
 دل هایی که به مشهد الرضا )ع( 
روانه می شوند

اگرچــه در این روزها، برگزاری جشــن های باشــکوه در 
حرم رضوی با حضور خیل زائران و مجاوران امکان پذیر 
نیست، اما با  فراهم بودن فرصت زیارت از راه دور دل های 
آن ها  به مشهدالرضا )ع( روانه می شــود. در این روزگار 
امــا شــرایط زیــارت از راه دور مهیاتر از گذشــته اســت و 
فضای مجازی این کار را تســهیل کرده اســت. عاشقان 
و ارادتمنــدان بــه ســاحت علــی بن موســی الرضــا)ع( 
می توانند عالوه بر برنامه های صداوســیما، پخش زنده 
 برنامه های حرم مطهر رضوی را از طریق  صفحه رسمی
 aqr_ir در اینستاگرام، و آی دی کانال www_aqr_ir  
در شبکه های اجتماعی، ویسگون، ســروش، بله، گپ، 

ایتا، آی گپ، آپارات، تماشا، نماشا و روبیکا دنبال کنند.

خادمان، نایب الزیاره شما	 
آســتان قدس رضوی همچنیــن با هدف تســهیل زیارت 
حرم مطهر امام رضــا )ع( از راه دور بــرای تمامی محبان و 
مشتاقان زیارت اهل بیت )ع( از اقصی  نقاط ایران اسالمی 
و سراسر جهان، ســامانه زیارت نیابتی را راه اندازی کرده 
است که افراد با ثبت نام در این طرح، به خادمان این بارگاه 
ملکوتی نیابت مــی دهند تا از جانب خود  یا بستگانشــان 
)چه آنان که در قید حیات هستند و چه آنان که به رحمت 
ایزدی پیوســته اند( زیارت کنند و دو رکعت نماز زیارت به 
 جا آورند. عالقه مندان می توانند با مراجعه به تارنماهای
 »razavi.ir«  یا »tv.razavi.ir« و ثبت نام در بخش زیارت 
نیابتی ایــن درگاه  ها درخواســت زیــارت نیابتــی خود را 
ثبت کنند تا خادمان حرم مطهر رضــوی به نیابت از آن ها 
زیارت به جا آورند. فارغ از طرح های زیارت نیابتی مذکور، 
عاشقان و دلدادگان به حریم قدسی حضرت رضا )ع( در 
هر لحظه و زمانی می توانند با شمار 05148888 تماس 
بگیرند و مستقیم به روضه منوره حضرت ثامن االئمه )ع( 

وصل شوند و از راه دور زیارت حضرت را به جا آورند.
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ماه ذیقعــده را با نام امــام رضــا )ع( می شناســند. آغــاز آن، میــالد خواهرش، 
کریمه اهل بیت )س( است. آغاز دهه دوم، میالد باسعادت امام مهربانی و ۲۳ 
ذیقعده، روز مخصوص زیارتی آن حضرت. سراســر ماه ذیقعده، ماه امام رئوف 
است و دلدادگان آن حضرت، دل به نام او می بندند که زیارتش، ثواب هزار حج 
مقبول دارد و زائرش، هنگام مرگ و در صراط و روز میزان، از شفاعتش محروم 

نمی ماند... .
هر سال در این روزها، مشــهد الرضا)ع( مملو از زائران و عاشقانی می شد که از 
دور و نزدیک، خود را به پابوس آن امام رئوف می رســاندند. اما شــرایط امسال، 
متفاوت از سال های گذشــته اســت و محدودیت های موجود و ضرورت حفظ 
سالمت زائران در برابر کرونا، سفر را دشوار کرده است. در این روزها مسئوالن 
هم توصیه به زیارت از راه دور و خودداری از سفر به مشهد می کنند تا به لطف خدا 
و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، شر این ویروس منحوس از سر ما رفع 
شود. امسال مردم مشهد و مجاوران حرم مطهر رضوی، نایب الزیاره همه زائران 
خواهند بود تا به مدد الهی و پایان دوران بیماری، بار دیگر میزبان قدوم زائران آن 
حضرت باشند. رسانه ملی نیز با پخش زنده برنامه های حرم مطهر، تالش می کند 

تا عاشقان آن حضرت، از حال و هوای زیارت محروم نمانند. آستان قدس رضوی 
نیز عالوه بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی، ویژه برنامه هایی را در فضای مجازی 
خواهد داشت و از این طریق فرصت زیارت مجازی و بهره مندی از حال و هوای 

حرم مطهر رضوی را برای عاشقان فراهم می کند.

نورباران و گلباران مشهدالرضا)ع(	 
همزمان با ایام دهه کرامت و میالد امام مهربانی ها، شهرداری مشهد فعالیت های 
مختلفی برای آذین بندی مشــهد تدارک دیده اســت. برنامه هــای فرهنگی و 
اجتماعی که بیشتر به فضاآرایی شهری مرتبط می شود و با پروتکل های بهداشتی 
مغایرت ندارد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، از جمله این اقدامات 
می توان به این برنامه ها اشــاره کرد : نورافشــانی چندین نقطه شــهر مشهد به 
مناسبت والدت حضرت رضا)ع(، اجرای ســرودخوانی در برخی نقاط پرتردد 
شهر با رعایت پروتکل های بهداشتی و با مشارکت موسسه آفرینش های فرهنگی 
و هنری آستان قدس، اجرای سرود و مداحی در نقاط مختلف شهر با مجهز شدن 
50 خودروی ون، پاک سازی مبادی ورودی مشهد، شست و شوی روزانه کلیه 

معابر منتهی به حرم مطهر، جانمایی گل نوشــته هایی از القــاب امام رضا )ع(و 
فرش گل هایی نیز با مضمون تبریک میالد خورشید هشتم در میادین و خیابان 
های اصلی مشهد. همچنین جانمایی۶0 فالورباکس در مقابل مساجد با نام 
حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع(، نصب بیــش از 1۲00 پرچم بزرگ روی 
پل ها و میادین و آذین بندی نقاط مختلف شهر به طول 180 هزار متر، نصب سه 
هزار آویز ستونی، 1۲00 بیرقی، 100 هزار ریسه با القاب امام رضا)ع(،نصب 
۳500 متر چراغ ریسه سوزنی، شش المان تبریک عید آذین بندی شده با گل 
شاخه بریده و 5۶ المان با عنوان »یا امام رضا )ع(« در سطح شهر مشهد ، نصب 
ســه هزار آویز ســتونی، 1۲00 آویز بیرقی بی آر تی و 1۲00 آویز بیرقی در سر 
در مغازه  ها، هفت سازه شمسه و ۲50 پایه ستون شهری با درج القاب حضرت 
رضــا)ع( روی پل ها، آذین بندی فضای عمومی شــهر با 100 هزار متر ریســه ، 
اکران 5۳ قاب  عکس شهری با تصاویر خادمان امام  رضا )ع(، اکران حدود ۳00 
استرابورد و بیلبورد با شعار »هر چه دارم از تو دارم«، اکران ویدئو های ویژه دهه 
کرامت در تمامی تلویزیون های شهری و مترو  وتحویل۲0 هزار پرده الوان برای 
تزیین و فضاآرایی شهر به هیئت های مذهبی از دیگر اقدامات در این دهه است.

خاطره بازی با عکس های حرم بارگاهی
حضــور زائــران در حــرم ســابقه دیرینه 
دارد. اما ســابقه عکس در حرم به دوره 
ناصرالدیــن شــاه بر می گــردد. عکس 
هایی کــه از حــرم گرفتــه شــده متنوع 
اســت و برخی از آن ها حضور زوار را در 
قســمت های مختلف نشــان می دهد. 
بیشــترین تعــداد عکــس ها مربــوط به 
دوره انقالب و کمتریــن مربوط به دوره 
قاجار است. این عکس ها نشان دهنده 
فرهنــگ، پوشــش زوار، بافــت قدیمی 
اطراف حرم و چگونگی حضــور زائران 
در مقابل دوربین اســت کــه جذابیت و 

زیبایی خاصی دارد.

50 سال خدمت حاج ماشاءا... به زائران آقا
حاج ماشاءا... دانشــی نیا در زمره پیرغالمان امام 
رضا)ع( است؛ او مؤسس و بنیان گذار بیمارستان 
تخصصی قلــب و عــروق جواداالئمه)ع( اســت که 
از ســال 1۳79 بــا هــدف ارائــه خدمــات درمانی 
به بیماران تأســیس شــده اســت، حاج ماشــاءا... 
دانشی نیا  هر چند پزشک نبود و حتی با این علم و 
دانش و حرفه مقدس بیگانه بود، اما به خاطر دغدغه 
برای خدمت رســانی به مردم ،این بیمارســتان را 

بنیان گذاشت.
 حــاج ماشــاءا... متولد ســال 1۳01 اســت یعنی 
حدود 100 سال ســن دارد اما این مسئله اصال در 
کالمش دیده نمی شــود. می گوید از سال 1۳48 
خادم دستگاه امام رضا)ع( است و همچنان این کار 

را با شور و شوق ادامه می دهد. دانشی نیا می افزاید: 
به نوعی خانه زاد این دستگاه هستم؛ از مدت ها قبل 
در اطراف حرم منور رضوی مغازه دار بوده ام و عادت 
دیرینــه ام مبنی بر تشــرف هر روزه به حــرم رضوی 

را تــرک نکــرده ام و هنوزم که 
هنوز بایــد هــر روز به حرم 

رضوی مشرف شوم. وی 
ادامه می دهد: به شخصه 

هرچه دارم از این دستگاه 
اســت و بــه هرچــه هــم 

رسیده ام به برکت 
رضــا)ع(  امــام 

است.

شاعری برای حضرت
همزمان با دهه کرامــت رضوی »غالمرضا ســازگار« مداح و 
شــاعر آیینی، به عنوان خــادم فرهنگ رضوی معرفی شــد. 
وی متولد 1۳۲0 اســت و از زمان کودکی بــه اهل بیت )ع( 
ارادت داشته است. خودش می گوید: پدرم از بچگی من را به 
مجالس روضه می برد و همین باعث 
ارادت من به خاندان اهل بیت)ع( 
شــد طوری که اگــر روزی من را 
همراه خودش به مجالس روضه 
نمی برد ناراحت می شــدم. وی 
می افزاید: بیش از 40 جلد کتاب 
شــعر دارم، از جملــه آن از »صیام 
تا قیــام«، و »مــرآت والیت« 
است، منحصرا برای امام 

رضا )ع( نیز شعر زیاد سروده ام. او با ذکر خاطره ای می گوید: 
یک روز از حرم آقا بیرون می آمدم و در حال خداحافظی بودم 

که این بیت شعر به ذهنم آمد:
دل که شد از آه من صاعقه اش می کنم
شعله جان سوز بی سابقه اش می کنم

هر که شود زائرم وقت خداحافظی
تا در باغ بهشت بدرقه اش می کنم

شایان ذکر اســت ،»مهناز شایســته فر« مدیر گروه هنرهای 
اسالمی دانشگاه تربیت مدرس، »عباس اخوین« از چهره های 
ماندگار هنر خطاطی، »آریا عظیم نژاد« آهنگ ســاز و استاد 
موسیقی و »سعید تشکری« نویسنده خراسانی دیگر خادمان 
فرهنگ رضوی بودند که در دهه کرامت امسال به همت بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( از آن ها تقدیر شد.

صندوق 600 ساله نگهداری کلید ضریح 
صندوق ۶00 ساله نگهداری کلید ضریح امام رضا)ع( یک جعبه فوالدی است که کلید ضریح حرم رضوی در آن نگهداری 
می  شود. قدمت این جعبه براساس تخمین  های ارائه شده مربوط به قرن نهم هجری و یکی از نفایس تاریخی نگهداری شده 
در این موزه است. شاه سلطان حسین صفوی این جعبه فوالدی را که ابتدا یک قلمدان باریک بوده به علت ارزش هنری باالیی 

که داشته مبدل به ظرف کلید نگهداری ضریح مطهر حضرت رضا)ع( کرده است.
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با حضور نماینده ولی فقیه در استان انجام شد: 

تقدیر از جهادگران سالمت استان 
آیت ا... علم الهدی: پروتکل هایی با توجه به شرایط امروز مردم تهیه کنید 

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی 

  روز گذشــته تــاالر شــهید هاشــمی نــژاد 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( مشــهد میزبــان 
جهادگرانــی بــود کــه در روزهــای ســخت 
کرونایــی، بــی هیچ چشمداشــتی تالشــگر 
تامین ســالمت مردم بودند تا اندکی از آالم و 
دردهای مردم استان و به ویژه محرومان را کم 
کنند. به گزارش »خراســان رضوی«، مراسم 
تقدیر از جهادگران ســالمت استان با حضور 
نمایده ولی فقیه در استان و جمعی از مدیران 
استانی برگزار شــد. آیت ا... سید احمد علم 
الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
در این مراسم با تقدیر از زحمات و مجاهدت 
کادر درمان و جامعه بســیج پزشــکی استان 
در شش دانشگاه علوم پزشــکی اظهار کرد: 
شــما با حرکت های جهادی در مقابله با  این 
بلیه نابــه هنــگام کرونــا در مقابــل جهانیان 
حماســه آفریدیــد و عظمت آموزه اســالمی و 
مدیریت والیــی را بر دنیــا ثابــت کردید. وی 
تصریح کرد: فداکاری های کادر درمانی که 

در کشــور ما صورت گرفت در هیچ جای دنیا 
نمونه دوم نداشــت. امام جمعه مشهد ارزش 
فعالیت هــای ایثارگــری جامعه پزشــکی در 
بحث کرونــا را تنهــا فراتر از یــک کار درمانی 
برشمرد و افزود: شــما به مردم حاشیه نشین 
مســتضعف رســیدگی کردید، جلوی توسعه 
بیماری را گرفتید، شما ابزار زمینه سازی گام 
دوم انقالب را به دنیا نشــان دادیــد. آیت ا... 
علم الهدی در ادامه به آســیب دیدن اقتصاد 
مشهد در پی شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: 
وضعیت اقتصاد در مشهد مربوط به زائر است 

و عزیزانی که به ما مراجعه می کنند از جریان 
اقتصادی مختلف در حد التهاب و استیصال 
به سر می برند. این که می گویند مردم رعایت 
نمی کنند و مسئله عادی شده و مردم از کرونا 
نمی ترسند این نیســت، مردم واقعا وحشت 
دارند چون با چشم خودشان عوارض سوء این 
بلیه را می بینند و در هر خانواده ای و اقوامی 
قربانی گرفته است، بر اثر رعایت محدودیت 
ها مردم دچار استیصال شــده اند. چرا االن 
بازار شلوغ شده است؟ چون مردم مستاصل 
شده اند، با شرایط امروز مردم، پروتکل هایی 

تهیه کنید تا مردم از این بلیه نجات پیدا کنند 
و گرنه وضع بدتر از این خواهد شد.

دکتر بحرینی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز در این مراســم اظهار کرد: استان 
خراسان رضوی به اقرار کسانی که منصفانه 
قضاوت کردند، در بحــث مقابله بــا کرونا در 
موج اول موفق بــود. این موفقیــت با عنایات 
امام رضا)ع( و بعد ارشادات و راهنمایی آیت 
ا... علــم الهــدی و همکاری دیگر مســئوالن 

بود.
دکتر صادقی رئیس جامعه بســیج پزشــکی 
کشــور نیز در بخــش دیگــری از این مراســم 
گفت: زحمتکشان عرصه سالمت موثرترین 
اقشار جامعه هستند، بســیج جامعه پزشکی 
در صف مقدم دفاع از ســالمت مردم اســت و 
پرستاران و پزشکانی که ساعت ها در شرایط 

سخت قرار دارند، مایه مباهات هستند.
شــایان ذکــر اســت، در پایــان ایــن مراســم، 
جهادگران سالمت، روســای شش دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان و رســانه هایــی که در 
زمینــه مبارزه بــا کرونا تــالش کــرده بودند، 

تقدیر شدند.

اخبار 

گوناگون 

قائم مقام تولیت آستان قدس:

استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
اجتماعی در حرم رضوی الزامی است 
قائم مقام تولیت آســتان قدس با درخواست از عموم 
زائــران بــرای رعایت همــه نــکات بهداشــتی تاکید 
کرد: همه باید از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی 
را در کلیه مراحل حضــور در حرم رعایــت کنند تا به 
سالمت از این شرایط ســخت عبور کنیم. »مصطفی 
خاکســار قهرودی« با ابراز ناخشنودی از شروع موج 
دوم بیماری کرونا تاکید کرد: متاســفانه کم توجهی 
برخــی در  دیگرنقاط شــهر، موجب وخامــت اوضاع 
شده و وضعیت را به حد هشدار باال رسانده است، ما 
به عنوان خادمان مردم در آســتان قــدس برای ارائه 
خدمات مســتمر به زائران و مجاوران محترم به طور 
جدی از عموم مردم درخواست می کنیم که در تمام 
مدت تشرف از ساعت ورود تا لحظه خروج و استفاده 
از اماکن حرم مطهر رضوی به رعایت نکات بهداشتی 
اهتمام جدی داشــته باشند. خاکســار در گفت وگو 
با آســتان نیوز افزود : از زائران عزیز بــارگاه ملکوتی 
امام هشتم خواهش می کنیم که از ماسک استفاده 
کنند و فاصله اجتماعی تعریف شده را در بخش های 
مختلف حضور عبادی شــان در فضای حرم مطهر از 
زیارت، اقامه نماز جماعت گرفته تا نشستن، حرکت 
در صحن ها و توقف ها بیشتر از آن چه تا امروز رعایت 
می کردند، رعایت و خود را ملزم به اجرای این نکات 

بهداشتی کنند.
وی تصریح کرد: اجازه ندهیم که کوتاهی احتمالی در 
رعایت این نکات به عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی، 
بهانه ای بــرای ایجاد تغییــرات احتمالــی در وضعیت 
اداره حرم مطهر رضوی به وجــود بیاورد و این تغییرات 
موجبات سخت تر شدن شرایط و خدای نخواسته اعمال 
دوباره محدودیت ها را برای زیارت زائــران و مجاوران 
فراهم سازد. قائم مقام تولیت آستان قدس خاطرنشان 
کرد: بنا بــه اظهارنظر متخصصان امــر، درصد رعایت 
مردم مؤمن و متدین و زائــران گرامی  در محدوده حرم 
رضوی بسیار بیشتر از دیگر نقاط شهری است. اما برای 
عبور از وضعیت دشــوار پیش آمــده، گرفتن همه بهانه 
ها و جلوگیری از تاثیر اعمال فشارها در نحوه مدیریت 
حــرم مطهر، بایــد توجــه کامــل و صددرصد بــه نکات 
بهداشتی انجام بگیرد.خاکسار قهرودی ادامه داد: از 
همه درخواســت می کنیم با توجه جدی به این وظیفه 
دینی و اجتماعی، خدمت گزاران خودشان را در داخل 
حرم یاری کنند.  نهایت تالش ما تاکنون بر این بوده که 
امکانات بهداشتی و مواد ضدعفونی را در حرم رضوی 
فراهم کنیم. زائــران از لحظه ورود تــا حضور در صحن 
ها و بســت ها از مواد ضدعفونی اســتفاده کنند، افراد 
تعلیم دیده ای حاضر هستند تا تذکر و راهنمایی های 
الزم را ارائه دهند، به افرادی که ماسک همراه نیاورده 
اند، ماســک در اختیارشــان می گذاریم ولــی نیازمند 
همکاری زائران عزیز هستیم که لوازم شخصی و عبادی 

و همچنین  ماسک رابه  همراه داشته باشند.

فرماندار مشهد اعالم کرد:

صاحبی، جانشین شهال در شورای 
شهر مشهد

فرماندار مشــهد گفت: نامه معرفی آقای غالمحسین 
صاحبی، عضو علی البدل اول، به عنوان جانشین آقای 
شهال در شورای اسالمی شهر مشــهد به شورای شهر 
ابالغ شده است. سیدمحمدرضا هاشمی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: ما براساس قانون عضو علی البدل 
اول را به عنوان جانشین امیر شهال، عضو شورای شهر 
مشــهد، معرفی کردیــم. وی افــزود: از مجمــوع آرای 
انتخابات شورای اسالمی شهر مشهد، 1۵ نفر اولی که 
بیشترین رای را گرفتند، به عنوان اعضای اصلی شورای 
اسالمی شهر مشــهد انتخاب شــدند، بعد از این که آن 
اتفاق برای آقای شــهال افتاد، ما براساس قانون، عضو 
علی البدل اول را به عنوان جایگزین ایشان در شورای 
اسالمی شهر مشــهد معرفی کردیم. هاشمی تصریح 
کرد: بر همین اساس آقای غالمحسین صاحبی عضو 
علی البدل اول به عنوان جانشین آقای شهال در شورای 
اسالمی شهر مشهد معرفی شد. با توجه به این که نامه 
معرفی وی روز ســه شنبه ابالغ شــده، ایشان می تواند 
از همین امروز سرکار برود. فرماندار مشهد ادامه داد: 
امیدوارم ایشــان با اتحاد و همدلی، در راســتای رفاه و 

رضایتمندی برای مردم شهر مشهد تالش کند.
شایان ذکر اســت، غالمحســین صاحبی در رشته دام 
پزشکی تحصیل کرده و عضو شورای شهر چهارم مشهد 

نیز بوده است.

 تجمع پرستاران در مشهد 
برای پیگیری حقوق و معوقات 

روز گذشته گروهی از پرستاران در مشهد با حضور در 
مقابل دادگستری استان، به پرداخت نشدن حقوق 
و مطالبات خود اعتراض کردند و خواســتار پیگیری 
مســئوالن قضایی در این زمینه شــدند. پیش از این، 
مسئوالن وعده داده بودند که روز پنج شنبه در جلسه 
ای مطالبات پرســتاران بررســی و پیگیری می شود 
اما این تجمع یک روز قبل از برگزاری جلســه، توسط 
تعــدادی از پرســتاران در مشــهد انجام شــد. برخی 
مســئوالن در میان تجمع کنندگان حضــور یافتند و 
مطالبات آنان را شنیدند. گزارش خبرنگاران ما حاکی 
اســت، در پایان این تجمــع، نیــروی انتظامی تجمع 
کنندگان را متفرق کرد. شایان ذکر است، طبق اعالم 
مســئوالن، امروز جلســه ای برای پیگیری مطالبات 

پرستاران در مشهد برگزار خواهد شد.

اخبار

جامعه 

 استعفای شهریار آل شیخ 
از معاونت شهرداری مشهد

روز گذشته خبری در برخی رسانه ها مبنی بر استعفای 
شهریار آل شیخ از سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شــهرداری مشهد منتشر شد. صحت 
و ســقم این خبر را از آل شــیخ پیگیری کردیــم. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا اســتعفای شما صحت دارد؟ 
به »خراســان رضوی« گفت: بله صحت دارد. آل شیخ 
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با استعفای شما 
موافقت شده است، نیز اظهار کرد: خبر ندارم ولی قرار 

بود پذیرفته شود.
شایان ذکر است، در بخشــی از نامه استعفای شهریار 
آل شیخ که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه خراسان 
رضوی قرار گرفته، آمده است: »قریب به دو سال و 9 ماه 
تصدی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد 
را به عهده داشته ام و نزدیک به یک سال و نیم است که 
مسئولیت سرمایه های انسانی شــهرداری نیز به این 
حوزه افزوده شــده اســت. در این مدت تمام کوشش و 
تالش خود را به کار گرفتم تا هر آن چه از دستم برمی آید 
برای رشد و ارتقای این حوزه انجام دهم«. وی در ادامه 
نامه خــود ضمن مرور اقدامــات انجام شــده در دوران 
تصدی معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شهرداری مشهد به تشــریح دســتاوردهایی از جمله 
ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و برش های منطقه 
ای، ایجاد مناطق شهرداری الکترونیک، ایجاد مرکز 
نوآوری شهری، یکپارچه سازی سیســتم های مالی، 
اصالح فرایندهای اداری، ایجاد سامانه فاش، منطقه 

بندی جدید شهری و... پرداخت.
آل شــیخ در بخش دیگری از نامه استعفای خود آورده 
اســت: ایــن دوره همچنیــن بــا تذکــرات، محدودیت 
ها و اعالم نظرات بســیاری از نهادهــای نظارتی توام 
بوده است که ضمن تشکر از بخش های مشفقانه آن، 
شرایطی را رقم زده و مجموعه محدودیت ها و مضیقه 
هایی را پیش آورده کــه ادامه آن را خــارج از توان خود 
می دانم. به طور خاص از آغاز سال 99، مجموعه این 
محدودیت هــا، فرصت مفیــد خدمــت را از این جانب 
گرفته است و بیش از این قادر به ادامه همکاری نیستم«.
او همچنین در بخشی از نامه خود گریزی به رویکردهای 
پیشنهادی در آینده زد و مواردی از جمله شهر هوشمند، 
شفافیت و سالمت، توجه به برنامه عملیاتی، توجه به 
محیط زیســت، مدیریت یکپارچه داده های شــهری، 
توسعه اپ شهرمن از طریق بخش خصوصی و... را مورد 
تاکید قــرار داد. در بخش پایانی نامه آل شــیخ خطاب 
به محمدرضا کالیی شــهردار مشــهد آمده اســت: »از 
صمیم قلب آرزو می کنم اصالح قوانین در سطح ملی 
و ضوابط در ســطح شــهرداری ها، با مهندسی مجدد 
فرایندها که با تاکید جناب عالی آغاز شده، در کاهش 
مراجعات، کوتاه شدن رویه ها، حذف گردش کارها و 
امضاهای غیرضروری و ســالمت و شفافیت به نتیجه 
برسد و صرفه جویی ناشــی از آن و مدیریت بهتر منابع 
در انتخاب و اجرای پروژه ها بتواند مدیریت شهری را به 
نهادی کارآمدتر تبدیل کند. همچنان خود را بر همان 
عهدی که بســتم پایبند می دانم، در تکمیل و مساعی 
هر بخشــی از برنامه ها و کارها، هرچه در توان دارم در 
هر جا که باشم به انجام رسانم. امیدوارم همه آنانی که 
مرهون حمایت و تالش های شــان هستم، قصور این 
جانب را ببخشند و عفو و دعای خود را دریغ نفرمایند. 
از این پس نیز هرجا که باشــم اندیشه ای جز پیشرفت 
و توسعه میهن عزیزمان ندارم و چون گذشته و با همان 

ایمان، ادامه خواهم داد«.

مدیرتامین مالی شهرداری مشهد اعالم کرد:

انتشارنخستین اوراق مشارکت 
سال ۹۹ توسط شهرداری مشهد 

مدیرتامین مالی شــهرداری مشــهد از انتشار آخرین 
اوراق باقــی مانــده از ســهمیه بودجــه ســال 9۸ کل 
کشور توســط شــهرداری مشــهد خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد، 
سیدمحمد عنبری اظهار کرد: همزمان با دهه کرامت، 
شــهرداری مشــهد موفق بــه انتشــار مجــدد و فروش 
اوراق مشــارکت بــه ارزش ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــه 
ضمانت و عاملیت بانک صنعت ومعدن و پذیره نویسی 
و بازارگردانی تامین ســرمایه امین و لوتوس  پارسیان  
شد. وی  گفت: در نظر داریم طی مذاکرات انجام شده با 
بانک ملی تا پایان ماه، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت احیای بافت فرسوده اطراف حرم به ضمانت 

و عاملیت این بانک را به اتمام برسانیم و منتشر کنیم.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری 
مشــهد،رئیس کمیســیون اقتصادی شــورای شــهر 
مشهد از انتشار 14۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای 
توســعه زیرســاخت های بافت پیرامون حرم مطهر و 
احیای خانه های تاریخی تا پایان تیر خبرداد. »احمد 
نوروزی« در این باره گفت: در سال 97،  طی توافقی 
که با دولت و رئیس جمهور داشــتیم، مقرر شد برای 
نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر، 31۰۰ 
میلیــارد تومان اوراق مشــارکت در بازه زمانی ســه تا 
چهار ســال منتشــر شــود که بازپرداخت ۵۰ درصد 
اصل و ســود آن در تعهد دولت باشد. متاسفانه در آن 
سال هیچ کمکی از ســوی دولت صورت نگرفت و در 
سال گذشته نیز به رغم توافقات صورت گرفته موفق 
به انتشــار اوراق مشــارکت در این خصوص نشــدیم، 
بنابراین شهرداری در اصالحیه ای که از شورای شهر 
دریافت کــرد، مقرر شــد ۸۰۰ میلیارد تومــان اوراق 
مشارکت با تعهد پرداخت 1۰۰ درصدی شهرداری 
و ۶۰۰ میلیارد تومان بــا تعهد پرداخت ۵۰ درصدی 

دولت منتشر کند. 
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معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد:  

احضار نماینده بهزیستی درباره پرونده »عسل«  
بهبــودی نیا/معــاون دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز 
اســتان گفت: ســازمان بهزیســتی با وجود این که گام های 
مثبت زیادی در حــوزه کودکان  و زنان برداشــته اســت اما 
چنان چه فرد، نهــاد یا ســازمانی قصور و تــرک فعلی انجام 
داده باشد، دستگاه قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد 
و برخوردهای الزم را خواهیم داشت. به گزارش »خراسان 
رضوی«، حجت االسالم والمسلمین حسینی، در نشستی 
خبری که روز گذشــته در دادگســتری اســتان برگزار شد، 
ضمن اشــاره به پرونده مرگ »عســل« گفت: اتهــام ارتکاب 
یک فقره قتل عمدی زن مســلمان و کــودک آزاری به متهم 
تفهیم و قرار کفالت بازداشــت به بازداشــت موقت تشــدید 
شــد. وی با بیان این که هنــوز نتیجه قطعی فــوت کودک به 
دلیل حساسیت موضوع در دست بررسی است، اظهار کرد: 
با توجه به این که طبق گزارش های پزشکی قانونی مشخص 
است که قتلی واقع شده و ضربه ای که متهمه به متوفیه وارد 
کرده نوعا کشــنده بوده و این ضربه باعث شده یکی از مهره 
های کمر مقتول بشکند و باعث خون ریزی داخلی شود و در 
بازسازی صحنه قتل، پزشکی که کالبد شکافی را انجام داده 
علت قتل را همین موضوع اعالم کرده ولی با این حال نمونه 
برداری ها انجام و به آزمایشگاه ارســال شده است که علت 
قطعی فوت را اعالم خواهد کرد. معاون دادســتان مشــهد 
درباره میزان پیشــرفت پرونده »عســل« در دستگاه قضایی 
نیز گفت: تقریبا ۸۰ درصد از تحقیقات تکمیل شده است و 
به این دلیل که در پرونده های قتل، پرونده شخصیت نیز در 
کنار پرونده قتل باید تکمیل و گــزارش مددکار اجتماعی و 
موضوعات روان شناسی و روانی متهم نیز باید بررسی شود 
به زمان بیشــتری نیاز اســت. درباره این پرونــده، به محض 

این که نتیجه نهایی پزشــکی قانونی و مــواردی که بازپرس 
پرونده دســتور داده اند، اعالم شــود حتی اگر متولیان امر 
قصور کرده باشند، با آن ها برخورد می شود. قاضی حسینی 
در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی بر صحت و سقم 
ادعای یکی از همســایگان در خصوص تماس آن ها درچند 
ماه گذشته و پیش از قتل عسل با اورژانس اجتماعی، گفت: 
این موضوع توســط بازپرس پرونده در حال بررســی است و 
نماینده ســازمان بهزیســتی را احضار کرده اند و تحقیقات 
در این خصوص ادامه دارد و هنوز به قطعیت نرسیده است.

معاون دادســتان مشــهد در بخش دیگری از این جلســه به 
اقدامات اخیر قوه قضاییه و قانونی که در حمایت از کودکان 
و زنان به مدت 1۰ سال معطل مانده بود، اشاره کرد و گفت: 
در دوران تحــول دســتگاه قضایــی نــگاه ویژه ای بــه حقوق 
کــودکان و زنــان وجــود دارد. متاســفانه در گذشــته الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان 1۰ ســال  معطــل مانده بود 

و با پیگیری های آیت ا... رئیســی، ریاســت قوه قضاییه، در 
اواخر اردیبهشت امســال به تصویب شورای نگهبان رسید. 
وی افزود: با اجرای این قانون، روزنه های امید برای حمایت 
از  کودکان و نوجوانان بیشتر خواهد شد و در الیحه جدید، 
تکالیف قانونی برای سازمان بهزیســتی، نیروی انتظامی، 
وزارت کشور، وزارت کار و وزارت بهداشت معین شده است و 
همچنین برای شهروندان نیز تکالیف قانونی را معین کرده و 
چنان چه سازمان ها بعد از اطالع رسانی، پیگیری های الزم 
را انجام ندادند، قانون، مجازات درجه ۶ را برای آن ها تعیین 
کرده و حتــی انفصال موقت از خدمــات دولتی و ممنوعیت 
از ادامه فعالیــت را برای متخلفان در نظر گرفته اســت. وی 
افــزود: طبق ایــن قانون حتی اگــر  شــهروندان قصوری در 
گزارش کودک آزاری داشته باشند، شامل مجازات درجه ۶ 
می شود. قاضی حسینی اظهار کرد: تنها ایراد ضرب و جرح 
کودک آزاری نیســت بلکه به کارگیری کــودکان و آزارهای 
روحی نیز کودک آزاری به شــمار می آید که این موضوعات 
باید توسط شهروندان مورد توجه قرار گیرد. وی در پاسخ به 
یکی دیگر از ســواالت خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات 
برای رســیدگی به وضعیت کودکان کار نیــز گفت: در ماده 
72 قانون کار، به کارگیری افراد زیر 1۵ ســال جرم است و 
گماردن افراد 1۵ تا 1۸ سال در کارهای سخت نیز جرم به 
حساب می آید و قانون گذار مجازاتی را برای جزای نقدی، 
حبس و ابطال پروانه فعالیت در دستور کار قرار داده است. 
وی افــزود: ما برنامه هایــی در این زمینه داریم کــه در آینده 
به این موضــوع ورود می کنیــم اما امیدواریم دســتگاه های 
مســئول به وظایفشــان عمل کنند تا نیازی به ورود دستگاه 

قضا نباشد.

تفاهم نامه پارک علم و فناوری و شتاب دهنده فردوسی با هدف توانمندسازی شرکت های عضو پارک
مدیر عامل شــتاب دهنده کسب و کار فردوســی از امضای تفاهم 
نامه بین این شتاب دهنده و پارک علم و فناوری خراسان با هدف 
توانمندسازی شرکت های عضو پارک خبر داد. »مصطفی مکارم« 
به خراســان رضوی در این بــاره گفت : شــتاب دهنده فردوســی 
که از خرداد امســال به عنوان »مرکز توانمندســازی شرکت های 
دانش بنیان« در استان خراسان رضوی معرفی شده است، ماموریت 
دارد با حمایت کامل معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 

خدمات مشــاوره و آمــوزش را به صــورت کاماًل رایــگان به تمامی 
شرکت های مستقر در استان، اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان، 
ارائه کند.وی افــزود: از همیــن رو، با هدف ایجــاد هم افزایی بین 
دو مجموعه و توانمندسازی شــرکت های عضو شبکه پارک علم و 
فناوری خراسان، دو طرف تفاهم نامه ای را امضا کردند. به عالوه، 
مشاوران پارک علم و فناوری خراسان نیز به جمع مشاوران مرکز 
توانمندسازی شــرکت های دانش بنیان اســتان خراسان رضوی 

خواهند پیوســت تا تمامی شرکت های مســتقر در استان بتوانند 
از دانش و تجربیات ایشــان بهره مند شــوند. مــکارم تصریح کرد: 
شرکت های مســتقر در اســتان خراســان رضوی که تمایل دارند 
از خدمات رایگان آموزش و مشــاوره مرکز توانمندســازی استان 
Bizservices. خراسان رضوی برخوردار شوند، الزم است به سایت
ir مراجعه و از بخش »ورود متقاضی«، گزینه »ثبت شرکت« را انتخاب 

و اطالعات شرکت خود را ثبت کنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اعالم کرد:

ارائه سند پهنه بندی به شورای عالی شهر سازی تا 3 ماه آینده

رئیــس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شورای شهر مشهد گفت: سند پهنه بندی 
حریم تا ســه ماه آینــده، پس از بررســی در 
شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ و شورای 
عالی معماری و شهرسازی ارسال می شود 
و اگر خللی پیش  نیاید، تا آخر ســال ســند 
پهنه بندی حریم را مصــوب خواهیم کرد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــورا، 
مهدی نیا اظهار کــرد: در جلســه ای که به 
تازگی برای بررســی اقدامات انجام شده 
توسط شــهرداری مشــهد در این خصوص 
برگزار شد، متاســفانه اقدام موثری شاهد 
نبودیم، بنابراین به شــهرداری تاکید شــد 
که ظرف مدت 1۰ روز برای تعیین تکلیف 

ســند پهنه بندی حریم و وضعیــت قرارداد 
با مشــاور اقــدام کنــد. رئیس کمیســیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با 
بیان این که براساس گزارش ارائه شده از 
سوی مشاور، مطالعات و نتایج تحلیل های 
طرح تا یــک ماه آینــده به اتمام می رســد و 
آماده ورود به بحث پیشنهادها و تهیه نقشه 
پهنه بندی می شــود، گفت: درصورتی که 
خللی پیش نیایــد، ســند پهنه بندی حریم 
تا ســه ماه آینده پس از بررســی در شورای 
شهر به کمیســیون ماده ۵ و شورای عالی 
معماری و شهرســازی ارســال می شــود و 
ان شــاءا... تا آخــر ســال ســند پهنه بندی 

حریم را مصوب خواهیم کرد.

جواد کریمی قدوسی:

حذف پروژه کوه پارک را به صالح مردم و منافع مشهد نمی دانم

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس شورای اسالمی روز گذشته 
با انتشار مطلبی در صفحه منتسب به وی در 
اینستاگرام توضیحاتی درباره مواضعش در 
خصوص پروژه کوه پــارک و کمربند جنوبی 
ارائه کــرد. در پســت اینســتاگرامی کریمی 
قدوسی آمده اســت: »پس از بازدید چند روز 
گذشــته این جانب و جمعــی از همــکاران و 
مسئوالن استانی از پروژه کوه پارک مشهد، 
انتقــادات و دغدغــه هــای فراوانی بــه طرق 
مختلف به سمع و نظر بنده رسید. در بازدیدی 
کــه در مجلــس نهــم و آغــاز کار این پــروژه از 
مجموعه داشــتم، مخالفت جدی خود را در 
خصوص پــروژه کــوه پارک خدمــت مدیران 

شهری و پیمانکار مجموعه عرض کردم، با این 
حال انفجارها و تخریب ها از همان زمان آغاز 
شد و امروز که میزان زیادی از ثروت و اندوخته 
شهری مردم مشهد مقدس صرف این پروژه 
شــده با وجود مخالفت اولیه خــود و با حفظ 
احترام به دیدگاه تمامی دغدغه مندان حذف 
پروژه کوه پارک را به صالح مردم و منافع شهر 
مشهد نمی دانم. مجموعه مدیریتی شهری 
بــا وســواس عملیاتی ویــژه باید تــالش کند 
تذکرات به جای کارشناسان جوان مشهدی 
را در این پروژه دنبال کند و ضمن تالش برای 
کاستن بار ترافیک شهری با تمهیدات ویژه ای 
درصدد حفظ بافت طبیعی شــهری و تامین 

تفرجگاه های مردمی باشد«.



را مرورکنیم.
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اخبار

شهرستان ها

معاون فرماندار گناباد : 

 تعزیرات حکومتی در گناباد 
رئیس ندارد 

صفـری -معـاون  فرمانـدار  گنابـاد گفـت : بـا وجود 
پیگیری های چند سال گذشته توسط فرمانداران 
،تعزیـرات  شهرسـتان  ایـن  جمعـه  وامـام  قبلـی 
مهـم  نداردوایـن  رئیـس  گنابـاد،  در  حکومتـی 
هنـوز محقـق نشـده اسـت. احمـد سـفری افـزود: 
اقتصـادی  از معضـات مهـم  یکـی  قاچـاق کاال 
جامعـه محسـوب می شـود و نبـود قاضـی دایـم و 
مسـتقر تعزیـرات حکومتـی موجـب کنـدی رونـد 
رسـیدگی بـه پرونده هـای ایـن بخـش در گنابـاد 
شده است. وی گفت : اسـتمرار این مشکل اجرای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در گنابـاد را نیـز 
بـا دشـواری مواجـه می کنـد. سـفری اظهـار کـرد:  
معضـل قاچـاق کاال تاثیـر مخربـی  بـر اقتصـاد دارد 
و تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان را متضـرر 
می کنـد و یکـی از الزامـات تحقـق جهـش تولیـد 

مبـارزه بـا ایـن معضـل اسـت.

فرماندار سرخس خبرداد: 

 اعمال محدودیت های جدید 
برای مقابله با کرونا در سرخس 

محمودی- فرماندار سرخس از اعمال محدودیت 
های جدید برای مقابله با گســترش ویروس کرونا 
در شهرستان خبر داد. به گزارش خراسان رضوی 
محمد رضــا رجبی مقدم بــا بیان این که ســرخس 
شهرســتانی خاص بــه لحــاظ خدمات رســانی به 
چندین اســتان کشــور در حوزه نفــت گاز وحمل و  
نقل و...اســت افــزود:  در پی قرمز شــدن وضعیت 
کرونا در استان متاسفانه ســرخس نیز به وضعیت 
قرمز رسیده  است که البته در این جلسه برای ایجاد 
محدودیت هایی تصمیم گیری شد وعملیاتی می 
شود.  وی با بیان این که در موج اول ویروس کرونا 
جزو اولین شهرهای قرمز استان بودیم یاد آور شد: 
در آن مرحلــه با رعایــت پروتکل ها ی بهداشــتی و 
همکاری خوب مردم به مرحله ســفید رسیدیم اما 
در موج دوم ناچاریــم محدودیت هایی را با توجه به 
شــرایط موجود اعمال کنیم با این تفاوت که مانند 
گذشــته  محدودیت هایی که به لحــاظ اقتصادی 
درشهرســتان مشــکاتی بــرای  زندگی مــردم به 
وجــود مــی آورد اعمــال نمی شــود. رئیس ســتاد 
کرونــای شهرســتان ســرخس تاکید کــرد:در این 
جلسه مصوب شد که داشتن ماســک از مهم ترین 
اولویت های مراجعه کنندگان به بانک ها و ادارات 
و...اســت وباید در ورودی تمام اماکــن اداری و...

دســتگاه ضدعفونی نصب شــود. رجبــی مقدم با 
تاکید برایــن که با تاش های کادر پزشــکی وهمه 
دســتگاه ها مــوج اول بــه خوبــی مدیریت شــد ،به 
طوری کــه 50 روز در وضعیت ســفید قرار گرفتیم 
اضافه کرد: یکی از مهم ترین مصوبات ستاد کرونا 
در موج دوم  ، این است که برگزاری مراسم عروسی 
و تعزیه ها چــه در اماکن عمومی وخانــه ها ملزم به 
دریافت مجوز ازاداره اماکن خواهد بود ودر غیر این 
صورت با برگزار کنندگان برخورد قانونی می شود. 
فرماندار تصریح کرد:در برگزاری نماز درمساجد 
ونماز جمعه ما تابع دستورات اســتان هستیم. اما 
توصیه شــده نماز گزاران با ماسک ورعایت فاصله 

اجتماعی و....حضور یابند . 

اخبار

گوناگون

نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن 
وکوهسرخ در مجلس: 

برخی کاالها  برای صادرات و واردات 
۶ تا ۸ ماه در گمرک می ماند

حسین نوری- نماینده مردم کاشمر اعام کرد برخی 
کاالها  برای صــادرات و واردات ۶ تا ۸ ماه در گمرک 
می ماند . وی افــزود: در کارتابل یــک فرمانداری در 
حوزه ترشــیز  نامه یک اربــاب رجــوع 12روز معطل 
پاسخ بود.    نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن 
وکوهســرخ در مجلــس شــورای اســامی درجمــع 
اعضای شورای اداری شهرســتان خلیل آباد با بیان 
این که جهش تولید بــا نیروهایی اتفاق مــی افتد که 
برای خدمت کمر همت را بسته باشــند، افزود: نامه 
درخواستی یک مراجعه کننده به یک فرمانداری در 
حوزه ترشیز 12 روز بدون دستور مانده بود که پس از 
پیگیری خودم ، پاسخ قانع کننده ای نداشت. حجت 
االســام نیک بین ، افزود: خود تحریمی ما بیشتر از 
تحریم هاســت بنابراین امروز دغدغــه خدمت برای 
مردم تاکیدمقام معظم رهبری است. در گمرک کشور 
برای برخی از صادرات و واردات بیــن ۶ تا ۸ ماه کاال 
می ماند که اصا درست نیســت وغلط است و هرجا 
برای پیگیری اقدام کردم به شبکه ای خوردم بنابراین 
کسی هم که پیگیر اســت به اشکال مختلف می آیند 
مبارزه می کنند . نیک بین گفت: باید جهادی خدمت 
کنیم ونظارت داشــته باشــیم وبرای حل مشــکات 
مردم مسابقه در خدمت رسانی داشته باشیم در نتیجه 
هرکس بیشتر کار کند ، انقابی تر است . وی با تقدیر 
از اقدامات فرماندار خلیل آبادکه پیگیر حل مشکات 
مردم در یک شنبه های تولید است افزود: تاش کنیم 
تصویر خوبی از خود برای مردم به یادگار بگذاریم زیرا 

زمان برای خدمت کردن اندک است.

فرماندار سبزوار خبرداد: 

 رشد 3 برابری صدور پروانه
 بهره برداری معدن در سبزوار 

کالته-فرماندار  سبزوار از رشد ســه برابری صدور 
پروانه بهره برداری معدن طی هفت سال گذشته در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش خراسان رضوی، 
احمد برادران ظهر دیروز در نشســت شورای اداری 
سبزوار با اشاره به رشد سه برابری صدور پروانه بهره 
برداری معدن در این شهرســتان، گفت: در ابتدای 
دهه 90 تعداد پروانه های بهره بــرداری معدنی در 
ســبزوار 55 مورد بود که این آمار هم اینک به 1۴9 
مــورد افزایش یافتــه اســت. وی افزود: شهرســتان 
ســبزوار با بهره منــدی از  انــواع کانی هــای فلزی و 
غیرفلــزی شــامل کرومیــت، منگنز، ســنگ آهک، 
آلومینیم، انواع سنگ های ساختمانی و سنگ الشه 
از قطب های معدنی خراسان رضوی است. فرماندار 
سبزوار تصریح کرد: طی یک سال گذشته 10 معدن 
با ســرمایه گذاری 11۶ میلیارد ریال در زمینه بهره 
برداری و استخراج انواع کانی های معدنی و کرومیت 
در این شهرســتان فعــال شــد. فرماندار ســبزوار با 
اشــاره به جلوگیری از خام فروشــی موادمعدنی نیز 
گفت: طی ســال های اخیر بــا اســتقرار واحدهای 
فراوری در مســیر معادن  اقدامــات مطلوبی انجام 
شده است.  وی افزود: همچنین با احداث کارخانه 
فروسیلیکومنگنز شهرستان سبزوار با تولید روزانه 
۸0 تن و اشتغال زایی 500 نفر با سرمایه گذاری یک 
شــرکت چینی که در مرحله پایانی قرار دارد معادن 

منگنز منطقه فعال می شوند.
خبر

خاکشو ر

مشاهده پرنده نادر کرکس مصری 
در رشتخوار 

شهرســتان  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
رشــتخوارگفت :حضــور پرنــده در خطــر انقراض 
کرکــس مصــری کوچــک توســط محیــط بانــان 
شهرستان رشتخوار در منطقه  دشت هزار راه این 
شهرستان برای دومین سال ثبت و تصویر برداری 
شــده اســت. جواد گلچین بــه خبرنگار مــا گفت: 
زیســتگاه این پرنده از جنوب غربی اروپا و شــمال 
آفریقا تا هند است و در ایران نیز یافت می شود. وی 
افزود: این پرنده یک گونه در معرض خطر انقراض 
 Neophron از تیــره عقابیــان و تنهــا عضو ســرده
است. گلچین یادآور شــد: کرکس مصری یا همان 
کرکس کوچک بین 53 تا ۶5 سانتی متر قد دارد، 
این پرنده از خانواده الشــخوری کوچک و ســیاه و 
سفید و از ســایر الشــخورها کوچک تر است، طرح 
بدن ایــن پرنــده در حال پــرواز بــا بال هــای دراز، 
مســتقیم و نوک تیــز بــه رنــگ ســیاه و ســفید و دم 

سه گوش سفید مشخص است.

خبر

مهدیان

سرپرست فرمانداری شهرستان 
تازه تأسیس کوهسرخ معرفی شد 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری  با 
اشــاره به دغدغه هایی که در حوزه معیشــت مردم 
وجود دارد،گفت: حدود پنج ماه اســت که ویروس 
کرونــا در جهان گســترش یافتــه و در کشــور ما نیز 
در ابعاد مختلف بروز و ظهور کرده اســت به طوری 
که بنا به بــرآورد کارشناســان 30 میلیــارد دالر به 
اقتصاد کشــور و اســتان ضرر وارد شــده اســت. به 
گزارش خراســان رضوی، حسن جعفری در جلسه 
شورای اداری کاشمر که به منظور معارفه سرپرست 
فرمانداری شهرســتان تازه تاســیس کوهسرخ در 
شــهر ریوش برگزار شــد، با بیان این که در شرایط 
ســخت فعلی، دولت نیــز در تنگنا قــرار دارد اظهار 
کــرد : در این زمینه مــی طلبد مســئوالن در بخش 
هــای مختلف بــرای رفــع دغدغــه معیشــت مردم 
تاش کننــد. معاون اســتاندار خراســان رضوی با 
بیان ایــن که در بــدو ورود ویــروس به کشــور مردم 
کرونا را باور داشتند و اقدامات بهداشتی را به طور 
صحیح رعایت کردند و انجام دادند یادآور شد: این 
روند تا پایان خرداد طوری بود که در حوزه مراجعه 
کنندگان و فوت شدگان به سمت یک شیب آرام و رو 
به پایین بودیم. وی ادامــه داد: از ابتدای ماه جاری 
با توجه به آزاد ســازی برخی از حوزه ها و باوری که 
در مردم ایجاد شــد متأسفانه شــاهد رعایت نشدن 
اصول بهداشــتی و پروتکل ها بودیم بــه طوری که 
به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشــتی آمار تعداد 
مراجعه کنندگان و بستری شدگان در حال افزایش 
است.  در این جلسه رضا رمضانی طرقی به عنوان 
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان تــازه تاســیس 

کوهسرخ معرفی شد.
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گزارش

 بخشی زاده 

تعــدادی  از ســاکنان مســکن مهــر شــاندیز 
بــا گایــه از قطعــی مکــرر آب آشــامیدنی در 
مجموعه  مســکن  مهر این شهرستان خواستار 
رفع این مشــکل شــدند.  یکــی از ســاکنان این 
مجموعه به خراســان رضــوی گفــت :  در طول 
شبانه روز بیش از 5 ساعت آب آشامیدنی نداریم ، 
آن هم از ساعت 2۴ تا 5  صبح . این در حالی است 
که با توجه به گرمی هوا و شیوع بیماری کرونا باید  
نظافت و موارد بهداشــتی را رعایت کنیم  و نبود 
آب برای مصارف خانگی و بهداشتی دغدغه ما 
را دو چندان کرده اســت. خوشیان افزود : برای 
این منظور چندین بار به ســازمان آب برای رفع 
این مشــکل مراجعه کرده ایم که ســال گذشته 
علت را معیــوب بودن لولــه هــای مجموعه می 
دانســتند و با پیگیری های ساکنان این مشکل  
برطرف شد اما همچنان با مشکل کم آبی مواجه 
هســتیم  و  اقــدام شایســته ای صــورت نگرفته 
است. عباس خوشــیان اظهار کرد : سازمان آب 
یکی از دالیل کمبود آب در مســکن مهر شاندیز 
را نداشتن مخزن روی پشــت بام ها می داند که 
مجری طرح هنگام ساخت چیزی به نام مخزن 
را تعبیه و جانمایی نکرده است و اکنون  به علت 
باال بودن هزینه های نصــب مخزن امکان انجام 
این کار  روی  پشت بام ها  وجود ندارد اما بعضی 
از ساکنان اقدام به نصب پمپ کرده اند . باتوجه 
به نبود مکان برای این منظوروبا  هزینه های زیاد  
و  تخریب گوشه ای از حمام اقدام به نصب پمپ 
کرده ایم که هنگام استفاده   برای دیگر ساکنان 
مشــکل کاهش  فشــار آب به وجود خواهد آمد . 
وی گفت :  برای حمام کردن مجبوریم  از حمام 

عمومی استفاده کنیم یا از منزل اقوام.
یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر شاندیز گفت: 
من در مسکن مهر شاندیز مستاجر هستم. قطعی 
آب در تابستان به قدری برای خانواده مشکات 

به وجــود آورده که چندیــن   بار اقــدام به تخلیه 
کرده ایم . حمید زاهدی افزود :  با توجه به این که 
محل کارم  در شهر شــاندیز است مجبورم برای 
رعایت نکات بهداشتی و دور شدن از بیماری در 
خانه پدرم در مشــهد زندگی کنم کــه رفت وآمد 
هر روزه مشــکات عدیده ای را  به وجــود آورده 
است. وی با گایه از مجری طرح مسکن شاندیز 
گفت : مجری طرح ساخت مسکن مهر شاندیز 
برای نصب مخزن  یا نصب پمــپ هیچ مکانی را 
جا نمایی نکرده تا ساکنان با توجه به هزینه های 

گزاف اقدام به این کار کنند.

توضیحات مسئول  آب و فاضالب  شاندیز 	 
مسئول  آب و فاضاب بخش شاندیز در پاسخ به 
گایه های ساکنان مسکن مهر شاندیزگفت: 
طبق تعهــدی که ســازمان آب بــرای تامین آب 
شرب ساکنان دارد تامین فشار آب در یک طبقه 
باالی پیلوت است که متاسفانه در مسکن مهر 
شاندیز بیشتر ساختمان ها بیش از چهارطبقه 
است . ما در چندین نوبت بازدید و فشار سنجی 
انجام داده ایــم و بیش از دو اتمســفر در ورودی 
واحدها فشار موجود است و ماک ما تحویل آب 
پشت در مجموعه است  که از این بابت مشکلی 
نداریم . قربانی افزود : یکی دیگر از مشــکات 

کمبود آب در مسکن مهر شاندیز اجرای معیوب 
شــبکه آب رســانی توســط مجری طــرح بوده 
و شــبکه های داخلــی اســتاندارد اجرا نشــده 
است که ســازمان آب  اقدام به تعویض ومرمت  
لوله های قدیمی در ســال گذشــته کرده است 
و یک مخزن 3000 لیتری مخصوص مســکن 
مهر شاندیزدر اراضی گهر بار پیشه  احداث شده  
است.   مهندس قربانی نبود مخزن در واحد های 
مسکن مهر شاندیز را از دیگر مشکات برشمرد 
و اظهار کــرد : متاســفانه در بیشــتر واحد های 
مسکن مهر شاندیز چیزی به نام مخزن توسط 
مجری طرح جانمایی نشده است این در حالی 
اســت که ســاختمان ها با توجه به وضعیت هر 
شهر ، دو طبقه باالی پیلوت باید دارای مخزن  
ذخیره آب باشند که ساکنان مسکن مهر شاندیز 
باید با نظارت سازمان آب اقدام به نصب مخزن 
کنند. مهندس قربانی از دیگر مشکات کمبود 
آب در شهر شاندیز را ورود چند میلیون مسافر و 
مجاور و وجود رستوران و باغ تاالرها که بعضی 
ازآن ها  ویا هم  دارند برشمرد  و گفت : بعضی 
از ویــا داران در فصــل گرما  از آب آشــامیدنی 
برای آبیاری درختان اســتفاده می کنند که در 
مصارف ما  تاثیر گذار اســت اما باید بدانند آبی 
که در دســترس مردم قرار می گیرد به زحمت 

و از عمــق 1۶0 متری زمین  بــا چندین مرحله 
پمپــاژ تامیــن می شــود. رئیس ســازمان آب و 
فاضاب شــاندیز افزود : حدود 90 درصد آب 
آشامیدنی شاندیز از دشت ســوران تامین می 
شــود که حدود 25 کیلومتر تا مخــزن 3000 
لیتری ما فاصله دارد و به علت خشکسالی های 
اخیر هر سال دبی آب کم خواهد شد و ما  برای 
تامین آب این شهر ییاقی باید  چاه های موجود 
را حفاری کنیــم وعمــق آن را افزایش دهیم که 
هزینه های زیادی خواهد داشت .قربانی الحاق 
چند روستا را به شــاندیز از دیگر مشکات این 
شــهر اعام  کرد وافزود : دبی آب شهر شاندیز  
در نقطه سربه سر اســت و  در چند سال اخیربا 
افزایش جمعیت در مسکن مهر شــاندیز و  سه 
روستای نســبتا پر جمعیت  که به شهر شاندیز 
الحاق شده ، تعدادچاه های موجود فرقی نکرده 
و نیاز به حفر چاه های جدید است  که مسئوالن 
باید ورود گردشــگر واین افزایش جمعیت را در 
جذب اعتبارات به این شهر مد نظر قرار دهند. 
مسئول آب وفاضاب شاندیز گفت: ما دو خط 
اختصاصی برای مســکن مهر شــاندیز در نظر 
گرفته ایم که در دست اجراست و مجری آن آب 
و فاضاب استان است. امیدواریم با اتصال این 
دو خط به مدار که تا دو ماه آینده وصل خواهد شد 

مشکل ساکنان مسکن مهر شاندیز رفع شود.

پاسخ مجری طرح مسکن مهر شاندیز 	 
خاکشــور ،مجــری طــرح مســکن مهر شــاندیز 
درگفــت وگــو بــا خراســان رضــوی ، ضمــن رد 
ادعــای  مســئول آب وفاضاب شــاندیز گفت: 
جای  پمپ درســاختمان مســکن مهر شــاندیز 
در نظر گرفته شده اســت.  وی افزود: ما تکلیف 
داشــتیم  روی پشــت بام  منبــع آب بــرای  آتش 
نشانی در نظر بگیریم  که گرفته ایم.  مجری طرح 
مسکن مهر شاندیز گفت: ساختمان  مسکن  مهر 
شاندیز حدود 50 متر از آخرین واحد مسکونی 
درشاندیز پایین تر اســت  واگر آب   کافی  وجود 

داشته باشد قطعا نیازی  به  پمپ نیست.  

 گالیه ساکنان مسکن مهر شاندیز 
از قطعی آب وپاسخ مقام مسئول 

 آتش سوزی تریلی ،جاده 
نیشابور- فیروزه را 4 ساعت مسدود کرد 
شــجاعی مهر- مدیر روابط عمومی آتش نشــانی نیشابور 
گفت: در ســاعت ۸:57 صبح دیروز  آتش ســوزی یک تریلر 
حامل کاه به سامانه 125 اعام شد که  دو تیم از آتش نشانان 
ایستگاه های دو و یک به محل اعزام شدند. سلیمان افزود : با 
رسیدن اولین تیم عملیاتی با درخواست تانکر پشتیبانی آب 
، بیل مکانیکی داده شد و همزمان آتش نشانان از دو جهت به 
اطفای آتش پرداختند  و آن را مهار کردند.وی گفت : موقعیت 
قرار گرفتن تریلر روی پل هوایی و نبود امکان مانور لودر یا بیل 
مکانیکی با توجه به جدول های وسط جاده باعث شد امکان 
تخلیه بار تریلر وجود نداشته باشد  و عملیات اطفای حریق و 
باز کردن جاده ۴ ساعت به طول انجامید. مدیر روابط عمومی 
آتش نشانی گفت : بر اثر این آتش سوزی بار تریلر به طور کامل 

از بین رفت ، کفی تریلر و کشنده آن نیز در آتش سوخت.

 کشف 55 شی ء تاریخی
 در شهرستان خواف 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خــواف از کشــف 55 شــیء تاریخــی از قاچاقچیــان 
در ایــن شهرســتان خبرداد.بــه گــزارش روابــط عمومی 

اداره کل میراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع دســتی 
خراســان رضوی محمود باعقیده با اعام این خبر افزود: 
در پی دریافت اطاعاتــی مبنی بر خرید و فروش اشــیای 
تاریخــی، مامــوران نیــروی انتظامــی شهرســتان خواف 
طی عملیاتی ضربتی، موفق به کشــف اشــیای تاریخی و 

دستگیری متخلفان شدند.
او با بیان این که اشیای کشف شده متعلق به ادوار مختلف 
تاریخی اســت، تصریح کرد: »این اشــیای مکشوفه شامل 
سکه، ظروف سفالی و زیور آالت است که به منظور بررسی 
بیشــتر و تایید اصالت تحویــل اداره کل میــراث فرهنگی 

استان شد.«
گفتنی اســت از شهرســتان خواف105 اثر، محوطه و تپه 
تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده است. این شهرســتان با مرکزیت شهر خواف 
در فاصله 2۸2 کیلومتری از مشهد مرکز استان خراسان 

رضوی قرار دارد.

مدیر کل تعاون خراسان رضوی خبرداد: 

اختصاص ۷۰ میلیارد تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا در تربت حیدریه 
شعبانی-  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراســان رضوی، با بیان این که 3 هزار و ۶۶1 
واحــد آســیب دیــده از کرونــا در تربــت حیدریه 
مشــمول دریافــت تســهیات هســتند، افزود: 
از مجمــوع 2 هــزار میلیــارد تومان تســهیات 
اختصاص یافته به استان، 70 میلیارد تومان سهم 
تربت حیدریه است که جذب آن بستگی به حوزه 
مدیریتی شهرســتان دارد.به گزارش خراسان 
رضوی محمد ســنجری، صبح روز گذشــته  در 
جلسه کارگروه اشتغال شهرستان تربت حیدریه 
اظهار کرد: بخش عمده ای از مشاغل خراسان 
رضوی در حوزه خدمات اســت و به همین دلیل 
یکی از اســتان هایی که به صورت جدی متاثر از 
حوزه کرونا بود ، خراسان رضوی است.وی با بیان 
این که  در کنار سایر کمک هایی که دولت  در این 
مقطع زمانی برای حمایت از قشرهای  مختلف 
انجام داد، بحث تسهیات مشاغل آسیب دیده 
از کرونا بود، ابراز کرد: 1۴ رسته فعالیتی توسط 
ستاد کرونا شناسایی شده اســت، به طوری که 

2هــزار و ۸۶۸ میلیــارد تومان بــرای حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده در خراسان رضوی 
اختصاص یافته است.سنجری با اشاره به  این که 
3 هزار و ۶۶1 واحد آسیب دیده از کرونا در تربت 
حیدریه مشــمول دریافت تســهیات هستند، 
افزود: از مجموع 2 هزار میلیارد تومان تسهیات 
اختصاص یافته به استان، 70 میلیارد تومان سهم 
تربت حیدریه است که جذب آن بستگی به حوزه 
مدیریتی شهرستان دارد.مدیر کل تعاون گفت 
: از مجمــوع 3 هــزار و ۶۶1 واحد آســیب دیده 
واجد شرایط تسهیات ۶ هزار و 7۸۶ نفر شاغل 
و اغلــب آن ها در حــوزه حمل و نقــل و رانندگان 
هســتند که مبلغ 70 میلیارد تومان تسهیات 
اختصاص یافته اســت و هــر فرد بنا به شــرایط و 
ظرفیت می تواند استفاده کند.مدیرکل تعاون 
خراسان رضوی همچنین از کاهش ۶ درصدی 
نرخ بیکاری خبــر داد و افزود:با وجود تحریم  ها 
که برای ما مشکات زیادی به وجود آورد، شاهد 
بهبــود در بســیاری از  شــاخص های اقتصادی 

استان بودیم و  از جمله آن ها  کاهش نرخ بیکاری 
اســتان بــه ۶.3 درصد در پاییز پارســال اســت.
وی با بیــان این که پارســال در اســتان 75 هزار 
فرصت شــغلی پیش بینی کرده  بودیــم، افزود : 
این در حالــی بود که 117 هزار فرصت شــغلی 
ایجادشــد، اما بعد کســر  رویش ها و ریزش های 
شــغلی ناشــی از تحریم ها، در نهایــت 5۸ هزار 
شــغل خالص ایجاد شد که ســهم تربت  حیدریه 
3119 فرصت شغلی هدف گذاری شده بود، اما 
با تاش همکاران ما در این شهرستان رقم فوق 
به  2۶27 اشتغال رسید. سنجری اظهار کرد: 
هدف گــذاری ما برای امســال ۸۶ هزار فرصت 
شغلی در استان است و این بدان معناست که باید 
با جدیت بیشتری کار کرد تا بتوانیم تعادل در بازار 
کار ایجاد کنیم.وی در بخش دیگری از سخنانش 
به حوزه اشتغال حمایتی تبصره 1۶ کمیته امداد 
و بهزیســتی اشــاره و اظهار کرد : پارسال ۴13 
میلیارد تومان اعتبار داشــتیم که 3۸7 میلیارد 
تومان یعنی معادل ۸7 درصد آن جذب و از این 

محل تاکنون برای 11 هزارو ۴59 نفر اشتغال 
ایجاد شده است. سهم تربت  حیدریه از این محل 
و اعتبارات اشتغال خانگی 1۶ میلیارد و ۴35 
میلیون تومان اعتبار خرد و قرض الحسنه است  
که 11 میلیارد و 925 میلیون تومان آن معادل 
73 درصد دریافت وبرای ۴30 نفر اشتغال ایجاد 
شده است.وی از مدیران تربت حیدریه خواست 
با توجه به این کــه مهلت جذب ایــن اعتبارات تا 
پایــان تیرماه جاری اســت، با شناســایی جامعه 
هدف از آن جا که نیاز به حمایــت دارند، آن ها را 
رصد کنند تا افراد بیشتری از این تسهیات بهره 
ببرند. سنجری در بخش دیگری از صحبت هایش 
اعتبارات پارســال حوزه مشاغل خانگی استان 
را، 10 میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعام کرد 
و گفت: از آن جا که این رقم زیاد چشمگیر نبود، 
آن را به صــورت متمرکز نگه داشــتیم البته رقم 
فوق امســال 12 میلیارد تومان است و با این که 
زیاد هم نیست، اما بر اساس تعهد شهرستان ها 

هزینه می شود.



معین های اقتصادی

در نشست رسانه ای مطرح شد:

 پاسخ به گالیه های 
یک معین اقتصادی

به گزارش خراسان رضوی، نشست رسانه ای 
اقتصــادی  معین هــای  اقدامــات  تبییــن 
و فرهنگــی، اســتان روز گذشــته بــا حضــور 
نماینــده مجتمــع ســنگان خــواف به عنوان 
معیــن شهرســتان رشــتخوار بــه میزبانــی 
موسســه فرهنگی هنــری خراســان برگزار 
شــد و مهــدی بروخیــان مشــاور مدیرعامل 
مجتمع ســنگان خــواف در تبییــن عملکرد 
یک ســاله این معیــن اقتصادی اظهــار کرد: 
در طــول ســال گذشــته مجتمــع ســنگان 
خواف جزومعین هــای برتر اســتان بوده که 
تاکنون به واســطه طرح های اجراشده برای 
بیش از 700 نفــر در منطقه اشــتغال ایجاد 
کرده و بیــش از 250 کیلومتر جاده مزارع و 

روستایی را تسطیح کرده است.
نماینــده مجتمع ســنگان خــواف با اشــاره به 
برخی مشکالت و موانع پیش روی معین های 
اقتصــادی گفــت: ایــن مجتمــع به عنــوان 
یــک مجموعــه زیــر نظــر دولــت قادر نیســت 
بــدون موافقت هــای دولتــی اقدام بــه برخی 
ســرمایه گذاری  ها کند. از ســویی به رغم این 
که این معین سال گذشته به عنوان معین برتر 
اســتان شناسایی شــده اما در شــورای اداری 
اخیر  نماینده فعلی  این شهرستان در مجلس با 
رفتار نامناسبی اعالم کرد که  معین اقتصادی 
طی ســال گذشــته کاری انجام نداده است و 
الزم نیست به کارش ادامه دهد. وی ادامه داد: 
به تازگی مسئولیت این مجتمع به عنوان معین 
اقتصادی به فوالد خوزستان واگذارشده است.

سنگان خواف حذف نشده است	 
سرپرست روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی نیز که در این جلســه حضور داشت در 
واکنش به اظهارات نماینده مجتمع ســنگان 
خواف گفت: در مقام پاســخگویی نیســتم اما 
طبق آن چه اطالع دارم این معین حذف نشده 
است و بر اساس آن چه دبیر نهاد مردمی اقتصاد 
مقاومتــی اســتان اعالم کــرده بــا توافق های 
صورت گرفته بناست از ظرفیت های مجتمع 
ســنگان خــواف در بخــش دیگــری از منطقه 

به عنوان معین اقتصادی استفاده شود.

روز گذشــته خبرگــزاری مهــر در خبــری اعالم 
کرد که معــاون وزیــر بهداشــت از ابــالغ اعمال 
محدودیــت هــای کرونایــی بــه اســتانداران 
استان های خوزستان، سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشــهر، فارس، آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران 
و البرز خبر داده است. ایلنا نیز در خبری با انتشار 
جدولی شــامل گروه هــای 3 و 4 ، از مراکزی که 
طی محدودیــت های یــک هفته ای بایــد در این 
اســتان ها تعطیل شــود، فهرســتی منتشر کرد. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیــز روز 
گذشته در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری از کرونا 
در خراســان رضــوی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
صداوسیما درباره این که محدودیت های جدیدی 
اعمال خواهد شد یا خیر گفت: هنوز این موضوع 
به مرحله قطعی نرسیده است و بنا شد کارگروه ها 
کار بکنند و جلسه  دیگری تشکیل و تصمیم گیری 
شود. در همین حال صبح دیروز خبری با عنوان 
»مشــهد یک هفته تعطیل مــی شــود« در برخی 
رسانه ها منتشــر اما توســط مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد تکذیب شد. پس 
از آن بــرای اطــالع از محدودیــت هایی کــه قرار 
اســت در اســتان اعمال شــود بــا رحیمــی مدیر 
روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
تمــاس گرفتیــم کــه وی در پاســخ به »خراســان 
رضوی« گفت: بر اســاس اعالم دکتر حریرچی، 
13 استان وضعیت نامســاعدی دارند، اگر قرار 
بر اعمال محدودیت باشــد، مطابق جداولی که 
اطالع رســانی شــده، اعمال محدودیت خواهد 
شد و تاکید شده تعیین تکلیف اعمال محدودیت 
ها در اختیار اســتانداران و ســتادهای اســتانی 
اســت. اصال بحث تعطیلی وجود ندارد و ســتاد 
اســتانی درباره اســتان اطــالع رســانی خواهد 
کــرد.از همیــن رو بــرای پیگیری تصمیم ســتاد 
اســتانی مقابله با کرونا درباره اعمال محدودیت 
های کرونایی در اســتان با دکتر بحرینی رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد و ســخنگوی این 
ستاد تماس گرفتیم. وی در پاســخ به این سوال 
که آیا محدودیتی برای استان اعمال شده است؟ 
اظهار کرد: خیر مورد اضافه ای ایجاد نشده است. 
دکتر بحرینی سپس از پاسخ گویی به سواالت ما 
خودداری و اعالم کرد: تلفنی مصاحبه نمی کنم.

 افزایش 3 برابری فوتی های کرونا 	 
طی یک ماه

در همین حال روز گذشــته، جلســه ستاد مقابله 
با کرونا استان برگزار شد و رئیس دانشگاه علوم 

پزشــکی مشــهد در حاشــیه این جلســه، گفت: 
تعداد موارد بســتری ابتــال به کرونــا در روز دهم 
تیر نســبت به یک ماه پیش یعنی دهم خرداد، در 
مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دو برابر شده است. به گزارش ایرنا، دکتر بحرینی 
افزود: همچنین مقایسه تعداد فوتی های مثبت 
یا مشــکوک به کرونــا در ایــن دو تاریــخ در مراکز 
درمانی زیر پوشش این دانشگاه نشان می دهد، 
تلفات ناشــی از کرونا در دهم تیر نســبت به دهم 
خرداد سه برابر شده است. وی افزود: زنگ خطر 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا جدی است و اگر 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم یا تغییری 
در شــیوه زندگی خود ندهیم به روزهای بدتری 
دچار خواهیم شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: دوران اوج نخست کرونا در استان 
خراســان رضوی با همت همه مســئوالن و مردم 
و به فرماندهی اســتاندار به خوبی ســپری شد و 
امیدواریم که با رعایت اصول بهداشــتی، مرحله 

اوج دوم نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود.
همچنین دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت 
نیز اعالم کرد: استان های خوزستان، کردستان، 
آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، 
خراســان رضــوی و کرمانشــاه در وضعیت قرمز 

قرار دارند.

به مشهد سفر نکنید	 
همچنین به گزارش ایرنا، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعــی اســتاندار نیــز در این زمینــه گفت: 
با توجه بــه نزدیک بودن بــه میالد امــام رضا)ع( 
از مــردم عزیز کشــورمان می خواهیم کــه برنامه 
ســفر خود به مشــهد را به زمان دیگــری موکول 
کنند زیرا نگــران جــان آن ها هســتیم. جعفری 

افزود: از آستان قدس رضوی برای انجام و رعایت 
پروتکل های بهداشتی قدردانی می شود ولی به 
واسطه ازدحام جمعیت در روز میالد امام رضا)ع( 
امکان شیوع بیماری کرونا وجود دارد، به همین 
دلیل از مردم می خواهیم کــه از راه دور به عرض 
ارادت و ســالم به آن حضرت اکتفا کنند تا شاهد 
تجمــع و ابتالی افــراد بیشــتر به بیمــاری کرونا 
نباشــیم. وی ادامــه داد: هــم اکنــون  از مجموع 
2۹ شهرستان استان، دو شهرستان در وضعیت 
قرمز، هشــت شهرســتان در وضعیــت زرد ، 11 
شهرستان در وضعیت نارنجی و هشت  شهرستان 

نیز در وضعیت سفید قرار دارند.

الزامی شدن استفاده از ماسک از ۱۵ تیر ماه	 
قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد نیز از الزامی شدن اســتفاده از ماسک از 
15 تیر ماه در اماکن عمومی خبر داد. سیدکاظم 
فرهمند در گفت وگو با وب دا، اظهار کرد: با توجه 
به موج دوم شــیوع کرونــا و با توجه به برداشــتن 
محدودیت ها، از مــردم می خواهیم که همچنان 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. همچنین 
از 15 تیر ۹۹ استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
الزامی خواهد شد. وی افزود: استفاده از ماسک 
در تمامی مشــاغل به ویژه مشــاغلی کــه پخت و 
عرضه مواد غذایی دارند، الزامی است و برای ما 
هیچ چیز مهم تر از سالمت مردم نبوده و نیست و با 
کسی که به عمد یا غیرعمد موجب به  خطر افتادن 

سالمت مردم شود به شدت برخورد می شود.
* ایســنا/ رئیس شورای اســالمی شهر مشهد با 
اشــاره به وضعیت قرمز این شــهر از نظر افزایش 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا، از ایجاد سازوکاری 
بــرای جابه جا نکــردن مســافر بدون ماســک در 

حمل ونقل عمومی طی روزهای آینده خبر داد.

سایر خبرها	 
* وبــدا/ دکتــر بدیعی معــاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد با اشــاره به افزایش تعداد 
بیماران بستری و ســرپایی مبتال به کووید -1۹ 
در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه اظهار کرد: 
با برنامه ریــزی های انجام شــده، این دانشــگاه 
برای خدمات رســانی به بیماران کرونایی و غیر 
کرونایــی در آمادگی کامــل اســت. همچنین با 
توجه بــه افزایش تعداد مــوارد بســتری بیماران 
مبتال به کووید-1۹، با دســتور رئیس دانشــگاه 
تصمیم بر آن شد که بیمارستان ۶10 تختخوابی 
امام رضا)ع( که یکی از بهترین مراکز درمانی این 
دانشگاه محســوب می شــود، زیر بار درمان این 

دسته از بیماران قرار گیرد.
* مهر/ معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد با اشاره به بستری بودن400 بیمار مبتال 
به کرونــا در مراکز درمانی گفــت: افزایش تعداد 
بستری ها، فشار مضاعفی را به سیستم بهداشت 

و درمان وارد کرده است.
* ایرنــا/ خدابنــده مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی موثری انجام 
شــده اســت تا ســال تحصیلی 13۹۹-1400 
در این اســتان از شــهریور آینــده با تعــداد اندک 

دانش آموز در هر کالس درس آغاز شود.
* پایــگاه اطــالع رســانی شــهرداری مشــهد 
/ مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد در 
خصوص افزایش ســاعت کار اتوبوســرانی برای 
والت امــام رضــا)ع(، اظهار کــرد: در این  شــب، 
ساعت کاری ناوگان های اتوبوسرانی مانند روال 

گذشته تا ساعت 21 خواهد بود.

آب و هوا

امروز

گزارش خبر

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار مشخص شد 

تورم 13 درصدی اجاره واحدهای مسکونی در استان 
نوید زنده روحیان/ گزارش مرکز ملی آمار درباره شاخص اجاره بها در بهار ۹۹ حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه 
به نقطه اجاره بهای واحدهای مســکونی در خانوارهای شهری استان خراســان رضوی 13 درصد بوده است.به 
گزارش خراسان رضوی بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ۹۹ نسبت به 

فصل مشابه سال قبل  یعنی تورم نقطه به نقطه در کشور اعالم شد که عدد شاخص آن در کشور 22.3 درصد است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی در خانوارهای شهری استان خراسان 

رضوی 13 درصد اعالم شده که پس از استان های مازندران و آذربایجان غربی کمترین میزان در این آمار است.

مشهد
203۵

تایباد
2۱36

تربت جام
۱93۵

تربت حیدریه
۱934

قوچان
۱333

درگز
2034

نیشابور
۱73۵

کاشمر
2237

گناباد
2۵38

سبزوار
2438

اخبار

اخبار

فرماندار درگز:

 تجارت ریلی از مرز لطف آباد 
با ترکمنستان از سرگرفته شد 

 فرماندار درگز  گفت: تجــارت و تبادل ریلی 
از مــرز لطف آباد در این شهرســتان با کشــور 
ترکمنستان از سرگرفته شد.علی فراهی در 
گفت و گو با ایرنــا افزود: پس از شــیوع کرونا 
و حدود ســه ماه و نیم تعطیلی این مرز، شش 
واگن ترانزیت حامل بار تجهیزات الکترونیکی 
از ایران وارد ترکمنستان شد.وی ادامه داد: 
پیش از این نیز تردد واگــن حامل کاال در این 
مرز بســیار ناچیز بود و هم اکنــون 30 واگن 
کاالی صادراتــی در ایــران در انتظــار ورود 
به خاک ترکمنســتان اســت.فرماندار درگز 
گفت: هم اینــک مرز زمینی لطــف آباد مانند 
دیگر مرزهای زمینی با ترکمنستان همچنان 
مســدود اســت بنابراین می تــوان از ظرفیت 
موجود در پایانه ریلی در مــرز لطف آباد برای 
انتقال کاال از کامیون به قطار در این ایام بهره 
گرفت.    14 اسفند ۹۸ در پی شیوع ویروس 
کرونا مرز ریلی ســرخس و لطف آباد از سوی 
ترکمنستان بسته شد و پس از حدود سه ماه و 
نیم با حصول توافق دوجانبه و ایجاد تونل های 
ضدعفونــی واگن هــای حمــل کاال، تبــادل 

تجاری در این مرز ریلی از سرگرفته شد.

حادثه آتش سوزی در 
40هکتار از مراتع قوچان 

و  طبیعــی  منابــع  رئیــس  زاده/  ایشــان 
آبخیزداری  قوچان از حادثه آتش ســوزی در 
حدود 40 هکتار از مراتــع منطقه بهارکیش 
و اللــو دراین شهرســتان خبــرداد. زمانی به 
خراســان رضوی گفت : پس از باخبرشــدن 
از حادثــه آتش ســوزی ازنخســتین ســاعات 
بامــداد دیــروز ، در منطقه اللــو وبهارکیش ، 
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی به محل 
اعزام شــدند که بــا تالش نیروهــا وهمکاری 
های محلــی  اطفــای حریــق در حــدود 40 
هکتار از مراتع انجام شــد . وی افزود: میزان 
برآورد خســارات هنوز مشخص نشده است. 
رئیــس منابع طبیعــی وآبخیــز داری قوچان 
گفت: ازاواســط خرداد امســال تاکنون 13 
مــورد آتش ســوزی درســطح بیــش از 213 
هکتارمراتع  درشهرستان رخ داده است که 
متاسفانه نسبت به مدت مشابه درسال قبل 
رشــد زیادی را نشــان می دهد.این درحالی 
اســت کــه درچهــارم تیرماه نیــز ایــن حادثه 
در مراتــع اینچــه کیکانلــو ، منطقه شــکراب 
قوچان رخ داد که به محض اطالع ، نیروهای 
یگان حفاظت منابع طبیعی به منطقه اعزام 
شــدند و با ســاعت ها تــالش بی وقفــه آن ها 
وهمــکاری مامــوران محیط زیســت قوچان 
ودرگــز وهمچنیــن اهالــی بومــی منطقــه، 
 آتش خامــوش و مهار شــد اگرچــه درنهایت

10 هکتار ازمراتع طعمه حریق شد.

شورای مهارت آموزی 
شهرستان فیروزه تشکیل شد 

شــورای مهارت آموزی شهرســتان فیروزه با 
حضــور فرماندار،مدیــر کل فنــی و حرفه ای 
استان خراســان رضوی و دیگر مدیران برای 
اولین بار در شهرستان فیروزه آغاز به کار کرد.

دکتر حکیم پور فرماندار فیروزه اعالم کرد:با 
هدف نیاز ســنجی آموزش،گسترش آموزش 
های مهارتی و فنی و حرفــه ای در تمام نقاط 
شهرستان ، جلوگیری از موازی کاری دستگاه 
ها و استفاده بهینه از خدمات متخصصان در 
آموزش ،این شورا شروع به فعالیت کرد.مدیر 
کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز دراین 
جلســه اظهار کرد : آمــوزش هایــی که منجر 
به اشــتغال شــود،مطلوب  و مد نظر ماســت.

رحیمــی افزود:کلیــه دســتگاه هــا نیازهای 
آموزشی مد نظر خود را به فنی و حرفه ای که 
متولی آموزش است بسپارند و توان خود را در 
مرحله بعد کــه حمایت از افــراد آموزش دیده 
برای  ورود به عرصــه کار و فروش محصوالت 

است قرار دهند، تا این زنجیره تکمیل شود.

محدودیت های کرونایی مشهد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد :

اخبار ورزشی

چمنیان ؛ گزینه اصلی هدایت تیم ملی جوانان
عباس چمنیان ، مربی با سابقه مشهدی ، گزینه 
اصلی فدراســیون فوتبال برای ســرمربیگری 

در تیم ملی جوانان اســت.  به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، تیم ملی فوتبال جوانان ایران 
باید اواخر مهر ماه در مسابقات قهرمانی جوانان 
آسیا شرکت کند. پس از استعفای سید سیروس 
پورموســوی از تیم ملی جوانان، نام گزینه های 
زیادی برای سرمربیگری این تیم شنیده می شد 
که برخی از آن هــا مانند منصوریان و اســتیلی 
هدایــت تیــم جوانــان را نپذیرفتند. هــم اینک 
عباس چمنیان از مشهد گزینه اصلی فدراسیون 
فوتبال برای ســرمربیگری در تیــم ملی فوتبال 
جوانان اســت. او پیــش از این در تیم هــای پایه 

مربیگری کرده است.

اکبر میثاقیان:

اولویت ماندن در لیگ دسته یک کشور است
اکبر میثاقیان که در شــرایط سخت هدایت تیم 
ملوان بندر انزلی  در رقابت های لیگ دسته یک 
کشور را بر عهده گرفته، امیدوار است که بتواند 
این تیــم شــمالی را در لیگ یــک نگــه دارد و در 
مرحله بعدی برای صعود برنامه ریزی کند. وی 
در این باره می گوید: االن نباید درباره صعود به 
لیگ برتر حرف بزنیم. االن باید برای ماندن در 

جدول بازی ها تالش کنیــم. صعود به لیگ برتر 
برنامه آینده است و بعد از گذر از شرایط فعلی باید 
ترسیم شود. بنابراین حرف زدن درباره آن االن 
اشــتباه اســت.میثاقیان افزود:ما 7 بازی دیگر 
پیش رو داریم و دســت کم بایــد در 5 بازی پیروز 
شــویم. پیروزی در برابر بــادران را باید فراموش 
کنیم و به بازی بعدی فکر کنیم. بازی ها سخت و 

فشرده برگزار می شود.وی تصریح کرد: آن چه 
که برایم محرز اســت این تیم جایگاهش این جا 
نیســت. ما ابتدا باید به جایگاه خوبی برگردیم و 
در فصل بعد همه به کمک هم برای صعود به لیگ 
برتر آماده شویم. من یقین دارم که ملوان حتی در 
لیگ برتر هم می تواند جایگاه شایسته ای داشته 
باشــد. اما واقعیت امروز این اســت که باید برای 
ماندن در لیگ یک تالش کنیم. پس باید به جای 
بازی با واژه ها ســخت کار کنیــم و گام به گام به 

سوی تغییر وضعیت حرکت کنیم.

آغاز احداث پیست کارتینگ شرق کشور در تربت حیدریه
رئیس اداره ورزش و جوانان تربــت حیدریه از آغاز 
عملیات احــداث بــزرگ تریــن پیســت کارتینگ 
اتومبیلرانی شرق کشور با همکاری بخش خصوصی 
در مجموعه ورزشی آزادی این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی، مجید رضایی در حاشیه بازدید 
از پروژه احداث پیست کارتینگ اتومبیلرانی تربت 
حیدریه اظهار کرد: این پیســت با مشارکت بخش 
خصوصی در زمینی به مساحت دو و نیم هکتار در 
مجموعه ورزشی آزادی شهرستان در حال احداث 
اســت و امیــد داریم تــا هفته دولــت افتتاح شــودو 
مورد اســتفاده ورزشــکاران قرارگیرد.وی توسعه 

فعالیت های ورزشــی در بخش همگانی و حمایت 
از ســرمایه  گذاران ورزشــی را از مهم ترین اهداف 
واگذاری این پــروژه به بخش خصوصی برشــمرد 
و گفت: با توجه به اســتقبال عموم از رشــته مهیج 
اتومبیلرانی به ویژه در بخش کارتینگ با راه اندازی 
این پیست در فاز نخست امکان میزبانی مسابقات 
اســتانی اتومبیلرانــی در رشــته های کارتینــگ و 
اســاللوم برای این شهرســتان فراهم خواهد شد. 
فاز نخست پیست کارتینگ اتومبیلرانی مجموعه 
ورزشــی آزادی تربت حیدریه با مساحت 10هزار 
مترمربع و صرف هزینه 10میلیارد ریــال تا دوماه 

آینده قابل بهره برداری است.

 ورزشکار مشهدی 
در راه ثبت رکورد گینس

رکــورددار ایرانــی و اســتاد هنرهــای رزمــی 
خراســان رضوی بــه زودی در کشــور ترکیه، 
رکوردی جهانی از خود به جا خواهد گذاشت.
به گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی، »مهدی نمازی« از 
استادان  برجســته هنرهای رزمی در ایران و 
آسیا، به تازگی از سوی مسئوالن کشور ترکیه و 
کارگزاران گینس به چالش دعوت شده است.
نمــازی کــه از اســتادان برجســته ایــران و 
همچنین از قهرمانان و پهلوانان پیش کسوت 
هنرهای رزمی در کشــورمان اســت، پیش از 
این رکورد شکستن 75۶ عدد سنگ با دست 

با وزن تقریبی ۶ تن را پشت سر گذاشته بود.
وی اکنــون بایــد بــرای چالــش جدیــدی که 
مســئوالن گینس و کشــور ترکیــه پیش روی 
او قــرار داده انــد، آمــاده شــود تــا بتوانــد در 
 این جــدال جهانــی بــا همتایــان آمریکایی و 
ترکیه ای خود رقابت کند.ایــن رکوردزنی از 
مهم ترین و بــزرگ ترین رکوردهــای جهانی 
گینــس در زمینــه شکســتن اجســام ســخت 
خواهد بود که نام یک ایرانی را در اقصی نقاط 

جهان بر سر زبان ها خواهد انداخت.
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