
فرصت 2 ماهه به 
مشاور برای جانمایی 

باغ کتاب مشهد

امهال بدون 
سقف تسهیالت 
 خسارت دیدگان 
بخش کشاورزی 

 شهرخودرو 
در خانه گل گهر

گالیه امام جمعه دّرود 
از کم توجهی مسئوالن 

به خانواده شهید 
مدافع حرم

 توزیع 2۰۰ بسته 
 غذایی و معیشتی 
بین خانواده های 

معلول در صالح آباد

رئیس اداره مدیریت بحران 
سازمان جهاد کشاورزی 

استان خبر داد:

 نماینده فوتبال استان 
  با هواپیمای اختصاصی

راهی سیرجان شد

اخبار

فرهنگی

ابالغ پیام تسلیت تولیت 
آستان قدس به خانواده 
شهیدان مهاجر قوچانی

رئیس دفتر تولیت آستان قدس با حضور 
در منزل شهیدان محسن و محمد حسین 
مهاجر قوچانــی، پیــام و مراتب تســلیت 
و تعزیــت تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
به مناســبت ضایعه درگذشــت مــادر این 
شــهیدان  را بــه خانــواده  آن شــهدا ابالغ 
کرد.  »بهجت نقیبی مقدم« مادر شهیدان 
مهاجر قوچانی پس از تحمل سال ها درد 
و رنــج دوری از فرزندان شــهیدش هفته 
گذشــته آســمانی و در قطعــه صالحیــن 
بهشــت رضا)ع(، خاک ســپاری شــد.  به 
گزارش آســتان نیوز، رئیــس دفتر تولیت 
آستان قدس همچنین با خانواده شهیدان 
محمد رضا خــاوری، ســید عبدالحمید و 
سید اسدا... ســجادی، از شــهدای تیپ 
فاطمیون دیــدار و گفت وگو کــرد.  رنگرز 
جــدی در ایــن دیــدار ضمن ابالغ ســالم 
تولیت آستان قدس، صبر جمیل، صالبت 
و شــکیبایی مادران شــهدا کــه فرزندان 
خویش را در راه اســالم و رضای پروردگار 

نثار کردند، ستود.

مدرسه  تابستانه  »تبلیغ« 
برای مشارکت طالب در 

همیاری سالمت 
طالب سراسر کشــور از مدرسه تابستانه 
تبلیغ کــه به همــت معاونت تبلیــغ حوزه 
علمیه خراسان برگزار می شود استقبال 
بــی نظیــری کردنــد. بــه گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی حوزه علمیه خراســان، تا 
روز گذشــته و طی ســه روز از آغاز ثبت نام 
ایــن دوره، 1573  طلبــه برای شــرکت 
در آن ثبــت نــام کردنــد. بــر اســاس ایــن 
گزارش، با توجه به درگیری فعلی كشــور 
با ویروس منحوس كرونا و ضرورت حضور 
طالب توانمند برای ارائه تبلیغ بالینی در 
بیمارستان ها، در   مدرسه تابستانه تبلیغ 
با برگزاری دوره حضوری همیار سالمت 
برای آموزش مبلغان با موضوع ســالمت 

معنوی برنامه ریزی شده است.

محمد اصفهانی : قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

 محبت مردم به من با
 »والیت عشق« دوچندان شد 

 مواجهه آستان قدس با بحران کرونا
 حکیمانه و تکلیف مدارانه بود 

۱

 آجر  به آجر   روستا 
را می سازیم

۶۷۰ واحد صنعتی 
استان امسال گازدار 

می شوند 

مدیرعامل شرکت گاز استان:

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه۱

 صفحه۴

 صفحه3

وضعیت کرونا  در  
طرقبه شاندیز سفید 

است یا زرد ؟ 
 صفحه3

2

2

رئیس کمیسیون حقوقی 
 شورای شهر مشهد

 مطرح کرد:

تسهیالت کرونا همچنان در هزار توی پرداخت
 صفحه3

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان: پرونده 12 هزار متقاضی به بانک های استان ارسال شده است

بیش از ۴ ماه از شیوع کووید ۱9 در کشور گذشت

ایمنی مراکز 
درمانی مشهد 

بررسی می شود 

 رئیس شورای اسالمی 
شهر مشهد:

  صفحه2

 وقتی آقا معلم ها 
 در میدان عمل درس 

انسان دوستی می دهند

 صفحه2

 کمربند جنوبی
  از منظر قانونی 

و محیط زیست 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد اعالم 
کــرد: بــه آتش نشــانی مشــهد مأموریت 
ویــژه ای بــرای بررســی ایمنــی مراکــز 

درمانی داده  شده است....
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معاون دفتر حقوقی وزارت ارشاد در پاسخ به گالیه شاعر خراسانی برای استفاده بدون مجوز از شعرش در آلبوم »عبور از مه« زندوکیلی 

بسته به نوع قرارداد مسئولیت اشتباه به عهده شرکت تولید کننده یا خواننده   است 

میرزاده- شاعر خراسانی در حال جست وجو در 
اینترنت است که به ناگاه شعر خود را در یک آلبوم 
موســیقی با صدای »علی زندوکیلی« می شــنود، 
آلبوم »عبور از مه« که در سال 92 منتشر شده اما 
تا چند ماه قبل حتی روح این شاعر هم از این ماجرا 
خبر نداشته اســت ... . »جمیله سادات کراماتی« 
ماجرا را این طور برای ما بازگو می کند : اسفندماه 
سال88، مجموعه اشعارم در کتاب »ماه را دوست 
دارم که شبهایت را« توسط انتشارات انجمن قلم 
ایران منتشر شد. در این مجموعه شعری دارم که 
در سال 80 ســروده شــده، با این مطلع که : »دلم 
برای تو و شعر تازه  ات تنگ اســت، دلم هوایی آن 
لهجه خوش  آهنگ است«. وی می گوید : »بعدها 
به طور اتفاقی و در یک جســت و جــوی اینترنتی، 
فهمیــدم که این شــعر در یکی از آلبــوم های آقای 
زندوکیلــی اســتفاده شــده، موضــوع را از طریق 
مســئول برنامــه هــای ایشــان پیگیری کــردم اما 
پاســخ روشــنی به من ندادند«. بی نتیجــه ماندن 
این پیگیری، واکنش معاون فرهنگی حوزه هنری 
خراســان رضوی را نیز به همراه داشت و »مهدی 
ابراهیمی« با انتشــار پســتی در فضــای مجازی، 
ضمن ابراز گالیه، خواســتار رســیدگی مسئوالن 
امر برای اســتیفای حقــوق مادی و معنوی شــاعر 

اثر شد.

مدیر برنامه های زندوکیلی: مسئولیت 	 
متوجه شرکت تولیدکننده اثر است

آلبوم »عبور از مه« توســط انتشــارات »نــی داود« 
منتشر و طبق اطالعات مندرج روی آلبوم، در آن از 
اشعار حافظ، وحشی بافقی، زهرا پناهی و حسین 
منزوی اســتفاده شده اســت. در قطعه »تار و آواز« 
این آلبوم شــعر جمیله ســادات کراماتی با اندکی 
تغییر، خوانده شده و نام مرحوم »حسین منزوی« 

به عنوان شاعر آن ذکر شده است.
»محمود شبیری« مدیر برنامه های علی زندوکیلی 
مسئولیت این اشتباه را متوجه تهیه کننده و ناشر 
آلبوم مــی داند و می گویــد: »بــرای گرفتن مجوز 
آلبوم، شــرکت تهیه کننده، اشعار را به حوزه ترانه 
و شــعر ارســال می کند و مجوزها بر اســاس شعر 
و نام ترانه ســرا اخذ می شــود. درباره ایــن اثر، در 
یک فرایند اشــتباه رخ داده که قطعا عمدی نبوده 
است. مجوز شعر به نام حسین منزوی گرفته شده 
و قطعا فردی هم که در شورای شعر حضور داشته، 
نمی دانسته که شاعر این اثر، مرحوم منزوی نبوده 
است. بنابراین شــرکت باید پاسخ گو باشد و ما در 

این زمینه مسئولیتی نداریم« !

شرکت تولیدکننده وجود خارجی ندارد، 	 
امکان پیگیری حقوقی در وزارت ارشاد

در ادامه تالش مــی کنیم راهــی بــرای ارتباط با 
شــرکت تولیــد کننده اثــر بیابیــم اما پیگیــری ما 
نتیجــه ای نــدارد و در نهایت، یــک مقــام آگاه در 
دفتر موســیقی وزارت ارشــاد اعالم مــی کند که 
هــم اکنــون انتشــارات نــی داود وجــود خارجی 
نــدارد. موضــوع را بــا مدیــرکل دفتــر موســیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی هم در میان می 
گذاریــم و »محمــد اللهیاری فومنی« در پاســخی 
کوتــاه اعالم می کنــد که »در صورت درخواســت 

متقاضــی به پیوســت کتاب شــعر شــاعر، 
می توانیم بــا دفتــر حقوقــی وزارتخانه 

ســوی  از  نماییــم«.  موضــوع  طــرح 
دیگر، معاون دفتر حقوقــی و مالکیت 

معنــوی وزارت ارشــاد بــه خبرنــگار ما 
می گوید: حتی در صورتی که شرکت 

تولیدکننده اثر منحل شــده 
باشــد، به لحــاظ قانونی 

و کیفــری، مســئولیت 
تمامی فعالیــت های 

آن شــرکت در زمان 
فعالیــت، بــر عهده 

مدیرعامــل وقــت 
بایــد  و  اســت 
باشــد.  پاســخ گو 

ضیایــی«  »ساســان 
کنــد:  مــی  نشــان  خاطــر 
همچنیــن، بایــد قــرارداد 
شرکت و خواننده بررسی و 

مشخص شود مسئولیتی متوجه خواننده این اثر 
نیز می شود یا نه.

قانون چه حمایتی از مولفان و مصنفان دارد؟	 
بر اســاس ماده 2 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان 
و مصنفــان و هنرمنــدان، شــعر و ترانــه و ســرود و 
تصنیف که به هــر ترتیب و روش نوشــته ، ضبط یا 
نشر شده باشــد، مورد حمایت این قانون قرار می 
گیرد و  مــاده 19 این قانــون نیز هر گونــه تغییر یا 
تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشــر 
آن بدون اجازه پدیدآورنده را ممنوع دانسته است. 
از سوی دیگر و بر اساس  ماده 23 این قانون، 
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که 
مورد حمایت این قانون است به نام خود یا 
به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالمًا 
و عامدًا به نام شخص دیگری غیر از پدید 
آورنده نشر ، پخش یا عرضه کند، به حبس 
تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد. 
مــاده 29 این قانــون نیز به 
صراحت بیان می کند که 
مراجع قضایی می توانند 
رســیدگی  ضمــن 
شــاکی  شــکایت  بــه 
خصوصی، نســبت به 
جلوگیــری از نشــر و 
پخش و عرضه آثار مورد 
شــکایت و  ضبط آن، دســتور 
الزم به ضابطین دادگســتری 

بدهند.

محمد اصفهانی :

محبت مردم به من با »والیت عشق« دوچندان شد
در شب میالد حضرت ثامن الحجج)ع( »محمد 
اصفهانی« مهمان ویــژه حرم امام رضــا)ع( بود. 
به گزارش آســتان نیــوز، این خواننــده محبوب 
کشــورمان با اشــاره به ســریال »والیت عشق« و 
قطعات موسیقایی آن گفت: من همواره احساس 
می کنم این کار به آقای بیات )آهنگ ساز اثر( الهام 
شــده بود، زمانی که »والیت عشــق« را خواندم، 
رفتار مردم با من متفاوت و احترام و محبت شان 
دوچندان شــد. قبل از آن هم مردم به من اظهار 
لطف می کردند و افتخار می کنــم که بگویم من 
را دوســت داشــتند؛ اما پس از این قطعه شکل و 
 اندازه این محبت تغییر کرد و هنوز هم ادامه دارد.

وی خاطر نشــان کرد: قطعــا این اظهــار لطف و 
محبت مردم به بنده، به خاطر عشــق و ارادت به 
حضرت رضا)ع( اســت و افتخار می کنم من را با 
کاری که برای حضــرت خواندم می شناســند و 

اظهار لطف می کنند. 
وی افزود: مالک نزدیکی و دوستی با امام رضا)ع( 
بعد مکانی نیست، همان طور که می دانیم هارون 
الرشــید نزدیک مرقد این امام همام دفن شــده 
است اما هیچ ارج و قربی نزد مردم ندارد؛ برخی 
برای حضرت همانند اویس هستند و برخی اگر 
چه در جوار ایشان زندگی می کنند اما از سیره و 

منش این امام دور هستند.

فرصت 2 ماهه به مشاور برای جانمایی باغ کتاب مشهد 
میرزاده-جانمایی مکان برای احداث باغ کتاب 
مشهد تا دو ماه آینده به کمیسیون فرهنگی شورای 
شــهر ارائه می شــود تا این پروژه اولویــت دار وارد 
مرحله اجرایی شود. به گزارش »خراسان رضوی«، 
طرح احداث باغ کتاب مشهد، در جلسه 28 آبان 
97 شــورای شــهر به تصویــب رســید، طرحی که 
اجــرای آن با تاخیر مواجه شــده اما بــه گفته نایب 
رئیــس کمیسیون فرهنگی شــورای شــهر، باید 
عملیات اجرایی آن امسال آغاز شود. »رمضانعلی 
فیضی« خرداد ماه امســال گفته بــود : »این پروژه 
جــزو پروژه های فرهنگــی اولویت دار اســت، باید 

فازبندی های پــروژه و مکان یابــی در این مطالعه 
گنجانده شود تا بتوانیم امسال شاهد آغاز عملیات 
اجرایــی پــروژه باشــیم«. در همین راســتا یکی از 
موضوعات جلسه روز گذشته کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر، باغ کتاب بود. »سید محسن حسینی 
پویا« عضو این کمیسیون در گفت و گو با »خراسان 
رضوی« با اشاره به جلسه روز گذشته اظهار کرد : در 
این جلسه، گزارش فعالیت های انجام شده برای 
باغ کتاب مشــهد توسط مشــاور پروژه ارائه و مقرر 
شد  طی دو ماه آینده، جانمایی برای مکان احداث 

باغ کتاب به کمیسیون ارائه شود.



رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد مطرح کرد: 

کمربند جنوبی؛  از منظر قانونی و محیط زیست 

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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رئیس کمیســیون حقوقی شورای شهر مشهد 
با بیــان این که از حیــث فنی تغییــر کاربری در 
کمربند جنوبی انجام شــده اســت، اظهار کرد 
: متوقف کردن پــروژه در وضعیت کنونی هیچ 
کمکی به محیط زیست نمی کند و چه بسا اجرای 
باقی مانده پــروژه البته با لحــاظ تدابیر ویژه ای 
کــه الزم دارد؛ بتواند به بهبــود وضعیت محیط 
زیســتی این پــروژه کمک کند.ســید محســن 
حسینی پویا در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
کمربند جنوبی مشهد اظهار کرد: طرح کمربند 
جنوبی مربــوط به طرح های جامــع و تفصیلی 
حدود 20 سال قبل است و این طرح ها منطبق 
با قانــون الزم االجــرای همــان موقــع تدوین و 
کمربند جنوبی نیز بر مبنــای همان طرح های 
قانونی شروع شده و تا سال 1396 حدود 200 
میلیارد تومان در آن هزینه شــده اســت. با این 
اوصاف تدوین طرح و شروع عملیات اجرایی آن، 
در زمان خودش کاماًل قانونی بوده  و نکته مهم و 
ظریفی که وجود دارد این اســت که اگر قوانین 
بعــدی شــرایط ســخت گیرانه تری را از حیــث 
محیط زیستی درخصوص پروژه های عمرانی 
بیان کرده اند، این شرایط قابل تعمیم به طرح ها 
و پروژه های ســابق نیســتند و عطف به ماسبق 
نمی شوند؛ به عبارتی دیگر، نمی شود بر مبنای 
قوانین بعدی، پروژه های قبلی را که منطبق بر 

قوانین زمان خودشان بوده اند، متوقف کرد.
حسینی پویا افزود: در خصوص کمربند جنوبی 
هم باید به همین ترتیب راهی میانه را در پیش 
گرفــت و ضمن به رســمیت شــناختن واقعیت 
موجــود، بایــد هرگونه تالشــی را کــه منجر به 
کاهــش مخاطرات محیط زیســتی می شــود، 
در دســتور کار قرار داد و در این راســتا مدیریت 
شــهری آمادگی کامل دارد ولی بــرای این که 
مدیریت شــهری منطقی و عاقالنه عمل کند، 
باید به هزینه های انجام شده قبلی که با احتساب 
قیمت روز بیش از هزار میلیارد تومان می شود، 
توجه داشــته باشــد و مردم مشــهد از مدیریت 
شهری نمی پذیرند که در یک زمان هزار میلیارد 
را هزینه کنــد و در زمانی دیگر ایــن هزینه ها را 
به فراموشی بســپارد و معضل ترافیک شهری 
با چهار میلیون جمعیت را بــه صورتی الینحل 

باقی بگذارد.
وی تصریــح کــرد: قطعــًا چنیــن مدیریتــی از 
مصادیــق تصرفــات ســفیهانه منابــع عمومی 
اســت لذا کســانی که تریبون دارند باید به این 
موضــوع مهم توجــه داشــته باشــند کــه برای 

پرهیز از تصرفات ســفیهانه در اموال عمومی، 
باید منطقی تر و مســئوالنه تر عمل کرد و عمل 
مســئوالنه آن اســت که بنا بــه فرض اگــر پروژه 
کمربند جنوبی تبعات منفی برای محیط زیست 
داشته باشد، هرچند که در زمان تدوین طرح و 
شروع عملیات اجرایی آن، قانونی بوده است؛ 
ولی با این حال همه با هم و در کنار هم به دنبال 
کم کردن این تبعات منفی باشیم و با عنایت به 
نظرات کارشناســی هر کاری که در این راستا 
و برای حفظ کاربری های غیر انتفاعی حاشیه 

کمربند جنوبی الزم است، انجام شود.
رئیس کمیســیون حقوقی شورای شهر مشهد 
افزود: یــک نکته دیگر که باید به آن توجه شــود 
این اســت که هم اکنــون تغییر کاربــری اتفاق 
افتاده و در سال های گذشته زیرسازی کمربند 
و سازه پل ها در غالب موارد به انجام رسیده و از 
حیث فنی تغییر کاربری به معنای دقیق کلمه 
اتفاق افتاده است بنابراین متوقف کردن پروژه 
در وضعیت کنونی هیچ کمکی به محیط زیست 
نمی کند و چه بسا اجرای باقی مانده پروژه البته 
با لحاظ تدابیر ویژه ای کــه الزم دارد؛ بتواند به 
بهبود وضعیت محیط زیستی این پروژه کمک 

کند.
حســینی پویا بــا بیــان ایــن کــه »فضــای ســبز 
حاشــیه پــروژه و حریــم فضــای ســبز کــه باید 
برای پروژه لحاظ شــود، به ایــن موضوع کمک 
می کند«،افزود: بدین ترتیب توقف پروژه چنان 
که در مطالعات نشــان داده شــده،  به افزایش 
ترافیک در خیابان های مرکزی شهر و در نتیجه 
افزایــش آالینده هــای محیطی و اتــالف وقت 
شهروندان در ترافیک و مانند این ها منجر و عمال 
این اقدام به ظاهر، محیط زیستی به ضد خودش 

مبدل شده است.

کمربند جنوبی از نظر قانونی بر هر کاربری 	 
دیگری اولویت دارد

وی تصریــح کــرد: دربــاره ایــن کــه پــروژه 
کمربنــد جنوبــی بــه پارکینــگ اتومبیل های 
مراجعه کننــدگان کوه پارک تبدیل شــود و در 
حقیقت کارکرد کمربند یا بزرگراه را نداشــته 
باشد؛ به نظرم باید ابتدا مطالعات کارشناسی 
انجــام و بر مبنــای آن ارزیابــی و اتخاذ تصمیم 
شــود؛ ولی در یک نگاه کلی شاید بتوان گفت 
هرچند پروژه کوه پارک عالی و ضروری است 
و برای محیط زیست و در تلطیف هوای مشهد 
نیز به نظر می رسد مؤثر باشد ولی این احتمال 

وجود دارد که همین مســیر دسترســی نیز به 
خطری بــرای طبیعت و محیط زیســت مبدل 
شود  پس چه بسا کمربند یا بزرگراهی که دارای 
کمتریــن دسترســی از خیابان هــای جانبــی 
باشــد و بــه مــوازات آن کاربری هــای اطــراف 
را نیز کنتــرل و مدیریــت کند، از ایــن کاربری 
پارکینگــی بهتر و مناســب تــر باشــد و در این 
صورت دسترسی های کوه پارک صرفًا به پیاده 
رو یا دوچرخه ســواری اختصاص داده شــود و 
از توقف اتومبیل و دسترســی اتومبیل چه بسا 
بهتر باشد جلوگیری شود؛ هرچند این موضوع 
کاماًل تخصصی است و باید مبتنی بر مطالعات 
و ارزیابی کارشناسان مربوط اعالم و بر مبنای 
آن تصمیم گیری شــود، در عین حال با عنایت 
به این که مطابق طرح تفصیلی حاکم، کاربری 
همچنان کمربند است و هیچ کاربری دیگری 
مجاز شــمرده نشــده؛ لذا هم اکنــون کمربند 
جنوبی از نظر قانونــی بر هر کاربــری دیگری 

اولویت و ترجیح دارد.

سیاسیون از محیط زیست استفاده ابزاری 	 
نکنند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر 
مشهد اضافه کرد: باید توجه داشت که از موضوع 
محیط زیست استفاده ابزاری توسط سیاسیون 
نشود. متاسفانه برخی سیاســیون با استفاده 
ابــزاری از محیط زیســت، دغدغه منــدان این 
موضوع را دچار سردرگمی و در نتیجه ناامیدی 
می کننــد. فعاالن محیط زیســت بایــد متوجه 
باشند که نباید محیط زیست بازیچه قدرت شود 
و اگر این اتفاق بیفتد، محیط زیست ضرر اصلی 
را خواهد دید. آن ها باید از خود سوال کنند چرا 
این موضوع فقط در این پروژه پررنگ شده است؟ 
اگر واقعا برخی اصحاب سیاست دغدغه محیط 
زیست را دارند، چرا در سایر موارد و مخاطرات 

محیط زیستی در کشور ساکت بوده اند و هیچ 
احســاس تکلیف و وظیفه ای نداشــته اند؟ این 
اشــخاص کدام سابقه محیط زیســتی دیگری 
غیر از کمربند جنوبی مشهد را در کارنامه خود 
دارنــد؟ بنابراین دغدغه مندان محیط زیســت 
نیز باید مواظبت کنند که از این پروژه و از شعار 
واالی حفظ محیط زیســت، اســتفاده ابزاری و 

سیاسی نشود.

طرح تفصیلی مشهد درگیر نظرات 	 
شخصی شده است

حسینی پویا درخصوص طرح تفصیلی مشهد 
بیان کرد: یکی از مهم ترین چالش های ما طرح 
تفصیلی اســت که به دلیــل ناهماهنگی میان 
مســئوالن اســتانی هنوز به طــور قاطعانه حل 
نشده است. طرح تفصیلی مشهد درگیر نظرات 
شــخصی شــده اســت. اگر یکی دو نفــر از این 
شهر بروند یا سمت شان تغییر کند و مداخالت 
غیرقانونی شان کمتر شود، طرح تفصیلی مشهد 

سرعت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: برای شهر مشهد به عنوان دومین 
کالن شهر ایران و پایتخت معنوی ایران، شایسته 
نیســت از حیث طرح های تفصیلــی و جامع با 
این مشکالت مواجه باشــد و نتیجه آن شود که 
نظرات شخصی یک نفر به جای طرح تفصیلی 
تعیین کننده شود و این نابه سامانی تا به آن جا 
برسد که اساســا در اصالح طرح تفصیلی شهر 
مشــهد نیز همان افراد مشهد و اســتان را فاقد 
اراده و صالحیت بدانند و تصمیم گیری راجع 
به اصالح طــرح تفصیلــی اطراف حــرم مطهر 
حضرت رضا)ع( را بر خالف قانــون به خارج از 
اســتان احاله دهند، از صالحیت غیــر قانونی 
شورای عالی شهرسازی و معماری دفاع کنند 
و کمیســیون ماده 5 اســتان را فاقد صالحیت 

بدانند.

اخبار

جامعه 

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 

ایمنی مراکز درمانی مشهد بررسی 
می شود 

رئیس شــورای اســالمی شــهر مشــهد اعالم کــرد: به 
آتش نشانی مشهد مأموریت ویژه ای برای بررسی ایمنی 
مراکز درمانــی داده  شــده اســت.محمدرضا حیدری 
روز گذشته در پست اینستاگرامی خود نوشت: حادثه 
انفجار بیمارستان سینای تهران تلنگری بود برای همه 
مسئوالن کشور که بیش ازپیش، به ایمنی مراکز پزشکی 
و تمامی اماکن عمومی حساسیت ویژه نشان دهند.وی 
ادامه داد: مدیریت شهری مشهد نیز در این خصوص به 
آتش نشانی این شهر مأموریت ویژه داده  است تا ضمن 
بررسی ایمنی مراکز پزشکی مشهد، گزارشی را آماده 
و برای مراکزی که دارای نقص ایمنی هستند، تذکرات 
و هشدارهای الزم را صادر کند.رئیس شورای اسالمی 
شــهر مشــهد گفت: امید اســت بــا این گونــه اقدامات 
پیشگیرانه شاهد بروز حادثه و سوگواری شهروندان در 

این زمینه نباشیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

مواجهه آستان قدس با بحران کرونا 
حکیمانه و تکلیف مدارانه بود 

»مصطفی خاکســار قهرودی« قائم مقام تولیت آستان 
قدس نکاتی را درباره اقدامات این آستان در مواجهه با 
کرونا مطرح کرد. به گزارش آســتان نیوز، اهم صحبت 

های خاکسار قهرودی به این شرح است:
* بحران کرونا نه فقط برای ما که برای دنیا، امر تازه ای 
بود. مواجه شدن با این قضیه در کشور ما به دالیل متعدد 
یک مواجهه عقالنی بود. یکی از دالیل مهم هم این بود 
که مردم کشور ما مسلمان هستند. در کشور ما، جامعه، 
رفتار خود را تکلیف می داند.... چرا دستگاه بهداشت و 
درمان ما توانست به صورت نسبی بحران را کنترل کند؟ 
آن همه سختی را نظام سالمت تحمل کرد، در حالی که 
می دانیم حقوق و مزایای ویژه ای هم به آن ها پرداخت 
نشده اســت،  چون این را تکلیف می دانستند. آستان 
قدس هم تابعــی از همین شــرایط بود و بــه عنوان یک 
مرکــز علمی، دینی و فرهنگی نگاهش به پیشامد کرونا 
و نحوه مواجهه با آن، از سر تکلیف بود؛ یعنی می دانست 
که اگر در مقابله با شیوع کرونا، کوتاهی کند، فردا باید 

در برابر خدا و در برابر حضرت رضا)ع( پاسخ گو باشد.
* البته رسیدن به این تصمیم و اجرای آن، آسان نبود. 
ارادتمندان فراوانی بودند که با بسته شدن درهای حرم 
مطهر مخالف بودند. ما باید به آن ها هم پاسخ می دادیم. 
می دانید که بسته شدن درهای حرم مطهر سابقه ندارد. 
گاهی اتفاقاتی می افتاده که به ناچار درهای حرم برای 
مدت کوتاهی بسته می شده؛ اما این که تصمیم گرفته 
شود و درهای حرم مطهر از سر یک تصمیم بسته شود، 
آن هم این قدر طوالنی، بی سابقه است. البته کسی به 
مدیریت آســتان قدس رضوی فشــار نیاورد که درهای 
حرم را ببندید. ما بر اساس وظیفه و تکلیف و هماهنگی 
با مراکز ذی ربــط تصمیم گیر، به این باور رســیدیم که 
امروز، اعمال محدودیت، تکلیف ماست. از مردم هم باید 
تشکر و قدردانی کرد. همراهی مردم و صبر و تحملشان، 
ستودنی بود. البته نه مردم و نه هیچ کس دیگری دلش 
نمی خواســت درهای حرم مطهر بسته شــود و درست 
صبوری مردم هم از همین منظر بود. البته برخوردهایی 
هم بود. عده ای از ارادتمندان ما را مورد خطاب و عتاب 
هم قرار دادند که چرا داریم محدودیت ایجاد می کنیم، 
اما همان برخوردها هم از فرط ارادتمندی بود و این که 

از ما انتظار نداشتند... .
 * معتقــدم مواجهــه آســتان قــدس بــا ایــن بیمــاری، 
مواجهه ای حکیمانه و تکلیف مدارانه بود. بازگشایی حرم 
مطهر هم با بررسی و تحلیل شرایط و البته با هماهنگی 
کامل با مراجع تصمیم گیر اعم از ملی و استانی بود. در 
این مرحله هم آســتان قدس رضوی با همفکری دیگر 
آستان های مقدس در کشور، دستورالعمل هایی تهیه 
کرد و به ستاد ملی مقابله با شــیوع کرونا ارائه داد. این 
دســتورالعمل ها به تصویب رسید و ما بر اســاس آن ها 
وارد مرحله بازگشــایی گام به گام شــدیم. امــروز بنا به 
اظهارنظر مقام های رسمی، آستان قدس رضوی با آن 
نگاه تکلیف مدارانه، رفتار مناسبی در مقابله با بیماری 

کرونا داشته است.
* مواجهــه بــا کرونــا، در برخی مــوارد از ســوی برخی 
نهادها، با تصمیمات احساســی همراه بــود و منجر به 
نتایج زیانباری هم شد؛ اما به اذعان مسئوالن بهداشت 
و درمان کشــور، مواجهه آســتان قدس با ایــن بحران، 

قاطعانه و با تصمیمات خردورزانه بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد 

اجباری شدن ماسک در همه 
واحدهای زیرپوشش دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد 
استفاده از ماسک در همه واحدهای زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد الزامی شد.به گزارش خبرگزاری 
صداوســیما، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
استفاده از ماسک را برای همه کارکنان شاغل در همه  
واحدهای زیرپوشــش این دانشــگاه الزامی دانســت.
دکتر سید محمدحسین بحرینی بابیان این که بر اساس 
مصوبات ستاد پیشــگیری از کرونای اســتان و کشور، 
استفاده از ماسک از 15 تیر در اماکن عمومی اجباری 
می شود، افزود: بر این اساس کارکنان دانشگاه در همه 
واحد های زیرپوشش ملزم به استفاده از ماسک هستند 
و مدیران هر مجموعه نیز بر حســن اجــرای این برنامه 

نظارت خواهندکرد.

برای اطالع مسئوالن

علوم پزشکی
ســالم من دیروز برای خرید یک بســته ماسک به 
خیابان چمران مراجعه کردم، طی دو روز قیمت از 75 
به 95 هــزار تومان تغییر کــرده بود.تــازه داروخانه ها 
150هــزار تومان می فروشــند. اســتدالل شــان هم 

اجباری شدن ماسک است.

شهرداری
وقتــی شــهرداری به طــور قانونــی و غیرقانونــی 
میلیاردها تومان عوارض و جریمه از سازندگان مسکن 
می گیرد، خوب نتیجه آن می شود یکی از دالیل گرانی 

مسکن.

بازتاب
ضمن تشکر بابت درج خبر گران فروشی و فروش 
مواد غیرمجاز در غرفه کوهستان پارک خورشید، لطفًا 
گزارشــی هــم دربــاره اوضــاع نامناســب فرهنگــی و 
هنجارشکنی ها در خودروها به خصوص در شب ها در 

این پارک تهیه کنید.
سالم، یک سر به خیابان کشاورز و رستوران ها و باغ 
تاالری که هست و مجلس می گیرد و همچنین  نانوایی 

خیابان  آبکوه بزنید و رعایت نشدن بهداشت را ببینید.

متفرقه
جناب مدیرکل محترم راه و شهرســازی خراسان 
رضوی چرا به وضعیت اســتعالم فرم متقاضیان طرح 
اقدام ملی مســکن که اعتراض دارند، رسیدگی نمی 

کنید؟ کارمندان شما کاری انجام نمی دهند.

اتوبوسرانی
خطوط 204 و 205 صبح ها با تاخیر می آیند.االن 
ساعت6:08 تازه خط 205 با کد 4372 آمده است.
با توجه به وضعیت کرونا این تاخیر باعث  ازدحام بیشتر 

مسافران می شود.
ســالم اتوبوســران هســتم. ازهــر 10 مســافر 9 
نفرماسک نمی زنند. به مسافرهم که میگی ماسک بزن 
باتمســخرجوابت را می دهد تــو را به خــدا یک فکری 

بکنید.

راهنمایی و رانندگی 
دیشب ســاعت 24 در دور برگردان اول اقدسیه، 
یک دستگاه پراید هاچ بک به عقب تریلی 20 چرخ زد. 
از زمان تماس تا آمدن 115 و آتش نشانی حداقل 30 
دقیقه طول کشید که جوان 17 ســاله مرد ولی تا 45 

دقیقه هنوز از 110 و  پلیس راهنمایی خبری نبود.

شهرستان ها
از مسئوالن شهرستان تربت حیدریه خواهشمندم 
به حال ورودی شــهر  از سمت مشــهد فکری بکنند .
ورودی بسیار وضعیت نامناســبی دارد ، نه روشنایی 
کافــی ، نــه خط کشــی و نــه عالیــم هشــدار دهنده. 
وضعیت به گونه ای اســت  که به دلیل نبود روشنایی 
ممکن است خودروهای عبوری  با بلوکه هایی که در 
وســط بولوار قــرار داده انــد ، برخــورد کننــد. لطفا 

پیگیری کنید.
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وقتی آقا معلم ها در میدان عمل درس انسان دوستی می دهند 

آجر به آجر روستا را می سازیم 
محمد بهبودی نیــا -بعد از یک مــاه دوباره 
خبرهــای خوشــی از روســتای »عنبرکــه«،           
روستایی از توابع بخش میان جلگه شهرستان 
نیشابور به گوش می رسد.تقریبًا یک ماه قبل 
بود که به مناسبت روز معلم به سراغ سه معلم 
روســتای عنبرکه رفتیــم کــه کار متفاوتی را 
شــروع کرده بودند ، آن ها عالوه بر تدریس در 
این روســتا آستین هایشــان را بــاال زده بودند 
تا خانه های فرســوده ای را که بــرای تعدادی 
از دانش آمــوزان زندگی کــردن در آن تبدیل 
به کابوس شــده بود، تعمیر یا به صورت کامل 
بازسازی کنند.اردیبهشت ماه بود که کار اولین 
خانه به پایان رســید.حاال بعد از گذشــت یک 
ماه، یک خانه دیگر در این روستا تعمیر شده و 
سومین خانه نیز با کمک خیران به کلی تخریب 
و در حال بازسازی است. مصطفی اثنی عشری 
یکی از ســه معلمی اســت که به همــراه دیگر 
همکارانش این امر خداپسندانه را شروع کرده  
اند. او بــه روزنامه خراســان رضوی می گوید: 
» طی یک ماه گذشــته یک خانه کــه متعلق به 
پیرزنی تنها بود و مدت ها نیمه کاره مانده بود، 
ســاخته شــد و بالفاصله با کمک تعــدادی از 
خیران و همکارانمان  یک منزل مسکونی دیگر 
را که شــرایط نامساعدی داشــت و یک مادر و 
فرزند بدون سرپرست در آن زندگی می کردند 

نیز به کلــی تخریــب کردیــم و این روزهــا کار 
بازسازی این منزل مســکونی هم شروع شده 
است.«این معلم می گوید :»خیران 45 میلیون 
تومان کمک کرده اند و ما مصالح را خریداری 
کرده ایم و نتیجه اش شده آن چه گفته شد. بعد 
از چاپ گــزارش در روزنامه خراســان رضوی 
بود که مردم روستا با جدیت بیشتری پای کار 
آمدند .در این میان و در زمان ســاخت، تعداد 
زیادی از همکاران ما و خیران حضور داشتند 
و از همه بیشــتر ایــن ساخت وســازها مدیون 
تالش های احمد بهمدی است که شبانه روز 
در حال شناسایی افراد و ساخت منازل است. 
حــاال بســیج ،ســپاه و گروه های جهــادی نیز 

پــای کار آمده انــد و طبق فهرســتی کــه ما در 
دست داریم،هم اکنون شش  منزل مسکونی 
نیاز به بازســازی جزئی و بازسازی کامل دارد 
که همه در کنــار هم برای ســاخت این منازل 

تالش می کنیم.«
ایــن معلم مدرســه می گویــد :همان طــور که 
درگذشــته هم گفتــه بودیم اگر نیکــوکاران و 
خیران پــول مصالــح را بدهند، ما بازســازی 
منــازل افــرادی را کــه تــوان مالــی ندارنــد و 
منازلشان در معرض تخریب است، در دستور 
کار قرار می دهیم و تا آخرین خانه این روســتا 
که نیاز به تعمیر یا ساخت مجدد داشته باشد، 

پای کار هستیم .

آغاز طرح مطالعاتی احیای حمام حاج رئیس تربت حیدریه 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان از آغاز طرح جامــع مطالعاتی احیای 
حمام حاج رئیس تربت حیدریه خبر داد.به گزارش روابط عمومی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ، ابوالفضل مکرمی 
فر  بابیان این مطلــب افزود: »حمام تاریخی حــاج رئیس تربت حیدریه 
از حمام های شــاخص اســتان اســت کــه به دلیــل اهمیت معمــاری و 
 موقعیت قرارگیری آن در داخل بافت تاریخی و در راســتای تعیین نوع 
کاربری اش، طرح مطالعاتی آن توسط گروهی از مشاوران و متخصصان 

حوزه های مختلف مرمتی و احیا آغازشده است.«وی ادامه داد: »برای 
تهیه طرح جامع مطالعات مرمت و احیا، اعتباری بیش از 800 میلیون 
ریال در نظر گرفته شده که پس از تهیه طرح، فازهای اجرایی آن نیز آغاز 
می شــود.«مکرمی فر تصریح کرد: »کاربری هایی ازجمله ایجاد حمام 
سنتی، موزه حمام، سفره خانه و ســایر طرح های گردشگری متناسب 
برای این حمام پیشنهادشــده که پس از طرح و تصویب در شورای فنی 

استان و کشور کار اجرایی آن آغاز خواهد شد.«



گزارش

مسعود حمیدی

 به رغــم این که برخــی اتحادیه ها و رســته های 
مشمول بســته حمایتی تســهیالت کرونایی، 
از ســخت گیری ها و کش وقوس های اخذ این 
تســهیالت می گویند و مدعی اند هنوز کســی 
برای دریافت این تسهیالت به بانک ها معرفی 
نشده است، دبیر شورای هماهنگی بانک های 
اســتان از ارجاع پرونده 12 هــزار متقاضی به 
بانک های اســتان بــرای اخذ تســهیالت خبر 
داد؛ بااین حال پرداخت تسهیالت هنوز در آغاز 
راه اســت.به گزارش خراســان رضوی، شیوع 
ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه سال گذشته 
و الزامات بهداشــتی پیشــگیرانه بــرای حفظ 
ســالمت مردم، منجر به آن شــد که واحدهای 
اقتصــادی به ویژه در حــوزه خدماتی و اصناف 
خودخواســته یا بنا بر الزامات قانونی تعطیل و 
نیمه تعطیل شوند؛ رویه ای که زمانش از روزها 
به ماه ها تبدیل شد. به همین دلیل، دولت برای 
جبران خســارت های واردشــده به بنگاه های 
اقتصــادی کــه در پــی بحــران کرونــا متضــرر 
شــده اند، بســته های حمایتی در نظر گرفت. 
تعطیــالت نوروز بــود کــه درنهایت بــا تصویب 
ستاد اقتصادی دولت، 75 هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای حمایت از 14 رسته متضرر از کرونا 
در قالــب پرداخت تســهیالت 12 درصدی به 
بانک مرکزی ابالغ شد. بنا بود برای هر نیروی 
کارگر بین 12 تا 16 میلیون تومان تسهیالت، 
پرداخــت و بازپرداخت آن از مهرمــاه 99 آغاز 
شــود و رئیس جمهور دســتور داد در پرداخت 
آن ها سخت گیری نشود. بر اساس تصمیمات 
اولیه مقرر شد این تسهیالت توسط وزارت کار 
تا پایان خرداد امســال به بنگاه های مشــمول 
پرداخت شــود. یــک ماه پیــش بود کــه معاون 
وزارت کار از آغــاز پرداخــت ایــن تســهیالت 
خبر داد و سهم استان خراســان رضوی از این 
تســهیالت 75 هزار میلیارد تومانی، مشخص 
شــد که بنا به گفته مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان 2868 میلیارد تومان است.

هنوز به بانک ها معرفی نشده ایم	 
گردشــگری یکــی از حوزه هایــی اســت کــه 
به شــدت تحت تأثیر بحران کرونــا قرارگرفته 
اســت و دفاتــر خدمات گردشــگری نیــز جزو 
رسته هایی بود که مشمول دریافت تسهیالت 
کرونایی شــد؛ اما »مجید فرقانی« ســخنگوی 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی اســتان در گفت وگو با خراســان 

رضــوی اظهــار کــرد: به رغــم این که بیــش از 
100 میلیــارد تومــان بــه دفاتــر گردشــگری 
مشهد ضرر واردشده اســت و بخش عمده ای 
از فعاالن ایــن حوزه در ســامانه)کارا( ثبت نام 
کرده اند تا تســهیالت دریافت کننــد اما هنوز 
هیــچ کارفرمای دفاتر گردشــگری به بانک ها 
معرفی نشــده  و عماًل هنوز هیچ تسهیالتی به 

دفاتر متضرر پرداخت نشده است.

کش و قوس های ثبت نام	 
هفت خان ثبت نام، موضوعی اســت که رئیس 
اتحادیــه آبمیــوه و بستنی فروشــان مشــهد به 
آن اشاره می کند. »شــریف زاده« در گفت وگو 
با خراســان رضــوی گفــت: از اردیبهشــت ماه 
بود که امــکان ثبت نام در ســامانه »کارا« برای 
کارفرمایان مهیا شد اما هر باریک مصوبه جدید 
به ما ابالغ شد؛ یک بار گفتند که باید کد کارگاه 
ارائه شــود و کارگران باید حتمًا بیمه باشــند، 
بعــد از آن اعــالم کردنــد که اگــر کارگــر بیمه 
نشده باشــد هم این تســهیالت تعلق می گیرد 
و تعداد زیــادی از آبمیوه و بستنی فروشــان در 
خردادماه ثبت نام کردنــد. اما به تازگی مجدد 
اعالم کردند که الزم است پروانه کسب واحد به 
اتاق اصناف ارائه شود.وی ادامه داد: خالصه 
این که ما هنوز درگیر مصوبات گوناگون برای 
ثبت نام هستیم و هیچ کارفرمایی برای دریافت 

تسهیالت به شبکه بانکی معرفی نشده است.

اراده ای برای پرداخت وجود ندارد	 
اتحادیــه  معــاون  »لســان  طوســی«  امــا 
فروشــندگان پوشــاک مشــهد بــه پرداخــت 
تســهیالت حمایتــی امیــدوار نیســت. وی در 
گفت وگو با خراســان رضــوی گفت: بــا توجه 
به این که بیــش از دو ماه از ثبت نام در ســامانه 
می گذرد و چندین ماه است که وعده پرداخت 

می دهند،به نظــر نمی رســد »اراده ای« برای 
پرداخــت تســهیالت وجــود داشــته باشــد. 
درواقــع تا به امــروز بااین کــه تعداد زیــادی از 
پوشاک فروشــان مشــهد که به صــورت جدی 
از بحــران کرونــا متضرر شــده اند در ســامانه 
ثبت نام کرده اند، هنوز کســی به شبکه بانکی 
معرفــی نشــده است.لســان طوســی تصریح 
کرد: اگر این وضعیت تداوم یابد و تســهیالتی 
پرداخت نشود، بدون شــک در نیمه دوم سال 
شاهد تعطیلی تعداد کثیری از فروشگاه های 
پوشاک در مشهد خواهیم بود.رئیس اتحادیه 
اغذیه فروشــان مشــهد نیــز گالیــه جــدی از 
شرایط تعیین شــده برای پرداخت تسهیالت 
دارد.»کاشفی« در گفت وگو با خراسان رضوی 
اظهار کــرد: برای یک مبلغ تســهیالت جزئی 
شــرایط بســیار ســختی گذاشته شــده است؛ 
بااین حــال تعــداد زیادی بــرای دریافــت این 
تسهیالت ثبت نام کرده اند ولی هنوز موفق به 
دریافت آن نشده اند. از سوی دیگر در شرایطی 
که ما شاهد تعطیلی واحدها هستیم، مالک ها 
به جای این که بیشتر از مستأجر حمایت کنند 
اجاره هــا را افزایش داده اند و همــکاران بنده 
اکنون حتی قادر به پرداخــت هزینه آب، برق 
و گاز مغازه خود نیستند و دولت باید برای این 

موضوع  فکری جدی کند.

واحدهای صنفی را تحقیر کرده اند	 
دبیــر اتــاق اصنــاف مشــهد نیــز موضع گیری 
انتقــادی درخصــوص ایــن تســهیالت دارد. 
»افشــاری« در گفت وگــو بــا خراســان رضوی 
گفت: این تســهیالت و رویه تعیین شده تحقیر 
واحد صنفی است. در شرایطی که واحدهای 
صنفــی به شــدت متضــرر شــده اند، دولــت 
می خواهــد تســهیالت 12 میلیــون تومــان با 
سود 12 درصد  پرداخت کند آن هم با شرایط 

و الزامــات ســخت گیرانه. طبیعــی اســت کــه 
واحدهای صنفی و اتاق اصناف از این شرایط و 

تسهیالت استقبال نمی کنند.

معرفی 12 هزار متقاضی به بانک ها	 
بــا این کــه برخــی اتحادیه هــای مشــمول اخذ 
تســهیالت حمایتی متضرران کرونــا مدعی اند 
که هنوز برای دریافت تسهیالت به شبکه بانکی 
معرفی نشــده اند اما دبیــر شــورای هماهنگی 
بانک هــای اســتان اطالعــات دیگــری را اعالم 
می کنــد. »مونســان« در گفت وگــو با خراســان 
رضوی اظهار کــرد: تاکنــون بیــش از 12 هزار 
پرونده متقاضی برای اخذ تســهیالت حمایتی 
رسته های چهارده گانه متضرر از کرونا به شبکه 
بانکی استان معرفی شده اند.وی گفت: بانک ها 
در رویــه تاییــد صالحیــت متقاضیــان دخالتی 
ندارند و این بررسی کاماًل توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در قالب ســامانه کارا انجام 
می شود و به بانک ها معرفی می شوند تا مراحل 
دریافــت تســهیالت را طــی کنند.البتــه تعداد 
کســانی که موفق به اخذ تســهیالت شــده اند، 
کم اســت. دلیل این موضــوع هم این اســت که 
هنوز کمتــر از یــک هفته اســت کــه متقاضیان 
بــه شــبکه بانکــی معرفی شــده اند و در حــال 
دریافت تسهیالت مدنظر هستند.دبیر شورای 
هماهنگــی بانک هــای اســتان درباره شــرایط 
پرداخت تســهیالت توســط شــبکه بانکــی نیز 
گفت: بر اســاس آن چه در ســتاد مقابله با کرونا 
مصوب شــده، دســتورالعمل مشــخصی برای 
پرداخت تسهیالت تعیین شــده است و بانک ها 
تصمیم گیرنــده نیســتند. طوری کــه متقاضی 
دریافت تســهیالت تا ســقف 16 میلیون تومان 
نیازی بــه معرفی ضامــن ندارند و تا ســقف 45 
میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز است و برای 
مبالــغ باالتر نیز دســتورالعمل کاماًل مشــخص 
اســت. عالوه بر این درباره قانون چک هم طبق 
دستورالعمل صادرشده، متقاضیانی که در برهه 
زمانی اول اسفند سال گذشته تا اول خردادماه 
امســال چــک برگشــتی داشــته اند، مشــمول 
محدودیت هــای قانون چک نبــوده و می توانند 
برای اخذ تسهیالت اقدام کنند.با این حال پیش 
از این، رئیس اتاق اصناف مشــهد نیز با اشاره به 
وجود 140 هزار واحد صنفی در مشهد که 70 
درصد آن ها از کرونا متضرر شده اند، اعالم کرده 
بود تنها 40 هزار واحد در رسته های معرفی شده 
جا می گیرند و تنها حدود 30 درصد آن ها قادر 
خواهند بود این تسهیالت را دریافت کنند که در 
گزارش »هفت خان دریافت تسهیالت کرونایی« 
که در 28 اردیبهشت در روزنامه خراسان رضوی 

به چاپ رسید، به آن پرداخته شد. 

اخبار

گوناگون

 در مراسم سالروز شهادت اولین روحانی
 شهید مدافع حرم خراسان رضوی مطرح شد 

 گالیه امام  جمعه دّرود
 از کم توجهی مسئوالن به 
خانواده شهید مدافع حرم 

نجم الشریعه -مراسم سالروز شهادت اولین روحانی 

شهید مدافع حرم خراســان رضوی صبح دیروز در 
محل تدفین این شــهید در جــوار آســتانه متبرک 
امامــزادگان عین علــی و زین علی)ع( شــهر دّرود 
برگزار شــد.در ایــن مراســم  امام جمعــه دّرود در 
سخنان کوتاهی از کم توجهی مسئوالن به خانواده 
شــهید گالیه کرد.به گزارش  خراســان رضوی در 
این مراسم که با حضور امام جمعه، خانواده شهید 
و طالب حــوزه علمیه امام جــواد)ع( همــراه بود، 
پس از قرائت شــعر کجایید ای شــهیدان خدایی و 
زیارت اباعبدا... الحسین علیه السالم، امام جمعه 
دّرود در سخنان کوتاهی از کم توجهی مسئوالن به 
خانواده شهید گالیه کرد. حجت االسالم حجتی نیا 
گفت: با گذشــت چند ســال از شــهادت آن شهید 
عزیز، هنوز وضعیت منزل مسکونی خانواده شهید 
مشخص نشده است و به صورت استیجاری زندگی 
می کننــد. امام جمعــه درود افزود: هنــگام انتقال 
پیکر مطهر شــهید به شــهر درود در جلسه ای که با 
حضور مســئوالن برگزار شــد، مقرر شــد وضعیت 
منزل مسکونی خانواده شــهید پیگیری شود اما تا 
به حال این گونه نشده است و امیدواریم ان شاء ا... 
به لطف پیگیری مســئوالنی که قول دادند هر چه 
زودتر این موضوع به نتیجه و ســامان برسد،  بیش 
از این شــرمنده این شــهید و خانواده اش نباشیم. 
وی تصریح کرد: اگرهر کدام از ما خودمان را جای 
خانــواده و تک تک فرزنــدان این شــهید بگذاریم، 
خواهیم دیــد کــه زندگی در شــرایط اســتیجاری 
بســیار سخت اســت. شــهید حجت االســالم سید 
هادی علوی نسب در  38 ســالگی،   در حوزه های 
علمیه چند شهرســتان کشــور در مناطــق محروم 
خدمت کرد و چند بار برای مبارزه با تروریست های 
تکفیری به کشور سوریه اعزام شد تا این که تیرماه 
ســال 96 در منطقه تدمیر ســوریه بــه درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد و پیکــر مطهــرش در 14 تیرماه 
همان ســال در جوار آســتان متبــرک امامزادگان 
عین علــی و زین علــی)ع( درود از نــوادگان امــام 
محمدتقی علیه الســالم آرام گرفت. از شهید سید 
هادی علوی نســب یک دختر و دو پســر بــه یادگار 
مانــده اســت کــه همــراه همسرشــهید در منزلی 
مسکونی به صورت اســتیجاری در مشهد مقدس 

زندگی می کنند. 

 رئیس اداره مدیریت بحران سازمان 
جهاد کشاورزی استان خبر داد 

امهال بدون سقف تسهیالت 
خسارت دیدگان بخش کشاورزی 

رئیــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان جهــاد 
کشاورزی استان گفت: بر اساس جلسه کارشناسی 
امهال تسهیالت بخش کشــاورزی بند خ ماده 33 
قانون برنامه ششم توســعه، کارگروه خشکسالی، 
سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان، موضوع 
امهــال وام های کشــاورزان خســارت دیده ناشــی 
از حــوادث غیرمترقبه بدون ســقف انجــام خواهد 
شد.حســین خاکــی بیــان کــرد: کشــاورزانی که 
از بانک هــای عامــل در بخــش کشــاورزی ازجمله 
زراعت،باغبانــی، پــرورش دام، طیــور و آبزیــان، 
و مرتــع داری تســهیالت دریافــت  جنگلــداری 
کرده اند، رســید بدهی آن ها از تاریــخ اول مهرماه 
96 تا 31 شــهریور 98 بوده و خســارت واردشــده 
به آن ها در اثر حــوادث غیرمترقبه در ســال زراعی 
97-96 بــه تاییــد کارگــروه فوق رســیده باشــد، 
مشمول این مصوبه می شوند.رئیس اداره مدیریت 
بحران ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
گفت: متقاضیان اســتفاده از این بند بــا مراجعه به 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها درخواست 
خود را ارائه و پس از بررسی از سوی جهاد کشاورزی 
درخصوص ارســال فهرســت به شــعب بانک های 
عامل و استفاده از مزایای بند خ ماده 33 بر اساس 

دستورالعمل های مربوط اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان: 

 ۶۷۰ واحد صنعتی استان
 امسال گازدار می شوند 

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: همزمان با سال 
جهش تولید و در راســتای تحقق این مهم، امسال 
به 224 روســتا و 670 واحد تولیدی و صنعتی در 
سطح این استان گازرسانی می شود.افتخاری روز 
گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود: پارسال به 158 
روســتا و 496 واحد تولیدی و صنعتی گازرســانی 
شــد و امســال بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، 
به670 واحد صنعتی که 560 واحد آن مشــمول 
مصوبه شورای اقتصاد و 110 مورد آن هم از محل 
منابع داخلــی و قراردادهــای منعقد شــده با خود 
صنایع است، گازرسانی خواهد شد.وی ادامه داد: 
امسال با گازرســانی به 224 روستای دیگر شاهد 
اضافه شدن 24 هزار و 373 خانوار جدید استان به 
تعداد مشــترکان گاز و افزایش عملکرد شرکت گاز 
خراســان رضوی در بخش روستایی نسبت به سال 

قبل خواهیم بود.

اخبار

گوناگون

وضعیت کرونا درطرقبه شاندیز 
سفید است یا زرد؟ 

حسنی،رئیس گروه ســالمت محیط دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد در گفت وگو با  ایرنا اعالم کرده بود 
که  برپایی مراسم عروسی در طرقبه- شاندیز که به 
لحاظ کرونا در وضعیت سفید قرار دارد، با استفاده 
از 50 درصــد ظرفیــت تاالرهای پذیرایــی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی مانعی ندارد؛ اما سیدحسن 
حســینی فرمانــدار  طرقبه شــاندیز می گویــد: این 
شهرستان در وضعیت  زرد قرار دارد. وی  می افزاید: 
ما موظف به انجام دستورات وزارت بهداشت هستیم.
حســینی  تصریح می کند:با این حال ما هر هفته در 
ســتاد مقابله با کرونا پیشــنهادهای شهرستان را به 
استان اعالم می کنیم و آخرین پیشنهاد  ما به ستاد 
کرونــا این بــوده اســت که هــر تصمیمی در مشــهد 
گرفته  شود به دلیل نزدیک بودن شهرستان طرقبه 
شاندیز به مشهد، عینا برای این شهرستان نیز همان 
تصمیم  اعمال شــود. با صحی  زاده،رئیس شــبکه 
بهداشــت طرقبه شــاندیز تماس می گیریــم. وی در 
این تماس تلفنی به این پاسخ کوتاه بسنده می کند  
که تمامی پاســخ ها در ایــن زمینــه را روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی ارائه می دهد شبکه بهداشت 
شهرستان در این زمینه مصاحبه ای نخواهد داشت.

 توضیحات روابط عمومی دانشگاه 	 
علوم پزشکی مشهد

برای بررســی موضــوع بــا رحیمــی، مدیــر روابط 
عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد و مسئول 
کارگروه اطالع رســانی بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد تماس می گیریــم. رحیمی 
درباره  وضعیت کرونا در این شهرستان   می گوید: 
»اعــالم رنگ بندی هــا در ســایت ماســک انجــام 
می شــود و ایرادی کــه در این گونــه اعالم ها وجود 
دارد، این است که بر اســاس ادعای بیمار در مورد 
محل سکونت ،رنگ بندی ها اعالم می شود.برخی 
افراد که در شهرستان طرقبه شاندیز سکونت دارند 
شــاید محل سکونت شــان را مشــهد اعــالم کرده 
باشند و به همین دلیل محل سکونت آن ها مشهد 
ثبت می شود و آمارها متناقض به نظر می آید و ما در 
پی این هستیم که این اتفاق هر چه سریع تر جمع و 
جور شود.وی  افزود: آزمایش وقتی در سامانه ثبت 
می شود در سیستم ملی یک کد می گیرد و طبق کد 
آزمایش ها انجام می شود و به محض ثبت در سامانه 
در وزارتخانه این کد قابل رویت است و احتمال کم 

و زیاد اعالم شدن این آمار وجود ندارد.

توزیع۲۰۰ بسته غذایی و 
 معیشتی بین خانواده های 
دارای معلول درصالح آباد 

 بهره مند- با پیگیری اداره بهزیستی صالح آباد و با 

همکاری اداره کل بهزیستی استان و نیکوکاران 
و خیران خراسان رضوی، بسته های مواد غذایی و 
معیشتی بین خانواده های  دارای معلول نیازمند 
شهرســتان صالح آبــاد توزیــع شــد. رئیــس اداره 
بهزیستی شهرستان صالح آباد افزود: در راستای 
کمک مومنانه و همدلی و حمایت از خانواده های 
محروم و نیازمند دارای معلول در صالح آباد تعداد 
دویســت بســته معیشــتی بین این عزیزان توزیع 
شد. زری صادقی اظهار کرد: شهرستان صالح آباد 
خانواده های نیازمنــد  دارای معلول زیادی دارد و 
در انتظار حمایت همه جانبه خیــران و نیکوکاران 
استان و سایر استان ها در زمینه سبدهای معیشتی 

و تجهیزات خاص معلوالن هستیم.
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فرماندار نیشابورخبرداد: 

اعمال محدودیت های کرونایی با توجه به وضعیت قرمز نیشابور 
شــجاعی مهر-معــاون اســتاندار و فرمانــدار 

نیشــابور در حاشــیه نشست ســتاد مقابله با 
کرونای نیشــابور گفت: بــا توجه بــه این که 
نیشابور در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته 
اســت از روز گذشــته محدودیت هــا در این 
شهرستان اعمال می شود. قامتی افزود: در 
جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان مصوب 
شــد برای کلیه تجمعات، تاالرهای عروسی 
،باشــگاه هــای ورزشــی، مراکــز مذهبــی و 
گردشــگری کــه باعــث تجمــع می شــوند تا 
اطــالع ثانــوی محدودیــت ایجاد شــود.وی 
ادامه داد: از زمان شیوع کرونا تاکنون 236 

نفر در نیشابور فوت کرده اند که از این تعداد 
آزمایش کرونــای 82 نفر مثبــت، 134 نفر 
منفی و وضعیــت ابتــالی 20 نفــر دیگر نیز 
در حــال پیگیــری اســت.رئیس دانشــکده 
علوم پزشــکی نیشــابور نیز گفت: هم اکنون 
93 بیمــار کرونایــی در نیشــابور بســتری 
هســتند کــه 71 نفــر آن هــا در بخــش حاد 
بســتری شــده اند و احتیاج به مراقبت های 
ویژه دارند. عظیمی نــژاد افزود: بنا بر آموزه 
های دینی هر کدام مان مســئولیت فردی و 
اجتماعی داریم که برای حفــظ جان خود و 

دیگران مسائل بهداشتی را رعایت کنیم .

کرونا 1/۲ میلیارد ریال به شیالت جوین خسارت زد 

 مدیــر جهاد کشــاورزی جوین گفت: شــیوع 
ویروس کرونــا طی چهــار ماه گذشــته 1/2 
میلیارد ریال به صنعت شیالت این شهرستان 
خســارت وارد کــرده اســت.علیرضا هاشــم 
آبادی  با بیان این مطلب به ایرنا افزود: در پی 
رکود صنعت گردشگری، تعطیلی سالن های 
غذاخوری، مراکز اقامتی، تاالرها و اقبال کم 
شــهروندان به خرید ماهی ، به آبــزی پروران 
شهرســتان جوین زیان وارد شــده است.وی 
ادامه داد: شهرستان جوین دارای 20 استخر 
پرورش ماهی ســردآبی و گرمابی است که به 
علت شــیوع کرونا فروش ماهی طی ماه های 

گذشته 50 درصد کاهش داشته است.مدیر 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان جویــن گفت: 
باید صنایــع فــراوری و تبدیلی، نگهــداری و 
ذخیره سازی گوشــت ماهی در منطقه ایجاد 
شــود که در مواقــع بحرانــی و خــاص از وارد 
آمــدن خســارت بیشــتر بــه تولیدکننــدگان 

جلوگیری شود.

تسهیالت کروناهمچنان در هزارتوی پرداخت 
دبیرشورای هماهنگی بانک های استان: پرونده12هزارمتقاضی به بانک های استان ارسال شده است

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بیش از۴ ماه  ازشیوع کووید 1۹در کشور گذشت



ایست قلبی بوکسور خراسانی
رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی گفت: علی 

براتــی چیتگر بوکســور نوجوان خراســانی 
که عضو تیم بوکس اســتان هم بــود، بر اثر 
ایست قلبی درگذشــت. به گزارش پایگاه 
خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان 

رضوی، امیرحسین اخوان درخصوص این 
ورزشــکار اظهار کرد: براتی چیتگر مقام نایب 

قهرمانی کشور در مسابقات کشوری اراک در سال ۹۶، 
مقام سوم مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشوری 

در ســال ۹۷ زاهدان و مقام ســوم کشوری را که 
پارسال در کردستان برگزار شد در کارنامه 
ورزشــی خود داشــت. وی با بیــان این که 
مرحــوم براتی چیتگر ۱۴ ســال داشــت، 
افزود: او در دو مرحله نیز به اردوی تیم ملی 
نونهاالن دعوت شده بود. وی تصریح کرد: 
هیئت بوکس به استعدادهای شهرستانی توجه 
زیادی دارد و از دست دادن این استعداد آینده دار برای 

بوکس استان یک ضایعه دردناک است.

قمر خانمچهارگوشه ایران

همساده
عامری فرد- ننه ما تو چی نعمتی غرق بودم و 
قدرش ِنِمدنیسِتم! بَچه ِکه بوُدم َخَنما ِفِلَکه  آب 
بود، کوچه عیدگاه، با صدای زنِگ ساعِت حرم، 
وقِت ماِن میزون ِمکردم. صدای اذوِن حرم تو 
َخَنه مان می پیچید و از ای َور تا چارای ِکالنَتر 
و فلکه ِضد هم شــنیده ِمُشــد. از باالخیابون تا 
خود دروازه قوچان، از طرف طبرسی تا چارراه 
مقدُم ُپِل راه آهن. ِمدنن او َوختا اِنَقد ماشین و 
ســاختمونای بلند نبود که! یک وختایی که ما 
بچه ها تو دالون سرگرم بازی بودم، َدِم غروب 
همی کــه صداِی نقــاره خانــه بلند ِمُشــد، َنَنه 
خدابیاُمرُزم جیغ ِمِکشید: »ُبُدِون که ِنماز قضا 
َرف!« یک َکم کــه ُبُزرگ َتر ُشــدم وختای نماز 
ِمَرفِتم َحَرم . آقام خدابیاُمرز نماز ُصب َشــم تو 
حــَرم ُمُخند. هر َوخ گــره تو کارما بود، بــا َنَنه یا 
آبجیام  ِمَرفِتم َحَرم و شــمع روشن ِمِکردم. هر 
َوخ َهمدیگه ِره گوم ِمِکرِدم، قرارمان َدِم سقاَخَنِه 
اسمال طال بود، آخ که دُلم بِریه َیک ُقرت آب تو او 

َکَسه هاِی طالیی َتنگ ِرفَته...
 اما حاال َنَنه! هر بــار از راه دور بــه آقا امام رئوف 
ســالم ُمُدم، با خودم ُمُگم اشــکال ِنــدَره، این 
روزاَیم ُمگذَره، دوبَره صحن آقا ِمَشه محِل َامِن 

بِریه َکفَترای دِلما...  
 یا ضاِمِن آهو! خودت ای مسئله ِره حل کن، همه 
مریضا ِره شــفا بده و به اونایی که هنــوز ِنِمدَنن 
رعایت ِنکرَدن مسائل بهداشتی ِچَقد ِخطر دَره، 

َیک ُنُخود َدرک و َیک مثقال فهم عنایت فرما«.
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15 تیر 1362 | زادروز بهنام صفوی5 جوالی 1895 | اختراع بیسیم )رادیو(
گوگلیلمو مارکونی، با استفاده از تجربه فردریک هرتز روی امواج الکترومانیتیک، موفق 
به انتقال پیام شد و »بیسیم« را به نام خود به ثبت رساند. از بیسیم، نخست در ارسال تلگرام 

و سپس سخن پراکنی استفاده شد و رادیو به وجود آمد. 

زنده یاد بهنام صفوی، ستاره جوان موسیقی پاپ در شیراز متولد شد. وی موسیقی را از  
کودکی و با پیانو به صورت خودآموز آغاز کرد. نخستین آلبوم صفوی با نام»عشق من باش«، 

سال ۸۸ منتشر شد. وی از سال ۹۲ دچار تومور مغزی شد و در اردیبهشت ۹۸  درگذشت.
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گذشت و فروتنی
امام رضا)ع( فرمودند:»گذشت پسندیده آن است که با سرزنش و مالمت همراه نباشد.« و فرمود:»فروتنی آن 
چهل حدیث و مسنداالمام رضا)ع( است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند.« 

تفسیر نـور

پروا کنید
در آیه 10 سوره زمر می خوانیم:

ِذیَن  ُکــْم ِللَّ ُقــوا َربَّ ِذیــَن آَمُنوا اتَّ ُقْل یــا ِعبــاِد الَّ
ْنیــا َحَســَنٌة َو َأْرُض الّلِ  َأْحَســُنوا ِفــی هــِذِه الدُّ
ی الّصاِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْیِر ِحساٍب ما ُیَوفَّ واِسَعٌةِإنَّ

بگو:»ای بندگان من که ایمــان آورده اید! از 
پروردگارتان پروا کنید. برای کســانی که در 
این دنیا نیکی کرده اند، نیکی اســت و زمین 
خدا بزرگ است)پس اگر در منطقه ای برای 
حفــظ ایمــان و تقــوا و کار نیک در فشــارید، 
هجرت کنید(. همانا صابران پاداش خود را 

بی حساب به طور کامل دریافت می کنند«.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    پیامبر اکــرم)ص( فرمود:»برای گروهی 
در قیامت پرونده ای گشوده نمی شود و آنان 
بدون ســؤال و جواب بــه بهشــت می روند«، 
ی الّصاِبُروَن  ما ُیَوفَّ ســپس حضرت فرمود:»ِإنَّ

َأْجَرُهْم ِبَغْیِر ِحساٍب«
    در دعوت دیگران به کار نیک، به مخاطب 

کرامت دهید. »یا ِعباِد«
    ایمان به تنهایی کافی نیست و باید همراه 
تقوا و دوری از گنــاه باشــد. کار نیکی ارزش 

دارد که از اهل ایمان و تقوا باشد.
    خداوند، در کارهای نیــک مقابله به مثل 

می کند.
    گاهی حفظ تقوا مســتلزم هجرت است. 

ُقوا. .. َأْرُض الّلِ واِسَعٌة. آَمُنوا اتَّ

شعرگرافی

در محضر بزرگان

ابن الوقت بود
مرحــوم آیــت ا... مشــکینی همــواره آدمــی 
وقت شــناس و به تعبیری ابن الوقــت بودند. 
یک بــار بـــه مـــن فرمودند:»یــادم نمی آید 5 
دقیقه از عمرم را هدر داده باشم.« مثال وقتی 
دوســتان صمیمی می آمدند، به حرف آن ها 
گوش می دادند و کتابی هم در دستشان باز 
بود، وقتی شما سرفه می کردید یا یک مشغله 
چند دقیقه ای برایتان پیدا می شــد و ســخن 
نمی گفتیــد، ایشــان در همان فاصلــه، چند 
تسنیم خطی از کتاب را می خواندند. 

خراسان به روایت خراسان

 سیل تابستانی، 3 طفل را 
با خود برد

در یکــی از روزهــای خردادمــاه ســال ۴0، 
ســاعت 5 بعدازظهر، هوای بجنــورد منقلب 
گردید و بارانی شدید، توام با غرش خوفناک 
رعــد و برق نازل شــد. شــدت نزول بــاران به 
قدری بود که در عرض چند لحظه تمام شهر 
را آب فرا گرفت و سیل جاری شد. دنباله نزول 
باران، با تگرگی بی سابقه توام شد. در حوالی 
حصار حومه شهر، تگرگ هایی فروریخت که 

هر دانه آن در حدود ۱0 مثقال بود.
این سیل تابســتانی   حوالی علی آباد، دو پسر 
بچه را با خود بــرد و در دهکده کلوب، پســری 
۱۲ ساله به نام شکرا...   را از پای درآورد، تعداد 
زیادی از گوســفندان را هم بلعیــد و زیان های 

غیرقابل جبرانی به کشاورزی بجنورد زد.

بریده کتاب
جنگل، رد پای 

باران است
ویرانه، رد پای 

توفان
من، رد پای توام؛ 

همیشه پشت 
در خانه ات تمام 

می شوم...

مجموعه شعر»عشق پاره وقت«
شاعر: مرحوم علیرضا راهب

دیکشنری

Penitent
پشیمان، نادم

When  his  sloppy  play  led  to  our  
loss,  the  quarterback  was  penitent.

وقتی بــازی آبکی تــوپ زن اصلــی، منجر به 
باخت ما شد، پشیمان بود.

The  parole  board  sensed  that  Evans  
was  penitent  and  gave  him  a  break.

هیئت عفو پی برد که ایوان، نادم است و به او 
یک مرخصی داد.

جشن انارچینی
روســتای»انبوه«، روســتایی 
سرسبز با باغ های انار و گردو 
در دل کوهستان های رودبار 
اســت و همنشــین رود زیبای 
شاهرود و روستاهای الموت. 
اواخر مهر ۹۸ به این روستا سر 
زدم و دیدم اهالی آن، جشــن 
انارچینــی برپــا مــی کننــد. 
لباس های محلی می پوشند 
و دوستان و آشنایان و مهمانان 
روســتا را بــه یــک دورهمــی 
باصفــا و پربرکت دعــوت می 
کننــد و همه بــا هم بــه چیدن 
انارهای سرخ بهشتی مشغول 
می شــوند. بعــد از انارچینی، 
اهالی با مشــورت هم، قیمت 
مناســبی را بــرای محصــول 
نوبرانه شان تعیین می کنند و 
زنان کدبانوی روستا، مشغول 
 دانه دانه کردن  و پختن رب انار 

می شوند.
عکاس: روشن هدایتی ُامامی

عکس اختصاصی خراسان

دور دنیا   

زیباترین مناظر این روزها در دنیا
اســپوتنیک| با توجه به شــیوع مجدد ویروس کرونا و افزایش آن، شــاید دیدن مناظر زیبای 
بهاری در نقاط مختلف دنیا، کمی سرگرم کننده باشد. در این تصاویر،  نوجوانی را در دشت 

استوقودوس انگلیس و رنگین کمان آبیاری را در مزرعه سیب زمینی فرانسه می بینید.

کنکور عکاسی علمی 2020 
اسپوتنیک| کنکور عکاسی علمی سال ۲0۲0، با 
عنوان»از علم عکس بگیر!« انجام شد و برندگان این 
مسابقات مشخص شدند. در این مسابقات، عکاسان 
باید بهترین تصاویر را از مفاهیم علمی به ثبت برسانند. 
تصویری که می بینید، توسط گریبکوف از چشمان 
یک عنکبوت به ثبت رسیده و از تصاویر برگزیده این 

دوره از مسابقات کنکور عکاسی علمی است.

نماینده فوتبال با هواپیمای اختصاصی راهی سیرجان شد

شهرخودرو در خانه گل گهر 
ترابی / هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر، امروز در حالی با پنج بازی پیگیری می 
شــود که اخبار ضد و نقیضی از مبتال شــدن تعدادی از بازیکنان به ویروس کرونا مطرح 
و همین مســئله باعث نگرانی و ترس مدیران باشــگاه ها و بازیکنان شده و ممکن است 
چند بازی هم لغو شــود.  اما تیم شــهرخودروی خراســان که امروز با تیم گل گهر بازی 
دارد، در شرایط کنونی با هواپیمای اختصاصی از مشــهد راهی سیرجان شد تا بتواند 
سالمتی بازیکنان خود را حفظ کند. شاگردان مجتبی سرآسیایی هفته قبل در مشهد 
پیروزی ارزشمندی مقابل ذوب آهن به دست آوردند و حاال با روحیه خوبی به سیرجان 
سفر کردند. شهرخودرویی ها هم 
اکنون با 3۸ امتیــاز در رده چهارم 
جدول قرار دارند و به دنبال حداقل 
امتیازهــا در هــر بــازی هســتند تا 
همچون گذشته دوباره سهمیه لیگ 
آســیا را به دســت آورند. این دیدار 
از ســاعت ۲0:30 امروز در حالی 
برگزار می شــود که تیــم گل گهر با 
حضور مجید جاللی رقیب خطرناکی محسوب می شود. آن ها اکنون در رده چهاردهم 
قرار دارند و بازی هفته قبل خود در اصفهان را واگذار کردند که حاال به دنبال این هستند تا 
بازی در داخل خانه را با برد پشت سر بگذارند. مجید جاللی و شاگردانش خوب می دانند 
که برای فرار از خطر سقوط، نیاز به امتیازات این بازی دارند. بازی رفت بین دو تیم هم به 
نفع شهرخودرو تمام شده بود.از طرفی تیم گل گهر برای بازی حساس امروز چهار بازیکن 
را در لیست خودش دارد که سابقه بازی در تیم شهرخودرو را هم دارند. یونس شاکری، 
بهنام برزای، میالد کمندانی و عبدا... حسینی چهار بازیکنی هستند که در سال های 
گذشته لباس شهرخودرو را پوشیده اند. در این میان یونس شاکری که در چند مقطع در 

شهرخودرو بازی کرده از این نظر با تجربه تر از سه بازیکن دیگر است.

پاس، قهرمان لیگ برتر جودو
فدراسیون جودو رســما اعالم کرد که پرونده لیگ برتر 
این رشته به دلیل بهبود نیافتن شرایط مربوط به شیوع 
ویروس کرونا بسته شــد. از چندی پیش خبر می رسید 
که لیگ برتر جودو نیــز مثل خیلی از رشــته های دیگر 
به خاطر شــیوع ویــروس کرونا نیمــه کاره رهــا خواهد 
شد، اما فدراســیون اصرار داشت که دســت نگه دارد و 
منتظر بهبود شــرایط بود. امــا دیروز جلســه ای درباره 
وضعیت مســابقات لیگ برتر برگزار شــد و  بــا توجه به 
ادامــه روند شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و با هدف 
حفظ ســالمتی ورزشــکاران و مربیان و این که هنوز از 
سوی وزارت بهداشت هیچ تصمیمی برای آغاز فعالیت 
دوباره رشــته های ورزشــی مثل جودو یا کشتی گرفته 

نشــده اســت، تصمیمی مبنــی بر  پایــان لیــگ و اعالم 
رده بندی تیم ها گرفته شــد.طبق آخریــن جدول رده 
بندی و تــا مقطعی که رقابت های ســوپر لیگ در ســال 
۹۸ انجام شد، تیم های اول تا سوم مشخص شدند. به 
این ترتیب تیم پاس خراســان رضوی به مقام قهرمانی 
رقابت های سوپرلیگ جودو دست یافت. تیم خوشگوار 
دیگر نماینده خراسان رضوی و رعد پدافند هوایی قم به 
دلیل داشتن امتیازات یکسان به صورت مشترک نایب 
قهرمان شــدند. همچنین نفت مســجد ســلیمان روی 
ســکوی ســومی جای گرفت. در لیگ جــودوی امید تا 
المپیک نیز در گروه »ب« تیم نوبافت شادیلون خراسان 

رضوی به عنوان قهرمانی دست یافت.
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