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رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با انتقاد از طرح وزیر برای باندل کردن گوشی ها: 

اپراتورها به دنبال انحصار واردات گوشی هستند 
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشــهد از طرح وزیر 
ارتباطات برای باندل کردن گوشی های تلفن 
همــراه انتقاد کــرد. ماه گذشــته بود کــه آذری 
جهرمی با اشاره به طرح جدید برای بازار تلفن 
همراه اعالم کــرد : »در کشــور ظرفیت داخلی 
برای تولید تلفن همراه از ســوی شــرکت هایی 
ماننــد جــی ال ایکس وجــود دارد پس بنــا را بر 
حمایت از این شرکت ها گذاشتیم تا یک گوشی 
مناسب و ارزان قیمت در حدود یک و نیم میلیون 
تومان در اختیار مردم بگذاریــم. برای حمایت 
ویژه از تلفن همــراه تولید داخل نیز قرار اســت 
با اپراتورها باندل )با ســیم کارت( کنیم و منابع 
مالی را نیز پست بانک تأمین کند. با این اقدام، 
اپراتورها تلفن همراه تولید داخل را به مشترکان 
خود عرضه می کنند و قسط از قبض تلفن همراه 
کاربر کســر می شــود. این روش کمک می کند 
عده ای که توان مالی برای خرید ندارند بتوانند 
گوشــی را به صورت اقســاطی تهیه کنند«. این 
طرح وزیر تاکنون با واکنش ها و اظهارنظرهای 
متعــددی همراه بــوده و روز گذشــته نیز رئیس 
اتحادیــه تلفن همراه مشــهد از آن انتقــاد کرد. 

افشین اکبری در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: به 
نظر من باندل کردن گوشی ها هیچ ارتباطی با 
افزایش اقبال مردم به سمت گوشی های ایرانی 
ندارد و تنها راهی اســت که اپراتورهــا عالوه بر 
بازاری که هم اکنون در دست دارند، بازار خرید 
و فروش تلفن همراه را هم در دست بگیرند. وی 
با اشــاره به این کــه اپراتورها به دنبــال انحصار 
واردات بــرای خود هســتند، ادامــه داد: با این 
اقدام، بازار حدود 70 هــزار واحد صنفی تلفن 
همراه در ایــران تحت تاثیر قــرار خواهد گرفت 
و جوانــان زیــادی که در ایــن بازار مشــغول کار 

هستند از کار بیکار خواهند شد .

گوشی تماما ایرانی نداریم	 
رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی 
مشــهد مدعــی شــد: مــا گوشــی تمامــا ایرانی 
نداریــم، همــه قطعــات وارد و در شــرکت های 
ایرانی سرهم می شــود، برای مثال شرکت جی 
ال ایکس قطعات خــود را از چیــن وارد می کند 
و حتی در چیــن این گوشــی تولید می شــود اما 
مجدد قطعاتش را از هم جدا می کنــد و به ایران 

می فرستد. وی درخصوص واردات لوازم جانبی 
تلفن همراه گفت: مــن تعجب می کنم که ما چرا 
به جای تالش بــرای تولید گوشــی های ایرانی، 
لوازم جانبی تلفن همراه را تولید نمی کنیم و به 
واردات تکیه کرده ایم، در صورتی که اصال نیازی 
به واردات نیست، بهتر است ابتدا ما بتوانیم یک 
شارژر گوشی، قاب یا حتی گلس گوشی در کشور 
خــود تولید کنیــم و پــس از آن به دنبال ســاخت 
گوشی های ایرانی باشــیم و از جز به کل برسیم. 
اکبری حداد بیان کــرد: کاش حداقل اپراتورها 
به جای واردات گوشی درصدد خرید دستگاه ها 
و ماشــین آالت برای تولید مستقیم گوشی های 
ایرانی بودند، اما متاســفانه ما تنها خوب شــعار 
می دهیم و خــوب عمل نمی کنیم؛ می نویســیم 

تولید و می خوانیم واردات.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم برقی و سیم کشی ساختمان مشهد تشریح کرد

دالیل کند شدن فعالیت کارخانه های لوازم برقی مشهد 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم برقــی 
و سیم کشــی ســاختمان مشــهد گفــت: برخی 
کارخانه هــای تولیــدی مــا یــا تعطیل شــده اند 
یا تولیداتشــان بســیار ضعیف شــده اســت و  به 
ســختی هزینه هــای خــود را تامین مــی کنند ، 
علت این اســت که دســتگاه های آن هــا قدیمی 
اســت. »رامین رضامند« در گفت وگو با ایســنا، 
در خصــوص وضعیت تولیدات اســتان در زمینه 
المــپ و لــوازم برقــی الکتریکــی، اظهــار کرد: 
اســتان خراســان یکی از اســتان هایی است که 
در زمینه لــوازم روشــنایی، کلید و پریز و ســیم و 
کابل جزو برندهــای یک قرار می گیــرد. در این 
زمینه بعــد از تهــران، اســتان های بزرگی چون 
اصفهــان و تبریــز قــرار دارند و شــاید اســتان ما 
دومیــن یا ســومین تولیدکننــده در زمینه تولید 
لوازم برقی باشد. رضامند در خصوص صادرات 
لوازم برقی الکتریکی، گفت: ما به افغانســتان، 
ترکمنســتان، باکو و عشــق آباد صادرات داشته 
و داریم. اکنون صــادرات به عراق و کشــورهای 
عربی مانند قطر و بحرین نیز شــروع شده است. 

در زمینه المپ نیــز دو تولیدکننده مــا به عراق و 
افغانستان صادرات انجام می دهند. وی با بیان 
این که برخی کارخانه های تولیدی ما یا تعطیل 
شده اند یا تولیداتشان بسیار ضعیف شده است 
و به ســختی هزینه های خود را تامین می کنند، 
اظهار کــرد: علــت این اســت که دســتگاه های 
آن ها قدیمی اســت. مــواد اولیه نیز گران شــده 
که این افزایــش قیمت ها در زمینه ســیم و کابل 
بیشتر دیده می شــود. کاالهای تقلبی به قدری 
زیاد شــده که صنایع ســیم و کابل ما که در ایران 
حرفی بــرای گفتــن دارند، زیــر ســوال رفتند و 
برای آن ها مشــکل ایجاد شــده اســت. رضامند 
با اشــاره به این که لــوازم برقی، المــپ یا صنایع 
وابسته به آن جدا از صنایع دیگر نیست، تصریح 
کــرد: بیشــترین مشــکل در زمینه گران شــدن 
مــواد اولیــه برخــی کاالهــای ماســت، المــپ و 
صنایعــی کــه کاالهایش به صــورت غیــر مونتاژ 
وارد می شــود و مونتــاژ می کننــد، بســتگی بــه 
ترخیص دارد، به همین دلیل تولید به هم متصل 
نمی شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم برقی 

و سیم کشی ساختمان مشهد بیان کرد: قوانین 
واردات مواد اولیه ســخت شده اســت، بانک ها 
بــرای وام و خدمات اعالم آمادگــی می کنند اما 
تولیدکننــدگان پــول ندارنــد، همچنیــن بانک 
ســند می خواهد که برخی کارخانه های ما سند 
ندارند، دستورات شفاف است اما خود بانک ها 
سختگیرانه عمل می کنند. در زمینه اداره بیمه 
و دارایی همه مشــکل دارند، ارزش افــزوده نیز 
بســیاری از کارخانه هــا را فلج کرده اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کارخانــه ای وجــود دارد که 
دستگاهش متعلق به 20 یا 25 سال پیش بوده 
که هزینه آن زیاد اســت اما خروجی کمی دارد. 
این کارخانه دستگاه های خود را به روز نمی کند 
زیرا ســرمایه نــدارد و به دلیل نداشــتن ســند از 
بانک نیز نمی تواند وام و تسهیالت بگیرد، سود 
و بهره ای که بانک هــا می گیرند نیز بســیار زیاد 
بوده و در بخش تولید، ســود بانکــی 18 درصد 
است. اگر می خواهند تولید انجام شود، کارگران 
ســر کار بروند و کارخانه تعطیل نباشــد، باید به 

تولیدکنندگان کمک کنند.



رشد سریع مرغ گوشتی، نه  به خاطر 	 
هورمون، بلکه به خاطر اصالح نژاد و شرایط 

مناسب است
دکتر »محمد رشتی باف«، معاون سالمت اداره 
کل دام پزشکی خراســان رضوی، ضمن تشکر 
از روزنامه خراســان بــه خاطر دقت نظــر باال در 
انعــکاس اخبــار مربوط بــه حوزه دام پزشــکی، 
گفت: »روزنامه خراسان رضوی همواره در زمینه 
امنیــت و ایمنی غذایــی مردم، بســیار پرتالش 

حضور دارد و در این زمینه، بســیاری از موارد را 
به صورت شفاف بیان کرده و می کند؛ حرکتی 
که تا امروز کمک زیادی به عرصه تولید و نظارت 
داشته. یکی از شــایعاتی که بین مردم در زمینه 
تولید مرغ وجــود دارد، اســتفاده از هورمون در 
دوره پرورش مرغ است. در این زمینه باید گفت 
مرغ هــای گوشــتی صنعتی موجــود در بــازار، 
براســاس اصالح نژاد انتخاب شــده اند و رشــد 
ســریع این مرغ ها، به دلیل همیــن اصالح نژاد 

است. از طرفی، شرایط مناسب از قبیل خوراک 
خوب و محیط مناســب و بهداشت کافی فراهم 
می شــود و در نتیجه، این مرغ ها بــه ازای هر دو 
کیلو دانه که مصرف می کنند، حدود یک و نیم 
کیلو گوشت تولید می کنند. روی همین حساب، 
استفاده از هیچ گونه هورمونی برای پرورش مرغ 
گوشــتی توجیه ندارد و از نظر قیمــت هم برای 

تولید کننده، به هیچ وجه به صرفه نیست.
در ادامــه، »رشــتی باف« درباره شــایعه مصرف 

تریاک و الــکل در برخــی مرغداری هــا، ضمن 
تکذیب این شایعه گفت:

رشتی باف: استفاده از داروها و مواد غیرمجاز، 
جزو مواردی اســت که باید مورد بررســی های 

دقیق و الزم قــرار گیرد و اســتفاده از این موارد 
در طــول دوره پرورش مــرغ، تخلف اســت و در 
صورتی که به ما گزارش داده شود، با آن برخورد 

خواهیم داشت.

آیا دام پزشکی، تا امروز به چنین 
موضوعی در بازرسی ها برخورد کرده است؟

رشتی باف: در این زمینه تا امروز، موردی به ما 
گزارش نشده است.

نحوه نظارت دام پزشکی بر واحدهای تولیدکننده مرغ
یکی از مباحث مطرح شــده در این جلســه، چگونگی و ساز و 
کــار نظارت دام پزشکی بر واحدهای تولید و پرورش مرغ بود 
که دکتر »رشــتی باف« معاون ســالمت اداره کل دام پزشکی 

استان، در این زمینه پاسخ هایی داد که با هم می خوانیم: 
در صورت وجود تخلف، چه کسی باید این موارد 

را گزارش دهد؟
رشتی باف: هر مرغداری یک مســئول فنی و بهداشتی دارد و 
این مسئول، زمانی که مرغ وارد کشتارگاه می شود، مسئولیت 
ارســال تاییدیه ســالمت مرغ به کشــتارگاه را دارد. این تاییدیه 
شامل سالمت کامل مرغ و وجود نداشتن هیچ گونه داروی آنتی 
بیوتیک در بدن مرغ اســت. از طرفی، گزارش تخلف، اگر به هر 
شکل، چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی به ما گزارش شود، با 

آن برخورد می کنیم.
مســئوالن فنی در تمامی مراحــل تولید مرغ، 

همواره در مرغداری و کشتارگاه حضور دارند؟ 
رشتی باف: از نظر قانونی این افراد موظف اند به صورت مداوم در 
مرغداری و کشتارگاه حضور داشته باشند و اگر اتفاقی رخ دهد 
گزارش کنند و سپس راستی آزمایی کنیم و اگر تخلف ثابت شود، 

با متخلفان برخورد می کنیم.
به نظر شما، مســئول فنی که در یک مجموعه 
پرورش مــرغ فعالیت می کنــد و از کارفرمــای خود، یعنی 
تولیدکننــده مــرغ حقوق مــی گیــرد، می توانــد در ارائه 

گزارش های تخلف به درستی عمل کند؟
رشــتی باف: ما نیــروی کاری زیــادی نداریــم و در تمام شــبکه 
شهرستان مشهد، کال شش تیم نظارتی داریم و تمام اطالعاتی که 
در این زمینه به دست ما می رسد، یا از طرف مردم است یا از طریق 
مسئول فنی بهداشتی مرغداری ها. اتفاقا بیشتر تخلفاتی که در 
کشــتارگاه ها اتفاق می افتد، از قبیل درجه حــرارت آب و درجه 
حرارت گوشت و مرغی که استحصال شده و تعداد زیادی تخلف 

دیگر، توسط همین مسئول فنی ها به ما گزارش شده است. 

ضعف دام پزشکی در نظارت و بازرسی را انکار نمی کنیم	 
تعداد بازرســی های اداره کل دام پزشــکی در 
مرغداری ها کم به نظر می رسد و شاید نتواند نظارت دقیق 
و جامعی بر همه واحدها داشته باشد. راهکار دام پزشکی 

برای حل این مشکل چیست؟
رشتی باف: ما در اســتان خراســان، حدود 2300 مرغدارِی 
مرغ گوشــتی داریــم و 12 هــزار توزیع کننده مــواد پروتئینی. 
حدود 220 مســئول فنی و بهداشتی هم هســتند که کارمند 
بخش خصوصی  و موظــف اند نظارت های بهداشــتی بر مراکز 
تهیه، تولید، توزیع و عرضه داشــته باشــند. ما بــر هر موضوعی 
که مرتبــط با دام پزشــکی باشــد، نظارت هــای ویــژه ای داریم 
اما ایــن را  کــه نظارت هایمان ضعیف اســت، انــکار نمی کنیم. 
ما در هر شهرســتان اســتان، بســته به توان آن شهرستان، یک 

بخش نظارتی داریــم اما چون شــبکه مشــهد از نظر تولید 
و نگهــداری و توزیع فــراورده هــای خام دام، شــرایط 

ویــژه تــری دارد، ما هــم نظارت مان ویژه تر اســت. 
ضمن این که در کارخانجات تولید خوراک دام، 

کشــتارگاه ها و اماکنی از این قبیــل، عالوه بر 
مسئول بهداشــتی، به دلیل باال بودن میزان 
کار، تعدادی کاردان هم تحت نظارت مسئول 
بهداشتی فعالیت دارند یا مثال در مراکز بسته 
بندی و قطعه بنــدی، عالوه بر دام پزشــک، 
یک مسئول فنی بهداشتی هم حضور دارد و 

حتی اگر نیاز باشد، ممکن است چند کاردان و 
کارشناس دام پزشکی هم برای نظارت و کنترل، 

به کارگیری شوند. اما در مجموع، انکار نمی کنیم 
که در برخی حوزه ها، نظارتمان ضعیف است.

شایعات استفاده از تریاک و الکل، مستند و 	 
علمی نیست

ســیدی: البته نظارت های دام پزشکی، محدودیت 
هایی هم دارد. مثال با توجه به این که مدام با طیور سر 
و کار دارند، صالح نمــی دانند هر روز از مرغداری ها 
بازدید داشته باشــند؛ چون وقتی یک دام پزشک به 
یک مرغداری که درگیر بیماری است سرکشی کند، 
تا یک هفته ناقل این ویروس اســت. ولی کارشناس 
فنی های حاضــر در مرغــداری هــا، حضــور دارند و 
حاضر نیســتند حیثیت خودشــان را زیر سوال ببرند 

و گزارش عملکــرد کلیــه واحدهای مرغــداری را به 
اطالع مقامات دام پزشکی می رسانند و در واقع ما به 
شکل غیرمســتقیم، زیر نظر دام پزشکی فعالیت می 
کنیم. شایعاتی که مطرح شــده، نه علمی، نه مستند 
و نه عاقالنه اســت. یک قرص استامینوفن کار همان 
تریاک را می کند، ضمن این که ما مسکن های دامی 
هم داریم و نیازی به استفاده از تریاک که هم حملش 
جرم اســت و هــم خطرنــاک و هــم حبــس دارد و هم 
گران است، برای پیشــگیری یا از بین بردن بیماری 
نداریم. اگــر هم در جایی، تخلفی صــورت می گیرد، 
نبایــد آن را به تمــام مرغدارهــا تعمیــم داد. باالخره 
اســتفاده از چیزی به جای دارو، بایــد ارزان تر و 
مقرون به صرفه تر باشــد که خــب این طور 
نیســت و این موضوع رد شــده است. 
از طرفــی مرغدارهــای مــا آن قدر 
کاربلد و باتجربه شــده اند که با 
تولیدکننــدگان کشــورهای 
اروپایــی قابــل قیــاس اند و 
دلیلی برای خــالف وجود 
ندارد. از همــه مهم تر این 
که دام پزشکی استان، با 
وجود محدودیت هــا، باز 
هم عملکــرد خوبی دارد. 

مثال در یک بازه زمانی، آنفلوآنزای مرغی کل کشــور 
را گرفت اما در خراسان فقط یک یا دو نمونه مشاهده 
و ظرف 24 ساعت ریشه کن شد. خب اگر این بیماری 
در اســتان ما ریشــه می دوانــد، تولید مرغ با مشــکل 

مواجه می شد اما مراقبت دام پزشکی نگذاشت. 
مورد مهمــی که باید به آن اشــاره کرد، این اســت که 
طبیعتــا تمام مــرغ های مــا در نهایــت به کشــتارگاه 
می رونــد و در کشــتارگاه، چندیــن نفــر از نیروهای 
تحت نظــارت دام پزشــکی هســتند کــه بر رونــد کار 
نظارت می کنند. مرغ ها تک تک پرگیری می شــوند 
و اگر برگه های کشتارگاه را ببینید، به صورت دقیق 
میــزان معدومی )مرغ هایــی که بیمارند یا در مســیر 
انتقال به کشتارگاه خفه شده اند(  و اصالحی )وقتی 
یک قسمت از بدن مرغ دچار کوفتگی یا آسیب شده( 
ذکر و درج شــده. در فضای مجازی بعضی افراد ادعا 
می کننــد در مرغداری ها به مرغ ها تریــاک داده می 
شــود تا مرغ دچار یبوســت شــود و وزن مرغ به دلیل 
وجود مدفوع در بدن، باالتر برود. این حرف، مثل یک 
شــوخی اســت. چون از هر یک کیلو مرغ، باید حدود 
750 گرم گوشــت استحصال شــود و اگر این میزان 
کمتر شود، مشــخص می شــود به مرغ، ماده اضافی 
داده شده و چینه دان پر است و کنترل کیفی دقیقی 

انجام می گیرد.

شایعات مطرح شده، عقالنی و به صرفه نیست	 
کاشــکی، مدیر اتحادیه مــرغ گوشتی اســتان: »ضمن تشــکر از 
روزنامه خراسان به دلیل حساسیت زیاد درباره خورد و خوراک افراد 
جامعه، در بحــث نظارت بر تولید مرغ گوشــتی، دو شــاخص ژنتیک و 
محیط، بســیار اساســی و تعیین کننده هســتند که ما امروز به واسطه 
تالش محققان مان، شرایط مناسبی در مدیریت این شاخص ها و تولید 
داریـــم. منتها در بحث نظارت بر مراحل تولید و پرورش مرغ، باید بگویم 
هرگز کارشناســی که تحت ســیطره کارفرما کار می کنــد، نمی تواند 
نظارت درستی داشته باشــد. ما کارشناسی را ســراغ داریم که عوض 
این که نظارت هــای الزم را در مرغداری انجام دهــد، تبدیل به راننده 
کارفرما شده اســت. شــما از این کارشــناس انتظار دارید چه گزارش 
تخلفی به دام پزشــکی بدهد؟ از طرفی، برخی نظارت ها زیرســاختی 
اســت و بایــــد در زمان صدور پروانه به آن توجه کرد.« وی همچنین به 
گزارش »پاســخ به 6 معمای مرغی« کــه حاصل گفت و گــوی روزنامه 
خراســان رضوی با ایشــان بود، اشــاره کرد و گفت: »همان طور که در 
مصاحبه هم مطرح شده است، بنده تاکید کردم من هم این شایعات را 
شنیده ام اما ندیده ام منتها باید به این نکته اشاره کنیم که در هر صنف 
و هر حرفه ای، تخلف وجود دارد و من از بیرون به آن مباحث نگاه کرده 
ام، نه از زاویه دیــد مرغدار. ما اصال اهل این موارد نیســتیم و برای این 
صنف، عقالنی و به صرفه نیســت که مثال مرغ یخ زده را داخل اســتخر 
بریزد و به اسم مرغ گرم بفروشد؛ شــاید مواردی در گذشته بسیار دور 
اتفاق می افتاده و خب ما هم بعضی از این شایعات را شنیده ایم. همان 
طور که در هر صنفی، تخلف وجود دارد، در این سیستم هم ممکن است 

تخلفاتی اتفاق بیفتد. 

همه مرغ ها، قبل از کشتار دوره منع مصرف دارو را گذرانده اند	 
رشتی باف: شرایط تولید مرغ های بدون آنتی بیوتیک به شدت سخت گیرانه است و 
برای تولید باید استانداردهای حساسی فراهم کرد تا مرغ در دوره زندگی اش دچار 
بیماری نشود. چرا که اگر بیمار شــود، از فهرست مرغ بدون آنتی بیوتیک حذف می 
شــود. در واقع رمز بدون آنتی بیوتیک بودنشان، سالم بودنشــان است. روی همین 
حساب، تنها 10درصد از کل واحدهای مرغداری ما، مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید 
می کنند. تولید این مرغ ها آن قدر حساس اســت که گاهی تولیدکنندگان، مجبور 
به خارج کردن مرغ ها از این چرخه می شــوند. گاهی هم مرغدار مجبور به استفاده 
از داروی گیاهی که مصرف آن مجاز است، برای مرغ می شود که البته، پس از انجام 
آزمایش های الزم و تکمیلی، اجازه مصرف می دهیم. مهم است تاکید و یادآوری کنم 
که مرغ های معمولی هم، باز باید دوره اســتفاده از آنتی بیوتیک شــان را که در واقع 
دوره منع مصرف است بگذرانند و سپس وارد کشتارگاه و در نهایت بازار شوند. نقش 
مهم مسئول فنی بهداشتی مرغداری و کشتارگاه این جا مشخص می شود. در طول 
دوره پرورش مرغ، استفاده از انواع دارو مشکلی ندارد و می توان از آنتی بیوتیک ها 
و ویتامین ها در یک دوره مصرف تعیین شــده اســتفاده کرد؛ ولی همین داروها یک 
دوره منع مصرف هم دارند و مرغدار باید چند روز مانده به کشتار، 
مصرف را قطع کند تا آثار دارو در گوشــت مرغ نماند و 
از بدن مرغ دفع شود. مرغدار موظف به رعایت 
این قانون است و مســئول فنی و بهداشتی 
مرغداری نیز، موظف به راستی آزمایی. 
او باید این مورد را تایید کند و مردم هم 
 خاطرشان جمع باشد که مرغ های 
معمولی هــم، از اســتانداردهای 
الزم بهــره مندنــد.  مرغدارها در 
بخــش ایمنــی غذایی و ســالمت 
مردم، همکاری خوبی با ما دارند 
و رابطه مرغدارها با دام پزشکی، 
همراهــی  و  همــکاری  یک جــور 
تنگاتنگ است و ما به مردم اطمینان 
خاطر می دهیم که چرخــه تولید مرغ، 

سالمت است. 

استفاده نکردن از آنتی بیوتیک، در پرورش مرغ بدون 	 
آنتی بیوتیک

علیرضا شایسته: در گزارش چاپ شده، وجود مرغ بدون 
آنتی بیوتیک، توســط مدیر اتحادیه رد شــده. این در حالی 
است که 10 سال است دام پزشکی کشور و استان، در این 
زمینه ســرمایه گذاری کــرده اند و مــرِغ 100 در صد بدون 
آنتی بیوتیک، در حال تولید است و از آن جا که این مرغ ها، 
در طــول دوره پرورش ســه تــا چهار بــار معاینه می شــوند و 
خوشبختانه این آزمایش ها در آزمایشگاه های تحت نظر دام 

پزشکی انجام می شود، این حرف، حرف درستی نیست. 
محمدزاده: در طول دوره پرورش، هیچ آنتی بیوتیکی برای 
این مرغ ها اســتفاده نمی شــود و چهار روز قبل از کشــتار، 
نمونه برداری انجام می شود و اگر دارویی به مرغ داده شده 
باشد، در این چهار روز از بدن پرنده خارج نمی شود. غیر از 
این، باز هم زمان کشــتار، آزمایش برای فاقد آنتی بیوتیک 

بودن انجام می شود تا کامال تایید شود این مرغ ها، 
بــدون آنتــی بیوتیــک تولید شــده انــد و متولی 

همه ایــن آزمایش ها، دام پزشــکی اســت. ما 
نمی گوییم مرغ معمولی ســالم نیست ولی 
می گوییم مــرغ های بدون آنتــی بیوتیک، 
به لحاظ کیفیت و ســالمتی، یک پله باالتر 

از مــرغ هــای معمولــی هســتند و امنیــت 
 خاطر بیشــتری را برای مصــرف کننده ایجاد 

می کنند. امروز اگر می بینیم آنتی بیوتیک ها هنگام بیماری 
بــرای بدن مان جــواب گو نیســت، شــاید یکــی از دالیلش 
مصرف آنتی بیوتیک برای دام و طیور باشد. مرغ یک کاالی 
اســتراتژیک در کشــور به حســاب می آید و سیاست دولت، 
همیشه این بوده که مرغ سالم به دست مردم برسد و مرغدار 

هم همکاری کرده است.
 شایان ذکر اســت پس از این جلســه، کاشکی، 
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان، پس از بررسی مجدد 
فایل صوتی مصاحبه اول خود با خراسان، گفته هایش درباره 
مــرغ بــدون آنتی بیوتیــک را این طــور اصالح می کنــد که: 
»اگرچه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک کم است اما در پرورش 
و تولید مرغ بــدون آنتی بیوتیک، هیچ گونه آنتی بیوتیکی به 

مرغ داده نمی شود.«

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

2
Tue.Oct.15.2019. No.4251 سه شنبه  23 مهر 13۹۸ .  شماره  4251

 میزگردی برای 
بررسی جنجال معماهای مرغی

محمد بهبودی نیا | نهم مهر امسال بود که روزنامه خراسان رضوی با هدف بررسی شایعات موجود در زمینه تولید 
مرغ با »ولی ا... کاشکی«، مدیر اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی گفت وگویی ترتیب داد و پاسخ 
ها و توضیحات وی را در مصاحبه ای با تیتر »پاسخ به 6 معمای مرغی« چاپ و منتشر کرد. این گزارش که به رد شایعه 
مصرف الکل و تریاک در برخی مرغداری ها و اما و اگرهای مرغ بدون آنتــی بیوتیک پرداخته بود، با واکنش هایی 
از سوی فعاالن این حوزه روبه رو شد و حتی واکنش رئیس سازمان دام پزشکی کشور را نیز در پی داشت. در کنار 
این، برخی فعاالن حوزه تولید مرغ گوشتی و مسئوالن دام پزشکی، برای شفاف سازی بیشتر درباره این شایعات، 
خواستار جلسه ای شدند و در نهایت، روز شنبه 20مهر، میزگردی با حضور »دکتر محمد رشتی باف« معاون سالمت 
اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی، »ولی ا.... کاشکی« مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی خراسان رضوی، مهدی 
ســیدی )یکی از فعاالن حوزه تولید مرغ گوشتی(، علیرضا شایسته و مســعود محمدزاده )دو تن از فعاالن حوزه 

تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک( تشکیل شد که، موارد مطرح شده در این جلسه را می خوانید. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اخبار

اقتصادی

معاون استاندار از کاهش و تثبیت قیمت 45 قلم 
کاال در مقابل افزایش قیمت 8 قلم کاال خبر داد 

کاهش قیمت ها با شیب مالیم 
به گفته معاون استاندار، مقایسه وضعیت بازار استان 
در فاصله بیســتم مهر مــاه جــاری با بیســتمین روز 
شهریور گذشته نشــان می دهد قیمت ۲۷ قلم کاال 
به ویژه در حــوزه محصــوالت پروتئینــی و غذایی به 
میــزان ۱۱/۳درصــد کاهــش یافتــه اســت. »علی 
رســولیان« در حاشــیه نشســت ســتاد تنظیــم بازار 
خراســان رضوی با اعالم این خبر به ایرنــا گفت: در 
همین مدت قیمت هشت قلم کاال در بازار این استان 
۱۴/۱درصد افزایش یافته و قیمت ۱۸ قلم کاال نیز 
هیچ گونه تغییری نداشــته است. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: هم 
اکنون قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و الشه گوسفندی 
نیــز در خراســان رضوی نســبت به متوســط قیمت 

کشوری این اقالم پایین تر است.

دریافت مجوز توزیع برنج پاکستانی موجود در 	 
انبار گمرک

 رسولیان همچنین گفت: نرخ 
خرید و فروش برنج پاکستانی به 
دلیــل افزایــش تقاضــا در ایــن 
اســتان در مقایســه با متوســط 
هــر  در  آن  کشــوری  قیمــت 
کیلوگــرم حــدود هــزار تومان 
بیشــتر اســت. بر این اســاس کارگروه تنظیــم بازار 
خراسان رضوی مقرر کرد مجوز دریافت و توزیع انواع 
برنج پاکستانی که در انبار گمرک موجود است گرفته 
شود. برنج هایی که از محل احتکار کاال توقیف شده 
نیز گردآوری و در ســطح بازار خراسان رضوی توزیع 
می شــود. وی افزود: همچنین هزار و ۳۰۰ تن برنج 
پاکستانی با نرخ ستاد تنظیم بازار به زودی وارد شبکه 
توزیع خراســان رضوی می شــود تا قیمــت آن برای 
عرضه به مصرف کننــدگان کاهش یابد. رســولیان 
تصریح کرد: انــواع برنج محصول کشــور هند نیز با 
قیمت هــر کیلوگرم حــدود ۶۰ هزار ریــال به میزان 
کافی در خراسان رضوی موجود و آماده توزیع در بازار 

است.

ارائه کاالها با قیمت مصوب به موکب های 	 
عزاداری دهه آخر صفر

وی به وضعیت تامین کاالهای مورد نیاز در ایام اربعین 
و دهه آخر ماه صفر نیز اشــاره و بیان کــرد: به منظور 
کمک به هیئت های مذهبی و موکب ها در دهه پایانی 
ماه صفر همه اقالم مورد نیاز آن ها نظیر برنج، شکر و 
گوشت با قیمت مصوب کارگروه استانی تنظیم بازار 
موجود است. هیئت داران و موکب داران می توانند 
با مراجعه به نهادهای ذی ربط ایــن اقالم را دریافت 
کنند. معاون استاندار به دیگر اقدامات برای تنظیم 
بازار و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در 
این استان اشــاره و اظهار کرد: با هدف جلوگیری از 
کاهش قیمت گوجه فرنگی و کمک به کشــاورزان تا 
۲۱ مهر ماه ۳۱ هــزار تن گوجه فرنگی از ســه واحد 
تولیدی در خراســان رضوی خریداری شــده است. 
خرید این محصول تا زمان رســیدن قیمت آن به حد 
معقول ادامه خواهد یافت. وی ادامه داد: همچنین 
از ابتدای امســال تاکنون ۹۳ هزار تن نهــاده دامی 
در خراسان رضوی توزیع شــده که در مقایسه با ۳۰ 
هزار تن نهاده دامی توزیع شده طی مدت مشابه سال 
گذشــته، افزایش قابل مالحظه ای دارد. رســولیان 
گفت: هم اینــک تمامــی انبارهــای دولتــی و حتی 
انبارهای بخش خصوصی فعال در خراسان رضوی 
پر از نهاده های دامــی مورد نیاز هســتند و بر همین 
اســاس درخصوص تامین چنین اقالمی هیچ گونه 
مشکلی در استان وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: 
مقادیری حبوبات به ویژه عدس نیز با قیمت مصوب در 
اختیار کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی قرار دارد 
که در اختیار نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و 

بهزیستی قرار می گیرد.

در مشهد صورت گرفت 

 پلمب یک آژانس مسافرتی 
به علت گران فروشی بلیت عتبات

یک واحد آژانس مســافرتی در مشــهد به علت تخلف 
در فروش بلیــت عتبات عالیــات روز دوشــنبه پلمب 
شد. رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی در حاشیه بازرســی از این دفتر هواپیمایی به 
ایرنا گفت: این دفتر هواپیمایی در کوچه عباس قلی 
خان بدون داشــتن مجوز به مقصد عتبــات عالیات، 
بلیت می فروخت. »امید جلیلی« افــزود: این آژانس 
مسافرتی همچنین بلیت هواپیما را به نرخی بیشتر از 
نرخ مصوب ارائه می کــرد. وی ادامــه داد: این واحد 
با هماهنگی معاون دادســتان مشهد و حضور پلیس 
۱۱۰ بــا وجود مقاومــت در برابــر قانون مهــر و موم و 
برایش پرونده تخلفاتی تشکیل شد. شایان ذکر است، 
۱۷ مهرماه نیز یک آژانس مسافرتی دیگر در مشهد به 

دلیل گران فروشی بلیت عتبات عالیات پلمب شد.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار با تولیت آستان مقدس علوی:

حماسه با شکوه اربعین توطئه دشمنان را خنثی کرد
حضور تولیت آستان قدس در راهپیمایی اربعین 

تولیت آستان قدس رضوی گفت: حماسه بی نظیر و باشکوه 
راهپیمایی اربعین و این حرکت عظیــم محبان اهل بیت )ع( 
تمام توطئه ها و برنامه های دشــمنان را بــرای ایجاد تفرقه در 

عراق خنثی کرد.
 به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین مروی در 
دیدار با تولیت آســتان مقدس علوی، امام علی )ع( را الگوی 
حقیقی یک انسان کامل برای بشریت در طول تاریخ دانست 
و گفت: امیرالمؤمنین علی )ع( نمونه بارز یك انسان متعالی و 
پرورش یافته در دامن پیامبر گرامی اسالم است که می تواند 
اسوه و الگویی بی بدیل برای همه انســان های خداجو، آزاده 
و موحد باشد. وی ضمن درخواســت از تولیت آستان مقدس 

علوی برای افزایش دسترسی زائران به کتاب ارزشمند نهج 
البالغه در حــرم مطهــر، تصریح کــرد: کتاب ارزشــمند نهج 

البالغه گنجینه آموزه های اسالمی، فضایل اخالقی و درس 
پاك  زیستن برای بشریت و بهترین وسیله برای افزایش معرفت 
زائران درباره موالی متقیان امام علی )ع( است.تولیت آستان 
قدس در ادامه با تقدیر و تشکر از میزبانی شایسته عتبه مقدس 
علوی و مردم نجــف از زائران اربعین حســینی، تصریح کرد: 
خیل عظیم زائــران اربعین عمومــا پیش از آغاز پیــاده روی به 
بارگاه منور امام علی )ع( مشرف می شوند، میزبانی شایسته 
از این جمعیت بزرگ کار دشــواری اســت که آســتان مقدس 
علوی به  خوبی از عهده آن برآمده  است، همچنین مردم شهر 
نجف مخلصانه و كریمانه از زائران اباعبدا...)ع( مهمان نوازی  

می کنند.
 حجت االســالم والمســلمین مــروی همچنیــن با اشــاره به 
توطئه های اســتکبار بــرای تفرقه افکنــی میان ملــت عراق، 
گفت: دشمن تمام تالش خود را برای از بین بردن وحدت در 
میان ملت عراق به  کار برد، اما حماســه بی نظیر اربعین و این 
حرکت عظیم محبان اهل بیت )ع( تمام توطئه ها و برنامه های 

دشمنان را خنثی کرد.

۳اخبار
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مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان:

فعالیت نمایندگان کنونی یا نامزدهای احتمالی انتخابات 
رصد می شود 

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان 
در خراسان رضوی گفت: فعالیت نمایندگان 
کنونی مجلس یا افرادی که در معرض نامزدی 
و شرکت در انتخابات هســتند توسط ناظران 
شــورای نگهبــان در اســتان رصد می شــود. 
»محمد کمــال ســرویها« در گفت و گو بــا ایرنا 
افزود: ایــن نظــارت، جمــع آوری اطالعات و 
رصد در طول سال به وسیله شبکه ای ۱۷ هزار 
نفری زیر نظر هیئت نظارت استان انجام و در 
پرونده هریک از نامزدهای ذکر شده ثبت می 
شود. وی ادامه داد: هم اکنون فعالیت رسمی 
هیئت نظارت اســتان خراســان رضــوی آغاز 
نشده است بلکه احکام پنج عضو هیئت مرکزی 
شامل حجت االسالم محمدحسین محرابی، 
غالمعلی صادقی، ابوالفضل غفاری، سید امیر 
شوشتری و این جانب ابالغ شده است و پس از 
آغاز رســمی فعالیت، هیئت نظــارت عملکرد 

نظارتی خود را انجام خواهد داد. صمســئول 
دفتــر نظارت و بازرســی شــورای نگهبــان در 
خراســان رضوی گفت: احتماال پــس از پایان 
ماه صفر هیئــت مرکزی نظارت بــر انتخابات 
خراسان رضوی با  نماینده ولی فقیه در استان 
و اســتاندار خراســان رضــوی دیــدار و گفت و 
گویی خواهد داشت و ســپس فعالیت رسمی 
خود را آغاز می کند و در نشســتی مطبوعاتی 

پاسخ گوی رسانه ها خواهد بود.

خدمت رسانی موکب امام رضا )ع( در کاظمین	 
ارائه خدمات به زائران اربعین در موکب امام رضا)ع( در شهر کاظمین، یکی از حوزه های خدمت رسانی آستان قدس در 
این ایام است. موکب آستان قدس در مرز مهران با حال و هوای فضای معنوی حرم امام رضا)ع( نیز این روزها میزبان زائران 

اربعین حسینی است.

خادمان رضوی در اربعین حسینی
کاروان پاکبانان شهرداری مشهد در نجف اشرف	 

شهرداری مشهد با اعزام ۶۰۰ پاکبان به شــهر نجف، مسئولیت نظافت این شــهر را عهده دار شده است. همچنین 
هر روز زائران اربعین حســینی از شهر شــوملی به نجف اشرف توســط ناوگان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد انتقال 

داده می شوند.

خدمت رسانی آستان قدس رضوی  و شهرداری مشهد به زائران اربعین ادامه دارد
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روز گذشته تصاویری از حضور تولیت آستان قدس در راهپیمایی اربعین و همچنین 
حضوروی در جمع زائران حرم مطهر اما م علی)ع( در فضای مجازی منتشر شد
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با مساعدت موسسه فرهنگی هنری خراسان 
صورت گرفت 

 چاپ 240 هزار  دفترچه برای 
دانش آموزان سیل زده آق قال 

محمد حسام مســلمی/ حدود شــش مــاه از سیل 
اســتان گلســتان بــه ویــژه در شهرســتان آق قال که 
خســارات  زیادی به مردم این منطقــه وارد کرد می 
گذرد. اتحادیــه صنعت  چاپ  خراســان رضوی نیز 
برای یاری رســاندن به خانواده هــای دانش آموزان 
وارد عمل و قرار شــد 240 هزار جلد دفترچه برای 
دانش آمــوزان ایــن مناطــق ارســال کند. بــه گفته 
غرابی مدیر امــور چاپ و واردات موسســه فرهنگی 
هنری خراســان، این موسســه چاپ و صحافی این 
تعداد دفترچه  را بر عهده گرفت.به گزارش خراسان 
رضوی، »مجتبی غرابی« درباره جزئیات تهیه 240 
هزار جلــد دفترچه بــرای دانــش آموزان ســیل زده 
شهرستان آق قال اظهار کرد: اعضای اتحادیه صنعت 
چاپ  خراسان رضوی تهیه 240 هزار جلد دفترچه 
را در دســتور کار خود قرار داد و مقرر شد هر کدام از 
اعضا گوشه ای از این کار را بر عهده بگیرند.وی ادامه 
داد: موسسه فرهنگی هنری خراسان در زمینه چاپ 
و صحافی ظرفیت بسیاری دارد. تصمیم بر آن شد که 
این موسسه کار چاپ و صحافی دفترچه های دانش 
آموزان ســیل زده آق قال را تقبل کند. دیگر اعضای 
اتحادیه صنعت چاپ استان نیز هر کدام تهیه کاغذ، 
هزینه های ارســال، طراحی جلد و کارهای دیگر را 
بر عهده گرفتند.وی بــا بیان این که اکنــون بیش از 
140 هزار جلد دفترچه در موسسه فرهنگی هنری 
خراســان چاپ و آمــاده تحویل اســت، تصریح کرد: 
چاپ بقیه دفترچه ها نیز در حال انجام است و تالش 
می کنیم هر چه سریع تر این دفترچه ها را به دانش 

آموزان شهرستان آق قال برسانیم.

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شهر مشهد: 

منطقه 12 مناسب ترین منطقه 
برای توسعه خطوط دوچرخه است 

بهاروند  رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شهر مشهد گفت: منطقه 12 شهرداری یکی 
از مســتعدترین و باظرفیت ترین مناطق بــرای ایجاد 
خطوط ویژه دوچرخه اســت و با تامین زیرســاخت ها 
می توان دوچرخه را به عنوان یکی از اصلی ترین وسایل 

حمل ونقلی ساکنان محدوده معرفی کرد.

اخبار

گوناگون

 در نشست مشترک کارگروه طرح بازآفرینی 
شهری مصوب شد: 

پیگیری و تسریع در اجرای طرح 
بازآفرینی محله امام هادی)ع( 

شــهردار منطقه 10 مشــهد بر پیگیری و تسریع در 
اجرای طــرح بازآفرینی محلــه امام هــادی)ع( در 
خصوص اقتصــاد، فرهنگ، بافــت قدیمی و جدید 
این محله و نحوه مشارکت شهروندان در طرح های 
تســهیل گری تاکید کرد.به گــزارش پایگاه اطالع 
رسانی شــهرداری مشــهد، احمد حافظ افزود: به 
سازی و بازسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در 
قالب اقدام مشترک توسط چندین دستگاه اجرایی 
و با ترکیبی از فعالیت هــای کالبدی و غیر کالبدی 
با رویکــرد فرهنگــی، اجتماعــی و اجرایــی در این 
نشست در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: 
همچنین وضعیت سلسله مراتب دسترسی محله، 
محل تجمع اهالی، تعداد مدارس و مساجد، آسیب 
شناسی محله و نیاز سنجی اولویت های محله امام 

هادی)ع( نیز بررسی شد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری مشهد خبر داد: 

 پرداخت یارانه نوسازی 
به 3500 راننده تاکسی تحت 

نظارت این سازمان 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد از 
پرداخــت یارانــه نوســازی نــاوگان تاکســیرانی به 
رانندگان تاکســی تحت نظارت این ســازمان خبر 
داد.بــه گــزارش پایگاه اطالع  رســانی شــهرداری 
مشــهد، احمد محبی گفت: برای نوبت دوم در سه 
مــاه دوم امســال بــه 3500 راننده تاکســی تحت 
نظارت این ســازمان، یارانه نوســازی تعلق خواهد 
گرفت.وی با اشــاره به همت شورای اسالمی شهر 
مشــهد که با مصوبات مختلــف ســعی در کمک به 
تاکســیرانان دارد، ادامــه داد: اعتبار کلــی در نظر 
گرفته شده برای اعطای یارانه به رانندگان، 400 

میلیون تومان است.

جامعه 4
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Tue.Oct.15.2019. No.4251سه شنبه  23 مهر 13۹۸ .  شماره  4251 

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد مطرح کرد 

برنامه ریزی برای تسویه بدهی الیت هنگام تعویض پالک خودرو 
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر مشهد بابیان این که کنترل پارک حاشیه ای توسط سامانه 
الیت هم اکنــون یکی از راه های کنتــرل ترافیک خیابان های 
پرتردد شهر است، از تســریع روند هوشمندسازی این سامانه 
در آینــده نزدیــک خبر داد.بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شــورای شــهر مشــهد، وی اظهار کرد: بــه زودی امــکان رزرو 
جای پارک در ساختمان های پارکینگ الیت فراهم می شود. 
اکنون امکان ارائــه برخی خدمات از جمله دریافت اشــتراک 
ماهانه، فعال سازی حســاب، رایگان سازی حســاب خانواده 

شــهدا و... در دفاتر خدمــات الکترونیک انجام می شــود.وی 
در خصوص توســعه پارکینگ های سطح شــهر نیز گفت: 53 
پارکینگ از جمله 14 پارکینگ مکانیزه در شــهر وجود دارد و 
پارکینگ های جدیدی نیز با اعتبار 250 میلیارد تومان از جانب 
شهرداری در حال احداث است اما آن چه مسلم است ساخت 
پارکینگ در خیابان ها، هزینه زیادی دارد و اقتصادی نیست، 
ازاین رو با توجه به کندی روند بازگشت سرمایه، امکان توجیه 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث و بهره برداری از 
پارکینگ نیز بسیار مشکل است.وی افزود: البته پارکینگ های 

مکانیزه موجود نیز دارای شرایط استاندارد نبوده و تاییدیه های 
سازمان آتش نشانی راندارند و عمال از چرخه خدمات رسانی 
حذف شده اند. در این خصوص در حال اصالح و اورهال یکی 
از این پارکینگ هــای مکانیزه هســتیم تا در صــورت دریافت 
تاییدیه های ایمنی الزم، برنامه اصالح 13 دســتگاه دیگر نیز 
در دســتور کار قرار گیرد.وی بابیان این که یکی از مشــکالت 
مالی الیت مربوط به بدهی مشــتریان اســت، تصریح کرد: در 
برنامه های آینده پیش بینی شده اســت هنگام تعویض پالک 
خودروهــا، شــهروندان ملــزم به تســویه بدهی الیت باشــند.

با هدف توانمندسازی کودکان و والدین در مناطق کم برخوردار صورت می گیرد 

اجرای طرح سایه بان امید در حاشیه مشهد 
نادینلویی/  شــهرک شــهید فیاض بخش در 
حاشیه شــهر مشهد این روزها شــاهد اجرای 
طرح سایه بان امید است  و این عنوان طرحی 
است که از سوی سازمان فرهنگی شهرداری 
مشــهد در مناطق حاشــیه شــهر مشــهد و در 

محالت کم برخوردار  اجرا می شود.
رضــا دانایی سرپرســت معاونــت اجتماعی و 
مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی 
مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی درباره 
جزئیات اجرای این طرح در مناطق حاشــیه 
ای شهر مشــهد اظهار کرد: این طرح با هدف 
کاهش آســیب هــای اجتماعــی برنامه ریزی 
شــده و اولویت اجرای این طرح، محالت کم 
برخــوردار اســت.وی با بیــان این کــه در این 
طرح کودکان و والدین در حوزه های مختلف 
مهارت های  اجتماعی را می آموزند، تصریح 
کرد: در حوزه حاشیه مشهد جمعیت بسیاری 
زندگی می کنند که خود و فرزندانشان دچار 
بحران های مختلفی هستند لذا حتما باید به 
این قشر تاثیرگذار رسیدگی شــود و موضوع 
کنترل رفتارهــای اجتماعی به ویــژه کنترل 

خشــم، یکــی از مواردی اســت که بــه صورت 
جدی پیگیری می شود.

 اجرای طرح آوای همت برای بانوان 	 
در حاشیه شهر

وی ادامــه داد: همزمان با اجرای طرح ســایه 
بان امید، طرح آوای همت نیز با هدف توانمند 
ســازی بانوان در حال اجراســت.وی تصریح 
کرد:  هم اکنون طرح سایه بان امید در شهرک 
شــهید فیاض بخش در حاشیه شهر مشهد در 

حال  اجراست و در قالب این طرح توان یابان 
با شرکت در این رویداد، به همراه فرزندانشان 
مهارت های اجتماعی و ارتباطی را می آموزند 
که با اســتقبال خوبی نیز روبه رو شــده است؛ 
همچنین این طرح در محالت حاشــیه شــهر 
و با هــدف توانمندســازی و انتقــال تجارب و 
آموزش ها در حوزه مهارت ها صورت می گیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های 
سازمان اجتماعی و فرهنگی مشهد، مهارت 
آموزی و فــن آمــوزی کــودکان کار را از دیگر 

اهداف اجرای طرح ســایه بان امید برشمرد.
دانایی با بیان این که طرح ســایه بان امید در 
77 محله حاشیه شهر مشــهد اجرا می شود، 
تصریح کرد: شــهروندان منطقه در قالب این 
طرح در کارگاه های آموزشی مدیریت روابط 
مهارت های اجتماعی، فکر پروری و افزایش 

مهارت کنترل خشم حضور می یابند.
وی ادامــه داد: تــالش می شــود بــا برپایــی 
کارگاه هایــی از ایــن دســت، بــرای بهبــود 
کیفیت زندگی شخصی و عمومی شهروندان 
گام های موثری برداشته شود؛ ضمن این که 
در کارگاه های یاد شده از استادان متخصص 
و مجــرب در زمینه ســالمت روان بهره گرفته 
شده و هم اکنون در ســطح محالت مشهد در 

حال برگزاری است.

 شرکت 2 هزار نفر در کارگاه های	 
 مهارت آموزی

وی یادآور شد : در شش ماه دوم امسال بیش از 
دو هزار کارگاه در زمینه های مختلف مهارت 

آموزی برگزار  شده است.



خبر
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خبر
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همزمــان بــا روز ملــی خوشنویســی، مراســم 
نکوداشــت اســتاد عباس اخوین چهره ماندگار 
خوشنویسی ایران، با حضور جمعی از استادان 
این رشــته هنری در موزه بزرگ خراسان برگزار 
شــد. اســتاد عباس اخویــن متولــد 1۳16 در 
مشــهد اســت که طی ســال هــای عمــر هنری 
خــود، آثار مانــدگاری را خلــق کرده اســت. این 
هنرمند صاحب سبک از استادان ارشد انجمن 
خوشنویسان ایران است که شاگردان بسیاری 
را پرورش داده و خود نیز در ســطوح بین المللی 
افتخارآفریــن بــوده اســت. مدیــر کل ســازمان 
میراث فرهنگی اســتان در مراسم تجلیل از این 
هنرمند گفت: این نکوداشت برای قدرشناسی 
از بزرگان است که به دلیل مشــغله های  اداری 
از قدرشناســی این افــراد که هویت ما را شــکل 
می دهــد، غافل شــده ایــم. بــه گــزارش روابط 
عمومی میــراث فرهنگــی، ابوالفضــل مکرمی 
فــر افــزود: مــا هویــت خودمــان را در بــزرگان و 
استادانی همچون اســتاد اخوین پیدا می کنیم 
و پاسداشــت این بــزرگان بدان معناســت که به 
نسل امروز و هنرمندان جوان یاد آور شویم حفظ 
حرمت و جایگاه آنان واجب و ضروری است زیرا 
هنر امروز خوشنویســی را مدیون این اســتادان 
هســتیم.  »محمد علی باقرزاده« رئیس انجمن 
خوشنویســان مشــهد نیز گفــت: جــای بســی 
فخر و مباهات اســت که این خطــه پهناور یعنی 

خراســان هنرمندانی همچون عباس اخوین را 
درخود پــرورش داده تا ما امروز بــه خود ببالیم. 
اســتاد »کیخســرو خروش« چهره مانــدگار هنر 
خوشنویســی ایران نیز گفت: اســتاد اخوین در 
حوزه چلیپانویسی بسیار زیبا می نویسند و این 
به دلیل ارادتی اســت که وی به میرعمــاد دارد و 
وفادار به ســبک و شیوه اوســت، ایشان مقداری 
سلیقه شخصی خود را وارد سبک میرعماد کرد 
و احساس من این است که در دهه ۹0 پیشرفت 
زیادی در خط وخوشنویسی داشت. سخنرانی 
معاون هنری ارشاد اســتان و قرائت پیام معاون 
هنری وزیر ارشاد نیز بخش دیگری از این مراسم 
بود. همچنین پیام شهردار مشهد در تجلیل از این 

هنرمند قرائت شد.

هر متن خوشنویسی شده باید  پیام 	 
داشته باشد 

افتتــاح نمایشــگاهی از 46 تابلــوی منتخــب 
استاد اخوین به همراه 16 تابلواز آثار استادان 
خراســان رضــوی بخــش جنبــی این مراســم 
بود. اســتاد اخوین نیز در حاشــیه این مراســم 
گفت: نمایشگاهی که اکنون به همت انجمن 
خوشنویسان مشهد برگزار شده، مجموعه ای از 
آثار من از سال 50 تا ۹۸ است.  اخوین در پاسخ 
به این سوال که چه چیزی ارزش خوشنویسی 
دارد؟یادآور شــد: متنی ارزش دارد که عشــق 

داشــته باشــد و دارای پیــام باشــد، بعضــی 
از دوســتان عقیــده دارند خوشنویســی حتما 
نباید خوانده شــود، امــا به عقیده مــن هر متن 
خوشنویسی شــده باید پیام داشــته باشد.  در 
پایان این مراســم با اهــدای هدایایی از اســتاد 
عباس اخوین و چندتن از استادان خوشنویسی 
اســتان، تقدیر شــد.همچنین نمایشــگاه آثار 
خوشنویســی اســتاد عباس اخوین بــه همراه  
دیگراســتادان خوشنویســی در مــوزه بــزرگ 
خراسان افتتاح شد.این نمایشگاه تا 2۸مهرماه 
همــه روزه از ســاعت ۹ تــا 17 در مــوزه بزرگ 
کوهســنگی  بوســتان  در  واقــع  خراســان 

مشهدپذیرای عالقه مندان است.

نکوداشت استاد »عباس اخوین« در مشهد برگزار شد

تجلیل از چهره ماندگار خوشنویسی

برپایی »نمایشگاه خوشنویسی« به  مناسبت بزرگداشت حافظ در فرهنگ سرای بهشت

تحریر غزلیات حافظ به قلم خوشنویسان مشهدی
»نمایشگاه خوشنویســی« به مناســبت بزرگداشت خواجه 
شمس الدین محمد حافظ شیرازی و هفته ملی خوشنویسی 
با هدف پاسداشت و شناساندن هنر اصیل خوشنویسی در 
قالب نمایش اشــعار حافظ شــیرازی به جامعــه در فرهنگ 

سرای بهشت برپا شد. 

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان اجتماعــی و 
فرهنگی شــهرداری مشــهد، برگزاری کارگاه هم نویسی 
همراه با اجرای زنده خط نستعلیق هنرمندان خوشنویس 
بــرای عالقــه منــدان بــه هنــر، از دیگــر برنامه هــای ایــن 

نمایشگاه بود.

اظهار نظر ها درباره روند اجرای قانون  جامع خدمت رسانی به ایثارگران

گالیه مدیرکل بنیاد شهید  و پاسخ اداره کل راه و شهرسازی 

مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران از کنــدی روند 
پیگیری واگذاری زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
انتقاد کرد. به گزارش ایثار، حجت االسالم »معصومی« 
گفت: طبق قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران، 
تمامی خانــواده های شــهدا و ایثارگــران باید یک قطعه 
زمین دریافت کنند که 15 سال است اداره کل مسکن و 
شهرسازی خراسان رضوی این قانون را اجرا نمی کند. 
وی بــا گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدا افزود: اســتان 
خراسان رضوی بیش از 17 هزار شهید، 4۹ هزار جانباز 
و ســه هزار آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران کــرده اســت و باید پیگیر مشــکالت خانــواده این 
عزیزان باشــیم و فقط با شعار مشــکالت حل نمی شود. 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: شهدا با 
جانفشانی و از خودگذشتگی و برای ایجاد امنیت حاضر 
شدند از خون خود بگذرند، این که مسئوالن ادارات شعار 
می دهند ما مدیون شــهدا و خانواده های آنان هســتیم، 
درست نیست، باید در عمل نشان دهند پیگیر مشکالت 
ایثارگران هســتند. طبق قانون جامع خدمات رســانی 
به  ایثارگران، اداره کل مسکن و شهرسازی استان باید به 
ایثارگران یک قطعه زمین واگذار کند که بیش از 15 سال 
است، متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است و تعداد 
11 هزار و 500 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران به 
جز تعداد اندکی در شهرســتان چناران، پس از گذشت 
سه دهه از این حق برخوردار نشده اند. وی ادامه داد: این 
نهایت بی مهری و کم لطفی است که به نیازهای ایثارگران 
که سرپرســت خود را برای امنیت مردم فــدا کردند، بی 

توجه باشیم.

پاسخ راه و شهرسازی درباره روند اجرای قانون 	 
جامع خدمت رسانی به ایثارگران

در این بــاره اداره کل راه و شهرســازی اســتان پاســخی 
مکتوب به نقل از حمید فاضلی معاون امالک و حقوقی این 
اداره کل برای روزنامه خراسان رضوی ارسال کرد که به 
این شرح است: »ضمن احترام به تمامی خانواده های معزز 
شهدا و ایثارگران، با تاکید بر این نکته که اجرای صحیح 
قانون و مقررات وظیفه هر دستگاه و نهادی است، اعالم 
می دارد بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون جامع خدمت 
رســانی به ایثارگران مصوب ۸6/4/۳ مجلس شورای 
اســالمی، مشــموالن دریافت خدمات باید فاقد مسکن 
بوده و همچنین از امکانات دولتی در قالب تامین مسکن 
نیز استفاده نکرده باشــند. از طرفی نیز ذکر این نکته 
ضروری است که علت تاخیر در اجرای قانون مذکور تا 
حدود زیادی تحت تاثیر شرایط ویژه کالن شهر مشهد 
مقدس و کمبود شدید زمین های دولتی، بالمعارض 
و فاقد تعهد در این شهر است. قابل ذکر است اجرای 
قانون مذکور در دســتور کار جدی این اداره کل قرار 
داشــته و قطعا مورد غفلت نبوده اســت چرا که قبل از 
تصویب قانون مذکور نیز در راستای قوانین موضوعه، 
قطعات و واحدهای زیادی به ایــن عزیزان اختصاص 
داده و واگذار شده اســت. لذا بنیاد شهید محترم می 
بایست نسبت به پاالیش اعضای محترم واجد شرایط 
مطابق با جزء جزء قانون فوق اقدام و فهرســت نهایی 
پاالیش شده را جهت بررســی نهایی به این اداره کل 
ارسال نماید تا به محض رفع موانع تامین زمین، اقدام 

قانونی صورت پذیرد.«

استقرار واحدهای22 گانه جمعیت خدمتگزاران زائران 
پیاده در خیابان بهار

با پیگیری های استانداری و مســاعدت ویژه مدیر عامل 
سازمان اتکا، ساختمان این سازمان در خیابان بهار مشهد 
به مدت یک ماه در اختیار ستاد زائران پیاده خواهد بود. به 
گزارش روابط عمومی جمعیت خدمتگزاران، به منظور 
تسهیل در خدمت رسانی به زائران پیاده، مدیران کاروان 
ها و  ایســتگاه های صلواتی جــاده ای و  همچنین ایجاد 
ســهولت در مشــارکت مردم برای خدمت رســانی بهتر 
به زائران پیاده، این دفتر از ســاعت ۸ تا 22 پاســخ گوی 

مراجعه کنندگان خواهد بود. ســخنگوی این جمعیت 
اظهار امیــدواری کــرد: دیگر مدیران اســتان که محیط 
های مسقف در اختیار دارند، این مکان ها را برای اسکان 

زائران در اختیار این ستاد قرار دهند. 
این ستاد در خیابان بهار، نرسیده به میدان تقی آباد واقع 
شده و مردم می توانند برای مشارکت در خدمت رسانی 
به زائران پیاده، عالوه بر مراجعه حضوری، با شماره تلفن 
۳۸55۸010 -051  )10 خط ( تماس حاصل کنند .

تصویر یکی از آثار خوشنویسی استاد اخوین

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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سالن آویژه صنعت برای میزبانی در 
لیگ برتر بسکتبال تغییر کرد 

تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد که دومین حضور 
خود را در لیگ برتر تجربه می کند، سالن خود را برای 
میزبانی تغییر داده است.  این تیم فصل گذشته در 
سالن مرحوم حمیدی از تیم ها میزبانی می کرد، اما 
امسال مسئوالن این تیم تصمیم گرفتند بازی های خود 
را به خانه بسکتبال مشهد منتقل کنند. مجید جلیلی، 
سرپرست تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد،  درباره 
تغییر محل میزبانی تیمش در لیگ برتر، اظهار کرد: از 
لحاظ سخت افزاری مشکالتی را پیش رو داریم. فصل 
قبل مسابقات در سالن مرحوم حمیدی برگزار می شد. 
با این که سالن بسیار خوبی است و امکانات الزم را دارد 
اما این سالن به طور تخصصی برای ویلچر طراحی 
شده و کف پوش سالن مخصوص ورزش جانبازان 
است. با این حال سالن سجاد دارای امکانات سخت 
افزاری خوبی است. وی ادامه داد: کف پوش مناسب، 
حلقه استاندارد و موقعیت مکانی سالن سجاد خوب 
است، اما رختکن این سالن در معیارهای استاندارد 
لیگ و فدراسیون نمی گنجد. سالن سجاد برای 
برگزاری بازی ها نیاز به تغییراتی دارد که هنوز انجام 
نشده است، اما امیدواریم  طی روزهای آینده تا شروع 
رقابت ها اقدامات الزم انجام گیرد. تابلوی اسکوربرد 
و شرایط نور سالن سجاد مشکل دارد که باید هر دو 
مشکل برطرف شــود؛ همچنین وضعیت رختکن و 
سرویس ها هم باید اصالح شود. سالن سجاد به طور 
اختصاصی در اختیار باشگاه نیست و توسط بخش 
خصوصی اجاره شده است. جلیلی،  درباره شرایط تیم 
بسکتبال آویژه صنعت مشهد برای حضور در لیگ برتر 
بسکتبال تصریح کرد: حدود یک ماه است تمرینات مان 
را زیر نظر مربی صربستانی آغاز کردیم و برای حضور 
در لیگ آماده می شویم. تقریبا 11-10 بازیکن جذب 
کرده ایم و در حال تکمیل فهرست  مان هستیم. وی 
در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکن خارجی هم جذب 
می کنید یا خیر،  افزود: به دنبال این هستیم و روی آن 
کار می کنیم تا اگر شرایط مالی اجازه داد، جذب کنیم. 
جلیلی با اشاره به شرایط این فصل لیگ برتر و تیم های 
حاضر خاطرنشان کرد: بدون شک امسال شاهد لیگ 
خوبی خواهیم بود چون تیم های قدرتمندی آمده  اند 
و برنامه ریزی مناسبی انجام شده است. سرپرست 
تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد درباره این که بازی 
تدارکاتی هم دارید یا خیر، ادامه داد: قرار بود در گرگان 
یک بازی دوستانه داشته باشیم اما با توجه به این که 
چند بازیکن مان مصدوم بودند، نتوانستیم این کار را 
انجام دهیم. احتماال تا شروع لیگ چند بازی را برگزار 

خواهیم کرد. 

ورزش
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ــل جــدیــد  ــص ــان/ف ــی ــم ــاط مــصــطــفــی ف

آزاد  کشتی  برتر  لیگ  رقابت های 
کشور از امروز سه شنبه 23 مهرماه در 
شهرهای  مختلف آغاز می شود و تیم 
»تا ثبت جهانی توس« به عنوان تنها 
نماینده استان در این رقابت ها به 

روی تشک خواهد رفت.
خــراســانــی هــا امــســال متفاوت تــر از قبل 
آمــاده حضور در لیگ برتر کشتی آزاد شده 
اند و با جذب عنوان داران جهان و آسیا به 
دنبال قدرت نمایی برابر حریفان سرسخت 
خــود هستند. تیم کشتی »تــا ثبت جهانی 
توس« در حالی به عنوان نماینده خراسان 
ــن فصل از رقــابــت هــا حضور  رضــوی در ای
خواهد داشت که تاکنون با کشتی گیرانی 
همچون حسن یــزدانــی، علی ابراهیمی، 
ابوالفضل حاجی پــور، جبرئیل حسن اف، 
دانیال حجتی، جواد حمیدی، ایمان رحمانی 
زاده، یونس سرمستی، جعفر شمس ناتری، 
علیرضا کریمی، امیر حسین متقی، امیر 
محمودی،  اسماعیل  مقصودی،  حسین 
میثم مصطفی جوکار، محمد نامجو مطلق، 
اسماعیل نجاتیان، مصطفی نجفی، محمد 
به  جعفری  یگانه  مهدی  محمد  و  نخودی 
توافق رسیده و قرار است با سرمربی گری 
مجید خدایی و کمک حسین رنگرز و قاسم 
 فیالبی در لیگ برتر شرکت کند. 
 کشتی گیران ایــن تیم که از 
سه شنبه گذشته تمرینات 
مشهد  در  را  خــــود 
اســتــارت زده انــد، 
ــد در گـــروه  ــای ب
دوم لیگ برتر 
تیم های  بــا 
رعد 

ستارگان ساری، نیروی زمینی ارتش لرستان 
و دانشگاه آزاد اسالمی به رقابت بپردازند.

سودای قهرمانی
مــدیــران ایــن تیم با جــذب نفراتی همچون 
حسن یــزدانــی و جبرئیل حسن اف نشان 
دادنـــد کــه ســـودای قهرمانی در لیگ برتر 
ــرای آن  ــه قــولــی بـ ــا ایــن ک ــد و ب ــ ــم دارن را ه
نمی دهند اما بدشان نمی آید همین امسال 
بگیرند. لقب  هــم  بــرتــر  لیگ   فینالیست 
خراسانی ها در هفته اول ایــن مسابقات، 
ــدار حــســاس در تــهــران  ــ ــک دی ــروز در ی ــ ام
مهمان دانشگاه آزادی هستند که یکی از 
مدعیان بی چون و چــرای قهرمانی در این 
فصل به شمار می رود و حسابی برای حضور 
ــاش کـــرده اســت.  در لیگ بــرتــر ریــخــت و پ
کشتی گیران تیم »تا ثبت جهانی توس« که در 
روزهای گذشته تمرینات متفاوتی را در حضور 
اهالی کشتی خراسان رضوی برگزار کرده اند، 
به خوبی می دانند امروز کار چندان راحتی 
برابر میزبان خود ندارند و باید برای رسیدن 

به فینال لیگ برتر گام اول را محکم بردارند.
رقیبان ثروتمند

سرمربی تیم کشتی »تا ثبت جهانی توس« 
با اشــاره به تشکیل این تیم گفت: امسال با 
حمایت مدیریت شهری گــام به مسابقات 
ظرفیت  از  اســتــفــاده  ضمن  و  گذاشتیم 
ــوی از حضور برترین  کشتی خــراســان رض
کشتی گیران کشور تا جایی که بودجه اجازه 
می دهــد، بهره می بریم. رقیبان قدرتمند 
ــه کشتی گــیــران  و ثــروتــمــنــدی داریــــم ک
ملی پوش خوبی هم دارنــد ولی ما با حضور 
حسن  همچون  مطرحی  گــیــران  کشتی 
یزدانی قهرمان المپیک و جبرئیل حسن اف 
کشتی گیرعنوان دار جهان، تیم بسیار خوبی 
بسته ایم و عالوه بر آن ها از چهار کشتی گیر 
 عنوان دار مشهدی هم استفاده می کنیم.

مجید خدایی در واکنش به انتقادات در 
خصوص بومی نبودن تیمش نیز اظهار 
کــرد: لیگ برتر جای پشتوانه ســازی و 
کسب تجربه برای کشتی گیران نیست، 

چراکه برترین های کشور در این رقابت ها 
حضور می یابند و طبیعی است که از حضور 
کشتی گیران برتر استفاده شود. هرچند دو 
سال قبل هم تیمی کامال بومی تشکیل دادیم 
ولی در همه بــازی ها شکست خوردیم و از 
گروهمان باال نیامدیم که این موضوع باعث 
شد خیلی از تماشاگران را از دست بدهیم 
و از طرفی کشتی گیران ما هم رشد زیادی 

نکردند.
کشتی گیران بومی 

وی ادامه داد: مگر سرمربی و همه بازیکنان 
تیم فوتبال استان مشهدی هستند که انتظار 
ــم تیم کشتی هم ایــن گونه باشد. کار  داری
حرفه ای است و از همین جا اعالم می کنم 
اگر کشتی گیر بومی در حد لیگ برتر باشد، 
مطمئنا نمی گــذارم به هیچ استان دیگری 
برود ولی خب متاسفانه بعضی ها خودشان 
تمایل دارنــد بروند و برخی  هم در حد لیگ 
برتر نیستند، البته در مجموع در حد بضاعت 
 مان از ظرفیت موجود استفاده کــرده ایم.
خدایی تاکید کرد:  امسال با کنار هم قرار 
دادن قهرمانان بزرگ در مشهد تماشاگران 
جذب کشتی می شوند و بدون شک با دیدن 
کشتی های حسن یزدانی، جبرئیل حسن اف 
و دیگر کشتی گیران خوب تیم، عالقه مندی 
به این رشته افزایش می یابد. بدون شک این 
شرایط باعث می شود تا کشتی گیران بومی از 
تجربیات قهرمانی همچون یزدانی در تمرینات 
بهره ببرند و شاید چنین فرصتی برای پشتوانه 
 ســازی کشتی استان دیگر به وجــود نیاید.
وی افزود: زمینه را برای یکی، دو کشتی گیر 
بومی فراهم کردیم تا در تمرینات تیم حضور 
یابند و با اثبات خود به ترکیب اضافه شوند اما 
متاسفانه از انجام این کار سر باز زدند و واقعا 
چنین اقدامی جای تعجب دارد؛ هرچند برخی 
به دنبال حاشیه سازی برای تیم ما هستند اما 
امیدوارم همه برای موفقیت تیم استان دست 

به دست هم دهند.
افول کشتی استان

سرمربی تیم کشتی »تا ثبت جهانی توس« 

ــاره وضعیت نــاخــوش کشتی استان  ــ درب
هم گفت: با تشکیل ایــن تیم شــور و نشاط 
خــراســان  کشتی  جامعه  بین  در  خــاصــی 
رضــوی ایجاد شده است و فکر می کنم در 
چنین شرایطی دوباره زمینه احیای کشتی 
استان فراهم شــود، هرچند طی 10-15 
ــه افــول رفته و طی  ســال کشتی استان روب
یکی دو سال این مشکل حل نمی شود اما 
طی  کشتی  هیئت  تدابیر  با  کنم  می  فکر 
ــای  4-3 ســال آینده بتوانیم شاهد روزه
 خوبی برای کشتی خراسان رضوی باشیم.

وی با اشاره به دیدار امروز تیمش برابر دانشگاه 
آزاد بیان کرد: دانشگاه آزاد کشتی گیران 
بسیار قدرتمندی را جذب کــرده است و از 
وجود یک کشتی گیر خارجی هم بهره می برد 
و به نظرم کار بسیار سختی در هفته اول برابر 
آن ها داریم و به همین دلیل سعی می کنیم از 
 تمام ظرفیت مان در این دیدار استفاده کنیم.

ــذب کشتی گیران  خــدایــی از احتمال ج
ــزود: عالوه  خارجی در تیمش خبر داد و اف
ــذب جبرئیل حسن اف دارنـــده برنز  بــر ج
المپیک و نایب قهرمان جهان، دو کشتی گیر 
ــم و  روس و آذربایجانی را هم زیــر نظر داری
ــول مسابقات  حتما در صـــورت نیاز در ط
ــذب مــی کنیم.  لیگ بــرتــر آن هــا را هــم ج

سرمربی تیم کشتی »تا ثبت جهانی توس« در 
پاسخ به این سوال که آیا تیمش قهرمان لیگ 
برتر می شود، گفت: نمی توان قول قهرمانی 
داد، چراکه تیم های حاضر در لیگ برتر خیلی 
قدرتمند هستند و از طرف دیگر گروه ما هم 
خیلی سخت است ولی ما امام رضا)ع( را داریم 
و ان شاءا... با عنایت امام هشتم)ع( بتوانیم 

نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی با درخواست از مردم خراسان رضوی برای 
حمایت از تیم اضافه کرد: خیلی دوست دارم 
هواداران را در دیدارهای خانگی تیم »تا ثبت 
جهانی توس« ببینم تا با حمایت خود ما را در 
کسب نتایج درخشان کمک کنند و مطمئن 
باشند که  بدون آن ها نمی توانیم انتظارات را 

برآورده کنیم.

تنور لیگ برتر کشتی آزاد 
داغ می شود 

رئیس هیئت کوهنوردی  و صعودهای ورزشی 
ــرای بــررســی آخرین  ــوی گفت: ب خــراســان رض
وضعیت پرونده حادثه تلخ کول جنو در منطقه 
اشترانکوه، قرار بود جلسه ای برگزار شود، اما 
ناگهان از سوی وزارت ورزش و جوانان اعالم شد 

این جلسه در مشهد برگزار نشود.

حادثه کول جنو	 
احمد زحمتکش دربــاره آخرین وضعیت پرونده 
حادثه کول جنو در آذر 96، گفت: 10 تیرماه 
گذشته جلسه ای در وزارت ورزش با حضور اعضای 
ارشد فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
تشکیل و مقرر شد، چند روز بعد، جلسه ای با 
حضور خانواده های داغـــدار در مشهد برگزار 
شود. نامه هایی برای تشکیل این جلسه از سوی 
فدراسیون به هیئت استان رسید و آماده برگزاری 
این جلسه بودیم، اما ناگهان اعالم شد این جلسه 
در مشهد برگزار نخواهد شد. وی افزود: ما مشتاق 
برگزاری این جلسه در مشهد بودیم، چون تاکنون 
جلسه ای به صــورت رسمی با حضور مسئوالن 
وزارت ورزش و خانواده ها برگزار نشده است. ما 
برای برگزاری این جلسه با وزارت  ورزش و جوانان 
پیگیری های بسیاری داشته ایم اما جلسه به طور 

کلی منتفی شد.

پیشتاز در سنگ نوردی	 
رئیس هیئت کوهنوردی  و صعودهای ورزشی 
خــراســان رضــوی، در ادامــه صحبت هایش در 
ــوردی در  ــ ــه ســنــگ نـ ــت ــوص شـــرایـــط رش ــص خ
خراسان رضــوی اظهار کــرد: خراسان رضوی 

در سنگ نوردی کشوری، پــرچــم دار اســت. در 
مسابقات استعدادهای برتر کشور، در هر دو بخش 
آقایان و بانوان مقام سوم کشور را کسب کردیم. در 
سال گذشته، در اولین دوره از این مسابقات، در 
بخش بانوان توفیق چندانی نداشتیم، اما امسال، 
غزل غیاثی توانست مقام نخست را از آن خود کند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر، اتفاقاتی نظیر 
درخشش ورزشــکــاران خراسانی در مسابقات 
ــورد. همچنین  ــم خـ ســنــگ نــوردی آسیایی رق
کسب حدود نیمی از مدال های کشوری توسط 
ورزشکاران خراسانی از جمله افتخارات این دوره 
از هیئت کوهنوردی استان است. رئیس هیئت 
کوهنوردی  و صعودهای ورزشی خراسان رضوی 
افــزود: در خصوص صعود به قله های معروف و 
شناخته شده جهان نیز خوب عمل کردیم و جواد 
نــوروزی اورست را فتح کرد و تیمی پنج نفره نیز 
شهریور 96 به قله ماناسلو رسید؛ بــرای اولی 
معادل طالی جهان و برای دومی، معادل نقره 

جهانی ثبت شد.

مشکالت اقتصادی	 
زحمتکش خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال 
97 به دلیل مشکالت اقتصادی نتوانستیم در 
بخش صعودهای برون مرزی خوب عمل کنیم. 
همچنین باشگاه های خراسان رضوی به دلیل 
همین مشکالت نتوانستند برای صعودهای برون 

مرزی اقدام کنند.
رئیس هیئت کوهنوردی  و صعودهای ورزشی 
خراسان رضوی با اشاره به این که رتبه 2 کشور 
را در آموزش داریم، افزود: در هیئت 13 کارگروه 

مشغول به فعالیت بودند که در این میان، کارگروه 
آموزش توانست پس از استان تهران جایگاه دوم 

کشوری را به خود اختصاص دهد.
ــزود: در دوره چهارساله اخــیــر هیئت  ــ وی اف
ــژه ای بر موضوع آموزش  کوهنوردی تمرکز وی
ایــن موضوع مهم  داشتیم. همچنین در کنار 
تالش کردیم به بخش های جانبی از جمله پیوند 
میان پیش کسوتان و جوانان نیز توجه ویژه ای 
شود. زحمتکش ادامه داد: کارگروه حفظ محیط 
کوهستان از ابتدای این دوره هیئت، کار خود 
را به طور جدی آغاز کرد. این کارگروه توانسته 
است ارتباط  و تعامل خوبی با نهاد های مختلف 
برای حفاظت از محیط کوهستان و محیط زیست 
برقرار کند به طوری که شاهد برگزاری برنامه های 
پاک سازی مختلفی از سوی این کارگروه بوده ایم. 
رئیس هیئت کوهنوردی  و صعودهای ورزشی 
خراسان رضوی، افزود: در جلسه ای که با مدیرکل 
ــان استان داشتیم، پیشنهاد شد  ــوان ورزش وج
کارگروهی بــرای پیگیری موضوعات حقوقی 
تشکیل شود. این کارگروه از ماه گذشته شروع 
به فعالیت کرده است و امیدواریم با تشکیل این 
کارگروه، مشکالتی از جمله گروه های غیرمجاز، 
مشکالت درونـــی بــرنــامــه هــای کــوهــنــوردی، 

تشکل های غیرمجاز و... با همکاری دبیر هیئت 
کوهنوری استان، رفع شود.

برنامه صعود	 
زحمتکش با اشاره به برنامه های خود درصورت 
انتخاب مجدد به عنوان رئیس هیئت، بیان کرد: 
در دوره جدید تمرکز ویژه ای بر صعودهای ورزشی 
و دانش افزایی ورزشکاران و مربیان خواهیم داشت 
تا با بهره گیری از امکانات بتوانیم نتایج خوبی در 

این زمینه کسب کنیم.
رئیس هیئت کوهنوردی  و صعودهای ورزشی 
ــاره آخرین وضعیت سالن  خراسان رضــوی درب
ــرداد، گفت:  اختصاصی سنگ نوردی 15 خـ
حدود 10 سال پیش عملیات ساخت این سالن 
سنگ نوردی آغاز شد، اما تا به امروز به  بهره برداری 
نرسیده اســت. در اواخــر دوره مدیرکل گذشته 
ورزش وجوانان خراسان رضوی، بودجه ای برای 
این سالن تعریف و با شروع به کار مدیریت جدید 
اداره ورزش اقدامات خوبی انجام شد. هم  اکنون 
عملیات عمرانی شامل ساختمان و تاسیسات 
این سالن به اتمام رسیده است و منتظر تجهیز 
دیواره های سنگ نوردی این سالن توسط شرکت 

توسعه  و نگهداری اماکن ورزشی هستیم.

مالک باشگاه شهر خــودرو گفت: تیمی که به گواه 
کارشناسان، یکی از بهترین های لیگ است و عالوه بر 
نتایج خوب، کیفیت فنی باالیی دارد، لیاقت داشت که 

در تیم ملی نماینده داشته باشد.
فرهاد حمیداوی درباره نتایج تیم شهرخودرو خراسان 
در شش هفته نخست لیگ برتر و جام حذفی اظهار 
کرد: با عنایت امام مهربانی ها، دانش کادرفنی و تالش 
بازیکنان خوشبختانه موفق شدیم مقتدر و ثابت قدم 
کارمان را در فصل جدید فوتبالی آغاز کنیم. کسب 4 
پیروزی، یک تساوی و ثبت تنها یک شکست در لیگ 
برتر نشان داد که راه را درست رفته ایم و با همدلی و 

اتحاد به این روند استمرار می بخشیم.
وی افزود: در لیگ جزو مدعیان هستیم و در آخرین 

ــواداران و  ــ بــا حضور گسترده ه مسابقه توانستیم 
حمایت همه جانبه ای که از تیم شد، پرسپولیس را 
شکست دهیم تا طلسم این تیم هم شکسته شود. باید 
از هواداران خوب فوتبال خراسان و باشگاه شهرخودرو 
خراسان تشکر کنم که در این فصل هم مثل کوه پشت 
تیم و بازیکنان محبوب شان هستند. امیدوارم این 
موضوع تا آخرین بازی لیگ نیز تداوم داشته باشد تا 
با کسب نتایج شیرین، بتوانیم دل یار دوازدهم را که 

الحق مالک اصلی باشگاه هستند، شاد کنیم.
حمیداوی تاکید کــرد: به دانــش و کارآمدی یحیی 
ــادرش از ابــتــدا ایــمــان داشتیم و  گل محمدی و کـ
خوشحالم که توانستیم سال دوم همکاری را شیرین 
آغاز کنیم. در جام حذفی نیز قطعا هیچ رقیبی دست 

کم گرفته نخواهد شد و همان طور که در قائمشهر، 
توانستیم نساجی را شکست دهیم، در دیدار حساس 
مقابل نفت مسجدسلیمان نیز با پیروزی زمین مسابقه 
را ترک خواهیم کرد تا روند خوبمان در فوتبال ایران 

ادامه یابد.
مالک باشگاه شهرخودرو خراسان با گالیه از کادرفنی 
ــران خاطرنشان کــرد: فکر می کنم حق  تیم ملی ای
ماست که از دوستان خوب مان در کادرفنی تیم ملی 
گالیه کنیم. تیمی که به گواه کارشناسان، یکی از 
بهترین های لیگ است و عالوه بر نتایج خوب، کیفیت 
فنی باالیی دارد، لیاقت داشت که در تیم ملی نماینده 
داشته باشد. حداقل سه بازیکن شهرخودرو خراسان 
باید در اردوی تیم ملی حضور می داشتند، به هر حال 

به دانش باالی کادرفنی تیم ملی کشورمان ایمان 
داریم و تنها خواهش ما این است که تمام بازی های 
لیگ را رصد کنند تا انگیزه بازیکنان شهرخودرو از بین 
نرود و از حضور در تیم ملی با وجود کیفیت باال، ناامید 
ــاره فراهم شدن شرایط  نباشند. وی همچنین درب
سخت افزاری مناسب برای تیم شهرخودرو خراسان 
در مشهد اظهار امیدواری کرد و گفت: با وجود تالش 
فراوانی که داشتیم و قول هایی که داده شد، متاسفانه 
همچنان با مشکالت مختلفی در خصوص زمین چمن 
مناسب روبــه رو هستیم. امیدوارم همه در کنار تنها 
نماینده خراسان رضوی باشند و با کمک به موقع به 
تیم، شرایط را برای استمرار موفقیت های ما در فوتبال 

ایران فراهم کنند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان : 

جلسه بررسی حادثه اشترانکوه در مشهد لغو شد

عیارسنجی 
خراسانی ها 
برابر مدعی 

قهرمانی

 گالیه مالک شهرخودرو  
از کادر فنی تیم ملی فوتبال
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اخبار 

شهرستان ها

در کارگروه امور زیربنایی استان انجام شد 

موافقت با طرح های اشتغال زا 
درتربت جام ، گناباد ، سبزوار و فریمان 
کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان 
با طرح های اشــتغال زا در شهرســتان های  تربت 
جــام، گناباد، ســبزوار و فریمــان موافقــت کرد.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونــت هماهنگی 
امورعمرانــی اســتانداری، احمدیزدان پنــاه خبر 
داد: این کارگروه با طرح های احداث بیمارســتان 
دام پزشــکی، واحد گوســاله پرواری و واحد دامی 

گوسفند داشتی در تربت جام موافقت کرد.
اســتانداری  امورعمرانــی  هماهنگــی  معــاون 
افزود:  احداث پایانــه خصوصی در گناباد، احداث 
ســاختمان اداری و مجتمع خدماتی بین راهی در 
سبزوار و احداث انبار و ســردخانه ثابت درفریمان 
نیز به تصویب  ایــن کارگروه رســید.به گفته یزدان 
پناه، در این جلسه نحوه پاسخ گویی به درخواست 
های تجدید بنا  و احداث خانه کارگری در باغ های 
دارای حدنصاب تفکیک قانونــی در خارج از حریم 
شهرهای استان  تعیین تکلیف شد. همچنین طرح 
هادی شــهری نصرآباد  از شــهرهای تربــت جام به 

تصویب این کارگروه رسید.

۱۲ درصد واحدهای شهرک صنعتی 
خیام غیرفعال و راکد هستند 

شــجاعی مهر/مدیرعامل شــرکت شــهرک صنعتی 

خیام نیشابور گفت:12 درصد واحدهای تولیدی 
شــهرک صنعتی خیام غیرفعــال و راکد هســتند. 
سکینه چمبری در حاشیه برگزاری مانور مشترک 
ایمنی در مجموعه روغــن طالیی نیشــابور افزود: 
تمــام واحدهــای تولیدی شــهرک صنعتــی خیام 
ممیزی ایمنی شــده اند و اخطارهای الزم به آن ها 
داده شده است. وی بیان کرد: 1۹ زمین خالی در 
این شهرک وجود دارد که 1۰ قطعه آن در فرایند راه 
اندازی مجموعه صنعتی قرار گرفته اند. وی خاطر 
نشان کرد: مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی در 
این شهرک صنعتی تامین مواد اولیه است . چمبری 
با بیان این که آب مصرفی شهرک صنعتی خیام از 
ســه حلقه چاه با مجوز 4۷ لیتر بر ثانیــه تامین می 
شــود، ادامه داد: تصفیه خانه این شــهرک بهترین 
تصفیــه خانه صنعتی اســتان اســت و 1۰۰ درصد 
برای رها ســازی در طبیعت استاندارد سازی شده 
و به دنبال برگرداندن آن به چرخه مصرف هستیم. 

گالیه والدین از مدارس مختلط روستایی درخوشاب
گزارش 

ملکی

بــا وجودخدمــات قابــل توجهــی  کــه در 
طول  سال های  گذشته به  مناطق روستایی 
وشهرستان های دورافتاده ارائه شده است- 
نظیــر  گازرســانی، برق رســانی و رســاندن 
آب شــرب بــه  مناطــق روســتایی- بــه دلیل 
گســترده بودن مســاحت کشــور و تخصیص 
نیافتــن بودجه کافــی  بــه برخی از شــهرها و 
روستاهای کشور از جمله خوشاب  و کم بودن 
تعداد دانش آموزان، شاهد برگزاری کالس 
های مختلط تا مقاطع متوســطه هســتیم که 
این موضــوع گالیــه اولیای دانش آمــوزان را 
به دنبــال داشــته ودربرخــی مواقــع موجب 
جلوگیــری از ادامــه تحصیل دانــش آموزان 
دختر شده است. به گزارش خراسان رضوی 
تعدادی از اولیــای دانش آمــوزان از مختلط 
بودن مدارس و نبود همه رشته های تحصیلی 
در مدارس شهرستان خوشاب گالیه دارند.  

گالیه اهالی روستای سوزنده	 
حیدر حسن پور، دهیار روســتای سوزنده در 
شهرستان خوشاب نیز با اظهار این که به دلیل 
نبود معلم از سال های گذشته دو پایه برخی از 
کالس های درسی را در این روستا )مانند دوم 
ابتدایی با چهارم یا کالس های پنجم با ششم( 
ادغام می کنند و یک معلم دارند، به خبرنگار 
ما گفــت: وقتی به آموزش و پــرورش اعتراض 
می کنیم در جــواب می گویند ســهمیه معلم 
روستای شما داده شــده و بر اساس بخشنامه 
وزارتخانه به دلیل کمبود دانش آموز بیشتر از 
این به شما معلم تعلق نمی گیرد.وی با اشاره 
به این که تنها مدرســه روستای ســوزنده پنج 
کالس با جمعیت دانش آموزی 125 نفری در 
مقطع متوسطه دارد، افزود: از دیگر مشکالت 
مدرسه کمبود فضاست که نمازخانه و بخشی 

از سالن مدرسه را با جدا سازی کالس درست 
کردیم.حسن پور اضافه کرد: ادغام دختران 
و پســران در مقطــع متوســطه یکــی دیگــر از 
مشکالت مدرســه است.ســیدآبادی، دهیار 
روستای سیدآباد نیز در این زمینه با بیان این 
که برای جدا سازی دختران از پسران در این 
روستا رئیس آموزش و پرورش خوشاب گفته 
اســت باید حداقل ۳2 دانش آمــوز در هر پایه 
باشند به  خراسان رضوی گفت: مختلط بودن 
پســران با دختــران در مدارس این روســتا  از 

گذشته  بوده و این مشکل حل نشده است. 
والدینی که از این وضعیت ناراضی هســتند، 
یا دختــران خودشــان را به شــهرهای مجاور 
از جمله فیروزه نیشــابور و ســلطان آباد برای 
تحصیــل می فرســتند یا ایــن دختــران ترک 
تحصیل می کنند.وی با اشاره به این که تالش 
زیادی کردیم کــه بتوانیــم از وضعیت موجود 
خارج شویم ولی مســئوالن آموزش و پرورش 
خوشــاب حداقــل نفرات بــرای تشــکیل یک 
کالس مستقل را ۳2 نفر بیان می کنند که تا 
کنون محقق نشده است، افزود: 2۰۰ دانش 
آموز در این روستا در مقاطع مختلف ابتدایی 

تحصیل مــی کنند که 11۸ پســر و ۸4 دختر 
هستند و در پایه متوســطه اول نیز حدود 64 
دانش آموز به صورت مختلط در حال تحصیل 
اند.وی مختلــط  بــودن در برخــی از مناطق 
شهرستان خوشاب را از مشکالتی دانست که 

در مدارس روستایی وجود دارد.

توضیحات رئیس آموزش و پرورش 	 
خوشاب

رئیس آمــوزش و پروش خوشــاب بــا پذیرش 
وجود مدارس مختلط در شهرستان خوشاب 
به خبرنگار ما گفت: برای حل مشکل مدارس 
روستاهای سیدآباد و سوزنده به دلیل فاصله 
2 کیلومتری آن ها پیشــنهاد داده ایم پسران 
در سوزنده و دختران در ســیدآباد به صورت 
جدا از هم مشغول تحصیل شوند ولی خانواده 
ها از قبول آن شانه خالی کرده و تا کنون قبول 
نکرده اندو در روســتاهای برقبان، شیرخان 
و نودهان نیز مشــکلی مانند ایــن وجود دارد 
و خانــواده ها قبــول نمی کنند فرزندانشــان 
بــرای تحصیل بــه روســتاهای مجــاور بروند 
و حاضرنــد فرزندانشــان به صــورت مختلط 

تحصیل کنند.علی بیات با اشاره به تامین ۳۸ 
نفر کمبود معلم از طریق اســتان طی امسال 
افــزود: امســال بــا ورود معلمــان جدید هیچ 
کمبود معلمی نخواهیم داشــت و آموزشگاه 
های خرید خدماتی نیز جمع شده اند و وجود 
ندارند.وی با اشاره به کم بودن تعداد دانش 
آمــوزان در برخــی از روســتاها و شــهرهای 
سلطان آباد و مشکان در مقاطع متوسطه دوم 
افزود: برای حل این مشکل پیشنهاد کردیم 
اهالی روستای رباط جز و شهرهای مشکان و 
سلطان آباد با همدیگر کنار بیایند و هر کدام 
یک رشته را برای تحصیل دانش آموزان پسر 
قبول کننــد. به همین دلیل رشــته تجربی به 
روستای رباط جز، انسانی به مشکان و رشته 

ریاضی به سلطان آباد داده شد.
بیات در پاسخ به اعتراض برخی از والدین در 
این زمینه بیان کرد: بر اساس بخشنامه های 
وزارتخانه برای تشکیل یک کالس درسی و 
ایجاد رشــته در مقطع متوســطه بایــد تعداد 
دانش آمــوزان به حد نصاب 15 نفر شــهری 
و 12 نفر روستایی برسد.وی با تاکید بر این 
که برای تحصیل دانش آموزان در رشته های 
مختلف در قســمت دختران مشکلی نداریم 
و تمام رشــته ها در ســلطان آباد وجود دارد، 
بیان کرد: سال گذشته به دلیل به حد نصاب 
نرســیدن تعــداد دانــش آمــوزان در آزمــون 
مــدارس نمونه در شهرســتان خوشــاب این 
مدرســه تعطیل شد و امســال با برنامه ریزی 
انجام شده موفق شدیم مجدد در دو رشته با 
جذب بیش از 5۰ دانش آموز این مدرسه را 
احیا کنیم و با دو رشته انسانی و تجربی ادامه 
فعالیــت بدهیم.بیــات با اشــاره بــه تحصیل 
بیش از ســه هزار دانــش آموز در شهرســتان 
خوشاب و افزایش ۳۰۰ نفری دانش آموزان 
جدید طی امســال افــزود: در متوســطه اول 
و دوم دانش آمــوزان این شهرســتان در ۳4 
آموزشــگاه با بیش از 11۰ کالس درسی در 

حال تحصیل هستند.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام

زعفران تربت جام تامین کننده 
اشتغال ۱۵۰ هزار خانوار روستایی است

کالته- نمایشــگاه خوشنویســی خط عاشــورایی )کلک ســرخ( روز 

دوشنبه در دانشگاه حکیم شهر ســبزوار گشایش یافت. به گزارش 
خراسان رضوی،مسئول نمایشگاه خوشنویسی عاشورایی )کلک 

سرخ( گفت: این نمایشگاه حاوی آثار برگزیده گروهی از استادان خوشنویسی شهرستان سبزوار 
است که همزمان با دهه آخر ماه صفر در محل سازمان مرکزی دانشگاه حکیم بر پا شده. محمد 
مشقی افزود: در این نمایشگاه 2۰ تابلو خط از پنج استاد انجمن خوشنویسان سبزوار در قالب 
دو خط نستعلیق و خط شکســته به نمایش گذاشته شده اســت. وی تصریح کرد: موضوع آثار، 

مضامین مذهبی با محوریت عاشورا و محرم است. 

شــعبانی-مدیر جهاد کشــاورزی تربت حیدریه گفت: در شش ماهه 

نخســت امســال 5۰۰ هزار قطعه ماهی قزل آال در استخرهای دو 
منظوره کشــاورزی این شهرســتان رهاســازی شــد.در شش ماهه 

نخست امسال بیش از 412 هزار ماهی قزل آال در 12 مرکز پرورش ماهیان سردابی به مساحت  
15 هزار و 246 متر مربع رهاسازی شده که پیش بینی می شود به میزان ۳۷۰ تن گوشت سفید 
از این مراکز برداشت شود.عباسپور تصریح کرد: همچنین در همین مدت ۸۸ هزار قطعه ماهی 
گرمابی نیز در 4۳ استخر ذخیره کشاورزی به مســاحت 4۹ هزار متر مربع رهاسازی شده که 

انتظار می رود 56 تن گوشت ماهی گرمابی نیز از این استخرها برداشت شود.

حقدادی -مدیــر جهاد کشــاورزی تربت جام گفت: کشــت زعفران 

سال گذشته درتربت جام زمینه اشتغال و تامین درآمد 15۰ هزار 
خانوار روستایی این شهرستان را فراهم آورد.خوشخو افزود: سامان دهی بازار گل زعفران با 
هدف ایجاد تعادل در قیمت گل زعفران، جلوگیری از سرگردانی تولیدکنندگان برای فروش 
محصول، جلوگیری از معضالت ترافیکی ناشی از ازدحام فروشندگان و خریداران، جلوگیری 
از فعالیت دالالن و اخالل گران و سودجویان در بازار زعفران و نظارت بیشتر بر فروشندگان و 

خریداران بازارگل، در جلسه تنظیم بازار  سامان دهی بازار گل زعفران مطرح و اجرایی شد.

 رهاسازی ۵۰۰ هزار ماهی قزل آال
 در استخرهای ۲ منظوره

نمایشگاه خوشنویسي عاشورایي 
در سبزوار گشایش یافت

سوژه ها و خبرها

خبر

گوناگون

۷۰ درصد آسفالت معابر در 
نیشابور به مناطق جنوب شهر 

اختصاص یافت 

شــجاعی مهر- در حالی که به سازی و آسفالت معابر 

شــهری مطابق بــا آخرین نظرســنجی رســمی که 
توسط شورای شهر نیشابور انجام شده بود در صدر 
مطالبات مردمی به خصوص مناطق جنوب نیشابور 
قرار داشــت رئیــس ســازمان عمــران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری از افزایش ۳۰ درصدی 
تولید آسفالت در نیشابور خبر داد. سعید طباطبایی 
در نشســت خبری در پاســخ به خبرنــگاران گفت: 
طی دو سال گذشته 6۰ هزار تن آسفالت در معابر 
شهری نیشابور اســتفاده شــده که میزان آسفالت 
تولیدی نســبت به مــدت مشــابه قبــل ۳۰ درصد 
افزایش داشته و ۷۰ درصد آن نیز در مناطق جنوبی 
و کم برخوردار نیشــابور اســتفاده شــده است. وی 
با بیان این که متاســفانه هیچ گونه قیــری از طرف 
ســازمان ها و نهادهای متولی دریافــت نکرده ایم، 
افــزود: همزمان با افزایش ســه برابــری قیمت ها، 
بــرای اولین بــار توانســته ایم نیاز شــهر نیشــابور، 
شهرهای اقماری شهرستان و روستاهای همجوار 
را خودمان تولید کنیم و عالوه بر درآمدزایی، صرفه 

جویی ۳۰ میلیارد ریالی داشته باشیم.

از میان خبرها 

شهرستان ها

    ۵ اثر تاریخی سبزوار
 نیاز به مرمت اضطراری دارد 

کالته- پنج اثــر تاریخی شهرســتان ســبزوار نیاز به 

مرمــت اضطــراری دارد و اســتحکام بخشــیدن به 
این بناها برای جلوگیری از تخریب بیشتر ضروری 
اســت. به گزارش خراســان رضوی، رئیــس پایگاه 
میراث فرهنگی شــهر تاریخی ســبزوار گفت: این 
بناهــای تاریخی شــامل خانه تاریخــی جعفرزاده، 
میل خسروجرد، سرای معمارزاده، کاروان سرای 
صالح آباد و ســرای دو در اســت. محســن برآبادی 
افزود: برای شروع اقدامات مرمتی، جداره سازی و 
مرمت استحفاظی این بناها بیش از دو میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است. 
وی با اشاره به فعالیت های پایگاه میراث فرهنگی 
شهر تاریخی ســبزوار تصریح کرد: سال گذشته ۹ 
بنای تاریخی این شــهر که نیاز به مرمت اضطراری 
داشــتند با هزینه هشــت میلیارد ریالی به سازی و 
مرمت شــدند. سرپرســت پایگاه میــراث فرهنگی 
شهر تاریخی ســبزوار ادامه داد: بافت تاریخی این 
شهر با 5۰ اثر ثبت شده و 1۰۰ اثر شناسایی شده 
شامل مسجدجامع، بازار و محالت مسکونی، 1۸۰ 

هکتار وسعت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار :

سبزوار کمتر از میانگین کشوری 
پزشک دارد 

حــدود ۳65 پزشــک عمومــی و متخصــص در 
شهرســتان ســبزوار فعالیت دارند که این تعداد از 

میانگین کشوری کمتر است. 
به گزارش خراســان رضوی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی ســبزوار گفت: در شهرستان ســبزوار به 
ازای هر هزار نفر حدود ۰.۷5 پزشــک وجود دارد 
که میانگین کشــوری بــه ازای هــر هــزار نفر، یک 

پزشک است.
 دکتر علیرضا مسلم با اشاره به افزایش 5 درصدی 
تخــت هــای بســتری در دانشــگاه علوم پزشــکی 
سبزوار افزود: شهرســتان سبزوار به 125 پزشک 
عمومی متخصص و فــوق تخصص نیــاز دارد. وی 
تصریح کرد:همچنین بر مبنای شاخص های ایده 
آل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
ضریب پرســتار به ازای هــر تخت بیمارســتانی در 
کشــور 1.2 اســت که این آمار در بیمارستان های 
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار به ازای 

هر تخت ۰.۹ است. 

دستگیری ۳۹ سارق خودرو در نیشابور
شــجاعی مهر-فرمانــده انتظامی نیشــابور از شناســایی و 

دستگیری ســارق حرفه ای با ۳۹ فقره ســرقت خودرو و 
لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.سرهنگ 
»دهقانپور«  گفت: در پی شــکایت تعــدادی از رانندگان 
تاکســی های پراید شهرســتان نیشــابور مبنی بر سرقت 
محتویــات و قطعــات خودروهــای تاکســی آنــان در این 
شهر، پیگیری موضوع  در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفــت.وی افزود: در بررســی هــای اولیه و 
میدانی مشخص شد تمامی سرقت ها مربوط به تاکسی 
های پرایدی اســت که یا در جلوی منزل یا در شهر پارک 
بودند.این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس 
با اســتفاده از ســرنخ هــای به جــا مانــده و با اســتفاده از 
دوربین های داخل شــهر متهم را که از ســارقان ســابقه 
دار بود، شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی این 
فرد را در یک عملیات ضربتی دســتگیر کردند.سرهنگ 
دهقانپور گفت: متهم دستگیرشــده در مواجهه با ادله و 
مستندات پلیس به ۳5 فقره ســرقت محتویات و قطعات 

داخل خودروهای تاکسی پراید و ســرقت چهار دستگاه 
خودروی پراید اعتراف کرد.وی با اشــاره به دســتگیری 
یک مالخر در این زمینه بیان کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

۳۱۷ هکتار از اراضی تندوره از ابتدای 
امسال در آتش سوخته است 

مقصودی-  ازابتدای  امسال تاکنون ۳1۷ هکتار از اراضی 

با ارزش پارک ملی تنــدوره واقع در شهرســتان درگز در 
شمال خراسان رضوی در آتش سوخته است.رئیس اداره 
حفاظت محیط زیســت درگز گفت: این اراضی طی ســه 
فقره آتش سوزی در پارک ملی تندوره طعمه حریق شده 
است.حســین اصالحی افزود: در یک فقره آتش سوزی 
۳۰۰ هکتــار از عرصه های این پارک ملی ســوخت که با 
توجه به عمدی بــودن حادثه، پیگیری برای شناســایی و 
دستگیری متخلفان همچنان ادامه دارد.وی اظهار کرد: 
در دو آتش ســوزی دیگر که یکــی در ســطح 15 هکتار و 

دیگری در سطح دو هکتار بود، بی احتیاطی گردشگران 
علت وقــوع حادثه بــوده اســت.وی گفت: عــالوه بر این، 
پنج فقره آتش ســوزی دیگر نیز در منطقه با شناسایی به 
موقع توســط ماموران یگان حفاظت مهار شــد که میزان 
خسارت در هر یک از این موارد کمتر از 1۰ متر بوده است.
اصالحی ادامه داد: در آتش ســوزی ۳۰۰ هکتاری ۷2 
اصله درختچه جنگلی و حدود 2۰ اصله درخت ارس، در 
آتش سوزی 15 هکتاری ۳5 درخت ارس و 2۰ درختچه 
جنگلی و در آتش سوزی دو هکتاری، پنج درختچه و شمار 

محدودی بوته های باارزش مرتعی از بین رفت.

خبر

شهرستان ها

رئیس اتاق اصناف نیشابور: 

اغلب کسبه به علت هزینه های 
زیاد قادر به بیمه خود نیستند 

رئیس اتاق اصناف نیشــابور گفت: بــه علت هزینه 
های بــاالی بیمــه اغلب کســبه و صنوف نیشــابور 
توانایی بیمه کــردن خــود را ندارنــد و از این بابت 
دچار مشکالت فراوان هســتند.عبدا... قدمیاری 
در نشســت خبری افــزود:  24 درصــد واحدهای 
صنفی نیشابور فاقد پروانه هستند که بوروکراسی 
هــای اداری و تاخیــر دســتگاه هــای متولــی در 
رســاندن اســتعالمات یکی از مشــکالت مهم این 
حوزه اســت.وی بیان کرد: مطابق قانون باید 1۰ 
درصد جریمه های تعزیراتی به اصناف داده شــود 
که پرداخت نکردن چندین ســاله ایــن مبلغ باعث 
ایجاد مشــکل در روند بازرســی ها و فعالیت های 
اتاق اصناف شده اســت.قدمیاری ادامه داد:طی 
شــش ماه گذشــته 64۳ فقره تخلف ثبــت و ۹۷4 
پرونده اصناف متخلف بــرای پلمب به اداره اماکن 

ارسال شده است.

حقدادی-شهردارشهرستان  تربت جام گفت: 

نخســتین جشــنواره فیلــم کوتاه »شــهرمن« 
با هــدف ارتقــای ســطح فرهنگ شــهروندی 
و مشــارکت هنرمنــدان در راســتای ارتقــای 
ایــن فرهنــگ بــرای اولیــن بــار به مناســبت 
هفته وحدت توســط شــورای اســالمی شهر 
و شــهرداری تربت جــام بــا همکاری شــرکت 
برنامه ریــزی   جــام  فیلــم  رویــا  ســینمایی 
شــده است. ســیدعلی حســینی با اشــاره به 

موضوعــات پانزده گانــه ایــن جشــنواره کــه 
مرتبط با حوزه مدیریت شــهری است، افزود: 
فضای سبز و نگهداری آن، فرهنگ رانندگی، 
نظافت شــهری و پســاب ها، احترام به حقوق 
یکدیگر، بازیافت و تفکیک زباله، صرفه جویی 
و الگــوی مصــرف، تولید محصــوالت داخلی 
تربت جــام، حمل ونقل عمومــی و نگهداری، 
مشــارکت در پرداخــت عوارض شــهرداری، 
فرهنگ ورزش و ســالمت، وحدت و همدلی، 

حقوق همســایگان، مبلمان شــهری، عزت و 
اقتدار ملــی و موضــوع آزاد در زمینه فرهنگ 
شــهروندی و شهرنشــینی از موضوعــات این  
جشــنواره اســت. وی تاکید کرد: راه اندازی 
خانــه فرهنــگ بــه منظــور حمایــت از هنــر و 
هنرمندان بوده تا از این مــکان به خوبی بهره 
ببرند. ســیدعلی حســینی افــزود:  بــا توجه 
بــه برگــزاری جشــنواره اســتانی »داســتانی 
جام« که انجمن ادبیات داســتانی شهرستان 

برنامه ریزی کرده است،  از این برنامه فرهنگی  
حمایت کردیم و در حد توان کمک می کنیم.

وی در ادامــه به شــرایط برگزاری جشــنواره 
فیلم کوتاه اشاره کرد و یادآور شد: هنرمندان 
تربت جامــی می تواننــد فیلم های داســتانی 
و مســتند حداکثــر ۳  دقیقــه ای خــود را بــا 
موضوعــات اعالم شــده توســط تلفــن همراه 
یــا دوربیــن تولید وتــا 1۹آبــان بــه دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.

شهردار تربت جام : نخستین جشنواره فیلم کوتاه »شهر من« در تربت جام برگزار می شود
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بریده کتاب

من در ابتدا فکر می کردم پروژه شادی ممکن 
است خودخواهانه باشــد. چون این که روی 
شــادی خودم تمرکــز کنــم، خودخواهی به 
نظر می رســید. این درست بود که من وقتی 
به شادی خودم اهمیت می دادم، دیگران را 
هم شــاد می کردم، مثال ســعی می کردم به 
کسی پرخاش نکنم و به شــوخی ها بخندم. 
اما نتیجه حتی فراتر از این بود. وقتی خودم 
شــادتر بودم، بهتر می توانســتم دیگــران را 
هم شــاد کنم. افراد شــاد، عموما بخشــنده 
تر، دلســوزتر و بلندنظرترند و نسبت به افراد 
غمگیــن، کنتــرل بیشــتری بر خــود دارند و 
تحمل شان در مقابل ناامیدی بیشتر است. 
در حالی که افراد غمگین، اغلب طرد شده، 
پرخاشــگر، متخاصم و خودمحورند. اسکار 
وایلد می گوید: »کســی که آدم خوبی است، 
همیشه شاد نیست، اما کسی که شاد است، 

همیشه خوب است.«
پروژه شادی  

نوشته: گریچن رابین  

ترجمه: آرتمیس مسعودی  

دیالوگ ماندگار

بعضی وقتا فکر می کنم همه احساساتی که الزمه 
تجربه کــردم و از این جا به بعد، دیگه احســاس 
جدیدی نخواهم داشت. هرچی هست فقط یه 
نسخه ضعیف تر از احساساتیه که قبال داشتم...
Her  

کارگردان: اسپایک جونز  

ضرب المثل خارجی

    چینی: یک گفت و شنود ساده با یک مرد 
عاقل به اندازه یک ماه مطالعه ارزش دارد.

   اســپانیایی: مردگان چشــم زنــدگان را 
می گشایند.

   انگلیسی: عجله، پدر ناکامی است.
   چکســلواکی: هــر جا کــه آفتــاب نیاید، 

پزشک می آید.
   آلمانی: زیستن یعنی تالش کردن.

دیکشنری

Brighten up
 To add color, light, and/or cheer to
a space

رنگ/ نور/ حیات بخشیدن به یک فضا، سر 
حال آوردن

A new paint color really 
brightened up that old house.

رنگ جدیــد دیوارها، حســابی بــه اون خونه 
قدیمی جون داده.

A cool glass of lemonade would 
brighten me up right now.

االن یه لیوان شربت آب لیموی خنک می تونه 
من رو سر حال بیاره.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات 14 و 15 سوره اعراف می خوانیم:

َک ِمَن  َقاَل َأنِظْرِنی ِإَلــی  َیــْوِم ُیْبَعُثوَن . َقــاَل ِإنَّ
اْلُمنَظِریَن . 

)ابلیس، به جای توبــه و عذرخواهی( گفت: 
تا روزی که مــردم برانگیخته می شــوند، مرا 
مهلت بده. )خداوند( فرمود: همانا تو از مهلت 

یافتگانی.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  حتی ابلیس هم از اســتجابت دعای خود 
مأیوس نبود.

  شــیطان نیز می داند که عمر، به اراده و به 
دست خداست.

  هر عمر طوالنی  ارزشمند نیست؛ شیطان 
هم عمر طوالنی دارد.

  ابلیس، هم آفریدگار را می شــناخت، هم 
معاد را قبول داشت. ولی چه سود که فرمان 

خداوند را اطاعت نکرد.

ضرب المثل فارسی

 در بیابان، لنگه کفشی
 نعمت است

ممکن اســت آدمی درهنگام سختی و تنگنا 
و ناچــاری مجبور شــود حتــی بــه کمترین و 
بی ارزش تریــن چیزها اکتفا کنــد و به آن چه 
قبال به حســاب نمی آمده، توجــه کند. برای 
همیــن از قدیــم گفته انــد »در بیابــان، لنگه 

کفشی نعمت است.«

در محضربزرگان

حجت االسالم والمسلمین انصاری نقل می 
کند: امــام خمینــی)ره( در یکی از واپســین 
روزهــای عمرشــان می خواســتند بخوابند، 
به مــن فرمودند: »اگــر خوابیدم، بــرای نماز 
اول وقــت صدایم بزن.« گفتم: چشــم! دیدم 
اول وقــت شــد و امــام خوابیده انــد! حیفــم 
آمد صدایشــان بزنــم. بعد از عمــل جراحی، 
ِســُرم به دست، گفتم صدای شــان نزنم بهتر 
اســت. چند دقیقه ای از اذان گذشــت و امام 
چشــم های شــان را باز کردند. گفتند:  وقت 
شده؟ گفتم: بله! امام فرمودند: چرا صدایم 
نزدی؟ گفتم: ده دقیقه بیشتر وقت نگذشته 
اســت. گفتند: مگر من به شــما نگفتم؟ بعد 
امام فرزندشان را صدا زدند که: »احمد بیا« و 
فرمودند: ناراحتم، از اول عمرم تا حاال نمازم 
را اول وقت خوانــده ام، چــرا االن ، ده دقیقه 

تأخیر افتاد؟
حیات عارفانه  فرزانگان  

علم به زبان ساده

چرا فیلم ترسناک می بینیم؟
آیا می دانید از نظر عملی چرا ما فیلم های ترسناک 
را دوست داریم و چه عاملی موجب می شود یک 
فیلم ترسناک بسیار تأثیرگذار باشد؟ وقتی فیلم  
ترسناک تماشا می کنیم، درواقع به دنبال هیجان 
ارزان هستیم. همچون سوارشدن بر ترن هوایی، 
فیلم های ترسناک به ما این امکان را می دهد که 
احساســات شــدیدی را در امنیتی نسبی تجربه 
کنیم. آزمایش های تصویرداری از مغز نشان داده 
است که شبکه های عصبی کنترل کننده  ترس و 

اضطراب در افرادی که درحال تماشای فیلم های 
ترسناک هستند، فعال است. آزادشدن متعاقب 
هورمون های استرسی مانند کورتیزول، آدرنالین 
و دوپامین در بدن، تجربه ای است که بسیاری از ما 
رازیک به وضوح از آن لذت می بریم. 

سه شنبه
23 مهر 1398
16 صفر 1441

8 صفحه  |    شماره 4251

15 اکتبر1950 | روز جهانی نابینایان و عصای سفید 23 مهر 1306 | آغاز احداث راه آهن سراسری ایران 
در چنین روزی، راه آهن سراسری ایران، از جنوب تا شمال کشور کشیده شد. این راه آهن 
)بندر امام خمینی)ره( فعلی در( ساحل خلیج فارس را به )بندر ترکمن فعلی در( ساحل دریای 

مازندران وصل می کرد.

با هدف توجه به ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی آنان، یونسکو و شورای جهانی 
نابینایان، قانون عصای سفید را بررسی و تصویب  و روز 15 اکتبر را روز جهانی عصای 

سفید اعالم کرد.

آشناترین غریب

کار به مثابه جهاد
امام رضا)ع( فرمودند: »آن کس که )با کار و عمل( در جست وجوی روزی خدا برای تامین 
اصول کافی معاش خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهد در راه خدا دارد.«  

انسان در پرتو آموزش های دین، موظف است از قانون طبیعت پیروی کند و خود را با نظام 

آفرینش هماهنگ سازد. طبق سخن امام، انسان تالشــگر برای بهبود زندگی خانواده 
خود، پاداشی برتر از پاداش جهادگران در راه خدا دارد. در پرتو کار و تالش است که انسان 
و افراد خانواده او احساس امنیت می  کنند و شخصیتی اجتماعی می  یابند، و زمینه رشد 
عقلی و تنی آنان فراهم می  شود، و توان می  یابند که دین باوری استوار باشند، و به تکلیف  

های خدایی خود بدون هیچ نگرانی و تشویش خاطری عمل کنند.
پایگاه اطالع رسانی حدیث شیعه   

مشهد
719

تایباد
922

تربت جام
821

تربت حیدریه
723

قوچان
419

درگز
1022

نیشابور
622

کاشمر
823

گناباد
921

سبزوار
924

همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالمهمشهری سالم همشهری سالم 15 دقیقههمشهری سالم
زمان الزم برای 
 
مطالعه این صفحه

حکمت روز

انسان، آینه آرزوهایش است
همان طور کــه قلب بــا ضربان، خــون را در کل 
بدن انســان، از البه الی اســتخوان ها گرفته تا 
مویرگ های اندرون یا الیه های فقرات او می برد 
تا همه تغذیه شوند، همه حرکات چشم و زبان و 
دست و پای انسان و حتی تخیالت و تفکرات او از 

ضربان »آرزو« تغذیه می کنند. ضربان آرزوهای 
هر انســان را می توان در تکلم، نگاه، راه رفتن، 
خواستن ها و اندیشــه های او پیدا کرد. انسان، 

تجلِی آرزوهایش است.
آیت ا... حائری شیرازی/ تعلق ؛ محور تحول انسان

اصفهک 
  در 38 کیلومتری شرق شهر بزرگ طبس، در خراسان جنوبی، روستای بسیار زیبا و کوچکی وجود دارد 
که به خاطر بافت تاریخی و بسیار زیبایش مشهور است. این روســتای زیبا اصفهک نام دارد. در این روستا 
عالوه بر بافت های تاریخی خشت و گلی، درختان زیبای نخل و نارنج که عطرشان در فضا می پیچد، در میان 
زمین های سبز، پونه های محلی و گل های زعفران قد علم کرده اند. اصفهک شاهکاری است که بخش هایی 
از آن از زلزله مرگبار طبس در سال 1357 جان ســالم به در برد و امروزه به عنوان یک مقصد گردشگری از 

مسافران زیادی میزبانی می کند.

مجسمه سازی در چند دقیقه
آدیتی سنترال |  یان جونهای، هنرمند خیابانی 

با اســتعداد چینی، به خاطر توانایی اش در 
ســاختن مجســمه هایــی از آدم هــا در چند 
دقیقــه، در شــبکه های اجتماعــی بســیار 
معروف شــده. به تازگی ویدئویــی از یان در 
اینترنت آپلود شد که در خیابان های چانگ 
شــا هنرنمایی می کرد. این ویدئــو بارها در 
رســانه های مجازی چین دیده شد و همین 
به ســرعت او را معــروف کرد. در ایــن ویدئو 
یان تکــه هــای گل را ســر هــم می زنــد و در 
عرض چند دقیقــه از آدم هــای مختلفی که 
در خیابان هستند، نیم تنه هایی با جزئیات 
و بسیار شبیه به خود فرد می سازد. او برای 
این کار از دست هایش و یک چاقوی مجسمه 

سازی استفاده می کند.

رکورد آووکادویی
آسوشــیتد پرس | یــک خانــواده اهــل هاوایی 

به خاطر پرورش بزرگ ترین آووکادوی دنیا، 
برنــده رکــورد گینــس شــدند. در حالی که 
یــک آووکادوی معمولــی 170 گرم اســت، 
ایــن آووکادو 2.5 کیلــو وزن دارد. درخــت 
آووکادوی خانواده پوکینی بیش از ده ســال 
عمر دارد و ارتفاعش به شــش متر می رســد. 
مارک پوکینی، پدر خانواده وقتی پسرشــان 
به دنیــا آمد ایــن درخت را کاشــت. جولیان، 
همسرش می گوید »ما به درخت کود ندادیم 
و فقط به حال خودش رهایش کردیم تا میوه 
هایش را بــزرگ کند.« خانــواده پوکینی بعد 
از برنده شــدن رکورد، از آووکادو یک ســس 
گواکامول حســابی درســت کردند و جشــن 

گرفتند.

برنده خوش شانس
دیلی میل |  تام هاروی، لوله کش 28 ســاله، 

دو روز بعد از ایــن که پورشــه ای را که برنده 
شــده بود فروخت، یک پورشــه جدید برنده 
شد! این مرد خوش شانس در سال 2017 
با شرکت در یک مسابقه حدس زدن آنالین، 
برنــده یک پورشــه و 20 هــزار دالر پول نقد 
شده بود. هفته پیش او تصمیم گرفت برای 
خریدن خانه جدید، خودرواش را بفروشــد 
و در کمال تعجــب، دو روز بعد یک پورشــه و 
20 هــزار دالر پول نقــد دیگر برنده شــد. او 
می گوید »هیــچ وقت انتظار نداشــتم حتی 
یک بار برنده شــوم، چه برســد به دوبار! من 
احتمــاال در ایــن لحظه خوش شــانس ترین 

مرد کره زمینم!«

زنگ تفریح

همجواری طبیعت و هنر
»راکو اینو« هنرمند اهل مونترال، با کنــار هم چیدن گلبرگ های خوش رنــگ گل ها، مجموعه ای 
دیدنی از حشرات به وجود آورده. این هنرمند به منظور احترام به طبیعت، برای ساختن کارهایش از 

گلبرگ ها و برگ ها و دانه هایی که بعد از باد و باران بر زمین می افتند، استفاده می کند.
Design swan  

مهارت یک دقیقه ای

کدام ساز را برای نواختن انتخاب کنیم؟

  اگر به موسیقی و نواختن ســاز عالقه دارید اما 
نمی دانید چه سازی را انتخاب کنید، این مطلب 
به دردتان می خورد. با ما همراه باشید تا شما را 
با سه گام برای انتخاب ساز موسیقی آشنا کنیم.

    ساز موردعالقه تان را پیدا کنید. 
هنگام گوش دادن به موسیقی، چه نوایی بیشتر 
به دل تان می نشیند؟ در حال شنیدن موسیقی 
چه سازی، ضرباهنگ را با ضربه های انگشت، 
دنبال می کنید؟ دقت به این  موارد به شناسایی 
آن چه به راســتی موردعالقه تان اســت، کمک 

می کنند.
    موقعیت  و محدودیت های تان را در نظر بگیرید. 
شــاید عالقه شــدیدی به درامز داشــته باشید، 
اما ممکن اســت محــل زندگــی و ســروصدای 

درامز، امکان نواختن به شما ندهد. حواس تان 
بــه محدودیت های تــان باشــد. می توانیــد بــه 
طور مثال درامــز دیجیتــال را جایگزین کنید و 

صدایش را با گوشی و هدفون بشنوید.
    انتخاب کنید. 

چشــمان تان را ببندید و نام پنج ساز نخستی را 
که به ذهن تان می رســد، روی کاغذ بنویسید. 
یکــی از ایــن ســازها، بهتریــن انتخــاب بــرای 
شماســت. بــا امتحان کــردن ســازها به نوبت، 
بیشتر به آن چه می خواهید نزدیک می شوید. 
با امتحان کردن ســاز پنجم، احتمــاال جواب را 
پیدا می کنید. این که در نهایت کدام ساز برای 
شما بهترین است، بســتگی به خودتان و شیوه 

یادگیری تان دارد.

4 گوشه ایران

اصالح و تربیت با بره
ای بی سی |  کشاورزان در مناطق خشک استرالیا، 

به لطف یــک برنامه جدیــد توان بخشــی، حاال 
دســتیارهایی برای نگهــداری و بــزرگ کردن 
دام هایشان دارند. زندانیان مرکز اصالح کوما 
در مونــارو، در فصل خشــک بــه مزرعــه داران 
در نگهــداری از بره هایشــان کمــک می کنند. 
در این برنامه، مزرعــه دارانی که بــره ای دارند 
که نیاز بــه نگهــداری و مراقبت دارد، بــا زندان 
تماس می گیرند و بره شان را به آغل زندان می 
برند. از آن پس زندانیان تا هفته هشــتم که بره 
به یک گوســفند بالغ تبدیل می شــود به نوبت 
از آن نگهداری می کنند. ایــن برنامه  نه تنها به 
دامداران منطقه کمک کرده، بلکه زندانیان هم 
می گویند که نگهداری از بره های کوچک و بامزه 

باعث شده روحیه شان لطیف تر شود.

خاطرات سرخ

دفاع از ناموس
وقتی ما را داخل گــودال انداختند، برادرها 
جا بــاز کردنــد. روی دســت و پــای همدیگر 
نشســتند تا ما دو تا راحت بنشــینیم و معذب 
نباشــیم. نگاه هــای چنــدش آور و کــش دار 
بعثی ها از روی ما برداشته نمی شد. یک باره 
یکی از برادرهــا که لباس شــخصی و هیکل 
درشتی داشت با سر تراشــیده و سبیل های 
پرپشت و با لهجه  غلیظ آبادانی، جواد ]مترجم 
ایرانی عراقی ها[ را صدا کرد و گفت: هرچی 
گفتم راســت و حسینی براشــون ترجمه کن 
تا شیرفهم بشــن! بعد رو به سربازهای بعثی 
کرد و گفت: به من می گن اسمال یخی، بچه  
آخر خطم، نگاه به ســرم کن ببین چقدر خط 
خطیه، هرخطش برای دفاع از ناموسمونه. ما 
به سر ناموسمون قسم می خوریم، فهمیدی؟ 
جوانمرد و بــا غیرت و شــرف مردن بــرای ما 
افتخــاره. وقتــی شــما زن هــا رو بــه اســارت 
می گیرید یعنی از غیرت و شــرف و مردانگی 

شما چیزی باقی نمونده...
معصومه آباد   

  من زنده ام

حکایت

     به بهلول گفتند: دیوانگاِن بصره را بشمار. 
گفت: از حّد شمار بیرون اند. اگر می خواهید 
عاقــالن را بشــمارم کــه عــده کمــی بیشــتر 
بهارستان جامی نیستند. 
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