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سخنگوی مجمع نمایندگان استان : 

تاکنون صحبت جدی درباره رفتن استاندار به وزارت صمت مطرح نشده است 
عبدالهــی- اگرچه طی چند هفتــه اخیر و 
پــس از برکنــاری وزیر صمــت، زمزمه هایی 
درباره احتمال رفتن »علیرضا رزم حسینی« 
استاندار خراســان رضوی به این وزارتخانه 
شنیده شده، اما آن طور که سخنگوی مجمع 
نمایندگان استان می گوید، تاکنون صحبت 
جــدی در این بــاره مطرح نشــده اســت. به 
گزارش خراســان رضوی، طــی هفته های 
اخیر پــس از عــزل رضــا رحمانــی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، برخی نمایندگان 
استان در مصاحبه با برخی رسانه ها نظراتی 
را دربــاره نــکات مثبــت و منفــی رفتــن رزم 
حســینی به وزارت صمت مطرح کــرده اند، 
نکات مثبتی همچون آثار مفید این انتصاب 
برای استان و جذب حمایت های ملی بیشتر 
و نکات منفی همچون آســیب دیدن اجماع 
کم نظیــر ایجاد شــده در خراســان رضوی و 

نیمه تمام رها شــدن طرح هــای اقتصادی 
آغاز شده.

بــا ایــن حــال بــه گفتــه ســخنگوی مجمع 
نماینــدگان خراســان رضــوی، صحبت ها 
درباره این جابه جایی تاکنــون جدی نبوده 
است. »بهروز محبی« به خراسان رضوی می 
گوید  : وجود آقای رزم حسینی در استان یک 
وحدت و اجماع خوبی را بیــن همه نیروها و 
زیرمجموعه های مختلف ایجاد کرده است 
به همین دلیل حضور ایشــان در خراســان 
رضوی برای ما بســیار مهم اســت. نماینده 
مردم سبزوار در مجلس یازدهم  می افزاید: 
دربــاره رفتــن ایشــان بــه وزارت صمت هم 
حقیقتا تا کنون این موضوع به صورت جدی 
مطرح نشده و اطالعی در این باره نداریم، این 
موضوع تاکنون در مجمع نمایندگان استان 
مطرح نشده، آخرین جلسه ما با استاندار هم 

جلسه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان بود 
که دوازدهم تیر با حضور جمعی از نمایندگان 
اســتان و دیگر مسئوالن برگزار شــد و در آن 
جلسه هم به هیچ عنوان صحبتی درباره رفتن 
آقای رزم حسینی از اســتان مطرح نشد، به 
همین دلیل بنده فکر می کنم موضوع در کل 
خیلی قوت نداشته باشد. سخنگوی مجمع 
نمایندگان استان ادامه می دهد : طبیعتا ما 
دوست داریم ایشان در استان بمانند و برنامه 
ها و اقدامات ایشان که با کمک معاونان شان 
برای حل مشــکالت اســتان اجرایی شــده 
تداوم داشته باشــد، قطعا بودن خود ایشان 
هم نقش فراوانی در این زمینــه دارد اما اگر 
هم قرار باشــد در جایگاهی قرار بگیرند که 
خدمات بیشتری به کشور برسد، من شخصا 
مشکلی برای این موضوع ندارم و کمک شان 

هم خواهیم کرد.

اگر چــه هفته گذشــته معــاون وزیر بهداشــت از 
ضرورت اجرای محدودیت های گــروه 3 و 4 در 
13 استان کشــور از جمله خراسان رضوی خبر 
داد، اما با وجود تداوم وضعیت قرمز استان، این 

محدودیت ها اجرایی نشده است.
 به گزارش خراســان رضوی، هفته گذشــته بود 
که دکتــر حریرچــی در گفت وگوی زنده شــبکه 
خبر اعالم کــرد : »با توجه به مشــکالتی که ما در 
13 استان داشــتیم، موافقت شــده است که در 
این استان ها اقدامات گروه 3 و 4 و گاه بیشتر را 
انجام دهیم«. البته تصمیــم گیری نهایی در این 
باره به ســتادهای استانی واگذار شــده بود اما با 
وجود خبرهای رســمی منتشر شــده از وخامت 
وضعیت کرونایی خراسان رضوی، ستاد استانی 
همچنان تصمیمی درباره اعمال این محدودیت 

ها نگرفته است.
بر اســاس اعالم روز گذشــته ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، آمار مبتالیــان بــه بیمــاری کرونا در 
کشور همچنان رو به افزایش است و تا 1۶ تیرماه، 
آمار مبتالیان بــه 243 هزار و ۵1 نفر رســیده و 
2۶13 نفر نیــز طی 24 ســاعت منتهــی به روز 

گذشته به کرونا مبتال شده اند. 
به گفته دکتر الری همچنان 9 اســتان کشور در 
وضعیت قرمــز این بیماری قرار دارند که شــامل 
خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
کرمانشــاه، کردســتان، ایــالم، آذربایجان های 

غربی و شــرقی هســتند. طبیعتا وضعیــت قرمز 
یک استان یعنی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
آن استان باید حساسیت بیشــتری برای اعمال 
محدودیت ها داشته باشــد اما خبرنگاران ما در 
پیگیری های خود شاهد این حساسیت نبودند!

فعالیت روتین برخی گروه ها	 
نگاهــی بــه محدودیت هــای گــروه 3 و 4 مقابله 
بــا کرونــا که معــاون وزیــر بهداشــت اجــرای آن 
هــا را در خراســان رضــوی الزم برشــمرده بود، 
نشــان می دهــد کــه فعالیت هــای متعــددی از 
جمله مهدهای کودک، سینما، تئاتر، تاالرهای 
پذیرایــی، مســاجد و مصالهــا، ورزش هــای 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو، کافه، 
قهــوه خانــه و همچنیــن باشــگاه های ورزشــی 
سالنی می تواند با تصمیم ستاد استانی با اعمال 
محدودیت همــراه شــود. اقداماتی کــه با وجود 

تداوم وضعیت قرمز استان اجرایی نشده است.

رئیس دانشگاه : تا جایی که اطالع دارم 	 
تصمیم تازه ای گرفته نشده است

چرایی این موضوع را از مســئوالن ستاد استانی 
مقابله با کرونا پیگیری کردیم و سخنگوی ستاد 
و   رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در این 
باره گفت : محدودیت جدیدی در مشهد اعمال 
نشده و جلسه ای هم  برگزار نشده که محدودیت 

جدیدی اعمال شــود. دکتر »سید محمدحسین 
بحرینی طوســی« افزود : از روز شــنبه که جلسه 
ســتاد ملی تشــکیل شــده، تا کنون جلسه ستاد 
استانی تشــکیل نشــده و تا آن جا که بنده مطلع 
هســتم، تصمیم تــازه ای نیز از ســوی هیچ کس 

اعالم نشده است.

اظهارات عجیت آقای دبیر !	 
در ادامه پیگیری موضوع، اگرچه امکان گفت وگو 
با »حســن جعفری« معاون سیاســی و اجتماعی 
اســتانداری فراهــم نشــد امــا سرپرســت اداره 
کل روابــط عمومــی اســتانداری، گفــت وگــو با 
»سیدحمید موسوی« دبیر ستاد استانی مبارزه 
با کرونا را برای دریافت پاسخ سواالت ما پیشنهاد 
کــرد. موســوی در ایــن گفت وگــو با خــودداری 
از اظهــار نظر دربــاره این موضوع گفــت :»دکتر 
بحرینی سخنگوی ســتاد هستند و مواضع ستاد 
را باید ایشــان بیان کنند، هیچ کس دیگری حق 

صحبت ندارد«.
 موســوی در پاســخ به مطالبه خبرنگار مــا برای 
هماهنگی وی با دکتر بحرینی و تاکید بر ضرورت 
پاسخ گویی به عنوان سخنگوی ستاد اظهار کرد 
: »االن )ســاعت 1۶:4۵( بــد موقع اســت، یک 
ســاعت دیگر به ایشــان زنگ می زنم و اعالم می 

کنم که باید پاسخ گو باشند.« 
 شــایان ذکر اســت پس از این گفت وگو با وجود 

تماس های مکــرر ما با دکتــر بحرینی و ارســال 
پیامک، امکان گفت وگو با وی فراهم  نشد.

اعمال محدودیت های جدید در مشهد 	 
منوط به تصمیم گیری ستاد استانی است

با این حال، اهمیت موضوع سالمت مردم، ما را 
بر آن داشــت تا موضوع را از فرماندار مشــهد نیز 
پیگیری کنیم. »سیدمحمدرضا هاشمی« در این 
باره گفت : ما دربــاره محدودیت هایــی از جمله 
اعمال فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل 
ها و اســتفاده از ماســک که در دســتگاه هــا باید 
اعمال شود، نظارت داریم و بازدیدهای میدانی 

خود را انجام می دهیم. 
هاشــمی با اشــاره بــه بازدیدهــای روز گذشــته 
خود از ســطح شــهر افزود:  رعایــت پروتکل ها و 
اســتفاده از ماســک در اکثر ادارات و مکان های 
عمومــی رضایت بخــش بــود امــا در مــواردی از 
جمله اداره پست و دفاتر پیشخوان نگرانی هایی 
وجود داشــت که این موضــوع به متولیــان تذکر 
داده شــد. به گفته هاشــمی امروز نیز در جلســه 
ســتاد شهرســتان مشــهد، وضعیت ســینماها و 
برخی مکان های عمومی دیگر بررســی خواهد 
شــد. هاشــمی همچنین درباره ضرورت اعمال 
محدودیت های گروه های 3 و 4 با توجه به اعالم 
وزارت بهداشــت، پیگیری و بررسی این موضوع 

را وعده داد. 

اخبار

فرهنگ و هنر

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان 
قدس رضوی مطرح کرد:

ضرورت نوآوری در حوزه 
فرهنگ 

رئیس ســازمان علمی فرهنگی آســتان 
قــدس گفــت: در تولیــد ، ترویــج و توزیع 
فرهنگ و به ویژه کتاب و کتاب خوانی باید 
به دنبال ابداع و نوآوری باشیم. به گزارش 
روابــط عمومی به نشــر، حجت االســالم 
»محمد حسن مهدوی مهر« در بازدید چند 
ساعته از فروشگاه مرکزی کتاب انتشارات 
آستان قدس افزود: در این بخش اگر الزم 
است باید ســرمایه گذاری کنیم تا کار نو و 
جدید عرضه کنیم، حرف اول و آخر جامعه 
باید توجه به علم و دانش و فرهنگ باشــد 
و نباید از زمان عقب باشــیم و در گذشــته 
سیر کنیم. رئیس سازمان علمی فرهنگی 
آستان قدس رضوی با ابراز خوشحالی از 
فعالیت های ارزشــمند صورت گرفته در 
مجموعه به نشر گفت: در این بازدید شاهد 
تنوع بسیار باال، روزآمد بودن کارها و به روز 
بودن آثار ، اقدامــات و فعالیت های حوزه 
کتاب آستان قدس رضوی بودیم. در این 
بازدید حسین سعیدی مدیرعامل به نشر 
نیز گزارشــی از تحوالت صورت گرفته در 

انتشارات آستان قدس رضوی ارائه کرد.

برگزیدگان جشنواره ملی 
خانه دوست معرفی شدند

برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی عکس 
»خانه دوست« معرفی و تجلیل شدند. به 
گزارش ایرنا، دبیر هفتمین جشنواره ملی 
عکــس »خانــه دوســت« در اختتامیه این 
جشنواره که به صورت مجازی و الیو برگزار 
شد اظهار کرد : زیارت و آیین های زیارتی، 
وقف و نذر رضوی، زیارت نوروزی، زیر سایه 
خورشید و زائران پیاده رضوی پنج بخش 
مختلف این جشنواره را تشکیل دادند که 
۶۰ هزار فریم عکــس در این خصوص به 
دبیرخانه ارسال شد. »جواد براتی« افزود: 
از مجموع عکس های ارســالی، ۸۶ اثر از 
4۷ هنرمند در نگارخانه رضوان مشــهد 
به نمایش درآمده است که تا 19 تیرماه در 

معرض دید عالقه مندان قرار دارد.

گفت و گو

میرزاده 

گفت وگو با دبیر بازنشسته ای که 
تاکنون ۲۰ کتاب نوشته است 

دغدغه آقامعلم برای پاسخ 
به سواالت نسل جوان 

از   علــی پاکــروان 
دبیران بازنشســته 
آمــوزش و پــرورش 
اســت کــه از ســال 
 2۰ در  و   13۶۰

سالگی  وارد حوزه آموزش و پرورش شده 
و حاال هم با وجود بازنشستگی، تدریس 
را رها نکرده و حتی در کنار آن، به نگارش 
کتاب در زمینه های مختلف نیز پرداخته 
اســت. وی در دو رشــته علــوم تربیتــی و 
ادبیات مدرک کارشناسی دارد و تا کنون 
حدود 2۰ کتاب را به رشته تحریر در آورده 
است. پاکروان درباره فعالیت های خود 
در این زمینه می گوید: نگارش کتاب را با 
کتاب های علوم تربیتی آغاز و 12 کتاب 
در این زمینه تالیف کردم که بیشتر آن ها، 
کتاب کمک درسی بود. اما با توجه به این 
که در حوزه دینی و مذهبی نیز مطالعاتی 
داشتم و خألهایی در این زمینه در میان 
نسل جوان احساس می کردم، به توصیه 
برخــی از اطرافیــان، بــه نوشــتن کتاب 
های مذهبی روی آوردم.وی می افزاید: 
نخستین کتابی که در این زمینه نوشتم 
»اثبات والیت امیرالمومنین )ع( به روایت 
اهل سنت« بود که ســال ۸۰ نگارش آن 
به پایان رسید و توســط انتشارات به نشر 
منتشــر شــد. پس از آن، موضــوع خطبه 
های حضرت زینب )س( و امام سجاد )ع( 
پس از واقعه عاشورا را دنبال و این کار را با 
عنوان »خطبه های آتشین« منتشر کردم. 
وی می گوید: پس از نــگارش این کتاب 
ها، با توجه به ســواالتی که درباره مقوله 
های »وهابیت« و »بهائیت« در میان نسل 
جوان وجود داشت، این دو موضوع را نیز 
در دو کتاب به صورت ســاده و روان بیان 
کردم. در کنــار آن، دو کتاب نیــز درباره 
ابعاد سیاسی شخصیت امام صادق )ع( و 
همچنین وضو و نماز به روایت اهل سنت 
تالیف کردم که چهار کتاب اخیر، تقریبا به 

صورت همزمان منتشر شد. 

 اهدای ۱8 جلد کتاب ۱۵۰ ساله
 به موزه مردم شناسی بردسکن 

 علی نوری/ 1۸ جلد کتاب با قدمتی حدود 1۵۰ سال به موزه مردم شناسی 
شهرستان بردســکن اهدا شــد. مدیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دستی بردسکن گفت: اهدای اشیای قدیمی و تاریخی به موزه مردم شناسی 
بردســکن از چندی پیش فراخوان شــده اســت تا براســاس طرح جدید موزه 
مردم شناســی این شهرســتان به نمایش گذاشته شــوند. احمد صابری زارع 
افزود: این کتاب ها متعلق به شیخ حسن ناصری است که به میراث  فرهنگی 
اهدا شده است. وی گفت: این کتاب ها جلد چرمی دارند و موضوع بیشتر آن 

ها دینی، مذهبی، آداب زندگی، شعر و ادب و نیز حوادث تاریخ اسالم است.
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محمد حسام مسلمی/  شورای شــهر مشهد روز 
گذشته در نود و هفتمین جلســه علنی خود کلیات 
و 6 بند از جزئیات طرح تفصیلی پیشــنهادی حوزه 
جنوب غرب مشــهد را به تصویب رســاند که یکی از 
مهم ترین بند های مصوب این طرح بحث برداشتن 
حصار دانشگاه فردوسی مشهد بود که به بحث داغ 

اعضا  تبدیل شده بود .
 به گزارش خراســان رضــوی، محمدرضــا حیدری 
رئیس شورای شهر در آغاز جلســه علنی با اشاره به 
بازدید اخیر فرماندار مشــهد از نــاوگان حمل ونقل 
عمومی، گفت: خوشبختانه شــرایط در مترو بسیار 
خوب اســت و امیدواریم شــهروندان در اتوبوس  هم 
همراهی بیشتری داشته باشند؛ رعایت پروتکل های 
بهداشتی از ســوی مردم و شرایط حاکم سبب شده 
تــا محــدود کــردن ســاعات خدمات دهی نــاوگان 
حمل ونقل عمومی در دســتور کار مدیریت شهری 

نباشد.
وی افــزود: اگر دولت و اســتانداری و دســتگاه های 
ذی ربط تصمیمی بگیرند، مدیریت شــهری مشهد 
هم همراهی می کند چرا که حفظ و حراست از جان 

مردم، اولویت نخست است.
محمدهادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شــورای شــهر مشــهد که ناطــق پیش از 
دستور این جلسه بود به اهمیت طرح های تفصیلی 
به عنوان مهم ترین اسناد توسعه شــهری اشاره کرد 
و گفــت: واقعیت های موجود شــهر مشــهد از قبیل 
باتکلیفی ســال های دراز پــاک 176، محدوده 
 صنعتــی کارگاهــی بی برنامــه و غیراســتاندارد 
خیــن عــرب، باتکلیفــی کمربنــد جنوبــی، حجم 
گســترده حاشیه نشــینی ، محــدوده اختافــی 
شهرستان طرقبه شاندیز ، بافت پیرامون حرم مطهر 
و ســایر موضوعات متعدد دیگر نمونه هایــی از عدم 
تصمیم گیــری درســت و به موقــع و چشم پوشــی از 
جریان پرشتاب توسعه شــهری در مشهد است.وی 
ادامــه داد:  این جانــب به عنوان رئیس کمیســیون 
تخصصی بر خود الزم می دانم که خاطرنشــان کنم  
تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غــرب و طرح های 
آتی تفصیلــی حوزه های هفتگانه،  صرفــًا به منظور 
برون رفت از وضعیت نابه ســامان فعلی اســت و این 
اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین 
طرح تفصیلی نبوده و با توجه به گذر زمان سپری شده  
ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نیست و 
این امر به قضاوت افکار عمومی متخصصین شــهر 

سپرده می شود.
مهدی نیا افزود:  از این تریبون رسمی اعام می  کنم 
شورای اسامی شهر مشهد آمادگی دارد درصورت 
ارســال هر یــک از طرح هــای تفصیلــی حوزه های 
هفتگانه باقی مانده توسط شهرداری به شورای شهر 
، این شورا حداکثر ظرف یک ماه برای بررسی، تایید 
و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی )کمیسیون ماده 

5 ( اقدام کند.

تصویب الیحه دوفوریتی تهاتر با بنیاد تعاون 	 
ناجا

اولین دستور کار اعضای شورای شهر بررسی الیحه 
دوفوریتی تهاتر با بنیاد تعاون ناجا بود که به تصویب 
رســید. محمدرضا کایــی شــهردار مشــهد که در 
صحن علنی شــورا حضــور یافتــه بــود در خصوص 
ضرورت تصویب دو فوریت این طرح اظهار کرد: حدود 
یک ســال و نیم اســت که در موضوع بافت پیرامونی 
حرم مطهر بــه دنبال رفع یکــی از معارض های مهم 
هستیم، 51 هزار مترمربع زمین به بنیاد تعاون ناجا 
واگذارشده بود که باتکلیف مانده است. وی افزود: 
در گام اول از سوی خود نیروی انتظامی نیازمند یک 

پیگیری جدی بود تا گردش کار صورت گیرد.
وی گفت: حــدود یک ســال و نیم در موضــوع بافت 
پیرامونی حرم به دنبال رفع عوارض پیرامون محدوده 
حرم هستیم که بر اساس آن دو گود به مساحت 51 
هزار مترمربع باید به ناجا واگذار شود، در این موضوع 
ســرعت تصمیم گیری اهمیت زیادی دارد زیرا این 
مسیر با جدیت طی شده اســت؛ در گام اول نیاز بود 
که نیروی انتظامی موضوع را پیگیری کند و گردش 
کاری صورت گیرد که انجام شد و نکته دوم وضعیت 

بانک قوامین است.
شهردار مشــهد تصریح کرد: درنهایت این موارد در 
جلسه سران قوا مطرح و توسط سران دولت و معاون 
اول رئیس جمهور پیگیری و مجدد به استان ارجاع 
شد که نیازمند یکسری هماهنگی در درون استان 
بود که خوشبختانه باهمت همه مسئوالن مخصوصًا 
ریاست شورا، این مصوبه اخذ شد.کایی خاطرنشان 
کرد: ما به شدت وابسته به جمع بندی موضوع هستیم 
ضمن این که این پروژه به عنوان وزنه اصلی در پروژه 
بافت پیرامونی حرم تلقی می شود، همچنین با توجه 
به عزم جدی مدیریت شــهری در اتمام پــروژه بافت 
پیرامونی اطراف حرم در زمان مقرر، خواهشمندیم 
با قید فوریــت و ضرورت ایــن الیحه موافقت شــود.
حیدری رئیس شورای شهر نیز در موافقت با تصویب 
الیحه دوفوریتــی این طرح گفــت: بــرای دو گود به 
وســعت 51 هزار مترمربــع که شــرایط ناایمنی نیز 
دارد و مدت هاست که معطل مانده است، شهرداری 
پیش قدم شــده که با توجه بــه نیازهای حمل ونقلی 
و احداث پارکینگ با بنیــاد تعاون ناجــا تهاتر کند و 
ستاد تدبیر از آن حمایت می کند،51 هزار مترمربع 
گودبــرداری شــده کــه هزینه هــای زیــادی را برای 
مدیریت شــهری ایجاد می کرد، از طرفی با تهاتری 
که انجام می شــود به حل مشکات ترافیکی در این 
محدوده کمک مــی کند، ضمن این که این مســئله 
اقدام ارزشــمندی اســت که در مقابــل هجمه ها در 

منطقه ثامن صورت می گیرد.
بر اساس ماده  واحده این الیحه »به شهرداری مشهد 
مقدس اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد 
تملــک پروژه هــای نرگــس رضــوی 3 و 5  و نرگس 
رضــوی 4 و 6 متعلــق به بنیاد تعــاون ناجــا در قبال 
واگــذاری هتل آپارتمان آرمــان و الباقــی به صورت 
اعطــای امتیــاز و نقــدی، پــس از تایید کمیســیون 
حقوقــی، امــاک و قراردادهــا، برنامه وبودجــه و 

اقتصادی شورای اسامی شهر اقدام نماید.«
 بررسی اسناد اصاحی طرح تفصیلی پیشنهادی 

حوزه جنوب غرب مشهد دومین دستور کار اعضای 
شــورای شــهر بود که نمایندگان کلیــات و 6 بند  از 
بندهای آن را بــه تصویب رســاندند، همچنین قرار 
شد بخش های مهم این الیحه که مربوط به موضوع 
کوه پارک و کمربند بود در جلسه بعدی شورا بررسی 
شــود . حیدری در خصوص این الیحه گفت: مشهد 
13 سال است که فاقد طرح تفصیلی است. به دلیل 
مشکات طرح جامع و خلع ید مشاور ،شورای پنجم 
به این موضوع ورود کرد، با طرح تفصیلی شهرداری 
هم در خصوص ساخت وسازها می تواند در چارچوب 

قوانین مجوزهای الزم را صادر کند.

ماجرای  بررسی حذف حصارهای فیزیکی 	 
دانشگاه فردوسی در شورای شهر 

در بررســی بند ششــم این الیحه در خصوص حذف 
حصارهای فیزیکی دانشــگاه فردوســی بحث شــد 
کــه موافقــان و مخالفانــی داشــت، بــر اســاس این 
بند به منظــور اســتفاده از ظرفیت فضاهای ســبز و 
باز دانشــگاه فردوســی در راســتای تقویــت و خلق 
فضاهای عمومی و اجتماعی و ارتقای کیفیت محیط 
شــهری، به جهت هم پیوندی این مجموعه با عرصه 
شهری پیشنهاد حذف حصار فیزیکی دانشگاه ارائه 

می شود.
حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری، 
بهداشت، سامت و محیط زیست شــورای شهر در 
بررســی این بند طی ســؤالی مطرح کرد که اجرای 
این بند با بخشنامه های مربوط به حفاظت فیزیکی 

ساختمان ها منافاتی ندارد؟
فیضی عضو دیگر شورای شهر نیز به عنوان نماینده 
سؤال کننده گفت: چرا کلی نگری برای عرصه های 
مشــابه مثل دانشــگاه فردوسی نشده اســت، مثل 
دانشگاه فرهنگیان یا باغ ملک آباد که می تواند تبدیل 

به فضاهای عمومی شود، واقعًا ما تردید جدی درباره 
عملیاتی شدن این موضوع داریم.

موحدی زاده نایب رئیس شورای شهر نیز این سؤال 
را طرح کرد که دراین باره نظر خود دانشگاه فردوسی 
چیست و آیا کار کارشناسی صورت گرفته است یا نه؟
صاحبی عضو علی البدل شــورای  پنجم کــه از این 
جلســه به جای امیر شــها به عنوان عضو اصلی در 
جلسات حضور می یابد  در  مخالفت با این بند گفت: 
ما درباره فضایی تصمیم می گیریم که مربوط به حریم 
خصوصی دانشگاه است، فضای علمی دانشگاه نیاز 
به سکون و آرامش دارد، اگر قرار باشد این دانشگاه به 
فضای عمومی تبدیل شود آرامش از دانشگاه سلب 
خواهد شــد، ضمن این که آیــا متولیان امــر موافق 
هســتند یا نه؟ قطعًا اگر ایــن موضوع اجرایی شــود 

هزینه های زیادی تحمیل خواهد شد.
ودیعی رئیس کمیسیون ایثارگران شورای شهر نیز 
به عنوان موافق پیشنهاد این بند در این الیحه گفت: 
این موضــوع در ســال های  گذشــته در وزارت علوم 
مطرح شده بود و بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا 
هم دیدیم و هم شــنیدیم که فضاهای  دانشگاه ها را 
در اختیار مردم قرار می دهنــد و این موضوع ارتباط 
دانشگاه بین مردم را بیشتر می کند، قطعًا اگر چنین 

طرحی هم اجرایی شود باید مجوز کمیسیون ماده 5 
را داشته باشد و الزامی در کار نیست.

مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری 
شورای شــهر دغدغه همه اعضا را درست دانست و 
گفت: طرح تفصیلی برای بازه بلندمدت 10 ســاله 
اســت، اگر دانشــگاه فضاهایی در اختیــار دارد که 
بتــوان از ظرفیت های آن برای اســتفاده عموم بهره 
برد بهتر اســت، ضمــن این کــه اجرایی شــدن این 
موضوع مســتلزم امضای تفاهم نامه هــا و  برگزاری 
صدها جلســه اســت.وی در گفــت و گو با خراســان 
رضوی اظهــار کــرد: ایــن مصوبه شــورای شــهر به 
معنی تاییــد این بند از الیحه اســت و بــرای تصویب 
نهایی  به کمیســیون ماده 5 ارجاع می شود. رئیس 
شورای شــهر در حاشیه این جلســه درباره جزئیات 
بندهای این الیحه  به خبرنگاران گفت: یکی از نکات 
منفی این طرح این است که تراز مالی و فیزیکی  آن 
منفی اســت، به لحاظ ایــن کــه بارگذاری هایی که 
وجــود دارد ظرفیت بیشــتری از این میــزان ندارد و 
این یکی از چالش هــای آینده اســت.وی ادامه داد: 
پیشــنهاد هایی در کمیســیون های تخصصی برای 
حوزه های مختلف  مطرح شد که یکی از آن ها تداوم 
اتصال بولوار نماز به شهید برونسی بود که حفر تونل 
در انتهای بولوار هاشــمیه صــورت گیرد، همچنین 
ایجاد محدودیت برای فضاهایی که در منطقه زکریا 
وجود دارد کــه باوجود گســل های زلزلــه و باهدف 
جلوگیری از کوه خواری شــورای شهر پیشنهاد داد 
که این طرح مجدد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.رئیس 
شورای شهر مشهد افزود: قرار شد محدودیت هایی 
برای بولوار وکیل آباد به عنوان محور شریانی درجه 
 یک اعمال شود، االن مشکاتی که به لحاظ مسائل 
ترافیکی دارد  در بحــث کاربری ها مورد تجدیدنظر 
قرار گیرد، همچنین در بحث دانشگاه فردوسی که 
زون 300 هکتاری در آن منطقه وجود دارد پیشنهاد 
شد که مشاور بررسی کند که بتواند تبدیل به فضای 
شــهری با ماحظاتی انجام شــود، همچنین حذف 
حصارهای فیزیکی هم به عنوان پیشنهاد بود اما باید 
در کمیسیون ماده 5 بررســی شود.وی در خصوص 
کمربنــد جنوبــی و اعتراضات بــه ادامه رونــد پروژه 
نیز گفت: ایــن در مصوبات طرح جامــع وجود دارد، 
طرح حمل ونقل عمومی کشور اســت، باالخره یک 
سابقه ای دارد،  مشاور طرح بر اساس آخرین نظریه ای 

که ارائه داده بر حفظ این بزرگراه تأکید کرده است.

اگر این بزرگراه تا سال 1405 ایجاد نشود آثار 	 
زیست  محیطی زیادی در فضای شهری ایجاد 

خواهد شد
وی ادامه داد: دو دیدگاه وجــود دارد، یکی این که با 
رویکرد محیط زیستی است که اشاره به این دارند این 
بزرگراه آسیب هایی به محیط زیست می زند، دیدگاه 
دوم حمل ونقــل و ترافیکی  اســت کــه دیدگاه های 

کارشناســی قوی پشــت آن اســت، تا افــق 1405 
این اجتناب ناپذیر اســت که با توجه به حجم وسیله 
نقلیه و تردد در منطقه جنوب غــرب اتفاق می افتد، 
اگر این بزرگــراه تــا ســال 1405 ایجاد نشــود آثار 
زیست محیطی زیادی در فضای شهری ایجاد خواهد 
شــد، حداقل طــول ســفرها را 20 دقیقــه افزایش 
خواهد داد و 10 درصد گازکربنیــک ایجاد خواهد 
شد.وی ادامه داد: در  خود دیدگاه محیط زیستی دو 
دیدگاه وجود دارد، یکی این که تحت هیچ شرایطی 
هیچ مداخلــه ای در فضای طبیعی صــورت نگیرد و 
دیدگاه دوم این اســت کــه ما در این راســتا ضررها و 
زیان های آن را جبران کنیم، در شورای پنجم بحث 
ما این بود که مطالعات زیست محیطی آن به مشاور 
واگذارشــده اســت،  هم اکنون دو دیدگاه در شــورا 
مطرح است که یکی این است که ما نظر مشاور را تایید 
کنیم مشــروط به مطالعات زیست محیطی که از آن 
خارج می شود و  آثار و راه حل برای آن در نظر بگیرد، 
در خود طرح تفصیلی هم پیشنهادشده  تمام شمال 
بزرگــراه جنوبی  تبدیل به فضای ســبز شــود و هیچ 

کاربری دیگری در آن وجود نداشته باشد.
وی گفت: دیدگاه دوم شورا این است که چون کمربند 
جنوبی در مقیاس طرح جامع است، ما مشاور طرح 
جامــع را موظــف کنیم کــه یــک بازنگــری دیگری 
صورت دهد ، ان شاء ا...  ببینیم در هفته آینده به چه 

جمع بندی می رسد.

پیوست زیست  محیطی کوه پارک	 
وی درباره پیوست زیست  محیطی کوه پارک گفت: 
موضوع کوه پارک و قراردادی که بســتیم بر اساس 
مصوبه شورای شهر طرح های عمرانی یک پیوست 
زیست محیطی داشته باشد ، این مطالعات در داخل 
شهرداری انجام می شود، تا جایی که من اطاع دارم 
کلیات زیست محیطی کوه پارک در کمیته فنی بحث 
و بررسی شــده ، اما جزئیات آن را نمی دانم که به چه 

نتیجه ای رسیده است.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه قبــل از اجــرای 
پروژه ای نباید پیوســت زیســت  محیطــی آن انجام 
شــود؟ گفــت: طرح هایــی هســتند کــه ابعــاد آن 
روشــن اســت،  به عنوان مثال دوربرگردانــی که در 
شــهید  چراغچی احــداث کردیم به محیط زیســت 
کمک می کند، امــا این ایــراد بــرای پروژه هایی که 
زمان بر اســت،  تأکید کردیــم  تا زمانی که پیوســت 
زیســت محیطی پروژه ای تهیه نشــود بودجه آن باز 
نشود، در موضوع کوه پارک باید بپرسم ، چون بحث 
اجرایی اســت به احتمال قوی فرایند آن طی شــده 
است.شایان ذکر است؛ حدود 20 تا 30 نفر از فعاالن 
محیط زیستی در زمان بررسی مصوبه طرح تفصیلی 
جنوب غرب مشــهد در بیرون از ســاختمان شورا با 
در دست داشــتن پاکاردهایی  خواســتار توجه به 

مطالبات مردمی برای پروژه کمربند جنوبی شدند.
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تعــدادی  شــدن  -مشکل خشــک  حقــدادی 

و  جــام  تربــت  جنگلــی  پــارک  درختــان  از 
همچنیــن  قطــع و آتــش گرفتــن تعــدادی 
مقاطــع  در  پــارک  ایــن  درختــان  از 
زمانــی  گذشــته که بــه پیمانــکار خصوصــی 
واگذار شــده بــود، موضوعــی بود کــه در چند 
گــزارش روزنامــه  خراســان رضــوی در ســال 
گذشته  به آن پرداخته شــد و هنوز رای  نهایی 
بــرای  پرونــده پیمانــکار  خصوصــی از طــرف 
دادگستری شهرســتان صادر نشــده است.به 
گزارش  خراسان رضوی، در پی خشک شدن 
بیــش از ۶۰درصد درختــان پــارک جنگلی 
۴۵ هکتاری شــهید عظیمی تربت جام  طی 
دوسال گذشــته به دلیل بی توجهی پیمانکار 
در آبیــاری درختــان و بــه دنبــال اعتراضات 
و مطالبــات مردمی ســال گذشــته بــه همت 
شــورای اســامی شــهر جلســه ای با حضور 
جمعی از مدیران شهرستان برای جلوگیری 
از ادامــه روند خشــک شــدن درختــان پارک 
جنگلی تربــت جام برگــزار و درپایان جلســه 
مقرر شد، شهرداری، ادارات جهادکشاورزی، 
محیط زیســت، آبفــای شــهری و روســتایی، 
آب منطقــه ای و منابــع طبیعی شهرســتان با 
همراهی مردم و کشاورزان با تانکر به درختان 
آب رســانی کننــد تــا از رونــد خشــک شــدن 
درختان جلوگیری شــود، همچنیــن خلع ید 
پیمانکار در دستور کار اداره منابع طبیعی قرار 

گرفت. شایان ذکر است، پارک جنگلی شهید 
عظیمی تربت جام با مســاحت ۴۵ هکتار که 
۲۴ هکتــار آن در ســال ۵۶ و ۲۱ هکتــار در 
ســال ۸۰ احداث و نهال کاری شده در چهار 
کیلومتری جنوب شــهر واقع اســت. پوشش 
گیاهــی این پــارک جنگلــی از نــوع درختان 
کاج، زبان گنجشــک، ســرو و آیان است. در 
سال های اخیر توجهی به این فضای تفریحی 
شد تا این که سه سال قبل این پارک  به بخش 
خصوصی واگذار شد و نحوه واگذاری آن مورد 

انتقاد مردم تربت جام بود.

خلع ید پیمانکار 	 
حمید علیــزاده، دادســتان عمومی و انقاب 
تربــت جــام دربــاره پرونــده پیمانــکار بخش 
خصوصی گفت: پرونده پارک جنگلی شهید 
عظیمــی بــه دادگاه ارســال شــده اســت و با 

توجه به شرایط قرارداد با مستاجر )پیمانکار 
بخش  خصوصی( که خلع ید شــده در دست 

داوری است.

واگذاری  30 ساله به شهرداری 	 
رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری تربــت 
جــام  نیز گفــت: برابر بنــد ۱۳ مفاد قــرارداد 
شــهید  پارک جنگلــی  قبلــی  مســتاجر  بــا 
عظیمــی  مبنی بــر رعایــت نشــدن تعهدات 
خلــع یــد شــد  و از تاریــخ دوم تیرماه امســال 
برابرانعقاد قرارداد به مدت ۳۰ ســال پارک 
جنگلی شــهید عظیمی به شــهرداری تربت 
جام  واگذار شد.مســعود البرز افزود: پرونده 
مطالبه  خســارت بــه پــارک جنگلی شــهید 
عظیمــی در مراجع قضایی مطرح شــده و در 
حال پیگیری است و در جلسات دادگاه وکیل 

مستاجر قبلی شرکت می کند.

حفرچاه آب جدید 	 
فرماندار تربت جام نیــز در خصوص مجموعه 
فعالیت ها برای رفع مشکات پارک جنگلی 
شــهیدعظیمی که مطالبه عموم مردم  تربت 
جام  است، گفت: مالک پارک جنگلی، منابع 
طبیعی است و قبا شــخصی آمده و پارک  را 
اجاره کرده و مدعی اســت که هزینــه کرده و 
بعد از دیدن شــرایط متوجه شــدیم رسیدگی 
به درخــت ها نشــده اســت و مدیــرکل منابع 
طبیعی را آوردیــم و قول گرفتیم، مســاعدت 
شــود.وی اضافــه کــرد: چــاه پــارک جنگلی 
کــم آب شــد و پیگیر مشــکل چاه آب شــدیم و 
تصمیــم بر جابه جایــی گرفته شــد و  موافقت 
جابــه جایــی را گرفتیــم و بــا تخصیــص مبلغ 
۳۰۰ میلیــون تومــان از کمیتــه برنامه ریزی 
چاه جدید حفــر شــد و االن ۱۳ لیتر بــر ثانیه 
آب دارد.وی ادامه داد: بهترین کار این است 
که بخش خصوصــی پارک را تحویــل بگیرد و 
پیشنهاد شد شهرداری این کار را انجام دهد 
ولی نظر فرمانداری غیر از این بود چون درآمد 
شهرداری کم اســت و بضاعت مالی ندارد که 
پارک جنگلــی با وســعت ۴۶ هکتــار را اداره 
کند و در یک مرحله به شرکت زراعی بوژگان 
پیشنهادشد ولی پاسخی نگرفتیم و در نهایت 
به تازگی بــا هدایت دادســتان پارک جنگلی 
شهید عظیمی به شهرداری واگذار شده است 

که امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد.

اخبار

اقتصاد

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد 

سدهای استان، پهنه گردشگری 
می شوند 

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان از تبدیل سدها و 
بندهای اســتان به فضاها و تأسیسات گردشگری 
خبر داد.مکرمی فر روز گذشــته در جلســه کمیته 
گردشگری آب اســتان افزود: بر اساس تفاهم نامه 
وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، سدهای استان به عنوان قابلیت ها 
و ظرفیت های گردشــگری مورد بهره برداری قرار 
خواهند گرفــت.وی ادامــه داد: بر اســاس تفاهم 
صورت گرفتــه بیــن اداره کل  میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی استان و شــرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی سدها و بندهای دارای 
ظرفیت جذب گردشگر ازجمله ســد فریمان، سد 
درونگر، سدسامی و سایر سدها و بندهای استان 

به فضای گردشگری تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خبر داد: 

افزایش 160 درصدی 
شهرک سازی در نواحی صنعتی 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان از 
افزایــش ۱۶۰ درصــدی شهرک ســازی در نواحی 
صنعتی اســتان خبر داد.به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان، »مســعود 
مهدی زاده مقدم« در بازدید از توسعه ناحیه صنعتی 
میان جلگه، اظهار کــرد: مطابق با برنامه ریزی هایی 
که انجام شــد، مقیاس شهرک سازی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان طی سه ســال گذشته ۱۶۰ 
درصــد افزایش یافته اســت.وی با تأکید بــر تجهیز و 
تکمیل پروژه هــای عمرانی و ایجاد شــهرک و ناحیه 
صنعتی، افزود: در سال 9۸ برای تجهیز زیرساخت ها 
و شهرک ســازی ۳۴7 میلیارد ریال هزینه شــده که 
 نســبت به ســال 97، ۲۸درصد رشد داشــته است.
مهدی زاده مقــدم با بیان این کــه پروژه های عمرانی 
در راســتای رشــد و توســعه صنعتــی اقتصــادی 
و حمایــت از صنعتگــران و کارآفرینــان انجام شــده 
اســت، ادامــه داد: در ســال گذشــته ۶۶ پــروژه 
عمرانی بــا اعتبــار۳۴7 میلیــارد ریــال اجرا شــد و 
امســال حدود ۵۰۰ میلیــارد ریال پروژه در دســت 
اجراســت تا با تجهیز شــهرک ها و نواحــی صنعتی، 
 شــرایط و بسترســازی الزم برای تولید فراهم باشد.
وی با اشــاره به دیگر اقدامــات انجام شــده در حوزه 
زیرســاخت شــهرک ها و نواحــی صنعتــی، بیــان 
کــرد: اجــرا و تکمیــل پروژه هــای آب، بــرق، گاز، 
مخابرات،تصفیه خانــه و راه و ابنیــه و نیــز ســاخت 
۳۰۱ واحد کارگاهی بــرای صنایع خرد و کوچک از 
جمله آن هاســت.وی افزود: با توجه به حمایت های 
خاص سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایــران و ظرفیت هــای اقتصــادی اســتان، تمایل  به 
ســرمایه گذاری جهت فعالیت از ســوی کارآفرینان 
بسیار زیاد بوده و با اجرا و تکمیل زیرساخت ها و ایجاد 
شــهرک ها و نواحی صنعتی شــرایط را برای شــروع 

کسب و کار آن ها فراهم کنیم.

خبر

اقتصاد

 هشدار بازرسی و نظارت صمت استان 
به گران فروشان روغن 

 روغن های دپو شده باید
 به قیمت قبل عرضه شود 

زنده روحیــان- بازرســی ســازمان صمت اســتان به 

فروشــندگان روغن هشــدار داد، محصوالتی را که 
پیــش از مصوبه اخیر تهیــه و انبــار کرده اند،باید بر 
اســاس قیمت قبل به بــازار ارائــه کنند.به گزارش 
خراســان رضوی، قیمت روغــن براســاس مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار کشــور ۱۲درصد افزایش یافت 
که پیشــتر موجب کاهــش عرضه آن در بازار شــده 
بود و بررســی های میدانی نیــز از دپــوی روغن در 
انبارهای بنکداران خواربار مشهد حکایت داشت و 
انگار خبر افزایش قیمت پیش از آن که اعام شود، 
به گوش این افراد رســیده بــود و انبارهایی که باید 
مایحتاج اولیه مردم را در آن انبار کرد ، حاال تبدیل 
بــه انبارهایی شــده که تا ســقف پر از روغن اســت.
باوجود این ، کارشــناس بازرســی و نظارت صمت 
استان از رصد بازار خبر داد و گفت: روغن هایی که 
با قیمت قبلی خریداری شده اســت، باید بر همان 
اســاس فروخته شود.مهدی مقدســی، کارشناس 
مسئول بازرسی و نظارت سازمان صمت در این باره 
گفت: به علت الــزام به درج قیمــت در مواد غذایی 
از جملــه روغن، شناســایی گران فروشــی و عرضه 
غیرقانونی نیز راحت تر انجام می گیرد و در صورت 
احتکار آن توســط برخــی افراد ســودجو، مردم نیز 
می توانند متوجه  آن شــوند.وی افزود: روغن هایی 
که قبــل از اعمــال گرانــی خریــداری و انبارشــده 
است، کامًا در رصد ما قراردارد و اکثر این انبارها 
را زیر نظــر داشــته و از فعالیتشــان اطــاع داریم و 
درصورتی کــه قیمت هــای جدید بــرای خریدهای 
قبلی اعمال شود، با آن ها برخورد قانونی خواهیم 
کرد.مقدســی تأکید کرد: مردم نیز در این راه باید 
هوشیار باشــند و اجناســی را که فاقد قیمت است 
خریــداری نکنند و در صــورت اطــاع از این موارد 
به ســامانه ۱۲۴ اطاع دهند.او خاطرنشان کرد: 
طبق بررســی های انجام شــده، در فروشــگاه های 
زنجیــره ای و عمده فروشــان فعــًا افزایــش قیمت 
اعمال نشــده اســت و این دو به ویژه فروشگاه های 
زنجیره ای را با دقت بیشــتری زیرنظــر داریم.علی 
غفوری مقدم معاون ســازمان صمت در گفت وگو با 
خراسان رضوی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کشــور، مجــوز افزایــش ۱۲ درصــدی قیمت 
روغن بــر اســاس درخواســت واحدهــای تولیدی 
کشــور اباغ شــده اســت که شــرکت ها می توانند 

به صورت قانونی این افزایش را اعمال کنند.

۳اخبار
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دادستان تربت جام خبرداد: 

پرونده پیمانکار خلع ید شده پارک جنگلی تربت جام در مرحله داوری 
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام: پارک جنگلی به مدت۳۰ سال به شهرداری تربت جام واگذار شد

حضور در مناطق ییاقــی کات در ایام پایانی 
هفته )پنــج شــنبه و جمعه( بــه مــدت دو هفته 
ممنوع اعام شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، مهــدی ناصــری، رئیس ســتاد کرونای 
کات گفت: بــا توجه به افزایش آمــار مبتایان 
به ویروس کرونــا و نبــود امکانــات ICU در این 

شهرســتان مــرزی، شــورای تامیــن و ســتاد 
پیشــگیری از کرونــای ایــن شهرســتان، در 
مصوباتی محدودیت هــای جدیدی را اعمال 
کرد.او افزود: برای اطاع رسانی و راهنمایی 
مســافران عــازم کات در ایــن ایــام، گــروه 
انتظامی و پلیس راه در محل پل هفت دهانه 
)کیلومتر ۶۵ کات – مشهد( مستقر شده اند 
و مســافران را راهنمایی و هدایت می کنند.
فرمانــدار کات ادامــه داد: تعطیلــی مراکز 
تاریخی و موزه واقع در شــهر کات نادری در 
ایام پایان هفته، ممنوعیت برگزاری هرگونه 

اجتماع و مجامع عمومی توســط دســتگاه ها و 
نهاد ها تا پایان تیر، لغو برگزاری هر گونه مراسم 
در مساجد )به جز برگزاری فریضه نماز( تا اطاع 
ثانــوی از دیگــر محدودیت هــای اعمال شــده 

در کات اســت.ناصری بیــان کــرد: همچنین 
برگــزاری مراســم عروســی صرفًا تــا روز جمعه 
این هفته و بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
رعایــت ۵۰ درصد ظرفیــت تاالر هــا )صرفًا در 

فضای باز تاالر( برگزار می شود، اما از روز شنبه 
۲۱ تیرماه برگزاری هر گونه مجالس عروســی 
تا پایان تیر ماه ممنوع است و تخلف از آن پیگرد 
قضایی دارد.وی تصریح کرد: ممنوعیت فعالیت 
کلیــه اماکن ورزشــی تــا پایان تیــر مــاه از دیگر 

محدودیت های اعمال شده در کات است.

ممنوعیت حضور در مناطق ییالقی کالت در ایام پایانی هفته 



اخبار

 شهرستان ها

بیانیه مشترک امامان جمعه شیعه و اهل سنت 
تربت جام: 

رعایت تمام پروتکل های بهداشت 
فردی و اجتماعی را الزم االجرا 

می دانیم 
حقــدادی –امامان جمعــه شــیعه و اهل ســنت 
تربت جام با اشاره به شیوع ویروس  کرونا درمنطقه،   
در بیانیه ای مشترک خطاب به مردم تاکید کردند: 
براســاس آیات الهــی و احادیــث و بــه حکــم شــرع 
وجدان، قانون وعلم پزشــکی، رعایــت تمام  نکات 
بهداشتی، پروتکل ها و دستورات فردی و اجتماعی 
را واجــب والزم االجــرا می دانیم.حجت االســام 
معتمدی فر امام جمعــه  تربت جام  ومولوی جامی 
االحمــدی  امــام  جمعه  اهل  ســنت تربت جــام در 
بیانیــه ای تاکیــد کردند: دیــن مبین اســام حفظ 
جان انســان را واجب می دانــد لذا به حکم شــرع ، 
وجدان ، قانون و بدیهیات علم پزشکی، رعایت تمام 
پروتکل ها و دستورات فردی و اجتماعی را واجب و 

الزم االجرا می دانیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
خبرداد: 

۵۳ فوتی از ابتدای شیوع کرونا در 
تربت جام 

 رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت جــام گفت: 
شــرایط کرونایی تربت جــام بحرانــی و خطرناک 
است و ظرفیت بیمارستان ســجادیه ۱۰۰ درصد 
تکمیل شــده. مردم اگر نکات و اصول بهداشــتی 
را رعایــت نکنند،طی چنــد روز آینده با مشــکات 
زیادی روبه خواهیم شد.دکتر محمد افکار افزود: 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در تربت جام و صالح 
آباد ۵۳ نفر فوت کردند و متاســفانه در مرحله دوم 
بیماری در دوماه اخیر به دلیل رعایت نکردن نکات 
بهداشتی ۲۸ بیمار کرونایی جان خود را از دست 
دادند.وی با اشاره به بی توجهی برخی از مردم به 
تذکرات و مسائل بهداشتی افزود: متاسفانه برخی 
از مردم بــه برگزاری مراســم عروســی و ترحیم در 
منازل ادامه می دهند و به نکات بهداشت فردی و 
عمومی هیچ  توجهی ندارند.رئیس دانشکده علوم 
پزشکی  با اعام تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان 
ســجادیه تاکیــد کــرد: در بیمارســتان ســجادیه 
تخت خالی نیســت و بــا کمبــود نیروی انســانی و 
دستگاه اکسیژن رسان مواجه هستیم و بسیاری از 
همکاران کادر پزشکی گرفتار بیماری کرونا شده 
اند.دکتر افکار یادآور شد: در ۲۴ ساعت ۴۰ نفر در 
بخش کرونا و ۱۰ نفر در بخش آی ســی یو بستری 
شــدند و ظرفیت بیمارســتان ســجادیه تربت جام  

۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

تعطیلی تاالرهای پذیرایی و 
 آرایشگاه های زنانه تربت حیدریه

 از روزگذشته 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در ستاد کرونا از بازگشت محدودیت های کرونایی 
به شهرستان تربت حیدریه از امروز )دیروز( خبرداد.
دکتر الهام بهره مند،  در جلسه ستاد کرونای تربت 
حیدریه که همزمان با جلسه شــورای تامین برگزار 
شــد، گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان تربت 
حیدریه در وضعیت قرمز، محدودیت هایی از جمله 
تعطیلــی تمامــی تاالرهــای پذیرایــی، محدودیت 
خدمات رســتوران ها فقط به صــورت غذای بیرون 
بر، تعطیلی تمامی آرایشگاه های زنانه، در خصوص 
آرایشــگاه های مردانه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و محدودیت ســاعت کاری، اســتفاده از 
سیستم حمل و نقل شــهری با ظرفیت ۵۰ درصد، 
رعایت دقیق دستورالعمل ها و اباغ  الزام استفاده 
از ماســک بــرای عمــوم کارمنــدان و مراجعــان بــه 

دستگاه های خدماتی در نظر گرفته شده  است.

فرماندار کالت: 

هیچ منفعتی از جنگل پسته وحشی 
نصیب شهرستان کالت نمی شود 

زهــره بهبــودی - هیــچ منفعتــی از برداشــت 
ســاالنه محصول پســته جنگل خواجه که بزرگ 
تریــن جنــگل پســته وحشــی خاورمیانه  اســت، 
نصیب این شهرستان نمی شود. مهدی ناصری، 
فرماندار شهرســتان کات با اعــام این خبر در 
همایش تجلیل از شــوراهای اسامی و دهیاران 
گفت: شهرســتان کات ظرفیت هــای طبیعی و 
گردشــگری خوبــی دارد که متاســفانه آن چنان 
که باید و شــاید مــورد توجه قــرار نگرفته اســت. 
وی تصریح کرد: جنگل پسته خواجه شهرستان 
کات کــه در خاورمیانــه بی نظیــر اســت، بدون 
توجــه بــه بهره بــرداری کیفــی و بــدون توجه به 
چگونگــی جمع آوری بــه روش علمی بــه مزایده 
و فروش گذاشــته می شــود و برای آسیب ندیدن 
این ســرمایه طبیعی و جمــع آوری صحیح، دپو، 
پوســت کنی، خشک کنی، ســورت و بسته بندی 
در خور شأن آن به عنوان یک محصول صد درصد 
ارگانیــک که مــی تواند  بــا  برنــد کات معرفی و 

صادر شود، هیچ فکر و برنامه ای وجود ندارد.

از میان خبرها

شهرستان ها

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی: 

40 درصد پست های سازمانی 
ثبت احوال خراسان رضوی بدون 

متصدی است 
صفری/ مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: 
۴۰ درصد پست های سازمانی ثبت احوال خراسان 
رضوی بدون متصدی و مهم ترین دغدغه و مشکات 
خدمات رســانی این اداره کل  کمبود نیروی انسانی 
است. سیدحســین نیری در حاشیه مراســم تودیع و 
معارفه رئیس اداره ثبت احوال گناباد افزود: با وجود 
این، ســعی شــده بــا افزایــش حجــم کاری نیروهای 
موجود خللی در ارائه خدمات ثبت احوال به مراجعان 
ایجاد نشــود. فرماندار گناباد هم در مراســم تودیع و 
معارفه رئیس اداره ثبت احوال گناباد گفت: در نظام 
جمهوری اســامی، مســئولیت ها فرصت مناسبی 
برای خدمت به مــردم اســت و بایــد از حداکثر زمان 
تصدی بــرای خدمــت صادقانــه بهره گرفــت. حامد 
قربانی افزود: اداره ثبت احوال گناباد از جمله اداراتی 
است که با کمترین میزان نارضایتی، خدمات محول 
شــده را به مردم ارائه می دهد. طی این مراسم جواد 
محمدی به عنــوان رئیــس اداره ثبت احــوال گناباد 

معرفی و از خدمات حسین سعیدی قدردانی شد. 

 توقف صادرات کشمش خلیل آباد 
بر  اثر شیوع ویروس کرونا 

 مدیر جهاد کشاورزی خلیل  آباد گفت: طی امسال نه 
تنها خرید توافقی کشمش صورت نگرفت بلکه از سویی 
با شیوع ویروس کرونا حتی صادرات این محصول نیز 
متوقف شد.محمود شبان در گفت وگو با ایسنا با بیان 
این که تولیدکنندگان کشمش تقریباً وضعیت مطلوبی 
ندارند، ســطح زیر کشــت باغات انگور شهرســتان را 
۵۷۰۰ هکتــار اعــام و اظهــار کرد: ســاالنه بــه  طور 

متوسط عملکرد باغات انگور ۲۲ تن است.
وی مطــرح کرد: ســاالنه حــدود ۲۰ تــا ۳۰ هــزار تن 
کشمش در شهرستان تولید می  شود که ۱۰۰ درصد 
کشــمش طایــی و ۲۰ تا ۲۵ درصد کشــمش ســبز 
صادر می شــود و بقیه مصرف داخلی دارد. وی افزود: 
کشمشی که اکنون در دست تولیدکننده باقی مانده 
حدود هزار و ۵۰۰ تن از انواع کشــمش اســت که اگر 
شیوع ویروس کرونا نبود، پایان سال گذشته و ابتدای 

امسال این مقدار هم صادر می شد.

اخبار

گوناگون 

 سرپرست فرمانداری
 شهرستان زبرخان معرفی شد 

نجــم الشــریعه / مراســم معارفــه اولین سرپرســت 
فرمانداری شهرســتان زبرخان صبح دیروز در ســالن 
ورزشی شهید حاجی آبادی شهر قدمگاه برگزار شد.  
در این مراســم که با حضور ائمه جمعه نیشــابور و ســه 
شــهر شهرســتان زبرخان، معاون سیاســی امنیتی و 
اجتماعی استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسامی 
و جمعی از مسئوالن برگزار شد، سیدیحیی سلیمانی 
بــه عنــوان اولیــن سرپرســت فرمانداری شهرســتان 
زبرخان معرفی شد. وی فعالیت در معاونت اقتصادی 
استانداری خراســان رضوی و بخشــداری تربت جام 
را در کارنامه خــود دارد. همچنیــن از خدمات محمد 
اسماعیل نصرآبادی، بخشــدار زبرخان تقدیر شد.به 
گزارش  خراســان رضوی، احســان ارکانی، نماینده 
مردم در مجلس شورای اسامی در این مراسم با بیان 
این که از امروز همه نقاط، ذیل شهرستان زبرخان قرار 
گرفته اند، اظهار کرد: همه باید تاش کنیم که وحدت 
و انســجام را در این منطقه به عنوان یک الگو به کشور 
معرفی کنیم و با توجه به وجود قدمگاه امام هشتم)ع(، 
این منطقه به عنوان نگینی در استان بدرخشد. هاجر 
چنارانی دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به وجود منابع غنی زیرزمینی و دیگر موهبت 
های الهی دراین منطقه خواستار حفظ نام »زبرخان« 
برای این شهرســتان شــد.جعفری، معاون  سیاســی 
اجتماعی استاندار، با اشــاره به گام دوم مدنظر رهبر 
معظم انقاب اســامی، پرهیز از اختاف و درگیری، 
پرورش استعدادهای خوب حوزه شهرستان را یادآور 
و خواستار اســتقرار ادارات با همراهی مردم و خیران 
شــد.در این مراسم سلیمانی، سرپرســت فرمانداری 
زبرخان، اولویت کاری خود در ایــن منطقه را توجه به 

مسائل اقتصادی بیان کرد.

مشکالت ۱۵ واحد تولیدی سبزوار 
بررسی شد 

 کالتــه/ رئیــس اداره صمت ســبزوار از رســیدگی به 
مشــکات ۱۵ واحد صنعتــی با پیگیــری نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی و معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری خبر داد. امیدبخــش گفت: با 
هدف جهش تولید و در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع، 
مشــکات ۱۵ واحد تولیدی این شهرســتان بررسی 
شــد که عمده موانع و مشــکات واحدهــای تولیدی 
صدور مجوز، امهال تسهیات و جذب تسهیات جدید 
بانکی برای توسعه است. با پیگیری نمایندگان مردم 
سبزوار در مجلس شورای اسامی و معاون هماهنگی 
امــور اقتصــادی اســتانداری، دســتورات الزم بــرای 
رفع  مشکات این واحدهای صنعتی صادر شده است. 
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گزارش جلسه 

علی نوری

اســتاندار خراســان رضــوی در جلســه مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی که 
با محوریت شهرســتان بردســکن برگزار شد، 
گفــت: همه مدیــران بایــد کاری کنند کــه آثار 
فعالیت هــای اقتصادی در ســفره مــردم دیده 
شود و امروزه مقدس ترین کار در نظام مقدس 
جمهوری اســامی، فعالیت های اقتصادی و 
اشتغال زایی است. وی با بیان این که هفته ای 
شش جلسه در حوزه مثلث توسعه اقتصادی با 
شهرستان های استان برگزار می شود، افزود: 
راهبرد نماینده عالی دولت در استان فعالیت 
های اقتصادی است و باید کارهای سیاسی را 
کنار بگذاریم و امروز باید سیاسی ترین کار ما در 
استان کار اقتصادی باشد که مردم آثار آن را در 
سفره های خود لمس کنند. استاندار خراسان 
رضوی بیــان کــرد: خوشــبختانه شهرســتان 
بردســکن بــا مدیریت بســیار خــوب فرماندار، 
امام جمعــه، نماینده مردم در مجلس شــورای 
اسامی و دســتگاه قضا اقدامات بسیار خوبی 
را در حــوزه فعالیــت معین هــای اقتصــادی و 
اشتغال زایی انجام داده است و باید اعام کنم، 
تعداد بیکاران شهرستان بردسکن کمتر از سه 
هزار نفر است که با توجه به فعالیت های خوب 
معین های اقتصادی و دیگر نهادها امید است 
ظرف دوســال آینده نــرخ بیکاری شهرســتان 
بردســکن از ۱۱ درصــد بــه کمتــر از ۵ درصد 
کاهش پیدا کند. رزم حســینی با بیــان این که 
در حــوزه اشــتغال و فعالیت هــای اقتصادی، 
اختیارات الزم به فرمانداران تفویض شده است، 
افــزود: فرمانــداران می تواننــد با رایزنــی ها و 
پیگیری نمایندگان مجلس برای رفع مشکات 
اقتصادی و اشتغال زایی منطقه خود با وزیران 
و معاونانشــان، نشســت هایی را برگزار کنند. 
وی ضمن تقدیر و تشــکر از نماینده قبلی مردم 
بردســکن در مجلس شــورای اســامی گفت: 
حجت االسام نیک بین نماینده فعلی بردسکن 
جوانی پر انگیزه اســت که می تــوان از ظرفیت 
اقتصــادی نماینــده اســتفاده کرد. اســتاندار 
خراسان رضوی بر اعام میزان سپرده گذاری 
در بانک های شهرستان ها به فرمانداران تاکید 
کرد و گفت: در شهرســتان بردســکن حداقل 
بیش از شش هزار میلیارد تومان سپرده بانکی 
وجود دارد که می شود از سپرده گذاران اجازه 
گرفت و بــا اســتفاده از امتیــاز آن ها در مســیر 
اشتغال، تسهیاتی به متقاضیان پرداخت کرد. 
رزم حسینی گفت: سال 99 سال سختی برای 

کشور و اســتان خراسان رضوی اســت چرا که 
ویروس کرونا ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور 
و استان وارد کرد و چندین سال طول می کشد 
که بتوان عقب ماندگی اقتصادی را جبران کرد. 
وی بیان کرد: طرح مدل توسعه اقتصادی برای 
استان خراسان رضوی طرحی ماندگار خواهد 
بــود و امیــد اســت تعامــل و همدلــی مجموعه 
مدیریتی اســتان موجب امید آفرینی در مردم 
شود. رزم حسینی گفت: معین های اقتصادی 
شهرستان بردسکن تاکنون موفق عمل کرده 
اند و پیش بینی اشــتغال معین های اقتصادی 
برای امسال ۸۰ فعالیت با سرمایه گذاری 6۷ 

میلیارد تومان و اشتغال زایی 9۸۳ نفر است. 

13 پروژه در حوزه معادن	 
در این جلسه علی رسولیان، معاون هماهنگی 
امور اقتصــادی اســتاندار، از ســرمایه گذاری 
شرکت ایمیدرو در حوزه مس خبرداد و گفت: 
از مجموع ۲۳ تفاهم نامه سرمایه گذاری انجام 
شده با معین های اقتصادی، ۱۳ پروژه آن فقط 
در حوزه معادن اســت و خوشــبختانه متوسط 
پیشــرفت پروژه هــای معیــن هــای اقتصادی 
در بردســکن ۷۷ درصد اســت که از این لحاظ 
بردســکن رتبه دوم اســتان را دارد. وی اظهار 
کرد: با توجه به ظرفیت بسیار خوب شهرستان 
بردسکن در حوزه معادن به ویژه فراوری مس، 
با ورود شرکت مس ایران شهرستان بردسکن به 
قطب مس کشور تبدیل شود. علی اکبر لبافی، 
دبیر نهــاد مردمــی اقتصــاد خراســان رضوی 
گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت معین های 
اقتصادی در بردسکن ارائه داد و گفت: از هفت 
معین اقتصادی شهرستان بردسکن، پنج معین 
در گام های پنجم و ششــم طرح مثلث توســعه 
اقتصادی قــرار گرفته اند و بردســکن به لحاظ 

عملکردی در رتبه پنجم شهرســتان های  برتر 
استان قرار دارد. دراین جلسه حجت االسام 
ایزدی مسئول شــورای سیاســت گذاری ائمه 
جمعه خراســان رضوی خدمت کردن به مردم 
را یک نوع عبادت دانســت و گفت: همه ما باید 
تاش کنیم که تســهیات پرداختی در مســیر 
اصلی خــودش هزینه شــود و با ایجــاد فعالیت 
های اقتصادی نرخ بیکاری را در استان کاهش 

دهیم.

ثبت 100 پروژه معین های اقتصادی 	 
بردسکن 

 فرماندار بردســکن گفت: تاکنون معین های 
اقتصادی بردســکن ۱۰۰ پروژه را در ســامانه 
رصد فعالیت های اقتصادی با سرمایه گذاری 
69 میلیارد و ۳۱ میلیون تومان با اشتغال زایی 
6۲۷ نفر به ثبت رسانده اند. مجتبی شاکری در 
جلسه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان 
رضوی با محوریت شهرســتان بردســکن که با 
حضور مهندس رزم حسینی اســتاندار به طور 
ویدئو کنفرانســی برگزار شــد، گفت: تاکنون 
با ایجاد ۲۳ تفاهم نامه در راســتای طرح مدل 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی ۸۷۵ میلیارد 
تومان با اشــتغال زایی هــزار و 9۲۰ نفر دراین 
شهرستان ســرمایه گذاری شده اســت. وی با 
بیان ایــن که معین هــای اقتصــادی فرهنگی 
شهرســتان بردســکن از پنــج بــه هفــت معین 
افزایش یافته است، افزود: معین های اقتصادی 
شهرستان بردسکن تاکنون برای ۱۰۰ پروژه با 
سرمایه گذاری 69 میلیارد و ۳۱ میلیون تومان 
با اشتغال زایی 6۲۷ نفر براساس سامانه رصد 
که در دبیرخانه نهاد اقتصاد مقاومتی استان به 
ثبت رسیده است، اقدام کرده اند که 96 پروژه 
آن در گام ششم طرح در مرحله پایش، نظارت 

و پایدارســازی قــرار دارد و امید اســت مدیران 
دســتگاه های اجرایی حمایت خود را از معین 
های اقتصادی داشــته باشــند. وی بیان کرد: 
۱۸ پروژه درحــوزه صنعت و معدن با ســرمایه 
گذاری ۸6۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان 
و اشــتغال زایی هزار و ۸۷۵ نفر، ســه پروژه در 
حوزه کشــاورزی با اعتبار پنج میلیــارد و ۲۵۰ 
میلیون تومان با اشتغال زایی ۲6 نفر و دو پروژه 
در حوزه خدمات بــا اعتبار دو میلیــارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان با اشــتغال زایی ۱9 نفر اســت. 
فرماندار بردسکن ادامه داد: با مصوبات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان و شهرستان و 
ستاد تدبیر استان تاکنون هشت پروژه با اعتبار 
۵9۴ میلیارد تومان و اشتغال هزار و ۱۰9 نفر 
به بهره برداری رسیده اســت. همچنین  چهار 
پروژه با اعتبــار 6۸ میلیــارد تومان و اشــتغال 
۴۰9 نفر، بیش از 9۵ درصد پیشرفت و هفت 
پروژه بــا اعتبار ۱69 میلیارد تومان و اشــتغال 
۴۰9 نفر، بین ۵۰ تا 9۰ درصد پیشرفت و چهار 
پروژه هم با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان و اشتغال 
۷۱ نفر، زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی با اشــاره به مســئولیت اجتماعی که معین 
های اقتصادی دارند از آن ها خواست در حوزه 
مســائل اقتصادی و اشــتغال ایده پردازی و در 
ایجاد اشتغال در روستاهای حوزه فعالیت خود 

اقدام کنند. 
وی همچنیــن گفت: خوشــبختانه بــا فعالیت 
معین های اقتصادی در منطقه، بارقه امیدی در 
مردم به ویژه مناطق روستایی ایجاد شده است 
و حقیقتا شــاهد مهاجرت معکوس از شــهرها 
به روســتاها هســتیم. فرماندار بردسکن بیان 
کرد: عاوه براین، با اشاره به سال جهش تولید 
فعالیت معین های اقتصادی در منطقه در حوزه 
های مختلف باعث جهش تولید و پویایی اقتصاد 
شهرستان بردسکن شده است. وی با اشاره به 
تاکید اســتاندار خراســان رضوی در بحث راه 
اندازی صندوق های سرمایه گذاری و پرداخت 
تســهیات اشــتغال گفــت: تاکنون بــه همت 
صندوق کارآفرینی امید و جهادکشاورزی ۱۱ 
صندوق ســرمایه گــذاری و ۳۱ صندوق قرض 
الحسنه نیز توســط ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
بردســکن در روســتاها ایجاد شــده است. وی 
به پرداخت تســهیات اشــتغال زایــی به مبلغ 
هفت میلیارد تومان توسط بنیاد برکت در ۱۳ 
روستای این شهرســتان با اشتغال زایی ۲6۴ 
نفر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بنیاد برکت 
اگر چه جــزو معین های اقتصادی شهرســتان 
بردسکن نیســت ولی درحوزه اشــتغال موفق 

عمل کرده است. 

مقدس ترین کار در کشور فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی است 
استاندار خراسان رضوی: 

 دستگیری باند حفاران غیر مجاز 
در شهرستان زاوه 

شعبانی/رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرســتان های تربــت حیدریــه و زاوه از دســتگیری و ضبط 
ابزار آالت حفــاران غیرمجاز در یکــی از محوطه های تاریخی 
شهرستان زاوه خبر داد. محمدی خاطرنشان کرد: نیروهای 
یگان حفاظــت میــراث فرهنگــی، در اقدامــی غافلگیرانه با 
همکاری نیروهای اطاعاتی و انتظامی شهرستان، چهار نفر 
از حفاران و تخریب کنندگان آثار تاریخــی را در حال حفاری 
و شبانه دســتگیر کردند. محمدی اظهار کرد: متهمان برای 
ســیر مراحل قانونی تحویــل مقامــات قضایی شــدند و قطعا 
دستگاه قضا اشــد مجازات را برای آن ها اعمال خواهد کرد.
وی  گفــت: خوشــبختانه با فعال شــدن انجمن هــای میراث 
فرهنگی، توجه به لــزوم حفظ میراث فرهنگی موجب شــده 
تا شــهروندان خــود را برای صیانــت و برخورد بــا تخریبگران 
میراث فرهنگی مســئول بدانند.علی محمدی  گزارش های 
مردمی رسیده را نشان  از حساس شدن بیش از حد مردم در 
چند سال اخیر به داشته های فرهنگی و تاریخی شان دانست 
و ادامه داد:  آن ها بر این باور هستند که تاریخ و  هویت، بخش 
مهمی از داشته های ملی آن هاست که برای حفظ و حراست 
از آن باید در کنار ادارات دولتی  حضور پررنگ داشته باشند. 
رئیس میراث فرهنگــی تصریح کرد: بر اســاس مــاده ۵6۲  
قانون مجازات اســامی، هر گونه حفاری و کاوش به قصد به 

دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع است و مرتکب 
به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط  اشیای مکشوفه به نفع 
سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع 

دولت محکوم می شود. 

 رمز گشایی از ۵0 فقره سرقت مغازه 
در نیشابور و مشهد 

 شجاعی مهر/ جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان از پاتک 
غافلگیرانه کارآگاهان پلیس آگاهی به عامان ســرقت های 
ســریالی از مغازه های شهرستان های نیشــابور و مشهد خبر 
داد. ســردار »ابراهیــم قربــان زاده« گفــت: از چنــدی قبل با 
بررسی ســرقت های ســریالی از مغازه ها در شهرستان های 
نیشابور و مشهد سرنخ هایی به دست آمد که حکایت از تشابه 
ترفند ســارقان در ارتکاب جرم بود و دســتورات الزم به پلیس 
نیشــابور برای پیگیری ســریع موضوع صادر شــد.وی افزود: 
کارآگاهــان در ایــن عملیات ضربتی بــا دقت نظــر و اقدامات 
اطاعاتی و تخصصی به سرنخ هایی دست یافتند که به چهره 
زنی و شناسایی یکی از عامان سرقت های سریالی منجر شد.

سردار قربان زاده گفت: متهم ۳9 ساله پرونده دستگیر شد و 
در برابر ادله غیر قابل انکار، همدست ۳۷ ساله خود را معرفی 
و در تحقیقات اولیه به ۵۰ فقره سرقت از مغازه ها در نیشابور و 
مشهد اعتراف کرد.جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
خاطر نشــان کرد: کارآگاهان در اقدامی ضربتی، متهم دیگر 
این پرونده و یک مالخر اموال سرقتی را نیز شناسایی و دستگیر 
و مقادیری اموال مسروقه را کشف کردند.وی با اشاره به این که 
یکی از متهمان اصلی پرونده تحت تعقیب پلیس آگاهی استان 
و نیز دارای چند فقره حکم جلب است، گفت: تحقیقات برای 

کشف دیگر سرقت های احتمالی این متهمان ادامه دارد.

کشف داروی قاچاق توسط مرزبانان هنگ 
مرزی سرخس 

 فرمانــده هنگ مرزی ســرخس از کشــف مقادیــری داروی 
قاچــاق در حــوزه اســتحفاظی ایــن فرماندهــی خبــر داد.

سرهنگ »حمزه قاســمی«، فرمانده هنگ مرزی سرخس 
گفت: مرزبانان هنگ مرزی ســرخس با انجــام اقدامات 
اطاعاتی و عملیاتی در یکی از روستاهای شهر سرخس 
پس از دســتگیری یک قاچاقچی موفق به کشــف داروی 
قاچاق در منــزل وی شدند.ســرهنگ »قاســمی« افزود: 
داروهای قاچاق کشف شده مشتمل بر ۸۴۰ عدد قرص 
RELEF و 6۳ عــدد قــرص Diclocin forte بــه ارزش 
ریالی۳۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار ریال بوده اســت.وی در 
خاطر نشــان کــرد: متهــم توســط مرزبانان هنــگ مرزی 
ســرخس دســتگیر و برای ســیر مراحــل قانونــی تحویل 

مراجع قضایی شده است.

عامل برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
در تربت جام دستگیر شد 

حقــدادی / فرمانــده انتظامــی تربــت جــام گفــت: عامل 
برداشت غیرمجاز  به مبلغ ۱6 میلیون ریال از حساب یکی 
از شــهروندان  شناســایی و دســتگیر شد.ســرهنگ »غام 
محمد قهســتانی« افزود: یکی از شــهروندان بــا مراجعه به 
پلیس فتا شــکایتی را مطرح و بیان کــرد، مبلغ ۱6 میلیون 
ریال از حســابش بــدون اطاع  برداشــت شــده اســت که 
پیگیری موضوع در دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار 
گرفت.وی اضافه کــرد: کارشناســان پلیس فتا با اشــراف 
اطاعاتــی، عامــل برداشــت هــای غیرمجــاز را در یکی از 
شــهرهای اســتان خراســان رضوی شناســایی کردند  و با 
دستور مقام قضایی، پرونده برای دستگیری متهم به صورت 

نیابتی به دادسرای مربوط ارسال شد.
 وی ادامه داد: در بررســی های انجام شــده مشخص شد، 
متهم بــا راه اندازی یک ســایت جعلی و ارســال لینک آن از 
طریق شــبکه های اجتماعــی و پیام های کوتاه، افــراد را به 
درگاه جعلی بانک هدایت و با در دســت داشــتن اطاعات 
کارت بانکی، وجه را به کارت خود منتقل کرده و پس از چند 
انتقال و تراکنش، وجوه به صورت خرید اینترنتی و برداشت 

از pos خارج شده است.



ســرمربی تیم فوتبــال شــهرخودرو با اشــاره به 
وضعیت کرونایی تیم های فوتبال، گفت: از روز 
اول هم مالک باشــگاه و هم ما در باره مسابقات 
گفتیــم که مدیریت این شــرایط ســخت اســت. 
واقعا در فضایی قدم می گذاشــتیم که انتهایش 

نامعلوم بــود و می دانســتیم نمی شــود اتفاقات 
را کنتــرل کــرد . االن در فوتبــال ایــران آشــفته 
بازار شــده کــه کار ســازمان لیگ و فدراســیون 
فوتبال هــم ســخت اســت. امــا ســامتی تمام 
 عوامل برگزاری مســابقات و خانواده های شان 
بســیار مهم اســت. بــه گــزارش "ورزش ســه"، 
مجتبــی سرآســیایی در خصوص پیــروزی تیم 
اش برابر گل گهر سیرجان افزود: با تیم متحول 
شــده ای روبه رو بودیم، فوتبال زیبایــی بود و به 
 آقــای جالی و همــه بچه های گل گهــر تبریک 
می گویــم . بازیکنان مــا هم زحمت کشــیدند و 
فوتبــال خوبی بــازی کردنــد و شــرایط فوتبال 
طوری بود که سه امتیاز بازی نصیب ما شد. اما 

واقعا حریف فوتبال قابل توجهی بازی کرد.

محمد حسام مسلمی/ شهردار مشــهد با اشاره به مالکان  
ساختمان های بلندمرتبه و مجتمع های تجاری که پارکینگ 
شــان در اختیار مردم اســت اما تأییدیه هــای ایمنی ندارند 
گفت:  با قاطعیت به معاونین دستور دادم که دو هفته مهلت 
بدهند به کســانی که ســاختمان های بلندمرتبه در اختیار 
و تأییدیه های آتش نشــانی را ندارند،  همچنین کســانی که 
پارکینگ های مجتمع هــا را در اختیار مردم قــرار دادند اما 
تأییدیه های الزم را ندارند اگر بعد از دو هفته  برای اصاحات 
مراجعه نکنند به عنوان ســاختمان و مجتمع ناایمن جلوی 

آن ها تابلو خواهیم زد تا به مردم اطاع رسانی شود.
به گزارش خراســان رضــوی پس از انتشــار گــزارش » 48 
ساختمان  مشهد در انتظار سرنوشت بیمارستان سینا مهر 
تهران؟« درباره نا امن بودن ساختمان های بلند مرتبه مشهد 
به دلیل نداشتن نقشه آتش نشانی و همچنین اقدام نکردن 
بیمارستان های این شــهر برای دریافت مجوز های ایمنی، 
محمدرضا کایی شهردار مشهد در واکنش به این موضوع 
اظهار کرد: ما به دنبال حفظ جان مردم هستیم، اگر مالکان  
این مجتمع ها بعد از مهلــت دوهفته ای  اقدام به اصاحات  
و تأییدیه های ایمنــی نکردند از مــا گایه نکنند کــه در این 

وضعیت کرونا و رکود چرا این کار را انجام دادیم.

وی گام بعدی برای ایمن سازی ســاختمان های بلندمرتبه 
و مجتمع های تجاری را همکاری با سازمان نظام مهندسی 
بیان کرد و افزود: ان شاءا... از این  به بعد با همراهی سازمان 
نظام مهندســی پیگیــری خواهیــم کــرد، بعــد از مدتی اگر 
اقدامات اصاحی را بعد از اعــام اخطارها انجام ندادند به 
جد از فعالیت آن ها جلوگیری می کنیم، امیدوارم کسانی که 

متولی این کار هستند احساس مسئولیت کنند.
شهردار مشــهد بابیان این که مدت ها ســت که ما پیگیر این 
موضوع هســتیم، تصریح کرد: مدت هاســت کــه پیگیر این 
موضوع هستیم که ساختمان های بلندمرتبه و با تجمع زیاد 
چقدر ایمن هستند، دو آیتم برای ما اهمیت دارد، آیتم اولی 
تایید سازمان آتش نشانی اســت و آیتم دوم ،پارکینگ هایی 
که عمومی نیستند اما مورداســتفاده عموم قرار می گیرند، 
بســیاری از مال ها و مجتمع های تجاری که در ســطح شهر 
وجــود دارد پارکینگ های آن هــا مورداســتفاده عموم قرار 

می گیرد اما پارکینگ عمومی نیست.
وی تصریــح کــرد: پارکینگ های عمومــی باید مــورد تایید 
ســازمان ترافیک قرار بگیرد که بســیاری از آن هــا در ادوار 
گذشــته مــورد بهره بــرداری قرارگرفتــه اســت، امــا هنــوز 

تأییدیه های الزم را ندارند.
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7جوالی7۹7 | مادری برای قدرت، پسرش را كور كرد7 جوالی۱۹۰۱ | درگذشت خالق رمان هایدی
یوهانا اشپیری، نویسنده برجسته سوئیسی داستان های کودکان و خالق رمان هایدی است. 
وی پس از ازدواج، شروع به نوشتن درباره زندگی در مناطق روستایی کرد، تا این که همسر و تنها 
فرزندش را در سال 1884 از دست داد و خود را وقف امور خیریه کرد و بیش از 50 داستان نوشت.

پس از مرگ لئون چهارم، ایرن نایب السلطنه روم شرقی شد و با رسیدن پسرش به سن 
پادشاهی، او را كور كرد تا قدرت خود را تثبیت کند. سپس پادشاه نابینای محبوب را ترغیب به 

ازدواج دوم کرد تا کلیسا تکفیرش کند، اما ژنرال ها فهمیدند و ایرن را برکنار کردند.
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سرمربی شهرخودرو:

فوتبال ایران آشفته است

اخبارگزارش

رضا مهاجری:

 فدراسیون پاسخگوی 
تست های كرونا نیست

رضــا مهاجری مربی مشــهدی که بــه تازگی 
هدایت ماشین سازی تبریز را بر عهده گرفته 
اســت، دربــاره حاشــیه های کرونایــی لیگ 
نوزدهــم گفــت: می گوینــد درصــد خطــای 
تســت های کرونا زیاد اســت. بعد تست ها را 
قبول نداریم و فدراسیون فوتبال هم پاسخگو 
نیســت. فدراســیون به عنوان متولی فوتبال 
و ســازمان لیــگ به عنــوان متولــی برگزاری 
مسابقات باید به این موضوع ورود کنند. نباید 
این گونه باشد که فدراسیون فوتبال تست ها 
را قبول نکند و در هر شــهر، چند آزمایشــگاه 
معرفی کند. این گونه نباشــد کــه یک تیم در 
چند آزمایشگاه تست کرونا می دهد که جواب 
تســت ها متفاوت از آب در می آید. این خیلی 
بد اســت. ایــن یــک کاف پیچیده اســت که 

نمی دانم به کجا ختم می شود.

 تعطیلی تاالرهای پذیرایی 
 و آرایشگاه های زنانه 

تربت حیدریه از روزگذشته 
شــعبانی/ معاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربــت حیدریــه در ســتاد کرونــا از 
بازگشــت محدودیــت هــای کرونایــی بــه 
شهرســتان تربت حیدریــه از امــروز )دیروز( 
خبرداد.دکتر الهام بهره مند،  در جلسه ستاد 
کرونای تربــت حیدریه که همزمان با جلســه 
شــورای تامین برگــزار شــد، گفت: بــا توجه 
به قرار گرفتن شهرســتان تربــت حیدریه در 
وضعیت قرمز، در این شهرســتان محدودیت 
هایــی از جملــه تعطیلــی تمامــی تاالرهــای 
پذیرایــی، محدودیــت خدمات رســتوران ها 

فقط به صورت غذای بیرون بر...  
ادامــه ایــن خبــر را در صفحــه مجــازی 
آدرس  بــه  خراســان  روزنامــه  ســایت 
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رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مشهد 
از برخورد شــدید با مــدارس فوتبــال غیر مجاز 
خبر داد و افزود:هر ساله در ایام تابستان شاهد 
رشد قارچ گونه مدارس فوتبال غیر مجاز هستیم 
که در ایــن مــدت برخوردی بــا چنین باشــگاه 
هایی نمی شــد اما امســال تصمیم گرفته ایم با 
هر باشــگاهی که مجوز الزم را نــدارد، برخورد 
کنیم . تاکنون هم بازرســان مــا در چند مرحله 
بازدید با چند باشــگاه غیر مجاز برخورد شدید 
داشتند و این طرح همچنان ادامه دارد. مهدی 
ســاطین در گفت وگو با خبرنگار ما بیان کرد: 
یکی از ضعف هایی که در گذشته وجود داشت 
این بود که بر فعالیت هیئت های ورزشی استان 
در مشهد نظارت نمی شد. اما خوشبختانه این 
امکان به ما داده شد که هر فعالیت و مسابقه ای 
که قرار است در شهرستان مشهد برگزار شود، 
با هماهنگی ما باشــد و نباید به گونه ای باشــد 
کــه هیئت های مشــهد در مســابقات ورزشــی 
نقص سمبلیک داشته باشند.وی خاطر نشان 

کرد:به طور جــدی پیگیر این موضوع هســتیم 
 که هیئــت هــای ورزشــی شهرســتان مشــهد 
عهده دار برنامه ها و فعالیت های خود باشــند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مشهد 
در ادامه سخنان خود با اشاره به روند روبه  رشد 
دوباره ویــروس کرونا در شــهر مشــهد، افزود: 
هنوز هیچ بحثــی درخصوص تعطیلــی دوباره 
باشگاه ها و اماکن ورزشــی نداریم و امیدواریم 
اهالــی ورزش اعــم از ورزشــکاران، مربیــان و 
داوران، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
تا دوباره بحــث تعطیلی آن ها پیــش نیاید. وی 
استفاده از ماســک را به عنوان یک امر تأکیدی 
در باشــگاه های ورزشــی مطرح کرد و گفت: به 
باشــگاه های ورزشــی توصیه اکید داشــته ایم 
که حتما از ماسک اســتفاده کنند و اجازه ورود 
افراد بدون ماســک را به محیط باشگاه ندهند. 
خودمان هم تیم های نظارتی را فعال کرده ایم تا 
به باشگاه ها سر بزنند و موارد تخلف احتمالی را 
پیدا کنند و برخورد قانونی الزم را انجام دهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد هشدار داد 

برخورد با مدارس فوتبال غیر مجاز در مشهد 

ضرب االجل 2 هفته ای به مالکان ساختمان های ناایمن
شهردار مشهد : اگر مالکان ساختمان های ناایمن ظرف 2 هفته برای اخذ تاییدیه های ایمنی اقدام نکنند، به مردم معرفی خواهند شد

شهرستان ها 

استاندار خراسان رضوی: 

مقدس ترین كار در كشور 
 فعالیت اقتصادی 

و اشتغال زایی است 
علــی نــوری/ اســتاندار خراســان رضوی در 
جلســه مثلــث توســعه اقتصــادی فرهنگــی 
خراســان رضوی که بــا محوریت شهرســتان 
بردسکن برگزار شد، گفت: همه مدیران باید 
کاری کنند که آثار فعالیــت های اقتصادی در 
ســفره مردم دیده شــود و امروزه مقدس ترین 
کار در نظام مقدس جمهوری اسامی، فعالیت 

های اقتصادی و اشتغال زایی است. 
ادامــه ایــن خبــر را در صفحــه مجــازی 
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رمز گشایی از ۵۰ فقره سرقت 
مغازه در نیشابور و مشهد 

 شــجاعی مهر/ جانشــین فرمانده انتظامی 
اســتان از پاتک غافلگیرانه کارآگاهان پلیس 
آگاهی به عامان سرقت های سریالی از مغازه 
های شهرســتان های نیشــابور و مشــهد خبر 
داد. ســردار »ابراهیــم قربــان زاده« گفــت: از 
چندی قبل با بررسی ســرقت های سریالی از 
مغازه ها در شهرســتان های نیشابور و مشهد 
سرنخ هایی به دســت آمد که حکایت از تشابه 

ترفند سارقان در ارتکاب جرم بود. 
ادامــه ایــن خبــر را در صفحــه مجــازی 
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مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشمر خبرداد: 

 افزایش 3 برابری حریق 
در كاشمر 

مهدیــان/ مســئول آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنی شهرداری کاشمر از افزایش سه برابری 
حریق از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آتش نشانان 
کاشــمری از ابتدای امســال تا کنــون 181 
مــورد عملیات اطفــای حریق داشــتند. امیر 
نژاد رحیم با اشاره به این که 72 درصد از آتش 
سوزی ها مربوط به مزارع و پوشش گیاهی در 
مناطق مختلف شهری و روستایی بوده است، 
یادآور شد: 130 مورد آتش سوزی مربوط به 
پوشش گیاهی و بقیه مربوط به حریق خودرو، 

منزل، ضایعات و الستیک بوده است.
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