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معتادها می گیرند! 

 نماینده خواف و رشتخوارتولیت آستان قدس رضوی :
 در مجلس خبر داد :

 ۶ معتاد متجاهر در مشهد 
به کرونا مبتال شدند

خبر

جامعه

معاون آموزش و پرورش استان : 

مصمم هستیم نواقص شبکه 
شاد را برطرف کنیم 

معاون آموزش متوســطه اســتان اظهار کرد: با 
توجه به شــعار امســال آموزش و پرورش استان 
یعنــی ســالمت جویــی ، مهــارت ورزی و تحول 
آفرینــی ، رویکــرد اصلــی  اداره کل در ســال 
تحصیلی جدید تضمین سالمت دانش آموزان 
و معلمان است و شبکه شــاد در ابتدا با کاستی 
هایــی همــراه بــود امــا از آن جا کــه مهــم ترین 
برنامــه آمــوزش مجــازی وزارت محســوب می 
 شــود مصمــم هســتیم نواقــص آن را برطــرف
 کنیــم.وی گفــت امســال کمیتــه ســالمت و 
بهداشــت با هدف ســالمت و تندرســتی دانش 
آمــوزان و فرهنگیــان در ادارات تشــکیل مــی 
شــود و با تمهیدات پیــش بینی شــده در تالش 
 هســتیم ســالمت این عزیــزان به خطــر نیفتد .
صابری بر اســتفاده از آموزش مجــازی در کنار 
آموزش حضوری تاکید کــرد و گفت از آن جا که 
استفاده از شبکه شاد برنامه اختصاصی وزارت 
آموزش و پرورش است آموزش مجازی به عنوان 
بخشــی جدایی ناپذیــر از فرایند آمــوزش مورد 
توجه اداره کل نیز  قرار دارد . وی افزود: شــبکه 
شاد در ابتدا با کاستی هایی همراه بود اما از آن 
جا که مهــم ترین برنامه آموزش مجــازی وزارت 
محسوب می شود مصمم هســتیم نواقص آن را 
برطرف کنیم.  معاون آموزش متوسطه استان در 
خصوص برنامه کلی اداره کل آموزش و پرورش 
در سال تحصیلی جدید گفت: برنامه ما در استان 
همان برنامه ابالغ شده از سوی وزارت است که 
در دوسال گذشته بر مبنای سند تحول بنیادین 
پایه ریزی شــده اســت و تا چند روز آینــده نیز به 
ادارات 47 گانه ارسال خواهد شد . وی با بیان 
این که وظیفه اصلــی وزارت آمــوزش و پرورش 
اجرایی کردن ســند تحول بنیادین است اظهار 
کرد: به روسای ادارات و مدیران مدارس توصیه 
های الزم برای عملیاتی کــردن برنامه و تحقق 
اهداف آن شده اســت که امیدواریم آموزه های 
سند تحول در مدرســه تحقق یابد. وی با اشاره 
به این که یکــی از ماموریت های مهــم اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی تحقق توسعه 
متوازن است گفت: در سال گذشته 42 درصد  
دانش آموزان به شــاخه های کاردانش و فنی و 
حرفه ای هدایت شده اند که ۶ درصد از میانگین 

کشور باالتر است . 

 وزیر راه و شهرسازی 
خبر داد:

 روز گذشته با حضور خادمان 
صورت گرفت

 سرمایه گذاری 8 هزارمیلیاردی
در  راه آهن سنگان- بافق 

 خاک سپاری پیکر شهید »نسیم افغانی« 
در حرم رضوی 

۷

سخنگوی وزارت بهداشت: 
وضعیت خراسان رضوی قرمز 

است

 صفحه۱

 صفحه۲

 صفحه۷

 صفحه۲

 صفحه۸

 صفحه۸

۱

۲

با تایید کمیته فنی شورای 
شهرسازی و معماری ایران  

طرح راهبردی توس برای 
تصویب نهایی به شورای 

عالی ارسال شد

تکرار تراژدی کشف رود درتربت حیدریه
 صفحه۷

گزارش میدانی از آبیاری محصوالت کشاورزی با پساب فاضالب دریک شهرستان

 گران فروشی
 سر گردنه 

گزارش »گران نمی خریم« 
از ۳ساعت بازرسی 

در پارک خورشید

  صفحه۲

امروز؛ تصمیم گیری 
برای بازگشت 

محدودیت های 
کرونایی به استان 

 صفحه۱

طرح راهبردی 
توس در خان 
شورای عالی 

شهرسازی 
از کاغــذ مخصوصــی کــه  اغلــب بــرای 
پیچیدن سیگاری و گل و دیگر مواد مخدر 
مشابه  استفاده می شود  تا برچسب تتو و 
انواع سیگار، نوشابه و شکالت قاچاق...
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تولیت آستان قدس رضوی :

بخشی از مشکالت اقتصادی به ناکارآمدی و تصمیمات غلط بر می گردد
تولیــت آســتان قدس بــا تأکیــد بر ایــن که 
تبیین مســائل بــرای مــردم از وظایف مهم 
ائمــه جمعه اســت، گفــت : تبییــن صحیح 
وضعیــت اقتصادی کشــور بــرای مــردم از 
نکات حائز اهمیت است، این که گفته شود 
دلیل شرایط اقتصادی تنها به تحریم ها باز 
می گــردد حقیقتــًا صحیح نیســت، ممکن 
است بخشی از مشکالت به سبب تحریم ها 
باشــد اما بخــش دیگــر آن بــه ناکارآمدی و 
تصمیمات غلط برمی گــردد، نباید به مردم 
آدرس غلط داد که اگــر می خواهید به رفاه 

برسید باید با آمریکا کنار آمد. 
بــه گــزارش آســتان نیــوز، حجت االســالم  
والمسلمین »مروی« در همایش ائمه جمعه 
استان خراســان رضوی با اشاره به افزایش 
قیمت هــا و تــورم در کشــور، خاطرنشــان 
کــرد: دولت بایــد در کنتــرل قیمت ها بهتر 
عمل کند، مشــکل مســکن و اجاره مسکن 
به گونه ای شــده اســت کــه نه تنهــا طبقات 
محروم بلکه طبقات متوســط نیز با مشــکل 
روبه رو شــده اند. وی همچنیــن همدردی، 
هم آوایی و تنظیم زندگی مســئوالن جامعه 
اســالمی در حد اقشــار متوســط بــه پایین 
جامعه را حائز اهمیت دانست و گفت: همراه 
مردم بودن از نکاتی است که رهبری معظم 
همواره بر آن تأکید داشــته اند، اگر زندگی 
مسئوالن همانند مردم نباشد موجب یأس 

و ناامیدی جامعه می شود. 
حجت االسالم والمسلمین »مروی« در این 
همایش بــه تشــریح وظایف امامــان جمعه 
پرداخت و امید دادن به مــردم، توجه دادن 
مردم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا، حفــظ 
انسجام ملی و گرفتار حواشی نشدن، تالش 
ائمه جمعه بــرای رفع موانع تولیــد از پیش 
پای تولیدکنندگان و تشویق تولیدکنندگان 
و دعوت از آن هــا برای ایراد ســخن در نماز 

جمعه را از جمله این وظایف برشمرد. 

دچار حاشیه نشدن بسیار مهم است	 
تولیت آستان قدس افزود : در شرایط امروز، 
حفظ انســجام ملی و دچار حاشــیه نشدن 
بســیار مهم اســت، کارهایی که مــردم را از 
مســائل اصلی غافل می کند، مثل نامه ای 
که به تازگی یکی از آقایان نوشته ،  یک نوع 
فرار به جلو و منحرف کــردن افکار عمومی 

از مســائل اصلی اســت و متأســفانه این ها 
خیانت است.

برجام هسته ای مقدمه ای برای 	 
برجام های بعدی بود

تولیت آســتان قدس همچنین در بخشی از 
صحبت های خود با بیان این که دشــمن از 
طریق برجام هسته ای به دنبال برجام های 
بعدی بــود، تصریح کــرد: رهبــری معظم با 
آن هوشــیاری و نگاه بلند خــود همان ابتدا 
فرمودند که برجام های 2 و3 در کار نخواهد 
بود و توطئه دشــمن را نقش بر آب و آن ها را 
مأیوس کردند، دشمن آن چه از برجام توقع 
داشت برآورده نشد لذا از برجام خارج شد.

وی بــا بیــان این که هــدف گذاری دشــمن 
برای برجام هــای 2 و 3، قــدرت منطقه ای 
و موشــکی ایــران بــود، خاطرنشــان کرد: 
اگرچه برجام نخست که برای فعالیت های 
هسته ای بود واقعیت نداشت اما برجام های 
بعدی که قدرت منطقه ای و قدرت موشکی 

ایران را هدف گرفته بود، حقیقت داشت.

نباید بگوییم چون نماز جمعه برگزار 	 
نمی شود مشکالت مردم  به ما مربوط 

نیست
 ، Alamolhoda.com همچنین به گزارش
آیت ا... علم الهدی در این همایش با اشاره 
به محدودیت های ایجاد شده ناشی از کرونا 
گفت: شیوع این بیماری بسته به اجتماعات 
اســت که ما باید مراقب این موضوع باشیم، 
نمی شود بگوییم این بیماری هست و ماهم 
اجتماعاتمــان را برگزار می کنیــم نه، نباید 
این گونه باشــد و این هم نیســت که بگوییم 
نمــاز جمعه برگــزار نمی شــود پــس کاری 
نداریــم بلکــه کار مــا در فضاهــای مختلف 
اجتماعــی و فضــای مجازی بیشــتر شــده 

است.
 امام جمعــه مشــهد تصریــح کرد: مــا نوکر 
امــام زمان)عــج( هســتیم و بایــد در همــه 
زمان ها نوکــری امام زمــان را بکنیم، نباید 
بگوییم چون نماز جمعه برگزار نمی شــود، 
دیگر مشکالت و مســائل مردم به ما مربوط 
نمی شــود، این بی اعتنایی بــه نوکری امام 

زمان)عج( است. 
عضــو مجلــس خبــرگان اظهــار کــرد:در 
شرایطی که پایگاه و اجتماعات کف خیابانی 

ما تعطیل شده اســت باید تمام تالشمان را 
بکنیم تــا کارمان را به شــیوه هــای مختلف 
گســترش بدهیــم و نگذاریــم بــه اســالم و 
نظام انقالب اســالمی ضربه بخــورد. یکی 
از کارهایی کــه باید در ایــن موقعیت انجام 
بدهیم این اســت که قدرت امامت جمعه را 
بین مساجد شهر تقسیم کنیم تا همه مردم 

با امام جمعه در ارتباط باشند.

قدردانی استاندار از ائمه جمعه 	 
اســتاندار هــم در این همایــش  از همراهی 
ائمه جمعه و مجاهدین اقتصادی در الگوی 

مثلث توسعه اقتصادی قدردانی کرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری، 
»علیرضا رزم حسینی« با اشاره به توانمندی  
معین های اقتصــاد مقاومتی خاطرنشــان 
کرد: در مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی 
همه ارکان نقش داشتند و تا به امروز 223 
معین اقتصاد مقاومتی در استان به صورت 
داوطلبانه مسئولیت توسعه و توانمندسازی 

را بر عهده گرفته اند. 
اســتاندار از لطمه هــای اقتصــادی کرونــا 
هم ســخن گفت و افــزود: با وجــود این ۶4 
درصــد ایــن معین هــا در گام هــای اجرایی 
فعالیت های خود قــرار گرفته اند و در قالب 
موافقت نامه هــای ســرمایه گذاری که اجرا 

شده، 339 پروژه تعریف شده است.
 اســتاندار در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به برگزاری موفق انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در استان افزود: انتخابات 
در یک فضای رقابتی با امنیــت فوق العاده 
خوبی در اســتان برگزار شــد، در این راستا 
امروز این آرامش و عقالنیت سیاسی که در 
اســتان وجود دارد به برکــت محوریت ائمه 
جمعــه اســتان و در صــدر آن نماینــده ولی 
فقیه در خراسان رضوی اســت و امیدواریم 
ادامه پیدا کند چراکه همدلی رمز موفقیت 
مــا در فعالیت های اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی است.
در پایان این همایش به واسطه همراهی ها 
و مشــارکت حجت االســالم والمســلمین 
»محمدحسین ایزدی« مسئول دفتر شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه استان در الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، با اهدای 
 لوحــی توســط اســتاندار از وی قدردانــی

 شد.

با تایید کمیته فنی شورای شهرسازی و معماری ایران، طرح راهبردی توس برای تصویب نهایی به شورای 
عالی ارسال شد 

طرح راهبردی توس در خان شورای عالی  شهرسازی و معماری

میرزاده- پس از سه جلســه کمیته فنی شورای عالی 
شهرســازی و معمــاری برای بررســی طــرح راهبردی 
توس، باالخره روز گذشته این کمیته تشکیل جلسه داد 
و بررسی این طرح را به اتمام رساند تا احتماال در جلسه 
هفته آینده شورای عالی بررسی و تصویب شود. بهاره 
بزرگمهر، معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان با اعالم این خبر به »خراســان رضــوی« گفت: 
در جلسه روز گذشته، بررســی طرح راهبردی توس در 
کمیته فنی شــورای عالی به اتمام رسید و کمیته فنی 
مشــترک نظرات اصالحی خود درباره طرح راهبردی 
توس را بــرای تصویــب به شــورای عالی شهرســازی و 
معماری ارائه می دهد. »شهناز رمارم« عضو هیئت رئیسه 
شــورای شــهر مشــهد نیز که از حاضران در این جلسه 
بود، به خبرنگار ما گفت: در این جلسه شهردار مشهد، 
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان و مدیرکل دفتر 
مطالعات طرح های فنی و شــهری شهرداری به خوبی 
و مدبرانه از طرح تهیه شده دفاع کردند که در نهایت به 
تصویب طرح در کمیته فنی منجر شد، همچنین مشاور 
طرح در این جلســه پنج ســناریو ارائه کرده بــود که در 
نهایت درباره یکی از آن هــا، جمع بندی صورت گرفت 
تا برای تصویب، به شورای عالی شهرسازی و معماری 

ارائه شود.

توس بدون طرح راهبردی به سرنوشت حاشیه  	 
مشهد دچار می شود

وی تصریح کرد : دستگاه های اجرایی عضو کمیته فنی، 
دغدغه های تخصصی خود را درباره این موضوع مطرح 
کردند. مسئله ای که بنده در این جلسه بیان کردم نیز 
این بود کــه همه دغدغه ها و دل نگرانی های دســتگاه 
ها به جاســت اما توســعه توس و ناحیه منفصل شهری 

توس، از سال ۱372 و با فعالیت تعاونی مسکن برخی 
دستگاه ها آغاز شد که افرادی اقدام به خرید زمین های 
کشاورزی کردند اما  واقعیت موجود، این است که این 
زمین ها، هم اکنون در اختیار کشــاورزان نیست، عده 
ای در آن منطقــه زمین خریــده اند و منتظر مشــخص 
شدن ضوابط شهرسازی آن  هستند بنابراین با شرایط 
موجود اگر طرح راهبردی برای این منطقه داده نشود 
توس هم به سرنوشــت حاشــیه شهر مشــهد دچار می 
شود و ریزدانگی و بافت ناکارآمد شکل خواهد گرفت. 
رمارم ادامــه داد : واقعیت فعلی توس، باید به درســتی 
هدایت شــود و ضمن حفظ میــراث ملموس، بــه ابعاد 
شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 
توسعه این منطقه نیز توجه شــود که این مهم، نیازمند 
تصویب طرح راهبردی توس است. در همین باره رئیس 
کمیسیون ویژه توسعه و به سازی توس نیز در گفت و گو 
با پایگاه اطالع رسانی شورای شهر مشهد اظهار کرد : با 
تصویب نهایی این طرح، محدوده توس دارای طرحی 
جامع می شود و طرح تفصیلی آن نیز بعد از این موضوع 
باید تصویب شود. »سیدمســعود ریاضی« افزود : طرح 
راهبردی توس چند محور کلی را دنبال می کند، تاکید 
بر گردشگری فرهنگی و جمعیت پذیری ۶5 هزار نفری 
از مهم ترین این محورها به شــمار می  آید کــه باید به آن 
توجه شود. همچنین این منطقه، محدوده ای فرهنگی 
خواهد بود و جلوی تفکیک زمین های بزرگ مقیاس نیز 
در آن گرفته خواهد شد. ریاضی تصریح کرد : بنا به گفته 
شهردار مشهد، تالش می شود این طرح هفته آینده در 
جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شود و 
امیدواریم در آستانه ۱9 تیر، سالروز حضور رهبر انقالب 
در منطقه توس و فرمان تاریخی ایشان برای احیای این 

محدوده، طرح راهبردی توس به تصویب نهایی برسد.

پیکر شهید »نسیم افغانی« در حرم رضوی به خاک سپرده شد
صبح دیروز پیکر پاک شهید »نســیم افغانی«، شهید 
افغانستانی دفاع مقدس در صحن آزادی حرم مطهر 

رضوی به خاک سپرده شد. 
به گزارش آســتان نیوز، این مراســم بــا حضور جمع 
محــدودی از خادمان بــارگاه ملکوتــی حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( برگزار شــد و پیکر شهید نسیم 
افغانــی در غرفــه ۱70 صحــن آزادی آرام گرفــت. 
شهید نســیم افغانی از شــهدای افغانســتانی دوران 
دفاع مقــدس بود که از لشــکر 5 نصر خراســان عازم 
جبهه های هشــت ســال دفــاع مقدس شــد و در 3۱ 

سالگی به شهادت رسید. 
پیکر ایــن شــهید واالمقــام چنــدی پیــش در منطقه 
عملیاتــی والفجــر یک )فکــه( تفحــص و شناســایی 

شــد. خانواده این شــهید در بمباران توسط شوروی 
سابق به شهادت رســیده اند لذا با عنایت مقام معظم 
رهبری این پیکر مطهر در حرم مطهر رضوی به خاک 

سپرده شد.
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 گزارش خبری

محمد حسام مسلمی 

 با خیــز دوباره کرونــا در اولیــن روزهای 
تابســتان و افزایــش مبتالیــان، فــوت 
شدگان و بســتری ها در مشــهد، زمزمه 
هــای اعمــال مجــدد محدودیــت های 
کرونایــی به گــوش رســید و بــا توجه به 
تفویض اختیار اعمــال محدودیت ها در 
شــهرهای با وضعیت قرمز به ستادهای 
اســتان، حــال آن طور کــه مدیــر روابط 
عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
به »خراسان رضوی« گفته این دانشگاه 
پیشنهادهای اعمال محدودیت در مشهد 
را اعالم کــرده و در جلســه امروز ســتاد 
استانی مبارزه با کرونا درباره آن تصمیم 

گیری خواهد شد.

 پیشنهادها برای اعمال 	 
محدودیت ها چیست؟

دکتر رحیمی در پاسخ به این سوال که چه 
محدودیت هایی برای اعمال در استان 
پیشنهاد شده است؟ گفت: قطعا جلسه 
روز چهارشــنبه ســتاد مقابله با کرونای 
استان مصوباتی خواهد داشــت و از روز 
شنبه هفته آینده محدودیت ها اجرایی 
خواهد شــد، شــاید برخی مصوبــات از 
روز پنج شنبه اجرایی شــود، به هر حال 
منوط به جلســه ســتاد کروناســت. وی 
تعطیل کردن مراسم و تجمعات عروسی، 
ترحیم، محدودیت تردد های بین شهری 
و محدودیت فعالیت در ادارات با تجمعات 

بــاال را از پیشــنهادهای دانشــگاه علوم 
پزشــکی اعالم کرد و افزود: مردم حتما 
استفاده از  ماسک و رعایت دستورالعمل 
هــای بهداشــتی را جــدی بگیرند تــا از 
این بحران عبور کنیــم. وی در خصوص 
پیشــنهاد محدودیت برای فعالیت مترو 
و اتوبوس نیز اظهار کرد: پیشنهادی اگر 
ارائه و قرار  شــود در ناوگان حمل و نقل 
عمومی محدودیتی اعمال شــود باید به 
تایید شورای شهر برسد، محدود کردن 
خطوط اتوبوس و ساعات کاری از جمله 
پیشنهادهاست، اما باید به تایید شورای 
شــهر برســد. وی تصریح کرد: اگــر قرار 
اســت ســاعات کاری بانک هــا و ادارات 
دولتی تغییر پیــدا کند باید متناســب با 
ســایر محدودیت ها باشــد، بــه هر حال 
چــون بحث اســتانی اســت نمــی توانم 
نظر شــخصی بدهم. رحیمی همچنین 
در گفــت و گویی با فارس گفــت: درباره 
حرم مطهر امام رضا)ع( هیچ دغدغه ای 
نداریم، چراکه پروتکل های بهداشــتی 

به خوبی رعایت می شود و آستان قدس 
رضوی همکاری و نظارت خیلی خوبی 

در این زمینه داشته است.
همچنیــن خلیــل ا... کاظمــی معــاون 
عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد نیز در گفــت و گــو با »خراســان 
رضــوی« در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
درخواســتی برای اعمال محدودیت در 
حمل و نقل عمومی از ســوی شهرداری 
ارائــه شــده اســت؟ گفــت: نــه هنــوز 
درخواستی به ما اعالم نشده است. وی 
افزود: طبق رصد هایــی که انجام دادیم 
بیش از  90 درصــد افرادی کــه از گیت 
ورودی وارد ایســتگاه قطارشــهری می 
شوند از ماسک استفاده می کنند، شاید 
داخل قطار اســتفاده  نکنند که موضوع 
دیگری است. وی با بیان این که  در برخی 
موارد  تذکــر دادن منجر به درگیری می 
شود تصریح کرد: دنبال مجوز از دستگاه 
قضایی هستیم تا اگر امکان داشته باشد 
از ورود افرادی که ماسک استفاده نمی 

کنند به قطار شهری با توجه به وضعیت 
کرونایی ممانعت کنیم.

وضعیت قرمز استان	 
دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت 
که روز گذشــته به تشــریح آخرین آمار 
شــیوع کرونــا در کشــور پرداخــت ، با 
اشاره به وضعیت قرمز خراسان رضوی 
اظهــار کرد: اســتان های خوزســتان، 
کردســتان، آذربایجان هــای غربــی و 

شــرقی، هرمزگان، بوشــهر، خراسان 
رضــوی و کرمانشــاه در وضعیــت قرمز 
هستند و باالترین میزان ابتال، بستری 
و فوتی را دارند.نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس نیز در دیدار با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با 
تالش های انجام شــده به رغم شرایط 
خاص مشهد، بحران غیرقابل کنترلی 
در حوزه کرونا در این کالن شهر ایجاد 
نشد. به گزارش ایرنا، کریمی قدوسی 
افزود: مردم نقــش موثــری در کنترل 
این بیماری دارند و باید فاصله گذاری 
اجتماعــی، اصــول بهداشــتی و خــود 
مراقبتی نیز در فعالیت ها رعایت شود.
همچنیــن بــه گــزارش ایســنا، حــزب 
مجمع مشــورتی اصالح طلبان استان 
با صدور بیانیه ای خطاب به اســتاندار 
خراســان رضوی و شــهردار مشــهد بر 
ضرورت بازگردانــدن محدودیت ها در 

مواجهه با موج دوم کرونا تاکید کرد.

برای اطالع مسئوالن

متفرقه

   آیا درســت اســت که مالکی با دادن پول 
بیشــتر برای ســاخت طبقات اضافه آپارتمان 
غیرمجاز به حریم )نور، حفاظ و تردد( دیگران 

تجاوز کند؟ 
  آیــا فالگیــری و رمالــی جرم نیســت؟ در 
شهرک شهید رجایی، رمالی از اتباع خارجی 
از این راه صاحب 12 منزل مســکونی بزرگ 
شــده اســت! و چــون پــول دارد به هرکســی 
بخواهد زور می گوید و همسایه آزاری می کند. 
شــکایت کردیم، جلوی پلیس110 تهدید به 

مرگ شدیم.
  باتوجه بــه این که وضعیت مشــهد از نظر 
کرونا خوب نیســت و بســیاری از دانشگاه ها 
 امتحانات را به صــورت غیرحضــوری برگزار 
می کنند، چرا امتحانات دانشگاه جامع علمی 

کاربردی باید حضوری باشد؟
 15 روز است که برای اجاره یک آپارتمان 
به مشاوران امالک مراجعه می کنم می گویند 
نداریم، وقتــی علت را می پرســم مــی گویند 

ساخت و ساز نیست.
  با وجود وضعیت قرمز مشــهد، دانشــگاه 
فردوسی دانشجویان شهرستانی را مجبور به 
ســفر به مشــهد برای برگزاری امتحان جامع 
کرده اســت در صورتی که مثل سایر دانشگاه 
های معتبر دنیا می توان این امتحان را برگزار 
نکرد ولی اهمیتی به دانشجو داده نمی شود. 

لطفا اطالع رسانی کنید.
  سازمان بازنشستگی مشهد پاسخ گوی 
مشکالت بازنشستگان نیست و به جای اجرای 
قانون مراجعان را به دیوان عدالت اداری ارجاع 
می دهد تا مردم را از پیگیــری حقوق خویش 

منصرف کند.

بهداشت و درمان

 گفته اند ما رانندگان کامیون باید به یک 
مرکز بهداشــت در خیابان امام رضــا )ع( 39 
مراجعه کنیم و کارت سالمت بگیریم، مراجعه 
کردم، بیش از 200 نفر آن جا جمع شده بودند 
تا کارت شان را بگیرند. با این وضعیت ما بیشتر 

کرونا می گیریم. لطفا رسیدگی کنید.
  چطور می خواهیم کرونا را شکست بدهیم 
وقتی بیشــتر مردم در پارک ها، رستوران ها، 

تاالرها و دیگر اماکن هستند؟  
  لطفــا بــه وضعیــت اســفناک اورژانــس 

بیمارســتان امام رضــا )ع( بخش کرونا ســر 
بزنید. جا نیســت، حجم کار بسیار باالست و 
پرســنل تحمــل هیــچ انتقــادی را ندارنــد. 
وضعیت نظافت بسیار بد و کثیف است. چرا 
فضــای بیشــتری به بســتری شــدگان کرونا 

اختصاص نمی دهند؟
  این درد دل یک مادربزرگ اســت. چند 
روز پیش نوه 1/5 ســاله ام دچار تشــنج می 
شود و از هوش می رود. پدرش به دلیل حضور 
در ماموریت کاری، منزل نبوده و با اورژانس 
تماس می گیرند. متاسفانه اورژانس این بچه 
را بــه بیمارســتان قائم )عــج( کــه حتی یک 
پزشــک متخصص کودکان ندارد منتقل می 
کند در صورتی که می توانسته به بیمارستان 
تخصصی کودکان اکبر منتقل کند. من گله 
منــدم ، چــرا او را بــه بیمارســتان تخصصــی 

کودکان منتقل نکردند؟

شهرداری

  با وجــود ســاخت وســاز و درآمد فــراوان 
شــهرداری در بولوار شــهید فرامرز عباســی، 
متاســفانه پیاده روهــای این بولــوار وضعیت 
خوبی نــدارد. آســفالت شــکافی هــای اخیر 
خیابان اصلی و ترمیم ناقص، این وضعیت اسف 

بار را مضاعف کرده است.
  لطفــا بــه وضعیــت کوچــه هجــرت 2۶ 
رسیدگی کنید. ســه چاله در آن وجود دارد و 

نشست آسفالت دارد.

آب و فاضالب

  در زمین های اول بولوار اندیشه سر لوله 
هایی را که برای طرح اگو گذاشــته شده بود، 
دزدیده اند و شب ها اگر کسی نبیند می تواند 
بسیار خطر آفرین باشد. لطفا رسیدگی کنید.

اتوبوسرانی

  این قانون که بایــد در اتوبوس های درون 
شهری به اندازه ظرفیت نشســتن افراد سوار 
شــوند و قوانین بهداشــتی را رعایت کنند چه 
شد؟ چرا عمل نمی شود؟ خط های 9۸و95 

و9۸/1 افتضاح است.

نیروی انتظامی

  لطفا مشهد را از وجود اوباشان و زورگیران 
موتور سوار خشن پاک سازی کنید.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

 گزارش میدانی

محمد بهبودی نیا 

بــرای  کــه  اغلــب  مخصوصــی  کاغــذ  از 
پیچیــدن ســیگاری و گل و دیگر مــواد مخدر 
مشابه  استفاده می شود  تا برچسب تتو و انواع 
سیگار، نوشابه و شکالت قاچاق، همه چیز در 
غرفه ای چند متری در پارک خورشید مشهد 
پیدا می شود؛ آن هم با قیمت هایی چند برابر 
قیمت معمول. یکی از مشــتری ها می گوید: 
»این جا بــه قیافه آدم نگاه مــی کنند و اجناس 
شان را با هر قیمتی بخواهند می فروشند، اگر 
اعتراض هم بکنیم، می گویند نمی خواهی برو 
از جای دیگری خرید کن، چون فروشــندگان 
این غرفه می دانند تنها غرفه خارج از پارکینگ 
هســتند و مردمی که برای پیاده روی می آیند 
مجبورند از آن ها خرید کنند به همین دلیل هر 
طور دل شــان  می خواهد قیمت ها را حساب 

می کنند.«

گران فروشی به بازرسان سازمان صمت 	 
تیم »گران نمــی خریم« به همراه ســید حمید 
رضوی و حســین ســپهری دو نفر از بازرســان 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( 
به صورت ناشــناس شــروع به خریــد چندین 
قلــم خوراکــی از یکــی از غرفه های فعــال در 
کوهستان پارک خورشید می کنند. فروشنده 
بدون توجه به قیمت های درج شده روی کاال 
حــدود 20 تــا 30 درصــد گــران تــر از قیمت 
واقعی، اجناس را برای ما محاســبه می کند، 
وقتــی از او می خواهیم قیمــت فاکتور فروش 
را  ارائــه دهد از دادن فاکتور ســر بــاز می زند. 

هنگامی هم کــه متوجه حضور بازرســان می 
شــود کامال بی تفــاوت برخــورد می کنــد. به 
محض شــروع بازرســی با میزان زیاد تخلفات 
ایــن واحد صنفــی روبه رو مــی شــویم ، تعداد 
زیادی سیگار قاچاق، شکالت قاچاق و گران 
فروشــی در بســیاری از اقــالم و درج نکــردن 
 قیمت تنها بخشی از تخلفات این غرفه است .
 زن جوانــی برای خریــد قهوه وارد می شــود، 
فروشــنده بدون این که ماســک، دستکش یا 
مواد ضدعفونی کننده داشــته باشــد شــروع 
به تهیه قهوه بــرای این زن جــوان می کند که 
با اعتراض او مواجه می شــود، در نهایت زن با 
اکراه لیوان قهوه را از دست فروشنده می گیرد 
و از فروشگاه خارج می شود. وقتی از فروشنده 
درباره دلیل نداشتن ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده ســوال مــی کنیم مــی گویــد: » ما چند 
روز اســت که غرفه را بازگشــایی کــرده ایم، از 
 فردا ســعی می کنیم رعایــت کنیــم« او ادامه 

می دهد :» مدت زیادی اســت هیچ بازرســی 
ایــن جا نیامــده ،حــاال چــه اتفاقی افتــاده که 
شما آمدید؟ کســی از ما شکایت کرده؟« یکی 
از بازرســان ســازمان صمت پاســخ می دهد: 
»رسیدگی به تخلفات شما بر عهده اتاق اصناف 
است و این را که تا امروز چرا نیامده اند ، بروید 
از خودشان بپرسید ولی االن ما این جا هستیم 

و به وظیفه مان عمل می کنیم.«

گران فروشی 25 تا 30 درصدی و فروش 	 
کاالی قاچاق

حسین سپهری بازرس سازمان صمت درباره 
تخلفات ایــن واحد صنفی می گویــد: »در این 
واحد بین 25 تا 30 درصد گران فروشی در هر 
قلم جنس که ما خریداری کردیم اتفاق افتاد، 
عدم صدور فاکتور ، درج نکردن قیمت،  نصب 
نکردن نرخ نامه ، رعایت نکردن دستورالعمل 
های بهداشــتی در زمینه جلوگیری از شــیوع 

کرونا ، فروش کاالی قاچاق از قبیل ســیگار ، 
شــکالت خارجی و... بخشــی از تخلفات این 
واحد بود که پس از جمع آوری کاالهای قاچاق 
، پرونده گران فروشــی و فــروش اقالم قاچاق 
به صــورت مجــزا تنظیــم و برای رســیدگی به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.
در ادامه به سراغ چند غرفه دیگر این مجموعه 
که داخــل محوطــه پارکینگ قــرار گرفته می 
رویم. یکــی از غرفه هــا اگر چه گران فروشــی 
ندارد اما به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل 
های بهداشتی و درج نکردن قیمت تذکرهای 
جدی دریافت می کند، شاگرد غرفه ای که در 
ابتدا به آن مراجعه کرده بودیم با موتور سیکلت 
خود را به غرفه های داخل پارکینگ رســانده 
است تا موضوع حضور بازرسان سازمان صمت 
را به غرفه های دیگر خبر دهد به همین دلیل 
وقتی به ســراغ یک غرفه دیگر می رویم، با در 

بسته این واحد روبه رو می شویم.
مهــدی مقدســی کارشــناس مســئول دفتــر 
بازرســی و نظارت ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت نیز در گفت و گو با »خراســان رضوی« 
می گوید: برخی افــراد در اماکن تفرجگاهی 
شــهر مشــهد به دلیل باالبودن میــزان خرید 
مردم  با ســوء اســتفاده از موقعیت این اماکن 
اقدام بــه گران فروشــی هایی می کننــد که با 
توجه به شروع فصل تابســتان و مراجعه باالی 
مردم بازرســان ما بازرســی از ایــن اماکن را با 
هدف جلوگیری از گران فروشــی هــا بیش از 
پیش در دستور کار قرار داده اند و شهروندان 
نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه گران 
فروشــی با شــماره 124 تماس بگیرند و این 

موارد را به بازرسان ما اطالع دهند.

خبر

شهری 

مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی شهر مشهد:

کوه پارک بدون آسیب به محیط 
زیست، در حال اجراست 

مدیر پــروژه ارتفاعات جنوبی شــهر مشــهد گفت: 
پروژه کوه پارک بدون آسیب به محیط زیست و کوه 
ها، در حال اجراست و فقط در این محل پارکینگ، 
وســایل بازی کودکان، نمازخانه روباز، ســرویس 
بهداشــتی پرتابل و خودروی غذا برای شهروندان 
در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. همچنین دو آبشــار 
کوچک ، برکه و دهکده و تیمارگاه حیوانات اهلی 
و بومی منطقه خراســان نیز در محل اجرا می شود 
و تعدادی از چشــمه های موجود نیــز در حال احیا 

برای آبخوری حیوانات و پرندگان است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری، امیر 
رمضانی، در حاشــیه بازدید رئیس و کارشناسان 
مرکز ارتباطات مردمی 137 از ارتفاعات جنوبی 
و پروژه »کوه پــارک«، اظهــار کرد: بــا افتتاح کوه 
پارک، شــهروندان از خیابــان نخل مــی توانند با 
خودرو به ایــن پــارک وارد شــوند و پــس از پارک 
خودرو، به صورت پیاده  یا با دوچرخه، از ارتفاعات 
اســتفاده کننــد، تمــام ورودی هــای دیگــر بــه 
ارتفاعات بــرای ورود خــودرو، بســته خواهد بود 
اما کوهنوردان و دوچرخه ســواران مــی توانند از 
ســایر ورودی ها نیز عبور و مرور کنند. مدیر پروژه 
ارتفاعات جنوبی شهر مشهد تصریح کرد: حضور 
مــردم در ارتفاعــات جنوبــی، باعــث جلوگیــری 
از تصرفــات و ســاخت و ســازهای جدیــد در ایــن 

محدوده خواهد شد.

خبر

سالمت 

معتادها می گیرند!
۶ معتاد متجاهر در مشهد به کرونا مبتال شدند

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخدر 
خراســان رضــوی گفــت: از هــزار و 400 معتــاد 
متجاهــر جمع آوری شــده در مشــهد طی ســه ماه 
گذشته دستکم شش نفر به طور قطعی به بیماری 
کرونا مبتال هســتند. صالحی در گفت  و گو با ایرنا 
افزود: ایــن که گفتــه می شــود معتادان بــه خاطر 
مصرف مواد مخدر دچار بیماری کرونا نمی شوند 
و در مقابل این بیماری ایمن هستند، صحت ندارد 
و این موضوع بر اســاس آزمایش ها و آمار قطعی رد 
شده است. وی گفت: ممکن است برخی معتادان 
متجاهر که در طرح ســامان دهی معتــادان جمع 
آوری شــده اند طــی دوره 14 روزه قرنطینه مبتال 
به کووید 19 بوده و این بیماری را گذرانده  باشند 
و افرادی که بیمار و مبتال باقــی مانده اند به مراکز 
ویژه منتقــل شــده و آزمایــش کرونــا داده اند. وی 
ادامه داد: در بدو ورود معتــادان متجاهر به مراکز 
جمع آوری معتــادان، تســت اختصاصــی کرونا از 
آنان گرفته نمی شــود اما غربالگری اولیه و بالینی 
آن ها انجام می شود و در صورت مشاهده بیماری 

به مراکز درمانی ارجاع می شوند.

 وزیر بهداشت: همواره نگران اوج کرونا در مشهد هستم
وزیر بهداشت گفت: همواره نگران اوج فزاینده کرونا در مشهد هستم و دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد باید خود را برای اوج ابتال و درمان این بیماری آماده کند. دکتر سعید 
نمکی دوشنبه شب در نشست ویدئو کنفرانســی با رئیس و اعضای هیئت رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: موقعیت مشــهد و مناطق حاشیه نشین این 
کالن شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است،بنابراین باید تمام تمهیدات الزم فراهم 
و مراکز مراقبت و نگهداری از بیماران مبتال به کرونا ایجاد شود. وی تصریح کرد: 
باید برای ارائه خدمات مناسب به بیماران کرونایی و غیرکرونایی بیمارستان های 
این دو گروه از یکدیگر تفکیک شود تا بتوان به شکل مناسبی به هر دو گروه خدمات 
ارائه داد. وی گفت: توصیه می شود برای تمام بیمارانی که در نوبت عمل های الکتیو 
)غیر اورژانسی( هســتند برنامه ریزی مدون انجام شود تا ضمن بهره مندی مردم 
از خدمات بخش دولتی، در ماه های آینده مشــکالت درآمدهای اختصاصی این 
دانشگاه نیز برطرف شود. وزیر بهداشت با بیان این که برای رسیدگی به مشکالت 
مشهد به زودی کارگروه ویژه تشکیل خواهد شد افزود: وزارت بهداشت برای رفع 
مشکالت مالی این دانشگاه نیز از محل منابع دراختیار تمام تالش خود را خواهد 
داشت. در این نشست هر یک از معاونان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گزارشی 
درباره اقدامات و تالش های انجام شــده در زمینه پیشــگیری، درمــان و مقابله با 

بیماری کرونا در مناطق زیرپوشش این دانشگاه ارائه کردند.

خبر مرتبط

آشفته بازار کرونایی در حاشیه 
بازار پرندگان مشهد

ایســنا/ جمعه بازار پرندگان مشــهد از اســفند 
9۸ به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل شد، با 
این که مراکز مختلــف عمومی بــه حالت عادی 
بازگشــته اند، این بازارهمچنان پس از گذشت 
بیش از چهار ماه تعطیل است. تعطیلی طوالنی 
مدت این بازار معیشت بازاریان را تحت تاثیر قرار 
داده است و به همین دلیل  دست فروشان برای 
شروع کسب وکار خود و امرارمعاش مجبور به پهن 
کردن بساط در کنار این بازار شده اند که با توجه به  
وضعیت قرمز کرونایی در مشهد شرایط خوبی از 

نظر بهداشتی در این محیط وجود ندارد.

گزارش »گران نمی خریم« از 3 ساعت بازرسی در پارک خورشید 

گران فروشی در سر گردنه
از فروش کاغذ مخصوص پیچاندن سیگاری و گل تا بر چسب تتو و انواع نوشابه و شکالت قاچاق

گران نمی خریم
 گران فروشی ها را 

به روزنامه خراسان اطالع دهید
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 جابه جایی بیش از 2 میلیون مسافر 
توسط خطوط قطار شهری مشهد طی یک ماه

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد گفت: از ۶ خرداد 
تا ۶ تیرماه در مجموع دو میلیون و 190 هزار و ۸20 مسافر توسط خط یک و دو 
قطار شهری جا به جا شده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، مبین 

مقدم اظهار کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مسافران الزامی است.

ذخایر خونی استان در وضعیت هشدار
مدیــرکل انتقال خون اســتان گفــت: متاســفانه آمار 
اهدای خون و تعــداد مراجعان در اســتان در وضعیت 
هشدار قرار دارد و شــاهد کاهش 37 درصدی در این 
زمینه هستیم. عبداللهی با اشــاره به این که با اوج گیری 
دوباره کرونا در استان نیاز به منابع خونی نیز افزایش یافته 
است، اظهار کرد: از 31 خرداد تا ۶ تیرماه امسال، 23۶۸ 

مورد خون گیری انجام شده است، درحالی که این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته 37۸7 خون گیری در استان بوده 
است. وی تصریح کرد: از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا )ع( درخواست می شود با حضور در پایگاه های 
اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند، زیرا اکنون 

ذخایر خونی به شدت رو به کاهش است.



 䔆⼀㤀㤀　㈀㌀㈀㘀㘀

 3 چهار شنبه 11 تیر 1399 . شماره  4443روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Wed ،Jul. 1، 2020، No.4443



 䔆⼀㤀㤀　㈀㌀㈀㘀㠀

چهار شنبه 11 تیر 1399 . شماره  4443روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی4  Wed ،Jul. 1، 2020، No.4443



 䔆⼀㤀㤀　㈀㌀㈀㘀㠀

 5 چهار شنبه 11 تیر 1399 . شماره  4443روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Wed ،Jul. 1، 2020، No.4443



 䔆⼀㤀㤀　㈀㌀㈀㜀㐀

چهار شنبه 11 تیر 1399 . شماره  4443روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی6  Wed ،Jul. 1، 2020، No.4443



اخبار

اقتصاد

وزیر راه با اشاره به سرمایه گذاری ایمیدرو و 
شرکت های معدنی و فوالدی کشور خبر داد: 

 سرمایه گذاری 8 هزارمیلیاردی
در  راه آهن سنگان- بافق 

وزیر راه از سرمایه گذاری هشت هزار میلیارد تومانی 
برای راه اندازی خط دوم راه آهن سنگان-بافق خبر 
داد.به گــزارش خبرنگار پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرسازی، محمد اسالمی در حاشیه مراسم امضای 
تفاهم نامه مشارکت و سرمایه گذاری در احداث خط 
دوم ریلی مسیر سنگان-تربت حیدریه-جندق–بافق 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از محورهای 
موردتوجــه دولت و وزارت راه و شهرســازی، توســعه 
همه جانبه زیرساخت هاست؛ به ویژه توسعه ای که به 
تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی منجر می شود. 
امروز با حضور سرپرست وزارت صمت تفاهم نامه مهم 
و ماندگاری را مبادله کردیم که بر اساس آن ایمیدرو و 
شرکت های معدنی و فوالدی کشور به شکل مشترک 
ســرمایه گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی را پشــتیبانی 
خواهند کرد تا خط دوم راه آهن را به منطقه ســنگان 
به ســمت تربت حیدریه تا بافق اجــرا کنیم.وزیر راه و 
شهرســازی با بیان این که ۷۰ درصد سرمایه گذاری 
از سوی ایمیدرو و شرکت های معدنی و فوالدی و ۳۰ 
درصد بر عهده دولت خواهد بود، افزود: این خط ریلی 
باعث می شود تا ظرفیت ریلی کشور  که اکنون حدود 
۵/۷ میلیون تن است، به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد.

توضیحات تأمین اجتماعی درباره 
گزارش» در جست وجوی آقای مدیر« 

پیرو گــزارش »در جســت وجوی آقای مدیــر« درباره 
مالقــات مردمــی مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
اســتان، اداره کل تأمیــن اجتماعــی اســتان در 
جوابیه ای توضیحاتی ارائه کرده اســت کــه در ادامه 
می خوانیــد. در ایــن جوابیه آمــده اســت: احترامًا، 
در رابطــه بــا گــزارش منتشــره در روزنامــه )صفحــه 
۳ خراســان رضــوی( مــورخ 99.۳.۲۷ با تیتــر »در 
جســت وجوی آقای مدیر« با موضوع رونــد برگزاری 
مالقات مردمی هفتگی مدیران، ضمن قدرشناسی 
از اهتمام خبرنگاران محترم آن روزنامه به دغدغه های 
اجتماعی و همراهی با دستگاه های اجرایی در ارائه 
هرچــه بهتر خدمــات به مخاطبــان شــریف، مطالب 
ذیل در تکمیــل گــزارش مذکور جهــت تنویــر افکار 
عمومــی و درج در آن روزنامــه وزیــن، بــه اســتحضار 
می رســاند:1 – به منظــور ســهولت در تــردد مراجع 
به ویژه افراد دارای مشــکالت حرکتی و سالمندان، 
مالقات مردمــی در طبقه همکف ســاختمان برگزار 
می گــردد.۲ – مالقات های مردمی بــدون ثبت نام و 
درخواست قبلی و تا پایان پاسخ گویی به کلیه مراجع 
صورت می پذیرد.۳ – در بازدیدهای مدیریتی از شعب 
شهرســتان، مالقات مردمــی در محل شــعب تأمین 
اجتماعی شهرستان های استان برگزار می گردد.4– 
در زمان مالقــات مردمــی هیچ گونه جلســه داخلی 
برگــزار نمی گــردد مگــر در مــواردی اســتثنایی که 

موضوعاتی با درجه اهمیت زمانی باال پیش می آید.

رئیس خانه معدن استان مطرح کرد: 

700 معدن غیرفعال در استان 
رئیــس خانــه معــدن اســتان گفــت: ۷۰۰ معــدن 
غیرفعال در اســتان داریم که بیــش از نیمی از آن ها 
باید به مزایده گذاشته شوند، اما نزدیک به یک سال 
است که پشت سد دستورالعمل های سازمان منابع 
طبیعی منتظر مانده اند.نازپرور در گفت وگو با ایسنا 
گفت: شــورای معادن یا کمیته تدبیر استان باید در 
این زمینه ورود و اختالفات را هرچه سریع تر حل کند 

تا بتوانیم از این معادن بهره برداری کنیم. 

گزارش میدانی از آبیاری محصوالت کشاورزی با پساب فاضالب در تربت حیدریه 

تکرار تراژدی کشف رود درتربت حیدریه 
شــعبانی-اگر  قبــال می شــنیدیم  کــه محصوالت 

کشــاورزی با فاضالب کشــف رود کشت می شود 
اما حاال شــاهد تکرار این تراژدی در تربت حیدریه 
هســتیم. اظهارات ســاکنان اطراف تصفیه خانه 
شــماره یک فاضــالب تربــت حیدریــه و گــزارش 
میدانی شبانه خبرنگار خراســان رضوی  حکایت 
از آبیاری برخی مزارع اطراف تصفیه خانه شماره 
یک فاضالب تربت حیدریه با پســاب فاضالب این 
تصفیه خانــه دارد. به گــزارش خراســان  رضوی، 
ســاکنان اطراف تصفیه خانه شماره یک فاضالب 
تربت حیدریه می گویند: پســاب  خروجی تصفیه 
خانه وارد مســیل شــده و برخی از کشــاورزان این 
پســاب را شــبانه با پمپاژ به اصطالح کف کش می 
کنند و این پساب را برای آبیاری محصوالت خود به 
مزارع کشاورزی اطراف این تصفیه خانه می برند.
براســاس  مشــاهدات خبرنگار خراســان رضوی 
از  محل  انتقال پساب ،لوله هایی دیده می شود  که 
از زیر خاک رد شــده و ســر لوله ها از مســیل آب رو 
پساب تصفیه خانه سر درآورده است،درون لوله ها 
مرطوب است و انگار افرادی این پساب را پمپاژ و به 
جایی منتقل می کنند.چوپانی که گوسفندهای 
خود را به چرا درایــن محل آورده اســت،می گوید 
که ظاهرا شــبانه افرادی به زیر پل می آیند و پساب 
را با پمــپ کف کش به زمیــن های خود مــی برند.
حدود ســاعت ســی دقیقه بامداد خبرنگار ما وارد 
جاده کمربندی می شــود و از زیر  پــل کمربندی از 
راه فرعی وارد منطقه پشت تصفیه خانه می شود. 
او مرد میان سالی را با وانت پیکانی زیر پل می بیند و 
هر چه جلوتر می رود صدای موتور پمپ آب بیشتر به 
گوش می رسد.خبرنگار ما در تماس با رئیس محیط 
زیست تربت حیدریه این موضوع را  به اطالع وی می 
رساند و قرار می شود فردای آن شب تیمی از محیط 
زیست و مســئوالن بهداشــت علوم پزشکی تربت 
حیدریه به محل برونــد و بازدیدی از آن جا داشــته 
باشند.فردای آن روز رئیس اداره سالمت محیط و 
کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه از جمــع آوری یک عدد پمپ و تاسیســات 
آبیاری مزارع با پساب تصفیه خانه فاضالب شهری 
در این بازدید شبانه خبر داد. مهدی سعیدی اظهار 
کرد: در بررسی و گشت زنی شبانه کارشناسان این 
معاونت و اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
از مســیر رودخانه پایین دســت تاسیسات تصفیه 
خانه فاضالب شــهری، یک ایســتگاه ســیار پمپاژ 
آب در بســتر رودخانه شناســایی و کشف شد.وی 
افزود: متخلف که متوجه حضور بازرسان شد قصد 
جمع آوری تاسیســات و مســتغالت را داشت که با 

اقدام به موقع بازرســان، تاسیســات رها و متخلف 
متواری شــد.وی تصریح کرد: بــا هماهنگی مقام 

قضایی، تاسیسات جمع آوری و ضبط شد.

 مسئولیت بهره برداری از پساب 	 
با بخش خصوصی است

مهنــدس یوســفی مدیــر آبفــای تربــت حیدریــه 
می گویــد: قــرارداد مربــوط بیــن شــرکت آبفای 
خراسان رضوی و شرکت طوس مسیر سرمایه گذار 
طرح فاضالب انجام  شده اســت و بهره برداری و 
راهبری شــبکه و تصفیه خانه و پساب خروجی در 
اختیار بخش خصوصی و شــرکت ســرمایه گذار 
اســت.در حالی که مدیر آبفا بخــش خصوصی را 
مســئول مدیریت پســاب تصفیه خانه مــی داند؛ 
اما معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریــه  می گویــد: مدیریت پســاب تــا وقتی در 
تصفیه خانه است با شرکت آبفا بوده و بعد از خروج 

آن تحویل امور منابع آب منطقه می شود.
دکتر الهام بهره مند می افزاید: ما راهی نداریم جز 
این که یا این پســاب دفع شود در چاه های جاذب 
برای تقویت آب های زیرزمینی یا این که در بستر 
رودخانه ها رها شــود و با رعایت مســائل زیســت 
محیطی در مسیر جذب شود یا اگر پساب مشکلی 
نداشــته باشــد و در آزمایش های مربــوط تاییدیه 
بگیرد می تواند برای آبیاری محصوالت غیر مثمر 
بــا تعریف جهاد کشــاورزی اســتفاده شــود.بهره 
مند می افزاید:  البته منظور استفاده  از پساب در  
محصوالت غیرمثمری است که مصارف خوراکی 
برای دام نداشته باشــد .وی افزود: هیچ مجوزی 
برای استفاده ازاین پساب در امور کشاورزی مثل 
صیفی جات و سبزی جات وجود ندارد و این مسئله 
را در استعالمی به امور آب منطقه اعالم کرده ایم 
و بدون انجام آزمایش ها کســی نمی تواند بگوید 
این پساب قابل استفاده برای مصارف کشاورزی 
اســت.وی می افزایــد: وقتی می توانیــم تصمیم 
درســت را بگیریم که یک سیســتم پایش آنالین و 
برخط برای آزمایش پســاب تصفیه خانه داشــته 
باشــیم ما هیچ اجازه ای به جهاد کشاورزی یا آب 
منطقه ای نمــی دهیم تا از پســاب در کشــاورزی 
استفاده شــود و این که می گوییم آزمایش آنالین 
معنی اش استفاده در مصارف کشاورزی نیست.
دکتر بهره منــد با تاییــد حرف خبرنــگار ما مبنی 
بر انتقال پساب به مصارف کشــاورزی می گوید: 
شواهدی وجود دارد که این پساب در زمین های 
کشاورزی استفاده می شود. امور منابع آب نباید 
اجازه بدهد که ایــن آب به زمین های کشــاورزی 

منتقل شود.سال گذشته ایستگاه های پمپاژ آب 
پشــت دیوار تصفیه خانه وجود داشــت که پساب 
رسما برداشت می شــد اما در بازرسی ها یک دور 
کل آن تجهیزات جمع آوری شــد. شــکایت هایی 
بعد از آن از مردم پایین دســت داشتیم که معتقد 
بودند بــاز هم از این پســاب اســتفاده می شــود و 
متاسفانه شب ها پمپ را داخل لوله ها می گذارند 
و آب را منتقــل می کنند. آبان ســال گذشــته هم 
با هماهنگی قاضــی حجازی مجــدد تجهیزات و 
تاسیســات آن محل جمــع آوری شد.مســئله این 
است که جهاد کشاورزی باید زمین ها را ارزیابی 
و مالکان را معرفی کند تا اخطار الزم به آن ها داده 
شود. دوشب قبل فرد خاطی متواری شده و فقط 
تجهیزاتش آن جا برای ما مانده اســت. ما فعال به 
کمک محیط زیســت فقط گشــت های خودمان 
را انجــام می دهیــم.داوود نــور محمــدی رئیس 
محیط زیســت تربت حیدریه  نیزمی گوید: پساب 
رها شــده مورد تایید محیط زیست نیست و منکر 
آبیاری اراضی با پســاب تصفیه خانه نیســتم.وی 
می افزاید: طبق مکاتبه ای که با استانداری انجام 
داده ایم، مسئول و ناظر مســتقیم  دانشگاه علوم 
پزشــکی اســت و ما به عنوان ناظر محیط زیســت 
چندین بــار ورود کرده ایم و بارهــا در زمینه جمع 
آوری و تخریــب اراضــی حاصل از آبیاری پســاب 
تصفیه خانه اقداماتی داشته ایم.وی با بیان این که 
پساب رها شده برای کشاورزی به هیچ عنوان مورد 
تایید محیط زیست نیست، خاطر نشان می کند: 
با این حال منکر آبیاری اراضی کشــاورزی با این 
پساب نیستیم و این در حالی است که خواه ناخواه 
پســاب رها شــده منابع آبی و دام هــای اطراف را 
آلوده می کند.مهندس طلعتی مدیر آب منطقه ای 
تربت حیدریه به خراسان رضوی می گوید:انتقال 
پســاب از حریم مســیل هــا از نظر ما منــع قانونی 
ندارد!وی می افزاید: تصفیه خانه فاضالب و پساب 
آن در اختیار شرکت طوس مسیر و تحت مدیریت 
و نظــارت شــرکت آب و فاضــالب اســت و انتقال 

آب از بستر مســیل هیچ منع قانونی ندارد.
طلعتی خاطر نشان می کند: طبق ماده 1۲ 
آیین نامه تعیین حد بستر و حریم، عبور لوله 
های آب، برق و گاز از بســتر و حریم کال ها و 
مســیرها با موافقت وزارت نیرو و آب منطقه 
ای بالمانــع اســت و محافظت از لولــه ها به 
عهده اشخاص است.مهندس پیوندی مدیر 
عامل شرکت طوس مسیر به خراسان رضوی 
می گوید: در این تصفیه خانه ما یک قرارداد 
بای بک بسته ایم که قرار اســت پساب آن را 

در بخش صنعت مصرف کنیم. در ابتدای تحویل 
این تصفیه خانه با مشکالت زیادی روبه رو بودیم 
و بلوئرهــای هوادهی دچار مشــکل بــود که رفته 
رفته این مشــکالت را رفع کرده ایم و ان شــاء ا... 
اگر پیمانکار به موقع عمل کند با نصب تجهیزات 
خشک کن لجن بخش بسیاری از بوی نامطبوع از 
بین خواهد رفت و مشــکلی از این دست در آن جا 
نخواهیم داشت .در خصوص مصرف این پساب در 
۵ نوبت در روزنامه  آگهی کرده ایم که آماده انتقال 
آن برای مصارف صنعتی هستیم اما متقاضی پیدا 
نشده اســت. وی می افزاید: این پساب فقط باید 
در صنعت استفاده شود و اصال مصرف کشاورزی 
ندارد. مــا در حال مذاکره با شــرکت هــای فوالد 
تربــت حیدریه،فوالد ســنگان و شــرکت توســعه 
فراگیر ســناباد برای کارخانه های کنســانتره در 
سنگان برای انتقال این پساب برای بخش صنعت 
هستیم و تاکنون کشاورزانی به ما مراجعه کرده اند 
تا این آب را بخرند اما ما نفروخته ایم  زیرا می دانیم 
که این آب برای مصارف کشــاورزی مفید نیست 
و اگر این کار را کنیم بــرای آن ها حقابه ایجاد می 
شــود. وی در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر 
وجود اخباری از انتقال پســاب تصفیه خانه تربت 
حیدریه به ســنگان خــواف می گویــد: ما صنعتی 
در تربــت حیدریــه و اطــراف آن نداریم کــه به این 
پساب نیاز داشته باشد و فقط این ظرفیت در فوالد 
ســنگان خواف و کارخانه های کنســانتره وجود 
دارد. او می افزاید: جالب است به آن ها اجازه می 
دهند که بروند و آب را از چاه بردارند که البته بعد 
از آن در وزارت نیرو مصوب شــد که باید از پســاب 
های منطقه در صنعت شان استفاده کنند.وی در 
پاسخ به  این سوال  که چه برنامه ای برای مدیریت 

پســاب و جلوگیری از ورود آن به مزارع کشاورزی 
دارید می گوید: برنامه ای نداریم چون کاری نمی 
توانیم انجام دهیم و این مســئله در مشــهد هم ۵ 
هزار لیتر بر ثانیه در کشــف رود ریخته می شــود.
پیوندی در پاسخ به این ســوال که با توجه به عدم 
راه اندازی فــوالد جلگه رخ تربــت حیدریه  آیا می 
شــود فعال برای مدت ۳ تا ۵ سال آب را به سنگان 
برد و بعد از آن برای مصرف در فوالد تربت حیدریه 
برگردانــد، خاطر نشــان می کند: اگر  مســئوالن 
بخواهنــد مقاومــت کنند بــرای انتقال پســاب از 
منطقه ای به منطقه دیگر و بمانیم تا صنعتی شکل 
بگیرد این مشــکل وجود خواهد داشت. پیوندی 
می گوید: انتقال پساب به صورت موقت به سنگان 
امکان ندارد و هر کس بخواهد این پساب را بخرد 
باید در همان ۲9 سالی که طبق قرارداد پساب در 
دســت ماســت، این اتفاق بیفتد.دکتر الهام بهره 
مند معاون بهداشــت علوم پزشکی تربت حیدریه 
نیزبــا تایید مضــر بــودن مصــرف محصوالتی که 
با این پســاب رشــد می کنند، می گویــد: این یک 
کار گروهی بوده و نمی توانیــم بگوییم به تنهایی 
می شــود، مثال محیط زیســت یا علوم پزشــکی یا 
آب منطقه ای مشــکل را حــل کنــد.او می گوید: 
متاسفانه با این پســاب خیار و گوجه و سبزیجات 
کاشته می شــود و رســیدگی به این مسئله بسیار 
حائز اهمیت است.او معتقد است علوم پزشکی و 
محیط زیست یک کار مقطعی را انجام می دهند اما 
چاره حل مسئله به صورت ریشه ای جای دیگری 
است و اگر حل نشود این محصوالت سر سفره همه 
ما خواهد آمد و تاثیر آن روی زندگی همه ما خواهد 
بود و جدای از وظایف سازمانی مان وظیفه انسانی 

حکم می کند که پیگیر حل این مسئله باشیم.
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اول جوالی 1960 | سومالی مستقل شد11 تیر 1361 | شهادت آیت ا... صدوقی
آیت ا... محمد صدوقی، نماینده امام خمینی )ره( در یزد و امام جمعه این شهر ،دهم رمضان 
1402 قمری، پس از اقامه نماز جمعه،   جایگاه را ترک می کردند که منافقی، ایشان را در آغوش 

کشید و نارنجکی را که در دست داشت منفجر کرد و ایشان را به شهادت رساند.

26 ژوئن، سومالی استقالل خود از انگلستان و اول جوالی، استقاللش از ایتالیا را اعالم کرد. 
این کشور در شرق آفریقا، كنار اقیانوس هند و خلیج عدن قرار گرفته و بیش از 637 هزار كیلومتر 
مربع مساحت دارد. از جمعیت بیش از 11 میلیونی سومالی، 99 درصد مسلمان هستند.

یک روایت، یک درس

خروج از دین
امام رضا)ع( فرمودند:»هر کس ســلطانی را به چیزی که ا... تعالی را به خشــم می آورد، خرسند 
عیون اخبارالرضا)ع(، جلد 2 سازد، از دین ا... تعالی خارج گردیده است.« 
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اخــبــــار

خبر فرهنگی

ابالغ ثبت ملی کارخانه نخریسی مشهد 
ثبت ملی کارخانه نخریســی مشــهد به شماره 
32۸41 به استان ابالغ شد. به گزارش روابط 
عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان، 
کارخانــه قدیمــی نخریســی مشــهد از جملــه 
میراث صنعتی مشــهد و ایــران و معمــاری آن 
برگرفته از شیوه های ساختمانی جنگ جهانی 
دوم است. این کارخانه که در تقاطع دو خیابان 
17 شــهریور و فداییان اسالم قرار دارد، اولین 
و بزرگ تریــن کارخانــه در خراســان و شــرق 
کشــور بود که به ســبک جدید و با ماشین آالت 
مختلــف نخریســی و نســاجی افتتــاح شــد. 
کارخانــه نخریســی مشــهد در ســال 1316 
گشــایش یافت و در ســال 1336حدود 7۸1 
نفــر کارگــر، ۸ مهنــدس و کارشــناس ایرانی، 
یک نفر مهنــدس خارجــی و 64 کارمند در آن 
فعالیت می کردند. وســعت ایــن کارخانه 66 
هزارمترمربع و زیربنــای آن 25هزار مترمربع 
است. همچنین این کارخانه دارای 10۸64 
دوک ریسندگی و 150 دستگاه بافندگی بوده 
اســت. کارخانه نخریســی یکــی از بزرگ ترین 
واحدهای صنعتی بوده و از لحاظ نیروی کارگر 
در سال 1350 حدود11۸0نفر در آن اشتغال 
داشــته اند. بــا پیــروزی انقالب بررســی های 

جدی درباره برنامه ریزی، بازســازی و توســعه 
کارخانــه توســط مدیریت وقــت به عمــل آمد و 
طرح هایی برای اجرا در محل کارخانه مشــهد 
تهیه شــد. همچنین مدیــران ایــن کارخانه در 
چهار دوره، بــه کارگرانشــان زمین های150 
و 250مترمربعــی واگــذار کردنــد کــه عامــل 
پیدایش محله کوی کارگران و شهرک انقالب 
شده اســت. کارخانه نخریسی مشهد در تاریخ 
13۸5/4/15 رسما تعطیل و خط تولید آن به 
کارخانه نیشابور منتقل شد. در ادامه با رویکرد 
جدید آســتان قدس در اســتفاده از موقوفات، 
ســاختمان کارخانه نخریســی به »مــوزه زنده 

زیارت« تبدیل شد.

خبر

جزئیات مصوبه شورا برای حمایت از 
فرهنگ و هنر  در روزهای کرونایی 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر مشهد با اشاره به تصویب مصوبه حمایتی 
ویــژه ایــام کرونــا با هــدف کمــک بــه اقتصاد 
فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهر، 

جزئیات این مصوبه را تشریح کرد.
 بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــورای 
اسالمی شــهر مشــهد، اهم نکات مطرح شده 

توسط »احسان اصولی« به این شرح است :
      برنامــه حمایتی در قالــب خرید خدمت تا 
ســقف ســه میلیارد و 900 میلیــون تومان و تا 

پایان سال جاری خواهد بود.
     در این مصوبه خرید بلیت ســینما تا سقف 
30 درصد از صندلی های هر سینما به صورت 
روزانه و تا حداکثر 1۸ میلیارد ریال، همچنین 
خرید بلیــت تئاتر تا ســقف 30 درصد ظرفیت 
روزانه سالن های مشهد و به ارزش نهایی شش 

میلیارد ریال برنامه ریزی شده است.
از  اول  گام  در  آن  اجــرای  نحــوه       
طریــق توزیــع در اپلیکیشــن شــهرمن و بــا 
شــهرداری  کارکنــان  خانــواده  اولویــت 

و در گام دوم بــا توزیــع از طریــق شــورای 
 اجتماعــی محــالت و فرهنگســراها خواهــد 

بود.
     حمایت از هنرهای نمایشی در گروه تئاتر 
خیابانی نیز در ایــن طرح دیده شــده که برای 
حمایت از 20 گروه نمایشــی، سقف اعتباری 
ســه میلیــارد ریــال و توزیــع توســط ســازمان 

اجتماعی فرهنگی دیده شده است.
     همچنیــن ســازمان اجتماعــی فرهنگــی 
نگارخانه هــا،  از  حمایــت  در  شــده  مکلــف 
مجموعه دارها و موزه هــای بخش خصوصی، 
بــرای حداکثر 100 نمایشــگاه هزینــه تأمین 
بلیت تا سقف دو میلیارد ریال را در نظر بگیرد.
     خریــد خدمــات از 140 آموزشــگاه آزاد 
هنری تا سقف ۸0 درصد تخفیف ارائه خدمات 
نیز پیش بینی  و برای آن مبلغ 10 میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده است. نحوه توزیع این بسته 
نیز از طریق اپلیکیشــن شــهر من و بــا اولویت 
خانــواده کارکنــان شــهرداری در رده هــای 

مختلف استخدامی خواهد بود.

از میان خبرها

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس 
خبرداد : 

وعده وزیر برای پرداخت پول 
زعفران خرید حمایتی تا پایان 

تیرماه 
 خاکشور- نماینده مــردم خواف و رشتخوار 
در مجلس شورای اسالمی از وعده وزیر جهاد 
کشاورزی مبنی بر تسویه حساب پول زعفران 
تحویلی بــه دولت )خریــد حمایتی( تــا پایان 
تیرماه خبر داد.دکتر علی اکبر احمدپور،در ده 
گردشگری مسئوالن  از تعدادی از روستاهای 
بخش مرکزی اظهار کرد: کشاورزان بیش از 
شش ماه است زعفران خود را به دولت تحویل 
داده اند و  هنوز مطالبه این قشــر زحمتکش 
کامل پرداخت نشده  اســت .وی  از  پرداخت 
نشــدن 30 درصد پــول زعفــران تحویلی به 
دولت انتقاد کرد و خواستار رفع  این مشکل 
شــد.وی در خصــوص   قطعــی آب شــرب  و 
کمبود آن  در برخی روســتا ها  خواستار رفع 
مشــکل آب شــرب شــد و گفــت: در مناطقی 
که مشــکل کمبود چاه آب شرب هست برای 
حفرچــاه  پیگیر هســتیم .  نماینــده خواف و 
رشتخوار در مجلس شورای اسالمی در جمع 
مردم روســتای مهــدی آبــاد ،ســعادت آباد و 
فاردق  افزود: برای آب شــرب در شهرســتان 

رشتخوار وخواف پیگیر هستم .

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید 
گلبهار : 

 2 هزار فرهنگی در گلبهار
 صاحبخانه می شوند 

 باقــری -براســاس طــرح تامیــن مســکن 
فرهنگیان درقالب طرح اقدام ملی مســکن 
2 هزار نفر از فرهنگیان درشهرجدید گلبهار 
صاحبخانه می شــوند. رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار 
گفت :درراســتای تفاهــم نامه منعقد شــده 
میان وزارتخانه های راه وشهرسازی وآموزش 
وپرورش درخصوص تامین مسکن فرهنگیان 
درقالب طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید 
گلبهــار، جلســه ای باحضور اعضــای هیئت 
مدیره شــرکت عمــران شــهرجدید گلبهار با 
نمایندگان آموزش و پرورش استان خراسان 
رضــوی درخصوص چگونگــی معرفی وثبت 
اطالعــات اعضــای فرهنگیــان در ســامانه 
اقدام ملــی وهمچنین نــوع واگــذاری واحد 
بــه متقاضیــان از محــل ظرفیت پــروژه های 
مشارکتی  نا تمام مســکن مهر بحث وتبادل 
نظر شد. هومن گریوانی درخصوص برگزاری 
وتصمیمات گرفته شده در این جلسه گفت : 
در این جلسه مقرر شد تا درگام اول متقاضیان 
هــدف در ســامانه مربوط ثبــت نــام و افتتاح 
حســاب کننــد، تــا پــس از ظرفیت ســنجی 
نهایی و تعیین تعداد متقاضی واجد شرایط و 
پیمانکار ذی صالح ، عملیات اجرایی احداث 
واحدها آغاز شود. وی همچنین افزود : برنامه 
تکلیفی این شرکت در خصوص تامین مسکن 
فرهنگیان در شهر جدید گلبهار از وزارت راه و 

شهرسازی 2هزارواحد است.

 مسجد جامع نیشابور با اعتبار
 ۴ میلیارد ریال مرمت می شود 

شــجاعی مهر-  مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
گفت: مرمــت مســجد جامــع دوره تیموری 
نیشــابور به زودی آغاز می شــود . مکرمی فر 
افزود: »اعتبــار مورد نیاز بــرای این عملیات 
مرمتی چهار میلیــارد ریال اســت که حدود 
دو میلیــارد ریــال از محل اعتبــارات میراث 
فرهنگی و دو میلیارد ریال با مشارکت هیئت 

امنای مسجد هزینه خواهد شد.«

مهاجم شهرخودرو:

به دنبال کسب سهمیه آسیایی هستیم
مهاجم شــهرخودرو  که در بــازی مقابل ذوب 
آهن عملکــرد خیلــی خوبــی داشــت، درباره 
اهداف بازیکنان در ادامه مســابقات لیگ برتر 
گفت: مــا هم بــا تیم های بــاالی جــدول بازی 
داریم و هم تیم های قعر نشین که هر یک از این 
تیم ها انگیزه خاصی بــرای نتیجه گیری دارند 
که همیــن موجب دشــوار شــدن بازی های ما 
می شود. تک تک این بازی ها برای ما ارزشمند 
اســت و ما  به تمــام امتیــازات در ایــن بازی ها 
نیازمند هستیم تا بتوانیم به هدف نهایی خود 
برسیم. ما و تمامی اعضای کادر فنی هم قسم 
شدیم تا در پایان فصل بتوانیم با بهترین نتیجه 
دل هواداران مشــهدی را شــاد و سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را کسب کنیم. محمد قاضی در 
گفت وگو بــا ایلنا افزود: خوشــبختانه در بازی 
ذوب آهن توانســتیم آمادگی خود را به خوبی 
نشــان دهیم و تمامی بازیکنان و اعضای کادر 
فنی همدل شده بودند تا در این بازی حساس 
ســه امتیاز را کســب کنیم تا بتوانیم همچنان 
مدعی کســب ســهمیه بــرای لیــگ قهرمانان 

آسیا باشیم.
قاضی در خصوص بازی آینده تیم شهرخودرو 
برابر   گل گهر ســیرجان،  اظهار کرد:  گل گهر 
با هدایت مجید جاللی دگرگون شــده اســت 
و نتایــج خوبی گرفتــه تا جایی کــه آن ها موفق 
شدند اســتقالل مدعی را شکســت دهند.  به 
همیــن دلیل بــه نظر می رســد بــا آن هــا بازی 
قشــنگی را در پیش داشته باشــیم و ما قطعا به 
دنبال آن هســتیم تا ســه امتیاز حســاس را در 
ســیرجان به دســت بیاوریم تــا از رقبــای خود 

عقب نمانیم.

قاضی در خصوص تجربــه بازی در ذوب آهن و 
احساس خود که حاال مقابل این تیم قرار گرفته 
بود، افزود: من ســه ســال فوق العاده در ذوب 
آهن داشــتم و موفق شــدم با این تیم به فینال 
آســیا راه پیدا کنم که این یک افتخار بزرگ در 
زندگی مــن و فوتبال ایــران بود. مــن با لباس 
ذوب آهن عملکرد خوب و بی نظیری داشتم که 
موجب شد در این تیم روزهای خوشی را پشت 
ســر بگذارم. تیمی که ما در اختیار داشــتیم از 
نظــر بازیکن و ســطح فنی یک تیم بــا کیفیت و 

بین المللی بود.
مهاجم ســابق تیم ملی درباره ایــن که تاکنون 
تیم های زیــادی را در لیــگ برتر عــوض کرده 
بیان کرد: من ســه ســال در ذوب آهــن حضور 
داشتم و با این تیم نایب قهرمان آسیا شدم، دو 
ســال در فوالد بازی کردم. اما متاسفانه بعد از 
آن طی پنج سال پنج تیم مختلف عوض کردم. 
به طور مثال در نساجی سه ماه کارت بازی من 
به خاطر بدهی این باشــگاه صادر نشد و من از 
نظر فوتبالــی خیلی ضرر کــردم. برخی از این 
مشکالت باعث شد من تیم های خود را عوض 
کنم. اگر بســیاری از ایــن باشــگاه ها در قبال 
بازیکنان و هواداران مسئولیت پذیر بودند من 
می ماندم و بازی خود را انجام می دادم.  اما آن 
قدر مرا آزار دادند تا مجبور می شدم در انتهای 
فصل تصمیم به ترک تیم بگیرم،  فقط برای این 
که در یک تیم دیگر به دنبال شرایط بهتر باشم. 
در حالی که من هرگز عالقه نداشتم مدام تیم 
خود را عوض کنم.  از همین رو بســیاری به من 
می گویند تو زالتان ایران هســتی درحالی که 

من دوست دارم در یک تیم بمانم و بازی کنم.

اخبار

ظرفیت تردد در مرز ریلی 
سرخس با ترکمنستان 

افزایش یافت 
  فرمانــدار ســرخس گفــت: ظرفیــت تــردد 
واگن هــای بــاری در مــرز ریلی  شهرســتان 
سرخس با کشور ترکمنستان به 100 واگن 

در روز افزایش یافت.
محمدرضا رجبی مقدم  در گفــت و گو با  ایرنا 
افزود: با بازگشــایی این مرز از 29 خرداد ماه 
امســال روزانــه 30 واگن بــاری حامل کاالی 
صادراتی به مقصد کشورهای آسیای مرکزی 
از ســرخس وارد کشور ترکمنســتان و همین 
تعداد واگن نیز وارد ایران می شد که این تعداد 
اکنون به 50 واگن ورودی و 50 واگن خروجی 
افزایــش یافته اســت.وی گفــت: هــم اکنون 
حدود 700 واگــن حامــل کاالی صادراتی و 
ترانزیتی در مرز سرخس در انتظار ورود به خاک 
ترکمنستان و طی مسیر به مقاصد خود در پنج 
کشور آســیای مرکزی اســت که امیدواریم در 
روزهای آینده بــا افزایش ظرفیت تــردد ریلی 
در این مرز، کاالهای صادراتی هر چه زودتر به 
مقاصد خود برسند.14 اسفند ماه 9۸ در پی 
شیوع ویروس کرونا مرز ریلی سرخس از سوی 
ترکمنستان بسته شد و پس از حدود سه ماه و 
نیم با حصول توافق دوجانبه و ایجاد تونل های 
ضدعفونی واگن های حمل کاال، تبادل تجاری 

در این مرز ریلی از سرگرفته شد.

انسداد ۴0 لوله دفع فاضالب 
به رودخانه ابرده توسط 

محیط زیست 
میثاق اشرافیان- در پی انتشار  گزارش ها 
و اخباری  دربــاره ورود فاضــالب به رودخانه 
ابــرده  درســال گذشــته کــه به مســمومیت 
تعدادی از اهالی روستای ابرده منجر شد یکی 
از اولویت های کاری دادستان طرقبه شاندیز 
طی امسال انســداد لوله های ورود فاضالب 
به داخــل رودخانه های این شهرســتان بود . 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان طرقبه  
شــاندیز در همیــن بــاره به  خراســان رضوی 
گفت:در ادامه عملیات مســدود ســازی لوله 
هــای دفــع فاضــالب روز گذشــته بــا تالش 
مامــوران ایــن اداره 40لولــه در 1۸ نقطه از 

رودخانه ابرده مسدود شد  .

فرماندار تربت جام با اشاره به وضعیت 
قرمز کرونایی شهرستان: 

با برگزارکنندگان تجمعات 
از قبیل عروسی و عزاداری 

برخورد قضایی می شود 
حقدادی-فرمانــدار و رئیس شــورای تامین 
و ســتاد مدیریت کرونا در تربت جام با اشــاره 
به وضعیت قرمــز و خطرناک ویــروس کرونا و 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــت فردی 
و اجتماعــی در ادارات و جامعه توســط مردم 
هشــدار داد: به دلیل رعایت نکــردن پروتکل 
های بهداشــت فردی و اجتماعــی در ادارات 
و جامعه شــیوع بیماری کرونا شــدت گرفته و 
همچنان شــاهد جان باختن مردم بر اثر ابتال 
به بیماری ویروس کرونا در شهرســتان  تربت 
جام هستیم.مرتضی حمیدی افزود: وضعیت 
تربت جام از قرمزی به مرحله هشــدار رسیده 
و خطرناک شــده اســت و برابر مصوبه ســتاد 
مدیریت کرونا برگزاری کلیه مجالس عروسی 
،عــزاداری و دیگــر تجمعات  حتــی در منازل 
ممنــوع اســت و در صــورت رعایت نکــردن با 
برگزارکنندگان این گونه مجالس برابر دستور 
دادستانی برخورد نظامی و قضایی می شود.
وی افزود:کلیه پارک ها ،شهربازی ها و مراکز 
تجمع به هیــچ عنوان تــا اعــالم  وضعیت زرد 
و سفید بازگشــایی نخواهد شــد و استفاده از 

ماسک در ادارات  اجباری شد. 

چهارمیـن  بـرای  کـه  مشـهدی  فوتسالیسـت 
مرتبـه آقای گلـی لیـگ فوتسـال کشـورمان را از 
آن خـود می کنـد، کیفیـت لیـگ برتـر فوتسـال 
ایـران را بـاال دانسـت و گفـت: بـه دلیـل بـازی در 
لیگ ایـران ضـرر مالـی زیـادی کـردم،  امـا اصال 
پشـیمان نیسـتم. بـه گـزارش ایسـنا، مهـدی 
جاویـد، آقـای گل لیـگ برتر فوتسـال کـه همراه 
بـا تیـم مـس سـونگون قهرمـان ایـن رقابت هـا 
هـم شـد درخصـوص ایـن فصـل از رقابت هـای 
لیـگ برتـر فوتسـال افـزود: ایـن فصـل هـم مثـل 
فصـل گذشـته دو تیـم مـس سـونگون و گیتـی 
پسـند اصفهان با سـایر مدعیـان فاصله  داشـتند 
و هـر چنـد تیم هایـی مثـل فـرش آرای مشـهد یـا 
سـن ایچ سـاوه سـعی کردند خودشـان را بـه این 
دو تیـم نزدیـک کننـد، امـا پیش بینی ها درسـت 
بـود و ایـن دو تیـم بـه فینـال رسـیدند و در دو 
بـازی فینال ایـن تیـم مس بـود که کـم اشـتباه تر 
ظاهـر شـد و توانسـت عنـوان قهرمانـی را از آن 

خـود کنـد.
او که سـال قبـل در تیم گیتی پسـند تـوپ می زد 
و در فینـال بـه مـس باخـت دربـاره تفـاوت فصـل 
گذشـته و این فصـل خاطرنشـان کـرد: در فصل 
قبـل گیتی پسـند تمامـی رکوردهـا را از آن خود 
کـرده بـود و فاصلـه امتیـازی زیـادی بـا مـس هم 
داشـت، اما در پنج، شـش دقیقه پایانـی بازی در 
اصفهـان اتفاقاتـی افتـاد کـه گیتی پسـند بـازی 
برده را باخت و نتوانسـت قهرمان شـود. امسـال 
امـا تمـام رکوردهـا بـه مـس رسـید و توانسـت 

قهرمانـی را هـم از آن خـود کنـد.

آقای گل لیـگ برتر فوتسـال درخصوص کسـب 
و  پیاپـی  فصـل  چهارمیـن  بـرای  عنـوان  ایـن 
رسـیدن به رکورد وحید شمسـایی خاطر نشـان 
کـرد: اتفـاق خوبـی اسـت کـه در کنـار قهرمانـی 
توانسـتم آقـای گلـی را هـم کسـب کنـم. یک بـار 
دیگـر هـم طعـم ایـن اتفـاق را در گیتی پسـند 
چشـیده بـودم. وحیـد شمسـایی از بزرگ تریـن 
بازیکنـان تاریـخ فوتسـال مـا و الگـوی بسـیاری 
از بازیکنـان اسـت و افتخـار بزرگـی اسـت کـه 
بـه رکـورد شمسـایی رسـیدم. زمانـی کـه در 
تاسیسـات دریایـی شـاگردش بـودم مشـوق من 
در آقـای گلـی بـود و همـان فصـل هـم آقـای گل 

شـدم.
این ملی پوش فوتسال ایران درباره این که 
احتمال دارد برای فصل آینده لژیونر شود، 
گفت: لیگ ایران جزو پنج لیگ برتر دنیاست و 
از لحاظ فنی شرایط خوبی دارد. اگر برای من 
پول مهم بود به پیشنهادهایی که از لیگ های 
با  اما  می دادم،  جواب  داشتم  پایین  سطح 
وجودی که این سال ها از لحاظ مالی ضرر 
کردم اما فوتسال و آمادگی فنی خودم برایم 
مهم تر بوده و به همین دلیل در ایران ماندم و 
اصال پشیمان نیستم. البته زمستان سال قبل 
پیشنهادی از لوانته اسپانیا داشتم که به دلیل 
شرایط مس در لیگ برتر ماندم و فکر می کنم به 
خاطر سن و سالم دیگر این پیشنهاد به من داده 
نشود. من بازی در اسپانیا را سطح باال می دانم 
ولی شاید برای مقطع کوتاهی به عنوان یار 

کمکی به تیم های دیگری هم بروم.

فوتسالیست مشهدی:

ضرر مالی زیادی از 
بازی در لیگ کردم 

اما پشیمان نیستم
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