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هر دفتر ثبت طالق در استان 
ساالنه مجاز به ثبت 273 مورد 

طالق است

 شمارش معکوس برای شناسایی 
عامالن اصلی آلودگی هوای مشهد 

 صفحه4
سیاهه انتشار آالینده های زیست محیطی مشهد نیمه بهمن آماده می شود

 دوتار خراسان 
وام دار توست

یادبود دوازدهمین سالروز 
درگذشت »حاج قربان«  اسطوره 

موسیقی مقامی خراسان

 صفحه4  صفحه7

محدودیت ثبت 
طالق در دفاتر 

طالق استان  3۰ دی امســال وارد دوازدهمین سال 
سوگ نشینی درفراق اسطوره موسیقی 
 مقامــی و ســتاره جشــنواره موســیقی 
بین المللی »آوینیون فرانسه« حاج قربان 
سلیمانی می شــویم.حاج قربان،استاد 

بی بدیل دوتارنوازی و...
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دستگیری سارق با 44 فقره سرقت سیم و کابل در تربت حیدریه 

فرمانده انتظامی شهرســتان »تربت حیدریه« از 
دستگیری یک متهم به سرقت سیم و کابل با 44 

فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ »علی 
اکبر کیانی« در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع 
چند فقره سرقت سیم و کابل در شهرستان »تربت 
حیدریه« دستگیری ســارق یا سارقان احتمالی 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی 

قرار گرفت.
فرمانــده انتظامی شهرســتان »تربــت حیدریه« 
افزود: ماموران گشت کالنتری 11 با تحقیقات به 
عمل آمده و با اشراف اطالعاتی، یک متهم سابقه 
دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام 

قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی بیان کــرد: متهم در بازجویی 
های پلیســی ابتدا منکر هرگونه جرمی شد ولی 

در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به 44 فقره 
سرقت انواع سیم و کابل در شهرستان در ساعات 

پایانی شب، اعتراف کرد.
ســرهنگ کیانی تصریح کرد: ماموران انتظامی 
با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از مخفیگاه 
متهم مقــدار زیادی ســیم و کابل برق ســرقتی و 
قیچی برش سیم کشف کردند. تحقیقات برای 

کشف دیگر سرقت های احتمالی ادامه دارد.

اهدای اعضای پرستار دچار مرگ مغزی به ۶ بیمار جان تازه بخشید 
اهدای اعضای پرستار   شاغل در شبکه بهداشت 
و درمان تربت جام  که بر اثر ســانحه  دچار مرگ 
مغزی شــده بود، موجــب نجات و ادامــه زندگی 

شش بیمار نیازمند به عضو شد.
مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با وب 
دا اظهار کــرد: در نهصــدو هفتادویکمین  عمل 
اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، مصطفی 
احمــر 2۵ ســاله  کــه از  بخــش ICU پشــتیبان 
بیمارســتان امام رضا )ع(  به واحــد فراهم آوری 
اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 
مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید 

مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهــدای عضو قرار 

گرفت .
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کلیه های 
زنده یاد  مصطفی احمر به مردی 33 ساله  ساکن 
تربت حیدریه و مردی 31  ساله ساکن بردسکن 
که ســال ها از نارســایی کلیه رنج می بردند  و با 
دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا 

و پیوند شد.
وی افزود: کبد مرحوم مصطفــی احمر نیز برای 
پیوند به  بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال 

شد.

مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  خاطرنشان کرد: 
همچنیــن قرنیه هــای زنده یــاد  مصطفی احمر 
برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و قسمتی از پوست مرحوم نیز برای پیوند 
به بخش ســوختگی بیمارســتان امــام رضا)ع( 

ارسال شد.
شایان ذکر اســت مصطفی احمر پرستار شاغل 
در شبکه بهداشــت و درمان تربت جام بود که بر 
اثر ســانحه  دچار مرگ مغزی شــد و در نهایت با 
اهدای اعضایش به شــش بیمار نیازمند به عضو 

جان دوباره بخشید.

امام جمعه صالح آباد در جلسه شورای اداری شهرستان: 

مسئوالن برای رفع موانع خدمت تالش کنند 

بهره مند/ مسئوالن برای  شناسایی و رفع موانع 
خدمت در شهرستان صالح آباد تالش کنند و قبل 
از این که موضوعــی به یک بحران تبدیل شــود، 
تدبیر الزم را انجــام دهند. امام جمعه صالح آباد 
در جلسه شورای اداری که روز گذشته در سالن 
اجتماعــات فرمانداری شهرســتان صالــح آباد 
برگزار شــد، افــزود: مطابق بیانــات مقام معظم 
رهبری، سیاســت خارجی مــا بر مبنــای عزت، 
حکمت و مصلحت است و در همه سیاست ها باید 
این سه اصل مهم مد نظر قرار داشته باشد. حجت 
االســالم محمد ســاجدیان اظهار کرد: دستگاه 
های اداری و نهادها باید شــأن و جایــگاه خود را 
حفظ کنند، شأن مجلس این نیست که هر کسی 
به خودش اجازه بدهد و بیاید به عنوان کاندیدای 
مجلس ثبت نام کند، برخــی کاندیداها افرادی 
هســتند که پرونده در دادگاه ها داشته اند، رفته 

اند و برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرده اند، 
باید شــأن و جایگاه دســتگاه های اداری مد نظر 
قرار گیرد و اگر ما به این موضــوع به خوبی توجه 

کنیم، عملکرد بهتری می توانیم داشته باشیم.
 وی افزود: دشمن تمام توان خود را به  کار گرفته 
است تا جمهوری اسالمی ایران را به زمین بزند و 
در این راه از هر بهانه ای استفاده می کند تا نظام 
را تضعیف کند، آن ها در کمین نشســته اند تا به 

ما ضربه بزنند.
حجــت االســالم ســاجدیان دربــاره خدمــت 
مسئوالن به مردم در مناطق محروم خاطرنشان 
کرد: خدمت به مردم ثوابش از روزه و نماز بیشتر 
اســت، عبادت کردن فقط نماز و روزه به تنهایی 
نیســت، بلکه خدمت کــردن به مــردم هم نوعی 

عبادت محسوب می شود.
 امام جمعه اهل سنت صالح آباد نیز در این جلسه 

گفت: همه ما، اعم از شــیعه و سنی، باید در کنار 
همدیگر باشیم، دشــمن هر روز علیه کشورمان 
توطئه می کند.مولوی عبدالباقی یوسفی افزود: 
به برکت رهبری حکیمانــه و مدبرانه مقام معظم 
رهبــری و وحــدت و همدلی مــردم، توطئه های 
بدخواهان و دشمنان علیه کشورمان خنثی شده 

است و ما همیشه در کنار رهبرمان خواهیم بود.
ولی قلیچی، فرماندار شهرستان صالح آباد نیز با 
اشاره به هفته شوراهای آموزش و پرورش گفت: 
جلسات شوراهای آموزش و پرورش از مهم ترین 
جلســات  هر شهرستان اســت و برای شوراهای 
آموزش و پرورش شهرســتان صالح آباد در چند 
ماه گذشته مصوبات بسیار خوبی داشتیم که می 
توان به جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمان 
دهیاری ها، مدرسه توانا و طرح پشتیبانی ادارات 

از مدارس ) طرح پام (  اشاره کرد.

 3۰ مسافر گرفتار
در برف و کوالک جوین 

نجات یا فتند
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برای اطالع مسئوالن

شهرستان ها

      چرا باید بیش از۱0حلقه چاه عمیق فریمان 
در اختیار یک خانواده باشد؟ آن هم عالی ترین آب 

ایران، حدفاصل فرهادگرد و فریمان.
      تا کی باید شــاهد کشــته شدن مســافران در 
جاده های استان باشــیم؟ لطفا به وضعیت خراب 
جاده ها رســیدگی کنید. وقتی شرایط هوا خراب 
می شود، مشکالت و تصادفات هم بیشتر می شود.

      هنگام بارش برف و باران، مشخص می شود 
کیفیت برخی خودروها چقدر است. نه مه شکن ها 
جواب می دهد، نه می شود به ترمزها اعتماد کرد. 

باید با سالم و صلوات رانندگی کنیم.

شهرداری
    در یکی از پیــاده روهای هاشــمیه، خانمی با 
عصا آرام راه می رفت. خسته شد اما  نیمکتی نبود 
که بنشــیند. در این ســرباالیی ها چطور می شــود 
پیاده رفت و آمد کــرد؟ مگر این که خودرو داشــته 

باشی.
      بین میدان فردوسی تا میدان شهدا نیازی به 
زیرگذر یــا روگذر نیســت؟ چــرا مســئوالن فکری 

نمی کنند؟ فقط نیازهای باالی شهر را می بینند؟
      پنج روز از بارش برف در مشــهد گذشــت اما 
برخی معابر شــهر مثل ششصد دستگاه، همچنان 
یخ زده و لیز است. چرا شهرداری منطقه یک، برای 
یخ زدایی و پاک سازی این معابر که محل رفت و آمد 
کودکان و ســالمندان بســیارزیادی اســت، اقدام 
نمی کند؟ حتما باید لیز بخوریم و دســت و پایمان 

بشکند؟

متفرقه
      بــرای مســئوالن تیــم پرســپولیس و یحیــی 
گل محمدی متاســفم که تیم شهرخودروی مشهد 

را به خاطر منافع خودشان نادیده گرفتند.
      یک سوپرمارکت سر کوچه ما هست که تمام 
کاالهایش تاریخ گذشــته اســت و به هر قیمتی که 
دوســت داشــته باشــد، آن هــا را می فروشــد. یک 
دبستان ابتدایی هم دیوار به دیوار این سوپر هست 
و مــا دبیــران و والدیــن دانش آمــوزان نگــران این 

موضوع هستیم. لطفا پیگیری کنید.
      گزارش کالس های اجباری را در روزنامه تان 
خواندم. درد دل ما والدین بود. خیلی گالیه مندیم 
اما جرئــت نمی کنیــم چیــزی بگوییم، چــون بچه 
هایمان را از همکالسی هایشان جدا می کنند و بد 

می شود.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

بــرای اســتــحــضــار مــردم

 نمابر: 37626501 051

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

خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

اتوبوسرانی
  در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در 
شــماره 20274 مــورخ ۹8.۱0.3 با موضوع 
»ایســتگاه های اتوبوس خیام شــمالی بین 38 
و 40، وکیــل آبــاد 68 )شــهرک شــهربانی( و 
مجیدیــه5 تابلــوی هوشــمند نــدارد، لطفــا 
رســیدگی کنید« به استحضار شــهروند محترم 
می رســاند: تابلوهــای زمان رســیدن اتوبوس، 
براساس شــاخص فنی و بهره برداری در سطح 
شهر نصب و راه اندازی می شود که هم اکنون با 
توجه به محدودیت های تامین سخت افزار، یک 
نرم افزار موبایلی به نام »نقشــه همراه مشــهد« 
ایجاد شــده اســت که موقعیت و زمان رســیدن 
اتوبوس ها در تمامی ایستگاه های سطح شهر را 
به شهروندان نمایش می دهد. نرم افزار موبایلی 
یاد شــده در پرتال اینترنتی ســازمان به نشانی 

bus.mashhad.ir قابل دریافت است.
 

   در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در 
شــماره 20274 مــورخ ۹8.۱0.2 با موضوع 
»چــرا برخــی ایســتگاه های اتوبــوس مشــهد، 
نیمکت و سایبان ندارد؟ در هوای بارانی و برفی، 
خیلی ها خیس می شــوند و پــادرد می گیرند.« 
به استحضار شــهروند محترم می رساند: نصب 
سایبان در ایستگاه های ســطح شهر با استفاده 
از شــاخص های مختلــف صــورت می گیــرد که 
اهم آن میزان مســافر ایستگاه اســت. از همین 
رو تمامی ایســتگاه های ســطح شــهر براساس 
میزان مســافر اولویت بندی و در فهرست نصب 
قرار گرفته اند. الزم به توضیح است محل نصب 
باید فاقد معارض فضای ســبز، امالک تجاری و 

همچنین دارای عرض مناسب پیاده رو باشد.

    در پاسـخ بـه پیام شـهروند محترم منـدرج در 
شـماره 20262 مـورخ ۹8.۹.۱8 بـا موضـوع 
»در بولـوار هاشـمیه، بعـد از هاشـمیه 83 در دو 
جایـگاه ایسـتگاه اتوبـوس، از نیمکـت خبـری 
نیسـت، در صورتـی کـه فضـای کافـی بـرای 
نصـب آن هسـت. مـن و خانمـی کـه پـادرد بـود 
و همسرشـان کـه عصـا بـه دسـت داشـت، یـک 
ربـع معطـل اتوبـوس کوثـر بودیـم« به اسـتحضار 
بـرای  سـایبان  احـداث  اعتبـار  می رسـاند: 
ایسـتگاه ها در سـال جـاری بـه اتمـام رسـیده 
اسـت، ضمـن ایـن کـه بـا توجـه بـه هزینـه زیـاد 
احداث و متعاقبـا تعمیر و نگهداری سـایبان ها، 
مقـرر نیسـت بـرای تمامـی ایسـتگاه ها سـایبان 
نصـب شـود. مهم تریـن شـاخص بـرای نصـب 
سـایبان، میـزان مسـافر ایسـتگاه اسـت کـه بـر 
همیـن اسـاس ایسـتگاه ها اولویـت بنـدی   و در 
نوبـت نصـب قـرار گرفته انـد. در نهایـت نصـب 
سـایبان در محل هایـی کـه عـرض پیـاده رو، 
محدود یا دارای معارض فضای سـبز و. .. باشد، 

امـکان پذیـر نخواهـد بـود.
 

   در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در 
شــماره 20257 مــورخ ۹8.۹.۱2 با موضوع 
»اتوبوس هــای خــط 46، نیــاز بــه نوســازی و 
نظافت و نظم دهی دارند« به استحضار شهروند 
محترم می رســاند: در حــال حاضر خــط 46 با 
۱6دســتگاه اتوبــوس فعــال در حال ســرویس 
دهــی بــه شــهروندان محتــرم می باشــد و طی 
بررســی صورت گرفته از ناوگان خط، تعدادی 
اتوبوس با عمر پایین و همچنین بازســازی شده 
در خط ســرویس دهــی می نماینــد. همچنین 

با توجــه بــه ایــن کــه خدمــات نظافــت داخلی 
اتوبوس ها به صورت شبانه در محل توقف گاه ها 
انجام می پذیرد و همیاری شــهروندان در حفظ 
پاکیزگی، امری تاثیرگذار در این زمینه به شمار 
می رود، از شــهروندان محتــرم تقاضا می گردد 
در صورت مشــاهده وضعیــت نامطلوب نظافت 
داخلــی اتوبــوس، مراتــب را از طریــق شــماره 
33235 اداره بازرســی به این ســازمان اعالم 

کنند تا پیگیری الزم صورت پذیرد.

  در پاســخ بــه پیــام شــهروند محترم منــدرج در 
شــماره 20243 مــورخ ۹8.8.26 بــا موضــوع 
»ایســتگاه اتوبوس کد 4055 تابلوی هوشــمند 
اطالعات ندارد و همیشــه مســافران ســرگردان 
هســتند، لطفــا بررســی و پیگیــری کنیــد« بــه 
اســتحضار شــهروند محترم می رســاند: در حال 
حاضــر نــرم افــزار موبایلــی بــه نــام »نقشــه همــراه 
مشــهد« ایجــاد شــده اســت کــه موقعیــت و زمــان 
رســیدن اتوبوس هــا در تمامــی ایســتگاه های 
ســطح شــهر را بــه شــهروندان نمایــش می دهــد. 
همچنیــن شــهروندان محتــرم می تواننــد بــا 
ارســال کــد ایســتگاه اتوبــوس )درج شــده بــر 
روی تابلــوی ایســتگاه اتوبــوس( بــه ســامانه 
پیــام کوتــاه 30008888 از لیســت خطــوط 
عبــوری هــر ایســتگاه مطلــع شــوند و در صــورت 
نیــاز بــا ارســال شــماره بــه ســامانه یــاد شــده 
اطالعــات تکمیلــی خــط )مبــدا، مســیر، مقصــد 
و ســاعت حرکــت اولیــن و آخریــن اتوبــوس( را 
نیــز بــه دســت آورنــد. نــرم افــزار موبایلــی یــاد 
شــده در پرتــال اینترنتــی ســازمان بــه نشــانی 

bus.mashhad.ir قابــل دریافــت اســت.

پیگیری گالیه های مردم

بهاره موفقی 

 بولوار توس، با کمبود اتوبوس 
روبه روست

برطرف  توس  بولوار  اتوبوس  کمبود  »چرا 
نمی شود؟ هنوز بعد از این همه سال، افراد 
بلکه  تا  باشند  سرپا  طوالنی  دقایـق  باید 
وسط،  این  برسد.  راه  از  مدنظرشان  خط 
به جای اتوبوس نو، تعدادی مینی بوس به 
اتوبوسرانی  کاش  مشغولند.  مسافرکشی 
فکری برای خدمات رسانی بهتر به مردم این 

منطقه بکند.«

»عبــاس اتحــادی«، مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
اتوبوسرانی در پاســخ به این گالیه مردمی می گوید: »ما 
ناوگان فعال هر خط را متناسب با میزان تراکنش در آن 
خط در نظر می گیریم. هم اکنون بولوار توس، به نسبِت 
جمعیت و مسافران، از ناوگان مناسبی برخوردار است. 
مینی بوس ها هم متعلق به ســازمان اتوبوسرانی نیست 
بلکه تحت نظارت خود مالک هستند که  از سال های دور 
به شهروندان در این مسیر ارائه خدمت می کردند و تقاضا 
داشــتند در کنار ســازمان اتوبوســرانی، فعالیــت کنند. 
ســازمان هم موافقت کرد و اجازه داد کســب و کارشــان 
مختل نشود. می دانیم که عمر برخی از این مینی بوس ها 
زیاد است، منتها از آن جا که عمر مفید اتوبوس 25 سال 
و عمر مفید مینی بوس 35 ســال است، اگر اتوبوس ها و 
مینی بوس های این خط، به واســطه فرسودگی، نتوانند 

مجوز فعالیت بگیرند، از این مسیر خارج می شوند.«

چرا زباله های هاشمیه 81 به شکل مرتب 
جمع آوری نمی شود؟

»ظاهرا خیابان هاشمیه ۸1، کوهسار7 جزو 
مشهد نیست. چون شهرداری نه زباله ها را 
جمع آوری می کند، نه قدمی برای برف روبی 
برمی دارد و نه حتی شن و نمک می پاشد. 
ای کاش شهرداری منطقه، توجه بیشتری 

به این نقطه از شهر و شهروندانش داشت.«

شـهرداری منطقـه ۹ مشـهد در پاسـخ بـه ایـن گالیـه کـه 
در قالـب پیامـک بـه دسـت صفحـه حرف مـردم رسـیده، 
می گویـد: »در ایـن منطقـه نظافـت، بـرف روبـی و نمـک 
پاشـی انجام شـده و حتی تصاویرش موجود است. منتها 
جمـع آوری زباله، طبـق تایید مرکز، به شـکل یـک  روز در 
میـان انجـام می شـود و گاهـی بعضـی شـهروندان پس از 
ایـن کـه مـا جمـع آوری زبالـه را انجـام می دهیـم یـا روزی 
کـه قـرار نیسـت زبالـه جمـع شـود، زباله هایشـان را کنـار 
کوچـه رهـا می کنند و همـکاری الزم بـرای نظافـت محله 
را ندارنـد. لـذا ایـن گالیـه کـه جمـع آوری زبالـه انجـام 
نمی شـود، پذیرفتنـی نیسـت. باید تاکیـد کنم کـه حدود 
20روز تـا یـک ماه اسـت که به مـا ابالغ شـده رفـت و روب 
محلـه  و جمـع آوری زباله هـا، بـه شـکل یـک روز در میـان 
انجـام شـود و در تمـام مناطـق شـهرداری مشـهد اجـرا 
می شـود و مهـم اسـت مـردم، همراهـی کننـد و از وظیفـه 

شهروندی شـان غافـل نشـوند.«

کاش مأموران شرکت گاز، مالحظه 
بیشتری داشته باشند

برای  که  گاز  شرکت  ماموران  به  »لطفا 
خانه های  گاز  مصرف  ثبت  و  کنتور  رصد 
مالحظه  بگویید  می آیند،  منطقه2مشهد 
مردم و سالمندان را بکنند. چند روز قبل، 
با  از ظهر، چنان  3 بعد  یک مأمور ساعت 
مردم  بقیه  و  ما  منزل  در  به  پیچ گوشتی 
می کوبید و زنگ خانه ها را می زد که همه 
و  مدارا  کمی  ریختند.  بیرون  سراسیمه 

مردمداری هم خوب چیزی است.«

»خیر اندیــش«، مدیــر روابــط عمومــی شــرکت گاز در 
پاســخ به این گالیه به جــا که توســط یک شــهروند برای 
صفحه حرف مردم خراسان رضوی ارسال شده، توضیح 
می دهد: »ضمن عذرخواهی از این شهروند محترم، باید 
یادآوری کنم افرادی که برای بررســی و ثبــت کنتورگاز 
بــه در خانه ها مراجعــه می کننــد، نیروهــای پیمانکار ما 
هســتند. حتما این تذکــر را مکتــوب و به واحــد مربوطه 
ارسال می کنیم تا بررسی و برخورد شود. در مرحله اول 
تذکر می دهیم و در مراحل بعد اگر تکرار شود، عذر نیرو 
را می خواهیم. 37074 ســامانه رســیدگی به شکایات 
مردمی شــرکت گاز اســت. لذا شــهروندان بــرای طرح 
شــکایات خود می توانند با این شــماره تمــاس بگیرند تا 

بررسی و پیگیری شود«.

ما پاکبان ها در هوای سرد، پوشش 
گرم نداریم 

»ما رفتگران شهرداری مشهد، در سرمای 
زمستان، شلوار گرم نداریم. در هوای سرد، 
ساق پا و زانوهای مان یخ می زند، طوری که 
تحملش سخت می شود. توی باران و برف هم، 
تا زانـو خیس می شویم اما شهرداری شلوار 

بادگیِر ضدآب در اختیارمان نمی گذارد.«

»علیرضا صحراگرد«، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر 
خدمات شهری شهرداری مشهد در پاسخ به این گالیه 
که به شکل پیامک به دست صفحه حرف مردم رسیده، 
در  هستند  موظف  شهرداری  »پیمانکاران  می گوید: 
هنگام عملیات زمستانه، تجهیزات زمستانی در اختیار 
پاکبان ها  بگذارند. با توجه به دفترچه های خدمات  
شهری، سالی دو دست لباس به این پاکبان ها داده 
می شود. کاپشن و کفش هم هر دوسال به آن ها تعلق 
نیست.  خصوص  این  در  مشکلی  هیچ  لذا  می گیرد. 
ناظران مقیم مناطق ما، شرایط پاکبان ها را کنترل و از 
پیمانکاران، خدماتی را که بابتش متعهد شده اند مطالبه 
می کنند و چنان چه پاکبانی تجهیزات ضروری را نداشته 
باشد، پیمانکار را جریمه می کنند. لذا پیمانکار موظف 
است پاکبانان را تجهیز کند و اگر پاکبانی، چنین ادعایی 
دارد، حتما با سامانه ۱37 تماس بگیرد تا در اسرع وقت، 

رسیدگی کنیم.«

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

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

گوناگون

ارسال کمک های سپاه استان به مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان

مسئول بسیج ســازندگی اســتان گفت: تاکنون سه 
تریلی کمک های مردمی، ســپاه و بسیج استان برای 
هموطنان ســیل زده سیســتان و بلوچســتان ارسال 
شده است. محمد روحانی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
کمک های ارســالی شــامل موادغذایی، پتــو، لباس 
گرم و آب آشامیدنی است. همچنین یک تیم پزشکی 
۱۶ نفره و یک تیم خدمت رســان ۲۰ نفره متخصص 
از روزهای نخست وقوع سیل عازم شهرستان کنارک 
در سیستان و بلوچســتان شــده اند. وی ادامه داد: با 
توجه به آب گرفتگــی منازل هموطنان و مشــکالتی 
که برای لوازم خانگی آن ها به وجود آمده است، گروه 
خدمت رسان اعزام شــده به تعمیر لوازم خانگی آنان 

می پردازند.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد خبرداد:

 پایان حفاری کل خط 3
 تا 23 ماه آینده

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
از پایان حفاری کل خط ۳ تا حدود ۲۳ ماه آینده خبر 
داد. خلیــل ا... کاظمــی در گفــت و گو با »خراســان 
رضوی« در این زمینه گفت: کل خط ۳، 4۱ کیلومتر 
اســت که حفاری آن از میدان فردوســی در دو مسیر 
شامل مسیری به سمت غرب و مسیری به سمت شرق 
مشهد آغاز شده بود. وی افزود: مسیر حفاری از میدان 
فردوســی تا امامت 4.۶ کیلومتر بود که تقریبا دو ماه 
پیش تی بی ام در امامت 4۱ خارج شد و ۸.۸ کیلومتر 
باقــی مانــده از امامت تــا امیریه نیــز ادامه مــی یابد. 
کاظمی تصریح کرد: مسیر میدان فردوسی به سمت 
شرق مشــهد نیز طول آن تا پایانه ۸.4 کیلومتر است 
که ان شــاءا... تی بی ام در این مسیر هفته اول بهمن 
از پایانه خارج می شود و ادامه مسیر از پایانه تا انتهای 
شــهرک ابوذر نیز که 5.4 کیلومتر اســت، ادامه می 
یابد. معاون شهردار مشهد گفت: برآورد ما این است 
که تا حدود ۲۳ ماه دیگر حفاری کل خط ۳ تمام شود.

 اتوبوسران مشهدی 1800 دالر 
را به صاحبش بازگرداند 

اتوبوســران امانتــدار خــط ۲۲.۲ مشــهد، یک کیف 
جامانــده در اتوبــوس خود را کــه حــاوی ۱۸۰۰دالر 
بود، به صاحبش بازگرداند. به گــزارش فارس، جواد 
زارعی، اتوبوسران ۳۹ ساله خط ۲۲.۲، در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: چند شب قبل، در آخرین مسیری 
که از پایانه انقالب به ســمت پایانه گردشگری حرکت 
می کردم، پسر نوجوانی که آخرین مسافری بود که از 
اتوبوس پیاده شد، به من اطالع داد یک کیف در اتوبوس 
جا مانده است. کیف حاوی ۱۸۰۰ دالر، تراول چک، 
دسته چک و یک سری مدارک شخصی بود. وی افزود: 
مدارک شــخصی نشــان دهنده هویت یک پزشک در 
بیمارســتان بنت الهدی بود، من کیــف را به همکارم 
در گشــت منطقه 4 تحویل دادم و او از طریق تماس با 
بیمارستان توانست امانت را به دست صاحبش برساند.

عضو شورای شهر مشهد خبر داد:

 انجام تقسیمات منطقه 2 مشهد
 تا شهریور 99

عضو شــورای شــهر مشــهد از انجام کار تقســیمات 
منطقه ۲ شهری مشهد تا شهریور سال آینده خبر داد 
و گفت: این موضوع به شهردار منطقه ۲ واگذار شده 
و اقدامات الزم در این زمینه در دســتور کار است. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا، ریاضی در حاشیه 
جلســه کمیته نظارتی شماره ۲ شــورا اظهارکرد: با 
انجام تقسیمات جدید، شاهد ارائه خدمات مطلوب تر 

و بهتر به اهالی و شهروندان منطقه خواهیم بود.

 امضای میثاق نامه هوای پاک 
توسط دانش آموزان مشهدی

در مراســم روز هوای پاک، گروهی از دانش آموزان 
مشــهدی به نمایندگی از تمام دانش آموزان میثاق 
نامه هوای پــاک را امضا کردند. به گزارش تســنیم، 
قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در این مراســم گفت: حفظ محیط زیســت و کاهش 
آلودگی هــوا با مشــارکت همــه آحاد جامعــه اتفاق 
خواهــد افتــاد و بدون مشــارکت نتیجــه ای حاصل 
نخواهد شد. وی افزود: انتقال مفاهیم محیط زیست 
به دانش آموزان از رسالت های دستگاه تعلیم و تربیت 
است. مدیرکل محیط زیست استان نیز در این مراسم 
گفت: رفع آلودگی هوای مشهد نیازمند عزم و اراده 
همگانــی اســت و صرفا یک دســتگاه در ایــن زمینه 
متولی نیســت. تورج همتی با اشــاره به شعار هوای 
پاک طی امســال با موضوع »اقــدام و عمل« و تبیین 
اولویت نقــش دانش آموزان در حفظ ســالمت هوا و 
ضرورت آگاهی معلمــان از چالش های آینده اظهار 
کرد: ساده ســازی و انتقــال مفاهیــم دانش محیط 
زیســتی به دانش آموزان برای اصالح شیوه زندگی 
مورد تأکید است.  وی افزود: برای آن که خشت اول 
را درســت بنا کنیم و محیط زیســتی پویا برای آینده 
فرزنــدان مان رقم بزنیــم، نیازمند حساس ســازی، 
تغییر در رفتار و الگوها در مراکز آموزشــی و مدارس 
در قالــب آموزش های پایدار و آگاه ســازی اصولی از 

راهکارهای حفاظت محیط زیست هستیم. 

 شمارش معکوس برای شناسایی 
عامالن اصلی آلودگی هوای مشهد 

سیاهه انتشار آالینده های زیست محیطی مشهد نیمه بهمن آماده می شود 
سیاهه انتشار آالینده های زیست محیطی مشهد 
که قرار اســت ســهم هریک از عوامل آالیندگی 
هوای مشــهد را به صورت دقیق مشخص کند تا 
برنامه ریــزی ها و تصمیم گیری ها بر اســاس آن 
انجام شود، سال هاست که در کش وقوس آماده 
سازی است. طی این سال ها مبنای برنامه ریزی 
و اقدام برای آالینده های زیست محیطی مشهد و 
آلودگی هوای شهر، سیاهه ای است که در سال 
۸۱ تهیه شــده است؛ یعنی ســیاهه ای که سهم 
آالینده ها در میزان آلودگی هوای شهر مشهد را 
مشــخص می کند، مربوط به گزارش تهیه شده 
در ۱7 سال قبل اســت و حاال این سیاهه مبنای 
برنامه ریزی ها برای کاهش آلودگی هوای مشهد 
است! ضرورت تهیه ســیاهه جدید آالینده های 
زیست محیطی مشهد بارها در روزنامه »خراسان 
رضــوی« و گزارش هــای پیگیرانه متعــدد مورد 
تاکید قرار گرفت که همین موضوع موجب شــد 
مدیریت شهری مشهد و اداره کل محیط زیست 
استان پیگیری برای انتشار سیاهه جدید هوای 
مشهد را در دستور کار قرار دهند و حال آن طور 
که رئیس اداره محیط زیســت، سالمت و ایمنی 
شــهرداری مشــهد اعالم کرده اســت، »سیاهه 
انتشار آالینده های زیست محیطی مشهد نیمه 

بهمن آماده می شود.«

راهی به سوی برنامه ریزی دقیق برای کاهش 	 
آلودگی هوا

محمد پذیــرا با بیان ایــن که برنامــه ریزی دقیق 
برای کاهش آلودگی هوا نیازمند مشخص شدن 
سهم منابع انتشارآالینده هاست، افزود: بر این 
اساس سیاهه انتشار آالینده های شهر مشهد در 
حال تدوین است و تا نیمه بهمن ماه آماده خواهد 

شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، وی افزود: شاخص های زیست محیطی 
در خدمت عدالت اجتماعی است که در گذشته 
به دلیل دسترس نبودن اطالعات قادر به برنامه 
ریزی مناســبی بــرای کاهش میــزان آالینده ها 
نبودیــم. پذیرا تصریح کــرد: اما طی چند ســال 
اخیر، بــا راه انــدازی مرکــز پایش آالینــده های 
زیست محیطی، نصب و استفاده از ۱۰۳ دستگاه 
و ایســتگاه ســنجش آالینده ها، میزان آلودگی 
هوا، صوت، الکترومغناطیس، اشعه  uv)ماورای 
بنفش ( و نــور ســنجش و اطالعات آن عــالوه بر 
دســتگاه هــای ذی ربــط در اختیار شــهروندان 
قرار می گیــرد. وی با بیان این کــه در کنار جمع 
آوری اطالعات و اندازه گیری میزان آالینده های 
زیست محیطی، مطالعات مرتبط با کیفیت هوا و 
آالینده ها انجام می شود، اظهارکرد: در همین 
زمینه مطالعــات مرتبط با تدوین ســیاهه منابع 
انتشــار آالینده ها با همکاری مراکز دانشگاهی 
از آبان ســال گذشــته آغاز شده و ســیاهه منابع 

انتشــارآالینده ها به عنــوان دومین شــهر بعد از 
تهران تا نیمه بهمن ماه آماده خواهد شد که تاثیر 
زیادی در برنامه ریزی مناسب برای تدوین نقشه 

راه کاهش آلودگی هوای مشهد خواهد داشت.

پیش بینی یک روز زودتر و دقیق میزان 	 
آلودگی هوا تا پایان 99

پذیــرا اظهــار کــرد: اکنــون بــه دلیل نداشــتن 
الگوســازی کیفیت هوا میــزان آلودگــی هوا به 
صــورت روزانه اعالم می شــود و کیفیــت هوای 
مشــهد بــرای روز بعــد براســاس الگوهــای 
هواشناســی انجام می شــود که با خرید سخت 
افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز تا پایان سال ۹۹ 
قادر به پیش بینی کیفیت هوای مشهد در روز بعد 
و تصمیم گیری مناسب خواهیم بود.وی یادآور 
شد: یکی دیگر از آالینده هایی که توسط این مرکز 
اندازه گیری می شــود، میزان اشعه uv)ماورای 
بنفش( اســت که میــزان بــاالی آن باعــث ابتال 
به ســرطان پوســت خواهد شــد، بنابراین برای 

سنجش میزان اشعه uv به عنوان اولین شهر در 
کشــور و خاورمیانه ۱۰ دســتگاه اندازه گیری و 
ثبت اشعه uv خریداری و در نقاط مختلف شهر 
نصب شده و اطالعات مربوط به آن در تابلوهای 
الکترونیک آلودگی هوا نشان داده می شود. وی 
افزود: همچنین گشت های کنترل آالینده های 
زیست محیطی مرکز پایش آالینده های زیست 
محیطی شهرداری مشهد با کمک پلیس راهور 
از ابتدای سال تا کنون ۳۹ هزار و 5۰۰ خودرو را 
اعمال قانون کرده اند که 7۰درصد آن مربوط به 
آلودگی هوا، ۱۰ درصد آلودگی های صوتی، 5 
درصد آلودگی نوری و بقیه مرتبط با سایر آالینده 
های زیســت محیطی بــوده اســت.رئیس اداره 
محیط زیست، سالمت و ایمنی شهرداری مشهد 
گفت: یکی از اصلی ترین دالیل آلودگی مشهد 
ذرات معلق در هواســت که میزان این ذرات نیز 
توســط این مرکز سنجش می شــود. درمجموع 
۲۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا به همراه پنج 
نمایشــگر الکترونیک در مشــهد وجود دارد که 
۱۰ ایســتگاه از این تعداد متعلق به شهرداری، 
۱۲ایستگاه متعلق به محیط زیست و یک دستگاه 
متعلق به سازمان هواشناسی است اما اطالعات 
تمام این ایستگاه ها توســط مرکز پایش آالینده 
های زیست محیطی جمع آوری و اعالم می شود.

شنبه، سه شنبه و پنج شنبه آلوده ترین 	 
روزهای مشهد

همچنیــن مســئول مرکــز پایــش آالینــده های 
زیســت محیطی شــهرداری نیز با بیــان این که 
کیفیت هوای مشهد، امسال بدتر از مدت مشابه 
سال گذشته بوده اســت، افزود: بر اساس آمار و 
اطالعات ایســتگاه های ســنجش آالینده های 
زیست محیطی، مشهد به ترتیب روزهای شنبه، 
سه شــنبه و پنج شــنبه بیشــترین آلودگی و یک 
شنبه کمترین آلودگی را داشته است. اسماعیلی 
گفت: در حــوزه آلودگی صوتی نیز خیابان های 
مفتح، مصلی و میدان شــهدا بیشترین آلودگی 
صوتــی را دارنــد. درحوزه اشــعه UV )مــاورای 
بنفش( نیز میزان اشــعه از ســاعت ۱۱ تا ۱5 در 

همه ایستگاه ها باال و در سطح خطرناک است.
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اقامت شبانه ۳۰۰ معتاد خیابانی 
در مراکز بهزیستی مشهد

معاون امور پیشــگیری اداره کل بهزیستی 
خراســان رضــوی گفــت: بیــش از ۳۰۰ 
بی خانمان و معتاد خیابانی طی یک هفته 
گذشــته در مراکز شبانه ســرپناهی مشهد 

اقامت کردند. 
حســین تنهاطلــب در گفــت و گــو بــا ایرنا 
افــزود: هــم اکنــون هفــت مرکــز شــبانه 
ســرپناهی در مشهد زیرپوشــش بهزیستی 
قــرار دارد که دو مرکــز میزبان زنــان و پنج 

مرکز ویژه اقامت مردان است.

استاندار تاکید کرد:

رعایت توازن در توزیع تجهیزات پزشکی و پزشکان متخصص درا ستان
استاندار گفت: برای ارتقای حوزه بهداشت و سالمت در سراسر 
خراسان رضوی باید توازن در توزیع تجهیزات پزشکی و پزشکان 
متخصص  در اســتان رعایت شــود.به گــزارش روابط عمومی 
استانداری، علیرضا رزم حسینی در دیدار اعضای هیئت مدیره 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: هر چقدر شبکه بهداشت و 
خدمات مربوط به آن گسترش یابد، حوزه بهداشت و سالمت 

ارتقاخواهد یافت.وی با اشاره به تاثیر خشونت در وقوع جرایم، 
گفت: در قالب مراکز روان پزشکی، کارشناسان و متخصصان 
این حوزه می توانند با فراهم کردن زمینه باالتر رفتن آســتانه 
تحمل مردم، در میزان ارتکاب جرم و سالمت تاثیر مثبت داشته 
باشند.رزم حســینی تصریح کرد: بهتر اســت دانشــگاه علوم 
پزشکی به عنوان دانشگاه مادر جلساتی را با روسای دانشگاه 

علوم پزشــکی اســتان برگزار و جلســات تخصصــی در بخش 
سالمت را همچنان دنبال کند، در این مسیر  ، در صورت لزوم 
از اختیارات اســتانی هم اســتفاده خواهیم کرد.در این دیدار 
محمدحسین بحرینی طوسی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد  در خصوص ســرمایه گذاری در بخش سالمت استان 
اعالم آمادگی کرد و افزود: در ایــن زمینه تالش هایی صورت 
گرفته اما به نتیجه نرسیده است، بنابراین درخواست می کنیم 
با کمک استاندار خراسان رضوی، نگاه بخش خصوصی درباره 

دانشگاه علوم پزشکی تغییر کند.

اخبار

اجتماعی

 محدودیت ثبت طالق 
در دفاتر طالق استان

براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه که توسط باشگاه 
خبرنگاران منتشر شده است، برای ثبت طالق در هر یک 
از دفاتر طالق محدودیت و سقف معینی تعیین شده است 
که این سقف برای هر یک از دفاتر ثبت طالق در استان 

ساالنه ۲7۳ مورد است.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، با درخواســت کانون 
سردفتران ازدواج  و طالق و موافقت سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه 
برای ثبت طالق در هر یــک از دفاتر طالق محدودیت و 
سقف معینی تعیین شد. دفترخانه های طالق مجاز به 

ثبت طالق بیش از حد مجاز نیستند. 
مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در این 
زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: برخی دفاتر طالق با 
زد و بند های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون 
رعایت مسائل اخالقی مبادرت به ثبت طالق می کردند 
که با این بخشنامه راه فساد کاًل مســدود شد. مظفری 
تصریح کرد: در هر شهر تعداد طالق های ثبت شده در 
ســال نباید از میانگین طالق های ثبت شــده در ســال 
گذشته به نســبت تعداد دفاتر ثبت طالق ضرب در ۲۰ 

درصد بیشتر شود.

در بازدید رئیس و جمعی از اعضای شورا 
مطرح شد:

پیگیری تأمین سرانه های بهداشتی 
و خدماتی در منطقه 5 مشهد

اعضای کمیته نظارتی شــماره ۳ شــورای شهر مشهد 
شامل رئیس و جمعی دیگر از اعضای شورا از پروژه های 
عمرانی منطقه 5 شهرداری بازدید و بر تأمین ملزومات 
و نیازهای این منطقه و همچنین پیگیری ســرانه های 
بهداشــتی و خدماتی تأکیــد کردند. به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی شورا، شهریاری عضو هیئت رئیسه شورا در 
این بازدید با تأکید بر ضرورت تأمین فضاهای خدماتی 
در این منطقه گفت: در مناطق محــروم به ویژه مناطق 
۳، 4 و 5  در موضوع ســالمت کارهای اساســی توسط 
شــهرداری در حال انجام اســت که ازجمله جمع آوری 

فاضالب آب های سطحی مدنظر قرار دارد.

اطالعیه معاونت برنامه ریزی 
شهرداری مشهد در پی اختالل 

سرویس قراردادهای »فاش«
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشــهد در پی نقص فنی، وجود مشــکالت نــرم افزاری 
و اختالل ایجاد شــده در ســرویس قراردادهای سامانه 
فــاش اطالعیــه صادر کــرد. بــه گــزارش پایــگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، در بخشی از این اطالعیه آمده 
است: »متاســفانه به دلیل ایراد نرم افزاری و نقص فنی، 
اتصال یکی از سامانه های مرتبط با سامانه فاش)سامانه 
قراردادها( قطع شد که با پیگیری های به عمل آمده این 
ایراد نرم افزاری در ساعات پایانی شب گذشته )شنبه( رفع 
شد و مجدد کلیه داده های سامانه در اختیار شهروندان 
محترم قرار گرفت. الزم می دانیم به دلیل قصور و خطای 

پیش آمده از شهروندان گرامی عذرخواهی کنیم.«
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آیت ا... علم الهدی:

همه مسئوالن در برابر حفظ 
اساس انقالب و نظام مسئول 

هستند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد گفت: 
همه مســئوالن و مردم در برابر حفظ اساس انقالب 
و نظام مســئول هســتند. به گزارش روابط عمومی 
استانداری، آیت ا... سیداحمد علم الهدی در جلسه 
ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر استان که در محل 
دفتر امام جمعه مشــهد مقدس برگزار شد، تصریح 
کرد: جامعه مــا متغیر و پویا شــده و در ایــن زمینه به 
نحوی شــاهد تحوالت اجتماعی مختلف هســتیم. 
امام جمعه مشــهد افزود: همان طور کــه اقتضائات 
گام دوم انقالب نسبت به چهل سال اول تفاوت کرده 
است، مردم هم احساس می کنند که باید برای حفظ 
انقالب به میدان بیایند. وی ادامه داد: در راهپیمایی 
22 بهمن خواهید دید که شرایط حضور مردم نسبت 
به سال های قبل چقدر تفاوت خواهد داشت بنابراین 
تحول سریع مردم را هم باید در برنامه ریزی ها در نظر 
بگیریم. آیت ا... علم الهدی افزود: تشکل ها باید در 
شورای هماهنگی تبلیغات مشارکت داشته باشند 
به ایــن ترتیب کــه منشــأ حرکت ها را این تشــکل ها 

شکل بدهند.

معاون زیارت خبر داد :

انتخاب خراسان رضوی به عنوان 
استان هدف و عضو ستاد مرکزی 

اربعین حسینی )ع(
و  هماهنگــی  معــاون 
زائــران  امــور  مدیریــت 
خراســان  اســتانداری 
رضــوی گفــت: خراســان 
رضوی بــه عنوان اســتان 
هدف و عضو ستاد مرکزی 
)ع(  حســینی  اربعیــن 

انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی استانداری، 
»محمد صادق براتی« اظهار کرد: با توجه به این که 
خراسان رضوی همه ساله میزبان جمعیت زیادی 
از زائران خارجی در مراسم اربعین حسینی است، 
بنــا به دســتور اســتاندار و پیگیــری هــای معاونت 
زیارت و نیز موافقت رئیس ســتاد مرکــزی اربعین 
حســینی در کشــور، این اســتان به عنوان اســتان 
هدف و عضو ســتاد مرکــزی اربعین حســینی )ع( 
انتخاب شــد. وی افــزود: هم اکنــون با ایــن ابالغ 
مهــم در تصمیم گیری هــای کالن ســتاد اربعیــن 
حســینی )ع( ســهیم هســتیم و همچنیــن ضمــن 
بهره مندی بیشتر از امکانات کشور در این استان، 
برنامه ریزی های مراسم دهه  پایانی صفر  خراسان 
رضوی هــم در این چهارچوب لحاظ شــده اســت. 
براتی با اشــاره به مزیت های دیگر این ابالغ مهم، 
خاطرنشــان کــرد: خراســان رضــوی بــه واســطه  
وجود بــارگاه مطهــر رضوی عــالوه بــر پذیرایی از 
زائران افغانســتانی کربالی معلــی، مقصد زائران 
پاکستانی وارد شده به کشــور در جهت عزیمت به 
عتبات عالیات بوده که با ایــن تصمیم گیری مهم،  
خدمات دهــی به این زائــران با مدیریــت و کیفیت 

بهتری همراه خواهد شد.

مدیرعامل توانیر اعالم کرد :

موتورسیکلت ها در کالن شهرها 
برقی می شوند

از  توانیــر  مدیرعامــل 
بــرای  ریــزی  برنامــه 
برقــی  طــرح  اجــرای 
ســازی موتورســیکلت ها 
بــرای کاهــش آلودگی در 
کالن شــهرها خبر داد. به 
گــزارش روابــط عمومــی 

شــرکت برق منطقه ای خراســان، »محمدحســن 
متولی زاده« در همایش آموزشــی ائمه جماعات و 
مســئوالن فرهنگی صنعت برق سراســر کشور در 
مشهد با اشاره به آلودگی هوا و معضالت مربوط به 
آن گفت : تالش برای همکاری در حل این مشکل 
در قالب توســعه حمل ونقل برقی با اولویت توسعه 
حمل ونقــل موتورســیکلت های برقــی اســت چرا 
که هم اکنون بیشــترین ســهم آلودگــی مربوط به 
موتورهاست. وی ادامه داد: هدف گذاری کرده ایم 
موتورســیکلت ها را در کالن شــهرها برقی کنیم. 
هم اکنون بیشــتر دارندگان موتورســیکلت اقشار 
ضعیف هســتند و به عنوان مثال در تهــران روزانه 
200 کیلومتر می پیمایند و در ســال 2100 لیتر 
مصــرف بنزیــن دارند کــه هزینه آن شــش میلیون 
تومان می شود. با برقی شــدن این موتورها هزینه 
برق مصرفــی آن حدود 600 هزار تومان در ســال 
خواهــد بــود و از این محــل هــر دارنده موتــور پنج 
میلیون تومــان در ســال منفعــت می برد و اقشــار 
ضعیف با اعمال این طرح حمایت می شوند. متولی 
زاده اضافه کــرد: همچنیــن ســاالنه 2100 لیتر 
بنزین به ازای هر دســتگاه موتورســیکلت کاهش 
مصرف ســوخت خواهیم داشــت که ایــن بنزین را 
می توان صادر کرد. بر اساس آمار پیاده سازی این 
طرح برای 300 هزار دســتگاه موتورســیکلت در 
تهران، حدود 1.5 میلیــون تن آالیندگی از فضای 

این شهر را کاهش خواهد داد.
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نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت : 

خون حاج قاسم به جبهه مقاومت سرعت داد
 مریم ترســول- مراســم گرامی داشــت شهید 
ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی، مجاهد مبارز 
شــهید ابومهدی المهندس و همرزمانشان و 
نیز گرامی داشت شهدای سانحه هوایی، روز 
گذشته با حضور حجت االسالم و المسلمین 
»عبــدا... حاجــی صادقــی« نماینــده ولــی 
فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، 
سردار »یعقوبعلی نظری« فرمانده سپاه امام 
رضــا)ع(، ســردار »ســید حســن مرتضــوی« 
فرمانــده جدیــد قــرارگاه ثامن االئمــه )ع( و 
جمعی از پاسداران انقالب اسالمی در حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.

شهادت حاج قاسم، قبولی عبادت 40 	 
ساله او بود

به گزارش خراســان رضوی، حجت االسالم 
و المســلمین حاجی صادقی در این مراســم 
شــهادت حاج قاسم ســلیمانی را از سه زاویه 
بررســی کرد و گفــت: اولین زاویه، شــهادت 
حاج قاسم برای خود اوســت که نهایت آرزو، 
اســتجابت دعا، رســیدن به مقصــد و قبولی 
عبادت چهل ســاله اش بود. وی زاویه دوم را 
تاثیر شــهادت حاج قاســم بر جبهه، مکتب و 
هدف او برشــمرد و بیان کرد: شــهادت حاج 
قاســم، زحمــات چهــل ســاله او را جــاودان 
کرد، خون او بــه مکتب مقاومت، جــان داد و 

ماندگاری مکتب و خط او را تضمین کرد.
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران بــا 
اشــاره به بیانات مقام معظم رهبــری در نماز 
جمعه 27 دی ماه و استفاده ایشان از عبارت 
»مکتب حــاج قاســم«، گفــت: حاج قاســم تا 
شــهید نشــده بود، مکتب هم نشــده بود، اما 
امروز او یک مکتب شده است. حجت االسالم 
و المســلمین حاجی صادقــی ادامــه داد: از 
زمانی که تهرانی مقدم شــهید شــد، حرکت 
موشــکی ما، جهش عظیم تر، حرکت وســیع 
تر و سرعت بیشــتری پیدا کرد، تهرانی مقدم 
با خون خود، تکثیر شد، حاج قاسم سلیمانی 
هم تکثیر شد و سرعتی به جبهه مقاومت داد 
که لرزه بر پیکر دشــمنان انداخت. وی ادامه 
داد: بــا رفتن این بــزرگان، مکتــب آن ها می 
ماند و این همان چیزی است که از مکتب امام 
حسین)ع( یاد گرفتند، امام حسین)ع( گفت 
»برای این که دین خــدا و این مکتــب بماند، 

جانم را می دهم«، حاج قاسم هم گفت»مکتب 
مقاومت باید زنده بماند، اگر هم خون ایرانی 

و عراقی می خواهد، می دهیم«.

 آمریکایی ها از لبنان و سوریه دنبال 	 
حاج قاسم بودند

وی خاطر نشــان کرد: آمریکایی هــا از لبنان 
و ســوریه دنبــال حــاج قاســم بودند امــا خدا 
پشت سر آن ها زد که بیایند در بغداد و همراه 
بــا ابومهــدی المهندس و پنــج ایرانــی و پنج 
عراقی، او را ترور کنند تا گوشــت و خون این 
شهدا با هم آمیخته بشود و تمام پول هایی که 
برای فاصله انداختن بین دو ملت بزرگ ایران 
و عراق خرج کردند، حل شــود و فاصله ها کم 

بشود. 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی، 
بــا اشــاره بــه 10 ویژگــی الگوســاز ســردار 
ســلیمانی، اولین ویژگی آن شــهید را سرباز 
والیت بودن برشــمرد و گفت: حاج قاسم هم 
در درِک درست و به موقع مواضع رهبری و هم 
در اطاعت از ایشان، برجسته بود، او خودش 
اهل استدالل، برنامه و تحلیل بود اما نسبت 
به والیــت، متعبد بــود. وی ادامــه داد: امروز 

یکی از لنگ بــودن های خیلی از مــا و خیلی 
از خواص ما همین است که یا در فهم مواضع 
والیت مشکل دارند یا در عمل، حاج قاسم می 
گفت »نســبت به والیت باید متعبد باشــیم«، 
یعنــی اگــر اســتدالل هــم نداشــتیم و دلیل 
دســتوری را که رهبری می دهد نفهمیدیم، 
بایــد فرمــان ببریــم. وی افزود: اگــر حضرت 
موسی)ع( می دانست که حضرت خضر)ع( 
چــرا کشــتی را ســوراخ مــی کنــد و اعتراض 
نمی کرد، هنر نکــرده بود، هنر در این اســت 
کــه ندانــد و فرمان ببــرد، این ویژگــی خیلی 
قابل توجه است، حاج قاسم می گفت »والیت 
خودش بــزرگ اســت و ایــن ولی هــم خیلی 
بزرگ اســت و به شــکلی معجزه آســا انقالب 
را اداره می کند«، قدردانی نعمت والیت هم 
در این است که هم او را بفهمیم و هم فرمانبر 
او باشــیم و اجتهــاد در برابــر والیــت نکنیم. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره 
به جامعیت شخصیت سردار سلیمانی، گفت: 
حاج قاسم می دانست که در فرهنگ دینی، 
یک انسان مومن نباید یک بعدی باشد، او به 
جای خود اهل فریاد بود و در جای دیگر اهل 
ناله، او خــدا و مــردم را مقابل هــم نمی دید، 

اشــداء علی الکفار بود و اذله علی المومنین 
بود، سیاستش مانع اخالق و معنویتش مانع 

حرکت اجتماعی اش نبود.

حاج قاسم جواب آن هایی که می گفتند 	 
»نه غزه، نه لبنان« را داد

وی بر روحیه جهــادی و انقالبی، شــجاعت، 
صراحــت در امر بــه معــروف و نهــی از منکر، 
اخالص، توانمندی در مدیریت و نگاه وسیع 
سردار سلیمانی به جهان اسالم تاکید کرد و 
افزود: او الگوی یک پاسدار برجسته اسالمی 
است، پاسدار اســالم و انقالب یعنی هر کجا 
ظالم هست، حاج قاسم هست تا او را بشکند 
و هر کجا مظلوم هست، حاج قاسم هم هست 
تا دست او را بگیرد. نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران افزود: او مال ایران بود اما متعلق به 
ایران نبود، کرمانی بود امــا متعلق به کرمان 
نبود، او متعلق به جهان اسالم است و جواب 
آن هایــی را که می گفتند »نه غــزه، نه لبنان« 
داد، حــاج قاســم گفت »اســالم؛ غزه باشــد، 
هســتم، لبنان باشــد، هســتم، عراق باشــد، 
هســتم، حلب باشــد، هســتم، خدا می گوید 

کجا باش«.

خبر

اقتصادی

تکذیب واگذاری دارایی های 
پدیده در کیش به بانک صادرات

شرکت پدیده شــاندیز در اطالعیه ای خبر واگذاری 
دارایی هــای ایــن شــرکت در جزیره کیش بــه بانک 
صادرات را تکذیب کرد. به گزارش خراسان رضوی، 
روز شــنبه بود که یکــی از خبرگــزاری ها در انتشــار 
صحبت های معــاون اقتصادی ســازمان منطقه آزاد 
کیش در یک نشست خبری نوشت : »پدیده در کیش 
دارایی هایش را به بانک صادرات واگذار کرده است«. 
پس از انتشــار این خبر، روز گذشــته شــرکت پدیده 
شاندیز به این اظهارنظر واکنش نشان داد و با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد : بر اســاس رأی قطعی صادر 
شــده از مرجع قضایــی، مطالبات تمامی اشــخاص 
حقیقی و حقوقی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز 
ازجمله بانک صادرات و موسسه اعتباری ملل تبدیل 
به سهام شده و همه  بانک ها سهامدار پدیده شده اند، 
بنابراین خبر واگذاری دارایی های پدیده کیش صحت 
ندارد. شایان ذکر است، پایگاه خبری منتشر کننده 
این خبر نیز روز گذشته با انتشار اصالحیه ای بر خبر 
روز شنبه خود، توضیحات سازمان منطقه آزاد کیش 
در این خصوص را منتشر کرد که در آن آمده است : بر 
اساس رای قطعی صادر شده از ناحیه مرجع قضایی 
مطالبات کلیه طلبکاران از شرکت بین المللی پدیده 
شاندیز از جمله بانک صادرات و موسسه مالی اعتباری 
ملل تبدیل به سهام شده و بانک های مذکور سهامدار 
پدیده شاندیز شده اند، در ضمن تاکنون برای شرکت 
بین المللی پدیده شــاندیز کیش مدیرعامل انتخاب 
نشده است و در این مرحله اعضای جدید هیئت مدیره 
منصوب شده اند و در آینده نزدیک مدیر عامل مد نظر 

هیئت مدیره نیز انتخاب خواهد شد.

برگزاری مجمع عمومی در دهه دوم بهمن  	 
روز گذشــته همچنین شــرکت پدیــده از برگزاری 
مجمــع عمومــی نوبــت دوم پدیــده در دهــه   دوم 
بهمن   خبر داد. بر اســاس گــزارش روابط عمومی 
پدیده، علی کریمی سرپرســت گروه شــرکت های 
پدیده شــاندیز با اعالم این خبر گفت : بنای دست 
اندرکاران برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی باید 
بر این باشــد که ســهامداران امنیت ســهام خود را 
احساس کنند و مشارکت حداکثری داشته باشند.

اخبار

شهرستان ها

طرح پویش مهربانی در بیش از 
200مدرسه شهرستان بردسکن 

علی نــوری/ به منظور کمک به هموطنان سیل زده 

استان سیستان و بلوچستان پویش مهربانی در 
شد.  برگزار  بردسکن  شهرستان  مدرسه   203
در مراسمی که با حضور مسئوالن در آموزشگاه 
دخترانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار 
شد، زنگ پویش مهربانی به صدا در آمد و دانش 
ــوزان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به  آم
دانش آموزان سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
اهدا کردند. غالمحسین غفوری مدیر آمــوزش و 
پرورش بردسکن با اشاره به فراخوان مقام  معظم 
مجموعه های  و  دولتی  دستگاه های  به  رهبری 
مردمی برای کمک بیشتر به سیل زدگان استان 
سیستان و بلوچستان افزود: به منظور جمع آوری 
و ارسال هدفمند کمک های دانش آموزان، اولیا و 
فرهنگیان، طرح پویش مهربانی در تمامی مدارس 
بردسکن اجرا شد و بیش از 14 هزار دانش آموز و دو 
هزار نفر از فرهنگیان شهرستان دراجرای این طرح 
مشارکت کردند که چهارشنبه این هفته این کمک 
ها پس از جمع آوری با نام شهرستان بردسکن از 
طریق استان به مناطق سیل زده استان سیستان و 

بلوچستان ارسال می شود. 

صدور سند موقوفه ای با 3 قرن 
قدمت در سبزوار 

 کالته/ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت: 

سند مالکیت موقوفه میرزا علینقی، بزرگ ترین 
موقوفه این شهرستان  با سه قرن قدمت امسال، 
صادر شد. حجت االسالم جعفر مهدوی خواه در 
گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: موقوفه 
میرزا علینقی در سال 1144 هجری قمری با نیت 
کمک به فقرا و مساکین در سبزوار وقف شده است. 
وی افزود: این موقوفه متصرفی با 2۹7 سال قدمت، 
187 رقبه در حوزه کشاورزی، صنعتی و تجاری 
دارد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار با اشاره 
به دریافت سند موقوفه با هدف حفظ و صیانت آن 
ها گفت: مالکیت این موقوفه به مساحت 77 هزار و 
800 متر مربع و با ارزش ریالی 100 میلیارد ریال 

گرفته شده است. 

خبر

سیاسی

درخواست ها از شورای نگهبان برای ایجاد زمینه مشارکت گسترده

مسعود حمیدی / با پایان فرصت اعتراض 
به رد صالحیت هــا، بسیاری از چهره های 
ــورای نگهبان درخواست  سیاسی نیز از ش
کردند با تجدید نظر در تایید صالحیت ها، 
زمینه مشارکت گسترده تر در انتخابات را 
فراهم ســازد. رئیس شــورای اصالح طلبان 
خراسان رضــوی با انتشار یادداشتی از رد 
ــرای  صالحیت گــســتــرده اصــالح طــلــبــان ب
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
اســالمــی انتقاد کــرد و از شـــورای نگهبان 
را مکتوب  خــواســت دلیل رد صالحیت ها 
و مستدل ارائـــه کــنــد. بــه گـــزارش ایسنا، 
ــار« در ایــن  ــوادی حـــصـ ــادق جـ ــدص ــم ــح »م
یادداشت با طرح سواالتی نوشته است : »آیا 
رد صالحیت بیش از 80 درصد کاندیداهای 
جریان اصالحات و مستقلین، گام نهادن در 
مسیر کاهش رونق انتخابات نیست؟ آیا متهم 
کردن بخش اعظم کاندیداهای رد صالحیت 
شده به عدم اعتقاد و عدم التزام به اسالم و 
نظام جمهوری اسالمی، توزیع سم مهلک 
تردید و یأس در میان جامعه نیست ؟« جوادی 
حصار در ادامــه این یادداشت با درخواست 
از شورای نگهبان برای تجدید نظر در تایید 
صالحیت ها  آورده اســت : »اگــر ایــن اتفاق 
رقــم نخورد و شرایط همان گونه که هست 
ادامه یابد متأسفانه امکان حضور مؤثر و ارائه 
لیست انتخاباتی از سوی جریان اصالحات 
در خراسان رضوی وجود نخواهد داشت، لذا 
از مردم شریف مشهد برای عدم امکان ارائه 
لیست پوزش می خواهیم و از آن ها درخواست 
می کنیم خود به بررسی کاندیداهای محترم 
موجود پرداخته و در صورت امکان کاندیدای 
خویش را برگزینند. در دیگر شهرهای استان 
نیز هر جا کاندیدای مورد وثوق حضور داشته 
باشد لیست می دهیم و در غیر این صورت 
موضوع را به مردم شریف شهرستان واگذار 

می کنیم.«

شورای نگهبان با سعه صدر مشارکت 	 
حداکثری را رقم بزند

»جواد آرین منش« فعال سیاسی اصولگرا نیز 
گفت: شورای نگهبان باید با سعه صدر بیشتر 
و با در نظر داشتن شرایط کشور به گونه ای 
عمل کند که مشارکت حداکثری رقم بخورد. 
وی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که ما در 
شرایط بسیار ویژه و حساسی قرار داریم، اظهار 
کرد: در شرایط حساس کنونی با مشارکت 
حداکثری مــردم در انتخابات می توانیم به 
سمت انسجام ملی حرکت کنیم، بنابراین 
هر عاملی که مانع مشارکت حداکثری در 
چنین شرایطی شــود، حتما با مصالح ملی 
ما سازگاری ندارد. عملکرد شورای نگهبان 
می تواند در مشارکت حداکثری یا حداقلی 
مردم نقش و تاثیر جدی داشته باشد. این فعال 
سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر نمایندگان 
قشرها و سالیق مختلف به عنوان کاندیدا 
و داوطلب نمایندگی در مجلس در صحنه 
حضور داشــتــه باشند، مــیــزان مشارکت را 
افزایش خواهد داد، اما اگر گروهی از قشرهای 
جامعه یا سالیق سیاسی احساس کنند که 
افراد مناسب از دید آن ها و منطبق با سالیق 
سیاسی شان در صحنه حضور ندارند و گزینه 
نکنند،  احساس  خــود  روی  پیش  مناسبی 
ترجیح می دهند در انتخابات شرکت نکنند 
که این به نفع مصالح ملی کشور نیست. این 
نماینده اسبق مجلس ادامه داد : با توجه به رد 
صالحیت های نسبتا گسترده ای که در مقایسه 
با گذشته انجام گرفته، برخی جریان ها به ویژه 
جریان اصالحات انگیزه خود را تا حدودی 
برای مشارکت از دست داده اند، امیدوارم 
مانند گذشته تجدید نظرهایی صورت گیرد تا 
با مطالعه بیشتر موجب بازگشت افرادی شود 
که به دالیلی صالحیت آن ها در این مرحله 
رد شده، در نتیجه آن ها به صحنه انتخابات 

برگردند و انتخابات آینده پررونق تر شود.

67 درصد رد صالحیت شده ها در 	 
مشهد اعتراض کردند 

در همین باره، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات 
استان گفت: 170 نفر از مجموع رد صالحیت 
شدگان انتخابات مجلس در مشهد، اعتراض 
خود را تقدیم نمایندگی شورای نگهبان در 
استان کردند. به گزارش خراسان رضوی، بر 
اساس آمار ستاد انتخابات استان، در حوزه 
 514 مجموع  از  کــالت  و  مشهد  انتخابیه 
داوطلب 260 نفر تایید صالحیت، 116 نفر 
رد صالحیت و 138 نفر عدم احراز صالحیت 
شدند. حاال به گفته »محمود رزاقی« دبیر 
هیئت نظارت بر انتخابات استان از مجموع 
و  مشهد  انتخابیه  ــوزه  حـ ــب  ــل داوط  254
کالت که صالحیت آن ها تایید نشده است، 
170 نفر معادل 67 درصد، اعتراض خود را 
ثبت کرده اند. رزاقی در گفت وگو با خراسان 
رضـــوی اظــهــار کـــرد: دفــتــر اصــلــی دریــافــت 
شکایات رد صالحیت شدگان در تهران است 
اما برای این که دریافت اعتراض ها با سهولت 
ــورای  بیشتری انــجــام شــود، نمایندگی ش
نگهبان در استان اعتراض ها و شکایات رد 
صالحیت شدگان استانی را دریافت و به دفتر 
مرکزی در تهران ارسال کرده است. همچنین 
تعدادی از نامزدها از جمله برخی نمایندگان 
فعلی استان در مجلس که صالحیت شان برای 
این دوره تایید نشده بود، با مراجعه به دفتر 
مرکزی در تهران اعتراض و مستندات خود را 

ارائه کرده اند.

387 نفر در استان به نتایج تایید 	 
صالحیت ها اعتراض کردند

پیش از این، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
استان، آمار اعتراض به رد صالحیت ها را بیش 
از 250 مورد اعالم کرده بود اما بر اساس آمار 
نهایی اعالم شده توسط دبیر این هیئت، 387 
نفر از داوطلبانی که صالحیت شــان تایید 

نشده است، به نتیجه ابالغی اعتراض کرده 
اند. رزاقی دربــاره دلیل این اختالف آماری 
گفت:  آمــار ارائــه شــده توسط رئیس هیئت 
نظارت بر انتخابات استان مربوط به روز قبل 
از اتمام مهلت قانونی بوده است و آمار نهایی 
معترضان به رد صالحیت در استان 387 

نفر است.

23 بهمن، انتشار اسامی تایید 	 
صالحیت شدگان نهایی

انتخابات استان در  بر  دبیر هیئت نظارت 
خصوص تقویم انتخابات نیز گفت: اسامی 
ــده در روز 23  نهایی نــامــزدهــای تایید ش
بهمن منتشر خواهد شد. در این بازه زمانی 
در مرحله اول اعتراض به رد صالحیت ها 
توسط هیئت های نظارت بر انتخابات، شورای 
نگهبان رأی نهایی خود را در 11 بهمن اعالم 
خواهد کرد اما به دلیل این که ممکن است 
برخی ثبت نام کنندگان به رد صالحیت خود 
از سوی شــورای نگهبان اعتراض کنند، در 
یک بازه زمانی سه روزه از 12 تا 14 بهمن 
معترضان می توانند شکایت خود را تقدیم 
شورای نگهبان کنند که تا 21 بهمن  به این 
شکایات رسیدگی می شــود. سپس در 22 
کشور  وزارت  تقدیم  نهایی  اســامــی  بهمن 
خواهد شد و در روز 23 بهمن اسامی نهایی 

نامزدها منتشر می شود.
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گردونه

فوتبال

بیانیه انجمن صنفی مربیان استان 
در حمایت از شهرخودرو

انجمن صنفی مربیان فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی 
خراســان رضوی با صــدور بیانــه ای در برابــر تصمیم 
ظالمانه کنفدراسیون فوتبال آســیا مبنی بر میزبانی 

درکشور ثالث واکنش نشان داد.
در بخشی از این بیانیه آمده اســت: توطئه حذف حق 
میزبانی تیم های کشــور عزیزمان در لیــگ قهرمانان 
آسیا اگرچه دو روز است به خبر اول رسانه های ورزشی 
و غیرورزشی تبدیل شده است ، اما واقعیت این است که 
از دو فصل پیش و حذف میزبانی از نمایندگان سعودی 
شروع شد. امروز اما کشورمان در شــرایطی قرار دارد 
که بیش از هر زمان دیگری به #اتحاد و همدلی با هدف 

حفظ ارزش های اسالمی و ملی نیاز دارد.
پایبندی مدیران باشگاه های فوتبال به تصمیم اتخاذ 
شــده و کمک هــواداران و تمام آحاد جامعــه می تواند 
برگ زرین دیگری از همبســتگی و اتحادمان در برابر 

تصمیمات ظالمانه و تبعیض آمیز  باشد.
انجمــن صنفــی مربیــان فوتبــال، فوتســال و فوتبال 
خراسان رضوی ضمن محکومیت تصمیم اتخاذ شده از 
سوی AFC مبنی بر حذف حق میزبانی تیم های ایرانی، 
از واکنش مدیریت محترم باشگاه شهرخودرو خراسان 
حمایت کرده و برای این تیم و کادر فنی جوان و بومی 
آن به مربیگری آقای سرآســیایی در ادامه لیگ آرزوی 
موفقیت و سربلندی می کند. عزت و شرافت جمهوری 

اسالمی از هر مسابقه ورزشی باالتر است.

اخبار

شمشیربازی - اسکیت - کوهنوردی

مبارزه شمشیربازان اسلحه سابر

مسابقات شمشــیربازی قهرمانی خراسان رضوی در 
رده سنی جوانان برگزار شد.  این رقابت ها در رده سنی 
جوانان بخش اسلحه سابر با حضور 10 ورزشکار انجام 
و در پایان امیر حسین حسینی قهرمان شد و احمدرضا 
محبی به مقام دوم رسید. همچنین آرمیتا انتظاری و 

علیرضا منصوری به مقام سوم مشترک رسیدند.

برترین های اسکیت استان
ســومین دوره مســابقات اســکیت خراســان رضــوی در 
رشــته »فری جامپ« با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. 
ایــن مســابقات در دو بخــش آقایــان و بانوان برگزار شــد 
کــه در بخــش بانــوان و در رده ســنی آزاد، یگانــه عبدی، 
نســترن صانعــی و افســانه یعقوبی بــه ترتیب رتبــه های 
اول تا ســوم را کســب کردند. همچنین در بخش آقایان، 
متولدان91-8۷، کیان قربانی، آرمین اکبری آزاد و آرتین 

پاریابد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. 

صعود کوهنوردان کاشمری به »تک۲«
مهدیان- بــه منظور گرامیداشــت یاد و خاطره ســردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت جان باختگان 
ســانحه هواپیمایــی اوکرایــن ، جمعــی از کوهنــوردان 
کاشــمری بــه قلــه دو هــزار و  1۵0 متــری »تــک2« در 
ارتفاعات شمالی این شهر صعود کردند. شرکت کنندگان 
در این برنامه ورزشی در شرایط زمستانی پس از 9 ساعت 
کوهنوردی به قله رســیدند و یاد رشــادت ها و فداکاری 
های سردار شهید اسالم ومقاومت حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمانش در حادثه تروریستی و نیز  یاد جان باختگان 

سانحه هواپیمایی را گرامی داشتند.

رضا عنایتی که این روز ها هدایت تیم سرخپوشان پاکدشت را بر عهده دارد، 
به لغو بازی تیمش به سازمان لیگ معترض شد. وی  پس از لغو دیدار تیمش 
با گل ریحان البرز ، می گوید: سازمان لیگ باید پیش بینی شرایط نامساعد 
آب و هوایی را می کرد تا باشگاه ها متحمل هزینه اجباری نشوند. وی افزود: 
متاسفانه به دلیل شــرایط نامســاعد جوی دیروز هم در اردو ماندیم که این 
مسئله مشکالتی را برای ما و البته دیگر باشگاه ها ایجاد کرده است.وی ادامه 
داد: هم اکنون حتی نرم افزارهای ابتدایی پیش بینی هوا نیز در دســترس 
است و از چند روز قبل مشخص بود که یک شنبه هوای استان های تهران و 
البرز برفی خواهد بود،قطعا می شد این بازی را از ابتدا به روز دوشنبه موکول 

کرد تا به هر دو باشــگاه سرخپوشان و گل ریحان هزینه 
اضافی تحمیل نشــود.عنایتی اظهار کرد: هم اکنون 

وضعیت اقتصادی جالب نیست و به نظر بنده سازمان 
لیگ می تواند با پیش بینی درست شرایط کاری کند 
که باشــگاه ها با هزینه هــای اضافی در این شــرایط 

رو به رو نشوند و امیدوارم برای 
دیدارهای بعدی این اتفاق رخ 

ندهد تا رقابت ها با برنامه ریزی 
بهتری برگزار شود.

مالک باشگاه شــهرخودرو خراسان درباره 
اتفاقــات رخ داده طــی دو روز اخیر و ســلب 
میزبانــی بــازی هــا از ســوی کنفدراســیون 
فوتبال آسیا گفت:  پیش بینی شده 
اســت کــه در صــورت پذیرفتــن 
از  ثالــث  کشــور  در  میزبانــی 
تیم های آســیایی، این موضوع 
به بازی های ملی نیز ســرایت 

خواهد کرد. امیدواریم با توجــه به نفوذ مهدی تــاج در تصمیم گیری 
کنفدراســیون فوتبال آســیا ، بتواننــد از حق مــا در AFC  دفاع کنند. 
فرهاد حمیداوی در گفــت وگو با باشــگاه خبرنگاران، افــزود:در پی 
برگزاری جلســات مختلف با مدیران باشــگاه هایی که نماینده ایران 
در لیگ آسیا هستند، به این نتیجه رسیدیم که تنها در کشور خودمان 
بازی کنیم. حمیداوی ادامه داد: با این وضعیت کیفیت ورزش کشور 
پایین خواهد آمد. عزت و شــرف ایران از چند بازی باشگاهی اهمیت 

بیشتری دارد.

 برگ برنده

 فرش آرایی ها 

در دیدار امروز  

هواداران مشهدی 

خواهند بود

مصطفــی فاطمیان- تیم فوتســال 
دیــداری  در  مشــهد  آرای  فــرش 
حســاس، عصــر امــروز دوشــنبه بــه 
مصاف تیم »ســن ایچ« ســاوه خواهد 
رفت.  ایــن دیــدار در چارچــوب دور 
برگشــت از مرحله یک چهارم نهایی 
پلــی آف لیگ برتر فوتســال کشــور، 
در حالــی به میزبانی ســالن شــهید 
بهشتی مشهد برگزار می 
شود که فرش آرایی ها در 
دیدار رفت با نتیجه 4 بر 
2 مغلوب ساوه ای ها 
شده اند. تیم 
فوتســال 
ش  فر
ا  ر آ

در این فصل از رقابت های لیگ برتر 
کشور، عملکرد قابل قبولی از خود به 
نمایش گذاشت  و از مجموع 26 بازی 

با 46 امتیاز در جایگاه سوم جدول 
رده بندی جــای گرفت و 
همراه با مس ســونگون، 
بهترین عملکرد دفاعی 
را داشت. فرش آرایی ها 

در مرحلــه مقدماتی 
لیــگ برتــر، مقــام 
را کســب  ســومی 
کردند و بر اســاس 
برنامه اعالم شده، 

در مرحلــه حذفــی بایــد 
برابــر تیم ششــم جدول 

رده بندی به میدان برونــد که در این 
جایگاه تیم 39 امتیازی سن ایچ ساوه 
حضور داشــت. این دو تیــم دو بار در 
هفته هــای دوم و پانزدهــم لیگ برتر 
فوتسال کشور رو در روی یکدیگر قرار 
گرفتند که هر بار تیم مهمان با نتیجه 2 
بر یک میزبان را شکست داده و دست 

پر از خانه حریف بازگشته است.

غافلگیری در مرحله حذفی    
با این شرایط و نتایج 
فــرش  درخشــان 
آرایــی هــا در لیــگ 
برتــر امســال انتظــار 
می رفت که مشهدی ها 
در بازی اول مرحله حذفی 
برابــر میزبان ســاوه ای خــود به 
برتری برســند و در بازی برگشت که 
امروز در مشهد برگزار می شود کار را 
تمام کنند، اما همانند ســال گذشته 
باز هم در این مرحله غافلگیر شدند؛ 
چراکه دیدار رفت این دو تیم در ساوه 

با برتری ساوجی ها پایان یافت.
هر تیــم بــرای صعــود از ایــن مرحله 

به جمــع چهار تیــم برتــر، باید بــه دو 
پیروزی دســت یابد. اگــر کار به بازی 
سوم کشیده شود، تیمی که در جمع 
چهار تیم اول جــدول مقدماتی قرار 
دارد، میزبان بازی آخر 
خواهد بود که در صورت 
باخت سن ایچ ساوه در 
بازی امروز مقابل فرش 
آرا، مســابقه ســوم نیز 
بــه میزبانی مشــهد 
برگــزار خواهد شــد 
تا سرنوشــت تیم راه 
یافته به مرحله باالتر 

مشخص شود.

امیدوار به برد  
فرش آرایی ها ســال گذشــته هم تا 
مرحله حذفــی لیگ برتر فوتســال 
کشــور پیش رفتنــد امــا در دو بازی 
رفت و برگشــت مقابــل نماینده قم 
تن به شکســت دادند و پایان تلخی 
با حذف از این مرحله برای شان رقم 
خــورد، چراکــه تمام زحمات شــان 
در مرحلــه گروهــی ایــن رقابت ها 
بر باد رفته بود. اما آن ها امســال به 
هیچ وجه دوست ندارند تجربه تلخ 
سال گذشته دوباره برای شان تکرار 
شود. قطعا کار فرش آرا برای جبران 
شکســت دیــدار اول برابر ســن ایچ 
ساوه سخت تر اســت، چراکه فشار 
روحی و روانی بسیاری بر بازیکنان 
ایــن تیــم وجــود دارد و بــه خوبــی 
می داننــد در صورت یک اشــتباه، 
همچون سال گذشته صعود به جمع 
4 تیم برتر لیگ، برای شــان به یک 

حسرت تبدیل خواهد شد.
البته مجید مرتضایی، سرمربی تیم 
فوتســال فرش آرا معتقد اســت که 
در ساوه فشارهای زیاد تیم میزبان 

باعث شد تمرکز بازیکنانش از بین 
برود و ایــن شکســت رقم بخــورد و 
قطعا بــرای احیــای دوبــاره تیمش 
تدابیــر زیــادی اندیشــیده اســت، 
چراکه این مربی مشــهدی امسال 
با اندوخته ای از تجربــه به فرش آرا 
بازگشــته و با توجــه به نتایــج قابل 
قبولی که در این فصل کسب کرده 
اســت، به هیچ وجه بــدش نمی آید 
با حضور در جمع 4 تیم برتر و حتی 
رسیدن به فینال لیگ برتر فوتسال 
کشــور، پازل موفقیت هــای خود را 
تکمیل کند و توانایی مربیان بومی 
را بیش از پیش به رخ اهالی فوتسال 

بکشد.

برگ برنده  
البته برگ برنده فــرش آرایی ها در 
دیــدار امــروز برابر ســن ایچ ســاوه، 
هــواداران مشــهدی خواهنــد بــود 
کــه قطعــا بــا حضــور پرشورشــان 
می توانند ایــن بازی  را بــه جهنمی 
بــرای ســاوجی ها تبدیل کننــد و با 
حمایت همه جانبه در این مســابقه 
تیمشــان را برای رســیدن به دیدار 
ســوم و پایانی برای صعود به مرحله 

بعد یاری کنند.
بــه هرحــال بایــد دیــد شــاگردان 
مرتضایی در این دیدار می توانند به 
برتری برسند و کار را به بازی سوم که 
در مشهد برگزار می شود بکشانند یا 
شاگردان اصغری مقدم در تیم ساوه 
همچون دیدار رفت دوباره توفان به پا 
می کنند و نمی گذارند صعودشان 
به اما و اگر و دیدار سوم کشیده شود.
دیدار تیــم های فوتســال فــرش آرا 
و سن ایچ ســاوه از ســاعت 1۷:30 
امــروز دوشــنبه در ســالن شــهید 

بهشتی مشهد برگزار می شود.

شهرخودرو با جدایی یحیی گل محمدی حاال با کادر فنی 
جدید وارد کوران رقابت های لیگ برتر شده است. یحیی 
گل محمدی بعد از یک و نیم فصل رویایی با شهرخودرو 
در مشهد، به تیم محبوبش کوچ کرد تا مالک باشگاه 
مشهدی برای پرکردن جای خالی سرمربی موفق، از 
ترکیبی غیرمنتظره روی نیمکت بهره ببرد. در این ترکیب 
سرپرست سال های گذشته به درجه سرمربیگری ارتقا 
یافت تا در کنار او چند چهره شاخص سال های گذشته 

فوتبال ایران و یک مربی ایتالیایی حاضر باشند.
یکی از این چهره ها ، داود سیدعباسی بازیکن سابق 
استقالل و تیم ملی است که در نیم فصل نخست به 
عنوان آنالیزور با شهرخودرو همکاری داشت و حاال 
عنوان  به  سرآسیایی  کنار  در 
کرد.  خواهد  فعالیت  مربی 
سیدعباسی که پیش از این 
سابقه کــار در تیم هــای پایه 
و لیگ دسته دوم را داشــت، 
حاال باید در یکی از مهم ترین 
تجربیات خود با نماینده 
فــوتــبــال اســتــان در 

لیگ برتر کار کند.
ســـیـــدعـــبـــاســـی 
دربــاره حضورش 
ــع  ــ ــم ــ ج در 
کــــــــــادر فــنــی 
شـــهـــرخـــودرو، 
افتخار  گــفــت: 
بــزرگــی نصیب 
من شد تا اولین 
در  ام  ــه  ــرب ــج ت

سطح اول فوتبال ایران در شهر مشهد و در جوار بارگاه 
ثامن االئمه)ع( رقم بخورد. جا دارد از آقای حمیداوی 
مالک باشگاه و همین طور آقای سرآسیایی که سابقه 
بــازی در کنار او در رده باشگاهی را داشتم و مردم 
خونگرم مشهد تشکر کنم که این فرصت را به من دادند.

او با بیان این که اتفاقات زیادی در تیم شهر خودرو افتاده 
است، افزود: این روزها اتفاقات زیادی در شهرخودرو 
افتاد و بازیکنان زیادی رفتند. از همه مهم تر کادر فنی 
تغییر کرد و تفکر جدیدی به تیم تزریق شد . از همین رو 
انتظار می رود با کمی صبوری و گذشت زمان همه چیز 
به حالت عادی بازگردد. با این شرایط ما دور برگشت 
لیگ را آغاز کردیم و حاال در اندیشه آماده شدن برای 
مرحله حذفی آسیا هستیم تا طرفداران مان در مشهد 
برای اولین بار طعم شیرین حضور در این تورنمنت 

بزرگ را بچشند.
مربی جدید شهرخودرو با اشاره به این که سلب میزبانی 
از نماینده های ایران در لیگ آسیا ، ظلم بزرگی است، 
تصریح کرد: امیدوارم AFC  این حق را از نماینده های 
ایران نگیرد. خود کنفدراسیون آسیا هم می داند که 
هیچ کشوری دراین  قاره مثل ایران طرفداران خونگرم 
و عاشق فوتبال ندارد و همواره هم بازی ها در امنیت 
کامل برگزار می شود. بسیار امیدوارم این حکم بشکند 
و ما بتوانیم از یار دوازدهم خود مقابل رقیبان استفاده 

کنیم.
سیدعباسی خاطرنشان کرد: میزبانی ، یک اسلحه 
موثر نماینده های ایران در رقابت های آسیایی قلمداد 
می شود و حریفان هم از این موضوع به خوبی اطالع 
دارنــد .  بــازی مقابل طرفداران می تواند دلخوشی 
بزرگی برای ما باشد که نباید به هیچ شکلی این مزیت 

را از دست بدهیم.

 فرش آرا    

 به دنبال جبران شکست 

دیدار رفت مرحله حذفی

حمیداوی:  مسئوالن حقمان را از AFC بگیرندانتقاد تند عنایتی از سازمان لیگ

بازیکن سابق استقالل در کادر فنی شهرخودرو حضور یافت

تزریق تفکر جدید در شهرخودرو

1۷ ســال از فــراق یکــــی از 
وفادارتریــن و بــا تعصــب ترین 
بازیکنان و مربیان تیم  ابومسلم 
می گذرد.فــردی کــه در تمام 
طول عمر فوتبالی خود، به این 
باشــــگاه وفــادار مانــد و برای 
آن تــوپ زد. هنــوز بســیاری از 
پیش کســوتان و فوتبالــی ها ، 
چهــره ســبزه و خنــدان و روی 
گشــــاده اش را بــه یــاد دارند. 
صحبت از »محمد اعظم« است، 
چهــره ای که در دهــه 60 جزو 

تکنیکی ترین فوتبالیست ها محسوب می شــد که نمونه آن را در 
کشور کم داشتیم.دریبل های هنرمندانه و شوت های ســنگینش 
در یادها ماندگار شده اســت.جدای از تکنیک ناب فوتبالی اش، 
می توان بــه رفتار و اخالق  این مرد همیشــه خندان اشــاره کرد. 
بدون شک همین تعصب و اخالق او باعث ماندگاری نام »محمد 
اعظم« در ذهن فوتبال دوستان شده است؛ به ویژه که این روزها 

کمتر فوتبالیستی را با چنین ویژگی هایی سراغ داریم.
قاســم زردکانلو یکی از پیش کســوتان فوتبال استان، سال های 
فراوان در کنار »محمد اعظم« بود و از رفتار، اخالق و تکنیک هایش 

خاطرات زیادی دارد. 
وی درباره شخصیت این مرد ماندگار فوتبال استان چنین روایت 
می کند:  »در عجبم از گذر عمر ، انــگار همین چند روز پیش بود، 
ساک به  دوش با آن چهره خندان و موهای پرپشت و پوست سبزه 
ونمکینش با قدم های محکم و استوار برای تمرین وارد ورزشگاه 
تختی می شد.در طول مسیرش با تمام افراد جامعه اعم از فوتبالی 
و غیر فوتبالی با روی گشــاده برخورد می کرد. بدون شک در آن 
ایام ، »محمــد اعظم«  مردمی تریــن ، خاکی تریــن ومقبول ترین 
فوتبالیست استان بود. تماشاگران تیفوسی ابومسلم با دیدن او 
لب شان از شوق شکوفا می شد و حس خوبی به این مرد همیشه 
خندان داشــتند. در واقع او با درخشــش در ابومســلم ومنتخب 
خراسان در همه ایران شناخته شــده و قابل احترام بود . به نوعی 
نماد فوتبال خراســان بزرگ شــده بود. باورم نمی شود که امروز 
1۷ ســال از فراق این مرد می گذرد. امیدوارم هنرنمایی هایش 
در فوتبال پر رونق آن روزگار فراموش نشــده باشــد. بدون شــک 
»اعظم«  یکی از ســتارگان به یاد ماندنی فوتبال خراسان رضوی 

است.«
مراسم بزرگداشت هفدهمین سالگرد آسمانی شدن محمد 
اعظم امروز ساعت 15:30 در صحن جمهوری حرم مطهر 

امام رضا)ع( برگزار می شود.

روحش شاد و یادش گرامی

به یاد آقای وفادار فوتبال
17 سال از فراق »اعظم«  فوتبال استان می گذرد 

ساوه ای ها   در گرداب 

فرش آرا - سن ایچ ساوه

ساعت 17:30

سالن شهید بهشتی

مشهدی ها 

رئیس اداره ورزش گناباد:

35 درصد اماکن ورزشی گناباد فرسوده است
 صفــری- رئیــس اداره ورزش و جوانــان گنابــاد گفــت: 3۵ درصــد 
زیرســاخت ها و اماکن ورزشــی شهرســتان گناباد فرســوده اســت و 

بازسازی آن ها به 1۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
 محمد علــی امینی افــزود: تکمیل طرح هــای نیمه تمام و بازســازی 
اماکن ورزشی این شهرســتان نیازمند 4۵ میلیارد ریال اعتبار است. 
وی اعتبار الزم را برای تکمیل طرح های ناتمام ورزشی این شهرستان 
30 میلیارد ریال دانســت وافزود: مهم ترین این طرح ها خانه جوان، 
سالن های ورزشــی و چمن های مصنوعی روستاهای سنو، باغ آسیا، 

نوده پشنگ، گیسور و گود ورزش باستانی روستای بیلند است.
 امینی اظهار کــرد: با توجه به شــرایط ســخت نگهــداری چمن های 
طبیعــی و بــا توجه بــه ظرفیــت هــای موجــود در رشــته فوتبــال این 
شهرســتان،  وجود چهار زمین چمن مصنوعی در گناباد و شــهرهای 
کاخک و بیدخت از توابع این شهرســتان ضروری اســت. وی احداث 
چمن های مصنوعی فوتبال را در روستاها و از جمله مراکز دهستان ها 
از رویکردهای مهم اداره ورزش و جوانان گناباد برشــمرد و افزود: دو 
چمن مصنوعی در روستاهای نوده پشنگ و گیسور در دست احداث 
اســت که شــش میلیارد ریال  اعتبار آن از محــل اعتبــارات این اداره 
تامین شده است و بقیه با مشارکت شورا و دهیاری ها و خیران تامین 
می شود. البته چمن مصنوعی روستای بیلند هم در دست اقدام است 
و عملیات اجرایی ساخت دو چمن مصنوعی در روستاهای دیگر طی 
سال آینده آغاز می شــود.وی همچنین درباره استعدادهای ورزشی 
در گناباد گفت: استعدادهای بالقوه بسیاری در رشته های مختلف 
ورزشی اعم از فوتبال و فوتسال و ورزش های انفرادی مانند کاراته 
و تکواندو وجــود دارد که بــه دلیل کمبــود منابع مالی بــرای اعزام 
ورزشــکاران به رقابــت های اســتانی و کشــوری امکان بــه فعلیت 
رساندن آن ها فراهم نمی شود. امینی افزود: با توجه به مشکالت 
ورزش ایــن شهرســتان از جملــه کمبــود اعتبــارات و فرســودگی 
فضاهای ورزشــی، جذب خیران ورزشیار و ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی در این زمینه ضروری است.
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

شهرستان ها

مدیر کل هواشناسی استان اعالم کرد:

افزایش ۴۰ درصدی میانگین 
بارندگی در استان

مدیــرکل هواشناســی اســتان گفــت: میانگیــن 
بارندگی در مناطق مختلف اســتان از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون نســبت به مدت مشــابه دوره 
آماری، ۴۰ درصد افزایش داشته است . به گزارش 
ایرنــا، عراقــی زاده اظهار کــرد:  از ابتدای امســال 
تاکنون ۷۵ میلی متر باران در استان باریده است که 
نسبت به دوره آماری افزایش قابل توجهی دارد اما 
نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته یک درصد 
کاهش داشته است. وی با اشاره به کاهش بارندگی 
در مشهد نسبت به دوره آماری مشابه و سال زراعی 
گذشته افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 
۶۲ میلی متر باران در مشــهد باریده که نســبت به 
مدت مشابه سال زراعی گذشته ۱۵ درصد و نسبت 

به دوره آماری یک درصد کاهش داشته است.

اهدای ۳۵ سری جهیزیه به 
نوعروسان نیازمند تربت حیدریه 

شعبانی-رئیس کمیته امداد تربت حیدریه گفت: با 

مشارکت سپاه ناحیه بسیج این شهرستان ۳۵ سری 
جهیزیه شامل ۱۰ قلم کاالی اساسی به نوعروسان 
نیازمند و تحت حمایت این نهاد اهدا شد.عباس 
ترکمن زاده ارزش ریالی هر سری جهیزیه را ۵۰ 
میلیون ریال اعالم کرد و با اشاره به این که هم اکنون 
۵۰ نوعروس نیازمند در انتظار تحویل جهیزیه 
هستند از نیکوکاران خواست با مشارکت در تامین 
جهیزیه نوعروسان خانواده بزرگ امــداد، زمینه 

تشکیل زندگی آن ها را فراهم کنند.

 کشف 6۴7 کیلوگرم مورفین
 و هروئین درخراسان رضوی 

 فرمانده انتظامی استان از کشف محموله سنگین 
۶۴۷ کیلو و ۶۰۰ گرمی مورفین و هروئین در 
بازرسی از خودروی تریلر و دستگیری دو سوداگر 
مرگ در »گناباد« خبر داد.سردار »تقوی« در گفت و 
گو با پایگاه خبری پلیس اظهار کرد: در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق موادمخدر و در اقدامی اطالعاتی، 
سرنخ هایی از حمل محموله سنگین مواد افیونی به 
وسیله یک دستگاه خودروی تریلر از جنوب کشور به 
مقصد مشهد به دست آمد.وی افزود: تیم های ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر و ماموران ایستگاه شهید 
»ساالری« فرماندهی انتظامی »گناباد« طی یک 
عملیات ضربتی موفق شدند خودروی تریلر مذکور 
را متوقف کنند.وی افزود: ماموران در بازرسی از 
خودروی توقیفی، ۵۷۵ کیلو و ۱۰۰ گرم مورفین 
و ۷۲ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین کشف و در این زمینه 
دو متهم را دستگیر کردند.سردار تقوی گفت: با 
دستگیری دو سوداگر مرگ که از عامالن اصلی 
قاچاق موادافیونی از استان های جنوبی کشور 
به خراسان رضوی، مشهد و تهران بودند، پرونده 

اعضای این باند بسته شد.

۳۰ مسافر گرفتار در برف و 
کوالک جوین نجات یافتند 

 رئیس جمعیت هالل احمر جوین گفت: با تالش 
امدادگران شهرستان های جوین و جغتای ۳۰ مسافر 
گرفتار در برف و کوالک نجات یافتند.سودمند در 
ــزود: در پی بــارش شدید برف  گفت و گو با  ایرنا اف
نیروهای هالل احمر به ۳۰ مسافر در راه مانده و 
شش دستگاه خودرو، امداد رسانی کردند.وی ادامه 
داد: این مسافران در جاده های برغمد - جغتای و 
گردنه بید در جاده حکم آباد - سبزوار گرفتار شده 
بودند.سودمند گفت: چهار گروه امدادی شامل چهار 
دستگاه خودروی امدادی و ۱۵ نجاتگر در جاده های 

برف گیر جوین به مسافران خدمت رسانی کردند.

امضای ۵ تفاهم نامه اقتصاد 
مقاومتی فریمان

اصغری-در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

اســتان پنــج تفاهم نامه اقتصــاد مقاومتــی فریمان به 
امضا رسید. به گزارش خراســان رضوی ، دکتر وحید 
تعقیبی، مدیر شــهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: 
در جلســه  ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان 
که  با حضور رزم حسینی استاندار  و جمعی از مدیران 
اســتان برگزار شــد، پنج تفاهم  نامه جدید با محوریت 
توســعه فریمان به امضا رســید. تعقیبی افزود: براین 
اساس، شهرک صنعتی کاویان به عنوان معین اقتصاد 
مقاومتی و مســئول کلینیک بخش صنعــت فریمان، 
مسئولیت توســعه و توانمندســازی را برعهده گرفت. 
وی گفت: شــرکت فرادیس بــه عنوان معیــن اقتصاد 
مقاومتی روستاهای برات آباد، تقی آباد، تلگرد، صومعه 
بزرگ و گلستان فریمان و شرکت فراورده های گوشتی 
فریمان به عنوان معین اقتصاد مقاومتی روستاهای باغ 
عباس، موسی آباد، عشــق آباد و فیض آباد شهرستان 
فریمان انتخاب شد. وی گفت: مجتمع رفاهی خدماتی 
صداقت به عنوان معین اقتصاد مقاومتی روســتاهای 
گلمی پایین، گلمی باال، حصار سرخ و دهنو شهرستان 

فریمان، اقدام به توسعه و توانمندسازی خواهد کرد.

۷شهرستان ها
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گزارش

ایشان زاده

 ۳۰ دی امســال وارد دوازدهمیــن ســال ســوگ نشــینی 
درفراق اسطوره موسیقی مقامی و ستاره جشنواره موسیقی 
بین المللی »آوینیــون فرانســه« حاج قربان ســلیمانی می 
شــویم.حاج قربان،اســتاد بی بدیــل دوتارنوازی وبخشــی 
خوانی،اغلب اجراهــا ومقام نوازی هایش با ابیات واشــعار 
عرفانــی و مدح و ثنــای پیامبــر)ص( آغاز می شــد. او عالوه 
بر اجراهای زیبای صحنه ای در کشــور و داوری جشــنواره 
های آیینی، به جشنواره ها و  همایش های موسیقی خارج 
از کشــور وبیــن المللــی همچــون فرانســه دعوت می شــد 
ودربسیاری از سالن های بزرگ و مشهور جهان وهمچنین 
برخی دانشــگاه ها اجرا های  بــه یادماندنی داشــت.حاج 
قربان تنها »بخشــی« بازمانده از بخشــی های ترک منطقه 
خراســان بودکه درقوچان مانده بود ودراین منطقه آخرین 
بخشی بود. حاج قربان می گفت: »بخشی« کسی است که 
باید باخواندن ونوشتن تلفیق شــعر وآهنگ سازی آشنایی 
کامل داشــته باشــد.درمیان مــردم نیز جایگاهــی مردمی 
داشــته و به چند زبان هم آشنا باشــد. هم خوب بنوازد وهم 
خــوب بخوانــد. اودردوتارنوازی پنجــه ای قــوی ومنحصر 
به فرد داشــت وپنجه های مختلفی رادراجراهــا به کارمی 
بردومی گفت : پنجه یکنواخت  نمی شــود، باید آن طور که 
دلم مــی گوید وســازم همراهی مــی کند، پنجه بزنــم و این 
جزواســتثناهای حاج قربان بودو پرده گیــری ها وابداعات 
او  در برخی آهنگ ها  منحصربه فرد است هرچند متاسفانه 

درزمان حیات وی به این موضوع مهم پرداخته نشد.

 12سال از درگذشت حاج قربان گذشت	 
 اما آرامگاهی برای وی ساخته نشد

 بــه گــزارش  خراســان رضــوی، اگرچــه حــدود دو ســال 
قبل  اقداماتی برای سروســامان دادن به وضعیت نامناسب 
مزار حاج قربان صورت گرفت، امابا توجه به توقعات بسیاری 
از اهالی هنر و هنردوســتان،  هنوز هم  حال وهوای غریبانه 
مزار وی به ویژه محیط اطراف آن، درنگاه اول موجب رنجش 
وآزردگــی خاطر می شــود. مزار اســتاد همچنان درگوشــه 
ای از زمین بــاغ وی در  تنهایی و غربت،  چشــم به راه همت 
بلند همه مهرورزان وفرهنگ مداران اســت.به راســتی که 

ارزش، اهمیت و جایگاه اجتماعی، فرهنگی وهنری چنین 
هنرمندانی بزرگ وچهره هایی شاخص در جامعه، باید باالتر 
از این باشد و الزم است این گوهرهای ارزنده هنری ومیراث 
گران بهــای این ســرزمین همــواره مــورد توجه  باشــند.به 
گزارش  خراسان رضوی،  اردیبهشت ۹۵ درجریان برگزاری 
جشنواره موســیقی مقامی پیران چنگی درقوچان، معاون 
وقت هنری وزیر فرهنگ وارشــاد اســالمی بــا هیئت همراه 
برمزار اســتاد حاج قربان درروســتای علی آباد حضور یافت 
و کلنگ احداث بنای آرامگاه حاج قربان به زمین زده شــد و 
وعده تسریع درعملیات اجرا دادند و برای تخصیص اعتبارات 
نیز اظهار امیدواری شد اما همچنان خبری از مقبره وآرامگاه 

یا بنای یادمان و فضاسازی اطراف آن نیست !...

نیاز به اعتبارات خاص	 
سرپرســت اداره فرهنــگ وارشاداســالمی قوچــان گفــت: 
باهمکاری فرهنگ وارشــاد اســالمی و مســئوالن شهرستان 
سرانجام مزار استاد زنده یاد حاج قربان سلیمانی درحد توان 
و امکانات مالی از وضعیت نامناســب قبلی درآمد و سنگ مزار 
نیز نصب شــد به گونه ای از آن حالت غربت بیرون آمده است . 
ضیایی افزود : درنظر است اقدامات دیگری مثل محوطه سازی، 
آسفالت مســیر تاجاده روســتا، روشــنایی محوطه باهمکاری 
مســئوالن شهرســتان وهنرمنــدان صــورت گیــرد امــا ایجاد 
آرامگاه وبنای یادمان و فضاسازی ها  نیازمند اعتبارات کافی 
وخاص است . وی  افزود : ظهر روز ۳۰ دی به مناسبت سالروز 
درگذشت اســتاد مراســمی ازسوی اســتاد علیرضا سلیمانی 
فرزند حاج قربان به عنوان یادبود در روســتای علی آباد برگزار 
می شود و شرکت کنندگان درمراســم یادبود بر مزار او حضور 
می یابند.همچنین روزسه شنبه برنامه موسیقی مقامی باعنوان 
خنیاگران با شرکت هنرمندان شهرستان با رویکرد حاج قربان 

وبزرگداشت مقام هنری او در سالن ارشاد برگزار می شود.

قرار بود مقبره ای درخور شأن استاد بنا شود 	 
اســتاد علیرضــا ســلیمانی فرزند ویــار وهمــراه اجراهای 
هنری استاد حاج قربان نیز با قدردانی از روزنامه خراسان 
رضــوی درپرداختن به مســائل هنری وهنرمنــدان وبیان 
مشــکالت آنان گفت: خبرنگاران به راستی چشم وگوش 
مردم وهمچنیــن هنرمندان هســتند که مــی توانند زبان 
آنان باشــند . وی گفت : در هرحال قرار ایــن بود مقبره ای 
درخور شأن اســتاد بنا شــود و وعده هایی هم داده شد اما 
به نظر می رسد تاهمین حد بسنده شده است درحالی که 
توقعات بیش از این بود.حاال هم با اوضاع مالی واقتصادی 
ومشکالت فعلی گمان نمی رود چنین خواسته ای برآورده 
شــود یا درآینده نزدیک به آن بپردازند، اما کاش همیشــه 
این موارد برای هنرمندان بزرگ ومطرح از قبل پیش بینی 
شــده ودرنظر باشــد و مســئوالن نیز به طور جــدی تری به 
این مســائل بپردازند. علیرضا سلیمانی خاطرنشان کرد: 
روزنامه خراســان رضوی درســال ۹۴ بود که با مطلبی با 
عنوان »رنج غربت برمزار حاج قربان« خیلی از هنرمندان 
وهنردوســتان را تحت تاثیر قرار داد و درزمان حیات اونیز 
همواره گزارش هایی دراین روزنامه درج می شد که موجب 
خرسندی بود چراکه به هنرمند وقتی زنده است باید توجه 
کرد و این درحالی است که حاج قربان هم به سهم خود در 
انتقال فرهنــگ وهنر ایران به دنیا تــالش کرده و به خوبی 
هم ازعهده آن برآمده است؛ بنابراین باید همچنان پس از 
مرگ هم مد نظر قرارداشته باشد. این افراد به راستی مایه 
افتخار منطقه وکشور هســتند و دنیا نیز آن هارا به بزرگی 

یاد می کند.

نگاهی گذرا به زندگی استاد حاج قربان سلیمانی 	 
حاج قربان سلیمانی درسال ۱۲۹8 خورشیدی درروستای 
علی آبــاد قوچان متولد شــد . پــدرش کربالیــی رمضان از 
دوتارنوازان وبخشــی های چیره دســت و مشهور درمنطقه 
بود که به عنوان اولین استاد حاج قربان، کار آموزش دوتار 
به فرزندش رابرعهده داشت. ســپس این فرزند بااستعداد 
برای تکمیل آموخته ها نزد اســتادانی چون عوض بخشی، 
غالمحسین بخشی و محمد قیطاقی به شاگردی پرداخت 
که دراین میان غالمحسین بخشــی جعفرآبادی بیشترین 
تاثیر را برســاز وشــیوه خواندن او داشته اســت. حاج قربان 
عالوه بر دوتارنوازی وبخشــی خوانی  و شرکت دربرنامه ها 
وفعالیت های هنری، به کار زراعت وباغداری نیز مشــغول 
بود وکاروتالش وخدمت به خلق خدا را عبادت می دانست.
ازلحاظ اعتقادی وباورهای دینی، انسانی استوار وبااخالص 
بود، تاجایی که هیچ گاه بدون وضو دســت به ساز نمی برد. 
اغلب اجراها ومقام نوازی های او با ابیات واشعار عرفانی و 
مدح وثنای پیامبر)ص( آغاز می شــد . او عالوه بر اجراهای 
زیبای صحنه ای در کشــور وداوری جشــنواره های آیینی، 
به جشــنواره ها و همایــش های موســیقی خارج از کشــور 
وبین المللی همچون فرانسه دعوت می شد ودربسیاری از 
سالن های بزرگ و مشهور جهان وهمچنین برخی دانشگاه 
ها اجراداشت و درجشــنواره آوینیون فرانســه هم همراه با 
فرزندش اســتاد علیرضا ســلیمانی ســنگ تمام گذاشت و 
باپنجه افکندن برکاسه دوتار وآواها واشعار عرفانی، دل ها را 
به لرزه درآورد، جان ها را بی قرار ساخت و چشم ها را مبهوت 
ومسحور پنجه ها و تکنیک نواختن کرد و همه را به تحسین 
واداشت. به راستی که چه زیبا، فرهنگ وهنر غنی وبااصالت 
ایران زمین را به آن سوی مرزها انتقال داد وبه رخ جهانیان 
کشید.  حاج قربان،  چهره محبوب ومردمی و هنرمند بزرگ 
نام آشــنا درمحافل هنــری جهــان در۳۰ دی 8۶ دارفانی 

راوداع گفت. روحش شاد ونام ویادش جاودانه باد!

خبر

شهرستان ها

مدیر آموزش و پرورش بردسکن اعالم کرد: 

انعقاد ۴۳ تفاهم نامه برای ساخت 
فضاهای آموزشی در بردسکن 

مدیر آمـــوزش و پـــرورش بردسکن گفت: بــرای 
ساخت فضاهای آموزشی ۴۳ تفاهم نامه به امضا 
ــت. غالمحسین غــفــوری در مراسم  رســیــده اس
کلنگ زنی سه پروژه فضای آموزشی در روستاهای 
سیف آبــاد و کوشه و مرکز شهر بردسکن گفت: 
از این تعداد ۲۵ پروژه آن تکمیل شده یا در حال 
ــروژه فضای  تکمیل اســت. وی از افتتاح شش پ
آموزشی در ایام دهه مبارک فجر شامل ۲۰ کالس 
آستان قدس رضــوی با عنوان مجتمع امــام رضا 
)ع( انابد، شش کالس روستای حسن آباد، شش 
کالس دهستان درونه، چهار کالس رقیه امینی 
روستای ظاهرآباد، آموزشگاه ابتدایی شهید تالی 
و مدرسه خیرساز حاج غالمرضا رحمتی در مرکز 
شهر بردسکن خبر داد. غفوری اظهار کرد: ۵۰ 
درصد اعتبارات این پروژه ها از سوی خیران و بقیه 
از کمک های دولتی تامین شده  که در مجموع 
اعتبار صرف شده برای اجرای این شش پروژه ۱۱ 
میلیارد تومان است. وی تعداد پروژه های ناتمام 
فضای آموزشی را ۱۱ پروژه اعالم کرد و گفت: این 
تعداد پروژه تا مهر سال آینده تکمیل و بهره برداری 
ــرورش شهرستان  ــوزش و پ خواهد شــد. مدیر آم
بردسکن اظهار کرد: به رغم این که طی چند سال 
ــداث 8۰ کــالس درس  اخیر شاهد توسعه و اح
بوده ایم ولی هنوز ۴۰ درصد مــدارس بردسکن 

تخریبی است و نیاز به نوسازی دارد. 

دبیــر ســومین کنگــره بین المللی ســلول های 
بنیادی و پزشــکی بازســاختی گفــت: در حوزه 
ســلول درمانی کســانی کــه در دانــش و تبدیل 
دانــش بــه فنــاوری مشــارکت اصلــی دارنــد، 
کســانی نیســتند کــه بــرای بهره بــرداری در 
کلینیک یا بخش های کاربــردی به بازی گرفته 
شــوند. تمام این مــوارد، به دلیل مشــکالت در 
حــوزه قوانین اســت. به گــزارش ایســنا، دکتر 
بهرامی، روز گذشته در نشست خبری سومین 
و  بنیــادی  ســلول های  بین المللــی  کنگــره 
پزشــکی بازســاختی کــه در ســازمان مرکــزی 
جهاددانشــگاهی اســتان برگــزار شــد، اظهار 
کرد: حدود ۲۰ سال است که در کشور تصمیم 
گرفته ایم به حوزه های نوین فناوری ورود کنیم. 
این موضوع در دنیا مصادف شده با انقالب های 
تکنولوژیــک کــه در یک تصمیــم ملــی، یکی از 
اولویت های کشور، در اســناد باالدستی، ورود 
به عرصه هایی مانند سلول های بنیادی است. 
وی بــا بیــان این کــه در ایــن کنگره، گــردآوری 
و تبــادل توانمندی هــا را از جنبــه اقتصــادی، 
فناوری و دیگر مــوارد به اشــتراک می گذاریم، 
اظهار کــرد:  برگزاری ایــن کنگره چنــد مزیت 
دارد  کــه انســجام جریــان دانش بــه کاربرد آن 
بســتگی دارد و بــا حضــور بخــش کلینیــک و 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هماهنگی علوم 
با فنون اتفاق خواهد افتاد.همچنین دبیر علمی 
ســومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
و پزشکی بازســاختی نیز در این نشست گفت: 
یکی از نقاط شاخص این کنگره تمرکز بر اقتصاد 

ســلول درمانی و گردشگری ســالمت است که 
برای اولین بار در ایران به عنوان یکی از اهداف 
کنگره مطرح شده است. دکتر مریم مقدم متین 
بین المللــی  کنگــره  ســومین  کــرد:  اظهــار 
ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی در 
روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ۹۹ در مشهد برگزار 
می شود. وی افزود: از ویژگی های شاخص این 
کنگره این اســت که در هماهنگی با چهارمین 
کنگره بین المللــی ژنتیک برگزارمی شــود و با 
توجه به مشــکالت اقتصــادی و صرفه جویی در 
هزینه ها، بخش ســلول های بنیادی کنگره در 
مشــهد و بخش ژنتیک در تهران برگزار خواهد 
شــد. وی  افزود: ویژگی دیگر کنگره این اســت 
که با همکاری نهادهای مختلفــی برنامه ریزی 
شــده که این نهادها شــامل جهاد دانشــگاهی 
خراســان رضوی، دانشــگاه فردوســی مشهد، 
انجمــن ژنتیــک، پژوهشــگاه رویان، دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد و شــهرداری مشهد است. 
هــدف، هم افزایــی نهادهــای مختلف بــوده  تا 
بتوانیــم  کنگــره باشــکوه تری را برگــزار کنیم و 
همــکاری بیــن بخش هــای علوم پایــه و بالینی 
بیشتر شــود. وی افزود: ثبت نام تا ۲۵ اسفندو 
با هزینــه 8۰ هــزار تومــان ادامه دارد. ارســال 
خالصه مقاله می تواند تا ۳۰ بهمن انجام شود. 
بعد از ۲۵ اســفند تــا ۲۳ فروردین نیــز ثبت نام 
ادامه دارد که ثبت نام دیرهنگام اســت بنابراین 
مبلغ آن ۱۳۰ هزار تومان می شود.دبیر اجرایی 
این کنگره نیز در این نشســت گفت: ســه سال 
گذشته، سه سال پرتالطم در بحث تجاری سازی 

و صنعتی سازی محصوالت مبتنی بر سلول در 
ســطح بین المللی بود. دکتر بیدخــوری اظهار 
کرد: طبق اسناد باالدستی کشور، فناوری های 
سلول های بنیادی جزو چند اولویت اول کشور 
اســت. فناوری ســلول های بنیادی هم یکی از 
مؤلفه های اســتقالل علمی کشــور اســت و هم 
ضرورت دارد این فناوری برای خدمت رسانی به 
مردم شریف ایران و استفاده در حوزه گردشگری 
سالمت، ترجمه و تجاری سازی شود. بیدخوری 
بیان کرد: فناوری سلول های بنیادی رویدادی 
اســت که حدود یک دهه در شــهر مشهد سابقه 
دارد و به تعبیری کنسرسیومی است بین مراکز 
مختلف علمی دخیل در حــوزه مطالعات پایه و 
تحقیقــات بالینی و کاربرد ســلول های بنیادی 
به منظور هم افزایی جدی بین بازیگران مختلف 
دخیل در این موضوع در شــمال شــرق کشور. 
همچنیــن بــا کمــک گرفتــن از مراجــع علمی 
ملــی مانند پژوهشــگاه رویان به عنوان ســرآمد 
فناوری ســلول های بنیادی در کشور و انجمن 
ژنتیک ایــران به عنــوان یکــی از قدیمی ترین و 
باسابقه ترین انجمن های مؤثر در توسعه علمی 
کشور، تالش کردیم تا به توان استان بیفزاییم. 
معاون  پزشکی جهاد دانشگاهی استان، ادامه 
داد: اســتانداری نیــز از برگــزاری ایــن کنگــره 
حمایت کرده و ساختار آن در کارگروه پژوهش 

و فناوری اســتان به ثبت رسیده اســت. امسال 
شهرداری مشهد برای تقویت این برنامه بیشتر 
با هدف گردشگری سالمت در حوزه درمان های 

نوین پزشکی به کمک ما آمده است.

زیارت و گردشگری موضوع مورد توجه 	 
اقتصاد شهری و منطقه است

وی با اشــاره به این که یکــی از موضوعــات مورد 
توجه بــه عنوان یک بخــش از اقتصاد شــهری در 
این منطقــه، زیارت و گردشــگری بــوده و یکی از 
گونه های مورد اعتنای آن گردشــگری ســالمت 
است، تصریح کرد: در ســال های اخیر با توجه به 
اقبالی که کشورهای همســایه به درمان در شهر 
مشهد داشتند، همه نهادهای دخیل در این قضیه 
تمایل دارند که موضوع گردشگری سالمت تقویت 
شود. وی افزود: برخی از این حوزه ها شهرداری، 
اســتانداری و معاونت زیارت اســتانداری است. 
پژوهشــکده گردشــگری در جهــاد دانشــگاهی 
روی این موضوع مطالعات وسیعی داشته است. 
مراکز دیگری مانند دانشــگاه فردوســی و  مراکز 
دیگر علمــی نیز به ایــن موضــوع ورود کردند. در 
حوزه گردشگری سالمت، اتفاقات خوبی در شهر 
مشهد افتاد مانند تقویت شرکت های گردشگری 
سالمت و کمتر شدن نسبی نقش دالالن که البته 

هنوز در این زمینه راهی طوالنی در پیش داریم.

دبیر کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی: 

توسعه سلول درمانی به تغییرقوانین نیازدارد 

استاد عثمان محمدپرست:

هنرحاج قربان فراگیر بود
چیزی که در شخصیت حاج قربان از همه برجسته تر است، اعتقاد 
او به انسانیت و ارزش گذاشتن به موسیقی و اخالق بود. او در 
هر محفلی ساز نمی زد و مسلمانی با اعتقاد بود. چرا هنرمندان 
موسیقی نواحی پس از این که فوت می کنند، عزیز می شوند. 
حاج قربان احتیاج به معرفی نداشت و هنر او همه گیر شده بود اما 
بدون شک در سال هایی که زنده بود، باید بیشتر حمایت می شد. 
این نشان می دهد که ما از میراث فرهنگی و 
هنری خودمان شناخت درستی نداریم.  
نمی دانم چرا هرچه صحبت می کنم در 
نهایت به بی توجهی مدیران و مسئوالن 
فرهنگی و هنری کشور ختم می شود.

تبحر حاج قربان به روایت هوشنگ جاوید
 حاج قربان سلیمانی در روایــت داستان های مذهبی تبحر 
خاصی داشــت. او جزو بخشی های مذهبی شمال خراسان 
به شمار می رفت. حاج قربان چند داستان از داستان های 
هزار و یک شب را که پیش از اسالم هم روایت می شد  به خوبی 
می خواند و اجــرا می کرد. افــرادی مانند حــاج قربان کمتر 
جانشین دارند و  کسانی هم که باقی مانده اند در هاله ای از 

بی توجهی قرار گرفته اند.حاج قربان همان کسی 
بود که فرانسوی ها را در جشنواره آوینیون 
فرانسه شگفت زده کرد و روزنامه لوموند 
ضمن چاپ عکس او روی جلد خود نوشت: 

مــردی که درهــای بهشت را به روی 
غرب باز کرد.

 مجتبی قیطانی، پژوهشگر موسیقی مقامی خراسان 
و شاگرد حاج قربان، رئیس انجمن موسیقی   استان

چرا جای حاج قربان خالی است ؟
صحبت از حــاج قربان اســت، انســانی واالمقام و ســتودنی که 
جایگاه انسانی خود را در آفرینش و شأن و فلسفه وجودی اش را 
در ادامه آن درک کرده بود و از هنر و موسیقی بهره ای برده بود 
که بزرگ ترهای حاج قربان برده بودند. استادانش خان محمد 
بخشی، غالمحسین بخشــی جعفرآبادی و ... که قبال این راه را 
رفته بودند و حــاج قربان هم ســالک این راه بــود؛ راه بی زوال و 
بی منتهای بخشی های شمال خراسان. راهی که گواه بر جایگاه 
واال و قابل تحسین سبک زندگی در فرهنگ مردم خراسان است 
و میراث آن به حــاج قربان نیز رســیده بود، بــرای همین بود که 
متفاوت جلوه می کرد. او واقعا گنجینه ای از این معرفت بود که 
دریافته ها و دانسته هایش را با دیگران به اشتراک می گذاشت 

و نشانی از یک راه دیرینه می داد، این بود حاج قربان!
چیزی که باید برای نســل امروز هنرجویان دوتــار و هنرمندان 
مدعی آن مورد توجه باشد که نیست! به مسئوالن فرهنگی هم 

کاری نــدارم! حلقــه مفقود شــده هنر 
امروز موسیقی دوتارخراسان و بخشی 
های شمال خراسان، نبوِد این معرفت 
یا کم رنگی این آداب در زندگی هنری 

آنان است. شاید برای آن است که 
بایــد غصــه بخوریم چــرا جای 

حاج قربان خالی است؟!

یاد بود دوازدهمین سالروز درگذشت »حاج قربان« اسطوره موسیقی مقامی خراسان

دوتارخراسان وام دارتوست



شهر زیرزمینی نوش آباد
شهر زیرزمینی نوش آباد جاذبه ای 
شــگفت انگیــز در نزدیکی کاشــان 
است که آن را با نام شــهر زیرزمینی 
اویی نیــز می شناســند. این شــهر، 
نمونــه ای منحصــر بــه فــرد از یــک 
ســاختار نظامی و دفاعی اســت که 
به عنوان بزرگ ترین شهر زیرزمینی 
جهــان از آن یــاد مــی شــود. ایــن 
بزرگ تریــن نمونه معماری دســت 
کنــد جهــان، مجموعــه ای از اتــاق 
هــا، راهروها، چــاه هــا و کانال های 
متعدد اســت که ُمقنی هــای ماهر، 
آن را در دل زمین ساخته اند. وسعت 
شهر به بیش از 15 هزار مترمربع می 

رسد و برای حفاظت از جان و مال مردم در مواقع ناامنی و نه برای زندگی دایمی ساخته شده است. 
همین شهر بود که باعث شد در دوره ای، نوش آباد به سکونتگاهی مرموز برای مهاجمان بدل شود. 
لحظه ای را تصور کنید که غذاها در حال طبخ روی اجاق ها هستند، لباس ها روی بند و همه چیز 
حکایت از زندگی دارد اما هیچ کس در شهر نیست و صدای حرکت هیچ جنبنده ای به گوش نمی 
رسد؛ پس مردم کجا رفته اند؟ هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که زندگی زیر شهر جریان داشته 

باشد. بد نیست بدانید نام این اثر از سال 85 در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

بریده کتاب

»آلــن! آخــه چندبــار بایــد بهــت بگــم؟ وقتــی 
مشتری هامون از مغازه خرید می کنن، بهشون 
نمی گیم به زودی می بینمت. ما باهاشون وداع 
می کنیم. چون دیگــه هیچ وقت برنمی گردن. 
آخه ِکــی این رو تــوی کلــه ا ت فــرو می کنی؟« 
لوکریس تواچ با عصبانیت کاغذی را پشت خود 
در دســتان گره کرده اش پنهان کرده بود که با 
تکان های عصبــِی او می لرزید. بچه  کوچکش 
روبــه روی او ایســتاده بــود و بشــاش و مهربان 
نگاهش می کــرد. خانم تواچ خم شــد و با لحن 
سرزنش آمیز محکم تری گفت »و یه چیز دیگه؛ 
این جیک جیــک کردنــت رو تموم کــن. وقتی 
یکی میاد این جا نباید بهش بگی – ادای آلن را 
درمــی آورد – »صبح به خیر.« تو بایــد با لحِن یه 
باباُمرده به شــون بگی »چه روِز گندی مادام« یا 

مثال بگی »امیدوارم اون دنیا 
جای بهتری براتون باشــه، 
مســیو.« خواهش می کنم 
لطفا ایــن لبخنِد مســخره 
رو هم از رو صورتــت بردار. 
می خوای ایــن یه لقمه نون 
رو ازمون بگیــری؟ آخه این 
چــه رفتاریه کــه وقتی یکی 
رو می بینی، چشــم هات رو 
می چرخونی و دســت هات 

رو می بری پشت گوِشــت و تکونشون می دی؟ 
فکر کردی مشــتری ها مــی آن این جــا لبخنِد 

ابلهانه  تو رو ببینن؟ واقعا می ری روی ُمخم.«
مغازه خودکشی  
نویسنده: ژان تولی

دیالوگ ماندگار
عیبی نداره که گریه کنی. گریه کردن یه پاسخ 
شش قهرمان بزرگ طبیعی به درده. 
کارگردان: دان هال

ضرب المثل فارسی

توی حرف دیگری دویدن
دویدن، کنایــه از عجله کردن اســت و وقتی 
کسی سخن دیگری را قطع می کند که حرف 
خــودش را زودتــر بگویــد، می گوینــد »توی 

حرفش دوید«.

دیکشنری

Warm welcome
A welcome to someone or  
something that is particularly  
enthusiastic and positive.

استقبال گرم، خوش آمدگویی
مثال:

The whole town turned out to give 
the returning war heroes a warm 
welcome.

همه شــهر آمدند تا به قهرمانانی که از جنگ 
برمی گشتند خوش آمد گرمی بگن.

The new policy hasn't exactly  
gotten a warm welcome from cit
izens.

سیاســت جدیــد خیلــی بــا اســتقبال گــرم 
شهروندان روبه رو نشد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه  78 سوره غافر می خوانیم:

َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســًا ِمــْن َقْبِلــَك ِمْنُهــْم َمْن 
َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُهْم َمْن َلــْم َنْقُصْص َعَلْیَك 
َوَما َكاَن ِلَرُســوٍل َأْن َیْأِتــَی ِبآَیٍة ِإَلّ ِبــِإْذِن الَلِ 
َفِإَذا َجاَء َأْمُر الَلِ ُقِضَی ِباْلَحِقّ َوَخِســرَ ُهَناِلَك 

اْلُمْبِطُلوَن
و همانا ما پیــش از تو پیامبرانی فرســتادیم. 
داســتان بعضــی از آنــان را بــرای تــو بازگــو 
كردیــم و )داســتان( بعضــی دیگــر را بــرای 
تو نقل نكردیــم و هیــچ پیامبــری نمی تواند 
معجــزه ای جز بــه فرمان خــدا بیــاورد. پس 
چون فرمان خدا آمد )و قیامت برپا شــد(، به 
حّق داوری خواهد شد و باطل گرایان در آن 

جا زیانكارند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   آشــنایی با تاریخ انبیــا مایه  تســّلی پیامبر 
اكرم و عامل صبر است.

   قرآن كتاب تاریخ نیســت وگرنه قصه  همه  

انبیا را بازگو می كرد.
   در بیــان تاریــخ، عبرت هــا مهــم اســت نه 

آمارها.
   معجــزات انبیا طبــق اذن الهی اســت، نه 

توقع و هوس مردم.
   كســانی كه در برابر تاریخ و معجزات انبیا 

بی تفاوت اند، خسارت می بینند.
   بدتــر از اهــل باطل، كســانی هســتند كه 
عالوه بر رفتن در راه باطل، هدفشــان ابطال 

و خنثی كردن تالش انبیاست.

ضرب المثل خارجی
   چینی: بــرای درو کــردن دانــش، باران 

اشک الزم است.
   تازی: به فکــر این که پادزهــر داری، زهر 

نخور.
   آلبانی: بــه خاطر یک کک، پتــوی خود را 

آتش نزن.
   آلمانی: بیکاری مادر همه فسادهاست.

   ایتالیایــی: بــرای قضاوت، حــرف هر دو 
طرف را بشنو.

معرفی کتاب

مردمان فرودست
»مردمان فرودســت« اولین کتاب 
داستایفســکی اســت. نخســتین 
گام در راهــی کــه او را یکــی از نام 
آورترین نویسندگان جهان ساخت. 
سبک نوشتاری بسیار ساده و حتی 

عامیانه اســت. دو نفر که تحصیــالت چندانی 
ندارند، در کمال ســادگی و بی پیرایگی، غم و 
غصه هــا، ناراحتی ها و محبت صمیمانه شــان 
را طــی نامــه هایی بــا هــم ردوبدل مــی کنند. 
اســتثنایی بودن خود داستایفســکی و زندگی 
اش، بالهایی که به سرش آمد و سختی هایی که 
کشــید با توجه به ویژگی های روحی و اخالقی 
خاصی که داشت، همگی باعث شدند آثاری به 

وجود بیاورد که در ادبیات جهانی 
بی نظیرند. سبک نوشتاری نامه 
هــا بســیار معمولی اســت، گاه با 
تکرارهــای فــراوان، جملــه های 
شکســته بســته اما پراحســاس، 
سرشار از محبت و عاطفه. سبک 
احساســی و چهارچوب طبیعت 
گرای کتــاب، بهانــه ای اســت بــرای تحقیق و 
بررســی ضمیر ناخودآگاه آدم ها. در نامه های 
این دو نفر، بســیاری از مطالــب پنهان و ناگفته 
می مانند اما گاه، انگار ناآگاهانه )البته از سوی 
نویســنده به عمد( پرده از روی احســاس های 
بیــان نشــده کنــار زده می شــود و خواننــده را 
منقلب می کند. »نشر به سخن« این کتاب را با 

ترجمه پرویز شهدی منتشر کرده است.

حکایت
بشــرحافی گفت در بــازار بغداد می گذشــتم، 
یکی را هزار تازیانــه بزدند که آه نکــرد، آنگه او 
را به حبــس بردند، از پــی وی برفتم پرســیدم 
که: »این زخم از بهر چه بود؟« گفت: »از آن که 
شــیفتۀ عشــقم.« گفتم: »چــرا زاری نکردی تا 
تخفیف کردندی؟« گفت: »از آن که معشوقم به 

نظاره بود! به مشاهده معشوق چنان مستغرق 
بــودم کــه پــروای زاریــدن نداشــتم.« گفتــم: 
»پس آن دم که به دیدار حضرت دوست برسی 
چگونه خواهــی بود؟« نعره ای بــزد و جان نثار 

این سخن کرد. 
کشف السرار و عدة البرار  

علم به زبان ساده

دریاچه ها چگونه به وجود می آیند؟
دریاچه به گودال های بزرگ روی خشکی ها گفته 
می شود که به وسیله آب ُپر شده اند و با دریای آزاد 
ارتباط ندارند. منبع اصلی آب دریاچه ها؛ رودخانه 
ها، آب های زیرزمینی، یخچال ها، بارندگی و آب 
دریا هستند. دریاچه ها به شکل های مختلفی پدید 
می آیند. گاهی اوقات قســمتی از زمین به تدریج 
فرو می نشــیند و آب رودخانه ای بــه درون آن می 
ریزد و دریاچه ای ایجاد می شود. برخورد شهاب 
ســنگ های بزرگ بــا زمین نیز مــی تواند موجب 

ایجاد گودال و فرورفتگی شــود. تجمع آب برف و 
باران در این فــرو رفتگی، دریاچــه ای را پدید می 
آورد. آتشفشان ها هم به دو صورت موجب تشکیل 
دریاچه می شوند. گاهی اوقات گدازه ها در امتداد 
دره ای جاری می شوند و سدی در برابر رودخانه به 
وجود می آورند. به این ترتیب آب رودخانه در پشت 
این سد جمع می شود و دریاچه ای به وجود می آید. 
ُپر شدن دهانه آتشفشان نیز موجب جمع شدن آب 

در آن و پدید آمدن دریاچه می شود.

دوشنبه
30 دی 1398

24 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4328

20 ژانویه 1653 | ساخت »تاج محل« در هند به دست استاد عیسی ایرانیامروز بیستم ژانویه 1920 | سالروز تولد فدریكو فلینی، فیلم ساز ایتالیایی
فلینی از 1938 میالدی به عنوان فیلم نامه نویس مشغول كار شد و سپس به كارگردانی پرداخت. 
وی به عنوان كارگردانی صاحب سبک در عرصه سینما، در سال 1993 شش ماه قبل از مرگش، 

جایزه افتخاری اسكار را به خاطر آثار با ارزش خود در دنیای سینما دریافت کرد.

»شاه جهان« امپراتور تیموری وقت هند )و به قول اروپاییان؛ مغولی( تصمیم به ساختن چنین عمارتی به 
عنوان یادبود همسرش ممتاز محل گرفت كه در اثنای وضع حمل فرزندشان درگذشته بود. كار ساختن 
این عمارت زیبا پس از دعوت از استاد عیسی، معمار بزرگ ایرانی مقیم هند از سال 1631 آغاز شد.

یک روایت، یک درس
توجه به تاریخ گذشتگان

امام علی)ع( در نامه ای به فرزندشان می فرمایند: »پسرم! اگر چه من به اندازه همه كسانی كه پیش از من بوده  اند نزیسته  ام اما در 
كردار آنان به دقت نگریســتم و در اخبارشان تفّكر کردم و در آثار آن ها به سیر و ســیاحت پرداختم تا همچون یكی از آنان شدم؛ گویا 
بر اثر آن چه از تاریخ آن ها به من رسیده، با همه آنان از اول تا آخر بوده ام. من قسمت زالل زندگی آنان را از قسمت تاریک و آلوده باز 
نهج الباغه، نامه 31 شناختم و سود و زیانش را دانستم.« 
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مطالعه این صفحه

جنگل فسیلی 
یو سی | محققان قدیمی ترین جنگل فسیلی 
شناخته شده را در یک معدن سنگ در ایالت 
نیویورک کشــف کرده اند. آن ها بــا مطالعه 
این جنگل می توانند به چشم انداز جدیدی 
از شــیوه دگرگون شدن ســیاره زمین دست 
یابنــد. بــه گزارش پرتــال یــو ســی، جنــگل 
فسیلی مذکور در نزدیکی شهر کایرو کشف 
شده و از ایالت نیویورک تا پنسیلوانیا و فراتر 
از آن کشیده شده اســت. قدمت این جنگل 
386 میلیون سال تخمین زده می شود. این 
یکی از ســه جنگل شناخته شــده فسیلی در 
یک عصر اســت. جالب آن که جنگل فسیلی 
تازه کشف شده دو تا ســه میلیون سال کهن 
تر از جنگل مشــابه در گیلبوا )واقع در ایالت 

نیویورک( است. 

ارزش واقعی
آدیتی سنترال | یک مرد اهل مسکو با قرار 
دادن یک نقاشی از شش سالگی خودش به 
قیمت عجیب و غریب 140 میلیون روبل در 
یک سایت فروش اینترنتی، تیتر خبرها شد. 
روزنامه نگار 41 ســاله روز دوشــنبه نقاشی 
دوران کودکی اش را در یک ســایت روســی 
به نام آویتــا در معرض فروش گذاشــت و این 
آگهی بــه خاطر قیمــت عجیــب و غریبش به 
سرعت بارها دیده شــد. 140 میلیون روبل 
برای یک نقاشــی بچگانه به نظــر احمقانه و 
زیاد می آیــد اما ایــن روزنامه نــگار می گوید 
قیمت واقعــی آن دو برابر این اســت، زیرا در 
این نقاشــی می توان حــال و هــوای روزگار 
روســیه کمونیســتی را از دریچه چشم های 

معصوم و بی گناه یک بچه 6 ساله دید.

توجیه ناشیانه
آدیتی سنترال | زنی که نامش فاش نشده، 
به خاطر توجیه عجیب اش برای دیر رسیدن 
به سر کار به تازگی در فضای مجازی مضحکه 
خاص و عام شده اســت. همکار او یک تصویر 
فتوشاپی را که نشان می دهد یک میخ داخل 
تایر فرو رفته اســت در صفحه اش به اشتراک 
گذاشته و گفته، او این عکس را به رئیس اش 
نشان داده تا دیر رسیدن خود را به بهانه پنچر 
شــدن خودرویــش توجیــه کند. ایــن عکس 
که در توئیتر به ســرعت پربازدید شد و 250 
هزار الیک گرفت، یک میخ کارتونی را نشان 
می دهــد کــه در یــک تایر روتــوش شــده، به 
شکل غیرطبیعی و مصنوعی فرو رفته است. 
متاسفانه رئیس این زن هم مانند بقیه افراد به 

سرعت متوجه این جعل ناشیانه شده است.

زنگ تفریح

ساختن عروسک های بامزه با نمد این روزها خیلی فراگیر شده اســت، معموال از نمد برای ساخت 
حیوانات بامزه استفاده می شود، اما هنرمند اوکراینی، »هانا داوهان« با نمد، خوراکی ها و سبزیجات 
روزمره مصرفی می سازد. دیدن این موجودات کوچک بامزه می تواند چند دقیقه ای لبخند را روی 
Designswan لب هر بیننده ای بنشاند. 

4 گوشه ایران

جایزه برشت
ســانی اســکایز | داوران جشــنواره برتولت 
برشت مســتقر در شــهر آگســبورگ آلمان، 
جایــزه ادبــی ســال 2020 ایــن بنیــاد را به 
زیبیله برگ اختصاص دادند. هیئت داوران 
روز جمعــه )1۷ ژانویه( اســتدالل کرده اند: 
»زیبیلــه بــرگ با قلمــی خونســرد و شــفاف 
می نویســد؛ نگاه ژرف بین و تحلیل بی ابهام 
این نویسنده، تأثیری عمیق بر خواننده به جا 
می گذارد.« جایزه نقــدی، به بهای 15 هزار 
یورو، روز 18 فوریه در آغاز جشــنواره برشت 
در آگســبورگ به خانم برگ تقدیم می شود. 
برگ تنها چند روز پیش از این نیز جایزه بزرگ 
ادبیــات ســوییس را از آن خود کــرده بود. از 
زیبیله برگ چندین داســتان کوتــاه به زبان 

فارسی ترجمه و منتشر شده است.

حکمت روز

استعمار فرهنگی
بی شــک در میان انواع گوناگون اســتعمار، 
خطرناک تر از همه، استعمار فرهنگی است. 
مگر ممکن اســت ملتی را از نظر اقتصادی و 
سیاسی اســتعمار کنند، بدون آن که قبال او 
را استعمار فکری نکرده باشــند؟ برای بهره 
کشی از فرد باید شــخصیت فکری او را سلب 
کنند،  بــه آن چه مــال خودش اســت بدبین 
کننــد و در عوض شــیفته هرآن چــه از ناحیه 

استعمار عرضه می شود، بسازند.
 استاد شهید مطهری
آینده انقاب اسامی

در محضر بزرگان

قاطعیت در برابر دشمن
یکی از دیپلمات ها با همان غرور انگلیســی 
مآبانه گفت: شــما خیلــی غیرواقــع بینانه با 
مسائل برخورد می کنید. این طور جلو برود 
تحریم می شــوید. آقای بهشــتی با قاطعیت 
جواب داد: »انقالب ما انقالب آرمان هاست، 
نه تسلیم به واقعیت ها. همان نان و پنیر برای 

مان کافی است.«
صددقیقه تا بهشت  

خاطرات سرخ

نفوذ در دل ها
اســماعیل کــه شــهید شــد، همــه کوچــه 
داغدارش شــدند... بعد از چند ســال کوچه 
مان پر از اسماعیل شد! هرکه پسردار می شد 
اسمش را می گذاشت اسماعیل. کم کم اسم 

کوچه مان شد »کوچه اسماعیل ها«.
روزی روزگاری جنگی  
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