
 قیمت گوشت قرمز و مرغ 
در مشهد ثابت است

 پلمب قنادی صاحبنام مشهدی 
در طرح نظارت بر بازار شب یلدا

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داددست اندرکاران این صنوف: 

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت دامی 
مشهد گفت: در یک ماه اخیر قیمت گوشت قرمز 
کشــتار روز و مرغ در این شهر افزایش نداشته و 
تقریباً ثابت مانده اســت. مهدی باقری افزود: در 
این ارتباط نیز واحدهای صنفی به طور داوطلبانه 
و خودجوش در بازار، گوشــت قرمــز و مرغ را با 

ارزان ترین قیمت عرضه می کنند. 

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
گفــت: در اجرای طرح تشــدید نظارت ها بر بازار 
شــب یلدا، یک قنادی مشهور به دلیل استفاده از 
رنگ های خوراکی غیرمجاز پلمب شد.رئیس شعبه 
سیار تعزیرات حکومتی خراســان رضوی با بیان 
اینکه بیشــترین تخلفاتی که این چند روز با آن 

برخورد داشته ایم بحث ...
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یلدای همدلی در حاشیه شهر مشهد
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی مطرح کرد

 کمبود متخصص 
در حوزه گیاهان دارویی

.......صفحه 2 
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اینجا خبری از چشم و 
همچشمی های مرسوم نیست

ازدواج آسان 
در مسجد 

محله
سوز و سرمای شبانه و شــب های بلند نزدیک یلدا را  
می توان با یک دورهمی ساده و بی آالیش سپری کرد! 
حال اگر این دورهمی در قالب ازدواج آســان آن هم 
با زمزمه معنوی و موســیقایی »النَِّکاُح ُســنَِّتی َفَمْن 
َرِغَب َعْن ُســنَِّتی َفلَْیَس ِمنِّی«، ذکر مکرر صلوات، یاد 
شــهیدان و... در مسجد محله ســپری شود بی تردید 

شبی خاطره انگیز و به یادماندنی رقم خواهد خورد.
گفته شده که نمازگزاران مسجد امام هادی)ع( محله 
شهید بهشتی مشــهد به اتفاق بر و بچه های بسیجی 
پایگاه عزم جزم کرده اند تــا میزبان دو زوج جوان در 
مسجد محله شان باشند. ساعت نزدیک به 19 شامگاه 
پنجشنبه در حالی وارد مسجد امام هادی)ع( می شوم 
که جمعیت انبوهی به صــورت خانوادگی و با حضور 
اهالی خونگرم محله روی صندلی های از پیش جانمایی 

شده، نشسته و منتظر ورود ...

به همت جمعی از نیکوکاران برگزار می شود

.......صفحه 4 

پدر علم سم شناسی با اشاره به 
بی توجهی های 30 ساله به این معضل:

کاهش آستانه تحمل 
مردم ناشی از 

آلودگی هواست

 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی گفت: با تولید 
حــدود 2۶ هزار تن گیاه دارویی، این اســتان به قطب تولید این 
محصول در کشور تبدیل شده است. محمدرضا اورانی در همایش 
ملی گیاهان دارویی در کاشمر با بیان اینکه باید در توسعه کشت 
گیاهان دارویی به تمام نیازها توجه شــود، گفت: مشــکلی که به 

صورت رفتاری در بخش کشاورزی داریم ...

.......صفحه 2 
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نوزادانی که الکچری به دنیا می آیند 
باشگاه خبرنگاران: شاید خیلی عجیب به نظر برسد، اما 
واقعیت این است که تجمالت به حوزه کودک هم وارد شده 

و این مسئله می تواند بسیار آسیب زا باشد. 
آیا نوزادانی که با شــرایط الکچری به دنیا می آیند، حتی 
عکس جنینی آن ها قاب طال گرفته می شود و پس از تولد 
عکــس نوزادی آن ها و حتی رد پایشــان قاب طال گرفته 
می شــود و یا پســتونک طال آویزه  گردن آن ها می شود، 
نشــان دهنده شخصیت آن هاســت؟ آیا چنین رفتارهای 

تجمالتی در آینده طالیی آن ها تأثیرگذار است؟ 
در این رابطه حالج، روان شناس بالینی می گوید: رفتارهای 
تجمل گرایانه والدیــن در قبال کودکان در سرنوشــت و 
آینده آن ها تأثیرگذار است. وی تصریح می کند: رفتارهای 
تجمل گرایانه مانند طال کردن عکس سونوگرافی، رد پای 
طالی نوزاد، تصویر طالی کودک و پســتونک طال همگی 
ناظر بر آمال و آرزوها و عقده های درونی والدین در قالب این 
موارد است. وی می گوید: چنین اقداماتی نه تنها هیچ تأثیری 
بر شــخصیت و روان و حتی تربیت کودک ندارد که بسیار 
مخرب هم خواهد بود. این روان شناس بالینی می گوید: وقتی 
در دوران کودکی توجه افراطی می شود فرد در بزرگسالی 
با کمترین توجه و تأیید محیط دچار سرخوردگی می شود 
و همیشه از جامع اطراف خودش انتظارات و توقعات بیجا 
دارد که این مســئله حتی در ازدواج او هم مشــکل ایجاد 
می کند. حجت االسالم مهدی  نظرنژاد، کارشناس مذهبی 
هم می گوید: خرید کاالهایی همچون پســتونک طال و یا 
شیشه شیر طال و یا اثر پای طال جزو تجمالت و تشریفات 
است و قطعاً مورد تأیید اهل بیت)ع( نیست. این کارشناس 
مذهبی می گوید: فرهنگ ساده زیستی را از کودکی آموزش 

دهیم تا در آینده شاهد کودکان متوقع نباشیم. 
باقــر معبودی نژاد، رئیــس اتحادیه طــال و جواهر و نقره 
مشــهد هم می گوید: بعضی خانواده ها عالوه بر پستونک 
طال از شیشــه شــیر طال هم برای سیســمونی نوزادان 
اســتفاده می کنند. البته فرهنگ مصرف گرایی و تجمالت 
مذموم اســت، اما چون با استقبال مردمی مواجه می شود 

طالفروشان هم به این حوزه ها روی می آورند.

 سفر استاندار خراسان رضوی 
به تاجیکستان

ایرنا: استاندار خراسان رضوی در صدر هیئتی اقتصادی 
به منظور شرکت در آیین گشایش نمایشگاه اختصاصی 
خراسان رضوی در شهر دوشنبه به تاجیکستان سفر کرد. 
استاندار خراسان رضوی بنا به دعوت مقامات تاجیکستان 
عازم این کشور شــد و با استقبال رسمی »ضراب الدین 
فیــض زاده«؛ وزیــر صنعــت و تکنولــوژی جمهوری 
تاجیکستان، ســفیر جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل 
تشــریفات وزارت خارجه کشــورمان وارد فرودگاه شهر 
دوشنبه شد.علیرضا رزم حســینی در این سفر عالوه بر 
شرکت در نمایشگاه اختصاصی خراسان رضوی در شهر 
دوشــنبه با برخی از مقامات کشور تاجیکستان مالقات 
خواهد کرد. نمایشگاه اختصاصی کاالی ایرانی با محوریت 
خراســان رضوی اواخر آذرماه و به مدت پنج روز در شهر 

دوشنبه پایتخت تاجیکستان برپا می شود.

به کارگیری مجدد کارگران بیکار شده 
در دو واحد تولیدی و معدنی بردسکن

قدس:  بیش از 100 کارگــر دو واحد تولیدی و معدنی 
بردسکن که از کار بیکار شــده بودند دوباره به کارگیری 
شدند. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
بردســکن گفت: در پی تعطیلی فاز اول کارخانه نساجی 
مدرس و بیکار شدن 150 نفر از کارگران این واحد تولیدی 
70 نفر از کارگران به مدت ســه ماه بیمه بیکاری به آن ها 
پرداخت شد.غالمی افزود: این واحد تولیدی از مهرماه به 
خاطر رکود در قیمت نخ و واردات بی رویه نخ و نوسان های 
افت قیمت پنبه تعطیل شد که در آبان تعداد 40 نفر آن ها 
در فاز دو کارخانه نساجی جذب کار شدند و 30 نفر آن ها 
نیز از هفته گذشته در این فاز به کارگیری شدند.وی عنوان 
کــرد: اگر چه فاز اول کارخانه نســاجی مدرس همچنان 
تعطیل است ولی با افتتاح فاز دو این کارخانه و دستگاه های 
پیشرفته زمینه اشتغال بیش از 200 نفر فراهم شده است.

خبرخبر

تسنیم: امام جمعه موقت مشهدمقدس گفت: مگر 
می شــود از مردم غفلت کرد؟ مردم ظرفیت تحمل 
باالیــی دارند، کار کردن یک چیز اســت و از مردم 
غفلت کردن چیز دیگر و آثار کار مسئوالن را مردم 

باید در زندگی خود شاهد باشند.
حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه دیروز در 
خطبه های نماز جمعه مشــهد در جوار بارگاه منور 
رضوی اظهار کرد: ظــرف دل و قلب ما برای اینکه 
مملو از عشــق دنیا شود ساخته نشده، دل و قلب ما 
خانه خداست. دنیا اگر این خانه را اشغال کرد اشغال 
بیگانه شــده و قلب راضی و آرام نیســت، زیرا قلب 

انسان جای یادخدا و ترس از خداست.
امام جمعه موقت مشــهدمقدس بیان کرد: آنچه دل 
انســان را آرامش و نشــاط می دهد یاد و ذکرخدا و 
حالت توجه به خداست. اگر انسان شیفته دنیا شد و 
رنگ دلش رنگ دل دنیا شد، عشق به دنیا و دست 

یافتن به آن با مشکالتی روبه رو است.
حجت االسالم والمسلمین فرزانه تصریح کرد: عشق 
به دنیا دغدغه آور و اندوه آور است، زیرا حفظ آنچه را 
که دارد برای او زیادتر اســت و آنجا که نعمت جمع 
شد و انبوه شد، قطعاً حسدی نیز در کنارش خواهد 
آمد. وی با اشاره به اینکه حرص، آز و آرزوهای دراز 
راه دستیابی به هدف نیست، گفت: کسب ثروت باید 
از راه حالل صورت بگیرد و آنچه را به دست آوردیم 
براســاس فرمایش قرآن باید در راه حکومت خدا بر 
انســان ها یعنی جهاد به کار گیریم و در این صورت 

است که کامیاب می شویم.
امام جمعه موقت مشــهدمقدس اظهار کرد: خوشی، 
لذت، آســایش و زندگی متناسب با شأن انسان در 
جای دیگری اســت و آنجا بهشت است. انسان برای 
جهنم خلق نشده است؛ انسان برای بهشت و بهشت 

برای انسان خلق شده و دنیا باید پلکان تکامل باشد 
تا به بهشت برسیم.

حجت االســالم والمســلمین فرزانه با تبریک میالد 
حضرت مســیح)ع( افزود: همچنین سالگرد رحلت 
آیت اهلل شــاهرودی را در پیش داریم که جزو ذخایر 

انقالب اسالمی بودند.
وی گفت: مــردم ایران با اطاعــت از امام، امامت و 
والیت اســالمی را وارد عینیت زندگی خود کردند. 
امامت اســالمی وارد زندگی شــد و از اعتقاد وارد 
زندگی شــد و گفتند ما باید در زندگــی از امامی 
اطاعت کنیم که مورد تأیید پروردگار باشد. امامت و 
والیت وارد عینیت زندگی شد و خداوند نیز توفیق 
داد انقالبی ایجاد و به پیروزی برسد و نظامی مستقر 
شــود. بهترین چیز برای این امت، نظام اســالمی و 

بدترین آن ها، نظام طاغوتی بود.
امام جمعه موقت مشــهد افــزود: این نعمت فضای 
جامعه را میدان مســابقه در خیــرات می کند، این 
خاصیت کلی این نظام است و میدان را باز می کند 
تا مردم در خیــرات، خوبی ها و ارزش ها یک میدان 
مسابقه داشته باشند. مردم نظام ستمشاهی را ساقط 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی را ایجاد کرده و در 
مدت 40 سال از این نظام حمایت کرده و آن را در 

خط  خود نگاه داشتند.
حجت االسالم والمســلمین فرزانه اضافه کرد: امروز 
نظامی مســتقر با 40 ســال عمر داریم و وجاهت 
نظام در داخل و بیرون کشــور مشخص است. وقتی 
یک نظام الهی مســتقر شد دو نوع خصومت شکل 
می گیرد یکی خصومت داخلــی و دیگری خارجی. 
خصومت های خارجی را نبایــد کوچک گرفت، اما 
آنچه مهم اســت و خطرش خطر درجه اول اســت، 

داخلی است.

وی بیان کرد: انسان نباید دشمن را کوچک بشمرد 
و نباید به دشمن اعتماد کند و نباید لحظه ای چشم 
از دشمن برداشت. البته پیروزی بر دشمن نیز نباید 
انسان را مغرور کند و این ها جزو اصول است. تاکنون 
توجه کرده اید مردم ایران در مقابل دشمن این ها را 
مراقب بوده اند و دشــمن نیز به هدف خود نرسیده 
و نخواهد رسید.امام جمعه موقت مشهد تأکید کرد: 
اساسی ترین خطر اما از داخل است، یکی از مسائلی 
که اگر مسئوالن از آن غفلت کنند خطرناک است، 
کم توجهی به مردم است، خطرش نیز گوشه و کنار 
گاهی خودش را نشــان می دهد. در مسائل آبان  ماه 
نیز شــاهد بودیم اگر مقام معظــم رهبری آن چند 
جملــه را نفرموده بودند و مردم وارد صحنه نشــده 
بودند و حمایت نکرده بودند، به هم پاشیدگی دولت 
دور از ذهن نبود.حجت االســالم والمسلمین فرزانه 
گفت: مردم تاکنون در مدت این 40 سال در تعابیر 
رهبری و امــام راحل دائم قدردانی شــده اند. مقام 
معظم رهبری نیز در مــورد حرکت مردم اظهاراتی 
داشتند. مگر خانواده ها شــهید ندادند؟ مگر پدران 
فرزندانشان را در راه انقالب ندادند؟ مشکل اما سمت 
دیگری است، مشکل خواص است که گاهی مسئول 
و گاهی مسئول نیستند. اگر خدای نخواسته دولت 
به معنای هر سه قوه به مردم بی توجهی کنند، معلوم 

است چه می شود.
وی بیان کرد: دشمن اگر می توانست ایران را خاکستر 
می کرد. خشم امروز دشمن، خشم دیگری است؛ اگر 
خدای ناخواسته به مردم بی توجهی شود معلوم است 
که چه می شــود. امیرالمؤمنین)ع( از مردم با عنوان 
ستون دین و نظام اسالمی یاد می کنند و این بیانگر 
جایگاه عظیم مردم است. مسئوالن نیز باید براساس 
فرمایش حضرت با مــردم مهربانی، محبت و لطف 

داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین فرزانه گفت: آن مسئولی 
که دلش لبریز به عشق به مردم نیست نمی تواند کار 
و خدمــت کند. برای اینکه یک مســئول در فضای 
زندگــی مردم قرار بگیرد و لمس کند آنچه را مردم 
دارنــد، باید زندگی وی مثــل زندگی مردم ضعیف 
و متوســط جامعه باشد. کارمند با 4 میلیون تومان 
حقوق که وارد بازار می شــود چه بــر او می گذرد؟ 
خانواده ای که دختر از ازدواج گذشته یا جوان بیکار 

دارد چه کند؟ مسئول باید شرایط را لمس کند.
وی خاطرنشــان کرد: براســاس فرمایش حضرت 
علی)ع( خداوند از علما تعهد گرفته که گرســنگی 
محروم و پرخوری ثروتمندان را تحمل نکنند. تعداد 
محدودی برایشــان فرقی ندارد قیمت بنزین چقدر 
باشــد، اما تعدادی نیز پس از گرانی احساس کردند 
دردی بر دردهایشان اضافه شده است. مردم نجیب 
هســتند و صف خود را از انسان های خائن دژخیم 

هار جدا کردند.
امام جمعه موقت مشــهدمقدس اظهــار کرد: مگر 
می شــود از مردم غفلت کرد؟ مردم ظرفیت تحمل 
باالیــی دارند. کار کردن یک چیز اســت و از مردم 
غفلت کردن چیز دیگر. آثار کار مســئوالن را مردم 
باید در زندگی خود شــاهد باشــند و این در کشور 
ما شدنی است. اگر همه نخبگان از انقالب برگردند، 
ملت در کنار رهبری می ماند و این نظام را به دست 

صاحبش می رساند.

امام جمعه موقت مشهد:

مسئوالن به مردم کم توجهی نکنند

شنبه 30 آذر 1398

 24 ربیع الثانی 1441
 21 دسامبر 2019  
سال سی و سوم  
 شماره 9139  
ویژه نامه 3523 

     صفحه 1 خراسان

 )) اطالعيه آگهی مزايده ((
       موقوفات "عبدا... رضوی و حاج محمدعلی روضه خوان" درنظر دارند تعدادی از رقبات مس��کونی خود را به مدت يك س��ال از 

طريق مزايده كتبي به اجاره واگذارنمايد.

پايه کارشناسیمتراژ)مترمربع(عنوانرديف
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

بلوار پیروزی - دالوران 43 - مجتمع پايداری8.500.000 ريال75يک واحد آپارتمان مسکونی)نوبت اول(1

بلوار پیروزی - بلوار دالوران - رهايی9.000.0009 ريال110يک واحد آپارتمان مسکونی)نوبت اول(2

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در ميدان تختی،خيابان آبکوه،مقابل پمپ بنزين سعد آباد،اداره اوقاف 
ناحيه يک واحد اجارات مراجعه و يا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمايند.

مهلت شركت در مزايده تا پايان ساعت اداری روز يکشنبه مورخ 15 /10 /1398 می باشد.  پاكت های مزايده در روز دوشنبه مورخ 16 /10 /1398 
ساعت 12 ظهردر محل اداره اوقاف ناحيه يک با حضور اعضای كميسيون مزايده بازگشايی خواهد شد.
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خير گرانقدر مدرسه ساز و
رياست محترم مجمع خيرين توسعه 

وترويج آموزشهای فنی وحرفه ای
 جناب مهندس حمید مستشاری 

با نهايت تاسف درگذشت 
برادرگراميتان را تسليت عرض نموده 
و از خداوند متعال برای آن مرحوم  
رحمت و غفران و برای شما طول عمر 

مسئلت داريم . 
 هنرستان فنی و حرفه ای صديقه ناظران

ناحيه 2 مشهد 



اینجا خبری از چشم و همچشمی های مرسوم نیست

ازدواج آسان در مسجد محله

احمد فیاض: ســوز و ســرمای شــبانه و 
شــب های بلند نزدیک یلدا را  می توان با یک 

دورهمی ساده و بی آالیش سپری کرد! 
حال اگر این دورهمی در قالب ازدواج آسان 
آن هم با زمزمه معنوی و موسیقایی »النَِّکاُح 
ُســنَِّتی َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتی َفلَْیَس ِمنِّی«، 
ذکر مکرر صلوات، یاد شهیدان و... در مسجد 
محله سپری شود بی تردید شبی خاطره انگیز 

و به یادماندنی رقم خواهد خورد.

 حضور میهمانان ویژه در مراسم
گفته شــده که نمازگــزاران مســجد امام 
هادی)ع( محله شــهید بهشــتی مشهد به 
اتفاق بر و بچه های بسیجی پایگاه عزم جزم 
کرده اند تا میزبان دو زوج جوان در مســجد 

محله شان باشند. 
ســاعت نزدیک به 19 شامگاه پنجشنبه در 
حالی وارد مسجد امام هادی)ع( می شوم که 
جمعیــت انبوهی به صــورت خانوادگی و با 
حضور اهالی خونگرم محله روی صندلی های 
از پیش جانمایی شده، نشسته و منتظر ورود 

زوج های جوان هستند. 
این محفل میهمانان ویژه ای نیز دارد؛ فرمانده 
ســپاه امام رضا)ع(، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان و فرمانده ناحیه بسیج عمار 
نیز جزو مدعوین هســتند. ســادگی مراسم 

حرف اول و آخر را می زند. 
اینجــا خبــری از الکچری بازی و چشــم و 
همچشمی های مرســوم نیست و همه چیز 
در ســادگی خالصه شده اســت. میهمانان 
لباس هایشان ســاده و پوشش چادر خانم ها 
چشمگیر است. پذیرایی سبک و ساده نیز در 

نظر گرفته شده است.

 مهریه های ساده
لحظاتــی از آغاز مراســم؛ 
نخســتین زوج خوشبخت 
در جایگاه مستقر می شوند. 
ســجاد خندان دل 22 سال 
دارد و دوشیزه پیراسته 19 
ســال. عاقد در میان عطر 
صلوات جمعیــت، بله ها را 

می گیرد. 
مهریه؛ یــک جلد کالم اهلل 
مجیــد، 14 عدد ســکه و 
به  هزینه یک سفر معنوی 

عتبات عالیات در نظر گرفته شده است.
آقاداماد که طلبه و بسیجی است در گفت وگو 
با خبرنگار مــا گفت: تالش کردیم با تبعیت 
از رهنمودهــای رهبر معظم انقالب از همان 
ابتدای زندگی مشترک بر محور ساده زیستی 
حرکت کنیم. سجاد خندان دل توصیه ای نیز 

به دیگر جوان ها دارد. 
وی افــزود: ازدواج ســاده در صــورت اراده 
زوج ها امکان پذیر اســت و نوعــی مبارزه با 
جنگ فرهنگی دشــمنان است که با ترویج 
ازدواج هــای الکچــری، ســن ازدواج را باال 

برده اند.

 ایراد خطبه عقد در کنار محراب 
مسجد

حاال نوبت به زوج جوان دیگر می رســد که 
در جایگاه عقد مسجد نشسته تا عاقد خطبه 

عقد را بخواند.

آقاداماد علیرضا موســایی و 
عروس خانم زهرا بوســتانی 
اســت. موســایی 21 ساله 
اســت و دانشــجوی علوم 
آزاد  دانشگاه  الهیات  قرآنی 
و در گفت وگو بــا خبرنگار 
ما می گوید: بر مبنای سیره 
پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( 
موجــب  آســان  ازدواج 
خوشــبختی، رفاه، آسایش 
و آرامش زوجین می شــود. 
وی اضافه کرد: ازدواجی که 
از کنار محراب مسجد آغاز 
شود فرجام معنوی و مادی 

خواهد داشت.
مجری مراســم از هدیه یک میلیون تومانی 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( و 500 هزار تومانی 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عمار به هر یک 

از زوج ها خبر می دهد.

 پیروی از سبک زندگی اسالمی
 در این حال سردار یعقوبعلی نظری نیز پشت 
تریبون می رود و در ســخنان کوتاهی اظهار 
می کند: بازگشت به ســبک زندگی ایرانی- 
اســالمی که بر مبنای رهنمودهای رهبری 
انقالب اســت می تواند گره گشــای بن بست 

ازدواج نسل جوان باشد.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( با تأکید بر نقش 
مخرب فرهنگ غلط غرب بر ســبک زندگی 
جوانان خاطرنشــان می کند: مساجد محل 
مشــارکت اجتماعی و منشــأ خیر و برکات 
زیــادی هســت و برای ازدواج آســان جای 

مناسبی اســت که می تواند منجر به کاهش 
هزینه های ازدواج شود. 

امشــب شــاهد عقد دو جوان مؤمن انقالبی 
بودیم و وصالشان در این مکان مقدس را به 
فال نیک گرفتــه و امیدواریم تمامی جوانان  
با پیروی از ســبک زندگی اســالمی، ایرانی 

عاقبت به خیر شوند.

 ازدواج ساده، میراث اهل بیت)ع(
رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی استان که 
هدایایی بــرای زوج ها در نظر گرفته، در این 
مراسم تصریح می کند: ازدواج ساده، میراث 
اهل بیت)ع( است چنانکه حضرت زهرا)س( 
و امام علی)ع( به ساده ترین شکل زمان خود 

زندگی مشترک را آغاز کردند.
حجت االســالم هادی صاحبقرانی گلستانی 
افــزود: آغــاز زندگی از مســجد کــه خانه 
خداســت همراه با مراسمی عمومی و ساده 

بسیار پسندیده است. 
به خصــوص در وضع کنونی که مشــکالت 
اقتصادی و هزینه هــای ازدواج، خرج زیادی 

بر دوش جوانان می گذارد. 
باید با فرهنگ سازی و تشویق به ازدواج های 
ساده به ســبک ایرانی اسالمی با عرف غلط 
جامعه در خصــوص تجمل گرایی در ازدواج 

مقابله کنیم.
ساعت 20/30 اســت و مراسم را باید ترک 
کنــم. احتماالً بخش خبــری پربیننده این 
ساعت، از ازدواج های الکچری گزارش دهد 
در حالی که اینجا و در مسجد امام هادی)ع( 
محله شهید بهشتی مشهد ازدواج های ساده، 

برای من خاطره شیرین و دلچسبی داشت.

 پدر علم سم شناسی با اشاره به 
بی توجهی های 30 ساله به این معضل:

  کاهش آستانه تحمل مردم
 ناشی از آلودگی هواست

هوا  آلودگی  پور:  علی 
10 برابــر دیگــر عوامل 

سبب مرگ می شود.
باللی  مهدی  پروفســور 
مود با تأکید بر این نظریه 
قــدس می گوید: بیش از 
سه دهه اســت که بارها 

در قالب عناوین و مســئولیت های متعدد تخصصی و حرفه ای؛ 
نگرانی های خود را از گسترش آلودگی هوا با مسئوالن کشوری 
و شــهری در میان گذاشــتیم. چنانکه از زمان تأسیس انجمن 
سم شناســی مکرر مکاتباتی با ریاست جمهوری، وزارتخانه ها و 

مجلس شورای اسالمی داشتیم اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
پدر علم سم شناسی ایران با اشــاره به ضرورت استانداردسازی 
خدمــات حمل و نقل و افزایش منطقی قیمت بنزین می افزاید: 
در حال حاضر که قیمت بنزین در کشــور ما چند برابر شده اما 
همچنان نسبت به سایر کشورها ارزان تر است از همین رو قاچاق 
می شود. البته نباید در این سیاســت گذاری ها از کاهش قدرت 
خریــد مردم غفلت کرد؛ چراکه نمی تــوان ارزان بودن بنزین را 
با ســایر کشورها مقایسه کرد اما میزان دستمزدهای دریافتی و 

کیفیت خدمات اجتماعی و شهری را نادیده گرفت.
وی یادآور می شود: باید نسبت به استانداردسازی بنزین، خودروها 
و جاده ها توجه داشــت. همچنین باید با فرهنگ سازی و ارتقای 
آموزش، رویه های نادرســت را اصــالح کرده و به بهبود کیفیت 
زندگی شهری توجه داشت. موضوع دیگر اینکه با بهره گیری از 
فناوری های نوین و تجربیات دیگر کشور ها، گسترش عوامل مؤثر 
در آالیندگی هوا را کنترل کرد. بنا بر شواهد برای مدیریت بحران 
آلودگی هوا نیازمند تالش جدی در عرصه های گوناگون هستیم. 
پروفســور باللی مود یکی از دالیــل جدی تعطیلی مطب خود 
و کاهش تردد در شــهر مشــهد را آلودگی مرگبار هوا دانسته و 
خاطرنشان می کند: ساکنان کالنشــهر ها با غفلت از گسترش 
خطــرات آلودگی هوا هر روزه هماننــد عنکبوت ها اطراف خود 
و دیگران تار می تنند تــا زمانی که دیگر هیچ راهی برای فرار و 
ادامه زندگی نداشته باشند. این استاد سم شناسی اضافه می کند: 
استنشاق هوای آلوده منجر به عوارض جسمی همانند مشکالت 
مزمن تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی شده و برای درمانش 
اقدام می شود. در حالی که بسیاری از پیامدهای جسمی و روانی 
این معضل در گذر زمان مشخص می شود. چنانکه یکی از دالیلی 
که امروزه شــاهد افزایش خشونت، نزاع و کاهش آستانه تحمل 

مردم در خیابان ها هستیم همین آلودگی هواست.

فرماندار صالح آباد: 
  مناطق مرزی باید آبادترین نقاط باشند

صاحبی: محمدرضا توسلی به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی 
شهرستان صالح آباد معرفی شد.

فرماندار شهرستان صالح آباد در این مراسم که با حضور مدیرکل و 
معاون منابع طبیعی خراسان رضوی و مسئوالن ادارات و نهادهای 
صالح آباد برگزار شد، گفت: مناطق مرزی ویترین کشورند بنابراین 
باید آبادترین نقاط کشور هم باشــند تا مرزنشینان و مرزداران 
غیور ماندگاری بیشــتری داشته باشــند و از مهاجرت بی رویه 
جلوگیری شود. ولی قلیچی با اشاره به اینکه عمده فعالیت مردم 
این شهرســتان کشاورزی و دامداری است، افزود: منابع طبیعی 
شهرستان صالح آباد پهنه گسترده ای دارد و با توجه به اینکه منابع 
آبی در این شهرســتان هدررفت زیادی دارد، اهمیت و ضرورت 

اجرای طرح های آبخیزداری را دوچندان می کند. 

 روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه
 پیکر جانباز دفاع مقدس 

در مشهد تشییع شد
مطهر  پیکــر  ایرنــا: 
جانباز ۷0درصد، شهید 
رمضانعلی قائمی پس از 
اقامه نماز جمعه در حرم 
تشــییع  رضوی  مطهر 

شد.
این جانباز سرافراز پس 
از سال ها تحمل صدمات سالح های شیمیایی دشمن بعثی 
بامداد 2۸ آذر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آریا در 

مشهد به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شــهید پس از مراسم عبادی سیاسی نماز 
جمعه از رواق امام خمینی)ره( به ســوی صحن آزادی حرم 
مطهر حضرت امام رضا)ع( تشــییع و پس از طواف در حرم 
مطهر در گلزار »خواجه ربیع« مشهد در جوار یاران شهیدش 

به خاک سپرده شد. 
رمضانعلی قائمی که از وی یک فرزند به یادگار مانده اســت 
پنجم شهریور 1343 در نیشابور متولد شد و در 21 فروردین 
13۶4 در منطقه مجنون در اثر اصابت ترکش، موج انفجار و 

اثرات سالح های شیمیایی جانباز شد.

وزیر آموزش و پرورش در مشهد:
  در برخورد با تخلفات در مجموعه 

تعلیم و تربیت جدی هستیم
تسنیم: وزیــر آموزش 
و پــرورش گفــت: در 
برخورد بــا تخلفات در 
مجموعه تعلیم و تربیت 
کامــاًل جدی هســتیم 
مشــکلی  اگر  نباید  اما 
وجود دارد آن را به کل 
مجموعه آموزش و پرورش منتسب کرده و اعتماد عمومی 

را به این بخش کاهش دهیم.
محســن حاجی میرزایی روز گذشــته در جمع مدیران و 
رؤسای حراست ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور 
در مشهد مقدس اظهار کرد: مجموعه حراست از بخش های 
مهم و تأثیرگذار در نظام تعلیم و تربیت است که در راستای 

تحقق اهداف و آرمان های این حوزه نقشی بی بدیل دارد. 
وزیــر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: مجموعه وزارت 
آموزش و پرورش با هدف تربیت نســل فردای ایران برای 
مشــارکت در سازندگی، پیشــرفت، حفاظت از ارزش ها و 
اصــول دینی و ملی و زندگــی عزتمندانه فعالیت می کند، 
این مأموریت بسیار مهم و حیاتی است و باید خدای بزرگ 
را شــاکر باشــیم که توفیق خدمت در این نهاد فرهنگی و 
ارزشــمند را به ما عطا کرده و در کنار این شکرگزاری باید 
پاســخگوی این نعمت که در اختیار ما گذاشــته شده نیز 

باشیم.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: هر بخشی در یک سازمان 
مهم اســت و همه ارکان نظــام تعلیم و تربیت در کنار هم 
ارزش پیدا کرده و می توانند مسیر موفقیت را طی  کنند و بر 
همین اساس اعتقاد داریم تمامی حوزه ها به یک اندازه برای 
ما اهمیت دارند و تمام ما باید به سمت توفیق در دستیابی 
به اهداف مأموریت اصلی مان در مجموعه وزارت آموزش و 

پرورش در کنار هم گام برداریم.
وی تصریح کرد: تقوا و تسلط بر خود، داوری کردن و کالم 
یکی از مهم ترین خصیصه هایی است که باید مدنظر فعاالن 
عرصه حراست باشــد و در جایگاه حراست باید چیرگی و 
تســلط هیجانی یکی از اولویت های رفتاری باشد؛ چرا که 
مدیران و دســت اندرکاران این بخش در شرایط گوناگون با 
وضعیت ها و دشواری های متعددی روبه رو می شوند که باید 

آن ها را مدیریت کنند.
حاجی میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
کرد: حضور واقعی و عمیــق در تمامی لحظات و دوری از 
شتاب زدگی در تحلیل و بررســی و تصمیم گیری در کنار 
اهمیت دادن به مشــورت کردن یکی از مهم ترین وظایف 
مدیران حراســت اســت و باید پدیده های آینده را نیز در 
نظر بگیریم و با بررســی و رصد عوامل بیرونی، مواجهه ای 

هوشمندانه با مسائل و چالش ها داشته باشیم. 
وزیر آموزش و پــرورش همچنین افزود: آموزش و پرورش 
یک مجموعه فرهنگی و تربیتی  اســت و قطعاً فعالیت در 
حوزه حراســت این سازمان با سایر بخش ها متفاوت است، 
در این حوزه باید براساس مأموریت ها و ویژگی های وزارت 
آموزش و پرورش در حراســت هم نگاه فرهنگی و تربیتی 

حکمفرما باشد.

قدس   رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با تولید حدود 2۶ هزار تن 
گیاه دارویی، این استان به قطب تولید این محصول در کشور تبدیل شده است. 

محمدرضا اورانی در همایش ملی گیاهان دارویی در کاشمر با بیان اینکه باید در توسعه 
کشت گیاهان دارویی به تمام نیازها توجه شود، گفت: مشکلی که به صورت رفتاری در 
بخش کشاورزی داریم همین است که وقتی برای تولید محصولی براساس مصرف استان 

سقف تعیین می شود کشاورزان بیش از آن کشت می کنند.
وی تصریح کرد: باید در انتخاب نوع و سطح کشت همه به هم کمک کنیم، زیرا اکنون 
در زمینه زعفران با ماشــین آالت کشت کردیم، اما باید با دست جمع آوری و تمیز  شود 
که روزانه نزدیک به 3۷2 هزار کارگر و نیروی کار می خواهد بنابراین در این سطح شدنی 

نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در توسعه کشت گیاهان دارویی در 
ابتدای راه قرار داریم و باید سطحی را انتخاب کنیم که بتوانیم کارگر مورد نیاز را تأمین 

کنیم.
اورانی از کشاورزان و تولیدکنندگان خواست هر نوع گیاه دارویی که برای کشت انتخاب 
می کنند ابتدا به فکر آب مورد نیاز و زمینی که اختصاص می دهند باشند، زیرا باید زمین 

از نظر اکولوژیکی متناسب با گیاه دارویی مورد نظر باشد.
وی تصریح کرد: در نخســتین گام نیاز به تربیت نیروی ماهر اســت و باید سازمان نظام 
مهندسی و مدیران جهاد کشاورزی در هر شهرستان کارشناسان باانگیزه را شناسایی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حوزه گیاهان دارویی در استان 

خراسان رضوی به تعداد انگشتان دست متخصص نداریم، به همین خاطر ابتدا باید سازمان 
جهاد کشاورزی نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص همزمان با توسعه کشت همت 

کند.
اورانی افزود: باید بیمه محصوالت گیاهان دارویی را در فهرســت گیاهان تحت پوشــش 

بیاوریم، همچنین ضروری است تعاونی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی تشکیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مطرح کرد

کمبود متخصص در حوزه گیاهان دارویی

مساجد، محل مشارکت 
اجتماعی و منشأ خیر 
و برکات زیادی است 
و برای ازدواج آسان 

جای مناسبی است 
که می تواند منجر 

به کاهش هزینه های 
ازدواج شود
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لوبیا قرمز

سرپرست معاونت اجتماعی شهرداری:
 پویش مردمی »یلدا کنار هم« 

در مشهد راه اندازی شد

ایرنا: پویش مردمی »یلدا کنار هم« به منظور جمع آوری 
میوه و تنقالت و توزیع اقالم جمع آوری شده بین ساکنان 
مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد آغاز شد. سرپرست 
معاونت اجتماعی و مشــارکت های سازمان اجتماعی، 
فرهنگی شهرداری مشهد گفت: شهروندان با شرکت در 
این پویش شادی های خود را با دیگران تقسیم می کنند. 
رضا دانای ســیج افزود: پویش »نذر مهربانی« با هدف 
جمع آوری کمک های غیرنقدی با مشــارکت شورای 
اجتماعی محالت به اجرا درمی آید و اقالم اهدایی مردم 
پس از جمع آوری به مراکز توانبخشــی و خانواده های 

کم برخوردار ساکن در مناطق حاشیه اهدا می شود.

مهد ابریشم کشی ایران
 روستای بسک 

در راه ثبت جهانی

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی خراســان رضوی گفت: همت و عزم مدیران این 
اداره کل برای انجام اقدامات الزم جهت ثبت جهانی شهر 
ملی بایگ و روستای ملی بسک به عنوان شهر و روستای 
ابریشم کشی در سال99 است. مکرمی فر گفت: در یک 
سال اخیر با تالش ها و پیگیری های فراوان شهر بایگ به 
عنوان شهر ملی ابریشم کشی در کشور و روستای بسک 
از توابع بایگ به عنوان روستای ملی ابریشم کشی کشور 
ثبت ملی شد. او ادامه داد: به منظور ثبت جهانی در تالش 
هستیم آیتم هایی که به جهانی شدن این شهر و روستا 

منتهی می شود را در منطقه مهیا کنیم.

در کارگروه امور زیربنایی خراسان رضوی
اسناد راهبردی و اجرایی آمایش 

سرزمین استان تصویب شد

قدس: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خبر 
داد: اسناد راهبردی و اجرایی آمایش سرزمین استان در 
جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیست استان به 
تصویب رســید. احمد یزدان پناه گفت: رئوس این طرح 
شامل: اهداف بنیادین توسعه فضایی استان، نقش استان 
در تقسیم کار ملی و منطقه ای، چشم انداز توسعه استان، 
مأموریت های توســعه، راهبردهای پابرجا و شکل بندی 
کالن نظام فضایی استان است. وی افزود: در این جلسه 
طرح هادی شهر ششــتمد در محدوده ای به مساحت 
142هکتار برای 3هزار و ۶۸9 نفر جمعیت تصویب شد.

شماره پیامک: 300072305  استان ما2
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

شنبه 30 آذر 1398
 24 ربیع الثانی 1441 21 دسامبر 2019  
سال سی و سوم  
شماره 9139  ویژه نامه 3523 

دست اندرکاران این صنوف: 
  قیمت گوشت قرمز و مرغ 

در مشهد ثابت است
قدس: رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان  صنــف 
گوشــت دامی مشــهد 
گفــت: در یک ماه اخیر 
قیمــت گوشــت قرمز 
کشتار روز و مرغ در این 
شــهر افزایش نداشته و 

تقریباً ثابت مانده اســت. مهدی باقری افزود: در این ارتباط 
نیــز واحدهای صنفی به طور داوطلبانه و خودجوش در بازار، 

گوشت قرمز و مرغ را با ارزان ترین قیمت عرضه می کنند. 
وی تصریح کرد: کمبودی در زمینه گوشت قرمز در بازار مشهد 
وجود ندارد و امیدواریم قیمت گوشت روند کاهشی پیدا کند.

رئیس اتحادیه گوشت دامی مشهد گفت: هم اکنون گوشت 
قرمز بره نرینه به صورت الشــه با قیمــت ۶5هزار تومان تا 
۶۶هزار تومان، ران دســت بره نرینه به صورت تمیز شــده 
۸0هزارتومان، گوسفند چهار تیکه شده ۶۸هزار تومان، گوساله 
درجه یک ۷5هزار تومان، شــترمرغ 105هزار تومان و ماهی 

قزل آال 25هزار تومان در بازار عرضه می شود. 
سعید سلطان محمدی کاخکی، عضو هیئت انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی نیز در این مورد گفت: با توجه به شرایط بازار 
و افت قیمت به تولیدکننده خسارت وارد شده است. وی ادامه 
داد: در حال حاضر قیمت گوشت مرغ به صورت عمده فروشی 

12هزار و 500 تا 12 هزار و ۶00 در بازار عرضه می شود.

 با همت جمعی از هنرمندان نیکوکار
 صورت گرفت

 حضور »جناب خان« در جشن یلدای 
معلوالن آسایشگاه فیاض بخش مشهد

فیاض: با همت جمعی 
نیکوکار،  از هنرمنــدان 
معلوالن آسایشگاه شهید 
فیاض بخش مشــهد به 
استقبال شب یلدا رفتند. 
به گزارش خبرنگار ما در 
این مراسم که با استقبال 
گــرم مددجویان و معلوالن مواجه شــد؛ گروه های مختلف 
به اجرای موســیقی مقامی ســنتی، مدرن و اجرای نمایش 

عروسکی پرداختند. 
اما اجرای نقش جناب خان مانند تمام اجراهای گذشــته با 
استقبال مضاعفی مواجه شد و خنده را برای لحظاتی بر لبان 
توان خواهان نشــاند. سید محمدعلی شهیدپور که هم نقش 
جناب خان و هم صداپیشــگی آن را برعهده داشت، تصریح 
کرد: شاد کردن این فرشته ها در ابتدا منجر به تغییر روحیه 
خود ما می شود. از تماشای شادی معلوالن آسایشگاه فیاض 
بخــش از نزدیک و خنداندن آن ها احســاس خوبی دریافت 

می کنم.



روی خط حادهث

روی خط خبر
 پلمب قنادی صاحبنام مشهدی 

در طرح نظارت بر بازار شب یلدا
شــعبه  رئیس  قدس: 
حکومتی  تعزیرات  سیار 
گفت:  خراســان رضوی 
در اجرای طرح تشــدید 
شــب  بازار  بر  نظارت ها 
قنادی مشهور  یلدا، یک 
بــه دلیــل اســتفاده از 

رنگ های خوراکی غیرمجاز پلمب شد.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان 
اینکه بیشــترین تخلفاتی که این چند روز بــا آن برخورد 
داشته ایم بحث عدم درج قیمت ها و گران فروشی بوده است، 
گفت: طرح تشــدید نظارت ها بر بازار شب یلدا با همکاری 
بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و 

اتاق اصناف مشهد شروع شده و تا امروز ادامه می یابد. 
امید جلیلی ادامه داد: در چند روز گذشته طی بازرسی های 
انجام شــده یک قنادی مشهور به دلیل استفاده از رنگ های 
خوراکی غیرمجاز و قاچاق با هماهنگی دادســتانی مشهد، 
پلمب شد که هنوز پس از گذشت سه روز همچنان این واحد 

پلمب است. 
جلیلی با بیان اینکه گشت های ما همواره درحال گشت زنی در 
سطح شهر هستند، افزود: از ابتدای شروع طرح نظارت بر بازار 
شب یلدا در بازرسی های انجام شده از واحدهای فروش میوه 
و تره بار یک واحــد عمده فروش به دلیل عدم درج قیمت ها 
اخطار پلمب دریافت کرد که در بازرســی بعدی این مشکل 

برطرف شد.
وی تصریح کرد: دو روز گذشته نیز در بازرسی از مجتمع 
تجاری خورشــید مشــهد با تخلف گران فروشــی و عدم 
درج قیمت مواجه شــدیم که به تمامی واحدهای صنفی 
متخلــف در این مجتمع تجاری تذکرهای کتبی و اخطار 
پلمب داده شــد که در بازرســی انجام شده مشکل این 

واحدها نیز برطرف شد.
رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
با بیان اینکه شــهروندان می توانند در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف، شــکایات خود را از طریق ســامانه ۱۳۵ 
و ۱۲۴ به اطاع ما برســانند، گفت: عــاوه بر این مردم 
می تواننــد قیمت های مصوب دولتی را از طریق ســامانه 
ir.۱۲۴ یا تماس با تلفن ۱۲۴ سازمان صمت از قیمت ها 

مطلع شوند.

 افزایش نیم ساعته فعالیت ناوگان 
اتوبوسرانی مشهد در فصل زمستان

روابط  مدیــر  قــدس: 
سـازمــان  عـمـومـــی 
مشــهد  اتوبـــوسرانی 
اظهار کرد: بــا توجه به 
و  بنزین  ســهمیه بندی 
استقبال بیشتر مسافران 
حمل ونقل  خدمــات  از 

عمومی هیچ گونه کاهشی در ساعت خدمات رسانی در سه ماه 
زمستان اعمال نمی شود.

عباس اتحادی افزود: برای نخســتین بار و در سال جاری در 
سه ماه چهارم سال، خدمات رسانی ســازمان اتوبوسرانی با 
نیم ســاعت افزایش نسبت به سال های گذشته تا ساعت ۲۱ 
ادامه خواهد یافت و شــهروندان می توانند سفرهای خود را 

مشابه سه ماه پاییز برنامه ریزی نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در خطوط محوری سرویس دهی 

فوق العاده پس از اتمام کار روزانه انجام می شود. 

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( بردسکن:
 80 واحد منازل خسارت دیدگان ناشی 

از سیل آماده واگذاری است
کمیته  رئیــس  فارس: 
امام خمینی)ره(  امــداد 
سیل  گفت:  بردســکن 
ابتدای ســال جاری در 
این شهرســتان موجب 
مسکن   ۱۵۰ ســاخت 
زیرپوشــش  افراد  برای 

شــد کــه از این تعــداد ۸۰ واحــد آماده واگــذاری به 
مددجویان است. 

ســیدکاظم حســینی اظهار کرد: ۷ هزار و ۴۵۰ نفر در 
حال حاضــر از خدمات کمیته امداد در فصل های مختلف 
برخوردار هستند که توانمندسازی در حوزه های اشتغال، 
مســکن و تهیه جهیزیه از برنامه هــای کمیته امداد برای 

مددجویان است. 
وی با اشــاره بــه اعطای تســهیات ۴۰۰ میلیون ریالی 
و ۱۰میلیــون تومانــی بــه صــورت باعوض بــه افراد 
خسارت دیده از سیل که منازل آن ها تخریب شده، اضافه 
کرد: همه امتیازات منازل ساخته شده توسط کمیته امداد 
بــه  صورت رایگان به آن ها تحویل داده شــده و بین ۴۳ 
تــا ۸۰ مترمربع زیربنا دارد که بــه  ازای هر مترمربع ۱۲ 

میلیون ریال هزینه شده است. 

ماجرای غم انگیز یک کوه
 معدن آلبالغ 

ششمین قربانی خود را گرفت
بجنــورد- خبرنگار 
مـعـــاون  قـــدس: 
امـــداد و نــجــــات 
احمر  هــال   جمعیت 
خراسان شــمالی گفت: 
در پی تمــاس با مرکز 
امداد و نجات جمعیت 
هال احمر خراسان شــمالی مبنی بر ریزش تونل در معدن 
آلباغ اســفراین، بالگرد مســتقر در مرکز کنترل عملیات 

هال احمر استان به این محل اعزام شد.
 ابوالفضــل محبان افزود: تیم امداد و نجات اعزامی جمعیت 
هال احمر استان به ســرعت وارد عمل شده و فرد مدفون 
شده را از زیر آوار بیرون کشــیدند. وی ادامه داد: متأسفانه 
فرد مصدوم به علت شدت آسیب وارد شده فوت شده است.

در نیشابور و فیروزه
 ۱8۳ چاه غیرمجاز با خاک پُر شد

منابع  امور  مدیر  ایرنا: 
از  نیشــابور گفت:  آب 
ابتــدای امســال ۱۸۳ 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه 
نیشابور و فیروزه مسدود 
و به این واسطه  بیش از 
۴میلیون مترمکعب آب 
صرفه جویی شده است. سعید خجسته پور افزود: در این رابطه 
یک دســتگاه حفاری چاه عمیق و سه دستگاه باالبر توقیف 

و برای بیش از ۱۰۰ نفر پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۲۵ حلقه چاه غیرمجاز 
و بدون کنتور در نیشابور و فیروزه شناسایی شده که بیشتر 
این چاه های غیرمجاز در منطقه سروالیت نیشابور قرار دارند.

وی بیان کرد: ســاخت اســتخر در دشت نیشابور با سالیانه 
۳هزار میلی متر تبخیر آب مجاز نیست و تاکنون بیش از ۴۰ 
استخر ذخیره آب با حجم ۵۰ تا ۸۰۰ مترمکعب در نیشابور 

و فیروزه شناسایی شده است.
در دشت نیشابور که جزو دشت های با وضعیت بحرانی است، 
یک هزار و ۵۱۱ حلقه چاه با ظرفیت ســاالنه ۳۹۲ میلیون و 
۷۸۵ هزار و ۷۸۴ مترمکعــب آب وجود دارد که حدود ۵۰ 
درصد از این چاه ها در بخش خدمات، دام و طیور، شــرب و 
صنعت و مابقی در بخش کشاورزی بوده و حدود ۵۰۰حلقه 

چاه در دشت نیشابور بدون کنتور است.

 برخورد خودرو با گاردریل حادثه آفرید
خط قرمز: براثر برخورد 
یک دستگاه سواری پژو 
پارس با گاردریل سه نفر 

مجروح شدند.
گذشته  پنجشنبه شب 
پژو  شــدید  برخــورد 
در  گاردریل  بــا  پارس 
آزادراه شــهید شوشتری )اتوبان مشــهد _باغچه( منجر به 
مجروح شدن سه سرنشین این وسیله نقلیه شد که با حضور 
نجاتگران ایستگاه ۹ آتش نشانی، محبوس شدگان از البه الی 
آهن پاره های اتاق خودرو رهاسازی و برای انتقال به بیمارستان 

تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل شدند.

با تالش نیروهای هالل احمر طبس 
 زن شصت و دو ساله از چاه بیرون 

کشیده شد
خبرنگاران:  باشگاه 
امــدادی  نیرو هــای 
شصت  زن  هال احمر، 
و دو ســاله طبســی را 
پس از انجام دو ساعت 
عملیــات نفســگیر از 
داخل چاه نجات دادند. 
حسن پور، رئیس جمعیت هال احمر شهرستان طبس گفت: 
ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه پنجشنبه گذشته با اعام حادثه سقوط 
زن شصت و دو ســاله به داخل چاه در روستای »اصفهک« 
واقع در ۴۰ کیلومتری شمال طبس، سه تیم امدادی به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی افزود: خوشــبختانه پس از دو ســاعت عملیات نجات، 
مصدوم با هوشــیاری کامل بــه بیرون چــاه انتقال یافت 
.حسن پور گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، 

تحویل عوامل اورژانس و به مرکز درمانی منتقل شد.

در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم 
چناران خواسته شد

 اعالم پنج نقطه حادثه خیز به شهرداری 
خط قرمز: چهارمین جلسه شــورای پیشگیری از وقوع جرم 
شهرســتان چناران با موضوع بررسی و پیشــگیری از سوانح 
جــاده ای و رانندگی با حضور رئیس دادگســتری، دادســتان، 
فرماندار شهرستان و دیگر اعضا برگزار شد. در این جلسه مقرر 
شد در خصوص  پنج مورد نقطه حادثه خیز درون شهری گزارش 
آن از طریق پلیس راهور به شهرداری اعام تا نسبت به رفع آن 
اقدام شــود. همچنین در خصوص نصب و ساخت پل گذرگاه 
عابرپیاده خیرآباد که در سال گذشته موجب بروز حوادث متعدد 

و جانباختن تعدادی از شهروندان شده بود، اقدام صورت پذیرد.
از ســوی دیگر در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان 
مقرر شد: با توجه به مکاتبات صورت گرفته بین راهداری و 
شرکت برق شهرستان درخصوص رفع نواقص روشنایی در 
جاده ها، حسب مقررات موضوع روشنایی در محدوده جاده ها، 

رأساً توسط اداره راهداری اقدام صورت گیرد.
همچنین قرار شد برای تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، 
نســبت به استقرار پایگاه اورژانس در شهر گلمکان از طریق 
اداره های راهداری و هال احمر شهرستان موضوع پیگیری 
شود. با توجه به گزارش های واصله مبنی بر فعالیت و آموزش 
عملی آموزشگاه های رانندگی در محدوده مدارس شهرستان 
که احتمال خطر و بــروز حوادث را برای دانش آموزان درپی 
دارد، از پلیس راهور خواســته شــد به کلیه آموزشگاه های 
رانندگی سطح شهر اباغ شــود تا فعالیت آنان در محدوده 

مدارس محدود شود.

زاویه تصویر

بدون شرح!

رخ رد رخ
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بهانتقاداتتوجهینمیشود
بیش از دو ســال به هیچ کــدام از پیام ها و 
اتوبوسرانی توجهی  پیشنهاداتم در سازمان 
نشــد. امیدوارم با تغییرمدیریت ســازمان 
اتوبوسرانی مشــهد ذره ای به انتقادات مردم 

توجه شود.
9۳6...6۱58

هرسازمانیجدا،کندهکاریمیکنند!
مشهد، پایتخت فرهنگی و حدفاصل میدان 
بیت المقدس تا چهارراه شهدا پایتخت مشهد 
هست. با این همه زائر از ملیت های مختلف 
که رفت و آمد دارند شما بپرسین سالی چند 
بار خیابــان و یا پیاده روها را باید کنده کاری 
کنند؟ به فکر کســبه و مردم اینجا نیستید 
دســت کم به فکر آبروی این شــهر باشین. 
ببینید چه وضعی اســت اینجا، هراداره و یا 

سازمانی جدا کنده کاری می کنند!
9۱5...7746

گرانفروشیگلدربهشترضا)ع(
چرا بازرســان تعزیرات حکومتی و ســازمان 
فردوس ها و شــهرداری منطقه مربوط مشهد 
گل فروشان بهشت رضا)ع( را نظارت نمی کنند 
که یک شاخه گل را پیش از گران شدن بنزین 
به ۵هزار تومان می فروختند ولی حاال هر شاخه 
همان گل را به ۷ هزار تومان می فروشند.  مگر 
برای حمل یک شاخه گل چقدر بنزین مصرف 

می شود که هر شاخه آن را ۲ هزار تومان گران می فروشند؟
9۱5...8۳۳4

تلهکابینسروالیتچهشد؟
دقیقــاً ۱۵ســال پیــش اخبار سراســری 
تلویزیون نشان داد تله کابین زیارت شاهزاده 
حسین اصغر از مناطق ســروالیت نیشابور 
افتتاح شد در صورتی که فقط تیرآهن زدند. 
از آن موقع دیگر خبری از تله کابین نشــد 
درصورتی که زیارتگاه باالی کوه است و رفت 

و آمد به سختی برای زیارت انجام می شود.
9۱5...25۱۳
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 زن جوانــی که پس از  عقیل رحمانی
زخمی کردن همســرش با ســاح سرد َدر 
خانه را هم روی او بست، پس از دستگیری 
ادعاهــای هولناکــی را مطرح کــرد که با 
دســتور مقام قضایی ماجرا در دست بررسی 

قرار گرفت.

شروعماجرا
چند روز پیش یکی از شــهروندان در حالی 
کــه نگرانی و دلهــره از صدایش به وضوح 
مشــخص بود با فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
تماس گرفت و اعام کــرد صدای آه وناله 
و کمک خواســتن خفیفــی از داخل واحد 
مســکونی یکــی از همســایه ها به گوش 

می رسد.
این گونه بود که موضوع به مرکز فرماندهی 
کانتری احمدآباد اعام و چند لحظه بعد از 
نزدیک ترین تیم تجسس کانتری که در آن 
محدوده در حال گشت زنی بود خواسته شد 
هر چه سریع تر به محل اعزام شود. از سوی 
دیگر با توجه به حساســیت ماجرا، مأموران 
موضــوع را به اورژانس اطاع دادند تا آن ها 

نیز در محل حاضر شوند.
چند دقیقه بیشتر طول نکشید که مأموران 
در حوالــی بولوار ملک آبــاد حاضر و مقابل 
آدرس اعامــی توقــف کردنــد. به محض 
حضور پلیس در محل، فــردی که با ۱۱۰ 
تماس گرفته بود خودش را به پلیس رساند 
و در حالی که با دست طبقه چهارم را نشان 
می داد، عنوان کرد: از فردی که داخل واحد 
گرفتار و احتماالً چاقو خورده، خواستم هر 
طور شده در خانه را باز کند که او با صدای 
ضعیفش بــه من فهماند زنــش کلید را با 

خودش برده است. 
این توضیحات تمام نشــده بود که مأموران 
پلیس مقابل واحد مســکونی مورد اشــاره 
رســیدند و هر چه تــاش کردند تا مردی 
که داخل گرفتار شــده راه چاره ای برای باز 
کــردن در پیدا کند فایده ای نداشــت و در 
یک لحظه صدای مرد گرفتار قطع شد، این 
گونه بود که پلیس به هر طریقی می شد در 
خانه را باز کرد و وقتی وارد آپارتمان شد با 
بدن غرق به خون و نیمه جان مرد میانسال 

روبه رو شد. 
لحظاتی پس از ورود مأموران به محل جرم، 
نیروهای امدادی هم خودشــان را رساندند 
و اقدامــات اولیــه درمانی را صــورت داده 
و پــس از آن فرد مجروح را کــه از ناحیه 
هر دو پا چنــد ضربه چاقو خورده بود را به 

نزدیک تریــن مرکز درمانی 
منتقل کردند.

با واکنش بــه موقع پلیس 
و نیروهــای امــدادی مرد 
میانســال از مــرگ نجات 
پیــدا کــرد. در تحقیقات 
میدانی پلیس معلوم شــد 
خون زیادی در اتاق خواب 
و دیگر قســمت های خانه 
نشــان می دهد  که  ریخته 
جرقه ماجرا بایــد در اتاق 

خواب خورده باشد.
در همین حال یکی دیگر از 
اهالی آپارتمان که یک زن 
بود به مأمــوران گفت: در 

راه پله ها بودم که یک زن  سراســیمه پایین 
آمد. او آشفته بود. چون او را  نمی شناختم از 
او پرسیدم شما از ساکنان این خانه هستید 
که او مدعی شــد: همسر همســایه طبقه 
چهارم هســتم، با او درگیر شدم و با چاقو 
زدمش. زیرگلویش جای چند خراشــیدگی 

وجود داشت و به سرعت فرار کرد.
بــا توجه به این ســرنخ ها کــه ردپای یک 
ماجرای اقدام به قتل در آن دیده می شــد، 
پلیس گزارش ماجرا را به دســتگاه قضایی 
منعکس و پس از آن پرونده به شعبه ۲۰۱ 

دادسرای مشهد ارجاع شد.

تنهایکمظنون
از همین رو قاضی »ســالم اندای« دســتور 
تحقیق از فرد مجروح و از سوی دیگر تحت 
تعقیب قرار گرفتــن تنها مظنون پرونده را 
که همان همســر مرد میانسال بود صادر و 

از کارآگاهــان اداره مبارزه 
بــا جرایم جنایــی پلیس 
آگاهی استان خواسته شد 
تحقیقات خــود را در این 

زمینه آغاز کنند.
بعد کــه حال  روز  چنــد 
رو  میانســال  مرد  عمومی 
پلیس  رفــت،  بهبودی  به 
او را مورد تحقیق قرار داد. 
فرد مجروح به پلیس گفت: 
چند روز پیش از وقوع این 
ســرماخوردگی  اتفــاق، 
شدیدی پیدا کرده بودم و 
مصرف  قرص  درمان  برای 
می کردم. آن روز هم طبق 
معمــول روی تخت دراز کشــیده بودم که 
همسرم برایم قرص سرماخوردگی و شربت 

آلبالو آورد.
وقتی قرص و شــربت را خوردم احســاس 
کردم مــزه طبیعی ندارد، چرا که تلخی آن 
مشکوک بود. با خوردن شربت آلبالو خوابم 
برد و وقتی بیدار شدم که چاقو خورده بودم.

از طرفی همســرم از خانه فرار کرده بود و 
حتی تلفن همــراه و کلیدهای خانه را هم 
با خــودش برد و پیش از فــرار در خانه را 

قفل کرده بود.
وقتــی دیــدم نمی توانم خــودم را نجات 
بدهم، برای آنکه همسایه ها پی ببرند چاقو 
خورده ام از پنجــره چند ظرف چینی را به 

داخل حیاط پرت کردم.
مرد مجروح ادامه داد: همسر اول و فرزندانم 
خارج از کشور هستند و برای همین مدتی 

بود با زن فراری ازدواج کرده بودم.

برهمین اساس بود که ردزنی زن جوان در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت. چند روزی 
این ماجرا ادامه داشــت تا اینکه بیســت و 
چهارم آذر ماه زن دوم و عامل حمله به مرد 
میانسال در حوالی قاسم آباد شناسایی و در 

محل اختفایش دستگیر شد.

کدامیکراستمیگویند؟
تنها متهم پرونده به دادسرا منتقل و مقابل 
میز عدالت ایســتاد و پــرده از راز نهفته  و 
دردناکی برداشــت و مدعی شــد: همســر 
من دارای مشــکات و انحرافــات اخاقی 
فراوانی اســت. او با افراد معلوم الحال زیادی 
ارتباط دارد و در این مســیر دست به رفتار 
غیراخاقــی می زند، حتی مدام مشــروب 

مصرف می کند.
مدتی بود که او از من می خواست در بعضی 
مراسم ها همراهش شــوم، حتی در برخی 
موارد مرا وادار به اقدامات ناپســند می کرد، 

برای همین دیگر خسته شده بودم.
متهم پرونده ادامه داد: ســاعت ۲۱ شــب 
وقتی می خواستم از خانه خارج شوم او مانع 
من شد و چاقوی آشــپزخانه را برداشت و 
به ســمتم آمد. در میــان درگیری او حتی 
انگشــت من را هم گاز گرفــت، گلوی من 
را گرفــت و در حالی که می فشــرد، گفت: 

صدایت دربیاید خفه ات می کنم.
در میــان ایــن کش و قوس یــک لحظه از 
دستش فرار کردم و شیشه ادکلنی که روی 
میز اتاق خواب قرار داشــت را برداشتم و به 
ســمتش پرتاب کردم که او زخمی شد. او 
چاقو را روی میز گذاشــت. من که از دیدن 
خون ترسیده بودم چاقو را برداشتم و چند 
ضربه به پاهای او زدم  و از خانه فرار کردم. 
پیش از آن هم تلفن همراهش و کلید خانه 

را هم برداشتم.
بــا مطرح شــدن این موضوعــات بازپرس 
پرونــده از پزشــکی قانونی خواســت تا با 
انجام آزمایشــات فنی بررســی کند که آیا 
به مــرد مجــروح در زمان حادثــه داروی 
بیهوشــی خورانــده شــده و ادعاهــای او 
 واقعیــت دارد یا اینکه اظهــارات زن جوان 

واقعیت دارد؟

پس از اظهارات یک زوج، مقام قضایی دستور داد

ماجراییکاقدامبهقتل

بامطرحشدناین
موضوعاتبازپرسپرونده
ازپزشکیقانونیخواست
تاباانجامآزمایشاتفنی
بررسیکندکهآیابهمرد
مجروحدرزمانحادثه

دارویبیهوشیخورانده
شدهوادعاهایاوواقعیت
داردیااینکهاظهاراتزن

جوانواقعیتدارد؟

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی افزایش نسبی دما 

در خراسان رضوی
توجه  بــا  قدس: 
نقشه ها  بررسی  به 
و تصاویــر ماهواره 
طی  هواشناســی 
روزهای  و  امــروز 
اســتقرار  با  آینده 
نســبتاً  جریانــات 

پایدار، آســمان استان غالباً صاف تا کمی ابری، در برخی 
نقاط با مه صبحگاهی گاهی افزایش موقتی ابر و وزش باد 

پیش بینی می شود. 
طی این مدت ضمن تداوم برودت شــبانه، شاهد افزایش 
نسبی دمای روزانه خواهیم بود . ضمن اینکه طی امروز و 
فردا پایداری جو، افزایش آالینده های جوی را در مناطق 
صنعتی و شهرهای بزرگ از جمله مشهدمقدس به دنبال 

خواهد داشت.
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ورزش خراسان فرهنگ و هنر

سالمت
 مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی 

با اشاره به کالهبرداری های اخیر هشدار داد
 دریافت دفترچه بیمه سالمت فقط از 
طریق ثبت نام در دفاتر پیشخوان دولت

محمــدی:   پرویــن 
ســامت  بیمه  مدیرکل 
 خراســان رضــوی گفت: 
3 میلیون و 555 هزار نفر 
جمعیت استان و 4 هزار و 
600 مؤسسه در خراسان 
رضوی زیر پوشــش بیمه 

ســامت هستند که از این شمار 7 هزار و 200 نفر بیمار خاص 
هستند.

دکتر ســید مرتضی وجدان در حاشیه نخستین جلسه شورای 
مشورتی و اطاع رسانی این ســازمان با رسانه ها در گفت وگو با 
خبرنگار قدس افزود: در 6 ماهه اول ســال جاری بیش از 540 
میلیارد تومان در اســتان برای بیمه شدگان به مؤسسات طرف 
قرارداد پرداخت شده است که 61 میلیارد تومان بابت مطالبات 
ســطح یک روستایی و برنامه پزشک خانواده بوده و 63 میلیارد 
تومــان بیماران خاص و 9 میلیــارد و 300 میلیون تومان برای 

مددجویان کمیته امداد هزینه شده است.
وی یادآور شد: بر این اساس پرداخت داروخانه ها تا شهریور 98 
بوده که چهار ماه از سال 97 نیز باقی مانده و در مورد مؤسسات 
دانشــگاهی نیز تا مرداد 98 و غیر دانشگاهی تا آخر تیرماه 98 
تسویه شده است. مدیرکل بیمه سامت خراسان رضوی با بیان 
اینکه به تازگی سودجویان اقدام به فریب شهروندان در زمینه انواع 
بیمه تکمیلی، خدمات دندانپزشــکی و... نموده اند و مبالغی را از 
افراد ساده لوح دریافت و دفترچه قابی به آن ها داده اند، تصریح 
کرد: دفترچه های بیمه ســامت فقط از طریق ثبت نام در دفاتر 
پیشــخوان دولت طرف قرارداد با بیمه سامت صادر می شود و 
در غیر این صورت معتبر نیســت. از این رو به شهروندان توصیه 
می شود فریب سودجویان را نخورند و در صورت مواجهه با چنین 

تبلیغاتی به شماره تلفن 1666 مراتب را اطاع دهند.
دکتر وجدان خاطرنشان کرد: با اجرای قانون اجباری بیمه همگانی 
از اواسط آبان ماه، براساس برنامه ششم توسعه این سازمان مکلف 
شده تا حدود 8 میلیون نفر را در کشور )در استان خراسان رضوی 
بین 600 تا800 هزار نفر( که فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند با 

آزمون ارزیابی وسع بیمه نماید.
از این رو تمامی افرادی که در اســتان زیر پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند و متقاضی دریافت دفترچه بیمه سامت هستند باید به 
دفاتر پیشخوان دولت که با بیمه سامت قرارداد همکاری دارند 
مراجعه و مراحل نام نویسی در طرح پوشش همگانی سامت را 
طی کنند تا پیش از بروز هرگونه مشکل برای بستری شدن در 
مراکز درمانی دفترچه بیمه سامت دریافت نمایند. مدیرکل بیمه 
سامت خراسان رضوی در خصوص نحوه پوشش خدمات طب 
ســنتی نیز گفت: در مورد طب سنتی فقط ویزیت پزشک زیر 
پوشش بیمه سامت قرار گرفته و خدمات بادکش، حجامت، طب 

سوزنی، ماساژ و داروهای سنتی تحت پوشش بیمه نیست.

با حضور وزیر ورزش
 خانه ژیمناستیک بجنورد افتتاح شد

خبرنگار  بجنــورد- 
و  ورزش  وزیــر  قدس: 
جوانــان در ابتدای ورود 
به خراسان شمالی، خانه 
را  بجنورد  ژیمناستیک 

افتتاح کرد.
ســلطانی فر  مســعود 
 پنجشــنبه گذشــته به هنگام بازدید از مجموعه ورزشــی

6 هزار نفره بجنورد، اظهار کرد: در صورتی که محدودیت های 
اعتباری اجازه دهد پنج ورزشگاه دیگر تا پایان سال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی درباره مجموعه ورزشــی 6 هزار نفره بجنورد نیز گفت: 
ســاخت این پروژه از 10 سال پیش آغاز شده، اما چند سالی 
متوقف شد که عملیات اجرایی آن دوباره از سال 96 آغاز شده 

است و هم اکنون 43 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ســلطانی فر خاطرنشــان کرد: تاکنون برای این پروژه 150 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده و برای تکمیل آن بر اساس 
برآورد پیمانکار، حدود 800 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است 
که بر پایه توافق با استاندار دو سوم آن از محل اعتبارات ملی 

و یک سوم هم از محل استانی تأمین می شود.

 مسابقات هندبال منطقه ای نونهاالن 
در سبزوار آغاز شد

هندبال  مسابقات  ایرنا: 
نونهــاالن مناطق یک و 
2 کشور در بخش پسران 
میزبانی شهرســتان  به 

سبزوار آغاز شد. 
سرپرست فنی مسابقات 
منطقــه ای  هندبــال 
نونهاالن مناطق یک و 2 کشور گفت: در این  دوره از مسابقات 

تیم هایی از تهران، تربت جام و سبزوار حضور دارند.
مهدی فتحی افزود: در این رقابت ها 57 هندبالیست نونهال 
به صورت دوره ای در ســالن ســربداران سبزوار با هم رقابت 

می کنند.
وی ادامه داد: هفت داور و ناظر مسابقات از خراسان رضوی نیز 

قضاوت این دیدارها را برعهده دارند.
وی گفــت: دو تیم  برتر این رقابت ها به مســابقات قهرمانی 

هندبال نونهاالن کشور راه پیدا می کنند.

 کشتی خراسان رضوی 
متحول شده  است

قدس: رئیس فدراسیون 
کشــتی گفت: خراسان 
کشتی  چشــم  رضوی 
ایران بوده اســت و باید 
دوباره خود را زنده کند 
هر چند طی دو ســال 
اخیر در کشتی خراسان 

رضوی واقعاً خوب کار شده است.
علیرضا دبیر در مجمع ساالنه هیئت کشتی خراسان رضوی در 
مشهد گفت: هر زمان استان های کشتی پرور قوی بوده اند تیم 
ملی کشتی هم قوی بوده و خراسان رضوی جزو استان های 

کشتی پرور است.
وی ادامــه داد: کشــتی، توجه و پخش زنــده می خواهد تا 
کشــتی گیر دیده شــود و حضور بزرگان کشتی در هر تیم 

موجب توجه به آن و دیده شدن کشتی گیران می شود.

 پیروزی خانگی فرش آرا 
مقابل  فوتسالیست های قمی

چارچوب  در  قــدس: 
هفتــه بیســت و یکم 
تیم  فوتسال،  برتر  لیگ 
فرش آرا در مقابل سوهان 
محمدسیما قم به برتری 

رسید.
شاگردان مجید مرتضایی 
در این دیدار خانگی که در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار 
شد، توانستند با نتیجه 3 بر یک از سد میهمان قمی بگذرند.

فرشــی ها در سال های اخیر هیچ گاه برابر حریف قمی پیروز 
نشده بودند. نماینده مشهد با این پیروزی و با توجه به شکست 
ستارگان ورامین در دیدار با ارژن شیراز، 39 امتیازی شدند و 

به پله سوم جدول رده بندی صعود کردند.

1. رهبر مبارزات ضداستعماری مردم ایتالیا برضد 
اتریش- انباشتگی 2. راندن- خاندان- جواب 3. 
مخترع تلفن- بیماری ورم مفاصل- سست و شل 
4. صدای بم- آســمانی- کوزه سفالی 5. نماد و 
الگو- کبک مشــهور- پرســش 6. اسکلت بندی 
بدن انســان- کنایه از آدم فقیر و بی چیز اســت 
7. رودخانه- روش- واحد طول نودسانتی متری 
8. ضمیر همیشه غایب- عدد رمز- حشره آفت 
مزارع گندم- نام قدیم اصفهان- شهر خون وقیام 
9. همه مــردم- اقل- از انــواع دوگانه مدارهای 
الکترونیکی 10. نوعی قرص مســکن است که 
در جلوگیری از لخته شدن خون هم مؤثراست- 
شاغل رشــته اســبدوانی 11. گوشت  دوطرف  
ســتون  فقرات  گاو و گوسفند- اما ، ولی- شاداب 
و خــرم 12. تند و فوری- دینــداری- آزاد و رها 
13. عدد منفی- درختی است به ارتفاع حدود 6 
مترکه در قسمت های گرم آمریکا و برزیل و غرب 
هندوســتان پرورش می یابد- لبه شمشیر 14. 
ابتــدا- ابر باران زا- پرچم 15. قطعه ای در خودرو 
که مســتقیماً چرخ را به راست یا چپ منحرف 

می کند- خوش گفتار

1. خانواده ای از حیوانات گوشتخوار نظیر شیر 
، ببر ، پلنگ و...- چراغ روشنایی قدیم 2. زمان 
مرگ- غیرعمد- مــرآت 3. گریختن- بالین- 
رنگی برای چشم- نام ترکی 4. بلندمرتبه- اتاق 
قطار- قبیله ای در صدراسام 5. صنم- مصرف 
این نــوع نــان باعث کاهش چربی های شــکم 
می شــود- مرکب دان 6 - مادر باران- رســوب 
ته جوی- هزارتا هزارتا 7. لمس کننده- اســم- 
پدربزرگ 8. دخل- بانک خانگی- حاشــیه ای 
9. ستاره- از فروع دین اسام- دوراندیشی 10. 
نام تجاری »پلی وینیل کلراید«- از وسایل کار 
ماهی گیر- صوت افســوس 11. پیروی کردن- 
دورشــدن پرتوهــا پــس از عبور از عدســی 
مقعر- ریشــه 12. درس کشیدنی- طی کردن- 
شاخه ای از اتومبیلرانی 13. صوت درد - توانایی 
خواندن و نوشتن- مقیمان- عضوی در صورت 
14. جامــه- خواننــدگان- دارو 15. عقانی - 

امیرلشکر در قدیم

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

7707جدول

  عمودی  افقی

zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

 نمایشگاه عکس های »ساسان مؤیدی« 
در نگارخانه رضوان

قدس: نمایشگاه انفرادی 
ساســان  عکس هــای 
مجموعــه  از  مؤیــدی 
عراق  جنگ  عکاســان 
علیــه ایــران، به همت 
کانــون عکــس انجمن 
مشهد  جوانان  سینمای 

در نگارخانه رضوان مشهد برگزار می شود.
این نمایشــگاه امروزســاعت 18 در نگارخانه رضوان مشهد 
واقع در خیابان کوهسنگی 17، شماره 16 گشایش می یابد. 
همچنین جشــن امضای کتاِب آثار وی همزمان با افتتاحیه 

نمایشگاه در محل نگارخانه برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر اســت این آثار برای ســومین بار پس از تهران و 

قزوین در مشهد مقدس به نمایش در می آید.
این نمایشگاه از یکم تا چهارم دی ماه از ساعت 16 تا 19 برپا 

و پذیرای هنرمندان است.

 تقدیر از برگزیدگان 
جشنواره عکس رضوی 

برگزیــدگان  قــدس: 
نهمین جشــنواره ملی 
عکس رضوی از ســری 
برنامه هــای جشــنواره 
فرهنگی-  بین المللــی 
هنری امام رضا)ع( عصر 
پنجشــنبه گذشته طی 

آیینی در محل مجتمع فرهنگی- هنری امام رضا)ع( در مشهد 
معرفی و تجلیل شدند. 

اختتامیه این جشــنواره با حضور معاونین فرهنگی، هنری و 
قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی خراسان رضوی و 
جمعی از عکاسان در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا)ع( 
برگزار شــد و هیئت داوران این جشنواره نفرات برتر را اعام 
کردند. بنا بــه نظر هیئت داوران در بخــش تلفن همراه به 
غامی از اراک، پرهام حجازی از اصفهان، حسین حسین زاده 
از مشــهد، زهرا حبیبی از شیراز، مریم آل مؤمن دهکردی از 
شهرکرد، ملیحه ذاکر رضوی از شهر کیش، محمدمهدی ورال 
از قم و محمدصالح شریفی از شهر سنقر استان کرمانشاه اهدا 
شد. در بخش اردوهای عکاسی مهنوش اورک از اهواز، نگین 
محمدی فــر از اصفهان، و پرهام حجازی از اصفهان به عنوان 

برگزیدگان انتخاب شدند. 
همچنین هیئت داوران نهمین جشنواره ملی عکس رضوی 
در بخش ویژه ایثار و شــهادت از مینا نوعی شهری از تبریز 
قدردانی کردند. هیئت داوران نهمین جشــنواره ملی عکس 
رضوی جوایز بخش حرفه ای را بــه ابراهیم جامعی از اهواز، 
افشــین آذریان از اصفهان، روح اهلل جوانی از اصفهان، سعید 
قاسمی از شهر اهر استان آذربایجان شرقی، هادی دهقان پور 
از سبزوار، مهدی اسحاقی قالیباف و مرجان تقی پور از مشهد 
و مریم دوست محمدی از شهر بجنورد استان خراسان شمالی 
اهدا کردند. در پایان این مراســم نمایشگاهی از عکس های 
برگزیده و برتر نهمین جشنواره عکس رضوی در محل مجتمع 

فرهنگی- هنری امام رضا)ع( برپا شد.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
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سال سی و سوم  
شماره 9139  ویژه نامه 3523 

سرور هادیان  »کمپین شب یلدایی« به همت بنیاد نیکوکاری ایرانیان آغاز شد.
مدیرعامل این بنیاد در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: امســال نیز مانند سال گذشته این 
 بنیاد بر اساس طرح کمپین شب یلدایی همدلی بیش از یک هزار پک برای دانش آموزان و 

یک هزار و 200 بسته برای خانواده های آن ها تهیه کرده است.
دکتر محمدجعفر کروژدهی افزود: دانش آموزان و خانواده های آن ها از افراد کم برخوردار 
حاشیه شهر هستند که با شناسایی شان قرار شد آن ها جشن کوچک شب یلدایی را نیز 

در خانه هایشان داشته باشند.
وی با بیان اینکه بسته های شب یلدایی میوه، شیرینی و مواد خوراکی است، اظهار کرد: 
وزن کلی میوه ها حدود 4 تن است که هر بسته شب یلدایی در آن چهار کیلو میوه، نیم 

کیلو شیرینی و 4 عدد اسنک است.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان تصریح کرد: این کمپین همه تاش خود را دارد تا با 
برگزاری جشنی کوچک در مدرسه برای دانش آموزان حاشیه شهر در منطقه 5 شهرداری 
و اهدای پک های یلدایی به دانش آموزان و بســته های شــب یلدایی به خانواده آن ها در 

شادی شان سهیم باشد.
وی در ادامه بیان کرد: بنیاد نیکوکاران ایرانیان بحث آسیب ها و تحکیم بنیان خانواده و 
اشتغال معلوالن و مباحث معیشتی، تحصیلی، آموزشی و حمایت از دانش آموزان مستعد 

که نیازمند مسائل مالی هستند را در اولویت دارد.

وی تأکید کرد: امســال بیش از 40 نفر و حدود 22 درصد از زندانیان توســط این بنیاد 
توانستند آزاد شــوند و همچنین کمپین »آرزوهای من« از دیگر فعالیت های این بنیاد 
نیکوکاری است که اعضای اصلی این بنیاد سردفترداران اسناد رسمی و دفترداران اسناد 

رسمی و سایر افراد خیر هستند.

به همت جمعی از نیکوکاران برگزار می شود

یلدای همدلی در حاشیه شهر مشهد

نگاهی به آداب و اعتقادات اقوام مختلف در بلندترین شب سال

»یلدا«شبهمنشینیباسنتها
 قدس / زهره ناصری   انار و هندوانه را که 
در کنار هم ببینی نمی توانی یاد چیزی جز یلدا 
بیفتی. شبی که می گویند خورشید در آن متولد 
شده است و هر روز که از آن می گذرد، یک 

دقیقه به طول روز اضافه می شود.
هرچند این روزها برای ما یلدا تولد خورشــید 
است، اما برای ایرانیان قدیم بیشتر طوالنی ترین 

شب سال بود. 
این جشن باستانی در سال 1388 در فهرست 
میراث معنوی کشور باهدف حفاظت، ترویج و 
انتشار فرهنگی با قدمتی باالی 8 هزار سال به 

ثبت رسیده است.
تمامی ایرانی ها سی امین شب آذرماه هرسال 
را بانام شــب تولد خورشید جشن می گیرند با 
این حال در هر گوشه ای رسمی برگزار می شود و 
مردم اعتقاداتی در این خصوص دارند که جشن 

آن ها را از دیگران متمایز می کند.

آیین»کفزدن«درخراسان
یکی از آیین های ویژه شــب یلدا در اســتان 
خراسان برگزاری مراسم کف زدن است. در این 
مراسم ریشه گیاهی به نام چوبک را که در این 
دیار به بیخ مشهور است، در آب خیسانده و پس 
از چند بار جوشاندن، در ظرف بزرگ سفالی به 

نام تغار می ریزند.
مردان و جوانان فامیل با دسته ای از چوب های 
نازک درخت انار به نام دسته گز مایع مزبور را 
آن قدر هم می زننــد تا به صورت کف درآید و 
این کار باید در محیط سرد صورت گیرد تا آن 
مایع کف کند. کف آماده  شده با مخلوط کردن 
 شیره شکر آماده خوردن شده و پس از تزئین با 
مغز گردو و پسته برای پذیرایی میهمانان برده 
می شــود. کف زدن از سرگرمی های زمستان 
به خصوص شب چله یا یلداست. در این میان 
گروهی از جوانان قبل از شیرین کردن کف ها 
با پرتاب آن به ســوی همدیگر و مالیدن کف 
به ســروصورت یکدیگر شــادی و نشاط را به 

میهمانان هدیه می کنند.

خوردن»کالکتورش«درکردستان
در کردستان، در هر محله ای اگر خانواده هایی 
وجود داشته باشند که استطاعت مالی مناسبی 
برای برگزاری این مراسم نداشته باشند، از طرف 

دیگران برایش شام برده می شود.
ســنندجی ها چند مــاه قبل از شــب چله، 
خربزه های کوچکی را که از روســتای »سراب 
قامیــش« تهیه می شــود را در تفاله ســرکه 
می اندازند تا برای این شب کالَک تورش )خربزه 

ترش( تهیه کنند.

»شلیملی«درایالم
یکی از آیین هــای ویژه این 
شب که در قدیم بین مردم 
این استان رواج داشته سنت 

»شلی ملی« است.
در ایــن شــب عــده ای از 
کودکان به باالی پشــت بام  
خانه ها رفته و با آویزان کردن 
ســبدی از طریق طناب به 
درون خانه همسایه و تکرار 
خواســتار  موزون  بیت های 
شریک شدن آنان در تنقات 
می شوند و لذا هر خانواده هم 
برحسب توان خود مقداری 
از تنقات و میوه خود را در 

داخل سبد قرار می دهد.

اعتقادبهگنجدرکرمان
قصه گویی، فال حافظ، دورهم نشینی و خوردن 
»شب َچره« یا خوراکی های یلدا و حضور در پای 
کرسی بخش هایی از مراسم پرطرفدار کرمان 
اســت. در کرمان، در شب یلدا گاهی مردم تا 
صبح بیدار می ماننــد و می پندارند که در این 
شب قارون به شکل هیزم شکنی که پشته ای 
هیزم بر پشت دارد به خانه نیکوکاران مستمند 
می رود و به آن ها هیزم می دهد و این هیزم ها 
تبدیل به شمش های طا می شــوند. در ایام 
قدیم برخی از مردم به چله می نشستند و 40 
روز مراسم چله نشینی انجام می دادند به امید 
اینکه قارون به خانه آن ها وارد شود و به آن ها 

شمش زر بدهد.

مراسم»سهچله«در
استانمرکزی

آیین شــب یلدا در اســتان 
مرکزی از دیرباز در سه شب 
متوالی با عناوین شب »چله 
بزرگه«، »چله وسطی« و»چله 
کوچیکه« برگزار می شــده و 
خویشان و دوستان سفره ای 
از مهر را می گشودند و از هر 

دری سخنی می گفتند.
یکی دیگر از مراســم شــب 
چله مردم این استان کشتن 
گوســفند مخصوصی به نام 

»اتلیک« است.
روستاییان این نوع گوسفند را 
در فصل تابستان از بین گوسفندان خود جدا و 
به خوبی آن  را پروار می کنند تا برای زمســتان 

خوب چاق و فربه شود.

فالهندوانهدرگیالن
در استان گیان عاوه بر شاهنامه خوانی میان 
برخی مردم و جوانان دم بخت این استان مرسوم 
است که در شب یلدا فال هندوانه پوس )پوست 

هندوانه( می گیرند.
برای گرفتن این فال، هندوانه را به چهار قسمت 
طولی تقسیم می کنند و هر چهار پوست را به 
پشت ســرخود می اندازند. در این میان، چهار 
حالت پیش می آید، اگر دو قاچ هندوانه، سفید 
و دو قاچ، سبز باشد، به معنای حد وسط بودن 
برای نیت شخص است. اگر سه قاچ سبز و یک 
قاچ سفید بیفتد، نیت آن خوب است، اگر سه 

قاچ سفید و یک قاچ سبز باشد، نیت بد است. 
اگر هر چهارقاچ ســبز باشد، به معنای خیلی 
خوب و اگر هر چهارقاچ سفید باشد، به معنای 

خیلی بد است.

جشن»خدرنبی«درآذربایجانغربی
از قدیمی ترین رسم های منطقه آذربایجان در 
شب چله برگزاری جشن خدر نبی و قورتولوش 
بایرامی )عید نجات( است و ریشه در باورهای 
ایرانیان باستان دارد که تا حدودی از بین رفته، 
ولی خاطرات آن هنوز در اذهان مادربزرگ ها و 

پدربزرگ ها به  جا مانده است.
در عید خدر نبی جوانان دم بخت هر روســتا 
حبوباتی نظیر نخود، گندم، ذرت، تخم هندوانه 
و خربزه از منازل اهالی روستا جمع می کردند 
و پس از پختن و خشــک کردن، همراه نمک 
در هاون می کوبیدند کــه در اصطاح محلی 

»قووت« نامیده می شود.

»قاشقزنی«درلرستان
در لرســتان مردم در شب چله »گندم شیره« 
می خورند؛ گندمی که در شــیره می خیسانند 
و زردچوبــه و نمک را با آن مخلوط می کنند، 
سپس آن را روی ساج برشته می کنند و همراه 
خال بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد 

مخلوط می کنند و می خورند.

آیین»لپک«درچهارمحالوبختیاری
اگر شب یلدا را در میان قوم بختیاری بگذرانید 
به جای فال حافظ بساط شاهنامه خوانی برپاست. 
بختیاری ها در این شب کدوتنبل های بزرگی که 
نماد خورشید را برای آن ها دارد، آب پز می کنند 
و آن ها را به صورت ریزریز شده در آش کشک 
می خورند. رسم جالبی در میان بختیاری ها رواج 
دارد؛ به ایــن صورت که نان های محلی به نام 
گرده را با  قطــر زیاد آماده می کنند. بین این 
نان مهره آبی رنگی به نام »لپک« می گذارند. در 
شب یلدا نان را تقسیم می کنند و هر کس که 
در قطعه نان او لپک جای دارد، به بخت و اقبال 

معروف  شده و او را شانس خانه می دانند.

بریدنبالیادرآذربایجانشرقی
در آذربایجان شرقی شب یلدا درست زمانی که 
ریش سفید خانواده با چاقو هندوانه را می برد، 
می گوید قادا بامیزی بو گئجه کسدوخ )بایای 
خودمــان را امروز بریدیــم(. در تبریز البته در 
گذشته اعتقاد داشــتند که ریختن قسمتی 
از پوســت های میــوه در آب روان، بایا را دور 

می کند.

جشنیلدادرسال
1388درفهرست

میراثمعنویکشور
باهدفحفاظت،
ترویجوانتشار

فرهنگیباقدمتی
باالی8هزارسال
بهثبترسیدهاست

بــرش
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