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از خودمان شروع کنیم
«وضعیت آب و برق بحرانی اســت» .این جمله مدت ها
ســت که به گوش مان می خورد و این روزها بیشتر می
شنویم؛نهتعارفبرداراست،نهشوخیوسرکاریاست
و نه بلوف و درشــت نمایی که برای ترساندن من و شما
بیان بشود .به خوبی می دانیم که از نظر آبی نزدیک به
ورشکستگی هســتیم و توان تولید برق مان هم همین
استوامکانمعجزهایبرایتولیدبیشترنیست.دراین
جاقصدآموزشروشهایصرفهجوییرانداریمکههمه
شنیدهایمواگربخواهیم،میتوانیمبهترازکارشناسان
آن هــا را آمــوزش بدهیم .حتــی نمی خواهیــم حرف
تکراری بزنیم و تقصیر را گردن کشت ها و آبیاری های
غیر اصولی ،صنایع آب بر ،سدسازی های کارشناسی
نشده،فرسودگیتاسیساتومدیریتاشتباهبیندازیم.
بهانهگرمایهواوکمبودبارشهاوخشکشدنمنابع
آبزیرزمینیراهمحفظهستیم.دراینیادداشتمی
خواهیمبگوییمایرانازابتدادرهمینمنطقهوباهمین
شــرایط آب و هوایی بوده است ،کمی بهتر یا بدتر .قرن
هاست که پیشــینیان ما در همین اکوسیستم زندگی
کردهوجانسالمبهدربردهوایرانرابهدستماسپرده
اند.مابااینبحرانکمآبیوخشکسالیبیگانهنیستیم.
پس چرا سال به سال اوضاع بدتر و وضعیت قرمزتر می
شود؟
شاید دلیل اصلی اش این است که تک تک مان وظیفه
مــان را فرامــوش کــرده ایم .ایــن را از یــاد بــرده ایم که
هر هموطن موظف اســت درســت مصرف کنــد .از آن
روستاییزحمتکشگرفتهکهنسلاندرنسلباآبقنات
ودیمهمحصولشرابهثمرمینشاندهواینروزهابنابه
دالیل مادی به کاشــت محصــوالت غیربومی منطقه و
غرقابیرویآوردهاست،تاپیمانکاریکهلولهنامناسب
کشیدهومدیریکهبرایخوشامدمردمدستوراحداث
کارخانــه ای را داده که رگ های آب منطقه را خشــک
کردهومقاممسئولیکهبدوندقتبهنظرکارشناسان
ســد ســاخته و بعد آن را به امان خدا رها کــرده و حتی
زحمت ابالغ دســتور برای الی روبــی اش را هم صادر
نکرده ،چون شاید اصال دوران ریاست اش تمام شده و
رفتهاستتادرسمتدیگریخدمترسانیکند.ولی
درپشتهمهایناتفاقاتکهبایدنامفاجعهبرآنهانهاد،
همانفراموشکردنوظیفهخودماناست.
الزم نیســت خیلی درگیر آمارها بشــویم .چه آمارهای
مایوس کننده ای کــه همه تقصیرها را گــردن این و آن
می اندازند و هیچ کورسوی امیدی در آن وجود ندارد،
چهآمارهاییکهازآنطرفباممیافتندواوضاعراگل
وبلبلنشانمیدهندوسندمصرفکمایرانیاننسبت
بهسرانهتمامجهانرارووخیالمانرابهصورتکاذب
راحت می کنند .همچنین باید مراقب باشــیم که مثل
موارد مشــابه ،باز در دام پویش های کارشناسی نشده
ایکهدرخیرخواهانهبودنآنهاشکینیست،نیفتیم.
هرحرکتجمعیوپویشینیازبهبرنامهوهدفاصولی
و کار کارشناســی دارد وگرنه نه تنها به نتیجه نخواهد
رســید که حتی ممکن اســت پاســخ عکس بدهد .آب
معدنیفرستادنبرایمناطقیکهمشکلزیرساختی
آب رسانی دارند یا خاموش کردن موقتی وسایل برقی
کهممکناستمصرفبرقشانهنگاماستارتخوردن
چندبرابرآنمدتیباشدکهخاموشبودهاندو...ممکن
استضررشبیشترازمنفعتاشباشد.
تجربه نشــان داده ،روش های بازدارنــده مثل جریمه
مشترکانپرمصرف،گرانکردنبهایخدمات،سهمیه
بندی،تهدیدوتطمیعو...اگرچهموثراستاماراهحل
قطعی مشکل نیســت .ممکن اســت به صورت لحظه
ای و کوتاه مدت جواب بدهند ولی به مرور زمان شــاید
حتی باعث ایجــاد یک نوع لجبــازی و قانــون گریزی و
قانونستیزیهمبشوند.فقطوفقطاولبایدخودمان
رعایت کنیم و بعد با اطالع رســانی به اطرافیان ،عمق
فاجعه را برایشــان شــرح دهیم و برای فرهنگ ســازی
بکوشیم .فرهنگ ســازی با خرج بودجه های نجومی
و شعارسازی و شعاردهی میسر نمی شود ،تا وقتی که
تک تک شهروندان خودشــان را در قبال این بحران ها
مسئولندانند.مشکلخودماییم(.بهکسیبرنخورد،
«ما» ،نه «شما»!) چرا در یک محیط کار خصوصی ،تک
تککارکناندلشانبرایچراغهایاضافهوسیستم
هایبیکاربردیکهروشناست،تاسیساتگرمایشی
وسرمایشیکهدمایشانتنظیمنیست،مصرفکاغذ
و تماس تلفنی و حتی آب سماور می سوزد و سعی می
کنند درســت مصــرف کنند؟ ولــی در محــل هایی که
دولتییانیمهدولتیاست،کارمندان(همهنه،بعضی،
تعداد کمی ،اصال انگشت شمار!) نه تنها دلشان برای
ایناسرافهانمیسوزدکهحتیگاهباغیظسعیمی
کنندانتقامشانرا(ازچهکسییاچهچیزی؟)بامصرف
بیشتربرق،آب،کاغذو...بگیرند.مگرمشکلفقطخود
ما نیستیم که حق الناس و بیت المال و امر به معروف و
نهیازمنکرو...رافراموشمیکنیم؟
نبایدتوپرابهزمیندیگرانبیندازیم،ازخودمانشروع
کنیم کافی اســت .اگر از همــان روش معروف بســتن
شیر آب هنگام مســواک زدن شــروع کنیم ،می توانیم
از این بحــران هم به ســامت عبور کنیــم ،اگر تک تک
مان رعایت کنیم و خودمان را مسئول بدانیم .خاموش
کردن حتی یک المپ اضافی ،بستن یک دقیقه زودتر
شیرآب،رعایتساعتاوجمصرف،بهینهسازیوسایل
پرمصرف ،تذکر فرد به فرد و شــروع فرهنگ ســازی از
دایره نزدیکان خودمان ،پایه و بنیان عبور از این بحران
هاست.بهیادداشتهباشیمکهشرایطاقلیمی،اجتماعی
و اقتصــادی روز به روز تغییــر می کند .حتــی دوران ما
نسبت به زمان پدران مان بســیار فرق کرده است .چه
بخواهیم و چه نخواهیم ،نه منابع انرژی مانند قبل پر و
پیمان است و نه ســبک مصرف گذشته این روزها قابل
اجراست.امروزنیازمندایجادیکباورعمومیهستیم.
باور بــه این کــه شــرایط زیســتی و اقلیمی کشــورمان
دستخوش دگرگونی های جدی شده است  .شرایطی
کهشیوهوسبکزندگیجدیدیرادرمصرفومواجهه
با پدیــده های طبیعی اطــراف مان اقتضا مــی کند و تا
زمانیکهمردمومسئوالنبهاینباورنرسندحرکتهای
سینوسی و مقطعی تنها مسکنی کوتاه مدت بر دردی
جانکاهخواهدبود.

روز خونبار جاده مرگ

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

نیزازپشتسرباخودرویتیبابرخوردکرد.سرهنگ«حسین
زاده» افزود :خودروی پژو در این ســانحه پــس از بروز تصادف
دچار حریق شــد .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،وقوع این
حادثه تلخ در حالی اســت کــه تصادفات مرگبار جــاده مرگ
طی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت
و در نتیجه آن میزان تصادفات محورهای جاده ای استان نیز
 26درصد کاهش یافت اما این حادثه یک بار دیگر زنگ خطر
افزایش تصادفات ایــن محور را به صــدا در آورد و این در حالی
است که پیشرفت پروژه چهار بانده سازی این محور همچنان
کندپیشمیرود.هماکنون 20کیلومتردیگرازبانددوماین
محور زیرسازی و آماده بهره برداری شده است اما پیمانکاران
به دلیل نداشــتن نقدینگی برای خریــد تجهیزاتی چون قیر،
گاردریل،هندریل،نیوجرسیوتابلوهایراهنماییورانندگی
برای زیر بار ترافیک بردن این محدوده دچار مشکل شده اند.
طبق مصوبه سفر رئیس جمهور در سال  94این مسیر 142
کیلومتری باید تا پایان ســال گذشــته چهار بانده می شــد اما
تاکنونکمتراز 60کیلومترآنچهارباندهشدهاست.

وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات پیگیری مشکالت کامیون داران مطرح کرد:

وعده اختصاص ارز4200تومانی بهکامیون داران برای واردات قطعات

وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات پیگیری ورفع مشکالت
رانندگانوکامیوندارانازتامینقطعاتمصرفیناوگانحملو
نقلعمومیباارزدولتیخبرداد.بهگزارش مهر،عباسآخوندی
با حضور در گفت وگوی زنده اخبار شبکه یک سیما ،با اشاره به
دو جلسه خود با اعضای کانونهای حمل و نقل در تاریخهای۵
خردادو۲۴تیرگفت:درایندوجلسهتماممشکالتموجودمرور
و بررسی شد .فهرستی از مشــکالت رانندگان و کامیونداران
وجودداشتکهمسائلیمانندبیمه،رابطهرانندگانباشرکتها،
سهم رانندگان از بارنامه ،نحوه تعیین قیمت بارنامه ،دسترسی
به قطعات پر مصرف مثل الستیک و قطعات یدکی و بیمه تامین
اجتماعیراشاملمیشد.آخوندیدربارهمسئلهبیمهرانندگان
گفــت :از انجمنهــای صنفــی راننــدگان پشــتیبانی کردیم تا
شرکتها موظف شوند بیمه تکمیلی رانندگان را اعمال کنند.
اکنون این روند برای حدود  ۹۰۰هزار نفر در تمام شرکتهای
حمل و نقلی آغاز شده است و در مرحله استعالم از شرکتهای
بیمه قرار دارد و دولت حمایت میکند کــه این اقدام به زودی به
انجامبرسد.اینعضوکابینهدوازدهمبهبحثافزایشکرایهحمل
بار نیز اشاره کرد و افزود :درباره قیمت حمل و نقل توافقی شده
بودکهباتوجهبهافزایشقیمتمجموعهعواملحملونقل،کرایه
حملبارنیزتا ۲۰درصدافزایشیافتواینکاراجراییشد.وزیر

حرفمردم
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محمد آگاهی -پنج نفر در پی تصادف شــدید خــودروی پژو
 405با تیبا در محور بجنورد -گلستان موسوم به جاده مرگ
جان باختند که چهار نفر از آنان بر اثر آتش سوزی خودرو جان
خودراازدستدادند.بهگزارشجمعیتهاللاحمرخراسان
شمالی،نیروهایامدادیاینجمعیتساعت 12:06درپی
اعالموقوعیکسانحهدرمحورآشخانهبهگلستان،حدفاصل
روستایکشانکتاقاضیبهمحلحادثهاعزامشدند.براساس
این گــزارش نیروهای امــدادی موفق شــدند دو نفر از شــش
سرنشــین خودروی 405را که دچار حریق شــده بود ،نجات
دهند اما چهار سرنشــین دیگر این خودرو در آتش سوختند و
جان باختند .همچنین در این سانحه یک نفر از پنج سرنشین
خودرویتیبایحادثهدیدهدردمجانباختکهتوسطعوامل
امدادی رها سازی شــد .رئیس پلیس راه خراسان شمالی در
خصوص چگونگی وقــوع این حادثه گفت :ظهر روز گذشــته
یک خودروی پژو که در مســیر چمن بید به ســمت آشخانه در
حالحرکتبود،بهعلتسبقتغیرمجازباخودرویتیباکهدر
سمت مقابل حرکت می کرد برخورد و پس از آن یک کامیون

تسنیم  -معاون صنعتی وزیر دفاع همزمان با سفر وزیر دفاع به استان لرستان ،برای اولین بار از دستور کار جدید وزارت دفاع در حوزه زرهی پرده برداشت.آن
طور که معاون وزیر دفاع خبر داده" ،ارتقا و تولید  700تا  800تانک" در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که بخش عمدهای از آن در صنایع زرهی دورود انجام
خواهد شد.به گفت ه مظفرینیا ،طبق این برنامه " ساالنه 50تا 60تانک ساخته و اعتبار خوبی برای آن گذاشته میشود چراکه نیاز شدید ارتش و سپاه است".

راهو شهرسازی در ادامه سخنان خود بهاصالح رابطهرانندگان
وشرکتهایحملونقلیاشارهکردوگفت:برایایجادنظمی
مطلوبدررابطهرانندگانوشرکتهایحملونقلیکهاصلی
ترینخواستهرانندگانبهشمارمیرود،مبنارابریکنوعنظارت
عمومی توســط رانندگان و شــفافیت اطالعات گذاشتیم.وی
افزود:منظورازشفافیتاطالعاتایناستکههربارنامهایکه
صادرمیشود،اطالعاتصاحببار،شرکت،صاحبکامیونو
راننده را شامل شود و یکسان باشد .با این روش راننده میداند
این بارنامه چه قیمتی دارد ،چه محمولهای را شــامل میشود و
سهمراننده،شرکتحملونقل،صاحبکامیونوبیمههاازاین
بارنامه چقدر اســت .در این صورت به کسی اجحاف نمی شود.
وزیر راه و شهرسازی ،از تامین قطعات پرمصرف مانند الستیک
ودیگرقطعاتبهعنواناقدامدیگردولتبرایارائهتسهیالتبه
رانندگان و کامیون داران یاد کرد و گفت :حدود ۳۶هزار قطعه
الستیکتاروزدوشنبههفتهقبلمیانرانندگانوکامیونداران
توزیع شــد.آخوندی توضیح داد :اعالم کردیم اگر انجمنهای
صنفی عالقهمند باشندو اقدام به واردات مستقیم این قطعات
کنند ،دولــت ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار آنهــا قرار میدهد.
انجمنهایصنفیازاینطرحاستقبالکردندوقرارشداقدامات
الزمراانجامدهند.

گفت وگو با سر تیم دانشگاه فردوسی در مسابقات فرمول یک دانشجویی ایتالیا

تلفن051 37009111 :

•• از راهنمایی و رانندگی انتظار است قبل از نصب
تابلوی «ایستادن روی خط عابر جریمه دارد» ،این
خطوط را پررنگ و خط ایست را مشخص کند.
••درباره افرادی که از پخش بدون سانسور فینال جام
جهانی با ذوق و شوق حمایت می کنند بگویم این احترام
به شعور مخاطب نیست کالهی است که سر شما می
رود و سال ها بعد می فهمید .همان طور که دولت با این
وعده ها شما را در انتخابات گول زد و نتیجه اش فقر و
فساد روزافزون شد .یعنی هم دنیا را از دست دادید هم
آخرتتان را .خسارت محض!
••چرا برخی مسئوالن که  95درصد کارهایشان در
اجتماع و مردم بیشترین اثرگذاری را دارد اعتقادات آن
ها را به همه چیز از بین می برند؟
••درخصوص صرفه جویی برق ادارات و منازل پیشنهاد
می شود که ابتدا از خود سازمان ها شروع شود که شب
و روز تمامی برق ها و کولرها روشن است .به خصوص
در این دهه کرامت این همه چراغانی آیا کار پسندیده
ای است؟
••با توجه به درخواست سازمان انتقال خون به علت
کاهش ذخایر خونی از مردم بهتر است تدابیری برای
معطل نشدن و سرگردانی اهداکنندگان اندیشیده
شود.
••پخش هفتگی برنامه حوادث مثل آموزش شوهرکشی
و  ...در شرایطی که جامعه ملتهب است و مردم خود
به دنبال بهانه هستند اصال خوب و مناسب نیست.
متاسفم!
••آقای نوبخت خجالت بکش! به جای نقشه کشی برای
ارز مسافری که عموم مردم استفاده می کنند فکری
برای ارزهایی کن که شرکت های واردکننده دسته بیل
و کود انسانی و  ...گرفته اند.
••امروز متوجه شدم اصرار فردوسی پور باعث پخش
بــدون سانسور مراسم پایانی شده اســت ،باید از این
اتفاق خوب درس بگیریم که به افراد دیگر هم می شود
اطمینان کرد و نتیجه خوب گرفت.
••خراسان رضوی ،آقای مهران احمدی بازیگر فیلم و
سریال کشور کجایش خراسانی است در حالی که زاده
تهران و ساکن یکی از شهرهای شمال کشور است؟ به
صرف این که در یک فیلم با رضا عطاران هم بازی بودند
باید به ایشان گفت بازیگر خراسانی؟!
••مسئوالنمحترمبهجایتغییرساعتکاری،بایدساعت
اضافه کار ادارات را حذف کنند مثال در ادارات مالیاتی
هر روزدر زمان اضافه کار تعداد کمی هستند ولی تمام
سیستم روشنایی و سرمایشی در حال استفاده است.
••من از گرمی هوا در تابستان نمی نالم من از سردی

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بعضی از مسئوالن می نالم!
••چرا قانون بخشودگی جرایم و سود بانکی به بانک
ها ابالغ نشده است .این خود راه مناسبی برای جمع
آوری نقدینگی و کمک به افراد در این شرایط سخت
اقتصادی است.
••حق الناس وجــوه مختلف دارد که گاهی ما با بی
توجهی موجب تضییع حقوق مردم می شویم از جمله
پارک خودرو در پیاده روها و ایجاد مشکل برای عابران
به ویژه افراد مسن.
••پیشنهاد می شــود اقــدام فــوق العاده قابل تقدیر و
خداپسندانه اختصاص  2200میلیارد تومان برای
کاهش فقر مطلق در جامعه تا حد امکان در راه ایجاد
تولید و اشتغال برای نیازمندانی که امکان تالش در این
عرصه را دارند صرف شود و به فعلیت برسد.
••سریال خوب راه و بیراه کار داوود بیدل بسیار دیدنی
و آموزنده است .مشکالت مردم به ویژه قشر متوسط
و ضعیف را به خوبی به تصویر کشیده .دیدن این گونه
سریال ها که راهی برای مشکالت نشان می دهد خوب
است.
••مسئوالن فقط فکر و تمام وقت خود را برای برگرداندن
قیمت ها به قیمت اولیه و واقعی صرف کنند و تا آخر
دولت ادامه داشته باشد مردم هیچ نیازی به طرح ها و
برنامه های جدید این دولت ندارند.
••بیشکک در قرقیزستان است نه ترکمنستان .صفحه
.7
••زمانی که جوانان تحصیل کرده ما بیکارند به کارگیری
بازنشستگان در دوایر دولتی دور از انصاف است .جوان
تا کار نداشته باشد نمی تواند ازدواج کند .ما والدین
چقدر غصه بخوریم!
••آقایان مسئول و دولتمردانی که مسکن مهر را مزخرف
خوانده و به قوطی کبریت تشبیه کرده اید شما برای
مستاجران چه کــرده ایــد؟ آیا از وضعیت اجــاره بهای
مسکن خبر دارید یا ترجیح می دهید که بی خبر باشید؟
یا شاید توانایی رفع اندکی از مشکالت مردم را در این
زمینه ندارید!
••این برنامه مبتذل خنداننده شو خیلی مهمه که شما
یک صفحه به آن اختصاص دادید؟ رامبد شبکه نسیم را
از آن خود کرده دیگر روزنامه الزم نیست.
••آمریکایی ها سکوهای نفتی و ایرباس ما را زدند ،االن
می خواهند تیشه به ریشه پیشرفت علمی ما بزنند.
هدف اصلی آن ها این است که کل دنیا را صهیونیسم
یا تابع صهیونیسم کنند .این طوری عزت همه ملت ها
را می گیرند.
••هویت سلطان سکه مشخص شد :حمید مظلومین اگر

نمابر05137009129 :

مظلومش این باشد پس وای به حال ظالمش!
••ظاهرا در کشور ما تا آبی در لوله ها جریان دارد مردم به
عمق فاجعه پی نخواهند برد به نظر می رسد بهتر است
دولت طرحی را ارائه کند تا میزان مصرف آب در حد
معمول و متعارف با نرخ پایین و بیشتر از آن با نرخ باال
محاسبه شود .شاید بشود از این طریق به عده ای تفهیم
شود مصرف آب خود را متعادل تر کنند.
••جالب است که در عکس سران ناتو در صفحه  7بین
الملل همه به سمت راست آسمان نگاه می کنند اال
ترامپ که به سمت چپ آسمان این یعنی خواهی نشوی
همرنگ ،رسوای جماعت باش!
••قیمت برخی لوازم و ابزار ساختمانی دو برابر شده آن
هم به دلیل نبود نظارت بر بازار.
••آقــای سیدجالل فیاضی بــرادر عزیز ناامید نیستم
ولــی از «ایــن  4200تومان لعنتی!» آبــی بــرای ملت
گرم نخواهد شد .ریشه های ارتباطی و منفعت طلبی
و گستردگی آن اجــازه نمی دهــد ریشه خشک شود
بــرادرجــان .فقط یک گــروه بسیجی حججی وار می
خواهد.
••چند برابر مردم دیگر کشورها برق و آب مصرف می
کنیم .گاهی هم که به علت افزایش دما  45دقیقه برق
قطع می شود یا آب جیره بندی می شود اندازه یک بچه
صبر و طاقت نداریم کمی منصف و منطقی باشیم.
••بهترین روش برای ساختن جامعه سالم و مدنی این
است که روزنامه های دیگر همانند روزنامه خراسان
بخشی به نام «حرف مردم» داشته باشند و انسان هایی
که خیر دنیا و آخرت را می خواهند ،ناظر باشند و حرف
ها را به نمایندگان برسانند تا جامعه صالح ایجاد شود.
«ستون حرف مردم» در روزنامه خراسان یک برند است
که حرف مردم را در قالب جامعه مدنی و مردمی جای
داده.
••وقتی قدر نعمت های خدادادی فهمیده می شود که
چراغانی ها و لوسترهایی که در معابر و خیابان های
شهرها جلوه گری می کنند ،به صنعت و تولید منتقل
شود تا با چرخیدن چرخ صنایع ،چرخ زندگی خانواده
ای بچرخد .یا آب که منشأ حیات است در کشاورزی
بهینه شود و  ...به کجا می رویم؟! این اسراف ها کفر
نعمت و ظلم به خود انسان است.
••سقوط آسانسور پاساژ عالء الدین نشان داد مصالح
ساختمانی کاالیی استراتژیک است و دولــت باید با
تخصیص ارز دولتی و نظارت ،از نایاب شدن مصالح
یا احتکار و گرانی که دامن گیر آن ها شده ،جلوگیری
کند تا شاهد حوادث مشابه بر اثر استفاده از مصالح
نامرغوب نباشیم.

«سورنا»ی قهرمان

«تیم دانشــجویی ایــران در مســابقات بینالمللــی فرمول یک
دانشــجویی ایتالیا به عنوان بهترین تیم ســال اول ایــن دوره از
مســابقات انتخاب شــد ».خبر این موفقیت آنقدر شیرین بود
که بتواند قدری تلخ کامی ناشــی از گرانی ،قطعی بــرق و آب و
چالشسکهودالررابشویدوببرد.تیمجواندانشگاهفردوسی
با«سورنا»کهساختهدستخودشاناستوخودروییدرفرمول
دانشجویی محســوب می شــود ،به مصاف87تیم دیگر از81
دانشــگاه جهان رفتند و الحق گل کاشــتند .این نتایج خوب و
موفقیت شیرین بهانه آن شد تا پیش از رسیدن اعضای این تیم
بهایرانودرفرودگاهایتالیاباسرگروهشانگفتوگویکوتاهی
داشتهباشیم:
▪سفریسختازرویقلبدانشگاهبهصدرسکویقهرمانی

وحید ریاضــی ،ســرگروه تیــم اعزامی دانشــجویان دانشــگاه
فردوسیبهمسابقاتفرمولیکایتالیاست.اوابتدایصحبت
مان اشــارهای می کند به ماجرای شــکل گیری این تیم و روند
ساخت«سورنا»ومیگوید:تیم 14نفره«سورنا»ازمهرسال95
شکل گرفته است و تالشش هم در زمینه ساخت یک خودروی
فرمول یک دانشــجویی بود .در دی  96موفق شــدیم «سورنا»
را در دانشــگاه فردوسی مشهد با همراهی اســتادان و اعضای
هیئت علمی دانشگاه و کمک حامیان مالی رونمایی کنیم .در
بازه دی 96تا خــرداد 97نیز ،این خودرو فرایند تســت و عیب
یابــی را گذراند تا این که در ماه گذشــته ،بعد از طی مشــکالت
فراوانازجملهایراداتیکهگمرکبهحملبرخیقطعاتهمراه
خودرو می گرفت ،توانستیم «ســورنا» را به ایتالیا برسانیم و در
مسابقاتیکهدرشهروارانویاینکشوربرگزارمیشد،شرکت
کنیم.بهگفتهوی،اینمسابقاتبزرگترینومعتبرترینرقابت
دانشجویی جهان در این حوزه است و حتی موسسه رتبه بندی
، QSرتبهاولمسابقاتآکادمیکرابهاینرقابتاختصاصداده
است.برترینداورانوشرکتکنندگانازسراسرجهاندرکنار
روسای شــرکت های بزرگ خودروســازی مانند المبورگینی،
فیات،داالرا،آلفاو...دراینرقابتهاحضوردارند.برگزارکننده
آن ســازمان ،SAEبزرگ ترین مجموعه خودروســازی جهان از
آمریکاستوامسالکشورایتالیابهعنوانمتولیبرپاییرقابت
هاانتخابشدهاست.اینمجموعهبا38سالسابقه،بزرگترین
و معتبرترین مسابقات را در این بخش و در چند کالس متفاوت
برگزارمیکندوایرانبراینخستینباراستکهدراینمسابقات
شرکتمیکند.ریاضیبهتشریحکیفیتحضورومسابقهدادن
تیم «سورنا» می پردازد و می گوید :تیم ما دوشادوش رقبایی با
سال ها سابقه به میدان رفت و توانست عنوان بهترین تیم سال
اولی را از آن خود کند .نکته این جاســت کــه تیم هایی که برای
اولین ســال در چنین رقابت های جدی و حرفه ای حضور پیدا
می کنند ،نمی توانند بازرســی های فنی مسابقه را با موفقیت

بگذرانند ولی خوشبختانه تیم ایران هم بازرسی های فنی را با
موفقیتازسرگذراندوهمتوانستبهخوبیازعهدهچهارمولفه
تعیینشدهبرایمسابقهبرآیدورتبهخوبیراکسبکند.جالب
است بدانید ،سورنا در بخش تســت صدای اگزوز رتبه اول ،در
آزمایشمصرفسوختوبازدهیرتبهسوم،درتستاستقامت
رتبهچهاردهمودربازرسیهایفنیمسابقاترتبهدومراکسب
کرد .در مجموع ،تیم دانشجویی ایران در جمع ۸۸تیم شرکت
کنندهدراینمسابقاتبیستوسومشد.
▪تیمشگفتیساز 5نفرهمسابقات

به اعتقاد وی ،اولین تجربه ها بسیار ســخت و ُپر از آزمون و خطا
هســتند ولی این رقابتها تجربه ای بسیار ارزشــمند برای او و
همتیمیهایش بوده اســت .این دانشجوی دانشگاه فردو سی
مشهد تاکید می کند :با وجود تمام سختی های رسیدن به این
مسابقات ،همه اعضای تیم ،تالش دارند این مسیر علمی را در
ســال های آینده ادامه دهند و این هدف ممکن نمی شود ،مگر
باحمایتمادیومعنویازاینگروه.وینقبیمیزندبهبعضی
دشواری ها و بیان می کند :از جمله مشــکالت ما این بود که از
تیمی 14نفره،تنهاچهاردانشجوویکاستادجوازحضوردراین
مسابقاترادریافتکردندو9نفرازاعضایتیمرابازگرداندند.
در حالی که طبق استاندارد ،تعداد اعضای تیم های حاضر در
اینمسابقات،کمتراز 25نفرنیستویکیازشگفتیهایاین
مســابقات برای دیگر تیمهای رقیب و حتی داوران مســابقات
این بود که تنها5عضو داشتیم و با وجود همین تعداد اندک هم
به موفقیت دست یافتیم .ریاضی درباره دورنمای آینده این تیم
توانمند نیز چنین می گوید :بچه ها با اشتیاق در پی آن هستند
تا سال بعد با قدرت بیشــتر در این مسابقات ظاهر شوند ،چون
درباره یک ســری مولفه هــا و مباحث اطالعــات و تجربه کافی
نداشتیم و این مصاف ما را آماده کرد تا بدانیم در دور بعد چطور
بهترعملکنیم.برایادامهراهماننیازمندحمایتهایجدی
مالی هستیم ،باالخره تیم دانشجویی است و محدودیت هایی
دارد و نمی توانیم هر ســال از جیب خودمان هزینــه کنیم تا در
رقابتی شــرکت کنیم.این دانشــجوی موفق اضافه می کند :با
بچه های اعزامی به مسابقات تصمیم گرفتیم تجربه حاصل از
این دوره حضور را به دیگر گروه های فعــال در این حوزه انتقال
دهیم.آنچهمسلماستهرسالباحضورچندینکشورباسابقه
در این زمینه سطح مسابقات باالتر می رود .نمایندگان رسمی
ســازمان  SAEبرای برپایی این رقابت ها ،به ترتیب کشورهای
آمریکا،آلمان،ایتالیا،انگلیسوژاپنوالبتهچندکشوردیگربه
صورتغیررسمیترهستند....ادامهاینگفتوگورامیتوانید
در شماره امروز روزنامه خراســان رضوی یا در سایت اینترنتی
روزنامه خراســان به نشــانیwww.khorasannews.com
مطالعهکنید.

کمیته فتوای مرکز تحقیقات
اسالمی دانشگاه االزهر:

زیارت قبور ،سنت
پیامبر(ص) است

کمیته فتوای مرکز تحقیقات اســامی دانشگاه االزهر
تاکید کرد :زیارت قبور و قرار دادن گیاه بر ســر قبرها ،از
ســنت پیامبر (ص) اســت .به گزارش خبرگزاری حوزه،
این کمیته در پاسخ به ســوالی درباره زیارت و قرار دادن
گلرویقبوراعالمکرد«:زیارتقبور،سنتینبویاست
وپیامبر(ص)فرمود:قبرهارازیارتکنیدکهشمارابهیاد
آخرتمیاندازدوازآدابزیارتقبورایناستکهزائربه
اهل قبور بگوید :الســام علیکم دار قوم مؤمنین و إنا أن
شــاءا ...بکم الحقون ».در ادامه پاســخ االزهر به پرسش
مطرحشدهآمدهاست«:قراردادنگلبرسرقبرهانیز،در
سیرهپیامبر(ص)دلیلداردوازابنعباسنقلشدهاست
که روزی پیامبر(ص) از کنار دیواری در مدینه یا مکه می
گذشتکهصدایدوانسانراشنیدکهدرقبرخودعذاب
میشدند...پیامبر(ص)شاخهتازهدرختیراجداوآنرا
دوتکهکردوبرسرهرکدامازقبرها،یکتکهازآنشاخهرا
قرار داد .به پیامبر(ص) گفتند :ای رسول خدا! برای چه
اینکارراانجامدادید؟فرمود:بهاینامیدکهتازمانیکه
ایندوشاخهخشکنشدهاند،عذابآنهاسبکشود».

بررسی راهکارهای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه در شورای
عالی انقالب فرهنگی
در جلســه این هفته شــورای عالــی انقــاب فرهنگی ،به
ریاســت رئیس جمهور ،موضوع راهکارهای گســترش و
ترویج کتاب و فرهنگ کتاب خوانی در کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بر اساس گزارش وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نرخ مطالعه در ایران در مقایسه
با دیگر کشــورها ،نرخ مطلوبی نیســت .بــه همین دلیل،
با تصمیم شــورای عالی انقالب فرهنگی ،مقرر شــد تابه
توســعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی بــه عنوان یک اصل
توجه شــود و با اســتفاده از مشــوقهای مادی و معنوی و
ایجاد فضای رقابتی ،جــذاب و پرهیجــان ،کتاب خوانی
در بین قشــرهای مختلــف ،به ویــژه کــودکان ،نوجوانان

و جوانان ترویــج و تبلیغ شــود .همچنین ،شــورای عالی
انقالب فرهنگی با تأکید بر ضرورت پیگیری و به سرانجام
رســاندن الیحــه مالکیــت معنوی با هــدف جلوگیــری از
ســرقتهای ادبی ،در مجلس شورای اســامی ،تصمیم
گرفت که دبیرخانه این شورا ،با همکاری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،چالشها و موانع موجود در زمینه فرهنگ
کتاب خوانی را جمعبندی و آن را به شورای عالی انقالب
فرهنگی ارائه کند .در این جلسه ،آیت ا ...علیاکبر رشاد،
بــا رأی اعضای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی ،مجدد
به عنــوان رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی
انتخاب شد.

بازداشت مقام مرتبط با ثبت سفارش های
جعلی خودرو
تسنیم -رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از
بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش های غیر قانونی
واردات خودرو خبر داد.خجســته ،با بیان این کــه یکی از مدیران
مرتبط با فســاد واردات خودرو بازداشــت شــده ،افــزود :موضوع
وارداتخودروباثبتسفارشهایجعلیدردستورکارقوهقضاییه
قرارگرفتهوبهنظرمیرسددرروزهایآیندهشاهداتفاقاتجدیدی
دراینبارهباشیم.ویبابیاناینکه بایدباهمهمدیرانیکهدراین
فساد بزرگ دخیل بوده اند برخورد شود ،گفت :در ثبت سفارش
های جعلی عالوه بر مدیران دستگاه های اجرایی واردکنندگان
خودرونیزمشارکتداشتهاندکهاقداماتالزمبرایبرخوردبااین
افرادنیزازسویمراجعنظارتیدردستورکارقراردارد.
CMYK

