
 تاکید بر جلوگیری 
 از امکانات شهری 

 به نفع یا علیه جناح 
یا نامزد خاص

در نشست جمعی از مدیران 
شهرداری مشهد مطرح شد

خبر

سیاسی

اظهارات ناصر آملی و 
جوادی حصار درباره 

»بازرگان«
مراســم بزرگداشــت مهنــدس مهــدی 
بازرگان در کانون دانشگاهیان خراسان 
رضوی برگزار شــد. بــه گزارش ایســنا، 
رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان 
خراســان رضــوی در ایــن مراســم گفت 
: بــازرگان و آیــت ا... طالقانــی چــون 
همه جانبه نگــر بودنــد در میــان همــه 
محبوبیت داشتند. وی افزود :هنگامی که 
مرحوم بازرگان فوت کرد در مشهد فقط 
پنج نفر بیانیه فوت وی را امضا کردند اما 
امروزه برای او بزرگداشت گرفته می شود 
و من به عنوان شاگرد مدرسه روشنفکری 
دینی از این بابت بســیار خوشحالم. این 
فعال سیاســی اصالح طلب با اشــاره به 
ســه دوره حیات فکری بــازرگان تصریح 
کرد : پس از پیروزی انقالب، وی متوجه 
می شــود خطــر جدیــدی بــرای تفکــر 
دینی ایجــاد شــده و آن، دین فروشــان و 
کاسبان دین اند که از آن استفاده ابزاری 
می کننــد.  به قول یکــی از متفکــران، او 
بازرگان بود امــا هیچ وقت با دین تجارت 
نکرد.»محمدصــادق جــوادی حصــار« 
دبیرکل کانون دانشــگاهیان خراســان 
نیز در این مراســم گفت : ســتون فقرات 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی بازرگان 
تالش برای کسب و نهادینه کردن آزادی 
بود و نمود عالی این تالش را می توان در 
تاســیس نهضت آزادی پس از شکســت 
تالش های نخست بازرگان در جبهه ملی 
و ســازمان مقاومت ملی مشــاهده کرد. 
وی ادامه داد : بیشــترین تالش بازرگان 
بیــرون آوردن افراد از الک حــوزه فردی 
و هدایت آنان بــه جامعه بــود. در این راه 
حتی پس از کناره گیری از دولت موفق تر 
عمل کرد. بــازرگان دربــاره دولت خود 
مثال می زد که تیغه شمشــیر در دســت 
او و دولتش اســت اما دســته شمشیر در 
دست افراد دیگری است و دولت او فقط 
زخم ها را تحمل می کند. دبیرکل کانون 
دانشــگاهیان خراســان افزود: بازرگان 
پس از استعفا دست از تالش برنداشت و 
وارد مجلس شد. او حتی پس از تبعید هم 

به تالش های خود ادامه داد.

 معاون رئیس جمهور در مشهد 
خبر داد: 

 در خطبه های نماز جمعه مشهد 
مطرح شد

 پیشرفت ۵۰ درصدی طرح توان افزایی
 ۶ هزار زن سرپرست خانوار 

 انتقاد آیت ا... علم الهدی از کم کاری ها 
در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی
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  533 میلیارد تفاهم نامه
 اشتغال زایی 

 در بخش مرکزی مشهد  
به  امضا  رسید

برنامه آموزش و پرورش 
برای جبران تعطیلی های 

مدارس

 تورم 12 ماهه منتهی 
به دی ماه استان 37/4 

درصد است

 سرمایه گذاری 
در زیرساخت های 

 ارتباطی استان 
افزایش می یابد

آغاز اجرای آزمایشی 
حذف دالالن از پایانه 

امام رضا)ع(

گذر فرهنگ و هنر 
مشهد ابتکاری جدید 

برای تقویت اقتصاد 
هنر است

1۵ نفر بر اثر گاز گرفتگی 
درجلگه رخ راهی 
بیمارستان شدند  صفحه2

 صفحه5

 صفحه4

 صفحه5

 صفحه4

 صفحه7

 صفحه5

 رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان نرخ تورم 
منتهی به دی ماه  را  اعالم کرد

معاون استاندار:

معاون وزیر ارشاد:

3

5

 تیم شهرخودرو امروز 
 در لیگ قهرمانان آسیا 

به میدان می رود

2 میلیون زائر خارجی در تور دالالن
 صفحه5

 95درصد زائران خارجی در سال گذشته توسط دالالن یا به صورت غیر رسمی به مشهد سفر کرده اند 
و در حوزه سالمت خدمات گرفته اند

 زینب وار 
ایستاده ایم، پدر ... 

 دختران شهدای جهان اسالم 
 با حضور در همایش 

 »دختران حاج قاسم« 
با سردار دل ها پیمان دوباره بستند

 صفحه6  صفحه3

اولین تجربه 
مشهدی ها 

در آسیا 
 »گرچه مالک اشتر علی زمان، حاج قاسم 
سلیمانی، از میان ما رفت و دل هامان در 
فراق پدر ســوخت، اما ما دختران سردار 
دل هــا، زینــب وار ایســتاده ایم ...«. این 
جمالت قســمتی از بیانیه حــدود 900 

ینفر از دخترانی است که در...
قان

ده
م 

یث
: م

س
عک
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فرماندار تایباد : 

مدیران ستاد بحران تایباد حق خروج از شهرستان را 
تاخروج سامانه بارشی از کشور ندارند 

کلثومیان/ فرماندار و رئیس شورای هماهنگی 
مدیریــت بحــران  شهرســتان تایبــاد با بیــان این 
که رویکرد ســتاد تغییر کــرده و کارســتاد بحران  
پیشــگیرانه اســت، اظهــار کــرد:  بــا توجــه بــه 
هشدارهای هواشناســی، مدیران دستگاه ها، تا 
خروج سامانه از مرزهای شرقی کشور، شهرستان 

را ترک نکنند.
محســن ســیاح،تاکید کرد: با توجه بــه حوادث 
قبلی رودخانه هــا، آب منطقه ای مجدد مســیر 
رودخانه های شهرســتان را بررســی کند  و اگر 
تغییراتــی نیاز اســت، با همکاری بخشــداران و 

دستگاه ها اعمال کنند. فرماندار تایباد افزود: 
بخشــداران و دهیــاران هشــدارها را بــه مــردم 
اطالع رسانی کنند که خدای ناکرده مشکالتی 
برای مردم پیش نیاید، به ویژه به منازل مسکونی 
خشت و گلی و آغل های دام  باید نگاه ویژه داشته 
باشــند. همچنین بندهــای خاکی بازدیــد و در 
صورت نیاز به ترمیم سرریز بندها، اقدامات الزم 
انجام شود. در صورت افت دما  نیزدر روستاهای 
فاقد گاز شــهری، برای تامین نفت ســفید و گاز 
مایع اقدام شود که کمبودی در خصوص سوخت 

نداشته باشند.

رئیس شورای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان:

آموزش های ازدواج دانشجویی به سایر قشرها تعمیم 
داده شود

رئیــس شــورای اســتانی نهــاد نمایندگــی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه های خراسان رضوی 
 با تأکید بر این که ازدواج بــدون آموزش و آگاهی، 
آفت زاســت، ازدواج هــای دانشــجویی را الگوی 
خوبی از ازدواج آگاهانه و پایدار دانست و خواستار 

تعمیم آن به سایر قشرها شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد ازدواج   
دانشجویی، حجت االســالم والمسلمین احمد 
ترابی، برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی را مایه 
قوت قلب و جرئــت یافتن جوانان برای تشــکیل 
زندگی دانست و با اشــاره به نقش پویا و اثربخش 
آموزش ها و آگاه ســازی های زوج ها در این طرح 

گفت: در قالب ایــن آموزش ها شــناخت زوج ها 
نســبت بــه عواطــف، نیازهــا و خواســت یکدیگر 
افزایش و اختالفات شــان کاهش مــی یابد. وی 
تصریح کــرد: بررســی هــای انجــام شــده و آمار 
 اســتعالمی از ثبــت اســناد و ثبت احوال، نشــان 
می دهد که تعداد طالق و آمار اختالف همسران 
در میان زوج های دانشجو بسیار کم است. وی با 
تأکید بر این کــه ازدواج بدون آمــوزش و آگاهی، 
آفت زاست، اظهار کرد: مهم ترین رسالت جامعه، 
آموزش ســبک زندگی درســت و بــا برنامــه و نیز 
افزایش عمیق شناخت همسران از یکدیگر است 

که همواره باید مورد توجه باشد.

برترین های نخستین جشنواره استانی داستان کوتاه 
»زام« در تربت جام معرفی شدند 

حقــدادی /آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره 
اســتانی داســتان کوتاه »زام« با حضــور قائم مقام 
و معاونــان اداره کل ارشــاد اســالمی خراســان 
رضــوی ،فرمانــدار ، جمعــی از مدیــران اجرایی و 
نظامی ، نویسندگان،شــاعران و عالقــه مندان به 
 حوزه داســتان نویســی در سالن ارشــاد اسالمی 
تربت جــام برگزار شــد و برتریــن های جشــنواره 
 معرفی و تجلیل شدند.دراین محفل ادبی فرماندار

تربت جام با تجلیل از نویســندگان گفت :داستان 
نویسی ذهن انسان را پردازش و پخته تر می کند و 
حیات جدیدی به انسان می دهد.مرتضی حمیدی 

افزود:داســتان کوتــاه دارای مشــخصات خــاص 
خودش  اســت،  بــه شــخصیت اصلی بیشــتر می 
پردازد و واقعه ای را ارائه و تاثیــر واحدی را القا می 
کند.وی ادامه داد:داستان کوتاه اثرگذاری عمری 
داردوجلوه ای ازطبیعت و احساس انسان را نشان 
می دهد. احسان جغتایی دبیرنخستین جشنواره 
استانی داستان کوتاه زام با تشریح مجموعه فعالیت 
های ستاد اجرایی جشــنواره گفت :بیش از ۳00 
اثر به دبیرخانه ارســال شــد که پس از داوری 9اثر 
به بخش نهایــی راه یافتندو در نهایــت به چهار نفر 

جوایزی نفیس اهدا شد.



حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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تصویری که مالحظه می کنید، یک منظره تکراری است که 
به رغم آموزش و اطالع رسانی وسیع، باز هم در همه جای شهر 
دیده می شود؛ پارک خودرو جلوی پل! بدون این که بابت سد 
کردن راه رفت و آمد عابران پیاده، خاطرمان را مکدر کنیم. 
این تخلــف، به خصــوص در مناطق پررفت و آمــد مثل محله 
سناباد به وفور دیده می شود و از بین رفتن اش، انصاف و دقت 

شهروندان را می طلبد.

انگار تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای برخی افراد 
به خاطر  برخی  دارد.  را  شهری  دکوراسیون  حکم 
بی توجهی به این تابلوها، دردسرهای زیادی را برای خود 
و دیگران درست می کنند. نمونه اش همین تصویر که 
راننده با پارک خودرو زیر تابلوی »پارک مطلقا ممنوع«، 
یک حادثه را که می توانست آسیب های جسمی در پی 

داشته باشد، رقم زده است. 

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

همشهری! با زبان خوش 
جلوی پل پارک نکن

 تابلوهای دکوری 
و حوادث واقعی

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

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

نحوه صرفه جویی در مصرف گاز را آموزش دهید

»به تازگی خبرهایی در این باره که میزان گاز مصرفی استان 
خراسان رضوی، در هفته پایانی دی ماه 98 رکورد شکسته است، 
همه جا به چشم می خورد. ای کاش باتوجه به نفوذ و گسترش 
موج سرما و بارش برف و باران در اکثر مناطق استان و تداوم آن در 
روزهای آینده، کارشناسان شرکت گاز برای امثال من که روش های 
صرفه جویی در مصرف گاز را که هم به نفع جیب خودمان و هم 
صرفه جویی در انرژی است هنوز به طور دقیق نمی دانیم، توضیح 

می دادند.«

»خیراندیـش« روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان در پاسـخ بـه ایـن درخواسـت، 
توضیـح می دهـد: »ضمـن تشـکر از ایـن شـهروند، از عمـوم مشـترکان محتـرم 
تقاضـا دارم بـا رعایـت یک سـری نـکات سـاده، هـم در مصـرف گاز صرفه جویـی 
کنند و هم شـرکت گاز را در خدمات رسـانی بهتر، یاری دهند. ۱-توجه داشـته 
باشـید که گام نخسـت در مصرف صحیح گاز، یافتن نقاطی از خانه با بیشترین 
هدررفـت انـرژی اسـت و برطـرف کـردن ایـن هدررفـت. در اتـاق هـای خالی را 
همواره بسـته نگه داریـد و بخـاری های موجـود در آن هـا را خامـوش کنید. 2- 
در طـول روز اگر هیچ یـک از اعضـای خانـواده در منزل نیسـتند، در حـد امکان 
بخـاری را خامـوش کنیـد و توجـه داشـته باشـید کـه یکـی از مهم تریـن راه هـای 
صرفه جویی گاز، خاموش کردن بخاری و مشـعل شـوفاژ اسـت. 3- با استفاده 
از پـرده ضخیـم و پوشـیدن لبـاس گـرم مناسـب در فصـل زمسـتان، از راه هـای 
دیگـری، خانـه و خودتـان را گـرم نگـه داریـــد. 4- ضمـن رعایـت دمـای رفـاه 
)تـا20 درجه سـانتی گـراد( همـواره توجـه کنیـد که هـوای گـرم مانع شـادابی 
شـما می شـود؛ پس از گرم کـردن بیش از حـد اتاق پرهیـز کنید. 5- مهم اسـت 
که مسـئوالن ادارات در ایام تعطیـل و تعطیالت آخر هفته، موتورخانه و وسـایل 

گرم کننـده سـاختمان هـا را خامـوش کنند.«

 پیاده روهای سینما تا پیش از شروع جشنواره 
سر و سامان می گیرند؟

»سینما هویـزه جزو سینماهای پررفت و آمد مشهد، به خصوص در 
ایام جشنواره فجر است و هر سال، شهرونداِن عالقه مند زیادی، 
حوالی 15 تا 20 بهمن ماه به این سینما رفت و آمد دارند. منتها 
به رغم این موضوع، 5-6 روز است که شهرداری منطقه یک مشهد، 
اقــدام به کندن و زیر و رو کردِن پیاده روهای خیابان دانشگاه و 
جلوی این سینما کرده و تا امروز که 5بهمن ماه است، همچنان به 
حال خود رها شده است. سوال این است که االن و در آستانه شروع 
نمایش فیلم های جشنواره در این سینما، وقت مناسبی برای کندِن 
پیاده روهای اطراف بود؟ و این روند، قرار است کی به نتیجه برسد 
تا هم منظره اطراف سینما شلخته و پر از ِگل نباشد و هم مردم برای 

رفت و آمد به دردسر نیفتند؟«

شهرداری منطقه ۱ مشهد، در پاسخ به این سوال که از سوی شهروندان به دست 
صفحه حرف مردم رسیده، توضیح می دهد: »همان طور که شهروند محترم 
اشاره کردند، عملیات به سازی و نوسازی پیاده روهای خیابان دانشگاه، از 
حدود هفت روز قبل شروع شده و دلیلش هم، فرسودگی پیاده روهای این 
منطقه است اما این که چرا تا امروز طول کشیده و به سر و سامان نرسیده، 
برودت هوا و بارندگی است. در چنین شرایطی، اگر زیرساخت، زمان کافی 
برای خشک و آماده شدن را نگذرانــد و روسازی باعجله انجام شود، مصالح 
باد می کند و روسازی خراب می شود و تمام هزینه و زحمات به باد می رود. پس 
چاره ای نیست جز این که زمان و حوصله کافی برای به سازی به خرج دهیم. 
منتها ما قبال به مسئوالن سینما هویزه و در ادامه به شهروندان قول می دهیم 
که حتما تا پیش از شروع جشنواره، عملیات پیاده روسازی خیابان دانشگاه به 

اتمام برسد و با معابری نو و زیبا، پذیرای سینمادوستان باشیم.«

برای اطالع مسئوالن

اتوبوسرانــی

  در ایســتگاه اتوبــوس کوثــر، همیشــه دقایق 
طوالنی معطل آمدن اتوبوس می  شوم. چرا تعداد 
اتوبوس های این مســیر را بیشــتر نمی کنند تا این 

قدر منتظر نمانیم؟

شهرداری
  بنده یکی از اهالی محله الدن هستم. یکی دو 
روز قبل که هوا برفی بود، برای سوار شدن به ون به 
محل ایستگاه ون های این منطقه رفتم که انتهای 
الدن 4۸  اســت ولی شرایط ایســتگاه اصال خوب 
نبود و به خاطر گل و الی به ســختی می شد رفت و 
آمد کرد. مگر آسفالت و به سازی معابر چقدر هزینه 
دارد که شهرداری منطقه، اقدام نمی کند و چنین 

نقطه هایی را به حال خود رهــا کرده است؟
  انصافــا در دو مــورد بارش برف اخیر در شــهر 
مشهد، شــهرداری خوب عمل کرد و به عنوان یک 
شهروند، از پاک سازی ســریع معابر از برف توسط 

نیروهای شهرداری، سپاس گزارم.
  چرا سامانه متوفیان آرامستان های شهرداری 
مشهد، محل دقیق دفن اموات را نشان نمی دهد و 
به جــای ایــن کــه راهنمــا باشــد، بدتــر گیج مــان 

می کند؟
  چه نهادی باید بر تخلفات رانندگی کامیون ها 
و نیسان های توزیع کننده لبنیات ، گوشت و دیگر 
مــواد غذایــی نظارت کنــد؟ ســد معبر مــی کنند، 
خــالف جهــت و دوبلــه توقــف می کننــد و هرکجا 
دوست دارند نگه می دارند. این چه وضعی است؟

متفرقه
در  کسـب  پروانـه  فاقـد  واحدهـای  بـا  چـرا 

پاساژهای الدن و ارم برخورد قانونی نمی  شود؟
  مرکز قرآن آموزی آسـتان قدس رضوی، برای 
دوره مقدماتی طرح شکوه تالوت رضوی که درتیر 
ماه۹۸برگـزار شـد، هنـوز نـه مـدرک وگواهـی 
نامـه ای بـه دانـش آمـوزان شـرکت کننـده در ایـن 

دوره داده، نه پاسخ گویی مناسبی دارد.
  لطـف کنیـد یـک گـزارش ناشـناس از صـف 
معاینه فنی خودروها تهیه فرماییـد تا اهمیت وقت 

مردم و ضرورت انصاف را یادآور شوید.
  قطارهای نور، در حال افت کیفیت در بخش 
خدمات سالنی است. ای کاش مسئوالن این خط، 
با سرکشی های ناشناس حیــن سفر، حواس شان 
به جزئیات خدمات رسانی به خصوص در آستانه 

سفرهای نوروزی باشد.
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پیگیری گالیه های مردم
آذر صدارت

برنامه آموزش وپرورش برای جبران تعطیلی های مدارس 

»از ابتدای سال تحصیلِی 98-99، با احتساب پنج شنبه ها و جمعه ها، 
تعطیالت مناسبتی و تعطیالت اجباری به واسطه آلودگی و برودت 
هــوا، دانش آموزان دبستانی مشهد، بیش از 40 روز از تــرم اول را 
تعطیل بودند. سوالی که این وسط پیش می آیــد، این است که آموزش 
و پرورش، چه برنامه ای برای جبـران عقب ماندگی بچه ها از درس هایی 
که باید طی چهارماه اول سال آموزش می دیدند، تدارک دیده است؟«

در پاسخ به این سوال که از سوی مخاطبان صفحه حرف مردم مطرح شده، 
از آن جـا که تماس و تالش برای گفت وگو با »خدابنده«، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان بی پاسخ می ماند، »مجیدی فر« روابط عمومی این اداره کل 
توضیح می دهد: »براساس قانون و برنامه درسِی مصوب شده از سوی وزارت 
آموزش و پرورش، محصالن دبستانی، چه آن ها که در مدارس دولتی مشغول 
تحصیل انــد و چه آن ها که دانش آموز مدارس غیرانتفاعی اند، باید در هفته، 
جمعا از 25ساعت برنامه آموزشی و پرورشی بهره مند شونــد. پنج شنبه، جمعه 
و تعطیالت مناسبتی، تعطیالت رسمی تقویم ملی به حساب می آیند و آموزش و 
پرورش، تعهدی برای احتساب تعطیالت رسمی جزو روزهای تحصیلی ندارد 
اما درخصوص تعطیالت غیرمترقبه، متعهد به جبران ساعات آموزشی هستیم 
و در همیــن زمینه، نامه ای به مدارس دولتی و غیرانتفاعی ارسال شده، مبنی 
بر برنامه ریزی جدی برای جبران فشرده روزهایی که به دالیل مختلف، بچه ها 
تعطیل شدند. در یک سری از مدارس، رونــد جبران شروع شده و سعی بر این 
است که با برنامه ریزِی مجدد برنامه کالسی در روزهای هفته یا برگزاری کالس 
در روزهای پنج شنبه، کسر تدریس ها برطرف شود. مدارسی هم که هنوز شروع 
به جبران نکرده اند، حتما تا پایان سال این کار را می کنند. طبیعتا وقتی این 
اتفاق بیفتــد، والدینی که شهریه پرداخت کرده اند هم متضرر نخواهند شد و 

دانش آموزان از امکاناتی که حق شان بوده، تا پایان سال بهره مند می شوند.«



گزارش   

مطهره فاروقی

در خطبه های نماز جمعه مشهد مطرح شد:
 

انتقاد آیت ا... علم الهدی از کم کاری ها در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی 

 امام جمعه مشهد با اشاره به اقدامات برخی شبکه 
های اجتماعی خارجی در حذف عکس ها و تمثال 
های شهید حاج قاسم ســلیمانی، از کم کاری ها 

در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی انتقاد کرد.

نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقالب 	 
چشم دشمنان را کور کرد

به گزارش خراســان رضوی، آیــت ا... علم الهدی 
روز گذشــته در ابتــدای خطبه هــای نمازجمعه با 
اشاره به خطبه تاریخ ساز رهبر انقالب اظهار کرد: 
نماز جمعه ای که در هفته گذشته به امامت ولی امر 
مسلمین، رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد 
اصل این نمــاز جمعه در نگاه مــردم به یک معجزه 
بیشتر شباهت داشت و چشم دشمنان را کور کرد. 
بعد از مسائلی که ما در سانحه هواپیمایی داشتیم 
و بعضــی از حرکت های مذبوحانه دشــمنان خدا 
در اطراف این مملکت، برگــزاری این نماز جمعه 
باعث کوری چشــم اســتکبار و دشــمنان اســالم 
در سراســر کره زمین شــد. وی افزود: مقام معظم 
رهبری در خطبــه های نماز جمعه هفته گذشــته 
سه نکته کلیدی را بیان کردند که باید مورد تحلیل 
قرار بگیرد و مولفه های آن بیان شــود. امام جمعه 
مشهد ادامه داد: نکته اول این که فرمودند کشور 
باید قوی شــود، توصیه فرمودند به قــوت و قدرت 
نظام و مردم، نکته دوم اعالم این که فرمودند سپاه 
قدس،  رزمندگان بدون مرز هستند و نکته سوم این 
که شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک شهید نبود، 

فرمودند حاج قاسم یک مکتب است.

باید در همه چیز به خودمان تکیه کنیم	 
وی با اشــاره به ســخنان رهبری دربــاره ضرورت 
قوی شدن تاکید کرد: این صحبت، تکیه کردن بر 
تمامی امکانات و استعدادهای ملت و مردم است. 
اســتعدادهای فرهیخته در مردم ما در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و فناوری 
علم کم نیست و توان باالست. چرا کشور قوی می 
شود؟ برای این که ما در همه چیز به بیرون خودمان 
محتاج نباشــیم که این هــا بر مبنای نیــاز ما نقطه  

ضعف پیدا کنند، دشمنان به این ها فشار بیاورند 
و ما را در عرصه پایمردی و دفــاع از دین بلرزانند. 
پس باید قوی باشیم، یعنی در همه چیز به خودمان 
تکیه کنیم. در برابر این راهبرد مقام معظم رهبری 
این که بعضی از عزیزان مسئول اظهار کنند که ما 
بدون نگاه به دنیا و با نگاه به داخل نمی توانیم کشور 
را اداره کنیم متاسفانه درست نیست. نگاه به کدام 
دنیا؟ دنیایی که شما در هر چیزی به آن وابسته اید، 
از همان نقطه می آید بدترین ضربه ها و سخت ترین 
فشارهای هالک کننده را به شــما وارد می آورد. 

نگاه به این دنیا؟

محدود کردن در یک شبکه اجتماعی خالف 	 
آزادی بیان نیست؟

وی درخصوص شــبکه هــای اجتماعی نیــز اظهار 
کرد : شــبکه های اجتماعی که به عنــوان خدمات 
ارتباطــی در اختیــار مــردم دنیــا قــرار  مــی گیــرد 
 معنــی آزادی بشــری این اســت کــه همه  مــردم در 
بهــره بــرداری از این شــبکه اجتماعــی در خدمات 
ارتباطی مساوی باشــند. اگر بنا شد در یک موردی 
آمدند جلوی کســی را گرفتند و او را محروم کردند، 
برخالف عدل و آزادی است. فضای مجازی در یک 
شبکه اجتماعی، فضای حقیقی در عرصه های حرف 
زدن ها، اظهار نظرکردن ها و سخن گفتن های همه 
مردم دنیاست. چطور اگر در فضای اجتماعی یک 
کشور و جامعه انســان ها محدود شدند، می گویید 
این جا خالف آزادی بیان اســت، اما در یک شــبکه 
اجتماعی انسان ها محدود بشوند این خالف آزادی 
بیان نیست؟ امام جمعه مشــهد  با اشاره به اتفاقات 
اخیر در حذف صفحات اجتماعــی کاربران ایرانی 
گفت: در شبکه اجتماعی خارجی، صفحات را پاک 
کردنــد، هرکجا عکس و تمثال شــهید حاج قاســم 
سلیمانی بود حذف کردند، در هر صفحه ای حتی 
صفحات بعضی اشخاصی که انقالبی هم نیستند و 
گاهی مواضع انقالبی و ضدانقالبی هم می گیرند، 
اما بــه خاطر عالقه به حاج قاســم ســلیمانی عکس 

این شهید را گذاشتند، رفتند آن را حذف کردند، 
اما آن جایی که عکس حاج قاسم سلیمانی را پاره 
می کنند آن را می گذارند. این آزادی بیان است؟ 
عدل بشــری اســت؟ به صرف این که یک شــبکه 
اجتماعی که تحت نفوذ قدرت اســتکباری است 

هر کجا هر شــخصی برخــالف اهداف اســتکباری 
اســت باید صفحه آن حذف شــود، کالمش تعطیل 
شــود، بعد هم می گویند آزادی بیــان ؟آیت ا... علم 
الهدی تصریح کرد : شــما که می خواهید با نگاه به 
دنیا کشور را اداره کنید، با نگاه به همین دنیا؟ به این 
دنیای این چنینــی؟ به دنیای ظلم، تجــاوز، دنیای 
جنایت و آدم کشی؟ دنیای دزدی و چپاول و سرقت 
و الابالی گری؟ با نگاه به این دنیا می خواهید کشور 
را اداره کنید و می گویید ما بــدون نگاه به دنیا نمی 
توانیم کشور را اداره کنیم؟وی تاکید کرد: البد چون 
نگاه به دنیا دارید و نگاه به داخل ندارید به داشــتن 
یک شبکه اجتماعی قوی و سریع داخل کشور   فکر 
نمی کنیــد و اگر بعضی بخواهند شــبکه اجتماعی 
را راه بیندازنــد کمک نمی کنید، بــه آن ها وام نمی 
دهیــد، آن ها را یــاری نمــی کنید، چــون نگاهتان 
 به دنیاســت، نگاهتــان به داخل نیســت. آیــت ا... 
علــم الهدی اظهــار کرد: این درســت اســت واقعا؟ 
ایــن عملکــرد با فرمایــش مقــام معظم رهبــری که 
می فرمایند کشور باید قوی باشد، ســازگار است؟ 
کشور باید قوی باشــد یعنی روی پای خود بایستد، 
در ایــن مملکتــی کــه اســتعداد در عرصه هــای   
مختلــف فنــاوری   داریــم که موشــک نقطــه زن به 
وجــود آورده و در فاصلــه ده هــا هــزار کیلومتر می 
 توانــد نقطــه ای را با موشــک بزنــد، در این کشــور 
نمی توانیم یک شبکه اجتماعی داخلی داشته باشیم 
تا مردم ما به شبکه های اجتماعی بیرون کشور که در 

نفوذ آمریکا و اسرائیل است محتاج نباشند؟

کسی را متهم نمی کنیم اما برخی چیزها 	 
شک آور است

امام جمعه مشهد ادامه داد: گاهی اوقات آدم شک 
می کند، مــا کســی را متهم نمــی کنیم امــا این ها 
شــک آور اســت برای ما، نکنــد در عرصــه مدیریت 
ارتباطــات کشــور و جامعه مــا عوامل دشــمن نفوذ 
کردند و جریــان مدیریــت ارتباطی ما را با دشــمن 
همدســت کردنــد. شــک بــه وجود مــی آیــد. چند 
ســال اســت که مــا دم از شــبکه اجتماعــی داخلی 
مــی زنیــم؟ ایــن همــه امکانــات داخــل کشــور در 
فنــاوری و فعالیــت های فضــای مجازی کــه به کار 
افتــاده اســت در عرصــه وارد شــدند اما کمکشــان 
 نمــی کننــد، راهشــان نمــی اندازنــد، یــک وام به
 آن هــا نمی دهنــد، نکند دســتی از دشــمن در این 
جا اختالل ایجاد می کنــد؟ وی تصریح کرد: وقتی 
یک کشــور باید قوی بشــود به این معناست که باید 
از همه ظرفیت ها در قدرت بخشــی به نظام، هم در 
عرصه اقتصاد، هم در عرصه فناوری و هم در عرصه 
موسسات و شرکت های دارای بنیان علمی از همه 
این ها باید اســتفاده کنیم که مردم و کشــورمان را 

قوی کنیم.

ایام فاطمیه، ایام مقاومت بخش است	 
آیـت ا... علـم الهـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـام 

فاطمیه افـزود: مـردم مـا باید قـوی شـوند، مردم 
مـا خوشـبختانه در ایـن کشـور سـرمایه ای دارند 
کـه مـردم هیـچ کشـوری در دنیـا ایـن سـرمایه را 
ندارنـد.  وی افـزود :  ایـام فاطمیـه و یـاد مصائـب 
صدیقـه اطهـر )س( هسـت کـه ایامـی مقاومـت 
بخـش برای مـردم مـا در عرصـه مقابله با دشـمن 

اسـت.

هیچ کس نمی تواند خللی در ارادت ملت به 	 
نیروهای مسلح ایجاد کند

پیـش از خطبه هـای نماز جمعـه نیز، دبیر شـورای 
خراسـان  دانشـجویی  بسـیج  مواضـع  تبییـن 
رضوی بـا اشـاره بـه اتفاقـات اخیـر در کشـور و 
منطقه اظهار کرد : نیروهای مسـلح، خط قرمز ما 
هسـتند؛ این ها هسـتند که سـایه جنـگ را از روی 
کشـور برداشـته اند؛ کسـانی کـه بـه عکس سـردار 
رشـید مـا هتـک حرمـت مـی کننـد در راه دفـاع از 
کشـور خـود هیـچ کاری نکردنـد و نمی کننـد و 
بدون شـک هیچ کس نمی تواند خللـی در اعتماد 
و ارادت ملـت ایـران بـه قـوای مسـلح ایجـاد کنـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، امیررضـا حضرتـی همچنیـن 
بـا اشـاره بـه ماجـرای سـفیر انگلیـس و حضـور او 
در تجمعـات تهـران گفـت : مطالبـه مـا از دولـت و 
وزارت امـور خارجـه پاسـخ قاطـع و محکـم بـه ایـن 
یاوه گویی های انگلیس خبیث اسـت و جلوگیری 
از تکرارنشـدن ایـن گسـتاخی و دخالـت در امـور 
سیاسـی کشـور عزیزمـان ایـران اسـت؛ بـدون 
شـک ایـن پاسـخ قاطـع فقـط یـک چیـز اسـت و آن 
هم اخـراج سـفیر انگلیـس، تا بـه دنیا نشـان دهیم 
نخواهیم گذاشـت کشـورهای دیگر حتـی ذره ای 
در اسـتقالل سیاسـی مـا خدشـه وارد کننـد. وی 
همچنین دربـاره اهمیت قوی شـدن کشـور گفت 
: بایـد فرهنـگ حمایـت از کاالی ایرانـی را در 
مسـاجد، خانه هـا، کالس هـای درس، مدرسـه و 
دانشـگاه و محل هـای کارمان بین همه قشـرهای 

مـردم بـه یـک گفتمـان عمومـی تبدیـل کنیـم.
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نماز جمعه

زنده روحیان

 دختران شهدای جهان اسالم با حضور 
 در همایش »دختران حاج قاسم« با آن 

سردار دل ها پیمان بستند

زینب وار ایستاده ایم، پدر ... 
قاسم  حاج  زمان،  علی  اشتر  مالک  »گرچه    
سلیمانی، از میان ما رفت و دل هامان در فراق 
پدر سوخت، اما ما دختران سردار دل ها، زینب 
وار ایستاده ایم ...«. این جمالت قسمتی از بیانیه 
حدود ۹00 نفر از دخترانی است که در همایش 
»دختران حاج قاسم« قرائت کردند، بیانیه ای 
که در ادامه آن، عهد و پیمانی است که آن ها با آن 
شهید و یارانش بستند : زینب وار ایستاده ایم و 
عهد می بندیم که تا جان در بدن داریم، آمریکا و 
همدستانش همچون اسرائیل را دشمنان خود 
بدانیم و قول می دهیم همچون سردارمان مسیر 
تعالی اسالم، اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
را پیش گیریم و پشت رهبر عزیزمان بمانیم. ما 
از  با تأسی  دختران سردار رشادت و شهامت 
پدرانمان محکم تر و مقاوم تر از قبل با شعار »مرگ 
بر آمریکا« یادآور می شویم که همیشه آمریکا دشمن 
ماست و ما با دولتمردان آن ها خصومتی پایان 
ناپذیر داریم، ما زینب های مقاوم مقاومت هستیم«.

حضور دختران شهدای جهان اسالم	 
در این محفل باشکوه دختران و همسران شهدا 
حضوری پررنگ داشتند، دختران شهدای مدافع 
حرم، شهدای ترور، شهدای دفاع مقدس و دختران 
شهدای جبهه مقاومت از کشورهای افغانستان، 
عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، بحرین، یمن و 
نیجریه در کنار دیگر دختران حاج قاسم، فریاد 
»مرگ بر آمریکا« سر دادند و دیگر بار با شهدای راه 
مقاومت تجدید پیمان کردند.اما این تمام برنامه 
نبود، در بخشی دیگر از برنامه های این اجتماع 
بزرگ، دختران حاج قاسم دلنوشته هایشان را 
مکتوب کردند. دلنوشته هایی که بیشتر آن ها 

حاوی این پیام بود که راهت ادامه دارد... .

خوشا به حالت حاج قاسم 	 
حاج قاسم، خوشا به حال تو. باورت می شود 
سردار؟ این ها همگی دختران تو اند، دخترانی که 
همچون فرزند خودت زینب، ادامه دهنده راه تواند. 
همان زینبی که پس از شهادتت استوار ایستاد تا 
الگویی باشد برای تمام فرزندانت، فرزندانی که 
ادامه دهنده راه تو و یارانت هستند. به راستی که 

تک تک شان زینب های مقاوِم مقاومت اند.
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از میان خبرها

گوناگون

معاون استاندار:

سرمایه گذاری در زیرساخت های 
ارتباطی استان افزایش می یابد

معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتاندار گفت: 
شــرکت های مخابرات و ایرانســل ســال آینــده برای 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی به ویــژه در خطوط 
اینترنت، هفت هــزار و ۵4۰ میلیارد ریال در اســتان 
سرمایه گذاری می کنند. علی رسولیان در گفت و گو 
با ایرنا با اشاره به نتایج نشست خود با معاون نوآوری و 
فناوری وزیر ارتباطات و مدیران شرکت های ایرانسل، 
مخابرات و زیرساخت های استان افزود: از این میزان 
سرمایه گذاری سهم شرکت مخابرات استان دو هزار 
و ۲4۰ میلیارد ریال و سهم شرکت ایرانسل پنج هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال است. وی تصریح کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون نیز شرکت ایرانسل هزار و 4۳۰ میلیارد 
ریال و شرکت مخابرات ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه 
زیرساخت های ارتباطی استان سرمایه گذاری کرده 
اند. معاون اســتاندار گفت: در این نشست توافق شد 
برای ارتقای رتبه اســتان در حوزه فناوری ارتباطات، 
شرکت های ایرانسل و مخابرات سال آینده در مجموع 
حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال در استان سرمایه گذاری 
کنند. استانداری هم در مقابل متعهد شد همه موانع 
در مسیر این سرمایه گذاری را در قالب کارگروه ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید استان برطرف کند.

 »نیمروز نشاط و همدلی« 
برای کودکان حاشیه مشهد

طرح »نیمروز نشاط و همدلی« برای دانش آموزان ۹ تا 
۱۲ سال مناطق کم برخوردار شهر و والدین آن ها در 
راستای تحقق شهر دوستدار کودک با هدف افزایش 
نشاط، شــادی و شــکوفایی اســتعدادهای کودکان 
از طریق حضــور در فضاهــای مطلوب و جــذاب اجرا 
می شود. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری 
مشــهد، این طرح که ســه ماه از اجرای آن می گذرد، 
به همــت ســمن یاری گــران و بــا مشــارکت معاونت 
اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد و خیران در فرهنگســرای کودک 
و آینده برگــزار می شــود. در این طــرح دانش آموزان 
حاشیه شهر طی یک اردوی نیم روزه که در قالب بازی 
و نشاط طراحی شده است، با مفاهیم مختلف فرهنگ 
شهروندی آشنا می شوند.محمدرضا حیدری، رئیس 
شورای شهر مشــهد در حاشــیه بازدید از اجرای این 
طرح گفت: نشاط و شادابی کودکان در گرو فضاهای 
عمومی جذاب، مطلوب و شاداب است. وی افزود: با 
توجه به این که کودکان ساکن در حاشیه شهر مشهد 
نمی توانند نظیر ســایر کودکان مناطق برخــوردار از 
فضاهای عمومی جذاب و شــاداب برخوردار باشند، 
این طرح با هدف فراهم کردن این امکانات و افزایش 
پویایی و شادابی در دانش آموزان مناطق کم برخوردار 

اجرا می شود.

اخبار

شهری

 شهردار مشهد، در دیدار با شهردار 
و رئیس شورای شهر بروجرد:

آماده انتقال تجربیات مدیریت 
شهری به بروجرد هستیم

شهردارمشــهد گفت: آماده انتقال تجربیات علمی و 
فنی در حوزه مدیریت شهری به شهر بروجرد هستیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
محمدرضاکالیی در دیدار با شهردار، رئیس و اعضای 
شورای شهر بروجرد که با حضورمجتبی بهاروند عضو 
شورای شهر مشهد برگزار شد، در پاسخ به درخواست 
رئیس شــورای شــهر و شــهردار بروجرد برای انتقال 
تجربیات مشــهد در حــوزه مدیریت شــهری به شــهر 
بروجرد اظهار کرد: کارشناسان و مشاوران شهرداری 
مشهد می توانند در حوزه های مختلف، زمینه انتقال 
تجربیات شــهرداری مشــهد به شــهرداری بروجرد را 
فراهم کنند. وی در خصوص درخواست رئیس شورای 
شــهر بروجرد در زمینه تفاهم برای احداث زائرسرای 
کارکنان شهرداری بروجرد در مشهد نیز گفت: در این 
زمینه هم  آماده بررسی پیشنهادها و رسیدن به تفاهم 
هستیم تا کارکنان شهرداری بروجرد بتوانند در طول 
سال به زیارت حضرت رضا)ع( مشرف شوند.محسنی، 
رئیس شــورای شــهر بروجرد نیز درا ین دیدار با تقدیر 
از اقدامات مدیریت شهری مشهد اظهارکرد: از نقاط 
مختلف مشهد بازدید داشتیم و به چشم خود دیدیم که 
مشهد با وجود داشتن جمعیت زیاد و پذیرایی ساالنه از 
تعداد بی شــماری زائر درحوزه مدیریت شهری، روند 
روبه رشــدی داشــته و دارد.همچنین رحیم جافری، 
شهردار بروجرد نیز در این دیدار با بیان این که پیشگام 
بودن شهر مشهد درحوزه شــهر هوشمند قابل تقدیر 
است و از این بابت به شــهردار جوان و پرتالش مشهد 
تبریک می گویم، اظهارکرد: از نمایشگاه شهر هوشمند 

بازدید داشتیم که بسیار آموزنده بود.

آغاز اجرای آزمایشی حذف دالالن 
از پایانه امام رضا)ع(

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
مشهد از آغاز اجرای آزمایشــی طرح حذف جارچیان 
و دالالن و فروش بلیت در پایانه امام رضا)ع( خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
محســن شــریعتی با بیان این که یکی ازچالــش ها به 
ویژه در ایام پیــک مســافر در پایانه امام رضــا)ع( تهیه 
بلیت است، اظهار کرد: این موضوع مشکالتی از جمله 
حضور جارچیــان و دالالن و در پی آن نارضایتی مردم 
را به دنبال داشــت، لذا با توجه به ایــن موضوع اجرای 
طرح الگوی ارائه خدمات با تکیه بر توسعه فناوری ها و 
حرکت در چارچوب شهر هوشمند ،ممنوع شدن فروش 
بلیت در پایانه و فروش بلیت الکترونیکی در دستور کار 
قرار گرفــت. وی افــزود: در مرحله اول امــکان فروش 
حضوری بلیت صرفــا یک ســاعت مانده به آغاز ســفر 
همزمان با شروع طرح به مدت سه ماه توسط پیمانکار 
فراهم  و در مرحلــه دوم فروش بلیت بــه صورت کامل 
در خارج از پایانه و از طریق ســامانه های الکترونیک و 
دفاتر فروش بلیت انجام خواهد شد. وی با بیان این که 
کارکنان مستقر در دفاتر شرکت های مسافربری صرفا 
خدمات صدور صــورت وضعیت، راهنمایی و پیگیری 
مشــکالت  مســافران را در پایانه انجام خواهنــد داد، 
اظهارکرد: برای این کار کلیه غرفه های شرکت های 
مسافربری برای انجام امور ترافیکی به صورت تجمیعی 
در ســالن یک پایانه امام رضا)ع( مستقر شده اند. وی 
تصریح کرد: با توجه به این که ورود و خروج مســافران 
به محل سوار و پیاده شدن به اتوبوس ها از طریق گیت 
و بارکد بلیت انجام خواهد شد شرکت های مسافربری 
ملزم بــه ارائه و فروش بلیــت مخصوص هر نفــر با نام و 
مشخصات و درج کد ملی هستند. مدیرعامل سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری مشهد ادامه داد: هم 
اکنون زیرساخت های اجرای طرح ممنوعیت فروش 
بلیت و حذف جارچیان در پایانه امام رضــا)ع( آماده و 
اجرای آزمایشی آن آغاز شده است و پس از رفع نواقص 
احتمالی در دوره آزمایشی، این طرح به صورت رسمی 

در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

معاون رئیس جمهور در مشهد خبر داد: 

پیشرفت ۵۰ درصدی طرح توان افزایی ۶ هزار زن سرپرست خانوار 
ایجاد اشتغال برای  ۱۱4۰زن سرپرست خانوار استان بااجرای طرح ملی توان افزایی  

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده که 
پنج شنبه گذشــته در مشــهد حضور یافته بود، 
عالوه بر حضــور در جمــع زنان اقشــار مختلف 
اســتان، از برخــی مراکــز مرتبط بــا بانــوان در 
مشهد بازدید کرد. وی در حاشیه یکی از همین 
بازدیدهــا از دو کارگاه تولیدی مربــوط به طرح 
ملی توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست 
خانوار در مشــهد گفت: طرح توان افزایی زنان 
سرپرســت خانوار امســال بــا همــکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مسئولیت اجرایی 
جهاد دانشگاهی برای شش هزار زن سرپرست 
خانوار در کشور اجرا شده است. به گزارش ایرنا، 
معصومه ابتکار افزود: این طرح در کشو ر تاکنون 
بیش از  ۵۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته و زنان 
سرپرســت خانوار را در مشــاغل خانگی به ویژه 
صنایع دستی توانمند و یک شغل آبرومند، برای 
آنان ایجاد کرده است. وی ادامه داد: در این طرح 
مجموعه ای از دوره های آموزشی اعم از مهارت 
های عمومی تا تخصصی کسب و کار و بحث های 
مدیریت کســب و کار از طریق پیشــران ها اجرا 
می شــود تا زنان سرپرســت خانــوار بتوانند در 
مرحله نخســت نیازهای اولیه زنجیــره تولید را 
تامیــن و در بازاریابی هــم توانمندانــه خدمات 
ارائه کنند. معاون رئیس جمهــور تصریح کرد: 
طرح توانمندســازی اقتصادی زنان سرپرست 
خانوار در خراسان رضوی نیز پیشرفت اجرایی 
مطلوبــی داشــته و رضایــت بخش بوده اســت. 
ابتکار افزود: در این طرح سعی شده است گروه 
هایی از زنان سرپرست خانوار انتخاب شوند که 
بیشترین نیاز را به توان افزایی دارند تا بتوانند بر 
مبنای این طرح، یک شغل شرافتمندانه داشته 
باشند و خود و خانواده شان را اداره کنند.جواد 
سخدری مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی استان 
نیز در این باره گفت: طرح ملی توانمندســازی 
اقتصــادی زنان سرپرســت خانوار در اســتان با 
هدف توانمندســازی ۷۷۰ زن اجــرا و تاکنون 
برای هزار و ۱4۰ زن سرپرست خانوار اشتغال 
ایجاد شده است.ابتکار همچنین روز پنج شنبه 
از دو مرکز نگهداری و بازپروری زنان و دختران 
آسیب دیده اجتماعی و خانه سالمت در مشهد 
بازدید کــرد. فاطمه کوهســتانی رئیــس مرکز 

بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی 
تــوس در ایــن بازدیــد گفــت: دخترانــی کــه با 
خانواده ها دچار اختالف می شوند یا خانواده به 
دلیل اعتیاد والدین یا مشکالت اقتصادی قادر 
به نگهداری از آنان نیستند، به صورت خود معرف 
یا شناسایی شده به این مرکز منتقل می شوند. 
حقدادی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
نیز در حاشیه این بازدید گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۵4۳ نفر در مرکز بازپروری توس و ۵۵ 
نفر در خانه امن و سالمت »شفا« پذیرفته شده اند.

 مجلس اصالح قانون کودک همسری 	 
را در اولویت قرار دهد

معاون رئیس جمهــور در امور زنــان و خانواده 
همچنین شــامگاه پنج شــنبه در نشســت هم 
اندیشی با زنان اقشار مختلف خراسان رضوی 
در مشــهد گفت: ایــن معاونــت بــرای اصالح 
قانــون در زمینه کــودک همســری وارد عمل 
شــده و از کمیســیون لوایــح مجلس شــورای 
اســالمی درخواســت کرده اســت بــا اولویت 
به این موضــوع پرداخته شــود. ابتــکار افزود: 
از نظــر معاونت امــور زنــان و خانواده ریاســت 
جمهوری و وزارت بهداشت، افراد کمتر از ۱۳ 
سال کودک محسوب می شــوند و ازدواج آنان 
پدیده ای با عنوان کودک همســری اســت که 
هم رشد شــخصیتی کودک را مختل می کند 
و هم کــودک را در شــرایطی قــرار می دهد که 
نمی تواند به وظایف همسری و مادری خود به 

درســتی عمل کند. وی تصویب ســند ارتقای 
وضعیت زنــان و خانــواده خراســان رضوی را 
کار بزرگی بیان کرد و افزود: این ســند نقشــه 
راه و برنامه عملیاتی اســتان برای رســیدن به 
عدالت جنسیتی خواهد بود که در محورهای 
هشــت گانه با ۸۹ شــاخص بــه اســتانداران و 
دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. ابتکار 
با اشاره به توسعه فضای ورزشــی برای بانوان 
اظهار کرد: هرچند ۱۲ فضای ورزشی مناسب 
در مشهد ویژه بانوان ایجاد شده اما هنوز کافی 
نیست، عقب ماندگی های بســیاری در زمینه 
تامین فضای ورزشــی بانوان در کشــور وجود 
دارد که باید با همکاری شوراهای شهر و روستا 
جبران شود.ابتکار با اشــاره به امضای تفاهم 
نامه ای در زمینه ارتقای تاب آوری اجتماعی که 
در خراسان رضوی به امضا رسید، اظهار کرد: 
این طرح توســط معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری و با همکاری مدیران کل امور 
زنان و خانواده در اســتانداری ها و تشکل های 
دانشجویان تهیه شده اســت، طرح تاب آوری 
اجتماعــی طرحی موفق برای استان هاســت 
که نقشــه راه را در این موضوع برای اســتان ها 
مشــخص می کند، این نقشــه راه در خراسان 
رضوی به دســت آمــده و امید اســت نشســت 
تخصصی در این زمینه با حضور تسهیل گرانی 
که طی چهار سال گذشته در این استان با این 
موضوع درگیر بودند برگزار شــود تا بتوان یک 
ارزیابی از نقشه راه و استفاده از ظرفیت زنان در 

این خصوص انجام داد.معاون رئیس جمهور، 
افزایش انتصاب زنان در پســت های مدیریتی 
را از دســتاوردهای دولت اعالم کــرد و افزود: 
رئیس جمهــور در ابتدای دولــت دوازدهم بنا 
بر در اختیار گذاشــتن ۳۰ درصد پســت های 
دولتی به زنان  راداشــت که در این راستا سهم 
زنان در پســت های مدیریتی از۱۳/۶درصد 
در ســال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد در سال جاری 
رسیده است. هم اکنون معاونان ۱۱ استاندار 
در کشور زن و ۶۰ زن در این دولت معاون وزیر 

یا هم تراز با معاون وزیر هستند.
همچنین مدیرکل دفتــر امور زنــان و خانواده 
اســتانداری در ایــن نشســت گفــت: تاکنــون 
۹۸۱ بانــوی کارآفرین در اســتان شناســایی 
شــده اند که به توســعه اشــتغال و کاهش نرخ 
بیکاری کمک شــایانی خواهند کــرد. طاهره 
طهماسبی افزود: در اجرای طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی در استان، ۲۱ تفاهم نامه 
معین اقتصادی با ۱4 بانوی توانمند در استان 
امضا شده تا ۷۹ روستا را توانمند کنند و در این 
راستا اقدامات متعددی از جمله فراهم کردن 
زمینــه راه انــدازی ۱۰ بازارچــه بــرای فروش 
محصوالت بانوان روستایی انجام شده است. 
وی ادامه داد: سهمیه خراسان رضوی از طرح 
ملی توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست 
خانوار در کشــور ۱۲.۸ درصد و معادل ۷۷۰ 
نفر از کل جمعیت هدف گذاری شــده بود که 
این طرح در هشــت شهرســتان کم برخوردار 
خراسان رضوی اجرا شــد و تاکنون ۱۹۸ نفر 
از بانوان سرپرســت خانوار استان مشغول کار 
شــده اند. طهماســبی گفــت: بــرای کمک به 
زنان آسیب دیده خراســان رضوی در راستای 
تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری و بانک رفاه، پرداخت 
تسهیالت بانکی برای ۳۰۰ نفر از زنان آسیب 
دیده اســتان در نظر گرفته شد که تاکنون ۷۰ 
درصد بانوان مد نظر از این تسهیالت بهره مند 

شده اند.
شایان ذکر اســت در این نشســت بانوان مدیر 
در حوزه های ورزشی، اقتصادی، اجتماعی و 

سالمت به بیان دغدغه های خود پرداختند.
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اعزام امدادرسان و ماشین آالت به سیستان وبلوچستان
طــی مراســمی بــا بدرقــه جمعــی از مدیران 
شهرداری مشهد، گروهی از نیروهای امداد 
رســان آتــش نشــانی و خدمــات شــهری بــه 
همراه تعــدادی از خودروهای آتش نشــانی، 
ماشین آالت ســنگین و نیمه ســنگین و پمپ 
های قوی برای کمک رســانی بــه هموطنان 

ســیل زده به اســتان سیســتان و بلوچستان 
اعزام شدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
صحراگــرد،  مشــهد،علیرضا  شــهرداری 
مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت برخدمــات 
شهری شهرداری مشهد در این زمینه گفت: 
درپی جاری شدن ســیل در استان سیستان 

و بلوچســتان، با توجه به تاکیدات شــهردار و 
شورای اسالمی شهر مشهد بر کمک رسانی 
به هموطنان سیل زده، ستاد بحران درحوزه 
معاونت مالی و پشتیبانی تشــکیل و با کمک 
بخش های مختلــف مدیریت شــهری برنامه 
ریــزی هــای الزم برای نحــوه کمک رســانی 
به مناطق ســیل زده سیســتان و بلوچســتان 

انجام شد. 
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سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد 

کاهش آالیندگی نیروگاه ها وابسته به صرفه جویی گاز مشترکان است 
ســخنگوی شــرکت توزیع نیــروی برق مشــهد 
اســتفاده نکردن از ســوخت آالینده مــازوت در 
نیروگاه ها را وابســته به صرفه جویی مشترکان 
گاز مشهد دانست. علیرضا کاشی روز گذشته در 
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: سازمان هواشناسی 
اعالم کرده است که جبهه هوای سردی از امروز 
تا ۱5 روز آینده در  کشــور ازجمله مشهد غالب 
خواهد بود. وی افزود: سوخت نیروگاه های برق 
مشــهد گاز اســت و زمانی که هوا سرد می شود 
مصرف گاز مشترکان در   شهر افزایش می یابد 
ازایــن رو به ناچار بــرای تأمین گاز شــهروندان، 

ســوخت گازی نیروگاه ها قطع می شود و برای 
تولید برق چاره ای جز اســتفاده از مازوت باقی 
نمی ماند. کاشی تصریح کرد: استفاده از مازوت 
به جــای گاز بــرای ســوخت نیروگاه هــای برق 
منجر به آلودگــی هوا می شــود بنابرایــن برای 
حفظ محیط زیســت صالح نیســت کــه مازوت 
در نیروگاه ها مصرف شــود. سخنگوی شرکت 
توزیع نیــروی برق مشــهد گفت: بــرای این که 
بتوان ســوخت گازی را بــرای نیروگاه ها حفظ 
کرد و مشــترکان نیز با قطع برق مواجه نشــوند 
به شــهروندان توصیه  می شود در ســاعات اوج 

مصرف یعنــی از ۱۱ تا ۱۹ اســتفاده از وســایل 
گرمایشی و تجهیزات برقی خود را کاهش دهند 
و در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند. کاشی 
افزود: درصورتی که شهروندان در ساعات ۱۱ 
تا ۱۹ به میزان ۲۰ درصــد در مصرف برق و گاز 
صرفه جویی کنند به تولید نیروگاه ها و تأمین برق 

و گاز کمک شایانی خواهند کرد.

پاداش به مشترکینی که مصرف انرژی خود 	 
را کاهش دهند

با توجه بــه کاهش دما و افزایش مصــرف گاز در 

کشور و کمبود سوخت نیروگاه ها به مشترکینی 
که مصرف خود را کاهش دهند، پاداش خوش 
مصرفی تعلق می گیرد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیــروی بــرق خراســان رضوی، 
این پاداش بــا توجه بــه افزایش مصــرف انرژی 
و به منظور پایــداری شــبکه بــرق و گاز،  در نظر 
گرفته شده است. چنان چه بار وسایل گرمایشی 
و تجهیزات برقی کاهش یابد عالوه بر گذر آسان 
از شرایط دشــوار مصرف انرژی  به مشترکینی 
که   مصرف انرژی خود را کاهش  دهند پاداش 

خوش مصرفی تعلق خواهد گرفت.

اخبار

اقتصاد

رئیس انجمن صنفی مسئوالن فنی و مدیران 
کنترل کیفیت خراسان رضوی: 

تا وقتی دستمزد مسئول کنترل 
کیفیت در اختیار مدیرکارخانه 

است، احتمال تخلف وجود دارد 
رئیس هیئت مدیــره انجمن صنفی مســئوالن فنی و 
مدیران کنترل کیفیت استان  گفت: تا وقتی که حقوق 
و دستمزد این قشر از طریق کارخانه و به طور مستقیم 
زیر نظــر مدیر عامــل آن پرداخــت می شــود، احتمال 
اعمال فشــار و در نتیجه تخلف از وظایف وجود دارد.  
به گزارش خراســان رضوی، حمیدرضا ســتاری فرد 
در همایش ســاالنه مســئوالن فنی و مدیــران کنترل 
کیفیت صنایع غذایی اســتان که در مشهد و با حضور 
اعضای این انجمن برگزار شد، با بیان این که مسئول 
فنی به عنوان کارشــناس مــورد تأیید ســازمان غذا و 
دارو و مدیر کنترل کیفیت به عنوان کارشــناس مورد 
تأیید ســازمان ملی اســتاندارد در کارخانه یــا کارگاه 
حضوردارنــد، تصریح کــرد: گاهــی اوقــات وظایف و 
عملکرد مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت در تعارض 
با منافع کارفرما قرار می گیرد. وی  خاطرنشان کرد: 
مســئوالن فنی و مدیران کنترل کیفیت در استخدام 
مالی مستقیم کارفرما هستند که این موضوع موجب 
می شود کارفرما و تولید کننده از اهرم های قدرت خود 
استفاده و برخی مواقع در این قضیه اعمال نفوذ کنند، 
طوری که حتی در صورت پافشــاری مسئوالن فنی و 
مدیران کنترل کیفیت بر  رعایت نکات فنی بهداشتی 
و قانونی، عذر آن ها را می خواهند و آن ها را اخراج می 
کنند؛ در نتیجه امکان تخلف نیز وجود دارد. ســتاری 
فرد افزود: به هرحال نمی توان انتظار داشت، افرادی 
که وظیفه کنترل ایمنی و امنیت محصوالت غذایی را 
برعهده دارند به دلیل نبود امنیت شغلی و حمایت های 
قانونی کافی، نقش اثرگذاری در سالمت جامعه داشته 
باشند؛ بنابراین اگر ما نتیجه مطلوب نمی گیریم باید 
مســیری را که تا امروز در این رویه طــی کردیم پایش و 
واکاوی و با تغییرات الزم برای بهبود واصالح شــرایط 

برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
نرخ تورم منتهی به دی ماه را اعالم کرد 

تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 
استان 37.4 درصد است 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی امسال در کل 
خانوارهای استان 37.4درصد است که نسبت به ماه 
قبل ۱.7 درصد کاهش یافته است. به گزارش روابط 
عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
رضا جمشیدی،  با اعالم این خبر اظهار کرد: شاخص 
تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی امسال برای خانوارهای 
شهری استان 36و خانوارهای روستایی 43.5 درصد 
است که به ترتیب ۱.5 و ۲.۱ درصد کاهش یافته است. 
وی اظهار کــرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهــی به دی ماه 
امســال در خانوارهای کل کشــور 3۸.6درصد است  
که نســبت به مدت مشــابه ۱.4 درصد کاهــش یافته 
است. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور 3۸و 
روستایی 4۲.۲ درصد است که به ترتیب ۱.3 و ۱.6 

درصد کاهش یافته است . 

در نشست جمعی از مدیران شهرداری مشهد 
مطرح شد

تاکید بر جلوگیری از امکانات 
 شهری به نفع یا علیه جناح

 یا نامزد خاص
با حضور جمعی از مدیران شــهری، جلسه هماهنگی 
درون سازمانی برای انجام وظایف قانونی شهرداری 
مشــهد در برگزاری انتخابات باشــکوه و پیشگیری از 
جرایم انتخاباتی با استفاده از امکانات مدیریت شهری 
به نفع یا علیــه نامزد و جناحــی خاص برگزار شــد. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد، این 
جلســه به دعوت مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق 
شهرداری مشــهد و با حضور معاونان خدمات شهری 
و فرهنگی و جمعی از مدیران کل بخش های مختلف 
شهرداری، برگزار شد.در این جلسه بر عمل به قانون 
و جلوگیری از هرگونه اســتفاده از امکانــات مدیریت 
شــهری مشــهد به نفع یاعلیه جناح یا نامــزدی خاص 

تاکید شد.

۲ میلیون و 850 هزار زائر خارجی مشهد در تور دالالن
۹5 درصد زائران خارجی در سال گذشته توسط دالالن یا به صورت غیر رسمی به مشهد سفر کرده و در حوزه سالمت  خدمات گرفته اند

مسعود حمیدی/ در شرایطی که مدیران 
دولتی هنوز بر سر این که چه کسی متولی 
حوزه گردشگری ســالمت است اختالف 
دارند، این حوزه همچنان بی سروســامان 
مانده و بنا بر اذعان برخی مسئوالن استان 
به نوعــی 95 درصد اقتصاد گردشــگری 
ســالمت در اختیــار دالالن اســت ولــی 
هزینه های خدماتی به این گردشگران، از 

جیب عموم مردم مشهد خرج می شود.
به گــزارش خراســان رضــوی، براســاس آمار 
رســمی اعالم شــده، بیشــتر زائــران خارجی 
که ســال گذشــته به مشــهد آمده اند، توســط 
دالالن یــا با روش های غیررســمی به مشــهد 
ســفرکرده اند. بــه گــزارش ایســنا، رئیــس 
ســازمان جهاد دانشگاهی خراســان رضوی 
دراین باره گفت : ســال گذشــته ســه میلیون 
زائر از کشورهای همسایه به مشهد آمدند که 
تنها 5 درصد از این تعداد به صورت رســمی و 
۹5 درصد دیگر از طریق دالل ها و روش های 
غیررسمی سفرکرده اند. »علی اکبر شمسیان« 
در گردهمایی ســاالنه پژوهشــگران سازمان 
جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که در مشهد 
برگزار شــد، به مشــکالت ایــن حوزه اشــاره و 
تصریح کــرد : با توجــه به حضــور متخصصان 
برجســته و مجرب فراوان و امکانات مناسب و 
همچنین میلیون ها زائر و گردشــگر در کشور 
و اســتان، متأســفانه از ظرفیــت گردشــگری 
سالمت به درستی استفاده نمی شود و امروزه 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند ســامان دهی و 

بهره برداری از این ظرفیت ارزشمند هستیم.

وجود برخی افراد سودجو و روابط 	 
ناسالم

شمسیان خاطرنشان کرد: متأسفانه به واسطه 
وجــود برخی افــراد ســودجو و برخــی روابط 
ناســالم در این حوزه باید کاماًل توجه داشــت 
که اعتمــاد نیازمنــدان بــه خدمات پزشــکی 
کشــورمان که عمومًا از کشــورهای همســایه 

هستند در صورت نبود نظارت می تواند آسیب 
ببیند. وی تصریح کرد: این ظرفیت یک سرمایه 
است و باید آگاه باشیم که کشورهای همسایه 
با تمام توان در پی این هستند که از این ظرفیت 

به نحو کامل استفاده کنند.

80 درصد درآمد گردشگری سالمت 	 
درجیب دالالن

موضــوع  اخیــر،  ســال های  طــی  اگرچــه 
از  یکــی  به عنــوان  ســالمت  گردشــگری 
مزیت هــای ایــران و خراســان رضــوی برای 
سرمایه گذاری اقتصادی و جذب گردشگران 
خارجی اســت اما بــه نظــر می رســد قوانین 
و دســتورالعمل های ایــن حــوزه به انــدازه 
کافی حامــی این حوزه نبوده اســت و دالالن 
آن را بــه دســت گرفته اند. مصــداق این ادعا 
صحبت هــای چند روز قبل دکتــر حمیدرضا 
بیدخــوری دبیــر اجرایــی ســومین کنگــره 
بین المللــی ســلول های بنیــادی و پزشــکی 
بازساختی اســت که گفت : هم اکنون حدود 
۸۰ درصــد گــردش مالــی اقتصــاد صنعــت 
گردشگری سالمت کشــور در دست دالالن 
اســت و فقــط ۲۰ درصــد ایــن گردشــگران 

از مجــاری قانونــی و بی واســطه از خدمــات 
گردشگری سالمت کشور استفاده می کنند.

اختالف ۲ وزارتخانه بر گردشگری سالمت 	 
شــاید بتــوان ریشــه ســلطه دالالن بــر بــازار 
گردشــگری ســالمت اســتان را در مباحــث 
مطرح شــده در نشســت شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان در ۱۲ دی ماه 

جست وجو کرد.  
شــرکت های  نماینــدگان  جلســه  ایــن  در 
گردشــگری و اداره کل میــراث فرهنگــی 
معتقد بودند که گردشگری ســالمت مربوط 
به حوزه این وزارتخانه است و آیین نامه ابالغی 
وزارت بهداشــت مبنــی بــر این شــرکت های 
گردشگری باید از این وزارتخانه مجوز فعالیت 
دریافت کننــد و یکی از اعضــای هیئت مدیره 
شرکت متقاضی از حوزه پزشکی باشد خالف 
توافق نامه ۲4 اردیبهشت امسال بین وزارت 
بهداشــت و ســازمان میراث فرهنگی اســت. 
در میانه ایــن اختالف نظر بیــن دو وزارتخانه 
بهداشــت و میــراث فرهنگــی، بــازار داللــی 
گردشــگران خارجــی کــه بیشــتر در حــوزه 
سالمت فعالیت می کنند، داغ است به طوری 

که در همین جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران 
درخصوص کم کاری شرکت های گردشگری 
در حوزه ســالمت گالیه کرد و گفت: به دلیل 
این کم کاری ها امروز نه تنها در مشهد بلکه در 
کشور حوزه گردشگری سالمت تحت سلطه 
دالالن اســت. شــافعی همچنیــن از پیگیری 
اتــاق بازرگانــی بــرای رفــع ایــن دغدغه ها و 
ســامان دهی حــوزه گردشــگری ســالمت از 

طریق معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
البته رزم حسینی اســتاندار خراسان رضوی 
در جلســه مذکور از پیگیری های استانی این 
مشــکل خبر داد و به معــاون امــور اقتصادی 
خود دستور داد تا پیگیری های الزم را در این 

خصوص انجام دهد.

سودها در جیب دالالن، هزینه ها از 	 
جیب مردم

در شــرایط کنونی اقتصادی کشور که منجر 
بــه کاهــش ارزش پــول ملــی شــده اســت، 
شاهد افزایش تعداد گردشــگران و زائران از 
کشــورهای همســایه به ویژه عراق به مشهد 
و استان خراســان رضوی هســتیم. از سویی 
دیگر مشــهد مقدس به دلیل این که پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم است و بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع(  هم در این شهر واقع شده است 
در حــوزه بهداشــت و خدمات بهداشــتی نیز 
در کشور زبانزد اســت و همین موضوع باعث 
شده اســت که بخش عمده ای از گردشگران 
خارجــی را گردشــگران ســالمت تشــکیل 
دهنــد اما بــه دلیــل بی ســامان بــودن حوزه 
گردشــگری ســالمت کشــور و اختالف نظــر 
بین دو وزارتخانه بهداشت و میراث فرهنگی 
شــاهد جوالن دالالن در این حوزه هستیم و 
بارها در اخبار شــنیده ایم که چــه پول هایی 
از گردشــگران دریافــت می شــود و در جیب 
دالالن مــی رود و تمــام هزینه هــای حضور و 
خدمات به گردشگران سالمت بر دوش حوزه 
خدمات شهری و دولت در شهر مشهد است.

دیدار مدیر کل بنیاد شهید با والدین شهدا 
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امورایثارگــران 
خراســان رضــوی با حضــور در بیمارســتان 
رضوی و مرکز توان بخشــی ایثار بــا والدین 

شهدا و جانبازان دفاع مقدس دیدار کرد.
 به گــزارش ایثار، حجت االســالم »حســین 
معصومی« بــا حضور در بیمارســتان رضوی 
با مادر شــهید محمد معبودی نــژاد و جانباز 
سرافراز غالمرضا برزگر محمدی و با والدین 
شــهدا در مرکــز تــوان بخشــی ایثــار، دیدار 
کرد.  وی در ایــن دیدارها گفــت: مهم ترین 
کاری کــه والدین شــهدا انجــام دادنــد این 
بود کــه بــا خــدای متعــال معاملــه کردند و 

توانســتند فرزنــدان خــود را راهی دفــاع از 
اســالم و ایران کنند. مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران جایگاه خانواده شــهدا را نزد 
خدا خاص و باعظمت دانست و افزود: نباید 
فــداکاری خانــواده شــهدا فراموش شــود و 
ارائه خدمات درمانی به خانواده های شهدا 
و جانبــازان، یکــی از وظایــف بنیــاد اســت. 
حجت االسالم معصومی ضمن بررسی روند 
درمانی ایثارگران ادامه داد: والدین شــهدا 
ارزشمندترین سرمایه های خود را فدا کردند 
و امروز همه ما در قبال این اسوه های صبر و 

مقاومت مسئول هستیم.

اخبار

اقتصاد

استاندار: 

مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
ثمره همدلی همه ارکان حکومت 

است 
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری خراســان 
رضوی، علیرضا رزم حســینی در هفتاد و ســومین 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان که در سالن شهید باهنر استانداری برگزار 
شد، خاطرنشــان کرد: اتفاقات خوبی که در قالب 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی 

افتاده، ثمره همدلی همه ارکان حکومت است.
در ادامه غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به سیل 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: فعــاالن اقتصادی 
در حــوزه آموزش وپــرورش مناطق ســیل زده ورود 
کــرده و بازســازی و احــداث  مــدارس جدیــد را 
برعهده گرفته انــد بنابرایــن  در ایــن زمینــه نبایــد 
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی از بقیه استان ها 

عقب بمانند.
در این جلسه نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد 
با اشاره به ثمرات شهادت ســردار شهید سلیمانی 
برای کشور، اضافه کرد: چقدر باید هزینه می دادیم 
تا معلوم شــود حضور آمریکایی هــا در منطقه باعث 

ناامنی و بی ثباتی است.
استاندار خراســان رضوی همچنین روز پنج شنبه 
در نشســت مشــترکی با فعاالن اقتصادی اســتان 
که به منظــور نقد و بررســی طرح مثلــث اقتصادی 
و افــق پیش روی این طــرح، در اتاق مشــهد برگزار 
شــد، اظهار کرد: خراســان رضــوی به دلیــل دارا 
بــودن ظرفیت های فــراوان، از جایگاه ویــژه ای در   
کشــور برخوردار اســت و  نباید با تغییر مدیریت ها 
الگوهای موفق اجرایی، با مشکل مواجه شوند؛ در 
هیچ استانی مشابه الگوی مثلث توسعه اقتصادی 

فرهنگی وجود ندارد که به دولت وابسته نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران هم بیان کرد: مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
با شــعار جلــو نرفتــه و بر محور عمل اســتوار اســت 
بنابرایــن ایــن مســئله باید در نقــد و بررســی مدل 
مذکور موردتوجه قرار گیرد. غالمحســین شافعی 
افزود: مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی در جریان 
اقتصادی کشــور بدعت تازه ای اســت که می تواند 
با توانمند کردن مردم جوامــع محلی در این زمینه 
تأثیرگذار باشد. در این جلسه سید حسن حسینی، 
رئیــس خانه صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
رضوی و یکــی از معین های اقتصــاد مقاومتی هم 
گفت: مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگــی در کنار 
این که امیدآفرینی کــرده، باید به عنوان یک تحول 

اقتصادی به یک باور عمومی تبدیل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

تخصیص 52 درصدی اعتبارات 
عمرانی و هزینه ای استان 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
از تخصیــص 5۲ درصــدی اعتبــارات عمرانــی و 

هزینه ای استان در ۱۰ ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ، جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان روز پنج شنبه، با حضور 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سالن 
شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار شد 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن 
ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات تخصیص یافته 
استان در ۱۰ ماه امســال گفت: مجموع اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای و هزینه ای استان تا 
این لحظه دو هزار و 463 میلیارد تومان بوده که به 
استان ابالغ شده است. رضا جمشیدی افزود: 5۲ 
درصد از اعتبارات مذکور دارای تخصیص است که 
از این اعتبــارات ۸۸۸ میلیارد تومــان به اعتبارات 
هزینه ای تعلــق دارد که در ۱۰ ماه گذشــته حدود 

76 درصد تخصیص یافته است.

 533 میلیارد  تفاهم نامه   اشتغال زایی 
در بخش مرکزی مشهد  به امضا رسید 

تفاهم نامه های کارآفرینی و اشتغال زایی در 
قالب طرح مثلث توســعه اقتصادی به ارزش 
حدود 533 میلیارد تومان توسط معین های 
اقتصادی در بخش مرکزی شهرستان مشهد 

به امضا رسید. 
بــا  رضــوی،  خراســان  گــزارش  بــه 
سرمایه گذاران، کارآفرینان معین اقتصادی 
و تعــدادی از مدیران دســتگاه های اســتانی 
و شهرســتان مشــهد، تفاهم نامه های ایجاد 
۹ مرکز توانمندســازی بانوان بــه ارزش ۲۱ 
میلیارد ریــال و ایجــاد 46 واحد اشــتغال با 
ســرمایه گذاری بیش از 53۰ میلیارد تومان 
به امضــا رســید. در این جلســه معــاون امور 

اقتصــادی اســتانداری با اشــاره بــه فعالیت 
معین های اقتصادی در استان تاکنون، اظهار 
کرد: هم اکنون ۸۸3 پروژه توسط 57 معین 
اقتصــادی در اســتان در حال فعالیت اســت 
که منجر به ایجاد اشــتغال مستقیم برای سه 
هزار نفر شده است. علی رسولیان همچنین 
بــه ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در اســتان 
اشــاره  کرد و گفت: تاکنــون تفاهم نامه های 
ســرمایه گذاری باارزش  بیــش از ۱۲۸ هزار 
میلیــارد تومــان در اســتان بــه امضا رســیده 
اســت و ایــن ظرفیــت در اســتان خراســان 
رضوی وجود دارد که میزان تفاهم نامه های 
ســرمایه گذاری به 3۰۰ هزار میلیارد تومان 

برســد. در ایــن جلســه همچنیــن فرمانــدار 
مشهد، جواد کریمی قدوســی و رضا شیران 
خراســانی نماینــدگان مشــهد و کالت در 

مجلس شــورای اســالمی بر لزوم حمایت از 
کارآفرینان و رفــع بوروکراســی اداری برای 
جذب سرمایه گذاری در استان تأکید کردند.

معاون وزیر ارشاد:

گذر فرهنگ و هنر مشهد ابتکاری  برای تقویت اقتصاد هنر است
معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های 
وزارت ارشاد گفت : راه اندازی گذر فرهنگ 
و هنر در یکی از مجتمع های تجاری مشهد 
ابتــکار جدیــد و جالبــی در مســیر تقویــت 
اقتصــاد هنــر و ایجــاد بــازار فــروش بــرای 

تولیدات هنری است.  
»علــی اصغر کاراندیــش« در بازدیــد از گذر 
فرهنــگ و هنــر مشــهد در مجتمــع تجاری 
آســمان افــزود: حضور زائــران و مجــاوران 
برای خریــد در این مجتمع آنــان را به دیدن 
از آثــار هنری و خریــد آن راغــب می کند و با 

این روش می تــوان آثــار هنــری و فرهنگی 
 مشهد را به عنوان ســوغات به زائران عرضه 

کرد.  
»جعفر مروارید« مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراســان رضوی نیز در این بازدید 
گفت: گذر فرهنگ و هنر به وسعت 3۲۰۰ 
مترمربع شــامل 6۹ واحد تجاری در طبقه 
دوم مجتمــع تجــاری آســمان مشــهد قرار 
دارد که هر واحد به صــورت رایگان به مدت 
یک ســال در اختیــار هنرمنــدان و فرهنگ 

دوستان قرار گرفته است.
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گفت و گو

علی ترابی

بــاالخــره پس از کش و قــوس هــای فـــراوان ،تیم 
فوتبال شهر خودرو امروز باید در شارجه امارات 
قهرمانان  لیگ  حــذفــی  مرحله  ــوب  ــارچ چ در 
ــی کند.  آسیا مقابل الــرفــاع بحرین صــف آرایـ

برای نخستین بار تیمی از شرق کشور توانست 
سهمیه آسیایی بگیرد؛ مشهدی ها که با مجتبی 
سرآسیایی در دوران پسا یحیی روزگــار خود را 
می گذرانند، باید به مصاف تیم الرفاع بحرین 
بروند.دیداری که قبال قرار بود در مشهد برگزار 
شود که باتوجه به مشکالت پیش آمده منتفی   و 
 شارجه امارات   ، محل تقابل این دو تیم اعالم شد .

ــارغ از  ازدســـت دادن فرصت میزبانی و   امــا ف
آستانه  در  مشهدی ها  سابق،  کادرفنی  حتی 
تقابل امروز با رقیب بحرینی با یک مشکل بزرگ 
ــده انــد.ســرآســیــایــی سرمربی جــوان  مــواجــه ش
شهر خــودرویــی هــا بــه دلــیــل خــریــد دیرهنگام 
اســالوو و محمد قاضی نمی تواند از دو مهاجم 
تـــازه وارد تیم خود استفاده کند تا این چنین با 
توجه به از دست دادن روح ا... باقری و یونس 
شاکری، بــدون مهاجم تخصصی در خط آتش، 
 نخستین تجربه مشهدی ها را در آسیا رقم بزند.

 با این محدودیت به وجود آمده، شهر خودرویی ها 
باید با استفاده از مهره هایی چون حسین مهربان 
یا چوچو به مصاف الرفاع بروند و استفاده نکردن از 
اسالوو و محمد قاضی شوک بسیار بزرگی برای آن 
ها به حساب می آید و باید منتظر بود و دید سرانجام 
نخستین رویارویی آسیایی آن ها چه خواهد شد  و  

آیا آن ها می توانند به رغم مشکالت به وجود آمده، 
به دور نهایی مرحله حذفی و تقابل با السیلیه قطر 

صعود کنند.

دفاع از اعتبار شهرخودرو	 
مجتبی سرآسیایی سرمربی تیم شهر خودرو 
ــاره شرایط  ــدار با الرفاع بحرین درب قبل از دی
ــت کــه در  تیمش گــفــت: حـــدود یــک هفته اس
بالتکلیفی کامل به سر می بریم و به هیچ  وجه 
برای  باید  که  کنیم  برنامه ریزی  نتوانسته ایم 
آسیا آماده شویم یا بازی لیگ با ماشین سازی. 
طبیعتا به آمادگی دلخواهمان برای این بازی که 
فقط یک روز برایش فرصت داریم، نرسیده ایم؛ 
چراکه بازیکنانم بعد از این کش و قوس  اخیر 
به آمادگی ذهنی برای این بازی نرسیده اند. 

اما ناآماده هم نیستیم و جــدای از 
مباحث فنی، روی غیرت و 

اراده بازیکنان حساب 
ــاز کــرده ایــم.  ویــژه ب

ادامـــــه  در   وی 
گـــــفـــــت: اگــــر 
حرفی می زنیم 
ــرای  ــ صـــرفـــا ب
هـــــوادارانـــــی 
اســــــــــــت کـــه 

انـــــتـــــظـــــارات 
زیــادی از تیمشان 

دارنــــــد  ــا  ــ ــی ــ آس در 
ــار تــیــم  ــظـ ــتـ و چـــشـــم انـ

واقعیت  اما  هستند  شهرشان 
این است که پس از توافق چهار باشگاه 

ــام نمی شود  ــج ــازی ان ــد ایـــن بـ ــا گفته ش ــه م ب
و در نهایت  مجددا تصمیمی اتخاذ شــده که 
همراه با تمام مدیران باشگاه  فقط به دنبال 
 رتق و فتق کارهای خروج بازیکنان بوده ایم.
ــواداران داد  ــه قولی به هـ  سرآسیایی در ادام
و گفت: مسئوالن باشگاه تــالش گسترده ای 
کردند تا در یک بازه زمانی نصف روزه مقدمات 
سفر خارجی 40نفر مهیا شود که کار فوق العاده 
سختی بود و نمی توان در این فرصت، به تمام 
آیــتــم هــای دلــخــواه بــرای تیمی که 
ــی رود،  ــار بــه آسیا م اولــیــن ب
دست یافت. با این حال 
ــم با  ــی ــی ده ــول م ــ ق
ــود از نام  تمام وج
ــودرو و  ــرخـ ــهـ شـ
ــام خـــراســـان  ــ ن
ــران دفـــاع  ــ و ایـ
کنیم و با دست 
ــر بـــرگـــردیـــم.  پـ
 ســــــرمــــــربــــــی 
ــودرو  ــ ــ ــرخ ــ ــ ــه ــ ــ ش
ــان  ــی ــان بـــا ب ــ ــراس ــ خ
جدید  بازیکنان  کــه  ــن  ای
شهرخودرو در فهرست آسیایی 
ما  متاسفانه  گــفــت:  نیستند،  تیم  ایــن 

شرکت  آسیا  در  کامل مان  تیم  با  نمی توانیم 
ــه دلــیــل دیر  کنیم، چــون بــازیــکــنــان جــدیــد ب
مشخص شدن و اتفاقاتی که در نیم فصل رخ 
بــاز هم  داد به فهرست آسیایی نرسیدند امــا 
ناامید نیستیم و با دیگر بازیکنان مان می رویم 
 تا از آبروی فوتبال استان خراسان دفاع کنیم.
 وی شناخت خود از الرفاع بحرین را نسبی خواند 
و گفت: سه چهار بازی آن ها را آنالیز کرده ایم و 
بازیکنانشان را می شناسیم. در حال برنامه ریزی 
برای همین بازه زمانی کم هستیم تا با دست 
اطمینان  بازیکنانم  تک  تک  به  برگردیم.  پر 
دارم که با همه این مشکالت کار بزرگی انجام 
دهند. ما نماینده ایــران هستیم و ان شــاءا... 
بتوانیم از پرچم مان دفــاع کنیم. قطعا بچه ها 
نمی گذارند مشکالت خللی در کار فنی شان 
 ایجاد کند و بهترین عملکرد را خواهند داشت.
 وی در پایان مصاحبه خود گفت: به دنبال ثبت 
یک پیروزی بزرگ هستیم. مالک محترم باشگاه، 
در سفر به مالزی، کار خیلی بزرگی برای آینده 
این مسیر و بازی های تیم ملی انجام دادند، اما 
فکر می کنم با توجه به این که برای نخستین بار 
میزبان مرحله حذفی آسیا بودیم، ضربه بزرگی 
به تیم وارد شد. بــازی ای که باید در خانه کنار 
هواداران انجام می دادیم، در یک کشور عربی 

برگزار خواهدشد و متضرر شدیم.

سرمربی مشهدی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: از 
امروز  دوباره تنور لیگ برتر ایران داغ می شود، امیدوارم که 

تماشاگران را جذب کنیم.
 رضا مهاجری در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان افزود: در 
نیم فصل دوم برخی از بازیکنان را ناخواسته از دست دادیم که 
شرایط شان مشخص نیست و خأل بازیکنان را با بازیکنان دیگر 
پر کرده ایم. اردوی خوبی در بندر عباس داشتیم. دو بازیکن 
ارزشمندمان یعنی جعفری و میری را نداریم. امیدوارم شروع 

سوژه

 اولین تجربه
مشهدی ها در آسیا 

 می خواهم  سال آینده 
کل اروپا را رکاب بزنم

رضا مهاجری: تنور لیگ ایران دوباره داغ می شود 
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تیم شهرخودرو امروز در لیگ قهرمانان آسیا   به میدان می رود 

خوبی مقابل پیکان داشته باشیم؛ تیم خوب وارزشمندی 
 اســت و ما با تمرکز الزم بــرای موفقیت تــالش می کنیم.
ــرار بــود به دلیل محرومیت از  وی در پاسخ به ایــن که ق
میزبانی در لیگ قهرمانان شرکت نکنیم اما باز هم شرکت 
کردیم، نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد:  من در 
جایگاهی نیستم که بتوانم زیاد در این باره صحبت کنم 
ولــی نرفتن به مسابقات مشکلی را برطرف نمی کند و 
پاک کردن صورت مسئله است. AFC به ما 2 به عالوه 2 
سهمیه برای حضور در لیگ قهرمانان داده است. چرا به 
کشورهای دیگر چنین سهمیه ای داده نشده است؟ به 
برخی کشورها یک سهمیه و به برخی دو سهمیه داده اند. 
پس این ظرفیت را در ایران دیده اند که دو به عالوه دو سهمیه 

داده  اند. باید برای حفظ این جایگاه تالش کنیم و به صورت 
 قوی، منطقی و با استدالل و البی ها حق مان را بگیریم.
مهاجری  افـــزود:  اکنون بعد از سال ها تیمی از مشهد 
ــن در فــوتــبــال مشهد  در آســیــا حــاضــر شـــده اســـت . م
ــرده ام و اکــنــون شــهــرخــودرو در مرحله حذفی  ــ ــار ک ک
ــرا باید  ــت وامـــیـــدوارم بــه مرحله گــروهــی بــرســد. چ اس
ــروم باشند؟ ــح ــوب م ــاق خـ ــف ــن ات ــردم مشهد از ایـ ــ  م
وی درباره این که متاسفانه کرسی هایی که ما در AFC داریم 
قدرتمند عمل نمی کنند و به حد کافی البی نمی کنند، 
گفت: به نظرم صداقت در دیالوگ نیست؛ ما باید واقعیت 
را منتقل کنیم؛ وقتی واقعیت را بدانیم، راحت تر می توان 

تصمیم گیری کرد.

سرمربی تیم فوتسال فرش آرا: 

تصمیمات داور زحمات ما را بر باد داد 
سرمربی تیم فوتسال فرش آرای  مشهد پس از 
شکست این تیم  مقابل سن ایچ ساوه در مرحله 
سوم بازی های حذفی لیگ برتر گفت: چند 
بار فرصت داشتیم تا در این دیدار حساس به 
پیروزی برسیم. در وقت اضافه دو پنالتی از نقطه 
دوم داشتیم که از دست دادیم. روی صحنه 
گل دوم سن ایچ، به گمانم بازی به اتمام رسیده 
بود. امیدوارم داور اشتباه نکرده باشد؛ چراکه 
 10 ماه تالش فرش آرا با این تصمیم نابود شد.
مجید مرتضایی افزود: در فیلمی که پس از 
بازی مشاهده کردم، بیش از یک ثانیه از اتمام 
سن ایچ  بازیکن  توپ  که  بود  گذشته  بازی 
وارد دروازه شد. این چیزی از ارزش تیمم و 

تالش شاگردانم کم نمی کند. آن ها 10 ماه 
برای هدفی بزرگ تالش کردند. شایستگی 
بازیکنانم  به  بود  مشهود  کامال  بازیکنانم 
می گویم. نباشید«  »خسته  هواداران   و 
سرمربی فرش آرای مشهد درباره ناکامی قدرت 
بهادری در به ثمر رساندن دو ضربه پنالتی در 
وقت اضافه، بیان کرد: به هیچ وجه بهادری در 
شکست فرش آرا مقصر نیست. قدرت بهادری  
بارها در لیگ به تیمش در مشهد کمک کرد و 
حتی پنالتی از روی نقطه دوم را به گل تبدیل 
کرد. اتفاقاتی که در انتهای وقت قانونی رخ 
داد، در عملکرد بازیکنانم در ضربات پنالتی 

تاثیر  گذار بود.

نور پریده بود و دم دمه های غروب بود؛ بد موقع رســیده 
بودم جنگل، نمی توانستم مسیر را ادامه دهم، خطرناک 
بود. کالفگی از ســر و صورتم می ریخت کــه یک وانتی 
انگار فهمیده باشــد بــه کمک نیــاز دارم، نگه داشــت. 
جریان سفرم را برایش توضیح دادم خیلی استقبال کرد 
و خواست کمکم کند و مرا تا بعد از جنگل برساند. من هم 
که خدا خدا می کردم یک جوری از آن وضعیت خالص 
شوم، خوشحال شدم. وقتی راه افتادیم دوباره نگرانی 
سراغم آمد. االن که وقت اداری نیست برای اسکان چه 
کار کنم؟ تنها راهی که به ذهنم رسید زنگ زدن به یکی از 
دوستانم بود که آن طرف ها آشنا داشت، او هم مرا به یکی 
از آشنایانش معرفی کرد تا شب را بتوانم در یک جای امن 
بمانم. راننده وانت که فرد متعهد و با مسئولیتی بود، من 
را تا دم در خانه مقصد رساند و حتی شماره آن خانواده را 
هم گرفت تا از امنیتم مطمئن شود. چند روز بعد دوباره 
باید از روســتای راننــده وانتی رد می شــدم، ایشــان با 
خانواده محترمشان من را برای ناهار به خانه شان دعوت 
کردند. وقتی وارد خانه آن ها شدم  از شدت تعجب نمی 
دانستم چه باید بگویم. همه اعضای فامیلشان آمده بودند 
تا با من آشنا شوند؛ این حجم از لطف و محبت آن عزیزان 

را هیچ وقت فراموش نمی کنم.

متولــد 1361 در مشــهد اســت و بیش از  14 ســال 
است که در رشته گلف فعالیت می کند. نایب رئیسی 
هیئت گلف، نایب رئیســی انجمن راگبی و همکاری 
در هیئت های والیبال و شمشیر بازی استان از جمله 
ســوابق اجرایــی او اســت. »فهیمــه تشــکری« بانوی 
ورزشکار مشهدی عالوه بر تمام سوابقش مدتی  است 
به دنیای دوچرخه ســواری روی آورده اســت و برنامه 
های مختلفی را در این زمینه مدنظر دارد. او در اولین 
برنامه دوچرخه ســواری  خــود ، حدفاصل مشــهد تا 
ســاری را در 11 روز با دغدغه هــای اجتماعی رکاب 
زده اســت و در آینده قصــد دارد ســفری بــه اروپا هم 
داشــته باشــد. پای صحبــت هــای اونشســتیم وگپ 

وگفتی درباره برنامه های آینده اش داشتیم.

رکاب زنی مسیر ۷۵۰ کیلومتری	 
فهیمه تشــکری ابتــدا درباره ســفرش بــا دوچرخه به 
شهر ســاری، می گوید : چند روز قبل با یک دوچرخه 
کراس کوهستانی معمولی از مشهد تا ساری را رکاب 
زدم. فقط  از جنگل گلســتان تا مینودشت را به دلیل 
نامناسب بودن زمان، مجبور شدم با ماشین طی کنم 
اما  بقیه  مســیر را با دوچرخه رفتم کــه در مجموع این 
مسیر حدود ۷50 کیلومتری را رکاب زدم. وی ادامه 
می دهد: طی ســفر مشــکل خاصــی برایم بــه وجود 
نیامد؛ البته حمایت های بی دریغ همسرم نیز خیلی 
تاثیر گذار بود.وی درباره این که  آیا برای این کار مجوز 

هم داشته اســت، اظهار می کند: برای انجام این کار 
،مجوز هــای الزم را از وزارت ورزش و جوانان و هیئت 

دوچرخه سواری استان گرفته بودم.

مشکالت اسکان	 
او در ادامــه صحبــت هایش با بیــان مزیت های ســفر با 
دوچرخه بیان می کند: همه ما جاده شــمال را چندین 
 بار دیده ایــم اما بســیاری از مکان های دیدنــی جاده را
 ندیده ایم و بــه آن توجه نکرده ایم؛ هیچ وقت در ســفر با 
 قطار، هواپیمــا یا خودروی شــخصی این امــکان پیش
 نمی آیــد. از مزیت های ســفر با دوچرخه این اســت که 
اماکن دیدنی و زیبایی های اطراف را دقیق تر می بینیم.
وی با اشاره به شرایط اسکان در این سفر می گوید: 
به دلیل مشکالت اسکان فقط تا قبل از پایان ساعت 
اداری می توانستم رکاب بزنم تا  بتوانم مکان امن و 
مناسبی برای اســکان پیدا کنم اما اگر  اداره ورزش 
و جوانــان از قبل موضــوع اســکان را هماهنگ می 
کرد، می توانســتم ساعات بیشــتری را رکاب بزنم و 
سفر 11 روزه ام را شاید در ۷ روز تمام می کردم؛ اما 
در مجموع با افراد زیادی آشنا شدم.به عنوان مثال 
یک روز در بجنورد کنار دختران بی سرپرست بودم 

که  تجربه بسیار خوبی برای من بود.

حمایت از موسسه خیریه	 
تشکری از اهدافش در اولین سفر با دوچرخه می گوید: 
این ســفر را با هــدف حمایت از موسســه جامعــه یاوری 
و حمایــت از کــودکان کار و آزادی زندانــی ها بــه اتمام 
 رســاندم.وی درباره موسســه خیریــه »جامعه یــاوری« 
می گوید: این موسســه خیریه در ایران در کار مدرســه 
ســازی فعالیت می کنــد و تاکنــون چندین موسســه و 
فضای آموزشی در کشور ساخته   است که من به صورت 
خودجوش و خیرخواهانه برای این موسسه در این سفر 

رکاب زدم. 

 رکاب زنی در  اروپا	 
این ورزشــکار مشــهدی در ادامه صحبت هــای خود به 
 برنامه های آینــده و هدف اصلــی اش اشــاره می کند و 
می گوید:آرزو دارم با دوچرخه اروپا را رکاب بزنم.برای 
همین برنامه ریزی کرده ام که ســال آینــده، کل اروپا را 
رکاب بزنم . تشکری می افزاید : در نظر دارم این سفر را 
از گرجستان شروع  کنم و در  ترکیه به اتمام برسانم. یعنی 
حدود دو سال و 8  ماه این سفر با دوچرخه زمان می برد.

    گپ و گفتی با بانوی دوچرخه سوار مشهدی که مشهد-ساری را رکاب زد 

گفت و گو 

مطهره فاروقی

پیروزی تیم بسکتبال آویژه در اصفهان 

در هفته بیســت و یکــم لیگ برتر بســکتبال کشــور، تیــم آویژه صنعت پارســای مشــهد 
در اصفهــان بــه پیــروزی قاطــع دســت یافــت. در ایــن دیــدار، ابتــدا تیــم ذوب آهــن 
اصفهــان نتیجــه کوارتــر اول را 19 بــر 1۷ بــه نفــع خــود پایــان داد؛ امــا شــرایط 
در کوارتــر دوم تغییــر کــرد و طــی آن نتیجــه 20 بــر ٦ بــه نفــع آویــژه صنعــت ثبــت 
 شــد و به این ترتیــب نیمه اول بــا نتیجه 3۷ بــه 2٥ بــا برتری آویــژه صنعت پایــان یافت.
بازی خوب نماینده خراسان رضوی در کوارترهای سوم و چهارم هم ادامه یافت و توانست 
 در کوارتر سو م با نتیجه 21 بر 11 و در کوارتر چهارم با نتیجه  2٥ بر 18 بر حریف غلبه کند.
در این دیدار تیم ذوب آهن مغلوب هنرنمایی آویژه صنعت پارسای مشهد شد و با اختالف 

29 امتیازی و با نتیجه 83 بر ٥٤ در اصفهان، مغلوب نماینده بسکتبال استان شد.

اخبار 
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پایان جشنواره ورزشی کارکنان و خدام آستان قدس رضوی 

ــم اختتامیه  ــراس ــا بـــرگـــزاری م ــوی  ب ــ ــدام  حـــرم مطهر رض ــی کــارکــنــان و خـ ــ مسابقات ورزش
ــوی، ایــن مسابقات در  ــط عمومی تربیت بدنی آستان قــدس رض ــزارش رواب به پایان رسید. به گ
ــان مــرکــزی آستان  ــازم ــژه کــارکــنــان س رشــتــه هــای فــوتــســال ، والــیــبــال و تنیس روی میز ویـ
ــی بـــرگـــزار شــد. ــدن ــای ورزشــــی تــربــیــت ب ــن هـ ــال ــرم مــطــهــر در س ــدام حـ ــ ــوی و خ ــ ــدس رض  قـ
 120 از  ــس  ــ پ ــه  ــ ک ــد  ــنـ ــتـ داشـ حـــضـــور  نـــفـــر   90 مـــیـــز  روی  تــنــیــس  مـــســـابـــقـــات  در 
ــی و  ــع ــی ــف ــم بـــاغـــبـــانـــی ، ش ــاظـ ــر ، کـ ــتـ  بــــــازی در گــــــروه کـــارکـــنـــان مـــحـــمـــود نـــیـــک اخـ
به جو ،  به مقام های اول تا چهارم دست یافتند.همچنین مسابقات فوتسال با حضور 13 تیم 
و انجام 30 بــازی برگزار  شد که 195 گل در ایــن بــازی ها به ثمر نشست. محمد رضــا پاسایی 
ــل ایـــن مــســابــقــات شـــد. در ایـــن مــســابــقــات تــیــم یــگــان حــفــاظــت و امنیت  ــل آقـــای گ ــا 1۷ گ ب
حرم مطهر اول شد ، تیم معاونت تبلیغات و تیم سازمان مرکزی هم به مقام دوم و سوم بسنده 
ــازی هــا تیم مــعــاونــت امــاکــن متبرکه بــه عــنــوان تیم اخـــالق انــتــخــاب شد. ــد. در ایــن بـ ــردن  ک
مسابقات والیبال نیز با حضور 10 تیم برگزار شد و پس از انجام 24 بازی تیم انتظامات صحن ها بر سکوی 
اول ایستاد ، معاونت اماکن متبرکه دوم شد و سازمان مرکزی هم بر سکوی سوم ایستاد. به انتخاب کمیته 

فنی مسابقات مجید ضیایی به عنوان فنی ترین بازیکن این مسابقات معرفی شد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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از میان خبرها 

گوناگون

اعزام گروه جهادی تربت جام به 
مناطق سیل زده استان گلستان 

حقــدادی -فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج صیــاد 

شــیرازی تربت جام گفــت : یک گروه از بســیجیان 
متشکل از ۱5 نفر حرکت جهادی خود رابه استان 
گلســتان ، شهرســتان گرگان روســتای ملک علی 
تپه آغــاز کردند.میثــم مختــاری افــزود: اردوهای 
جهادی مخصوص افرادخاصی نیســت وهرکســی 
که قلبش برای نظام و انقاب اســامی می تپد می 
توانددراردوهای جهادی بســیج شــرکت  کند.وی 
اضافه کرد: گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج صیاد 
شیرازی متشکل از ۱5 نفر از بسیجیان به مدت یک 
هفته در استان گلستان و شهرستان گرگان روستای 
ملک علی تپه  به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.
وی بیان کرد: هدف از اردوهای جهادی  خود سازی 

و محرومیت زدایی است.

فرماندار کالت درشورای اداری مطرح کرد: 

جلوگیری از مهاجرت نیازمند 
اقدامات عملی مسئوالن است 

بهبودی- فرماندار کات در دهمین جلسه شورای 

اداری شهرســتان ضمن قدردانــی از حضور  آحاد 
مردم در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی با ابراز 
گایه از بی توجهی عــده ای از مدیران اســتانی به 
نیازهای شهرســتان گفت: اگر مســئوالن در مقام 
عمل اعتقــاد بــه تثبیت جمعیــت مرزی دارنــد و با 
مهاجرت از روستاها و شهرهای مرزنشین به مراکز 
استان مخالف هســتند، انتظار است در این عرصه 
بیش از قبل در میدان باشــند. ناصری با اشــاره به 
مشــکات کم آبی یا کــم کیفیتی آب شــرب برخی 
روستاها و روکار بودن شــبکه انتقال آب روستایی 
که در بارش ها در معرض تخریب سیل و در زمستان 
دچار یخ زدگی هســتند، گفت: انتظار داریم با یک 
مطالعه مناســب از چندباره کاری پرهیز شود. وی 
افزود: هــر چنــد در برخی نقاط اصاحــات خوبی 
انجام شده یا در شرف انجام است ولی کافی نیست 
و منتظر حضــور و تصمیم گیــری به موقــع مدیران 
استانی در این حوزه هستیم.وی همچنین با تاکید 
بر موقعیت ممتاز کات از نظر دارا بودن منابع آبی 
شهرستان و وجود پنج رودخانه و سه سد بزرگ در 
این منطقــه و برخورداری از شــرایط بهــره برداری 
آب در دشــت آزاد درباره ممنوعیت کشت برنج در 
کات گفت: اجرای یک مصوبه بدون توجه به برخی 

مقدمات اجرایی آن میسر نخواهد بود.

از میان خبرها 

گوناگون

 دل نوشته به سرداردل ها
 شهید حاج قاسم سلیمانی 

حقــدادی- شــهردار تربت جــام گفت: به مناســبت 

گرامی داشت ایام ا... دهه فجر و بیست و دوم بهمن 
که مصادف با چهلمین روز شــهادت ســرداردل ها 
سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی است شهرداری 
مسابقه شــعر و دل نوشته با موضوع ســردار دل ها 
برگزار مــی کند.ســید علی حســینی افــزود: این 
مسابقه با هدف ثبت احساسات و الگو پذیری هرچه 
بیشــتر مــردم از شــهیدمقاومت  سردارســلیمانی 
که شــهادت این عزیز  بــه عنــوان ایام ا... از ســوی 
مقام معظــم رهبری اعام شــد دراین شهرســتان  
برگزارمی شــود.وی ادامه داد:عاقــه مندان می 
توانند دل نوشــته هــای خودرادرقالب ۱۰ســطر 
به همراه مشــخصات فردی تــا ۱2 بهمــن به خانه 
فرهنگ شهرداری ارســال کنند.وی تصریح کرد: 
به مناســبت ایام ا... دهه فجر به 22 اثر برتر در سه 

رده سنی جوایز نقدی اهدا می شود.

ارسال کمک های دانش آموزان 
فریمانی به مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان 

 اصغــری- بــه همــت   دانــش آمــوزان و فرهنگیــان 

فریمانی، محموله کمک های نقدی و غیرنقدی  به 
ارزش 25۰میلیون ریــال راهی مناطق ســیل زده 
استان سیستان و بلوچستان شد. به گزارش خراسان 
رضــوی ، رئیس اداره آمــوزش و پــرورش فریمان در 
حاشیه این مراســم به خراسان رضوی گفت: دانش 
آموزان و فرهنگیان نیکوکار شهرســتان فریمان در 
کوتاه ترین زمان، توانستند نزدیک به 25۰ میلیون 
ریال هدایــای نقدی وغیــر نقدی خود را که شــامل 
وســایل گرمایشــی، خوراکی، کنســروجات، لوازم 
تحریر، وســایل شــوینده و غیره بود به منظور کمک 
به مردم و به ویژه دانش آموزان ســیل زده سیســتان 
و بلوچســتان به این مناطق ارســال کننــد. یزدانی 
ضمن تقدیر از همدلی وهمیاری فرهنگیان ودانش 
آموزان افزود: این کمک ها شامل 4۸ میلیون و 5۰۰ 
هزار ریال کمک نقدی و حــدود 2۰۰ میلیون ریال 

غیرنقدی است که به این مناطق ارسال شد. 

 علــی نــوری- امام جمعــه بردســکن در خطبه 

های نماز جمعه این شهرستان با تسلیت ایام 
شهادت حضرت زهرا )س( گفت: مردم فریب 
تبلیغــات و ســفره های پــر زرق و بــرق برخی 
کاندیداها را نخورند.حجت االســام امینی 
بر اجتماع پرشــور فاطمیون در روز شــهادت 
حضرت زهــرا )س( تاکید کــرد و گفت: مثل 
سال های گذشته در روز شهادت آن حضرت 
مراســم دســته روی هیئــت هــای عــزاداری 
در شــهر ، مراکز بخــش ها و روســتاها برگزار 
می شود.وی با اشــاره به برگزاری انتخابات 
یازدهمیــن دوره مجلــس در دوم اســفندماه 
گفــت: مــردم نباید فریــب تبلیغات پــر زرق و 
برق و ســفره های رنگین برخی کاندیداها را 
بخورند بلکه باید بابصیرت و آگاهی کاندیدای 
اصلح را انتخــاب کــرد. وی همچنین گفت: 
برخی از کاندیداها و طرفداران آن ها ممکن 
است در ایام تبلیغات با اردو کشی در خیابان 
ها موجب جلب آرای مردم شوند ولی ما نباید 
فریب ایــن ترفندهــا را بخوریــم . وی تصریح 
کرد: مــا بایــد در انتخــاب خود طــوری عمل 
کنیم که بعداز انتخابات درباره انتخاب خود 
پشــیمان نشــویم . امام جمعه بردسکن بیان 
کرد: در انتخابات نباید گرفتار حزب و جناح 
بازی های سیاسی شویم بلکه باید کارآمدی 
و توانمندی و والیــت مداری افــراد را در نظر 
گرفت تا مجلســی در تراز انقاب اســامی و 

گام دوم انقاب تشکیل شود. 
شــمس آبادی- حجت االســام دلیری پور امام 

جمعه جوین با اشاره به اهمیت انتخابات پیش 
رو و دقت در اجــرای قانون انتخابات و راهکار 
های قانونی تایید صاحیت ها در خطبه های 
این هفته نمــاز جمعــه  گفت: کســانی که رد 
صاحیت خود را به مســائل خطی و جناحی 
نســبت می دهند و اتهــام به یــک طرفه بودن 
شــورای نگهبان می زنند باید بدانند که یکی 
از قوانیــن همیــن حکومــت اســامی درباره 

نماینده ها  التزام عملی به اسام است.
پوریوســف-حجت االســام اســامی،امام 

جمعه فیــض آبــاد  گفت:تنها راه بــرون رفت 
از مشــکات توانمند شدن اســت چنان که از 
نظر نظامی بــه حد باز دارندگی رســیده ایم و 
در بحث اقتصــاد هم بایــد توانمند شــویم که 
مولفه های قــدرت توانمند شــدن در اقتصاد 

،علم و اقتدار ملی است.
بخشی زاده-حجت االســام بهمنی امام جمعه 

شاندیز  گفت : ازدواج یک امر دینی و اسامی 
است که می تواند فحشــا و منکرات را از جامعه 
دور کند و آن هایی که ازدواج سفید را تبلیغ می 
کنند  خودشان می دانند که در این گونه ازدواج 
ها هیچ گونه تعهد و آرامشی وجود ندارد و مایه 
ناامیدی است؛  به همین دلیل است که اسام 

تشکیل خانواده را مقدس بر شمرده است.     
شعبانی-حجت االسام عصمتی،امام جمعه 

تربــت حیدریــه گفت: آن چــه امــروز انقاب 
اســامی را به این اقتدار و عظمت رســانده، 
مذاکره و ســازش با غرب نبــوده، بلکه منطق 
مقاومت در مقابل استکبار و توجه به خداوند 
و ارزش های واالی معنوی و حضور در صحنه 

مردم بوده است.
مرشدلو-حجت االسام برزو امام جمعه شهر 

خــرو در خطبه های نمــاز جمعه ایــن هفته به 
بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته 
قبل اشــاره  کرد و گفت : بیانــات مقام معظم 

رهبری در نماز جمعه باعث شــد که بعد از دو 
هفته آرامــش به قلب هــای مردم بــاز گردد و 
حضور در صحنــه، صابر بــودن و اســتقامت، 
تــاش ســخت، پرهیــز از سســتی و تنبلــی و 

داشتن اتحاد را رمز پیروزی بیان کردند.
نجم الشریعه-حجت االســام حجتی نیا  امام 

جمعــه درود گفــت: برخــاف تصــور و توهم 
دشــمن، روز بــه روز قــوی تــر شــده ایــم. وی 
افزود: ملت ایــران تمــام عالم را خیــره کرده 
اســت و به تبع آن عصبانیت آمریکا و استکبار 
را بر انگیختــه و در انــواع و اقســام تحریم ها و 
مشکات به فضل الهی سر پا ایستاده و عاوه 

بر آن ملجا و پناهگاه مسلمانان عالم است.
بهره مند-حجت االسام ساجدیان امام جمعه 

صالح آباد در خطبه های نماز جمعه صالح آباد 
گفت: حضرت فاطمه زهرا )س( یک شخص 
نیست، بلکه یک مکتب بزرگ است که پیروی 
از آن مکتب باعث عزت و ســعادت انســان در 

دنیا و آخرت می شود.
باقری-حجــت االســام تاجــی امــام جمعــه 

چناران  گفت: مراجعه به تاریخ اســام نشان 
می دهد پس از ارتحال پیامبــر اکرم )ص( جّو 
اجتماعی سیاسی با بحران جدی روبه رو شد؛ 
خطری سه گانه و مثلث وار آیین اسام را تهدید 
می کرد، یک ضلــع این خطر امپراتــوری روم 
بود؛ خطر دیگر امپراتوری ایران و خطر ســوم 

منافقان و احزاب و اقّلیت های داخلی بودند.

بخشــی- حجت االســام حصاری امام جمعه 

بایگ گفت: حضرت  فاطمه)س( الگویی تمام 
عیار درهمه زمینه هاست که اگر زنان جامعه ما 
آن را الگو قراردهند آثار مثبتش همه جامعه را 

دربرمی گیرد.
امــام جمعــه بایــگ افــزود: فاطمــه)س( در 
دفاع از والیت وحق مردانــه وار درصحنه بود 
ودرعبادت، حجاب وخیرخواهی  نمونه ای از 

یک مسلمان واقعی بود.
ســلیمی -حجت االســام وحیدی امام جمعه 

بجســتان گفت: طبق ســخنان مقــام  معظم 
رهبــری روزهــای بعــد از شــهادت ســردار 
ســلیمانی را باید ایــام ا... نامید کــه می توان 
این طور تفسیر کرد که چشــم های غبار آلود 
باز شــد و زنده بودن انقاب بــه رخ جهانیان 

کشیده شد.
کالته-حجــت االســام مقیســه امام جمعه 

ســبزوار گفت: هدف شــورای نگهبان ایجاد 
مجلس انقابی اســت نه مجلســی که برخی 
نمایندگان آن فســاد اخاقی داشته یا به فکر 

پر کردن جیب خود و فرزندان شان باشند. 
ملکی-حجــت االســام دهقانی امــام جمعه 

خوشاب در خطبه های نماز جمعه سلطان آباد 
با تاکید بر این که برخــی افراد به دنبال ضربه 
زدن به مقام معظم رهبری و ستون های نظام 
اسامی هستند گفت: اگر نتوانند به رهبری 
ضربه بزنند به دنبال ضربه زدن بر شاخه ها و 

ستون های انقاب هستند.
 محمودی-حجــت االســام بختیاری  امــام  

جمعه  سرخس  در تشریح عنوان »رزمندگان 
بدون مرز« گفت :دشمن خیال کرد با شهادت 
ســردار ســلیمانی ســپاه قدس ضعیف شــده 
ودیگر توان گذشته را ندارد اما این بیان مقام 
معظــم رهبری به ســپاه قــدس لرزه بــر اندام 
اســتکبار انداخــت وامــروز جبهــه مقاومــت 
حوزه ســپاه قدس از منطقه به سراســر جهان 

گسترش پیدا کرده است.

امام جمعه بردسکن درخطبه های نمازجمعه مطرح کرد : 

مردم فریب سفره های پر زرق و برق برخی کاندیداها را نخورند

تصادف پراید و تیبا در صالح آباد یک 
کشته به جا گذاشت 

بهره مند-بر اثر تصادف یک  خودروی ســواری پراید با یک دستگاه 

خودروی سواری تیبا یک نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند.فرمانده 
انتظامی صالح آباد گفت: متاسفانه  تصادف  رخ به رخ خودروی پراید 
با خودروی تیبا در حد فاصل روستای نعتو و کل ملک آباد در محور 
صالح آباد - مشهد روی داد و یکی از سرنشــینان خودروی پراید ) 
جوان بیست ساله ( بر اثر شــدت ضربات وارد شــده جان خود را از 
دست داد و راننده و سرنشین دیگر خودروی پراید و پنج سرنشین 
خودروی تیبا زخمی شدند.ســرهنگ ابراهیمی افزود: خودروی 
آتش نشانی برای کمک به خارج کردن مصدوم  ازداخل خودرو  به 
صحنه تصادف نیامد و  مصدومان با تاش کارکنان اورژانس ۱۱5 

روستای نعتو از خودروی پراید بیرون آورده شدند.

دستگیری سارقان وسایل داخل منازل 
وخودرو درقوچان 

ایشــان زاده- فرمانــده انتظامی قوچان ازدســتگیری دو ســارق 

محتویات داخل خودرو و سارق سابقه دار لوازم منازل مسکونی 
دراین شهرستان خبرداد. سرهنگ مصرخانی گفت: باپیگیری 
مامــوران تجســس کانتــری ۱۱ طالقانــی ، ســارق محتویات 
داخل خودروها وهمدست اوشناسایی ودستگیر شدند و به پنج 
فقره ســرقت ازخودروها اعتراف کردند. وی افــزود : همچنین 
بادستگیری یک سارق سابقه دار توسط ماموران کانتری ۱2 
و کشــف هشــت فقره ســرقت ازمنازل و دستگیری ســه مالخر، 
دربازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیری از اموال سرقتی نیز به 

دست آمد و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

سارق باتری در دام پلیس 

حســین نوری-فرمانده انتظامی خلیل آباد از دســتگیری ســارق 

باتری و قطعات موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد و گفت: 
متهم دستگیرشده در بازجویی های پلیسی به چهار فقره سرقت 
قطعات در این شهرستان اعتراف کرد. ولی ا... غامی، فرمانده 
انتظامی خلیل آباد اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت قطعات 
خودرو و موتورســیکلت در نقاط مختلف شهرســتان موضوع در 
دســتور کار مأموران تجســس کانتــری مرکز قــرار گرفت. وی 
همچنین ادامه داد: مأموران تجسس کانتری با انجام اقدامات 
اطاعاتی موفق شدند سارق را شناسایی کنند و در استعام های 
صورت گرفته مشخص شد که متهم از سارقان حرفه ای و سابقه دار 
اســت. فرمانده انتظامی خلیل آباد با بیان این که مأموران موفق 
شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند، خاطرنشان کرد: 
متهم در بازجویی های پلیسی به چهار فقره سرقت قطعات در این 
شهرستان اعتراف کرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی و تحقیق 

درباره جرم های ارتکابی دیگر، تحویل پلیس تخصصی شد. 

۴۰ سنگ قبر تاریخی در چناران کشف شد 
 مدیر میــراث فرهنگی چنــاران گفت: تاکنون 4۰ قطعه ســنگ 
قبر تاریخی در نقاط مختلف این شهرســتان کشــف و شناسایی 
شده که در اختیار این اداره است.طاهریان  در گفت و گو با  ایرنا 
افزود: با توجه به قدمت تاریخی قبرســتان های این شهرســتان 
اغلب سنگ  قبور کشف شده متعلق به دوران صفوی و قبل  از آن 
است.وی ادامه داد: تاکنون بیش از 4۰ سنگ قبر صندوقچه ای 
در قبرســتان های قدیمی این شهرســتان کشــف شــده اســت و 
پیش بینــی می شــود بیش از 2۰ ســنگ قبــر دیگر نیز بــا قدمت 
تاریخی بســیار شناســایی شــود.وی گفت: بــا توجه بــه ظرفیت 
موجود در ایــن شهرســتان ایجاد مــوزه تخصصی ســنگ قبر در 
چناران می تواند از جذابیت بســیار برای گردشــگران برخوردار 
باشــد.طاهریان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی، خشکی 
آب و هوا، پیشــینه تاریخی چنــاران و نزدیک بــودن آن به توس و 
مراکز تاریخی شناســایی شده، این شهرســتان از جذابیت های 
تاریخــی، فرهنگی و طبیعی بســیار برخــوردار اســت.وی ادامه 
داد: هم اکنــون بیش از 5۰ روســتای هدف گردشــگری در این 
شهرستان شناسایی و معرفی شده است. وی گفت: هم اکنون در 
۱۰ روستای این منطقه قبرستان تاریخی وجود دارد که یکی از آن 
ها به نام قبرستان روستای دولت آباد در بخش گلبهار شهرستان 
چناران در فهرســت آثار ملی ثبت شــده اســت.طاهریان افزود: 
دیگر قبرستان های تاریخی این شهرستان نیز با توجه به ظرفیت 

و قدمت تاریخی خود قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند.

قاتل نامرئی جان یک نفر را در فریمان گرفت 

اصغــری -بخشــدار مرکزی فریمان گفت: مســمومیت با گاز دی 

اکســیدکربن جان یک نفر را در روســتای قلعه ســنگی فریمان 
گرفت. به گزارش خراسان رضوی، تیموری گفت:در این حادثه 
یک مرد ۶۰ ساله بر اثر شدت مســمومیت جان خود را از دست 
داد و همسر 5۰ ساله وی پس از انجام عملیات احیا به بیمارستان 
حضرت زهرا )س( فریمان منتقل و در بخش مراقبت های ویژه 

بستری شد.

 ۱۵ نفر بر اثر گاز گرفتگی درجلگه رخ 
تربت حیدریه راهی بیمارستان شدند 

شــعبانی-مدیر روابط عمومی اورژانس تربت حیدریه گفت: پنج 

شــنبه گذشــته ۱5 نفر بر اثر گاز گرفتگی در مســجد روســتای 
کوهی جلگه رخ راهی بیمارستان شدند.حسین زاده  افزود:در 
این حادثه که حدود ســاعت 2۰:45 در مسجد روستای کوهی 
از توابع جلگه رخ به وقوع پیوســت ، آمبوالنس های پایگاه رباط 
ســنگ و اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند و تمامی 
افــراد در بیمارســتان رازی تربــت حیدریه مــورد پذیــرش قرار 

گرفتند.



بریده کتاب

آن گاه مــرد ســخنوری گفت:»با مــا از آزادی 
ســخن بگو« و او پاســخ داد:» در دروازه شهر و 
در کناِر آتِش اجــاق تان دیده ام کــه خود را به 
خاک می اندازید و آزادِی خود را می پرستید، 
همچنان کــه بــردگان در برابِر فرمانــروا خم 
می شوند و او را ستایش می کنند، با آن که به 
دسِت او کشــته می شــوند.آری، در باِغ معبد 
و در ســایه برج دیده ام که آزادترین کسان در 
میاِن شما آزادی خود را مانند یوغی به گردن و 
 مانند دست بندی به دست دارند و از دلم خون 
می ریــزد،  زیرا شــما فقــط آن گاه مــی توانید 

آزاد باشــید که حتــی آرزو 
کــردِن آزادی را هم بندی 
بر دست و پای خود ببینید 
و هنگامــی کــه دیگــر از 
آزادی، همچــون هدف 
و غایت ســخن نگویید. 
شــما آن گاه به راستی 
گرچــه  کــه  آزادیــد 
از  فــارغ  روزهاتــان 
نگرانی و شــب هاتان 

عاری از اندوه نباشند، چون این چیزها زندگی 
را بر شــما تنگ کننــد، از میاِن آن هــا برهنه و 
پیامبر و دیوانه وارسته، فراتر بروید. 
جبران خلیل جبران

دیالوگ ماندگار
 زندگی مثل یه کتاب نیســت، مــی تونه توی 

یک ثانیه تموم بشه. 
خانه ای روی برکه  
کارگردان: آلخاندرو اگرستی

ضرب المثل فارسی

 آب دریا از دهان  سگ 
نجس نمی شود

این ســخن، کنایه از این اســت که با بدگویی 
کردن دربارۀ کســی، از شــخصیت و فضیلت 
او کاســته نمی شــود. همانند این جمله »مه 

فشاند نور وسگ عوعوکند«

دیکشنری

Guide
هدایت کردن، راهنمایی کردن، راهنما

Tourists often hire  guides.
گردشگرها، اغلب راهنما استخدام می کنند.
Use the  suggestions in the 
handbook as a study guide.

از توصیــه هــای کتــاب راهنمــا بــه عنــوان 
راهنمای مطالعه، استفاده کنید.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه101  سوره مائده می خوانیم:

ذیَن آَمُنوا َل َتْســَأُلوا َعْن َأْشــَیاَء ِإْن  َهــا اَلّ َیا َأُیّ
ُتْبــَد َلُکــْم َتُســْؤُکْم َوِإْن َتْســَأُلوا َعْنَهــا ِحیَن 
ُل اْلُقــْرآُن ُتْبــَد َلُکْم َعَفــا الَلُ َعْنَهــا َوالَلُ  ُیَنَزّ

َغُفوٌر َحِلیٌم
ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره اموری که 
اگر برایتان آشکار شود، ناراحت تان می کند، 
نپرسید،  اگر هنگام نزول قرآن از آن ها سؤال 
کنیــد، برایتــان روشــن می شــود. خداوند از 
ســؤال های نابه جای شما گذشــت و خداوند 

آمرزنده ای بردبار است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   دانستن هر چیزی، نه الزم است و نه مفید، 

بلکــه باید ســراغ دانش هــای مفید رفــت. »ال 
َتْسألوا« )حّس کنجکاوی باید تعدیل شود ونباید 
در پی اطالعاتی رفت که سبب ایجاد کدورت، 

مشکالت و اختالل در نظام جامعه می شود.(
   مکّلف نســاختن مردم به پاره ای از احکام، 

پرتوی از عفو و گذشت الهی است.
   خداوند به بندگانش مهلت توبه می دهد.

   اگــر مــردم ظرفّیت نداشــته باشــند، بیان 
پاره ای از حقایق، سبب کفر آن ها می شود.

ضرب المثل خارجی
هندی: کسی که به حقیقت عشق می ورزد، 

دشمنان زیادی دارد.
آلمانــی: صحبــت کــردن، نقــره ای اســت و 

سکوت طالیی.
فرانســوی: جویبارهای کوچــک، رودخانه 

 های  بزرگ را می سازند.
دانمارکی: احتیاج، انسان را مخترع و مبتکر 

می کند.
ایتالیایی: کسی که در حضورت از تو بترسد، 

در غیابت از تو نفرت دارد.
یونانی: آدم های احمق، گاه مشاوران خوبی 

برای عاقل ها هستند.

معرفی کتاب

لبه تیغ
»لبه تیــغ« اثــر سامرســت مــوام، 
دربــاره زندگی مرد جوانــی به نام 
الری اســت که به تازگــی از جنگ 
به خانــه برگشــته و به رغــم درآمد 
بســیار کم از پیشــنهادهای کاری 

که به او داده می شــود، ســر باز می زند، چرا که 
به دنبال یافتن پاســخ ســوال های خود درباره 
هدف و غایــت زندگی اســت. او در یــک معدن 
مشــغول به کار و در آن جا با فردی که با عرفان 
سر و کار دارد، آشنا می شود. الری به همراه این 

مرد، راهی سفرهایی می شود 
تا پاسخ پرسش هایش را بیابد. 
نویســنده در این اثــر، عالوه بر 
مخاطبان و خوانندگان کتاب، 
هر یک از شــخصیت های مطرح 
شده در کتاب را هم به چالش پاسخ 
به ســوال هایش از زندگی دعوت می کند. او از 
طرفی سعی دارد تفاوت زندگی افراد در هر یک 
از قسمت های آمریکا، انگلیس و آلمان در دهه 

1930 را به تصویر بکشد.

علم به زبان ساده

نکروز دندان چیست؟
نکروز یا بافت مردگی، مجموعه ای از سلول ها 
و بافت هــای مــرده در یــک نقطه بدن اســت 
که یک عامــل خارجــی مانند التهاب یا ســم 
باکتریایی باعث بروز آن شــده اســت. نکروز 
دندان یا Necrosis، مرگ عصب های دندان 
است که در مراحل ابتدایی بدون هیچ دردی 
اتفاق می افتد و در ادامه سلول های مرده، به 
صورت بخشی سیاه شده و تیره، روی دندان 

ظاهر می شــوند. دندانی که نکروز شــده، به 
مرور به خوردن غذاهای گرم و سرد، حساس 
می شود، پوسیدگی در آن گسترش می یابد 
و ممکن اســت به راحتــی بشــکند، بنابراین 
بهتر اســت در همان مراحل اولیــه به دندان 
پزشک مراجعه کنیم. این دندان به تشخیص 
دندان پزشک، ترمیم، عصب کشی یا کشیده 

می شود.

حکایت

ان شاءا... منم!
روزی همسر مالنصرالدین از او پرسید:»فردا چه 
می کنی؟« گفت:»اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه 
می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و 
علوفه جمع می کنم.« همسرش گفت:»بگو ان 
شاءا...«. مال گفت: »ان شاءا...ندارد، فردا یا هوا 

آفتابی است یا بارانی«. از قضا، فردا در میان راه 
راهزنان رسیدند و او را کتک زدند. مالنصرالدین 
نه به مزرعه رســید، نه به کوهستان و مجبور شد 
به خانه بازگــردد. در خانه را کوبید و همســرش 
گفت:»کیست؟« او جواب داد:»ان شاءا... منم.«
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25 ژانویه 1965 | زادروز  »ویلیام سامرست موام«25 ژانویه 1456 | چاپ نخستین کتاب جهان توسط »گوتنبرگ« 
گوتنبرگ با تهیه ُمرکب مخصوص چاپ، حروف ریز، نازک ویک انــدازه را از فلز تهیه کرد و با 
قالب بندی آن ها، موفق شد صنعت چاپ را به جهان علم عرضه کند. صنعت چاپ با چاپ تورات و 

انجیل به وسیله حروف سربی متحرکی که این مخترع آلمانی ساخته بود، متولد شد.

ویلیام سامرست موام، متولد پاریس ، طی 91 سال زندگی، نزدیک به صد رمان، داستان کوتاه و نمایش 
نامه نوشت، برخی داستان های او به فیلم های پرفروش جهان تبدیل شد. از معروف ترین آثار این 
نمایش نامه نویس، می توان به »اسارت انسان«، »ماه و شش پنی«، »لبه تیغ« و »حاصل عمر« اشاره کرد.

یک روایت، یک درس
سوال نابه جا نپرس!

امام علی )ع( فرمودند: روزی پیامبر اکرم)ص( با مردم درباره  حج سخن می گفت. کسی پرسید: آیا حج، همه ساله واجب است یا در تمام 
عمر، تنها یک بار؟ پیامبر پاسخ نداد. او چند بار پرسید، رسول خدا فرمود: این همه اصرار برای چیست؟ اگر بگویم هر سال، کار بر شما 
سخت می شود، تا موضوعی را مطرح نکرده ام، شما هم نپرسید، یکی از عوامل هالکت اّمت های پیشین، سؤال های نابه جای آنان بود.
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مطالعه این صفحه

تپه های رنگین ماهنشان
تپه های رنگین ماهنشــان، یکی از شــگفت انگیزترین جاذبه های طبیعی استان زنجان هستند که 
در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرق تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و اتوبان میانه به زنجان قرار 
گرفته اند. محلی هــا، این تپه های رســی را »آال داغ الر« می نامند و مرتفع ترین قســمت آال داغ الر، 
کوه بلقیس با ارتفاع 3300 متر است. این مناظر چشــم نواز، آن قدر نادر و عجیب  هستند که تصور 
می کنیم در حال دیدن مناظری از یک سیاره در یک منظومه شمسی دیگر هستیم. رنگ های قرمز، 
قهوه ای، سبز، زرد، سفید و نارنجی ماهنشان در شرایط نور مناسب و به خصوص پس از یک بارندگی 

اندک، سوژه بی نظیری برای عکاسان، فیلم سازان و طبیعت گردها می شود.

 باغبانی در جزیره با درآمد 
شگفت انگیز 

میرور| تصویری که می بینید و شباهت زیادی 
هم به جزایر داستان های خیالی دارد، جزیره 
ای در ساحل انگلستان است که باغبانی جدید 
را برای کار کردن در قلعه خود جست وجو می 
کند. بــرای باغبان جدید، دســتمزد شــگفت 
انگیــزی در نظر گرفته شــده که در نــگاه اول، 
توجه خیلی هــا را جلب می کنــد، اما واقعیت 
این اســت که این باغبان، بایــد بتواند مثل »بز 
کوهی« چابک باشد، چون محدوده  فعالیت او 
در سراسر جزیره، صعب العبور است. از طرف 
دیگر، این باغبان باید ویژگی خاص دیگری هم 
داشته باشد و آن توانایی اســتفاده از ریسمان 

برای پایین رفتن از برج است.

تصاویر فضایی 5۰ سال گذشته 
در موزه تاریخ طبیعی آمریکا

بیزینس اینســایدر| مــوزه تاریــخ طبیعــی 
آمریکا، تصاویری از ماموریت های فضایی ۵0 
سال گذشــته را به نمایش گذاشــته است. این 
مجموعه تصاویر، »جهان ورای زمین« نام دارد 
و تصاویــری از قمــر تایتان ســیاره زحــل، »۶۷ 
پی/چوریوموف-گراســیمنکو« و سطح ماه را 
نشان می دهد. کارتر امارت، مدیر برگزاری این 
نمایشگاه می گوید: ارائه این  پروژه، یک سال به 
طول انجامید، در نتیجه ما مطمئن هستیم که هر 
بخشی از فضا که در تصاویر به نمایش درآمده، به 
بهترین شــکل از دانش ما برگرفته شده است و 
شما می توانید در این تصاویر، اجرام آسمانی را 

همان گونه که واقعا هستند، ببینید.

 سال نو چینی ها 
تحویل شد

اسپوتنیک| امروز، روز تحویل سال نو چینی 
هاست و جشن ســال نو، در این کشور و همه 
کشــورهایی کــه چینــی هــا در آن جمعیــت 
غالب را دارند یا اقلیت قدرتمندی را تشکیل 
می دهند، برگزار می شــود. جشــن سال نو 
چینی، هر سال از 18 ژانویه تا ۵ فوریه ادامه 
دارد، طی ایــن 1۵ روز، با پدیدار شــدن ماه 
کامــل در آســمان، روز نخســت ســال جدید 
تعیین می شــود و  مردم چین جشــن فانوس 
را برگزار مــی کنند تا بــا نور ایــن فانوس ها، 
طبق باورهای خود، راه را برای ســال جدید 
روشن کنند. تعطیالت سال نو، از مهم ترین 

تعطیالت سنتی مردم چین است.

زنگ تفریح

حصیربافی گیالن
حصیر بافی، از صنایع دســتی معروف استان گیالن اســت و محصوالت پرطرفداری مانند کیف های 
حصیری، زنبیل )ساک خرید(،کاله، سفره، سبد نان، سبد میوه، زیرانداز، پاراوان و کالهک آباژور دارد. 
در تولید محصوالت حصیری، از مواد اولیه طبیعی و با کیفیت و روش های ســنتی استفاده می شود. 
حصیربافان گیالنی، گیاهان خودرو مانند سوف، لی و کنف را که در فصل بهار در حاشیه مرداب ها جوانه 
می زنند، اواخر تابستان برداشت و از آن ها برای بافت حصیر استفاده می کنند. ابزار مورد استفاده در 

حصیر بافی، داس، انواع کارد، اره، رنده، انبر دست، قیچی، سوزن، درفش، دفتین و سنگ نفت است.

4 گوشه ایران

 صدای مومیایی  مصری 
پس از 3۰۰۰ سال شنیده شد

اسکای نیوز| دانشمندان بریتانیایی توانستند 
صدای یک کاهن مصری را از روی مومیایی سه 
هزار ساله اش بازسازی کنند. »نسیامون« کاهن 
دوران رامســس ششــم بوده و به احتمــال زیاد 
برای انجام آیین های مذهبی، صدای رســایی 
داشته است. بازسازی صدای نسیامون، آرزوی 
این کاهن باستانی را برآورده کرده، چرا که این 
آرزو روی تابوت او نوشته شده بود. دانشمندان 
کالج رویال هالووِی دانشگاه لندن، نخست سر 
و گردن جســد را به دقت اســکن کردند، سپس 
 به کمــک چاپگر ســه بعدی، حنجــره و تارهای 
صوتی اش را بازسازی و در نهایت صدایی شبیه 
تلفظ یک حرف صدادار را از آن استخراج کردند.

حکمت روز

چه کنیم که جوش نیاوریم
یک ظرف آب که روی آتش اســت و می جوشد، 
کافی اســت یک استکان آب ســرد به آن اضافه 
کنی؛ از جوش می افتد. من و تــو هم اگر وقتی 
آتش خشم به سراغ مان آمده و جوش آورده ایم، 
کمی آب ســرد به ســر و صورت خود بزنیم، بی 
شک خشــم مان فروکش می کند؛ این توصیه 
پیامبر )ص( است. موقتًا جای خود را نیز تغییر 
دهید... برای ساعتی هم که شده قدم زنان به 
جای دیگری بروید، وگرنه باز خشــم به ســوی 
شما خواهد آمد، همان طور که باید ظرف آب را از 
روی آتش کنار گذاشت، وگرنه باز جوش می آید.
سلوک باران/حجت السالم رنجبر

در محضر بزرگان

بعد از 25 سال مجاهدت
گویند روزی شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم، 
ایشان را خوشحال و متبســم دیدند. سبب را 
پرسیدند. در پاسخ فرمود: پس از بیست و پنج 
ســال مجاهدت، اکنون که در خود نگریستم، 
دیدم دیگر اعمالم ریایی نیست و توانسته ام به 
رساله لب الباب رفع آن موفق شوم. 

خاطرات سرخ
سیلی بر صورت مسیح کردستان

در دفتر فرماندهی ســر و صدا به حدی رســید 
که فرمانده ســپاه منطقه هفــت، جویای قضیه 
شــد. مســئول دفتر گفت: »این ســرباز تــازه از 
مرخصی برگشته، ولی دوباره تقاضای مرخصی 
داره.« فرمانده گفت: »خب! پسر جان تو تازه از 
مرخصی آمدی. نمی شه دوباره بری.« ناگهان 
ســرباز جلو آمــد و ســیلی محکمی نثار شــهید 
بروجردی کــرد. در کمال تعجب دیدم شــهید 
بروجردی خندید و آن طرف صورتش را برد جلو 
و گفت:»دست سنگینی داری پسر! یکی هم این 
طرف بزن تا میزان بشه.« بعد هم او را برد داخل 
اتاق. صورتش را بوسید و گفت:»ببخشید، نمی 
دانســتم این قدر ضروری است.می گم سه روز 
برات مرخصی بنویسند.« سرباز خشکش زده 
بود و وقتی مسئول دفتر خواست مرخصی اش را 
با کارگزینی هماهنگ کند، گوشی را از دستش 
گرفت و گفت: »برای کــی می خوای مرخصی 
بنویسی؟برای من؟نمی خواد. من لیاقتش را 
ندارم.« بعد هــم با گریه بیرون رفــت. بعدها آن 
سرباز، راننده و محافظ شــهید بروجردی شد، 
11 ماه بعد هم به شهادت رسید.آخرش هم به 
ابروباد/خاطراتی از شهدا مرخصی نرفت. 
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