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اگر به کســی خوبی کردی در واقع با این کار خود را گرامی داشــته ای و به خودت آبرو داده ای ،پس به سبب
خوبی که به خودت کرده ای از دیگران خواهان تشکر مباش .
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 382و  ، 383ح8695

گفتوگو با معلم نیک اندیش سرخسی که با کمک فضای مجازی ،گرههای زیادی را گشوده است

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

الهی! محبت تو گلی است محنت و بال خار آن ،آن کدام دل است که نیست گرفتار آن
الهی! از هر دو جهان محبت تو گزیدم و جامه بال بریدم و پرده عافیت دریدم
یا رب! ز شراب عشق سر مستم کن /وز عشق خودت نیست کن و مستم کن
از هر چه به جز عشق تهیدستم کن /یک باره به بند عشق پابستم کن

این لبخندهای قیمتی

13سال است که در دوردستترین و
محرومترین نقاط شمال شرق کشور،
به حرفــه معلمــی آن هــم در مدارس
اســتثنایی مشــغول اســت .در ایــن
مســیر همســرش هم شــانه به شــانه
او همراهــش بوده اســت امــا یک روز
تصمیــم میگیرد کــه رســالت اش را
فراتــر از کالس و نیمکتهــای درس
تعریــف کنــد و کمــر همت ببنــدد به
رفع مشــکالتی که مردمــان در نقاط
محروم اســتان و کشــورمان بــا آنها
دســت به گریبــان هســتند .بی هیچ
حاشیهوجنجالی،فضایمجازیراهم
به خدمت میگیرد تا مــردم را همراه
خود کند .تا امــروز گرههای زیادی را
گشــوده و آرزوهای زیادی را برآورده
ساخته اســت .از تمنای کودکی برای
داشتن عروسکی تا رهانیدن جوانی
از طناب دار .ماه رمضان امسال جوانی
که او و جمعی از خیران از مرگ نجات
دادند ،مهمان برنامه «ماه عسل» بود.
خالصــه آن کــه ســعیده دلمــرادی و
همسرش محمد موسویان ،دو معلمی
هستند که باور دارند زندگی آنها را
در مســیری متفاوت قرار داده اســت
تا فراتــر از نقش هــای روزمــره ،بهانه
لبخندی باشــند بــر لبــان هموطنی
دردمند .اقدامــات خیرانــه آن ها در
قالب پویش «فرشته های روستا» بهانه
این گفت وگو بود:

با شاعران

•دایره محبتی از سرخس تا فرانسه

 #مشهد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

استادان برگزید ه حوزههای حفظ و قرائت قرآن کشورمان
با حضور در جمــع توان یابان موسســه خیریه «همدم» به
اجرای برنامههــای مختلف قرآنی پرداختند .اســتادانی
همچونسیدجوادحسینی(قاریممتازبینالمللی)،رضا
عابدین زاده (حافظ و نخب ه قرآنی) ،ابوالفضل زاهد مقدم
(قاری نوجوان و رتبه اول مسابقات دانش آموزی ایران) و
گروه تواشیح و مدیحهســرایی ولیعصر از جمله مهمانان
برجســته این برنامه قرآنی بودند که فضایی معنوی را در
این موسسه و در جمع خیران و فرزندان همدم ،رقم زدند.
در بخشی از این مراســم نورانی زهرا حجت(مدیر عامل
موسســه) ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مهمانان
همدم گفت :خداوند را شاکر و سپاس گزاریم که توانستیم
امسال نیز میزبان کسانی باشــیم که حافظ و قاری کتاب
خداوند مهربان هســتند ،کســانی کــه به همیــن دلیل،
نزدیکی و دوستی خاصی با فرزندان بیسرپرست همدم
دارند .امیدواریم همیشه دست پر خیر و برکت شما بر سر
فرزندان این موسسه کشیده شود و آن ها را تنها نگذارید.

برزو ارجمند بازیگر خراســانی که این روزها نقــش یک روحانی را
«ســر دلبران» بازی می کند ،در گفت وگو بــا جام جم،
در ســریال
ّ
در خصوص پذیرش این نقش دشوار گفت :من سر سریال نمایش
خانگی «پیکســل» به کارگردانــی آقای لطیفی بودم که یک شــب
ایشــان درخصوص ســریال جدیدشــان با من گپ زدنــد و گفتند
نقش یک روحانی را برایم در نظر گرفتهاند .با این حال وقتی قضیه
جدیتر شد ،ماجرای حضورم در نقش روحانی منتفی شد و تصمیم
گرفتند نقش دیگری را بازی کنم .ارجمند با اشــاره به دلیل قبول
کردن این نقش گفت :من تا ســه چهار روز قبل از عزیمت گروه به
یزد ،همچنان قرار بود همان نقش دیگری را که برایم در نظر گرفته
بودند ،بازی کنم .با این حال در همان فاصلــه کوتاه باقی مانده ،با
من تماس گرفتند و گفتند بروم دفتر و آن جا متوجه شدم که نقش
سیدسلیم به من رسیده است .این بازیگر مشهدی با بیان این که
از بازی کردن در نقش یک روحانی خوشحال بودم ،افزود :زیرا هم قصه را خوانده بودم و هم از قبل به نقش فکر کرده بودم،
سر دلبران دهمین تجربه همکاریام با آقای لطیفی محسوب میشود و وقتی میخواستم برای آن نقش
ضمن اینکه بازی در ّ
دیگر قرارداد ببندم ،ته دلم قدری مکدر بودم که چرا آن نقش روحانی به من نرســید و خیلی دوست داشتم آن نقش را بازی
کنم .آقای لطیفی جمله جالبی به من گفت :هنوز کسی انتخاب نشده اســت و اگر به گزینه دیگری نرسیم ،آن نقش قسمت
تو خواهد بود .این قسمت در فاصله سه روز مانده به رفتن به یزد اتفاق افتاد .وقتی هم که به یزد رسیدیم ،آقای لطیفی یک
دوست روحانی داشتند که حضورشان به من خیلی کمک کرد و راهنماییام کردند.

بازار روز

•اعتماد مردم ،سرمایه من است

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1700

کیلو گرم

سیب زمینی

1200

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب ۵
کیلویی

کاال

خانــم دلمــرادی و همســرش آقــای موســویان
هــر دو معلــم هســتند و سالهاســت کارشــان
آموزش به دانش آموزان توانیاب اســت .عمدتا
در مناطــق روســتایی و کمبرخــوردار ســرخس
خدمت کردهاند .مشــکالت اهالی این روستاها
و مردمان محــروم و کمبرخــوردار آنهــا آن قدر
زیاد بــوده که آســتین همت بــاال میزننــد برای
رفع بخشــی از این مشــکالت.دلمرادی تعریف
میکنــد :محرومیتهــا گاهــی از نیاز بــه کتاب
درســی تا نداشــتن کفش و لباس و حتی تامین
مایحتاج خوراکی خانوادهها را شامل می شود.
کمبودها آنقدر گســترده و در عین حــال اولیه
هستند که اگر شرح بدهم ،حتما تعجب خواهید
کرد .گاهی حســرت کودکی بــرای خوردن یک
میوه نوبرانه مثال گیالس یا ناتوانی در تامین یک
وعده صبحانه سالم یا حسرت داشتن عروسکی
چنان دل ما را به درد می آورد که ساعتها متاثر
می شویم.او سالهاست برنامههای خیرانه اش
را پیگیری می کند اما از سال  ،94فضای مجازی
را هم به کار می گیــرد تا آن چه انجــام میدهد،
بازخــورد و تاثیر بیشــتری ایجاد کند؛«بــا ایجاد
صفحه مجازی «فرشــته های روستا» قصدم این
بود که از نیازها و محرومیت ها در نقاط دورافتاده
شمال شرق کشورمان بگویم و کمک های مردم
را هم در این حوزه جمــع آوری کنم .بازخوردها
خــوب بــود و حــاال 40هــزار نفــری در صفحــه
اینســتاگرام ،ما را دنبال می کنند و کمکهایی
از سراسر جهان به دستمان می رسد ».وی ادامه
می دهــد :تاکید و تالش مــا این بوده تــا کرامت
انســانی افرادی را که به آنها کمــک می کنیم،
حفظ کنیم چون اغلب مردمانی آبرومند و صبور
هستند.اما گستره کمک های خانم دلمرادی و
همسرش در پویش «فرشــته های روستا» وسیع
اســت .خــودش تعریف می کنــد :راســت اش را
بخواهیــد نیازهــا گســترده و متفاوت هســتند.
کارهای ما از تامین مواد غذایــی و جهیزیه برای
نوعروســان تا ســاخت فضــای بهداشــتی برای
خانهها ،تعمیر خانه های مخروبــه ،تامین مالی
برای مشکالت درمانی افراد نیازمند ،کمکهای
تحصیلی بــرای دانشآموزان و ...را شــامل می
شــود .حتی تا به امروز با مشــارکت مــردم نیک
اندیش مان توانسته ایم بســتر آزادی چند نفر را
هم که در انتظار اعدام بودند ،فراهم آوریم .به این
ها برگزاری جشــن تولد برای کــودکان در نقاط
محروم را هم بیفزایید .خیلی از آنها با حســرت
برای اولین بار چنین جشنی را تجربه می کردند.

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8000

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6900

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 46000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 57000کیلو گرم

اینبانویخیر،اعتمادمردمرابزرگترینسرمایه

زندگــیاش میدانــد و میگویــد :در این ســال
ها تنهــا محدود بــه جغرافیــای اســتان خودمان
نماندیم .مقصد سفرهای خانوادگیمان عمدتا
نقــاط محــروم کشــورمان اســت تا مشــکالت را
در آنهــا شناســایی کنیــم ،اغلــب چنــد مرحله
تحقیق برای شناسایی مشــکالت و کمبودهای
مناطق مختلف از کرمانشــاه بگیرید تا سیستان
و بلوچســتان انجام می دهیم .در اســتان ها هم
اغلــب رابطــان و افــراد معتمــدی را شناســایی
می کنیم کــه در نیازســنجی ها به مــا کمک می
رســانند.او می گوید که مردم مهربان کشورمان
حداکثر همــکاری را بــا او و همســرش در برنامه
های خیرانهشــان داشــته انــد و به قــول خودش
هنوز حرفش زمین نمانده و خیران برای اجابت
هــر درخواســت کمکی که منتشــر کرده اســت،
پیش قدم بوده اند.دلمــرادی می گوید :مردم ما
بسیار مهربانند ،کمترین داشته هایشان را هم با
همنوعان در رنجشان شریک می شوند .به لطف
آن ها در این مدت از زمینه کارآفرینی برای بانوان
سرپرســت خانوار تا بهای دیه زندانیان را فراهم
کــرده ایــم .در زلزله کرمانشــاه هــم کمک های
مردم ،گره های زیادی را برایمان گشود.او تاکید
می کند :به اعتقاد من ،مهم ترین عاملی که باعث
استمرار ارتباط ما با خیران شده ،صداقتی است
که تالش داریم در کالم و عمل مان داشته باشیم.
دنبال جلب ترحم نبودیم .دردها ُپرشمار هستند
اما خدا را شکر درمان هم وجود دارد .هر کمکی
که انجام می شــود ،فاکتورهای هزینه کرد آن را
به اشتراک می گذاریم تا به آنهایی که مشارکت
کرده اند اطمینان بدهیم ،نیت خیرشان در جای
خودش صرف و هزینه شده است.حاال از آن سوی
جغرافیای این جهان هم افرادی برای همراهی
بــا پویش خیرانــه او یعنی «فرشــته های روســتا»
قدم جلو می گذارند؛«مثــا هموطن مهربانی از
کشور فرانسه با بخشــیدن سود حاصل از ترجمه
کتابش با ما همراه شد .هرکسی به فراخور وسع
و توانش کاری انجام می دهد .یکی به درخواست
ما ماشــینی را تعمیر می کند و یکی مشــاوره می
رســاند .خیلی هم نذرهای شــان را با ما شــریک
می شــوند .خالصه از همین قطره های کوچک
تا به امروز دریای محبتی ساخته ایم».یکی دیگر
از زمینههــای فعالیــت دلمــرادی و همســرش،
توانمندســازی بانوان سرپرســت خانوار است تا
بتواننــد روی پای خــود بایســتند .او توضیح می
دهد :تالشمان این بوده که به این خانم ها مهارت
های مختلفی ،از پرورش جوجه و کاشــت سبزی
خوردن تــا خیاطــی و صنایــع دســتی را آموزش
دهیم .باور داریم ،بخشــی از حمایت ها از اقشار
در معرض آسیب ،با کمک به آن ها برای ایستادن
روی پای خودشان ممکن می شود.

•خدا به وقت و توانم برکت داده است

خانــم دلمــرادی مــی گوید کــه برکــت کارهای
خیرانه ای که تا به امروز انجام داده ،در جای جای
زندگــیاش جاریســت؛«خداوند به وقــت و توان
من برکت زیــادی داده که بتوانــم برنامههایمان
را در کنار وظیفه مادری و معلمی پیش ببرم .فکر
نمی کنم نعمتی باالتر از این باشد که مدام بهانه
خیر بشــوی .البته در این مســیر مدیون همسرم
هســتم .او عمده برنامه ریزی هــا و پیگیری ها را
بر عهــده دارد .رحمــت دیگر خداوند بــرای من،
وجــود اوســت».اما پانزدهمیــن قســمت برنامه
«ماه عسل» در رمضان امســال به معرفی جوانی
به نام رضا اختصاص داشــت که تا پای چوبه دار

بریده کتاب
*جنــگ تا آخــر دنیا طول نمــی کشــه ،همین طور
هم صلح.
*دوران ها می گذرنــد ،برنامه هــای عظیم قدرت
مندان سرانجام متوقف می مانند ،حتی اگر دست
هایشــان را مدام به خون آلوده کنند ،دوران ها می
گذرند ،زور چاره کار نیست.
شویک در جنگ جهانی دوم  -نویسنده:
برتولت برشت -مترجم :فرامرز بهزاد

رفته است اما خانم دلمرادی به همراه جمعی از
خیران ،زمینه جمع آوری بهــای دیه و آزادی او را
فراهم می کنند.این بانوی نیــک اندیش درباره
«رضــا» و جوان دیگری کــه به همیــن ترتیب آزاد
کرده است ،می گوید :به واسطه یکی از دوستان
مجازیمان از بوشهر در جریان ماجرای «عمران»
و دالیل محکومیــت اش قرار گرفتیــم .با تحقیق
مفصلیازمعتمدانشهر،وکالیپروندهواعضای
دو خانــواده طــرف دعــوی ،اطالعاتــی را بــرای
ورود بــه قضیه جمع آوری کردیم .متوجه شــدیم
این جوان ناخواســته مرتکب قتل شــده است .با
گذاشتن ُپســت و عکســی از ماجرای «عمران»،
از مــردم برای جمــع آوری مبلغ دیــه و نجات این
جوان ،کمــک خواســتیم .حتی بــرای اطمینان
بیشــتر و رعایت همه جوانب امانتداری ،ســفری
به بوشهر داشــتیم و مجدد پرونده را از همه زوایا
بررسی کردیم .خدا را شکر ظرف مدت کوتاهی
هزینــه آزادی او تامین شــد و پــس از طی مراحل
قانونی به آغوش خانواده اش بازگشت.
وی ادامه می دهد :در مسیر بازگشت از بوشهر ،ما
را از ماجرای پرونده «رضا» که او هم محکوم به قتل
غیرعمد بود ،مطلع کردند .با وجود سختیهای
فراوانی کــه در جریان پیگیــری آزادی «عمران»
متحمل شــدیم عزم کردیم این جوان 22ساله را
هم از طناب دار نجات دهیم.
دلمرادی هنوز هم با این دو جوان که به مدد مردم
خیر ایران به زندگی بازگشته اند ،در ارتباط است
ّ
و بیــان می کنــد« :رضا» مــرا «مــادر» خطاب می
کند .من هم او را مثل پســر خودم دوســت دارم.
ســپاس گزار آدم های مهربانی هســتم که به این
جوان برومند فرصت ساختن دوباره زندگیاش
را دادند.

•خانه ای کوچک ،دل هایی بزرگ

دلمرادی و همسرش در عمده عکس هایی که از
خدمت شان به اشــتراک می گذارند ،همراه سه
کودک هستند .ماجرای آنها را از وی می پرسیم
و در پاسخ می گوید :من و همسرم تاکنون صاحب
فرزنــدی نشــده ایــم .همایــون را از اردیبهشــت
سال گذشــته به فرزندخواندگی پذیرفتیم .اما از
شهریور  95و از طریق مرکز نگهداری از کودکان
بیسرپرســت ســرخس با «متین» آشــنا شــدیم و
همسرم تکفل او را پذیرفت .امسال هم «عاطفه» به
جمع خانواده ما اضافه شد و تحت تکفل همسرم
قرار گرفت .چون والدین شان توانایی نگهداری از
آن ها را نداشتند ،موقت در کنار ما بودند و تالش
داشتیم امکانات یک زندگی مطلوب را برای آن ها
فراهم کنیم .خوشبختانه «متین» رمضان امسال
با رفع مشکل اش به آغوش خانواد ه خود برگشت.
این جدایی برای من و همســرم ســخت بود اما از
این که کنار خانواده اش است ،بسیار خوشحالم.
خوشــحال اســت که از فرصت فضــای مجازی به
نفع مردم شــهرش و کم کردن از بار محرومیتها
کاری کرده است.
وی با تاکید بر این که روی سرخس تعصب دارد و با
این که میتوانست موقعیتهای شغلی بهتری را
در نقاط دیگری از ایران داشته باشد ،در سرخس
ماندهاندمیافزاید«:شایدمثلخیلیازموسسات
و نهادهــا بودجههای چنــد میلیــاردی در اختیار
نداشته باشیم ولی در لحظات تدریس در کالس تا
آخرین ساعات روز ،به فکر خانوادههای نیازمند و
دغدغههای شان هستیم .نشاندن لبخند رضایت
بر لب یک کودک محروم بزرگ ترین دلخوشی ما و
همه دوستان مجازی مان است» .

دیالوگ
آرش :ببین! ناموســم عین چراغ نگاریه.
دور هاش تمومه.
ســیامک :پس هیچوقــت دور و بــر چراغ
نگاری من نپلک .چون هنــوز یه چیزایی
هست که قدیمیه .میکشمت قدیمیه...
ولی من میکشمت...
حکم -کارگردان :مسعود کیمیایی

تحقق عدالت اجتماعی در گرو
شایسته ساالری
عدالــت اجتماعی یکــی از شــاخصه هــای عدالت در
مفهوم عام است ،به طوری که هر گاه منابع موجود در
جامعه از ســوی حاکمیت به شــکل منصفانه و متقاعد
کننده ای تخصیص یابد و فرصت های برابر در تمامی
ابعاد حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای رشد
و شــکوفایی تک تک افراد جامعه فراهم شود ،عدالت
اجتماعی محقق خواهد شد.
در واقع رابطه معناداری میان توسعه یافتگی و عدالت
اجتماعی وجــود دارد ،چــرا که یکی از شــاخصه های
اصلــی توســعه یافتگــی در جوامــع امــروزی عدالــت
اجتماعی است .ما نمی توانیم جامعه ای را توسعه یافته
تلقی کنیم در صورتی که شاهدیم عدالت اجتماعی به
طور آشکاری در آن جامعه نقض می شود .بنابراین این
دو مفهوم دو روی یک سکه اند و مقدمه توسعه یافتگی
در جوامع نظام منــد ،نهادینه کردن عدالت اجتماعی
اســت به طوری که اکثریت افراد جامعــه این مفهوم را
احساس کنند نه این که دولت بخواهد در قالب گزارش
های آمــاری این واقعیــت را به افکار عمومی به شــکل
وارونه ای تحمیل کند.
با این تفاســیر می توان اذعان کرد ،بــه طور قطع نظام
اجتماعی مــا در برقــراری عدالت اجتماعی کاســتی
هایی دارد.
بخش بزرگی از این معضل یاد شــده به تفاوت آشــکار
میــان تخصیــص منابع بــه کالن شــهرها و شــهرهای
کوچک مربوط است به گونه ای که مهاجرت و حاشیه
نشینی از پیامدهای آشکار آن تلقی می شود .بنابراین
نهادینه کــردن عدالــت اجتماعــی احتیاج بــه قدرت
سیاسی دارد که دولت به نمایندگی از ملت موظف به
اجرای آن است.
بــر همیــن اســاس راهــکار بــرون رفــت از معضــات
اجتماعــی در شــرایط کنونــی رعایــت اصل شایســته
ســاالری در تمامــی ســطوح مدیریتی اســت ،چرا که
شایسته ســاالری و اســتفاده از نیروهای کارآمد یکی
از اصــول اساســی و از عوامــل موفقیــت ســازمان ها
در حرکت به ســمت پویایی و تحول اســت .متاســفانه
وضعیت نابه ســامان موجــود به عنوان معلــول ،ما را با
برایند فکری و سطح توانمندی مدیران فعلی در جامعه
آشــنا می کند .در حقیقت مهم ترین رکن هر سازمان
اجتماعی مدیریت آن اســت ،زیرا تمامی سرمایه های
انســانی با راهبردی که در حــوزه مدیریــت اتخاذ می
شود ،انجام وظیفه می کنند .به عبارتی بخش بزرگی از
موفق بودن یا نبودن عملکرد کاری یک نهاد اجتماعی
و اقتصادی وابستگی مستقیم به مدیریت آن مجموعه
دارد .حال اگر شایسته ســاالری بر نظام اداری حاکم
باشــد ،نتایــج و فوایدی همچــون تقویت حــس رقابت
جویی ،فرهنگ تکریم کارشناسان و کارکنان برجسته
و خــاق ،الگوســازی از کارشناســان موفــق ،پرورش
کارشناسان خالق و نوآور و بسترسازی و ایجاد انگیزه
برای ظهور این گونه افراد ،اصالح فرهنگ نا به سامان
سازمانی ،تقویت همبستگی سازمانی ،ایجاد و تقویت
تعهد شــغلی و ســازمانی ،تقویــت اعتماد بــه نفس در
کارکنان و غنی سازی ســرمایه های انسانی دستگاه
را به دنبال دارد.
با این حال نباید از این مهم غافل شد که به رغم ظرفیت
های مدیریتی باال در کشور ،متاســفانه سیاست های
نادرســت و نگاه های حزبی و سیاسی بر فرهنگ نظام
اداری مــا حاکم شــده و این مســئله نه تنهــا از گردش
طبیعی نخبگان جلوگیری کرده اســت بلکه نتوانسته
ایم شایســته ســاالری الزم را در جامعه نهادینه کنیم.
در واقع آن چــه ما در جامعه خودمان دچار آن هســتیم
فرایند گزینش دســتوری بعضی از مدیران و مسئوالن
اســت که مالک های ارزشیابی و شایســته ساالری در
انتخاب آن ها نقشی نداشته است.
نا گفته نماند که ما شــاهد نبوغ متخصصــان و جوانان
ایرانی در همــه عرصه های فعالیت نظام هســتیم .این
ســرمایه های عظیــم انســانی باید در مســیر شایســته
هدایت شــوند و تا زمانــی کــه در احــراز مدیریت های
اجرایی ســلیقه ای عمل شــود و به جای احراز شایسته
ساالری ،مسئولیت های نهادهای موجود ،بین افرادی
با وابســتگی های حزبی یا درون گروهی تقسیم شود،
امید به هر گونه توســعه پایدار و همه جانبه در جامعه
دور از ذهن و دست نیافتنی به نظر می رسد.

خراسان به روایت
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سقوط دختر در چاه آب
53سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
در ســاعت یک بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه ،موقعی که
دبســتان ســپاهی دانش تعطیل بــود و دانشآمــوزان از
دبستان آمده بودند ،دختر بچه هفتسالهای به نام گلی
در چاه آبی به عمق هشــت متــر که در محوطه دبســتان
قرار داشــت ،ســقوط کرد.در این موقع آقای شریعتی از
اهالی منطقه از جریان مطلع میشــود و با مســاعی یک
نفر دیگر از ســاکنان آن منطقه ،گلی را ســالم از چاه آب
بیرون میآورند.

•مبارزه با ملخ بومی

روز سه شنبه مدیرکل دفع آفات نباتی کشور جهت بازدید
و اطالع از چگونگی مبارزه با ملخ بومی در حوزه خراسان،
وارد مشهد شد.
وی با رئیــس اداره دفع آفات خراســان پیرامون مبارزه با
ملخ و همچنین آفت ســن بحث کردند .ایشــان در مدت
اقامت خود در مشــهد از نزدیک عملیات مبــارزه با ملخ و
سایر آفات را خواهند دید.

