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بازگشت مسافران 
بهحدود۳هزارمسافرقطارهایتهران-مشهدوبالعکسوهمچنینمسافران۷۳۹خودرویگرفتاردربرفامدادرسانیشد

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

سفرنامه  »طواف عشق«
اینروزهازیارتمجازیازاماکن
مقــدسومتبرکهرونــقگرفته
استوتقریبااغلباماکنمذهبی
چنینقابلیتیرابرایزائراندرنظر
گرفتهاند،امایکنویسندهبوشهری
فکردیگریکردهاســت.حسین
رنجبرباسفربهاماکنمقدسمکه،
مدینهوصحبتدربــارهاعمالو

احکامحجفرصتیکزیارتوهمچنیــنتجدیدخاطرهرابا
کتابزندهکردهاســت.بهگزارشهمشهری،کتاب»سفرنامه
طوافعشــق؛ســفرنامهایازحجتمتعکاروان۱۶۰۱۰«در
۱۶۴صفحهودرقالب۲۰۰قطعهعکستنظیمشدهتاخوانندهبا
تطبیقعکسهابانوشتههاتصویرواقعیدرذهنخودبپروراند.

نویسندهبراینوشــتناینکتاب۶۰۰ساعت،۳۶هزاردقیقهو
۲میلیونو۱۶۰هزارثانیهصرفکردهاستتاطوافعشقعالوه
براینکهبرایحاجیانیکهیکباربهسرزمینوحیسفرکردهاند،
خاطراترازندهمیکند،برایافرادیکهتاکنونبهاینســفر
معنوینرفتهوقصدعزیمتدارندهمخواندنیوآموزندهباشد.
رنجبرحتیازفرعیات،جزئیاتومراکزخریدیکهبیشترحجاج
بهآنجامیرفتندوخریدمیکردندهمغافلنشدهاست.اینکتاب

ازسوینشرستارهجنوببوشهرروانهبازارشدهاست.

 ساخت بازار جدید آهن فروشان
در اردبیل

شهرداراردبیلازتحققرؤیای۱۵سالهشهروندانخبرداد
وگفت:بارأیقاطعاکثریتاعضایشــورایاسالمیشهر،
احداثبازارآهنفروشاناردبیلدرجادهکورائیمبهزودی
آغازمیشود.بهگزارشایسنا،محمودصفریاظهارکرد:با
اجرایاینطرحیکیازخواستههاومطالباتچندینساله
مردمتحققمییابد.شــهرداریوشورایاسالمیشهرنیز

بهدنبالتحققاینموضوعبودند.
بهگفتهوی،بازارجدیدآهنفروشاندرقالبطرحمشارکتی
ودرزمینیبهمســاحتحدود۳۸هکتاردرجادهکورائیم

ایجادوتحویلفعاالناینصنفمیشود.
شهرداراردبیلبااشــارهبهاینکهپروژهفوقبااعتباربیش
ازهزارمیلیــاردتومانیانجاممیشــود،تصریحکرد:هدف
شهرداریوشورایاســالمیشــهراردبیلازانتقالبازار
آهنفروشانبهخارجازمحدودهشــهر،پاسخبهمطالبات

شهروندانوایجادزمینههایآرامشبرایمردماست.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کرمــان گفت: 
۷۰۰کودک بازمانــده از تحصیل در اســتان 
کرمان بــه مــدارس بازگشــتند. به گــزارش 
تســنیم، رضــا رضایی،اظهــار کــرد: وزارت 
آموزش و پرورش بــرای برگرداندن کودکان 
بازمانــده از تحصیل اعتبار خوبی گذاشــته 
 است و آمادگی الزم برای آموزش رایگان این 
دانش آموزان وجود دارد. به گفته وی، اداره 
ثبت احوال می تواند در شناسایی کودکان 

بازمانده از تحصیل کمک بزرگی بکند.
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مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی 
گفــت: مصــرف گاز در اســتان بــا وجــود 
ســرمای بی ســابقه به دنبــال مشــارکت و 
صرفه جویی مشترکان به میزان یک میلیون 
مترمکعــب طــی ۲روز کاهــش یافــت. بــه 
گزارش ایرنا، حســن افتخاری افــزود: طبق 
بررســی های انجــام شــده، مصــرف گاز 
مشــترکان در خراســان رضوی از ۶۱میلیون 
مترمکعــب در ۲۱دی مــاه بــه ۶۰ میلیــون 

مترمکعب در ۲۲دی ماه کاهش یافت.

عددخبر  بانویسندگان

 خبرکوتاه

کودک

آبشار گنجنامه  یخ بست

این روزها با برودت و سرمای شدید هوا در همدان آبشار گنجنامه 
با یخ بستن شکل زیبای زمستانی به خود گرفته است. آبشار 

گنجنامه در فاصله 5کیلومتری شهر همدان واقع شده و با حدود 
۱۲متر ارتفاع یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری استان همدان 

است. عکس:  مهر

عکسخبر

کرمان

خراسان رضوی

یک
میلیون 

اردبیل

بارش برف و سرما، چهره اغلب استان های کشور را زمستانی کرده است؛ زمستانی 
که این روزها حتی در گرم ترین مناطق چون جنوب کرمان هم احساس می شود. 
در شرایطی که پیش بینی ها نشان می داد از امروز از سرمای هوا کاسته شود، اما 
سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت تشدید سامانه بارشی، بارش برف 
همراه با کوالک، مه و کاهش نسبی دما برای امروز )شنبه 24دی( به شهروندان 
ساکن در لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، مرکزی، همدان، کردستان، 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس هشدار داده است. در این هشدار، احتمال 
اختالل در سفرهای بین شــهری و داخل شــهر، فعالیت های عمرانی، ناوگان 
حمل ونقل ریلی، هوایی و زمینی، یخبندان و مه در جاده ها و خسارت به صنعت 
کشاورزی داده شده است؛ اتفاقی که طی روزهای گذشته هم در برخی مسیرها 

رخ داد و با وجود بروز مشکالت، اما ختم به خیر شد.

سرمای فریمان و توقف قطارها

بهگزارشهمشهری،روزپنجشنبه)۲۲دی(خبررســیدکهفریماندرخراسانرضویبا
سرمایبیسابقه۲۸.۶درجهزیرصفر،ســردترینشهرکشوراست؛پیشازاین،سردترین
دماییکهدرطولدورهآماریفریمانثبتشده،دمای۲۳.۶درجهزیرصفردرتاریخ۲۴دی
سال۱۳۸۶بود.اینسرمایبیسابقهدرحرکتقطارهایتهران-مشهداختاللایجادکرد
کهطیآن،حرکت۴قطارمتوقفشد.حدود۳هزارنفردرراهماندند.بهگفتهبابکمحمودی،
سرپرستسازمانامدادونجاتحدود۲هزارنفردرایستگاهمشهد،۴۰۰نفردرتپهسالمو
۴۰۰نفردرتربتحیدریهدرراهماندندکههاللاحمرخراسانرضویبهکمکآنهاشتافت.
جوادجهانشــیری،معاونعملیاتفرماندهیانتظامیخراســانرضویازامدادرسانیبه
مسافران۴قطارمسافربریدرمسیرفریمان-مشهدخبرمیدهدومیگوید:باهمتشرکت
اتوبوسرانیمشهد۴۰اتوبوسبهمنظورانتقالمسافرانبهمشهداعزامشدند.محسننجات،
مدیرکلمدیریتبحراناستانداریخراســانرضوینیزبابیاناینکهمسافرانقطاریخزده
مشهد-تهرانکهدرایستگاهتربتحیدریهمتوقفشدهبودندبااتوبوسبهمشهدبازگردانده
شدندبههمشهریمیگوید:مسافرانکه۳۵۰نفربودندبهنمازخانهایستگاهراهآهنهدایت
وصبحجمعهبااتوبوسبهمروربهمشــهدبازگرداندهشدند.همچنینبنابراعالممصطفی
نصیری،مدیرکلراهآهنخراسانرضوی،مسافرانقطارقم-مشهدکهدرایستگاهفریمان

متوقفشدهبود،بالکوموتیواعزامیولکوموتیواصلیبهمشهداعزامشدند.

امدادرسانی به ۱2 هزار نفر در 23استان

طیچندروزگذشته،سراسرکشــورشاهدبارش
برفوبارانبود،اما۲۳اســتانآذربایجانشرقی،
آذربایجانغربی،اردبیل،اصفهان،بوشــهر،تهران،
چهارمحالوبختیاری،خراســانجنوبی،خراسان
رضوی،خراسانشمالی،خوزستان،زنجان،سیستان
وبلوچســتان،فارس،قزوین،کردســتان،کرمان،
کهگیلویهوبویراحمد،گیالن،لرســتان،مرکزی،
هرمزگانویزدبهخدماتامدادینیازمندشــدند.
سرپرســتســازمانامدادونجاتجمعیتهالل
احمربااعالماینخبرازامدادرســانیبهبیشــتراز
۱۲هزارنفرمتاثرازســوانحجویاطالعمیدهدو
میگوید:۳۵۷تیمشامل۱۲۵۴امدادگرونجاتگر
هاللاحمردراینزماندر۲۲۵منطقهشامل۱۱۷
محور،۱۷شهر،۸۵روستاو۱۶منطقهعشایرنشین
بهامدادرســانیپرداختند.صادقمحمودیبابیان
اینکهامدادگران۲۱۸۳نفررااسکاناضطراریو۳۳
مصدومرابهمراکزدرمانیانتقالدادند،میافزاید:۳۱

فردگرفتاردربرفوکوالکوسیالبنیزباتالشامدادگرانبهمنطقهامنمنتقلشدند،امامتأسفانه۲نفر
درسیلفسا)فارس(وریزشآواربراثربارششدیدباراندرمنوجان)کرمان(جانخودراازدستدادند.
امدادگراناینجمعیتهمچنین۷۳۹خودروراهمدرجادههایبرفگرفتهرهاسازیوآبگرفتگی۵۹

واحدمسکونیراتخلیهکردند.

همدان


