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همبستگی مردم مشهد 
با مخالفان سیاست های 

نژادپرستانه آمریکا

جمعی از مردم مشــهد به احترام »جورج 
فلوید«، مرد سیاهپوست آمریکایی که به 
دســت پلیس مینیاپولیس آمریکا کشته 
شد، شمع روشن کردند .به گزارش فارس، 
این اجتماع مردمی در پارک ملت مشهد 
برگزار شــد و حاضران، انزجار خــود را از 
سیاست های نژادپرستانه آمریکا به نمایش 
گذاشتند. بر اساس ویدئوی منتشر شده 
در فضای مجــازی، جورج فلویــد پیش از 
مرگ از مأمور پلیــس که زانویــش را روی 
گردن او فشــار مــی داد، خواســته بود که 
به او اجازه تنفس بدهد، امــا پلیس اجازه 
نداد و ایــن کار به مرگ مرد سیاهپوســت 
منجر شد.  این اقدام پلیس مینیاپولیس 
با اعتراضات گسترده مردم آمریکا و دیگر 

کشورها همراه شده است.

آغاز کالس های حضوری 
حوزه علمیه خراسان

 کالس هــای درس خــارج فقــه و اصول و 
سطوح عالی حوزه علمیه خراسان از روز 
گذشــته به صورت حضــوری و بــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
آغاز شد. مدیر روابط عمومی حوزه علمیه 
خراســان با اعالم این خبر بــه ایرنا گفت: 
کالس ها، با رعایت موازین بهداشــتی از 
جمله داشتن ماســک و فاصله  فیزیکی و 
پرهیز از اجتماع در فضای مدارس برگزار 
می شود. حجت االسالم »علی روشندل« 
افزود: مدیران مدارس هم بر رعایت شیوه 
نامه هــای بهداشــتی، ضدعفونی فضای 
مدرســه به صورت روزانــه و تغییــر مکان 

برگزاری برخی دروس نظارت می کنند. 

با پیگیــری تولیت آســتان قدس و موافقت ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا، محدودیت ساعات زیارت در حرم مطهر 
رضوی برداشته و این آستان از شب گذشته به صورت 

۲۴ ساعته میزبان زائران شد. 
به گزارش خراســان، انتقادها و گالیه های مســئوالن 
اســتان از مصوبه ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا مبنی بر 
محدودیت ســاعات زیارت، به ســفر روز گذشــته وزیر 
بهداشت به مشهد منجر شد، سفری که به حضور دکتر 
نمکی در جمع زائران حرم رضوی، شــرکت در جلسه 
ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا و همچنین دیدار وی با 
تولیت آســتان قدس انجامید. »علیرضا وهــاب زاده« 
مشاور رســانه ای وزیر بهداشــت و »کیانوش جهانپور« 
ســخنگوی وزارت بهداشــت پــس از برگزاری جلســه 
عصر دیروز ســتاد اســتانی با حضــور وزیــر، در توئیتی 
اعالم کردند : »صحن های حرم مطهر امام رضا)ع( به 
صورت ۲۴ ســاعته با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
دستورالعمل های تدوین شده بازگشایی خواهد شد.«

»مهدی رضوی کیا« سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضوی نیز شب گذشــته در گفت وگو با 
خراســان رضوی درباره برایند دیدار وزیر بهداشــت با 
تولیت این آستان گفت : با پیگیری های تولیت آستان 
قدس، برای حفظ سالمت زائران حرم مطهر رضوی و 
موافقت مسئوالن ذی ربط، مقرر شد صحن های حرم 
مطهر به صورت ۲۴ ساعته به روی زائران باز باشد و این 

موضوع از شب گذشته به مرحله اجرا در آمد«.
 از جمله دالیل مهم سفر روز گذشــته وزیر بهداشت به 
مشهد، گالیه ها و انتقادهای مسئوالن استان از بسته 
بودن حرم مطهر رضوی در ساعات شب بود ؛ موضوعی 
که در جلسه جمعه شب ستاد اســتانی نیز به صراحت 

مطرح شد. 
به گزارش آستان نیوز، در این جلسه، پس از ارائه گزارش 
اقدامات صورت گرفته توســط مجموعه های مختلف 
در استان، تولیت آستان قدس گفت : ما بر اساس نظر 
کارشناســی مخالف ایجاد محدودیت زمانی برای امر 
زیارت هستیم و معتقدیم باز و بسته کردن صحن های 
مطهر در زمان هــای مقرر، ضمن این کــه بی احترامی 
به این حرم مطهر است، خود نقض غرض بوده و باعث 
ایجاد اجتماع بیشــتر مردم می شــود. حجت االسالم 
والمســلمین مروی بــا تأکید بــر این که آســتان قدس 
نه تنها بــا هیچ بخشــی در کشــور بلکه با هیــچ کجای 
دنیا قابــل قیاس نیســت، تصریح کرد: موضــوع ابالغ 
بازگشایی حرم های مطهر با ستاد ملی کروناست، اما 
نحوه بازگشــایی آن باید برعهده آســتان های مقدس 
باشــد. وی با بیان این که روزانه در میان زائران حاضر 
می شوم و سخنان آن ها را می شنوم، ابراز کرد: زائران از 
بنده می پرسند که شما در سخنرانی خود گفتید نگران 

سالمت زائران هستم بنابراین محدودیت زیارت ایجاد 
کردید، اکنــون آیا محدود کردن زمان زیــارت در زمان 
آفتاب و گرمای هوا در راستای سالمت زائران است؟ و 
من پاسخی برای آن ندارم. تولیت آستان قدس با تأکید 
بر این که وظیفه اصلی ما و همــه خادمان امام رضا)ع( 
تکریم زائران اســت، افزود: شــرایط موجود نه تنها در 
جهت تکریم زائران نبوده بلکه تهدیدی برای سالمت 
مردم است و باید دولت هرچه سریع تر درباره تصمیمات 
خود تجدیدنظر کند. حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به این که ما خود را موظف به اجرای دستورات 
ســتاد کرونا می دانیم، گفت: هماهنگی باید دو طرفه 
باشد اما اکنون چنین شرایطی نیست و ما انتظار داریم 
ستاد ملی کرونا نظرات کارشناسی آستان ها را بشنود 

و سپس تصمیم بگیرند.

باید ساعات بازگشایی حرم در اختیار تولیت 	 
آستان قدس باشد

در ادامه آیت ا... ســیداحمد علم الهدی، نماینده ولی 

فقیه در استان با بیان این که آستان قدس رضوی تولیت 
محور اســت و شــرعا هیچ کســی در امور آستان قدس 
رضوی منهای نظر متولی حق دخالت ندارد، ابراز کرد: 
موضوع ساعات بازگشایی حرم مطهر از اموری بوده که 
در حوزه اختیارات تولیت آستان قدس رضوی است و 
ستاد ملی کرونا باید این امر مهم را به آن ها واگذار کند 
تا به نحو شایسته با تأکید بر حفظ سالمت مردم انجام 
شــود. امام جمعه مشــهد همچنین بر ضــرورت اتخاذ 
تصمیمات ملی برای جبران خســارت های اقتصادی 

ناشی از کرونا تاکید کرد.
 اســتاندار خراســان رضــوی نیــز گفــت : برخــالف 
پیش بینی ها کــه از رقم خوردن یک فاجعه در اســتان 
خراســان رضوی حکایــت داشــت، به لطــف و عنایت 
حضــرت رضــا)ع( و یکصدایــی تمــام دســتگاه ها و 
بخش هــای اســتان، امــروز اســتان خراســان رضوی 
شــرایط خوبی را در کنترل این ویروس در کشور دارد. 
»علیرضا رزم حســینی« ضمــن تقدیــر از همراهی ها و 
همکاری های آستان قدس برای پیشگیری و مقابله با 

ویروس کرونا، ابراز کرد: من شهادت می دهم که آقای 
مروی تولیت آستان قدس رضوی چه سختی هایی را در 
بستن حرم متحمل شدند و مقاومتی که این بزرگوار در 
این کار بسیار مهم، سخت و تاریخی برای حفظ سالمت 
مردم متحمل شدند، قابل تقدیر اســت؛ هیچ کدام ما 
قلبا از ایجاد محدودیت برای زیارت راضی نبودیم. رزم 
حسینی با بیان این که دغدغه های تولیت آستان قدس 
رضوی در خصوص عدم ایجاد محدودیت زمانی برای 
زیارت را طی مکاتبات و تماس هایی به ستاد ملی کرونا 
منتقل کرده ام، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کتبی 
اعالم کرده که محدودیت ساعت باعث تراکم جمعیت و 
تشدید بیماری می شود و باید شرایط تشرف ۲۴ ساعته 
به حــرم مطهر فراهم باشــد، ایــن موضوع را بــه تهران 

منعکس کردیم و پیگیری نیز می کنیم.
انتقاد های مطرح شــده در این جلســه و پیگیری های 
مسئوالن  استان در نهایت به موافقت ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و ۲۴ ساعته شدن بازگشایی حرم مطهر رضوی 

منجر شد.

 وعده مدیر کل 
برای پیگیری جبران 

خسارت های کرونایی 
آموزشگاه های هنری

مدیــر کل ارشــاد بــر حمایــت از مراکــز و 
آموزشگاه های آزاد هنری در برابر خسارت 
های ناشی از شــیوع ویروس کرونا تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومــی این اداره 
کل، دکتــر »جعفــر مرواریــد« در حاشــیه 
بازدید از برخی آموزشگاه های آزاد هنری 
گفــت: آموزشــگاه هــای هنــری در ایــام 
تعطیالت، فعالیت های خود را در فضای 
مجازی ادامه دادنــد اما این فعالیت برای 
آنان درآمدزا نبوده و با تعطیلی کالس های 
آموزشی و فعالیت های هنری خود دچار 
خسارت شــده اند که باید این خسارت ها 
جبران شود. وی خاطرنشــان کرد: نباید 
خسارت های ناشی از بیماری کرونا باعث 
تعطیلی این مراکز شود، از طریق مراجع 
ذی ربط پیگیر هســتیم تا نحوه حمایت از 

این مراکز مشخص و ابالغ شود. 

طی مکاتبــه ســازمان کتابخانه ها، موزه هــا و مرکز 
اسناد آستان قدس با دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و کســب مجــوز از معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و 
رئیس مرکز بهداشت استان، کتابخانه های آستان 

قدس در مشــهد و شهرســتان ها، به عنــوان اولین 
کتابخانه های ایران، از روز گذشته خدمات حضوری 

خود را پس از تعطیلی دوران کرونا آغاز  کردند. 
به گزارش گنجینۀ رضوی، ساعت ارائه خدمات در 

این کتابخانه ها تا اطالع ثانوی 7:30 تا 13 خواهد 
بــود. مراجعان بــا رعایت کامل مســائل بهداشــتی 
می تواننــد از خدمــات حضــوری ایــن کتابخانه ها 

بهره مند شوند. 

 بازگشایی کتابخانه های 
 آستان قدس 

با مجوز علوم پزشکی
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دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان از برخورد  با بنگاه های 
 غیرمجــاز امــالک طی شــش مــاه آینــده خبــر داد و  بــه مدیران 
دســتگاه ها و ســازمان های دولتی درباره ویال ســازی غیر مجاز 
هشدار داد  .به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، 
محمدحســین درودی در حاشــیه نشست شــورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی ملی ، منابع طبیعی و حقوق عامه اســتان از 
تشکیل این شورا در کلیه  شهرستان های استان خبر داد و گفت: 
تصمیم گرفته شد سه کمیته صیانت از حریم شهر مشهد ، کمیته 
پیشــگیری و شناســایی و همچنین کمیته حقوقــی و قضایی در 
مرکز استان تشکیل شود تا به صورت ویژه برای حفظ اراضی ملی 
و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی اطراف مشهد 

اقدامات مؤثر و گسترده ای صورت گیرد.
درودی اظهــار کــرد: ازجمله عوامل مؤثــر در تبدیــل زمین های 
کشــاورزی به باغ ویــال بهره گیــری از آب چاه های کشــاورزی در 

این باغ ویالهاســت یا این که با تصرف حریم و بعضًا بســتر 
رودخانه ها و مسیل ها برداشت های غیرمجازی از آن ها 
صورت می گیرد که بر همین اساس مقرر شد شرکت آب 

منطقه ای ظرف مدت کوتاهی چاه های کشاورزی را که 
برای مصارف باغ ویال استفاده می شود شناسایی کند و 

به سرعت این چاه ها پر و مسلوب المنفعه و همچنین حریم و بستر 
رودخانه ها آزادســازی شــود و از برداشــت های غیرمجاز از آن ها 
ممانعت به عمل آید. این مقام ارشد قضایی بابیان این که یکی از 
عوامل گســترش باغ ویال در اطراف شــهرها و به ویژه روستاهای 
نزدیک مشهد وجود مشــاورین امالک غیرمجاز گسترده است، 
گفت: ان شــاءا... ظرف شــش ماه آینده مردم شــاهد جمع آوری 
بسیاری از این مشاورین امالک خواهند بود. دبیر شورای حفظ 
حقوق بیت المال گفت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها مکلف شدند 
با اداره ثبت در اجرای کامل قانون حدنگار در راستای ثبت کامل 
اراضی در استان همکاری کنند که با اجرای این قانون از تصرف 

اراضی ملی پیشگیری خواهد شد .

تذکر به ویالسازی دستگاه ها	 
دادســتان عمومی و انقــالب مرکز اســتان ادامــه داد: 
متأسفانه طی چند سال اخیر برخی از شرکت های 
تعاونی مسکن دستگاه ها و سازمان های دولتی 
به ســمت ایجاد مجتمع های 
ویالیی حرکت کردند که این 
موضوع امــروز مورد اعتراض 

مردم اســت که چرا با چنین مجتمع هایی برخورد نمی شــود ، بر 
همین اســاس تذکرات جدی به مدیران دســتگاه ها داده شد که 
بر فعالیت این تعاونی ها نظارت داشته باشند و اجازه داده نشود 
این تعاونی ها به سمت ساختن مجتمع های ویالیی حرکت کنند 
که در غیر این صورت با مدیر متخلف آن دســتگاه برخورد خواهد 
شد.درودی تصریح کرد : مقرر شد اکیپ گشت مشترک شورای 
حفظ حقوق بیت المال در شهرســتان مشــهد هر15 روز یک بار 
برای رفع تصرفــات جدید و ممانعت از ایجــاد تغییر کاربری های 
جدید به منظور ایجاد باغ ویال اقدام کنند .دادستان مشهد با بیان 
این مطلب که دســتگاه قضایی با همکاری ســایر دســتگاه های 
متولــی در مبارزه با پدیــده زمین خــواری،  کوه خــواری ، تصرف 
حریم و بستر رودخانه ها طی امسال با قاطعیت اقدام خواهد کرد 
و با سودجویان به صورت جدی برخورد می کند ، از مردم هم تقاضا 
کرد از سرمایه گذاری در بخش باغ ویال جدا خودداری کنند چراکه 
تقریبًا تمامی باغ ویالهــای احداثی  یا در حــال احداث غیرمجاز 
هستند و قطعًا برابر قانون باید قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شوند 
و در این حالت سرمایه شان را از دست خواهند داد ، پس نیاز است 
چنان چه قصد خرید باغ ویالیی را هم دارند قبل از اقدام از مراجع 

قانونی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعالم کنند .

اخبار

جامعه 

آیت ا... علم الهدی مطرح کرد: 

فعالیت های هالل احمر در مواسات 
به درستی بیان نشد 

آیــت ا... علــم الهــدی گفــت: در رزمایش مواســات 
مسئولیت اصلی با هالل احمر بود اما به درستی این 

فعالیت ها بیان نشد.
بــه گــزارش Alamolhoda.com آیــت ا... علــم 
الهدی در دیدار با مسئوالن هالل احمر استان اظهار 
کرد: بــا توجه به پهنــای عظیم خدمــات هالل احمر 
به بخش های مختلف کشور ،نمایش این فعالیت ها 
بسیار کم رنگ اســت.خیلی از نهادهای مردمی که 
باالتــر از هالل احمــر قرارگرفته اند بــه علت نمایش 
درست کارهایشان برای تشویق مردم است.نماینده 
ولی فقیــه افــزود: در رزمایش مواســات مســئولیت 
اصلی با هالل احمر بود اما به درستی این فعالیت ها 
بیان نشد.در مسئله کرونا هم تمام سازمان ها بیشتر 
خودشــان را نشــان دادند با این مهم که هالل احمر 
بود که بار اصلی تأمین وســایل بهداشتی را بر عهده 
داشــت اما در این جــا هــم به درســتی فعالیت های 
هالل احمر برای مردم معرفی نشــد.وی بیان کرد: 
هالل احمر بخشــی از کمک های خودش را از مردم 
دریافت می کند و اگر به درستی فعالیت های خودش 
را معرفی نکند حمایــت مردمی را از دســت خواهد 
داد،باید جوری معرفی بشــود که این ســرمایه های 
اجتماعی در کنار هالل احمر باقی بمانند.نماینده 
ولی فقیه تأکید کرد: اگر هالل احمر از یک ســاختار 
رسمی به ساختار انقالبی مبدل شــود تأثیرگذاری 
بســیاری بــرای جوانــان دارد، بایــد بــا برنامه ریزی 
گســتردگی فعالیت هــای هالل احمــر در فضــای 

مجازی و رسانه های غیررسمی بیشتر بشود.

طبق پیش بینی هواشناسی 

 دمای استان آخر هفته
 به 45 درجه می رسد 

کل  اداره  مســئول  مســلمی/  حســام  محمــد 
هواشناسی خراسان رضوی گفت:  از سه شنبه تا پایان 
هفته دمای هوای مشهد به 40 درجه سلسیوس و در 
شهرستان های گرمسیر استان مانند سرخس دمای 
هوا از سه شنبه تا پایان هفته به 45 درجه سانتی گراد 
خواهد رسید.زهرا آهنگر زاده در گفت وگو با خراسان 
رضوی دراین  بــاره اظهار کــرد: دمای هوای مشــهد 
تا دوشــنبه ثابت است و تغییر محسوســی ندارد. وی 
تصریح کرد: بر اساس تحلیل نقشه های آینده  نگری و 
تصاویر ماهواره پدیده غالب جوی در مناطق بادخیز 
به ویژه نیمه شرقی استان باد و گرد و خاک است و طی 
ساعات بعدازظهر وزش باد شدید موقتی دور از انتظار 
نیست.وی ادامه داد: از روز دوشنبه نیز رشد ابرهای 
همرفتی پیش بینی شــده که از سه شــنبه بــا افزایش 

نسبی دمای هوا همراه است.

برای اطالع مسئوالن

شرکت گاز
   ابالغیــه جدیــد اســتانداری همچنــان بــر 
دورکاری بیمــاران خــاص و مــادران دارای فرزند 
خردســال تأکیــد کــرده اما شــرکت گاز بــا اطالع 
رسانی ناقص به کارکنان فقط بیماران را مشمول 
دورکاری کرده و دورکاری مــادران را حذف کرده 

است.بچه کوچولوی دوساله ام را چه کارش کنم؟

بهداشت و درمان
   با ســالم امروز)هفتم خرداد( برای یک عمل 
ســرپایی به بیمارســتان ســینا رفتم و قــرار بود که 
ساعت19:30ترخیص شوم اما متأسفانه به علت 
گم شــدن پرونده پــس از یک ســاعت و نیــم تأخیر 
ترخیص شــدم که البته آخر مشخص شد پرونده به 
بخش دیگری فرستاده شــده اســت. آفرین بر این 

مدیریت!
   با ســالم سی تی اسکن بیمارســتان طالقانی 
مشهد یک ماه است که خراب شده است. بیماران 
تصادفــی و بســتری بیمارســتان و نیــز بیمــاران 
مشکوک به کرونا در منطقه که نیاز به سی تی اسکن 
ریه دارند با مشــکل جدی مواجه  هستند ولی این 

مهم برای مسئوالن گویا اصاًل مهم نیست.

شهرداری
   با سالم لطفًا راهنمایی و رانندگی فکری برای 
خیابان کالهدوز4۷بکند در طول روز کاماًل شلوغ 
اســت و ماشــین ها دوبله ســوبله پارک می کنند به 
خاطر لوله فروش ها و برای ساکنان مشکل به وجود 

می آورند، لطفًا رسیدگی کنید.

شهرستان ها
   سالم.پیشــنهاد می شــه که دوچرخه سازی 
آســاک قوچان با ادارات دولتی هماهنگی بکنه و 
دوچرخه اقســاطی بدن به همکاران  یا فرزندان  تا 
هم بــه طبیعــت و آلودگــی کمتر هــوا وهــم تامین 

نقدینگی آساک و رونق و جهش تولید کمک بشه.

دانشگاه
   دانشــگاه فردوســی ماه آینده می خواهــد برای 
دانشجویان دکترا آزمون جامع برگزار کند. آزمونی که 
هیچ سودی و در معدل نیز تأثیری ندارد و دانشجویان 
دکترا بارها به برگزاری آن اعتراض داشتند و بعضی از 
دانشگاه ها قباًل و بعضی به تازگی این آزمون را حذف 
کرده اند ولی دانشــگاه فردوســی می خواهد با وجود 

کرونا خوابگاه ها را بازگشایی  و آزمون برگزار کند!

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد: 

 تمامی مسیرهای دسترسی غیرمجاز به کشف رود 
مسدود خواهد شد 

معاون خدمات شــهری شــهرداری مشهد 
گفت: به منظور جلوگیــری از  تخلیه نخاله 
و جلوگیری از نصــب موتور تلمبه در بســتر 
رودخانــه تمامــی مســیرهای دسترســی 

غیرمجاز به کشف رود مسدود خواهد شد.
به گزارش روابط عمومــی معاونت خدمات 
شهری شهرداری مشهد ، مهدی یعقوبی در 
این باره اظهار کرد: سامان دهی، درختکاری 
و حفاظت از کشــف رود با همت  شهرداری 
مشهد به عنوان مدیریت واحد در حال انجام 
اســت.وی ادامه داد: افــراد متخلفی اقدام 
به تصرف اراضی، برداشــت شــن و ماســه و 
نصب غیرمجاز موتور تلمبه در بستر رودخانه 

کرده اند که برای جلوگیری از این تخلفات، 
جلسه ای با نمایندگان شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، بخشــدار مرکزی مشهد و 
رئیس اداره راه و شهرسازی مشهد برگزار شد 
و برنامه ریزی های الزم صورت گرفت.وی  
افزود: در این جلســه، مجوزهای الزم برای 
مسدود سازی مسیرهای دسترسی غیرمجاز 
به وســیله دیوارهــای پیش ســاخته بتنی و 
نیوجرســی بــرای جلوگیــری از ورود افراد 
متخلف به اراضی کشف رود به منظور تخلیه 
غیرمجاز نخاله، برداشت شن و ماسه و نصب 
موتور تلمبه های غیرمجاز اخذ و این اقدامات 

ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت اجتماعی شهرداری مشهد:  

شورای اجتماعی محالت مشهد 
۳۳۰ هزار بسته معیشتی اهدا کرد 

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و مشــارکت های 
ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد 
گفت: شــورای اجتماعی محالت این کالن شــهر 
بیــش از 330 هــزار بســته معیشــتی را در طــول 
 مــاه مبــارک رمضــان بــه قشــرهای آســیب پذیر، 
از کار افتــادگان و زنــان سرپرســت خانــوار اهــدا 
و در ســطح مشــهد توزیــع کرد.بــه گــزارش ایرنــا 
،رضــا دانایی افــزود: مدیریت شــهری مشــهد نیز 
تاکنون بیش از شــش هزار بسته معیشــتی را تهیه 
و توزیع کرده  اســت.وی با اشــاره به اجــرای طرح 
»بهــار جان هــا« و مشــارکت گروه هــای مردم نهاد 
در این طــرح ادامه داد: در این طرح 1۶۷ تشــکل 

غیردولتی و مردم نهاد مشارکت کردند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد: 

 استفاده از ماسک 
در ناوگان اتوبوسرانی 
مشهد الزامی است 

 مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی 
شهرداری مشهد گفت: برای استفاده 
از خدمــات ســازمان اتوبوســرانی 
استفاده از ماسک الزامی اعالم شده 
است.سعید حسینقلی زاده مقدم در 
گفت و گو با تسنیم اظهارکرد: استفاده 
از ماســک در نــاوگان  اتوبوســرانی 
الزامــی اســت و درخواســت مــا از 
مسافران این است که در این ناوگان 
از ماسک اســتفاده کنند.وی افزود: 
همچنیــن در تعــدادی از پایانه های 
اتوبوس در سطح شهر جایگاه عرضه 
ماسک ایجاد شــده و شــهروندان در 
صورت تمایل می توانند ماسک مورد 
نیاز خود را از این جایگاه ها تهیه کنند.
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اخبار

اقتصاد

تایید بازداشت2 تن از مدیران سابق 
 راه و شهرسازی استان در ارتباط

 با پرونده واگذاری اراضی ملی 
در دو سه روز گذشته خبر بازداشت دو تن از مدیران 
سابق اداره کل راه و شهرســازی استان در فضای 
مجازی مطرح شد؛ همچنین یک خبرگزاری  دلیل 
این بازداشت را اتهام »اختالس« ذکر کرده بود. اما 
یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان رضوی ضمن 
تایید بازداشــت این دو مدیر اظهار کرد: بازداشت 
این افراد مربــوط به پرونده واگــذاری اراضی ملی 
است و موضوع جدیدی نیست.وی درباره جزئیات 
بیشــتر این پرونــده اظهار کــرد: با توجه بــه این که 
این پرونــده در مراحــل تحقیقات اســت، جزئیات 

بیشتری نمی توان ارائه کرد.

نماینده جدید شهرستان در اولین نشست 
خبری خود مطرح کرد: 

وعده ساخت پروژه ویژه پرتودهی 
هسته ای گاما در سبزوار 

کالته- نماینده مردم ســبزوار در مجلس از پیگیری 

و ساخت یک پروژه بســیار راهبردی ویژه پرتودهی 
هســته ای گامــا در منطقــه ویــژه اقتصــادی ایــن 
شهرســتان خبر داد. به گزارش خراســان رضوی، 
علی اصغر عنابســتانی عصر روز جمعه در نشســت 
خبــری با بیــان این کــه مجلس رســالت ســنگینی 
دارد، اظهــار کرد: مردم عاشــقانه نظــام جمهوری 
اسالمی را قبول دارند اما اعتماد آن ها به نهادهای 
نظام و ساختارها از جمله قوه مجریه و مجلس سلب 
شده است و مردم این موضوع را در انتخابات اخیر 

نشان دادند.
 وی افزود: میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر 
بی اعتمادی مردم  نســبت به ســاختار را نشان داد 
و اولویت اصلی مجلس یازدهم بازیابی و بازگشــت 
اعتماد مردم به نظام اســت.نماینده مردم سبزوار، 
جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد و روداب 
در مجلــس،  شــفافیت را اصــل بســیار مهــم برای 
مقابله با فساد دانســت و گفت: ۹۰ درصد فساد با 
موضوع شــفافیت از بیــن می رود و بحث شــفافیت 
در حوزه هــای اقتصادی و سیاســی باید بــه قانون 

تبدیل شود. 
وی تاکیــد کــرد: وجــود قانــون جامــع شــفافیت 
ضــروری اســت و زمانــی کــه بــه مجلــس شــورای 
اســالمی راه یافتم، به هیچ عنوان فکــر نمی کردم 
فضای مجلــس  زد و بنــد و البی باشــد و بــا اجرای 
قانون شــفافیت تمامی این مباحث از بین می رود.
عنابســتانی درباره وضعیــت پروژه نیــروگاه ۵۴۶ 
مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران، گفت: نیروگاه 
۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی ســربداران در سال 
۸۷ کلنگ زنی شــد و متأســفانه رها شــده بــود و با 
کلنگ زنی مجــدد این پــروژه اندکی بــه راه افتاد و 
حرف بنده این است که چرا در این سال ها پیگیری 
نشده اســت؟ وی بیان کرد: مدیران پروژه نیروگاه 
اعالم کرده اند که فاز اول تا آخر سال به  بهره برداری 

می رسد و ادعای آن هاست و من بعید می دانم. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد: 

صادرات 11 میلیون دالر 
صنایع دستی استان 

گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گفــت:  رضــوی  خراســان  صنایع دســتی  و 
صنایع دســتی خراســان رضــوی بــه ارزش 11 
میلیــون و 1۵۴ هــزار دالر طــی ســال گذشــته 
صادرشده اســت.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان، ابوالفضــل مکرمی فــر افزود: براســاس 
داده های گمــرک وزن ایــن صنایع دســتی که از 
مرزهای خارجی اســتان صادر شــده، ۹ میلیون 
کیلوگــرم بــوده اســت.او ادامــه داد: مهم تریــن 
صنایع دســتی صادراتی خراســان رضوی شامل 
چــوب و مشــتقات آن، زیورآالت ســنتی، ســفال 
و ســرامیک، ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتی، 
شیشــه های ســنتی، گلیم و زیلو، مبلمان چوبی، 

مس و مشتقات آن بوده است.

اخبار

اقتصادی

رئیس سازمان صمت استان مطرح کرد: 

 کاالی 30 شرکت استان 
همچنان در انبارهای گمرک 

رئیــس ســازمان صمــت خراســان رضــوی بــه 
مشــکالت تخصیص ارز و باقی مانــدن کاالها در 
انبارهای گمرکات اشــاره و بیان کــرد: هم اینک 
۴۷۷ قلم کاال به ارزش 1۴ میلیــون یورو متعلق 
به ۳۰ شــرکت ایــن اســتان در گمرکات کشــور 
انبار شده اســت.به گزارش ایرنا، مس فروش روز 
گذشته در نشست کارگروه ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید خراســان رضوی گفت: از این میزان 
۴۲1 قلم کاال به ارزش 1۳ میلیــون یورو متعلق 
به 1۰ شــرکت اســت و در انتظار ترخیص هر چه 
ســریع تر این اقالم هستیم. باید مســاعدت الزم 
انجام گیرد تا این کاالها در اســرع وقت ترخیص 
شوند. بخشی از این کاالها، خط تولید ما را تأمین 
می کنند و تداوم این وضــع، چالش هایی را برای 

این بخش رقم می زند.

مدیر تعاون روستایی استان خبر داد: 

آغاز خرید تضمینی گندم در استان 
مدیر تعاون روســتایی استان خراســان رضوی، از 
آغاز خرید تضمینی گندم در این اســتان خبر داد.
ایرج ناصری  مقدم به ایرنا گفت: با خرید نخستین 
محموله گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شهرستان 
سرخس به میزان ۲۰ تن، خرید تضمینی گندم در 
این استان به طور رسمی شروع شد.وی ادامه داد: 
قیمــت پایه خریــد تضمینی گندم در ســال زراعی 
جاری ۲۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده 
که این قیمت بر اســاس پایه خرید بــا چهار درصد 

افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است.
مدیــر تعاون روســتایی اســتان خراســان رضوی 
گفــت: خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان 
اســتان بر اساس اســتعالم از ســامانه پهنه بندی 
جهادکشــاورزی انجــام می شــود و ۶۰ مرکــز 
خرید در ســطح اســتان، عملیات خریــد گندم را 
انجــام می دهند.ناصری  مقــدم بــا بیــان این که 
بهره گیری از توان ذخیره سازی بخش خصوصی 
یکــی از مهم ترین اقداماتی اســت که همه ســاله 
در فصــل خریــد گنــدم انجــام می شــود،افزود: 
افزون بر  ۹ کارخانه آرد با ظرفیت ۳۵۵ هزار تن 
ذخیره سازی گندم و 1۰ سیلوی بخش خصوصی 
با ظرفیت بیــش از ۳۲۰ هــزار تن در ایــن زمینه 

فعالیت دارند.

گالیه زعفران کاران از تاخیردرپرداخت مطالبات و پاسخ مقام مسئول 

۷اخبار
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شــعبانی- طرح خریــد حمایتــی زعفــران بــا 

هــدف جلوگیــری از وارد آمــدن  ضــرر و 
زیــان بــه زعفــران کاران و حمایــت از ایــن 
قشــر  زحمتکش،   از هشــتم آبان تــا ۳۰ آذر 
ســال گذشــته در هشــت مرکز خریــد تعاون 
روســتایی اســتان اجرا شــد که بر اســاس آن 
زعفــران به چهــار صــورت پوشــال معمولی، 
پوشــال مرغوب، شــبه نگین و نگین به ترتیب 
بــه قیمــت کیلویــی ۸ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
تومان، ۹میلیــون تومان، ۹ میلیــون و ۵۰۰ 
هزار تومان و 1۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
از کشــاورزان خریــداری شد.کشــاورزان 
اســتان با آغــاز خریــد حمایتــی زعفــران بــه 
استقبال این طرح رفتند و محصول خود را به 
تعاون روستایی سپردند.گفتنی است  بعد از 
گذشت ۵ ماه از این طرح، بخشی از مطالبات 
کشاورزان هنوز پرداخت نشده  است؛البته با 
کشاورزانی که زیر ۴ کیلو زعفران فروخته اند، 
تســویه حســاب شــده و ۶۰ درصــد پــول 
زعفران های باالی ۴ کیلو هم پرداخت شــده 
است.روزگذشــته تعدادی از زعفــران کاران 
تربت حیدریــه در اعتراض به تســویه نشــدن 
کامل مطالباتشــان از ســوی ســازمان تعاون 
روستایی،  مقابل فرمانداری این شهر تجمع 
کردند.  یکی از زعفران کاران می گوید: قرار 
بود بعد از ۲۰ روز از فروش نصف پول زعفران 
ما را واریز کنند؛ اما متاسفانه ۲۰ روز شد، سه 
ماه و از حدود ۵۰ میلیون تومان زعفرانی که 
تحویل داده ام تاکنون فقط ۲۰ میلیون آن را 
پرداخت کرده اند.فرد دیگری از قیمت پایین 
خرید زعفران گله دارد و می گوید: کشاورزان 

بدهی بــاال آورده اند و باید جــواب طلبکاران 
خود را که جمع کنندگان و پاک کنندگان گل 
زعفران هستند، بدهند. وی می افزاید: ما به 
کجا باید مراجعــه کنیم؟ به تعاون روســتایی 
رفتیــم گفتند بــه فرمانــداری مراجعــه کنید 

این جا هم که می فرمایند تجمع نکنید!

پاسخ  مدیر سازمان تعاون روستایی 	 
ایــرج ناصری مقــدم، مدیــر  ســازمان تعاون 
روســتایی خراســان رضــوی در گفت وگــو با 
خبرنگار ما دربــاره مطالبات زعفــران کاران 
ســمت  بــه  انتقادهــا  همــه  کــرد:  اظهــار 
ســازمان تعــاون روســتایی و وزارت جهــاد 
اســت، در صورتی که مــا به دنبــال حمایت از 
زعفران کاران بودیم و هستیم و اگر وزارتخانه 
ورود نمی کرد، زعفــران را کیلویی ۳ میلیون 
تومــان هــم از کشــاورزان نمی خریدنــد.وی 
افــزود: ما زعفــران را تــا 1۰ میلیــون و ۵۰۰ 
هزار تومان از کشاورز خریداری کردیم و وعده 
چند ماهه هم ندادیم و اعالم کردیم هر زمان 
ســازمان برنامــه و بودجه تامیــن اعتبار کرد، 

مطالبــات پرداخــت می شــود.ناصری مقدم 
دربــاره حجم خریــد زعفــران اظهار کــرد: از 
آغاز طرح خرید حمایتی زعفــران در آبان ماه 
پارســال، از ۹ هزار و ۵۰۲ کشــاورز، ۶۸ تن 
و ۹۰۰ کیلوگــرم  زعفــران تحویــل گرفتیم و 
طی هفته ها و ماه های گذشته ۴1۴ میلیارد 
تومان مطالبــات زعفــران کاران نیز پرداخت 
شــده اســت.مدیر تعــاون روســتایی  اســتان 
افزود: با ۵ هزار و ۳۴۷ نفر از زعفران کارانی 
کــه تــا ۴کیلــو و ۷۳۵ گــرم تحویــل دادنــد، 
1۰۰ درصــد تســویه حســاب شــده اســت و 
بقیــه زعفــران کاران نیــز ۶۲.۸ درصــد از 
مطالبات خود را دریافت کردند.ناصری مقدم 
گفــت: طــی دو هفته گذشــته در ســه مرحله 
۵۵ میلیارد تومان به حســاب زعفران کاران 

خراسان رضوی واریز شده است.

برای پرداخت بقیه مطالبات 	 
زعفران کاران قولی نمی دهم

وی بــا بیــان این کــه ۶۳۹ میلیاردتومــان از 
مطالبــات زعفــران کاران باقــی مانده اســت، 

افــزود: بــرای پرداخــت باقی مانــده مطالبات 
زعفــران کاران هیــچ قولی نمی دهــم وزمانی 
قــول مســاعد می دهــم کــه پــول درحســاب 
سازمان تعاون روستایی باشد واین مهم منوط 
به تخصیص و تامین اعتبار است.دکتر زنگنه، 
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس، بــه خراســان رضوی می گویــد: طرح 
ما این بود کــه با توجه بــه پول نداشــتن تعاون 
روســتایی برای پرداخت مطالبات و همراهی 
نکردن بانک ها و عدم امکان دریافت تسهیالت 
بتوانیم هر چه سریع تر از طریق مزایده عادالنه 
به صادرکننــدگان با شــیوه ای که بــازار دچار 
صدمه نشود زعفران ها را واگذار کنیم و سپس 
پول آن را به کشاورزان بدهیم. وی می افزاید: 
در اواخــر اردیبهشــت مــاه متاســفانه زعفران 
را وارد بورس کردنــد و با اقدام دکتــر خابازی 
وزیر جهادکشــاورزی ،رئیس ســازمان تعاون 
روســتایی برکنار شــد. وی مدعی شد: رئیس 
جدیــد در نامــه ای چهارشــنبه هفته گذشــته 
بــه ســازمان برنامــه و بودجــه طــرح را اعــالم 
کــرده و  تاییدیــه آن آمــده و جــواب آن واصــل 
شــده اســت تا بالفاصله فرایند فروش زعفران 
فقط و فقط برای صادرات نه فــروش داخل به 
صادرکنندگان اتفاق بیفتــد و ما امیدواریم که 
برای هفتــه آینده اولین فروش انجام شــود و با 
هماهنگی های صورت گرفته هر چه ســریع تر 
پول کشاورزان که چیزی حدود 1۳۴ میلیارد 
تومان اســت، به تدریج به حســاب آن هــا واریز 
شود. وی افزود: باید به کشاورزان حق بدهیم 
و با آن ها مدارا کنیم و کنار آن ها بمانیم و برای 

حل مشکالت شان تدبیر کنیم.

شــعبانی-داماد ســابق خانواده ای درپی یک 

اختالف، پــدر زن خــود را با بنزیــن آتش زد. 
ســرهنگ علی اکبر کیانی فرمانده انتظامی 
شهرســتان تربت حیدریــه در این بــاره بــه 
خراســان رضوی گفــت: متهم مدنظــر )م.ج 
۴۲ ســاله( کــه از همســر خــود در ســال ۹۲ 
جــدا شــده، دارای دو فرزند دختر اســت که 
ظاهــرا اختالفاتی با پــدر همسرســابق خود 
داشــته اســت.وی افزود: در روزهــای پایانی 

اردیبهشــت امســال، وی به منظــور دیــدن 
فرزندان خود به منزل پدر زن سابقش مراجعه 
می کنــد و وقتی می شــنود که آن هــا در خانه 
نیستند،به زور وارد خانه می شــود و با بنزین 
پدرهمســرش را به آتش می کشــد. سرهنگ 
کیانی می گوید: وی پس از این اتفاق پا به فرار 
می گذارد و همســایه ها او را هنــگام متواری 
شــدن می بیننــد.وی خاطر نشــان می کند: 
کارآگاهــان و نیروهای انتظامــی در اقدامی 

ضربتــی لحظاتــی بعــد نام بــرده را در منزل 
پدرش دســتگیر می کننــد و ســپس متهم به 
عمل خود اعتراف می کند. به گفته فرماندهی 

انتظامی تربت حیدریه، متهم در زندان به سر 
می برد و پرونده قضایی اش برای طی مراحل 

به دادسرا ارسال شده است.

دستگیری مردی که پدرزن سابقش را با بنزین آتش زد 



قمر خانم

حمایت از اختصاد!
عامری فرد- َچن روز پیشا بعد کلی اختالط 
با اقدس خانم، ناَســن عیــِن ابر باهــار زد زیِر 
گیرَیه، هموجور کــه آب ِچشــُم چاِلش با هم 
قاطــی ِرفَته بــود، از قدیماش تعریــف ِمکرد. 
ُمُگــف: »َیک َشــب که شــوِی خــدا بیاُمــرُزم 
اخماش وا بود، با ِقُر َغمَزه بزش ُگفُتم حاج آقا 
جان، شنیُدم جاپونیا َیک چیزه ُدُرس ِکرَدن 
که ٌصب َاَدم ِره از خواب بیدار ُمُکَنه، ِسماَور َرم 
َاتیش ُمُکَنه، َظرفای دیّشــب َرم موشوره و... 
ِمَشه َیک دَنه از اونا بِرِیه روز َتَوُلُتم بَرم بسِتنی؟
شوَهُرم لیکاش تا بناگوشش وا َرفت و ُگف: »ها 
که ِمشه عیال جان! فقط اِگر اجاَزه بدی بِریه 

حمایت از اختصاد داخلی 
َیــک دَنــه ایرانــِی َمقبوِل 

ِشه بَرت بسِتُنم که خیِله 
کارای دیَگه َیم ُمُکَنه!«

ُموِی َســَدَیم باور ِکرُدم، 
بعد همی حرفا بود که 

َسُرم َیک هوو ُاُورَدن، 
ِنِمکــرد  کــه  ُکمُکــم 

هیچی، َتَزه بِیس رختاِی 
او َرم ُمو ُمُشسُتم... 

دیکشنری

Garrulous
پرچانه، پرحرف، وراج

The   talk   show   host   could   not   seem   
to   stop   the   garrulous   guest   from   
telling   one   uninteresting   story   
after   another.

به نظر مــی رســید که میزبــان گفــت وگوی 
تلویزیونی نمی توانست مانع شود که مهمان 
پرچانه، داستان های کسل کننده پی در پی 

را نگوید.
The   invited   speaker's   lengthy,   
garrulous   speech   at   the   
graduation   exercises   put   some   
members   of   the   audience   to   sleep.
نطق طوالنی و وراج گونه ســخنران مدعو در 
مراســم دانش آموختگی، برخــی از حضار را 

خواب کرد.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

موعظه الهی، حتی برای پیامبر)ص(
در آیه اول سوره احزاب می خوانیم:

ــِق اهلَل َو ال ُتِطــِع اْلکاِفِریَن َو  بــیُّ اتَّ َهــا النَّ یــا َأیُّ
اْلُمناِفِقیَن ِإنَّ اهلَل کاَن َعِلیمًا َحِکیمًا

ای پیامبــر! از خداونــد پــروا کــن و از کافران و 
منافقان اطاعت مکن که خداوند دانا و حکیم 

است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    پیامبر اسالم در پیشگاه خداوند مقام خاصی 
دارد. در قرآن، دیگر انبیا با نام خوانده شده اند؛ 
یا ابراهیم! یا نوح! یا موســی! یا یحیی! ولی»یا 

محّمد« در قرآن نیامده است.
    حتی پیامبر اکرم)ص( نیز به موعظه الهی 

نیازمند است.
    دستور به پیامبر در حقیقت دستور به پیروان 

است.
    با احیای معروف، جلوی منکر را بگیریم.

  زمانی می تــوان با انحــراف ها و پیشــنهاد 
های سازشــکارانه مبارزه کرد که ایمان و تقوا 

قوی باشد.
    سرچشمه دستورهای خداوند مبنی بر ترک 
اطاعت از کفار و منافقین، علم و حکمت اوست.

اخبار ورزشی

یک شنبه
11 خرداد 1399

8 شوال 1441
8 صفحه  |    شماره  4420

31 می 1987 | روز جهانی مبارزه با دخانیات31 می 1881 | کشف عامل بیماری سیاه  زخم
باکتری باسیلوس آنتراسیس، عامل بیماری سیاه زخم توسط لویی پاستور کشف شد. آنتراکس در 
زبان یونانی به معنی زغال است که به زخم های سیاه رنگ این بیماری اشاره دارد. سیاه زخم از بیماری 
های مشترک انسان و بسیاری از حیوانات است. البته در حیوانات نسبت به انسان ها شایع تر است.

سال 1492، کریستف کلمب در جزیره ای میان آمریکای شمالی و جنوبی، بومی ها را در حال 
دود کردن برگ های گیاهی عجیب دید و تصور کرد گیاهی جادویی کشف کرده ومقداری 
از آن را به اسپانیا برد. به این ترتیب با گذشت قرن ها، سیگار در همه جای دنیا رایج شد.

یک روایت، یک درس

تنگ نظر نباشیم
امام رضا)ع( فرمودند: »کسی که از آبروریزی و لطمه زدن به حیثیت مسلمانان خودداری کند، خداوند 
از لغزش های او در روز قیامت گذشت خواهد کرد.« و فرمودند: »بخل و تنگ نظری، حیثیت انسان را بر 
باد می دهد.«  بحار، جلد 7٥ و 78
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دور دنیا   

نیکوکاری عجیب مرد ثروتمند 
انگلیسی

اسپوتنیک| مرد ثروتمند ناشناسی در روستای 
دنچــورث انگلیس، دو ماه اســت کــه خوراکی 
از ماهی و ســیب زمینی سرخ شــده را از طریق 
کافه محلی برای هریک از 170 ســکنه روستا 

هدیه می فرستد. 
این مرد نیکوکار، به تازگــی نیز اعالم کرده که 
اگر ساکنان روستا طی دو ماه آینده، 10 درصد 
وزن بدن خود را کاهش دهند، به هرکدام 100 
پوند هدیه می دهد. روستاییان، ابتدا باید روی 
ترازو بایستند و عکس خودشان را برای صاحب 
کافه محلی بفرستند و در پایان دوره نیز عکس 
دیگری از کاهــش وزن خــود را ارســال کنند. 
ارسال غذای رایگان برای ســاکنان روستا نیز 

ادامه دارد.

 جلوگیری از شیوع کرونا 
به کمک روبات ها

یورونیــوز| یک مرکز خرید در شــهر بانکوک 
تایلند برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از 
فناوری روباتیک کمک گرفته است. روبات ها 
در ایــن مرکز خریــد، مجهــز به اســکنرهای 
حرارتی برای چک کردن دمای بدن مشتری 
ها هســتند و عــالوه بــر ایــن، ژل ضدعفونی 
کننده را در همه جای مرکز خرید در دسترس 
مردم قــرار می دهنــد. این فروشــگاه بزرگ، 
همچنین نوع دیگری از روبات ها را به خدمت 
گرفته است که پیام های بهداشتی را به گوش 
مردم مــی رســانند. ایــن روبات ها بــه کمک  
فناوری G5 به شــکل خودکار عمل می کنند 
و باعث کاهش تماس هــای فیزیکی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی می شوند.

شعرگرافی

حکایت

روشنایی بایزید
نقل است که بایزید بســطامی را همسایه ای 
گبر بود و کودکی شــیرخواره داشــت و همه 
شب از تاریکی می گریست که چراغ نداشت. 
شیخ هر شب چراغ برداشتی و به خانه ایشان 

بردی تا کودک خاموش گشتی.
چون گبر از ســفر باز آمد، مادر طفل حکایت 
شــیخ باز گفت. گبر گفت:»چون روشــنایی 
شیخ آمد، دریغ ُبَود که بر سر تاریکی خود باز 

رویم.« حالی بیامد و مسلمان شد. 
تذکرة االولیا

زنگ تفریح

مجسمه هایی از الوار 
دبرا برنِیر، هنرمند کانادایی مجســمه های زیبایی با تخته پاره های روی آب می سازد. او با تکنیک 
های مختلف، این الوار را برش می دهد و ظاهر واقعی چوب را آشکار می کند. تمام شاهکارهای او 

پر از احساسات است و رنگی از عشق و زیبایی دارد.

دیالوگ ماندگار
تو نمی فهمی چقدر سخته وقتی سعی کنی،  
سعی کنی، سعی کنی ولی هیچ  وقت نرسی...
من سم هستم
کارگردان: جسی نیسون

خاطرات سرخ

درجه تشویقی
دوبار درجه تشویقی برایش آمده بود ولی در 
جواب گفت: »اگر برای کل بچه های لشــکر 
تشــویقی داده اید، قبول می کنم اگر نه نمی 

خواهم.« وتشویقی را بازگرداند.
شهید مدافع حرم محمود رادمهر، نوید شاهد

در محضر بزرگان

شبی با آیت ا... 
سیدمحمدحسن قاضی

وقتی نجف بودم، خیلی در حالت بیچارگی و 
فالکت و نداری بودم. روزی یک شاهی خرج 
من بود و با آن، شب به شب نان می خریدم و با 
چای می خوردم. یکی از روزها که در محضر 
آقای قاضی نشســته بودم فقیری وارد شــد، 
آقای قاضــی رو به مــن کــرد و گفت:»چیزی 
داری بــه ایــن فقیر بدهیــم؟« من هــم همان 
یک فلــس را دادم و آقای قاضــی آن را به فقیر 
داد. رویم نمی شــد به کســی بگویــم هیچی 
ندارم، چیزی به من بدهید. شــب رفتم اتاقم 
و از گرسنگی خوابم نمی برد. تا این که دیدم 
در اتاق را می زنند. در را باز کردم، دیدم آقای 
قاضــی هســتند، فرمودند:»من امشــب می 
خواهم با شــما شــام بخورم. اجازه می دهید 
بیایم داخل؟« آمدند داخل و از زیر عبایشــان 
یک کاســه برنج و ماش و یک مقدار گوشت با 
نان درآوردند و گفتند:»بخور. من خورده ام.« 
بعد از شام فرمود:»باید چای داشته باشی!« و 

بعد یک استکان چای خوردند و رفتند.
 استاد قاضی به نقل از سیدهاشم 

رضوی هندی، عطش

آغاز تمرینات تیم فوتبال شهرخودرو
اعضای تیم فوتبال شهرخودرو بعد از صدور مجوز ستاد ملی کرونا و پس از پشت سرگذاشتن تست 
های کرونا از دیروز در ســالن وزنه برداری ورزشگاه امام رضا)ع( مشــهد تمرینات بدنسازی خود را 
شروع کردند. به گزارش »خراسان رضوی«، معموال صبح ها تمرینات بدنسازی تیم شهرخودرو در 
سالن بدنسازی مجموعه ورزشی امام رضا)ع( و تمرینات گروهی با تقسیم بندی نفرات به گروه های 
کم تعداد و چند نفره در زمین چمن منزل آباد انجام می شود. سخنگوی باشگاه فوتبال شهرخودروی 
خراســان درباره نفرات مشــکوک به کرونــا گفت: یکــی از اعضــای کادر فنی و یک عضــو مجموعه 
تدارکات این تیم از نظر عالیم بالینی مشکوک به کرونا هستند. جواد طاری بخش افزود: با توجه به 
انجام آزمایش کرونــا از همه اعضای تیم، 
خوشــبختانه هیچ یــک از بازیکنــان این 
تیم فوتبال به ویروس کرونا مبتال نشــده 
انــد. وی ادامــه داد: مقرر شــد در آینده و 
احتماال طــی هفته بعــد، دوبــاره از همه 
اعضای تیم آزمایش کرونا گرفته شود اما 
فعــال تمرینــات بدنســازی و گروهــی در 
محیط سالن و زمین چمن با رعایت اصول 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در 

حال انجام است.

 تمرینات عنایتی با »هوادار«
رضا عنایتی در تالش است با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی تیمش را آماده شــروع دوبار 
لیگ یک کنــد. به گــزارش ورزش ســه، رضا 
عنایتی ســرمربی باشــگاه »هوادار« است که 
در نیم فصــل دوم هدایت این تیــم را برعهده 
گرفته و در ایــن مدت تیمش در هشــت بازی 
شکستی را تجربه نکرده است.  تمرینات تیم 

فوتبال »هوادار« مثل دیگر تیم های لیگ برتری چند روزی اســت که آغاز شده و نکته جالب این که 
رضا عنایتی با ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در تمرین این تیم شرکت می کند. در خور ذکر 
است، تیم فوتبال هوادار هم اکنون با 33 امتیاز از 25 بازی در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد 

و شاگردان عنایتی هنوز روی کاغذ برای صعود شانس دارند.

 برتری تیراندازان تربت جامی در استان
حقدادی/ رئیــس اداره ورزش و جوانان تربت جام گفت: تیم تیرانــدازان با اهداف پروازی )تراپ( 
اعزامی به مسابقات استانی موفق شــدند، مقام اول، پنجم و ششم اســتان را کسب کنند. محسن 
سپهری افزود: مسابقات آزاد تیراندازی با اهداف پروازی )تراپ( به میزبانی شهر مشهد برگزار شد 
که در پایان وحید اســدی، تیرانداز تربت جامی مقام اول را کســب کرد. همچنین ارسالن فیضی و 

دانیال سرفرازی به ترتیب مقام های پنجم و ششم را به دست آوردند.

والیبالیست خراسانی:

اختالفم با محمد موسوی صحت ندارد
پاســور مشــهدی تیم والیبال ســایپا اختالف با محمد موســوی را تکذیب کرد و از ماندنــش در این 
تیم خبر داد. به گزارش مهر، با شــروع فصل نقــل و انتقاالت لیگ برتر والیبال، تیم ســایپای تهران 
قرارداد ســتارگان فصل گذشــته خود مانند امیرحســینی، محمدجواد معنوی نژاد، رضا صفایی، 
امین اسماعیل نژاد و... را تمدید کرد. همچنین این باشگاه برای فصل جدید با سیدمحمد موسوی 
به توافق رســید.این در حالی اســت که ورود محمد موســوی به باشگاه ســایپا زمزمه های اختالف 
او با امیرحسینی پاسور نخســت نارنجی پوشان را مطرح کرده اســت. حتی گفته می شود موسوی 
حضورش در سایپا را منوط به جدایی امیرحسینی کرده است. امیرحسینی به این موضوع واکنش 
نشان داد و گفت: چنین مســئله ای را تازه می شــنوم و صحبتی در این باره نداشــته ایم. پاسور تیم 
والیبال سایپا در پاسخ به این سوال که با باشگاه پیکان وارد مذاکره شده است یا خیر؟ گفت: خیر با 

پیکان صحبتی نداشته ام. اختالفم با موسوی صحت ندارد. صد درصد با سایپا هستم.
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