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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خبر داد:

توافق اولیه با راه و شهرسازی برای واگذاری 4 هکتار از اراضی الهیه به ایثارگران
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران گفت: 
بیش از چهار هکتار زمین از اراضی الهیه مشهد 
بــه خانــواده شــهدا و ایثارگــران واجد شــرایط 
واگذار می شــود که پس از اعــالم آمادگی اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان مبنی بر واگذاری 
زمین، بنیاد شرایط و مقررات این واگذاری را به 
زودی به اطالع مشموالن می رساند. به گزارش 
ایثار، حجت االسالم حسین معصومی در جلسه 
با »قدرت ا... ابــک« مدیرکل راه و شهرســازی  

اظهار کرد: طبق قانون جامع خدمات رســانی 
به ایثارگران، اداره کل راه و شهرســازی  مکلف 
به تامین زمین و مســکن ایثارگران فاقد مسکن 
اســت. در این جلســه دو طرف متعهد شدند در 
راستای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران، با پیگیری ســریع تر رونــد واگذاری 
زمیــن بــه ایثارگــران واجد شــرایط را ســرعت 
بخشــند. وی گفت: تاکنــون در مرحلــه اول در 
مشــهد بیش از 1۴00 نفــر از خانواده شــهدا و 

ایثارگران با اولویت اول شناســایی شده اند که 
شامل والدین، همسران و فرزندان شهدا و کلیه 
جانبــازان 25درصد به باالهســتند که تاکنون 
از خدمات زمیــن و مســکن دولتــی و وام یارانه 
ای مســکن اســتفاده نکرده اند. وی به مســکن 
ایثارگــران در شهرســتان ها هــم اشــاره کرد و 
افزود: به تک تک شهرستان ها سفر می کنیم تا 
ضمن بررسی وضعیت مسکن ایثارگران، موانع 

واگذاری زمین را شناسایی و مرتفع کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

نباید جنگ نرم و عملیات روانی دشمن از ما تلفات بگیرد 
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس خراسان رضوی گفت: نباید جنگ نرم و 
عملیات روانی دشمن از ما تلفات بگیرد و نباید 
در این خصــوص کاهلی و تســاهل کنیــم بلکه 
 باید همانند رزمندگان سلحشور دفاع مقدس 
پــای کار و آمــاده خدمــت باشــیم و در جنــگ 
مطبوعاتــی هم ماننــد نبــرد نظامی در وســط 

میدان قرار گیریم.
 به گزارش ایرنا، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار 
حســینعلی یوســفعلی زاده در مراســم دفتــر 
نمایندگی مستقل »خبرگزاری دفاع مقدس« 
نمایندگــی  افــزود:  رضــوی  خراســان  در 
خبرگــزاری دفــاع مقــدس در مشــهد جزو 
نخستین دفاتری است که به صورت مستقل از 

دفتر مرکزی تهران، به انتشار اخبار حوزه دفاع 
مقدس و ایثار و شهادت می پردازد. 

وی همچنین نادیده گرفتن شهدا و ارزش های 
شــهیدان را جفــا به کشــور و انقالب اســالمی 
توصیــف و اظهار کــرد: ادای دین به شــهیدان 
و صاحبــان اصلــی انقــالب اســالمی اقدامی 

ضروری است.

۳ قربانی در آتش خواب آلودگی 

 مهار حریق ناشی از تصادف تانکر بنزین با وانت و تریلی
 در محور تایباد به دوغارون ۴ ساعت به طول انجامید 

  صفحه۳



از تهرا ن ممنوعیت ،در استان محدودیت
در حالی که سخنگوی دولت فعالیت گروه های 3 و 4 در شهرهای قرمز را ممنوع  اعالم کرد ستاد استان  از اعالم ممنوعیت ها در صورت ضرورت خبر داد

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

2
Wed.Jul.8.2020. No.4449  4449  چهارشنبه 18 تیر 1399.   شماره

گزارش خبری

محمد بهبودی نیا 

درحالی کــه ســخنگوی دولــت روز گذشــته 
بــه طوررســمی اعالم کــرد کــه  بنا بــر تصمیم 
ســتاد ملــی کرونــا فعالیــت مشــاغلی کــه در 
گروه های 3 و 4 تعریف شــده اند در شــهرهای 
بــا وضعیــت قرمــز کرونا) که اســتان خراســان 
رضــوی جزوآن هاســت( »ممنــوع« اســت، روز 
گذشته ســتاد مبارزه با کرونای استان نشست 
رســانه ای برگزار کرد تا درباره موضوع اجرای 
محدودیت هــای کرونایــی در اســتان ماننــد 
فعالیت مشــاغل گروه 3 و 4 اعالم نظر کند اما 
جانشین اســتاندار در ســتاد مبارزه با کرونا در 
اســتان تنها به ذکر محدودیت ها بســنده کرد و 
خبری از اعالم ممنوعیت هــا نبود.پیش از این 
معاون وزیــر بهداشــت تصمیــم گیــری در این 

خصوص را به استان ها واگذار کرده بود.
به گزارش خراســان رضوی، اگرچه شهر مشهد 
در ماه های اردیبهشــت و خرداد تا قــرار گرفتن 
در وضعیت ســفید کرونایی پیش رفته بود اما به 
دلیــل  رعایت نکــرد ن فاصله اجتماعی شــاهد 
شــروع موج دیگــری از کرونا در اســتان و شــهر 
مشهد بودیم طوری که طی دو هفته اخیر تعداد 
بستری شــدگان و مراجعه کنندگان مشــکوک 
به ابتال به ویروس کرونا در مشــهد دو برابر شــد 
و مشــهد در وضعیت هشــدار باال و فراتر از قرمز 
قرار گرفت. هفته گذشــته بــود که معــاون وزیر 
بهداشــت خبر از اعمــال محدودیت های جدید 
به خصوص برای رســته های شــغلی 3 و 4 داد و 
بنا بود از 15 تیرماه این محدودیت ها با محوریت 
ستادهای استانی اعمال شــود اما ستاد استان 
خراســان رضوی تنها بــه اعمال برخــی الزام ها 
ماننــد اســتفاده از ماســک بســنده کرد کــه در 
گزارش »خواب ستاد استانی کرونا در وضعیت 
قرمز استان !”  که روز گذشته در روزنامه خراسان 

رضوی منتشر شد به آن اشاره شد.
و پیــرو آن بــود کــه  ســتاد اســتانی مبــارزه بــا 
کرونــا روز گذشــته نشســت رســانه ای برگزار 
کــرد و جانشــین اســتاندار در ایــن ســتاد تنها 
بــه ذکــر محدودیت هــا بســنده و اظهــار کرد: 
فعــاًل 7 نوع محدودیت در اســتان اعمال شــده 
اســت .1-اســتفاده از ماســک بــرای تمامــی 
افــراد الزامــی شــده اســت. 2-اتوبوس هــا ، 
متروها و مراکز تجمع جمعیــت از قبیل تاالرها 
،رستوران ها ،ســینماها در رعایت زدن ماسک 
الزام دارند و چنان چه از ماسک استفاده نشود 
ارائه خدمات صورت نمی گیــرد. 3-برگزاری 

مراســم جشــن و ترحیم و برقراری  مراســم در 
تاالرهاومنازل ممنوع اســت. 4- تمام ادارات 
دولتی و غیردولتی ملزم به اســتفاده از ماسک 
هســتند. 5 – مراجعانــی که ماســک نداشــته 
باشــند  از ورودشــان بــه ادارات جلوگیری می 
شــود و خدمات ارائه نمی شــود. 6- آموزش ها 
و امتحانات به صورت مجازی برگزار می شــود. 
7 – کمیته نظارتی  بر اجرای دستورالعمل های 
بهداشــتی و محدودیت هــا و ممنوعیت هــای 
اعمال شده نظارت داشــته باشدو باکسانی که 
مراقبت نکننــد برخورد قاطــع اداری و قانونی 

انجام می دهد.
وی افــزود : تــا خردادمــاه مــردم و مســئوالن 
پروتکل هــا را به خوبــی رعایــت کردنــد ولی از 
اواخر خــرداد و اوایل تیرماه ایــن بیماری کمتر 
جدی گرفته شــد و هــم اکنون 18 شهرســتان 
قرمــز ،3 شهرســتان نارنجــی ،8 شهرســتان 
زرد  و 4 شهرســتان ســفید داریم. ســتاد کرونا 
در حــال پیگیری تخصصی اســت  و بر اســاس 
شــرایط اســتان و  وضعیت موجود  تصمیماتی 
را می گیرد و چنان چه ضرورتی داشــته باشــد 
محدودیــت و ممنوعیتــی اعــالم شــود قطعــًا 
رقــم خواهد خــورد ولی هــم اکنون این شــش 
محدودیت تکرار شده و قطعًا این نظارت صورت 

می گیرد.

تصمیمات متناقض در استان 	 
معاون سیاســی، امنیتــی، اجتماعی اســتاندار 
خراســان رضــوی در پاســخ بــه ســوال یکــی از 
خبرنــگاران مبنی بــر این کــه  اگرچــه برگزاری 
مراســم در مشــهد ممنوع شــده ولــی در برخی 
نقاط دیگر اســتان این مراســم در حال برگزاری 
اســت و ممنوعیت ها به صورت یکسان در استان 
اجرا نمی شــود گفت: در باره دیگر شهرستان ها 

کمیته های نظارتی به این محل ها و شهرستان ها 
مراجعــه می کننــد و برخوردهــای الزم را انجام 
می دهند.تصمیمــات ســتاد کرونــای اســتان 
چندوجهی است و همه وجوه استان در حوزه های 
اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگــی و امنیتی را در  
برمی گیرد و بنابراین ما بر این اساس تصمیم گیری 
می کنیم و در شش تصمیمی که به تازگی در ستاد 
گرفته شده هم شاهد محدودیت هستیم و اگر بر 
اساس شرایط استان به این نکته برسیم که حتمًا 
بایــد ممنوعیت اعمال شــود ایــن تصمیم گرفته 
خواهد شد و بر اساس شرایط  تصمیمات مقتضی 

گرفته می شود.

ما جدای از کشور نمی توانیم تصمیم گیری 	 
کنیم 

همچنیــن یکــی از خبرنــگاران دربــاره آخرین 
تصمیمات برای بســتن مجــدد درهــای حرم و 
مسیرهای ورودی استان سواالتی مطرح کرد که 
در پاسخ به این سواالت جعفری گفت: ما جدای 
از کشــور نمی توانیم عمل کنیم و تمام مرزهای 
استان را ببندیم و اعالم کنیم نباید هیچ ارتباطی 
با خارج از استان برقرار کنیم و در صورت رسیدن 
به این نتیجه که درصد باالیی در وضعیت قرمز و 
حوزه اجتماعی اثرگذار است  این ممنوعیت ها 
پیشــنهاد و اعمــال می شــود . در مرحله ســوم  
پیشــگیری  ازشــیوع کرونــا 91 درصــد مــردم 
دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت کردند  
اما امروز شاهد اجرای دســتورالعمل ها توسط 
37 درصد مردم استان هســتیم . ما نمی توانیم 
تنها ورود مســافران را دلیل اصلی شیوع باالی 
کرونا در روزهای اخیر بدانیــم و درباره وضعیت 
اســتان باید یــک دوره دوهفتــه ای مــورد رصد 
قرار بگیــرد و اگر آمار رو به افزایــش بود ما حتمًا  
اقدامات ویژه و ممنوعیت هــا را اعمال خواهیم 

کرد و اگر شــیب شــیوع، نزولی باشــد مشخص 
می شــود اقدامات مــردم و محدودیت هایی که 
برای مشــاغل و برگزاری مراســم صورت گرفته 

کارگشا بوده است.
وی در باره امکان بســته شــدن مجــدد درهای 
حــرم گفــت : اگــر شــرایط ما حــاد شــود  قطعًا 
دســتوراتی را که در مرحله دوم گرفتیم اعمال 
می کنیــم و این آمادگــی  در بین تمــام اعضای  
ســتاد کرونای اســتان وجود دارد و همه علما و 
تولیت آستان قدس و امام جمعه  مشهد آمادگی 

حمایت از این تصمیمات را دارند .
بحرینی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
نیــز در بــاره بســتن درهــای حــرم در وضعیت 
کنونــی گفــت : به جــای این کــه انرژی تــان را 
صرف آمدن یا نیامدن مسافر به مشهد کنید در 
فرهنگ سازی استفاده از ماسک تالش کنید، 
چرا ما به جای این که به فکر بســتن حرم باشیم 
به فرهنگ سازی نمی پردازیم ،باالخره اقتصاد 
مشــهد باید بچرخد یــا نــه ؟البته مــن مدافع و 
نماینده اصناف  نیســتم و اگر از بنده بپرســید 
، می گویم مثل ووهــان چین که همــه افراد در 
خانه هایشان نشســتند و ســه وعده غذا جلوی 
در خانه شان به آن ها تحویل داده می شود ایده 
آل ترین نوع اجــرای پروتکل هاســت اما چقدر 
از این ها قابل اجرا شــدن اســت ؟ما بــا توجه به 
بالتکلیفی وضعیت شــیوع این ویــروس تا کی 
می خواســتیم اماکــن متبرکــه را مســدود نگه 
داریم ؟ خواهش می کنیم، بــه مردم می گوییم 

مردم از خودتان مراقبت کنید.

جلسات متعدد دلیل پاسخگو نبودن؟!	 
در ادامــه این نشســت، رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد ضمن اشــاره به انتقاد برخی از 
رســانه ها از ســرباز زدن وی از مصاحبــه تلفنی 
بــا خبرنــگاران در روزهــای اخیــر گفت:دلیل 
این موضوع برگزاری جلســه پشت جلسه است 
و گاهی تــا نیمه های شــب این جلســات ادامه 
دارد و پاســخگویی به مســئوالن اســتان نیز به 
این جلســات و ازدحام کاری اضافه می شــود و 
دلیل انجام نــدادن مصاحبه تلفنــی نیز به این 
دلیل است که تا حدودی از مصاحبه تلفنی منع 
شــده ام و از طرفی مابعد از جلســه قبلی ســتاد 
کرونا جلســه تــازه ای نداشــتیم تا بنــده اخبار 

جدیدی را به رسانه ها اعالم کنم.
وی همچنین  در پاســخ بــه ســوال خبرنگاران 
مبنی بر دلیل ارائه نشدن آمار به صورت روزانه 
در اســتان  گفت : هر ســه روز یک بــار وضعیت 
کلی شهر و استان در ســامانه وزارت بهداشت 

)ماسک( منعکس می شود و از طرفی آمار روزانه 
معمواًل هیچ نتیجه خاصــی را به ما نمی دهد به 
همین دلیل اطالعات آماری این بیماری در بازه 
زمانی طوالنی تر اعالم می شود اما با وجوداین از 
این تاریخ به بعــد در صورت دریافت مجوزها در 
سامانه ای که به تازگی قصد راه اندازی آن را در 
اســتان داریم اطالع رســانی ها و آمار به صورت 

روزانه انجام می شود.
وی همچنین درباره چگونگی وضعیت انتشــار 
این ویروس در آینده گفت : این ویروس تا امروز 
نشان داده است که جهش های بی سابقه ای را 
در علم ویروس شناســی داشته اســت و اگر این 
ویروس به همین شــکل منتشــر شــود بی شک 
در آینده با شیوع آنفلوآنزا مشکالت بهداشت و 
درمان را بیشتر می کند و تا زمانی که یک سال 
از بروز این ویروس نگذرد ما نمی توانیم درباره 

آن قضاوتی داشته باشیم.
حاشــیه جلســه : در ابتــدای ایــن جلســه 
محمدحســین بحرینــی رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد به دلیل رعایت نشــدن فاصله 
امنیتــی  بــا معــاون سیاســی،  صندلــی اش 
اجتماعی استاندار از نشســتن در جایگاه  خود 
خودداری کرد، وقتی که   معاون استاندار از وی 
خواست در جایگاه خود بنشــیند گفت: به رغم 
رعایت نشدن فاصله اجتماعی اگر شما دستور 

می دهید من اطاعت می کنم.

گروه هایی که فعالیت آن ها ممنوع است	 
 گروه های شغلی 3 و 4 که توسط وزارت بهداشت 
مشخص شده بود و فعالیت آن ها بر اساس اعالم 
ســخنگوی دولت در شــهرهای با وضعیت قرمز 
کرونا ممنوع اســت به شــرح زیر اســت؛ گروه 3 
شامل مدارس، دانشــگاه ها، حوزه های علمیه، 
آموزشــگاه های فنــی و حرفه ای و زبان ســراها، 
اســتخرهای  مهدکودک هــا،  کتابخانه هــا، 
سرپوشــیده، ســینما، تئاتــر، مــوزه و باغ مــوزه، 
تاالر پذیرایی، آرایشــگاه های زنانه و سالن های 
زیبایی، کاهش فعالیت مترو و حمل ونقل عمومی 
درون شــهری، مســاجد و مصالهــا، برگــزاری 

آزمون های حضوری است.
گروه 4 نیز شــامل برگزاری مراسم اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبــی و همایش ها، باشــگاه های 
ورزشــی ورزش هــای پربرخــورد، مــدارس 
شــبانه روزی، انجــام دورکاری برای شــاغالن 
گروه های حساس، کافه ها و قهوه خانه ها بدون 
عرضــه مــواد دخانــی، باغ وحش و شــهربازی، 
مراکز تفریحی آبی و اســتخرهای سرپوشیده و 

باشگاه های ورزشی سالنی است.

اخبار

اجتماعی 

جانباز 70 درصد دفاع مقدس به 
یاران شهیدش پیوست

»غالم حیدر کاووسی« جانباز 
ســرافراز 70 درصــد، پس از 
سال ها تحمل درد مجروحیت 
دوران دفــاع مقــدس، بــر اثر 
عارضه  کلیوی بــه مقام رفیع 
شهادت نایل آمد. به گزارش 
ایثار، مراســم تشــییع پیکــر 

مطهر این شــهید جانباز دفاع مقدس سه شنبه 17 تیر 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و در جوار یاران 
شــهیدش در بهشــت رضــا)ع( به خاک ســپرده شــد. 
»غالم حیدر کاووسی« 10 فروردین 1343 در مشهد 
چشم به جهان گشود و در 28 اردیبهشــت 1365 در 
منطقه حاج عمران بر اثر اصابــت ترکش به کمر، قطع 

نخاع  شده و به مقام پرافتخار جانبازی نایل آمده بود.

جشنواره »میثاق با والیت« در 
قرارگاه منطقه ای نزاجا 

جشــنواره »میثاق بــا والیت« بــا رعایت پروتــکل های 
بهداشــتی در قرارگاه منطقه ای شــمال شــرق نزاجا 
 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای
 نزاجا، در این جشنواره ارشد نظامی ارتش در منطقه 
شــمال شــرق گفــت:  یکــی از بــرکات نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی، داشتن یک ارتش انقالبی مومن و 
متعهد است چرا که در نظام اسالمی و انقالبی خدمت 
می کند. امیر سرتیپ دوم ســتاد »رضا آذریان« گفت: 
امروز نیــروی زمینی بــه برکــت برگزاری طــرح های 
لبیک نزاجــا و مصباح ســازمان عقیدتی سیاســی در 
سطح نیروهای مسلح و ارتش از جایگاه بسیار خوب و 

مناسبی برخوردار است. 

برای اطالع مسئوالن

شهرداری
  آقای شهرداردربافت های قدیم شهر، فضای 
ســبز نســبت به جمعیت کــم داریــم. در احمدآباد 
،راهنمایــی و فلســطین زمین هــای بالتکلیــف را 
فضای ســبز بــا دریاچه هــای مصنوعی بســازید با 

نصب وسایل بازی. بچه ها نیازمند تحرک اند.
3مشــهد  منطقه شــهرداری  رفتگــران  مــا 
به هیچ عنــوان مایــع ضدعفونی کننــده دریافــت 
نکرده ایم وتســت کرونا از ما نگرفتند. ازمسئوالن 
محتــرم شــهرداری و شــورای شــهرتقاضاداریم 
شــخصابه خیابان های رســالت ،مقــداد، خواجه 
ربیع، یوســف زاده، مهر مادر، 22بهمن و شهرک 
مهرگان تشریف بیاورند و از رفتگران خیابان های 
ذکرشده بپرسند تابه حقیقت و درستی ماجرا پی 

ببرند.
با سالم شــهرداری منطقه 12 با جدول کشی 
نکردن و آسفالت نکردن منطقه تجاری اول الهیه 
)بین الهیه 1 و 3( باعث بروز مشکالت بسیار زیاد 
برای مالکان و اهالی مسکونی منطقه شده است. 

خواهشمند است رسیدگی شود.
شــهرداری پیاده روی بولوارفالحــی راحدود   
چهارماه پیش تخریب کرده وهنوز بازسازی را تمام 
نکــرده ودردســربرای عابــران فراهــم شــده ســه 

روزدرمیان کارمی کنند!
بــا ســالم و خســته نباشــید.می خواســتم از 
شورای شــهر مشــهد بپرســید که چرا به کارگران 
ایســتگاه هــای بازیافت که شــهرداری )ســازمان 
بازیافت(بــه پیمانــکار داده و خــودش نظارت می 
کند،بــا ایــن وضعیــت کرونایــی نه حقوقــی طبق 
قانون کار داده می شــود نه بیمه تامین اجتماعی 

هستند؟
 لطفا انعکاس بدهید. بنده چند روز پیش برای 
اهدای خون به پایگاه انتقال خون تقی آباد مراجعه 
کردم و متاسفانه هنگام انجام وظیفه اخالقی خود 
متوجه شدم که مرکز مذکور که زیر مجموعه وزارت 
بهداشت است و باید در ابتدای صف برای اقدامات 
پیشگیرانه از شیوع کرونا باشد ، هیچ الزامی برای 
مراجعه کنندگان به پایگاه برای استفاده از ماسک 
نگذاشــته اســت حتی بر دو تا تخت جلــوی بنده ، 

همشهری هایی بودند که مکرر سرفه می کردند.
 بــه عنــوان صدایــی از جانــب دانشــجوهای 
دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی مشهد می 
خواســتم به بی مســئولیتی مســئوالن دانشــکده 
اعتراض کنم.به  این که دانشجوها بدون تجهیزات 
مناســب وارد بخش هــا می شــوند به خصــوص با 
اوضاع صعودی مبتالیان به کرونا در مشهد در هر 
بخش چندین مورد مشــکوک و مثبــت وجود دارد 
،اما به اعتراض دانشــجوها و درخواست تجهیزات 
مناسب اعم از ماسک n-95 و گان و شیلد و پاپوش 
و...جواب قانع کننده ای داده نمی شود و پاسخ ها 

در هاله ابهامه.

شرکت گاز
 شرکت گاز مصوبات ســتاد کرونای استان را 
بــرای دورکاری اجرایــی نمــی کند و مــی گوید از 
تهــران نامــه دارد کــه دورکاری فقط شــامل حال 
مدیران می شود.من کارمند که بچه کوچک دارم 
چه گناهی کردم؟تو رو خدا این مصوبه را پیگیری 

کنید.

شهرستان ها
سالم خراســان عزیز مدیون هســتی پیامم رو 
چاپ نکنید ،پــدر و مادر بیمارم در روســتای ارزنه 
شهرستان باخرز خراسان رضوی زندگی می کنند 
و دفترچه بیمه خدمات درمانی روســتایی شان را 
تمدید نکردند و گفتند نفری 600هزار تومان باید 
واریز کنید تا تمدید کنیم. با این شرایط اقتصادی 
چطور این مبلغ رو تهیه کنند؟واقعا دســت مریزاد 
دولت تدبیر و امید که زورتون به قشر ضعیف جامعه 

خوب می رسه!

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

معاون آموزش وپرورش استان: 

 2500 واحد مسکونی برای فرهنگیان  
احداث می شود 

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی آمــوزش  
وپرورش خراســان رضوی گفت : دو هزار و 500 
واحد مسکونی در فاز اول طرح اقدام ملی تأمین 
مســکن برای فرهنگیان ســاخته خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش 
، علــی ابــری اول معــاون توســعه مدیریــت و 
پشــتیبانی این اداره کل با اشــاره بــه تفاهم نامه 
منعقدشــده مابیــن وزارت راه و شهرســازی و 
وزارت آموزش وپــرورش به منظــور اختصــاص 
بخشی از ظرفیت طرح اقدام ملی تأمین مسکن 
به فرهنگیان اظهار کرد: در فــاز اول این طرح دو 
هزار واحد مسکن در شــهر گلبهار و 500 واحد 

مسکن در شهر بینالود ساخته خواهد شد.
ابری اول با معرفی اتحادیه تعاونی های مسکن 
فرهنگیــان خراســان رضوی به عنــوان مجری 
پروژه های اقدام ملی تأمین مسکن فرهنگیان 
استان افزود: در زمینه هماهنگی های صورت 
گرفته با اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت 
عمران بینالود و شرکت عمران گلبهار، عملیات 
ساخت وســاز این واحدهــا پس از تاییــد نهایی 

واجدین شرایط آغاز خواهد شد.
وی ضمن بیــان این کــه دو گــروه از متقاضیان 
فرم ج آن ها قرمز اعالم شــده اســت یا وضعیت 
نامشــخصی دارنــد، تصریح کــرد: بــه زودی با 
تشکیل پرونده و ارائه مستندات الزم در اتحادیه 
تعاونی های مسکن فرهنگیان استان این افراد 

تعیین تکلیف خواهند شد.
وی در پایان با اعالم این که آورده مالی همکاران 
متقاضی در آغاز طرح 40 میلیون تومان است 
اظهار کرد: به منظور اجرای پروژه های اقدام ملی 
تأمین مســکن فرهنگیان در دیگر نقاط استان 
نیز، به دنبــال شناســایی ظرفیت هــا و اراضی 

مناسب برای اجرای طرح هستیم.

گزارشی درباره آثار تخریب جوی های آب باغ ها 

کام خشک باغ های طرقبه براثر گسترش 
ویالسازی 

میثــاق اشــرافیان/ جوی هــای آب حکم 
شــریان های حیات را برای بــاغ ها و فضای 
ســبز طبیعت بازی مــی کند اما ایــن روزها 
به خاطر ناآگاهی و بی مباالتــی عده ای  در 
شهرستان طرقبه و شــاندیز و ساخت ویال و 
باغ ویالها، بســیاری از این جــوی های آب 
خراب شــده یا در شــرف تخریب هســتند ، 
به طــوری کــه از بیــن رفتن جوی هــای آب 
نفس زندگی را در باغ های این شهرســتان 
به شــماره انداخته اســت لــذا اگــراز طرف 
نهادهــای متولی امــر همچــون آب منطقه 
ای ، شــهرداری ،جهــاد کشــاورزی و منابع 
طبیعی هر چه زودتر نظارتی دراین خصوص 
صورت نگیرد ، خطر  خشک شدن باغ ها با 
ساخت و سازهای بی رویه و خارج از ضابطه 
دور از انتظار نیســت، از همین رو باغ داران 
و میرابان این شهرستان برای سامان دهی 
این موضوع مهم، خواهان ورود دادســتان 
این شهرســتان به عنوان مدعــی العموم به 

این ماجرا شدند.

ورود فاضالب به جوی های آب طرقبه	 
مراد علی خیــری ،پیرمــرد خوش ســیما و 
مظلومی است که حدود 15 سالی می شود 
وظیفه میــراب داری باغ های طرقبــه را به 
عهده گرفته اســت. وی به خراسان رضوی 
گفت: از زمانی که زمین های طرقبه ارزش 
یافته اســت بســیاری از ســاکنان مشهدی 
اقدام به خرید باغ های این شــهر و مســدود 
سازی جوی های آب کرده اند . وی در ادامه 
سخنانش از ورود فاضالب شهری به جوی 
های آب گالیــه دارد و در ایــن خصوص می 

گوید: متاســفانه از منطقه قلعــه نوطرقبه، 
فاضالب منازل وارد جوی های آب می شود 
و تمام درختان باغ هایی  که با این آب آبیاری 
می شــوند، در حال خشــک شــدن اســت.

میراب باغ های طرقبــه اظهارکرد:به علت 
این که بســیاری از باغ ها دیوار کشی شده، 
هنگام آب گیری کار برای میرابان مشــکل 

شده است  .

 آب منطقه ای در طرقبه نماینده رسمی 	 
ندارد  

در جلســه ای که به منظور حفظ و حراست 
از جوی های آب در شــورای شــهر طرقبه با 
حضور نمایندگان باغ داران و اعضای سمن 
های مردم نهاد طرقبه با اعضای شورای این 
شهر تشکیل شد، باغ داران این شهرستان 
ضمن بیان مشکالت موجود و تعداد جوی 
های آبی که بر اثر ســاخت و ســازها تخریب 
شده و کار آب رسانی به باغ های  پایین دست 
را با مشــکل مواجه کرده اســت، بر افزایش 
تالش های این شورا و شهرداری طرقبه برای 
حفظ جوی های آب باغ های این شهر تاکید 
کردند و بعد از بحث و گفت و گو های فراوان 
بر سر این مسئله در پایان این جلسه تصمیم 
گرفته شد شورای شــهر طرقبه با همکاری 
ســمن های این شــهر، هیئت امنای جوی 
های آب باغ های طرقبه را تشــکیل دهد تا 
مگر با تشکیل این هیئت امنا بهتر از گذشته 
برای شناســایی و حفاظت جــوی های آب 
تالش شــود. ادامه این گــزارش را در صفحه 
  khorasannews. com 4 مجازی به آدرس

بخوانید.

رنا
: ای

س 
عک



علــی ایشــان زاده-این روزهــا در کنــار 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی در جامعه  و 
گرانی بی رویــه کاالها و موادغذایــی در بازار  
کمبــود و گرانــی قیمــت بعضــی از داروهای 
وهمچنیــن  تب برفکــی  واکســن  و  دامــی 
دامــی  کنســانتره  ســهمیه  در  کاســتی ها 
)خوراک دام(، موجب نگرانی و ســردرگمی 
دامداران قوچان شده است و از این وضعیت 
گالیه دارند.به گزارش خراسان رضوی،یکی 
از دامداران روستایی قوچان گفت:  واکسن 
و داروهای موردنیاز دامداران چیزی نیست 
که بتــوان آن را نادیــده گرفت؛ زیــرا اگر یک 
دام در دامــداری بــه تب برفکی مبتال شــود، 
می تواند بقیه دام ها را در آن جــا مبتال کند و 
هر لحظه دامدار بر اثر تلفات دامی، خسارات 
اقتصــادی جبران ناپذیری را متحمل شــود.

یــک عضو شــورای اســالمی روســتای مزرج 
هم گفت: مــزرج یکــی از روســتاهای بزرگ 
و پرجمعیت شهرســتان با  یک هــزار و ۳۰۰ 
خانوار اســت که فعالیــت عمده مــردم آن به 
دلیــل یکپارچه نبــودن اراضــی کشــاورزی 
وخرده مالکی ها، دربخش دام است  و درآمد 
دیگری به جز  دامداری ندارند. رحیم مزرجی 
افزود: وقتی دولت ومسئوالن، روستاییان را 
بــه کار و ماندن در روســتا تشــویق می کنند ، 
این تشــویق ها بدون حمایت و ایجاد اشتغال 
و درآمد درروســتا فایده ای ندارد و دامداری 
که با داشــتن چند راس گاو شیری ، معیشت 
خود را باسختی تامین می کند ، حال چگونه 
می تواند از عهده خرید واکسن تب  برفکی یا 
داروی موردنیاز باقیمت باال برآید؟ بنابراین 
جوان ها هم با مشاهده مشکالت پدران خود 
در روستا ، دیگر تمایل و رغبتی به ادامه راه و 
کار آنان ندارند و ســرانجام برای کار و کمک 
به اقتصاد خانــواده، راهی شــهرهای بزرگ 
وتهران می شــوند و به کارگری می پردازند و 
این جاست که زمینه مهاجرت های روستایی 
فراهم می شــود؛  پس باید به فکر روستاییان 

زحمتکش و مشکالت آنان بود.    

کاهش سهمیه کنسانتره مزید بر علت! 	 
یک دامدار صنعتی نیز گفــت: هنوز دامداران 
از مشــکالت تهیه واکســن تب برفکی و برخی 

داروها رهایی پیدا نکرده اند که کاهش سهمیه 
کنســانتره دامی هم مزیدبرعلت شــده است.  
قهاری افزود: ســهمیه کنســانتره در روزهای 
اخیر به یک ســوم کاهش یافته است به طوری 
که اگر به فرض ســهمیه ما ۱۵ تــن بوده ، حال 
فقط حواله ۵ تن داده می شــود که باید بقیه را 
از بــازار آزاد و با قیمت باال تهیه کــرد که همان 
هم نیســت یا به ســختی به دســت  می آید.وی 
گفــت: بــه طــور کلی ایــن ذهنیــت در بیشــتر 
دامداران وجــود دارد کــه اگر درنوبــت اول از 
واکسن فرانســوی یا ترکیه ای اســتفاده شده، 
درنوبت بعــدی و یــادآور نیز بایــد از همان نوع 
ومارک تزریق شــود وگرنــه اثر نــدارد و اکنون 
که واکســن های خارجی کمیاب وگران شده 
است، تهیه آن اغلب به  صرفه نیست و به ناچار 
باید از واکسن های معمولی اســتفاده کرد که 
ممکن است این واکســن ها دریک دامداری با 
سویه بیماری سازگار باشد و اثر کند ودر جای 
دیگر بی اثــر باشد.کوهســتانیان مدیــر عامل 
مجتمع دامپروری  هم به مشــکالت دامداران 
شهرستان ومجتمع، در تهیه واکسن تب برفکی  
و دارو اشــاره کرد و خواستار حمایت های الزم 
و همکاری هرچه بیشــتر مســئوالن امر در این 

زمینه ورفع مشکالت دامداران شد.  

 تب برفکی پر سویه و خطرناک  	 
رئیــس دامپزشــکی قوچــان ابتــدا دربــاره 
بیمــاری تب برفکی اظهار کــرد: تب برفکی از 
شایع ترین وخطرناک ترین بیماری های دامی 
با سویه های زیاد ومتفاوت است که به سرعت 
دربیــن دام هــا انتشــار می یابــد و ضررهــای 
اقتصادی جبران ناپذیری را برای دامداران به 
وجود می آورد. مهم ترین راه برای مقابله با آن 

پیشگیری از ورود ویروس به گله، قبل از وقوع 
بیماری اســت.   دکتر احمدی افزود: ویروس 
عامل بیماری، از جملــه مقاوم ترین ویروس ها 
و کنترل بیماری هم بســیار مشکل است.این 
بیمــاری ســویه های مختلفــی دارد کــه دایم 
درحال تغییر اســت. ممکن است واکسنی که 
درنوبت اول تزریق شده است،  مناسب با سویه 
بیمــاری در آن هنگام بوده واینــک بعدازچند 
مــاه و نوبــت بعــدی ، واکســن از نــوع دیگری 
باشد ومشــکل ایجادکند یا تاثیرگذارنباشد.   
رئیس دامپزشــکی قوچان افــزود: درهرحال 
مشــکل کمبــود واکســن و گرانی ها بــه دلیل 
تحریم ها به ویژه شیوع کرونا ایجاد شده است 
و ازورود واکســن ترکیه ای هم بــه همین علت 
جلوگیری می شــود. وی گفت : متاســفانه در 
مواردی هم دامداران در روســتاها با ماموران 
واکسیناســیون همــکاری ندارنــد و رغبتــی 
برای این کار نشــان نمی دهند و در زمســتان 
گذشته نیز دربرخی روستاها ، اکیپ ها بااین 
مســئله مواجه بودنــد. ضمن این که واکســن 
برای پیشگیری اســت نه این که وقتی دامدار 
، بیمــاری دام را مشــاهده کــرد، بــه دنبــال 
واکسن باشــد.وی گفت: بااین وصف ،مقابله 
باتب برفکی به دلیل مســائل اقتصادی ناشی 
ازمرگ ومیر دام حائز اهمیت است؛ به طوری 
که تلفات آن در دام های جوان مثل گوســاله، 
بره و بزغاله بیش از دام های بالغ است ، چون 
دام های بالغ  چندبار واکســینه شده و ایمنی 

بیشتری درآن ها ایجاد شده است.

ویروس، خود را آپدیت می کند	 
  مســئول یکی از مراکز واکسیناسیون بخش 
خصوصــی نیــز گفــت: ویــروس تب برفکــی 

همیشــه  درحال تغییر اســت و به اصطالح ، 
خود را آپدیت می کند وهمواره در کمین دام 
ودامداری است؛بنابراین زمانی که هنوز گله 
سالم است، باید تزریق واکســن انجام شود. 
ممکن اســت گاهــی باتزریق واکســن به دام 
بیمار، وضعیت آن بدتر شود و به همین سبب 
ما نیز برای مراجعه به یک دامداری به منظور 
واکســینه کردن دام بیمــار تمایلــی نداریم ، 
چرا که اگر واکســن جواب ندهد یا مشــکلی 
پیش آید ، دامدار ما را مقصــر می داند. دکتر 
شــفیقی خاطرنشــان کرد: درواقع مشکل و 
موضــوع کمیابی یــا گرانی واکســن های تب 
برفکی ، مربــوط به افزایش نــرخ ارز دربازار و 
ارز آزاد اســت تاجایی که اکنــون قیمت ها به 
میزان ســه برابر افزایش یافته و شــیوع کرونا 
هم براین مشــکل افــزوده اســت.خانم دکتر 
رجب پــور، مســئول یکــی از داروخانه هــای 
دامــی درقوچان نیز گفت: در هنــگام انتقال 
ویروس تب برفکی  از یک دام به دام های دیگر 
، جهش ویروســی ایجــاد و این تفــاوت باعث 
می شــود که میزان اثرگذاری واکسن هم در 
هر نوبت تفاوت پیداکند و در این زمینه دامدار 
دچار مشکل می شــود.وی افزود: درهرحال 
گاه کم وبیــش واکســن های خارجــی مارک 
هندی، روســی، ترکیه ای وفرانسوی دربازار 
پیدا می شود  اما بحث درباره قیمت های باال 
وگرانی هاست و باید واکسن از این حیث هم 
برای دامدار به صرفه باشد. این درحالی است 
که خرید یک ویال بزرگ باقیمت باال برای یک 
دامداری کوچک با دام کم ، به صرفه نیســت 
و دامــدار هــم اســتقبال نمی کنــد . درمورد 
واکســن ایرانــی هم همیــن طــور ودر نهایت 

بستگی به نظر دامدار دارد ....
باتوجــه بــه این کــه شهرســتان قوچــان از 
نظر  برخورداری از شــرایط مناســب اقلیمی 
و آب وهوایــی در پرورش دام و تولید گوشــت 
و لبنیات باکیفیــت ، از قدیم  مورد توجه بوده 
است و اکنون نیز به عنوان یکی از قطب های 
دامپــروری اســتان به شــمار مــی رود، حفظ 
وارتقای این جایگاه منوط به رفع مشــکالت 
دامــداران شهرســتان و نگرانی هــای آنان و 
حمایت هــای جــدی و همکاری هــای هرچه 

بیشتر مسئوالن است. 

اخبار

اقتصاد

معاون سازمان صمت خراسان رضوی: 

 سهمیه ای برای تنظیم 
بازاربرنج نداریم 

نوید زنده روحیان- افزایش قیمــت برنج خارجی در 

بازار مشــهد در روزهای اخیر بســیار مشهود بوده 
اســت اما طبــق گفته های معــاون صمت اســتان، 
این ســازمان ســهمیه ای بــرای تنظیم بــازار برنج 
ندارد. به گــزارش خراســان رضوی، چنــد ماهی 
اســت که گرانی برنج خارجی که مصرف عمده آن 
توســط قشــرهای ضعیف جامعه انجام می گرفت، 
با جهش های چندباره قیمتــی امان مردم را بریده 
اســت و اگرچه ســهمیه برنج هندی از سوی دولت 
در ماه رمضان با قیمت 8 هزار تومان توزیع شد اما 
حاال پس از گذشت حدود دوماه از آن زمان، قیمت 
همین برنج به ۱6 هزار تومان رســیده و قشرهای 
ضعیف را نیز در خرید برنج با مشکل جدی روبه رو 
کرده است؛ به طوری که کم کم این کاال نیز از سبد 
غذایــی خانوارهــای ضعیف در حال حذف شــدن 
اســت.علی غفوری مقــدم، معــاون اموربازرگانی 
سازمان صمت خراســان رضوی در این باره گفت: 
در برنج پاکســتانی به دلیل واردات این برنج با ارز 
نیمایی و تخصیــص نیافتن ارز دولتی ســهمیه ای 
بــرای توزیــع آن نداریــم .وی افــزود: در خصوص 
برنج هنــدی آخرین توزیــع مربوط به مــاه رمضان 
بــوده و پیش از این نیــز توزیع برنج تنظیــم بازار در 
مناســبت ها انجــام می شــده امــا به دلیــل جهش 
قیمتی که در بازار رخ داده است، به دنبال دریافت 
ســهمیه جدید و تنظیم بازار بودیــم و مکاتباتی نیز 
با ستاد تنظیم بازار کشــوری انجام گرفته اما هنوز 

سهمیه ای برای استان اختصاص نیافته است. 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان: 

مؤدیان اظهارنامه های مالیاتی 
خود را الکترونیکی ارسال کنند 

سرپرســت اداره کل امــور مالیاتی  اســتان گفت: 
سامانه تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل 
در سایت سازمان امور مالیاتی کشور فعال است و 
توصیه می شود مؤدیان از هم اکنون اظهارنامه های 
خــود را بــدون مراجعــه بــه حوزه هــای مالیاتــی 
به صورت الکترونیکی ارسال کنند.احسانی مهر در 
گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: مؤدیان باید با مراجعه 
بــه ســامانه tax.gov.ir بــرای فعال کــردن ابالغ 
الکترونیک با اســتفاده از رمز عبور شخصی اقدام 
کننــد. با توجه بــه گســترش ویروس کرونــا، زمان 
تســلیم اظهارنامه های مالیاتی دو ماه تمدیدشده 
است و صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( تا پایان 
مردادماه و اشــخاص حقوقی تا پایان شــهریورماه 
فرصــت دارنــد اظهارنامــه مالیاتی عملکرد ســال 
۱۳98 خود را به صورت الکترونیکی به ســازمان 
تسلیم کنند.وی افزود: ســامانه تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی صاحبان مشــاغل در ســایت سازمان امور 
مالیاتی کشور فعال است و توصیه می شود مؤدیان 
از هم اکنون به منظور پیشگیری از هرگونه ازدحام 
ســایت در روزهــای پایانــی، اظهارنامه هــای خود 
را بــدون مراجعه بــه حوزه های مالیاتــی به صورت 

الکترونیکی ارسال کنند.

مدیرکل  محیط زیست استان خبر داد 

 واگذاری خدمات گردشگری
 3 منطقه طبیعی به بخش خصوصی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از واگذاری 
خدمات گردشگری سه منطقه طبیعی این استان 
به بخــش خصوصــی خبــر داد.تــورج همتــی روز 
گذشــته در جلســه معاونــان ایــن اداره کل گفت: 
در ایــن زمینه خدمات گردشــگری در پــارک ملی 
تندوره، اثــر طبیعی و ملی دریاچــه بزنگان و پارک 
طبیعــت پردیســان شــاندیز بــه بخــش خصوصی 
واگذارشده است.وی افزود: این واگذاری باهدف 
تحقق شــعار اقتصــاد مقاومتی، افزایــش تحرک و 
پویایی اقتصاد بخش خصوصی در راســتای اصل 
۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت در 
برخی خدمات عمومی ، با حضور اعضای کارگروه 
واگذاری مــاده ۲۷ قانون الحاق و مشــاور طرح به 
تصویب رســید.همتی بابیــان این کــه پیش ازاین 
نیز طی جلســات متعدد با اعضای کمیته مربوط، 
موضــوع به صــورت تخصصــی و تفصیلی بررســی 
و کارشناســی شــده بود، ادامه داد: در نشســت با 
اعضای کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک 
طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی شاندیز 
نیز از سوی مشاور مطرح  شد و پس از بررسی اعضا 
و تبیین نظرات به تصویب رسید.وی گفت: با تایید 
اعضای این کارگروه که شــامل مســئوالن مربوط 
در دادگســتری، اســتانداری، ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی، ســازمان امــور اقتصــاد و دارایی و 
ایــن اداره کل اســت، مقــرر شــد واگــذاری نهایی 
پارک پردیســان زمانــی موردتوافق قــرار گیرد که 
اســناد پارک یادشــده به نام محیط زیســت استان 
انتقال یابد.همتی با تأکید بر این که حفظ کاربری 
واگــذاری و مانــدگاری آورده ســرمایه گذار بــرای 
دولت دو شرط اساسی برای این اقدام بوده است، 
افزود: الزم اســت در همه مراحل تمامی اســناد و 
مدارک فنی و مالی و نیز کاربری ها ضمیمه گزارش 
و موضوع بار دیگر بررسی شود و هرگونه واگذاری 

پس از تایید گزارش ها صورت پذیرد.

اخبار

گوناگون

 مهار حریق ناشی از تصادف تانکر بنزین
  با وانت و تریلی در محور تایباد به دوغارون

 4 ساعت به طول انجامید 

3 قربانی در آتش خواب آلودگی 

کلثومیان-حادثه تصادف  تانکر بنزین با وانت پیکان و 

تریلی حامل  میلگرد ۳  قربانی گرفت  و  آتش سوزی 
به وجود آمده از این حادثه که درساعت ۲ بامداد دیروز 
در محور تایباد به دوغارون به وقوع پیوست،  سرانجام 
درســاعت 6 صبح دیروز با همت نیروهــای امدادی، 
آتش نشانی و نظامی  مهار شد.فرمانده انتظامی تایباد 
گفت: تصادف زنجیره ای در محور تایباد به دوغارون 
موجــب جان باختن ۳ نفراز سرنشــینان وانت پیکان 
که ایرانی بودند، شد.وی تصریح کرد: ساعت ۲و ۱۷ 
دقیقه بامداد اعالم حادثه شد وساعت ۲و۳۰ دقیقه 
بامداد همــه عوامل امدادی وآتش نشــانی در صحنه 
حادثه حاضرشــدند که بالفاصله جاده بسته شد و از 
تسری حریق به بقیه خودروهای سنگین و تانکرهای 
سوخت جلوگیری شد.  سرهنگ قربانی افزود: در این 
حادثه یک دستگاه وانت پیکان با پالک نامعلوم و بدون 
عالیم هشــدار دهنده همراه با یک کشــنده از کشور 
افغانستان در حاشیه محور تایباد -دوغارون متوقف 
بود کــه یک دســتگاه تریلی اســکانیا حامل ســوخت 
بنزین در حال حرکت در این محور با این وانت پیکان 
برخورد کرد و موجب پرس شدن این خودرو میان دو 
تریلی شد.وی گفت: در این حادثه تلخ از ۴ سرنشین 
پیکان وانت ۳نفر در دم جان خود را از دســت دادند.
فرمانده انتظامی تایباد گفت: در این حادثه ۲ راننده 
تریلی مصدوم و به بیمارستان  منتقل شدند.وی علت 
تصادف را بی احتیاطی رانندگان، بی توجهی به مقابل 
ناشی از خستگی وخواب آلودگی و استفاده نکردن از 
تجهیزات هشــداردهنده اعالم کرد.صیادی رئیس 
جمعیت هالل احمر تایباد نیز   گفت:ساعت۲ بامداد 
دیروز  یک دســتگاه تریلی میلگرد افغانســتانی، یک 
دستگاه پیکان  وانت و یک دستگاه تانکر حامل سوخت 
بنزین  در حاشــیه محور رفت  تایباد به دوغارون پس 
ازتصادف  دچار حریق می شوند که سه نفر سرنشین 
پیکان فوت می کنند و راننده مجروح تانکر سوخت  به 
مشــهد  و راننده مجروح افغانســتانی به بیمارســتان 
تایباد منتقل می شود.وی افزود:آتش سوزی ساعت 
6 صبح مهار  شــد و تیم های اورژانــس، هالل احمر، 
آتش نشانی منطقه ویژه و شهرداری و فرماندار و معاون 
فرماندار و مدیر اجرایی منطقه ویژه و راهداری در این 

حادثه حضور داشتند.

مدیر بازرسی اتاق اصناف مشهد خبر داد: 

ممانعت از ورود افراد بدون ماسک 
به داخل مجتمع های تجاری 

مدیر بازرســی و نظارت اتاق اصناف مشهد گفت: 
مراجعه کنندگان به پاســاژها و بازارهای سربسته 
باید با ماسک وارد شوند و مجتمع  های تجاری نیز 
بایــد از ورود افرادی که ماســک ندارنــد، ممانعت 
کنند.امیر دلــداری در گفت وگو با ایســنا، درباره 
فعالیت اصناف مشهد اظهار کرد: غیر از تاالرهای 
پذیرایــی و باغ تاالرها کــه فعالیت آن هــا از ابتدای 
کرونا ممنوع شد، تاکنون هیچ گونه دستورالعمل 
و بخشنامه ای مبنی بر تعطیلی اصناف یا تصمیمی 
در این خصوص به ما ابالغ نشده است.وی افزود: 
مراجعه کنندگان به مجتمع های تجاری، پاساژها 
و بازارهــای سربســته بایــد با ماســک وارد شــوند 
و مجتمع هــای تجــاری نیــز بایــد از ورود افــرادی 
که ماســک ندارند، ممانعــت و دســتورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشــتی و همچنین فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
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گزارشی درباره مشکالت دامداران یک شهرستان 

گرانی واکسن تب  برفکی ، نفس دامداری های قوچان را گرفت

زنده روحیــان- درحالی کــه حــدود ۳ هفتــه 

پیــش مدیرکل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان از  بســته حمایتــی  کرونایــی وزارت 
راه و شهرســازی برای پرداخت تسهیالت به 
فعاالن حــوزه حمل ونقل بــار خبــر داده بود 
اما متولیان حــوزه حمل ونقل اســتان از این 
تســهیالت بی اطالع اند و همچنان ۴۲هزار 
فعــال حمل ونقــل بــار اســتان چشــم به راه 
حمایت هــای دولت اند.به گزارش خراســان 
رضوی، پنــج مــاه از بحــران کرونا در کشــور 
می گــذرد و از اولیــن روزهــای شــیوع ایــن 
بیمــاری در کشــورها، ابتدایی تریــن اقــدام 
بسته شــدن مرزهای کشــورها بود کــه با این 
کار بخــش حمل ونقــل بیشــترین آســیب را 
متحمل شد و تاکنون نیز به همین شکل ادامه 
داشته اســت؛ این درحالی اســت که به علت 
برخی محدودیت های داخلی نیز حمل ونقل 
باری داخــل کشــور هــم بــا محدودیت های 
جدی روبه رو بود.با وجود این،دولت در اعالم 
بخش های آســیب دیده از کرونا، حمل ونقل 
بار را از قلم انداخته و فقط رانندگان مسافری 
را بــرای دریافت تســهیالت کرونایــی واجد 
شــرایط دانســته اســت. آخر خردادمــاه بود 
کــه مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان در گفت وگــو با خراســان رضــوی از 
افزوده شدن رسته حمل ونقل بار به رسته های 
دریافت کننــده تســهیالت حمایتــی کرونــا 

خبر داد. ســنجری تأکید کرده بــود: از ابتدا 
این موضوع در کارگروه اعالم شــد که پس از 
پیگیری ما اعالم شــد در دولــت مصوبه ای به 
این منظور تصویب شــده که مبلغی در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و خود آن ها 
مســئولیت توزیع را بر عهده دارند.اما همان 
موقع معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان در گفت وگو 
بــا خراســان رضــوی ازایــن  موضــوع اظهار 
بی اطالعــی کرد و گفــت: من از ایــن مصوبه 
بی اطالع هســتم و هنــوز چیزی به مــا ابالغ 
نشده است، شما دنبال چه چیزی هستید که 
فقط می گویید حمل ونقل بار.  اطالع رسانی 
برای حمل ونقل مسافربری انجام شده است. 

امروز بعــد از گذشــت بیــش از ۲۰ روز از این 
موضوع مسئوالن هنوز از جزئیات سرنوشت 
ارائه تسهیالت به این قشر اظهار بی اطالعی 
می کنند و راننــدگان نیز پــس از چندین ماه 
بیکاری اکنون بالتکلیف  اند.جلیلی فتاحی، 
کارشناس امور هماهنگی و پیگیری معاونت 
حمل ونقل اداره کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای استان نیز روز گذشــته در گفت وگو 
با خراسان رضوی در این باره  اظهار کرد: در 
بخش حمل ونقل کاال داخلی و بین المللی در 
اســتان ۴۲ هزار و ۵۷۲ راننده وجود داشته 
کــه اکنــون در رســته های اعالم شــده برای 
دریافت تســهیالت کرونایی قرار نگرفته اند.

وی افزود: 6۲۰ راننده نیز در بخش وانت بار 

فعالیت داشته اند که این افراد نیز از دریافت 
تســهیالت بی بهره اند.فتاحــی تأکیــد کرد: 
از ابتدای اعالم رســته های مشــاغل مختلف 
به این موضــوع اعتــراض کردیم و خواســتار 
افزوده شــدن راننــدگان حمل ونقــل کاال در 
ایــن مشــاغل بودیــم و نامه نگاری هایــی نیز 
هم از ســوی کارگروه اشــتغال و هم از ســوی 
وزارت راه و شهرســازی انجــام دادیــم کــه 
بی پاســخ مانده اســت و  هنوز به طور رســمی 
در خصوص تخصیص اعتبار از ســوی وزارت 
راه و شهرســازی بــرای حمایــت از متضرران 
حوزه حمل ونقل بار براثر بحران کرونا، خبری 
اعالم نشــده اســت و ما از آن بی اطالع ایم.از 
سوی دیگر احمد زمانیان، رئیس کمیسیون 
حمل ونقــل و ترانزیت اتاق بازرگانی اســتان 
نیز گفت: هنوز برخی از مرزهای بین المللی 
شــرکت های  فعالیــت  و  اســت  مســدود 
حمل ونقل به صفر رسیده اســت و رانندگان 
ما بیکار هستند و پیگیری های زیادی از سوی 
اتاق بازرگانی و شورای گفت وگو انجام گرفته 
اما هنوز پاســخی به ما داده نشــده است.وی 
تأکید کرد: حدود 8 هزار دستگاه کامیون در 
شرکت های حمل ونقل جاده ای وجود داشته 
که  6۰ درصد این ناوگان در مســیر آســیای 
میانه فعالیت داشــتند که هنوز با محدودیت 
جــدی مواجه هســتند و به طورکلــی فعالیت 

آن ها تعطیل شده است.

بیش از 42 هزار راننده حمل و نقل باری آسیب دیده از کرونا در استان همچنان چشم به راه بسته های حمایتی دولت 

دست خالی باربری ها از تسهیالت کرونایی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور: 

3 نفر بر اثر کرونا در نیشابور جان باختند 
شجاعی مهر- رئیس علوم پزشکی نیشابور 
در صفحه اینســتاگرامش نوشــت:  سه فوتی 
دیگــر بــه مجمــوع جان باختــگان کرونــا در 
نیشــابور افزوده شــد. عظیمی نژاد در بخش 
دیگری از پستش نوشته اســت: مردم شما را 
به خدا کمک کنید! امروز تعداد بستری های 
مبتال و مشــکوک به کرونا در بیمارستان ۲۲ 

بهمن از ۱۲۰ نفر گذشت.

2۰۰۰ نیشابوری در قرنطینه خانگی	 
همچنیــن  فرمانــدار نیشــابور بــا اشــاره به 
ابتــالی ۱۰ درصــد کادر درمانی نیشــابور 
به کرونــا، گفــت: از ابتــدای تیرتاکنــون بر 
اثر شــیوع بیشــتر ویروس کرونا ۲۰۰۰ نفر 

در قرنطینه خانگــی هســتند؛ همچنین به 
دلیل شــرکت در یک مراســم عروســی ۱۰ 
نفر از جمله ســه خردســال به ایــن ویروس 
مبتــال شــدند.قامتی در گفت وگو با ایســنا 
مطــرح کــرد: متأســفانه از ابتــدای تیرمــاه 
آمار مبتالیــان به ویروس کرونا در نیشــابور 
افزایش یافته به  طوری کــه میانگین روزانه 

مبتالیــان به باالتــر از ۱۵ نفر رســیده و این 
موجب شده اســت شهرســتان از یک هفته 
قبل در وضعیت قرمــز قرار گیرد.وی مطرح 
کــرد: متأســفانه بــه دلیــل شــرکت در یک 
مجلس عروســی که در روســتا برگزار شده 
بود، ۱۰ نفر از شرکت کنندگان از جمله سه 

خردسال به کرونا مبتال شدند.



اخبار

شهرستان ها

ممنوعیت برگزاری مجالس عروسی 
و عزا درتاالرها و تکایای بردسکن 

علی نوری -  مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن 
گفــت: درپی نامــه مکتــوب احمــد فرزانه دادســتان 
شهرستان بردسکن، برگزاری هر گونه مجلس عروسی 
یا عــزا در تاالرها وتکایا حتی در فضای باز شهرســتان 
برای جلوگیری ازشیوع کرونا ممنوع اعالم شد. دکتر 
مهدی عاقلتر به خبرنگار ما گفت: این نامه به فرماندهی 
انتظامی ، فرمانــداری ، اتاق اصنــاف و دهیاران ابالغ 
شــده اســت و با برگزار کننــدگان این گونــه مجالس 
برخورد خواهد شد و برابر ماده 688 قانون تعزیرات، 
پرونده بــرای متخلفان تشــکیل می شــود  و به مراجع 

قضایی معرفی خواهند شد.

برای اولین بار در کشور 

خانه فرهنگ و ورزش در تمامی 
روستاهای فیروزه راه اندازی می شود 
فرماندار شهرستان فیروزه اعالم کرد:از سال گذشته 
با هدف اســتفاده بهینه از اماکن بدون اســتفاده در 
روستاها و همچنین غنا بخشــیدن به اوقات فراغت 
جوانان،برای اولین بار در کشور هدف گذاری ایجاد 
خانه های فرهنــگ و ورزش را  در تمام  روســتاهای 
شهرســتان در دســتور کار قرار دادیم. دکتر حکیم 
پــور در بازدیــد از خانــه فرهنــگ و ورزش  روســتای 
فهنه افــزود: هر ســال 10 خانه فرهنــگ و ورزش را 
راه اندازی کــرده ایم و هم اکنون در۲0 روســتا،این 
مــکان هــای فرهنگــی و ورزشــی راه اندازی شــده 
اســت.وی خاطرنشــان کرد:در این خانــه ها،لوازم 
ورزشــی،کتابخانه و کالس های آموزشی و مهارتی 
تعبیه شــده اســت. فرماندار فیروزه طی این بازدید 
۲00جلد کتاب را به خانه فرهنگ و ورزش روستای 

فهنه بخش طاغنکوه فیروزه اهدا کرد.

کمک یک میلیارد و 200 میلیون 
 ریالی خیر نیک اندیش

 به بیمارستان بردسکن 
 رئیس بیمارستان ولی عصر بردسکن گفت: به همت 
خیر نیک اندیش خانم هما قصبه ساکن کشور آلمان، 
یک میلیارد و ۲00 میلیون ریال برای خرید تجهیزات 
پزشــکی درراســتای کمک بــه بیماران حاد تنفســی 
بــه بیمارســتان ولی عصــر بردســکن اهدا شــد.رضا 
ذبیحی ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام خیرخواهانه و 
خداپسندانه این خیر نیک اندیش و ارجمند اظهار کرد: 
مبلغ فوق صرف خرید یک دستگاه نبوالیزر برای بخش 
بیماران حاد تنفسی ، یک دستگاه انکوباتور نوزادان ، 
تخت احیای نوزادان و یک دستگاه مانیتورینگ قلبی 
ثابت شــده اســت . وی با بیان این که خیرین سالمت 
بازوی توانمند حــوزه بهداشــت و درمان شهرســتان 
بردسکن هستند ، از همیاری و همکاری مهندس پنبه 
پز ، مهندس تریان ، مهندس حق دوست و خانم فخر ) 
کارشناس مرکز بهداشت بردسکن( و خانم زهره نوری 
که به نمایندگــی از این خیــر این بیمارســتان را یاری 

کردند، تقدیر و تشکر کرد.

اخبار

تایباد- بردسکن

درشورای اداری تایباد مطرح شد : 

 13درصد جمعیت تایباد
 تحت پوشش کمیته امداد 

کلثومیان- چهارمین نشست شورای اداری تایباد با 
حضور مدیرکل کمیته امدادحضرت امام )ره( خراسان 
رضوی وارجاعــی مدیر بنیادبرکت وابســته به ســتاد 
فرامین حضرت امام )ره( در محل سالن همایش های 

خلیج فارس دانشگاه پیام نور تایباد برگزارشد.  
به گزارش خراســان رضوی، دراین نشســت مهندس 
آسوده مدیرکل کمیته امداد  خراسان رضوی از ایجاد 
اشــتغال برای دوهــزار و 100نفــر در تایبــاد از محل 
تســهیالت کمیتــه امــداد خبردادوگفت:1۳درصد 
جمعیت تایباد تحت پوشــش کمیته امداد هستند که 
این خبر خوشــی نیســت .وی افزود: فاصله و شــکاف 
طبقاتی در کشــور نگــران کننــده اســت.1۲۳هزار 
خانــوار در اســتان خراســان رضــوی تحــت پوشــش 
کمیته امداد هســتند که در سال گذشــته با اعتباری 
معادل ۴00میلیارد تومان 1۲هزار فرصت شغلی در 
استان  ایجاد شده اســت.دراین نشست سید عبدا... 
ارجاعی، مدیر کل  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(گفت :تا کنون در 1۵ روستای 
هدف در مجموع ۳00 طرح در قالب طرح سحاب در 
دست کار اســت که ۹ میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

انجام شده و برآورد اشتغال ما بیش از ۵00 نفر است.
در حوزه بنگاه ها، شرکت کشاورزی مدبر کشت توس 
یک پروژه کم نظیر در اســتان اســت که در حوزه های 
مختلفی نظیر کشــاورزی و دامپروری با 600 شــغل 
مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کند و پیام مشهود 
این حضور، تمرکز زدایی و پیام نظام مقدس جمهوری 

اسالمی رفع محرومیت از کل کشور است. 
در این نشست جابر آفریدن به عنوان سرپرست جدید 
ارشاد تایباد معرفی واز خدمات آقای برزو مدیر سابق 

ارشاد تقدیر شد.

فرماندار بردسکن : 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
یکی از اهرم های مقابله باتهدیدات 

دشمنان است 
  فرمانــدار بردســکن گفــت: ترویــج فرهنــگ ایثار و 
شهادت در جامعه یکی از اهرم های مقابله باتهدیدات 
دشمنان اســت. مجتبی شــاکری در جلســه معرفی 
کمیته های اجرایی کنگره هزار شهید دیار ترشیز که 
با حضور فرمانده ســپاه ،فرمانده انتظامی ،مســئول 
دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سایر 
اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری بردسکن برگزار 
شد، اظهار کرد: با برگزاری کنگره شهدا، یاد و خاطره 
شهدای گران قدر ترشیز را که بزرگ ترین سرمایه های 
نظام هستند، زنده نگه خواهیم داشت.وی با اشاره به 
این که امنیت، اقتدار و تمامیت وجودی همه ما مدیون 
خانواده معظم شهداست، گفت: شهرستان بردسکن 
با تقدیم ۳00 شهید گلگون کفن آمادگی کامل برای 

برگزاری این کنگره عظیم را دارد.

اخبار

گوناگون

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی : 

تولید آب شرب در برخی روستاهای 
استان 2برابر سرانه است 

خراســان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
رضوی  گفت:در تعدادی از روستاها تا ۲88لیتر آب 
شرب برای هرمشترک در شــبانه روزتولید می شود 
 که این رقم بیش از دو برابر ســرانه تعریف شده است.
به گزارش  روابط عمومی آبفای استان، سید ابراهیم 
علوی افزود:این افزایش تولید در واحدهای دامداری 
و پرورش طیور روســتاها مصرف می شــود در حالی 
 که متولی تامیــن آب صنعــت دامداری آبفا نیســت.
وی با بیان این که  این شــرکت صرفا موظف به تامین 
آب شرب و بهداشتی شهرها و روستاهاست ، بر برنامه 
ریزی مدیریت مصرف آب در روستاها توسط مدیران 
آبفا تاکید کرد و خواســتار شــروع گفتمان با موضوع 
مسئولیت حقوقی تامین آب شــرب  و دام  در شورای 

حفاظت از منابع آب شهرستان ها شد.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
وگردشگری خراسان رضوی خبرداد: 

ابالغ ثبت ملی بنای تاریخی 
انبارغله روستای کندکلی سرخس 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراســان رضوی از ابــالغ ثبــت ملــی بنــای انبارغله 
روســتای »کندکلی« شهرســتان ســرخس به شماره 
117 در فهرســت آثار واجد ارزش تاریخی،  فرهنگی 
و ملی  به اســتان خبرداد. بــه گــزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی فر  با اعالم این خبر 
افزود: بنای انبارغله که در میان بافت مسکونی روستای 
کندکلی واقع شده یک بنای تاریخی محسوب می شود 
و هم دوره و همزمان با دیگر بناهای ارزشمند همچون 
انبارغله شهر سرخس، انبار غله روستای قوش خزاعی 

و انبار غله روستای تپه میراحمد است. 

خبر

رشتخوار

اتمام مرحله دوم مرمت مسجد 
وکیل رشتخوار 

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
رشــتخوار از اتمام مرحلــه دوم مرمت مســجد وکیل 

)حاجی خان یاور( در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراســان رضوی، کاظم 
کامیاب  با اعــالم این خبر افــزود: »در ایــن مرحله از 
مرمت، جمع آوری در ورودی، الحاق های پنجره های 
شبســتان تابســتانی، طراحــی و نصــب در ورودی و 
پنجره هــای جدید  شبســتان تابســتانی، جمع آوری 
الحاق ها، مرمت و بندکشــی دیوارها و سر در ورودی 
مســجد با مشــارکت هیئت امنــا و میــراث فرهنگی 
انجام شــد.« او بابیان این که مســجد وکیل رشتخوار 
از مجموعــه بناهای تاریخی وکیل اســت که در بافت 
تاریخــی شــهر رشــتخوار و در کنــار آب انبــار دوقلو و 
حســینیه رشــتخوار قرارگرفته اســت، اظهــار کرد: 
»این بنای تاریخی مربوط به دوران قاجار و دارای دو 
شبستان تابستانی و زمستانی اســت که از مهم ترین 
عناصر تزیینــی آن می توان بــه بادگیر، ســتون های 
محــراب مزین بــه آجرهــای قالبی بــا نقش ســتاره و 
تزیینــات آجری آن اشــاره کــرد.«او دربــاره اقدامات 
انجام شــده در مرحله نخســت مرمت مســجد وکیل 
گفت: »سبک سازی و بام سازی شبستان زمستانی، 
آجرفرش محوطه حیاط و قســمت بیرونی بنا، احیا و 
بازســازی حوض و بندکشــی دیوارهای داخلی آن با 
مشارکت هیئت امنا و میراث فرهنگی در این مرحله 
انجام شــده اســت.« گفتی اســت: این اثر تاریخی به 
شماره  ۳0۴70 در فهرســت آثار ملی  کشور به ثبت 
رسیده اســت، تاکنون ۲1 اثر تاریخی شهرستان در 
فهرســت آثار ملــی به ثبت رســیده که مســجد جامع 
رشتخوار، محوطه تاریخی جیزد و خانه تاریخی قرائی 

ازجمله مهم ترین آثار ثبت شده است.
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گزارش

میثاق اشرافیان

ادامه از صفحه ۲ رضوی...
جوی های آب حکم شریان های حیات را برای 
باغ ها و فضای سبز طبیعت دارد اما این روزها 
به خاطــر ناآگاهی و بــی مباالتی عــده ای  در 
شهرستان طرقبه،  شاندیز و ساخت ویال و باغ 
ویالها، بســیاری از این جوی هــای آب خراب 
شده یا در شرف تخریب هستند ، به طوری که 
از بین رفتن جوی های آب نفس زندگی را در 
باغ های این شهرستان به شماره انداخته است 
لذا اگراز طرف نهادهای متولی امر همچون آب 
منطقه ای ، شهرداری ،جهاد کشاورزی و منابع 
طبیعی هر چه زودتــر نظارتی دراین خصوص 
صورت نگیرد ، خطر  خشــک شــدن باغ ها با 
ساخت و سازهای بی رویه و خارج از ضابطه دور 
از انتظار نیست، از همین رو باغ داران و میرابان 
این شهرستان برای سامان دهی این موضوع 
مهم، خواهان ورود دادســتان این شهرستان 

به عنوان مدعی العموم به این ماجرا شدند.

ورود فاضالب به جوی های آب طرقبه	 
مراد علی خیری ،پیرمرد خوش سیما و مظلومی 
است که حدود 1۵ سالی می شود وظیفه میراب 
داری باغ های طرقبه را به عهده گرفته است. وی 
به خراسان رضوی گفت: از زمانی که زمین های 
طرقبه ارزش یافته بسیاری از ساکنان مشهدی 
اقدام به خرید باغ های این شهر و مسدود سازی 
جوی های آب کرده اند . وی در ادامه سخنانش 
از ورود فاضالب شهری به جوی های آب گالیه 
دارد و در ایــن خصوص می گوید: متاســفانه از 
منطقه قلعه نوطرقبه، فاضالب منازل وارد جوی 
های آب می شود و تمام درختان باغ هایی  که با 
این آب آبیاری می شوند، در حال خشک شدن 
است.میراب باغ های طرقبه اظهارکرد:به علت 
این که بسیاری از باغ ها دیوار کشی شده، هنگام 
آب گیری ، کار برای میرابان مشکل شده است  .

در جلســه ای که به منظور حفظ و حراســت از 
جوی های آب در شورای شهر طرقبه با حضور 
نماینــدگان بــاغ داران و اعضــای ســمن های 
مردم نهاد طرقبه با اعضای شــورای این شــهر 

تشــکیل شــد، باغ داران این شهرستان ضمن 
بیان مشــکالت موجود و تعداد جوی های آبی 
که در اثر ســاخت و ســازها تخریب شــده و کار 
آب رسانی به باغ های  پایین دست را با مشکل 
مواجه کرده اســت، بر افزایش تالش های این 
شورا و شهرداری طرقبه برای حفظ جوی های 
آب باغ های این شهر تاکید کردند و بعد از بحث 
و گفت و گو های فراوان بر سر این مسئله در پایان 
این جلسه تصمیم گرفته شد شورای شهر طرقبه 
با همکاری سمن های این شهر، هیئت امنای 
جوی های آب باغ های طرقبه را تشــکیل دهد 
تا مگر با تشکیل این هیئت امنا بهتر از گذشته 
برای شناســایی و حفاظت جوی ها آب تالش 
شود.غالمی رئیس شورای اسالمی شهر طرقبه 
در این جلســه گفت : متاســفانه آب منطقه ای 
هنوز در این شهرســتان نماینده رسمی ندارد 
و در جلســات شــورای اداری که ضرورت دارد 
نماینده ای از این اداره در این جلســات حاضر 
باشد، متاسفانه هر بار ما شاهدیم فرد جدیدی 
به نمایندگی از آب منطقه ای در جلسات شرکت 
می کند . وی ادامه داد: آب منطقه ای اســتان 
تاکنون نماینده رسمی خود در این شهرستان 
را به ما معرفی نکرده اســت و به رغــم رودخانه 
های مهمی که در این شهرســتان وجود دارد و 
اهمیت موضوع آب در این جا، متاســفانه اداره 

مســتقل آب منطقه ای در این شهرستان هنوز 
تشکیل نشده است.

یک متر از ۲ طرف حریم جوی آب محل 	 
عبور ومرور میراب است

مدیر  جهــاد کشــاورزی طرقبه شــاندیز بیان 
کرد:شهرستان طرقبه و شاندیز بیشترین تغییر 
کاربری ها و اختالفات مربوط به آن را در استان 
دارد.سید رضا ماه نگار با بیان این که یک متر 
از دو طــرف حریم جوی آب محل عبــور و مرور 
میراب است، یادآورشد: آب و مباحث رودخانه 
ها با سازمان آب منطقه ای است و اداره جهاد 
کشــاورزی متولی بخــش کشــاورزی و حفظ 
اراضی باغــی و زراعــی اســت. وی ادامه داد: 
اگربر اثر دیوار کشــی جوی آبی تخریب شــده 
باشد با توجه به آن که جوی آب یک ممر عمومی 
اســت،این کار خالف اســت. ماه نــگار افزود: 
مالکان باغ ها می توانند علیه فردی که مبادرت 
به بســتن یا تخریب جــوی آب کرده اســت، به 
مراجع قانونی شکایت کنند.مدیراداره جهاد 
کشــاورزی مطرح کرد:مراجــع قضایی طبق 
قانون می توانند رایی صادر کنند به این شرح 
که یک متر دیوار باغ از جوی آب، عقب نشینی 
داشته باشد ضمن این که فرد خاطی به دلیل 
جرمی کــه مرتکــب شــده اســت، جریمه می 

شــود و باید حریم جوی آب را رعایت کند. ماه 
نگاربا اشاره به منع قانونی صدور پروانه برای 
اراضی کشــاورزی اظهار کرد: همان طور که 
شــهرداری جوی های آب داخل شهر را نمی 
تواند از بین ببرد، درباره جوی های آب باغ ها 
نیز همین حکم صادق و الزم اســت دادستان 
به شهرداری ها این موضوع را متذکر شود که 
شهرداری حق صدور پروانه ساخت روی جوی 
آب عمومی را ندارد. وی افزود: باید شهرداری 
در پروانه قید کند ســاخت دیوار با رعایت یک 
متر حریم از جوی آب امکان پذیر اســت. مدیر 
جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز تاکید کرد: هر 
جا که دیوار غیر مجازی کشــیده شــده باشد، 
مردم به ما گزارش کنند تا مامــوران این اداره 

برای تخریب آن اقدام کنند.

صراحت قانون در حوزه آب و حفاظت از 	 
رودخانه ها و انهار

 صادقی فر، مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی  در گفت وگوی 
تلفنی با خبرنگار ما گفت: در قانون حفاظت و 
نگهداری تاسیسات آبی مشــترک طبق ماده 
۳۵ که درباره حفاظت و نگهداری چاه،  قنات، 
نهــر، جوی آب و اســتخر و هــر منبع یــا مجرا و 
تاسیسات آبی مشــترک اســت کلیه شرکا به 
نسبت سهم خود مسئول هستند .طبق ماده 
۳6، مصــرف کننــدگان آب از مجــاری و ســر 
دهنه مشترک، مســئول نگهداری تاسیسات 
مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت 
نیرو حق احداث و تغییــر مقطع و مجرای آب و 
انشعاب جدید را ندارد و هر باال دستی مسئول 
خسارتی است که از عمل نامتعارف او به پایین 
دســت وارد می شــود.  انتظــار مــی رود بنا به 
خواســته اهالی و باغ داران شهرستان طرقبه 
،دادســتان این شهرســتان به عنــوان مدعی 
العموم با اســتناد به قوانین متقنی که در این 
حوزه وجود دارد، به این موضوع ورود و ضمن 
ملزم کردن نهادهای متولی در انجام درست 
وظایف خود برای حفظ و حراست جوی های 
آب باغ های این شهرستان تدابیر الزم را اتخاذ 
کند تا قبل از آســیب رسیدن به جوی های آب 
وخشــک شــدن باغ ها تصمیم هــای مقتضی 

گرفته  شود. 

کام خشک باغ های طرقبه براثر گسترش ویالسازی 

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی 
خبر داد: 

دستگیری 3 حفار غیرمجاز در روستای 
چخماق شهرستان زاوه 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی، از دستگیری سه حفار غیرمجاز 
در روستای چخماق شهرستان زاوه خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی  میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  خراسان 
رضوی، ســرهنگ محمدعلی مدیر  افــزود: » برابر اطالعات 
دریافتــی، تعــدادی از حفــاران غیرمجاز از شهرســتان های 
مشهد، خواف و گرگان به قصد حفاری غیر مجاز در  شهرستان 
زاوه روســتای چخمــاق، قصد دســتیابی به اشــیای تاریخی 
را داشــتند.« او ادامــه داد: » مراتب با کارشناســان اطالعات 
انتظامی شهرســتان در میان گذاشته شــد و در یک عملیات 
مشترک ســه نفر از حفاران دســتگیر شدند.«سرهنگ مدیر 

گفت: »همچنین یک نفر دیگر از حفاران  غیرمجاز با استفاده از 
خودرو متواری شد که جست و جوی ماموران برای پیدا کردن 
این متهم ادامه دارد.او تصریح کرد: »دو دستگاه فلزیاب لیزری 
و لوپ دار، پودر ســیاه رنگ مشــکوک به باروت، یک دستگاه 
خودرو، ادوات حفاری شامل چرخ چاه و دو عدد نردبان بزرگ 
از نامبردگان کشف شد.«وی افزود: متهمان برای طی مراحل 

قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

انهدام باند سارقان سابقه دار در چناران 

 باقری – فرمانده انتظامی چناران از شناسایی و انهدام باند 
سارقان سابقه دار احشام در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
بهنام اویســی گفت : در پی اعــالم یک فقره ســرقت به عنف 
احشام در یکی از جاده های فرعی روستای گلمکان در نیمه 
شب،  ماموران کالنتری 1۲ گلمکان وارد عمل شدند و کلیه 
مسیر های اصلی و فرعی را تحت کنترل گرفتند. وی افزود: 
با تالش ماموران یک دســتگاه خودروی  ســارقان در یکی از 
محورهای فرعی شناســایی و توقیف شــد  و دو سارق به عنف 
دستگیر شدند  و 17 راس گوسفند ســرقتی از داخل خودرو 
کشف شد. وی تشــریح کرد: در ادامه ماموران محل اختفای 
دیگر همدستان سارقان در یکی از شهرستان های استان را 
شناســایی وبا هماهنگی پلیس آگاهی استان و مقام قضایی 

در اقدامی ضربتی چهار نفر دیگر از  اعضای باند سابقه دار را 
دستگیر کردند و ۲0 راس گوسفند سرقتی از آنان کشف شد. 
فرمانده انتظامی چناران افزود : در این راســتا یک دســتگاه 
خودروی دیگر از سارقان توقیف و تاکنون 1۲ فقره سرقت به 
عنف احشام با احضار مال باختگان و شناسایی سارقان کشف 
شده است. سرهنگ اویسی ادامه داد : تحقیقات در خصوص 

کشف دیگر جرایم احتمالی این باند ادامه دارد.

توسط امدادگران هالل احمر قوچان انجام شد 

 نجات 2موتور سوار در حادثه سقوط
 به دره 

ایشــان زاده- رئیس هالل احمــر قوچان گفــت: نیروهای 
امدادگــر  هــالل احمر  پــس از اطــالع  از  حادثه ســقوط  دو 
موتورسوار به درون دره ای در محدوده روستای کلیدر به محل 
اعزام شدند و پس از سه ساعت تالش باهمکاری عوامل محلی 
و اورژانس عبدا... گیو درعملیات جســت و جو و دسترســی، 
اقدامات پیش بیمارســتانی را برای مصدومان انجام دادند.
برازنــده افزود:  مصدومان توســط بالگرد اورژانس نیشــابور 
برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند.  وی گفت: این موتور 
سواران برای تفریح به ارتفاعات منطقه رفته بودند که به دره 

سقوط کردند.

گزارشی درباره  آثار تخریب جوی های آب باغ ها

شجاعی مهر-  فرماندار نیشابور گفت: این شهرستان در ازدواج 
رتبه یازدهم و در طالق رتبه چهارم اســتان را دارد و نسبت ازدواج 
به طالق در آن عدد ۲/۴ اســت یعنی به ازای هر ۲/۴ ازدواج یک 
مورد به طالق منجر می شود،این در حالی است که میانگین استان 
عدد ۲/6 و کشور عدد ۳ را نشان می دهد که این موضوع زنگ خطر 
است و باید علل آن شناسایی شود.علیرضا قامتی در جلسه بررسی 
عملکرد ادارات ثبت احوال نیشابور و زبرخان در فرمانداری نیشابور 
افزود: در نرخ والدت در  رتبه 1۲ اســتان هستیم درحالی که رتبه 
دوم  جمعیتی را در استان در اختیار داریم  که باید دالیل آن بررسی 
شود و در نرخ وفات هم در رتبه دوازدهم هستیم که رتبه باالیی برای 

شهرستان است و باید روی آن کار شود.

۴۷۰ هزار نفر در خراسان رضوی کارت ملی هوشمند 	 
دریافت نکرده اند

مدیر کل ثبت احوال خراســان رضــوی نیز گفت: در اســتان حدود 
۴70 هزار کارت ملی هوشــمند باقی مانده که هنوز صاحبانشان 
برای دریافت آن ها مراجعه نکرده اند.حسین نیری افزود: از 11 هزار 
نوزادی که طی هر ماه والدتشان در استان خراسان رضوی ثبت می 
شود بیش از شش هزار والدت در مشهد رخ می دهد و از این تعداد ۵۳ 
درصد والدت ها در شش بیمارستانی است که نیروی ثبت احوال در 
آن ها مستقر شده و این اقدام موجب کاهش حدود ۲0 هزار مسافرت 
درون شهری شده است.رئیس اداره ثبت احوال نیشابور نیز گفت: 
تعداد والدت های قابل انتظار نیشابور در سه ماه نخست امسال، هزار 

و ۵80 واقعه بوده که این رقم طی این مدت به هزار و 6۳۲ رسیده و با 
توجه به این که سال قبل طی این مدت هزار و 7۴۲ واقعه بوده نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بیش از 6 درصد کاهش داشته است.داود 
کوشکی افزود: طی سه ماه نخست امسال، تعداد فوت مورد انتظار در 
نیشابور ۵06 نفر بوده اما آمار فوت شدگان ۴80نفر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با توجه به فوت شدن ۴71 تن طی همین 
مدت 1/۹ درصد رشد داشته است. وی افزود: پارسال آمار والدت 
شش هزار و ۵88 واقعه بوده که نســبت به سال قبل 1۲/۴ درصد 
کاهش یافته است. همچنین طی این مدت تعداد هزار و ۹16 مورد 
وفات در نیشابور ثبت شده است که نسبت به ســال قبل از  آن ۴/6 

درصد رشد را نشان می دهد.

فرماندار نیشابور مطرح کرد : 

زنگ خطر آمار طالق و ازدواج در نیشابور 



محمدجواد نیک بین، ملی پوش ســابق جودو، 
دار فانی را وداع گفت. به گزارش پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضــوی، 
خبر کوتــاه بــود و شــوکه کننده: »محمدجواد 
نیک بیــن، ملی پــوش ســابق جــودو، دار فانی 
را وداع گفــت." ایــن چهارمین بــار اســت کــه 
در چندمــاه گذشــته خانــواده جــودو داغ دار 
می شوند و متأسفانه 3 بار بیماری کرونا عامل 
این اتفاق بد بوده اســت.  قربانِی تــازه خانواده 
جودوی اســتان، محمدجواد نیک  بین، ستاره 
جوان جودوی خراســان اســت که ســال ها در 
کنار جودوکارانی چون علــی معلومات و جواد 
محجوب در تیم ملی خوش درخشید. جوانی که 
چندی  پیش پا به عرصه کشتی با چوخه گذاشت 
و در این گود نیز توانایی های فنی خود را به رخ 

حریفان کشید.
فوت نیک بین بر اثر ابتال بــه ویروس کووید19 
مشــهور به کرونــا درحالــی رقم خــورد که طی 
این چند ماه که جهان گرفتار دیو ترسناک این 
بیماری است، 3 چهره شاخص جودوی کشور 
دار فانی را وداع گفتند تا این رشــته ورزشی در 

خراسان رضوی به  تنهایی رکورددار مرگ  ومیر 
ناشی از کرونا باشد.

استادان برجسته ای چون روحانی و محمودی 
چندی  پیش رخــت از این جهان بســته بودند و 
حاال نوبت جــوان خوش  نام جودوی خراســان 
بود که به  یک  بــاره با کــوچ از این دیــار، همه را 
غافل گیر کند.در کارنامــه نیک بین، قهرمانی 
رقابت هــای جوانان آســیا و قهرمانــی جودوی 
بین المللــی جــام فجــر بــه چشــم می خــورد. 
نیک بین سی  وســه  ســاله درحالی گرفتار این 
بیماری شد و دار فانی را وداع گفت که بر اساس 
ادعــای اطرافیانش، پیش  از ایــن هیچ بیماری 
زمینه ای نداشــت و فــوت او بر اثر کرونا بســیار 

غافل گیر کننده و دور از ذهن بود.

قهرمان بازی های پاراآســیایی جاکارتا گفت: 
به دلیل ترس از مبتال شــدن به ویــروس کرونا 
ترجیح می دهم تمرین های آبی نداشته باشم 
و بــا تمرین های بدن ســازی خــود را آماده نگه 
دارم. شاهین ایزدیار افزود: هر چند از اول تیر 
با مجوز ستاد عالی مقابله با کرونا وزارت ورزش 
و جوانــان فعالیت اســتخرها آغاز شــده اســت 
، اما در مشــهد به دلیل شــرایط موجــود اجازه 
بازگشــایی داده نشــده و من همچنــان تمرین 
های بدن سازی خود را زیر نظر مربی ام پیگیری 
می کنم تا دچار افت بدنی نشــوم.وی در پاسخ 
به این پرســش که چقــدر دوری از تمرین های 
آبی سبب افت رکورد شما شــده است، افزود: 
نزدیک به ۵ ماه اســت که شــنا نکــرده ام و این 
مسئله قطعا در افت رکوردم بی تاثیر نیست. به 
هر صورت ســعی می کنم با انجام تمرین های 
بدن ســازی خود را آماده نگه دارم و مانع بیش 
از حد افت رکــوردم شــوم.ایزدیار اضافه کرد: 

هر چنــد تمرین های بدن ســازی مثــل تمرین 
های داخل آب نمی شود، ولی واقعا در شرایط 
کنونی به خاطر مبتال نشدن به کرونا ترس از آب 
دارم و ترجیح می دهم تمریــن هایم را خارج از 
آب انجام دهم تا به این ویروس مبتال نشوم.وی 
خاطرنشان کرد: درست است که ۵ ماه دوری 
از آب تاثیــر نامطلوبــی روی رکوردم گذاشــته 
است،  اما فکر می کنم ارزش سالمتی باالتر از 

تمرین در آب است.
ایزدیار در پایان درباره این پرسش که آیا امسال 
برنامه خاصی دارید یا خیر، گفت: تا زمانی که 
ویروس کرونــا کامل از بین نــرود، برنامه ریزی 
خاصی نمی توانیــم انجام دهیــم و تصور نمی 

کنم مسابقاتی نیز وجود داشته باشد.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

اخبار ورزشی

چهارشنبه
18 تیر  1399

16 ذی القعده 1441
4 صفحه  |    شماره  4449

18تیر 88 | روز ادبیات کودک و نوجوان8 جوالی 2003 | درگذشت الله و الدن
خواهران دوقلوی ایرانی كه از ناحیه سر به هم چسبیده بودند، خطرات جراحی را به جان خریدند 
تا شاید طعم زندگی مستقل را بچشند. مغز الله و الدن، در برخی عصب ها و ورید خون رسانی 

به قلب مشترک بود. 3 روز بعد جراحی، خون ریزی همین ورید قلبی موجب مرگ آن دو شد.

مهدی آذر یزدی، نویسنده  »قصه های خوب برای بچه های خوب« در این تاریخ درگذشت و سالروز 
درگذشت وی، روز ادبیات کودکان و نوجوانان نام گذاری شد.  »قصه های تازه از کتاب های کهن«، 

»گربه ناقال«، »گربه  تنبل« و »مثنوی)برای بچه ها(« از جمله آثار اوست.

یک روایت، یک درس

خیر دنیا و آخرت
امام رضا)ع( فرمودند:مردی نزد ســرور ما، رســول خدا صلی ا... علیه و آله آمد و عــرض كرد:»به من اخالقی 

بیاموزید كه خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد«، حضرت فرمودند:»دروغ نگو!«
فقه الرضا علیه السالم  
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شعرگرافی

چهارگوشه ایران

رود ارس و خداآفرین
شهرستان خداآفرین، از شــمال غربی ترین مرزهای ایران با کشــور آذربایجان و ارمنستان است. 
مردم این منطقه، وامدار رود ارس هستند که رونق کشــت و دامداری را برایشان به ارمغان آورده. 
 مردان خداآفریــن قبل از طلــوع آفتاب، دام ها را به ســمت دشــت هــا و چمنزارهای اطــراف رود 
می برند و دم غروب بازمی گردند. سال 98 سفری به خداآفرین داشتم و هنگام ظهر، این تصویر را 
از چرای دام ها ثبت کردم. زنان و دختران روستا نیز هنری زیبا و باستانی به نام »ورنی بافی« دارند، 

که نوعی گلیم یک رو به سبک پود پیچی است.
عکاس: فرشید فرج اللهی
عکس اختصاصی خراسان

 جودو کار خراسانی 
بر اثر کرونا درگذشت

سپاهانی ها به دنبال جذب تفتیان 

ایزدیار با اشاره به دوری 5 ماهه از شنا 
به دلیل   شیوع کرونا 

آمادگی ام را با تمرینات 
بدنسازی حفظ کردم

تیــم دو و میدانــی ســپاهان قصــد دارد تفتیــان دونــده ســرعتی 
خراســانی را برای فصل جدید مســابقات به خدمــت بگیرد.  تیم 
دو و میدانی ســپاهان که فصل گذشــته در رقابت های لیگ برتر 
دو و میدانی پس از آســان پرداخت به عنوان نایب قهرمانی دست 
یافت، برای فصل جاری مسئوالن این باشگاه تصمیم دارند تیم با 
کیفیت تری را روانه مسابقات کنند. به هر حال مسئوالن باشگاه 

ســپاهان قصد دارند در صورتی که رقابت های 
جایــزه بــزرگ دو و میدانــی برگــزار شــود، 
مذاکراتی را با ۲ ورزشــکار المپیکی این رشته 
ورزشی یعنی احســان حدادی و حسن تفتیان 

انجام دهند تا در صورتی کــه توافقات نهایی بین 
دو طرف حاصــل شــد آن ها را بــه خدمــت بگیرند.

عزیزا... مشفقی ســرمربی تیم دو و میدانی سپاهان 
ضمن تایید ایــن خبر افزود: پس از کســب عنوان 
نایب قهرمانی در فصل گذشــته برنامه ریزی ما 
این اســت تا بتوانیم امســال به مقــام قهرمانی 
دست یابیم. در صورتی که شرایط فراهم شود 
قصد داریم با حدادی و تفتیان هم مذاکراتی را 
انجام دهیم تا در فصل جــاری از حضور آن ها در 

ترکیب تیم استفاده کنیم.

 بازدید مدیرکل ورزش استان از پروژه های 
ناتمام تربت جام 

گروه ورزشــی / مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی طی ســفری به تربت 
جام از پروژه های ورزشــی  این شهرســتان بازدید کرد.  فرزاد فتاحی در این سفر 
از پروژه های ورزشــی  ناتمام از جمله زیرســازی  چمن مصنوعی شهر احمدآباد ، 
فاز اول زمین چمــن ۵ هزارنفری و زمین چمن شــهرداری بازدید کرد. همچنین 
تعداد ۵جلد توپ فوتبال ،۴ رشته طناب و ۲ جلد توپ والیبال به حوزه ورزش شهر 
احمدآباد اهدا شد.شایان ذکر است،  ســفر مدیر کل ورزش و جوانان در حالی به 

تربت جام انجام شد که از خبرنگاران هیچ دعوتی به عمل نیامد.

یکه تازی دختران دونده خراسانی در کشور  
دختــران دوومیدانــی کار، 13 عنــوان از ۲1 مــاده برتر 
کشــوری را به خود اختصــاص دادند. به گــزارش پایگاه 
خبــری اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضــوی، 
فدراســیون دوومیدانی، اســامی 1۰ ورزشــکار برتر زن 
 و مرد در ســال1398 را اعالم کرده اســت کــه دختران 
مشــهدی ســهم زیادی در ســکوهای برتر این فهرســت 
دارند. معیار انتخاب، لیگ برتر، قهرمانی کشــور، لیگ 
طالیــی، رکوردگیری هــا و اعزام هــای بین المللی بوده 
اســت.در ۲1 ماده دوومیدانی، مشــهدی ها 13 عنوان 

اول تا سومی کشــور را به خود اختصاص داده اند، اما در 
صدر بهترین های کشور، دونده جوان مشهدی یعنی تکتم 
دستاربندان است که در ماده 8۰۰ متر، نفر نخست ایران 
است و در دوی نیمه  استقامت 1۵۰۰ متر نیز  رکورد کشور 
را در اختیار دارد.همچنین تیــم ۴ در 1۰۰متر دختران 
مشهد بهترین تیم ایران معرفی شده است. در ماده ۲۰۰ 
و 1۰۰ متر، فائزه نســایی نفر ســوم ایران است. حمیده 
اســماعیل نژاد نیــز در 1۰۰ متر پــس از فرزانه فصیحی 

عنوان نایب  قهرمانی ایران را در اختیار دارد.

حکایت

اغفر لی ذنوبی
ابراهیــم ادهــم گفت:»شــبی جســت وجــو 
می کــردم که کعبــه را خالــی از ُطــواف بینم و 
حاجتی بطلبم. آن شــب پیش آمد، دســت در 
حلقه کردم و گفتم:»خدایا عصمت می خواهم 
از گناه.« ندا آمد:»همه خلــق، عصمت از گناه 
می خواهند. اگر همه را عصمت دهم، دریاهای 
غفاری و غفوری و رحمانی و رحیمی من کجا 

بشود؟!« پس گفتم:»اللهم اغفر لی ذنوبی...«
تذکرة االولیاء

خاطرات سرخ

برای مادر
یک بار هم نشــد کــه حرمت مــوی ســفید ما را 
بشــکند،  بی ســوادی مان را به رخ مان بکشد، 
حرف تلخی بزند یا حقیرمان کند. اگر بیست بار 
می رفتم و می آمدم، هر بار از جا نیم خیز می شد. 
می گفتم:»علی جــان، مگر من غریبــه ام؟ چرا 
به خودت زحمــت مــی دی؟« می گفت:»مادر 
جــان، ایــن دســتور خداســت.« یــک روز خانه 
نبودم، از جبهه آمد و لباس های نشسته را گوشه 
حیاط دیــد، تشــت و آب آورد و با همان دســت 
فلج، لباس ها را شســت. وقتی رسیدم، داشت 
لباس ها را روی بند پهن می کرد. گفتم:»الهی 
بمیرم مادر. تو با یک دســت چطوری این همه 
لبــاس را شســتی؟« گفت:»اگر دو دســت هم 
نداشتم، باز هم وجدانم قبول نمی کرد که من 

این جا باشم و تو در زحمت باشی!«
شهید علی ماهانی، نوید شاهد

تفسیر نـور

احوال دوزخیان
در آیه 47 سوره غافر می خوانیم:

ِذیَن  َعفاُء ِللَّ وَن ِفی الّناِر َفَیُقوُل الضُّ َو ِإْذ َیَتحاجُّ
اْسَتْکَبُروا ِإّنا ُکّنا َلُکْم َتَبعًا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعّنا 

َنِصیبًا ِمَن الّناِر
و)یاد کــن( آن گاه کــه در آتش بــه آوردن دلیل 
می پردازند، پس زیردستان به کسانی که تکبر 
ورزیدنــد، گویند:»همانــا ما پیرو شــما بودیم، 
آیا)امروز( شما می توانید حتی بخشی از آتش 

را از ما دور کنید؟«
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

     این آیه گفت وگوی مستکبران و فرعون های 
تاریخ را با اطرافیان و یاوران متملق آنان در دوزخ 
بیان می کند. احساس حقارت و خود کم بینی، 
افرادی را بــه جمع شــدن دور طاغوت ها وادار 
می کند، ولی این امر از نظر عقل، منطق و وحی 

پذیرفته نیست.
     یــاد گفــت وگوهــای دوزخیــان، عامــل 

هوشیاری و بیداری است.
     خصومــت و محاجــه دوزخیــان بــا یکدیگر 
اســتمرار دارد و آن ها پی در پی از هم اســتمداد 

می گیرند.
     مجرم در قیامت از بی کسی، به مجرم دیگر 

پناه می برد.
     آتــش دوزخ با همــه ســنگینی و دردناکی، 

نیروی درک و فهم انسان را محو نمی کند.
     خطر آن جاست که انسان با تمام وجود پیرو 
باطل باشد.»تبع«، یعنی یکپارچه پیرو بودیم، 

بر خالف»تابع«.

بریده کتاب
هیچ چیز از احساس 
همــدردی ســخت تر 
نیست. حتی تحمل 
بــه  خویشــتن  درد 
سختی دردی نیست 
که مشــترکا با کسی 
دیگر بــرای یــک نفر 
بــه جــای  یــا  دیگــر 

شخص دیگری می کشیم و قوه تخیل ما به آن 
صدها بازتاب می بخشد.

بار هستی
نویسنده: میالن کوندرا

مترجم: پرویز همایون پور

مشاهیر شهر

آخرین خنده یک فرشته
سوسن نیک ذات، بنیان گذار اولین موزه 

سیار کودک»سفیران فرهنگ صلح«

در ســفر مــوزه عروســکی بــه آفریقــا، بخشــی 
ازماموریــت ما، دیــدار با کــودکان بســتری در 
بیمارســتان ها بود. در یکی از بیمارســتان ها، 
کودکی بیمــار و نحیــف را دیدم که انــگار هیچ 
وقت طعم شادی را نچشیده بود. زبان مشترکی 
نداشتیم، من عروســک های موزه را از چمدان 
درآوردم و تالش کردم هر طور شــده بــا او بازی 
کنم. قلب کوچکش زیر بار رنج بیماری سنگین 
شده بود، اما پس از لحظاتی کوتاه، صدای خنده 

زیبایش در اتاق پیچید. 
مادر کــودک کــه ناامیــدی در چهــره اش موج 
می زد، با ناباوری به فرزندش نگاه کرد، به سمت 
مان آمد و با اشک شوق مرا بوسید و به من فهماند 
که مدت هــا از آخرین خنده پســرش می گذرد. 
فردای آن روز، باز هم به همان بیمارستان رفتم تا 
آن فرشته زیبا را ببینم و با او بازی کنم، اما به جای 

صورت کوچکش، دسته گلی روی بالش بود...
آن لحظه را از یاد نمی برم. تــا آن زمان، هرگز به 
ارزش واقعی کارهای کوچکی که برای هم انجام 
می دهیم، پی نبــرده بودم، کارهایی که شــاید 
ساده هستند و وقتی از ما نمی گیرند، اما در یک 
لحظه کوتاه، تبدیل به بهترین خاطره یک مادر در 

فراق فرزندش می شوند...

دور دنیا   

 کشف سیاره فراخورشیدی در فاصله ۷30 سال نوری از زمین
یورونیوز| سیاره ای با حجم حدود ۴۰ برابر زمین کشف شد. این سیاره TOI-849b  نامیده شده 
و به دور ســتاره ای در فاصله ۷3۰ سال نوری از زمین می چرخد، دمای ســطح آن به 1۵۰۰ درجه 
سانتی گراد می رسد و به قدری به ستاره خود نزدیک است که هر سال آن، 18 ساعت زمینی طول 
می کشد. رهبر تیم تحقیقاتی ناسا گفته اســت:»انتظارمان این بود که سیاره ای با این حجم، مانند 
مشتری از هیدروژن و هلیم باشد، اما از سنگ و خاک تشکیل شده و این موضوع نشان می دهد که 

این سیاره از راهی غیر از آن چه ما تاکنون درباره پیدایش سیارات می دانستیم، پدید آمده است.«

تصاویر جالب از اتفاقات هفته
اســپوتنیک| تصاویری که می بینید، عکس های 
جالبی از وقایع هفته ای که گذشــت هســتند. در 
این تصاویر، جشن کشت برنج در کاتماندو، حمله 
ملخ ها به مزارع پاکســتان و حضور محصالن یک 
مدرسه تایلندی در جلســه امتحان بعد از تضعیف 
محدودیت های کرونایی در این کشور را می بینید.

خراسان به روایت خراسان

 کشف هروئین و کوکائین 
بی سابقه در مشهد

مرداد ماه سال 13۴۷، باند مجهز قاچاقچیان 
هروئیــن، کوکائیــن و تریاک به ســرکردگی 
جواد رستگار، معروف به جواد نوئی به مشهد 
وارد شدند و به شکل ماهرانه ای به توزیع مواد 
مخدر در مشــهد و شهرســتان ها پرداختند. 
سرپرست شــهربانی های خراسان به سرکار 
ســروان ســالمی، رئیس دایره مبارزه با مواد 
مخدر مشهد دســتور داد که هر چه سریع تر، 
اقدامات الزم برای دستگیری اعضای این باند 
صورت پذیرد. در ادامه با تالش های خستگی 
ناپذیر ســروان سالمی، ســرکار ستوان ملک 
زاده و ماموریــن دایــره مبارزه با مــواد مخدر، 
باند مذکور به دام افتاد. طــی این عملیات از 
یکی از اعضای سابقه دار این باند به نام»محمد 
حسین چاره دل« که در فلکه طبرسی، مغازه 
رادیوســازی داشــت، 9۵ گرم هروئین و یک 
قبضه سالح کمری و از جواد نوئی، رئیس این 
باند ۴۰ شیشه کوکائین و ۲6 کیلوگرم تریاک 
کشف شد. مقدار هروئین کشف شده طی این 

عملیات، در ایران بی سابقه بود!
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