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آموزش  16 رشته  صنایع 
دستی در مشهد

کل  اداره  صنایع دســتی  معــاون 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی از برگزاری دوره 
آموزش صنایع دســتی برای 16 رشــته 
در مرکــز آموزش صنایع دســتی مدرس 
مشهد خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
این اداره کل، »محمد مطیع« با اشاره به 
برگزاری این دوره های آموزشی در فصل 
تابستان افزود : تراش سنگ های قیمتی 
و نیمــه قیمتــی، چــرم دوزی، مجســمه 
ســازی، قلم زنــی، نقاشــی روی پارچه و 
چاپ باتیک، ســفالگری با چرخ، فیروزه 
کوبی، چاپ قلمکار، گلیم بافی، تذهیب، 
نگارگــری و گل و مــرغ، ســرمه دوزی، 
میناکاری، ســوزن دوزی های ســنتی و 
جواهرســازی رشــته هایی اســت که به 
عالقه منــدان آمــوزش داده می شــود و 
عالقه مندان می تواننــد برای ثبت نام به 
آدرس مشهد، بولوار مدرس، بین مدرس 
یک و۳ اداره میراث فرهنگی شهرستان 

مشهد، طبقه منفی یک مراجعه کنند.

 فراخوان طراحی نماد
 برای پردیس جدید مشهد

مدیریــت امــور ســینمایی حــوزه هنری 
خراســان رضــوی فراخــوان طراحــی 
لوگوی پردیس جدید مشــهد را منتشــر 
کــرد. پردیــس کوهســنگی مشــهد بــا 
همکاری موسسه بهمن سبز در بوستان 
کوهســنگی مشــهد احــداث می شــود 
و دارای 1۳ ســالن ســینمایی خواهــد 
بود. بــا احــداث و افتتــاح ایــن پردیس، 
تعداد پردیس های ســینمایی مشــهد به 
عدد 5 )هویــزه، اطلس، گلشــن، ویالژ، 
کوهســنگی( خواهــد رســید و در کنــار 
مجموعه سینمایی سیمرغ و سینماهای 
آفریقا، قــدس و پیــروزی، صندلی های 
بیشتری در اختیار عالقه مندان به سینما 
قرار خواهــد گرفت. شــایان ذکر اســت 
هنرمندان حوزه گرافیک تا 15 تیر برای 
طراحــی لوگــوی پردیــس کوهســنگی 

فرصت خواهند داشت.

معاون اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد :

این هفته، بررسی نهایی طرح راهبردی توس در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی

پس از حــدود یک ســال، ایــن هفته بررســی طرح 
راهبــردی تــوس در کمیتــه فنــی شــورای عالــی 
شهرســازی و معماری کشــور نهایی می شــود تا به 
احتمال قوی در جلسه هفته آینده این شورا تصویب 

و ابالغ شود.
به گزارش خراســان رضوی، طی هفته های اخیر، 
تاخیر ایجاد شــده در تصویب طرح راهبردی توس 
انتقادهای مســئوالن اســتانی را به دنبال داشــته 
اســت. تازه ترین اظهار نظر در این بــاره را مدیر کل 
میراث فرهنگی اســتان مطرح کــرد و گفت: حدود 
یک ســال اســت در انتظار ابــالغ طــرح راهبردی 
شــورای عالــی شهرســازی و معماری هســتیم. به 
گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضــوی، 
»ابوالفضل مکرمی فر« با اشــاره بــه اهمیت نهایی 
شــدن این طرح برای پیگیــری ثبــت جهانی توس 
افــزود: یونســکو ســاالنه یک ســهمیه از هر کشــور 

می پذیــرد و بــا توجه بــه ایــن که کشــور مــا دارای 
ظرفیت های بزرگ و مهمی در حــوزه ثبت جهانی 
آثار اســت، باید پرونده ها بر اســاس اهمیت به این 
ســازمان فرســتاده شــود. وی افزود : ثبت جهانی 
توس در صورت ابالغ طرح راهبردی شورای عالی 
شهرسازی و معماری تسریع خواهد شد، این طرح 
در شورای فنی وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی مصوب شــده و برای ابالغ نهایی به 

وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده است.  
این  صحبت های مدیر کل میراث فرهنگی استان، 
در ادامه صحبت های اعضای شــورای شهر مشهد 
است که اواخر اردیبهشت ماه لب به گالیه گشودند 
و تســریع در شــورای شهرســازی و معماری، برای 
تصویب این طــرح را خواســتار شــدند. مطالبه ای 
که واکنش مدیر کل راه و شهرســازی اســتان را به 
همراه داشــت و »قدرت ا... ابک« ابــراز امیدواری 
کرد حداکثر تا یک ماه آینده )اواخر خرداد ماه( این 

طرح ابالغ شود. اتفاقی که باید چند روز دیگر برای 
تحقق آن منتظر ماند و امیدوار بود که وعده ای پوچ 

از آب در نیاید.

جلسه این هفته در تهران	 
 در همین زمینه معاون معماری و شهرسازی اداره 
کل اســتان از برگزاری جلســه نهایی بررسی طرح 
راهبردی تــوس در هفته جــاری خبــر داد. »بهاره 
بزرگمهر« در گفت وگو با خراســان رضــوی با ارائه 
توضیحاتی درباره روند بررســی این طرح طی یک 
ســال اخیر گفت :  طــرح راهبردی توس بــه عنوان 
راهبرد مشترکی میان میراث فرهنگی و شهرداری 
مشهد با کارفرمایی راه و شهرسازی پس از تصویب 
آن در کمیســیون ماده پنج، در تاریخ 97.10.19 
به شورای عالی ارسال شد.  از تاریخ فوق در راستای 
تصویــب طرح یاد شــده جلســات متعددی توســط 
وزارت راه و شهرســازی با وزارت میراث فرهنگی، 

صنایع دســتی و گردشــگری  کشــور برگزار شد تا 
بتوان بــه بهتریــن و موثرتریــن راهبردهــای الزم و 
مورد اتفاق نظر برای حفظ و احیــای  آثار تاریخی، 
ارتقای ظرفیت های گردشگری، نحوه ایجاد تعامل 
با ساکنان و مجاوران آثار تاریخی و مدیریت اجرایی  
منطقه ، در تعامل با شهرداری دست یافت. ابتدای 
امر پیشــنهادهایی از ســوی وزارت محترم میراث  
درخصــوص نحوه تملــک اراضی عرصــه اثر مطرح 
شــده بود که بعضا اجرایی شــدن آن در شهرداری 
دچار چالش بــود، باالخــره توافقاتی  بیــن نیروها 
و مدیــران موثر  شــهر با مدیریــت معاونــت محترم 
هماهنگی امور عمرانی استانداری شکل گرفت که 
امیدواریم در سطح مدیران میراث کشور نیز مورد 
تایید قرار گیــرد. بزرگمهر افــزود : در همین هفته 
جلسه بررســی نهایی برای ارائه به شورای عالی با 
حضور کلیه مسئوالن کشوری و استانی مربوط در 

تهران برگزار خواهد شد.

روز گذشته  صورت گرفت

 معارفه مدیرکل جدید 
ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( در استان 
با حضور جمعی از مســئوالن اســتان، 
مدیرکل جدید ســتاد اجرایــی فرمان 
امام )ره( در اســتان خراســان رضوی، 
معارفــه شــد.  بر اســاس اعــالم روابط 
عمومی این ســتاد، این مراسم معارفه 
صبح دیروز با حضور معاون هماهنگی 
امــور اقتصــادی اســتاندار، مســئول 
دفتــر نمایندگــی ولی فقیه در اســتان 
و فرمانــدار مشــهد برگــزار شــد و طی 
آن ضمــن تقدیــر از »احســان ارکانی« 
مدیرکل سابق این ستاد )که به عنوان 
نماینــده مــردم نیشــابور و فیــروزه در 
مجلس انتخاب شــده اســت(، »ســید 
عبدا... ارجاعــی« به عنــوان مدیرکل 

جدید معرفی شد. 

تقویت فعالیت ها  برای حمایت از 	 
اقشار آسیب پذیر

اجرایــی  ســتاد  جدیــد  مدیــرکل 
مــا  خبرنــگار  بــه  امــام)ره(  فرمــان 
گفت:  فعالیت های این ستاد، موضوع 
اصل 49 قانون اساسی است و با بهره 
گیری از بازوی اقتصادی، برای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر تالش می کند.  وی 
با تقدیر از تالش هایی که در گذشته در 
این ســتاد صورت گرفته است، افزود: 
در گذشــته، فعالیت های خوبی برای 
تامین مســکن نیازمنــدان و همچنین 
کمــک به دانــش آمــوزان کــم بضاعت 
انجام شــده و ایــن فعالیت هــا در دوره 

جدید نیز تقویت خواهد شد.

پیگیری مسئولیت های ستاد در  	 
طرح مثلث توسعه اقتصادی

 ارجاعی گفت: از سوی دیگر، این ستاد 
در مثلث توسعه اقتصادی استان نیز به 
عنوان معین اقتصادی شهرستان درگز 
معرفی شــده و تالش مــی کنیم ضمن 
کمک بــه رفــع مشــکالت و محرومیت 
ها، ضریب اشتغال در این منطقه را نیز 

باال ببریم.
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بــه  ای  وعــده  گذشــته  روز  مشــهد  شــهردار 
دوستداران فرهنگ و تاریخ این شهر داد و آن ها 
را به حفظ و احیای »باغ خونی« به عنوان یکی از 
بناهای تاریخی مشهد امیدوار کرد. این بنا که در 
فهرست آثار ملی قرار دارد، سال هاست به دلیل 
اختالف ســه مجموعه بانک کشــاورزی، نیروی 
انتظامــی و میــراث فرهنگــی درهایــش به روی 
مردم بسته است و هنوز هم مشکل تملک آن حل 
نشده اســت و حتی خبر به مزایده گذاشته شدن 
این بنا هم رسانه ای شد و واکنش های بسیاری به 
دنبال داشت. البته از دو سال قبل که شهرداری 
مشــهد به ماجرای تملک باغ خونــی ورود جدی 
کرد، امیدواری ها برای حفظ و احیای آن بیشتر 

شــد و حاال هم به گفته شــهردار، احتماال تا چند 
ماه دیگر سرنوشــت تازه ای برای باغ خونی رقم 
خواهد خورد. »محمدرضا کالیی« روز گذشــته 
در این بــاره گفت : »باغ خونی« بــه لحاظ میراث 
فرهنگی و معنوی یکی از مظاهر با اهمیت است، 
امیدواریم بتوانیم در چند ماه آینده به شهروندان 
و عالقه مندان در خصوص تملک باغ خونی و قرار 
دادن آن به عنوان عنصر میراث معنوی خبرهای 

خوبی بدهیم.
ایــن صحبت هــای شــهردار مشــهد در حاشــیه 
بازدید مشــترک با او و جمعی از اعضای شورای 
شــهر، از  دفاتر تســهیل گری محالت »سرشور« 
و »جنت« مطرح شــد. محله هایی که بخشــی از 

هویت فرهنگی و تاریخی شــهر مشهد هستند و 
در راستای احیای خانه های تاریخی این منطقه، 
دو باب از این خانه با مسئولیت شهرداری به دفاتر 
تســهیل گری تبدیل و مرمت شده است. کالیی 
درباره این محالت مشهد نیز اظهار کرد : بخشی 
از هویت شــهر مشــهد بــه دلیــل ســرعت باالی 
ساخت و ساز و انقباض فضا و زمان در سال های 
اخیر دستخوش مخاطره قرار گرفته است. وی با 
بیان این که قرار گرفتن این محالت در طرح های 
باالدســت نیازمند اهتمام عمومی زیادی است، 
خاطرنشان کرد: اقدامات ما در زمینه خانه های 
تاریخــی و احیای عناصــر مربوط به هویت شــهر 
مشهد در حوزه های تاریخی دارای نقطه عطفی 

همچون وجود عمارت های مهم در پیرامون حرم 
مطهر است.

 در این بازدید اعضای شورای شهر نیز بر اهمیت 
حفظ و احیای بافت تاریخی مشهد تاکید کردند 
و از نقش مهم آن در تقویت هویت شهری و حس 
تعلق خاطر شــهروندان گفتند. داشــتن وحدت 
رویه در بازســازی و بازآفرینی بناهــای تاریخی، 
برنامه ریزی برای مسائل اقتصادی در کنار حفظ 
هویت تاریخی شهر، پیش بینی ملزومات افزایش 
مشــارکت شــهروندان برای نگهــداری بناهای 
تاریخی و تحقق شــهری تمام ســاحتی با احیای 
بافت های تاریخی از جمله نکاتی بود که اعضای 

شورای شهر در این بازدید به آن اشاره کردند.

معاون شهردار خبر داد :

هفته آینده، آغاز عملیات اجرایی احداث پردیس تئاتر مشهد 
رضا میرزاده - عملیات اجرایی پردیس تئاتر مشهد 
از هفته آینــده آغاز می شــود. به گزارش خراســان 
رضوی، آذر ماه سال گذشته بود که عملیات اجرایی 
این پردیس در بوســتان وفا، با حضــور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آغاز شــد اما نهایی نشدن توافقات 
شهرداری و آستان قدس، کمی آن را با تاخیر مواجه 
کرد. معاون امالک و اراضی آستان قدس درباره این 
موضوع گفته بود : »شهرداری در کمیسیون ماده 5 

درخواست داده بود که کاربری این بخش از زمین به 
فضای سبز تبدیل شود. کمیسیون نیز با این موضوع 
موافقت کرده بود که کاربری تجاری و مسکونی این 
منطقه، به قطعه زمین دیگری از اراضی آستان قدس 
منتقل شــود و کاربری این منطقه نیز به فضای سبز 
و مقتضیات متناســب بــا آن تغییر کنــد«. »مرتضی 
حقیقی« این نکته را هم گفته بود که آســتان قدس 
و شــهرداری مشــهد تعامالت خوبی دارند و درباره 

این بوســتان هــم توافق حاصــل خواهد شــد. حاال 
بر اســاس اعالم معــاون فنــی و عمران شــهرداری 
مشهد، این توافق حاصل شده و هفته آینده عملیات 
اجرایی پردیس تئاتر مشهد آغاز خواهد شد. »خلیل 
ا... کاظمی« با اعالم این خبر به خراســان رضوی، 
افزود: مشکالت کمیســیون ماده 5 این پروژه حل 
شده است و زمین را تحویل گرفته ایم و هم اکنون در 
مرحله انتخاب پیمانکار برای پروژه هستیم و از اواخر 

هفته جاری یا اوایل هفته آینده عملیات اجرایی این 
پروژه آغاز می شــود. کاظمی خاطرنشــان کرد: در 
زمان بندی اولیه برای اجرای ایــن پروژه 5۲0 روز 
زمان پیش بینی شده بود اما مشاور در حال بررسی 
و به روز رسانی آن است، احتماال تغییراتی در زمان 
بندی پروژه ایجاد می شــود که نتیجــه نهایی برای 
زمان بندی پروژه نیز تا پایان هفته جاری مشــخص 

می شود.

 شهردا ر مشهد :   امیدوارم  در چند ماه  آینده  درباره  تملک باغ خونی 
خبرهای خوبی به شهروندان بدهیم
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گزارش

محمد حسام مسلمی

در حالــی کــه طی هفتــه هــای گذشــته میزان 
مبتالیان به کرونا در مشــهد و ســایر شــهرهای 
اســتان در وضعیت ثبات قرار گرفته بود اما ورق 
برگشــت و آخریــن گــزارش وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی )تــا 15 خــرداد(، از 
خیــز دوبــاره کرونــا در مشــهد و برخــی دیگر از 
شــهرهای اســتان حکایــت دارد، به نحــوی که 
مشــهد به همراه ســه شهرســتان تایبــاد، تربت 
جام و صالــح آبــاد در وضعیت قرمز قــرار دارند، 
12 شهر استان در وضعیت زرد و 14 شهرستان 
بجســتان، بردســکن، تربت حیدریــه، چناران، 
خوشاب، زاوه، سبزوار، فریمان، قوچان، کاشمر، 
گناباد و نیشــابور در وضعیت زرد قرار دارند و در 
شهرستان های باخرز، فیروزه، بینالود، کالت، 
جغتای، کوهسرخ، جوین، خلیل آباد، مه والت، 
خواف، داورزن، درگز، رشتخوار و سرخس    نیز 
در وضعیت سفید هســتند. آن طورکه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اعالم کرده است در صورت 
ادامه ایــن روند احتمــال بازگشــت محدودیت 
های کرونایی به اســتان وجود دارد. به نظر می 
رســد تعطیالت اخیر و حذف برخی محدودیت 
ها که موجب افزایش ســفرهای درون شــهری 
و برون شهری شــد، در این خیز دوباره بی تاثیر 

نبوده است.

محدودیت ها برمی گردد؟	 
دکتر رحیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به آخرین گزارش وزارت بهداشت 
درخصوص وضعیت کرونا در نقاط مختلف کشور، 
درباره تاثیــر تعطیالت اخیــر در افزایــش تعداد 
مبتالیان به کرونا به »خراسان رضوی« می گوید: 
هر گونه تغییری بعد از دو هفته خودش را نشــان 
می دهد، این تغییرات در وضعیت شــیوع کرونا، 
مربوط به تعطیالت عید فطر است. وی می افزاید: 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای برخی از استان ها 
محدودیت هایــی در نظرگرفته اســت، اگر روند 
صعودی در اســتان به همیــن روال باشــد قطعا 
محدودیــت هایــی کــه در برخی اســتان ها مثل 
استان های جنوبی برقرار کردند، برای استان ما 

نیز برقرار خواهد شد.

شیب شیوع کرونا در استان، صعودی	 
رحیمی در پاســخ به این ســوال که شیب شیوع 

کرونا در استان صعودی است یا ثابت مانده، می 
گوید: میزان آمــار مبتالیان روند صعــودی دارد 
آما آمــار فوتی ها ثابت مانده اســت. مدیــر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین  
درباره  پیشنهادهایی برای اعمال محدودیت ها 
به ستاد ملی مقابله با کرونااظهار می کند: ما هنوز 
درخواست هایی را مطرح نکردیم، ضمن این که 
شرایط تا 15 خرداد ماه اعالم شده است. بعد از 
این تاریخ اگر تغییرات واضحی وجود داشته باشد 
حتما اعالم خواهیم کرد و شــرایط را تا یک هفته 
دیگر و تا پایان هفته رصد می کنیم که ببینیم چه 

اتفاقی می افتد.

 روند افزایشی بیماران سرپایی	 
 مبتال به کرونا 

همچنیــن جانشــین رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مشــهد در ســتاد مبــارزه بــا کرونا با 
بیان ایــن که در روزهای اخیر تعــداد بیماران 

مثبت ســرپایی مبتال به کرونــا در مناطق زیر 
پوشــش این دانشــگاه روند افزایشــی داشته 
است، اظهار کرد: باز شدن اماکن و فضاهای 
عمومی بــه منزلــه پایــان کرونا نیســت و باید 
مــردم در خصوص رعایــت اصول بهداشــتی 
و خودمراقبتــی همچنــان دقــت نظر داشــته 

باشند.
 دکتــر شــاپور بدیعــی در حاشــیه نشســت با 
مدیران و روسای بیمارستان های زیر پوشش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در گفت و گو 
بــا وب دا با بیــان ایــن که بــاز شــدن اماکن و 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کشور الزم 
و ضروری است، اظهار کرد:  هر چند آمادگی 
های الزم در حوزه های بهداشــتی و درمانی 
کامــال وجــود دارد اما مــردم  همچنــان باید 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایــت کنند زیرا 
کوچک ترین ســهل انگاری می تواند شرایط 
را بحرانی کند. وی با بیان این که این بیماری 
عالیــم غیــر مشــخصی دارد و ممکــن اســت 
عوارض غیر بازگشــتی را برای بیماران ایجاد 
کند، از تمام مردم خواست حتما ضمن رعایت 
اصــول و مراقبــت هــای بهداشــتی از انجــام 
ترددهای شــهری یا ســفرهای غیــر ضروری 
خودداری کنند. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد تاکید کرد: اگر مــردم نکات 
بهداشتی را فراموش کنند یا سهل انگاری در 
این زمینه داشته باشند، ممکن است با شرایط 

بدتری نسبت به گذشته روبه رو شویم.

برای اطالع مسئوالن

انتقال خون

  من گروه خونی ام  oمنفی است ولی چون منزلم 
در بولوار شاهنامه است، نمی توانم برای اهدای خون 
بروم. اگر سازمان انتقال خون واحد سیار اهدای خون 
را به بولوار شاهنامه بفرستد با استقبال خوبی روبه رو 

می شود.

شهرداری

 در میدان شــهید فهمیده، خیابان کشاورز 9، با 
وجود رفت و آمد زیاد، آن قدر خاک و نخاله ریخته شده 
که ما اهالی خســته شــده ایم. خواهشــمندیم برای 

آسفالت اقدام کنید.

مخابرات

در عصر ارتباطات،   در خیابان اقدســیه ۶4 نه 
تلفن ثابــت داریم، نــه اینترنت  ADSL، نه پوشــش 
موبایل مناسب و نه حتی پالک و کد پستی! عجیب 

نیست؟
در انتهای شــهرک صابر، 4۰ روز است که تلفن 
های چندین خانواده قطع است و مخابرات هیچ کاری 

انجام نمی دهد.

متفرقه

خیابان شهید نامجو 4 جوالنگاه موتورسیکلت 
های سه چرخ بازیافت شده است، شهرداری منطقه و 
بهداشــت محیط توجه جدی به این معضل داشــته 

باشند.
 در محلــه مــا در بولــوار تــوس ۷۶ یک بوســتان 
کوچک است که نه اسباب بازی دارد و نه تاب و سرسره 
که بچه ها بتوانند از آن اســتفاده کنند و محل تجمع 

اراذل و اوباش شده است.
 خیابان ابن سینا حدفاصل سه راهی پاستور و سه 
راهی ادبیات،از گذشته تاکنون  دارای ترافیک زیاد 
بوده است. جالب است که به تازگی دادگاهی هم در 
آن جا شروع به کار کرده و ترافیک آن جا خیلی بیشتر 

شده است. واقعا این چه طرح کارشناسی است؟

قطارشهری

 دلیل تعطیلی مترو بعد از ســاعت 8 شب دقیقا 
چیست؟ اتوبوس های این مســیر بعد از این ساعت 

شلوغ و پرمسافر است.
 از آن جایی که به علت شیوع کرونا تعداد مسافران 
مترو کاهش یافته، مدیریت قطارشهری هم فواصل 
زمانــی قطارهــا را افزایــش داده کــه باعــث تجمــع 

مسافران شده است. لطفا بررسی و رسیدگی شود.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

اخبار

اجتماعی 

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورا  با اشاره به اعالم 
نظر شفاهی فرمانداری:

نظرمن هم این است که بهای بلیت 
اتوبوس افزایش نیابد

رئیس کمیســیون  حمل ونقل شورای شــهر مشهد با 
اشاره به برگزاری جلسه ای برای تصمیم گیری درباره 
بهای بلیت اتوبوس گفت: ممکن اســت در این جلسه 
تصمیم بگیریم که افزایش بهای مترو نیز متوقف شود. 
مجتبــی بهارونــد در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: 
فرمانداری درخواست داشــته که بهای بلیت اتوبوس 
فعال افزایش پیــدا نکنــد، در این خصوص جلســه ای 
برگزار خواهد شد که هنوز زمان آن اعالم نشده است، 
نظر من هم این اســت بــا توجه بــه این کــه اتوبوس به 
صورت مویرگی همه شــهروندان را پوشش می دهد، 
بهای آن افزایش پیدا نکند. وی تصریح کرد: فرمانداری 
به صورت شفاهی به رئیس شورا اعالم کرده که افزایش 
بهای اتوبوس را به تعویــق بیندازیم اما هنوز به صورت 

کتبی اعالم نشده است.

 آغاز امتحانات نهایی
 دانش آموزان استان زیر سایه کرونا 

روز گذشــته امتحانات نهایــی دانش آمــوزان پایه های 
دوازدهم، ســوم متوســطه و پیش دانشگاهی همزمان 
با ســایر نقاط کشــور در سراســر اســتان آغاز شــد. این 
امتحانات پس از بیش از سه ماه تعطیلی مدارس به دلیل 
شــیوع کرونا برگزار می شــود. هرچند که تالش های 
بسیاری از ســوی مدیران مدارس و مسئوالن آموزش و 
پرورش استان برای اجرای کامل پروتکل های بهداشتی 
در برگزاری امتحانات انجام شــده بود اما رفتارهای پر 
خطر برخی دانش آموزان و تجمعات و خوش و بش ها بعد 
از بیش از سه ماه دوری از کالس درس و مدرسه نگرانی 
های جدی در این زمینه ایجاد کرد. برخی از والدین نیز 
روز گذشته با ارسال تصاویر و فیلم هایی از نحوه برگزاری 
امتحانات گالیه کردند، در تصاویر ارسالی مشخص بود 
که فاصله گذاری های اجتماعــی در برخی مدارس به 

صورت کامل رعایت نشده است.
با این حال روز گذشته حسین فاطمی نژاد رئیس اداره 
ســنجش اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
در گفت و گو با ایرنــا درباره برگــزاری امتحانات اظهار 
کرد: این امتحانات با تمهیدات الزم بهداشتی و اجرای 
پروتکل های ابالغی در حوزه های امتحانی برگزار شده 
است، استفاده از ماسک و دستکش برای دانش آموزان 
و عوامل اجرایی حوزه های امتحانی الزامی است. وی 
افزود: امتحانات پایه نهم نیز به دلیل هدایت تحصیلی 
دانش آموزان به صورت حضوری و با محوریت مدرســه 
برگزار می شــود، با این تفاوت که این امتحانات ســال 
گذشته به شکل هماهنگ استانی برگزار شد اما امسال 
با محوریت مدرسه و معلم انجام می شــود. وی تصریح 
کرد: در پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم امتحانات 
خرداد مــاه به شــیوه غیرحضوری برگزار خواهد شــد، 
امتحانات در مدارس آموزش از راه دور، بزرگ ســاالن، 
تغییر رشــته و میان پایه نیز به صورت حضــوری برگزار 
می شود. فاطمی نژاد گفت: در شاخه فنی و حرفه ای و 
کار دانش تکمیل فرایند آموزش و ارزشیابی در دروس 
شایستگی فنی و اســتانداردهای مهارتی تا 15 مرداد 
ماه به صورت تراکمی و حضوری پس از تصویب شورای 
مدارس و با هماهنگی ادارات آمــوزش و پرورش انجام 

خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد:

 مشهد با 17 آسیب اجتماعی 
درگیر است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: مشهد با 
بیش از 1۷ آســیب اجتماعی درگیر اســت. به گزارش 
ایسنا، رمارم در سومین جلسه از سلسله نشست های نقد 
و بررسی رویکردهای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر مشهد اظهارکرد: چنین وضعیتی به هیچ 
وجه شایسته ما نیست و در بحث پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی نقش هر دســتگاه و ســازمانی باید مشخص 
شــود. رمارم تاکید کرد: در بحث مقابله با آســیب های 
اجتماعی همه باید به هم کمک کنیم و پای کار بیاییم، 

حتی اگر مسئولیت مستقیمی در این حوزه نداریم.
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دمای هوای مشهد 6 تا 10 درجه  کاهش می یابد
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با بیان 
این که »دمای هوای مشهد بین ۶ تا 1۰ درجه کاهش پیدا می کند«، 
گفت: احتمال دارد شاهد بارش های رگباری موقتی در شهر مشهد 

باشیم.
 غیوری خــواه در گفت وگــو بــا ایســنا، در خصــوص وضعیــت جوی 
استان، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر 

ماهواره ای، شــاهد کاهش قابل مالحظه دما طی روز یک شــنبه در 
استان به ویژه در نیمه شمالی خواهیم بود. وی با بیان این که »هوا در 
روزهای یک شنبه و دوشنبه خنک می شود«، ادامه داد: احتمال دارد 
در نقاط بادخیز، وزش باد موجب خسارت شود. غیوری خواه یادآور 
شد: باران های مشهد به صورت رگباری خواهد بود، همچنین به نظر 

نمی رسد که در مشهد شاهد بارش تگرگ باشیم.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره 
به این کــه الی روبــی کانال ها، شست وشــوی 
مخازن زباله و تنظیف معابر با نزدیک شــدن به 
فصل تابســتان و گرم شــدن هوا شــدت گرفته 
اســت، گفت: در این خصوص بیش از ۶۰ هزار 
متر طول کانال جمع آوری آب های سطحی الی 

روبی شده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، یعقوبی اظهار کرد: همزمان با 
گرم شدن هوا، اقدامات یکپارچه خدمات شهری 
با بسیج تمام نیروها و تجهیزات درمیادین، معابر 
و محالت تمامــی مناطق در حال انجام اســت. 
وی یادآور شد: امسال هم در راستای پاکیزگی 

و نظافت فضــای شــهر، رفع و کاهــش آلودگی 
های محیطی و بهبود بهداشت محیط شهری، 
اقداماتــی نظیر جمــع آوری زبالــه و نخاله های 
ساختمانی، الی روبی کانال های جمع آوری آب 
های سطحی، شست و شوی معابر و مخازن زباله 

به صورت مستمر در حال انجام است.

معاون شهردار مشهد خبرداد:

الی روبی بیش از 60 هزار متر 
 کانال جمع آوری
 آب های سطحی



اخبار

گوناگون

رئیس اداره مدیریت راه های راهداری استان 
مطرح کرد 

 رکورد ورود خودرو به استان
درسال جاری 

رئیس اداره مدیریت راه هــای اداره  کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای  اســتان گفت: با ورود ۵۳ هزار 
و ۹۰۹ دســتگاه خودروی ســواری ســبک بــه این 
اســتان در روز جمعــه ۱۶ خردادماه، رکــورد ورود 
خودروی سواری به اســتان در سال جاری شکسته 
شد.حسینی عشرت آباد روز گذشته در گفت وگو با 
ایرنا افزود: بر اساس آمار دستگاه های تردد شمار در 
۹ ورودی استان خراسان رضوی، دیروز ۵۳ هزار و 
۹۰۹ دستگاه خودرو سواری سبک وارد این استان 
شــد که نســبت به مدت مشــابه پارسال ســه درصد 
افزایش داشــت. در تعطیــات عید فطر نیــز تعداد 
بســیاری خودرو وارد این اســتان شــد اما بیشترین 
تعداد مربــوط بــه روز جمعه بــود.وی گفــت: تصور 
مردم از پایان یافتن شــرایط کرونایــی و وجود چند 
روز تعطیل متوالی موجب شد بسیاری از هموطنان 
که طی سه ماه گذشته به سفر و دیدوبازدید مرسوم 
ساالنه نرفته بودند، با خودروی شخصی عازم سفر 
شــوند. همچنیــن در ایــن مــدت ورود ۱۰۰ هزار و 
۹۴۸ خــودروی ســبک از مبــادی ورودی مشــهد 
ثبت شــده اســت که این رقم نیز در مقایســه با سایر 

روزهای امسال تعداد بسیار زیادی است.

 تردد خودروها در ورودی های مشهد	 
 ۳۵ درصد افزایش یافت

رئیس پلیس راه استان نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: تردد خودروها در مبادی ورودی  مشهد طی 
تعطیات اخیر ۳۵ درصد افزایش داشــته  اســت.
ســرهنگ هادی امیدوار افزود: ایــن افزایش تردد 
به دلیل تعطیات نیمه خرداد و در مقایسه با سال 
گذشــته اســت. همچنین در این ایام آمار تردد در 
ورودی هــا و خروجی های اســتان نســبت به مدت 

مشابه پارسال ۱۰ درصد کاهش داشته  است.

قربانی ژئوممبران، این بارمردی 
40 ساله 

 شــجاعی مهر/ با شــروع  فصــل  گرما بازهم شــاهد 

تــراژدی غــرق شــدن تعــدادی از هموطنان مــان 
در اســتخرهای ذخیــره آب کشــاورزی کــه دارای 
پوشــش های  خاص عایق )موســوم  به ژئو ممبران 
است( هستیم. درهمین زمینه مدیر فنی و عملیات 
آتش نشــانی نیشــابور گفت: مرد ۴۰ ســاله ای در 
اســتخر کشــاورزی در محدوده پــل دولت آباد این 
شهرســتان  غرق شــد و جان ســپرد.امیر جوریان 
افزود: پــس از تماس شــهروندان و اطــاع از خبر 
غرق شدن مردی حدودا ۴۰ ساله در محدوده پل 
دولت آبــاد ، نجاتگران ایســتگاه مرکزی ســازمان 
آتش نشــانی به محل اعزام شدند.وی خاطر نشان 
کرد : نجاتگران پس از رسیدن به محل، با استفاده 
از ابــزار تخصصــی نجــات وارد آب شــدند و پس از 
دقایقی جست وجو، پیکر بی جان این مرد را یافتند 
و بــه بیــرون از اســتخر منتقــل کردند. جوریــان از 
مردم درخواســت کــرد از شــناکردن در آبگیرها و 

استخرهای ذخیره آب  خودداری کنند.

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 
کارخانه فوالد سبزوار در جوین 

فرمانــدار جوین از آغــاز عملیات اجرایــی فاز دوم 
کارخانه فوالد ســبزوار واقع در شهرســتان جوین 
با ظرفیت ایجــاد یک هزار و ۴۰۰ فرصت شــغلی 
مستقیم و غیرمستقیم خبر داد. حسین جمشیدی 
در گفت وگو بــا خراســان رضوی گفــت: عملیات 
اجرایی احداث  فاز دوم کارخانــه فوالد که تولید 
آهــن اســفنجی بــه ذوب اســت، مهم تریــن طرح 
مثلــث اقتصــادی جوین محســوب می شــود کــه 
آغاز شــده اســت. وی افزود: پیمانــکاران فعالیت 
و کار خــود را در ایــن پــروژه بــزرگ آغاز و شــرایط 
را بــرای ذوب مهیــا می کننــد و بــا ورود بــه موقع 
ســرمایه گذار شــاهد تســریع در تکمیل فــاز دوم 
کارخانه فوالد خواهیم بود. فرماندار جوین درباره 
ظرفیــت اشــتغال زایی فــاز دوم کارخانــه فــوالد 
ســبزوار بیان کرد: با تکمیل فاز دوم فوالد، تحول 
اقتصادی بزرگی در منطقه رخ می دهد که عاوه 
بر فعــال شــدن صنایع  پایین دســتی یک هــزار و 
۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد 
می شــود. به گفته او عملیات ســاخت مرحله دوم 
کارخانه پارس فوالد سبزوار مستقر در شهرستان 
جوین بــا ســرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیــارد ریال 
مهم ترین طــرح مثلــث اقتصادی این شهرســتان 
است. گفتنی است، مرحله نخست کارخانه پارس 
فوالد سبزوار اردیبهشت ماه دو سال قبل با حضور 
رئیس جمهور به بهره برداری رســید کــه برای آن 
پنج هزار و ۲۰ میلیارد ریال شامل سه هزار و ۷۴۰ 
میلیــارد ریــال و ۳۲ میلیون یورو ســرمایه گذاری 

شده است.

اخبار

شهرستان ها

استاندار در نشست بررسی عملکرد معین های 
اقتصادی شهرستان  وعده داد 

 پایین ترین نرخ بیکاری 
درانتظار رشتخوار  

به گزارش خراسان رضوی، جلسه بررسی عملکرد 
معین هــای اقتصــادی شهرســتان رشــتخوار، روز 
گذشــته به صورت ویدئوکنفرانسی در سالن باهنر 
اســتانداری برگزار شــد. در این جلســه، دبیر نهاد 
مردمی اقتصاد مقاومتی اســتان گزارشــی درباره 
عملکرد معین های اقتصادی این شهرســتان ارائه 
و اظهــار کــرد: بیــش از ۱۰۰ فعالیت کســب وکار 
بــا ظرفیــت ایجاد اشــتغال بــرای بیــش از ۲۱۰۰ 
نفــر توســط چهــار معیــن اقتصــادی فعــال در این 
شهرستان  تعریف شده اســت و تمامی این پروژه ها 
در مراحــل ۵ و ۶ چارچــوب تعریف شــده و مراحل 
اجرایــی پروژه ها هســتند.وی افــزود: تاکنون ۱۴ 
پــروژه از مجمــوع پروژه هــای تعریف شــده در ایــن 
شهرســتان بــه بهره بــرداری رســیده اســت. البته 
انتظار می رود معین های اقتصادی این شهرستان 
با جدیتی که در نیمه اول ســال گذشــته داشته اند 
به کار خــود ادامــه دهند.معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری در ادامه جلســه اظهار کرد: 
با توجه به این که کل جمعیت بیکار این شهرستان 
حــدود ۲۰۵۰ نفر اســت، اگر معین هــای اقتصاد 
همت کنند و پروژه های تعریف شــده را به سرانجام 
برســانند بــدون شــک ما شــاهد  ریشــه کن شــدن 
بیکاری در این شهرستان خواهیم بود.پس ازاین که 
معین هــای اقتصــادی و مســئوالن اجرایــی ایــن 
شهرســتان به صورت ویدئوکنفرانسی گزارشی از 
عملکرد خود ارائه کردند، استاندار در جمع بندی 
این جلســه اظهار کرد:  معین های اقتصادی هنوز 
در شــروع کار خــود هســتند ،بااین حــال عملکرد 
معین های اقتصادی شهرستان رشتخوار قابل قبول 
اســت.علیرضا رزم حســینی گفت: اگر معین های 
اقتصــادی ایــن شهرســتان بــر اســاس پروژه های 
تعریف شــده عمــل کننــد تــا دو ســال آینــده ایــن 

شهرستان کمترین نرخ بیکاری را خواهد داشت.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری سبزوار خبر داد 

۱۱ فقره آتش سوزی مزارع و 
باغ های سبزوار طی ۲4 ساعت 

معــاون عملیــات ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
 ایمنی شهرداری ســبزوار از ۱۱ فقره آتش سوزی 
 ۲۴ طــی  شهرســتان  ایــن  باغ هــای  و  مــزارع 
ســاعت  خبــر داد. هــادی زارعــی در گفت وگــو با 
خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه وقــوع ۱۱ حادثه 
آتش ســوزی مــزارع و باغ هــای ســبزوار طــی ۲۴ 
ســاعت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بارندگی های 
مناســب طــی دو ســال اخیر شــاهد رشــد بیش از 
پیش گیاهان خــودرو در اماکن تفریحی، بیابان ها 
و مزارع کشاورزی هســتیم که به دلیل فرارسیدن 
فصل گرما این گیاهان، خشــک و بســتر مناسبی 
بــرای وقــوع آتش ســوزی شــده اند. وی دربــاره 
علت وقوع این حــوادث گفت: در برخــی از مزارع 
تعــدادی از کشــاورزان و باغــداران بــرای از بیــن 
بــردن علف های هــرز یا آماده ســازی زمیــن برای 
کشــت های بعدی اقدام به آتــش زدن آن می کنند 
که بــه دلیــل بی احتیاطــی، وزش بــاد و ... حریق 
از کنتــرل خــارج می شــود و به مــزارع کشــاورزی 
ســرایت می کند. زارعی  بی احتیاطی شهروندان 
در روشــن کردن آتــش هنــگام تفریــح، انداختــن 
پاستیک در طبیعت، انداختن ته سیگار از داخل 
خــودرو و ... را از دیگــر عوامــل وقوع آتش ســوزی 
نام بــرد. همچنین کیانی  فــرد رئیــس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری سبزوار نیز اعام کرد که سه 
هکتار از جنگل های تاغ و مراتع این شهرستان طی 
هفته های اخیــر دچار حریق شــده و دو فقره ازاین 
آتش سوزی ها درجنگل های تاغ و یک فقره آن در 

مراتع منابع طبیعی بوده است.

احداث بیمارستان خوشاب درخان تامین زمین

۳اخبار
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علــی اکبرملکــی- بیمارســتانی کــه قــرار بود 

در مــدت زمان کوتاهی ســاخته شــود تــا بار 
مشکات بیماران شهرســتان خوشاب را در 
روزهای ســخت به  ویژه  روزهای کرونایی از 
روی دوش شــان بردارد، پروژه اش همچنان 
معطــل  مانــده اســت. به گــزارش خراســان 
رضوی، در ســال ۸۹ با مجوزهایــی که علوم 
پزشکی ســبزوار از شــهرداری و شورای شهر 
ســلطان آباد دریافت کــرد، اقدام به ســاخت 
زمینــی  در  تختخوابــی   ۳۰ بیمارســتانی 
اهدایــی بــه مســاحت حــدود ۱۴ هــزار متر 
مربــع کرد کــه بعدها علوم پزشــکی ســبزوار 
مدعی شــد بیمارســتان نبوده و در سال ۹۴ 
با نام مرکــز درمان بســتر ســلطان آباد بدون 
 ارائه خدمات مهم بیمارســتانی افتتاح شــد.
به دلیل نبود بیمارســتان در شهرســتان ۳۸ 
هزار نفری خوشاب و بعد مسافت روستاهای 
اطراف آن تا ســبزوار که در برخــی از نقاط  با 
خودرو به ۲ساعت می رســد و همچنین قرار 
داشــتن جاده ترانزیت بین المللی ســبزوار- 
خوشــاب- قوچان و نیاز مصدومان جاده ای 
به درمان در شهریور سال ۹۷ با حضور دکتر 
حریرچی معاون وزیر بهداشت، مجدد کلنگ 
ســاخت بیمارســتان ۶۰ تختخوابی به زمین 
خورد. بعد از گذشت حدود یک سال در سال 
۹۸ ساخت فنداسیون بخش اول بیمارستان 
برای ۳۰ تخت بیمارســتانی آغاز شد ولی در 

کمال تعجب در پاییز همان سال با  درخواست 
یکی از شاکیان زمین بیمارستان سلطان آباد، 
پروژه ســاخت بیمارســتان در همان مراحل 

اولیه تعطیل شد.

 رضایت مالکان و عدم اراده علوم 	 
پزشکی سبزوار برای ساخت بیمارستان 

خوشاب
علی رباط جزی از اعضای شــورای اســامی 
ســلطان آباد  گفــت: در دوره ســوم شــورای 
اسامی، زمین بیمارستان بدون هماهنگی 
کامل با مالکان مربوط در سلطان آباد واگذار 

شــده و امروز بخشــی از مشــکات مربوط به 
همین زمین هاســت و همانند استخوان الی 
زخم است.وی افزود: تاکنون باید این زمین ها 
در ســامانه ســمات ثبت شــده بود و پول بقیه 
زمین های اهدایــی که مربوط به شــهرداری 
اســت، از طریــق خزانه دولــت هماننــد بقیه 
ادارات دولتــی پرداخــت می شــد.این عضو 
شورای اسامی سلطان آباد با اشاره به این که 
مطابق ماده ۱۹ کمیته تطبیق باید همه اسناد 
کامــل باشــد و شــهرداری نمی توانــد زمیــن 
واگــذار کند مگــر به صــورت خریــد و فروش 
مدعی شد: تا کنون مالکان زمین بیمارستان، 

فرمانداری و اعضای شورای اسامی رضایت 
خودشان را اعام کرده اند.

مشکل زمین بیمارستان خوشاب هنوز 	 
حل نشده است

دکتر مســلم رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ســبزوار گفــت: وزارتخانه بــه ما نامــه زده که 
موظفیم جایی سرمایه گذاری کنیم که زمین 
مال خودمان باشد و مشکل زمین بیمارستان 
خوشــاب هنوز حل نشــده اســت و هــر زمان 
مشکل زمین حل شد بودجه مصوب را تامین 

می کنیم.

حسین نوری-فرماندار  خلیل آباد  با بیان این که 

نگاه ما در شهرستان خلیل آباد حذف دالالن و 
واسطه گران بازار کشمش است، گفت: دولت 
به سمتی حرکت می کند که بخش خصوصی 
هــم بــه کمــک بخــش تولیــد و اقتصــادی 
شهرستان بیاید. ابراهیم قاسم پور، فرماندار 
خلیل آبــاد در دومیــن نشســت هماهنگــی و 
گفت وگــوی فعــاالن اقتصــادی واحدهــای 
بســته بندی و صــادرات خشــکبار و دیگــر 
محصوالت کشــاورزی با حضــور نمایندگان 
اعزامــی زنجیــره تامیــن وســرمایه گذاری 
آســتان قدس رضوی که در محل فرمانداری 
شهرستان خلیل آباد برگزارشد، اظهار کرد: 
برگزاری این نشست در راستای جلسه قبلی 
استانداری و برای آشنایی نمایندگان آستان 
قــدس بــا قابلیت هــا و امکانات زیرســاختی 
ســورت  فــراوری  زمینــه  در  شهرســتان 
و بســته بندی خشــکبار بــا اولویت کشــمش 
اســت. وی هدف این طرح را ایجاد مشارکت 
در  آســتان قدس  ســرمایه گذاری  شــرکت 
فرایند تولیــد و بازاریابی خشــکبار و ترجیحا 

کشمش دانســت و خاطرنشــان کرد: اگرچه 
صادرات کشمش و ارزآوری آن مطلوب است 
اما از بازارهــای داخلی نیز نبایــد غفلت کرد 
و در مرحله اول نــگاه ما بــه بازارهای داخلی 
اســت . فرمانــدار خلیل آبــاد بــا بیــان این که 
بخش های بزرگی از اقتصاد ما در بازار داخل 
اســت ولــی شــناختی از آن نداریم و شــرکت 
ســرمایه گذاری آســتان قدس می توانــد این 
شناخت را در سراسر کشور ایجاد کند، تصریح 
کرد: حفــظ جایــگاه خلیل آبــاد و تقویت این 
جایگاه بــا محصــول باکیفیت کشــمش باید 
صورت گیرد. وی با تاکید بر این که اگر جایگاه 
کشــمش خلیل آباد تقویت شــود، بدون شک 
توان اقتصاد کشــاورزی شهرســتان بیشــتر 
خواهد شد، افزود: مردم شهرستان خلیل آباد 
امیدوارند با توجه به شرایطی که آستان قدس 
رضوی در استان  دارد، بتوانند از این جایگاه 
و ظرفیت اســتفاده کنند. وی با بیــان این که 
اعتماد عمومی خوبی به آســتان قدس وجود 
دارد و ورود آســتان قدس به بخش کشــمش 
خلیل آبــاد می توانــد اقدامات خوبــی را رقم 

بزند، تصریح کرد: بازاریابــی داخلی با توجه 
به ظرفیت هایــی که وجــود دارد بایــد  انجام 
گیرد. فرماندار خلیل آباد بیان کرد: استارت 
کار بــرای حــوزه کشــمش گام بســیار خوبی 
بود و با ورود آســتان قدس به بازار کشــمش، 

بــدون شــک ایــن دغدغــه حــذف خواهــد 
شــد.  شهرســتان خلیل آبــاد دارای ۶هــزار 
هکتار باغ انگور است که سالیانه از این مقدار 
ضمن فروش تازه خــوری این محصول، بیش 

از ۳۰تن کشمش سبز قلمی تولید می شود.

کالته-مــردم روســتاهای بخــش ششــتمد 

شهرســتان ســبزوار  با افزایش دمــای هوا با 
مشــکات کم آبی مواجه شــده اند و خواستار 
رســیدگی مســئوالن مربــوط به ایــن معضل 
هســتند. بــه گــزارش خراســان رضــوی، در 
روزهای اخیر  تصاویر و فیلم هایی از مشکات 
کم آبی یا بی آبی در برخی از روستاهای بخش 
ششتمد منتشر شــد. یکی از اهالی روستای 
ثقیه واقــع در بخــش ششــتمد کــه فیلمی از 
وضعیت بی آبی در این روستا را برای خبرنگار 
ما ارسال کرده است، گفت: متاسفانه هرسال 
بــا گرم تر شــدن هوا بــا مشــکل کم آبــی یا در 
بعضــی از روزهــا با بی آبی مواجه می شــویم. 
وی افــزود: چندیــن بــار در روزهــای اخیر با 
مسئوالن مربوط تماس گرفته ایم اما تاکنون 
هیچ مســئولی به مشکل ما رســیدگی نکرده 
اســت و با توجه به نزدیکی فصل تابســتان، از 
مسئوالن درخواست داریم که هرچه سریع تر 
به این وضعیت رسیدگی کنند. وی بیان کرد: 
آبرسانی با تانکر در روستاها به هیچ عنوان در 
شــأن مردم نیســت چراکه حداقل خواسته و 
امکانات مورد نیاز، بهره مندی از آب شــرب و 
بهداشتی است که متاسفانه در برخی از ایام 
ســال و به خصوص فصل گرما با این مشــکل 

مواجه می شویم.

 پاسخ بخشدار به دالیل بحران کم آبی 	 
در روستاهای ششتمد

محمد کاته بخشــدار ششــتمد در پاســخ به 
پیگیری های خراســان رضوی درباره بحران 
کم آبــی در روســتاهای شهرستان ششــتمد، 

گفت: روســتاهای بجدن، ابراهیم آباد، ثقیه 
و چشــمه آوش ششــتمد در روزهــای اخیــر و 
همزمــان با گرمای شــدید هوا دچــار کم آبی 
شده اند. وی افزود: این روســتاها در انتهای 
مجتمع آبرســانی ظفر قــرار دارنــد که عاوه 
بر مسافت طوالنی شــبکه انتقال آب، منابع و 
مخازن آب این روستاها سنتی است. بخشدار 
ششــتمد ادامــه داد: رفــع کمبــود آب ایــن 
روســتاها نیازمند احداث منبع و مخازن آبی 
جدید است که در ساعات پایانی شب فرایند 
آب گیــری و ذخیره ســازی آب انجــام و در 
طول روز استفاده شــود. کاته با بیان این که 
مشکل کم آبی روزهای گذشته این روستاها 

از طریق تانکــر ســیار به طور موقــت برطرف 
شده است،افزود: در ابتدای هفته آینده طی 
نشســتی با مسئوالن شــرکت آب و فاضاب، 
چالش کم آبی این روســتاها بررســی و برای 

رفع آن اقدام می شود.  
 وی بــه روســتاییان توصیــه کرد کــه در فصل 
گرما عــاوه بــر مدیریــت صحیح منابــع آبی 
و صرفه جویــی، از اســتفاده از آب شــرب در 
مصارف دامداری و کشــاورزی تــا حدامکان 
خــودداری کننــد. روابــط عمومــی شــرکت 
آب و فاضاب شهرســتان ســبزوار نیز اعام 
کرد که تامیــن آب روســتای ثقیــه از مجتمع 
ابراهیم آباد بوده است لیکن به دلیل افزایش 

مصــرف آب ناشــی از افزایــش دمای هــوا در 
بخش هایــی از روســتا، کمبــود آب گــزارش 
شد که با ارســال  تانکر آب مشــکل حل شد. 
این شــرکت از تمامی مشــترکان  در شــهرها 
و روســتاهای تحــت پوشــش تقاضــا دارد 
درخصــوص صرفه جویی و مدیریــت مصرف 
آب در این روزهای گرم اقدام کنند تا همگان 

از آب، این امانت الهی، بهره مند باشند.

انجام اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت 	 
برای حل مسئله کم آبی در روستاهای 

سبزوار
احمــد بــرادران فرمانــدار ویــژه ســبزوار نیز 
دربــاره مشــکات آب شــرب در روســتاهای 
این شهرســتان گفت: یکــی از نیازهای مهم 
مردم  آب اســت و اقدامات کوتاه مدت و بلند 
مدتــی برای حــل مســئله کم آبی روســتاها و 
شــهرهای شهرســتان انجــام گرفتــه و طــی 
روزهای آینــده عملیاتــی خواهد شــد.وی با 
بیان این که افزایش دما باعث افزایش مصرف 
آب شــهروندان شــده اســت، افزود: با وجود 
آمادگــی دســتگاه ها بــرای خدمات رســانی 
مطلــوب به مــردم، الزم اســت تا شــهروندان 
در مدیریــت و اســتفاده بهینــه از آب نهایــت 
همکاری را داشته باشــند تا با مشکل کمبود 
آب روبه رو نشــویم.فرماندار ســبزوار از مردم 
این شهرســتان درخواســت کرد کــه در کنار 
رعایت اصول بهداشــتی، بــا پرهیز از مصرف 
بی رویه و مصارف غیر ضروری خدمت گزاران 
خود را در ارائه خدمات شایسته یاری کنند تا 

امسال را بدون بحران آب سپری کنیم.

گزارشی درباره مشکالت کم آبی روستاهای ششتمد در فصل گرما 

کام خشک روستاهای ششتمد در بحران کم آبی 

با هدف حذف دالالن از خرید کشمش خلیل آباد انجام شد 

نشست فعاالن واحدهای بسته بندی با حضورنمایندگان آستان قدس 
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اخبار

شهرستان ها

 در جلسه کمیته برنامه ریزی تربت حیدریه 
مطرح شد: 

درخواست نماینده تربت حیدریه 
برای شفافیت بودجه ادارات 

 شــعبانی- نماینده مردم تربت حیدریــه، مه والت 
و زاوه گفت: بایــد بودجه های ادارات و ســازمان ها 
شــفاف اعالم شــود تا راه البی گری برای اعتبارات 

بسته شود.
به گزارش خراسان رضوی، محسن زنگنه نماینده 
مــردم تربت حیدریــه، مــه والت و زاوه صبــح دیروز 
در جلســه کمیته برنامه ریزی تربــت حیدریه که به 
عنوان ناظر این کمیته حضور یافته بود در تذکری به 
فرماندار تربت حیدریه خواستار شفافیت بودجه ها 
برای همه اعضا شد.وی تصریح کرد: بنده با توجه به 
این که خواستار تصویب قانون شفافیت در مجلس 
هم هستم از شما می خواهم همه چیز را شفاف اعالم 
کنید و راه البی ها را برای اعتبار گذاری ببندید، البته 
این مسئله را در جلسات آینده می توانید مورد توجه 
قرار دهید و همه چیز را شفاف اعالم کنید.رستمی، 
فرماندار تربت حیدریه، در واکنش به تذکر نماینده 
مجلس گفت: من هم با شــما کامال موافق هستم و 
البته مدیران از اعتبار بودجه خودشان باخبرند اما 
اگر بخواهیم کل اعتبارات دیگر ادارات را هم همگان 
مطلع باشــند، حتما فایل بودجــه را دراختیار همه 
اعضا در همین جلســه قرار خواهیم داد و در همین 
جلســه مصوبات و اعتبارات را در اختیار  رســانه ها 
برای انتشار هم قرار می دهیم.در ادامه این جلسه،   
صادق یوســفی مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
تربت حیدریه خاطر نشان کرد: سال گذشته ۲۳۵ 
میلیارد تومان اعتبار داشــتیم اما درخواست داریم 
که بعضی پروژه های آب رســانی در روستاها نیاز به 
نگاه جدی تر دارد که در شــان جمهوری اســالمی 
نیســت که ما روســتاهایی در شهرســتان داریم که 
قطره چکانی به آن ها آب مــی دهیم.وی بیان کرد: 
از مجموع ۱۲۲ روستا ۷۱ روستا با مشکل کم آبی 
و بی آبی روبه رو ست و برای رفع این مشکل به ۵۵۰ 
میلیون تومان اعتبار نیاز اســت. فالح ، رئیس اداره 
منابع طبیعی تربت حیدریه گفت: ۱۵ حوزه آبخیز 
در شهرســتان مورد  مطالعــه داریم و اگــر  بخواهید 
اعتبار را کسر کنید ۶۰ تا ۷۰ سال طول می کشد تا 

مشکالت آبخیزداری را حل کنیم.

مشارکت 5 میلیارد ریالی خیر 
گنابادی در مدرسه سازی 

خیر نیــک اندیش حــاج قــدرت ا... اســماعیل زاده با 
امضــای تفاهم نامــه ای پرداخــت ۵۰ درصــد هزینــه 
احداث یک باب دبستان شش کالسه در روستای باغ 
ســیاه گناباد را تقبل کــرد. به گــزارش روابط عمومی 
مجمــع خیرین مدرســه ســاز خراســان رضــوی، این 
پروژه حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد که بقیه  
آن نیز از محل اعتبارات اداره کل نوســازی ،توســعه و 
 تجهیز مدارس اســتان تامین و پرداخت خواهد شــد.
شایان ذکر است ، این دبســتان در زمینی به مساحت 
۱۷۰۰ متر مربع و در مدت یک سال با نظارت اداره کل 
نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد و در اختیار 

دانش آموزان این روستا قرار خواهد گرفت.

خبر

 شعبانی

استفاده از پهپاد سم پاش در مزارع 
بخش رخ تربت حیدریه 

 رئیس جهاد کشاورزی بخش رخ تربت حیدریه ضمن 
اعالم این که استفاده از پهپادهای ســم پاش با هدف 
کاهش هزینه تولید و افزایش کمی و کیفی محصوالت 
کشــاورزی در مــزارع این بخش اســت گفت: توســعه 
مکانیزاســیون در بخــش کشــاورزی باعــث رونــق و 

شکوفایی تولید محصوالت زراعی و باغی می شود.
مهدی شیبانی افزود: از فناوری نوین پهپاد در سم پاشی  
یا محلول  پاشــی مزارع و باغ ها برای نخســتین بار در 
منطقه رخ اســتفاده شــده اســت.وی گفــت: کاهش 
مصرف آب و ســم و کــود،  جلوگیــری از تخریب مزارع 
و محصــوالت در زمــان گل دهــی و افزایــش کمــی و 
کیفی محصــوالت و حفظ ســالمت کشــاورز و محیط 
زیســت وکاهش هزینه های تولید از مزایای اســتفاده 
از پهپاد در بخش کشــاورزی این منطقه است.رئیس 
جهاد کشاورزی رخ تصریح کرد: اســتفاده از پهپاد در 
کشــاورزی یک حرکت مهم ترویجی اســت  کــه برای 
اولین بار در این شهرستان آغاز شده است و امیدواریم 
بتوانیم در آینده کشاورزان بیشتری را برای استفاده از 
این فناوری برای برداشت بهتر محصول ترغیب کنیم.

وی گفت: استفاده از فناوری پهپاد به کشاورزان کمک 
می کند تا عــالوه بر افزایش بازده با نظــارت بر مراحل 
کاشــت، داشــت و برداشــت، تولید محصوالت زمین 
کشاورزی را نیز افزایش دهند. حرکت و پرواز پهپاد ها 

با یاری نرم افزار های مختلف سهل و آسان شده است.
وی اظهار کرد: همچنین ســرعت باال در ســم پاشــی 
که این روش تقریبا ســه برابــر روش نیروی انســانی و 
تراکتوراست به همین دلیل این کار را بسیار به صرفه تر 
نسبت به روش های سنتی می کند.وی  افزود: در این 
پهپادها به علت نداشــتن ارتفاع خیلی زیاد نسبت به 
محصول ،مشکل باد و هدر رفتن سم نیز برطرف شده 
است. همچنین هزینه پرواز پهپاد بسیار کمتر از روش 

قدیم سم پاشی باهواپیماهاست.

از میان خبرها

 حوادث

دستگیری حفاران غیر مجاز در 
منطقه جنگل خواجه سرخس 

محمودی-رئیــس اداره محیــط زیســت ســرخس 
ازدســتگیری پنج حفار غیر مجــاز در منطقه حفاظت 
شــده جنــگل خواجه خبــر داد.بــه گزارش خراســان 
رضــوی ،موســی غــالم زاده ســراب گفت: مامــوران 
یگان حفاظت محیط زیست ســرخس هنگام گشت و 
کنترل در داخل  منطقه حفاظت شده جنگل خواجه 
به یک دســتگاه خودرو با پنج نفرسرنشــین مشکوک 
شدند  که دستور توقف داده شد.وی افزود:در بازرسی 
از این خودرو آالت وادوات حفاری شامل یک دستگاه 
حفاری، چراغ قوه  ،کوله پشــتی و....که برای کاوش 
وبه منظور کشف اشیای تاریخی به کار می رود کشف 
شــد. غالم زاده اظهار کرد: طبــق هماهنگی به عمل 
آمده با قاضی  کشــیک متخلفان با کلیه ادوات کشف 
شده برای سیر مراحل قضایی تحویل پاسگاه انتظامی 

بزنگان شدند.

سارق موتورسیکلت های 
روستاهای نیشابور دستگیر شد 

شجاعی مهر- فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از 
شناسایی و دستگیری متهم به سرقت موتورسیکلت با 
۱۰ فقره سرقت از روستاهای این شهرستان خبر داد .

ســرهنگ» حســین دهقانپور«  گفت: در پــی گزارش 
چند فقره سرقت موتورســیکلت در روستاهای بخش 
مرکــزی شهرســتان  نیشــابور، پیگیــری موضــوع در 
دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهی قــرار گرفت.وی 
بیان  کرد: کارآگاهان در ادامــه تحقیقات خود به یک 
سارق سابقه دار مظنون شدند و پس از اطمینان از انجام 
سرقت ها توسط وی با هماهنگی مقام قضایی این فرد 
را در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند که تاکنون به ۱۰ 
فقره سرقت اعتراف کرده است و تحقیقات برای کشف 

سرقت های احتمالی ادامه دارد.

اخبار

گوناگون

صدور نخستین پروانه بهره برداری 
اقامتگاه بوم گردی ویژه معلوالن 

در چناران 
مدیر میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چناران از صدور نخستین پروانه بهره برداری بوم گردی 
ویژه معلوالن و چهارمین پروانه بوم گردی در روستای 

رادکان این شهرستان خبر داد.
عمومــی  میراث فرهنگــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
گردشگری و صنایع دستی خراســان   رضوی، محمد 
طاهریان مقدم  با اعالم این خبر افزود: »پیش از این ۲۰ 
مجوز موافقت اولیه برای احداث اقامتگاه بوم گردی در 
روستاهای شهرستان چناران ازجمله رادکان، فریزی، 

بقمچ و آبگاهی، گلمکان و اخلمد صادر شده است.«
وی ادامه داد: »هشتمین پروانه بهره برداری در روستای 
رادکان با نــام اقامتگاه بوم گــردی ریزه گل اســت که 
با توجه به پایان یافتن عملیات به ســازی توســط اداره 
 کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی

 خراسان   رضوی صادر شده است.«
طاهریان مقــدم اظهــار کرد: »ایــن اقامتگاه کــه برای 
معلوالن مناسب سازی شده در یک طبقه و دارای چهار 
سوئیت و ظرفیت ۲۰ نفر با معماری سنتی  و با سقف تیر 

پوش  ساخته شده است.«
وی یــاد آورشــد: »اقامتــگاه بوم گــردی ریــزه گل تنها 
اقامتگاه بوم گردی در استان خراسان است که با توجه 
به این که مدیر آن جزو جامعه معلوالن است کامال برای 

معلوالن مناسب سازی شده است.«
وی افــزود: »روســتای رادکان دارای ابنیــه تاریخــی 
منحصر به فردی از جمله برج تاریخی رادکان، مسجد 
قدیمی، حمام و آرامگاه خواجه رادکان و یخدان قدیمی 
است که هرساله پذیرای حدود نیم میلیون گردشگر و 

مسافر داخلی و خارجی است.«
وی با اشــاره به ظرفیت هــا و جاذبه های گردشــگری 
ایــن روســتا گفــت: »از جاذبه هــای گردشــگری این 
روســتا  رودخانه های دایمی و فصلی، دامنه کوه های 
هزارمسجد، محصوالت باغی، غذاهای سنتی، سرکه 

محلی و گیاهان دارویی است.«

 26 واحد صنفی متخلف
 در نیشابور پلمب شدند 

شجاعی مهر-  فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
از پلمب ۲۶ واحد صنفی متخلف ظرف 48 ساعت  در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ»حسین دهقانپور «در تشریح این خبر گفت: 
در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین اجرای 
مصوبات ســتاد مقابله با کرونا در شهرستان نیشابور 
طــرح بازدید و نظــارت واحدهای صنفــی متخلف به 
صورت مستمر در شهرستان با همکاری دستگاه های 

مرتبط در حال اجراست.
وی با اشــاره بــه بازدیــد از ۱۰۷ واحــد صنفی ظرف 
48 ســاعت در شهرســتان، خاطرنشــان کــرد: در 
این خصــوص به ۳۱  واحــد صنفی متخلــف به دلیل 
بی توجهی به هشدارها و رعایت نکردن دستورالعمل 
های صادر شده تذکرداده شدو تعداد ۱8 مورد تعهد 
اخذ و ۱۱ مورد اخطار پلمب صادرشد وهمچنین ۲۶ 
واحد صنفی به دلیل بی توجهی به تذکر و اخطارهای 

داده شده پلمب شدند.
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گزارش جلسه

علی نوری

درجلســه کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان 
بردسکن روســای ادارات آمــوزش و پــرورش، 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و هالل احمر از نحوه 
ابالغ اعتبارات اســتانی بــه حــوزه ادارات خود 
انتقاد کردند. غالمحسین غفوری ، مدیر آموزش 
و پرورش بردسکن گفت:برای  آموزش و پرورش 
بردسکن با داشــتن بیش از ۲۰۰ مدرسه و ۱4 
هزار و ۷۰۰ دانــش آموز کل اعتبــارات ابالغی 
برای تجهیــز و تعمیرات به مدارس و هنرســتان 
هــا از محــل اعتبــارات اســتانی ۲۰۰ میلیــون 
تومان اســت که این اعتبار در صورت تخصیص 
بســیار ناچیز اســت و با توجه به تعــداد مدارس 
شهرستان سهم هر مدرسه به یک میلیون تومان 
هم نمی رسد. وی اظهارامیدواری کرد از محل 
اعتبــارات نفت و توســعه متوازن حــق آموزش و 
پرورش بردسکن با توجه به وجود ۱۲ پروژه ناتمام 
آموزشی ادا شــود. مجید مفتوحی رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی بردسکن گفت: سال 
گذشته اعتبارات تعمیرات این اداره ۱۰ میلیون 
تومان بود که مجدد این اعتبار را به چهارمیلیون 
تومان کاهش دادند وبه رغم این که شهرســتان 
با همین میــزان اعتبــار نیــز موافقت کــرد ولی 
متاســفانه اعالم کردنــد به جای چهــار میلیون 
تومان بیایید 4۲ متر ایزوگام ببرید که قیمت این 
میزان ایزوگام کمتر از یک میلیون تومان برآورد 
شده اســت، امسال هم مشــخص نیست اعتبار 
ابالغی به این اداره تخصیص پیــدا کند یا خیر؟ 
محمد رضا مرنــدی رئیس جمعیت هالل احمر 
بردســکن هم گفت:اعتبار ســازمانی همچون 
هالل احمر که یک ســازمان بحران مدار اســت 
آیا باید پنج میلیون تومان باشد؟ وی اظهارکرد: 
متاسفانه این اعتبار را به دومیلیون تومان کاهش 
داده اند و آن هــم در قالب اوراق اســت و در واقع 
مدیران استانی با این اعتبارات ناچیز می خواهند 
فقط رفع تکلیف کنند و ایــن اعتبار را تخصیص 
ندهند بهتر اســت. وی افزود: امســال هم مبلغ 
پنج میلیون تومــان اعتبار به حــوزه هالل احمر 
ابالغ شده است که دومیلیون تومان آن نیز اوراق 
است در صورتی که برای تهیه یک ریسمان برای 
نجات شخص گرفتار در کوهستان اعتبار نداریم.

ابالغ اعتبارات ناچیز به خاطر نداشتن 	 
اعتبار برخی از مدیران شهرستانی نزد 

مدیران کل است
نماینده مردم کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد نیز 

گفت: ابالغ اعتبارات ناچیز بــه ادارات به خاطر 
نداشتن اعتبار برخی از مدیران شهرستانی نزد 
مدیران کل است. حجت االسالم جواد نیک بین 
در کمیته برنامه ریزی شهرستان بردسکن افزود: 
متاســفانه برخی از مدیران ادارات برای گرفتن 
و جــذب اعتبــارات بــی حوصله هســتندو هیچ 
برنامه و طرحی را برای مدیران استانی ندارند. 
وی اظهارکــرد: مدیرانی کــه پرتــالش و دارای 
ایده و فکر هستند با رایزنی و پیگیری زیاد سهم 
شهرستان  از اعتبارات استانی را از مدیران کل  
می گیرند و برخی نیز به دلیل نداشــتن برنامه و 
طرح و اعتبار نزد مدیران استانی سهم شهرستان 

را نمی توانند بگیرند.
وی بیان کرد: کمیته برنامه ریزی جای جابه جایی 
اعتبارات نیســت و آن چه که اعتبار ابالغ شــده 
است براســاس نیاز و برنامه ریزی قبلی مدیران 

کل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است.
وی گفت: مدیران باید پروژه هایی را شروع کنند 
کــه دارای کد و ردیــف اعتباری باشــد و بنای ما 
بر تکمیل پروژه های ناتمام در منطقه اســت که 
ســال هاســت به خاطر کمبود اعتبارات ناتمام 
رها شده است. حجت االسالم نیک بین از ابالغ 
اعتبارات بســیار ناچیــز به برخی از دســتگاه ها 
انتقاد کرد و گفت: ابالغ دو یا پنج میلیون تومان 
به یک دستگاهی از اعتبارات استانی نباشد بهتر 
است چرا که با اعتبار دو یا پنج میلیون تومانی به 
دستگاهی چه دردی را می تواند دوا کند. وی به 
اعتبارات خاص برای واگذاری پروژه ها به بخش 
خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
ســال گذشــته به رغم این کــه این اعتبــارات به 
استان تخصیص یافته بود بنا به اظهارات رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حتی نیم 

درصد از این اعتبارات در استان استفاده نشده 
اســت که می طلبد مدیران شهرســتانی پیگیر 
جذب این اعتبارات نیــز باشــند. وی از مدیران 
اســتانی و  اســتاندار خراســان رضوی خواست 
در حوزه ابالغ اعتبــارات و در تکمیل پروژه های 
ناتمام توجه ویژه ای به شهرســتان های ترشــیز 
داشته باشــد. وی تصریح کرد: در جلسه ای که 
نمایندگان با استاندار  داشتند وی قول داد که با 
نمایندگان استان تعامل و همدلی داشته باشد. 
حجت االسالم نیک بین بیان کرد: همه مدیران 
باید با همفکــری و هم گرایــی در راســتای رفع 
مشکالت مردم گام بردارند و مدیران شهرستان 
باید مشکالت شهرســتان را در خود شهرستان 
رفع کنند و با برنامه قوی و اعتبار در نزد مدیران 
استانی به همان میزان پیگیر جذب اعتبارات به 

حوزه ادارات خود باشند.

اختصاص  122 میلیارد ریال اعتبارات 	 
تملک دارایی استان به بردسکن

فرماندار بردسکن سهم اعتبارات تملک دارایی 
استان به این شهرستان را ۱۲۲ میلیارد و ۲۰8 
میلیــون ریــال اعالم کرد.  شــاکری در جلســه 
کمیته برنامه ریزی شهرستان بردسکن  گفت: 
این اعتبــارات در قالب ۲۲ فصــل، ۵۰ برنامه 
و 8۵ پروژه اســت که در اعتبارات اســتانی ۲۳ 
درصد رشد و در اعتبارات نفت و گاز ۲۱ درصد 
کاهش را نسبت به اعتبارات سال گذشته نشان 
می دهد. رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان 
بردسکن با بیان این که ۵۶ درصد این اعتبارات 
صرف پروژه های روســتایی و 44 درصد صرف 
پروژه های شــهری می شــود، افزود: بیشترین 
اعتبارات مربــوط به فصــل حمل و نقــل با پنج 

پــروژه و اعتبــار بیــش از ۲۷ میلیارد ریــال و به 
لحاظ تعداد پروژه ها مربوط به فصل کشاورزی 
و منابع طبیعی با ۲۲ پروژه و اعتبار بیش از ۱4 
میلیارد ریال است. وی با بیان این که اعتبارات 
سال گذشــته بردســکن از اعتبارات استانی و 
نفت و گاز و بحران و توسعه متوازن ۲9 میلیارد 
تومان بود گفت: ۵۰ درصــد از اعتبارات نفت و 
گاز و ۲۰ درصد اعتبارات استانی و ۱۰۰ درصد 
اعتبارات بحران جذب شهرستان شد و از محل 
اعتبارات ملی نیز ۱۱ روستای منطقه کوهپایه 
بردسکن با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد تومان در 
حال گازرسانی است. شاکری از پیگیری برخی 
از مدیران شهرستان در گرفتن سهم اعتبارات 
شهرستان از استان تقدیر کرد و گفت: بیشترین 
اعتبــارات امســال صــرف پــروژه هــای ناتمام 
می شود و هیچ پروژه جدیدی برای شهرستان 
تعریف نشده است.  وی از مسئوالن خواست از 
هم اکنون پیگیر مبادله نامه برای اجرای پروژه 
های حوزه کاری خود از مدیران استانی باشند. 
وی به وضعیــت اعتبارات اشــاره کــرد و گفت: 
با توجه به کمبود اعتبارات امــکان جابه جایی 
اعتبارات بین دســتگاهی وجود نداشت و امید 
اســت در اعتبارات نفت و گاز و توســعه متوازن 
برای جابه جایی اعتبارات دســتمان باز باشد. 
وی با اشــاره به گالیه برخی از مدیــران ادارات 
در سهم اعتبارات آن ها افزود: مدیران پیگیری 
که با مدیران اســتانی خود ارتباط برقرار کرده 
اند توانسته اند سهم شهرســتان را از اعتبارات 
بگیرند و در کمیته برنامه ریزی شهرستان جای 
چانــه زنــی اعتبــارات نیســت. وی اظهارکرد: 
وقتــی که بیــش از ۱۲ روســتای شهرســتان با 
مشکل کم آبی مواجه هســتند چطور می توان 
سهم اعتبارات اداره آب را کاهش  و به دستگاه 
دیگــری داد.  وی از نماینــده مــردم در مجلس 
خواســت در تخصیص اعتبارات ملــی بتواند با 
رایزنی با مدیران ارشــد کشور سهم شهرستان 
را مطالبه کنــد و در اعتبــارات توســعه متوازن 
اعتبار قابــل توجهی را کــه در اختیــار نماینده 
است جذب شهرســتان کند. مهندس صفری 
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
خراسان رضوی اعتبارات امسال استان از محل 
اعتبارات استانی را ۳۰4 میلیارد تومان و اعتبار 
نفت را ۱۳۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
این اعتبارات نســبت به اعتبارات سال گذشته 
اســتان 8 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهد. 
وی همچنین ســهم اعتبارات نفت شهرســتان 
بردسکن را بیش از چهار میلیارد تومان برشمرد 
و افزود: هنــوز این اعتبــار به شهرســتان ابالغ 

نشده است.

پیشنهاد 42 متر ایزوگام به جای 4 میلیون اعتبار ! 
بحث داغ کمبود اعتبارات در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بردسکن 

خبر

 فرهنگی

ابوالفضــل مکرمــی فــر، مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی اســتان گفــت:  بررســی و ثبــت 
آســبادهای خراســان رضــوی، خراســان 
جنوبی و سیســتان و بلوچســتان در دســت 
اقدام اســت و با توجه  به این که باید آسبادها 
به  صورت زنجیره ای ثبت شوند، از این رو در 
فهرست موقت قرار گرفته اند و دیگر مراحل 
تکمیــل و ارســال پرونده هــا در حــال انجام 
است. به گفته او، پرونده آسبادهای خراسان 
رضوی در مقایسه با دیگر استان ها کامل تر 
است،  اما با  توجه  به زنجیره ای بودن موضوع 
باید در سه  اســتان به پیشرفت چشمگیری 

برسد. 
مدیرکل میراث فرهنگی درباره آثار تاریخی 
خراســان رضوی کــه ثبت جهانی شــده اند 
نیــز گفــت: قنــات قصبــه گنابــاد در ســال 

۲۰۱۶ ثبــت جهانی شــد. همچنین منظر 
فرهنگی توس، مســجد ملک زوزن خواف، 
محــور ســلجوقی غزنوی خراســان، جــاده 
ابریشــم، آســبادهای نشــتیفان، مجموعــه 
و  رضــوی  مطهــر  حــرم  تاریخی مذهبــی 
کاروان سرای ایرانی رباط شرف در فهرست 
موقت آثار جهانی ثبت شــده اند. مکرمی فر 
افزود : ۱۰ اثر تاریخی شامل محوطه تاریخی 
بندیــان در درگز، مزار شــیخ احمــد جام در 
تربت جــام، مــدارس مکتــب هــرات متعلق 
بــه دوره تیموری، مدرســه غیاثیــه خرگرد، 
مساجد دو ایوانی به سبک خراسانی شامل 
ملک زوزن، خسروشیر، مسجد جامع گناباد، 
مسجد گوهرشاد، مجموعه تاریخی  طبیعی 
کالت، برج مقبره دوره ایلخانی شــامل برج 
رادکان و میل اخنگان و علی آباد، شهر کهن 
نیشابور و مسیر امام رضا)ع( آثار پیشنهادی 
استان به سازمان یونسکو برای ثبت جهانی 

است.

و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  مدیــر 
صنایع دستی شهرستان داورزن گفت: »مرحله 
نخست مرمت اضطراری مسجد جامع چشام این 

شهرستان به پایان رسید.«
بــه گــزارش روابــط عمومــی  میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی 
محمد عبدا... زاده ثانی با اعالم این خبر افزود: 
»مراحل این مرمت شامل انتخاب مشاور و تهیه 
طرح، دریافت تایید طرح مرمتی در شورای فنی، 

انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد بوده است.«
وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای فنی 
دستور کار مرمت به مشاور ابالغ شد ، ادامه داد: 
کف پــوش موزاییک ســیمانی صحن مســجد، 
ازاره های حیاط و ایوان و آجرهای فرسوده ناشی 

از مرمت های دارای اشکال جمع آوری شد.
عبــدا...زاده ثانــی تصریــح کــرد: همچنیــن 
استحکام بخشی دیوار پیرامون حیاط مسجد در 
جبهه شرقی از داخل حیاط و کوچه، سبک سازی 
بام غرفه های دیوار شرقی، اصالح خرند یا هره 
دیوار شــرقی در رخبام و باز چینی خرند، ایزوله 
و اجرای بام ســازی و آجر فرش بــام از مهم ترین 

اقدامــات مرمتــی برای مســجد جامع چشــام 
داورزن بــوده اســت.وی اظهــار کــرد: »مرحله 
نخســت عملیات مرمتی این بنــا از مهرماه 98 
آغازشــده و با صرف هزینه بیــش از دو میلیارد و 
4۰۰ میلیون ریال اکنون به پایان رسیده است.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،   مدیــر 
صنایع دستی شهرســتان داورزن گفت: »برای 
اتمام کامل مرمــت در مراحل دوم و ســوم مبلغ 

شش میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.«
عبــدا... زاده ثانــی بــا بیــان ایــن کــه مســجد 
تاریخــی  چشــام متعلــق بــه دوره ســربداران و 
صفویه اســت، افزود: »مبانی نظــری در مرمت 
مســجد با رویکرد به اصالت بنا و روح بنا صورت 
گرفت و برای حفــظ اصالت بنا آجرهــای مورد 
نیاز از کوره پز خانه های سنتی شهرستان گناباد 

خریداری و به داورزن منتقل شد.«
وی تصریح کرد: بــا توجه به شــرایط خاص این 
اثر تاریخی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان در 
محل حاضر و پس از راستی آزمایی و نیاز واقعی 
بنا به مرمت دستور مرمت اضطراری پس از طی 

مراحل قانونی صادر شد.

پایان مرحله نخست مرمت اضطراری 
مسجد جامع چشام شهرستان داورزن 

مدیر کل میراث فرهنگی با انتقاد از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :

ثبت جهانی آسبادها، منتظر تکمیل 
اقدامات 2 استان دیگر 



مســابقات دوچرخه ســواری قهرمانی خراسان 
رضــوی در رشــته تایــم تریــل انفــرادی یادبــود 
مدافعان ســامت و زنده یاد بابا ناصری قهرمان 
دوچرخه ســواری اســتان بــا قهرمانی نیشــابور 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، رئیس هیئت دوچرخه سواری 
اســتان در خصوص این مســابقات اظهــار کرد: 

مســابقات دوچرخه ســواری قهرمانی خراسان 
رضوی با حضور ۷۰ دوچرخه سوار در چهار رده 
ســنی پیش کســوتان، بزرگ ســاالن، جوانان و 

نوجوانان برگزارشد.
مهدی روزبهانــه تصریح کرد: در این مســابقات 
دوچرخه سوارانی از شهرهای مشهد، نیشابور، 
قوچان، طرقبه، شــاندیز و همچنین شــهرهای 

اسفراین و بجنورد حضور داشتند.

وی ادامــه داد: در ایــن مســابقات کــه طــی یک 
روز برگزار شــد ، دوچرخه ســواران مسیر بولوار 
ابریشــم ســبزوار بــه طــول ۱۶ کیلومتــر را بــه 
صورت رفت و برگشت رکاب زدند و در پایان این 
رقابت ها در رده ســنی نوجوانان ســپهر خانی، 
شهریار زرین از نیشابور و بنیامین فنایی به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند، همچنین 
در رده جوانان داوود محمد آبادی از تیم نیشابور 

الف، محمد مبین ضرابی از تیم کاسیک ایران 
الف و محمد امیریان مهر از تیم دماوند ســبزوار 
به ترتیب بر سکوی اول تا سوم ایستادند، در رده 
ســنی بزرگ ســاالن نیز حســین ابوترابی از تیم 
نیشابور الف اول و حسین داوودیان از تیم دماوند 
ســبزوار دوم و ســجاد دولتمند از تیم کاسیک 
الف مقام سوم را به دست آوردند.روزبهانه گفت: 
در رده ســنی پیش کســوتان مقام اول را حســن 
خدیوزاده از تیم کاسیک ایرانیان کسب کرد و  
ابوالفضل خانی و رضا صابریان از نیشابور بعد از 

آن در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

قمر خانم

ذوق سوم!
عامــری فرد- شمســی خانم َوخِت ســبزی 
پــاک کــردن ُمُگف:»خواهر! هرچــی موُدِوم 
به َگرِد قیمتــا ِنِمِرِســم، قیمت ُنخوتــو لوبیا و 

حبوبات دو برابر شده.«
 ِبــِزش ُگفُتم هــا، راس ِمگــی آبجی! تــا َچن 
َوخ دیگه َمجبور ِمِشــم نخوُت لوبیــاِره َدِنگی 

ِبِخِرم...
اقَدس خانــم که پیازچــه هاره تیمیــز ِمِکرد، 
اشــکاِش با آســتیِنش پاک ِکــرد و ُگف:»ِدُلم 
بِرِیه بیِچــَره هایی موســوَزه که دیگــه ِنِمِتَنن 
 آبگــوش ُبُخــَرن! یــاِدش ِبخیــر! او قدیمــا 
َنَنه ِی خدابیاُمرُزم هفَته ِی شیش روز تو دیِگ 
ســنگِی ُبزرگ آبگوش بار ِمــذاش، ظهرا دور 
ُسفره ِصفا ِمِکرِدم. َاِگر بقیه ِی همِسَدهامان 
با خوردن آبگوش دوبار ِکیف ِمِکرَدن، ما سه 

ِدَفه ذوق ِمَزِدم.
ذوق اول، موقــع خوردِن آِب آبگــوش بود که 
تا لِب کاَسه توش نون ُخش ریز ِمِکرِدم. َصب 
ِمِکرِدم تا َنم بیکیَشــه و تیلیت ِبَره. ذوق دوُیم 

َوخــِت خــوردن گوش 
کوبیــَده بــود کــه بــا 
بــزرِگ  گوشــکوِب 
کوبیــَده  چوبــی 
ذوق  امــا  و  بــوَدن. 

سیم که ماِل ما بَچه 
ها بود، َدرو دیفاِل  

َهرَکَره ِره انگوشــت 
ِمکشــیِدم و گوشکوب 

ِره میلیسیِدم.«

دیکشنری

Alleviate
تسکین دادن، کاهش دادن

After   a   death   in   a   family,   
counselors   may   be   able   to   
alleviate   the   sorrow   of   the   
deceased's   relatives.

پس از یک مرگ و میر در یک خانواده، شــاید 
مشــاوران بتوانند انــدوه بســتگان متوفی را 

کاهش بدهند.
The   government   tried   to   alleviate   
the   problems   faced   by   the   people   
who   lost   their   homes   during   the   
mountain   wildfire.

دولت کوشــید تا مشــکات رویاروی افرادی 
کــه خانــه هایشــان را هنــگام حریــق نواحی 
کوهستانی از دست داده بودند، تسکین دهد.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

روز سرافکندگی مجرمان
در آیه 12 سوره سجده می خوانیم:

َو َلْو َتری ِإِذ اْلُمْجِرُموَن ناِکُســوا ُرُؤِســِهْم ِعْنَد 
نا أَْبَصْرنا َو َسِمْعنا َفاْرِجْعنا َنْعَمْل صاِلحًا  ِهْم َربَّ َربِّ

ِإّنا ُموِقُنوَن
و)چه صحنه دلخراشــی اســت( اگر ببینی 
مجرمان را هنگامی که نزد پروردگارشــان 
ســرهای خود را به زیر افکنده)می گویند:( 
پروردگارا! دیدیم و شنیدیم)آن چه را وعده 
کرده بودی(، پس ما را)به دنیــا( بازگردان 
تــا کار نیکو انجام دهیــم، همانا مــا به یقین 

رسیدیم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

     گرچــه در ایــن آیــه، مجرمــان تقاضای 
بازگشــت به دنیا و انجام عمل صالح دارند، 
امــا در آیه 28 ســوره انعــام مــی خوانیم که 
 آن هــا اگر بــه دنیا نیــز برگردند، بــاز تخلف 

می کنند.
     سرکشــی امروِز مجرمان، سرافکندگی 
فردای قیامــت را در پیــش دارد و ایــن مایه 

تسلی پیامبر و مؤمنان است.
     قیامت، روز ســرافکندگی و شرمندگی 

مجرمان و روز اقرار است.
     قیامــت، روز کشــف حقایق و باز شــدن 

چشم ها و گوش هاست.
     آن چه در قیامت سبب نجات است، تنها 

عمل صالح است که جای آن در دنیاست.
     دلیل جرم و گناه، باور نداشــتن قیامت 

است.

اخبار ورزشی

زنگ تفریح

یک شنبه
18 خرداد 1399
15 شوال 1441

4 صفحه  |    شماره  4424

15 شوال 8 | رد شمس امام علی)ع( 7 ژوئن 1929 | استقالل واتیكان از ایتالیا
واتیكان، كوچك ترین كشور مستقل دنیا و یكی از با نفوذترین قدرت های معنوی جهان 
است. واتیكان تا قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم، بخش كوچكی از مملكت ایتالیایی پاپ یا 

ممالك كلیسا محسوب می شد و مركز این ناحیه، ُرم بود.

جبرئیل برای اباغ وحی آمد. پیامبر)ص(، سر بر پای علی)ع( نهاد تا آفتاب غروب کرد، علی)ع( 
که نمازعصر نگذارده بود، پریشان شد. پس از آن حال روحانی، پیامبر)ص( فرمود:»اینك از خدا 

بخواه خورشید را به جای اول برگرداند تا نمازت را بگذاری.« و چنین شد.

یک روایت، یک درس

اخالق خوش
امام رضا)ع( فرمودند:»در شــگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می کند، چگونه 
فقه الرضا)ع( آزادگان را با اخاق خوش خود نمی خرد؟!« 
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دور دنیا   

کشف فسیل ماهی 45 میلیون 
ساله در پاکستان

تــی آر تــی| فســیل 45 میلیــون ســاله نوعــی 
ماهی کــه به خاطر شــکل خــاص دنــدان نیش 
آن،»حامسی دندان دار شمشیری« نامیده می 
شــود، در پاکســتان کشــف شــد. این فسیل در 
چارچوب تحقیقات دیرینه شناســی در حوالی 
رودخانــه راخی نزدیک شــهر درعا غــازی خان 
کشف شد و به موجودات افسانه ای مردم آسیای 
جنوبی شباهت دارد. در گزارش تحقیقاتی گروه 
کارشناســی به سرپرســتی آلســیو کاپوبیانکو، 
محقق محیط زیســت و علــوم جهان دانشــگاه 
میشیگان تایید شده که این فسیل از گونه فسیل 
حامسی دندان دار شمشیری است و قبا نیز یک 

نمونه از این فسیل ها در بلژیک پیدا شده بود. 

تصمیم برای کشتار 1۰ هزار 
راسو در هلند 

یورونیــوز| در پــی ابتــای دو کارگــر مزرعــه 
پرورش راسو در نزدیکی آیندهوون به ویروس 
کرونــا، مســئوالن تصمیــم گرفتنــد همه ۱۰ 
هزار راســوی ایــن مزرعــه را نابود کننــد، زیرا 
گمان می رود که راســوها عامــل انتقال کرونا 
بوده انــد. اما با شــکایت گروه هــای حمایت از 
حقوق حیوانات، این کشــتار تا فردا که دادگاه 
رسیدگی به شکایات برگزار می شود، به تعویق 
افتاد. راسوها به خاطر خز با کیفیتی که دارند 
در هلنــد پرورش داده می شــوند. اما در ســال 
2۰۱۶ با اعتراضات گسترده انجمن های دفاع 
از حقوق حیوانات، دستور بســته شدن مزارع 

پرورش راسو تا قبل از سال 2۰24 صادر شد.

خراسان به روایت خراسان

سارقین مسلح به آب جوش!
تیر ماه ســال ۱328، ۱2 ســارق ســواره به 
رادکان، اخلومد، هفت چاه و چند روســتای 
دیگر حمله کردند و دار و ندار مردم را بردند. 
این دزدها برای تهدید مردم از شیوه متفاوت 
و منزجرکننــده ای اســتفاده کردنــد کــه تا 
مدت ها خاطــر اهالی روســتا را مکدر کرد و 
مصدومان بسیار بر جا گذاشت. دزدها مسلح 
بودند به آب جوش! و بــا ریختن آب جوش بر 
سر زنان، طا و وجه نقد را به زور به غارت می 
بردند. این ســارقان بی رحم، سرقت خود را 
در مسیر هزار مسجد در پیش گرفتند و چند 

روز بعد، دستگیر شدند.

حکایت

توانگر و درویش
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته 
و بــا درویــش بچــه ای مناظــره در پیوســته 
که:»صندوق تربت ما ســنگین است و کتابه 
رنگین و فرش رخام انداخته و خشــت زرین 
درو بــه کار بــرده، بــه گور پــدرت چــه ماند؟ 
خشــتی دو فراهــم آورده و مشــتی دو خاک 
بــر او پاشــیده.« درویش پســر این بشــنید و 
گفت:»تــا پــدرت زیــر آن ســنگ های گران 
بر خــود بجنبیــده باشــد، پدر من به بهشــت 

رسیده باشد.« 
گلستان سعدی  

نیشابور ، قهرمان مسابقات دوچرخه سواری استان

آخرین وضعیت تیم مشهدی برای حضور در لیگ والیبال
رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی گفت: همه 
تاش ما این است که سهمیه استان در لیگ برتر 
حفظ شود اما متاسفانه تیم پیام 2 میلیارد تومان 
بدهی دارد که اسپانســرها حاضر به تســویه آن 
نیســتند.به گزارش ایســنا، یکی از تیم هایی که 
طی چند فصل اخیر لیگ برتــر والیبال به دلیل 
مشکات مالی حاشیه های فراوانی داشته، تیم 
پیام خراسان است. این مشکات تا جایی پیش 
رفت که در چند هفته پایانــی دور گروهی فصل 
گذشــته لیگ، تیم پیــام از مســابقات لیگ کنار 
گذاشته شــد.با داغ شــدن بازار نقل و انتقاالت 
فصل جدید لیگ و بحث شروع مسابقات،  طبق 
برخی اخبار منتشر شده مسئوالن ورزش مشهد 
و تیم پیام در تاش هســتند که بار دیگر در لیگ 
حضــور یابند تا ســهمیه این اســتان حفظ شــود 
اما به دلیــل بدهی های فراوانی که این باشــگاه 
دارد و تاکید فدراسیون به باشگاه ها برای تسویه 
بدهی های سال گذشته، نمی توان امید چندانی 

برای حضور این تیم در لیگ داشت.

جبــار قوچان نــژاد در گفت وگو با ایســنا، درباره 
آخرین وضعیت تیم پیام گفت: همه تاش ما این 
است که سهمیه استان خراسان رضوی در لیگ 
حفظ شود و مذاکرات ما برای ایجاد شرایط الزم 
در زمینه حضور در لیگ، همچنــان ادامه دارد. 

البتــه هنوز هیــچ چیز قطعــی نشــده و می توانم 
بگویم حضور یا عدم حضور پیام در لیگ 5۰-5۰ 
اســت.او افزود: با همه این صحبت ها متاسفانه 
پیام بدهی هــای خیلی زیادی از ســال های ۹۷ 
و ۹8 دارد، حتــی 2 درصــد قراردادهای ســال 

گذشــته را هم به هیئــت پرداخت نکرده اســت. 
همه بازیکنان و اعضای کادر فنی که طی دو سال 
گذشته با تیم مهرام کار کرده اند شاکی هستند 
و از پیام شکایت کرده اند. طبق گفته فدراسیون 
هم تیم ها برای حضور در لیــگ باید بدهی های 
خود را تســویه کنند که با توجه بــه این موضوع،  
کار برای پیام سخت است. رئیس هیئت والیبال 
خراســان رضــوی در واکنش به ایــن موضوع که 
با این اوصــاف نمی توان به حضور پیــام در لیگ 
امیدوار بود، توضیح داد: فدراسیون اعام کرده 
اســت که ۱2 تیــم فصل قبل بــه دســته پایین تر 
سقوط نکرده اند اما همان طور که می دانید پیام 
در هفته هــای پایانی فصل گذشــته از لیگ کنار 
گذاشــته شــد. متاســفانه پیام حدود 2 میلیارد 
تومــان بدهــی دارد که هیــچ اسپانســری قبول 
نمی کند این مبلغ بدهی را کــه هیچ ارتباطی با 
آن نــدارد پرداخت کنــد. با همه ایــن صحبت ها 
ما امیدواریم که مشــکات حل شود واین تیم در 

لیگ باشد چون ما ذی نفع هستیم.

در محضر بزرگان

مهربانی با حیوانات
با همــه مهربــان بــود، حتــی کبوترهــا. می 
گفت:»ایــن بیچــاره هــا ســاعت هــا در هــوا 
سرگردانند و تشنه می مانند، چون استفاده 
از آب موجب اسارت شان می شود و از دست 
انســان ها امنیت ندارنــد. بگذاریــد راحت و 

آسوده آب و دانه بخورند.« 
 آیت ا... بهاءالدینی، 
پایگاه اطالع رسانی حوزه 

چهار گوشه ایران

پاوه، بهشت 
اورامانات

پاوه، یکی 
از شهرهای 

شمالی استان 
کرمانشاه و مرکز 

اورامانات یا 
هورامان است که 

در مجاورت مرز 
ایران و عراق، اقلیم 

کردستان قرار دارد. 
به دلیل ساختار 

پلکانی، پاوه ملقب 
به شهر هزارماسوله 

است. تصویری که 
می بینید، توسط 

عکاس خوش ذوق 
هورامانی، ایرج 
مقدم ثبت شده 
و برای اولین بار 
منتشر می شود.

مجسمه های 
صابونی

بوجیــن در شهرســتان اولیانــو فســک 
زندگی می کند. او تمام انرژی و خاقیت 
خــود را برای ســاخت مجســمه هایی از 
جنس صابــون کــه نمونــه ای از آن ها را 
می بینیــد، می گــذارد. وی بــا مهــارت 
خــاص خــود بــه صابــون هــا، شــکل و 

طرح های منحصر به فرد می دهد.
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