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معاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری گفت: ۹۰ هــزار متر مربع نقاشــی دیواری 
بــر دیوارهــای شــهر بــا مشــارکت ادارات اجتماعی و 
فرهنگی مناطــق نقش مــی بندد . بــه گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد،  صدرا یوسفی در خصوص اجرای دیوار نگاری 
در بهار ۹۹ بیان کرد: از ۵۱۰ اثر دریافت شــده  ۳۶۱ 
اثر در بخش دیوارنگاری و ۱۴۹ اثر نقاشــی دیواری در 
بخش دانشــگاهی دریافت شــده اســت . وی افزود: در 
آستانه  نوروز ۹۹ به طور کلی ۱۸ هزار مترمربع نقاشی 
دیواری در مشــهد اجرا می شــود کــه تعــداد ۴۴ طرح 
منتخب مربوط به بخش دیوارنگاری و سه طرح منتخب 
مربوط به دیوارنگاری بخش دانشــگاهی اســت.  دبیر 
سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد تصریح کرد: 
عالوه بر این متراژ، در کلیه مناطق شهری مشهد نیز ۷۲ 
هزار متر مربع دیوارنگاری با مشارکت ادارات اجتماعی 

و فرهنگی مناطق ۱۳گانه شهرداری انجام می شود.
گفتنــی اســت این آثــار هنــری بــا موضوعات »مشــهد 
الرضا)ع( - من مشهد را دوست دارم - مشهد گلستان 
می شود« بر دیوارهای کالن شهر مشهد نقش می بندد.

 »ترمز اضطراری« 
در تماشاخانه اشراق 

نمایــش »ترمــز اضطــراری« از آثــار تولیــدی مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در تماشاخانه 
اشــراق مشــهد روی صحنــه مــی رود. نمایــش ترمــز 
اضطراری که نمایش نامه آن توســط شــادی غفوریان 
نوشته شده اســت و فاطمه توانا، ســیدمجتبی ذبیحی 
و جواد لیانی بــه ترتیــب کارگردانــی، تهیه کنندگی و 
مدیریت تولید آن را برعهده دارند، از ۳۰ بهمن ۹۸ هر 
شب از ساعت ۱۸ در تماشاخانه اشراق مشهد واقع در 
بولوار هاشمیه، بین هاشــمیه ۲۰ و ۲۲ اجرا می شود. 
این نمایش با نقش آفرینی ستاره باد فرسا، ویانا باغبان، 
زینب برات زاده، نازنین ساالری فر، فاطمه شهری، فرناز 
مشتاقی و حنانه یزدان نژاد اجرا خواهد شد. در خالصه 
این نمایش آمده اســت: »او رفته است و تمام قطارها به 
مقصد نمی رسند این جا هنوز کسی منتظر است این جا 
هنوز در خانه ای باز است این جا هنوز یک نفر سالمت را 
پاسخ می دهد...«. نمایش »ترمز اضطراری« از چهارم 
اسفند در تماشــاخانه اشــراق حوزه هنری، حدفاصل 

هاشمیه ۲۰ و ۲۲، روی صحنه می رود.
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با مشارکت شهرداری، شورای  شهر و میراث فرهنگی

مسیر کهندژ  تا  جلوخان آرامگاه فردوسی احیا می شود 
مسیر جلوخان آرامگاه فردوسی تا محدوده 
تاریخی کهنــدژ و بنای تاریخی بــرج و بارو و 
دروازه رودبار در منطقــه تاریخی توس احیا 
خواهدشد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری مشــهد، پروژه های مطالعاتی و 
اجرایی محدوده تاریخی توس در راســتای 
تعالــی ایــن منطقــه وثبــت جهانــی آن در 
جلســه ای با حضور شهردارمشــهد، رئیس 
کمیســیون ویــژه توســعه و بــه ســازی توس 
شــورای اســالمی شــهر و مدیــرکل میراث 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
خراسان رضوی بررســی و دو تفاهم نامه  در 
این زمینه میان شــهرداری مشــهد، شورای 
اســالمی شــهر و میــراث فرهنگی بــه امضا 
رســید. براســاس این تفاهم نامه ها، مســیر 
جلوخــان آرامــگاه فردوســی تــا محــدوده 
تاریخی کهندژ از ســوی شــهرداری مشــهد 
ســامان دهی و بنــای تاریخــی برج و بــارو و 
دروازه رودبــار در منطقــه تاریخــی تــوس با 
مشارکت شهرداری مشهد احیا خواهد شد.

تشییع پیکر مطهر 2 شهید مدافع حرم در مشهد 
پیکر پاک شــهیدان »علی محمــد محمدی« و 
»اســماعیل رضایــی« از شــهدای مدافع حرم 
لشــکر فاطمیــون ظهــر پنج شــنبه بــا حضور 
مردم شهیدپرور مشهد مقدس و خانواده این 
شهدای واالمقام در بارگاه منور رضوی تشییع 
شــد. به گزارش آســتان نیوز، پیکر پــاک این 
شهدای گلگون کفن بعد از اقامه نماز جماعت 
ظهر و عصر، از مقابل مجتمع فرهنگی مذهبی 
مهدیه تا صحن آزادی حرم مطهر رضوی روی 

دســتان مــردم والیتمــدار و انقالبــی مشــهد 
تشییع شد و پس از اقامه نماز و طواف در حرم 
ملکوتی ثامن الحجج)ع( برای خاکســپاری و 
تدفین به گلزار شهدای بهشت رضا)ع( مشهد 
منتقل شد. شهیدان مدافع حرم؛ »علی محمد 
محمــدی« و »اســماعیل رضایــی« پانزدهم و 
دوازدهم بهمن امسال در محور غربی حلب و 
آزادسازی خان طومان به مقام رفیع شهادت 

نائل آمدند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد: 

امهال تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان حوادث 
غیرمترقبه بخش کشاورزی 

معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی  اظهــار کرد: 
خســارت دیــدگان از حــوادث غیرمترقبه بخش 
کشاورزی که در ســال زراعی ۹۶-۹۷ خسارت 
دیده اند و سررسید تسهیالت آن ها از ۹۶.۷.۱ 
لغایت ۹۸.۶.۳۱ باشــد، مشــمول بهره مندی 
از مزایای بنــد)خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششــم 

توســعه کشــور و امهال تسهیالت می شــوند. به 
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی، سیدجعفر حاجی مجتهد افزود: 
ســقف امهال تســهیالت دریافتی تا ۱۰میلیارد 
ریال تعیین شده اســت.  وی گفت: تاکنون بیش 
از ۳۱هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی از 

امهال تسهیالت بهره مند شده اند.
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AFC شکایت شهرخودرو از داور بازی پاختاکور به
باشــگاه شــهرخودروی خراســان اعــالم 
کــرد در حــال تنظیــم و ارســال نامــه ای 
اعتراض آمیــز در خصــوص اشــتباهات 
عجیــب داور مســابقه بــا پاختاکــور بــه 

کنفدراسیون فوتبال آسیاست.  
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به 
نقــل از ســایت رســمی باشــگاه فرهنگی  
ورزشــی شــهرخودرو، دیــدار تیم هــای 
فوتبال شــهرخودروی ایــران و پاختاکور 
ازبکســتان در چارچــوب هفتــه دوم دور 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در شرایطی 

با برتری حریــف ازبک به پایان رســید که 
بازبینــی صحنه هــای تاثیرگــذار داوری 
نشان می دهد اشــتباهات داوری تاثیر به 
ســزایی در ثبت نتیجــه ۳ بر صفر داشــته 

 است.
داور مسابقه در صحنه های مربوط به گل 
دوم و ســوم پاختاکــور به شــکلی عجیب، 
گل هــای آفســاید ازبک هــا را پذیرفــت تا 
بار دیگــر تصمیماتی بحث برانگیــز و پر از 
شــائبه، علیه نماینــدگان فوتبــال ایران، 

نتیجه بازی را دستخوش تغییر کند.

رقابت های آلیش کشوری به میزبانی تایباد
رقابت های کشتی آلیش قهرمانی کشور در تایباد 
برگزار می شــود. به گــزارش پایــگاه خبــری اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان، رقابت های کشــتی 
آلیش قهرمانی کشور روز ۱۶ اسفند در شهرستان 
تایبــاد برگــزار مــی شــود. کشــتی گیــران متولد 

۱۳۸۱/۱۰/۱۰ و بزرگ تر )رده ســنی جوانان( 
مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.  مسابقات 
در کالس کشتی کالســیک کمربند و در وزن های 
۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۰+ کیلوگرم با یک 

کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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مسیر کهندژ  تا جلوخان 
 آرامگاه فردوسی 

احیا می شود 



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی از آغاز طرح ویژه نظارتی 
نــوروز۹۹ با هــدف صیانــت از حقــوق مصرف 
کنندگان و نظارت بیشــتر بر کاالهــا و خدمات 
خبر داد. بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
صنعت، معدن وتجارت خراســان رضوی، رضا 
شــجاعی در حاشــیه رزمایش خودرویــی آغاز 
طرح نظارتی نوروز ۹۹ در مشهد مقدس اظهار 
کرد: طرح نظارت بر بازار ویژه نوروز ۹۹، از اول 
اسفند ۹۸ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال آینده 
ادامه  خواهد داشــت. وی افــزود: در این طرح 
تمام مبادی تامین و نگهداری کاال و شبکه های 
توزیع را بازرســی می کنیم تا از تجمع و احتکار 
کاال جلوگیــری شــود. وی گفــت: این طــرح با 
حضور 2۵0بازرس و ناظر افتخاری و در قالب 
2۸ پایگاه بازرسی در اســتان اجرا شده است و 

به مدت یک ماه ونیم  ادامه دارد.
 شــجاعی با اشــاره به هــم افزایــی و همکاری 
مؤثر با سایر نهادها و دســتگاه های مربوط در 
اســتان  در اجرای این طرح نظارتــی، تصریح 
کرد: کنترل و نظــارت بر وضعیت بــازار کاال و 
خدمات اولویت دار، ایجاد زمینه مناسب برای 
تأمین، توزیع  ونظــارت بر مایحتــاج عمومی، 
جلوگیــری از تخلفــات احتمالی و رســیدگی 
فوری به شــکایات مردمی از مهم ترین اهداف 
اجــرای این طــرح اســت. معــاون بازرســی و 
نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراسان رضوی تاکید کرد: زائران،  مجاوران 
و مصرف کنندگان می توانند شکایات تخلفات 
اقتصادی خود را عالوه بر  تلفن ۱2۴ یا سامانه 
 124.ir پیام کوتاه3000۸۱2۴، در ســایت
به عنوان درگاه دریافت شکایات مردمی که به 
صورت 2۴ ساعته مشغول به فعالیت است  نیز 
ثبت کنند. وی با بیان این که ساعات کار سامانه 
ارتباطی ۱2۴منطبق بافعالیت اصناف و تردد 
زائران افزایش می یابد، افزود:  بر نحوه تأمین، 
جذب، توزیع و قیمت میوه و مرکبات به خصوص 

)پرتقال و ســیب( طرح تنظیم بازار و میوه های 
پــر مصــرف ایــن ایــام،  مراکــز نگهــداری کاال 
)سردخانه ها، انبارها(، عملکرد نمایشگاه های 
عرضه مســتقیم بهاره و فروش های فوق العاده 
در اســتان نظارت ویژه خواهد شــد.  شجاعی 
با اشــاره به نظارت ویژه بر نحــوه ارائه خدمات 
پارکینــگ هــا، توقفگاه ها، خشــک شــویی ها 
و  قالی شــویی ها در اســتان گفت:  برحراج ها  
وفروش های فوق العاده،میدان های میوه و تره 
بار، فروشــگاه های زنجیــره ای و عرضه کننده 
پوشاک، آجیل و خشکبار و شیرینی، باهمکاری 
اتاق های اصناف واتحادیه های صنفی نظارت  
خواهد شد. مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف 
مشهد در حاشیه این رزمایش به خبرنگار ایرنا 
گفت: طرح ویژه نظارتی عید نوروز در دو مرحله 
"پیشگیری" و "عملیاتی" از 2۱ دی ماه امسال 
شــروع شــده بود و امروز مرحلــه دوم این طرح 
آغاز شده اســت. امیر دلداری افزود: در مرحله 
پیشــگیری، برگه های حــاوی نکات ارشــادی 
دربــاره عرضــه کاال اعــم از درج قیمــت، نصب 
نرخ نامه، پرهیز از گران فروشــی یا کم فروشی 
بین صاحبان صنوف در شــهر توزیع شــد. وی 
ادامه داد: دو نشســت توجیهی ویژه بازرســان 
اتاق اصناف برای انجــام مرحله عملیاتی طرح 
برگزار و مسائل و معضالت بخش نظارت مطرح 
و بــرای آن هــا چاره جویی شــد. وی گفــت: در 
مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارت بر عرضه کاال و 
خدمات در عید نوروز، ۴0 گروه بازرسی دو نفره 

متشکل از بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف 
و اتحادیه هــا ســازمان دهــی شــدند. دلداری 
افــزود: در این مرحلــه 3۵ اتحادیــه صنفی در 
حوزه تامین ســالمت و امنیت غذایی، خدمات 
فنی و کاالهای اساســی با اتاق اصناف مشهد 
مشــارکت دارند. وی ادامه داد: در این مرحله 
با هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشــی، 
کم فروشی، درج نکردن قیمت و نصب نکردن 
نرخ نامه برخورد قانونی می شود. وی گفت: در 
مرحله عملیاتی گشــت های مشترک بازرسی 
با ماموران تعزیــرات حکومتی، دام پزشــکی و 
مرکز بهداشت انجام می شود. دلداری افزود: 
مرحله عملیاتــی طرح ویــژه نظارت بــر عرضه 
کاال و خدمات عید نوروز تا 2۵ اسفند ماه ادامه 
دارد و بعد از اجرای طرح، بازرسی ویژه زائران 
نوروزی آغاز خواهد شــد.   از 2۵ اسفند ماه  نیز 
مرحله بازرســی ویژه زائران نوروزی با استقرار 
پنج پایگاه موقت و ســه پایگاه ثابت بازرسی در 
شهر آغاز می شــود که تمرکز بازرسی ها بیشتر 
بر منطقه ثامن مشهد خواهد بود. وی از برپایی 
نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاال ویژه نــوروز در 
مشــهد خبر داد و گفــت: این نمایشــگاه از ۱۶ 
تا 23 اســفند در محل دایمی نمایشــگاه های 
بین المللی مشهد دایر می شود و در آن کاالهای 
مورد نیاز مردم شامل آجیل و خشکبار، شیرینی 
و میوه، پوشــاک، لوازم خانگی، کیف و کفش و 
کاالهای اساســی با ۱0 تا ۱۵ درصــد کمتر از 

قیمت بازار عرضه می شود.

پیگیری گالیه های مردم

 

خبر

 
هشدار رئیس اتحادیه امالک مشهد: 

ثبت سیستمی »قراردادهای ملکی« 
ضروری است 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک مشهد مقدس 
گفت: بــا توجه به تداوم اســتفاده برخــی واحدهای 
صنفــی از ســبک قدیمی عقــد قــرارداد کاغــذی با 
فروشندگان و خریداران و بروز برخی مشکالت، هم 
اینک ثبت قراردادها به صورت سیستمی ذیل سامانه 
یکپارچــه اتحادیــه از ضروریــات اســت. علی اصغــر 
مــرادزاده در گفت وگو با تســنیم با اشــاره به آگاهی 
نداشتن کافی مردم از قوانین اتحادیه و حقوق خود 
در زمان عقد قراردادهای ملکی اظهار کرد: متأسفانه 
همیــن مســئله بــه مشــکالت ناخوشــایندی منجر 
می شود که ممکن است افراد دخیل در معامالت را 
تا مدت ها درگیــر اتفاقات زمان بر کنــد. وی تصریح 
کرد: انجــام معامــالت در واحدهای صنفــی مجاز و 
همچنین ثبت سیســتمی قرارداد با درج هولوگرام 
و دریافت کد رهگیری قرارداد می تواند بســیاری از 
مشــکالت امروز را کاهش دهد و از بــار پرونده های 
قضایی مربوط بکاهد؛ این در حالی  اســت که قانون 
ثبت سیســتمی قراردادها مربوط به سال ۸7 است 
و تاکنون اهتمــام جــدی را درباره فراگیرشــدن آن 
شــاهد نبوده ایــم. رئیــس اتحادیه صنف مشــاوران 
امالک مشهد مقدس با اشــاره به نظارت مداوم این 
اتحادیه بر واحدهای صنفی شهر و ارتباطات روزانه 
با مردم، ادامه داد: واحدهای صنفی تابعه باید عالوه 
بر دقــت الزم بــه جزئیــات معامــالت و قراردادهای 
فی مابین با مشتریان و در اختیار گذاشتن اطالعات 
حقوقی مربوط بــه قراردادها، خود را نیــز با قوانین 
و مقــررات روز اتحادیه وفق دهند تــا بتوانند بهترین 
خدمت رســانی را داشــته باشــند. مــرادزاده گفت: 
واحدهای صنفی تابعه اتحادیه به خوبی بر این مهم 
اشــراف دارند کــه هرچه قدر آن هــا قوانیــن را بهتر 
پیاده کنند و بر حقوق مردم پافشاری داشته باشند، 
عرصه بر انــدک واحدهای غیرمجــاز و متخلف تنگ 
خواهد شد. در این زمینه الزم است که پروانه کسب 
واحدهای مجاز به نام صاحــب آن و منطبق با مکان 

درج شده در مجوز باشد.

ایـن جـا خیابـان آیـت ا... مـدرس مشـهد اسـت؛ منطقـه ای کـه بـه 
دلیل اسـتقرار ادارات مختلف دولتـی و از همه مهم تر سـاختمان 
دادگستری، با تردد بسـیار زیادی روبه روست. هرچند مسئوالن 
سـعی کردند با ایجاد چند پارکینگ پولی، مشـکل پـارک خودرو 
در ایـن منطقـه را حـل کننـد امـا بـاز هـر روز شـاهد پـارک دوبـل و 
شـلوغی و ترافیک تعـداد زیادی خـودرو در ایـن خیابان هسـتیم. 

در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به بیماری کرونا در کشــور منتشر 
شده است به یکی از ادارات مشهد مراجعه داشتم و از این که اقدامات 
پیشــگیرانه ای انجــام شــده بود خوشــحال  شــدم. ایــن کــه تعارفات 
همیشگی را کنار بگذاریم و برای رعایت بهداشت، فعال از دست دادن 
با یکدیگر خودداری کنیم یکی از این کارهای پیشگیرانه است. در اداره 
کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی با چسباندن این اطالعیه ها توصیه 

شده است که مراجعه کنندگان و کارمندان با یکدیگر دست ندهند.

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

 معضل جای پارک 
در خیابان آیت ا... مدرس 

مشارکت همگانی برای پیشگیری از 
بیماری های واگیردار

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

معاون بازرسی سازمان صمت استان: 

طرح ویژه نظارتی نوروز۹۹ کلید خورد 

برای اطالع مسئوالن
 مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را 

به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

نیروی انتظامی

   شــبی نیســت که در محدوده کالهــدوز از 
پارکینــگ خانه هــا دزدی نشــود. از نیــروی 
انتظامی می خواهیــم با تشدید گشت و نظارت، 

به افزایش امنیت این محله کمک کنــد.

اتوبوسرانی
   چرا ســازمان اتوبوسرانی به مشکالت خط 
۸0 رسیدگی نمی کند؟ چرا کسی جواب گوی 

مشکالت مردم نیست؟
   اتوبوس هــای خــط 20۱ و 20۴ دودزا 

هستند. لطفا برای تعمیرشان اقـدام کنید.

پلیس راهنمایی و رانندگی
   چرا پلیس راهنمایی و رانندگی به تخلفات 
در بولــوار امامــت رســیدگی نمی کنــد؟ پارک 

دوبل، بستن پیاده روها و پارک سر کوچه ها.

شرکت توزیع برق
   قطعی مکرر و بی حســاب و کتــاب برق در 
انتهای شــهرک شــهیدرجایی، باعث آسیب به 
وسایل برقی مان شده. در چند سال گذشته این 
همه قطعی مکرر برق در منطقه سابقه نداشته. 

علتش چیست و کی تمام می شود؟

شهرستان ها
   از شــهرداری تربــت حیدریه تقاضــا داریم 
کوچه ابوذر 2/2۱ را برای رفت و آمد اهالی شن 
ریزی کنند چون به خاطــر گل والی، رفت و آمد 

سخت است.

شهرداری
   تابســتان امســال شــهرداری خیابان امام 
حســین)ع( را کــه یکــی از فرعی هــای بولــوار 
فردوسی است، آسفالت کرد اما متاسفانه ظاهرا 
به دلیــل کیفیت پایین کار، ســطح آســفالت باد 
کرده و جلوی خروج آب از کوچه امام حسین)ع( 
2 را گرفته و هنــگام بارندگی، کوچــه تبدیل به 
دریاچه می شود. االن هم که به واسطه زمستان، 
این آب ها یخ می زند و موجب سر خوردن عابران 
و خودروها می شــود. لطفا بررســی و رسیدگی 

کنید.
   ابتدای خیابان 20 متری بالل را بســتند و 
خیابــان یک طرفه شــده و مــردم بــرای رفتن به 
خیابان خواجه ربیع، در دیگر کوچه ها سرگردان 

شــدند. به جای مســدود کــردن خیابــان، باید 
هزینــه می شــد و عقــب نشــینی خیابــان اجــرا 
می شد، نه این که با یک راه حل موقت، مشکلی 

به مشکالت مردم اضافه شود.
   بیشتر کوچه های بولوارهای مشهد، تیرماه 
آســفالت شــد، ولی هفت تیر۱۶ کــه کوچه ای 
عریض و بــا تردد بســیار باالســت، همچنــان به 

صنف محترم تعمیر جلوبندی خدمت می کند.
   چرا شــورای شــهر به کمبود امکانات شهر 
زیارتــی و پــر رفــت و آمــد مشــهد ماننــد کمبود 
پارکینگ، چــراغ راهنمــا و  نبود پل عابــر پیاده 

توجه نمی کند؟
   خواهــش می کنم بــر کار نیروهــای پلیس 
ساختمان، نظارت جدی شــود تا خدای نکرده 
دوســتی و رفاقــت، موجــب ناحق کــردِن حقی 

نشود.
   دریــغ از یــک ســطل زبالــه در کل پــارک 
ششصددســتگاه. چرا به رغم این که این پارک، 
محل رفــت و آمــد خانواده ها و کــودکان زیادی 
است، برای ایجاد و افزایش سطل های زباله این 

پارک اقدام نمی شود؟
   چرا شــهرداری پارکینگ طبقاتی چهارراه 
معلم را که ساختش کلی زمان و هزینه برد بسته 

است؟

متفرقه
   در فروشگاه های بزرگ، وقت حساب کردن، 
حســابداران رمــزکارت را می پرســند و فــرد هم 
مجبــور اســت در حضــور دیگــران کــه آن هــا هم 
مشتری و در صف انتظارند، رمز را داد بزنــد. کاش 
این قانون جا بیفتد که خودمــان رمزمان را وارد و 

به توصیه پلیس در همین صفحات عمل کنیم.
   از متولیان دلسوز تقاضا دارم فكری به حال 
آخر بولوار امامت و جــالل آل احمد بكنند و یک 

پایگاه اورژانس در این محدوده مستقر کنند.
   به تازگی با انتقال صف گاز مربوط به پمپ 
گاز کنــار شــهرداری به خیابــان محســن زاده، 
مشکالت فراوانی برای ســاکنان این منطقه به 
وجــود آمــده و باعــث شــلوغی و ترافیــک در 
خیابان های آفرینش یک و 3 شــده است. لطفا 

پیگیری فرمایید. ممنون
   ۴۱ ســال از شــروع ســاخت بیمارســتان 
رضا)ع( در بزرگراه آزادی مشهد می گذرد، هنوز 
در مرحله ســفت کاری اســت! در چین طی ۱0 

روز یک بیمارستان ساختند.
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دانش آموزان پیک نوروزی ندارند و انجام تکالیف عیدانه، اختیاری است

»زمان زیادی تا پایان سال و تعطیالت 
ما که فرزند  امثال  و  نمانده  نوروزی 
دانش آموز داریم، دست و دلمان بابت 
یک  از  چون  می لرزد.  نوروزی  پیک 
طرف، برخی مدارس فشار می آورند 
کنند  دریافت  پیک  بابت  هزینه ای 
شلوغی  در  بچه ها  دیگر،  طرف  از  و 
تعطیالت، دست و دل شان به انجام 
تکالیف پیک نمی رود و حرص و جوش 
خوردنش می ماند برای ما. مگر خرید 
و حل پیک نوروزی، جمع نشد؟ پس 
چرا هنوز بعضی مدارس بر این روال 

اصرار دارند؟«

آذر صدارت |   روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اســتان، 

در پاســخ به این ســوال پیامکی که از ســوی مخاطبان صفحه 
حرف مــردم ارســال شــده، توضیح می دهــد: »طبــق تصمیم 
وزارت آموزش و پرورش، امســال هم مثل ســال های اخیــــر، 
چیزی با عنــوان پیک نوروزی به عنــوان تکالیف دانش آموزان 
در تمــام مقاطــع دبســتان و دبیرســتان در ایــام تعطیــالت 
نــوروزی نخواهیــم داشــت. چنــد ســالی اســت کــه تکالیف 
مهارت محــــور جایگزین پیک های نوروزی قدیم شــده. سال 
گذشته دست آموزگاران برای تکلیف نوروزی بچه ها باز بود و 
می توانستند یا تعدادی کتاب برای مطالعه و یادداشت برداری 
بــه دانش آموزان شــان معرفــی کننــد یــا از بچه هــا بخواهنــد 
روزنوشــت هایی برگرفتــه از تجربیات شــان در ایــام عیــد را 
بنویســند و بعد از تعطیــالت در کالس بخوانند و به اشــتراک 
بگذارنــــد و به این ترتیب، مهارت هایی مثل داستان نویسی، 

مقاله نویسی، خاطره نویســی و چکیده نویسی دانش آموزان 
تقویت شــود. امســال هم روال همین اســت و بر این اســاس، 
هیچ گونه هزینه ای از ســوی مســئوالن مدارس از والدین، به 
اســم پیک نوروزی نبایــد گرفته شــود. منتها اگر مدرســه ای، 
با رضایت و موافقت والدین، در صدد اســت بــا در نظر گرفتن 
جزوه و کاربرگ برای عید، کمــک کند دانش آموزان از فرایند 
آموزشی و پرورشی فاصله نگیــــرند، حرف دیگری است ولی 
تاکید می کنم این طرح هم نباید به شکل اجباری اجرا شود و 
مشارکت خانواده ها و بچه ها در فعالیت های آموزشی و انجام 
تکالیف عیدانه، بایــد کامال اختیاری و انتخابی شــکل گیرد. 
چنان چه والدینی برای پرداخت هزینــه  یا دانش آموزی بابت 
انجام تکالیف عیدنوروز تحت فشار قرار گرفتند، موضوع را با 
اداره کل آموزش و پرورش درمیان بگذارند تا در اسرع وقت با 

مسئوالن آموزشگاه مربوط برخورد شود.«

شهرستان، مجهز به سپتیک هستند و به هیچ وجه 
مجاز به رهاسازی فاضالب در رودخانه ها نیستند 
و باید سپتیک ها را به وسیله تانکر تخلیه کنند. اما 
معضل نشــت از طریق روستاها، همچنان وجــــود 
دارد. برخی روســتاها کــه در مســیر رودخانه قرار 
دارنــــد، فاضالب شــان به چاه های جذبی سرازیر 
می شــود و از طریــق خــاک، بــه رودخانــه منتقل 
می شــود. برخی روســتاها هم به دلیــل صخره ای 

بودن، اصوال بسترشــان امــکان حفر چــاه جذبی 
نمی دهد و هر دو گونه، با احداث سپتیک، مشکل 
نشــت فاضالب شــان به رودخانه حل می شود. در 
این خصــوص با آبفــار مکاتبــات جــدی و پیگیرانه 
داشــتیم تا از طریق درآمدهــای حاصل از عوارض 
و موارد مشابه، پروژه ایجاد سپتیک در روستاها را 
اجرا کند و در این مسیر، دولت هم از کمک، دریغ 

نخواهد کرد.«

اخبــــار
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طرقبه شاندیز،  شهرستان های  در  »متاسفانه 
در  فاضالب  نشت  ناخوشایند  اتفاق  سال هاست 
سرچشمه رودخانه های این شهرستان در حال وقـوع 
است که می تواند منشأ مشکالت عدیده برای اهالی 
باشد. ماجرا از این قرار است که فاضالب 20روستا و 
تعداد زیادی از رستوران های این منطقه، به رودخانه ها 
سرازیر می شوند. در برخی روستاها به دلیل این 
که امکان حفر چاه جذبی وجود ندارد، فاضالب به 
سپتیک یا گنداب ها ریخته می شود ولی محتوای 
سپتیک ها هم به خاک و آب نشتی دارنــد. همین 
شش ماه قبل بود که فرماندار بینالود، توضیح داد 
این موضوع به معنای فقدان سالمت آب شرب مشهد 
نیست و فرایند گندزدایی منابع آب این کالن شهر از 
طرقبه شاندیز همانند منابع آبی هر شهر دیگری پیش 
از اتصال به شبکه مصرف انجام می شود اما مهم است 

که باالخره یک فکر اساسی برای این مسئله شود.«

محمد بهبودی نیا | این، پیامکی اســت که از سوی یکی از مخاطبان 

صفحــه حرف مــردم خراســان رضوی بــا مــا در میــان گذاشــته 
شــده. »مجید غالمــی« رئیــس اداره محیط زیســت شهرســتان 
طرقبه شاندیز در این باره می گویــد: »شخصا برخی سپتیک ها را 
بازدید کرده ام و در حال حاضر، نشت آلودگی از طریق سپتیک ها 
برطرف شده. منتها این معضل، همچنان در روستاها وجود دارد 
و دهیاران این روســتاها تذکراتی گرفته انــــد و دادستان طرقبه 
شاندیز هم به دلیل اهمیت مســئله، به موضوع ورود کرده است. 
مشکالت باقی مانده به فرماندار شهرستان بینالــود منعکس شده 
و بقیه را باید از فرماندار پیگیری کنید.« »سیدحســن حســینی« 
فرماندار طرقبه شاندیز توضیح می دهد: »تمام رستوران های این 

برای نشت فاضالب طرقبه شاندیز به رودخانه های این شهرستان، فکری شد؟
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مردم با حضور در انتخابات، بار دیگر دلبستگی خود به ایران عزیز و اعتقاد به آرمان های نظام اسالمی را به نمایش گذاشتند

لبیک مردم به ساختن مجلس قوی

آیــت ا... »ســیداحمد علــم الهــدی« نماینده 
ولی فقیــه در خراســان رضوی پیــش از ظهر 
روز گذشــته بــا حضــور در مســجد بناهــای 
مشهد، در جشــن ملی انتخابات شرکت کرد 
و رأی خود را به صنــدوق انداخت. به گزارش 
Alamolhoda.com، ایشان با اشاره به این 
که شــرکت در انتخابــات یک وظیفه شــرعی 
است، افزود : خداوند متعال این واجب شرعی 
را از همه عزیزانی که شرکت کردند قبول کند 
و مشکالت این کشــور به خصوص در مسائل 
اقتصادی و معیشــتی، با حرکت هــا و نظارت 
جهادی یک مجلس مؤمن و انقالبی حل شود.

تولیت آستان قدس ظهر دیروز در یکی از 
مناطق حاشیه مشهد  حضور یافت و رای 
خود را بــه صندوق انداخــت. به گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم و المسلمین 
»مروی« در حاشیه این حضور  با تاکید بر 
جایگاه مجلس شورای اســالمی اظهار 
کــرد : نماینــدگان مجلــس بــرای رفــع 
مشکالت مناطق محروم و تحقق عدالت 
اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند . وی  
همچنین نمایندگان مجلس را به پیروی 
از روش شــهید مدرس در عرصه خدمت 

توصیه کرد.

استاندار در نخستین دقایق آغاز فرایند رای 
گیــری انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اســالمی و میان دوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری،  با حضور در 
ستاد انتخابات خراسان رضوی، رای خود 
را به صندوق سیار شماره ۱۳۸۰ انداخت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری، 
»علیرضا رزم حســینی« پس از شــرکت در 
انتخابات گفت : مجلس شــورای اسالمی 
جایگاه بســیار مهمــی دارد چــرا که ضمن 
تعیین کابینه دولت، قانون گذاری می کند 

یا حتی قوانین را تغییر می دهد.

کل  رئیــس  صادقــی«  »غالمعلــی 
دادگســتری خراســان رضــوی نیــز بــا 
حضور در ستاد انتخابات استان، پس از 
انداختن رای خود به صنــدوق در جمع 
خبرنگاران گفت : مجلــس خوب یعنی 
برخــورداری از قوانین خــوب  و حمایت 
هــای خــوب از منافــع ملــی و اســتانی. 
امیدواریــم آن چــه مقدمــات آن فراهــم 

شده، در این انتخابات شاهد آن باشیم.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی 
در شــرق کشــور نیز بــا حضور در ســتاد 
انتخابــات اســتان گفت: یــک مجلس، 
کشور، ارتش و امنیت قوی نتیجه حضور 
مردم در پــای صندوق های رای اســت. 
به گــزارش ایســنا، امیــر »رضــا آذریان« 
همچنین با اشاره به مشارکت نیروهای 
مسلح در انتخابات تصریح کرد : نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی به یاد سردار 
رشــید ســپاه اســالم امروز آمدنــد که به 
رهبری بگویند ما آماده و گوش به فرمان 

ایشان هستیم.

»کمــال ســرویها«رئیس دفتر نظــارت و 
بازرســی شــورای نگهبان در خراســان 
رضوی نیز بــا حضور در ســتاد انتخابات 
و انداختن رای خود به صنــدوق  گفت:  
اگــر هــر برگــه ای از آرا امضــای ناظرین 
را نداشــته باشــد، فراینــد رای گیری به 
مشــکل می خــورد. از ابتــدا تــا انتهــای 
شمارش آرا حضور داریم و صورت جلسه 
ها امضا می شود و این گونه است که رای 

گیری رسمیت پیدا می کند.

رئیس شــورای شــهر مشــهد با حضــور در 
ســتاد انتخابات شهرستان مشــهد گفت : 
محدودیت هایی به لحاظ سالیق برنامه ای 
در بیــن نامزدهــا وجــود داشــت، امــا این 
امــکان بود کــه در بیــن همیــن نامزدهای 
موجود نزدیک ترین فرد به لحاظ برنامه ای 
و ســالیق فکری، فرهنگــی، اقتصــادی و 
سیاسی را پیدا کرد. به گزارش ایسنا و مهر، 
»محمدرضــا حیــدری« افــزود : انتخابات 
یکی از ظرفیت های در اختیار مردم اســت 
و می تواننــد بــا اســتفاده از آن، ســالیق و 
برنامه های مد نظر خودشان را اعمال کنند.

سیاست

خبرنگاران خراسان 

روز گذشته همزمان با سراسر کشور، مردم استان 
پای صندوق های اخذ رای حضور یافتند و با آرای 
خود، بخشی از سرنوشت کشــور، استان، شهر و 
روستای خود را رقم زدند. این حضور گرم، لبیکی 
بود رسا برای یک انتخاب قوی، ایران قوی. مردم 
اهل شیعه و تسنن در شهرها و روستاهای مختلف 
خراســان رضوی، روز گذشــته با رای هــای خود 
آمادگــی خود را برای ســاختن ایران قــوی اعالم 
و به وظیفه خود در این عرصه عمــل کردند. حاال 
نوبت منتخبان مردم اســت، آن هایی که نامشان 
در جمع ۱۸ نماینده خراســان رضوی در مجلس 
شورای اسالمی قرار می گیرد و نماینده این مردم 
در مجلس شورای اسالمی خواهند بود. مردمی 
که دیروز پای صندوق های رای حاضر شــدند، از 
امروز و در دوره چهار ساله مجلس یازدهم، ناظران 
عملکرد این منتخبان خواهند بود و محقق شدن 
برنامه ها و وعده های آن ها را مطالبه خواهند کرد. 
نظارتی که در بازه زمانی نه چندان طوالنی چهار  
ساله، مالک قضاوت و تصمیم دوباره همین مردم 
خواهد بود و می تواند برخی از منتخبان این دوره 

را از افتخار نمایندگی مردم استان محروم کند.
به گزارش خراسان رضوی، با حضور روز گذشته 
مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری، 
۱۸ نماینده اســتان در بهارســتان و یک نماینده 
اســتان در مجلس خبرگان تعیین خواهند شــد. 
البته طبق اعالم وزارت کشور، در صورت کشیده 
شــدن انتخابات به دور دوم در برخــی حوزه های 

انتخابیــه، 2۹ فروردین زمان برگــزاری دور دوم 
خواهد بود. بر اساس اعالم ستاد انتخابات استان، 
در انتخابــات روز گذشــته اســتان چهــار هــزار و 
2۳ شــعبه اخذ رای در ۱2 حــوزه انتخابیه پیش 
بینی شــده بود کــه از دقایــق اولیه صبــح دیروز، 
شــاهد حضور پرشــور مردم بود. به گزارش ایرنا، 
آخرین آمار تعداد نامزدهای باقی مانده در عرصه 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در خراسان رضوی 4۷۹ نفر اعالم شد، یعنی2۷ 
رقیب بــرای هــر صندلی اســتان در خانــه ملت. 
همچنین طبق اعالم روز پنج شنبه معاون فرماندار 
مشــهد، از ۳۳ نامزد انتخابات مجلــس در حوزه 

انتخابیه مشــهد و کالت، تا آخرین زمــان قانونی 
اعالم انصــراف، 55 نفر از ادامــه رقابت انصراف 
دادند و با احتســاب این آمار، 2۷۸ نفر در عرصه 
رقابت باقــی ماندند. این یعنی هر کرســی از پنج 
کرســی مشــهد در بهارســتان، حدود 56 رقیب 
داشت که مردم از میان آن ها به نامزدهای مد نظر 
خود رای دادند.همچون اکثر دوره های گذشته، 
انتخابات دیــروز نیز به دلیل حضور پرشــور مردم 
اســتان و البتــه موکول کــردن زمان حضــور پای 
صندوق ها به ســاعات بعد از ظهر، با تمدید زمان 
همراه شــد و در برخی از حوزه های انتخابیه اخذ 

رای در وقت اضافه ادامه داشت. 

 بازداشت برخی افراد به دلیل	 
 تخلفات انتخاباتی

معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم 
دادگستری خراســان رضوی گفت: چندین مورد 
از تخلفات رای گیری به بازداشت منجر شده که در 
برخی شهرها یا در حواشی شهر مشهد بوده، اما در 
مشهد بازداشت نداشتیم. به گزارش ایسنا، »امیر 
مرتضوی« با حضور در ســتاد انتخابات شهرستان 
مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از صبح روز 
انتخابات شــخصا در ۳۰ حــوزه رای گیری حضور 
پیدا کردم و با نماینــدگان فرماندار، هیئت نظارت 
و بازرســی صحبــت کــردم، مشــکالت انتخابــات 

ریاســت جمهوری در این دوره به حداقل رســیده و 
برخی مشــکالت جزئی وجود دارد. وی افزود: در 
بحث احراز هویت اینترنت با کمبود سرعت مواجه 
بــود  و در ابتدای صبح رفع شــد، مشــکل تعرفه نیز 
وجود نداشت. مرتضوی بیان کرد: درباره تخلفات، 
همــکاران قضایی مــا به صــورت کشــیک در تمام 
شهرستان ها و در مرکز استان مستقر بودند، یکی 
از قضات ویژه نیز در ســتاد انتخابات مســتقر شد. 
در زمینه فضای مجازی همکاران ما حضور دارند، 
تخلفات در فضای مجازی و حقیقی به صورت تذکر 
رفع شده است. معاون امور اجتماعی و پیشگیری 
از جــرم دادگســتری خراســان رضوی ادامــه داد: 

چندین مورد از تخلفات به بازداشت منجر شده که 
مربوط به کاروان های اتوبوسی یا مینی بوسی برای 
رای در برخی شهرها یا در حواشی شهر مشهد بوده 
تا افراد را برای حضور در پــای صندوق ها ترغیب و 
تشویق کنند یا اسم کاندیدایی را در اختیار افرادی 
قرار دهند که بین دیگران توزیع کنند، اما در مشهد 
بازداشت نداشتیم. وی خاطرنشان کرد: با حضور 
تمامی دســتگاه ها اعم از دســتگاه تامین قضایی، 
امنیتی و انتظامی این تخلفــات و جرایم به حداقل 
رسیده، ســریع گزارش داده شــده و رفع می شود. 
تالش ما این اســت کــه پیشــگیری ها حداکثری و 

برخورد حداقلی باشد.
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خبر

سیاست

 استاندار در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه مشهد :

 مردم با  رأی  خود نقش  تأثیرگذاری 
در آینده کشور و استان دارند

اســتاندار خراســان رضوی گفت : مردم با رأی های 
خود در انتخابات نقش  تأثیرگذاری در آینده کشــور 
و اســتان دارنــد. به گــزارش فــارس، »علیرضــا رزم 
حســینی« در ســخنرانی پیــش ازخطبه هــای نماز 
جمعه مشهد افزود : تمام مسئوالن نظام طبق قانون 
اساســی بــا رأی مســتقیم مــردم روی کار می آیند، 
مجلس شــورای اســامی نیــز مرکــز قانون گذاری 
است. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه 
به این که در حوزه معیشــتی دچار مشکل هستیم و 
آمریکا ما را تحریم کرده و تمام دشمنان علیه ما بسیج 
شده اند، الزم است مجلس قوی داشته باشیم تا آثار 
این موارد را کم کنــد. وی با تأکید بــر این مطلب که 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از 4۰ سال 
برای دوام و ثبات انقاب و امنیت کشــور مجاهدت 
کرد، یادآور شد: مکتب سلیمانی یعنی همه در کنار 
هم برای کشــور و انقاب تاش کنیم، امــروز که در 
گام دوم انقاب هستیم تمام کارگزاران و مسئوالن 
نظام باید مکتب سلیمانی را الگوی خود قرار دهند 
و پیرو راه شــهدا باشند.اســتاندار با یادآوری این که 
انتخابات نقش بازدارندگی دارد، متذکر شد: پیروی 
از آرمان های شهدا یعنی سیاست، فرهنگ و اقتصاد 
قوی داشته  باشیم، شما مردم با سلیقه های مختلف 
رأی می دهید که در این مورد حق انتخاب دارید اما 

هدف تمام شما پیشرفت استان و کشور است.

نماز جمعه

گروه سیاسی

امام جمعه مشــهد گفت: در ایــن انتخابات به  هر 
حال هر کس پیــروز بشــود، پیروز اصلــی در این 
انتخابات اســام و نظام اســت؛ یعنی بــا انتخاب 
عزیــزان فرهیختــه ارزشــمند، فــداکار ومومن و 
وابسته به انقاب ان شــاءا... مجلس نیرومندی 
تشــکیل خواهد شــد و برنده انتخابات روزجمعه 

اسام و نظام است.
به گزارش خراســان رضوی، آیت ا... علم الهدی 
روز گذشــته در خطبــه دوم نماز جمعه مشــهد به 
موضوع انتخابات مجلس شورای اسامی اشاره 
کــرد و گفــت: از حماســه آفرینی روزجمعه شــما 
مردم انقابی و مؤمن در پــای صندوق های رأی 
تشــکر می کنم، همچنین از نامزدهای محترمی 
که در این عرصه انتخابات وارد شــدند نیز تشکر 
می کنم. جریان رقابت آن ها باعث گرمای حرکت 

انتخاباتی مردم وظیفه شناس شد.
امام جمعــه مشــهد افــزود: در ایــن انتخابــات 
به هرحال هر کس پیروز بشــود، پیــروز اصلی در 
این انتخابات اسام و نظام است؛ یعنی با انتخاب 
عزیــزان فرهیختــه ارزشــمند، فــداکار ومومن و 
وابسته به انقاب ان شــاءا... مجلس نیرومندی 
تشــکیل خواهد شــد و برنده انتخابات روزجمعه 

اسام و نظام است.
نماینده ولی فقیــه در اســتان خاطرنشــان کرد: 
مقــام معظــم رهبــری در فرمایش هــای روزهای 
اخیر خود دو نکته فرمودند. نکته اول درخصوص 
مســئله مشــارکت مردم در انتخابات بــود و مقام 
معظم رهبــری به عنــوان یک مرجعیــت ممتازی 
که بخش عمده جهان تشیع مقلد ایشان هستند 
اعام فرمودند؛ شــرکت در ایــن انتخابات واجب 
شرعی اســت. مراجع دیگر هم این نکته را اعام 
کردند امابعضی افراد ممکن اســت بگویند مقام 
معظم رهبری اعام فرمودند ولی ما مقلد مرجعی 
هستیم که آن مرجع در آن باره اظهارنظری نکرده 
اســت، اگرچه مرجــع دیگــری در ایــن خصوص 
اظهارنظری نکرده اســت اما این یــک اصل و یک 
مسئله اســت که اجماع همه فقهاست. تمام فقها 
و مراجع درخصوص آن اجماع دارند و آن موضوع 
این است که مشارکت اجتماعی و سیاسی درامت 

اسام یک تکلیف قطعی شرعی است.

 روایتی از پیامبر)ص( درباره مشارکت 	 
در امور مسلمین

امام جمعه مشــهد ادامه داد: از همه مراجع باالتر، 
پیغمبر اکرم )ص( هستند که در روایتی که به اعتماد 
طریقین تمــام مذاهب اســامی، چه ســنی و چه 
شیعه، خبر متواتر پیغمبر است و همه این روایت را 
به تواتر نقل کردند، فرمودند: َمن اَصَبَح اَلیهَتُمّ بُاُموِر 

الُمســِلمیَن َفَلیَس ِمنُهم و َمن َســِمَع َرُجًا ینادی 
یاَللُمســِلمیَن! َفَلم یِجبُه َفَلیَس َبُمســِلٍم« هرکس 
صبح برخیزد و به امور مسلمین اهتمام نورزد )اما 
امور مسلمین یعنی چه؟ امور به دو معناست یکی 
به معنی امر اســت و امر نیز به دو معنا آمده یکی به 
معنای حادثه و شیء و یکی به معنای فرمان است 
و امری که به معنای فرمان است به اوامر جمع بسته 
می شود و امری که به معنای مصائب و حوادث است 
به امور جمع بسته می شود و این جا به معنای مسائل 
مربوط به مسلمین است( پیامبر نفرمودند که مؤمن 

نیست بلکه فرمودند مسلمان نیست.

بنا به فتوای تمام مراجع، این یک تکلیف 	 
شرعی است

امام جمعه مشهد تصریح کرد: بارزترین مصداق امور 
مسلمین؛ شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت 
زندگی اجتماعی مسلمین بارأی دادن است و این 
روایت پیامبر )ص( است که می فرماید اصًا »مسلم« 
نیســت کســی که این کار را نکند. دو روز دیگر در 
فضای مجازی این آدم ها، عوضــی خواهند گفت 
که فانی گفته است اگر کسی رأی ندهد مسلمان 
نیســت درصورتی که این جمله را من نمی گویم و 
این روایت رســول ا...)ص( است. روایت متواتری 
که هم شیعه و هم سنی نقل کرده و این روایت ازنظر 

طریقین روایت متواتری است.
آیت ا... علم الهدی گفت: همه فقها فتوایشان این 
اســت که مشــارکت سیاســی و اجتماعی تکلیف 
شرعی است. تعیین موضوع حکم هم با مکلف است 
که شما هستید و امروز در امور مسلمین مسئله ای 
باالتر از تعیین سرنوشت به وسیله رأی دادن نیست. 
بنابراین بــه فتوای تمــام مراجــع، این یک تکلیف 
شــرعی اســت. ازنظر دین مــا و شــریعت، این یک 

تکلیف است که باید انجام دهیم.
وی گفــت: حاال اگر یــک آدم در زندگــی ملتزم به 
شرع و تکالیف دینی نیست، این انسان که هست؛ 
مســئله انتخابــات و رأی دادن در انتخابــات حق 
عقایی هر انســانی است. هر انســانی حق دارد 
سرنوشت خود را تعیین کند و تعیین سرنوشت با 
این رأی اســت. منتها ما دو نوع حق داریم؛ زمانی 
ما حق داریم و از آن حق اســتفاده نکرده ایم و این 
حق از بین می رود مثًا فردی پدرش از دنیا می رود 
و آن فــرد از دارایــی به جامانــده پدرش اســتفاده 
نمی کنــد؛ اما زمانی هســت که در بعضــی موارد 

اگر از حقتان اســتفاده نکردید، دیگران استفاده 
می کنند و استفاده کردن از این حق، در وضعیت 

ما دخالت دارد.
امام جمعه مشــهد افزود: برادران و خواهران رأی 
دادن حق شما برای تعیین سرنوشت است و اگر از 
آن استفاده نکردید، کس دیگری استفاده خواهد 
کرد و با استفاده از این حق شما برای شما سرنوشت 
تعییــن می کند. نــه این کــه اگــر از حق اســتفاده 
نکردی، ایــن حق رهــا شــود. دیگــران می روند و 
سرنوشت را تعیین می کند و شاید  طوری سرنوشت 
شمارا تعیین کنند که شــما آن را نپسندید. گاهی 
اوقات با یــک برگــه رأی، اوضــاع انتخابات عوض 
می شود و با یک برگه، سرنوشــت انتخابات تغییر 
می کند. از کجا معلوم آن یک برگه رأی شما نباشد 
که نمی خواهید بروید رأی بدهید؛ بنابراین به عنوان 

حق باید رفت و در این موضوع مشارکت کرد.

با رأی دادن شما تکلیف شما تمام نمی شود	 
امام جمعه مشــهد تصریــح می کند: نکتــه دومی 
کــه مقــام معظــم رهبــری در فرمایش هــای خود 
بیان داشــتند مربوط به کسانی اســت که به آن ها 
می خواهیــد رأی دهیــد. یــک جمله مقــام معظم 
رهبری فرمودند که در دوره های گذشته خیلی ها 
که نماینــده مجلــس بودنــد االن آن نماینده های 
مجلس در اروپا و آمریکا، کلفت و نوکر دشمنان ما 
شده اند. حواســتان جمع باشد به چه کسی دارید 
رأی می دهید. باید به کسانی رأی دهید که تضمین 
داشــته باشــد در آینده مثل بعضــی نماینده های 
گذشته، نوکر و کلفت دشمنان شما نخواهند شد و 

به  چنین کسانی رأی بدهید.

وی ادامه داد: اصًا با رأی دادن خودتان از این که 
آدم هایی بیاینــد در مجلس که بعــدًا نوکر و کلفت 
دشمنان شما شوند جلوگیری کنید، نگذارید آن ها 
وارد مجلس شوند. شما یک انسان صالح را انتخاب 
کنید و راه را روی آن ها ببندید. تضمین کنید نوکر و 
کلفت دشمنان شما در آینده نمی شوند و به آن طرف 
گرایش پیدا نمی کنند. نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی گفت: شما برادران و خواهرانی 
که امروز نمازگزار نماز جمعه هستید، شاید بیشتر 
شما تا االن رأی داده باشــید و بخشی از شما رأی 
نداده باشــید که بعدازاین قصد رأی دادن دارید. 
شــما تردیدی در رأی دادن ندارید و رأی خواهید 
داد؛ اما با رأی دادن تکلیف شــما تمام نمی شود. 
اگر شــما در فامیل یا همســایه هایتان کســانی را 
سراغ دارید که آن ها مردد در رأی دادن هستند؛ 
تکلیف شــما این اســت که آن ها را از تردید خارج 
کنید و این بزرگ ترین مصداق امربه معروفی است 

که واجب الهی بر شماست.

پارک و دانشگاه و خیابان جای تشکیل 	 
خانواده نیست

امام جمعه مشــهد همچنیــن در خطبــه اول نماز 
جمعه، دربــاره مصادیق تقــوا در خانــواده گفت: 
انتخاب همسر، گزینش همسر، چه شوهر گزینی 
چه زن گزینی در زندگی خانوادگی مخصوصًا در 
زوج های جوان بر اساس صحیح و مبنای مصادیق 
تقوا صورت نمی گیرد. برادران و خواهران هم شما 
پدران و مادران و هم شــما زنان جــوان، دختران 
جوان، پســران جوان و مردان جوان بــه این نکته 
توجه کنید عزیزان پارک، دانشگاه و خیابان جای 

تشکیل خانواده نیست.
وی افزود: دختر و پسر، زن و مرد جوان با دو حیوان 
نر و ماده فرق دارند که ضمن یک برخورد، یکدیگر 
را بپسندند و باهم مرتبط شوند و خانواده تشکیل 
بدهند. مسئله این که خانواده و ازدواج بر اساس 
گرایش جنسی و جاذبه جنسی صورت می گیرد؛ 
این عامل اصلی و قطعــی چالش های خانوادگی 
مخصوصًا در بین زوج های جوان اســت، مســئله 

جاذبه جنسی مطلب حقی است.
آیت ا... علم الهدی گفت: انگیزه اصلی در ازدواج، 
گرایش جنســی اســت این که یــک پســر و دختر 
خانه  راحت پــدری را رهــا می کنــد و از زندگانی 
غیرمســئوالنه پــدر و مادر قــدم در یــک زندگانی 
مسئوالنه پرزحمت می گذارد انگیزه اصلی شان 
مسئله گرایش جنسی اســت. جاذبه جنسی هم 
در ازدواج موضوع اصلی است، مثل غذا خوردن 
است شــما وقتی می خواهید غذایی را میل کنید 
باید میلتان به این غذا بکشد، نمی شود یک غذا را 
به زور میل کنید . غذا با دوا فرق می کند آدم دوا را 
به زور می خورد اما غــذا را به صورت تحمیلی میل 
نمی کنــد هرچه میلش کشــید آن را مــورد تغذیه 

خود قرار می دهد.
وی افزود:  مسئله ازدواج شبیه غذا خوردن است، 
باید این غــذا را طبع شــما بپذیرد و گرایش شــما 
قبول کند، چه زنی که می خواهیــد با آن زندگی 
کنید و چه شوهری که می خواهید با او به سر برید، 
مسئله جاذبه جنسی بزرگ ترین عاملی است که 
این غــذا را مورد تمایل انســان قــرار می دهد. اما 
اســاس خانواده و تشــکیل زندگی مشترک چیز 
دیگــری اســت، آدم بر اســاس گرایش جنســی و 
جاذبه جنسی نمی تواند خانواده تشکیل بدهد و 

زندگی مشترک به وجود بیاورد.

همسرگزینی بر اساس تعالیم دینی باشد	 
وی ادامــه داد:  اگــر خانــواده و ازدواج بر اســاس 
صحیحی صورت نگیرد، این زندگی ازهم گسیخته 
می شــود و این خانواده به کلی متاشــی خواهد 
شــد. وقتی بنا شــد جاذبه جنســی شــما برادر یا 
خواهر جوان، شمارا به سمت مردی به نام همسر 
سوق دهد یا به طرف یک زنی به نام همسر شمارا 
بکشــاند، این مسئله اولیه درست اســت اما برای 
بقیه آن هم فکــر کنید. آیا این خانــم زیبا می تواند 
برای شــما یک شــریک زندگی باشــد؟ این آقای 

خوش قــد و قامــت زیبــا می تواند برای شــما یک 
شریک عمر باشد؟ می تواند یک مادر صحیح برای 
فرزندان شما باشــد؟ می تواند در تمام سرنوشت 
با شــما شــرکت کند و سرنوشــت زندگی خودت 
را با این مــرد یــا زن صرفًا بــه خاطر صورتــی زیبا 
گره بزنی یا نه؟ این ها چیزهایی اســت که باید به 
آن فکر کــرد. یکی از مصادیــق تقــوا در خانواده، 
مسئله همســرگزینی بر اســاس آموزه ها و تعالیم 
دینی است. امام جمعه مشهد گفت:  پیامبر اکرم 
)ص(فرمودنــد: ای مردم از آن ســبزه های خرابه 
و زبالــه دان بپرهیزید. اصحاب عــرض کردند آقا 
منظورتــان از ســبزه های خرابه چیســت؟ پیامبر 
فرمودند: زن بســیار زیبایی که در یک خانواده بد 
هست، در یک خانواده بی ایمان، در یک خانواده 
بداخــاق، از یک مبــدأ فرهنگــی فاســد و از یک 

خانواده بی دین است.
وی افزود: درست نیست که راه بیفتی در کوچه و 
خیابان و دانشگاه و پارک بگردی، خودت زن پیدا 
کنی یا با هر که برخورد کردی برای خودت او را به 
عنوان شــوهر انتخاب کنی، این صحیح نیست . 
جای ازدواج و تشکیل خانواده کوچه نیست، پارک 
نیست، دانشگاه نیست چون انسان است. زن، زن 
است و مرد، مرد اســت، جانور نر و ماده نیست که 
هر جا دیدند متصل شوند بعد هم تمام شود برود و 
با یک کلمه ای که ما تفاهم نداریم زندگی را به هم 
بزنند. این زندگی درســت شــروع نشــده و از اول 

اشتباه بوده است.

انتقاد از عشقی که در فیلم ها ترویج می شود	 
آیت ا... علم الهدی اظهار کرد: در انتخاب همسر 
و همســرگزینی ما آموزه امام صادق)ع(، قرآن و 
فرمایش پیامبر اکرم)ص( را در نظر بگیریم. اگر 
این خصوصیات واقعًا در نظر گرفته شد در این جا 
زندگی خیلی خوب خواهد شــد. یکی از مسائل 
بسیار غلطی که امروز در دهان جوان ها افتاده و 
متأسفانه گاهی اوقات این سریال ها و فیلم ها هم 
ترویج می کنند، کلمه عشق است. عاشق شدی یا 
نه، عاشقی یا نه. این عشقی که تو می گویی عشق 
نیست. این شایسته انسان نیســت، شیخ بهایی 
می فرمایند: عشق هایی کز پی رنگی بود، عشق 

نبود عاقبت ننگی بود.
وی ادامه داد: این را می گویند عشق، نه این که با 
یک رنگی پیوند بزنی این رنگ هم دو روز بعد تمام 
شود. درونش نه صفا باشد، نه مروت، نه انسانیت 
و نه عفت. بعد هم با هــزار بیچارگی این خانواده 
را که تشکیل شــده اســت، به هم بزنــی به خاطر 
مهریه هم بروی گوشه زندان بخوابی. برادران و 
خواهران به فکر بچه هایتان باشید، این بچه پاره 
جگرت است، نگذار بدبخت شود، نگذار بیچاره 
شود، نگذار در پی هوا و هوس در آتشی بیفتد که 
تمام هستی اش بسوزد. مراقب عزیزانتان باشید 

و آن ها را هدایت کنید.

مدیر کل ثبت اسناد وامالک خبر داد : 

آرشیو و به روز رسانی  الکترونیکی بیش از 71 درصد پرونده های ثبتی استان 
مدیــر کل ثبت اســناد و اماک  از اتمام اســکن و 
آرشیو الکترونیکی 7۱.5 درصد پرونده های ثبتی 
استان در راستای تحقق کامل دولت الکترونیکی 
و حفظ و صیانــت از اوراق پرونده های ثبتی خبر 
داد . به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل  ثبت 
اسناد و اماک، محمد حسن بهادر با اشاره به لزوم 
اجرای صحیح طرح آرشــیو الکترونیکی و به روز 
رسانی آن به منظور حذف گردش فیزیکی پرونده 
های ثبتی گفت: در راســتای صیانت از مالکیت 
اماک و اراضی افراد و حفظ اســنادی که برخی 
بیش از یک صد ســال قدمت دارد، پروژه آرشــیو 
الکترونیکی پرونده های ثبتی  از سال ۱3۹4 در 
استان آغاز شد و تا کنون یک میلیون و 76۰ هزار 
پرونده از مجموع دو میلیــون و 463 هزار پرونده 
موجود در ثبت اســناد و اماک اســتان، اسکن و 
آرشیو الکترونیکی شده که شامل 37 میلیون و 

۹۱3 هزار برگ از اوراق پرونده هاست.
مدیر کل ثبت اسناد و اماک اســتان افزود: این 
پروژه در ســه فاز با اعتباری بیــش از 42 میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال شــامل 2۹ میلیارد ریال در 

فاز اول، هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در فاز 
دوم و شــش میلیارد ریال در فاز سوم مصوب شد 
که فاز اول این پروژه با اسکن و به روز رسانی بیش 
از 32 میلیون و 5۰۰ هزار برگ به پایان رســیده 
و هم اکنون فازهــای 2 و 3 آن در اســتان در حال 
اجراســت که در فاز دوم پیش بینی اسکن حدود 
هفت میلیــون بــرگ از 337 هزار پرونــده ثبتی 
شــده که تاکنون پیشــرفت 65 درصدی داشته 
است . همچنین در راستای تسریع در اجرای این 
پروژه مهم، فاز سوم ایجاد آرشیو الکترونیکی نیز 
در استان شروع شده که تا کنون 2۸ درصد از سه 
میلیون برگ برآورد شده در این فاز نیز اسکن شده 

و در حال بارگذاری در سرورهای سازمان است.
محمد حسن بهادر در تشریح اهمیت این موضوع 
بیان کرد: ایجاد آرشــیو الکترونیکی پرونده ها در 
ثبت اسناد و اماک عاوه بر سهولت دسترسی به 
پرونده های دیجیتالی ،افزایش سرعت دسترسی 
به پرونده هــا و کاهش زمان پاســخگویی به ارباب 
رجوع را فراهم می کنــد و با کاهش حجم بایگانی 
های کاغــذی و حذف کامــل آن هــا، باعث صرفه 

جویی در فضا و هزینه های نگهداری خواهد شــد 
که از مهم ترین مزایای این طرح است.وی در ادامه 
خاطر نشــان کرد: امکان تعریف سطح دسترسی 
بــرای رده هــای مختلف ســازمان و جلوگیــری از 
استفاده های غیر مجاز اشــخاص ، مفقود نشدن 

پرونده ها و دســتکاری اســناد و در نتیجه افزایش 
امنیت پرونده ها ، ایمنی کامل پرونده ها و اســناد 
در مقابل کلیه خطرات احتمالی و حوادث طبیعی 
،امکان دسترسی سریع و آســان ، حذف عملیات 
فیزیکی برداشت پرونده و جای گذاری مجدد آن، 
جلوگیری از به هم ریختن پرونده ها وامکان کپی 
برداری راحت و آســان از پرونده ها و تهیه نســخه 
پشتیبان بدون هیچ هزینه ای، از دیگر مزایای آرشیو 
الکترونیکی اســت .مدیر کل ثبت اسناد و اماک 

استان همچنین از ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده 
های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان 
خبر داد و گفــت: کلیه فعالیت های ثبت شــرکت 
ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی 
و برخط انجام مــی شــود و در همین راســتا در دو 
فاز با اعتباری بیش از چهار میلیارد ریال، اســکن 
اوراق بیش از ۱۱۰هزار پرونده ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیر تجاری استان در سال گذشته آغاز 

شده و در دست اقدام است.

آیت ا... علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد

برنده اصلی انتخابات، اسالم و نظام است 



از میان خبرها

گوناگون

رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد:

تاکید بر عینی و عملی شدن »شهر 
ترمیمی« و »حقوق شهرنشینی«

رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت: ترویج مفاهیمی 
چون شــهر ترمیمــی و منشــور حقوق شــهروندی در 
بین مردم زمانی میسر می شــود که عموم جامعه آثار 
اجرایی شدن آن را لمس و مشــاهده کنند؛ مدیریت 
شــهری بایــد روی متغیرهــای ایــن دو حــوزه تمرکز 
کنــد و در جهت عملیاتــی کــردن آن گام بــردارد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا، محمدرضا حیدری 
در نشســت تخصصــی عدالت ترمیمــی با بیــان این 
که شــورای پنجم شهر مشــهد از نخســتین روزهای 
فعالیت خود پیگیر تحقق و اجرایی شدن دو موضوع 
»شــهر ترمیمی« و »حقوق شهرنشــینی« بوده است، 
اظهارکرد: بسیار خرســندیم که این تالش ها به ثمر 
نشسته است ولی اکنون باید برای عینی و عملی شدن 
آن گام برداریــم. حیدری با بیان این کــه به هیچ وجه 
نباید صرفا به تبیین نظری مسائل بپردازیم، تصریح 
کرد: یکی از نقیصه های کشور ما همین توجه صرف 
به حوزه های نظری اســت، ثمــره آن هــم مطالعات، 
اسناد، تفاهم نامه ها و توافق نامه های متعددی است 
کــه در کتابخانه هــا و مراکز پژوهشــی به وفــور یافت 
می شود و وارد فاز اجرایی نشده  است. رئیس شورای 
شهر مشهد تاکید کرد: مدیریت شهری مشهد باید بر 
روی یکی از متغیرهای شهر ترمیمی که وجه اجرایی 
عملی تری دارد، متمرکز شود و تعاریف روشنی از آن 

داشته باشیم.

 رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

 بازآفرینی مفهومی گسترده تر
 از پروژه های کالبدی دارد

رئیس کمیســیون حقوقــی، امــالک و قراردادهای 
شورای اسالمی شــهر مشــهد با تأکید بر به رسمیت 
شمردن جایگاه دفاتر تسهیل گری در بین نهادهای 
عمومــی و دولتــی، این مهــم را الزمه حل مشــکالت 
و بحران هــای مناطــق ناکارآمــد شــهری دانســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی شــورا، محســن 
حســینی پویا بابیــان این کــه دفاتر تســهیل گری در 
مناطقی از شــهر که دارای مشــکالت زیادی هستند 
تأســیس می شــود، افزود: در موضوع دفاتر تســهیل 
گــری، پیش بینی هــای الزم در قانــون انجام شــده و 
در سیاســت های کاری شــهرداری و در زمینه هــای 
مختلف، دفاتر تســهیل گــری نقش پررنگــی دارند. 
وی ادامــه داد: از آن جــا کــه چند بخــش مختلف در 
شــهرداری برای توزیع مشــارکت و جلب مشــارکت 
مردمی در تالش هســتند و ازجمله آن ها می توان به 
شورای اجتماعی محالت اشاره کرد یا طرح موضوع 
شــهر ترمیمی که شــهرداری مشــهد به عنوان اولین 
شهرداری در کشور به دنبال تحقق آن است، لذا امور 
مختلف ازاین  قبیــل از طریق دفاتر تســهیل گری در 
حال انجام اســت. تمام این موارد در یک راستاســت 
و ازلحاظ قانونی مشــکل و مانعی بر ســر راه نیســت. 
اساس کار دفاتر تسهیل گری نیز بر مبنای مشارکت 
مــردم و توافقــات بین ایشــان طراحی شــده اســت. 
رئیس کمیسیون حقوقی شــورا با یادآوری این نکته 
که بازآفرینی شهری مفهومی بسیار گسترده و دارای 
ابعــادی بســیار بیشــتر از کار کالبدی اســت، گفت: 
اقدامــات اجتماعی، اقتصــادی، شهرســازی و تمام 
ابعاد زندگی شهروندان در گستره موضوع بازآفرینی 

شهری قرارگرفته و باید مدنظر باشد.

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد:

مدیریت شهری به آموزش و 
مهارت ها نیازمند است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد با اشــاره به اهمیت مهارت داشــتن نیروهای 
انســانی هــر مجموعــه در حــوزه کاری محول شــده 
گفت: مدیریت شــهری هم به آمــوزش و مهارت های 
الزم مطابق با نیازهای حوزه شــهری نیازمند است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
شهریار آل شیخ در بازدید از مجموعه خیرین آموزش 
های فنی و حرفــه ای افزود: برای ارائــه مهارت های 
الزم در حوزه مدیریت شــهری به کارکنــان،  با فنی و 
حرفه ای و ســایرحوزه ها مذاکره کرده ایم و خودمان 
نیز در آموزش هایمان به موضوع مهارتی توجه داشته 
ایم. وی با بیان این که خوشحال هستیم مجموعه ای 
درحوزه مهارت آموزی که موضوعی ریشــه ای و یکی 
از چالش های توسعه در ایران است فعالیت می کند، 
اظهارکرد: مجموعه هایی که در قالب خیرین شکل 
می گیرد نگاهشان بیشتر به درمان مشکالت است و 
نگاهی به پیشگیری و رفع ریشه ای معضالت ندارند، 
اما اقدامی که در مجموعه خیرین آموزش های فنی و 
حرفه ای برای ارائه آموزش و مهارت های الزم در این 
حوزه به جوانان انجام می شود بسیار ارزشمند است.

اخبار

شهری

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری تاکید کرد:

تالش برای الکترونیکی شدن 
سیستم های مالی شهرداری مشهد

معــاون مالــی و پشــتیبانی شــهرداری مشــهد بــر 
الکترونیکی و سیستمی شدن تمامی فرایندهای مالی 
شــهرداری تاکید کرد و گفت: بایــد در جهت برقراری 
ارتباط میان سیستم های مالی تالش شود. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد، رضا خواجه 
نائینی در مراســم تکریم و معارفه تعــدادی از مدیران 
حوزه مالی و پشتیبانی شــهرداری با تقدیر از خدمات 
»عبداالمیربخشی زاده«، مدیرکل سابق امور مجامع و 
حسابرسی شهرداری مشهد افزود: وی از افراد باتجربه 
حوزه مالی و حسابرســی در شهرداری اســت و تعداد 
زیادی از مدیران مالی دســت پرورده ایشــان هستند 
که به دلیل بازنشستگی از زحمات او تکریم می شود. 
وی با اشاره به اهمیت حوزه امور مجامع و حسابرسی 
اظهارکرد: این حوزه نظارت های تخصصی بر حساب 
های سازمان ها و مناطق دارد و طی مدت تصدی آقای 
بخشی زاده بر این حوزه، اقدامات خوب و قابل توجهی 
انجام شده است، بنابراین برای ادامه این مسیر نیازمند 
مدیری باتجربه و توانمند بودیم که پس از بررسی های 
الزم »امیر جباری« که تجربیــات زیادی درحوزه مالی 
و اقتصادی دارد برای تصدی این پســت انتخاب شد. 
خواجه نائینی با اشاره به تبدیل اداره وصول مطالبات 
شــهرداری مشــهد بــه اداره کل هماهنگی دســتگاه 
های اجرایی گفت: در بحث ارتباطات با دستگاه های 
دولتی دچار اندکی به هم ریختگــی بودیم و هرحوزه 
توافقاتی با دستگاه ها انجام می داد که دیگر حوزه ها 
از آن اطالعی نداشتند و این موضوع مدیریت شهری را 
در سطوح باال با چالش مواجه می کرد، بنابراین ضمن 
مذاکره با وزارت کشــور، بــرای رفع این مشــکل اداره 
کل هماهنگی دستگاه های اجرایی تشکیل شد. وی 
تصریح کرد: شــهرداری مشــهد چه درحوزه درآمدی 
و چه حوزه نظارت های مالی، با برقــراری ارتباط بین 
سیستم های مالی و تشکیل بانک های اطالعاتی در 
وضعیت خوبی قرار دارد و همین موضوع باعث دریافت 
تندیس زرین جایزه مالی کشــور از ســوی شــهرداری 
مشهد شد.شهریاری عضو شورای شهر مشهد نیز در 
این مراسم گفت: وظیفه ما در مدیریت شهری این است 
که کارهایمان را درست انجام دهیم که در این زمینه، 
حوزه مالی کارهــای قابل تقدیری انجام داده اســت.
شایان ذکر است، دراین مراسم عبداالمیربخشی زاده، 
مدیرکل ســابق امورمجامع و حسابرســی شهرداری 
مشهد تکریم و امیرجباری به عنوان مدیرکل امورمجامع 
و حسابرســی شــهرداری، جعفر عباســپور بــه عنوان 
مدیرکل امــالک و خزانــه داری و علــی قناویزچی نیز 
به عنوان مدیرکل هماهنگی دســتگاه هــای اجرایی 

شهرداری منصوب و معارفه شدند.

سرپرست سازمان ساماندهی 
مشاغل و فراورده های کشاورزی 

شهرداری مشهد منصوب شد
مراسم تکریم مدیر عامل و معارفه سرپرست سازمان 
ســاماندهی مشــاغل و فــراورده هــای کشــاورزی 
شهرداری مشهد با حضور عضو هیئت رئیسه شورای 
شــهر، مدیرکل حــوزه شــهردار و جمعــی از مدیران 
شهری برگزارشــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، معاون خدمات شهری شهرداری 
در این مراســم گفت: سازمان ســاماندهی مشاغل 
و فــراورده های کشــاورزی در حــوزه ســامان دهی 
مشاغل وانتقال واحدهای صنفی دارای مزاحمت به 
خارج از شهر در حوزه زیست محیطی، سامان دهی 
تابلوهای تبلیغاتی، در راستای زیباسازی سیما و منظر 
شهری، همچنین راه اندازی بازارها و فروشگاه های 
شهرداری در حوزه تنظیم بازار فعالیت دارد لذا نوع 
مدیریت آن می تواند بازخورد مثبــت یا منفی در پی 
داشته باشد. شایان ذکر اســت، در این مراسم بهروز 
کیانی مدیرعامل سابق سازمان ساماندهی مشاغل 
و فراورده های کشــاورزی تکریم و مسعود رضوی به 

عنوان سرپرست این سازمان معارفه شد.

مسئوالن و متولیان از آمادگی خراسان رضوی در مقابل کرونا می گویند 

وضعیت سفید کرونا در استان 
دانشگاه علوم پزشکی : هیچ موردی از ابتال به کرونا در استان مشاهده نشده است 

گزارش

وحید تفریحی

ظهر روز چهارشــنبه بود که وزارت بهداشــت 
رســما از ورود کرونا به ایران خبــر داد و مثبت 
شــدن آزمایــش هــای اولیــه دو نفر مبتــال به 
ویروس کرونــا را تایید کــرد. انتشــار این خبر 
نگرانی هایی بین مردم ایجاد کرد اما مسئوالن 
و متولیان بهداشتی و درمانی کشور اطمینان 
خاطر دادند که اوضاع تحت کنترل است. در 
استان خراسان رضوی نیز اعالم شد که هیچ 
گونه مــوردی از ابتــال به کرونا ویــروس جدید 
مشــاهده نشــده اســت و آمادگی کامل برای 

مقابله با این ویروس وجود دارد.

شایعه ای که قویا تکذیب شد	 
نبود اطالع رســانی رســمی، به موقــع و دقیق 
موجب ایجــاد موجــی از شــایعات غیرموثق در 
فضای مجــازی شــد؛ یکــی از همین شــایعات 
مربوط به مشهد و وجود برخی موارد مشکوک 
ابتال به کرونا در یکی از بیمارســتان های شــهر 
بود؛ شــایعه ای که البته قویا از ســوی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تکذیب شــد. دکتر محمد 
جعفــر صادقی مدیرگــروه پیشــگیری و مبارزه 
با بیماری های دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
در این زمینــه به »خراســان رضــوی« گفت: در 
استان خراسان رضوی موردی از ابتال به کرونا 
نداشــتیم. وی مــی افزایــد: نبایــد به شــایعات 
توجه کــرد و اصــال مــوردی در اســتان گزارش 
نشــده اســت. ضمن این که اخباری که در این 
 زمینه منتشر می شود تا زمانی که موثق نباشد 

نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد.
صادقــی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیــا مورد 
مشــکوکی در اســتان داشــته ایم کــه آزمایش 
کرونا از او گرفته شده باشد؟ می گوید: خیر در 

خراسان رضوی موردی نداشته ایم.
وی همچنیــن در گفــت وگــو بــا ایســنا، اعالم 
کــرد:  دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد هم در 
حوزه بهداشــت و هم در حوزه درمــان آمادگی 
مقابله بــا کرونــا را دارد. جلســات متعــددی با 
دســتگاه های مختلــف برگــزار شــده تــا همــه 
دستگاه ها نیز آمادگی کامل در این زمینه داشته 
باشند. وی درباره این که کدام بیمارستان های 
مشــهد بــرای بســتری افــراد احتمالــی مبتال 
بــه کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفت: 
بیمارســتان های خاصی برای ایــن موضوع در 
نظر گرفته شده است، بیمارستان های پشتیبان 
)بیمارستان های رده ۲( را هم برای این منظور 
در نظر گرفته ایم. بیمارستان امام رضا)ع( جزو 
بیمارســتان های سطح اول اســت. صادقی در 
پاسخ به این که آیا امکانات تشــخیص کرونا در 
مشــهد وجود دارد یا خیر؟ اظهارکــرد: وزارت 
بهداشت دنبال این است که کیت های تشخیص 
کرونا را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
قرار دهد، هم اکنون تشــخیص کرونا در تهران 
انجــام می شــود. وی تاکید کرد:  مــردم نگران 
نباشند، هر کس عالیم سرماخوردگی دارد، به 
پزشک مراجعه کند و اگر نیاز بود، پزشک بیمار 

را به بیمارستان ارجاع می دهد.

دستور استاندار؛ پیشگیری در 	 
دستورکار همه دستگاه ها باشد

روز پنج شــنبه نیز جلســه کارگروه بهداشت و 
پدافند غیرعامل استان در استانداری به منظور 
آمادگی و هوشیاری مسئوالن و نهادهای ذی 
ربط در حوزه سالمت برگزار شد. استاندار در 
این جلســه تاکید کرد که پیشگیری در دستور 
کار همه دســتگاه ها باشــد. به گزارش روابط 
عمومــی اســتانداری، علیرضــا رزم حســینی 
گفت: تاکنون در خراسان رضوی هیچ موردی 
از ابتال به ویروس کرونا گزارش نشــده اســت. 
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به 
نمایندگی از تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 
استان، مرجع هماهنگی و اطالع رسانی در این 
زمینه خواهد بود. وی تصریح کرد: خوشبختانه 
همه دســتگاه های نظامی، انتظامی، ارتش و 
ســپاه درخصوص مقابله احتمالی بــا ویروس 
کرونا اعالم آمادگی کرده اند تا امکانات بخش 
ســالمت خود را بســیج کنند. رزم حســینی با 
اشــاره به این که در آســتانه فرارســیدن نوروز 
و پیک ســفر زائــران بــه مشــهد بایــد موضوع 
پیشــگیری در دســتورکار قــرار گیــرد، تاکید 
کرد: در مراکز تجمع جمعیت مانند حرم مطهر 
رضوی، مساجد و کتابخانه  ها بنا شده است که 
امکانات بهداشــتی به صورت رایــگان تدارک 
دیده شود. همچنین در حوزه تبلیغات و آگاهی 
بخشی به مردم بنرهایی در سطح شهر مشهد 
نصب خواهد شد تا زائران و مجاوران از راه های 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا اطالع یابند. 
رزم حسینی تاکید کرد: ماسک های بهداشتی 
با ســهولت باید در اختیــار مردم قــرار گیرد تا 
هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد. 
محمد حسینی بحرینی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد هم در این جلســه با تاکید بر 
لزوم رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا افزود: خوشبختانه همکاری های 
خوبی بیــن نهاد هــای دولتــی و غیردولتی در 

مشهد وجود دارد و جای نگرانی نیست.

اقدامات پیشگیرانه شهری؛ ضدعفونی 	 
روزانه سیستم حمل و نقل عمومی

یکی از اقداماتی که از شــب گذشــته در دستور 
کار مدیریت شــهری قرار گرفــت، انجام برخی 
اقدامات پیشگیرانه از جمله ضدعفونی کردن  
روزانــه اتوبوس هــا و واگــن های قطارشــهری 

مشهد بود. معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری مشــهد در این زمینه به »خراســان 
رضوی« گفت: ضدعفونی  کــردن اتوبوس ها و 
واگن های قطارشهری مشهد را به منظور انجام 
اقدامات پیشگیرانه آغاز کردیم و حدود 1۲50 
اتوبوس را هر شب ضدعفونی می کنیم. در این 
اقــدام محل هــای تمــاس شــهروندان از جمله 

دستگیره ها و میله ها ضدعفونی می شود.
خلیــل ا... کاظمی افــزود: کلیــه واگن های 
قطارشهری نیز هر شب ضدعفونی می شود، 
همچنین برنامه ریزی کردیم که در ایســتگاه 
هــای قطارشــهری مایــع ضدعفونــی کننده 
به صورت رایگان در اختیار شــهروندان قرار 
گیرد تا افرادی که وارد ایستگاه ها می شوند 
بتوانند دســت های خود را ضدعفونی کنند. 
وی تاکید کرد: در زمینه ضدعفونی وســایل 
حمل و نقل عمومی با یک پیمانکار متخصص  
بــرای ضدعفونــی واگن هــای قطارشــهری 
توافق اولیه انجام شــد که کار خــود را با مواد 

مخصوص ضد عفونی آغاز می کند.

بازار عجیب ماسک و مواد ضدعفونی 	 
کننده

بعد از تاییــد ورود ویــروس کرونا به کشــور در 
روز چهارشنبه هفته گذشته، مردم برای تهیه 
لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده به خصوص 
ماســک های بهداشــتی بــه داروخانه هــای 
ســطح شــهر مشــهد مراجعه کردند، عالوه بر 
گســتردگی و زیــاد بــودن تقاضا بــرای خرید 
ماسک و مایع های ضدعفونی کننده، متأسفانه 
شاهد افزایش قیمت چند برابری ماسک های 
بهداشتی در برخی داروخانه ها و نایاب شدن 
آن در بازار بودیم. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان در ایــن زمینه بــه »خراســان رضوی« 
گفــت: در چنیــن شــرایطی دانشــگاه علــوم 
پزشکی موظف است ماســک های بهداشتی 
را به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار 
دهد. کریم تصریــح کرد: تعزیــرات حکومتی 
دستگاه ناظر نیست و باید حتمًا دستگاه های 
ناظر مانند علوم پزشکی به بحث گران فروشی 
و کمبــود لــوازم ضدعفونی کننــده و ماســک 
بهداشــتی ورود کنند. لــذا به محــض این که 
دانشــگاه علوم پزشــکی درخواســتی در این 
خصوص برای انجام گشــت های مشــترک به 
تعزیرات حکومتی ارائه کند ما با آمادگی کامل 

همکاری خواهیم کرد. وی افزود: با  وجود این 
شــعب تعزیرات حکومتی اســتان کاماًل آماده 
هستند که در صورت ارائه شکایت از سوی هر 
یک از شهروندان درخصوص عرضه  نکردن یا 
گران فروشی ماسک و لوازم ضدعفونی کننده 
از سوی داروخانه های سطح استان به صورت 
مستقیم با متخلفان برخورد کند و ما به شدت 

این کمبود و گرانی را محکوم می کنیم.
هرچند اقــدام برخــی داروخانه هــا در گران 
فروشی ماسک و ضدعفونی کننده ها محکوم 
و قابل پیگیری اســت امــا در این زمینــه باید 
توجه داشت که شــهروندان نیز باید از هجوم 
برای خرید این موارد و خرید بیش از حد نیاز 

پرهیز کنند.

استفاده از ماسک برای همه ضروری 	 
نیست

یکی از مواردی کــه باید در زمینه پیشــگیری و 
مقابله با کرونا مورد توجه قرار داد این است که 
ضرورتی به استفاده از ماسک برای همه نیست. 
به گزارش ایرنا، معاون وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات 
بهداشتی از سوی مردم گفت: از نظر بهداشتی، 
استفاده از ماسک برای همگان و در حالت عادی 
ضروری نیســت و فقط کادر پزشــکی به آن نیاز 
دارد. دکتر جان بابایی تاکید کرد: مردم شست 
و شــوی دســت با آب و صابون را جدی بگیرند و 
درخصوص ماسک نیز مطمئن باشند استفاده 

از آن برای همگان ضروری نیست.

توصیه های بهداشتی در پیشگیری از 	 
کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیز در زمینه توصیه های بهداشتی در پیشگیری 
از کرونا گفــت: افــراد جامعه برای پیشــگیری 
از ابتال به ویــروس کرونا باید هنــگام حضور در 
اجتماعات رعایت بهداشت فردی و توصیه های 
بهداشــتی را جدی بگیرند. دکتر مهدی قلیان 
اول افــزود: رعایــت بهداشــت فردی، شســتن 
مرتب دست ها با صابون یا استفاده از مایع ضد 
عفونی کننده، دست ندادن و روبوسی نکردن  
و حفظ آرامــش و پرهیــز از نگرانــی از اقدامات 
پیشــگیرانه در کنترل بیماری کروناســت. وی 
افــزود: هرچنــد هیچ مورد مشــکوک بــه کرونا 
در مناطق زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد در خراسان رضوی مشاهده نشده است 
اما اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتال 
به این بیمــاری به جــد دنبال می شــود. معاون 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، تب، 
تنگی نفس، ســینه پهلو و ســرفه را از شــاخص 
ترین عالیم بیماری کرونا دانســت و ادامه داد: 
افرادی که این عالیم را که مشابه عالیم بیماری 
آنفلوآنزاســت دارند بهتر اســت از منــازل خود 
بیرون نیایند و تحت کنترل باشند که اگر عالیم 
تشدید شود برای بررسی بیشتر توسط پزشک 
بــه بیمارســتان ارجاع شــوند. وی یادآور شــد: 
بخش عفونی بیمارســتان امام رضا )ع( مشهد 
برای معالجه افراد مشکوک به کرونا پیش بینی 

شده است. 
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یونس شاکری مهاجم سابق شهرخودرو که بیشترین زمان 
فوتبال حرفه ای  اش را در مشهد گذرانده است، در نیم فصل به 
گل گهر پیوست تا به انتخاب جاللی برای نیم فصل دوم به خوبی 
جواب داده باشد. شاکری در 4 بازی 4 گل برای تیمش زد که 
مهم ترین آن ها 2 گلی است که برابر صنعت نفت به ثمر رساند و 
موجب کسب 3 امتیاز کلیدی برای تیمش شد. شاکری در کنار 
منشا، زوج خط حمله گل گهر هستند و با گلزنی های شان می 
توانند این تیم را از خطر سقوط نجات دهند اما او معتقد است به 
خاطر پول، گل  گهر را انتخاب نکرده بلکه در شهرخودرو شرایط 
برای موفقیتش مهیا نبوده  وهمین موضوع باعث جدایی اش از 

این تیم شده است.
ــاره دلیل جدایی اش از شهرخودرو در گفت و   شاکری درب
گو با ایلنا تصریح کــرد: اول این که به خاطر پــول، گل گهر را 
انتخاب نکردم. من به آقای یحیی گل محمدی گفتم ، می دانم 
می خواهید مهاجم بیاورید اما من می مانم و مثل قبل می جنگم. 
او گفت من مهاجم می خرم و اگر خواستی جدا شوی هم مانع ات 
نمی شوم. این حرف یعنی این که تو را نمی خواهم. درست مانند 
سروش رفیعی که همین صحبت را با او انجام دادند و در نهایت 
هم به سپاهان رفت. شاید همان ابتدا از این اتفاق ناراحت شده 

باشم اما االن راضی هستم.

وی اظهار کرد: شاید در شهر خودرو به دلیل نزدیکی به خانواده و 
شهرم راحت بودم اما شرایط برای موفقیت من مهیا نبود. باالخره 
سبک مربیان با هم فرق می کند و آقایان جاللی و گل محمدی دو 
روش متفاوت دارند. در گل گهر بیشتر روی ارسال از کناره ها کار 
می کنیم که یکی از روش های بازی مورد عالقه من است که سه 
گل را با ضربه سر و یک گل را با پا زدم. وی درباره آقای گلی در 
لیگ دسته یک افزود: شاید قبال به آقای گلی فکر نمی کردم اما 
االن واقعا به این موضوع فکر می کنم. چون فقط سه گل با صدر 
جدول اختالف دارم و فوتبال هم غیر قابل پیش بینی است. شاید 

در یک بازی هت تریک کنم و به صدر جدول برسم.

 

 گل گهر را به خاطر
 پول انتخاب نکردم 

مهاجم مشهدی سابق
 شهرخودرو: 

 گفت و گو

کبدی

سرمربی مشهدی تیم ملی سرکل کبدی: 

شانس قهرمانی در جهان را داشتیم 

ســرمربی مشــهدی تیم ملی ســرکل کبدی ، گفت: 
متاســفانه ناداوری ها در بســیاری از نتایــج این دوره 
از بــازی های جــام جهانــی کــه در پاکســتان برگزار 
شد، تاثیرگذار بود ولی با این همه ما شانس قهرمانی 
در جهان را داشتیم. به گزارش پایگاه خبری اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، مرتضی شهیدی در 
خصوص بازی های جام  جهانی سرکل کبدی که تیم 
ملی ایران به مقام ســومی دســت یافته است، افزود: 
مسابقات جام جهانی سرکل کبدی با شرکت 10 تیم 
برتر جهان در شهر الهور پاکستان برگزار شد، سطح 
باالیی را در این مسابقات شاهد بودیم ولی متاسفانه 
تنها مشکل این دوره از مسابقات، داوری ضعیفی بود 
که باعث شد تیم ملی ایران متضرر شود.وی ادامه داد: 
در این دوره از مسابقات با تیم های آلمان، سیرالئون، 
انگلیس و هندوســتان هم گروه بودیم  که ســه بازی 
اول خود را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و برای کسب 
سرگروهی با تیم هندوستان رقابت کردیم . متاسفانه 
در این بازی با داوری مهندســی که کشــور پاکستان 
تدارک دیــده بود،  ایــن بــازی را با اختــالف نزدیک 
واگذار و به عنوان تیــم دوم به مرحلــه نیمه نهایی راه 
پیدا کردیم.سرمربی خراسانی تیم ملی سرکل کبدی 
دربــاره حضور ملی پوشــان خراســانی در اردوی تیم 
ملی گفت: شش سال است به عنوان مربی و سرمربی 
در خدمت تیم ملی سرکل کبدی بودم و خوشبختانه 
بازیکنانی که از خراســان رضوی بــه اردوی تیم ملی 
دعوت شدند، همواره جزو بهترین بازیکنان مسابقات 
جهانی بوده اند.وی ادامه داد: کاپیتان تیم ملی علی 
صفری به عنوان بهترین مدافع و احمــد میرزاپور به 
عنوان بهترین مهاجم در مســابقات جهانی انتخاب 
شــدند، بازیکنان خراســانی همیشــه جــزو بهترین  
بازیکنان جهان هستند.شــهیدی گفت: خراســان 
رضوی جایگاه پهلوانان اســت و این اســتان ظرفیت 
باالیــی در ایــن رشــته ورزشــی دارد و امیــدوارم در 
 سال های آینده بازهم شاهد افتخارآفرینی بازیکنان

 خراسان رضوی باشیم.

 مصطفی فاطمیان / فوتســال خراســان رضوی 
همواره سرشــار از اســتعدادها بوده و ستاره های 
بسیاری را به ســطح اول فوتسال کشــور معرفی 
کرده است. کم نداریم فوتسالیســت هایی را  که 
در تیم های مدعی قهرمانی و حتی اروپایی عنوان 
فوتسالیست خراسانی را یدک می کشند. یکی از 
فوتسالیست هایی  را که همواره به دیدن نامش در 
بین اسامی دعوت شده به تیم ملی عادت کرده ایم،  
»قدرت بهادری« یکی از ســتاره های بــی چون و 
چرای فوتســال ایران است که ســال های زیادی 
برای شهر خود در لیگ برتر به میدان رفته و حتی 
به عنــوان لژیونر در لیگ چین و عــراق هم حضور 
داشــته اســت.بهادری پس از پایان لیگ چین، با 
وجود پیشنهادهای خوب از تیم های مدعی ایران 
، تصمیم گرفت بار دیگر به تیم شــهرش فرش آرا 
بازگردد و آن ها را در راه رســیدن به پلی آف لیگ 
برتر فوتسال کمک کند، هرچند او عملکرد خیره 
کننــده ای را از خود در لیگ امســال بــرای فرش 
آرایی ها به نمایش گذاشت ولی در نهایت بهادری 
و تیمش با حذف از مرحله پلی آف نتوانســتند در 

جمع 4 تیم برتر لیگ فوتسال ایران قرار گیرند.
ستاره فوتسال استان پس از اتمام مرحله اول پلی 
آف لیگ برتر فوتســال و مشخص شدن چهار تیم 
برتر از سوی ناظم الشریعه ، سرمربی تیم ملی، به 

اردوی آماده سازی برای شــرکت در رقابت های 
قهرمانی آسیا دعوت شــد اما  این دعوت واکنش 
عجیب او را به دنبال داشــت. بهادری در واکنش 
به دعوت به تیم ملی فوتسال اعالم کرد که به دلیل 
مشــکل جزئی و مصدومیــت ، توانایــی همراهی 
تیم ملی را در ایــن اردو و تورنمنت آســیایی پیش 
رو نــدارد. البته این واکنش از ســوی بســیاری از 
رســانه ها این گونه تعبیر شــد که قدرت بهادری 
برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرده است. 
در همیــن زمینه نخســتین گفت و گــوی »قدرت 
بهادری« پس از اتفاقات اخیر درباره حضور دوباره 
اش در تیم ملی فوتسال و باشگاه فرش آرا با روزنامه 

»خراسان رضوی« در ادامه تقدیم می شود.

خداحافظی نکرده ام	 
بازیکن تیم فوتســال فرش آرای مشهد در ابتدا به 
حضور نیافتنش در اردوی تیم ملی اشاره می کند 
و می گوید: از تیم ملی فوتسال خداحافظی نکرده 
ام .به کسانی که به اشتباه حرف های من را تفسیر 
کرده اند،باید بگویم در صفحه شخصی خود گفته 
ام که در این تورنمنت حضور نخواهم داشت و هیچ 
وقت نگفتــم برای همیشــه از حضــور در تیم ملی 
انصراف می دهم.  وی در خصوص این که گفته می 
شود اختالفاتی با سرمربی تیم ملی فوتسال دارد، 

بیان می کند: مگر می شود در یک خانواده کسی با 
کسی مشکلی نداشته باشد و قطعا مشکالت وجود 
دارد ولی این مشکالت چیز خاصی نیست و من با 
هیچ کسی اختالفی ندارم. ان شاءا... تیم ملی در 
مسابقات آسیایی به قهرمانی برســد و با دست پر 
بازگردد. بعد از آن دربــاره اتفاقات اخیر صحبت 
خواهم کرد. اگر دوباره مرا دعوت کنند، قطعا در 
خدمت تیم ملی خواهم بود .تاکید می کنم فقط در 

این تورنمنت اعالم کردم که حضور ندارم.

بدشانسی در پلی آف	 
ملی پوش فوتسال ایران در ادامه به شرایط تیمش 
در لیگ امسال اشــاره می کند و می گوید: بعد از 
یک سال دوری از لیگ ایران که در چین بازی می 
کردم، شرایط خوبی را در فرش آرا سپری کردم و 
عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتم، 
به طوری که در 7-8 هفته بهترین بازیکن شدم  اما 
پایان خوبی بــرای تیم ما رقــم نخورد.بهادری در 
خصوص حذف فرش آرا از مرحله پلی آف نیز اظهار 
می کند: باید در مرحله پلی آف کار را در ساوه تمام 
می کردیم  ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد و مقصر 
خودمان بودیم. تا به حال یادم نمی آید دو پنالتی را 
پشت سرهم از روی نقطه دوم خراب کرده باشم و 
آن روز اگر 20 بار دیگر هم از این نقطه پنالتی می 
زدم باز خراب می شد و قسمت نبود آن مسابقه را 
ببریم . قطعا هر موقعیتی هم نصیب تیم می شد، 

باز هم تبدیل به گل نمی شد.
وی ادامه می دهد: در مجموع تیم ما در مشهد برابر 
ساوه ای ها بد بازی نکرد ولی اتفاقاتی در خصوص 
تیم رخ داد که باعث شد صعود نکنیم. می دانستیم 
بازی سختی برابر ساوه داریم و به هیچ وجه برای 
این مسابقه مغرور نبودیم اما وجود استرس در تیم 
و در چنین بازی حساسی طبیعی است. روز قبل 
از بازی تمامی بازیکنان تمرین پنالتی زدن کرده 
بودند  اما وقتی روز مســابقه فالن بازیکن از زدن 
پنالتی انصراف می دهد، روی تمرکز تیم تاثیر می 
گذارد.بازیکن تیم فوتسال فرش آرا تاکید می کند: 
خوشبختانه فرش آرا سال گذشته به لحاظ مالی 
مشکلی نداشت و قرارداد بازیکنان پرداخت شد 
ولی امسال مشکالت زیادی داشتیم و پیش از بازی 
مهم و حساس پلی آف در ساوه پول های بازیکنان 
پرداخت نشده بود، هرچند هیچ کدام از بچه های 

تیم ناراحت نبودند و بازی خود را انجام دادند.

گالیه از مسئوالن	 
وی با گالیه از مســئوالن اســتانی اضافه می کند: 
سال گذشته حمایت های شورای شهر و شهرداری 
هــم از تیم وجود داشــت و پــاداش هــای خوبی به 
بازیکنــان داده می شــد امــا برخالف ســال قبل، 
در ایــن فصل پاداشــی دریافت نکردیــم و به نظرم 
با وجود این شــرایط خیلی خــوب نتیجه گرفتیم، 
هرچند تا همین االن هم تســویه کامل با ما انجام 
نشده است.بهادری ادامه می دهد: اگر به عنوان 
یک مسئول در این استان فعالیت می کردم همانند 
تیم فوتبال شهرخودرو که حمایت های خوبی در 
راه آسیا از آن ها صورت گرفت، از تیم فرش آرا هم 
پیش از بازی پلی آف در ســاوه حمایــت های ویژه 
ای را انجام مــی دادم نه این که مدیــرکل ورزش و 
جوانان در نیم فصل، قول پاداش داد که نیازی به 
آن نداشتیم و زمانی که نیاز به این پاداش ها و حق 
و حقوق مان داشتیم، هیچ کســی کنارمان نبود.
بازیکن تیم فوتسال فرش آرا تصریح می کند: یک 
هفته در ســاوه برای انجام بــازی اول پلی آف اردو 
زده بودیــم و آن موقع باید مســئوالن پــای کار می 
آمدند و هــوای بازیکنانی که حق و حقــوق خود را 
دریافت نکرده بودند، می داشــتند، نــه این که در 
بازی مشهد همه آقایان در سالن حضور پیدا کنند 
و زمانی که باید کنار ما می بودند، جای خالی شان 

به چشم می خورد.

دلسردی از تیم  داری	 
وی می افزاید: همان روز بازی پلی آف، مدیران 
باشــگاه فــرش آرا اعــالم کردنــد که دیگــر تیم 
داری نمی کنیم و به نظرم نباید بگذاریم چنین 
مدیرانی از هزینه کردن در ورزش دلسرد شوند 
و عطای کار را به لقایش ببخشند. کار کردن در 
شرایط بد اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش 
از سوی چنین مدیرانی جای تشکر و تقدیر دارد 
و امید اســت زمینــه دلگرمــی آن هــا در ورزش 
فراهم شــود تا با قدرت به کار خود ادامه دهند.
ملی پوش فوتســال ایــران در خصوص وضعیت 
لیگ امســال هم مــی گویــد: در مجمــوع لیگ 
خوبی را پشت سر گذاشتیم، چرا که بازی های 
نزدیکی را بین تیم ها شــاهد بودیــم و برخالف 
گذشــته هیچ تیمی از پیش برنده نبود و همین 
هم جذابیــت  این رقابت ها را بــاال برده بود.وی 
در خصوص ادامــه همکاری با فــرش آرا نیز می 
گویــد: قــراردادم با فــرش آرا به پایان رســیده و 
فعال در حال اســتراحت هستم. هرچند دوست 
دارم به فوتسالم در مشهد ادامه دهم ولی با هر 
شــرایطی نمی توانم در این شــهر بمانــم و هیچ 
وقت نخواستم جایی به زور بمانم و همیشه نان 
بــازوی خــودم را خــورده ام و در فــرش آرا هم تا 
زمانی هســتم که به من احتیاج داشــته باشند، 
در غیر این صورت نه در مشــهد می مانم و نه در 
هر تیــم دیگری که چنین شــرایطی را برای من 

داشته باشد.

ملی پوش مشهدی فوتسال ایران باالخره سکوتش را شکست

خداحافظی 
نکرده ام 

 بهادری: مسئوالن زمانی که باید کنار ما می بودند
 جای خالی شان به چشم می خورد 

 از میان خبرها

 کشتی

 خبر

 دوچرخه سواری

ی
میثم دهقان

فتاحی:بدهی فصل 

گذشته تیم والیبال 

پیام یک میلیارد و 

700 میلیون تومان 

است 

رنگرز: تیم  داری مشهد در لیگ 
برتر کشتی نامشخص است

مربی کشــتی آزاد که امســال به همراه تیم کشتی 
خراســان رضوی در رقابــت های لیــگ برتر حضور 
داشت، گفت: تیم  داری دوباره مشهد در لیگ برتر 
کشــتی، نامشخص اســت. حســین رنگرز در گفت 
وگو با تسنیم درباره این که آیا مشهد در لیگ فصل 
آینده هم تیــم داری خواهد کرد، افــزود: نمی دانم 
هیئت کشتی خراسان رضوی چه تصمیمی در این 
خصــوص دارد و آیا باز هم تیم خواهنــد داد یا نه. در 
فصل گذشته اتفاقاتی رخ داد که خیلی اذیت شدیم. 

حاشیه های لیگ زیاد بود.
وی که قبال نیز همــراه با تیم های راه و شهرســازی 
گلستان و گاز به عنوان مربی در لیگ حضور داشت، 
ادامه داد: با وجود همه حاشــیه ها، لیگ امسال در 
مقایســه با تمام مســابقات ســال های قبل کیفیت 
باالتری داشت. حضور کشــتی گیران خارجی تراز 
اول و همه ملی پوشان در مسابقات، سطح رقابت ها 
را افزایــش داده بود و حتــی تیم های خــوب هم در 
حاشیه امنیت نبودند و نتایج قابل پیش بینی نبود. 
قطعا حواشــی که امســال شــاهدش بودیــم، قابل 
مدیریت است و می شود سال آینده مسابقات بهتری 

را برگزار کرد.
ملی پوش سابق کشتی آزاد در خصوص شانس تیم 
ملی برای کســب ســهمیه کامل حضور در المپیک 
2020 توکیو تصریح کرد: من فکر می کنم قطعا با 
شش سهمیه در المپیک حضور خواهیم داشت ولی 
مهم اســت که چقدر مدال می گیریم. من امیدوارم 
بتوانیم در المپیک مدال های بیشتری به خصوص 

طال بگیریم. 

باالخره پس از مدت ها با رقابت 8 نامزد 
برگزار می شود

امروز؛ تعیین تکلیف دوچرخه 
سواری استان

مجمع هیئت دوچرخه ســواری استان باالخره پس از 
کش و قوس های فراوان ساعت 10 صبح امروز در اداره 
کل ورزش و جوانان برگزار خواهد شد. در این مجمع  8 
نامزد به نــام های مهدی روزبهانــه  ، مهدی مالزمیان 
، علیرضا احمدی قطبــی ،  حمید رضا یوســف زاده  ، 
مجید بخت آزما  ، جمشید جعفری ، هاشم دائمی  و علی 
حسین زاده حضور دارند که باید برای سکانداری هیئت 
دوچرخه سواری بیشترین رای را از آن خود کنند. این 
در حالی است که هیئت دوچرخه سواری استان در این 
مدت با یک سری حواشی همراه و حتی تایید صالحیت 
یکی از نامزد ها به دالیل نامعلومی خیلی طوالنی هم 
شده بود. همچنین مســئول روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان از برگزاری سه مجمع انتخاباتی دیگر 
هم خبر داد و در این باره بــه خبرنگار ما گفت:  مجمع 
انتخاب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی یک 
شنبه 4 اسفند با حضور پنج نامزد به نام های عباسعلی 
برونســی  ،  حمید علویــان ، فرضعلی گرایلــی ،  علی 
حیدری و  حسین شیخ بهایی برگزار می شود.سروش 
پورآزاد افزود: مجمع انتخاب رئیس هیئت بوکس نیز 
دوشنبه پنجم اســفندماه با رقابت 4 نامزد  به نام های 
امیر حسین اخوان  ، عماد محمدزاده ، محسن نوروزی و 
مصطفی فیض آبادی برگزار می شود. همچنین  مجمع 
انتخاب رئیس هیئــت ورزش بیماران خــاص و پیوند 
اعضا نیز پنج شــنبه با رقابــت آرزو حیدریان  ، محمود 
ســلطانی ، محمد مهران روحبخش و علی شــجاعی 

برگزار می شود.

مدیر کل ورزش با اشاره به حذف  تیم والیبال پیام در لیگ برتر: 

پیام عزمی برای اجرای تعهداتش ندارد 

 مدیــرکل ورزش  و جوانــان خراســان رضــوی، 
گفت: اگر حامی مالی پای کار بیاید و شهرداری 
مطالبات باشــگاه والیبال پیام را پرداخت کند، 
تیم پیام از لیگ برتر حذف نخواهد شــد.  فرزاد 
فتاحی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص حذف 
تیم والیبال پیام مشهد از لیگ برتر، اظهار کرد: 
در تالشیم تیم پیام حذف نشــود اما این تیم نیاز 
به حمایت مالــی دارد. با رئیس دفتر اســتاندار 
صحبتی داشــتم تا شــرایطی را فراهــم کند که 
اســتاندار مبلغی به پیام کمک کنــد. هرچند با 
این مبلغ تفاوتی در وضعیت پیام ایجاد نخواهد 
شد، مگر این که فقط در چند مسابقه دیگر بتواند 
شرکت کند. مشــکالت پیام بیش از آن است که 
با 200 میلیون تومان حل شود. بخش اعظمی 
از بدهی های این تیم در سال گذشته و مطالبات 
بازیکنان در فصل جــاری، باقی مانــده و تبدیل 

به یک مشــکل اساســی شده  است. شــهرداری 
مشهد، اداره کل ورزش وجوانان و هیئت والیبال 
خراسان رضوی با تمام توان، کمک های زیادی 
انجام داده اند.وی افزود: کادر مدیریتی باشگاه 
بایــد در ایــن مدت حامــی مالی جــذب می کرد 
اما در این کار موفق نبوده اســت. از این موضوع 
ناراحتیم. جایگاه خوبی در والیبال کسب کرده 
بودیم که متاسفانه خیلی ســاده از دست رفت. 
هم اکنون پیــام از لیگ برتر حذف خواهد شــد و 
به لیگ یک سقوط خواهد کرد.وی خاطرنشان 
کرد: پیام به بازیکنان و کادرفنی ســال گذشته، 
حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان بدهکار 
اســت. بازیکنان و کادرفنی تیم در فصل جاری 
مطالباتی دارند. مبلغی هم باید ســال گذشــته 
و امســال به حســاب فدراســیون والیبــال واریز 
می کردند که ایــن کار هم انجام نشــد. چندین 

نوبت با محمدرضا داورزنی و منوچهر پورحسن در 
فدراسیون والیبال صحبت کردیم و از آن ها مهلت 
گرفتیم. پیام سه بار تا مرحله حذف از لیگ برتر 
پیش رفت که با رایزنی هــای صورت گرفته حل 
شد. تعهداتی به فدراسیون داده شد تا چک ها به 
 روز شوند. چک ها به روز نشد و فدراسیون والیبال 
از این قضیه شــاکی بود. واقعیت این است که از 
سوی باشگاه پیام هم عزمی برای انجام تعهداتش 

وجود ندارد.
فتاحــی ادامــه داد: در روز 
مســابقات  قرعه کشــی 
لیگ برتــر، اجازه شــرکت 
در قرعه کشی به این تیم به 
دلیل بدهی هــای زیادش 
داده نشد. در آن زمان علی 
شیخ االسالمی مدیر عامل 
پیام برای پرداخت مطالبات 
فصل گذشــته تعهــد داد، 
همچنین جبار قوچان نژاد 
قرعه کشــی،  روز  صبــح 
منوچهــر  بــرای  نامــه ای 
پورحســن، رئیس سازمان 
لیــگ فدراســیون والیبال 

فکس کرد کــه کادرفنی پیــام بابــت پرداخت 
مطالبات شــان مشــروط بــه پرداخــت آن در 
زمان دیگری، به حضور پیام در لیگ برتر سال 
جــاری رضایــت می دهنــد.وی در خصــوص 
نحــوه نظــارت اداره کل ورزش وجوانــان بــر 
مبالغی که به حســاب تیم پیام واریز می شده 

اســت، گفــت: اســناد 500 میلیــون تومــان 
نخســت را کــه بــه حســاب پیــام واریــز شــد، 
دریافــت کردیم. بابت 500 میلیــون دوم نیز 
از باشگاه خواســته ایم اســناد آن را ارائه کند 
تا به شــهرداری ارســال کنیم.فتاحی افزود: 
طی جلساتی که با شــورای ورزش شهرداری 
داشــتیم، طی دو مرحله به پیــام کمک مالی 
کردند. پولی که بــه پیام پرداخت شــد، بابت 
مطالبات ســال گذشــته نبــود. شــهرداری با 
این شــرط 500 میلیــون دوم 
را به باشگاه واریز کرد تا 250 
میلیون از آن صــرف مطالبات 
ســال گذشته شــود. متاسفانه 
این کار صــورت نگرفــت و این 
پول را صرف مربیان و بازیکنان 
کردند، اما هم اکنون شاهدیم 
که برای اعزام به شــهر دیگری 
برای مســابقه هم پول ندارند.
وی در خصــوص ایــن کــه آیــا 
اسپانســری بــرای پیــام جذب 
خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: 
تاکنــون هیچ اسپانســری پای 
کار نیامــده اســت. با شــرکتی 
صحبت کردیم که بــرای حمایت از پیام اعالم 
آمادگی کرد البته شرط گذاشت که بدهی ها 
را پرداخت نمی کند. اگر شهرداری قبول کند 
که بدهی های سال گذشته این تیم را پرداخت 
کند، می توانیم تیم را ظرف یکی دو هفته آینده 

تحویل کادر جدیدب بدهیم.  
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 تمبر اختصاصی انتخابات 
در کاشمر رونمایی شد 

مهدیان/ روزگذشــته همزمان با آغــاز رای گیری 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
وانتخابــات میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس 
خبرگان رهبری از تمبر اختصاصــی انتخابات در 
کاشمر رونمایی شد.به گزارش  خراسان رضوی، 
در مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضای 
شورای تامین در شعبه اخذ رای زیارتگاه شهید آیت 
ا... مــدرس از تمبــر اختصاصــی یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات میان 
دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که 
به تمثال بزرگمرد عرصه دین و سیاســت و الگوی 
نمایندگــی مجلس مزین شــده بود رونمایی شــد.

فرماندار کاشــمر در این مراســم با ابراز خرسندی 
از  حضور مردم در شعبات اخذ رای  گفت: با تدابیر 
و برنامه ریزی های صورت گرفته و رصدی که انجام 
شده، تمامی شــعبات ثابت و ســیار راس ساعت ۸ 
صبح فعالیت شــان را بــرای اخذ آرای مــردم  آغاز 

کردند.

۲ هزار نفر مجری و دست اندرکار انتخابات 	 
در کاشمر

مسلم ساقی با اشــاره به این که بیش از دو هزار نفر 
به عنوان مجری و دست اندرکار انتخابات در قالب 
هیئت هــای اجرایی،نظــارت و بازرســی همکاری 
می کنند، یادآور شد: دستگاه های احراز هویت در 
تمامی شعبات مستقر شــده است و خوشبختانه در 

هیچ یک از مراحل اخذ رای مشکلی وجود ندارد.
رئیس ســتاد انتخابات کاشــمر با اشــاره به این که 
رونمایی از تمبر یادبــود اقدام جدیــد و ابتکاری در 
این شهرستان است، خاطر نشان کرد: این اقدام در 
راســتای یادبود و قدردانی از زحمات و تالش های 
تمامی دست اندرکاران و برگزارکنندگانی است که 

در چارچوب قانون به وظایف شان عمل می کنند.
امام جمعه کاشــمر نیز با تاکید بر این که سرنوشت 
انتخابات در گام دوم انقالب بــا حضور جوانان رقم 
می خورد، گفت: حضور پرشور، برنامه ریزی و نظم 
در برگزاری و تامین امنیت ســه اصل مهمی اســت 
که در تمامی انتخاباتی که در ایران برگزار می شود 
به وضوح دیده می شود.حجت االسالم سید کاظم 
طباطبایی یادآور شد: ملت همیشه در صحنه ایران 
اسالمی  با مشارکت حداکثری شــان در انتخابات 
بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان و 

بدخواهان نظام و انقالب را خنثی می کنند.

مشارکت 10 میلیارد ریالی خیر 
مدرسه ساز برای احداث 2 مدرسه 

در سبزوار 
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز خراســان رضــوی 
ازمشارکت ۱0 میلیارد ریالی خیرمدرسه ساز برای 

احداث دو دبستان درشهرستان سبزوار خبرداد.
به گزارش روابــط عمومی مجمع خیرین مدرســه 
ساز خراسان رضوی ، نیکوکارمدرسه ساز، جالل 
الدین ربانی در احداث دو دبســتان در شهرستان 

سبزوار  مشارکت می کند  .
شــایان ذکر اســت  ایــن دو پــروژه  با زیربنــای کل 
۱660 متر مربــع و هزینه ای حــدود  30 میلیارد 
ریال اجرا می شــود که۱0 میلیارد آن  توســط این 
فرد نیک اندیش  و بقیــه از محل اعتبارات عمرانی 
اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت 
خواهد شــد  .شــایان ذکر اســت این دو پــروژه در 
مجمــوع ۹ کالس درس خواهــد داشــت و  پس از 
تکمیل  به نــام های  مرحــوم حاج آقا نظــام الدین 
ربانی ، پدر و مرحوم حاجیه رفعت خانم ادب ،مادر 

این فرد نیک اندیش نام گذاری می شود.

 هزار نفر مجری انتخابات 
در خوشاب

فرماندار خوشــاب گفت: برای برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در این 
شهرستان هزار نفر در بخش های نظارت و بازرسی 
مشــغول فعالیــت هســتند.امان الــه خدمتگــزار 
فرماندار خوشاب گفت:  تمام زیرساخت های الزم 
برای برگزاری انتخابات در این شهرســتان فراهم 
است و 47شــعبه ثابت و ســیار اخذ رای برای این 

منظور در نظر گرفته شده است. 
وی بــا بیــان این کــه دشــمن بــا راه انــدازی جنگ 
اقتصادی و رسانه ای به دنبال کاهش حضور مردم 
در عرصه انتخابات اســت لذا حضور گسترده آحاد 
جامعــه پای صنــدوق هــای رای دشــمن را مایوس 
خواهــد کرد، افــزود:  مــردم ایران طــی هفته های 
گذشــته با حضور میلیونی در مراســم تشییع پیکر 
ســردار شــهید ســلیمانی و راهپیمایــی ۲۲ بهمن 
انســجام ملی را به نمایــش گذاشــتند و این حضور 

پرشور در انتخابات نیز تجلی خواهد یافت.

از میان خبرها
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دادستان کاشمر خبرداد: 

تشکیل ۳ پرونده تخلف 
انتخاباتی در کاشمر 

مهدیان/ دادســتان کاشمر از تشــکیل سه پرونده 
تخلف انتخاباتی در بازه زمانی یک هفته تبلیغات و 

روز رای گیری خبر داد.
غالمرضــا طالعــی در  گفــت وگو بــا خبرنــگار ما با 
اشاره به این که موضوع پیشگیری و تذکر از اولویت 
های  ستاد پیشــگیری از تخلفات انتخاباتی در این 
شهرستان است، افزود: با فعال کردن کمیته های 
متعدد در بخش های مختلف اعم از فضای مجازی 
و امحای آثــار تبلیغات و تعیین دادیــار ویژه، تمامی 
گزارش های رسیده در خصوص تخلفات بررسی و 

تذکرات الزم برای رفع آن داده شده است.
وی ادامــه داد: بــا وجــود اقدامــات پیشــگیرانه و 
تذکرات داده شده، به دلیل بی توجهی به رفع آن ، 
دو پرونده تخلف انتخاباتی در زمینه دیوارنویسی و 

فعالیت در فضای مجازی تشکیل شده است.
دبیر ستاد پیشــگیری تخلفات انتخابات کاشمر با 
اشاره به اعالم مواردی از تخلف گفت: در این زمینه 
نیز موارد بررسی و تذکرات الزم برای رفع آن داده 
شــده و تنها یک مورد به عنوان جرم تشکیل پرونده 

شده است.
طالعــی اعــالم کــرد: تمــام نهادهــای اطالعاتی، 
امنیتی و ضابطــان قضایــی در نیــروی انتظامی تا 
پایان  اعالم نتایــج انتخابات  فضای شهرســتان را 

رصد می کنند.

زلزله ۳/7 ریشتری سنگان 
خراسان رضوی را لرزاند 

زمین لــرزه ای بــه بزرگــی 3.7 در مقیــاس امــواج 
درونی زمین )ریشتر( ساعت ۹:05 صبح دیروز دوم 
اسفند بخش سنگان از توابع شهرستان خواف را در 

جنوب شرق خراسان رضوی لرزاند.
کانون زلزله صبح دیروز طول جغرافیایی 60.377 
و عــرض جغرافیایــی 33 در عمــق  ۱0 کیلومتری 

زمین ثبت شده است.
ســاعت 7:36  پنــج شــنبه نیــز زمین لــرزه  3.3 
ریشتری منطقه کدکن شهرستان تربت حیدریه  را 

لرزاند.
خوشبختانه  این  دو زمین  لرزه  خسارتی به دنبال 

نداشته  است.

 تیم سیار اهدای خون 
به شهرستان فریمان اعزام می شود

 

تیم ســیار اهدای خون به شهرستان فریمان اعزام 
می شود .

به گــزارش روابط عمومــی انتقال خون خراســان 
رضوی، درخصــوص تامین خــون و فــراورده های 
خونی سالم و همچنین درپی تقاضای مردم نیکوکار 
و مساعدت جمعی از مسئوالن شهرستان فریمان 
 ، تیم ســیار اهــدای خون بــه این شهرســتان اعزام 
می شود. تیم ســیار اهدای خون در روزهای شنبه 
تا سه شنبه )  ۹۸/۱۲/3 تا ۹۸/۱۲/6 (  اسفند 
امســال در بیمارســتان امــام خمینی شهرســتان 
فریمــان از ســاعت ۹  تــا ۱4:30 آمــاده پذیــرش 
داوطلبان ایثارگر منطقه خواهد بود . روابط عمومی 
انتقال خون استان با اشاره به کاهش ذخایر خونی 
از عمــوم مردم شهرســتان فریمــان دعــوت کرد با 
شرکت در این اقدام خداپسندانه در افزایش ذخایر 
حیاتی فراورده های خونی استان مشارکت کنند. 
شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن حداقل 50 
کیلوگرم ، سن بین ۱۸ تا 60 سال، رعایت حداقل 
فاصله زمانی بین دو اهدای خون به مدت ســه ماه، 
رعایت نوبت های مجاز اهدای خون در ســال برای 
آقایان چهار بار و بانوان سه بار ، پرهیز از رفتارهای 
غیربهداشــتی ، برخــورداری از ســالمت عمومــی 
جسمانی و روانی و همراه داشتن کارت ملی است .

محمــودی/ امــام جمعــه ســرخس درخطبــه 
های نمازجمعه گفت:خالصه  مطالب شــهید 
سلیمانی در وصیت نامه اش دو چیز بود؛ برای 
خدا کار کنید واطاعــت از اولیای خدا داشــته 
باشید لذا پر تکرارترین واژه در وصیت نامه اش 

جمله اطاعت از رهبری است.
خطیب جمعه شهرســتان ســرخس در خطبه 
هــای این هفتــه نمــاز جمعــه بــا بیان ایــن که 
ســیل ســلیمانیون وانقالبیــون در راه اســت، 
افزود:دوست داشتن ســردار شهید سلیمانی 
تنها بــا بیان وحــرف چــاره کارنیســت بلکه ما 
باید بــه راز نامه این شــهید بــزرگ مقاومت که 
همانا وصیت نامه اوســت دقت کنیــم و اعمال 
خودمان را محک بزنیم. حجت االسالم محمد 
بختیــاری بــا تاکید بر این که شــهادت ســردار 
ســلیمانی انقالبــی دیگــر در دنیــا به پــا کرد، 
افزود:خالصــه  مطالــب شــهید ســلیمانی در 
وصیــت نامــه اش دو چیز بــود؛ برای خــدا کار 
کنید واطاعت از اولیای خدا داشــته باشید لذا 
پــر تکرارتریــن واژه در وصیت نامــه اش جمله 
اطاعــت از رهبری اســت. وی در بخــش دیگر 
خطبه ها با اظهــار این که دشــمنان ما با ترفند 
هــای مختلف ســعی در کــم رنگ جلــوه دادن 
حضور مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمن وحتی 
انتخابات مجلس را داشــته انــد ودارند، خاطر 
نشــان کرد:در جریــان راهپیمایــی ۲۲ بهمن 
بیمــاری کرونــا را در رســانه ها مطــرح کردند 
وامروز نیز در جریان حرکت حماســی مردم در 
انتخابات به شــکل دیگری این موضوع مطرح 
می شود. این اظهارات  مشکوک است؛ اگر چه 
رعایت نظافت وپاکیزگی از دستورات مهم دین 
است. خطیب جمعه ســرخس اضافه کرد:اگر 
کســی می خواهد از زندگی شــهید سلیمانی 
درس بگیرد ودر امور خود به کار بندد باید نظام 
و رهبری را مالک قرار دهد ودر این انتخاب به 
چنین افرادی که از همه والیــت مدارترند رای 
دهد. حجت  االسالم بختیاری والیت را ریشه 
اصلی انقــالب دانســت وتصریح کــرد: والیت 
ریشه اصلی وبنای انقالب وسرخس جزو  شاخ  و 
برگ این بناست. اگر کسی برود و ریشه را بزند، 
ریشه ما را هم زده واگر کسی بخواهد سرخس 
را آباد کنــد باید پشــتیبان وتابع ریشــه وهمانا 

والیت باشد.
 امام جمعه سرخس  در ابتدای خطبه ها با بیان 
این که اگر انســان بخواهد خــود را محک بزند 
الزم اســت به درون خــود مراجعه کند یــاد آور 
شد:به فرمایش امام باقر) ع (اگر انسان بخواهد 
خود را امتحان کند که اهل خیر است یا نه باید 
ببیند شهدا را دوست دارد، به مظلومان فکر می 
کند وآن گاه می تواند آخرت خود را پیش بینی 

کند که اهل بهشت است یا نه .
خاکشــور/ امــام جمعــه رشــتخوار گفــت: 
انتخابات، مظهــر اقتدار و انســجام ملی و الگو 
بودن نظام جمهوری اســالمی ایران در سطح 

منطقه ای و بین المللی است.
حجت االسالم والمسلمین حسن جهانشیری 
در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصالی 

علی بن ابــی طالب)ع( رشــتخوار گفت : ملت 
ایران بار دیگر با حضور گســترده پای صندوق 

های رای، تایید به نظام  را ثبت خواهند کرد.
امــام جمعه رشــتخوار  اظهار کرد: شــرکت در 
انتخابــات بــه معنــای تاییــد جمهوریــت نظام 
 اســالمی و احقــاق ایــن حــق اســت و همــه 
عالقه منــدان به انقــالب و همه افــرادی که به 
نظام اسالمی اعتقاد دارند باید در این حماسه 
سیاسی که جشن ملی به شمار می رود شرکت 

کنند تا دشمنان مایوس شوند.
امام جمعه رشــتخوار  گفت : انتخــاب آگاهانه 
و تشــکیل مجلس قــوی الزمه حل مشــکالت 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
علی نوری/امام جمعه بردسکن در خطبه های 
نماز جمعه این شهرستان با تبریک فرارسیدن 
حلول ماه رجب و والدت با سعادت امام محمد 
باقر)ع(بر هرچه بهتر برگزار کردن جشن های 
اهل بیت )ع( تاکید کرد.حجت االســالم علی 
اصغر امینی بــه فضیلت های ماه رجب اشــاره 
کــرد و گفت:مــاه رجــب و شــعبان مقدمــه ای 
برای ماه مبارک رمضان است.وی به برگزاری 
انتخابات دوم اسفند اشــاره کردوگفت:امروز 
اوج رقابت هــای انتخاباتی و حضور گســترده 
و بابصیرت ملت ایران پای صنــدوق های اخذ 
رای اســت.وی گفت:برنــده اصلــی انتخابات 
مردم هستند و کاندیداها باید فردای انتخابات 
رقابت هــا را بــه رفاقت تبدیــل کننــد و فردای 
مهربانی و بردباری باشد.امام جمعه بردسکن 
افزود:نام هرکسی که ازصندوق ها بیرون بیاید 
پیروز میدان است وهمه کاندیداها و طرفداران 
آن ها باید به قانون احترام بگذارند وقبل از رای 
گیری خودشــان را پیروز میــدان تلقی نکنند.
وی مطرح کرد:روز انتخابات تجلی رقابت است 
ولــی بایدفــردای انتخابات فــردای مهربانی و 
 بردباری باشد و اخالق انتخاباتی رعایت شود. 
حجــت االســالم امینــی گفت:هرکســی کــه 
منتخب مــردم شــد همه گــروه ها وجریــان ها 
باید از او حمایت کنند تا در راستای مشکالت و 
پیشرفت منطقه بیش از پیش گام برداشته شود.
وی از منتخب مردم خواست در۱00روز باقی 
مانده از آغاز مجلس یازدهم مشکالت وآسیب 
هــای منطقــه را شناســایی و در راســتای رفع 
آن اقــدام کند. حجت االســالم امینی براتحاد 
وهمدلی همه گــروه ها وجریان هــا از منتخب 
مردم تاکید کرد و گفت:در توسعه و پیشرفت و 

آبادانی منطقه همه باید ید واحد شویم و به دور 
از هرگونه مســائل حزبی وجناحی به منتخب 

مردم کمک کنیم.
 باقــری/ امــام جمعه چنــاران در خطبــه های 
نمازجمعه این هفته با اشــاره به ســخنان رهبر 
معظم انقالب در جمــع مداحان و ذاکران اهل 
بیت )ع(گفت: مداحی و ستایشــگری خاندان 
پیامبر اکرم)ص( هنر عظیمی است و مداحان 
نقش تأثیرگــذاری در ترویــج فرهنگ و معارف 
نــاب ائمــه معصومیــن)ع( دارنــد. مداحــان و 
ذاکــران اهــل بیــت)ع( می توانند بــا انتخاب 
اشعار معرفتی بســیاری از دغدغه  های علما و 
به  ویژه مقام معظم رهبری را در مقابله با تهاجم 
فرهنگی و توطئه  های دشــمنان علیه اسالم و 
مذهب تشــیع برطرف کنند. حجت االســالم 
تاجی افــزود : تأکید اصلی مداح، مرثیه  ســرا و 
نوحه سرا اثر گذاری بر نگرش عاطفی مخاطبان 
اســت اما درج گــزاره  هــای معرفتــی و تعالیم 
عمیق عملی اهل بیت)ع( و آموزه  های انقالبی 
در مدح و مرثیــه و نوحه آن را بــه کمال مطلوب 
می رســاند. نقش مــداح، نقش ایمــان آفرین، 
فرهنگ  ســاز و مســتحکم کننــده   پیوند قلبی 
بین پیروان و آن محبوبان است. خطیب جمعه 
چنــاران گفــت : مداحــی و ستایشــگری ائمه 
معصومین)ع( در حقیقت ستایشگری نیکی، 
معنویت و جهاد اســت ستایشــگری خورشید 
امامت و والیت است حقایق اهل بیت)ع( باید 
برای مردم بیان شود. گفتن، بیان کردن، روشن 
کــردن و حقایــق را در معرض بینایــی و دانایی 
انســان ها قرار دادن از وظایف مهم مداحان در 
عصر حاضر اســت. وی خاطر نشان کرد: مقام 
واالی ائمه اطهار)ع( در خور آن است که عقول 
برجســته   انســان های بزرگ، در اصلــی  ترین 
رشــته  های تفکرشــان بیندیشــند و زبان های 
فصیح  تریــن و بلیغ  تریــن گویندگان، شــعرا و 
ســرایندگان آن اندیشــه ها را در قالب کلمات 
بیاورند و سرشــارترین ذوق ها و جوشــان  ترین 
طبع  های فیاض و سیال هنرمندان و شاعران 
آن ها را به صورت شعر و سخن منظوم با بهترین 
گویش ها و حنجره  ها بیــان کنند. اگر این طور 
شود ذهن بشر متوسط امروز، می تواند گوشه  
ای از فضایــل، مدایــح و مناقــب و محامــد این 

بزرگواران را بفهمد و درک کند.
ایشان زاده /حجت االســالم دستجردی امام 
جمعه قوچان بــا قدردانی از مردم شهرســتان 

برای حضــور درعرصــه انتخابات گفــت: همه 
کســانی که در صحنه انتخابات شــرکت وپای 
صندوق های رای حضور پیدا کرده اند، نسبت 
به وظیفه شــرعی و انقــالب ادای وظیفه و دین 
کرده انــد. ازکاندیداها نیز باید تشــکر کردکه 
شور و نشاط درجامعه ایجادکردند. درهرحال 
باحضور درصحنه باید همواره تابلوی انقالب را 
برافراشته سازیم . وی افزود: باانتخاب نماینده 
انقالبی نیز باید مجلسی انقالبی وخدمتگزار 
داشــته باشــیم و ســرانجام هرکس رای آورد، 
نماینده ما و حوزه انتخابیه خود درمجلس است. 
درساعاتی هم که تا پایان  زمان رای گیری باقی 
مانده است باید هرکس شرکت درپای صندوق 
های رای رابه دوســتان وآشــنایان خود توصیه 

کند و کسی بی تفاوت نباشد.
بهره مند/ امام جمعه صالح آباد  گفت : انسان 
با تقوا نه تنها به دیگران ظلم نمی کند بلکه از حق 

خودش برای عزت مسلمین نیز عبور می کند.
امام جمعــه صالح آبــاد افزود:  انســان از نفس 
اماره خودش عبور می کند تا فرشته های الهی 
در روزی کــه همه مــا محتاج کمک هســتیم به 

کمک مان بیایند.
حجت االســالم محمد ســاجدیان اظهار کرد: 
انتخابات امروز اولیــن انتخابــات در آغاز دهه 
پنجم انقالب اســت و با توجــه به بیانــات مقام 
معظم رهبری و همــان معیارهایی که ایشــان 
فرموده اند ما باید پای صندوق های رای حضور 
پیدا کنیم و کاندیدای اصلح، مومن، انقالبی و 
ملتزم به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی 

ایران را انتخاب کنیم.
شــجاعی مهــر/ حجــت االســالم یعقوبــی 
امام جمعه نیشــابور در خطبه هــای این هفته 
نماز جمعــه با اشــاره بــه وصیــت نامه ســردار 
شهیدســلیمانی گفت: در وصیت نامه ســردار 
شهید سلیمانی خطاب به سیاسیون گفته شده 
اگر مناظره های شما موجب تضعیف نظام شد 
مغضوب پیامبر هستید و همه باید نصایح ولی 

فقیه را بشنوید.
وی با اشــاره بــه این که بــا انتخابات مجلســی 
قدرتمند برای حفظ آبروی نظام تشکیل دهیم، 
افــزود: امروز رقابت ها تمام می شــود  وســفره 
همکاری پهن است. اولین برنده انتخابات مردم 
هستند و از همه داوطلبان تشکر می کنم که تنور 
انتخابات را گرم و بــه وظیفه خود عمل کردند. 
حجت االسالم یعقوبی بیان کرد: از فردا وظایف 
همه تغییر می کند و هرکس باید به وظیفه خود 
عمل کند. وی ادامــه داد: نتیجه انتخابات بعد 
از تایید شــورای نگهبان هرچه باشد باید همه 
تبعیت کنند و اگر هم مشکلی هست از مجاری 
قانونی پیگیری کنند. امام جمعه نیشابور خاطر 
نشان کرد: نماینده باید با نخبگان  و مسئوالن 
و مردم ارتبــاط قوی برقــرار کند چــرا که یکی 
از گالیه های مــردم ارتباط کمتــر نمایندگان 
با مردم بوده اســت. وی اظهار کــرد: منتخبان 
مشــکالت منطقه را بررســی کنند تا دســت پر 
بروند و در صورت پیروزی کارناوال شــادی راه 

نیندازند و مراسم شان دور از انحراف باشد.

پروژه 8 ساله ساختمان کارگاه های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای بردسکن در حد اسکلت
علــی نــوری/ پــروژه احــداث ســاختمان 
کارگاه های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای 
بردسکن با گذشت هشــت سال همچنان 
در حد اســکلت باقــی مانده اســت. رئیس 
مرکز آمــوزش فنــی و حرفه ای بردســکن 
گفت: این پــروژه در ســال ۹0 کلنگ زنی 
شد و تاســال ۹6 در حد فنداسیون بود که 
با تخصیص اعتبار توانستیم این پروژه را به 
اسکلت برسانیم. مهندس مهدی علیزاده 
مطرح کرد: با پیگیری های انجام شــده از 
سوی مسئوالن شهرســتان 300 میلیون 
تومان اعتبــار در قالب اوراق مشــارکت به 
این پــروژه اختصــاص یافت کــه در مرحله 
انتخاب پیمانــکار برای اجــرای این پروژه 
است. وی مطرح کرد: این پروژه در دوطبقه 
به مساحت ۱500 متر مربع زیربنا احداث 
می شــود و بــرای تکمیــل آن یــک میلیارد 
تومــان اعتبــار برآورد شــده کــه درصورت 
تخصیص امید اســت ظرف دوســال آینده 
تکمیل و بهــره برداری شــود. رئیس مرکز 
آمــوزش فنی و حرفــه ای بردســکن اظهار 
کرد: هیچ یک از کارگاه های آموزش فنی 
و حرفــه ای بردســکن اســتاندارد نیســت 

و فضایــی کــه کارآمــوزان در آن آمــوزش 
مــی بینند هــر کارگاه 35 متر مربع اســت 
درحالی کــه فضای اســتاندارد باید 300 
متر مربــع باشــد. علیــزاده بیان کــرد: در 
صورتی که این پروژه تکمیل و بهره برداری 
شود ارتقای مهارت آموزی و کاهش آسیب 
های اجتماعــی را در شهرســتان خواهیم 
داشــت و افــراد جویــای مهارت اســتقبال 
بهتری را از رشــته های آموزشــی خواهند 

کرد. وی گفــت: با توجه به ظرفیت بســیار 
باالیی کــه شهرســتان بردســکن در حوزه 
کشــاورزی ، معادن و صنایع دســتی دارد 
ضــرورت دارد بــرای آمــوزش هرچــه بهتر 
کارآمــوزان و توانمندســازی و افزایــش 
مهارت افراد جویــای کار، این پروژه هرچه 
ســریع تر تعیین تکلیف شــود. رئیس مرکز 
آمــوزش فنی و حرفــه ای بردســکن اظهار 
کرد: بیش از ۱0 کارگاه آموزشی در رشته 

هــای صنایــع غذایــی ، فــرش ، شــیرینی 
پزی،  تابلوفرش، تعمیر خودروی ســواری 
، تراکتــور و تریلــر و بــرق خــودرو، کارگاه 
گلیم بافی، بافت دو میــل و خیاطی وجود 
دارد که بیشــتر این کارگاه هــا در محیطی 
غیر استاندارد فعالیت می کنند. وی بیان 
کــرد: درایــن کارگاه هــا که توســط بخش 
دولتی، خصوصی و آموزشــگاه هــای آزاد 
مرکز آموزش فنــی و حرفــه ای راه اندازی 
شــده اســت بیش از ۸00  کارآموز با توجه 
به رشــته هــای مــورد عالقه خــود آموزش 
هــای الزم را فــرا می گیرنــد که بــا تکمیل 
پروژه ساختمان کارگاه های آموزش فنی 
و حرفــه ای در فضایــی مناســب و دارای 
اســتاندارد برای آموزش رشــته های مورد 
نیاز و عالقه خود اقــدام می کنند. علیزاده 
همچنین تجهیزات کارگاه ها را با توجه به 
نیاز کارآموزان ناکافی دانســت و گفت: به 
منظور تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز 
کارگاه ها از جملــه کارگاه تعمیــر تراکتور 
و تریلر ، تعمیــر و برق خــودرو تجهیزاتی از 
دیگر کارگاه های اســتان بــه ارزش ۱50 

میلیون تومان خریداری شده است. 

امام جمعه سرخس: 

 پر تکرارترین واژه در وصیت نامه شهید سلیمانی 
اطاعت از رهبری است 
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کاروانسرای خواجه نظر
کاروانسرای خواجه نظر، بنایی تاریخی و زیبا، مربوط به دوران صفویه است. این کاروانسرا در شهرستان 
جلفا، کنار رودخانه ارس و پل ضیاء الملک واقع شده و در 1۷ اسفند 81 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران، 
به ثبت رسیده  است. کاروانسراهای عباسی دارای پالن های مدور، چند ضلعی، دو ایوانی و کاروانسرا 
با تاالر ستون دار و چهار ایوانی بوده اند، اما در این بین یک سری  از کاروانسراها هم پالن هایی متفاوت با 
این الگو دارند، مانند کاروانسرای خواجه نظر جلفا. این کاروانسرا، دارای حیاط مرکزی و سه ایوان در 

سه طرف حیاط است. بنا در سه ضلع حیاط، چرخیده و  پوشش های گنبدی شکل با طاق جناقی دارد.

بریده کتاب

از کودکی، عســل را بسیار دوســت داشتم. 
این، شاید یک قطعه خیاِل خالِص چسبنده  
شیریِن طالیی رنگ بود. کودکاِن کم سال، 
قدرِت انتخاب ندارند. کودک، عاشــِق مادر 
نیست، محتاج مادر اســت. عشق، احساس 
و کالمی کودکانه نیســت. یــک قطعه خیاِل 
خالِص طالیی به نام عســل را دوست داشتم 
و بعدها، این دوست داشتِن خیالی، گرفتارم 
کرد. زمانی عســلی خریدم که عســل نبود. 
دلم شکســت. برانگیخته شــدم. دربه در به 
دنباِل عســِل اصــل گشــتم، نیافتم. عســل 
فروشــان، پیوســته فریبم می دادند. عســل 
فروشــان، چیزی را می فروختند کــه »مثِل« 
عســل بود، دلم بیشــتر شکســت. دلم برای 
کودکی هایــم ســوخت. دلم بــرای خلوصم 

ســوخت. نمی خواستم از 
کودکــی تــا نوجوانــی، تا 
جوانِی تمــام، چیزی را با 
لذت، یک لقمه درصبح 
در دهان نهاده باشم که 
دروغ بوده باشد. هرجا 
کــه رفتــم، حتــی کنار 
بســیاری از کندوهــا، 
عسِل راســت نیافتم و 
زنبــوراِن بی شــماری 

را افســرده و متاســف یافتم و گریستم. برای 
ساختن یک جهان جعلی که در آن هیچ چیز، 
همان چیزی نباشــد کــه بایــد، گروهانی از 
آدم ها سرســختانه تالش کرد ند و ایشــان به 
احترام همین تالش جانفرســای غول آسای 
کمرشــکن، َدمــی بــه صداقــت بازنخواهند 

گشت؛ َدمی.
یک عاشقانه آرام- نادر ابراهیمی

دیالوگ ماندگار
گریه مــال َمرده، فقط ســرتو باال بگیــر، گریه 

کن.
حوض نقاشی
کارگردان: مازیار میری

ضرب المثل فارسی

آتش بیار معرکه بودن
وقتی کســی بین چنــد نفر فتنــه به پــا کند و 
 باعث بیشتر شدن دشمنی و کینه توزی شود، 

می گویند:»آتش بیار معرکه شده است.«

دیکشنری

Beckon
عالمت دادن، اشــاره کردن، جــذب کردن، 

کشاندن
Jack   beckoned   to   me   to   follow   him

جک اشاره کرد که به دنبالش بروم.
The   sea   beckons   us   to   adventure

دریا، مــا را بــرای ماجراجویی به ســوی خود 
می کشاند.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات 30 و31  سوره شوری می خوانیم:

َوَما َأَصاَبُکــْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفبَما َکَســَبْت َأْیدیُکْم 
ْرِض  َوَیْعُفو َعْن َکِثیٍر. َو ما َأْنُتْم بُمْعِجزیَن ِفی اْلَ

َو ما َلُکْم ِمْن ُدوِن الَلِ ِمْن َوِلٍیّ َو ال َنِصیر
و آن چــه از مصیبــت بــه شــما رســد، پــس 
بــه خاطــر دســتاورد خودتــان اســت و او از 
بســیاری )گناهانتــان( در می گــذرد و شــما 
نمــی توانید)خــدا( را در زمین به عجــز آورید 
)و از سلطه او خارج شــوید( و برای شما از غیر 

خداوند، هیچ سرپرست و یاوری نیست.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

    میان رفتار انســان و حوادث تلخ و شیرین 

زندگی، رابطه است.
    مشکالت انسان، تنها عکس العمل بخشی 

از خالف های اوست، نه تمام آن، زیرا خداوند 
از بسیاری خطاهای انسان در می گذرد.

    مصیبت هــا، جنبــه هشــداری دارد و اگر 

انتقامی بود، عفو در کار نبود.
    دود جنایات بشر به چشم خودش می رود 

و به خداوند ضربه ای نمی زند.
    انســان ها نمی توانند همه عوامل را تحت 
ســلطه خود بگیرنــد و از آثــار گناهان شــان 

بگریزند.
    انگیــزه بســیاری از خالف هــا، به دســت 
آوردن یاور و حامی اســت، در حالــی که یاور 

حقیقی خداست.

ضرب المثل خارجی
   انگلیســی: آن هایی که در زمســتان کار 

نمی کنند، باید در تابستان گرسنه بمانند.
   یونانی: آتش به آســانی روشن می شود، 

ولی خاموش کردنش سخت است.
   افغانســتانی: فقط اســب می تواند لگد 

اسب را تحمل کند.
   ایتالیایــی: آدم شــتابزده، دشــمن خود 

است.
   چینــی: آن که تهمت مــی زند، هــزار بار 

می کشد ولی قاتل یک بار.

معرفی کتاب

همۀ دختران گمشده
»همۀ دختران گم شده« رمانی مهیج و 

رازآلود است؛ اثری از مگان میرندا  در 
ســال 2016 با ترجمه ســارا پیر علی. 

ماجرا از تماس اول صبح دنیل با نیک در 
یک روز معمولی شروع می شــود اما این 

تماس، نیک را به شدت پریشان می کند. 
مرور نامه ای که پدر برای نیک فرستاده بود 

در کنار این تماس تلفنی، باعث می شود تا نیک 
تصمیم بگیرد برای سر در آوردن از راز نهفته در 

نامه، بــرای مدتــی از خانه 
اش نقــل مکان کنــد. پدر 
نیک که در حال از دست 
دادن حافظه اش است، 
در ایــن نامــه، خبــر از 
دیدن دختری داده بود 
که سال هاست اثری از او نیست، دختری که در 
تمام خاطرات دوران نوجوانی نیک حضور دارد 

و بعد یک روز به شکلی مرموز ناپدید می شود.

خراسان به روایت خراسان ) 3 اسفند 1356(

بزرگ ترین سارق گاوصندوق در مشهد دستگیر شد
42 ســال پیــش در چنیــن روزی »روزنامــه 
خراسان« نوشت: بزرگ ترین سارق گاوصندوق 
ایران با یک اســلحه قالبی در مشــهد دســتگیر 
شد. این سارق که معروف به »مهدی صندوقی« 
است، چند روز قبل با یک تفنگ بادی بزرگ به 
مغازه ابزارفروشی واقع در باال خیابان وارد شده 
و قصد باز کردن گاوصندوق را داشــت. صاحب 
مغازه بــا دیدن اســلحه، بدون درنــگ مامورین 
آگاهی را در جریان قرار داد و مامورین به سرعت 

به محل رسیدند و سارق که قصد داشت با اسلحه 
قالبی خود مامورین را تهدید کند، با هوشیاری 
آن ها دســتگیر شــد. مهدی پس از دســتگیری 
همراه ماموریــن روانه آگاهــی شــد و در آنجا به 
چند مورد ســرقت دیگر اعتراف کــرد. وی پس 
از اعتــراف، همراه چنــد پرونده متشــکله روانه 
دادسرا شد و از طرف دادیار دادسرای مشهد با 

صدور قرار، بازداشت گردید.

حکایت
روزی ابوبکــر واســطی بــه تیمارســتانی رفت و 
دیوانه ای را دید که های و هــوی می کرد و نعره 
می زد. گفت:»بــا این بندهای گــران که بر پای 

تو نهاده اند، چه جای نشاط است؟« گفت:»ای 
غافل! بند بر پای من است، نه بر دل من.«

تذکرة االولیای عطار

شنبه
3 اسفند 1398

27  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4354

3 اسفند 1281 | زادروز پروفسور حسابی22 فوریه 1997 | شبیه سازی اولین موجود زنده 
انستیتوی اسکاتلندی راسلین اعالم کرد که موفق شده است یک میش را  شبیه سازی کند، 
این میش در تاریخ پنجم جوالی 1996 به دنیا آمد و به نام »دالی«  اسم گذاری شدکه نام یک 

خواننده - آهنگ ساز معروف است.

پروفسور محمود حسابی  را می توان اولین پایه  گذار انرژی اتمی ایران دانست. وی در سال 
1990 از سوی جامعه علمی جهان به  عنوان »مرد اول علمی جهان« برگزیده شد و در كنگره 

60 سال فیزیك ایران در سال 1۳66شمسی، لقب پدر فیزیك ایران را از آن خود کرد.

یک روایت، یک درس
گناهان جدید، بالهای جدید می آورد

عباس بن هالل شامی، از یاران امام رضا )ع( می گوید: شنیدم امام علی بن موسی الرضا )ع( فرمودند: »هرگاه که بندگان، گناهان تازه ای پدید آورند که قبال مرتکب نمی شدند، 
خداوند بالی تازه ای برایشان پیش می آورد که قبال نمی شناختند.« )وسائل الشیعه، ج11، ص 240( آیت ا... مظاهری در شرح این سخن می گوید: این روایت یک معنای 
ظاهری و یک معنای فلسفی و عرفانی دارد. معنای ظاهری این است که گناهان تازه تازه، بالهای تازه تازه به همراه دارد و معنای باطنی، همان قانون تجسم عمل است. اعمال 

)پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه قم( ما هر چه باشد، در ظاهر نابود می شوند، اما تجسم و نوعی صورت متناسب برای آن پدید می آید و از بین نمی رود.  
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مطالعه این صفحه

ثروتمندترین زن روسیه 
انتخاب شد

اســپوتنیک| »تاتیانــا باکالچــوک«، مالــک 
فروشــگاه اینترنتی Wildberries ، با بررسی 
های نشــریه فوربــس بــه عنــوان ثروتمندترین 
زن روســیه انتخــاب شــد. وی توانســته رکورد 
   Inteco یلنــا باتورینــا«، مدیرعامــل شــرکت«
Management  را کــه در ســال گذشــته بــه 
عنوان ثروتمندترین زن روســیه انتخاب شــده 
بود، بشکند. گفته می شود که دارایی وی، طی 
یک سال تا 400 میلیون دالر افزایش یافته و در 
تاریخ بیستم فوریه 2020 به مبلغی بیش از 1.4 
میلیارد دالر رسیده است، در حالی که  دارایی 
خانم باتورینا  1.2 میلیــارد دالر بوده و طی این 

مدت یک ساله، هیچ تغییری نداشته است.

 تاثیر صبحانه مفصل 
بر جلوگیری از چاقی

یورونیوز| دانشمندان دانشگاه لوبک آلمان 
دریافتند کــه خوردن صبحانــه مفصل باعث 
می شود که بدن، دو برابر بیشتر از حد معمول 
کالری بسوزاند و به این ترتیب از چاقی بیش 
از حد جلوگیری می شود. طی این تحقیقات، 
16 مرد به مدت سه روز، صبحانه کم کالری و 
شام با کالری زیاد صرف کردند، سپس روند 
معکوس شد و نتایج نشــان داد که صبحانه با 
کالری باال، فرایند تبدیل کالــری به گرما در 
بدن را دوبرابر می کند. مدیر این پژوهش می 
گوید: »به بیماران چاق و افراد ســالم توصیه 
می کنیم بــرای جلوگیــری از بیمــاری های 

متابولیکی، صبحانه مفصل میل کنند.«

نابودی نیمی از 7000 زبان زنده 
دنیا در قرن حاضر

تــی آر تــی| پروفســور یونــس کــوچ، رئیس 
انســتیتوی تحقیقاتی دانشــگاه آنــکارا می 
گوید:»نیمی از ۷000 زبــان زنده جهان در 
طول این قرن از بین خواهــد رفت. کم رنگ 
شدن کاربرد یک زبان و از بین رفتن عملکرد 
ارتباطی آن، باعــث مرگ آن زبان می شــود 
و این وضعیت به دلیل صنعتی شدن جوامع، 
سبک اشــتغال امروزی، مهاجرت، تبعیض، 
جنگ و کوچ، به وجود آمده است.« همچنین 
زبان شناســان معتقدنــد که بر اســاس داده 
های تاریخی، تاکنون حدود 6000 زبان در 
جهان از بین رفته و احیــای این زبان ها نمی 

تواند از یک تالش عاشقانه فراتر رود.

زنگ تفریح

تصویرگر خالق کتاب کودکان
راشــین خیریه، نقــاش و تصویرگر توانمنــد و خالق کتــاب های کودک و نوجوان اســت. او در ســال 
۵8 در خرمشــهر به دنیا آمد و در رشــته گرافیک تحصیل کرد و  تاکنون بیش از ۳0 عنــوان کتاب را 
تصویرگری کرده که از جمله آن ها می توان»روباه و غازهای وحشی« نوشته مجید شفیعی،»سرباالیی 
و سرپایینی«نوشته محمدرضا شمس و »ماه تی تی، کاله تی تی« نوشته افسانه شعبان نژاد را نام برد. 
خیریه، بیش از 2۵ جایزه داخلی و خارجی تصویرگری را دریافت کرده که از بین آن ها می توان نشان و 
جایزه  تشویقی كنكور نومای ژاپن سال 2002 و جایزه هنر جشنواره خوارزمی سال 1۳82را نام برد.

4 گوشه ایران

 شکایت بانمک یک نوزاد
 از خروپف های پدرش

اســپوتنیک| ویدئویــی پربازدیــد از گالیــه 
شیرین یک کودک به مادرش درباره خروپف 
پرسر و صدای پدر، مورد توجه کاربران فضای 
مجازی قــرار گرفته اســت. در ایــن ویدئوی 
کوتاه، نوزاد که از صدای خروپف های پدرش 
کالفه شده، گالیه این شــرایط را به مادرش 
می کند، کاربران بارها این ویدئو را در فضای 
مجازی دیده انــد و نظرات مختلفــی درباره 
آن می دهند. بعضــی از آن ها از ایــن که این 
کودک توانسته اســت به زیبایی هرچه تمام 
تر، چیــزی را که آزارش می دهــد بازگو کند، 
خوشحال شدند و ابراز امیدواری کردند که 

والدین او هم برای درمان پدر اقدام کنند.

حکمت روز

روشن کردن موتور آدم ها
اگر می بینی که موتور تو با چند مرتبه حرکت 
روشن نشد، می توانی به آن لگد بزنی یا پرتابش 
کنی و دشــنام بدهــی و نیز می توانــی که فکر 
کنی، تا درد آن را بشناســی و درمان کنی. در 
برابر حادثــه ها، جــوش می آوریــد و عمل می 
کنید تا آرام شــوید، یا نه، آرام می شوید و عمل 

می کنید تا سازنده و موثر باشید؟!
حرکت، استاد صفایی حائری

در محضر بزرگان

توجه به فرهنگ ایرانی
دکتر ایرج حســابی مــی گوید: اگر کســی به 
پدرم می گفت ما 4 ســاعته رفتیــم چالوس، 
آقــای دکتــر می خندیــد و مــی گفــت: »مگر 
کورس رالی اســت که 4 ســاعته تــا چالوس 
رفتید؟!« خود ما اگر می خواســتیم از این جا 
تا رشت برویم، 1۵ روز طول می کشید! قصبه 
به قصبه و روســتا به روســتا توقف می کردیم 
و می ماندیم. دکتر حســابی می گفت:»باید 
از محلی ها خانه اجاره کنیــم که پول اندکی 
نصیب شــان شــود، مادرتان با خانم هایشان 
دوســت شــود، غذاهای محلــی یــاد بگیرد، 
شماها با بچه هایشان دوست شوید، رفیقان 
آینده تان بشــوند و مــن هم با مردهای شــان 
هم صحبــت بشــوم و واژگان اصیل فارســی 
را جمــع آوری کنم.« در یک ســفر، ما در حال 
رفتن به سمت مشهد بودیم، چندین بار آقای 
دکتر از آینه جلو دیدند که من مشغول کتاب 
 خواندن هســتم ، آخر پرســیدند:»چه کتابی 
می خوانی؟« گفتم:»ســپید دندان، اثر جک 
لندن« . پدر گفتند: »این جــا جای این کتاب 
نیســت. در ســفر ایــران، بایــد کتــاب ایرانی 
بخوانی تا با ایران آشنا شــوی. این کتاب را یا 
باید در خانه بخوانی یا در سفر اروپا.« بعد که به 
دامغان رسیدیم، یک کتاب چهل طوطی و یک 

کتاب حسین کردشبستری برایم خریدند.
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