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از میان خبرها

گوناگون

اجرای سنجش سالمت نوآموزان 
استان با 2 ماه تاخیر

رئیس آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان گفت: طرح 
سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به 
دبستان در استان برای سال تحصیلی 1399-1400 
با دو ماه تاخیر اجرا می شــود. علی قاسمی پور در گفت 
و گو با ایرنا افــزود: از نیمــه دوم تیرماه امســال ثبت نام 
الکترونیکی پایگاه های طرح سنجش برای دانش آموزان 
پایه اول و پیش دبستانی آغاز خواهد شد. وی با بیان این 
که این روند امسال با حدود دو ماه تاخیر آغاز خواهد شد 
ادامه داد: برای سنجش دانش آموزان فقط دو ماه زمان 
خواهیم داشت به همین دلیل از مدیران مدارس تقاضا 

شده است به این موضوع توجه کنند. 

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

رفع مشکالت طرح پهنه خین عرب 
نیازمند جلسه با نهادهای مرتبط

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: با 
توجه به این که پهنه 300 هکتاری خین عرب در طرح 
جامع برای صنعت ســبک گروه الف مصوبه دارد، باید 
جلسه ای با معاون عمرانی استاندار و اداره محیط زیست 
و ســایر دوســتانی که بــا ایــن موضــوع مســئله دارند، 
برگزار و مشکالت موجود رفع شــود. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری مشهد، حسین نژاد اظهار کرد:  
این طرح ســال هاســت که ناتمام مانده و بناست برای 
جانمایی دو رکن اساسی یعنی صنایع و محیط زیست 
جلسه ای برگزار شود. وی افزود: جانمایی صنایع سبک 
مربوط به فــاز قبل بوده که از ســال  75 تاکنــون در این 
منطقه صورت گرفته است، هم اکنون حدود 75 درصد 
از 300 هکتار آن، شکل گرفته و معابر آن به تایید سازمان 
ترافیک شهرداری رسیده اما عمال در تصویب کمیسیون 
زیربنایی، با مقاومت کارشناسی محیط زیست و صنایع 

کوچک همراه بوده است.

محمد بهبودی نیا  -هیچ کس باورش نمی شد شــیوع ویروس کرونا تا این حد بتواند بسیاری از 
فعالیت ها را تحت تاثیر قرار دهد، در این میان موسسات خیریه ای که تا پیش از این به اقدامات 
خیرخواهانه در استان مشــغول بودند نیز درگیر این مشکالت شــدند، حاال آن ها عالوه بر  
تامین هزینه های معیشتی باید برای تامین ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده نیز 
اقدام می کردند ؛ هزینه هایی که حجم زیادی از کمک ها را به خود اختصاص می داد. در این 
میان تعدادی از خیران که در طول سال به این موسسات سر می زدند از کمک رسانی هایی که 
به صورت حضوری انجام می شد ، محروم ماندند و خیران جدید نیز نتوانستند آن طور که باید 

پای کار بیایند. این در حالی است که در برخی از این موسسات کودکانی نگهداری می شوند 
که عالوه بر بی سرپرســت بودن معلولیت هایی نیز دارند و همین موضوع در شــرایط فعلی 
نگهداری از آن ها را ســخت تر می کند و از طرفی در برخی دیگر از خیریه ها به دلیل حمایت 
های مالی از خانواده های بی سرپرســت نیاز به کمک های مداوم به شــدت احساس می شود 
تا این خانواده ها دچار مشــکالت بیشتر نشوند. هر ســال با نزدیک شدن به عید فطر تعداد 
زیادی از خیران به کودکان و خانواده های تحت پوشش این مراکز کمک  می کردند ؛ اقدامات 

خداپسندانه ای که امسال نیاز به آن از سال های قبل ضروری تر به نظر  می رسد.

کمک هایی که زندگی را گلستان می کند

کمتر کسی اســت که تا امروز نام موسســه گلستان علی 
)ع( را نشــنیده باشــد،این موسســه بزرگ ترین موسسه 
هیئت امنایی نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور 
اســت که تعداد زیــادی فرزنــد را در 10 مرکــز ) 7 خانه 
فرزندان، دو واحد خوابگاه دانشجویی و یک مهدکودک( 
به صــورت شــبانه روزی تحــت پوشــش دارد وعــالوه بر 
نگهداری ، تعلیم و تربیت آنان را تا مرحله استقالل کامل 
»تحصیل، اشتغال، مســکن و ازدواج« بر عهده دارد. این 
موسسه تالش می کند با حمایت مادی و تربیتی خانواده 
های نیازمند، فرزندان در آغوش خانواده ها رشــد یابند 
و از واگــذاری آنان بــه مراکز نگهداری جلوگیری شــود. 
حمید رضازاده بنیان گذار و مدیر عامل موسسه گلستان 
علــی )ع( دربــاره وضعیت ایــن روزهای این موسســه به 
»خراســان رضوی« می گوید: موسسه گلستان علی )ع( 
در سه حوزه فعالیت دارد؛ یک حوزه مربوط به نگهداری 
و ادامه تحصیل کودکان است ، بخش دوم طرح سالمت 
اجتماعی اســت و بخش ســوم نیز شناســایی کودکان با 
سطح هوشی باال و حمایت از آن ها در کشور است که تمام 
این اقدامات با کمک رسانی تعداد زیادی از خیران انجام 
می شــود. وی می افزاید: کمک های مردمی در این ایام 
می تواند باعث امیدواری خانواده های نیازمندی شــود 
که تحت حمایت گلستان علی )ع( هســتند. مدیرعامل 
موسســه گلســتان علــی )ع( مــی افزایــد: امیدواریم در 
روزهای آینــده که به عید ســعید فطر نزدیک می شــویم 
شاهد یاری رسانی بی دریغ مردم و خیران به این خانواده 

ها باشیم.

همدم باشیم

موسسه خیریه توان بخشی دختران بی سرپرست و کم توان 
ذهنی فتـح المـبین )همدم( نیز یکی دیگر از موسسات فعال 
در شهر مشهد است که 400 دختر با معلولیت های جسمی 
و ذهنی یا دختران بی سرپرست و بد سرپرست  را نگهداری 
می کند. دخترانی که وقتی به دیدن آن ها می روی با دنیایی 
از خالقیت و هنر روبه رو می شوی. این موسسه بیشتر شبیه 
خانه این دختران اســت تا یک موسســه برای نگهداری آن 
ها. بخش اندکی از هزینه های این موسســه از طریق یارانه 
دریافتی از سازمان بهزیستی، تامین می شود و میزان زیادی 
از کمک ها مربوط به یاری مردم و خیران است. زهرا حجت 
مدیر عامل موسســه همدم نیــز در این زمینه به »خراســان 
رضوی« می گویــد: بعد از شــیوع بیماری کرونا مشــکالت 
ما هم شــروع شــد و مجبور بودیم به خاطر رعایــت پروتکل 
های بهداشــتی از ورود خیران به موسسه جلوگیری کنیم 
و از طرفی این موضوع باعث شــد ارتباط بچه های همدم با 
بیرون قطع شود، امسال دلتنگی بچه های ما برای خانواده 
ها بیشــتر شــده اســت  و امکان ورود خیران به موسسه هم 
فراهم نبود، زمانی هم که خیر نمی تواند بیاید میزان کمک 
ها طبیعتا کم می شود. وی می افزاید:  ما در همدم در آستانه 
عید فطر یک شــعار داریم و به مردم اعالم  می کنیم »بیایید 
ماه را با ما ببینید.« این روزها تعداد زیادی از بچه های همدم 
پشــت پنجره منتظر دیدن خانواده ها هســتند وما عالوه بر 
این که نگران دختران همدم هســتیم ، نگرانی هایی برای 
خانواده های این دختران داریم که از بضاعت مالی باالیی 
برخوردار نیستند و امیدواریم با همراهی مردم در عید فطر 

تکریم این دختران و خانواده هایشان را به جا آوریم.

معلوالن فیاض بخش چشم انتظار محبت

در شهر مشــهد، آسایشگاه معلوالن شــهید فیاض بخش 
نیز وظیفه یــاری، کمک و نگهداری از معلوالن جســمی 
حرکتی را بــر عهــده دارد، معلوالنی که بعضــی از آن ها 
حتی تــوان بیرون آمــدن از تخت خــود را ندارند و ســال 
هاســت در فضــای داخلــی ایــن آسایشــگاه روزگار می 
گذرانند. ســید محمد مهدی حســینی قائم مقــام مدیر 
عامل آسایشــگاه شــهید فیاض بخــش در بــاره وضعیت 
این روزهــای این آسایشــگاه به »خراســان رضــوی« می 
گوید: هم اکنون 530 معلول جسمی حرکتی و تعدادی 
معلول ذهنی و چند معلولیتی در این مرکز نگهداری می 
شــوند که همین موضوع این آسایشگاه را نسبت به دیگر 
آسایشــگاه ها متفاوت می کنــد. وی می افزایــد: هزینه 
نگهــداری معلــوالن این مرکز نســبت به یک فــرد عادی 
بســیار باالتراســت، از طرفی در شــرایط فعلی و با شیوع 
کرونا و وضعیت جسمانی ضعیف این معلوالن ما باید در 
این مرکــز چندین برابــر بقیه مراقبت های بهداشــتی را 
انجام دهیم و همین موضوع نیاز بــه کمک های مردمی 
را در این ایام بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد. وی 
تصریح می کند:  در سال 98 هزینه های ما 3/5 میلیارد 
تومان در ماه بود و امسال به صورت ماهانه 50 درصد به 
این هزینه ها اضافه شده و اگرکمک های مردمی به این 
آسایشگاه ادامه نداشته باشد زندگی این معلوالن دچار 
مشــکل می شــود. وی می گوید: امیدواریــم مردم نیک 
اندیش با اختصــاص فطریه خــود به مراکز نگهــداری از 
معلوالن عیدی خوبی به افرادی بدهند که در آسایشگاه 

ها و مراکز خیریه نگهداری می شوند.

مشارکت 10 میلیاردی 
نیکوکاران استان در پویش 

همدلی مومنانه
معاون امور مشــارکت های مردمی اداره کل 
بهزیستی اســتان گفت: نیکوکاران و خیران 
استان از ابتدای ماه رمضان در پویش همدلی 
مومنانه بیش از 102 میلیارد ریال مشارکت 
کردند. حمیده محــدث در گفت و گــو با ایرنا 
افزود: این میزان مشارکت خیران شامل کمک 
های نقدی و غیرنقدی می شود. در این زمینه تا 
کنون 33 هزار سبد معیشتی بین مددجویان 

زیر پوشش خراسان رضوی توزیع شده است.

میرزاده / با آن که تا اوایل هفته جاری، وضعیت کرونا 
در مشهد به رنگ ســفید نزدیک می شــد، روز گذشته 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم 
کرد که مشهد دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است. 
دکتر »حمیدرضا رحیمــی« در توضیحات خود درباره 
این موضوع به »خراسان رضوی« گفت: تعریفی که در 
گذشته درباره تعداد بستری شــدگان روزانه ارائه می 

شد تا روز شنبه گذشته برقرار بود. اما بعد از آن، وزارت 
بهداشــت، تعریف وضعیت ســفید ، زرد و قرمز را برای 
کالن شهرها تغییر داد و بر اساس تعریف جدید، مشهد 
دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است. وی افزود: بر 
اساس تعریف جدید، اگر تعداد بستری شدگان به بیش 
از روزانه 20 نفر برسد، شهر در وضعیت قرمز قرار دارد و 

ما اکنون در وضعیت قرمز قرار داریم. 

 با تغییر تعریف وضعیت کالن شهرها از نظر شیوع کرونا 
توسط وزارت بهداشت، اعالم شد:

مشهد دوباره در وضعیت قرمز

اخبار

اجتماعی 

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد مطرح کرد:

هماهنگی بین بخشی و مدیریت به موقع مانع ایجاد بحران کرونا در مشهد
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی شهرداری 
مشــهد، با اشــاره به اقدامات انجام شــده در مشــهد برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: هماهنگی بین بخشی 
و مدیریــت به موقع شــرایط، مانع ایجــاد بحــران کرونا در 
شهر مشــهد شــده اســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشــهد، شــهریار آل شیخ در نشســت »تحلیل 
اقتصادی پساکرونا« که در فضای مجازی و با حضور مدیران 
کسب  وکارهای نوپا یا توسعه یافته شهرهای مختلف کشور 
برگزار شد، اظهار کرد: هرچند آثار کرونا و آمارهای متأثر از 
آن چندان خوشایند نبوده اما آمار متوفیات مشهد از مهر و 
آبان سال گذشته تا اردیبهشت امسال ثابت بوده است. وی 

افزود: هم اکنون بیماری های تنفســی حاد به دالیل فوت 
اضافه شــده اما آمار کلی متوفیات در مشهد تغییر نکرده و 
در مجموع آمار فوت ماهانه هزار و 800 نفر است که با رشد 
عادی 5 درصدی ساالنه، ثابت مانده است. وی تصریح کرد: 
به طور کلی در شهر مشهد با مشکالت حاد در حوزه سالمت 
مردم مواجه نبودیم و می توان به راحتی ادعا کرد که هیچ گاه 
ظرفیت بیمارستان های ویژه کرونا در مشهد پر نشده یا حتی 
هیچ کدام از کادر درمانی بیمارستان های ویژه کرونا بر اثر 
این بیماری جان خود را از دست نداده اند که دلیل اصلی 
آن، انجام به موقع مجموعه اقدامات پیشگیری و مراقبتی 

در شهر و اطالع رسانی دقیق و فوری است.

معاون استاندار:

دورکاری تا یک سوم کارکنان ادارات مجاز است
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی 
گفت: کلیه ادارات با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، 
مجازند زمینــه دورکاری تا یک ســوم کارکنان خــود را به 
گونه ای فراهم کنند کــه کارکنان مبتال بــه بیماری های 
آســیب پذیر و بانــوان دارای فرزند خردســال، در اولویت 
قرار گیرند. به گزارش روابط عمومی استانداری، کوکب 

موســوی با اشــاره به جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابله با 
ویروس کرونا ی اســتان اظهار کرد: در این جلسه گزارش 
وضعیت عملکرد ادارات استان و دفاتر پیشخوان در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و کلیه بخشنامه ها و مصوبات مربوط 
ارائه شد. وی تصریح کرد: براساس پیش بینی های صورت 

گرفته، شیوع ویروس کرونا و عواقب آن هنوز ادامه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خبر داد:
تخصیص 300 میلیون تومان اعتبار به هر دفتر تسهیل گری

و  ســرمایه گذاری  اقتصــادی،  کمیســیون  رئیــس 
مشارکت های شورای شهر مشهد گفت: براساس مصوبه 
شــورای شــهر مشــهد برای هر دفتر تســهیل گری 300 
میلیون تومان در مرحله شناخت، مطالعات و آغاز فعالیت 
پیش بینی کرده ایم و هزینه های آینده نیز متناسب با تحقق 
اهداف پرداخت خواهد شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شورا، احمد نوروزی در جلسه کمیسیون مناطق پیرامونی 
و کم برخوردار شورای شــهر که با حضور معاون دادستان 
مشــهد برگزار شــد، اظهار کرد: هــم اکنــون 28 دفتر در 
محالت هدف بازآفرینی ایجاد شــده که 23 دفتر توســط 
شهرداری و پنج دفتر هم توسط استانداری فعال شده اند. 
وی افزود: تصمیم گیری ها و اقدامات دفاتر تسهیل گری 
پیوســته در تعامل و ارتباط با مردم حاصل می شــود و این 
مشارکت مستقیم ســبب افزایش تعامل و همکاری مردم 

خواهد شد چراکه در محله خود ایفای نقش می کنند.

معاون دادســتان مشهد نیز در این جلســه گفت: مجموع 
اقدامات ارزنــده ای در حــوزه بازآفرینی توســط مدیریت 
شــهری مشــهد انجام شــده که نقش به ســزایی در بحث 
پیشــگیری از وقوع جرم خواهد داشــت. برهمین اساس 
دادســتانی مشــهد هم ایفای نقش خواهد کــرد. قاضی 
شریعت یار اظهار کرد: بسته های تشــویقی بازآفرینی در 
شرایطی که شاهد خرد شدن امالک و اراضی به واحدهای 
30 تا 40 متری در این مناطق هستیم، بسیار کمک کننده 
خواهد بود.همچنیــن فیضی رئیس کمیســیون مناطق 
پیرامونی و کم برخوردار شــورای شــهر مشــهد نیز در این 
جلســه گفت: فرایند بازآفرینــی درحال گــذار از مدیریت 
تخریبــی و تحکمــی و کالبدی صــرف به ســمت مدیریت 
مشارکتی و ترمیمی است. وی افزود: در این زمینه انتظار 
داریم همه بخش های ذی دخیل ایفای نقش کنند و رویکرد 

حمایتی داشته باشند.



از میان خبرها

گوناگون

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خبر داد: 

بهره برداری از 651 پروژه 
معین های اقتصادی استان 

حمیدی-دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان 

از بهره برداری از 651 پروژه و کسب وکارهای خرد 
و متوســط با ظرفیت اشــتغال 3575 نفر توســط 
معین های اقتصادی اســتان تا پایان فروردین ماه 
امســال خبر داد.لبافــی در گفت وگو با خراســان 
رضوی گفــت: تاکنون 2230 پروژه و کســب وکار 
خرد و متوســط توســط 117 معین اقتصــادی در 
28 شهرســتان اســتان در ســامانه رصــد اقتصاد 
مقاومتی اســتان ثبت شــده اســت که از این تعداد 
1443 پــروژه بــا ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای 
9295 نفــر مــورد تاییــد نهــاد مردمــی اقتصــاد 
مقاومتــی قرارگرفته انــد.وی افزود: بیــش از 30 
درصد پروژه های تعریف شــده توســط معین ها در 
مرحله 5و6 و در حــال اجرای پروژه هــای اقتصاد 
مقاومتی هســتند که 32 درصد در حوزه صنعت و 
25 درصد در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند. از 

این مجموعه 881 فعالیت ایجادی هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد خبر داد: 

اتمام پروژه انتقال آب شرب 
بهداشتی به حرم مطهر رضوی 

مدیرعامل شرکت آبفای مشــهد گفت: پروژه جدید 
انتقال آب شرب بهداشــتی به حرم مطهر رضوی به 
پایان رسید.اســماعیلیان به ایرنا گفــت : این پروژه 
در ایــام محدودیت هــای ترافیکی ناشــی از شــیوع 
کرونا به طول بیش از 2 کیلومتر اجرا شد.وی ادامه 
داد: آب شرب حرم مطهر رضوی از چند نقطه تأمین 
می شود؛یکی از خطوط اصلی آن از 20 سال گذشته 
در خیابان امام رضا )ع( اجراشــده بود که با توجه به 
فرسودگی این خط و همچنین قرارگرفتن در مسیر 
خطوط بی.آر.تی اتوبوس رانی، مشکالت بسیاری 
برای این شــرکت به همراه داشت.وی افزود: در پی 
شــیوع کرونا و لغو تردد اتوبوس ها، بسته شدن حرم 
مطهر و کاهش رفت وآمد در خیابان امام  رضا )ع( این 
طرح بزرگ اجرایی شــد. پس از دریافت مجوزهای 
الزم اجــرای پــروژه خــط انتقــال آب به حــرم مطهر 
رضوی به طول بیش از 2 کیلومتر با هزینه بالغ بر 45 
میلیارد ریال  با استفاده از لوله های 400 میلی متری 
چدنی با استحکام بیشتر، از منطقه سیدی به  حرم 
مطهر و بدون اتصال به شبکه های موجود انتقال آب 

با تالش های شبانه روزی به اتمام رسید.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

5 میلیارد اعتبار برای احداث 
مسیر دسترسی جلوخان آرامگاه 

فردوسی به کهن دژ
معــاون شــهردار مشــهد گفت: مســیر دسترســی 
جلوخان آرامگاه فردوســی بــه کهن دژ بــا اعتبار 5 
میلیارد تومان ظرف کمتر از شش ماه اجرایی خواهد 
شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری، 
»کاظمــی« گفــت : طــی دوســال گذشــته بــرای 
سامان دهی منطقه تاریخی توس و آرامگاه فردوسی 
اقدامات زیادی انجام شــده و اکنون نیز طرح ایجاد 
مسیر دسترسی به بافت تاریخی کهن دژ از جلوخان 
آرامگاه فردوسی در دستور کار قرارگرفته است که 
عملیات اجرایی آن هفته آینده آغاز خواهد شد. وی 
بیان کرد: این مسیر به طول 800 متر و عرض 6 متر 
با هزینه ای حــدود 5 میلیارد تومان اجرا می شــود، 
زمان بندی برای اجرای پروژه در قرارداد پیمانکار 6 
ماه درنظر گرفته شده که به دنبال آن هستیم زودتر 

این مسیر را به بهره برداری برسانیم.

اخبار

گوناگون

با وجود برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس، 
مردم استان در شبکه های اجتماعی حامی 

مردم فلسطین خواهند بود 

قیام هشتگ ها برای #آزادی_قدس 

فــردا روز قدس اســت و ایــن بــار حمایــت از مردم 
مظلوم فلســطین، رنــگ و بــوی دیگــری دارد. در 
شرایطی که به دلیل ویروس کرونا، امکان برگزاری 
راهپیمایی ایــن روز میســر نیســت، بهره گیری از 
فضای مجازی و رسانه ها بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گرفته است و مردم استان تالش خواهند کرد 
از این فرصت استفاده کنند. امروز و فردا، پیام های 
حمایــت از مردم فلســطین و اعالم انزجــار از رژیم 
صهیونیستی و آمریکای جهانخوار، فضای مجازی 
را پر خواهد کرد تا جهانیان بدانند فرهنگ حمایت 
از مظلــوم، عمری به طــول تاریــخ دارد و هیچ چیز 
نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. البته در کنار 
این حمایت  ها در فضای مجــازی، برخی برنامه ها 
نیز با رعایت پروتکل های بهداشــتی در شــهرهای 
مختلف برگزار خواهد شــد و خیابان های شهر نیز 

به پیام های روز قدس مزین می شود.

دفاع هنرمندانه از فلسطین در صحن قدس	 
از جملــه برنامه ها ایــن که  قرار اســت تعــدادی از 
هنرمنــدان کشــور، در حمایت از مردم فلســطین 
سهمی داشته باشند و در قالب برگزاری یک رویداد 
هنری در مشهد، پیام آزادی قدس شریف را منتقل 
کنند. رئیس حوزه هنری خراســان رضوی درباره 
این رویداد هنری می گوید: در یک اقدام مبتکرانه 
و بــا مشــارکت آســتان قدس، ســازمان تبلیغــات 
اســالمی و حــوزه هنــری، در روزهای پنج شــنبه و 
جمعه ایــن هفته، رویــدادی بــا عنوان »بر آســتان 
قدس« در صحن قدس حرم مطهــر رضوی برگزار 
می شــود. »میثم مرادی« می افزایــد: در قالب این 
رویداد هنری حدود  50 هنرمند شاخص هنرهای 
تجســمی کشــور و اســتان با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی آثاری را با موضوع حمایت از مردم مظلوم 

فلسطین و آزادی قدس شریف خلق می کنند.

پویش شاعران و نویسندگان برای 	 
#فلسطین_آزاد

همچنین جمعی از شاعران و نویسندگان به منظور 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تقدیر از مبارزات 
آن هــا علیه ســتم در ســال های اشــغالگری، برای 
شــرکت در پویش »فلســطین آزاد« اعالم آمادگی 
کردند. به گزارش تسنیم، شــاعران و نویسندگان 
خراسانی نیز به این پویش ملی پیوستند و آمادگی 
خــود را در این بــاره اعــالم کردنــد. عالقه منــدان 
می توانند تا جمعه، شعرها و متن های ادبی خود را 
با درج #فلسطین_آزاد در صفحه های اینستاگرام 

خود منتشر و در این پویش شرکت کنند.

برنامه های صداوسیمای خراسان رضوی 	 
همزمان با آخرین  جمعه ماه رمضان و روز جهانی قدس، 
صداوسیمای خراســان رضوی نیز با ویژه برنامه هایی 
به اســتقبال این روزجهانی می رود. بــه گزارش روابط 
عمومــی این مرکز، ســیمای خراســان رضــوی برنامه 
»صحــن انقــالب«  را با بخش هایــی ماننــد تبیین علل 
مخالفت جمهوری اســالمی بــا موجودیت اســرائیل، 
بیان جنایات صهیونیســم در طول تاریخ در فلسطین، 
بیان آرمان هــای قدس و ســرودهای ویــژه روز قدس و 
پخش مستقیم ســخنرانی مقام معظم رهبری خواهد 
داشت. صدای خراســان رضوی نیز با برنامه »حماسه 
مقاومت« در روز جمعه از ســاعت 9 تا 11 با بخش های 
مختلفی چون مســتندهای گزارشی، بیان هنرمندان 
در ترویج روز جهانی قدس، تبیین جنایات صهیونیسم 
در قدس شــریف با حضور کارشناســان، آنونس هایی 
با اســتفاده از بیانات امــام خمینــی )ره( و مقام  معظم 
رهبری وسرودهای حماســی تهیه و پخش خواهد شد 
و در ادامه سخنرانی مقام معظم رهبری به صورت زنده 
و مستقیم پوشش داده خواهد شد. ویژه برنامه »صحن 
قدس« نیز به صورت زنده از رادیوزیارت پخش می شود. 
معاونت خبر نیز گزارش های ویژه ای درباره اهمیت روز 

جهانی قدس تهیه و پخش خواهد کرد. 

فرماندار چناران خبرداد: 

اختصاص ۴۰ میلیارد اعتبار برای 
ساخت بیمارستان تامین اجتماعی 
 باقری-فرماندار چناران در اولین جلســه شــورای 

اداری شهرســتان چنــاران پس از شــیوع ویروس 
کرونــا در ســال جدیــد از اختصــاص 40 میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای ســاخت بیمارســتان تامین 
اجتماعــی چنــاران خبــر داد. انصــاری همچنین 
افزود: بیمارستان گلبهار نیز به زودی با مشارکت 
آســتان قدس تکمیــل می شــود و به بهــره برداری 
خواهد رسید.وی با تشریح شــرایط کشور خطاب 
به مدیران اجرایــی گفت:دســتگاه های اجرایی و 
اداری موظف بــه خدمات رســانی به عمــوم مردم 
شــهرهای چناران، گلبهار، گلمکان و روستاهای 
تابعه هستند و با کم کاری دستگاه های متخلف به 

شدت برخورد می شود.

حجت االسالم و المسلمین مروی در مراسم معارفه مدیران جدید، اهداف و برنامه های این آستان را تبیین کرد 

نقشه راه مدیران جدید آستان قدس
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با حضور تولیت آستان قدس رضوی، مراسم 
معارفــه مدیــران جدیــد ایــن آســتان برگزار 
شــد. به گزارش آســتان نیوز، حجت االسالم 
و المســلمین »مروی« در این مراســم اهداف 
و برنامه های مدنظــر  برای تحقق در آســتان 
قدس را تبیین کرد که اهــم صحبت های وی 

به شرح زیر است :
* اکنون ساختار آســتان قدس نهایی شده و 

زمان کار و تالش جهادی فرا رسیده است.
* نســبت بــه آســتان قدس دو نــگاه می توان 
داشت، یک نگاه مســتقل و منفک دیدن این 
آســتان مقدس از نظام، انقالب و کشور است 
و این کــه ما آســتان قدس هســتیم، یکســری 
موقوفات داریم و تنهــا باید به امور حرم مطهر 
رســیدگی کنیــم؛ اما بــر اســاس نــگاه دوم، 
آستان قدس رضوی نه تنها جزو انقالب بوده 
بلکه خاستگاه انقالب نیز است؛ لذا نسبت به 
این نظــام مقدس، انقالب اســالمی، اهداف 
آن و تدابیر بلند رهبر معظم انقالب مســئول 

هستیم و باید فعاالنه نقش ایفا کنیم.
* رهبری معظم، تمدن نوین اسالمی را مطرح 
کردند، باید بدانیم آستان قدس و بخش های 
مختلف آن در تحقق این تمدن نوین چه نقش، 
مســئولیت و وظیفــه ای خواهند داشــت و در 

جهت آن حرکت کنیم.
* در حوزه اقتصــاد هدف ما کســب درآمد از 
هر طریق و به هر شیوه ای نیســت؛ اگر جایی 
بین درآمد و ســود با یک رفتار ارزشی تعارض 
بود، قطعا عمل ارزشی را ترجیح می دهیم. ما 
تنها از روش های سالم و پاکیزه کسب درآمد 

خواهیم داشت.
* خدمت به زائران تنهــا در محدوده خدمات 
رفاهی تعریف نمی شود، ما حتما باید در حوزه 
فرهنگ و معرفت افزایی زائران کار و سرمایه 

گذاری کنیم.
* حرم مطهــر به مدیریت جهــادی نیاز دارد و 
این عملی اســت؛ در این ایام کــه حرم مطهر 
تعطیل بود، کارهای بسیار خوبی انجام شد و 

تا حدودی کار جهادی عینیت یافت.
*  ایجاد منابع پایدار، تحقق اقتصاد مقاومتی 
و جهش تولید باید در بخش اقتصادی آستان 
قدس مــورد توجــه باشــد... . دســتگاه های 

وابسته به رهبر انقالب باید در عملیاتی کردن 
تدابیر ایشان برای دیگران الگو باشند.

* روایت حضرت رضا)ع( کــه فرمودند »خدا 
رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند« شعار 
محوری آستان قدس اســت، باید امر حضرت 
رضــا)ع( را احیــا کنیــم و معاونــت تبلیغات و 
سازمان فرهنگی و علمی باید در حوزه معرفی 
ائمه اطهار)ع( و معرفت افزایی فعالیت کنند.
* نباید در ایران کسی باشــد که به خاطر فقر 
نتواند حداقل یک بار در عمرش به حرم مطهر 
مشــرف شــود؛ بنیاد کرامت رضوی روی این 

موضوع برنامه ریزی کند.
* رســیدگی بــه وضعیــت دفاتــر اســتانی 
آســتان قدس از دیگــر وظایف بنیــاد کرامت 
رضوی است.شناســایی توان و ظرفیت های 
مردمــی در راســتای برطــرف کــردن فقــر و 
محرومیت هــا در جامعه حائز اهمیــت بوده، 

برای این امر شفافیت در کار مهم است.
* موضــوع بررســی راهکارهــای دســتیابی به 
در  میانــه روی  و  ســازمان  در  صرفه جویــی 
هزینه کردها باید مورد توجه جدی مدیران باشد.

* یکــی از دغدغه هــای بنده عمــل صحیح به 
نیات واقفان اســت،  امانــت داری در اجرای 
نیات واقفــان یکــی از مهم ترین رســالت ها و 
وظیفه ماســت که باید روز قیامت در قبال آن 

پاسخگو باشیم.
* شفافیت و پاســخگویی از دیگر موضوعات 
مهم بوده که باید مدنظر مدیران باشــد، هیچ 
بخشی در آستان قدس از حسابرسی مصون 

و مســتثنا نیســت، هیــچ حیــاط خلوتــی در 
آســتان قدس رضوی وجــود نــدارد و همه جا 
باید حسابرسی انجام شود، در این زمینه باید 
با همکاری بخش های مختلف منشوری تهیه 

و ابالغ شود.
* در انتصابــات جدید، تالش شــده اســت از 
ظرفیت نیروهای داخلی آستان قدس، بیشتر 
اســتفاده شــود و شــاخصه تدیــن، تخصص و 
انقالبی در همــه ایــن انتصابات مــورد توجه 
باشد، همچنان که هیچ کس در آستان قدس 

با سفارش منصوب نشده و نخواهد شد.
* از مســئوالن محتــرم می خواهــم نســبت 
به حفظ حرمــت و شــخصیت افراد حســاس 
باشــند، البته این امر به معنای چشم پوشــی 
از تخلفات و عــدم برخورد قاطع بــا متخلفان 

به ویژه در مسائل مالی نیست.

ساختار جدید آستان قدس	 
در این جلســه »مصطفی خاکســار قهرودی« 
قائــم مقــام تولیــت آســتان قدس نیــز درباره 
انتصابات جدید این آســتان نکاتــی را مطرح 
کرد. به گفته وی ساختار جدید آستان قدس 
رضوی در قالب پنج سازمان و بنیاد عملیاتی 
و یک ســتاد مرکزی طراحی و ســازمان دهی 
شــده اســت. حرم مطهــر، ســازمان مرکزی، 
ســازمان علمــی و فرهنگی، بنیــاد بهره وری 
موقوفات و بنیاد کرامــت رضوی از ارکان این 

سازمان نوبنیاد هستند.
* بر اســاس احکام جدید صادر شــده توسط 

تولیت آســتان قدس رضــوی، مالک رحمتی 
به عنــوان رئیس بنیــاد بهــره وری موقوفات، 
محمدحســین استادآقا به ســمت مدیرعامل 
حجت االســالم  رضــوی،  کرامــت  بنیــاد 
والمســلمین محمدحســین مهدوی مهــر به 
عنــوان رئیــس ســازمان علمــی و فرهنگی، 
حجت االسالم والمســلمین حجت گنابادی 
 نــژاد بــه ســمت مشــاور و معــاون تبلیغــات 
اســالمی، ابوالفضــل خودمانــی بــه عنــوان 
مشاور و مدیرکل بررسی و نظارت راهبردی، 
مصطفی فیضی به سمت رئیس مرکز بازرسی 
و حسابرســی داخلی آســتان قدس و علیرضا 
اســماعیل زاده به عنــوان مدیــر کل نذورات 

آستان قدس رضوی انتخاب شده اند.
* همچنیــن در احــکام دیگــری از ســوی 
قائم مقــام تولیــت آســتان قدس، مرتضــی 
فیــروز آبــادی بــه عنــوان معــاون طــرح 
و برنامــه، محمدکاظــم مــالزم الحســینی 
رئیس ســازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
رضوی، محمد قاسمی زهان مدیر بحران و 
پدافند غیرعامل حرم مطهر و آستان قدس، 
غالمرضا پرنــده مدیر نظارت بــر موقوفات، 
امیرعباس عالقه بنــدان مدیر دفتر حقوقی 
آســتان قدس، عبدالعلی وریدی مدیر امور 
مهمانسراهای حضرت رضا)ع( و امین بهنام 
به عنوان مدیر امور رفاه زائران آستان قدس 

معرفی شدند.
* دیگــر احــکام جدیــد ذیــل بنیــاد کرامــت 
رضوی به این شرح اعالم شده اند: سیدوحید 
موسویان جانشین مدیرعامل کرامت رضوی، 
حامــد صادقــی معــاون خدمــات اجتماعــی 
بنیاد، سیدوحید سعادت معاون طرح و برنامه 
بنیــاد، علیرضــا حبیبی معــاون پشــتیبانی و 
نظارت بنیاد، علی اکبر عصارنیــا مدیر مرکز 
خادمیــاری و کانون هــای خدمــت رضــوی، 
سعید اصغری نکاح مدیر مرکز جامع مشاوره 
رضوی، فاطمه دژبرد مدیر مرکز امور بانوان و 
خانواده، حمزه سپهریان مدیرعامل موسسه 
موقوفــه خدمــات زائر رضــوی، علیرضــا تاج 
فیــروز مدیرعامــل موسســه تربیــت بدنــی و 
مجتبی مختاری مدیرعامل موسســه جوانان 

و تشکل های انقالبی آستان قدس رضوی.

علی نوری- معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 

اســتانداری در جلســه کارگروه تســهیل رفع 
موانــع تولید بردســکن کــه با حضــور مدیران 
کل بــه صــورت ویدئــو کنفرانس برگزار شــد، 
گفــت:در مجمــوع ســهم بردســکن از کل 
پروژه هــای ســرمایه گذاری مثلــث توســعه 
اقتصادی – فرهنگی استان دو درصد، میزان 
سرمایه گذاری نیم درصد و میزان اشتغال یک 
درصد اســت.علی رســولیان گفت: پیشرفت 
اجرایــی پروژه های مثلــث توســعه اقتصادی 

– فرهنگــی شهرســتان 
بردسکن شــامل هشت 
پــروژه بــه میــزان 100 
درصــد، پنج پــروژه بین 
100 درصــد،  90 تــا 
چهار پــروژه بیــن 80 تا 
90 درصــد، دو پــروژه 

بیــن 50 تــا 80 درصد، چهــار پــروژه کمتر از 
30 درصــد است.رســولیان گفــت: هشــت 
مگا پروژه در قالــب مثلث توســعه اقتصادی- 
فرهنگی بــا اعتبار پنــج هــزار و 200 میلیارد 
ریال و اشــتغال زایی بــرای یک  هــزار و 480 
نفــر نیــز در بردســکن در حال اجراســت.وی 
ادامه داد: در جلســات مربوط به مثلث توسعه 
اقتصــادی – فرهنگی کــه با حضور اســتاندار 
برگــزار شــد، مقرر شــد ایــن نشســت ها به دو 
بخش »بررســی مباحث مربوط بــه معین های 

اقتصــادی« و »کارگروه 
ستاد تسهیل برای حل 
مشــکالت پروژه هــای 
سرمایه گذاری« تقسیم 
و بــرای هر شهرســتان 
به صورت مجــزا برگزار 
شــود.در ایــن نشســت 
شــاکری،فرماندار بردســکن،  بــا اشــاره بــه 
فعالیت هشت معدن در بردســکن گفت: این 
معادن بــا کمبود بــرق مواجه هســتند و اغلب 
در تابســتان دچار قطعی در شــبکه می شوند، 
همچنیــن ماهانــه بیــش از دو هــزار میلیــارد 
ریــال جریمه بــرای بــرق پرداخــت می کنند. 
وی بیان کــرد: قرار بــود ایمیدرو بــرق معادن 
بردســکن را تامیــن کند کــه تاکنــون اقدامی 
در این زمینه انجام نشــده اســت.وی گفت: از 
آن جا که هنوز ایمیدرو برق رسانی برای معادن 

منطقــه را تامین مالی نکرده اســت، به منظور 
تســریع در این بخــش، هفته آینــده یک طرح 
جامع برق رسانی توسط شرکت توزیع نیروی 
بــرق و ســازمان صمــت اســتان تهیــه خواهد 
شد.رســولیان افزود: در صورتی کــه ایمیدرو 
تامین مالــی انتقال بــرق را برعهــده گیرد، با 
اســتفاده از ســرمایه گذار منطقــه و همکاری 
شــرکت برق، بــرای ایجاد پســت فــوق توزیع 
132 کیلوولتــی در بردســکن اقــدام خواهد 
شد.وی بیان کرد: قرارداد شرکت های معدنی 
بردســکن با شــرکت توزیع نیروی بــرق تغییر 
خواهد کرد تا هم قدرت بــرق انتقالی به آن ها 
افزایش یابد و هم جرایم آن ها حذف شود. وی 
عدم امکان توافــق ســرمایه گذاران معدنی با 
مرتع داران را برای  ابطال پروانه چرای دام به 
منظور شروع فعالیت معادن ، از دیگر مشکالت 

فعاالن اقتصادی آن منطقه ذکر کرد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری: 

8مگا پروژه با اعتبار5 هزارمیلیارد ریال در بردسکن درحال اجراست 

توزیع5400 بسته معیشتی در نیشابور ودرگز 
درادامــه رزمایش  مواســات پنج هزار و400 
بســته غذایی بیــن مددجویــان آســیب دیده 
نیشــابور ودرگز  شهرســتان  در  کرونــا  از 
توزیع شــد.  رئیس اداره بهزیســتی نیشابور 
گفت: دو هزار بســته غذایی بین مددجویان 
آســیب دیده از کرونا در شهرســتان نیشــابور 
توزیع شده است. علی صدر  افزود: 500 نفر 
در 18 مرکز شــبانه روزی مختلف، تحت نظر 
بهزیستی نگهداری می شــوند که فقط تست  

کرونای دو ســالمند مثبت شد که با اقدامات 
الزم حال آن هــا بهبود یافــت و از شــیوع این 
ویــروس جلوگیــری شــد. وی افــزود: 150 
میلیون تومان نیز کمک هزینه معیشــتی بین 
400 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد توزیع 
شده اســت. همچنین از ســوی کمیته امداد 
درگز از ابتدای ماه مبارک رمضان با همکاری 
خیران و نهادهای خیریه تعداد 3400 سبد 
غذایی شامل برنج ، روغن ، حبوبات و گوشت 

و... هربســته بین 250 تــا 700 هزارتومان 
بین نیازمندان توزیع شده است. صادقی دبیر 
قرارگاه مواسات وهمدلی درگز گفت: عالوه 
براین همزمان با ماه رمضان طبق ســال های 
گذشــته که برنامه افطاری بــرای نیازمندان 
برگزار می شــد امســال به دلیل بروز ویروس 
کرونا بیش از 15 هزاربســته غذای گرم بین 
نیازمندان در سراســر شهرستان توزیع شده 

است.  

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
گلبهار  گفت: برخی تبلیغات در شــبکه های 
مجازی و ماهــواره ای درباره فــروش اراضی 
این شــهر با قیمــت نــازل، غیرواقعــی بوده و 
کالهبــرداری اســت.گریوانی  در گفت وگــو 
با  ایرنا افزود: اراضی که در تبلیغات یاد شده 
از آن نــام بــرده می شــود، خــارج از محدوده 
قانونــی اســت و جزو طــرح توســعه گلبهار به 

شــمار نمــی رود و از جایــگاه مشــخصی نیــز 
برخــوردار نیســت.وی ادامــه داد: در ایــن 
تبلیغات جانمایی ها تغییر داده شده و اراضی 
کنار دریاچه و داخل محدوده قانونی گلبهار 
نشان داده می شود تا ذهنیت مردم را درباره 
این اراضی مخدوش کند.وی گفت: افرادی 
که این تبلیغات را می سازند، از ناآگاهی مردم 
سوء اســتفاده می کنند و اراضی را به صورت 

ســهام بدون آن که محل دقیق آن مشخص و 
مستند شده باشد، واگذار می کنند؛ در سهم 
مقدار زمین مشــخص نمی شــود و بعدها اگر 
هم زمینی برای واگذاری وجود داشته باشد، 
مقدار آن براســاس ســهم نامشــخص است.
وی گفــت: کمتریــن قیمت زمین مســکونی 
در گلبهار بــه ازای هر مترمربــع 14 میلیون 

ریال است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار: 

تبلیغات ماهواره ای فروش اراضی گلبهار با قیمت نازل غیر واقعی  است 
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با تایید ستاد کرونای استان صورت گرفت 

بازگشایی باشگاه های پرورش اندام از6خرداد 
مدیر کل ورزش و جوانان استان: حدود ۷۰ درصد باشگاه های ورزشی فعالیت خود را از سر می گیرند 

رئیس هیئت بدنســازی و پرورش اندام خراســان رضوی، گفت: 
باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام این اســتان از ۶ خرداد ماه 
بازگشــایی می شــود. به گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش و 
جوانان خراســان، ســروش پورآزاد ، افزود: فعالیت باشــگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
اســت که این تصمیم در جلســه ســتاد مقابلــه با کرونای اســتان 
گرفته شده است.وی با بیان این که از اوایل اسفند پارسال اماکن 
ورزشی خصوصی و دولتی استان تعطیل شد، ادامه داد: با توجه 
به بهبود وضعیت استان از نظر مقابله با کرونا ، جلسات مختلفی با 
باشگاه داران و نمایندگان آن ها و مسئوالن استانی مربوط برگزار 
و نتایج این جلسه ها و پیشنهادها به ستاد مقابله با کرونا در مرکز 
استان ارسال شد.وی تصریح کرد: باشگاه داران برای بازگشایی 
 باشــگاه خود از یکم تا پنجــم خرداد ماه باید در ســامانه ســامت 
ثبت نام و کد رهگیری دریافت کننــد. همچنین فرم های مربوط 
به ایــن موضــوع را از هیئت بدنســازی اســتان دریافت و بــه اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مشهد ارسال کنند.وی افزود: تاکید 
شده است دستورالعمل های مراقبتی و پیشگیری از شیوع کرونا 

باید با دقت و توجه هر چه بیشــتر در باشــگاه های ورزشی رعایت 
شــود.همچنین مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان رضوی نیز 
در این باره گفت: با مصوبات ســتاد ملی و ســتاد استانی مقابله با 
شــیوع کرونا ، حدود ۷۰ درصد باشــگاه های ورزشــی خصوصی 
در خراسان رضوی فعالیت خود را از سر می گیرند.فرزاد فتاحی 

افزود: حدود هزار و ۴۰۰ باشــگاه ورزشــی دارای مجوز فعالیت 
در خراسان رضوی هســتند که هزار و ۸۰ مورد در زمینه پرورش 
اندام و آمادگی جســمانی فعالیت دارند و با توجه به این که رشته 
آمادگی جســمانی جزو ۳۰ رشــته ورزشــی مجاز بــرای فعالیت 
اســت و از طــرف دیگــر فعالیــت باشــگاه های پــرورش انــدام در 
استان چشمگیر اســت،  با اخذ مجوزهای بهداشــتی از دانشگاه 
علوم پزشــکی و هماهنگی با ســتاد کرونا در ورزش فعالیت های 
باشگاه های بدنســازی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز 
دانسته شد.وی تصریح کرد: استخرها، اماکن آبی و باشگاه های 
ورزشی رزمی مانند جودو، کشتی و تکواندو از جمله باشگاه هایی 
هســتند که فعا مجوز فعالیت ندارند و از ســرگیری فعالیت آنان 
در مراحــل بعــدی اعــام می شــود.فتاحی از فعالیت بازرســان 
این اداره کل برای رصــد عملکرد و انطباق فعالیت باشــگاه های 
ورزشی با دســتورالعمل های بهداشــتی خبر داد و افزود: به طور 
قطع از فعالیت باشــگاه های غیرمجاز و فاقد مجــوز جلوگیری به 
عمل خواهد آمد و پس از آن انطباق فعالیت ها با دستورالعمل های 
بهداشتی از سوی بازرسان اداره ورزش و جوانان بررسی می شود.

شعرگرافی

قمر خانم

ُگرجه سبز

عامری فرد / خدا از سر تقصیراُتم ُبگذَره َنَنه!  او 
ِقدیم ِندیما َیک خارُگفَته داشِتم به اسم اخَتر، 
طفلکی چشــماش ِنِمدیُد از بچگی کــور بود. 
ماَیم همیشه َسرش ُکاه ِمذاشِتم، َیک روز ُمو 
ُو  َاقَدس ُو  اخَتر، هرُکُدم َده شی روَهم گذاشِتم 
و سی شی ُگرجه َسبز ِخریدم. قرار شد دوتا دوتا 
با هم ُبخوِرم تا ِتموم بَره، ِوَسط کار یکدَفکی اختر 
ُمِچ َدسُتِم  ِچســبید، موشــتوم واَرفت و گرجه 
هاش ِرخ رو زیمین.  ُگف: دخِترای شیَکمو،  چرا 
دِرن موش موش ُمُخــوِرن، َمِگر قرار نبود فقط 

دوتا دوتا ُبخوِرم؟
بزش ُگفُتم: تو که کوری،  راســتش بگو از کجا 
فهمیدی؟  اختر ُگــف: ُخب معلوَمــه بِرِیکه ُمو 
خوُدم چارتــا، چارتا ُمُخــوروُم  شــما صداتا َدر 
نیمَیه!! از خجاَلت آب ُشُدُم جوابی ِنداشُتم ُبُدم. 

َاقَدس پا گذاش به ِفرار. 
راستی َنَنه! شــما ِمدِنن چرا َبعضیا هنوز ِمِتَنن 
اختاس ُبُکَنن و ماِل َمرُدم ِره ُبُخَرن!؟ ماشیناِره 
گیرون ُبُکَنــن! تامین اجتماعی ِره ماِل باباشــا 
حســاب ُکَنن! و چرا صدای بعضیــاِی دیَگه َدر 

نیمَیه؟؟

دیالوگ ماندگار
راز که از ذهن بیرون شــد، عیِن پرنده ای که از 

قفس پریده؛ دیگه برنمی گرده...
میوه ممنوعه
کارگردان: حسن فتحی

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه یکم سوره فاطر می خوانیم:

ْرِض جاِعــِل  ــماواِت َو اْلَ َاْلَحْمــُد ِلِ فاِطــِر السَّ
اْلَمالِئَکِة ُرُســاًل ُأوِلــی َأْجِنَحٍة َمْثنــی َو ُثالَث َو 
ُرباَع َیزیُد ِفــی اْلَخْلِق ما َیشــاُء ِإنَّ اَل َعلی ُکلِّ 

َشْیٍء َقدیٌر
ســتایش، مخصــوص خداونــدی اســت کــه 
آفریدگار آســمان ها و زمین اســت؛ فرشتگان 
را که دارای بــال های)قدرت( دو تا دو تا و ســه 
تا ســه تا و چهار تا چهار تا هســتند، رســوالنی 
 قــرار داد. او هــر چــه را بخواهــد در آفرینــش 

می افزاید، البته خداوند بر هر کاری تواناست.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    ستایش باید بر اساس ارزش و لیاقت باشد. 

اگر قرآن می فرماید: »اْلَحْمــُد ِلِ« به دلیل آن 
است که او فاطر،جاعل و قدیر است.

     بــا آن کــه خداونــد قــدرت دارد، امــا نظام 
آفرینش را بر اســاس اســباب و مســببات قرار 

داده است. »جاِعِل اْلَماِئَکِة ُرُسًا«
     نقش و قدرت فرشتگان متفاوت است.

     دست خداوند در آفرینش باز است و جهان 
در حال توسعه و گسترش.

پنج شنبه
اول خرداد 1399
27  رمضان 1441

4 صفحه  |    شماره  4415

21 می 2003 | زمین لرزه الجزایر21 می 427 | زادروز افالطون 
افاطون، اندیشمند بزرگ یونان باستان در  سال ۴۲۷ پیش از میاد متولد شد. اندیشه  های افاطون به ویژه 
در زمینه  دموکراسی، بیش از هر فیلسوف عهد باستان در شکل گرفتن افکار اندیشمندان قرون جدید و معاصر 

نفوذ داشته است.  افاطون، شاگرد سقراط، معلم ارسطو و بنیان گذار مدرسه  علوم، فلسفه و ادبیات بود.

در این تاریخ، زمین لرزه شدیدی به بزرگی ۶/۷ ریشتر در الجزایر رخ داد و  بیش از دو هزار 
نفر را کشت. این زمین لرزه، شدیدترین زمین لرزه الجزایر بود که پایتخت این کشور را به لرزه 

درآورد و خسارات فراوانی به ساختمان های الجزیره و شهرهای مجاور وارد کرد.

یک روایت، یک درس

راه تکمیل ایمان
امام رضا)ع( فرمودند:»هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند، مگر این که در او سه خصلت باشد:

تحف العقول، صفحه 446 دین  شناسی، تدبر نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبت ها و باها.«  
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دور دنیا   

 دیدار در روزهای 
کرونایی

اسپوتنیک| کم و بیش در برخی نقاط دنیا، 
رســتوران ها مجــدد بازگشــایی شــده اند و 
تدابیــر مختلفی برای رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی اندیشیده شده است. تصاویری که 
می بینید شرایط جدید رستوران ها در آمریکا 

و بانکوک را نشان می دهد.

 جشن دانش آموختگی 
در بحران کرونا

اسپوتنیک| تصاویری که می بینید مربوط به 
جشن دانش آموختگی دانشجویان آمریکایی 
در بحران شــیوع کروناســت. ظاهرا مسئوالن 
دانشــگاهی، مــدرک دانــش آموختگــی  را در 
منازل دانشــجویان تحویل می دهنــد و دانش 
آموختگان نیز این اتفاق مهم را جشن می گیرند.

خبر ورزشی

خاطرات سرخ

باطنم را اصالح کن
»خدایــا تمام دوســتانم عاشــقانه به ســوی تو 
 پر کشــیدند و من بی ثمــر مانــده ام. خجالت 
می کشم با تو سخن بگویم، اما رافت و مهربانی 
تو مرا بــه این جا کشــانده. تو به مــن همه چیز 
 داده ای و من بــرای تو کاری نکــرده ام. خدایا 
نمی دانم چگونه از بندگانت عذرخواهی کنم، 
آنان گمان می کردند من بنده صالح تو هستم و 
مرا شرمنده ساختند. خدایا تو که ظاهرم را  نیکو 

ساختی، خباثت باطنم را اصاح کن«.
بخشی از وصیت نامه شهید جالل افشار، نوید شاهد

زنگ تفریح

تعادل سنگ ها
ایجاد تعادل بر سطوح ناهموار و ناهمگن سنگ ها، کار بسیار جالب و سرگرم کننده ای است و در عین 
حال، تخصص و حوصله مــی خواهد. برخی از هنرمندان در جهان به ایجاد تعادل برای ســازه های 

سنگی عاقه مند هستند و شما نمونه ای از کار آن ها را در زنگ تفریح امروز می بینید.
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