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قوچان نژاد: 

احتمال دارد در لیگ برتر 
ایران بازی کنم 

رضا قوچان نژاد، یکی از بازیکنان ســابق 
ملی پوش محسوب می شــود که تاکنون 
سابقه بازی در لیگ برتر ایران را نداشته و 
در بیشتر دوران بازی خود در کشور هلند 
به کار حرفه ای اش مشــغول بوده است. 
گوچی کــه با گل های ملــی خاطره انگیز 
جایــگاه ویژه ای میــان هــواداران فوتبال 
ایران دارد و حدود دو سال از خداحافظی 
غیر منتظــره اش از تیم ملی و پــس از جام 
جهانی ۲۰۱۸ می گــذرد، اکنون در تیم 
زولــه هلنــد عضویــت دارد و در طول ۱۳ 
مسابقه رسمی در لیگ اردیویسه، موفق 

به زدن ۷ گل شده است.
 به گزارش ورزش ســه ، رضــا قوچان نژاد 
دربــاره حضورش در تیم ملــی گفت: من 
این شانس را داشــتم که تجربه حضور در 
دو جام جهانی را به دست آورم و این که با 
گلزنی من بتوانیم بــه جام جهانی صعود 
کنیم. به هر حال این هــا لحظات زیبایی 
هستند که من توانســتم تجربه کنم. من 
لحظات خیلی زیبــا و خاطره انگیزی را با 
تیم ملی کشورم ایران داشته ام و افتخارات 
زیادی را در کنار هم به دســت آوردیم؛ به 
ویژه در بازی های حساس که نتایج خوبی 
گرفتیم. گوچی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که آیا عالقه مند است فوتبال خود 
را در ایــران ادامــه دهــد، ابراز کــرد: بله، 
این احتمال شــاید وجود داشته باشد که 
در آینــده در لیگ برتــر ایران بــازی کنم.
مهاجم ایرانی زوله هلند در پاسخ به سوالی 
درباره این که آیا ممکن اســت به یک تیم 
باشگاهی ایران بپیوندد، افزود: من برای 
تیم ملی ایران بازی کردم، امــا تا به حال 
فرصت حضــور در یکــی از باشــگاه های 
ایرانی را نداشته ام. هیچ کسی هیچ چیز 
را نمی داند و مشخص نیست که در آینده 
چه اتفاقی رخ می دهــد.او درباره این که 
بدترین تجربه فوتبالی اش چه بوده است، 
گفت: زمانی که در آکادمی فوتبال بودم، 
به خاطــر این که بــه داور حمله کــردم، ۸ 
بازی محروم شدم . تنها دلیل اش هم این 

بود که با نظر داور موافق نبودم.
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نیکبخت واحدی:

پای قرارداد با فنرباغچه 
همه چیز بهم ریخت 

ستاره محبوب و پرحاشــیه فوتبال ایران 
در دهه ۸۰ معتقد است که بندی عجیب 
در قرارداد او و فنرباغچه مانع از آن شد تا 
فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. به گزارش 
"ورزش ســه"، علیرضا نیکبخت واحدی 
یکی از ســتارگان دهه ۸۰ فوتبال ایران 
بود که بنا به دالیلی انتقالش به فنرباغچه 
صورت نگرفت و می تــوان گفت او هرگز 
در رده باشگاهی به آن چه استحقاقش را 
داشت، نرسید.وی با اشاره به این انتقال 
می گویــد: دربــاره انتقالم بــه فنرباغچه 
ترکیــه بایــد بگویم کــه بــه دلیــل رابطه 
صمیمانه "رولند کخ" ســرمربی آن زمان 
اســتقالل بــا "کریســتف دام" ســرمربی 
وقت فنرباغچه قرار شد  من به این باشگاه 
معتبر ترکیــه ای منتقل شــوم. به همین 
دلیل با مدیر برنامه هایم ابراهیم طالبی 
به ترکیه رفتیم و درحالی که همه چیز رو به 
اتمام بود و تنها یک امضا مانده بود،  بندی 
از طــرف باشــگاه اســتقالل در قــرارداد 
آورده شــد که تمام ماجرای پیوستن من 

به این باشگاه را زیر سؤال برد.
وی ادامه مــی دهــد: واقعًا بنــد عجیبی 
بود و تابه حال در هیچ قــراردادی چنین 
درخواســتی از باشــگاه مبــدأ ســابقه 
نداشت. باشگاه استقالل از این باشگاه 
ترکیه ای خواســت کــه هنــگام حضورم 
در تمرینات و اردوی ایــن تیم من را بیمه 
کننــد تــا در صــورت مصدومیتــم هزینه 
آن را خودشــان متقبــل شــوند. درواقع 
چنین چیزی نه اکنون و نه در هیچ زمان 
دیگــری عــرف نبــود و همین بنــد باعث 
شد مسئوالن باشگاه فنرباغچه تا حدی 
درباره جذب من دچار تردید شــوند و در 
ادامه با پافشــاری های باشگاه استقالل 
برای گنجاندن این بند فنرباغچه به طور 

کلی منصرف شد . 

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی خبر داد

 سخنگوی وزارت بهداشت 
اعالم کرد:

 هشدار وقوع سیالب در بیشتر
 نقاط استان  

 خراسان رضوی در جمع 5 استان
 قرمز کرونا 
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 نبرد هنرمندانه  
با کرونا

کاهش نرخ بیکاری 
روستایی بسیار 

ارزشمند است

 تمدید طرح 
فاصله گذاری اجتماعی 

 و منع تردد به طرقبه 
تا 22 فروردین

توزیع ماسک و دیگر 
ملزومات بر اساس 

نیاز مراکز و به صورت 
روزانه انجام می شود

 اهدای 5 دستگاه 
کمک تنفسی به 

بیمارستان شریعتی 
مشهد

تمدید تعطیلی قطار 
 شهری و اتوبوسرانی 

تا 22 فروردین

 کرونا حداقل
 ۴۰۰ میلیارد تومان به 

اصناف سبزوار ضرر زد

 صفحه3

 صفحه5

 صفحه2

 صفحه5

 صفحه2

 صفحه5

آیت ا... علم الهدی:

بخشدار طرقبه خبرداد: 

مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

توسط خیران شهرستان 
 طرقبه شاندیز 

انجام شد

معاون شهردار مشهد 
خبرداد:

رئیس اتاق اصناف سبزوار:

2

4

سرپرست مرکز ارتباطات 
 آستان قدس رضوی

 اعالم کرد :

مشکل تأمین ماسک و دستکش برای کارگران،تهیه مواد اولیه  و دوگانگی دستورات

صنایع غذایی استان در کمرکش کرونا

   نگاهی به فعالیت های 
مجازی برخی چهره های 

خراسانی در مبارزه با کرونا

 صفحه4

بازگشایی حرم مطهر  
 منوط به تصمیم 

ستاد ملی کروناست 
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بانوی ملی پوش خراسانی از مشکالت و دغدغه های خود در رشته تیراندازی با کمان می گوید 

حلیمیان:حمایت ها جزئی است 
علی ترابی / مدت هفت سال از شرایط تیراندازی دور 
بود. در این مدت نامالیمــات  زیادی دیده بود و ترجیح 
داد که به زندگی شخصی خودش برسد. اما پس از هفت 
ســال دوباره تیراندازی را شــروع کرد و طــی ۷-6 ماه 
تمرین موفق شد در فروردین 9۸ در مسابقات میکس 
کامپونــد در کاپ آســیایی تایلند به مدال طال دســت 
یابد. "ویدا حلیمیان" بانوی ملی پوش خراسانی که در 
رشته کامپوند افتخارات زیادی در کارنامه خود دارد و 
در این مدت مدال های رنگارنگ زیادی کســب کرده 
است،ســال گذشــته با بی مهری های زیادی مواجه و 
همین مسئله باعث شد مدتی تیراندازی را کنار بگذارد 
و از تیم ملی دور باشــد که خیلی از رسانه ها در تحلیل 
خود اعالم کرده اند این ورزشــکار از دنیای تیراندازی 
خداحافظی کرده اســت.اما خــودش ایــن موضوع را 
تکذیب کرد و مدعی شــد که اگر شــرایط فراهم باشد 
دوباره برای کشورم افتخار آفرینی می کنم.گپ و گفتی 

با این بانوی ورزشکار داشتیم که در ادامه می خوانید.

طال پس از 7 سال دوری	 
 این ورزشکار خراسانی درباره شــرایط خود در سال 
9۸ به خبرنگار ما مــی گوید: مدت هفت ســال اصال 
تیراندازی نکرده و این رشته را کنار گذاشته بودم. بعد 
از هفت ســال دوباره به تیراندازی با کمان بازگشتم. 
هفت ماه در اردو بودیم و بعد به مسابقات اعزام شدیم. 
اعــزام اول من  بــه مســابقات آســیایی تایلند بــود که 
فروردین 9۸ صورت گرفت. در این مسابقات توانستیم 
برای نخستین بار مدال طالی میکس کامپوند ایران 
را کسب کنیم. خرداد ماه هم به همراه محمد صالحی 
پالیزبان در مســابقات جهانی شــانگهای چین موفق 
شدیم با برتری مقابل هنگ  کنگ به مدال برنز دست 
یابیم.پس از آن اردوهای تیم ملی کامپوند تعطیل شد 
و به نوعی به وضعیت آمادگی ورزشــکاران لطمه وارد 
کرد. ورزشــکاران هم فقط تمرینات شخصی خود را 

دنبال می کردند.
"ویدا حلیمیان" در پاسخ به این سوال که چرا تمرینات 
تیم ملــی کامپونــد تعطیل شــده اســت،می گوید: ما 
در خرداد ماه باید به مســابقات قهرمانی جهان هلند 
اعزام می شــدیم که فدراســیون تیر و کمــان تصمیم 

گرفت  فقط تیم ریکرو به مســابقات اعزام شــود و تیم 
ملی کامپوند اعزام نشود.ما خیلی انگیزه داشتیم که 
در این مســابقات حضور پیدا کنیم و حتــی مدال هم 
کسب کنیم.اما وقتی اعزام نشدیم بی انگیزه شدیم و 

تمرینات ما لغو شد.

تعطیلی تمرینات	 
وی به اردوهای انتخابی در اواخر مرداد سال 9۸ اشاره 
می کند و مــی افزایــد: اواخر مــرداد انتخابی تیم ملی 
برگزار شد و تعدادی ملی پوش هم بدون رکوردگیری 
به اردو اضافه شدند که ما هم جزو آن نفرات بودیم.اما 
تعطیلی چند ماهه تمرینات باعث شــد  از رنکینگ ها 
عقب بمانیم. تعطیلــی تمرینات خیلــی در افت بدنی 
ما تاثیر گذار بــود که در پــی آن تیم بانــوان کامپوند در 
مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند چهارم شد و متاسفانه 
مدالی کســب نکردیم. وی خاطر نشــان مــی کند:در 
بهمن ماه انتخابی تیم ملی برگزار شد که خودم شرکت 
نکردم چرا که سرمربی تیم ملی تغییرکرده بود و شرایط 
ایده آلی در تیــم ملی وجــود نداشــت.به همین دلیل 
نمی خواســتم در چنین شــرایطی در تیم ملی حضور 
داشته باشــم. حلیمیان در پاســخ به این ســوال که به 
نشــانه اعتراض در اردوی تیم ملی حضــور پیدا نکرده 
بودید،اظهار می کند:واقعیت این است که به وضعیت 
اردوها اعتراض داریم.همان طور که هفت سال در تیم 
ملی نبودم و شــرایط هم تغییر نکرده است.اما ترجیح 

دادم که مدتی از مسابقات دور باشم و به زندگی شخصی 
خودم برســم.وی تصریح می کنــد: قصد خداحافظی 
ندارم. با توجه به شرایط موجود احساس می کنم باید 
بیشتر به زندگی شخصی خودم برســم. این روزها هم 
کشور درگیر مسائل ویروس کروناست و مسابقات هم 
تعطیل است.هر موقع شرایط ایده آل باشد بر می گردم.

سختی های تیر و کمان	 
وی درباره شرایط رشته خود می گوید: رشته تیروکمان 
طوری است که هر ورزشکاری باید در مسابقات متعدد 
شرکت کند.هر چه بیشتر در مســابقات باشیم،از نظر 
رنکینگ جهانی هم شــرایط بهتری خواهیم داشــت. 
وقتی در مسابقات شــرکت نمی کنیم از نظر رنکینگ 
افت پیــدا می کنیم.ایــن موضوع به ضرر ورزشــکاران 
است.برای همین باید دایم در شرایط مسابقات باشیم 
.  وی همچنین به مشکالت خود اشــاره می کند و می 
افزاید: بیشتر تجهیزات را خودمان خریداری می کنیم 
و فدراسیون هیچ کمکی به ورزشکاران نمی کند.تیر 
و کمان به خاطر نوسانات دالر خیلی گران شده است 
و هزینه بر اســت. به عنوان مثال قیمــت ۱۲ تیر حدود 
۱۰ میلیون تومان است که تهیه آن برای یک ورزشکار 
ملــی پوش کــه حقوق ثابتــی هــم دریافت نمــی کند، 
خیلی سخت است.ما ملی پوشان حقوق نمی گیریم و 
فدراســیون تیر و کمان موردی و بر اساس یک اتفاق  یا 

رویداد مبلغی را پرداخت می کند.

حمایت جزئی	 
این ملی پوش خراسانی در بخشی دیگر از سخنان 
خود به وضعیت هیئت  تیروکمان خراســان رضوی 
اشــاره می کند و می افزایــد: وضعیت هیئــت تیر و 
کمان استان نسبت به قبل بهتر شده است.اما هنوز 
با شــرایط ایده آل فاصلــه دارد.هیئت تیــر و کمان 
اســتان از نظر فدراســیون در سال گذشــته جایگاه 
خوبی داشت. اما به نظر بنده استان خراسان رضوی 
نسبت به دیگر استان ها شرایط خوبی ندارد. خیلی 
از استان ها پیشرفت کرده اند. تعداد تیراندازهای 
قهرمان در استان خیلی کم است و باشگاه در سطح 
شــهر مشــهد اصال  نداریــم. حلیمیان مــی افزاید: 
ورزشــکاران تیرانداز نیاز به تمرین زیاد دارند اما از 
نظر مکان تمرینی مشــکل دارند.مشــکل اصلی ما 
نداشــتن مکان تمرینی اســت.از هیئت تیر و کمان 
خواهش کردیم که زمین تمرینــی مجموعه کوثر را 
تجهیز کنــد، اما هنوز در این زمینــه اقدامی صورت 
نگرفته است.به اداره کل ورزش و جوانان استان هم 
اعتراض کردیم ، اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
وی تصریح می کند:به نظر بنــده اعضای هیئت تیر 
و کمان استان همدل و منســجم نیستند.اگر با هم 

همسو باشند بهتر می توانند نتیجه بگیرند.
وی تصریح می کند:در تیم ملی ورزشکار خراسانی 
کم داریــم. در رشــته ریکــرو که اصــال نداریــم و در 
رشته کامپوند چند نفر فعال هســتند.برای همین 
نیاز اســت در قهرمان پروری بیشــتر کار شــود.وی 
در پاســخ به این ســوال که به عنوان یک بانوی ملی 
پــوش تاکنــون به خوبــی حمایت شــده اســت، می 
گوید:سوال سختی اســت و بارها جواب آن را داده 
ام.ما ورزشــکاران خانــم حمایت می شــویم، اما در 
مقابل وقت و هزینه ای که متقبل می شویم، خیلی 
جزئی است.ورزشــکاران بــه اندازه ســختی هایی 
که متقبل می شــوند، حمایت نمی شــوند.البته در 
دو ســال اخیر نایب رئیس بانوان هیئت تیر و کمان 
و مســئول امور بانوان در اداره کل ورزش و جوانان 
حمایــت های خوبــی از ما داشــته اند که نســبت به 
گذشــته بهتــر شــده اســت، امــا در مجموع نیــاز به 

حمایت بیشتری داریم.
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گزارش میدانی

محمد بهبودی نیا 

صبح روز گذشته بود که یکی از شــهروندان با ارسال 
فیلمی از وضعیــت کنترل و تــب ســنجی در ورودی 
مشهد - باغچه به گالیه از انجام نشدن پایش سالمت 
تعداد زیادی از خودروهای ورودی به مشهد پرداخت 
و مدعی شد در ورودی عوارضی مشهد تب سنجی به 
درستی انجام نمی شود. برای پیگیری این موضوع و 
بررسی ادعا به  عنوان نمونه به عوارضی مشهد - باغچه 
می رویم. به محض ورود بنرهای اطالع رسانی درباره 
انجام تب سنجی ، مبارزه با کرونا و محل ضد عفونی 
خودروهای ســبک و ســنگین توجهمان را جلب می 
کند، خودروهــای پلیس راهــور، نیــروی انتظامی و 
هالل احمر کنار بزرگراه پارک شده اند و ظاهر ماجرا 
این گونه نشــان می دهد که نظارت دقیقــی بر رفت 
وآمدها وجــود دارد. دریک الین از ســه الیــن ورودی 
عوارضی مشــهد - باغچه دو ســرباز با روپوش سفید 
در حالی  که دو دستگاه تب سنج دســتی را به همراه 
دارند هر از چند گاهی یک خودرو را متوقف می کنند  
ودمای بدن راننده را با دســتگاه تب ســنج اندازه می 
گیرند وســرباز دیگری که کمی آن طرف تر ایســتاده 
است  سرنشینان را برای تب ســنجی الکترونیکی و 
انجام عملیات مربوط به ضد عفونی فردی به ســمت 
جایگاه تب سنجی در کنار بزرگراه هدایت می کند. در 
این میان تعداد زیادی خودرو بدون انجام تب سنجی 
از عوارضی عبور می کنند و وارد مشــهد می شــوند. 
کمی جلوتر دو جایگاه برای ضد عفونی خودرو های 
سبک و سنگین تعبیه شده اســت اما در مدت زمانی 
که ما در محل حضور داریم )تقریبا سه ساعت(کامال 
غیر فعال اســت و هیچ خودرویی از آن عبور نمی کند 
و اغلب خودروهــا از الین های دیگر تــردد می کنند. 
داخل فضای تعبیه شده برای ضدعفونی خودروها تنها 
بوی مواد ضد عفونی کننده پیچیده و هیچ خودرویی 
در این مدت ضدعفونی نمی شود. در همان لحظه که 

کنار جاده ایستاده ایم به صورت تصادفی به شمارش 
تعــداد دفعــات تــب ســنجی راننــدگان خودروهای 
عبوری می پردازیم. بار اول شــمارش هر 35  خودرو 
یک راننده تب سنجی می شود بار دوم هر 18 خودرو 
و بار سوم هر 12 خودرو یک بار تب راننده اندازه گیری 
می شود و ســربازها بدون این که به درجه تب نگاهی 
بیندازند دستور عبور خودروها را صادر می کنند اما 
در مورد ســنجش تب سرنشــینان جدی تر عمل می 
شود وتعداد زیادی از سرنشینان برای تب سنجی به 
ســمت محل در نظر گرفته شــده می روند. مرد میان 
سالی که برای رساندن دو دخترش به مشهد از شهر 
دیگری آمده است و پالک غیربومی محسوب می شود 
می گوید: بدون هیچ مزاحمتی از عوارضی وارد مشهد 
شدیم. طی مدت حضورمان تعداد زیادی از افرادی که 
اعالم می کردند برای دیدن خانواده به شهرهای دیگر 
رفته بودند در بین افرادی که پایش سالمت روی آن ها 
انجام نمی شد وارد شهر مشهد می شدند. هر از چند 
گاهی ســربازهایی که وسط جاده ایســتاده اند برای 
ســبک کردن بار ترافیک به صورت کلی به خودروها 
بدون هیچ گونه تستی اجازه عبور می دهند و گاهی نیز 
برای دقایقی پست هایشان را ترک می کنند و به کنار 
جاده می روند و سیل خودروهای ورودی وارد مشهد 
می شوند.دوباره برای سنجش دقیق تر انجام پایش 

سالمت از مسیر خروجی مشهد خارج می شویم  و از 
عوارضی به سمت مشهد حرکت می کنیم. سربازی که 
وسط خیابان ایستاده بی تفاوت به خودروهای عبوری 
،مشغول صحبت با یکی از هم خدمتی هایش است. 
نه تب راننده اندازه گیری می شود و نه ما که به عنوان 

سرنشین در خودرو حضور داریم.

پاسخ هالل احمر به چرایی پایش نیم بند 	 
سالمت

در ادامــه موضــوع را از مدیرعامــل جمعیــت هالل 
احمر استان به عنوان متولی انجام پایش سالمت در 
ورودی های شــهر پیگیری می کنیم . سید مجتبی 
احمدی در پاسخ به دالیل کم کاری در تب سنجی و 
پایش سالمت در ورودی مشهد - باغچه به »خراسان 
رضوی« می گوید: طبق دستوری که وزیر بهداشت 
داده اند هالل احمر ، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی 
انتظامی باید مسئولیت پایش سالمت در بخش های 
مختلف را بر عهــده بگیرند و ما نیز در همین راســتا 
اقداماتمان را در مبادی ورودی مشهد از مدتی قبل 
شروع کردیم و طبق دستور وزارتخانه از 14 فروردین 
عملیات تب ســنجی در مبادی ورودی شهرها باید 
تعطیل می شــد امــا به دلیــل حساســیت برخی از 
ورودی های مشهد تا بیستم فروردین این پایش ها 

انجام و بعد از بیستم فروردین پایش سالمت در این 
نقاط نیز قطع می شود. وی در پاسخ به این سوال که 
به چه دلیل تب سنجی به صورت جدی تر هم اکنون 
در این ورودی ها انجام نمی شود، اظهار می کند: در 
بازه 22 اسفند تا 14 فروردین که حجم باالی ورودی 
به مشهد وجود داشت تب سنجی ها با دقت باالیی 
انجام می شد و این روزها که تعداد ورودی مسافران 
به مشهد کمتر شده به تبع آن تب سنجی کمتر شده 
و عمال در سراسر کشور دستور به برچیده شدن آن 
در ورودی شــهرها داده شده اســت عالوه بر این  در 
این مدت از  تب ســنجی برای  ایجاد سد  فرهنگی 
و مراقبتی باید اســتفاده می کردیم زیرا تب سنجی 
عامل اصلی شناسایی کرونا نیست و ما در بازه زمانی 
یک ماهه 718 نفر تب باال داشتیم که برای تشخیص 
دقیق تر بیماری به دانشــگاه علوم پزشــکی ارجاع 
شدند.وی می  افزاید: اگر بخواهیم غربالگری کامل 
را انجام دهیم باید مثل کره و ژاپن  از ته حلق هر فرد 
که وارد شهر می شود نمونه برداری هایی انجام شود 
که عمال این نوع غربالگری در کشور ما به دلیل باال 
بودن هزینه و امکانات امکان پذیر نیست و از طرفی 
برای تب سنجی فرد به فرد همه خودروها در ورودی 
ها به دلیل حجم باالی ترافیک میســر نیست، ما به 
دنبال انجام عملیات پیشگیری و مراقبتی بودیم و در 
این میان اگر حتی چند بیمار کرونایی وجود داشته 
و شناسایی شــده باشــند به دلیل باال بودن سرعت 
انتشار و حجم باالی جمعیت ورودی به مشهد اقدام 

قابل تاملی است.

وضعیت قرمز است ، جدی بگیرید	 
جدی نگرفتن موضوع پایش سالمت افراد ورودی به 
شهر آن هم در شــرایطی که مشهد و استان خراسان 
رضوی در زمینه کرونــا در وضعیت قرمز قــرار دارد، 
موضوعی اســت که باید درباره آن تجدید نظر شود. 
متولیان به صورت جدی تربه موضوع پایش سالمت 
مسافران بپردازند تا شــاهد قطع زنجیره انتقال این 

ویروس باشیم.

گوناگون

معاون عمــران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
مشهد از تمدید تعطیلی قطار شهری و اتوبوسرانی 
تا 22 فروردین توسط شورای اسالمی شهر مشهد 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشــهد، خلیل ا... کاظمــی گفت: صبح شــنبه و 
در جلسه رســمی شــورای اسالمی شــهر مشهد 
در راســتای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا و 
 اقدامات الزم  برای مقابله با این ویروس ،   تعطیلی 
خدمات دهی قطار شــهری و اتوبوســرانی مشهد 
تــا جمعــه 22 فروردیــن تمدیــد شــد. وی افزود: 

همچنیــن تصمیــم گیــری در خصــوص تمدیــد 
تعطیلی یا آغــاز فعالیــت و تعیین ســاعت کاری 
قطار شــهری و اتوبوسرانی مشــهد پس از 22 تا 
پایــان فروردین مــاه به شــهردار مشــهد تفویض 
شد. شــایان ذکر اســت که در راســتای مقابله و 
پیشــگیری از شــیوع کرونا فعالیت قطار شهری 
مشهداز 25 اسفند و اتوبوســرانی  مشهداز 29 
اسفندماه ســال گذشــته به پیشنهاد شــهردار و 
تصویب شورای اســالمی شهر مشــهد به حالت 

تعطیل درآمده است.

برای اطالع مسئوالن

 شرکت گاز

  مگــر اعــالم نشــد کــه شــرکت گاز مهلت 
پرداخت قبــض گاز را به دلیل کرونــا تا انتهای 
فروردین تمدید کرده ؟ برای من پیامک اخطار 

قطع آمده است.

علوم پزشکی
  در شــرایط بحــران دلیلــی نــدارد کل بار 
پیگیری و کنترل بیمــاری روی دوش کارکنان 
محدود مراکز و پایگاه های سالمت باشد. خیلی 
از واحدهای دانشگاه در این ایام یا کاری ندارند 

یا کارشان اولویت ندارد.

استانداری
  با توجه به احتمال اجرای طرح زوج و فرد از 
درمنزل در مشــهد و از طرفی تعطیلی خطوط 
اتوبوســرانی، لطفــا تدبیری بــرای رفــت و آمد 
کارکنان بعضی مشاغل خاص که در هیچ ایامی 

تعطیلی ندارند، اندیشیده شود. با تشکر.

انتقال خون
  با توجه به کمبود اهدا کنندگان خون، من 
یــک اهــدا کننــده مســتمر بــا داشــتن کارت 
مخصوص اهدا کننده مستمر هستم که چند روز 
پیش نزدیک ظهر به شعبه خیابان دانشگاه رفتم 
و با توجه به داشــتن تمام شــرایط اهــدا فقط به 
خاطر نخوردن صبحانه مرا برگرداندند و گفتند 
روز دیگری با خوردن صبحانه بیایید و تاکید من 
به خوردن کیک در بیرون از سازمان و برگشتن 
هم جواب نداد. با این گرانی بنزین و محدودیت 

رفت  و آمد ، شما قضاوت کنید.

نیروی انتظامی
  بــه مــا ابــالغ کردند مرخصــی عیــد تمام 
سربازهای ناجا به دلیل انتشار کرونا لغو شده، 
چطور کادر نیروی انتظامی به مرخصی عیدمی 
رود اما سرباز نباید به مرخصی برود؟آخرتا کی 

تبعیض؟ لطفا رسیدگی کنید.

بهزیستی
  مهدکودک فرزندم شهریه ساالنه را کامل 
دریافت کرده است وحال اعالم کرده اند شهریه 
دریافتی را بابت ســه ماه اول سال 99 برگشت 
نخواهند داد زیرا در نظــر دارند از خرداد به بعد 

کالس جبرانی بگذارند.

شهرستان ها
  گلبهار بدون وســایل نقلیه عمومی است.
لطفا شهردار محترم گلبهار اقدام کند. باتشکر.

  ساکن مسکن مهر شاندیز هستیم، شوهرم 
نزدیک دو ماه است که بیکاراســت، با دو فرزند 

درآمدی هم نداریم. به دادمان برسید.
  دربــاره معدن ســنگ آهن به گــوش همه 
برسانید که معادن سنگ آهن شهرستان خواف 
بــدون وقفــه بــه کارش ادامه مــی دهــد و هیچ 
سازمانی پاسخ گو نیست و همه توپ را به زمین 
دیگری می اندازند. تهدید کردند که هرکسی 
ســرکار نیاید اخراج می شــود. لطفــا پیگیری 

بفرمایید. تولید به قیمت جان کارگرها؟
  به مسئوالن بگویید جلوی این رفت و آمدها 
به شاندیز را بگیرند. اصال رفت و آمدی نباشد. 

چه با موتور چه با هر وسیله نقلیه دیگر.

اتوبوسرانی
  اتوبوسرانی مشهد از اتوبوس های برقی و 
اتوبوس های دیزل و گازسوز بی صدا و کم صدا 
برای کاهش آلودگــی صوتی و کاهش آلودگی 

هوا استفاده کند.

بانک ها
  چرا سرپرســتی بانک ملی مشهد و شعب 
بانک ملی در سطح شهر از نبود بخشنامه مربوط 
به مهلت ســه ماهه انواع وام و تســهیالت قرض 
الحسنه سخن می گویند و رئیس بانک مرکزی 
از تخلفات بانک ها سخن می گوید؟ واقعا کدام 

شان درست می گویند؟
  بانک صادرات شعبه چهارراه معلم مشهد 
بدون توجــه به دســتور بانک مرکــزی مبنی بر 
فرصت سه ماه به وام های قرض الحسنه، حساب 
ضامن بنــده را در ایــام نوروز به دلیــل پرداخت 
نکردن قســط اســفند مــاه وام قرض الحســنه 
ازدواج بســت و به دستور بانک مرکزی توجهی 
نکرد. لطفا بر اجرای این دستورها نظارت شود 

که مردم متضرر نشوند.

متفرقه
 منع تردد اتوبوس ها در شهر مشهد وساعت 
کاری کوتاه باعث شــده که شــهر حال و هوای 
گذشــته را پیدا کند و آلودگی صوتی به شــدت 
کاهش یابد و به تبــع آن آلودگی هوا نیزکاهش 

پیدا کند.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

تعداد مبتالیان قطعی کرونا در استان به 1754 نفر رسید 
مسلمی/ آمارهای ارائه شــده از سوی ســتاد مبــارزه با بیماری 
کرونا در خراســان رضوی نشــان می دهــد که همچنــان میزان 

مبتالیان قطعی به کرونا در مسیر صعودی قرار دارد. 
بر اســاس آمار ارائه شــده میزان مبتالیان به کرونا از ســوی این 
ستاد تا ظهر روز شنبه 16 فروردین  به 1754 نفر افزایش یافته 
است، اگر چه این میزان با شیب مالیمی در حال افزایش است به 
نظر می رسد اگر توصیه های ستاد مبارزه با کرونا در استان جدی 
گرفته نشود چه بسا با بحران جدی مواجه خواهیم بود. بر اساس 

آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا تعداد مبتالیان 
قطعی به کرونا در خراسان رضوی تا ظهر روز شنبه 16 فروردین 
ماه به 1754 نفر رســید که متاســفانه 299 نفر از این بیماران 
جان خود را از دست دادند. بر این اساس همچنان مناطق تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشــهد بیشترین مبتالیان و فوت 
شدگان قطعی مبتال به کرونا در استان را دارد و بعد از آن به ترتیب 
دانشگاه های علوم پزشکی نیشــابور، تربت جام، سبزوار، تربت 

حیدریه و گناباد قرار گرفته اند. 

 آمار مبتالیان و فوتی های قطعی ناشی از کرونا در محدوده تحت پوشش دانشگاه های 
علوم پزشکی استان تا ظهر روز 16 فروردین

موارد ابتال به سندروم موارد ترخیص شده
حاد تنفسی

فوتی به علت ابتالی 
دانشگاه علوم ابتالی قطعی به کروناقطعی به کرونا

پزشکی
مشهد358350492161054

نیشابور838102525236
گناباد1942431163
سبزوار28538218133
تربت حیدریه45053012122
تربت جام34039917146

جمع569076282991754

هشدار وقوع سیالب در بیشتر نقاط استان 
پیش بینی بارش شدید باران، باال آمدن سطح آب رودخانه ها، سیالب و آب گرفتگی 

موفقــی -رئیــس اداره پیــش بینــی اداره 
کل هواشناسی خراســان رضوی از صدور 
اخطار قرمز هواشناســی اســتان خبر داد. 
یحیی قاینی پور در گفت و گو با »خراســان 
رضــوی« در این زمینــه گفت: نقشــه مدل 
های هواشناســی نشــان دهنــده تقویت و 
وقوع بارش هــای قابل مالحظــه طی یک 
شنبه 17 فروردین ماه اســت. بارش ها در 
بیشتر نقاط استان به شــکل رگبار، توأم با 
رعد و برق، وزش باد شــدید، بارش تگرگ 
و در نواحــی مســتعد وقوع صاعقه اســت. 
پیش بینی ما بر این است که در بیشتر نقاط 
استان آب گرفتگی و وقوع سیالب قطعا رخ 
خواهد داد. وی افزود: این سیســتم تا قبل 
از ظهر دوشنبه در سطح استان فعال است 
و دوشــنبه بعد از ظهر از نوار شرقی استان 
خارج خواهد شــد. قاینی پــور در ادامه، در 
خصوص میزان بــارش ها نیز اظهــار کرد: 
بارش های روز یک شــنبه خطرناک اســت 
و موجــب شــده که ما هشــدار ســطح قرمز 
هواشناســی را برای اســتان صــادر کنیم. 
میــزان بارندگی در برخی نقاط شــمالی و 
نیمه جنوبی اســتان نسبت به ســایر نقاط 
بیشتر است، همچنین میزان این بارندگی 
در برخی نقاط استان بین 30 تا 40 میلی 
متر و در نقاطی که بارندگی بیشتری دارند، 
بین 40 تا 60 میلی متر ودر شهر مشهد نیز 

60 میلی متر پیش بینی شده است.
همچنین هواشناسی اســتان در اطالعیه 
رسمی خود از احتمال باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها، ســیالب، آب گرفتگی، بارش 
تگرگ در نواحی مستعد وقوع صاعقه، وزش 
باد شدید، لغزندگی محورهای مواصالتی 
و اختالل در سیستم حمل و نقل خبر داده 

و توصیه کرده که از تردد و توقف در حاشیه 
رودخانه ها، صعــود به ارتفاعــات و مناطق 
کوهستانی، تردد های جاده ای و سفرهای 

غیر ضروری خودداری شود.

آماده باش شهرداری برای بارش شدید 	 
باران

علیرضــا صحراگــرد، مدیــر کل خدمــات 
شهری شــهرداری مشــهد نیز در خصوص 
تمهیدات الزم و آمادگی در برابر بارش های 
روز یک شــنبه، در گفــت و گو با »خراســان 
رضوی« گفت: ما برای بارندگی های پیش 
رو آمادگی کامل داریم. در نقاطی که از قبل 
شناسایی شــده و مســتعد بارندگی است، 
20 هزار کیســه شــن مستقر شــده است. 
بیش از 120 دستگاه تانکر را در نظر گرفته 
ایم که در زمان بارندگی ها برای تخلیه چاه 
های جاذب سطح شهر اقدام می کنند. وی 
افزود: حدود 12 دستگاه پمپ خودمکش 
قوی را در زیر پــل ها و تقاطع هــای غیر هم 
سطح مستقر کرده ایم که اگر مخازن زیر پل 
ها در اثر شدت باران جواب گو نبود، این پمپ 
های خودمکش بتوانند آب را منتقل کنند و 
راه مسدود نشود، همچنین از مسیل های 
سطح و پیرامون شــهر خاک برداری شده، 
سازمان های بحران مدار، سازمان عمران 
و همچنین مناطق 13 گانه ما هم آمادگی 
کامل دارند تا مشــکلی به وجود نیاید. وی 
تصریــح کرد: شــهروندان تــا حد امــکان از 
ترددهــای غیر ضــروری و ســفرهای برون 
شهری، همچنین از حضور در بستر رودخانه 
ها و مسیل ها خودداری کنند تا همکاران ما 
بهتر بتوانند خدمت رسانی کنند و مشکلی 

ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد: 

خراسان رضوی در جمع 5 استان قرمز کرونا 
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: وضعیت 
بیمــاری کرونــا در اســتان های آذربایجان 
شــرقی، فــارس، مازنــدران، اصفهــان و 
خراســان رضوی که اســتان های مسافرت 

پذیر هم هستند قرمز است. 
بــه گــزارش مهــر، کیانــوش جهانپــور، روز 

گذشته در نشست خبری ویدئو کنفرانس، 
اظهــار کــرد: مــا در ایــران قرنطینــه کامل 
نداشتیم و قرنطینه سطح ســه برگزار شده 
و نظر ما این اســت که تعجیل در برداشــتن 
قرنطینه می تواند خطرناک باشد. همچنین 
به گزارش خبرنامه دانشــجویان ایران، وی 

گفت: شرایط ملی و استان ها مدیریت شده 
بود امــا برخی اســتان ها در وضعیــت زرد و 
 نارنجی و برخی در وضعیت قرمز هســتند .

 بــرای این کــه تصور نشــود اســتانی امن تر 
است و افراد به آن نقطه سفر کنند، تصمیم 

گرفتیم که آمار ها را کلی اعالم کنیم. 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

توزیع ماسک و دیگر ملزومات بر اساس 
نیاز مراکز و به صورت روزانه انجام می شود

مسئول کارگروه اطالع رسانی کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در خصوص نحوه توزیع ماسک در اســتان اظهار کرد: توزیع ملزومات و 
وسایل حفاظت شخصی در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه به صورت 
روزانه و بر اساس نیاز هر مرکز انجام می شود. دکتر حمیدرضا رحیمی 
در گفت و گو با وب دا با بیان این که ماسک هایی که از سوی استانداری 
به دانشگاه داده می شود نیز عالوه بر این که در مراکز درمانی زیر پوشش 
دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد به سایر سازمان ها و بیمارستان ها 
نیز ارسال می شــود، تصریح کرد: در خصوص ماســک N95 نیز بخش 
زیادی از آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید و بر حسب نیاز در میان 
واحدهای زیر پوشش توزیع می شود. وی با بیان این که در این مدت خیران 
در حوزه های مختلف دانشگاه را مورد حمایت قرار دادند که بخشی از آن 
در حوزه تولید ماسک بود اظهار کرد: برخی از ماسک های ارسالی قابلیت 
استفاده در سیستم بهداشت و درمان را به دلیل دارا نبودن استاندارد الزم 
برای پرسنل درمانی وبهداشتی نداشت. وی نقش رسانه های گروهی در 
ایام مبارزه با ویروس کرونا را بی بدیل دانست  و گفت: فعالیت خبرنگاران 
و تمامی فعاالن رســانه های جمعی در این زمینه قابل تقدیر اســت.وی 
همچنین در گفت و گو با فارس در این زمینه گفت: مصرف روزانه ماسک 
ما حدود 95 هــزار یا 100 هزار ماســک اســت و در 10 روز یک میلیون 
ماسک استفاده می شود؛ این طور نیست که سه میلیون رقم بسیار باالیی 
باشد چرا که زمان استفاده از ماسک فقط سه ساعت است. وی بیان کرد: 
مصرف ماسک بسیار باالست به طوری که هفت هزار ماسک فقط نیاز 6 
ساعت بیمارستان امام رضا)ع( را تامین می کند چون این بیمارستان سه 
هزار نفر پرسنل دارد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به 
نامه ریاست دانشگاه در خصوص توزیع ماسک با قیمت مصوب استانداری 
به مراکز مختلف درمانی خاطرنشان کرد: به طور مثال نظام پزشکی به 
تنهایی برای توزیع ماسک بین مطب های خصوصی، روزانه پنج هزار و 
200 عدد ماسک تحویل می گیرد که به صورت هفتگی به آن ها سهمیه 
داده می شود. رحیمی با بیان این که آمار توزیع ماسک شفاف است، گفت: 
تمام کاالهایی که از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به 
عنوان تولیدات ماسک استان به صورت سهمیه روزانه به ما داده می شود؛ 
عالوه بر این که خود ما در دانشگاه مصرف کننده این کاال هستیم به سایر 

دستگاه ها و بیمارستان ها نیز ارائه می کنیم.

 تمدید تعطیلی 
 قطار شهری و اتوبوسرانی

 تا 22 فروردین

معاون شهردار مشهد خبرداد:

ن
سا

را
 خ

س:
عک



آیت ا... علم الهدی: 

کاهش نرخ بیکاری روستایی 
بسیار ارزشمند است 

نماینده ولی فقیه در اســتان در دیدار با اســتاندار 
گفت: کاهــش نرخ بیــکاری در مناطق روســتایی 
بســیار ارزشــمند و شــاید بتــوان گفــت در کشــور 
 ،Alamolhoda.com بی نظیر اســت.به گزارش
آیت ا... علم الهدی در دیدار با اســتاندار خراسان 
رضــوی و جمعــی از معاونــان وی، ضمــن تقدیر از 
فعالیت های مجموعه استانداری خراسان رضوی 
در ســال گذشــته، به طرح مثلث اقتصادی استان 
اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد 
تومان وارد استان شده که حاصل فعالیت های شما 
در قالــب طرح مثلــث اقتصــادی بود، اگــر این امر 
توســعه پیدا کند، آورده مالی خوبی برای اســتان 
خواهد داشــت که اقدام کوچکی نیســت.آیت ا... 
علم الهدی بــه موفقیت در کاهش نــرخ بیکاری در 
روستاها اشاره و بیان کرد: توجه به موضوع بیکاری 
در روستاهای استان اهمیت زیادی دارد که کاهش 
نرخ بیکاری در این مناطق بسیار ارزشمند و شاید 
بتوان گفت در کشور بی نظیر است. وی اظهار کرد: 
الحمدهلل ســال را تحت مدیریت عملیاتی سازنده 
شما آغاز می کنیم و تجربه یک سال گذشته شما در 
فعالیت های مثبت و ارزشمندی که داشتید، مقابل 
چشــم ما هســت.وی ادامه داد: در ســال گذشته، 
حسن ابتکار  و تدبیر و همت باالی شما در عملیاتی 
کردن کارهــا را لمــس کردیــم و امســال انتظار از 
شما بیشــتر اســت.نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد: این شهر و سرزمین، شهر 
و سرزمین امام زمان است و شما در خدمت به این 

شهر و استان موفقیت خوبی داشتید.

رئیس پلیس استان خبر داد 

 ورود 100 هزار خودرو به مشهد 
طی 1۴ و 1۵ فروردین

حمیدی-بعــد از گذشــت شــش روز از اجــرای طــرح 

فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت تردد خودروهای 
غیربومی بنا به اذعان رئیس پلیس راه اســتان 1۰۰ 
هــزار خــودرو طــی 14 و 15 فروردین وارد مشــهد 
شدند.ســرهنگ امیــدوار در گفت و گو با خراســان 
رضوی در خصوص آخرین آمار خودروهای ورودی به 
مرزهای جغرافیایی استان اظهار کرد: از ۲5 اسفند 
تا پایان 15 فروردین حدود 95۰ هــزار خودرو وارد 
مشــهد و حدود 99۰ هزار خودرو نیز در این مدت از 
مشــهد خارج شــدند.وی افزود: میزان خودروهای 
ورودی بــه مشــهد مقــدس در این مــدت 53 درصد 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته کاهش داشته 
اســت. 78.5 درصــد خودروهایــی کــه در مبــادی 
ورودی مشــهد تردد کرده اند دارای پالک اســتانی 
و بقیه پالک های غیر اســتانی بوده اند و بیش از 9۲ 
درصــد خودروهای اســتانی پالک مشــهد بوده اند. 
عالوه بر این عمده پالک های غیر استانی واردشده 
به مشهد پالک تهران بوده که بیشتر آن ها متعلق به 
شهروندان مشهدی بوده اند.رئیس پلیس راه استان 
دربــاره تعــداد خودروهــای واردشــده به مشــهد در 
روزهای 14 و 15 فروردین نیز گفت: طی این دو روز 
بیش از 1۰۰ هزار خودرو وارد مشهد و حدود 45۰۰ 
خودرو از شــهر مشــهد خارج شــده اند. از ســویی در 
راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود 
5۰ درصد خودروهایی که قصد داشته اند وارد مشهد 
شوند، بازگردانده و تاکنون حدود سه هزار خودروی 

متخلف در قالب این طرح اعمال قانون شده اند.

مســعود حمیدی-اگرچــه صنایــع غذایی اســتان 

هم اکنون تعدیل نیرو یا تعطیلی نداشــته اند اما 
در تأمین مــواد اولیــه و ملزومات ســالمت محور 
نیروهای خود با مشــکل مواجه انــد و در صورت 
ادامــه دار بــودن کاهــش خریــد مردم و مشــکل 
صــادرات، امــکان تعدیــل نیــرو در ایــن حــوزه 
اقتصــادی اســتان جــدی اســت.به گــزارش 
خراســان رضوی، به علت شــیوع ویــروس کرونا 
از ابتــدای اســفندماه در کشــور و به تبــع آن در 
اســتان، بخش عمــده ای از واحدهــای تولیدی 
به صــورت داوطلبانــه یا بــر اســاس ابالغیه های 
بهداشــتی تعطیل شــده اند. یکــی از حوزه های 
عمده تولیدی اســتان که تحت تأثیر قرار گرفت، 
صنایع غذایی بود. استان یکی از سه قطب اصلی 
تولیــد محصــوالت غذایــی کشــور اســت و بنا بر 
اذعان رئیس انجمن صنایع غذایی کشور تقریبًا 
۲5 درصــد مــواد غذایــی، در اســتان خراســان 
رضوی تولید می شود. فعاالن این حوزه در گفت 
و گو با خراســان رضوی از دغدغه ها، مشکالت و 
انتظارشان برای گذر از بحران کنونی می گویند. 
مدیرعامــل صنایــع غذایی »نــادر« در اســتان به 
خراســان رضوی می گویــد: از نیمه دوم اســفند 
برای حفــظ ســالمتی نیروهای کارخانــه، طرح 
زوج و فرد نیروها را اجرا کردیم و از ۲5 اسفند نیز 
به طورکلی کارخانه را تعطیل کردیم تا روز گذشته 

که مجدد سعی کردیم کارخانه را فعال کنیم.

فروش صفر شده اما تعدیل نیرو نمی کنیم	 
»پوســتینچی« دربــاره وضعیــت تولیــد و فروش 
کارخانــه می گویــد: از زمان جدی شــدن بحران 
کرونا فروش کارخانه ما تقریبًا صفر شــده است و 
از ســویی قادر نیســتیم مطالباتمان را نقد کنیم؛ 
اما درعین حال ما هیچ تعدیل نیرویی نداشتیم و 
بنا نداریم کارگــری را بیکار کنیم.این مدیرعامل 
که بیش از 1۰۰ نفر نیرو در کارخانه اش فعالیت 
می کننــد، عمده ترین درخواســت فعلــی خود را 
اقــالم بهداشــتی اعالم می کنــد و می گویــد: در 
شرایط فعلی نباید اجازه دهیم واحدهای تولیدی 
تعطیل شوند  یا نیرویی بیکار شود اما برای این کار 
خارج از حمایت های مالی، الزامات اولیه ای نیاز 
است. ما برای تأمین ماسک و دستکش موردنیاز 
کارگران و نیروهای کار کارخانه با مشکل مواجه 
ایم. مدیرعامل کارخانه »به صبا« نیز در خصوص 

وضعیت فعالیت این کارخانه به خراسان رضوی 
می گوید: از ابتدای شیوع ویروس، ما برای حفظ 
ســالمت نیروهای کارخانه دو دســتگاه تب سنج 
خریــداری کردیم و همــه افــراد پیــش از ورود به 
محیط کارخانه تست می شوند. البته از ۲5 اسفند 
تا 15 فروردین کارخانه تعطیل بوده است. اگرچه 
تا زمان فعالیت کارخانه، ما فروش خوبی داشتیم.

صمت یک دستور ،اداره کار یک دستور	 
»رحیمــی« می افزاید: به تازگــی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت دســتور داده اســت کــه همــه 
کارخانه هــا از 16 فروردیــن فعــال شــوند. از 
طرف دیگــر اداره کار نامه داده کــه اگر کارخانه 
را فعال کنید و نیروی شــما دچار مشــکل شود یا 
ســالمتی اش به خطر بیفتــد باید هزینــه و حتی 
دیــه اش را پرداخــت کنیــد. مــا دســتور دادیــم 
کارخانه فعال شود و نیروها با رعایت کامل مسائل 

بهداشتی به کار مشغول شوند.

مشکل در تأمین ماسک کارکنان کارخانه	 
وی بابیــان ایــن که شــرکت بــه صبــا هیچ یک از 
نیروهــای خــود را تعدیل نکــرده اســت، تصریح 
می کند: مشکلی که وجود دارد این است که هم 
اکنون روزانه حداقل ۲۰۰ نفر در کارخانه به صبا 
رفت وآمد می کنند. این تعداد افراد دررفت و آمد 
هم به ماسک نیاز دارند و هم به دستکش. تأمین 
این تعداد دستکش و ماسک سخت است اگرچه 
به تازگی یک حواله هزار ماسکی به ما داده اند اما 
خبری از دستکش نیست.مدیرعامل کارخانه به 
صبا می افزایــد: مطالبه جدی ما در این شــرایط 
این اســت که صنایع و کارخانه ها مقصر وضع به 
وجود آمده نیستند بنابراین دولت باید در درجه 

اول تکلیف نحوه فعالیت کارخانه ها را مشــخص 
کند و در درجــه دوم برای حفظ ســالمت نیروی 

کار ،تجهیزات بهداشتی در اختیار ما قرار دهد.

قیمت حبوبات چند برابر شده است	 
اما مدیرعامل صنایع غذایــی »ماهوند« برخی از 
عمده ترین مشــکالت فعلی واحدهای تولیدی 
صنایع غذایی را تأمین مــواد اولیه بیان می کند 
و به خراســان رضــوی می گوید: به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و سخت شــدن واردات مواد اولیه 
مانند حبوبات ،قیمت این اقالم برای کارخانه ها 
به شــدت گران شــده اســت و به ســختی تامین 
می شــود.بابایی می افزایــد: حــدود 8۰ نفر در 
کارخانه ماهوند فعالیت می کنند و کسی بیکار 
نشــده  اما تأمین مواد موردنیاز بهداشتی مانند 
ماسک و دســتکش بسیار دشوار اســت و انتظار 
داریم مســئوالن حداقل در تأمیــن این اقالم که 
سالمت نیروهای کار واحدهای تولیدی وابسته 
به آن اســت همکاری بیشــتری داشــته باشند. 
عالوه بر این اگرچه در خبرها گفته می شــود که 
واحدهای تولیدی می توانند از شرایط استمهال 
وام ها اســتفاده کنند اما هنوز شرایطش فراهم 
نشده است.رئیس انجمن صنایع غذایی استان 
نیز با تایید برخی گالیه های فعاالن حوزه صنعت 
غذای استان به خراسان رضوی می گوید: اگرچه 
در خصوص تأمین دستکش با توجه به این که این 
کاال باید از خارج استان تأمین شود دچار مشکل 
شده ایم اما در خصوص تأمین ماسک با توجه به 
این که دو واحد اصلی تولید ماســک در اســتان 
فعالیت می کنند تا روزهای آینده عمده مشکل 
تأمین ماسک واحدهای تولیدی برطرف خواهد 
شــد. در خصوص تأمین مواد ضدعفونی کننده 

هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

مشکل تأمین مواد اولیه نداریم	 
اســتادی دربــاره تأمین مــواد اولیــه موردنیاز 
تولیــدات صنایــع غذایی نیــز می گویــد: باید 
توجه داشت که بخش عمده و اصلی مواد اولیه 
صنایع غذایی در داخل کشــور تولید می شود 
و هیچ مشــکلی بــرای تأمیــن این اقــالم پیش 
نخواهد آمــد؛ اما آن چــه بایــد موردتوجه قرار 
گیرد این اســت که بیش از دو برابر نیاز کشــور 
،صنایع غذایی فعال در کشور داریم که بخش 

عمده آن ها در استان فعالیت می کنند.

مشکل صادرات	 
وی می افزاید: متناســب با این ظرفیت اشــتغال 
ایجادشــده اســت و واحدهــای وابســته فعالیت 
می کنند. در شــرایط کنونی بحــران کرونا بحث 
صــادرات محصــوالت غذایی اســتان با مشــکل 
مواجه شده است زیرا بخش عمده این محصوالت 
به کشورهای همسایه مانند عراق صادر می شدند 
که هم اکنون این کار ممکن نیست. از سوی دیگر 
میزان تقاضــای مردم بــرای خرید مــواد غذایی 
تحت تأثیــر کاهش قدرت خرید مــردم و احتیاط 
آن ها در خرید، با کاهش روبه رو شــده است. لذا 
اگرچه اکنون  مشکل خاصی در این حوزه وجود 
ندارد اما طی ماه هــای آینده بدون شــک برخی 
واحدهای صنایــع غذایی با مشــکالتی روبه رو و 
مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهند شد.

سخن پایانی	 
در پایــان بایــد در نظــر داشــت کــه تعطیلــی 
واحدهــای تولیــد صنایــع غذایــی حتــی برای 
رعایت مسائل بهداشتی نه تنها به صالح نیست 
بلکــه باید تمرکــز جــدی بــر تأمیــن مایحتاج و 
برطــرف کــردن ملزومــات ســالمت محور این 
کارخانه هــا داشــت زیــرا درصورتی کــه ایــن 
کارخانه هــا تعطیل شــوند تأمین مــواد غذایی 
مردم به شدت دچار مشکل خواهد شد و شاهد 
بلبشــوی قیمت ها در بازار خواهیم بــود. لذا با 
توجه بــه جایــگاه این صنایــع در تأمیــن امنیت 
غذایی کشور، دولت باید برای تأمین ملزومات 
بهداشتی و مواد اولیه باغی و زراعی این واحدها 

برنامه ای جدی در نظر بگیرد.
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صنایع غذایی استان در کمرکش کرونا
مشکل تأمین ماسک و دستکش برای کارگران،  تهیه مواد اولیه و  دوگانگی دستورات 

مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس: 

واردات ماسک با ارز حاصل از 
 صادرات محصوالت

 آستان قدس انجام می شود
مدیر عامــل ســازمان اقتصادی آســتان قدس 
رضوی با اشــاره به واردات ماسکN95  مورد 
نیاز کشــور توســط این نهاد گفــت: در واردات 
ایــن محموله ها یــک دالر ارز دولتــی و نیمایی 
اســتفاده نشــده و کامــال از ارزهــای حاصل از 
صــادرات محصــوالت آســتان قــدس رضــوی 

استفاده شده است.
ســید رضا فاطمی امین در گفت وگو با آســتان 
نیوز؛ ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های این 
مجموعــه در خصوص مبارزه با ویــروس کرونا؛ 
تصریح کــرد: ضمن تشــکیل ســتاد مبــارزه با 
ویروس کرونا در آستان قدس رضوی و برگزاری 
جلسات مکرر در این خصوص در 4 محور ورود 
کردیم؛ حــوزه نخســت واردات بود کــه در این 
خصوص بخــش قابــل توجهی از ماســک های 
 CCU را که در بیمارستان ها و اتاق های N95
استفاده می شود ، از کشــور چین وارد کردیم و 

در اختیار بیمارستان ها قرار دادیم.
وی با بیان این که دومین محموله ماسک های 
N95 در اختیار دانشــگاه های علوم پزشــکی 
اســتان های مازنــدران، گلســتان و خراســان 
شــمالی قرار گرفت، افزود: این محموله 37۰ 
هزار عــددی شــامل ۲۰۰ هــزار عدد ماســک 
KN95 و 17۰ هــزار عدد N95 ویژه آی ســی 
یو اســت که از کشــورهای چین، هنــد و ترکیه 

خریداری شده است.
فاطمی امین از ترخیص و توزیع محموله ســوم 
ماســک های N95 خبــر داد و گفــت: محموله 
سوم شامل 35۰ هزار عدد ماسک N95 است 
که هم اکنون از گوانگجوی چین خریداری شده 
و طی روزهــای اخیر به ایران منتقل می شــود؛ 
با این محموله در مجموع یــک میلیون و ۲۰۰ 
هزار ماســک بیمارســتانی تهیه و به ایران وارد 
کرده ایــم.وی یکی از ویژگی های ایــن اقدام را 
خرید کاال بــا پایین ترین قیمت دانســت و ابراز 
کــرد: در واردات ایــن محموله ها یــک دالر ارز 
دولتــی و نیمایــی اســتفاده نشــده و کامــال از 
ارزهای حاصل از صادرات محصوالت آســتان 

قدس رضوی استفاده شده است.
وی به واردات محموله های پزشکی برای مقابله 
با ویــروس کرونــا بــا پایین ترین قیمت توســط 
شــرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی اشــاره 
و خاطرنشــان کرد: الکل یکی از موادی اســت 
کــه این روزهــا به منظــور ضدعفونی ســطوح و 
دست ها بسیار پر تقاضا و کمیاب است از همین 
رو با برنامه ریزی های انجام شده، در حال وارد 
کردن این محصول به میزان 7۰۰ هزار لیتر از 

چهار کشور هستیم.

جهش از خان کرونا
پیگیری مطالبات معیشتی 
 
مردم، اصناف و صنایع متضرر
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شعیبی و هشتگ# کروناـ راـ  جدیـ  بگیریم
اسفند 98 در فضای مجازی ویدئویی دست به دست شد که اثری 
از گروه هنری »پرتره« بود و تعدادی از جمله بهروز شعیبی، بابک 
حمیدیان، مسعود فروتن، جواد رضویان و دکتر علیرضا یارقلی 
در آن بــه ایفای نقــش و بیان دیالوگ مــی پرداختنــد. در این اثر 

کوتاه به کارگردانی حســین فاطمیان 
که بــا هشــتک #کرونا_را_جدی_
بگیریم به اشــتراک گذاشــته شده 
بــود ،به ایــن موضوع پرداخته شــد 

که بــا رعایــت قرنطینــه و رعایت 
اصول بهداشــتی می توان از 

خسارات سنگینی همچون 
از دست دادن عزیزانمان 

جلوگیری کرد. 

کووید19 به فیلم های رضوی هم رسید! 
»التاری« و »دربــاره الی« نام دو فیلمی اســت که ســید محمود 
رضوی تهیه کنندگی آن ها را بر عهده داشــته اســت. تعدادی 
از فعاالن فضــای مجازی با دوبلــه کردن ســکانس هایی از این 
دو فیلم  بــه ضرر های ناشــی از عــدم رعایت قرنطینــه و فاصله 

گــذاری اجتماعــی به صــورت کمدی 
پرداختند. رضوی هم از این  دو ویدئو 
استقبال کرد و با انتشار آن ها باعث 

دیده شــدن و دســت به دست 
شــدن هر چــه بیشــتر آن 

بین کاربران شد.

ارژنگ »نهنگ عنبر« با ماسک
حتما اگــر بخواهیم تعــداد محــدودی بازیگر موفــق و مخاطب 
پســند ســینمای ایــران را نــام ببریــم، بی شــک یکــی از آن ها 

در »رضا عطاران« خواهد بود. این هنرمند  هــم  مشــهدی 
راســتای مبارزه با ویــروس کرونا 

عکســی از فیلم »نهنــگ عنبر« 
ســاخته ســامان مقــدم را بــه 
اشتراک گذاشت با این تفاوت 

کــه کاراکترهــای حاضر در 
این تصویــر، با ترفندهای 

عکاسی ماسک بر چهره 
داشتند.

گزارش خبری

فرهنگی

سرپرست مرکز ارتباطات آستان قدس اعالم کرد :

 بازگشایی حرم مطهر رضوی
 منوط به تصمیم ستاد ملی کروناست

میرزاده - سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی می گوید: 

بازگشایی درهای حرم مطهر رضوی به روی زائران، منوط به تصمیم ستاد 
کروناست. به گزارش خراســان، چهارم اسفندماه ســال گذشته به دنبال 
شیوع کرونا در کشور، تولیت آستان قدس رضوی در تماس تلفنی با وزارت 
بهداشــت ضمن اعــام آمادگی کامــل این نهاد بــرای همکاری بــا وزارت 
بهداشت، خواستار اهتمام جدی این وزارتخانه به مسئله سامت زائران و 
مجاوران بارگاه منور رضوی شد.عاوه بر این اعام آمادگی، آستان قدس 
رضوی اقدامات گســترده ای را در زمینه ضدعفونی کلیه رواق ها و صحن 
های حرم مطهر رضوی آغاز کرد. البته فعالیت های آســتان قدس به حرم 
مطهر محدود نشد و بسیاری از اقدامات دیگر از جمله تولید و توزیع مواد ضد 
عفونی کننده و ماسک، توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان و همچنین 
بخشــودگی اجاره بهای مســتاجران آســتان نیز به آن افزوده شــد. تولیت 
آستان قدس رضوی هم در ششمین روز اســفند در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال تعطیلی حرم مطهر رضوی گفت: در خصوص تعطیلی حرم به دلیل 
شیوع ویروس کرونا نظر و دخالتی نداریم و وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکی هر نظری داشته باشند، تابع نظر آن ها هستیم. تصمیمات منطقی 
و شجاعانه تولیت آستان قدس در این ایام مورد حمایت بسیاری از عالمان 
دینی و مسئوالن و چهره های مختلف کشور نیز قرار گرفت و حجت االسام 
و المسلمین مروی در جلسه ویژه بررسی شــیوع ویروس کرونا  در این باره 
گفت :  »رهبر معظم انقاب با رهنمودهایی که در جهت مقابله و جلوگیری 
از شیوع کرونا داشته اند و بدین منظور سفر نوروزی خود را به مشهد مقدس 
لغو کردند، نشان از توجه ایشان به حفظ سامت مردم و ضرورت پیشگیری 
و مقابله با شــیوع این ویروس اســت و این رهنمودها، راهبرد آستان قدس 
رضوی در مقابله با شیوع کروناست«. پس از آن و با بحرانی تر شدن وضعیت 
کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی جدی تر برای محدودیت تردد 
و اجتماعات مصوب کــرد که یکی از مهــم ترین آن ها توقــف موقت حضور 
زائران در حرم مطهر رضوی، آســتان مقدس کریمه اهل بیت)س( در قم و 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( بود. این مصوبه ملی از 27 
اسفند ماه اجرایی شد تا سامت زائران و مجاوران آستان های مقدس حفظ 
و یکی از زمینه های تجمعات مردمی برطرف شود.حاال »مهدی رضوی کیا« 
در گفت و گو با خراسان رضوی درباره زمان تداوم این مصوبه می گوید: ما 
تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هســتیم و هر زمان که تصمیم جدیدی در 
این زمینه توسط ستاد اتخاذ شود، اطاع رسانی الزم انجام خواهد شد. وی 
افزود: هم اکنون برنامه های فرهنگی آستان قدس با استفاده از فضاهای 
رسانه ای و بســتر فضای مجازی در اختیار مردم قرار می گیرد و این کار تا 

زمان بازگشایی درهای حرم مطهر، ادامه خواهد داشت.

نگاهی به فعالیت های مجازی برخی چهره های خراسانی در مبارزه با کرونا طی نوروز 99

نبرد هنرمندانه با کرونا
مطهره فاروقی - چند ماهی است که ویروسی فراگیر یقه جهان را چسبیده 
است؛ویروسی که گفته می شود فعا فقط با رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری 
از شــیوع آن می توان شکســتش داد.  در این زمینه مهم ترین توصیه همگان 
همین اســت و تاش می کننــد ضــرورت رعایت این اصــول بهداشــتی را به 

اطرافیان خود گوشزد کنند. بسیاری از هنرمندان و چهره ها نیز طی هفته های 
اخیر از مسئولیت اجتماعی خود غافل نشدند و تاش کردند در این فرهنگ 
سازی سهیم باشند. این تاش ها پیش از تعطیات نوروز و با راه اندازی پویش 
هایی برای توصیه به لغو سفرهای نوروزی و رعایت قرنطینه خانگی آغاز شد و 

بسیاری از هنرمندان و چهره های خراســانی از جمله کیوان ساکت، مسعود 
شعاری، علیرضا سوزنچی، حمیدرضا سهیلی و ... به این  پویش ها پیوستند. 
این فعالیت ها و واکنش های هنرمندان، در دوران تعطیات نوروزی هم ادامه 

داشت که در این گزارش به برخی از آن ها نگاهی انداخته ایم.

جواد خواجوی و دوبله هایش 
چند سالی اســت یک جوان مشــهدی با ســاخت کلیپ هایی به 
همراه دوبله مشــهدی آن ها توانسته است به شهرت و محبوبیت 
باالیی دست یابد به اندازه ای که شــاید کمتر کاربری در فضای 

ندیده باشد مجــازی باشــد کــه کلیــپ هــای او را 
بلد نباشد! و حتی تکــه کام های مشــهدی را 
شــتن جواد خواجــوی نیــز در این ایــام با  ا گذ
بــا تعدادی از همان کلیپ های طنزش 

دوبله مشهدی به بیماری کرونا 
و موضوعــات مربــوط بــه آن 

پرداخــت کــه بــا اســتقبال 
خوب کاربران مواجه بود.

کیانیان و حمایت از جوانان نظام آباد
از جمله جلوه های زیبایی دوســتی و مهربانی در روزهای کرونایی، فعالیت 
های انسان دوســتانه و جهادی بســیاری از مردم به ویژه جوانان بود که پای 
کار آمدند تا هم از مشــکات بکاهند و هم مرهمی بــر درد هموطنان خویش 
باشند. این زیبایی از چشمان هنرمندان نیز دور نماند و تحسین آن ها را هم 

به همراه داشــت. رضا کیانیان هنرمند مشهدی 
تئاتر، ســینما و تلویزیون با گذاشــتن پســتی در 
صفحــه شــخصی خــود بــه تعــدادی از جوانان 
نظام آباد که بدون هیچ چشمداشــتی پویشــی 

راه انداخته، ماسک دوخته اند و با تایید 
وزارت بهداشت بین مردم پخش می 

کنند ، خدا قوت گفت.

قرنطینه با علی مشهدی
علی مســعودی یا همان علی مشــهدی خندوانه هــم  در نــوروز 99 اجرای  
برنامــه تلویزیونــی »قرنطینه« در شــبکه تهــران را بر عهــده داشــت؛ برنامه 
ای که از اســمش مشــخص اســت برای چه ســاخته شــده اســت. مسعودی 

همچنیــن در روزهایــی کــه بحــث احتکار ماســک و 
گران فروشی آن داغ بود ،در صفحه اینستاگرام 

خود پســتی را منتشــر کرد که در آن عکســی 
از دوران هشت ســال دفاع مقدس دیده می 

شد و متنی که اشاره داشــت روزگاری 
مردانــی ماســک از روی صــورت 

خود برمی داشــتند و روی صورت 
رفقایشان می گذاشتند. 



گزارش 

سلیمی

 شــهرک فرهنگیان از مناطــق بــاال دســت 
بجستان است که زمینش به خاطر گچی بودن 
و  نفوذ ناپذیــری آب برای  اهالی این شــهرک 
مشــکل ایجاد کرده و دایم آب فاضالب خانه 
ها از چاه بــاال می زند و با پیگیــری های مردم  
و مســئوالن تصمیــم گرفتــه شــد، طــرح اگو  
اجرایی شودواز سال ۱۳۹۵  در مراحل اولیه 
قدم های خوبی برداشــته شد ولی بعد از حفر 
کانال های اصلی پروژه به حال خود  رها شــد 
و هم اکنون به صورت خاکی باقی است. این 
شــهرک دربهار و زمســتان با بارندگی هایی 
حتی کم به صورت باتالق درآمده و ســاکنان 
این شــهرک  گالیــه هایــی درخصــوص  این 

مشکالت دارند. 

گالیه های مردم 	 
 احمد آخوندی یکی از شهروندان این  شهرک 
گفت: با توجه به پیگیری های ۲۰ساله اهالی 
شــهرک و تاییــد کارشناســان امــر مبنــی بر 
اهمیت اجرای طرح اگو در منطقه کوهستانی 
شــهرک فرهنگیــان باالخــره بامشــارکت 
ساکنان و پیگیری نماینده شهرستان اجرای  
این طرح از ابتدای سال ۹۵  شروع شد وبرای 
هماهنگی بیشــتر وایجادتبعات کمتر ناشی 
ازحفــاری هــا، نمایندگان شــهرک تــا کنون 
۱۸ جلسه بامسئوالن محلی برگزار کرده اند 
وبارها مشــکالت قابــل پیش بینــی) ازجمله 
ایجاد باتالق درشــهرک  با اولیــن  بارندگی ( 
را  تذکرداده اندولی متاســفانه ناهماهنگی و 
عدم  هم افزایی مسئوالن باعث ایجاد چالش 

ها و کندی پیشرفت طرح شده است.
شــهروند دیگری گفت: وضعیــت کوچه های 
شــهرک خیلی خــراب اســت .ایــن وضعیت 
مربوط به حال نیســت و چند ســالی است که 

این وضعیت را داریم و هیچ سازمان و شخصی 
جواب گوی ما نیست. 

یکــی از ســاکنان  گفــت: بــا توجــه بــه فصل 
بارندگــی و جمع شــدن آب و گل آلود شــدن 
کوچه ها ،رفت و آمد بسیار سخت است و تمام 

حیاط خانه ها پر از گل شده است.
شــهروند دیگری گفــت :بنده ســال ۱۳۹۵ 
سه میلیون تومان حق مشــارکت طرح اگو را 
با گرفتن وام پرداخت کرده ام ولی متاسفانه 
هنوز بعد از چهار ســال خبری  از افتتاح طرح 

نیست .
شــهروندان  دیگــر  از  مســعودی  محســن 
گفت:هیچ خبری از پرهزینه ترین طرح اگوی 
شــهرک فرهنگیان که تصفیه خانه آن اســت 
نیست  و باید کم کم باور کنیم که خط انتقالی 
که نوید شــروع به کار آن در نیمه اول شهریور 
۹۸ داده شــده بود هنوز اجرایی نشــده است 
و هیچ خبــری از پیمانکار انشــعاب های باقی 
مانده نیست و حدود ۱۲۰ واحد مسکونی بی 

پیمانکار باقی مانده است.
محسن مسعودی گفت: مدت زمان گذشته از 
شروع طرح اگوی شهرک فرهنگیان بجستان 

۱۳۹۰ روز اســت  ، طرحی که تصفیه خانه و 
خط انتقال ندارد و تعداد واحدها برای نصب 
انشــعاب ها حدود ۳۷۰ واحداست که تعداد 

انشعاب های وصل شده ۲۶۰ واحد است.

 علت ناکامی  طرح اگو در  شهرک ۳۷۰ 	 
واحدی از نگاه مسئوالن 

بنایی نماینده مردم شهرستان های بجستان 
و گنابــاد گفت:با توجه به این کــه دراین  طرح 
حدود ۸۰ درصد مردم حق مشــارکت خود را 
که مبلغ سه میلیون تومان بود، پرداخت کرده 
اند ، دولت هم ردیف بودجــه ای برای این کار 
اختصاص داد در صورتی کــه باید گفت طرح 
اگو در دستور کار دولت نیست ولی با پیگیری 
هایی که بــا دکتــر نوبخت و دکتر جمشــیدی  
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور و رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  داشتم 
توانســتیم ردیــف بودجــه ای بــرای ایــن کار 
ایجاد کنیم کــه طــی ابالغیه ای بــه مهندس 
اسماعیلیان اســتارت کار زده شــد این ردیف 
بودجه به صورت اوراق بوده و پول نقد نیست و 
این هم مزید بر علت  در کندی کار شده است. 

وی افزود: بایــد قبول کرد که کار در شــهرک 
فرهنگیان خیلی ســخت اســت و بــا توجه به 
خاکی کــه دارد روند کار بســیار کند اســت و 
حفاری به ســختی انجام می شــود کــه از این 
طرف پیمانکار به ســختی کار کــرده و همین 
مشــکلی شــد که با تعویض پیمانکار ها کار به 

کندی صورت گیرد .
وی اظهــار کــرد : مــردم در شــرایط ســختی 
زندگــی  مــی کننــد کــه فاز یــک شــهرک که 
در پایین دســت اســت با باال آمدن چــاه و آب 
فاضالب به آشــپزخانه هــا زندگــی را مختل 

کرده است.
وی تصریح کرد: این کار توسط پیگیری های 
فرماندار و رئیس آبفای شهری تسریع خواهد 
شد ولی من هم دوباره از مهندس علوی رئیس 

آبفای شهری در استان پیگیری می کنم.
رضائیان مدیر شــبکه آبفای شهری بجستان 
گفــت: حــدود ۳۷۰ انشــعاب در شــهرک 
فرهنگیان است که از این تعداد ۲۶۰ انشعاب 
نصب شده و ۱۲۰ انشعاب باقی مانده که بعد 
از تعطیــالت نوروزی شــروع و نصــب خواهد 
شــد . وی افزود: با توجه به بســتر زمین گچی 
که شــهرک فرهنگیان دارد شــاید در روز یک 
تا ۲ عدد و جاهایی که زمین شــل تری دارد ۵ 

انشعاب نصب شود. 
وی تصریح کرد:  خــط انتقال طرح اگو حدود 
۲۷۰۰ متر  است که مبلغ یک میلیارد و ۲۷۰ 
میلیون تومان مصوب شده است که هم اکنون 
کار شروع شده و همچنان ادامه داردوتصفیه 
خانه با نظارت اداره محیط زیســت در پشــت 

کوه قالور انجام  خواهد شد.
وی اظهــار کــرد : طبــق قــراردادی کــه بــا 
شهرداری منعقدشــده است  آســفالت معابر 
بعد از پایان نصب انشعابات  انجام  خواهد شد.
وی افزود : زمان اتمام کار این طرح را با توجه 
به ســختی زمین و ردیف اعتبار نمی توانیم به 

صورت دقیق اعالم کنیم .

۵شهرستان ها
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اخبار

شهری

بخشدار طرقبه خبرداد: 

تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی 
و منع تردد به طرقبه تا 22 فروردین 

اشرافیان/ بخشــدار طرقبه از تمدید طرح فاصله 
گذاری اجتماعی تا ۲۲ فروردین خبر داد و گفت: 
مقررات منــع تردد بــه شــهر طرقبه و روســتاهای 
اطراف آن همچنان تا این تاریخ ادامه دارد . محمد 
قربانی در خصوص آخرین مصوبات ســتاد مبارزه 
با کرونا در بخش طرقبه که دیروز اتخاذ شد گفت : 
یکی از این مصوبات تصمیم گیری برای عبور و مرور 
کارمندان این بخش بود با توجه به این که تعدادی 
از کارمندان ادارات و سازمان های شاغل در بخش 
طرقبه در مشــهد ساکن هســتند برای  تردد آن ها 
تصمیم گرفته شد فهرست  این دسته از کارمندان 
را ادارات مربــوط بــه شــهرداری طرقبــه بدهند تا 
شهرداری برای تردد یک بار در روز آن ها برچسب 
تهیه کنــد .وی ادامــه داد : همچنین تصویب شــد 
برای یک سری از مشاغلی که باید به این شهرستان 
به صورت موردی یا روزانه تردد داشــته باشند نیز 

مجوز تردد و برچسب صادر شود.

نقاهتگاه 80 تختخوابی برای بیماران 
کرونایی در سبزوار درنظرگرفته شد 
 کالتــه/ معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ظرفیــت  تکمیــل  صــورت  در  گفــت:  ســبزوار 
بیمارستان واسعی، یک نقاهتگاه مجهز با ظرفیت 
۸۰ تخت برای بســتری بیمــاران کرونایی در نظر 
گرفته شــده اســت. محمد نعمت شــاهی در گفت 
وگو با خراســان رضوی با بیان این که بیمارســتان 
واسعی سبزوار با ظرفیت ۲۰۰ تخت برای بستری 
بیمــاران کرونایی در نظر گرفته شــده و هم اکنون  
این بیمارســتان ایزوله شــده اســت، اظهــار کرد: 
بخش بستری بیماران کرونایی بیمارستان واسعی 
کامال جداگانه از دیگر بخش ها ســت و امیدواریم 
به گونه ای پیش برویــم که از ظرفیــت ۱۰۰ تخت 
دیگــر بیمارســتان واســعی اســتفاده نشــود. وی 
افزود: برای گام بعدی در صــورت تکمیل ظرفیت 
بیمارستان واسعی، یک نقاهتگاه مجهز با ظرفیت 
۸۰ تخــت در نظــر گرفته شــده   و تالش دانشــگاه 
علوم پزشکی سبزوار این است که بستری بیماران 
کرونایــی در بیمارســتان واســعی مدیریت شــود. 
معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار 
تصریح کرد: شهرســتان های زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی ســبزوار با جمعیــت بیــش از ۶۰۰ 
هزار نفر درخصوص شــیوع بیماری کرونا نســبت 
به شهرســتان های همجوار نیشــابور، اســفراین و 
شاهرود که تمامی تخت های بیمارستانی را برای 
بیماران کرونایی درنظر گرفته اند، وضعیت بهتر و 

پایداری دارند.

از میان خبرها

شهرستان ها

رئیس اتاق اصناف سبزوار: 

 کرونا حداقل ۴00 میلیارد تومان 
به اصناف سبزوار ضرر زد 

 کالتــه/ رئیس اتــاق اصنــاف ســبزوار از ضررحداقل 
4۰۰ میلیارد تومانی کرونا ویــروس در روز های اخیر 
به اصناف این شهرستان خبر داد. علی کیانی درگفت 
وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: اصناف شهرستان 
سبزوار در تعطیلی واحد های صنفی غیر ضروری حتی 
نسبت به دیگر  شهرستان های استان عملکرد موفقی 
داشته و ۹۵ درصد اصناف غیر ضروری سبزوار واحد 

های صنفی خود را تعطیل کرده اند. 

 توسط خیران شهرستان طرقبه شاندیز 
انجام شد 

 اهدای 5 دستگاه کمک تنفسی 
به بیمارستان شریعتی مشهد 

اشرافیان /فرماندار طرقبه و شاندیز از خرید پنج دستگاه 
کمک تنفسی غیر تهاجمی به ارزش ۱۷۵ میلیون تومان 
توسط خیرین و اهدای  آن به بیمارستان شریعتی مشهد 
خبر داد و گفت : خوشبختانه از ابتدای شروع بحث کرونا 
خیران و نیروهای مردمی به خوبی در این شهرســتان 
برای مقابله و کمک به تیم درمان ورود  کرده اند به طوری 
که بــا کمک یک خیر دیگر ســه دســتگاه نوکو اســپری 
برای  ضد عفونی کــردن فضاهای داخلی و بخش های 
بیمارستان شــریعتی به ارزش ۷۶ میلیون تومان اهدا 
شد و در اقدامی دیگر توسط یک نیک اندیش دو دستگاه 
کولر گازی و دو دســتگاه کانتینر به ارزش ۲۵ میلیون 
تومان به این بیمارستان تقدیم شد.سید حسن حسینی 
در خصــوص اقدامات و پویــش های مردمــی در زمینه 
مبارزه با کرونا ادامه داد :خوشــبختانه با کمک بسیج و 
کارگروه مشارکت های مردمی مبلغ ۵۰ میلیون تومان 
برای  تهیه ماسک و مواد ضد عفونی برای اقشار آسیب 
پذیر و تحت پوشش نهاد های حمایتی در این شهرستان 

اختصاص یافت و بین این خانواده ها توزیع شد.

توسط خیر انابدی انجام شد: 

 توزیع 300 بسته غذایی 
بین خانواده های نیازمند در انابد 

علی نــوری/ فرمانده قــرارگاه پدافند زیســتی بخش 
انابد گفت: یک خانواده انابدی ۳۰۰ بســته غذایی را 
بین خانواده های نیازمند در  بخش انابد توزیع و مبلغی 
رانیز برای تامین خرید مواد ضدعفونی برای گندزدایی 

اماکن عمومی این شهر اختصاص داد.

گزارشی درباره ناتمام ماندن طرح اگو در شهرک ۳۷۰ خانواری 

مصائب زمین گچی ونبود شبکه فاضالب درشهرک فرهنگیان بجستان 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



بریده کتاب

سال هاســت کــه لبــاس ســیاه را از تــن در 
نیاورده ام. لباس سیاه، از روزهای اول جنگ 
به تنم مانده است. هنوز سال این یکی تمام 
نشده، سال دیگری می شود. هنوز پای یکی 
خوب نشــده، دیگری روی مین می رود... با 
خودم می گویم کاش آن روزها قدرت داشتم 

و همه شان را نابود می کردم...
آن قدر زخــم داریــم و آن قــدر غــم داریم که 
دلمان هم مثل لباس هامان غمگین و سیاه 
است. هنوز هم گاهی بچه های ما روی مین 
می روند. گاهی توی دشت، موقع کشاورزی 
و... وقتی صدای بلندی می شنویم، قلبمان 

می لرزد. تمــام این 
مردم مثــل من زجر 
کشــیده انــد... تــا 
زنــده  کــه  روزی 
آن  از  هســتم 
روزهــای ســخت 
حرف مــی زنم تا 
دیگــران بدانند 
بــر مردم مــا چه 

گذشت.

فرنگیس
نویسنده: مهناز فتاحی

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 6 سوره هود می خوانیم:

ْرِض ِإاّل َعَلی اهلِل ِرْزُقها َو َیْعَلُم  ٍه ِفــی اْلَ َو ما ِمْن َدابَّ
ها َو ُمْسَتْوَدَعها ُکّلٌ ِفی ِکتاٍب ُمبیٍن ُمْسَتَقرَّ

و هیچ جنبنده ای در زمین نیســت، مگر آن که 
روزی او بر خداســت و خداوند، قرارگاه دایمی 
و جایگاه موقــت او را می داند  و همــه در کتاب 

آشکاری ثبت است.  
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    مراد آیه آن نیســت که در گوشه ای بنشینیم و 

منتظر نزول غذای آسمانی باشیم، بلکه منظور آن 
است که هم کار و تالش داشته باشیم و هم آن چه 
را به دست می آوریم، رزقی از جانب خدا بدانیم. به 
همین دلیل همه پیشوایان دینی ما کار می کردند.
    خداونــد دو ســنت دارد: یکــی ســنت رزق 

رســانی و دیگری ســنت اجرای امــور از طریق 
اســباب و وســایل، بنابرایــن رســیدن بــه رزق 

منافاتی با قانون تالش انسان ها ندارد.
    موجود زنده، حق تغذیه دارد و خداوند این 

حق را بر خود واجب کرده است.
    رزق ما به دست خداســت، در برابر دیگران 

گردن خم نکنیم.
    درباره روزی، نه حرص بزنیم و نه بترسیم.

    هرکجا برویم، زیر نظر خدا هستیم.

    همه اطالعات این جهان به طور دقیق ثبت 

و ضبط می شود.
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در محضر بزرگان

نجات گوشی آب خورده

اگر گوشی شــما بنا به هر دلیل با آب تماس پیدا 
کرد، مراحلی را که در این بخش شرح می دهیم 
به ترتیب و با ســرعت باال انجام دهید. گوشــی را 
خاموش کنید. ســیم کارت و حافظه SD گوشی 
را از آن خارج کنید. در پشت گوشی را باز کنید و 
باتری را خارج کنید. اگر گوشی شما از آن دسته 
گوشی هایی است که نمی توان باتری آن را جدا 
کرد، از این مرحله صرف نظر کنید. با یک دستمال 
مناسب روی سطح گوشی و همه جای آن را پاک 
کنید تا هیچ آبی در آن وجود نداشته باشد. اگر به 
وکیوم یا مکنده دسترسی دارید، از آن برای خارج 
کــردن آب از مجاری مختلف گوشــی مثل جک 
هدفون، شیارهای سیم کارت، حافظه SD و دیگر 
بخش ها اســتفاده کنید. حاال خیلی سریع یک 
کیسه برنج طبخ نشــده را آماده کنید و گوشی را 
کامال در آن فروببرید. برنج خاصیت جذب رطوبت 

و نم بسیار باالیی دارد و می تواند ظرف مدت یک 
یا دو روز، تمام نم و باقی مانده های آب را از گوشی 
خارج کنــد. بعد از این مدت گوشــی را از کیســه 
برنج خــارج کنید. باتــری آن را وصل و در پشــت 
گوشــی را نصب کنید. ســپس گوشــی را روشن 
کنید. اگر گوشی روشن نشد، سعی کنید آن را به 
شارژ بزنید و مجدد گوشی را روشن کنید. اگر باز 
هم گوشی روشن نشــد، آن را به دست تعمیرکار 
مجرب بســپارید. در این حالت ممکن است یک 
قطعه خاص در گوشی سوخته باشد که با تعویض 

آن، مشکل کامال برطرف می شود.

آیت ا... جنتی در خصوص خصایل مرحوم آیت 
ا... مشکینی گفته اند:»هنگامی که در خیابان 
رفت و آمد می کرد، همانند یک طلبه ساده بود، 
نه بیــش از آن. در نشســت  و برخاســت ها برای 
خودش جایگاهی قائل نبــود و هرجا که جا بود 
می نشســت. در برخــورد بــا اشــخاص، رعایت 
احترام را می کردند و نسبت به دیگران، فروتنی 
داشــتند. خوش اخــالق بودند و همنشــینی با 
ایشان لذت داشت. صحبت هایی که می کردند 

همیشــه قرین با اخالق و تبســم و لبخنــد بود. 
در عیــن ایــن کــه فــردی متقــی و عابــد بــود، 
خوش برخورد هم بود، یعنی از آدم های خشکه 
مقدس نبــود که عبــوس و چهره گرفته باشــد، 
طوری که انسان وقتی با ایشان صحبت می کند، 
یک لبخند هم از او نبیند. ایشان هم حالت تقوا 
و بندگی و عبودیت داشت، هم اخالق خوش و 

تبسم و خوش برخوردی.«                                                
خبرگزاری فارس  

دور دنیا   

 کشف بقایای جنگل 
۹0 میلیون ساله در قطب جنوب 

ســاینس دیلی| در قطب جنــوب، بقایای 
یک جنــگل بارانی بــا قدمــت ۹۰ میلیون 
ســال کشــف شــد. ایــن تحقیقات توســط 
دانشــمندان انگلیســی و آلمانــی صــورت 
گرفت و آن ها با بررســی نمونه های گرفته 
شــده از بســتر دریا با اســتفاده از ماشــین 
های حفاری کشــتی تحقیقاتــی قطبی در 
نزدیکــی جزیره پیــن در دریای آموندســن 
به این شواهد دســت یافتند و مشخص شد  
که نمونــه آبرفت ریــز دانه ایــن ناحیه، ۹۰ 
میلیون سال قدمت دارد.   آن ها توانستند 
با استفاده از توموگرافی کامپیوتری، نمونه 
های خالصــی از خاک جنگلــی، گرده ها، 
دانه ها و حتی ریشــه های ایــن درختان را 

کشف کنند.

 نگاه نو   برگزیدگان 
مسابقه عکاسی زایس

اسپوتنیک|مســابقه عکاســی »زایــس«، از 
ســال 2۰16 مشــوق عکاســانی اســت کــه 
از طریــق مجموعه عکس هــای خــود، نــگاه 
متفاوت به جهــان پیرامــون خــود را معرفی 
می کنند. برگزیدگان این مســابقه در ســال 
2۰2۰ به تازگی معرفی شده اند و تصویری 
که می بینید توسط استفان اسبرونی، عکاس 
ایتالیایــی از نامهربانــی با طبیعــت و ویرانی 
آن ثبت شــده اســت. هر ســال در این رقابت 
از عکاسان خواسته می شــود به یک موضوع 
مخصــوص واکنــش نشــان دهنــد. موضوع 
امسال عکاسی این رقابت ها »دیدن ماورا – 
کشفیات« بوده و این مسابقه دنبال عکاسانی 
است که روایت تصویری تأثیرگذاری دارند و 

بینشی متفاوت با روزمرگی ارائه می دهند.

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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