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گفت وگو با «علی سلیمانی»

فرماندار نیشابور:

بازیگری که «دان»5
کاراته دارد

آمارفوتی های کرونا در نیشابور
فیروزه و زبرخان به 260نفر رسید

مدیرکلادارهغلهوخدمات
بازرگانیاستانخبرداد

خرید 344هزار تن
گندم در استان

صفحه۳

استغاثه خدام رضوی
به درگاه الهی برای
شکستکرونا
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آیتا...علمالهدی:

یک شنبه  2۲تیر  20 / 1399ذی القعده 1441
 4صفحه/شماره  / 445۲قیمت 600 :تومان

جوامع غربی از حجاب
میترسند

واکاوییکسوال؛چرا ارزحاصلازصادرات بهکشوربرنمیگردد؟

صفحه۱

فرصتطلبیصادرکنندهیارویهعجیبدولت؟

ثبت نام برای
دریافتتسهیالت
خسارتهای کرونایی
کسب و کارهای
فرهنگیهنری صفحه۱

صفحه۳

صفحه۱

پس از گزارش خراسان رضوی
صورت گرفت

مدیرعاملتاکسیرانی
مشهدخبرداد:

اعمال افزایش ۱۵تا40
درصدیکرایه تاکسی
تا پایان هفته جاری
صفحه۲

فیروزه قرمز شد

صفحه۳

هشداردادستانیبه
ساختوسازهایمتجاوز
بهحریمجویهای
عمومیدرطرقبهشاندیز

گزارش میدانی خراسان رضوی
از فروش مرغ گرم باالتر از نرخ مصوب در بازار

مرغ 15هزارتومانی
گشتیمنبود!

بازتابگزارشکمبودوگرانی
واکسنتببرفکیدرقوچان

کمبود واکسن

 صفحه۲

تب برفکی؛

مدیرامورمنابعآبنیشابور
مطرحکرد:

از دامداراناصرار
عکس :آرشیو

آبفروشیدرنیشابور
با احداث استخرهای
غیرمجاز
صفحه۳

خبر
جامعه

استغاثه خدام بارگاه
منور رضوی به درگاه
الهی برای شکست کرونا
جمعــی از علمــا و خــدام بــارگاه منور
رضوی با اجتماع در حرم مطهر رضوی
برای شکست کرونا به درگاه الهی دعا
و استغاثه کردند.
بــه گــزارش آســتان نیــوز ،مدیــر امور
خدمــه آســتان قــدس رضــوی در این
باره گفت  :شــامگاه  20تیر ماه جمعی
از علمای شــهر مشــهد ،خدام و عموم
زائران و مجاوران بــا اجتماع در صحن
انقالب حرم مطهر رضوی دست به دعا
برداشتند و امام رضا(ع) را واسطه قرار
دادند تا خداوند این بــا و بیماری را از
جامعه بشریت بزداید.
«محمــد توکلــی» گفــت :در روایتی از
امام رضا(ع) نقل شــده کــه فرمودند:
« ِل ُ
عــاء :بــرای هــر بیمــاری
ــک ِّل دا ٍء ُد ٌ
دارویی اســت»؛ ما هم به پیروی از ولی
نعمتمــان حضرت رضــا(ع) عــاوه بر
رعایت دستورات پزشکی دست به دعا
شدیم و به تضرع پرداختیم تا این بال از
جامعه بشری دور شود.

ثبت نام برای دریافت
تسهیالت خسارت های
کرونایی کسب و کارهای
فرهنگی هنری
کســب و کارهــای فرهنگی هنــری که
در بحران کرونا آســیب دیــده اند برای
دریافــت تســهیالت در ســامانه کارا به
نشانی corona-kara.mcls.gov.ir
ثبتنامکنند.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
ارشــاد ۲۰ ،بانــک و موسســه مالــی
برای دریافت تسهیالت متقاضیان در
ســامانه معرفی شده اســت .همچنین
ســود تســهیالت  ۱۲درصــد و دوره
بازپرداخت پس از یــک دوره تنفس ،از
مهر امســال در  ۲۴قســط پیــش بینی
شده است.

۳

از دامپزشکی انکار

آیت ا ...علم الهدی :

گفت و گو با «علی سلیمانی» به بهانه حضورش در مشهد و برگزاری کارگاه های بازیگری

جوامع غربی از حجاب می ترسند

بازیگری که «دان  »5کاراته دارد

بــه مناســبت  21تیرماه ،ســالروز واقعه مســجد گوهرشــاد
آیــت ا ...علمالهــدی نکاتــی را مطــرح کــرد .بــه گــزارش
 Alamolhoda.comاهم این اظهارات به شرح زیر است :
* روز عفاف وحجاب سالروز جنایت دژخیمان رضاخانی در
مســجد مقدس گوهرشاد بود که کشــتار نا به کارانه عزیزان
فــداکار مجاهــدی که در مقــام حمایــت از نوامیس شــیعه و
مقابله با جریان مزدورانه رضا خانی برای کفار در تعمید بی
حجابی ،قیام کرده بودند.
* مسئله اقدام به بی حجابی اول به وسیله نخبگان سیاسی
در جشــن فارغ التحصیلــی بانــوان در ســال  ۱۳۰۷انجام
گرفــت .رضاخان با تمــام خانــواده اش که همــه بی حجاب
بودند و همه نخبگان سیاســی و خانواده های بی حجابشان
در جلوی مردم حضور پیدا کردند.
* فشار کشف حجاب اجباری در مشــهد از همه جای کشور
بیشتر بوده است همین طور که تهاجم فرهنگی اول متوجه
مشهد است و خشونت در مسئله کشف حجاب بسیار بود که
مرحوم آیت ا ...قمــی تصمیم گرفتند در مقابــل این جریان
اقدامی انجام بدهند و ایشــان به جای قیام در شهر به تهران
رفتند تا با رضاخان مذاکره کردند و به او بگویند که دست از
کشف حجاب بردارد اما به ایشان اجازه پیشروی ندادند و او
را در محاصره به ری بردند ،وقتی این خبر به مشهد رسید که
می خواهند ایشــان را در محاصره بکشــند  ،مردم به مسجد
جامع گوهرشاد آمدند و زمانی که مزدوران رضاخان مرحوم
بهلــول را در یکــی از غرفه هــای نزدیک حــرم زندانی کرده
بودند ،مردم او را دیدند و آزاد کردند و روی دســت هایشــان
به ســمت ایوان مقصــوره بردنــد و ایشــان در مســجد جامع
گوهرشــاد جنایــات رضاخان را محکــوم کرد.منبــر مرحوم
بهلول جوری شــد که مردم از تمام شهر به مسجد گوهرشاد

آمدند و به مقابله با کشف حجاب پرداختند .اول به شهربانی
دستور دادند که بیاید تا جلوی مردم را بگیرد که مردم با آنان
مقابله کردند و بعد از ناتوانی شان ،ارتش از پشت بام ها مردم
را تیرباران و قتل عام کرد و بعد از آن هــم تمام این پیکرها را
بردند و در گودال خشت مال ها دفن کردند.
* خواهر من ،دختر من این فداکاری هــا برای چادر تو بود،
بسیاری از مردم قتل عام شدند تا این چادر برای تو بانو و این
غیرت برای مردان بماند .خواهران و عزیزان ،تنها راهی که
امروز دشــمن برای از بین بردن انقالب ما پیدا کرده اســت،
برچیدن ســفره دین از زیر پای جوانان است و برای برچیدن
ســفره دین از زیر پــای جوان هــا یک ابــزار دارد کــه آن ،بی
حجابی و ولنگاری تو دختر و خواهر عزیزی است که از نسل
همین فداکاران واقعه گوهرشاد هستید .
* تو ابزار و پیاده نظام دشمن نشو ،تو خواهر وسیله ای نشو که
دشمن در این سرزمین امام هشتم به اهداف سوء خود برسد.
این چادر شما این همه جان ها برایش داده شده است و شما
عزیزان ســعی کنید که امروز این حجاب و چــادر را حفاظت
و حراســت کنید  .این حجاب مــی تواند خیلــی از ابزارهای
دشمن را برای نفوذ در قلب جوان از بین ببرد به همین علت
اســت که جوامع غربــی از حجاب می ترســند و اجــازه نمی
دهند در کالس درس ها و بخش های سیاسی ،حجاب و زن
با حجاب حضور پیدا کنند.
* این حجاب عامل شــهامت و شــجاعت و مردانگی جوانان
اســام اســت و اگر بنا شــد حجــاب نباشــد دیگــر صالبت و
شــهامت و پایمــردی در نســل جــوان امــروز وجود نــدارد و
نخواهد داشــت بنابراین شــما عزیزان ســعی کنید پاســدار
خون شهدای گوهرشاد باشــید و تو دهنی بزنید به دشمنان
و مزدوران اسالم.

سرپرستشهرداریمنطقه 8مشهدخبرداد:

پیشرفت 50درصدی احیای بازار تاریخی سرشور
سرپرست شهرداری منطقه 8مشهد از پیشرفت 50درصدی
احیــای بــازار تاریخی سرشــور خبــر داد .بــه گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد «امیدرضــا رحمانیــان»
افزود :با هدف ســامان دهی و بهبود کیفیت بازارچه سرشور
و احیای ارزش های تاریخی این بازار و زیباســازی و به سازی
پیــاده راه عبــور و مــرور زائــران و ارتقــای کیفیــت اقتصادی
بازار طرح به ســازی و ســامان دهی این بازار عملیاتی شــده
اســت .وی افزود  :اجرای این طرح به لحــاظ مجاورت با حرم
مطهــر رضــوی و اســتفاده زائــران و مجــاوران ،از اهمیت به
ســزایی برخوردار اســت بنابراین طراحی مشــاور متخصص
از ابتدای خیابان سرشــور بــه صورت کامال پیــاده و در بخش
دوم از سرشــور 10تــا کوچه چهنــو (سرشــور )24بــا تاکید

بر غلبــه پیــاده و از سرشــور 24تــا خیابــان دانش بــا اولویت
حرکــت پیــاده و آرام ســازی حرکــت ســواره در نظــر گرفتــه
شــده و به صورت یک محور پیاده مدار طراحی شــده اســت.
رحمانیــان با تاکید بر این کــه مدیریت جدید شــهری در امور
باز آفرینی و بازسازی محله ها از مشــارکت اندیشه و مشورت
مردمی ســاکن در آن محله بهره می گیرد ،گفت :در ســامان
دهی این محور راهبرد پیاده مداری نســبی بوده اســت که با
برتری پیاده در طول محور از ســمت خیابان خســروی مقابل
باب الجواد (ع) فضای آرامش بخــش و ایمنی را برای عابران
فراهمخواهدکرد.شایانذکراستاینطرحازابتدایمهرماه
سال 98باپیشبینی 100میلیاردریالآغازشدهوطولزمان
اجرای آن یک سال خواهد بود.

مطهره فاروقی – حضورش در مشــهد ســابقه ای طوالنی دارد
و کارگاه های متعــدد بازیگری را برگــزار کرده اســت ،بازیگری
که شاید جزو شاخص های ســینما و تئاتر شناخته نشود اما مرور
کارنامه هنری اش نشان می دهد که عالوه بر داشتن محبوبیت
در نگاه مخاطب ،تجربــه همکاری با بســیاری از کارگردان های
شاخص ســینمای ایران را داشــته اســت .از علی حاتمی ،بهمن
فرمان آرا ،بهرام بیضایی گرفته تا اصغر فرهادی ،رسول مالقلی
پور ،حمید نعمت ا ...و بهرام توکلی و فیلم هایی از جمله  :سفر به
چزابه ،جهان پهلوان تختی ،سگکشــی ،قارچ سمی ،بیپولی و
تنگهابوقریب.جالباستبدانید«علیسلیمانی»عالوهبرسینما
درحوزهورزشنیزبهصورتحرفهایفعالیتدارد.بهبهانهحضور
این هنرمند در مشهد و برگزاری کارگاه های بازیگری ،با او گفت
وگوییداشتیمکهمهمترینبخشهایآنرادرادامهمیخوانید:
* فارغ از کالس های آموزش بازیگری که در تهران و مشهد دارم،
مشغول ساخت یک مجموعه با موضوع کتاب و تبلیغ آن هستم،
همچنین در حال ساخت یک مستند درباره انسان هایی هستیم
که ادیان و تفکرات متفاوتی دارند و برای اولین بار با حقیقت قرآن
مواجه می شوند.
•بازیگری که مربی کاراته است

* سلیمانی فارغ از فعالیت های سینمایی اش ورزش را به صورت
حرفه ای پیگیری می کند او دارای «دان  »5کاراته است و در این
رشــته مربی گری هم می کند .او می گوید :همیشــه ورزش می
کنم و ورزش بخــش جدایی ناپذیــر زندگی من اســت ،من برای
گرفتــن دان  5خیلی تالش کــردم و این نتیجه حدود  28ســال
ورزش کردن است.
* خدا به من کمک کرده که معموال با هنرمنــدان خوب ،اخالق
مدار و باحال مشهدی مواجه شدم .حدود چهار  ،پنج سالی است
که چندین بار در ســال ،برای زیارت و کار به مشــهد می آیم .این
موضوع با فیلم سینمایی «اشــنوگل» شروع شــد و تا امروز ادامه
دارد ،فکر میکنم حاال حاالها نیز ادامه خواهد داشت ،اگر امام
رضا(ع) از دست من خسته نشوند.
•امیدوار به فرصتی برای بیان هنری ناگفته های دفاع مقدس

* من فضای کارهای دفاع مقدســی را خیلی دوســت دارم و فکر
می کنم وجهه هنری ام در ســینمای دفاع مقدس بیشــتر نمود
پیدا می کند .یعنی اگر بخواهم کار جدی بســازم یا بازی کنم در
ژانر جنگ و دفــاع مقدس کار می کنم چون دغدغــه اش را دارم.
البته متاسفانه بعضی اوقات به دلیل تعصبات و افراطی گری ها
ما حتی نمیتوانیم خیلی موضوعات مربوط به جنگ را بگوییم.
امیدوارم شــرایطی بــه وجود بیایــد که بتوانیــم در بــاره ایرادات
جنگ ،اشــتباهاتی که اتفاق افتاده و خیانت هایی که در آن به ما
شد ،حرف بزنیم.
•مالقلی پور سینما را به من یاد داد

وقتــی کارنامه هنری ایــن بازیگــر را دیدم ،همــکاری اش با مهم

صفحه3

ترین کارگردانان ایران برایم جالب بود و به همین دلیل دوســت
داشتم نظر او را درباره تعدادی از کارگردانان جویا شوم.
رسول مالقلی پور  /سینما را به من یاد داد ،در واقع آقای مالقلی
پور معلم من در ابعاد مختلف سینمایی بود.
بهمن فرمان آرا  /سمبل کارگردانی که با چهار نسل کار کرده و
ابعاد جهانی هم دارد.
بهرامبیضایی/استادوپژوهشگردرابعادمختلفمخصوصاتئاتر
و نمایش نامه نویسی
اصغر فرهادی  /آن قدر هوشمندی دارد که بتواند از فیلترهای
مختلفوپیچشهایسختسیاسیوفرهنگیبگذردوسینمای
ما را به جهان معرفی کند.
محمد حسین لطیفی  /اخالقی ترین و لطیف ترین کارگردانی
استکهتابهحالباآنمواجهشدم،ایکاشهمهبازیگرانتوفیق
این را داشتند که یک بار با محمدحسین لطیفی عزیز کار کنند.
حسن فتحی  /هم در سریالسازی ید طوالیی دارد و هم در تئاتر،
در فضای سینمایی و سریالی خیلی درخشان است اما ای کاش
دوباره تئاتر هم تولید کند.
بهرام توکلی :شخصی ترین سینمایی که من در آن بازی کردم
سینمایبهرامتوکلیاست.فوقالعادهسینماوفیلمشرااززاویه
نگاه خودش خوب و لذت بخش می سازد.
بهروز افخمی :یک کارگردان چند وجهی است یعنی می تواند
هر سوژه ای را جذاب نشان دهد از
میرزا کوچک خان تا شوکران را
ببینیدخیلیمتنوعاست.
حمیــد نعمــت ا : ...عاشــقانه
ســینما را دوســت دارد و فیلــم
هایش را عاشقانه می سازد ،آقای
علی حاتمــی یــک جملــه دارد که
میگوینــد من فیلم نمیســازم من
فرش می بافم خیلی جالب است ،
فرشسمبلهنرایرانیاست. ...
سیروس مقدم:یکیازشگفت
انگیزتریــن کارهایی کــه کرد
این بود که با شــجاعت سریال
ســازی را ادامه داد وسوســه
نشد بیاید در ســینما یا جای
دیگــری و هم اکنــون یکی از
متخصــص تریــن ســریال
سازهای ایران آقای سیروس
مقدم است.
بــه عنــوان حــرف آخــر می
گویــد :خراســانی هــا بایــد
بداننــد خراســان یعنی چه،
خراســان یعنــی دسترســی
آســان بــه خورشــید مخصوصــا
خورشیدهشتم.

اخبار
جامعه

دبیرکمیتهمراقبتودرمانبیماریکرونادر
دانشگاهعلومپزشکیمشهد:

فعالیت ۱۸مرکز برای ارائه خدمات
سطح 2به بیماران مبتال یا مشکوک
به کووید۱۹-

معاوناستانداراعالمکرد:

هرگونهتجمعات در ابعادمختلف
غیرقانونیاست

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری
خراسان رضوی با اشاره به غیرقانونی بودن تجمعات
در ابعاد مختلف باوجود کرونا گفت :محدودیتهای
قبلی در خصــوص برگــزاری تجمعات اعم از جشــن
و عزاداری به قــوت خود باقی و ممنــوع و رعایت کلیه
قواعدوپروتکلهایبهداشتیهمچنانالزامیاست.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری خراسان
رضوی؛ جعفری در حاشــیه ســتاد مبارزه بــا کرونای
استانبابیاناینکهوضعیتکروناییمشهدهمچنان
قرمز اســت ،اظهار کرد :نکته اول ،از مردم استان که
پروتکلهایبهداشتیرارعایتکردند،تشکرمیکنیم
و تقاضــا داریم ایــن همــکاری بهویژه زدن ماســک را
مردم ادامهدهند.ویافزود:فاصلهگذاریاجتماعی
دومیننکتهایبودکهدرجلسهستادبر آنتأکیدشد،
همچنیندربحثنظارتهانیزباتوجهبهپروتکلهایی
که در اختیار صنــوف و ادارات قرارگرفته گروههایی
بهصورت ســرزده ،نظارتهای الزم را انجام خواهند
داد ،در ادارات افــرادی کــه این پروتکلهــا را رعایت
کنندتشویقمیشوندوافرادیکهرعایتنکنندباآن
هابرخورداداریوقانونی میشود.

اظهار نظر صاحبی درباره گرایش
سیاسی متفاوت با اعضای شورای
پنجم
غالمحســین صاحبی عضو شــورای شــهر مشهد در
گفتوگوباایسنادرخصوصگرایشسیاسیمتفاوت
خودباسایراعضایشورایشهروچالشبرانگیزبودن
این موضوع اظهار کــرد :فکر نمیکنــم بخواهیم در
حوزه کاری این بحثها را دخیــل کنیم ،مگر این که
سایر افراد شورا بخواهند این مسائل را دخیل کنند.
هدف ما حل مشکالت مردم و مشکالت شهر است.
ماباایندیدگاهآمدهایمکهکارکنیم؛همانطورکهدر
شورایشهردورهچهارمهمبارویکردخدمتبهمردم
به خصوص حاشیه شهر ،سه سال رئیس کمیسیون
خدمات شهری بودم و در حوزه خدمات شهری با نگاه
حل معضالت شهری کارکردیم و بههیچعنوان نگاه
سیاسی را در حل معضالت شهری دخیل ندانستیم.
وی ادامه داد :من مشکلی سر راه خدمت نمیبینم،
مگر این که آقایان بخواهند مشــکل ایجــاد کنند که
تصور نمیکنــم چنین اتفاقــی بیفتد .فکــر میکنم
بشود در مدت یک سال باقیمانده از شورا کارهایی
انجام داد.

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبر
تاکسیرانیشهرداریمشهدخبرداد:

اعمال افزایش 15تا 40درصدی نرخ
کرایه تاکسی تا پایان هفته جاری
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداریمشهدازتصویبوافزایشقطعینرخکرایه
تاکســیهای درونشــهری از 15تا 40درصد برای
کالسهایمختلفخودروییخبرداد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،احمد
محبی با اعالم این خبر ،اظهار کرد :پس از پیشــنهاد
افزایش نرخ ساالنه کرایه تاکسی توسط هیئتمدیره
سازمان تاکسیرانی وتصویب توسط شورای اسالمی
شهرمشهد و فرمانداری ،این نرخ تاپایان هفتهجاری
بابهروزرسانیرویتاکسیمترهااعمالخواهدشد.
وی افــزود :ایــن افزایــش نــرخ در کالسهــای 2و3
شــهری  15تــا  20درصــد ،در کالس بیســیم 30
درصــد و در کالسهــای  1و  2فــرودگاه  30تــا 40
درصداست.محبیخاطرنشانکرد:میزانمحاسبه
نرخ کرایه در مبادی ورودی شهر ،فاکتور سفر و برای
تاکسیهای گردشــی تاکسیمتر است .همچنین با
توجه به تقاضاهای مکرر شهروندان و مصوبه شورای
اسالمیشهرمشهد،برنامهریزیبراینصبنرخکرایه
رویتابلویخطوطنیزدرحالانجاماست.
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گزارش میدانی خراسان رضوی از فروش مرغ گرم باالتر از نرخ مصوب در بازار

مرغ15هزارتومانی،گشتیمنبود!

گزارش
محمد بهبودی نیا

اگرچــه تعــدادی از مســئوالن در مصاحبــه بــا
رســانهها در روزهای اخیــر قیمت مــرغ گرم را
 15500توماناعالمکردهبودندامادرروزهای
گذشــته طبق رصدهای میدانی خبرنگاران ما
در سطح شهر مرغ تا 18هزار تومان در برخی از
مراکزعرضهمیشدواینبهمعنایگرانفروشی
به مبلغ 2تا 2500تومانی مرغ در ســطح شهر
مشهدوبرخیشهرستانهایاستانبود.
برای پیگیری موضــوع و رصد مجدد بــازار ،روز
گذشتهبهدومرکزفروشگوشتوموادپروتئینی
مشهدسرزدیم.

عکس میثم دهقانی

دبیرکمیتهمراقبتودرمانبیماریکرونادردانشگاه
علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:هم اکنون  ۱۸مرکز
سطح  ۲در مشــهد فعال اســت و خدمات تمامی این
مراکــز بهصــورت  ۲۴ســاعته ارائــه میشــود.دکتر
علیاصغرانجیدنیدرگفتوگوباوبدا؛درخصوص
نوعخدماتیکهدرمراکزسطح ۲ارائهمیشود،گفت:
دراینمراکزکلیهخدماتدرحوزههایآزمایشگاهی،
درمانیورادیولوژیبهمراجعینارائهمیشودوافراد
میتوانند به نزدیکترین مرکز به محل سکونتشــان
مراجعه کننــد.وی بابیان این که تمامــی برنامهها بر
اساس دســتورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی اجرا میشود ،خاطرنشان
کرد :خدماتی که مراکز سطح ۲ارائه میدهند خارج
از برنامههــای مصــوب تدوینی و ابالغی نیســت و در
تمامیاینمراکزمتخصصانحضوردارندودرهرگروه
مواردیکهمشکوکیامثبتباشند،باتجویزپزشکدر
منزلمراقبتودرمانمیشوند.

اخبار

دادن ســر بیخیال ادامه صحبتش میشــود و
خداحافظی میکند و دور میشود .این جا مرغ
قیمتهــای متفاوتــی دارد  16500تومــان ،
 16800تومان  17000 ،تومــان و مرغ بدون
آنتیبیوتیک  21700تومان .روی شیشه یک
مغازهقیمت 15500توماننصبشدهاماوقتی
داخلمغازهمیروم،فروشندهمیگوید«:قیمت
رانمرغ 15500استوخودمرغ.»16800

•حرفمارابهگوشمسئوالنبرسانید
وبگوییدخداخیرتاندهد

وقتی به میدان استقالل مشهد رسیدیم ،دیگر
خبری از شلوغی و رونق بازار پروتئینیها نبود.
مرد میانســالی خطاب بــه ما میگویــد « :مرغ
هم از ســفرههای مردم پر کشــید ،حرف ما را به
گوش مسئوالن برســانید و بگویید خدا خیرتان
دهد با این طــرز مدیریتتان ،ما دلمــان به خرید
گوشت مرغ خوش بود که آن را هم از سفرههای
ما گرفتیــد ،مــن کارگر دیگــر حتــی نمیتوانم
گوشتمرغ وتخممرغسرسفرهامببرم،اینقدر
دم از مدیریــت میزنیــد ،ســری به بــازار بزنید ،
شــما میگویید قیمت مرغ  15500تومان اما
در مشــهد مرغ زیر قیمــت 16800تومان پیدا
نمیکنیم،مرغبدونآنتیبیوتیکهم21800
تومان شــده ،برای خرید یک مرغ باید  35هزار
تومانپولبدهیم،منکههفتهایسهروزسرکار
میروم به نظرتان چطور باید زندگی کنم با این
حجمازگرانی؟» نفسعمیقیمیکشدوباتکان

•گرانمیخریمگرانهممیفروشیم

در ادامه به خیابان دســتغیب میرویم که یکی
دیگــر از مراکــز شناختهشــده فــروش مــرغ در
مشهد اســت ،این جا هم خبری از مرغ باقیمت
مصــوب  15500تومان نیســت و مــرغ کمتر
از  16800تومــان در بــازار مشــهد بــه فروش
نمیرســد .باالخره یکی از فروشــندهها قیمت
مرغ را  15500تومان اعالم میکند اما بعد از
چند لحظه صحبت و زمانی که خودم را معرفی
میکنم ،با خنــده میگوید  « :مــن اول به گمان
اینکهمأمورتعزیراتهستیدقیمترا15500
اعالم کردم تــا جریمهام نکنید امــا واقعیت این
اســت که همین مــرغ را صبح امــروز 16700
تومان خودمان خریــداری کردهایم و مجبوریم

معاونسالمتدامپزشکیاستان:

واکسیناسیون رایگان نیمی از
دامهای استان در مقابل تببرفکی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بههمانقیمتیابا100تومانسودبفروشیمو
کمتر از این قیمت مرغ نداریم ».در ادامه یکی از
فروشندگان مرغ گرم در این بازار وقتی متوجه
صحبتهــای مــا میشــود ،میگویــد« :دولت
اعالم میکند15500تومان باید بفروشــیم و
هرچندروزیکبارتعدادیازبازرسانمیآیندو
پروندهایبرایماوهمکارانمانتنظیممیکنند
،یک نفر نیست بگوید ما که نمیتوانیم به ضرر
بفروشیم  ،زورشــان به کشتارگاهها نمیرسد و
یکســره برای ما پرونده تنظیم میکنند ،ما هم
میگوییم مشــکلی نیســت چون اگــر باقیمت
 15500تومان مرغ را بفروشیم بیشتر از مبلغ
جریمهضررمیکنیم».
این فروشــنده میگوید «:مرغ را به قیمت خرید
میدهیــم درصورتیکــه در اصل بایــد  800تا
 1000تومان ســود کنیم ».بعد فاکتور خرید را
نشان میدهد و میگوید  « :اگر بخواهد درست
شود،بایدقیمتهاراازکشتارگاهومرغداریها
درستکنند.تولیدکنندههامیگوینددانمرغ
گرانشده،جالباینجاستکهجهادکشاورزی
هم برای تعییــن قیمت به مغازه ما آمــده ولی در
اصلبایدبروندسراغتولیدکنندهوفروشندگان
دان ولی سراغ آنها نمیروند چون زورشان به

معاون ســامت اداره کل دام پزشــکی اســتان گفت :افزون بــر نیمی از
جمعیت دامی اســتان که در مناطق پرخطر قرار دارند ،ساالنه بهصورت
رایگان در مقابل بیماری تببرفکی واکســینه میشوند .محمد رشتی
بافبه ایرناگفت:واکسیناسیونرایگانبیماریتببرفکیبرایدامهای
مناطقعشایریومناطقباریسکباالانجاموساالنهافزونبرچهارمیلیون
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آنها نمیرســد».مهدی مقدســی کارشــناس
مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت اســتان درباره قیمت مرغ و چالشهای
مربوطبهآنمیگوید«:امروزقیمتمصوبمرغ
 15500توماناعالمشدهوفروشمرغباقیمت
باالترتخلفاست».
غ گرم را در ســطح بــازار اعالم
وقتی قیمت مــر 
میکنیم و ماجرای قیمت خرید فروشندگان و
برگخریدهاییراکهرؤیتکردهایم،میگوییم
مقدسیپاسخمیدهد«:خریدوفروشنهادهها
در بیــن مرغــداران منجر بــه باال رفتــن قیمت
تمامشده نهادهها شــده و همین موضوع باعث
گران تمام شدن گوشت مرغ در زمان تحویل به
فروشگاههای سطح شهر میشــود  ،هم اکنون
فروشنده سطح شــهر را نمیتوان در این زمینه
مقصر اصلی دانســت و زمانی که مــا میبینیم
فروشندهمرغرابهقیمتباالترازقیمتمصوب
خریــده ،جذابیتی بــرای تنظیم پرونــده وجود
نداردولیبهلحاظقانونیماموظفیمباافرادی
که باالتــر از قیمت مصوب مرغ را میفروشــند،
برخورد کنیم و این نکته را باید یادآور شویم که
مادرخصوصقیمتگذاریتکلیفینداشتهایم
واینقیمتهابهصورتکشوریاعالممیشود
و در سطح کشــور آیتمهای مختلف را در حوزه
تولید دیدهاند که متأسفانه اصل ماجرا ،عرضه
مرغ گرانتــر از قیمــت مصــوب از مرغداریها
شروع میشود و جهاد کشــاورزی در این زمینه
بایدواردعملشود».
کارشــناس مســئول اداره بازرســی ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تصریــح
میکند«:تنها کاری کــه میتوانیم انجام دهیم
این اســت که بازرســان را برای تنظیــم پرونده
گرانفروشــی درزمینه فروش مرغ باالتر از نرخ
مصوب15500بهسطحشهربفرستیم».

دام سبک را شــامل میشــود .وی ادامه داد :هماکنون هیچ کمبودی به
لحاظ واکســن تببرفکی وجود نــدارد بهطوریکه حــدود ۵۰درصد از
جمعیت دامهای ســبک اســتان بهصورت رایگان در مقابل این بیماری
واکسینه میشوند اما برای سایر دامهای سبک و همچنین کل دامهای
سنگین،هزینهآنبایدتوسطدامدارپرداختشود.

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

پلمببیش از ۴۵۰مجموعهمتخلف
در طرح نظارتی مبارزه با کرونا
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
گفــت ۳۶۶ :نفــر از بازرســان بهداشــت محیط و
حرفهای و دیگــر مجموعهها ( ۴۶نفر از دانشــگاه
علوم پزشــکی و  ۳۲۰نفر از ســایر مجموعهها) در
قالب  ۱۲۲تیم سه نفره در طرح نظارتی مشترک
ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا در خراسان رضوی
همــکاری دارند.دکتر مهدی قلیــان در گفت وگو
با وب دا؛ با بیان این که برای ما هیچچیزی مهمتر
از ســامت مردم نیســت ،افزود :از ابتدای شــیوع
ویــروس کرونــا تاکنــون کنترلهــا و نظارتهــای
محسوس و نامحســوس را در کلیه اماکن عمومی
داشتهایم که نتیجه آن منجر به پلمب بیش از ۴۵۰
مجموعه متخلف شده است.

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماند
شهرداریمشهد:

 ۱۰درصد زبالههای تولیدی
در مشهد پالستیک است

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریمشهد
گفت :ساالنه بیش از  ۷۵هزار تن پسماند در مشهد
تولید میشــود که ۱۰درصد آن پالســتیک اســت.
ابوالفضل کریمیان در گفتوگو با ایرنا افزود :شــهر
مشهددارای  ۷۷۵هزارو ۶۱۰خانواراستوسرانه
تولیدزبالهپالستیکیهرخانوار ۹۷کیلوگرماست،
بیشترین میزان اســتفاده از کیسههای پالستیکی
مربوط به فروشگاههاست و مناســبترین اقدام این
استکهشهروندانازکیسهپارچهایاستفادهکنند.
وی افزود:کارخانه بازیافت پالســتیک مشهد برای
نخستین بار در کشور پالستیک زیستتخریبپذیر
رابادریافتنشاناستانداردبهشمارهملی۱۴۴۱۷
در مجتمع صنعتی بازیافت شــماره یک شــهرداری
مشــهد ،تولید و عرضه کرد که گام مؤثــری در حفظ
محیطزیستبهشمارمیرود.

گرمایهوادرراهاستان

میانگیــن دمــای هــوا در مناطــق مختلف اســتان
خراســان رضوی از امــروز تا روزهــای میانی هفته
جاری 5درجــه افزایــش مییابــد .زهرا مبشــری
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
خراســان رضوی دراینباره به ایرنا گفت :بیشینه
دمای هوای امروز  36درجه است و در روز سهشنبه
بــه  39درجه خواهد رســید؛ همچنیــن ابرناکی و
رطوبت هوا نیز طی امروز در استان خراسان رضوی
افزایش مییابد؛ همچنین همزمان با افزایش دما،
افزایــش آالیندههای جــوی و کاهــش کیفیت هوا
پیشبینیشده است.

اخبار

اخبار

شهرستان ها

مدیرکلغلهاستانخبرداد

خرید  344هزار تن گندم در استان

حمیدی -مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان
با بیان اینکــه تاکنون بیــش از  344هــزار تن گندم
از کشــاورزان اســتان خریداریشدهاســت ،گفــت:
100درصــد مطالبــات گنــدمکاران تــا  11تیرماه،
پرداختشده است و هیچ قبض پرداختنشدهای در
اســتان نداریم.نوری در گفتوگو با خراسان رضوی
افزود :میزان خرید گندم بهصورت تضمینی در استان
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته  5درصد افزایش
داشته اســت و پیشبینی میشود حداقل  510هزار
تنگندمازکشاورزاناستانخریداریشود.ویاظهار
کرد :ارزش کل گندم خریداریشــده در اســتان تا به
امروز بیش از  8هزار و  645میلیارد ریال بوده اســت
که از این رقم مبلغ5هزار و 289میلیارد ریال مربوط
بهپیشاز 11تیرماهبودهکهبهطورکاملپرداختشده
اســت.وی ادامه داد :مهلت خرید گندم از کشاورزان
استان تا پایان مهرماه است و از کشاورزان درخواست
داریم که اطالعات خود را در سامانه پهنهبندی بهطور
کامل ثبــت کننــد تــا در پرداختها با مشــکل مواجه
نشوند.مراکزخریدگندماستاننیزبهطورکاملفعال
و آماده خرید گندم از کشاورزان هستند.

افزایش شمار مبتالیان به کرونا و تکمیل
ظرفیت بیمارستان  ۲۲بهمن نیشابور

آمار فوتیهای کرونا در نیشابور،
فیروزه و زبرخان به 260نفر رسید

شــجاعیمهر -وضعیت بحرانی این روزها در نیشابور
که به شکستهشــدن رکــورد فــوت روزانــه و تکمیل
ظرفیت بیمارستان  ۲۲بهمن این شهرستان منجر
شد ،باعث تشکیل جلسه فوقالعاده و مشترک ستاد
مبارزه ب ا کرونای شهرســتانهای نیشابور ،فیروزه و
زبرخان شــد.در این جلســه فرماندار از رسیدن آمار
فوتیهایکرونادرنیشابور،فیروزهوزبرخانبه260
نفر خبر داد.فرماندار نیشــابور در این جلســه گفت:
طی چهار روز گذشــته  ۱۶نفر بر اثر ابتال به کرونا در
این شهرســتان فوت کردهاند و اکنون هم چند نفر با
اکسیژن زنده هســتند.قامتی افزود :تا کنون ۲۶۰
نفر بر اثر ابتال به کرونا در نیشــابور ،فیروزه و زبرخان
فوت کــرده و ســه هــزار و  ۸۰۰نفــر آزمایــش کرونا
دادهاند که از اینتعداد جواب آزمایش حدود یکهزار
و  ۵۰۰نفر مثبت بود ه است.وی بیان کرد :در حالی
که برگزاری تجمعات ممنوع اعالم شــده است طی
م هستیم و در
روزهای گذشته شاهد برگزاری مراس 
یک مراسم عروسی در نیشابور طبق آماری که رسید
۲۰نفر مبتال شــدند.عظیمینژاد رئیس دانشــکده
علومپزشکی نیشــابور نیز گفت ۲۰۰ :نفر از پرسنل
دانشکده علومپزشکی نیشابور درگیر کرونا شدهاند
که از این تعداد  ۹۸نفر از کادر درمانی هســتند.وی
بیانکرد :مردم بدانند نه پرسنلی برای ارائه خدمت
و نه تختی برای بســتری شــدن داریم و این وضعیت
شکنندهای است که در منطقه ما بهوجود آمده و اگر
رعایتنکنیمامکانبستریشدندربیمارستانهای
نیشابور وجود نخواهد داشت.

پسازگزارشخراسانرضویصورتگرفت

هشداردادستانی به ساخت و
سازهای متجاوزبه حریم جویهای
عمومی در طرقبه شاندیز

میثاق اشرافیان -دادستان طرقبه شاندیز گفت :بعد از
شناساییحریمجویهایآبعمومیاخطاریهوحکم
تخریب ساخت و سازهای متجاوز به حرایم جوی ها و
نهرهای عمومی داده خواهد شد .ادامه این خبر را در
صفحه  ۴مجازی به آدرسkhorasannews.com
مطالعهبفرمایید.

آبفروشیدرنیشابوربااحداث
استخرهایغیرمجاز

مدیر امور منابع آب نیشابور :بیش از ۵۰۰
استخر غیرمجاز در شهرستان وجود دارد
مدیر امــور منابــع آب نیشــابور گفت :برخی افــراد با
تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و احداث
استخرهایبدونمجوزاقدامبهآبفروشیمیکنند.
خجستهپور در گفتوگو با ایسنا بیان کرد :اگر چه به
دلیل خشکسالیهای  ۳۰سال گذشته الی روبیها
و بازگشاییها...ادامه این خبر را در صفحه ۴مجازی
به آدرس khorasannews.comمطالعه بفرمایید.
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واکاوی یک سوال؛چرا ارزحاصل ازصادرات به کشور برنمیگردد؟

فرصتطلبی صادرکننده یا رویه عجیب دولت؟
مســعود حمیدی -برخی فعاالن اقتصادی و
صادرکنندگان استان از سازوکار بازگرداندن
ارز گالیه دارند و آن را به ســود کســی که ارز را
برنمیگردانــد ،میداننــد؛ طــوری کــه رئیس
کمیســیون اتــاق میگویــد از بازگردانــدن
ارز پشــیمانیم.به گــزارش خراســان رضــوی،
فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحریمهــای
گسترده آمریکا علیه ملت ایران آنهم در شرایط
بحران کرونا ،کشــور را با مشــکل جدی تأمین
ارز مواجه کرده اســت و بهگفتــه رئیسجمهور
یکی از دالیل عمده افزایش قیمت ارز در کشور
عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صادرات اســت.
رئیسجمهــور این رقــم را معــادل  20میلیارد
یورو اعالم کرد و بــه صادرکنندگان اولتیماتوم
داد که آنهــا را بــه قوهقضاییه معرفــی خواهد
کرد و رئیس قوهقضاییه نیز هشداری جدی در
اینباره داده است .اما سؤال اینجاست چرا در
شرایطی که کشور بهشدت نیازمند بازگشت ارز
به داخل کشــور اســت ،برخی صادرکنندگان
هنوز برای بازگرداندن ارز اقدام نکردهاند؟
اســتان خراســان رضوی دروازه تجاری کشور
به حوزه اوراسیاست و در سال  98بیش از یک
میلیارد و  651میلیون دالر کاال از گمرکهای
اســتان به کشــورهای دور و نزدیک صادرشده
است .این عدد در ســال  97بیش از  2میلیارد
و  254میلیــون دالر بوده اســت؛ اما چه میزان
از این ارز صادراتی اســتان به کشــور بازگشته
و چــه میــزان هنــوز آن ســوی مرزهای کشــور
است؟ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی
مشــهد ،ســهم اســتان را درخصــوص ارزهای
بازگرداندهنشده ،بسیار ناچیز میداند.
• 80درصد ارز بازگرداندهنشده دست
دولتیها و خصولتی هاست

«محمدحســین روشــنک» در گفتوگــو بــا
خراســان میگویــد :حــدود  18میلیــارد دالر
ارزی اســت که هنوز به کشــور بازنگشته است

و امــاک هم ناشــی از همیــن موضوع اســت.
درواقــع صادرکننــدهای کــه ارز را بــه دولــت
بازنمیگرداند ،آن را «تبدیل» میکند به طال و
ملک و امثال آنکه حتی اگر مجبور شود بهزور
ارز را بازگرداند ،ســود خود را کرده باشــد .اما
تاجر خوشحســاب ارز را برگردانــده و متضرر
شده است.روشــنک تصریح میکند :اگر سال
 97ما از تصمیم دولت در خصوص بازگشت ارز
گالیه داشتیم به این دلیل بود که ما مدتزمان
کافی در اختیار نداشــتیم که ارز را بازگردانیم
اما اکنونکه دو ســال از ایــن موضوع میگذرد
دلیلی برای گالیه نداریــم ،این ارز حق دولت و
مردم کشور است و باید آن را بازگردانیم.
و  80درصــد ایــن ارز در اختیــار شــرکتهای
صادرکننــده «دولتــی» و «خصولتــی» اســت.
درواقــع تنهــا  20درصــد ایــن ارز مربــوط بــه
صادرکننده خصوصی اســت .امــا آنهایی که
 80درصــد از ارز را بازنگرداندهانــد ،ســاکت
شــدهاند و پشــت  20درصد بخــش خصوصی
پنها نشــد هاند.وی تصریــح میکنــد :مگــر
میشــود در این مملکــت کاالیی صادر شــود و
متولی نداند؟ هم گمرک میداند کاال متعلق به
کیست ،هم راهآهن و هم ترخیصکننده ،حتم ًا
دولت میدانــد ارزهایی که بازنگشــته ،متعلق
به چه کسانی اســت اما چرا برخورد نمیکند؟
مطــرح کــردن موضوعاتــی ماننــد کارتهای
یکبارمصرف و اجارهای فرع ماجراســت اصل
موضوع ایــن اســت کــه  80درصد ارز توســط
شــرکتهای دولتــی و خصولتــی بازگردانده
نشده است.
•پشیمانیم که ارز برگرداندیم

رئیــس اتحادیه صادرکننــدگان اســتان ادامه
میدهد :اص ً
ال چــرا باید صادرکننــده ارز خود
را بازگردانــد؟ مگــر کســی کــه بهموقــع ارز را
بازگردانده و تســویه کامل کرده،منتفع شــده

اســت کــه اآلن هــم ایــن کار را انجــام دهــد؟
مگر کســی کــه ارز خــود را از پارســال تــا اآلن
بازنگردانده ،متضرر شده است؟ مگر برخوردی
بــا او شــده اســت؟ وقتــی صادرکننــده متعهد
و خوشحســاب میبینــد ارز را بازگردانــده و
حتــی  100درصــد هم ضــرر کرده اســت چرا
بایــد ارز را بازگرداند؟ ما پشــیمان هســتیم که
چــرا ارز خــود را بازگرداندیــم و ضــرر کردیــم.
روشــنک میگویــد :صادرکننــدگان اســتان
خراسان رضوی همه خرد هستند و سهم آنها
از ارزهای بازگرداندهنشده ،بسیار ناچیز است؛
زیرا در این اســتان ما صادرکننــده خصولتی و
دولتی قــوی نداریم عالوه بر ایــن بخش اصلی
صــادرات خصولتیهــا و دولتیهــا از مرزهای
دیگر استانها انجام میشود.
•بازنگرداندن ارز تعمدی است

رئیس کمیســیون تجــارت اتاق مشــهد درباره
دلیل عدم بازگشت ارز به کشور میگوید85 :
درصــد ارز بازگرداندهنشــده بــه دلیل«تعمد»
اســت و تنهــا  15درصــد بــه دلیــل مشــکالت
ناشــی از تحریم و امثال آن است .درواقع امروز
حتی بخش عمــده نوســانات ارزی و بازار طال

•بازنگرداندن ارز خیانت است

«محمود یخراســانی»  ،نایبرئیــس اتــاق
بازرگانی مشــهد نیــز در گفتوگو با خراســان
رضــوی تصریح میکنــد :صادرکننــده موظف
اســت ارز حاصل از صــادرات خود را به کشــور
بازگرداند و کسی که این کار را نکند«،خیانت»
کرده و آب در آسیاب دشــمن ریخته است.این
تولیدکننــده اســتان میافزایــد :آنچــه بنــده
تولیدکننده از دولت انتظار دارم ،این است که
دولت اجــازه دهد تولیدکننده معــادل کاالیی
که صادر کرده اســت ،مواد اولیه موردنیاز خود
را وارد کند تا برای تأمین ارز واردات مواد اولیه
موردنیــاز با مشــکل مواجــه نشــود .هماکنون
دولت مقرر کرده که صادرکننده موظف اســت
 50درصــد ارز حاصل از صــادرات خــود را در
ســامانه نیما عرضه کنــد و  50درصــد دیگر را
معادل آن واردات داشته باشد.محمودی سهم
استان خراســان رضوی از عدم بازگشت ارز را
ناچیز میداند و میگوید :تولیدکنندگان بخش
اصلی ارز حاصل از صادرات را بازگرداندهاند و
بهنظر میرسد اگر عدم بازگشــت ارزی باشد،
مربــوط بــه بازرگانــان باشــد امــا بهطورقطــع
نمیتوان دلیل آن را تعمد دانست.

کمبود واکسن تببرفکی؛ازدامداران اصرار،ازدامپزشکی انکار
هفتــه گذشــته گزارشــی دربــاره کمبــود
واکســن تببرفکــی در روزنامــه خراســان
رضوی چاپ شــد که دراین گزارش تعدادی
از دامــداران شهرســتان قوچــان ،از کمبــود
وگرانــی ایــن واکســن گالیــه کــرده بودند.
دراین گــزارش رئیــس دامپزشــکی قوچان
هم تحریمها ومشکالت ناشی ازشیوع کرونا
را ازجملــه دالیــل کمبــود و گرانی واکســن
تببرفکی اعالم کرده بود؛ همچنین مسئول
یکــی از مراکز واکسیناســیون دام در قوچان
نیز با تاییــد این مشــکل ،افزایــش قیمت ارز
را ازجمله دالیــل گرانی واکســن تببرفکی
اعالم کرد .اما حــاال پس از چنــد روز   رئیس
شبکه دامپزشکی قوچان اعالم کرده است در
زمینه تأمین واکسن تببرفکی و ایمنسازی
دامهــا کمبــودی در ایــن شهرســتان وجود
ندارد و مشکل بیشــتر مربوط به نوع خارجی
آن اســت.در همین ارتباط ،معاون ســامت
ادارهکل دامپزشــکی خراســان رضــوی نیز
گفته است هماکنون هیچ کمبودی به لحاظ
واکسن تببرفکی در استان خراسان رضوی
وجود ندارد به طــوری که حــدود  ۵۰درصد
از جمعیت دامهای ســبک اســتان خراسان
رضوی به صورت رایگان در مقابل این بیماری
واکسینه میشــوند؛ اما برای ســایر دامهای
ســبک و همچنیــن کل دا مهــای ســنگین
هزینه آن باید توســط دامدار پرداخت شــود.
روزگذشــته ودر حالی که چند روز از انتشــار
گزارش خراسان رضوی گذشته بود،خبرنگار
ما در تماس با چند نفر از دامــداران قوچانی
دربــاره مشــکل کمبــود واکســن تببرفکی
گفتوگو کــرد کــه درادامــه گــزارش ،ابتدا
اظهــارات مســئوالن دامپزشــکی وســپس
صحبتهای دامداران را میخوانید.
•کمبود واکسن تببرفکی در قوچان
وجود ندارد

رئیس شبکه دامپزشــکی قوچان گفت :در
زمینه تأمین واکسن تببرفکی ایمنسازی
دامها،کمبــودی در ایــن شهرســتان وجود
نــدارد و مشــکل بیشــتر مربــوط بــه نــوع
خارجــی آن اســت.محمد احمــدی در
گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :امســال حــدود
 ۲۵۰هــزار تــا  ۳۰۰هــزار دوز واکســن
ایرانــی تببرفکــی تأمیــن شــده اســت و

حتی واکســنهای دیگــر نیز به وفــور وجود
دارد؛ اما وقتی تقاضا به ســمت یک واکسن
خــاص آنهــم از نــوع خارجــی آن گرایــش
مییابد ،شاید با کمبودهایی روبهرو شویم.
وی بــا بیــان اینکــه دامــداران در تأمیــن
واکسن تببرفکی برای دامهای خود بیشتر
بــه دنبــال واکســن رایــگان هســتند ،ادامه
داد :با توجه بــه محدودیتهــای اعتباری و
مشــکالت بودجــهای در اختیــار گذاشــتن
تمامــی واکســنها بــه صــورت رایــگان از
تــوان مجموعــه دامپزشــکی خــارج اســت.
رئیس شــبکه دامپزشــکی قوچان با اشــاره
بــه افزایــش تقاضــا بــرای واکســن خارجی
تببرفکــی گفــت :واکســنهای خارجــی
رایــگان نیســت و توســط شــرکتهای
واردکننــده تأمین میشــود.وی افزود :این
شــرکتها براســاس ارز و میزان مورد نیاز،
کاالهــا را وارد میکننــد و واردات جدیــد
و جایگزیــن مجــدد کمــی طول میکشــد.
احمــدی ادامــه داد :در حوزه دامســبک در
اواخر زمســتان پارســال و اوایل بهار امسال
حــدود  ۵۰۰هــزار دوز واکسیناســیون
تببرفکــی گوســفند در ایــن شهرســتان
انجام شــد اما در حوزه دامسنگین که اغلب
ســهنوبت در ســال انجام میشــود ،بهدلیل
رایگان نبودن واکسن انجام واکسیناسیون
به تقاضــا و اســتقبال دامدار بســتگی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه دامــداران بایــد هزینه
واکسنهای بهادار را پرداخت کنند افزود:
برخــی گاوداریهــای صنعتی کــه باید این
واکســن را دریافــت کننــد ،آن را بــه صورت
قرض دریافت کردهاند تا اقدامات پیشگیرانه
انجــام شــود کــه برخــی از آنها با گذشــت
یکســال هنوز بدهی خــود را در این زمینه
پرداخت نکردهاند.
•واکسیناسیون رایگان نیمی از دامهای
خراسان رضوی در مقابل تببرفکی

معــاون ســامت اداره کل دا مپزشــکی
خراســان رضوی نیز گفــت :افزون بــر نیمی
از جمعیــت دامــی اســتان خراســان رضوی
که در مناطق پرخطــر قرار دارند ،ســاالنه به
صورت رایگان در مقابل بیمــاری تببرفکی
واکســینه میشــود.دکتر محمد رشتیباف
در گفتوگــو با ایرنــا افزود :واکسیناســیون

رایــگان بیمــاری تببرفکــی بــرای دامهای
مناطق عشایری و مناطق با ریسک باال انجام
میشــود که ســاالنه افزون بر چهــار میلیون
دام ســبک را شامل میشــود.وی ادامه داد:
هماکنــون هیچ کمبــودی به لحاظ واکســن
تببرفکی در استان خراســان رضوی وجود
نــدارد ،به طــوری کــه حــدود  ۵۰درصــد از
جمعیــت دامهای ســبک اســتان خراســان
رضوی به صورت رایگان در مقابل این بیماری
واکســینه میشــود اما بــرای ســایر دامهای
سبک و همچنین کل دامهای سنگین هزینه
آن باید توســط دامدار پرداخت شود.معاون
سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
گفت :هماکنون تعداد کانونهای تببرفکی
در اســتان خراســان رضوی در حــد انتظار و
بین  8تا  ۹کانون اســت و شــاهد طغیان این
بیمــاری نیستیم.رشــتیباف جلوگیــری از
نقــل و انتقــال و تــردد غیرمجــاز دام ،انجــام
واکسیناسیون و رعایت شرایط امنیتزیستی
را از راهکارهای پیشــگیری و کنترل بیماری
تببرفکــی برشــمرد .او ادامــه داد :ویروس
تببرفکــی معموال وابســته به فصــل خاصی
نیســت اما در دوره ســرما با توجه بــه افزایش
نقل و انتقال دامها ،رشد ویروس بیشتر است
و شاهد شیوع این بیماری هستیم.
•دامداران قوچانی:کمیابی و گرانی
واکسن تببرفکی برطرف نشده است

یکــی از دامــداران قوچانــی روز گذشــته به
خراســان رضــوی گفــت :هنــوز کمیابــی و
گرانــی واکســن تببرفکــی برطرف نشــده
است .سلیمان مزرجی افزود :درواقع انجام
واکسیناســیون تببرفکــی بــه عهــده خــود
دامداران از طریق بخشخصوصی قرارگرفته
است و قبال دامپزشکی آن راعهدهدار بود؛ به
این معنا که دامدار باید خودش دنبال واکسن
و تهیه آن باشد.
وی افزود:بــه عنــوان مثال ،پدر من که ســن
وســالی دارد و  ۴یــا  ۵گاو درروســتا دارد ،
پیداکــردن واکســن دربازار برای او مشــکل
است و تاکنون در این خصوص و بیماری دام
دچار خســارت هم شده اســت .یکی دیگر از
دامداران هم گفــت :وقتی کمبــود و گرانی
باشد ،احتمال این که دریکجا به من واکسن
تقلبــی فروخته شــود ،وجود دارد کــه معلوم

اســت چه پیامدی دارد یا ممکن است همان
واکسنی را که میخواهم نباشد یا گران باشد
و واکسن موجود به درد نخورد .کوهستانیان
مدیر عامل مجتمع دامپروری بهارخبوشان
نیز گفــت :هنوز هم کمبود و گرانی واکســن
محســوس اســت و هرگونه تاخیر درتزریق یا
نبود واکسن موثر برای دامدار بسیار زیانبار
است و خیلیها چه در مورد دام سنگین و چه
دام سبک مثل گوســفند قبال زیان دیدهاند.
یک دامــدار دیگــر قوچانی هم گفت :شــاید
واکســن درمشــهد موجود یــا زیادباشــد اما
برای مــن تهیه آن ســخت اســت بــه هرحال
مســئوالن دراین موارد باید همکاری کنند و
به طورجدیتر به فکر دامدار باشند.

•چگونه ارز برگردانده شود؟

اما رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت اســتان
موضوع دیگری را مطرح میکند .سید حسین
حســینی در گفتوگــو بــا خراســان رضــوی
میگویــد :ارز هســت امــا بــه چــه ســازوکاری
بازگردانده شود؟در شرایطی که سیاستهای
ارزی دولــت بهگونهای اســت کــه صادرکننده
موظف اســت ارز خود را به شــبکه بانکی کشور
عرضه کند ،آیا این زیرســاخت و سازوکار وجود
دارد کــه صادرکننــده بتوانــد از کشــور مبــدأ
صــادرات ارز را به شــبکه بانکی کشــور منتقل
کند؟ قطعــ ًا ایــن ســازوکار فراهم نیســت .لذا
سؤال اینجاست که این ارز چگونه بازگردد؟
وی میافزاید :بنــده تولیدکننــده انتظار دارم
دولــت ایــن اجــازه را بدهــد کــه در قبــال ارز
صادراتــی کاال و مــواد اولیه موردنیــازم را وارد
کنــم .شــرایط تحریمها روزبــهروز ســختتر و
بازگشت ارز بسیار دشوار شده است .از سویی
قوانین در کشور بهگونهای اســت که اگر فعال
و صادرکننــده ارز خــود را بازگردانــد ،متضرر
میشــود ولی کســی که این کار را نکند ،ســود
میبرد.رئیس خانه صمت استان درباره امکان
تخلف و تعمدی بودن بازنگرداندن ارز به کشور
میگوید :بههرحال یک فعــال اقتصادی بازار
را نگاه و برنامهریزی میکند؛ وقتی از زمستان
سال گذشته افزایش قیمت ارز قابل پیشبینی
بود بــه دلیــل اینکــه دولــت درآمــد ارزیاش
کم شــده بــود ،صادرکننــده ترجیــح میدهد
ارز خــود را دیرتر بــه کشــور بازگرداند تا ســود
بیشــتری ببرد.وی میگوید :قطع ًا کسی که در
راستای منافع ملی کشــور حرکت نکند ،خائن
به کشــور اســت و این خیانت میتواند در قالب
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات باشد .زیرا
بههرحال کاالیی که صادر میشود از یارانههای
تولیــدی بهرهمنــد میشــود کــه ایــن یارانهها
متعلــق به همه ملــت اســت و باید ارز به کشــور
بازگردانده شود.

خبر
شهرستان ها

فیروزه قرمز شد

فرماندار فیروزه :به دلیل برگزاری برخی مراسم
از شهرستانهای مجاور ،وضعیت کرونا در
شهرستان قرمز شد

فرماندار فیروزه گفت :درهمتنیدگی شهرســتان
نیشابور ،فیروزه و زبرخان وضعیت یکسانی را برای
هرکدام رقــم میزنــد .وی گفت:طــی چند هفته
اخیر وضعیت شهرستان فیروزه سفید اعالم شد و
به همین دلیل برخی مراسم به این منطقه منتقل و
باعث شد وضعیت فیروزه ناگهان از سفید به قرمز
تغییر یابد.حکیمپــور افزود :طی چنــد هفته اخیر
وضعیت شهرستان فیروزه سفید اعالم شد ازاینرو
برخی مراسم به این منطقه منتقل شد که باعث شد
وضعیت فیروزه ناگهان از سفید به قرمز تغییر یابد.

اخبار

شهرستانها

گوناگون

مدیرشبکهبهداشتودرمانبردسکناعالمکرد:

ثبت 120بیمار مبتال به کرونا
در بردسکن

علی نوری -مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن
گفت :تاکنون تســت کوویــد  ۱۹بــرای  ۱۲۰نفر در
بردســکن مثبت گزارش شــده اســت .دکتر مهدی
عاقلتر به خبرنگار ما گفت :از ابتدای شــیوع ویروس
کرونا تاکنــون 450 ،نفر به صورت ســرپایی به مرکز
جامــع ســامت طالقانــی و بخــش ویــژه کرونــای
بیمارستان مراجعه داشــته اند که از این تعداد تست
 120نفر آن ها مثبت بوده اســت و بقیه نیز مشکوک
به کرونا بوده اند .وی بیان کرد :با تالش تیم پزشکی
و پرستاری بیمارســتان تاکنون  85درصد این افراد
بهبود یافته اند و توانســته ایم شهرســتان را در بحث
پیشگیری از کرونا کنترل کنیم .وی بیان کرد :اگرچه
تعدادبیمارانسرپاییمشکوکبهکرونادرشهرستان
روند افزایشــی دارد ولی بردســکن جزو شهرســتان
هایی است که هنوز وضعیت آن قرمز نشده است.

آغازآسفالتمسکنمهردررود
نجمالشریعه-عملیاتآسفالتمعابرداخلیوادامه
راهدسترسیبهمسکنمهردررودصبحدیروزباحضور
فرماندارشهرستانزبرخان،شهردار،اعضایشورای
اسالمی و جمعی از مردم و مســئوالن این شهر در این
مکانبرگزارشد.سیدیحییسلیمانیفرماندارزبرخان
دراینمراسمبااشارهبهوضعیتدرآمدیوبودجههای
دولت گفت :تالش شهردار و اعضای شورای اسالمی
درروددراینوضعیتشایستهتقدیراستوامیدواریم
اینتالشادامهپیداکند.شهرداردرروددراینمراسم
کهباکلنگزنیآغازشد،گفت:عملیاتآسفالتشش
هزار مترمربع از معابر و چهار هــزار مترمربع ادامه راه
دسترسیبهمسکنمهر آغازمیشود.رامینزمانیبه
اعتباریکمیلیاردتومانیاینطرحاشارهکردوافزود:
مبلغ ۴۰۰میلیونتومانایناعتبارازمنابعاستانیو
 ۶۰۰میلیون تومان از منابع داخلی شهرداری دررود
تهیه وپرداخت میشود .شــهردار دررود تصریح کرد:
آســفالت معابر داخلی مســکن مهر تا پایان تابستان و
ادامه راه دسترســی این مــکان تا پایان ســال به اتمام
میرسد.

اخبار
شهرستانها

خسارت ۸۰میلیارد تومانی کرونا
به صنوف بردسکن
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت بردســکن گفت:
بر اســاس آماری که ارســال شــده ،واحدهای صنفی
شهرستانبردسکنحدود ۸۰میلیاردتومانبهدلیل
شــیوع ویروس کرونا خســارت دیدهاند .شهرام طلوع
فکور به خبرنگار ما گفت :واحدهای صنفی ب ه صورت
تخصصی و دورهای مشــترک توســط خود بازرسان،
بازرسی می شــوند و اگر کاالیی قاچاق باشد ،پرونده
تشکیل و به اداره تعزیرات ارسال میشــود .وی ادامه
داد :ب ه طــور میانگین ماهانه ۲۰پرونــده در خصوص
گرانفروشــی ،تخلف ،احتکار و ...تشــکیل و به اداره
تعزیرات ارسال میشود .رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت بردسکن مطرح کرد :خوشبختانه واحدهای
صنفی ،همکاری الزم را داشــته و در بازرسی مشکلی
نداریم ،واحدهایی هم که از کرونا متضرر شده بودند،
ازاتاقاصنافخواستهشد،گزارشیتهیهکنندتابرای
ارسال به دســتگاههای مرتبط ارائه شــود .وی گفت:
بر اساس آمار ،واحدهای صنفی شهرستان بردسکن
به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود ۸۰میلیارد تومان
خســارت دیدهاند ،که گزارش به دستگاههای مرتبط
اعالمشدهاست.

رئیسادارهبهزیستیسبزوارمطرحکرد:

آسیب جدی کرونا به فعالیت
مهدهای کودک سبزوار

کالته-رئیسادارهبهزیستیسبزوار،ازآسیبجدی
شیوعبیماریکرونابهمهدهایکودکاینشهرستان
ابراز نگرانی کــرد .مرضیه کســراییفر به خراســان
رضوی گفت :از مجموع 80مهد کودک تحت نظارت
بهزیستی شهرستان سبزوار ،بیشتر این مهدها بر اثر
شیوع کرونا  دچار مشکل شده اند .وی با بیان این که
بحران کرونا سبب شده بســیاری از مهدهای کودک
ســبزوار در آستانه ورشکســتگی قرار بگیرند ،افزود:
با وجود بازگشــایی مهدهای کودک از  24خرداد بر
مبنای مجوز ستاد ملی کرونا ،خانواده های سبزواری
استقبال زیادی از مهدهای کودک نکرده اند.

شرکت بیش از ۴۰۰فراگیر
در کالسهای فنی مراکز یادگیری
حقدادی -رئیس اداره سواد آموزی تربت جام گفت:
فعالیت مراکز یادگیری محلی طی امسال با محوریت
مهارت آمــوزی و حرفه آمــوزی در رشــته های مختلف
و رعایت پروتکل های بهداشــت فــردی و اجتماعی از
اول خرداد در تربت جام آغاز شده است .ذاکری افزود:
مجموعه فعالیت ها در رشــته های گلیــم بافی ،فرت
بافی و خیاطی به طور اخص و دیگر رشته های هنری و
اشتغالزابهصورتعامباحضوراستادانمجربازاداره
فنی وحرفهایمشغولارائهخدماتبهفراگیراناست.
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پس از گزارش خراسان رضوی صورت گرفت

هشداردادستانیبهساختوسازهایمتجاوز
بهحریمجویهایعمومیدرطرقبهشاندیز
•لزوم تعیین حریم جوی های آب عمومی
برای صدور حکم تخریب

گزارش
میثاقاشرافیان

ادامه از صفحه...۳
دادستانشهرستانطرقبهشاندیزگفت:بعداز
شناساییحریمجویهایآبعمومیاخطاریه
و حکــم تخریب ســاخت و ســازهای متجاوز به
حرایم جوی ها و نهرهای عمومی داده خواهد
شد .پیرو انتشار گزارش هفته گذشته خراسان
رضویباتیتر«کامخشکباغهایطرقبهبراثر
گسترش ویالسازی» و با پیگیری های تشکل
های مردم نهاد طرقبه و همت شورای اسالمی
این شهر ،جلســه ای با حضور دادستان و مدیر
اداره جهاد کشاورزی این شهرستان و شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر طرقبه در محل
ساختمان شماره  2شهرداری این شهر برگزار
شد تا در خصوص حفظ و حراست از جوی های
آب تصمیم گیری شود.
•اخذ تعهد محضری از خریداران و مالکان

خادم پیر ،شــهردار طرقبه ،در این جلســه بیان
کرد:طبیعتطرقبهوشاندیزباآبیکهدرجویها

و رودخانــه هــای آن روان اســت ،ســرزندگی و
طــراوت پیــدا کــرده و باعث خلق یــک طبیعت
منحصر به فرد در این منطقه شــده به طوری که
زیبایی آن در کشــور زبانزد است بنابراین حفظ
و نگهداری از جوی های آب بر کســی پوشــیده
نیست .از همین رو شــهرداری طرقبه به منظور
تحقق این هدف ،در ســال 93اقدام به تشکیل

یککارگروهبهمنظورحفظحرایمجویهایآب
درشهرداریطرقبهکردتاشهروندانیکهقصد
نقلوانتقال،ساختوسازوخریدوفروشملک
خود را دارنــد و نیز از خریداران بــاغ ها تعهدات
محضریگرفتهشودتادرصورتهرگونهساخت
و سازی حریم جوی های آب و محل عبور و مرور
میرابراحفظکنند.

دادســتان شهرســتان طرقبه و شــاندیز در این
جلســه با بیان این که شــهرداری ها نباید برای
اراضیکهدربسترجویهایآبواقعشدهاند،
پروانه ســاخت و ســاز صادر کنند ،توضیح داد:
صدوراینپروانههاباعثافزایشساختوسازها
می شــود و در آینده یقینا برای تخریب ساخت و
سازهایمتجاوزبهحریمجویهایآببامشکل
مواجه خواهیم شد .سبحانی تصریح کرد :امور
رودخانــه هــای آب منطقه ای به عنــوان متولی
اصلی در این حــوزه باید درباره جــوی های آب
عمومیاظهارنظرکند.بههمینمنظورنخست
باید نهرها و جــوی های آب عمومی شناســایی
و ســپس به کارشــناس اداره آب منطقه ای این
نهرها و جوی های آب عمومی شناســایی شده
معرفی شود تا آن اداره برای تعیین حریم جوی
ها و نهرها اقدام کند و بعد از تعیین این حریم ما
دردادستانیاخطاریههایالزمرابرایآندسته
از ساخت و سازهای متجاوز به حریم جوی های
آبعمومیصادرمیکنیمودرمرحلهبعدحکم
تخریبمیدهیم.

آب فروشی در نیشابور با احداث استخرهای غیر مجاز

مدیر امور منابع آب نیشابور :بیش از ۵۰۰استخر غیرمجاز در شهرستان وجود دارد
ادامه از صفحه...۳
مدیر امــور منابع آب نیشــابور گفت:
برخی افــراد بــا تغییــر کاربــری غیر
مجاز در اراضی کشــاورزی و احداث
اســتخرهای بدون مجوز اقدام به آب
فروشی میکنند.سعید خجستهپور
درگفتوگوباایسنابیانکرد:اگرچه
به دلیل خشکســالیهای  ۳۰سال
گذشــته الی روبیها و بازگشاییها
ب ه صورت محدود انجام میشــد ،اما
ســال قبل به دلیل افزایش ناگهانی
میزانبارشها،سیالبهایبسیاری
در دو شهرســتان نیشــابور و فیــروزه
داشــتیم ،البته بــا اعتبــارات خوب و
بیســابقهای کــه از محــل اعتبارات
جــاری آب منطقــهای اســتان بــه
شهرستان اختصاص یافت ،بسیاری
از مشــکالت رفع شــد.وی با اشــاره
بــه اختصــاص اعتبــار ۳۵۰میلیون
تومان بــه شهرســتان نیشــابور بیان
کرد :با همکاری بخــش خصوصی و
غیر دولتی توانستیم  ۸۰کیلومتر از

مسیلهای نیشــابور و فیروزه را الی
روبی کنیم ،این اقدامات موجب شد
در بارندگیهای امســال بــ ه جز یک
نقطــه ،در بقیه شهرســتان مشــکل
خاصینداشتهباشیم.مدیرامورمنابع
آبنیشابوردرادامه،بهرهبرداریغیر
مجازازسیالبهارافاجعهبارذکرکرد
و افزود :چــون ســازمانهای متولی
راهکار مشخص و سیاســت روشنی
بــرای مدیریــت آبهــای ســطحی
نداشــتند ،بنابرایــن در اســتفاده
از آبهــای ســطحی برنامه مــدون و
خاصی نداشــتیم .وی اظهار کرد :نه
تنها به دلیل نبود راهکار مشــخص،
مردمدرهرمنطقهبندهایغیرمجاز
احداثواقدامبهذخیرهسازیکردند
بلکهچونکارشانهمفنینبودبرای
برخیازمناطق،کانونهایخطریرا
ایجادکردندومکانهاییرادرمعرض
سیالبقراردادند.خجستهپوربابیان
این که ســال قبل بندهای غیر مجاز
نگرانیهایجدیراایجادکردهبود،

افزود:استخرهایغیرمجازب هشدت
در شهرستان نیشــابور زیاد شده ،به
یکهافرادباخاکبرداریوتغییر
طور 
کاربری غیر مجاز اراضی کشــاورزی
اقــدام به احداث اســتخر کــرده اند و
با هــدف توســعه بخش کشــاورزی و
فــروش آب ،ســیالبها را بــه داخل
استخرهاهدایتمیکنند.ویمطرح
کرد :ایــن اقدامات موجب میشــود
تعــادل زیســتمحیطی منطقــه بــه
هــم بخــورد .وقتی بخــش زیــادی از

ســیالبها داخل اســتخری هدایت
شــود و اجــازه ندهند مســیر طبیعی
خــود را طــی کنــد نــ ه تنها دشــت از
پدیده طبیعی محروم میشــود بلکه
موجــب گســترش کشــاورزی و نیاز
بیشــتر به آب و همچنین آب فروشی
میشود.خجستهپوربیانکرد:برای
اولین بار در استان توانستیم موضوع
استخرهایغیرمجازباابعادبزرگکه
درشهرستانزیادشدهبودوهمچنین
بندهای غیرمجــاز را مطرح کنیم که

این موضوع موجب شــد دادســتانی
و حافظــان انفــال بــرای برخــورد با
متخلفانواردشوندوبرخیاستخرها
را تخریب کردیم یا مانع احداثشان
شــدیم اما هنوز هم وضعیــت نگران
کننده است .خجســتهپور ادامه داد:
اســتخرهای ذخیره آب غیر مجازی
بــا ظرفیــت  ۵۰هــزار تــا  ۴۰۰هزار
مترمکعــب در شهرســتان داریم ،هر
چند پیشبینی وجود بیــش از ۵۰۰
اســتخر غیــر مجــاز در شهرســتان
نیشابورمیشوداماهنوزآماردقیقی
از تعدادشــان در دســت نیســت.وی
همچنیــن از شناســایی  ۲۵بند غیر
مجــاز خبــر داد و افزود :بدون شــک
اگر بیشتر بررسی شود ،آمار بندهای
غیرمجاز به بیش از  ۶۰مورد خواهد
رسید.ویبیانکرد:بیشتر استخرها
در روســتاهای حاشــیه ارتفاعــات
بینالود از جمله روســتاهای میرآباد،
صومعــه ،فوشــنجان ،دررود و گرینه
احداثشدهاند.

مشکالت شهرآباد در جلسه شورای اداری بردسکن مطرح شد

از وضعیت نامناسب بیمارستان شهرآباد تا شبکه فرسوده آب شرب

قنبری -برای اولین بار ،جلسه شورای اداری
شهرستانبردسکندرمرکزبخششهرآباد این
شــهر ،با حضور نماینده دیار ترشــیز در مجلس
شورای اسالمی ،امام جمعه ،فرماندار ،اعضای
شــورای تامیــن ،بخشــداران مرکــزی انابــد و
شــهرآباد و همچنیــن تمامی روســای ادارات و
نهادهای شهرستان بردسکن و بخش شهرآباد
برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی ،در این
جلسه که بیش از سه ســاعت به طول انجامید،
مهمترینمشکالتوکمبودهایبخششهرآباد
و نیز ظرفیت های این منطقه مطرح شد.
•مشکالت کشاورزان و فرسودگی کامل
شبکه آب شرب بخش شهرآباد

سیدعلی موسوی فرد ،بخشدار شهرآباد با بیان
این که محصول اصلی این بخش پســته اســت،
افزود :چند مشــکل عمده از جمله کاهش دبی
چاههایکشاورزیوافزایشعمقچاهموتورهااز
 80به 28متر،گریبانکشاورزانمنطقهراگرفته
استوحلآنهاقطعاهمتملیراطلبمیکند.
وی همچنین با اشــاره به این کــه اقتصاد بخش
شهرآباد تک محصولی است ،گفت :هر چند در
بخش شــهرآباد  56ترمینال خوب ضبط پسته
فعالیت دارند اما کشاورز مجبور است محصول
خودرابهنازلترینقیمتبدونفراوریبهفروش
برساندواینبهضررکشاورزاناست.
وی با بیان این که صرفا در روستای سلطان آباد

این بخش راه آســفالته به طول سه کیلومتر نیاز
داریم ،اظهــار کرد :افزون بر ایــن ،ترمیم روکش
آسفالت محور کوشه تا عظیم آباد و نیز ظاهرآباد
تانصرآبادنیزازضروریاتمادربخشراههاست.
ویدرادامهبهمشکلفرسودگیشبکهآببخش
شهرآباد اشــاره کرد و گفت :شــبکه فرسوده آب
شرب،مردمراآزارمیدهد.اگرکاریهمشدهبا
مشارکتمردمودهیاریهابودهاست .موسوی
افــزود :در چند ســال گذشــته ،فقط روســتای
قوژدآباد از دل پروژه ســلطان آباد تعویض شبکه
شــده و در شهر شــهرآباد هم یکی از مشــکالت
اصلی ما شبکه فرســوده اســت و هر روز قطعی
داریم کــه در این خصــوص بازنگری در شــبکه
فرســوده آب روســتایی و شــهری این دیــار یک
خواستهمهماست.
در ادامه رئیس شــورای اســامی شــهرآباد هم
در ســخنانی با بیان مهــم ترین اقدامــات انجام
شده توســط شــورای پنجم در این شــهر گفت:
بخش شهرآباد در زمینه کشــاورزی و دام پروری
توانمندیباالییداردکهاگربهآنهاتوجهشود،
حرفهایبسیاریبرایگفتنخواهندداشت.
احمدنخعیافزود:متاسفانهبرخیقوانینبرسر
راهجهشواقعیتولید،مانعایجادمیکنندواین
نیازمندهمتویژهمسئوالن ونمایندگانمجلس
اســت .وی گفت :اگر کشــاورزان خــرده مالک
با حذف قوانین دســت و پا گیر ،حمایت شــوند،
میتوانندبهیکظرفیتبیبدیلمبدلشوند.

احمد فرزانه ،دادســتان بردسکن گفت :بخش
شــهرآباد با ظرفیت هــای کویری خــود ،نیاز به
توســعه فضای ســبز دارد و در این خصوص باید
ســمن هــای مربــوط بــرای جلوگیــری از قطع
تاغزارهــا و حتــی یک درخــت ،تشــکیل و فعال
شوند.ویگفت:افزونبرارائهمشکالت،روسای
ادارات باید راهکار هم ارائه دهند و اگر این گونه
شود ،قطعا بسیاری از مسائل در خود بردسکن
حل می شــوند .فرزانه با بیان ایــن که فرهنگ و
اقتصــاد دو موضوع مهــم این روزهای دســتگاه
قضایی اســت ،افزود  :قطعا با حمایت مدبرانه از
سرمایهگذاران میتوانیمبرمشکالتاقتصادی
وفرهنگیشهرستانغلبهکنیم.درادامه ،حجت
االسالمنیکبین،نمایندهدیارترشیزدرمجلس
شــورای اســامی ،با بیان این که ضرورت دارد
مسئوالنشهرستانهاگزارشهایکارشناسی
خود را به نفع حل مشــکالت مردم به مسئوالن
باالدســتی ارائه دهند ،اظهار کرد :اعتقاد دارم
اگراینگونهعملشودقطعابسیاریازمشکالت
بردسکن در همین شهرســتان قابل حل شدن
است.نمایندهمردم کاشمر،بردسکن،خلیلآباد
وکوهسرخ درمجلسادامهداد:بههمینمنظور
در جلسه ای از استاندار خواســته ایم اختیارات
ستادتدبیررابهشهرستانهایاحداقلحوزههای
انتخابیهتفویضکنندتامردمطعمواقعیخدمت
وحلمشکالتخودرابچشند.
وی همچنین از سرنوشــت بازنگــری طرح های

هادی انتقــاد کرد و گفــت :در ایــن خصوص دو
جلسهبااستاندارداشتیمومقررشدکهاختیارات
این مهم نیــز بــه فرمانــداران در روزهــای آینده
ابالغ شــود.در ادامه دکتر عاقلتر ،رئیس شبکه
بهداشتبردسکن باانتقادازوضعیتنامناسب
بیمارســتان ولیعصــر ایــن شهرســتان گفــت:
متاسفانهبرخیبستریهادراینبیمارستاندر
بخشهایاداریانجاممیشودکهایناصالدر
شأنمردمشهرستاننیست.ویبابیاناینکهدر
شهرستانوجوددستگاهسیتیاسکنضروری
است ،اظهار کرد :تحقق این مهم همت نماینده
مجلسومدیراناستانیراطلب میکند.رئیس
شبکهبهداشتبردسکنبااشارهبهتحتپوشش
بودن بیش از هشــت هــزار نفــر از اهالی بخش
شــهرآباد درمرکز بهداشــتی درمانی این شهر
گفت :به رغم مساعدت خیران در اهدای زمین
اورژانس ،متاســفانه مکان این زمین مورد تایید
مرکزاستانقرارنگرفتهوامیدواریمبامساعدت
شــهرداری وشــورای اســامی و نیز خیران این
شهربهزودیزمینجایگزینرامعرفیوعملیات
اجرایی احداث ســاختمان اورژانس شهرآباد را
شروعکنیم .مجتبیشاکری،فرمانداربردسکن
هم با بیــان این کــه برای خدمــت به مــردم باید
قوانیــن مزاحــم را حذف کنیــم ،افــزود :در این
خصوص چندین بار جلســه کارگروه رفع موانع
تولیدرابرگزارکردهایم ومعتقدیم نبایدبگذاریم
کارآفرینیدراینمنطقهبامانعمواجهشود

اخبار
شهرستانها

توسطیکنانوایخیرانجامشد:

توزیع رایگان ۲هزار نان
درتربت جام به نیت سردار دل ها

یــک نانوایــی در تربــت جــام بــه پــاس خدمــات
شــهید ســردار قاســم ســلیمانی بیــش از
دو هــزار نــان رایــگان در شــهر پخــت کــرد.
یک نانوای خیــر در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران
جوان گفــت :توجه به ارزشهای جامعه مهم اســت و
سردارشهیدقاسمسلیمانیازبزرگترینارزشهای
جامعه اسالمی است که باید نام و یادش به عنوان یک
اسطورهملیواسالمیدربینجوانانواقشارمختلف
حفظ شــود.نانوای  ۵۰ســاله با تأکید بر این که یاد و
خاطره شهدا کمتر از شهادت نیســت ،گفت :سردار
بزرگ اسالم ،مالک اشتر علی ،با رشادتهای بسیار
توانست امنیت و عزت ایران اسالمی را حفظ کند و ما
وظیفه داریم راه او را با تبعیت از رهبری ادامه دهیم.

باحضوراستاندارخراسانرضویصورتگرفت

بررسیعملکردمعیناقتصاد
مقاومتی شهرستان زاوه

جلســه مثلث توســعه اقتصادی  -فرهنگی خراسان
رضوی با حضور استاندار برگزار شد و آخرین وضعیت
اجــرای طرحهــای اقتصــاد مقاومتی در شهرســتان
زاوه مورد نقد و بررســی قرار گرفت.به گزارش روابط
عمومی اســتانداری ،جلسه مثلث توســعه اقتصادی
فرهنگی استان با محوریت شهرســتان زاوه در محل
دفتراستانداربرگزارشد.دراینجلسه،نمایندهحوزه
انتخابیهتربتحیدریه،مهوالتوزاوهدرمجلسگفت:
با توجه به این که ظرفیت مناسبی برای اجرا و پیشبرد
طرحهای اقتصادی در شهرســتان زاوه فراهم است،
بنابراین لزوم ایجاد یک شهرک صنعتی هم احساس
میشــود.زنگنه افزود :مردم شهرســتان ،از کارخانه
هایی در حد و اندازه شرکت سیمان زاوه انتظار دارند
کهبابرنامهریزیمیتوانبهآنهاجامعهعملپوشاند.
دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی
در ادامه این جلسه با اشاره به شــرکت سیمان زاوه به
عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرســتان زاوه گفت:
براساسآمارواطالعاتنهاداقتصادیمقاومتی،این
شرکت برای سال ،99شش پروژه قابل قبول از جمله
احداث گلخانه و پایانه بار در دســت اقدام دارد که این
پروژههاتاکنونبینصفرتا30درصدپیشرفتفیزیکی
داشتهاند.لبافی اضافه کرد :با توجه به سبقه شرکت
سیمان زاوه ،اگر موانع از ســر راه این شرکت برداشته
شود،قدرتایجادتحولقابلتوجهیرادرشهرستان
زاوه خواهد داشت .مدیرعامل ســیمان زاوه به عنوان
معیناقتصادمقاومتیاینشهرستان،ضمناشارهبه
آخرین اقدامات انجام شــده در حوزههای پایانه حمل
بار و گلخانه افزود  :تعدادی از روستاییان برای احداث
گلخانه به ما مراجعه کردهاند که طرحهای الزم در این
زمینه تدوین و در اختیار آنها قرار داده شــده اســت،
هر چند که زمینهای منطقه مشــکالتی دارد که باید
برطرف شوند .توکلیزاده در این جلسه از برنامههای
خوددرحوزهشیالتوزعفراننیزسخنگفتوافزود:
بایدبرایمدتزمانوتاریخاعتباراستعالماتگوناگون
فکری بشود چون تا استعالم آخر دریافتشود ،مدت
زماناستعالمابتدایکار باطلومنقضیشدهاست.

خبر
تربت جام

مدیرآموزشوپرورشتربتجام:

بحران کمبود فضای آموزشی و نیرو
در تربت جام جدی است

حقدادی -مدیرآمــوزش و پرورش تربــت جام گفت:
کمبود فضای آموزشــی اســتاندارد و نیروی انســانی
در ســال تحصیلــی ( )1400-1399کامــا جدی
است و با شروع سال تحصیلی جدید و به همت خیران
مدرســه ســاز و مســاعدت هــای اداره کل نوســازی،
حدود  ۱۲۴کالس درس در یک ســال و نیم گذشــته
در تربت جام یا افتتاح شــده یا قرار است تا مهرماه۹۹
بهره برداری شــود.علیرضا اســامی نژاد با اشــاره به
مشکل کمبود جدی فضای آموزشی افزود :براساس
درخواســت قانون بودجه ،۱۳۹۸دستور صریح مقام
عالی وزارت ،احقاق حــق آموزش و پــرورش و اولیای
دانش آموزان؛ پیگیریهای الزم در سطح شهرستان
و استان توسط واحدحقوقی استان انجام شده است
وخوشبختانهتصمیمنامهاستانداریخراسانرضوی
مبنی بر پرداخت اجور معوقه و تخلیه فضای دانشکده
کشاورزیابالغشدهاست .درخور ذکراست ،فضای
آموزشی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری
حدود ۱۰سال بدون قرارداد و پرداخت اجاره بها و به
رغم نیاز شــدید آموزش و پرورش در اختیار دانشکده
کشاورزیبودهاستوبابرگرداندناینفضایآموزشی
حدود ۷۰۰دانشآموزتربتجامیکهبهدلیلکمبود
فضایآموزشیدربولوارامامخمینیمجبوربهثبتنام
درمدارسغیردولتییااستفادهازسرویسمدارسمی
شوند،مشکلشانحل میشودومیتوانندازاینفضا
استفاده بهینه داشته باشــند .وی ادامه داد :آموزش
و پرورش وضعیت مالی مناســبی ندارد به منظور رفع
مشــکالت مــدارس ،به ســازی و آماده ســازی کالس
ها در تابســتان جاری بــرای اولین بار طــرح ابتکاری
درمسیرمهر با استفاده از ظرفیت شــوراها و دهیاران
کلید خورد و در راســتای پروژه مهرعملیات به ســازی
مدارستوسطفرهنگیانتالشگروداوطلببهصورت
رایگانانجاممیشود.

تقویم
تاریخ

 12جوالی | ۱۹۰۴زادروز پابلو نرودا

 12جوالی  | ۱۹۹۷زادروز مالله یوسفزی

پابلو نرودا ،دیپلمات ،سناتور و شاعر نوگرای شیلیایی برنده جایزه ادبیات نوبل بود .نرودا از
کودکیبهنوشتنمشتاقبودوبرخالفمیلپدرشباتشویقاطرافیانروبهرومیشد.ازجمله
آثارویمیتوانبه«سروداعتراض»و«انگیزهنیکسونکشیوجشنانقالبشیلی»اشارهکرد.

ماللهیوسفزی،فعالحقوقبشر وکودکانوعضوکمپینتحصیلدخترانپاکستان استکهدر
اکتبر ۲۰۱۲توسطگروه طالبانترورنافرجامشد.ماللهبهخاطرتالشبرایآموزشدرپاکستان،
بههمراهکایالشساتیارتی،فعالحقوقکودکانهند،برندهمشترکجایزهصلحنوبل۲۰۱۴شد.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس

آیین برادری
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خراسان به روایت خراسان

 30کیلوبستنی
برای پرورشگاه مشهد
تابستان سال  ،1335آقای وحدتی معمار،
مدیــر موزاییک ســازی خراســان در خیابان
خاکــی 30 ،کیلــو بســتنی بــرای کــودکان
پرورشگاهی خریداری کرد و روز شیرینی را
برای فرشتههای مشهد رقم زد.

شعرگرافی

36

دور دنیا

ربکا زتو ،هنرمندی از سانفرانسیسکوست که آثاری بسیار
خالقانه و زیبا با قلم موهای قدیمی خلق میکند .او روی
این قلم موها ،انســانهایی با لباسهای قدیمی نقاشی و
موهای قلم مو را به شکل لباس آنها تزیین میکند.

آیــا کســی کــه خداونــد ســینه اش را
برای(پذیــرش) اســام گشــاده اســت ،پس
او از طــرف خداونــد بر(فــراز مرکبــی از) نور
است(مثل کسی است که در تنگنای تعصب
و لجاجت و غرور اســت؟ نه) پس وای بر آنان
که از ســنگدلی یاد خدا نمیکننــد .آنان در
گمراهی آشکارند.

بســتری کــه شــدم ،فهمیــدم هــم تختــیام
یک بســیجی اســت .چهره ســاده و با صفایی
داشــت .قیافهاش میخورد که جزو نیروهای
تدارکات باشــد .بعد از ســام و احوال پرسی،
گفتم«:پدر جان تو جبهه چه کارهای؟» لبخند
زد و گفت«:تدارکاتی ».گفتم«:خودمم همین
حدس رو زدم ».کم کم متوجه شدم مجروحان
دیگر ،احترام خاصی بــه او میگذارند .طولی
نکشیدکهچندتاازفرماندهانردهباالیسپاه
آمدنــد عیادتــش .مثــل آدمهای بــرق گرفته،
خشکم زد .انتظار داشتم آن بسیجی ساده و با
صفا ،هر کسی باشــد غیر از حاج عبدالحسین
برونســی .همیــن کــه از بیمارســتان مرخص
شــدم ،رفتم توی تیپی کــه او فرمانــدهاش بود
و تا موقعی که شــهید شــد ،از او جدا نشــدم   .
  سالکان ملک اعظم2
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زنگ تفریح

هدایت برای حق پذیران

استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
مقتضای ربوبیت الهی ،هدایت افراد حق
پذیر و دارای سعه صدر است.
دین باوری و تسلیم بودن در برابر حق ،به
روحی بلند نیاز دارد که هدیهای الهی است.
کسی که شرح صدر دارد ،با نور الهی حق
و باطل را تشخیص میدهد.
قســاوت قلــب ،مانــع تابش نــور الهی بر
قلب است.
اهل تســلیم ،همگی یک هدف و یک راه
دارند ،ولی منحرفان هر کدام هدفی دارند.
نــور دل و ســعه صــدر از خداســت .ولی
گمراهی را خود انسان به وجود میآورد.
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35
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صدها پهپاد ،توصیههای بهداشتی را در سئول به نمایش گذاشتند

ایندیپندنت| آسـمان شـب بـر فـراز رود هان
در سـئول ،پایتخـت کـره جنوبـی بـا بیـش
از  ۳۰۰پهپـاد روشـن شـد و ایـن پهپادهـا،
نمایـش هماهنگـی را بـرای شـهروندان اجـرا
کردنـد .ایـن نمایـش که توسـط وزارت کشـور

برنامه ریزی شـد ،تصاویری از اهمیت رعایت
فاصلـه اجتماعـی ،شستوشـوی دسـتها و
زحمات کارمندان نظام پزشـکی را به نمایش
گذاشـت و در پایان ،پیام تشـکری بـرای آنها
فرسـتاد.

ایمنی اسرارآمیز نوعی از موش صحرایی در برابر سرطان
ایندیپندنــت| براســاس پژوهشــی دربــاره مــوش
صحرایی برهنه یا بی مو ،این جونده دستگاه ایمنی
ویژهایداردکه باسلولهایسرطانیمقابلهمیکند.
دکترولیدخالد،داروشناسدانشگاهکمبریجویکی
از نویســندگان ارشــد ایــن بررســی ،میگوید«:اگر
بتوانیم بفهمیم که دســتگاه ایمنی این جانوران چه
ویژگی خاصی دارد و چگونه از آنها در برابر سرطان
محافظتمیکند،میتوانیمبرایجلوگیریازابتالی
انسانبهسرطاندستبهکارشویم».

اخبار ورزشی

بعضیها اصــا به این خاطر بــه دنیا میآیند
کــه کاری نکننــد .من هــم یکــی از همانها
هســتم .نه در محیط درس و دانشــکده شق
القمری کردم
و نــه در محیط
کار و حرفه ام.
ایــن اســت که
دیگــر انتظــار
معجــز های را
نمیکشــم و
نتیجتــا هیــچ
وقــت هــم
تــوی ذوقــم
نمیخورد...
آن سوی حریم فرشتگان
نویسنده :ادوارد مورگان فورستر
مترجم :شیرین تعاونی

دیالوگماندگار
پرواز،اندازه آدمــو برمال میکنه! هرچقدر باال
میری،هرچقدرباالتروباالترمیری،دنیاازدید
توکوچکترمیشهوتوازدیددنیاکوچکتر...
شوق پرواز
کارگردان :یدا ...صمدی

سرمربی
تیمفوتسالبانوان:

تستمجددکرونا
ازبازیکنان
خواهیمگرفت
مرحلهپلیآففوتسالبانوانازسوممردادماهشروعمیشود،شرط
آغاز تمرینات تیمها انجام تســت کرونا بود و تیم فوتســال خراســان
رضویپسازتستگیریازبازیکنانشمتوجهمثبتشدنتستچند
تن از بازیکنان و کادر فنی شد .به همین دلیل تمرینات این تیم فعال
آغازنشدهاست.سرمربیتیمفوتسالخراسانرضویدربارهمثبت
شدن تست کرونای برخی از نفرات تیم به مهر گفت :روز یک شنبه
گذشتهتستکروناازبازیکنانگرفتهوتعدادیازنتایجمثبتشد.در
رسانهها از ابتالی حدود 5-6بازیکن خبر دادند که ما هیچ کدام را
تاییدنکردیمچراکهازماخواستهشدتستهابهصورتمحرمانهدر
اختیارسازمانلیگوایفمارکقرارگیرد.منتظریمسازمانلیگبا
توجهبهمثبتبودنبرخیازنتایجتصمیماتالزمرابگیرد.ویافزود:
به دلیل مثبت شدن تست برخی از بازیکنان و کادرفنی تمرینات را
آغاز نکردیم چرا که بازیکنان دچار اســترس و نگرانی شــدهاند .وی
تاکیدکرد:نفراتیکهمثبتاعالمشدهانددرقرنطینههستندوقرار
است تست مجددی از سایر بازیکنان گرفته شود و در صورت منفی
شدن نتایج تمرینات آغاز میشــود .بازیکنانی که تست آنها مثبت
شدهاستعالیمیندارندوپسازطیدورانقرنطینهومنفیشدن
نتایجبهتمریناتاضافهخواهندشد.

دیکشنری
Tumult

حسین طیبی در اردوی تیم ملی فوتسال

اردویتیمملیفوتسالبزرگساالنازروزدوشنبهآغازمیشود
و اســامی بازیکنان از سوی کادر فنی اعالم شــد که از خراسان
رضوی فقط یک بازیکن حضور دارد .به گزارش سایت رسمی
فدراســیون فوتبال ،دومین اردوی تیم ملی فوتسال امسال به
منظور آمادهسازی برای مسابقات قهرمانی آسیا 2020از روز

دوشــنبه ( 23تیر) با دعــوت از 19بازیکن برگزار میشــود .محمد
ناظمالشریعه سرمربی تیم ملی اسامی بازیکنان را اعالم کرد که در
بین دعوت شــدگان از خراســان رضوی فقط حسین طیبی حضور
دارد.شــایان ذکر است ،این اردو تا روز پنج شــنبه ( 26تیر) در مرکز
ملیفوتبالادامهخواهدداشت.

برگزاری مسابقات 3گانه در تربت حیدریه
رئیــس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریــه از برگزاری اولین
دورهمسابقاتسهگانهدراینشهرستانخبرداد .مجیدرضایی
گفت:باتوجهبهآغازفعالیتهیئتورزشهایسهگانهدرتربت
حیدریه ،اولین دوره مسابقات سه گانه ،یادواره 1103شهید
واال مقام منطقه تربت حیدریه با هدف فراهم آوردن زمینه الزم
برایمعرفیواستعدادیابیورزشکاراناینرشتهدرشهرستان
برگزار شد.وی با اشاره به شرکت 17ورزشــکار دراین دوره از

مسابقات بیان کرد :ورزشکاران در گروه ســنی باالی  16سال و به
صورت آزاد بــا یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان در مجموع ســه
ماده دوی سرعت ،دوچرخه سواری و شنا ،محمدعزیزجانسار مقام
نخستراکسبکرد،محمدرجبزادهدومشدوعلیاصغرقندهاری
درجایسومقرارگرفت.ویافزود:دراختتامیهایندورهازرقابتها
که با حضور جمعی از پیش کســوتان و مسئوالن محلی همراه بود از
نفراتبرترتجلیلشد.

مدیرکلورزشوجواناناستانخبرداد:

 ۱۲میلیاردریالتسهیالتبهباشگاههایورزشی

مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی درباره تسهیالت مراکز
ورزشی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند ،گفت :ثبت نام آن
دســته از مراکز ورزشــی که دارای بیمه تامین اجتماعی بودند ،در
سامانه «کارا» انجام شــده و مبلغی حدود  ۱۲میلیارد ریال معرفی
برای دریافت حق بیمه به بانک داشتهایم که در حال تکمیل پرونده
هستند.فرزادفتاحیازبرگزارینشستمشترکبامدیرکلتعاون،
کارورفاهاجتماعیورئیسسازمانتامیناجتماعیخراسانرضوی
خبر داد و افزود :از جمله مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار
گرفت ،اخذ تسهیالت و دریافت بیمه بیکاری بود تا مشکالت پیش
روی باشــگاهها را به حداقل ممکن برســانیم.فتاحی خاطرنشان
کرد:طبقآخرینگزارشمسئولیتپرداختبیمهبیکاریازابتدای
خرداد به استان واگذار شد .پیش از این پرداخت این بیمه از طریق
ســامانه بود که پرداختها را با مشــکل مواجه میکرد ولی حاال در

پرداخت بیمه بیکاری تسریع شده است .بیمه بیکاری اردیبهشت
ماهبهزودیپرداختمیشود.پرداختحقبیمهخردادوتیرنیزدر
دستور کار است .اکنون به دلیل این که اقدامات مربوط به پرداخت

بیمهدراستانصورتمیگیرد،روندپرداختسرعتبیشتریدارد.
ویدرخصوصباشگاهدارانیکهبیمهتامیناجتماعینداشتندنیز
گفت :این افراد فعال در سامانه «کارا» ثبت نام کردهاند ،اما سامانه
مشــکالت زیادی را به وجود آورده اســت .صحبتهایی با مدیرکل
تعاوندرخراسانرضویانجامشدوقراراستاینمشکلنیزبررسی
شــود .هفته آینده نیز جلســهای با موضوع کسب و پیشــه با رئیس
شورایشهرخواهیمداشت.
مدیرکل تعاون،کار و رفاهاجتماعی خراسانرضوی نیز در این باره
گفت :باشگاهداران برای ثبت نام در ســامانه کارا مشکل دارند که
به زودی بررســی و حل میشود .محمدرضا ســنجری درخصوص
پرداخــت تســهیالت بــه باشــگاهداران و کارفرمایان اظهــار کرد:
۱۴رســته متاثر از کرونا شناســایی شــده کــه یکی از این رســتهها
فعالیتهایورزشیاست.

همهمه ،سر و صدا ،آشوب ،آشفتگی
The sailors' voices were too feeble
to be heard above the tumult of the
storm.
صــدای ملوانان به حــدی ضعیف بــود که در
غرش توفان قابل شنیدن نبود.
There was such a tumult in the
halls we concluded an accident had
occurred.
چنان همهمهای در سالنها برپا بود که تصور
کردیم حادثهای رخ داده است.

