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 گپ و گفتی با سرگروه 
»پسران خورشید« که برای 

حضور دوباره در »عصر جدید« 
آماده می شود 

تشکیل کمیته رفع موانع مالی تولید
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با حکم رئیس کل بانک مرکزی  و  به منظور  پیگیری اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استان انجام شد

 شاخه گلی 
بـرای عروس

 گفت و گو با زوج دانشجویی
 که روی سادگی را کم کرده اند
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تمرین 
آکروباتیک 

در منزل  
 مجری برنامه که نامشان را می خواند، با 
افتخار و دست در دست هم روی سن می 
روند، در بخش مهریه های زیر 14 ســکه 
تقدیر می شــوند اما بعــد از صحبت مان 
متوجه می شوم که این زوج، روی همه کم 

یومهریه ها را سفید کرده اند...
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والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تبریک می گوییم



 »معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت، درمــان و 

آموزش پزشکی، چهارســال قبل در راستای طرح 
تحول سالمت، دوره آموزشی یک ساله ای با عنـوان 
»بهیاری« تدارک دید که در مشهد هم با استقبال 
متقاضیانی روبه رو شد. منتها در حالی که همه مان 
برای گذرانــدن این دوره، شــهریه ســه میلیون و 
600هزارتومانــی به شــرکتی که متولــی آموزش 
دوره های یک ســاله بهیاری بود، پرداخت کردیم 
و دوره را بــا موفقیــت گذراندیم، مســئوالن وقت 
وزارت بهداشــت برخــالف تعهــدات خود، اســم 
دوره را از بهیاری به کمک پرستاری تغییر دادنــد 
و به رغم وعده جذب قطعی 10 هزارنفری در سطح 
کشور از میان شــرکت کنندگان، هیچ گامی برای 
جذب مــا برنداشــتند. بهیـــار، برای رفــع کمبود 
کادر پرســتاری یک بیمارستان  آموزش می بیند و 
به کارگیری می شــود، در حالی که کمک پرستار، 
وظایفش به خدمات عمومی تنــزل پیدا می کند و 
جزو کادر درمان نیست. تا امروز چهار سال پیگیری 
کردیــم، نماینده انتخاب کردیم، جلسه گذاشتیم 
و درنهایــت، اگرچه دیوان عدالــت اداری، بر الزام 
صدور مــدرک بهیــاری یک ســاله توســط وزارت 
بهداشــت رأی داد، اما برای افراد جویای کاری که 
با امید و آرزو در این دوره ثبت نام کرده بودند، هیچ 

اتفاقی نیفتاد. تکلیف امثال ما چیست؟«

بهــاره موفقــی | چیــزی کــه خواندیــد، گالیه های 

یکی از شرکت کنندگان در دوره بهیارِی معاونت 
پرســتاری وزارت بهداشت است که ســال 94 در 
مشــهد و دیگر شهرهای کشــور برگزار شــد اما با 
حاشیه هایی همراه بود. براساس قوانین، وظیفه 
بهیــار، دادن دارو هــای خوراکــی و تزریقی، درج 
تغییرات یا عالیم در پرونده، گرفتن عالیم حیاتی، 
پانسمان، سونداژ، مانیتور کردن بیمار و در صورت 
نیاز تمــاس با پزشــک اســت. در حالی که شــرح 
وظایف کمک پرســتار، انجام کار های اولیه بیمار 
همچون پخش و سرو غذا، حمام و کمک به تعویض 

لباس بیمار، مرتب کردن تخت و تمیز نگه داشتن 
اتاق بیمــار، آماده کردن تجهیزات پزشــکی برای 
اقدامات توســط پرســتاران و پزشــکان و پاسخ به 
تماس ها برای کمک به وضعیت روحی و جسمی 
همراهان بیمار است. این تفاوت در شرح وظایف 
که حتمــا تفاوت هایــی در چگونگی جــذب و پایه 
حقوق و درآمد شاغالن خواهد داشت، محــل بحث 
و اختالف شــرکت کنندگاِن ایــن دوره با معاونت 
پرستاری وزارت بهداشت در سال های اخیر است.

 دوره توسط یک شرکت خصوصی برگزار 	 
و به واسطه نامه نگاری ما تعطیل شد

»محمد حســن عزتی«، مدیر پرســتاری دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد در پاســخ به این گالیه می 
گویــد: »این دوره آموزشــی توســط یک شــرکت 
خصوصــی کــه از وزارت بهداشــِت وقت مجــــوز 
آموزش گرفتــه بود، برگزار شــد. شــرکتی که در 
تبلیغاتش برای جذب، از عنــوان دوره بهیاری به 
جای کمک پرستار اســتفاده کرده بود، به همین 
دلیل، پــس از مدتــی، خــود ما بــا نامه نــگاری با 
وزارتخانه، جلوی کار و برنامه آموزش این شرکت 
را گرفتیــــم. ســپس وزارت بهداشــت با ارســال 
نامه ای، اعالم کرد تا ایجــاد اصالحاتی در برنامه 

آموزش، هیچ شــرکت خصوصی گامی در جهت 
آموزش کمک پرســتار برندارد و در ادامه، عنوان 
بهیار از چارت ســازمانی وزارت بهداشــت حذف 
شد. به واسطه نیاز بیمارستان های علوم پزشکی 
مشهد به کمک پرستار، 45نفر از شرکت کنندگان 
در این دوره که حاضر به کار با این ِسَمت بودند، به 
صورت نیروی شرکتی جذب شــدند و هم اکنون 
نیز به تعداد بسیـــار زیادی از این کمک پرستارها 
نیاز داریم، اما اوال مهم است این افراد، این عنوان 
شغلی را بپذیرند، ثانیا وزارت بهداشت تا امروز، در 
جواب درخواست مجوز ما برای جذب نیرو گفته، 
حقوق افرادی که جذب می شــوند بایــد از محل 
درآمدهای دانشگاه پرداخت شود ولی ما توانایی 

مالی نداریم و باید شرایط فراهم شود.«

وزارت بهداشت هیچ تعهدی برای جذب 	 
شرکت کنندگان دوره ندارد 

آموزشــی  هــای  دوره  ناظــر  لــک«،  »ســعید 
کمک پرستاری وزارت بهداشــت هم در این باره 
به خراســان رضوی توضیح می دهد: »این دوره، 
طبق تفاهم نامه ای بین معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت با نهادهای عمومی غیردولتی اجرا شد. 
در بند 5 مــاده 12 تفاهم نامــه دوره های مهارتی 

کمک پرستاری، به صراحت بیان شده که وزارت 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشــکی و مرکز مجری 
آموزش، هیچ کدام تعهدی در خصوص استخدام 
و بــه کارگیــری شــرکت کنندگان دوره ندارنــد. 
از طرفی، در ســطح بنــدی خدمات پرســتاری و 
اصالح شــرح وظایف این حــوزه که در ســال 96 
انجام  شد، رده کمک پرستار جایگزین دیگر رده 
ها از جمله بهیار شــد. پــس قصــوری از جانب ما 
اتفاق نیفتاده است. با این همه با توجه به نیازمان، 
بیمارســتان های دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشور، بیش از نیمی از شــرکت کنندگان در این 
دوره را که حاضر به کار با این ِسَمت بودند، جذب 
کرده اند. بخشــی از مراقبــت هایی که از ســوی 
پرســتاران برای بیماران انجام می شــود، نیاز به 
دانش تخصصــی و آکادمیک نــدارد و افرادی که 
دوره های مهارتی یک ســاله کمک پرســتاری را 
گذرانده انــد هم می تواننــد این خدمــات را ارائه 
بدهنــد. از آن طرف پرســتاران ما هم مــی توانند 
با فراغ بال بیشــتری به ارائــه خدمات تخصصی 
بیماران بپردازند. وزارت بهداشت تعهدی در قبال 
استخدام این نیروها ندارد، هرچند بیمارستان ها 
به شدت به خدمات این عزیزان نیازمند و به دنبال 
جذب آن ها هستند.« وی در پاســخ به این سوال 
که چرا به دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، مجوز 
جــذب کمک پرســتار از میان شــرکت کنندگان 
ایــن دوره داده نمــی شــود، می گویــــد: »مــا یک 
مجوز اســتخدامی داریم کــه افراد براســاس آن، 
نیــروی رســمی و پیمانــی خواهند بــود و حقوق 
این نیروها از درآمدهای جــاری دولت تامین می 
شــود، اما کســانی که خــارج از این قالــب جذب 
می شوند، نیروهای شرکتی اند که به صورت خرید 
خدمت انجام وظیفه می کنند و حقوقشان باید از 
درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی هر 
استان تامین شود. از این رو بنا شده هر دانشگاهی 
که شرایط مالی مناسبی دارد، مجوز جذب بگیرد و 

چنان چه شرایطش را ندارد، جذب نکند.«
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پیگیری گالیه های مردم

بهاره موفقی

این جا انتهای هاشمیه 75 است و چیزی که در تصویــر مشاهده 
می کنیـد، یکـی از چندین بسـته نمک اسـت کـه شـهرداری برای 
ایمـن سـازی معابـر در روزهـای برفـی در دسـترس شهرونـــدان 
قـرار داده امـا به جـای ایـن کـه در باکـس مخصوص شـان بـرای 
وقـِت مقتضـی قـرار داشـته باشـند، ایـن ور و آن ور رهـا شـده انـد. 
می بینیـد؟ بعضـی نقایـص، ربطـی بـه مسـئوالن شـهری نـدارد و 
در سـایه فرهنـگ ضعیـف و کم رنـگ شـهروندی اتفـاق مـی افتد.

حداقل دو ماه است که شهرداری منطقه در حال بازسازی کوچه 
چهار باغ، جنب هتل نگین و هتل مدینه در مشهد است و در این 
مدت، خیابان مسدود است. با توجه به این که این کوچه پرتردد، 
راه ارتباطــی با خیابان شــیرازی اســت، آیــا واقعا امــکاِن انجام 

سریع تِر کار در زمان کوتاه تری وجــود ندارد؟

شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

نمک روزهای برفی، رها شده در 
کوچه و خیابان

 یک کوچه 
و 2 ماه به سازی

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

پیگیری گالیه شرکت کنندگان مشهدِی دوره بهیاری وزارت بهداشت از سرگردانی چندساله بابت دریافت مدرک و اشتغال به کار

»بهیار« یا »کمک پرستار«؟ مسئله این است

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

به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

شهرداری

  از شــهرداری خواهــش می کنــم در بولوار 
فرامرز چند نیمکت برای افراد کهنسال بگذارند 
کــه در حیــن پیــاده روی روی آن ها بنشــینند و 

استراحت کنند.
  از شهردار محترم مشهد استدعا داریم چاره 
ای برای مدخــل ورودی فلکــه آب )میدان بیت 
المقــدس( از خیابان امــام رضا)ع( بیندیشــند 
چون تردد عابران پیاده، عبور و مرور خودروها را 
به شــدت مختل کــرده اســت. به نظر می رســد 
مشکل با نصب یک پل هوایی  یا احداث زیرگذر 

عابرپیاده حل می شود.

اتوبوسرانی
  لطفا مسئوالن اتوبوسرانــی، فکری به حال 
مسافران خط 95 بکنند؛ بیچاره مان کرده اند. 
قبال نیم ساعت در ایستگاه منتظر بودیم. االن با 

افزایش مسیر، هر بار یک ساعت منتظریم.

پلیس راهور
  کاش برای مسیرهای فرعی پر رفت و آمد، 
چــراغ دو زمانه نصــب شــود. مانند فلســطین، 
هنرســتان و راه های فرعی از بولوار تلویزیون به 

بعثت.

شهرستان ها
  هرچند چهارماه از ســال تحصیلی گذشت 
ولی یادآوری می کنم که جمعیت دانش آموزان 
کالس هــای برخی مدارس دولتــی ابتدایی در 

نیشابور، غیراستاندارد و زیاد است.
  ویزیت هــای درمانــگاه گلبهــار کمی گران 

است. لطفا پیگیری کنیــد.
   در گوشــه و کنــار جــاده جدیــد و قدیــم، پراز 
نایلون های زباله است. کاش به نظافِت این مناطق، 

اهمیت بیشتری داده شود.
   ما از اهالی دررود نیشــابور هســتیم و چند 
ماهی اســت کــه اتوبوس بیــن شــهری نداریم. 
اهالی برای رفت و آمد مشــکل دارند و شــورای 

شهر و شهردار پیگیر نیستند.
   خواهــش می کنم فکــری بــرای عوارضی 

باغچه بکنید؛ چرا الکترونیکی نمی شود؟

آبفا
   آب شــرب در بولوار ارشــاد، نوربخش 19 مزه و 
طعم بد و عجیبی دارد. لطفا سازمان آب بررسی کند.

متفرقه

  انتهای بولوار امامت، پایگاه اورژانس وجود 
ندارد که بتواند انتهای امامت، جالل آل احمد و 

انتهای سید رضی را پوشش بدهد.
  چنــد روز پیــش رفتــم بیمارســتان تامیــن 
اجتماعی. ابتدا گفتند: سیســتم ها برای نوبت 
گیری قطع اســت. باالخره پــس از کش و قوس 
های فراوان سیستم ها وصل شد. بعد که نوبت 
گرفتیم، رفتیم در اتاق دکتر منتظر ماندیم تا این 
که نوبت ما شد و فقط دو نفر مانده بودیم اما دکتر 
گفت: شــیفت ما تمام شــده! و رفت. واقعا دکتر 
نمی توانست همین دو نفر باقی مانده را ویزیت 

کند؟
   متاســفانه تعمیرگاه های ادیب شــمالی تا 
میدان مادر سروصدا و مزاحمت زیــــادی برای 
اهالی ایجاد می کنند و چهره محله را مخدوش 
کرده انــد. از مســئوالن خواهشــمندیم بــرای 

جابه جایی این تعمیرگاه ها اقدام کنند.
   چرا بازرســان تعزیرات حکومتی و سازمان 
فردوس هــا بــر فعالیــت گل فروشــان بهشــت 
رضــا)ع( نظــارت نمی کنندکــه یک شــاخه گل 
هزارتومــان  هفــت  را،  پنج هزارتومانــی 

می فروشنــد؟
   امســال بلیــت  فیلم های جشــنواره فجــــر 

خیلی گران بود.
   چــرا مــدت زمــان چراغ هــای ســبز و قرمز 
بــرای  حتــی  شــهر،  ســطح  در  راهنمایــی 
چهارراه هایی بــا بار ترافیکی یکســان، متفاوت 

است؟
   چرا همــه چیز اطــراف حــرم امام رضا)ع( 
گران تر از دیگر نقاط شــهر است؟ مثال در آن جا 
دســتمال کاغذی جیبی هزار تومان اســت، در 
حالی کــه در تمــام شــهر 500تومــان فروخته 

می شود.
   بانــک صــادرات شــعبه شــریعتی واقع در 
ابتدای بولــوار احمدآباد، ماه هاســت همه روزه 
صبح ها اقدام به شســتن پله های جلوی خود با 
آب شهری می کند؛ جالب این که حتی در هوای 

بسیار سرد زمستان هم دست بردار نیست.
  جمعی از نیروهای سامانه دوچرخه عمومی 
مشهد هستیم که متاسفانه حدود یک ماه است با 
فســخ قرارداد شــهرداری با شــرکت پیمانکار در 
فصل زمستان بیکار شده ایم. ما اپراتورها مستاجر 
هســتیم، جواب صاحبخانــه و جــواب زن و بچه و 

مخارج زندگی را نزدیک سال نو چه بدهیم؟

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

وعده تامین اجتماعی برای پیگیری خطای 
احتمالی اپراتور و بازرس این سازمان

علت  به  مشهد  تامین اجتماعی  بیمه   7 »شعبه 
خطای احتمالی کاربر و بازرس شعبه، بدهی یک 
کارگاه با کد دیگری را به نام کارگاه من ثبت و صادر 
کرده و به رغم چندین بار مراجعه و ارائه مدارک و 
مستندات، باز هم اجراییه صادر کردنـد و به تعطیلی 
و توقف فعالیت کارگاه مان منجر شدند. چه کسی 

پاسخ گو است؟«

»حسینی« روابط عمومی ســازمان تامین اجتماعی استان در 
پاسخ به گالیه این شهروند که در قالب پیامک به دست  صفحه 
حرف مردم رسیده، با اشاره به این که برای رسیدگی به این گله، 
تا پرونــــده را به شکل دقیق نبینیم و مطالعه نکنیم، نمی شود 
اظهارنظر کرد و مهم اســت شــماره تمــاس من را به شــهروند 
بدهید تا شخصا موضوع را پیگیری کنم، توضیح می دهد: »به 
شــکل کلی، خیلی از شــهروندان بر قوانین و باید و نبایدهای 
بیمه تامین اجتماعی تسلط ندارند. براساس دیدگاه خودشان، 
برداشتی از مقررات دارنــد و خودشان را ذی حق می دانند، اما 
وقتی پرونده را بررسی می کنیم، می بینیم آن گونه که مطرح 
شده نیســت و تشــخیص و تصمیم ســازمان تامین اجتماعی، 
قانونی است. اگر پس از بررسی چنین مواردی، مشخص شود 
اپراتــــور یا بازرس ما دچار اشتباه شــده، باید بررسی کنیم که 
میزان تقصیر هر کدام چقدر است. چون در شکل گیری چنین 
اشتباهاتی، معموال یک نفر دخیل نیست و چندین نفر مرتکب 
اشتباه می شوند و باید مشخص شــود در چه مرحله ای اشتباه 
انجام شده است. پس از این بررسی و پیگیری ها، مطابق قوانین 
و ضوابط اداری، با فرد خطاکار برخورد می شــود و ســعی می 

کنیم ضرر و زیــان شاکی، جبران شود.«

 فرعی های خاکی محله کشمیری
در انتظار آسفالت

انجام  وعده  هاست  مدت  منطقه  »شهرداری 
آسفالت منطقه کشمیری، از جمله محدوده بین 
کشمیری 2 و 4 و انتهای کشمیری 11 را داده و 
حدود سه ماه از زیرسازی می گذرد اما هنوز برای 
ادامه کار و به سرانجــام رساندن آسفالت، نیامده 
اند. پاییز و زمستاِن ما ساکنان این منطقه در گل و 

الی گذشت.«

شـهردار منطقـه 3 در پاسـخ بـه گالیـه اهالـی شـریف منطقـه 
توضیـح  حرف مـردم  صفحـه  بـه  کشمیــری  کم برخـوردار 
می دهد: »طبـق مصوبه شـورای شـهر مشـهد، انجام آسـفالت 
معابـر خاکـی نقـاط مختلـف شـهر بایـد بـه صـورت مشـارکتی 
اتفـاق بیفتـد. یعنـی بخشـی از هزینـه کار بـه عهده شـهرداری 
منطقه باشـد و بخشـی به عهـده سـاکنان محله. این مشـارکت 
در مناطق برخـوردار به شـکل 50 درصدی اسـت و در مناطق 
کم برخـوردار به شـکل 10 درصد از سـوی مـردم و 90 درصد 
از سـوی شـهرداری اسـت. برایـن اسـاس، احتمـاال بخـش 
مشـارکت مردمـی بـرای آسـفالت برخـی معابـر ایـن محلـه، 
پرداخـت نشـده اسـت. البتـه ایـن توضیحـات در خصـوص 
معابـری اسـت کـه هنـوز زیرسـازی نشـده اند؛ معابـری کـه 
جـدول گـذاری و زیرسـازی شـده انـد، طبـق جـدول زمـان 
بنـدی به زودی آسـفالت خواهند شـد. شـهرداری هـر منطقه، 
سـاالنه سـهمیه ای بـه عنـوان بودجـه انجـام یـا مرمت آسـفالت 
معابـر دریافت مـی کند و براسـاس اولویت هـا و به قـدر بودجه، 
می توانـد بـرای آسـفالت معابـر هزینـه کنـــد. اگـر شـهروندان 
هـم مشـارکت کننـد، تمـام محـدوده هـای خاکـی منطقـه3 را 

آسـفالت خواهیـم کـرد.«

صندلی و نظافت  آرامگاه خواجه ربیع 
تامین خواهد شد

»صندلی های پالستیکی که توسط خانواده ها به باغ 
آرامگاه خواجه ربیع وقف و اهدا شده، جمع آوری و در 
انبارها نگهداری می شود. این کار اوال باعث سلب 
اعتماد مردم از مسئله وقف شده و از سوی دیگر 
افراد سالمند در حین زیارت اهل قبور، با مشکل 
پادرد و خستگی روبه رو می شوند. فارغ از این، 
صحن دوم آرامگاه خواجه ربیع هم نیاز به نظافت 

بیشتری دارد؛ لطفا رسیدگی کنید.«

»ســید جواد رئوف ســیدنژاد«، مدیرعامل موسســه بقاع و اماکن 
مذهبی آســتان قدس کــه متولی رســیدگی بــه شــرایط آرامگاه 
خواجه ربیع است، در پاسخ به این گالیه که به شکل تلفنی با صفحه 
حرف مردم مطرح شده، می گوید: »شماره 09925624533 
برای رسیدگی به شکایات مردمی، در تمام ورودی های خواجه ربیع 
درج شده که شخصا، پیامک ها را دریافت و ظرف همان روز یا فردا 
پاســخ می دهم و پیگیری می کنم. درباره گالیه این شهروند، اگر 
انباری از صندلی وجود دارد، به من هم نشان دهند تا عامالنش را 
توبیخ کنم، اما موضوع این گونه نیست. در یک سال اخیر که بنده 
مســئولیت مدیرعاملی و نظارت را برعهده دارم، در دو مرحله، هر 
بار 50 صندلی پالستیکی تاشــو برای اســتفاده مردم در آرامگاه 
خریداری و در کنار صندلی هایی که مردم وقف کرده بودند، گذاشته 
شــد، اما به دو علت صندلی ها کم شــده اســت. یکی پوسیدگی و 
شکســتگی صندلی ها بر اثر تابش آفتاب و ســرما و دوم، متاسفانه 
سرقت. فعال راهکار این است که خرید صندلی های چهارپایه و غیر 
تاشو را که امکان سرقت شان وجود نداشته باشد، در دستور کار قرار 
دادیم تا ان شاءا... مشکل حل شود. درباره نظافت هم، باید یادآوری 
کنم آرامگاه خواجه ربیع، عصرهای پنج شــنبه بــه علت مراجعه و 

رفت و آمد زیاد مردم، از حالت تمیز خارج می شود و آن 
لحظه امکان شست و شو و نظافت نداریــم. ما چهار عدد 
دستگاه شست وشو در خواجه ربیع داریم که متاسفانه 
به خاطر تحریم هــا، بعضی قطعات موردنیازشــان در 
دســترس نیســت و دو دســتگاه 500 میلیونی و یک 

میلیاردی بــه خاطر نبود یــک قطعه، بدون اســتفاده 
مانــده اند. آن دو دستگاه دیگر هم، برای هر 20دقیقه 
شست وشــو باید چندســاعت شــارژ شــوند. خالصه 
مجمــوع شــرایط، ایجاب می کنــد که فقــط هفته ای 

یک بار، نظافِت همراه با شست وشو داشته باشیم.«

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

2
Sat.Feb.15.2020. No.4348  4348  شنبه 26 بهمن 1398.   شماره 

شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027
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نماز جمعه

رضا میر زاده

خبر

اقتصادی

از میان خبر ها

اقتصادی ۳
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

اقتصاد
Sat.Feb.15.2020. No.43484۳48 شنبه 26 بهمن   ۱۳۹8 .  شماره

نماینــده ولی فقیه در اســتان خراســان رضوی 
با اشــاره به این که رســالت مــردم در انتخابات 
تنهــا دادن رای به افرادی بــا معیارهای مد نظر 
 نیست، خطاب به حاضران در نماز جمعه مشهد 
گفت : شما باید دم در مجلس بایستید و نگذارید 

یک عده به مجلس بروند.
به گــزارش »خراســان رضــوی« آیت ا... »ســید 
احمد علم الهدی« روز گذشته در خطبه اول نماز 
جمعه، در ادامه مباحث خود درباره مصادیق تقوا 
در خانواده و وظایف زن و مرد در کانون خانواده 
به بیــان وظیفه و نقــش زن در مدیریــت پرورش  
خانواده پرداخت. وی در خطبه دوم نماز، ضمن 
تبریک فرارسیدن میالد حضرت زهرا )س(، از 
حضور پرشور آحاد مردم در راهپیمایی روز 22 
بهمن و جشن پیروزی انقالب اسالمی قدردانی 
کرد. آیت ا... علم الهدی ادامه داد: در چهل ساله 
دوم، پیروز نگه داشتن انقالب از چهل ساله اول 
دشوارتر است. چون در چهل ساله اول   دشمن 
فقط می خواســت کشــور ما را بگیرد و بر منافع 
مردم در این کشور مسلط شود اما در چهل ساله  
دوم، مســئله زندگی و حیات دشــمن به بقا و از 
بین رفتن انقالب بستگی پیدا کرده است. اگر 
انقالب بماند، دشمن نابود اســت و اگر انقالب 
برود و سقوط کند، دشمن می تواند زندگی کند.

با پاسداری شورای نگهبان، عوامل نفوذی 	 
دشمن نمی توانند وارد مجلس بشوند

آیت ا... علم الهدی در بخش دیگری از سخنان 
خود به انتخابات پیش رو اشــاره کرد و گفت: ما 
۱۰ دوره مجلس را پشت سر گذاشتیم اما هیچ 
کدام به اندازه مجلس یازدهم خطرناک نبوده و به 
اندازه مجلس یازدهم هم موثر نیست. وی افزود: 
وقتی دشمن به نقطه ای رســیده که با ناوگان و 
ســالح جنگی و تهاجم نظامی نمی تواند ما را از 
بین ببرد، به هر وسیله ای دســت می زند و تنها 
جایی که دشمن می تواند با نفوذ، از درون نظام و 
انقالب ما را ساقط کند، مجلس شورای اسالمی 
اســت. اگر عوامل او به مجلس رفتند، می تواند 
بر ما مسلط شود. امام جمعه مشهد خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه پاســداری قهرمانانه و دقیق 
نهاد مقدس شــورای نگهبان آن چنان از دروازه 
دموکراسی کشور پاسداری می کند که عوامل 
نفوذی دشمن نمی توانند به مجلس وارد شوند.

خطر این است که دشمن از نمایندگان 	 
مجلس یارگیری کند

وی تصریح کــرد : اما آن چه خطرناک اســت، 
این است که دشمن از افرادی که وارد مجلس 

می شوند نفوذی بسازد، یارگیری کند و برای 
خــودش عامــل درســت کنــد. این در دســت 
شماســت کــه بگذارید چه کســی بــه مجلس 
برود و چه کســی نرود. وی تاکید کرد: خطیر 
بودن مجلس ما از دو جهت اســت، نخســت از 
این جهت کــه وضعیت اقتصادی و معیشــتی 
و مشــکالت مــا باید بــا تکیه بــر قــدرت و توان 
خودمان بــه بهترین وجــه اجرا و اداره شــود و 
مجلسی می خواهد که با تمام قدرت و حرکت 
جهادی و فعالیت، این مشــکالت را حل کند. 
جهت دوم این اســت که ما به مجلسی احتیاج 
داریم که خیلی قــوی و نیرومند، بدون ترس و 
واهمه و با شجاعت در مقابل استکبار جهانی 

بایستد و با استکبار مبارزه کند.

نسخه بدل حاج قاسم را به مجلس 	 
بفرستید

امــام جمعــه مشــهد ادامــه داد: مقــام معظم 
رهبری برای کسانی که شــما می خواهید به 
مجلس بفرستید، پنج معیار تعیین کرده اند. 
اول این که شــخص مومــن باشــد، یعنی خدا 
و معاد را باور کند. انســانی   که خــدا و معاد را 
باور ندارد به مجلس نفرســتید، هر اندازه هم 
متخصص باشــد. دوم این که انقالبی باشــد، 
یعنی به عنوان یک انســان دلداده و ایســتاده 
پای انقالب، همه چیز خود را قربانی و فدایی 
انقالب کند و بایستد. اندیشه انقالبی داشته 
باشد. انسان انقالبی، یک نشانه بیشتر ندارد، 
کسی است که دقیقا قدم جای قدم رهبر قرار 
دهد و تمام بینش وی اندیشه رهبر باشد. وی 
افزود: معیار سوم این است که شجاع باشد. آدم 
ترســو را که از قدرت های پوشالی استکباری 
و اروپایی وحشــت کند، به مجلس نفرســتید. 
خاصیت چهارم این اســت که جهادی باشد، 
روز و شــب بدود و برای کار خود ساعت و وقت 
نداشــته باشــد. هم در عرصــه برنامــه ریزی، 

هم در عرصه نظارت بر اجــرای برنامه، هم در 
عرصــه مچ گیــری و مراقبــت از آدمــی که می 
خواهد در کارگــزاری های نظــام خالفکاری 
کند، باید جهادی کار کند. آیت ا... علم الهدی 
خاطرنشــان کرد: خاصیت پنجم آن است که 
کارآمــد باشــد و بتواند مشــکالت اقتصادی و 
سیاسی را حل کند، آدم ناکارآمدی نباشد که 
ابتکار و اندیشــه و تخصص نــدارد و کاری از او 
در عرصه های مختلف ســاخته نیست، چنین 
فردی به درد مجلس نمی خورد. آیت ا... علم 
الهدی با اشــاره به خصوصیات و ویژگی های 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی افزود: در کنار 
این پنــج خصوصیت کــه مقام معظــم رهبری 
فرمودنــد، یک تابلــو نصب شــد، به ایــن تابلو 
نگاه کنیــد و این پنــج خصوصیــت را ببینید، 
این تابلوی شهید حاج قاسم سلیمانی است، 
نسخه بدل حاج قاسم و این گونه انسانی را به 

مجلس بفرستید.

نگذارید عده ای به مجلس بروند	 
امام جمعه مشــهد افزود: رسالت ما فقط این 
نیست که بگوییم چه کســی به مجلس برود، 
بایــد   فعالیــت کنیم، این نیســت کــه آدمش 
را پیــدا کنیم، یــک رای بدهیــم و خالص. نه 
عزیز من، رســالت دوم این است که شما باید 
دم در مجلــس بایســتید و نگذاریــد یک عده 
بــه مجلس برونــد. وی تصریــح کــرد : این ها 
کســانی هســتند که چند خصوصیت دارند. 
یکی ایــن که افــرادی کــه انقالبی نیســتند، 
یعنی با رهبری زاویه دارند، ولو به اندازه کم، 
رهبری و والیت را به تمــام معنا قبول ندارند، 
شخص رهبر را به تمام معنا قبول ندارند، این 
افراد انقالبی نیستند. دوم، کسانی که غرب 
گرا هستند و چشم آن ها به دروازه اروپاست، 
یک زن از اروپا می آید، خانــم موگرینی، هی 
می روند با او عکس مــی  گیرند، این آدم های 

این جــوری را به مجلــس نفرســتید. آیت ا... 
علم الهدی خاطرنشان کرد: خاصیت سوم، 
اعتقاد راسخ نداشتن به نقش حاکمیت دین 
در اداره کشور است، افرادی که معتقدند دین 
نمی توانــد کشــور را اداره کند و مــا باید طور 
دیگری کشور را اداره کنیم. افرادی که اعتقاد 
راســخ ندارند که باید دین مدیر کشور باشد، 
این ها را به مجلس نفرســتید، ایــن ها مومن 
نیســتند. امام جمعه مشــهد درباره خاصیت 
چهارم افــرادی که نباید گذاشــت به مجلس 
بروند، گفــت: این هایــی که از والیــت فقیه، 
تبعیت گزینشی و ادعایی دارند، شعار پیروی 
از والیت فقیه را ســر می دهنــد، اما در مقابل 
فرمان ولی فقیه خاضع نیســتند وگزینشــی 
تبعیت می کنند. جایی که منافعشــان اقتضا 
کند، می گویند آقا چقدر خوب گفتند و جایی 
که منافع آن ها در خطر باشد، می گویند اگر 
آقا این گونــه نمی گفتند، بهتر بــود. این جور 
آدم هــا را بــه مجلــس نفرســتید. وی افزود: 
خاصیــت پنجــم، مرعوبیت و وادادگــی برابر 
استکبار است. کسی که از آمریکا می ترسد، 
آن کسی که از ناوگان آمریکا وحشت می کند، 
آن کســی که از بمب اتمی آمریکا می ترسد، 
آن کسی که فکر می کند رزق این مملکت به 
دست آمریکاست و باید تحریم را بردارد، این 

فرد را به مجلس نفرستید.
آیــت ا... علــم الهدی تصریــح کــرد : خاصیت 
ششم نداشتن روحیه انقالبی و جهادی است، 
خاصیت هفتم تــالش برای مذاکــره و رابطه با 
آمریکاســت، خاصیت هشــتم داشــتن موضع 
منفی در برابــر نقش ایــران در جبهه مقاومت، 
خاصیــت نهــم ترویــج و اشــاعه »نمــی شــود« 
و »نمــی توانیــم«، خاصیــت دهــم نفوذپذیری 
و بی توجهــی به خط نفــوذ دشــمن، خاصیت 
یازدهم خویشاوندساالری و باندبازی، خاصیت 
دوازدهم ولنگاری فرهنگــی و الابالی گری در 
مقابل منکرات است و افرادی با این خصوصیات 
نباید بــه مجلس بروند، بایســتید که ایــن ها به 
مجلس نروند، با همه قدرت و تا آن جا که از دست 
شما ساخته اســت، نگذارید. نه تنها   بگویید ما 
با معیارهای پنج گانه به افــرادی رای داده ایم، 
نخیر، باید با قدرت بایســتید تا افرادی که این 
گونه هســتند، به مجلس نروند، اگر افرادی با 
این خصوصیات به مجلس بروند دیگر از چنین 
مجلســی کاری بر نمی آید.شــایان ذکر است 
سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه مشهد 
نیز آیت ا... »ســید احمد حســینی خراسانی« 
نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس 
خبرگان رهبری بود که نکاتی را درباره اهمیت 
شرکت در انتخابات، ویژگی های نماینده اصلح 
و ضرورت رعایــت اخالق و موازیــن انتخاباتی 

توسط نامزدهای انتخابات بیان کرد.
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 آیت ا... علم الهدی در خطبه های نمازجمعه مشهد تشریح کرد

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در 
مراسم اربعین شهدای مقاومت مطرح کرد

روایتی از پاسخ سردار سلیمانی 
 به پیشنهاد نامزد شدن 

در انتخابات ریاست جمهوری
چهلمیــن  بزرگداشــت  و  ترحیــم  مراســم 
روز شــهادت ســردار ســلیمانی و همرزمــان 
شــهیدش، صبح پنج شــنبه با حضــور آیت ا... 
»ســیداحمدعلم الهــدی« نماینده ولــی فقیه 
در خراســان رضوی، »علیرضا رزم حســینی« 
نظــری«  »یعقوبعلــی  ســردار  اســتاندار، 
فرمانــده ســپاه امــام رضــا)ع(، »مصطفــی 
خاکســار قهرودی« قائــم مقام تولیت آســتان 
قــدس  علمــای اعــالم، مســئوالن کشــوری 
و لشــکری، خادمــان بــارگاه منــور رضــوی و  
قشرهای  مختلف مردم، زائران و مجاوران در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر امام هشتم 

)ع( برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، این مراسم با تشییع 
پیکر پاک یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس 
نیز همراه شد. حجت االسالم والمسلمین 
»علی شیرازی« نماینده ولی فقیه در نیروی 
قــدس سپاه در ایــن مــراســم گفت: ســردار 
سلیمانی چه در دفاع مقدس و چه در دوران 
خدمتش در سپاه قدس فقط رضای خداوند 
متعال را سرلوحه رفتار خویش قرار داد و هر 
آینه در مسیر والیتمداری گام برداشت و در 
روند ایستادگی در برابر آمریکایی ها و تبعیت 

از اوامر والیت فقیه هرگز تردید نکرد.
 وی با اشاره به این که سردار سلیمانی ارادت 
عجیبی به مقام معظم رهبری داشت، گفت: 
ــادواره شهدا در سال 8۹ ابراز  ایشان در ی
کردند »من کسی را در میان روحانیت شیعه 
نمی شناسم«.  خامنه ای  ا...  آیــت  از  بهتر 
حجت االسالم والمسلمین شیرازی ادامه 
داد: ســردار سلیمانی در بخشی از وصیت 
نامه اش فرموده »خداوندا تو را شکرگزارم 
مرا  عزیز،  خمینی  صالحت  عبد  از  بعد  که 
در مسیر عبد صالح دیگری چون آیت ا... 

خامنه ای عزیز قرار دادی«.  
نیروی قــدس سپاه  ولــی فقیه در  نماینده 
پاسداران در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهار کرد: وقتی به سردار سلیمانی 
ــرای ریــاســت جمهوری نامزد  گفتند کــه ب
شوید ایشان گفتند که من یک سرباز بیشتر 
نیستم و دوســت دارم سرباز انقالب باقی 
بمانم. حجت االسالم والمسلمین شیرازی 
افزود: سردار سلیمانی برای دفاع از وطن 
ماموریت های طوالنی می رفت و ساعت های 
زیادی بیدار بود، در عملیات بزرگی حضور 
ــن حجم از  ــی لحظه ای بــرای ای داشــت ول

خدمتش تکبر نکرد.

با حکم رئیس کل بانک مرکزی  و به  منظور پیگیری 
اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استان انجام شد 

 تشکیل کمیته رفع موانع مالی تولید 
احکام پنج عضو  کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان 
رضوی از ســوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران صادر و ابالغ شد تا با تفویض برخی اختیارات در حوزه 
بانکی، گام مهمی در زمینه تسهیل و رفع موانع تولید در 
استان برداشته شود. به گزارش خراسان رضوی، اگرچه 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تا کنون 
مصوباتی برای رونق تولید داشــته اما گاهی با موانعی در 
حوزه بانکی و اعطای تسهیالت مواجه بوده است و حاال به 
نظر می رسد با تصمیم بانک مرکزی، این موانع از پیش پای 
صنعت و تولید برداشته خواهد شد. با حکم رئیس کل بانک 
مرکزی کمیته ای متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی 
تشکیل می شود و به عنوان بازوی حمایتی بر حسن اجرای 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نظارت می کند. 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
رضوی در این خصــوص گفت: کمیته خبــرگان بانکی و 
اقتصادی در این استان تشکیل شد که این کمیته مصوبات 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را بررسی 
کند و در صورتی که به این جمع بندی برســد که بانک به 
وظیفه خود عمل نکرده ، بانک ذی ربط را به کمیته انتظامی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران معرفی می کند.

دستور قانونی به بانک ها برای پرداخت 	 
تسهیالت یا ارائه دالیل استنکاف

به گــزارش روابط عمومی اســتانداری، »علی رســولیان« 
تصریح کــرد: براســاس مــاده 62 الحاقی بــه "قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بانک ها، 
مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف شده اند 
با ارائه تسهیالت یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل 
حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت  کنند  یا دالیل مخالفت 
خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره 
آن ماده تســلیم کنند. همچنین مطابق تبصــره ماده 62 
مقرر شــده در صورت مخالفت بانک با اعطای تســهیالت 
مصوب کارگروه تسهیل، دالیل و مستندات برای استنکاف 
از پرداخت تســهیالت مد نظر، توســط هیئتی متشکل از 
خبرگان مورد وثــوق بانکــی و اقتصادی هر اســتان مورد 
بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دالیل بانک 
بــرای اســتنکاف از پرداخــت تســهیالت مد نظر بــه تایید 
هیئت مذکور نرســد، بانک موظف به پرداخت تســهیالت 
به متقاضی شــود. وی بیان کرد: اعضای این کمیته را یک 
نفر از مدیران اســتانداری، یک نفر از مدیران تشــکل های 
اقتصادی بخش خصوصی و سه نفر از بانک های خراسان 
رضوی تشکیل می دهند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون 2۱46 
فقــره پرونــده مربوط بــه بنگاه هــای اقتصادی اســتان در 
کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی 
بررسی شده  است. این کارگروه 2474 مصوبه داشته که 
از این تعداد درباره ۱۹۳۳ فقره پرونده اقدام شده و ۵۳۰ 

فقره نیز در دست اقدام است.

اختیارات کمیته خبرگان بی سابقه است	 
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز 
در گفت وگو با خراســان رضوی با مثبت ارزیابی کردن 
تشــکیل ایــن کمیته در اســتان گفــت: بــرای اولین بار 
است که چنین اختیاراتی از رئیس کل بانک مرکزی به 
کمیته ای در استان ها تفویض شده و این به دلیل ارتقای 
جایگاه ســتاد تسهیل خراســان رضوی و اجرایی شدن 
مصوبات آن هاست. »حسن مونســان« افزود: پیگیری 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دستور کار 
این کمیته بوده و به بهبود فضای کســب و کار و تسهیل 
عملیات اجرایی ســتاد تســهیل اســتان کمک ویژه ای 
خواهد کرد و کار آن پیگیری مواردی است که بانک ها 
به هر دلیل تســهیالت مربوط به رونــق تولید و کمک به 
واحدهای تولیــدی را انجام نداده اند  . مونســان تاکید 
کرد: این کمیته مستندات بانک ها برای تعهد نداشتن 
به مصوبات را بررسی  می کند و در صورت مورد موافقت 
قــرار نگرفتن این خبــرگان بانکــی و اقتصــادی، بانک 
مربوط موظف به اجــرای مصوبات خواهد بــود، در غیر 
این صــورت به شــورای انتظامی بانک مرکــزی معرفی 

خواهد شد. 

رونمایی از ۱۱۰ هزار میلیارد پروژه سرمایه گذاری در نیمه اسفند

استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۵ اسفند امسال از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری 
در خراسان رضوی رونمایی می کنیم. به گزارش روابط عمومی استانداری، »علیرضا رزم حسینی« 
در مراسم گرامی داشت روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان که در محل اتاق 
بازرگانی مشهد برگزار شد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهدافی که در حوزه اقتصادی دنبال 
می کنیم، رسیدن به رقم پنج میلیارد دالر صادرات است، البته موانعی در این مسیر وجود دارد که 

بخشی از آن به وزارت اقتصاد و بخش دیگر به سیاست های ارزی کشور مربوط است.
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خبر

شهری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر مشهد خبر داد:

 ایجاد مدیریت ویژه 
برای تعیین تکلیف پالک 176

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
مشهد با بیان این که یک مدیریت ویژه برای تعیین 
تکلیف پالک ۱76 ایجاد شده است، تصریح کرد: 
اراضی پــالک ۱76 مانند یک دومینو اســت که با 
حل مســئله آن بســیاری از مشــکالت هم تراز با آن 
هم حل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شورا، محمدهادی مهدی نیا با بیان این که یکی از 
مهم ترین پرونده هایی که به صورت جدی از ســوی 
شورای پنجم شهر پیگیری می شده، موضوع پالک 
۱76 اســت، اظهارکرد: این موضــوع آن قدر مهم 
اســت که در کالن تــر آن، مبحث اراضــی محدوده 
اختالفی مشهد و طرقبه و شــاندیز نیز مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد چرا که یکی از بخش های این 
موضوع، پالک ۱76 اســت. وی با ابراز خرسندی 
از ورود ستاد تدبیر استان به این پرونده همزمان با 
فعالیت شهرداری مشهد درباره آن گفت: این ستاد 
تاکنون مصوبات خوبی را نیز درباره تعیین تکلیف 
معارضــان متفاوت و صدور اســناد داشــته اســت. 
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای 
شــهر مشــهد با اشــاره به ایجاد یک مدیریــت ویژه 
درباره تعیین تکلیف پــالک ۱76 تصریح کرد: در 
گام بعدی باید این طرح به کمیســیون ماده 5 برود 
تا بخش های مســکونی، فضای ســبز و قسمتی که 
در مسیر آزادراه مشــهد-چناران واقع شده است، 
تعیین تکلیف شــود. وی با بیان این که با آمدن این 
مصوبه می توانیــم بگوییم که مشــکل پالک ۱76 
حل شده اســت، یادآور شــد: در این میان استاندار 
نیز دســتور ویژه ای را برای حل مشکالت محدوده 
اختالفی صــادر کرده انــد و انتظــار داریــم وزارت 
کشــور و وزارت راه و شهرســازی نیز همراهی های 
الزم را در این زمینه داشته باشند. مهدی نیا تصریح 
کرد: همچنین از شهرداری مشــهد خواسته ایم به 
مهندســان مشــاور طرح تفصیلی، محــدوده هزار 
هکتاری طــرح را ابالغ کنــد تا بتوانیم با مشــخص 
شدن آن ظرفیت ها و توان انجام کار در این محدوده 
را بشناســیم. وی با درخواســت از مدیــران مربوط 
به این موضوع در شهرســتان های مشــهد، طرقبه 
و شــاندیز برای خودداری از بخشــی نگری درباره 
حریم ایــن شهرســتان ها تاکید کــرد: در غیــر این 
صورت شاهد به وجود آمدن یک خین عرب شماره 
2 در سمت راست شــاندیز خواهیم بود که عواقب 

ناگواری برای محدوده به همراه دارد.

خبر

اجتماعی

اسکان 8877 کارتن خواب و 
متکدی در گرمخانه های مشهد 

طی 10 ماه
رئیس اداره آسیب های اجتماعی شهرداری مشهد 
با بیان این که طی ۱0 ماه نخســت امسال، هشت 
هزار و 877 کارتن خواب و متکدی شامل یک هزار 
و 8۹3 زن و شــش هــزار و ۹84 مرد جمــع آوری و 
اســکان داده شــده اند، اظهار کرد: روزانــه به طور 
میانگیــن 320 کارتن خواب و20 تــا 30 متکدی 
از شــهر جمــع آوری و در خانه ســبز یــا گرمخانه ها 
نگهــداری می شــوند در صورتی کــه ظرفیت خانه 
ســبز و گرم خانه هــای شــهرداری، تنهــا ۱70 نفر 
اســت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری 
مشهد، حسن محبی اظهار کرد: هم اکنون در شهر 
مشهد، شش گرمخانه داریم که یکی از آن ها برای 
اسکان خانم هاست. کارتن خواب ها در گرمخانه ها 
اسکان می یابند و سایر افراد به جز کارتن خواب ها 
شــامل ولگردها، معلوالن، متکدیــان و ... به خانه 
سبز منتقل و طی 24 ساعت، توسط مقام قضایی، 
تعیین تکلیف و تا یک ماه در خانه سبز اسکان داده 
می شوند. محبی با اشاره به این که امسال با درنظر 
گرفتن اصالح بودجه، چهار میلیارد و 200 میلیون 
تومان در گرمخانه های شهرداری هزینه شده و می 
شــود، ادامه داد: دو مینی بوس و ســه ون، در شب 
های سرد سال، از ســاعت 23 به بعد، فعال است و 
در شب های عادی نیز همیشه دو مینی بوس برای 
جمع آوری افراد کارتن خواب در شهر فعالیت دارد. 
در مجموع ۱2 شــیفت 8 ســاعته داریم که شیفت 
منطقه ثامن 24 ساعته بوده و شیفت برخی مناطق 

۱6 ساعته و برخی مناطق 8 ساعته است.

مدیرکل بنیاد شهید استان خبر داد: 

پرداخت بدهی ۷۰۵ میلیاردی 
بنیاد شهید به بیمه دی 

حجت االسالم معصومی: با این اقدام بخش زیادی از مشکالت 
بیمه تکمیلی ایثارگران رفع خواهد شد 

خبر

گروه جامعه

مشــکالت بیمه تکمیلــی ایثارگران اســتان که مدتی 
دردسرهای بســیاری برای آنان ایجاد کرده بود حاال 
در مســیر رفع و رجوع قــرار گرفته اســت؛ بدهی و بی 
تدبیری بیمه دی به عنــوان بیمه گذار تکمیلی جامعه 
ایثارگری، باعث شده بود مشــکالت عدیده ای برای 
ایثارگران به وجود آید. این موضــوع حتی در پذیرش 
جامعه ایثارگــری در برخی مراکز درمانی اســتان هم 
خلل ایجاد کرده و تعدادی ازمراکز درمانی و پزشکان 
طرف قــرارداد بیمــه دی بــه دلیــل پرداخت نشــدن 
معوقات خود، پذیرش ایثارگران را متوقف کرده بودند 
و این باعث شــده بود تعداد زیادی از جانبازان و افراد 
تحت پوشش بنیادشــهید برای مســائل درمانی خود 
دچار مشکل شوند و با مراجعه به برخی مراکز درمانی، 
امکان دریافت خدمات را نداشــته باشند. اما حاال آن 
طور که مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به 
ایرنا اعالم کرده، 705 میلیارد تومان بدهی دولت به 
شرکت بیمه دی در استان پرداخت شده است. خبری 
که نویدبخش رفع مشــکالت بیمه تکمیلی ایثارگران 
خواهد بود. حجت االســالم والمسلمین معصومی در 
گفت و گو با ایرنا افزود: ایــن میزان بدهی دولت ابتدا 
به بنیاد شــهید پرداخت شــد و این نهاد نیــز مطالبات 
بیمــه دی را در اســتان پرداخت کــرد. وی ادامه داد: 
بدهی شرکت بیمه دی به مراجع درمانی در شش ماه 
نخست امســال به صورت اوراق با سررســید یک یا دو 
ساله پرداخت شد که مورد پذیرش این مراکز درمانی 

قرار گرفته است.

پرداخت بدهی مربوط به ایثارگران به صورت کامال 	 
نقد تا بهمن 98

حجت االســالم والمســلمین معصومی همچنین درباره 
جزئیات این خبر به »خراسان رضوی« می گوید: این 705 
میلیارد تومان، هفته گذشته پرداخت  و  بدهی مربوط به 
ایثارگران به صورت کامال نقد و تا بهمن ۹8 پرداخت شد. 
وی می افزاید: همچنین بدهی مربــوط به مراکز درمانی 
و پزشــکی نیز تا پایان ســال ۹7 به صورت نقد و تا شهریور 
ماه ۹8 نیز به صورت بخشی نقد و بخشی اوراق پرداخت 
شــد.وی با بیان این که این میزان بدهی پرداخت شــده، 
برش اســتانی مبلغی اســت که اواســط بهمن ماه معاون 
توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور 
اعالم کرد، تصریح می کند: با این پرداخت ها بحث بدهی 

بیمه تکمیلی ایثارگران به روز شد.

گامی به سوی رفع مشکالت بیمه تکمیلی ایثارگران	 
مدیرکل بنیاد شهید استان در پاسخ به این سوال که آیا با 
پرداخت این مبلغ از بدهی ، شاهد رفع مشکالت عدیده 
ایثارگــران اســتان در بحث بیمه تکمیلــی خواهیم بود؟ 
می گوید: با این اقدام عالوه بر به روز شدن پرداختی ها، 

مشکالت نیز رفع خواهد شد.

مجری برنامه که نامشان را می خواند، 
با افتخار و دست در دست هم روی سکو 
می روند، در بخــش مهریه های زیر ۱4 
سکه تقدیر می شوند اما بعد از صحبت 
مان متوجه می شــوم که این زوج، روی 
همه کم مهریه ها را سفید کرده اند چرا 
که هیچ ســکه ای در کارشــان نیست! 
تندیس به دست و لبخند به لب از سکو 
پایین می آیند؛ کنجکاو شده ام بدانم در 
دوره ای که برخی خوشبختی شان را در 
ســکه ها ضرب می کنند، عروس خانم 
چگونه تنها به شــاخه گلی برای مهریه 

اکتفا کرده است.

هزاران سکه هم ضامن خوشبختی 	 
نمی شود

به گزارش روابط عمومی ســتاد ازدواج 
دانشــجویی، ویــژه برنامــه »فرصــت 
عاشقی« مخصوص زوج های دانشجوی 
شرکت کننده در نهمین کاروان بیست 
و سومین دوره ازدواج دانشجویی است 
که در حرم مطهــر برگزار می شــود. در 
حاشیه اجرای این ویژه برنامه، فرصتی 
فراهم شد تا با یکی از زوج های جوان که 
در این مراسم شرکت کرده اند، گفت و 

گویی کنیم.
زینب که کارشناس حســابداری است 
اما گویا حســاب و کتاب زندگــی اش از 
اعداد و ارقام پیشــی گرفته اســت، می 
گویــد: مادیــات در زندگی مــن ارزش 
چندانی ندارد بلکه زیباترین و باارزش 
ترین پشتوانه زندگی فقط خدا و کتاب 

اوست و بس، ازدواج کرده ام تا عاشقانه 
زندگی کنم نه این که زندگی ام به عیار 
ســکه و زرق و برق هــا، ارزش پیدا کند. 
اعتقاد دارم اگر کســی اهل گذشــت و 
درک نباشد، هزاران سکه هم به زندگی 
اش وصلــه بزنــد، طعم خوشــبختی را 

نخواهد چشید.

آرزو داشتم در مراسم ازدواج 	 
دانشجویی شرکت کنم

بدون هیچ مراســمی عازم ســفر عشق 
شــده تا آغاز زندگی مشترک شان را در 
حرم امام رئوف متبرک کند. همسرش 
را بهترین مشوق خود در انتخاب زندگی 
ســاده می داند و می گوید: همیشــه به 
حــال زوج هایــی کــه در ازدواج هــای 
دانشجویی می دیدم غبطه می خوردم و 
آرزوی چنین ازدواجی در سر داشتم چرا 
که این ازدواج را ایده آل ترین نوع مراسم 
ازدواج می دانســتم امــا تا پایــان زمان 

دانشجویی ام این امکان فراهم نشد. 
با این حــال بعــد از دانــش آموختگی، 
خداوند خواســته ام را اجابت کــرد و با 
محمد کــه دانشــجوی فوق لیســانس 
برنامه ریزی بود، ازدواج کردم و باالخره 
به آرزویم که شــرکت در مراسم ازدواج 

دانشجویی بود، رسیدم.

شاخه گل را هم عاقد تعیین کرد	 
آقا داماد هم که در این گفت و گو همراه 
ماســت، می گویــد: یکــی از شــرایطم 
بــرای ازدواج، مهریه پایین بــود اما این 

که همســرم هیــچ مهریــه ای نخواهد، 
گذشتی بود که از مهربانی و درک باالی 

او نشئت گرفته است. 
زینب خانم تنها بــه یک جلــد کالم ا... 
مجید رضایت داشــت و آن یک شــاخه 
گل را هم به پیشــنهاد عاقد، کنــار این 
کتاب نورانــی پذیرفته اســت. ما حتی 
یک مراسم کوچک هم نگرفتیم و صرفا 
به سفر زیارتی بســنده کردیم که از این 
بابت هم برکات زیادی شــامل حالمان 

شده است.
او ادامه مــی دهد: ازدواج دانشــجویی 
اگر بــا توقعــات پاییــن و درک متقابل، 
همراه شود چراغی روشن برای زندگی 
مشــترک خواهد شد که ســادگی اش 
تا ابد دلنواز و تحســین برانگیز اســت و 
همسفر تا بهشت شــدن را معنا و جهت 
می بخشد.شــایان ذکر است، بیست و 
سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی 
)طــرح ملی همســفر تابهشــت( از دی 
تا اسفندماه امســال در مشــهد برگزار 

می شود. 

 گفت و گو با زوج دانشجویی 

که روی سادگی را کم کرده اند 

شاخه گلی برای عروس 

جانشین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از اعزام اتوبوس های بیمارستان سیار این آستان مقدس به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان و آغاز اردوی جهادی پزشکی »سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی« خبر داد. به گزارش فارس، محمود 
ابراهیمی اظهار کرد: این سامانه سیار بیمارستانی در قالب چهار دستگاه اتوبوس مجهز به امکانات اتاق عمل، اتاق ویزیت و 
بستری، دندان پزشکی و همچنین آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی به منظور ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی 
رایگان به بیماران مناطق سیل زده، از مشهد به شهرستان مهرستان استان سیســتان و بلوچستان اعزام شد. وی با تأکید بر 
این که این سامانه برای نخستین بار در قالب چهار دستگاه اتوبوس به اردوی جهادی در داخل کشور اعزام شده است، افزود: 
اتوبوس های بیمارستان سیار آســتان قدس در نخســتین مقصد خود به مدت یک هفته در شهرســتان مهرستان این استان 
مســتقر خواهند بود و از شــنبه 26 بهمن ماه همزمان با ســالروز میالد فرخنده حضرت فاطمه زهرا)س( به بیماران مناطق 
سیل زده خدمات رســانی می کنند. وی گفت: خدماتی شامل ویزیت پزشــکان متخصص و عمومی، دندان  پزشکی، جراحی 
سرپایی، بینایی سنجی، تجویز عینک و آموزش پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر در اردوی جهادی سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی به بیماران به  ویژه بیماران کم برخوردار ارائه خواهد شد. ابراهیمی 
ادامه داد: نیروهای پزشــکی این ســامانه ســیار از نیروهای بومی این 

منطقه با همکاری کانون خادمیاران ســالمت رضوی سیستان 
و بلوچستان و دانشــگاه علوم پزشکی ایرانشهر تأمین خواهد 
شــد. وی گفت: جمعی از نیروهای پزشــکی و اجرایی مانند 
پزشک متخصص در رشته های مختلف مانند زنان، اطفال، 
داخلی، روان پزشکی، قلب، جراحی، دندان پزشکی، پزشک 
عمومی، تکنیســین های اتــاق عمل، بیهوشــی، رادیولوژی 

و آزمایشــگاه و پرســتار در طول مدت اســتقرار این سامانه در 
مناطق سیل زده به ارائه خدمات درمانی افتخاری می پردازند.

اعزام 4 بیمارستان سیار 
به سیستان و بلوچستان

 جانشین رئیس بنیاد سالمت 
آستان قدس رضوی خبر داد:

سوژه و خبر

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش انجام شد

افتتاح نخستین پایگاه آموزش مجازی دانش آموزان استثنایی کشور در مشهد

نخســتین پایگاه آموزش مجازی دانش آموزان 
استثنایی کشــور، با حضور معاون وزیر آموزش 
و پرورش و جمعی از مدیران و مسئوالن استان 
در مشــهد به بهــره برداری رســید. بــه گزارش 
ایســنا، معاون وزیــر و رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی کشــور در این مراسم گفت: 
طرح  پایگاه آموزش مجازی برای دانش آموزان 
جسمی حرکتی و چند معلولیتی راه اندازی شده 
که برنامه آموزش و پرورش را از نظام برنامه ریزی 
مدرســه محور بــه ســمت نظــام برنامه ریــزی 
کالس محور و نظام برنامه ریزی فردمحور هدایت 
می کند. سید جواد حسینی افزود: این برنامه 
متناســب با توانمندی هر فرد اســت که برنامه 
درســی فردمحور با پذیرش اصــل تفاوت های 
فردی و نــگاه دارایی محــور به هر فــرد منجر به 
تحقق اســتعدادهای بالقوه آن شخص خواهد 
شــد. وی مناسب سازی های شــهری، مناسب 
ســازی های وســایل نقلیه و فضاهای آموزشی 
را چند مؤلفه جدی در آمــوزش و پرورش اعالم 
کرد و ادامه داد: اگر این مؤلفه ها لحاظ نشــود، 
کاهش افت تحصیلی، کاهش ارتباط اجتماعی 
و ترک تحصیل و تبدیل شــدن به انســان هایی 
غیر مولد نتیجه آن خواهد بود که برای رفع  این 
نقیصه،  طرحی را کلید زدیم که آموزش و پرورش 
خراسان در آن پیشروست و به صورت کشوری 
اجــرا خواهــد شــد. وی افــزود: آموزش هــای 
منزل محور، بیمارســتان محور و موسسه محور 
بــا رویکرد آمــوزش برنامــه فردی بــرای برخی 
دانش آموزان به صورت جدی باید دنبال شود. 
این برنامه های آموزش محور،  بیمارستان محور 

و منزل محــور بــرای دانش آموزانــی اســت که  
امکان تحرک بدنی ندارند و آموزش بالینی در 
منزل، موسسه یا بیمارستان به شکل حضوری 
انجام می شــود. همچنین می توانیــم آموزش 
یادگیــری الکترونیکی یا آموزش مجــازی را به 
صورت آفالین و آنالین در اختیار دانش آموزان 
قرار دهیم.معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان 
این که 206 دانش آموز در کشور به هیچ عنوان 
امکان تحــرک ندارند امــا ذهن و هــوش آن ها 
عادی است، اظهار کرد: در مرحله اول روی این 
عزیزان هدف گــذاری خواهیم کرد و در مرحله 
بعد، همه دانش آمــوزان می تواننــد از این فضا 
استفاده کنند.وی یادآور شد: این طرح به صورت 
آزمایشــی در دوره دوم ابتدایی هفت اســتان از 
جمله خراسان رضوی، فارس، تهران، آذربایجان 
شرقی، لرســتان و بوشــهر شــروع خواهد شد 
که عــالوه بــر ســرانه معمــول هــر دانش آموز، 
شــش میلیون و 500 هزار تومان ســرانه مازاد 
اختصاص داده شده است. همچنین یک مدرسه 
نیز به عنوان مدرســه پشــتیبان در نظــر گرفته 
شده است و اجرای طرح از 27 بهمن به صورت 
کشوری آغاز خواهد شد. وی در بخش دیگری از 
این مراسم، بزرگ ترین مشکل آموزش و پرورش 
را مشکل نیروی انسانی بیان کرد و ادامه داد: تا 
سال ۱402 ســونامی بازنشستگی ادامه پیدا 
خواهد کــرد و جایگزین هــای نیروی انســانی 
با میزان خروجــی همخوانی نــدارد، به طوری 
کــه500 هزار نیــرو از سیســتم خــارج و نهایتا 
۱00 هزار نیرو جایگزین خواهد شد .قاسم علی 
خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز 

در این مراســم گفت: دانش آموزان با نیازهای 
ویژه ،  از نظر قدرت استدالل، هوش و خالقیت 
از دانش آموزان عادی باالتر هستند و توانمندی 
این را دارند که به مدارج علمی باالتری برسند. 
وی افزود: اگر فرصت در اختیــار دانش آموزان 
معلــول جســمی حرکتــی قــرار گیــرد، قطعــا 
انسان های موفقی خواهند شد و یکی از برنامه 
هــای فرصت ســازی، آمــوزش مجازی اســت. 
 باید از طریق آموزش مجــازی به دل خانواده ها 
 رفت و بــا اختصاص زمــان بیشــتر، دانش آموز 
می توانــد بهتر از شــرایط اســتفاده کنــد و این 
فرصت ســازی منجر به توانمندســازی دانش 
آموزان با نیاز ویژه به یک انســان فعال و کارآمد 

خواهد شد.
حســینی رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی کشــور همچنین در مراســم افتتاح 
فضــای آموزشــی تحــرک و جهت یابــی گــروه 
آسیب دیده بینایی که در آموزشگاه امام علی)ع( 
مشهد برگزار شد، گفت: نوتیکر )برجسته نگار 
هوشمند همراه( - وســیله ای برای افراد نابینا 
-دنیای جدیدی برای این افراد ایجاد می کند. 
از این وســیله یــک نمونه با کیفیــت در مدارس 
نداریم. این وســیله 23 میلیــون تومان قیمت 
دارد، ما باید حواس نداشته  افراد استثنایی را با 
فناوری جبران کنیم، اگر ما نتوانیم این وسایل 
را تامین کنیم، مانــدن ما در آمــوزش وپرورش 
اســتثنایی معنایی ندارد، این وسایل  آموزشی 
به  50 میلیاردتومــان اعتبار نیــاز دارد که این 
مبلغ از ردیف مسئولیت های اجتماعی خیران 

و سازمان ها تامین خواهد شد.

معاون شهردار مشهد مطرح کرد:

 آمادگی برای حمایت از کسب
 و کارهای نوآورانه دانش آموزی

معاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد در 
بازدید از مرکز رشد و کارآفرینی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی)مرکاپ( و هنرستان کشاورزی 
شهید بهشتی مشهد، از حمایت کامل این معاونت 
از کسب و کارهای خالقانه دانش آموزی به ویژه 
در حوزه تولید گیاهان زینتی خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد، مهدی 
یعقوبی در این بازدید، با اشاره به این که هنرستان 
کشاورزی شهید بهشتی مشــهد ظرفیت بسیار 
مناسبی برای آموزش و تربیت نیروی متخصص 
در حوزه فضای سبز و تولید گیاهان زینتی مختلف 
دارد، افــزود: یکی از مهم تریــن اولویت های این 
معاونت، حمایت از کسب و کارها و فعالیت های 

نوآورانه است.

پیش بینی بارش برف در استان

کارشــناس پیش بینــی هواشناســی اســتان گفــت: 
پیش بینی می شود روز شــنبه بارش های پراکنده ای 
به صورت برف در نواحی نیمه شــمالی و کوهســتانی 
استان داشته باشیم. اثمری در گفت وگو با ایسنا افزود: 
افزایش نسبی دمای روزانه را در استان شاهد خواهیم 

بود به طوری که دمای  هوای روزانه گرم تر خواهد شد.



اخبار

صبح امروز، تشییع پیکر سرباز 
شهید مرزبانی درمشهد

پیکــر مطهــر شــهید 
مدافــع وطن ســرباز 
شــهید »امیــر رضــا 
رمضانی« ســاعت 9 
صبح امروز از مهدیه 
مشهد به سمت حرم 
مطهر رضوی تشییع 

و در گلزار شــهدای بهشــت رضا)ع( خاک سپاری 
می شود. به گزارش ایسنا، ســرباز وظیفه امیررضا 
رمضانــی چمــن آبــادی، اهــل شهرســتان خواف 
و ســاکن مشــهد بود که چهارشــنبه شــب گذشته 
حین حراســت از مرزها در زابل اســتان سیستان و 

بلوچستان به درجه رفیع شهادت نایل شد.

 جلسه کارگروه ملی زیارت
نیمه دوم اسفند در قم 

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
گفــت: دومین جلســه کارگــروه ملی زیــارت نیمه 
دوم اســفند در اســتان قــم برگــزار مــی شــود. بــه 
گزارش روابط عمومی استانداری، »محمد صادق 
براتــی« تصریح کــرد: کارگــروه ملی زیــارت برای 
اولین بــار در ســال 1388 همزمان با میــاد امام 
رضا)ع( تشــکیل شــد و ســه معاون رئیس جمهور، 
ســه وزیر، ســه اســتاندار و قائم مقام آســتان قدس 
رضوی در آن عضویت دارند. وی با اشاره به این که 
جلسات گوناگونی تاکنون در قالب کمیسیون ها و 
کمیته های تخصصی کارگروه ملــی زیارت برگزار 
شده است، افزود: بعد از تغییر در ساختار سازمانی 
ریاست جمهوری، وقفه ای دو ساله در روند برگزاری 
این کارگروه ایجاد شــد و با پیگیری های استاندار 
خراسان رضوی مجدد این کارگروه احیا شد. براتی 
با اشاره به برگزاری کمیته تخصصی کارگروه ملی 
زیــارت در هفته گذشــته افــزود: بررســی گزارش 
عملکرد دســتگاه ها و اعضا درخصــوص مصوبات 
جلســه 14 آذر کارگــروه ملــی زیارت، تبــادل نظر 
درخصوص نحوه عملیاتی شــدن مصوبــات، ارائه 
راهکارها و رفــع موانع، بررســی موضوعات و تهیه 
مصوبات پیشــنهادی برای جلســه آینــده کارگروه 
ملی زیارت بخشی از مباحث مطرح شده در جلسه 

کمیسیون تخصصی کارگروه ملی زیارت بود.

 با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی صورت گرفت

 رونمایی از پویش مردمی 
»آغاز سفر از سرزمین خورشید«

همزمان بــا ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی 
گردشگری تهران و با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، پویــش مردمی آغاز 
سفر از سرزمین خورشید رونمایی شد. وزیر میراث 
فرهنگی در حاشیه این رونمایی با اشاره به این که 
خراسان رضوی مهم ترین قطب گردشگری کشور 
است، گفت : در خراســان رضوی عاوه بر موضوع 
گردشــگری، زیارت بارگاه ملکوتــی ثامن الحجج 
حضرت رضــا )ع( مطرح اســت و در بعــد فرهنگی 
این موضوع برای ما اهمیت دارد. به گزارش روابط 
عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، »علــی اصغــر 
مونسان« افزود : در چند سال اخیر اتفاقاتی افتاده 
کــه مــی توانیــم از گردشــگران زیارتــی بــه عنوان 
گردشــگران ترکیبی یــاد کنیــم، اگرچــه موضوع 
اصلی ســفر آن ها زیارت حضرت رضا )ع( است اما 
خوشحالیم که در کنار آن توریسم درمانی نیز انجام 
می شود. وی همچنین با اشاره به ظرفیت خراسان 
رضوی در حوزه صنایع دستی گفت : جوانان زیادی 
در این بخش بدون این که از دولــت انتظار ویژه ای 
داشته باشند در زمینه تولید و فروش صنایع دستی 
فعالیت می کنند. به واســطه وجود بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع(، شهرمشهد پایتخت معنوی ایران 
اســت، این پویش راه اندازی شــده تا مردم سفر به 
شهرهای ایران را از مشهد مقدس و با توسل به این 
امام آغاز کنند.»ابوالفضل مکرمی فر« افزود : یکی 
از رفتارهای مــردم ایران به خصوص مردم مشــهد 
و خراســان رضوی که به یک آیین تبدیل شده، این 
است که لحظه تحویل ســال در حرم مطهر رضوی 
حضور پیدا می کنند، همچنین با توجه به این که در 
روز اول هرســال رهبر معظم انقاب در حرم مطهر 
رضوی سخنرانی می کنند جمعیتی میلیونی برای 
شنیدن این سخنرانی حضور می یابند که فرصتی 
ویژه بــرای بهره مندی مــردم از این بیانات اســت، 
با توجه به این شــرایط پویش آغاز ســفر از سرزمین 
خورشــید راه اندازی شــد کــه از هموطنــان تقاضا 

داریم از این پویش حمایت کنند.

5اخبار
شنبه 26 بهمن 1398 .  شماره 4348 روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Sat.Feb.14.2020. No.4348

ادامه واکنش ها به لیست ائتالف اصولگرایان در خراسان رضوی 

خبر

فرهنگی

 جشن والدت حضرت زهرا  )س(
 در حرم مطهر رضوی 

امروز همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( 
ویــژه برنامــه هایــی درحرم مطهــر رضــوی برگزار 

می شود. 
 به گزارش آســتان نیوز، همزمان با سالروز والدت 
حضرت زهــرا)س( اجتماع بزرگ بانــوان با عنوان 
»جشــن مادرانه« تدارک دیده شــده که این برنامه 
ساعت 9 صبح روز شنبه در رواق امام خمینی)ره( 

حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
در این جشن حجت االسام والمسلمین حسینی 
قمی بــه ایــراد ســخنرانی، آقایــان ابراهیــم قانع، 
ابوالفضل مشــکینی و ســعید حدادیان بــه مدیحه 
سرایی و گروه فدک الزهرا به سرودخوانی خواهند 

پرداخت.
 همچنین ویژه برنامه میاد حضرت زهرا)س( ویژه 
خواهران در رواق های حضرت زهرا)س( و حضرت 
معصومه)س( بــا موضوع عفاف و حجاب در ســیره 
فاطمی و ســیره تربیتی آن حضرت تا روز یک شنبه 

برگزار می شود. 
نیــز  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  میــاد  در 
حجت االســام والمســلمین پناهیــان بــه ایــراد 
ســخنرانی و مداحان و ذاکــران به مدیحه ســرایی 
خواهنــد پرداخت. همچنیــن در دیگــر رواق های 
حرم مطهر مراســم سخنرانی جشــن میاد دخت 
نبی اکرم)ص( برپا می شود. والدین  نیز می توانند 
کودکانشــان را روز شــنبه بــه واحــد کبوترانه حرم 
مطهر رضوی ببرند تا در جشــن روز میاد حضرت 
زهرا)س( ویژه کودکان شــرکت کنند. ویژه برنامه 
جشــن برای زائــران غیرایرانــی نیــز در روز میاد 

برگزار می شود.

تولید سرود »مادر مهربان« توسط آوای 	 
رضوان

 به همین مناســبت ســرود »مادر مهربان« توســط 
واحد آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی تولید و به سبک آکاپا 

در مناطق پرتردد شهر مشهد اجرا خواهد شد. 

جشن والدت با حضور همسران شهدا 	 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز امروز جشن 
باشکوه والدت حضرت فاطمه زهرا)س( را با حضور 
350 نفر از همســران شــهدا برگزار می کند. این 
مراسم ســاعت 9 صبح امروز در مجموعه تفریحی 

دشت بهشت برگزار خواهد شد.

»اسوه های فاطمی« در آستان خواجه اباصلت	 
آیین تجلیل از مادران و همســران شــهدای مدافع 
حرم در آســتان مقدس خواجه اباصلــت هروی نیز 
از دیگــر برنامــه هــای روز والدت حضــرت فاطمــه 
زهرا)س( اســت که همزمان با اقامه نماز جماعت 

ظهر و عصر برگزار خواهد شد.

بــا انتشــار فهرســت نهایــی شــورای ائتاف 
اصولگرایان در خراســان رضوی، واکنش ها 
به این لیست همچنان ادامه دارد. به گزارش 
خراســان رضوی، شــورای ائتــاف نیروهای 
انقاب )اصولگرایــان( در خراســان رضوی، 
هفته گذشــته بــا برگــزاری انتخابــات درون 
تشکیاتی، فهرست نهایی خود را برای حوزه 
انتخابیه مشهد و کات منتشر کرد که شامل 
چهار نماینده فعلی مشــهد )حجت االســام 
نصرا... پژمانفر، حجت االسام محمدحسین 
حســین زاده بحرینــی، ســید امیرحســین 
قاضی زاده هاشــمی، جواد کریمی قدوسی( 
و فاطمــه رحمانی بــه عنوان منتخــب پنجم و 

نماینده بانوان بود.

لیست نهایی ائتالف اصولگرایان 	 
درشهرستان ها 

این شورا همچنین روز پنج شــنبه نامزدهای 
مد نظــر خود را در شهرســتان های خراســان 
رضوی اعام کرد. به گزارش ایسنا، نامزدهای 
مدنظر شــورای ائتــاف در شهرســتان های 
اســتان به ایــن شــرح اســت: تربــت حیدریه: 
محسن زنگنه، گناباد: محمد صفایی دلویی، 
کاشــمر و بردســکن: جواد نیک بیــن،  درگز: 
حامد بیهقی، قوچان: مرتضی رحمانی مطلق، 
فریمان و سرخس: احسان قاضی زاده، طرقبه 
و چناران: حسین عباس زاده امامی، نیشابور 
و فیــروزه: احســان ارکانی و هاجــر چنارانی، 
-ســبزوار: علی اصغــر عنابســتانی و بهــروز 
محبی، خواف و رشتخوار: علی اکبر احمدپور، 

تربت جام: غامرضا قنبری.

انتشار لیست ائتالف »جریان مردم« 	 
درمشهد

از جملــه  واکنــش به لیســت شــورای ائتاف 
اصولگرایــان بــرای حــوزه انتخابیه مشــهد، 
انتشــار لیســتی با نام »ائتاف بــزرگ جریان 
مردم« با شــعار »نه به مجلس تکراری« اســت. 
این ائتاف پنج شنبه شب با برگزاری مراسمی 
در گلشهر فهرستی را منتشر کرد که در فضای 
مجازی با نام »اولین لیســت رسمی در مقابل 
شانا« منتشر شد. لیست ائتاف بزرگ جریان 

مردم به این شرح است :
غالمحسین صاحبی

علیرضا امیرحسنخانی
حمید کفشکنان

مجیدحسینی
سمیه سادات ابراهیمی

دالیل شورای تشکل های فرهنگی 	 
اجتماعی در نقد لیست ائتالف

شــورای تشــکل هــای فرهنگــی و اجتماعی 
مشهدالرضا)ع( نیز با انتشار بیانیه ای، دالیل 
خود را در مخالفت با لیســت شــورای ائتاف 
اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشهد و کات 
مطرح کرد. دراین بیانیه آمده است : »شورای 
ائتاف نیروهای انقاب اســامی مشــهد به 
لیستی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
رسیده است که در آن هیچ گزینه جوان مومن 
و انقابی کارآمد وجود نداشــته و این معنایی 

جز زیر پا نهادن مهم ترین اصل از اصول بیانیه 
گام دوم انقاب ندارد. این درحالی اســت که 
نیروهای انقابی مشهدالرضا)ع( با سایق و 
طیف های گوناگون با پذیرش اصل وحدت بر 
مبنای اصول انقاب اسامی به دنبال ایجاد 
همدلی برای رسیدن به یک لیست انقابی، 
کارآمد و جوان از دل یک فرایند شاخص محور 
ماه ها تاش مجاهدانه کرده اند، اما در نهایت 
به دلیل سوء تدبیرهایی که انجام گردید شاهد 
یک اتفاق خجســته در این خصوص نبودیم«. 
در ادامه این بیانیه دالیل شورای تشکل های 
فرهنگی اجتماعی درباره ایــن موضع گیری 

ذکر شده که اهم آن به این شرح است : 
* اصل شــاخص گرایــی عما به محــاق رفت 
و همان رویه البی گری سیاســی امــا این بار با 
تابلوی شــاخص گرایــی در این دوره لیســت 

نهایی را تعیین کرد.
* حذف امتیاز ویژه جوان گرایی، عما جوانان 
را از رقابت با کاندیداهایی که سابقه  حضور در 
چند دوره مجلس داشتند بازداشت و در نتیجه 
سه نفر از جوانان توانمند در عین شایستگی و 
کســب آرای مجمع به دلیل حذف امتیاز ویژه 

جوانی، از حضور در لیست نهایی جا ماندند.
* در تشــکیل مجمع عمومی طبــق آیین نامه  
می بایســت  هر یک از اعضای اضاع  شورای 
مرکزی، 5 نفر را به عنوان عضو مجمع عمومی 
معرفی مــی کردند  اما متاســفانه تعــدادی از 
اعضای اضاع نه تنها در مجمع دعوت نشدند 
بلکه یکی از اضاع بــدون هماهنگی با آن ها 
اقــدام به پــر کــردن جاهــای خالی بــا نفرات 

همسوی خود کرد.
* در جلســه مجمــع عمومی برخــی از عوامل 
که وظیفه نظارت یا توزیع تعرفه رای را داشته 
اند، امانتــداری را زیر پا گذاشــته و نســبت به 
رای دادن یا ندادن به یک کاندیدای خاص به 

سایرین توصیه هایی را می کردند.
البته شورای تشکل های فرهنگی اجتماعی 
مشــهدالرضا)ع( در این بیانیه اعــام کرد، با 
همه گایه منــدی از روند ائتــاف، به وحدت 
اصولگرایان پایبنــد بوده و لیســت انتخاباتی 

جداگانه منتشر نخواهد کرد.

انتقاد صریح خلیل موحدی از نمایندگان 	 
فعلی مشهد

از دیگــر واکنــش هــا، اســتوری هــای خلیل 
موحدی فعال فرهنگی و عضو سابق شورای 

شــهر مشــهد بــود. او بــا انتشــار مطلبــی در 
صفحه اینســتاگرامی خود، عملکــرد برخی  
نمایندگان فعلی مشــهد در مجلــس راکه در 
لیســت ائتــاف اصولگرایــان بــرای مجلس 
یازدهم نیــز قــرار گرفته انــد   مورد نقــد قرار 
داد. خلیل موحدی در یکی از اســتوری های 
خود با بازنشــر بخش هایی از خطبه های روز 
گذشــته آیت ا... علــم الهدی در نمــاز جمعه 
مشهد نوشــت : »کســانی که با عهدشکنی و 
کنار گذاشتن شاخص ها و عدم توجه به تاکید 
رهبر معظم انقــاب و نماینده ولــی فقیه، به 
جوان گرایی، زمینه یاس جوانــان و خروج از 
وحدت را فراهم کرده اند، در حقیقت بســتر 
رای آوری زاویــه داران بــا والیــت را رقم زده 
اند و در مقابل کام صریح نماینده ولی فقیه 
ایســتاده انــد و باید پاســخ گوی ذنــب الیغفر 

باشند«.

حمایت جنبش مطالبه از لیست ائتالف با 	 
وجود گالیه مندی

خبر دیگر درباره لیســت ائتاف اصولگرایان 
در مشهد، واکنش جنبش مطالبه به آن بود. بر 
اساس آن چه در کانال تلگرامی جنبش مطالبه 
مطرح شده، دبیر کل این جنبش درباره لیست 
ائتاف اصولگرایان در مشهد بیانیه ای منتشر 
کرد کــه در بخشــی از آن آمده اســت : »برآیند 
خروجی از مکانیزم فعلی شــورا نــه تنها نمی 
توانــد تامین کننــده نظر اکثریت والیی شــهر 
باشد بلکه کوچک ترین سنخیتی هم با بیانیه 
گام دوم انقاب نداشته و همچنان تکرار همان 
نسخه های قبلی اســت. بنده به متولیان این 
شورا تضمین می دهم که با مجموعه و ترکیب 
فعلی هرگز نخواهید توانســت جــوان گرایی 
کرده و گردش نخبگانی ایجاد کنید«. جنبش 
مطالبه البته با وجود گایه مندی، بر حمایت از 
لیست شورای ائتاف تاکید کرده و همچنین 
با بیان این که جوانــان انقابی، خط خود را از 
جریان وحدت شکن جدا خواهند کرد، برخی 
نام ها را به عنوان نامزدهــای انصراف دهنده 
در حوزه انتخابیه مشهد و کات در حمایت از 

ائتاف منتشر کرده است. 

نامزدهایی که انصراف دادند	 
براساس ادعای این جنبش اسامی انصراف 
دهنــدگان بــه ایــن شــرح اســت : فــرج ا... 
شوشــتری، کمیــل ضرابــی، علــی ذاکــر 

الحسینی، حسن منصوریان، مجید عسکری، 
محمدرضا قره خانی، زهرا عنابستانی، فرهاد 
عظیمی فر، نجمه خدادادی. جنبش مطالبه 
همچنین امامی، قاضی زاده، ارکانی و »علی 
اصغر عنابســتانی و آقای بهــروز محبی« را به 
ترتیب بــه عنــوان نامزدهــای مــورد حمایت 
خــود در دو حوزه انتخابیه »چنــاران و طرقبه 
شــاندیز«، »فریمان و ســرخس«، »نیشــابور و 

فیروزه« و »سبزوار« معرفی کرد.

»شانا« ذیل تعاریف شورای ائتالف تهران 	 
عمل نکرد

جامعــه جوانان متحد اســامی در خراســان 
رضــوی نیــز نقدهایــی را به لیســت شــورای 
ائتاف مطرح کرد. »جمشــید خاتمی« دبیر 
این جامعه در گفــت وگو با ایســنا در این باره 
اظهار کرد: لیست ارائه شــده توسط شورای 
ائتاف نیروهای انقاب استان ذیل تعاریف 
شورای ائتاف تهران نیست، بنابراین باطل 
است، از ابتدا نیز شــورای ائتاف اعام کرد 
که در چهار اســتان دخالت نمی کند، زیرا به 
حرف شورا عمل نمی کنند که یکی خراسان 
رضوی بود، بنابراین لیســت اســتان، لیست 
شانا نیست. شایان ذکر است جامعه جوانان 
متحد اسامی خراسان عصر دیروز نیز لیست 
کاندیداهای مورد حمایت خود را منتشر کرد 
که نامزدهــای حاضر در آن بــدون اولویت به 

این شرح است :
مجید حسینی

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
غالمحسین صاحبی

مرتضی کامل نواب
سعید شعرباف تبریزی

همچنیــن »ارکانــی« و »ســبحانی نیــا« در 
حــوزه انتخابیــه نیشــابور، »عنابســتانی« در 
حوزه انتخابیه سبزوار، »احسان قاضی زاده 
هاشمی« در حوزه انتخابیه فریمان، »قنبری« 
در حــوزه انتخابیه تایباد، باخــرز و تربت جام 

مورد حمایت این جریان هستند.
شایان ذکر است طی روزهای گذشته برخی 
لیست های دیگر برای حوزه  انتخابیه مشهد 
و کات نیز در فضای مجازی منتشــر شد که 
روزنامه خراســان پــس از کســب اطمینان از 
صحت آن ها  در شماره های بعد این لیست ها   

را منتشر خواهد کرد.
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رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مشهد بیان کرد

تاثیر گذاری نقش مربیان در حوزه استعدادیابی
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران گفت: در حوزه 
اســتعدادیابی، نقش مربیان بســیار پررنگ و تاثیرگذار است؛ 
پــرورش مربــی، موضوعی حائــز اهمیت اســت که بایــد به آن 
بپردازیم و با سرمایه گذاری مناسب می توانیم خأل های موجود 
را از بین ببریم.  به گزارش خبرنگار ما ، اکبر محمدی در نشست 

هم اندیشی با استعدادیاب های خراسان رضوی اظهارکرد: با 
روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در فوتبال خراسان رضوی 
شــاهد اتفاقات مثبت و امیدوارکننده ای هســتیم که نشــان 
دهنده دانش تخصصی حاکم اســت.محمدی با بیان این که 
در حوزه استعدادیابی، نقش مربیان بسیار پررنگ و تاثیرگذار 

است، افزود: پرورش مربی، موضوعی حائز اهمیت است که 
باید به آن بپردازیم؛ با سرمایه گذاری مناسب می توانیم خأل 
های موجــود را از بیــن ببریم. وی افــزود: می توان جلســات 
آموزشی در حوزه اســتعدادیابی و مربیگری برگزار و مدارک  
رسمی به استعدادیاب ها اعطا کرد تا آن ها بتوانند از مزایای 
آن بهره مند شوند. درخور ذکر است، یک دوره کارگاه دانش 
افزایی برای مربیان رده های پایه دیروز با حضور اکبر محمدی 
و بیژن عزیزی از سوی انجمن صنفی مربیان فوتبال استان در 

مشهد برگزار شد.

سرمربی شهرخودرو:

6 بازی در 24 روز انجام دادیم
ســرمربی تیم شــهرخودرو خراســان گفــت: به طور 
میانگین هــر چهار روز یک بازی برگــزار کرده ایم که 
سه دیدار آن برون مرزی بوده است و دو دیدار خارج 
از خانه هم در لیگ برگزار کرده ایم.به گزارش  سایت 
رســمی باشــگاه فرهنگــی  ورزشــی شــهرخودرو 
خراسان، مجتبی سرآسیایی با اشاره به تقویم فشرده 
مسابقات این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار کرد: در 24 روز، شــش بــازی انجام دادیم که 
پنج بازی، بیرون از خانه بوده است. سه دیدار از این 
پنج دیدار هم برون مرزی بود و کیلومترها سفر هوایی 

داشتیم تا به محل برگزاری مسابقه برسیم.
وی افــزود: در تمام این مدت در ســفر بودیم و فرصت 
برای هیچ تمرینی به جز ریکاوری، بازســازی بدنی و 
کار روی مســائل روحی روانی بازیکنــان باقی نماند. 
این تقویم و نحوه برگزاری مسابقات شهرخودرو، ظلم 
آشکاری به این تیم است، اما چگونه می توانیم پیگیر 
حق خود باشیم؟ اگرچه کارنامه ما نشان می دهد که 
اهل گالیه و شکایت نیستیم و همواره سعی کرده ایم 
مشــکالت ریز و درشــت را به خوبی مدیریــت کنیم تا 
کمترین آسیب را ببینیم اما دیگر واقعا شرایط سخت 

و بغرنج شده است.
سرآسیایی با اشــاره به بازی سنگینی که تیمش برابر 
الهالل داشته است، خاطرنشان کرد: بالفاصله پس 
از بازی سخت مقابل الهالل که مدافع عنوان قهرمانی 
در لیــگ قهرمانــان آسیاســت، بایــد آمــاده رفتــن به 
ازبکستان و بازی با پاختاکور، قهرمان لیگ این کشور 
شویم. به خاطر ظلم به تیم های ایرانی، باید مهم ترین و 

حساس ترین بازی ها 
را به صورت متوالی 
در خانه رقبا برگزار 

کنیم.
 

سفر رسول خادم به روستاهای 
محروم صالح آباد 

بهره مند/ رسول خادم، کشتی گیر نامدار ایران و 
جهان و سه کشتی گیر دیگر با حضور در شهرستان 
محــروم و مــرزی صالــح آبــاد، از دو روســتای ایــن 
شهرســتان بازدید کردند. امیر توکلیــان، قهرمان 
کشتی ایران و جهان که در این ســفر، رسول خادم 
و دیگر ورزشکاران را همراهی می کرد، به خبرنگار 
خراسان رضوی گفت: تعداد زیادی از ورزشکاران، 
هنرمندان، بازیگران و افراد مشهور کشور با موسسه 
 خیریــه امیــر المومنیــن )ع( در تهــران همــکاری 
می کنند و رسیدگی به نقاط محروم کشور و حضور 
میدانــی در آن مناطــق  از جمله فعالیــت های این 
موسسه است. وی افزود: این چهارمین سفر رسول 
خادم بــه شهرســتان صالح آباد اســت که قرار شــد 
دو مدرسه خیرســاز دو و سه کالســه در روستاهای 
محروم »سیاخوله« و »پده جانمراد« ساخته شود.وی 
اظهار کرد: قهرمانان ورزشی، هنرمندان و بازیگران 
صاحب نام با حمایت های مردم کشورمان توانستند 
صاحب موفقیت و مقام و شــهرت شــوند و به همین 
دلیل مســئولیتی اجتماعی نیز بر عهده آنان اســت 
که به یــاری محرومان و نیازمندان جامعه بشــتابند 
و تا حد توان مشــکالت آن ها را بر طــرف کنند و در 
کنار آن ها باشند.در ادامه این ســفر رسول خادم و 
همراهان از مســابقات کشــتی با چوخه شهرستان 
صالح آباد دیدن کردند. درخور ذکر اســت ، رسول 
خادم   طــی ماه هــای گذشــته بــه همــراه برخی از 
قهرمانان کشتی  به روستا های محروم استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان 

و ...سفر کرد .

 حشمت
 مهاجرانی:

 بهاره موفقی / متولد شــهریور 7۱ اســت و از 
ســال 80 در رشــته اســکیت فعالیت می کند. 
هم اکنون رئیس انجمن اســکیت فری استایل 
خراســان رضوی است و در گذشــته عضو کادر 
فنی فدراســیون اســکیت ایران بــود؛ اما نکته 
قابــل توجــه دربــاره وی، حضــورش در برنامه 
تلویزیونی »عصر جدید«  بود که سال گذشته با 
گروه »پسران خورشید« اجراهای بسیار زیبایی 
داشتند و تا نیمه نهایی رقابت ها هم پیش رفتند. 
هرچند امسال دیگر خبری از تمرین گروه پسران 
خورشید نیست و به نوعی همه ورزشکاران این 
گروه متفرق شده اند اما »رضا شیخی« سرگروه 
اسکیت  پسران خورشــید تصمیم گرفته است 
که امســال به صورت تیم دونفره در برنامه عصر 
جدید شــرکت کند. برای همین تمرینات خود 
را با تمام مشکالت و ســختی هایی که پیش رو 
دارد، شروع کرده است تا بتواند از اعتبار پسران 
خورشید در عصر جدید دفاع کند.  به این بهانه 
گپ و گفتی با این ورزشکار اسکیت باز داشتیم 

که تقدیم می شود.

پسران خورشید جدا شدند	 
رضا شــیخی در ابتدای ســخنان خود به سابقه 
ورزشی اش اشاره می کند و می گوید:در گذشته 
همچون دیگر جوانــان در پارک ملت اســکیت 
تمرین مــی کردم؛ اما پــس از ازدواج ، همســرم 
 مرا تشــویق کرد که رشــته ورزشی اســکیت را 
حرفــه ای ادامه بدهم . از ســال ۹۱ اســکیت را 
به صــورت حرفــه ای دنبــال کــردم و در همان 
سال ، مقام اول اســتانی را در رشته نمایشی به 
دســت آوردم . ســپس به فعالیت در رشته فری 
اســتایل)حرکات نمایشــی( پرداختــم و پــس 

ازمدتی شــاگردان زیادی را بــه اردوهای تیم 
ملی معرفی کردم . شاگردانم در سال گذشته 
20 مدال کشوری و دو مدال بین المللی کسب 
کردند.  همچنین امسال نیز موفق به کسب سه 
مدال بین المللی شدیم. در آخرین مسابقاتی 
هم که حضور داشــتم، در رشته اسکیت فری 
اســتایل موفق به کســب مقام دومی و سومی 

کشوری شدم.
وی دربــاره حضــور در برنامه عصــر جدید، می 
گوید:ســال گذشــته بــه همــراه گروه پســران 
خورشید توانستیم تا مرحله نیمه نهایی برنامه 
عصر جدید برویم.اما در این مســیر مشــکالت 
زیادی برای تمرین داشــتیم . این مشــکالت به 
حدی بود که اکنون همه بچه ها از هم جدا شدند. 
 وی درباره علت جدایی از گروه پسران خورشید 
می گوید:پســران خورشــید ، همیشــه پسران 
خورشــید خواهنــد ماند . مــا همیشــه یک تیم 
خواهیم بود و جدا نمی شــویم، امــا دیگر با هم 
تمرین نداریم. اگر آن تیم اعضای اصلی خودش 
باشد صددرصد آن ها را همراهی خواهم کرد. 
درمجموع   اعضای پســران خورشــید به طرف 
گســترش و کار کردن در رشــته های ورزشــی 
مورد عالقه شان رفتند. همان طور که می دانید 
پســران خورشــید ترکیب چند رشــته ورزشی 
از جمله اســکیت، بریکینــگ، پارکــور، طناب 
نمایشی، فوتبال و فری استایل بود. چون دوره 
قبلی عصر جدید یک اســکیت باز بود و چندان 
دیده نشد، به این نتیجه رسیدم که خودم یک تیم 
اسکیت راه اندازی کنم تا رشته اسکیت را به تمام 
مردم ایران نشــان بدهــم.وی تصریح می کند: 
اکنون نیز برای حضــور در دور دوم عصر جدید 
تمرین می کنم . تیم دو نفره هستیم که اجرای 

حرکات آکروباتیک را تمرین می کنیم.
شیخی درباره یک سالی که از پسران خورشید 
جدا شد، می گوید: من و دیگر پسران خورشید 
 ایــن همــه افتخارآفرینی کردیــم؛ امــا نیمی از
 آن هــا االن در یک شــرکتی کار می کننــد و به 
زندگی عادی خودشان بازگشتند، چون کمکی 
به آن ها نشــد و  گــروه تقریبــا منحل  شــد. هم 
اکنون فقط چند نفر از اعضای پسران خورشید 
فعالیت می کنند، آن هم فقط دختران و پسران 
خورشیدی تربیت می کنند که در آینده بتوانند 
جایگزین ما شوند و افتخار آفرینی کنند. از گروه 
پســران خورشــید فقط اعضــای بیگ باکســر، 
بریکینگ و چند نفر دیگر هستند که  تنها  برای 
همایش ها فعالیت مــی کنند. هــم اکنون تیم 
دختران خورشــید نیز راه اندازی شــده است و 
قصد دارند در این دوره از مسابقات عصر جدید 

شرکت کنند.

مشکالت سالن	 
وی درباره مشــکالت و ســختی فعالیت هایش 
می گویــد: بیشــتر دغدغه ما نداشــتن ســالن 
تمرینــی اســت تــا بــا خیــال راحــت تمرینات 
مــان را انجــام بدهیــم. هیــچ ســالنی بــرای 
 اسکیت ســاخته نشــده اســت و شــهرداری به
 اسکیت بازان ســالن نمی دهد. پارک ملت هم 
پیست اسکیت دارد که تعطیل است و اسکیت 

بــازان نمی تواننــد آن جــا تمرین کننــد. اگر ما 
فقط یک سالن داشته باشیم به جرئت می توانم 
بگویــم که طی دو ســال مــی توانیم هــم رکورد 
جهان را جابه جا کنیم، هم قهرمانان بیشــتری 
داشــته باشــیم.وی تصریح می کند: خودم در 
تمریناتم رکورد جابه جا کــردم اما به دلیل نبود 
امکانات مجبور شدم، بازیکنی را رها کنم و فقط 
به مربیگری بپردازم. در همین دوره که مسابقات 
بود، ما بیست نفر از اسکیت بازان را اعزام کردیم 
که بچه ها با هزینه شخصی خودشان به مسابقات  
رفتند. عالوه بر این مشکل بزرگ ما مربیان این 
است که بیمه نیســتیم، و بازنشستگی و حقوق 
ثابت هم نداریم. در واقع ما اگر مکانی ثابت برای 

آموزش نداشته باشیم، درآمد هم نداریم.

تمرین در داخل خانه	 
وی در پاسخ به این سوال که در این دوره از عصر 
جدید چه برنامه ای پیش رو دارد، پاسخ می دهد: 
در این دوره قصد داریم در رشته ای آکروباتیک 
که خیلی هیجانی است و ریســک باالیی دارد، 
شــرکت کنیم. امیدوارم این رشــته مورد پسند 
مــردم واقع شــود. وی ادامــه می دهــد: درباره 
زمان اجرا هنوز به ما اطالعی داده نشده است. 
متاســفانه چون ســالن نداریم ، تمرینــات را در 
داخل خانه انجام می دهیم که خیلی خطرناک 

است و  دردسرهای خودش را دارد.

گپ و گفتی با یکی از اعضای »پسران خورشید« که برای حضور 

دوباره در »عصر جدید« آماده می شود 

دردسرهای تمرین آکروباتیک 
در منزل !

حشمت مهاجرانی را همیشه به عنوان یکی از مهم ترین ایرانی های 
حاضر در فوتبال آسیا می شناسیم؛ این مشهدی فوتبال دوست حاال 

از تیم شهر خود در آسیا دفاع می کند.
 به گزارش »ورزش سه«، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره 
دیدار دو تیم شــهرخودرو و الهالل اظهارنظر جالبی می کند. او در 
این باره می گوید: بــه نظر من همه اول باید ببینند که شــهرخودرو 
برابر کــدام تیم به میدان رفــت، آن ها این بــازی را برابر تیم الهالل 
عربستان شکست خوردند، تاکید می کنم تیمی که نه در غرب آسیا 
که در کل آسیا به عنوان بهترین تیم شــناخته می شود. الهالل تیم 
اول فوتبال آسیا در لیگ قهرمانان 20۱۹ بود و بازی کردن برابر آن 
ها جرئت می خواهد، شهرخودرو این جرئت را داشت و مقابل آن ها 

ایستاد و با اختالف کمی بازی را باخت.

او در این باره ادامه داد: آن ها سال هاست که حرف اول را در فوتبال 
آســیا می زنند و به نوعی می توان گفت ریشــه تیم الهالل در خاک 
آسیاســت. عالوه بر همه این ها باید ببینیم ســرمایه گــذاری آن ها 
چطور بود؛ هزینه های هنگفتی که آن ها بابت بازیکنان و امکانات 
خود صرف مــی کنند، قابــل قیاس با هیــچ یک از تیم هــای ایرانی 

نیست.
مهاجرانــی در ادامــه مــی گوید: بــا اطمینــان کامل مــی گویم اگر 
بخواهیم تیمــی را از نظر ســرمایه گذاری با الهالل مقایســه کنیم، 
می توانیم از تیم های بزرگ قطری مانند السد و الدحیل نام ببریم که 
بازیکنان بزرگ دنیا را جذب می کنند. البته این را باید حتما بگویم 
که السد، الدحیل و الهالل بیشترین سرمایه گذاری ها را در فوتبال 
خود دارند اما یک عامل مهم را ندارند و آن هم مهم ترین سرمایه همه 

تیم های ایرانی یعنی تماشاگر اســت. تنها چیزی که تا کنون آن ها 
نتوانستند با پول به دست بیاورند، تماشاگر است.

حشــمت مهاجرانــی گفــت: بــه نظــر مــن هیــچ کســی نباید و 
نمی تواند از باخت به الهالل ناراضی باشــد. نه مالک باشگاه، 
نه مدیرعامل، نه بازیکنان و نه هواداران از این باخت نه ناراحت 
باشند و نه سر پایین. به همه مشــهدی ها می گویم این اولین 
بازی رسمی یک تیم مشهدی در لیگ قهرمانان آسیا بود که از 
قضا برابر مهم ترین تیم این قاره انجام شد، همه آن ها نه تنها از 

این باخت ناراحت نباشــند که اتفاقًا از بازی دالورانه بازیکنان 
شهر خودرو راضی و خوشحال باشند و سعی کنند در دور برگشت 

مسابقات با حمایت های خود باعث موفقیت این تیم مشهدی 
در لیگ قهرمانان آسیا شوند.

 کسی حق ناراحتی 
از شکست 

شهرخودرو را ندارد

مدیر عامل فرش آرا :

 به دنبال تکلیف اعتراض
 تیم مان هستیم

مدیر عامل تیم فوتســال فرش آرا درباره حواشی  
بــه وجــود آمــده در بــازی مرحلــه حذفــی لیــگ 
برترفوتســال مقابــل تیم ســن ایــچ ســاوه ، گفت: 
کمیته انضباطی با رعایت عدالت و قانون، تکلیف 
اعتراض ما را به نتیجه بازی با تیم فوتسال سن ایچ 

ساوه هرچه زودتر مشخص کند.
 غالمعلی مرتضایی در گفت وگو با خانه فوتســال  
افزود: اهل دعوا نیستیم، جوسازی رسانه ای هم 
نمی کنیم، امــا باید تکلیف اعتــراض تیم ما هرچه 
زودتر مشخص شود.وی ادامه داد: گزارش کامل 
بازی و مستندات خود را به سازمان لیگ و کمیته 
انضباطی فرســتاده ایم و بیش از ۱4 روز است که 
منتظر اعــالم نتیجه هســتیم.وی با بیــان این که 
معتقد به پیگیری حق خود از مسیر قانونی هستیم 
، افزود: موضوع پذیرفته شدن گل تیم سن ایچ در 
زمانی که بازی به پایان رسیده بود، اشتباه داوری 

نیست بلکه نقض قانون است.
مرتضایی افزود: ما برای تیم خــود هزینه کردیم و 
مدعی قهرمانی هم هستیم. تیم ما طبق مستندات 
بایــد به مرحلــه بعد صعود کنــد. داور بــازی نقض 
قانون کرده است.وی ادامه داد: ما یقین داشتیم 
که گل تســاوی تیم مهمان خــارج از زمان بازی به 
ثمر رسیده اســت اما به منظور پیشگیری از به  هم 
خوردن نظم سالن با لیدرها و تماشاگران صحبت 

کردیم و احساسی برخورد نکردیم.
درخور ذکر است، تیم های فوتسال سن ایچ ساوه و 
فرش آرای مشهد در سومین دیدار خود در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ برتر، دوم بهمن در ســالن 
ورزشی شــهید بهشــتی مشــهد به میدان رفتند.

این بازی تا ثانیه های پایانی 2 بر یک به ســود تیم 
فرش آرا در جریان بود اما تیم ســن ایچ بعد از یک 
ضربه اوت به گل دســت یافت که این گل از سوی 
تیــم داوری پذیرفته شــد در حالی کــه مدیرعامل 
فرش آرا معتقد اســت این گل خــارج از وقت بازی 

به ثمر رسید.

هادی رضایی:

  ورزش ایران به
 سیاست گذاری نیاز دارد

هــادی رضایی که مســئولیت دبیــری اجرایی کمیته 
ملــی پارالمپیــک را بــر عهــده دارد، گفــت: ایــن کــه 
برخی دوســتان پــس از یک ســال متوجــه آیین نامه و 
سیاســت گذاری اعزام به پارالمپیک نشــده اند، به ما 
مربوط نمی شود. در ورزش ایران به سیاست گذاری نیاز 
داریم. یا نباید سیاست گذاری داشته باشیم که براساس 
آن یک کاروان بزرگ را می فرستیم، یا سیاست گذاری 
کنیم که حضور در مسابقات کیفی و هدف دار باشد. به 
گزارش تســنیم، هادی رضایی اظهار کرد:آیین نامه و 
سیاست گذاری درباره نحوه اعزام به پارالمپیک بارها 
از طریق رسانه ها اعالم شد و رؤسای فدراسیون های 

مربوط و دیگر اعضا نیز حضور داشتند.

 مشارکت خوب شهروندان
 در طرح  ورزشی فجر تا نوروز

رئیس گروه توســعه ورزش همگانی خراســان رضوی 
گفت: مشارکت مردم در طرح ورزشی ملی فجر تا نوروز 
به خوبی پیــش رفت و مرحلــه دوم این طرح از بیســت 
اسفند آغاز خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی،هانیه امانی گفت:  در 
شهرستان  ها،روستا ها و بخش های مختلف جشنواره 
بومی محلــی و جشــنواره های خانوادگی، مســابقات 
ورزشــی کوهنــوردی، پیــاده روی، دوچرخه ســواری 
عمومی، دو همگانی، مســابقات محالت و مســابقات 
کارمندان دولت و کارگاه های آموزشی  برای افزایش 

میزان آگاهی عموم برگزار کردیم.

تیم بســکتبال آویژه صنعت پارسای مشــهد در مرحله نخست 
لیگ برتر با قرار گرفتن در نیمه اول جدول به مرحله حذفی راه 
یافت و هم اینک منتظر شناخت حریف خود در این مرحله است 
تا بتواند با پیروزی بر آن برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی 
صعود کند.  لیگ برتر بسکتبال امسال با حضور ۱4 تیم از نهم 
آبان آغاز شد و تیم آویژه صنعت پارسای مشهد که دومین فصل 
حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند، نتایج بهتر از پارسال 

کسب کرده است.
این تیم پارسال در لیگی که ۹ تیم در آن حضور داشتند، چهار 
برد و ۱2 باخت داشت اما امسال در لیگی که با ۱4 تیم آغاز شد 
۱8 برد و هشت باخت در کارنامه خود ثبت کرده است.مدیران 
تیم آویژه صنعت پارسای مشهد که پارسال در نخستین حضور 
لیگ برتری خود در میان ۹ تیم به جایگاه ششــم رســیدند، در 
نشست خبری پیش از شروع لیگ امسال که ۱7 مهر ماه برگزار 
شد، اعالم کردند برای لیگ امسال میانه جدول را هدف گذاری 

کرده اند.
مدیر تیم بسکتبال آویژه صنعت پارســای مشهد به خبرنگار 
ایرنا گفت: در نشست خبری پیش از شروع فصل اعالم کردیم 

که دســت کم پنج تیــم در لیگ برتر هســتند کــه از نظر منابع 
مالی و بازیکن نمی توان بــا آن ها رقابت کرد؛ بــه همین دلیل 
 برای لیگ امســال تکرار رتبه ششــم پارســال و میانه جدول را 

هدف گذاری کردیم.
جعفر فالح با بیان این کــه تالش می کنیم بهتریــن بازی خود 
را در مرحله دوم لیگ برتــر انجام دهیم، افــزود: با یک بازیکن 
صربســتانی بــرای تقویــت تیــم و رفــع نقــاط ضعف بــه توافق 
رســیده ایم که به زودی به ایــران خواهد آمد.وی ادامــه داد: با 
توجه به بودجــه و امکانات محدودی که داریــم، اهداف خود را 
مشــخص می کنیم و گام به گام جلو می رویم. هــدف ما در این 

مرحله صعود به نیمه نهایی است.
مربی تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد هم گفت: بعد 

از آخرین بازی خــود در لیگ برتر که 2۱ بهمــن با تیم صنعت 
مس کرمان برگزار شد و مرحله نخست لیگ را با پیروزی پشت 
سر گذاشتیم، بازیکنان به استراحت رفتند و از 26 بهمن بار 
دیگر تمرینــات خود را شــروع خواهیــم کرد.محمد قیاســی 
افزود: در مرحله حذفی، پنج بازی با حریف خود انجام خواهیم 
داد و هر تیم که سه بازی را با پیروزی پشت سربگذارد، راهی 
مرحله بعد می شــود.وی ادامه داد: در ایــن مرحله بازی های 
جــذاب و تماشاگرپســند خواهیم داشــت و صعود بــه مرحله 
بعدی با توجه به بازیکنانی که داریم و بازی هایی که در مرحله 

نخست انجام دادند، دور از دسترس نیست.

خیز بسکتبال آویژه به نیمه نهایی 
مدیر تیم آویژه صنعت پارسا: با یک بازیکن صربستانی به توافق رسیده ایم 
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از میان خبرها 

شهرستان ها

 نصب تندیس سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در فریمان 

اصغری-همزمان با اربعین شهادت سردار شهید 
حــاج قاســم ســلیمانی ، بــه همــت هیئــت امنای 
مجتمع285واحــدی مســکن مهــر فریمــان و بــا 
همکاری شهرداری و پایگاه مقاومت بسیج مراسم 
رونمایــی از تابلوی ورودی مجتمع کــه مزین به نام 
سردار شــهید ســلیمانی بود با حضور امام جمعه، 
فرماندار و برخی مســئوالن ادارات ، رونمایی شد. 
همچنین مراسم پرده برداری و نصب تندیس سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی میدان 

بسیج و کمربندی جنوبی شهرفریمان انجام شد. 

راه اندازی پویش شفافیت 
نامزدهای انتخابات درتربت حیدریه 
شعبانی- همزمان با نزدیک شدن به انتخابات دوم 

اسفند و آغاز رســمی رقابت نامزدهای انتخابات ، 
جمعی از خبرنــگاران تربت حیدریه بــا راه اندازی 
پویش مردمی شفافیت از نامزدهای حوزه انتخابیه 
تربت حیدریه ، مه والت و زاوه می خواهند تا ضمن 
پیوســتن بــه این پویــش مردمــی بــا نام شــفافیت 
داوطلبانــه ، بــا شــعار »وکیل مــردم  شــفاف برای 
مردم« با مردم شفاف باشند.این پویش به شفافیت 
داوطلبانــه نامزدهــای انتخاباتی با شــاخص های 
هفت گانــه خود؛ ثبــت و اعالم عمومــی وعده های 
انتخاباتی،مشــاغل پیشــین ، فهرســت درآمدها و 
منابــع مالی ، فهرســت امــوال و دارایی هــا ،منابع 
مالــی فعالیت هــای انتخاباتی،نحــوه و ترکیــب 
هزینه کرد هــای انتخاباتی و اطالعــات عملکردی 

مربوط به ایفای وظایف نمایندگی می پردازد.

نصب اولین دوربین حرارتی 
تشخیص بیماری های ویروسی 

در دوغارون 
کلثومیان-رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان 
تایبــاد از نصب  اولین  دوربین حرارتی تشــخیص 
بیماری هــای ویروســی کشــور در پایانــه مــرزی 
دوغارون خبر داد.احسانی گفت:با توجه به اهمیت 
مرز زمینــی دوغارون و تــردد تعداد زیاد مســافران 
از این مــرز، پایگاه بهداشــتی واقــع در پایانه مرزی 
دوغارون، اولیــن دوربین حرارتی کل کشــور را در 

سالن مسافری نصب و راه اندازی کرد.

پلنگ ۲ نفر را در سنگان خواف مجروح کرد 

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خواف 
گفــت: دو کارگــر یکــی از شــرکت هــای 
معدنــی ســنگان واقــع در ایــن شهرســتان 
هدف تهاجم یک قالده پلنگ قرار گرفتند.
ســعید توانــا  در گفــت وگو بــا  ایرنــا افزود: 
کارگــران مجــروح بــه بیمارســتان انتقــال 
یافتنــد و تحــت درمــان و واکسیناســیون 
قرار گرفتنــد.  این افــراد  با وجــود جراحت 
های قابــل توجه با اقــدام به موقع پزشــکی 
نجات یافتند.وی ادامــه داد: ماموران یگان 
حفاظــت محیــط زیســت خــواف هم اینک 
بــرای دور کــردن پلنــگ از محــدوده کاری 
 شرکت معدنی، به آن منطقه اعزام شده اند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خواف 
گفت: ارتفاعات معادن ســنگ آهن سنگان 
زیســتگاه اصلــی پلنگ  اســت و اکنــون که 
شــرکت هــای معدنــی فعالیــت خــود را به 
ارتفاعــات کشــانده اند در واقــع وارد قلمرو 
این گربه سان کمیاب شــده اند لذا پلنگ به 
نوعی از قلمرو خود دفاع می کند اما در این 
میان جان انسان ها نیز عالوه بر حفاظت از 
پلنگ ها برای مــا مهم اســت. وی افزود: بر 

اساس اعالم شاهدان عینی دو قالده پلنگ 
نر و ماده و سه توله پلنگ در ارتفاعات سنگان 
خواف وجود دارند.توانا ادامه داد: شــرکت 
های معدنی از ســگ بــرای حفاظت محیط 
کاری خود اســتفاده می کننــد در حالی که 
ســگ غذای لذیــذی برای پلنگ محســوب 
می شود و پارس آن نیز پلنگ ها را به خصوص 
در شــب به ســمت خود می کشــدو بایــد از 
تدابیر دیگری برای حفاظت جان کارگران 
بهــره گرفت. بــه این منظــور شــرکت های 
معدنی باید ضمن افزایش تعداد نورافکن ها  
درخصوص کاهش نوبت های کاری شبانه و 
نصب کیوســک  متعدد در ارتفاعات و نقاط 
رفت و آمد پلنگ اقدام کنند.چندی قبل نیز 
در پی انتشــار فیلمی درخصوص مشــاهده 
یک قالده پلنگ در منطقه ســنگان خواف، 
برای حفاظــت  از ایــن حیــوان وجلوگیری 
از حــوادث،  فعالیــت شــیفت  شــب معادن 
متوقــف شد.کارشناســان نظــارت بــر امور 
حیــات وحــش ایــن اداره پــس از دریافــت 
گزارش مشاهده پلنگ، به اتفاق محیط بانان 
شهرســتان خواف به منظــور پایش شــبانه 
به محــل محــدوده معــادن ســنگان خواف 
مراجعــه و بــا بررســی مســیرهای محتمل 
عبور پلنگ، قفس اســتاندارد زنده گیری را 
مستقر کردند. کارشناسان مستقر در محل 
پس از چهــار مرحله پایش محــدوده، پلنگ 
را مجدد در محــل مشــاهده و از این حیوان 

تصویربرداری کردند. 

محقق نشدن  استقرار پزشک 
متخصص در فیروزه

مدیر میراث فرهنگی چناران گفت: نخستین خانه مسافر شهر گلمکان 
با حضور فرماندار چناران و جمعی از مســئوالن این شهرستان افتتاح 
شــد.به گزارش  روابــط عمومی  میــراث فرهنگــی اســتان، طاهریان 

مقدم  اظهار کرد: گلمکان شهری از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران است که به دلیل قرارگرفتن 
در دامنه رشــته کوه بینالود و کوهستانی بودن آن هرسال پذیرای مســافران و گردشگران بسیاری 
است.وی افزود: نبود مراکز اقامتی در شهر باعث ایجاد مشکالتی برای اقامت گردشگران و مسافران 

شده بود که با تمهیدات و حمایت های میراث فرهنگی سرمایه گذاری در این حوزه انجام شد.

شعبانی-حسن زاده رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حیدریه 
تصریح کرد: جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان از سری 

برنامه های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانی اجرا می شود و با مشارکت نهادها و دستگاه های فرهنگی و بخش خصوصی محقق شده 
است . وی افزود: تربت حیدریه 8۰ باشگاه کتاب خوانی دارد و از این جهت جزو شهرهای پیشرو 
استان است.حســن زاده گفت: جام باشگاه های کتاب خوانی، طرحی پیشــرو  و پویا به منظور 

راه اندازی و فعال کردن باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور است .

شجاعی مهر-رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: استقرار چهار 

پزشک متخصص به صورت دایمی در فیروزه به طور جدی در دستور 
کار قرار دارد اما هنوز محقق نشده زیرا با وجود شبکه بهداشت و درمان در فیروزه هنوز ساختار درمان 
نداریم.دکتر عظیمی نژاد  افزود: هم اکنون فقط خدمات بهداشتی در فیروزه ارائه می شود و زمانی 
خدمات درمانی معنا می یابد که در فیروزه بیمارستان و کلینیک داشته باشیم.وی گفت: با توجه به 
این که معضالت ناشی از افسردگی ها و اختالالت خلقی رو به افزایش است از دهه فجر سال گذشته 

در 3۰ مرکز بهداشتی و درمانی 3۰ کارشناس بهداشت و روان مستقر شده اند.

چهارمین جشنواره کتاب خوانی 
کودک و نوجوان  به کار خود پایان داد

 نخستین خانه مسافر گلمکان
 در شهرستان چناران افتتاح شد

سوژه ها و خبرها

 باقری -خطیب جمعه چنــاران گفت :انتخابات 

یک فرصت برای همگرایی، وحدت و اتحاد ملی 
و منطقه ای است و هرگونه اقدام تفرقه افکنانه، 
مذمــوم و قبیح اســت. حجــت االســالم مظفر 
تاجی با اشــاره به شــرایط و ویژگی های نامزد 
اصلح از نظر مقام معظم رهبــری گفت: تدین و 
تقوا،انقالبی بودن، روحیه جهادی، شــجاعت 
و شــهامت، کارآمدی، تــوان مدیریتــی، تنفر از 
فساد، حفظ عزت ملت، یکی بودن شعار وعمل، 
اخــالق و احســاس مســئولیت، امانتــداری، 
مرزبندی روشــن با دشــمنان، ترجیــح مصالح 
کلــی بــر مصالــح منطقــه   ای، صبــر و بصیرت، 
ســاده  زیســتی و پرهیز از  اشــرافی  گری، توجه 
به محرومان و درماندگان ایــن هاویژگی هایی 
است که یک نامزد اصلح باید داشته باشد.  وی 
با اشاره به آغاز تبلیغات کاندیداهای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگی مردم 
یعنی نماینده  فضایل و خوبی ها و عظمت ملت 
بزرگ ایران بودن. وکالت مانند ریاست، طعمه 
نیســت، امانــت الهی اســت کــه مردم به شــما 
می سپرند. در تبلیغات انتخاباتی اصل قانونی 
و اخالقی و شــرعی اثبات معقوالنه  توانمندی 
ها ، بیان ایده ها و برنامه ها و ظرفیت های خود 
اســت و جایی برای نفی دیگران نمــی ماند.از 
این رو تمــام توان کاندیداهابــرای معرفی خود 
باشــد. وی با اشــاره به الزامــات یــک تبلیغات 
انتخاباتــی درســت گفت: ایــن الزامــات یعنی 
صرفــه جویــی و پرهیز از اســراف، حساســیت 
در اجتناب از سوءاســتفاده بیــت المال، پرهیز 
از پول هــا و کمک هــای شــائبه آلود بــه ویژه از 
افرادی که خوشنام نیســتند، اجتناب از روش 
های غربــی در تبلیغ که با مبانــی دینی و عرف 
جامعــه اســالمی و ایرانــی مغایــر اســت مانند 
اســتفاده ازپوســترها و عکــس هــا و فیلــم ها و 
نماهنگ های غیر متعارف، خودداری از وعده 
های ناشــدنی کــه بــه فریــب تبلیغاتی بیشــتر 

می ماند. امام جمعه چناران با اشــاره به حضور 
گســترده مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن بــا 
توجه به شــرایط نامســاعد جوی گفت: یوم ا... 
22 بهمن، نقطه اوج وحــدت و حضور آکنده از 
بصیرت و آگاهی ملت و بازتعریف حمایت 4دهه 
از انقــالب اســالمی اســت. حضور حماســی و 
وحدت  بخش مردم ایران در راهپیمایی باشکوه 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در سراسر میهن اسالمی ایران برای عموم مردم 
و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت داشت که 
برای دوستان مایه نشاط و امید و برای دشمنان 

زبون این انقالب مایه یأس و ناامیدی است. 
کلثومیان/حجت االســالم ملکی ابرده ،خطیب 

نمازجمعــه تایبــاد  گفت: جامعــه بــه نماینــده 
انقالبــی نیــاز دارد و امامــان جمعه بــی طرف 
هســتند ولی بــی تفاوت نیســتند  ، اگر کســی 
بگوید امام جمعه طرفدارکسی است از طرف ما 
تکذیب می شود ، همه از فیلتر شورای نگهبان 
رد شدند هرکس رای آورد نماینده مردم است .
 خاکشور/حجت االسالم جهانشیری امام جمعه 

رشتخوار گفت : شرکت در انتخابات یک وظیفه 
اســت وحضور حداکثــری در انتخابات مشــت 
محکمــی بــر  دهــان  اســتکبار جهانی اســت.
وی با اشــاره بــه این کــه ملت ایــران در آســتانه 
خلق حماسه دیگری هســتند، گفت مشارکت 
حداکثــری آحــاد مــردم بــرای خنثــی کــردن 

راهبردهای دشمن ضروری  است.
باخــرز/ حجت االســالم  زاهــدی امــام جمعــه 

شهرســتان باخــرز  گفت:مســئولیت در نظــام 
جمهوری اســالمی یک امانت دست ماست، نه 
یک ارث پدری ،رای مردم امانت اســت که باید 

حواسمان جمع باشد.
شعبانی/حجت االسالم عصمتی امام جمعه تربت 

حیدریه گفت: نظام اسالمی و جبهه مقاومت به 
مجلسی شجاع، انقالبی، کارآمد و توانمند نیاز 
دارد.وی افزود:مردم در راهپیمایی شکوهمند 

22 بهمن نمــره باال را کســب کردنــد و دومین 
آزمون یعنی شــرکت حداکثــری در انتخابات و 
انتخاب فرد اصلح است و ایمان داریم که ملت در 
این امتحان دشمن را برای چندمین بار در آغاز 

گام دوم انقالب مایوس خواهد کرد.
مهدیان/ حجت االســالم  طباطبایی امام جمعه 

کاشــمر   بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات در 
جمعه آینــده یادآور شــد: ملت ایران در آســتانه 
یک آزمایش بــزرگ سیاســی، امتحــان الهی و 
یــک تکلیف شــرعی قــرار دارد.وی شــرکت در 
انتخابات را پشــتوانه قدرت، اقتدار، انســجام، 

دوام و بقای انقالب دانست. 
 پوریوسف/ حجت االسالم اســالمی امام جمعه 

فیض آباد گفــت: اگر کســی عالقه بــه امنیت و 
پیشــرفت ایران دارد باید در انتخابات شــرکت 
کنــد و حضــور در انتخابــات باعــث تغییــر نظر 

دشمنان درباره کشورمان می  شود.
داورزنــی /حجــت االســالم علــی زاده امــام جمعه 

داورزن اظهار کرد:حضور حماسه ساز ملت در 22 
بهمن قابل قدردانی اســت و پیروزی نهایی از آن 
مردم مومن و باوفای ما خواهد بود.وی افزود:مردم 
با حضور حماسی خود پیام مقاومت و ایستادگی 

به جهانیــان دادنــد و راه نجات کشــور را مقاومت 
دانســتند و اعالم کردند،هیچ گونه راه ســازش با 

دشمنان و آمریکای جنایتکار نخواهیم داشت.
اصغری/حجــت االســالم معلمــی ،امــام جمعــه 

فریمــان  گفــت:  مــردم بــرای انتخــاب اصلــح 
دقت داشــته باشند و به کســانی رأی بدهند که 
سرنوشــت خوبی برای جامعه ایجــاد کنند، هر 
رأی ما مشت محکمی بر دهان آمریکا و دشمنان 
خواهد بود لذا باید انتخابات را باشکوه و به گونه 
ای برگزار کنیم که دشــمنان همچون گذشــته 

نتوانندکار به جایی ببرند. 
مرشــدلو / حجت االســالم  برزو امام جمعه شهر 

خرو از حضور پرشور مردم شهر خرو و دهستان 
اردوغــش در راهپیمایی 22 بهمــن تقدیر کرد 
و در ادامــه از مردم خواســت همچون حماســه 
حضــور در 22 بهمــن در آزمون بــزرگ دوم که 
همان انتخابات اســت شــرکت کنند و نماینده 
اصلح خود را کــه دارای ویژگــی هایی همچون 
داشــتن تجربــه، مردمی بــودن، داشــتن تقوا و 
التزام داشــتن به شئون اخالقی اســت مد نظر 

انتخاب خود قرار دهند. 
ملکی/حجــت االســالم دهقانــی، امــام جمعــه 

خوشاب با اظهار این که آزمون بزرگ انتخابات 
را در دوم اســفند در پیش رو داریــم، بیان کرد: 
ما در انتخابات دخالــت نداریم ولی درباره نوع 
انتخــاب بی تفاوت نیســتیم و مردم افــرادی را 
انتخــاب کنند کــه دل داده به نظــام و رهبری، 
انقالبــی و جهادی باشــند نه این کــه در مقابل 

دشمن دست و پایشان به لرزه  بیفتد.
حقــدادی /حجت االســالم معتمــدی فر خطیب 

جمعه تربــت جام گفت: مجلــس قانون گذاری 
را نباید به انسان ضعیف سپرد که نمی توانداین 
بارســنگین را بــه ســرمنزل مقصــود برســاندو 
منتخــب مردم بایــد انقالبــی باشــد.وی تاکید 
کرد:نامزدهای انتخابات از ابوذر و سلمان درس 
بگیرند واگرانتخاب نشدند ابوذروار و کسانی هم 

که انتخاب شدند باید سلمان وار عمل کنند.
 بهره مند/  حجت االسالم ساجدیان امام جمعه 

صالــح آبــاد گفت:شــرکت در انتخابــات حقی 
اســت که انســان از آن برخوردار اســت، انسان 
حق دارد از نعمت آزادی استفاده کند، استفاده 
ما از نعمات و حقوقی که داریم نباید باعث شود 
که حق دیگران را پایمال کنیــم رای دادن حق 
ماســت ولی باید مراقبــت کنیم که ایــن حق ما 

باعث ضایع شدن حق دیگران نشود.
ایشان زاده/ حجت االسالم دستجردی امام جمعه 

قوچان گفت: در انتخابات مجلس نیز مردم باید 
با بررسی ودقت به فردی رای دهند که انقالبی  
دلســوز وشــجاع باشــد و دچــار بمبــاران های 

تبلیغاتی کاندیداها نشوند.
محمودی/ حجت االســالم بختیاری امام  جمعه 

ســرخس در خطبه هــای این هفته نمــاز جمعه 
با اشاره  به این که شــرکت نکردن در انتخابات 
باعث تضعیف نظام جمهوری اسالمی می شود و 
تضعیف نظام اسالمی حرام شرعی است، گفت: 
هر کســی کــه در انتخابات شــرکت نکنــد باید 
جواب خدا، امام و این همه شــهیدی را که برای 

این انقالب خون شان ریخته شده است بدهد.

امام جمعه چناران در خطبه های نماز جمعه مطرح کرد: 

انتخابات فرصت همگرایی و اتحاد ملی و منطقه ای است 

 رئیس شــورای اســالمی  خراســان رضــوی در 
بیســت و یکمین جلســه این شــورا گفــت: طرح 
های هادی روســتایی با مختصات شــهری تهیه 
شده اند بنابراین فاقد همخوانی الزم برای اجرا 

در روستاها هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی 
اســتان خراســان رضوی، علی محمد ا... یاری 

در ایــن جلســه افــزود: بر ایــن اســاس هم اینک 
روش های متناســب با محیط شــهری در حوزه 
عمرانی روســتاها پیاده و همیــن موضوع باعث 
دوری روســتاها از کارکرد اصلی خود می شود.  
وی ادامــه داد: طــرح های عمرانــی و ســاخت 
و ســاز در روســتاها بایــد منطبــق بــر کارکــرد 
روســتایی باشــد تا بتوان با تکیه بر آن از ظرفیت 

گردشگری روستا استفاده کرد. رئیس شورای 
اســالمی  خراســان رضــوی گفت: طــرح های 
هادی روســتایی باید انعطاف پذیری بیشــتری 
داشته باشد تا با شرایط خاص هر روستا منطبق 
شــود. وی افزود: یکپارچه ســازی طرح هــای 
هادی نیــز در اجــرا دهیــاران و شــهرداران را با 

مشکل مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد: 

طرح های هادی روستایی با مختصات شهری تهیه شده اند
 کشف 3 تن مواد غذایی فاسد
 از ابتدای امسال در بردسکن 

علی نوری- مدیر شــبکه بهداشــت ودرمان 
بردسکن از کشف بیش از ســه هزار کیلوگرم 
انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته 
طی امسال دراین شهرســتان خبرداد. دکتر 
عاقلتر تصریح کــرد: از ابتدای امســال واحد 
بهداشــت محیط و حرفه ای مرکز بهداشــت 
بردســکن در قالب یک تیم نظارتی و پنج تیم 
بازرسی( طی چهار هزار و ۹۱۱ فقره بازدید 
از مراکــز تهیــه و توزیع مــواد غذایــی و 836 
فقــره بازرســی از اماکــن عمومی ســه هزار و 
دو کیلوگرم مواد غذایی فاســد شــده را جمع 

آوری کرده اند. 

فرد حیوان آزار به مراجع 
قضایی معرفی شد 

اصغــری-در پــی انتشــار فیلمــی در فضــای 

مجازی  از حیوان آزاری، رئیس اداره حفاظت 
محیط زیســت فریمان  از شناســایی این فرد 
و معرفــی وی بــه مراجــع قضایــی خبــر داد.

رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت فریمان 
گفت:فردحیــوان آزار شناســایی و به مراجع 
قضایــی معرفی شــد. بــه گــزارش خراســان 
رضوی،این فرد  چندی قبل بــه آزار یک رأس 
االغ  اقدام  کرده  و فیلــم آن در فضای مجازی 
منتشر شده بود که با پیگیری ماموران حفاظت 
محیط زیســت فریمان دستگیر شد. مهندس 
جواد ســتوده گفت: وی به اتهام نقض حقوق 
حیوانات، به مراجع قضایی معرفی شده است. 



موزه مردم شناسی زرتشتیان 
موزه مردم شناسی زرتشــتیان در اســتان کرمان، تنها موزه مردم شناسی زرتشــتیان جهان است و در 
مجموعه آتشکده زرتشتیان کرمان قرار دارد. از کهن ترین اشیای این موزه، یک جلد کتاب دست نویس 
گات ها با پیشینه بیش از ۲۰۰ سال و یک آتشدان دستی با تاریخ حک شده ۱۲۰۷ یزدگردی )۱۲۱۷ 

خورشیدی( است. بخشی 
از ایــن مــوزه بــه نمایش و 
معرفــی پوشــش زنــان و 
مردان زرتشتی اختصاص 
دارد کــه قدمــت آن هــا از 
۵۰ تا ۱۵۰ ســال اســت. 
مخنــا، لچــک، چارقــد، 
کت، پیراهن و شلوارهای 
گلــدوزی شــده، از انــواع 
لباس های زنانه ای اســت 
که در این مــوزه نگهداری 

می شوند.

بریده کتاب

بســیاری از افراد معتقدند که هنــگام مواجهه 
با مرگ، تغییــرات ماندنی و چشــمگیر در آنان 
بیشــتر می شــود. وقتی حدود ۱۰ ســال روی 
بیمارانی که به علت سرطان رودرروی مرگ قرار 
گرفته بودند، کار کردم، متوجه شدم بسیاری 
از آن ها به جای این که تســلیم یاس و ناامیدی 
شوند، به نحو شــگفت انگیز و مفیدی، متحول 
می شوند. زندگی خود را با رعایت حق تقدم ها، 
دوباره برنامه ریزی می کنند و دیگر به چیزهای 
بی اهمیت، بها نمی دهند. قدرِت نه گفتن پیدا 
می کنند و کارهایی را که واقعا دوست ندارند، 
انجــام نمی دهند. بــا افرادی که دوست شــان 
دارنــد، صمیمانه تر ارتبــاط برقــرار می کنند. 
آن ها از حقایق اساسی زندگی، تغییر فصل ها، 

زیبایــی طبیعــت و آخرین 
کریسمس یا سال جدیدی 
که پشت سر گذرانده اند، 
از صمیم قلــب قدردانی 
می کنند. حتی بعضی 
از افراد با نگاه جدیدی 
که به زندگی پیدا کرده 
بودند، می گفتند ترس 
آن هــا از مــردم کمتر 
شــده اســت، قدرت 

ریســک بیشــتری پیــدا کرده انــد و از بابت 
طردشدگی، کمتر نگران اند. یکی از بیمارانم 
اظهارنظــر خنــده  داری می کرد:»ســرطان، 
روان رنجوری را درمان می کند.« بیمار دیگری 
می گفت:»حیف که تا حاال منتظر ماندم، حاال که 
سراسر بدنم را سلول های سرطانی فرا گرفته، 

تازه یاد گرفتم که چطور زندگی کنم!«
خیره به خورشید نگریستن
 اثر اروین دیوید یالوم

دیالوگ ماندگار

حسینقلی خان: وقتی یک زن کدبانو در خانه 
داری ،هرچه فقیر باشی، توانگری! کدبانوی 
عاشــق، نیاز چندانی به رفتن بــازار نداره، از 
برکت دســت هاش، مطبخ همیشه دایره و از 

ُحسن سلیقه اش، سفره، سفره ضیافته...
مادر- کارگردان: علی حاتمی

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 124 سوره بقره می خوانیم:

ی  ُهَنّ َقاَل ِإِنّ ُه بَکِلَمــاٍت َفَأَتَمّ َوِإذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َرُبّ
ِتی َقاَل َل َیَناُل  َیّ اِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذِرّ َجاِعُلَک ِللَنّ

اِلِمیَن َعْهدی الَظّ
و )به خاطر بیاور( هنگامی که پروردگاِر ابراهیم، 
او را با حوادث گوناگونی آزمایش کرد و او به خوبی 
از عهده آزمایش برآمــد. خداوند به او فرمود: من 
تو را امام و رهبر مردم قــرار دادم. ابراهیم گفت: 
از فرزنــدان من نیز )امامانی قرار بــده(، خداوند 
فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد)و تنها 
آن دســته از فرزندان توکه پاک و معصوم باشند، 

شایسته این مقام اند(.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

    پیامبران نیز مورد آزمایش الهی قرار می گیرند.
    برای منصوب کردن افراد به مقامات، گزینش 

وآزمایش الزم است.
    منشأ امامت، وراثت نیست، لیاقت است که با 

پیروزی در امتحانات الهی ثابت می شود.
    پست ها ومســئولیت ها، باید تدریجًا و پس از 

موفقیت در هر مرحله به افراد واگذار شود.
    امامت، انتصابی است، نه انتخابی. امام حتمًا 

باید از طرف خداوند منصوب شود.
    امامت، عهدی الهی میان خدا و مردم است.

    از اهّم شرایط رهبری، عدالت و حسن سابقه 
است. هرکس سابقه شرک وظلم داشته باشد، 

الیق امامت نیست.

حکایت
نقل است که مالک دینار در نماز، چون به »ایاک 
نعبد و ایاک نستعین« می رسید، زار زار بگریستی، 
پس گفت:»اگر این آیــت از کتاب خــدا نبودی و 
بدیــن امر نبــودی، نخواندمــی. مــی گویم»تو را 

می پرســتم«، حــال آن که خــود نفس پرســتم و 
می گویم»از تو یاری می خواهــم«، حال آن که به 
 در ســلطان می روم و از هر کس شــکر و شکایت 
تذکرة الولیای عطار نیشابوری می کنم.« 

شنبه
26 بهمن 1398

20  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4348

20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت | والدت حضرت فاطمه زهرا )س(26 شهریور 1281 | سالروز ولدت امام خمینی )ره(
در چنین روزی، سید روح ا... موسوی در شهرستان خمین در خانواده ای اهل علم، که به هجرت 
و جهاد در راه خدا معروف بودند، پا به عرصه وجود نهاد. پدر بزرگوارش آیت ا... سیدمصطفی 

موسوی و مادر مؤمنش، بانو هاجر از نوادگان مرحوم آیت ا... خوانساری بوده است.

در چنین روزی زمین به نور درخشان ام االئمه حضرت زهرای مرضیه سالم ا... علیها، منور 
شد. حضرتش، مصداق خیر کثیر در کالم خداوند است و سوره »کوثر« در شأن وجود مقدس 

این یگانه بانوی معصوم عالم هستی، نازل شده است.

یک روایت، یک درس
روایت اســت که روزی مردی مشــغول طواف بود و مادر پیر و ناتوان خــود را بر دوش گرفته و گــرد خانه خدا طواف مــی داد. در همان 
حال، پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله و سلم را دید و به ایشــان عرض کرد:»آیا با این کار، حق مادرم را ادا کردم؟« پیامبر)ص( در جواب 

فرمودند:»نه، حتی جبران یکی از دردهای او به هنگام وضع حمل را هم نکردی.«
فی ظالل، جلد 5، صفحه 318  

مشهد
-24

تایباد
113

تربت جام
17

تربت حیدریه
-24

قوچان
-8-2

درگز
16

نیشابور
-33

کاشمر
06

گناباد
-25

سبزوار
-15

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

کشف فسیل گونه ای از 
الک پشت در ابعاد یک اتومبیل

تــی آر تــی| فســیل هایــی از الک پشــت نوع 
ستوپِندمیس آب شیرین در آمریکای جنوبی 
پیدا شــده که ابعاد آن بــه اندازه یــک اتومبیل 
اســت.  گفته مــی شــود کــه این الک پشــت، 
حدود ۷ تا ۱3 میلیون ســال پیــش در منطقه 
اوروماکوی ونزوئال و صحرای تاتاکوئای کلمبیا 
می زیســته اســت. محققــان پــس از مطالعه 
الک ســه متری ایــن الک پشــت و اســتخوان 
 فــک پاییــن آن، بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
که این موجود عظیم الجثه به همراه تمســاح 
ها در بستر دریاچه ها و رودخانه ها می زیسته 
و از حیوانات کوچک، میوه ها، گیاهان و دانه ها 

تغذیه می کرده است.

مرد هندی از ترس ابتال به 
کرونا، خودکشی کرد

اســپوتنیک| مرد هنــدی که فکر مــی کرد 
به ویــروس کرونا آلــوده شــده، خودکشــی 
کرد. این کشــاورز ۵۰ ســاله که بلوکرایشنا 
نام داشت، اول فوریه دچار سرماخوردگی و 
تب شــد، چهار روز بعد به بیمارستان منتقل 
شد و پزشکان تشــخیص دادند که به عفونت 
ویروسی مبتال شده است. اما از آن جا که بعد 
از چند روز شرایط وی بهبود نیافت، فکر کرد 
مبتال به کرونا شده و خودش را قرنطینه کرد 
و وقتی اعضای خانواده ســعی مــی کردند او 
را آرام کنند، به ســمت شان سنگ پرتاب می 
کرد. بلوکرایشنا، صبح پنج شنبه در کنار قبر 

مادرش خودکشی کرد.

معلم روشندل، الگوی پشتکار 
دانش آموزانش شد

آناتولی| نفیسه آکتاش داغ، معلم نابینای اهل 
اســتان کریک قلعه ترکیه بــا روحیه پرنشــاط و 
اراده قوی خود، به الگویی دوست داشتنی برای 
دانش آموزانش تبدیل شده اســت. بزرگ ترین 
آرزوی دوران کودکی نفیسه، معلم شدن بود و به 
همین دلیل پس از اتمام تحصیالت در رشته زبان 
 Braille و ادبیات ترکی، با استفاده از دســتگاه
Me  شــروع به تدریس در مدارس کرد. نفیســه 
می گوید:»من برای کمک به دانش آموزانم این 
جا هستم، حضور من در این جا، برای آن ها تبدیل 
به تجربه می شــود، من بــا تالش هایم بــه آن ها 
نشان می دهم که نابینایان هم می توانند بدون 

وابستگی به دیگران، به آرزوهایشان برسند.«

زنگ تفریح

تزیین با دکمه های رنگی
معموال در خانه همه ما، یک ظرف کوچک از دکمه های رنگی وجود دارد. شما می توانید با این دکمه 
ها، کارهای جالبی انجام بدهید. با دکمه ها می توانید گوشواره، گردنبند و دستبند زیبا، گل سینه 
و گل سر درست کنید یا آباژور، کیف دستی، لباس ها، ظروفی مانند جاشمعی و شکالت خوری، قاب 
عکس و آینه، آهنرباهای روی یخچال، کارت پستال، کوسن ها و گلدان ها را تزیین کنید. همچنین 

می توانید به کمک آن ها تابلوها و کاردستی های هنری بسازید و دیوارهای خانه را تزیین کنید.

4 گوشه ایران

موج سواری »هاوایی کای لنی« 
بر  امواج  عظیم  پرتغال

اسپوتنیک| این تصویر هیجان انگیز، لحظه 
ای از مــوج ســواری هاوایــی کای لنــی، مــوج 
ســوار ماهر اهــل هاوایی را بــر امــواج عظیم و 
خروشان پرتغال نشان می دهد. وی به همراه 
ســایر موج ســواران در مســابقه موج ســواری 
Nazare Tow Surfing Challenge پرتغال 
شرکت کرده اســت و این تصویر یکی از جذاب 
ترین تصاویر ثبت شده از موج سواری های دیروز 
این مسابقه است. شهر نازاره در استان لیریا و در 
غرب کشور پرتغال، چسبیده به اقیانوس اطلس 
است و همه ساله میزبان مسابقات لیگ جهانی 
موج سواری است. طول موج این اقیانوس در 

فصل زمستان به 3۰ متر هم می رسد.

در محضر بزرگان

رعایت در قضاوت اشخاص
رهبر معظــم انقالب مــی فرمایند: »ما یک شــب 
در خدمت امام بودیم. من از ایشــان پرســیدم که 
نظر شــما نســبت به فالن کــس چیســت – نمی 
خواهم اســم بیــاورم، یکی از چهره هــای معروف 
دنیای اســالم در دوران نزدیک به ما، که همه نام 
او را شنیدند، همه می شناسند - امام یک تأملی 
کردند و گفتند: »نمی شناسم«. بعد هم یک جمله  
مذمت آمیزی راجع به آن شخص گفتند. این تمام 
شــد. من فردای آن روز یا پس فردا - درست یادم 
نیست - صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت 
ایشــان. به مجردی که وارد اتاق شــدم و نشستم، 
قبل از این که من کاری را که داشتم، مطرح کنم، 
ایشان گفتند که راجع به آن کسی که شما دیشب 
یا پریشب ســؤال کردید؛ »همین، نمی شناسم«. 
یعنی آن جمله  مذمت آمیــزی را که بعــد از »نمی 
شناســم« گفته بودند، پاک کردنــد. ببینید، این 
خیلی مهم است. آن جمله  مذمت آمیز، نه فحش 
بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود. خوشبختانه من 
هم به کلی از یادم رفته که آن جمله چه بود، یعنی یا 
تصرف معنوی ایشان بود، یا کم حافظگی من بود، 
نمی دانم چه بود، اما این قدر یادم هســت که یک 
جمله  مذمت آمیزی بود. همین را ایشان آن شب 
گفتند، دو روز بعدش یا یــک روز بعدش آن را پاک 
کردند و گفتند:»نه، همان نمی شناسم.« ببینید، 
این ها اســوه اســت؛ »لقد کان لکم فی رسول الَلّ 
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ضرب المثل فارسی

خودش می برد، خودش می دوزد
وقتی کســی همه کار را خودش به تنهایی انجام 
می دهد و به نظر دیگران هیچ اهمیتی نمی دهد، 
آدمی خود سر و خود رای است و در وصف رفتار او 

می گویند »خودش می برد، خودش می دوزد.«
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