
اخبار

ورزشی

بانوی فوتسالیست:

 بهترین سال ورزشی ام 
در خراسان رضوی بود

ســارا شــیربیگی که در رقابت های فصل جدید 
لیگ برتر فوتسال بانوان در تیم فوتسال خراسان 
رضوی حضور داشــت، در انتخــاب برترین های 
فوتســال ســال ۲۰۱۹ در جایگاه ششــم جهان 
قرار گرفت.این فوتسالیســت در مسابقات سال 
۹8  بــازی هــای تاثیر گــذاری برای تیم اســتان 
داشــت.وی درباره شــرایطش از روزهایی که به 
همراه تیم فوتسال خراسان رضوی به میدان رفته 
است به پایگاه خبری فوتســال ایران، می گوید: 
ســال گذشــته انتقال جنجالی از تیــم »نامی نو« 
اصفهان به  تیم خراســان رضوی داشــتم و ابتدا 
نگران بودم که تیم خراســان رضــوی تیم خوبی 
نباشــد، اما خدا را شــکر تاکنون شــرایط خیلی 
خوبی در ایــن تیم داشتم.ســارا شــیربیگی می 
افزاید: بهترین سال ورزشی من سال گذشته در 
تیم خراســان رضوی بود. همه چیــز خوب پیش 
رفت و امیدوارم همه چیز فراهم شود تا به هدف 

مدنظرمان در لیگ برتر دست یابیم.
 

مشکل سالن برای والیبال نیشابور

شجاعی مهر/ رشــته ورزشــی والیبال از رشته 
های پرطرفدار و پر ســابقه در نیشــابور است که 
از گذشــته قهرمانان صاحــب نامی داشــته و... 
در سطح کشــور درخشــیده اند. با پیشرفت روز 
افزون این رشته در کشــور و جایگاه مناسب بین 
المللــی آن بــه نظر می رســد بایــد به این رشــته 
در شهرســتان هایی کــه توانمنــدی بالقــوه ای 
در این زمینه دارند توجه بیشــتری شــوداما این 
شهرســتان از نداشتن سالن اســتاندارد محروم 
اســت.دبیر هیئت والیبال شهرســتان نیشــابور 
در این باره به خبرنگار ما گفت: معضل اصلی ما 
نبود سالن است، در واقع مشکل ما این است که 
سالن تخصصی والیبال در اختیار هیئت نیست. 
مرتضی دهنوی افزود: سالن شهید بهشتی قبال 
در اختیار هیئت بسکتبال بود و همکاری خوبی 
با آن ها داشتیم . ولی اکنون این سالن به بخش 
خصوصی واگــذار شــده و آن را در اختیار هیئت 
والیبال نمی گذارند. وی اضافه کرد: اگر سالن 
در اختیار ما باشــد، ۶۰ درصد مشکالت ما حل 

می شود.

 معاون سازمان صمت خراسان رضوی
خبر داد:

 آیت ا... علم الهدی در خطبه 
تصویری نماز جمعه 15 فروردین :

 توزیع ۷۸۰۰ تن کاالی اساسی
 در روزهای کرونایی استان

 با »نذر سالمت« به اقشار آسیب پذیر
 کمک کنید
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 ورود ۹۰۰ هزار 
 خودرو به مشهد

 طی ۲۰ روز

اعطای16۰پاکت سیمان 
اهدایی مقام معظم 
 رهبری به هر واحد
 سیل زده خوشاب

نرخ تورم در استان؛ 
پوشاک باالترین، 

دخانیات پایین ترین 
جریمه نیم میلیونی 
برای۲۹۷ خودرو در 

طرقبه شاندیز

 مادر 3 شهید
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این هفته، تصمیم گیری 
درباره اجرای طرح زوج 

 و فرد گسترده
 در مشهد 

اکران کامل المان های 
 نوروزی پس از 
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رئیس شورای همتای استان 
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بر اساس گزارش 1۲ ماهه 
مرکز ملی آمار مشخص شد:
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 معمای 
 ماسک

 در مشهد 
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۶ صفحه/  شماره 43۷۵  / قیمت: ۶۰۰ تومان

لزوم انجام ورزش در خانه با توجه به تعطیلی اماکن و باشگاه های ورزشی در شرایط کرونایی 

ورزش در خانه در روزهای کرونایی 
علــی ترابــی / ورزش در این روزهایــی که مردم 
کشورمان با ویروس کرونا دســت و پنجه نرم می 
کنند ، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ تا  حدی 
که خیلی از کارشناســان پزشــکی و متخصصان 
اهل فن به خاطر باال بردن سیستم ایمنی بدن بر 
اهمیــت ورزش در چنین شــرایطی تاکید زیادی 
دارنــد. از آن جــا که  تمــام اماکن و باشــگاه های 
ورزشــی به خاطر شــیوع ویــروس کرونــا تعطیل 
شــده اســت، انجام ورزش در منــازل اهمیت دو 
چندان پیــدا کرده اســت. یکی از شــیوه ها برای 
کنترل استرس ناشــی از بیماری کرونا و افزایش 
تاب آوری افراد به هنگام ماندن در خانه، تحرک 
جســمی اســت؛ تحرکی که ایــن روزهــا از آن به 

عنوان ورزش خانگی یاد می شود. 
ورزش در خانــه از مهــم تریــن راهکارهــای رفع 
تنش های عصبی در روزهای خانه  نشینی است 
و در تقویت روحیه نشاط و شادابی در خانواده ها 
نقش مهمی دارد و سیستم ایمنی بدن را در مقابل 
بیماری کرونا باال می برد.بر این اساس با توجه به 
تعطیلی اماکن و باشــگاه های ورزشی تاکید می 
شــود که مردم در منــازل خــود از اهمیت ورزش 

غافل نشوند.

ورزش برای پیشگیری	 
رئیس هیئت پزشــکی ورزشــی خراسان رضوی 
اهمیت ورزش در روزهــای کرونایی را دوچندان 
دانست و تاکید زیادی کرد تا مردم  با ورزش کردن 
سیســتم ایمنی خود را باال ببرنــد و در مقابل این 
ویروس مقاوم باشند. دکتر رضا گلدوزیان در این 
باره بــه خبرنگار ما می گویــد: »کرونا« به صورتی 
اســت که اکثر مردم بدون عالمت این ویروس را 
تجربه می کنند.از طرفــی برخی افراد هم خیلی 
شــدید دچار این بیماری می شوند.اما نکته مهم 
این اســت که افــراد جامعــه در چنین شــرایطی 
سیستم ایمنی بدن شان را باال ببرند تا دچار این 
بیماری نشــوند که یکی از مهم ترین گزینه ها در 
کنار تغذیه، ورزش کردن اســت.ورزش هم برای 
پیشگیری از بیماری کرونا و هم  در دوران نقاهت 

کاربرد خیلی زیادی دارد.
وی  درباره اهمیت ورزش در پیشگیری از بیماری 
کرونا ، مــی گوید:همه افراد خانــواده با توجه به 
شــرایط ســنی می توانند هر فعالیت ورزشــی با 
حداقل لوازم در منزل داشــته باشند .این روش 
هم باید در ســه مرحله انجام شود .  ابتدا فعالیت 
باید با نرمش و کشش شروع شود که مرحله گرم 
کردن است.سپس بعد از این مرحله وارد ورزش 

اصلی شــوند که مردم می توانند بــا انجام برخی 
از فعالیت ها و حرکات به نســبت سنین مختلف 
ضربان قلــب خود را بــاال ببرند.ســومین مرحله 
نیز ســرد کردن اســت که باید مانند گــرم کردن 
یک سری حرکات کششی را انجام داد تا بدن به 
حالت اولیه خود بر گردد.وی اضافه کرد:کسانی 
که دچار تب هســتند نباید ورزش اصلی را انجام 
دهند و بایــد در حد گــرم کردن فعالیت داشــته 
باشند.وی خاطر نشان می کند:نکته مهم هنگام 
ورزش کردن توجه به تغذیه است که باعث نشاط 
می شود.از مهم ترین تغذیه ورزشی هم می توان 
به ترکیب یک لیتر آب، ۲ قاشق شکر، نصف لیمو 
ترش یــا آب پرتقال و نمــک به انــدازه یک عدس 
اشاره کرد که هر ۱5 دقیقه مقداری از آن مصرف 
شــود.وی تصریــح مــی کند:انجــام ورزش های 
پرشی بهتر اســت که روی فرش و موکت صورت 
نگیرد؛ چرا که ممکن است غبار بلند شود و باعث 
حساسیت تنفسی شود.این حرکات را می توان 
در پشت بام و حیاط منازل انجام داد.وی اضافه 
کرد:پــس از انجــام ورزش بــه عنوان ریــکاوری 
توصیه می شــود که یک لیوان شیر کاکائوی کم 

چرب و شیرین مصرف شود.

ورزش در دوران نقاهت	 
رئیس هیئت پزشــکی ورزشــی خراسان رضوی 
درباره ورزش کــردن افرادی کــه دوران نقاهت 
بیماری کرونــا را می گذرانند، مــی گوید:انجام 
فعالیت های ورزشی در دوران نقاهت باعث می 
شــود که افراد زودتر به ســالمتی خود برگردند.
این افراد در دوران نقاهت با خســتگی بدن روبه 

رو هستند و با ورزش زودتر می توانند به روزهای 
خوب شان بر گردند.وی به ورزشکاران حرفه ای 
اشاره می کند و می گوید:ورزشکاران حرفه ای 
برای این که از روزهای آمادگی بدنی خود عقب 
نیفتند، ســعی کنند از مکان های شلوغ دوری و 
فاصله با دیگران به اندازه ۲ متر را رعایت کنند.

بدترین عالمــت بیماری کرونا که افــراد را مبتال 
می کنــد، عطســه و ســرفه دیگران اســت.برای 
همین در مقابــل چنین افرادی حتما از ماســک 
اســتفاده شــود.وی خاطر نشــان می کند:نکته 
مهم دیگر بحث خواب شبانه است که به سیستم 
ایمنی بدن خیلی کمک می کند.8 ساعت خواب 

شبانه در کنار تغذیه نیاز ضروری است.

لزوم فعالیت های بدنی	 
همچنین مسئول بهداشــت و ایمنی فدراسیون 
پزشــکی ورزشــی نیز درباره لزوم انجام فعالیت 
بدنــی و ورزش در چنیــن روزهایــی مــی گویــد: 
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا در این مقطع 
زمانی از هر مسئله دیگری مهم  تر است و باید در 
چنین وضعیتی به فعالیت فیزیکــی توجه جدی 
داشت که در کنار تغذیه مناسب از اهمیت بسیار 
باالیی برخــوردار اســت. کبیری با اشــاره به این 
کــه ۱5۰ دقیقه ورزش در هفته بــه میزان روزانه 
۳۰ دقیقه توصیه می شــود، به ایســنا می گوید: 
حداقل این میزان ورزش در روز باید دو بخش ۱5 
دقیقه ای باشد. وی همچنین در باره افرادی که 
دارای عالیم هشــدار دهنده نظیر تب باال، تنگی 
نفس، سرفه و ... هســتند، خاطرنشان می کند: 
این دســته افراد تــا زمانی کــه به بهبــودی کامل 

نرســیده اند نبایــد ورزش کننــد ؛ چــرا که ضعف 
ایمنی شدیدترمی شود و دچار عارضه های شدید 

می شوند.
وی  در خصــوص مقولــه تغذیــه مناســب بــرای 
ورزشــکاران نیز، بیان مــی کند: تغذیه مناســب 
روی سیســتم ایمنی بدن تاثیر مطلوب دارد و آن 
چه اثبات شــده این اســت که برخــی ویتامین ها 
در کارکــرد مطلــوب سیســتم ایمنی بــدن نقش 
 ،A موثردارنــد. کبیری با بیــان این کــه ویتامین
ویتامیــن B، ویتامیــن C، ویتامیــن D، ویتامیــن 
E، زینک و امــگا ۳ به عنــوان ویتامین هــای موثر 
در بهبود سیســتم ایمنــی بدن تلقی می شــوند، 
می افزاید: همواره تاکید بر این اســت که چنین 
ویتامین هایی از طریق مواد غذایی به بدن منتقل 

شود و مردم نباید به مکمل ها روی بیاورند.

 دوری از آسیب دیدن	 
یک دکتر فیزیولوژی ورزشی در خصوص نکاتی 
که بایــد در زمان ورزش کردن در منزل از ســوی 
افــراد مختلــف مدنظر قرار گیــرد، مــی گوید: با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی، 
ورزش کــردن مســئله بســیار مهمــی اســت که 
باید از ســوی افــراد در منزل مدنظر قــرار گیرد، 
اما در عیــن حال بایــد به نــکات مختلفــی توجه 
داشــت تا مانع از آســیب در زمــان ورزش کردن 
 شود.شــکوفه ســخنور در گفــت و گــو بــا ایســنا
می  افزاید:باید یک سری از نکات را مد نظر قرار 
دهیم تا آســیب نبینیم، در ابتدا ایــن که یادمان 
باشــد با معــده پر یــا حالت گرســنگی شــروع به 
انجــام فعالیت نکنیــم و حتما مکانــی  از منزل را 
برای انجام تمرینات خود انتخاب کنیم که تهویه 

مناسبی داشته باشد.
وی با بیان این که در شرایط کنونی که برای حفظ 
سالمت خود، خانواده و جامعه همه مجبوریم در 
منزل بمانیم باید به نکات دیگری نیز توجه کنیم، 
می افزاید: در منزل باید کفش ورزشی مناسب به 
همراه جوراب بپوشیم تا از سر خوردن، پیچیدن 
مچ  و آســیب های احتمالــی زانو و پــا جلوگیری 

کنیم.
ســخنور خاطر نشــان می کند: زمیــن محلی که 
بــرای تمرین انتخــاب می کنیــم نبایــد لغزنده و 
ُسر باشــد و البته خیلی هم نرم ارتجاعی نباشد، 
همچنین باید تمام ابزاری که در تمرین استفاده 
می کنیم هر بــار تمیز و ضــد عفونی شــود و پس 
از اتمــام ورزش، دوش گرفته و تمــام لباس های 

تمرین را تعویض و دست ها را ضدعفونی کنیم .

خبر

ورزشی

فوتسالیست خراسانی:

 هدفم در سال ۹۹ 
 حضور پرقدرت

 در جام جهانی است
بازیکن خراسانی تیم ملی فوتسال ایران 
گفــت: هــدف مــن در ســال ۹۹ حضور 
پرقدرت در مســابقات قهرمانی  فوتسال 
آســیا و جــام جهانــی اســت و امیــدوارم 
بتوانیم بــرای کشــورمان افتخارآفرینی 
کنیم . به گزارش ایرنــا، »مهدی جاوید« 
در باره عملکرد خود در ســال ۹8 افزود: 
در لیگ برتر امسال،  با توجه به این که در 
تیم جدیدی بودم، به نظر خودم توانستم 
عملکرد قابل قبولی داشــته باشم و روند 
گلزنی هایــی را کــه در چنــد ســال اخیر 
داشتم، ادامه بدهم. وی درباره بهترین و 
بدترین اتفاق فوتسالی سال ۹8، اظهار 
کرد: در ســالی که گذشــت اتفاق خیلی 
خاصی برای من رخ نداد و سال آرامی را 

پشت سر گذاشتم.
جاوید در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
سال سخت پیش روی فوتسال ایران، آیا 
به نظر وی تیم ملــی می تواند مانند دوره 
گذشته جام جهانی نتیجه خوبی بگیرد 
یا خیر؟تصریح کــرد: با توجه به شــرایط 
موجود و مشــکالتی که برای تیم ملی به 
وجود آمد، کار بســیار دشــوار اســت، اما 
ما تمام ســعی خود را می کنیم تا بهترین 
اتفــاق را بــرای تیم ملــی کشــورمان در 
رقابت های پیــش رو، رقم بزنیــم و مانند 

گذشته افتخارآفرینی کنیم.

مدیر کل امنیتی و انتظامی 
استان مطرح کرد:

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

استان همچنان در وضعیت قرمز 
 صفحه۲

بر اساس تشخیص قطعی ، تعداد مبتالیان کرونا به 16۲۲ و تعداد فوتی ها  به ۲56 نفر رسید

رونمایی از طرح های 
فرهنگی آستان قدس 

برای ایام فاصله گذاری 
اجتماعی

آقا سالم 

  صفحه۴

با حضور قائم مقام تولیت آســتان قدس 
در استودیو رادیو زیارت در صحن انقالب 
حرم مطهــر، از طرح هــای فرهنگی این 
آســتان با عنــوان »آقا ســالم« بــرای ایام 

فاصله گذاری اجتماعی رونمایی...
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سخنگو و جانشین ستاد خدمات 
سفر استان مطرح کرد:

ر ئیس دانشگاه علوم پزشکی: 
چه دلیلی دارد که من آمار 

 ورود و خروج تجهیزات را 
به رسانه بدهم
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گزارش خبری

نادینلویی 

 بــا وجــود اقدامــات جــدی بــرای جلوگیــری از 
ورود مســافران نــوروزی بــه اســتان و همچنین 
اعمال محدودیت های تــردد و فعالیت اصناف، 
در پیشــگیری از شیوع بیشــتر کرونا اما گزارش 
مسئوالن حاکی اســت وضعیت مشهد در زمینه 
کرونــا همچنــان قرمــز و شــیب تعــداد بســتری 
شــدگان و فوتی ها همچنان صعودی اســت. به 
گــزارش خراســان رضوی، بــا گذشــت 45 روز 
از زمــان ورود ایــن ویــروس منحوس به مشــهد 
تاکنــون آمارهــا نشــان می دهــد که  خراســان 
رضوی نیز در وضعیت قرمز قرار دارد. موضوعی 
که اســتاندار خراســان رضوی 14 فروردین در 
نشست مشــترک با کمیته علمی ستاد کرونا که 
با حضــور جمعی از پزشــکان متخصــص برگزار 
شــده بود نیز بــه آن اشــاره کــرد و گفــت : بنا به 
گــزارش هــای کمیتــه علمی ســتاد پیشــگیری 
و مقابله بــا ویروس کرونــا، اســتان همچنان در 

وضعیت قرمز قرار دارد.

تعداد بستری شدگان در حال افزایش است	 
در همین باره دکتر »علی اصغــر انجیدنی«، دبیر 
کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد در گفــت وگو با خراســان 
رضوی در پاسخ به این ســوال که استان به لحاظ 
میزان شــیوع کرونــا در چــه وضعیتی قــرار دارد 
گفت: تعداد بســتری شــدگان در حــال افزایش 
است و هنوز آمار کاهش نیافته است. وی افزود: 
همان شــیب افزایشــی گذشــته همچنان وجود 
دارد و میــزان فوتی هم با همان روال قبلی ســیر 

صعودی دارد.

امیدواری به نزولی شدن شیب آمار در این 	 
هفته

در این زمینه دکتر »حمیدرضا رحیمی« سخنگوی 
ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در خراســان 
رضوی  نیز در گفت و گو بــا خبرنگار ما اظهار کرد 
: شــیب آمار مبتالیان به کرونا همچنــان در حال 
افزایش اســت اما ســرعت افزایش نســبت به قبل 
کمتر بوده اســت و در وضعیت بهتری قــرار دارد. 
وی درباره پیش بینــی ها درباره روند شــیوع این 
بیمار افزود: اگر با همین رونــد پیش برویم به نظر 
می رسد اواخر هفته پیش رو به وضعیتی برسیم که 

بتوان امیدوار بود شیب آمارها نزولی شود.

1622 مبتال و 256 فوتی قطعی در استان	 
بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی ســتاد مبارزه 
با بیماری کرونا در خراســان رضوی تــا ظهر روز 
پنج شنبه 14 فروردین، تعداد مبتالیان قطعی به 
کرونا در استان به 1622 نفر رســید و متاسفانه 
256 نفر از این بیماران نیز جان خود را از دست 
دادنــد. هماننــد گذشــته مناطق تحت پوشــش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد بیشــتر مبتالیان 
و فوت شــدگان قطعــی مبتال به کرونا در اســتان 
را دارد و بعــد از آن به ترتیب دانشــگاه های علوم 
پزشــکی نیشــابور، تربــت جــام، ســبزوار، تربت 

حیدریه و گناباد قرار گرفته اند.
ایــن نکته نیــز درخور ذکر اســت که عــالوه بر این 
موارد قطعی تعداد بســیاری از موارد مشکوک به 
کرونا نیز در استان وجود دارد و در کنار آن برخی 
از بیماران به دلیل مشکالت حاد تنفسی )قطعی 
نبودن کرونا( جان باخته انــد. همچنین تعدادی 
از افراد بســتری در بیمارســتان ها خوشــبختانه 
سالمتی خود را بازیافته و مرخص شده اند. آخرین 
آمار رسمی در این باره نشــان می دهد تاظهر 14 

فروردین 7263 بیمار با سندروم حاد تنفسی در 
استان شناسایی و بستری شده اند. همچنین در 

این مدت خوشــبختانه 5500نفر از این بیماران 
بهبود یافتند و مرخص شدند.

محمد بهبودی نیا - نایب رئیس شورای 
شهر مشهد نیز از احتمال تمدید تعطیلی 
موقت قطار شــهری و اتوبوسرانی با هدف 
جلوگیری از شیوع کرونا در این کالن  شهر 
خبر داد. »حمیدرضا موحدی زاده« نایب 
رئیس شورای شــهر مشــهد به »خراسان 
رضــوی« در این باره گفــت : مصوبه توقف 
فعالیــت قطــار شــهری و نــاوگان حمل و 
نقل عمومی به روزهای انتهای سال قبل 
بر مــی گــردد و با توجــه به شــیوع ویروس 
کرونا ضرورت ایجاب می کرد برای حفظ 

سالمتی شهروندان فعالیت وسایل حمل و نقل عمومی تعطیل شود. وی افزود : شورای شهر 
در همان زمان تصمیم گرفت این خدمت رسانی تا 5 فروردین تعطیل شود و در ادامه به شهردار 
مشهد این اختیار تفویض شد در صورتی که ستاد مبارزه با کرونا در استانداری به توقف فعالیت 
پس از این تاریخ رای دهد این روند ادامه یابد. به همین دلیل با توجه  به وضعیت مشهد و تصویب 
این ستاد مقررشد فعالیت قطار شهری و اتوبوسرانی تا 16 فروردین متوقف باقی بماند. موحدی 
زاده درباره احتمال تمدید این بازه زمانی نیز گفت: برای ادامه توقف، شورای شهر مشهد شنبه 
)امروز( جلسه فوق العاده خواهد داشت، پیش بینی بنده این است که این تاریخ تا 21 فروردین 

که دولت نیز تا این تاریخ را بازه زمانی دورکاری اعالم کرده تمدید شود.

کمیسیون تخصصی، موافق تمدید تعطیلی	 
در همین زمینه »مجتبی بهاروند« رئیس کمیسیون عمران،حمل ونقل و ترافیک شورای شهر نیز 
با اشاره به جلسه فوق العاده شورا، گفت : هرروز تعداد زیادی از افراد برای جابه جایی از وسایل 
نقلیه استفاده و سطوح مختلفی را لمس می کنند که تهدید جدی برای سالمت شهروندان است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای شهر، وی افزود:  خوشبختانه تعطیلی مترو و اتوبوس در 
مشهد تاثیرات مثبتی در کاهش تعداد افراد مبتال داشته است و از این بابت بسیار خوشحالیم. 
بهاروند تصریح کرد : نظر کمیسیون تخصصی در این باره تمدید تعطیلی مترو و اتوبوس حداقل 

تا پایان فروردین ماه است. 

رئیس شورای هماهنگی ترافیک استان اعالم کرد 

 این هفته، تصمیم گیری درباره اجرای طرح
 زوج و فرد گسترده در مشهد 

آمار مبتالیان و فوتی های قطعی ناشی از کرونا در حیطه مسئولیت دانشگاه های 
علوم پزشکی استان تا ظهر 14 فروردین

شهر
ابتالی به کرونا که با 
آزمایش تایید شده 

است

فوت به علت ابتال 
به کرونا و تایید با 

آزمایش

 موارد
  سندروم 

حاد تنفسی

موارد 
ترخیص 

شده

97718048193473مشهد

21325979828نیشابور

13616363313تربت جام

12215362270سبزوار

11610505432تربت حیدریه

5810235184گناباد

162225672635500مجموع

گوناگون

در روز 13 فروردین انجام شد
جریمه نیم میلیون تومانی برای ۲۹۷ خودرو در طرقبه شاندیز

رضا میرزاده- رئیس پلیس راهور شهرستان طرقبه شاندیز از 
اعمال جریمه 500 هزار تومانی برای 297 خودرو که در روز 13 
نوروز به تردد در شهرستان اقدام کرده بودند، خبر داد. سرهنگ 
»سلیمان ایزدی« به »خراسان رضوی« گفت: با وجود ممنوعیت 
تــردد خودروهــا از در منــازل در روز 13 فروردین، تعــدادی از 
رانندگان از این دســتور پلیس تمرد کردند کــه در نتیجه، 20 
دستگاه خودرو و 10 دستگاه موتورسیکلت به پارکینگ منتقل 

شــد و رانندگان 297 خودرو نیز با جریمــه 500 هزار تومانی 
اعمــال قانون شــدند. همچنین شــماره پالک 93 خــودرو در 

سیستم هوشمند تخلفات به ثبت رسیده است.

اخطار پیامکی به 800 خودرو در مشهد	 
 همچنین رئیس پلیــس راهور مشــهد در این باره به »خراســان 
رضوی« گفت: بیش از 800 نفر از شهروندان با دریافت پیامک 

ممنوعیــت تــردد در شــهر در روز 13 فروردیــن به منــازل خود 
بازگشــتند. ســرهنگ »حســنعلی امامی« افزود: اجــرای طرح 
ممنوعیت تردد خودروها در خیابان های اصلــی و فرعی در روز 
13 فروردین که به منظور جلوگیری از گســترش ویروس کرونا 
صورت گرفت، برای حفظ سالمت مردم بود و بدون تردید اگر این 
طرح اجرا نمی شد، تردد خودروها در شهر موجب انتشار بیشتر 
ویروس بین شهروندان می شد. وی خاطرنشان کرد: با وجود آن 
که اجرای این طرح از چند روز قبل اطالع رسانی شده بود، برخی 
از شهروندان قصد خروج از منازل را داشتند که برای آن ها پیامک 

تذکر ارسال شــد و بیش از 800 خودرو نیز بعد از ارسال پیامک 
به منازل بازگشتند. البته تعدادی از خودروها نیز بدون توجه به 
اخطار پلیس به تردد در شهر اقدام کردند که توسط ماموران پلیس 
راهور و دوربین های ثبت تخلفات اعمال قانون شدند. سرهنگ 
امامی تاکید کرد: اجرای این طرح در کشور نمونه بود و نتیجه آن 
کاهش محسوس تردد در مشــهد در روز سیزدهم فروردین بود. 
هدف ما نیز همین کاهش  ترددهای غیرضروری در مشهد بود و 
با وجود برخی فشارها و مخالفت ها با اجرای آن، این کار را برای 

حفظ سالمت مردم با موفقیت اجرا کردیم.

شورای شهر مشهد امروز جلسه فوق العاده برگزار می کند

احتمال ادامه تعطیلی قطار شهری و 
اتوبوسرانی تا 21 فروردین

برای اطالع مسئوالن

   جنــاب آقای اســتاندار محتــرم برای 
این کــه چرخــه تولیــد مایحتــاج عمومــی 
وکاالی اساســی مردم تعطیل نشود، برای 
بعــد از تعطیــالت نــوروز در شــهرک های 
صنعتــی وکارخانجــات یــک تونــل ضــد 
عفونی،کنترل و تب ســنجی ایجاد شود تا 
هــم کار تعطیــل نشــود وهــم کارگــران با 

اطمینان خاطر مشغول کار شوند.
 چرا تردد اتوبوس های داخل مشهد را 
تعطیل می کنید؟ مردم با تعطیلی اتوبوس 
ها و متروها نان، ارزاق عمومی و ســبزی و 

میوه را چطور تهیه کنند؟
 برای خرید به فروشــگاه رفاه در قاسم 
آباد والهیه مشــهد رفتم. فروشــگاه خیلی 
شــلوغ بود امــا هیــچ گونــه کنترلــی برای 
جلوگیری از شیوع کرونا ندیدیم، پیگیری 

. کنید
 من بــرای کاری بیــرون از خانــه رفته 
بــودم کــه در بولــوار آمــوزگار دور میــدان 
دانشــجو، بــا دیــدن هجــوم کارگــران بــه 
خودروهایی که دنبال کارگر بودند خیلی 
ناراحت و شرمنده شدم. اگر وضعیت مالی 
خوبــی داشــتم حتمــا خــودم الاقــل برای 
خانــواده هــای ایــن کارگــران یک بســته 
غذایی ســه نفــره یــک هفته ای آمــاده می 
کردم  تا مجبــور نباشــند این روزهــا برای 
تامین هزینــه زندگی شــان از منزل خارج 

شوند.
گاز  اداره  در  شــاغل  بنــده  همســر   
خراســان رضوی اســت. خیلــی از ادارات 
ماننــد اداره آب و بــرق و پســت در نــوروز 
تعطیــل بودنــد و بــه دلیــل شــیوع کرونــا 
پاسخگوی ارباب رجوع حضوری نبودند به 
غیــر از اداره گاز. همســر مــن از روز پنجم 
عید ســر کار رفــت با وجــود این کــه ارباب 
رجوعی هم نداشــت ولــی نمــی دانم چرا 
تعطیــل نکردند. از شــما خواهش می کنم 
پیامــک مــن را چــاپ کنیــد تــا بــه گــوش 

مسئوالن برسد.
 چرا برای ادامه طــرح اگوی فاضالب 
شــهری از طبرســی شــمالی 12 به پایین 
اقدام نشده اســت ؟ ویروس ها، فاضالب و 
سالمت مردم برای مسئوالن مهم نیست؟
 مناطــق الهیــه، مجیدیــه، اقدســیه و 
امیریــه اصال شــعبه بانکی نــدارد، لطفا به 

نهادهای مربوط انتقال دهید.

شهرداری

در منطقه خواجه ربیع، خیابان یوسف 
زاده 20 ، انتهای ســمت راســت، از کوچه 
هــای خیلــی محــروم منطقــه هســت کــه 
آسفالت هم نشده است در حالی که 200 
متــر بیشــتر نیســت. زباله هــای کوچه هم 
جمع آوری نمی شود درحالی که یک جوی 
فاضالب هم از جلــوی آن رد می شــود. از 
سویی دیگر، افراد معتاد وکارتن خواب در 
امنیــت  گونــه  هیــچ  و  زیادنــد  جــا  ایــن 
بهداشــتی ندارد. خواهشــمندیم تا قبل از 
گرم شــدن هوا و بیشــتر شــدن مشکالت، 
رســیدگی شــود، باتشــکر فــراوان، اهالی 

. منطقه

راهنمایی و رانندگی

ســالم لطفــا از راهنمایــی ورانندگــی 
بخواهیــد جریمــه هــای دوبــل شــده را 

. ببخشد
پایین تراز رستوران ... در شاندیز، یک 
راه بــاز خاکــی وجــود دارد کــه در زمــان 
اعمال محدودیت تــردد خودروها، بعضی 
هــا از ایــن مســیر بــرای رفتــن به شــاندیز 
اســتفاده میکنند. یک مســیر خاکی هم از 
قاســم آبــاد بــه شــاندیز راه دارد کــه بایــد 

مسدود شود. لطفاپیگیری کنید.

مخابرات

از دو هفته مانده به ســال نــو تلفن مان 
قطع بود اما مخابرات اصال جوابگو نبود.

شــرکت مخابرات به داد ما مشــترکان 
خیابان مجیدیه 3 و اوایل رحمانیه برســد. 
اصــال اینترنتمــان جوابگو نیســت وخیلی 

ضعیف است.

شهرستان ها

 شهرســتان قوچــان ازلحــاظ پوشــش 
دیجیتــال خیلی ضعیف اســت، مســئوالن 

هم انگار نه انگار.
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میــرزاده- اگر چــه معــاون شــهردار مشــهد در 
واپســین روزهای ســال گذشــته از اجرایی شدن 
طرح زوج و فرد از دِر منزل در کالن شــهر مشــهد 
با هدف تالش برای قطع زنجیــره کرونا خبر داده 
بود، اما هنــوز از اجرای این طرح خبری نیســت، 
هرچند که به نظر می رســید تعطیــالت طوالنی 
مدت نوروزی و قرنطینه خانگی به خودی خود در 
کاهش تردد شــهروندان موثر بوده و اجرای آن را 
به بعد از تعطیالت موکول کرده است. به گزارش 
خراسان رضوی، 27 اسفند ماه بود که »خلیل ا... 
کاظمی« در این باره گفته بود : »در پی تاکیدهای 
شــهردار و رئیس شــورای شــهر مشــهد مبنی بر 
اجرای طرح تردد زوج و فــرد خودروها از دِر منزل 
به منظور پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، این 
موضوع درجلسه شــورای همتای استان مطرح و 
پس از تصویب مقرر شد طرح زوج وفرد از دِر منزل 
اجرایی شود. پالک خودروهای متخلف از طریق 
405 دوربین نظارت تصویری،110 دوربین ثبت 
تخلفات و پنج خودروی دارای دوربین ثبت تخلف 

ثبت خواهد شد«.

شهرداری : زیرساخت ها آماده است، منتظر 	 
دستور استاندار هستیم

کاظمی همچنیــن دربــاره زمان قطعــی اجرای 
این طرح اظهار کرده بود : »زیرســاخت های اجرا 
شــدن طــرح زوج و فــرد خودروهــا از در منــزل از 
سوی سازمان ترافیک شــهرداری مشهد و پلیس 
راهور آماده شده است و در انتظار دستور استاندار 
خراســان رضوی برای اجرایی شدن آن هستیم. 

درمرحله اول اجرای طرح، به خودروهای متخلفی 
که پالک آن هــا از ســوی دوربین ها ثبت شــود از 
طریق پیامک اخطار داده می شود  و درمرحله بعد 

جریمه خواهند شد«.

بررسی طرح، احتماال در این هفته 	 
برای پیگیری بیشــتر دربــاره اجرای ایــن طرح با 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت و گو کردیم و »هادی عطارزاده طوسی« 
به خراسان رضوی گفت: شهرداری برای اجرای 
طــرح آمــاده اســت و در انتظــار ابــالغ دســتور از 
اســتانداری هستیم. وی خاطرنشــان کرد: برای 
ابالغ این مصوبه هنوز زمانی مشخص نشده است 
و اجرای آن به بررســی های دقیق تر موکول شده 
که احتماال در این هفته انجام می شود. وی افزود: 
اجرای این مصوبه به عوامل بسیاری وابسته است. 
باید بررسی شود که وضعیت تردد مردم در معابر 
چگونه است و وضعیت حمل و نقل عمومی نیز به 

چه صورت باشد.

پلیس: اجرای طرح  فعال منتفی  است	 
بــا ایــن حــال آن طــور کــه رئیــس پلیــس راهور 
اســتان می گوید اجــرای این طرح فعــال منتفی 
اســت. ســرهنگ »حمیدرضــا دهنــوی« در این 
بــاره اظهار می کنــد : فعال قــرار بر این اســت که 
تردد غیرضروری صورت نگیرد و بر این اســاس، 
ضرورتی ندارد در باره طــرح زوج و فرد خودروها 
صحبت کنیــم. وی  می افزاید : هــم اکنون اصل 
تردد مــورد بحث اســت و ایــن که نباید مــردم در 

معابــر تــردد کنند. تــا زمانــی که وضعیــت طرح 
فاصله گذاری اجتماعی مشخص شود، تالش بر 
این است که کاهش تردد در شهر صورت بگیرد. 
بر همین اســاس تا کنون در باره طــرح زوج و فرد 
اقدامی صورت نگرفته و هیچ برنامه ای هم برای 
اجرای طرح زوج و فرد نداریــم تا ببینیم در آینده 
مســئوالن چه تصمیمــی در این زمینــه خواهند 

گرفت.

معاون استاندار :  زوج و فرد خودروها منتفی 	 
نشده است

اما معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار که 
ریاست شــورای هماهنگی ترافیک استان را هم 
بر عهده دارد در این باره می گوید: طرح زوج و فرد 
خودروها منتفی نشــده و در مورد اجرای آن، تابع 
تصمیمات ستاد کرونا هستیم. »احمد یزدان پناه« 
در گفت و گو با »خراسان رضوی« می افزاید: با توجه 
به تصمیم گیری در ســتاد کرونا، قرار بر آن بود که 
اطالعات کارکنان و مشاغلی که نیاز به تردد دارند 
را جمــع آوری کنیم که این اطالعات ثبت شــده و 
طی هفته آینده، هر تصمیمی که ســتاد کرونا در 
ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی لحاظ کند، ما 
نیز در اجرای طرح زوج و فرد، تابع تصمیمات ستاد 

کرونای استان خواهیم بود.
حاال باید منتظر ماند و دید که با توجه به  وضعیت 
قرمز کرونا در اســتان به ویژه مشــهد و همچنین 
پایــان یافتن تعطیالت نــوروزی، آیا اســتانداری 
خراسان رضوی ناگزیر به اجرای طرح زوج و فرد 

از دِر منازل در کالنشهر مشهد خواهد شد یا نه. 
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مســعود حمیــدی- ســخنگو و جانشــین ســتاد 

خدمات ســفر اســتان گفت: در طرح نوروزی 
امســال حدود دو میلیون و 317 هزار مســافر 
وارد مشهد شــده اند که نسبت به سال گذشته 

کاهش 77 درصدی داشته است.
محمدصــادق براتــی، معــاون هماهنگــی و 
مدیریت امور زائران اســتانداری در گفت وگو 
با خراســان رضوی در خصوص تعــداد زائران 
و مسافران واردشده به اســتان طی ایام نوروز 
اظهار کرد: از 25 اســفند تا صبح روز گذشــته 
)15 فروردیــن( دو میلیون و 318 مســافر به 
مشهد مقدس وارد و تعداد مسافرانی که وارد 
جغرافیای استان شده اند در این مدت معادل 

888 هزار نفر بوده  است.
ســخنگوی ســتاد خدمات ســفر افزود:  با این 
حساب تعداد مسافران واردشده به استان در 
طرح نوروزی امســال نسبت به ســال گذشته 
بیش از 94 درصد کاهش داشــته اســت و این 
آمار برای مشــهد مقدس کاهش 77 درصدی 
را نشــان می دهد.وی گفت:  از ایــن مجموعه 
حدود 31 هزار و 200 مســافر از طریق 290 
پرواز وارد مشهد شــده اند که نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته ازنظر تعداد پروازهای 
واردشده به مشهد شاهد کاهش 88 درصدی 
تعــداد پروازها و کاهــش 91 درصــدی تعداد 
مســافران به مشــهد بودیم.وی ادامــه داد: در 
حــوزه حمل ونقــل جــاده ای 1889 ســفر به 
مشــهد مقدس صورت گرفته اســت که تعداد 
این مسافران 25 هزار و 490 نفر بوده و نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ازنظر تعداد سفر 
85 و ازنظر تعداد مسافر 90 درصد کاهش را 

شاهد بودیم.
براتی اظهار کــرد: در این مــدت 73 رام قطار 
وارد مشهد مقدس شده است که از این طریق 
12 هزار و 300 نفر وارد مشــهد شــده اند که 
ازنظر تعداد رام های قطار واردشده کاهش 97 
درصدی و ازنظــر تعداد مســافرانی که با قطار 

وارد مشهد شده اند کاهش 98 درصدی را در 
این مدت شاهد بودیم.جانشین ستاد خدمات 
سفر استان در خصوص میزان مسافرانی که با 
خودروی شخصی وارد استان شده اند، اظهار 
کــرد: در 20 روز گذشــته 899 هــزار و 560 
خودرو وارد مشهد مقدس شده است که از این 
طریق دو میلیون و 278 هزار مسافر به مشهد 
واردشــده اند. هرچند این نکتــه حائز اهمیت 
است که پالک خودروهای واردشده به مشهد 
در این مدت به تفکیک نبوده و این آمار شــامل 
پالک های مشــهدی، اســتانی و غیر اســتانی 
است. درحالی که تعداد خودروهای واردشده 
به مشهد مقدس در طرح نوروزی سال گذشته 
بیش از ســه میلیون و 900 هــزار خودرو بوده 
اســت کــه به این ترتیــب تعــداد خودروهــای 
واردشده به مشهد در این مدت نسبت به سال 
گذشته کاهش 77 درصدی را نشان می دهد.
جانشــین ســتاد خدمات سفر اســتان تصریح 
کــرد:  از مجمــوع خودروهــای واردشــده بــه 
استان در این مدت کمتر از 10 درصد مربوط 
به دیگر اســتان ها بوده اســت. عالوه بــر این، 
طرح فاصله گذاری اجتماعی که به جلوگیری 
از ورود خودرو با پالک غیر به اســتان و مشــهد 

منجــر شــده، از تاریــخ 8 فروردین اجراشــده 
که بعد از اجــرای این طرح تعــداد خودروها به 
شدت کاهش پیداکرده اســت و  طی روزهای 
آینــده آمــار دقیــق آن اطالع رســانی خواهــد 
شــد.معاون اســتاندار گفــت: در ایــن مــدت 
337 هــزار و 896 خــودرو بــا حــدود 845 
هزار مســافر وارد مرزهای جغرافیایی اســتان 
شده اند که شــامل مجموع پالک های استانی 
و غیر استانی اســت. با در نظر گرفتن اختالف 
تعداد خودروهای واردشده به استان با تعداد 
خودروهای واردشــده به مشــهد در این مدت 
مشخص می شــود که بیشــتر تعداد سفرهای 
صورت گرفته به مشــهد مقــدس در این مدت 
درون اســتانی بــوده کــه تحــت تأثیــر موضوع 
شــیوع ویروس کرونا و رفت آمــد خانواده های 
بیماران کرونایی یا مشکوک به این بیماری به 

مشهد است.

۱۳ هزار خودرو در جاده های خراسان 	 
رضوی بازگردانده شد 

جانشــین رئیس پلیــس  راه فرماندهــی انتظامی 
اســتان گفــت: در اجــرای طــرح فاصله گــذاری 
اجتماعــی از هشــتم فروردین مــاه تاکنون 112 

هــزار و 918 دســتگاه خــودرو در جاده هــای 
ایــن اســتان بازگردانــده شــده است.ســرهنگ 
احســانبخش روز پنج شــنبه در گفت و گو با ایرنا 
افــزود: همچنین طی ایــن مدت بــرای دو هزار و 
675 دســتگاه خودرو جریمه پنج میلیون ریالی 
اعمال شــد.وی ادامــه داد: 99 دســتگاه خودرو 
نیز در اجرای این طرح توقیف شدند و برای 416 

دستگاه خودرو هم توقیف سیستمی ثبت شد.

بیش از یک میلیون نفر در مبادی ورودی 	 
استان تب سنجی شدند 

مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر خراســان 
رضــوی گفــت: از آغاز اجــرای طرح ســالمت 
مســافران نوروزی تا کنون، یک میلیون و 81 
هــزار و 828 مســافر در مبــادی ورودی ایــن 

استان غربالگری و تب سنجی شده اند.
به گزارش ایرنا »سیدمجتبی احمدی« افزود: 
طرح غربالگری ســالمت در قالــب 55 پایگاه 
مســتقر در ورودی هــای جــاده ای خراســان 
رضوی توسط امدادگران، جوانان و داوطلبان 
جمعیت هــالل احمــر در حــال اجراســت و تا 
کنــون بــرای سرنشــینان 412 هــزار و 956 
دستگاه خودرو در مسیرهای جاده ای خراسان 

رضوی انجام شده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: از مجمــوع مســافران 
تب ســنجی شــده، هــزار و 889 نفــر تــب دار 
بوده و 717 نفر از آن ها به نزدیک ترین مراکز 
درمانی و بهداشتی فعال در این استان ارجاع 
داده شــده اند. احمــدی گفت: بــا کمک های 
مردمــی و داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر 
خراسان رضوی، اقالم بهداشتی شامل 174 
هــزار و 554 عــدد ماســک طبــی، 23 هزار و 
441 جفت دستکش بهداشتی، هزار و 773 
تیوپ ژل ضدعفونــی، 18 هزار و 816 بطری 
مایــع ضدعفونی و 12 هــزار و 376 لیتر ماده 
شوینده بین مسافران وارد شده به این استان 

توزیع شده است.
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 توزیع ۷۸۰۰ تن کاالی اساسی
 در روزهای کرونایی استان 

زنــده روحیــان- معــاون ســازمان صنعــت، معدن و 

تجارت خراســان رضــوی اعالم کــرد: در روزهای 
شیوع ویروس کرونا برای تنظیم و مدیریت بازار در 
این بحران تا کنون بیش از 7800 تن انواع کاالی 
اساسی از ابتدای اسفند تا کنون در فروشگاه های 

عرصه مواد غذایی توزیع شده است.
علی غفوری مقدم، معاون ســازمان صمت اســتان 
در گفت وگو با خراســان رضــوی با اعــالم این خبر 
اظهــار کــرد: از اوایــل اســفند، برنامه تنظیــم بازار 
آغاز شــده کــه کمــاکان نیــز ادامــه دارد و در بخش 
تامین و توزیــع این کاالهــا صورت گرفته اســت که 
البته بخشــی از آن با وجود اتفاقات مربوط به شیوع 
کرونا تعدیل یا حذف شــد  که یکی از ایــن برنامه ها 
نمایشــگاه های بهاره بود.وی افــزود: در طول این 
مدت البتــه توزیــع کنندگان مــواد غذایــی به هیچ 
عنــوان بــا محدودیــت و ممنوعیتی مواجــه نبوده و 
بــدون وقفه بــه کار خود ادامــه داده انــد و هیچ یک 
از دســتورالعمل های فاصله گــذاری خللی در کار 
آنان به وجود نیاورده اســت.غفوری مقدم با اشــاره 
به توزیع مواد غذایی اساســی اظهار کــرد: تا کنون 
1917 تن شــکر خانوار، 1917 تن شــکر سهمیه 
اصناف، هزار تن برنــج هندی از ســهمیه دو هزار و 
400 تنی، 400 تن گوشــت از سهمیه 800 تنی ، 
600 تن برنج پاکستانی و 300 تن قند تنظیم بازار 
در این ایام توزیع شده است.وی ادامه داد: در میوه 
تنظیم بازاری نیز حــدود هزار و 500 تــن پرتقال و 
سیب تنظیم بازاری توزیع شد که البته بخش عمده 
ای از ذخیره ما مانده اســت و توزیع کمــاکان ادامه 
دارد و با توجه به کیفیت محموله های امسال دور ریز 
این محصوالت نیز بسیار کم بوده و امیدوارهستیم 
بیش از گذشــته امکان ذخیره ســازی آن را داشــته 
باشــیم.معاون صمــت اســتان تاکید کرد: بــا توجه 
به پیش بینی الزم بــرای حضور میلیونــی زائران به 
مشهد و با وجود دید و بازدیدهای سال جدید بخش 
عمده ای از کاالهای انبار شده هنوز نیازی به توزیع 
پیدا نکرده است و ذخیره خواهد شد.وی همچنین 
در خصوص گوشت و مرغ نیز توضیح داد: 800 تن 
مرغ منجمــد برای تنظیم بــازار عید ذخیره ســازی 
شده بود اما با توجه به عرضه مناسب و قیمت خوب 
مرغ گرم توزیع نشد و این ذخیره در ایام ماه مبارک 
رمضان اســتفاده خواهد شــد تــا همراه با ســهمیه 
جدید ماه رمضان که اعالم می شود بازار مرغ به طور 
کامــل مدیریت شــود.معاون ســازمان صمت ادامه 
داد: گوشت در اســفند با تغییرات قیمتی و افزایش 
روبه رو بــود و چند اقدام متفاوت انجــام و 400 تن  
از ســهمیه تنظیم بــازار توزیع شــد. تامین گوشــت 
گرم نیز تعدیل شــد و همچنین محدودیت مقطعی 
در خروج دام زنــده صورت گرفت کــه مجموعه این 
عوامل باعث ثبات قیمت تا کنون شده است اما هم 
اکنون عرضه دام زنده و کشتار آن همراه با مصرف، 
کاهش داشت و برای کاهش قیمت در آینده با توجه 
به تقاضا اقــدام خواهد شــد.غفوری مقــدم گفت:  
شــکر مخصوص اصناف با توجه به این کــه تا اواخر 
اسفند محدودیتی در اصناف وجود نداشت، توزیع 
شــد و عمده آن مربوط به صنف نبــات و آبنبات بود 
اما در صنف شــیرینی فروشــی و آب میوه و بســتنی 
با توجه به محدودیــت جدیــد، در فروردین توزیعی 
صورت نگرفت.وی در ادامه در پاسخ به نگرانی های 
عمومی دربــاره ادامه این بحــران و تامین کاالهای 
اساسی تصریح کرد: با توجه به توزیع نشدن بخش 
قابل توجه کاالهای سهمیه تنظیم بازار بهار و ذخیره 
این کاالها در انبار و همچنین سهمیه های جدیدی 
کــه در آینده اختصاص خواهد داشــت، تــا چند ماه 
آینــده هیــچ مشــکلی در تامیــن کاالهای اساســی 
نخواهیم داشت و بازار نیز بدون دغدغه به کار خود 

ادامه خواهد داد.

 رفع مشکالت گمرکی برنج پاکستانی	 
 تا 2 هفته دیگر

 معاون ســازمان صمت اســتان همچنیــن  گفت: 
بــه تازگی بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت گمرکی 
برای ترخیص برنج پاکســتانی، مقــداری افزایش 
قیمت و کمبود در بازار به وجود آمده اســت اما این 
مشکالت در نهایت تا دو هفته آینده رفع می شود.
علی غفوری مقــدم ادامه داد: مشــکالت ترخیص 
برنــج هــای پاکســتانی در گمــرک کــه موضوعی 
کشوری بود، در بازار خراســان رضوی که مصرف 
کننــده عمده این کاال در کشــور اســت، زمینه این 
محصول را پاییــن آورد و با افزایــش قیمتی همراه 
بــود.وی افــزود: البته با توجــه به این کــه تقاضای 
مراکز اقامتی و رستوران ها در مشــهد در این ایام 
پایین بوده، مشکل زیادی برای ما ایجاد نکرده اما 
از طرفی به دلیل اقبال نشان ندادن مردم استان به 
برنج هندی کمی افزایش قیمت در برنج پاکستانی 
به وجود آمد که بخشــی از آن از طریق عرصه برنج 
تنظیم بازار رفع شــد.وی تصریح کرد: مشــکالت 
گمرکی کشــوری این موضوع در نهایت تا دوهفته 
آینده رفع و به روال طبیعی خود باز خواهد گشت و 

دیگر در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.

 سخنگو و جانشین ستاد خدمات سفر استان  مطرح کرد: 
به مشهد طی۲۰ روز ورود ۹۰۰هزار خودرو

معاون امور زائران استانداری: بیش از 90 درصد خودروهایی که در استان و مشهد تردد کرده اند، پالک استانی داشته اند

مدیرعامل گروه شرکت های 
پدیده شاندیز معارفه شد 

 مراســم معارفــه مدیرعامــل جدیــد گــروه 
شــرکت های پدیده شــاندیز با حضور اعضای 
هیئت مدیره و مدیران شــرکت برگزار شد.به 
گــزارش روابــط عمومــی و بیــن الملــل گروه 
شــرکت هــای پدیــده شــاندیز،  رئیس هیئت 
مدیره گروه شرکت های پدیده شاندیز دراین 
مراسم گفت: انتخاب مدیریت در فصل جدید 
کاری پروژه بــزرگ پدیده، مهــم ترین تصمیم 
هیئــت مدیــره بــود و در میــان همــه گزینه ها 
و بررســی های بــه عمــل آمده بــه ایــن نتیجه 
رســیدیم که راهبری هلدینگ اقتصادی باید 
در اختیــار فــردی باشــد که عــالوه بــر دانش 
اقتصادی، دارای دانش مالی، ارتباطی، رسانه 
ای و بورسی باشــد.علی کریمی افزود: مولفه 
جوان بــودن در عیــن تجربــه و دانــش مرتبط 
با حــوزه بــورس و کســب و کار از دیگــر دالیل 
انتخاب دکترنیما مالئی به عنوان مدیرعامل 
گروه شــرکت های پدیده شــاندیز بوده اســت 
که امید اســت با تــوان مضاعف اهــداف عالی 
این پــروژه اقتصادی را به ســرانجام برســاند.
مدیرعامل گروه شــرکت های پدیده شــاندیز 
نیز در این جلســه گفت: گردشــگری از جمله 
مولفه هایی اســت که بــرای پدیده شــاندیز با 
اهمیت اســت و در اقتصاد کشــور اثــری انکار 
ناپذیر دارد.مالئــی افزود: با توجــه با افزایش 
نرخ ارز شاهد تورم در کشور هستیم و از طرفی 
با توجه به شیوع بیماری کرونا رکود اقتصادی 
به چشــم می خورد.وی ادامــه داد: این رکود 
تورمی که یک بیماری مهلک در هر اقتصادی 
بــه شــمار می آیــد، راه هــای درمــان متفاوتی 
از جملــه افزایش ســرعت گردش پــول دارد.
مدیرعامل گروه شــرکت های پدیده شــاندیز 
تصریح کرد:سرعت گردش پول در حوزه های 
مختلفی اتفاق می افتد که مهم ترین آن حوزه 
گردشــگری اســت.اگر گردشــگری و تجارت 
خرد رونق پیداکند، قطعا سرعت گردش پول 
را نیز به دنبال خواهد داشــت و رکــود تورمی 
با شــیب مختصری در اقتصــاد درمان خواهد 
شــد.مالئی گفت: خوشــبختانه این بستر در 
پدیده فراهم اســت و با همه توان در این مسیر 
با کمک مدیــران و همراهی ســهامداران گام 
خواهیــم برداشــت.وی در خصــوص برنامــه 
ریزی و سیاســت های راهبردی نیــز گفت: به 
طور کلــی در دو محــور تثبیت وضــع موجود و 
ارتقــای عملکرد منابــع انســانی و دیگر منابع 

مدنظر است.

سفیر ایران در ترکمنستان مطرح کرد 

مبادالت اقتصادی ایران و 
ترکمنستان افزایش میابد 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان 
از گســترش مبــادالت اقتصــادی ایــران و 

ترکمنستان در آینده نزدیک خبر داد.
غالم عبــاس ارباب خالــص به خبرنــگار ایرنا 
گفت: در این زمینه دیــدار و رایزنی با مقامات 
و فعــاالن اقتصادی ترکمنســتان در حاشــیه 
نمایشــگاه و کنفرانس اتحادیــه صنعت گران 
این کشــور انجام شــده اســت.وی افزود: این 
نمایشــگاه بــا مشــارکت 200 شــرکت در 
بخش های مختلــف تولیــدی و خدماتــی و با 
حضور وزیر خارجه ترکمنســتان برگزارشده 
بود.ارباب خالص ادامه داد: در این رایزنی ها، 
توانمنــدی و ظرفیت هــای اقتصــادی ایــران 
در حوزه هــای مختلــف کشــاورزی، خدمات 
فنی و مهندســی، درمان و دارو، گردشگری، 
مبل و صنایع چوبی، صنایــع غذایی، مصالح 
ســاختمانی نظیر کاشی، ســرامیک، شیشه، 
ســیمان و میلگرد موردبحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.وی گفــت: در حــوزه گردشــگری نیز 
مذاکــرات خوبی به منظــور تبادل گردشــگر 
فرهنگی و تورهــای خانوادگی بــرای بازدید 
از حوزه های تمدنی و تاریخی دو کشور انجام 
شــد.ارباب خالص افــزود: در ایــن مذاکرات 
اعضــای ســفارت ایــران در عشــق آباد بــا 
تمامی غرفــه داران نمایشــگاه صنعــت گران 
ترکمنســتان گفت وگو کردند که تســهیالت 
فراهم شده برای توسعه مبادالت اقتصادی از 
سوی ترکمن ها مورد استقبال قرار گرفت.وی 
اظهار امیدواری کرد، به دنبال این رایزنی ها 
و اطالعات گرفته شده از شرکت های تولیدی 
ترکمنســتان، گام هــای خوبــی در افزایــش 
ارتباطات اقتصــادی با بخــش خصوصی این 

کشور برداشته شود.

مســعود حمیدی-بر اســاس گــزارش 12 ماهه 

مرکــز ملــی آمــار، پوشــاک، کفــش و خدمات 
تفریحی و فرهنگی با تورم باالتر از 52 درصد، 
باالتریــن افزایــش قیمــت را در ســال 98 در 
اســتان داشــته و دخانیات با تــورم 33 درصد 
گرانــی کمتری را نســبت بــه دیگــر گروه های 

کاالیی و خدماتی داشته است.
به گزارش خراسان رضوی، بر اساس داده های 
مرکــز ملی آمــار در خصــوص شــاخص قیمت 
مصرف کننده در 12 ماهه سال 98، متوسط 
نرخ تورم کشور معادل 34.8 درصد و نرخ تورم 
استان در سال 98 معادل 33 درصد بوده که 
از نرخ متوســط کشــوری پایین تر بوده اســت. 
باالترین نرخ تورم ســال 98 متعلق به اســتان 
ایالم با 42 درصد و پایین ترین نرخ تورم متعلق 

به استان فارس با 30.7 درصد بوده است.

باالترین تورم اسفند نسبت به بهمن در 	 
خراسان رضوی

 این گــزارش حاکی از آن اســت که در اســفند 
98، نرخ تــورم ماهانه کشــور نســبت به بهمن  
حدود 1.5 درصد بوده درحالی که این شاخص 
برای استان خراسان رضوی حدود 2.7 درصد 
بوده است که به همراه استان همدان باالترین 
نرخ تورم ماهانه در کشــور را به خود اختصاص 
داده و بیانگــر بیشــترین افزایــش قیمت برای 
مصرف کننده هــای اســتان در کشــور اســت.
شــاخص های قیمت در اســفند 98 نســبت به 
مدت مشابه در سال 97 برای کشور حدود 22 
درصد بوده و استان خراسان در این خصوص با 
19.2 درصد جزو اســتان های با شاخص تورم 
کمتر از متوسط کشــوری بوده اســت و استان 
هرمزگان بــا 29.8 درصــد باالترین و اســتان 
کردســتان با 15.1 درصد کمتریــن نرخ تورم 

نقطه به نقطه را در کشور دارا بودند.

افزایش قیمت باالتر برای خانوارهای 	 
روستایی استان

این گزارش حاکی اســت که افزایش قیمت ها 
یا تورم نقطه به نقطه، برای خانوارهای شهری 
اســتان در اســفند 98 معــادل 18.6 درصــد 
بوده، درحالی که شــاخص کشوری تورم برای 
خانوارهای شهری معادل 22.2 درصد بوده 
اســت. تــورم نقطه به نقطــه بــرای خانوارهای 
روستایی استان در اســفند 98 معادل 21.7 
درصد و در ایــن حوزه افزایــش قیمت ها برای 
خانوارهــای روســتایی اســتان باالتــر از نــرخ 

متوسط کشوری بوده است.

تورم کمتر خدمات نسبت به خوراک و 	 
پوشاک

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، متوسط نرخ 
تورم کشــوری در مواد خوراکی، آشــامیدنی و 
دخانیــات در ســال 98 معــادل 42.6 درصد 
و این شــاخص برای اســتان خراســان رضوی 

معــادل 41.2 درصــد بــوده اســت. در گــروه 
کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات، نــرخ تورم 
کشــوری در پایــان ســال 98 معــادل 31.4 
درصد و  این شــاخص برای اســتان خراســان 
رضوی معادل 27.7 درصــد و پایین تر از نرخ 
کشوری بوده است.درحالی که افزایش قیمت 
برای خانوارهای شهری استان در حوزه مواد 
خوراکی، آشامیدنی و دخانیات معادل 40.7 
درصد بــوده، این شــاخص بــرای خانوارهای 
روستایی استان معادل 42.7 درصد و باالتر از 
شاخص کشوری بوده است. در حوزه کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات خانوارهای شــهری 
اســتان با تورم 26.5 درصــد وضعیت بهتری 

نسبت به متوسط کشوری داشته است.

پوشاک و کفش باالترین تورم	 
تورم ســاالنه کاالهــا و خدمات در پایان ســال 
98 در گروه هــای مختلــف کاالیی در اســتان 
به گونه ای بوده که بیشترین افزایش قیمت ها 
را پوشــاک و کفش داشــته و نرخ تورم ســاالنه 
این کاالهــا برای اســتان در ســال 98 معادل 

52.6 درصد بوده کــه حدود 10 درصد باالتر 
از نرخ متوســط کشوری بوده اســت. در حوزه 
مبلمان و لوازم خانگی نیز خانوارهای اســتان 
تورم 52.3 درصدی را در ســال 98 داشــته و 
خدمات تفریحی و فرهنگی نیز در استان تورم 

50 درصدی را در سال 98 تجربه کرده اند.

تورم خدمات بهداشتی استان باالتر از 	 
تهران

ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه در 12 ماهه 
ســال 98، نــرخ تــورم در حــوزه خوراکی هــا 
و آشــامیدنی ها تــورم 41.3 درصــدی را بــر 
خانوارهای اســتان تحمیل کــرده که حدود 2 
درصد پایین تر از متوسط کشوری بوده است. 
در حوزه بهداشت و درمان نرخ تورم 12 ماهه 
استان در ســال 98 معادل 26.2 درصد بوده 
که از نرخ متوســط کشــوری حدود یک درصد 
بیشتر و حتی از استان تهران باالتر بوده است.

حمل ونقل گران استان در اسفند	 
بر اساس این گزارش، باالترین افزایش قیمت 
و تورم در اســفند 98 نســبت به اســفند 97 را  
حوزه حمل ونقل استانی داشته و این شاخص 
معادل 50.6 درصد بوده، درحالی که متوسط 
کشــوری این تورم معــادل 44.8 درصد بوده 
است. کمترین نرخ تورم به جز حوزه ارتباطات 
مربــوط بــه دخانیــات بوده کــه شــاخص تورم 
دخانیــات در اســتان معــادل 10.7 درصــد 
بوده اســت.عالوه بر این، نرخ تــورم و افزایش 
قیمت ها برای کیــف و کفش بــا 37.7 درصد 
و خدمات فرهنگــی و تفریحی با 34.1 درصد 
باالتــر از نــرخ متوســط کشــوری بعــد از حوزه 
حمل ونقل، باالترین افزایش قیمت و نرخ تورم 

را در اسفند 98 داشته است. 

بر اساس گزارش۱2ماهه مرکز ملی آمارمشخص شد: 

نرخ تورم دراستان؛پوشاک باالترین،دخانیات پایین ترین 

 مهدیان- فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه تا 

کنون 168 هزار نفر از جمعیت شهرســتان 
غربالگری شــدند گفــت: از این تعــداد تنها 
یــک درصد مشــکوک بــه کرونــا بودنــد. به 
گزارش خراســان رضوی، مســلم ساقی در 

جلســه ســتاد پیشــگیری از ویروس کرونا با 
تقدیر از همراهی و همکاری اقشار مختلف 
مــردم کاشــمر در اجــرای فاصلــه گــذاری 
اجتماعی و عــدم حضــور در طبیعت در روز 
13 فروردیــن تأکیــد کرد: قطعا مشــارکت 

و همراهــی مــردم یکــی از عوامــل اثرگذار 
در امر پیشــگیری و مقابله با ویــروس کرونا 
تا ایــن مرحله بــوده اســت کــه امیدواریم با 
اســتمرار این همکاری شــاهد قطع زنجیره 
انتقــال باشــیم. فرمانــدار کاشــمر بــا بیان 

اینکــه تمامی تصمیمــات و برنامــه ریزی ها 
بر اســاس آمار و اطالعات ارائه شده در این 
زمینه اســت بیان کرد: تا کنــون 168 هزار 
نفر از جمعیت کاشــمر غربالگری شدند که 
یک درصد مشــکوک بــه این ویــروس تحت 
نظر کارشناســان بهداشــت، مراقبت های 

بهداشتی به آنها ارائه می شود. 

تنها یک درصد جمعیت 16۸ هزار نفری غربالگری شده در کاشمر مشکوک به کرونا 
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رونمایی از طرح های فرهنگی آستان قدس برای ایام فاصله گذاری اجتماعی

آقا سالم
با حضــور قائم مقام تولیت آســتان قدس در اســتودیو رادیــو زیارت در 
صحن انقالب حرم مطهر، از طرح های فرهنگی این آستان با عنوان »آقا 

سالم« برای ایام فاصله گذاری اجتماعی رونمایی شد.
 به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم و المســلمین »حجت گنابادی 
نژاد« رئیس سازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی در این باره گفت : 
با توجه به محدودیت های حاصل از شیوع ویروس کرونا، تولیت آستان 
قدس رضوی تأکید داشتند تا محدودیت های به وجود آمده در خدمات 

حضوری، باعث تعطیلی خدمات فرهنگی آستان قدس رضوی نشود. 
گنابادی نژاد بیان کرد: از اواخر ســال گذشته که اوایل شیوع ویروس 
کرونا در کشور بود برنامه های غیرحضوری با رعایت ضوابط بهداشتی 
در قالب مأموریت مؤسسات و مجموعه های آستان قدس شروع شده و 

هم اکنون بسیاری از این فعالیت ها ادامه دارد. 
وی افزود: رویکرد آســتان قدس اســتفاده از ظرفیت حضــور مردم در 
جمع خانواده برای فعالیت های فرهنگی اســت. برنامه »آقا سالم« 5 

محور دارد که شامل »مثل مسجد«، »با قرآن در خانه بمانیم«، »به توان 
مهربانی« ، »خانه ات آباد« و »به وقت لبخند« است. 

گنابادی نژاد خاطرنشــان کرد: ســرفصل دیگر در طرح »آقا ســالم« 
فصلــی با عنــوان »بهار خــوان« اســت که شــامل موضوعــات کتاب و 
کتاب خوانی است.شایان ذکر اســت ویژه برنامه رادیویی»آقا سالم« 
از رادیــو سراســری زائر، شــرکت کننــدگان در طــرح» آقا ســالم« را 

همراهی می کند.

فرهنگی

 در پنجمیــن هفتــه تعطیلی نماز جمعه سراســر 
کشــور، آیــت ا... علم الهدی در خطبــه تصویری 
جمعــه 15 فروردین مــاه، نکاتــی را در خصوص 
اهمیت رســیدگی به اقشــار آســیب پذیر جامعه 
در شــرایط توقف کســب وکارها، ویژگــی جوان 
مســلمان و شــیطنت های دشــمن بیان کردند. 
بــه گــزارش دفتر امــام جمعــه مشــهد در بخش 
ابتدایــی ایــن خطبــه بــه روز جــوان و والدت بــا 
ســعادت حضرت علی اکبر)ع( اشــاره شده و در 
ادامه آن آمده است:در بیان سیدالشهدا )ع( در 
مقام معرفی حضرت علی اکبــر )ع(، معیارهای 
فضیلت جوان و جوانی ارائه شــد، »َاْشَبُه الّناِس 
َخْلقًا َو ُخْلقًا َو َمْنِطقًا بَرُسوِلَک«؛ فضیلت و عظمت 
جــوان در نمایش زیبایــی دوران جوانــی از نظر 
ســاختار جســمانی شــباهت پیغمبر اکرم )ص( 
اســت، جوان از نظر عشــق به پیغمبر باید ظاهر 
خود را از نظر لباس و آرایش سر و صورت به سنت 
نبوی آرایش بدهد، مدلینگ آرایش سر و صورت 
و لباس برای جوان نباید هرزه های غربی باشند 
و سعی کند به شکل جوانان هرزه جوامع الئیک 
و بی دین خودش را در بیاورد، قیافه جوان باید در 
چشم، نمایه ای از سنت رسول اکرم جلوه کند. در 

بخش دیگری از این خطبه 
آمــده اســت : جــوان 

باید مالک فضیلت 
برتــری  معیــار  و 
عرصــه  در  او 
نظــر  از  جوانــی 

خلق، خــو و رفتار 
ایــن موقعیت هــای 

در  خــاص 

برخوردهــای اجتماعی باشــد، مالطفت، حلم، 
رفق، بردباری، اظهار محبت به دیگران، همه اش 
خلق پیغمبر است و برای این که به اخالق و رفتار 
پیغمبر شبیه باشــد، موال سیدالشهدا )ع( این را 

معیار جوان و جوانی معرفی کردند.

احساس مسئولیت جوان نسبت به جامعه	 
همچنین در بخش دیگری از این خطبه با اشاره 
به اهمیت احســاس مســئولیت جوانان نسبت 
به جامعه آمده اســت : وقتی جامعه با مشــکلی 
مواجه می شــود مثل مشــکل اخیر در بروز این 
بیماری، جوانان ما باید احساس کنند در قبال 
جامعــه مســئول اند، جــوان منتظر نمی شــود 
دیگران به او برســند، ســعی دارد او به دیگران 
برســد؛ امروز در جامعه ما در نتیجه این عارضه 
ســوء، مشــکالت زیادی بــرای افراد بــه وجود 
آمده که عزیــزان جوان ما باید ســعی کنند این 

مشکالت را برطرف کنند... .

ضعف منطق حق پذیری در جوانان	 
مشــکلی که در جامعه جوانان ما وجــود دارد، 
ضعف منطق حق پذیری اســت، بــه دنبال این 
هســتند که منطق خود را اثبــات کنند با وجود 
این که ممکن اســت درســت نباشــد یــا هوای 
نفسانی باشد، این حق پذیری امروز در جامعه 
ما برای جوانان یک فضیلت قطعی و الزم است 
و این امتیــاز حضرت علی اکبر از نظر شــباهت 
منطقــی به پیغمبــر اکرم بــود. عزیــزان ، امروز 
جامعه ما در این بلیه گرفتاری های زیادی پیدا 
کرده، نســل جوان ما در رفع ایــن گرفتاری ها 
و بلیاتــی که بــه وجود آمده چــه از نظــر ابتال به 
بیماری، مشــکالت اقتصادی و وضعیت خاص 
فرهنگــی باید خودش را مســئول بداند 
و درصدد رفــع مشــکالت بربیاید. 
از عزیــزان جوانــی کــه هــم در 
فعالیت های جهادی و بسیج 

و هم در کادرهــای درمانی فعالیــت می کنند، 
تشکر می کنم... .

یک خواسته از جامعه پزشکی کشور	 
از عزیزانمــان در عرصــه پزشــکی خواســته ای 
داریــم، عزیــزان عرصــه پزشــکی ســعی کنند 
ضریــب مرگ ومیــر در ایــن ویــروس از ضریــب 
جهانی پایین تر باشــد، در دنیا 5 درصد است، 
ســعی کننــد ضریــب مرگ ومیــر در کشــور مــا 
پایین تــر بیایــد؛ در تمــام کشــورهای جهــان، 
کادرهای پزشکی فعالیت می کنند اما عزیزان 
ما بر تمام دنیا امتیاز دارند، امتیازشــان اعتقاد 
آنان بــه خدا و ایمانشــان به اجر و پــاداش الهی 
است، این اعتقاد و باور عزیزان ما را دیگران در 
خدماتی که انجام می دهند، ندارند مخصوصًا 
عزیزانــی کــه در خدمــات پزشــکی و درمانــی 
این اســتان و مشــهد حضــور دارند کــه خدمت 
گزاران همســایگان امام هشــتم در ســرزمین 
و تربت علی بن موســی الرضا )ع( هســتند. در 
کنار همه مفاخری کــه در عرصه های درمانی، 
پزشــکی و خدماتی امروز در برابر دنیــا داریم، 
این افتخــار نیــز در دنیا بــرای ما ثبت شــود که 
ضریب مرگ ومیر در این کشور اسالمی و کشور 
امــام زمان )عــج(، بــه  مراتــب کمتــر از ضریب 
جهانی باشد، در برابر دنیا در این عرصه ابتالی 
مشترکی که با همه دنیا داریم، دنیا گرفتار این 
ویــروس و بیماری هســت، سلســله افتخاراتی 

داریم که مورد توجه دنیا قرار گرفته است.

کشورهای پیشرفته گرفتار کمبودها	 
مــا مشــکلی جــز مشــکل بیمــاری نداریــم اما 
کشــورهای پیشــرفته دنیــا عــالوه بــر ویروس 
کرونا، به ویروس بدتری هم دچارند، کمبودها، 
نداشــتن ها، کم خدمتی هــا از ســوی تولیــت 
اجتماعــی و کشــوری خودشــان اســت کــه 
خوشــبختانه این افتخار را داریم کــه در عرصه 

وفور نعمــت و کاالهای اساســی کــه در اختیار 
مردم ما قرار دارد و همچنیــن از نظر امکانات و 
وسایل بهداشــتی نسبت به آن کشــورها وضع 
بهتری داریم با این که در تحریم به سر می بریم، 
جنایت های اســتکبار جهانی نســبت به تحریم 
اقتصادی ما باید مشکالت ما را بیشترمی کرد 
اما خوشبختانه وضعیت ما به مراتب بهتر از دیگر 
کشورهاست. امروز در رســانه های خود غربی 
ها بنا به اظهار خودشــان، ویدئوهــا و تصاویری 
از قفسه های خالی فروشگاه ها در مراکز خرید 
در آمریــکا، آلمــان و انگلیــس در شــبکه های 

اجتماعی دست به دست می شود ....

تشکر از مسئوالن برای تأمین نیاز مردم	 
هم خدا را شــکر کنیم و هم از مسئوالن بااحساس 
و مســئول خودمــان تشــکر کنیم کــه با همــه این 
مشــکالتی کــه از نظــر تحریم اقتصــادی و ســایر 
مشــکالت داریم، در موقعیت ابتــال و گرفتاری در 
این بیماری، دچــار کمبود و مشــکلی از نظر وفور 
نعمت نیستیم، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های 
ما ماالمال از اجناس و کاالهای اساســی اســت و 

مشکلی به عنوان کمبود اجناس وجود ندارد.

به اقشار آسیب پذیر کمک کنید	 
البته بخشی از اقشار ما گرفتار مشکالت معیشتی 
هســتند، عزیزانــی کــه برحســب ابتالی بــه این 
بیمــاری و حفظ مصالح  در پیشــگیری از توســعه 
این بیماری، دســتگاه ها و مراکز کسب وکارشان 
از بیــن رفتــه و ســطح درآمدشــان پاییــن آمــده و 
سلســله افرادی که به صورت روزمزد و کارمزد در 
رســتوران ها و هتل ها کار می کردند، فاقد درآمد 
هســتند و از نظر معیشــت در مضیقه هســتند که 
امیدواریم به شــکرانه عملی ما که این وفور نعمت 
را در جامعه ما فراهم کرده و به شــکرانه سالمتی 
عزیزانمان که دچار این بیماری نشــدند، مســئله 
نذر سالمت را در خانواده ها جدی بگیرند و سعی 
کنند با همه امکانی که دارند، به این افراد ضعیف 
و اقشاری که درآمدشان قطع شده و زندگی شان 
در مضیقه قرار گرفته، برســند. اقداماتی از طرف 
دولت صورت گرفته که نســبتًا مؤثر بــوده اما این 
اقدامات تنها تأمین کننده وضعیت خاص معیشتی 
آنان نیست، برای دستگاه های نظام ما نیز بیش از 

این کمک امکان پذیر نیست چه در حوزه تسهیالت 
و چه خدمات معیشــتی، بقیــه عزیزان مــا و مردم 
سعی کنند زندگی بزرگواران بدون کوچک ترین 

رنج و احساس حقارتی تأمین شود.

نمایان شدن جنایات دشمن	 
مــا در چنیــن موقعیتــی، متوجــه شــیطنت و 
نابکاری دشمن جنایتکارمان آمریکا می شویم؛ 
مردم آمریــکا بیش از همــه نقاط جهــان دارند 
دست وپا می زنند و متأسفانه دچار کمبودهای 
طاقت فرسا در مراکز ابتالی به این بیماری مثل 
نیویورک و برخی ایالت ها هســتند، این دولت 
شــیطانی ناپاک به جای این که بــه ملت و مردم 
خــود برســد و کمبودهای وســایل ضدعفونی، 
ماســک و مســائل دیگر را در آنجا جبران کند، 
به جــای ایــن پــول بــه تروریســت های ســوریه 
می دهد که با مسلمانان بجنگند، این قدر ناپاک 
که به جای کمک به ملت رنج دیده خودش که در 

این کمبودها دست وپا می زنند... .

آمیختگی سپاه و ارتش در حمایت از انقالب	 
در گذشــته دشــمنان مــا درصــدد ایــن بودند 
بگوینــد در فعالیت هــای انقالبــی مخصوصــًا 
فعالیت های انقالبــی برون مرزی، فقط ســپاه 
فعالیت دارد و ارتش را در عرصه فداکاری های 
انقالبی از ســپاه جــدا کنند امــا اخیــرًا مجبور 
شــدند ایــن حقیقــت ثابت شــده را کــه ارتش و 
ســپاه هردو پاســدار انقالب هســتند و آمیخته 
با هم از انقــالب حمایت می کنند اقــرار کنند، 
دلیلش این است که در مقام اعالم شهادت امیر 
پوردســتان از فرماندهان انقالبی و غیور ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، این هــا امیر بزرگوار 
را شــهید شــده در بمباران اســرائیل در سوریه 
معرفی کردند. آنان نیز به این اصل رسیدند که 
حمایت از انقالب و انقالبی بودن در عرصه های 
برون مرزی و درون مرزی ســپاه و ارتش آمیخته 
با یکدیگرند. امیدواریــم خداوند متعال همه ما 
را هم از چنگ دشــمنی داخلــی و نابکاری این 
ویروس منحوس در داخل کشور و هم از توطئه و 
نابکاری دشمن استکباری و عواملش در خارج 
کشــور نجات دهد و ســایه پر برکت مقام معظم 

رهبری را بر سر ما مستدام بدارد.

خبر

ایثار و شهادت

مادر3 شهید آسمانی شد

مادر شهیدان علی، عباس و محمد امیر حسین پور به 
علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزندان 
شــهیدش پیوســت. به گزارش ایثار واحد خراســان 
رضوی، »زهرا زاده حســن« 14 فروردین 1399 به 
علت سکته مغزی و سال ها تحمل دوری از فرزندان 
افتخار آفرینش، در ســن 75 ســالگی آســمانی شد 
و به شــهیدانش پیوســت. مراســم تشــییع این مادر 
فــداکار در راســتای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا و 
جلوگیری از اجتماعات برگزار نشد وپیکر این تندیس 
صبــر و اســتقامت در قطعه صالحین بهشــت رضای 
مشهد به خاک سپرده شد. شهیدان عباس و محمد 
امیر حســین پــور در هشــتم آذر 1345 و نهم مرداد 
1349 چشم به جهان گشودند و در 31 اردیبهشت 
1361 در شلمچه و 18 فروردین 1366 در عملیات 
کربالی هشت به مقام رفیع شهادت نایل آمدند، گلزار 
شهدای بهشت رضای مشهد و گلزار شهدای خواجه 
ربیع مشــهد میزبان پیکر شــهیدان عبــاس و محمد 
امیر حســین پور اســت. برادر بزرگ تر این خانواده، 
جانباز 70 درصد علی حسین پور نیز  یکم فروردین 
1341 متولد و در عملیات رمضان منطقه کوشــک 
از ناحیه چشــم، پا و صــورت مجروح شــد. وی پس از 
سال ها تحمل مجروحیت، پنجم اردیبهشت 1391 
در قم به مقــام رفیع شــهادت نایل آمــد و پیکرش در 
گلزار شهدای علی ابن جعفر شهر قم به خاک سپرده 
شــد. همچنین داماد این خانواده شهید حمید رضا 
مختارزاده، یکم خرداد 1344 چشم به جهان گشود 
 و در یکم اردیبهشت1366 شهد شهادت را نوشید.
شایان ذکر است حجت االسالم »حسین معصومی« 
مدیرکل بنیاد شهید طی پیامی درگذشت این مادر 

فداکار را تسلیت گفت.

آیت ا... علم الهدی در خطبه تصویری نماز جمعه 15 فروردین :

با »نذر سالمت« به اقشار آسیب پذیر کمک کنید

گروه هنری - نوروز امســال با همــه نوروزهای 
زندگی مان تفاوت داشت و اگر بخواهیم تفاوت 
هــای آن را فهرســت کنیــم، فهرســتی بلند باال 
خواهد شــد و پایان آن نیــز  باز خواهــد ماند. در 
میان تفــاوت های هنری و اجتماعــی نوروز 99 
بــا نوروزهای قبــل، المان های نوروزی مشــهد 
خودنمایــی می کرد، رویدادی مهم و تماشــایی 
که همه ساله مشــهد را زیباتر از دیگر روزها می 
ســاخت و فرصتی را برای ثبت خاطرات شیرین 
فراهم مــی کرد. امســال اما امکان ایــن خاطره 
بــازی فراهــم نشــد و توصیه هــای بهداشــتی و 
قرنطینــه خانگی ســبب شــد تکــرار ایــن اتفاق 
شیرین به روزهای دیگر موکول شود، روزهایی 
که نگرانی ها از شیوع گسترده ویروس منحوس 
کرونا از بین رفته باشد. البته این توصیه ها مانع 
از اقدام خادمان مردم مشــهد برای زیباســازی 
فضای شــهری نشــد. بــه همیــن دلیل تــا جای 

ممکن و بــا رعایــت همــه اصول مــد نظــر برای 
نصب تعدادی از المان های نوروزی اقدام شــد 
و البته بــه گفته دبیر جشــنواره خانــه بهار 99، 
بــرای رعایت توصیه هــای پیشــگیری از کرونا و 
فراهم نشــدن امکان تکمیل و نصــب تعدادی از 
المان هــا، از این کارصرف نظر شــد. به گزارش 
روابط عمومی مدیریت امور هنری مشــهد، وی 
تصریــح کــرد : بخشــی از المــان های نــوروزی 
وسردیس های مفاخر که آماده نصب بود به دلیل 
شیوع ویروس کرونا نصب نشده است، امیدواریم 
بعد از فروکش شــیوع ویروس ایــن یادمان ها به 
همراه یادمان های گل و رویدادهای هنری پیش 
بینی شده برای نوروز درجشــنواره پایان بهار یا 

جشنواره تابستانه اکران شود.

عید دیدنی مجازی المان ها	 
اقدام زیبای دیگر در این زمینــه، اکران مجازی 

المان های نوروزی مشــهد بود. بــا این اقدام در 
ایام نوروز، هر شب ســاعت 22 از طریق سایت و 
کانال خانه بهار و اپلیکیشن »شهرمن« فیلم های 
مرتبط با یادمان های شهری به نمایش گذاشته 
شد و شهروندان نیز فرصت پیدا کردند از طریق 
فضای مجــازی این یادمان ها را مشــاهده کنند 
و به ایــن المان هــا رای دهنــد. یوســفی در این 
باره گفت : قبل از شــیوع ویروس کرونا تعدادی 
از یادمان هــای نــوروزی کــه آماده شــده بود در 
شــهر نصب شــد اما بــرای این کــه بــه پویش در 
خانه بمانیم بپیوندیــم و همچنین برای افزایش 
روحیه شــهروندان اقدام بــه راه انــدازی پویش 
»یادمان هــای نــوروزی بــه عیــد دیدنــی مــردم 

می آیند« کردیم.

سیزده به در شنیدنی مشهد	 
شهرداری مشــهد در نوروز امسال اقدام جالب 

دیگری هم داشت که مورد استقبال شهروندان 
قرار گرفــت. در روز 13 فروردیــن طرح »نوروز 
را بــا مــن بخوان«توســط ســازمان فرهنگــی 
شــهرداری مشــهد در بیش از 60 نقطه از شهر 
مشــهد به اجرا در آمد و در قالب آن، گروه های 
سرود و موســیقی و اســتندآپ کمدی در نقاط 
پرتراکــم و آپارتمان نشــین برنامه اجــرا کردند 
و شــهروندان نیز از پشــت پنجره منــازل خود، 
شــاهد ایــن برنامــه هــا بودنــد. ســازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری مشهد نیز 
در طرح »نــوروز با من بخوان« مشــارکت کرد و 
خودروهای این ســازمان با حضــور در خیابان 
ها و پخش موســیقی های شــاد، به مردم اعالم 
کردند همان گونه که آتش نشانان در بحران ها 
و ســوانح کنار مردم اند، در این روزهای سخت 
نیز برای شــادمانی و نشــاط روحــی آن ها پای 

کار هستند.

اکران کامل المان های نوروزی پس از شکست کرونا 
مدیرکل اوقاف  اســتان با توجه به شــیوع کرونا 
و ممنوعیــت حضــور زائــران در بقــاع متبرکــه، 
اقدامــات ایــن اداره کل در ایام نوروز را تشــریح 
کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراســان رضوی، حجت االســالم 
و المســلمین »محمد احمدزاده« با بیان این که 
طرح »آســتان مهربانی« در آســتانه سال جدید 
و با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور اجرا 
می شــود، افــزود: 1100 پک بهداشــتی، 50 
هــزار ماســک و 1500 بســته مــواد غذایــی با 
ارزش 2 میلیــارد و 600 میلیون ریــال از محل 
موقوفــات مرتبط اســتان و کمک خیریــن تهیه 
شد.  وی افزود: این بســته ها مواد غذایی و پک 
های بهداشتی در میان نیازمندان اطراف بقاع 
متبرکه و مناطق کم برخوردار استان توزیع شد. 
همچنین 500 بسته مواد غذایی و 5 هزار عدد 
ماســک در مناطق حاشیه شهر مشــهد و 150 

بسته مواد غذایی در طرقبه شاندیز توزیع شد.

ثبت ۲۱۷ وقف طی سال 98
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراســان رضوی، گفت: 217 وقف جدید 
در سال 98 در خراســان رضوی به ثبت رسید. به 
گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقاف خراســان 
رضوی، حجت االسالم ایزدی افزود : در حوزه وقف 
و امور خیریه، 217 مورد وقف جدید در ســال 98 
در عرصه های مختلف و به همت واقفان نیک اندش 
ایجاد شــد. وی با بیان این که قریــب به 800 نیت 
برای واقفان استان احصاء شده که دامنه وسیعی 
از موضوعات مذهبی و اجتماعی را شامل می شود، 
گفت: این 800 نیت وقف  در سال 98 اجرا و  22 
هزار مراسم مذهبی و انقالبی در اماکن مذهبی و 

بقاع متبرکه این استان برگزار شد.

اقدامات اوقاف در نوروز 99
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رئیس بنیاد مسکن سبزواربا اشاره به پیشرفت 
87 درصدی بازسازی واحدهای سیل زده در 

خوشاب خبرداد: 

اعطای 160 پاکت سیمان اهدایی 
مقام معظم رهبری به هر واحد 

سیل زده 

ملکــی/ رئیــس بنیــاد مســکن ســبزوار با بیــان این 

کــه  بازســازی واحدهای  خســارت دیده از ســیل و 
بارندگی های سال 98 تاکنون 87 درصد پیشرفت 
داشــته اســت ، گفت: 160 پاکت ســیمان رایگان 
از طرف مقام  معظــم رهبری به هر واحد مســکونی 
اهدا شــده که با توجه به میزان پیشرفت کار تحویل 

متقاضیان می شود.
غالمعلی رستم نیا  در گفت وگو با خراسان رضوی  
با بیــان این کــه در شهرســتان خوشــاب از مجموع 
واحدهای خســارت دیــده مســکونی بر اثر ســیل و 
بارندگی در ســال 98 تعداد ۴67واحــد احداثی و 
111واحد تعمیری در سامانه پایش ثبت شد، افزود: 
ســهمیه ابالغی ایــن شهرســتان شــامل 96 واحد 
احداثی روستایی به مبلغ ۳8میلیارد و۴00میلیون 
ریال و 88 واحدتعمیری)80 واحد شهری و 8 واحد 
روستایی( به مبلغ 11 میلیارد و8۵0 میلیون ریال 

و در مجموع۵0میلیارد و ۲۵0میلیون ریال است.
رســتم نیا بــا بیــان این کــه تــا پایــان ســال 98 کل 
واحدهای تعمیری به بانــک معرفی و جذب و تعمیر 
و بهــره بــرداری شــدند، افزود:ایــن مواردشــامل  
واحدهای احداثی 96 مورد معرفی به بانک ،۴96 
مورد انعقاد قرارداد،9۴واحد بتن ریزی،8۳ واحد 
اســکلت، 71واحد دیوار چینی و ســقف، ۵۳ واحد 
در و پنجــره و۳6 واحــد بهــره بــرداری و در مجموع 
بازسازی واحدهای مســکونی شهرستان خوشاب 

دارای87درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی اظهارکرد: بــرای  تکمیل واحدهای بازســازی 
1۵میلیــارد و۳60 میلیــون ریال کمــک بالعوض 
ساخت، اسکان موقت و معیشتی پرداخت شده است 
و به هر واحد مسکونی احداثی بازسازی 160 پاکت 
سیمان رایگان کمک و هدیه مقام معظم رهبری تعلق 
می گیرد که تا کنون متناسب با پیشرفت فیزیکی هر 

واحد این سهمیه توزیع شده است.

خبر

 

مدیر کل امنیتی و انتظامی استان مطرح کرد: 

اجرای طرح کنترل ورودی به 
شهرها در 132 نقطه خراسان رضوی 
حســین نوری/مدیر کل امنیتی و انتظامی خراســان 

رضوی گفت: طرح کاهش زنجیــره انتقال بیماری 
کرونا همزمان با سراسر کشور از هشتم فروردین ماه 
در 1۳۲ نقطه استان خراسان رضوی برای  کنترل 
ورودی ها به داخل  شهرها فعال شده است. حسین 
شــرافتی راد در بازدید از پایگاه های ســالمت و تب 
ســنجی شهرســتان خلیل آباد و شــهر کنــدر که با 
حضور مدیران شــهری صورت گرفت ، اظهار کرد: 
استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد یکی از 
شهرهای مهم و استراتژیک در سطح کشور است به 
همین دلیل از ابتدای اجرای طرح کنترل ســنجی 
در ورودی های شــهر مشــهد و دیگر شهرســتان ها 
تا کنون بیــش از 80 درصد تردد وســایل ســنگین 
و ســبک کاهش پیــدا کرده اســت. وی افــزود: 60 
درصد خروجی از شــهر مشــهد کاهش پیــدا کرده 
است که امیدواریم خروجی های مسافران از مشهد 
به سرعت انجام شود که برای کنترل ساکنان و بومی 
ها فرمانداران برنامه ریزی بهتری داشــته باشــند. 
وی با بیان این که در طرح کنترل ســنجی به دنبال 
توقیف و جریمه خودرو ها نیستیم اظهار کرد: بنایی 
به توقیف و جریمه خودرو ها در طرح کنترل سنجی 
و خودرو های غیر بومــی نداریم ولی انتظــار داریم 
مردم حمایت و اهتمام داشــته باشــند تا بتوانیم هر 
چه ســریع تر این ویروس را مهار و ریشــه کن کنیم. 
وی افزود:  امیدواریم با همکاری خوب مردم تا پایان 
فروردین ماه ویروس کرونا را در ســطح استان مهار 
کنیم و مردم مجدد به راحتی و بدون استرس در شهر 

و بازار تردد کنند.

از میان خبرها

 

مدیر گمرک شهرستان : 

مرز ریلی سرخس به طور موقت 
بسته شد 

محمودی /مدیر گمرک سرخس گفت :مرز ریلی 

ســرخس بین ایران و ترکمنســتان در شــمال 
شــرق خراســان رضوی به صورت موقت بسته 
شــد. به گزارش خراســان رضوی ، رحیم زاده 
افزود:براساس تماس های صورت گرفته طرف 
ترکمن به مدت یک مــاه از 1۳ فروردین  اقدام 
به این امر کرده اســت. مدیر گمرک ســرخس  
تصریح کرد:ترکمنســتان قبال مرزریلی اینچه 
برون در اســتان گلســتان را نیز مســدود کرده 
بودو هیچ کاالیی  به صورت ریلی یا کامیونی به 
آن کشور ورود ندارد. این انسداد از سوی دولت 
ترکمنستان و برای پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا اعمال شده است.

تولید  50 هزار ماسک و بروشور 
پیشگیری از کرونا در خوشاب 

ملکــی/ فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه 

خوشــاب  گفــت: همزمان بــا ایــام نــوروز برای 
پیشــگیری ازکرونــا بیــش از ۴0 هزار ماســک 
توســط بســیجیان و خیران در این شهرســتان 
تولید و 10 هزار بروشــور آموزشی برای آگاهی 
مردم از کرونا توزیع شد. سرهنگ محمود حامد   
با اشــاره به کمبود ماســک در این شهرستان از 
کمک گروه های بسیجی، سپاه خوشاب و ستاد 
مردمی مبارزه با کرونا برای تولید و توزیع ماسک 

در خوشاب و توزیع اقالم بهداشتی خبر داد.

معمای ماسک در مشهد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی: چه دلیلی دارد که من آمار ورود و خروج تجهیزات را به رسانه بدهم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص 
میزان مصارف تجهیزات پزشــکی و اهدای  این 
تجهیزات توســط نهادهای عمومی به دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــه خبرنــگار مــا گفــت  : حــوزه 
اختیارات من بسیار وسیع بوده و آماری ندارم اما 
اگر این آمار را در اختیار داشــته باشم هم به شما 
نخواهم داد، شما در جایگاهی نیستید که من به 

شما پاسخ دهم.
از ابتــدای آغــاز بحران شــیوع کرونا در اســتان 
مراکــز عمومــی و خصوصی زیــادی بــا توجه به 
امکانات موجود خود برای تهیه اقالم بهداشتی 
مورد نیاز بیمارســتان هــا فعالیت خــود را آغاز 
کردند. مراکزی که از ابتدای شروع این بحران 
با عنوان قرارگاه پشتیبانی ستاد مقابله با کرونا 
در استانداری شکل گرفته و معاونت اقتصادی 
اســتانداری، اتــاق بازرگانی، ســازمان صمت، 
اتحادیه صادرکنندگان اســتان در قالب ســتاد 
مردمی پشتیبانی و همچنین شهرداری مشهد 
از جمله نهادهای عمومی و خصوصی حاضر در 
این قرارگاه بودند که در طول این مدت همواره 
آمار و ارقام قابل توجهی از تولید، واردات و تامین 
نیازهای اقالم بیمارســتانی و بهداشــتی اعالم 
می کردند و در راستای تامین نیازهای دانشگاه 
علوم پزشکی تالش کردند و استان را تقریبا در 
بخش هایی مانند تامین ماســک به خودکفایی 
رساندند تا جایی که رسولیان معاون اقتصادی 
اســتاندار گفت: ۳00 هزار ماســک ساده، ۴۲ 
هزار ماســکN9۵، 10 هزار ماســک اف.اف.

پــی، ۲0 هــزار ماســک N99، 1۲ ونتیالتــور، 
70 هزار لیتر الکل رایگان، ۲10 دست لباس 
یکســره، 1۲ هزار جفــت عینک محافــظ ، 6۵ 
عدد تب ســنج، ۲ هزار و ۳00 عدد شــیلد، ۴9 
هــزار کاله، ۴0 هزار عــدد کاور کفــش، ۴00 
مالفه، ۵هزار و ۳00 آســتینچه، هــزار و 11۴ 
شیلد چند بار مصرف و ۳ هزار گان به ارزش 80 
میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی به صورت 

رایگان تحویل شــد. وی همچنین در اظهارات 
دیگری گفت : از اســفندماه تا9 فروردین ماه ۳ 
میلیون ماسک برای مصارف پزشکی و درمانی 
توزیع شده است. غفوری مقدم معاون سازمان 
صمت اســتان نیز گفت : با توجه بــه تصمیمات 
ملی درخصوص به صفر رســیدن تعرفه واردات 
تجهیزات پزشکی، از اواســط اسفند ماه میزان 
قابل توجهی ثبت ســفارش در زمینه تجهیزات 
از جمله ماســک فیلتر دار و گان پزشــکی انجام 
شــد اما با توجه بــه تولید باالیــی کــه در این دو 
بخش صــورت گرفتــه دیگر نیــازی بــه واردات 
نیســت و کل نیاز اســتان از طریــق تولید داخل 
استان تامین می شــود. وی افزود: فقط در یک 
واحــد تولیدی که بــا حضــور اســتاندار محترم 
افتتاح شــد، این واحد 100هزار عدد ماســک 
ســه الیه جراحی و ۲۵ هزار عدد ماســک فیلتر 
دار N9۵تولیــد خواهــد کــرد. غفــوری مقدم 
تصریح کــرد: محمولــه اهدایی ماســک وزارت 
صمت نیز به استان تحویل شده است که شامل 
۲80 هزار ماســک ســه الیه و 80 هزار ماسک 
N9۵بود و همگی تحویل دانشگاه علوم پزشکی 
شــد، محموله دوم نیز در حال انتقال به استان 

اســت که آن هم به صــورت رایگان به دانشــگاه 
علوم پزشــکی تحویل می شــود . محمد حسین 
روشــنک دبیر ســتاد مردمی مقابله با کرونا نیز 
گفت: ما در خراسان رضوی هیچ گونه مشکلی 
در تامین نیــاز مراکز درمانی نداریــم و ادعا می 
کنم که امروز حتی یک بیمارســتان نیســت که 
نیازی داشــته باشــد و در اســتان تامین نشــده 
باشــد. وی افزود: تا کنــون تمــام امکانات الزم 
تامین شــده و محموله های زیادی هم از طریق 
واردات و هم توسط تولیدکنندگان به دانشگاه 
علوم پزشــکی اهدا شــده و بــه عنوان مثــال در 
زمینه ماسک یک محموله از کشور ترکمنستان 
به دانشــگاه تحویل شــده اســت. همتیان مدیر 
امور پزشــکی شــهرداری مشــهد نیز در همین 
خصوص اعالم کرد: شهرداری مشهد در زمینه 
تولید ماسک فیلتردار فعالیت خودرا آغاز کرده 
و 70 درصد تولید خــود را به صــورت روزانه در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد داد. 
وی افزود: تولیدات شــهرداری مشــهد عددی 
متناوب بوده که به طور میانگین روزانه 10 هزار 
ماسک فیلتر دار تولید می شود که 7 هزار عدد 

آن در اختیار دانشگاه قرار می گیرد.

نیازی نیست به کسی توضیحی بدهیم	 
با توجه به وضعیت امیدوارکننده آمارهای ارائه 
شده درباره تامین نیازهای استان، برای شفاف 
شــدن وضعیت این تجهیزات با علیرضا جوان، 
مدیر تجهیزات پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد تماس گرفتیم که وی در پاسخ به سوال 
ما در این باره گفت : دانشــگاه در حال رفع نیاز 
خــود در زمینــه ماســک فیلتــر دار و تجهیــزات 
پزشکی از راه های مختلف است و نیازی نیست 
به کســی توضیح بدهد که چطــور آن را تامین و 
مصرف می کند، این مسائل چه ربطی به خارج 
از دانشگاه دارد ؟ وی ادامه داد: به کسی که این 
اطالعات را به شما داده اســت بگویید، برو این 
دام را جای دیگری پهن کن، من در این موارد به 

کسی جواب پس نمی دهم.

چه کسی به شما اجازه سوال کردن داده است !	 
جوان همچنین تاکید کرد: این موضوع به کسی 
ارتباطی ندارد، ماسک ها از طرف شهرداری یا 
هر نهاد دیگری به دانشــگاه اهدا می شــود و در 
این بین کســی حق دخالت ندارد، شــهرداری 
یا هــر جــای دیگر اگــر ســوالی دارد خودشــان 
مطرح خواهنــد کرد، اگر هــم نمی خواهند می 
تواننــد دیگر بــه ما ماســک تحویــل ندهند. وی 
افزود: مجوز آن واحد تولیــدی را خود من داده 
ام، شــهرداری هم در حال کمک اســت، در این 
بین شما کجای داســتان تعریف می شوید و چه 
کسی به شما اجازه سوال کردن داده است. این 
مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی همچنین 
گفت: این موضوع هیچ ربطی به رسانه ها ندارد.
وی تصریح کرد: این مجموعه و کارها تحت نظر 
مقام های امنیتی است و شــما نیازی نیست به 

دنبال حاشیه باشید.

حساب و کتاب کشیدن از ما کار شما نیست	 
پــس از ایــن پاســخ هــای نامتعــارف و عــدم 

شفاف ســازی از ســوی ایــن مقــام مســئول، از 
بحرینی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی پیگیر 
این موضوع شدیم که وی نیز با برخوردی مشابه 
گفت: چه دلیلی دارد که من آمــار ورود و خروج 
تجهیزات را به شما بدهم. وی تاکید کرد : جایگاه 
شما سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست 
که از ما حسابرســی کنید و نقــش نماینده افکار 
عمومی این نیست، مملکت ســازمان بازرسی، 
حراست، اداره اطالعات دارد و این ها همه روی 
اقدامات ما مســلط هســتند و همه چیز حساب 
و کتــاب دارد. وی همچنیــن تصریح کــرد: من 
موافق نیستم که این طور پاسخ گوی ریز مسائل 
به روزنامه باشم، این حساب و کتاب کشیدن از 
ما کار شما نیست. دکتر بحرینی در ادامه اظهار 
کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی ۲00 مرکــز ارائه 
خدمات دارد که از مشــهد تغذیه می شــود و من 
اطالعات و آمار ریز آن را ندارم اما اگر هم داشتم 
به شما نمی دادم. او نیز در رفتاری مشابه با مدیر 
زیر مجموعه خود به رسانه ها توهین کرد و گفت 
: من شــما را در جایگاهــی نمی بینم که پاســخ 
بدهم، وظیفه شــما چیز دیگری است، پرسیدن 
این که من چند ماســک مصرف کرده ام وظیفه 
شما نیست و به شما ارتباطی ندارد هرکاری که 
می خواهید انجام دهید، شــما که حتما صدای 
من را ضبط می کنید، بروید و از هرجایی که می 

دانید حتما پیگیری کنید!

ضرورت شفاف سازی	 
بدون شک مصرف کننده اصلی ماسک، الکل و 
تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی است 
و این مــوارد باید در اختیار ســربازان خط مقدم 
مبــارزه با کرونا قــرار بگیــرد. اما از ســوی دیگر 
ضرورت شفاف ســازی درباره آمار تولید، توزیع 
و نحوه مصرف این اقالم کمک می کند از ایجاد 
بازار سیاه جلوگیری شــود و این اقالم با قیمت 

مناسب به دست مصرف کننده برسد. 

خسارت 261 میلیاردی تگرگ و توفان به باغ ها و مزارع ترشیز 
بارندگی هــای روز های اخیر که بــا بارش تگرگ 
وبرف دربرخــی از مناطق شهرســتان کاشــمر ، 
بردســکن و خلیل آباد همراه بــود طبق اظهارات 
مدیــران جهادکشاورزی کاشــمر ،بردســکن و 
خلیل آباد حــدود ۲61 میلیارد تومان خســارت 
به بار آورد . مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با اشاره 
بــه بــارش تگــرگ و بــرف در دو بخــش مرکزی و 
کوهسرخ این شهرســتان در  فروردین ماه گفت: 
متأســفانه در پی بــارش تگرگ شــدید و بــرف به 
محصوالت زراعی و باغی این شهرستان 10 تا 80 
درصد به میزان 8۵ میلیارد و 700 میلیون تومان 
خسارت وارد شده است. حسین محمدی با بیان 
اینکه کاهش دما تــا منفی ۴ درجه ســانتی گراد 
منجر به ســرمازدگی برخی محصوالت نیز شده 
است افزود: بر اساس کارشناســی انجام شده از 
سطح ۳ هزار و ۳00 هکتار تاکستان های کاشمر 
۳۳ درصد آن دچار خسارت 77 میلیارد تومانی 
و 780 هکتار مزارع  آبــی و دیم با ۳0 درصد یک 
میلیــارد و 800 میلیــون تومــان خســارت دیده 
است. وی با اشاره به خســارت ۲ میلیارد و ۲00 
میلیون تومانی به 7۵ درصد درختان گوجه سبز 
و خســارت 1۵ درصدی بــه 600 هکتــار مزارع 
طالبی با برآورد ریالــی ۴ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان یادآور شد: بارش تگرگ و وزش شدید باد به 
۲۵ درصد پوشش گلخانه ها خسارت وارد کرده 
است که  برآورد انجام شــده حدود ۲00 میلیون 

تومان است. 

خسارت 107 میلیارد تومانی تگرگ و 	 
توفان به باغ ها و مزارع خلیل آباد

مدیر جهاد کشــاورزی خلیل آبادنیــز گفت: در 
پی باران و تگرگ شــدید  در برآورد اولیه توسط 

کارشناســان جهــاد کشــاورزی بیــش از 107 
میلیارد تومان به باغ ها و مزارع سطح شهرستان 
خسارت وارد شد. محمود شبان اظهار کرد: در 
پی بروز توفــان و تگرگ در خلیل آباد به دســتور 
ویژه فرماندار شهرســتان در خصوص تشــکیل 
اکیپ هــای ارزیابــی خســارت و حضــور مدیر و 
کارکنان اداره جهاد کشــاورزی در برآورد اولیه 
در ســطح باغ ها و مــزارع میزان بیــش از 107 
میلیارد تومان خســارت وارد شــده است که در 
گزارش نهایــی احتمــال افزایش خســارت نیز 
وجــود دارد. وی با بیان اینکه بــه باغ های انگور 
در ســطح ۵ هزار و 700 هکتار با میانگین ۳1 
درصد خسارت وارد شده است افزود: همچنین 
به مزارع زیره در ســطح 970 هکتار و خسارت 
۳7 درصد،درختان گوجه سبز در سطح 1۳6 
هکتار و میانگین خسارت ۳0 درصد و گندم در 
سطح ۵0 هکتار با میانگین ۳0 درصد خسارت 
وارد شده و همچنین 11 راس دام سبک نیز تلف 

شدند. شبان مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد با 
اشاره به اینکه درصد خسارت در باغ های انگور 
از 10 تــا 90 درصد در ســطح شهرســتان بوده 
اســت بیان کرد: در مجموع به طور میانگین به 
باغات انگور شهرستان ۳1 درصد خسارت وارد 
شده است. قاسم پور فرماندارخلیل اباد با تاکید 
بر ضــرورت ترویج بیمه محصوالت کشــاورزی، 
گفت: از صنــدوق بیمه محصوالت کشــاورزی، 
این انتظار می رود برای ترغیب کشاورزان و نیز 
توسعه امر بیمه فارغ از نگاه انتفاعی برای  جبران 

خسارت ها در صورت امکان اقدام کند.

خسارت 69 میلیارد ریالی سیل و تگرگ 	 
به بخش کشاورزی بردسکن

 مدیرجهادکشاورزی بردسکن میزان خسارت 
وارد شــده ناشــی ازســیل و تگرگ شهرســتان 
بردســکن را 69 میلیــارد ریــال اعــالم کــرد. 
مهندس علیرضا مهمیز در گفت و گو با خبرنگار 

ما گفت: دربازدیدهای به عمل آمده کارشناسان 
جهادکشــاورزی از مناطق مختلف شهرســتان 
مشــخص شــد که بیشــترین خســارت ناشی از 
سیل و تگرگ به منطقه کوهپایه و بخش مرکزی 
بردسکن وارد شده است. وی مطرح کرد: براثر 
وقوع سیل و بارش تگرگ به هزار و ۲۵0 هکتار 
از مــزارع جو، گندم، زیــره و باغات انــار، انگور و 
درختان بادام بیــن 10 تا ۲0 درصد خســارت 
وارد شد و باعث ریزش ۲0 رشته قنات در منطقه 
کوهپایه بردســکن شــد. مدیر جهادکشاورزی 
بردســکن از کشاورزان خســارت دیده ناشی از 
سیل و تگرگ دارای بیمه محصوالت کشاورزی 
خواســت به صورت تلفنی میزان خسارت خود 
را به صندوق بیمه بانک کشــاورزی شهرستان 
اعالم کنند تا کارشناســان بــرای  تعیین میزان 

خسارت حضور پیدا کنند.

سیل به بیش از 10 راه روستایی 	 
شهرستان بردسکن خسارت وارد کرد

 رئیــس اداره راهــداری وحمل ونقل جــاده ای 
بردســکن گفــت: در پــی بارش بــاران شــدید و 
جاری شــدن ســیل بیــش از 10 راه روســتایی 
این شهرســتان دچار خســارت شــد. علی اکبر 
یوســفیان با بیــان این کــه بــارش باران شــدید 
که منجر به جاری شــدن ســیل شــد ،ســاعاتی 
راه هــای روســتایی در منطقــه کوهپایــه ایــن 
شهرستان رامسدود کرد  افزود: تخریب بیش از 
۴0 کیلومتر راه روستایی ،آب گرفتگی، 8 مورد 
ابنیه فنی ،تخریب آبنما و نیز خسارات به راههای 
روستایی عشــایری در منطقه آقا مهدی وکالته 
جمعه از دیگر موارد خســارت به مجموعه حوزه 

راه درسطح این شهرستان است.

علی نوری/ دادستان بردسکن از اعمال قانون  ۲00 دستگاه 

خودرو و موتورسیکلت متخلف در روز طبیعت خبرداد.  احمد 
فرزانه در گفت و گو با خراسان رضوی گفت: در روز طبیعت که 
وضعیت شهرستان را در حوزه های مختلف رصد کردم اکثر 

مردم به توصیه مسئوالن درراستای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح ممنوعیت وسایط نقلیه 
از در منزل در روز 1۳ فروردین عمل کردند و این روز را در خانه ماندند. وی اظهارکرد: براساس 
گزارش های اعالم شده از پلیس راهور و پلیس راه بیش از ۲00 مورد دراین روز اعمال قانون انجام شد.

 مهدیان/ دکتر اصغرزاده رئیس اداره هواشناسی کاشمر 

از افزایش 7 درصدی بارندگی ها در سال زراعی جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد 
و گفت: اگرچه  پیش بینی ها و پیش آگاهی های انجام شده 

در طول سال زراعی مبنی بر بارش نرمال و باالتر از آن در اسفند و فروردین ماه محقق شده است 
اما خوشبختانه با توجه به بارش های مؤثری که در منطقه اتفاق افتاد منجر به افزایش شاخص 

تجمیعی شهرستان از ابتدای سال زراعی جاری به ۲۳7 میلی متر  شده است. 

شجاعی مهر/ رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور از آزادی 

۵70 زندانی این شهرستان برابر دستورالعمل سامان دهی و 
کاهش جمعیت کیفری در سال گذشته خبر داد. محمدرضا 
رجبی افزود: برابر دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص 

اجرای دستورالعمل سامان دهی و کاهش جمعیت کیفری، پرونده زندانیان واجد شرایط بررسی و 
در صورت تطبیق با بخشنامه ابالغی برای آزادی آنان اقدام شده است. وی گفت: مددجویان دارای 

جرایم سبک و کسانی که ماه های پایانی محکومیت خود را می گذرانند، مشمول  شدند.

 اعمال قانون  200 دستگاه خودرو  و 
موتورسیکلت متخلف در روز طبیعت

 افزایش 7 درصدی بارندگی ها 
در کاشمر

570 زندانی نیشابوری  در سال 
۹۸ آزاد شدند

چهره ها وخبرها

۵
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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بریده کتاب

ما مردمان طبقه پایین و خرده پا... همه چیز 
را حــس می کنیــم، ولــی بیــان آن چه حس 

می کنیم برایمان مشکل 
اســت. مــا شــرمنده ایم، 
ولــی  می فهمیــم  زیــرا 
نمی توانیــم بیــان کنیم 
و اغلب بــه دلیل همین 
دســت  از  ناراحتــی، 
افــکار خــود عصبانی 

هستیم.
مادر

نویسنده: ماکسیم گورکی
مترجم: محمد قاضی

دیالوگ ماندگار
جاوید: عمــر آینه هــا از مــا آدما بیشــتره اگه 
نشــکنن! اگه بشــکنن و تیکه تیکه هم بشن، 
بازم آینه اند، تو هر ذره ش مــی تونی خودت 
رو ببینی. قــاب آینه مثه تن آدمه، می پوســه، 
موریانه می خوره، می سوزه، از بین میره. اما 
آینه مثه روح آدم مــی مونه، اگه هزار تیکه هم 

بشه، بازم آینه ست...
محیا

کارگردان:مرحوم اکبر خواجویی

ضرب المثل خارجی
انگلیســی: در موقع شــروع هــر کاربه فکر 

انجامش باش.
آلمانی: درستکار باش و از هیچ کس نترس.

افغانستانی: روز بد نیک شود، آدم بد نیک 
نشود.

روسی: جایی که دوستی پایدار وجود دارد، 
کارها به خوبی پیش می رود. 

هلندی: کودک بمان تا فرزندانت همیشــه 
دوستت داشته باشند.

دیکشنری

Insist
پافشاری کردن، تاکید کردن، اصرار ورزیدن
She   insisted   that   Sal   was   not   
jealous   of   his   twin   brother.

او اصرار داشــت که ســل به بــرادر دوقلویش 
حسادت نمی ورزد.

The   doctor   insisted   that   Marian   
get   plenty   of   rest   after   the   
operation.

پزشــک تاکید داشــت که ماریان بعد از عمل 
جراحی، خیلی زیاد استراحت کند.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 57 سوره یونس می خوانیم:

ُکْم َو  َها الّناُس َقــْد جاَءْتُکْم َمْوِعَظٌه ِمــْن َربِّ یا َأیُّ
ُدوِر َو ُهدًی َو َرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن ِشفاٌء ِلما ِفی الصُّ

ای مــردم! همانا از ســوی پروردگارتان پند و 
اندرزی برای شــما آمد که مایه شــفا برای آن 
چه در سینه های شماست و هدایت و رحمتی 

برای مؤمنان است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

قرآن، مایه پاکــی روح و قلــب از آفات روحی 
است. زیرا امراض روحی سخت تر از امراض 
جســمی اســت و هنــر قــرآن نیــز در همیــن 

شفابخشی به امراض روحی است.
    در هجــوم فتنه های تیره و وحشــتناک به 

قرآن پناه برید که هم موعظه است، هم شفا، 
هم نور و هم رحمت. 

    امام صادق علیه السالم فرمود: قرآن برای 
تمام امراض روحی و شبهات و افکار شفاست.

    نزول کتاب که شامل موعظه و شفابخشی 
و هدایــت و رحمت باشــد، از شــئون ربوبیت 

الهی است.
    قــرآن، شــفای هــر دردی اســت. درمان 

دردها را باید از مکتب قرآن گرفت.
    قرآن برای همه مردم موعظه اســت، ولی 

تنها گروه حق پذیر، مشمول هدایت و رحمت 
الهی می شوند.

حکایت

آرزوی امیر
اســحاق بن محمد بن صبــاح امیر کوفــه بود. 
زوجه او دختری زایید. امیر از این جهت بسیار 
محزون و غمگین گردیــد و از غذا و آب خوردن 
دست کشید. چون بهلول این خبر را شنید، نزد 
وی رفت و گفت:»ای امیر این ناله و اندوه برای 
چیست؟« امیر جواب داد:»من آرزوی اوالدی 
ذکور را داشتم، اما متاسفانه زوجه ام دختری 
آورده اســت.« بهلــول جــواب داد:»آیــا خوش 
داشتی که به جای این دختر زیبا و تام االعضاء 
و صحیح و سالم، خداوند پسری دیوانه مثل من 
به تو عطا می کرد؟« امیر بی اختیار خنده اش 
گرفت و شــکر خدای را به جــای آورد و طعام و 
آب خواست و اجازه داد تا مردم برای تبریک و 

تهنیت به نزد او بیایند .  
  داستان های بهلول دانا

مهارت یک دقیقه ای

تمیز کردن اتو
اغلب تعمیرات اتو مربوط بــه خرابی کابل اتو یا 
رسوباتی اســت که هنگام بخار از آن بیرون می 
آید. خرابی هایی که مربوط به قطعات اتو است، 
باید توسط نمایندگی های مجاز برطرف شود و 
اگر اتو مشکل داخلی پیدا کند، معموال مقرون به 
صرفه تر است که عوض بشود تا این که بخواهید 
آن را تعمیر کنید. اغلب خرابی های اتو، با تمیز 
کردن آن برطرف می شود. برای این کار، اتو را 
از برق بکشید و بگذارید خنک شود. با استفاده 
از یک خالل دندان، رسوبات روی منافذ صفحه 
فلزی را پاک کنید اما حواستان باشد که رسوبات 
به داخل منافذ برنگردد. ســپس از یک ســوزن 
خیاطی برای تمیز کردن ســر آبپاش اســتفاده 
کنید. برای این که رســوبات را از بخش داخلی 
این منافذ پاک کنید، نصف فنجــان آب و نصف 

فنجان ســرکه را داخــل محفظه آب اتــو بریزید 
و بگذارید اتو آن قــدر بخار بزند تــا تمام محلول 
داخل محفظه خشک شــود. دوباره اتو را از برق 
بکشید، از یک اسفنج، جوش شیرین و آب برای 
پاک کــردن کثیفی ســطح فلــزی اتو اســتفاده 
کنیــد. بعد صفحــه را آبکشــی و خشــک کنید. 
مراقب باشید که هیچ وقت اتو را در آب فرو نبرید 
یا با ســیم ظرفشویی و اجســام زبر، سطح فلزی 

آن  را نشویید.

شنبه
16 فروردین 1399

10  شعبان 1441
6 صفحه  |    شماره  4375

16فروردین 1303 | درگذشت محمدعلی شاه قاجار16فروردین 1292 | زمین لرزه بوئین زهرا
در این تاریخ زمین لرزه سختی بیش از 1200 تن از ساکنان بوئین زهرا در استان قزوین را کشت 
و ویرانی عظیمی به بار آورد. 49 سال بعد  و در شهریور 1341 در همین منطقه زلزله دیگری رخ 

داد که لرزه های آن به تهران هم رسید و تلفات به مراتب سنگین تری داشت.

در روز 16 فروردین سال 1303، محمد علی شاه که ششمین پادشاه قاجار و پسر ارشد مظفرالدین 
شاه بود، دراثر ابتال به دیابت جان خود را از دست داد. وی فرزند»ام الخاقان«، دختر میرزا تقی خان 

امیر کبیر بود اما برخالف این خاندان شریف، بسیار قشری، خرافه پرست، مستبد و زورگو بود.

یک روایت، یک درس
صبور باش

امام موسی کاظم)ع( فرمودند:»بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی او شکیبا باش، زیرا دنیا لحظه ای بیش نیست. آن چه گذشته 
جای شادی و غم ندارد و از آن چه نیامده خبر نداری. پس لحظه ای را که در آن به سر می بری، صبور باش چنان که گویی خوشبخت و 
تحف العقول، صفحه 396 خوشحالی...«   
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معبد»تاپروم«
مشهورترین شهر کامبوج، انگکور نام دارد و در این استان مجموعه معابدی وجود دارد که قدمت شان 
به قرن دوازدهم می رسد. امروزه تقریبا جنبه دینی این معابد از دست رفته و به مکانی گردشی تبدیل 
شده اند. معبد تاپروم از معروف ترین این معابد است که تا قرن 20 از نظرها پنهان مانده بود و سر آخر 
توسط یک باستان شناس فرانسوی کشف شد. ساخت این معبد در سال 1186 میالدی آغاز شد و 

تا اوایل قرن 13 به طول انجامید.

ضرب المثل فارسی

فواره چون بلند شد، سرنگون شود

خانــدان برمــک، خاندانــی ایرانــی و ذی نفوذ 
در دربار عباســیان بودند. جعفر برمکــی نیز با 
هارون الرشــید دوســتی فــوق العــاده نزدیک 
داشت. روزی به باغی رفته بودند، هارون هوس 
سیب کرد و به جعفر گفت:»برایم سیب بچین.« 
جعفر دور و بــر را نگاه کــرد و چیزی کــه بتواند 
زیر پایش بگــذارد و از آن بــاال برود پیــدا نکرد. 
هارون گفت:»بیا پا روی شونه من بذار.« جعفر 
این کار را کرد و سیبی چید و با هارون خوردند 
و خوششــان آمــد. آن گاه هــارون بــه باغبــان 
گفت:»برای پرورش این باغ زیبــا از من چیزی 
بخواه.« باغبان که از برمکیان بود، گفت:»قربان 
می خواهم که دســتخطی به من بدهید که من 
از خاندان برمک نیســتم.« همه تعجب کردند، 
اما هارون این دستخط را به باغبان داد. مدتی 
گذشت و هارون از نفوذ برمکیان در حکومتش 

ترســید و دســتور قلع و قمع برمکیــان را صادر 
کرد. سربازانش همه را کشــتند و برای کشتن 
باغبان رفتند. باغبان دســتخط خلیفه را نشان 
داد و گفت:»من برمکی نیستم.« خبر به گوش 
هارون رسید و از باغبان پرسید:»چطور آن روز 
چنین چیــزی را پیش بینــی کــردی؟« باغبان 
گفت:»من در این باغ چیزهای مفیدی یاد گرفته 
ام، از جمله این که می بینم وقتی آبفشان را باز 
می کنم، قطرات آب رو به باال می روند و وقتی به 
اوج خود می رسند، سقوط می کنند و به زمین 
می افتند. وقتی دیدم جعفر پا روی شــانه شــما 
گذاشت، دانستم که او به اوج جایگاهش رسیده 
و دیر نیســت که ســقوط کند. وقتی هم چیزی 
سقوط می کند، هر چه بزرگ تر باشد، خسارت 
بیشتری وارد می آورد و اگر جعفر سقوط کند ما 

را هم با خودش به نابودی می کشاند.«

دور دنیا   

سگی که حاضر به ترک 
پزشکان خود نبود 

اسپوتنیک| ویدئویــی از سگی که در دوران 
قرنطینه چین از صاحبــش دور افتاد و بیمار 
شــد و پس از مدتی توســط کادر درمانی یک 
بیمارســتان معالجه شــد، در فضای مجازی 
منتشر شده است. این حیوان پس از بهبودی 
و پیــدا شــدن صاحبــش، حاضــر بــه تــرک 
بیمارســتان نبود. او مدام از دست صاحبش 
فرار می کند و به سمت پزشکان بر می گردد. 
بســیاری از کاربران با دیدن این ویدئو گفته 
اند:»ایــن ســگ وفــادار، قــدردان زحمــات 
پزشکانش است، در حالی که هستند افرادی 
کــه در بحبوحــه  همه گیری جهانــی ویروس 
کرونا، زحمات بی وقفه کادر درمانی را با زیر پا 

گذاشتن قرنطینه نادیده می گیرند.«

راهنمای فواصل اجتماعی 
برای پیشگیری از کرونا

اسپوتنیک| این روزها در نقاط مختلف دنیا و 
به خصوص در کشورهایی که با مشکل شیوع 
وسیع ویروس کرونا دست به گریبان هستند، 
صحنه های جالبی از راهنماها و نشان گرهای 
فواصل مجاز شهروندان با یکدیگر در محیط 
های اجتماعی دیده می شود. تصویری که می 
بینید، مربوط به تعیین فاصله مجاز نشستن 
شهروندان برای مطالعه نشــریات در پاریس 
است که با نشاندن عروسک ها بر این صندلی 
ها، به شکلی چشم نواز و خوشایند رهگذران 
را راهنمایی می کند. تصاویــر دیگری از این 
راهنماهــا در مراکــز خرید، متروهــا و اماکن 
عمومی بلژیک، رم، نپال، نیویورک، آلمان و 

سنگاپور منتشر شده است.

کیک پرطرفدار دستمال 
توالت در دورتموند آلمان 

یورونیوز| حتما شــنیده اید که وقتی ویروس 
کرونا شــیوع پیــدا کــرد، دســتمال توالت در 
فروشــگاه های کشــورهای اروپایی نایاب شد 
و  کمبــود  این محصــول بهداشــتی بعدها در 
رســانه ها نیز مورد توجه قرار گرفت. به تازگی 
یک قناد در شهر دورتموند آلمان، از این ماجرا 
به شــکل خالقانه ای اســتفاده کــرده و کیک 
هایی به شــکل دســتمال توالت می پزد که با 
استقبال مشتریان روبه رو شده است! این قناد 
می گوید:»اوایل پخت این کیک ها، روزانه فقط 
هشت کیک دستمال توالتی می فروختم، این 
تعداد به مرور به 80  کیک در روز رســید و حاال 

روزانه تا 800 کیک نیز فروش داریم«.

 شهر قرنطینه بریتانیا 
در تصرف بزهای وحشی

اســپوتنیک| در پــی قرنطینه هــای اعمال 
شــده برای پیشــگیری از گســترش ویروس 
کوییــد 19 در بریتانیــا، ایــن روزهــا منظره 
های جالبی در شهر الندیدنو در ولز بریتانیا 
دیده می شود. ظاهرا بزهای زیبای وحشی، 
خالی شــدن شــهر قرنطینه را فرصتی برای 
گشــت و گذار و چرای خود دیده اند و دسته 
دســته تمام شــهر را پر کرده اند. شهروندان 
نیز از پنجره خانه ها و هنــگام گذر از خیابان 
های خلوت برای خریدهای ضروری شــان، 
به تماشــای بزهــای کنجــکاو در پــارک ها و 
خیابان ها مــی ایســتند و از آن ها عکس می 

گیرند و لذت می برند.

زنگ تفریح

خالقیت با خرده تراش
کاردستی های زیبایی که در زنگ تفریح امروز می بینید، همگی با خرده های تراش مداد ساخته شده 
اند. از این ایده خالقانه می توان برای ساختن کارت پستال، تابلو و کاردستی های منحصر به فرد و جالب 

استفاده کرد.

عکس داستان

خاطرات سرخ

بی برگه مرخصی
نیش اش تا بناگوش باز بود. از مهندس های 
جهاد بود. آمد گفت:»زنگ زدند، گفتند بابا 
شدم. اگه میشه می خواستم برم مرخصی.« 
لبخنــد زدم و گفتم:»مبارکه. باشــه تا کارت 
رو تموم کنی، مــن هم برگــه مرخصی ات رو 
می نویســم.« هنوز نیم ساعت نشــده بود که 
برگشت، خونی و بی حرکت. خمپاره خورده 
بود کنارش. دیگر به برگه مرخصی احتیاجی 

نداشت.   
روزی روزگاری جنگی

در محضر بزرگان

طلبگی در مشقت اقتصادی
شــهید محراب، آیــت ا... اشــرفی اصفهانی، 
طلبگــی خــود را بــا نهایت عســرت و مشــقت 
اقتصادی گذراند. ایشــان در توصیف شرایط 
تحصیل خود در اصفهــان می گفتند:»زمانی 
در حجره ای با ســه نفر دیگر در مدرســه نوریه 
اصفهان زندگی می کردیم. بسیاری از روزها 
نه چای داشتیم، نه نفت و نه قند. برای مطالعه 
در شــب از نور چراغ نفتی توالت های مدرسه 
استفاده می کردم. در روزهای جمعه به یکی از 
مساجد دور افتاده اصفهان می رفتم و از صبح تا 
عصر در آن مسجد درس های یک هفته را دوره 
می کــردم. در مدت دوازده ســاعتی که آن جا 
مطالعه می کردم، غذای من فقط مقداری دانه 

ذرت برشته بود، چیز دیگری نداشتم.« 
پایگاه اطالع رسانی حوزه  

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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