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پنج شنبه ها با50

تریبون محله
پنجاهمین تریبون محله خراسان رضوی، پای درددل و دغدغه های اهالی محله »شهیدمصطفی خمینی«

 کمبود مدرسه و سالن ورزشی
2دغدغه بچه های محله

گزارش: بهاره موفقی |  عکس ها: میثم دهقانی |  محله شهیدمصطفی خمینی، یک 
شهرک اقماری است که اهالی به آن لقب »جزیره« داده اند؛ چــرا که شبیه جزیره ای، 
از شهر جـدا افتاده. یک محله 45ساله، واقــع در منطقه 6 شهردارِی مشهد که از 
شمال به محمدآباد و بزرگراه غدیر، از جنوب به پایگاه 14 شکاری، از شرق به محله 
عماریــاسر و از غرب به ایستگاه قطار شهری غدیر، محدود می شود و ساکنانی 
شریف و اصیل دارد. شماره 50 تریبون محله »خراسان رضوی« به بررسی شرایط 
این محله، در گفت وگو با اهالِی آن و پاسخ گویی مسئوالن مربوط، از جمله معاون 
اجرایی شهرداری منطقه6، هادی لکزی که در این برخورد چهره به چهره با ساکنان، 

تریبون محله را همراهی می کرد، اختصاص دارد. با ما همراه باشید.

چرا اجازه نمی دهند از سالن ورزشی شهیدمصطفی خمینی استفاده کنیم؟

محله شهیدمصطفی خمینی، یک سالن ورزشی به همین 
نــام دارد کــه تنها فضای ورزشــی ایــن منطقه به حســاب 
می آیــد. منتهــا اهالــی، انتقاداتی بــه نحــوه مدیریت آن 
دارنــــد. »نیــــما« ۱2ســاله، یکی از بچه های محله است 
که گلــه می کند: »مــدارس ایــن منطقه، متعلق بــه ناحیه 
2آموزش و پرورش است اما این سالن، متعلق به ناحیه5 
آموزش و پرورش است یا در اختیار دانش آموزان و کارکنان 

ایــن ناحیه قــرار می گیرد یــا اجاره داده می شــود. شــاید 
باورتان نشود اما وقتی ما بچه های محله، اصرار می کنیم 
فقط نیم ســاعت اجازه دهند در این ســالن ورزش کنیم، 
مسئوالنش می گویند اول ورزشگاه را نظافت و آشغال های 
ریخته شــده را جمع کنید، بعــد. این انصاف اســت؟ چرا 
اجازه نمی دهند اهالی محله هم از امکانات این ورزشگاه 

استفاده کنند؟«

   روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن رد کردن این حرف، می گوید: »واقعا بعید است 
چنین اتفاقی افتاده باشد؛ آن سالن ورزشی، طبق چارت اداری، یک مدیر دارد و مدیر هم با به خدمت گرفتن 
نیروهایی، خدمات ضروری ورزشگاه، از جمله نظافت را ارائه می کند. منتها حتما موضوع را بررسی می کنیم و 
اگر واقعیت داشت، برخورد جدی می شود. اما باید توضیح دهم براساس تکلیف قانونی، مجموعه های ورزشی 
که متعلق به آموزش و پرورش است، باید در اختیار دانش آموزان، چه از همان ناحیه و چه از نواحی دیگر، با 
هماهنگی مدرسه و سالن و در ساعت مدرسه باشد. این هم که چرا این سالن ورزشی، به جای ناحیه 2 به ناحیه 5 
آموزش و پرورش تعلق دارد، به سالیان دور و امالک و اموال و ساخت و سازهای نواحی مختلف آموزش و پرورش 
برمی گردد و حرف امسال و پارسال نیست که قابل تغییر باشد. نگهداری این سالن ها، هزینه هایی در خصوص 
نظافت و به سازی به ما تحمیل می کند که مجبوریم برای تامین آن، سالن را در ساعاتی که مورداستفاده نیست، 
اجاره دهیم. پس کودکان و نوجوانان این محله، یا می توانند در قالب هماهنگی مدرسه و ورزشگاه یا در قالب 

اجاره شخصی، از این فضا استفاده کنند.«

وعده پلیس برای برخورد با سرقت های خرد اما زیاِد محـــله

یک ملک مخروبه در محله، تبدیل شــده بــه محل تجمع معتــادان و در نتیجــه، افزایش 
چشــمگیر ســرقت های خرد از خودرو و منازل اهالی، برای تامین هزینــه مصرف مواد. 
آقای »جاللی«، مرد میان سالی که سال هاست در این منطقه زندگی می کند، می گوید: 
»ســرقت ضبط و باتــری و دیگر لوازم خودرو و ســرقت از منــازل، حتی خانــه ای که قفل 
ضدسرقت داشته، اهالی این محله را کالفه کرده. مهم است نیروی انتظامی، نظارت و 

گشت زنِی خود را در این محله برای کوتاه کردن دست سارقان، بیشتر کند.«

   سرهنگ »محمد طبسی«، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مشهد در پاسخ 
به این گزارش و پیشنهاد، توضیح می دهد: »مدتی قبل طرح مثبت و موثری 
برای برخورد با سارقان که عموما معتاداِن همان حوالی هستند، توسط پلیس در 
محدوده صدمتری و بسیج انجام شد و تا مدتی رضایت مندی از امنیت، خیلی باال 
بود. قول می دهم خیلی زود، طرح امنیتی دیگری مختص همین محله، اجرا شود. 
ضمن این که در این منطقه، پیرو اجرای طرحی در زمینه پیشگیری های اجتماعی، 
هر شب سرکالنتری ها در یکی از مساجد حوزه استحفاظی شان حاضر می شوند 
و دغدغه های مردم را چهره به چهره می شنوند و بررسی می کنند. از اهالی 
می خواهم از این فرصت برای طرح دغدغه هایشان با کالنتری محله استفاده 
کنند. همچنین از مردم شریف محله شهیدمصطفی خمینی می خواهم از دزدگیر 
و قفل فرمان برای خودروهایشان که حتما جای امنی پارک شده، استفاده کنند.«

 تقاضا برای افزایش ناوگان 
و اصالح مسیر خط 63

خانــم »سعیدی« هم وقتی متوجه می شود برای شنیدن 
و پیگیــری و انعــکاس مشــکالت محله، حضــور داریم، 
گله می کنــد: »خط اتوبوســی که به ایــن محله خدمات 
می دهد، خیلی دیر به دیر می آید و مسیرش هم، بسیار 
پیچ در پیچ و طوالنی اســت. ای کاش اتوبوســرانی، هم 
مسیر اتوبوس  این محله تا مرکز شهر را اصالح می کرد و 

هم تعداد ناوگان را افزایش می داد.«

   روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی پاسخ 
انقالب  پایانه  مسیر  در   63 »خط  می دهد: 
خمینی  شهیدمصطفی  محله  به  اسالمی 
خدمات رسانی می کند. این خط 7 دستگاه 
اتوبوس فعال دارد، سرفاصله هر اتوبوس ۱4 
دقیقه و تراکنش هر ناوگان 360 مسافر در روز 
است. پس همه چیز نرمال و مناسب است. اگر 
ساکنان این محله، با تاخیری بیشتر از این زمان 
مواجه شدند، موضوع را به سامانه پیام کوتاه 
3000۸۸۸۸ یا شماره تلفن 33235 اداره 
بازرسی اتوبوسرانی منعکس کنند تا موضوع 
توضیح  باید  همچنین  شود.  حل  و  بررسی 
دهم مسیرهای خطوط اتوبوسرانی براساس 
دسترسی حداکثری تعیین می شود تا هم عموم 
شهروندان بتوانند به نحو احسن از آن بهره 
ببرند و هم ناوگان ما به شکل موثر در خطوط 
شهری ارائه خدمات کنند. در دوره های مختلف 
هم به بازنگری و اصالح مسیرهای خطوط 
اتوبوسرانی اقدام می شود تا رضایت شهروندان 
تامین شود. لذا پیشنهاد اهالی درباره مسیر 

خط63، بررسی خواهد شد.«
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یادشهدایمحلهشهیدمصطفیخمینی،گرامیباد
طی سال های دفاع مقدس، شهیدان زیادی از محله شهیدمصطفی خمینی، پرکشیدند 
که »شــهید رمضان حدادی«، »شهید حسین سجودی«، »شــهید محمد اسدی« و 

»شهید نصرا... محمدپور«، از جمله این شهدا هستند. یاد و نام شان گرامی باد.

 1
مرکز درمانی

 جدول های دردسرسازی که توان و ظرفیت 
هدایت آب های سطحی را ندارند

یکی از مهم ترین گالیه های اهالی محله شــهیدمصطفی خمینی، مربوط به جدول های 
حاشــیه پیاده روهاســت که هنگام بارندگی، تــوان و ظرفیت هدایت آب های ســطحی را 
ندارند؛ آب  جاری ابتدا به پیاده رو و ســپس به زیرزمین خانه های محله که معموال ویالیی 
هستند، سرازیر می شود. آقای »رفیعی«، یکی از اهالی محله، در این باره می گوید: »این 
محلــه و خیابان هایش قبال جوی داشــت. اما جوی هــا را جمع کردنــد و به جایش جدول 
گذاشتند. منتها عمال آبی که قبال از طریق جوی ها جمع آوری و هدایت می شد، حاال نه تنها 
به وسیله جدول مهار نمی شود، بلکه به خانه هایمان ســرازیر و گاهی، تا سقف زیرزمین و 
درون اتاق هایمان هم راه پیدا می کند. جوری که با هر باران، تنمان می لرزد.« در خیابان 
بسیج 52 هم، سرعت گیری وجود دارد که در مواقع بارندگی، مانع حرکت آب های سطحی 
و باعث تجمع آب می شود. »قنبری«، یکی از کسبه محله می گوید: »موقع بارندگی، اطراف 
ســرعت گیر یک دریاچه تمام عیار شــکل می گیرد و باید باشــید و ببینید. همــان طور که 
مشاهده می کنید، درست در همین نقطه، یک نانوایی است و چنین روزهایی، سرتاپای 

مردم برای خرید نان خیس می شود.«

    معاون اجرایی شهرداری منطقه6 مشهد، ضمن تایید این گالیه ها، توضیح 
می دهد: »در سال 99، طرحی در این محله و خیابان هایش اجرا می شود که 
به مدیریت انتقال آب های جاری و سطحی اختصاص دارد. برخی جدول ها 
تبدیل به جوی آب رو می شوند و در برخی نقاط که مشکل با استفاده از پمپ حل 
می شود، از همکارانم می خواهم پمپ پیش بینی کنند. مشکالِت این چنینی که 
اهالی را آزرده، مربوط به بارش های پایه ای و مفصل است، نه باران های عادی. 
درباره بارش های مفصل، حتی اگر جای جدول، کماکان جوی هم بود، باز جواب 
گو نبود؛ چون جوی هم ظرفیت مشخصی دارد. به شکل کلی، چون ارتفاع محله 
شهیدمصطفی خمینی نسبت به صدمتری پایین تر است، هنگام بارندگی، آب 
به سمت این محله روانه و متوقف می شود. برای مدیریت آب در محل سرعت گیر 

هم، حتما دریچه جذب آب تعبیه می کنیم تا مشکل حل شود.«

باغچه های این جا نیاز به زیباسازی دارد
در پیاده روهــای ایــن محلــه هــم، ماننــد برخــی دیگــر از 
پیاده روهــای شــهر، باغچه هایــی وجــــود دارد کــه البته 
خشــک و نازیبــا و خالی از شمشــاد و درخت اســت. یکی 
دیگر از خواســته های اهالی این محله، زیباسازی همین 
باغچه هاســت. خانم »قمری«، یکی از ســاکنان قدیمی و 
شناخته شده اســت که می گوید: »باغچه های محله اصال 
ظاهــر خوبــی ندارنــد. خواهش می کنــــم در کنــار توجه 
به کمی و کاســتی های جدی محلــه، به ایــن موضوع هم 

رسیدگی شود.«

نبود زمین، دلیل کمبود مدرسه برای دانش آموزاِن محله
محله شهیدمصطفی خمینی، یک منطقه وسیع با کودکان و نوجوانان زیاد است که تنها دو مدرسه برای مقطع 

دبستان دارد. »شــفیعی«، ولی یکی از دانش آموزاِن ساکن در محله، درددل 
می کند: »تعداد مدارس این جا، خیلی کم اســت. بچه های دبیرستانِی ما 

که مثال ۱3-۱4ساله هستند و سن چندانی ندارند، یا باید به مدارسی 
در دیگــر محله ها بروند کــه دوری راه و مســافت، می تواند آســیب ها و 

نگرانی هایی به همراه داشته باشد، یا از مدرسه پایگاه نیروهوایی که 
همین جا قرار دارد، استفاده کنند که فقط برای فرزندان کارکنان 

نیروهوایی رایگان است و برای دیگر دانش آموزان، غیرانتفاعی 
به حساب می آید و باید شهریه پرداخت کنیم«.

 مرکز بهداشت محله
با وجود رفت وآمد معلوالن و 

سالمندان، رمپ ندارد!

مرکــز بهداشــت شــهیدمصطفی خمینی، یــک فضای 
بهداشتی و درمانی است که روزانــــه پاسخ گوی تعداد 
زیادی از اهالی اســت. »فاطمی« یکی از ساکنان محله 
گله می کند: »در میان مراجعان به این مرکز بهداشــت، 
مادرانی که فرزندانشان را با کالسکه برای چک و معاینه 
می آورند و افراد معلول و سالمند هم وجــود دارد و خیلی 
عجیب اســت که ایــن مرکــز، نه تنهــا رمپ نــدارد، بلکه 
پله هایش از دستگیره برای کمک گرفتن برای باالرفتن 
هم بی بهره اســت. کاش برای ایجاد یک رمپ برای این 

مرکز که واقعا ضروری است، قدمی برداشته شود.«

   »مهدی حسن نژاد«، رئیس مرکز بهداشت 
شماره 5 مشهد که نظارت بر مرکز بهداشت 
شهیدمصطفی خمینی و دیگر مراکز بهداشت 
منطقه را برعهده دارد، در این باره توضیح 
می دهد: »حق با اهالی است. منتها مشکلی که 
وجود دارد، این است که ارتفاع و تعداد پله های 
این مرکز، طوری است که اگر بخواهیم رمپ 
تعبیه کنیم، شیب بسیار تندی پیدا می کند و 
اگر بخواهیم شیب را کم کنیم، با ادامه رمپ 
در پیاده رو سدمعبر می شود. اجازه بدهید 
از مشاور فنی مان بخواهم مجدد شرایط را 
بررسی کند تا مشخص شود با چه نقشه و مدلی 
می توان رمپ را اجرا کرد که هم استاندارد 
باشد و هم کارراه انداز. برای ایجاد دستگیره 

پلکان هم در اسرع وقت، اقدام خواهد شد.«

   روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، درباره این کمبود توضیح 
می دهد: »متاسفانه محدوده نواحی 2 و 5 و تبادکاِن آموزش و پرورش، جزو 
پرچالش ترین مناطق در زمینه کمبود فضای آموزشی به حساب می آیند. مهم ترین 
دلیل کمبود مدرسه در این محله خاص، کمبود زمین برای ساخت مدرسه است. یعنی 
مشکلی برای تامین هزینه ساخت مدرسه توسط خّیر یا دولت نداریم اما دریغ از یک 
زمین. مطمئن باشید در تالشیم این مشکل را به هر شکل شده، مرتفع کنیم. تنها نکته 
مثبت ماجرا این است که خوشبختانه، دانش آموزان محله شهیدمصطفی خمینی از 

س  ر ا محدوده نخریسی و بولوار شهید رستمی خیلی دور نیستند و می توانند مد
از امکانات آموزشی این مناطق بهره مند شوند  منتها این خواسته 

اهالی کامال به حق و به جاست و در فهرست اولویت ها قرار دارد.«

    معاون اجرایی شهرداری منطقه6 مشهد، 
»زیباسازی  می گوید:  گالیه  این  به  پاسخ  در 
باغچه های محلی، جزو طرح های مدنظر ما برای 
این منطقه است که 300 میلیون تومان بودجه به 
 آن اختصاص یافته و سال 99 اجرا خواهد شد.«



میــرزاده/ با حضــور مدیرکل هماهنگی دســتگاه 

های اجرایی و نماینده تام االختیار معین اقتصادی 
شهرستان مشهد در موسســه فرهنگی خراسان، 
نخســتین تفاهم نامــه رســمی معیــن اقتصادی 
شهرستان مشهد با این موسسه فرهنگی امضا شد.

  بــه گــزارش »خراســان رضــوی« در نشســت روز 
گذشــته نماینده تــام االختیــار معیــن اقتصادی 
شهرستان مشــهد و مدیرعامل موسسه فرهنگی 
خراســان، »علــی قناویزچی« با اشــاره بــه این که 
موسسه فرهنگی خراســان یک مجموعه مردمی 
اســت که عالوه بر دارا بودن هویت خاص و عالقه 
مندی مردم بــه آن، به مدیریت شــهری نیز کمک 
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: »خراســان« برندی 
است که توانسته اســت خودش را در فضای تغییر 
رسانه ای، حفظ کند و با پیش بینی های مناسب، 
در فضای مجازی پیشــتاز هــم باشــد. وی افزود: 
سخت ترین کار در حوزه های مختلف اجتماعی، 
ایجاد تغییرات اســت. با وجود آن که نگاه به تغییر 
در همه دســتگاه ها و ســازمان ها در جریان است 
و بســیاری از فرایندها، تغییــر کرده و به روز شــده 
 اســت غالبــا بدنــه اجتماعــی تغییــرات را قبــول

 نمی کند و این تغییرات به سختی شکل می گیرد. 
اما خوشبختانه در موسسه خراسان، این تغییرات 
اتفاق افتاده و این موسسه با وجود حفظ فضاهای 
سنتی و هویتی، در شــاخص های جدید هم ورود 
کرده و اتفاقات خوبی در آن افتاده است.مدیرکل 
هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی شــهرداری 
مشــهد در ادامه گفت: از مجموعه نقاط درخشان 
در مجموعــه عملکــرد شــهردار مشــهد، توجه به 
دســتگاه ها و ســازمان های همکار اســت. چنین 
کاری در فعالیت های گذشــته شــهرداری به این 
نحو ســابقه نداشته اســت. اما این موضوع، نیاز به 
یک ساختار داشت تا مسائل ســازمان هایی را که 
در مدیریت شهری تأثیرگذار هستند   ببیند و درک 
کند و برای آن ها برنامه داشته باشد. وی افزود: بند 
»و« تبصره ۵ بودجه ۹۷ ریشــه اصلی آن در تعامل 

دستگاه ها ســت. این اتفاق برای نخســتین بار در 
مشــهد   افتاد و در ایــن زمینه حدود ۷۰ دســتگاه 
پای کار آمدنــد و مســئولیت قبول کردنــد. چهار 
هــزار و ۴۲۶ میلیاردی که به عنــوان نقدینگی به 
مشــهد آمد، کمک کرد تا بدهی های شــهرداری 
تسویه شــود و آورده های مالی بســیار خوبی برای 
مشهد داشت. درنتیجه حمایت دستگاه هایی بود 
که کنار شــهرداری آمدند و این اتفاق را رقم زدند. 
قناویزچی تأکید کرد: دیدگاه شهردار مشهد این 
بود که از این فرصت استفاده   و مسائل شهری را حل 
کنیم. هم شهرداری به دستگاه های مختلف وابسته 
است و هم دســتگاه های مختلف مســائلی دارند 
که به شهرداری برمی گردد.مدیرکل هماهنگی 
دســتگاه های اجرایی شهرداری مشــهد در ادامه 
گفت: شــهردار مشــهد به دنبــال ایجاد ســاختار 
و مجموعه ای بــود که بتوانــد این هماهنگــی را با 
دســتگاه های مختلف اجرایی برقرار   و   متمرکزتر 
عمل کند. لذا این مجموعه پس از فرایندی  که در 
شــهرداری طی شــد و نیازمند تایید وزارت کشور 
نیــز بــود، درنهایــت در ۲۸ بهمن ۹۸ ابالغ شــد. 
وی تأکید کرد:  شهرداری مشهد، تنها شهرداری 
اســت کــه یــک اداره کل بــا عنــوان »هماهنگــی 
دستگاه های اجرایی« در آن تصویب شده   و چارت 
آن مشخص شــده اســت. قناویزچــی با اشــاره به 
فعالیت های صورت گرفته در این ســاختار جدید 
خاطرنشــان کرد: ما بر اســاس یک اولویت بندی 
مسائل مختلف شهرداری با دستگاه ها را شناسایی 
می کنیم تا خیروبرکت آن هم به شهروندان برسد. 
وی افزود: در سالی که گذشت ۲۲۰ پروژه مختلف 
را در قالب همان هشــت  محــور با ســرمایه گذار و 
بخش خصوصــی تفاهم نامه بســته ایــم که عمده 
آن در زمینــه گردشــگری، خدمات، کشــاورزی و 
فرایندها بوده اســت. مســائل آن ها نیز به صورت 
روزانه پیگیری می شود و ســعی کرده ایم تسهیل 
کننده باشیم و مشکالت آن ها را در اجرا حل کنیم. 
قناویزچی  در ادامه گفت: با توجه به این که ساختار 

باید شــکل می گرفت، با ۲۶ دســتگاه تفاهم نامه 
منعقد شــده اســت که البته اقدامات غیررســمی 
بود و بــا توجه به تاکیدی که مبنی بر شــکل گیری 
ساختار داشتیم، باید پس از شــکل گیری و ابالغ 
ســاختار به صورت رســمی دنبال شود. نخستین 
تفاهم نامه پس از ابالغ رسمی ساختار با موسسه 
فرهنگی خراســان به امضــا می رســد. وی تاکید 
کرد: مهم ترین اتفاق در مسئله فرهنگی، این است 
که با یک اقتصاد پویا همراه باشد که در این موسسه 
اتفاق افتاده و امیدواریم بتوانیم آن را تکثیر کنیم. 
موسســه فرهنگی خراســان در فضــای مکتوب و 
مجازی بــه یک برند تبدیل شــده اســت و در حوزه 
اقتصادی نیز فعالیت های زیادی داشــته که بهتر 
از این نیز می تواند باشــد. در صنایع بسته بندی و 
سوغات و گردشگری ، موسسه فرهنگی خراسان 
می تواند به تولیدات نفیس در استان کمک کند. 
روزنامه خراسان در فضای مســئله یابی می تواند 
بســیار به ما کمک کند و در مهم ترین مســئله می 
تواند در حوزه مطالبه گری و همراهی مردم، بسیار 
نقش آفرین باشد. در حوزه نوآوری، فعالیت های 
عملیاتی بین حوزه نوآوری شــهرداری و موسســه 
خراســان شــکل گرفته و این اتفاقات می تواند به 
صورت موثرتر دنبال شود. همچنین این موسسه 

می تواند در زمینه ارائه ایده برای استفاده از سرمایه 
هــای ســرگردان بســیار نقــش آفرین باشــد. وی 
تاکید کرد: این که بین ۲۶ دســتگاه، این موسسه 
به عنوان نخستین مجموعه برای عقد تفاهم نامه 
در نظر گرفته شد، به عملیاتی بودن این مجموعه 

برمی گردد.

تاکید مدیر عامل موسسه فرهنگی خراسان 	 
بر همراهی با معین های اقتصادی مشهد

مدیرعامــل موسســه فرهنگــی خراســان نیز در 
این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
موسسه، با اشاره به این که فعالیت های روزنامه 
خراســان فــارغ از هــدف گــذاری هــای خــاص 
سیاسی و جناحی بوده است، خاطرنشان کرد: 
از این کــه چنین نگاهی در مجموعه شــهرداری 
مشــهد وجــود دارد، خوشــحالیم و امیدواریــم 
ایــن نــگاه در تمام کشــور وجود داشــته باشــد. 
»محمدســعید احدیــان« افــزود: مســئله اصلی 
کسب و کار در کشور همین نگاه است که مسئله 
یابی و مشــکالت را برطرف و تســهیل کند. وی 
اظهار کــرد: در حوزه هــای مطالبه گــری هم به 
صورت جــدی ورود خواهیم کــرد و آن را وظیفه 

خود می دانیم.  

 اخبار 

سیاسی

نماینده تام االختیار معین اقتصادی شهرستان مشهد در  دیدار با مدیر عامل موسسه فرهنگی خراسان مطرح کرد

وزارت کشور مجوز  ایجاد اداره کل»هماهنگی دستگاه های اجرایی« را به شهرداری مشهد داد
نخستین تفاهم نامه معین اقتصادی شهرستان مشهد با موسسه فرهنگی خراسان منعقد شد 

اخبار

۳اقتصادی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

اخبار
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معاون جهاد کشاورزی استان: 

سهمیه بندی کشت گوجه فرنگی 
در خراسان رضوی 

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی  گفت: به منظور تعدیل 
سطح کاشت گوجه فرنگی، جلوگیری از افت قیمت 
و وارد شــدن ضرر و زیان به کشــاورزان گوجه کار، 
از کشــاورزان درخواســت می شــود بــا مراجعه به 
مدیریت های جهاد کشاورزی از سهمیه تعیین شده 
برای کاشت این محصول مطلع شوند  و برای عقد 
قرارداد با کارخانجات تولید رب، به منظور اطمینان 
از خرید محصول، اقدام کنند.  غالمحسین ساربان 
در گفت وگو با ایرنا، افزود: هدف از تعیین سهمیه 
کاشــت، تنظیم ســطح زیر کشت اســت به گونه ای 
که ضمن تأمین نیاز کارخانه های رب، کشــاورزان 
گوجــه کار نیــز از فــروش محصــول خــود باقیمت 
مناســب اطمینان الزم را داشته باشــند.وی ادامه 
داد: بر این اســاس سهمیه خراســان رضوی برای 
کشت این محصول در سال زراعی جاری ۱۲ هزار 

و ۴۵۰ هکتار تعیین شده است.

مدیرعامل آبفای مشهد خبر داد : 

افزایش 8 درصدی مصرف آب در مشهد طی روزهای اخیر 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب مشــهد 
گفت: طی چنــد روز گذشــته مصــرف آب ۷، ۸ 
درصد افزایش یافته اســت، همــواره تأکید ما بر 
صرفه جویی در مصرف آب اســت، امــا اکنون به 
دلیل توصیه های بهداشتی تالشمان این است 

که آب شرب تأمین شود تا مشکلی پیش نیاید.
 حسین اسماعیلیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کــرد: کارهــا از قبل برنامه ریزی شــده بــود تا در 
شرایط پیک مصرف در اول سال آینده و دهه آخر 
اسفند آماده شویم. ۱۰ روز آخر اسفند مصرف آب 

به شــدت باال می رود، بنابراین باید برای ابتدای 
سال آماده شویم. تالش کردیم برنامه هایی را که 
اولویت کمتری دارد از دستور کار خارج کنیم که 
آب مناطق قطع نشود و مشکلی برای شهروندان 
پیش نیاید، مگر این که موارد اضطراری، بسیار 
مهم  یا ناشــی از حادثه باشــد که مجبور به قطع 
انشعاب شویم.وی در پاسخ به این سؤال که آیا در 
این شرایط انشعاب آب مشترکان به دلیل بدهی 
قطع می شود، بیان کرد: نباید مشترکی بدهکار 
باشــد، باید هزینه خدمات را پرداخت کند، نباید 

بدهی را به موضوع کرونا ربط داد، پرداخت هزینه 
اندک قبوض آب حداقل انتظاری است که داریم.
ما بســیار تأکید کردیم، در چندین مرحله پیامک 
ارســال و اخطار داده می شــود، مــا به هیچ عنوان 
عالقه نداریم انشــعاب آبی قطع شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب مشــهد ادامه داد: مواردی 
که منجر به قطع انشعاب می شــود، بسیار اندک 
اســت، به ویژه در مواردی که ممکن است چند بار 
مراجعه کرده باشــیم و کسی پاســخ گو نباشد که 
فرض بر این بوده تخلیه اســت، بنابراین برای این 
که حادثه ای ایجاد نشود، انشعاب را قطع می کنیم 
اما موارد قطع بسیار محدود است و توصیه شده تا 
حد ممکن مدارا شــود.وی در خصوص همکاری 

با مردم در زمان شیوع کرونا، گفت: طی چند روز 
گذشته مصرف آب ۷، ۸ درصد افزایش یافته است. 
همواره تأکید ما بر صرفه جویی در مصرف آب است، 
اما اکنون به دلیل توصیه های بهداشتی تالشمان 
این است که آب شرب تأمین شود تا مشکلی پیش 
نیاید.اســماعیلیان خاطرنشــان کرد: دیــروز نیز 
جلســه مدیریت آب داشــتیم تا آمادگی های الزم 
را داشته باشــیم، مخازن ما در شرایط حداکثری 
باشــد و به مردم نیز اطمینان دهیم که شرکت آب 
و فاضــالب آمادگی تأمیــن آب را دارد. مشــکلی 
ازنظر تأمین آب وجود ندارد، در حال ذخیره سازی 
هستیم تا اگر مصرف آب افزایش پیدا کرد، مشکلی 

نداشته باشیم.

مدیر گروه خدمات بیمه محصوالت کشاورزی استان: 

خراسان رضوی رتبه نخست 
پوشش بیمه دام را در کشور دارد 

مدیــر گــروه خدمــات بیمــه محصــوالت بانــک 
کشــاورزی خراســان رضوی گفت: این اســتان از 
ابتدای ســال زراعی جاری )مهرمــاه( تاکنون در 
بخش دام با پوشــش بیمــه ای ۵۳۳ هــزار و ۹۸۷ 
رأس دام، مقام نخست کشور را در این زمینه کسب 
کرد.   محمود رضا فرزانه روز گذشته در گفت وگو 
با ایرنا افزود: در بخش طیور نیز خراســان رضوی 
بــا پوشــش ۳۳ میلیــون و ۳۰۰ هزار قطعــه رتبه 
پنجم را بعــد از اســتان های مازندران، گلســتان، 
اصفهان و گیــالن دارد.وی اظهار کــرد: در بخش 
باغ ها، خراســان رضوی بــا ۳۰ هــزار هکتار بیمه 
باغ ها رتبه پنجم بعد از استان های کرمان، فارس، 
یزد و چهارمحال و بختیاری را داراست و در زمینه 
بیمه تنــه درختان نیز رتبه ســوم را بعــد از قزوین و 
اصفهان با بیمه سه هزار هکتار تنه درخت در کشور 
در اختیار دارد.وی ادامه داد: در مقایســه با مدت 
مشــابه پارســال که بیش از ۵۲ هزار بیمه نامه در 
خراسان رضوی صادرشده بود امسال شاهد رشد 

یک درصدی در این زمینه هستیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد: 

نمایشگاه های صنفی عرضه 
مستقیم لغو شد 

رئیــس اتاق اصنــاف مشــهد گفــت: مــا در اولین 
گام برای پیشــگیری از شــیوع کرونا اعالم کردیم 
جلساتی که به صورت اجتماعی و در مجموعه اتاق 
اصنــاف و اتحادیه هــای زیرمجموعه بــوده، مانند 
همایش ها، سمینارها و نمایشگاه  عرضه مستقیم 
انجام نشود.محمود بنانژاد در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص تمهیدات اتاق اصناف برای پیشگیری 
از شــیوع کرونا، اظهار کرد: ما در اولین گام اعالم 
کردیــم جلســاتی کــه به صــورت اجتماعــی و در 
مجموعه اتاق اصنــاف و اتحادیه های زیرمجموعه 
بوده، ماننــد همایش ها، ســمینارها و نمایشــگاه  
عرضه مســتقیم انجــام نشــود، نمایشــگاه عرضه 
مستقیم زیر نظر اتاق اصناف است، بنابراین آن را 
لغو کردیم.وی بیان کرد: به تاالرها، رستوران ها و 
محل هایی که مراســم و مجالس برگزار می شود، 
اعالم کردیم مجالــس غیرضروری انجام نشــود.
بنانژاد بابیان این که کافی شــاپ ها و رستوران ها 
نیــز باید بهداشــت داخلی خــود را رعایــت کنند، 
ادامه داد: از بهداشــت برای مــا نظام نامه آمد و ما 
نیز به اتحادیه ها ابالغ کردیم. برای رعایت مسائل 
بهداشــتی، باید از ظروف یک بارمصرف استفاده 
کنند و بــرای مــردم مایع های ضدعفونی داشــته 
باشند، برای واحدهای صنفی مانند کافی نت ها 
و گیم نت هــا کــه از ابــزاری اســتفاده می کنند که 
ممکن است مشکلی ایجاد کند، از مواد ضدعفونی 
استفاده کنند.وی   گفت: پیگیری هایی برای مواد 
ضدعفونی انجام شــد و در جلســاتی که داشتیم، 
تعدادی از تولیدکنندگان داخلی که مواد شوینده 
تولید می کنند، اعالم آمادگی کردند که می توانند 
خط  تولید خود را به مواد ضدعفونی تغییر دهند. 
یک ســری مواد اولیه مانند الکل می خواستند که 
تأمین شــد و شــروع به تولید خواهند کــرد. تمام 
کارخانه هایی که در استان تولید می کنند نیز سه 

نوبت در حال کار هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان اعالم کرد

مشارکت 48/17درصدی مردم 
استان در انتخابات دوم اسفند

رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان، آمــار رســمی 
میزان مشــارکت مــردم اســتان در انتخابــات را 
اعالم کــرد. بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
اســتانداری، »حســن جعفــری« روز گذشــته در 
جلسه شــورای اطالع رسانی اســتان در این باره 
گفت : در حوزه مشارکت کل استان رتبه سیزدهم 
را بــه دســت آورده ایم و درصــد مشــارکت مردم 
هم ۴۸/۱۷ درصد بوده است. وی با قدردانی از 
مردم، متولیان اجرا، نظارت و امنیت انتخابات و 
به خصوص رسانه های استان در انتخابات افزود : 
در حوزه مشارکت، شهر مشهد بین پنج کالن شهر 
کشور رتبه اول را داشت و در حوزه تعداد داوطلبان 
ثبت نام شــده نیز رتبه دوم را به خــود اختصاص 
دادیم. همچنین به گزارش فارس، جعفری در این 
جلسه گفت : خراسان رضوی نخستین استان در 
بین دیگر اســتان ها بود کــه نتایج انتخاباتی آن 
در مقایســه بــا دوره قبــل زودتــر اعالم شــد. وی 
افزود : این انتخابات با کمترین میزان تخلف در 

مقایسه با دوره قبل آن در این استان برگزار شد.

رئیس شورای ائتالف اصولگرایان در استان :

قطعا شورای ائتالف معایب و 
 نقص هایی دارد، در حال
 آسیب شناسی هستیم

رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب در 
خراســان رضــوی  با اشــاره بــه شــبهات مطرح 
شده درباره شــورا، اظهار  کرد: شــورای ائتالف 
نیروهــای انقالب با این گســتره و ترکیب اولین 
بار است که تشــکیل شده اســت، قطعا معایب و 
نقص هایی دارد که در حال آســیب شناسی آن 
هســتیم و حتما این نواقــص را برطــرف و کامل 
خواهیم کرد، البته به خیلی از سواالت و ابهامات 
در کانال اینستاگرام شــورا پاسخ تصویری داده  
شده و جلسات متعددی برای گروه های منتقد 
برگــزار کرده ایم کــه در آینده نیز ادامــه خواهد 
داشت. »حمیدرضا ترقی« در گفت وگو با فارس 
تصریح کرد : یقینــا نیروهای انقــالب به همین 
جمع فعلی ما محدود نمی شوند، تالش خواهیم 
کرد چتر این شورا را گسترده و همه عالقه مندان 
به حرکت انقالبــی در گام دوم را تجمیع کنیم، 
بنابراین آغوش ما برای همه ظرفیت های اثرگذار 
در اســتان باز اســت و با تعامل و توجه به نظرات 
آن ها ســعی در توســعه و فراگیــری آن خواهیم 

داشت.
ترقی درباره نتایج فعالیت شورای ائتالف استان 
در انتخابات مجلس گفــت : شــورای ائتالف در 
اســتان ۱۷ نامزد را معرفی کرد که ۱۴ نفر آن ها 
رأی آوردنــد، یعنی میزان اعتمــاد ۸۷.۵ درصد 
بود، در دو شهر درگز و قوچان هم نامزدهای رأی 
آورده، نامزدهای ردیف بعدی شــورا بودند یعنی 
در مجموع ۱۶ نفر مورد تایید شورا هستند که با 
این حساب می توان گفت که مردم به ۹۴ درصد 
لیست شورای ائتالف اعتماد کرده اند . وی درصد 
آرای نامزدهــای شــورای ائتــالف در حوزه های 
انتخابیه را بین ۲۱ تا ۶۴ درصد ذکر و خاطرنشان 
کرد: میانگین آرای نامزدهای لیست ۴۷ درصد 

کل آرای مأخوذه بوده است.

خلع ید پیمانکار و تحویل شهربازی بوستان ملت به شهرداری 
شهردار: ثمره خلع ید پیمانکار استفاده مردم از شهربازی در ایام نوروز و ۶ ماه اول سال ۹۹ خواهدبود 

پیمانــکار شــهربازی بوســتان ملــت، خلــع 
یــد و ایــن شــهربازی بــه شــهرداری تحویل 
داده شــد. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شــهرداری مشــهد، روز گذشــته بــا حضــور 
شهردار مشــهد و نماینده دســتگاه قضایی، 
پیمانــکار شــهربازی پــارک ملت بــا توجه به 
تخلــف در بهره بــرداری از ایــن شــهربازی 
خلــع یــد و شــهربازی تحویــل شــهرداری 
شــد. محمدرضا کالیــی، درحاشــیه تحویل 
شــهربازی پارک ملت به شــهرداری مشــهد 
گفت: شــهربازی پــارک ملت یکــی از محل 
های خاطره انگیز برای شــهروندان اســت و 
مردم دلبســتگی های زیادی به آن دارند که 
این موضوع برای ما اهمیت دارد. وی افزود: 
متاسفانه برنده تشریفات قبلی نتوانسته بود 
به تعهدات خود در خصــوص بهره برداری از 
شهربازی پارک ملت عمل کند و مردم درباره 
این موضوع به ویژه بــه لحاظ ایمنی و رعایت 
استانداردهای الزم که برای مدیریت شهری 
نیز حساس است، نگرانی داشــتند. کالیی 
اظهار کرد: از دســتگاه قضایی درخواســت 
کردیم تــا درایــن باره به شــهرداری مشــهد 
 برای خلع ید پیمانکار کمک کنند. با توجه به
 ظرفیــت هایی کــه در قــرارداد بــا پیمانکار 
شــهربازی پارک ملت دیده شــده بــود، این 
امــکان وجود داشــت تــا اگــر ســرمایه گذار 
بــه تعهــدات خــود عمــل نکنــد و نکاتــی که 
بــرای اســتفاده مــردم الزم اســت بــه ویــژه 
ایمنی و نظــام بهره بــرداری را رعایت نکند، 
شــهرداری مشــهد مــی توانــد قــرارداد را 
فســخ کنــد. وی گفــت: ایــن اتفــاق رخ داد 

و بــا خلــع یــد پیمانــکار، شــهربازی پــارک 
 ملــت بــه شــهرداری تحویــل شــد کــه از
 حمایت های دســتگاه قضایی در این زمینه 

تشکر می کنیم.
وی ادامــه داد: مــردم مطالبــه دارنــد تــا 
شــهربازی پارک ملت برای ایام نوروز آماده 
شــود که این قول را به مــردم می دهیم که از 
بابت توقــف کار شــهربازی نگرانی نداشــته 
باشــند زیرا اقدامــات الزم درایــن خصوص 
انجــام خواهد شــد. وی با اشــاره بــه این که 
ثمــره خلع یــد پیمانــکار اســتفاده مــردم از 
شــهربازی در ایام نوروز و شش ماه اول سال 
۹۹ خواهدبــود، اظهار کــرد: در مدت باقی 
مانده تا پایان سال با برنامه ریزی و اقدامات 
مــورد نیاز بــرای رفــع نواقــص، تعمیــرات و 
بــه روز رســانی وســایل بــازی شــهربازی را 

برای اســتفاده زائــران و مجــاوران تــا پایان 
اســفند آماده می کنیم. کالیی یادآور شــد: 
افرادی که اقدام به گرفتن غرفه در شهربازی 
کرده اند نگران نباشــند و خیالشــان از بابت 
ســرمایه گذاری که برای کســب و کار انجام 
داده انــد راحت باشــد زیــرا در این خصوص 
مشــکلی نخواهند داشــت. شــهردار مشهد 
افزود: با توجه به این که شهربازی در حضور 
مقام قضایی تحویل شــهرداری مشهد شده 
است، ابتدا نیاز است تعمیرات اساسی مورد 
نیاز وسایل بازی انجام شود و استانداردهای 
مورد نیاز را اخذ کند و پــس از آن برای نظام 
بهره برداری از شهربازی پارک ملت با توجه 
به این کــه نگاه مــان متوقف نشــدن فعالیت 
شهربازی به ویژه درایام نوروز است، تصمیم 

گیری خواهد شد.

شرکت پدیده در اطالعیه ای اعالم کرد

مجمع عمومی پدیده لغو شد
بنا بــر اطالعیه روابــط عمومی گروه شــرکت های 
پدیده شــاندیز، مجمع عمومی این شــرکت که بنا 

بود در تاریخ دهم اسفندماه برگزار شود لغو شد.
در این اطالعیه آمده است:»با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشور و حفظ سالمت سهامداران، مجمع 
این شرکت لغوشده است  و در آینده نزدیک محل و 
زمان برگزاری آن به اطالع سهامداران این شرکت 

خواهد رسید.«
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

اقدامات درمانی برای 73 بیمار مشکوک به کرونا
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از بســتری شــدن  ۸7 بیمار مشــکوک به کرونا در  
بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد در استان تا ساعت ۱7 روز گذشته 
خبر داد و اعالم کرد آزمایش ۱4 نفر از این بیماران 
منفی اعالم شده و جواب آزمایش بقیه هنوز نیامده 
است، اما از نظر بالینی این 7۳ نفر مثبت تلقی می 
شوند و ما اقدامات درمانی را برای آن ها انجام می 
دهیم. رحیمی در گفت و گو با »خراســان رضوی« 
افزود: کیت های تشخیص ویروس کرونا به مشهد 
ارسال شده و از آن ها استفاده می کنیم و ان شاءا...  
دیگر نیــازی به ارســال نمونه ها به تهران نیســت. 
وی میانگین سنی افراد بستری شده مشکوک به 
کرونا را حدود ۵۵ سال اعالم کرد و گفت: به لحاظ 
ترکیب جمعیتی تعداد مردان مشــکوک به کرونا 

بیشتر از زنان است.

بسیج تمام امکانات، نیروی انسانی و توان 	 
استان برای مقابله با کرونا

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
گفت: تمامی امکانات، نیروی انسانی و توان استان 
را برای مقابلــه با ویروس کرونا بســیج کرده ایم. به 
گزارش روابط عمومی استانداری، حسن جعفری 
در جلسه شورای اطالع رسانی استان که با محوریت 
ویــروس کرونــا برگزار شــد، اظهــار کرد: بنــای ما 
شفافیت در حوزه اطالع رســانی درباره مبتالیان 
احتمالی به ویروس کروناســت، بنابراین اگر مورد 
خاصی در اســتان مشــاهده شــود، حتما از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی اطالع رسانی  می شود.

آزمایشگاهی در مشهد برای تشخیص کرونا 	 
راه اندازی می شود

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت: 
امیدواریم تا پنج شنبه آزمایشگاهی در بیمارستان 
امــام رضــا)ع( بــرای تشــخیص بیمــاری کرونــا 
راه اندازی شــود. بحرینی در گفت وگو بــا مهر، در 
خصوص کیت هــای تشــخیص کرونا ویــروس در 
مشهد، اظهارکرد: این کیت ها از تهران ارسال شده 
است، چون تمام آزمایش های بیماران مشکوک به 
کرونا باید در مکانی ایزوله انجام شود لذا امیدواریم 
تا فردا آزمایشــگاهی در بیمارســتان امام رضا )ع( 

برای تشخیص این بیماری راه اندازی شود.

بخشنامه وزارت بهداشت درباره ماسک	 
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت 
بهداشت در بخشنامه ای خطاب به تولیدکنندگان، 
واردکنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان 
ماســک اعالم کرد: هرگونه خرید و فروش ماسک 
پزشــکی تا اطالع ثانوی ممنوع است. کلیه توزیع 
کنندگان و عرضه کنندگان ماسک موظف و مکلف 
هستند تا اطالع ثانوی برای فروش و تحویل فوری و 
روزانه ۱00 در صد موجودی ماسک از قبیل تمامی 
مدل ها نظیر فیلتردار، بدون فیلتر، کش دارو بند 
دار به هیئت امنای صرفه جویی ارزی برای معالجه 
بیماران اقدام کنند. تا اطــالع ثانوی اقالم مذکور 
صرفا از طریق هیئت امنای ارزی توزیع خواهد شد و 
هرگونه توزیع ، فروش و عرضه اقالم مذکور به مراکز 

درمانی و هریک از عوامل توزیع و ... ممنوع است. 
در پی ممنوعیت فروش ماســک و مواد ضدعفونی 
کننــده در داروخانه ها و مراکز بهداشــتی ســطح 
شهر، داروخانه های مشهد نیز از فروش این اقالم 
بهداشــتی ممانعــت کردند امــا طبق گفتــه های 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، 
قرار بود ماســک های جمع آوری شــده رایگان در 
اختیار مردم قــرار گیرد امــا هنوز خبــری از توزیع 
ماســک رایگان توســط بهداشــت و مراکز درمانی 
نیســت. رحیمی مدیــر روابــط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد در این خصوص گفت: یکی از 
تولیدکنندگان ماسک کشور، در استان خراسان 
رضوی قــرار دارد که تمــام محصول تولیــدی این 
شــرکت طبق بخشــنامه به تهران منتقل می شود 
و عمال هیچ ماســکی اجازه ورود به بازار مشــهد را 
ندارد. رحیمی افزود: با هماهنگی ریاست دانشگاه 
قرار بر این شد اســتاندار با توجه به اختیارات خود 
و کســب اجازه از مراجع تصمیم گیر ۵0 درصد از 
تولیداین کارخانه را برای رفع نیاز استانی در نظر 
بگیرد و از اســتان خارج نشــود که هنوز این اتفاق 

اجرایی نشده است. 

روال کاری مدارس از روز شنبه	 
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی نیز در 
گفت و گو با »خراســان رضوی« درباره روال کاری 
مدارس استان از روز شنبه گفت: منتظر اعالم مرکز 
هســتیم، احتمال دایر بودن مدارس وجود دارد و 
چون تصمیم برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها را 
به کمیته ویژه ای در تهران واگذار کرده اند، بنابراین 
استان در این زمینه تصمیم گیر نیست. خدابنده در 
پاســخ به اظهارات معاون آموزش و پرورش استان 
در گفت وگو با یکی از رســانه ها که اعالم کرده بود 
»دانش آمــوزان می توانند در مــدارس حضور پیدا 
نکنند«، اظهار کرد: اگر کل دانش آموزان را اعالم 
کنیم که می توانند در مدارس حاضر نشوند شرایط 
ســخت می شــود، این توصیه برای دانش آموزانی 
است که عالیم مشخصی دارند و برای حفظ سالمت 
خود و ســایر دانش آمــوزان توصیه شــده در منزل 
حضور داشــته باشــند. وی افزود: اگر مــدارس باز 
باشد درخواست ما از همکاران و والدین این است 
همکاری کنند تا کالس های درس تق و لق نشود.  
ایجاد هرج و مرج در مدرسه مشکلی را حل نمی کند 

و همه باید کمک کنیم تا نگرانی ها برطرف شود.

داوطلبان اهدای خون نگران کرونا نباشند	 
حسنی ، معاون فنی سازمان انتقال خون در گفت 
و گو با »خراسان رضوی « با بیان این که در روزهای 
پایانی سال با کاهش فزاینده ذخایر خونی مواجه 
شده ایم، اظهار کرد: شواهد مستندی وجود ندارد 
که ویــروس کرونا از تمــاس های خونــی و فراورده 
های خونی منتقل شــود، داوطلبــان اهدای خون 
نگران کرونا نباشند چون تمام تمهیدات بهداشتی 
برای پیشگیری از انتقال این ویروس در پایگاه های 

اهدای خون استان اندیشیده شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری نیز از ضد 
عفونی کردن  ناوگان این سازمان در طول روز ، عالوه 

بر انجام آن به صورت شــبانه خبر داد. حســینقلی 
مقدم اظهار کرد: این ســازمان برای پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا، ناوگان خود را عالوه بر شست 
 و شو و ضد عفونی شبانه ای که هر شب در توقفگاه ها 
انجام می دهد، در طول روز نیز در پایانه ها و انتهای 

خطوط معینی ضد عفونی می کند.

ممنوعیت مالقات در برخی بیمارستان ها	 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  در گفت 
و گو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون به دلیل تجمع و 
شلوغی، مالقات در بیمارستان های قائم)عج(، امام 
رضا)ع(، هاشمی نژاد، اکبر و شیخ در مشهد ممنوع 

شده است. 

بیمارستان شریعتی؛ مرکز ارجاع بیماران 	 
مشکوک یا مبتال به کرونا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به 
منظور ارائه خدمات منسجم به بیماران مشکوک یا 
مبتال به ویروس کرونا، بیمارستان شریعتی مشهد 
به عنوان مرکز ارجاع بســتری این بیماران تعیین 
شد. به گزارش مهر، دکتر شاپور بدیعی در حاشیه 
بازدید از بیمارستان دکتر شریعتی اظهار کرد: این 
بیمارستان کاماًل از بیمار تخلیه شده و با ۲00 تخت 
بســتری با امکانات مورد نیاز و الزم، آماده خدمات 
رسانی در زمان احتمالی است. وی با بیان این که 
تا ســاعت ۹:4۵ روز چهارشــنبه 7 اسفندماه، سه 
بیمار مشــکوک به کرونا در این مرکز بستری شده 
اند، اظهار کرد: این سه بیمار از حال عمومی خوبی 

برخوردار هستند و شرایط بحرانی ندارند. 

کالس های دانشگاه فردوسی تا پایان سال 	 
مجازی برگزار می شود

همچنین آن طور که دانشــگاه فردوســی مشــهد 
اعالم کرده، پیرو مصوبه شورای دانشگاه، کالس 
های دانشــگاه فردوســی تا پایان ســال ۱۳۹۸ به 
صورت مجازی برگزار می شــود و لذا کالس های 
حضوری برگزار نخواهد شــد. در صورتی که به هر 
دلیل برگزاری کالس مجازی در زمان خود امکان 
پذیر نباشد، کالس های جبرانی )حداقل به میزان 
دو هفته( در روزهــای کاری و ایام تعطیــل تا پایان 

نیمسال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد.

تعویق زمان مسابقات بین المللی قرآن کریم	 
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف ، مسابقات 
بین المللی قرآن کریم  کــه قرار بــود فروردین ماه 
در مشهد برگزار شــود، به دلیل شرایط بهداشتی 
کشور به تعویق افتاد و به بعد از ماه مبارک رمضان 

موکول شد.

هنور برای لغو اعتکاف در حرم رضوی 	 
تصمیمی گرفته نشده است

به گزارش ایســنا ،  معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس نیز درباره تصمیم گیری برای لغو اعتکاف در 
حرم امام رضا )ع( گفت: با توجه به پیش بینی وزارت 
بهداشت در خصوص فروکش کردن موج ویروس، 
باید دید چه تصمیم هایی گرفته خواهد شد اما هم 

اکنون برنامه ای برای لغو اعتکاف نداریم. 

فاز اول توسعه و ارتقای تصفیه خانه چرمشهر به بهره برداری رسید 

گام دیگر تا سامان دهی نهایی کشف رود
قول معاون وزیر صمت برای بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه چرمشهر در بهار ۹۹ 

 گزارش جلسه 

محمد حسام مسلمی

روز گذشته طی مراســمی فاز اول توســعه و ارتقای 
تصفیه خانــه فاضالب شــهرک صنعتی چرمشــهر 
توسط شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
به بهره برداری رســید. با بهره برداری از فاز اول این 
تصفیه خانــه، گام مهمــی در راســتای جلوگیری از 
ورود فاضــالب واحدهــای صنعتــی مســتقر در این 
شهرک به کشف رود برداشته و عمال مشکل یکی از 
مهم ترین آالینده های این رودخانه تاریخی حل می 
شود، همچنین با بهره برداری از فاز دوم که به گفته 
مسئوالن قرار است در سه ماه اول سال آینده به بهره 
برداری برسد، کشف رود جان تازه ای خواهد گرفت.

قول معاون وزیر	 
به گزارش »خراســان رضوی«، روز گذشــته محسن 
صالحی نیا معــاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت و 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران در مراســم بهره بــرداری از فــاز اول 
طرح توســعه و ارتقِای تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی چرمشــهر کــه با حضور یــزدان پنــاه معاون 
عمرانــی اســتاندار، مرتضــوی معاون دادگســتری 
استان، یعقوبی معاون شهردار مشهد، همتی مدیر 
کل محیط زیست استان و جمعی دیگر از مسئوالن 
برگزار شد، با بیان این که در کشور ۱۸۵ واحد تصفیه 
در حال بهره برداری است، اظهار کرد: فاز اول تصفیه 
خانه صنعتی چرمشــهر بــا تکیه بر توانمنــدی های 
متخصصان داخلی کشورمان و در راستای اقتصاد 
مقاومتی احداث شــده و قول می دهیم فاز دوم این 
تصفیه خانه را در سه ماه اول سال ۹۹ به بهره برداری 
برسانیم و اعتبار آن نیز تامین شده است.وی تصریح 
کرد: تمامی مقامات خراسان رضوی چه اجرایی و چه 
قضایی، همه به این باور رسیده اند که یکی از شاخص 
های توسعه پایدار توجه به حفظ محیط زیست است و 
این نگاه باعث شده این استان در کشور رتبه ۵ یا 6 را 
در زمینه شاخص های توسعه کسب کند. وی با اشاره 
به بهره برداری از ۸40 شــهرک صنعتی در کشــور 
گفت: استاندار محترم خراسان رضوی پیشنهادی 
را مطرح کردند که یک ابر شهرک صنعتی در استان 
ایجاد شود، با توجه به زیرساخت هایی که در خراسان 
رضوی فراهم است، می توان به ایجاد چنین شهرکی 
پرداخت، ضمن این که از ۸40 شهرک صنعتی که 
در کل کشور ساخته می شــود 6 درصد از آن مربوط 
به خراسان رضوی اســت که به بهره برداری خواهد 
رسید و این به لحاظ شاخص های توسعه، رقم مهمی 
است.صالحی نیا با اشاره به این که اقدامات مهمی 
برای تأمیــن نیازهای اساســی واحدهــای صنعتی 
برداشته شــده، ادامه داد: بر اســاس سیاست های 
دولت، تمام برنامه های حمایتی با توجه به اولویت و 

ضرورت های کشــور برای واحدهای صنعتی انجام 
شده تا کمبودی نباشد.

حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری 	 
مشروع در استان

ســید امیر مرتضوی معاون دادگســتری استان نیز 
در این مراسم به حمایت دســتگاه قضایی از سرمایه 
گذاری های مشــروع اشــاره کرد و گفت: دســتگاه 
قضایی عــالوه بر این موضــوع، ماموریت حفظ جان 
انسان ها را بر عهده دارد، ما عالوه بر این که از تولید 
حمایت می کنیم، حفظ جان انسان  نیز در کنار این 
موضوع برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. وی 
با بیان این که ساخت تصفیه خانه در شهرک صنعتی 
چرمشهر با وجود واحدهای تولیدی اهمیت خاصی 
دارد، تصریح کرد:  هدف ساخت تصفیه خانه تامین 
سالمتی شهروندان است و ما هم در این زمینه کمک 
می کنیم، حتی ما این موضــوع را در کمیته صیانت 
از آب و محیط زیست هم به صورت جدی دنبال می 
کنیم.وی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از جرم و 
آسیب های اجتماعی، مهم ترین موضوع مشارکت 
اســت، اگر دســتگاه هــا در کنار هــم باشــند و اقدام 
ارزشمندی همچون ایجاد تصفیه خانه در کنار واحد 
های تولیــدی را برای حفظ ســالمتی مــردم انجام 
دهند قطعا دستگاه قضایی حمایت می کند، ضمن 
این که یکی از علل موفقیت در انجام امور در خراسان 
رضوی در همــه ابعاد، همیــن مشــارکت و همدلی 
بین مسئوالن است.همچنین مســعود مهدی زاده 
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان نیز 
در این مراسم، ایجاد تصفیه خانه در شهرک صنعتی 
چرمشهر را یکی از دغدغه های زیست محیطی اعالم 
کرد و گفت: همه مســئوالن به ویژه دستگاه قضایی 
حمایت کردند تا این تصفیه خانه احداث شــود.وی 
افزود: ساخت تصفیه خانه چرمشهر در سال ۹6 آغاز 
شد، در فاز اول تصفیه خانه چرمشهر که شامل تصفیه 
فیزیکی و شیمیایی است، بیش از ۲۲0 میلیارد ریال 
هزینه شده است، فاز دوم پروژه  نیز که شامل تصفیه 
بیولوژیکی و شــیمیایی اســت، اوایل ســال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید.وی ظرفیت تصفیه خانه 

صنعتی چرمشهر را ۳ هزار مترمکعب در شبانه روز 
اعالم کرد و گفــت: در فاز اول بیــش از ۸۵ هزار متر 
مکعب خاک برداری صورت گرفته است، همچنین 
دبی سنجی مکانیزه و ساخت ایســتگاه جمع آوری 
لجن هــای اولیه از جملــه ویژگی های مهــم فاز اول 

تصفیه خانه چرمشهر است.

مدیریت واحد و همدلی مسئوالن عامل 	 
موفقیت سامان دهی کشف رود

مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری شهردار مشهد 
نیز در حاشــیه این مراســم گفت: با توجه به دســتور 
اســتاندار محترم خراســان رضوی مبنی بر تفویض 
ســامان دهــی ۸۱ کیلومتــر از رودخانه کشــف رود 
، حدفاصــل محدوده غربــی محدوده اســتحفاظی 
شهر مشــهد تا ۵ کیلومتر بعد از چرمشهر، اقدامات 
اجرایــی از تاریخ ۲0 آبان ۹۸ به شــهرداری مشــهد 
ســپرده و با همکاری ادارات و ســازمان های مربوط 
اجرای ایــن عملیات آغــاز شــد. وی افــزود: فاز یک 
تصفیه خانه چرمشهر ظرفیت ۳000 متر مکعب در 
شــبانه روز را دارد، همچنین فــاز ۲ این تصفیه خانه 
هم اکنون دارای 7۳ درصد پیشرفت فیزیکی است 
که با برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدای سال 
آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید. وی افزود: 
با عنایت به اهتمام فرماندهی ســامان دهی کشف 
رود در شهرداری مشهد، برنامه ریزی ها به گونه ای 
صورت پذیرفت که بــا جدیت بحث احــداث تصفیه 
خانه ها به منظور جلوگیری از ورود فاضالب به کشف 
رود عملیاتی خواهد شــد.یعقوبی با اشاره به این که 
ظرفیت تصفیه خانه سپتاژ ۳0 لیتر در ثانیه معادل سه 
هزار مترمکعب در شبانه روز است، افزود: همچنین 
شهرداری مشهد به منظور سامان دهی بستر رودخانه 
کشــف رود و جلوگیــری از آب بردگی های بســتر با 
رعایت مســائل زیســت محیطی، اقدام بــه انتخاب 
پیمانکار کرده و هم اکنــون از منطقه قازقان نزدیک 
چرمشهر عملیات اجرایی را آغاز کرده است. معاون 
شهردار مشهد تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی ها 
برای 7۵ هکتار درختکاری در اراضی مازاد بر بستر 

رودخانه کشف رود در حال انجام است.
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 بانوی نیکوکار در شهرســتان باخرز  مشــارکت در ساخت یک واحد 
آموزشی را تقبل کرد . به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه 
ســاز خراســان رضوی با امضای تفاهــم نامــه ای  بین این فــرد نیک 

اندیش،مجمع خیرین مدرســه ســاز ، نوســازی مدارس و آموزش و پرورش قرار است یک باب 
دبستان با زیربنای حدود 80 متر مربع در روستای کوالب باخرز احداث شود . پیش بینی می 
شود این فضای آموزشی با هزینه ای حدود دو میلیارد ریال ظرف شش ماه به بهره برداری برسد .

گفتنی است بانوی نیک اندیش، خانم افتخار الســادات رضی100 درصد هزینه احداث این 
واحد آموزشی را تقبل کرده است 

مشارکت بانوی نیکوکار در احداث 
فضای آموزشی روستایی در باخرز

اعلمی/ معاون خدمات شهری شهرداری تربت جام با اشاره به اهمیت 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از ضد عفونی بوستان ها و پارک ها، 
ناوگان حمــل و نقل عمومی، پل ها، مبلمان شــهری، ســرویس های 

بهداشــتی، نرده ها و آبخوری های این شــهر خبر داد.  جعفراورگنجی مقــدم همچنین گفت: 
شهرداری تربت جام همگام با همه دستگاه های مرتبط اقدامات پیشگیرانه در حوزه جلوگیری 
از شیوع بیماری های ویروســی را در دستور کار خود قرار داده اســت. وی افزود: ناوگان حمل 
و نقل عمومی درون شــهری شــهرداری تربت جام به صورت مداوم شست وشــو، ضد عفونی و 

میکروب زدایی می شود. 

شجاعی مهر/ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب نیشابور از اتمام عملیات 

حفاری آخرین حلقه از چاه های منطقه فوشنجان برای رفع بخشی از 
کسری آب شرب این شهر خبر داد. محمد ســلطانی افزود: عملیات 

حفاری و لوله گذاری این چاه ابتدای دی ماه امسال آغاز شد و اعتبار اجرای این پروژه از محل 
منابع عمرانی تامین شده و تجهیز و بهره برداری از پنج حلقه چاه با دبی 100 لیتر بر ثانیه برای 
تامین آب شرب مشترکان در  تابستان 99 در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به کسری 
آب نیشابور در تابســتان، نیاز آبی شــهر نیشــابور را هزارو150لیتر برثانیه اعالم و اظهار کرد: 

استفاده از آب چاه های فوشنجان، نیشابور را در نقطه سر به سر قرار می دهد.

حفاری چاه های رفع کسری آب شهر 
نیشابور به اتمام رسید

ضدعفونی اماکن عمومی تربت جام 
توسط شهرداری

سوژه ها و خبرها

اخبار

گوناگون

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار 
خبرداد: 

مسافران بازگشته از قم به رشتخوار 
تحت کنترل هستند 

خاکشو ر/  دکتر جواد اشــترایه ، مدیر شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان رشتخوار گفت :هیچ مورد مشکوکی 
از کرونا در رشتخوار مشاهده نشده است و  با بازگشت 
تعدادی از بازنشستگان شهرستان از سفر زیارتی قم ، 
تمام این عزیزان از ابتدای ورود تحت کنترل بوده اند و 
تمام اقدامات الزم برای این عزیزان انجام شده است و 

جای هیچ نگرانی نیست.  

۴۳میلیارد ریال اعتبار عمرانی 
عشایر سبزوار جذب شد 

کالته/ رئیس اداره امور عشــایری شهرســتان سبزوار 

گفت: ۴۳میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای ساخت 
یک بند خاکی و طرح های آب رسانی مناطق عشایری 
شهرستان ســبزوار طی یک ماه گذشــته جذب شد. 
حمید کیانی مهــر در گفت وگــو با خراســان رضوی 
اظهار کرد: با جذب این اعتبار عملیات ساخت طرح 
بندخاکــی منطقــه عشــایری ذوالفــرخ و  طــرح آب 
رســانی مناطق گراب، شــند، چلغانی و چــاه وهاب 
واقع در بخش روداب ســبزوار آغاز شــده اســت. وی 
افزود: این اعتبارات ابتدای امسال از سوی سازمان 
امور عشایری کشور اختصاص یافته بود که هم اکنون 
با جذب آن، طرح های عمرانی مدنظر شــروع شــد. 
رئیس اداره امور عشایری شهرستان سبزوار تصریح 
کرد: عشایر منطقه روداب با بیش از ۲ هزار خانوار در 
هشت روستا و سه منطقه، 55 هزار راس دام سبک و 
سنگین دارند و حدود 1۳ درصد گوشت قرمز مصرفی 

شهرستان را تامین می کنند.

خلع ید و رفع تصرف 2 هزار مترمربع 
از اراضی ملی طرقبه شاندیز 

رضــا ناصــری ، رئیــس اداره راه  و شهرســازی 
شهرســتان طرقبه شــاندیز از خلع ید و رفع تصرف 
۲هــزار متــر مربــع از اراضــی ملــی در شهرســتان 
شــاندیز خبرداد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات و 
اطالع رســانی  راه و شهرسازی خراســان رضوی،   
ناصری  گفت: گشت هدفمند یگان حفاظت اراضی 
ملی شهرســتان طرقبه شــاندیز موفق شــد ۲هزار 
مترمربع  از اراضی ملی را خلع ید و رفع تصرف کند.
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صفری - رئیس دام پزشــکی گناباد  با تایید شــیوع 

بیماری تب برفکی بین دام های  ســنگین گناباد 
گفت : بیماری تب برفکی در اســتان وجود داشته 
و از بهمن مــاه هفت کانــون در شهرســتان گناباد 
را درگیر کرده کــه در پی آن بیــش از 5۲ راس دام 
سنگین تلف شده اند و ما در فکر کنترل این بیماری 
هســتیم. به گزارش خراســان رضوی، شهرستان 
گنابــاد بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای پــرورش 
دام  سنگین  استان خراسان رضوی در معرض  تب 
برفکی قــرار گرفته و تلفــات برخی از روســتاهای 
شهرستان گناباد از چندین رأس بیشتر بوده است. 
تب برفکی یا »بیماری دهان و پا« یک بیماری عفونی 
و گاهی کشنده و ویروسی است که موجب بیماری 
حیوانات  از جمله گاو اهلی  می شود. این ویروس 
در ابتدا به مدت دو تا ســه روز تب شــدید ایجاد می 
کند و سپس تاول هایی در داخل دهان و روی پای 
حیوان ظاهر می شود. از بهمن ماه امسال بیماری 
تب برفکی در روستاهای شهرستان مشاهده شده 
است.  یکی از گاوداران شهرســتان گناباد گفت: 
چند روزی اســت که بیمــاری تب برفکــی به جان 
دام های دامداران گناباد افتاده و تلفات زیادی نیز 
داشته است. علیرضا رجبی  افزود: هنوز از سوی دام 
پزشکی برنامه ای برای مبارزه جدی با این بیماری 
در شهر گناباد اجرا نشده است.    یکی از روستاییان 
وقتی از مرگ ومیــر تنها ســرمایه های زندگی اش 
می گفــت، در حالــی که قطرات اشــک در گوشــه 
چشمانش حلقه بسته بود گفت: با شیوع بیماری 
تب برفکی تمــام دارایی زندگی ام که شــش رأس 
گاو و بره بود، از بین رفته است. من با فروش لبنیات 
همین دام ها امرار معاش می کردم. علی محمدی 
افزود: این خســارت تنها برای یک نفر نیست بلکه 
تمام خانواده های روســتایی با این بیماری درگیر 
هستند. وی ادامه داد: من یک خانواده هشت نفره 
دارم و بــرای دریافــت وام احداث طویلــه به دولت 
بدهی دارم در حالی که این بیماری تمام گاوهایم را 
به کام مرگ می کشاند، حال نمی دانم اقساط وام 

و مخارج خانواده را به چه نحوی تامین کنم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گناباد نیزگفت: 
درگیــری بخــش دام گنابــاد با بیمــاری تب 
برفکی چالش جدیــدی را بــرای این بخش 
رقم زد و شیوع این بیماری که سویه جدیدی 
از بیماری تب برفکی اســت بســیاری از دام 
های گنابــاد را مبتــال کرده و موجــب تلفات 
سنگین دام در کانون های  این بیماری شده 
است. اســماعیل حکمتیان افزود:دولت به 
سرنوشــت تولیــد و تولیدکننده بــی تفاوت 
اســت و دامداران اعــم از صنعتی و ســنتی و 
مولد شــیر یا گوشت همگی در ســال 98 در 
سراشیبی سقوط و زیان دهی شدید افتادند. 
وی افزود:اصلی ترین منشأ وکانون تب برفکی 
ورود دام های قاچاق از مرزهای شرقی کشور 
اســت زیرا عده ای ســودجو دام هــای ارزان 

قیمت را به گناباد منتقل کرده وباعث آلودگی دام 
های شهرستان شده اند. 

52راس دام سنگین تلف شده اند 	 
 رئیس دام پزشکی گناباد در این خصوص با تایید 
شیوع بیماری تب برفکی در گناباد گفت : بیماری 
تب برفکی در اســتان وجــود داشــته و از بهمن ماه 
هفت کانون در شهرستان گناباد را درگیر کرده که 
در پی آن بیش از 5۲ راس دام سنگین تلف شده اند 
و ما در فکر کنترل این بیماری هستیم. دکترمحمد 
رضا متقی افزود: بیمــاری تب برفکی یک بیماری 
ویروسی واگیردار و مسری در جمعیت دامی است 
و باعــث ایجاد تلفــات در دام های جــوان و کاهش 
تولید در دام های بالغ و خسارت اقتصادی زیاد برای 
دامداران می شود. وی گفت: با هدف پیشگیری و 
کنترل بیماری تب برفکی، اداره دام پزشکی عالوه 
بر برگزاری کالس های آموزشــی برای دامداران 
و آموزش اصــول بهداشــتی و قرنطینــه ای الزم با 
هدف جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری، اقدام 
به واکسیناسیون بخش عمده ای از جمعیت دامی 

شهرستان توســط بخش خصوصی طی سال 98 
کرد. وی با اشاره به این که دامداران از خرید و فروش 
و انتقال دام ها فعال خودداری کنند، افزود: باید همه 
دامداران با مســئوالن دام پزشــکی شهرستان ها 
همکاری و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند. 
وی افزود: با توجه به بررسی های اپیدمیولوژیک به 
عمل آمده در استان از شهریور بیماری تب برفکی 
پیش بینی و هشدار الزم به دامداران و دستگاه های 
مربوط داده شده بود. وی تصریح کرد: به دلیل حاد 
بودن تب برفکی امسال حالت کشــنده بودن دام 
و ســرایت باال با توجه به واکســن زدن دام ها دور از 
انتظار نیست. وی گفت : تنها راه مقابله با تب برفکی 
واکسن نیست و دامداران باید دو نکته اساسی را در 
این زمینه رعایت کنند. مورد اول استفاده درست 
از مــواد ضدعفونــی کننده و شســت و شــو دهنده   
زخم ها و اماکن دامی است و مورد دوم موضوع تردد 
دام هاست، به هر میزانی که تردد دام از جمله هنگام 
خرید و فروش، حتــی یــک راس دام کمتر صورت 
گیرد، کنترل بهتری می توانیــم بر بیماری اعمال 
کنیم . البته توصیه های جانبــی دیگری نیز وجود 
دارد که دامداران بایــد دام های خود را حتما بیمه 

کنند. وی افزود: هفت کانــون درگیر این بیماری 
بود که بیشترین تلفات را در بخش بیلند داشتیم. 
اغلب دام های تازه متولد شده، کم سن و سبک در 
تیررس این بیماری هستند. متقی با اشاره به دفن 
احشام تلف شده به صورت غیراصولی در طبیعت 
یا رها کردن آن ها در طبیعت گفت: دفن بهداشتی 
الشه دام های مبتال به بیماری ضروری است، الشه 
دام از پسماندهای کشاورزی محسوب می شود و 
دفن اصولی الشه ها به عهده تولید کننده است، با 
وجود هشدارهای الزم در دفن اصولی و بهداشتی 
الشه ها دامداران رعایت نمی کنند و در شرایطی که 
آلودگی خطر فوری برای انسان و محیط داشته،   با 
پیگیری فرمانداری ودادســتان توسط شهرداری 
های بیدخــت ،گناباد،کاخک ودهیاری ها الشــه 
ها دفن شده اند. احمد سفری معاون برنامه ریزی 
وهماهنگی عمرانی فرماندار گناباد گفت: ســویه 
ویروس تب برفکی دچار تغییراتی شد و در مواردی 
واکســن نیز در کنترل ایــن بیماری نتیجــه نداد. 
پراکندگی وشــیوع آن نیز در بیشــتر دامــداری ها 
بوده است. وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع از 
روز گذشته جلسات مختلفی با فرماندار ودادستان 
برگزار  شده و تمهیدات الزم برای همکاری ادارات و 
دستگاه های مرتبط برای کنترل این بیماری در این 

شهرستان در حال انجام است.

برخورد قضایی با دامداران خاطی در خصوص 	 
رها کردن دام های آلوده

سفری از تاکید دادستان گناباد بر برخورد قضایی 
با دامداران خاطــی در خصوص رها کــردن دام 
های آلوده در نزدیکی روستاها خبر داد وافزود:  
تمام دهیاری ها را بســیج کردیم که با همکاری 
ادارات دام پزشــکی و بهداشــت، درمان و دیگر 
دستگاه ها آهک پاشی و ضد عفونی را در روستاها 
انجام دهند. مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
گناباد با تایید شــیوع بیماری تب برفکی گفت : 
بیماری تب برفکی در گناباد وجود دارد و در این 

شهرســتان تلفاتی را به وجود آورده است و ما در 
فکر کنترل این بیماری هستیم. علیرضا حسین 
زاده افزود :بیش از 17 هزار دام سنگین و1۳0 
هزار دام ســبک با بیــش از ۴ هزار بهره بــردار به 
صــورت مســتقیم در دامداری های شهرســتان 
مشغول فعالیت هستند. وی در خصوص خسارت 
های ناشی از شیوع این بیماری، گفت: میزان این 
خسارت ها در حال بررسی است، هرچند هنوز 
میزان دقیق آن مشخص نشده است وبا توجه به 
کارگروه تشکیل شده آمار دقیق وخسارت ناشی 
از آن اعالم خواهد شد. فرماندار گنابادنیزگفت: 
با توجــه به ایــن که تــب برفکــی 18هــزار راس 
دام ســنگین شهرســتان را تهدیــد می کنــد،  
آمــوزش دامــداران ، رونــد درمانــی همزمان در 
دامداری های شهرســتان و ضــد عفونی کردن 
دامداری ها در اســرع وقت توســط دام پزشکی، 
جهاد کشاورزی و بخش خصوصی انجام خواهد 
شد. حامد قربانی   در جلسه  فوق العاده بررسی  
تب برفکی در سالن اجتماعات  فرمانداری افزود: 
رعایت نکردن اصول بهداشــتی و ایمنی مرتبط 
با دام توســط دامداران، افزایش ســرعت انتشار 
بیماری و خســارت های ســنگین در بیــن دام را 
در پی خواهد داشــت. وی گفت :بــرای کنترل و 
جلوگیری از انتشار این بیماری و کاهش تلفات 
که تا کنون 50 راس دام سنگین اتالف شده اند، 
باید همه  برای نابودی آن تالش کنیم. وی افزود: 
دفن دام های تلف شــده با همکاری  شهرداری 
و دهیاری ها انجام شده اســت. معاون اداره کل 
دام پزشکی خراســان رضوی گفت: 90کانون 
بحرانی تب برفکی در اســتان خراســان رضوی 
داریم. دکتر محمد رشــتی باف در گفــت وگو با 
خبرنــگار ما  افــزود :هفت کانون تــب برفکی در 
شهرستان گناباد وجود دارد. وی گفت :تاکنون 
در گناباد  ۳0 راس دام ســنگین  تلف شده اند و 
پیش بینی مــی کنیم ۲0 راس هــم در دامداری 
هایی که تحت پوشش نیستند تلف شده باشند. 
رشتی باف افزود : قیمت واکســن تب برفکی از 
ســه تا 11 هزارتومان بــرای هر دام اســت که در 
بازار موجود است. وی گفت :تب برفکی به انسان 
منتقل نمی شــود و جای نگرانی نیست و اطالع 
رســانی در خصــوص تــب برفکــی به دامــداران 

صورت گرفته است.

گزارشی درباره ضرورت هم افزایی دستگاه ها ومردم برای مهار تب برفکی 

دومینوی مرگبار تب برفکی دام سنگین درگناباد 
5۲ راس دام سنگین بر اثر تب برفکی درگناباد تلف شدند 

انتقاد فرماندار طرقبه شاندیز از ایجادنشدن پایگاه امدادونجات وپاسخ هالل احمر 

اشــرافیان /به رغم گذشت 11 ماه از سال و تاکید 

اســتاندار و ســتاد مدیریــت بحران شهرســتان 
طرقبــه شــاندیز و با توجــه در پیش بــودن فصل 
بارش و وقوع احتمالی سیل در رودخانه های این 
شهرستان، متاسفانه  هنوز اقدامی برای ایجاد 
پایگاه جمعیت هالل احمر در این شهرستان به 
منظور کمک به حفظ سالمت و جان شهروندان 
و گردشگران در زمان وقوع بحران نشده است. 
در همین باره، خبرنگار ما پیگیر این تعلل از زبان 
فرماندار و معاون امــداد و نجات جمعیت هالل 
احمر خراسان رضوی شد. سید حسن حسینی 
فرماندار  طرقبه شاندیز در گفت و گو با خراسان 
رضــوی  در این خصــوص متذکــر شــد:با توجه 
به وضعیت گردشــگری شهرســتان چند ســال 
اســت که از جمعیت هالل احمر اســتان تقاضا 
کردیم در این شهرســتان یک نمایندگی ایجاد 
کنند.  فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز اضافه 
کرد: هــالل احمر بــرای ایجاد نمایندگــی از ما 
مکانی را  مطالبه کرد، ما هم طی هماهنگی که 
با شهرداری شاندیز انجام دادیم مکانی را   در نظر 
گرفتیم تا پایگاه در آن جا مستقر شود.حسینی با 
بیان این که با توجــه به اهمیت و ضرورت حضور 
هالل احمر در زمــان وقوع بحــران برای کمک 
و امداد و نجــات ایــن مطالبه در ســتاد مدیریت 
استان نیز مطرح شده است افزود: اما با همه این 
مصوبات و تاکیداتی که انجام شــده متاســفانه 
هنــوز پایــگاه هــالل احمــر در ایــن شهرســتان 
مستقر نشده است و وظایفی که ما برای نماینده 
هالل احمر در ستاد خدمات سفر نوروز 99 هم 
گذاشته بودیم، اقدامی برای انجام این وظایف 
نشده است این  در حالی است که معاون امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر از آمادگی کامل برای 

ایجاد پایگاه خبر داد.

وی گفــت :از فرمانــدار این شهرســتان ســوال 
کنید کجا به ما زمین یا مکان برای احداث پایگاه 
داده اند تــا ما برویــم در همان جا پایــگاه خود را 
راه اندازی کنیم و در وهله بعدی باید یک مکان 
مطابق با اســتانداردهای ســازمان را به ما برای 
ایجاد مجموعــه اداری اختصاص دهنــد تا ما در 
آن جا اقدام بــه این کار کنیم . اســماعیل بهمن 
آبادی تاکید کرد: تاکنــون در این زمینه چند بار 
جلسه تشــکیل دادیم، آن ها مکانی به ما تحویل 
نداده اند بلکه یک زمین در هشت سال گذشته 
در یک کال به ما تحویل دادند و ما هم مبلغ 1۲0 
میلیون تومــان در آن جا برای ایجــاد این پایگاه 

خرج کردیــم امــا بعــد اداره آب و فاضــالب این 
شهرستان مدعی شــد که این زمین در مالکیت 
این اداره است و تمام فونداسیونی را که ما برای 
احداث آن مکان ساخته بودیم ، خراب کرد و هیچ 
کس هم جواب گوی هدر رفت پــول بیت المال 
نبود . بهمن آبادی تاکید کرد: ما در این مجموعه 
آمادگی کامل داریم که هر زمانی مسئوالن این 
شهرســتان فضا و مکانی را برای ایجاد پایگاه به 
ما اختصــاص دهنــد، در اولین فرصــت و با قید 
فوریــت تا آخر اســفند ماه بــرای امــداد نوروزی 
اقدام به ایجاد پایگاه کنیم و در خدمت مردم این 

شهرستان و مسافران باشیم . 

بحث داغ نامه استعفای شهردار تربت حیدریه 
درشورای شهر 

شعبانی/  شهردار تربت حیدریه  چند روز 

قبل   از ارائه نامه استعفای خود به شورای 
شهرخبر داد  اما رئیس شورای شهر وچند 
نفراز اعضای شورا از این موضوع اظهار 
بی اطالعی کردند و روز گذشته در جلسه 
شورای شهر تربت حیدریه  چالش برسر 
ایــن که چگونه می شــود نامه استعفای 
شهردار ارائه شود واعضا بی خبر باشند، 
ایجادشد. به گــزارش  خراسان رضوی، 
اخبار  پــی  در   گذشته  شنبه  یــک  صبح 
ضــد و نقیضی کــه حــاکــی از استعفای 
حیدریه  تربت  شهردار  صادق مجتهدی 
بود، وی درگفت وگو با خبرنگار خراسان 
رضوی خبر را تایید کرد و از تحویل نامه 
استعفایش به شورا خبر داد و افزود:   فعال 
نخواهم  چیزی  استعفایم  علت  ــاره  دربـ
ــورای شهر تربت  گفت.  وقفی رئیس ش
حیدریه هم با اشاره به این که هنوز نامه ای 
در دبیرخانه شورای شهر در این خصوص 
ثبت نشده گفت: آقای شهردار به مرخصی 
یک هفته ای رفته است. سه عضو دیگرشورا 
نیز در گفت وگو با خراسان رضوی از وجود 
نامه استعفا اظهار بی اطالعی کردند. اما 
در جلسه روز گذشته شــورای شهر تربت 
حیدریه یکی از اعضای شــورا  خطاب به 
سید مهدی وقفی رئیس شورای شهر می 
گوید: درباره  نامه استعفای شهردار، معلوم 
شده شنبه ظهر با دفتر شورا تماس گرفته 
شده و به دلیل تمام شدن ساعت کاری 
امکان ثبت نامه وجود نداشته اما رئیس 
دفتر آقای شهردار نامه را عصر همان روز به 
دست شما رسانده اند و تا کنون هیچ کدام 

از ما )اعضای شورا( از کیفیت نامه باخبر 
نشده ایم و این جای ســوال دارد. احمد 
وطن دوست می افزاید: قبل از این که شورا 
بخواهد از شهردار طرح سوالی بکند عده 
ای ماه ها قبل، از رفتن وی بعد از انتخابات 
مجلس  خبر داده بودند. اما نکته عجیب 
این است که وقتی خبرنگار  با بنده تماس 
گرفته و موضوع استعفای شهردار را مطرح 
می کند، من از این ماجرا بی خبر هستم! 
حاال نامه ای را که شهردار به ریاست شورا 
داده، می تواند   پس بگیرد اما نباید موضوع 

نامه از اعضای شورا پنهان شود.

نامه استعفای شهردار را باز نکردم و 	 
خبری از محتوایش نداشتم

سید مهدی وقفی رئیس شورای شهر تربت 
حیدریه در پاسخ به انتقادات وطن دوست 
دیگر عضو شورا گفت: این نامه روال اداری 
اش طی نشده است و از زمان دریافت نامه 
جلسه ای در شورا برگزار نشده تا بنده آن 
را مطرح کنم. او می افزاید: وا... من نامه 
را باز نکردم؛ زمانی هست که ما به دنبال 
منافع مردم هستیم اما زمانی هم هست 
که ما به دنبال منافع شخصی هستیم. با 
صراحت می گویم که من از محتوای نامه 

اصال خبری نداشتم.
حاال شنیده ها حاکی از برگشت دوباره 
شهردار به شهرداری بعد از پس گرفتن 
نامه استعفاست. شهردار نیز در پیامی 
در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این 
که آیا دوبــاره به شهرداری برگشته اید؟ 

نوشت: "سالم فعال بله".

اخبار

شهرستان ها

آیین معنوی اعتکاف در گناباد لغو شد 
صفری/  کارشــناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی 

شهرســتان گناباد، از لغــو آیین معنوی اعتــکاف به دلیل 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در این شهرستان خبر 
داد و گفت: این تصمیم با نظر مقامات ارشد استانی و ملی 
گرفته شده است.  عباسی فاطمی افزود: در صورت تغییر 
شرایط و کنترل ویروس کرونا با نظر قطعی دانشگاه علوم 
پزشکی مبنی بر بی خطر بودن شــرایط، امکان برگزاری 
این آیین معنــوی وجــود دارد. وی افزود : ۴0 مســجد در 
نقاط مختلف این  شهرستان برای برگزاری آیین معنوی 
اعتکاف در نظر گرفته شده بود و پیش بینی می شد بین دو 
تا سه هزار نفر در این آیین معنوی شرکت کنند.  کارشناس 
امور فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی گناباد بیان کرد: آیین 
معنوی اعتکاف قرار بود در 18، 19 و ۲0 اســفند برگزار 
شود که در دهه آخر ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

 15 مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس 
در محور سبزوار - نیشابور 

 کالته/ رئیس اورژانس ســبزوار از مصدوم شــدن 15 نفر 

بر اثر واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در محور ســبزوار - 
نیشــابور خبر داد.  عباس کافی در گفت وگو با خراسان 
رضوی اظهار کرد: واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۴5 جاده 
سبزوار- نیشابور رخ داد که  ماموران اورژانس شهرستان 
به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: دو مصدوم حادثه 
به صورت ســرپایی مــداوا و 1۳ مصدوم دیگر  به وســیله 
اتوبــوس آمبوالنــس و چهــار آمبوالنــس به بیمارســتان 
امدادی سبزوار منتقل شــدند. رئیس اورژانس سبزوار 
بیان کرد: دالیل وقوع حادثه از سوی کارشناسان مربوط 

در دست بررسی است.
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 از میان خبرها

 بدنسازی

 رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام:

نامه ای در خصوص تعطیلی 
باشگاه ها دریافت نکرده ایم

در روز های گذشــته پس از لغــو رویداد های مختلف 
ورزشــی در  کشــور و خراســان رضــوی و تعطیلــی 
برخی مکان های عمومی مانند ســینماها، مدارس 
و دانشــگاه ها و همچنیــن لغــو دوره های آموزشــی 
نگرانی هایــی در خصــوص فعالیــت  باشــگاه های 
ورزشی و شیوع ویروس کرونا در این اماکن  به وجود 

آمده است.
در ایــن زمینه موارد بســیاری را شــاهد بودیم که در 
شــهر مشــهد و  شهرســتان های استان بســیاری از 
باشــگاه های بدنســازی اقدام بــه ضدعفونی مرتب 
محیط باشــگاه و وسایل ورزشــی کردند و همچنین 
برخی از باشــگاه ها با تعطیلــی چند روزه ســعی در 
مشــارکت برای  پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا 
داشــتند.اما در این زمینه همچنان هیچ ابالغیه ای 
از ســوی نهاد های رســمی ماننــد اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی و ستاد پیشگیری از کرونای 
اســتان مبنی بر تعطیلی باشــگاه ها ارســال نشده و 
تنها در این زمینــه بر رعایت موارد بهداشــتی تاکید 
شــده که با آگاهی جامعه بدنســازی و پرورش اندام 
تمهیــدات الزم در بخش هــای مختلف  انجام شــده 
است اما بازهم بســیاری از باشگاه ها برای مشخص 
شــدن وضعیــت منتظــر تصمیــم اداره کل ورزش و 

جوانان هستند.
رئیــس هیئت بدنســازی و پــرورش اندام خراســان 
رضوی در ایــن زمینه به فــارس ، گفت: بســیاری از 
مربیان و باشــگاه  داران در چندیــن مرحله وضعیت 
فعالیت باشــگاه ها را در این ایام از هیئت اســتعالم 
کردند و مــا به همــه مدیران اعــالم کردیم بــا وجود 
این که هنوز هیچ ابالغ رسمی به ما نشده است ، اما 
شما اولویت را سالمت و حفظ بهداشت ورزشکاران 
قرار دهید.ســروش پورآزاد افزود:مشــاهده کردیم 
که باشــگاه ها با رعایت نــکات بهداشــتی، به برخی 
تمهیــدات مانند ضــد عفونی کردن محیط باشــگاه 
بــرای فعالیــت ورزشــکاران اقــدام کردنــد و برخی 
دیگر از دوستان با تعطیلی چند روزه سعی در حفظ 

سالمت ورزشکاران داشتند.
وی خاطرنشــان کرد: با ایــن که مشــکل خاصی در 
باشگاه ها وجود ندارد، اما ما شرایط و مشاهداتی را 
که داشتیم طی نامه ای به اداره کل ورزش و جوانان 
اطالع دادیم تا تصمیم گیری قطعی در این خصوص 
انجام شود با این حال به ورزشکاران و مربیان توصیه 
می کنیم تــا پایــان هفته تمامــی موارد بهداشــتی و 

مراقبتی را رعایت کنند.

 اخبار

 فوتبال

قاسمی نژاد در آستانه بازی با پرسپولیس:

 تفکرات گل محمدی
 را کامال می شناسیم

قاسمی نژاد ، مهاجم شهرخودرو 
یحیــی  بــا  تقابــل  دربــاره 
گل محمــدی افــزود: آقا یحیی 

زحمات زیادی برای تیم ما کشید 
و حــاال باید مقابــل این مربــی بازی 

کنیم. ما  تفکرات یحیی گل محمدی را می شناســیم 
ولی طبیعتًا او هم تیم سابقش را می شناسد. با این حال 
تالش می کنیم تا برابر پرسپولیس نتیجه خوبی بگیریم. 
وی راجع به دیدار بعدی تیمش برابر پرســپولیس که 
در غیاب هواداران برگزار خواهد شد، در گفت و گو با 
تسنیم  تصریح کرد: فوتبال بدون تماشاگر جذابیتی 
ندارد و مــا غیبــت هــواداران را در بازی نفت مســجد 
سلیمان حس کردیم. بازی با پرسپولیس هم شرایط 
خاص خودش را دارد و تالش می کنیم که از این بازی 
امتیاز بگیریم. مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو درباره 
پیروزی تیمش برابر نفت مسجدسلیمان گفت: با تیمی 
بازی داشتیم که یکی از بهترین سال های فوتبالش را 

سپری می کند.

حسین مهربان:

 دوست دارم به پرسپولیس گل بزنم
شــهر  فوتبــال  تیــم  مهاجــم 

خودرو، گفت: بازی سختی 
بــا پرســپولیس در پیــش 
داریــم، ولــی امیــدوارم 
امتیــاز  بــازی  ایــن  در 

گل  ســابقه  مــن  بگیریــم. 
دارم،  را  اســتقالل  بــه  زدن 

ولی تــا به حــال بــه پرســپولیس گل 
نــزده ام. واقعیــت این اســت کــه دوســت دارم به 
پرســپولیس گل بزنم، ولی موفقیت تیــم برایم در 
اولویت قرار دارد. حســین مهربان در گفت وگو با 
تســنیم، درباره آخرین وضعیت شــهر خودرو بعد 
از پیروزی برابر نفــت مسجدســلیمان، افزود: در 
شــرایطی قــرار داریم که بازی ها فشــرده اســت و 
درگیر دو جام هستیم. خدا را شکر که بازی مقابل 
نفت مسجد سلیمان را با برد پشت سر گذاشتیم تا 
برای بازی با پرســپولیس روحیه بیشــتری داشته 
باشیم. البته فشــردگی مسابقات و مسافرت های 
متعدد شــرایط را ســخت می کنــد ولی چــاره ای 

نداریم و باید با این وضعیت کنار بیاییم.

بازیکــن ملی پــوش خراســانی تیــم فوتســال 
مس سونگون گفت: کار صعود به فینال لیگ 
برتر فوتســال بــرای ما تمــام نشده اســت و به 
طور قطع اگر ســتارگان ورامین را دســت کم 
بگیریم به شدت مجازات می شویم. به گزارش 
پایگاه خبــری فوتســال ایران، مهــدی جاوید 
درخصوص دیدار مس ســونگون با ستارگان 
ورامیــن در مرحلــه نیمه نهایی لیــگ برتر در 
گفت وگو با ایرنا افزود: به دلیل وقفه طوالنی 
کــه در مســابقات لیگ برتر بــه وجــود آمد هر 
دو تیم از شــرایط ایده آلی که داشــتند فاصله 
گرفتند، اما بازی بسیار خوبی بود. با توجه به 
تاکتیک جدیدی که کادرفنی برای این بازی 
در نظــر گرفته بود توانســتیم عملکرد بســیار 
خوبی داشــته باشــیم. وی درباره داوری این 

دیــدار تصریح کــرد: در این مســابقه دو تیم از 
داوری متضرر شدند و بازیکنان هر دو تیم بارها 
اعتراض کردند. داوران ما همه تالششــان را 
می کنند اما نمی دانم چرا هر تیمی که در بازی 
از حریف خود پیش می افتد، داوری به ضرر آن 
می شود.  از داوران می خواهم در این مرحله 
حساس در دادن کارت به بازیکنان دقت کنند، 
زیرا یک کارت اشتباه می تواند مانع از قهرمان 
شدن یک تیم شود. آقای گل لیگ برتر فوتسال 
در پاســخ به این که آیا صعود مس سونگون به 
فینال قطعی شده اســت؟ گفت: به طور قطع 
این گونه نیســت و اگر تیم ستارگان ورامین را 
دست کم بگیریم به شدت مجازات می شویم. 
البته بازیکنان ما با تجربه هستند و کار را تمام 

شده نمی دانند.

ملی پوش خراسانی فوتسال ایران:

صعود به فینال هنوز قطعی نیست

فوتســال  باشــگاه  مدیرعامــل 
فــرش آرا بــا انتشــار متنــی از 
ادامــه تیمــداری در فوتســال 
ایران انصــراف داد.بــه گزارش 
پایــگاه خبــری فوتســال ایران، 
مدیرعامــل باشــگاه فوتســال 
فــرش آرا بــا انتشــار متنــی از 
ادامــه تیمــداری در فوتســال 
داد.علــی  انصــراف  ایــران 
مرتضایــی با انتشــار پیامی در 

صفحه شــخصی خود در فضای مجازی 
از فوتســال خداحافظــی کرد. ایــن پیام 
به شــرح زیــر اســت: »در پی بــی  توجهی 
کمیته فوتسال و سایر مسئوالن ذی ربط 
به دادخواهی باشــگاه فرهنگی ورزشی 
فرش آرای مشــهد، ایــن جانب غالمعلی 
مرتضایی ضمن عذرخواهی از هواداران، 
بازیکنان، کادرفنــی و مدیریتی، با وجود 
قولی که به آن هــا داده بودم ، نتوانســتم 
برای آنان احقاق حق کنم و برای همیشه 
از دنیای فوتســال خداحافظی می کنم. 
مشــروح موضوع را متعاقبا اعالم خواهم 
 کرد . بی عدالتی مســببین را بــه خدای 
قادر واگذار می کنم و از اهالی فوتســال و 

فوتســال دوســتان می خواهم 
مرا ببخشند.«شــایان ذکر اســت که پس 
از حذف فرش آرا در مرحلــه پلی آف، این 
باشگاه به تصمیمات داور اعتراض داشت 
و معتقد بود که گل تســاوی حریف پس از 
اتمام وقت قانونی به ثمر رســیده  اســت. 
کمیته های فوتسال و انضباطی پاسخی به 
اعتراض این تیم نداد تا در نهایت مرتضایی 
عطای تیمداری را به لقایش بخشید.باید 
منتظر ماند و دید که در صــورت انصراف 
فــرش آرا از تیمداری در فوتســال، هیئت 
فوتبال خراســان رضوی چــه تمهیداتی 
خواهــد اندیشــید تا امتیــاز فوتســال در 

خراسان حفظ شود.

خداحافظی برای همیشه

انصراف فرش آرا از تیمداری در فوتسال

کامبک شهرخودرو	 
تیــم فوتبــال شــهرخودرو در بــازی هفتــه 
گذشــته خود مقابل نفت مسجد سلیمان 
کامبک خیلی خوبی داشــت و بازی باخته 
را به برد تبدیل کرد تا مجتبی سرآســیایی 
از شکست فرار کند و با خیال راحت تری به 
استقبال بازی امروز تیمش برابر پرسپولیس 
برود. طــی چنــد هفته اخیــر بــه خاطر دو 
شکســت شــهرخودرو در لیــگ قهرمانان 
آســیا و بازی مقابل فوالد خوزستان انتقاد 
هایی به عملکرد سرآســیایی وجود داشت 
و خیلی ها نگران آینده این تیم هستند،اما 
بــا پیــروزی که هفتــه قبل بــه دســت آمده 
است،کمی از انتقادات فروکش کرد و حاال 
شهرخودرویی ها با اعتماد به نفس و روحیه 
باال به اســتقبال بازی حســاس امــروز می 
روند.تیم شهرخودرو نشان داده که تیمی 
منسجم و زهردار اســت. تیمی که مالکانه 
بازی مــی کنــد و در ضــد حملــه می تواند 
خیلی خطرنــاک ظاهر شــود.هر چند که 
شــهرخودرویی ها در ضربات آخر با ضعف 
هایی روبه رو هســتند. به راحتی توپ را از 
جناحین تــا نزدیک 18 قدم می رســانند، 
اما شــوت هــای در چارچــوب آن ها خیلی 

کم است و مهاجمان به راحتی نمی توانند 
از موقعیت هــای خلق شــده نهایــت بهره 
را ببرند.محمــد قاضــی بازیکن شــناخته 
شده ای است و سال گذشته در بازی های 
شهرخودرو خیلی تاثیر گذار بود. امسال هم 
دوباره به عنوان مهاجم به این تیم پیوست 
اما در چند بازی که به میدان رفته است در 
حد و اندازه خودش ظاهر نشده و نتوانسته 
انتظارات هواداران را بر آورده کند.مجتبی 
سرآسیایی پس از حضورش در شهرخودرو 
بیشــتر ترجیح می دهد که بــازی مالکانه 
انجام بدهد و بیشتر از هافبک های کناری 
استفاده کند.این که هجومی بازی می کند 
نقطه مثبت این سرمربی جوان و بومی است 
که میل بازیکنانش به گلزنی را بیشتر می 
کند. آن ها در چند بازی اخیر نشان داده اند  
که در مالکیت توپ و تعــداد پاس های زیاد 
مهارت خیلی خوبی دارند که نقطه مثبتی 

برای شهرخودرو محسوب می شود.

چیدمان ترکیب	 
و  شــهرخودرو  امــروز  رقابــت  در  امــا 
پرســپولیس به غیر از نکات فنــی ، تقابل 
یحیی گل محمدی با شهرخودرویی ها از 

نکات حائز اهمیت است که به حساسیت 
این بازی می افزاید. هر چند که این بازی 
در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر برگزار 
می شــود، ولــی بازیکنان شــهرخودرو با 
غیــرت در ایــن بــازی حاضر می شــوند و 
می توان گفــت که قرمزپوشــان پایتخت 
کار ســختی مقابل آن ها دارند.از طرفی 
گل محمــدی هــم اصال دوســت نــدارد 
که مقابل شــاگردان ســابق خــود بازنده 
باشــد. پرسپولیســی ها حتما بــرای برد 
به میدان می آیند تا صدرنشــینی خود را 
ادامه دهنــد و فاصله خود را بــا دیگر تیم 
ها بیشتر کنند. شــهرخودرو در دور رفت 
با حضــور گل محمــدی یک بــر صفر تیم 
پرســپولیس را شکســت داد و حــاال باید 
دید در دور برگشت و بدون گل محمدی 
چه عملکــردی از خود نشــان مــی دهد.

فقط خبــر نگــران کننــده در اردوی تیم 
شــهرخودرو این اســت که چهار بازیکن 
اصلــی و خوب خــود به نــام های ســعید 
صادقی، محمد رضا خلعتبری، سرلک و 
جعفری را در اختیار ندارد و این باعث می 
شود که دست سرآسیایی برای چیدمان 

ترکیب خالی باشد.

علی ترابی-  پس از اتفاقاتی که در روزهای اخیر در ورزش ایران 
به دلیل شیوع ویروس »کرونا« افتاد، تمام مسابقات ورزشی به 

استثنای لیگ برتر فوتبال به حالت تعطیل درآمد و از طرفی قرار 
شد بازی های لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگران برگزار 
شود که همین مسئله نیز با انتقاد و گالیه مدیران باشگاه ها هم 

مواجه شد و درخواست تعطیلی رقابت های لیگ برتر را هم 
داشتند اما سازمان لیگ اصرار به بازی ها بدون تماشاگر را دارد. 

برای همین بازی های هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر 
از امروز در شهرهای مختلف انجام می شود و در مهم ترین این 

بازی ها تیم شهرخودرو به مصاف پرسپولیس می رود؛دیداری 
که از ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد 

که نکته مهم این بازی جدای از حساسیت هایی که دارد، تقابل 
یحیی گل محمدی با تیم سابق خود شهرخودروست . بازی های 

پرسپولیس-شهرخودرو  در چند فصل اخیر همیشه شاهد 
یک جدال ویژه بوده و حاال که گل محمدی از شهرخودرو جدا و 

سرمربی پرسپولیس شده، این بازی خاص تر هم شده است.

شهرخودرویی ها 
رو در روی یحیی

 تیم شهرخودرو
 امروز در ورزشگاه آزادی
به مصاف پرسپولیس می رود 

ســرمربی تیم پرســپولیس درباره تقابل تیمش 
مقابل شهرخودرو ، گفت:  بازی سختی برابر یک 
تیم منســجم و خوب و باکالس داریم. می دانیم 
که در هر صــورت بازی راحتی بــرای ما نخواهد 
بــود. در ورزشــگاه خالی بایــد بازی کنیــم. اگر 
برابر هواداران بود شــرایط بهتر می شد. دوست 
داشــتیم این بــازی که قطعــا فنی خواهــد بود، 
برابر هواداران برگزار می شد و از این بازی لذت 
می بردند. باید از موقعیت ها استفاده کنیم. تیم 
حریف خطرناک اســت و تیمی اســت که هم در 
ضد حمالت خوب است و هم در زمانی که توپ را 
در اختیار دارد. باید انسجام تیمی خوبی داشته 
باشیم و بتوانیم از موقعیت ها خوب استفاده کنیم. 
امیدوارم یک بازی خوب و تماشاگر پسند همراه 
با گل باشد. یحیی گل محمدی درباره شناخت 
خود از شــهرخودرو با توجه به تجربه یک ســال و 
نیمه اش در این باشگاه ، افزود: این شناخت وجود 
دارد و شــهر خودرو یک تیم خوب اســت و ما هم 
پرسپولیس هستیم و دوست داریم صدرنشینی 
ادامه داشته باشد و اختالف را با تیم های پایین تر 
نگه داریم. با توجه به این شناخت امروز شاهد یک 

بازی خوب خواهیم بود.

مربی تیم فوتبال شهر خودرو درباره بازی امروز تیمش مقابل پرسپولیس 
گفت: بعــد از انجــام چند بــازی که خیلــی ســنگین بودند، برابر مســجد 
سلیمان خیلی خوب بودیم و توانستیم خودمان را از نظر ذهنی برای بازی 
با پرســپولیس آماده کنیم. از هر لحاظ برای این مســابقه آماده هســتیم. 
تمرینات خوبی برگزار کردیــم و آماده ایم که بازی خوبــی را برابر تیم قابل 
احترام پرســپولیس انجام دهیم و امیدواریم که امــروز بازی خیلی خوبی 
برگزار شود. تنها ناراحتی ما این اســت که نمی توانیم هواداران مان را در 
ورزشگاه داشته باشیم.داوود سیدعباسی درباره محرومیت این تیم از نقل 
و انتقاالت هم توضیح داد: این در حیطه وظایف من نیست و باشگاه قاطعانه 
این موضوع را دنبال می کند. سعید صادقی و محمدرضا خلعتبری را هم به 
دلیل مصدومیت و جعفری و سرلک را هم به دلیل محرومیت کمیته تعیین 
وضعیت در اختیار نداریم. ما بازیکنان خوب و با انگیزه ای داریم.او ادامه داد: 
امسال یک سری مشکالت برای تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا از طرف تیم های عربی به وجود آمد. ما و استقالل بازی پلی آف را هم در 
خارج از خانه برگزار کردیم و در یک شرایط خیلی سخت توانستیم به مرحله 
گروهی صعود کنیم. سیدعباسی خاطرنشان کرد: این محرومیت خودزنی 
نیست؟ وقتی همه فوتبال آسیا علیه فوتبال ایران شده اند ما نباید از فوتبال 
ایران دفاع کنیم؟ باشــگاه شــهر خودرو وقتی این بازیکنــان را جذب کرد 
یک سری بازیکنانش را از دست داد. االن ما از وجود دو بازیکن تاثیرگذارمان 
محروم هستیم. جواب ما را چه کسی باید بدهد؟ ما هم متضرر می شویم. تیم 
ما با توجه به شواهد قرارداد بسته است. اگر خود سازمان لیگ اجازه نمی داد 

این قرارداد بسته شود باشگاه ما تکلیف خودش را می دانست.

گل محمدی:شهرخودرو خطرناک است   سید عباسی:آماده رقابت با پرسپولیس هستیم
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پالک عزت
پنج شنبه ۸ اسفند ۱39۸ .  شماره 4359  Thu.Feb.27.2020. No.4359

گروه پالک عزت-  آقا رضا هم از شمار هزاران فرزند شهید 
حاج قاسم سلیمانی در جبهه بزرگ مقاومت اسالمی است. 
اگرچه آقارضا سال ها زودتر از فرمانده حاج قاسم آسمانی شد، 
اما او و همرزمش شهید علیرضا توسلی فرمانده تیپ فاطمیون 
از فرماندهان و یاران نزدیک و مورد اعتماد حاج قاسم در خط 
مقاومت سوریه بودند.9 اسفند پنجمین سالگرد پرواز شهید 
مدافع حرم رضا بخشی از مجاهدان افغانستانی است که برو 
بچه های فاطمیون او را بیشتر با نام جهادی فاتح می شناختند. 
او جانشین فرمانده تیپ فاطمیون بود و به اذعان همرزمانش در 
30 سالگی همچون فرماندهی شجاع و با تجربه عمل می کرد. 
رضا که همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل می کرد، بورسیه 
تحصیلی مسکو را به بهای شهادت رها کرده و خود را به سربازان 
آخرالزمانی دفاع از حریم اهل بیت)ع( رسانده بود. علی برادر 
کوچک تر درباره برادر شهیدش می گوید: »آقا رضا همزمان با 
دوره دانشجویی در حوزه علمیه هم در حال تحصیل بود و در 
سال های قبل برای تبلیغ، چند مرحله به افغانستان رفته بود 
و اولین باری که به سوریه رفت به هیچ کدام از ما چیزی نگفته 
بود. بعد از یک ماه از سوریه برگشت. روزهای اول به ما می گفت 
برای تبلیغ به افغانستان رفته ولی بعد از گذشت چند روز گفت 
در یک ماه گذشته برای دفاع از حرم به سوریه رفته بودم. از او 
پرسیدیم: »مگر در سوریه جنگی اتفاق افتاده که تو برای دفاع 

به سوریه رفته ای؟«

قول داد     
او عکس ها و فیلم های زیادی را که از حضور مدافعان حرم با 
خودش آورده بود به ما نشان داد. بعدازآن ماجرا دایم در حال 
رفت وآمد بود. نوبت آخر که آمد یک ماه این جا ماند و زمانی که 
به سوریه می رفت به همه قول داد که دو هفته بعد برمی گردد. 
رضا به قولش عمل کرد و دو هفته بعد پیکرش برگشت.علی 
ادامه می دهد: »اگر بخواهم یک خاطره از شهید تعریف کنم باید 
ازسخت کوشی و پشتکار او بگویم. در هر کاری که اراده می کرد 
انجام دهد، موفق می شد. یادم می آید یک روز وسط پذیرایی 
نشسته بود و به فایل های زبان انگلیسی گوش می داد و دایم 
یک کلمه را تکرار می کرد، آن قدر تکرار کرد که من حوصله ام سر 
رفت و با خودم گفتم: »چرا رضا خسته نمی شود؟ چقدر تکرار؟ 

چقدر تمرین؟ یک کلمه را این قدر تکرار کرد، خسته نشد؟«
همین تکرار و تمرین ها باعث شده بود که به دو زبان عربی و 
انگلیسی تسلط  پیداکند و همزمان در دانشگاه و حوزه علمیه 

ادامه تحصیل بدهد.«

مجروحیت های مداوم     
علی بعد از مکثی کوتاه ادامه می دهد: »آقا رضا دو بار مجروح 
شد. یک بار از ناحیه شانه هدف اصابت گلوله قرارمی گیرد وبه 
دلیل این که جراحت شدید نبوده در سوریه مداوا می شود و به 
منطقه برمی گردد. بار دوم تیر به آرنج دست راستش می خورد و 
مجروحیتش شدیدتر از بار قبل بوده که این بار اگرچه در سوریه 
مــداوا می شود ولی بعد از برگشتن به مشهد به دلیل شدت 

جراحت دوباره تحت درمان قرار می گیرد.«
در همین لحظه مادر شهید می گوید: »در خانه نشسته بودیم 
که آقا رضا از در وارد شد. دستش هنوز باندپیچی   بود. دلیل 
ــل ماشین  پانسمان کــردن دستش را پرسیدم، گفت: »داخ
بودیم و به سمت منطقه می رفتیم که ناگهان ماشین ما چپ 
ــت، چیز مهمی  ــل آرنــجــم فــرو رف شــد و چندتکه شیشه داخ
نیست...«.من هم این حرف آقا رضا را باور کــردم. او دارای 
ویژگی های اخالقی  زیادی بود و همین موضوع باعث اعتماد ما 
به تک تک حرف های او می شد. همان روزبه مسجد محل رفته 
بودم که یکی از همسایه ها جلو آمد و از من پرسید پسر شما در 

سوریه زخمی شده؟ من که از ماجرا بی خبر بودم با ناراحتی 
گفتم: »نه او به خانه برگشته واالن هم صحیح و سالم است، 
فقط شیشه دستش را بریده واالن به همین دلیل دستش را 

باندپیچی کرده است«.
بعد خطاب به کسی که دربــاره مجروحیت رضا سؤال کرده 
بود، گفتم: »خجالت بکشید، درست نیست برای مردم شایعه 

درست کنید«.
ــاره زخم آقا رضا را دیــدم و  بعد که به خانه  برگشتم و دوب

دقت کردم. با خودم گفتم »حق باکسی است که خبر 
مجروحیت رضا را مطرح کرده بود، زخم رضا یک زخم 

عادی نبود«.
مادر شهید آهی می کشد و ادامه می دهد: »دفعه 

آخری که آقا رضا به مرخصی آمده بود، قرار نبود 
به سوریه برگردد. یک روز صبح تلفن آقا رضا 

چند بار زنگ خورد، او هر بار تلفن را جواب 
می داد خطاب به کسی که پشت خط بودمی 

گفت: »حتمًا خودم را می رسانم.«
وقتی تلفن را قطع کرد، یکی از خواهرانش 
به او گفت: »تو چند بار به سوریه رفتی. این 
بار نرو. تو سهمت را   پرداخت کردی و دین 

از گردنت برداشته شد.«
ــرود. آقــا رضــا در   من هم از او خواستم ن

ــی روم و شما  ــ ــن گــفــت: »مـــن م جـــواب م
نمی توانید جلوی من را بگیرید. من برای 

امشب بلیت هواپیما گرفته ام و باید بروم. من می روم 
و تا دو هفته دیگر حتمًا باید برگردم. یک مقدار وسیله 

دارم که باید   تحویل بدهم«.
من با شنیدن جمله آخرش از ته دل احساس خوشحالی کردم و 
گفتم بعد از دو هفته برمی گردد و برای همیشه می ماند. هر وقت 

او زنگ می زد به او می گفتم: »رضا جان زودتر برگرد«.
ــادی از  ــادر جــان من و تعداد زی  رضــا در جوابم می گفت: »م
مدافعان حرم آمده ایم تا کاری کنیم که شما به زیارت حضرت 

زینب)س( بیایید«.

پرواز در کنار فرمانده     
مدافعان حرم روز بعد از فتح منطقه حواریه که جزو مناطق 
راهبردی و مهم سوریه بود، عملیات دیگری را شروع می کنند و 
برای تثبیت منطقه دست به کار می شوند. داعشی ها به هر دری 
می زنند موفق نمی شوند به این منطقه نزدیک شوند و پشت 
بی سیم با عصبانیت به دیگر داعشی ها می گفتند که فاطمیون 
این تپه را طلسم کرده اند. آن روز لحظه به لحظه به کشته های 
داعشی ها اضافه می شد. داعشی ها مثل مور و ملخ از تپه ای 
که در آن منطقه بود باال می آمدند و با مقاومت و ایستادگی 

فاطمیون روبه رو می شدند. 
فاطمیونی که روی تپه ایستاده بودند برای مقابله با تعداد 
باالی داعشی ها به مهمات زیادی نیاز پیدا می کنند و آقا رضا 
برای رساندن تجهیزات به آن ها به تنهایی جعبه های مهمات 
و تجهیزات را روی دوشش می انداخته وبه مدافعان حاضر در 
باالی تپه می رسانده است. او بعد از چندین بار رفت وبرگشت 
به باالی تپه به شدت خسته می شود و بعد از این که مطمئن 
می شود نیروهای باالی تپه مهمات کافی دارند برای استراحت، 

خودش را به محلی که شهید توسلی حضورداشته می رساند. 
هنوز مدت کوتاهی از حضور شهید بخشی نگذشته که یک نفر به 
داعشی ها خبر می دهد که هر دو فرمانده یعنی هم شهید توسلی 
و هم شهید رضا بخشی روی تپه در کنار هم هستند. طولی 
نمی کشد که نیروهای داعشی یک موشک حرارتی بین آن ها 

شلیک می کنند و هر دو فرمانده در کنار هم شهید می شوند.

صورتش سالم بود     
ــاره روز تشییع پیکر شهید از علی ســؤال می کنم. علی  درب

می گوید: »صورتش سالم بود...«.
اما هنوز حرفش تمام نشده است مادر شهید باعجله که همراه با 
دلواپسی بود گفت: »ما صورتش را  کامل ندیدیم که سالم است 
یا نه. وقتی او را دیدیم فقط نیمه پایین صورتش مشخص بود« 

این جمالت را می گوید و آه عمیقی می کشد.
خواهر شهید بخشی بعد از تمام شدن صحبت های مادرش 
ادامه می دهد: »یک روز بعد از شهادت آقا رضا پیکر ایشان را 
به مشهد آوردند. عصر همان روز به معراج شهدا رفتیم، پیکر 
فرمانده شهید توسلی و آقا رضا را که جانشین او بود باهم آوردند 
و جمعیت زیادی برای تشییع شهید آمده بودند و طوری که ما 
شنیدیم چشم راست ایشان ترکش خورده بود و به دلیل این که 
هدف اصابت موشک حرارتی قرارگرفته بودند، قسمت جلوی 
جلیقه شهید به طور کامل سوخته و قسمت پشت جلیقه سالم 
مانده بود. شهید بخشی نام حضرت فاطمه زهرا)س( را روی 
جلیقه اش با خط خوش نوشته بود. کمتر کسی این کار را در 
سوریه انجام می داد. چون اگر کسی درحالی که نام حضرت 
زهرا)س( را همراه داشت، اسیر می شد به شدت توسط داعشی 
ها شکنجه می شد و داعشی ها حتی به جنازه اش هم رحم 

نمی کردند و به جنازه او جسارت می کردند.« 
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قول داد2 هفته بعد برگردد
شهید اصغر پاشاپور که بیشتر او را با همراهی  سردار قاسم سلیمانی 
در چند ثانیه فیلم از میان مدافعان حرم می شناسند، یک ماه بعد 
از شهادت حاج قاسم در حلب توسط تروریست های تکفیری به 
شهادت رسید. پیکر پاک او که توسط تروریست های تکفیری 
ربوده شده و سر از بدنش جدا شده بود، همزمان با اولین شب از ماه 
رجب و مصادف با پنجم اسفند9۸ به کشور بازگشت. شهید اصغر 
پاشاپور مستشار نظامی رزمندگان دفاع وطنی سوریه و فرمانده 
قرارگاه عملیاتی شمال سوریه بود که حدود هشت سال به منظور 
مقابله با تروریست های تکفیری داعش و احرارالشام در این جبهه 
حضور فعال داشت و عمده آموزش های رزمندگان سوری بر عهده او 
بود.  شهید پاشاپور از یاران نزدیک حاج قاسم سلیمانی بود که بعد 
از شهادت او به روایت همرزمانش بسیار بی تاب و بی قرار وصل حاج 
قاسم بود و در نهایت این فراق چندان طولی نکشید و بعد از حدود 
یک ماه او نیز به شهادت رسید. پیکر مطهر او توسط تروریست های 
احرار الشام)جبهه النصره( ربوده شده و در نهایت پیکر بی سر این 
شهید توسط رزمندگان مدافع حرم بعد از گذشت چندین روز با دو 
اسیر جبهه النصره تبادل شد و به کشور بازگشت. پاشاپور متولد 

شهرری بود و از او سه فرزند به یادگار مانده است.
زینب پاشاپور خواهر فرمانده شهید اصغر پاشاپور و همسر شهید 
مدافع حرم محمد پورهنگ 9 سال از برادر شهیدش کوچک تر 
است. او حاال پرچمدار صبر و مقاومت در خانواده پاشاپور است. 
کسی که زینب وار ایستاده و از شهدای عزیزش صحبت می کند. 
او در گفت وگو با تسنیم با اشاره به نخستین اعزام های برادرش 
به سوریه می گوید: از همان روزهای ابتدایی که جنگ سوریه 
شروع شد، بــرادرم برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( راهی شد. 
وقتی آتش جنگ باال گرفت و نیروهایی برای مقابله با تروریست ها 
به آن جا اعزام شدند، برادرم نیز مدت مرخصی هایی را که به 
تهران می آمد، کوتاه کرد و بیشتر در منطقه ماند. حتی چند 
سال به ایران بازنگشت و من هم آخرین بار دو سال پیش بود که 
وقتی برای برگرداندن وسایل همسر شهیدم به سوریه رفتم، 
بــرادرم را آن جا دیدم. خود حاج اصغر هم آخرین بار عید فطر 
دو سال گذشته بود که به ایران آمد و به خانواده سر زد و از آن به 
بعد دیگر نیامده بود. همه این ها به دلیل مسئولیت سنگین اش 

در منطقه بود.
او ادامه می دهد: همسر من شهید محمد پورهنگ در ایران صمیمی 
 ترین رفیق برادرم، علی اصغر بود. چند سال بعد از این که برادرم 
به سوریه رفت همسرم هم عــازم سوریه شد. آن هــادر یک جبهه 
می جنگیدند البته مناطق فعالیت شان با هم متفاوت بود. همسر 
من در منطقه درگیری مسموم شده و به خاطر مسمومیت مدتی را 
در بیمارستان درگیر مداوا بود که برادرم گاهی به او در بیمارستان 
سر می زد اما وقتی همسرم به شهادت رسید، حاج اصغر به خاطر 
شرایط حساس منطقه نتوانست مسئولیتش را رها کند و برای 

شرکت در مراسم شهید پورهنگ حاضر شود.

 اصغر و حاج قاسم     
خواهر شهید پاشاپور با اشاره به آخرین دیدار با برادر می گوید: 
وقتی آخرین بار برای دیدار برادرم به سوریه رفتم، فهمیدم آن جا 
مسئولیتی دارد اما از جزئیات آن بی اطالع بودم. وقتی به شهادت 
رسید فهمیدیم یکی از فرماندهان ارشد منطقه بوده است. در واقع 
حاج اصغر روحیه نگفتن داشت. هیچ وقت از خاطرات منطقه و 

درگیری چیزی تعریف نمی کرد. 
بعد از این که حاج قاسم شهید شد، فیلم هایی از ایشان منتشر 
می شد که تصویر اطرافیانش را در فیلم محو می کردند تا شناسایی 
نشوند. ما همان موقع میان این افرادی که دور حاج قاسم بودند 
کسی را با قد و قواره برادرم می دیدیم و حدس می زدیم که حاج 
اصغر باشد اما بعد از شهادت حاج قاسم فیلم ها را کامل تر رویت 
کردیم و از حضور او در نزدیکی حاج قاسم به خوبی مطلع شدیم. 
یک ماهی که فاصله بین شهادت حاج قاسم با شهادت حاج اصغر 
بود برای برادرم روزهای سختی بود و آن طور که همسرش تعریف 
می کند به شــدت تحت تاثیر حاج قاسم بــوده و با ایشان بسیار 
 صمیمی بود و از دست دادن حاج قاسم برایش داغ سنگینی بود.

روح او پیش خدا بود اما...
او همچنین به نحوه شهادت حاج اصغر اشاره کرده و می گوید: بار 
آخر شهید اصغر پاشاپور به منظور آزادسازی مناطق تحت اشغال 
تروریست های جبهه النصره و تثبیت مناطقی که تازه آزاد شده بود 
در منطقه عملیات حضور داشت که از ناحیه سینه هدف اصابت 
ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید. وقتی محل اختفای آنان 
محاصره می شود، پیکر او هم به دست دشمنان می افتد. از روزهای 
ابتدایی ما امید داشتیم که پیکرش برگردد هرچند همه اعضای 

خانواده متفق القول بودیم که حاضر نیستیم یک ریال از بیت المال 
به خاطر بازگرداندن پیکر برادرم پرداخت شود. چون اصل روح 

اوست که حاال پیش خداست. 
پیکرش برای ما ارزشمند بوده و هست که با آمدن بر سر مزارش 
می توانیم خود را تسلی دهیم ولی پدرم اعالم کرد که به خاطر 
این آرامــش حاضر نیستیم عزت خود را از دست بدهیم. البته 
دوستانش به خانواده قول داده بودند که اگر بتوانند و شرایط مهیا 
باشد، مبادله را انجام می دهند و خواست خدا این بود که مبادله 

صورت بگیرد. 

روایتی درباره شهید اصغر پاشاپور یار و  همراه چند ساله سردار سلیمانی در سوریه

خودش را به حاج قاسم رساند
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بریده کتاب

بایــد بخشــید. بایــد خودمــان را بــرای تمام 
حماقت هــا، انتخاب هــای تلخ و بــرای تمام 

بدی هایی که انجام داده ایم، 
ببخشیم. بخشــش که آغاز 
شــود، ادامــه جــاده دیــده 
می شــود. جــاده ای کــه 
هنوز مســافرش هستیم و 
هنوز ادامه دارد. بار گناه 
را کــه بر زمیــن بگذاریم، 
ســبک تر  قدم هایمــان 

می شود.

تکه هایی از یک کل منسجم
نویسنده: پونه مقیمی

دیالوگ ماندگار
درســت تو لحظه ای کــه فکر مــی کنی هیچ 
راهی برای فــرار باقی نمونده، مهــم اینه که 
با همه توانــت بتونــی ادامه بــدی. همه چیز 

درست از همین جا شروع میشه...
اینجا بدون من

کارگردان: بهرام توکلی

مهارت یک دقیقه ای 

پاک کردن لکه های کفش پارچه ای	 
اگر جنس کفش شما پارچه ای باشد، می توانید 
بــرای پــاک کــردن لکــه از روی آن از مخلوط 
جوش شیرین و آب استفاده کنید. برای این کار 
مقداری جوش شیرین را با آب مخلوط کنید و 
با استفاده از مســواک روی کفش بمالید. اگر 
این کار مؤثر نبود، خود کفش را خیس کنید و 
جوش شیرین را به طور مستقیم روی آن بریزید 

و با مسواک روی آن را تمیز کنید.

رفع خراش کفش جیر	 
چنان چه کفش جیر شــما خراشــیده شــده 
باشــد، می توانید بــا قــرار دادن آن در حمام 
مشــکل را حــل کنید. کفــش جیــر وقتی در 
مجاورت بخار آب قرار بگیرد، ســریع تر تمیز 
می شود و از حالت کهنگی در می آید. بعد از 
مدتی که کفش جیر شما در مجاورت بخار آب 
قرار گرفت، می توانید با استفاده از یک برس، 

چرک آن را برطرف کنید.

ضرب المثل فارسی

 آدم بد حساب 
دو دفعه می پردازد

افرادی که بد حساب هســتند و می خواهند 
در حساب و کتاب خود، حق دیگران را نادیده 
بگیرند، در نهایت ناچار می شوند بدهی را با 

خسارت آن بپردازند.

دیکشنری

Squander
تلف کردن، هدر دادن

Do   not   squander   your   money   by   
buying   what   you   cannot   use.

 پــول هایتــان را بــرای خریــد چیزهایــی کــه 
نمی توانید از آن ها استفاده کنید، هدر ندهید.
In   his   will,   Mr.   Larson   warned   
his   children   not   to   squander   their   
inheritance.

آقای الرنس در وصیت نامه اش به فرزندانش 
هشدار داد که ارثیه شان را به هدر ندهند.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 6 سوره رعد می خوانیم:

َئة َقْبَل اْلَحَســَنِه َو َقْد  ــیِّ َو َیْســَتْعِجُلوَنَک بالسَّ
َک َلُذو َمْغِفَرٍه  َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم اْلَمُثالُت َو ِإنَّ َربَّ

َک َلَشدیُد اْلِعقاب ِللّناِس َعلی ُظْلِمِهْم َو ِإنَّ َربَّ
و پیش از رحمت و نیکی به شتاب از تو عذاب و 
بدی می خواهند، در حالی که پیش از آنان نیز 
عذاب ها بوده است و همانا پروردگارت نسبت 
به مردم بــا همه ســتم شــان، دارای آمرزش 
است و به یقین پروردگارت سخت کیفر است.

استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:
    انسان در اثر لجاجت، چنان سقوط می کند 

که حاضر است نابود شود ولی حق را نپذیرد.
 تاریخ پیشینیان، بهترین الگو ونمونه است.

    قهــر الهــی را شــوخی نپنداریــد و بــه 

نمونه های گذشته توجه کنید.
    سّنت خداوند مهلت دادن است و کاری به 

عجله مردم ندارد.
    راه توبه و بازگشــت برای افــراد لجوج نیز 

باز است.
    خداوند، انسان ها را با همه بدی هایی که 

از آن ها سر می زند، باز دوست دارد.
    لطف خداوند بر قهر او مقدم است.

    خوف و رجا و بیم و امید، در کنار هم عامل 

رشد است.
    قهر ولطف الهی از مقام ربوبیت اوست.

ضرب المثل خارجی
    آلمانــی: تا دشــمن زنده اســت، جنگ هم 

هست.
    چینی: به چشم بیشتر از گوش اعتماد کن.

    انگلیســی: اعمال ما معرف ما هستند، نه 
گفتارمان.

    عربی: اگر از جغد متابعت کنی به ویرانه ات 

خواهد برد.
    دانمارکی: به هر کسی اجازه نده توی قلبت 

و کیفت را  نگاه کند.
    پاکستانی: بــزرگ ترین حکمت در ضرب 

المثل است.
   انگلیســی: اگر نمی توانــی گاز بگیری، 

دندانت را نشان مده.

خاطرات سرخ

پابرهنه
در مقر لشــکر هفــده علی ابــن ابــی طالب در 
انرژی اتمی اهــواز، بعد از نمــاز جماعت ظهر 
و عصــر، فرمانــده لشــکر را دیــدم، پابرهنه در 
محوطه. گفتم:»دمپایی تــان؟« گفت:»حتما 
کسی الزمش داشته.« هر کار کردم دمپایی ام 
را نگرفت. یکی، دو کیلومتر همان طور پابرهنه 
روزی روزگاری جنگی رفت تا ستاد. 

خراسان به روایت خراسان

8 اسفند 1358 - کمک پرسنل آمادگاه 	 
541 مشهد به سیل زدگان

در چنین روزی روزنامه خراسان نوشت: پرسنل 
آمادگاه 541 مشــهد اعالم کرد کــه در اجرای 
فرمان رهبر کبیر انقالب  و بــه منظور کمک به 
برادران و خواهران سیل زده خوزستان از سوی 
پرسنل این آمادگاه، مبلغ 380155 ریال وجه 
نقد جمع آوری و به حســاب مخصوص در بانک 
ملی مشهد واریز شد. عالوه بر این 2383 جفت 
کفش، 153 طاقه پیراهن نیز برای این منظور 
در اختیار جهاد سازندگی خراسان قرار گرفت.

8 اسفند 1346 - سبقت ممنوع	 
بعــداز ظهــر روز گذشــته جوانی به نام حســین 
حسامی از ســاکنان قریه کبودان کاشمر که در 
اثر پرت شــدن از موتور به ســختی از ناحیه سر و 

ستون فقرات مصدوم شده بود، برای معالجه به 
بیمارستان سوانح منتقل و بالفاصله بستری شد 
و تحت معالجه قرار گرفت. نام برده در اثر شدت 
جراحات تا 24 ساعت قادر به تکلم نبود ولی در 
اثر کوشش پزشکان بیمارستان مزبور حالش رو 
به بهبــودی رفت. وی به خبرنگار مــا اظهار کرد 
که من با موتور ســیکلت از قریه بیجــورد به قریه 
کبودان کاشــمر می رفتــم و دو نفر از دوســتانم 
نیز هر یــک با موتــور با من بودنــد و در پیــچ راه، 
قصد ســبقت از یکدیگر را گرفتیم و سرعت زیاد 
گرفته بودیم که ناگهان سنگ نسبتا بزرگی زیر 
الســتیک موتور من رفت و به طور وحشــتناکی 
با موتور ســقوط کردم و دیگــر از هــوش رفتم تا 
دوســتانم مرا بالفاصله به بیمارستان بردسکن 
منتقل کردند.روز بعد در اثر وخامت حالم برای 
معالجه به بیمارستان سوانح مشهد منتقل شدم.

حکایت

غاز یک پا
روزی مالنصرالدیــن، غازی پختــه برای حاکم 
تازه وارد هدیــه می برد. در بین راه، گرســنگی 
بر او غلبــه کرد، یــک ران غاز را خــورد و باقی را 
به خدمت حاکم آورد. حاکم چــون غاز بریان را 
یک پــا دید، پرســید:»پس یک پای ایــن غاز چه 
شد؟« مال گفت:»در شهر ما غازها یک پا بیشتر 
ندارند، اگر باور نداریــد، غازهایی را که در کنار 
استخر ایستاده اند، نگاه کنید.« حاکم نزدیک 

پنجره رفت، دید که غازها روی یک پا ایســتاده 
و به خواب رفته اند. اتفاقا در همان موقع، چند 
نفر از فراشــان آن ها را با چوب زدند و به آشیانه 
بردند. حاکــم رو به مال کــرد و گفت:»نگاه کن، 
دروغ گفته ای، این غازها همه دو پا دارند.« مال 
گفت:»چوبی که آن ها خوردند، اگر شما خورده 

بودید، عوض دو پا، چهار پا فرار می کردید.«
فکاهیات خنده آور مال نصرالدین

شهروند خوب
 در رفتار و گفتارمان فقط مطابق میل شخصی 
عمل نکنیم، به اصول و قواعد شــناخته شده در 
جامعه مان و ارزش های انسانی مشخص شده 

نیز متعهد باشیم.
 در تاکســی، صندلی جلو را در اختیــار افراد 
مسن و خانم ها قرار دهیم تا احساس راحت تری 

داشته باشند.
 در هنگام پارک خودرو، به شکلی پارک نکنیم 
که فضای پارک کردن دیگران را از بین ببریم یا 

محدود و سخت کنیم.
 صد و چند نکته فرهنگ شهروندی 
به زبان خیلی خیلی ساده

پنج شنبه
8 اسفند 1398

3 رجب 1441
8 صفحه  |    شماره  4359

3 رجب 254 |  شهادت امام هادی)ع(8 اسفند 1362 | بمباران شیمیایی جبهه  ها در جنگ تحمیلی
پس از شناسایی منطقه عملیاتی خیبر در هورالهویزه و جزایر مجنون، این محور هدف حمله شیمیایی 
مزدوران بعثی قرار گرفت. این حمالت شیمیایی وسیع، ضایعات ریوی و پوستی دردناکی بر رزمندگان 

و مردم بی گناه، گذاشت، آثاری که هنوز هم جانبازان دفاع مقدس، با آن دست به گریبان هستند.

امام دهم شیعیان در این تاریخ، پس از 33 سال امامت و بعد از یک سال از حکومت معتز در سامرا 
مسموم شدند و به شهادت رسیدند. پیکر پاک ایشان در خانه مسکونی حضرت دفن شد. امام هادی)ع( 

در طول دوران امامت خود از سرکشان و حاکمان فاسد بنی عباس، رنج های بسیار کشیدند.

یک روایت، یک درس
با ورع و باتقوا باشــید که این ورع و تقوا، همان دینی است که همواره ما)ائمه اطهار علیهم الســالم( مالزم آن و پایبند به آن هستیم و از 

پیروان خود نیز می خواهیم که چنین باشند. )اگر تقوا را رعایت نمی کنید( از ما شفاعت نخواهید و ما را به زحمت نیندازید.
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منزل آن هم عاشق کش عیار کجاست ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 
ر کجاست آتش طور کجا موعد دیدا شب اتر است و ره وادی ایمن رد شیپ 

آسیاب های آبی شوشتر
شوشتر در شمال خوزســتان، ۶3 کیلومتر با دزفول فاصله دارد. این شــهر به مجموعه آبشار و آسیاب 
های آبی اش معروف است و هرساله پذیرای گردشگران بسیاری اســت. به دلیل موقعیت ویژه و عبور 
رودخانه کارون و دز، این شهر سیستم آبیاری عظیمی دارد که قدمت آن به دوره هخامنشیان و ساسانیان 
باز می گردد. این سازه متشکل از پل ها، بند، آبشار، کانال و تونل های بزرگی است که بسیار هماهنگ و 
منظم، آب را هدایت می کنند. این مجموعه از بزرگ ترین مجموعه  های صنعتی قبل از انقالب صنعتی 

است که در جهان بی نظیر است و نام آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

داروی ماالریا احتماال برای 
درمان کرونا موثر است

یورونیــوز| دیدیــه رائولت، پزشــک سرشــناس 
فرانســوی می گوید:»تجویز داروی رایج معالجه 
ماالریا احتماال در درمان مبتالیان به ویروس جدید 
کرونا، موثر است.« وی با اشاره به نتیجه تحقیقات 
در یک کلینیک در چین، گفت:»کلروکین در این 
آزمایش بــرای مقابله با کرونا موثر بــود. بنابراین 
شاید راه درمان این بیماری عفونی، ساده ترین و 
کم هزینه ترین مورد در بین عفونت های ویروسی 
باشــد.« دانشــمندان چینــی نیــز اعــالم کــرده 
اند:»بررسی های انجام شده بر بیش از 100 بیمار 
نشان می دهد که استفاده از فسفات کلروکین در 
جلوگیری از پیشــرفت بیماری و برای این که بار 
دیگر آزمایش بیمار منفی شود، موثرتر بوده است.«

 کنکور عکاسی در آب 
سال 2020

اسپوتنیک| مســابقات عکاســی در اعماق آب 
سال 2020 میالدی برگزار شد و برترین تصاویر 
این رقابت ها در  فضای مجازی منتشــر شدند. 
تصویری که می بینید توســط عکاس ایتالیایی، 
پاسکواله واسالو، از لحظه صید یک ماهی به ثبت 
رســیده اســت و این عکاس را در جمع برندگان 
کنکور عکاســی زیر آب قرار داده. برخی دیگر از 
عکاسان برگزیده این جشنواره پرطرفدار ساالنه 
از کشــور مالزی، لیلیان کــوه و مــوک وای هو از 
کشور سنگاپور، آنیتا کاینراث از باهامایی، واسالو 
از ایتالیا، نیکــوالس مور و نــور توکــر از بریتانیا، 
اولگ گاپونوگ از روســیه و هانس کالسترمان و 

توبیازفردریش از آلمان هستند.

 بازداشت یک مادر 
به خاطر گم شدن فرزندانش

ایندیپندنت| مادری کــه دو فرزندش را گم 
کرده، بازداشــت شــد. لــوری والو با همســر 
جدیدش در جزیره کــواوی زندگی می کرد 
که پس از مدتی بــه دلیل این کــه هیچ اثری 
از فرزندانش »جاشــوا «و »تایلی« نبود، مورد 
بازجویی پلیس آیداهــو قرار گرفــت و بعد از 
آن به هاوایــی فرار کــرد. در تحقیقات بعدی 
مشــخص شــد که خانم والو، عضــو یک فرقه 
آخرالزمانــی بــوده و بارها همســر ســابقش 
را تهدید بــه مرگ کــرده بــود و در نهایت وی 
توسط برادر این زن به قتل رسید. هم اکنون 
مادربزرگ جاشوا و تایلی برای پیدا شدن نوه 
هایش، جایزه 20هزار دالری گذاشته است.

زنگ تفریح

کاردستی با المپ سوخته
المپ های سوخته در همه خانه ها پیدا می شوند و می توانند دستمایه خوبی برای ساختن کاردستی 
های جالب یا درست کردن گلدان، محفظه شیشه ای و چیزهای دیگر باشند. اگر شما هم در منزل 
انواع شکل های المپ را دارید، می توانید مشابه اشکالی را که در زنگ تفریح امروز می بینید، بسازید.

4 گوشه ایران

 کشف آرامگاه رمولوس
 بنیان گذار افسانه ای رم

ایندیپندنت| باستان شناســان ایتالیایی، 
چیزی را کشــف کردنــد که می توانــد مقبره 
هزار ســاله رمولوس، بنیان گذار افسانه ای 
رم باشــد.  حفــاری انجام شــده در قســمت 
باستانی شهر رم و در اتاقی زیر مجلس سنای 
باستانی، باعث کشــف دو شیء  شد که یکی 
از آن ها احتماال یک تابوت است و شیء دوم 
یک تخته ســنگ استوانه ای اســت که گمان 
مــی رود بقایای یک محــراب باشــد. یکی از 
باستان شناسان می گوید:»با توجه به این که 
رمولوس تکه تکه شد تا به بهشــت برود، این 
محل نمی تواند مقبره او باشد، بلکه یادبود و 

آرامگاهی خالی به یاد رمولوس است.«

در محضر بزرگان

دوستان قدیمی
یکی از شــب ها در حرم مطهر امیرالمؤمنین 
علیه السالم، جماعتی از دانشجویان مسلمان 
اروپا بــرای دیدار با امام آمــده بودند که ظاهر 
آن ها، یک ظاهر ناپســندی در محیط ما بود؛ 
چه از نظــر وضع و قیافــه و لباس و چــه از نظر 
طرز برخورد و صحبت؛ اما ما شاهد بودیم که 
امام به گونه ای با آنان برخورد کرد که گویی با 
دوستان قدیمی اش نشسته و مشغول صحبت 
اســت. آن ها آن چنان مجذوب امام بودند که 
پس از چنــد دقیقه صحبت، با یــک دنیا نیرو، 

ایمان و امید، از کنار وی برخاستند.
برداشت هایی از زندگی امام خمینی)ره(
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