
واکنش علوم پزشکی 
سبزوار به اجرای 

 موسیقی خارج از عرف
 در بیمارستان واسعی

توافق شهرخودرو و نساجی 
در تعطیالت کرونایی

 در نقل و انتقاالت زمستانی سال گذشته 
، حســن جعفری و میالد ســرلک پس از 
فسخ قرارداد خود با نســاجی مازندران 
راهی شــهر خــودرو شــدند تا بــرای این 
تیم به میــدان بروند.امــا در همان زمان 
باشگاه نساجی این انتقال را غیر قانونی 
دانست و با توجه به مدارکی که در دست 
داشت، از این دو بازیکن به کمیته تعیین 
وضعیــت فدراســیون فوتبــال شــکایت 
کــرد و در نهایــت ایــن کمیته با بررســی 
پرونده موجــود، رای به محرومیت چهار 
ماهه این دو بازیکن از حضور در میادین 
داد.به گــزارش "ورزش ســه" ، حاال خبر 
رسیده که تعطیالت کرونایی به داد تیم 
شهر خودرو رســیده و مدیران باشگاه از 
فرصت اســتفاده کرده و بــاب مذاکره با 
مدیــران و مالک نســاجی را بــاز کردند. 
ایــن مذاکرات ســرانجام نتیجه داشــت 
و دو باشــگاه شــهر خودرو و نســاجی به 
توافق بر ســر ایــن دو بازیکن رســیدند. 
حاال قرار است تیم نساجی پس از انجام 
تعهدات باشگاه شهر خودرو شکایت خود 
از این دو بازیکن را پس بگیرد و در ادامه 
با مساعدت کمیته استیناف و همچنین 
تعیین وضعیت، جعفری و سرلک مجوز 

حضور در مسابقات را دریافت کنند.

روند بهبودی مربی والیبال 
از بیماری کرونا

یکی از مربیان والیبال خراســان رضوی 
که به بیماری کرونا مبتال شــده بود،این 
روزهــا از نظر جســمانی وضعیت بهتری 
دارد و حالش رو به بهبود است.به گزارش 
"خراسان رضوی" ، حمید امیدوارنژاد که 
از مربیان رشته والیبال است و در تیم پیام 
خراسان حضور دارد هفته گذشته تست 
کرونایــش مثبت اعالم شــده بــود و حاال 
گفته می شود که شــرایط بهتری نسبت 
به قبل دارد.امیدوارنژاد درباره وضعیت 
فعلی خود گفت:به محض این که تســت 
کرونای مــن مثبت اعالم شــد، اقدامات 
درمانی را خیلی زود شروع کردم و خدا را 
شکر هم اکنون  از نظر جسمی در شرایط 

بهتری قرار دارم. 

خبر

ورزشی

کمبود بودجه ،مهم ترین 
مشکل دوچرخه سواری 

بردسکن 
علــی نــوری/ رئیــس هیئــت دوچرخه 
ســواری شهرســتان بردســکن گفت: از 
مهم ترین مشکالت هیئت های ورزشی از 
جمله دوچرخه سواری نبود حامی مالی و 
کمبود بودجه است. عباسپور در این باره 
به خبرنگار مــا افزود: تنهــا کمک نقدی 
اداره ورزش و جوانان بردسکن به هیئت 
دوچرخــه ســواری ، در حد یــک میلیون 
تومان بوده است که کفاف شرکت در یک 
مسابقه اســتانی را نمی دهد.وی خاطر 
نشــان کرد: اما این هیئت بــا وجود تمام 
مشکالت مالی و نداشــتن منبع درآمد ، 
با خودیــاری و دریافت کمک های نقدی 
مردمی توانســته به عنوان یکــی از فعال 
ترین هیئــت های شهرســتان شــناخته 
شــود.وی  به مهم ترین برنامــه های این 
هیئت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
پیمایش هــای جمعــه ها در مســیرهای 
مختلــف بــه روســتاهای شهرســتان ، 
برگــزاری مســابقات دوچرخه ســواری 
به مناســبت های مختلف ویــژه آقایان و 
بانوان، شرکت در مسابقات استانی و راه 
یابی ۳ دوچرخه سوار دختر به مسابقات 
اســتعدادهای برتــر ، کســب مقام ســوم 
کشــوری خانم مائده مالئی و راه یابی به 
تیم ملــی ، برگــزاری پیمایــش دوچرخه 
ســواری دهه آخر صفر به مشهد مقدس 
در قالــب ۵۰ دوچرخه ســوار ، برگزاری 
مســابقه یادبود شــهید صفایی وگرامی 
داشت دهه مبارک فجر و برگزاری چند 
 تور برون استانی به استان های گلستان ،
 مازندران و خراسان جنوبی از جمله این 

برنامه هاست. 
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 کاپیتان شهرخودرو:

زیبایی لیگ برتر پس از کروناست
کاپیتان شــهرخودرو بــه همــراه دیگر بازیکنــان این 
روزها تمرینات خود را در منزل دنبال می کند و تحت 
نظر مربیان به دنبال حفظ آمادگی جسمانی خودش 
است تا با شروع مسابقات لیگ برتر با قدرت به میدان 
بیاید.اکبــر صادقی دربــاره وضعیت مســابقات لیگ 
برتر که ادامه پیدا کند  یا تعطیل شود،گفت:بازیکنان 
تیم ما تاکنون خیلی زحمت کشــیده  اند . نــه تنها ما ، 
بلکه همــه تیم ها روزها و ســاعت های زیادی را صرف 
کرده اند و حاال به دنبال نتیجه هســتند. زیبایی لیگ 
تازه از االن یعنــی پس از کرونا اســت. وی تصریح می 
کند: برخی تیم ها برای کسب ســهمیه و برخی دیگر 
برای فرار از سقوط می جنگند. امیدوارم کار به جایی 
نرسد که لیگ را با همین وضعیت تمام کنند. ما و  فوالد 
شــانس زیادی برای آســیا داریم. فقط مســئوالن هر 
تصمیمی که دارند، طوری باشد که تیمی ضرر نکند. 

زیبایی های زیادی از لیگ باقی مانده است. امیدوارم 
کرونا برطرف شــود و حتی اگر بازی نکــردن ما باعث 
می شود، جان کسی گرفته نشود، ما حاضریم این کار 

را انجام دهیم. 
وی درباره تمرینات خانگی بازیکنان شهرخودرو می 
گوید: همه بازیکنان بــه صورت فــردی تمرین و فیلم 

آن را به گروه کادر فنی ارسال می کنند تا مربیان همه 
چیز را کنترل کنند. اما این تمرینات به گونه ای نیست 
که بدن بازیکنان را بتواند در شرایط ایده آل و آمادگی 
قرار دهد و با تمرینات داخل چمن بسیار تفاوت دارد. 
امیدوارم کرونا زودتر ریشه کن شود و زندگی به حالت 
عــادی بازگردد.صادقــی در خصوص  شــرایط شــهر 
خودرو در آســیا و لیگ برتر به "ورزش ســه" می گوید: 
در بازی های آســیایی گروه بســیار ســختی داشتیم. 
همه تیم ها قهرمان های کشورشــان بودند و عالوه بر 
آن فقــط خارج از خانه بــازی کردیــم. در لیگ هم کار 
بسیار سختی داشــتیم و با وجود تغییرات زیاد در نیم 
فصل ، تیم شهرخودرو داشت شکل خوبی می گرفت 
که متاسفانه تعطیل شد. با این حال تیم بسیار جوانی 
داریم و خیلی کم  هزینه هســتیم و قطعا با کار و تالش 

خودمان و کادر فنی نتایج بهتری به دست می آوریم.

دونده گنابادی:

کمبود امکانات ورزشی در گناباد حرف اول را می زند
گناباد یکی از شهرستان هایی است که ظرفیت 
خیلــی خوبــی در ورزش دارد و ورزشــکاران 
مســتعد زیادی وجود دارند که در صورت توجه 
و فراهــم بــودن امکانات مــی توانند در ســطح 
ملی بدرخشنداما متاسفانه کمبود امکانات در 
این شهرستان حرف اول را می زند و مشکالت 
متعدد باعث شــده که اســتعدادهای ورزشــی 
کمتر شکوفا شوند. یکی از دونده های گنابادی 
کــه ســابقه حضــور در تیــم ملــی دوومیدانی را 
هــم دارد از وضعیــت بغرنج موجــود ورزش این 
شهرســتان گالیه مند اســت و می گوید ورزش 
در ایــن شهرســتان حامــی مالــی نــدارد. امیر 
حســین صفری در گفت و گــو با فــارس افزود: 
دوومیدانــی ورزش پایــه و مــادر اســت و اگر  از 
ایــن ورزش حمایــت شــود، بســتری مناســب 
برای رشــد دیگر رشته های ورزشــی نیز فراهم 
می شود. این ورزشــکار گنابادی با بیان این که 
راه رفتن، دویدن، پریدن و پرتاب کردن به عنوان 
فعالیت های این رشــته از فعالیت های ابتدایی 
هر انسان اســت، می افزاید: توسعه این ورزش 
عالوه بــر تأثیر بر ســالمت همگانــی، می تواند 
مقدمه توسعه سایر رشته های ورزشی نیز باشد.
وی اظهــار می کنــد: رســیدن بــه جایگاه های 
بــزرگ در ورزش دوومیدانــی دور از دســترس 
نیســت، با تقویت این رشته ورزشــی در گناباد 
می توانیــم شــاهد افتخارآفرینی هــا در زمینــه 

این رشته ورزشــی باشــیم تا این شهرستان نیز 
بتواند صاحب نماینده دوومیدانی در مسابقات 

المپیک شود. 
وی تصریح می کند: با وجود این که این شهرستان 
دارای عالقه مندان و افراد مستعد در رشته ورزشی 
دوومیدانی است اما کمبود امکانات حرف اول را 
در این رشته ورزشی می زند  و متأسفانه با توجه به 
کمبودها کمتر شاهد شکوفا شدن آن ها هستیم، 
موضوعی که در کشــور نیــز نمــود دارد.وی توجه 
به نخبه ها در این رشــته و نیز حمایت های مالی و 
شــغلی از آن ها را یکی از موارد مهمی دانست که 
باید به آن توجه شود و اظهار می کند: فراهم کردن 
امکانات دو و میدانی هزینه چندانــی ندارد و اگر 
هم در برخی موارد هزینه بردار اســت ، می توان با 

رایزنی آن را برطرف کرد.

عنوان دار کشتی خراسان رضوی:

 کشتی از تعویق المپیک ضرر نکرد 
قهرمان سابق کشتی جهان که سال گذشته هدایت تیم 
کشتی آزاد مشهد در لیگ برتر را بر عهده داشت معتقد 
است  کشتی ما از تعویق المپیک ضرر نکرده و فقط باید 
برای آمادگی ذهنی کشــتی گیران فکــری کرد. مجید 
خدایی مربی خراسانی درباره تعویق یک ساله المپیک 
توکیو به خاطر ویروس کرونا این گونه می گوید: این اتفاق 
واقعا غیرقابل پیش بینی بود. کرونا ماجرایی بود که کل 
دنیا را درگیر کرد و نه تنها کشتی و المپیک، بلکه اقتصاد 
و سیاســت کل جهان را تحت تاثیر قرار داد و در حقیقت 
یک شوک بزرگ بود. از طرفی این موضوع برای کشتی 
گیرهایی که شــانس کســب مدال المپیک را داشــتند 
و دچار مصدومیت شــده بودنــد، مثل حســن یزدانی  یا 
علیرضا کریمی، خوب اســت که فرصت بیشتری برای 
بهبود و رسیدن به فرم ایده آل را در اختیار دارند. ضمن 
این که به دلیل مسائلی که وجود داشت، به راحتی شرایط 

حضور در مسابقات بین المللی را نداشتیم و این اتفاق، 
شــرایط را تا حدودی تغییر می دهد. وی در گفت و گو با 
تسنیم می افزاید: این که کشتی گیران باید یک سال دیگر 
منتظر المپیک باشند، شاید به لحاظ انگیزشی آن ها را 
دچار مشکل کند. آن ها در فضای تمرین المپیکی رفته 
بودند و این موضوع شاید روی انگیزه آن ها تاثیر بگذارد 
که البته با برنامه ریزی می شــود آن را رفع کرد. مطمئنا 
هر کســی که بتواند خــودش را با شــرایط موجــود وفق 
دهد و برنامه ریزی بهتری داشــته باشد، سود بیشتری 
خواهد برد.دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان در سال 
2۰۰2 با اشــاره به تغییرات ســال گذشــته فدراسیون 
کشتی خاطرنشان می کند:فدراسیون کشتی هم سال 
گذشته دچار تغییر مدیریت شد و زمان کمی تا المپیک 
وجود داشــت، حاال می شــود برنامه ریزی بهتری برای 

المپیک کرد.
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گزارش

محمد بهبودی نیا 

»هر چه رشته بودند قرار است پنبه شود؟«؛ این سوال 
را مرد میان سالی در حالی که به ترافیک روز یک شنبه 
خیابان دستغیب مشهد اشاره می کند می پرسد و با 
گالیه از رعایت نشدن قرنطینه توسط برخی از افراد 
و کســبه می گویــد: حدود یک ماه اســت کــه خودم و 
خانواده ام را در منزل قرنطینه کرده ام و تنها برای خرید 
از منزل بیرون می آیم اما متاســفانه امــروز با ترافیک 
عجیبی در ســطح شهر مواجه شــدم، وقتی دولت در 
مصوبه جدیدش اعــالم کرده که تعدادی از مشــاغل 
می توانند شروع به کار کنند و اصناف کم خطر تر هم 
سر کار برگردند نتیجه اش می شود این بی خیالی و 
شلوغی بیش از حد و حیف شدن تمام زحماتی که این 
مدت برای شکست چرخه انتقال کرونا کشیده شده 
است.«ســتاد ملی کرونــا در اقدامی که مــورد انتقاد 
برخی کارشناسان و متولیان قرار گرفت در اطالعیه 
ای آغاز فعالیــت واحدهای تولیــدی از 1۶ فروردین 
را بالمانع اعالم کرده بود؛ اقدامی که به نوعی پالس 
مثبت آغاز زندگی عادی مردم قلمداد و موجب شد که 
مشهد هم مانند برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور 
با ترافیک عجیبی در روزهای 1۶ و 17 فروردین ماه 
مواجه شود، تصمیم روز گذشته ستاد ملی کرونا مبنی 
بر از سرگیری فعالیت اصناف از 23 فروردین  هم مزید 
بر علت شد تا همه آن چه در این چند ماه برای مقابله با 
شیوع کرونا انجام شــده بود با حضور دوباره مردم در 
شهر و ازدحام و شلوغی با خطر از بین رفتن نتایج آن 
مواجه شود. انتقاد جدی که در این زمینه مطرح می 
شود در نظر گرفتن نســخه ای واحد برای تمام کشور 
اســت؛ این در حالی است که همین شنبه سخنگوی 
وزارت بهداشــت اعالم کرد که پنج اســتان در زمینه 
کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند که خراسان رضوی 
نیز یکی از این پنج  استان بود. حال سوال این جاست 
که چرا تصمیماتی در این سطح که با سالمت مردم در 

ارتباط است باید برای استانی با وضعیت قرمز مشابه 
اســتان هایی که وضعیت بهتری دارند باشد. آیا بهتر 
نیست که استان های قرمز کرونا را از این تصمیمات 

مستثنا کرد تا شرایط بیش از این وخیم تر نشود؟

ترافیک و شلوغی مهمان ناخوانده مشهد	 
در حالی که همه مســئوالن و تصمیم گیــران بر قرمز 
بودن وضعیت مشــهد و اســتان خراســان رضوی در 
زمینه کرونا اذعان دارند اما این روزها ترافیک و شلوغی 
مهمــان ناخوانده خیابان های مشــهد شــده اســت. 
بررسی میدانی ترافیک و حضور مردم در روز گذشته 
نشان داد که گویا عده ای این تصمیمات و مصوبات و 
نسخه پیچی واحد برای همه استان های کشور را به 
نوعی عادی شدن شرایط تلقی کرده  و زندگی عادی 
را در پیــش گرفته اند.مشــاهدات میدانــی خبرنگار 
ما از مناطق و معابری همچون بولــوار خیام، خیابان 
شهید دستغیب، بزرگراه امام علی )ع(، خیابان های 
پرستار، محتشمی و عارف در بولوار احمدآباد مشهد و 
برخی نقاط بولوار معلم حاکی از این است که شلوغی 
و ازدحام دوباره به شهر برگشته و نگرانی از صعودی تر 
شدن شیوع کرونا و قرمزتر شدن اوضاع در این شهر را 

جدی تر کرده است.

ارائه درخواست تمدید قرنطینه تا ۳۱ فروردین	 
حمیدرضا رحیمی دبیر قرارگاه دانشگاهی مبارزه با 
کرونا در اســتان در این باره به »خراسان رضوی« می 
گوید: تمامی موارد مثبت استان خراسان رضوی در 
ابتدا وارداتی بودند و فاصله شروع بیماری در استان ما 
نسبت به بقیه کشور دو هفته عقب تر بوده است لذا هر 
زمان که نمودار شیوع کرونا در کشور روند نزولی پیدا 
کند پس از دوهفته در صورت رعایت تمامی مراقبت 
ها روند نزولی در استان ما شــروع می شود و این ادعا 
بر اســاس مدل های آماری و اعداد و ارقام است. وی 
تاکید می کند: برای استان خراسان رضوی که امروز 
در وضعیت قرمز قرار دارد نباید  مانند دیگر استان ها 

نسخه واحد نوشــته  و اعالم شــود از 23 فروردین در 
همه کشور تعداد زیادی از مشاغل شروع به کار کنند.  
رحیمی می افزاید: ما نظرات مان را در قالب نامه ای با 
امضای 1۰ هزار نفر از اعضای نظام پرستاری، نظام 
پزشکی، اعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاهی 
و تعدادی از افراد شاخص استان  برای رئیس جمهور 
فرســتاده  و به صورت علمی نظراتمان را اعالم کرده 
ایم، همچنین در خواست کرده ایم که قرنطینه استان 
خراسان رضوی را تا 31 فروردین  ادامه دهند و برای 
این زمان بندی مان دلیل های علمی را ارائه داده ایم.

دبیر قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا در استان می 
گوید: هم اکنون  وزیر اقتصاد از طرف هیئت دولت به 
عنوان معین استان خراسان رضوی و اصفهان انتخاب 
شــده اســت و به مدیرکل اقتصاد و دارایی خراســان 
رضوی ماموریت داده است در جلسات قرارگاه مقابله 
با کرونا شرکت کنند که روز گذشته مدیرکل اقتصاد 
ودارایی در این جلسه حاضر شدند و ما تمامی دغدغه 
ها و نظرات کارشناسی موجود برای تمدید قرنطینه 
تا 31 فروردین را به ایشان ارائه دادیم تا به اطالع وزیر 
اقتصاد برســانند. رحیمی تصریح می کند: واقعیت 
این اســت که نباید با عجله قرنطینه را برداشت چون 
در این صورت اقتصاد آسیب می بیند و نیروی کار نیز 
از دســت می رود و بهترین راهکار این است که دولت 
تسهیالتی را برای مشاغل مختلف در نظر بگیرد چرا 

که زیان شــیوع این بیماری از زیان های اقتصادی در 
مشاغل خرد بیشتر است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد نیز در حاشیه 
جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا کــه بــه صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت: طرح فاصله گذاری 
اجتماعی کماکان ادامه دارد و ماندن در خانه همچنان 
مورد تاکید است. به گزارش ایرنا، دکتر بحرینی افزود: 
برای بازگشت به شرایط عادی باید به صورت پلکانی، 
به تدریج، با برنامه و طبق آیین نامه های تعیین شــده 

حرکت کنیم.

مانع ضرر و زیان اصناف شوند، با ادامه تعطیلی 	 
موافقیم

محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف اســتان نیز درباره  
مصوبه اخیر دولت مبنی بر شروع به فعالیت اصناف 
کم ریسک و با ریسک متوسط در کشور از 23 فروردین 
به »خراسان رضوی« می گوید: ما هم بر این باوریم که 
اصناف با شــروع فعالیت خودشــان در پیشانی ابتال 
قرار دارنــد ولی این واقعیــت را نیز نمی تــوان نادیده 
گرفت که تا امروز اصناف دچار ضرر و زیان شــدیدی 
شــده اند و چنانچه دولــت بتوانــد از راه های مختلف 
مانع ایجاد ضرر و زیان به اصناف شــود طبیعتا ما هم 
موافق ادامه تعطیلی اصناف تا زمان ریشــه کنی این 

بیماری هستیم.

برای اطالع مسئوالن

شهرستان ها
   از شــهرداری شــاندیز خواهشــمندم 
زباله هایی که در ســطل هــای بزرگ زباله 
جمــع شــده اســت از جملــه در خیابــان 
ابراهیم آباد 8 را تخلیــه کنند، همین طور 
درمکان های دیگر شاندیز که شاهد تجمع 
زباله هستیم خواهشمندم این اقدام انجام 

شود.
   ســری بــه داروخانــه هــا و مغــازه های 
گلبهــار بزنیــد، متاســفانه برخــی مــردم با 
رعایت نکردن  هشدارها  داخل شهر تردد و 
خرید می کنند! فروشــگاه ها میزی جلوی 
ورودی گذاشتند و مشتریان بیرون فروشگاه 
در صف هستند که این نیز خطرناک است و 
موجب تجمع می شــود. باید رعایت فاصله 
گذاری صورت پذیرد. مشتریان حداکثرسه  
نفر با تجهیزات بهداشتی وارد فروشگاه ها 
شــوند یا حداقــل بیرون فروشــگاه بــا زدن 
ماسک وداشــتن  دســتکش با فاصله معین 
باشــند. نمــی دانند شــاید ناقل یــا مبتالی 
کرونا باشند؟ شهرداری، بهداشت، نیروی 
انتظامــی، دادســتانی، بخشــداری و... 

پیگیری کنند.

شهرداری
   قدردانــی از آقــای شــهردار جــوان و 
کارکنان خوب شهرداری ، شــهر با داشتن 
شما شــهردار خوش ذوق و کارکنان دلسوز 
وقتی زیبــا می شــودو وقتی شــهر امید می 

شود که شما هستید. با آرزوی بهترین ها.
   کاش شهرداری قانونی درباره فعالیت 
هــای ســاختمانی در ســاعات غیرمتعارف 
داشــته باشــد. تمام ایــام نــوروز در خانه از 
صــدای ســاخت و ســاز همســایه سرســام 
گرفتیم. جالب این که کارشان را در ساعات 
ظهر که زمان استراحت مردم است تشدید 
می کنند و آرامش را ســلب می کنند. با هر 
کجا هم تماس مــی گیریم می گوینــد به ما 

مربوط نیست.

متفرقه
   در ایــن روزهــای ســخت که کســبه با 
هزاران گرفتاری کار وکســب را تعطیل و  به 
قانون احتــرام می گذارند آیــا فعالیت های 
تجاری ومنفعت طلبانه شرکت خصوصی زیر 

مجموعــه راه آهن  کــه هــر روز ادامــه دارد 
قانون شکنی نیســت؟ چرا عزیزان مسئول 
جلوی این هــا را نمی گیرنــد و فقط از مردم 
متوقــع هســتند؟ آیا غیــر از منفعــت طلبی 

برخی نیست؟
   کاریابی های الکترونیکی مشــهد غیر 

فعال است.
   مردی  55 ساله  هستم که نه یارانه می 
گیرم و نــه ازجایی مســتمری و با کارکردن 
ســاده اجاره خانه و امــورات خــودم را می 
گذرانــم و حاال با این اوضــاع ویروس کرونا 
بیکار و خانه نشــین شــده ام ودریــغ از یک 
ریــال پــس انــداز! فقــط مــی خواهــم مرا 
راهنمایــی کنیــد کــه ازچــه کســی کمک 

بگیرم.
   در این روزها داخل شهرک نوید بنایی 

زیاد شده است. استراحت نداریم.
 قبل ازسیل سفرهای نوروزی به مشهد 

باید پیشگیری می شد، چرا اقدامی نشد؟

اصناف
   اتحادیه ها برای مبارزه با کرونا ساعت 
کاراصناف راتعیین کرده انــد ولی از طرف 
اصناف رعایت نمی شود. چون برخی اهل 

منطق نیستیم نیازمند بازرسی و فشاریم.
   تمــام واحدهــای تجــاری خدمــات، 
تراشکاری، رنگرزی، سیم کشی و تزیینات 
خــودرو در شــهرک شــهید رجائــی از اول 
ماجــرای کرونا تــا کنون بــدون اســتثنا باز 
هستند! دیگر واحدهای تجاری مثل پارچه 
شــیرینی  فروشــی،  لبــاس  فروشــی، 
فروشی،آجیل فروشی نیز باز هستند و هیچ 
گونه ماموری برای تذکر یا پلمب آن ها وجود 
ندارد. نگــران ســونامی کرونــا در این همه 
شــلوغی خیابان های این منطقه هســتیم. 

لطفا پیگیری کنید.
   مشهد هم روز شنبه و هم روز یک شنبه 
به حدی شلوغ شــده بود که انگار اوضاع به 
روال عادی برگشــته اســت. مگــر وضعیت 
مشــهد قرمــز نیســت؟ ایــن همــه ازدحام و 
شلوغی برخی خیابان ها به چه دلیل است؟ 
چه ضرورتــی بــه فعالیت اصناف و شــرکت 
هــای خصوصــی در وضعیــت قرمز مشــهد 
است؟ آقایان مسئول گویی اوضاع را جدی 

نگرفته اند. 
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کرونا در خراسان رضوی همچنان در مسیر صعود 

 1826 مبتال به کرونا 
و 317 فوتی قطعی در استان 

مســلمی/ وضعیت کرونا در خراســان رضوی همچنان قرمز اســت و شــیب شــیوع این 
بیماری نیز همچنان صعودی؛ بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا 
در خراسان رضوی تا ظهر روز یک شــنبه 17 فروردین  تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در 
استان به 182۶ نفر رسید و متاســفانه 317 نفر از این بیماران نیز جان خود را از دست  
دادند، مانند گذشته مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشتر مبتالیان و 
فوت شدگان قطعی مبتال به کرونا در استان را دارد و بعد از آن به ترتیب دانشگاه های علوم 

پزشکی نیشابور، تربت جام، سبزوار، تربت حیدریه و گناباد قرار گرفته اند.
همچنین بر اساس  آمارهای ارائه شده  عالوه بر این موارد قطعی، تعداد بسیاری از موارد 
مشکوک به کرونا نیز در استان وجود دارد و در کنار آن برخی از بیماران به دلیل مشکالت 
حاد تنفســی )قطعی نبودن کرونا( جان باخته اند. همچنین تعدادی از افراد بســتری در 
بیمارستان ها خوشبختانه سالمتی خود را بازیافته و مرخص شده اند. آخرین آمار رسمی 
در این باره نشان می دهد تا ظهر 17 فروردین، 7852 بیمار مبتال به سندروم حاد تنفسی 
در استان شناسایی و بستری شــده اند. همچنین در این مدت خوشبختانه 5941 نفر از 

این بیماران بهبود یافتند و مرخص شدند.

این جا یکی از بانک های مشهد است، همان طور که در تصویر می بینید 
هیچ کدام از مراجعان ماسک و دستکش ندارند و به هیچ عنوان فاصله 
بین افراد حفظ نشده است، به نظر می رسد بانک ها و دیگر نقاطی که 
تجمع های انسانی در آن زیاد است باید دقت بیشتری در کنترل شرایط 
و رعایت اقدامات پیشگیرانه داشته باشند. مردم هم باید بیشتر به نکات 

بهداشتی توجه کنند و مراقب سالمت همدیگر باشند.

انگار قرار نیســت برخی افراد قوانیــن را رعایت کنند. بــه عنوان مثال 
همین موتور ســوار که بی توجه به قوانین در حال طی کردن مســیر به 
صورت خالف جهت حرکت خودرو هاست ، نداشتن کاله ایمنی و حمل 
بار  را هم می توان از دیگر تخلفات این شهروند به شمار آورد. باید با این 
رفتارهای خطرناک  برخی شهروندان برخورد جدی شود. لطفا اگر به 

فکر خودتان نیستید به فکر خانواده هایتان باشید.

شهروند خبرنگارشهروند خبرنگار 

 مراقب سالمت 
همدیگر باشیم

 قانون گریزی ادامه دار
 برخی موتورسواران

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

آمار مبتالیان و فوتی های قطعی ناشی از کرونا در محدوده تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان تا ظهر ۱7 فروردین ماه

دانشگاه 
علوم 

پزشکی

ابتالی 
قطعی به 

کرونا

فوتی به علت 
ابتالی قطعی 

به کرونا

موارد ابتال به 
سندروم حاد 

تنفسی

موارد 
ترخیص 

شده
11۰223452173724مشهد

241251۰449۰۶نیشابور
۶7112512۰۶گناباد
14۰18395293سبزوار

12۶125424۶۶تربت حیدریه
15۰174۰334۶تربت جام

182۶31778525941جمع

احتمال فعالیت مجدد 
اتوبوس و مترو در مشهد با 

شرایط »خیلی خاص«

روابط عمومی معاونت عمران حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری مشهدگفت: در حال 
تهیــه و تدوین آییــن نامه های بهداشــتی 
برای راه اندازی مجــدد اتوبوس و متروی 
مشهد با شرایط »خیلی خاص« هستیم.  به 
گزارش فارس، بخــت آزما افــزود: نتیجه 
بررسی های ما نشان می دهد اتوبوس در 
شرایطی می تواند فعال شود که مسافران 
قبل از سوار شدن حتما دستکش و ماسک 
داشته باشند و حداکثر تعداد مسافران 12 
نفر بیشــتر نباشــد تا آن فاصله اجتماعی 
استاندارد در این شــرایط حفظ شود. وی 
افزود: این دستورالعمل ها پس از تکمیل و 
تایید توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
قابلیت اجرایی شــدن دارند. در مترو هم 
باید تعــداد مســافران در حدی باشــد که 
فاصله یــک و نیم متــری بین افــراد حفظ 

شود.

کمک 200 میلیونی 
نیکوکاران استان به 

مددجویان بهزیستی

معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، 
اشــتغال  و  مردمــی  هــای  مشــارکت 
اداره کل بهزیســتی خراســان رضــوی 
گفــت: جمعــی از شــهروندان نیکــوکار 
اســتان در قالــب "پویــش صیانــت از 
سالمت مددجویان" با هدف تامین اقالم 
بهداشــتی و ضدعفونی تاکنون بیش از 
دو میلیارد ریال کمک اهدا کرده اند. به 
گزارش ایرنا، حمیده محدث افزود: این 
میــزان کمک صرفــا مبالــغ جمع بندی 
شــده در شــهرهای نیشــابور، ســبزوار، 
چناران و مشــهد اســت زیرا هنوز کمک 
های ارائه شده در دیگر شهرستان های 
خراســان رضــوی اعالم نشــده اســت. 
وی به آغــاز "پویــش صیانت از ســالمت 
مددجویان بهزیستی" از 21 اسفند سال 
گذشته و ادامه آن تا پایان بحران بیماری 

همه گیر اشاره کرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای شهر مشهد:

تعرفه خدمات دفاتر 
پیشخوان شهرداری 

افزایش می یابد
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر مشــهد از تصویب افزایش 
تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان شهرداری 
در ســال 99 خبــر داد. به گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــورا، مهــدی نیــا گفت: 
تعرفه هــای خدمــات شهرســازی دفاتــر 
پیشخوان شــهرداری مشــهد از سال 91 
ثابت مانده که دلیل اصلی آن تعارض بین 
مصوبــات مجلس بــرای یکپارچه ســازی 
خدمات دفاتر پیشخوان دولت و شهرداری 
بود که در شــهر مشــهد ایــن اقــدام انجام 
نشد. در هشت سال گذشته افزایش تعرفه 
نداشــتیم که مورد اعتراض فراوان دفاتر 
پیشــخوان شهرســازی بــوده اســت. وی 
افزود: قرار است شهرداری پیشنهاد های 
خود را برای نحوه و میزان افزایش تعرفه ها 

در موضوعات مختلف به شورا ارائه دهد.

اخبار

سالمت 

رئیس مجمع نمایندگان استان:

 مهم ترین مشکل در موضوع کرونا 
نبود برنامه دقیق برای مدیریت مسئله است

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: مهم ترین مشکل در 
موضوع کرونا نداشتن برنامه دقیق برای مدیریت مسئله است و مردم 
نیز به شدت از این موضوع گالیه دارند، تصمیمات لحظه ای و افراط و 
تفریط در مسائل نگران کننده است.حجت االسالم نصرا... پژمانفر 
در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: در حوزه امکانات شاهد هستیم 
که امکانات فوق العاده ای در حوزه دولتی و خیران پیش بینی شده 
است اما در عین حال شاهد هستیم که این موضوع نتوانسته حتی 
در بیمارستان ها خود را نشان دهد و گالیه هایی را شاهد هستیم. 
وی تصریح کرد: مردم با مسائل جزئی دست به گریبان هستند؛ برای 
مثال مسئله دفن کسانی که به واسطه کرونا از دنیا رفته اند با توجه به 
گزارش هایی که بنده دارم یکپارچگی را در این زمینه شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: گاهی شــاهد هســتیم که امکانات به درستی در 
بیمارستان ها توزیع نمی شود و این سوء مدیریت نگران کننده است.
علیرضا جوان، مدیر تجهیزات پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد نیز در این زمینه به »خراسان رضوی« گفت: ما به اندازه نیاز و 
به صورت کافی ملزومات مصرفی و امکانات را در بیمارستان های 
زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشــهد توزیع می کنیم و همه 
بیمارستان ها به اندازه پنج  روز ملزومات مصرفی دارند و هیچ گونه 
کمبودی وجود ندارد و هرگونه کمبودی را نیز به صورت لحظه ای 

برطرف می کنیم.

4 بیمارستان خصوصی مشهد معین بیماران 
سکته قلبی شد

ایرنا / پذیرش و درمان سریع بیماران دچار سکته قلبی در مشهد 
به منظور اســتفاده از ظرفیت مراکز دولتی بــرای ارائه خدمات به 
بیماران مبتال به کرونا، به چهار بیمارستان خصوصی »قلب و عروق 
جواد االئمه )ع(، موسی بن جعفر )ع(، مهر حضرت عباس )ع( و امام 

زمان )عج(« واگذار شده است. 

معاون شهردار مشهد خبر داد:

تدوین طرح تفصیلی نهایی بافت پیرامون حرم تا 6 ماه آینده
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از تدوین طرح تفصیلی 
نهایی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهرظرف شش ماه  آینده خبر 

داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین 
نژاد در حاشــیه بازدید ازمنطقه ثامن و اقدامات انجام شده در بافت 
پیرامونی حرم مطهر در خصوص تعیین تکلیف طرح نوســازی بافت 
فرسوده این منطقه افزود: توافقات در خصوص طرح تفصیلی نهایی 
بافت پیرامونی حرم مطهر انجام و از ســوی وزارت راه وشهرســازی 

به دانشــگاه تهران بــرای تدویــن طرح ماموریت داده شــده اســت. 
وی اظهارکــرد: در این مدت پاســخگویی به شــهروندان بــا توجه به 
تصمیمات شورای عالی شهرسازی ومعماری و طرح های تفصیلی 
قبلی و درحــال تدوین انجــام خواهد شــد.  وی درخصــوص تعیین 
تکلیف طرح بلند مرتبه ســازی در شهر مشــهد نیز گفت: برای بلند 
مرتبه سازی طرح مستقلی وجود ندارد و بلند مرتبه سازی در قالب 
طرح های تفصیلــی هفت گانــه انجام خواهد شــد که ایــن طرح ها 

درحال تهیه است.



بر اساس   اطالعیه فرا بورس

 پدیده شاندیز رسماً 
فرا بورسی شد 

بر اســاس اطالعیه فرابورس کشور که روز گذشته 
منتشرشده اســت ، با موافقت کمیته درج شرکت 
فرابورس ایران، شــرکت توسعه بین الملل صنعت 
گردشگری پدیده شاندیز در فهرست اوراق بهادار 

بازار پایه فرابورس ایران درج شد.
 در ایــن اطالعیه آمده اســت؛ به اســتناد ماده 36 
قانــون احــکام دائمــی برنامه های توســعه کشــور 
و موافقــت کمیتــه درج شــرکت فرابــورس ایران، 
شرکت توسعه بین الملل صنعت گردشگری پدیده 
شــاندیز) ســهامی عام( از تاریخ 1399/1/17 
در فهرســت اوراق بهــادار بــازار پایــه فرابــورس 
ایران) دویســت و چهل و پنجمین نماد معامالتی( 
درج می گــردد. در ایــن اطالعیه نمــاد معامالتی 
این شرکت» گتوشا« در گروه»هتل و رستوران« در 
زیرگروه هتل ها، اردو  و دیگر تدارکات اقامت کوتاه 

با کد 5510 مندرج شده است.
به گزارش خراسان رضوی، بعد از کش وقوس های 
فــراوان، ســازمان بــورس ورود ایــن شــرکت بــه 
فرابورس را منوط بــه تعیین تکلیف پرونده قضایی 
و صدور حکم برای متهمان این شرکت کرد که در 
مردادماه سال گذشته دادگاه جرائم ویژه اقتصادی 
احکام متهمان این شرکت را صادر کرد و بعد از آن 
بود که سرپرســت تعیین شــده این شــرکت توسط 
ستاد تدبیر استان از ورود این شرکت به فرابورس 
با نماد گتوشــا خبر داد. اما بازهم این وعده بعد از 
ماه ها و محقق نشــدن برگزاری مجمع عمومی به 
پایان ســال 98 عقب افتاد. بعد از برگزاری مجمع 
عمومی این شــرکت در اســفندماه 98 ســرانجام 
هیئت مدیره این شرکت با رأی سهامداران شرکت 
انتخاب شد و صورت های مالی شرکت نیز به تایید 
رسید. روز گذشته بعداز گذشــت چندین سال در 
نهایت شــرکت پدیده شــاندیز به طور رسمی وارد 

معامالت فرابورس کشور شد.

رئیس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبر داد 

پلمب 134نانوایی متخلف 
  رئیس گروه سالمت 
محیط دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: 
تعــداد 134نانوایی 
متخلف در خراســان 
دلیــل  بــه  رضــوی 
نکــردن  رعایــت 
توصیه های بهداشتی 

در مقابله با بیماری کرونا پلمب شده اند.
محمــد باباخانــی در گفت وگو بــا خبرنــگار وب دا، 
اظهار کرد: از زمان شــروع طرح نظارت بهداشــتی 
ضدکرونایــی تاکنــون تعــداد 1016 نانوایــی در 
خراســان رضوی که دســتورالعمل های بهداشتی 
در کنترل کرونا را رعایت نکردند، از سوی بازرسان 
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اخطار 
گرفته اند و در صورت تکرار برخوردهای شدیدتری 

انجام می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد 

تولید بیش از 223 هزار ماسک 
برای بیمارستان های استان 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از 
تولید بیش از 223 هزار عدد ماســک بهداشــتی و 
لباس بیمارستانی در قالب فعالیت جهادی به همت 

این اداره کل خبر داد.
افشــین رحیمــی گل خنــدان در گفت و گــو بــا 
»خراســان رضــوی« گفــت: از ابتــدای شــیوع 
بیماری کرونا اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای با 
مشارکت خیران استان، شبکه بهداشت و درمان، 
هــالل احمــر و ســازمان های مــردم نهاد بــا بهره 
گیری از ظرفیــت مراکز آموزش فنــی و حرفه ای و 
آموزشــگاه های آزاد اســتان درخصــوص طراحی 
و تولیــد ماســک و لبــاس بیمارســتانی مخصوص 
کادر درمانی )گان( اقدام کرده اســت.وی با بیان 
این که مــا از ردیف اعتبــارات دولتی نمــی توانیم 
مواد اولیــه را تهیه کنیم، افزود: خیران و ســازمان 
های مــردم نهــاد لــوازم کار ماننــد پارچــه را تهیه 
می کننــد و به مراکز آموزشــی مــا اعــم از دولتی یا 
آزاد ســفارش کار می دهنــد و پس از آماده شــدن 
ســفارش ها، خودشــان به فرمانداری ها یــا مراکز 
درمانــی تحویل می دهنــد تا پس از اســتریل مورد 
اســتفاده کادر درمانی قــرار گیرد.مدیرکل فنی و 
حرفه ای خراسان رضوی گفت: از 10 اسفندماه تا 
امروز، 220 هزار و 770 ماسک معمولی و دو هزار 
و 13 عدد لباس بیمارستانی تولید شده که این کار 
در 15 شهرستان با مشــارکت 27 آموزشگاه فنی 
و حرفه ای انجام شــده اســت.رحیمی اظهار کرد: 
تولید اقالم بهداشتی تا شکست کامل کرونا ادامه 
دارد و این اداره کل از امکانــات خود در این زمینه 

استفاده می کند.

زنــده روحیــان/ بنــا بــر گفته هــای برخــی 
رستوران داران و رئیس اتحادیه این صنف طی 
یک ماه گذشته حداقل 20 رستوران در مشهد 
تعطیل و 200 کارگر بیکار شده اند و وعده های 
حمایتی در حــوزه مالیات، تأمیــن اجتماعی و 

تسهیالت هنوز محقق نشده است.
به گــزارش خراســان رضوی ، یکــی از اصنافی 
کــه در روزهــای کرونایــی وارد بحرانــی بزرگ 
و تعطیلــی موقتــی شــده ، صنــف رســتوران و 
آشــپزخانه اســت؛اگرچه که این تعطیلی برای 
حفظ سالمت فعاالن همین صنف و مردم بوده  
اســت اما نیازهای این روزهای این واحدها نیز 
نباید از قلم بیفتد. مدیر یکی از رســتوران های 
بزرگ بولوار وکیل آبــاد بابیان حال و هوای این 
روزهای خود می گوید: کرونــا ضربه بزرگی به 
ما وارد کــرد که تبعــات آن حداقل تا یک ســال 

گریبانگیرمان خواهد بود.
وی ادامه می دهــد: بخش بزرگــی از فروش ما 
در روز به ویــژه در وعده ناهار مربــوط به ادارات 
و شــرکت هایی بود کــه در اطراف ما هســتند و 
چون ما قراردادهایی با این شرکت ها داشتیم، 
بــرای تأمین اقالم اولیــه موردنیاز خــود از قبل 
پیش بینی و به صورت کلی خرید کردیم. بخشی 
از خرید نیز به صورت قرارداد مرتب و منظم برای 

ما ارسال می شود.

مواد غذایی خریداری شده روی دستمان 	 
مانده

این رستوران دار توضیح می دهد: قراردادهای 
ما به حالت تعلیق درآمده است و هیچ فروشی تا 
اآلن نداشتیم، در سالن هم که به دلیل تعطیلی 
نتوانستیم فروش داشته باشیم و همین موضوع 
باعث شده است مواد اولیه که حاال هیچ کس آن 
را پس نمی گیرد ، روی دستمان بماند و خراب 
شود و از طرفی نتوانیم  بدهی آن ها را بپردازیم.

مدیــر داخلــی یکــی دیگــر از رســتوران های 
شناخته شده در مشهد هم دراین باره می گوید: 
مــا 110 نیــروی کار در کل مجموعه به صورت 
مستقیم داشتیم، 50 نفر به صورت کامل و 50 
نفر به طور موقت قطع همکاری داشتند و امروز 

با 10 نفر نیرو در حال کار هستیم.

20 میلیون درآمد روزانه ای که دود شد	 
وی درباره درآمد این واحد رستوران می گوید: 
حــدودًا 20 میلیــون تومــان در روز درآمــد 
ناخالصی بود که ما با این حجم از کارگر و فروش 
باال داشتیم اما حاال این درآمد به روزی پایین تر 

از یک میلیون تومان رسیده است.
این مدیر حوزه رســتوران همچنیــن می گوید: 

مشــکلی کــه وجــود داشــت ، ایــن بــود کــه ما 
پیش بینی ایــام عید و بــاال رفتن هزینــه برخی 
اجناس را داشتیم و از طرفی خرید در تعطیالت 
بسیار سخت است و به همین دلیل خرید بیش 
از نیاز  برای اسفند و فروردین ماه را انجام دادیم 
اما حاال همه این مواد غذایی در سردخانه است 
و مــا نمی توانیم خیلــی در این شــرایط آن ها را 

نگهداری کنیم.
او می گویــد : به نظر مــن به مراکزی کــه از قبل 
هــم مــورد اعتمــاد عمومــی بــوده اســت بایــد 
اعتماد کرد ؛ ما حتی حاضر هســتیم در حضور 
نماینــدگان بهداشــت  کار کنیــم تــا نظارت ها 
به صــورت کامل انجام شــود و بتوانیــم فعالیت 
کنیم و این اعتمادســازی عمومی صورت گیرد 
که ما خودمان اجازه نمی دهیم غذای ناســالم 

به مردم برسد.

نه تسهیالتی نه حمایتی ؛امروزمان نمی 	 
گذرد

وی همچنیــن بــا انتقــاد از بالتکلیفــی موجود 
می گوید: به نظرم  امروز بخش دولتی سرگردان 
است و هنوز درگیرمسائل بهداشت و درمان؛ اما 
مدیریت اصناف و اقتصاد کاری فراتر و سنگین تر 
اســت. همه این روزها می گویند پساکرونا، من 
نمی دانم این واژه از کجا آمده است درحالی که ما 
نمی توانیم  امروزمان را  بگذرانیم ؛ نه از تسهیالتی 
که قول داده شــده بود در عمل خبری اســت، نه 
تأمین اجتماعی پاسخگوست. نمی دانیم اداره 
دارایی قرار اســت چه برخــوردی انجــام دهد و 
فهرست مشاغل آسیب دیده کی قرار است تنظیم 
شود. ما فعاًل منتظریم تا آقایان هرزمان فرصت 

کردند ، به فکر ما بیفتند.

بیکاری حداقل 200 کارگر ماهر	 
حســن امیریــان، رئیــس اتحادیــه رســتوران و 
آشپزخانه داران مشــهد  نیز به خراسان رضوی 
می گوید: بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونا در 
کشور و تعطیلی و محدودیت کاری در اصناف، 

صنف رستوران داران نیز از این مشکل بی تأثیر 
نبوده و باوجود تعطیلی اتحادیه و نبود آمار دقیق 
، از طریــق اطالعــات میدانــی که خود کســب 
کرده ام تاکنون حداقل 20 واحد صنفی بزرگ 
کــه دارای بیــش از 200 کارگر ماهــر ازجمله 
آشپز، کمک آشــپز، ســالن دار و گارســون و... 

بوده اند، به طور کامل تعطیل شده اند.
وی می افزایــد: 50 درصد کلیــه واحدها نیز با 
شــرایط بیرون بر و کســادی بازار فعالیت خود 
را فعــاًل متوقف کرده انــد و تا پایــان این معضل 

فعالیت نخواهند کرد.
امیران همچنین با اشــاره به وضعیت کارگران 
این صنف اظهار مــی کند: اکثــر کارگرانی که 
در این بخــش کار می کنند ، ماهــر و متخصص 
هستند . این افراد با سال ها تجربه در این مراکز 
حضورداشته اند و ســابقه های خوبی هم دارند 
و نمی توان به دیــد یک کارگر ســاده و معمولی 
به آن ها نــگاه کرد. بیــکاری آن ها حتمــًا به کل 
اقتصاد مشــهد که بخش بزرگــی از آن خدمات 

مربوط به زائران است، ضربه وارد می کند.
او ادامه می دهد: فعالیت رستوران ها به صورت 
بیــرون بر نه تنهــا بخش بزرگــی از این افــراد را 
بیکار کرده که تعداد مشاغل مختلف مرتبط را 
نیز کاهش داده است. مثاًل در یک رستوران که 
سالن آن تعطیل شده است، عواملی که در سالن 
مشغول بوده اند همگی بیکار شده اند و ازاین رو 
تعداد بســیار زیادی کار خود را هرچند موقتی 
ازدست داده اند. سایر عوامل هم به دلیل کمبود 

مشتری و کاهش فروش کمتر از قبل هستند.
رئیس صنف رستوران داران  با اشاره به اقدامات 
بخش دولتی مــی گوید: ما در مشــهد از برکت 
وجود امــام رضــا )ع( ،با کاســبان تمام کشــور 
متفاوت هســتیم .به این صورت که کاسبان ما 
در اســفند و فروردین ماه به انــدازه 5 ماه درآمد 
کســب می کننــد . مقارن شــدن این بحــران با 
همین زمان مشکل بزرگ تری برای ما به وجود 
آورده است که این موضوع در کمک های دولتی 

باید لحاظ شود.

بخشودگی مالیاتی دوماهه دردی دوا 	 
نمی کند

او ادامه می دهد: درباره مالیات یکی از مسائلی 
که وجود دارد این است که ما امسال باید مالیات 
ســال قبل را بپردازیــم و بخشــودگی همین یک 
یا دو ماه بی درآمــد بودن مــا دردی دوا نمی کند 
و پرداخــت مالیــات ســال گذشــته عمــاًل باری 
ســنگین تر بــه دوش ماســت.امیریان همچنین 
تأکید می کند: در خصوص بیمه بیکاری، یکی از 
نگرانی های ما برای کارگران مختل بودن سیستم 
اداری در ایــن روزهاســت. تا امروز حتــی خود ما 
و اتحادیه تعطیــل بودیم ؛ مرحلــه اولیه ثبت بیمه 
بیکاری این اســت که ما تقاضای واحد را بررسی 
کنیم و سپس بازرســی الزم را از آن انجام دهیم و 
اگر مشکلی نبود افراد را به بیمه تأمین اجتماعی 
معرفی کنیم ؛اما وقتی تا امروز خود ما تعطیل بودیم 
مشخص است که آن کارگر که مطلقًا هیچ درآمدی 

ندارد، با مشکالت جدی روبه رو شده است.

هیچ وعده ای عملی نشده است	 
امیریــان تصریــح مــی کنــد: اگرچــه تاکنــون 
قول هایی مانند بیمه های بیکاری، بخشودگی 
مالیاتی و استمهال تسهیالت داده شده اما عماًل 
تاکنون همه این ها در حد صحبت باقی مانده و 
به ما دستورالعملی از سوی اتاق اصناف به طور 
رســمی ابالغ نشده اســت که امیدواریم هرچه 

سریع تر این اتفاق بیفتد.
محمــود بنانــژاد، رئیس اتــاق اصناف مشــهد 
دربــاره تعطیلی واحدهای صنفی به خراســان 
رضوی گفت: تــا به صــورت رســمی اطالعات 
مربوط به تعطیلــی واحدهای صنفــی از طرف 
اتحادیــه ها به ما نرســد و همکاران مــا که برای 
بررســی وضعیت اصنــاف در این بحــران فعال 
شده اند گزارش های خود را آماده نکنند، عمال 
نمی توان گفت چه میزان تعطیلی وجود داشته 
است اما قطعا برخی از واحدهای صنفی دچار 
 ضرر و زیان شــدند و نتوانســتند ادامــه دهند. 

وی افــزود : از دســت دادن کارگــر در شــرایط 
فعلی بســیار ســخت اســت و به همین آســانی 
نیســت. کارگــری را که ماهــر بوده، با شــرایط 
محیــط آشناســت، در کار متخصــص اســت و 
اعتمــاد بیــن کارفرمــا و کارگــر برقرار اســت ، 
نمی تــوان به راحتی از دســت داد و پــس از این 
بحران جایگزینی آن بسیار سخت تر است اما به 
هرحال درباره برخی از واحد های صنفی ما مثل 
رستوران یا هتل ها شنیده ام که به دلیل هزینه 
های بسیار باال و حجم باالی کارگران ، عده ای 
از این عزیزان را مرخص کرده اند که ما پیگیر کار 

آن ها خواهیم بود.
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رستوران داران از رکود کرونایی و لزوم حمایت مسئوالن می گویند 

بیکاری ۲۰۰ کارگر در پی ورشکستگی ۲۰ رستوران در مشهد 

کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان 
صمت استان خبر داد 

 تشکیل 143 پرونده 
گران فروشی میوه طی یک ماه 

بازرســی  اداره  مســئول  کارشــناس 
سازمان صمت استان گفت : بازرسان سازمان 
صمت از اوایل اســفند ســال گذشــته تا امروز 
1685بازرســی در ســطح اســتان در زمینــه 
میوه و تره بــار  انجام دادند که این بازرســی ها 
به تنظیم 143 پرونده به ارزش 276 میلیون 

ریال منجر شد.
مهدی مقدسی در گفت وگو با خراسان رضوی 
درباره دالیل باال رفتن ناگهانی قیمت برخی از 
انواع میوه در ماه گذشته گفت: قیمت برخی از 
میوه ها در ماه گذشته با رشــد 100 درصدی 
یا بیشــتر از این میزان روبه رو شــد و این  تغییر 
قیمت ها بــه دلیــل افزایش تقاضــا و صادرات 
به کشورهای همســایه اتفاق افتاده بود  و طی 
تصمیماتی که از روزهای قبل در کشور گرفته 
شد تا صادرات متوقف شود ، در روزهای آینده 
شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود . در 
این میان برخی از تجار اقــدام به تعیین قیمت 
میوه بــه صــورت روزانه کــرده بودند کــه برای 
برخــی از این افراد نیز تشــکیل پرونــده دادیم 
و تمــام پرونده ها برای رســیدگی بــه تعزیرات 

حکومتی استان ارسال شد.

 تولید ماسک به جای پوشاک 
مدیرعامل  یک واحد تولیدی پوشــاک مشهد 
گفــت: به منظــور تامیــن تجهیزات مــورد نیاز 
مقابله بــا کرونا ،این واحد از اواخر اســفند 98 
خط تولید پوشاک خود را به تولید ماسک برای 
مصــارف عمومــی و لبــاس حفــاظ مخصوص 

پزشکی تغییر داده است.
جواد حســین پور روز گذشــته در گفــت و گو با 
ایرنا افزود: این تغییر خط تولید، با هدف عمل 
به مســئولیت اجتماعــی و کمک بــه مدافعان 
ســالمت در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 

بوده است.

فرماندار مشهد :

87 درصد صنوف غیر ضروری 
با ستاد پیشگیری از کرونا 

همکاری کردند 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
مشهد، سید محمدرضا هاشــمی روز گذشته 
در جلسه ســتاد پیشــگیری و مبارزه با ویروس 
کرونا شهرســتان گفــت:  بیــش از  100 هزار 
واحد صنفی در شهرستان مشهد  دارای پروانه 
کســب هســتند که 87 درصد این صنوف غیر 
ضروری با تعطیلی واحدهای خود در این مدت 
همکاری کرده و همراهی تحســین برانگیزی 
با ستاد داشته اند که جای تقدیر و تشکر از این 

عزیزان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد خبر داد 

آزادسازی 60 هکتار اراضی 
کشاورزی در مشهد 

مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد گفت: در قالب 
اجرای عملیاتــی وســیع، 60 هکتــار اراضی 
کشاورزی در مشهد که تحت ساخت و سازهای 

غیرمجاز قرار گرفته بود، تخریب شد.
امیــد طهماســبی زاده در جریــان قلــع و قمع، 
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 60 هکتار 
از اراضــی کشــاورزی در مشــهد در روســتای 
زاک که شــامل 250 ویال بود ، قلع و قمع شــد 
و از ســاخت 250 ویالی دیگر نیز که پی کنی و 
خط کشی های آن ها انجام شده بود ،جلوگیری 
شد.وی افزود: این تغییر کاربری وسیع با حضور 
دادســتان مرکــز اســتان، معاونان دادســتان، 
شــورای حفظ حقوق بیت المــال و مدیر جهاد 

کشاورزی مشهد انجام شد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد 
خبر داد: 

500 واحد صنفی متخلف پلمب 
شدند 

مدیــر بازرســی و نظــارت اتاق اصناف مشــهد 
گفت: از 29 اســفند تا 16 فروردیــن ماه بالغ 
بــر 500 واحد صنفی به دلیــل رعایت نکردن 
مصوبه تعطیلی توسط اماکن نیروی انتظامی 
پلمب شــدند و حدود 10 هــزار اخطار کتبی و 
شــفاهی نیز به واحدهایی که ســاعت کاری را 

رعایت نکردند، داده شد.
امیــر دلــداری در گفت وگــو بــا ایســنا، درباره 
پلمب برخی واحدهای صنفی به دلیل رعایت 
نکردن مصوبه تعطیلی، اظهار کرد: بر اساس 
مصوبات ســتاد پیشــگیری از ویــروس کرونا و 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی مقرر شــده بود 
کلیه صنوف غیر ضروری تعطیل کنند که برخی 

تمکین نکردند و پلمب شدند.

مســعود حمیــدی/ بنــا بــر اذعــان معاون 
امور اقتصادی اســتانداری تاکنون1149 
تفاهم نامــه بــه ارزش بیــش از 153 هــزار 
میلیارد تومــان در قالب طرح مثلث توســعه 
اقتصادی در استان منعقد شده است که در 
این میان بجســتان و بردسکن با بیش از 80 
درصد باالترین میزان پیشرفت فیزیکی را در 
اجرای این تفاهم نامه ها داشته و شهرستان 
5 درصــد پایین تریــن  بــا تنهــا  ســرخس 
میــزان پیشــرفت فیزیکــی تفاهم نامه های 
ســرمایه گذاری را در بیــن شهرســتان های 

استان داشته است.
علی رسولیان در گفت و گو با خراسان رضوی 
با اشاره به ظرفیت های جذب سرمایه گذاری 
در اســتان و تفاهم نامه های منعقدشــده در 
قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 
در ســال 98 اظهــار کــرد: تاکنــون تعــداد 
1149 تفاهم نامه ســرمایه گذاری در قالب 
این طــرح بــا کارآفرینــان و ســرمایه گذاران 
منعقد شده است که ارزش این تفاهم نامه ها 

بیش از 153 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از این میــزان 29.5 درصد آورده 
نقدی و غیر نقدی سرمایه گذار و برای تأمین 
70.5 درصــد نیازمنــد تســهیالت از منابع 

بانکی است.
ایــن  ایــن کــه  معــاون اســتاندار بابیــان 
اجــرا  شهرســتان   29 در  تفاهم نامه هــا 
و منعقدشده اســت، افــزود: ایــن میــزان 
ســرمایه گذاری ظرفیــت ایجــاد اشــتغال 
برای بیش از  171 هزار نفــر را دارد و میزان 
پیشــرفت فیزیکــی کلیــه پروژه هــای تحت 
پوشــش این تفاهم نامه ها حدود 49 درصد 

است.
وی اظهــار کــرد: از تعــداد تفاهم نامــه های 
ســرمایه گذاری منعقــد شــده ذیــل الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 153 طرح 
)معادل 13.5 درصد طرح ها با اشتغال زایی 
7906 نفــر معــادل 4.7 درصــد اشــتغال 
ارزش  بــه  منعقدشــده  تفاهم نامه هــای 
ســرمایه گذاری 2746 میلیــارد تومان( به 

بهره برداری رسیده است.
بــر اســاس گزارشــی کــه حــوزه معاونــت 
اقتصادی استانداری در اختیار ما قرار داده 
است، شهرســتان های بردسکن، بجستان، 
کاشمر و تربت جام به ترتیب بهترین عملکرد 
تفاهم نامه هــای  کــردن  عملیاتــی  در  را 
اقتصادی خود داشــته اند و مشــهد مقدس 
اگرچه باالترین میزان سرمایه گذاری و تعداد 
تفاهم نامه های منعقدشده را در اختیار دارد 
اما ازنظر پیشــرفت فیزیکی تفاهم نامه های 
منعقدشــده10 درصد پایین تر از متوســط 

کلی استان است.
بر اساس این گزارش شهرستان سرخس به 
رغم این کــه 55 تفاهم نامه ســرمایه گذاری 
بــاارزش 2230 میلیــارد تومــان توســط 
شهرســتان  ایــن  در  ســرمایه گذاران 
منعقدشــده اســت اما با پیشــرفت فیزیکی 
5 درصد ضعیف ترین عملکــرد را در اجرای 
تفاهم نامه هــای ســرمایه گذاری در قالــب 
طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی داشــته 
اســت و شهرســتان های زاوه و داورزن  در 
رده های بعدی پایین ترین میزان پیشــرفت 
فیزیکی تفاهم نامه های منعقدشــده در بین 

شهرستان های استان قرار می گیرند.

مثلت توسعه اقتصادی 

شاگرد ممتازهای تفاهم نامه های سرمایه گذاری در استان 
معاون استاندار: تاکنون 153 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان منعقد شده است 

 تعداد شهرستان
تفاهم نامه

 سرمایه گذاری
پیشرفت اشتغال زایی)میلیارد تومان(

فیزیکی

277550438344939مشهد
4317648472333خواف
23176452594346بینالود
6215765701858فریمان

4514895749146تربت حیدریه
476834391056نیشابور
23480458322داورزن
154094110763جوین
412302196636تایباد

622150563453چناران
371934444965تربت جام
55191422305سرخس
651642337657قوچان
211142419350سبزوار

22775175582بردسکن
16703121563گناباد

3062981680بجستان
34594220761رشتخوار
32553264561مه والت
1349792744جغتای
1645867447فیروزه

20452111212زاوه
1944470169کاشمر

1323654461خلیل آباد
45210115535درگز

3710048157باخرز 
175025126کالت

82359749خوشاب
11650826صالح آباد

114915354217166049مجموع

جهش از خان کرونا
پیگیری مطالبات معیشتی 
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بنای بقعه امامزاده احمدبن موسی کاظم )ع(گناباد مرمت شد

 تبدیل هزار سند موقوفات
 به سند تک برگی در سال 98

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
گفت: درســال 98، بیش از هزار سند دفترچه ای 
موقوفات خراسان رضوی به سند تک برگی تبدیل 
شد. به گزارش روابط عمومی اوقاف، حجت االسالم 
»ذاکری« با اشاره به این که وظیفه اوقاف و متولیان 
حفظ موقوفات است، افزود: یکی از کارهایی که با 
هدف حفظ موقوفات برنامه ریزی شــده و در حال 
انجام اســت تثبیت مالکیت موقوفات و اخذ اسناد 
مالکیــت اســت. هویــت یک ملــک ســند مالکیت 
آن اســت و اگــر بخواهیــم از تصــرف آن جلوگیری 
شــود باید ســند مالکیت آن ملک به عنوان مدرک 
هویتی دریافــت شــود. وی  گفــت: در اســناد تک 
برگی نقشه، کروکی و نقاط UTM درج شده و اگر 
این امالک وقفی بر اثر بالیای طبیعی از بین بروند 
قابل شناسایی و نقطه یابی هســتند و این امکان را 

می دهند که بتوانیم امالک وقفی را حفظ کنیم.

جانشــین معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان از مرمت بنای بقعه امامزاده احمدابن موسی کاظم )ع(در 
بیمرغ گناباد خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان، 
احســان زهره وندی  با اعالم این خبر افزود:  برای مرمت این اثر تاریخی استحکام 
بخشی ســاقه گنبد و دیوار چینی با آجر سنتی همراه با بندکشــی با گچ زبره انجام 
شد.او گفت: برای ســامان دهی و بام سازی این بنا به روش ســنتی، ابتدا الیه های 
فرسوده بام جمع آوری شد، سپس بام آجر فرش و بندکشی شد. بنای بقعه  احمد 

ابن موســی الکاظم)ع(  در 35 کیلومتری شــرق گناباد نزدیک به روستای بیمرغ 
واقع است. بقعه با طرح و نقشه هشت ضلعی که گنبد بر فراز آن ایجاد شده در میان 
محوطه ای مشــجر قرار گرفته اســت. بر پیرامون دیوار فضای داخلی بنا کتیبه ای 
قرآنی به چشم می خورد که به خط ثلث نگارش شده است. به درستی روشن نیست 
اولین بقعه درچه تاریخی بر پا شده اما سنگ قبر موجود در فضای معماری بنا حاوی 
تاریخ 1053 هـ .ق حاکی از آن است که در دوره صفویه و مقارن با این عصر بقعه ای 

در این مکان وجود داشته و مرحوم حاج حسنعلی بیک آن را مرمت کرده است.

دریچه خبر

به تربتی بودنم افتخار می کنم

 نه فقط درباره تربتی ها، که درباره خیلی شــهرهای دیگر هم شــوخی هایی 
مطرح می شود که ســاختگی اســت اما مثال خود من هیچ وقت در طنزهایم، 
موضوع را به ســمت قومیت ها نبرده ام. اعتقادم این اســت کــه در خوب و بد 
بودن افراد هیچ مرز و مختصات جغرافیایی مالک نیســت، بلکه انسان های 
خوب  و انسان های مشــکل دار در همه جا هســتند. درباره تربت حیدریه نیز 
همین طور است. من به تربتی بودنم افتخار می کنم و وظیفه ام است با افتخار 
از شهرم نام ببرم، باید یقه آن هایی را هم که نام شهرشان را نمی برند گرفت و 
پرسید چرا؟ اگر بخواهیم درست قضاوت کنیم تربت جایی است که حضرت 
حافظ می گوید: »بر ســر تربت ما چون گذری همت خواه، کــه زیارتگه رندان 
جهان خواهد بود«. حاال عده ای این طور تفسیر می کنند که منظور از تربت، 
آرامگاه حافظ اســت. این تفســیر هم جای خودش اما به عقیــده من بعید هم 

نیست اشارتی به تربت حیدریه و تربت جام بوده باشد.

خبر

فرهنگی

رئیس جمهور با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا اعالم کرد 

 ادامه تعطیلی اماکن مقدس 
فعال تا پایان فروردین 

ســتاد ملی کرونا روز گذشــته تشــکیل جلســه داد و با هدف 
کنترل شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور دســتورالعمل هایی 
را مصوب کــرد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، بخشــی از مصوبات این جلســه مربــوط به اماکن 
مقدس بود که دکتر روحانی در این باره گفت : راجع به اماکن 
مقدس گفتم و تأکید کردم که فعاًل تا آخر فروردین مثل سابق 
تعطیل می ماند و این که برای 30 فروردین به بعد چه خواهد 
شد، تصمیمی است که در جلســات آینده اتخاذ می کنیم«. 
در همین زمینه آســتان قدس رضوی نیز اعالم کرده بود که 
تابع تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود و زمان 
بازگشایی حرم مطهر به تشخیص این ستاد بستگی خواهد 
داشت تا شرایط الزم برای حفظ ســالمت زائران و مجاوران 

کامال فراهم شده باشد.

دل ها را از دور روانه آستان ملکوتی امام هشتم)ع( کنیم	 
از زمان اجرایی شــدن دســتورالعمل تعطیلی موقت زیارت 
در اماکن مقدس کشــور به ویژه حرم مطهر رضوی بســیاری 
از عالمان دینــی و کارشناســان مذهبی بر اهمیــت توجه به 
دســتورالعمل های بهداشــتی تاکید و بیان کرده اند که می 
توان امــام رضــا)ع( را از راه دور و بدون تشــرف حضوری نیز 
زیارت کرد. آستان قدس رضوی هم با ارائه برنامه های متنوع 
و متعدد در بســتر فضای مجازی و شــبکه هــای تلویزیونی و 
رادیویــی زمینه ارتباط روحــی دلدادگان امام هشــتم )ع( و 
زیارت آن امام همــام را فراهم کــرده اســت. در همین باره، 
حجت االسالم والمسلمین »محمد کاظم راشد یزدی« نیز در 
گفت وگویی به موضوع زیارت از راه دور اشاره و تصریح کرد : 
اگر مقام و جایگاه ائمه اطهار)ع( را بشناسیم و مفهوم زیارت 
را درک کنیم ،می فهمیم که زیارت منحصر به حضور مادی 
در حرم مطهر امام رضا)ع( و دیگر امامان معصوم)ع( نیست 
و از هر جا که هستیم می توانیم امام را زیارت کنیم، در زیارت 
امامان معصوم)ع( قرب و بعد اهمیت ندارد. باید از دور دل ها 
را روانه این آستان ملکوتی کرد، این دوری و مسافت مکانی 

ما را از امام هشتم)ع( دور نمی کند«.

روایت اینستاگرامی رضا رفیع ازتربت حیدریه،پراید و هزار راه نرفته 

خودم »منبع موثق« را تعطیل کردم
 در کار طنز من بیشتر بداهه گویی وجود دارد، بر همین اساس برنامه های طنز 
من زنده است. حتی برنامه های سیاسی و انتقادی ام نیز زنده اجرا می شود، 
اتفاقی که در طول تاریخ، از صدر اسالم تا االن بی سابقه بوده است. از جمله 
این برنامه ها »منبع موثق«  بود که یک سال و نیم در شبکه 4 داشتم، شبکه ای 
که می گفتند شبکه فرهیختگان است و توده مردم نمی بینند اما چنان دیده 
شد که از فرط دیده شدن گفتند فشار روی ماست، من هم گفتم راضی نیستم 

مشکلی ایجاد شود و به همین دلیل برنامه را تعطیل کردم.

2 کارشناس مجرد در برنامه تحلیل طالق !
خود مــن شــخصا وارد حریــم خصوصی کســی نمی شــوم، بنابرایــن حریم 
خصوصی خودم را هم حفظ می کنم، اما کامال روشــن است که بنده متاهل 
نیستم، بعد از پرونده هسته ای ایران، پرونده تجرد من دومین پرونده مهم در 
آژانس هسته ای است. یک خاطره جالب هم برایتان تعریف کنم، در دهه 70  
تلویزیون برنامه ای به نام »هزار راه نرفته« داشت که درباره طالق بود، برنامه 
موفقی هم بود. آن زمان گفته شــد که چرا درباره طالق فقط روان شناس ها 

صحبت می کنند. 
قرار شد از هر طیف اجتماعی افرادی بیایند و حرف بزنند. از طنزپردازان هم 
دو نفر انتخاب شدند، یکی بنده حقیر و یکی زنده یاد استاد منوچهر احترامی. 
با هم می خندیدیم و می گفتیم ما هر دو مجردیم و دعوت شــده ایم به برنامه 
ای که راجع به ازدواج بقیه و علت طالقشان صحبت کنیم. البته من به آقای 
احترامی گفتم اتفاقا بقیه اشــتباه می کنند به این برنامه می آیند، من و شما 
درست آمده ایم، چون اسم برنامه هست »هزار راه نرفته«، من و شما هستیم 

که این راه را نرفته ایم و با اسم این برنامه تناسب داریم. 

می گفتند موقتا با مجلس شوخی نکن

 تذکر دادن به یکدیگر کار خوبی اســت و در قرآن هم به این کار توصیه شــده 
اســت، اما وقتی ایــن تذکــرات جریانی و جناحی باشــد و یک ســری اهداف 
دیگر را دنبال کند، خیلی خوب نیست. ما ایرانی ها از تعریف شنیدن خیلی 
خوشــمان می آید اما از انتقاد نه. حاال وقتی کسی که از انتقاد خوشش نیاید 
و در مســند قدرت هم باشــد که بتواند به دیگری تذکر بدهد، ایــن کار را می 
کند. قطعا من هم مستثنا نبوده ام و در طول این سال ها تذکرات مدیران باال 
درباره برنامه های من، به مدیر شبکه و تهیه کننده می رسید، آن ها هم بخشی 
از این تذکرات را به من نمی گفتند که دلسرد نشــوم اما بخشی را هم انتقال 
می دادند. مثال فرض کنید یک بار مجلس حســاس بود و می گفتند موقتا با 
مجلس شــوخی نکنید. یا موقتا دربــاره فالن حوزه فتیله را بکــش پایین ، اما 
هیچ وقت، در مورد خاصی، از هیچ کس، توصیه ای را نپذیرفتم. حتی برنامه 
را تعطیل کردم اما تذکر را قبول نکــردم. مثال بارزش این که حدود یک دهه 
قبل که هنوز کسی منتقد ســایپا نبود، به من می گفتند از پراید و محصوالت 
سایپا دفاع کن، اما من می گفتم نه، هر وقت آپشن هایش را ارتقا داد و امنیت 
مردم حفظ شد حمایت می کنم. نتیجه این شد که سه سال قبل سایپا به دلیل 

برخی طنزها، از من شکایت کرد و برایم احضاریه آمد.

رضا میــرزاده - شــیوع ویــروس کرونا در کشــور، 
موجب تغییرات زیادی در روش زندگی مردم شده 
است. بالطبع حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری 
نیــز متاثر شــده و بعضی از کســب و کارهــا به دلیل 
تبعات ناشــی از این بیماری زیان دیده اند. از جمله 
این کســب و کارها می توان به فعالیت های هنری 
اشاره کرد، تعطیلی ســینماها، نگارخانه ها، سالن 
های نمایش و ... موجب شــد تا تعداد قابل توجهی 
از افرادی که در این حوزه مشــغول به کار هســتند ، 
دچار ضرر و زیان شوند ، اما از سوی دیگر، مسئوالن 
و متولیان این حوزه، در تــالش اند با هدف حمایت 
از هنرمندانی که به دلیل شیوع کرونا متضرر شده 
اند، اقداماتی انجام دهند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان در روزهای پایانی سال گذشته، با 
اشاره به این که کمک به جبران زیان جامعه هنری 
در این زمینــه نیازمنــد کار ســتادی در وزارتخانه و 
تصمیم گیری های کالن در این زمینه است، دستور 
داده بود خسارت های وارد شده به فعاالن حوزه های 
مختلف فرهنگی و هنری توســط معاونت های این 
اداره کل برآورد و گزارش آن به وزارت ارشاد ارسال 
شود. روزنامه »خراسان رضوی« نیز پیگیر مشکالت 
و تحقق وعده های مســئوالن در ایــن زمینه خواهد 

بود و تالش می کنیم به تفکیک حوزه های مختلف 
فرهنگــی و هنری را بررســی کنیــم. از جمله حوزه 
هایی که مسئوالن ارشاد استان درباره آن اقداماتی 
انجام داده اند، خســارت های وارد شــده به برخی 
فعالیت های هنری زیر مجموعه این اداره کل است. 
رئیس گروه امــور هنری ارشــاد اســتان در این باره 
می گوید : دولت بــرای کمک به حوزه های مختلف 
تصمیماتی اتخاذ کرده که شــامل برخی از کسب و 
کارهای هنری هم می شــود. مثال کارفرمایانی که 
کارگر بیمه شده دارند، به سامانه تعریف شده در این 
زمینه مراجعه می کنند تا درباره وضعیت بیمه افراد، 

اقدامات مقتضی انجام شود.

تمدید 3 ماهه مجوزها بدون نیاز به مراجعه 	 
حضوری

»جواد روشــندل« خاطرنشــان می کنــد: البته در 
اســتان نیز فعالیت هایی صورت گرفته است، مثال 
اعتبار مجوزهایی که مهلت آن تا پایان سال 98 بود 
تا 3 ماه آینده تمدید شده اســت و نیازی به مراجعه 
حضوری برای تمدید مجوز نیســت. از سوی دیگر، 
در اسفند سال گذشته، در باره فعالیت های هنری 
آسیب دیده، پیشنهادها و گزارش هایی نیز از سوی 

مدیرکل استان به وزارت ارشاد ارائه شد که منتظر 
هستیم شرایط در کل کشور ابالغ شود.

مشکالت 252 آموزشگاه آزاد هنری	 
روشــندل می گوید: مثال در باره  ۲5۲ آموزشــگاه 
آزاد هنری در اســتان، عالوه بــر آن که کالس های 
آموزشــگاه ها تعطیل شــده و زمینــه درآمدزایی از 
بین رفتــه، هزینه اجاره بهــای آن نیز وجــود دارد و 
این وضعیت مشــکالتی را به وجود آورده اســت. ما 
برآوردهای خــود را در بــاره آموزشــگاه آزاد هنری 
مشهد و شهرستان ها انجام داده و آن را به وزارتخانه 
منعکس کرده ایم. در باره نگارخانه ها و ســینماها 
نیز به همیــن صورت برآوردهایی وجود داشــته که 
به وزارتخانه ارائه شده است. وی می افزاید: در باره 
هنرمندان حوزه موسیقی که عضو صندوق اعتباری 
هنرهســتند  و از بیمه هنرمنــدان برخوردارند نیز 
حق بیمه آن ها در بازه زمانی شیوع بیماری، توسط 
صندوق اعتباری هنر به تامین اجتماعی پرداخت 
می شود و بیمه آن ها برقرار خواهد بود. البته با توجه 
به برخــی تغییراتی که در حوزه اداره کل نمایشــی 
وجود داشته، ممکن اســت تصمیم گیری مباحث 

در این حوزه با تاخیر همراه باشد.

یکی از ویژگی های ایام کرونایی در سراسر جهان، پرمخاطب شدن 
برنامه های زنــده در فضــای مجازی اســت و بســیاری از چهــره ها و 
مسئوالن در این برنامه ها با مخاطبان خود به گفت وگو می نشینند. 
از جمله این برنامه ها، الیو اینســتاگرامی رضا رفیع بود که در گفت 
وگویی حاضر شــد و به سواالت مخاطبان پاســخ داد. این طنزپرداز 
خراسانی در این گفت وگو نکاتی جالب و شنیدنی را بر زبان آورد که 

بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید.

قبول ندارم که بگوییم خراسانی ها بامزه اند
این را که گفته می شود خراسانی ها بامزه هستند به صورت قاعده و یک اصل 
مطلق قبول ندارم. اگــر این طور باشــد خیلی ها هم می گوینــد اصفهانی ها 
بامزه اند. اما به اهل ادب بودن  خراسانی ها اعتقاد دارم، حتی نحوه صحبت 
کردن بچه های خراســانی کمی متفاوت اســت، انگار در کالمشان پایه های 
ادبی دارند. این حرف من نیست و آن را به نقل از غیر خراسانی ها شنیده ام. 
شاید دلیلش این باشد که خراسان مهد ادبیات و زبان دری بوده است و پایگاه 
مهم ادبیات که حکیم ابوالقاسم فردوسی در همین خراسان آن را شکل داد.

با هدف جذب حمایت های دولت برای جبران زیان های ناشی از کرونا صورت گرفت 

ارسال گزارش خسارات کسب و کارهای هنری به وزارت ارشاد 

پیشنهاد کوتاه و خواندنی »به نشر« در روزهای قرنطینه خانگی
کتاب »پرســش های دختر؛ پاســخ های پــدر« اثری 
کوتــاه و خواندنــی در آغازیــن روزهــای بهــار 99 
پیشــنهادی ویژه برای پاســخ بــه شــبهات دینی در 
روزهای کرونایی است که توسط انتشارات »به نشر« 
منتشر شده است.کتاب »پرسش های دختر؛ پاسخ 
های پدر« به کوشــش جمعــی از طالب حــوزه های 

علمیه به ســراغ مســائلی رفته اســت که در شــرایط 
کنونــی جامعه ، پاســخ گوی ســواالت عمــوم مردم 
و به ویــژه نوجوانــان و جوانان اســت. در ایــن کتاب 
پرســش هایی که این روزها از ذهن عمــوم در قبال 
شبهات دینی، تعطیلی اماکن مذهبی، نحوه برخورد 
منطقی متدینین با این مســئله، تقابل علــم و دین، 

اهمیت مقدسات و شــعائر دینی، توکل به پروردگار 
متعال، و... می گذرد، از سوی پدر خانواده در روزگار 
کرونایی پاســخ داده شده است. نســخه پی دی اف 
این کتاب از طریق شــبکه های اجتماعی انتشارات 
به نشــر و ســایت های کتاب خوان به صورت رایگان 

قابل دسترسی و مطالعه است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



بهبــودی-  بــارش شــدیدحدود 10تــا 15 دقیقــه ای 
بــاران در شهرســتان کالت موجب جاری شــدن ســیالب 
در خیابــان هــای ایــن شــهر شــد. همچنین بارش شــدید 
تگــرگ ، روســتای لوشــاب بخــش مرکــزی فریمــان  را 
ســفیدپوش کرد و در شهر مشــهد نیز شــاهد بارش شدید 
بــاران و وزش بــاد بودیم. ناصــری فرمانــدار کالت در این 
باره گفــت :در عــرض 10 دقیقه تا یــک ربــع بارندگی هم 
در رودخانــه ژرف و هــم داخــل شــهر کالت ســیل جــاری 
شــد.رئیس ســتاد بحــران کالت افزود :بــا توجه بــه پیش 
بینی وضعیــت، همه نیروهــا آمادگی قبلی داشــتند و پای 
کار هســتند.وی بیان کــرد :خســارات وارد شــده فقط در 
شــهر کالت بوده اســت که شــامل آب گرفتگی معابر، آب 
شستگی آسفالت ها و ورود گل و الی به شهر می شود. وی 
 افزود: تعدادی از بناهــا هم درگیر آب گرفتگی شــده اند. 

قابل ذکر اســت مقدار بارندگی  یک ربع حــدود ۲0 میلی 
متــر تخمیــن زده شــده اســت.فرماندار کالت بــه  ایرنــا 
گفت: ســیالب مهــار و بــه ســمت رودخانه»ژرف«هدایت 
شــد.وی گفت: بــا توجه بــه آمادگــی قبلــی دســتگاه ها و 
نهادهــای ذیربط، ســیل  احتماال خســاراتی انــدک به جا 
گذاشته باشــد ولی مواردی از تلف شــدن احشام محتمل 
اســت کــه هنــوز جمع بنــدی نشــده اســت.وی بــه وجود 
100 حوضــه آبریــز در منطقــه کالت اشــاره و بیــان کرد: 
»حســن احمــد، دربنــد، خــوارزم، خشــت و پاییــن محله« 
از حوضه هــای آبریز اصلــی ایــن منطقه هســتند.ناصری 
افزود: این حوضه های آبریز هنگام وقوع سیالب در کالت 
محدوده هایی مانند مسجدجامع این شهر را که در خط القعر 
یا گودترین نقطه منطقه قرار دارند بیشتر در معرض آسیب 
قرار می دهد. اداره کل هواشناســی  اســتان پیش از این با 
صدور اخطاریه اعالم کرده بود: شدت بارش ها طی  1۷ و 
1۸ فروردین ماه در این استان افزایش یافته که منجر به بروز 
روان آب، آب گرفتگی و ســیالبی شدن مسیل ها در برخی 
مناطق خراسان رضوی می شود. فروردین ماه پارسال وقوع 
سیل در کالت به خصوص شــهر مرکزی آن موجب تخریب 
بســیاری از زیرســاخت های خدماتی، منازل مســکونی و 
 اماکن عمومی شــده بود.همچنین  به  گزارش  خراســان  

رضوی  بارش شدید تگرگ،  روستای لوشاب بخش مرکزی 
فریمان  را سفیدپوش کرد.

بارش باران و وزش باد شدید در مشهد	 
روز گذشــته مشــهد نیز شــاهد بــارش شــدید بــاران و 
همچنین وزش باد شدید بود. در پی بارش شدید باران 
برخی نقاط محدود درشــهر دچار آبگرفتگی هایی شد 
که با حضور نیروهای خدمات شهری شهرداری مشهد 
اقدامات الزم برای رفــع آبگرفتگی ها صــورت گرفت. 
همچنین وزش باد شــدید موجب شد که اتفاقاتی نظیر 
ســقوط درختان و همچنیــن تیرآهن های پــروژه های 
ساختمانی در مناطقی از مشهد رخ دهد. به دلیل وقوع 
این اتفاقات و همچنین هشدار سطح قرمز هواشناسی 
استان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری مشــهد از آماده بــاش حــدود 500 نیــروی 
آتش نشان در 50 ایستگاه، پایگاه و مراکز فرماندهی و 
ستادی این سازمان برای امداد رسانی به شهروندان در 
خصوص آب گرفتگی های احتمالی در سطح شهر خبر 
داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 

امیرعزیــزی گفت: تمهیدات پیش بینی شــده، شــامل 
آماده باش تعدادی موتور پمــپ خودمکش و پمپ های 

واریسکو برای رفع آب گرفتگی ها است.

بارش باران در همه جاده های استان	 
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان 
گفت: تقریبا همه جاده های  اســتان زیــر بارش باران 
قــرار گرفته و بــر اثر ریزش باران لغزنده شــده اســت.
نصری  در گفت و گو با  ایرنا افزود: بر اســاس گزارش 
سامانه های نظارتی و راهداران مستقر در جاده ها هم 
اکنون بارندگی بیشتر جاده های استان را تحت تاثیر 
قــرار داده و در جاده درگــز- قوچان محــدوده گردنه 
تیوان نیز بارش برف گزارش شــده اســت.بر اســاس 
پیش بینی اداره  کل هواشناســی اســتان، بارش های 
بهاری که  در مناطق مختلف استان آغاز شده تا امروز 

ادامه خواهد داشت.
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در پی بارش های رگباری روزگذشته رخ داد: 

سیالب درکالت ،تگرگ درفریمان

اخبار

شهرستان ها

واکنش دانشگاه علوم پزشکی 
 سبزوار به اجرای موسیقی خارج

 از عرف در بیمارستان واسعی 
کالته- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکی ســبزوار به کلیپ منتشر شــده اجرای 
موســیقی در بیمارســتان واســعی ایــن شهرســتان 
واکنــش نشــان داد. دکتر باقــرزاده در گفــت وگو با 
خراســان رضــوی در خصوص کلیپ منتشــر شــده 
اجــرای موســیقی در بیمارســتان واســعی، اظهــار 
کرد: عصر روز شــنبه ، بدون هماهنگی با مسئولین 
دانشــگاه،یک برنامه نامتعارف موســیقی در فضای 
بیمارستانی اجرا شده است که مشکالتی را به همراه 
داشته است. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع 
و تنویر افکارعمومی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
ضمن پیگیری، نســبت بــه برخــورد قانونــی و برابر 
مقررات اداری با عوامل اجرایی و دســت اندرکاران 
این برنامه، اقدام می کند.  بیمارستان واسعی سبزوار 

محل بستری بیماران کرونایی  است.

 تمدید محدودیت تردد
 از سرخس به مشهد 

محمودی-رئیــس صمــت ســرخس از تمدیدطــرح 

محدودیت تردد به مشهد خبر داد. به گزارش خراسان 
رضوی اکبری گفت:همچنان  رانند گان وکسبه سطح 
سرخس برای اخذ مجوز روزانه تردد به مشهد،تا پایان 
طرح بــه اداره صمــت مراجعه کنند.وی افــزود:الزم 
اســت رانندگان نیســان، خــاور، ده تــن خودروهای 
یخچال دار و کسبه که دارای وسایل نقلیه فوق هستند 
با توجه بــه تمدید زمان اجــرای طــرح فاصله گذاری 

اجتماعی، مجوز روزانه را کسب کنند.

کمک 110 میلیونی خیران به بهداشت و درمان بردسکن

مدیر ســازمان تعاون روســتایی  اســتان اعــالم کرد: تاپایــان امســال در تمامی 
شهرستان های استان فروشگاه های تعاونی مصرف روستایی و عرضه محصوالت 
کشاورزی راه اندازی می شود. ناصری مقدم گفت:از جمله مهم ترین اقداماتی 
که در سال جاری در دستور کار شبکه تعاون روستایی استان قراردارد راه اندازی 

فروشــگاه های تعاونی مصرف روســتایی و همچنین باراندازهای عرضه محصوالت کشــاورزی در 
شهرستان های استان و در شــهر مشهد  اســت.وی مطرح کرد: به روســای ادارات تعاون روستایی 
شهرستان ها تاکید شده است که نسبت به تجهیز و راه اندازی فروشگاه های تعاونی مصرف روستایی 

و همچنین باراندازهای عرضه محصوالت کشاورزی در سال جاری اقدام کنند.

محمودی- رئیس صمت از پلمب پنج واحد متخلف صنفی  خبر داد. به گزارش 

خراســان رضوی اکبری گفت:تا کنون 16 واحد صنفی به دلیل عدم توجه 
به هشــدار های الزم و رعایت نکردن دســتورالعمل های ســتاد پیشگیری 
در سطح شهرســتان پلمب شــده اند . وی افزود :درهمین راستا و به منظور 

خدمات رســانی به مردم و با هماهنگــی با اتحادیه میوه فروشــان دومین محمولــه میوه طرح 
تنظیم بازار وارد سرخس شد . وی یادآور شد: با تمهیدات و همکاری خوب صنوف تعدادی میوه 
فروش در محله ها و مناطق مختلف شهر و روستا شناسایی شدند و نسبت به توزیع میوه پرتقال 
تامسون به قیمت مصرف کننده به صورت سبدی 4.۷00 و سیب درختی 5.300 اقدام شد.

علی نوری-مدیرشــبکه بهداشــت و درمان بردســکن ،کمک های خیران به 

حوزه بهداشــت و درمان این شهرســتان را 110 میلیون تومان اعالم کرد. 
دکتر عاقلتر افــزود: 10 میلیون تومان این کمک هــا نقدی و 100 میلیون 
تومــان آن در قالــب خرید اقــالم بهداشــتی و تجهیــزات مقابله بــا کرونا از 

جمله دستگاه های تب سنج و دســتگاه پالس اکسیمتر بوده اســت. وی از افزایش آمار تعداد 
مبتالیان  مشکوک به کرونا در بردسکن اظهار نگرانی کرد و گفت: مردم فکر می کنند با پایان 
یافتن تعطیالت نوروزی ویروس کرونا هم تمام شــده اســت درصورتی که ما هنــوز در مرحله 

مدیریت و پیشگیری این بیماری هستیم و تا مرحله کنترل و مهار این ویروس فاصله داریم. 

تعاونی مصرف در شهرستان ها راه اندازی می شود5 واحد صنفی درسرخس پلمب شد

دریچه خبرها

خبر

حوادث

کاهش چشمگیر جان باختگان 
حوادث رانندگی در سبزوار 

کالته- مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت 

های پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی سبزوار گفت: 
طی طرح نوروزی از ۲5 اســفندماه سال 9۸ تا 15 
فروردین ماه جاری۲ نفر در حوادث جاده ای سبزوار 
جان خــود را از دســت داده اند که این آمــار در مدت 
مشابه سال گذشــته 13 نفر بوده است. مسلم فائق 
نیا در گفت وگو با خراســان رضوی بــا بیان این که از 
۲5 اســفندماه ســال 9۸ تا 15 فروردین ماه جاری 
درمجمــوع ۲۲6 ماموریــت اورژانــس، 135 مورد 
آن مربوط به حوادث جــاده ای در شهرســتان های 
ســبزوار، جوین، جغتــای، خوشــاب و داورزن بوده 
است، اظهار کرد: طی اجرای طرح نوروزی ۲ نفر در 
حوادث جاده ای سبزوار جان خود را از دست داده اند 
که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 13 نفر بوده 
است. وی افزود: در مجموع 135 ماموریت مربوط 
به حوادث رانندگی جاده ای به 36۲ مصدوم و بیمار 
فوریت های پزشــکی داخلی خدمات امدادی ارائه 
شــد که آمار مصدومان تصادفات نســبت به پارسال 
436 نفر کمتر بوده اســت. مســئول روابط عمومی 
مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشــکی ســبزوار بیان کــرد: درمــدت اجــرای این 
طرح، ماموریت های شــهری اورژانس 133 مورد و 
روســتایی نیز 94 مورد بوده اســت. فائق نیا تصریح 
کرد: از آغــاز طرح ســالمت نــوروزی ۲64 بیمار به 
وســیله عوامل اورژانس بــه مراکز درمانــی مراجعه 
کردند و 96 بیمار نیز در محل درمان شدند. وی در 
پایان یادآور شد: کاهش چشــمگیر حوادث و تلفات 
رانندگی در نوروز امســال بی ســابقه بــوده که علت 
آن شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری 

اجتماعی بوده است.

 نوری ، مهدیان / نماینده دفتر نمایندگی 
آســتان قدس در خراســان رضــوی اعالم 
کــرد: از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا 
در اســتان خراســان رضــوی بــه همــت 
آســتان قــدس رضــوی ظــرف 4۷ روز 
گذشــته  روزانه هزار پرس غــذای گرم در 
بیــن شهرســتان های اســتان کــه دارای 
بیمارســتان بوده اند توزیع شــده اســت. 
محمد محمود زاده در حاشیه توزیع 450 
پرس غــذای گرم بســته بندی شــده حرم 
رضوی در شهرستان بردسکن به خبرنگار 
ما گفت: طی 4۷ روز گذشــته تاکنون در 
سطح استان 4۷ هزار پرس غذای گرم در 
بیمارســتان ها و مناطق حاشــیه ای شهر 
مشــهد و خانواده های نیازمند در ســطح 
استان توزیع شده اســت و این روند تا ماه 

مبارک رمضان ادامه دارد. 

توزیع غذای گرم در۵ شهرستان	 
وی بیان کــرد: در چهل و هفتمیــن روز از 
اجرای طــرح توزیع غذای گرم در اســتان 
5 شهرســتان بردســکن، کاشــمر، خلیل 
آباد ، مه والت و بجستان از غذای متبرک 
حرم رضــوی بهــره منــد شــدند. نماینده 
دفتر نمایندگی آســتان قدس در اســتان 
مطرح کرد: آســتان قــدس از آغاز شــیوع 
بیماری کرونا در استان، توزیع غذای گرم 
بیــن روســتاییان، نیازمنــدان، بیماران و 
کادر درمانی بیمارســتان های درگیر این 
بیمــاری در شهرســتان ها را انجــام داده 
اســت و روزانه هــزار پرس غــذای گرم در 
آشــپزخانه حرم رضــوی پخته می شــود و 
توسط گروهی از خادمین به همراه پرچم 
حــرم رضوی بــه مناطــق مختلف اســتان 
اعــزام مــی شــوند. وی همچنیــن گفت: 
در برنامــه عیــادت و دلجویــی از بیماران 
بستری در بیمارستان های استان عالوه 

بر توزیع غذای گرم یک بسته نبات متبرک 
نیــز بــه تمامــی کادر پزشــکی و درمانی، 
بیماران و همراهان آن ها اهدا می شود که 
تاکنون 4۷ هزار بسته نبات متبرک نیز در 

سطح استان توزیع شده است. 

عطر پرچم متبرک	 
گروهی از خادمان آســتان قــدس با عطر 
پرچم متبرک حضرت ثامــن الحجج علی 
ابــن موســی الرضــا )ع( ، در بــدو ورود به 
بیمارســتان ولی عصر بردسکن  با قرائت 
صلوات خاصه و نوای رضا جانم رضا، رضا 
جانم رضا ، حال و هوایی معنوی به پرسنل 
و بیمــاران بیمارســتان ولــی عصر)عــج( 
بردسکن بخشیدند. یکی از خادمان حرم 
رضوی در ســخنان کوتاهی ضمن عرض 
خدا قوت به ســربازان خط مقــدم دفاع از 
ســالمتی مــردم، کادر درمانی و پرســنل 
بیمارســتان ولی عصر بردســکن،  ضمن 
ابــالغ ســالم وپیــام تولیت آســتان قدس 
بیماران را مــورد دلجویی و عیــادت خود 

قرار می دهد.

بیماران و مدافعان سالمت در کاشمر 	 
از غذای حضرت متنعم شدند

مدیــر کانون مرکــزی خادمیــاران رضوی 
کاشــمر نیز گفت:  بیماران بســتری شده 
و مدافعــان ســالمت در کاشــمر از غــذای 
متبــرک حضــرت متنعم شــدند.قادری با 
اشــاره به برگزاری طرح نسیم مهر رضوی 
و توزیع غــذای متبرک آســتان قــدس در  
بین بیماران بستری شــده و کادر درمانی 
در شــهرهای اســتان افــزود: در راســتای 
این طــرح تعــدادی از خــدام بــارگاه منور 
رضــوی بــا حضــور در کاشــمر بــه همــراه 
جمعی ازخادمیاران شهرستان از مدافعان 
سالمت در این شهرستان قدردانی وبرای 

بیماران بستری دربیمارستان دعاکردند.

توزیع 300 بسته غذایی و حضور 	 
خادمان حرم رضوی در خلیل آباد 

مســئول کانون خادمیاران آســتان قدس 
خلیــل آباد گفــت: خادمان آســتان قدس 
رضوی با عطر پرچم متبرک حضرت ثامن 
الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( ، قرائت 
صلــوات خاصــه و مداحــی حــال و هوایی 
معنوی به پرســنل و بیماران بیمارســتان 
خاتــم االنبیــاء خلیل آبــاد هدیــه کردند.
صدیقــی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: 
خادمیاران آســتان قدس رضــوی به پاس 
قدردانی و عرض خدا قوت به سربازان خط 
مقدم دفاع از سالمتی مردم، کادر درمانی 
و پرسنل بیمارســتان خاتم االنبیاء خلیل 
آباد،  که این روزها بــرای مبارزه با ویروس 
کرونا از هیچ تالشــی دریغ نمــی ورزند با 
عطر پرچم متبرک حضــرت ثامن الحجج 
علی ابن موسی الرضا )ع( ، قرائت صلوات 
خاصه و مداحــی حال و هوایــی معنوی به 

پرسنل و بیماران هدیه کردند.
برنامــه کــه  وی تصریــح کــرد: درایــن 
بــا همــکاری کانــون خادمیــاران رضوی 
خلیل آباد  برگزار شد، پرســنل و بیماران 
ایــن بیمارســتان ونیــز دیگــر نیازمنــدان 
شــهر با توزیع 300 پرس غــذای متبرک 
،مهمان امام مهربانی ها شــدند.صدیقی 
گفت:خادمان آستان قدس با اهدای لوح 
منقشــی به نام علی  ابن  موسی  الرضا)ع( 
از بیمــاران بســتری،  ضمــن دلجویــی 
برای  آن هــا دعــای ســالمتی کردند.وی 
گفت:بــرای  کمک بــه نیازمندان  ســطح 
شهرســتان ، تعــداد 300بســته غذایی ، 
بهداشتی وفرهنگی به ارزش 1۲0میلیون 
تومــان از مشــارکت خیریــن وکمک های 

آستان قدس رضوی توزیع شد.

حقدادی -مدیر امور آب تربــت جام ، تایباد 
و باخــرز درگفتگو با خراســان رضوی گفت: 
بــا شناســایی، انســداد و پلمــب ۲50 حلقه 
چاه غیرمجــاز در حوزه  مدیریــت  تربت جام 
،تایبــاد و باخرزضمــن حصــول بــه اهــداف 
تعییــن شــده در راســتای طــرح ســازگاری 
باکم آبی بــه میــزان 3 میلیــون و 9۸۸هزار 
و۷34 متر مکعب آب زیرزمینی صرفه جویی 
شد.یوسف اختری افرود: از این تعداد 19۲ 
حلقه مربوط به شهرســتان باخرز، 36 حلقه 
تایبــاد، 1۲ حلقــه تربت جــام و 10 حلقه در 
محدوده صالح آباد اســت.وی ادامــه داد: با 

انجام بیــش از 4 هــزارو ۷00 مــورد بازدید 
مستمر توســط کارشناسان گشــت و نظارت 
از چاه هــا و منابع آبی مجاز منطقه نســبت به 
شناسایی و اخطار برای  برچیدن منصوبات 
بهره بردارانــی کــه بــه موجــب آن برداشــت 
بیــش از پروانه هــای صادرشــده بــود از ۲۲ 
مــورد عملیات صــورت گرفتــه نیز بــه میزان 
4میلیــون و 54۷هــزار و 469 مترمکعــب 
صرفه جویــی در منابــع آب هــای زیرزمینــی 
انجــام شــده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: 
باهمکاری دادســتان ، فرماندهان انتظامی 
و سایر دستگاه ها در تشــکیل کارگروه حفظ 

حقوق بیت المال 4۲ مأموریت برای  بررسی 
و جمــع آوری تخلفــات چاه هــای عمیــق و 
صیانت از منابع آبی صــورت پذیرفته که ۲0 
مــورد دردشــت تایبــاد و ۲۲ مــورد دیگر در 
تربت جام انجام شــده اســت.وی با اشاره به 
رفع تصرفــات و تخلفات رودخانــه ای ضمن 
عبور از اهداف مشــخص شــده یادآورشد: با 
توجه به بارندگی های قابل توجه از  فروردین  
ســال گذشــته  این مهم از اولویت های اداره 
بوده که با اجرای 144 مورد عملیات 31/5 
هکتار اراضی بســتر و حریم رودخانه ها رفع 
تصرف و آزادســازی شــد.اختری همچنین 

افــزود :توســط مأموریــن  اداره از 60 مــورد 
برداشــت غیرمجاز مصالح از بستر مسیل ها 
و رودخانه هــا جلوگیری شــده اســت.وی با 
اشاره به الیروبی رودخانه ها به عنوان عاملی 
پیشگیرانه در هنگام بروز سیالب گفت: امور 
منابع آب شهرســتان 9/5 کیلومتر الیروبی 
و احداث دیوار حفاظتــی روی 10 رودخانه 
را نیز انجام داده اســت ودر راســتای کنترل 
کیفی منابع آبی ۲31 مــورد بازدید از منابع 
آالینده و محل تخلیه پســماندهای شهری و 
روســتایی که بیشــتر از دو برابر هدف تعریف 

شده بوده انجام داده است.

نماینده دفتر نمایندگی آستان قدس تشریح کرد: 

اقدامات حمایتی آستان قدس درشهرستان های استان در روزهای کرونایی

مدیر امور منابع آب تربت جام ،تایباد و باخرز خبر داد : 

پلمب ۲۵0حلقه چاه غیرمجازوصرفه جویی ۴میلیون مترمکعب آب زیرزمینی 

جانشــین رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات 
عالیات مســتقر در گناباد گفت: با مشــارکت 
این ســتاد و با هدف تامین ماســک مــورد نیاز 
بــرای پیشــگیری از کرونــا 10 تن مــواد اولیه 
تولیــد این اقــالم شــامل پارچه و نــخ و کش به 
ارزش سه میلیارد و ۸00 میلیون ریال تامین 
شــد.ابراهیم زاده   افــزود: این ســتاد با هدف 
مشارکت در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا 
و کاهش مشــکالت کمبود ماســک موجود در 
بازار و با مشارکت مردم و اداره بهزیستی اقدام 
به تولید ماسک در قالب دو کارگاه تولیدی در 
این شهرستان کرده و تاکنون سه هزار ماسک 
تولیــد و در بین مــردم و نیازمنــدان به صورت 
رایگان توزیع شده است.وی ادامه داد: حدود 
40 هزار ماسک هم تاکنون از این محل تولید 

شــده و با نرخ مصــوب در اختیــار داروخانه ها 
قرار گرفت و این اقدام ســتاد بازسازی عتبات 
عالیات گناباد نقــش مهمی در کاهش کمبود 

ماسک در این شهرستان داشت.
جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
مســتقر در گناباد با اشــاره به این کــه از محل 
10 تن مــواد اولیــه در مجمــوع پنــج میلیون 
ماسک تولید می شود و این در حالی است که 
تاکنون  تنها 40 هزار ماســک تولید شــده، از 
مسئوالن ذیربط شهرســتان اعم از فرماندار، 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و دهیــاران و 
شــوراهای اســالمی بخش و روســتا خواست 
که با جلب مشارکت مردم و روستاییان از این 
فرصت برای تامین ماسک مورد نیاز استفاده 
کنند در غیر این صورت در آینده نزدیک بخش 

زیادی از این مواد برگشــت داده می شود که 
این مسئله افزایش قیمت و کمبود ماسک در 

بازار را به دنبال خواهد داشت.

توزیع ۵00 بسته بهداشتی	 
وی از دیگــر  اقدامات ســتاد بازســازی عتبات 
عالیات مســتقر در گناباد در زمینه پیشــگیری 
از بیماری کرونا را ضد عفونی هشــت روســتا و 
شــهرک توحید این شهرســتان و تهیــه و توزیع 
500 بســته بهداشــتی شــامل ماســک و مواد 
ضد عفونی کننده بین نیازمندان با مشــارکت 
نهادهای حمایتی ذکر کــرد.وی اظهار کرد: با 
مشارکت ستاد بازسازی عتبات عالیات و ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکنون بیش 
از 100 بســته حمایتی شــامل برنج، گوشت و 

روغــن در اختیار افراد و خانــواده های نیازمند 
حمایت که به واسطه شــرایط پیش آمده ناشی 
از شــیوع کرونــا با مشــکالت اقتصادی دســت 
به گریبان هســتند و تحت پوشــش هیچ نهاد و 
دســتگاه اجرایی حمایتی نیســتند قــرار داده 
شد.ابراهیم زاده افزود: ستاد بازسازی عتبات 
عالیات مســتقر در گناباد در کنار وظایف ذاتی 
خــود در جمــع آوری کمک هــای مردمی برای 
بازســازی حرمیــن ائمه معصــوم )ع( بــا هدف 
خدمت رسانی به مردم در مواقع بحران ها اقدام 
به راه اندازی قرارگاه خدمات رسانی و امدادی 
سپهبد شهید سلیمانی طی سال گذشته کرده 
که فعالیت های انجام شــده درباره پیشــگیری 
از شــیوع و مقابله بــا بیماری کرونا در راســتای 

فعالیت های این قرارگاه صورت گرفت.

۱0 ُتن مواد اولیه تولید ماسک با مشارکت ستاد عتبات گناباد تامین شد 



شعرگرافی

بریده کتاب

حتی اگــر آدم هرچه را 
كــه دارد دور بریزد، باز 
گنــاه هــای كوچكــی 
برای عذاب دادن خود 
نگه مــی دارد. این ها 
چیزهایــی  آخریــن 
اســت كه ما رها می 

كنیم .
شرق بهشت

نویسنده: جان اشتاین بک
مترجم: پرویز شهدی

دیالوگ ماندگار
امیدوار بودم امروز روز خوبی باشــه، اما امید 

گاهی چیز خطرناکیه!
1917
کارگردان: سم مندس

ضرب المثل خارجی
   هلندی: انسان با پرسیدن یاد می گیرد.

   تازی: کسی که غرور دارد، حاضر است گم 

شود ولی راه را از دیگران نپرسد.
   مصری: تندرســتی، تاجی اســت بر ســر 

انسان سالم که تنها یک بیمار آن را می بیند.
   انگلیسی: عالی ترین سالح برای مغلوب 

کردن دشمن، خونسردی است.
 یوگسالوی: بدبختی در کنار خوشبختی  

ایستاده است.
   چینی: مردی که خسیس باشد، پسرش 

اسراف کار می شود.

علم به زبان ساده

 تمام ماده سازنده نسل بشر 
در یك حبه قند جا می گیرد

در اتــم هــا، 99/9999999999999 
درصــد فضــا، خالی اســت و به همیــن دلیل 
در صورتی كه تمامی اتم ها را بــه گونه ای به 
هم بفشــاریم كه فضای خالی میــان آن ها از 
بین برود، یك قاشــق چای خوری یا حجمی 
برابر یــك حبه قنــد از ایــن ماده، حــدود پنج 
میلیارد تن وزن خواهد داشت. وزنی 10 برابر 
مجموع وزن تمامی انسان هایی كه هم اکنون 
در جهــان حضور دارنــد. ایــن در واقع همان 
 پدیده ای است كه در ستاره های نوترونی رخ 
می دهد و وزن آن ها را تا حد غیرقابل باوری 

افزایش می دهد.

دیکشنری

Lucrative
پرسود، سودمند

When his invention proved to be 
lucrative, Ralph retired

رالــف زمانــی بازنشســته شــد که ثابت شــد 
اختراعش سودمند است.

The business that has been so 
lucrative was now bankrupt

تجارتی که قبال سودآور بود، حاال ورشکسته 
شده بود.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 11 سوره هود می خوانیم:

ِذیَن َصَبُروا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ُأولِئَک َلُهْم  ِإالَّ الَّ
َمْغِفَرٌة َو َأْجٌر َکِبیٌر

مگر کسانی که)در ســایه ایمان واقعی( اهل 
صبر وعمل صالح هســتند)نه با رفتن نعمت 
مأیوس و نه با آمدن آن فخرفروشی می کنند(، 
برای آنان مغفرت و پاداشــی بــزرگ خواهد 

بود.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   تمام مواردی که قرآن از عمل صالح سخن 
به میان آورده، در کنار ایمان است، جز در این 
آیه مبارکه که مراد از صابران ، همان مؤمنان 

واقعی است.
   صبر، تنها در برابر تلخی ها نیســت، بلکه 

در رفاه و شادی نیز باید صبر کرد وگرنه سبب 
طغیــان انســان خواهد شــد. چنــان  که بنی 
اســرائیل وقتی از تحت ســلطه فرعون خارج 
شــدند و بــه رفــاه و آزادی رســیدند، طغیان 

کردند.
   صبر در برابر حوادث تلخ و شیرین زندگی 

از بهترین مصادیق عمل صالح است.
   مؤمن، نه یأس دارد، نه کفران و نه تفاخر.

   صبر و پایداری، وســیله  آمــرزش گناهان 

است.
   اگر بدانیم چه پاداشــی در انتظار ماست، 

صبر برایمان شیرین می شود.

خاطرات سرخ
حق با مــن بود. هــر وقت فکــرش را مــی کردم 
می دیدم حق بــا من بوده، ولــی چیزی نگفتم. 
باالخــره فرمانــده بود. یکــی دو ماه هــم بزرگ 
تر بود. فکر کــردم از عملیــات برگردیم با دلیل 
بهش ثابــت مــی کنــم. از عملیات برگشــتیم. 
 حسش نبود. فکر کردم ولش کن. مهم نیست. 

بی خیال. پشــت بی ســیم صدایش می لرزید. 
مکــث کــرد. گفتم:»بگــو حاجــی. چــی مــی 
خواســتی بگی؟« گفت:»فانی! دو ســال پیش 
یادته؟ حق باتو بود. حاال کــه فکر می کنم، می 
بینم حق با تو بوده. من معذرت می خوام ازت.«
خاطراتی از شهید خرازی، مشرق

حکایت
زيتون کلیم، مردی را در ساحل دريا ديد که 
به خاطر دنیا محزون و غمگین بود، به وی 
گفت:»ای جوانمرد، چرا غمگینی؟ اگر ثروت 
زيادی داشتی و بر کشتی نشسته بودی و 
کشتی تو شکسته می شد و تو مشرف بر قتل 
می شدی، آيا نهايت آرزوی تو، نجات خودت 
هرچند به بهــای از دست دادن اموالت نبود؟« 

گفت:»آری.« زيتون گفت:»اگر پادشاه عالم 
بودی و کسی که قصد قتل تو را داشت بر تو 
چیره می شد، آيا آرزوی تو نجات از وی هرچند 
به بهــای از دســت رفتن حکومتت نبود؟« 
همان  تو  گفت:»پــس  زيتون  گفت:»آری.« 

ثروتمند و همان پادشاه هستی.«
کشکول  

دوشنبه
18 فروردین  1399

12 شعبان 1441
6 صفحه  |    شماره  4377

18فروردین 1358 | اعدام امیرعباس هویدا6 آوریل 1909 | سفر به قطب شمال
یكی از آرزوهای دیرینه بشر كه رسیدن به قطب شمال بود، تحقق یافت و یك دریانورد آمریكایی 
به نام رابرت ادوین پیری به اتفاق پنج نفر از همراهانش، پس از تحمل رنج زیاد به آن سرزمین 

رسیدند. وی پیش از آن چند سفر دیگر به قطب شمال كرده بود ولی نتوانست وارد آن شود.

امیرعباس هویدا، نخست وزیر دودمان پهلوی به دستور صادق خلخالی و پس از چندین 
جلسه محاکمه در دادگاه انقالب اسالمی اعدام شد. هویدا با »بله قربان!« گفتن های 

خود هم رژیم را به سوی نابودی سوق داد و هم خود را در هر دو حکومت گرفتار ساخت.

یك روایت، یك درس
حلم و خشم

امام هادی)ع( در خصوص معنای حلم فرموده اند:»حلم آن است که مالک نفس خود باشی و خشم خود را با وجود قدرت و توانایی برای 
گرفتن انتقام، فرو خوری.« ایشان همچنین فرمودند:»خشم و غضب بر مردم، نشانه ناتوانی است و بر زیر دستان، عالمت فرو مایگی و 
مستدرک الوسائل، جلد 11 و 12 پستی است.« 
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مهارت یک دقیقه ای

پاک کردن لکه ها از روی دیوار
لکه مداد رنگــی روی دیوار را مــی توانید با یک 
مسواک کهنه و کمی خمیر دندان پاک کنید یا 
این که مقداری جوش شــیرین را درون آب حل 
کنید و با پنبــه روی خطوط بکشــید. برای پاک 
کردن لکه انگشت های آلوده از روی دیوار، یک 
ســیب زمینی را نصــف کنید و چندیــن بار روی 
دیوار بمالید. ســپس بــا یک اســفنج، جای لکه 
را پاک کنید)این دســتور برای دیوارهای رنگ 

روغنــی و پالســتیکی مفید 
اســت(. لکه جوهــر خودکار 
را بــا کمی الکل ســفید پاک 
کنید. لكــه مداد شــمعی را 
هم بــه آرامــی با قاشــق یک 
بــار مصــرف از روی دیــوار 
بتراشــید، ســپس مقــداری 
جوش شیرین روی یک پارچه 
ســفید، تمیز و نم دار بریزید 
و آن را روی خطوط بکشید. 
حاال اسفنج مرطوب را روی 

لکه ها بکشــید تا پاک شــوند. برای تمیز کردن 
دیوارهایی که رنگ روغنی دارند و لکه های روی 
کاشی و ســرامیک، از محلول آب گرم، یک دوم 
پیمانه بوراکس، یک دوم قاشق مرباخوری مایع 
ظرف شــویی و یک قاشــق غذاخوری آمونیاک 
استفاده کنید و هنگام اســتفاده از این ترکیب، 
دستکش بپوشید. لکه های مداد آرایشی را نیز 

با پنبه آغشته به روغن بچه پاک کنید.

دور دنیا   

 پیشنهاد دکتر کوئین 
برای مقابله با کرونا

اسپوتنیک| جین سیمور، بازیگر مشهور نقش 
مایکال کوئین در سریال پزشک دهکده که همه ما 
با آن خاطره داریم، ویدئوی طنزی را با همان ظاهر 
خاطره انگیزش منتشر کرده و در آن درست کردن 
ماسک با دستمال سفره را راهکار دکتر کوئین 
در شرایط کمیاب شدن ماسک بهداشتی اعالم 
کرده است. او در این ویدئو می گوید:»دکتر کوئین 
بدون ماســک در غرب وحشــی چه مــی کرد؟! 
خودش با دستمال سفره و پارچه روتختی، ماسک 
درست می کرد.« کاربران بسیاری با دیدن این 
ویدئو گفتــه اند:»اگر کرونــا در دهکده  مایکال، 
شــیوع پیدا می کرد، او با ســابقه  درخشــانش، 

حتما واکسن کرونا را کشف می کرد.«

 تاریخ تولد شانس آور 
زوج استرالیایی

اسپوتنیک| یک زوج استرالیایی 60 ساله تا 
به حال دوبار با ترکیب اعداد تاریخ تولدشان 
جایزه برده اند. آن ها برای اولین بار در سال 
1985، تاریخ تولد خود را در یک قرعه کشی 
وارد کردنــد و توانســتند جایــزه کوچکی به 
دســت بیاورند و بعــد از آن احســاس کردند 
کــه شــاید اعــداد تاریخ تولدشــان، یــک روز 
دوباره خوشبخت شــان کند. این شــد که از 
 همان زمــان بی وقفــه از تاریخ تولدشــان در 
قرعه کشــی های مختلــف اســتفاده کردند 
و هرگز از این کار دلســرد نشــدند، تا این که 
باالخــره پــس از 35 ســال، در قرعه کشــی 

التاری برنده 2.8 میلیون دالر شدند.

عکاسی از خودقرنطینگی 
خانواده ها در بروکلین

عــکاس  الوکیــن،  اســتفن  ایندیپندنــت| 
نیویورکــی، ایــن روزهــا راهــی خیابان هــای 
بروکلین شــده تا تصاویــری از دوران قرنطینه 
ثبت کنــد. الوکیــن می گوید:»وقتــی ویروس 
کرونا گســترش یافت و به مــردم دســتور داده 
شــد کــه خودقرنطینگــی و فاصلــه اجتماعی 
را رعایــت کنند، احســاس کــردم که بایــد این 
دوران غیرمنتظره را ثبت کنم.« او گفته اســت 
که در اجرای این طرح، مثبت ترین واکنش های 
مردمی را دیده  است. در این تصاویر، خانواده ها 
پشــت پنجره  آمده اند و پیام نوشته هایی روحیه 
بخش در دست دارند.   پیام هایی مانند»روزگار 
سخت هرگز ماندگار نیست، اما مردم سرسخت 
چرا!«  ساکنان بروکلین در فضای مجازی بابت 

این ایده زیبا از الوکین تشکر کردند.

پرنده های زیبای بهاری سوژه 
عکاسی در دنیا

اســپوتنیک| این روزها خیلی از ما کمتر 
در خاطرمان مانده که زمســتان را پشــت 
ســر گذاشــته ایــم و وارد فصل بهار شــده 
ایم اما در همیــن روزهای خانه نشــینی و 
دوری از طبیعت زیبای بهاری، عکاسانی 
در سراســر جهان، تصاویــر دلپذیری را از 

پرندگان شاداب بهاری ثبت کرده اند. 
پرندگانــی که بــا گــذر از روزهای ســرد و 
خاموش، این روزها به زیبایی در آســمان 
می چرخند و بر شاخه پر شکوفه درختان، 

آوازمی خوانند. 
تصویری که می بینید، یکی از این تصاویر 
است که توسط سابین لور از پرنده زیبایی 
در طبیعــت کشــور بــالروس ثبــت شــده 

است.

نمایی از جاده تبریز در دهه 40

عکس داستان

ضرب المثل فارسی
آب زیر پوستش افتاده 

این ضرب المثــل زمانی بــه کار مــی رود که 
بخواهیم بگوییم زندگی به شخصی ساخته و 
روزهای خوبی را می گذراند. یعنی آب و هوا 
یا محیط  و روزگار بر وفق مرادش بوده و چاق 

و سرحال شده است.

در محضر بزرگان

وسواس در کمك به دیگران
آیت ا... مدنی كیسه ای داشتند كه به كیسه 
سیاه معروف بود. ایشــان پول شخصی شان 
را در این کیسه می گذاشــتند، برای زندگی 
شــخصی از وجوهات اســتفاده نمی كردند. 
جالب این جاست كه هركس مراجعه می كرد 
و حاجتی داشــت، باز از همین وجه مختصر 
كیسه ســیاه حاجتش را برآورده می كردند. 
آیت ا... مدنی در ایــن چیزها بود كه احتیاط 
می كردند و وســواس به خرج مــی دادند، نه 
این که در اموری مانند وضو گرفتن وسواس 
داشته باشــند. بســیار نگران می شــدند كه 
نیازمنــدی به ایشــان مراجعه كنــد و نتوانند 

حاجتش را برآورده كنند.
 پایگاه اطالع رسانی فرهنگ
 ایثار و شهادت

زنگ تفریح
گلدوزی سبزیجات

هنرمند خالق آلمانی، گلدوزی های نقش برجسته را با موضوع سبزیجات طراحی می کند. این هنر 
دیرینه که همیشه با دوخت انواع گل ها شناخته می شد، حاال تنوع بیشتری دارد و هنرمندان بسته 

به ذوق و سلیقه و خالقیت خود، از این هنر برای خلق تصاویر بدیع بهره می گیرند.
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