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تشنه اعتبار، 
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استان  

 پروژه هــای جــاده ای، ریلــی، آبــی و 
بیمارســتانی اســتان تشــنه اعتبارنــد و 
دولت هفته گذشــته، 31 هــزار میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه هــای عمرانی 

تخصیص داده است...

حجت االسالم و المسلمین مروی خبر داد : 

پیگیری آستان قدس  برای بازگشایی 24 ساعته 
صحن های حرم رضوی 

تولیــت آســتان قــدس از پیگیری 
و تــالش بــرای دریافت مجــوز باز 
بــودن 24 ســاعته حــرم مطهــر 
رضــوی و افزایــش زمــان حضــور 
زائران در صحن های این آســتان 
خبــر داد. صفحــه اینســتاگرامی 
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
»مروی« روز پنــج شــنبه فیلمی از 
گفت وگوی تولیت آستان قدس با 
زائران حاضر در حرم مطهر رضوی 
را منتشــر کــرد. در بخشــی از این 
فیلم حجت االســالم و المسلمین 
مروی در پاســخ بــه مطالبــه یکی 
از زائــران درباره رفــع محدودیت 
زمانی بــاز بودن صحــن های حرم 
مطهر اظهار کرد : »در حال تالش 
هســتیم که صحن هــای حرم 24 
ساعته باز باشد، تماس گرفته ایم، 
نامــه نوشــته ایــم، آقای اســتاندار 
هم بــرای صحبــت در این بــاره به 
تهران رفته اســت و امیدواریم طی 
روزهــای آینــده ایــن کار محقــق 
شود«. حجت االسالم و المسلمین 

مروی همچنین در پاسخ به مطالبه 
یکی دیگر از زائران، مبنی بر امکان 
اســتفاده حداکثری از زمان فعلی 
باز بــودن صحن های حــرم مطهر 
دستور داد هیچ یک از خروجی ها 
تا پایان زمــان نهایی روزانه بســته 
نشود. سرپرســت مرکز ارتباطات 
و رســانه آســتان قدس رضوی نیز 
در گفــت وگو بــا خراســان رضوی 
درباره پیگیــری ها بــرای افزایش 
ســاعات حضــور زائــران در حــرم 
مطهــر، اظهار کرد : آســتان قدس 
از طریق ستاد استانی و ستاد ملی 
کرونا پیگیر است که با اتخاذ تدابیر 
الزم، شــرایط بــه گونــه ای فراهم 
شــود که امــکان حضور مــردم در 
طــول شــبانه روز در صحــن هــای 
حرم مطهــر فراهم شــود. »مهدی 
رضوی کیــا« افزود: آســتان قدس 
آمادگی دارد در صورت تصمیم باز 
بودن شبانه روزی صحن های حرم 
مطهر، شرایط بهداشتی و رفاهی 

را برای زائران فراهم کند. 

آیت ا... علم الهدی با انتقاد از دستورالعمل مصوب ستاد ملی کرونا :

 با کدام توجیه پزشکی و علمی محدودیت بسته بودن شبانه حرم رضوی را 
قائل شدید؟

آیــت ا... علم الهــدی در ســیزدهمین هفتــه برگــزار نشــدن 
نمازجمعه در مشهد، نکاتی را در قالب »خطبه مجازی« در باره 
افتتاح مجلس یازدهم و همچنیــن تصمیمات کرونایی برای 
 ،Alamolhoda.com مشــهد و زیارت ایراد کرد. به گزارش

اهم مباحث این خطبه به شرح زیر است :
* در هفته ای که گذشت یازدهمین مجلس شورای اسالمی 
افتتاح شــد، با توجه به این که این مجلــس یک مجلس والیی 
است و اکثریت افراد والیتمدار هســتند، توجه داشته باشیم 
پیامی کــه رهبری در مراســم افتتــاح مجلس یازدهــم صادر 
فرمودند، از نظر جامعیت تبیین وظایف نمایندگی در مجلس، 
در حقیقت یک مانیفست در مجلس یازدهم است. اگر عزیزان 
در مجلس یازدهم اولین اقدامی که می کنند این باشد که این 
پیام و رهنمودهای حکیمانه رهبری را در تمام ابعاد به صورت 
مواد برنامه ای در بیاورند و به عنوان یک دستورالعمل قطعی، 
مسیر حرکت خودشان را در مجلس شورای اسالمی اجرای 
این مواد قرار بدهنــد و ارزیابی عملکرد مجلس را در هر زمان 
و ســالی بر اســاس اجرای این مواد قرار بدهنــد، این مجلس 
ان شاءا... مجلس موفقی خواهد بود اگر به این کیفیت عمل 

بشود....
* ما از عزیزان مســئولمان  خواهشــمندیم و انتظار داریم که 
مجموعه رهنمودهــا و فرمایش های رهبــری را در همه ابعاد 
مدیریت شــان در نظــر بگیرنــد، به خصــوص در مدیریت این 
بیماری ]کرونا[ و عوارض ســوء و منفی آن که از نظر فرهنگی 
و اقتصادی آسیب هایی به وجود آورده است، این آسیب ها را 
طوری مدیریت کنند که دقیقًا فرمایش ها و دستورات رهبری 

اجرا شود.
* مقام معظم رهبری دو دســتور دادند، یک دستور به مردم و 
یک دستور به مسئوالن؛ دســتور رهبری این بود که فرمودند 
برنامه ها و دســتوراتی که از ناحیه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
صادر می شود، الزم االجراست و مردم نیز به این دستور عمل 
کردند... . یک دســتور نیــز اخیرًا دربــاره باز کــردن درهای 
حرم های اعتاب مقدســه و برنامه عبادی مردم به مســئوالن 
دادند، فرمودند »پیشــنهاد خاصی ندارم امــا هر محدودیتی 
که می خواهیــد در این زمینه اجــرا کنید، افــراد متخصص و 
کارشــناس نظر بدهند و شــما چیزی را تصویب کنید که نیاز 
دینی مردم، انس دینی و عواطف مذهبی و دینی مردم را هم 
به مقام والیت و زیارت و هم در خط عبادت در نظر بگیرند« ولی 

متأسفانه این انجام نشد.
* می بینیم االن ممنوعیتی که در عتبات مقدسه و حرم های 
مطهر به وجود آوردند، با در نظر گرفتــن نیاز عاطفی، دینی، 
فطــری و عشــق والیــی مــردم به هیچ وجه مناســبت نــدارد، 
ضرورت هم نــدارد؛ امروز در یــک زیارت، عبادت و مســجد، 
ارتباطات به اندازه ارتباطات مردمی در یــک بازار، اتوبوس و 
مترو نیست، آن جا مردم با هم مرتبط هستند، حرف می زنند 
و معامله می کننــد اما در یک حرم که وارد می شــوند، همه در 

حال زیارت هستند، حداکثر ارتباطاتشان این است که کنار 
هم ایستاده اند.

* بــا توجه بــه این که تولیــت محترم آســتان قدس و خــدام با 
اخالص این تشــکیالت، پذیرای زوار در همه شرایط هستند 
و همه امکانات بهداشــتی الزم را نیز آماده کردنــد و آماده اند 
مراقبت بهداشتی الزم را اعمال کنند، این محدودیتی که حرم 
شب بسته باشد، روز باز باشد، به چه مناسبت؟ با کدام توجیه 
پزشــکی و علمی این محدودیت را قائل شــدید؟ کجا عشق و 

عالقه مردم را در نظر گرفتید؟
* رهبری فرمودند کارشناسانی نظر بدهند که عشق مردم و 
عاطفه دینی مردم را لحاظ بکنند، چه کسی لحاظ کرد؟ شما 
اصرار دارید که مردم مشــهد زیارت نروند و از اطراف واکناف 
به این شهر نیایند به خاطر این که باعث توسعه بیماری کرونا 
می شــود، آیا توســعه بیماری کرونا با کنتــرل رفت وآمدهای 
مسافران و مردم به شــهر قابل کنترل نیســت؟ طرحی برای 
کنترلش نیست؟ طرحش همین است که در حرم بسته باشد؟ 
آیا درست است جلوگیر رفت وآمد و ایاب و ذهاب زوار به مشهد 

شویم؟ این کار صحیحی است؟
* برنامه های اقتصادی کشور برای شما در اولویت فوق العاده 
قرار دارد، شما برای این که اقتصاد را از کار نیندازید، با کمال 
خطرهایی که احساس می کردید، مراجع و مجامع اقتصادی، 
بازارهــا و پاســاژها را دایر کردید، کســبه و هتل ها در مشــهد 
میلیاردها تومان خســارت دیده اند، بقیه شــهر نیز خســارت 
دیده، برای این که کسی به مشهد نیاید، این رفت وآمد را قطع 
کردند، در حرم را ببندیــم و جلوی زیارت را بگیریــم، با کدام 

توجیه اقتصادی و پزشکی این مسئله قابل توجیه است؟
* متأســفانه از این جهــت هم مصالــح اقتصادی اســتانی که 
بزرگ ترین استان کشور هســت، مصالح اقتصادی مرکز این 
استان را در نظر نگرفتند، عواطف و عشق والیی مردم را نسبت 
به امام هشتم )ع( را نادیده بگیرند، صرفًا به خاطر این که شیوع 
ویروس کرونا را محدود کنیم، آیا راه دیگری برای کنترل این 
مســئله نداریم؟ آیا نمی شــود غربالگری در ورودی های این 
شهر، در ترمینال های قطار و فرودگاه ها ایجاد کنیم که راه ها 

و طرح های بزرگی است؟
* عزیزان ما در استان نیز هم آمادگی و هم ابتکار اجرای آن را 
دارند، برای پیشگیری از توسعه و شیوعی که در اثر رفت وآمد 
از جاهای دیگر به شهر هست، طرح دیگری اجرا کنید که هم 
اقتصاد این شــهر از این مصیبت و فالکتی که دچار شــده که 
زندگی مردم دیگر دارد فلج می شود، هم از این جهت اقتصاد 
شهر و استان نجات پیدا کند و هم عشــق مردم نسبت به امام 
هشتم )ع( با یک برخورد نامساعد روبه رو نشود، مردم نیایند 
شب در خیابان ها بنشینند مثل شــب های پشت بقیع مدینه 
که مردم روی خاک ها می نشــینند و زیــارت می کنند، مردم 
این طور در خیابان روی خاک ها بنشینند و این طور امام رضا 

)ع( را زیارت کنند.

 برآورده شدن آرزوهای کودکان حاشیه شهر 
به همت عکاسان مشهدی

جمعــی از عکاســان مشــهد درآمد 
حاصل از فــروش آثار خــود را برای 
بــرآورده کــردن آرزوهــای کوچک 
کودکان حاشیه شهر هدیه کردند. 
این هنرمندان که قــرار بود پیش از 
شــیوع کرونا، با برپایی نمایشــگاه 
آثار خــود عواید آن را بــرای این کار 
هزینه کننــد، به دلیــل محدودیت 
در برپایی نمایشگاه ها، آثار خود را 
به صورت آنالیــن و در پویش »چند 
قطره بــاران« به فروش گذاشــتند. 
محمدحســن صلواتی مسئول این 
پویش در گفت وگو با فارس گفت : 
برنامه ما این بود تا برای عید نوروز 
کفش و لباس کودکان حاشیه شهر 
مشهد را با این مبلغ تهیه کنیم اما با 
شیوع ویروس کرونا، صبر کردیم تا 

شرایط عادی شــود به همین دلیل 
با کمک گروه هــای فعال فرهنگی 
شــهر،  حاشــیه ای  مناطــق  در 
پرســش نامه هایــی را به کــودکان 
شــده  شناســایی  خانواده هــای 
دادیم تا پنــج آرزوی خود را برای ما 
بنویسند که اسباب بازی، صندل، 
دمپایی، کاپوچینو، پیتزا، اسکیت، 
اسکوتر، مسواک و شلوارک برخی 
از آرزوهــای ایــن کــودکان بــود. 
سپس با 7/5 میلیون تومان عواید 
حاصــل از فــروش قاب عکــس ها، 
این آرزوهای کودکان حاشیه شهر 
برآورده شــد. همچنین  بخشــی از 
این مبلغ برای خرید لباس و کفش 
برای 1۰۰ کودک شهرک باهنر و 

انتهای پنج تن هزینه شد.
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جانباز سخی غالمی از اولین رزمندگان  لشکر فاطمیون آسمانی شد

یکی از آن 22 نفر...
جانباز ســرافراز ســخی غالمی پدر شهید عباس 
غالمی بــه یــاران و فرزند شــهیدش پیوســت. به 
گــزارش گــروه رســانه ای فاطمیون، ایــن جانباز 
مدافــع حــرم عصر چهارشــنبه بعــد از یــک عمل 
جراحــی در مشــهدمقدس جــان به جــان آفرین 
تسلیم کرد. جانباز سخی غالمی یکی از 22 نفری 
بود که به عنوان اولین گروه لشکر فاطمیون برای 
دفاع از حرم از مشــهد مقدس عازم سوریه شدند.  

طی دو روز گذشــته بســیاری از فعــاالن فرهنگی 
و رزمنــدگان مدافع حرم، بــا انتشــار تصاویری از 
سخی غالمی، از رشادت های او گفتند و یادش را 
زنده کردند.»ساسان فالح فر« و   سیدزهیر مجاهد 
دو طلبه  مستندســاز  وهمچنین سیدمحمدرضا 
میری  گرافیست مشهدی و چهره برتر هنر انقالب 
اسالمی استان نیز با انتشار تصویری ازاین  فرمانده 

فاطمیون،یاد او را گرامی داشتند. 

سالم پدر شهیدان سالمی به فرزندان شهیدش
حاج علی اکبر ســالمی پــدر شــهیدان غالمرضا و 
محمد سالمی   در ســن 8۰ ســالگی بر اثر بیماری 
صعب العــالج دارفانــی را وداع گفت و بــه فرزندان 

شهیدش پیوست. به گزارش ایثار، پیکر پدر شهیدان 
ســالمی در حرم مطهر رضوی تشــییع و در بهشت 

ثامن حرم رضوی به خاک سپرده شد.  

فراخوان طراحی یادمان شهری کنگره ۱۸ هزار شهید استان
ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد  
فراخــوان طراحی یادمان شــهری ویــژه کنگره 
ملی 18هزار شــهید استان خراســان رضوی را 

منتشر کرد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن ســازمان، 
وقــت  پایــان  تــا  هــا  طــرح  ارســال  مهلــت 
اداری 7 تیرماه امســال   و جزئیات آن درسایت 

art.mashhad.ir  قابل مشاهده است.

اداره کل اوقاف و امور خیریه اعالم کرد

تداوم ممنوعیت برگزاری نماز جماعت و مراسم جمعی در بقاع متبرکه 
 با وجود بازگشایی محدود برخی از اماکن متبرکه 
امــا همچنــان برگــزاری نمــاز جماعت و مراســم 
جمعی در این اماکن ممنوع است. معاون  اداره کل 
اوقاف در این باره به خبرگزاری صداوسیما گفت: 
برگزاری نمــاز جماعت و مراســم در بقاع متبرکه 
همچنان ممنوع و ستاد مقابله با کرونا هیچ مجوزی 
در این زمینه صادر نکرده اســت . حجت االســالم 
»جمال ایزدی« افزود : بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا زائران فقط مجاز هستند در ساعات 
8:3۰ تــا 11:3۰ و 1۶ تــا 1۹ در صحن هــای 
بقاع متبرکــه )بقــاع دارای ظرفیت پذیــرش زائر 

با رعایت پروتکل های بهداشــتی( حضــور یابند و 
شبستان ها نیز برای زیارت زائران باز نمی شود. وی 
گفت: درخواست هیئت امنای همه بقاع متبرکه 
امامزادگان اســتان برداشــتن محدودیت ساعت 
برای زیارت در بقاع است و این موضوع هفته آینده 

مطرح و درباره آن تصمیم گیری می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:



سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

 خراسان رضوی
 در معرض هشدار کرونا 

در حالی که دانشگاه علوم پزشکی مشهد از قرار گرفتن استان در مرحله مهار کرونا می گوید  
سخنگوی وزارت بهداشت، خراسان رضوی را در معرض هشدار اعالم کرد
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آیت ا... علم الهدی در دیدار با جانشین فرمانده ناجا: 

نیروی انتظامی باید به دنبال از بین 
بردن امکان فساد و جرایم باشد 

نماینده ولی فقیه در استان گفت: نیروی انتظامی 
باید به دنبال از بین بردن امکان فساد و جرایم باشد 
و بتواند بــا اجرای سیاســت گذاری های درســت، 
اصل اهداف انقالب اسالمی را اجرایی کند تا مردم 
را به عملکرد های دستگاه و سازمان ها خوش بین 
کند. به گزارشAlamolhoda.com ، آیت ا... علم 
الهدی در دیدار با سردار رضایی جانشین فرمانده 
نیــروی انتظامــی اظهار کــرد: نیــروی انتظامی در 
میدان کار است و نظرات و دیدگاهش در برخورد با 
مردم بسیار موثر است، زیرا نیروی انتظامی نسبت 
به دیگر نیروها رابطه مســتقیم تری با مــردم دارد و 
تاثیر بیشتری بر زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم 
می گذارد. وی افزود: تصمیم گیری ها تابع سیاست 
گذاری هاست که متاسفانه در برخی موارد مسائل 
حاشیه ای از اصل هدف سیاســت گذاری ما را دور 
می کند . آیــت ا... علــم الهدی تصریح کــرد: نباید 
سیاســت گذاری ها به گونه ای باشــد کــه مبارزه با 
اعتقادات مردم صورت بگیرد و همواره باید مراقب 
اطمینان و اعتقــادات مردم بود. در همین مســئله 
بنده برای جلوگیری از خسارت های زیاد وارد شده 
به منطقه ثامن به استاندار محترم پیشنهاد دادم که 
سالمت زائر را با توجه به پیشرفت در تشخیص سریع 
کرونا، در مبادی هــای ورودی کنترل کنند و اجازه 

بدهند افراد سالم به زیارت امام رضا )ع( بیایند.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: برای سیاست گذاری 
کالن باید جامعیت در نظر گرفته بشــود تا بیشــتر از 
این به مردم خســارت های ســنگین اقتصادی وارد 
نشود و کســب و کارها دوباره رونق بگیرند و مردم به 
انقالب اطمینان خاطر داشــته باشند. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفــت: تمام برکاتــی که در 
نیــروی انتظامی وجــود دارد بــه خاطر نیرو نیســت 
بلکه به خاطر فضای حاکمیت بر نیرو اســت که نیرو 
را شــبیه فرمانده بــا اخالصش می کنــد. وی افزود: 
مردم مراجعات زیادی به نیــروی انتظامی دارند که 
عملکرد این نیــرو در برخورد و حل مشــکالت مردم 
بسیار بااهمیت است. آیت ا... علم الهدی اظهار کرد: 
نیروی انتظامی باید به رضایت، آرامش و عالقه مردم 
توجه کند تاعملکرد اســالمی اش را ارتقا دهد، باید 
توجه داشت که این نیرو می تواند الگو ومرجع مردم 

برای رفع مشکالت شان باشد.

از میان خبرها

گوناگون

مدیرعامل سازمان آرامستان های مشهد خبرداد:

 ایمن سازی و سامان دهی
 جاده دسترسی به بهشت رضوان 

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
مشهد از ایمن سازی و سامان دهی جاده دسترسی به 
بهشــت رضوان با اعتبار 17 میلیارد تومان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
حجت االسالم حســین مهدوی دامغانی اظهار کرد: 
در مجموع برای ایمن سازی و به سازی جاده دسترسی 
به بهشــت رضوان از ســوی شهرداری مشــهد حدود 
17 میلیارد تومان هزینه شده است و اکنون نیز برای 

استفاده مردم زیر بار ترافیکی قرار دارد.
شایان ذکر است، ســامان دهی جاده بهشت رضوان 
از جمله موضوعاتی بود که به عنوان یکی از مطالبات 
مردمی در چندین گزارش توســط روزنامه »خراسان 

رضوی« مورد پیگیری قرار گرفته بود. 

 خسارت 450 میلیونی شکارچیان
 به محیط زیست استان

مدیرکل محیط زیست استان گفت: شکارچیان پرندگان 
شــکاری طی یک هفته اخیر 4.5 میلیارد ریــال ضرر و 
زیان به محیط زیست استان وارد کردند. به گزارش ایرنا، 
تورج همتی اظهار کرد: متخلفان باید مبلغ یاد شــده را 
به حســاب خزانه واریز کنند. وی گفــت: مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست استان در سه شهرستان موفق به 

کشف و ضبط 15 پرنده شکاری ارزشمند شدند.

به همت شورای اجتماعی محالت انجام شد:

 توزیع بیش از 330 هزار
 بسته معیشتی در محالت مشهد

سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، از توزیع بیش 
از 330 هزار بسته معیشــتی در ماه مبارک رمضان، 
درمیــان اقشــار آســیب پذیر، از کار افتــادگان، زنان 
سرپرســت خانوار و کارگران روزمزد مشهد به همت 
شورای اجتماعی محالت خبر داد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد، رضا دانایی اظهار کرد: همچنین بیش از 6 هزار 
بسته معیشتی که به همت مدیریت شهری تهیه شده 
بود، در میان اقشار هدف مناطق ســیزده گانه توزیع 
شد. پیش بینی می شود توزیع این بسته های معیشتی 

تا اوایل تیرماه امسال، به پایان برسد.

مسلمی - با وجود این که سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد روز جمعه اعالم کرد که »بر اساس 
آخرین گزارش وزارت بهداشــت، استان خراسان 
رضوی پیک کرونا را رد کــرده و به مرحله کنترل و 
مهار این بیماری رسیده است« اما سخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در همین روز 
و در گفت و گویی با شبکه خبر اعالم کرد: »استان 
خراسان رضوی در معرض هشدار قرار دارد.« این 
تناقض درباره وضعیت کرونــا در یکی از مهم ترین 
استان های کشــور جای ســوال جدی از متولیان 
بهداشت و درمان کشور دارد؛ تناقضی که  تصمیم 
گیری ها دربــاره اجرای پروتکل های متناســب با 

وضعیت استان را با مشکل مواجه می کند.

نظر علوم پزشکی مشهد: خراسان رضوی در 	 
مرحله مهار کرونا است

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
روز جمعه در گفت و گو با »خراسان رضوی« درباره 
وضعیت کرونا در استان گفت: بر اساس آخرین 
گزارش وزارت بهداشت، استان خراسان رضوی 
پیک کرونا را رد کرده و به مرحله کنترل و مهار این 
بیماری رسیده است و امیدواریم تعداد بستری 
ها در طول تابستان به حداقل برسد، همچنین 
امیدواریم در تابستان هیچ فوتی به خاطر کرونا 
در استان نداشته باشیم. دکتر حمیدرضا رحیمی 
با اشــاره به این که تعداد بســتری های بیماران 
کرونایی هر روز در حال کاهش است، یادآور شد: 
تعداد بستری ها کاهش یافته و بیماریابی ها نیز 
کامال فعال است. رحیمی در پاسخ به این سوال 
که با چه شاخص هایی وضعیت استان به مرحله 
کنترل و مهار کرونا رســیده اســت ،مــی گوید: 
کنترل و مهار بر اساس میزان شیوع و بروز است، 
نمودارها نشان می دهد بیش از 80 درصد نقطه 
پیک نزول کرده اســت، نقطه شــیوع  و بستری 
ها در 13 و 14 فروردین ماه بود، نمی توانیم در 
مرحله مهار و کنترل بگوییم که میزان مبتالیان 

به صفر رسیده است.

نظر وزارت بهداشت: خراسان رضوی در 	 
معرض هشدار است

کیانــوش جهانپــور ســخنگوی وزارت بهداشــت 
اما روز گذشــته در گفــت و گــو با شــبکه خبر نظر 
متناقضی درباره وضعیت خراسان رضوی مطرح 
کرد و گفت: استان هایی همچون خراسان رضوی، 
آذربایجــان شــرقی ، آذربایجان غربی ، لرســتان، 
کردســتان، کرمانشــاه، هرمــزگان و مازنــدران و 
بخش هایی از استان های سیستان و بلوچستان 
و کرمان در معرض هشدار قرار دارند و توصیه اکید 
داریم کــه اهالی ایــن مناطق حتمــا رعایت نکات 
بهداشت فردی را داشته باشند.جهانپور همچنین 
در توئیتــی، از اســتان هایــی که بیشــترین تعداد 
شهرستان را  با وضعیت قرمز در کشور دارند، نام برد 
که در این فهرست خراسان رضوی با 3 شهرستان 

قرمز در رتبه پنجم کشور قرار دارد. 

دلیل تناقض چیست؟	 
دلیــل این تناقــض در اعــالم شــرایط اســتان را از 
رحیمی سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
جویا شدیم که پاســخ داد: این اســتان هایی که به 
عنوان در معرض هشدار مطرح شدند استان هایی 
هستند که بروز بیماری در آن پایین است اما به لحاظ 
ترکیب جمعیتی ممکن است وارد پیک بعدی شوند، 
بنابراین به همین علت ایشــان )سخنگوی وزارت 
بهداشــت( اعالم کردند این اســتان هــا در مرحله 
هشدار هستند یعنی همه باید در حالت آماده باش 
باشند.به رحیمی گفتیم که از مصاحبه ابتدایی شما 
چنین برداشتی نمی شد. وی در پاسخ گفت: من 
همچنان حرفم این است که ما جزو استان های با 
بروز پایین و در مرحله مهار و کنترل بیماری هستیم، 
در استان شرایط را کنترل کردیم اما اگر قرار باشد 
30 درصد مردم استان مسافرت بروند و 30 درصد 
وارد استان شوند شرایط کامل عوض می شود. وی 
افزود: ضمن این که چون جمعیت اســتان ما زیاد 
است همیشه این نگرانی وجود داشته است که این 

جا یک استان با بروز باال شود.

تفاهم نامه ســه جانبه بین اداره کل تبلیغات 
اسالمی، بسیج سازندگی سپاه و کمیته امداد 
استان به منظور گفتمان سازی فعالیت های 
جهادی در راستای رفع محرومیت و کمک به 
ارتقای کارآفرینی و توانمندسازی و همچنین 
امور فرهنگی و معیشــتی مناطق محروم در 
شهرستان های استان امضا شد. به گزارش 
ایرنا، موضوع همکاری سه نهاد مزبور در این 
تفاهم نامه ترویج و توسعه فرهنگ جهادی و 
ایجاد بستر برای مشارکت حداکثری مردم 
در رفع محرومیت و جلوگیری از موازی کاری 
در ارائه خدمت به نیازمندان اســت. تشکیل 
شــورای جهــادی در هــر شهرســتان، ایجاد 
کمیته مشــترک بــرای اســتفاده از ظرفیت 
های دســتگاه های اجرایی به منظــور ایجاد 
بسته های کاربردی برای خروج از مشکالت، 
ایجاد مرکز نیکــوکاری با مرکزیت مســاجد 
و محوریت امام محله، تشــکیل هســته های 
جهادی توسط امام جماعت مساجد محالت 
شهری و روستایی )طرح امام محله( و ایجاد 
بانــک اطالعاتی منســجم از ظرفیــت های 
فعاالن جهــادی در هر شهرســتان از اهداف 

این تفاهم نامه است.
مدیرکل کمیته امداد استان در مراسم امضای 
این تفاهم نامه که پنج شــنبه گذشته برگزار 
شــد، گفت: اجــرای طرح مواســات توســط 
کمیته امداد یــک تجربه گران ســنگ بود به 
طوری که در مجموع بیش از 700 هزار بسته 
معیشــتی با کمک خیــران گــردآوری و بین 
نیازمندان توزیع شــد، همچنیــن در ایام ماه 
مبارک رمضان 2.5 میلیون پرس غذای گرم 
بین نیازمندان در اســتان توزیع شد. حبیب 
ا... آسوده پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
برای اشــتغال را ابزاری برای توانمندسازی 
محرومان ذکر کرد و افزود: این نهاد در حال 

تجمیع ظرفیت های خود در مراکز نیکوکاری 
است تا این مراکز به مراکزی در هر محله برای 
دنبال کــردن برنامه هــای توانمندســازی و 

محرومیت زدایی تبدیل شوند.
همچنین مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
نیــز در ایــن مراســم گفــت: 430 طلبــه در 
اســتان برای تبدیل شــدن به "امام محالت" 
در نظر گرفته شــدند تا هســته جهادی را در 
هر روســتا تشــکیل دهند. حجت االســالم 
هادی صاحبقرانی افزود: شــاید این طالب 
همه ویژگی های مربوط بــه یک "امام محله" 
را نداشــته باشــند اما افــرادی دغدغــه مند 
هستند که می توانند با بهره گیری از ظرفیت 
شهرســتان ها به توانمندســازی روستاییان 

کمک کنند.
مسئول بسیج سازندگی استان نیز که یکی 
دیگــر از اضالع ایــن تفاهــم نامه بــود در این 
نشســت گفت: این نهاد هزار گــروه جهادی 
در اســتان دارد که بیش از دو هــزار نفر در آن 
فعال هستند، همچنین با همراهی گروه های 
جهادی تاکنون هــزار و 400 صندوق قرض 
الحسنه با گردش مالی 90 میلیارد ریال در 
روستاها شکل گرفته است. محمد روحانی 
افزود: طی تفاهم نامه هایی که با کمیته امداد 
و برخی نهادهای دیگر منعقد شــده اســت، 
احیای 100 قنات، ســاخت ســه هزار واحد 
مسکونی و ساخت 160 پروژه آبخوان داری 

در حال انجام است.

تبلیغات اسالمی، بسیج سازندگی و کمیته امداد  تفاهم نامه امضا کردند 

 هم قدم برای توانمندسازی 
مناطق محروم استان 



اخبار

اقتصاد

مسئولیت تامین برنج پاکستانی 
دراستان به بازرگانان واگذار شد 

معاون استاندار: از تامین کنندگان حمایت می کنیم 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: از آن جا که ارز دولتی برنج 
پاکســتانی حذف شده، مســئولیت تامین این نوع 
برنــج به  بازرگانان اســتان واگذار شــده اســت که 
استانداری از این تامین کنندگان حمایت خواهد 
کرد. علی رســولیان افــزود: با توجه بــه تخصیص 
نیافتــن ارز دولتی بــرای برنج پاکســتانی و تامین 
آن از طریق ارز نیمایی و به صورت شناور از فعاالن 
اقتصادی و افراد دارای کارت بازرگانی و بازرگانان 
این حوزه دعوت شد تا برای واردات این کاال اقدام 
کنند.وی افزود: از طریق سازمان صمت استان نیز 
هماهنگی هایی انجام گرفت تا به هر میزان واردات 
برنج پاکستانی که توسط فعاالن اقتصادی امکان 
واردات داشت ،انجام شــود و استانداری خراسان 
رضوی نیز از مجموعه ایــن افراد حمایت های الزم 

را خواهد داشت.

در پی افزایش مصرف مشترکان شهری و 
روستایی انجام شد 

هشدار مدیرعامل آبفا درباره 
کمبود آب شرب در استان 

مدیر عامــل شــرکت آب و فاضــاب  اســتان درباره 
کمبود آب شــرب در اســتان در پــی افزایش مصرف 
مشــترکان شــهری و روســتایی هشدارداد.ســید 
ابراهیم علوی گفــت: در پی افزایش دمــا و احتمال 
گرم تر شدن  هوا و به تبع آن باال رفتن مصرف آب در 
شهرها و روستاهای استان،ضرورت مدیریت مصرف 
آب توســط شــهروندان و مشــترکان بیــش از پیــش 
احساس می شود. وی یادآورشد: تمام  ظرفیت  آبی 
اســتان  بــدون وقفه درحــال تزریــق آب بــه 37هزار 
 کیلومتــر خــط انتقــال و شــبکه توزیــع و تحویــل بــه 
 ســه میلیون و 300هــزار نفر جمعیت در 76 شــهر و 
دو هزار و400روستا در سطح استان پهناور خراسان 
رضوی است و حتی چاه های ذخیره نیز وارد مدار بهره 
برداری شده اســت.علوی با اشــاره به وظیفه آبفا در 
تامین آب شــرب مورد نیاز مشترکان ازهم استانی ها 
خواست با درک شرایط حاضر به گونه ای آب مصرف 

کنند تا تاش های شبانه روزی بی نتیجه نماند.

۲۰ میلیارد برا ی پروژه فرودگاه 
شهید مدرس در قانون بودجه ۹۹ 
پوریوسف-اولین جلسه شــورای اداری مه والت در 

ســال ۹۹  در  فرمانداری مه والت برگزار شــد.در 
ایــن جلســه  باســتانی نماینــده قبلــی  مجلس در 
شهرســتان های تربت حیدریــه، زاوه و مــه والت به 
ارائه گزارشــی از اهم اقدامات انجام شــده در این 
حوزه پرداخت  و  افزود: خوشبختانه پروژه فرودگاه 
شــهید مدرس که از ردیف بودجه ای حذف شــده 
بود، در قانون بودجه ۹۹ ردیف بودجه آن احیا شد و 
۲0 میلیارد تومان اعتبار برای آن دیده شده است.

خبر

شهرستان ها

اظهارات دادستان و رئیس جهاد 
کشاورزی تربت جام درباره تخریب 

ساخت و سازهای غیرمجاز
اگر فردی مدعی است که به وی ظلمی 
شده و مدرکی دارد  به دستگاه قضایی 

مراجعه کند 
حقدادی-تخریب ساخت وســازهای بیرون شــهر 

تربت جام در روزهای اخیــر، باعث اعتراضاتی در 
بین صاحبان این اراضی شد و سوال هایی  مطرح 
شــد که موضــوع را از دادســتان  و رئیــس  جهاد 
کشــاورزی شهرســتان تربت جــام جویــا شــدیم. 
علیــزاده  دادســتان عمومی و انقــاب تربت جام 
گفت:دربحــث اراضی کشــاورزی قادرآبــاد ،باغ 
سنگان و اســماعیل آباد که در حاشیه شهرستان 
تغییر کاربری صــورت گرفته ، موضوع در جلســه 
شــورای حفــظ بیت المــال و شــورای تامیــن 
شهرســتان مطرح و از جهاد کشــاورزی خواسته 
شــد گزارش مســتند ارائه دهد که به وظیفه خود 
عمل کــرده یــا عمل نکــرده اســت که با  بررســی 
موضوع از ناحیه امور اراضی استان اعام شد که 
در این موضوع جهاد ســابقا بــه وظیفه خود  عمل 

نکرده است.
وی تاکیدکرد:دادســتانی حکمــی بــه تخریــب 
نداده اعام کردیم جهادکشــاورزی با مســئولیت 
اداری  خــود  و  قانونــی  وظیفــه  بــه  خــودش 
عمــل کنــد و مجــری قانــون جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان وامــور اراضی اســتان بوده اســت وبه 
هیــچ عنــوان دادســتانی یــا هیــچ یــک از اعضای 
 شــورای تامین وارد مصادیــق موضوع نشــده اند.
وی یادآورشــد:  حال اگر به لحاظ محتوا و مصداق 
فردی مدعی است  که به وی ظلمی شده و مدرکی 
دارد و مطمئــن اســت جهاد برخــاف قانون عمل 
کرده است به دستگاه قضایی مراجعه و مطالبه کند 

و ما پیگیر خواهیم بود.

اظهارات رئیس جهاد کشاورزی تربت جام	 
خوشــخو ، رئیس جهاد کشــاورزی تربت جام   نیز 
گفت:قانون گــذار با تصویب قانــون حفظ کاربری 
اراضی کشــاورزی و باغ ها ، اداره جهاد کشاورزی 
را موظف کرده اســت در محل هایی کــه افرادی به 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب ایجاد بنا، 
برداشتن یا افزایش شن و ماســه و احداث هر گونه 
بنا بر خاف مقررات قانونی، اقدام کنند، راســا با 
حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا نسبت به 
قلع و قمع بنا و مســتحدثات اقدام و حالت زمین را 

به حالت اولیه اعاده نماید.

مطالبه استان از 31 هزار میلیارد اعتبار تکمیل پروژه های عمرانی در سال جهش تولید 

پروژه های عمرانی تشنه اعتبار؛مسئوالن استان دست بجنبانند 
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و بیمارســتانی استان تشــنه اعتبارند و دولت 
هفته گذشــته، 31 هزار میلیــارد تومان برای 
تکمیــل پروژه هــای عمرانــی تخصیــص داده 
اســت؛ حداقل ســهم اســتان از این اعتبارات 
با توجــه به ســهم 5 درصدی اســتان از بودجه 
عمرانــی، 1550 میلیارد تومــان خواهد بود 
و تخصیص 876 میلیــارد تومــان باقی مانده 
اعتبــارات دور دوم ســفر ریاســت جمهــوری 
به اســتان، مهم تریــن مطالبات اســتان از این 
اعتبارات است که مسئوالن باید برای جذب آن 
دســت بجنبانند.به گزارش خراسان رضوی، 
اول خرداد بود کــه رئیس جمهور به ســازمان 
برنامه وبودجــه دســتور داد 30هــزار میلیارد 
تومان برای اجــرای پروژه های زیرســاختی و 
حمل ونقل در سال»جهش تولید« یعنی امسال 
»تخصیص« داده شــود. رئیس جمهــور تأکید 
کرد:»باید تاش کنیم تا 800  پروژه مهم ملی 
و استانی برای افتتاح در هفته دولت آماده و به 
مردم کشور تقدیم شــود«. پیرو همین دستور 
روز پنج شــنبه رئیس ســازمان برنامه وبودجه 
کشــور از تخصیص 31 هــزار میلیــارد تومان 
اعتبار بــرای تکمیل پروژه هــای عمرانی ملی 
و اســتانی خبر داد کــه از جمله آن هــا اجرای 
مصوبــات ســفرهای اســتانی رهبــر معظــم 
انقاب و رئیس جمهور اســت. اما این که سهم 
استان خراسان رضوی از این اعتبارات چقدر 
است، نیازمند توجه به واقعیت های اعتبارات 

پروژه های عمرانی استان است.

1550 میلیارد بر اساس سهم 5درصدی	 
 بر اساس الیحه بودجه ۹۹ اعتبارات عمرانی 
استان حدود ۲3۲۲ میلیارد تومان است که 
معادل حدود 5 درصد کل اعتبارات عمرانی 
کشــور اســت. اگر بخواهیم بر اســاس ســهم 
اســتان از اعتبارات عمرانی سال ۹۹  انتظار 
تخصیــص اعتبــار بــرای اجــرای پروژه هــای 
عمرانی خراسان رضوی داشته باشیم، سهم 
اســتان از مجمــوع 31 هــزار میلیــارد تومان 
حداقــل 1550 میلیارد تومــان  خواهد بود  
تا هزینــه تکمیــل پروژه های عمرانی اســتان 
در ســال»جهش تولیــد« شــود.بنا بــر اذعان 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
میزان تخصیــص اعتبارات عمرانی اســتان 
در ســال ۹8 تنها 7۲1 میلیارد تومان بوده 
اســت بنابراین این سهم)ســهم 5 درصدی 
اســتان از 31 هزار میلیارد تومان اعتبارات 
تخصیص یافته( دو برابر اعتبــارات عمرانی 

تخصیص یافتــه اســتان در ســال ۹8 خواهد 
بــود. اگرچه مدیــران و مســئوالن اســتانی و 
رسانه های استان همواره به ســهم استان از 
بودجه کشــور معتــرض بوده اند و بــا توجه به 
جمعیت و در آمد اســتان ســهم 8 درصدی از 
بودجه را مطالبه می کنند و این 5 درصد کف 

انتظار است.

 876 میلیارد اعتبار سفر رئیس جمهور	 
از ســوی دیگر رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
تاکید کرده اســت مصوبات ســفرهای استانی 
رهبر معظم انقاب و ریاســت جمهوری از 31 
هزار میلیارد تومــان تخصیص یافتــه پرداخت 
خواهــد شــد. بــر اســاس آخریــن اظهــارات 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان، از مجموع اعتبــارات ۲160 میلیارد 
تومانــی دور دوم ســفرهای رئیس جمهــور بــه 
استان  برای اجرای 5۹ پروژه عمرانی مصوب، 
 1۲84 معــادل  تاکنون)اردیبهشــت۹۹( 
میلیارد تومــان پرداخت شــده و 876 میلیارد 
تومان دیگر مانده است. یعنی استان خراسان 
رضــوی هنــوز 876 میلیــارد تومــان اعتبار از 
مصوبــات دور دوم ســفرهای رئیس جمهــور 
طلب دارد کــه انتظار می رود با توجــه به تأکید 
رئیــس ســازمان برنامه وبودجه و این که ســال 
۹۹، ســال پایانی پرداخت این اعتبارات است 
و همچنیــن تمــام پروژه های مصــوب دور دوم 
سفر رئیس جمهور عمرانی است، این سازمان 
876 میلیــارد تومــان را با توجه بــه دو اولویت 
مذکور برای تکمیل 5۹ پروژه عمرانی اســتان 

تخصیص دهد.

از آزاد راه حرم  تا حرم تا بیمارستان 	 
شهید هاشمی نژاد

اما کــدام پروژه های عمرانی اســتان در اولویت 
مطالبه استان خواهند بود؟ بنا بر الیحه بودجه 
سال ۹۹ میزان کل اعتبارات حوزه حمل ونقل 
جــاده ای اســتان در ســال ۹۹ معــادل 516 
میلیارد تومان اســت و پروژه هایی مانند آزادراه 
حرم تا حرم که در زمستان ســال گذشته از 33 
کیلومتر سهم استان کمتر از 5 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته ،حائز اهمیت اســت؛ پروژه ای  
که بیش از یک دهــه کلنگ آن بــه زمین خورده 
اســت و با افتتاح آن حجم زیادی از بار ترافیکی 
جاده های مواصاتی مشــهد مقدس برداشته 
خواهد شد. پروژه ای که  بر اساس الیحه بودجه 
۹۹ بناســت در ســال ۹۹  بــرای آن معادل 70 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کند. پروژه 
آزادراه مشــهد- چناران یکی دیگر از مهم ترین 
پروژه های جاده ای اســتان اســت که بــا افتتاح 
آن حجم زیــادی از ترافیک جاده هــای ورودی 
مشهد برداشته خواهد شــد اما به دلیل کمبود 
اعتبارات،تاکنون پیشرفت فیزیکی قابل توجهی 
نداشته است.در حوزه ریلی نیز اعتبارات استان 
در الیحه بودجه ۹۹ معادل ۲۲7 میلیارد تومان 
اســت و مهم ترین پروژه های ریلی استان به جز 
پروژه برقی سازی خط آهن مشهد تهران، احداث 

قطار شــهری مشــهد اســت که انتظــار می رود 
با توجه بــه اهمیــت آن ســازمان برنامه وبودجه 
درخصــوص تخصیــص اعتبــارات ایــن پــروژه 
اقدام کند.در حوزه آبی نیــز تکمیل پروژه های 
پســاب تصفیه شــده در شــهر مشــهد با توجه به 
این کــه یکــی از پروژه های مهــم و مــورد تأکید 
رئیس جمهور در دور دوم ســفر خود به اســتان 
بــوده، حائــز اهمیت اســت کــه تصفیه خانه ای 
مانند چرمشهر و  پروژه های فاضاب کشف رود 
مهم ترین آن هاست.از دیگر پروژه های عمرانی 
اســتان که الزم اســت آن ها را در اولویت تأمین 
مالی و تکمیل آن ها در ســال جهش تولید قرار 
داد، می توان به بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
مشهد، اجرای طرح های سامان دهی فرودگاه 
مشهد مانند ســاخت باند ســوم این فرودگاه یا 
ایجاد فرودگاه جدید برای این شــهر و ساخت و 
تکمیل فرودگاه گناباد، تکمیل ورزشــگاه های 
اســتان و بیمارســتان ها و راه هــای مواصاتی 

شهرستان های استان اشاره کرد.

مدیران استان دست بجنبانند	 
مطالبه جدی از مســئوالن اســتان و استاندار 
خراسان رضوی این است که با توجه به این که 
در بدترین حالت سهم استان از اعتبارات 31 
هزارمیلیــاردی تخصیص یافتــه دولــت برای 
پروژه های عمرانی ســال ۹۹ حداقل 1550 
میلیارد تومان است و از سویی با توجه به تأکید 
رئیــس ســازمان برنامه وبودجه بــرای اجرای 
مصوبــات ســفرهای اســتانی رئیس جمهور و 
سهم 876 میلیاردی باقی مانده استان از این 
اعتبارات، ضمن شناسایی طرح های عمرانی 
اولویــت دار اســتان به طورجــدی و بــا همتی 
مضاعف برای اخذ این اعتبارات، اقدام کنند؛ 
هرچند معاون عمرانی استانداری در گفت وگو 
بــا خراســان رضــوی از شناســایی پروژه های 
اولویت دار استان برای معرفی و اخذ اعتبارات 

برای تکمیل آن ها خبر داده است. 



دیالوگ ماندگار

داشتن یه قلب توی ســینه، مسئولیت خیلی 
قلعه متحرک هاول سنگینیه!... 
کارگردان: هایائو میازاکی

بریده کتاب

هیچ وقت نباید یه سوال رو واسه کسی تکرار 
کــرد، مگه وقتــی کــه مطمئن باشــی طرف 

گوش هاش ســنگینه! چــون در غیر این 
صورت طرف داره به 
این فکــر می کنه چه 
خزعبالتــی تحویلت 
بده. اگه می خواست 
راستش رو بگه، قطعا 
همون اول می گفت! 
 قهوه  سرد آقای نویسنده 

نویسنده: روزبه معین

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

شنبه
10 خرداد 1399

7 شوال 1441
4 صفحه  |    شماره  4419

30 می1265 | زادروز دانته10 خرداد 1354 | زادروز احمد مهرانفر
احمد مهرانفر، بازیگر و نویسنده محبوب کشورمان در برزک از توابع کاشان به دنیا آمد. وی از 
سال ۱۳۷۸ اجرای حرفه ای تئاتر را آغاز کرد و برای اولین بار با »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« در 
سینما ظاهر شد. محبوبیت مهرانفر با ایفای نقش »ارسطو عامل« در سریال »پایتخت« به اوج رسید.

دانته، شاعر، نویسنده و اندیشمند فلورانسی در چنین روزی به دنیا آمد. دانته در دوران حیاتش دست 
به انتشار کتاب های متعددی زد که معروف ترین آن ها »کمدی الهی«، »زندگانی نو«، »ضیافت«، 

»سلطنت« و »آهنگ ها« است. وی در سیاست های زادگاه خود نیز عاملی موثر به شمار می رفت.

یک روایت، یک درس

دعای خیر برای پدر
امام رضا)ع( فرمودند:»هر کس به پدرش در حال حیات و زندگی اش نیکی و احســان کند ولی پس از مرگش او را از دعای 

خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد.«
   فقه الرضا)ع(
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دور دنیا   

پلنگ های برفی کمیاب در 
پیاده روی معروف قزاقستان

ایندیپندنت| در یکی از مناطــق پیاده روی 
نزدیک شــهر آلماتی قزاقســتان کــه به علت 
قرنطینــه در دوران کرونــا تعطیــل اســت، 
پلنگ هــای برفــی در حــال پرســه زدن دیده 
شــدند. این پلنگ ها که نماد رســمی کشــور 
قزاقســتان هســتند، در معرض انقراض قرار 
دارند و فقــط ۲۰ قالده از آن هــا در کوه های 
اطراف آلماتی باقی مانده  که مشــاهده آن ها 
در مناطق شهری، تقریبا غیرقابل تصور است. 
دوربین های مخفی، تصاویری از دست کم سه 
گربه ســان بزرگ،  یک نر، یک ماده و یک توله 
را ضبط کرده اند. کارمند بنیــاد پلنگ برفی 
می گوید:»ایــن گله پلنگ  بســیار اســتثنایی 
است و انگار به حضور انسان ها عادت کرده.«

 تولد دختری 
با2 دهان و2 زبان 

آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  در  اسـپوتنیک| 
دختـری بـا دو دهـان و دو زبـان متولـد شـد. 
ظاهـرا سـونوگرافی در مـاه سـوم بارداری، 
راسـت  سـمت  در  را  غیرطبیعـی  تـوده ای 
مـی داد.  نشـان  جنیـن    فـک  اسـتخوان 
معاینـه ایـن نـوزاد بعـد از تولـد نشـان داد کـه 
او دارای دهان دوم یک سـانتی متری است. 
او شـش ماهـه  پزشـکان می گوینـد وقتـی 
شـود، می تواننـد دهـان اضافـه را جراحـی 
کنند. هـم اکنون نـوزاد برای تغذیه مشـكلی 
نـدارد امـا نمی توانـد بـا سـمت راسـت دهـان 
اول خـود غـذا بخـورد کـه احتمـاال بـه دلیـل 
آسـیب بـه عضله یـا عصـب مربـوط به سـاخت 

دهـان دوم باشـد.

اخبار ورزشی

خاطرات سرخ

کیسه ای برای جبهه
مادر شــهیدی با کمر خمیــده و پاهای نیمه 
جان، کیسه کوچکی را به مسجد آورد. وقتی 
نشست و نفســی تازه کرد، دِر کیســه را که با 
نخی محکم بســته بود، باز کرد و گفت:»این 
برنج ها را ذره ذره جمع کــرده ام تا ۱۰ کیلو 
بشــود و بیاورم تا برای رزمنده ها بفرستید.« 
داخل کیسه بسته های کوچک برنج بود. پیدا 
بود با صرفه جویــی طوالنی مدت آن را جمع 
همشهری آنالین کرده است.  

حدیث گرافی

خراسان به روایت خراسان

روز پرحادثه مشهد در بهمن 55
بهمن ماه 55 در خیابان نخریســی، اتوبوس 
شــرکت بوذرجمهری بــه شــماره ۷4۱۳4 
تهران-د، بــه رانندگی حبیــب ا... نصیری، 
آتش گرفت و مأموران آتش نشــانی، اتوبوس 
شعله ور را خاموش کردند. علت آتش سوزی، 
گذاشــتن چراغ زیر موتور اتوبوس تشخیص 

داده شد.
در همین روز، در خیابان خواجه ربیع، منزل 
آقای علیزاده آتش گرفت. علت آتش سوزی، 
زیاد ریختن نفت در بخاری و شــعله ور شــدن 

آن اعالم شد.
در بازارچــه حاج آقاجــان، کوچــه ضیــاء نیز 
مسافرخانه ای متعلق به خانم طاهره مولوی، 
دســتخوش حریــق شــد که علــت ایــن آتش 

سوزی هم آتش گرفتن بخاری نفتی بود.
در خیابــان دریــادل هــم منــزل بانــو بتــول 
خســروی آتــش گرفــت. آتش ســوزی بــر 
اثر انداختــن ته ســیگار روی ســرقیچی های 
خیاطی داخل اتاق بود و خسارتی معادل ۳۰ 

هزار ریال به بار آورد!

تفسیر نـور

غافل از آخرت
در آیه 7 سوره روم می خوانیم:

ْنیا َو ُهــْم َعِن  َیْعَلُمــوَن ظاِهرًا ِمــَن اْلَحیــاِة الدُّ
اْلِخَرِة ُهْم غاِفُلوَن

)مــردم( فقــط ظاهــری از زندگــی دنیــا را 
می شناسند و آنان از آخرت غافل اند.

استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
     کوته بینی، سطحی نگری و توجه نکردن 

به ماورای مادیات، نوعی جهل است.
     انســان باید ژرف نگــر و عمیق باشــد، نه 

ظاهربین و غافل.
     دنیا بد نیست، غفلت از آخرت بد است.

     علم به ظواهِر دنیای مادی، بدون توجه به 
آخرت، مورد انتقاد است.

     دنیــا ظاهر و باطنــی دارد و آخرت، باطن 
دنیاست.

     توجه به ظواهر دنیا، سبب غفلت از آخرت 
است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بازیار و نخلستان
»بازیــار« در گویش محلی 
برخــی مناطــق جنــوب، 
کسی اســت که برداشت 
رطــب از درخــت خرمــا 
را برعهــده دارد. بازیــار با 
»َپرَونــگ«، همــان طناب 
بزرگــی کــه از برگ هــای 
نخل بافته می شود و تکیه 
گاهی برای بازیار است، از 
قامت نخل ها باال می رود و 
رطب های رسیده و شیرین 
را در ظرفی به نام »َشلیت« 
محصــول  هــم  آن  کــه 
برگ هــای نخــل اســت، 
جمــع می کنــد. در ایــن 
عکس که بــرای اولین بار 
منتشــر می شــود،  تالش 
کردم بازیار بومی الِمرد را 
در کنار َپرَونگ و َشــلیت، 
زیر آســمان ســتاره باران 
نخلستان به تصویر بکشم. 
الِمرد، جنوبی ترین نقطه 
استان فارس است.                       
عکاس: علی حسن زاده

چهارگوشه ایران

مالک باشــگاه شــهر خــودرو دربــاره این کــه آیا 
ســازمان لیگ تاکنون هیچ نظری از باشــگاه ها 
درخصوص برگزار شدن مسابقات نگرفته است، 
گفــت: از ســازمان لیــگ و فدراســیون فوتبــال 
گلــه دارم. متأســفانه وقتــی حرف حــق می زنم 
آقایان ناراحت می شــوند. من به هیــچ عنوان از 
سهمیه آسیا نمی گذرم. من گفتم برای سالمتی 
بازیکنــان تصمیمی بگیرنــد. در فضای مجازی 
گفتند حمیداوی از سهمیه آسیا گذشت اما من 
سال پیش زندگی ام را گذاشتم برای آسیا و این 
فصل اصاًل از این موضوع نمی گذرم. من نماینده 
خراســان رضوی هســتم و هر کاری بــرای تیمم 

می کنم. این وظیفه من است.
به گزارش تســنیم،  فرهاد حمیداوی با حضور در 
برنامه "ورزش و مردم" با اشــاره بــه صحبت های 
وزارت  قهرمانــی  و  حرفــه ای  ورزش  معــاون 
ورزش افزود:معاون وزیــر ورزش به پروتکل های 
بهداشتی  اشاره کرد. آیا ما می توانیم این پروتکل ها 
را رعایت کنیم؟ همه به بوندس لیگا و اللیگا اشاره 
می کنند. آیا ما امکانات اللیگا را داریم؟ آیا بهترین 
باشگاه ما این امکانات را دارد؟ من اشاره کردم اگر 
فوتبالیستی کرونا بگیرد فوتبالش تمام می شود اما 
علیه من حرف هایی زده شد. چند روز پیش دکتر 

یکی از تیم ها اعالم کرد در آخرین تحقیقات اعالم 
شده اگر ورزشــکار حرفه ای کرونا بگیرد،  دوران 
ورزش او تمام می شود. واقعیت این است ما برای 
جابه جایی تیم ها و غیره مشکل داریم و نمی توانیم 
پروتکل های بهداشتی  را رعایت کنیم. حمیداوی 
درباره نامه منتشرشده چهار باشگاه لیگ برتری 
خطاب به وزارت ورزش در راستای برگزار نشدن 
مســابقات لیگ برتر گفت: نمی دانم چرا فقط از 
چهار باشــگاه یاد می شــود؟ ما االن ۱5 باشــگاه 
هســتیم که مخالف برگزاری مسابقات هستیم. 
وی درباره درخواســت های مالکان باشگاه های 
خصوصی از مسئوالن استانی خاطرنشان کرد: 
باید فکر کنیم فوتبال یک کارخانه است که برای 

کارخانه باید زمین داشــته باشــیم. اگــر یک بار 
برای همه باشگاه ها امکاناتی ایجاد کنیم تا همه 
تیم هــای یک اســتان به صــورت مشــترک از آن 
استفاده کنند، دیگر نیازی نیست نزد امام جمعه 
یا استاندار برویم. ما در خراسان رضوی برای زمین 
تمرین هم مشکل داریم.  وی با اشاره به قول عملی 
نشــده مدیران اســتان خراســان رضوی تصریح 
کرد: روز اولی که برای انتقال امتیاز قرارداد امضا 
کردیم، از استاندار وقت قول گرفتیم تا ۲۰ هکتار 
زمین برای احداث کمپ به ما بدهند تا مشکلی از 
این بابت نداشته باشیم. بودجه ما مطابق برنامه 
بوده و تــا امروز، ایــن زمیــن را نگرفته ایم. شــهر 
خودرو توانسته حدود ۳۰ درصد از مخارج خود 
را به صورت درآمدزایی برگرداند. این اتفاق برای 

سایر باشگاه ها نیفتاده است.
همچنین مهدی علی نژاد،  معــاون وزیر ورزش و 
جوانان نیز در واکنش به درخواست چهار باشگاه 
لیگ برتری برای برگزار نشدن مسابقات، گفت: 
نامه چهار باشگاه تا االن به دست ما نرسیده است. 
شاید کسی که قرار بوده این نامه را بیاورد گرفتاری 
اش زیاد بوده و احتمااًل در ترافیک مانده اســت! 
شاید هم نامه در مشهد، تبریز یا قائمشهر گیر کرده 

است. نمی دانم اصل نامه کجاست.

مالک باشگاه شهر خودرو خراسان: 

از سهمیه آسیــا نمی گذرم! 
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