
مهلت ۲هفته ای به 
بانک ها برای جذب 
اعتبارات تبصره18

تصویب 65 میلیارد 
اعتبار برای واگذاری 

83 پروژه ناتمام دولتی

تکلیف ساختمان های 
 نا ایمن مشهد را 

تا شهریور  روشن 
می کنیم

کمک6/۲ میلیاردی 
بنیاد نیکو کاری 

ابراهیمی به مجتمع 
آب رسانی چشمه گل

 1۲ تاالر عروسی 
در شهرستان مشهد 

مهروموم شد

قطعه دوم گذرگاه 
خونین نیازمند 

100میلیارد اعتبار

معاون استاندار مطرح کرد:

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان خبر داد:

مدیرعامل آتش نشانی:

فرماندار مشهد:

به یاد  زنده یاد استاد رضا افضلی آیت ا.... علم الهدی :

 هم نسل
 »قهرمان« ها 

 عفت در مردان و زنان
حفاظت درونی در مقابل فساد است

۶

 ۳ هزار درخت 
 پارک جنگلی 

تربت جام طی 5 سال 
خشک شد

 صفحه۳
 صفحه۲

 صفحه۳

 صفحه۲

 صفحه۷

 صفحه۷

۳

۷

فاز سوم بازپیرایی جلوخان 
آرامگاه فردوسی با هزینه 

1۲ میلیارد به بهره برداری رسید 

 تاکید شهردار برای 
آماده سازی طرح تفصیلی 

توس تا 140 روز آینده
  صفحه۶

رئیس منابع طبیعی و 
آبخیزداری تربت جام :

 صفحه۶

پیش به سوی 
پردیـس 
فـردوسی
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8 صفحه/  شماره 4451  / قیمت: 600 تومان

 مروری بر خاطرات مبارزه با کشف حجاب رضاخانی

به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد 

چادری که جا نماند ...
معاون بنیاد شهید استان مطرح کرد :

درخواست از علوم پزشکی برای ارتقای مراکز درمانی جانبازان 
معــاون بهداشــت و درمان بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگران خراســان رضــوی خواســتار ارتقای 
دو مرکــز درمانــی جانبــازان اعصــاب و روان و 
قطع نخاع این اســتان به ســطح "بیمارستان و 

دی کلینیک" شد. 
جواد غالمپور در گفت وگو بــا ایرنا اظهار کرد : 
فعالیت کنونی مراکز درمانی جانبازان اعصاب 
و روان و قطــع نخاع شــامل بســتری و اقدامات 
پزشــکی و درمانــی اســت در حالی کــه این دو 
مجموعه "مراکز توان بخشــی و بازتوانی" بوده 

و مکانــی برای بســتری جانبازان محســوب 
نمی شوند.  

غالمپور افزود: بر این اســاس ســازمان های 
بیمه گر از پرداخت ســهم خود بــرای درمان 
جانبازان در این مراکز امتناع کرده بنابراین 
هزینه های قابل توجه چنین خدماتی به بنیاد 

شهید تحمیل می شود. 
 وی افزود: همه خدمات بستری هم اینک در 
مرکز بازتوانی جانبازان اعصاب و روان مانند 

بیمارستان ارائه می شود. 

مجوز تاســیس بیمارســتان ۶4 تختخوابی در 
این ارتباط صادر شده اما دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد سختگیرانه اعالم کرده که مرکز بازتوانی 
کنونی فاقد شــرایط کافی برای ارتقا به ســطح 

بیمارستان است. 
 معاون بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضــوی تعــداد جانبــازان بســتری در مرکــز 
بازتوانی اعصاب و روان امام خمینی )ره( مشهد 
را ۶4 نفر ذکر و بیان کرد: درصد جانبازی ۷00 
نفر از جانبــازان خراســانی ۷0 درصد اســت و 

14۷ نفــر از آنان هــم جانبــازان ضایعه نخاعی 
هستند. 

وی گفــت: در مرکــز تــوان بخشــی جانبــازان 
قطــع نخــاع امــام خمینــی )ره( در بوســتان 
ملــت نیــز هــم اکنــون 40 جانبــاز از خدمــات 
بســتری بهره مند هســتند و جمعیت بیشــتری 
نیــز از خدمــات روزانــه ایــن مرکــز اســتفاده 
می کننــد بنابرایــن از دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد خواســته ایم بــا ارتقای این مرکــز به دی 

کلینیک موافقت کند.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰



»شرکت گاز مصوبات ســتاد کرونای استان را 
برای دورکاری اجرایی نمی کند و می گوید از 
تهران نامه دارد که دورکاری فقط شامل حال 
مدیران می شود. من کارمند که بچه کوچک 
دارم چه گناهی کرده ام؟ تو رو خدا این مصوبه 

را پیگیری کنید«.

مدیرعامل آتش نشانی مشهد 

تکلیف ساختمان های ناایمن مشهد را تا شهریور روشن می کنیم

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گزارش جلسه

گروه جامعه 

 »یک بــار و بــرای همیشــه تکلیــف  پرونــده 
بیمارستان ها و مجتمع های ناایمن را روشن 
می کنیم«. این  اظهارنظر مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
مشهد در حالی مطرح می شــود که وی هفته 
گذشــته اعالم کرده بــود که 33 بیمارســتان 
در مشــهد تأییدیه هــای ایمنی  آتش نشــانی 
را دریافــت نکرده انــد. حتــی محمدرضــا 
کالیــی شــهردار مشــهد بــه ایــن موضــوع 
واکنش نشــان داد و به مالــکان مجتمع های 
ناایمن فرصــت دو هفته ای»تا پایــان  تیر ماه«  
داد تا بــرای اصالحــات ایمنی ســاختمان ها 
اقدام کنند وگرنــه به عنوان ســاختمان های 
ناامین، آن ها را به مــردم معرفی خواهد کرد. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
محمدرضــا کالیــی شهردارمشــهد روز پنــج  
شــنبه  در مراســم افتتاح پایــگاه چندمنظوره 
مدیریــت بحــران و پنجــاه و یکمین ایســتگاه 
آتش نشــانی که با حضــور مدیــرکل مدیریت 
بحران خراســان رضــوی و جمعــی از اعضای 
شــورای شــهر برگزار شــد گفت: بزرگ ترین 
سرمایه و دارایی سازمان آتش نشانی ،نیروی 
انسانی آن است. وی تصریح کرد: مایه افتخار 
است که پنجاه ویکمین ایســتگاه آتش نشانی 
مشــهد به نام آتش نشــان فــداکار امیرمحمد 
زارع نام گذاری شــده است، بارها از فداکاری 
آتش نشــانان و افــرادی کــه در ایــن ســازمان 
خدمــت می کننــد، گفته شــده اســت اما من 
معتقدم تمام دارایی و ســرمایه آتش نشــانی، 
نیروی انســانی و کارکنان آن هستند که باید 
قدر آن ها را بدانیم. وی گفت: مدیریت شهری 
برای افرادی که با پذیرفتن ریسک و فداکاری 
در سازمان آتش نشانی به دنبال حفظ ایمنی و 

جان مردم هستند، احترام خاصی قائل است.
 مشــهد، امیــر عزیــزی مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
مشــهد نیز در این مراســم  اظهار کرد: یکی از 
دغدغه های شــهردار و اعضای شورای شهر، 
بحث حفظ ایمنی مردم است بنابراین با توجه 
به تاکیدهای شــهردار بــه دنبال آن هســتیم 
تا به صــورت جدی در شــهریور یک بــار و برای 
همیشــه تکلیف پرونده مجتمع هــای تجاری 
و بیمارســتان های ناایمن و پرخطر را روشــن 
کنیم.وی در ادامه به نام گذاری پنجاه و یکمین 
ایستگاه آتش نشانی به نام آتش نشان فداکار 
»امیرمحمد زارع« اشــاره کرد و افزود: اکنون 
خوشحال هستیم که پس از گذشت شش ماه 
از افتتاح پنجاهمین ایستگاه آتش نشانی به نام 
شهید سپهبد »قاسم سلیمانی« شاهد افتتاح 
پنجاه و یکمیــن ایســتگاه آتش نشــانی به نام 

آتش نشان فداکار »امیرمحمد زارع« هستیم.
وی بابیان این که نتیجه حمایت ها و بذرپاشی 
مدیریت شهری و شورای شهر مشهد در حوزه 
توسعه ایســتگاه های آتش نشــانی و ایمنی را 
امسال خواهیم دید، بیان کرد: در کنار افتتاح 
دو ایســتگاه 50 و 51 و رونمایی از دو نردبان 

72 متری، تا پایان ســال شــاهد افتتاح چهار 
ایستگاه جدید آتش نشانی خواهیم بود.

عزیزی تصریح کرد: بر این اساس ایستگاه غدیر 
در شهریور، ایســتگاه راضی در مهر و ایستگاه 
رسالت و عسگریه به عنوان بزرگ ترین ایستگاه 
آتش نشــانی مشــهد در آبان بــه بهره بــرداری 
خواهند رســید. همچنین در کنــار افتتاح این 
چهار ایســتگاه، هفت خــودرو که بــرای اولین 
بار در سازمان آتش نشانی مشهد به کار گرفته 
می شــوند نیز در آبان امسال رونمایی خواهند 
شد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری مشــهد گفــت: همچنین تا 
پایان سال موتورسیکلت های آتش نشانی و یک 
دستگاه تریلر ویژه آموزش ایمنی به شهروندان، 

رونمایی می شود.

 9 پایگاه مدیریت بحران تا پایان سال 	 
احداث می شود

همچنین وحید اکلملی رئیس گــروه پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد، 
در ایــن مراســم از احــداث 9 پایــگاه مدیریت 
بحران جدیــد بااعتباری حــدود 70 میلیارد 
تومان تا پایان ســال خبــر داد و گفت: بحران، 

زمانی حس می شود که بحران و حادثه ای رخ 
دهد اما مدیریت شهری و شورای پنجم مسیر 
متفاوتی را طی کــرده و قبل از بحــران به این 

موضوع توجه کرده اند.
وی افزود: اکنون شــاهد آن هســتیم که پس از 
یک دوره توقف 10 ساله، مدیریت شهری در این 
دوره به دنبال احداث پایگاه های چندمنظوره 
بحران جدید در مناطق مختلف شهری است.
وی ادامه داد: امروز در کنار افتتاح پایگاه چند 
منظوره بحــران در منطقه یک که بــا هزینه ای 
حدود هشت میلیارد تومان احداث شده است، 
9 پایگاه دیگر مدیریت بحران با اعتبار بیش از 
72 میلیارد تومــان در مناطــق 3، 6، 8، 10 و 
11 در حال احداث هستند که تا پایان سال به 

بهره برداری می رسند.

پایگاه مدیریت بحران و ایستگاه 	 
آتش نشانی میان 2 بافت فرسوده احداث 

شده است
جواد اصغری، شــهردار منطقه یک مشهد در 
این مراسم گفت: احداث پایگاه مدیریت بحران 
و ایستگاه آتش نشانی میان دو بافت فرسوده 
مهم ایــن منطقه از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است. وی افزود: پایگاه چندمنظوره مدیریت 
بحران در زیربنای 750 مترمربع با ســوله ای 
به مســاحت 540 مترمربع و هزینه ای حدود 

هفت میلیارد تومان احداث شده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه شامل ساختمان 
چند منظوره بحران از جمله اورژانس، امداد و 
نجات، کالس آموزشی و سوله ورزشی شامل 
زمین های والیبال، بدمینتون و فوتسال است.

اصغــری ادامــه داد: هرچنــد کــه منطقه یک 
شــهرداری مشــهد از مناطق برخوردار شــهر 
محســوب می شــود اما ازنظر زیرساخت های 

شهری منطقه ای کم برخوردار است.

اخبار

جامعه 

با تداوم وضعیت قرمز کرونایی و شلوغ شدن 
بیمارستان های مشهد

دانشگاه علوم پزشکی به دنبال 
افزایش تخت های بیمارستانی 

 سخنگوی وزارت بهداشت:  توصیه اکید 
می کنیم، به خراسان رضوی سفر نکنید 

محمد حسام مســلمی/ درحالی که ویروس کرونا 
بی رحمانه هرروز قربانی می گیرد و تعداد مبتالیان و 
فوت شدگان از کرونا در حال افزایش است، این روند 
در خراسان رضوی و مشــهد نیز کاماًل مشهود است، 
به نحوی که وضعیت کرونایی مشهد و تعداد زیادی از 
شهرهای دیگر همچنان قرمز  است و به گفته رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد این وضعیت باعث شده 
بیمارســتان های مشهد خیلی شلوغ شــوند و به فکر 
فضای جدیــد و اضافه کردن تخت های بیمارســتان 
هســتیم. وضعیت کرونایی اســتان حتی به گونه ای 
حاد شده که ســخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته 
و برای چندمین بار در گفت وگوی زنده با شبکه خبر 
اعالم کرد، »توصیه اکید می کنیم که از مســافرت به 

خراسان رضوی بپرهیزید«.

به فکر جایابی و افزایش تخت و دیگر امکانات 	 
هستیم

دکتر بحرینی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
گفت وگو با خراســان رضوی و در پاسخ به این سؤال 
که با توجــه به وضعیت قرمز اســتان چــه تصمیماتی 
گرفته شــده اســت، می گویــد: هــم اکنــون تصمیم 
جدیــدی گرفته نشــده و فردا )امروز شــنبه( جلســه 
ســتاد ملی کرونا برگزار خواهد شــد. منتظر هستیم 
که ببینیم آن ها چه نظری دارند. بر اســاس نظرات و 
صحبت هایشان، روز یک شــنبه در استانداری ستاد 
اســتانی برگــزار خواهد شــد. اگر تصمیــم جدیدی 

گرفته شود، ابالغ خواهد شد.
وی وضعیت بیمارســتان های مشــهد را شلوغ اعالم 
می کند و می گوید: بیمارســتان های دکتر شریعتی 
و امام رضا)ع( شــلوغ هســتند، مــا به فکــر جایابی و 
افزایش تخــت و دیگر امکانات هســتیم و برنامه های 
بزرگ تــری داریــم که ظــرف چنــد روز آینــده اعالم 
خواهیم کرد. بــا توجه بــه افزایش بیمــاران مبتالبه 
کرونا، برنامه ریزی می کنیم کــه بتوانیم جواب گوی 

بیماران باشیم.

اشک های رئیس دانشگاه علوم پزشکی	 
وی در ادامه در خصوص اطالع رسانی به شهروندان 
برای رعایت الزامات بهداشــتی به منظور جلوگیری 
از کرونا از طریق رسانه ها اشــاره می کند و می گوید: 
از شــما خواهش می کنم کــه فرهنگ ســازی کنید. 
در اطراف و داخل شــهر مشــهد که می رفتم، به امام 
زمان)عج( پشــتم می لــرزد و اشــکم درآمده اســت، 
بیایید واقعــًا با مردم صحبــت کنید کــه بدیهی ترین 

اصل بهداشتی را رعایت کنند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــه نقــل از 
مقام های بهداشتی، از لغو برگزاری مراسم عروسی 
در باغ تاالرها و کشــیده شــدن این مراســم به منازل 
اشــاره می کند و می گوید: این چه فرهنگی است که 
باغ تاالر تعطیل می شود و بعد خانه سه یا چهار طبقه 
را تبدیل به محل برگزاری مراسم عروسی می کنند. 

این ها با چه کسی لجبازی می کنند؟ 

آغاز بازرسی ها از اجرای پروتکل 
های بهداشتی در استان 

دانشگاه علوم پزشکی: در ابتدای امر با خاطیان این 
طرح برخورد نمی شود و هدف آموزش است 

در راســتای مصوبه ســتاد ملــی کرونا به اســتان ها، 
از تاریــخ 15 تیــر زدن ماســک در مجامــع عمومی و 
برای مــردم در رفت وآمدهــا و ادارات اجباری  شــده 
است. در این زمینه طبق دستور اســتاندار خراسان 
رضوی، کمیته نظارت و ارزیابی با محوریت دانشگاه، 
دادستان و استانداری تشکیل شده است که روز پنج 
شنبه هفته گذشــته تیم ها ابتدا وارد مشهد و طرقبه 
شاندیز می شوند و همزمان کار به صورت استانی در 
تمام دانشگاه های علوم پزشکی که مستقل هستند 
با همــکاری فرمانــداران و مشــارکت دســتگاه های 

دولتی  انجام خواهد.
به گزارش ایســنا، حسین شــرافتی، مدیرکل دفتر 
امور امنیتی و انتظامی خراســان رضوی پنج شنبه 
هفتــه گذشــته در مراســم آغــاز بازرســی ها که در 
شــهرک ســالمت مشــهد برگــزار شــد، از اجــرای 
پروتکل های بهداشــتی در خراســان رضــوی خبر 
داد و اظهار کرد: هدف در ابتدا پیشگیری و آموزش 
اســت و کمیتــه نظارت تشــکیل شــده. بــا حمایت 
دســتگاه قضایی و بــا هماهنگی مقــام قضایی پس 
از اخطارهــای داده شــده به مــردم و مشــاغلی که 
کمتر رعایت می کنند، در صورت بی توجهی اقدام 

قانونی صورت می گیرد.
شــرافتی خاطرنشان کرد: اقتصاد، اشــتغال و رونق 
اجتماعی برای ما مهم اســت و قرارنیســت به محض 
این کــه مقــداری ایــن ویــروس کار را دشــوار کــرد 
ممنوعیتی در این موارد صورت گیرد و الزم اســت با 
همت و اراده مردم و پشــتیبانی دستگاه ها در بخش 
خصوصی و دولتی کاری کنیم تا تمــام پروتکل های 
الزم در جامعه به خصوص توســط مردم رعایت  شود 
و از ســفرهای غیرضروری و ترددهای بی مورد حتی 
در داخل شهر خودداری شــود که این موارد خود به 
کاهش شیوع کرونا کمک می کند و مردم راحت می 

توانند به زندگیشان ادامه بدهند.

خبر

جامعه 

درخواست رئیس شورای 
شهرستان برای برقراری محدودیت 

رفت وآمد به مشهد 

رئیس شورای اســالمی شهرستان مشــهد گفت: 
با توجه به موج دوم شــیوع بیماری همه گیر، ستاد 
استانی مقابله با کرونا و سیاست گذاران کالن شهر 
مشــهد باید فکــری بکننــد و به عنوان یــک راهکار 
محدودیت رفت وآمد درون شهری را دوباره برقرار 

کنند.
شــهناز رمارم روز پنج شــنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: امروز در شــهر مشهد مشــاهده می شود 
که بســیاری از مردم ماســک نمی زننــد درحالی که 
فاصله گذاری فیزیکی در اجتماع و زدن ماســک، به 
عنوان دو عامل مهم مقابله با شیوع ویروس کرونا در 

جامعه بسیار مورد تأکید هستند.
وی ادامه داد: در موج دوم شــیوع ویروس کرونا همه 
رکوردها شکســته شــده اما بدون توجه بــه موج دوم 
اوج گیری آن، سالن های عروســی، مجالس تعزیه و 

اجتماعات عمومی در شهر مشهد برقرار هستند.
عضو شورای شهر مشهد گفت: از سوی دیگر شاهد 
افزایش فوت شــهروندان مشهدی ناشــی از ابتال به 
ویروس کرونا هستیم که زنگ خطر را به صدا درآورده 
اســت. اگر اعمــال محدودیت هــا، اطالع رســانی یا 
استفاده از تجهیزات مراقبتی مانند ماسک در جامعه 
کم است، باید متولیان امر همه آن ها را افزایش دهند.

وی افــزود: ایــن روزها حضــور مــردم در صحن های 
بازگشایی شده حرم مطهر رضوی به حدی زیاد است 
که فاصله گذاری فیزیکی بین آن ها رعایت نمی شود. 
همچنین مسجد خانه خداست اما اگر این اجتماعات 
جان مؤمنان را به مخاطره بیندازد چه باید کرد؟ چه 

چیزی از حفظ جان افراد مهم تر است؟
رمارم به برگزاری آزمون های متمرکز در مشــهد نیز 
اشاره و بیان کرد: این هفته قرار است آزمون نهضت 
ســوادآموزی با حضور دو هزار نفر در مشــهد برگزار 
شــود. آیا حضور این تعــداد افــراد در یک مــکان که 
موجب به خطر افتادن جان آن ها می شــود ضروری 
است و نمی توان آزمون آن ها را به شکل مجازی برگزار 
کرد؟ باید در سیاســت گذاری درباره این تصمیم ها 

تجدیدنظر کرد.

جوابیه

پاسخ مسئوالن 

جوابیه شرکت گاز درباره مصوبه 
دورکاری کارکنان  

این متــن پیامک یکــی از شــهروندان اســت که در 
تاریــخ 18 تیرمــاه در ســتون پیامکی حــرف مردم 
روزنامه خراســان رضوی به چاپ رسید که شرکت 
گاز اســتان دربــاره اجرایی نکردن مصوبات ســتاد 
کرونای اســتان برای دورکاری کارکنان در پاســخ 
به این موضــوع در قالــب جوابیــه ای اعــالم کرده: 
»احترامــًا، در پاســخ به مطلــب منــدرج در روزنامه 
خراسان رضوی مورخ 18 تیر 99 با عنوان »استفاده 
کارکنــان از دورکاری« بــه اســتحضار می رســاند: 
مطابق بخشنامه ابالغی از سوی استانداری محترم 
خراسان رضوی، دورکاری کارکنان صرفًا در صورت 
تأمیــن زیرســاخت های الزم برای ارائــه خدمات از 
منزل به صورت الکترونیکی توســط کارکنان مجاز 
است، آن هم در تمام بخش هایی که مانعی در مسیر 
استمرار خدمت رسانی به ارباب رجوع وجود نداشته 
به صورت کامل انجام شده اســت. مزید استحضار، 
تمام موارد بهداشتی و دســتورالعمل های ابالغی 
مراجع ذی صالح باهدف حفظ ســالمت کارکنان 
شرکت گاز خراسان رضوی به صورت کامل در حال 
اجراســت و مواردی همانند رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماســک، تب سنجی و... نیز 

به صورت روزانه کنترل و بررسی می شود.
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گالیه ها از مصوبه حذف حصار های دانشگاه فردوسی و پاسخ رئیس کمیسیون  شهر سازی شورا 
پس از تصویبحذف حصار های فیزیکی دانشگاه 
فردوســی  توسط شــورای شهر مشــهد برخی 
دانشــجویان و اســاتید این دانشــگاه نسبت به 
ایــن مصوبه گالیــه کردند  و رئیس کمیســیون 
شهرسازی شورای شــهر به این گالیه ها پاسخ 
داد. محمدهــادی مهدی نیــا در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار فــارس با اذعــان بــر دغدغــه مندی  
اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه فردوســی 
اظهار کرد: جنــس دغدغه هــا از جنس امنیت 
دانشجویان اســت اما طرح تفصیلی یک طرح 
بلندمــدت اســت، یعنی بــرای 10 ســال تهیه 
می شود و ممکن است برخی اقدامات در سال 
اول و برخی در ســال دهم اجرا شود. دانشگاه 
فردوســی در مقطعی که انتخاب مکان شــده، 
خوشــبختانه فضای زیادی را بــرای آن در نظر 
گرفته اند که حدود 300 هکتار زمین آن است 
و بخــش زیادی از فضــای دانشــگاه زمین های 
بایر اســت که برنامه جامع دانشــگاه برای این 
زمین ها، فضای ســبز اســت اما شــاید به دلیل 
محدودیت مالی کمتر بتواند بــه آن عمل کند.
وی شــرح داد: ما در طرح تفصیلی مشــهد یک 
راهبــرد و چشــم انداز کالن مقیــاس را در نظر 
داریم کــه به نخبگان شــهر و دســت اندرکاران 
شــهر در امــروز و آینــده بگوییم که اگــر تعاملی 
بین مدیریت شــهری و وزارت علوم و دانشــگاه 
فردوسی صورت بگیرد چنین ظرفیتی به وجود 
می آید و این پیشنهاد شورای شهر است.وی بیان 

کرد: امکان دارد نتایج بررسی ها نشان دهد که 
فعاًل تحقق این طرح در چشم انداز طرح تفصیلی 
امکان پذیر نیست و شرایط جامعه این اجازه را به 
ما نمی دهد و برای حفظ امنیت دانشــجویان و 
خوابگاه های دانشجویی دختران شرایط اجرای 
طرح مهیا نیست.رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای شهر مشهد درباره اجرایی شدن 
طرح بیان کرد: ممکن اســت نتایــج مطالعات 
زیرمجموعــه ای، ظرفیت قانونی ایجــاد کند و 
ممکن است دو تا سه ســال دیگر شرایط کاری 
و موقعیت های ارتباطی بین مدیریت شهری و 
دانشگاه به سمتی رود که شرایط اجرای طرح 
با در نظر گرفتن تمهیداتی مهیا شود.مهدی نیا 
تشــریح کرد: طرح تفصیلی ظرفیت قانونی را 
ایجاد کرده و افق را روشــن می کند تا این بستر 
برای شهر مشهد وجود داشته باشد و آیندگان 
به این ظرفیت نیز توجه کنند و این به معنای آن 
نیست که پس از تصویب به سرعت اجرایی شود.
وی درباره اجرایی شدن یا نشــدن این طرح در 
این دوره توســط شورای اســالمی شهر مشهد 
بیان کرد: بخشی از قضیه خود دانشگاه است و 
وزارتخانه نیز باید موافق اجرای این طرح باشد، 
برخی مســائل بــه هماهنگی هــای اقتصادی 
بازمی گردد و مدیریت شهری باید هزینه کند و 
امنیت ساختمان ها و خوابگاه ها در نظر گرفته 
شــود. بعید می دانــم در کوتاه مدت ظرف ســه 
ســال آینده به ســمت اجرایی شــدن این طرح 

برویم.مهدی نیا درباره این که آیا نظر مسئوالن 
دانشگاهی در این طرح لحاظ شده، اذعان کرد: 
نظر مسئوالن دانشگاهی به طور مستقیم لحاظ 
نشــده که این یک نقیصــه اســت و فرایند تهیه 
طرح های توسعه شهری ما متأسفانه به 50 سال 
پیش بازمی گردد و خیلی مشارکت ذی نفعان و 
ذی نفوذان را در آن نمی بینیم چراکه از جنس 
طرح های راهبردی نیســت.وی ادامــه داد: با 
توجه به اظهارنظری که وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در بحث برداشــتن دیوارهای دانشگاه 
کرد، به نظر می رســد دانشــگاه با این موضوع 
مشــکلی ندارد و از این طرح استقبال می کند 
اما تا جایی که اطالع دارم جلســه مشــترکی با 
مسئوالن دانشگاه گذاشته نشده و به نظرات وزیر 
علوم و رئیس دانشگاه استناد شده است.عضو 
شورای اسالمی شهر مشهد خاطرنشان کرد: 
آن چه در جامعه دانشــگاهی ایجاد حساسیت 

کرده این اســت که تصمیم شــورا را یــک الزام 
اجرایی کوتاه مدت می دانند در صورتی این طور 
نیست و یک چشــم انداز بلندمدت است و باید 

چارچوب های الزم در نظر گرفته شود.

گالیه های استادان و دانشجویان از مصوبه 	 
حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه

پــس از تصویــب حــذف حصارهــای فیزیکی 
دانشگاه فردوســی در شورای شــهر، برخی از 
دانشجویان و استادان این دانشگاه در فضای 
مجازی گالیه خود از این تصمیم را ابراز کردند. 
یکی از دانشجویان در تماس با روزنامه خراسان 
رضوی گفت: احساس می کنم مالک تصمیم 
گیری مســئوالن، وضعیت برخی از دانشــگاه 
های خارج از کشور است اما باید گفت شرایط 
فرهنگی ممکن اســت متفاوت باشــد، سوال 
من از آقایان که به این طرح رای مثبت داده اند، 
این اســت که چطور می خواهند پس از حذف 
حصارهــا، امنیت دانشــکده ها و بــه خصوص 

خوابگاه را تامین کنند؟
یکی دیگر از استادان نیز در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: باید جزئیات این طرح 
بیشتر  بررسی شود. گالیه ما ازاعضای شورای 
شهر این است که چرا قبل از این تصمیم گیری از 
استادان و مسئوالن دانشگاه نظرخواهی نکرده 
اند؟ چرا که بیش از هر چیزی محیط دانشــگاه 

نیازمند آرامش است.

۱۲ تاالر عروسی در شهرستان مشهد مهروموم شد 
فرمانــدار مشــهد گفــت: با شــیوع ویروس 
کرونــا و ممنوعیــت فعالیــت تاالرهــای 
پذیرایی، بر اســاس بازرســی های صورت 
گرفته، تاکنون 12 تاالر عروســی متخلف 
در این شهرســتان مهروموم شــده اســت.
محمدرضــا هاشــمی در گفت وگو بــا ایرنا 
افزود: در بازرســی های انجام شده توسط 

مسئوالن اتحادیه و پلیس نظارت بر اماکن، 
تاکنون بــه 38 نفــر از متخلفــان و مالکان 
تاالرهــا و باغ تاالرهای مشــهد تذکر کتبی 
داده شــده اســت.وی ادامــه داد: در ایــن 
شهرســتان 86 تاالر و 51 باغ تاالر دارای 
پروانــه وجود دارد کــه  عالوه بــر آن ها 28 

مورد نیز در حال دریافت پروانه هستند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
با اشــاره به اعتبــار 65 میلیاردی اســتان در 
قالــب اعتبارات تبصــره 19 بــرای واگذاری 
طرح ها و پروژه های نیمه تمــام دولتی اظهار 
کرد: ایــن اعتبار بــرای واگــذاری 83 پروژه 
اســتانی بــه تصویــب رســیده اســت. رضا 
جمشــیدی در گفت وگــو با خراســان رضوی 
دربــاره طرح های نیمه تمــام دولتی به بخش 
خصوصی اظهــار کرد: بر اســاس تبصره 19 
قانــون بودجه ســال 1399 کل کشــور و در 
اجرای ماده 27 قانون الحاق دســتگاه های 
اجرایــی ملــی و اســتانی مکلف انــد از محل 
منابع بودجه کشــور و اســتان یا دارایی های 
خود تمهیدات الزم را برای تکمیل طرح های 

جدیــد، نیمه تمــام، آمــاده بهره بــرداری و 
حتی پروژه هــای درحــال بهره بــرداری اعم 
از طرح های تملــک دارایی های ســرمایه ای 
با منابــع عمومــی و اختصاصــی و طرح های 
شــرکت های دولتی بــا منابــع اختصاصی از 
طریق انعقــاد قــرارداد در قالب مــاده فوق با 
بخش های خصوصی ، تعاونی و شهرداری ها 
و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی 
و تعاونی فراهم کنند.وی افزود:  برای ســال 
99 به دولت اجازه داده شــده تــا 10 درصد 
از اعتبــار تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
دســتگاه های اجرایــی در این قانون را کســر 
و در قالــب یارانه ســود ، وجــوه اداره شــده یا 
کمک برای قراردادهای مذکور جهت اجرا و 

تکمیل طرح های مدنظــر منظور کند .رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: 
ســهم اســتان خراســان رضــوی از طرح ها و 
پروژه هــای ملی معــادل 13 پــروژه بــا مبلغ 
1829 میلیــارد ریــال اســت کــه به صــورت 
متمرکز و از طریق دستگاه های اجرایی ملی 
عملیاتی خواهد شــد .وی افزود: سه پروژه از 
بین پروژه ها مربوط بــه بخش آب و فاضالب ، 
5 پروژه مربوط بــه ورزش و جوانان ، 2 پروژه 
مربوط بــه احداث بیمارســتان آموزشــی ، 3 
پروژه باقی مانده نیــز مربوط به بخش عمران 
شــهری و فرهنــگ و هنــر و میــراث فرهنگی 
اســت .جمشــیدی اعتبــار تبصــره 19 برای 
پروژه های استانی را 65 میلیارد تومان بیان 

کرد و افــزود: این اعتبــار در اردیبهشــت ماه 
امســال برای 83 پروژه و 7 دســتگاه اجرایی 
استان به تصویب رسیده اســت که بیشترین 
تعــداد ایــن پروژه هــا مربــوط بــه پروژه های 
اســتانی آموزش وپــرورش )بــا 23 پــروژه( 
،ورزش و جوانــان ) بــا 20 پــروژه( ، میــراث 
فرهنگــی ، گردشــگری و صنایع دســتی )بــا 
18 پروژه( ، فرهنگ و ارشاد اسالمی )با 14 
پروژه( و بقیه مربوط به آموزش فنی و حرفه ای 
و بهزیستی است. وی افزود : در سال 1398 
هیچ پــروژه ای از محل اعتبارات اســتانی در 
این استان با سازوکار ماده 27 قانون الحاق 
واگذار نشــده و بــه مرحلــه انعقاد قــرارداد و 

مشارکت با بخش غیردولتی نرسیده است .

اخبار

اقتصاد

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد 

انتقاد از عدم امکان ثبت سفارش 
کاال در استان 

اســتاندار خراســان رضوی با انتقاد از نبود امکان 
ثبت سفارش کاال در حوزه استان گفت: در اقتصاد 
مرزی اســتان به رغم امــکان تهاتر کاال، متأســفانه 
هیچ گونــه امــکان ثبــت ســفارش  وجــود نــدارد.

به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری خراســان 
رضــوی، علیرضــا رزم حســینی در نشســت ویدئو 
کنفرانسی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور 
با معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به سال پایانی 
خدمت دولــت و اولویت های اجرایــی اظهار کرد: 
به عنوان نخستین مســئله پروژه های آماده افتتاح 
یــا بهره بــرداری وجــود دارند کــه از مشــکل ملی 
رنــج می برند؛ ایــن در حالی اســت که با اســتفاده 
از اختیــارات معــاون اول رئیس جمهــور و تــالش 
استانداران سراسر کشور این موضوعات می توانند 
حل شوند.وی در دومین مســئله مطرح شده خود 
یعنــی طرح هــای بازآفرینــی و اقدام ملی مســکن 
که با امالک مازاد دولت گره خورده اســت، گفت: 
در منطقه شــرق کشــور، امکان فــروش هیچ کدام 
از امــالک مــازاد دولت نیســت و از طرفــی باید در 
ســطح ملی درباره آن هــا تصمیم گیری شــود؛ لذا 
الزم اســت به این موضــوع توجــه ویژه شــود.رتبه 
پایین فضای کسب وکار کشــور سومین موضوعی 
بود که اســتاندار خراســان رضوی بــه آن پرداخت 
و افــزود: فضای کســب وکار 11 شــاخص دارد که 
10 مــورد آن به داخل کشــور برمی گــردد. در این 
زمینه نماینده های قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه 
به راحتی می توانند موانع را رفع ورجوع کنند و رتبه 
کســب وکار را افزایش دهند.رزم حسینی با تأکید 
بر نیاز بــه امیدآفرینی در شــرایط جنگ اقتصادی 
به عنوان موضوع چهارم بیان کرد: در شرایط فعلی 
که نیازمند امیدآفرینی هستیم، باید در جهت اقناع 
مردم تالش شــود.وی با اشــاره به ماده 37 قانون 
تأمیــن اجتماعی گفت: هــزاران واحــد صنعتی با 
توجه به تفسیر متفاوت همین ماده توسط بانک ها 
تملک شــده کــه چالش هایــی را به همراه داشــته 
اســت؛ در این زمینه بــا درنظر گرفتن یک تفســیر 
واقعــی از ایــن ماده قانونی می توان ایــن امالک را 
واگذار کرد.وی در انتهای سخنان خود با انتقاد از 
نبود امکان ثبت سفارش کاال در حوزه استان گفت: 
در اقتصاد مرزی اســتان به رغم امــکان تهاتر کاال، 
متأســفانه هیچ گونه امــکان ثبت ســفارش  وجود 
ندارد و بایــد در عرصه ملی این کار انجام شــود که 

بعضًا این رویه چندین ماه طول می کشد.

معاون استاندار مطرح کرد: 

مهلت 2هفته ای به بانک ها برای 
جذب اعتبارات تبصره18 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: 
بانک هــا موظــف شــدند طــی دو هفته آینــده کل 
سهمیه خود از منابع تبصره 18 قانون بودجه را در 

این استان جذب کنند.
به گــزارش روابط عمومــی استانداری،رســولیان 
دربــاره نتایــج نشســتی که بــا مدیــران بانک های 
خراسان رضوی در خصوص نحوه تخصیص منابع 
تبصــره 18 قانــون بودجــه داشــت، اظهــار کرد: 
سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره 18 در کشور 
108 هزار و 400 میلیارد ریال بود که 5/5 درصد 
از این منابع معادل پنج هــزار و 970 میلیارد ریال 
سهم خراسان رضوی است.وی افزود: بانک های 
صنعت و معدن، ســپه، ملی، پســت بانک، توســعه 
تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره 
18 قانون بودجــه در خراســان رضــوی بودند که 
تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط 
به خود را جذب و در قالب تسهیالت پرداخت کرده 
است.رســولیان گفــت: بانک هــای دیگــر موظف 
شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع 
تبصــره 18 قانون بودجــه را در این اســتان جذب 
کنند.وی بیان کرد: ازآن جاکه مبلغ منابع تبصره 
18 قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به خراســان رضوی ابالغ کرده با مبالغ این تبصره 
که از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعب 
خود در این استان ابالغ شده، متفاوت است مقرر 
شد طی نامه ای با امضای استاندار این موضوع در 
تهران پیگیری شود.رســولیان ادامــه داد: یکی از 
مهم ترین موانع در پرداخت تســهیالت تبصره 18 
قانون بودجه، میزان 15 درصدی نســبت مالکانه 
اســت که از ســوی بانک مرکزی بــرای بانک های 

کشور تعیین شده است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
خراســان رضــوی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس 
بخشــنامه بانک مرکــزی، تأمین بخشــی از منابع 
موردنیاز برای تأمیــن مالی موضوع تســهیالت از 
محل حقوق صاحبان سهام یا به بیان دیگر از محل 
سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان »نسبت 
مالکانه« یاد می شــود از 25 درصد بــه 15 درصد 
تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیالت 
به بنگاه های اقتصادی را دشــوار کرده اســت زیرا 
بســیاری از بنگاه هــا قــادر بــه تأمیــن ایــن منابــع 
نیستند.رســولیان حد ایــده آل »نســبت مالکانه« 
برای پرداخت تســهیالت به بنگاه هــای اقتصادی 
در شرایط حاضر را 10 درصد ذکر و بیان کرد: این 
موضوع از طریق تهران در حال پیگیری اســت که 

امیدواریم به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.

اخبار

گوناگون

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور: 

 ۳۰ هزار پایگاه غنی سازی
 اوقات فراغت در کشور فعال شد 

کالتــه- معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان آمــوزش و 

پرورش اســتثنایی کشــور گفت: 30 هــزار پایگاه 
اوقات فراغت در 61 رشــته مختلف دینی، قرآنی، 
هنــری، فرهنگــی و مهارتی بــرای دانــش آموزان 
کشــور از طریق شــبکه شــاد فعال شده اســت. به 
گزارش خراســان رضوی، ســید جواد حسینی در 
نشســت شــورای آموزش وپرورش ســبزوار اظهار 
کرد: فعالیت پایگاه های اوقــات فراغت از 14 تیر 
آغاز و  هدف گذاری شده  است و حدود 20 درصد 
از  دانــش آمــوزان کشــور در ایــن پایگاه هــا نقش 
آفرینی می کننــد. وی تصریح کرد: بــا راه اندازی 
شــبکه شــاد که یک پلتفــرم اختصاصــی آموزش و 
پرورش اســت دانش آمــوزان از برنامه هــای آن در 
فضایی امــن بهره مند می شــوند. رئیس ســازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: همچنین 
در حوزه استثنایی هر هفته 16 محتوای ویژه  برای 
این پلتفرم طراحی شــده که این دانــش آموزان از 
فرصت اوقــات فراغت بهره مند شــوند. حســینی 
افــزود: اوقــات فراغــت چون مبتنــی بــر انتخاب، 
اقناع درونــی و عالقه دانش آموزان اســت کیفیت 
بیشتری  دارد و فرصتی برای پرورش مهارت های 

همه جانبه دانش آموزان محسوب می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان: 

کشاورزان آسیب دیده در سامانه 
کارا ثبت نام کنند 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشــاورزی 
استان گفت: واحدهای آسیب دیده بخش کشاورزی 
واجدشــرایط اســتان برای بهره مندی از تســهیالت 
حمایتــی هرچه ســریع تر بــه ســامانه کارا بــه آدرس 
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قســمت تســهیالت کرونا مراجعــه و اطالعــات خود 
را ثبــت کنند. بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان، ســید جعفر حاجی مجتهد 
گفت:متقاضیان با توجه به شــرایط اعالم شده شامل 
قرار داشتن در رســته های چهارده گانه تعیین شده، 
شــامل پــرورش مرغ مادرگوشــتی و مرغ گوشــتی، 
مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی، مراکز تولید 
صادراتی ، گلخانه های سبزی و صیفی و ماهیان زینتی 

به عنوان واحد های زیان ده حساس اعالم شدند.
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هفتــه  نوزدهمیــن  در  علم الهــدی  آیــت ا... 
برگزارنشدن نمازجمعه، مطالبی را درباره معنای 
عفاف و حجاب، تفاوت عفاف با حجاب، لزوم حفظ 
آن برای مــردان و زنان مســلمان، اهمیــت آن در 
اسالم و نقش حفظ عفت در سالمت جامعه بیان 
کرد.به گــزارش Alamolhoda.com، اهم این 

صحبت ها به شرح زیر است:
* معنای عفاف و حجاب متغایر اســت، عفاف یک 
معنای کلی و عام است که حجاب مصداق عفاف 
است. عفت عبارت است از این که یک حالت روانی 
برای انســان به وجود بیایــد که از طغیــان غرایز و 
فوران شــهوت جلوگیری کند، یا غریزه جنســی و 

شهوت جنسی یا غریزه حب  مال و حب  مقام.

عفت در مردان و زنان، حفاظت درونی در 	 
مقابل فساد است

* عفت چــه در مرد و چــه در زن، در وجود انســان 
یک حالت صیانت و حفاظت درونی خود انســان 
است... . عفت تنها مخصوص زن ها نیست، مردها 
نیز باید عفت داشته باشند یعنی حالتی که جلوی 
طغیان غریــزه آنان را بگیرد، جلوی غلبه شــهوت 
آنــان را بگیرد، غیــرت مردانگی را در آنــان ایجاد 
کنــد، این ها همــه عفتی اســت که در مــرد وجود 
دارد. عفتی که در زنان موجود است، مظهر کامل 
و مصداق کامل این عفت، حجاب است یعنی زن 
در مقــام عفت خودش بایــد برنامــه ای اجرا بکند 
و جریــان در زندگانــی زن اجرا بشــود کــه نه تنها 
این زن غلبه غریزه باطنی نداشــته باشد و جلوی 
غریزه باطنی او را بگیرد بلکه حتی ابزار بی عفتی 
انســان های دیگر و مردان دیگر نیز قرار نگیرد. از 
جمله غرایز نفســانی که در زن وجود دارد، غریزه 
خودنمایی و خود نشان دادن است چون زن تمام 
امتیاز خــودش را در ســاختار جســمانی خودش 
می بیند و فکر می کند برحسب یک گرایش ذاتی 
که برتری های جسمانی او اگر افراد را جذب کند، 
برای او یک امتیاز اســت، یک برتری و شــخصیت 
اجتماعی هســت لذا مــوال)ع( می فرمایــد »زکاة 
الجماله العفــاف«، زکات زیبایی بــرای زن عفت 

زن اســت؛ خدا ســرمایه ای به این خانــم داده، آن 
سرمایه زیبایی اســت، همان طوری که داده های 
خدا به هر انســانی زکاتی دارد، زکات این زیبایی 

و خودنمایی، این است که عفت داشته باشد... .
* ما امروز در زندگانی های داخلــی و خانوادگی 
خودمان حتــی در خانواده هــای متدیــن، غیر از 
مشــکل حجاب، مشــکل عفــاف داریــم؛ معمواًل 
خواهــران مــا در خانواده هــای متدیــن حجــاب 
ظاهری و دینی شان محفوظ است اما در ارتباطات 
داخلــی خانوادگــی و فامیلــی، عفــت در کانــون 
زندگی هــای خانواده هــای متدیــن، متأســفانه 
رو به ضعــف رفتــه؛ در زمان های قدیــم، عفت در 
خانواده هــای متدیــن در ارتباطــات خانوادگــی 
بســیار کامل بود امــا اآلن مــا در مســئله عفت در 
درون خانواده هــای متدین نیز از نظــر ارتباطات 
مرد و زن نامحرم مشــکل داریــم. رابطه یک خانم 
با برادر شوهر، رابطه یک مرد با زن برادر خودش، 
رابطــه دخترعمــو و پســرعمو، رابطه پســرعمه و 
دختردایــی، پســردایی و دخترعمــه، این ها همه 
نامحرم هســتند اما متأســفانه شــدت ارتباطات 
داخلی سبب شده که عفت در درون خانواده های 
متدیــن در این ارتباطــات حفظ نشــود یعنی یک 
دخترعمو بــا پســرعمویش برخــوردی دارد عین 
خواهر با برادر و این درست نیست، عزیزانی که در 
رأس خانواده هستند، بزرگ تر و محبوب خانواده 
هستند، چه خواهران و چه برادران سعی کنند در 
کانون خانواده و فامیل از نفوذ خودشان استفاده 
کنند و مسئله عفت در کانون خانواده های متدین 

به عنوان یک اصل قرار بگیرد.
* یک مســئله امروز در بین همه در السنه متداول 
شــده که حجاب چادر نیســت و بــدون چــادر نیز 
می شود باحجاب شــد، بله حجاب واجب در چادر 
نیســت، در غیر چــادر نیز می توان حجــاب واجب 
را داشت اما مســئله چادر یک مسئله توصیه شده 
به عنوان حجــاب کامل از نظــر قرآن اســت. ذات 
مقدس پروردگار در سوره احزاب آیه 59 می فرماید 
ای پیغمبر، به همســرانت، بــه دختــران و به زنان 
مؤمن بگو جلباب های خودشــان را به خودشــان 

نزدیک کنند و بپوشــند، »جلبــاب« همین چادر و 
لبــاس فراگیر اســت؛ در زمان قدیــم اول چادر در 
ایران بــود و لباس ایرانــی بود، لباس زنــان قبل از 
اسالم چادر بود، زنان ایرانی چادرهای مخصوص 
سفیدرنگی سر خودشــان می کردند، کاله هایی 
می گذاشــتند و چــادر را از بــاالی کاله بــر بــدن 
خودشان کاماًل شــامل می کردند که این کاله ها 
از این که قد این خانم ارزیابی بشود که قدش بلند 
است یا کوتاه، مانع می شد. این زنان ایرانی قبل از 
اسالم در زمان ساسانیان بودند، قبل از اسالم این 
چادر لبــاس زن ایرانی بود و این لبــاس زن ایرانی 
به فرهنگ اسالم منتقل شــد. یکی از ویژگی های 
فرهنگی اســالم که از فرهنگ ایران گرفته شده، 
همین مسئله چادر هست؛ لباس عرب ها در حجاز 
و عربستان، خمار بود، خمار نوعی پارچه به صورت 
مقنعه بود و به صورت پوشش کامل بدن، چند دور، 
دور سر می گشت، بعد اندام باالی بدن را با دنباله 
پارچــه آن چنــان می پوشــاندند که غیــر از گردی 
صورت چیز دیگــری پیدا نبــود و با یــک دامن نیز 
اندام پایین بدن را می پوشــاندند، این لباس زنان 
در میان عربستان بود. در آیه حجاب در قرآن آمده 
»حجاب واجب این است که خمارها را بر گریبان ها 
بزنند«، خمــار را ترجمه می کننــد »مقنعه«، خمار 
مقنعه نیست، خمار آن لباس مخصوصی است که 

عرب ها به این کیفیت می پوشاندند، زیر چانه، گلو، 
گردن و سر همه اندام باالی بدن پوشش داشت به 
غیر از صورت و این که برخی می گویند » َوْلَیْضِرْبَن 
«، صورت اســتثنا شــده،  بُخُمِرِهــَنّ َعَلی ُجُیوبِهَنّ
این طور نیســت. در آیه حجاب یک امــر و یک نهی 
داریم، در امرش خدا می گوید »َوْلَیْضِرْبَن بُخُمِرِهَنّ 
«، این ها خمارهــا را بر گریبان های  َعَلی ُجُیوبِهَنّ
خودشــان بزنند، در نهی اش خداونــد می فرماید 
«، زینت خودشــان را نشــان  »َواَل ُیْبدیــَن زیَنَتُهــَنّ
ندهند، ســرمه ای که به چشمشــان می کشیدند، 
زینتی که بر لب و دهانشان می زدند، آرایش را ابدا 
نکنند، طبیعتًا وقتی آرایش به صورت همیشــگی 
قرار گرفت و ابروها را برداشتند، طبق »َواَل ُیْبدیَن 
«، بایستی صورت را هم بپوشانند. مسئله  زیَنَتُهَنّ
استثناء وجه و کفین که صورت و دست به اصطالح 
بــاز باشــد و اشــکالی نــدارد، حجــاب اضطراری 
اســت نه حجاب اســالمی، حجاب اســالمی این 
اســت که حتی صــورت نیز پوشــیده باشــد منتها 
در آن زمــان، لباس هــای عمومی داشــتند که در 
جلسات شان و مسافرت ها می پوشیدند که جلباب 
بود، لباســی بود که همه بدن را می گرفت و تقریبًا 
متــرادف آن جلباب عرب هــا، چادری بــود که آن 
زمان در میان ایرانیان مرسوم شده بود و آن جلباب 
عبارت بود از سلســله عباهای خاصــی که زنان به 

سر می انداختند.
* این روایت را شیعیان نقل کردند، مرحوم عالمه 
طباطبایی در تفســیر المیزان ذیل آیه 59 ســوره 
احزاب نقــل کرده و اهل ســنت نیــز جالل الدین 
ســیوطی در تفســیر الدر المنثور در ذیــل این آیه 
این روایت را آورده که آن را ام سلمه نقل می کند، 
َها  می گوید وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد که »یا َأیُّ
ْزواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن...«،  بیُّ ُقْل ِلَ النَّ
به زنان و دختران مؤمن بگو این لباس فراگیر بدن 
و جلباب را بپوشند، ام سلمه می گوید »زنان انصار 
جمع شدند، دسته جمعی عباهای مشکی بر سر 
خودشــان انداختند و به صورت یک راهپیمایی و 
تظاهر جمعی آمدند مسجد خدمت پیغمبر اکرم 
که وقتــی آمدنــد، گویی آنــان جمعیتی هســتند 
که کالغ هــا باالی ســر این ها نشســته از عباهای 
مشکی که باالی سرشان انداختند، وقتی پیغمبر 
این منظره را دید که عباهای فراگیر و مشــکی به 
سر انداختند، خندیدند و خیلی خوشحال شدند 
از عملی که زنان انصــار در مقام اجــرای آیه قرآن 

در مقابل پیغمبر به عنوان مانور و رزمایش حجاب 
انجام دادند«، مسئله چادر، توصیه شده خود قرآن 
اســت. البته آن مقداری که خمارها ســروصورت 
را می پوشــاند و از طرفی نیز ابدای زینت نشــود، 
حجاب واجب انجام گرفته ولو با هر حجابی، لباس 
خصوصیت ندارد اما نفس چادر، توصیه شده قرآن 

برحسب آیه 59 سوره مبارکه احزاب است.
* بــرادران و خواهــران، آن چه بایــد کاماًل توجه 
کنیم، در مواقعی که بلیه نازل می شود مثل االنی 
که این ویروس منحوس آمده، هر عملی را انجام 
دهیم چه مرد و چه زنمان که مرضی خدا باشــد، 
مشــمول رحمت خدا قرار می گیریــم، بلیه از ما 
دفع می شود اما اگر بیاییم عملی را انجام دهیم 
که موجب غضب و خشــم خداســت، خــدا رحم 
نمی کند، جایی که ما کاری می کنیم که خشــم 
خدا و غضب پــروردگار تحریک می شــود، دیگر 
رحم پروردگار به سراغ ما نمی آید، باید در چنگال 
چنین ویروس منحوس و بلیه ای دست وپا بزنیم و 
راه نجاتی نیز نداشته باشیم. اآلن خواهران ما در 
این فصل تابستان سعی کنند حجاب خودشان 
را رعایت کنند، دختران و خواهران ما بی حجاب 
نباشــند، این بی حجابی دهن کجــی به پیغمبر، 
اسالم و خداست، وقتی بنا شــد در جامعه ای به 
خدا دهن کجــی کنند، طبیعی اســت که خدا به 
این جامعــه رحم نمی کنــد و عذاب بیشــتر نازل 
می شود، نمی گوییم این ویروس و بلیه عذاب خدا 
بر مردم اســت، خدا ما را در دنیا عذاب نمی کند 
چون خدا می فرماید »ای پیغمبر ما افراد را عذاب 
نمی کنیم درحالی که تو در بین آنان باشــی«، ما 
را نیز خدا عذاب نمی کند چــون خلیفه پیغمبر، 
جانشــین و وصی پیغمبر، وجود اقدس موال امام 
زمــان )ع( در بین مــا هســتند، خدا مــا را عذاب 
نمی کند هرچقدر هم اســتحقاق عذاب داشــته 
باشــیم اما بلیه هایی که بیاید، زمانی این بلیه از 
ما دفع می شــود که ما وســیله ترحم پروردگار را 
فراهم کنیم نه وسیله غضب خدا. اگر کاری کنیم 
که غضب پروردگار و خشــم خدا شــامل حال ما 
بشــود، خدا دیگر به مــا رحم نمی کنــد، این بلیه 
را برنمی گردانــد، عزیزان من، شــما بــرادران و 
خواهران، سعی کنید به خدا دهن کجی نکنید، 
به پیغمبر دهن کجی نکنید، این باعث خشم خدا و 
پیغمبر است و با خشم خدا، رحم خدا بر ما در دفع 

این بلیه نازل نخواهد شد. 

آیت ا... علم الهدی:

عفت در مردان و زنان، حفاظت درونی در مقابل فساد است

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان تشریح کرد: 

3 برنامه سازمان همیاری برای توسعه اقتصادی 
مدیرعامــل ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان 
خراسان گفت: در روزهای اخیر این ســازمان به عنوان 
نماینده سازمان همیاری های استان های کشور انتخاب 
شده است.میثم کرمانی در گفت و گو با خراسان رضوی، 
ضمن اشاره به ایجاد نگرش جدید در سازمان همیاری ها 
برای تسریع در روند پیشرفت اهداف این سازمان گفت: 
برای اولین بار در کشــور، ســازمان همیاری شهرداری 
های خراســان رضوی در مــرز دانش حرکت مــی کند و 
ثبت ســامانه هشــت یار و ایجاد 14  برند ایجاد ســامانه 
معین کاال ظرف یک ماه گذشته برای تسهیل روند عرضه 
محصوالت روستاییان بخشی از این حرکت موثر به شمار 
مــی آید.کرمانی خاطر نشــان کرد: امروز بــه دنبال این 
هســتیم تا یکی از مجموعه های مان را بــه عنوان عرضه 
اولیه در بورس عرضه کنیم  و در ادامه به دنبال تشــکیل 
صندوق خصوصی بورسی هســتیم و مذاکرات ابتدایی 
آن در وزارتخانه انجام شده است. در حوزه بازرگانی نیز 
لبه دانش، حوزه دیجیتال مارکتینگ است و بنا به اعالم 
یکی از مسئوالن اســتانی، طی امســال در استان بیش 
از 600 درصد رشــد تجارت دیجیتالی داشته ایم. ما در 
تمام این زمینه ها به جادوی آموزش معتقدیم و تعدادی 
از افراد را برای این آموزش ها از طریق فراخوان انتخاب 
کرده ایم و آموزش می دهیم.وی در ادامه به پیاده سازی 
تجمیع خریدها در سازمان همیاری ها اشاره کرد و گفت: 
ما در زمینه تجمیع خریدها بــرای خرید قیر و کامیون به 
صورت تجمیعی و مذاکره برای ساخت پارک های بازی 

به صورت تجمیعی اقدام کرده ایم که این ها تنها بخشی 
از اقدامات ما در این زمینه هاست.کرمانی تصریح کرد: 
یکی از رویکردهای دیگر ما کمک به شهرداری های تازه 
تاسیس استان است زیرا این شــهرداری ها درآمدزایی 
زیادی برای ایجاد آبادانی در شــهرها ندارند و به همین 
دلیــل ما بــرای این شــهرها بــه دنبــال ایجــاد برندینگ 
اقتصادی هســتیم تا در هر شــهر محصوالت شاخص آن 
ها را به عنــوان برند آن ها معرفی و مقدمــات بازاریابی و 
فروش آن را نیز برای این شهرها فراهم کنیم. مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی 
در ادامه به پیاده سازی  برنامه های اقتصادی گسترده در 
مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: ما در فعالیت هایمان به 
دنبال ایجاد زمینه های درآمدی و سامان بخشی از روش 
های مختلف در مــرز دوغارون هســتیم تــا وضعیت این 
مرز را ســامان دهی کنیم و منافع حاصل از آن به سامان 
بخشی معیشتی مردم تایباد و استان برگردد که مقدمات 

کار انجام شده است.

معاون استاندار خبر داد 

کاهش ۴1 درصدی زائران در فصل بهار 

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان رضوی 
گفت: طبق آمار، ســفرها و ورود زائران به مشــهدمقدس طی سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 41 درصد کاهش داشته 
است.محمدصادق براتی در گفت وگو با مهر گفت: طبق آمار، سفرها 
و ورود مسافران به مشهد طی سه ماه نخســت امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال 41 درصد کاهش داشته است.وی گفت: بر اساس این 
آمارها در ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای 87 درصد، ناوگان ریلی 
90 درصد، ناوگان هوایی 70 درصد و سفرهای شخصی 17 درصد 
کاهش را نســبت به سال گذشته شــاهد بوده ایم. بر همین اساس در 
این مدت تعداد مسافران در ناوگان حمل ونقل جاده ای 92 درصد، 
ناوگان ریلــی 89 درصــد، ناوگان هوایــی 68 درصــد و خودروهــای 
شخصی 23 درصد کاهش داشته است.براتی بابیان این که امیدواریم 
دوباره به شرایطی نرسیم تا حرم تعطیل شــود، اظهار کرد: متأسفانه 
شرایط بحران کرونا، این افتخار را از ما گرفته است تا در خدمت زائران 
باشیم و با کاهش چشمگیر حضور زائران در مشهد مواجه شده ایم، از 
همین رو آرزو می کنیم هرچه زودتر این بیماری برطرف شود تا مانند 

گذشته در خدمت زائران امام رضا )ع( باشیم.
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اخبار

فرهنگی  

شاگرد امام )ره( کتاب هایش را وقف 
کتابخانه امام خمینی)ره( مشهد کرد

  آیــت ا... »محمدرضا رحمت« شــاگرد و عضو دفتر 
استفتائات حضرت امام)ره( کتابخانه شخصی خود 
را در شهر قم با 7هزار نســخه کتاب وقف کتابخانه 
مرکزی امام خمینی)قدس ســره( مشــهد کرد. به 
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه هــای 
عمومــی، آیــت ا... رحمــت در نامه ای بــه مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومــی خراســان از نام گــذاری 
کتابخانــه مرکزی مشــهدمقدس به نــام رهبرکبیر 
انقالب ابراز خرســندی کــرد. وی عالقــه و میل به 
مطالعــه را جزئی از زندگی خود بیــان کرد و افزود: 
کتابخانــه شــخصی ام حاصــل ۶0ســال مطالعه و 
گــردآوری کتاب هــای مــورد عالقه ام بوده اســت و 
این کتابخانــه را با افتخار به کتابخانــه مرکزی امام 

خمینی)قدس سره( مشهد وقف می کنم.

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی با 
اشاره به شیوع کرونا:

امسال هیچ گونه تجمعی در هفته 
عفاف و حجاب نخواهیم داشت

مسئول بسیج جامعه زنان خراســان رضوی گفت : در 
هفته عفاف و حجاب شاخصه کار ما فضاسازی فرهنگی 
و تبلیغی است و امسال با توجه به شیوع کرونا هیچ گونه 
تجمعاتی نخواهیم داشت. رویا حیدرزاده در گفت وگو 
با تسنیم با اشاره به وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا 
در استان خراسان رضوی و مشهد، استفاده از ماسک 
را یکی از معروفات بیان کرد و گفت: در شرایط کنونی، 
حفظ ســالمت مردم حائــز اهمیت اســت بنابراین در 
این هفته عالوه بر توصیه مردم به حفظ پوشــش، آنان 
را به استفاده از ماسک امر خواهیم کرد. وی با اشاره به 
راه اندازی ایستگاه های فرهنگی سیار بیان کرد: ما قرار 
است در این هفته مانور رســانه ای، فرهنگی با رویکرد 

مطالباتی در بدنه اجتماعی را داشته باشیم.

غفلت 26 دستگاه متولی عفاف و حجاب 	 
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان خراسان رضوی از 
معرفی 10 بانوی شاخص رســانه ای و فعال در عرصه 
فرهنگی و اجتماعی اســتان و معرفی آنان به معاونت 
روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام رضا)ع( برای تهیه 
برنامه های عفــاف و حجــاب و اجــرای مصاحبه های 
رادیویی درباره همین موضوع خبر داد. وی با ابراز تاسف 
از غفلت 2۶ دستگاه متولی عفاف و حجاب در اجرای 
وظایف خود اظهار کــرد: ما درصددیم کــه با برگزاری 
نشستی با حضور استاندار و دستگاه های متولی این 

وظایف را مجدد بازنگری و به دستگاه ها گوشزد کنیم.

مدیر خانه مطبوعات استان  مطرح کرد

پیشنهاد راه اندازی صندوق حمایت 
از رسانه برای جبران خسارت های 

کرونایی
مدیــر عامل خانــه مطبوعــات و رســانه های خراســان 
رضوی در خصوص مشــکالت خبرنگاران و رســانه ها 
در شرایط شیوع کرونا گفت: پیشنهاد من این است که 
یک صندوق حمایت از رسانه ها ایجاد شود و دولت باید 
از آن حمایت کند که آن صندوق بتواند رســانه های در 
آستانه ورشکستگی را از بحران نجات بدهد. »مجتبی 
محمودی« در گفت وگو با فارس با بیان این که تاکنون 
هیچ اقدام عملی برای جبران خســارت های رسانه ها 
انجام نشــده اســت، تشــریح کرد: هر چه از ســال 99 
می گذرد وضعیت رســانه و مطبوعات ما متأثر از کرونا 
دچار مشــکالت جدی شــده و بــه حالت نیمــه تعطیل 
درآمده است. وی با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب 
خبرنگاران افزود: کســانی که توقع داریم نویدبخش و 
امیدبخش جامعه باشند، متاســفانه خود این افراد در 
وضعیت نامناسبی قرار دارند، توقع این است که اقدام 
عملیاتی نه شعاری برای رسیدگی به دغدغه های این 

قشر انجام شود.  

برنامه ریزی برای گرامی داشت روز خبرنگار	 
همچنیــن هفته گذشــته آیین تغییــر و تحــول در خانه 
مطبوعــات و رســانه های خراســان رضــوی همــراه با 
برنامه ریــزی بــرای برگــزاری مراســم گرامی داشــت 
روز خبرنگار در مشــهد برگزار شــد. به گــزارش روابط 
عمومــی خانــه مطبوعــات، در این نشســت صمیمانه 
برخی پیشــنهادها برای برگزاری شایسته برنامه های 
روز خبرنگار در  امســال  با توجه به شرایط خاص شیوع 
کرونا و محدودیت هــا، طرح و مورد بحــث و تبادل نظر 
قرارگرفــت. در این نشســت افشــین تحفه گــر معاون 
مطبوعاتی اداره کل ارشاد، محسن سمیع رئیس اداره 
مطبوعات و تبلیغات اداره کل، حسینعلی آریانی مدیر 
سابق خانه مطبوعات، غالمرضا بنی اسدی نایب رئیس 
هیئت مدیره و مجتبی محمودی مدیر خانه مطبوعات و 
رسانه های خراسان رضوی نکاتی را درباره جایگاه این 

خانه و برنامه ها و اهداف مدنظر مطرح کردند.

اخبار

هنری 

به یاد استاد رضا افضلی شاعر خراسانی که هفته 
گذشته درگذشت

هم نسل »قهرمان« ها 
استاد رضا افضلی شاعر پیش کسوت خراسانی جان 
به جان آفرین تسلیم کرد و در 72 سالگی آخرین بیت 
شــعر زندگی اش را ســرود. شــاعری که یکی از مهم 
ترین ویژگی های او همراهی ها و همنشینی هایش 
با زنده یاد »محمد قهرمان« شــاعر شــهیر خراسانی 
بود. »محمد نیک« از شاعران پیش کسوت خراسان 
در این باره به ایسنا می گوید : »استاد افضلی از پیش 
کسوتان و شاعران قابل احترام مشهد بودند و بیشتر 
شعرهای ایشان در زمینه اجتماعی و مردمی و با سبک 
نوگرایی و سپیدگرایی است. از دوران جوانی، همکار، 
هم اتاق و یکی از دوستان نزدیک استاد محمد قهرمان 
بوده اند؛ به طوری که در یکــی از اتاق های کتابخانه 
دانشگاه با یکدیگر کار می کردند. هیچ فردی به اندازه 
دکتر افضلی به استاد قهرمان نزدیک نبوده  است و به 
نظر من این اثر یکی از آثار ماندگار آقای افضلی است 
که مضمونی در ارتباط با دکتر قهرمان داشته و خط و 
ربط مضامین آن مربوط به خودشان است. جلساتی 
در روزهــای جمعه با حضــور پیش کســوتانی مانند 
استاد قهرمان، استاد صاحبکار، استاد کمال، استاد 
باقرزاده، استاد لطفی و ... در خانه استاد فرخ تشکیل 
می شــد و ما از شــعرخوانی ایــن اســتادان لذت می 
بردیم و استفاده می کردیم؛ استاد فرخ وصیت کرده 
 بودند که کسی در خانه ایشان شعر نو و سپید نخواند 
و اســتاد افضلی تنها کســی بودند که از ایــن قاعده 
مستثنا بودند و اجازه خواندن اشــعار سپید خود در 
این جلسات را داشتند. این اشعار سپید سروده  شده 
توسط استاد افضلی بسیار روان بود و مورد استقبال 

قرار می گرفت«.
بــه گــزارش مهــر، ایــن شــاعر، مــدرس دانشــگاه و 
پژوهشــگر بر اثــر ســکته مغــزی در بیمارســتان 
جواداالئمه مشــهد درگذشت. »در شــهر غم گرفته 
پائیز« )مجموعه اشعار سال های 51 تا 57(، مجموعه 
اشــعار »قاصد خــوش خبــر«، »شــناختنامه محمد 
قهرمــان«، »شــناختنامه »قــدرت ا... شــریفی« و 
ترجمه کتاب »آهوی ارغوانی« اثر فیصل حجلی، از 
جمله آثار منتشر شده اوست. »جعفر مروارید« مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی هم 
طی پیامی درگذشت استاد افضلی را تسلیت گفت 
و نوشــت : » اســتاد رضا افضلی تربیــت یافته مکتب 
شاعران بزرگی چون استاد محمود فرخ و استاد محمد 
قهرمان بود، در شمار آخرین نسل از شاعران معاصر 
دهه چهل قرار داشت و به شایستگی پرچمدار و پدر 
شعر سپید خراسان در دهه های اخیر بود. بی شک 
آثار فاخری که از وی به یادگار مانده است و همچنین 
فعالیت هــای ادبــی آن مرحــوم در کســوت دبیری 
انجمن ادبی» کافه داش آقا«  نام او را در تاریخ شعر این 
استان ماندگار خواهد کرد«. »محمدکاظم کاظمی« 
شاعر و پژوهشــگر ادبی، »محمدمحسن مصحفی« 
معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری مشــهد و  »ایــوب دهقانــکار« مدیرعامل 
مؤسســه فراگیر معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد 
نیز از جمله چهره ها و مسئوالنی بودند که درگذشت 

این شاعر خراسانی را تسلیت گفتند.

درباره تعطیلی سینماهای مشهد 
هنوز تصمیمی گرفته نشده است

اگر چه مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان 
ســینمایی از تعطیلی سینماهای مشــهد به دلیل 
شــیوع کرونا خبر داده بود، اما به گفته مســئوالن 
استانی، هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده است. 
عصر پنج شــنبه بود که ســایت ســازمان سینمایی 
کشور با انتشار خبری از »محمدرضا فرجی« نوشت  
»به علت همه گیری مجدد کرونا سینماهای مشهد 
و البرز تعطیل شده و یکی، دو مورد استانی دیگر نیز 
با ما تماس گرفتند که فرمانداری های آن ها گفتند 
باید سینما تعطیل شود و ما گفتیم، اگر فرمانداری 
یا اســتانداری تاکیدی بر تعطیلی ســینما داشتند 
طبیعتــا باید قبول کنیــد«. این موضــوع را از اداره 
کل ارشاد استان هم پیگیری کردیم و »محمدرضا 
محمدی« معاون هنری و ســینمایی این اداره کل 
اظهار کــرد : موضوع را از دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد پیگیــری کردیــم، در خصــوص تعطیلــی 
ســینماهای مشــهد هنوز تصمیمی گرفته نشــده 
است و احتمال دارد در جلسه آینده ستاد استانی 

مبارزه با کرونا چنین تصمیمی گرفته شود.

تعطیلی کالس های هنری و سینمایی	 
البته بر اســاس اعالم اداره کل ارشــاد  ،با توجه به 
نامه شــماره 99/1۶904۶ مورخ 99/4/19 
معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز 
بهداشت استان خراســان رضوی، تا اطالع ثانوی 
برگزاری کالس های حضوری در کلیه آموزشــگاه 
های آزاد هنری، سینمایی، مراکز مهارت آموزی و 
زبان استان تعطیل و کالس ها فقط به صورت غیر 

حضوری و مجازی برگزار شود.
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فاز سوم بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی با هزینه 12 میلیارد به بهره برداری رسید 

پیش به سوی پردیس فردوسی 
تاکید شهردار برای آماده سازی طرح تفصیلی توس تا 140 روز آینده 

میــرزاده- همزمــان با ســالروز فرمــان رهبر 
انقــالب اســالمی مبنی بــر توجه و رســیدگی 
به مجموعــه تاریخــی تــوس و آرامــگاه حکیم 
ابوالقاســم فردوســی، در مراســمی با حضور 
جمعی از مدیران شــهری و اســتانی، فاز سوم 
بازپیرایــی جلوخــان آرامــگاه فردوســی بــه 
بهره برداری رســید و عملیات اجرایی مســیر 
 دسترســی جلوخــان بــه مجموعــه تاریخــی 
کهن دژ نیز آغاز شد. سامان دهی فاز سوم پیش 
خان آرامگاه فردوســی در مســاحتی حدود 4 
هکتار دارای پارکینگ با ظرفیت 500 خودرو، 
ایســتگاه اتوبــوس و تاکســی، باهزینــه حدود 
12 میلیارد تومان و انجام 11000 مترمربع 
ســنگفرش، 7000 متر مربع فضای سبز، دو 
عدد آب نما و 5000 مترمربع اصالح هندسی 
مسیر سواره اجرا شده است. افتتاحیه فاز سوم 
جلوخان آرامگاه، توسط »قاسم ارفع« سرکارگر 
پروژه بازسازی مقبره فردوسی در سال های 43 
تا 47 انجام شــد. همچنین طرح ایجاد مسیر 
دسترسی به بافت تاریخی کهن دژ از جلوخان 
آرامگاه فردوسی به طول 920متر با هزینه ای 
حدود ۶ میلیارد تومان ظــرف 140 روز آینده 

اجرا می شود.

تاکید برای آماده سازی طرح تفصیلی 	 
به گزارش »خراســان رضوی«، شهردار مشهد 
در این مراسم با ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده توســط مدیریت شــهری در منطقه توس 
افــزود : بــا وجــود آن که پــروژه های در دســت 
اقــدام در منطقه توس، پــروژه هایــی عمرانی 
اســت، اما بیشــتر نمادی از آموزه های حکیم 
 ابوالقاسم فردوسی است. »محمدرضا کالیی« 
افزود : اهتمــام امروز ما بــه اقدامات در منطقه 
توس نیز در تقابل بــا فراموشــی ارزش ها قرار 
دارد و پاسخ به نیاز جامعه به این موضوع است 
که فراموش نکنیم چه توانمنــدی هایی داریم 
و چگونه مــی توانیم برابــر بدخواهی هــا و بی 
عدالتی ها ایســتادگی کنیم و در مســیر خود، 
خســتگی ناپذیر باشــیم و این، میراث معنوی 
ما برای آینــدگان باشــد. کالیــی همچنین با 
اشاره به اهمیت تصویب و ابالغ طرح راهبردی 

توس گفت : امیدواریم در اولین جلسه شورای 
عالی معماری و شهرســازی که ظرف یکی دو 
هفته آینــده برگزار می شــود طــرح راهبردی 
توس نیز مصوب شــود، همکاران مــا در حوزه 
شهرسازی هم اقداماتی را برای طرح تفصیلی 
این منطقه آغاز کرده اند که تاکیــد دارم حوزه 
شهرسازی شهرداری با هماهنگی دیگر حوزه 
ها و همچنین کمیســیون مــاده 5، طی 140 
روز آینده، بزرگ ترین هدیه را به ساکنان بافت 
توس، مردم مشــهد و دغدغه مندان فرهنگ و 
ادب بدهند و طرح تفصیلی توس، در این مدت 
تهیه و به شورای اسالمی شهر و کمیسیون ماده 

5 ارائه شود و به تصویب برسد.

احداث پردیس آرامگاه، نیازمند تسهیل 	 
کارها در میراث

شهردار مشهد همچنین با بیان این که اقدامات 
میراث فرهنگــی در حوزه بازســازی دیوارباره 
جای تقدیر دارد، به لزوم رفــع برخی موانع در 
اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت: برای موضوع 
پردیس آرامگاه، تسهیل کارها در شورای فنی 
میــراث فرهنگی الزم اســت تا بخــش هایی از 
پردیس از وضعیت موجود خارج شــود. وی به 
آغاز عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی 
آرامگاه فردوسی به کهن دژ اشاره کرد و گفت: 
امیدوارم این پروژه نیز طبق زمان بندی و ظرف 
140 روز آینده آماده بهره برداری شود. کالیی 
افزود: ما به حکیم ابوالقاسم فردوسی مدیون 
هستیم که امیدواریم با اجرای این پروژه ها دین 

خود را به این شاعر بزرگ ادا کنیم.

درخواست شهردار برای احداث باغ 	 
مفاخر

کالیــی همچنیــن بــا توجه بــه اتمــام ظرفیت 
محدوده مقبرة الشعرا و این که در این منطقه، 
جایی برای دفن بزرگان عرصه فرهنگ و ادب 
در این منطقه وجود ندارد، خواستار آن شد که 
مکانی با عنوان »باغ مفاخر« برای این موضوع 
در نظر گرفته شود و شــهرداری نیز در طراحی 
و اجرای آن، اهتمام الزم را صورت خواهد داد. 
شهردار مشــهد همچنین با ابراز نارضایتی از 

وضعیــت فضای ســبز منطقه منفصــل توس و 
جلوخان آرامگاه فردوســی، از شهردار منطقه 
12 خواست به صورت جدی تر به این موضوع 
رسیدگی کند و تا زمان افتتاح مسیر دسترسی 
به کهن دژ، وضعیت در این منطقه تغییر کند. 
شهردار مشــهد همچنین با انتشــار پستی در 
اینســتاگرام پیامی برای مردم مشهد نوشت : 
»امیدوارم به زودی از شر این کرونا راحت بشیم 
و بتونیم از این فضای عالی آماده شده در توس 
و در کنــار آرامگاه حکیم فردوســی لذت ببریم 
و امیدوارتر به ایــن  که کمتر از پنج مــاه دیگه با 
شما همشــهریان خوبم از راه اتصال به کهند ژ 
و اتفاقــات نــو در راه تبدیل آرامــگاه به پردیس 

صحبت کنم«.
»خلیل ا... کاظمی« معاون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری مشهد گزارشــی از روند 
پروژه بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی ارائه 
کرد و گفت: برای اجرای 3 فاز عملیات اجرایی 
جلوخان آرامگاه فردوسی، حدود 30 میلیارد 
تومان هزینه شده و با وجود سختی های موجود 
در روند کار، این پروژه با همکاری شــهرداری، 

میراث فرهنگی و مشاور پروژه به پایان رسید.

۷ میلیارد تومان  اعتبار میراث فرهنگی 	 
برای روستای پاژ

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری هم در این مراسم گفت: در دولت 
دوازدهم، میراث فرهنگی و شهرداری در کنار 
هم، اتفاقات خوبی را در منطقه توس رقم زدند. 
»ابوالفضل مکرمی فر« با اشاره به انعقاد 2 تفاهم 
نامه با شهرداری مشهد افزود: میراث فرهنگی 
نیز اقداماتــی در این منطقه انجام داده اســت 
که از جملــه آن می توان به مرمت بــرج و باروی 
توس با اعتبار 7 میلیارد تومان اشاره کرد. وی 
خاطرنشــان کرد: رسیدگی به روســتای »پاژ« 
زادگاه فردوسی نیز از ســوی میراث فرهنگی 
آغاز شده و امسال 7 میلیارد تومان اعتبار به آن 
اختصاص داده شده اســت. مکرمی فر افزود: 
اقدامات درباره توس، از دوره اصالحات شروع 
شد اما در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی 
نژاد، عقیم ماند و در دولــت دوازدهم و با همت 

شورای پنجم شهر مشهد، اتفاقات بسیار خوبی 
رقم خورد که در تاریخ خراسان جاودانه خواهد 
مانــد. وی ابــراز امیــدواری کرد کــه همراهی 
شهرداری و شورای شهر با میراث فرهنگی در 

زمینه های مختلف، استمرار یابد.

گالیه عضو شورا از استانداری	 
رئیس کمیسیون ویژه توســعه و به سازی توس 
شورای شهر مشــهد نیز به طرح های در دست 
اقــدام در منطقــه توس اشــاره کرد و گفــت : با 
ورود شــورای پنجم، برای منطقه توس مشاور 
گرفتــه شــد و طــرح راهبــردی توس هــم پس 
از کش و قــوس هــای فــراوان، در کمیته فنی 
شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب 
رسید و منتظریم که این طرح در شورای عالی 
شهرسازی و معماری نیز به تصویب برسد. »سید 
مســعود ریاضی« خاطرنشــان کرد: در فرمان 
سال 75 رهبر انقالب برای رسیدگی به توس، 
مخاطب دســتگاه هــای دولتی بودنــد، با این 
 حال در هیچ یک از جلساتی که در تهران برگزار 
مــی شــد، هیــچ نماینــده ای از اســتانداری 
نداشــتیم. ســال گذشــته نیز آقای اســتاندار 
وعده دادند که ثبت جهانی تــوس را پیگیری 
می کنند و ما کاری به ثبت جهانی نداشــتیم، 
اما به نظر می رسد با توجه به این که اتفاقی در 
این زمینه نیفتاده است، باید مطالبات خود را 
افزایش دهیم. وی همچنین با اشاره به تعلل 
ایجاد شده از سوی استانداری برای پیگیری 
ثبت جهانی توس اظهار کرد : مدیریت شهری 
مشــهد برای ثبــت جهانی توس بــه تفاهمات 
خوبی با میــراث فرهنگی رســیده بــود و قرار 
شــد مشــاوری نیز در این زمینه معرفی شود، 
اســتاندار محترم قول پیگیری این موضوع را 
دادند اما احساس می شود که باید مسیری را 
که پیشتر در دستور کار داشتیم دنبال کنیم. 
این عضو شورای شهر مشهد همچنین با اشاره 
به طرح راهبردی منطقه توس گفت: متاسفانه 
 برخــی افــراد از غفلت مــردم سوءاســتفاده  و 
زمین های زراعی بزرگ مقیاس را تفکیک و به 
مردم ارائه می کنند اما این افراد حتما متضرر 

خواهند شد.

۷ سال در خانه ماندم	 
مادربزرگم بعد از فوت شوهرش با دامادشان زندگی می 
کردند. ایشان می گفتند : هفت سال تمام برای پرهیز از 
کشف حجاب، در خانه بودم و بیرون نرفتم. خانه ها حمام 
نداشت و فقط حمام های عمومی وجود داشت. مردم یا به 
مامورها پول می دادند یا شب ها از پشت بام رفت و آمد می 
کردند و به حمام می رفتند. یک بار ماموری متوجه شد و 
سوت زد و فریاد کشید : »بیایید پایین!«. وقتی دید توجهی 
نمی کنیم خودش باالی پشــت بام آمد. من بقچه ام را باز 
کردم و به مامور گفتم : »هرچه می خواهی بردار«. مامورها 
رحم و شفقت نداشتند و با چوب، محکم می زدند. آن مامور 

هم چوبی به من زد که تا مدتی آثارش باقی مانده بود.
جواد عتباتی به نقل از مادربزرگ، سبزوار

مهاجرت به افغانستان	 
پدرم می گفت : کدخدای روستا را به شهر بردند. بعد از این 
که برگشت دیدیم روی سرش کاله شاپو گذاشته ! وقتی 
کشف حجاب اجباری شد مردم آن روستا از ترس اذیت و 
آزار مامورها و برای فرار از قانون کشف حجاب، مهاجرت 

کردند و به افغانستان رفتند.
عزت ا... باسلیقه به نقل از پدر، خواف

مادرم موهایش را کوتاه کرده بود	 
ما هشــت برادر هســتیم. در زمان کشــف حجاب یکی از 
برادرهای ما مریض شــد و نزدیک به پنجاه روز در مریض 
خانه بستری بود. مادر ما برای این که بتواند به او سر بزند 
یک پالتوی قهوه ای بلند دوخته بود. او یک کاله بر سرش 
می گذاشت و زیر کاله برگه های زردآلو می چسباند تا اگر 
کالهش را هم برداشتند موهایش پیدا نشود. موهایش را 
هم کوتاه کرده بود. به جز آن روزها، مادر ما در حدود هفت 

سالی که کشف حجاب اجرا می شد، از خانه خارج نشد.
محمدباقر زینعلیان، مشهد

رشوه دادن برای آتش نزدن چادرها	 
مادر شــوهرم تعریف مــی کرد که پدرشــان مغــازه دار 
بود. آژان ها چادر زن ها را در می آوردند و جلوی مغازه 
آتش می زدند. می گفت : پدرمان به آژان ها رشوه می 
داد که دســت کم چادرها را آتش نزنند. پدرم چادرها 
را به داخل مغازه مــی آورد و دوباره به صاحبانشــان بر 

می گرداند.
اشرق قوامی به نقل از مادر شوهر، مشهد

به دلیل حجاب همسرم اخراج شدم	 
پدربزرگ پدری ام که در سازمان دولتی کار می کرد، 
می گفت : از طرف شاه به مراسمی دعوت شده بودم 
و باید همراه خانمم می رفتیم. اگر بدون حجاب نمی 
رفتیم از کار اخراج می شدم. مجبور شدم یک لباس 
و روســری بلند برای همســرم بخرم و بــا آن لباس ها 
به مراســم برویم. بین همه مهمان هــا فقط خانم من 
باحجاب بود. به من و همســرم ایراد گرفتند و گفتند 
»اگر همســرت حجــاب را برنــدارد از کار اخراج می 
شــوی«. من گفتم »ترجیــح می دهم اخراج شــوم به 
جای این که زنم کشــف حجاب کند«. از کار اخراجم 

کردند ...
اعظم دانش چراغعلی خانی به نقل از پدربزرگ، مشهد

سوار بر اسب دنبال زن ها می کردند	 
مادربزرگم می گوید : در حال دوشیدن شیر از گوسفندها 
بودیم که ســر و کله ژاندارم ها پیدا شــد و حجابمــان را از 
سرمان کشیدند. حدود هشت زن بودیم و مردهای مان 
هم بودند. مامورها حمله ور شــدند، دســت های مردان 
مان را بستند و سوار بر اسب دنبال ما می کردند. من فرار 
می کردم اما سرانجام از ترس ســر جایم ایستادم و مامور 

روسری را از سرم کشید.
حسن دستورانی به نقل از مادربزرگ، سبزوار

21 تیرماه سال 1314، روزی ماندگار در تاریخ ایران است، روزی که مردم معترض 
به سیاســت های ضددینی رضا خان، با دستور مســتقیم او در مسجد گوهرشاد 
مشــهد به خاک و خون کشــیده شــدند. این قیام مقدمه ای خونین بــرای تداوم 
مقاومت مردم ایران در مقابل سیاست های ضددینی رضاخانی بوده است. باهدف  
بزرگداشــت این واقعه تاریخی، دبیرخانــه »طرح ملی قیام گوهرشــاد« اقدامات 
متعددی انجام داده اســت که یکی از آن ها گردآوری خاطرات آن دوران است. آن 
چه در ادامه می خوانید بخش هایی از کتاب »چادری که جا نماند است که توسط 
مصطفی فاروئی فیروزی گردآوری و به همت انتشارات بوی شهر بهشت منتشر 
شــده اســت. این کتاب شــامل 110 خاطره از مجموعه خاطرات مقاومت زنان و 

مردان ایرانی در دوران کشف حجاب رضاخانی است.

مروری بر خاطرات مبارزه با کشف حجاب رضاخانی 
به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد 

چادری که جا  نماند ...



اخبار

اقتصاد

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام : 

 ۳ هزار درخت پارک جنگلی
 تربت جام طی5 سال خشک شد 

 حقــدادی- رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
تربت جــام  گفــت: از زمــان واگــذاری پــارک جنگلی 
تربت جام به پیمانکار یعنی از سال ۹۴ تاکنون حدود 
ســه هزار درخت این  پارک به خاطر افــت ، کمبود آب 
چاه و عدم پیگیری و مدیریت نادرست آب دهی خشک 
شده است.مســعود البرز افزود: در سال ۹۶و ۹۷ اوج 
خشکســالی و دمای هوا بــاالی ۴۶ و ۴۷ درجه بود و 
بارندگی اندک در خشک شدن درختان بی تاثیر نبود.
وی تصریح کرد:از زمانی که مدیریت پارک جنگلی از 
پیمانکار خلع ید شد و مدیریت پارک به منابع طبیعی 
برگشت درختان پارک با چهار تانکر به صورت روزانه 
آبیاری شــدند و از آسیب بیشتر به  درختان جلوگیری 
به عمل آمد.وی خاطر نشــان کرد: با اختصاص ۷۰۰ 
میلیون تومان اعتبار که ۳۰۰میلیون آن توسط کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان و ۴۰۰ میلیون تومان توسط 
اداره کل منابع طبیعی تامین شــد چاه جدیــد آب در 
هفتم اسفندماه سال قبل حفر شد و دبی آن االن بین 
۱۱ تا ۱۳لیتر در ثانیه است.وی گفت  : از اسفند سال 
گذشته برای آب دهی درختان پارک برنامه مشخصی 
تنظیم شد و هر۲۰ روزتمام  درختان پارک آبیاری و دو 
هزار  نهال آیالنی که جایگزین درختان خشک پارک 
شدند هر هفته آبیاری می شوند.وی درباره رسیدگی به 
پرونده قطع درختان سبز پارک جنگلی توسط پیمانکار 
گفت :  این پرونده در استان رسیدگی شده است و بعد 
از بررســی تیم اعزامی قطــع ۱۱ درخت ســبز تایید  و 
پیمانکار به کاشت ۲۰۰ نهال در پارک جنگلی محکوم  

و این رای انجام شد.

فرماندار تربت جام خبر داد: 

کمک 6/2 میلیاردی بنیاد 
 نیکوکاری ابراهیمی به مجتمع

 آب رسانی چشمه گل 
فرمانــدار تربــت جام گفــت :بــا  کمک حدود شــش 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از سوی بنیاد نیکوکاری 
حاج اکبر ابراهیمی به مجتمع آب رسانی چشمه گل 
مردم  حوزه چشــمه گل و به ویژه روســتای بشیرآباد 
تــا چهارمــاه آینــده از نعمت آب شــرب بهداشــتی از 
طریــق لولــه کشــی مجتمــع چشــمه گل بهــره مند 
می شوند.مرتضی حمیدی در جمع  اعضای شوراها 
و دهیاران روستاهای چشمه گل ، بشیر آباد، قادر آباد 
و ... افزود: با تامین اعتبار بنیاد نیکوکاری حاج اکبر 
ابراهیمی مجتمع آب رسانی چشمه گل به زودی مورد 
بهره برداری  قرار می گیرد.وی تصریح کرد: با توجه به 
این که دراین شهرستان تعدادی از روستاها با تانکرآب 
رســانی می شــود این مهــم در دســتور کار مجموعه 
فرمانداری قرار گرفت و به دنبال یک راه حل مناسب 
و قابل نتیجــه بودیم کــه با پیگیــری های ارزشــمند 

توانستیم این مشکل را حل کنیم .
حمیدی خاطر نشــان کرد : با کمک بنیاد نیکوکاری 
حاج اکبر ابراهیمی   مجتمع آب رسانی چشمه گل تا 
چهارماه آینده به بهره برداری می رســد و روستاهای 
چشــمه گل ، بشــیرآباد ، یخک و گوربند از نعمت آب 
شــرب بهداشــتی از طریــق لوله گــذاری برخــوردار 
می شوند . وی یادآور شد: برای رفع مشکل آب رسانی 
روســتاهای تقی آباد ، قادر آباد و رضــا آباد هم  کمک 

قابل توجهی از خیر نیکوکار ابراهیمی دریافت شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان : 

آموزش های فنی و حرفه ای گران 
است 

 حســین نوری- مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
خراســان رضوی بــا بیان این کــه آموزش هــای فنی و 
حرفه ای گران اســت، گفت: در نظام آموزشــی کشور 
فقط یک درصد اعتبارات آموزشــی به فنی و حرفه ای 
برمی گردد. افشــین رحیمی  درســفر به خلیل آباد با 
شــرکت در جلســه شــورای مهارت دراین شهرستان  
اظهار کرد: در ســال گذشــته ۱۲۰ هزار نفر ســاعت 
آموزش مهارتــی در دو بخــش دولتــی و خصوصی در 
خراسان رضوی برگزار شد که ۷۰ هزار نفر ساعت در 

بخش خصوصی بود. 

از میان خبرها

شهرستان

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام : 

آمارفوتی های کرونا در تربت جام 
به 60 نفررسید 

 رئیس دانشکده علوم پزشــکی تربت جام  با اشاره 
به شرایط کرونایی  و شیوع تب کریمه کنگو گفت: 
شهرستان تربت جام  و صالح آباد در منطقه قرمز و 
با پیک دوم افزایش شــیوع بیماری مواجه اســت و 
متاســفانه به علت رعایت نکردن اصول  بهداشت 
فردی و عمومی ، بیماری کرونا افزایش یافته  است 
به طــوری که ازابتدای شــیوع کرونــا ۶۰ نفر بر اثر 
بیمــاری کرونا جان خــود را از دســت دادند.دکتر 
محمد افکار افزود: بیمارســتان سجادیه با کمبود 
فضــای فیزیکــی ، تجهیــزات و نیــروی انســانی 
رو به روســت و  ضریــب اشــغال تخــت هــای بخش 
عفونی و آی ســی یو بــاالی ۹۰ درصد اســت.  وی 
خاطرنشــان کــرد: در پیــک دوم بیمــاری تاکنون 
۴۴نفر فوت کردند که شامل ســه کودک  ۵ روزه، 

۵۹ روزه و ۳ ساله بوده است. 

50 هزار بسته معیشتی بین اتباع 
خارجی استان توزیع شد 

 شــجاعی مهر-مدیر کل اتبــاع و مهاجرین خارجی 
استانداری خراسان رضوی گفت: از آغاز شیوع ویروس 
کرونا مطابق با رزمایش مواسات و همدلی با همکاری 
نهادهای مرتبط و ستاد مردمی اتباع خارجی بیش از 
۵۰هزار بسته معیشــتی با ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال 
توزیع شده که نســبت به کمک به مردم کشورمان نیز 
آمار بهتری اســت و نشــان از فرهنگ، سخاوتمندی و 
مهمان نوازی مردم ماســت. محمد تقی هاشــمی در 
مراسم توزیع بسته های معیشتی حمایتی ویژه اتباع 
خارجی نیشابور افزود: طبق آخرین آمار حدود ۸۰۰ 
نفر از اتباع خارجی استان به کرونا مبتال شده اند که از 
نظر درصد کمتر  از هموطنان خودمان بوده و به صورت 
رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و درمان شده اند.

 نمایندگی اتباع خارجی در نیشابور	 
 راه اندازی شد

وی با بیان این که در استان از ۵۱ ملیت تبعه خارجی 
داریم که جمعیت شــان حدود ۳۲۰هزار نفر است 
افزود: پنجمین دفتر نمایندگی اتباع خارجی استان 
پس از مشهد، تربت جام، تایباد و فریمان در نیشابور 
راه  اندازی شد و در محل فرمانداری این شهرستان 
پاسخ گوی  مراجعان خواهد بود.فرماندار نیشابور 
نیز   گفت: امروز ۲۲۰ بسته معیشتی در حوزه غذایی 
و بهداشتی هر کدام به ارزش چهارمیلیون ریال بین 

اتباع خارجی در نیشابور توزیع می شود.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

صفری- تست کرونای محمد صفایی نماینده مردم 
گناباد و بجستان در مجلس شــورای اسالمی مثبت 

شد و به قرنطینه رفت و تحت درمان  قرار گرفت.
حقدادی- مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خراســان رضــوی در کارگــروه اشــتغال و کاریابــی 
تربت جام گفت : مبلــغ  ۳۷ میلیارد تومــان اعتبار به 
۳۵۰۰ نفر از ســاکنان تربت جام که مشاغل شــان از 

کرونا آسیب دیده است، تخصیص داده شد.
حســین نوری- دادســتان خلیل آباد گفت: با توجه 
به شــیوع بیماری کرونا، هم اکنون برگزاری هرگونه 
مجالس عروسی و دورهمی خارج از ضوابط اعالمی از 
سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جرم است 
و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود و تا 

یک سال حبس دارد.

۷اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Sat،Jul. 11، 2020، No.4451۴۴۵۱  شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ . شماره

نمازجمعه

علی نوری

امام جمعه بردســکن  با بیــان این که 
مجلــس شــورای اســالمی درراس 
همه امور و مجلس عصاره ملت است 
،گفــت:از مجلــس یازدهــم کــه یک 
مجلس اصولگرایی و انقالبی اســت 
توقع بیــش از گذشــته اســت و نباید 
هر حرفی از جایــگاه نمایندگی بیان 
شــود. حجت االســالم امینی افزود: 
نماینده مردم شهرستان باید حرف ها 
و نطق های خود را طوری مطرح کند 
که شأن و ادب مجلس و حوزه انتخابیه 
خــود را حفــظ کنــد. وی اظهارکرد: 
برخــی از انتقــاد هــا را می تــوان در 
جلســات خصوصــی مطــرح کــرد تا 
مسئوالن برای رفع آن اقدام کنند و از 
جدی بودن حجت االسالم نیک بین 
)نماینده کاشمر ،بردسکن وخلیل آباد 
( در رفــع مشــکالت و مطالبات مردم 
قدردانی می کنیم ولی نباید حرفی از 
تریبون مجلس مطرح شود که خالف 
فرمایش های رهبری باشد.امام جمعه 
بردسکن با بیان این که مردم سرمایه 
اصلــی نظام هســتند گفــت: اعتماد 

مردم باید به مســئوالن حفظ شــود و 
اگر مسئولی این اعتماد مردم را مورد 
خدشه قرار دهد در واقع به خون مطهر 
شهدا خیانت کرده است. وی تصریح 
کرد: امروز دشمن در سه عرصه اعتبار 
زدایی، اعتمــاد زدایی و مشــروعیت 
زدایی علیه نظام ما وارد کار شده است 
و با گســترش فســاد و بی اعتمادی و 
درشــت نمایی ضعــف هــا و ناکارآمد 
کــردن خدمات نظــام مــی خواهد به 
اهداف خود دراین ســه عرصه دست 
پیدا کند. حجت االسالم امینی افزود: 
برای مقابله بــا ترفندهای دشــمنان 
باید با حضور با بصیرت و آگاهانه خود 
در عرصه هایی که نیــاز به حضورمان 
است ورود کنیم و حمایت همه جانبه 
خود را از رهبری نظام داشــته باشیم 
و ارزش هــای نظام را مــورد حمایت و 
دفاع خود قرار دهیم. وی همچنین با 
اشاره به فعالیت هفت معین اقتصادی 
فرهنگــی در شهرســتان بردســکن 
درراســتای طرح مدل مثلث توســعه 
اقتصادی استاندار خراسان رضوی از 
مسئوالن خواست برای رفع مشکالت 
صاحبان ســرمایه اقدام کننــد تا این 
عزیزان بــدون هیچ گونــه دغدغه ای 
بتوانند فعالیت هــای اقتصادی خود 

را ادامه دهند و شــاهد ایجاد  اشتغال 
در منطقه باشیم. وی در بخش دیگری 
از خطبه ها به روند افزایشی مبتالیان 
به ویروس کرونا در شهرســتان اشاره 
کرد و گفــت: متاســفانه شهرســتان 
بردســکن از وضعیــت ســفید خــارج 
شده است و هم اکنون ۱۰ نفر بستری 
مبتال به کرونا در شهرســتان داریم و 
اگر مباحث بهداشتی رعایت نشود و به 
توصیه های مسئوالن بهداشتی عمل 
نکنیم شهرستان بردسکن نیز همانند 
دیگر شهرستان ها با مشکالتی مواجه 

خواهد شد.
 داورزنی -حجت  االســالم علی  زاده
 امــام  جمعــه داورزن از مســئوالن 
خواســت برای حل مشــکالت مردم 
تالش کنند. امام جمعه داورزن گفت: 

مســئوالن  برای حل مشکالت مردم 
تالش بیشتری داشته باشند و بدانند 
گله مندی مردم به حق و درست است . 
کالته-حجت االســالم  مقیسه امام 
جمعــه ســبزوار گفــت: نماینــدگان 
مجلس در طرح سوال از وزیران و قوه 
مجریه اخــالق اســالمی را فراموش 
نکنند. به گزارش خراســان رضوی، 
حجــت االســالم  غالمرضــا مقیســه 
ظهــر دیــروز در خطبــه هــای نمــاز 
جمعه  ســبزوار افــزود: نماینــدگان 
مجلس در طرح سوال از برخی وزیران 
به جای اهانت با منطق قــوی آن ها را 
به چالش بکشــانند چــون در اخالق 
اســالمی اهانت پذیرفتنی نیســت.  
وی با بیان این که نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی ضمن انتقاد سازنده 

از دولــت بــا وحــدت و همدلی تالش 
کنند، افزود: فرصت باقی مانده عمر 
دولت دوازدهم صرف ســامان دهی 
اوضاع نابه سامان و کاهش مشکالت 

معیشتی واقتصادی شود. 
حقدادی-حجــت االســالم میــرزا 
حسین معتمدی فر امام جمعه تربت 
جام  با اشاره به موج دوم ویروس کرونا 
خطــاب بــه مــردم گفــت :  مــوج دوم 
ویروس کرونا خطرناک تــر ،بی رحم 
تر و خونریز تر از موج اول به سراغ مردم 
آمده است و از مردم  با ایمان عاجزانه 
تقاضا دارم تمام پروتکل های بهداشت 

فردی و اجتماعی را رعایت کنند.
نشتیفانی-حجت االسالم  زاهدی 
امــام جمعــه  باخــرز در خطبــه های 
نماز جمعه این هفته این شهرســتان 
که در مســجد جامــع امام علــی )ع (
برگزار شد با سفارش به تقوای الهی 
و دوری از گناهان، به مسئله عفاف و 
حجاب اشاره کرد و گفت:امروز یکی 
از مهم ترین مسائل دشمن در جنگ 
نرم، گرفتن حجاب و عفاف از بانوان 
جامعه اســت و در واقع مــی خواهند 
بــه بهانــه آزادی، جامعــه مــا را دچار 

اسارت کنند.

توقع ازمجلس یازدهم بیش از گذشته است
امام جمعه بردسکن درخطبه های نمازجمعه : 

   مدیر کل راه و شهرســازی خراسان رضوی پس 
از بازدید ازپروژه ساخت باند دوم جاده کاشمر - 
سه راهی شادمهر )که به دلیل حوادث ناشی از 
تصادفات دراین محور به  گذرگاه خونین مشهور 
شده است ( در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
حوزه راه و شهرسازی کاشــمرگفت: تالش می 
کنیم با تهیه یک گزارش مدون و کامل از وضعیت 
و نقشه این جاده و ارسال آن به وزارتخانه، بتوانیم 
در جلسه ای که به زودی برگزار می شود با دفاع 
کامل زمینه تخصیص به موقع اعتبار برای تسریع 
در روند عملیات اجرایــی را فراهم کنیم. قدرت 
ا... ابــک با بیان این کــه به گفته پیمانــکار برای 
قطعه دوم این محور به منظور اجرای ۲۰ کیلومتر 
نیازمند تخصیص اعتبــار ۱۰۰ میلیارد تومانی 
هســتیم، یادآور شــد: با توجه به مشــکالتی که 
در حوزه تخصیــص اعتبــارات وجــود دارد ، اگر 
ســقف پیمان تکمیل شــود، این قطعــه تکمیل 
نخواهد شــد، لذا باید اجرای این بخش از جاده 
به دو قطعه ۱۰ کیلومتری تقسیم شــود تا برای 
تخصیص اعتبــار با مشــکلی مواجه نشــویم.به 
گزارش خراســان رضوی ،بعد از افتتــاح حدود 
۱۴ کیلومتر از باند دوم جاده کاشمر به سه راهی 
شــادمهر )گــذرگاه خونیــن (که بعد از گذشــت 
۱۳ ســال از مصوبه دولت نهم انجام شد، آذرماه 
سال گذشته نیز عملیات اجرایی ادامه این جاده 
۵۶ کیلومتری به طــول ۲۰ کیلومتــر با حضور 
مسئوالن استانی و شهرستانی آغاز شد. معاون 
مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 

خراسان رضوی در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
این قطعــه گفــت: قطعــه دوم از بانــد دوم جاده 
کاشمر به سه راهی شادمهر به طول ۲۰ کیلومتر 
و عــرض ۱۲.۷ متر بــر اســاس قــرارداد منعقد 
شــده طی ۳۰ ماه با اجرای ۸۱ هزار متر مکعب 
خاک برداری و ... تکمیل می شود. محمد پارسا 
ادامه داد: مجوز برگــزاری مناقصه برای اجرای 
۲۰ کیلومتر انتهایی نیز از وزارتخانه اخذ شــده 

است که در قالب قطعه سوم اجرایی می شود.
 در عین حال پنج شــنبه گذشــته مدیــر کل راه و 
شهرســازی خراســان رضــوی پــس از بازدید از 
گذرگاه خونین گفت: تالش می کنیم با تهیه یک 
گزارش مدون و کامل از وضعیت و نقشه این جاده 
و ارســال آن به وزارتخانه، بتوانیم در جلســه ای 
که به زودی برگزار می شود با دفاع کامل زمینه 
تخصیص به موقع اعتبــار برای تســریع در روند 
عملیات اجرایی را فراهم کنیــم. قدرت ا...ابک 
با بیان این که به گفته پیمانکاربــرای قطعه دوم 
این محور به منظور اجرای ۲۰ کیلومتر نیازمند 
تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی هستیم، 
یادآور شــد: بــا توجه به مشــکالتی کــه در حوزه 
تخصیص اعتبارات وجود دارد و اگر سقف پیمان 
تکمیل شــود، این قطعــه تکمیل نخواهد شــد، 
لذا باید اجــرای این بخــش از جاده بــه دوقطعه 
۱۰ کیلومتری تقســیم شــود تا برای تخصیص 
اعتبار با مشکلی مواجه نشویم. همچنین با توجه 
به اختالف به وجــود آمــده میــان اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی با شهرداری کاشمر 

به عنوان پیمانکار ۱۰ کیلومتر ابتدایی گذرگاه 
خونین کاشمر پیشنهاد شــد تا موارد اختالفی 
توسط یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناس 
رسمی دادگســتری، کارشــناس شــهرداری و 
کارشــناس بی طرف بررســی و اعالم نظر شود 
و مطابق آن تعهــد اداره کل راه و شهرســازی در 
پرداخت مطالبات شــهرداری کاشــمر اجرایی 
شــود. مدیرکل راه و شهرســازی  استان گفت: 
متاسفانه امســال در قانون بودجه هیچ ردیفی 
بــرای قیــر یارانــه ای در نظــر گرفتــه نشــد و 
خراســان رضوی از قیر یارانه ای محروم است. 
وی از مجمــع نمایندگان اســتان درخواســت 
کــرد بــرای بازنگــری  در تخصیــص قیــر یارانه 
ای اقــدام کننــد  .وی  در گفت و گو با خراســان 
رضــوی  گفــت: اگــر قیــر یارانــه ای به اســتان 
اختصــاص داده نشــود با مشــکالت عدیده ای 
مواجه خواهیم شــد. وی همچنین از تخصیص 
۱۷ میلیارد تومان برای انجــام طرح مطالعات 
بانــد دوم محور بردســکن به ســبزوار خبرداد و 
گفت: طرح مطالعــات باند دوم محــور بجنورد 
به ســمت اســفراین و ســبزوار به اتمام رسیده و 
امید اســت در ردیف اعتبارات ملی قرار بگیرد. 
وی با بیان این که باند دوم ۱۵۰۰ متر از محور 
بردسکن به ســمت خلیل آباد تا هفته دولت به 
بهره بــرداری می رســد ،قــول داد:  ادامــه باند 
دوم این مســیر تا روســتای شــفیع آباد نیــز  در 
سال آینده اجرایی شــود. وی اظهارکرد: برای 
ســاخت هر کیلومتر راه حداقل چهــار میلیارد 

تومــان اعتبار نیاز اســت کــه برای اجــرای باند 
دوم محور بردســکن تا شــفیع آباد حداقل ۲۰ 
میلیــارد تومان اعتبار الزم  اســت.وی با اشــاره 
به طول راه های شهرستان بردسکن ،استقرار 
اداره راه و شهرسازی به صورت مستقل را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه به دلیل کمبود 
نیرو امکان این مهم وجود ندارد ولی در صورت 
اعالم آمادگی مسئوالن شهرستان می توانیم به 
صورت نمایندگی راه و شهرسازی را در بردسکن 
ایجاد کنیم. وی افزود: استان خراسان رضوی 
به لحاظ وجــود راه های اصلــی و چهار خطه در 
کشــور از جایگاه خوبــی برخوردار اســت و ۸۰ 
درصد طول راه های محورهای قدیم) خراسان( 

در خراسان رضوی قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: 
جاده خلیل آباد به بردسکن به شرط تخصیص 
اعتبارات سال ۱۴۰۲، دو بانده می شود .قدرت 
ا... ابک در دیدار با مسئوالن شهرستان ، اظهار 
کرد: چنان چه اعتبــاری که برای پــروژه جاده 
خلیل آباد به بردسکن در نظر گرفته شده، به طور 
۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند و قیر رایگان این 
محور در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار بگیرد 

تا سه سال آینده این محور دو بانده می شود.

قطعه دوم گذرگاه خونین نیازمند 100میلیارد اعتبار 
 مدیر کل راه و شهرسازی : این بخش از جاده به ۲ قطعه ۱۰ کیلومتری تقسیم شود تا برای تخصیص اعتبار با مشکلی مواجه نشویم 



علی ترابی / تیم شــهرخودروی خراســان  در ادامه 
بازی های هفته بیســت و چهارم رقابــت های لیگ 
 برتر امروز در حالی به مصاف نارنجی پوشان تهرانی 
می رود که با حاشیه های جدیدی رو به رو شده است. 
به گزارش "خراســان رضوی " ، تنها نماینده فوتبال 
اســتان پس از تعطیالت چند ماهه به خاطــر کرونا ، 
تاکنون دو بار به میدان رفت و برابر ذوب آهن اصفهان 
و گل گهر ســیرجان به پیروزی ارزشــمندی دســت 
یافت و تا رده سوم جدول مسابقات نیز صعود کرد که 
با این روند صعودی می تواند شانس دوباره سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را نیز داشته باشد. اما چهارشنبه 
گذشته در اتفاقی غیر منتظره سرمربی شهرخودرو 
از سمت خود استعفا کرد که نشان از وجود مشکالت 
داخلی در باشگاه است؛ چرا که مجتبی سرآسیایی 
تاکنــون در شــهرخودرو نتایج نســبتا قابــل قبولی 
را کســب کرده و این طور که مشــخص اســت، علت 
استعفای  او مشکالت فنی نیست و با مدیریت باشگاه 
اختالف نظر دارد. حال با گذشــت دو روز و انتخاب 
"کوزین" به عنوان سرمربی موقت، مجتبی سرآسیایی 
در واکنش بــه انتقاد هواداران مشــهدی و توهین به 
به مالک باشــگاه گفته که باید از حمیداوی حمایت 
شود؛ چرا که او زحمات زیادی برای فوتبال خراسان 
رضوی کشیده است. سرآســیایی در پیام خود علت 
استعفا را مشکالت داخلی و درون باشگاهی اعالم 
کرد.حاال تیم شهرخودرو در چنین شرایط بحرانی 
امروز باید در مشــهد به مصاف نارنجی پوشان سایپا 
که در رده دوازدهم جــدول قرار دارنــد، برود.قطعا 
شرایط بحرانی شهرخودرو می تواند فرصت خوبی 
برای تیم سایپا باشد. شــهر خودرو هم اگر بتواند در 
این مســابقه پیروز شود شانس رســیدن به رتبه دوم 
جدول را هم دارد. اما در صورتی کــه در خانه امتیاز 
از دست بدهد شرایطش ســخت خواهد شد. مالک 
باشگاه شهرخودرو نیز "استفانو کوزین" ایتالیایی را به 
عنوان سرمربی موقت این تیم در بازی با سایپا معرفی 

و اعالم کرد، بررسی اســتعفای مجتبی سرآسیایی 
به منظور حفظ آرامش تیم، پس از بازی روز شــنبه با 
سایپا در جلسه هیئت  مدیره انجام خواهد شد.شایان 
ذکر اســت ، دیدار تیم های شهرخودروی خراسان و 
سایپا امروز ساعت 20:30 در ورزشگاه امام رضا)ع( 

برگزار می شود.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

سوگند برای انتقام
در آیات 79 تا 83 سوره ص می خوانیم:

قــاَل َربِّ َفَأْنِظْرِنــی ِإلــی َیــْوِم ُیْبَعُثــوَن»79« 
ــَک ِمــَن اْلُمْنَظِریــَن»80« ِإلــی َیــْوِم  قــاَل َفِإنَّ
ِتــَک  َفِبِعزَّ قــاَل  اْلَمْعُلــوِم»81«  اْلَوْقــِت 
ُهــمْ َأْجَمِعیــَن»82« ِإاّل ِعبــاَدَک ِمْنُهُم  ْغِوَینَّ َلُ

اْلُمْخَلِصیَن»83«
ابلیس گفت:»پــروردگارا! پس مــرا تا روزی 
که)خالیــق( برانگیخته )و زنده( می شــوند 
مهلت ده.« فرمود:»تو از مهلــت یافتگانی، تا 
روز و زمانی معین.« ابلیس گفت:»به عزت تو 
سوگند که همه)مردم( را گمراه خواهم کرد 

مگر آن بندگانت که خالص شده اند.«
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

     ابلیس به خاطر تکبر عفو نخواســت بلکه 
مهلت برای انتقام خواست.

     ابلیــس بــا تمــام تکبــر و کفــر، در بیــان 
درخواست خود از خداوند مأیوس نبود.

     در دعا گفتن»رب« مؤثر است؛ هم اولیای 
خدا و هم ابلیس در دعاهای خود این کلمه را 

به کار برده اند.
     ابلیس، هم معاد را می دانست، هم توحید 

و نبوت را. مشکل او  تکبر و لجاجت بود.
     خداوند دعــای بدترین خلق خــود را نیز 

اجابت می کند.
     هر طول عمری، نشــانه مهــر خدا و عامل 

خوشبختی نیست.
     خطر وسوســه های ابلیس جدی اســت و 
اخالص در عبودیت، شــرط مصونیت از دام 

های اوست.

اخبار ورزشی

شنبه
21 تیر  1399

19 ذی القعده 1441
4 صفحه  |    شماره  4451

11  جوالی 1244 | فتح بیت  المقدس توسط مسلمانان 21 تیر 1314 | روز عفاف و حجاب
با اجباری شدن کاله شاپو برای درشکه چی های مشهد و شایعات کشف حجاب، آیت ا... قمی 
برای جلوگیری از این فتنه به تهران رفت اما او را محاصره کردند و اعتراض مردم مشهد گسترش 
یافت. تا این که دژخیمان رضاشاه، مردم معترض را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.

جنگ  های صلیبی که از اواخر قرن یازدهم میالدی از جانب اروپاییان بر مسلمانان تحمیل شده 
بود، در این برهه از تاریخ با ضعف مسیحیان و توانمندی مسلمانان همراه شد و حاکم مصر با سپاهی 

انبوه به سمت بیت المقدس حرکت کرد و بیت المقدس را از چنگ متجاوزان صلیبی درآورد.

یک روایت، یک درس

بهترین بندگان
 از حضرت رضا)ع( درباره بهترین بندگان پرسیدند، حضـــرت فـرمــــود:»آنان که هرگاه نیکی می کنند، خوشحال 
می شوند؛ هرگاه بدی می کنند، اســتغفار می کنند؛ هرگاه چیزی به آنان داده می شود، سپاس می گویند؛ هرگاه 
تحف العقول مبتال و گرفتار می شوند، شکیبایی می کنند و هرگاه خشمگین می شوند، عفو و گذشت می کنند.« 
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2436
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2237
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همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالمهمشهری سالم همشهری سالم همشهری سالم

دور دنیا   

غم، ماندگارترین احساس در بدن 
اسپوتنیک|  ساعات ماندگاری احساسات در بدن، متفاوت است و بنا به نتایج تحقیقات پژوهشگران 
بلژیکی، غم ماندگارترین آن هاست. پژوهشگران با مطالعه روی 233 دانش آموز دبیرستانی دریافتند 
که  احساسات ۱۹ گانه غم، شادی، نفرت، درماندگی، حسادت، آرامش، اشتیاق، ستایش، استراحت و  
آسودگی، گناه، استرس، غرور، گیجی، عصبانیت، تحریک، ترحم، تحقیر، ترس، شرم و انزجار در انسان، 
طول عمر مشخصی دارند و در این میان غم با ۱20 ساعت عمر، ماندگارترین حس است و تحقیر با 0.8 
ساعت عمر، ترس با 0.7ساعت، شرم و انزجار با  0.5ساعت ماندگاری، گذراترین احساسات هستند. 

احساس شادی نیز 36 ساعت برای ما ماندگاری دارد.

آفرینش بزرگ ترین اثر نقاشی جهان برای کمک به خیریه ها
یورونیوز| ساشــا جفری، هنرمند بریتانیایی در روزهای قرنطینه مشغول خلق بزرگ ترین نقاشی 
دنیاست. او امیدوار است این اثر با ارزش بیش از 20 میلیون یورو به فروش برسد و هزینه آن صرف 
بهبود منابع آموزشی کودکان، کمک به بیمارستان ها و کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی شود. 
جفری می گوید:»به نظر من کرونا، یک پدیده برابرســاز است و همه انســان ها را ناگهان با هم برابر 
کرده. کرونا، یک بیدارباش برای بشــریت اســت.« جفری، کودکان سراســر دنیا را دعوت کرده که 
نقاشی های خود با موضوع »انزوا و ارتباط« را برای او بفرستند. او می گوید:»این اثر، پر از نقاشی های 

کودکان است و من می خواهم شما را به وسیله قلب و روح کودکان، به دنیای بهتری ببرم.«

شعرگرافی

خراسان به روایت خراسان

دروغگو دستگیر شد
اردیبهشت ماه سال ۱337 با شکایت مردم 
به اســتانداری خراســان، ســروان شــمالی، 
رئیس کالنتری بخش 7 و مامورین همراهش 
به منزل احمد علی ربانی، دعانویس معروف 
بــه  دروغگــو، در کوچــه ابریشــمی خیابــان 

خواجه ربیع رفتند و او را دستگیر کردند.
وقتی مامــوران وارد خانه دعانویس شــدند، 
دیدند که 32 نفر برای گرفتــن دعا و فال در 
خانه اش جمع شــده اند و او  دیوان حافظ را 
وارونه در دســت دارد. یک مرد سابقه دار، به 
عنوان منشــی کنارش نشســته بود و نســخه 
هایی را بــا زعفران مــی نوشــت. احمد علی 
که فهمیــده بود بــرای دســتگیری اش آمده 
انــد، با صــدای بلنــد و لحــن خــوف انگیزی 
رو بــه مامــوران وردهایــی خوانــد و فریــاد 
زد:»حاال ســیاه میشــوید! جلو نیایید وگرنه 
آتش میگیرید!...« امــا ماموران به چرندیات 
او اهمیــت ندادنــد و او را همراه منشــی اش 

دستگیر کردند. در محضر بزرگان

از من ستایش مکن  
وقتی فردی در کنار امام قــرار می گرفت و از 
خصوصیات اخالقی و اجتماعی ایشان     سخن 
می گفت، آثار خشم و نگرانی و نارضایتی در 
چهره ایشان ظاهر می شد و حتی در     بعضی 
از مواقع سخن آن شخص را قطع می کردند و 

می فرمودند:»از من ستایش مکن!«
برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره(

سرمربی تیم فوتسال بانوان استان:

تست کرونای 5 نفر از اعضای تیم مثبت شده است
سرمربی تیم فوتسال بانوان خراسان رضوی 
پــس از مثبت شــدن تســت کرونای پنــج نفر 
از اعضــای تیم ، گفــت: تســت های کرونا که 
مثبت شــده مربوط بــه اعضای تیم اســت نه 
فقط بازیکنــان تیــم.  فاطمه شــریف افزود: 
تست "پی ســی آر" را از بازیکنان و کادر فنی 
تیم گرفتیم و ممکن اســت خطاهایی داشته 
باشد. از طرفی کسانی که تست شان مثبت 
شده است هیچ عالیمی نداشتند، یعنی اگر 
این تست را نمی گرفتند متوجه نمی شدند که 
به کرونا مبتال هستند. وی با بیان این مطلب 
که فقط تســت بازیکنان مثبت نشــده است، 
تصریح کرد: کســانی که تســت شــان مثبت 
شده است ، فقط بازیکن نیستند بلکه اعضای 
تیم خراسان رضوی نیز هستند. یعنی ممکن 
است بازیکن یا مربی یا سرپرست هم باشند. 

وی تعداد افرادی را که تست شان مثبت شده 
اســت غیر واقعی بیــان و اظهار کــرد: تعداد 
افرادی که تست شــان مثبت شــده ، درست 
گفته نشــده و فکر می کنم بزرگ نمایی شده 
است. این تســت ها محرمانه است و نباید در 
اختیار کسی قرار دهیم و نمی توانم تعداد را 

بگویم اما کمتر از پنج نفر بوده اند. 
وی دربــاره برگــزاری مســابقات مرحله پلی 
آف در این شرایط خاطرنشان کرد: برگزاری 
مســابقه واقعا ســخت اســت . چون استرس 
خاصــی وجــود دارد هــم بــه دلیــل ایــن که 
وضعیت شهر مشهد قرمز اســت و هم این که 
تســت برخی افراد بدون عالمت مثبت شده 
اســت،  بنابراین شــرایط ســخت اســت ولی 
نشدنی نیست و باید منتظر تصمیم سازمان 

لیگ باشیم.

خاطرات سرخ

کفش های نو
مدتی از سال نو گذشت تا توانستیم برای منصور 
کفش نو بخریم. بعد از چند روز متوجه شــدیم 
که کتانی های منصور نیست، ســوال کردیم، 
گفت:»پسر یکی از اقوام دوستم از تهران آمده 
منزل شــان مهمانی. به او گفته کــه تو دهاتی 
هستی و کفش هایت پاره است، من با تو دوست 
نمی شــوم. برای همین کفشــم را به دوســتم 
دادم تا دیگر پیش فامیل شان خجالت نکشد.« 
مادر گفت:»آخر پســرم کفش های خودت هم 
پاره اســت.« گفت:»اگر بدوزیم نو می شــود.«
شهید منصور ستاری

پایگاه اطالع رسانی نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

اعالم برنامه های شهرخودرو 
در لیگ آسیا

کنفدراســیون فوتبــال آســیا برنامــه ادامــه 
رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
را اعالم کرد.  بــه گزارش ایلنا، کنفدراســیون 
فوتبال آسیا تاریخ برگزاری ادامه مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا 2020 را اعالم کرد تا تیم 
ها تکلیف خــود را بدانند. طبــق توافق صورت 
گرفته تمــام مســابقات لیــگ قهرمانان آســیا 
2020 تا مرحله نیمه نهایی به صورت متمرکز 
بــه میزبانی یک کشــور به صــورت مجــزا در دو 
منطقه شرق و غرب برگزار خواهد شد. بازی ها 
در منطقه غرب از 24 شــهریور لغایت ۱2 مهر 
در مرحلــه گروهی تا نیمــه نهایی)مرحله های 
حذفی به صورت تک بازی( و دیدار فینال نیز به 
صورت تک مسابقه ۱5 آذر برگزار می شود. بر 
اساس برنامه های اعالم شده ، تیم شهرخودرو 
که در گروه B این مســابقات قرار دارد در اولین 
بازی مرحله گروهی روز دوشــنبه 24 شهریور 
به مصاف تیم شباب االهلی می رود. همچنین 
27 شهریور نیز در بازی برگشت مقابل شباب 
االهلی قرار می گیرد. نماینده فوتبال استان در 
ادامه بازی های خود روز 30 شهریور رودرروی 
العین امــارات قرار می گیــرد و دوم مهــر نیز به 

مصاف پاختاکور ازبکستان می رود.

سرپرست معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش استان خبر داد:

احتمال محدودیت برای اماکن و باشگاه های ورزشی
سرپرست معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی گفت: احتمال دارد 
محدودیت برای اماکن و باشگاه های ورزشی 
مجدد اعمال شــود، اما ســتاد کرونای استان 
در ایــن خصوص تصمیــم نهایــی را می گیرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی، جبار قوچان نژاد در 
خصوص احتمال اعمال محدودیت در اماکن و 
باشگاه های ورزشی با توجه به استمرار وضعیت 
قرمــز کرونا در مشــهد، اظهار کرد: بــا توجه به 
وضعیت مشهد به طور جد پیگیر مصوبات ستاد 
کرونای اســتان هســتیم تــا درباره مســابقات 
و اماکــن ورزشــی تصمیم گیری کنیــم. برای 

پیشگیری از یک سری اتفاقات، جلسه ای بابت 
پیگیری این موضوع داشتیم، اما خبر جدیدی 
نیست. کماکان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تمرینات برخی از تیم ها و برگزاری مســابقات 
لیگ در استان ها بالمانع اســت.وی افزود: در 
برگزاری و برگزارنشدن مسابقات ،تابع قانون 
و دستورالعمل های ستاد کرونا هستیم. هنوز 
دستورالعمل جدیدی از ستاد کرونا به اداره کل 
ورزش و جوانان ابالغ نشده تا با توجه به وضعیت 
استان و شهر مشهد پیشگیری های الزم را انجام 
دهیــم، اما می خواهیم با ســتاد کرونــا ارتباط 
بگیریم و در صورت لزوم پیشگیری های الزم، 

سریع تر اقدام کنیم.

دیکشنری

Onus
مسئولیت، وظیفه، بار

The   hospital   bore   the   onus   for   the   
patient's   death.

بیمارستان، مسئولیت مرگ بیمار را متحمل 
شد.

My   partner   reluctantly   agreed   to   
share   the   onus   for   our   bankruptcy.

شــریک من با بی میلی ســهم مســئولیت در 
ورشکستگی را پذیرفت.

بریده کتاب

من همیشه دعا می کنم  
و اگــر خدا زود بــه آن ها 
جواب ندهــد، می دانم 

که به خاطر این است که 
نقشــه بهتری بــرای من 

دارد.
رمان هایدی

نویسنده: یوهانا اشپیری
مترجم: فاطمه شکری

ضرب المثل خارجی
    چینی: چاپلوس ها، شبیه دوست هستند، 
همان طور که گرگ ها شبیه سگ ها هستند.

    ســوئدی: وقتی ســقوط می کنی، تمام 
دنیا از رویت می گذرد.

    هنــدی: زبانت را نــگاه دار تا دوســتت را 
نگاه داری .

    دانمارکی: شــیطان بر زبان کســی است 
که تهمت می زند و در گوش کســی اســت که 

گوش می دهد.

دیالوگ ماندگار
خیلی جرئت مــی خواد که تنهایــی مقاومت 
کنی، حتی اگه به چیزی، خیلی زیاد اعتقاد 

داشته باشی!
12 مرد خشمگین  
کارگردان: سیدنی لومت

شهرخودرو  با مربی موقت مقابل سایپا

زنگ تفریح

ساعت موتوری
َدن تاِننبام، هنرمند کانادایی با قطعات مختلف ســاعت های مچی، موتورســیکلت های کوچک و 

مینیاتوری جالبی می سازد. آثار خالقانه اش را در تصاویر زیر مالحظه می کنید.
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