
خبر

فرهنگی

انتشار فراخوان رویداد بزرگ هنرهای 
تجسمی به مناسبت بزرگداشت 

فردوسی 

بولوار شاهنامه میزبان آثار 
هنرمندان می شود

هنرمنــدان اســتان  خراســان رضوی 
طرح های هنری خود را برای اکران در 
بولوار شــاهنامه منطقــه تاریخی توس 

آماده می کنند.
 به گــزارش خراســان رضــوی، اگرچه 
امســال به دلیــل شــیوع کرونــا برنامه 
بزرگداشت روز فردوســی برگزار نشد 
اما بر اســاس اعــام مســئوالن، هفته 
منتهی بــه 19 تیرماه، ســالروز بازدید 
رهبر معظم انقــاب از منطقه تاریخی 
توس، زمانی اســت که بــرای برگزاری 
برنامــه هــای بزرگداشــت فردوســی 

تعیین شده است.
 از جمله این برنامه ها ،برگزاری رویداد 
بزرگ هنرهای تجســمی بزرگداشــت 
»حکیــم ابوالقاســم فردوســی« اســت 
که به همت انجمن هنرهای تجســمی 
خراســان رضوی و بــا همــکاری اداره 
کل میــراث فرهنگــی، پایــگاه میراث 
فرهنگی توس، موسســه آموزش عالی 
فردوس، اداره کل ارشــاد و شهرداری 

مشهد، برگزار خواهد شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 
تاریــخ  اســتان،  هنرهــای تجســمی 
برگزاری این رویداد 12 تا 19 تیر ماه 
خواهد بود و مکان برگــزاری آن بولوار 
شــاهنامه تعییــن شــده اســت. عاقه 
مندان می توانند تصویر آثــار خود را تا 
31 خرداد به ایــن انجمن ارائه کنند تا 

مورد داوری قرار گیرد. 
شــایان ذکــر اســت رشــته های مــورد 
پذیرش در این رویداد بزرگ، نقاشی، 
نگارگــری، تصویرســازی، کاریکاتور، 
عکاســی،  خوشنویســی،  گرافیــک، 
مجسمه سازی، ســفالگری و هنرهای 
جدید اســت. اطاعات بیشــتر درباره 
نحــوه ارســال آثــار، در ســایت انجمن 
هنرهای تجسمی خراســان رضوی به 

نشانی khrvas.ir درج شده است.

خبر

سیاسی

بهره برداری از 
پارکینگ بزرگ آزادی 

در آذر امسال

 3/7 میلیون سهم 
در بورس 2  استان 

معامله شد 

 3 آموزشگاه 
در روستاهای محروم 

 صالح آباد احداث 
می شود

تعطیلی 1833 واحد 
صنفی متخلف کرونایی

جلسه هماهنگی 
بزرگداشت 1214 

 شهید منطقه ترشیز 
در خلیل آباد برگزار شد 

بولوار شاهنامه میزبان 
 آثار هنرمندان 

می شود 

دستگیری سارقان 
سایبری در تربت جام 

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه1

 صفحه3

مدیر بورس استان های 
خراسان  رضوی و  شمالی

 به همت موسسه خیریه 
و باتالش کشتی گیران

مدیر گروه بهداشت محیط 
و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد خبر داد:
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ساالنه 3 میلیارد نخ سیگار به 
ارزش 1600 میلیارد تومان در 

استان مصرف می شود

گام دیگری برای شفافیت در شهرسازی
 صفحه2

آیین نامه کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد تصویب شد

 »کوه پارک« 
 به زندگی مردم 

 کیفیتی می دهد 
 که شاید تاکنون آن 

را تجربه نکرده اند

شهردار مشهد در اولین جلسه 
 شورای اداری شهرداری 

در سال جاری

  صفحه3

 معاون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری مشهد 

خبر داد:

 صفحه3

سیگاری ها 
معادل بودجه 

 عمرانی را 
دود کردند

شــهردار مشــهد بابیان این کــه معتقدم 
مــردم در خصــوص کارهایی کــه اکنون 
مدیریت شــهری در حال انجام آن است، 
بعدها قضاوت خواهند کرد، افزود: خیلی 
از کارهایی را که انجام دادیم، قبل از اجرا 

یباورپذیر نبود، مانند همین...
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ویژه برنامه های ســی و یکمین سالگرد ارتحال 
امام )ره( در استان تشریح شد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی خراســان رضوی و بر اساس 
اعام ســتاد بزرگداشــت مراســم ارتحــال امام 
خمینــی )ره( در خراســان رضوی، ســخنرانی 
رهبر معظم انقاب اسامی در روز 1۴ خرداد، 
همزمان با پخش در سراسر کشور و رسانه های 
فارسی زبان بین المللی، از طریق صدا و سیمای 
مرکز استان و سایت های مختلف، بلندگوهای 
بقــاع متبرکه و هیئــت های مذهبــی به صورت 
زنــده پخــش خواهــد شــد. همچنیــن امســال 
برنامه هــای ســخنرانی گرامی داشــت ارتحال 
امام )ره( و شهدای 1۵ خرداد در اماکن متبرکه 
و صحن های حــرم مطهر، بدون تجمــع زائران 
برگزار می شــود و بیانــات مقام معظــم رهبری 
در ســالروز ارتحال امام )ره( نیز به صورت زنده 
از نمایشــگرهای صحن های حرم مطهر رضوی 
برای زائــران و مجاوران حضــرت پخش خواهد 
شد. آســتان قدس رضوی نیز ویژه برنامه هایی 
را با حضور ســخنرانان و شخصیت های علمی و 
دینی برجســته ای از کشــورهای ایران، لبنان و 
پاکســتان، در فضای مجازی به سه زبان عربی، 
انگلیســی و اردو برگــزار می کنــد. برگــزاری 
نشســت های علمی بررســی ابعاد شــخصیتی 
امــام )ره( بــا دانشــگاه های مالــزی، تانزانیــا و 
اوگانــدا و برگزاری شــب شــعر به زبــان اردو در 
پانزدهم خــرداد مــاه از دیگر برنامه های ســتاد 
بزرگداشــت ارتحال امــام خمینی )ره( اســت. 
همچنین فضاســازی و تبلیغات محیطی توسط 
شــهرداری مشــهد انجــام می شــود و پوســتر و 
اقام تبلیغی نیز در سراســر نقاط استان توزیع 
خواهد شد. ستادهای شهرستانی بزرگداشت 
سالگرد ارتحال امام )ره( نیز با همکاری سازمان 

تبلیغات اسامی و با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی، در شــهرهایی کــه از لحاظ انتشــار 
ویروس در وضعیت ســفید قــرار دارنــد، برنامه 

هایی برگزار خواهد کرد.

برگزاری مراسم 14 و 15 خرداد در 	 
مصالی نمازجمعه شهرهای سفید

شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی اســتان 
هم بــا صــدور اطاعیــه ای اعــام کــرد : در پی 
محدودیت های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
و نبــود امــکان برگــزاری مراســم بزرگداشــت 
ارتحــال امــام راحــل عظیــم الشــأن، امســال 
فرمایــش هــای ارزشــمند و راهگشــای رهبــر 
فرزانــه انقــاب اســامی حضــرت آیــت ا... 
خامنه ای  مدظله العالــی در قالــب ویــژه برنامه 
ای در روز چهاردهــم خرداد ســاعت 11 صبح 
به صورت زنده از شــبکه های مختلف رادیویی و 
تلویزیونی داخلــی و بین المللــی پخش خواهد 
شد. همچنین طی هماهنگی با آستان قدس و 
صدا وسیمای اســتان، مراسم 1۴ و 1۵ خرداد 
بدون تجمــع زائــران، به صورت اســتودیویی از 
ســایت TV.razavi.ir ، پخــش از بلندگوهای 
حــرم مطهــر رضــوی و پخــش زنــده از صــدا 
و ســیمای خراســان رضــوی برگزار می شــود. 
مراســم بزرگداشــت ســالگرد ارتحال ملکوتی 
حضــرت امــام خمینــی )ره( روز چهارشــنبه از 
ســاعت 18 تــا 19:30 بــا ســخنرانی حجــت 
االسام والمســلمین جناب آقای دکتر رفیعی 
و مداحی آقــای آهنگــران برگزار خواهد شــد. 
همچنین مراســم بزرگداشت شهدای واالمقام 
قیــام 1۵ خــرداد، روز پنــج شــنبه از ســاعت 
18 تــا19:30 بــا ســخنرانی حجت االســام 
والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر عبدخدایی و 

مداحی آقای عارف برگزار می شود. به گزارش 
روابــط عمومــی شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اسامی استان، در شهرســتان های با وضعیت 
ســفید که نماز جمعه در آن ها برگزار می شود، 
در تاریخ هــای 1۴ و 1۵ خردادمــاه مراســم 
بزرگداشــت در مصای نمــاز جمعه  بــا رعایت 
کلیه مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار 

خواهد شد.

ویژه برنامه های صداوسیمای استان 	 
صدا و سیمای خراســان رضوی نیز برنامه های 
مختلفی را برای این ایام تدارک دیده اســت. به 
گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای اســتان، 
عــاوه بر پخــش زنــده ســخنرانی مقــام معظم 
رهبری از صدا و سیمای اســتانی، رادیو زیارت 
و رادیوهــای بــرون مــرزی، در بخــش ســیمای 
اســتانی، برنامــه زنــده »صبــح خراســانی« در 
روزهــای 1۴ و 1۵ خــرداد پخــش و در آن، بــا 
دعوت از کارشناسان و مهمانان ویژه به موضوع 
رحلت امــام )ره( و مبارزات مــردم ایران در 1۵ 
خرداد پرداخته می شود. ویژه برنامه شبانگاهی 
»شب شرقی« که 1۴ خرداد روی آنتن می رود، 
برنامه دیگری اســت کــه در این زمینــه تدارک 
دیده شــده اســت. برنامه هــای مســتند »ایران 
شــهر«، »خط روشــن«، »طایه دار« و »یک شهر 
یک قیام« که از تولیدات مرکز خراســان رضوی 
اســت نیز در ایــن ایــام پخــش خواهد شــد. در 
رادیوی خراسان رضوی نیز برنامه های متنوعی 
ارائه می شــود که از آن جمله می توان به برنامه 
های »در ســوگ آفتاب« و »برفراز تاریخ« اشــاره 
کرد. در رادیو زیارت نیز ویــژه برنامه های »عبد 
صالح« و »صحن امام« در این زمینه تدارک دیده 
شده است و ویژه برنامه های »کافه صبح«، »زنده 
باد زندگی«، »گزارش ویژه«، »انعکاس«، »روی 
موج جوانی« و »شاپرک« نیز از طریق رادیو دری، 

در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

81 حسینیه شهدا، میزبان برنامه های 	 
ارتحال امام)ره(

معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
خراســان رضــوی نیــز از ویــژه برنامــه هــای 
بزرگداشــت این ایام در 81 حســینیه شــهدای 
اســتان با رعایت پروتــکل های بهداشــتی خبر 
داد. بــه گفته »جــواد حامدزاده« ایــن برنامه ها 
شامل سخنرانی، مداحی و روایتگری و اجرای 

تبلیغات محیطی و مجازی است.

 اعالم برنامه های استان 
به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام )ره( 

    ز هجر پیر جماران 
   به غم گرفتاریم... 

 اعالم برنامه های استان به مناسبت 
سی و یکمین سالگرد ارتحال امام )ره(

 ز هجر پیر جماران 
 به غم گرفتاریم... 
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آیین نامه کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد تصویب شد 

گام دیگری برای شفافیت در شهرسازی 

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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محمد حسام مسلمی/ روز گذشته نود و سومین 
جلسه علنی شورای شــهر برگزار شد و سه الیحه 
آیین نامه کمیته های فنی و شهرســازی مناطق 
شهرداری مشــهد، الیحه آســفالت معابر خاکی 
سطح شهر و صدور مجوز فعالیت برای شرکت های 
بخش خصوصی در زمینه جمع آوری هوشــمند 
پســماند خشــک مهم تریــن مصوبات این شــورا 
بود.بــه گــزارش خراســان رضــوی، محمدرضا 
حیدری رئیــس شــورای شــهر در نطــق پیش از 
دستور نود و سومین جلسه علنی شــورا، با اشاره 
به حضور افرادی برخاســته از خراســان و مشهد 
در دو جایــگاه مهم در مجلس شــورای اســامی 
یعنی رئیس و نایب رئیس، تصریح کرد: بر همین 
اساس امیدواریم شاهد توجه و عنایتی درخور به 
مشهد، به عنوان یک شهر ملی و بین المللی باشیم 
و ظرفیت و امکاناتی که برای توسعه این شهر که 
متعلق به همه مردم ایران و شیفتگان امام رئوف 
است، محقق شــود.حیدری در ادامه با بیان این 
که 14 خرداد 68، یکی از تلخ تریــن روزها برای 
ملت ایران بوده است، به قسمت هایی از فرمایش 
های امام خمینی)ره(، اشــاره کرد و گفت: امام، 
خارج شــدن مردم از عرصه تعیین سرنوشــت را 
بزرگ ترین خطر برای جمهوری اســامی تلقی 
کرده اند کــه دلســوزان و برنامه ریــزان نظام باید 
در ایــن خصــوص چاره اندیشــی کنند.حیدری 
بابیان این کــه تا آخــر ســال 98، 180 کیلومتر 
مسیر دوچرخه ایجادشده و احداث 40 کیلومتر 
دیگر هم برای امســال در دســتور کار قرار دارد، 
اظهار کرد: پیش از سال 98، تنها 130 کیلومتر 
مسیر دوچرخه در شهر داشــتیم.رئیس شورای 
شــهر مشــهد با اشــاره به این که به منظور ترویج 
فرهنــگ دوچرخه ســواری و حمل ونقــل پــاک، 
به زودی شاهد راه اندازی سیستم دوچرخه های 
اشتراکی و اســکوتر خواهیم بود، گفت: سیستم 
جدید با تکیه بر تجربه گذشته اجرایی خواهد شد 
تا حداکثر بهره وری را شاهد باشیم.حیدری بابیان 

این که هفته گذشته اتفاق ناگوار و دردناکی برای 
یکــی از نوجوانان کشــورمان پیش آمــد و فضای 
عمومی کشــور را متأثر از این خشــونت هولناک 
کرد، گفت: در گزارش هــای بخش های محاکم 
قضایی و اورژانس هــای اجتماعی نیز اطاعاتی 
وجود دارد که نشان از وجود خشونت های مشابه 
دارد.وی در ادامه به توســعه فضای ســبز مشهد 
اشاره کرد و گفت: ازجمله این اقدامات می توان 
به 1000 هکتــار درختکاری در کمربند ســبز و 
کوهستان پارک خورشید، افزایش سرانه فضای 
سبز شهری از 14.26 به 17.3 مترمربع، احداث 
فضای سبز در هسته مرکزی شهر و بافت پیرامونی 
حرم مطهر معادل 20 ســال اخیر، سامان دهی 
کشف رود، الزام شهرداری به تهیه پیوست های 
زیست محیطی ویژه پروژه های عمرانی، احداث 
تصفیه خانه سپتاژ و... اشاره کرد.وی با اشاره به 
موضوع »شــهر ترمیمی«  و بیان این که همکاری 
تنگاتنگی با دادگستری و قوه قضاییه شکل گرفته 
چراکه یکی از نکات مهم در بحث شهر ترمیمی، 
جایگزین کردن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری 
است، افزود: آمارها و داده ها نشان می دهد که با 
رویکرد کیفری نتوانسته ایم آسیب ها، تخلفات و 
جرایم را کنترل کنیم و بار سنگینی روی دوش قوه 
قضاییه افتاده است. حیدری تاکید کرد: اجرای 
»شهر ترمیمی« خواست و مطالبه دستگاه قضایی 
نیز بوده و بسیار خرسندیم که رئیس قوه قضاییه 
هم از این طرح حمایت کرده اند.در ادامه شهناز 
رمارم عضو هیئت رئیســه شورای شهر مشهد که 
به عنوان ناطق پیش از دســتور بود، گفت: بخش 
بزرگی از موفقیت شوراهای اسامی شهر و روستا 
در گرو مساعدت مجلس محترم شورای اسامی 
بوده و به عنوان عضوی کوچک از هیئت رئیســه 
شورای شهر مشــهد، از آنان می خواهم پارلمان 
محلی شورایی را بازوی قدرتمند مجلس بدانند 
و در راستای محقق کردن مدیریت واحد شهری 

تاش کنند.

امضای حکم اولین شهردار زن در دوره پنجم	 
وی در ادامــه به وظایــف قانونی و شــرعی اعضای 
شــورای شــهر در قبال مردم و شــهروندان اشاره 
کرد و افزود: امضــای حکم اولین شــهردار زن در 
دوره پنجم در منطقه شــهرداری توســط شهردار 
محترم را پس از 252 روز سرپرستی با حفظ سمت 
مدیرکل شهرســازی و بدون هیچ تنشــی تبریک 
می گویم و ضمن تقدیر از اعتماد به مدیریت زنان، 
منتظر انتخــاب زنان در مدیرعاملی ســازمان ها و 
دیگر مناطق شــهرداری هســتیم.رمارم افزایش 
اجاره بهــای سرســام آور را از دیگــر چالــش  هــاو 
معضات برشــمرد و گفــت: توصیه کنم، بــا ارائه 
الیحه ای فوری و  و رایزنی با دیگر نهادها و مؤسسات 
ذی صاح به ویژه آستان مقدس حضرت رضا)ع( 
و در صورت امــکان جلب همــکاری آنــان، گامی 
هرچند کوچــک در این زمینه برداریــم.وی ادامه 
داد: در برخی مناطق مشــهد اجاره بها بین 50 تا 
100 درصد افزایش داشته است که الزم است به 

آن توجه شود.

تصویب آیین نامه کمیته های فنی	 
تصویب آیین نامــه کمیته های فنی و شهرســازی 
مناطق شهرداری مشهد اولین دستور کار اعضای 
شــورای شــهر بود، محمدهادی مهدی نیا رئیس 
کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر در 
خصوص این الیحــه اظهار کــرد: هــم اکنون یک 
میلیارد و 200 میلیون سند شهرسازی در منظر 
همه شهروندان است و در سامانه فاش بارگذاری و 
جلــوی رانــت اطاعاتی گرفته شــده اســت. وی 
در ادامه بــه اهداف اصلــی این الیحه اشــاره کرد 
و کوتــاه کــردن فرایندهــا و ایجاد وحــدت رویه در 
حوزه شهرســازی را یکی دیگر از اهداف مهم این 
مصوبه برشــمرد و گفــت: با توجــه به ایــن که 80 
درصد مراجعات مردم در حوزه شهرســازی است 
با  اجرای این مصوبه جلوی کاغذبازی و مراجعات 
مکرر شهروندان به شهرداری گرفته خواهد شد و 

شهروندان از سردرگمی خارج می شوند.بر اساس 
این الیحه شهرداری مشهد مقدس مکلف است، 
به منظور وحدت رویه و شفاف سازی، ماک های 
تصمیم گیــری و نحــوه اقــدام کمیته هــای فنی و 
شهرسازی را متناسب با شرایط هریک از مناطق 
شهرداری با تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری 
شــورای اســامی شــهر حداکثر ظرف مدت یک 
ماه از تاریــخ الزم االجرا شــدن این مصوبــه تهیه و 
توســط معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 
به مناطق اباغ و در سیستم یکپارچه شهرسازی 
و سامانه فاش بارگذاری کند.همچنین بر اساس 
این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس مکلف است، 
به منظور نظــارت و ارزیابــی، تمامــی فرایندهای 
مربوط به کمیته فنی و شهرسازی را به صورت تمام 
الکترونیک و با قابلیت گزارش گیری آنی از تمامی 
سطوح، در سیستم یکپارچه شهرسازی حداکثر 
ظرف مدت یک ماه پیاده کند. پس از گذشــت دو 
ماه از تاریــخ الزم االجرا شــدن ایــن مصوبه، کلیه 
تصمیم گیری های کمیته فنی و شهرسازی مناطق 
خارج از بســتر پیــاده شــده در سیســتم یکپارچه 

شهرسازی ممنوع خواهد بود.

آسفالت تمامی معابر خاکی مشهد تا پایان سال	 
بررســی الیحه آســفالت معابر خاکی شهر مشهد 
دومین دستور کار اعضای شــورای شهر بود که به 
تصویب رسید، خلیل  ا...کاظمی، معاون عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص 
این الیحه گفت: یک میلیون و 300 هزار مترمربع 
از معابر مشهد هنوز خاکی هستند که یک میلیون 
مترمربع آن دارای طرح تفصیلی است.وی بابیان 
این که 90 درصد معابر خاکی که در این الیحه قرار 
است آسفالت شــود، در مناطق کم برخوردار قرار 
دارد، افزود:  اعتبار مدنظر از ســرفصل اعتبارات 
خود برای ایــن کار بین 50 تا 60 میلیــارد تومان 

اســت، امیدواریم بر اســاس مصوبه شــورای شهر 
به امیــد خدا تا پایــان ســال آینده معبــر خاکی در 
شهر وجود نداشته باشــد.همچنین بر اساس این 
مصوبه، شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در 
تمام مناطقی که دارای طرح تفصیلی است، انجام 
عملیات خاک بــرداری، احــداث کانیــو، جدول، 
زیرســازی و آســفالت کلیــه معابر خاکــی را طبق 
اولویت بندی انجام دهد، ضمن این که  شهرداری 
مکلف اســت پیش بینی هــای الزم را در خصوص 
تضمین حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع آن به 
عمل آورد و بر اساس بند 6 این مصوبه به شهرداری 
اجازه داده می شــود، در صورت تقاضای مالک یا 
متصرف برای انجام عملیــات عمرانی و پرداخت 
نشدن نقدی سهم مشارکت، مطالبات شهرداری 
را در پرونــده ملک ثبــت و در زمان هرگونه پاســخ 
گویی به نرخ روز محاسبه و دریافت کند. همچنین 
بر اســاس بند 7 این الیحه، کلیــه توافقات منعقد 
شــده قبلی بین شــهرداری و مالکان در خصوص 
آماده سازی به قوت خود باقی است.آخرین دستور 
کار نود و ســومین جلســه علنی شــورای بررسی، 
الیحه صدور مجوز فعالیت برای شرکت های بخش 
خصوصی در زمینه جمع آوری هوشمند پسماند 
خشــک بود که به تصویب رســید. بر اســاس ماده 
واحده آن، به شهرداری مشــهد مقدس )سازمان 
مدیریت پســماند( اجازه داده می شــود به منظور 
صــدور مجــوز فعالیت بــرای شــرکت های بخش 
خصوصی در زمینه جمع آوری هوشمند پسماند 
خشــک در کل شــهر مشــهد مقــدس بــا دریافت 
تعرفه بهای خدمات صدور مجوز )شش ماهه اول 
بهره برداری به میزان 10 درصد و ســپس تا پایان 
مهلت مجوز به میزان 15 درصد از قیمت روز زباله 
خشــک جمع آوری شــده توســط مجری( مطابق 
آیین نامه جمع آوری هوشــمند پســماند خشــک  

اقدام کند.

برای اطاع مسئوالن

اتوبوسرانی
لطفًا به منظور کاهش بار ترافیکی، اتوبوس های 
خط 1 و 3 بی آرتی را رایگان کنید تا مردم در مسیرهای 
منتهی به حرم مطهر از ماشین شخصی کمتر استفاده 
کنند و شاهد ترافیک کمتری در مسیرهای منتهی به 

حرم مطهر باشیم.

شهرداری
درمیــدان بارنوغــان پرتقال هــای احتکارشــده 
سردخانه ای را باقیمت کمتر از یک ماه پیش به خاطر 
فاســد بودن به مردم می فروشــند ولی 90 درصد آن 
بی مصرف است چرا باید این کار را بکنند؟ لطفا گزارش 

تهیه کنید.
باید شهرداری زمین های خالی در مناطق پر رفت 
و آمد را تبدیل به پارکینگ و بیشتر دکترها را به مناطق 
خلوت شــهر هدایــت کنــد. همین طــور داروخانه ها 
مخصوصًا در محتشمی، عارف و پرستار که یک دلیل 

ایجاد ترافیک است!
مشکل ترافیک مشهد فقط امتداد قطارهای طرقبه 
و جاده های عریض با پل هوایی یا جاده هوایی دوطبقه 
اســت و جداســازی الین ها توســط بتن که راننده در 
ترافیک سبقت نگیرد و راه هایی هم برای رفتن به سمت 

راست.

شهرستان ها
آیــا مســئوالن نمی داننــد در بــازار مســکن چــه 
می گذرد؟ برای خرید یک قطعه زمین در گلبهار از دو 
هفته قبل به بنگاه های اماک مراجعه می کنم، گاهی 
قیمت یک قطعــه زمین را در طــول یــک روز دو بار باال 
می برند و من هر دفعه دســت از پا درازتــر برمی گردم 

مشهد. خدایا خودت به ما رحم کن.
با سام. درانتهای پارک گل ها، خیابان سمت 
کال که به پمپ گاز منتهی می شود، در ابتدای آن و 
کنار پل، راهنمایی و رانندگی تربت جام، دو ســال 
پیش تابلوی عبور ممنوع نصب کرده که متأســفانه 
هیچ راننده ای به آن تابلو توجه ندارد و آشکارا تخلف 
می کند و بارها تصادفات دلخراشی به وقوع پیوسته 
که به چنــد مــورد فوتــی در دم منجر شــده اســت. 
بنابراین از راهنمایی و رانندگی تربت جام انتظار می 
رود ، برای رفــع این معضل، دوربیــن ثبت تخلف را 
دراین محل نصب کند تا فرد خاطی هم به سزایش 

برسد.
بوی تعفن جوی و کانال هــای آب خیابان مدرس 
شهرســتان درگــز مــردم را کافه کــرده اســت. لطفا 

شهرداری درگز رسیدگی کند.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

معاون عمرانی استانداری خبر داد:

 واگذاری کل اراضی مازاد بستر و حریم رودخانه کشف رود
 به شهرداری مشهد 

معاون عمرانــی اســتانداری گفــت: کل اراضی 
مازاد بســتر و حریم رودخانه کشــف رود به طول 
82 کیلومتر از محدوده شاهنامه تا پنج کیلومتر 
بعد از شــهرک صنعتی چرمشــهر به شــهرداری 
مشهد واگذار می شود.به گزارش روابط عمومی 
استانداری، احمد یزدان پناه اظهار کرد: با عنایت 
به مشکات اجرایی در طرح سامان دهی رودخانه 
کشــف رود و کمیته منابــع اعتباری دولتــی و بر 
اساس ابتکار اســتاندار، کل اراضی مازاد بستر و 
حریم کشــف رود واقع در محدوده و حریم شــهر 
مشهد که به منظور نزدیکی با بافت شهری مشهد 
و تصرفات غیرقانونی، فاضاب جاری، کشــت و 

کار محصوالت کشاورزی با فاضاب خام و تهدید 
سامت شهروندان و زائران مرقد مطهر رضوی، 
از ســالیان گذشــته همواره بزرگ تریــن چالش 
زیست محیطی شــهر مشــهد بوده اســت؛ هفته 
گذشته و در جلســه نهایی کارگروه سامان دهی 
و احیــای رودخانه کشــف رود در قالــب مدیریت 
واحد اجرایی به شهرداری مشهد واگذار شد.وی 
افزود: در این زمینه با همکاری دیگر دستگاه های 
اجرایــی ذی ربط و ســرمایه گذاری شــهرداری و 
بخش خصوصی در اجــرای پروژه های عمرانی، 
مشکات زیست محیطی موجود و تهدید سامت 

شهروندان مرتفع می شود.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد:

بهره برداری از پارکینگ بزرگ آزادی در آذر امسال 
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: پارکینگ و پایانه آزادی حداکثر تا 

آذر امسال آماده بهره برداری خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری مشهد، 
خلیل ا... کاظمی افزود: متأســفانه در ابتدای 
کار، پروژه با معارضات زیادی ازجمله خط لوله 
گاز و تأسیسات برخی شرکت های خدماتی روبه 

رو شد که همین موضوع روند زمان بندی پروژه 
را با تأخیر چندماهه روبه رو کرد.وی با اشاره به 
پیشرفت فیزیکی 50 درصدی پارکینگ و پایانه 
بزرگ آزادی خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت 
پروژه و فعال بودن عملیات اجرایی به صورت سه 
شــیفت، این پروژه حداکثر آذرماه امسال آماده 

بهره برداری می شود.



اخبار

اقتصاد

جلسه هماهنگی بزرگداشت 
 1214 شهید منطقه ترشیز 

در خلیل آباد برگزار شد 
حسین نوری- جلســه هماهنگی بزرگداشت 1214 

شــهید منطقه ترشــیز بزرگ شــامل شهرستان های 
وبردســکن  خلیل آبــاد  کوهســرخ،  کاشــمر، 
برگــزار  خلیل آبــاد  شهرســتان  در  فرمانــداری 
شــد.در این جلســه که با حضور اعضای کمیته های 
دوازده گانــه ایــن ســتاد و بــا شــرکت امام جمعــه و 
فرماندار این شهرستان و نیز روسای ادارات و نهادها 
و فرماندهی انتظامی خلیل آباد برگزار شد، سرهنگ 
پاســدار فتوحی فرمانده ســپاه ناحیــه خلیل آباد در 
ســخنانی با بیان گزارشــی از روند برگــزاری کنگره 
18هزار شــهید استان در ســال 1400به برگزاری 
بزرگداشــت 1214 شــهید خطــه ترشــیز کــه در 
بهــار ســال 1400 در کاشــمر برگزار خواهد شــد، 
اشــاره کرد وافــزود: تــا پایــان امســال 40 یــادواره 
شــهدا در روســتاهای مختلف و در مرکز شهرستان 
خلیل آباد برگزار می شــود. فتوحی با گرامیداشــت 
یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اسالمی  ایران که 
در آستانه سی ویکمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام 
خمینی)ره( قرار داریم ، اظهار کرد: تا پیش از مراسم 
کنگره 18هزارشهید استان  درمهرماه سال 1400، 
تعداد 4 کنگره شــهدا در شهرســتان های ســبزوار، 
نیشابور، ترشیز بزرگ وتربت حیدریه برگزار می شود. 
فرمانده ســپاه خلیل آباد، با گرامیداشــت یاد 289 
شهید و11ســردار رشــید اســالم دراین شهرستان 
گفــت: بیــش از 100برنامــه فرهنگی تــا برگزاری 
کنگره 18هزار شــهید اســتان ، در این شهرســتان 
برگزار می شــود کــه نام گــذاری هر هفته بــه نام یک 
شهید، نام گذاری هر اداره به نام یک شهید، برگزاری 
مسابقات فرهنگی و نیز درج نام  شــهدا در سر برگ 
مکاتبات نامه های ادارات از جمله این برنامه هاست. 

 مدیر بورس استان های خراسان رضوی
 و خراسان شمالی 

 3/7 میلیون سهم در بورس
 2 استان معامله شد 

حمیدی/ مدیر بورس استان های خراسان رضوی و 

خراسان شــمالی از معامله 3 میلیون و 739 هزار 
ســهم به ارزش حــدود 5 هــزار میلیــارد تومان در 
بورس منطقه ای این دو استان خبر داد.به گزارش 
خراسان رضوی، حسین خدادوست افزود: تعداد 
شرکت های اســتانی درج شــده در بورس استانی 
13 مورد اســت که در پایان اردیبهشــت ماه ارزش 
بازاری این شــرکت ها به بیش از 63 هزار میلیارد 
تومــان رســیده است.شــایان توجه اســت کــه در 
فروردین ماه امســال 2 میلیون و 155 هزار ســهم 
به ارزش 2هــزار و 340 میلیارد تومــان در بورس 
اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و خراسان 
شمالی معامله شده بود و ارزش بازاری شرکت های 
استانی معادل 46 هزار میلیارد تومان بوده است. 
بدین ترتیب تعــداد ســهام معامله شــده در بورس 
اســتان در اردیبهشت نســبت به فروردین افزایش 
حدود 1.5 میلیونی ســهم داشته اســت.عالوه بر 
این ارزش معامالت انجام شــده در اردیبهشت ماه 
نســبت به فروردین ماه حــدود 2.5 برابــر افزایش 
را نشــان می دهد که درنهایت شرکت های استان 
درج شــده در بــورس اســتانی بیــش از 23 هــزار 
میلیارد تومان در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین 

رشد ارزش بازاری پیداکرده اند.

 مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد 

تعطیلی 1833 واحد صنفی 
متخلف کرونایی 

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد اظهار کرد: 1833 واحد صنفی 
توزیع موادغذایــی و 829 مــکان عمومی متخلف 
به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشــتی  مرتبط با 
کرونا با هماهنگــی مقام قضایی در حــوزه نظارتی 
این دانشــگاه تعطیل  شده اند.حسنی در گفت وگو 
بــا وب دا بابیــان این کــه بســیج مقابلــه محیطی با 
کوویــد -19 از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا در 
مناطق زیرپوشــش دانشــگاه در حال اجراست و تا 
زمان حذف ایــن ویروس نیز ادامه خواهد داشــت، 
افزود: در این زمینه 180 تیم بازرســی بهداشــت 
محیط در مشــهد و شهرســتان های تابعــه باهدف 
پیشــگیری از کرونا بر فعالیــت واحدهــای تولید و 
عرضه مواد غذایــی و مراکز پرتردد نظــارت دارند.
وی با اشــاره به این که در این مدت تعداد 36 هزار 
مکان عمومی مورد بازدید، نظارت های بهداشتی و 
آموزش قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در قالب 
این برنامه 1833 واحد صنفی توزیع مواد غذایی و 
829 مکان عمومی متخلف به دلیل رعایت نکردن 
اصول بهداشتی  مرتبط با کرونا با هماهنگی مقام 

قضایی تعطیل شده اند.

اخبار

گوناگون

سیگاری ها معادل بودجه عمرانی 
را دود کردند 

 ساالنه 3 میلیارد نخ سیگار به ارزش
 1600 میلیارد تومان در استان مصرف می شود 

حمیــدی/ بنا به گفته دبیر شــورای هماهنگی ستاد 

مبارزه بــا مواد مخدر اســتان ســاالنه ســه میلیارد 
نخ ســیگار بــه ارزش 1600 میلیارد تومــان، دود 
می شــود که معادل بودجه عمرانی اســتان است.
محمدحســین صالحی دبیــر شــورای هماهنگی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان به ایرنا گفت: نرخ 
شــیوع اعتیاد به ســیگار در جمعیت زیر 15 ســال 
اســتان 20 درصد، معادل 960 هزار نفر اســت.
وی افــزود: روزانه حدود هشــت میلیون و ســاالنه 
حدود سه میلیارد نخ سیگار در خراسان رضوی دود 
می شــود که هزینه آن روزانه معادل 43 میلیارد و 
500 میلیون ریال و ساالنه حدود 16 هزار میلیارد 
ریال است.دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر خراســان رضوی گفت: به طورمعمول 
2.5 برابر هزینه استعمال دخانیات صرف درمان 
بیمــاری افراد ســیگاری از بیماری هــای مرتبط با 
مصرف این بالی خانمان ســوز می شــود بنابراین 
درمجمــوع می توان گفت ســاالنه مصرف ســیگار 
و درمــان بیماری هــای ناشــی از آن در خراســان 
رضوی حدود  56 هزار میلیــارد ریال هزینه دارد.
صالحی افزود: متأســفانه ســن شــروع اســتعمال 
سیگار در اســتان خراســان رضوی به کمتر از 15 
سال رسیده است و میزان مصرف سیگار میان زنان 
با توجه به جایگاه ویژه تربیتی و فرهنگی مادران در 
خانواده حدود 4.5 درصد است که البته بر اساس 
بررســی های میدانی همین نرخ نیز متأســفانه در 

حال افزایش است.

هزار تن کلزا در داورزن تولید شد 
 مدیر جهاد کشاورزی داورزن گفت: همزمان با فصل 
برداشــت کلزا حدود هزار تن از ایــن محصول در این 
شهرستان برداشت شد که این میزان نسبت به سال 
گذشته ســه برابر شــده اســت.امانیان به ایرنا گفت: 
بارش های مناســب، خرید تضمینی و افزایش چهار 
برابری سطح کشــت از عوامل افزایش تولید کلزا در 
داورزن بوده است.وی افزود:  متوسط عملکرد کلزا در 
هر هکتار  دو  هزار و 500 کیلو بوده است.مدیر جهاد 
کشاورزی داورزن با بیان این که اصالح خاک، کنترل 
علف های هــرز و افزایش عملکرد در کشــت بعدی از 
مزایای کشت دانه روغنی کلزاســت، گفت: هدف از 

کشت این گیاه، تامین روغن مصرفی کشور است.

شهردار مشهد در اولین جلسه شورای اداری شهرداری در سال جاری

»کوه پارک« به زندگی مردم کیفیتی می دهد که شاید تاکنون آن را تجربه نکرده اند
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شــهردار مشــهد بابیان این که معتقدم مردم 
در خصــوص کارهایــی کــه اکنــون مدیریت 
شهری در حال انجام آن است، بعدها قضاوت 
خواهنــد کــرد، گفــت: خیلــی از کارهایی را 
که انجام دادیــم، قبل از اجــرا باورپذیر نبود، 
مانند همین اتفاقی که به سرعت در ارتفاعات 
جنوبــی بــرای اســتفاده مــردم از طبیعــت با 
عنوان »کــوه پــارک« در حــال انجام اســت و 
تیرماه افتتاح خواهد شــد.به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری مشــهد، محمدرضا 
کالئــی، در اولیــن جلســه شــورای اداری 
شهرداری طی امســال با بیان این که باوجود 
نگاه انتقادی به عملکردها، معتقدم مدیریت 
شــهری مشــهد در حوزه پیشــگیری از شیوع 
کرونا یکی از موفق ترین دستگاه ها در کشور 
و استان بوده اســت، افزود: وزیر کشور نیز در 
جلســه ای که با حضور تعدادی از شهرداران 
کالن شــهرها برگــزار شــد، ضمــن تقدیــر از 
اقدامات شهرداری مشهد در حوزه پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا اعالم کرده اســت که 
مدیریت شــهرداری مشــهد بافاصله زیاد، در 
حوزه مقابله با کرونا از دیگر شــهرهای کشور 

جلوتر بوده است.

تحقق بیش از 100 درصدی درآمد 11 	 
منطقه شهرداری مشهد در 6 ماهه دوم 

سال گذشته
شــهردار مشــهد گفــت: در شــش ماهــه دوم 
ســال گذشــته، تمرکزمان را در فاصله گیری 
از بحران های مالی و استفاده از ظرفیت های 
اقتصــادی و رونق بخشــی بــه حــوزه اقتصاد 
گذاشــتیم که ایــن موضــوع نیز محقق شــد، 
درحالی که کشــور با رکود اقتصــادی روبه رو 
بود از 12 منطقــه شــهرداری 11 منطقه در 
تحقق درآمد از مرز 100درصد عبور کردند، 

اقدامی که در کالم آســان به نظر می رسد اما 
با تالش همه همکاران در صف و ستاد محقق 
شد.شــهردار مشــهد بابیان این کــه واقعیت 
این اســت که برنامــه ما برای شــش ماهه اول 
ســال 99 که حدود 45 درصد از آن گذشــته 
نیز تمرکز بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی 
اســت، اظهار کرد: بر این اســاس باید تمامی 
تالشــمان را بــرای اســتفاده از فرصت هــای 
اقتصــادی و ظرفیت هــای مالــی بــه منظــور 
حفظ سرعت پروژه های در حال اجرا و درگیر 
نشــدن در رکود اقتصادی حاکم بر کشــور به 
کار بگیریم.کالئــی بیــان کــرد: در حالی که 
شهرداری مشهد در همه بخش ها موفق عمل 
کرده اســت، شــهرداری تهران اکنون درگیر 

پرداخت حقوق کارمندان است.

 شهرداری مشهد در مقابله با کرونا نمره 	 
قبولی گرفته است

کالئی با اشــاره به این که درمجموع معتقدم 

که شــهرداری مشــهد در مقابله با کرونا نمره 
قبولــی گرفته اســت، تصریــح کــرد: در ابتدا 
بحث توزیع بسته های معیشــتی را در مشهد 
آغاز و دســتگاه ها و نهادهای مختلــف را پای 
کار آوردیــم و در پــی آن بیــش از 300 هــزار 
بســته معیشــتی توزیع شــد که از ایــن تعداد 
65 هزار بسته ســهم شــهرداری مشهد بود.

وی اضافــه کرد: ایــن اقدام برای ایــن بود که 
مردم بدانند در شــرایط ســخت کسی به فکر 
آن ها هســت و ایــن موضــوع تأثیر خــود را در 
آینده خواهد گذاشت. مانند حوادث آبان که 
با همکاری مردم، شــهر مشهد از این حوادث 
آســیبی ندید در حالی که بســیاری از شهرها 
ضررهای بســیاری کردند.شــهردار مشــهد 
تصریح کرد: این که 20 میلیارد تومان هزینه 
ضدعفونــی کردیــم، 30 میلیــارد تومــان در 
حوزه کارگــران فصلــی و ســاختمانی هزینه 
کردیــم، از دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
برای خرید تجهیــزات موردنیاز کادر درمانی 

حمایت کردیــم و دیگر اقدامــات حمایتی که 
نســبت به آســیب دیــدگان از شــیوع ویروس 
کرونا انجام دادیم، شــاید وظیفه ما نبود ولی 
تأثیر خــود را در آینده می گــذارد.وی بابیان 
این که معتقــدم مردم در خصــوص کارهایی 
که اکنون مدیریت شــهری در حــال انجام آن 
اســت، بعدها قضاوت خواهند کــرد، افزود: 
خیلــی از کارهایی که انجــام دادیــم، قبل از 
اجرا باورپذیر نبــود، مانند همیــن اتفاقی که 
به سرعت در ارتفاعات جنوبی برای استفاده 
مردم از طبیعت با عنوان »کوه پارک« در حال 
انجام است و تیرماه افتتاح خواهد شد.کالئی 
تصریح کرد: معتقدم کــوه پارک در ارتفاعات 
جنوبــی از بوســتان ملــت و بیمارســتان امام 
رضــا)ع( ماندگارتــر خواهد بود و بــه زندگی 
مردم کیفیتی می دهد که شاید تاکنون آن را 

تجربه نکرده اند.
وی ادامه داد: آماده کردن ارتفاعات جنوبی 
برای استفاده مردم از طبیعت با همه هجمه ها 
و فشارها با سرعتی مثال زدنی، نشان دهنده 
وجــود انســجام در مدیریــت شــهری اســت.
شــهردار مشــهد گفــت: پــروژه تقاطــع چند 
ســطحی آزادگان که ســه ســطح آن تــا پایان 
امسال به بهره برداری می رســد، تعریض پل 
پرتوی ظرف 20 روز مشــکلی که چند ســال 
بــه آن توجهی نشــده بــود و دیگــر پروژه های 
عمرانــی کــه بــا ســرعت اجــرا شــد، همــه 
نشــان دهنده آن اســت که کارنامــه مدیریت 
شهری در ســال 99 در پیشــگاه مردم روشن 
و شفاف خواهد بود که از این بابت از معاونت 
عمران، حمل ونقل و ترافیک به ویژه سازمان 
عمــران تشــکر می کنــم.وی ادامــه داد: در 
مجموع باید بدانیم که مروارید در دست داریم 
و اگر کســی بگوید که آن گردو اســت و ما نیز 

باور کنیم، خوب نیست.

بهره مند-روز گذشــته با حضور جهان پهلوان 

رســول خادم و چند کشــتی گیر نامدار دیگر 
در قالــب موسســه خیریه خادمیــن حضرت 
علی بــن ابی طالــب)ع( تهــران، بــا احداث 
3 آموزشــگاه یک کالســه در روســتاهای 
سیاخوله، شهرک محمدحاجی و عباس آباد 

موافقت شد.
یکی از کشــتی گیران پهلوان حاضــر در این 
گروه بــه  خراســان رضــوی گفت: موسســه 
خادمیــن حضــرت علی بــن ابی طالــب)ع( 
و  بخش هــا  محــروم  دانش آمــوزان  از 
شهرســتان های کشــور حمایت می کند و ما 
امروز به روســتای دوردســت و صعب العبور 
عباس آباد آمده ایــم که دانش آمــوزان آن در 
محرومیت تحصیل می کنند.کمیل قاسمی 
اظهار کرد: حدود دو ســاعت طول کشــید تا 
از شــهر صالح آباد به روســتای صعب العبور  
عباس آباد رسیدیم و متاسفانه دانش آموزان 
ایــن روســتا در کانکــس تحصیــل می کنند 
و ان شــاءا... بــا توافــق احــداث آموزشــگاه 
یک کالســه در ایــن روســتا، مشــکل فضای 
آموزشــی این دانش آمــوزان حل می شــود.
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
صالح آبــاد نیــز در ایــن بازدید ضمن تشــکر 

از ورزشــکاران و پهلوانان خیــر و نیکوکاری 
همچــون رســول خــادم  گفــت: بــا مادیات 
نمی تــوان  پاداشــی بــرای مدرسه ســازی و 
نیــز کار و خدمــت معلمــان در روســتاهای 
محــروم همچــون عباس آبــاد متصور شــد و 
این افراد اجر و قربی ویــژه نزد خدای متعال 
دارند.غالم حیــدر اســدی افــزود: بــا کمک 

چند خیر مدرسه ســاز دیگر به زودی جشــن 
پایــان مــدارس تک کالســه کانکســی را در 
صالح آبــاد برگــزار می کنیم.شــایان ذکــر 
است  کشــتی گیران نامداری همچون امیر 
توکلیان، کمیل قاسمی و مرتضی علیزاده در 
سفر روز گذشته  به صالح آباد رسول خادم را 

همراهی می کردند.

به همت موسسه خیریه و با  تالش  تعدادی از کشتی گیران نامدار 

۳ آموزشگاه در روستاهای محروم صالح آباد احداث می شود

دستگیری سارقان سایبری در تربت جام 
 اعلمی-سارقانی که با استفاده از  اسکیمر)دستگاه کپی اطالعات کارت 

بانکی( اطالعات حســاب بانکی شــهروندان تربت جام و تایباد را سرقت 
کــرده بودند، در عملیــات پلیس فتــا تربت جام دســتگیر شــدند و 514 
میلیون ریال از مبالغ ســرقت شده به حســاب مالباختگان برگشت داده 
شد.سرهنگ قهستانی در این باره گفت:در چند ماه گذشته، گزارش هایی 
درباره برداشت های غیرمجاز از حساب تعدادی از شهروندان تربت جام 
به این پلیس اعالم شــد و تیمی  از کارشناسان پلیس، بررسی  موضوع را 
آغاز کردند.وی افزود:در آغاز تحقیقات و با بررســی حســاب های بانکی 
مالباختگان مشــخص شد که این ســرقت های ســایبری توسط سارقان 
حرفه ای و بدون گذاشتن کوچک ترین ردی از خودشان انجام می شود.

این مقام انتظامی با اشاره به پیگیری ها و اقدامات تخصصی کارشناسان 
پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری متهمان گفت:با تالش شبانه روزی 
و تخصصی، ســرانجام ســه متهم در تربت جام شناســایی و با هماهنگی 
مرجع قضایی دستگیر شدند.وی تصریح کرد:متهمان به سرقت اطالعات 
شهروندان تربت جام و تایباد از طریق راه اندازی دستگاه اسکیمر در یک 
واحد صنفی در تربت جام و کپی کارت های بانکی و سرقت 514میلیون 
ریال اعتراف کردنــد.وی از شناســایی دو نفر از مالباختــگان در مراحل 
رســیدگی به ایــن پرونده خبــر داد و اظهــار کــرد: با هماهنگــی قضایی 
تاکنــون514 میلیون ریــال از وجوه  سرقت شــده به حســاب شــاکیان 

بازگشت داده شده  است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

100نفر از کادر درمانی علوم پزشکی سبزوار مبتال یا مشکوک به کرونا هستند 
کالته-مدیر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: از ابتدای 

شــیوع بیماری کرونا تاکنون 100 نفر از کادر درمانی ســبزوار مبتال 
یا مشــکوک به کرونا شــده اند. لعل در گفت وگو با خراســان رضوی با 
اشــاره به ابتالی 100 نفــر از کادر درمانی ســبزوار به کرونــا، اظهار 
کرد: از این تعداد 35 نفر از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
شامل شهرســتان های ســبزوار، جوین، جغتای، خوشــاب و داورزن 

به کرونا مبتال شــده اند. وی ادامه داد: همچنیــن 65 نفر از مجموعه 
کادر درمانی شــامل پزشــکان، پرســتاران و کادر درمان زیر پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مشکوک به کرونا هستند.وی بیان کرد: 
پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای درمان بیماران مبتال 

به کرونا به طور شبانه روزی  تالش می کنند.



اخبار

شعبانی

تامین اعتبار کتب درسی دانش آموزان 
کم بضاعت در تربت حیدریه 

هفتمین مرحله رزمایش مواســات، همدلی و کمک 
مومنانه آمــوزش و پــرورش تربــت حیدریــه به همت 
پارلمــان اولیای شهرســتان و بــا تامیــن اعتبار کتب 
درســی دانش آموزان کــم بضاعت مدارس حاشــیه 
شــهر و روســتاها اجــرا شــد. به گــزارش خراســان 
رضوی محمدرضا قرایی مدیر آموزش و پرورش تربت 
حیدریــه گفــت: در این مرحلــه از رزمایش مواســات 
همدلی و کمــک مؤمنانه که با همکاری و مســاعدت 
اعضای انجمن اولیای شهرســتان انجام شــد هزینه 
خرید کتب درســی بیش از 85 دانش آمــوز با اعتبار 
20 میلیون ریال پرداخت شده اســت.وی افزود: در 
مراحل بعدی تعداد بیشــتری از دانش آموزان تحت 
پوشش این طرح فرهنگی قرار خواهند گرفت.ظفری 
نیا رئیس پارلمان اولیای شهرستان گفت: این اقدام 
فرهنگی در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری 
و برای کمک به خانواده های آســیب دیــده از بحران 
کرونا انجام شــد و اعتبــار خرید کتب درســی دانش 
آموزان مدارس روستایی و حاشیه شهر توسط اعضای 

انجمن اولیای مدارس شهرستان تامین شد.

 اهدای کمک های مومنانه 
در روستاهای معدن و پوستین دوز 

بخش رخ تربت حیدریه 
همزمان با صدور فرمان رهبر معظم انقالب در  یاری 
رسانی به اقشار مستضعف و آســیب دیده از کرونا در 
جای جای استان،  مردم و مسئوالن پای کار آمدند تا 
با لبیک به ندای رهبرشان همدلی و مهربانی را فارغ 
از رنگ و نــژاد و مذهــب در روزهای ســخت کرونایی 
به منصه ظهــور برســانند.دهیار روســتاهای  معدن 
و پوســتین دوز بخش رخ تربت حیدریــه از تجلی این 
کمک ها در این روستا توسط آســتان قدس رضوی و 

خیران خبر می دهد.
فاطمه واخــری دهیار روســتاهای معدن و پوســتین 
دوز می گوید: در روزهای اخیر ۳5 بســته معیشــتی 
از ســوی  آســتان قــدس رضوی  بیــن مســتمندان و 
نیازمندان  روســتاهای  معدن و پوســتین دوز بخش 
رخ  توزیع شده است.وی می افزاید: همچنین تعداد 
20 سبد کاال به ارزش 20 میلیون ریال توسط دو خیر 
مشهدی  بین نیازمندان این روستا توزیع شد. واخری 
خاطر نشان می کند: همچنین تعدادی ماسک و  مایع 
ضدعفونی کننده به ارزش ۱5میلیون ریال از سوی دو 

خیر یاد شده بین اهالی این روستا تقسیم شد.

از میان خبرها

علی نوری

  زیره سیاه برای اولین بار
 در بردسکن زراعی شد 

 مدیــر جهــاد کشــاورزی بردســکن گفــت: 
محصول زیره سیاه برای اولین بار در خراسان 
رضوی در این شهرستان زراعی شد. مهندس 
علیرضا مهمیز به خبرنگار ما گفت: با توجه به 
خشکسالی های اخیر و نیاز به ترویج گیاهان 
کــم آب طلــب بــرای اولیــن بــار در خراســان 
رضوی زیره ســیاه در بردســکن زراعی شــد. 
وی مطرح کرد: بیشــترین ســطح زیرکشــت 
محصول زیره ســیاه استان خراســان رضوی 
به میزان ۱4 هکتار به شهرســتان بردســکن 
اختصــاص یافته اســت و هــم اکنــون در ۱5 
روســتای منطقه کوهپایه این شهرستان این 
محصول کشت و باعث ایجاد اشــتغال پایدار 
و بومــی مناطــق کوهپایــه مــی شــود و مقاوم 
به کم آبی اســت بــه گونــه ای که بــا ۳ آبیاری 
برداشــت می شــود. مدیــر جهاد کشــاورزی 
بردســکن گفت: این محصول برای اولین بار 
در شهرســتان بردســکن کشت شــده است و 
برخی از شهرستان های استان با الگو برداری 
از شهرستان بردســکن به ترویج و توسعه این 
محصول اقدام کرده اند. وی اظهار کرد: زیره 
ســیاه به عنوان یکی از محصــوالت و گیاهان 
دارویی است. در شهرستان بردسکن به لحاظ 
شرایط آب و هوایی،  کشت این محصول برای 
کشاورزان به صرفه است و درآمد خوبی را می 
توانــد نصیب کشــاورزان کند. برداشــت این 
محصول از اوایل خردادماه آغاز شــده است و 

یک ماه ادامه دارد. 

خبر

 خاکشور

 آغاز برداشت گندم از اراضی 
کشاورزی شهرستان رشتخوار 

مدیر جهاد کشاورزی رشــتخوار گفت: برداشت 
محصول گندم از سطح پنج هزارهکتار ازاراضی 
کشــاورزی شهرســتان با میانگین چهارهــزار و 

دویست کیلوگرم در هر هکتار آغاز شده است.
محمود اعظمی به خبرنگار ما گفت: پیش بینی 
می شــود بیش از بیســت هــزار تن گنــدم در این 
شهرستان برداشــت و تحویل ســیلوهای گندم 

شود.
وی گفت :با شروع ماه خرداد، برداشت گندم در 
شهرستان رشتخوار شروع می شود      و کلیه عوامل  
برداشــت با همت مضاعف و تالش زیاد مشغول 

برداشت گندم  هستند.
اعظمی با تأکید بر اهمیت  امنیت غذایی در یک 
کشور و این که اگر این امنیت وجود نداشته باشد، 
دشــمنان می توانند، فشــارهای زیادی را به یک 
ملت تحمیل کنند، گفت: امام راحل، همواره بر 
موضوع کشــاورزی و اهمیت محصوالت غذایی 
تأکید داشتند      و حاال نیز مقام معظم رهبری، توجه 

به این بخش را مهم و جزو اولویت ها می دانند.
وی همچنین افــزود: کشــاورزی عالوه بــر تأثیر 
به ســزایی که در میزان اشــتغال، افزایش رشــد 
اقتصادی و تولید ناخالص ملــی دارد، در قدرت 
و پایداری ملی و اســتقالل یک کشــور نیز دارای 
اهمیت است و می تواند قدرت چانه زنی یک کشور 

را در دنیا افزایش دهد.
 40هزار هکتار از اراضی کشاورزی رشتخوار زیر 
کشت محصوالت باغی و زراعی است و هر ساله 
۳50هزار تن محصول وارد بازار مصرف می کند.

اخبار

گوناگون

پارک بانوان و بازارچه روز در درگز 
راه اندازی می شود 

 مقصــودی- درجلســه شــورای فرهنــگ عمومی 
درگز مقرر شد پارک بانوان و بازارچه روز با همکاری 
شهرداری و سازمان های مربوط در درگز راه اندازی 

شود .
به گزارش  خراسان رضوی دراین جلسه بر همکاری 
ادارات بــرای اجرایی شــدن برنامه های ســتاد امر 
به معروف در نقــاط تفرجگاهی تاکیــد و از ادارات و 
نهادهای شهرســتان خواســته شــد برای برگزاری 
مراســم ســالگرد ارتحال حضرت امــام )ره( همکار 
ی و مســاعدت الزم را داشته باشــند.  در  این جلسه 
حجــت االســالم ایروانــی امام جمعــه درگــز گفت : 
درزمینه کارهــای فرهنگی هر چه زمــان می گذرد 
شرایط برای مومنان سخت تر و برای دشمنان دین 

آسان تر می شود .
 وی افــزود: اگــر شــرایط فعلی را بــا  اوایــل انقالب 
مقایسه کنیم حتی شهرهای ســنتی نظیر درگز نیز 
وضعیــت خوبی از نظــر فضــای مجــازی و فرهنگی 
ندارند و دچار مشکل هستند.                                                                                                                        
امام جمعه درگز افزود: عفاف و حجاب به حال خود 
رها شد و نهادهای مربوط نیز کار خود را به درستی 
انجام نمــی دهنــد و درواقــع کار  روی زمیــن مانده 
است و شرایطی ایجاد می شــود که جوانان انقالبی 
خود جوش کار مقابله با منکرات را انجام می دهند .

در این جلسه هریک از اعضای جلسه نیز نظرات خود 
را در زمینه مسائل فرهنگی شهرستان و راهکارهای 

قابل اجرا   ارائه کردند.

۶۳ درصد جمعیت شهرستان های 
نیشابور و فیروزه تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند 
شــجاعی مهــر-  سرپرســت اداره بیمــه ســالمت 
نیشــابور گفت: ۳085۱0 نفر در شهرســتان های 
نیشابور و فیروزه تحت پوشش بیمه سالمت هستند 
که این میــزان معــادل ۶۳ درصد جمعیــت کل این 

شهرستان ها ست.
راضیه مالنوروزی افزود: هم اکنون ۳۱0 موسســه 
شــامل ۳ بیمارســتان، ۱۱ درمانــگاه، ۶0 پزشــک 
عمومــی، 50 پزشــک متخصــص و فــوق تخصص، 
8 مرکــز  ۱۶ آزمایشــگاه،  4۱ دنــدان پزشــک، 
تصویربرداری، ۱۶ فیزیوتراپی، 44 مرکز بهداشت 
و ۶۱ داروخانــه تحت پوشــش این بیمه در نیشــابور 

هستند.

4شهرستان ها
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 برداشت ۲۰ تن گل محمدی 
در نیشابور

 مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز 
در تعدادی از روســتاهای این شهرستان مشــکالتی به همراه داشته و 
موجب ناامنی هایی در آن ها شده است. علیرضا حسین زاده  در نشست 

خبری با اشاره به برخی واکنش های مردم و رسانه ها و فضای مجازی راجع به تخریب ساخت و سازهای 
غیر مجاز در زمین های کشاورزی گناباد گفت: حفاظت از اراضی یک اقدام قانونی و از وظایف جهاد 
کشاورزی است.وی گفت: از ابتدای امسال ۱۶ مورد بناهای غیر مجاز در زمین های کشاورزی گناباد 

تخریب شده است و این مسئله با قوت ادامه می یابد.

شجاعی مهر- مدیرعامل آب و فاضالب شهرستان نیشابور گفت: برای 
تابستان امســال با کســری 2۳0 لیتر برثانیه ای آب در نیشابور مواجه 
هســتیم که این میزان به اندازه ۱0 حلقه چاه استاندارد است. علیرضا 

اخویان افزود: برای این کسری به دنبال ایجاد ۳ حلقه چاه جدید، به سازی ۳ حلقه چاه قدیمی و اجاره 
چند حلقه چاه هستیم. وی بیان کرد: ۳4 نقطه بحرانی در    روستاهای نیشابور شناسایی شده است  که 
برای حل مشکل آن ها به حدود ۶۷ میلیارد    ریال اعتبار نیاز است . وی خاطر نشان کرد: هم اکنون ۱۶ 

روستای نیشابور با تانکر آبیاری می شود که 5 روستای آن ثابت و بقیه فصلی هستند. 

 مدیر جهادکشاورزی نیشــابور گفت: امسال برداشت گل محمدی در 
وضعیت مناسبی است و با همت کشاورزان تولید کننده برداشت این 
محصول آغاز شده است. محمد علی فرهمند راد افزود: هم اکنون 25 

هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گل محمدی قرار گرفته است که انتظار می رود از باغ های  بارور 
20 تن محصول برداشت شود. وی بیان کرد: با توجه به جوان بودن  گلستان های موجود میانگین 
برداشت در شهرستان 2000 کیلوگرم در هکتار است و این در حالی است که در سال چهارم بیشترین 

میزان تولید را دارد که میانگین آن۳000 کیلوگرم در هکتار برآورد می شود. 

۳۴ نقطه بحرانی آب در نیشابور 
وجود دارد

 معضل  افزایش ساخت و ساز 
غیرمجاز در روستاهای گناباد

سوژه ها و خبرها

گزارش

علی نوری

ســاکنان پــروژه مســکن مهــر شهرســتان 
بردسکن گالیه دارند که  با گذشت هشت 
ســال همچنــان از نبــود امکانــات رفاهی 
و خدماتــی و آموزشــی تفریحــی بــی بهره 
هســتند. بــه گــزارش  خراســان رضــوی 
تعدادی  از ساکنان مسکن مهر بردسکن   
مطالبــات خــود را از متولیــان امــر اعــالم 
کردنــد. عبــاس زاده یکی از ســاکنان این 
منطقــه گفــت: ابتدا قــرار بــود واحدهای 
مســکونی به صــورت کامل بــه متقاضیان 
واگذار شود که متاسفانه برخی از واحدها 
به  افراد در مرحله خــاک گچ تحویل  داده 
شــد و با هزینه خودشــان مســکن خــود را 
تکمیل کردند. وی مطرح کرد: با گذشــت 
هشت سال متاســفانه مســئوالن امر هیچ 
گونه امکانات رفاهــی و خدماتی را دراین 

منطقه ایجاد نکرده اند. 

گالیه های ساکنان مسکن مهر	 
اکبری یکی دیگر از ساکنان پروژه مسکن 
مهر بردسکن مطرح کرد: متاسفانه پروژه 
مسکن مهر بردسکن گویی از بافت شهری 
جدا افتاده اســت و مســئوالن ایــن منطقه 
را به فراموشی ســپرده  و هیچ فکری برای 
حل مشکالت این منطقه با گذشت هشت 
سال نکرده اند. وی اظهار کرد: هر محله یا 
منطقه ای باید دارای یک ســری امکانات 
اولیه رفاهــی و خدماتی باشــد ولی پروژه 
مســکن مهــر از حداقــل امکانــات محروم 

اســت و مســئوالن تاکنــون قــول هایی را 
بــرای حل مشــکالت این منطقــه داده اند 
ولی هیچ یــک از قول های آن هــا اجرایی 

نشده است. 

افت فشار آب  و وجود حشرات موذی	 
یکی از فرهنگیان ســاکن مسکن مهر بیان 
کرد: در فصل تابســتان همه ســاله با افت 
فشار آب مواجه هستیم و از  سوی دیگر  با 
توجه به این که این منطقه در حاشیه شهر 
قــرار گرفته اســت شــاهد وجود حشــرات 
مــوذی در خانه ها هســتیم و هیــچ فضای 

ســبز و تفریحی و بازی برای خانواده ها به 
ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان نداریم. 
رضایی یکی از فرهنگیان پروژه مسکن مهر 
بردســکن افزود: مســئوالن وقتــی منطقه 
ای را احداث می کنند باید به زیرســاخت 
های آن نیز از قبیل مســجد ، فضای ســبز، 
مدرســه، نانوایــی و حمــل و نقــل عمومی 
توجه کنند که متاســفانه با گذشت هشت 
ســال از بهــره بــرداری از این پــروژه هنوز 
هیچ یک از این امکانات رفاهی و خدماتی 
ایجاد نشــده اســت و این مشــکالت مردم 
این منطقه را رنج می دهد. خانم موســوی 

از دیگر ســاکنان ایــن پروژه افــزود: پروژه 
مســکن مهر بردســکن با داشــتن بیش از 
220 واحــد مســکونی حداقــل هــزار نفر 
جمعیت را در خود جای داده اســت و فاقد 
هر گونه امکانات رفاهی و خدماتی اســت 
که ضرورت دارد متولیان امــر برای ایجاد 
فضاهای آموزشی ، فرهنگی و تفریحی در 
این منطقه اقدام جــدی انجام دهند. یکی 
از  دانش آموزان ساکن در مجموعه مسکن 
مهر نیز  از مســئوالن خواســت بــا توجه به 
این کــه نوجوانان و جوانان ســاکن در این 
پروژه در زمین خاکی بازی می کنند برای 
احداث یک زمین ورزشــی اســتاندارد در 
این پروژه اقدام کنند و جوانان و نوجوانان 
ایــن منطقــه نیــز حــق دارنــد  از فضاهای 
ســبز و بــازی  هماننــد دیگر مناطق شــهر 

برخوردار شوند. 

توضیحات مدیر بنیاد مسکن 	 
بردسکن

در همین باره  مهندس احسان میری مدیر 
بنیاد مسکن بردسکن گفت: پروژه مسکن 
مهــر ثامــن بردســکن ســال 9۱ در قالــب 
228 واحد تحویل متقاضیان شده است و 
تمامی خدمات روبنایی از جمله زیرسازی 
و آسفالت ، اجرای کانیو ، شبکه آب رسانی  
برق ، گاز و تلفن انجام شــده است ولی آن 
چه که مطالبه ســاکنان مســکن مهر ثامن 
اســت ایجاد فضای ســبز ، پارک و مســجد 
اســت که ادارات متولــی آن شــهرداری و 
اوقــاف بایــد ورود مــی کردنــد که بــه رغم 
کاربری مصوب خدمات مورد نیاز در پروژه 

مسکن مهر بردسکن انجام نشده است. 

 مسکن مهر بردسکن محروم
 از پارک وفضای سبز 

گزارشی درخصوص مطالبات ساکنان مسکن مهر بردسکن 

 در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
 خلیل آباد مطرح شد 

میثاق اشرافیان- فرماندار طرقبه شاندیز در گفت وگو 
با خراســان رضوی درباره گله و شــکایت گردشــگران و 
مســافران درخصوص وضعیت بهداشــتی روســتاهای 
گردشــگری این شهرســتان گفت:به هیچ وجه اعضای 
دهیاری هــای روســتاهای هدف گردشــگری همچون 
کنگ و زشک و همچنین ما در فرمانداری این شهرستان 
مایل به گرفتن  وجه در ورودی های روستاها از گردشگران 
و طبیعت گردان نیســتیم اما در برابر تعداد بــاالی ورود 
گردشگر و تبعات زیست محیطی و بهداشتی که حضور 
این افراد به دنبال دارد، چاره دیگــری جز انجام این کار 
نداریم . سید حسن حسینی تصریح کرد: یکی از تبعات 
حضور گردشگران در این روستاها تولید انبوه زباله است 
متاسفانه به دلیل رعایت  نکردن نکات بهداشتی از سوی 
برخی مسافران هر هفته شاهد ریخته شــدن انبوه زباله 
و آشــغال در داخل رودخانه ها و باغ های روستاهای این 
شهرستان هستیم. وی گفت:از همین رو دهیاری های 
این روستاها مجبورند برای جمع آوری زباله ها و رسیدگی 
به امور روســتا برای خدمات رســانی مطلوب تر به مردم 
در ورودی هــا از گردشــگران مبالغــی را دریافت کنند. 
حسینی در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر وضعیت 
نامناسب بهداشت روســتاها و عدم جمع آوری مطلوب  
زباله ها از سوی دهیاران روســتاهای هدف گردشگری 
پاسخ داد:ماده 8 قانون پسماند به این نکته اشاره دارد که 
هر فردی که تولید زباله کرد موظف است خودش هزینه 
جمع آوری زباله تولید شده را پرداخت کند و دهیاران ما 
با تکیه به این قانون و موافقت بخشــداری ها و شوراهای 
اســالمی اقدام به  دریافت وجه کردند و کارشان قانونی 

اســت؛ از همیــن رو خوشــبختانه از محل ایــن درآمدها 
در روســتای ازغد ضمن ســاخت محلی برای پارکینگ 
به منظــور توقــف خودرو هــا اقدام به ســاخت ســرویس 
بهداشــتی نیز شــده اســت ؛ در دیگر  روســتاهای هدف 
گردشــگری نیز دهیاران باید این موارد را برطرف کنند    
و  از پولی که در ورودی ها ازمســافران دریافت می کنند 
به درستی استفاده کنند. فرماندار طرقبه شاندیز تاکید 
کرد : باید بررسی و آسیب شناسی شــود تا اگر کم کاری 
و اهمالی در این خصوص از ســوی دهیاران وجود دارد، 
برطرف شود. هرچند دهیاران واقعا به جمع آوری زباله ها 
اهتمام دارند اگرغیر از این می بود این روستاها تا حاال زیر 
توده انبوه زباله ها غرق شده بودند . وی افزود : بله ممکن 
اســت در برخی از روســتاها وضعیت جمع آوری زباله از 
کیفیت مطلوب برخوردار نباشــد. اگر نصف پولی که از 
محل درآمد عوارض در این روستاها جمع آوری می شود، 
به دهیاران داده شود آن ها خیلی بهتر می توانند برای این 
کار اقدام کنند؛ اما این پول صرف  دیگر پروژه های عمرانی 
روستاها می شود . حسینی به دهیاران تاکید کرد : بهای 
خدمات گرفته شده در روستاها را تنها صرف موارد درج 
شده روی قبض عوارض کنند مواردی همچون جمع آوری 
زباله ها و ساخت سرویس بهداشتی و از خرج آن برای دیگر  
مصــارف و پروژه های عمرانی روســتا خــودداری کنند.
وی افزود : شــاید ارائه خدمات از طرف دهیاران ایده آل 
نباشد اما به این نکته توجه کنید اگر این درآمد برای این 
روستاها نباشد آن ها توانایی انجام هیچ فعالیت بهداشتی 
و عمرانی در این زمینه را نخواهند داشت و تمام روستاها 

را زباله فرا می گیرد . 

 توضیحات فرماندار طرقبه شاندیز درباره اخذ ورودی 
در برخی روستاهای گردشگری :  

 روستاها درآمد نداشته باشند
 توانایی فعالیت بهداشتی ندارند

بانــک  سرپرســت  نــوری-  حســین 
کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت: 
گــردش مالــی در بخــش کشــاورزی 
خلیل آباد 8 هــزار میلیارد ریال اســت. 
علی دشــت بیاضی در جلســه کارگروه 
اشتغال و ســرمایه گذاری خلیل آباد که 
در فرمانــداری ایــن شهرســتان برگزار 
شد، اظهار کرد: خلیل آباد با داشتن ۱2 
هزار بهره بردار کشاورزی دارای  ظرفیت 
قابل توجهی  است، بنابراین، ما به عنوان 
متولی کمــک به بخــش کشــاورزی در 
خراســان رضــوی، انتظــار بیشــتری را 
از ایــن شهرســتان داریــم. سرپرســت 
بانک کشاورزی خراســان رضوی بیان 
کرد: گردش مالی در بخش کشــاورزی 
خلیل آبــاد 8 هــزار میلیارد ریال اســت 
و  شــاخص ریســک پذیری اعتبــاری در 
شعبه بانک کشاورزی در خلیل آباد هم 
اکنون ۱9.5 درصد اســت کــه باید این 
رقم حــدود 5 درصــد باشــد، بنابراین، 
این شعبه 4۳5 میلیارد ریال مطالبات 
مانــده دارد کــه بایــد مــورد توجــه قرار 
گیرد. دشت بیاضی مطالبات مشکوک 
در بانــک کشــاورزی را بــاال ذکــر کرد و 
افــزود: ظرفیــت بــرای توســعه و  جذب 
سرمایه از اهداف ما ست.  دراین جلسه 
حمید رضا صدیقی مسئول نمایندگی 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در خلیل 
آباد گــزارش اقدامــات و فعالیــت ها در 
حوزه اشــتغال شهرســتان را برشمرد . 
ابراهیم قاســم پور ،فرمانــدار خلیل آباد 
هم با بیان ایــن که شهرســتان در حوزه 
معادن ظرفیــت خوبــی دارد که مغفول 
مانده است ،گفت: با حضور سرمایه گذار 
کرمانی بحث کنسانتره آهن در روستای 
ایرج آباد با ســرمایه گذاری ۳0 میلیارد 
تومانی انجــام   و نیروگاه خورشــیدی ۷ 
مگاواتی هــم برنامــه بعدی اســت که با 
سرمایه گذار خارجی قرار داد بسته شده 
است. درپایان جلسه از دو تشکل تعاونی 

بازدید به عمل آمد . 

گردش مالی 8هزارمیلیارد ریالی 
کشاورزی خلیل آباد 



 سیگار، یک میلیارد نفر را 
در 100 سال آینده می کشد!

تی آر تــی|  دکتــر جان تــورک تاشــچی، عضو 
 هیئــت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی ترکیه 
می گوید: »اگر روند مصرف دخانیات به همین 
شــکل پیش برود، تخمین زده می شــود که در 
100 ســال آینده تقریبا یک میلیــارد نفر بر اثر 
 مصرف این محصــوالت جان خود را از دســت 
می دهند!«  وی گفــت:» ســیگار و محصوالت 
دخانی، بزرگ تریــن بیماری همــه گیر جهان 
هستند و ساالنه هشــت میلیون نفر در سراسر 
جهان بر اثر پیامدهای مصرف آن می میرند. در 

حالی که تعداد افرادی که در سراسر جهان به 
دلیل ابتال به کرونا جان باخته اند، حدود 400 

هزار نفر است!«

بریده کتاب

یک ردیــف از درخت های بلند و ســفید روی 
دریاچه خم شده بودند و نور خورشید از میان 
شــاخ و برگشــان به اعماق آب مــی تابید. آه! 
ماریال! نمی دانــی چقدر زیبــا و رویایی بود! 

دیــدن آن منظــره 
بــدن مــرا به لــرزه 
انداخت و دو یا سه 
بار گفتم که خدایا! 

متشکرم...

آنی شرلی 
نویسنده: ال. ام. مونتگمری

ترجمه: سارا قدیانی

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

استهزای حقیقت
در آیات 10 و 11 سوره حجر می خوانیم:

ِلیَن  َو ما  وَّ َو َلَقْد َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَک ِفی ِشــَیِع اْلَ
َیْأِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإاّل کاُنوا بِه َیْسَتْهزُؤَن

و همانا ما پیش از تو در میان اقوام و گروه های 
پیشــین)نیز پیامبرانــی( فرســتادیم و هیــچ 
پیامبری برایشــان نمی آمــد، مگــر آن که به 

استهزای او می پرداختند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

     هدف از اســتهزا، یا شکســتن ابهــت انبیا 
بود تا مردم حق جو، گرد آنان جمع نشــوند؛ یا 
جبران ضعف و ناتوانی خودشان در برابر منطق 
 انبیا. آن چه دستاویز تمسخر قرار می گرفت،

 زندگــی ســاده انبیــا، پیــروان محروم آنــان و 
شکستن سنت های خرافه ای بود.

     در برابر سیل استهزا، باید افراد را تقویت 
کرد.

     توجه به تاریخ و مشکالت دیگران، تحمل 
مشکالت را بر انسان آسان می کند.

     هیچ یک از انبیا از مسخره شدن به دست 
کفار، مصون نبوده اند.

    استهزا، ســیره و روش همیشگی کفار در 
برابر انبیا بوده است.

ضرب المثل خارجی
    کــره ای: کســی کــه خــود و رقیبــش را 

می شناسد، شکست ناپذیر است.
    چینــی: خانــه ای کــه در آن زن نباشــد، 

روشنایی نیست.
    اروپایــی: تلخی کــه در دل باشــد ،هیچ 

شکری دهان را شیرین نمی کند.
    انگلیســی: حیوان به پا بســته می شود، 

انسان به قولش.
    مصــری: مــرده، بهتریــن فــرد خانــواده 

خویش است.

سه شنبه
13 خرداد 1399
10 شوال 1441

4 صفحه  |    شماره  4422

10 شوال 201 | ورود امام رضا)ع( به مرو2ژوئن1896 | اختراع رادیو
گولیلمو مارکونی، طرح اختراع رادیو را ثبت کرد. خانواده مارکونی، مرفه بودند و مربیان خصوصی 
را برای تعلیم او استخدام کردند. مارکونی هم با استعدادی که داشت، آزمایش های هنریش هرتز 
را مطالعه کرد و فهمید که می توان بدون استفاده از سیم، از امواج برای فرستادن عالیم بهره گرفت.

امام رضا)ع( وارد مرو شدند و مامون پس از استقبال از ایشان، ولیعهدی را به امام پیشنهاد کرد، 
اما امام نپذیرفت و مامون گفت:»ُعمر که از دنیا می رفت، شورا قرار داد و گفت هر کس مخالفت 

کند، گردنش بزنند! شما هم باید پیشنهاد مرا بپذیری، چاره ای جز این نمی بینم!«

یک روایت، یک درس

هوشیار باشیم
امام رضا)ع( فرمودند:»امین به تو خیانت نکرد، بلکه تو خائن را امین دانستی.« و فرمود:»آن که خود را در معرض تهمت 
بحاراالنوار، جلد 78 و صحیفة الرضا)ع( قرار دهد، نباید کسی را که به او گمان بد برده است، مالمت کند.« 
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دور دنیا   

خراسان به روایت خراسانعلم به زبان ساده

دانش آموزان مدارس ابتدایی 
مشهد، قهرمان مدارس ایران 

درشهریورماه سال 1350، 32 دانش آموز 
مشهدی در سومین دوره بازی های دبستانی 
ایــران که با شــرکت دانش آمــوزان برگزیده 
مدارس ابتدایی استان ها و فرمانداری های 
کل در رامســر برگزار می شد، حضور یافتند 
و در رشــته های دوی 50 متر، ژیمناستیک 
و مهــارت های فوتبــال، مقام قهرمانــی را از 
آن خــود کردنــد. ایــن نوجوانــان همچنین 
توانســتند در ورزش های دبســتانی و پرش 
طــول، مقــام دوم ایــران و در پرتــاب مینــی 
بسکتبال، مقام سوم ایران را به دست بیاورند 
و در مجمــوع امتیازات نیز مقــام قهرمانی را 
کســب کنند و برنده جــام قهرمانی شــوند. 
در جمع نوجوانانی کــه در تصویر می بینید، 
عباس گلچهره، بازیکن پیش کسوت فوتبال 

مشهد نیز حضور دارد.

زنگ تفریح

مجسمه های آدامسی
ماریزیو ساوینی، هنرمند ایتالیایی مجســمه های جالبی را با آدامس درست می کند و در سرتاسر 
اروپا به نمایش می گــذارد. او هم از جویدن آدامس لذت می برد، هم از بــه کار بردن آن ها به عنوان 

یک وسیله ارتباطی با مخاطبان هنری اش بهره می جوید!

دیالوگ ماندگار

من همه جــا رو می گردم تا باالخــره یه روزی 
دســتم به خدا بخوره و همه چیزو بهش بگم، 

حتی هر چی توی دلم هست!
رنگ خدا
کارگردان: مجید مجیدی

خاطرات سرخ

حسن آمریکایی
بهش می گفتیم حسن آمریکایی. رشید بود با 
موهای طالیی و چشم های آبی. شب قبل از 
عملیات به من گفت:»اوستا، من قبل از آمدن 
 به جبهــه، زیادی دنبــال لباس و تیــپ بودم. 
می شــه اگر شــهید شــدم، شــما مقداری از 
خونم رو به صورت و موهام بمالید؟ احساس 
می کنم با این قیافه خودنمایــی کردم و باید 
کفاره  بــدم.« قبول کــردم. شــب عملیات از 
زمیــن و آســمان گلولــه می باریــد. یــک باره 
متوجــه شــدم حســن، دراز بــه دراز روی آب 
افتاده است. چند نفری پیکرش را به ساحل 
بردیم. اوضــاع کــه آرام گرفت یــاد وصیتش 
افتادم. زیپ لباس غواصــی اش را بازکردم، 

اما دیگر خونی نمانده بود...
شهیدحسن فاتحی، تسنیم

روزهای زهره، بلندتر از سال های آن هستند!
حدود 243 روز زمینی طول می کشد تا سیاره  
زهره یک بار به دور خــودش بچرخد، در حالی 
که یک بار گردش این ســیاره به دور خورشید، 
225 روز طول می کشد. سرعت چرخش این 
سیاره نسبت به دیگر ســیارات بسیار آهسته تر 
اســت، زیرا هســته فلزی آن نمی توانــد میدان 
مغناطیســی مانند زمیــن تولید کنــد. اگرچه 

زهره نزدیک ترین ســیاره به خورشــید نیست، 
اما جو متراکم آن، گرما را به دام می اندازد و آن 
را به گرم ترین ســیاره منظومه شمســی تبدیل 
می کند. دمای زهره به 465 درجه سلسیوس 
می رســد و کاوشــگرهای دانشــمندان پس از 
فرود روی این ســیاره، چند ساعت بیشتر دوام 

نمی آورند و بعد به طور کامل از بین می روند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

همشهری سالمی شوید

مخاطبان گرامی
شما می توانید با ارسال مطالب جذاب 

سالم را پر کنید.خود، هر یک از کلیشه های همشهری 
 مطالب خود را 
به آدرس شبکه اجتماعی

@khorasanerazaviارسال نمایید
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