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4 هزار ناشنوا از خدمات 
کانون ناشنوایان خراسان 
رضوی برخوردار هستند

 سختی کار آتش نشانان
 دیده نمی شود

2 4 2

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(

 حرمت موی سفید  
را نگه داریم

صفحه 4 «

مدیرکل راه آهن  خراسان رضوی:

صادرات ریلی مرز سرخس رشد ۹۰ درصدی 
داشته است

به بهانه فرهنگ های نداشته یا نخواسته

داستان هایی برای بیداری آرزوهایی می سوزند

امام حسین )؟ع؟(
 خوشخویی،عبادت 

و سکوت، زینت است 
تاریخ الیعقوبی، جلد 2 

 صفحه 264

مدیرعامل کانون ناشنوایان 
خراسان رضوی:

 ضامن خراسان 
گزارش می دهد؛

 گزارش ضامن خراسان به بهانه
 9 مهرماه، روز جهانی سالمندان

استخدام نیرو

به چند نیروی مجرب و 

پویا در حوزه بازاریابی 

رسانه نیازمندیم .

تلفن تماس: 

09155596088

 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

091۵۷00۵304 -091۵۷00۵302
091۵3202420

@payabbaspar 1کارشناسان فنی

گزارش ویژه ضامن خراسان از عشق علوی و شور حسینی قهرمانان پله نوردی؛

 مسیر 80 کیلومتری نجف به کربال 
را به شکل معکوس می دویم

از بی عدالتی ها و عدم حمایت های موجود در ورزش پله نوردی گالیه مندیم

با  گفت وگو  در  پله نوردی  رشته  قهرمان 
ضامن خراسان از دویدن معکوس مسیر 
مدت  در  کربال  به  نجف  کیلومتری   80
مهمترین  به عنوان  ساعت،   11 زمــان 

برنامه پیش روی خود گفتند.
ــت در  ــرف ــش ــی هـــر کـــشـــوری بـــــرای پ
شناسایی  ضمن  باید  ورزشی  رشته های 

کــشــور  در  ورزشـــــی  اســـتـــعـــدادهـــای 
پیشرفت  بــرای  را  الزم  موقعیت های 
در  ایران  کند.  فراهم  خود  ورزشکاران 
پله نوردی  ورزشی  رشته  در  حاضر  حال 
رتبه 11 جهانی را در بین ۷0 کشور دارا 
تک رقمی  جهت  اســت  ــروری  ض و  بــوده 
در  قرارگرفتن  و  رشته  ایــن  در  شــدن 

اول  وهــلــه  در  جهانی،  اول  رتــبــه هــای 
که  ورزشکارانی  از  را  مسئوالن  حمایت 
مقدس  پرچم  عشق  به  و  تــوان  تمام  با 
میادین  در  ایـــران  اســالمــی  جمهوری 
آسیایی و جهانی حاضر می شوند داشته 

باشیم....
صفحه 4 «

 دوره های آموزشی مقدماتی و تخصصی سخت افزار و نرم افزار 
به صورت خصوصی دوره های تعویض گلس و هارد

طراحی ودوخت باران
آموزش و دوخت انواع لباس های مجلسی مانتو و پالتوی بچه گانه 

 شماره تماس: 09033664819

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی 

 با شماره  6428  524  0915  تماس  حاصل فرمایید

 طراحی و
صفحه آرایی

گرافیک و چاپ

طراحی آرم -صفحه آرایی 
نشریه و مجله 

 پوسترهای تبلیغاتی

 شماره تماس:

091۵2026204
091۵۵236204
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آتش  کار  سختی  بحث  آتش نشان  جامعه  گالیه های  از  یکی  ـ  پور  امام 
نشانان بوده که در مجلس مصوب شده، اما از سوی دولت اجرایی نشده 

است.
به گزارش ضامن خراسان، آتش نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی 
است که برای مقابله با آتش به وسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت 
آتش های ناخواسته انجام می گیرد. آتش نشانان وظایف متعددی برعهده 
دارند و تنها به خاموش کردن حریق معطوف نمی شود. این گروه برای 
نجات جان مردم از جان خود می گذرند و نمونه های آن را در حوادث تلخ 
قطار نیشابور و ساختمان پالسکو می توانیم ببینیم. هدف آتش نشانی 
به اموال  از آسیب  افراد، محیط زیست و جلوگیری  از سالمت  حفاظت 
مردم است و این گروه در تمامی ایام سال به ویژه مناسبت های خاص ملی 
و مذهبی در کنار مردم هستند. یکی از مشکالت سال های گذشته فعاالن 
بسیار  اکنون  که  بود  آتش نشانی  امــدادی  تجهیزات  بحث  در  حرفه  این 
خوب شده و تجهیزات مشهد حتی از تهران بهتر است، اما عمده مشکالت 
کنونی، عدم ایمنی ساختمان های مرتفع است، به طور مثال در حادثه برج 
سلمان بی استانداردی های زیادی دیده شد که اگر از سوی متولیان امر 
جلوگیری می شد این حادثه به وجود نمی آمد. یکی از گالیه های جامعه 
شده  مصوب  مجلس  در  که  بوده  قشر  این  کار  سختی  بحث  آتش نشان 
اما از سوی دولت اجرایی نشده است و حتی خبری از تأسیس سازمان 
تخصصی امداد و نجات زیر نظر امداد کشور که به تصویب رسیده بود 
از  امدادی  مجموعه های  کلیه  شود،  فعال  سازمان  این  چنانچه  نیست؛ 
جمله آتشنشانی زیرمجموعه این سازمان قرار می گیرند و تمامی برنامه ها 
و مأموریت ها هدفمندتر و مثمرثمرتر خواهد شد؛ در حال حاضر لباس 
فرم متحدالشکل، سختی کار، حقوق نامناسب و غیره از جمله مشکالت 
آتشنشان ها است که باید به آن رسیدگی شود. همزمان با هفته آتش نشان 
گفت وگو  به  آنان  با  و  رفتیم  عرصه  این  زحمتکشان  از  تعدادی  سراغ  به 

پرداختیم که در ادامه می خوانید؛
علیرضا ایمانی آتش نشان ۳۲ ساله که از سال ۸۵ در آتشنشانی مشغول 
به فعالیت است، گفت: از دوران تحصیل عالقمند به این حرفه بوده ام و در 
همین رشته نیز تحصیل کرده ام. وی افزود: خاطرات تلخ و شیرین زیادی 
داشته ام که آخرین مورد آن حادثه جرثقیل بولوار هاشمیه و نیز نجات 

سربازی است که از روی پل هاشمیه قصد خودکشی داشت.
علیرضا دهدار آتشنشان ۴۸ ساله که از سال ۷۷ مشغول به خدمت است، 
بیان کرد: یکی از مأموریت های ویژه ما، حادثه قطار نیشابور در ۳۰ بهمن 
سال ۸۲ بود، این حادثه یکی از تلخ ترین مأموریت های کاری مان بود که 
متأسفانه ۳۲۰ کشته داشت که از این تعداد ۱۸ نفر آتشنشان )۱۴ نفر از 

نیشابور و ۴ نفر از مشهد( بودند.
وی خاطرنشان کرد: هر کس که در راه نجات جان مردم، جان خود را 
از دست می دهد یک شهید بوده و دارای مقامی ویژه و ارزنده است، اما 
متاسفانه این قدرشناسی در شهدای آتشنشان و خانواده های آن ها دیده 

نمی شود و از این بابت از مسئوالن گالیه مند هستیم.

امید محسن زاده آتش نشان ۳۵ ساله که فعالیت کاری اش از سال ۹۰ در 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد آغاز شده، تصریح 
کرد: ما برای نجات جان مردم در تالش هستیم و مهمترین نقش را در 
انجام موفق عملیات ها خود مردم بر عهده دارند، در گذشته شاهد حضور 
و ازدحام مردم در محل حادثه بوده ایم که سرعت خدمت را کندتر و وسعت 
حادثه را شدیدتر می کرد و حتی ممکن بود سالمتی خودشان نیز به خطر 
بیفتد که نمونه بارز آن را در حوادث ساختمان پالسکو و جرثقیل هاشمیه 
شاهد بودیم. وی با بیان اینکه عملیات امدادی جای گرفتن فیلم و عکس 
سلفی نیست و از مردم می خواهیم که با کلیه نیروهای امدادگر همچون 
پلیس، امداد، اورژانس، هالل احمر و آتش نشانی همکاری کنند، تاکید 
شده  انجام  رسانه ها  همکاری  با  اقداماتی  فرهنگ سازی  بحث  در  کرد: 
درصد  اثرگذاری ۱۰۰  به  زمانی  و  نداشته  کامل  تأثیرپذیری  اما  است، 
می رسد که خود مردم بخواهند و همکاری بکنند؛ این وضعیت مناسب 
جامعه اسالمی نیست و در کشورهای غربی چنین مواردی را در زمان 

امدادرسانی ها مشاهده نمی کنیم.
حسین پوریان مهر آتش نشان ۲۸ ساله که ۳ سال سابقه کار در این حرفه 
و  امــداد  دسته  دو  در  آتش نشانی  مأموریت های  گفت:  دارد،  را  مقدس 
نجات و دفع حریق بوده که شامل خاموشی انواع آتش سوزی )ساختمان، 
)چرخ  گیرکرده  بدن  اعضای  جداکردن  نیز  و  غیره(  و  جنگل  خــودرو، 
گوشت، آسانسور، پله برقی و غیره(، گرفتاری حیوانات، سقوط در چاه، 

خودکشی و غیره بوده که مجموع آن بیش از ۲۰ مأموریت می شود.
وی افزود: همواره تأکید کرده ایم که منازل و مجتمع های اداری و تجاری 
باید مجهز به باکس ها و کپسول های آتش نشانی باشند و متاسفانه در 
بسیاری از موارد، این تجهیزات را نداریم و اگر هم هست نمایشی بوده و 
کپسول آتش نشانی و منبع آب خالی است که اگر سیستم اطفاء حریق 
فعال باشد سریع می توان جلوی گسترش حادثه را گرفت و آن را مهار کرد.

امیر عزیزی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
پایگاه فعال  مشهد، اظهار کرد: در سطح شهر مشهد ۴۶ ایستگاه و ۳ 
داریم و با مجموع آن با ۲ ایستگاه مناطق حومه ای شهر به ۵۱ ایستگاه 

می رسد، آمار فعلی نیروها ۱۰۹۶ نفر بوده و در آزمون استخدامی ۵۲۵ 
نفر اضافه می شود و نیاز ما به ازای هر هزار شهروند یک آتش نشان است که 

فاصله زیادی تا ایده آل ها داریم.
وی افزود: در یک سال گذشته ۷۹۲ هزار و ۱۴۸ تماس با تلفن ۱۲۵ 
داشتیم که ۹۸ درصد آن و به میزان ۷۶۸ هزار و ۴۶ تماس مزاحمت 
واقعی  تماس  و ۱۰۲  هزار  میزان ۲۴  به  و  درصد  تنها ۲  و  بوده  تلفنی 
محل  در  حضور  و  اعــزام  زمــان  نباشد  مزاحمت ها  این  اگر  اســت.  بــوده 
حادثه ۵ ثانیه کاهش می یابد که این زمان می تواند به نجات جان هزاران 

حادثه دیده بینجامد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اضافه 
کرد: به  ازای هر ۵۱ هزار شهروند باید یک ایستگاه وجود داشته باشد 
که در مجموع نیازمند ۶۱ ایستگاه هستیم و این ایستگاه ها طبق برنامه 

زمانی مدون در مناطق مختلف شهر مشهد احداث می شوند.
شامل ۱۸۵  که  ــم  داری ــدادی  ام ــودروی  خ کــرد: ۲۸۱  تصریح  عزیزی 
خودروی سبک و ۴۶ خودروی سنگین و ۳۵ دستگاه پشتیبانی و اداری 
است و برای اولین بار در کشور خودروی اطفاء حریق صنعتی در شرایط 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  امــدادی  خودروهای  به  تحریمی  سخت 

ایمنی شهرداری مشهد اضافه می شود.
در  ــرد:  ک بیان  ــده،  ش انجام  ماموریت های  جزئیات  با  رابطه  در  وی 
ماموریت های یک سال اخیر شاهد رشد ۵۱ درصدی در فضای روباز، ۴۶ 
درصدی در ساختمان ها، ۳۸ درصدی خودروها، ۴۵ درصدی حبس در 
آسانسور، ۲۱ درصدی خودکشی و ۴ درصدی مراجعات مردمی بوده ایم 
و در این حوادث ۱۳۲۰ مصدوم، ۱۰ هزار ۱۲۰ نجات یافته و ۱۰۹ فوتی 
داشتیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد 
بانوی  بانوان آتش نشان، گفت: در حال حاضر ۸۰  با فعالیت  رابطه  در 
و این گروه ۳۷۴ ماموریت و ۱۰۰  داوطلب آتش نشان در مشهد داریم 
مانور داشته اند و به دنبال ساخت و افتتاح ایستگاه بانوان در مشهد هستیم 
و پیشنهاد آن به شهرداری و شورای شهر داده شده و در حال تنظیم لوایح 

آن هستیم و امیدواریم که با رأی باال به تصویب برسد.

به بهانه فرهنگ های نداشته یا نخواسته

 آرزوهایی می سوزند
آزاده خادم ـ حضور بانوان در ورزشگاه های کشور، موضوع چالش برانگیزی 
است که در دو دهه اخیر با پیگیری های فعاالن حقوق زنان و رسانه ای کردن 
آن، جدی تر از قبل مطرح شده است. قبل از انقالب ۵۷، ورود زنان به ورزشگاه 
ها آزاد بود اما بعد از آن در راستای اجرای سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
مبنی بر جداسازی زنان و مردان، از حضور زنان در ورزشگاه ها ممانعت به عمل 
آمد. افرادی که معتقد به برابری حقوق زنان و مردان هستند، این امر را نوعی 

تبعیض جنسیتی دانسته و با آن به مخالفت برخاسته اند. 
این  که  هستند  معتقد  کشور  مجتهدان  و  مسئوالن  از  برخی  حال،  همین  در 
خواسته یعنی حضور بانوان در ورزشگاه ها مخصوصا برای تماشای بازی فوتبال، 

توطئه دشمن بوده و امکان برآوردن آن وجود ندارد.
اما تالش حامیان ورود بانوان به ورزشگاه ها، باعث شده است که توجه و در 
نهایت فشار کنفدراسیون های ورزشی جهانی و آسیایی برای پایان دادن به این 

ممنوعیت ابعاد نوینی پیدا کند.
ماجرای خودسوزی و فوت دختر هوادار فوتبال در مقابل دادسرای انقالب تهران 
در شهریورماه نیز که انعکاسی جهانی داشت، موجب توجه دوباره نهادهای بین 

المللی به ایران و حضور بانوان در ورزشگاه ها شد.
بنا به اهمیت این موضوع، تریبون آزاد این هفته "ضامن" نیز بر آن شد تا نظر 

مخاطبان خود را درباره این موضوع جویا شود.
در  بانوان  حضور  که  است  معتقد  فوتبال،  رسمی  داور  رهبری  محسن   
ورزشگاه ها در نهایت یا با ورود و اصرار نهادهای بین المللی و مرجع مانند فیفا 
و یا بر مبنای تصمیمات داخلی اتفاق می افتد. وی ادامه می دهد: اگر چه به 
دلیل وجود برخی مشکالت فرهنگی و آماده نبودن امکانات و زیرساخت های 
الزم برای حضور بانوان در ورزشگاه ها، در ابتدا با مشکالتی روبرو خواهیم بود، 
اما با تدابیر کارشناسانه و مهیاکردن زیرساخت های الزم، این امر عملی شده و 

به تدریج از سوی همگان مورد توجه قرار می گیرد.
 هلیا دشتی مدرس فدراسیون و مربی اسکیت می گوید: به نظر من ما اول 
باید از فوتبال بانوان حمایت کنیم تا بتوانیم تیمی قوی داشته باشیم و بانوان 

خود از حضور فوتبال بانوان لذت ببرند.
در  آقایان  و  ها  خانم  حضور  برای  قطعی  نظر  توانم  نمی  من  افزاید:  می  وی 

ورزشگاه ها در کنار هم بدهم چون جامعه ما این موضوع را قبول نمی کند.
از  نه  ها،  خانوم  رفتن  ورزشگاه  گوید:  می  زیست  ارشد  دانشجوی  فیروزه   
لحاظ سیاسی، نه اجتماعی و نه اقتصادی هیچ اختاللی در سیستم ایجاد نمی 
کند. چرا یک زن مانند یک مرد نتواند از تفریح مورد عالقه-اش که می تواند 
تماشای بازی فوتبال باشد، لذت ببرد و محروم شود. او می گوید: مسلما اجرای 
این امر، در ابتدا به دلیل نبودن فرهنگ آن ساده نیست اما باید از جایی شروع 

کرد، چه بسا که حضور خانواده خود موجب سالمت فضا شود.
 زهره که دهه سی زندگی خود را تجربه می کند، می گوید: به نظر من این 
حق زنان است که در ورزشگاه ها حضور داشته باشند اما از آن جایی که این جا 
ایران است و هنوز فرهنگ هم نشینی زن و مرد وجود ندارد، ترجیح می دهم که 

حتی ورودی ها و سکوهای زنان و مردان در ورزشگاه ها جدا باشد.
 محمد با لحنی جدی می گوید: به نظر من که این صد در صد حق زنان است 
اما واقعا چند درصد از زنان قبل از اصرار برای تماشای بازی های فوتبال مردان، 

حتی یک بار بازی فوتبال هم جنسان خودشان یعنی زنان را دیده اند!
 سیمین دانشجوی ترم هفتم گرافیک با لبخند می گوید: من چون فوتبالی 
نیستم، این مسأله دغدغه ام نیست ولی اگر هوادار این بازی می بودم قطعًا این 

حق را به زنان هم می دادم که باید بتوانند در کنار مردان فوتبال ببینند.

روی  سفید  گرد  ــار،  روزگ آسیاب  وقتی   - عطاریانی 
موهایت نشاند و حلقه دوستان و هم صحبت هایت را 
عصایی  گاهت  تکیه  وقتی  کرد؛  تر  کوچک  و  کوچک 
وقتی  محله؛  ــارک  پ پناهگاهت  و  دنــج  و  شد  چوبی 
احساس کردی که دیگر توان سابق را نداری و دست 
و پاهایت کم لطفی می کنند و زود خستگی به سراغت 
می آید؛ وقتی احساس کردی چشم هایت همه چیز 
یک  را  ها  حرف  هایت  گوش  و  دهند  نمی  نشانت  را 
درمیان می شنوند؛ وقتی به جای تنوع غذاها، طعم 
به جمعیت  بدان که  پیچید؛  تلخ دارو مدام در کامت 

سالمندان پیوسته ای.
با چشم بر هم زدنی عمر می گذرد، انگار دیروز بود که 
با شوق بزرگ شدن پا به مدرسه گذاشتی. دبیرستان، 
دانشگاه، محل کار، فرزندان، نوه ها و... آنقدر سرگرم 
می شوی که متوجه گذر زمان نمی-شوی. وقتی به 
خودت می آیی که اطرافیانت هر کدام غرق دنیای خود 

شده اند و تو مانده ای و تنهایی و تنهایی...
اما یک سالمند در این روزگار چه حال و هوایی دارد و 
خواسته ها و نیازهای او چیست و چه انتظاری از من 
ضامن  که  است  سئواالتی  دارد،  امر  مسئوالن  و  تو  و 

خراسان به آن ها پرداخته است.  

 گپ و گفتی با  سالمندان «

هستند،  ها  پارک  سالمندان،  اغلب  پاتوق  روزها  این 
مکانی که صبح ها می توان این عزیزان را روی نیمکت 
اجتماعی  تأمین  بازنشسته  رسولیان  دیــد.  آن  های 
است او به خبرنگار ضامن خراسان گفت: هر روز صبح 
اینجا می آییم و با دوستان قدیمی خود ساعاتی را می 
گذرانیم. از همه جا حرف می زنیم و البته بیشتر اوقات 
از گذشته ها و خاطرات قدیم سخن می گوییم. بچه 
ها بزرگ شده اند و اغلب گرفتار زندگی و کار و کسب 
هستند و فرصت زیادی برای سرکشی از ما ندارند و 
البته گالیه ای نداریم همین که سالم و خوش باشند 
برای ما کافی است. اعتمادرضایی از دیگر سالمندانی 
است که دل پر دردی دارد و می گوید: خیلی دوست 
های  گفته  و  ها  سخنرانی  در  که  امر  مسئوالن  دارم 
سالمندان  و  ها  بازنشسته  از  حمایت  از  دم  خودشان 
با حقوق ما امرار  می زنند برای یک ماه هم که شده 
معاش کنند. حمایت از ما با حرف و وعده فایده ندارد 
از آن ها نمی خواهیم وضعیت سالمندان کشورهای 
خارج را با ما مقایسه کنند چرا که امکانات و خدمات 
آن ها قابل وصف نیست اما انتظار داریم در این شرایط 

سخت که گرانی و تورم بی داد می کند حداقل به فکر 
حقوق ماهانه ما باشند. باور کنید وقتی بچه ها و نوه 
هایم به خانه ما می آیند برای پذیرایی از آن ها شرمنده 
می شویم.  خانم رنجبر از دیگر سالمندانی است که 
تنهایی را برای این قشر یک دغدغه بزرگ می داند او 
می گوید: بچه-هایم خیلی دیر به سراغ من می آیند و 
نوه هایم را به ندرت می بینم. توان رفت و آمد هم ندارم 
او در  این دنیا زیادی هستم.  و احساس می-کنم در 
حالی که اشک را از گوشه چشمانش پاک می کند می 
گوید: خیلی از دوستان من در خانه های سالمندان 
نگهداری می شوند و خیلی ها هم زیر خاک آرمیده اند 
و ما هم منتظر مرگ هستیم. گالیه های این عزیزان 
انصافًا دل هر فردی را به درد می آورد و من می مانم 
که چرا مسئوالن امر فقط وعده می دهند. مگر خواسته 
آن  تحقق  برای  که  چیست  بازنشسته  و  سالمند  یک 
انتظار زیادی ندارند، کمی  کوتاهی می شود. آن ها 

توجه و یک حقوق مناسب برای شان کافی است.

نیازهای عاطفی «

امروزه که بیشتر سالمندان تنها در منزل خود به سر 
می برند، هر قدر هم که وضعیت زندگی آن ها خوب 
جامعه  اقــدامــات  و  سایرین  عاطفی  توجه  از  باشد، 
بي نیاز نیستند .کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند: 
ترین  از اساسی  نیازهای عاطفی در زمان سالمندی 
نیازهایی به حساب می آید که براي جلوگیري از حس 
تنهایی فرد سالمند ضروری است. مهم ترین چیزی 
که باید به یاد داشته باشیم این است  هرچند دوران 
سالمندی با از بین رفتن توان جسمی همراه است ولی 
در مقابل انباشت خردمندی را هم دارد و فرصتی است 
که فرد می تواند تجربیاتش را به نسل های بعد منتقل 

کند. ولی متأسفانه این مسأله مورد توجه خانواده ها 
کنار  خانواده  از  سالمندان  معموالً  و  گیرد  نمی  قرار 
گذاشته می شوند و به مرور، مشکالت روحی زیادي 
سالمندان  بین  مشترکی  احساسات  کنند.  می  پیدا 
اعتنایی  بی  بابت  غم  و  ناراحتی  حس  دارد؛  وجــود 
فرزندان و اطرافیان، حس تنهایی به دلیل رانده شدن، 
حس یأس و ناامیدی، حس استرس و نگرانی، حس 
هرز رفتن و بیهوده بودن و حس سربار بودن.    برطرف 
روحی  و  جسمی  سالمت  و  عاطفی  نیازهای  کــردن 
می تواند پررنگ ترین انگیزه ازدواج سالمندی باشد. 
کند  مي  تهدید  را  سالمندان  که  خطری  ترین  جّدي 
نادیده گرفته شدن از سوی اطرافیان است بخصوص 
از  را  سایرین  با  نزدیک  و  صمیمي  رابطه  قابلیت  اگر 

دست بدهد. 

نحوه برخورد با سالمندان در سیره ائمه «

مرحله ای  بــه  تجربه  و  ــالش  ت عمری  بــا  سالمندان 
رسیده اند که نیازمند احترام و محبت هستند. تکریم 
آن ها مصداق تعظیم شعائر اسالمی و موجب تحکیم 
درســت  یعنی  اســت.  اجتماعی  روابـــط  و  ارزش هـــا 
همانطور که فرزندان در سطوح مختلف سنی نیازهای 
راستای  در  مربیان  و  والدین  و  دارند  متفاوتی  روحی 
تربیت و باروری استعدادهای آن ها باید از شیوه های 
رفتاری صحیح استفاده کنند، بزرگساالن نیز نیازمند 
از  خود  گذشته  زحمات  از  سپاسگزاری  و  قدردانی 
سوی فرزندان و اطرافیان می باشند. در مکتب اسالم، 
سالخوردگان و سالمندان از موقعیت و جایگاه ویژه ای 
آله  و  علیه  اهلل  خدا)صلی  رسول  چنانکه  برخوردارند 
باعث  سالخورده،  پیران  »وجود  فرمایند:  می  سلم(  و 
است«  الهی  نعمت های  و  رحمت  افزایش  و  برکت 

)احترام   ۱۱۱۰ ی  الفصاحه،ص۲۲۲،کلمه  )نهج 
است  من  به  نهادن  احترام  من،  اّمــت  سالخورده  به 
)منتخب میزان الحکمه(. امام صادق )علیه  السالم( 
و  کنید  احترام  را  خود  بزرگساالن  می فرمایند:   نیز 
ص۱۶۵(.  )الکافی،ج۲،  آوریــد  جای  به  ارحــام  صله 
بر  فــراوان  توصیه  که  کریم،  قرآن  از  آیاتی  به  توجه  با 
احترام گذاشتن به والدین می کند، می توان این نتیجه 
را گرفت که رعایت حقوق و احترام نهادن به والدین و 
آباء که سالخورده می باشند؛ باید به صورت مضاعف، 
از دو حیث احترام  و  موردتوجه واقع شود و در واقع، 
آنان بر ما واجب است؛ یک: به خاطر حق پدر و مادری و 

دو: به خاطر حق سالمندی و تجربه.

وضعیت سالمندان کشور «

 صدرالدین بالدی موسوی، کارشناس ارشد جمعیت 
شناسی و مشاور ریاست مرکز آمار ایران نیز گفت: در 
طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۰ ۲ درصد از 
جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت 
جهانی تخمین زده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان 
به ۲ میلیارد نفر برسد پیش بینی سازمان ملل برای 
این سال ۱.۲ میلیارد نفر است یعنی اینكه که به ازاء 
هر ۵ نفر جمعیت دنیا یك نفر سالمند می باشد. به 
این ترتیب نه فقط در کشورهای توسعه یافته بلكه در 
کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت 
کشور را افراد باالی ۶۰ سال تشكیل می دهند و هر 
سال نسبت آن افزایش پیدا می کند. افزایش نسبت 
سالمندی ایجاب می-کند که جوامع در حال توسعه از 

جمله ایران خود را برای سالمندی آماده نماید .
رشد مطلق جمعیت کشور در دوره ۹۵-۱۳۸۵ بطور 
متو سط حدود ۱/۲۶ در صد بوده ا ست در حالی که 
این میزان برای سالمندان۶۰ ساله و بیشتر در طی 
همین دوره حدود ۸.۳ درصد یعنی حدود ۳ برابر به 
دست آمده است. این روند با توجه به انبوه موالیدی که 
در دهه ۶۰ داشتیم باعث می شود در سال های آینده 
روند افزایش تعداد و نسبت سالمندان با سرعت بیشتر 
ادامه پیدا کند. در مقطع کنونی که هنوز سالمندان 
کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را شامل می شوند ضمن 
اینكه می بایست شرایط را برای سالمندان مهیا نمود 
مبحث مهم تر توجه به جوانان فعلی و سالمندان آینده 
است در صورتی که جوانان توانمند از نظر اقتصادی، 
بهداشتی و اجتماعی داشته باشیم مطمئنًا سالمندان 

توانمندتری در آینده خواهیم داشت. 

گزارش ضامن خراسان به بهانه 9 مهرماه، روز جهانی سالمندان

حرمت موی سـفـیــد  را نگه داریم

ضامن خراسان گزارش می دهد؛

سختی کار آتش نشانان دیده نمی شود
راه اندازی ایستگاه بانوان آتش نشان در مشهد در دستور کار مسئوالن
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فرهنگی و آموزشی

نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی

فصل چهارم: زیرسازی پارچه های تیره  «

رنگ  گلدوزی،  سفید،کارگاه  کاربن  الزم:  وسایل 
های  رنگ  تکستایل،  رپین  متالیک،  صدفی  سفید 
سرتخت  خرم  موی  قلم  دلخواه،  به  متالیک  یا  مات 

سایز، سه صفر ـ۶ـ  پالت تخم مرغی.
کاربن  توسط  موردنظر  طــرح  کــردن  کپی  از  پس 
تا  دهید  قرار  گلدوزی  کارگاه  در  را  پارچه  سفید، 
آب  با  را  صدفی  سفید  رنــگ  شــود.  نقاشی  ــاده  آم
خوب مخلوط کنید و به پایه برسانید. "منظور از به 
پایه رساندن رنگ، مخلوط کردن رنگ با آب است 
به  رنگ  و  شود  می  ایجاد  هایی  حباب  رنگ  در  که 

راحتی داخل بافت پارچه نفوذ پیدا می کند".
برای گم نکردن خطوط داخل طرح بهتر است که 
با قلم موی سه صفر دورگیری روی خطوط داشته 
باشید و پس از گذشت نیم ساعت می توانید سطح 
با رنگ سفید صدفی زیرسازی کنید.  رنگ پذیر را 

چه  تا  زیــرســازی  که  شوید  متوجه  که  ایــن  بــرای  
اندازه برای پارچه مناسب است. بهتر است پس از 
که  بمانید  منتظر  ساعت  نیم  زیرسازی  مرحله  هر 
بافت  وارد  خوب  واقع  در  و  شود  خشک  زیرسازی 

پارچه شود.
مرحله  ســه  تــا  توانید  مــی  پــارچــه  نــوع  بــه  توجه  بــا 

زیرسازی انجام بدهید.
شود  حدمجاز  از  بیشتر  زیرسازی  چنانچه  نکته: 
سطح پارچه زبر می شود و هنگام رنگ آمیزی، رنگ 

روی آن سر می خورد.
را  ــردازی  پ سایه  و  آمیزی  رنگ  زیــرســازی،  از  بعد 
شروع کنید. برای درست کردن رنگ های متالیک 
با رنگ سفید صدفی  را  توانید رنگ های مات  می 
مخلوط کرده و رنگ جدید متالیک بسازید و برای 

سایه پردازی استفاده کنید.

مواد الزم برای تهیه ساالد روسی:
کلم بنفش ۲۰۰ گرم
کلم سفید ۲۰۰ گرم
کنسرو ذرت ۵۰ گرم

هویج رنده شده ۵۰ گرم
گردو نگینی شده ۵۰ گرم

کشمش پلویی ۵۰ گرم
ژامبون خالل شده ۱۰۰ گرم

سرکه بالزامیک ۱ ق غ
سس مایونز به مقدار الزم

نمک و فلفل
طرز تهیه:

کلم ها را با غذا ساز کمی خورد می کنیم. سپس هویج رنده شده،گردو، 
در  و  کنیم  می  اضافه  را  مایونز  سس  و  سرکه  ژامبون،  ذرت،  کشمش، 

یخچال به مدت ۱ ساعت قرار می دهیم.
تلفن: 093۷430604۷

091۵۷019281
لینک کانال:  

https://t.me/joinchat/BZvS3hAM-P1ZmkIDRQXSlg

بهناز پاشازادهـ  »محمد بن محمد«، ملقب به »جالل 
الدین«، مشهور به »موالنا« یا »مولوی« در سال ۶۰۴ 

هجری قمری در بلخ زاده شد.
بلخی،  بکری  خطیبی  حسین  بن  محمد  او،  پــدر 
معروف به بهاء الدین ولد و سلطان العلما، از بزرگان 

صوفیه و مردی عارف بود. 
نیشابوری  عطار  فریدالدین  با  کودکی  در  موالنا 
روح  داشــت،  که  بصیرتی  با  عطار  داشــت.  مالقات 
بزرگ این کودک را دریافت و به پدرش فرمود: »زود 
باشد که این پسر تو، آتش در خرمن سوختگان عالم 

زند«
موالنا برای تکمیل اطالعات و آموزش علوم مختلف، 
در  نهایتًا  و  گذاشت  سر  پشت  را  ــادی  زی سفرهای 
اوضاع نابسامان  ایران در حمله مغول، رهسپار قونیه 
شد تا رسالت کالمی عظیم خود را به انجام رساند. 

تحول بزرگ شخصیت مولوی، پیامد آشنایی وی با 
شمس الدین محمد بن ملک داد تبریزی، معروف به 

»شمس تبریزی« بود.
قالب  در  پرشور  کتابی  با  را  قلمش  رسالت  موالنا، 
کتاب،  این  استهالل  براعت  کند.  می  آغاز  مثنوی 
حقیقت  نیستان  از  که  است  ای  نی  زبان  از  حکایت 
جدا شده و با سوز و گداز شکایت را آغاز می کند. به 
دنبال سینه ای شرحه شرحه از فراق می گردد تا از 
درد عشق سخن بگوید، اما خود را همدم همگان می 

بیند و همگان را بیگانه با درد خویش. 
این نی، که آوای غم سر داده و راز عشق را فاش می 
رها  اش  خاکی  جسم  از  که  موالناست  وجود  کند، 
شده و به مدد عشق، سر بر افالک می ساید. او شرح 
حقایق عرفانی را که در گنجینه سینه دارد، با تمثیل 

و داستان پردازی ادامه می دهد.

داستان هایی برگرفته  از دل زندگی، تلفیق تشرع و 
عرفان، عشق و عقل، جبر و اختیار و...

داستان هایی که چنان نرم و سبک آغاز می شود و 
پا  تا  سر  که  رباید  می  روایــت  خواننده  از  دل  چنان 

گوش شده و با او همراه می شوی.
روی  می  پادشاهی  قصر  به  و  شوی  می  همراه  او  با 
شده  کنیزش  عاشق  عظمتش،  و  شکوه  همه  با  که 
بود. کنیزی که دل در گرو دیگری داشت. همسفر 
بازرگانی می شوی که پیام طوطی خوش زبان و اسیر 
در قفس را، برای طوطیان آزاد هندوستان می برد. 
به مجلس مناظره رومیان و چینیان می روی تا ببینی 
مهارت نقاشی کدامیک برتر است و پادشاه کدام را 
انتخاب خواهد کرد. همراه عاشقی می شوی که نامه 
های سراسر سوز هجران را با اشک و آه در بر معشوق 
زمزمه می کند و ده ها داستان دیگر و سفرهای دیگر 
اما  نرسد  سر  به  قصه  شاید  داستان،  انتهای  در  که 

کالغ قصه به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
کرسی  در  که  دید  خواهی  را  خدا  پادشاه،  قصر  در 
در  و  است  خود  خاکی  بنده  عاشق  اش،  کبریایی 
عظیم  عشق  که  دید  خواهی  را  خود  کنیزک،  آیینه 
آنچه  و  دنیا  گرو  در  دل  و  ای  بــرده  یاد  از  را  الهی 
از سفر  بازرگان  یا وقتی همراه  و  فانی است داری. 
طوطی  طوطیان،  پند  و  گردی  می  باز  هندوستان 
تو  کند،  می  جان  بی  و  سرد  را  قفس  در  محبوس 
قفس  از  طوطی  همراه  و  گیری  می  ــاره  دوب جانی 
می  پر  سبکبال  و  شوی  می  رها  خودنمایی  و  تزویر 
نگارگری  از  پرده  چینیان  که  لحظه  آن  در  گشایی. 
خود بر می دارند، چشمانت خیره به هنرمندی آنان 
می ماند ولی زیباترین نقاشی عالم را بر دیوار صاف 

و صیقلی رومیان می بینی تا بفهمی زیباترین عالم، 
عین  کند،  می  پیدا  نمود  ــورده  خ صیقل  قلب  در 
در  هستی  نهایت  و  است  رنگی  بی  در  رنگارنگی 

نیستی جلوه گر است و ...
داستان،  راوی  چون  تمامند  نیمه  ها  داستان  گاه 
انسان کاملی است که می داند تا کجا باید همراهیت 
کند، به کجا باید هدایتت کند و در کجا باید دستت 

را به دست دل بسپارد و کالم پایانی را زمزمه کند.
نقاب  نشاند،  می  خلق  لبان  بر  خنده  که  قیاسی  با 
بر می دارد. در روایت  ابلیس های آدم نما  از چهره 
هجران نامه های عاشق، طریقت معرفت خدا و ادب 
تسلیم و رضا را به تصویر می کشد. گاه از غیرت حق 
می گوید و جبر، و گاه مست و سماع کنان از شیرینی 
و  نزدیک  آنقدر  را  خــدا  و  زنــد  می  دم  عشق  طلب 
دست یافتنی به تصویر می کشد که چوپانی شانه بر 
موهایش بکشد، چارقش را بدوزد و بوسه بر دستانش 

بزند.
، رسالت  پردرد  با سینه ای  موالنا، همچون رسولی 
روایت  شیرین  و  تلخ  و  گرفته  دوش  بر  کردن  وصل 
می کند تا با کالم شیوای داستانی، پرده از حقایق 

طریقت عرفان و عشق حقیقی بردارد.
االخر  جمادی  پنجم  در  الدین،  جالل  وجود  آفتاب 

سال ۶۷۲ هجری قمری غروب کرد.
به فرزندش »سلطان  مطلع آخرین غزل وی خطاب 

ولد« که بر بالین پدر پرستاری می کرد این بیت بود:
رو سر بنه به بالین، تنها مرا  رها کن           

ترک من خراب، شبگرد مبتال کن
که حاکی از دل عاشق و دردمند موالنا و اشتیاق وی 

برای وصل و رهایی از قفس تن بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی:

کارکنان بنیاد در امر پاسخگویی، در نهایت 
ادب و احترام ایثارگران را تکریم کنند

کارکنان  گفت:  رضوی  خراسان  امورایثارگران  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
بنیاد باید در کنار پاسخگویی کامل، با خوش رویی و اخالق حسنه و در 

نهایت ادب و احترام ایثارگران را تکریم کنند.
منتخب  کارکنان  از  تقدیر  مراسم  در  معصومی  حسین  االسالم  حجت 
رضوی  خراسان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رجوع  ارباب  تکریم  طرح 
گفت: کسی که در بنیاد شاغل است، باید سعی کند بیشترین خدمت را 
ارائه کند، زیرا مراجعه کنندگان این نهاد، خانواده های شهدا، جانبازان 

و آزادگان هستند.
کنیم،  شناسایی  را  خود  کاری  حوزه  های  ضعف  باید  اینکه  بیان  با  وی 
به  کامل  تسلط  داشتن  ایثارگران،  با  برخورد  در  عامل  دومین  افــزود: 
قوانین جامع خدمات ایثارگران و روال اداری فعالیت ها است، که مرکز 
ارتباطات و مراجعات باید در این زمینه نسبت به سایر کارکنان باالترین 

سطح را داشته باشد.
ایثارگران خراسان رضوی خاطرنشان کرد:  مدیرکل بنیاد شهید و امور 
پاسخگویی کامل و جامع به خصوص در مرکز ارتباطات و مراجعات، مانع 

سردرگمی ایثارگران در این نهاد است.

های  جاذبه  از  یکی  داریــم  قصد  شماره  این  در 
گردشگری شهر کالت را معرفی نماییم: بهشت 

گم شده!
آبشار ارتکند که به بهشت گم شده معروف شده 
است، در جاده کالت نادری، حدود ۴۰ کیلومتر 
نو کالت  مانده به شهر در منطقه روستای قطعه 
از  باید  آن  به  رسیدن  بــرای  و  اســت  شــده  واقــع 
و  دارد  خشکی  هوای  و  آب  که  ســررود  روستای 
در ۷ کیلومتری جاده اصلی قرار دارد عبور کرد.

و  برنج  معروف  شالیزارهای  جــاده  ابتدای  در 
در  چه  هر  خــورد.  می  چشم  به  ماهی  پــرورش 
می رویم،  جلو  سمت  به  رودخانه  و  جاده  امتداد 
آب شفاف تر و دره باریک تر می شود و درختان 

انبوه حالتی نیمه جنگلی را به وجود می آورد.
 ۱۰ غاری  انتهای  در  جــاده،  این  از  گذر  از  پس 
متری آبشار اول در کنار صخره ای لزج و خیس 

به  رسیدن  ــرای  ب دارد.  ــرار  ق
ابشار  به  نسبت  که  دوم  آبشار 
دارد،  بلندتری  ارتــفــاع  اول 
این  رفــت؛  باال  صخره  از  باید 
آبشار در انتهای دره ای باریک 
قرار دارد. برترین قسمت این 
آن  قسمت  باالترین  آبــشــار، 
به  یابی  دســت  ــرای  ب و  اســت 
این منظره باید از طریق مسیر 
رول کوبی شده و یا تنوره های 
کنار آن باال رفت که البته کار 

هر کسی نیست.
تند  شیپ  با  اصلی  دره  مسیر 
و عمق زیاد تا گذرگاه قله قره 
قله  ارتفاع  و  رود  می  باال  داغ 
تا کف دره به ۱۰۰۰ متر می 

رسد.
تونل  به  مسافتی  کوتاه  از  بعد 
آب  که  رسیم  می  غارمانندی 
رودخانه از یک طرف آن وارد 
شده  ــارج  خ دیگر  طــرف  از  و 

های  حوضچه  در  سرد  و  زالل  آبی  چنین  هم  و 
متر   ۱۵ تونل  به  ایــن  طــول  مــی شــود؛  جمع  آن 
ردیف  دو  در  هایی  نردبان  غار  کنار  در  می رسد. 
آبشار  آن،  از  رفتن  باال  از  پس  که  شده  ساخته 
طرف  سه  که  شده  دیده  راست  سمت  در  ارتکند 

آن را دیوارهای سنگی احاطه می کند.
در ابتدای این مسیر مبلغی به عنوان حق ورودی 
در  که  است  ذکر  قابل  البته  می شود؛  دریافت 
مسافرین  به  زباله  برای  هایی  کیسه  ابتدا  همان 
پر  را  ها  کیسه  ایــن  اگــر  می شود.  داده  تحویل 
انتهای مسیر تحویل داده شود، مبلغ  کرده و در 
گرفته شده بازگردانده می شود؛ همین امر باعث 
مناطق  به  نسبت  منطقه  ایــن  بیشتر  پاکیزگی 
شده  رضــوی  خراسان  استان  دیگر  گردشگری 
است. هم چنین این منطقه دارای امکانات الزم 

برای اسکان مسافرین می باشد.

سفره مجلل

نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص  هفته نامه ضامن خراسان 

لطفا به شماره 3000511211  پیامک کنید.

آموزش خصوصی
نقاشی و طراحی روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی
با شماره 

09155246428
تماس  حاصل فرمایید

داستــان هایی برای بیداری

آبشار ارتکند

اصالحیه
بــرای  مالیات  درصـــدی   4۵ "افــزایــش  عــنــوان  بــا  منتشرشده  خبر  پیرو 
مــورخ  ضــامــن  نشریه   6 شــمــاره  در  اســـت"  نــاعــادالنــه  تولیدکنندگان 
شرکا  محسن  آقــای  سمت  که  است  ذکر  به  الزم   ،1398 10شهریورماه 
"رئیس  اشتباه  به  بــزرگ"  خراسان  گرا  توسعه  کارفرمایان  کانون  "رئیس 

کانون کارآفرینان خراسان رضوی" درج گردیده است.
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ورزشی و سالمت

اخبار

قهرمان رشته پله نوردی در گفت وگو با ضامن  ـ  امام پور 
خراسان از دویدن معکوس مسیر ۸۰ کیلومتری نجف به 
کربال در مدت زمان ۱۱ ساعت، به عنوان مهمترین برنامه 

پیش روی خود گفتند.
ورزشـــی  رشــتــه هــای  در  پیشرفت  ــرای  بـ ــوری  ــش ک ــر  ه
کشور  در  ــی  ورزش استعدادهای  شناسایی  ضمن  باید 
خود  ورزشــکــاران  پیشرفت  بــرای  را  الزم  موقعیت های 

فراهم کند.
رتبه  پله نوردی  ورزشــی  رشته  در  حاضر  حال  در  ایــران 
ضــروری  و  بــوده  دارا  کشور   ۷۰ بین  در  را  جهانی   ۱۱
قرارگرفتن  و  رشته  این  در  شدن  تک رقمی  جهت  است 
مسئوالن  حمایت  اول  وهله  در  جهانی،  اول  رتبه های  در 
را از ورزشکارانی که با تمام توان و به عشق پرچم مقدس 
جهانی  و  آسیایی  میادین  در  ایــران  اسالمی  جمهوری 

حاضر می شوند داشته باشیم.
پله نوردی  رشته  ورزشکاران  گالیه  بزرگترین  متاسفأنه 
شهرستانی،  ورزشی  مسئوالن  از  هیچ یک  که  است  این 
استانی و کشوری از آنان حمایت نکرده اند، در حالی که 
تالش  و  خود  ورزشکاران  از  حمایت  خارجی  کشورهای 
برای رشد آن ها در دستور کاری خود قرار داده اند و یکی 
از عوامل مهم در موفقیت ورزشی در کشورهای خارجی 

سرمایه گذاری و حمایت از ورزشکاران آن کشور است.
امیرحسین  سراغ  به  رشته،  این  با  بهتر  آشنایی  جهت  در 
وحدت و امیرعباس سخن سنج دو تن از قهرمانان ملی و 
بین المللی پله نوردی رفتیم که حاصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید؛
ساکن  ــزدی  ی ساله   ۲۱ ورزشــکــار  ــدت  وح امیرحسین 
مشهد، و دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی، گفت: 
داشتم  فوتبال  رشته  در  جدی  فعالیت  کودکی  سنین  از 
ــارات،  ام عجمان  خارجی  تیم های  در  حضور  سابقه  و 
استقالل تاجیکستان و آنتالیا اسپرت ترکیه را داشته ام؛ 
هم چنین جهت حضور در مسابقات بین المللی ارمنستان 
اسالمی  جمهوری  نماینده  عنوان  به  باشگاهی  رده  در 
پرسپولیس  نــوجــوانــان  تیم  فنی  ــادر  ک ــوی  س از  ایـــران 

خراسان رضوی به این مسابقات دعوت شدم.
فعالیت  پله نوردی  رشته  در  قبل  سال  یک  از  افزود:  وی 
خود را آغاز کردم و در اولین مسابقه رسمی مان قهرمان 
رویـــداد  ــن  ای در  و  شــدیــم  جــهــان  پــلــه نــوردی  مسابقات 
 ۲۷ زمان  مدت  در  را  پله   ۱۷۸۰ رکورد  ثبت  بین المللی 
اختیار  در  که  را  قبلی  رکورد  توانستیم  و  داشتیم  دقیقه 

ورزشکار آلمانی بود به میزان ۸۳ پله افزایش بدهیم.
دنیا  کل  در  رشته  این  اینکه  بیان  با  پله نوردی  قهرمان 
لیگ حرفه ای دارد، به جز ایران که سالی یک بار برگزار 
رشته های  به  پله نوردی  رشته  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
المپیک ۲۰۲۴ افزوده شده و اگر ایران می خواهد کسب 

و  ویژه  به صورت  باید  باشد  داشته  برتر  عنوان  و  سهمیه 
به طور جدی در این عرصه ورود پیدا کند. 

نماینده   ۳ بــا  رضـــوی  خــراســان  کـــرد:  تصریح  وحـــدت 
)گــروه  سخن سنج  امیرعباس  و  ــدت  وح )امیرحسین 
پله نوردی  تجربه  اولین  در  شرشبی(  نجیبه  و   )A۲PLUS
در  و  آورد  به دست  را  کشور  پنجم  و  چهارم  رتبه  خــود 
مسابقات با شعار "ما می توانیم اگر بخواهیم" وارد شدیم 
و مسابقات پیش رو هم جهانی کانادا و آسیایی چین بوده 

و  ماه  فروردین  در  که 
سال  ماه  اردیبهشت 
۹۹ برگزار می شود و 
این  در  بخواهیم  اگر 
ــاره ای و  ــا قـ ــداده روی
یابیم  حضور  جهانی 
نخست  گــام  در  باید 
پله نوردی  فدراسیون 
فــعــال  ــور  ــش ک در  را 

کنیم.
ــرد:  ــ ک تـــأکـــیـــد  وی 
ــه پـــلـــه نـــوردی  ــتـ رشـ
فدراسیون  نظر  ــر  زی

استانی  زیرمجموعه  هیئت های  و  همگانی  ورزش هــای 
فدراسیون  دارای  آنکه  به جای  متأسفانه  و  دارد  فعالیت 
مدیریت  همگانی  رشته های  قالب  در  باشد  مستقل 

می شود که به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد.

قهرمان پله نوردی با اشاره به اینکه این رشته در سطح دنیا 
به خوبی پرورش یافته، اما در ایران متأسفانه بهایی به آن 
ورزشکار   ۷۱ کشور  سطح  در  کرد:  بیان  نمی شود،  داده 
این  از  که  دارنــد  فعالیت  پله نوردی  رشته  در  خانم  و  آقا 
رضوی  خراسان  از  خانم  یک  و  آقا  دو  شامل  نفر   ۳ تعداد 
کفش  رشته  این  ورزشــکــاران  نیاز  عمده ترین  هستند؛ 
مخصوص پیاده روی بوده که قیمت هر جفت آن ۲.۵ تا ۳ 
میلیون تومان است، در کشور خودمان کفش خوب تولید 
ــا اگــر  ــود، امـ ــی ش ــم ن
می توانیم  بخواهیم 
ــر  ــگـ ــون دیـ ــ ــچ ــ ــم ــ ه
کاالها  و  محصوالت 
ــانـــدارد  ــتـ ــش اسـ ــف ک
پله نوردی را هم تولید 

کنیم.
امیرعباس  همچنین 
قهرمان  سخن سنج، 
ــل  ــ اه ســــالــــه   ۲۳
ساکن  و  گنبدکاووس 
دانشجوی  و  مشهد 
ــی عــلــوم  ــاس ــن ــارش ک
ورزشی، گفت: از سن ۹ سالگی وارد ورزش حرفه ای در 
ورزش های  جسمانی،  آمادگی  بوکس،  شنا،  رشته های 
این  از  برخی  در  و  شــدم  پله نوردی  و  فوتبال  دوگــانــه، 
کشوری  و  استانی  شهری،  برتر،  عناوین  حائز  رشته ها 

قبل  سال  یک  از  پله نوردی  رشته  در  افزود:  وی  شده ام. 
ورود پیدا کرده ام و اولین مسابقه رسمی ام قهرمانی ملی 
رتبه  حائز  که  بود   ۹۷ آذرمــاه   ۴ در  تهران  بین المللی  و 
پله  با ثبت ۱۷۸۰  را  اولین رکورد جهانی  و  چهارم شدم 
و  ایمارو  ملی،  رکــورد  ثبت  که  داشتم  مشهد  پاژ  برج  در 

گینس شد.
قهرمان پله نوردی با بیان اینکه در سطح جهان کشورهای 
در  و  سوئد  و  سوئیس  لهستان،  فرانسه،  کانادا،  آلمان، 
رشته  برترین های  تایلند  و  چین  کــره،  کشورهای  آسیا 
ورزش  که  معتقدیم  کرد:  خاطرنشان  هستند،  پله نوردی 
به جای  از مسئوالن می خواهیم که  و  فقط فوتبال نیست 
همراه  و  یــار  ــاد،  زی سنگ اندازی های  و  ناعادالنه  نگاه  

ورزشکاران پله نوردی ایران باشند.
کنار  را  خود  پرچم  و  کشور  ما  اینکه  بیان  با  سخن سنج 
داد  نخواهیم  مسابقه  دیگر  کشوری  برای  و  نمی گذاریم 
و امیدواریم که مسئوالن هم متوجه این امر مهم باشند، 
آلمان،  ملیت های  پیشنهاد  مثال  به طور  کــرد:  تصریح 
عربستان سعودی، کانادا، سوئد و سوئیس به ما شده که 
شویم  حاضر  که  کجا  هر  در  که  گفتیم  و  نپذیرفتیم  هرگز 
با نام و پرچم ایران حضور می یابیم؛ ما ورزشکاران رشته 
پله نوردی سفیر ورزشی مجموعه خیریه و مرکز نگهداری 

از معلوالن شهید بهشتی خراسان رضوی هستیم.
وی تأکید کرد: تا پایان سال ۹۹، امکان حضور در برنامه 
 back( معکوس  و  کیلومتری   ۸۰ دویــدن  جدید،  عصر 
 ۱۱ ــان  زم مــدت  در  کربال  به  نجف  مسیر   )running
ساعت و طی کردن ۲۷۰۰ پله برج خلیفه دوبی و ۱۶۹۳ 
با  می خواهیم  و  داشت  خواهیم  را  تهران  میالد  برج  پله 
قهرمانی  پایگاه  باشگاه  اولین  جدید،  رکوردهای  ثبت 
در  و  کرده  تأسیس  مشهد  در  را  کشور  و  استان  حرفه ای 
کنیم  ورود  هم  ورزشی  تجهیزات  و  لباس  تولیدات  زمینه 
اسپانسرها  و  مسئوالن  حمایت  نیازمند  مسیر  این  در  و 
جدی  به طور  هم  مربی گری  بحث  در  همچنین  هستیم؛ 
فعال هستیم. در حال حاضر در ایران مربی این رشته را 
نداریم و می خواهیم با دریافت مدارک مربی گری فعالیت 

این رشته را به صورت حرفه ای دنبال کنیم.
تمامی  در  پیشرفت  اینکه  بیان  با  پله نوردی  قهرمان 
مالی  حمایت های  نیازمند  ورزش  به خصوص  عرصه ها 
در بحث تامین هزینه ها بوده است، گفت: نیاز ماهانه ما 
حداقل ۵ میلیون تومان است، اما به اندازه یک ریال هم 
تأمین  خودمان  را  هزینه ها  تمامی  و  نداریم  مالی  حامی 
می کنیم و در این رابطه تنها حامیان ما جعفری، مؤسس 
که  بوده اند  برنامه ریزی مان  مدیر  علما،  و  احد  باشگاه 
به  در  همواره  و  داده انــد  قرار  ما  اختیار  در  تمرین  فضای 
عنوان مشاور یار و همراه ما بوده اند؛ از آنان کمال تشکر 

را داریم.

رضوی  خراسان  ناشنوایان  کانون  مدیرعامل  ـ  پور  امام 
گفت: حدود ۱۶ هزار ناشنوا در استان داریم که ۲۵ درصد 
خراسان  ناشنوایان  کانون  عضو  نفر  هزار   ۴ معادل  و  آنان 

رضوی هستند.
به گزارش ضامن خراسان، از هر هزار تولد زنده، ۳ ناشنوای 
مادرزادی متولد می شود و درصد ناشنوایی پس از تولد بر 
اثر حوادث، تصادفات، بیماری های خاص، عوارض داروها، 
از  بیشتر  بسیار  آن  امثال  و  پیرگوشی  صوتی،  آلودگی های 
ناشنوایان مادرزادی هستند و پیش بینی می شود که حدود 
۴۰ هزار نفر در خراسان رضوی دچار معلولیت ناشنوایی و 
كم شنوایی باشند. حدود ۵ درصد جمعیت هر جامعه دچار 
معلولیت هستند كه بر این اساس حدود ۳۰۰ هزار نفر در 
هزار   ۱۶ حاضر  حال  در  و  هستند  معلول  رضوی  خراسان 
ناشنوا در سطح استان شناسایی شده اند که از این تعداد ۹ 
هزار نفر مرد و ۶ هزار نفر مابقی زن هستند و افراد دارای 

معلولیت ناشنوایی ۱۵ درصد معلوالن را شامل می شوند.
اقداماتی  حــوزه  این  متولی  عنوان  به  بهزیستی  سازمان 
ناشنوایان،  خاص  مشکالت  به  توجه  با  که  داده  صورت  را 
هزینه های باالی آن ها به تنهایی توسط بخش دولتی قابل 
متولی  مجموعه های  دیگر  حمایت  نیازمند  و  نیست  تأمین 
خراسان  ناشنوایان  کانون  مجموعه ها  این  از  یکی  هستیم. 
حوزه های  در  را  توجهی  قابل  اقــدامــات  که  بــوده  رضــوی 
مختلف برای این گروه صورت داده است. در جهت آشنایی 
ناشنوایان  به  که  خدماتی  و  مجموعه  این  با  بهتر  و  بیشتر 
استان ارائه می دهد گفت وگویی را با معصومه ترابی مقدم، 
مدیرعامل کانون ناشنوایان خراسان رضوی صورت داده ایم 
جهانی  روز  گفت:  ترابی مقدم  می خوانید؛  ــه  ادام در  که 
ناشنوایان را به جامعه ناشنوا تبریک می گویم و در این روز 
یاد مرحوم باغچه بان بنیان گذار نخستین مدرسه ناشنوایان 
که  می خواهیم  مسئوالن  از  و  می داریم  گرامی  را  ــران  ای

قدردان تالش ها و زحمات این شخصیت فرهیخته باشند.
ناشنوایان  هفته  عنوان  به  ماه  مهر   ۸ تا   ۲ از  ــزود:  اف وی 
چرا  که  است  این  مسئوالن  از  سوالمان  و  شده  نامگذاری 
سطح  در  هفته  این  تبلیغات  مناسبت ها،  دیگر  همچون 
مترو،  ــژه  وی خدمات  تهران  همانند  اینکه  و  نیست  شهر 

و  تاکسیرانی  اتوبوسرانی، 
چرا  نمی شود؟  ارائــه  غیره 
ــن گـــروه کــه اکــثــر آن هــا  ای
و  حق  از  تحصیل کرده اند 
ــــدی خــود  حــقــوق ۳ درص
مــحــروم  اســتــخــدام هــا  در 
هستند؟ مدیرعامل کانون 
ناشنوایان خراسان رضوی 
با بیان اینکه این کانون از 

سال ۶۵ به عنوان خانه دوم ناشنوایان فعالیت خود را آغاز 
کرده است، خاطرنشان کرد: در این مجموعه مشاوره های 
از  پیشگیری  ازدواج،  از  بعد  و  قبل  قضایی،  اجتماعی، 
خیریه  امور  سمعک،  درمان،  و  بهداشت  تحصیل،  طالق، 
و غیره را داریم؛ کانون مکان موقوفه ای بوده و ماهانه یک 
می شود  داده  اوقاف  به  اجاره  تومان  هزار   ۸۵۰ و  میلیون 

از  یــکــی  ســـوی  از  کـــه 
می شود.  تامین  خیران 
تصریح  ــدم  ــق ــی م ــراب ت
هزار   ۴ کانون  در  کرد: 
افتخاری  وابسته،  عضو 
 ۷۰ کــه  داریـــم  اصلی  و 
درصد آن ها ناشنوا و ۳۰ 
کم شنوا  مابقی  ــد  درص
هستند و نیاز اصلی شان 
سمعک و باطری و سپس اشتغال، ازدواج، جهیزیه، مسکن 
 ۸ باالی  سمعک  یک  هزینه  مثال  به طور  باشد.  می  غیره  و 
این  و  است  تومان  هزار   ۱۶ آن  باطری  ورق  هر  و  میلیون 

هزینه های زیاد نیازمند حمایت مسئوالن است.
وی تأکید کرد: حدود ۱۶ هزار ناشنوا در استان داریم که 
کانون  عضو  و  بوده  سال   ۱۵ باالی  سنین  آنان  درصد   ۲۵

ناشنوایان هستند. خواسته ناشنوایان این است که تمامی 
به طور  بشناسند،  رسمیت  به  را  ــاره  اش زبــان  مجموعه ها 
نابینایان و ناشنوایان دارند  مثال برخی بانک ها باجه ویژه 
رابط  از  موثرتر  ارتباط  برقراری  جهت  در  که  می خواهیم  و 
ناشنوایان  کانون  مدیرعامل  کنند.  استفاده  مخصوص 
زبان  به  مسلط  باید  مترجم  داد:  ــه  ادام رضــوی  خراسان 
مؤثر  ارتباطی  و  باشد  است  ناشنوا  مادری  زبان  که  اشاره 
چنین  هم  کند.  برقرار  ناشنوا  و  شنوا  میان  را  بی نقص  و 
فرد  که  کنند  رفتار  به گونه ای  باید  خانواده ها  و  مسئوالن 
رسمیت  به  نیز  را  زبان  این  و  نکند  ضعف  احساس  ناشنوا 
بشناسند. ترابی مقدم با بیان این که این کانون در سراسر 
هزار   ۴ رضوی  خراسان  در  گفت:کانون  است،  فعال  ایران 
و  ها  شهرستان  در  عضو   ۵۰ تعداد  این  از  که  دارد  عضو 
مابقی ساکن مشهد هستند.  وی افزود: سامانه ناشنوایان 
۴ سال قبل برای اولین بار در کشور با همکاری بهزیستی 
این  و  شد  فعال  رضــوی  خراسان  در  ناشنوایان  کانون  و 
هستند  پاسخگو  را  ناشنوایان  نیاز  آنالین  به صورت  سامانه 
شبانه روزی  بــه صــورت  هم   ۰۹۰۲۸۷۷۷۸۵۵ تلفن  و 
ناشنوایان  کانون  مدیرعامل  است.  مخاطبان  پاسخگوی 
نوزاد  تولد  از بدو  اینکه والدین  بر  تاکید  با  خراسان رضوی 
با فرزندشان در ارتباط باشند و اگر مشکلی مشاهده کردند 
تا مشکل حادتر نشود، بیان  سریع به پزشک مراجعه کنند 
کرد: ازدواج یک یا دو ناشنوا مشکلی در تولد نوزاد ناشنوا 
اما دو  ناشنوا هستیم  ایجاد نمی کند، من و همسرم هر دو 
فرزندمان در سالمت کامل هستند و والدین ترس و نگرانی 

بابت ازدواج اینگونه افراد نداشته باشند.
ترابی مقدم در پایان از بی توجهی مسئوالن نسبت به الیحه 
آن  اجــرای  عدم  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت  شده  مصوب 
رسیده،  مجلس  تصویب  به  الیحه  این  گفت:  و  کرد  گالیه 
توماری  ناشنوایان  همچنین  است؛  نشده  اجرایی  هنوز  اما 
به  نسبت  تهران  و  مشهد  سیمای  و  صدا  به  اعتراض آمیز 
تمامی  در  زیرنویس  و  ناشنوا  مترجم  از  استفاده  از  عدم 
داده  اثر  ترتیب  تاکنون  که  داده انــد  تلویزیونی  برنامه های 
و  مصوبه  این  اجرای  پیگیر  می خواهیم  رسانه ها  از  و  نشده 

احقاق حق ناشنوایان باشند.

که  ای  هفته  دو  در  اســتــان  مهم  اخــبــار 
گذشت

  دبیر ستاد مرکزی اربعین: ۲۶۰۰ موکب 
خواهند  فعالیت  اربعین  روی  پیاده  ایــام  در 

داشت.
  رئــیــس اتــحــادیــه مــشــاوران امـــالک در 
درصد   ۶ مشهد  در  امالک  معامالت  مشهد: 

کاهش یافته است.
اربعین  ارز  دریافت  برای  مرکزی:  بانک   

نیاز به ثبت نام در سنا نیست.
  نماینده مردم سرخس در مجلس: تکمیل 
 ۱۰۰ نیازمند  سرخس  شوریجه  سد  طــرح 

میلیارد تومان اعتبار است.
 دادگستری خراسان رضوی: حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان به شرکت پدیده برگشت داده 

شده است.
ارزش  ــوی:  رض خراسان  گمرکات  ناظر   
به  نسبت  رضــوی  خراسان  در  کاال  صــادرات 
کاهش  درصــد   ۳۰ قبل،  سال  مشابه  مدت 

داشته است.
 مـــدیـــرعـــامـــل جــمــعــیــت هــــالل احــمــر 
آماده  عراق  در  پایگاه   ۶۰ رضــوی:  خراسان 

خدمت رسانی به زائران اربعین هستند.
آب  منابع  بهره برداری  و  حفاظت  مدیر   
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: ۹۱۸ 
چاه غیر مجاز در شش ماه ابتدای سال جاری 

مسدود شده است.
قیمت  مشهد:  نانوایان  اتحادیه  رئیس    

انواع نان باید حداقل ۳۰ درصد گران شود.
دشت  کشور:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 

مشهد سالی ۲۰ سانتی متر نشست دارد.
 معاون خدمات شهری شهرداری مشهد: 
سبز  کمربند  توسعه  به  هکتار   ۳۵۰ امسال 
اعتبار،  تومان  میلیارد   ۱۹ قراردادی  مبلغ  با 

افزوده می شود.
مشهد:  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل   
مشهد به ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی نیاز 

دارد.
نادر  سندروم  با  عراقی  دوماهه  کــودک   
مــادرزادی  )اختالل  کازاباخ مریت  کشنده  و 
عروقی  تومورهای  از  ناشی  خون ریزی دهنده 
مشهد  ــوی  رض بیمارستان  در  خوش خیم( 

درمان شد.
 رئیس هیأت سوارکاری خراسان رضوی: 
کشوری  مسابقات  در  خراسانی  ســوارکــار 

مدال برنز را کسب کرد.
 مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امــــور اقــتــصــادی 
ــوی: حـــدود ۵۵  ــان رضـ ــراس اســتــانــداری خ
ــران به  ــ ای ــه  ــاالن ــل صــــادرات س ــد از ک درصـ

ترکمنستان متعلق به خراسان رضوی است.
امور زائران استانداری   معاون هماهنگی 
در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  رضوی:  خراسان 
خراسان  که  کرده اند  ثبت نام  سماح  سامانه 
رضوی بعد از تهران و خوزستان مقام سوم را 

در اختیار دارد.
زائران  امور  هماهنگی  و  مدیریت  معاون   
امــســال۲۴  نخست  نیمه  در  ــداری:  ــان ــت اس
مشهد  وارد  نفر   ۵۶۹ و  هزار   ۶۵۵ و  میلیون 

شده اند.
برداشت  نیشابور:  کشاورزی  جهاد  مدیر   
درصد   ۲۳ با  شهرستان  این  باغات  از  گردو 

کاهش نسبت به پارسال به ۳۰۰ تن رسید.
صادرات  رضــوی:  خراسان  گمرک  ناظر   
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  کاال  میزان  این 
قبل از نظر وزن ۳۰ درصد افزایش اما از نظر 

ارزش ۳۰ درصد کاهش داشت.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی:

صادرات ریلی مرز سرخس رشد 
۹۰ درصدی داشته است

خراسان  راه آهـــن  مدیرکل 
رضوی از رشد ۹۰ درصدی 
ــرز  م از  ریـــلـــی  صـــــــادرات 
نخست  ماهه   ۶ در  سرخس 
مدت  بــه  نسبت   ۹۸ ســال 
داد.  خبر  قبل  ســال  مشابه 
خبرنگاران،  جمع  در  نصیری ورگ  مصطفی 
 ،۹۸ سال  نخست  ماهه   ۶ در  ــت:  داش اظهار 
هزار   ۱۰ با  صادراتی  محموله  تن  هزار   ۶۰۶
دستگاه واگن بارگیری و به مقاصد کشورهای 
آسیای میانه از طریق مرز ریلی سرخس صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
۹۰ درصدی داشته است. وی افزود: خراسان 
ــزار تــن کــاالی  ــا بــارگــیــری ۵۳۳ هـ رضـــوی ب
کشور  ریلی  صــادرات  نخست  رتبه  صادراتی، 
را به خود اختصاص داده است که دارای سهم 
۸۷ درصدی از کل صادرات مرز سرخس بوده 
و ایستگاه شهید مطهری هم دارای رتبه نخست 
صادرات ریلی بوده است، به طوری که در سال 
و  گرفته  صورت  بارگیری  تن  هزار   ۲۹۸  ،۹۸
قابل  افزایش  قبل  سال  مشابه  به مدت  نسبت 

توجه ۱۴۰ درصدی داشته است. 

مسیر                           کیلومتری نجف به کربال را به شکل معکوس می دویم

مدیرعامل کانون ناشنوایان خراسان رضوی:

4 هزار ناشنوا از خدمات کانون ناشنوایان خراسان رضوی برخوردار هستند
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