
 مربی مشهدی از دستیاری کنار عنایتی 
و اهدافش می گوید

 در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان 
با سردبیر روزنامه خراسان مطرح شد:

 بلندپروازی نیکبخت
 برای مربیگری در استقالل 

 4 مشکل اساسی پیش پای 
بیمه سالمت استان 

۶

نبض تند گرانی 
در غرفه خوراکی 

بیمارستان ها

سامانه های بارشی 
جدید در راه استان

افزایش 35 درصدی 
شعب اخذ رای در حوزه 
انتخابیه مشهد و کالت

آمادگی شهرداری 
برای کمک به احداث 

برج اصناف مشهد

 66درصد ظرفیت 
سد دوستی خالی است

مشارکت نامزدهای 
جناح های مختلف 

 مشارکت ملی را 
افزایش می دهد

 صفحه4

 صفحه5

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه5

مقایسه آمار شعب اخذ رای 
در انتخابات سال 94 و 98 

نشان می دهد

شهردار مشهد ضمن بازدید 
از اتاق اصناف :

 مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی:

رئیس جبهه پیروان امام راحل 
و رهبری در خراسان رضوی:

4

2

گزا رشی درباره صف طوالنی 
کامیون ها در مرزافغانستان 

پس ازبارش برف

بنیاد مسکن متولی نوسازی حاشیه مشهد 
 صفحه3

جهانگیری  مصوبه 133 میلیاردی برای نوسازی 2000 واحد مسکونی حاشیه مشهد را  ابالغ کرد

 لغزندگی
  22 خودرو 

را در هم کوبید

تصادف زنجیره ای در محور 
 سبزوار – نیشابور 14 مصدوم 

به جا گذاشت 

  صفحه7

ذره بین تیم »گران نمی خریم« 
بر 4 غرفه  فروشگاهی در 

بیمارستان های مشهد

 صفحه7

دوغارون 
درخواب 

زمستانی 

 فرمانــده انتظامــی ســبزوار ازتصادف 
و  خودروی  ســبک   22 ای  زنجیــره 
سنگین در محور سبزوار – نیشابور با 14 
مصدوم خبر داد.سرهنگ حسین بیات 
مختــاری در گفت وگو بــا  پایگاه خبری 

پلیس گفت: ساعت...

  یادداشت  
سعید برند

اگر هنوز حوصلــه ای برای کســی مانده 
باشد، یک مرور کوتاه بر اخبار سال 93 در 
بایگانی رسانه های اســتان، یاد و خاطره 

پیگیری ها و وعده ها...

جای خالی سازمان اجرایی 
حاشیه مشهد

معاون سردبیر

  صفحه 3
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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی : 

تعدادکانون های گرد وغبار استان 2برابر شد 
 مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری خراســان 
رضوی گفت: تعداد 1۵ کانون گرد و غبار ســابق 
این استان در 14 شهرستان به 3۰ کانون در 2۰ 

شهرستان افزایش یافته است.
به گــزارش ایرنــا، علیرضا صحرایی در ششــمین 
جلســه کارگروه مقابله با گرد و غبار استان که در 
استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: با 
این حال سابقه ۶۰ ساله کنترل کانون های گرد 

و غبار در استان درخشان است.
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای اجتماعــی در 
موضوعاتــی همچــون دیــم کاری و چــرای مازاد 
بر ظرفیــت مراتع افــزود: ورود دام هــای اهلی به 
مراتع شهرســتان ســرخس حدود 24 هزار رأس 
اســت در حالی که ظرفیت این مراتــع چهار هزار 
راس دام تعییــن شــده اســت و از طرفــی ســاالنه 
بخش قابل توجهی از اراضی آستان قدس رضوی 
 دراختیار مردم به منظور دیم کاری قرار می گیرد.
او افزود: تاکنون ۵۷۰ هزار هکتار عرصه جنگلی 
در مناطق کویری همچون بجستان، گناباد، خلیل 
آباد، سبزوار، بردسکن، سرخس و مه والت احداث 

شده اســت و به نظر می رســد برای مقابله با گرد و 
غبار در استان نیازمند همراهی بیشتر نهادهای 

متولی هستیم.
یــزدان پنــاه معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری خراســان رضوی هم در این نشست 
گفت:کانــون های گــرد و غبار بــا توجه بــه روش 
های نوین کشــاورزی و دامــداری و تبیین معضل 
گرد و غبار ناشی از معادن استان خصوصا معادن 
پالسری شهرستان خواف الزم است که مهار شود 
و در همین زمینه باید جلسات کارشناسی با حضور 
صاحبــان صنایع بــه منظــور احیای عرصــه های 

معدنی تخریب شده برگزار شود.
او تاکید کرد: اعتبارات مهار ریزگرد امسال  باید با 
اولویت بندی به شهرستان های سرخس، خواف و 

گناباد تخصیص داده شود.
وی  با اشاره به شرایط متفاوت استان درخصوص 
آسیب پذیری از معضل گرد و غبار، بر لزوم ساخت 
ایســتگاه های پایش گرد و غبــار در مناطق مرزی 
و مســتعد بــروز ایــن پدیــده همچون شهرســتان 

سرخس تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد

 نمایشگاه شهر هوشمند، نمایشگاهی تخصصی
 علمی و آموزشی است

 مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشــهد گفت: نشست های تخصصی، 
کارگاه هــا و پنل هــای آموزشــی، برنامه هــا و 
در  شــده  پیش بینــی  تخصصــی  چالش هــای 
نهمین نمایشــگاه شهرهوشــمند، این نمایشگاه 
را به نمایشــگاهی تخصصــی، علمی و آموزشــی 
تبدیــل کــرده اســت.به گــزارش پایــگاه اطــالع 
رسانی شــهرداری مشــهد، محمد جواد رجائیان 
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت های تخصصی 
را پاســخ به نیازهای مشــترک بین شــهرداری ها 
بیــان کــرد و افــزود: یکــی از نیازهــای عمده ای 
که همــه شــهرداری ها در حوزه هوشمندســازی 
دارنــد ایــن اســت کــه بســتر نیازهــای آن هــا در 
حــوزه هوشمندســازی، یک بســتر واحد اســت و 
این جلســات باعث می شــود تبادل نظــر صورت 
بگیــرد و مدیــران شــهری بتوانند از داشــته های 
دیگر همــکاران در شــهرهای دیگر اســتفاده و از 

موازی کاری و تکرار راه های رفته جلوگیری کنند. 
وی از امضای تفاهم نامه بین آستان قدس رضوی 
و شــهرداری مشــهد برای توســعه دیتابیس های 
اطالعاتی مشهد نیز خبر داد و گفت: تفاهم نامه ای 
بیــن شــهرداری و آســتان قــدس رضــوی بــرای 
اطالعات امالک شــهری منعقد خواهد شد، زیرا 
بخش قابــل توجهــی از اراضی مشــهد متعلق به 
آستان قدس است و مردم با این دو نهاد تعامالت 
زیادی دارند. هم اکنون تبادل اطالعات به صورت 
دستی انجام می شود که باعث کاهش سرعت در 
روند کار شهروندان می شود. الحاق این اطالعات 
سبب می شــود ســرعت پاســخ گویی به نیازهای 
مردمی افزایــش یابــد. وی افزود: رویــداد بزرگ 
»هکاتون« نیز دیگــر برنامه جنبی این نمایشــگاه 
اســت که فرصتی را برای برنامه نویســان سراسر 
کشــور به وجود می آورد تا در یــک چالش بزرگ، 

توانایی و خالقیت های خود را محک بزنند.

خبر

جامعه

مدیرعامل  سازمان همیاری 
شهرداری های استان:

مشهد به بلندترین نردبان 
آتش نشانی در کشور 

مجهز می شود
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری 
های اســتان گفت: دو خودروی پلتفرم 
آتش نشانی مجهز به نردبان ۷2 متری 
به منظور اســتفاده در زمان بروز حادثه 
حریــق در ســاختمان های بلندمرتبــه 
حداکثــر تا چنــد روز آینده وارد مشــهد 
می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومی 
ســازمان همیــاری شــهرداری هــای 
استان، میثم کرمانی با اشاره به این که 
بزرگ ترین خــودروی پلتفــرم )نردبان 
دار( آتش نشانی ایران به طول ۷2 متر 
را با وجود تحریم هــا از ایتالیا خریداری 
کردیــم، اظهار کــرد: بارگیــری این دو 
دســتگاه از گمرک تهران انجام شــده و 
ظــرف روز های آینــده وارد مشــهد می 
شــود. وی با بیان این که انجام عملیات 
اطفای حریــق در ســاختمان های بلند 
مرتبــه توســط ایــن پلتفرم ها تســهیل 
می شــود، افزود: ایــن خودروهــا برای 
اطفای حریق در ساختمان های مرتفع 
تولید شده و نخستین بار است که چنین 
تجهیزاتی بــرای اســتفاده در عملیات 

های آتش نشانی وارد ایران می شود. 
کرمانی با بیان این که مشهد تنها شهر 
کشور است که به این خودروهای آتش 
نشــانی تجهیز شــده، تصریح کرد: هم 
اکنون تنهــا 12 دســتگاه از این پلتفرم 
هــای ویــژه نجــات و اطفــای حریــق با 
قابلیت نصب روی کامیون های مجهز به 
مخزن ذخیره و پمپاژ آب در دنیا ساخته 
شــده اســت و در کشــورهای مختلــف 

استفاده می شود.
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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

گران نمی خریم
 گران فروشی های بنزینی را 

به روزنامه خراسان اطالع دهید

2000999

ذره بین تیم »گران نمی خریم«، بر4غرفه  فروشگاهی در بیمارستان های مشهد

نبض تند گرانی در غرفه خوراکی بیمارستان ها

همه کاالهای قاچاق  امحا می شوند؟

گزارش: محمد بهبودی نیا | عکس: خراسان 

غرفه های فــروش خوراکــی در فضاهــای درمانی، 
مکان هایی هستند که معموال شکایت های زیادی 
درباره گران فروشی شان به دست صفحه حرف مردم 
و تیم »گران نمی خریـــم« می رسد. مردم در فضاهای 
درمانی، به دلیــل معذوریت هایی مثل بهانه گیری 
کودک، کمبود وقت، خستگی، الزام به دور نشدن 
از بیمار و...، گاهی مجبور به خرید خوراکی هستند 
و مهم اســت غرفه های فروش موادغذایــی در این 
فضاها، انصاف و نرخ قانونی را رعایت کنند.  از آن جا 
که به رغم گــزارش بانــک مرکزی مبنــی بر کاهش 
تدریجی تاثیر افزایش نرخ بنزین بر تورم، همچنان 
پیامک و تماس هایــی درباره گران فروشــی برخی 
غرفه های بیمارستان ها دریافت می کنیم ،تصمیم 
گرفتیم ســری به غرفه های فروش خوراکی و لوازم 
بیمارســتان، در چهار بیمارســتان شــهر بزنیــــم. 
»اشرفی« و »قرایی« دو تن از  بازرسان صنعت، معدن 
و تجارت استان و قاضی »امید جلیلی« قاضی سیار 
تعزیرات حکومتی استان، ما را در این گشت میدانی، 

همراهی می کردند.

تشکیل پرونده گران فروشی برای غرفه 	 
فروش خوراکی در بیمارستان امام رضا)ع(

با ورود به بیمارســتان، بــا چند نفــر از همراهان 
بیماران در این باره همکالم می شــوم. زنی که از 
یکی از شهرســتان های اطراف مشهد آمده، گله 
می کند: »غرفه فروش خوراکی بیمارستان، همه 
چیز را از بیــرون گران تر می فروشــد. من در این 
سرما مجبور شــدم خودم را به مغازه های اطراف 
برســانم تا چندین هزار تومان کمتــر برای خرید 
چند قلم خوراکی و وســیله، هزینــه کنم. ظاهرا 
هیــچ نظارتی بر ایــن غرفه ها نیســت و صاحبان 
این فروشــگاه ها هم از نیــاز و اجبار مــردم برای 
خرید ضروریات، سوءاستفاده می کنند.« همراه 
دیگری هم که متوجه گفت وگوی ما شــده، جلو 

می آید و ادامه می دهد: »یک دســتمال کاغذی 
۹هزارتومانی، به من ۱2هزارتومان فروخته شد 
و یک عدد نسکافه که در حالت عادی هزارتومان 
اســت، 4500تومان. اعتــراض هم کــه کردم، 
گفتنــد همین اســت کــه هســت، نمی خواهید 
نخــرید.« بعد از شنیدن این صحبت ها، به همراه 
یکی از بازرســان صمت و به صورت ناشــناس به 
یکــی از دو غرفه فروش خوراکی در بیمارســتان 
امام رضــا)ع( می رویــم. متاســفانه در این غرفه 
خبری از رعایت و توجــه به تاریخ تولیــد، انقضا، 
قیمت، عالمت اســتاندارد و سیب سالمت روی 
برخــی کاالها نیســت و وقتــی بعــد از خرید یک 
بسته دستمال کاغذی به قیمت ۱2 هزار تومان، 
یک کمپوت گالبی به قیمــت 7 هزار تومان، یک 
آب معدنی به قیمت 2500 تومــان و یک لیوان 
آلوچه که هیچ نام و نشانی ندارد ) یعنی شش هزار 
تومان گران فروشی روی یک خرید( از فروشنده 
درخواســت فاکتور می کنیم، متوجه می شــویم 
خبری از فاکتور فروش هم نیســت. بعــد از ورود 
قاضی جلیلی و مشــخص شــدن هویت ما برای 
فروشــنده، محاســبه قیمت واقعی کاالها انجام 
می شــود و با محرز شدن گران فروشــی، پرونده 
تخلفات این واحد صنفی با عناوین گران فروشی، 
صادر نکردن فاکتورفــروش، نبود فاکتور خرید، 
فروش کاالهای بدون کد بهداشتی و استاندارد 

و سیب سالمت تشکیل می شود.

در 	  گران فروشی  تذکر،  بار  چندین  به رغم 
غرفه های بیمارستان قائم)عج( همچنان ادامه دارد

در ادامــه بــرای بررســی وضعیت فــروش اقالم 
خوراکی در بیمارستان قائم)عج( به سمت یکی 
از چهار غرفه  فروش خوراکی در این بیمارستان 
می رویم. طبق روال معمول به صورت ناشناس 
یک بسته نبات 400 گرمی، یک نوشابه انرژی 
زا، یک جعبه شــیرینی و چند بســته بیســکویت 
می خریم کــه هیچ قیمتــی روی آن درج نشــده 
اســت. اما پــس از بررســی مشــخص می شــود 
فروشــنده نبات را صد درصــد و نوشــابه انرژی 
زا را 40 درصــد گران تــر از قیمــت واقعــی به ما 
فروخته است. ضمن این که تعداد زیادی از اقالم 
بدون برچســب قیمــت ارائــه می شــود و به رغم 
تذکرات قبلی بازرســان صمت در بازرسی های 
قبلی، همچنان هیچ خبــری از فاکتــور خرید و 
قیمت واقعی کاالها نیســت. هرچنــد در ادامه، 
فروشــنده اصلی غرفه که بازرس ها را شناخته، 
سراسیمه قصد تصحیح قیمت ها را دارد. اما در 
نهایت با محرز شدن گران فروشی و تخلفات این 
واحد، پرونده تخلف این غرفــه باوجود مقاومت 
فروشــندگان تنظیم می شــود. بعد از خــروج از 
غرفه فــروش خوراکی، به ســراغ واحــد فروش 
لباس و لوازم پزشکی در همین طبقه بیمارستان 
می رویم. پس از بازرسی و بررسی، »قرایی« یکی 
از بازرســان صمــت، ضمن تایید گران فروشــی 

در این واحد، می گوید: »ایــن جا اقالم مختلف، 
گران تر از قیمت معمول به فروش می رسد مثال 
پوشــک کــودک 25 درصــد گران تــر از قیمــت 
معمول و قانونی و دســتمال حوله ای دوقلو 40 
درصــد گران تر عرضه می شــود. ضمــن این که 
اگرچه تقریبا روی تمام کاالها، قیمت درج شده 
اما فاکتــور فروش به مشــتری داده نمی شــود و 
همین موضوع، نارضایتی هایی بین مشــتریان 
بــه وجــود آورده اســت.« اشــرفی دیگــر بازرس 
صمت هم به نکته درستی اشــاره می کند: »هم 
غرفه فروش مواد غذایی و هم غرفه فروش لوازم 
بیمارستانی در این بیمارستان، هردو توسط یک 
فرد اجاره شده. فردی که در گذشته، چندین بار 
به دلیل گران فروشــی به سازمان صمت دعوت 
شده اما تخلفاتش همچنان ادامه دارد. هرچند 
این فرد و دیگر افرادی که غرفه های فروش مواد 
خوراکی در بیمارستان ها را مدیریت می کنند، 
در توجیه گران فروشــی و تخلف شان مدعی اند 
که به دلیل باال بودن اجاره غرفه، مجبور به گران 
فروشی هســتند، اما واقعیت این اســت که این 
اســتدالل منطقی و اخالقی نیســت و این افراد 
به واسطه موقعیت و اقتضائات غرفه شان، گردش 
مالــی باالیــی دارنــد. همان طــور که مشــاهده 
کردید، معموال چند نفر در این غرفه ها مشغول به 
کارند و تا درآمد خوب نباشد، امکان به کارگیری 

چند نفر وجود ندارد.«

هرج و مرج صنفی و گران فروشی در 	 
بیمارستان خصوصی

وارد بیمارســتان مهــر که می شــویم، بــوی تند 
ســاندویچ گرم، ســالن ورودی را پر کــرده و در 
غرفه فــروش مــواد غذایــی اش،  چنــد فعالیت 
صنفی به صورت همزمان در حال انجام است؛ 
از ارائه ساندویچ گرم گرفته تا فروش گل و انواع 
آب میوه و حتی آب هویج، آن هم در یک فضای 
چند متری. پــس از بررســی و خرید صــوری با 
هویــت ناشــناس و خریــد ۸00 گــرم نبــات به 
قیمت ۱۸ هزار تومــان، در صورتــی که قیمت 
هر کیلو نبات ۸500 تومان است و خرید 400 
گرم قند به قیمــت 7 هزار تومــان، در حالی که 
هر کیلو قند 7هزارتومان اســت، گران فروشی 
محرز می شــود. فروش شــکالت تاریخ مصرف 
گذشته، شکالت قاچاق و تاکید بازرسان مبنی 
بر این که این واحد هیچ پروانه ای برای فعالیت 
ندارد، منجر به تشکیل پرونده تخلف این واحد 
با عناوین تداخل صنفی، گران فروشی، فروش 
اقالم قاچاق و نبود فاکتور خرید و فروش برای 

ارسال به صمت و تعزیرات می شود.

غرفه فروش خوراکی بیمارستان 17 شهریور 	 
یک غرفه بدون گران فروشی

در بین چهار بیمارستانی که به آن ها سر زدیم، 
فقــط بیمارســتان ۱7 شــهریور در تنهــا غرفــه 
فروش خوراکی اش، روی تمام اقالم برچســب 
قیمــت زده و بعــد از خرید به شــکل ناشــناس، 
مشــخص می شــود هیچ گونــه گران فروشــی   

ندارد.
در پایــان، »اشــرفی« بــازرس صمــت تاکیــد 
می کند: »بدون شک با حساسیتی که غرفه های 
بیمارستان ها به خاطر موقعیت  و نوع مشتریان 
دارنـــد، نظــارت ویــژه ای بــر فعالیــت شــان، 
به خصوص در حوزه فروش موادخوراکی داریم.«

پیگیری حرف مردم

آذر صدارت 

چرا L.E.Z شامل اتوبوس های درون شهری نمی شود؟

»با توجه بـه اجرای جدی طـرح LEZ در مشـهد و تشـویق دارندگان خودروهای سـواری 
و تاکسـی بـه انجـام منظـم معاینـه فنـی، ایـن سـوال پیـش می آیـد کـه چـرا اتوبوس هـای 
سـطح شـهر که اتفاقا بعضی هایشـان حسـابی دودزا هسـتند، شـامل ایـن طـرح و اجبار 

نشده انـــد؟«

»اتحـادی« روابط عمومـی سـازمان اتوبوسرانـــی در پاسـخ بـه ایـن سـواِل شـهروندان کـه بـا صفحـه 
حرف مـردم مطرح شـده، توضیـح می دهد: »نـاوگان اتوبوسـرانی کـه در خدمـت حمل و نقـل عمومی 
اسـت، چـه ایـن طـرح وجـود داشـته باشـد و چـه وجـود نداشـته نباشـد، ملـزم  اسـت هـر سـه تـا شـش 
ماه،  به شـکل مسـتمر معاینه فنی شـود. نـاوگان فعـال ما، شـامل ۱۸۱5 اتوبـوس و مینی بوس اسـت 
کـه اتوبـوس  و مینی بوس هایی بـا عمر باالی ۱0سـال، هر سـه مـاه معاینـه فنـی می شـوند و اتوبوس و 
مینی بوس هایـی بـا عمر زیـر ۱0 سـال، هر شـش مـاه و چنان چـه نقص و ایـرادی وجود داشـته باشـد، 
برطرف می شـود و تا مشـکل برطرف نشـود، به چرخه حمل و نقل برنمی گردند.« اتحادی در پاسخ به 
این سـوال که »پس چـرا به رغم انجـام منظم معاینـه فنی، باز هـم ناوگان اتوبوسـرانی در برخـی موارد 
دودزا و آالینـده اسـت؟« توضیـح می دهـد: »دودزایـی و آالیندگـی، یک جـور نقـص فنی اسـت و نقص 
فنـی در خـودرو هـم، اجتنـاب ناپذیر اسـت. ممکن اسـت گاهـی، درسـت فـردای انجـام معاینـه فنی، 
یک خـودرو خراب و دچار مشـکل شـود. مهم این اسـت کـه اتوبوس های ما، به شـکل مسـتمر و دقیق، 
توسـط روسـای خط، عوامل گشـت سـازمان و اصال خود راننده رصد می شـوند و در صورت مشـاهده 
نقص، ملـزم بـه مراجعه به تعمیـرگاه و رفـع مسئله انـــد. منتهـا باید یـادآوری کنـم غیـر از اتوبوس های 
فعـال در حمـل و نقـل عمومـی، 2هـزار دسـتگاه اتوبـوس و مینی بوس هـم مشـغول سـرویس دهی به 
سـازمان ها و ادارات هسـتند که هرچند برای تردد در شـهر، نیـاز به مجوز اتوبوسـرانی دارنـد و صدور 
ایـن مجـوز، نیازمند ارائـه مـدارک انجـام معاینـه فنی اسـت، اما چـون این مجـوز سـالی یک بار نیـاز به 
تمدید دارد، پس احتماال سـالی یک بار هم معاینه فنی می شـوند. ولی ممکن اسـت مردم با مشـاهده 
نقص در این اتوبوس ها، کم و کاستی را به پای اتوبوسرانی بگذارنـــد. به شـکل کلی، سن فرسودگی 
ناوگان اتوبوسـرانی، ۱0 سـال اسـت و اکنـون میانگیـن عمر ناوگان اتوبوسـرانی مشـهد، ۸/4 سـال 

اسـت. پیر نیسـتیم و شـرایط مان مناسـب اسـت اما باید به فکر نوسـازی باشیــــم.«

»چنـد روز قبـل، خبـری از سـوی سـازمان جمـع آوری 
و فـروش امـوال تملیکـی اعـام شـد، مبنـی بـر معـدوم 
40تـن کاالی تقلبـی و قاچـاق شـامل مـواد  شـدِن 
خوراکـی و آشـامیدنی فاسـد مثـل آرد، کیـف، کفـش 
و پوشـاک مسـتعمل بـه ارزش چهـار میلیـارد و 600 
میلیـون ریـال، در سـایت دفـن زبالـه کارخانـه شـماره 
2 بازیافـت. از آن جـا کـه هـر از گاهـی، اخبـار مشـابه 
دربـاره معـدوم شـدن کاالهـای قاچـاق در رسـانه ها 
منتشـر می شـود، ایـن سـوال پیـش می آیـــد کـه چنین 
کاالهایـی، چه مسـیر و رونــدی را تـا معدوم شـدن طی 

می کننـد و سرنوشـت کاالهـای قاچـاق چیسـت؟«

هرنوع کاالیی که به طور مخفی و غیرقانونی از مرزهای کشور رد 
و وارد شود، کاالی قاچــاق به حساب می آید . »رسول فرزادفرد«،  

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال، در پاسخ به این سوال 
پیامکی که احتماال سوال شهروندان زیـادی است، در گفت وگو 
با روزنامه خراسان رضوی، توضیح می دهد: »دستورالعمل های 

مختلفی برای برخورد با کاالی قاچاق، وجــود دارد.« در ادامه 
توضیحات فرزادفرد را می خوانید.

برای اطالع مسئوالن

اتوبوسرانــی

    چرا برخی اتوبوس ها در شهر، در این روزهای 
ســرد زمســتان، بخاری هایشــان روشــن نیست و 
مســافران تمــام طــول راه، می لرزنـــد؟ مثال خط 

۱6.۱، ۱7 و ۱7.۱.
    کاش ســازمان اتوبوســرانی، فکــری بــرای 
خدمات رســانی به اهالی بولوار نماز کند. با وجود 
جمعیت زیاد، هنوز هیچ اتوبوســی برای ســرویس 

دهی نداریم.

شهرستان ها
    محله دیزقند در شهرستان تربت حیدریه بعد 
از ۱0 سال ورود به شــهر، هنوز از امکانات شهری 

محروم است و مسئوالن پاسخ گو نیستند.

شهرداری
   متعجبم از ساخت آپارتمان پای کوه های شهر. 
کوه هــای هاشــمیه و مناطقی مثــل بولــوار نماز و 
فکــوری، پر شــده از ســاخت وســازهای بی قواره. 
ای کاش شــهرداری، مجوز ســاخت و ســاز در این 

نقاط را صادر نمی کرد.
    از مسئوالن و متولیان محترم تقاضا می شود 
در اسرع وقت برای ایجاد ســرعت گیر در دالوران 
43 اقــدام کنند. جــان عابــران و نمازگزارانی که 
عرض خیابــان را برای انجــام امور مختلــف، مثال 
انجام فریضه نماز در مسجد حجت ابن الحسن)ع( 
طــی می کننــد، بــه  دلیل عبــور و مــرور باســرعت 

خودروها در معرض خطر است.
    از شــهرداری منطقــه 2 و از کارگــران پــروژه 
بولــوار کشــاورز واقــع در خیابان شــهید فهمیده، 

کمال تشکر را داریــم.
    بیش از هشــت مــاه اســت برای هــرس چند 
درخت با سامانه فضای سبز تماس گرفتم و به رغم 
رهگیــری  كــد  گرفتــن  و  مكــرر  پیگیری هــای 
2375۹۸۸25۹، پیگیری هایم نتیجه نداشته. 
درخت های هرس نشده، هم به عابران و خودروها 
آســیب می زنند و هم در روزهای برفی، خودشــان 

صدمه می بینند.

متفرقه
    پیــاده روی ابتــدای خیابــان فتــح ) شــهید 
ساجدی7( کنار دیوار زمین موقوفه آستان قدس، 
با توجه به فضای کافی، محل مناسبی برای کاشت 
درخت است. کاش یک شهروند یا سازمان دلسوز، 

این فضا و فرصت را از دست ندهد.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

 گاهــی کاالیی که به شــکل قاچاقــی وارد 
کشــور شــده، کیــف و کفــش و پوشــاِک 
دســت دوم یا به اصطــاح تاناکوراســت 
که استفاده از آن ها توســط مردِم بی خبر 
و غیرمطلــع، ریســک مبتــا شــدن بــه 
بیماری هــای گوناگــون را دارد. به همین 
دلیــل، هیــچ کــدام از دســتگاه هایی که 
وارد  خارجــِی  کاالهــای  ســامت  بــر 
شــده بــه کشــور نظــارت دارنــــد مثــل 
دانشگاه علوم پزشکی، جهادکشاورزی، 
صمت و سازمان استاندارد، مسئولیت این 
ریسک را به عهده نمی گیرنــد و کاال امن 

تشخیص داده نمی شود و امحا می شود.

 بعضی وقت ها کاالیی که به شــکل قاچاقی 
وارد کشــور شــده، یا ارائه  آن به شکل کلی 
ممنــوع اســت مثــل مشــروبات الکلــی یا 
محصولــی ماننــد خوراکــی، آشــامیدنی و 
محصــوالت آرایشی بهداشــتی و کلیــه 
محصــوالت سامت محـــور  اســت کــه به  
دلیل مشخص نبودن کشور تولید کننده و 
نبود هیچ ضمانتی مبنی بر رعایِت زنجیره 
اســتاندارد در تولید، بســته بندی، حمل و 
ارائه، چاره ای جز معدوم کردنش نیســت. 
زیرا احتمال فاســد بودن و ایجــاد بیماری 
در آن ها وجــود دارد و از طرفی، هم به  دلیل 
ابهاماتی در چرخــه تولید و بســته بندی و 
حمل و هم به  علت حجم زیاد، امکان انجام 
آزمایش های تشخیص سامت وجود ندارد. 
اما در حالت برعکس وقتی محصولی به شکل 
قانونی در یک کشــور تولید و وارد کشــور 
ما شــود، ســازندگانش مشــخصات اولیه و 
شرایط حمل آن را ذکر می کنند و بر فرض که 
در صورت مصرف، مشکلی هم پیش بیاید، 

قابلیت پیگیری قانونی وجود دارد.

 دســته ســوم، محصوالتــی هســتند که 
اگرچه به شکل غیرقانونی وارد کشورمان 
شــدند و با واردکننــده، برخــورد قانونی 
می  شــود اما چــون نو، ســالم، دســت اول 
و دارای شناســنامه تولیــد و اســتفاده 
هســتند و مشابه شــان در داخل کشــور 
تولید نمی شود،  اگر بازار داخلی به آن نیاز 
داشته باشد، نگهداری و طی شرایطی در 
بازار داخلی عرضه می شــوند. تا دو سال 
قبل، فــروش داخلــی کاالهای قاچــاق را 
نداشتیم اما پس از شدت گرفتن تحریم ها، 
تصمیم گرفته شد برخی کاالهای قاچاق 
مثل الســتیک خــودرو و یخچــال و اقام 
مشــابه، از طریق اطاع رسانی و برگزاری 
مزایــده توســط ســازمان فــروش اماک 
تملیکی، وارد فروشــگاه ها و شرکت های 

تعاونی شود و به فروش برسد.

قاچــاق،  کاالهــای  چهــارم  دســته   
محصوالتی  هستند که بخشی از آن برای 
مصرفی خاص، قابل استفاده است. مانند 
کاالهایــی که جعبــه و بســته بندی های 
قابل استفاده دارنــد یا مثا آرِد فاسدی 
که نباید به مصرف انسان و دام برسد اما 
به درد تولید چسب چوب می خورد. این 
جاســت که این محصوالت، در شرایطی 
خاص، به شکلی که به انســان و حیوان و 
محیط زیست آسیب نرساند، به اصطاح 

به مصرف ثانویـــه می رسد.

 نکته مهمی کــه باید بــر آن تاکیــد ویژه 
داشــت، این اســت که انهــدام کاالهای 
قاچاق، بــا نظــارت دقیق دســتگاه های 
نظارتــی از جملــه دادگســتری صــورت 
می گیــرد. به ایــن معنی کــه پرونــده به 
طــور دقیــق تشــکیل، مطالعه، بررســی 
و رســیدگی شــده، عــدم صاحیــت 
مصرف محصول بــه تایید کارشناســان 
ســازمان های ناظر رســیده و امحای کل 
محصوالت در شرایط استاندارد، تایید 

می شود.
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اخبار

اقتصادی

اخبار

در شهر

 شهردار مشهد ضمن بازدید
 از اتاق اصناف:

آمادگی شهرداری برای کمک  
به احداث برج اصناف مشهد 

شــهردار مشــهد با اشــاره به این که ایجــاد برج 
اصنــاف و متمرکــز شــدن اتحادیه هــا کاهــش 
سفرهای درون شهری، کاهش ترافیک و آلودگی 
هوا را به دنبال خواهد داشت، گفت: بر این اساس 

آمادگی کمک به احداث برج اصناف را داریم.
 بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری 
مشهد، محمدرضا کالیی روز گذشته در بازدید 
از اتاق اصناف و نشسـت با رئیس و مدیران اتاق 
اصناف که بـا حضور رئیـس و جمعـی از اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر انجـام شـد در پاسـخ بـه 
درخواست کمک مدیریت شهری برای احداث 
برج اصنـاف و تجمیـع اتحادیه هـا در یـک مکان 
افـزود: معتقـدم بـا مدل هـای مختلـف می تـوان 

در احـداث ایـن  مجتمع بـه نتیجه رسـید.
وی ادامـه داد: درمجمـوع مدیریـت شـهری 
مشـهد آمادگـی ایـن را دارد کـه در بحث هـای 
مرتبـط بـا شهرسـازی، نحـوه دریافـت پروانـه، 
اجـرا و برداشـت تهاتـری از احداث بـرج اصناف 

حمایـت کنـد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی مشهد: 

کاهش قیمت خودرو منوط 
به الزام خودروسازها به انجام 

تعهداتشان است 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خــودروی مشــهد گفــت: به نظــر نمی رســد که 
تزریق نقدینگی در بازار رخ دهد، اما ملزم کردن 
خودروســازها به انجــام تعهداتشــان می تواند 
بازار را بشــکند که این به طور قطع در بازار تأثیر 

خواهد گذاشت.
حمیدرضــا حیــدری در گفت وگو با ایســنا، در 
خصوص افزایــش قیمت خــودرو اظهــار کرد: 
قیمــت خــودرو از زمانــی کــه بنزین گران شــد 
تاکنــون در بازه هــای مختلف در حــال افزایش 

است.
وی افزود: این افزایش قیمت دلیل و مبنایی نیز 
ندارد که بگوییــم چرا نمایندگــی ایران خودرو 
و ســایپا خودروهــای خــود را گــران می کنند. 
ایــن اتفــاق افتــاده، مبلغی نیــز گران شــده که 

غیرمنطقی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: 

 66درصد ظرفیت سد
 دوستی خالی است 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بابیان این که 
66 درصد ظرفیت سد دوســتی خالی است، افزود: 
هم اکنون حدود ۵3۰ میلیون مترمکعب آب در پشت 

سد دوستی جمع شده است.
محمــد عالیــی روز گذشــته در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بیان کرد: با  وجود این ظرفیت فعلی ســد دوســتی 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته حدود سه و 
نیم برابر شده اســت.  یعنی ذخایر آب سد دوستی 
در مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۳ درصد ظرفیت 
این سد بوده است.وی توان ذخیره سازی سدهای 
بــزرگ و در حــال بهره بــرداری اســتان خراســان 
رضــوی را درمجموع یــک میلیــارد و ۵۷2 میلیون 
مترمکعــب ذکر کــرد و افــزود: یک میلیــارد و 2۱۱ 
میلیــون مترمکعــب از ایــن مقــدار مربــوط به ســد 
دوستی، مشــترک بین ایران و ترکمنســتان است.

مدیرکل عشایر استان خراسان رضوی 

68 درصد عشایر استان از آب 
سالم برخوردارند 

مدیرکل عشایر استان خراسان رضوی گفت: میانگین 
برخورداری عشــایر ایران از آب سالم 6۲ درصد است 
درحالی که این رقم در خراسان رضوی 6۸ درصد است 
که به معنای برخورداری بیشتر عشایر خراسان رضوی 

از میانگین کشوری آب سالم است.
محمد نبوی فرد روز گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود: 
امسال بیش از ۱20 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
پنج طرح انتقــال آب دایم در قالب ســاخت و اصالح 
شبکه آب شرب برای عشایر چهار شهرستان سبزوار، 
درگز، قوچان و کالت پیش بینی شده است که تاکنون 
4۵ میلیــارد ریــال آن تخصیص یافته و بقیــه نیز باید 
تخصیص یابد.وی ادامه داد: این اعتبارات باید تا ۳۱ 
تیرماه سال آینده تخصیص یابد و جذب شود و  اجرای 
این تعداد پروژه 420 خانوار عشایری استان را از آب 

شرب بهره مند می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان: 

تشکیل انجمن حرفه ای مدیران هتل در استان 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از تشکیل انجمن حرفه ای 

مدیران هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرهای استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی، 
ابوالفضل مکرمی فر افزود: با هدف اجرای دستورالعمل ابالغی نحوه ایجاد و فعالیت انجمن های 
حرفه ای و تشکل های صنعت گردشگری ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود، 
همکاری و همیاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این انجمن تشکیل می شود.

گزارش خبری

 محمد حسام مسلمی

اختصاص ۳۳ میلیارد تومان اعتبار و ۱00 
میلیارد تومان تســهیالت به مقاوم سازی و 
نوسازی واحدهای مســکونی حاشیه شهر 
مشــهد یکی از مهم ترین مصوبات جلســه 
هیئت دولت در هفته گذشته برای حاشیه 
مشــهد بود؛ حاشیه کالن شــهری که سال 
های سال با اعتبارهای قطره چکانی امور 
خود را مــی گذرانــد و وجود انواع آســیب 
هــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
زخمی کهنــه در این مناطق اســت. اما آن 
چه مســلم اســت همواره مدیران در موارد 
مختلــف از اختصاص نیافتــن بودجه برای 
سامان دهی حاشیه شهر گالیه می کنند، 
گالیه از وجود سکونتگاه های فرسوده که 
طی دو دهه اخیر در حاشیه شهر مشهد به 
عنوان معضلی جدی رسوب کرده و حل آن 

نیازمند عزم جدی دولت است.

مصوبه هیئت دولت	 
 از همین رو هیئت دولت نیز هفته گذشــته 
مصوبــه ای داشــت که بــر اســاس آن ۳۳ 
میلیــارد تومــان اعتبــار و ۱00 میلیــارد 
تومان نیز تســهیالت بــه نوســازی و مقاوم 
سازی واحدهای مســکونی حاشیه مشهد 
اختصاص داد و اسحاق جهانگیری نیز 2۹ 
دی ماه این مصوبه را به وزیران »کشــور«، 

»اقتصــاد« و »راه و شهرســازی« و رؤســای 
»سازمان برنامه و بودجه« و »بانک مرکزی« 
ابالغ کرد که جزئیات آن را خبرگزاری مهر 

روز گذشته منتشر کرده است. 
در این مصوبه بر نوســازی و مقاوم ســازی 
دو هزار واحد مســکونی در حاشــیه شــهر 
مشــهد تاکید شــده اســت که به گفته سید 
رضا موسوی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان رضوی این دو هزار واحد 
مســکونی با کمک شــهرداری مشهد طی 

یک سال سامان دهی خواهد شد.
بر اســاس این مصوبــه ۳۳ میلیــارد تومان 
شــامل 20 میلیــارد تومــان بــه صــورت 
تملک دارایی های ســرمایه ای بابت آماده 
ســازی، احــداث تأسیســات زیربنایــی و 
زیرســاخت ها و ۱۳ میلیــارد تومــان دیگر 
نیز بــه صورت هزینه ای شــامل هزینه های 
جــاری، پشــتیبانی، ارائه خدمــات فنی و 
مدیریتی و نیز آواربرداری از منطقه مد نظر 
در این شهر به موضوع سامان دهی حاشیه 

نشینی مشهد اختصاص یافته است.

پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیون 	 
تومانی برای نوسازی واحد های 

مسکونی 
همچنیــن در ایــن طــرح قــرار اســت بــا 
اختصــاص ۳۳ میلیــارد تومــان بــه بنیــاد 
مســکن، دو هزار واحد مســکونی حاشــیه 
شــهر مشــهد با هــدف جلوگیــری از وقوع 

بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی 

 به تنهایی 
نمی خواهد 

سامان دهی 
حاشیه شهر 

را انجام دهد، 
بلکه برای 

سامان دهی 
این دو هزار 

واحد مسکونی 
از شهرداری 

کمک خواهیم 
گرفت

اتفاقــات ناگــوار بــر اثــر حــوادث غیــر 
مترقبه، نوســازی و مقاوم سازی شود؛ 
همچنین از دیگر وظایف بنیاد مسکن، 
معرفی خانوارهای مشمول در این طرح 
با راهبــری بانک مرکزی بــه بانک های 
عامــل بــرای دریافــت تســهیالت ۵0 
میلیــون تومانــی نوســازی واحدهــای 

مسکونی است.
 ایــن تســهیالت یارانــه ای بــوده و نرخ 
سود آن و بازپرداخت مابه التفاوت نرخ 
سود در لوایح بودجه ســال های بعد به 
مجلس درج می شــود، امــا بازپرداخت 
آن ۱۵ ســاله شــامل ســه ســال دوره 
مشــارکت مدنــی و ۱2 ســال فــروش 
اقســاطی خواهــد بــود. از دیگــر نکات 
قابل توجه در این مصوبه این که بدهکار 
بودن مشموالن دریافت وام ۵0 میلیون 
تومانی به بانک ها، مانــع از دریافت آن 
نخواهــد بــود، همچنین بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی موظف است گزارش 
عملکرد این تصویب نامــه را در مقاطع 
زمانی ســه ماه به ســازمان های برنامه 
و بودجه کشــور و مدیریت بحران کشور 

ارسال کند.

بنیاد مسکن به تنهایی متولی 	 
سامان دهی حاشیه مشهد نیست

در ایــن زمینــه با ســیدرضا موســوی 
نیــا مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 

اسالمی اســتان گفت وگو می کنیم. 
وی دربــاره جزئیــات مصوبه ســامان 
دهی واحدهای مسکونی حاشیه شهر 
مشــهد و واگذاری آن به بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی به »خراسان رضوی« 
می گوید: در این موضوع همه سازمان 
هــا دخیــل هســتند، بنیاد مســکن به 
تنهایی متولی ســامان دهی حاشــیه 
شهر مشهد نیست، قرار است ما فقط 
دو هــزار واحد مســکونی در حاشــیه 

شهر مشهد را سامان دهی کنیم. 

سامان دهی ۲ هزار واحد 	 
مسکونی با کمک شهرداری مشهد

وی تاکید می کند: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به تنهایی نمی خواهد سامان 
دهی حاشــیه شــهر را انجام دهد، بلکه 
برای ســامان دهــی این دو هــزار واحد 
مسکونی از شــهرداری کمک خواهیم 
گرفــت. موســوی نیــا بــا بیــان ایــن که 
زمین، پروانه ســاخت، نقشه و ... برای 
سامان دهی دو هزار واحد مسکونی در 
حاشیه مشــهد باید تامین شود، افزود: 
مقدمات ایــن کار باید فراهم شــود، ان 
شــاء ا... برای اجرایی شــدن آن هر چه 
ســریع تر پیگیری می کنیم، ضمن این 
که این دو هزار واحد مســکونی باید در 

مدت یک سال ساخته شود.

                          یادداشت         

سعید برند

معاون سردبیر روزنامه خراسان

 جای خالی سازمان اجرایی 
حاشیه مشهد

اگر هنوز حوصله ای برای کسی مانده باشد، یک مرور 
کوتاه بر اخبار سال ۹۳ در بایگانی رسانه های استان، 
یاد و خاطره پیگیری ها و وعده ها برای تشکیل سازمانی 
خاک گرفته را زنده می کند. سازمان اجرایی حاشیه 
شهر مشهد؛ سازمانی   قرار بود با محوریت شهرداری 
شکل بگیرد و برنامه ها و طرح های دیگر سازمان ها و 
نهادهای دیگر را که نقشی در سامان دهی حاشیه شهر 
مشهد دارند به صورت یکپارچه پیگیری و عملیاتی کند. 
قرار بود اعتبارات و بودجه ها سر جمع شود تا بتوانیم با 
جلوگیری از موازی کاری و حذف برنامه های تکراری، 
طرح های کلیدی تری را در حاشیه شهر مشهد پیاده 
کنیم. در جایی که یک ســوم جمعیت شــهر مشهد را 

درون خود جای داده است، اما ...
***

در آذر ۹۳ و پــس از مدت ها مطالبه رســانه ای، ایجاد 
ســازمان اجرایی حاشیه شــهر مشــهد مورد موافقت 
شورای امنیت کشور قرار گرفت و این »امید« را در دل 
بیش از یک میلیون حاشــیه نشــین مشــهد زنده کرد 
که ایــن »تدبیر« می توانــد همه برنامه هــا و طرح های 
سازمان ها و نهادهای مختلف برای توسعه حاشیه شهر 
مشهد را ساختارمند کند و به صورت منظم پیگیری و 
عملیاتی شود. اما متاسفانه در طول سال های گذشته 
به دلیل پیگیری نکردن مســئوالن وقت استانداری و 
مدیریت شهری، این مهم به نتیجه نرسید و وعده های 
 تشکیل این ســازمان برای همیشــه به بایگانی رفت.
یکی از مهم ترین دالیلی که مســئوالن وقت اســتان، 
برای پیگیری نکردن ایجاد ســازمان اجرایی حاشــیه 
شهر، اعالم می کردند، وجود ســتاد بازآفرینی پایدار 
شــهری به ریاســت فرماندار مشــهد بود. ســتادی که 
قــرار بــود نقشــی مشــابه همیــن ســازمان داشــته 
باشــد، اما طی این ســال ها به دلیل تغییــرات و جابه 
جایی هــای مکــرر در فرمانداری مشــهد، این ســتاد 
آن چنــان کــه باید و شــاید نتوانســته به موضــوع مهم 
 حاشــیه مشــهد بــا دنیایــی از مشــکالتش بپــردازد.
ابــالغ ۱۳۳ میلیــارد تومــان برای بــه ســازی و مقاوم 
ســازی 2000 واحد مســکونی حاشیه شــهر مشهد 
به بنیاد مســکن، اگر چه اقدام مثبتی از ســوی دولت 
اســت اما بار دیگر جای خالی یک ســازمان مســتقل 
با اهدافی مشــترک در این باره را گوشــزد کــرد. چرا 
که فقط بنیــاد مســکن در این باره مســئول نیســت و 
دیگر ســازمان هــا و نهادهــا نیــز در این بــاره وظایف و 
برنامه هایی دارند. به طور قطع نتیجه به دســت آمده 
از عملیات جزیره ای و مستقل هر سازمانی در حاشیه 
شهر مشــهد قابل مقایســه با وضعیتی نیست که همه 
بودجــه هــا و اعتبــارات ذیــل مطالعــات و طــرح های 
 یکپارچه و جامع هزینه شود و پروژه ای به ثمر بنشیند.  
بماند که در صورت تشکیل آن سازمان، مطالبه گری 
و پیگیری برنامه های به هدف رســیده و نرسیده نیز با 
شفافیت بیشتری صورت می گرفت، اما چه حیف که 

نشد و نشد و نشد! 
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در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان با سردبیر روزنامه خراسان مطرح شد:

4 مشکل اساسی پیش پای بیمه سالمت استان
گزارش جلسه

رضا میرزاده

مشکالت مالی، بدهی های معوق، رویه های غلط 
گذشته و شــرایط خاص استان خراســان رضوی؛ 
چهار مانع و سدی است که مدیرکل بیمه سالمت 
استان از آن به عنوان مواردی که مشکالت زیادی 
برای بیمه ســالمت خراســان رضوی پدیــد آورده 
است، یاد کرد و از ضرورت رفع آن با مدیریت منابع 
و انجام برخی تحوالت گفت.به گزارش »خراسان 
رضوی«، دکتر مرتضی وجدان در دیدار با سردبیر 
روزنامه خراسان که در تحریریه این روزنامه برگزار 
شــد، با بیان این کــه حــدود ۵۰ درصــد جمعیت 
کشــور، یعنی حدود 4۲ میلیون نفر تحت پوشش 
بیمه ســالمت هســتند، اظهار کرد: این تعــداد در 
قالب پنج صندوق بیمه سالمت همگانی، صندوق 
کارکنان دولت، صندوق سایر اقشار )شامل خانواده 
شــهدا، جانبازان، ایثارگران، طــالب و روحانیان 
و دانشــجویان(، صندوق ایرانیــان و صندوق بیمه 
روســتایی خدمات دریافت می کننــد. وی افزود: 
بیشــترین تعــداد بیمه شــدگان بیمه ســالمت در 
کشــور مربوط به استان خراســان رضوی است. از 
شــش میلیون و 4۰۰ هــزار نفر جمعیت اســتان، 
ســه میلیون و ۵۵۵ هزار نفر بیمه شده سالمت در 
اســتان خراســان رضوی داریم که بر این اســاس، 
بیش از ۵۵ درصد جمعیت اســتان تحت پوشــش 
بیمه ســالمت هســتند. وی تصریح کرد: عالوه بر 
این، در بعضی صنــدوق ها نیز باز هــم در رتبه اول 
صندوق های بیمه سالمت کشور قرار داریم. مثال 
در صندوق بیمه روستاییان که شامل شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر جمعیت، روستاها و عشایر می شود، 
یک میلیــون و ۷۵۰ هزار نفر جمعیت بیمه شــده 
داریم.مدیرکل بیمه سالمت استان در ادامه گفت: 
همزمان با شروع طرح تحول و همگانی شدن بیمه 

سالمت در سال ۹۳، گفته شد که همه می توانند از 
این بیمه بهره مند شوند، هم اکنون بین ۸۰ تا ۸۵ 
درصد بیمه شــدگان از بیمه های رایگان استفاده 
می کنند و سرانه ای برای بیمه پرداخت نمی کنند، 
حتی برخی افراد که از بیمه ایرانیان استفاده و بابت 
آن هزینه پرداخت می کردند، صندوق بیمه خود را 
تغییر دادند، این باعث شد افرادی که توانایی مالی 
دارند و افرادی که توانایی مالی ندارند، در یک دسته 
قرار بگیرند. وی افزود: امســال بر مبنای بند الف 
ماده ۷۰ قانون برنامه ششم، سازمان بیمه سالمت 
مکلف شد طرح پوشــش اجباری بیمه همگانی را 
راه اندازی کند. بر این اساس بنا بر آن شد افرادی 
که باید به صورت رایگان بیمه شوند، توسط وزارت 
رفاه به سازمان بیمه سالمت معرفی شوند و این کار 

در آزمون وسع، مشخص می شود.

منابع ما محدود است و باید مدیریت شود	 
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان با تاکید بــر این که 
منابع ما محدود اســت، گفت: با توجه به این که در 
کشور حدود ۸۵ درصد بیمه شدگان بیمه سالمت 
به صورت رایگان بیمه شــده اند، منابع درآمدی ما 

از همان ۱۵ درصد باقی مانده حاصل می شود که 
گاهی هم به صورت منظم پرداخت نمی شــود. از 
سوی دیگر و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، ما 
باید منابع موجود خود را به درستی مدیریت کنیم. 

وی افــزود: در ایــن زمینــه کارهایی انجام شــده و 
باید انجام شــود. مثال باید جلــوی خدمات القایی 
یا تکراری گرفته شــود، هر چند با این موضوع هم 
مخالفت هایی شــد اما چــاره ای بــرای آن نبود. از 
سوی دیگر، ســقف های درمانی برای بیمارستان 
ها در نظر گرفته شد تا خودشان بتوانند هزینه های 
خود را مدیریت کنند. از سوی دیگر، کسی که بیمه 
رایگان شده، باید از واحدهای دولتی خدمات بگیرد 
نه از واحدهای خصوصی. چــون اول اظهار کرده 
است که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارد. دکتر 
وجدان تاکید کرد: اصالح رویه های غلط گذشته 
بسیار دشوار است و البته رسانه ها در زمینه اصالح 

این رویه ها می توانند بسیار نقش آفرین باشند.

مطالبات موسسات و بخش های درمانی	 
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان گفت: متاسفانه 
به دلیل سیاســت های غلــط، زیان انباشــته ای 

در بخــش بیمه ســالمت وجــود دارد. نتوانســته 
ایم مطالبات موسسات در ســال ۹۷ را به صورت 
کامل پرداخت کنیم و چهار ماه معوق داریم. بیمه 
هم اعتباری نداشــته تا این بدهی را تسویه کند. 
نباید چوب همه مسائل موجود بر سر بیمه باشد. 
وی افزود: خوشبختانه در ســال ۹۸ بدهی ها تا 
مرداد تســویه و هزینه داروخانه ها نیــز تا مهرماه 
پرداخت شده است، اگر بدهی های سال های ۹۷ 
و ۹۸ و بودجه مورد نیاز این بیمه برای سال ۹۹ به 
صورت کامل وصول شود، بیمه سالمت می تواند 

به تمامی تعهدات در مقابل موسسات عمل کند.
 دکتــر وجــدان یــادآور شــد: در اســتان 4۶۶۰ 
موسسه و ۷4 بیمارســتان دولتی و غیردولتی و 
مرکز جراحی محدود داریم کــه از این نظر نیز در 
کشور در رتبه های شــاخص قرار داریم، ضمنا ما 
در اســتان با حضور زائران و اتباع نیــز مواجه ایم، 
خیلی از آن ها هزینه های بیمه را در استان دیگری 
پرداخت و از خدمات درمانی در استان ما استفاده 
می کنند، درخصوص اتبــاع نیز با وجود خدمات 
خوبی که ارائه می شود، هزینه چندانی دریافت 
نمی شود، این موضوع به اطالع کمیساریای اتباع 
نیز رسیده است. وی تصریح کرد: این مسائل باعث 
می شود بار هزینه های بخش سالمت در استان 
افزایش پیدا کند، اگر قرار است برای ما اعتباری 
در نظر گرفته شــود، باید این شــاخص هــا نیز در 
نظر گرفته شود. دکتر وجدان ادامه داد: با آن که 
بر اساس قانون، بیمه شدگان بیمه سالمت باید 
از بخش دولتی خدمات بگیرند اما در خراســان 
رضوی، بر اســاس برخی مالحظات، اجازه داده 
شــده بیمه شــدگان از خدمات بخش خصوصی 
هم در بخش سرپایی اســتفاده کنند، مشکل آن 
جا به وجود می آید که بیمه شده ای که در استان 
همجوار نتوانسته از این خدمات استفاده کند، با 
مراجعه به خراسان رضوی از این خدمات استفاده 

می کند و بــار مالی آن به بیمه اســتان خراســان 
رضوی تحمیل می شود که ســاالنه حدود ۱۲۰ 
میلیارد تومان بار مالی برای ما داشــته اســت. ما 
در بخش خصوصی نتوانســته ایم مطالبات را به 
درستی پرداخت کنیم و حدود شش ماه در سال 
گذشــته و چهار ماه در ســال جاری به این بخش 

بدهی معوق داریم.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان افزود: البته مسائل 
مثبت زیادی هم در بخش بیمه سالمت در استان 
داشــته ایم. ســازمان بیمه ســالمت به سمت یک 
ســازمان الکترونیک حرکــت می کند و بســیاری 
از خدمات آن نیز الکترونیک شــده اســت. مثال در 
موضوع رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در 
کشور، شروع خوبی داشــته ایم و سه ماه است این 

کار در استان انجام می شود. 
وی گفت: این کار، منافع بســیار خوبی برای ما در 
زمینه صرفه جویی در منابع انسانی، منابع مالی و 
زمان داشته است. طرح نسخه نویسی الکترونیک 
هم در هشت شهر اجرا می شود که در آینده نزدیک 
در مشــهد و ســایر شــهرها اجرایی خواهد شد. در 
زمینه استحقاق سنجی و نظام ارجاع هم این کار در 
برخی شهرها انجام می شود و در حال توسعه به سایر 
شهرهاست. در زمینه کمک به بیمه شدگان کمیته 
امداد، افراد فاقد هویت و زندانیان و خانواده های 
آنان نیز اتفاقات خوبی در استان شکل گرفته است.

 اعالم آمادگی روزنامه خراسان برای کمک 	 
به رفع مشکالت حوزه سالمت استان

سردبیر روزنامه خراسان نیز در این نشست با اشاره 
به ســابقه ۱۱۱ ساله روزنامه خراســان گفت: این 
روزنامه بر مبنای رســالت خود در حمایت از اقشار 
مختلف جامعه، تالش می کند در راستای ارتقای 
شــاخص های ســالمت و کمک به بهبود وضعیت 
سالمت مردم، با همه دستگاه های مربوط همکاری 
کند. »ســید علی علوی« افزود: با توجه به اهمیت 
مضاعف مسئله سالمت جامعه، روزنامه خراسان 
تالش می کند ضمن انعکاس مســائل و مشکالت 
مختلف موجود در حوزه سالمت، برای رفع موانع و 
مشکالت پیش پای موسسات درمانی و بیمه ها نیز 

برنامه ریزی کند و اقداماتی را انجام دهد.

ی
قان

ده
س : 

عک

اخبار

اجتماعی

ادامه کمک های مردم استان به 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خراســان رضوی گفت: حدود ۷.۵ 
میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی مردم استان برای 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان توسط این نهاد 
جمع آوری شده است. حسین گیالسی در گفت و گو 
با ایرنــا افزود: با توجه بــه نیاز فوری مردم ســیل زده به 
کاالهای بهداشتی و خوراکی، تامین این اقالم از محل 
کمک های نقدی در کنار ارسال کمک های غیرنقدی 
مردم در دســتور کار قــرار دارد. وی ادامــه داد: تامین 
انواع مواد خوراکــی، آب معدنی، ظروف آشــپزخانه، 
اقالم بهداشتی و شوینده، آرد، تانکر آب و انواع پوشاک 
در اولویت کمک رســانی به مناطق ســیل زده اســت. 
گیالســی افزود: ارســال کمک ها به صــورت منظم و 
هدفمند از تمام شهرستان های استان در حال انجام 
است و ادارات و دفاتر این نهاد و ۲۵۵ مرکز نیکوکاری 
زیرپوشش در استان، آماده دریافت کمک های مردمی 
هســتند.همچنین مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
اســتان نیز درباره کمک های ارسال شــده به مناطق 
سیل زده سیســتان و بلوچســتان گفت: یک میلیارد 
و ۶۶۷ میلیــون ریــال کمک نقــدی مردم اســتان به 
سیل زدگان سیســتان و بلوچســتان به صندوق های 
هالل احمر واریز شده اســت. مجتبی احمدی افزود: 
کمک های مردم استان همچنان ادامه دارد و در حال 

افزایش است.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 منصوب شد

دکتر ســید محمدحســین بحرینی به عنــوان رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب شد. به گزارش 
ایســنا، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی طی 
حکمــی محمدحســین بحرینــی، سرپرســت  فعلی 
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد را به عنوان رئیس این 
دانشگاه منصوب کرد. شــایان ذکر است ۲۸ مهرماه 
امســال دکتر محمد حســین بحرینــی از ســوی وزیر 
بهداشت به عنوان سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد منصوب شــده بود که پــس از مصوبه شــورای 
عالی انقــالب فرهنگی به عنوان رئیس این دانشــگاه 

منصوب شد.

نقش موثر بسیج جامعه پزشکی در امداد رسانی و 	 
ارائه خدمات به محرومان

همچنین به گــزارش وبــدا، رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد در نخســتین نشســت کانون بسیج 
اساتید جامعه پزشکی این دانشــگاه ، با بیان این که 
بســیج جامعه پزشــکی در ارائه خدمــات در مناطق 
کم برخــوردار و امــداد رســانی در زمان وقــوع بالیا 
همواره نقش موثری را ایفا کرده اســت، اظهار کرد: 
هیئت رئیســه دانشــگاه نیز به عنوان اعضای بسیج 
اساتید جامعه پزشکی، آماده همکاری برای رسیدن 
به اهــداف این نهاد اســت. بحرینــی با بیــان این که 
استادان با تفکر بسیجی می توانند الگوی مناسبی 
برای نسل جوان باشند، تصریح کرد: افزایش فعالیت 
های دانشگاه و استفاده از ظرفیت های استادان در 
محورهای مختلف در چشم انداز یک ساله می تواند 
در هم افزایی مثمر باشد. دکتر صابری مسئول بسیج 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این جلسه 
با بیان این که بسیج اساتید دانشگاه از سال گذشته 
به عنوان کانون، زیر مجموعه بسیج جامعه پزشکی 
تشکیل شده است، اظهار کرد: کانون بسیج اساتید 
جامعه پزشکی جزو ساختار اصلی دانشگاه محسوب 
می شود و با بنیه قوی درعرصه های علمی وپژوهشی، 
 در محورهــای بهداشــت و درمــان  بــه آحــاد مــردم 

خدمات رسانی می کند.

سامانه های 
 بارشی جدید
 در راه استان

نقشه های پیش بینی هواشناسی نشان می دهد از عصر چهارشنبه 
)امــروز( ســامانه ناپایدار جــوی جدیدی وارد اســتان خواهد شــد. 
آهنگران کارشــناس هواشناسی اســتان در این زمینه به »خراسان 
رضوی« گفت: با ورود ســامانه ناپایدار جوی به اســتان، بارش برف 
و باران برای روز پنج شــنبه در نقاط مختلف اســتان پیش بینی می 

شود. وی با بیان این که بیشترین بارش ها برای نیمه جنوبی استان 
پیــش بینی شــده اســت، تصریح کــرد: همچنیــن در نیمــه جنوبی 
استان وزش شــدید باد نیز خواهیم داشــت. وی به میزان بارش در 
۲4 ســاعت گذشــته منتهی به ســاعت ۱۲ روز سه شــنبه نیز اشاره 
کرد و گفت: بیشــترین بــارش برف در شهرســتان تربــت حیدریه با 

۲4 سانتی متر گزارش شده، همچنین طی این مدت در شهرستان 
مشهد ۳/۵ میلی متر برف باریده است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد، یعقوبی معاون 
خدمات شهری شهرداری از خدمت رسانی سه هزار نیروی کارگری 

در پی بارش برف در مشهد خبر داد.



اخبار

تا  انتخابات

مقایسه آمار شعب اخذ رای در انتخابات سال 94 و 
98 نشان می دهد 

افزایش 35 درصدی شعب اخذ رای 
در حوزه انتخابیه مشهد و کالت 

براساس اعالم فرمانداری مشهد، در انتخابات اسفند 
برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت 1570 شعبه اخذ 
رای پیش بینی شده است. مقایســه این آمار با تعداد 
شعب اخذ رای در انتخابات سال 94 نشان می دهد 
که تعداد این شــعب از 1159 شعبه به 1570 شعبه 
رسیده و 35 درصد افزایش یافته است. معاون فرماندار 
مشــهد در گفت وگو با ایرنا  اظهار کرد: 1570 شعبه 
پیش بینی شده شــامل1400 شــعبه در کالن شهر 
مشهد، 1۲0 شــعبه مناطق روستایی بخش مرکزی 
شهرستان مشهد و  50 شعبه اخذ رای در شهرستان 
کالت است. »احمد ریواده« افزود: با توجه به جمعیت 
باالی روســتاهای بخش مرکزی مشــهد و لزوم توجه 
به عدالت جغرافیایی در توزیع شعب اخذ رای، تعداد 
شعبه های رای گیری در این محدوده همانند مناطق 
شهری در مقایســه با دوره پیشــین انتخابات مجلس 
افزایش یافته است. معاون فرماندار ادامه داد: افزایش 
تعداد شــعبه ها عالوه بر این که دسترســی مردم را به 
صندوق های رای در مناطق روستایی تسهیل و عدالت 
انتخاباتی مــورد تاکید رهبر معظم انقــالب را تامین 
می کند، موجب می شــود میانگین آرادر صندوق ها 
کاهش یابد تا شمارش آرا با دقت و سهولت بیشتری 
انجام گیرد. وی گفت: شهرســتان مشــهد با مناطق 
شــهری و روســتایی به 19 منطقه انتخاباتی تقسیم 
شده که شامل 1۶ منطقه شــهری منطبق بر مناطق 
شهرداری، دو منطقه روستایی و یک منطقه سیار است. 
ریواده افزود: بر این اساس در منطقه 1۸ روستایی ۶۸ 
شعبه اخذ رای برای دهستان های درزاب، میان والیت 
و توس و 5۲ شــعبه اخذ رای نیز برای دهســتان های 
کنه بیست و تبادکان بخش مرکزی شهرستان مشهد 

اختصاص یافته است.

رئیس جبهه پیروان امام راحل و رهبری:

مشارکت نامزدهای جناح های 
مختلف مشارکت ملی را افزایش 

می دهد
رئیس جبهه پیروان امام راحل و رهبری در خراسان 
رضوی گفت : جناح های سیاسی مختلفی در سطح 
کشــور حضور دارند لذا مشــارکت نامزدها از جناح 
های مختلف سیاســی در رقابت ها، گرایش مردم را 
به حضور در انتخابات و میزان مشارکت ملی افزایش 
می دهد. سیدمحسن بنی هاشــمی در گفت وگو با 
ایرنا افزود:  امیدواریم شورای نگهبان تجدیدنظری 
در تایید صالحیت نامزدها انجام دهد تا افراد بیشتر 
با گرایش های سیاسی متنوع تر در انتخابات اسفند 
آینده شرکت کنند. وی افزود : مهم حضور و مشارکت 
گسترده مردم در انتخابات است لذا شورای نگهبان 
باید بــه مســائل در رونــد ارزیابی صالحیت افــراد با 
اغماض بنگــرد و خیلی متــه به خشــخاش نگذارد. 
بنی هاشــمی ادامــه داد : هیــچ یــک از جنــاح های 
سیاســی در کشــور به دنبال حذف حضور خــود در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیستند پس باید 
شــورای نگهبان در تایید صالحیت هــا، جناح های 
سیاســی مختلف در کشــور را مدنظر داشــته باشد. 
رئیس جبهه پیروان امام راحل و رهبری در خراسان 
رضوی همچنین درباره نتیجه بررسی صالحیت 30 
نامزد اولیه این جبهه در حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
گفت : تنها دو نفر از افرادی که نامشان در لیست 30 
نفره این جبهه آمده بود، احراز صالحیت نشدند. یک 
نفر دیگر نیز برای شرکت در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی ثبت نام نکرد.

دبیر جبهه آرمان خواهان واقع بین:

احتماال صالحیت تعدادی از  
اصالح طلبان تاییدمی شود

دبیر جبهه آرمان خواهان واقع بین گفت: احتماال تایید 
صالحیت تعداد زیــاد، یا تعداد قابــل توجه یا حداقل 
تعدادی از افرادی که منتســب بــه جریان اصالحات 
هســتند، صورت گیرد و از این جهت طبعا انتخاباتی 
با حضور اضــالع اصالح طلــب، اصولگرا و مســتقل 
خواهیم داشت. »مرتضی کامل نواب« در گفت وگو با 
ایسنا، تصریح کرد : در کالن شهرها و شهرهای بزرگ 
که مدل آن ها با شهرســتان ها و شهرهای کوچک تر 
متفاوت است، احتمال زیادی وجود دارد که هم افزایی 
و همدلی شکل بگیرد و منجر به لیســت واحد شود، 
اگر این اتفاق بیفتد در کالن آن برای جریان اصولگرا 
اتفاق بهتری است، به این معنا که در شهرهای اصلی 
که لیســت ها بــه صــورت سیاســی و جریانی بســته 

می شود، لیست واحدی وجود داشته باشد.

 نگاه متوازن به همه طیف ها، شرط رسیدن 	 
به لیست واحد

این فعــال سیاســی اصولگــرا ادامــه داد: شــروط و 
مقدمه تهیه لیســت واحد، این اســت که سازوکاری 
که می خواهد لیست واحد را تهیه کند، نگاه متوازنی 
داشته باشد، همه طیف های مختلف درون جریانی را 
به رسمیت بشناسد و از همه آن ها دعوت کند. اگر این 
اتفاق بیفتد، عمده کالن شهرهای ما با لیست واحد 
حضور خواهند یافت، البته موضــوع تهران متفاوت 
است و احتمال دارد که در تهران لیست واحد وجود 

نداشته باشد.

اخبار

فرهنگ و هنر

در مراسم رونمایی از اسناد پزشکی گنجینه 
رضوی مطرح شد

 20 هزار سند تاریخ پزشکی 
در مرکز اسناد آستان قدس 

مدیــر مرکــز اســناد و مطبوعات آســتان قــدس از 
جمع آوری بیــش از ۲0 هزار برگ ســند با موضوع 
پزشــکی در مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی 
خبــر داد. بــه گــزارش آســتان نیــوز، »ابوالفضــل 
حسن آبادی« در مراسم رونمایی از »اسناد پزشکی 
آستان قدس، موجود در گنجینه رضوی« که صبح 
دیروز در بیمارستان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
اســناد موجود در دارالشــفا به عنوان قدیمی ترین 
مرکز درمانی شــهر مشــهد از دوره صفویه، زوایای 
بســیاری از تاریخ پزشــکی به جا مانده از گذشته را 
برای ما آشکار می کند. وی تصریح کرد: این اسناد 
از نظر سندشناسی و ســاختار نگارشی و همچنین 
بــه لحــاظ ســندپژوهی در زمینــه تاریخ پزشــکی، 
بسیار حائز اهمیت است. حسن آبادی افزود: طبق 
اســناد و مدارک موجود، تاریخ پزشــکی موجود در 
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی با قدمت بیش از 
پنج قرن، از جمله مهم ترین اســناد وقفی در جهان 
اسالم اســت و برخی از واقفانی که به امر سالمت و 
شفای بیماران توجه ویژه داشتند از موقوفات خود 
وجوهی را به این موضوع اختصاص می دادند. وی 
در ادامه آمادگی این مرکز را برای هر نوع همکاری 
با پژوهشــگران و محققان در عرصه اسناد پزشکی 
اعالم کرد. به گزارش مهر، حجت االســالم »ســید 
جــالل حســینی« رئیــس ســازمان کتابخانه ها و 
اسناد آستان قدس نیز در این مراسم گفت: اسناد 
بــه جــا مانــده در کتابخانه آســتان قــدس رضوی، 
میراث و اســناد تمدنی ما هســتند، به عنوان مثال 
اسناد پزشکی رونمایی شــده امروز، غنی ترین آثار 
به جا مانده در کشــور اســت. همچنین »غالمرضا 
آذری خاکســتر« نویسنده کتاب »ســیری در تاریخ 
اسناد پزشــکی آســتان قدس رضوی از دارالشفا تا 
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی« توضیحاتی را 

درباره این کتاب ارائه کرد.

 استقبال دانشگاه های هنر کشور
 از جشنواره هنر شهری مشهد

 دبیــر جشــنواره هنرهــای شــهری »خانــه بهــار 
99« گفت: بــا پایان مهلــت دریافت آثــار در بخش 
دانشــگاهی جشــنواره خانــه بهــار 99 و حضــور 
چشمگیر دانش آموختگان رشته های هنر، شاهد 
رقم خوردن فصلــی نــو در هنرهای شــهری ایران 
هستیم. »صدرا یوسفی« افزود: این رویداد با هدف 
بهره  منــدی از ظرفیــت ارزشــمند دانشــگاه های 
هنر در سراسر کشور و اســتفاده از توانمندی های 
دانشــجویان رشــته های هنری برگزار شد. تقویت 
و ترویج کارهــای تیمی در تولیــدات هنری از دیگر 
رویکردهــای مــا در بخش دانشــگاهی جشــنواره 
هنرهــای خانــه بهــار 99 بود. یوســفی افــزود: در 
بخش دانشگاهی جشــنواره خانه بهار 99، در سه 
حوزه آذین بندی، دیوارنــگاری و گرافیک پذیرای 
آثار گروه های دانشــجویی بودیم کــه 1400 طرح 
در قالب ۸00 پروژه توسط 140 گروه دانشجویی 
از دانشــگاه های هنــر شــهرهای مختلف ایــران به 
دبیرخانه این جشنواره ارســال شد. وی با اشاره به 
اعالم نتایج آثار برگزیده تصریح کرد: در هفته اول 
بهمن، آثار دریافت شده توسط هیئت داوران بخش 
دانشگاهی این جشنواره داوری و اسامی طرح های 

منتخب و گروه های برگزیده منتشر می شود.
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خبر

زیارت

معاون وزیر کشــور و رئیس ســتاد مرکزی 
اربعیــن از برنامه ریــزی برای بهــره مندی 
اســتان خراســان رضوی از اعتبارات ملی 
خدمت بــه زائران اربعیــن و   دهه آخر صفر 
خبر داد. بــه گزارش خراســان رضوی، دو 
روز قبــل بود کــه معــاون زیارت اســتان از 
انتخاب خراســان رضوی به عنوان استان 
هدف و عضویت در ســتاد مرکــزی اربعین 
حسینی )ع( خبر داده بود. تصمیمی که به 
گفته »محمدصادق براتــی« به بهره مندی 
بیشــتر خراســان رضوی از امکانات کشور 
برای خدمــت رســانی بــه زائــران عبوری 
اربعیــن و همچنیــن زائران دهــه آخرصفر 
منجر خواهد شــد. حاال معاون وزیر کشور 
و رئیس ســتاد مرکــزی اربعین نیــز بر اخذ 
ایــن تصمیــم تاکیــد کرده اســت تــا بتوان 
امیدوار بود بــا تقویت نگاه ملــی به جایگاه 
خراســان رضوی، ایــن اســتان از امکانات 
و اعتبــارات ملی خدمت رســانی به زائران 

بهره مند شود.

خدمت به زائران اربعین   ودهه آخر صفر	 
رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اســتانداری، »حســین ذوالفقــاری« در 
نخستین جلسه شــورای  راهبری  اربعین 
حســینی ســال 99 که در ســالن همایش 
وزارت کشــور برگــزار شــد، در ایــن بــاره 
گفــت: خراســان رضوی بــه ســبب وجود 

مضجع شریف امام 
رضا)ع(، اســتانی 
ویژه بــوده و مدخل 
زائــران  ورودی 
و  افغانســتانی 
پاکســتانی اســت. 
وی تصریــح کــرد : 

پــس از اربعین در عــراق، یــک اربعین  هم 
به سمت مشــهد مقدس وجود دارد، یعنی 
در مشــهد باید هم به زائــران اربعین که به 
کشور خود برمی گردند خدمات ارائه شود 
و هم به زائرانی که برای دهه پایانی صفر به 
این شهر مقدس مشرف می شوند، بنابراین 
به درخواست استاندار خراسان رضوی و با 
پیگیری معاونت زیارت این استان تصمیم 
گرفتیم این استان هم به همراه استان های 

خوزستان، ایالم و کرمانشاه استان هدف 
ستاد باشــد تا نگاه ویژه تری به آن شود و از 

اعتبارات و خدمات ملی استفاده کنند.

بهداشت، حمل و نقل و گرانی سفر  	 
مهم ترین مشکالت زائران

معــاون زیارت اســتان نیز در این جلســه به 
اقدامات انجام شده 
در خراسان رضوی 
ایــام  زمینــه  در 
اربعیــن و خدمــت 
رســانی هــا اشــاره 
و تصریــح کــرد: بــا 
هــای  هماهنگــی 

صورت گرفته و به همت جهاد دانشــگاهی 
استان پژوهشی میدانی در چهار مرز کشور 
انجام شد که در این پژوهش شاخص های 
مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته 
و نتایج مطلوبی به دست آمده است. براتی 
به یکــی از نتایج ایــن تحقیق اشــاره کرد و 
گفــت: بیشــتر زائــران اربعیــن 9۸ زیارت 
اولی بودند و مهــم ترین مشــکالت زائران 
مســائل بهداشــتی، حمل و نقــل و گرانی 

سفر بوده است. معاون زیارت استان به این 
نکته هم اشــاره کرد که با توجه به استقبال 
ستاد مرکزی اربعین، مقرر شــد نتایج این 
پژوهش ها برای ستاد مرکزی ارسال شود 
تا در برنامه ریزی برای اربعین ســال آینده 
از آن بهره برداری شــود. براتــی همچنین 
با اشــاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد 
اربعین اســتان در دی ماه و آسیب شناسی 
مشــکالت ســال های قبــل، اظهار کــرد : 
مشکل خروج  اقالم غذایی مواکب خراسان 
رضوی از مرزها نیز یکی از مشکالت حوزه 
اربعین اســت. وی افزود: به دلیــل این که 
سهمیه موکب های خراسان رضوی از 5۸ 
موکب بــه ۸7 موکب افزایــش یافت، تعدد 
کامیــون های حامــل مواد غذایــی موجب 
معطلی چندین ســاعته کامیون ها پشــت 
مرز شــد. شــایان ذکر اســت در نخســتین 
جلســه شــورای  راهبری  اربعین حسینی 
سال 99، افراد صاحب نظر در حوزه اربعین 
برای بررسی آســیب های اربعین گذشته و 
ارائه راهکارهای جدید هم اندیشی کردند 
تا شــرایط بهتری بــرای خدمت رســانی به 

زائران فراهم شود.

 وعده تخصیص اعتبارات ملی به استان
 برای زائران اربعین و دهه آخر صفر 

معاون وزیر کشور:  تصمیم گرفتیم به خراسان رضوی نگاه ویژه تری شود و از اعتبارات و خدمات ملی استفاده کنند 

 توضیحات دانشگاه فردوسی  درباره طرح مشترک با شهرداری 
برای حذف حایل میان دانشگاه و جامعه

مرداد امســال وزیــر علوم از طرح حــذف دیوارهای دانشــگاه 
ســخن به میان آورد. طرحی که به گفته دکتر غالمی با هدف 
ایجاد احساس تعلق دو جانبه بین مردم و دانشگاهیان اجرایی 
خواهد شد، هرچند که او به احتمال حذف فیزیکی دیوارها هم 
اشاره و اظهار کرد : »ممکن است در آینده و به تدریج دیوارهای 
دانشگاه ها هم به صورت فیزیکی برداشته شود و در خیلی از 
کشورها به این موضوع عمل شــده و معمول است و هم اکنون 

هم در کشور خود دانشگاهی داریم که هیچ دیواری ندارد«.

توضیحات شهردار در اینستاگرام و نشست خبری	 
چند ماه پس از این اظهارنظر وزیر علوم، یعنی در آبان امسال، 
تفاهم نامه ای بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد 
به امضا رســید کــه در متن آن آمده بــود : »در راســتای تقویت 
ارتباط میان شهرداری مشــهد و دانشــگاه فردوسی مشهد و 
بهره گیری از نقش ویژه دانشــگاه در فضای زیســت شهری و 
به منظور تقویت مســئولیت پذیری دانشــگاه، افزایش امنیت 
اجتماعی و معرفی فعالیت های فرهنگی، علمی، پژوهشــی 
و آموزشی دانشگاه فردوسی مشــهد به شهروندان مشهدی، 
ایجاد فضای شــهری مشــترک بیــن دو لبه شــمالی و جنوبی 
بولوار وکیل آباد، تفاهم نامه ای بین دانشگاه فردوسی مشهد 
و شهرداری مشــهد منعقد شد«. انتشــار خبر این تفاهم نامه، 
با واکنــش هایی همــراه شــد و برخی اســتادان، تشــکل ها و 
شوراهای صنفی دانشــجویان دانشگاه فردوسی درخصوص 
این موضوع و احتمال حذف فیزیکی دیوارهای دانشگاه ابراز 
نگرانی کردند. البته پست تلگرامی شهردار مشهد تا حدودی 
موضوع را شــفاف کرد. کالیی درباره این تفاهم نامه نوشت : 
»سال هاســت دغدغه دارم که چه خوب می شود اگر بسیاری 
از مراکز بزرگ در دل شهر حصارها و دیوارهای خود را بردارند 

تا مردم آزادانه در آن رفت و آمد کنند.
 یکی از مهم ترین آن ها دانشــگاه فردوســی مشهد با مساحت 
300 هکتار در قلب شهر است. بعد از مذاکرات و بررسی های 
فراوان باالخره شــد آن چه باید می شــد و طــی تفاهم نامه ای 
که دیروز میان دانشگاه و شــهرداری به امضا رسید، مقرر شد 
دانشگاه بخشی از فضای خود-از بولوار باهنر تا در شمالی- را 

با مردم به اشتراک بگذارد و فضایی برای برگزاری رویدادهای 
علمی، انجام فعالیت های فرهنگی-دانشگاهی و مواردی از 
این دســت فراهم شــود. نمونه  این چنین طرح هایی که میان 
فضای دانشگاهی و فضای شــهری، یک پل ارتباطی سازنده 
فراهم می آورد در شهرهای پیشرفته  دنیا در حال اجراست و در 
ایران، مشهد نیز می تواند پرچم دار آن باشد«. شهردار مشهد 
چند هفته بعد در نشســت خبــری خود نیز در ایــن باره گفت : 
»اراضی بزرگ مقیاس درون شهر از جمله دانشگاه فردوسی 
باید در اختیــار تمام مردم قــرار بگیرند اما مقررات شــان باید 
رعایت شــود، قرار نیست دیوارهای دانشــگاه را حذف کنیم، 
بحث این است دیوارهای دانشــگاه را در بخش هایی به عقب 
ببریــم. انتظار من از دانشــگاه این بــود که خواســت جامعه را 

بپذیرد«.
با وجود ایــن همچنان برخــی ابهامــات و ســواالت  در این باره 
وجود داشــت که این افزایش تعامل دانشگاه و جامعه، با حذف 
فیزیکی دیوارهای دانشگاه فردوســی نیز همراه خواهد شد یا 
خیر. اما بر اســاس توضیحات روز گذشــته دانشــگاه فردوسی 
به نظر می رسد این حذف فیزیکی  منتفی اســت. مدیر روابط 

عمومی دانشگاه فردوسی مشــهد در گفت وگو با ایسنا در این 
باره توضیحاتی ارائه کرد که مشــروح آن به این شرح است: در 
مباحثی که میان شهرداری و دانشگاه مطرح شــد، قرار شد از 
ظرفیت شــهرداری و دانشگاه اســتفاده شــود تا دانشگاه توان 
خود را در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباط با جامعه 
و تربیت شــهروندان به جامعه عرضه کند. بر این مبنا قرار شــد 
فعالیت های مهــم در زمینــه علمی، پژوهشــی، شــرکت های 
دانش بنیان، رویدادهای مختلف اعــم از رویدادهای فرهنگی 
و هنری که در بدنه دانشگاه به مناســبت های مختلف در طول 
سال انجام می شود، با همکاری شهرداری به عموم مردم ارائه 
شــود و شــهروندان مشــهد از اتفاقات خوبی که در بزرگ ترین 
قطب علمی شرق ایران رخ می دهد، اطالع داشته باشند. قرار 
نیست دیوار یا زمینی از دانشگاه جدا شــود و عنوان »برداشته 
شدن دیوارها« به این معنی اســت که حائل میان مردم، جامعه 
و دانشگاه کمرنگ شود. هدف از برداشتن حائل میان دانشگاه 
و جامعه برای نمایش دستاوردهای دانشگاه، ایجاد تاثیر توسط 
دانشگاه بر جامعه، تاثیرپذیری دانشگاه از جامعه و تعامل میان 

این دو است که زمینه بروز اتفاقات خوبی را فراهم می کند«.

نمایش آنومی از 10 بهمن در پردیس تئاتر مستقل اجرا می شود

داستان یک قتل روی صحنه تئاتر مشهد
پردیس تئاتر مستقل مشهد از دهم بهمن 
با نمایش »آنومی« میزبان تئاتردوســتان 
خواهــد بود، نمایشــی که بر اســاس یک 
پرونده جنایی در مشهد طراحی شده که 
در آن خانمــی متولد ســال ۶۲ فرزندان 
سه ساله و هشت ســاله خود را در خواب 

به قتل رسانده است. 
نشســت خبــری نمایــش »آنومــی« روز 
گذشــته در پردیس تئاتر مســتقل مشهد 

برگزار شد . 
»آنومی« را »عــادل توکلــی« کارگردانی 
»شــادی  و  عقلــی«  »مســعود  و  کــرده 
غفوریان« به طور مشترک نویسندگی آن 

را بر عهده داشته اند. 
همچنیــن »رضــا حســینی« و »حســین 
طاهــری« دو پیش کســوت تئاتر مشــهد 
در ایــن نمایش ایفــای نقش مــی کنند و 
در کنار ایــن دو هنرمند، نرگــس آمنده، 
آناهید نبوی نــژاد، مینــا قهرمانی، علی 
کارآموزیــان و بهــار قدیــری نیــز حضــور 

دارند.
 شــایان ذکر اســت پردیس تئاتر مستقل 
مشهد حد فاصل میدان حافظ و صارمی 
50 واقع شــده و اطالعات بیشتر درباره 
 این نمایــش روی پایــگاه اطالع رســانی

 anomie.ir قابل مشاهده است.
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گردونه

کبدی - جودو

از دهم بهمن به میزبانی تربیت بدنی 
آستان قدس آغاز می شود

رقابت بانوان کبدی کار در مشهد
مرحله ســوم مســابقات کشــوری لیگ برتر کبدی 
بانوان به همت تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 
از تاریــخ دهــم بهمن مــاه در ســالن های ورزشــی 
ایــن مجموعه آغاز می شــود. رئیــس هیئت کبدی 
خراســان رضــوی در تشــریح برنامــه برگــزاری 
مســابقات کشــوری لیــگ برتر کبــدی بانــوان در 
مشــهد، گفت: ایــن دوره از رقابت ها با مشــارکت 
تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی ، هیئت کبدی 
خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان استان 
برگزار خواهد شد.احمدیان افزود:  9 تیم از هشت 
استان کشور شامل تهران الف و تهران ب، خراسان 
رضوی، سیســتان و بلوچســتان، ایالم، لرســتان، 
گیالن، گلستان و قزوین در این دوره از رقابت های 
لیگ برتــر کبدی بانــوان حضور دارنــد.وی اظهار 
کرد: ورزشکاران و مربیان به همراه عوامل اجرایی 
برپایی مســابقات به تعداد 170 نفر، از روز هشتم 

بهمن ماه وارد شهر مشهد می شوند. 

حضور »پاس« در لیگ برتر جودو
فصل جدید سوپرلیگ جودو با حضور شش تیم برگزار 
خواهد شد و تیم »پاس« به نمایندگی از مشهد در این 
رقابت ها حضور خواهد داشــت. مراســم قرعه کشی 
دومین دوره سوپرلیگ جودو در حالی برگزار شد که 
بر اساس برنامه تیم های آرنا گستر آتیه ایرانیان، پاس 
خراسان رضوی، نیروی زمینی ارتش، بیمه کوثر، رعد 
پدافند قم و نفت مسجدسلیمان به صورت دوره ای با 
یکدیگر رو به رو خواهند شد.هفته اول این مسابقات 

۲۵ بهمن  برگزار می شود.

از میان خبرها

ورزشی

 خراسانی ها در فهرست اعزام
 به قهرمانی آسیا

ســخنگوی ســازمان تیــم هــای ملــی فدراســیون 
دو و میدانی از حضور 11 ورزشکار در ترکیب اصلی 
تیم ملی بــرای حضــور در مســابقات داخل ســالن 

قهرمانی آسیا خبر داد.
نشســت ســازمان تیم هــای ملی بــا هــدف ارزیابی 
عملکرد دو و میدانی کاران در مسابقات بین المللی 
دو و میدانی داخل سالن دهه فجرو انتخاب ترکیب 
تیم ملی دو و میدانی داخل سالن ایران برای اعزام 
بــه مســابقات قهرمانی آســیا برگــزار شــد و نفرات 
برتر معرفی شــدند که از خراســان رضوی شــاهین 

مهردالن و تکتم دستاربندان نیز حضور دارند.
حسین شایان ، سخنگوی سازمان تیم های ملی در 
این باره گفت: پس از ارزیابی عملکرد ورزشــکاران 
تیم های شــرکت کننــده در مســابقات دوومیدانی 
داخل سالن تهران که تعدادی از دوومیدانی کاران 
حدنصاب هــای تعیین شــده را بــه ثبت رســاندند، 
ســجاد هاشــمی آهنگری، حمیدرضا کیا، شاهین 
مهردالن، محمدرضــا طیبی به ترکیــب اصلی تیم 
ملی دعــوت شــدند. همچنیــن عرفــان محمودی، 
پریچهر شــاهی، تکتم دســتاربندان نیز کــه در رده 
ســنی جوانــان هســتند، بــا توجه بــه این که ســال 
آینده مســابقات قهرمانــی جوانان آســیا را در پیش 
داریم، با هدف ایجاد شرایط توســعه برای تیم ملی 

بزرگ ساالن در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند.
در خــور ذکــر اســت ، نهمیــن دوره مســابقات 
دوومیدانــی داخــل ســالن قهرمانــی آســیا طــی 
روزهــای ۲3 و ۲4 بهمــن مــاه در هانــگ ژو چیــن 

برگزار می شود.

نام گذاری سالن ورزشی به نام 
سردار سلیمانی در تربت جام

به منظور بزرگداشــت یاد و نام شــهدا، سالن ورزشی 
چند منظــوره روســتای خــرم آبــاد  تربت جام بــه نام 
سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری 
شد. به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، صبح دیروز باحضور فرماندارتربت 
جام، جانشــین فرماندهــی ناحیه مقاومت بســیج و 
ریاست اداره ورزش وجوانان تربت جام، سالن ورزشی 
چند منظــوره اداره ورزش وجوانان شهرســتان واقع 
در روستای خرم آباد به نام سردارسپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

خبر

ورزشی

زارعی،رئیس ورزش طرقبه 
شاندیز شد

مراســم تکریم و معارفــه رئیــس اداره ورزش و جوانان 
طرقبه شاندیز و ســتاد ســامان دهی امور جوانان این 
شهرستان با حضور جمعی از مسئوالن برگزار شد.  در 
این مراســم امیر زارعی بــه عنوان رئیس جدیــد اداره 
ورزش و جوانــان طرقبه شــاندیز معرفــی و از زحمات 
ســعیدی، رئیس ســابق ایــن اداره تقدیر شــد. فرزاد 
فتاحــی، مدیــر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی 
در این مراسم گفت: طرقبه و شــاندیز یک شهرستان 
بسیار ویژه و با توانمندی های باالست. این شهرستان 
فرصت های ســرمایه گذاری خوبــی دارد و در عرصه 
های ورزشی از توان باالیی برخوردار است.وی افزود: 
تمام این ویژگی ها ما را بر این داشــت که برای توسعه 
ورزش و جوانــان اســتان، بخشــی از ســرمایه گذاری 
هایمان را در طرقبه شــاندیز داشته باشیم، همچنین 
خوشــبختانه همه چیــز بــرای افتخارآفرینــی در این 
شهرستان مهیاست.مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی بیان کرد: زیرســاخت های ورزشــی خوبی از 
گذشته در این شهرستان وجود داشته است، همچنین 
درخواست سرمایه گذاری برای استخر طرقبه و پیست 
موتور ســواری ویرانی بــوده و بــه زودی آن هــا را برای 

تکمیل واگذار خواهیم کرد

نیکبخــت واحدی پــس از گذرانــدن یــک دوره موفق در 
تیم ابومسلم و مطرح شــدن در ســطح اول فوتبال کشور 
در ســال 78 به تیم باشــگاه استقالل پیوســت. البته بعد 
از شش سال حضور در تیم اســتقالل تهران از این تیم به 
باشــگاه پرســپولیس پیوســت.وی در تیم هایی همچون 
تراکتور،پیکان ، خونه به خونه ، الوصل و ... هم توپ زده 
اســت.حاال این بازیکن ســال های نــه چندان دور شــهر 
مشهد ، این روزها در کنار همشهری خود رضا عنایتی به 
کار مربیگری مشغول شــده و به دنبال این است تا بتواند 

تجربیات خوبی را در این زمینه کسب کند؛چرا که اهداف 
بلنــد پروازانــه ای در مربیگــری دارد که قطعا با شــرایط 
دوران بازیکنــی، تفاوت دارد و خودش هم بــه این نتیجه 
رسیده است.وی می گوید به دنبال این است تا روزی در 

استقالل هم بتواند مربیگری کند.
نیکبخــت واحدی که ایــن روزها بــه عنوان دســتیار رضا 
عنایتی در تیم سرخپوشان پاکدشت حضور دارد،درباره 
دنیــای مربیگــری  به ایلنــا می گویــد: تجربــه جدیدی را 
کسب می کنم که فوق العاده است. شــرایط مربیگری با 

دوران بازیکنــی خیلی فرق دارد. اما االن شــرایط خیلی 
خوبی اســت که در حــال تجربــه انــدوزی هســتم. البته 
مسئولیت یک مربی هم زیاد اســت ،چون مسئولیت یک 
تیم برعهده ماســت. در این مــدت طرز فکرم ، نســبت به 

دوره ای که بازی می کردم، خیلی فرق کرده است.
وی با بیان این که فردی بلند پرواز است، می افزاید: آدم 
بلند پروازی هســتم . هم اکنون تجربه کسب می کنم. از 
عنایتی که  همشــهری و دوســت هستیم، تشــکر می کنم 
که این فرصت را به مــن داد تا چیزهای زیــادی در زمینه 

مربیگری یاد بگیرم . امیــدوارم با ایــن کادر فنی به لیگ 
برتــر بیاییــم و در لیگ برتــر هم موفــق باشــیم. نیکبخت 
واحدی در پاسخ به این سوال که قرار است تا چه سطحی 
در مربیگری پیشــرفت کنــد، خاطر نشــان مــی کند: در 
دنیای مربیگری به همه چیــز فکر می کنم. همان طور که 
کسی فکر نمی کرد در تیم استقالل پرمهره زمان گذشته 
ثابت بازی کنم ، در مربیگری هم آدم بلند پروازی هستم. 
من اهــداف بزرگی دارم و حتــی به هدایت اســتقالل در 

آینده هم فکر می کنم.

گامی به جلو

تیم فوتسال فرش آرا امسال با تغییراتی متفاوت پا به میدان لیگ 
برتر گذاشت. مهم تر از همه تغییر کادر فنی و حضور دوباره مجید 
مرتضایی بود.خیلی ها تصورشان از این تغییرات این بود که تیم 
فرش آرا امسال نیز همانند دوره های قبلی نمی تواند عملکرد 
خوبی داشته باشد. اما در طول فصل شاهد بازی های درخشان 
از فرش آرا بودیم که کارشناســان از آن به عنــوان »پدیده« لیگ 
برتر نام می بردند. آن ها در طول فصل از ۲6 بازی انجام داده، 
13 برد، 7 مساوی و 6 باخت داشته اند و در مرحله گروهی مقام 
سومی را از آن خود کردند. همچنین با کمترین گل خورده پس 
از مس سونگون در جایگاه دوم لیگ قرار گرفته اند.فرش آرایی 
ها سال گذشته نیز به مرحله حذفی رسیده بودند، اما دو بازی 
رفت و برگشــت را مقابل نماینده قم واگذار کردنــد و از گردونه 
مسابقات حذف شــدند. اما امســال تا به این جای کار یک گام 
جلوتر رفته اند و امروز در صورت پیروزی می توانند برای اولین 
بار در تاریخ فوتسال استان به جمع چهار تیم برتر کشور راه یابند؛ 
چرا که بهترین رتبه ای که نماینده های فوتسال استان تاکنون در 
دوره های مختلف لیگ برتر کسب کرده اند، مقام پنجمی بوده  

است که مربوط به 10 سال قبل می شود.

راند سوم 

بازی سوم امروز فرش آرا و سن ایچ ساوه با دو بازی قبلی خیلی 
فرق می کند و دو تیم هیچ چیزی برای از دســت دادن ندارند؛ 
لذا هــر دو تیم با تمام تــوان به میــدان می آیند تا پیــروز میدان 
لقب بگیرند. هر چنــد که فرش آرایــی ها در بازی دوم بســیار 
تحت فشــار بودند؛ چرا که حتما باید بازی را با پیروزی پشــت 
سر می گذاشتند و همین مسئله باعث شد تا بازیکنان استرس 
زیادی در بازی داشــته باشــند که تا حدودی دچار اشتباهاتی 
هم شدند؛ اما خوشبختانه بازیکنان توانستند به شرایط روحی 
خود مسلط شوند و بازی را تحت کنترل خود  بگیرندو به بازی 
سوم امیدوار شوند. مسابقه امروز با دو بازی قبلی بسیار متفاوت 
است و ســاوه ای ها هم تمام توان خود را برای پیروزی در بازی 
امروز به کار می گیرند. موضوع مهم تمرکز و کارگروهی است و 
هر تیمی که به این نکته مهم و اساسی در این بازی توجه کند، به 
برتری دست می یابد. سبک بازی هر دو تیم بسیار شبیه به هم 
است .هر دو تیم تهاجمی و دفاعی بازی می کنند که به زیبایی 
بازی امروز هم اضافه می کند.البته حضور پرشور تماشاگران 
و هواداران همانند بازی قبلی نیز در روحیه بازیکنان مشهدی 

بسیار تاثیر گذار است.

در حکم فینال 

ســرمربی تیم فوتســال فرش آرا با بیان این که بــازی امروز 
حکم فینال را دارد، به خبرنگار ما می گوید:بازی سوم مقابل 

ساوه ای ها حکم فینال زودرس را دارد؛  در صورت پیروزی در 
این دیدار به جمع چهار تیم برتر فوتسال کشور راه می یابیم که 

تاکنون در خراسان رضوی چنین افتخاری نداشتیم. »مجید 
مرتضایی« با اشــاره به این که در بــازی دوم مقابل »ســن ایچ« 

ســاوه فشــار زیادی را تحمل کردیم، می افزاید:در بازی دوم از 
نظر روحی بسیار تحت فشار بودیم؛ چرا که حتما باید برنده می 
شدیم.اما خوشبختانه بازیکنان به خودشان آمدند و توانستیم 
با دو گل حریف را شکست دهیم. ان شــاءا... در بازی امروز هم 
ســعی می کنیم بهترین بازی را به نمایش بگذاریــم. وی خاطر 
نشان می کند:در بازی امروز نسبت به بازی قبلی آرامش روحی 
بیشتری داریم. امروز، روز مهمی برای فوتسال خراسان رضوی 
خواهد بود. به رغم فشار سنگینی که در دیدار دوم داشتیم،  در 
بازی امروز انگیزه فراوانی داریم . البته کار سختی پیش رو داریم. 
هر چند که احتمال برد ما بیشتر از تیم ساوه است، اما در فوتسال 
نمی توان پیش بینی کرد. سبک هر دو تیم بسیار نزدیک به هم 

است و امیدواریم پیروز میدان باشیم.

علی ترابی - زرد پوشان فرش آرای مشهد با تمام استرس 
و فشــاری که در بازی دوم مقابل سن ایچ ســاوه داشتند، 
از این مرحله گذشــتند و حاال امروز در خان ســوم باید از 
اعتبار و آبروی فوتســال مشــهد دفاع کنند تا برای اولین 
بار در تاریخ فوتسال استان به جمع چهار تیم برتر کشور 
راه یابند.  بازی ســوم فرش آرا و ساوه ای ها امروز در حالی 
برگزار می شــود که یک تیــم باید از مســابقات لیگ برتر 
خداحافظی کند و تیــم دیگر خود را بــرای تقابل با گیتی 
پسند اصفهان در مرحله نیمه نهایی آماده کند. تیمی در 
بازی امروز به برتری دست می یابد که بازیکنان آن تمرکز 
الزم را داشــته باشــند و جدای از بــازی گروهــی ،نهایت 
استفاده را از تک موقعیت ها ببرند.اما این بازی که حکم 
مرگ و زندگی را بــرای دو تیم فوتســال دارد، از ســاعت 
17:30 امروز در سالن ورزشــی مجموعه شهید بهشتی 
برگزار می شود و حضور یار ششمی یعنی هواداران پرشور 
مشــهدی همچون بازی دوشــنبه گذشــته، می تواند در 

موفقیت نماینده فوتسال استان تاثیر گذار باشد.

در گـــذر از 
خان سوم 

 امروز ؛ میدان داری

  زرد پوشان فرش آرا 

در سومین بازی برابر ساوه ای ها 

امروز، روز مهمی برای 

فوتسال خراسان رضوی 

خواهد بود و امیدوار 

به پیروزی در این بازی 

هستیم 

 بلندپروازی نیکبخت
  برای مربیگری 

در استقالل 

در حکم فینالراند سومگامی به جلو

 هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان 
رضوی  باالخره پس از ماه ها بالتکلیفی 
دیــروز صاحــب رئیــس جدید شــد.این 
هیئت ورزشی از آبان ماه سال گذشته با 
کنار رفتن »دوانلو« )رئیس سابق هیئت( 
کــه ناشــی از اختالفــات با فدراســیون 
مربــوط بــود، وارد مرحله جدیدی شــد 
که تا همین دیروز با حواشــی زیادی هم 
روبه رو بود. طی این مدت دو سرپرست 
معرفی شــدند و حتــی بحــث برگزاری 
مجمــع ایــن هیئــت هــم حاشــیه هایی 
داشت. همچنین برخی مدعی بودند که 
اداره کل ورزش و جوانان  و فدراســیون 
در معرفی اعضای مجمــع اختالف نظر 
داشــتند. اما باالخره مجمع این هیئت 

دیروز بــا رقابت بیــن دو نفــر به نام 
حکیمی پور از کارمندان اداره 

کل ورزش و حجت االسالم 
احمــد ســلطانی از فعــاالن 
ایــن رشــته برگــزار شــد که 

ســلطانی بــا کســب 10 رای 
از مجمــوع 16 رای اخذ شــده به 

مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت 
بولینــگ، بیلیــارد و بولــس خراســان 
رضــوی انتخــاب شــد.البته مجتبــی 
علی نژاد هم دیگــر نامزد این مجمع بود 

که به نفع احمد سلطانی انصراف داد.

ظرفیت باالی خراسان رضوی   
رئیــس فدراســیون بولینــگ، بیلیارد 
و بولس پــس از انتخــاب رئیس هیئت 
جدید اســتان ، گفت: خراســان رضوی 

ظرفیــت باالیــی در بولینــگ 
و بیلیــارد دارد و فقــط کافــی 
اســت همه با هم یکســو شــوند 
و بــه یکدیگر کمــک کنند.  هاشــم 
اســکندری افــزود: فــردی کــه در ایــن 
مجمع، مــورد قبــول اعضا واقع شــده، 
قطعا مورد قبول ما نیز است. بدون تردید 
با همکاری یکدیگــر می توانیم به زودی 
اعضای خوبــی از خراســان رضــوی در 
تیم ملی داشته باشیم، همچنین باید از 
وجود همه افراد و متخصصان اســتفاده 
بهینــه را ببریــم. رئیــس فدراســیون 
بولینــگ، بیلیــارد و بولــس با بیــان این 
که وضعیت خوبی در این رشــته داریم، 

افزود: ما در رنکینــگ جهانی در بخش 
آقایــان در جایگاه دوم ایســتاده ایم و در 
بخش بانــوان در رتبــه نهم قــرار داریم. 
مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضــوی نیز در این مراســم گفــت: طبق 
صحبتــی کــه بــا اســکندری، رئیــس 
فدراســیون بولینــگ ، بیلیــارد و بولس 
انجام شد، از هر فردی که در این مجمع 
انتخاب شــود، حمایــت خواهیــم کرد. 
فتاحــی تصریح کرد: ما از ابتدای ســال 
این موضــوع را بــه هیئت های ورزشــی 
گوشزد کردیم که باید در مجمع سالیانه 
هیئــت ها، گــزارش حسابرســی هیئت 

توسط حسابرس قانونی ارائه شود.

باالخره پس از 14 ماه بالتکلیفی؛

سلطانی،  سکاندار بولینگ و بیلیارد شد حواشی قرارداد مهاجم  شهرخودرو

مهاجم جدید تیم فوتبال شــهرخودرو خراسان 
برای دریافت کارت بازی مشکل قانونی ندارد.  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران ، محمد قاضی مهاجم 
باســابقه فوتبال ایران، قــراردادی 1/5  ســاله با 
شهرخودرو خراســان امضا کرد تا نیم فصل دوم 
لیگ برتر فوتبــال را در جمع شــاگردان مجتبی 
سرآســیایی ســپری کنــد.  بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنگاران بــا این حال پــس از قــرارداد قاضی با 
شــهرخودرو صحبت هایی مبنی بــر غیرقانونی 
بودن قرارداد این بازیکن با مشــهدی ها شنیده 
می شد. قاضی، بازیکن نیم فصل اول تیم فوتبال 
نساجی مازندران بود که قرارداد خود را با این تیم 
در آخرین ساعات فصل نقل و انتقاالت فسخ کرد. 
طبق قانون، بازیکنی که قبل از بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت قرارداد خود را با تیمش فسخ کند، 
پــس از پایان پنجره نقــل و انتقــاالت می تواند به 
عنوان سهمیه آزاد راهی تیم جدید شود. به این 
ترتیب پس از میروسالو اسالوو، مهاجم اوکراینی، 
محمد قاضی نیز دومین بازیکنی خواهد بود که 
به صورت بازیکن آزاد راهی شهرخودرو می شود 

و به ایــن ترتیــب در صورتی 
کــه قــرارداد اســالوو نیــز 
نهایی شــود، در فهرست 
تیم شهرخودرو جای یک 

بازیکــن آزاد دیگر نیز 
وجــود خواهــد 

داشت.
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از میان خبرها 

گوناگون

مسئول بسیج سازندگی نیشابور خبر داد: 

ارسال اولین محموله کمک های 
نیشابور به سیستان و بلوچستان 

شــجاعی مهــر- مســئول بســیج ســازندگی ناحیــه 

مقاومــت بســیج نیشــابور گفــت: اولیــن محموله 
کمک های مردمی نیشابور برای ارسال به مناطق 
سیل زده سیســتان و بلوچســتان آماده بارگیری و 
ارسال شد.غفور خلقی توالیی افزود: این محموله 
که شامل پوشــاک گرم، پتو، خشکبار، مواد غذایی 
و... بوده با استفاده از ظرفیت حوزه ها و پایگاه های 
مقاومت بســیج جمع آوری شــده اســت.وی بیان 
کرد: تعداد ده هزار قرص نان با استفاده از ظرفیت 
بسیج اصناف تهیه شدو در ظرفیت این محموله قرار 
گرفت.خلقی خاطر نشان کرد: با توجه به گذشت 
سه روز از فراخوان عمومی جمع آوری کمک های 
مردمی، تا کنون مبلغی حدود 230 میلیون ریال به 

صورت نقدی نیز جمع آوری شده است.

کمک ۱۰۰ میلیون ریالی مردم 
روستای سرباالی جلگه رخ به 

هموطنان سیل زده 

شعبانی-بخشــدار جلگه رخ تربت حیدریه در گفت 

وگو بــا خراســان رضوی بــا اشــاره به کمــک های 
نقدی مردم روستای سرباال به سیل زدگان استان 
سیســتان و بلوچســتان گفت: تاکنون بیش از صد 
میلیون ریــال بــرای کمک بــه ســیل زدگان جمع 
آوری شده است.جعفر رضوانی افزود: کمک های 
مردمی همچنان در حال جمع آوری است و عالوه 
بر آن کمــک های غیرنقــدی از جملــه: ماکارونی ، 
کنســرو ماهی و لوبیا، آرد گندم،برنج، قند، روغن، 
پتو و پوشــاک را برای  ســیل زدگان به پایگاه بسیج 
این روستا سپردیم تا در اسرع وقت به سیل زدگان 
ارســال شــود.رضوانی خاطر نشــان کــرد: اهالی 
جلگه رخ می توانند برای کمک به مردم ســیل زده 
کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به پایگاه های 
جمعیت هالل احمر تربت حیدریه و پایگاه بســیج 

محل سکونت خود  تحویل دهند.

از میان خبرها 

گوناگون

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد: 

۱7 میلیارد تومان برای گازرسانی 
 به شهر بار و 28 روستای

 این محور هزینه شد 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: برای 
گازرســانی به شــهر بار و 2۸ روســتای ایــن محور 
رقمی حــدود ۱7 میلیارد تومــان در بخش اجرای 
شبکه، احداث ایستگاه، نصب انشعابات و تحصیل 
اراضی هزینه شده است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان، ســیدحمید فانی با اعالم این 
مطلب اظهار کرد:  هم اکنون شــهر بــار با ۱۱22 
خانوار و 25 روســتای این محور شــامل ســیدآباد 
اســدا... خــان، علی آبــاد، انــدرآب، برگشــاهی، 
برمهــان، تلی، تنگــه علیا، تیجان، چهارگوشــلی، 
حیدرآباد نیشابور، خربره قاسمیه، دهنه حیدری، 
زرنده بینالود، ســرچاه، ســرگریک، ســیدآباد بار 
معدن، فارسیه، فاضل آباد، کارجی، کران، کالته 
علــی مــراد، کالتــه محمدجان، گــردان قلعــه نو، 
ماروسک و نصیرآباد تخت جلگه با ۱544 خانوار 
گازرســانی شــد و تا پایان امسال نیز ســه روستای 
دیگر بجنو علیا، قرونه و بقیع تخــت جلگه با 2۱۸ 

خانوار از این نعمت الهی بهره مند می شوند.

رئیس جمعیت هالل احمر بردسکن اعالم کرد: 

مجوز ایجاد پایگاه امدادی در محور 
بردسکن - طبس گرفته شد 

 رئیس جمعیت هالل احمرشهرســتان  بردسکن 
گفــت: بــا پیگیــری هــای انجــام شــده و موافقت 
مدیرعامــل اســتان، مجوز ایجــاد پایــگاه امدادی 
در محور ترانزیتی بردســکن به طبس گرفته شــد. 
محمدرضا مرنــدی با اشــاره به این که هــم اکنون 
مجوز ایجــاد پایــگاه امدادی بــرای ارائــه خدمات 
بهتر و بیشــتر بــه شــهروندان بردســکنی دریافت 
شــده اســت، ادامه داد: این پایــگاه قرار اســت در 
قالــب کانکــس در 70 کیلومتــری بردســکن و در 
محور ارتباطی این شهرستان با طبس، حدفاصل 
حســین آباد مهالر فعالیت خود را آغــاز کند تا بعد 
از تخصیــص بودجه، به شــهروندان امدادرســانی 
مطلوب تری داشــته باشــد.رئیس جمعیت هالل 
احمر بردسکن گفت: برای احداث بخش اداری و 
انبار امدادی جمعیت هالل احمر نیز پنج میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت که مسئوالن با 
این مهم موافقت کرده اند که پس از واگذاری زمین 

این مهم نیز محقق خواهد شد. 

خبر

گردشگری

 نخستین اقامتگاه بوم گردی
  با رویکرد گردشگری مزرعه 

راه اندازی می شود 
مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کاشــمر گفــت: نخســتین اقامتــگاه بوم گــردی بــا 
رویکــرد گردشــگری مزرعــه در حــال برنامــه ریزی 
اســت.به گزارش روابــط عمومی  میــراث فرهنگی، 
استان یوســفی در جلســه کمیســیون گردشگری و 
کسب وکارهای وابســته اتــاق بازرگانــی و صنایع و 
معــادن و کشــاورزی ایران در کوهســرخ افــزود: هم 
اکنون تعداد پنــج اقامتگاه بوم گردی در شهرســتان 
تازه تاسیس کوهســرخ فعال اســت.او با بیان این که 
اگرو توریسم منطقه کوهسرخ توسعه می یابد، ادامه 
داد: موضــوع مزیــت هــای چندجانبــه گردشــگری 
کوهسرخ و مزیت های منطقه توسط معین اقتصادی 
منطقــه در جلســه کمیســیون گردشــگری و کســب 
وکارهای وابســته اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن و 
کشــاورزی ایران مطرح شــد و از اعضا بــرای مطالعه 
سرمایه گذاری،  توسعه کسب وکار و  برگزاری تورهای 
مشترک با بوم گردی منطقه دعوت شد.همچنین علی 
شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
وابســته اتاق ایران و خراســان رضوی در این جلســه 
گفت: همکاری مشــترک دو کمیســیون درباره اگرو 
توریسم و جذب گردشــگر داخلی و بین المللی توجه 
به توســعه کشــاورزی تجاری از طریق آیین ها، هنر و 
میراث کشاورزی مناطق مختلف کشور را در خواست 
داریم.او ادامه داد: یکی از شــاخص های مهم وجود 
پیوندهای فرهنگی، هنری، تاریخی، آیینی و طبیعی 
اســت که می تواند با ثبت ملی و بیــن المللی به رونق 
تولید محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته بینجامد.

خبر

شهرستان ها

بارش برف پس از ۴ سال در سبزوار 
 کالته-رئیس اداره هواشناسی سبزوار از بارش برف 

پس از گذشت چهار سال در این شــهر و اطراف آن 
خبر داد. به گزارش خراسان رضوی، رضا صبوری 
با اعالم این خبر گفت: از بامداد روزسه شنبه بارش 
برف پس از گذشت چهار سال شهر سبزوار و اطراف 
را ســفید پوش کرده اســت. وی میزان بارش برف 
در شهر ســبزوار را سه و نیم ســانتی متر اعالم کرد 
و گفت: آخرین برف این شــهر به ســال ۱3۹4 باز 
می گردد و از آن زمان تاکنون شــهر ســبزوار بارش 
برف نداشته است. رئیس اداره هواشناسی سبزوار 
بیان کرد: بر اســاس اعــالم اداره  کل هواشناســی 
اســتان بارش  برف و باران تا روز سه شــنبه بیشــتر 
مناطق استان خراسان رضوی را فرا می گیرد و این 
بارش ها دوباره از عصر چهارشنبه هفته جاری آغاز 
شــده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. فریدون 
نقابی دبیر ستاد بحران شهرداری سبزوار نیز گفت: 
پیرو گــزارش های هواشناســی و بارش نخســتین 
برف زمســتانی طی امســال از بامداد روز گذشته ، 
از ساعت 22 شب گذشته نیروهای ستاد مدیریت 
بحران شهرداری در قالب کارگروه های چهارگانه 
در آماده باش کامل قــرار دارند . بــه گفته وی همه 
امکانات شــهرداری از جمله 500 نیروی خدمات 
شــهری، کلیه ماشین آالت ســازمان های عمران و 
آتش نشانی ضمن پیش بینی تمهیدات الزم ، برای 
برف روبی و بازگشایی معابر خدمات رسانی انجام 
دادند. وی بیان کرد: همه نیروهای ســازمان های 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی ، مدیریت پســماند ، 
فضای سبز و سازمان عمران و بازآفرینی و همچنین 
اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری همچنان در 

حال آماده باش هستند.

کالته-فرمانده انتظامی سبزوار ازتصادف زنجیره ای 22 

خودروی  ســبک و ســنگین در محور ســبزوار – نیشابور 
با ۱4 مصدوم خبر داد.سرهنگ حســین بیات مختاری 
در گفت وگو با  پایگاه خبری پلیس گفت: ســاعت 7:30 
صبح دیــروز در پی تمــاس با مرکــز فوریت های پلیســی 
۱۱0 مبنی بر وقوع تصادف زنجیره ای در محور سبزوار 
– نیشابور،  گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به 
محل اعزام شدند.وی افزود: با حضور ماموران انتظامی 
و ماموران گشــت تصادفات شهرستان ســبزوار در محل 
حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد، ۱2دستگاه 
خودروی سنگین و تعداد ۱0 دستگاه خودروی سواری با 
هم برخورد کرده اند.سرهنگ بیات مختاری تصریح کرد: 

در این حادثه ۱4نفر از سرنشینان این خودروها مصدوم 
که با کمک نیروهای امــدادی  به مراکــز درمانی منتقل 
شــدند و خودروهای حادثه دیده پس از بررسی صحنه به 
محل دیگری انتقال یافتند و وضعیت عبور و مرور وسایل 
نقلیه، به حالت عادی برگشت.وی بیان کرد: کارشناسان 
علت اصلی حادثه منجر به تصادف 22 دستگاه خودرو با 
یکدیگر را لغزندگی جاده ناشــی از بــارش برف و نزوالت 

آسمانی در شب سه شنبه و مه غلیظ مطرح کردند.

فرمانده انتظامی سبزوار گفت: تحقیقات درباره 	 
این  تصادف زنجیره ای  ادامه دارد

فائــق نیــا، مســئول روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و 

فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار 
نیز  گفــت: تصادف زنجیــره ای  بین کیلومتــر ۱0 تا 40 
محور سبزوار به نیشابور، رخ داد و بالگرد اورژانس هوایی، 
اتوبوس آمبوالنس اورژانس و چهار دستگاه آمبوالنس به 

محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: این حادثــه ۱5 مصدوم به جا گذاشــت ویکی 
ازمصدومــان بــه صــورت ســرپایی درمــان شــد و بقیــه 
مصدومان توســط اورژانس به بیمارســتان امداد شهید 
بهشــتی ســبزوار منتقــل شدند.روزگذشــته خبرنــگار 
خبرگزاری صدا وسیما با انتشــار فیلمی از صحنه حادثه 
تصادف زنجیره ای مدعی شــد که نیروها پس از گذشت 

40 دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

تکذیب تاخیر ۴۰ دقیقه ای اعزام نیروهای 	 
امدادی به محل حادثه

کافی رئیس اورژانس شهرستان سبزوار ضمن تکذیب 
خبر تاخیر 40 دقیقــه ای اعزام نیرو هــای امدادی به 
محل حادثه، گفت: در ساعت 7:20 از سوی مردم در 
خصوص این حادثه به اورژانس ســبزوار گزارش داده 
شد و نیروهای این نهاد در کمتر از ۱0 دقیقه در محل 
حضور یافتند.جباری ثانی رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرســتان ســبزوار نیز افزود: طی اعــالم فرمانداری 
ویژه شهرســتان در ســاعت 7:32 مبنی بر وقوع چند 
مــورد تصادفــات زنجیــره ای در حدفاصــل کیلومتــر 
5 تا ۱0 محور ســبزوار  - نیشــابور  ســه تیــم عملیاتی 
از جمعیــت هالل احمــر ســبزوار و دو تیــم عملیاتی از 
پایگاه امداد و نجات بین شــهری حســن آباد فیروزه به 
محل اعزام شــدند.وی افــزود: پس از تثبیــت صحنه و 
رهاسازی خودروهای گرفتار در ســاعت ۱2 عملیات 

پایان یافت.

هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت 
مردم در فصل زمستان نداریم

شــجاعی مهر-مســئول امورهنــری فرهنگ و ارشــاد نیشــابور گفت: 

نمایشــگاه عکــس هــای برگزیــده هفتمیــن دوره جشــنواره عکــس 
بین المللی خیام به همت انجمن سینمای جوانان و نمایندگی فیاپ 

در نگارخانه کمال الملک مجتمع فرهنگی وهنری فرهنگ و ارشاد نیشابور آغاز به کار کرد.آتشی 
افزود: هفتمین نمایشگاه عکس »جشنواره بین المللی خیام « مجموعه عکس آثار هنرمندان عکاس 
با 45 اثر ایرانی وخارجی به صورت سیاه وسفید ورنگی در ابعاد 40×30 سانتی متر باموضوع آزاد 

تک رنگ،آزاد رنگی،شهرمن،خالقیت،گردشگری ومردم در معرض دید عموم قرار دارد.

شعبانی-پنجمین هفته فیلم وعکس انجمن سینمای جوانان ایران 

دفتر تربت حیدریه از تاریخ 2۸ تا 30 دی ماه ۹۸ در سینما اندیشه 
این شهرستان برگزار شد. به گفته عباس باقریان دبیر پنجمین هفته فیلم وعکس تربت حیدریه 
این گردهمایی پیرو سیاست های کالن ســتاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران  مبنی بر 
ایجاد فضای غیر رقابتی و نمایش و ارائه آثار فیلم ســازان و عکاسان دفتر تربت حیدریه از 2۸ تا 
30 دی ماه برگزار شــد که در زمینه تصمیماتی که گرفته شــده عالوه بر بخش فیلم و عکس دو 

کارگاه آموزشی در حوزه فیلم وعکس تدارک دیده شد.

علی نوری- مدیر شــرکت ملــی پخــش فراورده های نفتــی منطقه 

سبزوار اعالم کرد: تمامی تدابیر الزم برای تامین سوخت مورد نیاز 
مردم در فصل زمستان اندیشیده شد و هیچ گونه مشکلی دراین باره نداریم. مهندس محمد 
صادقی درحاشیه دیدار خود با مجتبی شاکری فرماندار بردسکن در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: هم اینک 4۸ جایگاه عرضه سوخت مایع و CNG در شش شهرستان تحت پوشش داریم.
وی با بیان این که هشت جایگاه جدید در منطقه ایجاد خواهد شد، افزود: چهار جایگاه سوختی 

ان شاءا... در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

پایان هفته فیلم وعکس انجمن 
سینمای جوانان در تربت حیدریه

 ارسال آثار هنرمندان ۶۰ کشور
 به »جشنواره بین المللی خیام «

سوژه ها و خبرها

مســعود حمیــدی- بــارش بــرف و  یــخ بنــدان 

مســیرها در روزهای اخیر از یک ســو و ضعف 
زیرســاخت ها از ســوی دیگــر، باعــث خواب 
هشــت روزه و صــف طوالنــی کامیون هــا در 
گمرک دوغارون، مهم ترین گذرگاه  گمرکی 
شرق کشور شــده اســت.به گزارش خراسان 
رضــوی، قصــه ترافیــک کامیون هــا در مــرز 
دوغارون سابقه ای طوالنی دارد. از کم کاری 
طــرف افغانســتانی و نبــود زیرســاخت ها 
تا مشــکالتی ماننــد نبــود باســکول و ایکس 
ری که باعث شده اســت خواب کامیون های 
ترانزیتی در محوری ترین مرز کشــور و درگاه 
صادراتــی اســتان همیشــه خبرســاز باشــد. 
بعد از بارش هــای اخیر برف در اســتان و مرز 
دوغارون شــاهد گالیه هــای زیــاد رانندگان 
کامیون هــای ترانزیتــی و صادراتــی اســتان 
به مقصــد افغانســتان درباره پذیرش نشــدن 
و طوالنی شــدن صف و خــواب کامیون ها در 

منطقه ویژه دوغارون هستیم.

خواب 8روزه کامیون ها	 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل بین المللی استان در این خصوص 
به خراســان رضوی گفت: هشــت روز است که 
به دلیل بارش برف و یخ بندان، در دو طرف مرز 
دوغارون یعنی هم در ایران و هم در افغانستان 
پذیرش کامیون ها با اختالل و توقف پذیرش بار 
روبه رو شده اســت که این موضوع باعث ایجاد 
صف طوالنی کامیون ها و خــواب آن ها در این 
شرایط می شود.احمد زمانیان افزود: یک هفته 
اســت که این وضعیت پیش آمــده و هزینه های 
زیــادی را بــر دوش شــرکت های حمل ونقــل 
گذاشــته اســت و در چنیــن شــرایطی حداقل 
منطقه ویژه دوغارون می تواند بار کامیون ها را 

پذیرش کند تا کامیون ها آزاد شوند اما این کار 
را هم انجام ندادنــد.وی بابیان ایــن که چنین 
اتفاقی در هیچ جای دنیا رخ نمی دهد، افزود: 
مسئوالن به دلیل این که جلوی طوالنی شدن 
صف کامیون ها را بگیرند به گمرک بندرعباس 
اعالم کرده اند که هیچ محموله باری را به مقصد 
دوغــارون بارگیــری و ترخیــص نکننــد. البته 
مســئوالن ما در مــرز دوغارون مدعی هســتند 
مشکل یخ بندان در خاک افغانســتان و اسالم 
قلعه است اما درهرصورت این که بار کامیون ها 
را منطقــه ویــژه تخلیــه نمی کند باعــث خواب 

هشت روزه کامیون ها شده است.

دلیل تاخیر؛  بارش برف و یخ بندان در 	 
افغانستان 

 مدیر گمــرک دوغــارون نیــز در گفــت وگو با 
خراســان رضــوی بــا تاییــد موضوع خــواب و 
صف کامیون ها در این مرز اظهار کرد: از 2۱ 
دی ماه به دلیل بارش سنگین برف در منطقه 
اسالم قلعه افغانستان و همچنین تایباد و مرز 
دوغارون، شــاهد یــخ بندان و کاهش شــدید 
دمــا در دو ســوی مــرز بودیــم. از ســوی دیگر 
زیرســاخت ها در کشــور افغانســتان بســیار 
ضعیف اســت و جاده های ارتباطی آســفالت 

نیســت که با بارش بــرف بــه گل والی تبدیل 
 شــده اســت. محمد کوهگــرد افــزود: در این 
شــرایط کامیون هــا ترجیــح می دهنــد تردد 
کمتری در این مســیر داشــته باشــند زیرا در 
صورت بــروز حادثــه و توقف یــک کامیون در 
آن ســوی مرز شــاهد صــف طوالنــی و توقف 
کامیون هــا در دمــای 20 درجــه زیــر صفر و 
مشــکالت عدیده بــرای آن ها خواهیــم بود.
وی گفت: بــه همیــن دلیــل از 23 دی ماه به 
مبادی ورودی کشــور اعالم کردیم تا مساعد 
شــدن وضعیــت از پذیــرش بــار و محموله به 
مقصــد گمرک دوغــارون به دلیل مشــکالت 
پیش آمده خودداری شود تا وضعیت به حالت 
عادی بازگردد. البته مرز دوغارون باز است و 
پذیرش انجام می شود ولی شرایط برای تردد 
در خاک افغانســتان فعاًل مهیا نیســت.مدیر 
گمرک دوغارون افزود: منطقه ویژه دوغارون 
نیز برای همکاری با رانندگان کامیون ها با این 
که ظرفیت این منطقه پر شده است، آسایشگاه 
و امکانــات رفاهــی در اختیار راننــدگان قرار 
داده است تا زمان مساعد شدن شرایط تردد 
از آن اســتفاده کنند.ازســوی دیگر فرماندار 
شهرســتان تایباد گفت: از روز گذشــته) ســه 
شــنبه( شــرایط در حال بهبود است. محسن 

سیاح در گفت وگو با خراســان رضوی اظهار 
کرد: تا ســاعت ۱0 صبح ســه شــنبه بیش از 
۱00 کامیون از مرز دوغــارون خارج و حدود 
70 کامیون وارد شــده اند.وی افزود: بارش 
اخیر برف در منطقه بی ســابقه بوده است اما 
در این زمینه از همان ساعات اولیه هماهنگی 
هــای الزم بــرای مدیریــت مشــکل  صــورت 
گرفته اســت. از ســویی تا جایی کــه امکانات 
شهرســتان اجــازه مــی داد شــرایط رفاهی و 
خدماتی  بــرای رانندگان کامیــون ها فراهم 
شــده اســت. اما عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی و نایب رئیس هیئت 
مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی استان به 
خراسان رضوی گفت: هزاران میلیارد سرمایه 
ملی اعم از  کامیون و محموله های  صادراتی  
و ترانزیتــی در مرز  بالتکلیف و معطل اســت. 
خســارت توقف مال التجاره و این محموله ها 
رقم هنگفتی خواهــد بود  که قابل محاســبه 
نیســت. در نتیجــه تولید کننــده، بــازرگان، 
شرکت حمل و  نقل و راننده ایرانی و همچنین 
بــازرگان و مصــرف کننــده افغانســتانی باید 
جور آن را بکشــد. محمــود امتی افــزود: این 
در حالــی اســت کــه مــدام از افزایــش روابط 
اقتصادی با همســایگان صحبت می شود اما 
عمال عزم و اراده جدی برای روان سازی و رفع 
مشــکالت دوغارون به چشــم نمی خــورد. از 
یک طرف مدعی توسعه تجارت با افغانستان 
هستیم  از طرف دیگر  با وجود روزانه میلیون 
ها تومان عایدی از منطقه ویژه  و مرز دوغارون، 
از  مدیریت  برف و ســرما عاجز  هستیم  که به 
واسطه آن در معابر  تردد نمی شود، باسکول 
ها یخ می زند، راه بســته می شــود و گل و الی 
مانع تردد می شود چرا که تعامل و هماهنگی 

سازنده با خودمان و طرف مقابل نداریم. 

گزارشی درباره صف طوالنی کامیون ها درمرزافغانستان پس ازبارش برف 

دوغارون درخواب زمستانی 
مدیر گمرک دوغارون: به مبادی ورودی کشور اعالم کردیم فعاًل هیچ محموله ای به مقصد دوغارون بارگیری نشود
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تصادف زنجیره ای در محور سبزوار -نیشابور ۱۴ مصدوم به جا گذاشت

لغزندگی 22 خودرو را در هم کوبید 



»اورامانات تخت« 
کردستان

منظره زیبایــی که مــی بینید، 
تصویــری از روســتای تاریخی 
»اورامانــات تخت« کردســتان 
است که در ناحیه  جنوب شرقی 
شهرســتان مریوان واقع شــده 
و پیشینه ای نزدیک به ۱۰۰۰ 
ســال دارد. این روستا، یکی از 
75 روســتای منطقه هورامان 
کردســتان اســت، جالــب این 
جاست که در منطقه هورامان، 
75 روســتا به همیــن زیبایی و 
قدمت وجود دارد کــه به دلیل 
فرهنگــی  و  معمــاری  بافــت 

بی نظیر، تا کنون ۱۱ مورد از این روستاها به ثبت ملی رسیده اند و 6 روستای دیگر نیز در نوبت ثبت 
هستند. هورامان یا اورامان به معنای ســرزمین اهورایی یا در معنای دیگر سرزمین خورشید است. 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان می خواهد برای ثبت جهانی منطقه 

تاریخی هورامان در یونسکو، 25 روستا از 75 روستای این منطقه را به ثبت ملی برساند.  

بریده کتاب

نیــکالی ایوانویــچ کــه تنهــا ماند پشــت میز 
نشست و تا سپیده دم آه کشــید. بعدها کاتیا 
پی برد که  او در تمام آن مدت به زندگی خود 
اندیشیده و آن را مرور کرده بود و حاصل این 
اندیشــه ها نامه مفصلی بود خطــاب به کاتیا 
که با اســتنتاج های زیر پایان می یافت: آری 
کاتیا ، همه ما در یک بن بست اخالقی گرفتار 
آمده ایم. من در پنج ســال اخیر نه احســاس 

نــه  و  داشــتم  شــدیدی 
کار بزرگــی انجــام دادم. 
حتی عشــق مــن بــه تو و 
ازدواجمــان گویی توأم با 
نوعی شتابزدگی بود. نه 
زندگی ، بلکه موجودیت 
پیــش پــا افتــاده و نیمــه 
دیوانــه ای داشــتم  انگار 
که مدام تحت تاثیر داروی 

بیهوشی بودم. 
گذر از رنج ها
الکسی تولستوی

دیالوگ ماندگار
مگــر می توان عاشــق کســی بــود، کســی را 

پرستید اما به نقاط قوت او حسادت نکرد؟
داستان ازدواج
کارگردان:  نوآ بامباک

ضرب المثل فارسی

در دعوا، نان و حلوا خیرات نمی کنند!

این سخن کنایه از این اســت که در بین دعوا 
و شلوغی، کسی به فکر رعایت آداب نیست.

حکایت

هنر، چشمه زاینده
حکیمی پسران را پند همی  داد که جانان پدر، 
هنــر آموزید که ملــک و دولت دنیــا اعتماد را 
نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا 
دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد 
اما هنر چشــمه زاینده اســت و دولــت پاینده 
وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر 
در نفس خود دولت است هر کجا که رود قدر 
بیند و در صدر نشــیند و بی هنر لقمه چیند و 
گلستان سعدی سختی بیند. 

دیکشنری

Logical
معقول، منطقی

It is logical to spend a minimum on 
needless things.

منطقی است که برای چیزهای غیرضروری، 
حداقل پول را خرج کنیم.

In order to keep your car running 
well, it is logical that you lubricate it 
regularly.

بــرای ایــن کــه اتومبیــل شــما خــوب کار 
 کند،  منطقی اســت کــه آن را به طــور مرتب 

روغن کاری کنید.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه  27سوره انفال می خوانیم:

ُســوَل  ذیــَن آَمُنــوا َل َتُخوُنوا اهلَل َوالَرّ َهــا اَلّ َیا َأُیّ
َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُکْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر 
خیانت نکنید که در این صــورت، آگاهانه به 

امانت های خود خیانت کرده اید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    خیانت، با ایمان داشــتن سازگار نیست. 

الزمه  ایمان، امانتداری است.
    گاهی یک اشــاره به سود دشمن، خیانت 

است.
    افشــای اســرار نظامــی، خیانتی زشــت 

است.
    خیانت به پیامبر، خیانت به خداوند است.

    خیانت به خدا و رســول، خیانــت به خود 

اســت و زیان آن به خود انســان بازمی گردد. 
امانت مردم به منزلــه  امانت خود ما و خیانت 

به آن، خیانت به خودمان است.
    خیانت، فطرتًا زشت و محکوم است.

    خیانت های آگاهانه، خطرناک است. )هم 

به زشتی خیانت آگاهید و هم پیامدهای بد آن 
را می دانید(

ضرب المثل خارجی
    ازبکی: حتی به قاتل پدرت هم نیکی کن.

    اتریشی: نفرت، محصول مزرعه را از بین 
می برد و حسادت، ماهی دریا را.

    ایتالیایــی: هــر کــه آهســته رفــت، راه 
بیشتری  را به  تندرستی طی کرد.

    آفریقایــی: یک راهنمای خــوب، زمانی 
دنباله رو خوبی بوده است.

خاطرات سرخ

دفاع با جان و مال
رفته بود ســهم آب چنــد نفر از اهالی روســتا 
را خریــده بــود، کلی چــک و چانــه زده بود تا 
توانســته بــود آب را چنــد روز باز کنــد داخل 
زمینــش. شــده بــود باتــالق. مــی دانســت 
عراقی ها از کدام سمت می آیند. می خواست 
تانــک ها زمیــن گیــر بشــوند. اهالــی وقتی 

فهمیدند، رفتند پول هایش را پس دادند.
روزی روزگاری جنگی

معرفی کتاب

دیلماج
»دیلماج« نوشته »حمیدرضا شاه  آبادی« 

درباره  زندگی و دگرگونی شخصیتی به 
نام میرزایوسف خان مســتوفی، معروف 

به »دیلماج« است که ۱۰ سال در دستگاه 
انطباعات ناصرالدین  شــاه و مظفرالدین  شاه به 
ترجمه  متون و روزنامه ها از زبان فرانسه به فارسی 
مشغول بود؛ این کتاب، روایت سرگشتگی های 
روشنفکری در اواخر دوران قاجار است. رمان با 
شرح دوران کودکی و تحصیل میرزایوسف آغاز 

می شود و در ادامه با حضور شخصیت 
 هایی همچون »محمد علی فروغی«،  
»میــرزا ملکــم خــان ناظم الدوله«، 
»ناصرالدین شاه قاجار« و »عباس 
میــرزا«، مخاطــب را بین مــرز خیال و 
واقعیت قرار می دهد. نویسنده در این داستان، 
شخصیت ها و حوادثی آفریده است که همه، نام 
و رنگی از تاریــخ و واقعیت دارنــد، اما هیچ کدام 
واقعی نیســتند و مخاطب در مرز شــیرینی بین 

واقعیت و خیال قرار می گیرد.

مهارت یک دقیقه ای

دستور پخت 2 غذای ساده، سبک و سریع
بســیاری از پزشــکان توصیه می کنند در وعده  
شام غذاهای سبک و کم حجم مصرف کنیم تا با 
دریافت کالری کم به اضافه وزن مبتال نشویم. 
امــروز، دســتور پخــت دو غــذای غیربرنجی را 
که ســریع هم آماده می شــوند یاد مــی گیریم. 
خوراک گوجــه بادمجــان، از غذاهــای زودپز و 
سبک مناسب برای وعده شام است که بادمجان 
سرخ شده، گوجه فرنگی، پیاز نگینی خرد شده 
و آب لیمو و سایر چاشنی ها را دارد و در صورت 
تمایل می توانید یک قاشق عصاره گوشت هم به 
آن اضافه کنید. ابتدا پیاز را با روغن تفت دهید، 

نمک، فلفل و زردچوبه را اضافه و گوجه فرنگی 
را نگینی خرد کنید و تفت دهید، عصاره گوشت 
را هم به مواد بیفزایید، سپس بادمجان ها را روی 
گوجه ها بگذارید و اجازه دهیــد بپزد. خوراک 
کدو ســبز هم غذای دیگری اســت که پخت آن 
حــدود یک ســاعت زمــان می بــرد. مــواد الزم 
کدو سبز، هویج، پیاز، سیب زمینی، سیر و کره 
است. تمام مواد این خوراک گیاهی را پوست و 
حلقه حلقه کنید، سپس آن ها را با مقداری آب 
بپزید بعــد کره را بــه آن اضافه کنیــد و در آخر با 

کره تفت دهید.

علم به زبان ساده

رفالکس معده
رفالکس معــده، بیماری اســت که در آن اســید 
معده به مری بازمی گردد و موجب ســوزش ســر 
دل می شود.بسته به شــدت و نوع رفالکس، این 
بیماری با دارو، نســخه های خانگــی یا جراحی، 
قابل درمان است. اگر عالیم رفالکس اسید معده، 
بیش از دو بار در هفته اتفاق بیفتد، فرد به بیماری 
رفالکس اسید معده مبتالست. یکی از علل شایع 
در بیماری رفالکس، اختالل معده است اما عوامل 

دیگر آن در بسیاری موارد به نحوه تغذیه ما برمی 
گردد. به عنــوان مثال می توان به خــوردن وعده 
های غذایی بزرگ و دراز کشیدن یا خم شدن بعد از 
آن ها، داشتن اضافه وزن، خوردن تنقالت قبل از 
خواب، خوردن بیش از اندازه غذاهای خاص مانند 
مرکبات، گوجه فرنگی، شکالت، نعناع،   سیر، پیاز 
یا غذاهای تند و چرب، نوشیدن برخی نوشیدنی 
ها مانند الکل، نوشابه های گازدار، قهوه یا چای 
و سیگار کشیدن و مصرف آســپرین، ایبوپروفن، 

آرامبخش و داروهای فشار خون اشاره کرد.

چهارشنبه
2 بهمن 1398

26 جمادی االول 1441
8 صفحه  |    شماره  4330

2 بهمن 1312  | درگذشت عارف قزوینی22   ژانویه 1561 | زادروز فرانسیس بیکن
فرانسیس بیکن، دولتمرد، رساله نگار و فیلسوف انگلیسی قرون شانزدهم و هفدهم میالدی است. 
بیکن، کشف حقایق را خدمت به جامعه می دانست، »ارغنون نو« و »آتالنتیس نو«، نام دو کتاب مهم 
اوست که به نقد منطق ارسطو و ترسیم پژوهش های علمی همراه با همکاری و تعاون می پردازند.

 شاعر و تصنیف ساز برجسته کشورمان، میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی، در سن 52 سالگی در 
همدان درگذشت و در آرامگاه بوعلی سینا به  خاک سپرده شد. وی صرف و نحو عربی و فارسی 

را در قزوین و موسیقی را نزد میرزاصادق خرازی فراگرفت.

یک روایت، یک درس
الگوی زندگی

امام علی )ع( می فرمایــد: آیا به همین رضایت دهم که مــرا امیر المؤمنین خوانند و در تلخی های روزگار با مردم شــریک نباشــم؟در 
سختی های زندگی الگوی آنان نگردم؟...آفریده نشده ام که غذاهای لذیذ و پاکیزه، مرا سرگرم سازد، چونان حیوان پرواری که تمام 

همت او علف است یا چون حیوان رها شده ای که شغلش چریدن و پر کردن شکم است و از آینده خود، بی خبر.
نهج البالغه، نامه 45  
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مطالعه این صفحه

 پیشنهاد 2 میلیون دالری 
برای نقاشی کودک روسی

اسپوتنیک|شهروند مسکویی برای شوخی، 
نقاشی فرزند خود را با قیمت حدود دو میلیون 
دالر در یکی از سایت های روسی برای فروش 
گذاشــت و بعد از آن تلفــن وی مرتب زنگ می 
خورد. والدیمیر مکرتیــان با مراجعه به گوگل 
متوجه می شــود که این تماس های پشت سر 
هم از عربستان سعودی و امارات است. عالوه 
بر این، یک زوج مسکویی هم با او تماس گرفتند 
و آمادگی خود را برای خرید نقاشی فرزندش 
به مبلغ 2۰۰ هزار دالر پول نقد، اعالم کردند 
امــا والدیمیر، ایــن قیمــت را غیرقابــل قبول 
خواند، او حاال مــی خواهد نقاشــی فرزندش 
را با قیمت مقطوع و بدون چانه زنی بفروشــد.

زنگ تفریح

چارقد گلدار، پیراهن بلند گلدوزی شــده با تزیین یراق های نقره که روی شــلیطه پر چین پوشــیده 
می شود، لباس زنان َابیانه است، لباسی که به همراه فرهنگ و لهجه و رسوم زیبای روستای ابیانه، 
از دوران صفویه تا کنون زنده مانده. رنگ های روشن و گل و بوته های رنگین پوشاک زنان َابیانه، از 
آسمان شفاف و زیبایی های طبیعی این روستا الهام گرفته شده. مردان ابیانه هم کاله نمدی، قبا، 
ارخالق، شال کمر، شلوار گشــاد از جنس کرباس و متقال و گیوه محلی می پوشند. ابیانه، از توابع 

بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان است.

4 گوشه ایران
حکمت روز

 سخن از لباس نیست 
سخن از محتواست

مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند 
و متفکــر تعییــن مــی کننــد؛ ایــن مغزهــای 
اندیشمند، خواه اندیشــمندان آگاه در علوم 
معنــوی و مذهــب یــا اندیشــمندان در علوم 
مادی و رشــته های دیگر، اگر با هم باشــند، 

جامعه جلو می رود.
شهید آیت ا... دکتر مفتح

در محضر بزرگان

کوچک ترین ادعایی نداشت
حجت االسالم و المسلمین علیار اسماعیلی،  
شــاگرد آیــت ا... بهجــت، دربــاره ایشــان 
مــی گویــد: از تعبیــرات معــروف آیــت ا... 
بهجت،  این بود که»من از اول، از نماز خودم 
راضــی نبودم، االن هــم راضی نیســتم«، از 
نماز خود گلــه داشــتند که آن طور کــه باید 
باشــد، نیســت. ایشــان همیشــه خود را در 
درگاه خداونــد متعال، مقصر می دانســتند 
و هرگــز کوچک ترین ادعایی در کالمشــان 
نبود. سخن شــان به گونه ای نبود که کسی 
حس کنــد، ایشــان دارند تشــریفاتی حرف 
می زنند. بی ادعایی در آن مرحوم، شاخص 
بود و هرگز تــالش نکردند کــه لطف خاص 
خداوند به خود را ابزاری برای کســب شان 

در نــزد دیگــران قــرار دهنــد. 
آیت ا... بهجت - دیدبان  

 11 کشته در آتش سوزی 
خانه ای جنگلی در روسیه

تــی آر تی| خانــه ای جنگلــی کــه در منطقه 
داشــت،  قــرار  روســیه  کشــور  تومســک 
روز گذشــته آتــش گرفــت و ۱۱ نفــر در این 
ســانحه جــان خــود را از دســت دادنــد. این 
خانــه، محــل اقامــت کارگــران جنگلــی در 
روستای »Priculimskiy« بود. آتش سوزی 
در ســاعات نیمه شــب رخ داد  و علــت وقوع 
آن، هنوز مشــخص نشــده اســت. همچنین 
گفته می شــود که در این اتفاق ناگوار، چند 
شهروند ازبکستانی هم جان خود را از دست 
داده اند. نیروهای امنیتی روســیه، در حال 
بررســی و انجــام تحقیقــات در خصوص این 

آتش سوزی هستند.

 تایید اصالت نقاشی 
منتسب به  ون گوگ

یورونیوز| کارشناسان، اصالت تابلویی از ونسان 
ون گوگ را که بیش از نیم قرن درباره آن تردید 
وجود داشــت، تایید کردند. این تابلــو، تنها اثر 
نقاش هلندی در دوران روان پریشی اوست که 
نسبت به سایر نقاشی های ون گوگ، رنگ های 
تیره تــری در آن بــه کار رفته. »نقاشــی از چهره 
خود« در ســال ۱۸۸۹ کشیده شــده و از سال 
۱۹7۰، کشــیدن آن توســط ون گوگ مردود 
اعالم شــده بود اما موزه نروژ در ســال 2۰۱۴   
این نقاشــی را برای کار کارشناســی بیشتر به 
دست متخصصان هلندی سپرد و اکنون پس از 
تحقیقات پنج ساله روی سبک، تکنیک و مواد 

تابلو، باالخره اصالت آن تایید شد.

 مرد مالزیایی در یک سال 
50 کیلو وزن کم کرد

اسپوتنیک| مرد مالزیایی که به دیابت مبتال 
بــود، پــس از اخطار پزشــکان درباره ســبک 
زندگی اش، توانست در عرض یک سال 5۰ 
کیلو وزن کــم کند. »امری رحیم« ۴3 ســاله 
که کم تحرک بود و غذاهای پرکالری مصرف 
می کرد، حدود یک ســال پیش به دلیل قند 
خون بســیار باال در بیمارســتان بستری شد 
و پــس از ایــن حادثــه، تصمیم گرفت ســبک 
زندگی خود را تغییر دهد تا ســالمت خود را 
باز یابد. او می گوید» روزی که از بیمارستان 
مرخص شــدم، آن قــدر سرشــار از انــرژی و 
مصمم برای تغییر بودم که از همان جا پیاده 

روی نیم ساعته ای را شروع کردم.«


	R01
	R02+
	R03
	R04
	R05
	R06
	R07
	R08

