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کشف ۱5۲  سکه تقلبی  قدیمی 
در شهرستان بینالود

فرمانده یگان حفاظــت اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضــوی از 
کشف ۱۵۲ سکه و قالب ضرب سکه تقلبی قدیمی 

در شهرستان بینالود خبر داد.
سرهنگ محمدعلی مدیر در گفت و گو با ایرنا افزود: 
ماموران پاسگاه حصار گلستان شهرستان بینالود 
)طرقبه شاندیز( حین گشــت زنی به یک خودروی 

ســواری مشکوک شــدند و پس از بازرســی خودرو 
مقداری مواد مخدر و ۱۵۲ عدد سکه طالیی رنگ 

به همراه قالب ضرب سکه کشف کردند.
وی افزود: یک سرنشــین خودرو در این عملیات از 
محل متواری شد اما خودرو توقیف   و راننده خودرو 
به همراه پرونده تشــکیل شــده به مراجــع قضایی 

معرفی شد.

بهره برداری از سوله مدیریت 
بحران شهرداری در منطقه 8 

مشهد
شــهردار منطقه 8 مشــهد ضمن اعــالم خبر بهره 
برداری از ســوله مدیریت بحران گفــت: با هدف 
ارتقای ســطح پایــداری در مواقع اضطــراری در 
سطح شــهر و اهمیت مدیریت بحران در مواجهه 
با پیشامدها و ســوانح احتمالی حوادث طبیعی، 
ضــرورت دارد در خصــوص تأمیــن و ارتقــای 

زیرســاخت های الزم در این زمینه اقدام شود. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد، 
علی شــیرازی اظهار کرد: وظیفه ســتاد مدیریت 
بحران با توجــه به احتمــال وقوع حــوادث، حفظ 
آمادگی، انجام اقدامــات پیشــگیرانه و نیز برنامه 
ریزی برای مقابله درســت و ســریع با این حوادث 
اســت  بنابراین انبار مدیریت بحــران منطقه 8 به 
عنوان یکی از جدی ترین وظایف مدیریت شهری 
در موقعیت مکانی میدان جهاد سازندگی، آماده 

بهره برداری است.

برف و باران در راه استان

بارش برف و باران بــه دنبال فعالیت یک ســامانه 
بارشــی، مناطــق مختلف اســتان را فــرا می گیرد 
و تا عصــر پنج شــنبه ادامه دارد. کارشــناس مرکز 
پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان رضوی 
در این زمینه به ایرنــا گفت: بارش های پیش بینی 

شده در استان طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
هفته جاری به بــرف تبدیل خواهد شــد. مرتضی 
اثمری افزود: این بــارش ها همراه بــا رعد و برق و 
آب گرفتگی و در نواحی سردســیر و کوهســتانی 
بارش باران و برف همراه با کوالک، تشــکیل مه و 
کاهش میدان دید پیش بینی شــده اســت. وی با 
اشاره به افت محســوس میانگین دما در خراسان 
رضوی طــی روزهای آینــده گفت: بیشــینه دمای 
هوای مشــهد در روز ســه شــنبه ۲۱ درجه بود که 
روز چهارشــنبه بــا ۶ درجــه کاهش بــه ۱۵ درجه 
می رسد. همچنین بیشینه دمای هوا در خراسان 
رضــوی طــی روز پنــج شــنبه ایــن هفتــه کاهش 
محسوســی خواهد داشــت به طوری که بیشــینه 
دمای هوای مشهد طی آن روز  ۵ درجه پیش بینی 
شــده اســت.کمینه دمــای هوای مشــهد نیــز در 
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به ترتیب به صفر و 
یک درجه زیر صفر می رسد. همچنین بنابراعالم 
برخی مراکز هواشناسی، برای مشهد در روز پنج 

شنبه نیز بارش برف پیش بینی شده است.

آغاز زندگی مشترک ۱۳۰ زوج 
جوان در حرم رضوی

۱۳۰ زوج از سراســر کشــور، زندگی مشترک خود 
را از کنار مضجع نورانی و شــریف امام رضا )ع( آغاز 
کردند. بــه گزارش تســنیم، ایــن گــروه از زوج های 
جوان از اســتان های ســمنان، هرمزگان، خراسان 
شــمالی، چهارمحال و بختیــاری و البرز بــه دعوت 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس با حضور در 
آیین طرح »هم سایه«، پیوند آسمانی خود را در رواق 
حضرت زهرا)س( جشن گرفتند. شایان ذکر است، 
طرح آموزشــی، فرهنگی و حمایتی »هم سایه« ویژه 
نو مزدوجین محروم سراسر کشور است که با هدف 
ترویج ازدواج آسان، حمایت مادی و معنوی، باال بردن 
ســطح آگاهی و تحکیم زندگی مشــترک زوج های 
جوان از ســوی مرکز امور بانــوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی و با همکاری معاونت محرومیت زدایی، 
معاونت تبلیغات اســالمی، انتظامات آستان قدس 

رضوی و مؤسســه موقوفه رضوی)زائر شهر( برگزار 
می شود و زوج ها به صورت مرحله ای و گروهی از این 

طرح بهره مند می شوند.

شکایت شهرداری بردسکن از 
۲داوطلب انتخابات مجلس 

شــهرداری بردســکن از دو نامزد انتخابات مجلس 
از طریق دادســتانی شــکایت کرد. مدیح در گفت و 
گو با خبرنــگار ما گفت: بــه رغم این که در جلســات 
فرمانداری از نامزدها خواسته شده بود تبلیغات خود 
را فقط در نقاطی که شــهرداری در نظر گرفته است 
انجام دهند، متاســفانه دو نفر از آن ها به هیچ یک از 
مصوبات فرمانداری و شــهرداری عمل نکردند و در 
دیگر نقاط شهر تبلیغات خود را انجام دادند. شهردار 
بردسکن گفت: شهرداری به طور رســمی از این دو 
نامزد از طریق دادســتانی شکایت کرده است و باید 
این دو نفر پاسخ گو باشند و برای پاک سازی آن اقدام 

یا ضرر و زیان آن را پرداخت کنند. 

 واکنش تند سرمربی شهر خودرو
 به محرومیت بازیکنان: 

 عده ای به دنبال زمین زدن
 شهرخودرو هستند 

 آخرین زیارت
همرزم حاج قاسم

۶

کشف 5  انبار احتکار 
ماسک و مواد 

ضدعفونی در استان

 صفحه۱

 صفحه۴

 صفحه5

 صفحه۲

 صفحه۷

 صفحه۱

 صفحه۳
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۳

آخرین آمار وضعیت کرونا 
در استان

جوالن کاسبان کرونا در بازارمیوه و تره بار
 صفحه۳

در سایه غفلت مسئوالن   قیمت سیر، لیموترش  و   زنجبیل  سر به فلک  کشید

رونمایی از ملزومات 
دیالیز صفاقی تولید 

داخل در مشهد 

 با حضور تولیت آستان قدس
 و معاون علمی رئیس جمهور 

انجام شد

 صفحه۴  صفحه۴

 آزمایش 6 فرد 
 از 41 بیمار

مشکوک به کرونا 
منفی اعالم شد

روز گذشته طی مراسمی با حضور تولیت 
آســتان قدس رضــوی و معــاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، از دانش فنی 
و تولیدات چند الیه فراورده های تزریقی 
و ملزومات دیالیز صفاقی تولید داخل در 
شرکت دارو سازی ثامن مشهد رونمایی 

شد...
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 پیکر مطهر شهید »اصغر پاشاپور« 
در حرم مطهر رضوی طواف داده شد
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صریح  با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان؛ از شکار و آلودگی هوا تا گوندوک و کشف رود

چالش های زیست محیطی استان، زیر ذره بین »سرزده«
گزارش: محمدبهبودی نیا | عکس ها: خراسان

سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمانی دولتی بـا قدمتی حدود نیم قـــرن اسـت 
و همـان طـور کـه از نامـش پیداسـت، مسـئول حفاظـت از محیـط زیسـت، تضمیـن 
بهره مندی درست و مستمر از این نعمت که همسو با توسعه پایدار باشد، پیشگیری 
و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفاظت از تنوع زیستی کشور و وسعت 
بخشـیدن به منابع طبیعـی اسـت. در هفته هـای اخیـر، آلودگی هـوای مشـهد که به 

تعطیلی مدارس منجر شد و انتشـار چند و یدئوی شکار، این سـازمان را با انتقاداتی 
روبه رو کرد و روی همین حساب، سی و یکمین »سرزده« خراسان رضوی به سرکشی 
به این اداره و مطالبه گری از مدیرش اختصاص یافت. صبح روزی که بی خبر، به اداره 
کل محیط زیسـت واقـع در بولـوار وکیل آبـاد می رسـم، با چندیـن فعال حـوزه محیط 
زیسـت کـه جلـوی در اداره، منتظـر گفت وگـو با مدیـرکل هسـتند، روبه رو می شـوم. 

خـودم را معرفـی می کنـم و توضیـح می دهـم بـرای چـه کاری آن جـا هسـتم و تصمیم 
می گیریم همه باهم، با مدیرکل حرف بزنیم. منتها مسـئول دفتر مدیرکل می گوید 
فقـط 10دقیقه فرصـت گفت وگو داریـد، چون جلسـه بعدی ایشـان، یـک ربع دیگر 
شروع می شود و تا ظهر ادامه دارد اما خوشـبختانه وقتی موضوع را با »تورج همتی« 

در میـان می گذاریم، جلسـاتش را لغـو می کند و آماده پاسـخ گویی می شـود.

اعداد شگفت انگیز 
محیط زیست  استان

به واسطه پیگیری ها و با دستور قضایی، زباله سوزی در گوندوک فعال متوقف شده
»کانـال گونـدوک«، انتهـای همت آبـاد و در 
نزدیکی مشهد قرار دارد؛ یکی از شاخه های 
فرعی کشـف رود که همـواره در آن، تا چشـم 
کار می کنـد، آشـغال اسـت و آشـغال. ِپـت 
نوشـابه، ظروف یک بـار مصرف، غذا و میـــوه 
گندیـده و... و بـه دنبالـش، زباله سـوزی در 
ایـن کال، موضـوع زیسـت محیطِی مهمـی 
اسـت که بارهـا اعتراض های مردمـی زیادی 
در پـی داشـته. تکلیـف مشـکالت جـدی این 
کانـال، بـه ویـژه زباله سـوزی در آن چیسـت؟

همه چیز درباره صدور مجوز شکار و عکس یادگاری 
محیط بانان با شکارچی

به تازگی ماجرای صدور مجوز شکار برای توریست ها و گردشگراِن ایـــرانی و 
خارجی در کشور، خبرساز شــد و در ادامه و یدئویی در شــبکه های اجتماعی 
دســت به دســت شــد که در آن، چند محیط بــان با یک شــکارچی و شــکار، با 
خوشحالی عکس دسته جمعی می گیرنــــد، با این ادعا که موضوع در استان 
خراسان رضوی اتفاق افتـاده. چندیــن نفر از کارشناسان محیط زیست که در 
جمع مان حضور دارنــد، با انتقاد به سیاست صدور مجوز شکار برای شکارچیان 

و رفتار محیط بان، ویدئو را به مدیرکل محیط زیست نشان می دهند.

 سازمان محیط زیست، غیر از انتظار برای باد و باران
چه قدمی در راه کنترل آلودگی هوا برداشته؟

کـه  کاری  تنهـا  معتقدنـد  مـردم  برخـی 
محیـط زیسـت بـرای کنتـرل آلودگـی هـوا 
منتظـر  کـه  اسـت  ایـن  می دهـد،  انجـام 
عناصـر  وسـیله  بـه  آلودگـی  تـا  بنشـیند 
طبیعـی مثـل بـاد و بـاران، دفـع و هـوا پاک 
شـود و دریـــغ از برنامه ریزی و اقدام جدی 
کاهـش  و  آالینـده  منابـع  کنتـرل  بـرای 

آلودگـی هـوا.

پرونده تخلفات باغ پرندگان در حال  رسیدگی است 
و مجوز ادامه فعالیت باغ صادر نشده

»باغ پرندگان 26 ایراد اساسی داشت که به واسطه نظارت و پیگیری اداره کل 
محیط زیســت اســتان و اخطار برای تعطیلی اش، در حال برطرف کردنش 
است. منتها به رغم این که یکی از تاکیدهای مهم محیط زیست به مالکان باغ، 
این بود که بدون اطالع و هماهنگی ما، هیچ گونۀ جدید پرنده، از باغ خارج یا به 
باغ داخل نشود، وقتی به شکل سرزده برای بررسی شرایط رفتم، با 75گونه 
جدیِد پرنده روبه رو شدم که برخالف قرارمان، بی خبر به باغ آورده شده بود. 
همان جا، یگان حفاظت محیط زیست مشهد را مطلع کردم و همه پرندگان 
جدید، ضبط شدند و پرونده تخلف باغ پرندگان تشکیل شد و مسئوالن باغ، 
منتظر جلسه دادگاه رسیدگی به تخلف شان هستند.« این ها، نکاتی است 
که چندی پیش، »آبیز محمدی« کارشناس مسئول نظارت بر حیات وحش 
اداره کل محیط زیست اســتان درباره آخرین وضعیت باغ پرندگاِن مشهد، 
با روزنامه خراسان رضوی در میان گذاشت. در همین زمینه، »بابایی« یکی 
دیگر از فعاالن محیط زیست حاضر در جلسه، گله می کند: »مردم می پرسند 
چه قدرتی پشت باغ پرندگان مشهد است که با وجود دریافت چندین مرتبه 
اخطار از سوی اداره کل محیط زیست، هنوز و همچنان فعالیتش ادامه دارد؟«

  »همتی« توضیــح می دهد: »با قاطعیت اعــالم می کنم هیچ 
کس پشــت بــاغ پرنــدگان نیســت و مالــکان آن از حمایت هیچ 
شــخص حقیقی و حقوقــی برخوردار نیســتند. همــان طور که 
کارشناســان قبل اطالع رســانی کردند، از مدتی پیش پرونده 
تخلفات باغ پرندگان مشهد تشکیل شده و در دادگستری باز 
است و جزئیات پرونده، در حال بازرسی است. ضمن این که 

روند صدور یا تمدید مجوز برای باغ پرندگان متوقف شده.«

  »همتی« در پاسخ به این گالیه عمومی، توضیح می دهد: »این طور نیست اما کنترل آلودگی 
هوای مشهد، با موانــع جدی روبه روست. مثال متاسفانه بین 60 تا 80 درصد ناوگان اتوبوسرانـی، 
فرسوده اســت. ۹5 درصد از 400 هزار موتورسیکلتی که در مشهد تردد دارنــــد، کاربراتوری 
و آالینده و دودزا هســتند. یک ســری قصور هم از ســوی دســتگاه های دولتی منجر به آلودگی 
هواست مثل کوتاهی در معاینه فنی موتورخانه های ادارات و اداره استاندارد هم وظیفه اش را در 
زمینه معرفی شرکت های دارای صالحیت برای نظارت بر این موضوعات، ایفا نمی کند. در کنار 
این، ما بارها پیشنهاد تعطیلی مدارس و ادارات مشهد در روزهای پنج شنبه را مطرح کرده ایم، 
چون طبق برآوردها، تعطیلی پنج شنبه ها تاثیر عمیقی بر کاهش آلودگی هوای مشهد دارد اما 
همکاری های الزم برای اجرای این طرح ندیدیم. پیشنهاد ما به شورای ترافیک استان ارائه شد، 
شورای ترافیک آن را به شورای ترافیک شهرستان مشهد حـواله داد و فرماندار مشهد در پاسخ به 
پیگیری های ما، گفت از این موضوع بی خبر است، در حالی که این طرح طی نامه ای، به فرماندار 
مشهد هم ارائه شده بود. تمام نامه نگاری ها موجود است و باید علت مسکوت ماندن این طرح را از 
فرماندار مشهد پرسید. در عین حال، بیکار هم ننشسته ایم و این وسط، اقدامات خوبی انجام شده. 
در کارگروه آلودگی هوای مشهد که بنده دبیر آن هستم، راهکارهای این مسئله به صورت دایمی 
در حال بررسی است. تغییر سوخت نیروگاه توس از مازوت به گاز، فراهم کردن سوخت یورو چه 
به شکل بنزین یا گازوئیل، اجرای طرح »L.E.Z« و تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوا که رفتار منابع 
آالینده را برای کنترل و مدیریت مشخص می کند و در ُشرف نهایی شدن است، از جمله قدم های 

این کارگروه برای کنترل آلودگی هواست.«

در ادامــه از همتی، دربــاره چگونگی برخورد بــا آالیندگی معــادن و کارگاه ها از جمله 
شن شــویی ها ســوال می کنم که پاســخ می دهد: »قانون برای محیط زیســت، حق 
اظهارنظر و برخورد در این باره قائل نشده. فقط سازمان صمت و استاندارد می توانند 
بر این حوزه نظارت و با متخلفان برخورد کنند. منتها ما همچنان نارضایتی مان در این 

باره را در شورای معادن اعالم کرده ایم و به شکل خودجوش، از شش ماهه دوم 
سال براساس نقشه های آلودگی هوا وارد عمل شدیم و معادن و کارگاه های 
جاده ســیمان و واحدهای آهک پزی جاده ســرخس را از لحاظ بررســی 
آالیندگی، مورد بازرسی قرار دادیــــم و با معرفی متخلفان، پرونده هایی 

تشکیل شد که در حال طی مراحل قانونی در مراجع قضایی اند.«

  »صادق زمانی« رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیســت اســتان، یکی از مسئوالنی اســت که به صورت مستقیم، موضوع 
زباله سوزی در گندوک را پیگیری می کند و در این جلسه حضور دارد. وی در این باره توضیح می دهد: »اطراف رودخانه کشف رود، 
کال های زیادی از جمله گوندوک وجــود دارد و متاسفانه مردم و تا پیش از این، دباغی ها، زباله های خود را روانه این کال می کردند؛ 
هرچند خوشبختانه با برخوردهای جدی، ریختن ضایعات دباغی در این کال ممنوع شد. تا پیش از این، صاحبان انبارهای ضایعاتی 
که همان حوالی بودند، زباله هایی را که به کارشان نمی آمد و به درد بازیافت نمی خورد، در این کال می سوزاندند. منتها در نهایت 
با دستور قضایی، برخورد با این افراد را شروع کردیم و از سوی محیط زیست و دهیاری این منطقه، اخطارهایی به متخلفان داده 
شد و در صورت اصالح نشدن روند کار، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. این پیگیری ها باعث شد افرادی که به زباله سوزی در 
این منطقه اقدام می کردند، با سازمان مپ شهرداری مشهد قراردادهایی امضا کنند و متعهد شوند این زباله ها را به جای سوزاندن 

در شرایط نامناسب و غیربهداشتی، برای معدوم سازی به سازمان مپ تحویل دهند.«

  »تورج همتی« مدیرکل حفاظت محیط زیست پاسخ می دهد: »اگر یک نفر از محیط بانان 
استان ما را پیدا کردید که با شکارچی و شکار عکس یادگاری گرفته باشد، معرفی کنید تا به 
شدت برخورد کنیم. منتها این ماجرا، ربطی به اســتان ما ندارد و معلوم نیست به چه دلیل، 
تعداد زیادی از شــکارهایی که در کشــور اتفاق می افتد، در فضای مجازی به نام اســتان ما 
تمام می شــود، اما درباره سیاســت صدور مجوز شکار، باید یادآوری کنــــم »شکار« در پکیج 
گردشگری تمام دنیا، یک بخش ویژه و جذاب به حساب می آید و ما هم با پذیرش اولیه موضوع، 
برایش قوانینی وضع کردیــم. اگر بخواهیم به شکل کلی با شکار در چارچوب قانونی مخالفت 
کنیم، به گردشگری اســتان ظلم کرده ایم. گردشگران برای دریافت مجـــوز شکار، هزینه 
می کنند و ما درآمد حاصل از شــکار را به نفع رســیدگی و ســامان دهی زیستگاه ها، تجهیز 
امکانات کارکنان یگان حفاظت همان زیستگاه و جوامع محلی آن منطقه هزینه می کنیم و در 
ادامه، حتی شاهد افزایش جمعیت گونه های مختلف حیوانات در آن زیستگاه خواهیم بود. 
در هر فرایند شکار، فرمانده یگان حفاظت، رئیس اداره شهرستان و تعداد زیادی از همکاران 
ما حضور دارند تا خطایی انجام نشود. مجوزها بسیار محدودند و منحصر به گونه هایی است 
که پیر شــده اند و در حال خروج از چرخه طبیعت هســتند؛ مثال قوچ حتما باید نر باشد و زیر 
۱0 سال نباشد. در استان ما، از ابتدای صدور مجوز شکار   که در فصِل شکار هرسال صادر 
می شود تا امروز، 37 مجوز برای شکار قوچ و میش صادر شده که از بین این متقاضیان، ۱0نفر 
ایرانی بودند و بقیه خارجی و از این میان، فقط یک شکارچی روس، یک قوچ شکار کرده. با 
این حال، نگرانی افکارعمومی درباره شکار را که به ویژه با تماشای چنین و یدئوهایی، ملتهب 
می شود درک می کنم.« در ادامه، از همتی می پرسیم قیمت هر مجوز شکار، چند است؟ که 
توضیح می دهد: »من اطالعی از مبالغی که برای هر شکار تعیین شده ندارم، چون صندوق 
ملی محیط زیســت، مرجع تعیین این مبالغ اســت. یک ریال از این مبالغ در ادارات و مرکز 
استان هزینه نمی شود و تمام پول در همان محلی که شکار انجام شده، به نفع همان زیستگاه 
و منطقه هزینه می شود. به عنوان مثال در سال گذشته زیستگاه حیدری، حدود 380 میلیون 

تومان درآمد از حوزه شکار داشت که همان جا هزینه شد.«

34 روز
تعداد روزهای پاک مشهد، از ابتدای 
ــن98.  244روز  ــم ــه ــرب ــا آخ ســـال ت
سالم بودند، 52روز ناسالم برای 
گــروه هــای حساس و 2روز، ناسالم 

برای تمام گروه ها

17000 راس
ــداد دام هـــــــای خـــــارج شــــده از  ــعـ تـ
چراگاه های غیرمجاز که صاحبان شان 

به مراجع قضایی معرفی شدند

28 منطقه
تعداد مناطق حفاظت شده استان

850 نفر
تعداد شكارچیان غیرقانونِی دستگیر 

شده از اول امسال تا آخر بهمن98

هزار 
20 راس

تعداد کِل بز، میش، قوچ و آهو در استان

10 درصد
آمار زاد و ولد و رشد گونه های حیوانی 
در زیستگاه ها، براساس سرشماری98

میلیون 
2.5 هکتـار

ــای تحت  ــه هـ ــرصـ مــســاحــت کــــل عـ
مدیریت شکار در خراسان رضوی

تا آخر پای کار پروژه نجات کشف رود هستیم؛   
نقش موثر روزنامه خراسان رضوی انکارنشدنی 

است

»کشف رود«؛ رودی بزرگ 
که ایــن روزهــا متاســفانه 
خوانــده  رود  فاضــالب  
می شود،  یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی اداره 
کل حفاظت محیط زیست 
اســت که با به زبــان آوردِن 
نامش، ســر درددل همتی 
بــاز می شــود و یک بــاره از 
جایگاه پاسخ گو به مطالبه 

گر تغییر موضع می دهد:

   »در کشف رود چهار چالش اساسی شامل چالش مدیریتی، 
اکوسیســتمی، آلودگی آب و آلودگی خاک وجود دارد که برای 
برخی، فکرهایی شده. مثال به دلیل تبدیل کشف رود به فاضالب 
رود، این رودخانه کارکرد بیولوژیکی و کشاورزی اش را از دست 
داده است ودر همین زمینه جهاد کشاورزی، تغییراتی در الگوی 
کشت برای کشاورزی پایدار در این منطقه ایجاد کرده، اما برخی 
چالش ها هم بی پاســخ مانده؛ مثال فاضالب بیش از هزار واحد 
صنعتی وارد تصفیه خانه پرکندآباد می شود، توسط آب منطقه ای 
تصفیــه، توسط آبفا توزیــع و دوباره کیلومترها راه را طی می کند 
تا مورد اســتفاده همیــن واحدهــا که فاضــالب تولیــد کردند، 
قرار می گیرد در حالی که دســتگاه هایی مثل صمت و شــرکت 
شــهرک های صنعتی باید واحدهای صنعتی را مجاب به ایجاد 
تصفیه خانه در خود واحد کنند، نه این که فاضالب را در کشــف 
رود رها کننــد و در ادامه با صرف هزینه زیــاد، فاضالب تصفیه و 
به محلی که آن را تولید کرده برگردانده شــود. خالصه معتقدم 
برخی سازمان ها و سیستم ها بایــد به موضوع نجات کشف رود 
ورود کننــد و تمام  بار بــر دوش ما یا شــهرداری نیفتــد؛ هرچند 
محیط زیســت همچنان پای کار پروژه نجات کشف رود هست و 
امیدواریم فراتر از اســتان، دولت هم برای کمک به این موضوع 
پای کار بیاید.« در ادامه، مدیرکل محیط زیست استان به نقش 
موثر روزنامه خراسان رضوی در ماجرای توجه ویژه به کشف رود 
اشاره می کند و می گوید: »نقشی که روزنامه خراسان رضوی تا 
امروز در موضوع کشف رود و سامان دهی مشکالت آن داشت، 
کمتر از دســتگاه های اجرایی اســتان نبود و چه بســا بیشتر هم 
بود. این روزنامه، باالترین ســازمان دولتی استان را درگیر حل 
مشکالت کشف رود کرد و خوشبختانه محصول این پیگیری ها، 
تشکیل منشور مشترک برای نجات این رود بود. امیدواریم این 
مطالبه گری و پیگیری ها تا رســیدن به نقطه مطلوب، همچنان 

ادامه داشته باشد.«

سرزده
31

چرا سگ های ولگرد، حتی بعد از عقیم سازی 
محکوم به زندگی در سوله انــد؟

دکتــر ســعیدی، دام پزشــک و فعــال محیط زیســت اســت کــه در ایــن 
گپ وگفت، با ما همراه شــده و با اشــاره به تخلفاتی که درباره سگ های 
ولگرد شــکل می گیرد، می گوید: »شــرایط زندگی سگ های ولگرد که 
در سوله های نگهداری سگ به ســر می برند، خوب نیست. شهرداری، 
مدعی است سازمان محیط زیست مخالف رهاسازی سگ های ولگرد، 
حتی بعد از عقیم ســازی اســت و باید در این ســوله ها نگهداری شوند. 
سوال این اســت که چرا ســگی که عقیم شــده، باز بایــــد در سوله های 

شهرداری نگهداری شود و در زیستگاه طبیعی خودش، رها نشود؟«

  »مدیرکل محیط زیست، پاســخ می دهد: »اگر عقیم سازی 
انجــام شود و سالمت سگ بعد از عقیم سازی تایید شود، باید 
حیوان در زیستگاه طبیعی خودش رها شود و ما با این شرایــط، 
کامال موافقیــم و اعالم موافقت و اجرای ایــن روند را با جدیت 
پیگیری خواهیم کرد.« »محمدعرفانی«، معاون نظارت و پایش 
محیط زیست استان هم در ادامه می گوید: »چه خوب است در 
همین جلسه، پیشنهادهای فعاالن انجمن های توجه به محیط 
زیســت را درباره این چالش دریافت کنیم تا موضوع به شــکل 

دقیق و مناسب، مدیریت شود.«  



بر اســاس یک باور تایید نشــده ازنظر پزشکی، 
برخی مــردم معتقدند مصرف برخــی میوه ها و 
خوراکی ها می تواند سیستم ایمنی بدن شان را 
مقابل ویروس کرونا تقویت کند. همین موضوع 
باعث شده اســت کاســبان کرونا به بازار میوه و 
تره بار هجوم بیاورند و  قیمت برخی از این اقالم 

رشد چند برابری یابد.

طــوری کــه مشــاهدات میدانــی خبرنــگار مــا 
حاکی از آن اســت که قیمــت زنجبیــل در بازار 
مشــهد از کیلویی کمتــر از 40 هــزار تومان در 
هفتــه گذشــته بــه کیلویــی 110 و 120 هزار 
تومان برسد. قیمت ســیر نیز از 20 تا 23 هزار 
تومان بــه کیلویــی 50 تــا 60 هــزار تومــان در 
خرده فروشــی ها و 40 هزار تومــان در میادین 
شــهرداری برســد و دیگر اقــام  و مــواد غذایی 
توصیه شــده نیز به همیــن رویــه افزایش قیمت 
داشــته اند. حســن مصدق رئیس اتحادیه میوه 
و تره بار مشهد نیز با تایید این گرانی ها در گفت 
وگو با خراســان رضوی مدعی شد: این افزایش 
قیمت هــا مربــوط بــه عرضه کنندگان خــرد در 
شــهر نیســت بلکــه، عرضه کننــدگان اصلی در 
میدان میوه و تره بار مشهد به گران فروشی این 

محصوالت اقدام کرده اند.

سیر 60 هزارتومانی و زنجبیل 110 	 
هزارتومانی

وی افزود: امروز بنده خرده فروش باید ســیر را 
کیلویی 40 تا 45 هزار تومــان از میدان میوه و 
تره بار خریداری کنم درحالی که هفته گذشــته 
این محصول نصف قیمت امروز را داشته است. 

این افزایش قیمت در زنجبیل به مراتب شدیدتر 
بوده و قیمت این محصول به بیش از 100 هزار 
تومان رسیده و قیمت لیموترش و دیگر اقام نیز 

همین وضعیت را پیداکرده اند.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار مشهد تصریح کرد: 
ما از مسئوالن تقاضا داریم که به این مسئله ورود 
کنند و مجازات سنگینی را برای کسانی که در 
این وضعیت اقدام به احتکار و گران فروشی این 
محصــوالت در مرکز عرضه) میدان بــار( میوه و 
تره بار کرده اند، در نظر بگیرند و به صورت جدی 

این مسئله را مدیریت کنند.

قیمت ها از مبدأ گران شده است	 
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد نیز در واکنش 
به این گرانی به خراسان رضوی گفت: متأسفانه 
بــه دلیــل افزایــش تقاضــا و کمبــود عرضــه ما 
شــاهد افزایش قیمت چند برابری محصوالتی 
ماننــد زنجبیــل، ســیر و لیموترش بودیــم. این 
افزایش قیمت ناشــی از میدان بار و بارفروشان 

نیســت بلکــه در مبــادی و شــهرهای مبــدأ این 
افزایــش قیمت و کاهــش عرضه رخ داده اســت 
به همین دلیل ما کمیتــه بحرانی برای مدیریت 
مســئله تشــکیل دادیم تا بتوانیم این اقامی را 
که با قیمــت معقول بــه دســت مصرف کننده و 

شهروندان برسانیم.

قیمت سیر پیش از کرونا 1500 تومان بود	 
حیدر ســاکن گفــت: تا پیــش از شــیوع ویروس 
کرونــا در دنیــا، در شــهرهایی از ایــران کــه 
تولیدکننده عمده ســیر بوده اند قیمت هر کیلو 
سیر 1500 تومان بود و حتی برداشت نمی شد 
و زمین هــا را شــخم می زدند یا ایــن محصول را 
انبار می کردند اما بعد از شــیوع ایــن ویروس ما 
شــاهد افزایش تقاضا و صــادرات آن هم بودیم. 
قیمت سیر در هفته گذشــته به حدود 20 هزار 
تومــان در میدان هــای میــوه و تره بار رســید اما 
امــروز قیمــت ایــن محصــول حــدود 35 هزار 
تومان شــده اســت که بــا در نظــر گرفتن ســود 

30 درصــدی بــرای عرضه کننده خــرد قیمت 
سیر افزایش زیادی یافته اســت. وی ادامه داد: 
درباره زنجبیل نیز با توجه به این که این محصول 
وارداتی است و مصرف آن بسیار ناچیز و محدود 
بوده اســت قیمــت آن تــا هفته گذشــته چندان 
موردتوجه نبود امــا امروز به حــدود 100 هزار 
تومان رسیده است که باید مسئوالن نحوه عرضه 
این محصــول در مبدأ را کنتــرل کنند. عاوه بر 
این هفته گذشــته لیموترش نیز با قیمت حدود 
11 هزار تومان بــه میدان بار می آمــد اما امروز 
به کیلویی 25 هزار تومان رســیده اســت و تا به 
دســت مصرف کننده برســد قیمتش به بیش از 

30 هزار تومان می رسد.

مسئوالن باید نظارت و مدیریت کنند	 
رئیــس اتحادیه صنــف بارفروشــان تأکید کرد: 
این افزایش قیمت ها به هیچ وجه درست نیست 
اما توجه داشــته باشــید اگر ما بخواهیم جلوی 
عرضه این محصــوالت را بگیریم قیمتشــان در 
خرده فروشــی ها و بــازار میــوه و تره بار شــهر به 
طرز سرســام آوری افزایــش می یابــد. بنابراین 
می طلبد مسئوالن در استان و حتی کشور راجع 

به مدیریت این موضوع اقدام کنند.

کشف 100تن لیموترش احتکاری  در 	 
مشهد

کارشناس مسئول بازرســی و رســیدگی بــه 
شــکایات ســازمان صمت اســتان نیــز در ایــن 
خصوص به خراســان رضوی گفت :از ســاعات 
اولیه ای کــه زمزمه هایــی مبنی بر گران شــدن 
برخی از میوه ها در بازار مشــهد به دلیل شــیوع 
بیمــاری کرونــا اتفــاق افتــاده بــود، بازرســان 
ســازمان صمــت باهــدف برخــورد بــا هرگونــه 
احتکار و امتناع از عرضه میوه وارد عمل شدند و 
درنتیجه  روز گذشته با هدف همین طرح 100 

تن لیموترش احتکاری از یکی از سردخانه های 
مشــهد کشــف شــد که پس از انجام بررســی ها 
مشخص شد دو تن تبعه از کشــورهای همسایه 
باهدف گران فروشــی این اقــدام را انجام داده 
بودند که قرار بر این شــد که این محموله امروز 
با دســتور قضایی  با نظارت ســازمان صمت و با 
هدف تنظیم قیمت  بین خرده فروشی های شهر 

مشهد توزیع شود.
مهدی مقدسی افزود: بازرسان صمت استان در 
این طرح روز گذشته از پنج سردخانه سرکشی 
به عمل آوردند و به کنترل نحــوه توزیع میوه در 
این ســردخانه ها پرداختند و این گشت ها برای 
جلوگیــری از هرگونــه گران فروشــی و احتکار 
تا زمــان بازگشــت آرامش به بــازار ایــن میوه ها 

ادامه دارد.

شدیدترین برخوردها در انتظار محتکران	 
مقدسی تصریح کرد : ما معتقدیم وقتی برخی از 
انواع میوه به اندازه کافی در سردخانه ها موجود 
اســت دلیلی برای باال رفتن قیمــت آن    تا چند 
برابر قیمت روزهای قبل وجود ندارد و به تمامی 
متخلفان این هشــدار را می دهیم که در صورت 
کشــف هرگونه تخلــف این چنینی شــدیدترین 

برخوردها را با این افراد خواهیم داشت.

طرح نظارت بر میوه و تره بار اجرا می شود	 
امیــد جلیلــی رئیــس شــعبه ســیار تعزیــرات 
حکومتی اســتان نیــز در  گفت وگو با خراســان 
رضوی گفت: شــعب ســیار تعزیــرات حکومتی 
به صــورت جــدی و بــدون هیــچ اغماضــی بــا 
محتکــران و گران فروشــانی که در این شــرایط 
دست به این اعمال زده اند برخورد خواهند کرد 
و طرح مقابله با محتکران میوه و تره بار نیز  مانند 
طرح ماسک و مواد ضدعفونی کننده در مشهد با 

حضور مسئوالن مربوط آغاز خواهد شد. 
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استاندار خراسان رضوی مطرح کرد: 
آمادگی خراسان رضوی برای سرمایه گذاری های مشترک با استان نجف 

استاندار خراسان رضوی در دیدار سرکنسول 
عــراق در مشــهد ضمن اعــام آمادگــی برای 
همکاری هــای اقتصــادی گفــت: تجربه های 
موفق اقتصادی خراســان رضوی می تواند در 
قالب مشاوره و سرمایه گذاری های مشترک در 
اختیار استانداری نجف قرار گیرد.به گزارش 
روابط عمومی اســتانداری خراســان رضوی، 
علیرضا رزم حسینی در دیدار سرکنسول عراق 
در مشهد که در دفتر استاندار برگزار شد، بابیان 
این که کشور ایران برای ساخت عتبات عالیات 
تاکنون اقدامات مناسبی را انجام داده است، 

افزود: تکمیل پروژه هایی که در این زمینه وجود 
دارد با همان جدیت قبــل ادامه خواهد یافت.
وی با ابراز عاقه مندی و آمادگی برای اجرایی 
شــدن پروتکل خواهرخواندگی نجف اشــرف 
و مشــهد، افزود: خراســان رضوی تجربه های 
بسیار موفقی در حوزه اقتصاد دارد که می تواند 
در قالب مشاوره و سرمایه گذاری های مشترک 
بــه اســتانداری نجــف ارائــه شود.اســتاندار 
خراسان رضوی در انتهای سخنان خود بابیان 
ظرفیت توریســم ســامت در خراسان رضوی 
از سرکنســول عــراق در مشــهد دعــوت کــرد 

کــه از ظرفیت های اقتصــادی اســتان بازدید 
کند.در این دیدار سرکنســول عراق در مشهد 
گفت: دو کشــور ایران و عراق و ملت های آن ها 
شرایط بسیار ســختی در طول تاریخ پشت سر 
گذاشته اند اما به رغم این شرایط همواره تاش 
کرده اند روابط خود را حفظ کنند.اسعد سلطان 
ابو گلل افزود: دشــمنان هــر چه بــرای تفرقه 
انداختن بین دو ملت ایران و عراق تاش کردند، 
موفق نشدند، در این زمینه بسیاری از روابط و 
ویژگی های مشترک بین دو کشور ایران و عراق 
باعث شده رابطه خوب بین دو کشور ادامه یابد.

رئیس انجمن طا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان رضوی: 

در فروردین و اردیبهشت قیمت ارز با توان داخلی کنترل خواهد شد 

رئیس انجمن طا، جواهر، نقره و سنگ های 
اگــر  گفــت:  رضــوی  خراســان  قیمتــی 
سیاســت گذاران داخلــی بخواهنــد تغییر یا 
کنترل خاصی روی ارزش دالر انجام دهند، 
به احتمال بســیار زیادی در ایــام بعد از عید و 
در ماه رمضان که تقاضا برای دالر کم خواهد 
شــد، توان داخلی برای کنتــرل در فروردین 
و اردیبهشــت بیشتر است. شــهرام مرصعی 
در گفت وگــو با ایســنا، در خصــوص افزایش 
قیمت طا و ارز در بازار، اظهــار کرد: قیمت 
طا در داخل کشــور با دو  عامل  ســنجیده و 
قیمت گذاری می شــود، یکی قیمت جهانی 
اونس طاست که با دالر محاسبه  می شود و 
در داخل کشور باید با نرخ برابری ریال با دالر 
مشخص شود که در بازار آزاد چه میزان است. 
این دو  عامل  باید لحاظ شود تا بدانید قیمت 
در داخل کشــور چقدر اســت.وی بیان کرد: 
وقتی ایــن دو رقــم را در نظر می گیریــد باید 
بدانید خریدوفروش دالر در بازار آزاد چقدر 

است، بعد نرخ هر اونس طا در بازار جهانی 
را بدانید که چند دالر است و درنهایت این دو 
را در هم ضرب کنید که قیمت داخلی طا با 
درصد کمی انحراف به دســت می آید. هر دو 
این عوامل در چند وقت اخیــر تغییر کردند، 
یعنی هم هر اونس طا در بازار جهانی دارای 
رشــد بوده و از کانــال 1300 دالر بــه کانال 
1600 دالر صعود کــرده و هم نــرخ دالر در 
داخل کشور از کانال 11، 12 هزار تومان به 
کانال 15 هزار تومان رسیده، بنابراین این دو 
عامل سبب شده شــاهد ترقی عجیب قیمت 
طــا در داخل کشــور باشــیم.رئیس انجمن 
طا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان 
رضوی در خصوص وضعیت قیمــت طا و ارز 
در ماه هــای آینده، گفت: در سیســتم داخلی 
ممکن است این روند همچنان افزایشی باشد. 
اگر سیاست گذاران داخلی بخواهند تغییر یا 
کنترل خاصــی روی ارزش دالر انجام دهند، 
به احتمال بســیار زیادی در ایام بعــد از عید و 

در ماه رمضان که تقاضا برای دالر کم خواهد 
شــد، توان داخلی برای کنترل در فروردین و 
اردیبهشت بیشتر است، البته تمام مسئله این 
نیســت، بخش مهمی اثرات خارجی اســت و 
باید ببینیم سیاست ها و روابط بین الملل چه 
تأثیراتی بر وضعیت اقتصــادی ما می گذارد.
وی با اشاره به این که مسئله کرونا را هم نباید 
دســت کم گرفــت، تصریح کــرد: طبیعتــًا در 
داخل کشــور ما اثر منفی را با شــدت و ضعف 
خواهد گذاشــت. ما تا قبل از این موضوع نیز 
درگیــر معضات صــادرات بودیم کــه اکنون 
بدتر خواهد شد، بیشتر محدود می شویم و چه 
واقعی و چه تصنعی تأثیر کانی در صادرات ما 
خواهد گذاشت. طبیعتًا این امر روی اقتصاد 
ما تأثیر خواهد گذاشت، البته بحران ها در تمام 
دنیا اتفاق می افتند و هیچ کشوری نمی تواند 
بگوید که من به گونه ای سیاســت ها و اقتصاد 
خــود را برنامه ریــزی می کنم کــه هیچ وقت با 

بحران مواجه نشوم، این حرف محال است.

 کشف 5  انبار احتکار ماسک
 ومواد ضد عفونی در استان 

5انبــار  احتکار ماســک بهداشــتی  و  مــواد ضد 
عفونی کننده  در مشــهد و ســبزوار کشــف شد . 
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان  گفت: 
روز گذشته)سه شــنبه( بــر اســاس گزارش های 
مردمی دریکــی از واحدهای صنفــی در خیابان 
چمران مشهد، تعداد 6000 ماسک بهداشتی 
کشــف و تحویل دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
شــد. امید جلیلــی در گفــت وگــو بــا خراســان 
رضوی، افزود: در پی دریافت شکایت مردمی از 
یکی از داروخانه های بزرگ این شهر این داروخانه 
مورد بازرســی قــرار گرفــت و در بازرســی از این 
داروخانه مقادیری الکل و ژل غیراستاندارد کشف 
و تحویل دانشگاه علوم  پزشــکی مشهد شد.وی 
گفت: همچنین امروز ســه داروخانــه در خیابان 
امام خمینی )ره( مشهد بازرســی شد که از یکی 
از آن ها مقادیری ماسک کشف و تحویل دانشگاه 

علوم  پزشکی شد.

کشف حدود 3900 گالن، بطری اسپری 	 
ضدعفونی کننده در مشهد 

مسئول رســیدگی به شکایات ســازمان صمت، 
خراســان رضوی گفت: محموله ای با سه هزار و 
8۹7 عــدد گالن و بطری و اســپری حــاوی مواد 
ضدعفونی کننده از خانه ای در مشهد کشف شد.  
مهدی مقدســی روز گذشــته در گفت وگو با ایرنا 
افزود:  در این انبار،  261 عدد گالن پنج کیلویی 
حاوی مایع ضدعفونی کننده، 270 عدد اسپری 
ضدعفونی کننده، ســه هــزار و ۹6 عــدد بطری 
150 میلی گرمی مواد ضدعفونی کننده و 270 
عدد بطری 250 گرمی مواد ضدعفونی کننده را 

کشف کردند.

کشف ۲ انبار احتکار ماسک و مواد ضد 	 
عفونی کننده در سبزوار 

 
کالته/ رئیس اداره صمت سبزوار از کشف دو انبار 

احتکار ماســک و مواد ضد عفونی کننده در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش خراسان رضوی، 
علی امید بخش، اظهار کرد: در یکی از این انبارها 
بیش از هفت هزار ماســک از ســوی سودجویان 
احتکار شــده بود. وی افزود: همچنیــن در انبار 
دیگر عاوه بر ماســک مواد ضــد عفونی کننده و 
بهداشــتی مورد نیاز مردم احتکار شده بود که با 

همکاری نهادهای مربوط کشف شده است.

معاون بازرگانی سازمان صمت استان مطرح کرد: 

احتمال لغو نمایشگاه بهاره در مشهد 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان خراســان 
رضــوی گفت: بــه احتمــال زیــاد بــا توجه به 
شــرایط پیش آمده و توصیه به  حضور نیافتن 
مردم در تجمعات، نمایشگاه بهاره مشهد لغو 
خواهد شــد.  علی غفوری مقدم در خصوص 

لغو نمایشــگاه  بهــاره و دیگر نمایشــگاه های 
بین المللی مشهد در پی ورود ویروس کرونا در 
مشهد به ایسنا گفت: ما تابع سیاست گذاری 
وزارتخانه هســتیم و آنان نیــز در حال رایزنی 
با مراجــع ذی صــاح و هماهنگی بــا وزارت 
بهداشت هستند و احتمال لغو نمایشگاه بهاره 

وجــود دارد.وی افزود: تاکنون خبر رســمی 
مبنی بر لغو نمایشــگاه بهاره اعام نشــده اما 
شواهد نشان دهنده این است که   به احتمال 
زیاد با توجه به شــرایط پیش آمــده و توصیه به 
حضورنیافتن مردم در تجمعات این نمایشگاه 

لغو خواهد شد.
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با حضور تولیت آستان قدس و معاون علمی رئیس جمهور انجام شد 

رونمایی از ملزومات دیالیز صفاقی تولید داخل در مشهد 
گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

روز گذشــته طی مراســمی با حضــور تولیت 
آســتان قدس رضوی و معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، از دانش فنــی و تولیدات 
چند الیه فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز 
صفاقی تولید داخل در شرکت دارو سازی ثامن 
مشهد رونمایی شد. همواره بسیاری از بیماران 
کلیوی که نیــاز به دیالیــز دارنــد از روش رایج 
همودیالیز استفاده می کنند که هم سختی و 
هم هزینه های زیادی برای بیمــاران دارد اما 
در دیالیز صفاقی افراد می توانند درمان خود 
را در خانه یا محل کار ادامه دهند و هزینه های 
کمتری نسبت به روش همودیالیز دارد، آن طور 
که مدیر عامل شــرکت داروسازی ثامن اعالم 
کرده هم اکنون دانش فنی وشرایط  تولید چند 
الیه فراورده هــای تزریقی و ملزومــات دیالیز 
صفاقی در دارو ســازی ثامن فراهم شده که  از 
خروج ساالنه هشــت میلیون یورو ارز از کشور 

جلوگیری می کند.

آستان قدس رضوی نباید رقیب بخش 	 
خصوصی باشد

به گزارش »خراسان رضوی«، حجت االسالم 
والمســلمین مــروی، تولیــت آســتان قــدس 
رضوی در این مراسم با تأکید بر این که توسعه 
علــم و دانــش در باالتریــن ســطح آموزه های 
دینی قرار دارد، گفت: اســالم تمامی تبعیض 
هــا و شــاخصه های جاهلــی را از بیــن بــرد 
و شــاخصه هایی مانند تقــوا و علــم و دانش را 
جایگزین کــرد و بر این اســاس تمــدن بزرگ 
اســالمی شــکل گرفــت.وی بــا بیان ایــن که 
آســتان قدس رضوی رقیب بخش خصوصی 
نیســت، افزود: ما در آستان قدس رضوی باید 
علم و دانــش را مــورد توجه قرار دهیــم و به آن 
اعتقاد داریم، ما باید خطر پذیر باشیم، بخش 
خصوصی خطر پذیر نیست و بیشتر به دنبال 
درآمد اســت اما نهادهــای دولتــی و انقالبی 
نبایــد فقط به دنبــال درآمد باشــند، مــا نباید 
رقیب بخش خصوصی باشیم، در حوزه هایی 
که بخش خصوصی فعال اســت مــا باید عقب 
بنشــینیم و عرصــه را برای بخــش خصوصی 
تنگ نکنیم، اما اگر در حوزه ای وارد شدیم که 
بخش خصوصی فعالیت نمی کند، اگر بخش 
خصوصی وارد شــد مــا ریل فعالیــت را عوض 
می کنیم.وی تصریــح کرد: ما  بایــد در زمینه 
شــرکت های دانش بنیان پیشتاز باشیم، من 
به دوســتان در آســتان قدس عرض کردم که 
کارهای ما باید ماندگار باشــد، ماندگار بودن 
هر کاری هــم علمی بودن آن اســت، بنابراین 
به همه بخش های آستان قدس تاکید کردیم 
که همه اقدامات آن ها پیوســت علمی داشته 
باشد.  تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: 
ما نگاهمان سوداگرانه نیســت و این ها شعار 
نیست ، ما نگاه سوداگرانه در بخش اقتصادی 

نداریم، نــگاه اول ما خدمت بــه جامعه و مردم 
است و اگر اقدامی انجام می دهیم اولویت اول 
ما سود نیســت بلکه پاســخگویی به نیاز مردم 
و جامعه اســت.حجت االســالم والمسلمین 
مروی در ادامه به سوء استفاده برخی در احتکار 
ماسک و مواد ضد عفونی در شرایط فعلی اشاره 
کرد و گفت: در شــرایط فعلی وقتی جامعه به 
ماسک و مواد ضد عفونی نیاز دارد و در بازار پیدا 
نمی شــود، چه جامعه ای است، بعضی ها چه 
می کنند ؟ حیوانات حتی به خودشان رحم می 
کنند ، بعضی انسان ها از هر درنده ای درنده تر 
هستند که   به خود و هم نوع خود رحم نمی کنند    
و می خواهند با قیمت گران سود های بیشتری  

را  نصیب خود کنند.

دستور تولیت برای تولید و عرضه رایگان 	 
مواد ضدعفونی کننده 

وی تصریح کرد: در خصــوص تولید ماده ضد 
عفونی کننده اعالم کردیم ما آمادگی داریم و 
به همکاران در این زمینه گفتیم که سه شیفت 
کار کنند و در مراکز عمومی به ویژه در مساجد، 
پاســاژها و ... به صورت رایگان، به نام آســتان 
قدس در اختیار مردم قرار دهند.تولیت آستان 
قدس رضوی همچنین در حاشیه این مراسم 
در خصوص برنامه های حــرم مطهر در زمینه 
پیشــگیری از کرونا  و تعطیلی حرم نیز گفت: 
با وزیر محترم بهداشــت تلفنی صحبت کردم 
، همچنیــن نامه ای بــه رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد نوشــتیم، در این حوزه ها ما 

هیچ نظــر و دخالتی نداریم، 
ما همه کار  را به آن ها واگذار 
کردیــم، وزارت بهداشــت و 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هر نظری داشــته باشــند ما 

تابع آن هستیم.

تولید ۲۲ داروی 	 
بیوتکنولوژی در کشور

همچنیــن ســورنا ســتاری 
معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور نیز که در این مراسم 
حضور داشــت به پیشــرفت 
های ایران در حوزه پزشکی 
اشــاره کرد و گفت: ایران در 

حوزه پزشکی در منطقه خلیج فارس بی نظیر 
است و هم اکنون ۲۲ داروی بیوتکنولوژی در 
کشور تولید می شود. وی افزود: ۶۰۰ شرکت 
در حوزه بیوتکنولــوژی در ایــران فعالیت می 
کنند و رتبه سوم آسیا را در این زمینه در اختیار 
داریم کــه باید از ایــن ظرفیت بــرای صادرات 
بیشتر استفاده کرد؛ ضمن این که محدودیت 
ها باعث شده ما به سمت نوآوری حرکت کنیم 
و همــه ایــن ابتکارها زاییــده تحریم هاســت، 

حتی در کشــور همســایه ما ترکیه یک داروی 
بیوتکنولوژی تولید نمی شــود، ما باید از همه 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده و از 

آن ها حمایت کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان 
این که دســت کم ۵۰ درصد صــادرات دانش 
بنیان ما در حوزه بیوتکنولوژی اســت، افزود: 
پنج هزار شــرکت دانش بنیــان در حوزه های 
مختلف فعالیت می کنند و حوزه ای در بخش 
دانش بنیان نیست که در آن حوزه کمبود نیرو 
و متخصص داشته باشیم. وی افزود: آمادگی 
داریم به هر شکلی همکاری کنیم تا جوانان و 
نخبگان به مراکز فناوری و نوآوری وارد شوند 
همچنین آمادگی داریم خطر سرمایه گذاری 

در بخش های مختلف را کم کنیم.

حتی یک ریال هم برای واردات تجهیزات 	 
دیالیز صفاقی صرف نکردیم

دکتــر مجیــد طبســی مدیرعامــل شــرکت 
داروسازی ثامن نیز در این مراسم با بیان این که 
برای واردات تجهیزات دیالیز صفاقی، امسال 
باید هشــت میلیون یــورو هزینــه می کردیم، 

تصریح کرد:  با توجه به دستیابی به دانش فنی 
این تجهیزات حتی یک ریال هم صرف نشد، در 
تفاهم نامه هایی که در گذشته با شرکت های 
خارجی به ویــژه اروپایی ها داشــتیم قرار بود 
دانش فنی تجهیــزات را هم به ما منتقل کنند 
اما بــه تعهد خــود عمل نکردنــد و ما بــا دانش 
بومی و داخلی به آن دست یافتیم. وی در ادامه 
به چالــش های شــرکت داروســازی ثامن نیز 
اشــاره کرد و گفت: مطالبات معــوق مالیاتی 
بیمه سالمت از سال ۱۳۹۵ و مشکل مالیاتی 
سال های گذشته از جمله چالش های ماست، 
امیدواریم مسئوالن از ما حمایت کنند و در کنار 
تولید باشــند، نیاز داریم که کارخانه ای برای 
تولید انبوه تجهیــزات دیالیز صفاقی داشــته 
باشــیم و امیدواریم با حمایت معاونت فناوری 
ریاســت جمهوری بتوانیم این کارخانــه را در 
پردیس فناوری ایجاد کنیم چــرا که ما دانش 
انبوه را داریم. وی گفت: هم اکنون هزینه یک 
بیمار همودیالیز ۹۶۰ میلیون ریال و با دیالیز 

صفاقی ۶۲۰ میلیون ریال است.
شــایان ذکر اســت امضای تفاهم نامه طیب و 
تفاهم نامه راه اندازی نخستین پردیس فناوری 
خصوصی دارو و تجهیزات پزشــکی با عنوان 
»سالمت ثامن« بین شرکت داروسازی ثامن و 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و تقدیر 
از آقایان خوشبو، کارویزی و خانم افشار زاده که 
در زمینه تولید داروها و تجهیزات دیالیز فعالیت 

داشتند، از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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معاونرئیسجمهور:5میلیونماسکدرمراکزدرمانیتوزیعمیشود
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: پنج میلیون ماســک 
مخصوص در مراکز درمانی، بین پزشــکان و کادر پزشــکی توزیع 
می شود. سورنا ســتاری در حاشــیه آیین رونمایی از دانش فنی و 
تولید فیلم های چندالیه فراورده هــای تزریقی و ملزومات دیالیز 
صفاقی تولید داخل در مشهد افزود: در حوزه تولید ماسک نانو از 
قدیم دستگاه های ساخت آن را صادر می کردیم و در این چند روز 
هم به صورت خاص قرار داد ساخت ماسک N ۹۵ و حتی یک نمونه 
جدید ماسک N ۹۹ با هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بسته شده 
است. وی ادامه داد: در این حوزه جزو کشورهایی هستیم که حتی 
دستگاه های ساخت ماسک را تولید و صادر می کنیم و خودکفایی 
ذاتی داریــم و با تولیدات جدیدی هم که تحویل وزارت بهداشــت 
می شــود، فکر نمی کنیم کمبودی از این نظر داشــته باشیم. وی 
همچنین در بازدید از پارک علم و فناوری استان، گفت: مشکلی 

در زمینه تولیدات بهداشتی برای مقابله با کرونا وجود ندارد و هم 
اکنون فقط داللی ها مشکل ساز هستند. به گزارش مهر، ستاری در 
خصوص وضعیت شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی، اظهار 
کرد: خراسان رضوی در حوزه های دانش بنیان برای کشور استان 
مهمی اســت. اما هنوز با ظرفیت های ذاتی و واقعی در خراســان 
رضوی فاصله بســیار اســت. وی درباره فعالیت هــای تولیدی در 
خصوص مقابله با ویروس کرونا، گفت: در حوزه محصوالت سالمت 
مرتبط با اتفاقات اخیر، ماسک های نانو در حال تولید است. تنها 
چند کشور در دنیا می توانند دستگاه های فیلترهای استریل نانو 
را بزنند و ما یکی از این کشــورها هســتیم.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری همچنین از نخستین پارک علم و فناوری سالمت 
در شمال شرق کشور واقع در محل پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد بازدید کرد.

خبر مرتبط

آخرین آمار وضعیت کرونا در استان  

آزمایش۶فرداز۴۱بیمارمشکوک
بهکرونامنفیاعالمشد

 این روزها جامعه همچنان نگران ویروس کروناســت و هر لحظه 
آمارهــای مختلفی از مبتالیــان به این ویــروس در نقاط مختلف 
کشــور و جهان منتشــر می شــود اما آن چه اهمیــت دارد اطالع 
رســانی صحیح و به موقع مســئوالن اســت که می تواند آرامش 
جامعه را حفظ کند. استان خراسان رضوی نیز از ویروس کرونا 
در امان نبوده و تا ســاعت ۱۷ روز ســه شــنبه، 4۱ نفر در استان 
بستری هستند که به گفته رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد تست کرونای شــش نفر از این  افراد منفی 

اعالم شده و تست ۳۵ نفر دیگر نیز مشخص نشده است.

 همکاری آستان قدس و دانشگاه علوم پزشکی مشهد	 
 برای ایمن سازی حرم رضوی

به گزارش ایســنا، دکتر محمد حســین بحرینی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد نیز درباره همکاری آستان قدس و دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفت: آســتان قدس همکاری مناسبی با 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در اعمال تدابیر پیشگیرانه برای 
بیماری های واگیر دارد. وی افزود: حجت االسالم والمسلمین 
مروی در این جلســات و گفت وگوهای تلفنی با تأکیــد بر این که 
آســتان قدس رضوی در خدمت نظام ســالمت اســت، سالمت 
زائران امام رئوف)ع( را بســیار با اهمیت بیان کرده اند. بحرینی 
ادامه داد: جلسات متعددی با بنیاد سالمت آستان قدس رضوی 
و دارالشفای امام)ع( برگزار شد، تعداد مشخصی از دماسنج های 
لیزری در اختیــار خادمیاران ســالمت برای تب ســنجی زائران 
قرار گرفته که در صورت مشاهده زائران دارای عالیم تب، از آنان 
خواهش می شود هنگام ورود به اماکن متبرکه اصول بهداشتی را 

رعایت کنند یا از دور به زیارت بپردازند.

پیشنهاد یک طرفه شدن رفت وآمد در بخش های مسقف حرم 	 
رضوی

همچنین به  گزارش آستان نیوز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، رعایت بهداشت دست را مهم ترین رکن در پیشگیری 
از این بیماری اعالم کرد و گفت: از معاونت اماکن متبرکه حرم 
خواسته شده شرایطی را فراهم کندتا  در قسمت های مسقف 
حرم مطهر رفت و آمد یک طرفه شود و زائران از یک طرف وارد 

و از طرف دیگر خارج شوند.

کیت آزمایش کرونا به مشهد رسید	 
همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجهز به کیت آزمایش 
تشــخیص ویروس کرونا شــد. آن طور که رحیمی مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی به ایرنا اعالم کرده در روزهای 
اخیر کیت های تشخیص بیماری کرونا به مشهد رسیده است 
و دســتگاه های مورد نیاز تشــخیصی در این خصوص در حال 
کالیبره شدن هستند و به زودی نمونه گیری کرونا ویروس در 

خراسان رضوی راه اندازی می شود.

آماده باش 14 پایگاه بحران شهرداری مشهد	 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری مشهد، اکلملی رئیس 
گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شــهرداری مشــهد گفت: 
۱4 پایگاه مدیریت بحران در مناطق شهرداری مشهد آماده شد که 
با مکاتباتی که با دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشتیم، هماهنگی 
های الزم در این خصوص صورت گرفت تا درصورت نیاز این پایگاه 
ها دراختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد. همچنین سرپرست 
سازمان ســامان دهی مشــاغل شــهری و فراورده های کشاورزی 
شهرداری مشهد نیز از ضدعفونی و گند زدایی آسانسورها و پله برقی 
های تمامی پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر برای کمک به 

پیشگیری از ابتال به بیماری های ویروسی خبر داد.

ممنوعیت مالقات بیماران در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد	 
همچنین  به استناد ابالغ رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان 
امام رضا )ع( مشــهد و به منظور تامین سالمت بیماران بستری 
و مراجعان، مالقات حضــوری بیماران تا اطــالع ثانوی ممنوع 
شــد. از همه مردم و مراجعان درخواست شــده است به منظور 
حفظ سالمت جامعه و مخصوصًا بیماران بستری، از مراجعه به 
بیمارستان ها و اصرار برای مالقات با بیماران خودداری کنند.



اخبار

آستان قدس

دستور تولیت آستان قدس برای 
تسریع پروژه ها و اقدامات عمرانی

تولیت آســتان قدس رضــوی از پروژه هــای عمرانی و 
طرح های توســعه رواق های زیر سطحی حرم مطهر و 
همچنین بخش های مختلــف معاونت اماکن متبرکه 
رضوی بازدیدکــرد و از نزدیک از رونــد اقدامات انجام 
شــده اطالع یافــت. به گــزارش آســتان نیــوز، حجت 
االســالم والمســلمین »مروی« طی بازدید از معاونت 
اماکــن متبرکه و امــور زائران آســتان قــدس که بیش 
از ســه ســاعت به طول انجامید، با حضور در مجموعه 
کارگاه هــای خدمــات فنی اماکــن متبرکــه رضوی و 
بخش هــای مختلــف کارگاه  جوشــکاری، نقاشــی، 
نجــاری، تراشــکاری و الکترونیــک آن با مســئوالن و 
خادمان این بخش ها گفت وگو کــرد. وی با حضور در 
مدیریت امور روشنایی و خدمات حرم مطهر از مراحل 
آماده ســازی چراغانــی و نورافشــانی ویژه ایــام نوروز 
بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( بازدید کرد و 
مصطفی فیضی سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور 
زائران آســتان قدس نیز توضیحاتی را درباره فعالیت 
بخش های مختلف این معاونت ارائه داد. تولیت آستان 
قدس همچنین در بازدید از ســازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضــرت رضا)ع( که بــا همراهی مهندس 
کاظم مالزم الحســینی مدیرعامل این سازمان انجام 
شــد، از بخش های مختلف ســازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضــرت رضــا)ع(، موتورخانه هــای حرم 
مطهر، کارگاه کاشی بارگاه منور رضوی، روند تکمیل 
گلدسته های صحن جامع رضوی و بخش مانیتورینگ 
تأسیسات حرم مطهر بازدید و در هر بخش با مهندسان 
و دست اندرکاران آن ها گفت وگو کرد. گفتنی است، 
تولیت آستان قدس رضوی در این بازدیدها دستوراتی 
را برای تسریع انجام پروژه ها و اقدامات عمرانی با هدف 

تسهیل زیارت زائران صادر کرد. 

برگزاری دوره ایده پردازی »زن و 
تربیت نسل انقالبی«

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
باشگاه یک روزه ایده پردازی »زن و تربیت نسل انقالبی« 
با محوریت »بانوان، خانواده و گام دوم انقالب اسالمی« 
برگزار می شــود. »فاطمه دژبرد« سرپرست مرکز امور 
بانوان و خانواده آســتان قدس با اعالم این خبر افزود: 
این باشگاه با هدف خودسازی، جامعه پردازی و تمدن 
سازی ویژه مادران، مربیان و بانوان فرهیخته طراحی 
شده و همراه با برگزاری میزهای مشاوره ایده پردازی، 
تجلیل از ایده هــای برتر، ارائه گواهی نامه به شــرکت 
کنندگان و بازی و ســرگرمی کودکان در تاالر بازی به 
مدت یک روز برپا می شود. به گزارش آستان نیوز، این 
باشگاه، جمعه نهم اســفند از ســاعت٨:٣٠ تا ١٧ در 
محل باغ اردوگاه خاتون واقــع در نبش تقاطع خیام و 

توس برگزار می شود.

5فرهنگ و هنر
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پیکر مطهر شهید مدافع حرم »اصغر پاشــاپور« روز گذشته و با حضور 
جمعی از مسئوالن و مردم انقالبی مشهد، در حرم مطهر رضوی طواف 
داده شد. به گزارش تسنیم، شهید پاشاپور فرمانده قرارگاه عملیاتی 
شمال ســوریه بود که حدود هشــت ســال در مقابله با تروریست های 
تکفیــری در ایــن جبهه حضــور فعــال داشــت و عمــده آموزش های 
رزمندگان سوری بر عهده او بود. وی از همراهان و همرزمان سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که یک ماه بعد از شهادت وی، توسط 
تروریست های تکفیری احرار الشام )جبهه النصره( در حلب به شهادت 
رسید. پیکر مطهر شهید پاشاپور، توسط این تروریست های تکفیری 
ربوده و سرش نیز از بدنش جدا شده بود. بعد از گذشت چندین روز از 
شهادت آن مدافع حرم، پیکر بی سرش  با دو اسیر جبهه النصره تبادل 
شد و به کشور بازگشــت. شهید پاشاپور متولد شــهرری بود و از او سه 
فرزند به یادگار مانده است. شایان ذکر است که پیکر مطهر این شهید، 
پس از طواف در حرم مطهر رضوی، برای تدفین به شهر ری منتقل شد.

پیکر مطهر شهید »پاشاپور« در حرم مطهر رضوی طواف داده شد

آخرین زیارت همرزم حاج قاسم

اخبار

گوناگون

استاندار خراسان رضوی :

مشارکت مردم استان در انتخابات 
5 درصد باالتر از متوسط کشور بود

استاندار با اشاره به میزان درصد مشارکت مردم استان 
در انتخابات بیان کرد: خراســان رضوی در بین کالن 
شهرهای کشور از جمله تهران، تبریز، اصفهان، فارس، 
از نظر میزان مشارکت رتبه برتر را کســب کرد، بر این 
اساس اســتان خراســان رضوی از متوسط مشارکت 
کشور نیز حدود 5 درصد باالتر است. به گزارش روابط 
عمومی استانداری، »علیرضا رزم حسینی« در جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان که در دفتر امام جمعه 
مشــهد برگزار شــد، ضمن ارائه گزارشــی از اقدامات 
صورت گرفته برای برگزاری انتخابات در استان اظهار 
کرد: ٨۲ هزار نفر شــامل هیئت های اجرایی دســت 
اندرکار برگزاری انتخابات بودند.  استاندار خراسان 
رضوی با بیان این که انتخابات به نحو مناسبی در استان 
برگزار شــد، اضافه کــرد: به دلیل وجــود هماهنگی و 
همکاری در اجرا و نظارت، یک انتخابات کامال باشکوه 

در خراسان رضوی برگزار شد.
وی در خصوص ویروس کرونا ضمن ارائه توضیحاتی، 
خاطرنشان کرد: در حوزه پیشــگیری از ویروس کرونا 
سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
را رعایت خواهیم کرد. شایان ذکر است تا عصر دیروز 
خبر دیگــری از صحبــت هــای دیگر اعضای شــورای 

فرهنگ عمومی استان در این جلسه منتشر نشد.

 جشنواره فعاالن دفاع مقدس
 و مقاومت در فضای مجازی

مهلــت ارســال آثــار بــه 
دومیــن جشــنواره ملــی 
مقــدس  دفــاع  فعــاالن 
فضــای  در  مقاومــت  و 
مجــازی تــا ٣١ فروردین 
تمدید شد. این جشنواره 
که توسط بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش هــای دفاع 

مقدس برگزار می شــود شــامل محورهای »پایگاه 
های اطــالع رســانی و خبــری«، »پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی«، »نرم افزارهای کاربردی«، 
»هنرها و ســرگرمی های دیجیتال« و »بخش آزاد« 
است. عالقه مندان به شرکت در این جشنواره می 
توانند اطالعــات تکمیلی و نحوه ارائــه محتویات و 
www. آثار تولیدی خود را در پایگاه اطالع رسانی

defafestival.com مشاهده کنند.

 دبیر بخش یادمان های شهری جشنواره خانه بهار مشهداعالم کرد

انتخاب قطعی 55 المان برای بهار 99
دبیر بخش یادمان های شهری جشنواره خانه 
بهــار ۹۹ گفت: تاکنــون حــدود 55 اثر برای 
اجرا در ایــن بخش به صورت قطعــی انتخاب 
شده است. »مهدی صحراگرد« در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان این مطلب افزود: »یادمان های 
شهری« در واقع همان المان های شهری بوده 
و شــامل احجام سه بعدی اســت و از دو بخش 
المان های ثابت و موقت تشکیل می شود.  وی 
ادامه داد: جشنواره سه رویکرد کلی دارد که 
یکــی از آن ها نــوروز و آداب و رســوم مرتبط با 
آن بوده، از دیگر رویکردهای جشنواره، »من 
مشهد را دوست دارم« است که شامل مباحث 
مرتبط با زندگی شهروندی و همچنین بخش 
»مشــهد، شــهر زیارت و معنویت« است. دبیر 
بخش یادمان هــای شــهری جشــنواره خانه 
بهــار ۹۹ افــزود: مــا در هــر بخــش به صورت 
جداگانــه رویکردهای فرعی هم داشــتیم که 
در ذیل همین سه رویکرد اصلی قرار گرفتند 
و امسال تاکید ما بیشــتر روی هویت شهری و 
مواردی مانند حس تعلق شــهروندان به شهر 
خود اســت. صحراگرد بیان کرد: در روز اول 

حدود ١6٠٠ اثر و طرح به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شد. تعدادی از این آثار انتخاب شدند 
و قرار بر ساخت ماکت شد، ماکت ها ساخته و 
ارسال شــد و در شــورای انتخاب که اعضایی 
متشکل از نمایندگان هیئت داوران، چند تن 
از اعضای شهرداری، شورای شــهر و از دیگر 
متخصصان اســت، تعــدادی از آثــار انتخاب 
شدند و در حال آنالیز برای اجرا هستند. وی 

اظهار کرد: تاکنون حــدود 55 اثر برای اجرا 
به صــورت قطعــی انتخــاب شــده و جانمایی 
تعــدادی از آثار کــه از کارهای دایم هســتند، 
مشخص شده است، آثار موقت در مکان هایی 
نزدیک به حرم امام رضا)ع(، ورودی راه آهن، 
آرامــگاه فردوســی و محورهــای اصلی شــهر 
کــه بازدید کننــده بیشــتری دارنــد، انتخاب 
شــده اند.دبیر بخــش یادمان هــای شــهری 

جشــنواره خانــه بهــار ۹۹ ادامــه داد: تعداد 
آثار ارســالی و انتخاب شــده امسال نسبت به 
سال های گذشته افزایش یافته است، اکنون 
دیگر نمی توان درباره کیفیت آثار نظر خاصی 
داد؛ زیــرا هنرمنــدان بــه پختگی رســیده اند 
و هر ســال آثاری در ســطح خوب، متوســط و 
همچنین ضعیف به جشنواره ارسال می شود. 
صحراگرد گفت: بخــش مهمی از کیفیت آثار 
بعــد از اجرای آن مشــخص می شــود، ممکن 
است طرحی در ســطح باالیی از نظر کیفیت 
قرار داشته باشد؛ اما با اجرای ضعیف سطح آن 
پایین می آید و همچنین ممکن است طرحی 
در ســطح متوســط قرار داشته باشــد؛ اما اگر 
به خوبــی اجــرا شــود، می تواند جلوه بســیار 
خوبی داشته باشد، در نتیجه اکنون نمی توان 

به صورت قطعی اظهارنظر کرد.
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 رضا اعلمــی /  ورزشــکاران جانبــاز و معلول 
شهرســتان تربت جام با وجود افتخار آفرینی و 
موفقیت های مختلف در مســابقات کشوری و 
استانی با مشکالت وکمبودهای زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند و برای تسهیل در امور خود 
چشــم انتظار حمایت های مسئوالن هستند. 
این ورزشکاران توقع دارند که مسئوالن ورزشی 
بیشتر به این قشر از جامعه ورزشی توجه کنند. 
در این زمینه، خبرنگار ما گپ و گفتی با چند تن 
از ورزشکاران معلول تربت جامی داشت که در 

ادامه مطلب تقدیم می شود.

 امکانات ضعیف	 
"رضا صالح پــور" یکی از ورزشــکاران معلول 
تربت جامی اســت که درباره مشکالت خود، 
می گوید: مدت یک ســال اســت که در رشته 
دوومیدانــی کار مــی کنــم. ولــی متاســفانه 
امکانات در بیــن جامعه ورزشــکاران معلول 

خیلی ضعیف است. 
زمانی کــه امکانــات ورزشــکاران معلــول را 
بــا دیگــر رشــته هــای ورزشــی قیــاس مــی 
کنیم،در می یابیم که امکانات ما در حد صفر 
اســت.  وی می افزایــد: برخــی از معلوالن از 

روســتاها برای تمرین به تربت جام سفر می 
کنند، ولی به دلیل کمبود امکانات ورزشی 
همچــون نیزه ، دیســک و ... بایــد به صورت 
نوبتی اســتفاده کنیم.وی خاطر نشــان می 
کند: اســتعدادهای ورزشــی خوبی در بین 
معلــوالن شهرســتان وجــود دارد، امــا نبود 
امکانات و بی توجهی به آنان، باعث می شود 

استعدادها شکوفا نشوند.
 بودجه صفر

"مریــم محمدی" یکــی دیگر از ورزشــکاران 
رشــته  در  کــه  اســت  ســال  چهــار  مــدت 
دوومیدانی کار می کند و مدال های طالی 
کشوری  و استانی دارد. وی درباره مشکالت 
مــی گویــد: ورزش معلولیــن تربــت جــام با 
کمبودشدید امکانات مواجه است . ما نه تنها 
وسایل بدن سازی نداریم بلکه  نیزه ، دیسک 
برای پرتــاب و حتــی صندلــی که بنشــینیم 
و پرتاب انجــام دهیم، هــم نداریــم. وی می 
افزاید: از لحاظ بودجه هم وضعیت مناسبی 
نداریــم  حتــی حــق الزحمه هــم بــه مربیان 

پرداخت نشده است . 
در ایــن خصــوص خــودم بــه اداره ورزش 
وجوانــان تربــت جــام مراجعــه کــردم کــه 
متاســفانه رئیس اداره ورزش در پاسخ بیان 
کرد، ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و برای 

خودتان حامی مالی پیدا کنید.
"یحیی باطــوری" یکی دیگر از ورزشــکاران 
معلول تربت جام با ابراز گالیه از بی توجهی 
به ورزش معلوالن، می گوید:حدود دو سال 
اســت کــه در دو و میدانــی و در رشــته های 

پرتاب نیزه ، دیسک و وزنه کارمی کنم . 
طی این مدت نه ازامکانات خوبی برخوردار 
هســتیم و نه کســی به ما معلــوالن توجه می 
کند.وی خاطر نشــان می کند: معلوالن هم 
مانند دیگر افراد ســالم نیاز مبــرم به ورزش 
دارنــد ولــی متاســفانه توجه خاصــی به این 
قشر از جامعه نمی شود.وی تصریح می کند: 
توقع مــا از اداره ورزش وجوانــان تربت جام 
این اســت همان طوری که برای رشته هایی 
چون هندبال ، والیبال ، بسکتبال و... هزینه 
می شود، برای معلوالن هم براساس فعالیت 

شان هزینه کنند. 
در مسابقات استانی که شرکت کرده بودیم، 
مبلغ یــک میلیون و 400 هــزار تومان هزینه 
کردیــم امــا پــس از گذشــت چندمــاه ، اداره 
ورزش و جوانان تربت جــام فقط یک میلیون 
تومــان ازهزینــه هــای مــا را پرداخــت کــرد 
و  400 هــزار تومــان دیگــر هنــوز پرداخــت 

نشده است.

" بهــاره صوفی"  که دارای مــدرک مربیگری 
درجــه ســه معلولین اســت، مــی گویــد: هم 
اکنون پنــج تــن ازبانــوان و10 نفــر ازآقایان 
در ورزش دوو میدانــی معلولیــن فعالیت می 
کننــد که ایــن تعــداد باتوجــه به شــرایط آب 
وهوا متغیر اســت. ورزشــکارانی داشتیم که 
از اســتعداد زیادی برخــوردار بودند ،ولی به 
خاطرهزینه رفت و برگشت از روستا به شهر و 
بالعکس دیگر در تمرینات ما حضورنیافتند.
وی تصریح می کند: مشکل اساسی بچه های 
معلول کمبود مکان ورزشــی مناســب سازی 

شده و سالن بدن سازی است.

محل تمرین نداریم	 
 رئیــس هیئــت جانبــازان ومعلولیــن تربــت 
ورزشــکاران  وضعیــت  خصــوص  در  جــام 
این شهرســتان مــی گویــد: وضعیــت هیئت 
جانبــازان و معلولیــن شهرســتان همچــون 
خود معلوالن وجانبــازان، بیماراســت و نیاز 
به درمان و حمایت دارد. نیاز به این داریم که 

نگاه خوب به ما در شهرستان صورت گیرد. 
علــی عباســپور مــی افزایــد: از اداره ورزش و 
جانبازان شهرستان توقع بیشتری داریم. چند 
ماه اســت کــه از رئیــس اداره ورزش وجوانان 
تربت جــام خواســتم، یک ســالن ورزشــی را 
دراختیار معلوالن ورزشکار قراردهد تا حداقل 
هفتــه ای یک جلســه تمرین داشــته باشــند، 
ولی متاســفانه این کار تاکنون محقق نشــده 
اســت .فقــط  چنــد روز به علــت برف و ســرما 
سالنی را دراختیار ما قراردادند. وی ادامه می 
دهد:متولی ورزش و جوانان تربت جام اظهار 
می کند که سالن ها در اختیار بخش خصوصی 
اســت. ولی مشــاهده می کنیم که هیئت های 
والیبال ، هندبال ، فوتبال و بســکتبال از سالن 
ها استفاده می کنند. به نظر ما ، ورزش معلولین 
درتربت جــام خیلی مظلوم واقع شــده اســت . 
وی ادامــه می دهد: درشهرســتان یک پیســت 
برای تمرینات نداریم که ورزشکاران معلول ما 
پرتاب ها را انجام دهند . من خودم بیل وفرغون 
برداشتم وگودال های داخل پیست را پر کردم 
تا بچــه هاتمرین کننــد. با همیــن بضاعت کم ، 
معلوالن ورزشکار این شهرستان بیشترین مدال 
را دراستان کسب کردند.عباسپورخاطرنشان 
می کند: با این که محل تمرینات ورزشــکاران 
معلول در مجموعه ای قرار دارد که ســاختمان 
اداری اداره ورزش وجوانان هم درهمان محل 
واقع اســت ، ولی متاســفانه تاکنون مشــاهده 
نکردیم که مســئول ورزش شهرستان درجمع 

ورزشکاران حضور یابد.

  حسین بادامکی:

 گزینه های داخلی بهتر از 
اسکوچیچ بودند

حسین بادامکی ، بازیکن سابق تیم ملی کشورمان 
معتقد است، نیمکت تیم ملی ایران جایگاه بزرگی 
است و مربیان زیادی آرزو دارند روی آن بنشینند 
و وقتی خودمان برای خودمان شخصیت و اعتبار 
قائــل نشــویم باید هــم یک نفــر مثل اســکوچیچ 
سرمربی تیم ملی ما شود . اما حاال دیگر چاره ای 
جز حمایت نداریم چون اگر اسکوچیچ موفق شود، 
تیم ملی ما موفق شده است.به گزارش ایلنا،وی 
افــزود: باالخره حضــور او روی نیمکــت تیم ملی 
ایران انتقادات زیادی را به همراه داشــت و بزرگ 
ترها و پیش کسوتان فوتبال ما انتقادات خودشان 
را مطرح کردند و بحث های کارشناسی در این باره 
انجام شده است، اما به هر حال اسکوچیچ انتخاب 
شده و باید حمایت کنیم تا تیم ملی ما موفق شود.
وی اظهار کرد: گزینه های ایرانی که برای هدایت 
تیم ملی مطرح بودند خیلی خوب بودند. هم آقای 
دایی و هم قلعه نویی شــرایط بهتری داشتند و به 
نظر من بهتر از اســکوچیچ بودند و می توانستند 

کمک بیشتری به تیم ملی ما بکنند.

 غیبت خلعتبری
 در بازی مقابل پرسپولیس

مهاجم تیم فوتبال شــهرخودروی مشهد درباره 
میــزان مصدومیــت و مــدت زمــان دوری خــود 
از میادیــن گفــت: در بــازی مقابل نفت مســجد 
ســلیمان، دقیقــه 60 از ناحیــه همســترنیگ 
دچــار کشــیدگی و تعویــض شــدم و متاســفانه 
بازی با پرســپولیس را از دست دادم .محمدرضا 
خلعتبری در گفت و گو با ایلنا افزود: پس از انجام 
معاینات،  دکتر گفت که همسترینگ من نزدیک 
به دو ســه ســانت دچار پارگی شــده است. چهار 
هفته امکان بازی کردن را نخواهم داشــت. ولی 
من زیر بار این حرف ها نمی روم امیدوارم که هر چه 
زودتر این مصدومیت بعد از دو هفته برطرف شود 

و دوباره بتوانم برای شهرخودرو به میدان بروم.

واکنش تند سرمربی شهر خودرو به 
محرومیت بازیکنان: 

عده ای به دنبال زمین زدن 
شهرخودرو هستند 

ســرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو گفت: هر چقدر 
ســعی مــی کنیــم از حواشــی فاصلــه بگیریــم ، اما 
گویا عده ای بســیج شــده اند تا ما را زمین بزنند. به 
گزارش سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی شهر 
خودروی خراسان، مجتبی سرآســیایی با اشاره به 
حکم عجیــب کمیته تعییــن وضعیت، اظهــار کرد: 
نمی دانیم این چه وضعیتی اســت که بــر فوتبال ما 

حاکم است.
وی افزود: قبل از این که با جعفری و سرلک قرارداد 
ببندیم از سازمان لیگ استعالم گرفتیم که آیا فسخ 
قرار داد آن ها درست است یا خیر که اتفاقا به ما اعالم 
شد درست است و مشکلی نیست.نمی دانم به یک 
باره چه اتفاقی افتاده است که حکم یک طرفه برای 

ما صادر می کنند.
سرآســیایی ادامه داد: ســازمان لیگ طی اطالعیه 
ای بعد از بازی با شاهین بوشهر اعالم کرد که این دو 
بازیکن قراردادشان با شــهرخودرو مشکلی ندارد، 
حاال چطور می شود که کمیته تعیین وضعیت چنین 

حکمی می دهد؟
ســرمربی شــهر خودرو تصریح کــرد: به طــور قطع 
باشــگاه در خصوص این حکــم اعتراض مــی کند . 
اما مانده ایم چــرا همه اتفاقــات قبل از بــازی های 
حساس ما رخ می دهد و این بار درست قبل از بازی با 
پرسپولیس!  از همه مهم تر این که چطور می شود در 
پرونده به این مهمی و رای به این سنگینی ما دعوت 
به جلسه نشدیم. نامه و ابالغ دعوت باشگاه به جلسه 

دادرسی کجاست!؟
وی اظهــار کــرد: تیم مــا یک تیــم خصوصی اســت ، 
حمیداوی با وجود مشــکالت اقتصادی یک تنه پای 
این تیم ایســتاده اســت و موفق شــده تیمی خوب را 
برای هواداران و مردم مشهد راه اندازی کند. همه جا 
وقتی یک نفر از جیب شخصی اش برای ورزش کمک 
می کند تحســین اش می کنند اما در فوتبال ما گویا 

برعکس است و می خواهند او را نا امید کنند.  
سرآسیایی افزود: مسئوالن استان خراسان رضوی 
حاال باید بیایند پای کار تیم شهرشــان. ما هم توقع 
داریم کــه همــه پیگیر باشــند تا حــق تیم مــا ضایع 
نشود. شــرایط خیلی سخت 
اســت. وی ادامــه داد: همه 
هــواداران و مــردم مشــهد 
از ایــن ظلم آشــکار بــه تیم 
ناراحــت  شهرشــان 
اعتــراض  و  هســتند 
دارند. ما نماینده ایران 
در آســیا هــم هســتیم 
ولــی کســی بــه دنبال 
ایــن چیزهــا نیســت و 
فقط می خواهند ما را 

به حاشیه ببرند.

 گزارشی از وضعیت ورزشکاران معلول

 تربت جامی  که از بی توجهی و کمبود ها گالیه مند هستند

یو
ش

 آر
س :

عک
 

اظهارنظرعجیب سرمربی تیم والیبال پیام

 خداوردی: تمرینات خود
 را ادامه می دهیم

سرمربی تیم والیبال پیام خراســان که تیم اش از 
جدول مسابقات کنار گذاشته شده است،  اعالم 
کرد تمرینات تیــم اش ادامــه خواهد داشــت. به 
گزارش فارس، تیم والیبال پیام خراسان به دلیل 
پایبند نبودن به تعهدات مالی از ســوی ســازمان 
لیگ از جدول مســابقات لیگ برتر کنار گذاشته 
شــد. اما با این حال اکبر خداوردی، سرمربی تیم 
والیبال پیام اظهــار نظر جالبی داشــت و تصریح 
کرد که "ما تمرینات خود را دنبال می کنیم."وی با 
بیان این که منتظر هستیم تا ببینیم تصمیم نهایی 
فدراســیون برای ادامه رقابت های لیگ برتر چه 
خواهد بود، اظهار کرد: قرار اســت هفته آینده در 
جلســه با مدیران عامل باشــگاه ها تصمیم نهایی 
گرفته شــود. هم اینــک حامد صدیق بــه جمع ما 
اضافه شده و احتمال اضافه شدن دو بازیکن دیگر 

هم به تیم ما زیاد است.
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از میان خبرها

شهرستان ها

خروج مسافران از مرز دوغارون 
به حالت عادی بازگشت 

کلثومیان-کوهگرد مدیر گمرک دوغارون در گفت 
وگو با خراسان رضوی  اظهار کرد: با پیگیری های 
انجام شده با طرف افغانستانی خوشبختانه خروج 
از مــرز دوغارون بــرای مســافران به حالــت عادی 
برگشــته اســت.مدیرگمرک دوغارون گفت:فقط 
خروج اتباع افغانســتانی از مرز دوغارون انجام می 
شود و هیچ ورودی مســافر از افغانستان به ایران به 

دلیل  موضوع ویروس کرونا نداریم .
وی افزود:روز گذشته بدون اطالع قبلی و به صورت 
یک طرفه  خروج مســافران از مرز دوغارون توسط 
طرف افغانســتانی ممنوع اعالم شــد که بــه دلیل 
حضور تعداد زیادی از اتباع کشــور افغانســتان در 
مرز دوغــارون پیگیری انجام شــد و وضعیت خروج 
مسافران امروز به حالت عادی برگشته است .مدیر 
گمرک دوغارون افزود:بیش از 85درصد مسافران 
معطــل مانده  از اتبــاع افغانســتان بودند کــه برابر 
مقررات بیــن المللی هیچ کشــوری نباید مرزهای 
خود را بر روی اتباع کشــور خودش ببنــددو براین 
اساس مسئوالن استان هرات دیروز این مشکل را 
حل کردند .مدیر گمرک دوغارون افزود:ترانزیت از 
قبل و هم اکنون هیچ مشکلی نداشته و ندارد و روال 
عادی ترانزیت با مشــکل مواجه نشده است . نایب 
رئیس شــورای شــهر تایباد درخصوص  مســافران 
افغانستانی که دوشنبه شــب  در مرز معطل مانده 
بودند و مشــکل اسکان داشــتند، گفت :بالفاصله 
پــس از اطالع اعضای شــورای شــهر و شــهرداری 
تایبــاد از این مشــکل  بــه جهــت همکاری انســان 
دوستانه  زمینه اسکان و تغذیه مســافران در محل 
مناسب در تایباد تدارک دیده شد و مسافران دیروز 
با خوشحالی وتشــکر از همکاری مســئوالن تایباد 
و برخورد انســان دوستانه مســئوالن محلی تایباد 
و شــهردار  بدون هیچ مشــکلی تایبــاد رابه مقصد 

افغانستان ترک کردند. 

آزاد سازی ۱۸۵۳ هکتار از اراضی 
ملی در خوشاب 

ملکی-رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان 
خوشــاب گفــت: از ابتــدای امســال هــزار و 853 
هکتار از اراضی ملی خوشــاب از دست متصرفان 
خلع ید شده اســت.هادی آزادروح، با بیان این که 
امسال، ۱853 هکتار از عرصه های منابع طبیعی 
خوشــاب که به طــور غیرمجاز تصرف شــده بود، با 
تالش نیروهای حفاظتــی و حقوقی این اداره رفع 
تصرف شــده اســت، افزود:  اراضی خلع ید شــده 
در قالب 25 پرونده تخلف تشکیل شــده  و به بیت 

المال بازگشت داده شد.

دادستان بردسکن خبرداد: 

انفصال خدمت شهردار سابق 
شهرآباد صادر شد 

دادستان بردسکن گفت: به جهت تخلفات عدیده 
شــهردار ســابق شــهرآباد،انفصال از خدمــت وی 
صادر شــده اســت و پرونده مراحل قضایــی را طی 
می کند.احمد فرزانه در گفت وگو با فارس، با بیان 
این کــه یکی از اتهامات شــهردار ســابق شــهرآباد 
فروش وسیله شــهرداری به شخصی از پیمانکاران 
شهرداری بوده است، اظهار کرد:  پس از چند سال 
از فروش اموال شــهرداری به غیر، با پیگیری های 
دادگســتری و شــهردار فعلی در شــهرآباد، وسیله 
فروخته شــده، در یکی از شهرســتان های اســتان 
مرکزی شناسایی شد که با دستور و نیابت قضایی، 
دســتگاه بیل بکهــو لودر تمــام اتومات شــهرداری 
توقیف وســپس بــا انتقــال بــه شهرســتان تحویل 
شهرداری شهرآباد شد.دادستان بردسکن با تقدیر 
از پیگیری های شهردار فعلی شهرآباد درخصوص 
روند رسیدگی پرونده شهردار سابق این شهر اظهار 
کرد: درباره شهردار سابق شــهرآباد گزارش های 
متعددی  به دادستانی و دیگر دستگاه های نظارتی 
رســیده بود که با توجه به این که وی پاسخ گو نبود، 
دستگاه قضایی ورود کرد.فرزانه با اشاره به این که 
با ورود بازرسی و دســتگاه های ناظر، تخلفات وی 
محرز شد، افزود: با تشکیل پرونده قضایی برای وی 

وثیقه میلیاردی صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد خبرداد: 

 تبانی دالالن برای کاهش
 قیمت کشمش 

حسین نوری-محمود شبان مدیرجهاد کشاورزی 
خلیل آباد گفت:به دلیل این که در یک ماه اخیر در 
منطقه صادرات کشمش نداشته ایم برخی دالالن 
و واســطه ها تبانی کرده  و با کاهش قیمت، حقوق 
کشــاورزان و باغــداران را تضییــع می کننــد.وی  
اظهار کــرد: به رغــم افزایش قیمــت دالر و »درهم« 
که متناسب با قیمت کشمش است باید قیمت این 
محصول هــم افزایش یابــد ولی متأســفانه با توجه 
به مشــکالتی که برای صادرات کشــمش به وجود 
آمده، تقاضا برای کشمش کاهش یافته است.یکی 
از باغــداران خلیل آباد گفت:ســال قبل کشــمش 
طالیی در جعبــه 3 کیلویی ۱۰۰ هــزار تومان بود 

ولی اکنون کمتر از ۶۰ هزار تومان است.

شعبانی-پارک »فیاض« یا همان »نهج البالغه« 
تربــت حیدریه کــه روزگاری قرار بود به توســعه 
فضای سبز تربت حیدریه کمک کند حدود شش 
سال  قبل تخریب شده است. تعدادی از ساکنان 
منطقه مــی گویند که پــس ازتخریــب پارک  آن 
جا محلی برای حضــور معتادان متجاهر شــده 
است.  از سوی دیگر شهرداری تربت حیدریه با 
استناد به دستورالعمل ها تخریب پارک را کامال 
قانونی می داند. صادق مجتهدی شهردار تربت 
حیدریه مــی گویــد: در همان زمانــی که پارک 
نهج البالغه ساخته شد، دیوار ساحلی رودخانه 
فصلی اجرا نشــده بــود و در یک توافقی که بین 
شــهرداری و آب منطقــه ای صــورت گرفت؛بــا 
اجرای دیوار ســاحلی حریم رودخانه آزاد شد و 
بنا به قوانین موجودآب منطقــه ای  زمین های 
اطــراف رودخانــه به مالــکان اصلی برگشــت و 
این کار بــه این دلیــل بود کــه ایمنــی رودخانه 
افزایــش یابد.به گزارش خراســان رضــوی، بنا 
بر اظهارات اهالــی منطقه ، شــهرداری وقت با 
همراهی آب منطقه ای در سال ۹2-۹۱ اقدام 
به تخریب پارک نهج البالغه کرده  است.پارک 
نهج البالغه در دوره سوم شورای اسالمی شهر 
تربت حیدریه ساخته شد و تا سال ۹۰ که توسط 
شــهرداری وقت مجدد بازســازی و تکمیل شد 
از فیاض به نهــج البالغه تغییر نــام داد.به گفته 
اهالی این منطقه از شهر  در سال ۹2 شهرداری 
وقت،اداره آب منطقه ای و دادســتانی اقدام به 
تخریب این پارک کردندو به رغم تراکم جمعیتی 
در این منطقه از شهر و وجود مجموعه ساختمان 
های پزشکان، پرســتاران، فرهنگیان و منطقه 

مظفریه، خیابان امام حســین)ع(، داروپخش و 
دیزقند ، توجهی به فضای ســبز نشــده و صدها 

درخت در این منطقه نابود شده است. 

برای ساخت دیوار ساحلی از مردم 	 
رضایت گرفتند

به گفتــه یکــی از اهالی، بعــد از تخریــب پارک 
شــهرداری شــروع بــه واگــذاری زمیــن  پارک 
 و  اقــدام بــه ســاخت دیــوار ســاحلی مــی کند.
داورانی  از ســاکنان این محل می گویــد: در آن 
زمان برگه هایی بین همســایه ها برای ساخت 
دیوار ســاحلی توزیــع کردنــد و از آن ها رضایت 
گرفتند، اما بعد از آن شروع به واگذاری زمین ها 
کردند و  حاال با مقاومــت اهالی فعال کار معطل  
مانــده اســت.او می گویــد: در همه شــهرهایی 
که ســیل آمده دلیــل اش بســتن رودخانه های 
فصلــی بــوده کــه بــه درون شــهر راه داشــته و 

معتقد اســت کــه اگــر در رودخانه شــصت دره 
ماننــد گذشــته ســیلی بــزرگ رخ دهــد، عمال 
آب مســدود شــده پشــت مســیل ها وارد شــهر 
می شود و ممکن است خسارت و تبعات زیادی 
داشــته باشــد. او می افزاید: در جلسات آقایان 
مســئول  تصمیم  گرفتند و گفتند که این پارک 
متروک شــده و چون 3۰ ســال بارانــی نیامده 
اســت، نیازی به این مسیل نیســت.در صورتی 
که حکیم فردوســی می گوید: به جویی که یک 
روز بگذشــت آب / نســازد خردمنــد ازو جــای 
خواب. یعنی اگــر جایی حتی یک بــار آب بیاید 
نباید روی آن چیزی ســاخت چون ممکن است 
 در ســال های بعد دوباره این اتفاق تکرار شود.
از نظر وی مسئله ای که این جا معطل مانده این 
است که نه این که نباید این زمین ها به دیگران 
واگذار شــود بلکــه باید دوبــاره پارک و مســیل 
بازســازی شــود. هادی داورانــی از اســتادان 

دانشــگاه می گوید: تهدیــد ســیل از طرفــی 
ساکنان این منطقه را نگران کرده و از طرفی از 
بین بردن فضای سبز پارک نهج البالغه و تبدیل 
شــدن این مکان به حضــور معتــادان متجاهر و 
مکانی برای فســاد، اعتراض مردم این محل را 

در پی داشته است.

نبود امنیت با حضور معتادان متجاهر در 	 
این منطقه آسایش مردم را گرفته است

یکی از ســاکنان این محل می گویــد: این جا حاال 
محلی برای حضور معتادان متجاهر شــده است و 
در جلوی چشم بچه های ما افرادی اقدام به مصرف 
مواد مخدر می کنند.او از نبود امنیت در این محله 
ســخن می گوید و می افزاید: حاال پارک زیبای ما 
که روزگاری فرزندانمان در آن بازی می کردند به 
یک بیابان پر از خــار و نخاله تبدیل شــده و فضای 
ناامنی در این منطقه به وجود آمده است.از طرفی 
شهرداری تربت حیدریه با استناد به دستورالعمل 

ها تخریب پارک را کامال قانونی می داند.

هیچ مورد تصرف در حریم کال یا نقض آن 	 
وجود ندارد؛ با مورد اخیر برخورد شد

طلعتــی مدیــر آب منطقــه ای تربــت حیدریــه 
می گویــد: مطالعات مربــوط به مســیل منطقه 
داروپخش  و مظفریه انجام شده است و هم اکنون 
بر اساس مطالعات هیچ گونه تصرفاتی در بستر 
کال وجــود نــدارد. طلعتی در پاســخ به ســوال 
خبرنگار خراسان رضوی مبنی بر ساخت و ساز 
در ورودی کال از سمت میدان امام حسین)ع( 
و فاصله 5 متری با مسیل می گوید: در آن محل 

به تازگی فــردی اقدام به پی کنی کــرده بود که 
از ادامــه کار وی جلوگیــری و به او اخطــار الزم 
داده شــد و پی کنی پر شــده اســت. طبق نقشه 
های مصوب استان هیچ مشکلی در این منطقه 
مبنی بر تصرف یا نقض حریم مسیل وجود ندارد 
و هماهنگی کامل برای پاســخ به اســتعالمات 
با شــهرداری از ســوی ما وجود دارد و در برخی 
اوقات با کسانی  که نخاله ساختمانی در آن محل 

می ریزند هم برخورد الزم انجام می شود. 

مسیل کاربردی ندارد اما همچنان در 	 
اختیار دولت است و کسی حق تصرف ندارد

طلعتــی درخصــوص اجــرای دیــوار ســاحلی 
می گویــد: مالــکان آن منطقــه خودشــان ایــن 
درخواســت را داشــتند که دیوار ســاحلی اجرا 
شود. مدیر آب منطقه تربت حیدریه در پاسخ به 
این ســوال که آیا دیوار ســاحلی اصال کاربردی 
بــرای هدایــت آب در مواقع بــروز ســیل دارد یا 
خیر؟ می گویــد: نه با توجه به این که باال دســت 
این منطقه آب منحرف شــده و در کانال شصت 
دره قــرار گرفته اســت،آبی به آن شــکل در این 
منطقه وجود نخواهد داشــت. باالخره مسیل و 
بستر از آن دولت است و اگر کارایی هم نداشته 
باشد همچنان این منطقه در اختیار دولت است 
و کسی اجازه تصرف ندارد. او درخصوص کسب 
نکردن مجــوز از ســازمان آب منطقــه ای برای 
تخریب پارک می گوید: ما به این مســئله کاری 
نداریم و فقط بستر و حریم مســیل برای ما مهم 
است و تصمیم گیری برای اطراف آن مربوط به 

شهرداری است و من اطالعی از آن ندارم.

مردم از بالتکلیفی۶ ساله پارک تخریب شده شهرستان گالیه  دارند

پارک مخروبه تربت حیدریه پاتوق معتادان

در پی اعتراض  تعدادی از ســهامداران شرکت 
شــترمرغ داران تــوس در زبرخــان کــه خبر این 
موضوع و پاســخ رئیس  دادگســتری زبرخان در 
تاریخ 2۰بهمــن در صفحه ۷روزنامه خراســان 
رضــوی به چــاپ رســید، رئیــس هیئــت مدیره 
این شرکت پرورش شــترمرغ نیز توضیحاتی به 
تحریریــه روزنامه ارســال کرد کــه جهت اطالع 
سهامداران عینا منتشــر می شود:رئیس هیئت 
مدیــره ایــن شــرکت پــرورش شــترمرغ مدعی 

شــده اســت: قرارداد مقدماتی با ســهامداران 
در اواخــر ســال ۹4 منعقــد و تمامــی اقدامات 
دقیق مطابق قــرارداد بــوده اســت و اداره ثبت 
شــرکت ها بــه عنوان یــک مرجــع قانونــی و بی 
طرف با بررســی های دقیــق مصوباتــی را ثبت 
و آگهــی آن را صــادر می کند کــه انطبــاق آن با 
قانون مســجل و منجــز باشــد و این امــر حادث 
شده اســت.وی درادامه مدعی شده است  هیچ 
یارانــه ای تاکنــون قطع نشــده، حتی بــه تاخیر 

نیفتــاده و اخبــار آن تاکنون کذب محــض بوده 
اســت.وفق آگهی های رســمی دعــوت در چند 
مرحله، بنده به عنوان یکی از دارندگان صاحب 
امضای مجاز شرکت اقدام به درج آگهی دعوت 
کرده ام که جلســات آن وفق قانون تشکیل شده 
ولی به دلیل اعتراضات بی مورد برخی اعضای 
معترض، نتیجه جلسه عقیم مانده است و در این 
راســتا، آخرین جلســه را با تامین دلیل و حضور 
کارشــناس رســمی دادگســتری برگزار کردیم 

وجلســات متعــدد مصالحه و ســازش در محضر 
مراجــع قضایــی شهرســتان برگــزار کردیم که 
طرف هــای مقابل حاضــر به اجرای دســتورات 
مراجــع قضایــی نشدندو ســرمایه اولیــه ای که 
ســهامداران معتقدنــد آورده اند، بــه هیچ وجه 
صحیح نیست، قسمتی از آورده های شرکت از 
ناحیه بنده تامین شده و بقیه از طریق تسهیالت 
بانکی.تعداد سهامداران ۱۰۰۰ نفر نیست بلکه 
کمتر از 3۰۰ نفرند و خانواده بنده از ابتدا جزو 

سهامداران شــرکت بودند و ادعای این که بعدا 
ایشان را ســهامدار کرده ام، کذب محض است.
اکنون نیز بنــده در اجرای اصل عدالــت و بنا بر 
پیشــنهاد صاحب نظران مختلف اعالم آمادگی 
برای مصالحه و سازش وفق قانون با نظارت افراد 
حقوقــدان و بی طــرف دارم، لیکن طــرف های 
مقابل حاضر به پذیرش نیستند. وی افزود: رایی 
که مدنظر ســهامداران اســت مبنی بر سه سال 
حبس بنده که اشتباها گفته اند ۱8ماه از صدور 
رای گذشته و اجرایی نشده است قطعی نشده و 

در مرحله تجدیدنظر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد: 

حال عمومی بیماران مشکوک به کرونا در گناباد خوب است 
صفری- رئیس دانشگاه علوم  پزشکی گناباد 
گفت: چند بیمار مشــکوک به کرونــا در گناباد 
بســتری شــده اند اما تا این لحظه هنــوز موارد 
مثبتی از ابتال بــه این بیماری گزارش نشــده و 
حال عمومی بیماران مشکوک به کرونا نیز خوب 
اســت. وی گفت: دو بیمار مشکوک به بیماری 
کرونا در این شهرستان شناسایی و نمونه های 
آزمایش طبی آن ها برای بررسی دقیق به تهران 
ارسال شده است.دکتر جواد باذلی  این بیماران 
را یک طلبه که به تازگی از استان البرز آمده است 
و یک دانشجوی قمی در دانشگاه علوم پزشکی 
گناباد که از قم به خراســان رضوی ســفر کرده 
معرفی  کردو گفت: آن ها به دلیل عالیم شبیه 
به کرونا تحت درمــان قرارگرفته و پس از مدتی 
قرنطینه از بیمارســتان مرخص شــده اند.وی 
ادامه داد: همچنین آموزش های کاربردی الزم 
و موثر برای پیشگیری از بیماری به افراد ترخیص 
شده و اطرافیانشان داده شده است. جواد باذلی 
درخصوص وضعیت ویــروس کرونــا در گناباد 
در جمع خبرنگاران  افــزود : از وقتی که موارد 
مثبت ابتال به بیماری در قم گزارش شد، کمیته  
دانشگاهی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در 

کل کشور تشکیل و به همین منظور تصمیماتی 
اتخاذ شــد و کارگروه هایــی نیز بــرای اجرایی 
کردن این تصمیمات شــکل گرفت.وی گفت : 
در شهرستان گناباد نیز موارد مشکوک ابتال به 
ویروس کرونا گزارش شده اما تا این لحظه مورد 
مثبتی از ابتال تایید نشده و حال عمومی بیماران 
مشکوک نیز خوب است.وی افزود : دو بخش از 
بخش های بیمارستان عالمه بهلول گنابادی که 
قابلیت جداسازی داشتند با ظرفیت ۶۰ تخت، 
برای بستری بیماران احتمالی تجهیز شده  است 
و کارکنان ایــن بخش ها نیــز آموزش های الزم 
را فرا گرفته اند.رئیس دانشــگاه علوم  پزشکی 
گناباد افزود: تب، ســرفه های خشــک و تنگی 
نفس از عالیم آلودگی به ویروس کروناست که 
در این میان تنگی نفس بارزترین نشانه ابتال به 
این بیماری است.وی تاکید کرد : با توجه به این 
که این بیماری درمان مشخصی ندارد، بهترین 
راه برای مقابله با آن پیشگیری است و از آن جا که 
ساختار این ویروس از جنس لیپید و چربی است 
بهترین روش پیشگیری، شستن دست ها با آب 
و صابون است و لزومی به استفاده از دیگر مواد 

شوینده و ضدعفونی کننده  نیست.

پاسخ رئیس هیئت مدیره شرکت شترمرغ داران توس به گالیه تعدادی از سهامداران 

مرگ کارگر 40 ساله براثر انفجار 
یک مخزن سوخت در بردسکن 

علی نوری-فرمانده انتظامی بردسکن گفت: 
بر اثر انفجار یک مخزن نفت و گازوئیل در یک 
واحد معدنی کارگر 4۰ ســاله جان خــود را از 
دســت داد. ســرهنگ نظافتــی گفــت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰، مبنی 
بر انفجار در یک مخزن نفــت و گازوئیل در یک 
واحــد معدنــی در یکــی از مناطق حاشــیه ای 
شهر »بردســکن«  ماموران انتظامی به همراه 
نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.وی بیان 
کرد: با حضور ماموران در محل و در بررسی های 
اولیه مشخص شد به علت جوشکاری، مخزن 
نفت و گازوئیل دراین واحد معدنی دچار انفجار 
و یکی از کارگران آن به شدت دچار سوختگی 

شد و به مراکز درمانی منتقل شده است.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی نیشابور خبر داد

 مرگ عابر پیاده در تصادف
 با پراید درنیشابور 

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی شهرســتان  نیشــابور از مرگ عابر 
پیاده به دنبال تصــادف با خودروی پراید در 
کمربندی نیشــابور محدوده روستایی چاه 
بلنــد خبــر داد. به گــزارش روابــط عمومی 
اورژانس نیشابور مصطفی افشارنیک گفت: 
در ســاعت ۱5:2۰ دیروز به دنبــال تماس 
با مرکــز ارتباطات اورژانــس ۱۱5 مبنی بر 
تصادف عابر با خودروی ســواری، نیروهای 
پایــگاه اورژانس شــهری شــماره ۶ به محل 
حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: مصدوم به 
علت شدت آسیب های وارد شده در صحنه 

تصادف درگذشت.



3 نسل مبتال به زالی
تصویری که مشــاهده می کنید توسط اســتفن ســینکلیر گرفته شده اســت. این عکاس در معبدی 
در دهلی هند، ســه نســل از یک خانواده را کــه همگی به بیمــاری زالی مبتــا بودند، مــی بیند و از 

آن هــا مــی خواهد که 
اش  عکاســی  ســوژه 
باشــند. ایــن خانواده 
شــاد و صمیمــی نیــز 
بــرای گرفتــن عکس 
دســته جمعی، ژســت 
تصویــری  و  گرفتنــد 
را کــه مــی بینیــد رقم 
زدند و به ایــن ترتیب، 
عکــس   20 از  یکــی 
برتر مسابقات نشنال 
جئــوگرافـــــی ســــال 

2017   ثبت شد.

بریده کتاب

هرگز نه از دزدان بترســیم، نه از آدمکشان. 
این ها خطرات بیرونی اند، خطرات کوچک 
انــد. از خودمــان بترســیم. دزدان واقعــی، 
پیش داوری های ما هستند؛ آدم کشان واقعی 

نادرســتی های ما هستند. 
مهالک بــزرگ در درون ما 
هستند. چه اهمیت دارد 
آن چــه ســرهای مــا را یــا 
کیســه پول مان را تهدید 
می کند؟! نیندیشیم جز 
در آن چــه روح مــان را 

تهدید می کند.
بینوایان

نویسنده: ویکتور هوگو
مترجم:حسینقلی مستعان

دیالوگ ماندگار
 هــر اتفاقــی تــو گذشــته افتاده یــا نیفتــاده، 
مهم نیســت. من می خوام قهرمــان زندگی 

خودم باشم.
قاضی
کارگردان: دیوید دابکین

خاطرات سرخ
پایش قطع شده بود. خواستم ببندم که گفت: 
»برو ســراغ بقیه زخمــی ها.« گــوش ندادم. 
همان پای قطع شده اش را برداشت و کوبید 
توی سرم. گفت:»اگر بیایی جلو، با همین می 
زنمت.« رفتم ســراغ بقیه. صبح که شد دیدم 
پایش توی دستش است، چشمش به آسمان. 

چشم هایش را با دستم بستم...
روزی روزگاری جنگی

دیکشنری

Maim
معلول کردن، ناتوان کردن

Auto   accidents   maim   many   
persons   each   year.

تصادف با اتومبیل، هرسال افراد بسیاری را 
معلول می کند.

Though   he   went   through   an   
awesome   experience   in   the   crash,   
Fred   was   not   seriously   maimed.

با این که »فرد« در تصادف، تجربه وحشتناکی را 
پشت سر گذاشت، به شکل جدی معلول نشد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 12 سوره یونس می خوانیم:

رُّ َدعانا ِلَجْنِبِه َأْو قاِعدًا  ْنســاَن الضُّ َو ِإذا َمسَّ اْلِ
ُه َمرَّ َکَأْن َلْم َیْدُعنا  َأْو قاِئمًا َفَلّما َکَشْفنا َعْنُه ُضرَّ
َن ِلْلُمْسِرِفیَن ما کاُنوا  ــهُ َکذِلَک ُزیِّ ِإلی ُضرٍّ َمسَّ

َیْعَمُلوَن
وهنگامــی که ضــرری به انســان برســد، در 
حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته و ایستاده 
اســت، ما را می خوانــد ولی چون ضــرر را از 
او برطرف ســاختیم، چنــان بــه راه خود می 
رود که گویــی هرگز ما را بــرای گرفتاری که 
به وی رســیده بود، نخوانده است! این گونه 
برای اسراف کاران، عملکردشان زیبا جلوه 

می کند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    ایمــان بــه خداونــد در عمق روح انســان 
عجین شده و حوادث تلخ، عامل بیداری این 

وجدان و فطرت خداجوی اوست.
    آنان که دعا و نیایش موسمی دارند، مورد 

انتقاد هستند و کارشان بی ارزش است.
    بارها خداوند از ناسپاسی انسان ِگله کرده 
که در هنــگام اضطرار و ســختی خــدا را می 
خواند ولی پس از حل مشکل از خدا غافل می 

شود و او را فراموش می کند.
    دعــا در هــر حــال جایز اســت؛ ایســتاده، 

نشسته یا خوابیده.
    نیایــش خالصانــه، ســبب رفــع گرفتاری 

است.
    رفاه، زمینه ای برای غفلت است.

    انسان، ناسپاس است.
    آنان کــه خــدا را فراموش کننــد، زندگی 

مادی در نظرشان زیبا جلوه می کند.
    فرامــوش کــردن الطاف خداونــد، نوعی 

اســراف اســت. هر کس در رفاه، غافــل و در 
گرفتاری دعا کند، مسرف است.

    مرفهان،از خودراضی اند.

ضرب المثل خارجی
    اسکاتلندی: تاجری که همه جور جنسی 

تجارت می کند، محتاج نان شب می شود.
    انگلیســی: اگــر بــه دنبــال دو خرگوش 

بدوی، هیچ کدام را نخواهی گرفت.
    ایتالیایــی: آخریــن چیــزی که از دســت 

می رود، امید است.
    هندی: روی فیــل هارت و پــورت کردن 

آسان است.
    روسی: راز تو دوست توست، وقتی فاش 

کردی دشمن توست.
    آلمانی: جهان را ترک کــن، قبل از آن که 

جهان تو را ترک کند.
    مجارستانی: پول هم عامل عشق است، 

هم عامل جنگ.

خراسان به روایت خراسان

 7 اسفند 1362 - کاروان خیبر 	 
از خراسان عازم مناطق جنگی شد

در این تاریخ روزنامه خراسان نوشت: به گزارش 
خبرنگار ما به نقل از ستاد پشتیبانی جنگ جهاد 
سازندگی خراســان در پی عملیات کفر برانداز 
رزمندگان تکبیر گوی اسام، بعد از ظهر دیروز 
50 دستگاه کامیون با نام کاروان خیبر، متشکل 
از هدایای امت حزب ا... شهرستان های مشهد، 
بجنورد و گناباد از طریق پشتیبانی جنگ جهاد 
ســازندگی خراســان از محل انبار کربــا برای 
کمک بــه دالوران سلحشــورمان عــازم مناطق 

جنگی گردید.

7 اسفند 1373 - دوازده ساعت تالش 	 
برای خارج کردن کامیون از داخل کانال 

مرمت نشده خیابان امام رضا)ع(
عدم مرمــت کامــل کانال خــاک برداری شــده 
توســط یک شــرکت خدماتی موجــب فرورفتن 
چرخ های یک دســتگاه کامیون و یک دســتگاه 
اتوبوس سازمان اتوبوسرانی مشهد و وارد آمدن 

خسارات مالی به آن ها شد. به گزارش خبرنگار 
ما یک دستگاه کامیون به شماره 16284 تهران 
ج که در ساعت 22 جمعه گذشته در مسیر میدان 
ضد به ترمینــال مســافربری در حرکت بــود، در 
کانال مرمت نشده ای که در سرتاسر مسیر مذکور 
ایجاد شده اســت، قرار گرفته و به علت فرورفتن 
الســتیک در خاک های نرم، متوقف شد. به این 
کامیون که تا پیش از ظهر روز گذشته به دلیل عدم 
وجود جرثقیل در محل مانده بود، خسارت مالی 
قابل توجهی وارد آمد. چند ســاعت قبــل از این 
حادثه، بعدازظهر جمعه نیز یک دستگاه اتوبوس 
سازمان اتوبوسرانی مشهد در فاصله 20 متری از 
این کامیون به شکل مشابهی در این کانال افتاد 
و خســارت دید. راننده کامیون در ایــن رابطه به 
خبرنگار ما گفت، در اثر فرو رفتن ناگهانی چرخ 
کامیون در کانال، یکی از فرزندانم به داشــبورد 
برخورد کرده و مجروح شــد. شــایان ذکر این که 
کانال مذکور از مدت ها قبل حفاری شــده و پس 
از چند هفته با خاک پر شد اما پیش از اتمام کامل 

مرمت آن به حال خود رها شده است.

حکایت
اویــس در وادی  قــرن بــه نگاهبانــی شــتران 
اشتغال داشت و مردم،  او را دیوانه ای بیش نمی 
پنداشتند. او، پیامبر را ندیده بود، اما با جان و دل 
بدو گرویــده و از خاصان درگاه حق تعالی شــده 
بود و به همیــن دلیل پیامبر)ص( بدو ســام می 
رساند و از او می خواست که در حق امت دعا کند و 

درباره او می فرمود: »من نسیم رحمتی از جانب 
یمن می یابم.« اویس عاقبــت در صفین در کنار 
علی)ع( به شهادت رسید. از سخنان اوست که 
از او پرسیدند: چونی؟ گفت:»چگونه باشد کسی 
که بامداد برخیــزد و نداند که شــبانگاه خواهد 
تذکره االولیای عطار زیست یا نه؟« 

علم به زبان ساده

پاک کردن لکه چای از روی فرش
لکــه چــای را با چنــد روش مــی توانیــد از روی 
قالی پــاک کنید. یکــی از روش ها اســتفاده از 
جوش شــیرین اســت، یک پارچه خیس جذب 
کننــده آب را به جوش شــیرین آغشــته و فرش 
را بــا آن پــاک کنیــد. در روش دیگــر دســتمال 
مرطوب را به نمک آغشــته و روی لکه بکشید تا 
پاک شــود. همچنین می توانید سرکه سفید را 
با آب گرم مخلــوط و آن را روی لکه اســپری و با 

پارچه مرطوب پــاک کنید. ممکن اســت لکه با 
مایع ظرف شــویی و لکه برهای دیگــر هم پاک 
شــود، برای ایــن کار از دســتمال میکروفیبر یا 
اسفنج استفاده کنید. ترکیب ســه پیمانه بوره 
و یک پیمانه آب گرم هم موثر است، این ترکیب 
خمیری به دســت می دهــد که بایــد آن را روی 
مسواکی که از آن استفاده نمی کنید، بریزید و 

فرش را با آن پاک کنید.

چهارشنبه
7 اسفند 1398

2 رجب 1441
8 صفحه  |    شماره  4358

26 فوریه 1802 | زادروز ویکتور هوگو7 اسفند 1334 | درگذشت علی اکبر دهخدا
علی  اكبر دهخدا، نویسنده لغت نامه بزرگ دهخدا در این تاریخ درگذشت. وی كه با استبداد 
زمان به شدت مخالف بود، به صف مبارزان پیوست و به نگارش مقاالت تند و طنزآمیز پرداخت. 
دهخدا از همكاران روزنامه صوراسرافیل بود و پس از توقیف این روزنامه به اروپا تبعید شد.

ویکتور ماری هوگو، شاعر، داستان نویس و نمایش نامه نویس سبک رومانتیسم فرانسوی بود 
که آثارش هنوز هم جایگاه انکار ناشدنی در ادبیات دنیا دارد. از جمله آثار وی می توان گوژپشت 

نوتردام، بینوایان، مردی که می خندد، نود و سه و کارگران دریا را نام برد.

یک روایت، یک درس
حوادث دنیا، وسیله کسب ثواب آخرت

امام هادی)ع( فرمودند: خداوند، دنیا را منزل حوادث ناگوار و آفات و آخرت را خانه ابدی قرار داد  و بای دنیا را وسیله به دست آوردن 
ثواب آخرت کرد و پاداش ُاخروی، نتیجه با ها و حوادث ناگوار دنیاست.

اعالم الدین، صفحه ۵12  
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 تولد نوزاد زودرس 500 گرمی 
در روسیه

اسپوتنیک| در جمهوری بوریاتیای روسیه، 
متخصصان توانســتند نــوزادی 23 هفته ای 
را که تنها 500 گرم وزن داشــت، با موفقیت 
بــه دنیــا بیاورند و نجــات بدهنــد. ایــن نوزاد 
زودرس، بــه راحتــی در کف دســت یــک فرد 
بزرگ ســال جای می گیرد. پزشکان به دلیل 
وزن کم که برای زنده ماندن بسیار خطرناک 
است، این نوزادان را»ریزاندام« می نامند. در 
چنین وزن هــای کمی، ریه ها هنــوز به اندازه 
کافی رشــد نکرده اند و تکامل یافته نیستند، 
بنابراین نوزاد نمی تواند به طور مستقل نفس 
بکشد و با مراقبت های پزشــکی، پس از چند 

ماه تنفس مستقل را یاد می گیرد.

 لحظات دلتنگی مادر مبتال 
به کرونا و دخترش

اســپوتنیک| ایــن روزها کلیپــی از دلتنگی 
یک دختــر بچه چینی بــرای مــادر بیمارش، 
عنوان احساسی ترین ویدئوی سال را گرفته 
اســت. در این ویدئــو، مــادر چینــی مبتا به 
ویروس کرونا در بیمارســتان قرنطینه شده و 
فرزندش که نمی تواند مادر را در آغوش بگیرد 
با گریه از دلتنگی خود  می گوید، مادر نیز در 
جواب دختر می گوید:»همه چیز خوب خواهد 
شد. مادر تو در حال جنگیدن با هیوالهاست 
و پس از آن که آن ها را شکست داد به خانه باز 
می گردد.« در پایان دخترک ظرف غذایی را 
که برای مادر آورده، روی زمیــن می گذارد و 

دور می شود  تا مادر آن را بردارد.

امکان توقف فرایند پیری، طبق 
یافته های جدید دانشمندان

ســاینس| تحقیقــی دربــاره برکــه ماهــی 
فیروزه ای آفریقا، رمز و راز پدیده ای زیست 
شناختی را مشــخص کرده که باعث درنگ 
در حیات رویان ها می شــود. یافته های این 
تحقیق می تواند به جلوگیری از پیری انسان 
کمک کند. ایــن ماهی می توانــد خود را در 
حالت »میان آســایی« قرار دهد تا در محیط 
های خطرنــاک دوام بیــاورد و بــرای ماه ها 
یا حتی سال ها رشد ســلول ها و اندام های 
خــود را متوقف کند. آن برونت، ژن شــناس 
دانشــگاه اســتنفورد می گوید:»با شناخت 
سازوکارهای میان آســایی می توان فرایند 

پیر شدن را تغییر داد.«

زنگ تفریح

ساخت مجسمه ها و ماکت های شگفت انگیز با چوب کبریت، یکی از خاقیت هایی است که برخی 
از هنرمندان در دنیا، آن را با حوصله و مهارت فراوان انجام می دهند. شاید باور نکنید که این مجسمه 
های زیبا و با ظرافت، با روی هم چیدن دانه های کبریت ســاخته شده اند. این هنرمندان مانند پدر 

ژپتو، با کاردستی های چوب کبریتی  خودشان را سرگرم می کنند.

عکس داستان

خوردن میوه، سبزیجات و پنیر  
خطر سکته را کاهش می دهد

ایندیپندنــت| محققان طــی تحقیقات 10 
ســاله ای متوجــه شــدند کــه مصــرف میــوه، 
سبزیجات و غذاهای الیاف دار، موجب کاهش 
خطر سکته می شود.کارشناســان با بررسی 
انواع سکته ها در 418هزار نفر متوجه شدند 
که هر 10 گرم افزایش مصرف روزانه غذاهای 
الیــاف دار، شــیر، پنیر، ماســت و ســبزیجات 
موجب کاهش 23 درصدی خطر سکته های 
انسدادی می شود و از طرف دیگر، هر 20 گرم 
افزایش مصرف تخم مرغ در روز موجب افزایش 
25 درصدی خطر خون ریزی مغزی می شود، 
مصرف روزانه 200 گرم میوه و سبزیجات نیز، 

خطر سکته را 13 درصد کاهش می دهد.

شهروند خوب
    برای داشتن شهری ایده آل و شهروندانی 
متعالی، ســخن ها را بشــنویم و به بهترینش 

عمل کنیم.
    اهل مطالعه باشیم. دانش و آگاهی های 
خود را افزایش دهیم و در مکالمات روزمره با 

دلیل و منطق سخن بگوییم.
    قبــل از ســوار شــدن بــه وســایل نقلیــه 

عمومی، فرصت بدهیم تــا اول آن هایی که 
قصد پیاده شدن دارند، پیاده شوند و بعد ما 

سوار شویم.
    از نشــر و ترویج بــدی هــا در جامعه پرهیز 
کنیم. گناه شــخصی که خبر، عکــس یا فیلم 
گناهی را نشــر می دهد، از انجام دهندگان 

آن گناه به مراتب بیشتر است.
 صد و چند نکته فرهنگ شهروندی 

به زبان خیلی خیلی ساده

در محضر بزرگان
مترجم ترجمه كرد:»آقای بهشتی، هیئت 
كوبایی می خواهند با شما عكس یادگاری 
بگیرند«. همه ایســتاده بودند تو كادر، جز 
مترجــم. پرســید:»مگه شــما نمی آیــی؟« 
گفت:»همــه می دانند مــن توده ایم، برای 
شــما بــد می شــود«. خندیــد، گفت:»باید 
شــما هم باشــید، دقیقًا كنــار مــن«. كادر 

كامل شد.
صد و ده دقیقه تا بهشت

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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