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صفحه 4 «

صفحه 3 «

کنترل رژیم غذایی و ورزش 
 منظم از بروز 
سکته های قلبی جلوگیری 
می کند

2 2 4

جهت سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 

ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088

و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 

تماس داشته باشید.

هفته نامه )مستقل(

مطرح شدن تعاونی ها در 
عرصه ی بازارهای داخلی 
و بین المللی نیاز به برند 
دارد

برداشتن گام های 
بزرگ در شرایط سخت 
اقتصادی

  ضامن خراسان گزارش می دهد؛

نذر خون حسینی ، تجلی فرهنگ عاشورایی

ابوریحان بیرونی، یکی از مصادیق عینی کسب علم از گهواره تا گور!

 او را چه بنامیم،منجم، ادیب، فیلسوف
 ریاضیدان یا مورخ؟ !

طراحی وصفحه آرایی
گرافیک و چاپ

طراحی آرم -صفحه آرایی نشریه و مجله 
 پوسترهای تبلیغاتی

 شماره تماس:
09155236204-09152026204

فصل خلق حماسه ها 
ی  همه  بــرای  حسینی  عــزای  و  محرم  مــاه 
مسلمانان بسیار پرمعنی و باشکوه است. در 

واقع فصل خلق حماسه هاست. 
واقعه ی کربال اگر چه از لحاظ زمانی کوتاه 
بود و تنها یک روز از صبح تا عصر طول کشید، 
اما لحظه لحظه-ی آن درس شهادت، ایثار 
و وفاداری است، واقعه ی کربال دانشگاهی 
تا پیرمرد، به  است که از طفل شیرخوارش 
فداکاری  آموخت.  ــی  آزادگ درس  بشریت 
بشر،  آزادی  اوج  نشانگر  سیدالشهدا  های 
وجود  عالی  خــوِد  آزادی  و  معنوی  آزادی 

انسان است. امام حسین )ع( با شهادتشان 
به بشریت آموختند که ای انسان آزاد باش، 
ویژگی  ترین  مهم  نشو.  حقیر  نشو،  اسیر 
آزادی  هدف،  است؛  بودن  هدفدار  ایشان 
است  اجتماعی  عدالت  و  توحید  معنوی، 
که انسان را نهایتًا آزاد در توحید کند. پس 
عنوان  به  را  )ع(  حسین  امام  توانیم  می  ما 
آزاده ترین انسان به دنیا معرفی کنیم؛ خون  
به  باوفایش  یاران  و  )ع(  حسین  امام  مطهر 
یاد آن حماسه  تازه بخشید و  اسالم حیاتی 

ها برای همیشه زنده خواهد ماند.

گزارش ضامن خراسان از مشکالت ثبت نام در مدارس و گالیه های اولیای دانش آموزان:

باز بوی مهر و باز بوی مشکالت مدرسه!
صفحه 2 «

امام حسین )علیه السالم(
فرزندم! در مسیر حق استوار 
و ثــابــت بـــاش گــرچــه تــلــخ و 

سخت باشد.   
الکافی جلد 2 - صفحه 28

متخصص قلب و عروق:
رئیس هیئت مدیره ی انجمن 
مدیران صنایع خراسان عنوان کرد:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان رضوی:

استخدام نیرو

به چند نیروی مجرب و پویا 

در حوزه بازاریابی رسانه 

نیازمندیم .

تلفن تماس: 

09155596088

یادداشت سردبیر

 اطالعات فنی بروز در زمینه صنعت آب وفاضالب و معرفی محصوالت 
 از سایت و کانال ما دیدن فرمایید

www.pbi.co.ir            @ payabbaspariraniyan               pbi.co.ir

09157005304 -09157005302
09153202420

@payabbaspar 1کارشناسان فنی
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اجتماعی-اقتصادی
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اختالف تصاویر

حل  سودوکو و اختالف تصاویر شماره قبل

رئیس هیئت مدیره ی انجمن مدیران صنایع خراسان عنوان کرد:

برداشتن گام های بزرگ در شرایط سخت اقتصادی
انجمن  ی  مــدیــره  هیئت  رئــیــس  ـ  ــور  پ امــام 
شرایط  در  گفت:  خــراســان  صنایع  مــدیــران 
سخت اقتصادی گام های بزرگی با همت مردم 
و  برداشتیم  اقتصادی  بنگاه های  مــدیــران  و 
توانستیم بر تحریم های دشمنان غلبه کنیم. رضا 
حمیدی در کافه ی  کارآفرینی با عنوان "نقش 
تعاون در اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت های 
در  تحول  ایجاد  دنبال  به  باید  گفت:  مردمی"، 
سوی  از  تاکنون  که  کــاری  باشیم،  کارآفرینی 
کارآفرین  اســت؛  نپذیرفته  صــورت  مسئوالن 

ارزشمند است و باید قدرش را دانست.
وی افزود: به دلیل اشتباهی که در ۲۰ فروردین 
بحرانی  سمت  به  پذیرفت،  صــورت   ۹۷ سال 
به ویژه،  اقتصادی  بزرگ در حوزه های مختلف 
ارز رفتیم و شیب ایجادشده موجب خشنودی 
امــا  شـــد،  ــپ  ــرام ت جمله  از  ــران  ــ ای دشــمــنــان 
خوشبختانه اقتصاد مقاومتی مردم جواب داد 
و اگر دولت مدیریت درستی داشته باشد ارزش 
خواهد  هم  تومان  هزار   ۱۰ زیر  به  دالر  قیمت 

مدیران  انجمن  ی  مدیره  هیئت  رئیس  رسید. 
ارزی  مشکالت  اینکه  بیان  با  خراسان  صنایع 
همه ی آحاد جامعه به خصوص تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و صنعتگران را تحت فشار قرار داد، 
شرایط  این  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
سخت اقتصادی گام های بزرگی با همت مردم 
و  برداشتیم  اقتصادی  بنگاه های  مــدیــران  و 

توانستیم بر تحریم های دشمنان غلبه کنیم.
حمیدی تصریح کرد: در خراسان رضوی آنچه 
قابل  ــد  داده ان انجام  کابینه اش  و  استاندار  که 
قبول بوده و بخش دولتی به خوبی در کنار بخش 
خصوصی قرار گرفته است؛ رزم حسینی با ایجاد 
یک  فرهنگی،  و  اقتصادی  ی  توسعه  مثلث 
قرارگاه اقتصادی در خراسان رضوی ایجاد کرد 
و بخش خصوصی استان هم حامی این مثلث 
در  تدوینی  برنامه های  تحّقق  جهت  در  و  بوده 
کنار بخش دولتی خواهد بود. وی با بیان اینکه، 
متأسفانه شاهد صدور بخشنامه های مخفیانه 
و بدون مشورت هستیم و در ۱۳ بخشنامه ای 

ــادر شــده یــک بخشنامه هم  کــه بــه تــازگــی ص
و  صــادرات  و  تولید  رشد  حامی  که  نداشته ایم 
حل مشکالت این دو عرصه باشد، تأکید کرد: 
از حمایت های استانداری، نمایندگان مجلس 
و دستگاه قضایی استان و هم-چنین از بخش 
که  معتقدیم  و  نموده  تشکر  و  تقدیر  خصوصی 
بخشنامه ها  از  برخی  در  الزم  اصالحات  اگر 
و  تولید  حوزه های  در  سنگ اندازی هایی  که 
چرخ  پذیرد  صــورت  اند  کــرده  ایجاد  ــادرات  ص
تولید و صادرات استان به خوبی خواهد چرخید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:

مطرح شدن تعاونی ها در عرصه ی بازارهای داخلی و بین المللی نیاز به برند دارد

امام پور ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تعاونی  هر  اینکه  برای  گفت:  رضوی  خراسان 
ــی و  ــل ــای داخ ــازارهـ بـ ــه ی  ــرص بــتــوانــد در ع
بین المللی حضور داشته و در خصوص تولیدات 
محمد  دارد.  بــرنــد  بــه  نــیــاز  ــد  ده مــانــور  ــود  خ
سنجری در کافه ی کارآفرینی با عنوان "نقش 
تعاون در اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت های 
مردمی"، اظهار داشت: شرکت های تعاونی در 
راستای گسترش اقتصاد مقاومتی فعال هستند 
تشکل های  ایــجــاد  تعاونی  و  تــعــاون  ــدف  ه و 
تعاونی  شرکت های  گسترش  است.  قدرتمند 
موجب رشد تولید، اشتغال و صادرات و کاهش 
بیکاری، جرم و واردات می شود. وی افزود: در 
فعال  تعاونی  هــزار   ۱۰۰ بر  بالغ  کشور  سطح 
این  در  اشتغال  میلیون  یک  از  بیش  و  اســت 
این تعداد، ۶۷۴۶  از  ایجاد شده،که  تعاونی ها 
تعاونی با ۱۴۵ هزار تعاون گر در استان خراسان 
و  کار  تعاون،  مدیرکل  هستند.  فعال  رضــوی 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه 
مشترک  زندگی  و  کار  نوعی  تعاون  معتقدیم 

ماهیت  گفت:  است،  گوناگون  فعالیت های  در 
تک تک حوزه های بخش تعاون، مردمی بوده و 
اعتقاد  همچنین  نمی گیرد؛  شکل  مردم  بدون 
تعاونی  و  خصوصی  بخش های  مدیریت  داریم 
را در حد امکان به دانش و فناوری روز نزدیک 
کنیم تا این دو بخش بتوانند در راستای اهداف 
دارند  اختیار  در  که  امکاناتی  از  خود  مشترک 
به خوبی استفاده کرده و حتی دست آوردهای 
تولید،  از  اعم  مختلف  حوزه های  در  مشترکی 
کشور  اقتصاد  در  غیرنفتی  صادارت  و  اشتغال 

داشته باشند. 
سنجری با بیان این که برندسازی در حوزه ی 
صادارت، مهم ترین مقوله ای است که تعاونی ها 
اینکه  برای  کرد:  تصریح  دارنــد،  احتیاج  آن  به 
داخلی  بازارهای  عرصه  در  بتواند  تعاونی  هر 
خصوص  در  و  داشــتــه  حــضــور  بین المللی  و 
دارد  برند  به  نیاز  دهــد،  مانور  خــود  تولیدات 
ی  تجربه  و  کمک  از  می توان  زمینه  این  در  که 
بازرگانی  اتاق های  جمله  از  اقتصادی  فّعاالن 
با  کرد:  تاکید  وی  شد.  بهره مند  تعاون  اتاق  و 

با  مرتبط  حوزه های  فعاالن  همراهی  و  حضور 
تولید و صادرات می توانیم شاهد حضور موفق 
تعاونی های استان در عرصه ی تولید و صادرات 
باشیم.  منطقه  در  اقتصاد  و  اشتغال  رونــق  و 
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بخشنامه ها  برخی  صدور  اینکه  بیان  با  رضوی 
در حوزه ی تعاون مشکالتی را برای تعاون گران 
ایجاد کرده است، گفت: بخشنامه های صادره 
از  و  شکسته  را  تعاون گران  کمر  ناعادالنه،  ی 
که  می خواهیم  حوزه  این  متولیان  و  مسئوالن 
در جهت رفع مشکالت این حوزه تالش و همتی 

جدی داشته باشند.

ثبت  بوی  باز  و  مدرسه  باز  عطاریانی-  محمدباقر 
مکرر،  وآمدهای  رفت  ها،  کاستی  مشکالت،  نام، 
نگرانی ها و دغدغه هایی که اولیای دانش آموزان 

را عذاب می دهد.
این که بچه درکدام مدرسه ثبت نام شود و آیا اصاًل 
بپردازیم؟  هزینه  باید  چقدر  کنند؟  می  نام  ثبت 
مدرسه،  مدیر  باشد؟  چگونه  وآمدش  رفت  سرویس 
معلم و کادر آموزشی آن چگونه اند؟ آیا مدرسه اش 
لباس  مانتو،  کیف،کفش،  برای  بد؟  یا  است  خوب 
سال  طــول  در  کنیم؟  چه  او  التحریر  ــوازم  ل و  فــرم 
و  تقویتی  و کــالس هــای  ــا  اردوهـ بــرگــزاری  ــرای  ب
جبرانی چقدر باید هزینه کنیم؟ در این میان برای 
مشارکت در مدرسه چقدر خواهند گرفت؟ محدوده 
ابهاماتی  و  سئواالت  ها  این  کجاست؟  مدرسه  ی 
مشکالتی  اولیاست.  گریبانگیر  سال  هر  که  است 
که متأسفانه در طول سال های اخیر نه تنها مرتفع 
هر  و  است  شده  اضافه  ها  آن  حجم  بر  بلکه  نشده 

سال به نوعی جدید خودنمایی می کند.

گالیه های اولیا «

با گرفتاری های  مادر یک دانش آموز دبستانی که 
زیاد در زندگی و اداره ی خود، به ناچار چند روزی 
مدرسه  در  را  فرزندش  بتواند  تا  گرفته  مرخصی  را 
گفت:  خراسان  ضامن  خبرنگار  به  کند  نــام  ثبت 
برای ثبت نام فرزندم در مقطع دبستان حدود 8۰۰ 
تازه  بپردازم.  باید  تومان  میلیون  یک  تا  هزارتومان 
امنایی  هیأت  مــدارس  در  نام  ثبت  برای  مبلغ  این 
غیرانتفاعی  مدارس  سراغ  به  بخواهید  اگر  و  است 

بروید باید چندین میلیون تومان بپردازید.
من نمی دانم کدام مقام مسئولی در این کشور طرح 
تفکیک مدارس را پایه گذاری کرد و به واقع فاصله 
ی طبقاتی و تبعیض بین دانش آموزان را دامن زد. 
چرا همه ی بچه ها در یک نوع مدرسه ثبت نام نمی 
شوند و چرا بین آن ها تبعیض قائل می شویم؟ چرا 
آموزشی  فضای  از  باید  است  پولدارتر  که  کس  هر 
بیشتری نسبت به سایرین برخوردار شود؟ تبعیض 
در استفاده از مدراس به هیچ وجه نشانه ی برابری 

و عدالت اجتماعی نیست.
هم  دبیرستانی  ــوز  آمـ دانـــش  یــک  پــدر  مجیدی 
ثبت  بـــرای  گــفــت:  ــان  ــراس خ ضــامــن  خبرنگار  بــه 
میلیون   ۶ مبلغ  باید  دهــم  مقطع  در  فرزندم  نــام 

ذهاب،  و  ایــاب  سرویس  شامل  که  بپردازم  تومان 
به  من  شود.  می   ... و  کنکور  تقویتی،  های  کالس 
تا  دارم  درآمد  چقدر  بازنشسته  کارمند  یک  عنوان 

بتوانم چنین هزینه هایی را تأمین کنم؟

تبلیغات واهی! «

سری به خیابان ها و بولوارهای شهر می زنیم. این 
روزها از در و دیوار و تیرهای چراغ برق، انواع پرده 
نوشته های تبلیغاتی آویزان است. تبلیغ ثبت نام با 

وعده های واهی و فریبنده!
ثبت  ــاز  "آغ شــده  نوشته  ها  پــرده  ایــن  از  یکی  روی 
دوزبانه...  و  هوشمند  مستقل  دبستانی  پیش  نام 

چاشت ـ آنالین ـ سرویس رایگان و..."
"پیش  شده  نوشته  ها  پرده  این  از  دیگر  یکی  روی 
کادر  بکارگیری  ـ  دخترانه....  دبستان  و  دبستانی 
مجرب و کارآزموده، معاینات رایگان دندانپزشکی، 
لباس فرم رایگان، همراه با چاشت گرم رایگان، پک 

لوازم التحریر ویژه ی پیش دبستانی رایگان".
شیرخوار،  نــام  ثبت  "آغــاز  نوشته  هم  دیگر  یکی 
ژیمناستیک،  دو،  و  یک  دبستانی  پیش  نــوبــاوه، 
زبان، چرتکه، کاوشگر کوچولو، بازی های مهارتی، 

مهارت های زندگی".

لباس فرم «

تبلیغات  همه  ایــن  دیــدن  با  آمــوز  دانــش  یک  مــادر 
ها  نظمی  بی  از  گالیه  با  و  شهر  سطح  در  وسیع 
یکی  که  فرزندانم  برای  گفت:  خراسان  ضامن  به 
در  نام  ثبت  بابت  است  ساله   ۳ دیگری  و  ساله   ۶
 8۰۰ مبلغ  باید  کــودک  مهد  و  دبستانی۲  پیش 
کارمند  یک  عنوان  به  بپردازم.  ماه  در  هزارتومان 
ساده مگر حقوق من چقدر است که بتوانم این مبلغ 
را بپردازم؟ فقط ۴۷۰ هزارتومان بابت لباس فرم و 

پک آموزشی گرفتند.
اغلب اولیا از وضعیت نابسامان مدارس هنگام ثبت 
نام گالیه دارند و در این میان مهم ترین مشکل آن 
سال  هر  معتقدند  اولیا  است.  فرم  لباس  بحث  ها 
لباس فرم بچه ها عوض می شود و بابت آن باید هر 

سال مبلغی را بپردازند.
ی  تهیه  ی  هزینه  که  کرد  اذعــان  باید  حال  این  در 
دغدغه  و  باالست  بسیار  آمــوزان  دانش  فرم  لباس 
خود  قوت  به  همچنان  بخش  این  در  ها  خانواده  ی 

باقی است.
باید لباس  آموزان هر مدرسه  به راستی چرا دانش 
فرم خاصی داشته باشند و آیا تحمیل این هزینه به 
لباس  با  ها  بچه  که  گذشته  است؟در  ضروری  اولیا 
وجود  مشکلی  آیــا  رفتند  می  مدرسه  به  معمولی 
در  محروم  مناطق  ــوزان  آم دانــش  اولیای  داشــت؟ 
خالی  شان  سفره  که  حالی  در  و  وضعیت  این  برابر 
لباس  خود  فرزندان  برای  توانند  می  چگونه  است، 

فرم مدرسه خریداری کنند؟

وجود 24 نوع مدرسه در کشور «

جالب است به این نکته توجه کنیم که چندی پیش 
وپرورش  آمــوزش  وزارت  قبلی  سرپرست  حسینی 
درکشور،  مدرسه  نوع   ۲۴ وجود  متأسفانه  گفت: 
باید  لذا  است  داده  کاهش  را  مــدارس  وری  بهره 
از  استفاده  سمت  به  و  یافته  کاهش  مــدارس  تکثر 
وتربیت  تعلیم  یقینًا  و  کنیم  حرکت  بزرگ  مدارس 
تمام ساحتی در مدارس بزرگ، بهتر اتفاق می افتد 
و یکی از برنامه هایی که در این راستا انجام خواهیم 
مــدارس  طــرح  تقویت  و  کیفی  و  کمی  ارتــقــاء  داد 

حیات طیبه خواهد بود.
آمــوزش  ــود:  ب گفته  چنین  هم  مسئول  مقام  ایــن 
متمرکز،  مــعــیــوب،  ســاخــتــاری  دارای  ــرورش  ــ وپ
دارای  و  خشن  سانترالیسم،  چندالیه،  عمودی، 

ساختار  این  و  است  اداری  بروکراسی  باالی  حجم 
بر  مالی  اضافی  بار  جمله  از  زیادی  عوارض  معیوب 
آموزش وپرورش تحمیل کرده است و تنها راه برون 
که  است  مدرسه-محوری  مشکالت،  این  از  رفت 

فاصله ی صف و ستاد را کاهش می دهد.

اظهارات وزیر جدید درباره ی دریافت  «
هزینه ی خدمات آموزشی

حاجی  آقای  وپــرورش  آمــوزش  جدید  وزیر  چه  اگر 
میرزایی هنوز به بحث مشکالت ثبت نام در مدارس 
ورود پیدا نکرده است اما در تازه ترین اظهارات خود 
گفته است: زمان محدودی در اختیار داریم تا کاری 
انجام شود و درخواست می کنم در هر مسئولیتی 
هیچ  معّطل  و  دهید  ادامــه  قــدرت  تمام  با  هستید 

چیزی نباشید.
وی که در ادامه افزود: اولویت چند هفته ی آینده، 
تغییرات  مدت  این  در  و  است  مــدارس  بازگشایی 
زیادی در ساختار نخواهیم داشت و بنای همکاری 
امیال  اساس  بر  که  چرا  دارم  را  همکاران  تمام  با 
خودم یا دیگران بازی نخواهم کرد، مگر در مواردی 

که تغییر الزم است.
گفت:  نیز  میزان  خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  وی 
مدارس دولتی برای ارائه ی خدمات آموزشی حق 
دریافت  هزینه  آموزان،  دانش  ی  خانواده  از  ندارند 
کنند اما اگر بخواهند کار فوق برنامه ای انجام دهند 
مممکن است با هماهنگی خانواده ها مبلغی را اخذ 
سیاست  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی  محسن  کنند. 
این وزارت خانه در راستای اجرای اصل ۳۰ قانون 
اساسی و پرهیز از دریافت هرگونه شهریه ی بالوجه 
ثبت  زمان  در  آموزان  دانش  ی  خانواده  از  مدارس 
استاندارد  باالبردن  و  توسعه  ما  هدف  گفت:  نام 
کیفی مدارس دولتی است و اگر مدارس دولتی که 
نیاز به دریافت کمک ندارند، تقویت شوند ما از این 

مشکل بی نیاز خواهیم شد. 
دولتی  ــدارس  مـ کـــرد:  تصریح  مــیــرزایــی  حــاجــی 
بــرای ارائـــه ی خــدمــات آمــوزشــی حــق نــدارنــد از 
اما  کنند  دریافت  هزینه  آمــوزان  دانش  ی  خانواده 
با  بدهند  انجام  ای  العاده  فوق  کار  است  قرار  اگر 
هماهنگی خانواده باشد و البته ما می کوشیم برای 
را  اقداماتی  خدمات،  گونه  این  ی  ارائــه  شفافیت 

انجام بدهیم.

عاشورا و پویایی اجتماعی
در میان جوامع شناخته شده در طول تاریخ، هیچ 
جامعه ای را نمی توان یافت که در آن نوعی از دین 
وجود نداشته باشد. دین در واقع بخش اساسی از 
فرهنگ جوامع را از طریق باورها، عقاید، اعمال 
و رفتارها شکل می دهد ودر سازماندهی حیات 
اجتماعی جوامع ورفتارهای فردی وجمعی خود 
وزمان  فرامکان  وتاثیری  ســازد.  می  نمایان  را 
دارد.از این رو در ارتباط با دین مطالعاتی زیادی 

صورت گرفته است.
جامعه شناسان دین نیز در این زمینه به مناسبات دین و جامعه، شناخت اندیشه ها، 
سازمانها، نهادها، مناسک و شعایر دینی توجه داشته و عالوه بر آن تاثیر متقابل 
دین را در درون نظام های اجتماعی مختلف در سطح فردی واجتماعی مورد 
مطالعه قرار داده اند. در این مطالعات دین از دوجنبه ی ، باورها واعمال ورفتارها 
مد نظر بوده است .باورها بیان کننده اعتقادات هستند و اعمال شیوه کنش فردی 
وجمعی را بازگو می نمایند. بخشی از کنش های دینی شامل مراسم و مناسک 
هستند، که بخش مهمی از دین محسوب می شوند که در تحوالت اجتماعی و 
سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند.وجامعه شناسان ومردم شناسان توجه خاصی 
به آن دارند. در فرهنگ کشور اسالمی ما ایران، باورها،آیین ها ومناسک دینی 
وتاثیرات  دارد  خاصی  جایگاه  عاشورا  میان  این  در  است.  زیادی  قدمت  دارای 
اجتماعی وسیاسی زیادی را داشته وعرصه مهمی در بازتولید سرمایه اجتماعی  
،تقویت انسجام اجتماعی وعالوه بر آن جامعه پذیری دینی وانتقال بین نسلی 
هر  بقاء  گرایانه،  کارگرد  رویکرد  با  شناسی  جامعه  منظر  از  است.  کرده  فراهم 
عنصـری در نظام فرهنـگی به میزان تاثیری گذاری آن در رفع نیاز ها برای یک 
نظام اجتماعی بستگی دارد، وآنچه تداوم واقعه عاشوراتضمین کرده است تاثیر 
عمیقی است که این پدیده اجتماعی از طریق الگوهای اسطوره ای خود و در 
راس آن شخصیت  امام حسین )ع( ویاران باوفایش برروح وروان فرد وتجلی آن 
دررفتارهای اجتماعی دارد. وتقویت روحیه ظلم ستیزی ایرانیان ودفاع آنان از 
مظلوم در سطح ملی وبین المللی را می توان یکی از دستاورد های مهمی دانست 
که برگرفته از حماسه حسینی است. فرهنگ حسینی به عنوان یک فرهنگ پویا 
در تاریخ معاصر ایران نیز عامل مهم انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷ به رهبری 
امام خمینی گردید. وبسیاری از توطئه ها وبحران های اجتماعی وسیاسی به 
ویژه جنگ ظالمانه ی قدرتهای جهانی به دست عامل منطقه ای آنان نیز تحت 
تاثیر فرهنگ عاشورای ایرانیان خنثی گردید وبا دادن هزاران شهید وجانباز تاریخ 

افتخارآمیز انقالب اسالمی را رقم زد.  
شواهد تاریخی و معاصر نشان می دهد با گذشت بیش از هزار سال ،عاشورا به 
عنوان یک واقعیت تاریخی در زمان خود باقی نمانده وبه مکان خاصی منحصر 
نگردیده است از این رو بسیار مورد مطالعه متفکرین ومحققین در سطح جهانی 
بوده است. واین به لحاظ فراگیر شدن آن در میان جنبش های حق جویانه در 
بازتولید  را  هایی  ارزش  زیراعاشورا  است  عاشورایی  فرهنگ  تاثیر  تحت  جهان 
می کند که افرادجامعه را درتقابل بین حق وباطل بسوی حق وحقانیت بعنوان 
عنصری فعال ونه منفعل دعوت می کند. البته این نیازمند رصد دقیق فرهنگی 

وتوجه به شور وشعور حسینی توسط هنجارسازان دریک رابطه بین نسلی است.
در مطالعات جامعه شناختی با رویکرد کارکردگرایی، همچنین بر حفظ پیوستگی 
کلیت اجزا و عناصر یک نظام اجتماعی به منظور ایجاد سازگاری در جهت اهداف 
وآرمانها تاکید می گردد . از این منظر نیز در جامعه دینی ما نقش عاشورا درایجاد 
پیوستگی اجتماعی به ویژه در جهت کنش های جمعی انسان دوستانه همچون 
کمک به آسیب دیدگان وقایع طبیعی، همچون سیل و زلزله در سطح ملی و بین 

المللی بسیار موثر بوده است. 
تاثیرات عاشورا از بعد عقیدتی ومناسک وشعائر به ویژه هنگامی که آگاهانه وتوام 
با شور وشعور باشد،به درک عمیق از واقعه منجر می گردد و دستاوردهای مهمی 
از  رابرای جامعه فراهم می آورد و موجب تحقق مکانیزم فعالی در جهت یکی 
مهمترین دستاوردهای اجتماعی وفرهنگی عاشورا، یعنی امر به معروف و نهی 
از منکر می گردد. الگوهای شخصیتی عاشورایی در سطوح مختلف و در مشاغل 
اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازتولید می گردد وتجلی آن درکنش 
های بین فردی وجمعی بهترین شرایط را برای دستیابی به این هدف واال فراهم 
می آورد وسالمت نظام اجتماعی راتا اندازه ی زیادی تحت تاثیر قرار می دهد 
وبه شدت هزینه های کنترل اجتماعی را پایین می آورد. در غیر اینصورت این 
تاثیرات مقطعی خواهد بودومی تواند مراسم را به یک عادت واره تبدیل کند که 
تاثیرچندانی درحیات اجتماعی نداشته باشدواین خطری است که همه ی ادیان 

الهی وارزشها وعقاید ومناسک آنان را تهدید می نماید.
البته در مجموع، تحقیقات اجتماعی در ایران و جهان مهر تأییدی بر تاثیر دین در 
سالمت اجتماعی در ابعاد مختلف داشته است. اما رصد فرهنگ دینی درسطوح 
مختلف وجنبه هایی که ناخواسته )توسط مدعیان دینداری(ویا مدیریت شده 
منظور  به  دین  اساسی  وعقاید  باورها  به  زدن  صدمه  برای  ستیزان  دین  توسط 
تسلط بر افکار وتاثیر در رفتار در جهت منافع خود از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی 
صورت می دهند، می بایست مورد توجه دینداران واقعی ونهادهای مرتبط قرار 
گیرد . زیرا امروزه سبک زندگی دینی به شدت مورد تهدید جبهه ی متخاصم قرار 
دارد که تهدید درونی جوامع دینی گاهی بیش از حامیان بیرونی آن به عنوان 
تواند  و تحقق فرهنگ وسبک زندگی عاشورایی می  خطر محسوب می شوند 
در جامعه ما و سایر جوامع دینی، بازدارنده گی الزم را دراین جهت درکنار سایر 
اقدامات ایجاد نماید واین نشان دهنده اینست که صحنه عاشورا ودو جبهه حق 
وباطل همیشه در تاریخ استمرار داشته ودارد و اینکه ما در کدام جبهه قرار داریم 

به فاصله ما از این دو جبهه درعقیده وعمل بستگی دارد.
نقش انقالب اسالمی ایران و فرهنگ عاشورایی آن امروزه مهمترین چالش جبهه 
متخاصم جهانی در ارتباط با بیداری اسالمی و حق طلبی جنبش های مردمی و 
خیزش های اجتماعی علیه ظلم است .ازاین رو هزینه ی زیادی را درابعاد انسانی 
واقتصادی واجتماعی بر جامعه ایران و هواداران آن وارد ساخته است که همچنان 

ادامه دارد وبه صورت تهاجم نرم وسخت همزمان دنبال می شود.
 برنامه های توسعه وجهانی سازی با هدف بهزیستی انسان ورفاه بیشتر ، به شکلی 
نابرابر جهانی دوقطبی را ایجاد کرده است . از این رو حین استفاده از تکنولوژی به 
منظور گسترش اندیشه های دینی ومناسک وشعائر آن متناسب با نیازهای امروز 
جوامع وتنوع بخشی درآن از نظر ابزار وشیوه های تحقق فرهنگ عاشورایی باید 
به دو نکته توجه داشت: ۱- عمق بخشی به باورهای دینی وجنبه های عقالنی آن 
درکنار مناسک و مراسم وشعائرمذهبی به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی 

حیات اجتماعی در کنار بهره گیری از عقل بشری در این راستا.
۲- مسئولیت پذیری همگانی در همه سطوح به منظور ارتقاء سالمت اجتماعی 
وبازدارندگی همگانی از طریق  تقویت  عناصر فرهنگ عاشورایی همچون روحیه 
،نوع دوستی ،حق جویی، صداقت ودرستکاری ،خیرخواهی  تعاون وهمکاری 
وظلم ستیزی ،آزادی وآزادی خواهی ،پرسشگری وروحیه انتقادپذیری ،مهارت 
دیپلماسی  درمقابل  فعال  )دیپلماسی  متخاصم  جبهه  مقابل  در  گفتمانی 
منفعل(........ واین به نظر مهمترین عامل درجهت تحقق زمینه ظهور امام زمان 

)ع( با هدف جهانی عاری از ظلم می باشد.
نویسنده: غالمرضا حسنی درمیان ،عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
،گروه علوم اجتماعی ومحقق مسائل اجتماعی وجمعیتی

گزارش ضامن خراسان از مشکالت ثبت نام در مدارس و گالیه های اولیای دانش آموزان:

باز بوی مهر و باز بوی مشکالت مدرسه!

5 8 4 7 2 9 1 3 6

1 9 3 8 5 6 4 7 2

7 6 2 3 1 4 9 8 5

4 5 8 2 9 1 3 6 7

9 7 6 5 4 3 8 2 1

2 3 1 6 8 7 5 4 9

8 4 7 9 6 5 2 1 3

6 2 5 1 3 8 7 9 4

3 1 9 4 7 2 6 5 8
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فرهنگی و آموزشی

نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی

فصل سوم: آماده سازی رنگ ها و ترکیب رنگ در نقاشی روی پارچه های رنگ روشن   «

خواستگارانه
خندیدن،  کلی  از  بعد  کــدخــدا-  معصومه 
خیلی  گفت:  بود  باخبر  داستان  از  که  خواهرم 
هنوز  ماجرا  سخت  قسمت  نباش،  خوشحال 
کنی  معرفی  را  ناهید  باید  چطور  ببین  مونده، 
که محسن آقا بپسنده. آن شب را تا صبح بیدار 
با  نرفتم.  نمایشگاه  به  فردا  کردم.  فکر  و  ماندم 
خانه  به  گل  دسته  یک  با  و  گذاشتم  قرار  ناهید 

ی آن ها رفتم. 
من  از  بدتر  العملی  عکس  شنید،  وقتی  ناهید 
رؤیاهام  ی  شاهزاده  جــون،  آخ  گفت:  داشــت. 
شد،گفتم:  تموم  هاش  خنده  وقتی  شد.  ردیف 
دخترجون، اون که تو رو انتخاب نکرده، تو فقط 
یکی از اون ده نفر کاندیدا هستی. حاال بیا فکر 
کنیم که چطور غیرمستقیم تو رو به عنوان گزینه 
ی برتر به داماد معرفی کنیم. سکوت سنگینی 
حاکم بود. یک دفعه ناهید بلند می گفت: یک 
نه،  گفت:  می  ــودش  خ بالفاصله  ــوب.  خ فکر 
جمله   همان  من  کوتاهی  ی  فاصله  در  نمیشه. 
گفتم:  می  زود  خیلی  ولی  کردم.  می  تکرار  را 
این هم عملی نیست، باید شأن تو به عنوان یک 

خانم کاماًل حفظ شود. 
و  ــو  ت حقیقتًا  گــفــتــم:  نــاهــیــد  ــه  ب
هم  ی  برازنده  بسیار  آقا  محسن 
دوســت  تــو  چــون  ولــی  هستید، 
بسیار نزدیک من هستی اگر روی 
آخرین  تو  حتمًا  کنم،  کلیک  تو 
شانس این آقا خواهی بود و نتیجه 

چیز دیگری خواهد شد.
به  ــا  آق محسن  حین،  همین  در 
کردی؟  چه  گفت:  و  زد  زنگ  من 
بالفاصله ناهید به من اشاره کرد 
دیگه  ی  دقیقه  ده  بگو  بهش  که 
تماس می گیرم. ناهید یک نقشه 
من  ببین  گفت:  داشــت.  توپ  ی 
دختران  بین  که  دونیم  می  تو  و 
محسن  و  ــن  م مــجــمــوعــه،  تـــوی 
ــم  داری رو  تناسب  بیشترین  ــا  آق

به  من  زیاد  ی  عالقه  از  ایشون  خوام  نمی  ولی 
سیاست  با  رو  کار  این  باید  بشه.  باخبر  خودش 
ی  همه  مــن  بگو:  بهش  فقط  تــو  ببریم.  پیش 
خصوصیات خوب و ضعیف دختران مجموعه را 
برایتان می نویسم. شما هر کدام را که مناسب 
بود، انتخاب کنید و به خواستگاری بروید. اون 
روی  صبح  تا  و  موندم  ناهید  ی  خونه  من  شب، 
نامه ی معرفی که می خواستم برای محسن آقا 
بنویسم مثل یک پایان نامه ی سخت دانشگاهی 

فکر کردیم، پروژه ی سنگینی بود. 
راستش ناهید از من خالق تر بود. ساعت دو و 
نیم شب بود که مثل اون دانشمند گفت: یافتم 

یافتم.
معرفی  از  ابتدا  من  که  بود  این  ناهید  ی  نقشه 

رعایت  بــا  و  کنم  شـــروع  گزینه  تــریــن  ضعیف 
آقا  محسن  بـــرای  را  مشابه  صــفــات  ــت،  ــدال ع
کردم.  معرفی  یکی  یکی  را  نفر  ده  هر  بنویسم. 
یک  مثل  ــود،  ب ناهید  که  دهــم  ی  گزینه  روی 
مانور  زیرکانه  خیلی  خــاص،  تبلیغی  محصول 
دادم. به طور حتم اثر می گذاشت. راستی یادم 
ی  دقیقه  ده  که  گفت  ناهید  وقتی  بگم،  رفت 
دیگه به محسن آقا خبر بدم، نقشه اش این بود 
شه  نمی  چون  بگم  موردنظر  دامــاد  به  من  که 
ی  همه  شخصیت  کرد،  صحبت  کار  محیط  تو 
دختران را برایش در قالب یک نامه می نویسم. 
سپس شما با توجه به انتخابتان به خواستگاری 
افرادی که می پسندید بروید. البته نباید کسی 
متوجه بشود که من به شما گفتم و آبروی همه 
این  ــاس  اس بــر  بــشــود.  حفظ  باید  دخــتــران  ی 
به  را  موردنظر  طومار  من  روز  آن  فردای  توافق، 

محسن آقا دادم.
خیلی  نــبــود.  خبری  هیچ  گــذشــت.  روز  چند 
بودیم  این  منتظر  لحظه  هر  بودیم.  شده  ناامید 
با  را  مجموعه  دختران  از  یکی  ازدواج  خبر  که 

محسن آقا بشنویم. تا این که یکی دو روز ناهید 
نیامد. من هم فرصت نکردم تماس بگیرم. فکر 
گفتم  شده.  افسرده  من  از  بیشتر  ناهید  کردم 

بهتره زنگ نزنم. 
می  کار  سر  مرتب  آقا  محسن  که  نماند  ناگفته 
ناهید  شدیم؛  زده  شگفت  همه  روز  یک  آمــد. 
شدند.  وارد  شیرینی  و  گل  دسته  با  محسن  و 
تبریک  و  زدند  می  دست  تعجب  حال  در  همه، 
با  ــودم  ب کشیده  را  نقشه  که  من  گفتند.  می 
به  هیچی  ناهید  چرا  ممکنه.  مگر  گفتم:  خودم 
کنم  له  رو  ناهید  خواست  می  دلم  نگفته.  من 
محسن  نباش.  ناراحت  گفت  و  کنارم  اومد  که 
خانم  به  حتی  ماجرا  شدن  جدی  تا  گفت:  آقا 

سلطانی هم چیزی نگو و لبخند زد....

بهناز پاشازاده ـ محمدبن احمد خوارزمی، معروف 
به ابوریحان بیرونی، در سال ۳۵۱ خورشیدی در 
شهر کاث در حومه ی خوارزم که پایتخت سلسله 

ی ایرانی آل عراق بود، چشم به جهان گشود.
و همین مهم  بود  پدرش منجم دربار خوارزم شاه 
باب آشنایی این کودک نابغه با بزرگان علوم زمان 

خود شد.
برجسته ترین استاد وی ابونصر منصوربن علی بن 
عراق، ریاضی دان بزرگ اواخر قرن چهارم و آغاز 
فرهیخته  استاد  با  محمد  آشنایی  بود.  پنجم  قرن 
اش، ابونصر، سبب ورود وی به دربار خوارزم شاه 

و بهره مندی از مدرسه ی سلطانی خوارزم شد.
حسادت و بدگویی برخی از درباریان باعث اخراج 
برای  گشت  سبب  امر  این  و  شد  دربــار  از  پــدرش 
مدتی در یکی از روستاهای اطراف خوارزم ساکن 
و  بودند  بیگانه  روستا  مــردم  بــرای  ها  آن  شوند. 
لقب بیرونی، دست مایه ی این آسیب حاسدان و 

بدخواهان بود که در تاریخ ماندگار شد.
ابوریحان بیرونی در سن هفده سالگی توانست با 
استفاده از حلقه ای درجه دار، که به حلقه شاهیه 
معروف بود، بلندی نیم روزی، یعنی ارتفاع نصف 
او  کند.  رصد  زادگاهش  در  را  خورشید  النهاری 
را  قمری   ۳8۷ سال  خورشیدگرفتگی  چنین  هم 

رصد کرد.
و  تلخی  ابوریحان  زندگی  نشیب  و  پرفراز  دوران 
به  خراسان  به  عزیمت  داشــت.  توأمان  شیرینی 
خــوارزم،  عــراق  آل  سلسله  تباهی  و  ضعف  دلیل 
داشت.  همراه  به  برایش  را  آرامــش  مدتی  بــرای 
المعالی  شمس  خدمت  در  احترام  و  عــزت  با  او 
آثارالباقیه  کتاب  و  برد  سر  به  وشمگیر  بن  قابوس 
چند  گذشت  از  پس  کرد.  تألیف  او  نام  به  را  خود 
و  ندیم  عنوان  و  بازگشت  خــوارزم  به  دوبــاره  سال 
مشاورابوالعباس مأمون را به خود اختصاص داد. 
ولی در آغاز حکومت محمود غزنوی امور خوارزم 
خاندان  ــارت،  غ و  قتل  و  گشت  متزلزل  دوبـــاره 

برای  ابوریحان  برانداخت.  را  سامان  آن  ایرانی 
محمود غزنوی از همه غنایم پرارزش تر بود. او را 
غزنویان  دربار  منجم  عنوان  به  و  بردند  غزنین  به 

مشغول خدمت شد.
استاد  اخالقی  خصوصیات  ترین  برجسته  از  یکی 
تعصب  عدم  گردید،  وی  تعالی  و  رشد  سبب  که 
داوری  پیش  مخالف  او  بــود.  خاص  موضوعی  بر 
به  بــود.  دیگران  آراء  انعکاس  در  ارزشــگــذاری  و 
بــرای  شرایطی  و  موقعیت  هــر  از  دلیل  همین 
او  جست.  می  بهره  خود  علمی  اهــداف  پیشبرد 
هر علم را با روش خاص آن علم دنبال می کرد و 
ابزار تحقیقاتش، بازدید میدانی و زندگی در بین 
این  از  او بودند.  مردمانی بود که مورد مطالعه ی 
که  سفرهایی  از  غزنویان  دربار  به  ورود  از  پس  رو 
به  داشــت،  هندوستان  به  غزنوی  محمود  همراه 
سانسکریت،  زبان  او  جست.  بهره  شکل  بهترین 
حکمت و ریاضیات، نجوم هندی، آداب و رسوم و 
را آموخت  و اجتماعی هندوان  اعتقادات مذهبی 
و تحقیقات گسترده ای در مسائل جغرافیایی آن 
سامان انجام داد. به نقاط مختلف هند سفر کرد 
و عرض جغرافیایی حدود یازده شهر هند را تعیین 
بی  شاهکار  ها،  تالش  این  تمام  ی  نتیجه  نمود. 
و  علوم  مورد  در  ماللهند،  کتاب  عنوان  با  نظیری 

عقاید هندی ها بود.
حکومت  با  همزمان  بزرگ،  دانشمند  این  زندگی 
سامانیان، غرنویان و صفاریان بود که در کنار تمام 

مشکالت سیاسی، مشوق علم و دانش بودند.
علوم  ــود،  خ تحقیقات  تکمیل  ــرای  ب ابــوریــحــان 
دریافتی دانشمندان پیشین را به کار می گرفت و 
دست  تازه  های  نظریه  خلق  به  علوم،  آن  تعالی  با 

می یافت.
قانون  غزنویان  دربــار  در  او  ی  برجسته  اثر  دیگر 
این  ــود.  ب نجوم  و  تقویم  محوریت  با  مسعودی، 
انــدازه  نوین  هــای  شیوه  با  فرهیخته،  دانشمند 
وسیله  بــه  آن  روی  ــای  ه فاصله  و  زمین  گیری 

در  مــؤثــر  گــامــی  ــدی،  ــن ب مثلث  ی 
نجوم  علم  شکوفایی  و  رشد  مسیر 

برداشت.
این دانشمند فرهیخته، در راستای 
ــود، غــیــر از  ــ تــحــقــیــقــات عــلــمــی خ
عربی،  های  زبــان  با  فارسی،  زبــان 
سانسکریت  و  ســریــانــی  یــونــانــی، 
بر  تسلط  ــا  ب و  کــرد  پــیــدا  آشــنــایــی 
و  هــیــأت  ــوم،  ــج ن و  حکمت  عــلــوم 
فلسفه،  ــات،  ــی ادب ــاریــخ،  ت منطق، 
طبیعیات، ریاضیات، هندسه، کانی 
شناسی، داروشناسی و... در ردیف 
پیشگامان توسعه ی علوم زمان خود 

قرار گرفت.
زمــانــی که  بــیــرونــی در  ابــوریــحــان 
کتاب  داشت،  سن  سال   ۶۰ حدود 
کرد  گــردآوری  خود  آثار  از  ای  نامه 
که در این فهرست ۱۱۳  اثر معرفی 
دانشمند  ــن  ای البته  اســـت.  ــده  ش
خود  عمر  دقایق  آخرین  تا  نامی، 
تألیف  و  تحقیق  و  مطالعه  مشغول 

کتاب بود. لذا تعداد آثار او به ۱۵۳  اثر ارزشمند 
رسید که متأسفانه تنها حدود ۳۰  اثر به-جامانده 

است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
تحریر  دو  در  التنجیم"  صناعه  الوائل  ۱-"التفهیم 
فارسی و عربی در علم حساب و هندسه و هیئت و 

نجوم و اسطرالب
۲- "مقالید علم الهیئت"

۳- "االستیعاب فی صنعه االسطرالب"
و  ایام  و  ها  تقویم  شناخت  در  "اآلثارالباقیه"   -۴

اعیاد مشهور ملل قدیم و برخی اطالعات تاریخی
۵- "قانون مسعودی" در هیئت و نجوم

۶- "ماللهند" در هندشناسی
۷- "تحدید نهایات االماکن" در جغرافیای ریاضی
تحقیق  در  الجواهر"  معرفه  فی  "الجماهر   -8

فیزیکی نسبت به حجار کریمه و پاره ای فلزات
مدیون  را  خود  رأی  صالبت  نظر،  دقیق  مرد  این 
هرگز  او  اســت.  خویش  ی  جانبه  همه  مطالعات 
با  حتی  و  نبود  خود  عهد  متعارف  های  روش  پیرو 
ابوعلی  و  بر نظریات ارسطو  استدالل های علمی 

ایرادهایی را متوجه ساخت.
چراغ عمر پربهای این دانشمند نامی ایران زمین، 
به  قمری   ۴۴۰ با  مصادف  خورشیدی   ۴۲۷ در 
او،  علمی  نظیر  بی  یادگارهای  اما  گرایید  تاریکی 
اندیشه  و  علم  های  سرزمین  تارک  بر  را  ایران  نام 

درخشاند.
به  و  این حکیم فرزانه،  بودن  به نشانه ی جاودانه 
قول ادوارد زاخو »بزرگ ترین نابغه ای که تاریخ به 
ملی،  تقویم  در  شهریورماه   ۱۳ است«،  دیده  خود 

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی نام گرفته است.

معرفی مکان
مکان  و  نقاط  داریــم،  نظر  در  شماره  این  از  عزیز  خوانندگان  ـ  کدخدا  معصومه 
های دیدنی مشهد را به شما معرفی نماییم تا در چهار فصل سال، اوقات فراغت 
و روزهای تعطیل همشهریان عزیز و هم چنین زائران وگردشگرانی که به این شهر 

بزرگ وارد می شوند بتوانند اوقات خوش و به یادماندنی را تجربه کنند.
در این شماره خبرنگار ما به یک نقطه ی بسیار دیدنی رفته است، فضایی در طبیعت 
ای  پیوسته  هم  به  سارهای  چشمه  آن  مهم  های  شاخصه  از  که  شهرمان  پیرامون 
ست که در فصل بهار شاهد رویش شقایق های وحشی در حاشیه ی این چشمه 

انداز  ها هستیم و چشم 
این مکان  و دلربای  زیبا 
بیننده  هر  العاده،  فوق 

ای را به وجد می آورد.

ارتفاعات «

مکان  ایـــن  ــات  ــاع ــف ارت
کــوه  در  کـــه  تــفــریــحــی 
دارد  قــرار  بینالود  های 
به ۲۵۰۰ متر می رسد 
آب  اعتدال  به  منجر  که 
فصل  در  آن  ــوای  ــ ه و 
گـــرم ســـال مـــی شـــود. 

 ۷/8 آن  ی  ــه  ــاالن س ــرارت  ــ ح ــه  درجـ
درجه سانتیگراد و میانگین گرم ترین 
درجه   ۱۴/۹ تیرماه  یعنی  سال  ماه 
ماه  سردترین  میانگین  و  سانتیگراد 
سال )بهمن( ۷ درجه سانتیگراد بوده 
است. این تفرج گاه شامل یک دره ی 

حوضچه  ی  چشمه  هفت  به  منتهی  که  است  اصلی 
مانند می باشد. این چشمه ها بر حسب چگونگی فرآیند شکل گیری نام گذاری 
شده اند مانند چشمه های کنتاکی، چشمه های گسلی، آرتزین مخازن زیرزمینی 
و... چنانچه آب چشمه ها در داخل زمین به امالح مختلف برخورد کند، آن ها را 
در خود حل کرده و به عنوان آب های معدنی جریان می یابد؛ و قسمتی از آن به 
صورت آب صاف و زالل و گوارا از چشمه خارج می شود که این مهم، منجر به جذب 
گردشگران زیادی شده است. گمانم متوجه شده اید که مکان موردنظر ما همان 
هفت حوض معروف مشهد است که پوشش گیاهی استپی دارد و یکی از سرشاخه 
های رودخانه ی طرق می باشد. الزم به یادآوری است که منطقه ی هفت حوض در 
جاده ی خلج به سمت روستای مغان قرار دارد و طبق مصوبه ی هیئت وزیران در 
مورخ 8۷/۱/۲۲ در شهر مشهد با توجه به قابلیت های ذکرشده به عنوان منطقه 

ی نمونه ی ملی انتخاب و توسط معاون اول ریاست جمهوری وقت ابالغ گردید.

وسایل الزم: کاربن زرد ـ طرح پرینت سیاه و سفید 
 - سایز۶-۳-۰  خرم  موی  قلم  ـ  گلدوزی  -کارگاه 
اصلی  رنگ  چهار  تکستایل)  رپین  ی  پارچه  رنگ 
سفید ـ زرد ـ آبی ـ قرمز (+ رنگ سیاه و چسب بیندر.
در ابتدا طرح موردنظر را با کاربن زرد روی پارچه ی 
به  را  تان  های  رنگ  سپس  کنید  کپی  روشن  رنگ 
اندازه ی مناسب با آب خوب مخلوط کنید تا رنگ 
روی پارچه پخش نشود و برای هر سه واحد رنگ، 

نیم واحد بیندر اضافه شود.
گــیــری شما  ه  انـــــداز  واحــــد  ــه  کـ کــنــیــد  ــت  ــ دق
نــدارد  مشخصی  ــد  واح و  اســت  تــان  مــوی  سرقلم 
رقیق  و  رنگ  با  آب  کردن  مخلوط  از  پس  بنابراین 
شدن آن می توانید بیندر را اضافه کرده و درگوشه 
آمیزی  رنگ  سپس  و  کنید  امتحان  پارچه  از  ای 
ترکیب  به  نیاز  که  هایی  طرح  برای  کنید  شروع  را 
مخلوط  هم  با  را  ها  رنگ  توانید  می  دارنــد  رنگی 
استفاده  ی  آماده  تا  کنید  اضافه  آب  آن  به  و  کرده 

شود برای مثال:
نارنجی = قهوه ای. قرمز و بنفش = بنفش  و  سیاه 
سرخابی.   = وآبــی  زیــاد  قرمز  صورتی.  به  متمایل 
و  قرمز  سبز.   = زرد  و  آبی  جیگری.   = سیاه  و  قرمز 
آبی = بنفش. آبی و سیاه = سورمه ای. آبی و سیاه 
قرمز  نخودی.   = سفید  و  زرد  طوسی.   = سفید  و 
خاکستری.   = سیاه  و  سفید  زرشکی.   = مشکی  و 
قرمز وسفید = صورتی. سفید و قرمز و زرد و قهوای 
= رنگ بدن. زرد و سفید و آبی = ارغوانی. نارنجی 

و زرد = خردلی. 
از  باشد رنگ  اندازه  از  زیادتر  اگر میزان آب  نکته: 
طرح شما بیرون میزند و خراب می شود معموالً در 
لبه-های کار از رنگ سفید و زرد استفاده کنید تا 

سایه روشن داشته باشید.

قسمت دوم

پرواز شقایق ها 

به مناسبت هفته ی  دفاع مقدس و به یاد پالک های جامانده که در گمنامی 
به ملکوت )عند ربهم یرزقون( رسیده اند. 

می دانم که اگر با شهدا مواجه شویم آنان خواهند گفت: اگر ما هم مثل شما 
پای ارزش های انقالب کوتاه می آمدیم، امروز نهال انقالب به این شجره ی 
طیبه تبدیل نمي شد؛ شجره ی زیبایی که اصل آن ثابت و شاخ و برگ آن در 

آسمان هاست.
های  جبهه  در  مظلومانه  که  رضوی  خراسان  تحمیلی  جنگ  شهدای  اولین 

حق علیه باطل به شهادت رسیدند )یادشان سبز(.
۱. محمدرضا غالمی معینی )ارتش(

۲. علی غیور اصلی )ارتش(
۳. حسن پورکندپور )ارتش(

۴. غالمرضا اکبرزاده )ارتش(
۵. محمدابراهیم افرا )بسیج(

۶. محمداسماعیل اعتضادی )بسیج(
۷. محمد اصغری )بسیج(

8. علی اسداهلل هروی )سپاه(
۹. حسن تربتیان مشهدی )جنگ(

۱۰. محمد جعفری )ارتش(
۱۱. سیدحسین سپهر عصمتیان )جهادسازندگی(

۱۲. علی دادی القار )ارتش(
۱۳. غالمعلی نیت کاریزباال )ارتش(

۱۴. حسن خوراکیان )جهادسازندگی(
۱۵. عباس خزایی )بسیجی(

۱۶. محمد حقیقی بیرم آباد )ارتش(
۱۷. موسی حجازی )ارتش(

۱8. جواد حاجی زاده )ارتش(
۱۹. علی حاجی نوراهلل )بسیج(

۲۰. محمدحسن سلیمانی خیبری )ارتش(
۲۱. حمید رجبیان )ارتش(

۲۲. بهرام خزانه داری )ارتش(
۲۳. عباس بریان رنجکش )ارتش(

۲۴. علی خیری )ارتش(
۲۵. غالمرضا خواربارکار )ارتش(

۲۶. ابراهیم حاجی پور )ارتش(
۲۷. محمدرضا چشمه گوران )ارتش(

۲8. محمود چاوشان طرقبه )ارتش(
۲۹. محمود جعفری )ارتش(

۳۰. قربانعلی جاقوری )ارتش(
۳۱. محمد اصغری )بسیج(

۳۲. علی اسدزاده هروی )سپاه(
۳۳. علی اصغر صالحی برده )ارتش(

۳۴. محمدرضا نکویی )ارتش(
۳۵. محمود درمیان تفرش )ارتش(

۳۶. محمود قدرتی آبکوه )ارتش(
۳۷. هادی فسیحی راد )وظیفه(

۳8. غالمرضا فریداریا )ارتش(
۳۹. محمد غفاریا لطفی )ارتش(

۴۰. غالمرضا عباسی )ارتش(
۴۱. ابراهیم صیاد محترم )ارتش(

۴۲. حمید شاهید )سپاه(
۴۳. عباسعلی برومند )ارتش(

۴۴. علی اکبر نجفی )ژاندارمری(
۴۵. محمدکاظم چوبدار )جنگ(

ابوریحان بیرونی، یکی از مصادیق عینی کسب علم از گهواره تا گور!

او را چه بنامیم،منجم، ادیب، فیلسوف، ریاضی دان یا مورخ؟!
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ورزشی و سالمت

متخصص قلب و عروق:

 کنترل رژیم غذایی و ورزش منظم از بروز 
سکته های قلبی جلوگیری می کند

و  غذایی  رژیــم  کنترل  با  گفت:  عــروق  و  قلب  متخصص  یک 
بروز  از  می توان  روزانــه  ی  برنامه  در  منظم  ورزش  گنجاندن 

سکته های قلبی جلوگیری کرد.
روانــی، اجتماعی و  ارتقای سالمت جسمی،  و  تأمین، حفظ 
معنوی جوانان یکی از ضرورت های نظام سالمت هر کشوری 
و  سالمت  بر  تأثیرگذار  رفتارهای  از  بسیاری  بنیان  اســت. 
شیوه ی زندگی افراد، در سنین جوانی شکل گرفته و از این 
دوران،  این  در  سالم  رفتارهای  و  زندگی  ی  شیوه  اتخاذ  رو 
بیماری های  به ویژه  بیماری ها  بار  کاهش  بر  شگرفی  تأثیر 
مزمن در آینده خواهد داشت. با توجه به جوان بودن ساختار 
جمعیتی کشورمان که حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را به 
خود اختصاص داده است و  روند روبه رشد عوامل خطرزایی 
از جامعه  این قشر مهم  محیطی که تهدیدکننده ی سالمت 

است، ارتقای سطح سالمت جوانان بسیار ضروری است.
در رابطه با ارتقاء سالمت جوانان و پیشگیری از بروز سکته های 
قلبی در این قشر، گفت وگویی را با سپیده افضل نیا، متخصص 

قلب و عروق صورت داده ایم که در ادامه می خوانید؛

مهم ترین عامل بروز سکته های قلبی چیست؟ «

قلبی  سکته های  ایجاد  دالیــل  مهمترین  از  سن  رفتن  بــاال 
است و مشاهده می کنیم که با باال رفتن سن میزان احتمال 
بگویم  باید  البته  می یابد؛  افزایش  نیز  قلبی  سکته های  بروز 
آنژیوگرافی و  با درمان های موجود دارویی و  که خوشبختانه 
و  قلبی  بیماری های  از  ناشی  میر  و  مرگ  خطر  آنژیوپالستی  

عروقی در کشور کاهش یافته است.

اگر باال رفتن سن فاکتور خطر است، پس چرا قشر  «
جوان که تعداشان هم کم نیست به این عارضه ها مبتال 

می شوند؟

کمک  افــراد  مقاومت  به  قلبی  مشکالت  در  که  فرعی  عروق 
می کند در قلب جوانان نسبت به قلب افراد مسن کمتر است 
و خطر مرگ و میر نیز در آن ها بیشتر است، پس باید جوانان 

تحت مراقبت و کنترل بیشتری قرار بگیرند.

به جز سن بیماران، مهمترین فاکتورهای خطر ابتال به  «
سکته های قلبی در جوانان چیست؟

عالئم و فاکتورهای خطر در افراد مسن و جوان یکسان است؛ 
مثال دیابت، چربی خون، مصرف دخانیات، فست فود و به طور 

کلی رژیم غذایی ناسالم و زندگی های ماشینی بدون تحرک 
که در حال حاضر رواج بی رویه یافته، میزان خطر ابتال و بروز 

مشکالت متعدد قلبی را افزایش داده است.
از بیماری های دیگری که موجب بروز سکته قلبی در جوانان 
می شود، کاوازاکی است که افراد در سنین کودکی دچارش 
شده و نشانه ی آن تب بیش از ۵ روز در اطفال بوده و یکی از 
عوارض آن هم التهاب عروق است؛ با التهاب رگ های قلب در 
این  و  ناحیه ورودی رگ دچار اختالل می شود  بیماری،  این 
قابل  اطفال  قلب  اکوکاردیوگرافی  متخصص  توسط  التهاب 
تشخیص است، اما اطرافیان که حس می کنند کودک بهبود 
یافته است، پیگیری و کنترل آن را رها می کنند و وقتی کودک 
به سن نوجوانی می رسد این التهاب نهفته خود را با سکته های 
ــی در  ــاوازاک ک پــس کــودکــان دچــار  قلبی نشان مــی دهــد؛ 

بزرگسالی حتمًا باید تحت نظر متخصص قلب و عروق باشند.

چه توصیه ای در رابطه با کنترل بیماری های قلبی  «
و عروقی به عموم ورزشکاران به خصوص کسانی که 

به صورت حرفه ای ورزش می کنند دارید؟

ورزش هــای  که  حرفه ای ها  به خصوص  ــاران  ــک ورزش عموم 
ورزش های  با  است  ممکن  می دهند  انجام  شدید  استقامتی 
سنگین دچار آسیب به عضله قلب خود بشوند و در این صورت، 
طی حرکات ورزشی دچار سکته های آنی می شوند؛ بنابراین 
توصیه شده تمامی ورزشکاران حتمًا تحت اکوکاردیوگرافی 
قرار بگیرند و حتی در صورت لزوم، تست ورزش برای آن ها 
انجام شود، چراکه نخستین عالمت این عارضه ها، سکته قلبی 
یا مرگ ناگهانی است پس باید حتی از بروز عالئمش پیشگیری 

شود.

مهمترین مسئله در کاهش بیماری های قلب و عروق و  «
سکته های ناشی از آن، پیشگیری از ابتال به آن ها است، 

چه توصیه ای در رابطه با نحوه ی  پیشگیری دارید؟

ی  برنامه  در  منظم  ورزش  گنجاندن  و  غذایی  رژیم  کنترل  با 
روزانه می توان از بروز سکته های قلبی جلوگیری کرد و طبق 
توصیه ی سازمان بهداشت جهانی در این رابطه باید هر ۵ روز 
در هفته به مدت ۳۰ دقیقه  ورزش کنیم؛ آن  هم ورزشی که 

موجب باال رفتن ضربان قلب و ایجاد تعریق در فرد بشود.
از  استفاده  حیوانی،  چربی های  و  نمک  کاهش  همچنین 
چربی های گیاهی مانند روغن کنجد، دانه ی انگور و روغن 
زیتون باید همواره مورد توجه باشد، اگر فرد چربی باال دارد 
حتمًا باید بیشتر از غذای آب پز شده استفاده کند و اگر دارای 
استعمال  مانند  عروق  و  قلب  بیماری های  خطر  فاکتورهای 
دخانیات و الکل است باید حتمًا به طور جدی نسبت به قطع 

آن اهتمام بورزد. 
را  خود  خون  قند  باید  است  دیابتیک  دچار  فرد  چنانچه  اگر 
ناشتا  صورت  در  افــراد  خون  قند  کند،  کنترل  مرتب  به طور 
بودن باید زیر ۱۲۰ باشد. میزان چربی مخرب عروق  باید زیر 
۱۰۰ باشد و در کنار این مراقبت ها از عدم استرس و به حداقل 

رساندن آن نباید غافل شد.

حضرت  شهیدان،  ــاالر  س و  ــرور  س ــزاداران  ــ ع ـ  پــور  ــام  ام
سیدالشهداء)ع( در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با 
حضور پررنگ در مراکز اهدای خون خراسان رضوی، خون 
خود را اهدا کردند. ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر 
و ایثارگری امام حسین)ع( و خانواده و یاران با وفای ایشان 
است و اتفاقات روز عاشورا به ما درس ایستادگی، مقاومت، 
ایام  رسیدن  فرا  با  همه ساله  می دهد.  بردباری  و  گذشت 
حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  روز های  خصوص  به  و  محرم 
مردم با الگو گرفتن از فداکاری ها و از خود گذشتگی های 
سرور و ساالر شهیدان و با هدف رفع نیاز بیماران به خون و 
فرآورده های خونی اقدام به اهدای خون خود تحت عنوان 
نذر خون می کنند و این کار خیر را واسطه ای قرار می دهند 

تا خداوند حاجاتشان را برآورده به خیر کند.
طرح نذر خون از سال ۹۵ و با هدف جلوگیری از کارهای 
و  شد  فعال  کشور  سطح  در  قمه زنی  همچون  ناپسندی 
به سرعت  خوشبختانه  و  بود  آن  پایه گذار  رضوی  خراسان 
ضمن  طرح  این  اجــرای  با  یافت،  ترویج  کشور  سراسر  در 
از  پیشگیری  و  بسیار  خون های  رفتن  به هدر  از  جلوگیری 
از آلودگی ها و بیماری ها، افراد بر اساس نیات و  بسیاری 
اعتقادات خود، خونشان را به همنوعان نیازمندشان اهدا 
می کنند. در همین راستا با تعدادی از اهداکنندگان خون 
و شرکت کنندگان در طرح نذر خون حسینی به گفت وگو 
اهداکننده  آقای  یک  می خوانید؛   ادامه  در  که  پرداختیم 
خون  اهدای  امر  در  تحمیلی  جنگ  زمان  از  من  می گوید: 
مشارکت داشتم، در آن زمان خونم را به مجروحان جنگی 
اهدا می کردم و پس از آن نیز به بیماران نیازمند، و افتخارم 

این است که سهمی کوچک در سالمت جامعه دارم.
و  ایثار  گذشت،  راه  در  ما  ی  همه  الگوی  می افزاید:  وی 
مهربانی امام حسین)ع( هستند، شخصیت بزرگواری که 
خون خود را در راه حفظ دین، قرآن و ناموس اهدا کردند و 
ما پیروان حسینی هم با پیروی از امام خویش خون خود را 

در راه نجات جان همنوعانمان تقدیم می کنیم.
یک اهداکننده ی خانم هم گفت: من درس های زیادی از 
واقعه ی عاشورا آموختم که یکی از بزرگترین آن ها خدمت 
خونی  نیازمندان  آنان  از  گروه  یک  که  بوده  نیازمندان  به 
هستند، من سابقه ای چند ساله در امر اهدای خون دارم 
و باوجود تبلیغات منفی در رابطه با ایجاد خطر برای عموم 
تنها  نه  کار  این  که  می گویم  بانوان  به ویژه  اهداکنندگان 
مفید  بسیار  سالمتم  برای  بلکه  نداشته،  من  برای  ضرری 

بوده است.
وی افزود: همه ی ما می دانیم که خون چه نعمت بزرگ و 
گران بهایی است و وقتی این مهم را بیشتر درک می کنیم 

که در اطرافمان یک نیازمند به خون را ببینیم که به خاطر 
نرم  پنجه  و  دســت  مــرگ  با  حیات بخش  نعمت  ایــن  نبود 
در  اطهار)ع(  ی  ائمه  از  الگوگیری  با  بیاییم  پس  می کند، 

مسیر خدمت به هم نوع از یکدیگر سبقت بگیریم.
به  عاشورا  روز  من  کرد:  بیان  هم  اهداکننده  نوجوان  یک 
اولین  برای  و  روز  همین  در  سال  چند  از  پس  و  آمدم  دنیا 
بار در امر اهدای خون مشارکت کردم و بسیار خوشحالم 
سالمت  در  کوچک  نقشی  توانسته ام  کار  این  انجام  با  که 
جامعه داشته باشم. وی خاطرنشان کرد: این اولین اهدای 
من بود، اما قطعاٌ آخرین آن نخواهد بود و تا زمانیکه توان 
دارم در این امر مشارکت می کنم و از همه ی مردم دعوت 

می کنم که در این کار خیر و خداپسندانه شرکت کنند.
همچنین در همین رابطه سیدحمیدرضا اسالمی، مدیرکل 
استان  سطح  در  گفت:  ــوی،  رض خــراســان  خــون  انتقال 
طرح های نذر خون نبوی، علوی، فاطمی، حسینی، زینبی، 
رضوی و مهدوی در مناسبت های مختلف اجرا می شود که 
یکی از پرمخاطب ترین آن ها طرح نذر خون حسینی بوده 
که همه ساله از اول محرم تا بیستم صفر )اربعین حسینی( 
اجرا می شود و اوج مراجعات مردمی در این طرح ۵۰ روزه 
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بوده که در این دو 
روز ۳ پایگاه اهدای خون ثامن، امام رضا)ع( و شهرداری 
در مشهد و کلیه پایگاه های شهرستان ها به صورت ویژه و با 

حضور کلیه نیروها فعال بودند و از ساعت 8 تا ۱۹ اقدام به 
خونگیری از اهداکنندگان کردند.

وی افزود: خون هر فرد اهدا کننده نیاز ۳ بیمار نیازمند به 
خون و فرآورده خونی را برطرف می کند و جا دارد که تشکر 
از حضور پررنگ کلیه عــزاداران حسینی در طرح  ویژه ای 
از  توجهی  قابل  جمع  که  باشیم  داشته  حسینی  خون  نذر 

آنان جزو اهداکنندگان مستمر هستند.
در  اینکه  بیان  با  رضــوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
آمار  افزایش  شاهد  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  روزهــای 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  بودیم،  اهداها  و  مراجعات  در 
تنها  و  باشیم  شاهد  همواره  را  پررنگ  حضورهای  این  که 
خون  به  نیاز  زیــرا  نشود،  سال  خاص  ــای  روزه به  مختص 
روزهــای  در  هست؛  و  بــوده  همیشگی  و  دائمی  نیاز  یک 
تاسوعا و عاشورای حسینی تعداد ۲8۷۹ نفر به پایگاه های 
اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۱۳۷ 
 ۲۹۴۱ مجموع  از  نیز  گذشته  سال  در  و  شد  خونگیری 
ایام  این  در  و  پذیرفت  صورت  خونگیری   ۲۲۴۴ مراجعه، 
شاهد رشد ۴ درصدی مراجعات و ۹ درصدی خونگیری ها 
به نسبت مدت مشابه سال قبل بودیم؛ همچنین در مشهد 
نفر   ۱۵۰۲ از  کــه  داشتیم  مراجعه کننده   ۲۱۴۴ هــم 

خونگیری شد. 
هفته های  در  استان  خونی  ذخایر  کرد:  تصریح  اسالمی 
های  عمل  که  نحوی  به  بــود،  آمــده  پایین  به شدت  اخیر 
جراحی را دچار مشکل کرده و شاهد تأخیرهایی در زمان 
انجام جراحی ها بودیم، اما از زمان اجرای طرح نذر خون 
بودیم،  اهداکنندگان  چشمگیر  حضور  شاهد  که  حسینی 

این مشکل تقریبًا برطرف شده است.
»نذر  شعار  با  حسینی  خون  نذر  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
استفاده  رویکرد  با  و  انسان ها«  جــان  نجات  من  امسال 
به  پیوستن  منظور  به  مــردم  فرهنگی  ظرفیت  از  صحیح 
صف داوطلبان اهدای خون در ماه های محرم و صفر اجرا 
می شود، تأکید کرد: در جهت اجرای هرچه بهتر طرح نذر 
خون حسینی ۱۱ پایگاه اهدای خون استان به صورت ویژه 
فعالیت می کنند که از این تعداد ۶ پایگاه آن در مشهد است 
و نیمی از این پایگاه ها در روز تاسوعا و عاشورای حسینی 
انتقال خون خراسان رضوی گفت:  فعال بودند. مدیرکل 
تولیدی  خونی  فــرآورده هــای  و  مــردم  اهدایی  خون های 
درمانی  مرکز  و  بیمارستان   ۶۰ اختیار  در  آن  از  حاصل 
قرار  رضوی  خراسان  خون  انتقال  کل  اداره  پوشش  تحت 
می گیرند که از این تعداد چندین بیمارستان استان در رده 
فرآورده های  و  خون  زمینه  در  پرمصرف  درمانی  مراکز  ی 

خونی محسوب می شوند.

اخبار مهم استان در دو هفته ای که گذشت
کل  رئیس  عنوان  به  صادقی  غالمعلی   
معرفی  رضــوی  خراسان  دادگستری  جدید 

شد.
استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون   
خراسان رضوی: خراسان رضوی ۷۰ موکب 

برای زائران اربعین برگزار می کند.
رسانی  اطــالع  ای  منطقه  مرکز  مؤسس    
علوم و فناوری: دانشگاه فردوسی مشهد یکی 
از ۴۰ دانشگاه ایرانی منتخب در بین دانشگاه 

های برتر جهان شده است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی: ۱۹ شهرستان خراسان رضوی سینما 

ندارند.
تیم  کیلوگرم   ۹۱ وزن  خراسانی  بوکسور   
در  خــود  ی  مــبــارزه  نخستین  در  ایــران  ملی 

رقابت های قهرمانی جهان به پیروزی رسید.
آینده  ســال  رضــوی:  خــراســان  استاندار   
نفر  هــزار   ۳۰۰ با  مشهد  ی  حاشیه  مناطق 
می  تبدیل  برخوردار  کم  مناطق  به  جمعیت 

شوند.
 با صدور حکمی، مسعود طاهری به عنوان 
خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 

رضوی واحد مشهد منصوب شد.
خردساالن  سه  منطقه  لیگ  های  رقابت   
تکواندو  هیئت  تیم  قهرمانی  با  کشور  پسر 

قوچان به پایان رسید.
مشهدی  بینای  کم  جودوکار  غالمی  رضا   
وزن ۶۶ کیلوگرم صاحب نشان طالی رقابت 

های آسیایی قزاقستان شد.
خــراســان  ــران  ــت دخ ــرای  ــاک ت سپک  تیم   
رضوی در دومین دوره ی مسابقات قهرمانی 
المپیاد استعدادهای برتر کشور، مقام سوم را 

کسب کرد.
 تفاهم نامه ی مشترک طرح انتقال آب از 

سواحل چابهار به امضا رسید.
راهبردی  نظارت  و  ریــزی  برنامه  معاون   
آستان قدس رضوی: ۴۰ درصد از کل درآمد 

آستان قدس صرف حرم می شود. 
 فرمانده انتظامی خراسان رضوی: عتیقه 
ارزش  به  و  هخامنشی  دوران  به  متعلق  هایی 

۵۰ میلیارد تومان در جغتای کشف شد.
خراسان  استانداری  زائــران  امور  معاون   
عاشورا  و  تاسوعا  در  زائر  هزار   ۹۰۰ رضوی: 

وارد مشهد شدند.
 ۱۱۴ گروه دامپزشکی در خراسان رضوی 
بر تأمین امنیت مواد غذایی عزاداران حسینی 
نظارت  عــاشــورا  و  تاسوعا  در  دام  کشتار  و 

کردند.
 رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان: ۷۵۰ تن چای وارداتی با ارز 

دولتی در ایام محرم و صفر توزیع می شود.
 معاون هماهنگی امور زائر ان استانداری 
به  از مجموع مسافر ورودی  خراسان رضوی: 
 ۱۴ تعداد  جــاری،  سال  در  رضــوی  خراسان 
مشهد  وارد  نفر   ۱۲۶ و  هزار   88۲ و  میلیون 

شده اند.
 مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امــــور اقــتــصــادی 
بین  اختالف  ــوی:  رض خراسان  استانداری 
سپرده ها و تسهیالت بانکی خراسان رضوی 

۱۲ هزار میلیاد تومان است.
خراسان  های  سمن  ی  شبکه  ی  نماینده   
رضوی: روزانه ۶۰۰ تانکر فاضالب در کشف 

رود تخلیه می-شود.
فروشندگان  صنف  ی  اتــحــادیــه  رئیس   
فرآورده های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای 
در  فــود  فست  ــد  واح  ۳۲۰ مشهد:  فانتزی 

مشهد بدون مجوز فعالیت می کنند.
علوم  دانشگاه  سالمت  مدیرگردشگری   
سالمت  گردشگران  از  نیمی  مشهد:  پزشکی 

در مشهد، عراقی هستند.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
در  بارندگی  ی  ساله   ۴۱ میانگین  ــوی:  رض
و  جنوبی  و  رضوی  های  خراسان  استان  سه 

سیستان و بلوچستان ۱۳۱ میلی متر است.
شــورای  تــوس  عمران  کمیسیون  رئیس   
شهر مشهد: بهره برداری از فاز دوم جلوخان 

آرامگاه فردوسی به زودی  انجام می شود.
 فرماندار مشهد: افزایش قیمت نان گران 

فروشی و تخلف است.
اتحادیه ی صنف کفاشان مشهد:    رئیس 
قیمت  افزایش  دلیل  به  بازار  در  کفش  قیمت 

اولیه ی تولید آن، افزایش یافته است.

اخبار   ضامن خراسان گزارش می دهد؛

نذر خون حسینی 
تجلی فرهنگ عاشورایی

همه چیز درباره ی ورزش پینت بال

ورزش پینت بال شامل قوانین پینت بال، مشخصات زمین 
و لوازم ورزشی پینت بال است.

ورزش پینت بال چیست؟ «

ژالتین  جنس  از  ژالتینی  ی  گلوله  تــوپ  یک  بــال  پینت 
کپسول دارویی است. داخل آن با رنگ خوراکی پر شده 
است و پس از شلیک توسط تفنگ )مارکر مخصوص این 
می  پخش  آن  رنگ  و  ترکیده  هدف،  به  برخورد  و  ورزش( 

شود؛ این نشانه ی مورد هدف قرار گرفتن است.

ورزش پینت بال از کجا آمده است؟ «

 اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در وزارت کشاورزی امریکا، ماشین 
هایی وجود داشت که عقب آن ها پمپی متصل بود که رنگ 

را به مسافت های دور پرتاب می کرد و با این وسیله، درخت 
هایی که باید قطع یا هرس می شدند را عالمت گذاری می 

کردند.
در حدود پانزده سال است که پینت بال به طور رسمی بازی 
می شود و ۵ سال است که به کمیته ی بین المللی المپیک 
معرفی شده است تا در بازی های المپیک به عنوان ورزشی 
جدید وارد گردد. فرم جدید پینت بال در حال بررسی در 
کمیته ی بین المللی المپیک تحت نام x-ball می باشد. 
از پینت بال به عنوان شطرنج زنده در جهان نام برده می 

شود.
بنا نهاده شد.  ایران از سال ۱۳8۰   ورزش پینت بال در 
زمین ورزشی ماتریکس مجموعه ی ورزشی انقالب، اولین 
ایرانی پینت بال می باشد. این زمین، بزرگ ترین  زمین 

زمین سرپوشیده در جهان می باشد .
  

 تجهیزات و لوازم ورزش پینت بال: «

تجهیزات پینت بال به نوع بازی مانند بازی های وودبال، 
اسپیدبال یا سناریوبال و همین طور به میزان پولی که قرار 
است برای تجهیزات خرج شود، بستگی دارند. در کل، هر 

بازیکن سه وسیله ی اصلی را باید داشته باشد که شامل :
پینت  تفنگ  که  بــال  پینت  مارکر 
اولیه  شـــود،  مــی  نامیده  نیز  ــال  ب
ترین وسیله ی بازی است که برای 
هدف قــراردادن بازیکن تیم حریف 
می  قــرار  رنگی  هــای  گلوله  توسط 
یک  دارای  باید  تفنگ  یک  گیرد. 
هایی  گلوله  نگهداری  برای  مخزن 
هوا  کپسول  یک  توسط  که  باشد 

یا دی اکسید کربن و یا گازهای دیگر برای شلیک شدن 
استفاده می شوند.

توپ های رنگی که برای نشان دادن اصابت استفاده می 
پلیتیلن  حــاوی  ژالتینی  گرد  کپسولی  های  توپ  شــود، 
کلیکون هستند؛ ترکیبی از ماده های رنگی غیرسمی است 
که قابل حل شدن در آب است. کیفیت توپ ها به تردی آن 
ها، ضخامت پوستشان و گردی آن ها بستگی دارد. توپ 
رنگی  با  گرد  کامالً  و  نازک  پوستی  دارای  باکیفیت  های 

درخشان هستند که قابل مخفی شدن نباشند.
ماسک یا عینک ایمنی که تمام بازیکنان موظف هستند در 
تمام مدتی که در میدان بازی هستند برای حفاظت خود در 
برابر توپ ها استفاده کنند. ماسک ها به طور کامل از چشم 

ها، دهان، گوش ها و سوراخ بینی حفاظت می کنند.  

زمین بازی پینت بال و قوانین آن چگونه است؟ «

از  بسیاری  شامل  بال   پینت  ورزش  برای  مناسب  زمین   
به  را  ها  آن  توان  می  که  است  مصنوعی  یا  طبیعی  موانع 
صورت یک محیط خاص جنگلی یا شهری کرد و یا حتی 
ممکن است شامل موانع محتوایی و تاریخی باشد. میدان 
های کوچکتر همانند زمین های اسپیدبال یا زمین های 
صورت  به  سنگرهایی  و  موانع  شامل  تواند  می  مسابقات 
بادکردنی باشد. میادین تجاری می توانند شامل امکاناتی 
چون حمام، مناطق تفریحی، قفسه ی مسئول نگهداری 

وسایل پرکننده های مخازن هوا و رستوران باشند.
زمین مسابقه باید زمینی صاف و هموار به ابعاد ۵۵×۳۳ 
متر و در یک منطقه بدون شیب باشد تا میزان حوادث را 
کاهش داده و کامالً به وسیله ی توری موردتأیید انجمن 
محصور گشته و بتواند امنیت مسابقه را تضمین نماید. در 
زمین بازی حداقل ۲۵ مانع به فاصله ی حداقل ۱/۵ متر از 
خطوط اطراف زمین قرار می-گیرد. خطوط اطراف زمین  
بازی باید به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل دیدن 
بوده و حداقل ۱/۵ متر با تور اطراف زمین فاصله داشته 
باشد. ایستگاه پرچم حداقل ۲ متر عرض داشته و در وسط 
مرزهای عرضی زمین قرار دارد.   هیچ تیمی یا بازیکنی به 
هیچ وجه حق ایجاد تغییر در زمین بازی را نخواهد داشت.

شناسایی  کارت  باید  مسابقه  در  شرکت  برای  بازیکنان    
معتبر و مخصوص انجمن پینت بال ایران را داشته باشند. 
بازیکنان باید بتوانند کارت شناسایی خود را در تمام مواقع 
از جمله در زمین بازی ارائه دهند. هیچ بازیکنی بدون نشان 
دادن کارت شناسایی پیش از شروع بازی، اجازه شرکت در 
مسابقه را ندارند. فقط بازیکنانی که کارت شناسایی معتبر  
مربوط به آن را دارند و اشخاصی که دارای مجوز رسمی 

هستند، مجازند وارد منطقه ی مجاز ورزشکاران شوند.
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