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وزیر نیرو
خبر داد:

رئیس کمیسیون عمران
شورای شهر مشهد:

افزایش 4هزار میلیاردی بودجه عمرانی
در الیحه اصالح بودجه 99شهرداری

بچههایآسایشگاهمعلوالن
کمتوانذهنیشهید
بهشتیاز روزهایکرونایی
میگویند
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مدیرکلغله وخدمات
بازرگانیاعالمکرد:

پنج شنبه  1۳آذر 1۷ / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 456۹قیمت 600 :تومان

تشکیل ۲هزار
پرونده برای نانوایان
متخلف در استان

باوجودافزایش43درصدیاعتباراتعمرانی،سهماستاناز بودجهنسبتبهسالگذشته ۴دهمدرصدکاهشیافت

سهماستانازبودجهبازهمآبرفت

صفحه۲

گپوگفتباپاکبانساکن
تربتحیدریهکهرتبهاول
کتابخوانیاستان
در سال 97را کسب کرد

صفحه۳

 25درصد ظرفیت
مرغداریهای
سبزوار خالی است

صفحه4

پاکبان عاشق کتاب
وسینما
صفحه۱

صفحه۳

مدیرکل گمرک دوغارون از انسداد

مدیرجهادکشاورزی
مشهد:

در منطقه ویژه اقتصادی با هدف

مردم نگران نباشند
بازار پروتئین استان
کمبود ندارد
صفحه۳
فرماندهانتظامیتربتجام:

قاتل خاموش جان
زن باردار را گرفت

صفحه۱

معاونسازمانجهاد
کشاورزیشهرستان
خبرداد:

گامیدیگربرای
تسهیلترددکامیونها
دردوغارون

تمدیدیکهفتهای
محدودیتهای
کروناییدرمشهد
و ۳شهراستان

ورود بهزیستی
کشور به پرونده
خودکشی
در خانه سالمت

دانشگاهعلومپزشکیمشهد:
آمار مبتالیان در بخش بستری
 19درصد کاهش یافته است
محدودیــت هــای کرونایــی در  4شــهر
مشهد  ،ســبزوار ،خلیلآباد و قوچان که
همچنان جزو شــهرهای قرمز در کشــور
قرار دارنــد ،یک هفتــه دیگر ادامــه پیدا
می کند...


عکس ها  :ایرنا

کاهش ۱۰درصدی
اختصاص بذر گندم
بهمشهد
صفحه۳

یکپارچه سازی ترددها خبر داد:

صفحه۲

گپوگفتباپاکبانساکنتربتحیدریهکهرتبهاولکتابخوانیاستاندرسال 97راکسبکرد

پاکبان عاشق کتابوسینما

ِ
ِ
ش؛خش...
ش؛خ
شعبانیِ /خ
این صــدای راه رفتــن روی برگ هــای پاییزی
نیست.وقتیهمهخوابهستند،اینصدا،نوای
آهنگ جاروی آقای خیابان اســت که در کوچه
پسکوچه های شهر تربت حیدریه طنینانداز
می شــود .مردی ســبزپوش از جنس بهــار ،در
روزهایسردپاییزی،آهستهآهستهوقدمبهقدم
شهررازیرپامیگذاردوزبالههاراجمعمیکند.
• رفتگریازجنسسینمادوستانوکتاب
خوانان  

ســاعت حدود  ۴صبح اســت و من بــرای گپ و
گفت با پاکبانی دانا و فرهیخته راهی کوچه ای
از خیابان ابریشم تربت حیدریه می شوم .هنوز
خورشید باال نیامده است .در گرگ و میش هوا،
مشغول جارو زدن و جمع کردن برگ های زرد
درختانکوچهاست.محمدرضاآقایی؛پاکبانی
که در تاریکی مشغول نظافت خیابان هاست.
او مخاطب پروپاقرص روزنامه خراســان است و
تا میفهمد که من از خراســانم؛لبخند می زند
و می گوید از تابستان ســال  ۶۸تاکنون هر روز
روزنامهتانرامیخوانم.
•پاکبانکتابخوان؛رتبهاولاستان
خراسان رضوی

اودرسال ۹۷رتبهاولکتابخوانیرادراستان
خراسانرضویکسبکردهاست.دیپلمناقص
است اما انبوهی از اطالعات عمومی و تاریخی
و ســینمایی را در ذهــن خود جای داده اســت.
روزی  ۴ســاعت فقــط بــدون احتســاب جراید
و روزنامههــا ،کتاب می خوانــد .او در دو ســال
گذشــته بیش از  ۳۶۰۰کتاب خوانده اســت.
روزی حدودا پنج کتاب .معدل ســرانه مطالعه
هر ایرانی نسبت به برخی کشورها در وضعیت

مطلوبی نیســت اما هســتند افــرادی مثــل او و
خانوادهاشکهجورچندنفر دیگرراهمدرکتاب
خوانیمیکشند.
•عشقبهسینمامراکتابخوانکرد

این پاکبان  ۴۹ساله میگوید :عشق به سینما
باعث شــده اســت که کتاب بخوانم و هر روز در
کنار کتاب خواندن فیلم هم می بینم .این فعال
کتابخوانازنبودسالنسینمادرتربتحیدریه
طی ۱۵ســال گذشــته گالیهمند است وخاطر
نشــان می کند :آرزویم این اســت که مسئوالن
کمیبهحوزههایفرهنگیمثلکتابوسینما
توجــه کننــد و حداقــل اگر نمــی تواننــد کاری
بکنند،ســاخت ســینما در تربــت حیدریه جزو
دغدغه هایشــان باشــد .از او میپرســم چه شد
که کتاب خوان شــدی؟ می گوید :پدرم از سال
هایقبلازانقالبسرایدارادارهراه ومکاناین
اداره هم در خیابان فردوسی بود .روزی به انبار
آن جا رفتم که قرار بود وســایل را بــه محل اداره
جدید ببرند و آن جا چشــمم به مجله ای خورد و
س پیرمردی شمشیر به دست
پشــت مجله عک 
توجهمراجلبکردتاببینماوکیست؟مجلهرابه
هر کسی نشان می دادم تا برایم بخوانند،به من
میخندیدندومیگفتند،وقتنداریم.باالخره
افســر جوانی روبــه روی شــهربانی دور میدان
شهدا ،مجله را به دست گرفت و توضیح داد که
این فرد آنتونی کوئین یکی از بازیگران هالیوود
استکهنقشحضرتحمزهعمویپیامبراعظم
(ص) را در فیلم محمدرسول ا ...به کارگردانی
مصطفی عقاد بازی کرده است .از آن جا بود که
عالقه ام به سینما زیاد شــد و تصمیم گرفتم هر
اطالعاتی را که درباره سینما باشد ،بخوانم .از
مطالعه روزنامه ها و مجله های سینمایی گرفته
تاخواندنکتابهاودیدنفیلمها.

فرماندهانتظامیتربتجام:

قاتل خاموش جان زن بارداررا گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام از فوت
یک نفر بر اثر استنشــاق گاز منو اکسید کربن
خبــر داد .ســرهنگ غــام محمد قهســتانی
به خراســان رضــوی گفــت :خبــری مبنی بر
مسمومیت  2نفر (مرد و زن) در محله آزادگان
 ،آزادی  4درشهرســتان تربــت جــام به پلیس
گزارش شد که نیروهای گشت به محل اعزام
شدند .وی همچنین افزود :در این حادثه زن

و مرد مســموم شــده قبل از حضــور ماموران،
توسط اورژانس به بیمارستان سجادیه منتقل
می شوند که حسب اعالم اورژانس  ،متاسفانه
خانم که بــاردار بوده به علت مســمومیت زیاد
فوت می کند و همســرش تحت مراقبت های
ویــژه قــرار مــی گیــرد  .وی در بــاره اقدامات
الزم در صــورت برخورد بــا افرادی کــه دچار
مسمومیت با گاز منو اکســید کربن شده اند،

•گاهیبرایمجالتیادداشتمینویسم

درسال ۶۷بخشیدرمجلهفیلمبودبهنامخارج
از مرکز کــه در آن جا به نقد فیلــم میپرداختم و
یادداشت می نوشتم .تا زمانی که آقای فریدون
جیرانیدرهفتهنامهسینمابوددرآنجامطالبی
می نوشتم و یادداشت هایی هم در مجله سینما
ویدئو که آقــای طالبــی کارگردان ســردبیر آن
بود،از بنده چاپ می شد .در مجالت محلی هم
درخصوصسینمامطالبیازمنچاپمیشود.
•با خواندن ۱۸۵۶کتاب در سال 97اول
استانشدم

او که در سال  ۹۷با خواندن  ۱۸۵۶کتاب نفر
اول استان خراسان رضوی شده است و در روز
 ۴تا  ۵ســاعت مطالعــه دارد ،میگوید :روزی
کتابی را از کتابخانه مرحــوم عبدالهی امانت
گرفتم و در راه رسیدن به خانه شروع به مطالعه
آن کردم و آن قدر غرق در آن شدم که وقتی به
خود آمدم ،دیدم که مسیر زیادی را طی کردم
و متوجه نبودم که از جلوی خانه ام رد شده ام!
محمدعلی صفری سرپرســت امــور کتابخانه
های تربت حیدریه نیز در گفت وگو با خراسان
رضــوی خاطــر نشــان مــی کنــد :محمدرضا
آقایــی در ســال  ۹۷توانســت حائــز رتبه اول
کتاب خوانی در اســتان خراسان رضوی شود
و در ســال گذشــته هم رتبه اول شهرستان را
کســب کرد و در شــورای اداری تربت حیدریه
از وی توسط معاون استاندار و فرماندار تربت
حیدریه تقدیر شد.
گفت :در و پنجــره ها را بــاز کنید ،بیمــار را به
هوای آزاد منتقل کنید ،لباس های تنگ و یقه
پیراهن بیمار باید آزاد شــود ،مواد خوراکی و
آشامیدنی به مسموم خورانده نشود و با حفظ
خونسردی با اورژانس تماس بگیرید.
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هیچاغماضیدربرخورد
بامقصراناحتمالیصورت
نخواهدگرفت
صفحه۲

