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رئيس شورای شهر قوچان خبر داد:

موافقت با استعفای 
شهردار قوچان 

ایشان زاده / علی پیشیار شهردارقوچان 
ازسمت خوداستعفا کرد. رئیس شورای 
اســامی شــهرقوچان درایــن بــاره بــه 
خراســان گفت: درجلســه شــورای شهر  
علی پیشیار استعفای خودرا ازاین سمت 
اعام کردکه پس از بحث وتبادل نظر بین 
اعضای شــورا ، با اســتعفای وی موافقت 
شــد. زیرک افــزود: هــم اکنــون  تازمان 
تعیین ومعرفــی شــهردارجدید قوچان ، 
سرپرســتی شــهرداری برعهــده “مهدی 
عطاران” معاون عمرانی شهرداری قوچان 
قرارگرفته است.شــهردار قوچان درباره 
دالیل  اســتعفایش گفت :شــورای شــهر 
همان گونه که ازعنوان ونام آن پیداست، 
بایــد شــورای شــهر باشــد نــه شــورای 
شــهرداری .وی افــزود: به طــور کلی هر 
شهرداری درهرشهری درجهت پیشبرد 
امور شهر ، از شورای شهر انتظاراتی دارد تا 
با مشارکت وهمدلی برای خدمت صادقانه 
به شهروندان تاش شود.  پیشیار گفت: 
دراین بــاره در وهله اول ، توقع این اســت 
که همه اعضای شورا تاش جدی داشته 
و به اصطاح پای کارباشــند به فرض اگر 
قراراســت طــرح یــا موضوعی مربــوط به 
شهر وشهرداری درتهران پیگیری شود ، 
هرهفته از بین هفت نفر اعضای شورا سه 
نفر به تهران بروند و به نوعــی همه دراین 
امر پیگیر باشند ومشارکت داشته باشند 
اگرچه انصافا برخــی از اعضا چنین بوده 
اند. وی افزود: بحث دیگــر این که برخی 
از این عده می خواهند دراموری دخالت 
کنند که نباید چنین باشــد بــه طور مثال 
درخط کشــی خیابــان ها ومعابــر یا رنگ 
آمیزی جداول و... که درنهایت کاربه نقطه 
ای می رسد که شاید شهردار گزینه استعفا 
را مناســب مــی بینــد. وی افــزود : همان 
گونه که اشاره شد شورای شهر  به معنای 
واقعی باید شــورای شهر باشــد و درهمه 
امور از جمله مسائل وبرنامه های فرهنگی  
اجتماعی ، بهداشــتی واقتصادی شــهر 
مشارکت جدی داشته ودرجهت خدمت 

به مردم همواره پای کارباشد.

خبر

سياسی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  

وحدت شکنان مجلس 
یازدهم، مورد مواخذه 
 نیروهای انقالب قرار 

می گیرند 
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه 
اسامی گفت: ما وحدت را یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر برای دستیابی به برنامه ها 
و اهــداف مجلس آینــده می دانیــم، اگر 
فردی و جریانی به سمت وحدت شکنی 
حرکــت کنــد، مــورد مواخــذه مجموعه 
نیروهــای انقاب قــرار خواهــد گرفت.
حمیدرضا ترقــی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: ما و شورای ائتاف نیروهای 
انقــاب کــه در اســتان ها از نامزدهــا 
پشتیبانی کردیم تا بتوانند به مجلس راه 
یابند، خواســتار حفظ وحدت و انسجام 
در داخــل مجلس بین مجموعــه افرادی 
کــه در ائتــاف بودنــد و رای آوردنــد، 
هســتیم.وی افــزود: مــا وحــدت را یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به 
برنامه ها و اهداف مجلس آینده می دانیم، 
بنابرایــن انتظــار و مطالبه ما این اســت 
و آن را بــا جدیــت دنبــال می کنیــم، اگر 
فردی و جریانی به سمت وحدت شکنی 
حرکــت کنــد، مــورد مواخــذه مجموعه 
نیروهای انقاب قرار خواهد گرفت.عضو 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی در 
خصوص مهم تریــن اولویت های مجلس 
یازدهم، گفت: اتفاق نظری در بین همه 
نماینــدگان وجــود دارد کــه مهم تریــن 
مسائل، مســئله اقتصاد و نجات اقتصاد 

کشور است. 

سخنگوی وزارت بهداشت:
 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان خبر داد: 

 میزان رعایت پروتکل هادر کالن شهرها 
از میانگین کشوری کمتر است

بهره برداری غیر رسمی از فاز اول باغ موزه 
دفاع مقدس در نیمه خرداد

2
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 آثار ملی ثبت شد 
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در سبزوار را جمع کرد 

۹ روستای تربت جام 
خالی از سکنه 

وحدت شکنان مجلس 
یازدهم، مورد مواخذه 
نیروهای انقالب قرار 

می گیرند 
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رئيس شورای شهر قوچان 
خبر داد:
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عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی

مدیر کل ميراث فرهنگی 
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برنامه و بودجه در جوابيه به 
گزارش خراسان مطرح کرد:

ابالغ نشده ،برو فردا بیا
 صفحه3

عدم ثبت فروش سهام عدالت در برخی بانک ها با وجود مصوبه بانک مرکزی

بازگشایی 
 قطارشهری 

در سایه کرونا 

 بررسی ميدانی خراسان 
از رعایت پروتکل های بهداشتی 

در اولين روز بازگشایی
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 تخصیص
  1286 میلیارد 

 به صندوق 
بیمه بیکاری

 روز گذشــته درهای قطارشهری مشهد 
بعــد از دو مــاه تعطیلــی به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، به روی مســافران باز شد. 
سرعت انتشار این ویروس در حمل و نقل 
عمومی و نگرانی ها از شیوع جدی آن در 
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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خبر داد: 

بهره برداری غیر رسمی از فاز اول باغ موزه دفاع مقدس در نیمه خرداد 
ميــرزاده- مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی 
گفت: بیش از ۹۵ درصد عملیات اجرایی 
ساختمان شماره یک مرکز فرهنگی و موزه 
دفاع مقدس استان شامل ساختمان مرکز 
اســناد و کتابخانه تخصصی دفاع مقدس 
انجام شــده و پس از مراســم ارتحــال امام 
)ره( در نیمــه خــرداد ماه بــه بهره برداری 

می رسد.
بــه گــزارش »خراســان رضــوی« ســردار 
سرتیپ دوم پاسدار »حسینعلی یوسفعلی 
زاده« در نشست خبری ستاد گرامی داشت 
چهلمین ســالگرد دفــاع مقدس اســتان 
با اعــام این خبر گفــت: قرار بود مراســم 
افتتاحیه سوم خردادماه برگزار شود که این 
اتفاق صورت نگرفته و قرار اســت پروژه در 
هفته دفاع مقدس افتتاح شود ،اما از نیمه 
خردادماه و پس از مراسم ارتحال امام )ره( 
بهره برداری غیررسمی از آن آغاز می شود. 
این بخش با زیربنای ۳ هزار مترمربع، برای 
استفاده پژوهشگران و محققان حوزه دفاع 
مقدس در نظر گرفته  شده است. وی افزود: 
عملیات اجرایی ســاختمان شماره ۲ این 
مرکز شامل ساختمان موزه جبهه مقاومت 

حدود ۵۰ درصد پیشــرفت داشته است و 
این ساختمان نیز قطعًا تا آذرماه امسال به 
بهره برداری می رســد. ســردار یوسفعلی 
زاده با اشــاره به ایــن  که برای پــروژه مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس استان ۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده است، افزود: 
تاکنــون ۱۵ میلیارد تومان هزینه شــده و 
هزینه هــای مختلف پــروژه نیز بــه  صورت 
تدریجی و همراه با انجام عملیات اجرایی 
انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: البته 
برای ساختمان اصلی این مرکز با زیربنای 
حدود ۶ هــزار مترمربع فضای مســقف و 
هزار مترمربع فضای روبازاست که اعتبار 
موجود گرفتــه  شــده کافی نیســت که به 
این منظور، با شــهردار و شورای شهر وارد 
مذاکره شده ایم. وی با قدردانی از اقدامات 
شــهرداری در زمینــه تکمیل پــروژه مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس استان گفت: در این 
موضوع سلیقه سیاسی افراد مطرح نیست. 
مهــم، انگیزه هــای انقابی و مســئولیت 
شناسی آن ها بوده اســت. این موضوع در 
برنامه آن هــا قرار دارد  کــه روحیه و انگیزه 
انجام این کار را نیز دارند. آقای شــهردار، 
مدیر اجرایــی و پای کاری اســت که به این 

موضوع توجه داشــته و چند بار شــخصًا از 
پروژه بازدید کرده است. سردار یوسفعلی 
زاده خاطرنشــان کــرد: در بازدیــدی کــه 
شهردار مشــهد در اواخر ســال گذشته از 
این مجموعه داشت، مقرر شد ورودی این 
مجموعه که شامل محوطه ای به مساحت 
حدود ۲ هکتار است، به پارکینگ عمومی 
ضلع شرقی بوستان کوهسنگی و پارکینگ 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس تبدیل 
شود که حدود ۸ میلیارد تومان اعتبار برای 
آن در نظر گرفته  شــده اســت. شهرداری 
منطقه ۸ نیز مسئولیت اجرای آن را به عهده 
گرفته و احتمااًل تا آذرماه بــه بهره برداری 

می رسد.

تا پایان تعيين تکليف مزار شهدای 	 
گمنام در استان، شهيد گمنام 

دیگری تدفين نخواهد شد
سردار یوسفعلی زاده با اشاره به اقدامات 
صــورت گرفتــه در زمینه بــه ســازی مزار 
شهدای گمنام در استان گفت: در استان 
۳۰۵ شهید گمنام در ۱۰۵ نقطه تدفین 
شــده اند که در ۵۴ نقطه یادمان مناسب 
ســاخته  شــده و در ۲۱ نقطه نیز اقدامات 
اجرایی در جریان اســت. تعییــن تکلیف 
موارد باقــی مانده نیــز از مطالبات اصلی 
ما است که بر عهده مسئوالن محلی است 
که شــهدای گمنــام در آن دفن شــده اند. 
وی تأکید کرد: تا زمانی که مزار شــهدای 

گمنام تدفین شــده باقی مانده در استان 
تعیین تکلیف نشود، شهید گمنام دیگری 

در استان تدفین نخواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان با اشاره به اجرای جشنواره 
فیلم دفاع مقدس در سال گذشته گفت: 
۵۷۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده 
و آمادگــی داریــم این آثــار را بــرای اکران 
عمومی در اختیــار دســتگاه های مربوط 

قرار دهیم.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان، همچنین با اشاره 
به برنامه هــای گرامی داشــت چهلمین 
 ۶۶ گفــت:  مقــدس  دفــاع  ســالگرد 
عنوان برنامــه در ایــن بخش در اســتان 
در نظر گرفته  شــده و به تصویب رســیده 
که ازجملــه آن می تــوان به جمــع آوری 
اطاعات و خاطرات شفاهی ایثارگران 
دســتگاه های اجرایــی و تألیــف کتاب، 
تولیــد فیلم مســتند دربــاره تاش های 
دستگاه های اجرایی در بزرگداشت دفاع 
مقدس و تجلیل از ۱۰۰ هزار نفر از پیش 
کســوتان دفاع مقدس اســتان در هفته 

دفاع مقدس اشاره کرد. 

کرونا 1۲00 واحد صنفی در سبزوار را جمع کرد 
کالته/ رئیس اتــاق اصناف ســبزوار گفــت: بحران 
ناشــی از کرونا و  رکود بازار منجر به جمع آوری هزارو 
۲۰۰ واحد صنفی در این شهرستان شده است. علی 
کیانی در گفت وگو با خراســان رضوی با بیان این که 
به دلیل شیوع کرونا هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در این 
شهرســتان جمع شــده اند، افزود: صنف آرایشگران 
زنانه، مردانه  میوه و تره بار و برخی فروشگاه های عرضه 
پوشاک بیشترین واحدهای صنفی هستند که بر اثر 

زیان اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بساط  فعالیت 
و کســب و کار خود را جمــع کردنــد. وی اظهارکرد: 
طی ســه ســال گذشــته با توســعه واحدهای صنفی 
ســبزوار  بیش از  هفت هزار  شــغل جدیــد در بخش 
های توزیع کاال و خدمات فنی ایجاد شده بود. رئیس 
اتاق اصناف سبزوار خاطرنشان کرد: تاش می شود با 
مهار بیماری کرونا زمینه حمایت و بازگشت صنوفی که 

فعالیت خود را تعطیل کرده اند فراهم شود. 

رفع تصرف 3 هزار مترمربع از اراضی ملی 
شهرستان باخرز  

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های تربت جام، باخرز و صالح آباد از 
رفع تصرف سه هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد. به گزارش 
اداره اطاع رسانی راه و شهرسازی خراسان رضوی ،علی مظفری  گفت: این 
رفع تصرف به ارزش ریالی حدود ۲۵۰ میلیارد ریال با تاش و پیگیری های 
مستمر نیروهای گشت یگان حفاظت اراضی و واحد اماک و حقوقی اداره راه 

و شهرسازی شهرستان تربت جام، باخرز و صالح آباد صورت گرفت.

تشکیل پرونده برای ثبت ملی 15 اثر تاریخی و طبیعی تربت حیدریه و زاوه 

رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
تربت حیدریــه و زاوه از تشــکیل پرونــده بــرای ثبــت ملــی ۱۵ اثر 
تاریخی و طبیعی این شهرســتان ها خبــر داد.به گــزارش  روابط 
عمومــی  میراث فرهنگــی اســتان، محمدی گفــت: »بــا توجه به 
اهمیت ثبت مواریث فرهنگــی اعم از ابنیه، محوطــه و تپه، جاذبه 
های طبیعی، درختان کهن سال و میراث های معنوی در راستای 
حفاظت قانونمند، جذب اعتبار و پیگیری های حقوقی با مساعدت 

و مشارکت بخش خصوصی و معاونت میراث فرهنگی اداره کل  از 
بین ۸۰ اثر شناسایی شده، هم اکنون پرونده ۱۵ اثر در شورای ثبت 
استان تایید شده است.«وی افزود: »آثار شهرستان زاوه شامل  آسباد 
پطرو، تپه زمان آبــاد، تپه عمارت، تپه گورکــی، تپه گوهرقلعه، تپه 
سنجدک، تپه سراوبند، تپه خاک تنور، تپه چرخ گله، تپه گورپایین، 
تپه درخت سرو و آثار شهرستان تربت حیدریه  شامل آسیاب بکاول، 

آب انبار سیوکی، مقبره الری و سرای امین است.«

اهدای15 سری کمک جهیزیه به نوعروسان شهرستان فریمان 
اصغری / به همت بسیج ســازندگی سپاه فریمان، 
۱۵ ســری کمک جهیزیه به نوعروســان شهرستان 

فریمان اهدا شد.
به گزارش خراسان رضوی، مسئول بسیج سازندگی 
ناحیــه مقاومــت بســیج فریمان گفــت: تعــداد ۱۵ 
سری کمک جهیزیه شــامل ۹ قلم کاالی اساسی به 
ارزش هرسری ۴۰ میلیون تومان و درمجموع ۶۰۰ 
میلیون تومان تهیه شد و در اختیار نوعروسان نیازمند 

شهرســتان فریمــان قــرار گرفت.مســعود افضلــی 
پوراظهارکرد:هرســری از این اقام اساســی شامل 
دو تخته فــرش ماشــینی، اجاق گاز، ماشــین لباس 
شویی، جارو برقی، اتوبخار، سرویس قابلمه، سرویس 
آرکوپال، پنکه برقی و پتو است که ازمحل اعتبارات 
قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی و همکاری 
کمیته امداد تأمین شد و در اختیار نوعروسان نیازمند 

شهرستان قرارگرفت.
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گزارش میدانی

محمد حسام مسلمی 

روز گذشــته درهای قطارشــهری مشهد بعد از 
دو ماه تعطیلی به دلیل شــیوع ویــروس کرونا، 
به روی مســافران باز شــد. ســرعت انتشار این 
ویروس در حمــل و نقــل عمومــی و نگرانی ها 
از شــیوع جدی آن در مشــهد به حــدی بود که 
مدیریت شهری تصمیم گرفت به عنوان اولین 
کالن شهر از 25 اسفند ماه سال گذشته اقدام 
به تعطیلی قطارشــهری کنــد. با ثبات نســبی 
وضعیت شــهر به لحاظ این بیماری، بســیاری 
از کســب و کارها فعالیت خود را از سر گرفتند 
و بازگشــایی مترو به عنوان یکی از درخواست 
های شهروندان ،باالخره روز گذشته با تصمیم 
شهرداری و شورای شهر مشهد و با هماهنگی 
ســتاد مبــارزه باکرونــا، ضمن رعایــت پروتکل 
های بهداشتی اجرایی شد. حال برای بررسی 
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و همچنین 
فاصله گذاری اجتماعی، در اولین روز از فعال 
شدن قطارشهری، سری به خطوط یک و 2 زدیم 

و موضوع را بررسی کردیم.

نمره قبولی قطارشهری در رعایت پروتکل ها	 
اجــرای جزئیــات فاصلــه گــذاری اجتماعــی، 
توزیع ماسک در ایستگاه ها )با قیمت مصوب(، 
عالمت گذاری برای محل ایستادن مسافران در 
ورودی گیت ها و محل شارژ من کارت،  عالمت 
گذاری روی صندلی های قطار و نصب بنرهای 
اطالع رسانی از جمله پروتکل هایی است که در 
استفاده از  حمل و نقل عمومی به صورت ویژه بر 
آن تاکید شده است. روز گذشته در اولین ساعات 
بازگشایی قطارشهری به ایستگاه پارک ملت در 
خط یک رفتیم. تعداد مســافران زیاد و ایستگاه 
نسبتا شلوغ بود. قبل از گیت های ورودی عالمت 
گذاری برای ایجاد فاصله بین مســافران انجام 
شده بود. در قســمت مخصوص شارژ من کارت 
نیز این عالمت گذاری ها وجود داشت. در داخل 
ایســتگاه ها نیــز صندلی هــای انتظــار عالمت 
گذاری شــده بود تا مردم هنگام نشستن فاصله 
خود را رعایت کنند هرچند که به دلیل شلوغی 
در برخی ساعات، این موضوع توسط مردم رعایت 
نمی شد. یکی از مواردی که به صورت جدی بر 
آن  تاکید شده، اســتفاده از ماسک برای حضور 
در سرویس های حمل و نقل عمومی بوده است، 
مدیریت شهری برای تسهیل استفاده از ماسک 
توسط مسافران قطارشــهری، مراکزی را برای 
توزیع ماسک با قیمت مصوب )1100 تومان( 
در ایستگاه ها در نظر گرفته است. با این همه باز 
هم تعدادی از مســافران بی توجه به تاکیدهای 

بسیار در این زمینه، بدون ماسک و رعایت پروتکل 
ها وارد واگن های قطارشهری می شدند و تذکر 
ماموران قطارشهری به آنان نیز بی فایده بود. در 
ورودی گیت ها، ماموران راهنمای مسافران به 
افرادی که ماسک نداشــتند تذکر می دادند که 
از ماسک استفاده کنند اما برخی از شهروندان 

بدون توجه به تذکرها وارد قطار می شدند.
داخل واگــن ها نیــز صندلی ها برای نشســتن 
افراد عالمت گذاری شــده بود، هرچند عده ای 
مسئوالنه فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می 
کردند امــا برخی مســافران به ویژه در قســمت 
بانوان بدون توجه به این موضوع فاصله گذاری 
را رعایت نمــی کردنــد. از یکی از مســافران که 
بدون ماسک وارد واگن شده اســت، درباره بی 
توجهی به این موضوع ســوال می کنم که پاسخ 
کوتاهی می دهد و می گوید: راســت می گویید 
فقط می توانم بگویم شرمنده ام.با عبور از چندین 
ایستگاه، به ایستگاه شریعتی یکی از مکان های 
پرتردد    در خط یک می رســم، در این ایستگاه، 
تعداد مراکز توزیع ماسک بیشتر است و با همان 
قیمت 1100 تومان عرضه می شود و پروتکل ها 
در این محل نیز به طور کامل رعایت شده است. 
بررسی عملکرد نیروهای قطارشهری مستقر در 
ایستگاه ها نیز نشــان از جدیت آن ها در رعایت 
پروتکل ها داشــت، طوری که تمــام کارکنان از 
ماسک و دستکش استفاده می کردند ودر برابر 
رعایت نکردن پروتکل ها توسط برخی مسافران 

نیز حساس بودند و تذکر می دادند.

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 90 	 
درصد مسافران

در ادامه با مبین مقدم مدیرعامل شــرکت بهره 
برداری قطار شهری مشهد گفت و گو می کنیم. 
وی با بیان این که بیش از 90 درصد مســافران 
در استفاده از مترو از ماسک استفاده کردند، به 
»خراسان رضوی« می گوید: به شهروندانی که 
به پروتکل ها بی توجه هستند و از ماسک استفاده 
نمی کنند، تذکر می دهیم و بیشــتراز تذکر کار 
دیگری نمی توانیم بکنیم، امیدوارم این افراد به 
سالمتی خود و سایر شهروندان اهمیت دهند تا 
سفری ایمن داشته باشند. وی یادآور می شود: 
هم اکنون 36 مرکز توزیع ماســک در ایســتگاه 
های قطار شــهری مشــهد در نظر گرفته ایم که 
مسافران به راحتی می توانند ماسک را با قیمت 
مصوب تهیه کنند. وی در ادامه به تعداد مسافران 
در روز اول بازگشــایی قطارشهری بعد از شیوع 
کرونا اشاره می کند و می افزاید: تعداد مسافران 
در روز اول به نســبت کمتر است و پیش بینی ما 
استفاده 100 هزار مسافر از خطوط قطارشهری 

در روز اول است.

از میان خبرها 

گوناگون 

سخنگوی وزارت بهداشت:

 میزان رعایت پروتکل ها 
در کالن شهرها از میانگین 

کشوری کمتر است
سخنگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
از کمتر بــودن میزان رعایــت پروتکل ها در مشــهد 
نســبت بــه میانگیــن کشــوری خبــر داد. کیانــوش 
جهانپــور در توئیتــی کــه روز گذشــته منتشــر کرد، 
نوشــت: میزان رعایت پروتــکل های بهداشــتی در 
تهران پاییــن تــر از میانگین کشــوری و حــدود 56 
درصد اســت البته در اســتان تهران وضعیت بهتر و 
حدود 70 درصد اســت، به طور کلی میزان رعایت 
پروتکل ها در کالن شهرهایی مانند تهران، اصفهان 

، مشهد یا تبریز از میانگین کشوری کمتر است.

 روستای تاریخی کنگ 
در فهرست آثار ملی ثبت شد 

معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
روستای تاریخی کنگ که به ماسوله  استان معروف 

است، در فهرست آثار ملی ثبت شد.

 ۹ روستای تربت جام 
خالی از سکنه 

حقــدادی -  بــه دلیــل تامیــن  نشــدن معیشــت و 
اشــتغال، 9 روســتای تربت جام خالی از سکنه شده 
اســت. فرماندار تربت جام با اشــاره به ایــن موضوع 
گفت: مردم روســتا های مــرزی تربت جام بیشــتربه 
شــغل دامداری مشــغول اندو هم اکنون 9 روستای 
شهرستان خالی از سکنه شده است.مرتضی حمیدی 
در خصوص علت مهاجرت مردم از روســتا به شهرها 
افزود: خشکسالی های پی در پی، نبودکار و افزایش 
جمعیت جوان و بروز تفکــرات متجددگرایانه در بین 
آن ها، بی توجهی به روســتاییان بابت تامین حداقل 
امکانات معیشتی همچون زیر ساخت های درمانی، 
اقتصادی و اجتماعی از جمله علل مهاجرت به شهر ها 

در این بخش است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 ثبت ملی آبشار رزداب خواف
 ابالغ شد 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی از ابالغ ثبت ملی آبشار رزداب خواف 
خبر داد.به گزارش روابــط عمومی  میراث فرهنگی 
، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان ، مکرمــی فر 
افزود: منطقه گردشگری روســتای رزداب در فاصله 
30 کیلومتری شــمال خواف واقع شــده  ، این روستا 
در منطقه ای کوهســتانی و خوش آب و هوا قرار دارد 

و دارای پوشش متنوع گیاهی در فصول باران است.

برای اطالع مسئوالن

شورای شهر
  اعضای محترم شــورای شهر مشــهد که رای به 
افزایــش 15 تــا 45 درصــدی کرایــه های تاکســی 
دادند، فکری به حال افزایش نظارت ها و بازرسی ها 
کرده اند؟ هنوز افزایش نرخ اعمال نشــده، اســنپ 
کرایه خود در مشهد را دو برابر کرده است. مسیری 
که من تا روز دوشــنبه با 9 هزار تومان می رفتم، روز 
چهارشنبه 16 هزار تومان شده بود. چه خبر است؟ 
در این وضعیت رکود پس از کرونا و مشکالت مالی، 
فشار بر مردم مضاعف شده است. لطفا اگر گران می 
کنید، نظارت هــا را هم بیشــتر کنید کــه حق مردم 

تضییع نشود. 

شهرداری
   جنــاب شــهردار منطقه 2 مشــهد، بــا توجه به 
شیوع کروناو تردد زیاد، در خیابان کشاورز 9، شب و 
روز نخالــه و زبالــه زیــادی تخلیــه مــی شــود، چــرا 

رسیدگی نمی کنید؟
   چرا فکری بــه حال کارگران ســامانه دوچرخه 
عمومی مشهد نمی شود؟ االن حدود شش ماه است 
با فسخ قرارداد بیکار هستند ، نه خبری از استخدام 

و تعیین  تکلیف است نه خبری از بیمه بیکاری. 
   آســفالت خیابــان کوهســنگی روبــه روی 
بیمارســتان 17 شــهریور بســیار خراب است. لطفا 

پیگیری کنید.
    فرعی اول خیابان آزادی 7 به خاطر تراز پایین 
تر از کوچه اصلی، موقع بارندگی به استخر تبدیل و 

زندگی اهالی مختل می شود.

بازار
   چرا مبلغ رهن خانه ها در شهرک رضوی مشهد 
باال رفته است؟ من که یک خانم بی سرپرست هستم 
با دو بچــه کوچک چطــور هزینه های رهــن منزل را 

تامین کنم؟

متفرقه
 منزل  ما در آخر  مطهری  شــمالی،  کوچه  شهید 
 دانایی  واقع شده است،  کوچه  با  این که  شش  متری  
است  اما  کامیون  از آن  عبور می کند.  لطفا  به  مشکل 

 ما  رسیدگی  کنید.

شهرستان ها
  وضع آسفالت در شهر تربت جام واقعا تاسف بار 
اســت وگوش هیچ کس هــم بدهکار نیســت، بارها 
مشکل را انعکاس داده ایم ولی توجهی نشده است.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

فرماندار مشهد در بازدید ازخطوط قطار شهری مطرح کرد:

 تقدیر از اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری 
در حمل و نقل عمومی

فرماندار مشهد گفت: اقدامات مدیریت شهری در پیشگیری از شیوع کرونا در حوزه حمل ونقل 
عمومی قابل تقدیر است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، هاشمی روز گذشته 
در حاشیه بازدید از خطوط قطار شهری که با حضور شهردار مشهد انجام شد، اظهار کرد: پس 
ازحدود دو ماه تعطیلی خدمات دهی خطوط قطار شهری مشهد، شاهد فعال شدن این خطوط 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در واگن ها و ایستگاه های قطار شهری 
بودیم. وی افزود: خوشبختانه در بازدیدی که از ایستگاه ها و واگن های قطار شهری داشتیم، 
شاهد آن بودیم که شهروندان با فهم باالی خود همکاری خوبی در رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و استفاده از ماســک دارند که از این فهم باال تشکر می کنیم. هاشــمی تاکید کرد: درمجموع 
اقدامات و تصمیمات شــهردار، اعضای شــورای اسالمی شــهر و معاونت عمران و حمل ونقل 
وترافیک و سایر بخش های مدیریت شهری در مقابله با ویروس کرونا به ویژه در حوزه حمل ونقل 
قابل تقدیر و تشکر است.شهردار مشهد نیز در حاشیه این بازدید گفت: مراقبت و خود کنترلی 
شهروندان در توقف و کاهش شیوع ویروس کرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کالیی افزود: 
امیدواریم با توجه به عادی شدن ساعت خدمات دهی خطوط قطار شهری، شهروندان همکاری 
خوب خود را در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش در بهره گیری از 

ناوگان حمل ونقل عمومی ادامه دهند.

خبر مرتبط

نا
س

س ای
عک



جوابیه

برنامه و بودجه در جوابیه به گزارش خراسان مطرح کرد

 تخصیص 1286 میلیارد
 به صندوق بیمه بیکاری 

پس از انتشار گزارش» وعده پرداخت بیمه بیکاری 
بازهم پوچ از آب درآمد« درروزنامه خراسان رضوی 
که روز گذشــته 6 خــرداد در همین صفحه منتشــر 
شــد روابط عمومی ســازمان برنامه وبودجه کشــور 

جوابیه ای ارسال کرد که در ادامه می خوانید. 
-اعتبــار اولیــن مرحلــه بیمــه بیــکاری بــه مبلــغ 
1286 میلیارد تومان در مورخ 1399.2.24 به 
ســازمان تأمین اجتماعی )صندوق بیمه بیکاری( 

تخصیص یافته است )به پیوست می باشد(
- با توجه به شرایط خاص، اجرای سازوکار مندرج 
در قانــون بیمــه بیــکاری زمان بر بــوده و بررســی 
پرونده ها طوالنی خواهد شــد لذا دســتورالعملی 
بــرای پرداخت مقــرری بیــکاری برای مشــموالن 
صندوق بیمه بیکاری که در اثر بیماری کرونا بیکار 
شــده اند تدوین شــده که برای اجرا باید به تصویب 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برسد.
- پــس از ابــاغ دســتورالعمل مذکــور، اســامی 
مشــموالن کــه توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بررســی 
و اســتحقاق ســنجی شــده اســت در قالبــی کــه 
خزانه داری کل کشــور تعیین می کنــد تکمیل و به 

این سازمان ارسال می گردد.
-در مرحله بعدی اســامی توســط این ســازمان به 
خزانه داری کل کشور ارسال و مقرری تعیین شده 
در دستورالعمل توسط خزانه مســتقیم به حساب 
افراد مشمول واریز خواهد شــد.بنابراین کوتاهی 

متوجه این سازمان نمی باشد.

توضیح خراسان رضوی	 
ضمــن تشــکر از روابــط عمومــی ســازمان برنامه 
و بودجــه بــه اطــاع مــی رســد: درگــزارش 29 
اردیبهشــت ماه بــا تیتــر »پرداخــت بیمــه بیکاری 
بــه 14 هــزار نفــر در هفتــه جــاری« و همچنیــن 
درگــزارش فوق الذکر، مدیــرکل تأمین اجتماعی 
اســتان صراحتــًا اعــام کرده اســت کــه پرداخت 
بیمه بیکاری توسط ســازمان برنامه وبودجه انجام 
می شــود و روزنامه خراســان رضــوی نیزاظهارات 
وی را منعکس کرده اســت. به هرحال بیش از 44 
هزار نفــر در اســتان بــرای دریافت بیمــه بیکاری 
ثبت نــام کرده انــد و بعد از گذشــت حدود ســه ماه 
هنوز مشــخص نیســت به چــه تعــداد از ایــن افراد  
بیمه بیکاری و بــه چه مبلغی و مربــوط به کدام ماه 
پرداخت  می شــود.لذا این مطالبه وجــود دارد که 
پس از اســتحقاق ســنجی افراد بیکار شده توسط 
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی  و ســازمان 
تامین اجتماعی ،خزانه داری کل کشــور نسبت به 

پرداخت بیمه بیکاری به افراد اقدام کنند. 

اخبار

گوناگون

برگزاری سومین مرحله رزمایش 
مواسات در فریمان 

اصغری-ســومین مرحله رزمایش مواسات و کمک 

مؤمنانــه در شهرســتان فریمــان برگــزار شــد.به 
گزارش خراســان رضــوی، فرمانده ســپاه فریمان 
گفت:در این رزمایش1۰۰۰ بســته غذایی شامل 
برنج، گوشــت تازه گوســفندی، گوشــت منجمد، 
مــرغ، ماکارونــی، روغــن و رب گوجــه فرنگی بین 
قشرهای آســیب دیده از بیماری کرونا و محرومان 
شهرســتان فریمان توزیع شد.ســرهنگ پاســدار 
حســین شــمس گفت: این کمک ها به ارزش ســه 
میلیارد ریال از محل کمک هــای مردمی، خیران 
و بسیجیان شهرستان توسط حوزه ها وپایگاه های 
مقاومت بســیج تهیه و بین قشــرهای آسیب پذیرو 

نیازمند شهرستان فریمان توزیع شد.

مبارزه با ملخ در 8 شهرستان 
خراسان رضوی 

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
از مبارزه با آفت ملخ در هشت شهرستان این استان 
خبر داد.فاطمه حاج نیا مدیر حفظ نباتات جهاد 
کشــاورزی خراســان رضوی در گفت و گوبــا ایرنا 
گفت: مبارزه با آفــت ملخ بومی تا کنــون در هزار و 
39۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان رضوی 
صورت گرفته که از این میزان که هر سال مشاهده 
می شــود، بیشــترین ســطح مبارزه در شهرســتان 
جغتای با حدود ۵۵۰ هکتار بوده است.وی افزود: 
مبارزه با آفت ملخ بومی تاکنون در شهرستان های 
گناباد، فریمان، سبزوار، رشتخوار، خوشاب، تایباد 
و خواف انجام شده است.وی گفت: پایش مستمر 
در شهرســتان های جویــن، بجســتان و تربت جام 
در حال انجام اســت.حاج نیا  اظهار کرد: مبارزه 
با ملــخ صحرایی هــم اکنون در اســتان خراســان 
جنوبی انجام و مرزهای مشترک خراسان رضوی 
با این اســتان به طور مداوم رصد و پایش می شود و 
برای کمک به استان خراسان جنوبی سه دستگاه 
سم پاش ارســال کرده ایم و در صورت نیاز آمادگی 

افزایش کمک ها را داریم.

عدم ثبت فروش سهام عدالت در برخی بانک ها با وجود مصوبه بانک مرکزی

ابالغ نشده،برو فردا بیا

3اخبار
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مسعود حمیدی- روز گذشته اولین روز اجرای ثبت 

فروش سهام عدالت توسط شعب بانک ها بود اما 
برخی از بانک های دولتی و خصوصی مشهد به 
دلیل  نبود دســتورالعمل اباغــی از اجرای این 
مصوبه بانک مرکزی سر باز زدند و اعام کردند 
بروید فــردا بیایید.به گزارش خراســان رضوی، 
بعد از موافقت رهبرمعظم انقاب با آزادســازی 
ســهام عدالت و مصوبات دولت بــرای فروش آن 
در بورس، رویه های مختلفی توسط دولت برای 
دارندگان سهام عدالت مشخص شد که آخرین 
آن فروش 3۰ درصد سهام از طریق شعب بانک ها 
بود. بر اســاس اطاعیه 3 خرداد بانک مرکزی، 
اساسا، »بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 
مکلف اند به نمایندگی از شرکت های کارگزاری 
با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش 
سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به 
دارندگان ســهام عدالت اقدام کنند و در صورت 
نیاز به کارگزاری مربوطه ارائه دهند.  همچنین 
ضروری است بانک ها، اقدامات و تمهیدات الزم 
را به قیــد فوریــت در خصوص دریافت ســفارش 
فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از 
تاریخ 6 خردادماه 1399 مطابق دستورالعمل 
اجرایی، انجــام دهنــد.«روز گذشــته اولین روز 
اجرای این مصوبه بانک مرکزی در شعب بانک ها 
بوده اســت، به همیــن دلیل برای  بررســی کم و 
کیف و نحوه اجــرای این مصوبه به عنــوان ارباب 
رجوع به برخی شعب بانکی فعال در شهر مشهد 

مراجعه می کنیم.

به بانکی که »شبا« ی آن را ثبت کردید 	 
مراجعه کنید

مقصد ابتدایی ما یکی از شــعب »بانک تجارت« 
است. مســئول شــعبه درباره نحوه ثبت فروش 
ســهام عدالــت می گویــد: طبق دســتورالعمل 
اباغــی، دارنــدگان برگه هــای ســهام عدالت 
بــرای فــروش 3۰ درصد کل ســهام خــود باید 
به بانکی که شــماره »شــبا«ی آن را در ســامانه 
سهام عدالت ثبت کرده اند، مراجعه کنند. این 
دستورالعمل به شعب بانک صادرات اباغ شده 
و ما در حال انجام آن هســتیم.به یکی از شــعب 
بانک»کشاورزی« می رویم. مســئول شعبه نیز 
با اعــام این کــه بانک کشــاورزی آماده اســت 
به کســانی که شــماره شــبای این بانک را برای 
سهام عدالت اعام کرده اند، خدمات دهی کند 
می گوید: تنها مدرک موردنیاز مراجعه کنندگان 
کارت ملی اســت. البته توجه داشــته باشید که 
ما ایــن جا پــول نقد پرداخــت نمی کنیــم وتنها 

درخواست شما را به ثبت می رسانیم.

از طریق اپلیکیشن اقدام کنید نه شعب  	 
یکی از شعب بانک » ملی« مقصد بعدی ماست. 
ازدحام جمعیت قابل توجه اســت. سراغ رئیس 
شعبه می روم و درباره نحوه فروش سهام عدالت 
ســؤال می کنم. رئیــس شــعبه می گویــد: الزم 
نیست به شعب مراجعه کنید و اگر سامانه »بام« 
بانک ملی را روی موبایل خود نصب کرده باشید 
در این اپلیکیشن راهنمایی الزم شده است.وی 
تأکید می کند: تنها راه دارندگان سهام عدالت 
که شــبای بانــک ملــی را اعــام کرده اند نصب 
اپلیکیشن است و در شعب بانکی هیچ خدماتی 
درباره سهام عدالت داده نمی شود. اگر هم آن را 
ندارید به شعب مراجعه و آن را نصب و راه اندازی 
کنید و مراحل بعــدی را خودتان انجام دهید.به 
یکی از شعب بانک »صادرات« مراجعه می کنیم. 
مسئول شعبه می گوید: بانک صادرات در حال 
اجرای این مصوبه اســت و باید شــخص دارنده 
برگه سهام با کارت ملی به شــعب مراجعه کند. 
تنها کاری که در شعب انجام می دهیم این است 
که تقاضای دارنده سهام عدالت برای فروش 3۰ 
درصد سهام خود را ثبت می کنیم. این که ارزش 
ســهام چه میزان اســت و پول کی و چگونه واریز 
می شــود هیچ ارتباطی بــه بانــک ندارد.یکی از 
شعب بانک »رفاه کارگران« مقصد بعدی ماست. 
رئیس شعبه می گوید: ما نیز  همانند سایر بانک ها 
درخواست متقاضی را در سیستم ثبت می کنیم و 
هیچ اطاع دیگری درباره زمان و میزان پولی که 
قرار است به حساب متقاضیان واریز شود نداریم.

هنوز به شعب ملت دستورالعمل ابالغ 	 
نشده است

به یکی از شعب بانک »ملت « مراجعه می کنیم. 
رئیس شعبه می گوید: این که شما می خواهید 
سهام خود را بفروشید به بانک ملت ربطی ندارد. 
بعد از این که توضیح می دهم که اعام شده است 
که بانک هایــی که شــبای آن ها توســط دارنده 

سهام عدالت ثبت شده است باید این خدمات را 
انجام دهند من را به معاون شعبه ارجاع می دهد. 
معاون شعبه می گوید: هنوز هیچ دستورالعملی 
از مدیریت بانک ملت به اســتان ها اباغ نشــده 
است و ما منتظر هســتیم اگر این دستورالعمل 

اباغ شود به متقاضیان خدمات دهیم.

بانک سپه و نبود دستورالعمل ابالغی	 
مقصد بعدی ما یکی از شعب بانک»سپه« است. 
بعد از این که از متصدیان می پرسم برای فروش 
سهام عدالت باید چه کار انجام دهیم تنها با این 
جواب مواجه می شــوم» پیام داده انــد که برای 
فروش سهام عدالت کاری نکنید.« معاون شعبه 
اما توضیح بیشــتری می دهد و می گوید: هنوز 
هیچ دســتورالعملی به شــعب اســتان ها تا این 
لحظه) ساعت 13روز گذشته ( اباغ نشده است 

و هنوز چیزی مشخص نیست.

مسئول شعبه بانک شهر: دستورالعمل 	 
نداریم، فقط بانک های دولتی است

شــعبه بانک» شــهر« مقصــد بعدی ماســت. از 
متصــدی دربــاره دســتورالعمل بانــک شــهر 
می پرســم و بنــده را بــه رئیــس شــعبه ارجــاع 
می دهد. رئیس شــعبه می گوید: تنها کاری که 
بانک شهر انجام می دهد این است که اگر شما 
شماره شــبا را برای ســهام خود اعام کرده اید 
سود را به حساب شــما واریز می کند. بعدازاین 
کــه توضیح می دهــم کــه بانک های دیگــر این 
خدمــات را انجــام می دهنــد ،می گویــد: بنده 
در جریان نیســتم، درواقع هیچ دســتورالعمل 
داخلی به شعب بانک شهر اباغ نشده است که 
بتوانیم برای شما کاری انجام دهیم. باید منتظر 
بمانید و با شــعب در تماس باشــید تا زمانی که 
دستورالعمل اباغ شود، فردا باز مراجعه کنید. 
اما آن چه مشخص است دولت این خدمات را به 
بانک های خــود ارجاع داده اســت و بانک های 

خصوصی این کار را انجام نمی دهند.

بانک قوامین هم  بدون دستورالعمل 	 
سرپرســت یکــی از شــعب بانــک »قوامیــن« 
نیز هنــگام مراجعه مــا می گوید: بنــده خودم 
چون ســهام عدالــت نــدارم زیــاد در جریانش 
نیستم)پاســخی که برخی از مســئوالن شعب 
دیگــر بانک هــا هــم داده بودنــد( امــا بــه نظر 
می رسد این خدمات فقط در بانک های دولتی 
انجــام می شــود و در بانک قوامیــن هنوز هیچ 
دستورالعملی برای خدمات دهی به دارندگان 

سهام عدالت به شعب اباغ نشده است.

 همه بانک ها موظف به ثبت فروش 	 
سهام عدالت هستند

با توجه به این که روز گذشته اولین روز اجرای 
ایــن دســتورالعمل بــوده اســت دبیر شــورای 
هماهنگــی بانک ها نیــز در توضیحات بیشــتر 
درباره پاســخ های مسئوالن شــعب بانک های 
مراجعه شده، درباره سهام عدالت به »خراسان 
رضوی« می گوید: دستورالعمل اباغی وزارت 
اقتصاد برای همــه بانک ها الزم االجراســت و 
هیچ تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی وجود 
نــدارد و همه بانک هایــی که دارندگان ســهام 
عدالت، شــماره شــبای آن ها را بــرای دریافت 
ســود ســهام عدالت ثبت کــرده اســت موظف 
هستند به دارنده ســهام عدالت خدمات دهی 
کنند.مونســان درباره اجرانکردن این مصوبه 
توسط برخی شعب نیز می گوید: به احتمال زیاد 
برخــی بانک هــا هنــوز زیرســاخت های الزم 
برای اجرای ایــن مصوبه را ندارنــد و به همین 
دلیل هنوز قادر به خدمات دهی نیســتند.وی 
درباره این که شــعب بانک ملی اعــام کردند 
خدمات دهــی تنهــا از طریق ســامانه های این 
بانــک انجام می شــود نیــز می گوید: به شــعب 
بانک ملی اعام شــده اســت اگر کســی واقعًا 
توانایی و امکانات اســتفاده از اپلیکیشن ها را 
ندارد حتمًا در شــعب بــه آن هــا خدمات دهی 
شود.دبیر شورای هماهنگی بانک های استان 
همچنین اضافــه می کنــد: هنوز میزان ســود 
و میزان ارزش ســهام مد نظر مشــخص نیست 
و فعــا تنها ثبت آزاد ســازی 3۰ درصد ســهام 

عدالت انجام می شود.
صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



مشاهیر شهر

ماجرای قفل فرمان
زهرا محسنی

پیش کسوت صنایع دستی خراسان رضوی

بهار 78 بود کــه از من 
خواسته شــد فرهنگ 
ســرای دانش آموزی 
صنایع دســتی را راه 
اندازی کنــم. اولین 
زنی بــودم که چنین 
ماموریتی را متقبل 
مــی شــد و تصمیم 

داشــتم قــوی و وظیفــه 
شناس باشم. در اولین فرصت به فرهنگ سرا 
رفتم، اما همین که چشمم به ساختمان افتاد، 
پکر شــدم. قدیمی بود، بدون هیچ امکاناتی، 
حتی یک صندلی! اما من باید کارم را به بهترین 
شکل انجام می دادم. بعد از چند لحظه، متوجه 
کارگرهایــی شــدم که مــی خواســتند طبقه 
همکف را به انبار تبدیل کنند، در حالی که تمام 
ساختمان به آموزش دانش آموزان اختصاص 
داشت. هر چه اعتراض کردم، فایده نداشت. 
برای همین صبر کردم تا کارگرها کارشان تمام 
شود و بروند، بعد قفل فرمان ماشینم را به کرکره 
ساختمان بستم و به خانه رفتم!  روز بعد که به 
فرهنگ سرا برگشتم، دیدم کارگرها در پیاده 
رو جمع شده اند. مرا که دیدند، شروع کردند 
به اعتراض، من هم گفتم:»من ابالغ استفاده 
از کل ساختمان را دارم، کار شما قانونی نبود.« 
به این ترتیب قفل فرمان در اجرای قانون کمکم 
کرد  و فرهنگ سرای دانش آموزی، روزبه روز 

درخشان تر ظاهر شد.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

چهارشنبه
7 خرداد 1399
4 شوال 1441

4 صفحه  |    شماره  4417

27 می 1971 | تصادف 2 قطار در آلمان7 خرداد1359 | اولین دوره مجلس شورای اسالمی
هفتم خرداد، روز قانون و آغاز هفته مجلس است. در چنین روزی، اولین دوره مجلس شورای اسالمی 
افتتاح شد که نقطه عطفی به شمار می رود. انتخابات اولین دوره مجلس، در فاصله حدود یك سال پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در 24 اسفند 58 برگزار شد و حدود 11 میلیون نفر به نمایندگان خود رأی دادند.

 در پی برخورد دو قطار در ووپرتال در غرب آلمان، هولناک ترین سانحه ریلی آلمان غربی به وقوع 
پیوست. در این سانحه دلخراش، یک قطار مسافربری با یک قطار باربری برخورد کرد و 4۶ نفر جان 
خود را از دست دادند و تعداد زیادی هم زخمی شدند. دلیل این سانحه، خطای انسانی گزارش شد.

یک روایت، یک درس

سودمندترین اعمال
امام رضا)ع( فرمود:»هیچ خویشتنداری ســودمندتر از دوری از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.« و فرمود:»هر که از نفس 

خویش حساب کشد، سود می برد و هر که غفلت ورزد، زیان می بیند.«
 فقه الرضا علیه السالم، بحار االنوار، جلد ۷۵
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دور دنیا    مهارت یک دقیقه ای

پاک کردن لکه روغن 
 بــرای پــاک کــردن لکه روغــن از روی لبــاس، 

روش های زیر را امتحان کنید:
     بهترین کار در لحظات اولیه، شستن قسمت 
لکه شده با آب ســرد و صابون اســت. اما معموال 
همه ما پس از گذشــت مدتی متوجــه ایجاد لکه 
روی لباس مــان می شــویم. در این صــورت اگر 
لکه روی پارچه ابریشمی ایجاد شده، با یک برگ 
کاغذ خشک کن، روی لکه را بپوشانید و اتوی داغ 

را محکم روی آن فشار دهید تا لکه ناپدید شود.
      پودر جوش شــیرین یــا آرد ذرت را روی لکه 
بریزید و بــه مدت ۶0 دقیقه صبــر کنید. پس از 
آن، این مواد با جذب روغن لباس، قهوه ای رنگ 

می شوند و باید با یک وسیله مانند کارت، جوش 
شیرین را از روی لباس پاک کنید.

      همچنین مــی توانید از پودرهای شــوینده 
ماشین لباس شویی استفاده کنید. یک اسفنج 
مرطوب آغشته به پودر شســت وشو را روی لکه 
بکشــید تا زمانــی که روی لکــه پر از کف شــود. 
سپس با یک مسواک قدیمی، لکه لباس را پاک 
کنید. بــرای از بین بردن بوی روغــن، مقداری 

سرکه در آب بریزید.
      افشانه موی سر را با فشار روی لکه بپاشید. 
این ماده باعث آزاد شــدن مولکول های روغن 

می شود. سپس آن قسمت از لباس را بشویید.
      شــامپوهای مخصــوص موهــای چرب هم 

می توانند روغن روی لباس را تمیز کنند.
      اگر فقط چند ســاعت از ریختن روغن روی 
لباس تان می گذرد، از نوشــابه استفاده کنید. 
یک تا دو ســاعت لکــه را در نوشــابه بخوابانید و 

سپس آن را بشویید.
      ژل آلوئه ورا هم برای پاک کردن لکه روغن 
مفید است. ابتدا لباس را خیس کنید و بعد ژل 
را روی لکه بمالید. پــس از تکرار ایــن کار، لکه 

محو خواهد شد.

 ماسک بر صورت حشرات 
اثر هنرمند روسی

اسپوتنیک| آناتولی کوننکو، هنرمند مینیاتور 
روسی در جدیدترین آثار خود، از ماسک های 
بهداشتی پیشگیری از ابتال به کرونا استفاده 
کرده است. این هنرمند میان سال سنجاقک 
ها، زنبورها و ملخ های مینیاتوری خلق کرده 
که ماسک به صورت دارند و از این طریق تالش 
کرده اهمیت رعایت مســائل بهداشــتی را به 

مردم کشورش یادآوری کند.

علم به زبان ساده

سلول های بنیادی در کبد
سلول هایی در کبد انسان های بالغ وجود 
دارد که شــباهت زیادی به سلول بنیادی 
جنین دارد و قادر به بازتولید ســلول های 
بالغ کبد و بازســازی ســلول های آســیب 
دیده آن است. این ســلول ها می توانند به 
مداوای بیمــاری های کبد، بــدون نیاز به 
پیوند زدن کمک کنند. کبد یکی از ارگان 
های حیاتی بدن انسان اســت که ابتالی 
آن بــه بیماری های مختلــف، چاره ای جز 
برداشــتن بخش هایــی از آن یــا پیوند کل 
کبد ندارد. بیــش از 100 بیماری ممکن 
اســت منجر به ضــروری شــدن پیوند کبد 

انسان شود. 
ســلول بنیــادی کشــف شــده در کبــد که 
HHyP نامیــده می شــود، با تکثیــر خود، 
درمان سریع و کم هزینه بسیاری از بیماری 
هــای کبــدی را امــکان پذیــر می کنــد. با 
توسعه این روش درمانی در آینده می توان 

هرگونه ضایعه کبدی را درمان کرد.
فارس

اخبار ورزشی

خاطرات سرخ

خبررسانی از شناسایی
شب هنگام بعد از شناسایی دشمن و در حالی 
که هم خودروی ســواری و هم موتور داشــت، 
برای این که عراقی ها متوجه حضورش نشوند، 
بالفاصلــه با دوچرخــه ای به طرف آبــادان راه 
افتاد و مسیر 9 کیلومتری را به سرعت طی کرد 
و خبر را به شهر رساند. با وجود آن همه خمپاره 
و گلوله در مسیرش از دوچرخه هم پیاده شد و 

بخشی از مسیر را دوید و پیاده طی کرد.
شهید دریاقلی سورانی، نوید شاهد  

مالک باشگاه شهرخودرو:

2 بازیکن مشکوک به کرونا داریم
مالک باشگاه تیم فوتبال شهر خودرو با بیان این که 
دو بازیکن مشکوک به کرونا داریم، افزود: احساس 
می کنم شرایط به دلیل ویروس کرونا خوب نیست 
و ما زیرســاخت ها و امکانات لیگ های اروپایی را 
نداریم. از همه عزیــزان فوتبال خواهش می کنم 

مدام نگویند بازی های لیگ آلمان شــروع شــده 
اســت. دورتموند ســه زمین تمرین کنار هم دارد 
که در هر کدام از آن ها شش نفر تمرین می کنند. 
تیم شــهر خودرو در رتبه پنجم لیــگ فوتبال این 
مملکت اســت ، اما یک زمیــن فوتبال نــدارد. به 
گزارش ایسنا ، فرهاد حمیداوی گفت: آزمایشگاه 
اعالم کرده اســت که دو بازیکن تیم ما مشــکوک 
به کرونا هستند. امیدوارم که اشتباه شده باشد.

 پیام تسلیت فدراسیون برای 
درگذشت پدر جودوی استان

رئیس فدراسیون جودو در پیامی درگذشت پیش 
کسوت ارزنده جودوی خراسان رضوی را تسلیت 
گفت. در بخشی از پیام تسلیت آرش میراسماعیلی 
به خاطر درگذشت اســتاد غالمرضا اسدی آمده 
است: » متاســفانه جودوی ایران، بار دیگر عزادار 
شد ، شنیدن خبر از دســت دادن استاد غالمرضا 
اســدی، بنیان گــذار جودوی اســتان خراســان 
رضوی مــا را نیز در غــم و اندوه فرو برد، اســتادی 
که جز خوبــی و خاطرات و اخــالق خوش چیزی 
از خود به یادگار نگذاشــت. این مصیبت وارده را 
به خانــواده بزرگــوار آن مرحوم ، جامعــه جودوی 
 ایــران به ویــژه خراســان رضــوی تســلیت عرض 
می کنیم.«شــایان ذکر اســت ، اســتاد غالمرضا 
اســدی متولــد پنجــم تیرمــاه1328  در محلــه 
طبرســی مشــهد بود . او ورزش های رزمــی را در 
ســال1350 در باشــگاه » بهرامی« مشهد شروع 

کــرد. درآن زمان هنوز 
رشــته ای بــه نــام جــودو 

وجــود خارجی نداشــت و ایــن پیش کســوت در 
رشته های رزمی تلفیقی )از سبک آیکیدو تا نوعی 
کشتی کج( تمرین می کرد . وی  سال 54 با ورود 
نخستین استادان ژاپنی برای معرفی جودو )سبک 
کودوکان( برای آموزش این رشــته نوظهور عازم 
تهران شد و جزو نخســتین دانش آموختگان این 
رشته در ایران بود  که با گرفتن کمربند سبز، مجوز 
تدریس و معرفی این رشته را از انجمن کشوری 
جودو )هنوز فدراســیون جودو وجود نداشــت(
دریافت کرد. این پیش کســوت که دان 8 جودو 
را داشت ، طی چند ســال اخیر با بیماری دست 
و پنجه نرم می کرد  و چند روز پیش درحالی که 
هفتــاد و یکمین بهار زندگی خود را ســپری می 

کرد، به دیار باقی شتافت.

خراسان به روایت خراسان

نجات از زیر آوار
در فروردین ســال 1331، در کوچه مریض 
خانــه آمریکایــی، ســقف اتاقــی کــه پیرزنی 
 به نام رقیــه پزشــک قوچانــی، در آن زندگی 
می کرد ناگهــان فروریخت و پیــرزن زیر آوار 
ماند. اهــل محل کــه متوجه آوار شــدن اتاق 
شــدند، ســریع به آقــای اطمینــان، بازپرس 
دادســرا که در همان نزدیکی منزل داشت، 
اطالع دادنــد و بــه کمــک وی، پیــرزن را در 
حالی کــه نزدیک بود خفه شــود، از زیــر آوار 
نجات دادند و به بیمارستان رساندند. بعد از 
این ماجرا آقای اطمینان که از بازپرس های 
شریف مشــهد بود، به خاطر وظیفه شناسی 

اش، مورد تقدیر مردم مشهد قرار گرفت.

تفسیر نـور

مصون از تحریفات
در آیه 9 سوره حجر می خوانیم:

ْکَر َو ِإّنا َلُه َلحاِفُظوَن ْلَنا الذِّ ِإّنا َنْحُن َنزَّ
همانا ما خود قــرآن را نازل کردیــم و قطعًا ما 

خود آن را نگه داریم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

     در آیه ۶ این سوره، کفار می گفتند:»معلوم 
نیست سرچشمه ذکر پیامبر چیست« و در این 
آیــه خداوند می فرماید:»شــک نکنیــد قطعًا 
خود ما هستیم که ذکر و قرآن را بر او نازل می 
کنیم« و همان گونه که کّفار با تأکید نســبت 
جنون می دادند، خداوند با تأکید بیشــتری 
نزول قرآن و حفظ آن را بــه ذات مقدس خود 

نسبت می دهد.
     در این آیه کوتاه، شــش نــوع تأکید به کار 

رفته است.
     یکی از پیشــگویی های قــرآن و امتیازات 

اسالم، مصونیت قرآن از تحریف است.
     قرآن، ذکر اســت. یاد خدا، یاد نعمت ها، 

یاد تاریخ گذشتگان و یاد قیامت.
     تهمت ها و تحقیرهای ناروا، باید محکم و 

همانند خودشان پاسخ داده شوند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

درگذشت ملی پوش خراسانی بر اثر ابتال به کرونا 
مســئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی از درگذشت محمد نعمتی عضو 
خراسانی تیم ملی جوانان اسکیت کشورمان بر اثر 
ابتال به کرونا خبر داد. سروش پورآزاد در گفت وگو 
با ایرنا افزود: نعمتی ملی پوش  20 ساله کشورمان 
که دارنده مدال طالی این رشته در مسابقات بین 
المللی کره جنوبی بود، بر اثر ابتــال به کرونا  فوت 
کرده اســت. همچنین مدیرکل ورزش و جوانان 

خراســان رضــوی نیز 
در پیامــی اظهار کرد: 

ویــروس  متاســفانه 
منحــوس کرونا خیلــی از 

عزیزان مــان  را به کام مرگ فرو بــرد و اعیادمان را 
تیره و ســیاه کرد، خبر درگذشــت محمد نعمتی 
جوان شایسته و ســرمایه ورزش کشورمان جامعه 

ورزش و جوانان را اندوهگین ساخت.
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