
توزیع 29 میلیون لیتر 
سوخت بین روستاییان

۱2۰ هکتار از زمین های 
 تحت حفاظت 

محیط زیست از ابتدای 
امسال طعمه آتش شد

پلمب 9 تاالر 
برگزارکننده مجالس 

عروسی  در شهرستان 
طرقبه شاندیز

کاهش چشمگیر 
ذخایر خونی در استان

اظهارات متفاوت 
درباره تامین خدمات 
پرستاری در روزهای 

کرونایی

پاسخ  رئیس 
دانشگاه فردوسی 

درباره  مجسمه 
فردوسی و  

حصارهای فیزیکی

 مدیر تعاون روستایی استان 
خبر داد:

  فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی:

 مدیر سالمت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد خبر داد:

 د ر سبزوار 
صورت گرفت

در جلسه  رونمایی از پوستر پنجمین 
 جشنواره ابوذر  مطرح شد

اختصاص بخشی از حقوق نماینده 
مجلس برای نجات جوان اعدامی

 بررسی حوز ه های مهم کاری رسانه ها
 در شرایط امروز 

۷

افزایش 40 درصدی 
جوجه ریزی و 

پیش بینی کاهش 
قیمت مرغ
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 گزارشی درباره مشکالت 
واحدهای صنعتی ، تولیدی 

یک شهرستان

کارشکنی بانک ها  یا   بی اطالعی متقاضیان؟
 صفحه۳

بعد از گذشت 10 روز تنها 1.۲ درصد تسهیالت کرونایی موردتقاضا توسط بانک ها پرداخت شده است 

هر روز ۲۳1 بستری 

وضعیت کرونا در خراسان رضوی 
همچنان قرمز و آمار بستری بیماران 

جدید در بیمارستان های تحت 
پوشش مشهد نگران کننده است 

  صفحه۲

 مدیر امور طیور جهاد 
کشاورزی استان خبر داد:

 صفحه۷

چرخ صنعت 
سبزوار لنگ 

می زند
آغاز محدودیت های جزئی
 ستاد استانی با بسته شدن 

آرامستان ها و محدودیت اسکان و 
تجمع در پارک ها 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد:

اجرای مسیر ویژه دوچرخه در خیابان طبرسی شمالی
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک 
شهرداری مشهد از اجرای مسیر ویژه دوچرخه 
در خیابان طبرسی شمالی خبر داد. به گزارش 
پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری، »هــادی 
عطارزاده طوســی« گفت: در خیابان طبرســی 
شــمالی حدفاصل میــدان فجر تا طبرســی ۴۳ 
مســیر ویژه دوچرخه احداث خواهد شــد، طرح 

تهیه شــده شــامل خیابان طبرســی یک تا ۱۷ و 
اکنون پــروژه از خیابان طبرســی یک تــا ۱۳ در 
حال انجام است و تا پاییز به بهره برداری خواهد 
رســید. وی با بیــان ایــن که بقیــه این پــروژه در 
سال آینده انجام خواهد شــد، افزود: کل مسیر 
پیش بینی شده ۱۴00 متر است که امسال هزار 

متر آن انجام می شود.

مناسب سازی مدارس استثنایی مشهد با مشارکت شهرداری
رئیــس آمــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان 
رضوی گفت: در پی تفاهم نامــه میان این اداره با 
شهرداری مشهد، تعدادی از مدارس این شهر به 
منظور تسهیل تردد دانش آموزان دارای نیازهای 
ویژه مناسب سازی می شود. »مهدی قاسمی پور« 
در گفت وگو با ایرنا افزود: ایجاد رمپ، رفع موانع 
حرکتی و آسفالت محوطه دست کم پنج آموزشگاه 

از جمله اقدامات اجرایی بر اساس این تفاهم نامه 
اســت، ضمن ایــن کــه مناسب ســازی مــدارس 
استثنایی با توجه به توافق طرفین افزایش خواهد 
یافت. همچنین »احمدرضا سامی« مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد از 
مناسب سازی ۱۳0 بوستان برای استفاده افراد 

دارای معلولیت خبرداد.
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بر اســاس اعالم روز گذشته ســخنگوی وزارت بهداشت، 
اســتان خراســان رضــوی همچنــان بــه لحــاظ کرونــا در 
وضعیت قرمز قرار دارد و از ســوی دیگر به گفته جانشــین 
رئیس علوم پزشــکی مشــهد هم اکنــون به طور متوســط 
روزانه 231 بیمار کرونایی در مراکز درمانی زیر پوشــش 
این دانشگاه پذیرش و بستری می شــوند. به گزارش وب 
دا، دکتر شــاپور بدیعــی دربــاره جزئیات ایــن خبر گفت: 
هم اکنون )تا روز گذشــته( ۸41 بیمار کرونایی در مراکز 
درمانی زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد بستری 
هســتند و روزانــه حــدود ۸5 نفــر از بهبــود یافتــگان نیز 

مرخص می شوند.

20 درصد بیماران بستری غیربومی هستند	 
وی اظهــار کرد: از ایــن تعــداد 221 بیمــار در بخش های 
مراقبت ویژه بستری هستند و 3۰ درصد تخت های بستری 
دانشــگاه به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. دکتر 
بدیعی  گفت : حدود 2۰ درصد از بیماران بستری در مراکز 
درمانی زیر پوشش دانشگاه غیر بومی و زائر هستند، بیشتر 
زائران که به بیماری مبتال هســتند اطالعی از برنامه نظام 

ارجاع بیماران کرونایی ندارند و به طور مســتقیم به مراکز 
درمانی دانشگاه مراجعه می کنند.

همکاری سپاه امام رضا)ع( و بسیج جامعه پزشکی	 
وی افزود: با راه اندازی مجدد سامانه تلفنی پاسخ گویی 191، 
روند مراجعه بیماران ســرپایی به مراکز درمانی کاهش یافته 
است. همچنین سیستم مراقبت در منزل در اورژانس عدالتیان 
اجرایی شده است، این طرح با همکاری بسیج جامعه پزشکی 
به منظور کاهش بــار مراجعه به مراکز درمانی اجرا می شــود. 
همچنین قرار است با همکاری سپاه امام رضا)ع( 2۰۰ تخت 
نقاهتگاهی برای نگهداری بیماران مبتال به کرونا  و گذراندن 
دوران بهبــودی راه اندازی شــود. بــا همکاری بســیج جامعه 
پزشکی نیز 1۰۰ نفر نیروی داوطلب برای خدمات رسانی به 
بیماران کرونایی در بخش های مختلف اعالم آمادگی کرده اند.

آماده سازی سومین بیمارستان کرونایی در مشهد	 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراســان 
رضوی هم روز گذشــته پس از جلسه ستاد اســتانی مبارزه با 
کرونا،  از آماده سازی سومین بیمارستان برای بیماران کرونا 

در مشهد خبر داد و گفت: هم اکنون دو بیمارستان به این امر 
اختصاص یافته که سومین بیمارستان نیز در حال  آماده سازی 
است. »حسن جعفری« در گفت وگو با صداوسیما افزود: در این 
جلسه تسریع در راه اندازی نقاهتگاه و مراقبت در منزل  مورد 
تاکید قرار گرفت، همچنین آرامستان ها تا اطالع ثانوی بسته 
خواهد شــد و در پارک ها نیز محدودیت های اسکان و تجمع 
از فردا اعمال می شود. وی همچنین به وضعیت مبتالیان به 
کرونا اشاره کرد و گفت: متاسفانه میزان بستری، فوت و مثبت 
شدن تست های سرپایی بیماران مبتال به کرونا در استان روند 
افزایشی دارد و بر همین اساس تشدید نظارت ها نیز یکی از 

مصوبات جلسه ستاد استانی بود.

فرماندار : وضعیت مشهد نگران کننده است	 
فرماندر مشــهد هم پس از این جلســه اظهار کرد : وضعیت 
مشهد به لحاظ کرونا نگران کننده است. »سید محمدرضا 
هاشمی« در گفت وگو با صداوسیما تصریح کرد : همان طور 
که مردم تا کنون همکاری داشته اند، انتظار داریم همچنان 
این همکاری و به ویژه اســتفاده از ماسک را جدی بگیرند تا 

بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

برای اطالع مسئوالن

شهرداری
  خواســتم از ریاســت محترم بهشــت رضا )ع(

تشکر کنم به دلیل این که سرویس های بهداشتی 
آن جا از بیمارســتان هــا و اماکن دولتــی تمیزتر و 

بهداشتی تر است.
  ســالم خدمــت بچــه هــای خدمات شــهری 
منطقه 2 که روزجمعه برای جمع آوری نخاله های 
کشــاورز9 زحمــت کشــیدند. فقــط اگــر جنــاب 
شهردار منطقه 2بزرگواری بفرمایند و کشاورز9 
را هــر چــه زودتــر آســفالت کننــد دعاگویشــان 

هستیم.

نیروی انتظامی
  ما ســاکنان مجتمع پردیس در میدان خیام از 
دست معتادان و کارتن خواب هایی که چند وقتی 
است در این محل به صورت گسترده مشاهده می 
شوند و اقدام به سرقت می کنند به ستوه آمده ایم، 
بانوان و بچه ها حتی جرئت بیرون آمدن و خرید از 
سوپر محل را ندارند. ضمنا دلیل اصلی جمع شدن 
آنان در این محل نزدیک بودن به محل خرید مواد 

آنان در اسماعیل آباد است.
  از پلیس راهور تقاضا می شــود بــا پارک های 
دوبله وســوبله در بولوارهای مصلــی و حر برخورد 

شدید کند.
  در ایستگاه فلسطین از قطار پیاده شدم کسی 
مرا صدا کرد، خانمی سالمند بود که دلهره داشت 
و دنبال ایستگاه اتوبوس بود. گفت یک موتورسوار 

کیفم را گرفت و رفت.
  در انتهــای هاشــمیه 75 شــب ها دختــران و 
پسرانی بدون ماســک برای وقت گذرانی می آیند 
که بیشــتر سیگار به دســت هم هســتند. این برای 
ســاکنان محل که فرزندان نوجوان شــان درحال 

بازی هستند خوشایند نیست.

شهرستان ها 
 صاحبخانه من دو میلیــون ودیعه و 55۰ هزار 
کرایه را تبدیــل کرده بــه 4۰میلیــون ودیعه و یک 
میلیــون و 4۰۰ هــزار تومــان کرایــه، به کجــا باید 

شکایت کنم ؟
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گزارش خبری

محمد حسام مسلمی 

مشکالت پرستاران بیمارســتان های مشهد در 
دوران مبارزه با کرونا موضوعی است که پیگیری 
آن را طی چند روز گذشته در دستور کار قرار دادیم 
و تالش کردیم با مدیر امور پرستاری علوم پزشکی 
مشهد نیز در این باره گفت وگو کنیم. با وجود این 
طی 3 روز پیگیری و هماهنگی با روابط عمومی 
دانشــگاه، دکتر امیررضا صالح مقدم اطالعاتی 

در این باره به ما ارائه نکرد.
امــا دکتر بحرینــی عضو شــورای مرکــزی خانه 
پرستار کشــور در این باره می گوید : در مشهد و 
حومه حدود 1۰ تا 11 هزار پرستار فعالیت می 
کنند و نسبت پرستار به تخت های بیمارستانی 
زیر یک درصد است در حالی که طبق استاندارد 
باید 3/5 درصد باشــد، با این شرایط حدود سه 
برابر تعــداد موجود، کمبود پرســتار در مشــهد 
وجود دارد. وی می افزاید: همچنین به شدت با 
کمبود کمک پرستار مواجه هستیم، معضلی که 
هم اکنون وجود دارد و من به عنوان یک پرستار 
بالینی مشاهده می کنم این است که بخشی از 

مبتالیان به کرونــا به دلیل کمبــود کادر درمان 
از بین می روند چرا که به اندازه کافی پرســتار و 
کمک پرستار نیست که بتوانند مرتب به بیماران 

رسیدگی کنند.

بارها هشدار دادیم	 
وی با بیان ایــن که ما بارهــا و بارها  ایــن اخطار 
و هشــدار را بــه مقامات کشــور از پاییــن ترین تا 
باالترین رده دادیم، می افزاید: در دوره کرونا یک 
سوم از همکاران پرســتار ما خودشان با بیماری 
کرونــا مــی جنگنــد و در مرخصی اســتعالجی 
هســتند، همچنین تعدادی از پرســتاران کادر 
درمان در این راه جــان خود را از دســت دادند.

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد تصریح 
می کند: بسیاری از همکاران پرستار بعد از مبتال 
شدن به کرونا به دیگر بیماری ها مبتال شده اند، 
ریه های آن ها بر اثر کرونا درگیر شــده و اگر هم 
بخواهند دوباره به سر کار برگردند نمی توانند. 
وی مــی افزایــد : رئیس جمهــور محتــرم اعالم 
کردند قرار اســت بــه پرســتاران 6۰۰ میلیارد 
تومان پرداخت شــود، اما معلوم نیست این پول 
چــه زمانی پرداخت خواهد شــد و چــه زمانی به 

دســت پرســتاران برســد! چرا وعــده هایی می 
دهند که عملی نمی شود؟ حتی در مشهد حق 
کرونای فروردین و اردیبهشت فقط به پرستاران 
بیمارستان شریعتی داده شد اما اعتبار الزم برای 

دیگر بیمارستان ها را اختصاص ندادند.

 شرکتی ها و قراردادی ها استخدام 	 
می شوند، ورودی جدید نداریم

وی در پاسخ به این سوال که قرار است 3 هزار نفر 
پرستار استخدام شوند چه میزان سهم خراسان 
رضوی اســت مــی گویــد: این تعــداد در کشــور 
عددی نیســت ، ســهم اســتان را نمی دانــم، این 
میزان اســتخدامی هم برای نیروهای شرکتی و 
قراردادی است که تبدیل وضعیت می شوند و یکی 

از معضالت ما این است که ورودی جدید نداریم.

ارائه پاسخ های علوم پزشکی روی سایت 	 
دانشگاه !

طی ســه روز گذشــته روزنامــه خراســان رضوی 
تالش کرد راجع به وضعیت کمبود پرستاران در 
بیمارستان ها  و سهم استان از میزان استخدامی  
با مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مصاحبه 

کنــد، در تمــاس اول کــه بــا دکتــر »امیررضــا 
صالح مقدم« داشتیم این درخواست مطرح شد که 
برای مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه هماهنگ 
شود تا وی بتواند جواب گوی سواالت باشد. بعد از 
دقایقی موضوع را با مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مطرح کردیم و دکتر رحیمی اعالم 
کرد که انجام مصاحبه منعی نــدارد، با این حال 
متاسفانه طی این سه روز به رغم هماهنگی انجام 
شده، دکتر صالح مقدم پاســخ گوی تماس های 
مکرر خبرنگار ما نبود. البته پایگاه اطالع رسانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ظهر دیــروز در 
خبری اطالعاتی را درباره ایــن موضوع به نقل از 
دکتر صالح مقدم منتشر کرد. بر اساس این خبر، 
مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت:  بــا برنامه ریــزی صورت گرفته و با دســتور 
رئیس دانشــگاه علوم پرشکی مشــهد 3۰ تا 5۰ 
درصد پرســتاران و کمک پرســتاران بخش های 
غیرحیاتــی و غیــر اورژانســی بیمارســتان های 
تحت پوشــش در مشــهد در اورژانــس عدالتیان 
و بخش هــای بســتری و ICU بیمارســتان 61۰ 
امام رضا)ع( به  کارگیری شــدند. برنامه ریزی ها 
در اقدام صــورت گرفته به  گونه ای بــوده که هیچ 

گونه لطمــه ای به امــر درمان و ســالمت بیماران 
غیرکرونایی وارد نشود، تدوین و تنظیم برنامه ها به  
گونه ای بوده که هیچ  یک از بیماران غیر کرونایی 
دچار آسیب در امر درمان نشوند و هرگز این گونه 
تصور نشود که آنان با توجه به شیوع موج دوم کرونا 
و افزایش چشمگیر بیماران کرونایی به فراموشی 

سپرده شده اند.
صالح مقدم تصریح کــرد: هم  اکنــون به تمامی 
بیمــاران در بیمارســتان های تحــت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به بهترین شکل 
ممکــن ارائــه خدمــت می شــود و هیــچ گونــه 
محدودیتی در امر درمان انواع بیماری ها به جز 
موارد غیرضروری و غیرحیاتی مانند عمل های 
زیبایی قائل نشده ایم. وی گفت: تمامی نیروها 
بــه  صــورت چرخشــی در شــیفت های خــود و 
حتی فوق العــاده در جهــت ارائه خدمــات الزم 
در بخش های اورژانس، بســتری و ICU حضور 
دارند و امیدواریم که کادر پرســتاری و مجموعه 
تیم درمــان کادر درمانی کرونایی هــا بتوانند با 
کمترین آسیب بیماران کرونایی را معالجه کنند 
و با تالش جمعی مدافعان سالمت بهبودی کلیه 

بیماران کرونایی را شاهد باشیم.

وضعیت کرونا در خراسان رضوی همچنان قرمز و آمار بستری بیماران جدید در بیمارستان های تحت پوشش مشهد نگران کننده است 

هر روز 231 بستری 
آغاز محدودیت های جزئی ستاد استانی با بسته شدن آرامستان ها و محدودیت اسکان و تجمع در پارک ها 

اظهارات متفاوت درباره تامین خدمات پرستاری در روزهای کرونایی

برای استحضار مردم

جوابیه 

سازمان اتوبوسرانی مشهد : 
به اطالع شهروند محترم می رساند سرویس دهی 
کلیه خطوط سازمان از ساعت 6 آغاز می شود که 
برابر بررسی ســامانه نظارت تصویری در خطوط 

درخواستی مشکلی مشاهده نشد.
 الزم به توضیح است به جهت جلوگیری از ازدحام 
مســافر در این خطوط دو دستگاه اتوبوس از مبدأ 
کال زرکش به مقصــد پایانه فردوســی به صورت 

کمکی به کارگیری می شود.

 خطــوط 204 و 205 صبــح هــا بــا تاخیــر 
می آیند.االن ســاعت6:08 تازه خط 205 
با کد 4372 آمده است.با توجه به وضعیت 
کرونــا ایــن تاخیــر باعــث  ازدحام بیشــتر 

مسافران می شود.

شهردار منطقه ثامن :

سالک در بافت اطراف حرم مطهر رضوی تحت کنترل است
شــهردار منطقه ثامن گفت: با توجه به اقدامات و 
برنامه ریزی های مناسب شهرداری منطقه ثامن 
و با همکاری مرکز بهداشت ثامن در سالیان اخیر، 
خوشبختانه بیماری سالک در بافت پیرامون حرم 
مطهر رضوی تحت کنترل است و موردی از ابتالی 
شــهروندان منطقه به این بیماری گزارش نشده 
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، »سید مصطفی نعمتی« اظهار کرد: همه 
ساله با آغاز فصل گرما، با کمک کارشناسان مرکز 
بهداشت ثامن و به همت معاونت خدمات و محیط 
زیست شهری شــهرداری منطقه ثامن، اقدامات 

الزم باهدف کنترل بیماری سالک انجام می شود. 
در همین زمینه جلسات مشترک کارشناسان دو 
حوزه تحت عنوان کارگروه مبارزه با سالک منطقه 
ثامن از دو ماه گذشــته آغازشــده و برنامــه ریزی 
های الزم برای شناسایی نقاط بحرانی و مستعد 
رشــد و زاد  ولد پشه خاکی ناقل ســالک، آموزش 
به پاکبانان و نیروهای خدمات رســان و اقدامات 
اجرایی مناســب صورت گرفته است. همچنین 
با هدف کنترل و مقابله با ســالک در منطقه ثامن 
453۰ متر مربــع از دیوارها و ملک های مخروبه 

آهک پاشی شده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



محیط زیســت  حفاظــت  یــگان   فرمانــده 
خراســان رضــوی گفــت: از ابتدای امســال 
تاکنــون ۱۲۰ هکتــار از زمین هایــی کــه در 
ســطح ایــن اســتان تحت حفاظــت ســازمان 
محیط زیســت قرار دارد، طعمه حریق شده و 
در آن ها آتش سوزی رخ داده است.سرهنگ 
ابوالفضــل شــعبانی  در گفت وگــو بــا  ایرنــا 
افزود: از ابتدای امســال تاکنون با وقوع ۱۴ 
فقره آتش سوزی شــامل ۱۲ فقره در مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت و ۲ فقره در حاشــیه 

مناطق تحت حفاظت در مجموع ۱۲۰ هکتار 
از اراضی در آتش سوخت اما با اطفای به موقع 
حریق از خسارت و گستردگی آتش جلوگیری 

شده است.
وی ادامــه داد: ایــن آتش ســوزی ها با حضور 
تیم هــای عملیات واکنش ســریع در کمترین 
زمــان ممکــن و طــی کمتــر از پنج ســاعت با 
کمــک نیروهــای اداره کل منابــع طبیعــی، 
هالل احمــر و افراد بومی و محلی مهار شــده 
اســت.وی گفــت: بیشــترین آتش ســوزی 

قوچــان،  درگــز،  شهرســتان های  در 
تربت جــام و نیشــابور روی داده و در هــر 
یــک از شهرســتان های کالت، ســرخس و 
طرقبه شــاندیز نیز یک فقره حریق در مناطق 

تحت حفاظت این یگان ثبت شده است.
وی افــزود: بیشــترین علــت آتش ســوزی ها 
خطای انسانی بوده که به دلیل بی توجهی و 
سهل انگاری گردشگران و اغلب در روزهای 
تعطیــل و جمعــه رخ داده است.ســرهنگ 
شعبانی ادامه داد: به استناد بند »ه « ماده ۱۳ 

قانون شکار و صید کســانی که عملکرد آن ها 
موجب ایجاد آتش در مناطــق تحت حفاظت 
و چهارگانــه شــود، بــه ۹۱ روز تــا ســه ســال 
حبس محکوم می شــوند.وی با بیــان این که 
گــزارش تلفــات گونه هــای جانــوری در این 
تعداد آتش سوزی نداشته ایم و بیشتر سطوح 
مرتعــی دچار حریق شــده اســت، افــزود: در 
این آتش ســوزی ها بالغ بــر ۲۰ اصله درخت 
ارس و ۲۵۰ درختچه مرتعی نیز دچار حریق 

شده است.

اخبار

اقتصاد

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان خبر داد: 

افزایش 40درصدی جوجه ریزی و 
پیش بینی کاهش قیمت مرغ 

مدیــر امور طیــور جهاد کشــاورزی اســتان گفت: با 
افزایش ۴۰ درصدی جوجه ریزی در اســتان قیمت 
مرغ در مردادماه به طور محسوســی کاهش خواهد 
داشــت.به گزارش خراســان رضوی، یعقــوب زاده، 
اظهار کرد: در ســه ماهه نخســت ســال ۹۹ به علت 
شیوع کرونا و قرنطینه و تعطیل شدن برخی مشاغل 
ازجمله بسته شــدن رســتوران ها و تاالرهــا، قیمت 
مرغ دچار نوســان شــد و افزایــش قیمــت نهاده ها و 
جوجــه یــک روزه باعــث کاهــش تولید مرغ شــد که 
افزایــش تقاضــا پــس از بازگشــایی ایــن اماکــن به 
افزایش قیمت مرغ در اســتان انجامیــد .وی افزود: 
در ماه های فروردین و اردیبهشــت امسال در هرماه 
به طور میانگین حدود یک میلیون کمبود تولید مرغ 
گوشــتی وجود داشــت که برای کنتــرل قیمت ها و 
بازار اقداماتی از ســوی جهاد کشــاورزی استان در 
خصــوص تأمین نهــاده و جوجه یک روزه انجام شــد 
که در نهایت به افزایش ۴۰ درصدی جوجه ریزی در 
مرغداری های استان انجامید.یعقوب زاده همچنین 
توضیــح داد: این مــازاد تولید گاهی منجــر به مازاد 
ظرفیت تولید واحدهای مرغداری در اســتان شده 
که همین افزایش تولید باعث تعدیل بازار و قیمت ها 
خواهد شــد.وی تأکید کرد: قطعًا قیمت عرضه مرغ 
در بازار در مردادماه و ورود این مرغ ها به بازار به طور 
محسوسی باعث کاهش قیمت حتی پایین تر از نرخ 
مصوب اعالم شده خواهد شد و قیمت مرغ در استان 

را پایین تر از میانگین کشوری خواهد آورد.

با وجود تحریم ها و در سال جهش تولید 

رکورد تولید گندله در فوالد 
خراسان زده شد 

مدیرعامل »مجتمع فوالد خراســان« از دســتیابی 
به رکورد جدید تولید در کارخانه گندله سازی این 
شــرکت برای دومین بار در فاصله یک ماه خبرداد.
کسری غفوری در تشریح این موفقیت گفت: شرکت 
مجتمع فوالد خراســان مصمم تر از همیشه برنامه 
»جهــش تولیــد« را در دســتور کار  خود قــرار داده 
است  و با تالش و هم افزایی همه کارکنان ستادی، 
فنــی، پشــتیبانی، تأمیــن و... ایــن واژه را در عمل 
تفســیر می کند.وی ادامه داد: کارکنــان پرتالش 
کارخانه گندله ســازی مجتمع، درحالی که در ماه 
اردیبهشــت، باالترین میزان تولید خــود را از زمان 
شــروع به کار این کارخانه در سال ۹7 کسب کرده 
بودند، خرداد امسال یک بار دیگر توانستند باوجود 
مشــکالت و محدودیت هــای ناشــی از تحریم هــا، 
برای  دومین بار و در فاصلــه یک ماه رکورد جدیدی 
را در تولیــد گندله به ثبت برســانند.غفوری افزود: 
این کارخانه بــا ثبت رکورد ماهانــه ۱۹۰۱۳6 تن 
تولید گندلــه در خردادمــاه، رکورد قبلــی خود در 
اردیبهشت  را که ۱8۰668 تن  بوده، ۹۴68  تن 
ارتقا داده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان خبر داد 

 صدور حکم استرداد ۲۸۵ هزار یورو
 به دلیل عدم ایفای تعهد در مشهد 

سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان 
خراسان رضوی از صدور حکم استرداد ۲8۵ هزار 

یورو به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی و تشــریفات ســازمان 
تعزیرات حکومتی، سید مرتضی مدنی سرپرست 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: با شکایت 
بانک در مــورد عدم ایفــای تعهد در قبــال دریافت 
ارز، مدیرعامــل شــرکت واردکننده کاال به شــعبه 
هشــتم تعزیــرات حکومتــی احضار شــد و موضوع 
موردبررســی قرار گرفــت.وی افزود: پــس از طی 
مراحــل قانونی و بــا احــراز تخلف  متهم بــه تعلیق 
کارت بازرگانی به مدت 6 ماه و پرداخت مبلغ ۲8۵ 
هزار و ۳۳۱ یورو در حق بانک شــاکی محکوم شد 

که رأی صادرشده در مرحله اجرای حکم است.

اخبار

اقتصاد

مدیر تعاون روستایی استان خبر داد 

 توزیع ۲9 میلیون لیتر 
سوخت بین روستاییان 

مدیر تعاون روســتایی  اســتان گفت: طی ســه ماه 
نخست امسال ۲۹ میلیون لیتر مواد سوختی بین 
روستاییان این استان توزیع شد.ایرج ناصری مقدم 
روز گذشــته در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: بــا توجه 
به این کــه یکــی از وظایف مهم شــبکه تعاونی های 
روســتایی، توزیع مواد ســوختی بین روستاییان و 
کشاورزان اســتان است، طی ســه ماه گذشته این 
میزان مواد ســوختی شــامل بنزین، نفت ســفید و 
گازوئیل بین آنان توزیع شده است.وی ادامه داد: 
عالوه بر این، طی این مدت ۴۲۱تن گازطبیعی و 
گازمایع نیز بین بهره برداران و کشــاورزان استان 
خراســان رضــوی توزیع شــده اســت.مدیر تعاون 
روستایی خراسان رضوی گفت: توزیع این میزان 
سوخت با همکاری فروشگاه ها و واحدهای عرضه 
سوخت در روستاها بین کشاورزان و بهره برداران 
بخش کشــاورزی انجام شــده اســت.وی افزود: با 
همکاری سازمان تعاون روستایی و شرکت پخش 
فرآورده هــای نفتــی خراســان رضوی تالش شــد 
تمامی فروشــگاه ها با اســتانداردهای الزم تجهیز 
شوند تا بتوانیم خدمات مطلوب به کشاورزان ارائه 
دهیم.ناصری مقــدم ادامــه داد: همچنین در این 
مدت بیش از ۳۲ هزار تن آرد شامل ۲ هزار و ۳۰۰ 
تــن آرد خانه پــزی و ۳۰ هزار تــن آرد خبــازی بین 

روستاییان این استان توزیع شد.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان خبر داد: 

تولید خاویاردراستان 
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان، از تولیــد خاویــار بــرای نخســتین بار در این 
استان خبر داد.به گزارش روز گذشته سازمان جهاد 
کشاورزی استان، ناصر شهرکی افزود: یکی از اهداف 
و سیاست های شیالت ایران بازسازی ذخایر ژنتیکی 
آبزیان است و در این زمینه پرورش ماهیان خاویاری در 
آب های داخلی استان، زمینه افزایش تقاضا را برای 
پرورش این گونه باارزش اقتصادی بــاال فراهم کرده 
است.وی ادامه داد: پس از انجام مراحل تشخیصی، 
۱۱ قطعه مولد ماهــی خاویاری گونه ســیبری برای 
استحصال خاویار از سبزوار به استان مازندران ارسال 
شد.  پیش بینی می شود ۲۲تا ۲۵ کیلوگرم خاویار از 

این مولدان 6 ساله استحصال شود.
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: 

۱۲۰ هکتار از زمین های تحت حفاظت محیط  زیست  از ابتدای امسال طعمه آتش شد

مسعود حمیدی-  بعد از گذشت ۱۰ روز از شروع 

پرداخــت تســهیالت کرونایــی در بانک هــای 
اســتان تنهــا ۱.۲ درصــد تســهیالت مــورد 
تقاضــای ۱۳86۲ فقره پرونده توســط شــعب 
بانک های استان پرداخت شده که دبیر شورای 
هماهنگی بانک های اســتان معتقد است ۹۰ 
درصد متقاضیــان به دلیــل بی اطالعی، هنوز 
بــه بانک هــا مراجعــه نکرده اند و اگر شــعبه ای 
پرداخــت نکــرده، اعمال نظــر ســلیقه ای بوده 
اســت.به گــزارش خراســان رضــوی، بعــد از 
شــیوع ویروس کرونــا در کشــور در اســفندماه 
سال گذشــته، دولت بیش از  7۰ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت ۱۲ درصدی برای حمایت از 
بنگاه های متضرر در ۱۴ رسته تخصیص  داد و 
به بانک مرکزی ابالغ کرد؛  بر اساس برآوردها 
حدود 7۰ هــزار بنــگاه اقتصــادی متضــرر در 
استان مشمول دریافت این تسهیالت هستند. 
بعد از گذشــت بیش از چهار ماه از بحران کرونا 
و بیــش از ۲ مــاه از آغــاز ثبت نــام متقاضیــان 
در ســامانه »کارا«، بنــا بــر اذعان دبیر شــورای 
هماهنگی بانک های اســتان ۱۰ روز است که 
پرونده متقاضیان بــه بانک های عامل اســتان 

ارسال شده است.

۱386۲ پرونده متقاضی در دست بانک ها	 
از مجموع حدود 7۰ هزار بنگاه اقتصادی استان 
که مشــمول دریافت تســهیالت حمایتی دولت 
برای مقابله با بحــران کرونا بوده اند، بر اســاس 
گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان، تعداد 
پرونده متقاضیان دریافت تسهیالت کرونایی که 
به بانک های منتخب استان ارسال شده، معادل 
۱۳86۲ فقره بوده اســت. مبلغ کل تسهیالت 
موردتقاضای این بنگاه هــا حدود ۴۰6 میلیارد 
تومان بوده درحالی که سهم استان از تسهیالت 
کرونایــی بیــش از ۲868 میلیارد تومــان بوده 

اســت. این گزارش حاکی از آن اســت که تا روز 
 شــنبه)۲۱ تیرمــاه( کمتــر از ۵ میلیــارد تومان

) حــدود۱.۵ درصــد( پرداختی این تســهیالت 
بــوده اســت. حــدود یک ســوم پرونده هــای 
ارسال شــده مربــوط بــه بنگاه هــای متضــرر در 
مشهد بوده که نیمی از تسهیالت موردتقاضا را 

به خود اختصاص داده است.

عمده چالش های متقاضیان	 
کارگــروه  دبیرخانــه  گــزارش  اســاس  بــر 
اشتغال،  عمده ترین  چالش هایی که متقاضیان 
دریافت تسهیالت هنگام مراجعه به بانک های 
عامــل با آن مواجه شــده اند بدین شــرح اســت 
که؛  هنــوز برخــی شــعب بانک هــای عامل در 
پاسخ به متقاضیان اظهار بی اطالعی می کنند 
که باعــث نارضایتــی متقاضیان شــده اســت، 
عالوه بر این برخــی بانک های عامــل ، اجرای 
اصالحیه دســتورالعمل تســهیالت بنگاه های 
دارای بیمه را منوط به ابالغ داخلی خودشــان 
کرده و از اجرای آن با ابــالغ دبیرخانه کارگروه 
اشــتغال اســتان خودداری می کنند. از سویی 
برخــی بانک هــای عامــل تضامین و شــرایطی 
فراتــر از مــوارد مذکــور در دســتورالعمل را از 

متقاضیــان مطالبــه می کننــد )حداقــل رتبــه 
اعتبــاری 6۰۰ ، معرفــی دارایــی و اثبات توان 
بازپرداخــت اقســاط، مطالبــه مانده حســاب، 
مطالبه صورت هــای مالیاتــی و...(. همچنین 
برخــی بانک هــا بــرای پرداخــت تســهیالت از 
راننــدگان، تقاضای معرفی نامــه مکتوب اداره 
کل راهداری می کنند.بااین حال، دبیر شورای 
هماهنگــی بانک هــای اســتان در گفت وگــو 
با خراســان رضوی نظــر دیگری دارد؛ حســن 
مونســان گفــت:  از مجمــوع حــدود ۱۳86۲ 
پرونــده ارجاع شــده بــه شــبکه بانکی اســتان 
تاکنــون تنهــا 6۰۰ نفــر بــه بانک هــا مراجعــه 
کرده اند و میزان کل پرداختی ها تنها ۵ میلیارد 

تومان بوده است.

 دفاع از عملکرد؛ تنها ۱۰ درصد 	 
مراجعه کرده اند 9۰درصد بی اطالع اند

وی درباره چالش های مطرح شــده در گزارش 
دبیرخانــه کارگروه اشــتغال اســتان نیز گفت: 
بنــده ۱۰۰ درصــد از عملکــرد شــبکه بانکــی 
اســتان در پرداخــت تســهیالت کرونایی دفاع 
می کنم؛ زیرا تنها ۱۰ روز اســت کــه پرونده ها 
به بانک هــای عامل ارجاع شــده و در این مدت 

بانک هــا عملکــرد قابــل دفاعــی داشــته اند.
مونســان تصریــح کــرد: در این مــدت تنها ۱۰ 
درصد متقاضیان دریافت تسهیالت تا به امروز 
به شعب بانک ها مراجعه کرده اند و ۹۰ درصد 
دیگر به دلیل بی اطالعی به بانک ها مراجعه ای 
نداشته اند. درواقع دســتگاه های اجرایی باید 
بــه متقاضیان اعــالم کنند کــه پرونده شــما به 
بانک عامل ارسال شده است تا متقاضی مطلع 
شــود. اگــر ایــن اطالع رســانی درســت انجام 
شــود و متقاضیــان به شــعب منتخــب مراجعه 
کنند ما قول می دهیم که تــا پیش از ۱۰ مرداد 

پرداخت های این مرحله کاماًل انجام شود.

اعمال نظر سلیقه ای بوده است، پیگیری 	 
می شود

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان افزود:  
در جلســات شــورای هماهنگــی بانک ها همه 
مدیران تأکید کرده اند که بر اساس مصوبه بانک 

مرکزی و دســتورالعمل ابالغــی عمل خواهند 
کــرد؛ لذا اگــر برخــی متقاضیــان به شــعبه ای 
مراجعــه کرده انــد و پاســخ های این چنینــی 
دریافــت کرده انــد این موضــوع کامــاًل اعمال 
سلیقه شخصی بوده است و مربوط به کل شبکه 

بانکی استان نیست.

کمبود نیرو دامن گیر بانک ها شده است	 
وی ادامــه داد: درخواســت مــا از اداره کار و 
دســتگاه های اجرایی متولی این است که به ما 
اعالم کنند در کدام شعبه این پاسخ به متقاضی 
داده شده است تا پیگیری های الزم انجام شود. 
از ســویی با توجــه به این کــه این دســتورالعمل 
خــاص بــوده، متقاضیــان دریافــت تســهیالت 
حمایتــی کرونایــی تنها بــه »بخــش اعتبارات« 
شعب بانک های عامل مراجعه کنند؛ زیرا ممکن 
اســت دیگر بخش ها اطالعی نداشــته باشند و 
پاسخ صحیحی به مراجعه کنندگان داده نشود. 
عالوه بــر این در شــرایط کرونایی امــروز حدود 
۴۰۰ نفر از پرسنل زحمتکش بانک های استان 
درگیر بیماری کرونا شده اند به همین دلیل در 
برخی شعب و بانک های عامل ما با کمبود نیرو 
به خصوص در بخش اعتبارات مواجه هســتیم. 
لذا این اعمال ســلیقه های شخصی و موردی را 
نباید به پای همه ۱۰ هزار شعبه بانکی فعال در 

استان نوشت.

بعد از گذشت ۱۰ روز تنها ۱.۲ درصد تسهیالت کرونایی موردتقاضا توسط بانک ها پرداخت شده است 

کارشکنی بانک ها یا بی اطالعی متقاضیان؟ 
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان: تنها ۱۰ درصد متقاضیان به بانک مراجعه کرده اند، بقیه بی اطالع اند

قیمت روز اقالم خوراکی سبد 
 خانوار در مشهد 99-4-۲۲

قیمت کاال

۱۵7۵۰ مرغ تازه

68۰۰۰ قلوه گاه گوسفندی

۱۱6۰۰۰ ران گوسفندی

8۴۰۰۰ ران گوساله

۲7۵۰۰ ماهی قزل آال

۲۱۵۰۰ عدس

۲۳۰۰۰ لوبیا قرمز

۲۹۵۰ سیب زمینی

۲۴۰۰ گوجه فرنگی

۱۹7۰ پیاز

۳۰۰۰ خیار درختی

۱۳8۰۰ موز

۲۰۰۰ هندوانه

۱67۵۰ پرتقال تامسون

۱۲۰۰۰ سیب زرد

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت استان خبر داد 

تشکیل 676۵ فقره پرونده تخلف در فصل بهار 
سرپرســت معاونــت بازرســی و نظــارت 
سازمان صمت استان از انجام بیش از صد 
و پنج هزار مورد بازرسی و تشکیل 676۵ 
فقــره پرونــده تخلــف بــرای واحدهــای 
اقتصادی اســتان درســه ماهه اول ســال 
۹۹ خبــر داد.به گــزارش روابــط عمومی 
ســازمان صمــت اســتان، محمدجــواد 
ســاعدی اظهار کرد: از ابتدای امســال تا 
پایان خــرداد ۹۹، صــد و پنج هــزار و ۵8 
مــورد بازرســی از واحدهــای اقتصــادی 
در اســتان انجام شــده که به کشــف بیش 
از 8 هــزار و چهارصــد مورد تخلــف منجر 
شــده اســت.وی افــزود: این بازرســی ها 
در قالب گشــت های مشــترک، بازرســی 
نوبه ای و موردی و رســیدگی به شــکایات 

مردمــی از بنگاه هــای اقتصادی اســتان 
انجام شــد کــه درنتیجــه آن 676۵ فقره 
پرونده بــه ارزش ریالی بیــش از ۳ هزار و 
چهارصد و نودوپنج میلیارد ریال تشکیل 
و برای رســیدگی و صدور رأی به تعزیرات 
حکومتی اســتان ارسال شــده است.وی 
گفت: بیشــترین اقــالم بازرسی شــده به 
ترتیب مواد لبنی، مواد پروتئینی، گوشت 
و دام زنــده، آرد، نــان، گنــدم و ســبوس، 
میوه و تره بــار، قند و شــکر، برنــج، روغن 
نباتی، غالت و حبوبات، چای و خرما و ... 
بوده است.ســاعدی تصریح کــرد: تخلف 
گران فروشــی بــا ۳8 درصد و عــدم درج 
قیمت کاال و خدمات با ۲۳ درصد، درصدر 

تخلفات کشف شده در این مدت است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: 

تعهد ایجاد 1۵0 هکتار کشت گلخانه ای در سال جاری 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
از تعهــد افزایش ســطح ۱۵۰ هکتار کشــت 
گلخانه ای در اســتان خبر داد.ســید هاشــم 
نقیبی افــزود: با اضافــه شــدن ۱7۰ هکتار 
به سطح کشــت گلخانه ای دراســتان تا پایان 
ســال گذشــته ۳88 گلخانــه و محیط هــای 
کنترل شــده در اســتان ایجــاد و از ایــن نظــر 
این اســتان موفق به کســب رتبه دوم کشــور 
شــده اســت.وی ادامــه داد: ســال گذشــته  
۹۵۰ میلیارد ریال تسهیالت یارانه ای برای 
توسعه کشــت گلخانه ای به خراسان رضوی 
تخصیــص یافت کــه بخش عمــده آن تاکنون 
جذب شــده اســت و بقیه تا پایان ســال مالی 
جذب خواهد شــد.وی گفــت: راه اندازی هر 
هکتار گلخانه هم اکنون به  ۱۲ تا ۳۰ میلیارد 

تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و در این زمینه 
از عالقه مندان و کشاورزان حمایت می کنیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بیان کرد: هــر هکتــار گلخانه بــرای ۱۰ نفر 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند 
و برداشــت محصــول در این ســامانه در تمام 
ایام ســال انجام می شــود که ایــن ویژگی ها 
گرایش به توســعه این نحوه کشــت را بیشــتر 
کــرده است.ســید هاشــم نقیبــی افــزود: بر 
اســاس برنامه ریزی تــا پایان ســال ۱۴۰۵ و 
نیز مطابق برنامه شــش ساله، ساخت ۲هزار 
و ۳۰۰ هکتار گلخانه  در خراســان رضوی در 
دســتور کار قرارگرفته است.وی اضافه کرد: 
هم اکنون یک هزار و ۲۰۰  بهره بردار گلخانه 

در این استان فعالیت دارند.

استاندار: اطالع رسانی ضعیف بوده است
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری، 
نشســت  در  شــنبه  عصــر  رزم حســینی 
کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری با اشاره 
بــه پرداخــت تســهیالت کرونایــی دولت در 
اســتان گفت: باید از دولت قدردانی کرد که 
به رغم فشــارهای اقتصادی ناشــی از تحریم 
و مشــکالت کرونا، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت بانکی را به صاحبان کســب وکار 
متضرر از این ویروس اختصاص داده اســت. 
نرخ ســود این تســهیالت نیز بســیار مناسب 
اســت و باید شــرایط بهتــری بــرای بانک ها 
به منظــور تســریع در پرداخت تســهیالت به 
بنگاه هــای اقتصادی فراهم شود.اســتاندار 

گفت: اطالع رسانی به بنگاه های اقتصادی 
متضــرر از کرونــا در اســتان بــرای دریافــت 
تســهیالت بانکی، ضعیف بوده اســت  و باید 
در این زمینه تالش بیشتری شود. مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی باید از طریق رسانه ها 
اطالع رســانی جامعی از تسهیالت و شرایط 
مناسب آن داشــته باشــند تا هر چه سریع تر 
منابع الزم در این خصوص از سوی صاحبان 
کسب وکار در استان جذب شود.رزم حسینی 
ادامــه داد: ســرعت پرداخــت تســهیالت 
یادشده دراستان بســیار کند است و باید هر 
چه ســریع تر اقدامــات الزم برای تســریع در 

پرداخت این تسهیالت انجام گیرد.

۵ هزار زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی سبزوار هستند 
 رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: پنج هزار 
زن سرپرست خانوار این شهرستان زیرپوشش 
این نهاد هســتند کــه حــدود ۳۰ درصد آن ها 
مستمری دریافت می کنند.مرضیه کسرایی فر 
در گفت وگو با  ایرنا افزود: اطالعات این تعداد 
زن سرپرست خانوار در سامانه بهزیستی ثبت 
شده است که خدمات  مختلف توانمندسازی 
فرهنگــی و اجتماعی به آن ها ارائه می شــود.
وی ادامــه داد: زنــان سرپرســت خانــوار بــه 
دالیل مختلــف از جمله طالق، فوت  همســر، 
ازکارافتادگــی همســر، خودسرپرســتی یــا 

اعتیاد همســر زیرپوشــش خدمات بهزیستی 
قرار گرفته اند.وی گفت: ســال گذشته ۱۰۵ 
میلیــارد ریال تســهیالت بــرای 77۳ فرصت 
شــغلی بــه مددجویــان بهزیســتی ســبزوار 
پرداخت شــد کــه ۴۰ درصــد این تســهیالت 
اشــتغال زایی به زنان سرپرســت خانوار تعلق 
گرفــت.وی افــزود: عالوه بــر توانمندســازی 
معیشتی، توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی 
افــراد زیرپوشــش بهزیســتی نیــز بــه منظــور 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی از اولویت 

های این نهاد است. 

خبرمرتبط
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اخبار

گوناگون  

معاون شهردار مشهد تشریح کرد

میزان پیشرفت 8ره باغ منتهی به 
حرم مطهر رضوی 

معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد از ایجاد 
هشت ره باغ به عنوان مسیرهای سبز دسترسی به 
ورودی های حرم مطهر رضوی خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، »مهدی 
یعقوبی« اظهار کــرد : تنها ره باغ ایــن منطقه که به 
طور کامل بــه بهره برداری رســیده، »ره باغ طوبی« 
اســت که از خیابــان آیت ا... شــیرازی، شارســتان 
رضــوی یک، آغاز و به بســت شــیخ طوســی منتهی 
می شــود. یکی دیگر از ره باغ ها، ره بــاغ »رضوان« 
است که از انتهای بولوار رضوان آغاز و به حد فاصل 
بست شیخ طوسی و شیخ طبرسی منتهی می شود 
و تا کنــون 9۷ درصد تملک آن انجام شــده اســت؛ 
همچنین ره باغ »فــردوس« نیز از حاشــیه نوغان ۴ 
آغاز و به بســت شــیخ طبرســی منتهی می شود که 
2۵ درصد کار اجرایی و تملک آن انجام شده است. 
یعقوبــی با بیان این کــه تملک ره بــاغ »نعیم« 1۰۰ 
درصد انجام شــده اســت و از میدان امــر به معروف 
و نهــی از منکر آغاز و به صحن نــواب صفوی منتهی 
می شــود، اضافــه کــرد: ره بــاغ »بهشــت« و ره بــاغ 
»ســالم« که از دیگر ره باغ های در نظرگرفته شــده 
اســت، از نبش خیابان شــهید شوشــتری آغــاز و به 
صحن شهید نواب صفوی منتهی می شود که تملک 
و کار اجرایی آن ۷۰ درصد انجام شده است. وی به 
تملک ۵۰ درصــد از ره باغ »جنــان« و اتمام اجرای 
فاز اول آن به مســاحت ۸۰۰ مترمربع اشاره کرد و 
گفت: ره باغ »پردیس« نیز از میدان شهید حججی 
آغاز و به صحن جامع رضوی منتهی می شود که این 

ره باغ 9۰ درصد پیشرفت داشته است.

کارگروه مهر و میراث شهرستان 
چناران تشکیل شد 

مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
چناران از تشکیل کارگروه مهر و میراث شهرستان 
چنــاران بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و فعــاالن 
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراســان رضوی محمــد طاهریــان مقدم  بــا اعالم 
این خبــر افــزود: فعالیــت ســمن ها و تشــکل های 
خصوصــی و نیمه دولتــی می توانــد بــازوی فعالی 
برای اشتغال زایی و رونق گردشگری در شهرستان 
باشــد.او گفــت: در اولیــن جلســه کارگــروه مهر و 
میراث ضمــن توجــه  اعضــا بــه  برنامه ریــزی برای  
تشکیل جلسه کارگروه برای طرح های پیشنهادی 
و اجرایــی شــده ازجملــه مشــارکت شــهرداری در 
ایجاد بازارچه صنایع دســتی بر همکاری مشــترک 
شــهرداری چنــاران بــرای ثبــت و شناســایی ابنیه 
اقامتــی  مراکــز  ســامان دهــی  شــهر،  قدیمــی 
روســتاهای گردشــگری بــا کمــک دهیــاران و 
 اعضای فعال انجمــن میراث فرهنگی تأکید شــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای میــراث فرهنگی و 
گردشگری این شهرســتان اظهار کرد: شهرستان 
طبیعــی،  تاریخــی،  اثــر   12۰ دارای  چنــاران 
ناملمــوس، تپه و محوطه شناسایی شــده اســت که 
22 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ممنوعیت حضور در آرامستان های 
بخش رخ تربت حیدریه 

شعبانی/جعفر رضوانی، بخشدار رخ تربت حیدریه 
گفــت: تجمــع در آرامســتان های بخــش رخ برای 
جلوگیری از شــیوع کرونا ویروس  تــا اطالع ثانوی 
ممنوع است.وی افزود: بر اساس دستورات ابالغی 
از سوی مرکز بهداشــت و به منظور اجرای اقدامات 
پیشــگیرانه، رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
حفاظت از ســالمت عمومی جامعه، دفــن اموات با 
حضور حداقلی و بستگان درجه یک انجام می شود.
وی بــا تاکید بر این کــه خطر ابتال به بیمــاری کرونا 
باید توسط مردم جدی تلقی شود، خاطر نشان کرد: 
اهالی منطقه رخ با رعایت فاصله گذاری هوشمند و 
طبق دستورالعمل های بهداشــتی زنجیره انتقال 
این بیمــاری را قطــع کنند و ازشــرکت در تجمعات 
خــودداری و بــه اطالع رســانی هــا و هشــدارهای 
الزم برای پیشــگیری از بیماری کرونا بیش از پیش 

اهمیت دهند.

اخبار

فرهنگی

در جلسه  رونمایی از پوستر   پنجمین جشنواره 
ابوذر مطرح شد

بررسی حوز ه های مهم کاری 
رسانه ها در شرایط امروز 

بهبودی نیا - نشســت قرارگاه رســانه ای اســتان 
روز گذشــته با حضور مدیران رســانه های خراسان 
رضوی در موسسه فرهنگی هنری خراسان برگزار 
و از پوســتر جشنواره رســانه ای ابوذر رونمایی شد. 
به گزارش خراسان رضوی، در این نشست فرصتی 
فراهم شــد تا مدیران رســانه های خراسان رضوی 
نظرات خود را دربــاره موضوعاتــی از جمله بحران 
جمعیت و مســئله حجاب در جامعه مطرح و درباره 
راهکارهای رسانه ای مواجهه با آن تبادل نظر کنند. 
سردار »یعقوبعلی نظری« فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
نیز در این جلسه به اهمیت توجه به مقوله فرهنگ در 
کنار اقتصاد اشاره کرد و گفت : بنا به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنا همیشه فرهنگ است اما اولویت 
ها جابه جا می شود، بر همین اساس اگر چه  اولویت 
امروز ما اقتصاد است ولی این به معنای آن نیست که 
باید از فعالیت در حوزه های فرهنگی دست کشید. 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( در ادامه به لزوم پرداختن 
رســانه ها به دو موضوع امنیت و ســالمت در ســال 
جاری اشاره کرد و گفت: این دو از موضوعاتی است 
که در شرایط فعلی باید با جدیت به آن پرداخته شود 
زیرا اکنون امنیت ما توســط معاندین و ضد انقالب 
در حال تهدید است و از طرفی ســالمت جامعه نیز 
با شیوع بیماری کرونا در معرض خطر قرار گرفته و 
باید این موضوع توسط رسانه ها به آن پرداخته شود. 

جشنواره ای در 10 محور	 
شایان ذکر است جشــنواره رسانه ای ابوذر در 1۰ 
محور شامل شعار ســال، فرهنگ رضوی و زیارت، 
حقــوق شــهروندی، بصیرت و دشــمن شناســی، 
جمعیت، آسیب های اجتماعی، گام دوم انقالب، 
مثلــث اقتصــادی، »کمــک مومنانــه و مواســات 

همدلی« و مدافعان سالمت برگزار خواهد شد.

مدیر کل صدا وسیمای استان مطرح کرد

استفاده از تجربه برگزاری مراسم 
شب های قدر برای عزاداری های 

محرم
نشســت هم اندیشــی برگزاری مراســم عزاداری 
امام حسین )ع( در صداوسیمای خراسان رضوی 
برگزار شد. به گزارش مهر، مدیر کل صداوسیمای 
استان در این نشســت گفت : جریان های سکوالر 
خارج نشــین و بعضی افراد داخلی با موج کرونا به 
دنبال تعطیلــی برنامه های محرم هســتند اما باید 
تالش شــود تا مراســم با حفظ ضوابط بهداشــتی 
برگزار شــود و رســانه ملی به دنبال پوشش هر چه 
بهتر این مراسم باشــد. »محسن نصرپور« به تولید 
و پخش مراســم مــاه مبــارک رمضان اشــاره کرد و 
گفت: پخش مراســم لیالی قدر بــا رعایت پروتکل 
بهداشتی در این شــرایط باعث شــد تجربه خوبی  
برای برگزاری مراسم عزاداری سید الشهدا داشته 
باشــیم. وی گفت: رســانه اســتانی همیشــه خود 
را نیازمنــد اســتفاده از فکر و ایده هــای حوزه های 
علم واجرای اســتان در مقاطع مهمی چون محرم 

می داند.
 نصرپور افزود: سه تفکر افراطی، تفریطی و معتدل 
در جامعه رایج اســت اما الزم است رســانه با درک 
صحیح خاستگاه این سه تفکر در پی فرهنگ سازی 
رفتــار متعادل در برگزاری مراســم ســید الشــهدا 
باشــد. طباطبایی، رئیس شورای هیئات مذهبی 
خراســان رضوی هم گفت: با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در ۳۰۰ نقطــه شــهر مقــدس مشــهد 
اجتمــاع عــزاداری امــام حســین)ع( را برگــزار 
می کنیــم و صدا وســیما با پوشــش ۳۰ برنامه در 
۳۰ شب برگزاری عزاداری سید الشهدا می تواند 

فضای استان را حسینی کند. 

 راهیابی 2 دانش آموزقرآنی 
تربت جام به مسابقات کشوری 

 حقــدادی - معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی 
آموزش و پرورش تربت جام گفت : دو نفراز دانش 
آموزان قرآنی تربت جام به نام های زهرا علیزاده 
در رشته قرائت قرآن  و یاسین میهن پناه دررشته 
انشــاء نماز با کســب مقام اول اســتانی  به مرحله 
کشوری بیســت و هشــتمین دوره مسابقات قرآن 

کریم راه یافتند.
نعمت ا... فیاض با تبریــک موفقیت این دو دانش 
آموز قرآنی به خانواده ،مربیان  ،دست اندرکاران 
،فرهنگیــان ودیگــر دانش آمــوزان عالقــه مند به 
کالم وحــی افزود:  تعــداد 11نفــر از دیگردانش 
آمــوزان ایــن شهرســتان به عنــوان برتریــن های 
اســتانی دردیگــر رشــته هــای فرهنگــی هنری و 

قرآنی انتخاب و معرفی شدند.

اداره کل ارشاد در پاسخ به گالیه برخی اهالی تئاتر درباره 
عملکرد هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی اعالم کرد

 برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید 
طی هفته های آینده

به دنبال بروز برخی اختــالف نظرها درباره 
عملکــرد هیئــت مدیــره انجمــن هنرهــای 
نمایشــی اســتان، اداره کل ارشــاد اســتان 
برگزاری انتخابــات را تنها راهــکار حل این 
موضــوع اعالم کــرد. به گــزارش خراســان 
رضــوی، بعــد از پایــان دوره ریاســت آرش 
خیرآبــادی بــر انجمــن هنرهــای نمایشــی 
خراســان رضوی، اعضای این هیئت مدیره 
در نامه ای به اداره کل ارشاد، »کریم جشنی« 
را بــه عنــوان رئیس جدیــد معرفــی کردند. 
عملکــرد هیئــت مدیــره انجمــن هنرهــای 
نمایشــی اســتان در این خصوص بــا انتقاد 
جمعی از اهالی تئاتر همراه شد و آن ها طی 
نامه ای خطاب به مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، خواستار ورود به این موضوع 
شدند. به دنبال این حواشی، معاون هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی توضیحاتی را درباره راهکار 
موجود مطرح کــرد. »محمدرضا محمدی« 
 در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد :
ریاســت آقای آرش خیرآبادی، رئیس قبلی 
انجمن هنرهای نمایشــی اســتان پس از دو 
ســال به پایان رســیده و با توجه بــه موضوع 
کرونا، در مکاتباتی که با تهران داشتیم قرار 
شد انجمن هنرهای نمایشــی فعلی تا پایان 

سال 99 به فعالیت خود ادامه دهند. 
انجمن هنرهای نمایشی نیز طی جلسه ای 
»کریم جشــنی« را بــه عنوان رئیــس انجمن 
معرفی و به ما اعالم کردند، اما روال قانونی 
این انتصاب باید طی شود. بر اساس خواسته 
مدیر کل ارشاد و طبق پیگیری های بنده به 
دنبال آن هستیم تا شرایط را برای برگزاری 
انتخابات فراهم کنیم. معــاون امور هنری و 
سینمایی ارشــاد تصریح کرد: اگر امکان آن 

وجود داشــته باشــد، انتخابات را به صورت 
فیزیکی برگزار خواهیم کرد و اگر این امکان 
نباشــد، مانند انتخابات خانه مطبوعات، به 
صورت آنالین برگزار خواهد شــد، بعد از آن 
انجمن شــکل و شــمایل قانونی خود را پیدا 
خواهد کرد و اعضای جدید هیئت مدیره می 
توانند فعالیت شــان را آغــاز کنند. محمدی 
ادامه داد: در همین زمینه طی صحبتی که با 
اداره کل نمایش در تهران داشتیم، به ما قول 
داده شــد که در صورت امــکان، ظرف چند 
هفته آینده انتخابات در استان برای روی کار 

آمدن هیئت مدیره جدید انجام شود.

سینماها و سالن های نمایش استان به 	 
فعالیت خود ادامه می دهند

محمــدی در خصــوص وضعیــت فعالیــت 
ســینماها و ســالن های نمایــش اســتان 
بــا توجه بــه شــرایط کرونایــی نیــز گفت: 
طی صحبتی کــه با معاون دانشــگاه علوم 
پزشکی داشــتم، جویای وضعیت تعطیلی 
ســینماها و ســالن های نمایش در استان 
شــدم کــه گفتــه شــد در جلســات ســتاد 
پیشگیری کرونا در استان تصمیمی برای 
تعطیلی ســینماها و ســالن های نمایشــی 

گرفته نشده است. 

 پاسخ رئیس دانشگاه فردوسی درباره 
مجسمه فردوسی و  حصارهای فیزیکی  

به دنبــال رخدادهــا و خبرهای چنــد هفته 
گذشته درباره دانشگاه فردوسی، جمعی از 
تشکل های دانشجویی این دانشگاه با رئیس 
و جمعــی از مدیــران و مســئوالن دانشــگاه 
فردوسی دیدار و گفت وگو کردند. به گزارش 
خراســان رضــوی، ماجــرای بررســی طرح 
تفصیلی غرب مشــهد در شــورای شــهر که 
حذف دیوارهای دانشــگاه فردوسی نیز در 
آن پیشنهاد شــده است و همچنین مجسمه 
جدید فردوسی که قرار است در این دانشگاه 
نصب شود، دو موضوع جنجالی هفته های 
اخیر بوده کــه بــا اظهارنظرهــای متعددی 
همراه شده است. در همین زمینه  دبیران و 
نمایندگان تشکل های دانشجویی در جلسه 
ای با مسئوالن دانشگاه دغدغه های خود را 
مطرح کردند. دکتر »محمــد کافی« رئیس 
دانشــگاه فردوســی در این نشســت درباره 
ســاخت و نصب مجســمه فردوســی گفت: 
بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل فنی، 
فرهنگی و اجتماعی بــا متخصصان صورت 
گرفته و مقرر شــده نمایندگان دانشجویان 
نیز جلســاتی را با طراحان و سازندگان این 
پروژه داشته باشند تا بیشتر به ابعاد و تاثیرات 
فرهنگی و اجتماعی این پروژه واقف شوند. 

وی افزود : همه مسائل باید با هم دیده شود، 
ما این جــا قطب علمــی شــاهنامه را داریم. 
از ســال گذشــته با همــکاری اســتانداری، 
کارهای اولیــه راه انــدازی مرکز خراســان 
شناســی در دانشــگاه انجام و اساسنامه آن 
تنظیم شده اســت و برنامه داریم سال آینده 
کنگره بزرگداشت مفاخر خراسان را برگزار 
کنیم که یکی از بزرگ ترین مفاخر، فردوسی 

است.
 دکتــر کافی همچنین در پاســخ به ســوالی 
در خصوص برداشــتن دیوارهــای فیزیکی 
کمیســیون  پیشــنهاد  گفــت:  دانشــگاه 
معماری و شهرســازی در نشســت شــورای 
شــهر برای برداشــتن دیوارهای دانشــگاه 
در حد پیشــنهاد اســت و نشســت مشترک 
دانشگاه با نمایندگان شورای شهر و رئیس 
کمیسیون معماری و شهرسازی در این باره 
برگزار خواهــد شــد. وی تصریح کــرد : هم 
اکنون دانشگاه هیچ تصمیمی درخصوص 
حذف دیوارهای فیزیکی ندارد و این مسئله 
نیازمند رایزنــی و گفتمان اســت، اگرچه بر 
پایه شــاخص های شهرســازی نوین ارتباط 
پررنگ تر دانشــگاه با جامعه از طریق حذف 

دیوارهای فیزیکی صورت می گیرد. 

کاهش چشمگیر ذخایر خونی در استان
وضعیت ذخایر خون در خراسان رضوی با کاهش چشمگیر 
مواجه شــد. اداره کل انتقال خون روز گذشــته در اطالعیه 
ای اعالم کرد : »پس از شــیوع مجدد ویــروس کووید19 در 
اســتان به ویژه مشــهد مقــدس و از آن جا که ایــن اداره کل 
پشــتیبان ۶۰ مرکز بهداشــتی و درمانی اســت ، مراجعات 
اهداکنندگان به شدت کاهش یافته اســت و با توجه به نیاز 
مبرم به خون و فراورده های خونی سالم در بیمارستان های 
اســتان اکنون این مراکز کمبود شــدید ذخایر خون دارد«. 

این اداره کل با درخواست از هم استانی ها برای مشارکت 
در اهدای خون، فهرست  پایگاه های فعال اهدای خون در 

شهر مشهد را اعالم کرد :
پایگاه اهــدای خون ثامن : پارکینگ شــماره ۴ ســابق حرم 
مطهر ابتدای بازارچه شــهید آســتانه پرســت / پایگاه امام 
رضــا)ع(: ابتــدای خیابــان دانشــگاه / پایگاه امیــد: نبش 
شیرازی ۳ ، مجتمع تجاری اقامتی امید، طبقه منهای یک 
/ پایگاه شهید سلیمانی )میالد(: آزاد شهر، بین استقالل 2 

و ۴ / پایگاه شهید کریمی: قاسم آباد، شریعتی 2۸ / پایگاه 
مهر: نبش ابوطالب ۳۳

شایان ذکر اســت پایگاه امام رضا )ع( در نوبت صبح و عصر 
و دیگر پایــگاه هــا در نوبت صبح آمــاده پذیــرش داوطلبان 
اهدای خــون خواهنــد بود. ســاعت پذیــرش پایــگاه ها در 
نوبت صبح از ۷:۴۵ تــا 1۳:۰۰ و در نوبت عصر از1۴:۳۰ 
تا1۸:۴۵اســت. در این اطالعیه بر ضرورت همراه داشتن 

کارت ملی و ماسک تاکید شده است.

خبر

شهرستان ها

مدیر سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد: 

پلمب ۹ تاالر برگزارکننده مجالس عروسی در شهرستان طرقبه شاندیز 
 مدیــر ســالمت محیــط معاونــت بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهدگفت: طــی 
مجالــس  برگزارکننــده  تــاالر   9 ، روز  دو 
طرقبه شــاندیز  شهرســتان  در  عروســی 
به دلیــل کم توجهی بــه دســتورالعمل های 
بهداشــتی پلمــب شــدند.به گــزارش  مهر، 
علی اصغر حسنی اظهار کرد: از اول تیر ماه 
که مجوز فعالیــت تاالرها داده شــد تاکنون 
۳۳ مــورد بازدیــد از تاالرهــای شهرســتان 
طرقبه شــاندیز صورت پذیرفــت و از 1۸ تیر 
ماه که مجدد ممنوعیت فعالیت این مکان ها 
با توجه به افزایش آمار مبتالیان اعالم شــد، 
نظارت های شدیدتر و برخوردهای قاطع تر 

در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: طی دو روز ، 21 مورد بازدید 
از تاالرهای این شهرستان صورت گرفته که 
از ایــن تعداد 9 مــورد که اقدام بــه برگزاری 
مجالس عروسی کرده بودند، اخطار دریافت 
کردنــد و تمامــی ایــن مکان ها بــه دلیل بی 
توجهی به اخطار صادره پلمب شدند.وی  با 
بیان این کــه طرح نظارتی مشــترک ســتاد 
استانی مبارزه با کرونا در خراسان رضوی با 
همکاری استانداری، دانشگاه علوم پزشکی 
و دیگر مجموعه ها از هفته گذشته آغاز شده 
اســت، افزود: در قالب این طــرح، کنترل ها 
و نظارت هــای محســوس و غیرمحســوس 
از تمامــی مراکــز اداری، تجــاری، اقامتی، 
صــورت  مختلــف  صنــوف  و  گردشــگری 

می پذیرد.
حســنی تصریح کرد: این طرح بــا همکاری 

تمامــی مجموعه هــا و بــا مدیریــت حــوزه 
معاونــت  حرفــه ای  و  محیــط  بهداشــت 
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی در حال 
اجراســت و بازرســان هــم بــر رونــد اجرای 
کارهــا و فعالیت هــای تمــام مجموعه هــا بر 
اساس دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا نظارت می کنند.وی با تأکید 
بر این کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونا 
تاکنون کنترل هــا و نظارت های محســوس 
و نامحســوس را در کلیــه اماکــن عمومــی 
داشــته ایم که نتیجه آن منجر به پلمب بیش 
از ۵۰۰ مجموعه متخلف شــده اســت، بیان 
کرد: بخش قابل توجهی از اماکن پلمب شده 
تاالرهایــی بودنــد کــه اقــدام بــه برگــزاری 
مجالس عروســی در زمــان ممنوعیت کرده 
بودند و متأســفانه جمع زیــادی از مبتالیان 
و فوتی هــای اخیر هم کســانی بودنــد که در 

این مراســم  حضور داشــتند.مدیر ســالمت 
محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد اضافه کرد: از ابتدای موج 
دوم کرونــا تاکنون ۵۷ هــزار و2۰۰ بازدید 
از تمام اماکن عمومی انجام شــده که از این 
تعداد هزار و ۶9۰ مورد به دســتگاه قضایی 
معرفی شــده اند، ضمن این که هزار و ۶9۰ 
مــورد منجر به صــدور اخطار کتبــی و ۳2۵ 

مورد پلمب شده است.

تعطیلی تاالرها و باغ تاالرها در گناباد 	 

همچنین  برگزاری مراســم عزا و عروسی با 
هدف مقابله با شیوع کرونا در برخی مناطق 

خراسان رضوی ممنوع شده است.
حامــد قربانی در گفت وگو با  تســنیم  اظهار 
کرد: مهم ترین عامل شیوع کرونا مربوط به 

مراودات اجتماعی است و باید در کنار الزام 
کارکنان و ارباب رجوع ادارات به استفاده از 
ماسک، این مسئله در واحدهای صنفی هم 
اجباری شود و در کنار متصدیان صنوف، با 
فرهنگ ســازی مناسب مشــتریان آن ها هم 

موظف به استفاده از ماسک شوند.
وی افــزود: تاالرهــا و بــاغ تاالرهــای گناباد 
بــرای جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا از 
روز شــنبه تــا اطــالع ثانــوی تعطیل شــده و 
برگــزاری مجالس اعــم از عروســی و عزا در 
منــازل هــم ممنــوع اســت.فرماندار گناباد 
بیان کرد: بر اســاس محدودیت هــای قبلی 
قرار بــود تاالرهــا و بــاغ تاالرها با یک ســوم 
ظرفیت و بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی 
مبــادرت بــه برگــزاری مجالــس کننــد امــا 
ایــن امــر را رعایــت نکردنــد و هــر زمــان که 
مجالس عروســی و عزا برگزار شــد، شــاهد 
 افزایــش مبتالیــان به ایــن ویــروس بودیم.
وی ادامــه داد: براســاس مصوبــه ســتاد 
پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا اختیــارات 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای برخــورد با 
بخش هایی که ســالمت عمومی جامعه را به 
مخاطره بیندازند،  افزایش یافت و باید با هم 
افزایی و انســجام بخشــی بین ادارات و رفع 
خالء هــای قانونی برای پیشــگیری و مقابله 
با کرونا، اثر بخشــی ایــن فعالیت ها افزایش 
پیدا کند.فرماندار گناباد خاطرنشــان کرد: 
از ابتدای کرونــا  2۶ نفر فوتی داشــته ایم و 
هم اکنون ۳1 نفر نیز در بیمارســتان عالمه 

بهلول گناباد بستری هستند.
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اخبار

گوناگون

با اقدام خدا پسندانه یک نماینده مجلس 

 جوان سبزواری پای چوبه دار
 از اعدام رهایی یافت 

با بخشــش خانــواده مقتول، جــوان ســبزواری، پای 
چوبه دار  از اعدام رهایی یافت .به گزارش خراســان 
رضوی، یک جوان  ســبزواری که به اتهــام قتل، پای 
چوبه دار رفته بود با بخشش خانواده مقتول از اعدام 
رهایی یافت. آن طور که اطالع یافتیم، یکی از دالیلی 
که در رضایــت خانواده مقتــول نقش داشــت، اقدام 
خداپسندانه یک نماینده مجلس بود. درباره جزئیات 
این موضوع با بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم 
سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب و ششتمد 
در مجلس شــورای اســالمی گفت و گــو کردیم. وی 
گفت: بخشــی از حقــوق نمایندگــی ام در مجلس و 
حقوق اداری را  تا پایان عمر به کــودک یتیم خانواده 
مقتول بخشــیدم که در جلب رضایت آنان و بخشش 
قاتل اثر گذار بود. وی ادامه داد: بعــد از خارج کردن 
طناب دار از گردن جوان حدود 27 ساله سبزواری، 
فرصتی یک ماهه به خانواده قاتل بــرای تامین دیه و 
ثبت پیشــنهاد ایــن جانــب در مراکز قانونی توســط 

مسئوالن داده شد.

دانشجویان مبتال به کرونا در گناباد 
بهبود یافتند 

ایرنا - مینوئیان حقیقی ، معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: تمام دانشجویان 
مبتال به کرونا در این دانشگاه بعد از گذراندن ۱۴ روز 
قرنطینه و درمان با حال عمومی خوب ترخیص شدند و 

به منازل خود بازگشتند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری 
تربت جام خبرداد: 

 افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی کرایه  
حمل و نقل درون شهری در تربت  جام 
حقدادی-محمــد دهقان،   رئیس ســازمان مدیریت 
حمل و نقــل درون شــهری تربت جام  در گفــت وگو با 
خراسان رضوی با اشاره به افزایش نرخ کرایه ها اظهار 
کرد: براســاس پیشــنهاد هیئت مدیره سازمان حمل 
ونقل شهرداری، تصویب شورای اسالمی شهر و کمیته 
انطباق مستقر در فرمانداری، نرخ کرایه های ناوگان 
درون شهری از نیمه دوم 22 تیر بین 2۰ تا 2۵درصد 

افزایش می یابد.

نگرانی جهاد کشاورزی از تک 
محصولی شدن کشاورزی خوشاب

ملکی- ابراهیم رودســرابی ، مدیر جهاد کشــاورزی 
خوشاب با ابراز نگرانی از حرکت کشاورزان خوشاب 
به ســمت کشــت تک محصولی به ویژه توسعه بیش از 
حد پســته گفت: با توجه به صادراتی بــودن محصول 
پسته و روند نگران کننده کشت پسته در استان و امکان 
بروز عوامل تهدید کننده تولید و فروش این محصول، 
کشاورزان عزیز باید با کشــت دیگر محصوالت درآمد 

حداقلی ساالنه خود را تضمین کنند.

فرماندار خلیل آباد: 

 دهکده فرش در خلیل آباد
 راه اندازی می شود 

حســین نوری- فرماندار خلیل آباد با بیــان این که با 
توجه به ظرفیــت قالی بافی که در منطقــه کویر وجود 
دارد، دهکده فرش در شهرســتان ایجاد خواهد شد، 
افزود: فنی و حرفــه ای می توانــد در زمینه قالی بافی 
مهارت آموزی داشته باشد. قاسم پور، فرماندار خلیل 
آبــاد در نشســت شــورای مهــارت شهرســتان اظهار 
کرد:  انتظار بنده از مسئوالن  شهرستان این است که 
ابتدا باید آسیب شناســی مهارت داشته باشند. وی با 
بیان این که شــش هزار هکتار اراضی زیر کشت انگور 
در شهرستان خلیل آباد وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
اولین تولید کننده انگور در استان هستیم و اولین واحد 
سطح زیر کشت و بهترین ارقام در خلیل آباد وجود دارد 
که بخشــی از محصوالت شهرســتان صادر می شود. 
فرماندار خلیل آباد با تاکید بر این که هر دستگاهی نباید 
در زمینه مهارت آموزی به صورت جزیره ای عمل کند و 
همه ذیل آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیاز سنجی 
های خود را انجام دهند و برای آن ها برنامه ریزی کنند، 
اظهار کرد: مدیران باید در نشست های شورای مهارت 

با برنامه وارد شوند.
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گزارش

 میالد کالته

پیگیــری مشــکالت واحدهای صنعتــی یکــی 
از رویکردهای روزنامه خراســان رضوی است که 
در نخستین قدم در مهر سال 98 گزارشی با عنوان 
»واحدهای صنعتی ســبزوار گرفتــار هفت خوان 

تولید« منتشر شد.
به گزارش خراسان رضوی، با توجه به این که سال 
99 از ســوی مقام معظــم رهبری به عنوان ســال 
جهش تولید نام گــذاری شــده، بنابراین مدیران 
دستگاه های اجرایی باید هدف گذاری و سیاست 
های خــود را مبتنی به رونق بخشــیدن بــه حوزه 
صنعت و تولید تعیین کنند. شهرســتان ســبزوار 
نیز  همانند بسیاری دیگر از شهرستان ها با مشکل 
بیکاری دست و پنجه نرم می کند و بحث بیکاری 
جوانان به خوبی لمس می شــود. امروزه با توجه 
به سخت تر شدن شرایط کشــور و افزایش تحریم 
های ظالمانه یکی از مهم ترین درخواســت های 
تولید کنندگان نــگاه حمایتی دولت بــرای ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت و تســهیل در تامین مواد 

اولیه واحدهای صنعتی است.

گالیه ها از بی ثباتی قیمت ها	 
عامری، مدیر یکی از واحدهای صنعتی سبزوار به 
خراسان رضوی می گوید: طی ســال های  اخیر 
به دلیل بی ثباتی قیمت ها، واحدهای صنعتی با 
مشکالت فراوان و به سختی توانسته اند چراغشان 
را روشــن نگه دارنــد. وی با اشــاره به نیــاز جدی 
صنعتگران به کمک دولت، گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی، دریافت تسهیالت سرمایه در گردش 
با میزان ســود باال برای تولید کنندگان مناســب 
نیست. این صنعتگر ســبزواری بیان کرد: قیمت 
مواد اولیه در بیشــتر مواقع در حال تغییر اســت و 
قیمت ها ثبات نــدارد. بنابرایــن تولید کنندگان 
برای ادامه فعالیت با مشــکالت بسیاری دست و 

پنجه نرم می کنند.

 عزمی برای رونق واحدهای صنعتی	 
 وجود ندارد

یکی دیگر از تولید کنندگان سبزواری با بیان اینکه 
عالوه بر مشــکالت گذشــته واحد هــای صنعتی 
از جملــه گرانی مــواد اولیــه و نبود ثبــات کافی در 
بازار، شــیوع بیماری کرونا نیز به صنعت ضربه ای 
جدی وارد کرده اســت، اظهار کرد: ادامه فعالیت 
واحدهای صنعتی با این شرایط فعلی نیازمند بسته 
های حمایتی از دولت و بانک های عامل است اما 
متاســفانه عزمی برای رونق صنعت وجــود ندارد.
وی افزود: ارائه تســهیالت با کارمزد بــاال به تولید 
کنندگان بــاری را از دوش صنعتگران برنمی دارد 
چراکه تسهیالت باید به گونه ای به تولید کنندگان 
پرداخت شود که امکان بازپرداخت آن وجود داشته 
باشــد.این تولیدکننده با اشاره به کاهش ظرفیت 
تولید و نیــروی کار خــود در مدت ماه هــای اخیر، 
بیان کرد: بــا توجه به شــرایط فعلی امــکان حفظ 
تمامی نیروی کار گذشته را نداشــتیم و اگر دولت 
نگاه حمایتی به واحد های صنعتی نداشته باشد، 
مجبور به حداقل رساندن ظرفیت تولید و اشتغال 
می شویم.وی در پایان تغییرات مدام نرخ ارز، نبود 
بازار فروش، عدم واردات دستگاه و تجهیزات نوین، 
پرداخــت مالیات ســنگین، بدهی هــای معوق به 
سیستم بانکی، وجود قوانین و مقررات مانع و ... را از 
مهم ترین مشکالت و موانع بر سر راه تولید کنندگان 

و صنعتگران دانست.

رسیدگی به مشکالت ۱۵ واحد تولیدی 	 
علــی امیــد بخــش، رئیــس اداره صنعــت، معدن 
و تجــارت ســبزوار در خصــوص وضعیــت صنعت 
شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، 
داورزن و ششتمد به خراسان رضوی گفت: تاکنون 
3۴8 فقــره جواز تاســیس بــا پیش بینی ســرمایه 
گذاری ۱۵ هــزار و 7۵۵ میلیارد ریال و اشــتغال 
زایی هفت هــزار و 239 نفر در این شهرســتان ها 
صادر شــده اســت. وی همچنین به صــدور 2۵۰ 
فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 

۱۴ هزار و 3۱6 میلیارد ریال و اشتغال زایی هشت 
هزار و289 نفر در شهرستان های حوزه انتخابیه 
ســبزوار اشــاره کرد. امیدبخش با اشــاره به رشــد 
صنعتی سبزوار نسبت به سال های گذشته گفت: 
در چند سال گذشــته حوزه صنعت سبزوار نسبت 
به ۱۰ تا ۱۵ ســال گذشته رشــد خوبی داشته و با 
عدد و رقم این شهرســتان در حوزه صنعت حرفی 
برای گفتن دارد. وی در خصوص عمده مشکالت 
واحدهای صنعتی ســبزوار بیان کــرد: مهم ترین 
مشــکالت واحدها، درون خود مجموعــه از جمله 
مسائل مدیریتی و ناآشــنایی واحدهای صنعتی با 

شیوه های نوین تولید و بازاریابی است.
 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار سخت 
گیری برخی دستگاه های اجرایی، کمبود نقدینگی 
در سرمایه ثابت و ســرمایه درگردش در واحدهای 
صنعتی را از دیگر مشکالت صنعتگران سبزواری 
دانســت. امیدبخش با اشــاره به لزوم رسیدگی به 
مشکالت واحدهای صنعتی سبزوار، بیان کرد: با 
هدف جهش تولید و در قالب ســتاد تسهیل و رفع 
موانع، ۱۵ واحد تولیدی شهرستان سبزوار بررسی 
شد که عمده موانع و مشکالت واحدهای تولیدی 
صدور مجوز، امهال تســهیالت و جذب تسهیالت 
جدید بانکی برای توسعه اســت. وی تصریح کرد: 
با پیگیری نماینــدگان مــردم ســبزوار در مجلس 

شورای اسالمی و معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی دســتورات الزم برای 
رفع مشــکالت این واحدهای صنعتی داده شــد. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار یادآور 
شــد: با اجــرای این مصوبــات، بخش عمــده ای از 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان 
سبزوار که مربوط به امهال و جذب تسهیالت است، 

برطرف می شود.

اوضاع نابه سامان صنعت سبزوار	 
نماینده مردم ســبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، 
داورزن و ششــتمد در مجلس شــورای اســالمی، 
در خصوص وضعیت صنعت ســبزوار در گفت وگو 
با خراســان رضوی با بیــان این کــه ظرفیت خالی 
شهرک های صنعتی برای ما دردآور است، افزود: 
معتقد هستم که ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه 
صنعت در سبزوار داریم که متاسفانه به این ظرفیت 
ها توجه نشده است. علی اصغر عنابستانی با بیان 
این کــه در ابتدا ظرفیــت های ما در حــوزه قابلیت 
های معدنی است و معادن زیادی در سبزوار داریم، 
افزود: فراوری معادن می تواند صنایع بســیاری را 
برای این شهرســتان به وجود بیاورد که متاسفانه 
اتفاق نیافته اســت. وی با اشــاره به وجــود معادن 
منگنز، کرومیت و اکسید در شهرستان های حوزه 

انتخابیه، بیان کــرد: این معادن مــی تواند صنایع 
آلومینیمی زیادی را به وجود بیاورد که مســئوالن 
مربوط تاکنون به آن توجه نکــرده اند. وی با تاکید 
بر این که صنعت زمانی موفق می شود که براساس 
توانمنــدی و قابلیت هــای محلی شــکل بگیرد تا 
این صنایــع پایدار بماند، گفت: صنایــع بزرگی در 
سبزوار داریم که به عنوان صنایع مادر می توانستند 
زنجیره ای از صنایع پایین دســتی خود را در طول 
سالیان گذشته ایجاد کنند و اشــتغال زیادی را به 
دنبال داشته باشند اما متاسفانه این اتفاق نیز رخ 

نداده است. 
وی  افــزود: دو کارخانــه بــزرگ ســیمان در حوزه 
انتخابیه سبزوار وجود دارد که حدود ۱۰ تا ۱2 سال 
قدمت دارد و فعالیت می کند اما هیچ صنعت پایین 
دستی سیمان در شهرستان های سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد نداریم . وی به 
خالی بودن بیش از ۵۰ درصد ظرفیت شهرک ها و 
نواحی صنعتی در شهرستان های حوزه انتخابیه 
ســبزوار اشــاره کرد و افــزود: در شهرســتان هایی 
هماننــد خوشــاب و داورزن ارقــام بیشــتر اســت.  
عنابســتانی تاکید کرد: احســاس می کنم تعداد 
فعالیت واحدهای صنعتی در حوزه انتخابیه ناامید 
کننده است، به کمک و هم افزایی نیاز است تا صنایع 
براساس قابلیت های هر منطقه شکل بگیرد. وی در 
پاسخ به سوال خراسان رضوی در خصوص تعطیل 
بودن تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در شهرک 
صنعتی شــماره یک ســبزوار بیان کرد: بخشی از 
واحدهای صنعتی در شهرک به راه نیفتاده و بخش 
دیگری از واحدهای صنعتی از کار افتاده و تعطیل 
شده که بی توجهی مسئوالن را نشان می دهد. وی 
با انتقاد از وضعیت فعلی در شهرستان های حوزه 
انتخابیه اش، تصریح کرد: در بازدید از واحدهای 
صنعتی که بخشی از آن در دوران خدمت خودم در 
فرمانداری سبزوار به راه افتاده بود، امروز که بازدید 
می کنم، تبدیل به النه کبوتر شــده و انسان در این 
شــرایط به گریه می افتد! متاسفانه اوضاع صنعت 

سبزوار نابه سامان و تاسف آور است.

چرخ صنعت سبزوار لنگ می زند 
گزارشی درباره مشکالت واحدهای صنعتی - تولیدی یک شهرستان

نماینده مجلس : برخی واحدهای صنعتی تبدیل به النه کبوتر شده اند

 تصادف  موتورسیکلت با گاری
 یک قربانی گرفت

فرمانده انتظامی فیروزه گفت: طبق اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی 
بر تصادف یک دستگاه موتور سیکلت با گاری حمل ضایعات 
در محور روستای تقی آباد، عوامل گشت کالنتری به محل 
اعزام شدند.ســرهنگ خوشــخو افــزود: برابر مشــاهدات 
عوامل گشــت مشــخص شد، موتورســیکلتی  که در مسیر 
شمال به جنوب جاده روســتای تقی آباد در حرکت بوده با 
یک دستگاه گاری حمل ضایعات که در حال عبور از عرض 
جاده بوده است، تصادف می کند که جوان 2۴ ساله راکب 
موتور ســیکلت و مالک گاری هردو مصدوم و توسط عوامل 

اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.
وی خاطرنشــان کرد: راکب موتورســیکلت به علت شدت 
جراحات در بیمارســتان جان خود را از دست داد و بررسی 

درخصوص  مقصر حادثه ادامه دارد.

دستگیری ۲ متهم به سرقت ادوات 
کشاورزی در بردسکن 

علی نوری-  در پی گزارش چند فقره ســرقت تیلــر و ادوات 
کشاورزی در مزارع و باغ های شهرستان بردسکن، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی 
این شهرستان قرار گرفت. ســرهنگ عباس نظافتی افزود: 
ماموران انتظامی با اشــراف اطالعاتــی و تحقیقات میدانی 
محسوس و غیر محسوس فردی را که مالخر تیلرهای دزدی 
بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر و در 
بازرسی از مخفیگاه وی مقدار زیادی اموال سرقتی را کشف 
کردند. این مقــام انتظامی گفــت: در بازجویی های به عمل 
آمده، مالخر دستگیر شده سارق را معرفی کرد و ماموران موفق 
شــدند ظرف چند ســاعت وی را نیز در یک عملیات ضربتی 
دستگیر کنند. وی  با اشاره به اعتراف متهمان به هشت فقره 

سرقت خاطرنشان کرد، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

دستگیری 4 حفار غیرمجاز در روستای 
اقر شهرستان فریمان 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خراســان رضوی از دســتگیری چهار حفار 
 غیرمجــاز در روســتای اقــر شهرســتان فریمــان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی ســرهنگ 
محمدعلــی مدیــر بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا دریافــت 
خبــری مبنــی بــر حفــاری غیرمجــاز در روســتای اقــر 
شهرســتان فریمــان، نیروهــای پایــگاه میــراث فرهنگی با 
 هماهنگــی پلیــس اطالعــات بــه محــل اعــزام شــدند.
وی ادامه داد: مأموران حفاظت میراث فرهنگی چهار نفر حفار 
غیرمجاز را حین حفاری دســتگیر و ابزار حفاری را نیز ضبط 
کردند.سرهنگ مدیر گفت: متهمان با پرونده تشکیل شده به 
مراجع قضایی معرفی شدند و موضوع در دست پیگیری است.

کشف الشه ۲  راس قوچ و میش وحشی 
در سبزوار و خوشاب 

حفاظــت  اداره  رئیــس   
محیــط زیســت ســبزوار از 
کشف الشــه دو راس قوچ و 
میش وحشی در شهرستان 
های سبزوار و خوشاب خبر 
داد. حمیدرضــا صادقــی 
بــه خراســان رضوی گفت: 
مامــوران یــگان حفاظــت 
محیط زیست با همکاری پلیس امنیت در بازرسی از دو منزل 
مسکونی در سبزوار و خوشــاب مقداری گوشت قوچ و میش 
وحشی را کشف کردند. وی افزود: در پی گزارش مردمی، در 
بازرسی از این دو منزل مقداری گوشت قوچ و میش وحشی و 

برخی ادوات شکار به دست آمد. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

  کالته- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای سبزوار گفت: بحث به سازی بازار تاریخی سرپوش این 
شهر در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است. به گزارش خراسان رضوی، مقصودی  در جلسه 
کمیسیون  فرهنگی شورای شهر سبزوار با حضور اعضای شورا و شهردارسبزوار اظهارکرد: به سازی 
بازار تاریخی سرپوش این شهر که در بافت تاریخی قرار دارد با مشــارکت اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی سبزوار، شهرداری، مالکان و کسبه، به سازی و نوسازی می شود. 

تصویب به سازی بازار تاریخی سرپوش سبزوار 
در دستور کار شورای شهر 



قوچان نژاد:

فعالیت های ورزشی در کالت و مه والت تعطیل شد
سرپرست معاونت امور ورزشی اداره  کل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی گفت: فعالیت های 
ورزشــی  در شهرســتان های کالت و مــه والت 
طبــق دســتور فرمانــدار تعطیل شــده اســت، 
موضوع ســالمتی قابل ســهل انگاری نیســت 
و در شهرســتان ها مســئوالن محلــی ســتاد 
شهرســتانی مقابله با کرونا در این باره تصمیم 
می گیرند. جبــار قوچان نژاد به ایرنــا افزود: در 
راستای تصمیم ستاد اســتانی مبارزه با کرونا، 
کالس هــای ورزشــی آنالیــن و غیرحضــوری 
تشکیل شده و به صورت مستمر و روزانه از اماکن 
ورزشــی در مشــهد و شهرســتان های اســتان 
بازرســی به عمل آمده، به طوری که در ســه ماه 

نخست امسال تعداد این بازرسی ها به بیش از 
هزار و ۶۵۰ مورد رســیده است. وی ادامه داد: 
بر اساس تصمیم این ستاد، تعطیلی مسابقات و 
تمرینات برخی رشته های ورزشی مانند کشتی 
و جــودو اعمــال و ابالغ شــده اســت و تیم های 
لیگ برتری نیز پیش از مســابقات تســت کرونا 
داده اند. وی از تابعیت مطلــق اداره مطبوعش 
از ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا و اســتانداری 
خراســان رضوی خبــر داد و گفــت: تصمیمات 
مبنی بر تعطیلی اماکن و فعالیت های ورزشی 
با این ستاد اســت. اما توصیه  کارشناسی برای 
رفع معایب و تقویت نقاط قــوت تصمیم ها را به 

این ستاد متذکر می شویم.

ظرفیت خراسان رضوی در بسکتبال	 
همچنیــن سرپرســت معاونــت امور ورزشــی 
اداره کل ورزش وجوانان خراســان رضوی در 
مراسم تکریم و معارفه رئیس هیئت بسکتبال 
خراسان رضوی گفت: هم اکنون رئیس هیئت 
بســکتبال باید تمام منتقدان و همراهان را در 
کنار خود جمع کند تا با قدرت بتوانند شرایط 
بسکتبال را روز به روز بهتر کنند. قطعا خراسان 
رضوی ظرفیت باالیی در بسکتبال دارد. جبار 
قوچان نــژاد افــزود: وظیفــه اداره کل ورزش 
و جوانــان خراســان رضوی حمایــت از تمامی 
هیئت های ورزشــی اســت و هیئت بسکتبال 

هم قطعا از این حمایت برخوردار خواهد بود.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

باشد که پند گیرید
ذاریــات  ســوره   49 و   48  ،47 آیــات  در 

می خوانیم:

ــماَء َبَنْیناهــا بَأْیــٍد َو ِإّنا َلُموِســُعوَن۞ َو  َو السَّ
ْرَض َفَرْشــناها َفِنْعَم اْلماِهُدوَن۞ َو ِمْن ُکلِّ  اْلَ

ُروَن۞ ُکْم َتَذکَّ َشْیٍء َخَلْقنا َزْوَجْیِن َلَعلَّ
و آســمان را بــا قدرتــی وصــف ناپذیــر بنــا 
کردیم و ما گســترش دهنــده ایــم و زمین را 
گسترانیدیم، پس چه نیکو گسترش دهنده 
ایم و از هر چیز دو زوج آفریدیم، باشــد که یاد 

کنید و پند گیرید.

استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:
       طــرح پدیده هــای طبیعــی در قــرآن به 

خاطر پندآموزی و غفلت زدایی است.
       آســمان در حال گســترش اســت و این 

گسترش ادامه دارد.
       قانون زوجیت بر همه چیز حاکم اســت. 
زایندگی و استمرار حیات و زندگی، به خاطر 

زوجیت است.

اخبار ورزشی

دو شنبه
23 تیر  1399

21 ذی القعده 1441
4 صفحه  |    شماره  4453

13 جوالی 2014 | برگزاری فینال جام جهانی در برزیل23 تیر 1362 | گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان
اولین نشست مجلس خبرگان رهبری، پس از انتخابات خبرگان در 19 آذر 13۶1، افتتاح شد. 
این دوره از مجلس با شرکت ۶9 نماینده خبره مردم ایران گشایش یافت. مجلس خبرگان رهبری، 
وظیفه رسیدگی به اموری را دارد که بر اساس اصل 11۰ قانون اساسی، بر عهده مقام رهبری است.

بیستمین دوره جام جهانی فوتبال در کشور برزیل برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم ملی 
فوتبال آلمان پایان یافت. در این دیدار، ژرمن ها موفق شدند با یک گل، تیم ملی آرژانتین را 

شکست دهند. در این رقابت ها ۶۴ مسابقه در 1۲ شهر مختلف برزیل برگزار شد.

یک روایت، یک درس

گشاده دست با خانواده
امام رضا)ع( فرمودند: »سزاوار اســت که مرد نســبت به خانواده اش گشاده دست باشــد، تا آن ها آرزوی مرگ او را 

نکنند.«
  من الیحضره الفقیه، جلد 2
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دور دنیا   

یورونیوز| ستاره دنباله دار نئووایز را که احتماال یکی از درخشان ترین ستاره 
های دنباله دار دهه اخیر است، در سپیده دم این روزها با چشم غیر مسلح 
مشاهده کنید. کریس شور، اخترشناس آریزونای آمریکا تخمین می زند که 
اندازه این ستاره، تقریبا 1۰ برابر اندازه ظاهری ماه کامل است. نئووایز را این 
روزها، حداقل ۴۵ دقیقه قبل از طلوع خورشید، کمی باالتر از افق شمال شرقی 
تماشا کنید. ستاره درخشان سروش می تواند به عنوان نشانگر شما عمل کند 
تا نئووایز را درست در زیر آن پیدا کنید. از اواسط ماه ژوئیه)۲۵ تیر( نیز این 
ستاره، پس از غروب خورشید در آسمان شمال غربی قابل رویت خواهد بود و در 
تاریخ ۲۲ ژوئیه )یک مرداد( در نزدیک ترین حالت خود به زمین قرار می گیرد.

 روزهای کرونایی 
در نقاط مختلف دنیا

در  کرونــا  اســپوتنیک| 
کشــورهای مختلــف، میــزان 
در  دارد.  متفاوتــی  شــیوع 
برخــی نقــاط محدودیت های 
پیشگیری از شیوع این ویروس 
رو بــه کاهش اســت و در برخی 
نقــاط دیگــر، رو بــه افزایــش. 

تصویــری از رعایت فاصلــه خانواده هــا و ماســک زدن مردم در پارک بریســتول 
بریتانیا را می بینید.

درخشان ترین ستاره  دنباله دار دهه اخیر را تماشا کنید

 انتقاد کوزین
 از 7 دقیقه وقت اضافه

ســرمربی موقت تیم شــهرخودرو اعتقــاد دارد، 
گرفتن 7 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی 
این تیم مقابل سایپا زیاد بوده و داور نباید این قدر 
وقت اضافه می گرفت. »استفانو کوزین« پس از 
تســاوی یک - یک تیمش مقابل ســایپا در هفته 
بیســت  و چهارم لیگ برتر گفت: فکر می کنم در 
نیمــه اول خیلــی خوب بــازی کردیــم و در نیمه 
دوم ســعی کردیم بازی را کنتــرل کنیم. در 1۰ 
دقیقه آخر سایپا ما را تحت فشار گذاشت و خیلی 
ناراحت هســتیم کــه در دقایق آخــر دو امتیاز را 
واگذار کردیم. دوست دارم به بازیکنانم تبریک 
بگویم، چون آن ها تا لحظه آخر جنگیدند. با توجه 
بــه اتفاقاتی که در طــول هفته افتاد )اســتعفای 
سرآسیایی از سرمربیگری شهر خودرو( ما هفته 
آســانی نداشــتیم. وی درباره داوری بازی شهر 
خودرو - ســایپا و پنالتی گرفته شــده به نفع تیم 
مهمان خاطر نشــان کرد: من از آن نوع مربیانی 
نیســتم که دوست داشــته باشــم درباره داوری 
صحبت کنم. داور گفت پنالتی اســت و ما قبول 
کردیم. البته شاید 7 دقیقه وقت تلف شده برای 

نیمه دوم خیلی زیاد بود.
وی یادآور شــد: مــا تــالش کردیم در نیمــه دوم 
مهاجم مان را باال نگه داریم تا به گل دوم برسیم. 
باید بگویــم ســایپا تیــم کوچکی نیســت، چون 
مقابل استقالل و ســپاهان مساوی کرده است. 
ما نزدیک به پایان مسابقات هستیم و همه تیم ها 

جنگنده بازی می کنند.
وی درباره ادامه مسابقات و کورس کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا بیان کــرد: باید مثبت نگاه 
کنیم. ما در جدول ســوم و با ســپاهان هم امتیاز 
هســتیم. چرا بایــد به نداشــتن توانمنــدی فکر 
کنیــم؟ مــن بــه بازیکنانــم ایمــان دارم و تالش 

خواهیم کرد تا بهتر شویم.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی:

تست کرونا فقط از تیم های لیگ برتری انجام می شود
رئیس هیئت پزشــکی ورزشی خراسان  رضوی 
درباره این موضــوع که چرا از همه ورزشــکاران 
تست کرونا گرفته نمی شود، گفت: تنها موظف 
به نظارت بر تیم های لیگ برتری هســتیم و هم 
اکنون تنها تیم لیگ برتری اســتان تیم فوتبال 
شهرخودرو اســت که باشــگاه پیش از هر بازی 
موظف به انجام تست کرونا از بازیکنان با نظارت 
هیئت پزشکی ورزشی اســت. به گزارش ایرنا، 
دکتــر رضــا گلدوزیــان بــا بیان ایــن کــه در تیم 
شــهرخودرو مورد مثبت از بیمــاری کووید 19 
نداشتیم، افزود: تیم فوتســال بانوان استان نیز 
تست کرونا دادند و حدود پنج نفر از بازیکنان آن 
مبتال به کرونا بودند، اما تمرینات این تیم هنوز 

آغاز نشده است.
وی تصریح کــرد: از کارکنــان اداره کل ورزش و 
جوانان نیز تعدادی مشکوک به کرونا بوده اند، 
بنابراین گفتیم با هزینه خودشان تست تکمیلی 
انجام دهند و سپس به آنان استراحت داده شده 
است یا ملزم به دورکاری شده اند. وی افزود: آن 
چه الزام شــده این اســت که تیم های لیگ برتر 
تمرینات خود را با گرفتن تست کرونا از بازیکنان 

و رعایت پروتکل های بهداشتی انجام دهند.
وی همچنین با رد این موضــوع که جودو کانون 
کرونا در میان ورزشــکاران استان است، گفت: 
رئیس ســابق هیئت جودو با بیمــاری زمینه ای 

پرفشاری خون دست به گریبان بود که فوت او به 
واسطه کرونا رقم خورد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی، 
شمار ملی پوشان استان را حدود 1۰۰ نفر اعالم 
کرد و ادامه داد: چهره های ملی پوش و آن هایی 
که با هیئت پزشکی ورزشی هماهنگ هستند، 
به واســطه این که تمرین ندارنــد، الزامی برای 
انجام تست کرونا ندارند. البته ملی پوشانی که 
انفرادی تمرین می کنند اگر مشــکلی داشــته 
باشند با پزشکان معتمد تماس می گیرند و سپس 

برای انجام آزمایش های الزم هماهنگ می کنیم 
و مقداری از هزینه آن را هیئت پزشکی ورزشی 
قبــول می کند و هزینــه آزمایش هــای تکمیلی 
نیز با هیئت ورزشی خودشان است. گلدوزیان 
گفت: اگر این ورزشکاران شاخص، عالیم اولیه 
داشته باشند، تست اولیه را انجام می دهیم. البته 
هیئت ورزشی مربوط موظف نیســت این کار را 
انجام دهد اما پیگیری به منظور کنترل ابتال به 
کرونا و بررسی سالمت ورزشکار برای حضور در 

تمرینات بر عهده هیئت ورزشی است.

خاطرات سرخ

خدا می رساند
مجیــد از بچه هــای جنــوب شــهری لوطــی 
مســلک بود. »مجیــد بربــری« صدایش می 
کردنــد، چــون گاهــی پــای دخــل نانوایــی 
دایی های پدرش می رفت تا اگر مستمندی 
را می شناسد، نان مجانی به دستش بدهد. 
خودش نیســان داشــت و چون زبــر و زرنگ 
بود، درآمد خوبی هم داشــت. بعضی روزها 
کلی بــا نیســانش کار می کــرد، امــا روز بعد 
پــول بنزینــش را از مــن قــرض می گرفــت، 
خــوش حســاب هم بــود. تــه تــوی کارش را 
که درمــی آوردی، می فهمیــدی کل درآمد 
روز قبلــش را بخشــیده. تکــه کالمــش هــم 
ایــن بود:»خدا بزرگ اســت، می رســاند«.   

خاطرات شهید مدافع حرم مجید 
قربانخانی، مشرق نیوز 

خراسان به روایت خراسان

تابستان آمد و تخت های 
بیمارستان ها یک دم خالی 

نمی شوند!

روزنامه خراســان در تاریخ ۲1 اردیبهشــت 
13۴۰ نوشت: تابستان فرارسید و حوادث 
و ماجراها زیاد شد! اتومبیل ها، حوض های 
خانه ها و تفریح های بی قید، هر روز بر تعداد 
قربانیــان می افزایــد و تخت بیمارســتان ها 
یک دم خالی نمــی ماند. نادانــی عده ای به 
قیمت جانشــان تمام می شود و با یک لحظه 
غفلت، عزیزترین کسانشــان را از دست می 
دهند. امروز در بیمارســتان عده ای از مردم 
دور زنی را گرفتــه بودند، زنی کــه پاره های 
تنش را از دست داده بود و با چشمان گریان 
و موهای پریشــان، زمین و زمــان را مواخذه 
می کرد و در چند قدمی اش، دو کودک زیبا 
در خواب ابدی فرورفته بودند، کودکانی که 
امواج متالطم حوض حیاط خانه، آن قدر بی 

رحمانه گلویشان را فشرد تا جان سپردند.
یکی از پزشــکان می گویــد: »بــاور کنید که 
برای لحظه ای اتاق جراحی خالی نمی ماند 
و مصدومین همه بر اثر حوادثی که با ســهل 
انگاری خودشان رخ داده، به این حال و روز 
افتاده اند. اگر آقای راننده، قدری آهسته تر 
برود، چه می شــود؟ این جوانی کــه در اتاق 
کناری مــی بینید، تــا چند دقیقــه دیگر باید 
پای لــه و لــورده اش را قطــع کنیــم، او برای 
تفریح بــا رفقایش بــه رانندگی رفتــه بود، آیا 
ایــن جــوان نمی توانســت کمــی آهســته تر 

رانندگی کند؟!« 

شعرگرافی

دیکشنری

Hasty  سریع، شتاب زده، سرزده

Rather than make a hasty decision, 
Mr. Torres rejected the offer.

آقای تورس به جای گرفتن تصمیمی شتاب 
زده، پیشنهاد را رد کرد.

Myra apologized for the hasty visit.
میرا به خاطر مالقات سرزده معذرت خواهی کرد.

زنگ تفریح

نقاشی با بستنی
هنرمند بغدادی به نام عثمان توما، به جای استفاده از ابزار نقاشی 
مثل مداد و آبرنگ، با اســتفاده از بســتنی های آب شــده نقاشی 

می کشد. نمونه ای از آثار او را می بینید.

بریده کتاب

اگر تو ثروتمند باشــی، ســرما یک نوع تفریح 
می شــود تا پالتوی پوســت بخری، خودت را 
گرم کنی و به اســکی بروی. اگر فقیر باشــی 

برعکس، سرما 
بدبختــی مــی 
شود و آن وقت 
یاد مــی گیری 
از  حتــی  کــه 
یــک  زیبایــی 
منظره زیر برف 

متنفر باشی!
مــن!  کــودک 
تنهــا  تســاوی 

در آن جایی که تو هســتی وجــود دارد، مثل 
آزادی؛ ما تنها توی رحم مادر برابر هستیم...

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نویسنده: اوریانا فاالچی

مترجم: زویا گوهرین

ضرب المثل خارجی

    عربی: اگر از دیگران نفرت داری، خودت 
را اصالح کن.

    انگلیسی: کسی فقیر است که حرص و آز 
دارد، نه کسی که چیزی ندارد.

دیالوگ ماندگار

حســام بیگ: التماس نكــن! بیا ایــن كاروان 
و وسایلشــون رو بدزدیــم، غارتشــون كنیــم، 
زود بریم؛ گنــاه دارن زن و بچه مــردم تو آفتاب 
روزی روزگاری وایستادن... 
کارگردان: امرا... احمدجو
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