
ارتباط مستقیم با مدیر 
حوزه علمیه خراسان در 

فضای مجازی
با دســتور آیت ا... »ســیدمصباح عاملی« 
مدیر حوزه علمیه خراسان، امکان برقراری 
ارتباط مســتقیم بــا مدیر حــوزه از طریق 
فضای مجازی فراهم شد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی حوزه، شیوع بیماری کرونا 
در کشور بســیاری از برنامه های سازمان 
ها و نهادهای مختلــف را تحت تأثیر خود 
قرار داده کــه از آن جملــه، کاهش زمینه 
ارتباط حضوری با مدیران اســت. بر این 
اساس و برای حفظ ارتباط سازنده فضال، 
اســتادان و طــالب گرامی با مدیــر حوزه 
علمیه خراســان و دریافت پیشــنهادها و 
انتقادهــای وی، کانال ارتباطــی در پیام 
رســان ایتا تعیین شــده کــه آدرس آن در 
سایت حوزه خراسان قابل مشاهده است.

نماینده مشهد، نایب رئیس 
فراکسیون زنان شد

»فاطمه رحمانی« نایب رئیس فراکسیون 
زنــان مجلــس یازدهم شــد. به گــزارش 
خبرگــزاری خانــه ملــت، »علــی کریمی 
فیروزجایــی« مســئول امــور مجامــع و 
فراکسیون های مجلس از انتخاب هیئت 
رئیسه فراکسیون  زنان خبر داد و گفت : 
فاطمه قاســم پور، نماینده مردم تهران به 
عنوان رئیس و فاطمــه رحمانی نماینده 
مردم مشهد و کالت به عنوان نایب رئیس 
این فراکســیون انتخاب شــدند. شــایان 

ذکر است فاطمه رحمانی  عصر دیروز در 
گفت و گو با فارس از ابتالی خود به کرونا 

خبر داد.

آغاز مرحله شهرستانی 
مسابقات قرآن کریم

مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم، 
از روز گذشته آغاز شــد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف ، این مسابقات در 
۷ منطقه استان به صورت مجازی و در ۲ 

منطقه مشهد و طرقبه شاندیز به صورت 
حضوری و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود. 

 تولیت آستان قدس رضوی
 با اشاره به ساختار و انتصابات جدید :

 فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز 
خبرداد:

 دایره همفکری آستان قدس محدود 
به جریان یا افراد خاصی نخواهد بود

 تعطیلی تاالرها و باغ تاالرهای 
طرقبه شاندیز، تا اطالع ثانوی 
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 استعفای 
 غیر منتظره 

سرمربی 
شهرخودرو

 اولین گام مثبت 
 میز نقره در سازمان 

توسعه تجارت

تاخیر در روند اجرای 
پروژه احداث تقاطع 

چند سطحی آزادگان 
را نمی پذیریم

افتتاح 2 واحد تولیدی 
صنعتی در چناران 

 کمبود انسولین 
زیر سایه سنگین 

تحریم های ظالمانه

 3 هکتار
  ازمراتع قوچان 
درآتش سوخت

در جامعه باید رعایت 
اجتماعی امربه معروف 

 و نهی از منکر 
به وجود بیاید

داور 7 ساله مشهدی 
در جمع »اعجوبه ها«
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شهردار مشهد :

با حضور معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت انجام شد:

آیت ا... علم الهدی:
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تست تب کریمه کنگو ی۱۱ 
 نفر درتربت جام مثبت

 اعالم شد

 تسهیالت گران کرونایی 
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البته این اولین و آخرین باری نبود که مقــام معظم رهبری در 
باب اهمیت توجه به فردوسی نکاتی را مطرح می کردند. پیش 
از این بازدید و بعد از آن نیز بارها و بارها نکاتی در این باره توسط 
ایشان بیان شده است که در این مطلب به برخی از آن ها اشاره 

می کنیم.

حکمت فردوسی، حکمت الهی است	 
فردوســی، »حکیم فردوســی« اســت؛ شــما توّجه کنیــد، در 
اســت؛  ]مطــرح[  »حکیم فردوســی«  مــا  شــاعران  بیــن 
حکمت فردوســی حکمت الهــی اســت. در عمــق داســتان 
های فردوسی، حکمت گنجانده شده؛ تقریبًا در همه  داستان 
ها یا بســیاری از داستان های فردوســی، حکمت هست؛ لذا 
به فردوسی می گویند »حکیم فردوسی«؛ ما به کمتر شاعری 
در طول تاریخ حکیم می گوییم اّما اسم او حکیم فردوسی است.
بیانات در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و   

ادب ، ۱3۹۸/۰2/3۰  

شاهنامه  فردوسی پر از حکمت است	 
... شــما اگر بخواهید بــه لوازم اســوه بودن و الگــو بودن عمل 
کنید، باید معرفت دینــی و معرفت اســالمی خودتان را عمق 
ببخشــید؛ و این در گذشته  شــعر ما وجود داشــته است. شما 
نگاه کنید، شــاعران برجســته  ما اغلب - حاال نمی گویم همه 
– این جورند؛ از فردوســی بگیرید تا مولوی و سعدی و حافظ 
و جامی. فردوســی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. به یک 
آدم داستان ســرا، اگر صرفًا داستان ســرا و حماسه سرا باشد، 
حکیم نمی گویند. این »حکیم« را هم ما نگفتیم؛ صاحبان فکر و 
اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه  فردوسی پر 

از حکمت است. او انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
بیانات در دیدار جمعی از شعرا ، ۱3۹۰/۰۵/24  

فردوسی در قّله است	 
من موافقم که از »فردوســی« تجلیل شــود، شاهنامه تجلیل 
شــود و حکمت  فردوسی اســتخراج گردد تا همه بدانند که 
این حکمت، اسالمی است یا غیراسالمی. این بزرگداشتی 
هم که برگزار شــد، اصاًل به دستور و خواســت من بود؛ منتها 
چون اواخــر ریاســت جمهــوری ام بــود، بــه آقــای مهندس 
»حجت« گفتم که دنبــال نمایید و فردوســی را بزرگ کنید. 
فردوســی باید هــم بــزرگ شود. فردوســی در قّلــه اســت. 
امیدواریم کم کاری - که دوستان اشــاره کردند - گریبان ما 
را نگیرد تا حکمت فردوسی را بیان کنیم. ما هستیم که اسم 
او را »حکیم ابوالقاسم فردوســی« گذاشــتیم؛ دشمنان دین 
که این اسم را نگذاشته اند. خوب؛ این حکیم چه کسی است 
و حکمت او چیســت؟ آیا حکمت زردشتی است، حکمت بی 
دینی است، حکمت پادشاهی است یا حکمت اسالمی؟ این 
را می شود در آورد. اگر کسی به شــاهنامه نگاه کند، خواهد 
دید که یــک جریاِن گاهــی باریک و پنهان و گاهی وســیع، از 
روح توحید، توّکل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت 
در راه حق در سرتاسر شــاهنامه جاری است. این را می شود 
اســتخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصًا بعضی از شخصیت 
هــای شــاهنامه خیلی برجســته هســتند کــه این هــا را باید 

شناخت و اســتخراج کرد. من یک وقت گفتم که »اسفندیار« 
مثل این بچه حزب الّلهی های امروز خود ماست! در فرهنگ 
شــاهنامه یک حزب الّلهی غیوِر دین خواِه مبارز وجود دارد. 
بله؛ این کارها را شما بکنید تا دیگران نکنند. شما که نکردید، 

دیگران می کنند.
بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم  ،   

۱3۸۱/۱۱/۰۸  

من با شاهنامه مأنوسم	 
نمی دانم شما آقایان چقدر با شاهنامه مأنوسید. من با شاهنامه 
مأنوسم. حکمت شاهنامه  حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکمت 
اوستایی نیست؛ حکمت قرآنی اســت. اگر کسی به شاهنامه 
دقت کند، خواهد دید فردوســی ایران را سروده اما با دید یک 
مسلمان؛ آن هم یک مسلمان شیعه. بیان زندگی قهرمان ها 
و پهلوان ها و شخصیت های مثبت مثل رســتم و اسفندیار در 
شاهنامه، در اندیشه های اسالمی ریشــه و ظهور و بروز دارد. 
عکس آن، شــخصیت های منفی مثــل تورانی ها یــا بعضی از 
سالطین، مثل کیکاووس شخصیت هایی هستند که در تفکر 

اسالمی به وضوح کوبیده شده اند.
بیانات در بازدید از نمایشگاه مینیاتور و نگارگری،   

درحسینیه  امام خمینی، ۱3۷2/۰۶/۱۰  

جلوگیری از تخریب قبر فردوسی توسط عده ای با 	 
اخالص بی اطالع

... خوشبختانه ادبیات سلف ما همه اش در جهت ارزش های 
الهی و اسالمی است؛ از جمله همین شاهنامه که به آن اشاره 
کردید. اول انقالب عــده ای از مردِم بااخالِص بی اطالع رفته 
بودند قبر فردوســی را در توس خراب کنند. وقتی من مطلع 
شدم، چیزی نوشتم و فورًا به مشهد فرستادم؛ که آن را بردند و 
باالی قبر فردوسی نصب کردند؛ نمی دانم االن هم هست یا نه. 

بچه های حادی که به آن جا می رفتند، چشمشان که به شهادت 
بنده می افتاد، لطف می کردند و می پذیرفتند و دیگر کاری به 
کار فردوسی نداشتند. حقیقت قضیه این است که فردوسی یک 
حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. االن 
چند صد سال اســت که دارند به فردوسی، حکیم می گویند. 

حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهِی اسالمی.
بیانات در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای   

جمهوری اسالمی ایران ، ۱3۷۰/۱2/۰۵  

اگر نویسنده زبردستی داشتیم ...	 
داستان رستم و اسفندیار، داستانی است که جنبه های ارزشی 
در آن زیاد است. اسفندیار در شــاهنامه، چهره بسیار زیبایی 
است که حتی از رستم زیباتر است. در همین داستان رستم و 
اسفندیار که شما نگاه کنید، می بینید اسفندیار جنبه  ارزشی و 
دینی دارد و یک متعصب دینی است. اسفندیار، یک آدم متدین 
مذهبی خیلی فعال است که در دنیا راه افتاده برای این که آیین 
یکتاپرستی را گســترش دهد. در داستان رســتم و اسفندیار، 
باالخره رســتم تقلب و بدجنســی کرده؛ اما اســفندیار، نه! رو 
راست به میدان آمده و برطبق عقیده خودش می جنگد؛ چون 
به او گفته اند که ایشان - رستم - مخالف دستگاه سلطنت است. 
تقصیری هم ندارد. دیگران تقصیر دارند که او را فرستاده اند. 
اما رستم - با همه  عظمتش - در این قضیه، با تقلب وارد ماجرا 
می شود. این داستان را نگاه کنید: یک داستان بلند است. یعنی 
اگر ما نویسنده زبردستی داشتیم، می توانست رمانی مثل رمان 
های تاریخی - مثل همین نمایش نامه های شکســپیری - بر 
اساس آن بنویسد. نمایش نامه های شکسپیر، داستان هایی 
تاریخی است که او آن ها را به این شکل زیبا درآورده و غالبًا هم 

از دیدگاه خود آن ها، »ارزشی« است.
بیانات در دیدار    

گروه نمایش صدا، ۱3۷۱/۱۰/2۹  

پس از تصویــب طــرح راهبردی تــوس در کمیتــه فنی 
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران، حاال چشم 
ها به این شورای عالی دوخته شده تا با تشکیل جلسه و 
بررسی این طرح، هزاران نفر از ساکنان منطقه تاریخی 
تــوس را از بالتکلیفــی برهانــد. بــه گزارش خراســان 
رضوی، بعد از وقفه ای یک ســاله از زمان نهایی شــدن 
طرح راهبردی توس در اســتان و ارســال آن به تهران، 
باالخره کمیته فنی شــورای عالی شهرســازی در چند 
جلســه اخیر خــود آن را به تصویب رســاند و به شــورای 
عالی ارســال کرد. بر اســاس اعالم مســئوالن شهری، 
این طرح باعث مهیا شــدن زمینه قانونی ارائه خدمات 
شهرسازی به 40 هزار ســاکن توس و با توجه به لحاظ 
شــدن ضوابط میراث فرهنگــی و تاریخــی در آن، مانع 

از توســعه نامتوازن منطقه توس و ایجاد حاشــیه شــهر 
جدیدی برای مشــهد خواهد شــد. عالوه بر آن به گفته 
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، »ثبت جهانی 
تــوس در صورت ابــالغ طــرح راهبردی شــورای عالی 
شهرسازی و معماری تسریع خواهد شد«،  اظهار نظری 
رسمی که اهمیت تصویب و ابالغ این طرح راهبردی را 

بیشتر روشن می کند.
در همین راستا روز گذشــته موضوع بررسی این طرح 
را از دفتر معاون وزیر راه و شهرســازی پیگیری کردیم 
و با این پاسخ همراه بود که جلسه این شورا هفته آینده 
برگزار خواهد شــد اما هنوز مشــخص نیســت بررسی 
طرح راهبــردی توس در دســتور کار جلســه آینده این 

شورا باشد یا نه. 

طرح راهبردی توس در انتظار جلسه شورای عالی شهرسازی

خبر مرتبط

عبدالهــی - نوزدهم تیرمــاه ســال ۱3۷۵، روزی تاریخی 
برای فرهنگ و تاریخ ایران اســالمی بــود. در آن روز رهبر 
معظم انقالب در حاشــیه زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( و 
سفر به مشهد به بازدید از آرامگاه فردوسی و شهر تاریخی 
توس پرداختند و در دفتر یادبود مقبره حکیم ابوالقاســم 
فردوسی، شاعر نامدار ایرانی یادداشتی مرقوم کردند که 

متن آن به شرح زیر است:

بسم ا...  الرحمن الرحیم
»خدا را شکر که در حاشیه  زیارت تابستانی مشهد مقدس 
رضوی علیه آالف التحیه توفیق بازدید از مقبره فردوسی 
بزرگ و نامدار در شــهر تاریخی و پرقصه  توس نیز دســت 
داد. اگرچــه در گذشــته آن مقبــره و برخــی یادگارهــای 
تاریخی دیگر موجود در آن جــا را دیده بودم اّما این بار هم 
به خاطر اهتمام به جانب مهّم فرهنگــی و تاریخی آن و هم 
به خاطر کارهای خوب آبادانی و زیباســازی که در آن انجام 
شده است و هم به خاطر خبرهای اسف انگیزی که از غارت 
ذخیره  کم نظیر موجود در این منطقه به من رســیده بود، 
آن را با دّقتی بیشتر و با انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه 
کــردم و اکنون احســاس من 
آن اســت کــه دولــت موظف 
اســت با هّمت بــه کار در این 
و آن چــه  بپــردازد  بخــش 
تاکنــون شــده بســی کمتر 
از انــدازه  بایســته اســت. 
به امیــد دنبال گیــری و با 
سپاس از مسئوالن و 

پژوهشگران«.

 به مناسبت ۱۹ تیر، سالروز حضور رهبر انقالب 
در شهر تاریخی توس

بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره حکیم فردوسی 



تولیت آســتان قدس رضوی با بیان این که در استفاده از نقطه 
نظرات افــراد و بهره گیری از پیشــنهادها، ایده هــا و طرح های 
خوب هیــچ ممیــزی قائــل نیســتیم، افــزود: دایره مشــورت و 
همفکری آســتان قدس محدود به یک جریان یــا افراد خاصی 
نخواهد بود. به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
»مروی« در جلسه معارفه مدیر عالی حرم مطهر رضوی و رئیس 
جدید دفتر تولیت آستان، با اشــاره به ابالغ ساختار جدید این 
آستان اظهار کرد: طی مطالعات و بررسی های فراوان و مشورت 
با صاحب نظران امر، کلیه مجموعه ها و بخش های کاری آستان 
قدس رضوی در ذیل چهار بخش تخصصی شامل حرم مطهر، 
بنیاد بهــره وری موقوفات، ســازمان علمی و فرهنگــی و بنیاد 

کرامت رضوی قرار گرفته است.

مسئولیت اماکن متبرکه رضوی برعهده مدیریت عالی 	 
حرم

وی با بیــان این کــه در چارت جدید مســئولیت اماکــن متبرکه 
رضوی برعهده مدیریت عالی حرم مطهر خواهد بود، ابراز کرد: 
تمام بخش های درگیر در حوزه حرم مطهر زیر نظر این مدیریت 
ادامه فعالیت خواهند داد. وی همچنین با اشاره به بازنگری های 
انجام شده در هیئت مدیره ها و شــوراهای آستان قدس، اظهار 
کرد: تأکید ما بر حضور افراد بــا تخصص های مختلف مورد نیاز 
در هیئت مدیره ها و شوراها بوده است، حوزه حرم مطهر با توجه 
به حضور انبوه زائران و گستره فضا و تنوع خدمات، می طلبید که 
خود هیئت امنایی متشکل از افراد صاحب نظر و با تجربه در حوزه 
های مختلف و مرتبط با زائر و زیارت داشــته باشد که اعضای آن 
مشخص و منصوب شــدند. وی با بیان این که شورای راهبردی 
موقوفات، شورای علمی و فرهنگی و هیئت مدیره بنیاد کرامت 
رضوی از دیگر بخش هایی اســت که در ســاختار جدید تشکیل 
شده، گفت: دو هیئت امنای دانشگاه علوم اسالمی رضوی، امام 
رضا)ع( و بیمارستان رضوی، براساس قانون در فعالیت های خود 

از خردجمعی بهره مند خواهند شد.

خرد جمعی و کار کارشناسی مبنای عمل آستان قدس	 
حجت االسالم والمســلمین مروی با اشــاره به تشکیل شورای 

راهبردی موقوفات، شــورای علمی و فرهنگــی و هیئت مدیره 
بنیاد کرامت رضوی با تأکید بر این که تصمیمات کالن آستان 
قدس بر اســاس خرد جمعی گرفته می شــود، تصریح کرد: در 
تصمیمات اساســی، هیچ گاه به صورت فــردی تصمیم نگرفته  
و با مجموعه هــای مختلــف مشــورت کرده ایم و این شــوراها و 
هیئت های امنا نیز بر اســاس همین رویکرد و باهدف استفاده 
از ظرفیت های مختلف تشکیل شده است. وی افزود: ساختار 
جدیــد می توانــد کار را تســهیل و تســریع کنــد، هم افزایــی و 
همــکاری میان بخشــی را ارتقــا دهد و نظــارت را تســهیل و از 
بوروکراســی های دســت و پاگیر اداری جلوگیری کند.تولیت 
آســتان قدس، حرم مطهر رضوی را متعلق به تمام انســان ها با 
هرنوع گرایش و ســلیقه دانســت و با بیان این که امام رضا)ع(، 
امام تمام بشریت اســت، افزود: افراد صاحب نظر، دغدغه مند 
و عالقه مند به دستگاه مقدس حضرت رضا)ع( بسیار هستند، 
اما با توجه به محدودیت ها تعداد مشخصی از افراد صاحب نظر 
و با تجربه در حوزه های مرتبط را انتخــاب کردیم که این امر به 
معنای محدودیت دایره مشــورت و همفکری صرفا با این افراد 
نخواهد بود. وی گفت: هیچ گاه خود را تنها محدود به مشورت 
با این شــوراها و هیئت های امنا نخواهیم کرد، هرکســی با هر 
ســلیقه سیاســی و فکری، اگر ایده ای در خصــوص حوزه های 

کاری آســتان قدس داشت، از آن اســتقبال می کنیم و حقیقتًا 
خود را نیازمند به مشــورت می دانیم.وی تصریح کرد: آســتان 
قدس متعلق به تمام مردم اســت، همه باید در این جا احساس 
کنند نقش و ســهمی دارنــد، این جا هیچ کســی نبایــد خود را 
بیگانه ببینــد بنابرایــن انتظار داریم مــردم خادمان خــود را از 
طریق راه های ارتباطی مختلف به ویژه سامانه 138 از نظرات، 

انتقادها و پیشنهادهای خود بهره مند گردانند.

جوان گرایی همراه با بهره گیری از تجربیات پیش کسوتان	 
تولیت آستان قدس استفاده از خرد جمعی و کار کارشناسی را 
مبنای عمل آستان قدس رضوی معرفی و اظهار کرد: از ابتدا در 
به کارگیری نیروهای جوان اهتمام ویژه داشته و تاکنون نیز این 
گونه عمل کرده ایم و پس از این نیز همین رویه را خواهیم داشت؛ 
معتقدیم باید نسل جوان وارد عرصه شود اما این به معنای نادیده 

گرفتن تجربیات ارزشمند پیش کسوتان نیست. 

نواقص و مشکالت در حرم مطهر در کمترین زمان ممکن 	 
برطرف شود

حجت االسالم والمســلمین مروی در بخش دیگری از سخنان 
خود، مدیران آستان قدس را به نظارت و ارزیابی مستمر نحوه ارائه 
خدمت به زائران در حرم مطهر توصیه کرد و گفت: در حرم مطهر 
مسائل ریزودرشــت بســیاری وجود دارد که باید به طور مستمر 
رصد شــوند . وی افزود: برخی از گزارش ها و مشــکالت نیاز به 
گردش کار و بودجه دارند، اما برخی را می توان در لحظه مرتفع 
کرد. تولیت آستان قدس بر هم افزایی و همکاری تمام بخش های 
آستان قدس رضوی با مدیریت حرم مطهر تأکید و اظهار کرد: مهم 
ترین رسالت آستان قدس رضوی در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی توجه به مقوله»زائر و زیارت« است و حتی 
این پاسخ سوال بسیاری از افراد درباره فعالیت های اقتصادی 
آستان قدس است که اگر آستان قدس ورودی هم به حوزه های 
اقتصادی داشــته اســت با هدف تســهیل گری زیارت، خدمت 
شایســته به زائران امام رضــا)ع( و حفظ و نگهداری ایــن  بارگاه 

نورانی و ملکوتی بوده است.

صرفه جویی باید سرلوحه کارها باشد	 
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش پایانی سخنان خود 
بر لزوم »صرفه جویی« در تمام ارکان آستان قدس رضوی تأکید 
کرد و گفت: در هزینه کردها باید کمال دقت و حساسیت را داشته 
باشــیم، این مجموعه با موقوفات و نذورات مردم شــکل گرفته و 
امانتی در دست ماست، بنابراین ضمن دقت در امانت داری باید 
مراقبت کافی در هزینه کردها داشت و صرفه جویی سرلوحه  تمام 

کارها قرار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ساختار و انتصابات جدید : 

 دایره مشورت و همفکری آستان قدس 
محدود به جریان یا افراد خاصی نخواهد بود 
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اخبار

اجتماعی 

آیت ا... علم الهدی: 

در جامعه باید رعایت اجتماعی 
امربه معروف و نهی از منکر به 

وجود بیاید 

آیت ا... علــم الهدی گفــت: در جامعه بایــد رعایت 
اجتماعــی امربه معــروف و نهــی از منکــر بــه وجود 
بیاید و تــا ایجاد نشــود این امــر به درســتی صورت 

نمی پذیرد. 
بــه گــزارش Alamolhoda.com ، امام جمعــه 
مشهد روز گذشــته  در جلسه ســتاد امربه معروف و 
نهی از منکر خراسان رضوی اظهار کرد: از زحمات 
شــما عزیزان در ســتاد امربه معروف و نهــی از منکر 
تقدیــر و تشــکر می کنــم و ان شــاءا.. امیدواریــم از 
این ظرفیت هــا به خوبی اســتفاده شــود. وی به دو 
ویژگــی  ســتاد امربه معروف و نهــی از منکر اشــاره 
کرد و افــزود:  آقــای ارجاعــی ســتاد امربه معروف 
و نهــی از منکــر را راه انــدازی کردنــد آن هــم بدون 
 بودجه ای که برای این ســتاد تخصیــص پیدا کند ،

ایــن کــه ایجــاد یــک پهنــه اجتماعــی در   دوم 
امربه معــروف و نهــی از منکــر اســت، همان طــور 
کــه مــردم انجــام واجبــات دارنــد همان طــور هــم 
امربه معروف و نهی از منکر را انجام دهند.نماینده 
ولی فقیه تصریح کــرد:ان شــاء ا... از ظرفیت های 
نیروهای مخلص و کارآمد در ســتاد امربه معروف و 
نهی از منکر به درســتی اســتفاده شــود و ابتکارات 

بیشتری صورت گیرد.

باید اعتماد عمومی به نظام  را تقویت کنیم	 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری، علیرضا 
رزم حســینی نیز در این جلســه  گفــت: در فرهنگ 
اسالمی چیزی به عنوان مقامات نداریم بلکه جایگاه 
مســئولیت داریم و این مســئولیت ها نزد مسئوالن 

امانت است.
استاندار خراسان رضوی از اقدامات صورت گرفته 
توسط دبیر قبلی این ستاد تقدیر کرد و گفت: امروز 

این بار امانت به دبیر جدید ستاد انتقال یافت.
وی با اشاره به توصیه قرآنی »َو ُقوُلوا ِللّناِس ُحْسنا« 
تصریح کرد: وقتــی خداوند از پیامبــر می خواهد با 
مردم به زیبایی سخن بگوید ، ما نیز باید در این مسیر 

گام برداریم.
رزم حسینی رسالت ستاد را فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی دانست و تأکید کرد: مردم پشتوانه نظام 
هستند و باید اعتماد عمومی به نظام را که مهم ترین 

سرمایه اجتماعی است  ، تقویت کنیم.
وی افزود: بــدون تردید جاذبه ســتاد امربه معروف 
بیــش از دافعــه آن اســت و امیدواریم در این مســیر 
خطیر، طالیه داران امربه معروف در جهت گسترش 
فرهنگ دینی و ارتقای سطح اعتماد عمومی به نظام 
گام بردارند.در انتهای این جلســه سردار علی اکبر 
افراســیابی به عنوان دبیر جدید ستاد امربه معروف 
و نهــی از منکــر معارفــه و از زحمــات ســید عبدا... 

ارجاعی دبیر سابق این ستاد قدردانی شد.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری مشهد خبرداد: 

جمع آوری بیش از ۱۷۰ دستگاه 
خودروی فرسوده و رها شده در 

شهر 
مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بر خدمات شــهری 
شــهرداری مشــهد از جمــع آوری 1۷0 دســتگاه 
خودروی فرسوده و رها شده در شهر از ابتدای سال 

99 تا کنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری 
شــهرداری مشــهد، علیرضا صحراگرد با اعالم این 
خبر اظهار کــرد: خودروهای فرســوده ای که برای 
مدت طوالنــی در معابر اصلــی و فرعی رهاســازی 
شده و بالتکلیف مانده اند توسط نیروهای انضباط 
شهری )سدمعبر( با همکاری نیروی انتظامی جمع 

آوری و به پارکینگ های مجاز هدایت می شوند.

خبر

اجتماعی 

مدیر سالمت علوم پزشکی مشهد خبر داد:

محدود شدن آزمایش رایگان 
کرونا در ۲۹ مرکز سالمت 

دکتر محمد حسن درخشــان مدیر توسعه شبکه و 
ارتقای ســالمت دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق دستورالعمل 
جدید وزارت بهداشت، انجام آزمایش رایگان کرونا 
در 29 مرکز جامع خدمات سالمت زیر پوشش این 

دانشگاه در استان خراسان رضوی محدود شد.

برای اطالع مسئوالن

شهرداری
     با توجه به انتقال پایانه معراج به محل جدیدش 
در ابتدای جاده قوچان پیشنهادمی کنم پایانه فعلی 
به فرهنگ سرای فردوسی تبدیل شود البته می شود 
در قسمت فوقانی آن دو سالن سینما هم تأسیس کرد 
تــا خیابــان پرجمعیــت و محــروم تــوس از خدمــات 

فرهنگی برخوردار شود.

شهرستان ها
    لطفًا آقای شهردار و راه و ترابری قوچان برای یک 
بارهم کــه شــده از قوچــان به طــرف درگــز )میدان 
فلســطین تــا جــاده اصلــی قوچــان درگــز( بروند.  
بی نهایت آسفالت خراب و کنده شــده دارد و چند تا 
سرعت گیر خیلی بلند و بزرگ نزدیک به جاده اصلی 
دارد که اگربا ســرعت 30به باال از ســرعت گیر عبور 
کنی مطمئنًا کف ماشــین به آن کشــیده می شــود. 
شایددر حدود پنج سال ، یک بار لکه گیری انجام شده  
و متأســفانه بعــد از زمــان کوتاهــی خراب تــر از قبل 

می شود.
    قابل توجــه مســئوالن مســکن مهر شــاندیز با 
2300واحد آپارتمان یک نانوایی دارد که نزدیک سه 
ماه است  تعطیل شده، ما اهالی مسکن مهر چندین 
بار پیگیری کردیم که  متاسفانه صدای مان  به جایی 

نرسید.
    ســالم چــرا شــهرداری نیشــابور فکــری برای 
آسفالت کوچه چهارده معصوم 18 )شهید امینی( در 
محله چهارده معصوم نمی کند . تعــداد زیادی خانه 
داخــل کوچه ســاخته شــده و هنــوز خاکی اســت و 
آسفالت نشده . می گویند ساکنان کوچه پول بدهند 

تا آسفالت کنیم.

متفرقه
    جناب آقایان استاندار، فرماندار، شهردار و معاون 
خدمات شهری مشهد لطفاً یک بار شب هنگام تشریف 
بیاورید پارک های بزرگ مثل ملت، وکیل آباد، چهل 
بازه و... را ببینید. فوق العاده شلوغ است . چطوری 

می خواهید بدون محدودیت کرونا را کنترل کنید؟

راهنمایی و رانندگی
    مسئوالن محترم راهنمایی و رانندگی که اتفاقًا 
در انتهای خیابان سرافرازان مستقر هستید، لطفًا 
چــراغ راهنمایــی تقاطــع ســرافرازان و نمــاز را 
چهارزمانــه کنیــد. روزی نیســت کــه بــه علــت 
گردش به چپ یا راســت تصادف نشــود.با تشکر از 

طرف ساکنان محله...
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شهردار مشهد : 

تاخیر در روند اجرای پروژه احداث تقاطع 
چند سطحی آزادگان را نمی پذیریم 

شهردار مشهد درباره پروژه احداث تقاطع چند 
سطحی آزادگان گفت: تمام اقداماتی که باید از 
سوی مدیریت شهری به عنوان کارفرمای پروژه 
برای تســریع در اجرای تقاطع چند ســطحی 
آزادگان صورت می گرفته، انجام شده است، 
بنابراین ایجــاد تاخیر در روند اجــرای پروژه را 
نمی پذیریم و بر آماده بهره برداری شدن حداقل 

سه سطح آن تا 22 بهمن تاکید داریم.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشــهد، محمد رضــا کالئــی، روز گذشــته در 
بازدید از تعدادی از پروژه های عمرانی در حال 
اجــرای مدیریت شــهری که با حضــور رئیس 
شورای شهر، جمعی از اعضای شورا به همراه 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد برگزار شــد، اظهار کرد: رعایت زمان 
بندی درنظر گرفته شده برای هر پروژه همراه 
با توجه بــه حفظ کیفیت کار یکــی از تاکیدات 
ماست. همچنین معاون عمران، حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری مشهد  در این بازدید گفت: 
هم اکنون بــدون در نظــر گرفتن پــروژه قطار 
شــهری، پروژه های عمرانی بــه ارزش حدود 
1000 میلیارد تومان در نقاط مختلف شــهر 
درحال اجرا هســتند.وی با بیان این که پروژه 

تقاطع چند سطحی آزادگان یکی دیگر از پروژه 
هایی بود که اعضای شورای شهر از آن بازدید 
کردند، خاطرنشان کرد: پروژه آزادگان به دلیل 
وجود معارضاتی در مســیر با کمی تاخیر روبه 
روست، با این حال با پیگیری های انجام شده 
تاخیرها رفع و سه سطح تقاطع چند سطحی 
آزادگان ازجمله زیرگذر این تقاطع در مســیر 
بزرگراه آیت ا... هاشــمی رفسنجانی، میدان 
در همســطح و یکی از پل های غیرهمســطح 
در مســیر امام علی)ع( به نمایشــگاه به همراه 
تعریض پل نمایشگاه طبق برنامه زمان بندی 
22 بهمن امســال آماده بهره برداری خواهد 
شــد.وی تصریح کــرد: بــا برنامه ریــزی های 
انجام شده، پل دوم غیر همسطح تقاطع چند 
ســطحی آزادگان نیز تا پایان اردیبهشــت ماه 
1400 آماده بهره برداری می شود.همچنین 
محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر در این 
بازدید گفت:  باید شرایطی فراهم شود تا مردم 
بتوانند از کارهای مبارکی که در نقاط مختلف 
شهر درحال انجام است بازدید کنند.وی افزود: 
پروژه هــای عمرانی با هدف ایجــاد یک رینگ 
در اطراف شــهر برای رفع گره هــای ترافیکی 

طراحی شده و در حال اجراست.

مدیر کل بهزیستی استان خبر داد:

تاسیس  181 مرکز خدمات مثبت زندگی 
در استا ن 

مدیر کل بهزیســتی خراســان رضوی گفت: 
همزمــان بــا هفتــه بهزیســتی 181مرکــز 
خدمات مثبت زندگی در استان تاسیس می 
شود و در هر منطقه شاهد یک مرکز خواهیم 
بود.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
بهزیستی خراسان رضوی،  دکتر حمیدرضا 
پوریوسف صبح دیروز در نشست خبری که به 
مناسبت هفته بهزیستی و چهلمین سالروز 
تاســیس ســازمان بهزیســتی برگــزار شــد 
گفت: همزمان با هفته بهزیستی 181مرکز 
خدمات مثبت زندگی در استان تاسیس می 
شود و در هر منطقه شاهد یک مرکز خواهیم 
بود و تمام خدمات به جامعه هدف بهزیستی 
از ایــن طریــق ارائه خواهــد شــد. 82 هزار 
پرونده مستمری بگیر در بهزیستی داریم که 
30هزار پرونده به مراکز و کلینیک ها واگذار 
شــده و  در ادامــه تمام پرونــده ها بــه مراکز 
مثبت زندگی واگذار خواهد شد چرا که این 
مراکز محله محــور خواهند بــود و فرایندها 
بــه صــورت الکترونیکــی انجام می شــود و 
این مراکــز مانند پیشــخوان هــای دولت به 
کمیسیون های اداری بهزیستی دسترسی 
خواهند داشت.پوریوسف خاطرنشان کرد: 

در مراکز مثبت زندگی هزار و ۷6 نفر و به ازای 
هر مرکز شش نفر ثبت نام کردند و 600نفر 
مجاز شــدند . از ایــن تعداد 300نفــر پس از 
ارزیابی به مرحله مصاحبــه حضوری دعوت 
شــدند و مســئوالن 181مرکز نیز بــه زودی 
معرفی می شوند و موافقت نامه اصولی خود 
را دریافت می کنند و همزمان با سراسر کشور 
در هفته بهزیستی 181مرکز مثبت زندگی 

در استان خراسان رضوی افتتاح می شود.
وی گفــت: همزمان بــا هفته بهزیســتی پنج 
مرکز توان بخشی در شهرستان های فریمان، 
قوچــان، فیــروزه و طرقبــه و شــاندیز افتتاح 
خواهــد شــد همچنیــن ســاختمان اداری 
شهرستان بجستان نیز با رعایت پروتکل های 
بهداشتی افتتاح می شود.پوریوسف افزود: 
یک شــنبه 22تیرماه، 148 واحد مسکونی 
در خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور 
با حضور قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
کشور، به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می 
شــود همچنین اولین مرکز بیمــاران روانی 
مزمــن کــودکان و نوجوانــان زیــر 16 ســال 
همزمان با هفته بهزیســتی در مشهد افتتاح 

خواهد شد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



محمد بهبــودی نیــا -اگرچه از چنــد هفته قبل 

زمزمه هایــی مبنی بــر کمبــود انســولین در 
اســتان به گوش می رســید اما روز گذشته از 
سوی برخی بیماران گالیه هایی مبنی بر نبود 
این دارو مطــرح شــد؛گالیه هایی که از صبح 
دیروز تعداد آن ها به عدد چشمگیری رسید. 
یکــی از شــهروندان در گفت وگــو بــا روزنامه 
خراســان رضــوی گفــت :»از صبــح بــه 20 
داروخانه رفته ام  اما  انســولین پیدا نکرده ام 
، اگرچه پزشک برای بنده 15 عدد انسولین 
تجویز کرده اســت اما به هــر داروخانه ای که 
سرزده ام حتی یک عدد انسولین در اختیارم 
نگذاشــتند،این بیماری شوخی بردار نیست 
و اگر به مــن و بیمارانی که انســولین مصرف 
می کننــد به موقــع ایــن دارو نرســد اتفاقات 
ناگواری در انتظارمان است ، هیچ کس جواب 
ما را نمی دهد کــه دلیل قحطی ایــن دارو در 

استان چیست ؟«

خرید نقدی و توان پایین داروخانه ها 	 
برای خرید 

بــرای پیگیــری موضــوع ابتــدا بــا علیرضــا 
شهریاری رئیس انجمن داروسازان استان  و 
عضو شــورای شــهر مشــهد تماس می گیریم 
.وی به محض شنیدن این مطلب با عصبانیت 
می گوید : امــروز اعصاب ما و همــکاران مان 

خردشــده و چنــد بار بــا ســازمان غــذا و دارو 
تماس گرفته ایم که به ما انسولین برسانند تا 
به بیمــاران زیادی که به مــا مراجعه می کنند 
دارو برســانیم و مســئوالن اعــالم می کننــد 
که محموله های انســولین درراه اســت ولی 
مشکل این جاست که به تدریج این محموله ها 
می رســد و ما به مریضی که 20 عدد سهمیه 
دارد نمی توانیــم بگوییم پنج عــدد می دهیم 
و بقیه را بعد بگیر ،ما از رســانه ها درخواست 
داریم به ایــن موضوع با جدیــت ورود کنند تا 

زودتر این دارو به بیماران برسد .
علیرضا شهریاری تصریح می کند:من شخصًا 
امروز با ســازمان غــذا و دارو تمــاس گرفته ام 
و اعــالم کرده اند امروز 25 عدد انســولین به 
من می دهند ؛ واقعیت این اســت که این نوع 
ســهمیه بندی ها به قدری محدود است که با 
مراجعه چنــد بیمار تمام می شود.مســئوالن 
غذا و دارو ، داروخانه های مشخصی را در شهر 
تعیین کنند تــا بیماران بتواننــد به راحتی در 
منطقه زندگی خود انسولین تهیه کنند نه این 
که برای تأمین انسولین تمام شهر را بگردند و 

درنهایت هم دست خالی بمانند.
وی می افزایــد : وقتــی  شــرکت ها اعــالم 
می کننــد داروخانه هــا باید به صــورت نقدی 
انسولین را بخرند، همکاران ما توانایی خرید 
پایینی پیدا می کنند و داروخانه باید این دارو 

را نقــد خریــداری کند و نســخه هارا بــه بیمه 
بدهد و هفت ماه بعد مبالغــی را دریافت کند 
که این موضوع نیز باعث کاهش توانایی خرید 
داروخانه ها شده است و این هم یک مصیبت 
است .داروخانه ها تاکی می توانند با این روند 

ادامه دهند؟

بازهم فشار تحریم ها بر تأمین  دارو 	 
شــهریاری می گوید :در کشــور بــرای تولید 
انســولین در حال انجام اقداماتی هســتند و 
امیدواریم اقدامات مناسبی انجام شود ولی 
واقعیــت این اســت کــه تحریم ها مشــکالت 
زیــادی را بــه وجــود آورده اســت. وقتــی مــا 
نتوانیم پول واریز کنیــم این اتفاقات می افتد 
، متأسفانه برای واردات این دارو کشورهایی 
هســتند کــه مشــکالتی را ایجــاد می کنند و 

تحریم ها تأثیر زیادی در نبود این دارو دارد.

تأمین انسولین شاید تا دوشنبه هفته 	 
آینده

 در ادامه و در پــی گالیه های رئیــس انجمن 
داروســازان اســتان از عملکرد غــذا و داروی 
استان با علی روح بخش مدیر امور دارو و مواد 
تحت کنتــرل معاونت غذا و داروی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مشــهد تماس می گیریــم. 
روح بخــش با بیان ایــن که بنــده در مرخصی 

هســتم و در روزهای آینده پاســخ گــو خواهم 
بــود، مــی افزایــد : ایــن کمبودها مربــوط به 
انسولین های وارداتی اســت  و بنا به دالیلی 
که مــا اطــالع نداریم به انــدازه کافــی تأمین 

نشده است .
وی  در پاسخ به انتقاد برخی بیماران مبنی بر 
مشخص نبودن نام داروخانه هایی که به توزیع 
انســولین می پردازند و ســرگردانی بیماران 
در شهر می گوید: ما فهرســت داروخانه های 
مشــخص را به روابط عمومی مــان داده ایم ، 
قرار بوده  روابط عمومی اطالع رســانی کند 
و بنده اطالع ندارم اطالع رسانی انجام شده 

یا خیر .
وی در پاســخ بــه این ادعــای رئیــس انجمن 
داروســازان اســتان مبنــی بر  تأمین نشــدن 
انســولین توسط مســئوالن اســتان به دلیل 
خرید نقــدی ایــن دارو توســط داروخانه ها و 
مشــکالت مربوط بــه آن مــی گویــد : اکنون 
این بحث مربوط به این مشــکل نیســت بلکه 
موجــودی به انــدازه کافی نداریــم که جواب 
گو باشــد و فکر می کنم تا روز دوشــنبه هفته 
آینــده این مشــکل در اســتان حل شــود.هم 
اکنون وقفــه ای در بحــث تامیــن انســولین 
اتفــاق افتــاده که بــه زودی حل می شــود. ما 
پیگیری های فراوانی داشــته ایم ولی در حد 

نیاز تامین نشده است. 

اخبار

اقتصاد

 اولین گام مثبت میز نقره 
در سازمان توسعه تجارت 

نویــد زنده روحیــان- هفتــه گذشــته اولیــن جلســه 

میــز تجــارت نقــره در ســازمان توســعه تجــارت با 
ابتکار و پیشنهاد اســتان خراســان رضوی برگزار 
شــد که اولین مصوبــه آن به حــذف فراینــد اضافه 
ارزش گــذاری زیورآالت نقره و فلــزات گران بها در 
وزارت صمت خواهد انجامید و با اصالح فرایندها 
از ایــن پــس ارزش گــذاری ســنگ های قیمتی در 
گمرک صورت خواهد گرفت. به گزارش خراسان 
رضوی، پــس از پیگیری های چندین بــاره روزنامه 
خراســان رضــوی در خصــوص حمایــت از تولیــد 
داخلی و صنعت نقره سازی استان خراسان با توجه 
به ظرفیت بــاالی اســتان در ســنگ های قیمتی و 
وجود هنرمندان و فعاالن ساخت و تولید مصنوعات 
و زیورآالت نقره در شــهر مشــهد، ســازمان صمت 
خراســان رضوی در حمایت از ایــن صنعت، ایجاد 
میــز تجــارت نقــره  را در ســازمان توســعه تجارت 
با حضــور تشــکل های کشــور و دیگر اســتان های 
فعال در این حوزه پیشــنهاد کرد که اولین جلســه 
آن برای صنعت نقره ســازی که بخش عمده آن در 
اســتان قرار دارد، برگزار شــد و امیدهــای تازه ای 
برای رشــد صــادرات در ایــن حوزه شــکل گرفت.

علــی غفوری مقــدم، معــاون بازرگانــی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح 
اقدامات انجام شــده در این جلســه گفــت: اولین 
جلسه میز نقره در وزارت صمت برگزار و موضوعات 
مختلفی مطرح و بررسی شد که مهم ترین موضوع 
آن در بحث صادرات مصنوعــات و زیورآالت نقره، 
ارزش گــذاری  آن ها بود کــه اآلن فلــزات در بانک 
مرکزی و سنگ و جواهرات قیمتی و نیمه قیمتی در 
وزارت صمت ارزش گذاری می شــود که مشکالت 
زیــادی را بــرای صادرکننــدگان بــه وجــود آورده 
اســت و با پیشنهادی که داده شــد، مقرر شد بانک 
مرکزی سوابق مربوط به فرایندهای ارزش گذاری 
ســنگ ها را در اختیار معاونت امــور صنایع وزارت 
صمت، ســازمان توســعه تجــارت و گمــرک ایران 
قرار دهد و پــس از مدت یک هفتــه و برگزاری یک 
جلســه هماهنگــی، فراینــد ارزش گــذاری پس از 
تعییــن ارزش فلــزات گران بهــا در بانــک مرکزی، 
بــرای صــادرات در کمیتــه نرخ گــذاری گمــرک 
ارزش گــذاری نهایــی شــود و به این ترتیــب یــک 
مرحلــه از فرایند کــه در صمت قرار داشــته حذف 
می شــود.وی همچنیــن اظهار کــرد: در خصوص 
حجم صــادرات زیــورآالت نقره کــه هم اکنــون به 
میزان 300 گرم است نیز صحبت هایی انجام شد 
و چــون افزایش میزان حجــم زیــورآالت در هیئت 
دولت مصوب شده اســت، مکاتبه ای انجام گرفته 
تــا اصــالح آن به میــزان ســه کیلوگــرم یــا حداقل 
300 گــرم به صــورت آزاد از همه انــواع زیورآالت 
بــه صــورت چمدانــی انجــام شــود.غفوری مقدم 
افزود: در این جلسه مقرر شــد در خصوص اعمال 
معافیت های مالیاتی و حجم صــادرات چمدانی، 
بانک مرکزی ظرف مــدت یک هفتــه نظرات خود 
را در ایــن خصــوص و اصــالح مصوبه هــای قبلــی 
و افزایــش ســقف محدودیــت زمانی بــرای اعمال 
معافیت مالیاتی واردات شــمش طال و نقره اعالم 
کنــد و در این مــدت تشــکل های کشــوری فعال و 
استان ها نیز می توانند دیگر پیشنهادهای خود را 

به معاونت امور صنایع ارجاع دهند.

با حضور معاون وزیرصمت انجام شد 

افتتاح 2 واحد تولیدی صنعتی 
درچناران 

باقــری- با حضــور محســن صالحــی نیامعــاون وزیر 

صنعت،معدن و تجارت و مدیر عامل صنایع کوچک و 
شرکت شهرک های صنعتی ایران و مسئوالن استانی 
و شهرســتانی، دو واحد تولیدی صنعتی در شهرک 
صنعتــی چنــاران افتتاح شــد.به گزارش خراســان 
رضوی،  رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چناران 
گفت: شرکت فن آوران سالمت آریایی آروین در زمینه 
تولید انواع پوشش و لباس بیمارستانی یک بار مصرف 
و ماســک ســه الیه بــا ســرمایه گذاری11۹ میلیارد 
ریال و اشــتغال زایی بــرای ۴0 نفــر و ظرفیت تولید 
سالیانه یک میلیون و دویست هزار عدد در زمینی به 
مساحت 1۹۶0 متر مربع و زیربنا 11۷1 متر مربع 
به بهره برداری رســید. بیاتی قله زو افزود :همچنین 
شــرکت آپادانا درب تــوس در زمینه تولیــد انواع در 
فلزی ظــروف شیشــه ای دارو با ســرمایه گذاری31 
میلیارد ریــال و اشــتغال زایی برای۷ نفــر و ظرفیت 
تولید سالیانه ۷00 تن در زمینی به مساحت 2031 
متر مربع و زیربنا ۴00 متر مربع دیگر واحد صنعتی 

بود که به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز خبرداد: 

تعطیلی تاالرها و باغ تاالرهای 
طرقبه شاندیز تا اطالع ثانوی 

میثــاق اشرافیان-ســید حســن حســینی،فرماندار 

شهرستان طرقبه شــاندیز درگفت وگو با خراسان 
رضــوی گفت: بــا توجه بــه وضعیــت قرمز اســتان 
خراســان رضــوی و به ویژه شــهر مشــهد در زمینه 
شــیوع ویــروس کرونــا، تاالرهــا و باغ تاالرهــای 
شهرســتان به منظور حفظ سالمت شــهروندان و 

مسافران تا اطالع ثانوی تعطیل شد. 

خبر

شهرستان

 تست تب کریمه کنگو ۱۱ نفر 
درتربت جام مثبت اعالم شد 

هشدار دام پزشکی استان برای 
پیشگیری از تب کریمه کنگو 

اداره کل دام پزشــکی خراســان رضــوی خواســتار 
دامــداران  توســط  بهداشــتی  موازیــن  رعایــت 
و شــهروندان به منظــور پیشــگیری از بــروز تــب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو شــد.معاون سالمت 
اداره کل دام پزشــکی اســتان خراســان رضــوی با 
اعالم این مطلــب افزود: نظــارت بر کشــتار دام در 
کشــتارگاه ها و پرهیــز از کشــتار غیرمجــاز دام از 
مهم ترین عوامل پیشگیری از بیماری تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو اســت.دکتر محمد رشــتی باف 
گفــت: با توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا و در نتیجه 
افزایش فعالیت کنه هــا در فصل گرمــا، انتقال تب 
کریمه کنگــو از دام به انســان تشــدید می شــود که 
بی توجه بــودن دامداران بــه این موضــوع و رعایت 
نکردن دستورالعمل های بهداشــتی و قرنطینه ای 
دام پزشکی ازجمله در زمینه سم پاشی دام و اماکن 
دامی،به شیوع این بیماری در مناطق مختلف دامن 
می زند.وی اعالم کرد: با فرارسیدن تابستان، مردم 
باید به نکات بهداشــتی بیشــتر توجه کننــد و البته 
تالش هایی در خصــوص پیشــگیری از این بیماری 
در اســتان انجام شــده که نظارت بر کشــتارگاه ها، 
سم پاشــی دام هــا و اماکــن نگهــداری دام هــا علیه 
کنه های دامی، مبارزه و برخورد با کشــتار قاچاق و 
غیرمجاز و نگهداری الشــه ها در پیش سرد از جمله 
ایــن اقدامــات بوده اســت و توصیــه اکید می شــود 
دام ها قبــل از جابه جایی، سم پاشــی و برای حمل و 
نقل آن ها گواهی بهداشــتی دام پزشــکی اخذ و نیز 
بازرسی قبل و بعد از کشــتار دام ها در کشتارگاه ها 
انجام شــود.وی افزود:بــا توجه به این کــه تب کنگو 
در دام هیچ گونــه عالمتــی نــدارد و از روی ظاهر یا 
حتی معاینه بالینی نمی توان تشــخیص داد که دام 
به این بیماری مبتالســت،  دامداران و شــهروندان 
در صورت مشاهده کنه ناقل ویروس بر بدن احشام 
از دست زدن به آن یا کشتن کنه با دست خودداری 
کنند چرا که ویروس از این طریق نیز به بدن انسان 
انتقال می یابد.دکتر رشتی باف عمده ترین راه های 
انتقال بیماری به انســان را شامل تماس با دام های 
آلوده، تماس با خون و ترشــحات الشه دام آلوده در 
زمان ذبح، گزش کنه یا دســتکاری و لــه کردن آن، 
تماس با خون،ترشــحات و نمونه هــای بافتی بیمار 
آلوده ذکر کرد و از دامداران خواســت در نگهداری 
دام ها و تماس بــا آن ها نــکات بهداشــتی را رعایت 
کنند و شــهروندان نیز گوشــت موردنیاز خــود را از 
مراکز تحت نظارت دام پزشکی تهیه و از هرگونه ذبح 

غیرمجاز دام نیز خودداری کنند.

 تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو	 
 در تربت جام به ۱۱ نفر رسید

درهمیــن ارتباط رئیس دانشــکده علوم پزشــکی 
تربت جــام گفــت: از 1۶ بیمــار مشــکوک بــه تــب 
کریمه کنگــو، نتیجــه تســت 11 نفر مثبــت اعالم 
شــد که با اقدامــات انجام  شــده، بیمــاری کنترل 
شــده اســت.محمد افــکار در گفت وگــو بــا ایســنا 
بیان کرد: تا کنون 1۶ بیمار مشــکوک به بیماری 
تب خونریــزی دهنــده کریمه کنگو در شهرســتان 
تربت جام شناسایی شــدند که از این تعداد، نتیجه 
آزمایش 11 نفر مثبت اعالم شده است.وی مطرح 
کرد: از این تعداد ۸ نفر از یک روستا در یک مهمانی 
از یک منبع یکساِن آلوده اســتفاده کرده بودند که 
نتیجه تســت تمامی آن ها مثبت بوده و هشــت نفر 
دیگر در پراکندگی جغرافیایی ســطح شهرســتان 
بودند که از این تعداد چهار مورد منفی، ســه مورد 
مثبت و یک مورد نیز در حال پیگیری است.رئیس 
دانشکده علوم پزشکی تربت جام مطرح  کرد: تمام 
افراد به بیمارســتان مراجعه کردنــد و تحت مداوا 
قــرار گرفتند کــه در مجموع بیماری کنترل شــده 
اســت.رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت جام 
توصیه کرد: مردم گوشت مورد نیاز خود را از مراکز 
دارای مجوز تهیه کنند؛ همچنین گوشت خریداری 
شده را به مدت 2۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه 
یخچال نگهداری کنند و در هنــگام مصرف خوب 
بپزند، همچنین دامداران نیز از ارتباط با دام های 

آلوده خودداری کنند.
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کمبود انسولین در استان زیرسایه سنگین تحریم های ظالمانه 
مدیرامورداروی دانشگاه علوم پزشکی:انسولین شاید تا دوشنبه هفته آینده تامین شود 

مسعود حمیدی- باوجود سهم 2۸۶۸ میلیارد 

تسهیالت کرونایی اســتان،تنها برای 35۶ 
میلیــارد تومــان آن متقاضــی وجــود دارد و 
میــزان پرداختی هــا بــه متقاضیــان کمتر از 
3 میلیــارد تومان بــوده اســت؛ موضوعی که 
باعــث گالیه معــاون اقتصــادی اســتاندار از 
دســتگاه های اجرایی و بانک ها شــده است.
به گــزارش خراســان رضــوی،  دولــت برای 
حمایت از بنگاه های اقتصادی که تحت تأثیر 
شــیوع ویروس کرونــا متضرر شــده اند، ۷5 
هزار میلیــارد تومان تســهیالت با نرخ ســود 
12 درصــد در نظر گرفــت و به شــبکه بانکی 
کشــور ابالغ کرد و بنا شــد به ازای هر نیروی 
1۶ میلیــون  12 و حداکثــر  کار حداقــل 
تومان تسهیالت به کارفرمایان در 1۴ رسته 
تعریف شــده پرداخــت شــود. ســهم اســتان 
خراســان رضوی از ایــن تســهیالت 2۸۶۸ 
میلیارد تومان  بوده که به بانک های منتخب 

استان ابالغ شده است.

وضعیت تقاضا و پرداخت تسهیالت	 
 بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه دبیرخانــه 
کارگروه اشــتغال اســتان در اختیار مــا قرار 
داده اســت، تاکنــون 12۶02 فقــره پرونده 
متقاضــی دریافــت این تســهیالت به شــبکه 
بانکــی اســتان معرفی شــده اند و مبلــغ کل 
تســهیالت درخواست شــده 35۶ میلیــارد 
و 25۶ میلیــون تومــان بوده اســت؛ هرچند 
مبلغ تســهیالت پرداختی تاکنون بیش از 2 
میلیارد تومان بوده است.بنا بر اذعان رئیس 
اتاق اصناف مشهد، بیش از 220 هزار واحد 
صنفی در استان فعال هســتند که به صورت 
رســمی حدود ۴50 هزار نفر در این واحدها 
بــه فعالیت می پردازنــد اما بخشــی از نیروی 
کار ایــن واحدهــا فاقد بیمــه یا ثبت رســمی 
هستند. لذا به اعتقاد ما بالغ بر ۷50 هزار نفر 
در واحدهای صنفی اســتان مشغول فعالیت 
هســتند. بنــا نــژاد در گفت وگــو با خراســان 
رضوی گفت: بیــش از ۹0 درصد واحدهای 

صنفــی اســتان تحت تأثیــر بحــران کرونــا 
قرارگرفتــه و متضــرر شــده اند. بیــش از 12 
هزار واحد صنفی استان در محدوده اطراف 
حرم رضوی هســتند که به شــدت تحت تأثیر 
بحران کرونا قرارگرفته اند.وی درباره این که 
چــه تعــداد از بنگاه هــای اقتصــادی اســتان 
مشــمول دریافت تســهیالت حمایتی کرونا 
در استان می شــود، گفت: حداقل ۶۷ هزار 
واحد صنفــی، خدماتــی و تولیدی مشــمول 
این تســهیالت اند که بیــش از ۴500 واحد 
از آن ها حوزه اصناف مشــهد هســتند.بر این 
اســاس از مجموع ۶۷ هــزار واحد مشــمول 
تنها 12۶00 واحد یعنــی حدود 20 درصد 
تاکنون به شبکه بانکی استان معرفی شده اند 
تا بتوانند تســهیالت بانکی را دریافت کنند. 
بنانــژاد دلیــل پایین بــودن تعــداد پرونــده 
متقاضی ارسال شــده به بانک های استان را 
شرایط ســخت تعیین شــده دانســت و اظهار 
کــرد: از همان ابتــدا اتــاق اصناف اســتان و 
کشور به شــرایط تعیین شــده اعتراض کرد و 
اعالم کردیــم ولی توجهی نشــد؛ امــروز بعد 
از گذشــت چند ماه مجبور به تسهیل شروط 
شده اند و مدت زمان ثبت نام را تا پایان تیرماه 
تمدید کردند که واحدهای بیشتری بتوانند 

از این تســهیالت اســتفاده کنند.با این حال 
اگر حجم تســهیالتی که تاکنون تقاضا شــده 
اســت )35۶ میلیــارد تومــان(  را نســبت به 
کل تسهیالت تعیین شــده) 2۸۶۸ میلیارد 
تومان( درنظر بگیریم خواهیــم دید، تاکنون 
تنها برای کمتر از 13 درصد تسهیالت درنظر 
گرفته شده متقاضی وجود دارد. یعنی هنوز 
بــرای بیــش از ۸۷ درصد تســهیالت ســهم 
اســتان متقاضی وجود ندارد.مونســان دبیر 
شــورای هماهنگی بانک های اســتان نیز در 
گفت وگــو با خراســان رضــوی دربــاره دلیل 
پایین بــودن میــزان پرداخــت تســهیالت به 
متقاضیان گفت: مدت زمان کمی اســت که 
پرونده متقاضیان به بانک های استان ارجاع 
داده شده است. از سویی بانک ها هیچ دخل 
و تصرفی در تعیین شــرایط پرداخت و تعیین 
و تاییــد متقاضیــان ندارنــد؛ لذا تــالش ما بر 
این اســت پرداخت تســهیالت به متقاضیان 
به سرعت انجام شــود.وی درباره  پایین بودن 
میــزان تســهیالت درخواســتی نســبت بــه 
تسهیالت ســهم اســتان نیز گفت: به هرحال 
این تسهیالت در اختیار شبکه بانکی استان 
قرارگرفته است و ما موظف هستیم بر اساس 
شرایط تعیین شده به متقاضیان تسهیالت را 

پرداخت کنیم ولی این که باید شرایط تسهیل 
شود که تعداد بیشــتری از واحدهای متضرر 
بتوانند از تسهیالت استفاده کنند، در حوزه 
اختیارات بانک ها نیست و بنا هم نیست این 
تســهیالت بازگردانده شــود؛ زیرا بانک ها از 
منابع خودشــان ایــن تســهیالت را پرداخت 

می کنند.

گالیه معاون از دستگاه ها و بانک ها	 
اما معاون اقتصادی اســتاندار انتقادات خود 
را متوجــه دســتگاه های اجرایــی و بانک هــا 
کــرد. رســولیان در گفت وگــو بــا خراســان 
رضوی اظهار کرد: ما از عملکرد دســتگاه ها 
به شــدت گله داریم زیرا اطالع رسانی خوبی 
به بنگاه های حوزه فعالیت خود برای ثبت نام 
در سامانه کارا به منظور اخذ تسهیالت انجام 
نداده انــد. از ســوی دیگر برخی دســتگاه ها 
در اســتعالم هایی کــه ســامانه کارا از آن هــا 
می خواهد کــم کاری می کنند کــه البته این 
مشــکل برطرف شده اســت و اگر دستگاهی 
بعــد از 3 روز پاســخ اســتعالم ها را ندهــد، 
ســامانه درخواســت متقاضــی را تاییــد  و بــه 
بانک هــا ارســال می کنــد.وی انتقــاد بعدی 
خود را متوجه بانک های استان کرد و گفت: 
متأسفانه به رغم تســهیالت خوبی که در نظر 
گرفته شــده، میــزان پرداختی ها کمتــر از 3 
میلیارد تومان بوده است و این رویه باید تغییر 
کند و بانک هــا به صورت جدی تــری پای کار 

باشند و تسهیالت را پرداخت کنند.

در آخر	 
با این حــال باید توجــه کرد در شــرایط فعلی 
رکــود اقتصــادی، تســهیالت ارزان قیمــت 
می تواند یک محرک جدی برای رونق تولید 
در استان باشــد و بنگاه ها و مسئوالن استان 
نبایــد بــه راحتــی از مابقــی 2500 میلیارد 
تسهیالت کرونایی سهم استان چشم پوشی 
کنند و الزم اســت نهایت تالش خــود را برای 
جذب حداکثری این تسهیالت انجام دهند. 

تسهیالت گران  کرونایی فقط ۱۳ درصد متقاضی داشت

شهرستان مه والت در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت 
 مدیر شبکه بهداشت و درمان مه والت 
گفــت: این شهرســتان به لحاظ شــمار 
افــراد مبتــال بــه ویــروس کرونــا، در 
شــرایط قرمز قرار گرفته است.مجتبی 
خلوصی در گفت وگو بــا  ایرنا افزود: بر 
اساس مصوبه ســتاد مقابله با کرونا در 
ایــن شهرســتان، برپایی هرگونــه آیین 
عروســی و ترحیم کــه تهدیــدی جدی 
بــرای ســالمت مــردم اســت تــا اطالع 
بعدی ممنوع است.وی از عمده دالیل 
اوج گرفتــن دوباره بیمــاری کرونا را در 
مــه والت، برگــزاری مراســم عروســی 
و تجمــع بیــان کــرد و ادامــه داد: در 
صورت مشــاهده چنین مواردی محل 
برگــزاری مراســم تعطیــل می شــود و 

عامــل یــا عامــالن بــه مراجــع قضایی 
معرفی می شوند.مدیر شبکه بهداشت 
و درمــان شهرســتان مــه والت گفــت: 
مردم بایــد خطر ابتال به بیمــاری کرونا 
را جــدی بگیرند. شــهروندان با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی، می توانند زنجیره انتقال این 
بیماری را قطــع کنند.خلوصی افزود: 
تمام آموزشگاه های خصوصی )تئوری 
و عملی( و اماکن ورزشی این شهرستان 
اعم از باشگاه ها، ســالن های ورزشی، 
استخر و مکان های روباز و بسته ورزشی 
در بخش خصوصی و دولتــی، با هدف 
مقابله با ویــروس کرونا تعطیل اســت و 
در صورت تخلف، با متخلفان با جدیت 

برخــورد می شــود.وی ادامــه داد: در 
راستای اقدامات پیشــگیرانه، فعالیت 
تمام آرایشگاه های زنانه تا اطالع بعدی 
تعطیــل اســت و آرایشــگاه های مردانه 
نیز بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
محدودیــت ســاعت کاری و نوبت دهی 
می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مه والت گفت: واحدهای صنفی غذای 
آمــاده، رســتوران ها، فروشــگاه های 
عرضه اغذیه و کبابی ها فقط به صورت 
بیرون بــر مجــاز بــه فعالیــت هســتند و 
استفاده از ماسک برای تمام کارمندان 
و مراجعه کننــدگان بــه دســتگاه های 

خدماتی الزامی است.

 3 هکتارازمراتع قوچان
 درآتش سوخت 

ایشــان زاده-رئیــس منابع طبیعــی وآبخیــزداری قوچان از 

نابودی 3هکتار دیگر از مراتع این شهرستان در آتش سوزی 
خبرداد. زمانی گفت: به محض اطالع از وقوع آتش سوزی 
در مراتع روستای جرتوده ، عوامل یگان حفاظت به منطقه 
اعزام شــدند که بــا همــکاری مامــوران پاســگاه انتظامی 
روستای بیگلر و کمک رسانی مردم منطقه ، سرانجام پس 
از حدود شش ساعت تالش ، آتش در ساعت یک ونیم بامداد 
خاموش ومهار شد.شــایان ذکراســت از اواسط خردادماه 
تاکنــون آتــش ســوزی ها درســه منطقــه رخ داده وهربــار 
مساحتی از مراتع و اراضی منابع طبیعی شهرستان درآتش 
سوخته است که به طورکلی ، افزایش دما ، خشکی بوته ها 
وعامل انسانی با بی احتیاطی وبی توجهی ها، از جمله علل 

این حوادث زیان بار است.



اخبار

شهرستان ها

۴۱ سری جهیزیه به نوعروسان 
نیازمند تایباد اهدا شد 

کلثومیان -  ۴۱ ســری جهیزیه با همکاری ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، بســیج ســازندگی، 
کمیته امــداد امام خمینــی )ره( و بهزیســتی تایباد 
میــان نوعروســان نیازمنــد ایــن شهرســتان توزیع 
شــد.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه تایباد  با 
بیان این مطلب به  خراسان رضوی  اظهارکرد: برای 
خرید این تعداد جهیزیه افزون بر چهار میلیارد ریال 
هزینه شــده است.ســرهنگ ابراهیم بیــدل افزود: 
هر ســری جهیزیه اهدا شده شــامل بیش از ۱۰ قلم 
کاالی ضروری است که ارزش هر سری بیش از ۱۰۰ 
میلیون ریال اســت.وی با بیان این کــه اقام توزیع 
شــده از کاالهای ایرانی تهیه شده است ،افزود: این 
تعداد جهیزیه بین نوعروسان روستاهای بخش های 

مرکزی و میان والیت این شهرستان توزیع شد. 

اردوی یک روزه تیم متخصص و 
مامایی بسیج بردسکن در شهرانابد 

علی نــوری-  بــا پیگیری حــوزه مقاومت بســیج امام 
رضا)ع( انابد و شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
بردسکن و مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان، 
خانم دکتــر بزمی متخصص زنــان و زایمــان به همراه 
یک تیم مامایی برای معاینه و ویزیــت رایگان بیماران 
و مادران باردار به مرکز درمانی شــهرانابد اعزام شد. 
دکتر بزمــی متخصص زنــان و زایمان در گفــت وگو با 
خبرنگارمــا هــدف از ایــن اردو را معاینــه و مراقبت در 
دوران بارداری مــادران اعام کــرد و افزود:با توجه به 
شیوع مجدد ویروس کرونا،  مادران کمتر به کلینیک ها 
و متخصصان مراجعه می کنند که با این حرکت جهادی 
تا حدودی به این شکل از سامت مادران و فرزند آن ها 
اطمینان حاصل می کنیم.رجب پور مســئول بســیج 
جامعه پزشکی بردسکن نیز گفت: در این اردوی یک 
روزه ۴5 مادر باردار به صورت رایگان ویزیت شدند که 
با تمهیداتی که دیده شــد داروی مورد نیــاز به صورت 

رایگان طبق نظر پزشک به مادران داده شد. 

خبر

مهدیان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی : 

شورای مهارت در شهرستان های 
استان تشکیل می شود 

  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با 
ابراز تاسف از این که ماموریت های این سازمان برای 
بسیاری در کشور ناشناخته است ،گفت: آموزش به 
افراد جویای کار و همچنین افرادی که شــغل دارند 
اما به دلیــل تغییر فناوری در معرض از دســت دادن 
شغلشان هســتند دو ماموریت مهم ســازمان فنی و 
حرفه ای است. افشین رحیمی در نخستین جلسه 
شــورای مهارت کاشــمر با بیان این کــه ۷۰ درصد 
آموزش های فنی و حرفه ای عملی و تنها ۳۰ درصد 
آن نظری اســت، اظهار کرد: زمانی کــه با صاحبان 
صنایع صحبت می شود اعام می کنند که نیروهای 
فنی و حرفه ای بســیار خوب هســتند ولــی نیازمند 
آموزش اخاق حرفه ای هم هســتند به همین دلیل 
ســازمان فنی و حرفه ای به موضوع مهارت های غیر 
فنی نیز ورود کرده اســت. وی با اشــاره به این که در 
شــرایط کنونی صرفــا با داشــتن مهارت هــای فنی 
نمی توان در بازار کار موفق بود، خاطر نشــان کرد: 
در این زمینه ضرورت دارد مهارت های کسب وکار، 
تجارت الکترونیک و اخــاق حرفه ای را هم آموزش 
داد تا در ســال جهــش تولید شــاهد افزایــش تولید 
محصول با کیفیت باشــیم. مدیــرکل آموزش فنی و 
حرفه ای خراسان رضوی ابراز کرد: تولید محصوالت 
با کیفیــت تابــع عوامل بســیاری اســت کــه یکی از 
مهم ترین آن ها نیروی ماهر است، بنابر این پیش نیاز 
داشتن جهش تولید در جامعه، جهش مهارت است 
و محصوالت باید از نظر کیفی ارتقا یابند. وی با بیان 
این که به دلیل محدودیت در منابع شاهد گران شدن 
آموزش های مهارتی هستیم تصریح کرد: هم اکنون 
ســرانه آموزش ۱8 ماهه 25 میلیون تومان اســت. 
رحیمی با تاکیــد بر این که آموزش هــا باید هدفمند 
باشــد و ازارائه آمــوزش هایی کــه منجر به اشــتغال 
نمی شــود باید  پرهیز کرد،افــزود: در این زمینه اگر 
فردی اصــرار بر فراگیری آموزش هــا  دارد می تواند 

با پرداخت شهریه به سمت بخش خصوصی برود.
در  مهــارت  شــورای  تشــکیل  از  همچنیــن  وی   
شهرستان های خراسان رضوی خبر داد و تاکید کرد: 
یکی از مأموریت های این شــورا اجرایی کردن ســند 
مهارتی است تا بدانیم در هر شهرستان به چه میزان 
نیروی کار نیاز داریم و برای آینــده بازار کار چه تعداد 
نیرو باید تربیت شــوند. فرماندار کاشــمر نیــز در این 
جلسه با تقدیر از همراهی و تعامل همه دستگاه های 
اجرایــی در حوزه فنــی و حرفه ای شهرســتان گفت: 
با تشکیل شورای مهارت شهرســتان مهارت آموزی 
تسریع و تسهیل خواهد شد و سمت و سویی بهتر وهم 
افزا خواهد داشت . ساقی با اشــاره به این که شورای 
مهارت براســاس اســناد باالدســتی و بند2 سیاست 
هــای کلی اشــتغال وبنــد 5 سیاســت هــای اقتصاد 
مقاومتی جایگاه قانونی پیدا کرده و باهدف توانمند 
سازی نیروی انسانی تشکیل شــده است یادآور شد: 
سند توسعه مهارت شهرستان در زمینه ظرفیت ها و 
توانمندی ها و چشم انداز و افق آینده مهارت آموزی 

باید تدوین شود. 

اخبار

گوناگون

باسابقه ترین خادم حرم امام رضا )ع( 
دعوت حق را لبیک گفت 

حــاج محمد حســین مســئله گو ٌدّری قدیمی ترین 
خادم حرم نورانی امام رضا )ع( در سن ۹۷ سالگی 
درگذشــت.به گزارش فــارس، این خادم آســتان 
قدس رضوی متولد ۱۳۰2 مشــهد مقدس اســت 
که از سن ۱۹ ســالگی به نیابت از پدرشان مرحوم 
ثقة االسام میرزا حســن مسئله گو دری به خدمت 
آستان امام رضا )ع( مشــرف شدند.خادمی ایشان 
ســالیان طوالنی ادامه داشــت و بعد از پایان دفاع 
مقدس و بازگشــت وی از جبهه از ســال ۱۳۶8 به 
صورت تشرفی ادامه یافت. خدمات این مرحوم   به 
زوار امام رضا )ع( خاصه نمی شد، وی از مؤسسان 
جامعــه درمانگاه هــای خیریــه مشــهد و مؤســس 
چندین درمانگاه خیریه در مناطق محروم مشهد و 

شهرهای دیگر بود. .

کاهش روشنایی در بولوار سید 
مرتضی کاشمر برای ممانعت از 
تجمع مردم در شرایط کرونایی 

مهدیــان-  رئیس شــورای اســامی شــهر کاشــمر 
بر ضــرورت جدی  اســتفاده از ماســک بــرای مقابله و 
جلوگیری از شــیوع آن تاکید کرد و گفت: اســتفاده از 
ماسک باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و در این 
زمینه نیز نیازمند تــاش و کار مضاعــف در حوزه آگاه 
سازی، فرهنگ سازی و اطاع رسانی هستیم. احمد 
غزنوی در جلسه علنی شــورای اسامی شهر کاشمر 
با قدردانــی از زحمات و تاش های کادر بهداشــتی و 
درمانی افزود: متأسفانه شــیوع ویروس کرونا و تعداد 
مبتایــان و بستری شــدگان در حــال افزایش اســت  
بنابراین ضرورت دارد شهرداری،  بیلبوردها و فضای 
تبلیغات محیطی سطح شهر را به موضوع اطاع رسانی 
توصیه ها و هشــدارهای بهداشــتی اختصاص دهد. 
رئیس شــورای اســامی شــهر کاشــمر بــا اشــاره به 
تجمع زیاد شــهروندان در بولوار ســید مرتضــی)ع( و 
بوستان های شهر خاطر نشان کرد: با توجه به این که 
تجمع افراد باعث شیوع این ویروس می شود، ضروری 
اســت با کاهش روشــنایی در بولــوار ســیدمرتضی و 

بوستان های شهر از تجمع شهروندان ممانعت کنیم. 

خبر

رشتخوار

امام جمعه جدید درود معرفی شد 

 نجم الشــریعه-  مراســم تکریم و معارفه امام جمعه 
شــهر دّرود، صبح دیروز با حضور فرماندار شهرستان 
زبرخــان، ائمه جمعــه، مســئوالن و جمعــی از مــردم 
این شــهر در آســتان متبرک امامــزادگان عین علی و 
زین علی)ع( شهر درود برگزار شــد.   در این مراسم با 
حکم رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
که توسط حجت االسام ایزدی مسئول دفتر شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه خراســان رضوی قرائت 
شد، حجت االسام سید محمدحســن سجادی زاده 
بــه عنــوان امام جمعه جدیــد شــهر دّرود معرفــی و از 
خدمات حجت االسام  مهدی حجتی نیا امام جمعه 
قبلی این شهر تجلیل شــد. در این مراسم سیدیحیی 
سلیمانی فرماندار شهرســتان زبرخان، اســتفاده از 
ظرفیت های نمازجمعه این شهرستان را یادآور شد و 
افزود: از تجربیــات و راهنمایی های چهار امام جمعه 
این شهرستان برای حل مسائل و مشکات شهرستان 
زبرخان استفاده خواهیم کرد. امام جمعه قبلی درود 
خدمت در نهاد امام جمعه را موجب برکت ذکر کرد و 
گفت: از تمام مردم شهر به دلیل قصور و کوتاهی های 
احتمالی حالیت می طلبم و هرکس در حق بنده نیز 
کوتاهی کرده است، می بخشــم که خداوند همه ما را 
مورد لطف و مرحمت خود قرار دهد. حجت االســام 
ایزدی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
خراسان رضوی با ذکر حدیثی از نبی مکرم اسام)ص( 
گفت: ذکر اذان، شرکت در نماز جماعت و نمازجمعه  
سه اصلی است که هر کس ارزش آن را بداند، قطعًا در 
اقامه و شــرکت این آیین  های عبادی تاش می کند. 
حجت االســام ســجادی زاده امام جمعه جدید شهر 
دّرود نیز از همه مردم درخواســت کمــک و یاری کرد 
و گفت: در ایــن راه از تجربیات امام جمعه قبلی حتمًا 
استفاده خواهم کرد. مراسم ابتدا با ذکر شعارهایی در 
حمایت از نهاد امامت جمعه با استقبال مردم از مقابل 
حوزه علمیه جواداالئمه علیه السام این شهر تا آستان 
متبرک امامزادگان و گلزار شهدای دّرود برگزار و پس 
از غبارروبی مرقد مطهر شهید سید اسماعیل حسینی 
، آیین تکریم و معارفه در آســتان متبــرک امامزادگان 

دّرود برگزار شد. 
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گزارش

شهرستان ها

درشــرایطی کــه آمــار مبتایــان به 
کرونــا دراســتان بــاال رفتــه و تعداد 
شهرســتان هــای قرمــز کرونایــی 
دراســتان نیــز افزایــش یافته اســت 
وبنابر اعام  مسئوالن تا روزسه شنبه 
۱۷تیرماه ۱8 شهرستان استان در 
وضعیت قرمــز کرونایی قــرار دارند 
مسئوالن شهرستان های تربت جام  
تربــت حیدریــه ،  گنابــاد و مــه والت  
تعــدادی ازمحدودیت هــای اعمال 

شده را تشریح کردند. 

فوتی های کرونایی تربت  جام به 	 
59 نفر افزایش یافت

معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم 
پزشــکی تربت جام با ابــراز گایه از 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشت 
فــردی و اجتماعی توســط برخی از 
مردم و دســتگاه های اجرایی گفت: 
متاســفانه فــوت شــدگان ویــروس 
کرونــا  درتربــت جــام بــه 5۹ نفــر 
افزایش یافته اســت و هم اکنون ۴2 
بیمار در بخش عفونی و هشت بیمار 
کرونایی با حال وخیم در بخش ویژه 
بیمارستان سجادیه بستری هستند 
.محمدرحیمیان افــزود: ازمجموع 
مراجعــان  بــه بیمارســتان تــا االن 
آزمایش 8۱۶ بیمار کرونایی   مثبت 
بــوده و آمــار مبتایان رو بــه افزایش 
است و ۴۰نفر منتظر جواب آزمایش 
هســتند که به طورقطع تســت   ۳۰ 
نفر آنان مثبت خواهد بود.وی تاکید 
کرد: مردم نکات بهداشــت فردی و 
اجتماعــی را باجدیت تمــام رعایت 
بیمارســتان  ظرفیــت  کنندچــون 
سجادیه تکمیل شده است و امکانات 
و تجهیزات پاســخگو نیســت  ضمن 
این که کادرپزشکی و درمانی خسته 

شدند.

هشدار دادستان تربت جام 	 
 دادستان عمومی و انقاب تربت جام 
در جلسه ستاد مدیریت کرونا با اشاره 
به این که تربت جام در وضعیت قرمزو 
هشــدار قــرار دارد، گفــت :رویکرد 
دستگاه قضایی پیشگیری وبرخورد 
حداقلی و باال بردن اطاعات عمومی 
مــردم درهمه حــوزه هاســت و برای 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا همه 
مســئول اند. حمید علیــزاده افزود: 
شیوع ویروس کرونا از مصادیق بارز 
ســامت ،بهداشــت  و تهدید جدی 
علیه سامت عمومی است و برخورد 
بعضی  ازمســئوالن و افــراد با پدیده 
شــیوع ویروس کرونا ضعیف اســت 
و نبایدرفتــار مخاطــره آمیــز صورت 

گیــرد.وی تصریــح کرد:مجموعــه 
قضایی و ضابطان در قبال ســامت 
عمومــی همراهــی الزم رادارنــد 
و درصــورت برگــزاری  تجمعــات 
عروســی و تعزیــه و ارائه گــزارش  از 
سوی دانشکده علوم پزشکی برخورد 
قضایــی بــا برگزارکننــدگان بدون 
تعــارف و مســامحه قانــون اعمــال 
می شود.دادســتان  تاکیــد کــرد: 
تعطیلــی تاالرها موجب شــده مردم 
مجالس عروســی را در منزل برگزار 
کنند و درخانه هیچ نظارت بهداشتی 
اعمال نمی شود، مدیران ورود کنند 
و شرایط را فراهم کنند تااین مجالس 
بارعایت پروتکل های بهداشــتی در 

تاالرها برگزار شود. 

وضعیت قرمز تربت حیدریه 	 
در حالــی کــه مســئوالن دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربــت حیدریــه طی 
2۰ روز گذشته در جلسات مختلف 
ســتاد پیشــگیری کرونــا بــر اعمال 
محدودیت ها و تعطیلــی تجمعات و 
تاالرهــای پذیرایی تاکید داشــتند، 
متاســفانه با مقاومت هایی از ســوی 
دیگر مســئوالن روبه رو می شدندتا 
این  کــه در نهایــت از روز ۱۷ تیرماه 
محدودیت هــا بــه شهرســتان تربت 
گــزارش  بازگشــت.به  حیدریــه 
خراســان رضــوی از روز یــک شــنبه 
این هفته با تشدید وضعیت بحرانی 
تاالرهای عروســی و آرایشــگاه های 

زنانه تعطیل شدند.
تربــت  فرمانــدار  رســتمی  علــی 
حیدریه در خصوص  مصوبات ستاد 
پیشگیری از شــیوع کرونا می گوید: 
برابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
اســتفاده از ماســک بــرای کارکنان 
دولــت، مراجعــان بــه ادارات و بــه 
کاربردن آن در مــکان های عمومی 
اجبــاری اســت. وی تصریــح مــی 
کنــد: ورود به هســته مرکزی شــهر 
برای تمامی وســایل نقلیه شخصی 

از صبــح روز ســه شــنبه ۱۷ تیرمــاه 
ممنوع اســت و وسایل نقلیه عمومی 
با کاهش تعــداد سرنشــین و رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی اقدام 

به فعالیت می کنند.

جمعه بازار تعطیل و تردد در 	 
اماکن تفریحی ممنوع است

فرماندار تربت حیدریه بیان می کند: 
جمعه بــازار تا اطاع ثانــوی تعطیل 
و فعالیت دســت فروشــان و بســاط 
فعــا  شــهر  ســطح  در  کننــدگان 
ممنــوع اســت و برخــی از صنــوف 
مانند آرایشــگاه های زنانــه و مردانه 
فقــط در زمان هــای اعامــی اجازه 
فعالیــت خواهند داشــت. رســتمی 
خاطر نشــان می کند: بــرای تردد و 
تجمع در اماکــن تفریحی، تفرجگاه 
های داخــل و خارج از شــهر از قبیل 
پیشکوه و رودمعجن تا اطاع ثانوی 
ممنوعیــت و محدودیــت لحاظ می 
شــود.وی می افزایــد: ظرفیــت ها و 
زیرســاخت های درمانی شهرستان 
محدود است و خواهشمندیم مردم 
هشدارهای مسئوالن و کادر درمانی 
درخصوص ویــروس کرونــا را جدی 
بگیرند و به دستورالعمل های اباغی 
در این زمینه عمل کنند. الهام بهره 
مند معاون بهداشــت علوم پزشــکی 
تربــت حیدریه بــه خراســان رضوی 
مــی گویــد: منطقــه تحــت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در وضعیت قرمز کرونایی به سر می 
برد. وی می افزاید: از ابتدای اسفند 
۹8 تاکنــون ۱۳۰2 بســتری جــزو 
موارد مشــکوک یا مثبت به کرونا در 
بیمارستان نهم دی خدمات درمانی 
و بهداشــتی را دریافــت کردنــد کــه 
8۴۰ نفــر بهبــود یافتنــد وبقیــه در 
قرنطینه خانگی یا همچنان بستری 
هســتند. وی با بیان این کــه در این 
دوره روزانــه بیــن ۱۷۰ تــا ۱8۰ 
تســت بــه صــورت ســرپایی انجــام 

می گرفــت، می افزایــد: بــا توجه به 
تغییر دســتورالعمل های بهداشتی 
گذشــته،  روز   2۰ از  کشــوری 
نمونه گیری فقــط از افراد باالی ۶۰ 
ســال عامــت دار، مــادران بــاردار 
عامت دار، کســانی که تست آن ها 
مثبت اعــام شــده و در خانــه افراد 
بــاالی ۶۰ ســال دارنــد و همچنین 
در زندان ها و خانه های ســالمندان 

انجام می شود.

گناباد از نظر ابتال به کرونا در 	 
وضعیت قرمز قرار گرفت

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
نیــز گفت: ایــن شهرســتان جنوبی 
استان خراسان رضوی روز گذشته 
از نظــر وضعیــت ابتا بــه کرونــا در 
وضعیــت قرمــز قــرار گرفت.دکتــر 
جــواد باذلی در  گفــت و گو بــا  ایرنا 
افــزود: بجســتان دیگر شهرســتان 
علــوم  دانشــگاه  پوشــش  تحــت 
پزشــکی گنابــاد، بر اســاس آخرین 
اعــام متولیــان ذی ربــط از نظــر 
کرونــا در وضعیــت زرد قــرار دارد.
وی ادامــه داد: شهرســتان گنابــاد 
پیــش از این در وضعیــت زرد بود که 
با بازگشــایی اماکن عمومــی و آغاز 
بــه کار برخــی مشــاغل و از طرفــی 
رعایــت نکردن مســائل بهداشــتی 
از جملــه نــزدن ماســک و رعایــت 
نکردن  فاصله گذاری اجتماعی، آمار 
مبتایان کرونا در گناباد و بجستان 
افزایش یافت و این امر موجب شد که 
گناباد دوباره در وضعیت قرمز کرونا 
قــرار بگیرد. رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی گناباد درباره افزایش بیش 
از پیش تعــداد مبتایان بــه کرونا به 
علت رعایت نکردن موارد بهداشتی 
و پیشــگیرانه در گنابــاد و بجســتان 
هشدار داد. باذلی مشارکت مردم در 
رعایت مسائل پیشگیرانه و پرهیز از 
حضور غیر ضروری در معابر عمومی 
و اجتماعــات را در کاهــش شــیوع 

کرونا و جلوگیری از تبعات آن بسیار 
مهم دانست و افزود: بهترین راهکار 
برای مقابله با این ویروس همکاری 
تک تــک افــراد جامعه اســت.وی با 
اشــاره به الزامی شــدن اســتفاده از 
ماســک در معابــر  و اماکــن عمومی 
و ادارات و ســازمان هــا ادامــه داد: 
زدن ماسک در کاهش ابتا به کرونا 
نقش بســیار زیــادی دارد و  مردم با 
احساس مسئولیت درباره این مسئله 

در پیشگیری از کرونا سهیم شوند.

مه والت در وضعیت قرمز 	 
 مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان مــه والت گفــت: ایــن 
شهرســتان بــه لحــاظ شــمار افراد 
مبتا به ویــروس کرونا، در شــرایط 
قرمــز قــرار گرفتــه اســت.مجتبی 
خلوصی در گفت وگو با  ایرنا افزود: 
بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در ایــن شهرســتان، برپایی هرگونه 
آیین عروســی و ترحیم که تهدیدی 
جــدی بــرای ســامت مردم اســت 
تا اطــاع بعــدی ممنوع اســت.وی 
از عمــده دالیــل اوج گرفتــن دوباره 
بیماری کرونا در مه والت، برگزاری 
مراسم عروسی و تجمع را  بیان کرد 
و ادامــه داد: در صــورت مشــاهده 
چنیــن مــواردی محــل برگــزاری 
مراســم تعطیــل می شــود و عامل یا 
عامان بــه مراجع قضایــی معرفی 
می شــوند.مدیر شــبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان مــه والت گفت: 
مردم باید خطر ابتا به بیماری کرونا 
را جــدی بگیرنــد. خلوصــی افزود: 
تمــام آموزشــگاه های خصوصــی 
)تئوری و عملــی( و اماکن ورزشــی 
این شهرســتان اعــم از باشــگاه ها، 
و  اســتخر  ورزشــی،  ســالن های 
مکان های روباز و بســته ورزشی در 
بخش خصوصی و دولتــی، با هدف 
مقابله با ویروس کرونا تعطیل است 
و در صــورت تخلــف، بــا متخلفان با 
جدیت برخورد می شــود.وی ادامه 
داد: با هدف  اقدامات پیشــگیرانه، 
فعالیــت تمــام آرایشــگاه های زنانه 
تــا اطــاع بعــدی تعطیــل اســت و 
آرایشــگاه های مردانه نیــز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت 
ساعت کاری و نوبت دهی می توانند 
به فعالیت خــود ادامه دهنــد. مدیر 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مه والت گفــت: واحدهــای صنفی 
رســتوران ها،  آمــاده،  غــذای 
و  اغذیــه  عرضــه  فروشــگاه های 
کبابی ها فقط بــه صــورت بیرون بر 
مجاز به فعالیت هســتند و استفاده 
از ماســک برای تمــام کارمنــدان و 
مراجعه کننــدگان به دســتگاه های 

خدماتی الزامی است.

پرهیز ازبرگزاری تجمعات فصل مشترک توصیه های بهداشتی

دستگیری شکارچیان متخلف در کاشمر 
 مهدیان-  رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر از دستگیری 
شــکارچیان متخلــف  در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفت: 
در عملیات مشــترک یــگان حفاظت محیط زیســت و پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی کاشمر، شکارچیان یک رأس قوچ 
وحشی دستگیرشدند و یک قبضه اسلحه دو لول قاچاق کشف 
شــد. مهدی جمعه پور یادآور شــد: پیرو دریافــت اطاعات از 
دوستداران حیات وحش مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک 
تیر در ارتفاعات روستای تنورجه شهرستان کوهسرخ ، ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطاعات و امنیت عمومی 
کاشمر طی عملیات مشترک در مسیرهای خروجی منطقه 
مستقر و نیمه های شــب موفق به دستگیری سه  نفر متخلف 
که یک راس قوچ وحشــی را شــکار کرده بودند، شدند. وی با 
اشاره به دستگیری متخلفان و انتقال آنان به پاسگاه انتظامی 
شهرستان کوهسرخ افزود: در بازجویی پلیسی متخلفان به 
یک قبضه ساح دولول قاچاق که به وسیله آن اقدام به شکار 
می کردند و آن را در کوه مخفی کرده بودند اقرار کردند. رئیس 
حفاظت محیط زیست کاشمر با اشاره به اعزام ماموران یگان به 
کوه گفت:در پایش  ماموران از محل تخلف موفق به کشف یک 
قبضه ساح دولول قاچاق شدند. وی افزود: در سایه تعامل و 
همکاری یگان حفاظت محیط زیست کاشمر با پلیس اطاعات 
و امنیت عمومی نیروی انتظامی، ستاد خبری اطاعات سپاه 

و دیگرنیروهای امنیتی شهرســتان ، تاکنون چندین گروه از 
متخلفان سابقه دار شکاروصید دستگیرشده اند و با همکاری 

مجموعه قضایی مجازات بازدارنده اعمال شده است. 

توقیف ۲۹۶ خودرو و موتورسیکلت 
حادثه ساز در محورهای مواصالتی 

نیشابور 
شجاعی مهر- فرمانده پلیس راه نیشابور گفت: در ۱۷روز 
ابتــدای تیرماه تعــداد 2۰5 دســتگاه خودرو و ۹۱ دســتگاه 
موتورسیکلت متخلف در محورهای مواصاتی نیشابور به علت 
انجام تخلفات حادثه ساز ، حرکات مخاطره آمیز،خافی باال و 
... توسط ماموران پلیس راه نیشابور توقیف و روانه پارکینگ 
شدند.ســرهنگ عرفانی مهر افزود: در خصــوص برخورد با 
تخلفات بیش از ۱۰ هزار تخلف حادثه ســاز شــامل سرعت، 
ســبقت غیرمجاز ، انحراف به چپ،اســتفاده از تلفن همراه، 
نبستن کمربندایمنی و نقص سیستم روشنایی اعمال قانون و 
ثبت شده است.وی بیان کرد: با وجوداین در بازه زمانی مذکور 
تعدادی تصادف منجر به فوت و جرح نیز به وقوع پیوســته که 
بیشترین علت وقوع آن ها، ســرعت غیرمجاز، نداشتن توجه 
کافی به جلــو و رعایت نکردن حق تقدم بوده اســت. فرمانده 
پلیس راه نیشابور خاطر نشان کرد: در تعدادی از این تصادفات 

، وجود سرنشین اضافه در داخل خودرو و همچنین استفاده 
نکردن از کمربند ایمنی به ویژه در محورهای فرعی و روستایی 

، بر شدت صدمات واردشده به سرنشینان افزوده است.

 کشف۳۰دستگاه تولید ارز دیجیتال 
در فریمان 

اصغری- فرمانده انتظامی شهرســتان فریمان گفت:  ۳۰ 
دســتگاه تولیــد ارز دیجیتــال بــه ارزش ۴ میلیــارد ریال در 
یکی از روســتاهای فریمان کشف شــد. به گزارش خراسان 
رضوی،سرهنگ جواد خرسند گفت:در پی دریافت خبری 
مبنی بر اســتفاده غیرمجاز از برق برای تولیــد ارز دیجیتال 
در یکی از روستاهای شهرســتان فریمان، پیگیری موضوع 
در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار 
گرفت. خرسند گفت: ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی و 
بررسی های به عمل آمده، از صحت این خبر اطمینان حاصل 
کردند و با هماهنگــی مقام قضایی و در قالــب تیم  عملیاتی 
مشــترک با اداره برق شهرســتان به محل اعزام شدند. وی 
گفت: در این بازرسی ماموران انتظامی تعداد ۳۰ دستگاه 
تولید ارز دیجیتال را که به صورت غیرمجاز از برق اســتفاده 
می شــد، کشــف  کردند و در این زمینه یک نفر نیز به مراجع 

قضایی معرفی شد.

گزارشی از وضعیت قرمز کرونایی درتعدادی ازشهرستان ها 
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9 جوالی 1839 | نخستین جراحی قلب19تیر 1395 | درگذشت مهدیه الهی قمشه ای
 مهدیه الهی قمشه ای، مفسر و پژوهشگر قرآن و ادبیات عرفانی، شاعر و مؤلف بود. وی به تحقیق 
و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آن ها با مفاهیم قرآنی می پرداخت و ابیات بسیاری از مثنوی را 

حفظ بود، خود نیز طبع شعر داشت. از جمله آثار وی »کربال، وادی عشق« و »بهار عشق« است.

نخستین عمل جراحی قلب، به شکل عمل جراحی قلب باز، توسط دکتر دنیل ویلیامز انجام شد و پس 
از آن روال عادی یافت. 70 سال بعد نیز نخستین عمل تعویض قلب در جمهوری آفریقای جنوبی، 
توسط دكتر کریستیان بارنارد صورت گرفت و به عنوان یک جراحی موفق در دنیا پذیرفته و تکرار شد.

یک روایت، یک درس

دعای مومن، دعای منافق
 امــام رضــا)ع( فرمود:»خداونــد اجابــت دعــای مؤمــن را بــه شوق)شــنیدن( دعایــش بــه تأخیر مــی اندازد 
 ومــی گوید:»این صدایــی اســت كــه دوســت دارم آن را بشــنوم!« و در اجابت دعــای منافق عجله مــی كند و 
فقه الرضا علیه السالم می گوید:»این صدایی است كه از شنیدنش بدم می آید!« 
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تمیزی مثال زدنی
 می رفت به تــک تک حجره های طلبه ها ســر 
 مــی زد، مــی گفت:»حجره شــما بایــد تمیز و 
اسالم پسند باشد.« به چند تا از طلبه ها گفته 
بود:»سر و وضع ظاهرتان باید طوری باشد که 
مردم فکر نکنند نسبت به ظاهرتان بی مباالت 
هســتید.« هر جا که مــی رفت، تمیــزی و نظم 
را هم با خودش می برد. یــک بار دیدیم آخوند 
جوان، آستین ها و پاچه ها را باال زده و دارد همه 
جا را تمیز می کند. از دور هم می شد حدس زد 

که خود اوست؛ تمیزی باهنر مثال زدنی بود.
 شهید محمدجواد باهنر، هنر آسمان

رئیس هیئت پزشکی  ورزشی خراسان  رضوی گفت: به منظور پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا در بین ورزشکاران، هفت نفر به عنوان افسران سالمت 
بر فعالیت  تیم های لیگ برتر استان نظارت دارند.  دکتر سید رضا گلدوزیان 
افزود: افســران در کنار تمام تیم های لیگ برتری اســتان حضــور دارند و بر 
نحوه تمرین تیم ها و رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت می کنند.وی ادامه 
داد: همچنین تست های غربالگری نیز به صورت مستمر توسط این افسران 
سالمت انجام می شود.وی با تاکید بر این که رعایت نکردن اصول بهداشتی 
منجر به بازگشت محدودیت های گذشته خواهد شد ، تصریح کرد: نظارت بر 
باشگاه های ورزشی نیز در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 
مستمر ادامه دارد و تشدید نیز شده  است.سرپرســت معاونت ورزشی اداره 
کل ورزش و جوانان استان نیز درباره وضعیت باشگاه ها و نظارت بر آن ها به 
خبرنگار ما گفت:هم اکنون که هیچ محدودیتی برای اماکن و باشگاه های 
ورزشی ایجاد نشده است و ما تابع دستورات ستاد ملی کرونا در استان هستیم.

 جبار قوچان نژاد در ادامه افزود:از امروز قرار اســت از تمام اماکن ورزشــی و 
باشگاه ها به صورت غیرمترقبه بازرسی صورت بگیرد و با افرادی که پروتکل 
های بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد شود.وی همچنین درباره تعطیلی 
مدارس فوتبال هم اظهار کرد:هنوز از طرف اداره کل ورزش و جوانان ابالغی 

مبنی بر تعطیلی مدارس فوتبال نداشتیم .

 نظارت افسران سالمت 
بر تیم های ورزشی علی ترابی / تیم فوتبال شهرخودروی خراسان در این روزهایی 

که بازی هــای لیگ برتر تحــت تاثیر ویروس کروناســت،وارد 
حاشیه جدیدی شد و سرمربی جوان باشگاه که تاکنون عملکرد 

قابل قبولی داشــت، از ســمت خــود اســتعفا کرد. به 
گزارش "خراسان رضوی" ، مجتبی سرآسیایی که 
پس از یحیی گل محمدی سکانداری شهرخودرو 
را بر عهده گرفتــه بود، نتایج خیلی خوبی کســب 
کــرد و حتــی در دو بــازی اخیــر پــس از تعطیالت 

کرونایی هــم به پیروزی رســید، اما روز گذشــته به 
یــک بــاره از ســمت خود اســتعفا کــرد تا 

شــهرخودرو وارد چالــش جدیدی 
شود. سرآســیایی صبح دیروز در 

جلســه ای که با نماینده باشگاه 
داشــت  مشــکالت و دلخوری 

هایش را مطرح کرد و سپس 
استعفای خود را تحویل قائم 
مقام باشگاه شهرخودرو داد. 
وی عصر دیــروز نیز با برخی 

بازیکنــان بزرگ شــهرخودرو 
جلسه داشــت و ســپس در تمرین با 

تمام بازیکنان خداحافظی کرد.این در حالی اســت که چند 
روز قبل هم شایعه استعفای سرمربی شهرخودرو مطرح شده 
بود که دیروز رنگ واقعیت به خود گرفت.مجتبی سرآسیایی 
از زمانی که هدایت شهرخودرو را بر عهده گرفت ، عملکرد 
قابل قبولی داشت و در مقابل تیم ها امتیاز های خوبی 
کسب کرده اســت تا جایی که هم اکنون شهرخودرو 
در جایگاه ســوم جدول رده بنــدی قــرار دارد و با این 
روند می تواند ســهمیه آســیایی را نیز کسب کند.این 
اتفــاق در شــرایطی رخ داده که هنوز دلیل اســتعفای 
سرآسیایی مشخص نیست اما به نظر می رسد 
اختالفات درونی باعث شده تا سرآسیایی 
قید هدایت شــهرخودرو را بزند.البته 
شنیده می شود تغییرات ساختاری در 
چارت مدیریتی باشگاه شهر خودرو 
و اختالفات پیش آمــده، باعث آن 
شده اســت تا به رغم نتایج خوب 
و موفقیت هــای به دســت آمده 
از جمله صعــود بــه دور گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا، سرآسیایی از 

سمت خود استعفا کند.

استعفای غیر منتظره سرمربی شهرخودرو 

زنگ تفریح

نقاشی روی چای کیسه ای
کلیو ژوبریک، هنرمند 40 ساله بریتانیایی که عاشق چای است و روزانه پنج لیوان چای می نوشد، 
پس از خشــک کــردن کاغذ چای هــای کیســه ای، روی آن هــا تصاویر زیبایــی نقاشــی می کند. او 

می گوید:»کاغذ چای کیسه ای، دفتر نقاشی  من است و استفاده از آن بسیار هیجان انگیز است.« 

تفسیر نـور

الگوهای الهی
در آیه 6 سوره ممتحنه می خوانیم:

َلَقْد کاَن َلُکْم ِفیِهْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن کاَن َیْرُجوا 
اهلَل َو اْلَیْوَم اْلِخَر َو َمْن َیَتَولَّ َفِإنَّ اهلَل ُهَو اْلَغِنیُّ 

اْلَحِمیُد
همانا برای شــما در)روش( آنان، )ابراهیم و 
یارانش( سرمشق خوبی است برای کسی که 
به خدا و روز واپسین امید دارد و هر کس روی 

برتابد، خداوند بی نیاز و ستوده است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
     الگوهای الهی تاریخ مصرف ندارند.

     نه فقط پیامبران، بلکه یاران صادق آن ها 
نیز برای ما الگو هستند.

     عقاید صحیــح، زیر بنــای الگوپذیری در 
رفتــار و اخــالق اســت. کســانی از الگوهای 
صحیح بهــره مند می شــوند که نــور امید در 
دلشان روشن باشد و کسانی پشت می کنند 

که مأیوس هستند.
    اعراض مردم از الگوهای الهی به خداوند 

و اولیایش ضربه ای نمی زند.

خراسان به روایت خراسان

دختربچه ای، گرفتار کینه  زن 
همسایه شد

شــهریورماه ســال 1340، دختربچــه ای به 
نام مهری که صــدای ناله هایش بیمارســتان 
را پر کرده بود، در تماس با خبرنگار ســرویس 
حوادث روزنامه خراسان گفت:»دیروز مادرم 
با زن همســایه مجادله داشــت و کار بــه نزاع و 
زدوخورد کشید، تا این که مامورین کالنتری 
دخالت نمودند و آنها را از هم جدا کردند و با هم 
آشتی دادند. مادرم بعد از آشتی کنان، مرا در 
خانه گذاشت و به حرم رفت. ساعتی بعد متوجه 
شدم که زن همســایه به طرف اتاق ما می آید. 
او وارد اتاق شد و شروع کرد به کتک زدن من. 
از ترس زیر دست و پایش درد را تحمل کردم و 
دم برنیاوردم، تا این که ســرم گیج رفت و دیگر 
چیزی نفهمیدم. ســاعتی بعد مــادرم به خانه 
برگشت، از جریان باخبر شد و مرا به بیمارستان 
آورد. الســاعه تمــام بدنــم از شــدت مشــت و 
لگدها درد می کند، از شــما می خواهم که به 
مقامات مسئول بگویید این زن را تحت تعقیب 
 قــرار بدهند و از او بپرســند که چــرا دختربچه 
بی پناهی را، بدون کوچک ترین گناهی، این 
طور کتــک زدی؟ از شــما مــی خواهــم که در 

روزنامه بنویسید تا جزای این زن را بدهند!«

شعرگرافی

خبر

از سوی خانواده مرحوم طاهره ملت خواه 
صورت گرفت:

وقف یک باب آپارتمان 
مسکونی به موسسه خیریه

بانوی نیک اندیش مرحوم طاهره ملت خواه، 
حدود یک ماه و نیم پیش و در زمان حیات خود، 
یک باب آپارتمان مســکونی را در بولوار ســید 
رضی مشهد به موسسه خیریه گلستان علی)ع( 
 وقف کــرد. مراســم واگــذاری ایــن آپارتمان، 
سه شنبه گذشته با حضور فرزندان آن مرحوم 
برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی،  مهدی 
زرچی، فرزند مرحوم ملت خواه در این مراسم 
گفت:»مــادرم از گذشــته دور به وقــف و انجام 
امور خیریه عالقه بســیار داشــت و همواره در 
ساخت مسجد و کمک به فرزندان بی سرپرست 
پیش قــدم می شــد. اهدای ایــن آپارتمــان به 
گلســتان علی)ع( نیز، توفیقی بود که نصیب 
مادرم شد.« دختر مرحوم ملت خواه نیز بیان 
کرد:»مادرم با وقف این خانه به گلســتان علی 
)ع(به آرزوی خود رســید و باقیــات صالحاتی 
از خود به  جا گذاشت. من به عنوان فرزند این 
بانوی خّیر، تمام ســعی خود را خواهم کرد که 
ادامه دهنده راه او باشم.«در این مراسم حمید 
رضازاده، مدیر عامل موسسه خیریه گلستان 
علی)ع(، پس از قدردانی از این خانواده خّیر، 
گفت:»امیــدوارم این نــوع نگــرش در جامعه 
ما و با هدف دســتگیری محرومــان و کودکان 

بی سرپرست بیش از پیش ترویج یابد.«

دور دنیا   

رمزگشایی محققان از فسیل دایناسوری کوچک
یورونیوز|  فســیل دایناســوری که از یک گوشــی تلفن همراه هم کوچک تر اســت در ماداگاســکار 
پیدا شــده. »کونگونافون کلی«، یعنــی قاتل حشــرات ریز، ارتفاعــی کمی بیش از 10 ســانتی متر 
دارد و ۲37 میلیــون ســال پیش می زیســته. 
کونگونافــون کلی، با دندان هــای میخی اش، 
حشــرات را شــکار می کــرد. آن ها احتمــاال از 
اجــداد دایناســورهای بزرگ تــر و خزنــدگان 
از  یکــی  هســتند.  بالدار)پتروســورها( 
پژوهشــگران معتقد اســت کــه اگر نســل این 
جانور ادامه پیــدا می کرد، احتمــاال امروز یک 

حیوان خانگی قلمداد می شد.

هولناک ترین رعد و برق های دنیا
اســپوتنیک| تصاویری از بزرگ ترین رعد و برق های دنیا در هفته گذشته در فضای مجازی، بارها 

دیده شده است. تصویری از رعد و برق در مونته و یونان را می بینید.

قمر خانم

 جریمه دیرکرد،
 بهره مرکب یا کارمزد؟

عامری فرد- با ای کــه »جریَمه رو جریَمه« و 
بهره مَرکب ِره از بانکا َورداشَتن، َیِرَگه  شیش 
هف ســال پیش،  قبل از ُمرَدِنــش، یک و نیم 
ملیون از بانک، وام قرض الحســَنه اســُتنَده 
بود، بعضی از ِقسطاَشــم به حساب ِرخته بود 
که حلــواش ِره تو َمحلــَه  َپخش ِکــرَدن و َیک 

ِنَفِس راحت کیشید.
تو عالِم َبــرَزخ، هموجور به ریِش ُمــف خورا و 
اختالس گرا ِمِخندید! بعد ُگَذشــِت ای همه 

سال، َیک ِدِفگی َکَغذ َاِمد  َدِم 
َخَنه ِی ضامــِن از همه جا 

بی ِخبــر، که:»خجالَتم 
خوب چیزَیــه! چرا ِنمی 
ِیــن 8 میلیــون! بدهی 

تاِره ِبِدن؟!«
کــه  مفهُمــم  حــاال 

نــور  ای اختالســگرا و 
چشــمیای بانکــی ِچَقــد 

سختی کیشیَدن...

دیالوگ ماندگار
هر وقت تصمیم می گیری که خوب باشی، هر 
چی نامرده ســر راهت ســبز میشــه؛ همین که 
تصمیم می گیری تو هم نامرد بشی، یه آدم خوب 
پیدا میشه که حاال دیگه تو اون آدم سابق نیستی!

گالدیاتور
کارگردان: ریدلی اسکات

ترابی/  برنامه تلویزیونی "اعجوبه ها" مدتی است 
که برای نشــان دادن توانمندی هــای کودکان و 
نوجوانان در حال پخش اســت کــه در این مدت 
اســتعدادهای زیادی از سراسر کشــور در حوزه 
های مختلف شناســایی شــده اند. مهمان ســه 
شنبه شــب گذشــته این برنامه نیز کودک هفت 
ســاله ای از مشــهد بود که در کنار مجری برنامه 
نادر سلیمانی از آرزوهای خود در دنیای داوری 
فوتبال گفت و حتی بخشی از بازی یک مسابقه را 
هم قضاوت کرد که روز گذشته بازتاب های زیادی 
نیز داشــت. امیرعلــی فرزند "رضا اســماعیلی" 
یکی از داوران تحصیل کرده و بازنشسته فوتبال 
خراسان رضوی است که عالقه زیادی به داوری 
در فوتبــال دارد. همیشــه بــه همراه پــدرش در 

میادین ورزشــی حضور پیدا می کند و از نزدیک 
مســابقات فوتبال را به نظاره می نشیند.  عالقه 

خاصــی بــه داوری پیدا کــرده و هماننــد پدرش 
که قاضی مســتطیل سبز بوده ، دوســت دارد در 

آینده داور فوتبال شــود. "امیر علی" هنوز هفت 
سال دارد و همان طور که در برنامه "اعجوبه ها" 
با لبــاس داوری حضور یافت و بخشــی از قوانین 
داوری را تشــریح کرد، اســتعدادی بــرای آینده 
داوری فوتبــال کشــورمان اســت که قطعــا باید 
حمایت شود. وی سه شنبه شب گذشته در کنار 
"نوید مظفــری" یکــی از ناظران داوری کشــور ، 
دقایقی بازی دیدار سپاهان – استقالل را از نظر 
داوری آنالیز و نظرات خــود را به طور قاطع بیان 
می کــرد که خیلــی مــورد تایید داور بازنشســته 
کشورمان هم قرار گرفته بود.  نکته مهم این است 
که چنین استعدادهای ورزشی نباید به حال خود 
رها شــوند و باید برای آن ها برنامه و چشــم انداز 

داشت تا افتخار خراسانی ها باشند.

داور 7 ساله مشهدی در جمع » اعجوبه ها«

فدراسیون جهانی شطرنج ) فیده( ، عنوان بین المللی را برای 
داور خراســانی تایید کــرد. داور بین المللی شــطرنج باالترین 
عنوان داوری شطرنج جهان اســت که پدرام اولیازاده از مشهد 

به تازگی این عنوان را کسب کرده است. پیش 
از این نیــز آقایان تقی بــرادری ازغد، علیرضا 

تفریشی ،رضا پاشانجاتی و خانم مریم گلمکانی 

از خراسان رضوی موفق به دریافت این عنوان 
شــده بودند.  همچنیــن یــک دوره مربیگری 
درجه 3 شــطرنج با تدریس رضا پاشانجاتی و 
کمک مدرســی مصطفی رحمتی در مشــهد 

برگزار شد.

کسب عنوان بین المللی شطرنج توسط داور خراسانی 
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