوت کردند و چیزی ننوشتند زیرا 
داعش را خودشــان تربیت کرده بودنــد، امروز نیز 
آن ها دلشان برای شهدای عزیز این سانحه دردناک 
هوایی نســوخته اســت. وی افزود: همین فرانسه 
با توطئه پلیــدش و ایجاد جنگ داخلــی حدود دو 
میلیون انســان را در آفریقا کشــت، این ها دلشان 

برای انسانیت و بشــریت نمی سوزد؛ فلسطینیان 
را قتل عام می کنند، هواپیمای آمریکایی در عراق 
و افغانستان مسجد، خانه، مراســم عروسی و... را 

بمباران می کند، آیا آن ها انسان نیستند؟

باید مراقب باشیم دشمنانمان را بشناسیم  
تولیت آســتان قدس بــا تأکید بر اهمیت دشــمن 
شناســی، تصریــح کــرد: بایــد مراقــب باشــیم 
دشمنانمان را بشناســیم و باید بدانیم که آمریکا و 
اروپا دشمن اســالم و مسلمانان هســتند و یکی از 
ویژگی های شهدا این بود که دشمن شناس بودند 

و بصیرت داشتند.

آن هایی که به امیرالمؤمنین)ع( ضربه زدند   
از سپاه ایشان بودند

حجت االسالم والمسلمین مروی در تبیین جایگاه و 
اهمیت بصیرت گفت: آن هایی که به امیرالمؤمنین 
علی)ع( ضربــه زدنــد از ســپاه امیرالمؤمنین)ع( 
بودند، خوارج کــه حضرت علی)ع( را به شــهادت 
رســاندند، جزو لشــکر و ســپاه امیرالمؤمنین)ع( 
بودند، اما به سبب عدم بصیرت، حضرت علی)ع( را 
شهید کردند و موجب ادامه حکومت اموی شدند، 
اگر بصیرت داشتند شهادت امام حسن)ع( و واقعه 

کربال نیز هیچ گاه اتفاق نمی افتاد.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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از میان خبرها

فوتبال - فوتسال

مربی ایتالیایی شهرخودرویی شد

مربی ایتالیایی به کادر فنی تیم فوتبال شهرخودرو 
اضافه شد. »استفانو کوزین«، مربی ایتالیایی با 
عقد قراردادی به جمع کادرفنی تیم شهرخودرو 
ــن مــربــی ایتالیایی که  ــد. ای خــراســان ملحق ش
حال  در  ایتالیا  فوتبال  فدراسیون  با  هم اکنون 
همکاری است، در رزومــه خود، سابقه همکاری 
با تیم ملی کامرون و باشگاه هایی در انگلیس، 
بلغارستان، امارات، فلسطین و قبرس را در کارنامه 
دارد. وی دستیار والتر زنگا نیز بوده است. کوزین 
از جمله مربیان صاحب عنوان در فوتبال دنیاست.
در بخشی از سوابق این مربی ایتالیایی می توان به 
حضورش در االهلی فلسطین، ارمیس در قبرس 
همپتون  ــور  ول جنوبی،  آفریقا  در  لیوپارد  بلک 
انگلیس، الشباب امارات ، الجزیره امارات، النصر 

امارات، النصر عربستان  
االتحاد لیبی و بوتف 
بــلــغــارســتــان اشـــاره 
همچنین  وی  کـــرد. 

ــت  ــری ــدی مـــدتـــی  م
فــنــی تــیــم هــای 

ــو  ــگ ــن مـــلـــی ک
و  بــاشــگــاهــی 

در کامرون را 
عهده  ــر  ب

داشت.

حمید بی غم:

 نظارت ها در مرحله حذفی لیگ 
فوتسال بیشتر شود

ســرمربی مشــهدی تیم فوتســال گیتی پســند 
اصفهان گفت: بــا توجه به حساســیت بازی ها 
در مرحله حذفی لیگ برتر فوتســال، امیدوارم 
نظارت ها بیشــتر شــود.  حمید بی غــم افزود: 
از چهــار بــازی دور رفــت مرحله حذفــی لیگ 
فوتســال که هفته گذشته انجام شــد، دو بازی 
حواشــی و جنجال هــای زیــادی داشــت. این 
اتفاقــات بــه نفــع فوتســال ما نیســت و مــن از 
مســئوالن مربوط می خواهم تا قبل از هر گونه 
اتفاق ناگواری نظارت های خــود را بر بازی ها 

بیشتر کنند.

گردونه

دوی صحرانوردی

 رقابت 30 دونده
 در دوی صحرانوردی

یــک دوره مســابقات دوی صحرانــوردی رده ســنی 
نوجوانان قهرمانی اســتان در مشــهد برگزار شــد. در 
ایــن مســابقات 30 دونــده از سراســر شهرســتان ها 
حضور داشتند و طی یک روز در مجموعه ورزشی ثامن 
االئمه )ع( مشهد به رقابت پرداختند که نفرات برتر به 
مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.رئیس هیئت 
بازی های بومی محلی روســتایی خراســان رضوی با 
اعالم این خبــر گفــت: مســابقات دوی صحرانوردی 
نوجوانان روســتایی  بــه منظور انتخابــی تیم منتخب 
خراســان رضوی برای حضور در رقابت های کشوری 
در دو ماده 3 و 6 کیلومتر برگزار شــد. خوش باطن به 
نفرات برتر این مســابقات اشــاره کرد و افزود: در ماده 
3کیلومتر، محمد سجاد آقایی از مشهد اول شد و حجت 
نظری و مهــران باقریــان از فریمان و گنابــاد به ترتیب 
در جایگاه هــای دوم و ســوم ایســتادند.وی همچنین 
اظهار کرد:در ماده 6 کیلومتر نیز ایمان اسماعیلی از 
بردسکن اول شــد. مجتبی حسینی از ســبزوار دوم و 
مهدی حسین زاده از مشــهد در رده سوم قرار گرفت. 
وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور 7 بهمن ماه برگزار 
می شود و نفرات برتر به این رقابت ها اعزام خواهند شد.

اخبار

فوتبال - تنیس روی میز

خداداد عزیزی:

برنامه ای در فوتبال رده های پایه 
نداریم

خداداد عزیزی با بیان این که 
فوتبال کشورمان در رده های 
پایه هیــچ برنامــه ای نــدارد، 
گفــت: در مجموعــه فوتبــال 
ایــران اراده جمعــی بــرای 
رســیدن تیم ملی امید به المپیک وجود نداشت.  وی 
دربــاره حذف تیــم فوتبــال امید ایــران در مســابقات 
انتخابی المپیک 2020 افزود: در گروه بسیار سختی 
قرار داشتیم و ناکامی در صعود از این گروه قبل از آغاز 
مســابقات هم کاماًل قابل پیش بینی بــود. در گروه ما 
کره جنوبی قرار داشت که کاماًل در این رده سنی فراتر 
از آسیا فوتبال بازی می کند و ازبکستانی قرار داشت 
که قهرمان دوره قبلی مسابقات بود. ملی پوش سابق 
کشــورمان اظهار کرد: تیم ملی امید ایران یک ســری 
مشکالت را با خود به این مسابقات برد که کاماًل تکراری 
بودند و سال هاست این مشکالت گریبان تیم های پایه 

ایران را گرفته است.

دور برگشت لیگ برتر در مشهد برگزار شد

رقابت 27 تیم در تنیس روی میز
دور برگشــت رقابت های لیــگ برتر تنیــس روی میز 
بانوان خراســان رضوی ، بزرگداشــت خانــم ها اکرم 
سرشاد و مونا پاکروان با حضور پرشور و بی سابقه 27 
تیم در مشهد برگزار شد. این دوره از مسابقات با حضور 
۵4 بازیکن به صورت حذفی پس از برگزاری ۵2 بازی 
انجام شــد.در پایان این رقابت ها ، تیم آکادمی توپ و 
تور یک ) مهشید اشــتری و فاطمه محمدی( اول شد.  
تیم های آکادمی توپ و تور دو ) نگین و نگار وفایی پور( 
و تیم مرغداری پویا ) خانم ها فاطمه و یکتا ادیبیان( در 
جایگاه های دوم  وسوم قرار گرفتند. همچنین تیم های 
آکادمی پرهام یک ، دانشگاه فردوسی یک و دانشگاه 
آزاد مقام های چهارم تا ششم را کسب کردند. پدیده این 
دوره از رقابت ها نیز تیم ستارگان بهشتی ) آرتینا جاوید 
و مهدیس خوش خلق( معرفی شد. سرپرست هیئت 
تنیس روی میز درباره این مسابقات گفت: حضور 27 
تیم در این دوره از رقابت ها بی ســابقه بود و تاکنون در 
استان مسابقاتی در چنین سطحی نداشتیم. مستحقی 
راد افزود: این رقابت ها به منظور گرامیداشت خانم ها 
اکرم سرشــاد و مونا پاکروان بازیکنــان ارزنده و مطرح 

استان و کشور برگزار شده است.

اخبار

کشتی - نجات غریق

درخشش کشتی گیران ناشنوا 
چهــل و چهارمین دوره مســابقات قهرمانی کشــتی 
فرنگی ناشنوایان کشور یادواره سردار شهید سپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی  با درخشــش کشــتی گیران 
خراســانی در اهواز بــه پایان رســید.  این  مســابقات 
در چهــار رده ســنی نوجوانــان، جوانــان، امیــد و 
بزرگ ســاالن، طــی روز هــای 26 و 27 دی مــاه در 
اهواز برگزار شــد  و در پایان تیم البرز بــا ۵80 امتیاز 
بر سکوی نخست ایستاد، تیم لرستان با 370 امتیاز 
نایب قهرمان و تیم اصفهان با 2۵9 امتیاز سوم شد.در 
این دوره از مسابقات 8 کشتی گیر از خراسان رضوی 
حضور داشتند که در پایان صاحب ۵ مدال رنگارنگ 
شــدند.در رده ســنی جوانان، در وزن ۵۵ کیلو گرم، 
جــواد میرزایــی و در وزن 60 کیلوگــرم، مصطفــی 
یحیایی از خراســان رضوی بــه مقام نایــب قهرمانی 
دست یافتند.در رده سنی امید نیز مهدی تقی پور در 
وزن 60 کیلوگرم، قهرمان شد.همچنین در رده سنی 
بزرگ ساالن، محمدبابایی در وزن ۵۵ کیلوگرم، مقام 
ســوم را به دســت آورد و مصطفی علیپور در وزن 77 

کیلوگرم، نایب قهرمان شد.

آموزش نجات غریق به 
افغانستانی ها در مشهد

رئیس هیئت نجات غریق خراســان رضوی گفت: 
به منظور  انتقال دانــش و همکاری با فدراســیون 
نجــات غریق افغانســتان، یــک دوره نجــات غریق 
برای ناجیان این کشور در مشهد برگزار می شود. 
حمید رضا دهدشتی افزود: در این دوره آموزشی، 
10 ناجی غریق از افغانســتان طی روز های 2 تا 4 
بهمن ماه با فنون و مهارت های نجات غریق آشــنا 

می شوند.

رقابت های لیگ برتــر والیبال از امروز پس از ۵0 روز تعطیلی از ســر 
گرفته می شــود و نماینــده والیبال اســتان باید در مقابــل تیم گنبد 
زورآزمایی کند.هر چند کــه تا دیروز اعالم شــده بود بــازی تیم  پیام 
خراسان به علت پرداخت نشدن بدهی به فدراسیون والیبال در مهلت 
مقرر و بی توجهی به اخطار کتبی، برگزار نخواهد شد اما در نهایت با 
مســاعدت رئیس فدراسیون والیبال وتعهد باشــگاه پیام، این دیدار 

درساعت مقرر انجام خواهد شد.
این در حالی اســت که منوچهر پورحسن، سرپرســت سازمان لیگ 
والیبال دیــروز درباره وضعیت تیم  پیام گفت که تیــم والیبال پیام در 
روز قرعه کشی مسابقات چکی را برای بدهی های خود ارائه داد، اما 

چک وصول نشد. به دلیل این که تیم پیام در مسابقات حضور داشت، 
این تیم را تاکنون حذف نکردیم و مهلتی دیگر داده شد تا در نیم فصل 
دوم بدهی را پرداخت کنند.به هر حال امروز پنج بازی معوقه از هفته 
ششم مسابقات برگزار می شود که شهرداری ارومیه ، کاله مازندران 
، فوالد سپاهان و ســایپای تهران به ترتیب میزبان تیم های شهداب 
یزد، پیکان تهران ، راه یاب ملل مریوان و شهرداری ورامین هستند . 
نماینده والیبال استان هم عصر امروز)یک شنبه( مهمان تیم گنبد 
است که صبح دیروز با اتوبوس روانه این شهر شد. همچنین وضعیت 
بازی شــهروند اراک هم به دلیل بدهی هنوز مشــخص نشده است.
سرمربی تیم والیبال پیام درباره شروع مجدد مسابقات از امروز ، گفت: 

از ۵0 روز وقفه حدود 3۵ روز تمرینات تیم تعطیل بود؛ چرا 
که بازیکنان دریافتی نداشتند و پس از واریز مبلغی از سوی 

باشگاه تمرینات را آغاز کردیم. پنج بازیکن از تیم جدا شدند، 
دو بازیکن از مریوان و کاله را به خدمت گرفته ایم و هم اکنون 

بازیکنان جــوان و بومــی را در اختیــار داریم.اکبرخداوردی 
افزود: امیــدوارم با ایــن جوانان در مســابقات لیــگ بتوانیم 

متناسب با بضاعتمان نماینده خوبی برای مشهد باشیم و تیم 
را در لیگ حفظ کنیم. به هر حال مشهد استان بزرگ و والیبال 

خیزی است. یک سری مسائل مدیریتی و مالی،  مشکالتی را  
برای تیم به وجود آورد که امیدوارم در ادامه برطرف شود. 

 پیام با اتوبوس
 روانه گنبد شد 

 آغاز رقابت های لیگ برتر والیبال 

پس از ۵۰ روز وقفه 

محمدرضا خلعتبری، فوتبالیست شمالی ، فصل قبل در تیم شهرخودرو 
توپ می زد که به یکباره در نیم فصل از تیم مشهدی جدا شد و به اصفهان 
کوچ کرد که همین جدایی باعث دلخوری هواداران مشهدی هم شده بود.
اما این بازیکن ریزنقش دوباره به جمع شهرخودرویی ها پیوسته و قرار است 
برای نماینده فوتبال مشهد بازی کند.البته این بازیکن دلخوری از یحیی 
گل محمدی هم دارد چرا که با نظر یحیی به شهرخودرو آمد، اما یحیی به 
پرسپولیس رفت. این بازیکن جدید شهرخودرو معتقد است این تیم ظرفیت 
باالیی دارد و می تواند در لیگ برتر نتایج خوبی کسب کند، به شرطی که 
هواداران و مسئوالن از شهرخودرو حمایت کنند و در روزهای سخت کنار 

این مجموعه باشند.
خلعتبری درباره این که چطور به تیم شــهرخودرو بازگشته است، به ایلنا 
می گوید: پارسال در تیم شــهرخودرو بودم که در نیم فصل از این تیم جدا 
شــدم و به ذوب آهن رفتم.  چون ذوب آهن در آســیا حضور داشت و از من 
کمک خواســته بودند با نظر یحیی گل محمدی به ذوب آهن رفتم . با این 
حال در اولین بازی برای ذوب آهن دچار مصدومیت ســختی شدم . چند 
روز قبل از شــهرخودرو تماس گرفتند و برای جذب من معاوضه ای انجام 
شد و محمدی مهر به ذوب آهن رفت و من به شهر خودرو آمدم. من از شرایط 

مشهد خبر داشتم و برای کمک به این تیم آمدم تا با تمام وجود کار کنم.

با نظر یحیی آمدم	 
وی درباره رفتن گل محمدی به پرســپولیس می گوید: قبــل از این که به 
مشهد بیایم با آقا یحیی صحبت کردم و نظرش مثبت بود و گفت که برگرد. 
حاال من آمدم اما آقا یحیی رفت. ان شاءا... آقا یحیی در تیم جدیدش یعنی 
پرسپولیس موفق باشــد. یحیی گل محمدی برای من قابل احترام است 
و امیدوارم در پرسپولیس موفق باشد. من با هدف دیگری به شهر خودرو 
آمدم. این باشگاه خصوصی است و سخت است که یک نفر هزینه های یک 
تیم را به تنهایی بدهد. امیدوارم امسال هم جزو سه تیم باالی جدول باشیم.
وی درباره وضعیت شــهرخودرو در جدول لیگ برتر اظهــار می کند: تیم 
شهرخودرو دارای 28 امتیاز است و شش امتیاز با صدر جدول فاصله دارد 
که اگر دو بازی را ببریم به شــرایط خوب مان برمی گردیم؛ اما کار سختی 
است. تیم های باالی جدول به هم چسبیده اند و امتیازات خیلی نزدیک 
به هم است و جای اشتباه نیست . امیدوارم در پایان لیگ جزو 3-4 
تیم اول باشیم.وی خاطر نشان می کند: ما دروازه بان باتجربه ای 
مثل مهدی رحمتی داریم که در تیم مان خیلی تاثیرگذار است . 

همه باتجربه های تیم می توانند کمک کنند.

بازیکن جدید ریز نقش شهرخودرو: 

 یحیی گفت برگرد،
 اما خودش به 
پرسپولیس رفت 

مالک باشــگاه شهرخودرو خراســان به ادعای 
تیم فوتبال شــاهین شهرداری بوشــهر درباره 
قرارداد دو بازیکن تیمش واکنش نشــان داد.
جمعه گذشته در نخستین بازی از رقابت های 
هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر فوتبــال، تیم های 
شــاهین شــهرداری بوشــهر و شــهرخودرو 
خراســان در بوشــهر به مصاف هم رفتنــد و در 
پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ 
اما دیــروز مدیران باشــگاه شــاهین بوشــهر به 
اســتفاده از دو بازیکن تیم شــهرخودرو در این 
بازی، یعنی میالد سرلک و ابوالحسن جعفری 
اعتراض کردند. آن ها معتقد هســتند قرارداد 
شــهرخودرو با این بازیکنان غیرقانونی اســت 
و حتی نامــه ای اعتراضــی را به ســازمان لیگ 
برتر و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 

ارسال کردند.
این در حالی است که فرهاد حمیداوی، مالک 
باشگاه شهرخودرو در پاسخ به ادعای مدیران 
باشگاه شاهین گفت: فدراسیون فوتبال کارت 
بازی هر دو بازیکن را صادر کرده است و ما هم 
کلیه مراحلی را کــه فدراســیون در قرارداد ها 
اهمیت می دهد، لحاظ می کنیم و االن مشکلی 
وجود ندارد. حمیداوی ادامه داد: ما برای این 
دو بازیکن اســتعالم گرفتیم و بعد از اســتعالم 
اقدام به عقد قرارداد با سرلک و جعفری کردیم. 
پس هیچ مشکلی وجود ندارد.همچنین باشگاه 
شــهرخودرو در اطالعیــه ای اعالم کــرد: 10 
روز قبــل، جلســه ای بیــن حمیــداوی، مالــک 
باشگاه شهرخودرو خراسان و آقایان حدادیان 
و امیری، مدیران باشــگاه نســاجی برگزار شد 
و دو طرف بــه توافقــات الزم درخصوص تبادل 

بازیکن دست یافتند.

واکنش شهرخودرو به ادعای شاهین

همه فوتبال دوســتان مشــهدی منتظر بودند 
تا اول بهمن ماه فرا برســد و خود را به ورزشگاه 
امام رضا)ع( برسانند تا اولین بازی آسیایی تیم 
شهرخودرو را از نزدیک تماشــا کنند؛ بازی در 
سطح آســیا که تاکنون در تاریخ فوتبال استان 
نداشــتیم و خراســانی ها از خرداد امسال)که 
جشــن صعود به لیگ آســیا را گرفته بودند( تا 
زمان اولین بازی شــهرخودرو لحظه شــماری 
می کردند. حتی از هفته قبل هم اطالع رسانی 
درباره بلیت فروشــی آغاز شــد.  اما متاســفانه 
جمعه گذشته یک خبر عجیب، فوتبال ایران را 
تکان داد. خبر سلب حق میزبانی باشگاه های 
ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا که فدراســیون 
فوتبال ایران در بیانیه ای رسمی، محتوای آن 

را تایید کرد.
 براســاس نامــه ای کــه »کمیتــه مســابقات« 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال 
ایران ارسال کرده است، باشگاه های ایرانی باید 
بازی های آســیایی خود را در زمین بی طرف و 
خارج از مرزهای ایران انجام دهند. تصمیمی 
که با واکنش شــدید مدیران فوتبــال در داخل 
کشور مواجه شد و باشگاه شهر خودرو خراسان، 
استقالل، پرسپولیس و سپاهان اعالم کردند که 
در این شرایط حاضر به شرکت در لیگ قهرمانان 

آسیا نیستند و اگر کنفدراســیون فوتبال آسیا 
)AFC( در تصمیم خود تجدیدنظر نکند، از این 
رقابت ها کنار می کشند.صبح دیروز هم فرهاد 
حمیداوی مالک باشگاه شهر خودرو  و  مدیران 
عامل سه باشــگاه دیگر نشست مشــترکی در 
فدراســیون فوتبال داشــتند و بــر موضع خود 
پافشــاری کردند. آن ها اعالم کردند، فقط در 
صورتــی حاضر به شــرکت در لیــگ قهرمانان 
آسیا هستند که حق میزبانی به تیم های ایرانی 
برگردد.در خبرها آمده است که اعضای کمیته 
اجرایی کنفدراســیون فوتبال آســیا، امروز در 
جلســه ای با حضور همه اعضا، تصمیم کمیته 
مســابقات را بررســی می کنند که در این بین 
رایزنی ایرانی ها  می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
در مجموع  امروز می تواند روز سرنوشت سازی 
برای فوتبال ایران باشد و باید دید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا از تصمیــم ناعادالنه خــود عدول 
خواهد کرد یا همچنان بر موضع خود پافشاری 

می کند؟

در داخل کشور بازی می کنیم	 
مالک باشگاه شهرخودرو درباره تصمیم نهایی 
برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا می گوید: 
پس از تصمیمی که دیروز در فدراسیون فوتبال 

گرفتیم ، قــرار بر این شــد که 
تیم شــهر خودرو همانند سه 
نماینــده دیگر در بــازی های 

خارج از ایــران شــرکت نکند. 
فرهــاد حمیــداوی در گفــت 
وگو با فارس افزود: نامه ای  به 
فدراســیون فوتبــال ایــران 
ارســال شــده اســت که  پنج 

روز بعد از سه شــنبه اول بهمن )تاریخ 
اولین بازی شهرخودرو در مرحله حذفی لیگ 
آسیا( به عنوان زمان دوم برگزاری دیدار مرحله 
حذفی ما در خارج از ایران تعیین شده است که 
باید کشــور ثالث را معرفی کنیم کــه دیروز بعد 
از این جمع بندی تصمیم گرفته شــد شــرکت 
نکنیم.  قرار شد فقط در کشــور خودمان بازی 

کنیم.
وی می افزاید: پیش بینی می شــود در صورت 
قبول این موضوع ، تبعات دیگری نه تنها برای 
فوتبال بلکه برای ورزش ما هم داشته باشد و بعد 
از قبول این موضوع، عدم میزبانی به دیدارهای 
ملی هم سرایت کند و نه تنها فوتبال بلکه تمام 
مسابقات ورزشی را در برگیرد که باعث پایین 
آمدن کیفیت و ارزش ورزش کشــور می شود. 
اما عــزت ، شــرف و اقتدار ایــران از هــر رویداد 

ورزشی برای ما مهم تر است. 
حمیداوی در باره این که نفوذ 
مهدی تاج عضو کنفدراسیون 
فوتبال آســیا چقدر می تواند به 
رفع این مشــکل کمــک کند، 
اظهار می کنــد: امیــدوارم با 
کمــک تــاج و تیمــی کــه در 
AFC داریم بتوانیم حقمان را 
برگردانیم. او ادامه می دهد: به عنوان 
نماینده ای از فوتبال شرق ایران که برای اولین 
بار به مســابقات آســیایی راه پیدا کرده ایم، به 
صراحت عرض می کنم کــه خط قرمز ما عزت 
ایران اسالمی است و در حالی که مملکت مان 
در امنیت کامل است، حاضر به انجام میزبانی 
بازی هایمان در هیچ جایی غیر از خاک وطن 
نیستیم. باشگاه شــهرخودرو خراسان بر این 
تصمیم خود مصمم اســت و آبــرو و عزت ایران 
اســالمی را فدای چند بازی آسیایی نخواهد 
کرد.حمیــداوی تصریــح مــی کنــد: در زمان 
قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا کشورهای 
عربی منطقه از حضور در کشــور عزیزمان و به 
خصوص مشهدالرضا ابراز شادمانی می کردند 
و ای کاش کنفدراسیون فوتبال آسیا تحت تاثیر 

جوسازی های دشمنان ما قرار نگیرد.

 پاسخ قاطع شهرخودرو
 AFC  به درخواست عجیب 
 مالک شهرخودرو: 

 حاضر به انجام میزبانی بازی هایمان

 در هیچ جایی غیر از خاک وطن نیستیم

  AFC  جلسه امروز 

برای  وضعیت 

میزبانی بازی های 

آسیایی باشگاه های 

ایرانی



خبر
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کلنگ بیستمین درمانگاه تامین 
اجتماعی استان در بردسکن به 

زمین زده شد 
علی نوری/ در مراســمی باحضور مدیــر درمان تامین 

اجتماعی استان  و تعدادی از روسای ادارات کلنگ 
بیستمین درمانگاه تامین اجتماعی خراسان رضوی 
در بردسکن به زمین زده شد. دکتر حمید داستانی 
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان دراین مراســم 
گفت: بــا پیگیــری هــای نماینــده مــردم در مجلس 
و مســئوالن ســازمان ایــن موضــوع مهم کــه یکی از 
آرزوهای دیرینه مردم بردسکن بود با توجه به تعداد 
بیمه شــدگان، تحقــق یافــت. وی مطرح کــرد: این 
پروژه با زیربنــای 2هــزار و200 متر و بــا اعتبار 15 
میلیارد تومان طی دو ســال آینده ســاخته می شود. 
وی اظهــار کــرد: پروژه دیــوار کشــی ایــن درمانگاه 
تاپایان امسال انجام و از سال آینده عملیات اجرایی 
ساخت درمانگاه آغاز می شود و ظرف مدت دوسال 
به اتمام خواهد رسید. وی با بیان این که اکنون 19 
مرکز درمانی تامین اجتماعی در استان فعال است 
و با 4 هزار موسســه قرارداد دارد افزود: در تمام این 
مراکز درمانی خدمات رایگان به بیمه شدگان تامین 

اجتماعی ارائه می شود.

 جایگاه سوخت بخش جنگل
 با یک نازل جواب گوی 

متقاضیان نیست 
خاکشــو ر-بخش جنــگل از توابــع رشــتخوار  برای 

عرضه سوخت بنزین یک جایگاه با یک نازل دارد که 
جواب گوی  تعداد خودروهای  شهروندان  نیست.

جمعــی از اهالــی بخش جنــگل خواســتار ارتقای 
جایــگاه  ســاختمان قدیمــی و افزایش نــازل های 
سوخت رسانی برای جلوگیری از ترافیک ومعطلی 
شهروندان در این بخش شدند.سید حسن حسینی 
عضو شورای اسالمی جنگل   به خبرنگار ما گفت  : 
بخش جنگل ۳0 روستا، دو دهستان و یک شهر را 
در بر می گیرد که بــه علت دامدار و کشــاورز بودن 
مردم منطقه محل تردد خودروهای سبک و سنگین 
برای حمل محصوالت دامی و کشــاورزی از جمله 
پنبه ،گندم ،جو و پســته اســت که تنها یــک جایگاه 
ســوخت با یک نازل قدیمی جواب گــوی جمعیت 
۳0 هزار نفری بخش نیســت و مسئوالن باید برای 
افزایش نازل و ارتقای جایگاه سوخت بکوشند.وی 
گفت: تنها جایگاه سوخت بنزین این بخش  تا مرکز   

شهرستان  120 کیلومتر فاصله دارد.
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از میان خبرها 

گوناگون

فرماندار تربت حیدریه مطرح کرد: 

ضرورت تجهیز امکانات لجستیکی 
در محور تربت حیدریه - مشهد 

شــعبانی-فرماندار تربت حیدریه بر لــزوم نگاه ویژه 

مسئوالن اســتانی و کشــوری به محور مواصالتی 
تربت حیدریه به مشهد تاکید کرد و افزود: با توجه 
به این که محور مواصالتی تربت حیدریه به مشهد 
در کریــدور شــمال بــه جنوب کشــور واقع شــده و 
ســاالنه میلیون ها تردد در آن انجام می شود، الزم 
است مسئوالن کشوری برای تجهیز و فراهم کردن 
امکانات لجستیکی و  زیر ساخت مناسب در مواقع 

بحران نگاه ویژه ای داشته باشند.
علی رستمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت 
حیدریــه در جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگی 
فرماندهــی و مدیریــت بحــران ایــن شهرســتان با 
ارزیابی عملکرد و برشــمردن نقــاط ضعف و قوت 
دســتگاه های اجرایی در موضوع مدیریت بحران 
برف در روزهــای گذشــته، از خدمــات و اقدامات 
دستگاه های ذی ربط تقدیر کرد و افزود: احصای 
نقــاط ضعــف و قــدرت دســتگاه هــای اجرایی در 
مواجهه بــا بحران هــای مختلــف الزامی اســت تا 
در صورت بروز بحــران اقدام صحیح تر و ســریع تر 

صورت گیرد.
وی بر لزوم نگاه ویژه مســئوالن استانی و کشوری 
به محــور حیاتــی تربــت حیدریه بــه مشــهد تاکید 
کرد و افــزود: با توجه بــه این که محــور مواصالتی 
تربت حیدریه به مشهد در کریدور شمال به جنوب 
کشــور واقع شــده و ســاالنه میلیون ها تردد در آن 
انجــام می شــود، الزم اســت مســئوالن کشــوری 
برای تجهیز و امکانات لجســتیکی و فراهم کردن 
زیر ساخت مناســب در مواقع بحران نگاه ویژه ای 
داشــته باشند.رســتمی همچنیــن بر لــزوم ایجاد 
یک مرکز اســتراتژیک امــدادی در گردنه خماری 
و در ورودی تونل برای تســریع در خدمت رســانی 
و ورود خودروهای امــدادی در اســرع وقت تاکید 
کرد و افزود: گردنــه خماری یکــی از 112 گردنه 
برفگیر کشور به شمار می رود که در فصل زمستان 
با بارش شــدید برف برای مدتی مسیر مواصالتی 
تربت حیدریه به مشهد مسدود می شود و بسیاری 

از مسافران و خودروها گرفتار برف می شوند.
گفتنی است در پی بارش شــدید برف و کوالک در 
روزهــای جمعه و شــنبه 20 و 21 دی ماه امســال 
محور مواصالتی تربت حیدریه به مشهد به صورت 
متوالــی کامــال مســدود شــد و بیــش از پنــج هزار 
مسافر گرفتار برف در شهرهای رباط سنگ و تربت 

حیدریه اسکان اضطراری یافتند.

اخبار

حوادث

رفع تصرف از 8 هزار و 810 متر از 
اراضی ملی خواف و گناباد 

رفــع تصــرف از ۸۸10 متــر از اراضــی ملــی در 
شهرســتان های خواف و گناباد انجام شــد.رئیس 
اداره راه  و شهرســازی خــواف و رشــتخوار از خلع 
ید و رفع تصرف ۸ هزار و  ۳10 مترمربع از اراضی 
ملی در شهرستان خواف خبرداد.  به گزارش اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی، حسن غالمی فاردقی با اعالم این 
خبر ارزش این اراضی را بیش از 16 میلیارد و 620 
میلیون ریال اعالم کرد.وی افزود: یگان حفاظت با 
گشت های شبانه روزی در صورت مشاهده هرگونه 
تصرف، بــا متخلفان برابــر قانون برخــورد و آنان را 
دستگیر و به مراجع قضایی معرفی می کند و اراضی 

ملی به حالت اولیه برگردانده می شود.

رفع تصرف از 500 مترمربع از اراضی ملی گناباد 	 
سرپرست اداره راه و شهرســازی گناباد و بجستان 
از رفــع تصــرف 500 مترمربع از اراضــی ملی این 
شهرســتان خبر داد.بــه گــزارش اداره ارتباطات و 
اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی، علیرضــا میرشــاه  گفت: ایــن رفع تصرف 
به ارزش ریالی حدود 150 میلیــون ریال با تالش 
و پیگیری هــای مســتمر نیروهــای گشــت یــگان 
حفاظت اراضی و واحد امالک و حقوقی اداره راه و 
شهرسازی گناباد صورت گرفت.وی ادامه داد: طی 
چند سال اخیر شــهروندان همکاری خوبی در این 
زمینه داشــته اند و با اعالم موارد مشکوک به زمین 
خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توانسته 

اند از تصرف اراضی دولتی پیشگیری کنند.

 کشف 260 لیتر مشروبات الکلی
 در یکی از روستاهای گلبهار 

باقری - دادستان عمومی وانقالب گلبهار از کشف 260 

لیتر مشــروبات الکلی در یکی از روســتاهای گلبهارخبر 
داد. خلیل ا... برزنونی گفت : با رصــد اطالعاتی فردی 
که در منزل مســکونی خود در یکی از روستاهای گلبهار 
مبادرت به تولید وعرضه مشــروبات می کرد، شناسایی 
و بــا انجــام عملیاتــی 1۳ دبــه 20 لیتری حــاوی 260 
لیتر مشــروبات الکلی کشــف و ضبط و متهــم پرونده نیز 
دســتگیر و روانــه زنــدان شــد. وی باتشــکر از نیروهــای 
انتظامی شهرستان به ویژه ماموران کالنتری 1۳گلبهار 
و  اطالعــات  از شــهروندان خواســت بــرای جلوگیــری 
از هرگونــه ناهنجــاری اجتماعــی بــا پلیس همــکاری و 
درصورت مشاهده وبرخورد باهرگونه فعالیت مشکوک 
در ایــن زمینه اخبار واطالعــات دقیق را بــه مرکز فوریت 

های پلیسی 110 اعالم کنند.

 کشف کوزه سفالی دوره سلجوقی
 در نیشابور 

شــجاعی مهر/ رئیس اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و 

صنایع دستی نیشابور از کشف  یک کوزه سفالی قدیمی 
مربــوط به دوره ســلجوقی در نیشــابور خبــر داد. محمد 
اســماعیل اعتمادی افزود : با رصدهــای  فضای مجازی 
توســط یگان حفاظت میــراث فرهنگی نیشــابور، فردی 
که قصد فروش کوزه ســفالی مربوط به دوره سلجوقی را 
داشت  شناسایی شد. وی بیان کرد: این فرد می خواست 
کوزه را به مبلغ 250میلیون ریال به فروش برساند که با 
کار اطالعاتی و قرار صوری با این شــخص و رویت شــیء 
تاریخی، وی دســتگیر و کوزه ضبط شد و متهم برای طی 
مراحل قانونــی تحویل مقامــات قضایی شــد. اعتمادی 

ادامه داد: هر گونه کاوش به قصد به دست آوردن اشیای 
تاریخی و خرید و فروش آن جرم محسوب می شود و طبق 

قانون مجازات اسالمی با متخلف برخورد خواهد شد.

 دستگیری سارقان 5 کیلو طال
 در چناران 

 باقری-جانشــین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از 

دستگیری سارقان پنج کیلو طال و جواهرات در چناران 
و کشف اموال مســروقه  خبر داد. ســردار ابراهیم قربان 
زاده در تشریح این خبر گفت: ســاعت 17 روز پنج شنبه 
گذشــته در پی تماس با مرکز فوریت های پلیســی 110 
مبنی بر یک فقره ســرقت از مغازه طال فروشــی در شــهر 
چناران کارآگاهان پلیس آگاهی  وارد عمل شــدند. وی 
افزود: با بررســی های پلیس در صحنه ســرقت مشخص 
شــد عامالن ســرقت در نیمه روز و هنگام تعطیلی مغازه 
با تخریب دیوار پشــتی که اســتحکام ضعیفی نیز داشته 
و مشــرف به یــک گاراژ متروکه بــوده، وارد طال فروشــی 
شــده اند و بنا به اظهار مال باخته اقدام به ســرقت حدود 
پنج کیلوگرم طال و جواهرات به ارزش 25 میلیارد ریال 
کرده اند. سردار ابراهیم قربان زاده بیان کرد: کارآگاهان 
پلیس آگاهی چناران با اشراف اطالعاتی یکی از عامالن 
سرقت را شناسایی کردند و متهم در حالی که قصد فرار 
از مخفیگاه خودرا داشت در اقدامی غافلگیرانه دستگیر 
و مقداری از طالهای مسروقه کشف شد. وی خاطر نشان 
کرد: متهم که در برابر ادله موجود راهی جز بیان حقیقت 
نمی دید بــا معرفی دو همدســت خود به ســرقت طالها 
اعتراف کرد. قربان زاده  گفت:کارآگاهان پلیس آگاهی 
یکی از اعضای باند را در حوالی شهر چناران و متهم دیگر 
را در حال فرار در استان مجاور دستگیر و مقادیر دیگری 
از طالهای سرقتی را کشف کردند. سردار ابراهیم قربان 

زاده با اشــاره به اعتراف ســارقان دستگیر شــده به جرم 
ارتکابی و کشــف بخش زیادی از اموال گفت: تحقیقات  
برای کشــف دیگر طــال و جواهرات مســروقه و همچنین 

اقدامات مجرمانه اعضای این باند سه نفره ادامه دارد. 

محور صالح آباد - تربت جام به علت 
کوالک و یخ بندان مسدود شد 

  بهره مند- از ســاعت 11 روز گذشــته محــور ارتباطی 
صالح آباد – تربت جام به علت کوالک و یخ بندان مسدود 
شد و قابل تردد نیست.فرماندار شهرستان صالح آباد با 
اعالم این مطلب افزود: به علت وزش باد شدید و کوالک 
و یخ بندان محــور صالح آبــاد – تربت جام محــدوده بنی 
تاک - گردنه »کله مل« مســدود شــد و تــردد انجام نمی 
شود.ولی قلیچی اظهار کرد: همکاران اداره راه و حمل 
و نقل جاده ای مستقر در شهرستان صالح آباد در تالش 
هستند این محور را بازگشایی کنند ولی با توجه به وزش 
باد و کوالک شدید باز شدن محور به سختی انجام خواهد 
شد.شایان ذکر است محور صالح آباد – تربت جام پس از 
بارش برف یک شنبه هفته گذشته بارها به علت کوالک و 
یخ بندان سطح جاده مسدود و غیر قابل تردد شده است 
که گالیه  رانندگان و مســافران محور صالح آباد - تربت 

جام را به همراه داشته است.

3 میلیون تومان جریمه برای عرضه 
غیر بهداشتی آالیش دام در سبزوار

علی نوری/ مدیر آموزش و پرورش بردســکن گفــت:دو بانوی خیر 4 

میلیارد ریال برای ساخت یک باب مدرسه شش کالسه در روستای 
کوشه از توابع این شهرستان اختصاص دادند. غفوری گفت: خانم 

ها لیال پورعباس و خضران زارعی مقدم با پرداخت چهار میلیارد ریال در احداث یک باب دبستان 
شش کالسه در روستای کوشه بردسکن مشارکت می کنند. وی مطرح کرد: این فضای آموزشی 
در مجموع حدود هشت میلیارد ریال هزینه دارد که 50درصد آن نیز از محل اعتبارات اداره کل 

نوسازی مدارس استان پرداخت خواهد شد.

ایشان زاده/ سرپرست هالل احمرقوچان از اعزام یک تیم چهارنفری 

از نجاتگران این شعبه به مناطق سیل زده کشــور خبرداد  . برازنده 
گفت: باتوجه به ضرورت حضور هرچه بیشتر تیم های عملیاتی درمناطق جنوب وجنوب شرق 
کشور ، از چند شعبه هالل احمر خراسان رضوی نیز این تیم ها ازجمله قوچان اعزام شده است. 
وی افزود: درهمین زمینه و برای رفع نیاز سیل زدگان به اقالم معیشتی وضروری ، چندپایگاه 
جمع آوری کمک های مردمی درقوچان برپاشده است که مردم نوع دوست این شهرستان می 

توانند کمک های نقدی وغیر نقدی خودرا به این پایگاه ها تحویل دهند.

رئیس دام پزشکی سبزوار از صادرشدن رای ۳0 میلیون ریال جزای 
نقدی توسط دادگســتری برای فرد متخلف به عرضه غیر بهداشتی 

جگر در این شهرســتان خبــر داد.جغتایی اظهار کــرد: فرد متخلــف به دلیل حمــل و توزیع غیر 
بهداشتی جگر و آالیش دامی توسط یک دستگاه خودروی سواری از بردسکن به سبزوار توسط 
کارشناسان تحت پیگرد قرار گرفت. وی افزود: طبق رای صادر شده توسط دادگستری شهرستان 
این فرد به استناد ماده 6۸۸قانون مجازات اسالمی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و در ادامه به 

پرداخت ۳0 میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شده است.

اعزام تیم امدادرسانی هالل احمر 
قوچان به مناطق سیل زده

کمک4 میلیارد ریالي 2 بانوي خیر 
براي ساخت یک مدرسه 6 کالسه 

سوژه ها و خبرها

گزارش

شهرستا ن ها

پــروژه راه آهــن ســبزوار بــه عنــوان مطالبــه 
از  این شهرســتان  مــردم  ســاله   ۳0
ســال 95 فعــال شــد و تاکنــون پیشــرفت 
۸0درصدی  زیرساخت شامل عملیات خاک 
برداری، تاسیسات فنی و تســهیل اراضی به 
طول 4۸ کیلومتر و دربخش احداث ایستگاه 

نیز پیشرفت  20 درصدی  داشته است.
به گــزارش خراســان رضــوی ،ســبزوار یکی 
از بــزرگ تریــن شهرســتان هــای خراســان 
رضــوی به لحاظ وســعت و جمعیت اســت که 
در فاصله 2۳0 کیلومتری مشــهد قرار دارد. 
با توجه به این که یکی از مهم ترین زیرساخت 
های توســعه هر منطقه توســعه حمــل و نقل 
بار و مســافر و مســیر های ارتباطی اســت اما 
شهرســتان ســبزوار با وجــود بهره منــدی از 
فرودگاه و جــاده هــای ارتباطی مناســب، از 
شــبکه ریلــی راه آهــن در نزدیکی این شــهر 
محروم بوده اســت. احداث راه آهن ســبزوار 
به سه دهه گذشته باز می گردد و تا چند سال 
پیش این پروژه پیشرفت مناسبی نداشته و با 
گذشت بیش از ۳0 ســال همچنان مردم این 

دیار از شبکه ریلی محروم بوده اند. 

مطالبه تکمیل پروژه راه آهن سبزوار از 	 
رئیس جمهور و وزیر راه

در اردیبهشــت ســال 97 که رئیس جمهور به 
دیار ســربداران ســفر کرده بود، تکمیل پروژه 
راه آهن دیار سربداران به عنوان مطالبه دیرینه 
و نافرجــام از رئیــس جمهــور مطرح شــد  که با 
پیگیری هــای صورت گرفته اعتبــاری از محل 
مصوبات سفر ریاست جمهوری به آن اختصاص 
یافت. آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز 
در مــرداد 97 در محــل اجرای پــروژه راه آهن 
ســبزوار حضور یافت و در جمع خبرنگاران در 
خصوص وضعیــت پروژه گفت که ایــن پروژه از 
ســال ۸9 آغاز شده و تا ســال 95 اعتبار جدی 
نداشته و کار خاصی انجام نشده بود. وی اعالم 
کرد که پروژه راه آهن سبزوار از سال 95 فعال 
شــده و ســال 97 به میزان 20 میلیارد تومان 

اعتبار برای پروژه در نظر گرفته شده است.

پیشرفت 20 درصدی پروژه ساخت 	 
ایستگاه راه آهن سبزوار

معاون فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار نیز 
با بیان این که پروژه راه آهن ســبزوار در ســه 
بخش است، اظهار کرد: در بخش تاسیسات 
و زیرساخت مسیر این پروژه پیمانکار مشغول 
به کار است و زیرساخت شامل عملیات خاک 
برداری، تاسیســات فنــی و تســهیل اراضی 
بــه طــول 4۸ کیلومتر پیشــرفت حــدود ۸0 
درصدی دارد. شاد افزود: در بخش ایستگاه 
راه آهن سبزوار به مساحت حدود 6 هزار متر 
مربــع و 42 میلیارد تومــان اعتبــار پیمانکار 
آن شرکت بتن ماشین آســتان قدس است و 
قسمت های زیادی از سایت و عملیات خاکی 
پروژه انجام شده است. وی در خصوص روند 
پروژه احداث ایستگاه راه آهن سبزوار، بیان 
کــرد: فونداســیون ســالن های اصلــی اجرا 

شده و ســاخت اســکلت و ســتون های پروژه 
در کارگاه پیمانکار در خارج از پروژه به پایان 
رســیده و مراحل انتقــال و نصب ســتون ها و 
اسکلت به زودی انجام می شود که این بخش 
پیشــرفت فیزیکی حدود 20 درصدی دارد. 
وی بخش سوم پروژه راه آهن سبزوار را بحث 
ریل گذاری آن دانســت و گفت: ریل گذاری 
به عنوان یک بخش پروژه خرید ریل، توافق با 
خرید و انتقال و نصب ریل گذاری است و این 
بخش خرید دو هزار کیلومتر ریل در کشور که 
شامل پروژه راه آهن سبزوار می شود صورت 
گرفته اســت. وی ادامه داد: هــم اکنون ریل 
های پــروژه در حــال ســاخت اســت و پس از 
ســاخت به صورت مرحله ای مســیر پــروژه از 
ریل ســاخته شــده برخوردار می شــود. شاد 
با بیان این که اگر بخواهیم درباره پیشــرفت 
پروژه راه آهن صحبت کنیم، اعداد ۳0 یا 40 
درصد قابل اعالم نیست چراکه این موضوع 
بحث های پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی 
اســت، تصریح کــرد: بخــش زیــادی از پروژه 
خرید و تامین ریل اســت که ایــن بخش فارغ 
از اعتبــارات شهرســتانی اســت و در مســیر 
اعتبــارات ملــی تامیــن شــده بنابرایــن پس 
از ســاخت در میــان دو هــزار کیلومتــر پروژه 
ریل گــذاری از جمله پــروژه راه آهن ســبزوار 

توزیع می شود.  

معاون فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار خبر داد: 

پیشرفت 80 درصدی پروژه اتصال سبزوار به شبکه ریلی

27جایگاه آب شرب با 
مشارکت خیران در گناباد 
وکاخک احداث می شود 

صفری-مدیر امور آب و فاضالب گناباد گفت: 

27جایگاه  آب شــرب با مشارکت خیران و در 
قالب طرح نذر آب در شهرهای گناباد و کاخک 
ایجاد می شــود. هادی حیدری نیا افــزود: از 

این تعــداد 15 جایگاه در شــهر گنابــاد و 12 
جایگاه در شهر کاخک احداث می شود. وی با 
بیان این که این پروژه با مشارکت فرمانداری، 
شهرداری، شورای شــهر، اداره اوقاف و امور 
خیریه، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی و آبفــای گنابــاد در حــال اجراســت، 
خاطرنشــان کــرد: جایگاه های آب شــرب با 
مشــارکت خیــران و در قالــب طــرح نــذر آب 
احداث می شود. وی در دســترس قرار دادن 

آب کیفی به مشترکان و وجود شبکه جایگزین 
برای مواقــع بحرانی را از اهــداف اجرای این 
پروژه دانســت و گفت: در فــاز اول این پروژه، 
بیش از پنج کیلومتر توسعه شبکه آب شرب با 
اعتبار 10 میلیارد ریال اجرا شد. حیدری نیا 
با بیان این کــه فاز دوم پــروژه با اعتبــار اولیه 
۳2 میلیارد ریال آغاز شد، افزود: در مجموع 
تاکنون 14 کیلومتر شبکه توزیع آب در شهر 
گنابــاد و ۸/۳ کیلومتر شــبکه توزیــع آب در 

شهر کاخک اجرا شده اســت. وی با اشاره به 
تکمیل دو جایگاه برداشــت آب شرب در شهر 
گناباد، اظهار کرد: هم اکنون در شهر گناباد، 
عالوه بــر دو جایــگاه در حال ســاخت ، برای 
احداث سه جایگاه دیگر با خیران، تفاهم نامه 
امضا شــده اســت. حیدری نیا افزود: در شهر 
کاخک شش جایگاه با مشارکت شهرداری و 
شورای اسالمی شهر و شش جایگاه دیگر نیز 

با مشارکت آبفا احداث خواهد شد.

اخبار

شهرستان ها

توزیع هزار دست لباس گرم بین 
 دانش آموزان  محروم

 30 روستای بردسکن 
علی نوری/ مســئول جوانــان جمعیت هــالل احمر 

بردسکن گفت: به همت یک خیر جوان و مومن که 
نمی خواست اسمش برده شود، هزار دست لباس 
گــرم بین هــزار دانــش آموز محــروم و بــی بضاعت 
در ۳0 روســتای شهرســتان بردســکن توزیع شد. 
پورعباس به خبرنگار ما گفت: ایــن اقدام در قالب 
کاروان نیکوکاری به یاد شهیدسلیمانی انجام شد. 
وی ارزش این تعداد لباس گرم توزیع شده را حدود 

۳00 میلیون ریال اعالم کرد. 

 کشف 2 سنگ قبر تاریخی
 در روستای سید آباد چناران 

 مدیر میــراث فرهنگی چنــاران گفت: »دو ســنگ 
قبر تاریخی در روســتای ســید آباد چنــاران هنگام 
گودبرداری برای انتقال لوله آب کشــاورزی کشف 
شــد.«به گزارش روابــط عمومی میــراث فرهنگی 
اســتان، طاهریان مقدم  افــزود: این دو ســنگ قبر 
تاریخی به شکل مکعبی و به طول 2 متر و عرض 50 
سانت به شکل صندوقچه و دیگری به ابعاد 60×50 
مربوط به یک خانم به تاریخ 12۸1 هجری شمسی 
اســت.او ادامــه داد: ایــن ســنگ قبرهــا در فاصله 
دو کیلومتری روســتای ســید آبــاد به کالتــه جعفر 
کشــف شــده اســت.طاهریان مقدم  افزود بررسی 
کارشناسی و دقیق برای تعیین قدمت و خوانا سازی 

کتیبه این سنگ ها در حال انجام است .



کاخ موزه رامسر
در میان شــهر تماشــایی رامســر، کاخی 
زیبا قدبرافراشــته که در میان مردم با نام 
کاخ رامســر شــناخته می شــود. این کاخ 
نــام هــای دیگــری همچــون کاخ مرمر یا 
تماشاگه خزر هم دارد. ساختمانی جذاب 
به مساحت 60 هزار مترمربع که گیاهان 
ارزشــمندی در خــود دارد و گونــه هایــی 
نایاب را میزبانی می کنــد. این روزها این 
مجموعه با نام مجتمع فرهنگی شــهدای 
رامسر فعال است و چندین موزه را در خود 
جای داده است. شکوه و زیبایی ساختمان 
کاخ، مردم بســیاری را به این ســمت می 
کشاند. جالب اســت بدانید که کاخ موزه 
رامســر در ســال 90 موفق شــد به عنوان 
پربازدیدترین موزه ایران دست یابد و این 

افتخار را به نام خود ثبت کند.

بریده کتاب

اگــر می خواهــی بــرای آدم های طبقــه باال 
بدهی، زحمت نکش. آن ها همیشه به نظر  پز

حقارت نگاهت می کنند.
اگــر می خواهــی بــرای زیردســت هایــت پز 
بدهی، بــاز هــم زحمت نکــش. چــون فقط 
حسودی  شــان را  تحریک می کنی.این نوع 

شخصیت کاذب، تو را به 
جایی نمی رساند. فقط 
قلب باز اســت کــه به تو 
اجازه می دهد در چشم 

همه، یک جور باشی.

سه شنبه ها با موری
نویسنده: میچ آلبوم

دیالوگ ماندگار
بندبازها درست در ســه قدم آخر می میرند. 
چون فکر می کنند دیگه رســیدند و اون ســه 
قدم قدم رو با غرور بر می دارند. 
کارگردان: روبرتو زمکیس

ضرب المثل فارسی

توبه گرگ، مرگ است
وقتی کسی نتواند دست از عادت زشت خود 
بردارد و همان کار اشــتباه را تکــرار کند، اما 
در هنگام گرفتاری دم از توبه و بازگشت بزند 

به کنایه می گویند »توبه گرگ مرگ است!«

دیکشنری

Can't help it
Is unable to act differently. This p
hrase is often used to defend one'
s actions as involuntary or unavo
idable.
نمی تونم جلوش رو بگیرم، دست خودم نیست.

مثال:
I don't want to be late to work ever
y day, but I can't help it.

من دوست ندارم هر روز دیر به سر کار برسم، 
ولی دست خودم نیست.

I'm  always  going to  worry  
about you,  sweetie,  I can't  help  
it-it's  just  what  a mom  does.

من  همیشه  نگران  تو  خواهم  بود،  عزیزم،  من  
نمی تونم  جلوش  رو بگیرم- این کاریه که هر 

مادری می کنه.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه27 سوره هود می خوانیم:

ِذیــَن َكَفُروا ِمــْن َقْوِمِه َمــا َنَراَك  َفَقاَل اْلَمــَأُ اَلّ
ِذیَن ُهْم  َبَعــَك ِإَلّ اَلّ ِإَلّ َبَشــًرا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك اَتّ
ْأِی َوَما َنَری َلُكْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضٍل  َأَراِذُلَنا َباِدَی الَرّ

ُكْم َكاِذِبیَن َبْل َنُظُنّ
پس ســران قومش كه كافر بودند، گفتند: ما 
تو را جز انسانی مثل خودمان نمی بینیم و جز 
اراذل و اوباش كه ساده لوح اند )و نسنجیده 
در نــگاِه اول یار تــو گشــته اند(، كس دیگری 
را پیرو تــو نمی یابیم و برای شــما هیچ برتری 
بر خودمان نمی بینیم، بلكه شــما را دروغگو 

می پنداریم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    معمواًل اشراف در خط اول مخالفان انبیا 

بوده اند.
   مســتكبران، از مســاوات بــا تــوده  مردم و 

به خصوص محرومان ناراحت هستند.
    كســانی كــه وابســتگی كمتــری بــه دنیا 

دارند، بهتر و زودتر ایمان می آورند.
    در دید دنیاپرســتان، مال و ثــروت ارزش 

است، نه حق و حقیقت.
    مخالفــان انبیــا، برهــان ندارنــد و آن چه 

می گویند بر اساس ظن و گمان و وهم است.
    عقل كفار در چشــم آن هاست. در این آیه 

سه بار كلمه   »ما َنری « آمده است.

معرفی کتاب

فکرهای 
خصوصی

خصوصــی«  »فکرهــای 
اثر  تــازه یاســمن خلیلی 
فرد، مجموعــه ای از 11 
داســتان کوتاه اســت که 
نشــر ققنــوس بــه تازگی 
منتشــر کرده اســت.این 
بــه  داســتان  مجموعــه 
زندگی آدم  هــای جامعه 

آن هــا مــدرن، روابط  دغدغه هــای  و 
می پــردازد، آدم هایــی از طبقه متوســط که 
با مشــکالت شــخصی و اجتماعی مختلفی 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد، مشــکالت 
و دغدغه هایشــان واقعــی و ملمــوس اســت 
و خواننــده می توانــد با آن هــا ارتبــاط برقرار 
کند. خلیلی فرد در این داســتان ها از عشق، 
نفرت، حسرت، ناکامی و به نوعی از سرنوشت 
می گوید و خواننده را به همدردی با قهرمانان 

داستان  و نظاره زندگی شان دعوت می کند.

مهارت یک دقیقه ای

چند راه حل کاربردی برای کاهش هزینه های بزرگ کردن فرزند
حقیقت این است که بزرگ کردن فرزندان هم مثل 
هر مسئله دیگری در زندگی دشــواری های ویژه 
خود را دارد و با داشــتن رویکرد مناسب، می توان 
از پــس آن برآمــد. در این مطلــب از چنــد راه حل 
کاربردی برای کاهش هزینه هــای بزرگ کردن 

فرزندان صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. 
    بیشــتر از حد توان تان بــرای خرید خانه 
هزینه نکنید. طبق برآوردها، حدود ۲9 درصد 
از هزینه های بزرگ کــردن فرزندان بــه خانه و 
خرج هــای مرتبط بــا آن مربــوط اســت. وام ها، 
مالیات، پول آب، برق، گاز و اثاثیه خانه همه در 
شــمار خرج های مرتبط با خانه قــرار می گیرد. 
برای آن که گرفتار این فشــار مالی نشویم، باید 

چند نکته را به یاد داشته باشیم:
اقســاطی کــه بــرای وام هــای بانکــی پرداخت 
می کنیم، بیشتر از ۲۵ درصد از حقوق ماهیانه 

نشود.
پیش از خرید خانه بزرگ تر، هزینه به روزسازی، 
تعمیرات و خرید اثاثیه جدید را هم برآورد کنیم و 

در نظر داشته باشیم.
اگــر توانــش را در خــود نمی بینیــم، در مناطق 
گران قیمت شهر خانه خریداری نکنیم و از این 

حیث، انتخاب معقول تری داشته باشیم.
    صــرف غــذا در رســتوران را محــدود به 

مناسبت های ویژه کنید. حدود 1۸ درصد از 
هزینه های بزرگ کردن فرزندان به خرج غذا و 
خوراک مربوط می شود. اگر بتوانیم در این باره 

کمی ابتکار عمل داشته باشــیم و صرفه جویی 
کنیم، تأثیر قابل مالحظه ای در کاهش هزینه ها 
بــرای صرفه جویــی در  خواهیــم گذاشــت. 
هزینه های مرتبط با غذا و خوراکی، چند نکته را 
به خاطر داشته باشید: تا جای ممکن، خودتان 
در خانه غذا بپزید؛ ناهار مدرسه فرزندان و محل 

کار را خودتان شب قبل آماده کنید.
بیشتر در رســتوران هایی غذا بخورید که بنا به 
دالیلی تخفیف در نظر می گیرند. )فرضا طرف 

قرارداد محل کارتان است(.
صرف غذا در رســتوران و بیــرون از خانــه را تا 
جــای ممکن محدود بــه مناســبت های خاص 

مثل جشن تولدها یا سالگرد ازدواج کنید.
    خودروی کارکرده قابل اطمینانی بخرید. 

خودروی نویــی که می خریــم، بعد از پنج ســال 
استفاده، حدود 60 درصد ارزشــش را از دست 
می دهد. فرضا خودرویی که 60 میلیون تومان 
برای خریدش هزینه کرده باشیم، بعد از پنج سال 
کمتر از ۳0 میلیون تومان ارزش خواهد داشت. 
با توجه به این موضوع، خرید خودروی نو، وقتی 
شــرایط برای مان مهیا نباشد، ســرمایه گذاری 
چندان معقولی نیســت. حمل ونقل حدود 1۵ 
درصد از کل هزینه هــای الزم برای بزرگ کردن 
فرزنــدان را در بــر می گیــرد. خریــد خــودروی 
کارکرده ای که قابل اطمینان باشد و خیلی خرج 
روی دســت مان نگذارد، راهکاری هوشمندانه 

برای کاهش هزینه هاست.

حکایت

    از ابن اسیر احوال مردی را پرسیدند كه چون 
قرآن بر او خوانند بیهوش شود. گفت: »میان ما و 
او پیمان! كه او را بر دیوار بنشانند و تمامی قرآن 
از آغاز تا انجام بــر او فرو خوانند. اگــر فرو افتد، 

چنان است كه ادعا می كند!«
    بینوایــی بــه نــزد پیامبــر)ص( آمــد و مــرد 
ثروتمنــدی در حضور رســول صلــی ا... علیه و 
آله بود. مالدار، جامه خویش از بینوا در كشید. 

پیامبر)ص( گفت: »چه چیز تو را بر آن داشــت؟ 
آیا ترســیدی كــه بینوایــی او، تو را نیــز در گیرد 
یا بی نیازی تو بــه او بچســبد؟« ثروتمند گفت: 
»چون چنین فرمودی؛ نیمی از دارایی من از آن 
او باشد.« آن گاه پیامبر)ص( به مرد بینوا گفت: 
»آیا از او مــی پذیری؟« و تهیدســت گفت: »نه.« 
فرمود: »چرا؟« گفت: »از آن می ترسم كه چنان 
کشکول شوم كه او شده است.« 

یک شنبه
29 دی 1398

23 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4327

29 دی 1374 | روز ملی هوای پاک19 ژانویه 1736 | سالروز تولد ِجیمز وات، مخترع ماشین بخار
ِجیمز وات، دانشمند و مخترع انگلیسی با تكمیل نمونه اولیه دیگ بخار، خدمت عظیمی 
به فیزیك و مكانیك کرد و با اختراع كندانسور بخار كه به وسیله آن در مصرف سوخت  بسیار 

صرفه جویی می شود، كمك شایانی به استفاده بیشتر از نیروی بخار كرد.

به طور كلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و 
تامین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط 

با حفظ محیط زیست تعیین می شود كه از جمله آن ها روز ملی هوای پاك است.

یک روایت، یک درس
ارزش عفت و پاكدامنی

امام علی)ع( فرمود: پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگ تر از پاداش عفیف پاكدامنی نیست كه قدرت بر گناه دارد 
حکمت474 نهج البالغه و آلوده نمی شود، همانا عفیف پاكدامن، فرشته ای از فرشته هاست. 
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مطالعه این صفحه

زنگ تفریح

گاهی اوقات حتی تصاویر هوایی از زمین های کشاورزی هم می تواند الهام بخش یک هنرمند برای 
ساخت اثر هنری باشــد. »ویکتوریا رز ریچاردز« هنرمند ۲1 ساله انگلیســی، با کمک نخ و سوزن و 
انواع گره های گلدوزی، زمین های کشاورزی را چنان زیبا به تصویر کشیده که چشم هر بیننده ای 
Colossal را خیره می کند. باهم چند نمونه را ببینیم. 

4 گوشه ایران

عروسک غول آسای 
اسکاتلندی

گــروه تئاتر عروســکی »ویــژن مکانیــک« در 
اســکاتلند، ایــن فیگــور غول آســا را از روی 
الگوی یــک الهــه دریایی بــه نام »اســتورم« 
ســاخته  اســت و بــه زودی آن را در جشــنی 

نمایشی به تماشا می گذارد. 
اســتورم 10 متر قد دارد و از مــواد بازیافتی 
ساخته شده است. یک عروسک غول آسا که 
تجربــه دیدنــش از نزدیک، می توانــد بامزه و 

هیــجان انگیز باشد.

 پاک سازی 
زباله دانی مرتفع

چند دهــه کوهنوردی تجاری بر اورســت، 
چندین هزار کیلوگرم زباله بر دامن این قله 

برجا گذاشته است. 
این روند، مردم و مقام های محلی را به فکر 
یافتن راه های تازه برای کاهش پیامدهای 
منفــی گردشــگری انداخته و یــک پویش 
پاک ســازی اهــل کشــور نپــال، تاکنــون 
661۳ پوند زباله و جسد چهار انسان را در 

این کوه جمع آوری کرده است.

 در گذار از دوران 
دشوار طفولیت

ایــن شــیرهای ســفید ســه قلــو هنوز اســمی 
ندارند، ولــی از چکاپ پزشــکی و اولیــن دوره 
واکسیناسیون موفق بیرون آمده اند. دو ماهی 
از عمرشان بیشتر نمی گذرد و در همین مدت 
وزنشان پنج برابر شده که این موضوع موفقیتی 
برای باغ وحش ماگدبورگ در آلمان به شمار می 
آید. از سال ۲016 تاکنون این چهارمین تالش 
موفق برای زاد و ولد شیرهای سفید نادر در این 

باغ وحش است که 1۳ شیر حاصل آن است.

 در آغوش کشیدن 
گاونر وحشی

انســان ها در مقابــل حیوانات؛ ســنتی به نام 
مسابقه جالی کاتو در هند. مردان جوان مقابل 
چشمان هزاران تماشاگر سعی می کنند یک 
گاونر وحشی را مهار کنند. کسی که موفق به 
این کار شود، به عنوان یک فرد شجاع شناخته 
می شود. این مسابقه پر ســر و صدا بخشی از 
جشن تامیلی شــکرگزاری است. این جشن 
هر سال در اواسط ژانویه برگزار می شود و در 

مجموع چهار روز به طول می انجامد.

حکمت روز

راه کسب توفیق
کار خیر خود را دســت کم نگیرید، در هرکار 
خیری خود را به قدر نخود هم شــده شــریک 
کنید، شاید همان کار خیر بی ریا قبول و باعث 
نجاتتان شــد. ضمن ایــن که انجــام کار خیر 
توفیق آور است )توفیق زیارت، رفیق خوب، 
همسر و فرزند خوب و...( انجام کارخیر اول، 
کارخیر دوم را برای شما به ارمغان می آورد و 
این خیر دایمی باعث ســعادتمندی و نجات 

انسان می شود.
آیت ا... بهجت

علم به زبان ساده

شبکه غذایی چیست؟
ارتباطات غذایی موجودات زنده باعث ایجاد 
زنجیــره غذایی مــی شــود. در یــک زنجیره 
غذایی، هر موجود زنده بــه صورت حلقه ای 
از یک زنجیره با موجود زنده دیگر در ارتباط 
است. به طور مثال خرگوش از گیاه تغذیه می 
کند و روباه خرگوش را می خورد. در تمامی 
زنجیره هــای غذایی، حلقــه اول را یک گیاه 
سبز تشکیل می دهد، حلقه دوم یک جاندار 
گیاه خوار است و حلقه های بعدی موجودات 
زنده گوشــت خوار هســتند. در واقع ارتباط 
غذایی موجودات زنده برای به دست آوردن 
مواد آلی )غذا( است. مواد آلی، منبع انرژی 
و ماده هســتند. مطالعه زنجیره های غذایی 
نشــان می دهد که نه تنها موجودات زنده با 
هم در ارتباط هســتند، بلکه بین حلقه های 
یک زنجیره با زنجیره دیگر نیز ارتباط غذایی 
وجود دارد. به چند زنجیــره غذایی که با هم 
در ارتباط هســتند، یــک شــبکه غذایی می 
گویند. تمام شــبکه های غذایــی به نحوی با 
هم در ارتباط هســتند. بــه این ترتیــب تمام 
موجودات زنده کره زمین، یک شبکه غذایی 
بزرگ را تشــکیل می دهند که به آن »شبکه 

حیات« می گویند.
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