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نماینده وزارت علوم در استان خبر داد :

دادگاه پرونده جاعل مدارک دانشگاهی، به زودی در مشهد
دبیر هیئت نظــارت، ارزیابــی و تضمین کیفیت 
علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی گفت:  
پرونده جاعل مدارک، یکــی از پرونده های مهم 
در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در کشور است 
و چندین سال پیگیری شده   و احتماال اوایل مرداد 
جلسات رســیدگی به این پرونده در دادگاه ویژه 

رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی 
در مشهد به ریاست قاضی سید هادی منصوری 
آغاز می شــود. »حســین جعفری ثانی« در گفت 
و گو با فــارس افــزود : امیدواریم بــه زودی ابعاد 
این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد 
پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه 

در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه 
آموزش عالی باشــیم. نماینده وزارت علوم یکی 
از ابعاد ایــن پرونده را جعل مدارک دانشــگاهی 
دانســت و گفت : ابعاد دیگری از کالهبرداری و 
فرار مالیاتی   در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی 

ایجاد شده است. 

آغاز مرحله دوم مرمت سرای عزیزا... اف 
مدیر کل میــراث فرهنگی خراســان رضــوی از آغــاز مرحله 
دوم مرمت و اســتحکام بخشی ســرای عزیزا... اف در مشهد 
خبر داد.  به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان، »ابوالفضل مکرمی فر« در حاشیه بازدید 
مدیران میــراث فرهنگی و مدیران شــهرداری از پــروژه های 
مرمتی مشارکتی با اعالم این خبر افزود: بنای تاریخی سرای 
عزیزا... اف که در فاصله 200 متری حرم مطهر رضوی قرار 
دارد دارای دو حیاط مرکزی است که پیرامون آن ها حجره ها 
و غرفه های تجاری و مکان فعالیت کســبه بازار است.  مرمت 
این بنا با مشارکت شهرداری و کسبه از سال گذشته آغاز شده 
اســت. مرحله اول اقدامات مرمتی شــامل جمع آوری آوارها 
و نما، سبک ســازی و مقاوم ســازی در حیاط اول با اعتبار یک 
میلیارد و 700 میلیون ریال انجام شــده و مرحله دوم مرمت 
کاروان ســرای عزیزا... اف شــامل دفع آب های سطحی، زه 

کشی، انتقال فاضالب و مقاوم سازی سازه است.

برگزاری اختتامیه 
جشنواره کتاب سال رضوی 

متناسب با محدودیت ها
اختتامیــه دوازدهمین جشــنواره کتاب 
سال رضوی شــنبه 28تیر در محل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آســتان قدس برپا 
می شود. به گزارش گنجینۀ رضوی، رئیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس با اعالم این خبــر گفت : به 
دلیل پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، 
تنهــا برگزیــدگان داخلی در این مراســم 
حضور دارند و برگزیدگان دیگر کشورها در 
جشنوارۀ امسال حضور فیزیکی نخواهند 
داشت.حجت االسالم والمسلمین سید 
جالل حســینی  افــزود : در این مراســم، 
ضمــن معرفــی برگزیــدگاِن محورهــای 
مختلف جشنواره، با حضور حجت االسالم  
والمســلمین مروی، تولیت آستان قدس 

رضوی، از آنان تقدیر خواهد شد.



برای اطالع مسئوالن

شهرداری

  قاسم آباد خیابان ادیب ۴۲ تبدیل به پارکینگ 
شــبانه و روزهای تعطیــل انواع کامیون ها شــده و 
احتمال تصادفات را باالبرده اســت. پیگیری های 
زیاد از طریق راهنمایی و رانندگی و نیز شهرداری 

اثربخش نبوده است.
  به بازی های سیاســی کار ندارم ولی در زمان 
احمدی نــژاد بولــوار التیمــور به مرور هــم صاحب 
چمن شــد هم صندلی و هم المپ ولی بعد به مرور 
چمن هــا از بی آبی خشــک صندلی جمــع آوری و 

المپ ها برچیده شدند.
  مــن یک بار دیگر هــم می گویم که شــهردارها 
نباید برای ساختن خانه های دوطبقه که عرض آن 
کوچه 6متر یا 8 متر است یا برای ساختن سه طبقه 
و چهار طبقه که عرض خیابــان 10 متر  یا 1۲ متر 
اســت کوچک ترین مشــکل ایجاد کنند و بگذارند 
بدون مجــوز ساخت وســاز کننــد و کوچه هایی که 
عرض آن کمتر از ۴متر است به هیچ عنوان نگذارند 

از یک طبقه بیشتر بسازند.

متفرقه

  یک ماه است که اداره راه و شهرسازی مشهد 
مســئول ندارد .از اداره ثبت اسناد یک استعالم به 
اداره راه و شهرســازی فرســتادند امــا متأســفانه 
هیچ کس جوابگو نیست می گویند باید صبر کنی تا 
رئیس تعیین بشه تازه بعد از اون هم انبوه نامه های 
ارسالی مدتی زمان الزم داره تا نوبت به شما برسه. 
به خدا کار ما گیر همین جواب اســت چرا کسی به 
فکر مردم نیســت ؟با این وضع کرونــا چقدر بریم و 

بیاییم؟
  تــاراج اراضــی کشــاورزی و منابــع طبیعی و 
اراضی روســتایی اطراف شهر مشــهد توسط سود 
جویان و دالالن به ویژه بنگاه های امالک مسکن در 
حاشــیه کالن شــهر مشــهد، رهــاورد افزایــش 
چشــمگیر این بنگاه ها که متأسفانه جزو بیشترین 
واحد صنفی بــوده و باکمال تأســف وتاثر فرهنگ 
داللی و مفت خوری و سوداگری را در کشور حاکم 
کرده است البته در سایه غفلت نهادهای نظارتی و 
کنترلی ، با این روند تا چند سال آینده زمین خالی 

پیدا نخواهید کرد.

اتوبوسرانی

   چرا فقط نرخ وسیله حمل ونقل رو باال می برید 
ولی هیچ رســیدگی به بهداشــت و ســاعت رفت و 
برگشــت اتوبوس های منطقه پایین ندارین. فقط 
باید 30دقیقه منتظر اتوبوس باشیم که یک مسیر 

۲0دقیقه ای رو می خواهیم برویم.

شهرستان ها

  متأســفانه یــک ســال اســت کــه مطالبــات 
پیمانــکاران و مشــاورین شــاغل در پروژه هــای 
عمرانی پدیده شاندیز مشهد پرداخت نشده است 
و مسئوالن این پروژه، هیچ پاسخی به مدیران این 
شــرکت ها ) که حدود 10 شــرکت با بیش از چند 
هزار نفر نیرو شاغل می شده اند( نداده اند این در 
حالی اســت که شــرکت پدیــده شــاندیز بــا نماد 
تجاری گشــان از اردیبهشت امســال وارد بورس 

شده.
  چراشورای اصناف تربت جام هیچ نظارتی بر 
کار نجــاران و درودگــران این شهرســتان ندارد؟ 
ازکوچــه حســینی معــروف بــه کوچه کاســب ها 
برحسب ضرورت یک زهوار برای دور پنجره به قطر 
1.۵ ســانت و طول 18۵ ســانتی متــر خریداری 
کردم به مبلغ 1۵هزارتومان، گفتم برچه مبنایی 
نــرخ گذاری مــی کنیــد ؟ گفتند خودمــان قیمت 

گذاری می کنیم!
  در روســتای غزل قلعه در ســروالیت نیشابور 
چند ســال اســت ماری زندگی می کند که بسیار 
بزرگ است و گرفتن آن از دست اهالی بر نمی آید 
و ســازمانی باید دست به کار شــود. لطفا پیگیری 

کنید.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051     

 تلگرام:   09393333027  

گزارشی از رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اتوبوس و تاکسی های شهری مشهد 

کرونا در کمین مسافران اتوبوس و تاکسی

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

۲
Thu.Jul.16.2020. No.4456  ۴۴۵6  پنج شنبه ۲6 تیر 1399.   شماره

گزارش

محمد بهبودی نیا 

ساعت از ۲1 شب گذشته اســت تاکسی زردی 
جلوی بیمارســتان فارابی مشــهد توقف کرده ، 
به محض این که دو مسافر سوار می شوند باآن که 
هنوز مجوز سوار کردن یک مســافر دیگر را دارد 
برای حفظ ســالمتی خــود و مســافران حرکت 
می کند ، اما چند لحظه بعد ماجرا شکل متفاوتی 
به خود می گیرد ، یکی از رانندگان تاکسی اقدام 
به ســوار کردن چهار مســافر می کند، مسافرها 
درحالی کــه ماســک روی صورتشــان دارند در 
فضای کوچک تاکسی شانه به شانه هم و به صورت 
فشرده می نشینند و برای درامان ماندن از کرونا 
تنهــا کاری که از دستشــان بر می آید این اســت 
که هرکدام صورتش را به ســمت پنجره تاکسی 
می چرخاند، یکی از افرادی که منتظر تاکســی 
ایســتاده اســت می گوید: » بعضــی از رانندگان 
تاکســی موضــوع  را هنــوز جــدی نگرفته انــد 
یــک روزبه یکــی از آن هــا گفتم چــرا بیش ازحد 
تعیین شده مسافر سوار می کنی که با عصبانیت 
جواب داد :»اگر کمتر سوار کنم شما خرج زندگی 
من را می دهی؟« نمی خواهم کسی را متهم کنم 
ولی قطعًا وقتی انتظار دارند ما قیمت مصوب و 
قانونی را بپردازیم باید در این مواقع هم از قانون 
پیــروی کنند.«یکــی دیگــر از مســافران ضمن 
انتقاد شدید از ماسک نزدن بعضی از رانندگان 
تاکسی می گوید : » من شنیده ام در مشهد حدود 
30راننده تاکسی کرونا گرفته اند و خدا می داند 
چه تعداد از مســافران در تاکســی های شــهری 
به این بیماری دچار شــده اند  ،تا امــروز چند بار 
تاکسی اینترنتی )اسنپ ( گرفته ام که نه از کاور 
داخل خــودرو خبــری بــوده و نه ماســک .«یک 
ساعت بعد وقتی می خواهم از تاکسی که من را 
به مقصدم رسانده پیاده شوم راننده ضمن اعالم 
 این نکته که دستگاه کارت خوان ندارد می گوید :
» تاکســیرانی چند ســال اســت کــه قرار اســت 
اقداماتی را برای در اختیار گذاشــتن دســتگاه 
کارت خــوان انجام دهــد اما خبری نیســت که 
نیست ، از طرفی این دستگاه ها در بعضی از نقاط 
شهر به هیچ وجه پوشش داده نمی شــود و دایم 
خطا می دهد ،بارکد خوان هایی را به ما داده اند 
که تقریبًا هیچ فایده ای ندارد چون تعداد زیادی 
از مردم نرم افزارهای مربوط به آن را ندارند و ما 
مجبوریم در شرایط خطرناک شیوع کرونا پول 

نقد از مردم بگیریم .«

رانندگان تخلف کنند از دریافت تسهیالت 	 
در آینده محروم می شوند

بــرای پیگیــری چگونگــی نظــارت بــر رعایــت 
پروتکل ها در تاکســیرانی و انتقادات مردمی با 
احمد محبی مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری 
مشــهد تمــاس مــی گیریــم.وی در گفت وگو با 
روزنامه خراســان رضوی بیان می کنــد: در باره 
مجهز نشــدن تاکســی هابه کارت خوان باید به 
این نکته اشــاره کرد که مــا زیاد بــه کارت خوان 
اصراری نداریم و در عوض »کیو آر کد « استفاده 
می کنیم و از طرفی برای رفع مشکل مسافرانی 
که گوشی پیشــرفته ندارند ما با یکی از بانک ها 
وارد عمل شــدیم ولی رانندگان به دلیل این که 
تضمین هایی را باید بدهند اســتقبال زیادی از 
این موضوع نکردند و از طرفی چون تاکسیران ها 
با خودروهایی که متعلق به خودشــان هستند و 
تاکسیرانی را می توان به همین دلیل به شکلی 
بخش خصوصی دانست ما به عنوان یک سازمان 
نمی توانیم اجباری بر این موضوع داشته باشیم 
و اقدامی که ما می توانستیم در این زمینه انجام 
بدهیم مجهز کردن تاکســی ها به نرم افزارهای 

پرداخت اینترنتی است «.
وی درباره دســتورالعمل هایی که به تاکسیران 
ها ابالغ شده خاطرنشان می کند:»زدن ماسک 
، نصب پالستیک ،باز گذاشتن شیشه ها ،)بنا به 
دستورات بهداشــت اعالم شــده تا حد امکان از 

کولر استفاده نشود .(«
:» طبــق دســتورالعمل های  وی می افزایــد 
بهداشتی اعالم می شود دو نفر سوار تاکسی ها 
شــوند و درصورتی که از پالســتیک جداکننده 
در اتاق تاکســی اســتفاده کنند می توانند ســه 
مسافر داشته باشند و اکنون این آخرین مصوبه 
ماست مگر در تاکسی هایی که یک خانواده قصد 
اســتفاده از تاکســی را داشته باشــند که در این 

صورت مشکلی در زمینه ســوار کردن چهار نفر 
هم وجود نــدارد و در غیر این صورت با متخلفان 
برخورد می شود و مسافران می توانند به محض 
مشاهده هرگونه تخلف که با  دستورالعمل های 
بهداشــتی مغایر بود می توانند با شــماره 137  
تماس بگیرندو موضوع را به همکاران ما اطالع 

دهند.«
وی ضمن تایید آمار ابتالی ۴0 راننده تاکســی 
و فوت یکــی از رانندگان در مشــهد گفت: البته 
ما تســت هایی را انجام دادیم و به شــدت توصیه 
می کنیــم کــه راننــدگان و مســافران الزامــات 
بهداشــتی را رعایت کننــد و چنان چــه هرگونه 
تخلفی از رانندگان مشاهده شود در آینده از ارائه 
برخی تسهیالت به این افراد خودداری می کنیم.
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 اطالع دهید

در ادامه بــرای بررســی وضعیــت اتوبوس های 
ســازمان اتوبوســرانی به ســطح شــهر می رویم 
، ســاعت 8:30 صبــح اســت کــه در یکــی از 
ایستگاه های مشهد منتظر اتوبوس می ایستیم 
،باالخره اتوبوس خط 6۲ از راه می رســد و سوار 
می شویم ، اگرچه برخی از پروتکل های بهداشتی 
در ایــن اتوبــوس رعایت شــده اما طبــق ادعای 
برخی از مســافران هیچ تذکری از سوی راننده 
به مســافران داده نمی شــود و اگرچه قرار شده 
از ورود مسافران بدون ماســک در اتوبوس های 
شهری جلوگیری شود اما هیچ خبری از تذکرات 
راننده نیســت ، وقتی ایــن موضوع را بــه راننده 
گوشزد می کنیم با بی تفاوتی پاسخ می دهد و از ما 
می خواهد که خودمان برای دادن تذکر وارد عمل 
شویم .در برخی از خطوط دیگر هم همین ماجرا 
اتفاق می افتد و خبری از تذکر برای اســتفاده از 

ماسک نیست .

ســعید حســینقلی زاده  مدیرعامل سازمان  
اتوبوسرانی مشــهد نیز در پاســخ به انتقادات 
مردمی دربــاره رعایــت نشــدن پروتکل های 
بهداشــتی می گوید:بــا توجــه به حساســیت 
موضوع و نحوه ســریع شــیوع این بیماری، در 
پایانه های شــهر ناظرهایی را تعیین کرده ایم 
تــا از ورود افــرادی کــه از ماســک اســتفاده 
نمی کنند به اتوبوس هــا جلوگیری کنند ولی 
در ایستگاه های سطح شهر کنترل این موضوع 
سخت تر است و ما از راننده ها خواسته ایم که 
به صورت ارشادی به مســافرانی که از ماسک 
استفاده نمی کنند تذکراتی را در باره استفاده 

از ماسک دهند.
وی افــزود: ما هــرروز صبح در قالب هشــت تیم 
غربالگــری ســالمت را در بین راننــدگان انجام 
می دهیم و همکارانی که دارای عالیم هستند به 
درمانگاه شهرداری معرفی می شوند و تست هایی 
از آن ها گرفته می شود و تعدادی از همکاران ما تا 
امروز دارای عالیم بوده اند کــه به منزل رفته اند 
و تعــدادی هم که وضعیــت حادتری داشــته اند 
برای طــی کــردن مراحل درمــان بــه درمانگاه 

فرستاده شده اند.

ضدعفونی اتوبوس ها ، دریافت نکردن وجه 	 
نقد ،عالمت گذاری صندلی ها، توزیع ماسک 
بین کارکنان و نظارت بر ورود مسافران از ورود 

به اتوبوس در پایانه ها
وی در بــاره رعایــت نشــدن پروتکل ها توســط 
برخی از اتوبوسران ها می گوید : شهروندان در 
صورت مشاهده می توانند با شماره تلفن 137 
تماس بگیرند و شــماره پالک اتوبوس و ساعت 
حرکت اتوبــوس را برای پیگیری بــه همکاران 
ما اعالم کنند ،از طرفی همــکاران ما نیز در هر 
خط در قالب تیم بازرســی بــا رانندگان خاطی 
برخوردهایــی را انجــام می دهنــد کــه ازجمله 
برخوردهــا بــا راننــدگان متخلف می تــوان به 
مواردی از قبیل تذکر در مرحله اول  و فراخوان 
در مرحله دوم اشــاره کرد و در مراحل بعدی به 
هیئت تخلفــات کمیته انضباطی اتوبوســرانی 

معرفی می شود.
حسینقلی زاده مقدم در پاسخ به انتقاد برخی از 
شهروندان از شلوغی برخی از خطوط  بی آر تی 
خاطرنشان می کند:»برای حل این مشکل ما در 
شرایط کنونی تعدادی خطوط کمکی را به این 
مسیرها اضافه کرده ایم و تا امروز گزارشی مبنی 

بر تجمعی در اتوبوس ها مشاهده نشده است.

اخبار

اجتماعی 

قائم مقام شرکت آب منطقه ای استان  با اشاره به 
محاسبات مهندسی ارزش:

هزینه برآوردی انتقال آب دریای 
عمان 1/3 میلیارد یورو کاهش یافت  

 قائم مقــام شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی 
گفت: بــرآورد هزینه عملیات اجرایــی طرح انتقال 
آب از سواحل چابهار به استان های شرقی کشور از 

3.۵ میلیارد به ۲.۲ میلیارد یورو رسید.
علیرضــا طاهــری روز گذشــته در گفت وگو بــا ایرنا 
افــزود: پیش ازاین هزینــه اجرای طــرح انتقال آب 
از ســواحل چابهار 3/۵ میلیارد یورو برآورد شــده 
بود که این میزان با محاســبات مهندســی ارزش به 
۲/۲ میلیارد یورو کاهش یافته است.وی ادامه داد: 
تصویب نهایی مطالعات زیست محیطی آخرین گام 
باقی مانده اجرایی شدن  طرح انتقال آب از سواحل 

چابهار به شرق کشور به شمار می رود.
قائم مقــام شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی 
گفت: با تصویب مطالعات زیست محیطی، به زودی 
شاهد اجرای این طرح ملی توسط بخش خصوصی 
خواهیــم بــود و دو هفتــه گذشــته هــم مســئوالن 
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با حضور خود در 
مشــهد، تصویب و موافقت آن ســازمان را با اجرای 
طرح انتقال آب از ســواحل چابهار به شــرق کشــور 
اعــالم کردند.طاهــری افــزود: تأمین کمبــود آب 
صنعت، خدمات و شــرب در اســتان های سیستان 
و بلوچســتان، خراســان جنوبی و خراسان رضوی 
از اهداف اصلــی و نهایی طرح انتقــال آب از دریای 
عمان است. عملیات اجرایی این طرح بسیار مهم، 
جهشی بزرگ در صنعت آب کشور به شمار می رود 
و موجب رونق تولید و اشــتغال در این بخش مهم از 
کشــور خواهد شــد.وی گفت: در افــق نهایی طرح 
قرار اســت 7۵0 میلیون مترمکعب آب شــیرین در 
استان های شرقی کشور و با اولویت استان سیستان 

و بلوچستان توزیع شود.

رئیس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی مشهد 
خبر داد:

پلمب 25 باغسرا از 3۷ باغسرای 
متخلف در اطراف مشهد 

رئیــس اتحادیه صنــف تاالرهــای پذیرایی مشــهد 
گفت: از ابتدای تعطیلی تاالرها، تعدادی از باغ های 
شخصی، برگزاری مجلس داشتند که با شناسایی 
آن ها و اقدام به موقع اداره نظارت بر اماکن، از ادامه 
فعالیــت آن ها جلوگیری شــد. باغســراهایی که در 
مشهد و اطراف شــهر تخلف داشتند 37 مورد بوده 
که ۲۵ مورد پلمب و 1۲ مورد گرفتن تعهد مبنی بر 

عدم فعالیت صورت پذیرفته است.
ابراهیــم کاردیده حقیقــی در گفت وگــو با ایســنا، 
دربــاره وضعیــت تاالرهای مشــهد، اظهار کــرد: با 
شیوع ویروس کرونا از اســفند98 متأسفانه تمامی 
تاالرها و باغســراها طبق بخشنامه ســتاد مبارزه با 
کرونا تعطیل و بنا شــد کــه تمامی وجــه دریافتی به 

مشتریان برگردانده شود.
وی افزود: با تعطیل شــدن 1۵0 واحد صنفی تاالر 
و باغســرای دارای پروانه کســب معتبر و در دســت 
اقدام، ضرر و زیــان غیرقابل جبرانی بــه این صنف 
واردشده که حدود میلیاردها ریال است. حدود 60 
درصد از تاالرها و باغ تاالرها در حال ورشکســتگی 
هســتند. در این مدت تعداد ســه فقره پروانه کسب 
نیز ابطال  شده است .کاردیده حقیقی بیان کرد: از 
ابتدای تعطیلی تاالرها تعدادی از باغ های شخصی 
برگــزاری مجلس داشــتند که بــا شناســایی آن ها 
و اقــدام به موقــع اداره نظارت بــر اماکــن، از ادامه 
فعالیــت آن ها جلوگیری شــد. باغســراهایی که در 
مشهد و اطراف شــهر تخلف داشتند 37 مورد بوده 
که ۲۵ مورد پلمب  و 1۲ مورد گرفتن تعهد مبنی بر 

عدم فعالیت صورت پذیرفته است.

روایتی کوتاه از دردهای کودک 9 ساله مشهدی 

قلبی را که به گرمی نمی تپد دریابید 
با صدای گرفته و درحالی که به سختی نفس می کشد از پشت 
تلفن جمالتی را بریده بریده می گوید.:» بیست و خورده ای  روز 
دیگه تولدمه و 9 ساله میشم ، کالس اولم رو نصفه کاره گذاشتم 
.............«تنگی نفس امانش نمی دهد و گوشی را به مادرش 
می دهد. علیرضا کودکی اســت با بیماری نادر که مادرش که 
سرپرســت خانوار اســت باید برای عمل قلب او  1۵0 میلیون 
تومان جفت وجور کند،مبلغی که تا امروز تنها ۲0 میلیون تومان 
از آن با کمک دوستان و آشنایانش تأمین شده است . به محض 
تولدش  دکتر هابــه خانواده خبــر دادند که علیرضــا با عارضه 
نادر قلبی به دنیا آمده  و تا ســال ها بعد این بیمــاری با او همراه 
اســت ،در روزهای ابتدایــی تولد تیغ جراحی ســینه فرزندم را 
شکافت تا شاید از هجوم دردها خالصش کند  .هنوز یک سال 
و نیم بیشتر نداشت که آنژیو شد .از زمانی که چشم باز کرد درد 
شــدیدی را در قفس ســینه اش حس کرد و درد را با خود به هر 

سمتی از شــهر می برد .درد تنها هدیه زندگی به علیرضا بود 9 
سال زندگی با درد  حرف کمی نیست .در سال 90 دوباره زیر 
تیغ جراحی رفت ،عمل پشت عمل ،جســم کوچکش را هرروز 
آزرده تر می کرد ،تهران ،شیراز و دیگر شهرهای کشور را تعداد 
زیادی از ما با خاطرات خوش در سفرهایمان دیده ایم اما علیرضا 
با شنیدن نام این شــهرها چیزی جز درد را به خاطر نمی آورد . 
مادرش  از چند سال پیش مجبور شده به تنهایی بار هزینه های 
درمان وزندگی را به دوش بکشد ،هزینه هایی که می تواند یک 
مرد را به زانو درآورد اما هنوز پشت علیرضا به کوهی به نام مادر 
 گرم اســت ،کوهی که چیزی تا به زانو درآمدنش نمانده است .

 هزینه  ۵0 میلیــون تومانی عمل حاال بــه 1۵0 میلیون تومان 
رسیده است ،شرایط خاص بیماری این کودک و مشکالت مالی 
حاال مادر را که جز خدا کسی را ندارد وادار به صحبت کردن از 
دردها کرده ،تنها یک مادر می تواند معنای شکستن یک سکوت 

9 ساله را بفهمد. این کلمات سال های سال است در گلوی زنی 
که حاال از پشت تلفن  صحبت می کند مانده است ، مادر علیرضا 
هرچند دقیقه یک بار این جمله را تکرار می کند : »من و پسرم این 
سال ها با آبرو زندگی کرده ایم اسمی از ما بیاید همه چیز خراب 
می شود،اگر انسان آزاده ای به درمان علیرضا کمک کرد دعای 
خیر ما پشت وپناه اوســت و اگر کمکی نشد مثل سال های قبل 
خودمان را به خدا می سپاریم« این روزها تمام حقوق حاصل از 
بازنشستگی مادر برای درمان علیرضا صرف می شود دکترها 
گفت اند علیرضا باید در شیراز عمل شــود ، دوباره باید دریچه 
قلبش تعویض شود و از گردن تا نوک پایش برش داده شود تا به 
زندگی برگردد . » بیست و خورده ای  روز دیگه تولدمه و 9 ساله 
میشم « این جمالتی است که با صدای گرفته علیرضا هرلحظه 
در ذهنم تکرار می شود. علیرضا چند روزی است دوباره حالش 

به هم خورده و زیر دستگاه اکسیژن رفته .

شهردار منطقه 12 

عملیات اجرایی پروژه بازگشایی بولوار سجادیه-خاتم 
در مرداد به اتمام می رسد 

شــهردار منطقه 1۲ مشــهد ضمن اعالم این خبر 
خاطرنشــان کــرد: بازگشــایی بولــوار ســجادیه 
بــه بزرگراه خاتــم نقش مهمــی در رفع بخشــی از 
مشکالت ترافیکی غرب مشهد خواهد داشت.به 
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1۲ ،علی 
زینت بخش گفت: این پروژه یک مطالبه 1۵ ساله 
مدیریت شهری و شهروندان بود و با همراهی مالک 
ملک در مسیر و اهتمام ویژه شورای اسالمی شهر 
و شهرداری مشهد، این مهم به سرانجام رسید.بر 
پایه همین گزارش ، وی ابراز کرد : ۲6 میلیارد ریال 

اعتبار برای این پروژه هزینه شــده است که شامل  
آماده سازی ،شــبکه جمع آوری آب های سطحی ، 
فضای سبز ،زیرســازی آسفالت و  روکش آسفالت 
می شود.زینت بخش بیان کرد: 10 هزار مترمربع 
وسعت روکش آسفالت این پروژه است و طی دو ماه 
طبق جدول زمان بندی اجرا شد.شهردار منطقه 
1۲در پایان خاطرنشــان کرد: بعد زمان و کیفیت 
اجــرای تحرکات عمرانــی برای  مدیریت شــهری 
حائز اهمیت است و امیدواریم در مرداد این پروژه 

به بهره برداری برسد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

شهرستان

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه خراسان رضوی: 

نمازجمعه این هفته در ۱۴ پایگاه 
اقامه خواهد شد 

 مدیــر دفتــر نمایندگی شــورای سیاســت گذاری 
ائمه جمعه اســتان گفت: در پی افزایش شهرهای 
قرمز اســتان، نمازجمعه این هفتــه از مجموع ۵۳ 
پایــگاه در ۱۴ پایــگاه اقامه خواهد شــد، در حالی 
که هفته گذشــته این مراســم عبادی و سیاسی در 
۲۱ پایــگاه اقامــه شد.حجت االســام ایــزدی  در 
 گفت وگو بــا ایرنــا افــزود: درپایگاه هــای داورزن،
جغتــای، هالــی، جویــن، حکم آبــاد،  خوشــاب، 
بجستان، یونسی، خلیل آباد، باخرز،  خواف، درگز، 
طرقبه و شــاندیز نمازجمعــه برگزار می شــود و در 
۳۹ پایگاه دیگر خراســان رضوی اقامه نمی شود.
وی ادامــه داد: تاکیــد شــده اســت نمازجمعــه در 
کمترین زمان ممکن، همراه با اجرای تب ســنجی 
عمومی در مبــادی ورودی، رعایت کامــل و دقیق 
دســتورالعمل های بهداشــتی و رعایــت ضوابــط 
فاصله گــذاری فیزیکی بین نمازگــزاران و صفوف 
آن هــا برگزار  شــود.در پی بحــران شــیوع بیماری 
کرونا، برگزاری نمازجمعه از نهم اســفند پارســال 
در پایگاه های خراسان رضوی به طور موقت تعطیل 
شد و در هیچ یک از ۵۳ پایگاه این استان اقامه نشد 
اما از ۱۷ اردیبهشت ماه امسال در پی مهار شیوع 
بیماری کرونا و حرکت تدریجی شرایط بهداشتی 
شهرها به سمت »وضعیت سفید« برپایی نمازجمعه 

نیز بار دیگر در نقاط مختلف از سر گرفته شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد: 

 اجرای »پی گردی« برای بقایای
 بند نادری کالت 

مدیر کل میــراث فرهنگــی اســتان گفت: عملیات 
پی گردی بقایای بند و ســنگ چینی در بند تاریخی 
نــادری کات اجرا شــد.به گــزارش روابط عمومی 
میــراث فرهنگی اســتان ، مکرمی فر افــزود:  ادامه 
پی گــردی بقایــای بند در قســمت منتهی بــه جاده 
و مشــخص کردن محــدوده عرصــه اثــر، مرمــت 
بنــد، ســنگ چینی قســمت های  و خواناســازی 
تخریب شــده و بندکشی انجام شده اســت.او ادامه 
داد: اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این عملیات 
مرمتی ۲۴ میلیون و ۹۵0 هزار ریال است.گفتنی 
اســت، اثــر تاریخی بنــد نــادری شهرســتان کات 
متعلق به دوره سلجوقیان است که به شماره 660 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 کشف 3 انبار احتکار سیمان
 در کوهسرخ 

 مهدیــان- فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج کاشــمر 

از شناســایی و کشــف ســه انبار احتکار سیمان در 
کوهسرخ خبر داد. ســرهنگ یعقوبیان با اشاره به 
افزایش نرخ سیمان و کمبود این کاال در شهرستان 
تازه تاســیس کوهســرخ افــزود: ســربازان گمنــام 
امام زمان)عج( در اطاعات ســپاه کاشمر با رصد 
موضــوع و انجــام تحقیقــات گســترده، موفــق بــه 
شناســایی ســه انبــار ســیمان در مناطــق مختلف 
کوهســرخ شــدند.  وی بــا اشــاره بــه هماهنگــی 
انجام شــده با مقــام قضایــی و اخــذ دســتور برای 
بازرسی از این انبارها یادآور شد: در بازرسی از این 
سه انبار بیش از 80 تن ســیمان کشف شد. وی با 
اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع 
قضایی از شــهروندان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه احتــکار و  انبار کاالهای اساســی، مراتب 
را از طریق تلفن ســتاد خبری ۱۱۴ اعام کنند تا 

موضوع رصد و پیگیری شود.

کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت 
سرقتی در تربت جام 

حقــدادی- فرمانــده انتظامــی تربت جام از کشــف 

ایــن  در  ســرقتی  موتورســیکلت  دســتگاه   ۱۱
شهرســتان خبــر داد و گفــت: تاش شــبانه روزی 
حوزه هــای  کنتــرل  در  انتظامــی  گشــت های 
اســتحفاظی و برخــورد هدفمنــد بــا جرایــم، از 
مهم تریــن عوامــل موفقیــت اســت و مامــوران 
انتظامی هنگام گشت زنی های هدفمند در سطح 
حوزه اســتحفاظی شهرســتان،از ابتــدای تیرماه 
تاکنون موفق شــدند ۱۱ دســتگاه موتورســیکلت 
ســرقتی را کشــف و در این زمینــه دو متهــم  را نیز 
دستگیرکنند. سرهنگ قهستانی افزود: متهمان 
دستگیرشــده پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به 
منظور ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شدند و موتورسیکلت های سرقتی کشف شده نیز 

به مالکان آن ها بازگردانده شد.

از میان خبرها

گوناگون

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبر داد: 

شهادت اولین پزشک مدافع سالمت 
درتربت جام 

حقدادی- رئیس دانشــکده 

علــوم پزشــکی  تربت جام 
در  پــی شــهادت  اولیــن 
ســامت   مدافــع  شــهید 
تربت جــام ،دکتــر »محمد 

جمعه رنجبــر«  گفت: خبر شــهادت اولین شــهید 
مدافــع ســامت تربت جــام، پزشــک خوش قلــب 
و فداکار  شــهید  محمــد جمعــه  رنجبر  کــه در راه 
خدمت به مردم شــریف شهرســتان  و به علت ابتا 
به بیماری کرونا به خیل شــهدای مدافع ســامت 
پیوست، موجب تاثر و تالم شدید قلبی بنده و سایر 
همکاران حوزه ســامت شــد.دکتر محمــد افکار 
افزود: این واقعه به همه ما آموخت که کســانی که 
با خدا هم عهد شده اند، در راه نجات جان بیماران 
از هیچ کوششــی فروگــذار نکرده و همــواره آماده 
جانفشــانی هســتند.وی افزود:بی شــک از دست 
دادن ایــن عزیزان که بــا تخصص خود مــی توانند 
جان بســیاری از انســان ها را نجات دهند، بســیار 
باعث تاثر و تاســف اســت و جامعه و مــردم از بودن 
آن ها و خدمات ارزشمندشــان محروم  شدند.وی 
افزود: با قلبی سرشار از اندوه، شــهادت این عزیز 
را به خانــواده داغــدار وی، جامعه بزرگ پزشــکی 
منطقه جام،  مردم شریف  و شهیدپرور  شهرستان 
تربت جام و شهر نصرآباد و منطقه باالجام و تمامی 
کارکنان حوزه سامت، تسلیت عرض نموده و برای 
آن شهید علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای 
بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم. 
شــایان ذکر اســت پیکر این شــهید روز گذشته در 
زادگاهش روستای کاریزنو با رعایت پروتکل های 

بهداشتی به خاک سپرده شد.

فعالیت 3 موسسه آموزشی زبان 
درسبزوار ممنوع شد 

کالته- معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ســبزوار، از ممنوعیت فعالیت ســه موسســه زبان 
در این شهرســتان خبر داد. دکتر فاطمــه نوده در 
گفت وگــو بــا خراســان رضوی گفت: فعالیت ســه 
موسســه آمــوزش زبان هــای خارجی در ســبزوار 
بــرای رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی  تا 
اطاع بعــدی ممنــوع اســت. وی افــزود: فعالیت 
آموزشــگاه های علمــی و زبان خارجــه بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی  و ایجــاد فاصله گــذاری 
اجتماعی از سر گرفته شده بود. وی با بیان این که 
بــه علت رعایــت نشــدن پروتکل های بهداشــتی و 
حفظ فاصله گــذاری اجتماعی، ســبزوار به لحاظ 
کرونا از مرحله قرمز عبور کرده و به وضعیت بحرانی 
نزدیک شــده اســت، تصریــح کــرد: آمــار بیماران 
کرونایی بدحال در ســبزوار رو به افزایش است که 
عاوه بر  تجهیزات درمانی محدود، فشار مضاعف 

بر دوش کادر درمانی ایجاد کرده است. 

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی 
تربت جام خبر داد:

فوت یک نفر بر اثر تب کریمه کنگو 
در تربت جام 

۶۴فوتی  در تربت جام  از ابتدای شیوع کرونا

حقدادی-معاون بهداشــت دانشــکده علوم پزشکی 

تربت جام  با اشاره به شــرایط قرمز کرونایی و شیوع 
تب کریمه کنگــو گفــت: تربت جــام  و صالح آبــاد در 
منطقه قرمز و با  افزایش شــیوع بیماری مواجه است 
و متاســفانه به علت رعایت نشــدن اصول  بهداشت 
فردی و عمومی، بیماری کرونا افزایش یافته  است؛ 
به طوری که   6۴نفر بر اثر بیماری کرونا  و یک نفر براثر 
تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند.رحیمیان 
افزود: بیمارستان سجادیه با کمبود تجهیزات، تخت 
و نیــروی انســانی روبــه رو اســت و اکنــون ۴۱ بیمار 
کرونایی در بخش عفونی  هستند و حال ۷ بیمار هم 
وخیم گزارش شده است و ۱۳۲ کادر درمانی تاکنون 
به بیماری کرونا مبتا شدند.وی افزود:بیماری کرونا 
همچنان در منطقه مستقر است و قوی عمل می کند و 
در ۴0روز گذشته هر روز یک فوتی کرونایی داشتیم .

 رئیس  راه و شهرسازی
گناباد و بجستان خبر داد: 

 رفع تصرف هزارمترمربع
 از اراضی ملی بجستان 

بجســتان  و  گنابــاد  شهرســازی  و  راه  رئیــس 
گفت:شخص متصرف اقدام به تصرف و خاکبرداری 
یک قطعــه زمین به متراژ هــزار مترمربــع از اراضی 
ملی واقــع در  پاک ۲ فرعــی از ۴۱۷ اصلی بخش 
دو بجستان به ارزش ۵00 میلیون ریال کرده بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان، ناطــق رئیــس راه و شهرســازی گنابــاد و 
بجســتان گفت: شــخص متصرف اقــدام به تصرف 
و خاکبرداری یک قطعه زمیــن از اراضی ملی واقع 
در  پاک ۲ فرعی از ۴۱۷اصلی بخش دو بجستان 
کــرده بــود.وی گفت: بــا اقــدام به موقــع نیروهای 
گشت حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی گناباد 

و بجستان، از تصرف زمین مذکور جلوگیری شد.

۳اخبار
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زنــده روحیان-قاضــی صفــری، نماینــده 
جرایــم  ویــژه  دادگاه هــای  در  دادســتان 
اقتصــادی و رئیــس شــعبه اجــرای احــکام 
پرونده هــای اقتصــادی در پاســخ بــه ســوال 
خبرنگار ایرنا مبنی بــر این که مرخصی های 
محسن پهلوان در چه قالبی صورت می گیرد، 
گفت: این مرخصی ها از طرف شــعبه اجرای 
احکام و به دلیــل همکاری متهــم ردیف اول 
پرونده با دســتگاه قضایی درجهت واگذاری 
امــوال و تســریع در رونــد اســتیفای حقــوق 
مردم و تبدیل این سرمایه ها به سهام شرکت 
در چارچــوب قانونی صــورت گرفتــه که نوع 
برخورد و همکاری های کامل وی به تمدید آن 
منجر شده است و به علت همین همکاری ها، 
امکان تخفیف در مجازات این شخص از سوی 

دادگاه وجود دارد.
به گزارش خراســان رضوی، پرونده شــرکت 
بزرگ تریــن  از  یکــی  کــه  پدیده شــاندیز 
پرونده هــای جرایــم اقتصــادی کشــور در 
ســال های اخیر بــوده اســت، پــس از صدور 
حکم بــرای متهمــان آن با دادنامــه ای ۵00 
صفحــه ای اکنــون در مرحلــه اجــرای حکــم 
قرار دارد که دادنامــه آن از دو بخش مجازات 
متهمان و همچنیــن تعیین تکلیف ذی نفعان 
آن تشکیل شده است که روز گذشته نشست 
خبری تشریح اجرای حکم آن در دادگستری 
خراسان رضوی برگزار شد و صادق صفری، 
قاضــی اجــرای احــکام جرایــم اقتصــادی 
و نماینــده دادســتان پاســخ گوی ســؤاالت 
خبرنگاران بود.وی در توضیح امکان تخفیف 
مجــازات متهــم ردیــف اول پرونــده گفــت: 
طبق  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که 
یک ماه از اباغ آن نمی گذرد، دیگر چیزی با 
عنوان مجازات حبس ابد وجود نداشته و پس 
از ثبات در پرونده این حکم تبدیل به مجازات 
حبس درجه یک خواهد شــد و برای عملکرد 
مثبت نیــز احتمال تعدیــل وجود داشــته که 
اختیار مدت زمان آن به عهــده قاضی پرونده 
و دادگاه بوده و من نمی توانم دراین باره نظر 
بدهم که دقیقًا چه اتفاقی رخ خواهد داد.وی 
افزود: در قانون پیش بینی شده است که مثًا 
اگر متهم می خواهد از شــاکی خــود رضایت 
بگیــرد، می تواند بــه مرخصی بــرود و این در 
همه پرونده های معمــول نیز اتفاق می افتد و 
هیچ حساســیت و تفاوتی بین پهلوان و سایر 

متهمان نیســت و در پرونده ای دیگر نیز مثل 
پردیســبان که چهــار متهــم اصلــی دارد، به 
همین شــکل یکــی از متهمان همیــن امروز 
)روز گذشته( ملکی را به مبلغ ۱۲0 میلیارد 
تومان فروخته و برای مردم واگذار کرده است 
و در روند این پرونده ها امری عادی بوده و در  
پرونده پدیده نیز برای تســریع روند این گونه 
واگذاری ها نیاز به این مرخصی ها بوده و نوع 
تعامل این فــرد و همکاری هایی کــه درروند 
اجــرای حکــم و پرونده داشــته اســت و امید 
دارد که پــس از رد مال از مزیت هــای قانونی 
که پیش بینی شــده برخوردار شود، می تواند 
تخفیف مجازاتی را برای او به همراه داشــته 
باشــد اما هنوز هیچ چیزی به صورت رســمی 
اعام نشــده اســت.قاضی اجــرای احــکام 
همچنیــن اظهار کرد: ســهام شــرکت پدیده 
پیــش از ورود دســتگاه قضایــی بیــش از ۷۷ 
درصد متعلق به متهم ردیف اول و وابستگان 
و ۲۲ درصــد متعلق به مــردم بوده اســت که 
متهمان قصد داشتند بعد از سال ۹۳ آن را به 
مردم واگذار کنند که هر یک درصد آن حدود 
۴00 میلیــارد تومــان ارزش داشــت و بدون 
هیچ آورده ای به آن رســیده بودنــد اما پس از 
ورود دستگاه قضایی محاسبات کارشناسی 
به شــکلی صورت گرفــت کــه به طورکلی در 
اختیار مردم و ســهامداران قرار گرفته است 
و نفع مــردم کامًا رعایت شــد اما بخشــی از 
ایــن کار بــر اســاس صلح نامــه ای کــه همین 
متهم نوشته و سایر متهمان و وابستگان نظیر 

همســر و فرزندان و بــرادر و دامادهای برادر 
و دیگــران را که درمجمــوع ۳۹ نفــر بوده اند 
راضی کرده که ایــن صلح نامه را امضا کنند و 
به این ترتیب حدود ۷۷/۹ درصد سهامی که 
در اختیار آنان بوده به مردم بازگردانده شــد 
که همین موضوع یکــی از همکاری های وی 
در این پرونده بوده است.وی درباره وضعیت 
فعلــی ســهامداران نیــز تأکید کــرد:  تمامی 
افرادی که تعداد آن ها حــدود ۱۲۳ هزارنفر 
شــخص ســهامدار و تعداد زیادی وابســته به 
این پرونده بودند امــروز به طورکلی به میزان 
بدهی خود سهامدار شــده اند و به طور کامل 
به حقوق خود رســیده اند.وی افــزود: پس از 
ســهامداران مردمی که در این موضوع برای 
ما اهمیت ویژه ای داشته، بخشی از طلبکاران 
موسســه ملــل و موسســه میــزان بوده اند که 
تعیین تکلیف آن ها انجام شد؛ چراکه شرکت 
پدیده باید بــرای طلب آن هــا ماهیانه حدود 
۲ میلیارد تومان ســود تســهیات اعطاشده 
را طبــق تفاهم نامــه ای کــه وجــود داشــت، 
پرداخت می کــرد و این بــه آن معنــی بود که 
هر روز ســرمایه مــردم کوچک تر می شــد، به 
همیــن دلیــل باوجــود مخالفت هــای جدی 
بانک صادرات که موسسه میزان را در اختیار 
داشته و موسســه ملل در نهایت با دستورات 
حکومتــی و همکاری هــای اســتانداری این 
دو موسســه نیز به عنــوان ســهامدار عمده در 
این شــرکت معرفــی شــدند و طلــب آن ها به 
سهام تبدیل شد.نماینده دادستان همچنین 

گفت: بخشــی دیگر از پیمانــکاران که تعداد 
آن ها زیاد نیست هنوز تعیین تکلیف نشده اند 
که آن ها نیز با مدل اعطای ســهام تا چند روز 
آینــده  مشــخص و تعیین تکلیــف می شــوند.
وی تأکید کرد: در مدت رســیدگی به پرونده 
برخی از طلبکاران که بعضًا آشــنایی داشــته 
یا بــا ارتباطــات و شــیوه هایی مثــل تجمعات 
مختلف تعهدنامه گرفته یا طلب خود را وصول 
یا حســاب های شــرکت را مســدود  و اموالی 
را توقیــف کرده اند، بر اســاس دادنامــه باید 
برگردنــد به حالــت ســهامداری و ضمن رفع 
توقیف و مســدودی ها، رســیدگی به نوع این 
پرداختی ها نیز آغازشــده اســت و اگر غیر از 
شــرایط تعیین شــده و واگذاری ســهام باشد 
برگردانده و ماننــد دیگران با آن هــا برخورد 
شــده و به افرادی کــه تعهدنامه داشــتند نیز 
مانند دیگران ســهام شــرکت داده می شود.
وی همچنین در تشــریح ارزش سهام شرکت 
پدیده گفت: حدود 80 درصد ســهامدارانی 
که آورده داشــته و به ازای ســهام خــود پولی 
پرداخت کرده بودند، ســهام خود را با قیمت 
حدود ۴ تا ۵ هزار تومان خریده بودند اما اگر 
فرض کنید فردی در آخریــن روز فعالیت این 
شرکت با باالترین قیمت یعنی ۱۲ هزار و ۷۲ 
تومان سهامی را خریداری کرده باشد، امروز 
با ورود دســتگاه قضایی ارزش این ســهام که 
در دو شرکت ابنیه و توسعه،به  ۱۱۴0 تومان 
و بیش از ۲0 هزار تومان رسیده است، یعنی 
این فرد  بیــش از ۱۴۷ درصــد خالص یعنی 
سالی ۲۹ درصد ســود کرده اســت و اکنون 
برای همان ســهام صــف خریدار ایجادشــده 
اســت درصورتی که فروشــنده ســهام وجود 
ندارد و مــردم با اعتماد به شــرایط جدید این 
شــرکت ســهام خــود را نگهــداری کرده اند.

او تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل اســت که 
پس ازآن همه تجمعــات اعتراض آمیز، امروز 
همان سهامداران درخواست تجمع تقدیر و 
تشکر از مسئوالن و دستگاه قضایی را دارند.

قاضی صفــری همچنیــن تأکید کــرد: امروز 
دیگر همه چیز در این شــرکت بر اساس روال 
قانونــی و کامًا شــفاف اســت و نظارت های 
قــوی روی آن صــورت می گیــرد و خبــری از 
تصمیم گیری هــای تک نفــره و خرج هــای 
غیرقانونی و غیر شــفاف نیســت و همه چیز با 

تصمیم مردم انجام می شود.

امکان تخفیف مجازات برای متهم ردیف اول پدیده وجود دارد
نقد شدن ۱۲0 میلیارد از مطالبات مال باختگان پرونده پردیسبان

ملکی- حــدود ۱0 ســال قبل کلنــگ احداث 

کارخانــه ســیمان فرجــاد در ســه کیلومتری 
راه آهــن ســلطان آباد  بــه ســبزوار در حالی بر 
زمیــن زده شــد کــه امید می رفــت ایــن پروژه 
بزرگ صنعتی، مشــکل بیــکاری تعــدادی از 
جوانان خوشــاب را حل کند و به عنوان اولین 
تولیدکننده بزرگ صنعتی در خوشاب افتتاح 
شود اما این چنین نشــد. به گزارش  خراسان 
رضوی در سال ۹۲    مســئول پروژه وقت  این 
کارخانه  ســیمان بیان کرد: فــاز اول کارخانه 
ســیمان فرجاد شهرســتان خوشــاب تا اواخر 
تابســتان ۱۳۹۲ راه اندازی می شود. شبانی 
در آن ســال بــا بیــان این کــه ایــن کارخانه در 
زمینــی بــه مســاحت ۱۵0 هکتــار در ۱۵ 
کیلومتری سلطان آباد، مرکز خوشاب در حال 
احداث اســت، به خبرنــگار خراســان رضوی 
گفت: فاز اول ایــن کارخانه با خط تولید آهک 
در آخر تابســتان ۹۲ راه اندازی می شــود و به 
موازات آن فاز بعدی کارخانه )تولید ســیمان 
خاکستری ( با توجه به ورود تجهیزات در اوایل 
سال ۱۳۹۳ به بهره برداری خواهد رسید. وی 
با اظهار این که با توجه به پیش بینی انجام شده 
و نزدیکــی بــه ریــل راه آهــن بیشــتر تولیدات 
برای صادرات به کشورهای خاورمیانه و اروپا 
برنامه ریزی شــده اســت، اضافه کرد: سیمان 
خاکستری-آجر نســوز-آهک کلساید)برای 
مصارف صنعتی( از اهداف اصلــی تولید این 
کارخانه است. شبانی با اشاره به اشتغال 60 
نفر  به طورمستقیم و ۵0 نفر به طورغیرمستقیم 
در مرحله اول این پروژه صنعتــی اضافه کرد: 
قرارداشــتن معادن در کنار کارخانــه و تولید 
ارزان تــر، قرارگرفتن در کنار جــاده ترانزیتی 
و نزدیکــی بــه راه آهــن )تقریبــا ۳ کیلومتر( از 
مزایای این پروژه اســت. با این حال سال ها از 
پی هم گذشتند و با گذشت ۷ سال نه سیمانی 

تولید شد و نه کارخانه ای راه اندازی.

اظهارات رئیس اداره صنعت،معدن و 	 
تجارت سبزوار

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت ســبزوار 
در این باره به خراسان رضوی گفت: ظرفیت 
اســمی این کارخانه ۴۳۵ هزار تن در ســال 
اســت و به بهره برداری رســیده ولی به دلیل 
اختافات مالــکان هم اکنون تعطیل اســت. 
علی امیدبخش با اشــاره به آخرین بازدیدی 
که از محــل این کارخانــه به همــراه فرماندار 
خوشاب داشته اســت،  افزود: حدود یک ماه 
قبل قرار بــود آگهی در روزنامه منتشــر کنند 
و در جلســه ای کــه می گیرنــد هیئــت مدیره 
جدید انتخاب شــود و کارخانه به کار خودش 
ادامه دهد. در همین ارتباط  محبی، نماینده 
ســبزوار ،جوین،  خوشــاب،داورزن،جغتای 
و ششــتمد  در مجلس بــه خبرنگار مــا گفت: 
نماینــدگان مجلــس قبلــی موظــف بودنــد 
به درســتی نظــارت کننــد تســهیاتی کــه 
بــرای ایــن پــروژه گرفته شــده  اســت از کجا 
بوده و در چه مسیری هزینه شده است و باید 
خودشــان در این زمینه پاســخ گو باشند. وی 
با اظهــار این کــه ســرمایه گذاری در کارخانه 

سیمان فرجاد توسط بخش خصوصی انجام 
شده و از مردم ســهامی دریافت نشده است، 
افزود: آخریــن خبرهــا و گزارش هایی که در 
این زمینه به ما ارائه شده است، حکایت از آن 
دارد که کارخانه ســیمان فرجاد خوشــاب به 
نتیجه نرسیده و قرار شده است زمین های آن 

به مردم بازگردانده شود.

توضیحات عضو هیئت مدیره کارخانه 	 
مخبری عضــو هیئــت مدیره ســیمان فرجاد 
سبزوار با رد واگذاری زمین های این کارخانه 
به مردم گفت: با تعیین حسن تقی نیا به عنوان 
رئیس هیئت مدیره جدید بــه زودی اتفاقات 
خوبی در این کارخانه رخ خواهد داد وبعد از 
بهبودی ام و ترخیص از بیمارستان، جلسات 

هیئت مدیره ادامه خواهد یافت.

یکی از مشکالت اصلی کارخانه سیمان 	 
فرجاد اختالفات درونی سهامداران  است

دربــاره  خوشــاب  فرمانــدار  خدمتگــزار 
آخرین وضعیــت ســیمان فرجاد بــه خبرنگار 
ما گفــت: اداره بررســی کننــده وضعیت  این 

کارخانــه، صنعــت و معــدن ســبزوار و آقــای 
امیدبخش  است و قرار شــده است جلسه ای 
با اعضای این کارخانه تشکیل دهند و نتیجه 
را اعــام کنند.وی بــا اشــاره به این کــه یکی 
از مشــکات اصلــی کارخانه ســیمان فرجاد 
اختافات درونی سهامداران آن با خودشان 
اســت، افزود: مهلتی که بــرای تعیین تکلیف 
کارخانــه بــرای آن هــا تعییــن کــرده بودیــم، 
در حــال اتمــام اســت و بعــد از آن بــا ورود 
فرمانداری این موضوع تعیین تکلیف خواهد 
شــد.فرماندار خوشــاب با تاکید بــر این که تا 
زمانی که اختافات داخلی اعضا با خودشان 
حل نشود، مشکات باقی اســت، افزود:بعد 
از حل آن، قــدم بعدی را برای رفع مشــکات 
درصورت درخواست تسهیات برمی داریم.
وی اضافه کرد: ایــن کارخانه حدود ۴ ســال 
اســت که  تعطیل شــده اســت و باید زودتر از 
این مســئوالن قبلــی پیگیر حل مشــکاتش 
بودند.عباســعلی جهان بین از اعضای هیئت 
موســس ســیمان فرجاد  خوشاب)ســبزوار( 
مدعــی شــد: پرونــده شــکایت ۴ نفــر از ما از 
آقای مخبری بــه دلیل ســنگین بودن پرونده 
و عمل نکــردن بــه تعهداتــش از ســبزوار بــه 
دادگســتری مشــهد منتقــل شــد. این عضو 
هیئت مدیره  کارخانه با تایید فروش بخشــی 
از تجهیزات کارخانــه و توقیف و فروش برخی 
اموال به علت شکایت کارگران برای پرداخت 
نشــدن حق و حقوق شــان افزود: تا زمانی که 
آقای مخبری مشکل شان را با بقیه شرکا حل 
نکنند کارخانــه ای راه انــدازی نخواهد شــد 
و باید اول از همه با تمام ســهامداران جلســه 
برگــزار  و حقوق شــان را پرداخــت کنند بعد 
به دنبال راهکاری برای راه انــدازی کارخانه 
باشــیم.جهان بین افــزود: مــردم خوشــحال 
از راه انــدازی کارخانــه ســیمان بودنــد که به 

سرانجام  نرسید.

اختالفات سیمان خوشاب را خشک کرد
فرماندار خوشاب: مهلتی که برای تعیین تکلیف کارخانه دادیم در حال اتمام است و بعد از آن با ورود فرمانداری این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد

قاضی اجرای احکام پرونده پدیده:



اظهارات سرویها درباره برخی مفاسد اقتصادی در استعالم 
نمایندگان رد صالحیت شده 

مگر حقوق یک نماینده در دوره نمایندگی چقدر است که ۴ آپارتمان در خیابان فرشته تهران به نام او و همسر و فرزندش شده باشد؟ 

میــرزاده – به مناســبت فرارســیدن 

چهلمین ســالروز تاســیس شورای 
نگهبــان، نشســت خبری مســئول 
دفتر نظــارت و بازرســی این شــورا 
در اســتان خراســان رضوی برگزار 
شد. در این نشســت خبری، »کمال 
ســرویها« مطالبــی را بیان کــرد که 
اهم موضوعات مطرح شده به شرح 

زیر است:
* بی طرفی شورای نگهبان همواره 
در دســتور کار اســت و برای شورای 
نگهبان مشرب سیاسی افراد تفاوتی 

ندارد.
*هر چه اعتمــاد مردم به این نهاد بیشــتر شــود، 
خدمت بیشــتری به نظام انجام شده است. مردم 
نباید شــبهه بدون دلیل در ذهن داشــته باشند و 
موج سواری بیگانگان علیه این نهاد، روی ذهنیت 

آنان تاثیری داشته باشد.
با قانــون فعلــی انتخابات، مــا مهم تریــن جایگاه 
کشــور را به افرادی می دهیم که فقط یک مدرک 
کارشناســی ارشــد دارنــد. اصال هم بــه مواردی 
مانند بیان او و این که از مســائل مربوط به بودجه 
و مســائل حقوقی مطلع اســت و این کــه توانایی 
برطرف کردن مشکالت مردم را دارد یا نه، توجه 
نداریم. در صورتی که این مــوارد، پیش نیازهای 
ثبت نام است. باید در قانون انتخابات تجدید نظر 
کنیم تا افرادی که می خواهند وارد مجلس شوند، 

حداقل هایی را دارا باشند.
*انتخابات دارای مشکالت زیادی حین برگزاری 
است. یک فرد می تواند با هزینه زیاد، تبلیغات کند 
و یک انسان فرهیخته که با ثروت ارتباط تنگاتنگی 
ندارد، با هم رقابت می کنند. در شهرستان هایی با 
۴۰۰ پارچه روستا، برخی برای همه این روستاها 
سفره اندازی می کنند و شــام و ناهار می دهند در 
صورتی که برخــی فاقد چنین امتیازی هســتند. 
در ایــن جا بــه نوعی موضــوع خرید و فــروش رای 
القا می شــود. در خصــوص اصالح قانــون، برای 
زمان انتخابــات نیز پیشــنهادهایی مطرح شــده 
کــه می تواند مــا را به یــک رقابت ســالم و منطقی 
نزدیک کند. در صورت تصویب آن، یک فرد را که با 

تبلیغات پرهزینه می خواهد رای مردم را جلب کند 
می توان از میانه راه انتخابات، از رده خارج کرد.

*  در اصالحیــه قانــون، پیــش بینــی شــده کــه 
مصونیــت نماینــدگان در دوره نمایندگــی نیــز 
قانونمند شود. نماینده باید در زمان تحلیل و نقد، 
مطالب خود را بیان کند اما اگر وارد یک مفســده 
اقتصادی شد، موضوع تفاوت دارد. آزادی هایی 
که به شــجاعت، نقــد به مدیــران و دسترســی به 
پرونده ها از ســوی نماینده منجر می شود، حتما 
باید وجود داشــته باشــد. دســت نماینده باید باز 
باشد تا مطالبه گری کند، اما در برخی جاها نیز که 
به حقوق مردم آسیب می رساند، باید محدودیت 

باشد.
* مــا صالحیــت حــدود ۵۰ درصــد نماینــدگان 
گذشته اســتان در انتخابات را رد کردیم اما هیچ 
کدام در گفت وگــو با من اعتــراض نکردند. البته 
شــنیدم بعضــی از آن ها بــه منطقه خــود رفتند و 
اعالم کردنــد که مــا تــا روز آخــر تاییدیه خــود را 
می گیریم که در همین مورد هــم ما به آن ها تذکر 
دادیم. در اســتان سراغ ندارم کســی را که بگوید 
شــورای نگهبان او را بدون دلیل رد کرده باشــد. 
ما پرونده های آن ها را خوانده بودیم و مستندات 
داشــتیم و خود آن ها هم قبول داشتند. حتی در 
مدتی که اجازه داشتیم پرونده ها را مجدد بررسی 
کنیم، زمانی که هیئت مرکزی در تهران از ما نظر 
خواسته بود، درباره چند نفر از این ها مانند قوچان 
و تربت حیدریه، با وجود آن که مواردی در پرونده 
آن ها وجود داشــت، آن ها را تاییــد کردیم اما این 

که مردم به آن ها رای ندادند، دیگر در 
اختیار شورای نگهبان نبوده است.

*نمایندگانــی کــه صالحیــت آن هــا 
رد شــد، نخواســتند مــوارد بــه اطالع 
عموم برســد و افشا شــود. برخی به رد 
صالحیت خود اعتراض داشتند و چند 
نفری از آنــان که با ما صحبــت کردند، 
موارد پرونــده را به آن هــا اعالم کردیم 
و بعــد از آن اعتراضی نداشــتند. البته 
همه آن ها موضوع را در تهران پیگیری 
کردند و بعضی از آن ها هم تایید شدند، 

این هم حق مسلم آن ها بود.
* این که ما انســان های خطاکار را معرفی کنیم، 
شــاید برای متنبــه شــدن جامعه خوب باشــد اما 
فعال قانون اجازه نمی دهد که جزئیات پرونده ها 

را بیان کنیم.
* برخــی موضوعــات ماننــد مفاســد اخالقــی و 
اقتصادی در اســتعالم ها هســت که اگر شما هم 
بشــنوید، حتما آن شــخص را رد می کنیــد. مگر 
حقــوق یــک نماینــده در دوره نمایندگــی چقدر 
هســت که ۴ آپارتمان در خیابان فرشته تهران به 
نام او و همســر و فرزندش شــده باشــد؟ ما اموال 
داوطلب و نزدیکان درجــه یک او را طی این مدت 
بررســی می کنیــم. حاال شــاید زمانی ارثــی به او 
رســیده باشــد یــا کار اقتصــادی معقولــی انجام 
شــده باشــد اما اگر او طی این مــدت عضو هیئت 
مدیره یک هلدینگ اقتصادی شده باشد و چنین 
مواردی به عنوان سود پاداش ســالیانه به او داده 

شده باشد، موضوع متفاوت است.
*یکی از نقدهای مهم به شورای نگهبان این است 
که چرا افرادی که توسط این شورا تایید می شوند، 
بعد از گرفتن مســئولیت دچار مشکل می شوند. 
مــردم انتظار دارنــد شــورای نگهبان افــرادی را 
تایید کنــد که صالــح یا اصلح باشــند، امــا قانون 
االن به شورای نگهبان می گوید شــرایط افراد را 
با توجه به مفاد قانونی بررســی کند، این که همه 
ما اصرار داریــم قانون انتخابات اصالح شــود نیز 

برای همین است.
*یکی از پیشنهادها این اســت که ثبت نام افراد، 
یک ســال مانده به برگزاری انتخابات انجام شود 

یا این که داوطلب نمایندگی در آزمونی شــرکت 
کند تا سطح علمی و تجربی او مشخص شود. یک 
نماینده باید عرضه نظارت داشته باشد و این کار 
را بلد باشد. شما االن اگر موضوعی را به بعضی از 
نماینده ها بدهید، راه ورود به موضوع و نظارت را 
بلد نیســتند. از بودجه، الفبای آن را نمی فهمند. 
طــی چهــل ســال کــه از انقــالب می گــذرد، دو 
سوم بودجه کشــور بررسی نمی شــود و به سمت 
شرکت های دولتی می رود. با این حال نمایندگان 
اصال به آن ورود نمی کنند و فقــط بودجه دولت، 
یعنی یک ســوم آن بررسی می شــود. در این یک 
ســوم باقــی مانــده هــم نمایندگانی کــه حوصله 
ندارند، آن را به کمیســیون تلفیــق می دهند. در 
کمیسیون تلفیق هم اگر شــما یک صحنه از آن را 
ببینید، لــذت می برید، حتی بعضی هــا در آن جا 
چرت می زنند.این که نشد! بودجه کشور است و 
باید آدم های دقیق آن را بررسی کنند. نه این که 
االن نماینده یک استان با کمیسیون تلفیق حرف 
می زند و بودجه ســنگینی را می گیــرد. به همین 
راحتی! یکی از مسائل آقای تاجگردون هم همین 

مسئله بود.
* در جلســه ای که آقای قالیباف و هیئت رئیســه 
مجلس به شورای نگهبان آمدند، قول هایی دادند 
که مسائلی که در کمیسیون شــوراها در مجلس 
قبل مطرح شده، بار دیگر به دســتور کار برگردد 
و شاهد یک قانون شفاف و جامع باشیم تا جامعه 

متضرر نشود.
*درباره هزینه داوطلبان نمایندگی،  دراین دوره 
وزارت کشور برای اولین بار ورود کرد و اعالم کرد 
که داوطلبان شماره حسابی داشته باشند و میزان 
هزینه ها مشخص شود، اما چون اولین بار بود که 
اجرا شــد، به صورت ناقص اجرا شــد و بــا اصالح 

قانون انتخابات، ابهامات آن برطرف می شود.
* در این دوره چندین مورد لیست »هو المطلوب« 
داشــتیم که در برخــی از آن ها افرادی مشــترک 
بودند و در برخی تفاوت هایی داشت. این اتفاقی 
که در این شــهر افتــاده، آن رنــگ و بــوی اولیه را 
ندارد. زمانی در این شهر با اســم »هو المطلوب« 
یک نفر به مجلس می رفت امــا کم کم رنگ و بوی 

خود را از دست داده است.
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16 جوالی 1965 | گشایش تونل مون بالن26 تیر 1359 | تاسیس نهاد شورای نگهبان
پس از همه پرسی قانون اساسی، نصب فقهای شورای نگهبان، اولین حکم امام خمینی)ره( 
برای تصدی یکی از ارکان جمهوری اسالمی بود. نخستین اقدام مجلس شورای اسالمی، 

بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، انتخاب حقوق دانان عضو شورای نگهبان بود.

شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه و ساراگات، رئیس جمهور ایتالیا، تونل مون بالن یا قله سفید را 
در ارتفاعات آلپ گشودند و از سه روز بعد رفت و آمد زمینی میان فرانسه و ایتالیا از مسیری كوتاه تر 

برقرار شد. این تونل11/6 كیلومتر طول دارد و با ساخت آن آرزوی دیرین اروپاییان تحقق یافت.

یک روایت، یک درس

پاداش لبخند
امام رضا علیه الســالم فرمودند:»هر كه به روی برادر مؤمن خود لبخند بزند، خداوند برایش ثوابی خواهد نوشت و 

هركه خداوند برایش ثوابی بنویسد، او را عذاب نخواهد داد.«
   مصادقة اإلخوان
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درگذشت 2 مادر شهید
مادران شــهیدان »دانــای باغکی« و »دشــت 
بیاض« به فرزندان شهیدشــان پیوســتند. به 
گزارش ایثار، »فاطمه عطوفی دشت بیاض« 
مادر شــهیدان حســن و محمد رمضــان زاده 
دشــت بیاض پــس از ســال ها تحمــل دوری 
از فرزنــدان،در 92 ســالگی بر اثــر بیماری و 
کهولت سن دار فانی را وداع گفت و در قطعه 
صالحین بهشــت رضا)ع( مشــهد مقدس به 
خاک ســپرده خواهد شد. شــهیدان حسن و 
محمد رمضان زاده دشت بیاض در اول بهمن 
1338 و هفتــم دی 13۴3 چشــم به جهان 
گشودند و در 28دی136۵ و 27دی136۵ 
به مقام رفیع شــهادت نائل آمدند. همچنین 
»معصومــه رام شــورابی« مــادردو  شــهید 
»رجبعلی و میرزاحســن دانایی باغکی« و دو 
جانباز »حسن و محمدرضا دانایی باغکی« پس 
از تحمل سال ها دوری از فرزندان شهیدش در 
88 ســالگی به علت بیماری آســمانی شــد. 
برادران شهید رجبعلی و میرزاحسن دانایی 
باغکی در دوم فروردین 1339 و هفتم تیرماه 
133۰ چشــم بــه جهــان گشــودند و در یکم 
خرداد 136۵ و 2۴ فروردین 1362 به مقام 

رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

تیم داری در لیگ والیبال منوط 
به تسویه کامل بدهی های پیام 

است
 مدیــرکل ورزش وجوانــان خراســان رضوی 
گفت: فدراســیون والیبال تاکید دارد حضور 
هر تیمی از خراســان رضــوی در لیــگ برتر، 
منوط بــه پرداخــت کامــل تمــام بدهی های 
تیم پیام اســت. فرزاد فتاحــی در گفت وگو با 
ایســنا، در خصوص وضعیت تیم والیبال پیام 
مشهد برای حضور در لیگ برتر اظهار کرد: در 
خصوص این موضوع با  محمدرضا داورزنی، 
رئیس فدراســیون والیبال صحبت کردم. به 
گفته او تا زمانی که پیام بــه طور کامل بدهی 
خود را تسویه نکند، تیمی به اسم پیام نخواهیم 
داشت. از ســوی دیگر علی شیخ االسالمی، 
مدیرعامــل پیام مشــهد بــه فدراســیون قول 
داده که یا مطالبات را پرداخت کند یا رضایت 
شاکیان این تیم را بگیرد. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا پیام منحل شده است یا نه، تصریح 
کرد: پیام منحل نشده است. اگر  منحل شده 
بود، فدراســیون والیبال بــرای حضورش در 
لیگ چنین شــرطی نمی گذاشــت. پیــام در 
دو، ســه بازی انتهایــی فصل شــرکت نکرد. 
فدراســیون در نظر داشــت کــه پیــام را کنار 
بگذارد، امــا این موضــوع همزمان با شــیوع 
کرونا و تعطیلی لیــگ رخ داد. تعطیلی لیگ 
باعث شــد که پیــام در لیگ بمانــد، اگر لیگ 
برتــر تعطیل می شــد، فدراســیون پیــام را به 
طور کامل از لیگ کنار می گذاشــت. فتاحی 
افزود: تاکنون تصمیمی برای حضور پیام در 
لیگ برتر گرفته نشده اســت، گفته می شود 
که پیام حامی مالی جذب کرده و به طور جدی 
پیگیر حضــور در لیگ برتر اســت، اسپانســر 
مشــروط بر این که فقط بخشی از بدهی ها را 
پرداخت کند، پای کار آمده است، پیام تقریبا 
دو میلیارد تومان بدهی از سال 98 و 97 دارد 
و برای فصل پیش رو هم ســه میلیــارد هزینه 

خواهد داشت.
مدیــرکل ورزش وجوانــان خراســان رضــوی 
خاطرنشــان کــرد: گزینه هایی بــرای حضور 
نماینده ای دیگر از خراســان رضــوی در لیگ 
برتر مطرح است، اما رئیس فدراسیون والیبال 
تاکیــد داردکــه حضور تیــم دیگری از اســتان 
در لیگ برتر منوط به تســویه کامل بدهی تیم 
پیام مشهد است، در غیر این صورت خراسان 
رضوی ســهمیه دیگری نخواهد داشت. پیام 
اگر نتواند در لیگ برتر شرکت کند، تیم دیگری 
از استان را جایگزینش نخواهند کرد، مگر این 

که بدهی پیام پرداخت شده  باشد.

خبر

آیت ا... علم الهدی با تبیین چرایی تاکید بر 
زیارت امام رضا)ع( در حدیث نبوی: 

پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( 
پیش بینی می کردند آینده اسالم 

در سرزمین ایران قوت می گیرد 
مراســم روز مخصــوص زیارتی امــام رضا)ع( 
و به قولی شــهادت این امــام همــام، در حرم 
مطهر رضوی برگزار شــد. به گزارش آســتان 
نیوز، در این مراسم که صبح دیروز به صورت 
اســتودیویی در رواق بزرگ امام خمینی)ره( 
حــرم مطهــر برگــزار و از نمایشــگرهای پهن 
پیکر در صحن هــای حرم مطهــر و همچنین 
در فضای مجازی پخش شــد، آیت ا... »سید 
احمد علم الهدی« به ایراد سخنرانی پرداخت 
و با اشاره به حدیث نبوی در خصوص فضیلت 
زیارت امام رضا)ع( گفت: مسئله زیارت امام 
هشتم)ع( بعد از زیارت سیدالشهدا)ع( بیش 
از همه مورد توصیه و تاکید پیغمبر اکرم)ص(، 
امیرالمومنیــن)ع( و دیگــر ائمــه معصومین 
بوده است. وی تصریح کرد: عده ای معتقدند 
توصیه و تاکید فــراوان برای زیــارت علی بن 
موســی الرضا)ع( به خاطر این است که میان 
موطن امــام هشــتم)ع( یعنی شــهر مدینه تا 
مدفن آن حضرت در خراســان فاصله زیادی 
اســت. وی با اشــاره به این که بــر صحت این 
نظریه اطمینان وجود ندارد، اظهار کرد: روزی 
که امام رضا)ع( به شهادت رسیدند سرزمین 
خراســان کانــون ارادتمندان اهــل بیت)ع( 
بوده اســت، به طوری کــه امام کاظــم)ع( در 
بزرگ تریــن شــهر خراســان کــه در آن زمان 
نیشــابور بود نماینده و نایب خاص داشــتند. 
امام جمعه مشــهد افــزود: مامــون بعــد از به 
شهادت رساندن امام رضا)ع( تصمیم داشت 
آن حضرت را مخفیانه دفن کند و حضور مردم 
در تشــییع جنازه امــام را ممنوع اعــالم کرد 
اما زنان روســتای نوغان مهریه هــای خود را 
به شوهرانشان بخشــیدند و در تشییع جنازه 
امام رضا)ع( حاضر شــدند. وی افزود: با این 
تفاســیر نمی توان گفت علت تاکید بر زیارت 
امام رضا)ع( مسئله دوری مزار و فاصله مدفن 
آن حضرت با موطن اصلی و غربت ایشان بوده 
اســت. بلکه علت ایــن موضوع این اســت که 
پیامبر اکــرم)ص( و ائمه معصومین)ع( پیش 
بینی می کردند آینده اسالم در سرزمین ایران 
قوت می گیــرد. آن بزرگواران می دانســتند 
زمانی که حرمین شریفین در سلطه استکبار 
و کفر جهانی قرار می گیرد و دشمن در آن جا 
ســعی در خاموش کردن نور اهــل بیت)ع( و 
اسالم دارد ســرزمین خراســان محلی برای 
تشعشــع نور اهل بیــت)ع( به سراســر جهان 
خواهد شــد. به همین دلیل در روایات تاکید 
شده است که مسلمانان و شیعیان از اطراف 
و اکناف بالد اســالمی به محل دفــن پاره تن 
رســول ا... )ص( بیایند تا ایــن مکان مقدس 
به پایگاهی برای تجمع و تمرکز مســلمانان و 
شیعیان در برابر استکبار جهانی تبدیل شود.

عضو مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود: روز 
بیست و ســوم ذی القعده روزی است که امام 
رضــا)ع( مهیــای حرکــت از مدینه به ســمت 
خراســان شــدند و حکومــت عباســی ســعی 
داشــت برای عــوام فریبی ایــن حرکــت را با 
شــکوهی خــاص و همراه با جشــن و شــادی 
در مدینــه انجــام دهــد. امــام رضــا)ع( کــه 
می دانســتند اقدام مامون برای ولیعهد قرار 
دادن آن حضــرت در واقع با هــدف براندازی 
جریان امامت در برابر خالفت صورت گرفته 
به اهل بیت خود دســتور دادند که در هنگام 
حرکت آن حضرت ناله و شیون کنند تا مردم 
مدینه در جریان این موضوع قــرار بگیرند در 
این سفر امام را بازگشتی وجود ندارد. وقتی 
مردم مدینه که از ولیعهد شــدن امام رضا)ع( 
خوشحال بودند صدای گریه و شیون اهل بیت 
امام را شنیدند شادی شهر مدینه یکپارچه به 
عزا و ماتم تبدیل شــد و به ایــن ترتیب مردم از 
نقشه شــوم مامون برای به شــهادت رساندن 

امام رضا)ع( آگاه شدند.

رنا
: ای

س
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مراسم معارفه سرمربی جدید دیروز برگزار شد

جوان گرایی،  هدف شهرخودرو از انتخاب بختیاری زاده 
نایب رئیس هیئت مدیره باشــگاه شــهر خــودرو دربــاره انتخاب ســرمربی جدید تیم 
فوتبال شهرخودرو گفت: پس از موافقت هیئت مدیره باشگاه با استعفای سرآسیایی، 
گزینه های مختلفی را پیش رو داشــتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم تا هدایت تیم را بر 
عهده بختیــاری زاده قرار دهیم. مقصودی افــزود: بختیاری زاده به عنــوان یک مربی 
جوان و اخالق مدار برنامه خوبی را به ما ارائه داده بود و تصمیم اعضای هیئت مدیره نیز 
این بود تا بتوانیم جوان گرایی خودمان را ادامه دهیم. وی اضافه کرد: به هر حال باشگاه 
شرایط ویژه ای داشت و با توجه به نزدیک بودن بازی باید تصمیمی می گرفتیم که برای 
باشگاه مثمر ثمر باشد که ان شاءا... همین طور هم خواهد بود. بختیاری زاده هم نسل 
مربیان جوانی همچون یحیی گل محمدی است و در دوره بازی هایش در فوتبال   تجارب 
بسیار خوبی همچون حضور در جام جهانی و آسیا را دارد و در بخش مربیگری نیز در کنار 
مربیان مختلفی کار کرده و هدایت تیم های مختلفی را برعهده داشته است. در خور ذکر 
است، مراسم معارفه بختیاری زاده سرمربی جدید شهرخودرو دیروز در محل تمرین تیم 
انجام شد و روز جمعه به همراه تیمش باید مقابل تیم پارس جنوبی جم قرار بگیرد. در خور 
ذکر است، سهراب بختیاری زاده متولد 13۵2 اهواز است و  در ۴1 سالگی از فوتبال 
خداحافظی کرد.وی بیش از 37 بازی ملی در کارنامه خود دارد و در تیم هایی همچون 
استقالل تهران،  فوالد خوزستان، صبای قم،  پاس همدان،  استقالل خوزستان و. .. 
بازی کرده اســت. وی از ســال 9۵ وارد دوران مربیگری شد و در تیم های نفت مسجد 

سلیمان،  استقالل خوزستان و همچنین در تیم ملی امید سابقه مربیگری دارد.

تجهیز 15 خانه ورزش روستایی در استان
رئیس هیئت ورزش روستایی خراسان رضوی:طی 2 سال اخیر تعداد 33۴ خانه ورزش روستایی تجهیز شد

1۵ خانه ورزش روستایی خراسان رضوی در مرحله اول 
سال 99 تجهیز شدند. رئیس هیئت ورزش روستایی و 
بازی های بومی محلی خراسان رضوی با اعالم این خبر 
گفت:در راستای توجه به ورزش شهرستان ها و به ویژه 
روســتاییان،  با هماهنگی های انجام شــده توانســتیم 
در مرحلــه اول امســال، 1۵ خانــه ورزش روســتایی را 
با وســایلی از جمله میز تنیــس روی میز، شــطرنج،  میز 
فوتبال دستی، دارت و تشــک های تاتامی تجهیز کنیم 
کــه ایــن روســتاها در شهرســتان های مشــهد، تربــت 
جام، بجســتان، کاشــمر، مه والت و فیروزه قرار دارند. 
محمد رضا خوش باطــن افزود: در این طرح ارزشــمند 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دفتر روستایی 
اســتانداری و اداره کل ورزش و جوانان نقش به سزایی 

داشــتند که جا دارد به دلیل توجه به جوانان ورزشــکار 
روستایی تشکر ویژه داشته باشیم. وی در ادامه سخنان 
خود به مرحله دوم این طرح اشاره کرد و افزود:همزمان 
با عید ســعید غدیــر خم ۵ خانــه ورزش روســتایی دیگر 
نیــز تجهیز خواهند شــد کــه ان شــاءا... تا ســال جاری 
تعداد 1۵۰خانه ورزش روســتایی در اســتان خراسان 
رضوی تجهیــز خواهنــد شــد. وی خاطرنشــان کرد:با 
هماهنگی های انجام شــده از ســوی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان و کمک های شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر و دفتر روستایی استانداری طی سال های 
97 و 98 توانستیم 33۴ خانه ورزش روستایی را تجهیز 
کنیم کــه در کل کشــور بی ســابقه بوده و هیچ اســتانی 

به اندازه خراسان رضوی چنین کاری انجام نداده اند.

به خاطر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی

2 باشگاه ورزشی در فیض آباد پلمب شد
2 باشگاه ورزشــی متخلف در شــهر فیض آباد به دلیل 
رعایت نکردن دستورالعمل ستاد پیشگیری از گسترش 
بیماری کرونــا پلمب شــدند. به گزارش پایــگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان مه والت با اعــالم این خبر 
گفت: یک باشگاه ورزشی بانوان و یک باشگاه ورزشی 
آقایان بــه دلیل فعالیت برخالف دســتورالعمل ســتاد 
ملی کرونا به دســتور مرکز بهداشــت و همــکاری اداره 
اماکن عمومی نیــروی انتظامــی شهرســتان مه والت 

پلمب شد.کمالی افزود: از زمان شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور خصوصا شهرســتان مــه والت، گشــت های 
مشــترک بازرســی از باشــگاه ها و اماکــن ورزشــی در 
حال انجام اســت و 2 تیم نظارتی وضعیت باشگاه ها را 
بررســی می کنند. وی افزود: اماکن ورزشــی تا اطالع 
ثانــوی تعطیل اســت و بازرســی از اماکن ورزشــی این 
شهرســتان روزانه تا عادی شــدن شــرایط ادامه دارد و 
درصورت مشــاهده تخلف با متخلفان برخورد جدی و 

قانونی می شود.

اخــــبار
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