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خراسان شمالی ظرفیت فراوری  15هزار تن انگور را دارد

 |3زندگی

خدا را صدا بزن

بیش از  50درصد باغهای این استان ،باغ انگور است
خانه دلها
پناهگاه امنی برای
فرشتگان زمینی

پدیده در جستجوی موفقیت
به تهران رسید

 |4اجتماعی

نمایش
دستهای دراز
همتهای کوتاه

معاون استاندار:
طرح تحول سالمت
باید تکمیل شود 8
اعمال قانون 21
هزار خودروی باری
متخلف در مشهد
مد یر عا مــل
ســازمان مدیریــت
حمل و نقل بــار درون شــهری و حومه
شــهرداری مشــهد از اعمــال قانــون
 21هزار خــودروی بــاری متخلف طی
4ماهه نخســت امســال در این کالنشهر
خبر داد.
صفحه  2را
بخوانید

8

امام جواد(ع)؛مظهر جود و کرم اهل بیت

مشهد شهر جهانی
گوهر سنگهاست

محمدرضا پهلوان

رئیس روابط عمومی میراث فرهنگی خراسان رضوی

یادداشت

نیمی از ســنگهای قیمتــی جهــان ،در ایران
وجــود دارد .باستا نشناســان ،قدیمیتریــن
دستساختههای سنگی بشر را از اطراف کشفرود
خراسانرضوی ،کشف کردهاند .خراســانرضوی  764معدن و  46نوع ماده
معدنی از جمله گوهرســنگها دارد 22 .نوع گوهرسنگ در خراسانرضوی
وجود دارد که مشهد را تبدیل به کانون بزرگ داد و ستد سنگهای قیمتی در
ایران و جهان کرده است .خوشه صنعتی جواهرات و دبیرخانه کانون هماهنگی
دانش ،صنعت و بازار و سنگهای قیمتی در مشهد قرار دارد .بیش از  85درصد
واحدهای تراش ،تولید ،فروش و صادرات سنگهای قیمتی کشور ،در مشهد
فعالند .معادن سنگهای نیمه قیمتی مثل سنگ معروف به «هرکاره» که از
آن انواع ظروف سنگی و تزیینی به ویژه «دیزی سنگی» میسازند ،در اطراف
مشهد است .مشهورترین نوع گوهر سنگ خراســانرضوی ،فیروزه نیشابور
است که کارشناسان آن را مرغوبترین نوع در جهان میدانند .در کاوشهای
باستانشناسی در سایت شادیاخ نیشابور نیز این نوع سنگ یافت شده است.
یکی از نمونههای معروف ،ســردیس تمام فیروزهای آتوســا ،دختر کوروش
هخامنشی است که در تختجمشید کشف شده و در موزه ملی ایران نگهداری
میشود .مهمترین معدن فیروزه ایران در روستای معدن ،حدود  25کیلومتری
شهر فیروزه و  55کیلومتری نیشابور قرار گرفته است که مرغوبترین فیروزه
جهان را عرضه میکند .تولید میانگین ســالیانه این معدن به  30تن سنگ
فیروزه با عیار  15تا  20درصد میرســد و  9هزار تن ذخیــره دارد .از هر تن
سنگ ناخالص فیروزه ،بین  8تا  10کیلوگرم فیروزه خالص به دست میآید
که به قدری در جهان مشهور اســت که آن را معیار سنجش مرغوبیت تمام
فیروزههای دنیا میدانند.
دیگر سنگها و کانیهای قیمتی خراسانرضوی شامل طال ،کرندوم ،الماس،
ســافیر ،آکوامارین ،دمانئوئید ،بریل ،آگات ،روئیل ،گارنــت ،اوپال ،کوارتز،
آراگونیت ،ژاسپر ،آمتیســت ،تورمالین ،آزرویت ،کریزوکوال میشود که در
شهرهای خراسان شناسایی شده است .ارزش کرندوم را کارشناسان  14برابر
طال دانستهاند .با این همه ظرفیتهای عنوانشده در خراسانرضوی و به ویژه
مشــهد باید کاری کرد که عالوه بر ماندگاری و تثبیت عنوان جهانی ،وجود
این گوهرسنگها به اشتغال و توسعه صادرات کمک کند .در این راستا باید
بهرهبرداری و تراش سنگهای قیمتی را آموزش دهیم و از روشهای صحیح
استخراج گوهرسنگها ،به منظور اســتفاده بهینه از منابع استفاده کنیم .در
این مسیر باید از ظرفیت تمام دستگاههای اداری ،فعاالن این حوزه ،صنعتگران
و هنرمندان بهرهگیری و از خام فروشی پرهیز شود .ضرورت دارد که از ورود
سنگهای بدلی جلوگیری شود تا از ســبد سوغات مشهد و سوغات زیارتی،
گوهرسنگها حذف شود .در فضای مجازی ،سایتهای اینترنتی به چند زبان
ایجاد و فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران به سهولت فراهم شود .باید
نام گوهرسنگها در شهر نمود داشته باشد و نمادهای ویژه گوهرسنگها در
میادین ،معابر و محلهای گذر ،ساخته و نصب شوند.
نهادهای مسئول باید جشنواره فروش گوهرسنگها را برگزار کنند و حداقل
یکی از میدانهای مهم مشــهد به نام گوهرســنگها ،نامگذاری و بازارهای
هدف فروش در داخل و خارج از کشور بازبینی و بازتعریف شود .تراش و تولید
گوهرســنگها باید رواج یابد .قوانین صادرات برای صادرکنندگان تسهیل و
ی گوهرسنگها تاسیس شود .شورای عالی گوهرسنگها تشکیل
موزه تخصص 
شود .باید از فرصت سفر میلیونها زائر و گردشگر که به مشهد میآیند به خوبی
استفاده کرد .افزون بر جذب و ماندگاری گردشگر به مشهد و با توجه به دیگر
ظرفیتهای جذب گردشــگران در حوزه میراث فرهنگی ،وجود دهها موزه و
آرامگاههای مشاهیر میتواند مشهد را به قطب ژئوتوریسم ایران تبدیل شود.

اخبار
فرماندار درمیان :تغییر کاربری فضاهای
بدون استفاده مدارس ضروری است
فرماندار درمیان گفت :تجاریسازی و تغییر کاربری فضاهای بدون استفاده مدارس
شهرستان برای کمک به اقتصاد آموزش و پرورش ضروری است.
«محمد بشیریزاده» در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان درمیان افزود:
شهرداریهای شهرستان در خصوص تغییر کاربری فضایهای بالاستفاده مدارس با
آموزش و پرورش همکاری کنند.
به گزارش ایرنا ،این مقام مسئول بیان کرد :راهاندازی رشته بهیاری اقدامی مناسب در
درمیان است و باید دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص اعزام معلم با آموزش و
پرورش شهرستان همکاری کند تا از مهاجرت دانشآموزان برای تحصیل در این رشته
به سایر شهرستانها جلوگیری شود.
وی با اشــاره به اینکه باید از موازیکاری در برنامههای اوقــات فراغت دانشآموزان
جلوگیری شــود گفت :باید دانشآموزان بیشترین اســتفاده را از اوقات فراغت خود
داشته باشند.
فرماندار درمیان ادامه داد :برنامهریزیها باید به گونهای انجام شود که هر دانشآموز
یک مهارت داشته باشد و ثبتنام از آنها در کالسهای فنی و حرفهای در توانمند سازی
آنان نقش مهمی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه مشکالت آموزش و پرورش را باید به صورت جامع دید و راهحل
جامع نیز برای آن پیدا کرد ،بیــان کرد :تاکنون خیران اقدامات خوبی در راســتای
مدرسهسازی در شهرستان انجام دادهاند.
بشــیریزاده گفت :مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرســتان کاربردی است و
تاکنون تمام مصوبات این شورا به نحو احسن اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای تشریح دستاوردهای نظام اسالمی و دولت
است افزود :به مناســبت هفته دولت  61طرح عمرانی با صرف  108میلیارد و 852
میلیون ریال هزینه در این شهرستان آماده افتتاح است .وی اظهار کرد :دولت و مردم
باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش
کنند و این ارتباط دوسویه منجر به خدمات بهتر و کیفیتر میشود.
 18کالس درس در دست ساخت است

مدیر آموزش و پرورش درمیان هم گفت 18 :کالس درس با اعتبار  10میلیارد و 750
میلیون ریال در شهرستان در حال احداث است.
«حســین مهرانفر» افزود :از این تعداد  9کالس درس با زیربنای  598مترمربع و با
اعتبار  7میلیارد و  250میلیون ریال آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه طی یک ســال گذشــته به  14مدرسه شهرســتان با اعتبار 796
میلیون ریال گازرسانی شده است گفت :در این مدت سیستم گرمایشی  10مدرسه،
حصارکشی  5مدرسه ،آسفالت  3مدرسه و ایزوگام بام  6مدرسه انجام شد.
وی بیان کرد :با پیگیریهای انجام شده مجوز راهاندازی رشته بهیاری را در شهرستان
گرفتهایم و با توجه به اینکه در این رشته آموزشهای تخصصی ارائه میشود ،نیازمند
همکاری شبکه بهداشت و درمان در اعزام معلم هستیم.
مدیر آموزش و پرورش درمیان افزود :با اقدامات صورت گرفته در چند سال گذشته،
مشکل کمبود فضای آموزشی در شهرستان را نداریم.
وی اظهار کرد :در چند ســال گذشــته یکی از دغدغههای ما احداث مدرســه برای
دانشآموزان استثنایی بود که با مشارکت خیران  2مدرسه برای این دانشآموزان با
پیشرفت فیزیکی بسیار باال در حال احداث است.
وی گفت :در ســاماندهی کالسهای زیر تالش بر این است تا زمانی که هزینه باالیی
به دولت تحمیل نشــود ،قوانین را به نفع مردم تفسیر کنیم تا از مهاجرت روستائیان
جلوگیری شود .مهرانفر ادامه داد :در سال تحصیلی جدید در  4روستای شهرستان
مدارس ابتدایی زیر نرم هستند ( زیر  5نفر) .با پیگیریهای صورت گرفته این مدارس
امسال فعال خواهند بود.

امام جواد(ع) میوه دل ولی نعمتمان امام رضا(ع)است.ایشــان اگرچه عمری کوتاه داشت
اما سبک زندگی و بیانات به جا مانده ازاین امام همام حکایت از ثمری بلند در زندگی دارد
زیراکه آثار آن نه تنها برای شیعه و مسلمانان بلکه برای زیست هرانسانی با هر دین و آئینی راهگشا و روشنگر است.
صفحه  2را
بخوانید

نمایی از دیدار فصل گذشته استقالل و پدیده در ورزشگاه آزادی  /عکس :سایت نود

خانــه
اینجــا
د لهاست ،پناهگاه
امنی برای فرشــتگان زمینی که تقدیر
آنان را از داشــتن یــک زندگی عادی
محروم کرده است.
صفحه  2را
بخوانید
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کتابخانه عمومی
در مطب دکتر

2

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

@razavikhorasan
hamshahri.org

سهشـــنبه 31 .مرداد 96شـمــــاره 7179

درشهر
۳دقیقه؛ زمان رسیدن آتش نشانی
مشهد به محل حریق و حادثه
مدیرعامل سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
گفت :به طور میانگین مدت زمان رســیدن امدادگران این سازمان
به محل حریــق و حادثه  ۳دقیقــه و  ۱۰ثانیه اســت .به گزارش
همشهری ،آتشپاد دوم «حسن جعفری» افزود :با افزایش ظرفیتها
و زیرساختهای الزم امدادی و رشد مضاعفی که سازمان آتش نشانی
در برخورداری از امکانات کسب کرده است ،میتوان به جرأت گفت
آتشنشانی مشهد در آینده نزدیک به اولین سازمان پیشرو امدادی
در کل کشور تبدیل خواهد شد .وی با اشاره به بهره برداری از چهل
و نهمین ایستگاه آتش نشانی مشــهد در هفته گذشته ،افزود :این
ایستگاه دهمین ایســتگاه بهرهبرداری شده آتش نشانی در  ۴سال
گذشــته و هفتمین ایســتگاه در مناطق کم برخوردار شهر است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با
بیان اینکه با بهره برداری از این ایستگاه مدت زمان رسیدن به محل
حریق و حادثه کاهش مییابد ،عنوان کرد :این ایستگاه به ساکنان
محدوده شهرک شــهید رجایی ،باهنر ،رضوی ،میامی و همچنین
تجهیزات نیروگاه برق ،تاسیسات صنعتی ،دامداری ،مزارع و باغات
خدمت رســانی میکند و جاده تربت جام را نیز پوشــش میدهد.
جعفری اضافه کرد :با افتتاح این ایستگاه توانستیم در حاشیه شهر
حد استاندارد اعزام خودرو به محل حریق را که  ۳تا  ۵دقیقه است،
اجرایی کنیم در حالیکه پیش از این میانگین اعزام به محل حریق
و حادثه در حاشیه شهر  ۳برابر حد استاندارد یعنی  ۱۰دقیقه بود.
وی همچنین کمبود زمین در منطقه یک شهر مشهد را علت کمبود
ایستگاه آتشنشــانی در این محدوده اعالم کرد و گفت :در صورت
تامین زمین این مهم نیز در هسته مرکزی شهر محقق خواهد شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به
اختصاص  ۶میلیارد تومان برای خرید ماشینهای آتش نشانی طی
سالهای اخیر اشاره کرد و گفت ۷۶۰ :قلم انواع تجهیزات امدادی
نیز با اعتبار ۲میلیارد تومان خریداری شده است.

05138492050

02123023914

دستگیری سارقان سریالی شهرهای مختلف در مشهد
???????
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
افتادند.
فرمانده انتظامی مشهد گفت 5 :نفر اعضای باند سرقتهای سریالی در غرب و شرق کشور ،در مشهد به دام پلیس
به گزارش فرماندهی انتظامی خراسان ،سرهنگ «محمد بوستانی» افزود :بر این اساس مخفیگاه سارقان در مشهد شناسایی و  5عضو اصلی باند
دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

بازارچه نیکوکاری آسایشگاه معلوالن فیاضبخش از اول تا  5شهریور برگزار میشود

جواد رستمی

خراسانرضوی-خبرنگار

امام جواد(ع) میوه دل ولی نعمتمان امام رضا(ع)است.ایشــان
مناسبت اگرچه عمری کوتاه داشت اما ســبک زندگی و بیانات به جا مانده
ازاین امام همام حکایت از ثمری بلند در زندگی دارد زیراکه آثار آن
نه تنها برای شیعه و مسلمانان بلکه برای زیست هرانســانی با هر دین و آئینی
راهگشا و روشنگر است .در ادامه گوشهای از فرمایشات امام جواد(ع) را در بیان
حجت االســام والمســلمین «علیاصغر تقوی» ،رئیس مرکــز فقهی تبلیغی
جواداالئمه(ع) تقدیم میکنیم.
امام نهم شیعیان (ع) محمد نام دارد و معروف به جواد و تقی است که دهم رجب
سال  195هجری در مدینه متولد شــد .امام جواد(ع) در سن  8سالگی ُسکان
امامت و والیت شیعه را به دســت گرفت .مادر حضرت جواد(ع) از اهالى نوبیه
مريسيه (دهکدهاى در مصر) و از اقوام ماريه قبطيه همسر پیامبر مکرم اسالم بود
و كنيهاش ام الحسن وام الجواد بود .البته بعد از ورود ایشان به خانه امام رضا(ع)
حضرت ایشان را «خیزران» نامیدند.

 45میلیون تومان هزینه روزانه آسایشگاه

هشتمین قرار مهربانی

مدیر روابط عمومی آسایشــگاه معلوالن شهید
فیا ضبخش اظهار کــرد :هشــتمین بازارچه
نیکوکاری این آسایشــگاه امســال از یکم تا 5
شهریور برگزار میشود.
«سیده حشــمت نبوی» افزود :این بازارچهها
باهدف معرفــی فعالیتها ،خدمــات عمومی
وتخصصی موسســه ماننددرمانی ،پزشــکی،

مدافع حریم الهی

ن رضوی از آسایشگاه معلوالن فیاضبخش
بازدید استاندار خراسا 

توانبخشــی ،فرهنگی ،ورزشــی ،رفاهی و نیز
معرفی توانایی مددجویــان وچالشهای پیش
روی آنان باجامعه برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه مددجویان در کنار تحصیل
از ســایر توانمندیها برخوردارند ،گفت :برپایی
این بازارچهها که ارتباطی ســالم وسازنده بین
فرزندان این موسسه با جامعه را برقرار میکند،
برای اولین بار درمشــهد انجام شــده اســت و
درترویج فرهنگ نیکوکاری تاثیر بسزایی دارد.
مدیر روابط عمومی آسایشــگاه معلوالن شهید
فیاضبخش با اشــاره به اینکه ســال گذشته
 55هزارنفر از این بازارچــه بازدیدکردند،بیان
کرد :همه به این بازارچه دعوت هســتند .برخی
از بازیگران مطرح صدا وســیما ،ورزشــکاران و
قهرمانان و نیز شخصیتهای فرهنگی از مهمانان
ویژه این جشنواره هستند.
وی اظهار کــرد :خوشــبختانه برگــزاری این
بازارچهها درسایر موسســات خیریه نیزمرسوم

شده اســت وامیدواریم این حرکت فرهنگی و
اجتماعی درکل کشورتسری پیدا کند.
نبوی به پروژه ســاخت طرح جامع آسایشــگاه
اشــاره کرد و گفت :بــا توجه به بنــای قدیمی
این آسایشــگاه پروژه ســاخت طرح جامع آن
در مرحله مطالعاتی اســت و امیدواریم تا  3ماه
آینده عملیات اجرایی فاز اول آن در  4بلوک  3و
 4طبقه با کمک خیران آغاز شود .با اجرای این
طرح ظرفیت پذیرش آسایشگاه به هزار نفرمعلول
خواهد رسید.
وی افزود :طــراح این پروژه ،طــراح برج میالد
تهران و از خیران آسایشــگاه است و به صورت
رایگان این پروژه را طراحی میکند.
مدیر روابط عمومی آسایشــگاه معلوالن شهید
فیاضبخش عنوان کرد :با اجــرای طرح جامع
آسایشگاه و استاندارد ســازی آن از بروز فاجعه
انسانی که ممکن است در اثر حوادثی مانند زلزله
و آتش سوزی پدید آید ،جلو گیری میشود.

اعمال قانون  21هزار خودروی باری متخلف در مشهد
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و
نقل بار درون شهری و حومه شهرداری
مشهد ادامه داد :خودروهای سنگین و
نیمه ســنگین حمل و نقل بار ظرفیت
مجازی برای بارگیری دارند که در کارت
خودروی آنها قید شده و این سازمان در
تعیین ظرفیت مجاز نقشــی ندارد .اگر
بیشتر از این ظرفیت اقدام به بارگیری
کنند متوقف و اعمال قانون خواهند شد.
وی هدف اصلی از اجرای طرح مدیریت
تخلفات اضافــه بار را فرهنگســازی
دانســت و عنوانکــرد :در مرحله اول
اجرای طرح که خودرو متوقف و توزین
میشود ،در صورت داشتن بار اضافی،
ضمن ثبت مشخصات خودرو تذکرات
الزم داده میشــود و در صورت تکرار،
در مرحله بعد با همکاری پلیس راهور
برخورد قانونی انجام میپذیرد.
وی ضمــن تأکید بر نظــارت و کنترل
مطلوب بر نحــوه عملکــرد و فعالیت
ن شــهری و
ناوگان حمل و نقل بار درو 
حومه عنوان کرد :تعداد تیمهای فعال
در این طرح شامل 2گروه است.
مختاری در ادامه افزود :تاکنون  55هزار
و  200مورد از نــاوگان حمل و نقل بار
درون شهری از سویگروههای بازرسی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون
شهری و حومه شهرداری مشهد کنترل
و از این تعداد  9درصــد و به عبارتی 5
هزار و  9مورد از ناوگان کنترل شــده
دارای اضافه تناژ بودند.
مدیر عامل ســازمان مدیریت حمل و

نقل بار درون شهری و حومه شهرداری
مشهد افزود :ترافیک سنگین و کاهش
ظرفیــت معابر ،کاهش ایمنــی و بروز
تصادفات و آلودگی صوتی و هوا ،برخی
از مشکالت ناشی از ورود وسایل نقلیه
سنگین به داخل شــهر است که عالوه
بر این مسئله تردد خودروهای سنگین
در شهر نیز آسیبهای جدی به ابنیه و
مبلمان شهری وارد میکند.
وی ادامه داد :در این راستا و به منظور
ســاماندهی تردد و توقف خودروها و
ماشینهای ســنگین و نیمه سنگین
ســازمان مدیریــت حمل و نقــل بار
درونشهری و حومه شهرداری مشهد
اقدام به ســاخت و توســعه مکانهای
خاص ایــن نوع خودروها کرده اســت
که توقفگاههای عمومــی ناوگان باری
نمایشــگاه و میثاق نیــز از جمله این
مکان اســت .در این راستا بهرهبرداری

از توقفگاه معراج واقــع در توس  39به
متراژ 8هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر
 3میلیارد و  500میلیون ریال ایجاد و
یک توقفگاه دیگر تا پایان سال به بهره
برداری میرسد.
وی افزود :طی  4ماه نخست سال هزار و
 905خودروی سنگین که در محدوده
شهرداریهای مناطق 9و10و11و12
اقدام به پارک حاشــیهای کرده بودند،
جریمه و اعمال قانون شدند.
مختــاری در پایان بیانکــرد :با توجه
به الــزام قانونــی اخذ مجــوز تمامی
خودروهای بــاری درون شــهری در
همه رستههای فعالیت خود از سازمان
مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و
حومه شهرداری مشهد تعداد  14هزار
و  650مورد از ناوگان فاقد مجوز اعمال
قانون شــده و  3هزار و  7مورد نیز اخذ
مدرک شدهاند.

اطالعیه ثبت احوال خراسانرضوی درباره کارتهای ملی فاقد اعتبار
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت :با توجه به
اعالم اداره کل ثبت احوال تمامی کارتهای شناسایی
که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده فقط تا پایان امسال
مهلت دارند تا برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام
کنند.
به گزارش همشهری« ،سید حسین نیری» افزود :تعداد
واجدان شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در خراسان
رضوی 4میلیون و  850هزار نفر است.
وی با اشــاره به اینکه  30درصد این تعداد یعنی یک

میلیون و  450هزار نفر تاکنون کارت ملی هوشــمند
دریافت کرده اند عنوانکرد :اکنون 70مورد دفتر پستی
و پیشخوان در اســتان آماده دریافت درخواستهای
کارت هوشمند ملی هستند.
نیری با بیان اینکه هزینه تعرفه خدمات دولتی نیز برای
هر درخواست برابر مصوبه مجلس  200هزار ریال است
اظهارکرد :این مبلغ در زمان ثبــت نام اولیه ،از طریق
درگاه الکترونیکی دریافت میشود.
وی با تاکیــد براینکه هیــچ محدودیتی بــرای ارائه
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احواالت اهل بیت پیامبر(ص) و ائمه اثنی عشــر در کلمات حضرت ابراهیم ،در
تورات ،انجیل و بقیه کتب آسمانی بیان شده اســت .مثال در تورات از حضرت
َ
ير ال ْ ُع ُم ِرَّ ،
الط ِو ُ
يل الْثَ ِر»
جواد(ع) اینگونه گفته شده اســتَ « :و أ َّما يثمو َف ُه َو الْقَصِ ُ
حضرت جواد(ع) دارای عمری کوتاه اما آثاری طوالنی خواهد بود.
مرحوم مجلســی و صاحب مناقب و تاریخ قم و مولف اعالم الوری مینویســد
فرزندان آن حضرت (ع) ،امام علي النقى(ع) ،موســى مبرقع ،حكيمه ،خديجه
و ام كلثوم بودند .عایشه همسر رسول خدا(ص) از قول پیامبر مکرم اسالم نقل
میکند که حضرت در حدیثی بعد از آنکه اســامی ائمه بعد از خودشان را بیان
میکنند به اسم امام جواد(ع) که میرسند ،میفرمایند؛ « َو يُخْ ِر ُج م ِْن ُصلْ ِب ِه اب ْ َن ُه َو
اب َع ْن َح َر ِم َّ
ب فِي َّ
الل ِ َو َّ
الل» که خداوند از صلب علی
الذ ُّ
َس َّما ُه ِع ْن َد ُه ُم َح َّمدا ً ال ْ ُم َر ِّغ ُ
بن موسی ،فرزندش محمدامام جواد(ع) را به دنیا میآورد که افراد را به خداوند
ترغیب میکند و مدافع حریم الهی است.
توصیف امام جواد(ع) در صحیفه حضرت زهرا(س)

مرحوم کلینی به ســند خودش از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمودند پدرم
امام باقر(ع) به جابر فرمودند :میخواهم از تو درباره صحیفهای که مادرم حضرت
زهرا(س) به تو نشان داده بپرسم .آن را برای من بگو.
جابر عرضه داشــت :زمانی که جدتان ابی عبداهلل الحسین(ع) متولد شدند من
برای تهنیت خدمت مادرتان رفتم ،دیدم که صحیفهای در دستشان است و آن
را مطالعه میکنند .گفتم این چه نوشــتهای است که مطالعه میکنید .حضرت
فرمودند :لوحی اســت که خداوند متعال به پدرم هدیه داده است و پدرم به من
در این لوح اسامی پدرم و شوهرم و اوصیاء تا روز قیامت در آن نوشته شده است.

«حقَّ ال ْ َق ْو ُل ِمنِّي
وی ادامه داد :در آن لوح درباره امام جواد(ع) اینگونه آمده است َ
ــرن َّ ُه ب ُِم َح َّم ٍد اب ْ ِن ِه َو خَ ل ِي َف ِت ِه م ِْن ب َ ْع ِد ِه َو َوا ِر ِ
ث ِعلْ ِم ِه َف ُه َو َم ْع ِد ُن ِعلْمِي َو َم ْوضِ ُع
َلَ ُس َّ
َّ
َ
ت ال ْ َج َّن َة َم ْث َوا ُه َو شَ َّف ْع ُت ُه فِي
سِ ــ ِّري َو ُح َّجتِي َعلى خَ لْقِي َل يُ ْؤم ُِن َع ْب ٌد ب ِ ِه إِل َج َعلْ ُ
اس َت ْو َج ُبوا ال َّنار» یعنی به حق این قول از من جاری
َس ْبع َ
ِين م ِْن أَ ْه ِل ب َ ْي ِت ِه ُكلُّ ُه ْم َق ِد ْ
خواهد شد که چشم او (امام رضا(ع) را به فرزندش محمد (امام جواد(ع)) روشن
خواهم کرد و فرزندش جانشین پدرش و وارث علم او خواهد بود و او معدن علم
من و موضع اسرار من و حجت من بر خلقم خواهد بود .هر بنده ای که به او ایمان
بیاورد بهشت را جایگاه او قرار میدهم و شــفاعت آن بنده را درباره هفتاد نفر از
اهل بیتش که تماما مستحق آتش هستند ،قبول خواهم کرد.
پيشرفت معنوي و نفوذ باطني امامان معصوم

مأمون ،خليفه عباسي که همچون ســاير خلفاي بني عباس از پيشرفت معنوي
و نفوذ باطني امامان معصوم و گسترش فضايل آنها در بين مردم هراس داشت،
سعي کرد ابن الرضا(ع) را کنترل کرده و ایشان را تحت نظر داشته باشد .مأمون
نخستين کاري که کرد ،دختر خويش امالفضل را به ازدواج حضرت امام جواد(ع)
درآورد ،تا مراقبي دائمي و از درون خانه ،بر امام(ع) گمارده باشد .رنجهاي دائمي
امام جواد(ع) از ناحيه اين مأمور خانگي ،در تاريخ معروف است.
از روشهايي که مأمون در مورد حضرت رضا(ع) به کار ميبست ،تشکيل مجالس
بحث و مناظره بود .مأمون و بعد معتصم عباسي ميخواستند از اين راه به گمان
باطل خود امام رضا(ع ) را در تنگنا قرار دهند .در مورد فرزندش حضرت جواد(ع)
نيز چنين روشي را به کار بستند .به خصوص که در آغاز امامت هنوز سني از امام
جواد(ع) نگذشته بود و مأمون نميدانست که مقام واليت و امامت که موهبتي
الهي است ،بستگي به کمي و زيادي سالهاي عمر ندارد .پاسخ این تصور غلط را
در مناظرات حضرت با علمای معروف آن زمان دریافت کرد.
دوران عمر آن امام بزرگوار  25سال و دوره امامتش  17سال بود .معتصم عباسي از
حضرت جواد(ع) خواست که از مدينه به بغداد بيايد و امام جواد(ع) در ماه محرم
سال 220هجري وارد بغداد شدند.
سخنان گرانبها

سه سخن گرانبها از فرمایشــات امام جواد(ع) شهرت دارد .اول حدیث شریف
موقعيت شــناس نباشد
« َو َم ْن ل َ ْم يَ ْع ِرفِ ال ْ َم َوا ِر َد أَ ْع َي ْت ُه ال ْ َم َصاد ُِر» یعنی هركس
ّ
جريانات ،او را مىربايد و هالك خواهد شــد .این فرمایــش حکایت از اهمیت
بصیرت و توجه در همه زوایــای قضایای اطرافمان دارد .انســان اگر نداند در
جریانی چگونــه رفتار کند یا چه ســخن و حرفی بزند قطعا خــود را به مهلکه
میاندازد.
يم ب ْ ُن َع ْب ِد َّ
الل ِ ال ْ َح َسن ُِّي
بیان دوم امام(ع) هم چنین است که فرمودندَ « :ع ْب ُد ال ْ َعظِ ِ
َرحِ َم ُه َّ ُ
الل َق َ
وسى ع يَق ُ
ان
ال َس ِم ْع ُ
ُول ُم َل َقا ُة ْالِخْ َو ِ
ت أَبَا َج ْع َف ٍر ُم َح َّم َد ب ْ َن َعل ِِّي ب ْ ِن ُم َ
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ثبت  585حادثه در خراسان شمالی

شهری

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و
نقل بار درون شهری و حومه شهرداری
مشهد از اعمال قانون  21هزار خودروی
باری متخلف طی 4ماهه نخست امسال
در این کالنشهر خبر داد.
به گــزارش همشــهری« ،حســین
مختــاری» افــزود :اعمــال قانــون
خودروهای بــاری متخلــف با هدف
مدیریت و کنترل تخلفــات اضافه بار و
پارک حاشــیهای خودروهای سنگین
اجرا شده است.
وی با تاکید براینکه ساالنه هزینه بسیار
زیادی صرف مرمت ،تعمیر و نگهداری
زیرساختهای شــهری نظیر روسازی
معابر و پلها میشود بیانکرد :یکی از
مهمترین دالیل این موضوع اضافه بار
انواع وسایل نقلیه باری نسبت به اندازه
مجاز است.
مختاری با اشاره به خسارت میلیاردی
ناشی از اضافه بار خودروهای سنگین و
نیمه سنگین به زیرساختهای شهری
و همچنین صدمات مالی و جانی ناشی
از عدم عملکرد به موقع سیستم ایمنی
خودروهــای و تصادفات ناشــی از آن
گفت :سازمان مدیریت حمل و نقل بار
درون شهری و حومه شهرداری مشهد
اقدام به تهیه طرحی با عنوان مدیریت
و کنترل تخلفات اضافه بار کرده است
که پس از تصویب در شــورای اسالمی
شهر مشــهد از خردادماه سال گذشته
ضمن اطالعرسانی به شاغالن این حوزه،
عملیاتی شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

دوران عمر آن امام بزرگوار  25سال و دوره امامتش  17سال بود .معتصم عباسي از حضرت جواد(ع) خواست که از مدينه به بغداد بيايد و امام جواد(ع) در ماه محرم سال 220هجري وارد بغداد شد

ساالنه  5تا  6نفر از معلوالن با توانبخشی و کاهش
سطح معلولیت از این آسایشگاه خارج میشوند.
برخی از این افراد به ســایر مراکز خیریه انتقال
مییابند ،برخی نیز ازدواج میکنند که البته ما
به عنوان حامی با تهیه جهیزیه و مســکن برای
پسران و دختران و نیز فراهم کردن زمینه اشتغال
از آنان حمایت میکنیم.
حســینی با بیان اینکه هزینه ماهانه آسایشگاه
حدود یک میلیارد و 400میلیون تومان اســت،
گفت 80 :درصد هزینههای جاری آسایشگاه با
همیاری مردم نیکوکار و  20درصد آن از سوی
سازمان بهزیستی تامین میشــود و آسایشگاه
هیچ گونه منبع درآمدی ندارد .وی افزود :هزینه
زندگی هر معلول در سال  95ماهانه  2میلیون
و 500هزار تومان بود .همچنین هزینه یک روز
آسایشــگاه  45میلیون تومان و هزینه مصرف
داروی موسســه در یک ماه  100میلیون تومان
اســت .معاون فرهنگی ومشارکتهای مردمی
آسایشــگاه معلوالن فیاضبخش بــا تاکید بر
اینکه در این آسایشــگاه بســتری فراهم شده
است که هر کس بتواند به هرنوعی به آن کمک
کند ،افزود :موسســه خیریهای موفق است که
هزینههای خود را به صورت شــفاف بیان کند.
این موسسه نیز در  2ســال اخیر بر روی برنامه
محوری کار میکند و مــا در هرزمان آماده ایم
چگونگی هزینه کرد مشــارکتهای مردمی را
ارائه دهیم .به زودی ســایتی راه اندازی خواهد
شــد تا هزینههــای آسایشــگاه در آن نمایش
داده شود.

???????مقنی در چاه  120متری
مرگ 2
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عمق  120متری یک چاه کشاورزی رفته بودند در چاه گرفتار شده و جان باختند.
 2مقنی زاوهای که برای کار به
به گزارش ایرنا ،این حادثه در روستای قلعه آقاحسن از توابع بخش سلیمان شهرستان زاوه روی داد که پس از
چندین ساعت تالش عوامل محلی و نیروهای امدادرسان ،اجساد قربانیان از چاه خارج شد.

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

امام جواد(ع)؛ مظهر جود و کرم اهل بیت

خانه دلها؛ پناهگاه امنی برای فرشتگان زمینی
مددجوی مقیــم (3روزه تا ســالمند) در  5بخش
بهناز رحیمیان
اطفال ،دختران و پســران دانشآموز و همچنین
خراسانرضوی-خبرنگار
مردان و زنان نگهــداری میکند و وظیفه آموزش،
اینجا خانه دلهاست ،پناهگاه امنی توانبخشی و درمان آنان را به عهده دارد .وی گفت:
جامعه برای فرشتگان زمینی که تقدیر آنان معلوالن در ســایر درمانها میتواننــد از خدمات
را از داشــتن یک زندگــی عادی عمومی شهر استفاده کنند اما در استفاده از مطب
محروم کرده است .افراد ناتوان و کم توان جسمی و کلینیکهای دندانپزشکی دچار مشکل هستند.
و حرکتی که هر یک به دلیلــی از خانواده جدا حسینی تاسیس کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه
شدهاند اما با یاری مادی و معنوی خیرخواهان و فیاضبخش را یکی از اقدامات بینظیر در کشور و
نیکــوکاران و نیز همت خــود توانســتهاند با منطقه دانست و افزود :در این بخش از یاری مردم
نامالیمات روزگار انس بگیرند و به زندگی لبخند استفاده شده است .اکنون  98دندانپزشک متخصص
بزنند .آسایشــگاه معلوالن شهید فیاضبخش به صورت رایگان و افتخاری بــه معلوالن خدمات
(عبــدا ...هنــری) مشــهد با  46ســال قدمت دندانپزشــکی را ارائه میدهند و خیران نیز در این
بزرگترین مراکز نگهداری معلوالن جســمی و حرکت به ما کمک میکنند .وی با بیان اینکه ماهانه
حرکتی در کشــور اســت که به بیــش از  1800 500معلول از خدمات کلینیک دندانپزشــکی
مددجــو در ردههای ســنی مختلــف خدمات این آسایشگاه استفاده میکنند ،عنوان کرد :عالوه
بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی آموزشی ،ورزشی برمددجویان آسایشگاه ،معلوالنی از سراسر کشور
و نیز کشــورهای منطقه به ایــن کلینیک مراجعه
و تفریحی ارائه میدهد.
میکنند .همچنین از اتاق عمل این کلینیک برای
بیماران کم توان ذهنی که نیاز به بیهوشــی دارند،
توجه ،نه ترحم
استفاده میشود.
معاون فرهنگی و مشــارکتهای
معــاون فرهنگــی و
مردمــی آسایشــگاه معلــوالن
مشارکتهای مردمی
شــهید فیاضبخش در خصوص
فعالیتهای این مرکز اظهار کرد :مدیر روابط عمومی آسایشگاه آسایشــگاه معلوالن
فیا ضبخش با تاکید
معلوالن دوست دارند که به آنان معلوالن شهید فیاضبخش:
توجه شود نه ترحم .مشکل اصلی با توجــه به بنــای قدیمی این بــر اینکــه موضوع
معلوالن این است که جامعه آنان آسایشــگاه پروژه ساخت طرح اشــتغال یکــی از
باور ندارد .فلســفه وجــود ما این جامع آن در مرحلــه مطالعاتی معضالت افراد معلول
است که این فرهنگ را به جامعه است و امیدواریم تا  3ماه آینده اســت ،اظهار کرد :با
انتقال دهیم تا بر عزت مددجویان عملیات اجرایی فاز اول آن در  4ایجــاد کارگاههــای
ما افزوده شود« .سید محمدمهدی بلوک  3و  4طبقه با کمک خیران حرفهآمــوزی در
آسایشگاه تعداد 200
حســینی» بــا تاکید بــر اینکه آغاز شــود .با اجرای این طرح
نفــر از مددجویان به
دســتگاههای مختلف کشور باید
ظرفیت پذیرش آسایشــگاه به
صورت مســتقیم کار
خدمات را به افراد سالم و معلول،
هزار نفرمعلول خواهد رسید
میکنند .هدف اصلی
یکسان ارائه دهند ،گفت :مسئوالن
از ایجاد این کارگاهها
با شــناخت کافی از مشکالت این
قشــر جامعه باید تالش کنند تا آنــان با کمترین تقویت احســاس اعتماد به نفس و ایجاد تحرک
و پویایی در معلوالن است .وی با اشاره به اینکه
دغدغه به زندگی روزمره خــود ادامه دهند .معاون
فرهنگی و مشارکتهای مردمی آسایشگاه معلوالن هدف مــا توانمندکردن مددجویــان و کاهش
فیاضبخش عنــوان کرد :این آسایشــگاه از  530ماندگاری آنان در آسایشــگاه است ،اظهار کرد:
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درخواست وجود ندارد و واجدان شرایط باید سریعتر
اقدام کنند ادامه داد :ظرفیت دریافــت روزانه 7هزار
و  500درخواست کارت ملی هوشــمند در خراسان
رضوی وجود دارد اما تعــداد مراجعان روزانه حدود 3
هزار نفر است.
نیری افزود :شــهروندان از اکنون بــرای طی مراحل
دریافت کارت هوشــمند ملــی اقدام کننــد و ارائه
درخواســت برای این امر را به روزهای پایانی ســال
موکول نکنند.

گزارش تصویری

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی :متوسط زمان رسیدن به محل حادثه کمتر از  7دقیقه است
مرضیه طاهری

خراسان شمالی-خبرنگار

مدیرعامل جمعیت هالل
حوادث احمر خراســان شمالی
گفــت :از ابتدای ســال
تاکنون  585مورد حادثه در استان ثبت
شده که از این تعداد  400مورد حوادث
جادهای 8 ،مورد ســیل و آب گرفتگی،
یک مورد برف و کوالک و  3مورد زلزله و
مابقی سایر حوادث بوده است.
«حسن شکورینســب» حداکثر زمان
رسیدن به محل حادثه از زمان اطالع را
به طور متوسط کمتر از  7دقیقه اعالم
کرد و افزود :در طرح تابســتانی امسال
نیز به  244حادثه امدادرسانی شده که
از این تعداد  166مورد حادثه جاده ای
بوده است.
وی در ادامــه نقطه تمرکــز اهداف و
برنامههای این سازمان را تکمیل پایگاه
پشتیبانی عملیات اســتان اعالمکرد و
گفت 30 :میلیارد تومــان اعتبار برای
تکمیل این پایگاه و رســیدن به نقطه
مطلوب نیاز است.
این مقام مسئول بیانکرد :امدادگران
این اســتان در قالب  123تیم و هزار و
 172نفر است که در حوزههای مختلف
به صورت تخصصی سازماندهی شدهاند.
شکور ینسب با اشاره به تجهیز بخش
امداد هوایی استان اضافهکرد :اکنون15
روز در مــاه بالگرد در اختیار ســازمان
قراردارد .در ســفر دبیرکل جمعیت به
استان قول مســاعد برای اولویت قرار
دادن خراسان شــمالی در استفاده از
بالگرد برای استقرار دائم در استان داده
شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان
شمالی در خصوص عملکرد جمعیت در
انتقال مصدومان نیز گفت :از سال 94
تاکنون مجموع فوتیهای حین انتقال
از سوی این جمعیت صفر بوده است.
وی همچنین افــزودن  4پایگاه امداد
جادهای به اســتان را از برنامه این نهاد
اعالمکرد و گفت :به تناسب این پایگاهها
 4ســت نجات و  4آمبوالنس نیز مورد
نیاز است.
شکورینســب با بیــان اینکــه تعداد
ســتهای نجات موجود در استان به
اندازه نیاز اســت گفت :با این وجود در

حوزه آمبوالنس کمبــود داریم و باید
حداقل  25آمبوالنس در استان فراهم
باشد تا نیازها رفع شود.
وی ادامه داد :با توجه به ســفر شورای
معاونان و رئیس جمعیت به اســتان،
تالش داریــم تا امکانــات و تجهیزات
مورد نیاز در این ســفر دریافت شــود.
اگر مدیریت بحران اســتان نیز از محل
اعتبارات اســتان کمکهایی را در این
بخش داشته باشد میتوان سریعتر به
اهداف مورد نظر رسید.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان
شــمالی به خدمات این نهاد در زلزله
اردیبهشت ماه نیز اشاره و بیانکرد :از
دســتاوردهای مهم این حادثه سرعت
در انتقال حوزه امداد و عملیات به خارج
از شهر است .از ســال  96به بعد تمرکز
اصلی جمعیت به انتقال همه واحدهای
عملیاتی به خارج از شهر خواهد بود.
وی مهمترین ضعــف در این خصوص
را در مدیریت حادثه دانســت و افزود:
دســتگاهها باید تامین ستادی را بیش
از پیش انجام دهند تا مشخص شود چه
کســانی ،چه زمانی و با چه امکاناتی در
زمان وقوع حوادث ورود پیدا میکنند.
وی نبود یک خط واحــد برای اعضای
مدیریت بحران استان را از کمبودهای
هالل احمر خراسانشمالی اعالم کرد
و گفت :برقــراری ارتباطات ســریع و
هماهنگی بین نیروهای خدماترسان
در حــوادث جزو چالشهای اساســی
استان است که باید روی آن کار کرد.
شکور ینســب در ادامه با بیان اینکه
هالل احمر ،دســتگاه متولی در بخش
ســامت و درمان اضطراری نیســت،
اظهارکرد :این ســازمان در حوادث به
عنوان دستگاه کمک کننده و در صورت
نیاز بــه اورژانس در کنــار آنان حضور
مییابد و نمیتواند مستقیما به حادثه
ورود پیدا کند.
وی با اشــاره به عدم پذیــرش بیمه از
مصدومــان در صورت پر کــردن فرم
انتقال از ســوی جمعیت افــزود :این
مســاله از مشــکالت موجود است که
باعث بالتکلیفی مصدومان میشود.
شکورینســب به خدمات جمعیت در
منطقه محروم راز و جرگالن نیز اشاره
کرد و گفت :اکنون پایگاه امدادی در راز
و خانه هالل در یکه صعود فعال اســت

به دیدارهای دوســتانه و روابط اجتماعی است که بر این اساس خیرخواهیها و
مشــاورهها و تبادل سخنهای برادرانه و دوستانه ســبب روشن شدن وضعیت
زندگی انسان و گرفتن تصمیمات صحیح میشود.
سخن سوم و با اهمیتی که در این روزگار باید مورد توجه قرار گیرد امید داشتن
و امیدواری اســت ،آن هم امیدوار بودن به خدا و مأیوس بودن از غیر خداست.
میفرمایند :ازخدا مایوس و ناامید نشــوید .چگونه گمراه و درمانده خواهد شد
کسی که خداوند سرپرست و متکفل اوست ،چطور نجات مییابد کسی که خدا
طالبش اســت؟ هر از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود خداوند او را
به همان شخص واگذار میکند .امید به خدا ســبب امید به آینده و نیز امید به
زندگی میشود.
نا امیدی در نسل جوان آسیبزاست .متاسفانه مواردی در جامعه دیده میشود
که طرف تا به خواسته خود یا نتیجه مورد نظر خود نمیرسد از همه چیز نا امید

عکس :ایرنا

خانه تاریخی داروغه
در مشهد
خانه تاریخی داروغه را معماران و بناهای
روس به دستور محمد یوسف خان،
داروغه مشهد در اواخر دوره قاجار
ساختند .این بنا منزل شخصی بوده
که مراسم پذیرایی رسمی در آن انجام
میگرفت .بر اساس شواهد موجود تا
حدود سه دهه گذشته ،این بنای تاریخی
کاربرد مسکونی داشته است ،این خانه
تاریخی در سال  ۱۳۹۱توسط شهرداری
مورد تملک قرار گرفت و با هزینه
شهرداری مرمت شد.

که در حوزه ســامت خدما ترسانی
میکنند .وی مناسب ســازی راهها و
ارتقای فرهنگ رانندگی را از چالشهای
موجود در این شهرســتان ذکر کرد و
گفت :این شهرستان در همه بخشها
نیازمند توجه است و باید دقت بیشتری
روی آن صورت گیرد.
راهاندازی  32خانه هالل احمر

شکوری نسب با اشــاره به راه اندازی
 16خانه هالل در  8شهرستان استان،
گفت :بر اساس برنامهریزی بنا داریم تا
پایان امســال این تعداد را به  32خانه
هالل ارتقاء دهیم.
وی راهانــدازی خانههای هــال را در
حوادثــی از قبیل بارندگیها و ســیل
اخیر بســیار تاثیرگذار خوانــد و بیان
کرد :بیشتر کلونیهای جمعیتی تحت
پوشش این طرح هستند.
مدیرعامــل جمعیــت هال لاحمــر
خراسانشــمالی به بیمه بودن تمامی
امدادگــران ســازمان در حوزههــای
مختلف نیز اشــاره و اظهارکرد :این در
حالی اســت که تمامی افرادی که در
روند امدادرسانی دچار حادثه میشوند
میتوانند از بیمه خسارت دریافت کنند
و سازمان نیز در حد مقدورات حمایت و
پشتیبانی الزم را انجام میدهد.
شــکوری نســب در ادامه با اشاره به
فعالیتهای ایــن ســازمان در حوزه
درمان و فعال ســازی تیمهای درمان

اضطــراری ،تعــداد درمانگاههای این
مجموعه را  3مرکز اعالمکرد و گفت :تا
پایان سال نیز درمانگاه شهرستان گرمه
راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در درمانگاهها و مرکز
تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع)
بجنورد  ۱۴نوع خدمت ارائه میشود،
گفت :سال گذشــته  ۱۸۰هزار نفر از
خدمات این مراکز در اســتان بهرهمند
شدند.
مدیرعامــل جمعیــت هال لاحمــر
خراسانشــمالی با بیــان اینکه تالش
میکنیم منطقه میدان خرمشــهر در
مرکز اســتان به قطب ارائــه خدمات
درمانــی تبدیل شــود ،گفــت :طی
نظرســنجیها بیش از ۸۰درصد مردم
از خدمات مراکز درمانی این مجموعه
رضایت داشتند.
شکوری نسب با اشاره به افزایش هزار
و  ۲۸۶درصدی فروش دارو در داروخانه
هالل احمراستان ،افزود :با توجه به این
میزان فروش و نگاه مثبت شهروندان،
انبار دارو در مرکز استان افزایش یافت.
وی بــا بیان اینکــه هنــوز راهاندازی
آزمایشگاه تشــخیص طبی در استان
با وجود تجهیــزات الزم آن در انبار به
جایی نرســیده ،افزود :بر این اســاس
دســتگاههای الزم برای اکــوی قلب،
تست ورزش و ســونوگرافی در مرکز
استان به دلیل کمبود نیروی متخصص
بدون استفاده مانده است.

میشود و دســت به هر کاری میزند که عقل و شــرع و اجتماع اسالمی آن را
نمیپسندد.
ناامیدی زمینه ساز خطا و گناهی دیگر میشود و زمینه گرایش انسان به خطا و
خالف و بزه را ایجاد میکند .بنابراین امید به خدا که توصیه جوانترین امام همام
است بسیار حیاتی و بااهمیت است.
یک جوان امیدوار که خدا متکفل روزی و آبروی او و حافظ و نگهبان اوست تفکر
خودتخریبی را در ذهن نمیپروراند .انسان ناامید ،افسرده و پژمرده و خم میشود
و میشکند .انسان امیدوار راست قامت و استوار به درس و بحث و تحصیل و کار
و زندگی خود ادامه میدهد و حوادث و نامالیمات زندگی او را از پای در نمیآورد
بلکه انگیزه بیشتری برای مبارزه با ســختی و مقاومت در برابر آنها تا رسیدن به
خواسته و نتیجه مورد نظر خود پیدا میکند ،به عبارتی انسان امیدوار شکست
را مقدمه پیروزی خود میداند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكrazavikhorasan@hamshahri.org :

چاپ :قدس(مشهد)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

خراسان شمالی ظرفیت
فراوری  15هزار تن انگور
را دارد

پدیده در جستجوی موفقیت به تهران رسید

مدیــر تنظیــم بــازار
کشاورزی محصــوالت و نهاد ههای
ســازمان جهاد کشاورزی
خراسان شمالی گفت :این استان واقع در
شمال شــرق کشــور ،ظرفیت صنایع
فرآوری  15هزار تن انگور را دارد که 100
هزار تن آن به شــیوه ســنتی فرآوری
میشود.
«حضرتقلی حیــدری» در گفت و گو با
ایرنا با بیان اینکه هم اکنون  10هزار تن
ظرفیت نگهداری این محصول در صنایع
استان فراهم شده است ،اظهار کرد :بیش
از  50درصد باغهای این استان مربوط به
باغ انگور است.
وی با بیان اینکه از  240هــزار تن انواع
محصول باغی خراسان شمالی  180هزار
تن شامل محصول انگور است ،گفت :از
مجموع کل انگور تولیدی در این استان
 100هزار تن فراوری میشود که شامل
انگور بیدانه سلطانی است که تبدیل به
کشمش میشود.
حیدری سطح زیر کشــت باغهای انگور
اســتان را  18هزار و  500هکتار عنوان
کرد و افزود :ساالنه از این سطح  185هزار
تن محصول تولید میشــود .عمدهترین
مراکز تولیــد انگور در شهرســتانهای
شــیروان و فاروج و عمده انگــور از نوع
کالهداری در بجنورد و شهرســتان مانه
و سملقان است.
مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهادههای
ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان
شمالی با اشــاره به همایش ملی انگور و
فراوردههای آن در اوایل شــهریور سال
جاری در این اســتان گفــت :همزمان
با برگــزاری ایــن همایش ،نمایشــگاه
محصوالت انگــور و فراوردههای جانبی
آن به همــراه پنل تخصصــی صنایع و
سرمایهگذاری در زمینه این محصول با
حضور کارشناسان تنظیم بازار ،محققان،
پژوهشگران ،اســاتید و تجار و بازرگانان
کل کشور برگزار میشود.

رقابتهای هفته پنجم لیگ برتر
ورزش امروز در شهرهای مختلف کشور
برگزار میشود.
غایب بزرگ این هفته پرســپولیس است که
برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا و مصاف با االهلی عربستان روز
شنبه ایران را به مقصد عمان ترک کرد.
به گــزارش همشهری،پرســپولیس در حال
حاضر با  10امتیاز و تفاضل گل بهترنسبت به
پارس جنوبی و سایپا در صدر جدول ایستاده
است.
تیمهای ســیاه جامگان و پدیده ،نمایندگان
خراســان رضوی در لیگ برتر فوتبال ایران در
پایان هفته چهارم لیگ برتــر نتایج خوبی را
کسب کرده اند و در حال حاضر در نیمه باالیی
جدول ایستاده اند .این  2تیم با تساوی مقابل
پرسپولیس و استقالل خوزســتان قهرمانان
لیگ برتر در  2فصل گذشته نمایش قابل قبولی
را ارائه دادند.
اما داســتان هفته پنجم پدیده بدون شــک
متفاوت خواهد بود و بــازی مقابل تیم بحران
زده اســتقالل تهران در ورزشگاه آزادی برای
این تیم دشوار است.
پدیده فصل پیش در مصاف با استقالل تهران
در  2بازی رفت برگشت شکست خورد.
البته این روزها پدیده بتدریج به انسجام تیمی
نزدیکتر میشود،اما مشکالت خط دفاعی اش
هنوز پابرجاست.
خلعتبری و قاضی ،بازیکنان باتجربه پدیده در
این دیدار نقش تعیین کننده ای دارند.آنها بارها
مقابل استقالل بازی کرده اند و واهمهای از نام
حریف ندارند .مهاجری اگر بتواند در خط میانی
برتری میدان را از آن پدیده کند شــاید اولین
شگفتی هفته پنجم رقم بخورد.
در آنسوی میدان اســتقالل با یک پیروزی 2
شکست و یک مســاوی و تنها یک گل زده در
مکان یازدهم جدول قرار دارد.
این تیم بعد از شکســت مقابل سایپا از سوی
منتقدین و تماشــاگران مــورد نکوهش قرار

رقابتهای لیگ برتر از امروز در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود
گرفت.البته این تیم فصل پیش هم در ابتدای
فصل نتایج خوبی را بدست نیاورد،اما در پایان
لیگ مقام دوم را بدست آورد و موفق به کسب
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا شد.
این دیــدار برای اســتقالل از اهمیت ویژه ای
برخورداراست زیرا با پیروزی در آن میتواند بار
روانی تحمیل شده برروی تیم را کاهش دهد و
در تعطیلی یک ماه لیگ با آرامش به فکر ترمیم
نقاط ضعف و قوت خود بپردازد.
شــاید منصوریان در این بــازی قائدی پدیده
بوشهری تیمش را برای اینکه قدرت تهاجمی
استقالل بیشتر شود از ابتدا وارد میدان کند.
حضور او در کنار بیت ســعید و قربانی راه حل
استقالل برای گلزنی در لیگ برتر است.
در خط میانی نیز جباروف و جباری میتوانند
طراح حمالت اســتقالل باشــند تا میزبان به
دومین پیروی این فصلش دست پیدا کند.
بازی در میانه هفته در تهران این حسن را برای
پدیده به همراه دارد که تماشــاگران کمتری
به ورزشــگاه میآیند و همیــن موضوع بدون
شک در فشار روانی روی بازیکنان پدیده تاثیر
مثبتی خواهد داشت.
در این بازی به احتمال زیاد اســتقالل یعقوب
کریمی مدافع و سجاد شهباززاده مهاجم خود
را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.
کادر فنی استقالل از ســوی هیأت مدیره این
باشگاه تحت فشار است و اگر روند ناکامیهای
این تیم ادامه داشت باشد شاید منصوریان نیم
فصل دوم لیگ بتر را نبیند.
تمرینات در ورزشگاه امام رضا(ع)

درخواســت باشــگاه پدیده بــرای برگزاری
تمرینات ایــن تیم در ورزشــگاه امام رضا(ع)
مورد موافقت مســؤوالن این ورزشــگاه قرار
گرفته است.
براین اســاس ،قرار اســت ،تمرینات این تیم
پس از برگزاری دیدار این تیم با اســتقالل ،در
ورزشــگاه مدرن و مجهز امام رضا(ع) مشهد
برگزار شود.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در خراســان:
فائزه احمدی -نشــانی :مشهد ،ســه راه ادبيات ،نبش ابن
ســینا  ،15پالك  ،133طبقه دومتلفکس051 -38492050 :

صدای همشهری
021-88932308

یــا

05138492079

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما خراسانيهاســت،
معضالتي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پي يافتــن راه
حلي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگو کــردن مشــکالت با مــا تمــاس بگیرید].

آموزش و پرورش

چرا آموزش و پرورش خراســان شــمالی حق الزحمه امتحانات نهایی ســال
 95را پرداخت نمیکنــد؟ در خرداد  96هم گفتند برگههــا را تصحیح کنید
تا آخر هفتــه پرداخت میکنند امــا االن  3ماه گذشــته اســت و خبری از
حق الزحمه نیست.
نجاتیان-بجنورد

تردد موتورسواران در پیادهروها

شهرداری منطقه ،لطف کند فکری برای مســدود کردن پیادهروهای شهرک
شهید رجایی بکند چون موتورسواران با سرعت باال در این پیاده روها حرکت
میکنند.
یادگاری-مشهد

اتوبوسهای دودزا

در آغــاز طــرح کاهــش آلودگــی هــوا ،اتوبوسهــای دودزا کــه بیــش
از  50درصــد نــاوگان حمــل و نقــل را شــامل میشــود چــه میــزان
جریمه میشوند؟
خدایی-مشهد

خاموشی معابر

نفت در مشهد قربانی میشود

ســیاه جامگان که قرار بود روز ســه شنبه به
مصاف نفت برود بازی اش به روز پنجشــنبه
موکول شد تا بتواند استراحت بیشتری نسبت
به ســایر تیمها داشته باشــد .نفت حال و روز
خوبی نــدارد و با  4امتیاز در مــکان دوازدهم
جدول ایســتاده اســت.بدهی این باشگاه به
بازیکنان این فصل و ادوار گذشــته بزرگترین
مشــکلی اســت که نماینده ایــران در لیگ
قهرمانــان آســیا را تهدیــد میکند.این تیم
با حمید درخشــان به عنوان ســرمربی وارد
رقابتهای لیگ برتر شــد اما هنوز نتوانسته
به نتایج دلخواه برســد .ســیاه جامگان بعد از
موفقیت دردیدار با پرسپولیس به خود باوری
رسیده است وهمه توان خود را برای پیروزی در

این دیدار به کار خواهد بست .میثاقیان در بازی
با پرسپولیس وقتی به بازیکنان جوانش اعتماد
کرد مزد اعتمادش را نیز گرفت و در این بازی
هم او باید شهامت این ریسک را داشته باشد.
در این بــازی هم محور اصلی ســیاه جامگان
حسین بادامکی است،او در دیدار با پرسپولیس
فرصت طالیی را از دســت داد و حاشیههای
بعد از ایــن موقعیــت او را وادار بــه واکنش
در فضایــی مجازی کــرد.اول در ســالهای
اخیر کمک شــایانی بــه تیم ســیاه جامگان
کرده است.
متاســفانه فرهنگ غلط بســیاری از مردم در
استفاده از فضایی مجازی بالیی شده است که
دامن ورزش از جمله فوتبال را نیز گرفتار خود
کرده است.

خاموشی معابر در سبزوار خیلی زیاد اســت .چرا معابر شهر از روشنایی کافی
برخوردار نیستند؟ چرا مسئوالن اداره برق سبزوار فکری برای رفع این معضل
نمیکنند؟
حبیبی-سبزوار

فضای سبز

فضــای ســبز بولــوار هاشــمیه وضــع مناســبی ندارد2 .ســال اســت
کــه شــهرداری مشــغول پیــاده روســازی اســت .انــگار ایــن کار
تمامــی نــدارد .بــرای  ۲۰۰متــر ،ماههــا کارگــران مشــغولند .فکــر
نمیکنم هیــچ بولــواری فضــای ســبز زشــتی ماننــد بولوار هاشــمیه
داشته باشد.
امینی-مشهد

شهربازی قوچان

چرا شهرداری قوچان از اهالی شهر و مسافران بابت چادر زدن داخل پارکها
5هزار تومان پول میگیرد؟ آیا این کار درست است؟ ضمنا چرا شهربازی قوچان
که آن همه مراجعهکننده داشت حاال باید به مخروبه تبدیل شود؟
غرویان-قوچان

میز خبر

معاون استاندار :طرح تحول سالمت باید تکمیل شود
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اثرات مطلوب
اجرای طرح تحول نظام سالمت گفت :همه ما باید در دولت دوازدهم تالش کنیم تا این
طرح ،جامعتر و کاملتر شود .به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان
جنوبی« ،محمد حسینی» که در جشن سالروز تاسیس ســازمان بیمه سالمت ،در
اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی ســخن میگفت ،افزود :تکمیل طرح تحول
نظام سالمت نیازمند حمایت همه مسئوالن اســتان است .وی اظهار کرد :مسئوالن
از روزمرگی باید رهایی پیدا کنند؛ در غیر اینصورت جامعه ســاخته نخواهد شد و به
پیشرفت و تعالی نخواهد رسید.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم برنامهریزی و آیندهنگری در روند اجرای
طرحها توسط مسئوالن گفت :برنامهها باید طوری تدوین شود که انعطافپذیر باشد تا
در صورت بروز هر گونه مشکل در اجرا ،بخشی از طرح قابل انجام و بهرهبرداری باشد.
وی مدیران دستگاههای اجرایی را مسئول تامین امنیت فکری و آرامش جامعه دانست
و ادامه داد :طرح تحول سالمت در این دوره بیمشکل نیست و همه مردم و مسئوالن
باید در رفع مشکالت و تقویت این برنامه کمک کنند.
حســینی با بیان اینکه برخی افراد فقط نیمه خالی لیوان را میبینند تصریح کرد :با

تغییر و اصالح نگاه و تفکر مردم و مسئوالن ،آهنگ رشد و توسعه کشور نیز تغییر کرده
و بهبود خواهد یافت.

قرعهکشی مرحله اول مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم برگزار شد
مراسم قرعهکشی مسابقات مرحله اول
لیگ دسته  3باشــگاههای کشور (جام
آزادگان) در هتــل المپیــک با حضور
مسئوالن ســازمان لیگ و نمایندگان
حاضر در این مسابقات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ
فوتبال ایران در این مراســم غالمرضا
بهروان مشاور عالی سازمان لیگ ،سعید
فتاحی مسئول مسابقات سازمان لیگ،
فریبرزمحمودزاده مسئول کمیته نقل
و انتقالت ،مهرداد شفیعیراد مسئول
مسابقات لیگ  2و امیرحسین فراهانی
مسئول لیگ دسته سوم حضور داشتند.
استانهای خراســان رضوی ،شمالی
و جنوبی در این قرعهکشــی شــرکت
داشــتند .مســابقات مرحله اول لیگ
دسته سوم با حضور  65تیم در  5گروه
 13تیمی برگزار میشود.در این مرحله
تیمها به صورت تک بــازی با یکدیگر
روبــهرو خواهند شــد و در مجموع در
 6بازی میزبان و در  6بــازی میهمان
خواهند بود.
در پایان این مرحله تیمهای اول و دوم
به طور مستقیم به مرحله نهایی صعود
خواهند کرد و تیمهای ســوم و چهارم

برای فصــل بعد در جدول مســابقات
مرحلــه اول لیگ دســته ســوم باقی
خواهند ماند .تیمهای پنجم به بعد به
لیگهای استانی سقوط میکنند.
در مرحله دوم  10تیم صعودکننده به
همراه  20تیــم باقیمانده از فصل قبل،
بازیهای مرحله نهایی را در  3گروه 10
تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار
خواهند کرد .رقابتهای مرحله اول از
هفته دوم شهریور آغاز میشود.
گروه بندی مرحله اول لیگ دسته سوم
باشگاههای کشور بدین شرح است:
گروه یک

کاوه شــهرداری (ورامیــن) ،ماهــان
تندیــس (تهــران) ،داماش(تهران)،
صنعت ســاری (مازنــدران) ،عمران
شــهرداری ســاری (مازنــدران)،
شــهدای ســاری (مازندران) ،صنعت
مشهد(خراسان رضوی) ،نسل ابومسلم
مشهد (خراسان رضوی) ،عقاب بجنورد
(خراسان شــمالی) ،اســتقالل نوین
بجنورد (خراسان شمالی) ،نگین شاهوار
شاهرود (سمنان) ،کشــاورز علیآباد
(گلســتان) و پیش فــرض (نماینده

خراسان رضوی)
گروه دوم

دهیاری حســنآباد (تهران) ،شاهین
پارس (تهران) ،امیر حسنآباد(تهران)،
ساحل اورنگ چالوس(مازندران) ،اتحاد
ســاری (مازنــدران) ،مقاومت(البرز)،
بهمن ســبز (البرز) ،پــاس (گیالن)،
ستاره شهر (قزوین) ،پیش فرض (شهر
باران) ،آریا مینوی خرمــدره (زنجان
) ،پناهآفریــن (قم) ،ســاواالن یوردوم
مشکین شهر (اردبیل)
گروه سوم

عقاب(تهــران) ،آرش ری (تهــران)،
بیمارســتان پارس (تهــران) ،مهدیه
تبریــز (آذربایجــان شــرقی) ،عقاب
تبریــز (آذربایجــان شــرقی) ،ملی
پوشــان تبریز (آذربایجان شــرقی)،
آبیدر سنندج (کردستان) ،شهرداری
مریــوان (کردســتان) ،ذوب و فلزات
بهــار (همــدان) ،آذر یوردشــاهین
دژ (آذربایجــان غربی) ،پاس ســاوه
(مرکــزی) ،داالهــو (کرمانشــاه) و
ذوالفقارکاشان (اصفهان)

گروه چهارم

اســتقالل رامشیر(خوزســتان )،
اســتقالل رامهرمــز (خوزســتان )،
ســپاهان ایذه (خوزســتان) ،فرهنگ
رامهرمــز (خوزســتان) ،ســپاهان
خورمــوج (بوشــهر) ،پیــام چغادک
(بوشــهر) ،پیروزی برازجان (بوشهر)،
شــاهد پلدختر (لرســتان) ،پردیس
خرمآباد (لرستان) ،نســاجی بروجرد
(لرستان) ،فوالد یاســوج (کهگیلویه)،
اتحاد لــردگان (چهارمحال بختیاری)
و شاهین (ایالم)
گروه پنجم

شهیدباقری گویم (فارس) ،شهرداری
فیروزآبــاد (فــارس) ،عقاب شــیراز
(فارس) ،شهرداری منوجان (کرمان)،
جهاد نصر ســیرجان (کرمان) ،فوالد
بردسیر (کرمان) ،ســپیدان (کیش)،
توسعه بانیگستر (کیش) ،خلیجفارس
سولقان میناب (هرمزگان) ،ستارگان
بســتانو بندرعباس(هرمزگان) ،سنگ
آهن بافق(یــزد) ،نماینده خراســان
جنوبی و شــاهین زاهدان(سیستان و
بلوچستان)

