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2   روز در مشهد
 کارگران روزمزد، کرونا  

و هزارتوی بسته های حمایتی

رئیس انجمن صنفی کارگری استان خبر داد:

 راز سر به مهر ماسک های دریافتی 
و مصرفی در دانشگاه های علوم پزشکی  

عاقبت ،»صیاد« ما فرهاد شد... شهرستان ها
21 فروردین 1399، بیست و یکمین سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی
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خبر

جامعه

 داود سیدعباسی: 
از بالتکلیفی لیگ برتر 

کالفه شدیم 

هنوز تکلیــف برگــزار یــا برگزار نشــدن 
رقابت هــای لیگ برتر مشــخص نشــده 
اســت و این اتفاق باعث شــده تمــام تیم 
هــا در بالتکلیفــی قــرار بگیرنــد. داود 
سیدعباسی که سال گذشته به کادر فنی 
شهرخودرو اضافه شده است، با اشاره به 
این که بالتکلیفی در برگزاری لیگ برتر 
شــرایطی بدتر از بحــران کرونــا ویروس 
رابرای اهالی فوتبال رقم زده است، ابراز 
امیدواری کرد که طی چند روز آینده همه 
از این بالتکلیفی و کالفگی خارج شوند.

مربی شــهر خودرو به ورزش ســه گفت: 
بیش از چهار هفته اســت مدام برای آغاز 
تمرینات با آقای سرآسیابی و سایر مربیان 
به جمع بندی می رســیم، اما نمی دانیم 
چــه زمانی می توانیــم کار را آغــاز کنیم. 
االن به اجبار از راه دور بازیکنان را کنترل 
می کنیم امــا تمریــن در منزل کــه نمی 
تواند مالک آمادگی بازیکــن برای بازی 

در چمن باشد.
 او ادامــه داد:در اولیــن روزهــای نــوروز 
وقتی با مســئوالن ســازمان لیگ تماس 
داشــتیم مدام تاکید می کردند تحت هر 
شرایطی لیگ ادامه پیدا می کند به همین 
خاطر ما دیدیم باید بــرای ادامه بازی ها 
برنامه ریزی کنیم اما فعال که به روزهای 
پایانی فروردین ماه رســیدیم ، همچنان 

بالتکلیف هستیم.
داود سیدعباســی در پایــان گفت:تنهــا 
امیدواری این است با شرایط فعلی مردم 
با تراژدی تلخــی روبه رو نشــوند، گرچه 
خیلی ها را مــی بینم که در غم از دســت 
دادن عزیزان خود به سوگ نشستند. ای 
کاش هر چه زودتر تصمیمات دولت برای 
حمایت از مردم و کســانی کــه نیاز مالی 
دارند، عملی شــود تا این هجــم از عبور و 

مرور در سطح شهر دیده نشود.
 
 

خبر

ورزشی

رایزنی برای حفظ سهمیه 
لیگ برتر هندبال سبزوار

 کالته/  پیش کســوت هندبال خراسان 
رضوی از بالتکلیفی تیم هندبال ســبزوار 
اظهار ناراحتی کرد و گفت: اگر این فصل 
ســهمیه ســبزوار بازنگردد، هندبــال این 
شهرستان دیگر تا سه ســال آینده در لیگ 
برتر تیم  ندارد و باید برای رسیدن به سهمیه 
لیگ برتر از مسابقات دســته دوم فعالیت 
خود را آغاز کند. قاســم شعبانپور در گفت 
وگو با خبرنگار ما افزود: تاکنون هیچ خبری 
از حمایت مالی برای بازگشت سهمیه لیگ 
برتر به سبزوار نشده است . اما قرار شده که 
پس از اتمام طرح فاصله گذاری اجتماعی 
به خاطر ویــروس کرونا با منتخبــان مردم 
ســبزوار در مجلــس یازدهم و امــام جمعه 
محترم دیدار و رایزنی داشته باشیم. وی با 
بیان این که امکان بازگشت سهمیه لیگ 
برتر تیم هندبال سبزوار وجود دارد و حامی 
مالی مشهدی برای بازگشــت سهمیه به 
ســبزوار موافقت کرده اســت، اظهار کرد: 
تیم ما مشــکالت مالی زیادی دارد و برای 
اتمام فصل حداقل به ۳۰۰ میلیون تومان 
نیاز داریم . ســرمربی تیم هندبال "اشتاد 
سازه" مشهد ادامه داد: درحال حاضر برای 
بازگشت هندبال سبزوار در بالتکلیفی به 
ســر می بریم و امیدواریم در روز های آینده 
اتفاقات خوبی بــرای مهد هندبــال ایران 
رخ دهد. شــعبانپور تاکیــد کــرد: اگر این 
فصل سهمیه ســبزوار بازنگردد، هندبال 
این شهرستان دیگر تا سه سال آینده در لیگ 
برتر تیم  ندارد و باید برای رسیدن به سهمیه 
لیگ برتر از مسابقات دســته دوم فعالیت 
خود را آغاز کند. وی تصریــح کرد: اگر این 
فرصت را از دســت بدهیم، پیش بینی می 
شود باید برای رسیدن به لیگ برتر حداقل 
یک میلیارد تومان هزینه شود،  بنابراین نباید 
مسئوالن شهرستان سبزوار این فرصت را 
از دست بدهند. وی گفت: متاسفانه برخی 
کج فکری ها در سبزوار وجود دارد که نمی 
خواهند سهمیه ســبزوار باز گردد. شایان   
ذکر اســت، امتیاز تیم هندبال ســبزوار در 
بهمن ماه سال گذشته به دلیل مشکالت 
مالی و نبــود حمایت مســئوالن محلی به 
اشــتاد ســازه مشــهد واگذار شــده و دیگر 

سبزوار تیمی در لیگ برتر ندارد.

استاندار:  رئیس شورای شهر مشهد: 

 محدودیت های ورود
 به استان همچنان پا برجاست  

 ۳۰۰ هزار بسته معیشتی
 در مشهد توزیع می شود

2

 بهار
 زمستانی می شود

الکترونیکی شدن تمام 
شهرداری های مناطق 

تا پایان سال

تولد نوزاد از مادر مبتال 
 تولید بیشبه کرونا در سبزوار

 از 11۰ هزار ماسک 
توسط معین های 

اقتصادی استان

بررسی چند شایعه 
درباره فوتی های 

کرونایی

ثبت نام 21 هزارو 7۰۰ 
نفر در سامانه بیمه 

بیکاری استان

نهضت مردمی پوستر 
انقالب پای کار 
#جهش_تولید
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معاون شهردار مشهد خبر داد:

دبیر ستاد مردمی اقتصاد 
مقاومتی استان خبر داد:

2

3

آموزش و پرورش: 7۰ درصد 
دانش آموزان استان از آموزش 

مجازی بهره مند شده اند

هواشناسی از کاهش دمای 
هوای استان تا منفی یک 

درجه خبر داد

 صفحه2

 ذره بین خراسان 
بر آموزش مجازی 

دانش آموزان

  یادداشت  
سید مهدی واعظ موسوی

دل هــر منتظــر، یک مهدیــه اســت. ما در 
فرهنگ خود، وقتی محبت و عشق را تجربه 

می کنیم، مسافت و ...

 بانگ »یا مهدی)عج(« 
در مهدیه دل ها

کارشناس مذهبی
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رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی 
خبر داد:

 فعالیت 1۶۰ پزشک ورزشی 
در جبهه سالمت

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی از فعالیت بیش از ۱۶۰ 
پزشک ورزشــی در جبهه ســالمت خبرداد.به گزارش پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رضا گلدوزیان درخصوص 
اقدامات هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی در ستاد پیشگیری 
از شیوع کرونای استان گفت: در این مدتی که با ویروس کرونا درگیر 
هستیم 28 جلسه مشترک را با سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار و 

خوشبختانه تعامل خوبی را با این سازمان برقرار کردیم.
وی ادامه داد: غربالگری تمام مراجعین به اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان ، ضدعفونی کردن فضای اداری این اداره وهمچنین توزیع 
مواد ضدعفونی و ماسک در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی و هیئت های ورزشی را در دستور کار خود قرار دادیم.
گلدوزیان خاطرنشان کرد: برای حفظ سالمت بازرسان ستاد نظارت 
بر سالمت اماکن ورزشی ماسک،لباس و دستکش حفاظتی برای این 

عزیزان در نظر گرفتیم.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی تصریح کرد: 2۰ نفر از 
پزشکان ورزشی به صورت داوطلبانه در مرکز ۱۰5۰ دانشگاه علوم 
پزشــکی برای هدایت تلفنی بیماران به مراکز سطح یک و دو در این 

محل مستقر شدند.
وی افزود: عــالوه بــر این پزشــکان،۱4۰ پزشــک ورزشــی را برای 
همکاری در ویزیت بیماران کرونایی جذب و با این پزشکان همکاری 
کردیم، همچنین مرکز ســطح یک پذیرش بیماران درگیر کرونا را با 

مجوز دانشگاه علوم پزشکی تجهیز کردیم.
گلدوزیان در پایان گفت: با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، برنامه 
آموزشــی در خصوص پیشــگیری ودرمان ویــروس کرونــا را تولید و 

منتشر کردیم. 

تفتیان:با هماهنگی مربی فرانسوی در خانه ورزش می کنم 
 دونده المپیکی کشــورمان که مدتی پیــش از اردوی 
فرانسه بازگشــت همانند سایر ورزشــکاران در خانه 
تمریــن می کند تــا فــرم بدنــی اش را حفظ کنــد.  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران ، حسن تفتیان درباره این 
که تمرینات در خانه به چه صورت است و این تمرینات 
برای رســیدن به آمادگــی جهت مســابقات المپیک 
موثر اســت یا نه، گفت: به هــر حال زندگــی جدید ما 
به علت شــیوع ویــروس کرونــا محدودیت هایی برای 
همه به وجود آورده اســت. به طور حتم ما ورزشکاران 
مثل ســابق نمی توانیم تمرین کنیــم. البته در همین 
محدودیت هــم می توانیم کار هایــی را انجام بدهیم و 
صددرصد از زندگــی معمولی خود عقــب نمانیم. ما 
ورزشکاران در خانه می توانیم ورزش هایی را به صورت 
محدود بــا توجه به شــرایط و امکانات انجــام بدهیم.  
او ادامــه داد: به طــور حتم ما نمی توانیــم ورزش های 

حرفه ای و تخصصی را در خانه انجام بدهیم، اما برای 
اینکه از سطح آمادگی دور نشوم و بدن را روی فرم نگه 

دارم یک ســری از تمرینات را در خانه انجام می دهم. 
به هر حال از تمرین در خانه راضی هستم چرا که برای 

ســالمتی خود و خانواده باید در خانــه بمانیم. ما باید 
به دســتورات و توصیه های دولت، وزارت بهداشت و 
پزشکان گوش بدهیم و براســاس آن کار های خود را 
انجام بدهیم.  تفتیان درباره تعویق المپیک توکیو بیان 
کرد: با توجه به شرایط کنونی تعویق المپیک منطقی 
است و این موضوع به نفع یا ضرر ورزشکاران نیست.  

دونــده المپیکی کشــورمان دربــاره این که بــا مربی 
فرانســوی اش در ارتباط اســت و برنامــه تمرینی از او 
می گیرد، گفت: من بــا مربی فرانســوی ام در ارتباط 
هســتم و احوالپرسی می کنیم و از شــرایط بدنی ام با 
خبر اســت.  او درباره اینکه اردوی فرانسه چطور بود 
و توانســته به نتیجه الزم برســد و برنامه هایش را اجرا 
کند، اظهار کرد: بله اردوی فرانســه خیلی خوب بود 
و به طور کامل از امکانات این اردو استفاده کردم و به 

نتیجه مطلوب دست یافتم.

رضا عنایتی:

مجبوریم مجازی تمرین 
کنیم

به دنبال لغو اجــازه برگزاری بازی هــا تا پایان 
فروردین ماه ، تمام باشــگاه های فوتبال ایران 
روش هــای مختلفــی را بــرای حفــظ آمادگی 
بازیکنان خود در نظر گرفته انــد که یکی از آن 
ها تمرین به صورت اینترنتی و مجازی اســت.
ســرمربی مشــهدی تیم فوتبال سرخپوشــان 
پاکدشــت نیز در این بــاره گفــت: تمرین های 
تیم ما هم به صــورت مجازی برگزار می شــود 
چون فعال بازیکنان ما شــرایط تمرین گروهی 
راندارند.او ادامه داد: ما هــم از بازیکنان مان 
می خواهیم برای ما فیلم تمرین کردنشــان را 
بفرستند و هم به صورت آنالین و مجازی تمرین 
می کنیم تا بتوانیم آمادگــی بدنی بازیکنان را 
تا جایی که می شــود حفظ کنیم.وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا این روش تمرینی مناسب 
است یا نه ، اظهار کرد: به طور قطع این روش از 
تمرین جای تمرین گروهی را نمی گیرد، ولی 
در شــرایط فعلی که باشــگاه ها اجــازه تمرین 
گروهی ندارند، این تنها راهی اســت که برای 

حفظ آمادگی بازیکنان باقی می ماند.
 عنایتی در باره سرنوشت لیگ یک تصریح کرد: 
واقعا من هم اطالع زیادی ندارم و خودم هم نمی 
دانم چه اتفاقی رخ می دهد. برای شروع تمرین 
ها منتظر اعالم ســازمان لیگ هستیم و من می 
گویم حتما باید سه هفته قبل از بازی ها تمرین ها 

شروع شود تا بتوانیم تیم را آماده کنیم.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان خبر داد:

 توزیع 4۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
در حاشیه شهر

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی 
خراســان رضوی گفت: 4۰۰ هــزار لیتر 
مواد ضــد عفونــی کننــده تهیــه و در بین 
خانواده هــای کــم بضاعــت در حاشــیه 
شــهر مشــهد توزیــع کردیم.بــه گــزارش 
پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضــوی، فرضعلــی گرایلــی در 
خصوص اقدامــات هیئت موتورســواری 
و اتومبیلرانی برای پیشــگیری از ویروس 
کرونا گفت: خوشبختانه تمام ورزشکاران 
و  موتورســواری  هیئــت  مســئوالن  و 
اتومبیلرانــی را ســامان دهــی و اقــدام به 
سم پاشــی و گند زدایی در اماکن مختلف 

کردیم.
وی ادامــه داد:با حمایــت کارخانه  ای که 
در بخــش خصوصی در حــال فعالیت بود 
و با هماهنگی انجام شــده با شــهرداری، 
دانشگاه علوم پزشکی و سپاه پاسداران ، 
خط تولید آب معدنی این کارخانه را قطع  
و بــه خط تولیــد مــواد ضــد عفونی کننده 
تبدیل کردیم که خوشبختانه تا این لحظه 
نزدیک به  4۰۰ هزار لیتر مواد ضد عفونی 
کننده تولید و درحاشیه شــهر مشهد این 

اقالم را توزیع کردیم.
گرایلی خاطرنشــان کرد: بــا حضور مدیر 
کل ورزش و جوانــان خراســان رضــوی 

در محل ایــن کارخانــه حاضر شــدیم و از 
مراحل تولید این مواد ضد عفونی کننده 
بازدید کردیم و با هماهنگی های صورت 
گرفته با مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی  قرار بر این شد که با قیمت پایین تر 
آن هادراختیــار شهرســتان و هیئت های 

ورزشی قرار دهیم.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی 
خراســان رضــوی در خصــوص ادامــه 
فعالیت هــای ایــن هیئــت اظهار کــرد: تا 
زمانــی که ایــن ویــروس در جامعــه وجود 
داشــته باشــد با قدرت این اقدامات خود 
را انجام خواهیــم داد، در حال حاضر هم 
تهیــه بســته های غذایی حمایتــی، تولید 
دســتکش و ماسک را در دســتور کار خود 
قــرار دادیــم تــا بتوانیــم در بیــن مــردم و 
خانواده هــای کــم بضاعت که درحاشــیه 

شهر زندگی می کنند توزیع کنیم.
در  گفت:خوشــبختانه  پایــان  در  وی 
طــول ایــن مــدت تمــام اعضــای  هیئت و 
ورزشــکاران ایــن رشــته بــه خوبــی در 
تمــام فعالیت هایــی کــه بــرای مبــارزه و 
پیشــگیری از ویروس کرونا انجــام دادیم 
حضــور داشــتند و امیــدوارم در ادامــه 
ســایر ورزشــکاران هــم در ایــن اقدامات 

خیرخواهانه حضور داشته باشند.

والدت با سعادت حضرت مهدی )عج( را تبریک می گوییم
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ذره بین خراسان بر آموزش مجازی دانش آموزان 
آموزش و پرورش: 70 درصد دانش آموزان استان از آموزش مجازی بهره مند شده اند 
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گزارش

محمدحسام مسلمی 

با مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی  مدارس 
کشور تا پایان فروردین  تمدید شد و بر این اساس دانش 
آموزان از فضای مجازی، شبکه های تلویزیونی و دیگر  
امکانات آموزشی می توانند برای آموزش خود استفاده 
کنند. اگر چه ویروس کرونا تعطیلی ناخواســته و البته 
طوالنی مدت مدارس را رقم زده امــا این روزها آن طور 
که مدیران آمــوزش و پــرورش اعالم کرده انــد جریان 
آموزش به دانش آموزان تعطیل نشــده  و حتی در طول 
ایام نوروز نیــز ارتباط مجازی معلمان بــا دانش آموزان 
برقرار بوده اســت. دانش آمــوزان در خانه هســتند اما 
جریان یادگیری در همــان خانه و با روش های مختلف 
در حال پیگیری است از پخش زنده تلویزیونی گرفته تا 
ابتکار معلمان و مدارس برای استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی برای  تعطیل نماندن آموزش. اما در این بین یکی 
از نگرانی هایی که مطرح می شود  دسترسی نداشتن 
برخی دانش آموزان به فضای مجازی و امکانات فراهم 
شده برای آموزش از راه دور است، آن طور که دکتر رضا 
صابری معــاون آموزش وپرورش اســتان به »خراســان 
رضوی« مــی گوید »بیــش از 70 درصد دانــش آموزان 
اســتان از زمان تعطیلی مدارس توانســته اند از طریق 
فضای مجازی آمــوزش های الزم را ســپری کنند.« اما 
این که آموزش و پرورش چه برنامه ای برای 30 درصد 
دانش آموزانی دارد که نتوانســته انــد از طریق فضای 
مجازی آموزش هــای خود را دنبال کننــد و این که این 
آموزش ها تا چه حد توانسته جای آموزش های حضوری 
در مدرسه را بگیرد مواردی اســت که در این گزارش به 

بررسی آن می پردازیم.

مدارس تعطیل شده اما آموزش نه	 
به گزارش »خراســان رضــوی«، همزمان بــا تعطیلی 
مدارس به دلیل شــیوع ویروس کرونا، برای بررســی 
نحوه آموزش دانش آمــوزان  در این روزهای کرونایی 

با  معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان گفت و گو مــی کنیم. صابــری با بیــان این که 
تعطیلی مدارس با وجود وضعیت کرونا پیش بینی می 
شد، می گوید: درست است که مدارس تعطیل شده اما 
آموزش به هیچ وجه تعطیل نشده است، از اسفند سال 
گذشــته که بحث تعطیلی مدارس مطرح شد آموزش 
و پرورش بر اســاس وظایفی ذاتی و بر پایه سند تحول 
بنیادین تمرکز خــود  را بر محور آمــوزش مجازی قرار 
داد. وی می افزاید: در راستای تقویت آموزش مجازی 
هم از ظرفیت ملی و هم استانی استفاده شده است، در 
ظرفیت ملی که  از طریق شبکه های تلویزیونی آموزش 
های الزم به دانش آموزان ارائه می شود و این آموزش 
ها بــا جدول زمانــی مشــخص برنامه های آمــوزش را 
پخش می کند. وی در ادامه به استفاده از ظرفیت های 
استانی برای آموزش مجازی دانش آموزان اشاره می 
کند و می  افزاید: مدارس ســمپاد و مدارس نمونه در 
اســتان ظرفیت های خوبــی برای ارائــه آموزش های 
مجازی داشــتند، در این  خصوص زمینه ای را فراهم 
کردیم تا این مدارس هر کدام، با اســتفاده از ظرفیت 
آموزش مجازی خــود تعداد زیــادی از دانــش آموزان 

مدارس دیگر را تحت آموزش قرار دهند.

معلمان پای کار آموزش آنالین	 
وی تصریح می کند: آموزش آنالین توسط خود معلمان 
نیز یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای جبران تعطیلی 
مدارس بود، بر اساس این اقدام، معلمان از طریق فضای 
مجازی با دانــش آمــوزان در ارتباط بودنــد، همچنین 
در اســتان هشــت  قطب داریم که از 47 اداره آموزش و 
پرورش  در اســتان این تعداد قطب بندی شد که در هر 
قطب یک یا دو مدارس خاص که  امکانات خوبی دارند 
تعیین شــده بود تا بخشــی از مدارس را تحت پوشــش 

آموزش مجازی قرار دهند.

30 درصد جامانده از آموزش مجازی	 
معاون آمــوزش و پرورش خراســان رضــوی تاکید می 
کند: بر اساس مطالعه و نظر سنجی که انجام شده است 
حدود 70 درصد از دانش آموزان اســتان توانســتند از 
طریق فضای مجازی برای آموزش بهره ببرند. صابری 
در پاسخ به این ســوال که چه اقدامی برای جاماندگان 
از آموزش مجازی و جبران کسری ساعات آموزشی آنان 
انجام دادید؟ نیز می گوید: تعدادی از دانش آموزان که 
به فضای مجازی و اینترنت دسترسی ندارند و عمدتا در 
مناطق روستایی و محروم هستند نتوانستند از آموزش 

مجازی بهره ببرند که برای این تعــداد نیز برنامه ریزی 
هایی انجام شد؛ خوشــبختانه مدیران مدارس با تهیه 
محتوای آموزشی مطالب درســی را به صورت مکتوب 
آماده کردنــد و در اختیار دانش آموزان قــرار می دادند 
که آن ها نیز از آموزش بی نصیــب نمانند و این روند نیز 
ادامه دارد. وی با بیان این که تا هر زمان که ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا مدارس را تعطیل اعالم کند، آموزش  از 
طریق مجازی ادامه خواهد یافت  می گوید: اگر موضوع 
تعطیلی مدارس در اردیبهشت  هم ادامه یابد   همچنان 

آموزش مجازی را ادامه می دهیم.

هیچ مدرسه ای مجاز نیست باز شود	 
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مناطقی از استان که 
وضعیت شــیوع کرونا در آن کمتر بوده و مدیریت شده 
است، امکان بازگشایی مدارس وجود دارد؟ اظهار می 
کند: وضعیت استان به لحاظ کرونا قرمز است و به هیچ 
عنوان هیچ مدرسه ای در اســتان نداریم که باز باشد و 

همه مدارس تعطیل هستند.

توزیع 10 هزار بسته آموزشی	 
پیــش از این نیز مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان به 
ایرنا اعالم کــرده بود که 10 هزار بســته آموزشــی در 
اختیار دانش آمــوزان مناطقی که امکان دسترســی 
به شــبکه های آموزشــی تلویزیونی  و حتــی اینترنت 
بســیار محدود اســت به خصوص  مناطق روستایی و 
عشایری قرار گرفته است. خدابنده همچنین با ابراز 
نگرانی از افت تحصیلی دبیرستانی ها گفت: در مقطع 
ابتدایی حــدود  70 درصد مطالب آموزشــی تا پایان 
بهمن تدریس شده است اما در مقطع متوسطه حجم 
بسیار بیشــتری از دروس باقی مانده اســت، در حال 
برنامه ریزی هستیم تا بعد از بازگشایی دوباره مدارس 
طی چهــار هفته عقب ماندگــی پیش آمــده را جبران 
کنیم و امیدواریم مردم با رعایــت طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در قطع زنجیره شــیوع کرونا کمک  و حوزه 

آموزش و پرورش را نیز یاری کنند.

برای اطالع مسئوالن

 شهرداری
   قابل توجه شهرداری محترم منطقه 
۶، در خیابان شهید رستمی... مالک یک 
واحد مسکونی ۵0 متری در یک کوچه 4 
متری ســال هاســت که منزلــش را محل 
خرید و فروش ضایعات کرده و معتادان و 
کارتن خــواب های بی شــماری در طول 
شــبانه روز با تردد و ایجاد مزاحمت برای 
همســایگان و گاه بــا ســرقت از محــل 
مبــادرت به فــروش ضایعات خــود به این 
خانه می کنند. با توجه به شــیوع ویروس  
کرونــا و پر خطر بــودن بیشــتر معتادان و 
مشکالتی که برای همســایگان به وجود 
آمده، خواهشــمندیم ضمن رســیدگی و 
جلوگیــری از ادامــه این رونــد، گرهی از 

مشکالت ساکنان محل باز کنید .
   لطفــا شــهرداری منطقه 8 مشــهد 
پیگیری کند، سه درخت قطور در خیابان 

توالیی 4 قطع شده است.

قه متفر
   خواهش می کنم به فکر ما در شرکت 
های زیر مجموعــه ایران خودرو باشــید؛ 
حدود ســه نفر از همکاران مبتال به کرونا 
شــده اند، مدیــران شــرکت تعطیل نمی 

کنند.
   بــه فکــر شــهرک هــای صنعتی هم 
باشید ما سه  شیفت کار می کنیم و با این  
که مشهد را وضعیت قرمز اعالم کردند اما 
ما را از 28 اسفند تا از ۵ فروردین تعطیل 
کردنــد. خود وزیــر اعــالم کرد کــه پیک 
بیماری ۵ فروردین اســت .خواهش می 
کنم پیگیری کنید. خانواده ما چرا باید در 
خطر ابتال قــرار بگیرند؟ تــا اعتراض می 
کنیم می گویند اگر نمی خواهید نیایید و 

استعفا کنید .
   در بولــوار وحــدت، قبــل از میــدان 
شــهید گمنام این که این همــه خودروی 
سنگین در وسط روز در وسط شهر چه می 
کنند جای سوال اســت اما این که با فراغ 
بــال و آســایش خاطــر زیــر توقــف مطلقا 
ممنــوع پــارک کــرده انــد و در حــال 
اســتراحت هســتند دیگــر خیلی ســوال 
است. شاخص آلودگی هوای وحدت نیز 

معموال باالست.

   مســئوالن چــرا بــه فکر قشــرکارگر 
نیســتند؟ با جیب خالی و شــکم گرســنه 
چطــور در خانه بمانیــم؟ کارگــر روزمزد 
هستم. خجالت از زن و فرزند تا چه وقت؟ 
حمایتی هــم از ما نشــده اســت. حداقل  
اتوبــوس را تعطیــل نکنید که دنبــال کار 
باشیم. وقتی پول نیست، ماندن در خانه 

چه فایده؟

بازار
   قیمــت برخــی اجناس ســربه فلک 
کشــیده، برنج پاکســتانی 170 تومان، 
روغــن ۵2 تومان، چــای 70 تومان، قند 
48 تومــان، ماســک  3 تومان، چــه خبر 

است؟

آبفا
   از اول اســفند 98 بــر اثــر بارندگی 
فراوان زمین هــای مشــهد عمیقأ خیس 
شــده و تــا آخــر فروردین نیــاز بــه آبیاری 
ندارد. سازمان آب مشــهد چرا در این دو 
ماه چاه های عمیق مشهد به خصوص در 
بولوار تــوس را جبرا خامــوش نمی کند؟ 
مسئولیت این غارت آب زیر زمینی مشهد 
بر عهده ســازمان آب مشــهد است! اصال 
مدیران سازمان در این دو ماه سری به یک 
مزرعه اطراف مشهد زده اند؟ یک بیل به 
زمین زده اند؟ آن قــدر به اراضی زعفران 
امســال آب بســتند که باتالق شــده! بی 
توجهی مســئوالن و زمین خواران گویی 

تمامی ندارد. لطفا رسیدگی کنید.

ثبت احوال
   دو  ســال اســت که من و همسرم در 
مشــهد برای کارت ملی ثبت نــام کردیم 
ولی هنوز کارت ملی هوشمند ما را ارسال 
نکرده انــد، هــر بــار مراجعــه کردیم می 
گویند در دست چاپ است لطفا پیگیری 

کنید.
   چه مشکلی در تولید کارت های ملی 
هوشمند وجود دارد که بیشتر از دو سال 
منتظــر ارســال آن توســط ثبــت احــوال 
هســتیم. لطفا پیگیری کنیــد. این برگه 
کاغذی که جای کارت ملی به ما داده اند، 

پوسید!

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

بررسی چند شایعه درباره فوتی های کرونایی

طــی روزهــای گذشــته برخــی شــهروندان در 
شهرســتان طرقبه شــاندیز طــی تماس بــا گروه 
حرف مردم روزنامه خراسان رضوی مدعی ورود 
اجساد فوت شده ناشی از کرونا به این شهرستان 
، آن هم به صورت مخفیانه در صندوق عقب برخی 
خودروهای شــخصی برای دفن در روســتاهای 
اطراف توســط برخی از ساکنان شــدند و ضمن 
ابراز نگرانی خواستار پیگیری در این زمینه بودند.
پیکــر فوتــی هــای کرونایــی به هیــچ عنــوان به 
وابستگان تحویل نمی شودبرای پیگیری این ادعا 

با حجت االســالم والمسلمین حســین مهدوی 
دامغانــی، مدیرعامــل ســازمان فــردوس هــای 
شــهرداری مشــهد گفت و گو می کنیــم. وی در 
گفت و گو با »خراســان رضوی« بیان می کند: در 
روزهای اول فراگیری این بیماری اعالم شده بود 
پیکر فوتی های ناشی از کرونا که در بیمارستان 
های مشهد فوت کرده اند از مشهد خارج نشود و 
ما درباره روستاها تا امروز موردی نداشته ایم که 
میت به روستا منتقل شده باشد اما در شهرهای 
دیگر استان پیکر بعد از غسل در شرایط بهداشتی 
تعریف شــده، از طریــق آمبوالنس به مســئوالن 
آرامســتان های مقصد تحویل داده می شود و در 
تمام موارد پیکرها با آمبوالنس انتقــال داده می 
شود و ما به هیچ عنوان پیکر را به وابستگان تحویل 
نمی دهیم و این که فردی پیکر فوتی ناشی از کرونا 
را با خودروی شخصی منتقل کند اساسا رد شده 

است مگر این که فرد میت را سرقت کرده باشد.
وی می افزاید: احتمال تخلف از سمت هر فردی 
وجود دارد مثال شــاید یــک راننــده آمبوالنس یا 
مامور سردخانه در تحویل جسد تخلف کرده باشد 
و اگر فرد یا افرادی تخلف کرده باشند این موضوع 
قابل رسیدگی است، بنابراین اگر فرد یا افرادی با 
مورد مشکوکی مبنی بر انتقال جسد با خودروی 
شــخصی روبه رو شــدند می توانند موضوع را به 
حراست بهشــت رضا )ع( در مشهد اطالع دهند 
تا برای رســیدگی به موضوع اقدامات الزم انجام 
شــود.مهدوی دامغانی تصریح می کند: معموال 
فوتی های کرونایی که در بیمارستان های مشهد 

فوت شده باشند به شهرهای دیگر فرستاده نمی 
شوند ولی در صورت ارسال، گروهی تا زمان دفن 

همراه جسد هستند.

احتمال انتشار ویروس بعد از تدفین وجود 	 
دارد؟

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
همچنین در پاســخ به این ســوال که آیــا احتمال 
انتقال ویــروس کرونا بعــد از دفن وجــود دارد؟ و 
همچنین در واکنش به انتشار این شایعه  در یکی 
از روستاهای استان مبنی بر سرایت ویروس بعد 
از دفن به تعدادی از روســتاییان می گوید: ما هر 
روز در بهشت رضا )ع( تعدادی از فوتی های مبتال 
به ویروس کرونا را غسل می دهیم  و دفن می کنیم 
و تا امروز هیچ کدام از پرسنل ما کرونا نگرفته اند ، 
اگر قرار باشد این ویروس بعد از دفن میت به مردم 
ســرایت کند تا امروز باید تمام پرسنل ما به کرونا 
مبتال می شدند، عالوه بر این معاون وزیر بهداشت 
طی روزهای گذشته در خبرها اعالم کرده بود که 

آسیب میت کرونایی کمتر از زنده هاست .

تکذیب تدفین دسته جمعی و ریختن آهک 	 
روی اجساد

وی همچنین در توضیح چگونگی غسل و تدفین 
فوتی های کرونایی نیز می گوید: فرد فوت شده 
اگر در بلوک های مختلف قبر داشته باشد در قبر 
خودش دفن می شــود و اگر قبر نداشته باشد در 
بلوک های عمومی دوطبقه بــه انتخاب خانواده 
ها دفن می شود و شایعات در زمینه تدفین دسته 
جمعی فوت شــدگان کرونا  یا ریختن آهک روی 
اجساد را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم. مهدوی 
دامغانــی تاکیــد کــرد: هــم اکنــون بــرای حفظ 
ســالمتی غســال ها از تمام موارد ایمنی از قبیل 
ماسک، شــیلد و لباس های مخصوص استفاده 

می شود.

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد از الکترونیکی شدن تمام شهرداری های 
مناطق تا پایان سال خبرداد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، شهریار 
آل شیخ در حاشیه افتتاح الکترونیکی شدن شهرداری منطقه یک مشهد گفت: 
در ادامه فرایند الکترونیکی کردن روند پاسخ گویی در شهرداری مشهد، برنامه 
ریزی برای الکترونیکی کردن پاسخ گویی در شهرداری منطقه یک که از ابتدا 

یکی از مناطق داوطلب بود انجام شد  و اقدامات الزم در این زمینه  صورت گرفت. وی افزود: با توجه به 
کنترل خوب فرایندها در منطقه یک، الکترونیکی شدن شهرداری منطقه یک را پذیرفتیم.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

الکترونیکی شدن تمام شهرداری های مناطق تا پایان سال
رئیس پلیس راهور خراســان رضوی از کاهش ۵4 درصــدی آمار تصادفات 
منجر به فوت در مشهد خبر داد و گفت: خوشــبختانه شهروندان توصیه ها 
مبنی بر کاهش تردد در سطح شهر را جدی گرفته اند به طوری که شاهد افت 
۵0 درصدی ترافیک درون شــهری هستیم. سرهنگ دهنوی در گفت و گو 
با فارس همچنین از توقیف یک هزار و 411 دســتگاه وسیله نقلیه متخلف 

در طرح فاصله گذاری اجتماعی در مشهد خبر داد و گفت: این تعداد وسیله نقلیه متخلف و بی توجه 
به محدودیت های اجرایی این طرح که در معابر شهری تردد داشتند، اعمال قانون و توقیف شدند.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: با مشارکت مدیریت شهری، آستان قدس 
رضوی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( تا 
ماه مبارک رمضان، 300 هزار بسته معیشتی در اختیار قشرهای ضعیف 
این شهر قرار خواهد گرفت. محمد رضا حیدری افزود: مقدمات این کار 
فراهم شده و در حال تهیه بانک اطالعاتی جامعی در این زمینه هستیم. 

وی با اشاره به سکونت یک سوم شهروندان مشهدی در مناطق پیرامونی و کم برخوردار ادامه داد: 
ساکنان این مناطق همیشه با مسائل و مشکالت مختلف دست به گریبان بوده اند.

رئیس شورای شهر مشهد:

۳۰۰ هزار بسته معیشتی در مشهد توزیع می شود
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اعالم کرد:

کاهش ۵۴ درصدی تصادفات منجر به فوت در مشهد

چــهــره خــبــر

استاندار:
محدودیت های ورود به استان همچنان پا برجاست

19۵0 مبتال و 331 فوتی قطعی از کرونا در استان
اســتاندار خراســان رضــوی بــا بیــان ایــن کــه 
سیاســت های محدود کننده هنوز پابرجاســت، 
تصریــح کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
درخصوص چگونگی فعالیــت واحدهای صنفی 
کم ریسک از روزهای آینده، پروتکل های بهداشتی 
را تهیــه مــی کنــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
استانداری،علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد 
پیشــگیری و مقابله با کرونا اســتان اظهار کرد: با 
توجه به گزارش های رســیده همچنان خراســان 
رضــوی در وضعیــت قرمــز قــرار دارد. وی تاکید 
کرد: نظارت بر اصناف برای اجرای پروتکل های 
ابالغی از سوی دانشــگاه علوم پزشکی، برعهده 
تعزیرات، اصناف و پلیس نظارت بر اماکن خواهد 
بود. رزم حسینی ضمن تشکر از مردم استان برای 
رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی به ویژه در روز 
طبیعت گفت: فرهنگ مربوط به رفتار اجتماعی 
باید توسط رســانه ها و صداوسیمای مرکز استان 

تبلیغ شود تا مردم در خانه ها بمانند.

همچنان به مشهد سفر نکنید	 
همچنیــن بــه گــزارش ایرنــا، معاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار نیــز گفــت: در 
مبــادی ورودی اســتان ممنوعیت ورود مســافر 
همچنــان ادامــه دارد لــذا هموطنــان و زائــران 
تحــت هیچ شــرایطی طی ایــن روزها به مشــهد 
سفر نکنند. جعفری افزود: طرح فاصله گذاری 
تــا 30 فروردیــن تمدید شــد بنابرایــن در 132 
نقطه ورودی و خروجی استان از ورود مسافران 
ممانعــت می شــود و همــان محدودیت هــا و 
ممنوعیت های سفر در ایام نوروز همچنان اعمال 

خواهد شــد. وی تاکید کرد: از همــه هموطنان 
و مشــتاقان زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( می 
خواهیم به مشهد سفر نکنند و چنان چه افراد در 
قالب کاروان های زیارتی   یا خودروی شــخصی 
قصد ورود به اســتان خراســان رضوی را داشته 
باشــند از ورودشــان جلوگیــری مــی شــود  و به 

استان های خود بازگردانده خواهند شد.

وضعیت مشهد همچنان قرمز و بحرانی است	 
بحرینی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
نیز در این زمینه گفت: وضعیت مشهد همچنان  
قرمــز و بحرانــی اســت و نگــران عــادی شــدن 
زندگــی، ترافیــک و تجمعــات در ســطح شــهر 
هســتیم که ممکن اســت موجب تشــکیل پیک 
هایی بدتر از قبل در تعداد بیماران و تلفات شود.
همچنیــن بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، بر 
اساس آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با 

کرونا در استان تا ظهر روز سه شنبه 19 فروردین 
، تعــداد مبتالیان قطعی بــه کرونا در اســتان به 
19۵0 نفر رســید و متاســفانه 331 نفر از این 
بیماران نیز جان خود را از دست  دادند، مناطق 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
بیشــتر مبتالیان و فوت شــدگان قطعــی مبتال 
به کرونا در اســتان را دارد و بعــد از آن به ترتیب 
دانشگاه های علوم پزشکی نیشابور، تربت جام، 
ســبزوار، تربت حیدریه و گناباد قرار گرفته اند. 
همچنین بر اســاس  آمارهای ارائه شــده شــده 
عالوه بر این موارد قطعی تعداد بسیاری از موارد 
مشکوک به کرونا نیز در اســتان وجود دارد و در 
کنــار آن برخی بیماران به دلیل مشــکالت حاد 
تنفســی )قطعی نبودن کرونا( جــان باخته اند. 
همچنین تعدادی از افراد بستری در بیمارستان 
ها خوشبختانه سالمت خود را بازیافته و مرخص 
شــده اند. آخرین آمار رســمی در این باره نشان 
می دهــد تــا ظهــر 19 فروردیــن  ۶2۶0 بیمار 
ترخیص شــده اند، همچنین براساس آمارهای 
اعالم شــده میزان افراد بیمار مبتال به سندروم 

حاد تنفسی نیز به 8319 رسیده است.

آمار مبتالیان و فوتی های قطعی ناشی از کرونا در محدوده تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان تا ظهر 19 فروردین 

دانشگاه 
علوم پزشکی

ابتالی 
قطعی به 

کرونا

فوتی به علت 
ابتالی قطعی 

به کرونا

موارد ابتال به 
سندروم حاد 

تنفسی

موارد ترخیص 
شده

1198244۵4903920مشهد
2472۶11۵2970نیشابور
۶9112۶2210گناباد
14919423307سبزوار

13214۵۵8482تربت حیدریه
1۵۵17434371تربت جام

19۵03318319۶2۶0جمع

پیگیری حرف مردم
محمد بهبودی نیا

»بــه تازگــی چنــد مــورد از انتقــال 
اجســاد کرونایــی به شــهر طرقبه  
شاندیز از بیمارســتان های مشهد 
مشــاهده کــرده ایــم که البتــه این 
اجســاد متعلــق بــه بومیــان ایــن 
شهرســتان بــوده اســت، در یکی 
از مــوارد یکــی از وابســتگان فــرد 
درگذشته جسد وی را در صندوق 
عقب خودروی خود جاسازی کرده 
بوده تا در روستای محل زادگاهش 
دفن کند. بعد از این ماجرا و به همین 
دلیــل مســئوالن کنتــرل ورودی 
شهرها مجبور به بازرسی صندوق 
عقب خودروها هستند. سوال این 
جاست که چه کسی مسئول نظارت 
بر تحویل اجساد است؟ این روزها 
شایعات روز به روز بیشــتر در حال 
گسترش اســت و ما نمی دانیم این 
قبیل موضوعــات را بایــد از طریق 

کدام مسئول پیگیری کنیم؟«



 اخبار 

از میان خبر ها

اخبار

اقتصادی

گزارش

بهبودی نیا / حمیدی
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

اقتصاد
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 مهم ترین قشری که از بحران کرونا ضربه خوردند 
کارگران روزمزدی هســتند که به دلیل تعطیلی 
کســب وکار خانه نشــین شــدند و چشــم به راه 
حمایت های دولت اند،بنا بر اذعان رئیس کانون 
انجمن هــای صنفی کارگری اســتان  طــی دو روز 
گذشــته روزی 10 هــزار نفــر از ایــن جمعیت در 
مشهد در ســامانه این انجمن ثبت نام کردند و با 
این حال  معلوم نیست  بسته ها ی حمایتی دولت 

به دست مستحقان خواهد رسید یا خیر؟

 به گزارش خراسان رضوی، بعد از شیوع کرونا 
در اســفندماه ســال گذشــته و ادامه دار شدن 
آن تعداد زیــادی از اصناف،مشــاغل و صنایع 
باهدف کمک به قطع زنجیــره انتقال اقدام به 
تعطیلی این مراکز کردند که این موضوع باعث 
بیکاری تعداد زیــادی از کارگران فعال در این 
مجموعه ها شد و از طرفی تعطیلی این مشاغل 
بر بیــکاری کارگران روزمزد نیــز بی تأثیر نبود 
و هم اکنون  ایــن افراد دچار مشــکالت  مالی 
و معیشــتی فراوانــی شــده اند.به رغــم اعالم 
مسئوالن دولتی مبنی بر پرداخت کمک های 
معیشــتی به این دســته از افراد اطالع رسانی 
دقیقی مبنی بر میــزان و چگونگی پرداخت ها 
انجام نشــده اســت به طوری کــه  تعــدادی از 
کارگــران روزمزد کــه جــزو آســیب پذیرترین 
افراد در این زنجیره کاری هســتند گالیه های 
شدیدی را با روزنامه خراسان رضوی در میان 

گذاشته اند.

هیچ کمکی به ما نشده است	 
یکــی از شــهروندان در گفت وگــو بــا خبرنگار 
ما گفت: مــا کارگــران روزمزد هســتیم و هیچ 
درآمــدی نداریــم و یــک مــاه از مدت زمــان 
بیکاری مــان می گــذرد و دیگــر هیــچ پولــی 
برایمــان نمانــده تــا مایحتــاج مــان راتأمیــن 
کنیم.هم اکنون نمی دانیم باید برای دریافت 
کمک هــای معیشــتی بــه کــدام ســازمان یــا 
نهادمراجعــه کنیم،اگرچــه اعالم شــده یــک 
مرحله از کمک های معیشــتی پرداخت شــده 
اســت اما هیچ  کمکی به دســت ما نرســیده و 
نمی دانیــم اعتراضمــان را بــه کدام ســازمان 
یــا نهادبایــد اعــالم کنیــم. تعــداد زیــادی از 
کارگرانــی که بیــکار شــده اند امــروز نیــاز به 
بســته های معیشــتی دارند.مــا نمی توانیــم 
به شــکم  گرســنه خــود و خانواده مــان بگوییم 
منتظر بمان تا شاید یک ماه دیگر این کمک ها 
پرداخــت شود.متأســفانه بی برنامگی در این 

زمینه آسیب های فراوانی به ما می زند. 
رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگری 
استان نیز در گفت و گو با خراسان در خصوص 
کارگران روز مزد بیکار شــده در مشهد گفت: 
طــی دو روز گذشــته حــدود 10 هــزار نفــر از 
کارگران روزمزدی که به دلیل شیوع کرونا در 
مشهد بیکار شده اند در سامانه انجمن صنفی 

کارگری استان ثبت نام کرده اند.
 هــادی ابــوی  افــزود :  بعــد از شــیوع ویروس 
کرونــا بخــش عمــده کارگــران در حوزه های 
هتل هــاو  در  کــه  مانندکســانی  مختلــف، 
آشپزخانه هامشــغول بــوده یادست فروشــان 
وهم کارگران ساختمانی که شغل آن ها کاماًل 
وابســته به فعالیت صنوف مختلف بوده اســت 
بیــکار شــده اند و امروز برخــی از آن هــا حتی 
توان تأمین یک قرص نان بــرای خانواده خود 

را هم ندارند.
وی افزود: طی یک ماه اخیر خیران کمک های 
قشــرهای   ایــن  از  حمایــت  بــرای  زیــادی 
زحمت کــش و آســیب دیده کرده انــد و در یک 
مورد بیــش از دوهــزار بســته حمایتــی را بین 
ایــن خانواده ها توزیــع کرده اند. شــرایط این 

خانواده هــا بســیار ســخت اســت و مســئوالن 
بایــد بدانند که بیــکاری و فشــاری کــه به این 
خانواده هــا وارد می شــود بدون شــک تبعات 
اجتماعــی و حتــی امنیتــی جبران ناپذیــری 

خواهد داشت.
وی بــا اشــاره بــه ســامانه طراحی شــده گفت 
: طی دو روز گذشــته که این ســامانه رســمی 
اعالم شــد حدود 10 هزار نفر در این ســامانه 
ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود این عدد 
باالتر هم برود. بعد از ثبت اطالعات این افراد 
با آن ها تمــاس گرفته خواهد شــد و اطالعات 
کامل آن ها اخذ می شود و ضمن معرفی آن ها 
بــه مراکــز حمایتی حتمــًا آن هــا رابــه مراجع 
ذی صــالح ماننــد اســتانداری و وزارت تعاون 
،کار و رفــاه اجتماعی معرفــی خواهیم کرد تا 

حمایت های جدی از آن ها صورت بگیرد.
ابــوی تصریــح کــرد: در شــرایطی کــه کارگر 
روزمزد یک ماه است بیکار شــده و حتی برای 
تأمین مایحتاج روزانه با مشــکل مواجه شــده 
اســت چگونه مســئوالن انتظــار دارنــد بتواند 
تمهیــدات بهداشــتی را رعایــت و ملزومــات 
بهداشــتی و ضدعفونی کننده را تهیه کند؟ با 
کدام منبع درآمدی؟ لذا ما خواهش می کنیم 
و انتظار داریم مســئوالن به صورت جدی تر به 
مراکز حاشیه شهر مشهد توجه داشته باشند. 
از خیــران نیــز درخواســت داریم بــرای توزیع 
بســته های حمایتی خود بــه انجمــن مراجعه 
کننــد تــا مــا بتوانیــم خانواده هــا و کارگــران 
روزمزد آبرومند و مســتحق را بــه آن ها معرفی 
کنیم و همکاری الزم را با آن ها داشته باشیم. 

استان ها هیچ نقشی در پرداخت 	 
بسته های کمک معیشتی ندارند

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضــوی در پاســخ بــه انتقــادات تعــدادی از 
کارگران مبنــی بر دریافت نکردن بســته های 
معیشــتی دولــت گفــت :برنامه ریــزی بــرای 
تحویل بسته های معیشتی و کمک های دولتی 
به افرادی که در اســتان به دلیل شــیوع کرونا 
بیــکار شــده اند به صــورت متمرکــز از طریــق 
کمیته مرکزی در تهران در حال انجام است و 
هنوز درباره فرایند اجرایی آن دســتورالعملی 
به اســتان ها ابالغ نشــده اســت و قــرار بر این 
شده بعد از نهایی شدن نحوه پرداخت و انجام 
دســته بندی های مربوط بــه آن اقدامات الزم 
نیز در کشــور به صــورت متمرکز انجام شــود و 

استان ها در آن نقشی ندارند.
محمد سنجری  افزود:در این بخش هم اکنون 
اطالعاتــی در اختیــار مــا قــرار نــداده ا ند که 
در اســتان ما چنــد میلیــون نفر مشــمول این 
کمک های معیشتی هستند و در سطح استان 
اطالعــات الزم دراین باره وجود نــدارد و همه 

این موارد از تهران مدیریت می شود.

دولت در حال شناسایی افراد	 
سنجری در پاسخ به این سؤال که بررسی های 

دولــت برای شناســایی افــراد دارای شــرایط 
الزم تا کی انجام و ازچه زمانــی پرداخت ها به 
این افراد شروع می شــود ؟گفت: در خصوص 
کمک هــای معیشــتی مرحله اول بــرای افراد 
فاقــد شــغل و بیمه بــر اســاس اطالع رســانی 
که دولــت انجام داد ظاهــرًا این اتفــاق افتاده 
اســت و بــرای یــک ونیــم میلیــون خانــوار در 
کشــور مبالغی واریزشــده که اســتان ما نیز از 
این امر مســتثنا نیســت و لیســت تعــدادی از 
افراد چند روز قبل  در اختیار ســازمان تأمین 
اجتماعی کشور قرار گرفته است ولی در بحث 
پرداخــت کارت اعتبــاری اضطــراری و بحث 
حمایت از کارفرماها برای پرداخت تسهیالت 
،دســتورالعمل های اجرایــی در حــال تنظیم 
است که به نظر می رسد این موضوع نیز تا یک 

هفته آینده به مرحله اجرایی برسد.

بسته های معیشتی به چه افرادی تعلق 	 
می گیرد؟

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی در پاســخ به این ســؤال که بســته های 
معیشتی به چه افرادی تعلق می گیرد ؟گفت: 
این بسته ها به افرادی که شــغل ثابتی ندارند 
و تحــت حمایــت هیــچ نهــادی نیســتند تعلق 
می گیرد و دولت بر اســاس اطالعاتی که دارد 
نســبت به  تعداد افراد هــر خانــوار بین 200 
تا 600 هــزار تومان در قالب ســبد معیشــتی 
به حساب این افراد واریز می کند که شامل یک 
و نیم میلیون خانوار در کشور و توسط سازمان 
هدفمنــدی یارانه هــا پرداخــت می شــود.وی 
افزود:دســته دومی که این حمایت ها شــامل 
آن ها می شــود افرادی هســتند کــه به  صورت 
روزمــزد فعالیت می کننــد که تعــداد آن ها در 
کشــور چهار میلیون خانوار اســت که بین یک 
تا دو میلیــون تومان بر اســاس کارت اعتباری 
اضطــراری، کارت یارانــه این افراد شــارژ می 
شــود که البته ایــن مبالغ در قالب تســهیالت 
4 درصدی به این افراد پرداخت می شــود که 
طی مدت زمان 24 ماه به صورت کسر اقساط 
از مبلغ یارانه پرداخت خواهد شــد.گروه سوم 
نیز شامل 10 رسته شغلی کارگرانی می شود 
که در این شرایط بیکار شده اند و کمک دولت 
به این کارگران که مشمول قانون کار بوده اند 
به این شکل اســت که به مدت ســه ماه، دولت 
از محل صنــدوق بیمه بیــکاری، به ایــن افراد 
بیمه بیکاری پرداخت می کند و این افراد باید 

به سامانه ســازمان رفاه، تعاون و کار مراجعه و 
ثبت نام کنند و بعد از فرایند بررسی های الزم 
بیمه بیــکاری به ایــن افراد پرداخت می شــود 
و قراردادشــان در این مــدت به حالــت تعلیق 

در می آید.
سنجری خاطرنشان کرد:در ادامه در خصوص 
پرداخت تســهیالت به کارفرماها، واحدهای 
تولیــدی، صنعتــی و خدماتــی هســتندکه از 
این شــرایط متضــرر شــده اند و در ایــن مدت 
کارگرانشــان را اخراج نکرده باشند در دولت 
دربــاره ایــن موضــوع تصمیم گیری هایــی در 
حال اتخاذ اســت و به این افراد نیز تسهیالتی 
پرداخت خواهد شــد.در خصــوص بقیه افراد 
تمام اطالعات اشــخاص و افراد از محل بانک 
اطالعاتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 
سامانه رفاه ایرانیان استخراج شده  و در تهران 

به صورت متمرکز اقدام خواهند کرد.

افرادی که متضرر شده اند به کجا مراجعه 	 
کنند؟

محمد ســنجری در پاســخ به این ســؤال که آیا 
ســازمانی بــرای مراجعه  افــرادی کــه در این 
مــدت از کار بیــکار شــده اند بــرای ثبت نــام و 
تســریع در زمان دریافــت کمک هــای دولتی 
وجود دارد؟ گفت: افرادی که مشــمول قانون 
کار،قانــون تأمیــن اجتماعــی و بیمــه بیکاری 
هستند می توانند در سامانه ثبت نام کنند. بعد 
از پایش اطالعات در تهــران ،این اطالعات به 
استان ارسال می شود و ما درباره این موضوع 
اقدام خواهیم کرد و کارفرمایان نیزمی توانند 

از طریق سامانه کارا ثبت نام کنند.

آماری از تعداد افرادی که در استان 	 
مشمول این طرح می شوند نداریم 

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضـوی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه در اسـتان 
کمک هـای  شـامل  افـراد  از  تعـداد  چـه 
:مـا  می گویـد  می شـوند؟  دولـت  معیشـتی 
مکاتباتـی بـا اسـتانداری داشـتیم کـه بانـک 
اطالعاتـی مربـوط بـه اسـتان را در اختیـار مـا 
قـرار دهنـد تـا بتوانیـم از ایـن اطالعـات بـرای 
سـالمت  نـذر  قالـب  در  کمک هایـی  توزیـع 
وکمک رسـانی منسـجم تر اسـتفاده کنیـم ولی 
هنـوز اطالعاتـی در اختیـار مـا قـرار نگرفتـه 
اسـت و مـا بـه ایـن آمـار و اطالعـات دسترسـی 

نداریـم. 

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری استان خبر داد: 

ثبت نام 10 هزار کارگر بیکار شده طی 2 روز در مشهد 
 کارگران روزمزد، کرونا و هزارتوی بسته های حمایتی 

سخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان مطرح کرد: 

بیکاری بیخ گوش 3 هزار نفر در 
حوزه گردشگری استان 

سخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
استان گفت: شیوع بیماری کرونا و لغو تورهای 
گردشگری داخلی و خارجی و سفرهای نوروزی 
مردم و درنهایت تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی 
و جهانگردی موجب شد تا اشــتغال بیش از سه 
هزار نفر در این بخش استان خراسان رضوی در 
معرض تهدیــد جدی بیکاری قــرار گیرد. مجید 
فرقانی روز گذشــته در گفت وگو با ایرنــا افزود: 
به طور تقریبی می تــوان گفت کــه 100 درصد 
تورهای گردشگری و سفرهای داخلی و خارجی 
لغو و بلیت هــای آن ابطال شــد.وی ادامــه داد: 
میزان خسارت اولیه برآورد شده از این وضعیت 
به صنعت گردشــگری کشــور بیش از  40 هزار 
میلیارد ریال است که دفاتر خدمات مسافرتی نیز 

سهم قابل توجهی از این میزان دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان خبر داد: 

ثبت نام 21 هزار و 700 نفر در 
سامانه بیمه بیکاری استان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
رضوی گفت: ما هم اکنــون آمار دقیقی نداریم 
که چه تعداد از کارگران بیکار شــدند، تاکنون 
حــدود 21 هــزار و 700 نفــر در ســامانه بیمه 
بیــکاری ثبــت نــام کردند، امــا شــک داریم که 
همه آن ها مشــمول بیمه بیکاری شوند.محمد 
ســنجری در گفت وگــو بــا ایســنا، در خصوص 
وضعیــت قراردادهــای کارگــران در زمــان 
کرونا، اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
پیشگیری از کرونا در کشــور، حدود 10 رشته 
شغلی ناشی از شرایطی که اکنون ایجاد شده، 
تعطیل شــدند و فعالیتــی ندارنــد، بنابراین در 
این شرایط تعدادی از نیروی کار شاغل در این 
واحدها بیکار شــدند.وی بیان کرد: زمانی که 
بیکاری ناشی از این شرایط و غیر ارادی است، 
بر اساس قانون، قرارداد کار و کارگر به استناد 
مــاده 14 و 15 قانــون کار به حالــت تعلیق در 
می آید، در این مدت دولت برای حمایت از این 
کارگران و کارگاه ها مقرر کرده تا به کارگرانی 
که در این واحدها بیکار شدند، به مدت سه ماه 
یعنی اســفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99، 

بیمه بیکاری پرداخت کند.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد: 

رونق کسب و کار الکترونیک در استان 
معــاون اســتاندار خراســان رضــوی گفــت: 
در شــرایط فعلــی اقبــال از کســب و کارهای 
الکترونیک در استان بیشتر شده است. علی 
رسولیان در گفت وگو با تسنیم با اشاره به این 
که کســب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک 
در شــرایط کرونا می توانند موثر باشند و باید 
تقویت شــوند، افزود: منابع بانکی ما امســال 
حتما باید با محوریت جهش تولید به خصوص 
بــرای واحدهای تولیــدی که آســیب هایی به 

آن ها وارد شــده اســت، اختصاص پیــدا کند.
وی افزود: پیشنهادهای اســتانی بایدتا پایان 
هفته آماده و هفته آینده ابالغ شود، همچنین 
پیشنهادهایی که نیاز به اختیارات ملی دارد با 
امضای استاندار خراسان رضوی جمع بندی و 
به سطح ملی منعکس شودتا تسهیالتی برای 
آن  ها فراهم شــود.معاون اســتاندار در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشــاره به بحث 
و تبادل نظر درباره »بســته حمایــت از تولید« 

در این جلســه تاکید کرد: مقرر شــده اســت، 
بسته حمایت از تولید تدوین شود و به موجب 

آن فعالیــت کســب وکارهای اقتصــادی را بــا 
رعایت پروتکل ها در ســال جهــش تولید آغاز 

کنیم.رســولیان بــا بیــان این کــه کمیته های 
اقتصــادی به صــورت جــدی و فعــال از هفته 
آینــده فعالیــت خود را شــروع خواهنــد کرد، 
تصریح کرد: ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
استان، مسئولیت بخش تولید در حوزه کرونا 
را برعهــده خواهــد داشــت.وی در تکمیــل 
ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد: یــک طرح 
مطالعاتــی بــا محوریــت شــورای گفت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در حــال پیگیری 
اســت که میــزان خســارت های وارد شــده به 
اســتان همــراه بــا راهکارهــای کاهــش ایــن 

خسارت در آن پیش بینی شده است.

دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خبر داد: 

تولید بیش از 110 هزار ماسک توسط 
معین های اقتصادی استان 

حمیدی/ دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان 

از تولید حــدود110 هزار ماسک بهداشتی توسط 
معین های اقتصادی استان خبر داد. علی اکبر لبافی 
در گفت و گو با خراسان رضوی در خصوص حمایت ها 
و کمک معین های اقتصادی استان بــرای کاهش 
صدمات و مقابله با بحران کرونا در استان اظهار کرد: 
معین های اقتصادی استان در 5 قالب تعریف شده 
برای حمایت از مردم در حوزه های دوازده گانه عمل 
کرده اند. یکی از این حوزه ها ایجاد خطوط جدید  
تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده بوده است که 
تاکنون  حدود 17 واحد جدید خط تولید ماسک با 
ظرفیت تولید حدود 70 هزار ماسک در روز در مشهد 

ایجادشده اند.
وی ادامــه داد: در حوزه دیگر شهرســتان ها 15 خط 
تولید ماسک با ظرفیت تولید روزانه بیش از 50 هزار 
ماسک راه اندازی شده است که در برخی شهرستان ها 
ما مازاد تولید ماسک نیز داریم. عالوه بر این معین های 
اقتصادی با ادوات و ماشــین آالت ضدعفونی کننده 
خود تاکنون در دو مرحله روســتاهای تحت پوشــش 
فعالیت هــای معیــن اقتصــادی خــود را ضدعفونی 
کرده اند.دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اســتان 
گفــت:  تاکنون معین هــای اقتصادی دربســته های 
مختلف؛ در یک مرحله ۳5 هزار لیتر مایع ضدعفونی 
تولید کرده انــدو به صورت رایــگان در اختیــار مردم 
قرارداده اند. در یــک مرحله بیــش از 5700 بطری 
محلول ضدعفونی کننــده و یک مرحله نیز ســه هزار 
بسته مواد ضدعفونی کننده در اختیار نیازمندان قرار 
داده اند. عالوه بــر این معین های اقتصادی اســتان 
تاکنــون 17 دســتگاه »ونتیالتــور« تولید کــرده اندو 
در اختیار دانشگاه های علوم پزشــکی قرار داده اند. 
همچنین بیش از 90 درصد کمک های مالی فعاالن 
اقتصــادی بــرای مقابله بــا کرونا در اســتان توســط 

معین های اقتصادی انجام شده است.

دبیر انجمن صنفی مربیان رانندگی مشهد 
خبر داد:    

بیکاری ۸00 مربی تعلیم 
رانندگی مشهد

 دبیر انجمن صنفی مربیان رانندگی مشهد گفت:  
بیش از 800 مربی تعلیم رانندگی در مشهد بیکار 
شده اند و هیچ کس پاسخ گوی وضعیت معیشتی 
آن ها نیست.وحید محمدپوردر این خصوص به 
تســنیم گفت: هم اکنون 1050 مربی داریم که 
800 مربی ما فعال هستند و امکانات و تسهیالت 
و بسته معیشــتی به این مربیان تعلق نگرفته و از 
اوایل اسفندماه سال گذشته بیکار هستند.دبیر 
انجمن صنفی مربیان رانندگی مشهد با اشاره به 
تعطیلی آموزشگاه های رانندگی اظهار کرد: عمال 
با ایــن وضعیت فعالیت مجدد مربیــان رانندگی 
مشــهد به خرداد یا تیرماه منتقل می شــود؛ این 
مربیان بیمه نیز ندارند و تعداد انگشت شــماری 
شاید بیمه خویش فرما داشته باشند که هزینه آن 

ها بسیار باالست.

آیت ا... علم الهدی: 

تنظیم بازار مشهد در این مدت 
قابل تقدیر است 

آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه در اســتان در 
دیدار با فرماندار مشــهد و جمعی از معاونــان وی  از 
اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار مشهد قدردانی 
alamolhoda. کرد. به گزارش صفحه اینستاگرامی
com، اهم صحبت های آیت ا... علم الهدی در این 

دیدار به این شرح است:
* آرامش، فداکاری و خدمات مداوم شما در این مدت 
و تنظیم بازار شهر مشهد قابل تقدیر است. این آرامش 

و خدمت رسانی باید ادامه یابد.
* هماهنگــی بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتان 

می تواند به عنوان یک الگو در کشور مطرح شود.
آیت ا... علم الهدی همچنین با رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد و جمعی از معاونان وی نیز دیدار و 
گفت و گو کرد که اهم اظهارات وی در این دیدار نیز 

به این شرح است:
* زحمات ارزشمند شــما در کنترل بیماری در این 

شهر و استان قابل تقدیر است.
* فعالیــت کادر درمانــی مــا آمیختــه بــا اخالصــی 
ارزشمند است. نمایان شدن این اخالص مندی در 

ارائه خدمات درمانی، بسیار ذی قیمت است.

هواشناسی از کاهش دمای هوای استان تا 
منفی یک درجه خبر داد

بهار، زمستانی می شود
اداره کل هواشناســی بــرای اغلــب نقاط  اســتان از 
جمله شهرســتان مشــهد کاهش دمــای هــوا تا یک 
درجــه زیــر صفــر درروزهــای پایانــی هفته جــاری و 
بارش باران وتگرگ را از چهارشنبه پیش بینی کرده 
است. براســاس اطالعات اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناســی خراســان رضوی داده ها و نقشــه های 
پیش یابی هواشناســی، نشــان دهنده این است که 
استان تحت تأثیر سامانه بارشی همراه با جریانات سرد 
شمالی قرار خواهد گرفت. ورود این سیستم به استان، 
افزایش شدت وزش باد، آغاز بارش های رگباری و نیز 
کاهش محسوس دما را در پی خواهد داشت به طوری 
که در نواحی سردســیر و کوهســتانی دمای حداقل 
شبانه از اوایل وقت چهارشنبه تا پایان هفته جاری به 

کمتر از صفر درجه سلسیوس خواهد رسید.

جهش از خان کرونا
پیگیری مطالبات معیشتی 
 
مردم، اصناف و صنایع متضرر

www.khorasannews.com

@akhdaarekhorasan

خبر مرتبط

دبیر انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: تعداد مراجعه کنندگان به انجمن های صنفی 
کارگری در مشهد بسیار باالست و خدمات دهی به این شهروندان در شرایطی که خطر 
کرونا وجود دارد بسیار سخت است. بااین حال انجمن صنفی کارگران با طراحی یک سامانه 
با شماره )3000۸63۸00005۸( از کارگران روزمزدی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند 
خواسته است که مشخصات فردی، شماره ملی و عنوان شغلی خودرا که به دلیل شیوع کرونا 

از آن بیکار شده اند  به این سامانه ارسال کنند. 
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اخبار

علمی فرهنگی

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت

اهدای 200 هزار کتاب و بسته های 
معیشتی به محرومان استان 

آســتان قدس رضــوی همزمــان بــا ایــام قرنطینه 
خانگی، 200 هزار کتاب را در کنار 50 هزار بسته 
معیشتی میان نیازمندان و محرومان حاشیه شهر 
مشــهد و اســتان به صورت رایگان توزیــع کرد. به 
گزارش آســتان نیوز، این کتاب ها در زمینه بزرگ 
ســاالن بــا موضوعــات ســیره و فرهنگ رضــوی و 
سبک زندگی اسالمی و یک عنوان کتاب کودک و 
نوجوان بوده که در کنار 50 هزار بسته معیشتی و 
بهداشتی میان محرومان و نیازمندان حاشیه شهر 
مشهد و اســتان توزیع شده اســت. این طرح برای 
نخستین بار توسط آستان قدس، با رویکرد ارتقای 
ســطح آگاهی هــای معرفتــی و بهره منــدی بهینه 
از فرصت حضور مــردم در خانه، همــراه با اهدای 

بسته های غذایی و معیشتی انجام شده است.

مسابقه فرهنگی »لطفا به روز باش«
مســابقه فرهنگــی »لطفــا بــه روز باش« بــه همت 
معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قــدس برگزار 
می شــود. به گزارش آســتان نیوز، این مســابقه با 
هدف آگاهی بخشــی مخاطبان با فضای مجازی 
و بیــان راهکارهــای اســتفاده درســت جوانــان و 
نوجوانــان از آن به همت اداره تولیــدات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قدس طراحی 
شــده و با محوریت بــارگاه منــور امام هشــتم)ع( 
برگزار می شــود. ســواالت این مســابقه فرهنگی 
برگرفتــه از کتــاب »لطفــا بــه روز بــاش« از ســری 
محصــوالت فرهنگــی اداره تولیــدات در قالــب 
پرسش های چهارگزینه ای تهیه و در اختیار عالقه 
منــدان گذاشــته شــده اســت. مهلت شــرکت در 
این مســابقه یک ماه پس از دریافــت کتاب مذکور 
اســت. قرعه کشــی از بیــن پاســخ های صحیح به 
صورت روزانه انجام می شــود و نتیجه آن از طریق 
ســامانه پیامکــی 3000802222 بــه اطــالع 
برندگان می رســد. بــه برگزیــدگان این مســابقه 
جوایز فرهنگی و متبرک از سوی آستان قدس اهدا 
خواهد شد.دانلود رایگان این کتاب از سایت های 
archive.،)بخش مسابقات( haram.razavi.ir
razavi.ir ، كانال تولیــدات فرهنگی حرم مطهر 
رضوی در تمامی پیام رسان های ایرانی به آدرس  
@razavi_tv و دانلــود رایــگان از طریق مراجعه 
بــه بخش )انتشــارات زائــر رضــوی( در نــرم افزار 
موبایلی طاقچــه روش های دریافــت کتاب »لطفا 

به روز باش« است.

مشارکت فناوران و پژوهشگران 
در تولید ملزومات پزشکی 

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
پژوهشــگران  و  فنــاوران  مشــارکت  از  مشــهد 
دانشگاهی در تولید محصوالت و ملزومات پزشکی 
کووید-19 خبــر داد. دکتر »محســن تفقدی« در 
گفــت وگو بــا وب دا گفــت: از اوایل اســفند  ســال 
گذشته چهار شرکت  فناور مستقر در پارک فناوری 
ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اقدام به 
تولید مــواد ضــد عفونــی کننده دســت و ســطوح 
کردند که این امر نقش موثری در کاهش نیاز مراکز 
درمانی و مردم داشته است. همچنین شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری همکاری 
بســیار خوبی در زمینــه تولید ماســک، وینتیالتور 
و دیگر نیازهــای درمانــی کرونایی ها با دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد داشــتند که از ایــن بابت از 
آنان تشــکر می کنیــم. دکتر تفقــدی تصریح کرد : 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نخســتین دانشگاه 
کشــور اســت که دفتر پژوهش های جامع کرونا با 
همکاری پژوهشگران و اعضای هیئت علمی را در 
اسفند  ســال گذشــته راه اندازی کرد. وی با بیان 
این که وزارت بهداشــت  از عموم مــردم و نخبگان 
درخواســت کــرده در مســیر درمــان و ریشــه کنی 
کرونا طرح ها و ایده های علمی و پژوهشــی خود را 
به دانشــگاه های علوم پزشــکی ارائه کنند، افزود: 
تاکنون ایده های متعــددی در حوزه های فناوری، 
تولید محصــول و پژوهش دریافت شــده و ما نیز از 

صاحبان طرح های برتر حمایت می کنیم.

آسیب های ناشی از مصرف غیراصولی 	 
مکمل ها و مصرف مواد الکلی

دکتر تفقدی با تأکید بر این که همه مطالبی که در 
خصوص پیشــگیری و درمان کووید 19 در فضای 
مجازی منتشر می شود مستند و مورد تأیید نیست، 
تصریح کــرد: از مــردم می خواهیم که بــه مطالب 
علمی دقیق و مستند توجه کنند و توجهی به موارد 
غیرعلمی و غیرمستند نداشته باشند تا با آسیب ها و 
اتفاقات تلخی همچون آسیب های ناشی از مصرف 
غیراصولی مکمل ها و مصرف مــواد الکلی مواجه 
نشــوند. وی تأکید کرد: هیچ گونــه توصیه علمی  و 
پزشــکی  مبنی بر اثرپذیری مصرف مواد الکلی در 
حوزه های پیشــگیری و درمان کرونا وجود ندارد و 
نه تنها اثرپذیر نبوده، بلکه آســیب پذیر هم هست، 
متأســفانه نمونه هــای آن در تاری چشــم، کاهش 
هوشیاری،  ضعف تنفسی و جسمانی و حتی مرگ 
فرد مصرف کننــده بوده و مردم نبایــد هر چیزی را 
باور کنند و با یک باور غلط، آسیب بزرگ و غیر قابل 

جبران به خود بزنند.

رضا میــرزاده – هنوز چند روزی بیشــتر از 
آغاز ســال نو و انتخاب شعار ســال نگذشته 
که هنرمندان انقالبــی پای کار آمــده اند و 
برای ترویج فرهنگ »شــتاب تولید« دســت 
به کار شــده اند. هنرمندان نهضت مردمی 
پوســتر انقالب که طی ســال های گذشــته 
بارها و بارها در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پای کار بوده 
و توانمندی هنری خود را به نمایش گذاشته 
اند، حاال هم فعالیت خود را آغاز کرده اند تا 
»جهش تولید« را در موضوع پوسترهای تازه 
خود سازند و در این مســیر قدمی بردارند. 
البته این موضوع تنها سوژه کاری آن ها طی 
هفته هــای اخیر نبوده و ماننــد همه ایران و 
جهان، طبیعتــا »کرونا« به حــوزه کاری این 

هنرمندان هم نفوذ کرده است.

گرافیست یک سرباز پیاده نظام است	 
»سید محمدرضا میری« دبیر نهضت مردمی 
پوســتر انقــالب معتقد اســت کــه کار طراح 
گرافیک، واکنش ســریع و حضــور به هنگام 
اســت. یک اثر گرافیک می تواند با ســرعت 
بیشــتری از قالب هــای دیگر هنــری، ایجاد 
شــود و به دست مخاطب برســد و به سواالت 
مخاطب در یک رویداد پاســخ گو باشــد. وی 
می گوید: خالق یــک اثر گرافیک، مانند یک 
سرباز پیاده نظام اســت که باید پیشتاز باشد 
و پیام هــای خــود را به ســرعت بــه مخاطب 
منتقل کند. اعضــای این مجموعه نیز تالش 
کــرده انــد مصداقــی از دغدغــه منــدی در 
کنار مردم باشــند و در رویدادهای مختلف، 
ســعی می کنند در کنار مردم باشند. میری 
تاکید می کند: این مجموعه، سال 98 سال 

بســیار پرکاری را پشــت سر گذاشــته است. 
در اتفاقاتــی مانند جریان ســیل در کشــور، 
هنرمندان این نهضت تالش کردند از مردم 
دعوت کنند تا توان مالی و نیروهای جهادی 
خــود را در زمینــه کمک بــه ســیل زدگان به 
کار بگیرند یا آن که آثار خــود را در حمایت از 
آسیب دیدگان از سیل عرضه کنند. در زمینه 
فعالیت هــای دیگــری مانند شــهادت حاج 
قاسم سلیمانی، پاسخ سپاه پاسداران به ترور 
حاج قاسم، شکار پهپاد آمریکایی، مطالبه از 
مسئوالن درباره مشکالت موجود در کشور، 
امضای معاهده ننگین قرن، حمایت از شیخ 
ابراهیم زکزاکی و شــیعیان نیجریه، حمایت 
از مســلمانان کشــمیر، ســقوط هواپیمــای 
اوکراینی و ... نیز این نهضــت در کنار تعداد 
دیگری از مجموعه هــای فرهنگی، آثاری را 
تولید کرده اســت. به گفته میری هم اکنون 
نیز هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقالب 
در تــالش اند ایــده های خــود درباره شــعار 

سال و »جهش تولید« را به تصویر بکشند و به 
وظیفه خود در این حوزه عمل کنند.

پوسترهای ضد کرونا	 
وی ادامــه مــی دهــد : در خصوص انتشــار 
ویروس کرونا نیــز در مورد فرهنگ ســازی 
درباره قطع زنجیره ویروس، دعوت مردم به 
ســفر نرفتن و در خانه ماندن، احتمال ترور 
بیولوژیک در انتشــار ویروس، درگیر شدن 
کادر پزشــکی و درمانی  با ویروس، تشکر از 
کادر پزشکی و پرســتاران و ... آثاری  تولید 
یا بازنشر شده است. در این ایام نیز هر چند 
که به دلیل شــیوع ویروس کرونا، اســتفاده 
از فضاهــای فیزیکی و برگزاری نمایشــگاه 
ها تعطیل شــده اســت، اما ایــن مجموعه با 
استفاده از بستر فضای مجازی، آثار مختلف 
و متنوعی را در اختیار عمــوم عالقه مندان 
قرار داده است. میری در این باره می گوید: 
این مجموعه چند ســال اســت که در شبکه 

هــای اجتماعــی مختلف، صفحاتــی داردو 
آثار خود را در آن ارائه می کند. مثال صفحه 
اینســتاگرام ایــن مجموعــه، از ســال 93 
ایجاد شده که البته طی این مدت برخالف 
ادعــای آزادی بیان غربی ها، دو بار توســط 
خود اینستاگرام مســدود و صفحه جدیدی 
جایگزین آن شده است. این صفحه در نوبت 
اول حدود 23 هزار دنبال کننده و در نوبت 
دوم نیز حدود 8 هزار دنبال کننده داشت و 
مورد استقبال قرار می گرفت اما با توجه به 
سیاست های اینستاگرام در زمان شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تبعیت 
آن ها از دشــمنان ایران اســالمی، مسدود 
شــد. وی خاطرنشــان می کند: پست های 
موجود در این صفحه جدید، برخی تولیدی 
و برخی بازنشر پست های دیگر هنرمندان 
فعال در این عرصه است و ما تالش کرده ایم 
با هدف حمایت از آن هنرمندان، در بیشتر 

دیده شدن آثارشان یاری شان کنیم.

نهضت مردمی پوستر انقالب پای کار #جهش_تولید 

والیت مداری امیر به قلم یک خبرنگار 
اکبر ســلیمانی خبرنگار جمهوری اســالمی در خاطراتش درباره شــهید صیاد 
شیرازی چنین می گوید: روز عید سعید غدیر جای آن هایی که نبودند واقعا خالی 
بود. ســـاعت حدود 9 صبح گلیم های حســینیه امام خمینی )ره( با قدم سرباز 
فداکار و امیر سرافراز سپاه اسالم سپهبد شهید صیاد شیرازی عطرافشان شد. 
او از اولین زائرین زیارت مقام عظمای والیت و فرمانده کل قوا بود. کنارش قرار 
گرفتم و ضمن عرض ســالم و تبریک گفتم: امیر از همه زودتر تشریف آوردید. با 
یک تبسم بشاش و پرآوازه اظهار کرد: باور کنید از دیشب تا به حال قرار نداشتم. 
دایم به فکر این بودم که شب طوالنی هر چه زودتر به صبح سپیده دم مبدل شود 
تا بتوانم مراد و مرشد همیشه جاوید انقالب اسالمی را زیارت کنم. در ادامه به او 
نگفتم من یک خبرنگار هستم. سؤال کردم: امیر! خوشا به حال روزهایی که در 
شاخ شمیران، مهران، سردشت، مریوان، بانه، عملیات بزرگ طریق القدس، فتح 
المبین، بیت المقدس، خیبر، بدر، والفجر8 و مرصاد از همه مهم تر خوشا به حال 
شب قبل از عملیات ثامن االئمه )ع( که سردار شجاع اسالم شهید چمران با شما 
درباره عملیات گفت وگو می کرد و دایم از جنابعالی به عنوان فرمانده قهرمان و 
شجاع یاد می کرد! چه خاطره ای از آن شب های پرفراز و نشیب دارید؟فرمود: 
بزرگ ترین خاطره من شــجاعت، مردانگی، دلیری و از خود گذشــتگی شــهید 
چمران بود که فرمــود: امام فرمان داده باید حصر آبادان شکســته شــود! تا این 
فرمان اجرا نشود من خود را سرباز فداکار امام و مطیع امر والیت و فرماندهی کل 
قوا نمی دانم.در ادامه در باره  عشق و عالقه اش به مقام معظم رهبری پرسیدم. 
دوباره فرمود: شــما از یک مقلد چه توقعی دارید؟ گفتم: شــما بــا مقلدان دیگر 
فرق دارید. فرمود: من خوشحالم که در والیت و رهبری آقا ذوب شده ام و به این 
 ذوب شــدن افتخار می کنم و امیدوارم تا لحظه آخر عمــرم همچنان باقی بمانم 
ان شــاءا... .دوباره در جمال نورانی اش که اخالص، شکوفایی می کرد، عمیق 
شدم و سؤال کردم االن چه آرزویی دارید؟ فرمود: آرزو دارم هر چه زودتر فرمانده 
دلیر و شجاعم را زیارت کنم، شاید این آخرین زیارتم باشد.در پایان عرض کردم. 
ارادت شما به آقا تا کجاســت؟ فرمود: من از خدا خواســته ام و حتی در وصایایم 
نوشته ام که در رکاب این مرد خدا که جانشین بر حق امام زمان )عج( است باشم 
و آخر شــهید در راهش شــوم. ولی من دو واژه مهم در وجود مبــارک مقام معظم 
رهبری مشــاهده می کنم که اولین آن شــجاعت مدبرانه معظم له در برابر همه 
زورگویان به ویژه آمریکای جهانخوار اســت و دوم تواضع و مظلومیت ایشــان که 

شباهت زیادی به موالیمان حضرت علی )ع( دارند.

روایت فرمانده از عملیات مرصاد
شــبانه خودم را با یک فرونــد هواپیمــای فالکون به 
کرمانشــاه رســاندم و صحنه پیشــروی دشــمن را از 
نزدیک مشــاهده کردم و متوجه اوضاع شدم.چنان 
جو پریشــانی و اضطراب در مردم ایجاد شده بود که 
سراسیمه از خانه بیرون آمده بودند. از طرفی جاده 
کرمانشــاه به بیســتون از خودروهایی که در انتظار 
جابه جایی بودند، مملو بود و ترافیک سنگینی ایجاد 
شــده بود.بر این اســاس با یک فروند هلــی کوپتر از 
فرودگاه به سمت یکی از قرارگاه های تاکتیکی سپاه 
پاسداران مستقر در طاق بستان حرکت کردیم. نیمه 
شب چهارم تیر ماه بود و تا ساعت یک ونیم نتوانستیم 
ماهیت دشمن را به دســت آوریم که چه کسی است 
که همین طور در حال پیشــروی اســت. ساعت 5 به 
پایگاه رفتم. همه را آماده و مهیــا برای توجیه دیدم. 
پس از توجیه خلبانــان تاکید کــردم وضعیت خیلی 
اضطراری اســت. چــاره ای نداریــم هلی کوپترهای 
کبری بایــد آماده باشــند. یک تیــم آتش آماده شــد 
ابتدا خودم با یک هلی کوپتر 214 برای شناســایی 
دقیق و هماهنگی به سمت مواضع حرکت کردم و به 
این ترتیب اولین عملیات را علیه نیروهای مهاجم و 
منافق آغاز کردیم. صبح روزپنج مرداد عملیات با رمز 
یا علی )ع( آغاز شد. در تنگه چهارزبر چنان جهنمی 
برای یاران صدام برپا شــد که زمانی برای پشیمانی 
نمانده بود. جاده به زودی انباشته از ادوات سوخته 
شد.همزمان با عملیات هوانیروز عالوه بر گروه های 
مردمی، تعدادی از لشکرهای سپاه نیز که از جنوب 
به غرب آمده بودند، وارد عملیات شدند. راه از هر سو 
به روی بازماندگان کاروان بسته شــده بود و آنان به 
سختی می توانستند به عقب برگردند. بعضی از آن 
ها به روستاها پناه بردند و بعضی هایشان با خوردن 

قرص سیانور به زندگی خود خاتمه داده بودند.

ماجرای ازدواج  با دختر عمو
شهید صیاد شیرازی در ســن 25 سالگی زمانی که 
افســرجوانی بود به خواســتگاری دخترعموی خود 
رفت. همسرگرامی ایشــان در این باره چنین گفته 
است:  عمویم برای این که سختی زندگی با یک فرد 
نظامی را به من تذکر بدهنــد، گفت:»زندگی با یک 
سرباز سخته. آن هم فردی مثل علی که زندگی ساده 
ای داره«. اما برای پــدرم، پاکی و نجابت داماد آینده 
اش مهم بود، نه تأمین رفــاه من؛ همان چیزی که در 
وجود علی بود، و همین هــم بود که پدرم از بین همه 
خواستگارها با علی بیشــتر موافق بود. عالوه بر این 
ها، تقوایی در وجود علی بود که تشــخیص آن برای 
دخترها به ســادگی امکان پذیر بود؛ آخر او، به هیچ 
دختری نگاه نمی کرد. این تقوا و پاکی و نجابت را در 
آن دوران- که واقعًا گوهــر کمیابی بود- پدرم نیز به 
خوبی در جای جای زندگی پسر برادرش دیده بود. از 
همان روزی که به قول معروف »بله« را گفتم، احساس 
کردم وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوم که رشد 
معنوی، اخالص و ایمان، حرف اول را می زند. هر چه 
از ازدواج مان می گذشت، این حقیقت برایم روشن 
تر می شــد و با پیــروزی انقالب، به اوج خود رســید. 
نماز شــب اش ترک نمی شــد، هر روز صبــح دعای 
عهد می خوانــد و آرزوی بزرگش این بود که ســرباز 
امام زمان)عج( باشــد. حضــرت امــام خمینی)ره( 
دستورات ده گانه ای را برای خودسازی داده بودند 
که روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج شنبه یکی 
از آن ها بود و علی تا آخریــن روز حیات پر برکت اش 
مقید به انجــام آن بود. معتقد بود اگــر وضو گرفتی و 
نماز حاجت نخواندی، به خودت جفا کردی. به بچه 
ها توصیه می کرد هر کاری را که با وضو انجام دهید، 
برای رضای خداوند است و هر بار که تجدید وضو می 

کرد، می گفت »این وضوی تازه، نماز خوندن داره«.

21 فروردین 99،بیست ویکمین سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی 

عاقبت »صیاد« ما فرهاد شد... 
فردا 21 فروردین ، سالروز شــهادت امیر سرافراز ارتش 
ســپهبد شــهید »علی صیاد شــیرازی« اســت، ســرباز، 
فرمانده و امیر دالوری که عاشق شهادت بود و  این حال او 

را شاعران چه زیبا توصیف کرده اند :
هر که او را شیوه، جانبازی بَود 

 پیرو صیاد شیرازی بود
چون شهادت بود شیرین، شاد شد 

 عاقبت صیاد ما فرهاد شد
فرمانده ای کــه از ســال 1۳۴۳ و بــا ورود به دانشــگاه 
افسری ارتش، توانست مهارت های نظامی را به خوبی 
فرا بگیــرد و در کنــار آن، ایمــان و تعهد انقالبــی او نیز 
زبانــزد بود. شــهید صیاد پــس از پیــروزی انقالب نیز 
در مســئولیت های مهمــی ایفای نقش کــرد و روزهای 

دفاع مقدس او را خوب به یاد دارند. فرماندهی 
عملیات شمال غرب کشور و راه اندازی قرارگاه 
مشترک عملیاتی سپاه و ارتش )قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا( از مهــم تریــن مســئولیت ها و 
فعالیت هــای صیاد بــود. او همچنیــن پس از 
شــهادت سرلشــکر شــهید ولی ا... فالحی، 

فرمانــده نیــروی زمینی ارتش شــد و منشــأ خدمات و 
تحوالت بزرگی در سازمان نظامی نیروی زمینی ارتش 
شــد. شــهید صیاد شــیرازی پنج روز قبل از شهادت 
و در 1۶ فروردیــن 1۳۷۸ از ســوی فرمانــده کل قــوا 
مفتخر به دریافت درجه سرلشــکری شــد. آن ســرباز 
دالور اســالم و انقالب ســرانجام بامداد 21 فروردین 
1۳۷۸ هنگام خروج از منزل، به دست  اعضای سازمان 

مجاهدیــن ترور 
شد و به شــهادت رسید. 

در گرامــی داشــت یــاد و 
خاطــره آن امیر ســرافراز، 

ســه خاطره را کــه در  کتاب 
»فرمانــده شــجاع« و پرتــال 

شهید آوینی منتشر شده است مرور می کنیم :

                          یادداشت         

سید مهدی واعظ موسوی.

کارشناس مذهبی

 بانگ »یا مهدی)عج(« 
در مهدیه دل ها

دل هر منتظر، یک مهدیه است. ما در فرهنگ خود، 
وقتی محبت و عشــق را تجربه می کنیم، مســافت و 
زمان و مکان نمی تواند در آن تاثیری داشــته باشد: 
بعد منزل نبَود در ســفر روحانی... . در متون ادعیه 
و زیارات نیــز زیــارت از راه دور را داریــم. قصه های 
زیادی نیــز در ایــن زمینه وجــود دارد. متــون ادبی 
ما و حتــی متــون دیگر نقــاط دنیــا، پر اســت از این 
ســفر روحانی که زمان و مکان را در هــم می نوردد: 
می تــوان رفت بــه یک چشــم پریــدن تا مصــر، بوی 
پیراهن اگر قافله ســاالر شــود... .در قرآن کریم نیز 
آمده اســت که وقتی کاروان حضــرت یعقوب )ع( از 
مصر به سمت کنعان روانه شد، حضرت یعقوب )ع( 
با وجود آن مســافت طوالنی گفت که بوی یوسف را 
با مشام دل استشمام می کند.عباراتی مانند مشام 
دل، چشــم دل و گوش دل، از جمله مواردی اســت 
که در ادبیات انتظار، فراوان دیده می شــود: شب و 
روز از خیالت در دل خود محفلی دارم، زهی اقبال 
من کز عمر ایــن ســان حاصلــی دارم... .زیارت آل 
یاسین نیز مانند این است که یک منتظر، در آستان 
محبوب می نشیند و با یاد و خیال او سودا می کند: 
السالم علیک حین تقوم، السالم علیک حین تقعد، 
الســالم علیک حین تصلی و تقنت، الســالم علیک 
حین ترکع و تسجد... یعنی منتظر با تمام احواالت 
امام )ع( عشــق بازی می کند.توحید ما توحید ناب 
است و نیازی نیست چیزی باشد که به واسطه آن با 
خدا ارتباط داشته باشیم. امامت ما نیز امامت ناب 
اســت و با وجود آن که محبوب، بیش از هزار سال با 
ما فاصلــه دارد و او را ندیده ایم، ولــی مومن به غیب 
هستیم. ایمان به غیب از امتیازات ماست. خداوند 
غیب است، قیامت غیب است، امام زمان )عج( غیب 
است، ما دلبسته غیب هستیم.در ارتباط با امام )ع( 
و در زیارت، آن چه مهم اســت، ارتباط قلبی اســت. 
البته اگر برای ما میســر و مقدور باشــد، اجتماعات 
مذهبی را هم برپا می کنیــم. این اجتماعات برکت 
هــای زیادی دارد کــه »یــد ا... مــع الجماعه«.ما در 
اســالم، رهبانیت و انــزوا و عزلت نداریــم اما گاهی 
خلوت برای ما جبری می شود. شرایط فعلی موجب 
آن شــده که خلوت به ما تحمیل شــود و این به دلیل 
دفع ضرر احتمالی اســت که احتمال آن نیز فراوان 
است. این از جمله احکام عقلیه نیز هست. لذا بر ما 
واجب می شــود که خانه نشین شــویم و از جماعات 
فاصلــه بگیریم.اما بــا امکانات تکنولــوژی موجود، 
می توانیم با همدیگر همســو و هم داســتان شویم. 
مثال همان طور که در ایام پیروزی انقالب، هر کس 
از حیاط و پنجره خانه خود فریاد تکبیر سر می داد، 
می شود در شــب نیمه شــعبان به صورت هماهنگ 
فریاد »یا صاحب الزمان )عج( و »یا مهدی )عج(« سر 
دهیم، حتی این کار می تواند منحصر به شــب نیمه 
شعبان نیز نباشد. گروه های مجازی نیز هم اکنون، 
مجالس مجازی برقرار می کنند و این می تواند یک 
تجربه جدید برای ما باشــد. ما نباید همیشه به یک 
روش و شیوه عادت کنیم. باید برای شرایط مختلف 
آمــاده  و نباید منفعل باشــیم. مداحــان و وعاظ باید 
فعال باشــند و هیئت های خود را در فضای مجازی 
برگزار کنند. در این فضا امکان فعالیت های زیادی 
وجود دارد. حتی محدودیت هــای مکانی نیز برای 
آن وجود ندارد و به همین دلیل، افراد بیشتری می 
توانند از برنامه های آن استفاده کنند. در این فضای 
مجازی، هزینه ها و زمان نیز کاهــش پیدا می کند. 
این امکانات وجود دارد و دســت ما بســته نیســت. 
انســان باید پویایی داشــته باشــد و از انفعال خارج 
شــود. در هر شــرایط زمانی و مکانی بتواند رویکرد 
داشته باشــد. اتفاقا از نظر روان شناســان، افرادی 
که در شرایط غیرمعمول فعال هستند، افراد موفق 
و باهوشی هستند. مردم و مســئوالن ما باید خالق 
باشند و بتوانند واکنش های متناسب را در فضاهای 
نامتجانس بروز دهند. حتی نمازجمعه نیز می تواند 
به صورت مجازی برقرار شود و امام جمعه به صورت 
مجازی برای مردم خطبه بخواند. می توان متناسب 
با امکانات، کارهای زیادی انجام داد و به این روش، 
هم پاسخ شبهات  و هم پویایی خود را نشان داده ایم.



استمرار کمک های حمایتی 
آستان قدس از بیماران کرونایی 

وافراد محروم در 4 شهرستان 
طــرح توزیع غــذای متبــرک حضــرت رضــا)ع( با 
نام »نســیم مهر رضوی« بعد از اجــرا در تعدادی از 
بیمارســتان های درگیر کرونا و مناطق حاشیه ای 
شهرســتان های خراســان رضوی، در چهار شــهر 
دیگر نیز بــه مرحله اجــرا درآمد.امیــن بهنام مدیر 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در اســتان 
خراسان رضوی در گفت وگو با آستان نیوز گفت:  با 
حضــور خادمیــاران رضــوی، حمایــت مســئوالن 
منطقه ای و نظارت کادر درمانی بیمارســتان های 
تحت پوشش طرح نسیم مهر رضوی، غذای متبرک 
حضــرت رضــا)ع( در چهار شهرســتان  خراســان 
رضــوی توزیع شــد.وی همچنین افــزود: 1500 
پرس غذای گرم در بیمارستان های دارای بیماران 
مبتال به کووید19 در شهرستان های خواف و تایباد 
و نیز میــان خانواده های نیازمند شهرســتان های 
زاوه و رشــتخوار توزیع شــد.گفتنی اســت، از آغاز 
شیوع بیماری در اســتان در کنار چند استان دیگر 
کشــورمان، برنامــه توزیع غذای متبــرک حضرت 
رضــا)ع( بیــن روســتاها، نیازمنــدان و بیمــاران و 
کادر درمانــی بیمارســتان های درگیــر کرونــای 
شهرســتان های خراســان رضــوی بــا همــکاری 
بخش های مختلف آستان قدس در حال اجراست.

توزیع 700بسته معیشتی و بهداشتی 
بین مددجویان خلیل آبادی 

حسین نوری / رئیس کمیته امداد خلیل آباد گفت: با 

هدف رسیدگی به محرومان وقشرهای آسیب پذیر 
و همچنین در قالب پویش نذر سالمت، 700 بسته 
غذایی و بهداشتی بین خانواده ها و قشرهای آسیب 
پذیــر و از کار افتاده در روســتاهای این شهرســتان 
توزیع شــد. حســین پور در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
اظهار کــرد: کمیته امــداد در حمایت ازقشــرهای 
آسیب پذیر کمک هایی را در حوزه های مختلف اعم 
از بســته های بهداشتی و معیشــتی از طریق کمک 
های مردمی و خیران جمع آوری کرد که این بسته 
ها شــامل قند، برنج، ماکارونی، تن ماهی و روغن و 
نیز بسته بهداشتی شــامل دستکش، مواد شوینده 
و ماسک بود که بین قشــرهای آسیب پذیر و افراد از 
کار افتاده توزیع شد. وی میزان کمک های خیران 
را 125 میلیون تومان وکمک های استانی این نهاد 

را 25 میلیون تومان اعالم کرد.

حدود دو هفته قبــل  معــاون هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری از توزیع بیش از ســــه 
میلیــون ماســک در خراســــان رضوی خبــــر 
داد و اعالم کرد، ایــــن تعداد ماسک از اسفند 
ســال گذشــته، تا 9 فروردیــن امســال برای 
مصــارف پزشــکی و عمومی در اســتان توزیع 
شــده اســت. پس از انتشــــار این خبر حرف و 
حدیث هایی مطرح و تصاویری در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شــــد مبنی بر این که برخی 
کادرهای درمانی در شهرستان های محروم 
ماســک ندارنــــد، از طرفــــی ماســک هایــی 
نیــز در سوپرمارکت ها و اصناف به فروش می 
رسید که شائبه هایی در فضای مجازی ایجاد 
کرد، به همین دلیل روزنامه خراســــان برای 
پیگیری این موارد به منظور شــــفاف ســازی 
در این زمینه اقدام کرد و  در دو گزارش به ارائه 
آماری از تحویل ماسک و تجهیزات پزشــکی از 
طــرف نهادهــای عمومی، دولتی و خصوصی 
به دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد و همچنین 
میــزان مصــرف ماســــک در ایــن مجموعــه 
پرداخــت.در مجمــوع طبــق گفتــه مدیــــر 
تجهیزات پزشــکی دانشــــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد، از سه میلیون ماسک یاد شده حدود 
یــک میلیــون و 300 هــزار ماســک ســه الیه 
بهداشــــتی تحویل این دانشــگاه شده است. 
میــزان مصرف و میــزان نیــاز دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد و 12 شهرستان زیر مجموعه 
آن نیز در گزارش روز قبل منتشــر شــد.برای 
یافتن پاســخ ایــن ســوال کــه تعداد  ماســک 
تحویلی، مصرفــی و مورد نیاز  شهرســتان ها  
چه تعداد اســت، به ســراغ پنج دانشگاه دیگر 
علوم پزشــکی استان  در ســبزوار، تربت جام، 

تربت حیدریه، نیشابور و گناباد رفتیم.

سبزوار 	 
دهنــوی معاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ســبزوار گفت: امکان ارائــه آمار در 
خصوص  تعداد ماسک مصرفی ومورد نیاز را 
نداریم و باید از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

پیگیری شود.

تربت جام	 
دکتر محمــد افــکار، رئیس دانشــکده  علوم 
پزشــکی تربت جام   نیز   اعالم کرد: حراست 
شهرســتان اجازه ارائــه آمــار نیازهای بخش 
کرونا را نداده است  و باید آمار مورد نیاز را  از 

طریق حراست استان پیگیری کنید.

نیشابور	 
مدیر روابط عمومی دانشــکده علوم پزشکی 
نیشــابور به خراســان رضوی گفــت: مطابق 
دســتورالعمل هــای ابالغــی، ارائــه آمــار و 

اطالعات در خصوص مسائل مربوط به شیوع 
ویروس کرونا در اختیار مرکز استان است.

گناباد	 
عبدالرضا شرقی، مسئول تجهیزات پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز گفت: حدود 
31 هــزار ماســک از اســتانداری تحویــل 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد شده است و این 
تعداد کافی نیســت و بقیه ماسک های مورد 
نیاز از طریق خرید تامین می شود.وی تصریح 
کرد:  اطالعات  دیگر را فردا ارائه  می دهیم، 
چون نیاز به سرجمع  کردن دارد  و باید تایید 
رئیس  دانشگاه  آقای  دکتر باذلی را بگیریم.

تربت حیدریه 	 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهرســتان تربت حیدریــه  نیــز  در خصوص 
تعــداد  دریافتــی و میــزان مصرف  ماســک و 

دیگر وسایل بهداشتی اعم از دستکش، گان، 
لباس، الکل و ماسک n95 گفت: آمار دقیقی 
با توجه به دریافت ماســک از مبادی مختلف 
عمال وجود ندارد و  در خصوص میزان مصرف 
هم اوضاع به همین شــکل اســت و نمی شود 
آمــار دقیــق داد. وی گفــت:  اگــر بخواهیــم 
آمار اعــالم کنیم بایــد  موافقــت و هماهنگی 
با حراست دانشــگاه باشــد. میری افزود: در 
ابتــدای شــیوع بیمــاری کوویــد 19 کمبود 
تجهیزات فردی برای کارکنانی که با بیماران 
مشــکوک مواجهه دارند، مشــهود بود ولی با 
کمک های وزارت بهداشت و استانداری هم 
اکنون محدودیتــی در تامین ایــن تجهیزات 
برای کارکنانی که به طور مستقیم به بیماران 
مدنظر ارائــه خدمــت می کنند وجــود ندارد 
ولی برای پرســنلی که به صــورت تصادفی و 
موردی با بیماران مواجهه دارند کماکان این 

محدودیت وجود دارد.
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 راز سر به مهر ماسک های دریافتی و مصرفی 
در دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها

تولد نوزاد از مادر مبتال به کرونا 
درسبزوار 

کالته- رئیس مرکز آموزشــی درمانی واسعی گفت: 

با تــالش کادر درمانی بیمارســتان های واســعی و 
شــهیدان مبینی، نخستین نوزاد ســبزواری از مادر 
مبتال به کرونــا متولد شــد. دکتر طاها حســینی در 
گفت وگو با خراســان رضــوی اظهار کــرد: این مادر 
باردار از حــدود دو هفتــه قبل با عالیم مشــکوک به 
کرونا در بیمارســتان واسعی بســتری بود که پس از 
انجــام آزمایش و مشــخص شــدن ابتــالی قطعی به 
کرونا، برای رونــد تکمیل درمان به بخــش مراقبت 
های ویژه منتقل شــد. وی با اشــاره به مراقبت های 
ویژه کادر درمانی بیمارستان و روند رو به بهبود حال 
بیمار، افزود: صبح 18 فروردین امســال، با شــروع 
عالیم و بررســی وضعیت عمومی مادر باردار، نوزاد 
پسربا وزن سه کیلو و 300 گرم در هفته 36 بارداری 
به دنیا آمد. رئیس بیمارستان واسعی اضافه کرد: هم 
اکنون حال مادر نوزاد خوب اســت و بعــد از زایمان 
مشــکلی برای هیچ کدام به وجود نیامده است و هر 
دو در بخش مراقبت های ویژه هستند. دکتر حسینی 
بــا قدردانــی از تــالش هــای تمامــی کادردرمــان، 
خاطرنشان کرد: این نوزاد پسر در روزهایی که همه 
کادر درمان درگیــر مقابله با بیماری کرونا هســتند 
به دنیا آمد تا کمی از خســتگی های کادر درمان کم 
شــود و لبخند بر لب آنان نقش ببنــدد. رئیس مرکز 
آموزشــی درمانی واســعی با بیان این که هم اکنون 
سه مادر باردار مبتال به کرونا در بیمارستان واسعی 
بستری هستند، بیان کرد: با تالش های شبانه روزی 
کادر درمان هم اکنون حال مادران باردار بســتری 
در این بیمارســتان بهبود یافته و تحــت روند تکمیل 
درمان قــرار دارنــد. گفتنی اســت، مرکز آموزشــی 
درمانی واســعی ســبزوار به طور ویژه بــرای پذیرش 
بیماران مشکوک به کرونا در نظر گرفته شده است.
وی افزود: خوشــبختانه نوزادعالیم  ظاهری ابتال به 
کرونا را نــدارد و پاســخ آزمایش ابتال بــه کرونای این 

نوزادهنوز نیامده است.

اصالحیه 
در بخشــی از گزارش روز گذشــته که با عنوان »ســیر 
تا پیاز معمای ماســک« در همین صفحه منتشر شد، 
به نقــل از مدیــر تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد، بیان شده بود که »معاونت بهداشت 
تعداد 300 هزار تب سنج برای کلیه مراکز بهداشت 
درخواســت کرده اســت« که عدد صحیح 300 عدد 

است و بدین وسیله اصالح می شود.

خبر
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تولید بیش از 55 هزار و 800 عدد 
ماسک بهداشتی در تایباد 

کلثومیان-رئیس جمعیت هالل احمر تایباد گفت: 

به همــت مجمع خیریــن هالل مهربانــی و خیرین 
حضــرت ولیعصر)عج( تاکنــون 55 هــزار و 878 
عدد ماسک بهداشــتی تهیه و در شهر تایباد توزیع 
شــده اســت.صیادی  اظهار کرد: برای تولید این 
تعداد ماســک بهداشــتی اعتباری بیــش از 380 
میلیون ریال هزینه شده است.وی با اشاره به تولید 
روزانه 4500 عدد ماســک در ایــن کارگاه افزود: 
در این کارگاه تولید ماســک روزانه 25 نفر خیاط 
و برش کار خانم و آقا داوطلب جمعیت هالل احمر 
فعالیت دارند. همچنین 23 نفر خیاط در این کار 

خداپسندانه، این مجموعه را یاری می کنند.
صیادی مطرح کرد: کلیه ماســک ها پــس از اتمام 
کار در محلی کامال بهداشــتی استریل و به صورت 
رایگان بین شــهروندان و روســتاییان تایباد توزیع 
می شــود.وی بیان کرد: عالوه بر ایــن تاکنون 12 
هزار لیتــر مایع ضدعفونــی کننــده در مناطق کم 

برخوردار شهرستان توزیع شده است.
رئیــس جمعیت هــالل احمــر تایبــاد گفــت: خیر 
نیکــوکار »رحیــم عبدالمحمدزاده« 20 دســتگاه 
چرخ راسته دوز و ســردوز، اتو، میز برش و مقداری 
پارچه از تهران خریده و برای دوخت ماسک به این 
کارگاه منتقــل و بــا 20 نیروی جهــادی خانم و آقا 
فعالیت خود را آغاز کرده است.کارخانه خصوصی 
آیدا کابل در شهرستان مرزی تایباد در حوزه تولید 
سیم و کابل فعالیت دارد و با شیوع ویروس کرونا به 
منظور پیشگیری از انتقال این بیماری، مدتی است 
که تعطیل شده و مدیریت آن از این فرصت استفاده 
کرده و با تجهیز این مکان به امکانات کارگاه تولید 

ماسک، قدمی در راه خیر برداشته است.

آغاز توزیع تخم نوغان بین نوغانداران استان های خراسان
کلثومیان-سطح زیر کشــت کلزا در تایباد طی ســال زراعی جاری نسبت به 

ســال گذشــته چهار برابر افزایش یافته است.مدیر جهاد کشــاورزی تایباد 
گفت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت این دانه روغنی به 280 هکتار 
رســید که در اراضی دشــت های کاریز و بخش میان والیت این شهرســتان 

کشــت شــده اســت.محمد میری افزود: تایباد به لحاظ کشــت محصول کلزا یکــی از مناطق 
پیشــروی خراســان رضوی اســت به طوری که 100 درصد این محصول در این شهرستان به 
صورت مکانیزه کشــت می شــود.وی اظهار کرد: در ســال زراعی جاری و به منظور حمایت از 

کشاورزان کلزا کار، افزون بر 300 تن انواع کودهای شیمیایی در بین آن ها توزیع شد.

حســین نوری -محمود شــبان، مدیر جهاد کشــاورزی خلیل آباد با بیان این که 

خلیل آباد یکی از ظرفیت های خوب کشاورزی در استان به شمار می رود، یادآور 
شد: خلیل آباد ساالنه 30 هزار تن تولید کشمش دارد ولی چون تشکلی فعال 
برای این کار در شهرســتان شــکل نگرفته، باغداران شهرســتان، نمی توانند 

محصول خود را به خوبی وارد بازار کنند. وی افزود: هنگام تولید، ورود تجار از مناطق مختلف، سبب 
کاهش قیمت کشمش در این شهرستان می شود. وی بر ایجاد  تعاونی باغداران تاکید و اظهار کرد: 
خلیل آباد شش هزار هکتار باغ انگور دارد که ساالنه بیش از 150هزار تن انگور به مصرف تر خوری 

می رسد و بقیه که حجم بیشتری از آن است به کشمش تبدیل می شود.

رضا بخشی-با رســیدن به فصل پرورش کرم ابریشم در اســتان های خراسان  

کار توزیع تخم نوغان داخلی و وارداتی دربین نوغانداران این اســتان ها آغاز 
شد. مدیرمرکز توسعه نوغانداری در اســتان های خراسان گفت: روند توزیع 
تخم نوغان داخلی از پنجــم فروردین وتوزیع تخم نوغــان وارداتی از  نوزدهم 

فروردین با قیمت ثابت طی 20 سال گذشته به ازای هر جعبه نوغان 75 هزارریال در مراکز تایید 
شده آغاز شده است.»سرجمعی«  بااشاره به توزیع 14 هزار و200 جعبه ای   سال گذشته در سه 
استان خراسان افزود: برنامه ریزی مرکز توسعه نوغانداری و شرکت تعاونی ابریشم کشان بایگ به 
عنوان عامل توزیع نوغان دراستان   برای سال 99، توزیع 12 هزارجعبه نوغان در استان  است.

سطح زیر کشت کلزا درتایباد 4برابر شد تولیدساالنه ۳0 هزارتن کشمش درخلیل آباد
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 10رشته قنات در رشتخوار
 طی امسال جان دوباره گرفت 

خاکشــور-مدیر جهاد کشــاورزی رشــتخوار گفت: 

بر اثر بارش های مناســب به خصوص در فروردین 
ماه جاری 10 رشته قنات در رشتخوار جان دوباره 
گرفت و جاری شد.سیدمحمود اعظمی به خبرنگار 
ما گفت: از 83 قنات رشتخوار هم اکنون  60 قنات 
دایر اســت.وی  اظهار کرد: اعتبارات ابالغ شــده 
برای احیا و مرمت قنات ها در رشــتخوار به منظور 
کول گــذاری، طوقه چینی و... در ســال گذشــته 
حدود شــش میلیاردشــامل کمک فنی اعتباری، 

حوادث غیر مترقبه و ملی  است.

دستگیری سارق خودرو در صالح آباد 
بهره مند- فرمانده انتظامی صالح آباد از دســتگیری 

ســارق دو دســتگاه خــودرو در صالــح آبــاد خبــر 
داد. سرهنگ ابراهیمی افزود: در پی وقوع یک فقره 
ســرقت خودرو در صالح آباد، شناسایی و دستگیری 
سارق در دستور کار ماموران کالنتری 11 شهرستان 
قرار گرفــت.وی  افــزود:  مامــوران کالنتــری 11 با 
بررسی ادله و مدارک موجود به یک نفر سارق سابقه 
دار مظنون شــدند که با هماهنگــی قضایی متهم در 
پاتوق مصرف مواد مخدر دستگیر و خودروی سرقتی 
نیز کشف شــد.وی اظهار کرد: متهم در بررسی فنی 
پلیس به سرقت یک دســتگاه خودروی پراید دیگر از 
شهرستان مشهد و انتقال آن به صالح آباد اعتراف کرد 
که خودرو نیز توسط ماموران کالنتری 11 کشف شد.
سرهنگ ابراهیمی با اشاره به فروش برخی از قطعات 
خودروی مسروقه توسط ســارق افزود: در این زمینه 
شناســایی و دســتگیری فــرد مالخــر در دســتور کار 

اطالعاتی این فرماندهی قرار گرفت. 

مدیــر میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
 دســتی چنــاران گفــت: 17 اثــر تاریخــی ایــن 
شهرســتان در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبت 
می شــود.به گــزارش روابــط عمومی میــراث  
صنایــع  دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
خراســان رضوی طاهریان مقــدم بــا اعــالم این 
خبر افزود: مراحل اولیه ثبت این 17 اثر تاریخی 
شهرســتان در معاونت میراث فرهنگی اســتان 
انجام شــده اســت.او ادامه داد: در شهرســتان 
چناران بیش از 120 اثر تاریخی شناسایی شده 

که 17 اثر آن شــامل، ابنیه تاریخی، محوطه ها، 
قبرســتان های قدیمی و... پرونــده ثبتی آن ها 
تکمیل شــده و مراحل ثبت شــان در حال انجام 
اســت.طاهریان مقدم اظهــار کــرد: از چنــاران 
تاکنــون 21 اثــر تاریخــی ملمــوس و ناملموس 
در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 
اســت که برج تاریخی، حمام و مســجد تاریخی 
رادکان،رباط ســیدآباد، آبشــار اخلمد، چشمه 
ســبز گلمکان و مقبره عبدالرحمن گهــواره گر 

و... از مهم ترین آثار ثبتی این شهرستان است.

17  اثرتاریخی چناران درفهرست آثارملی ایران 
ثبت می شود 

سارقان خودروهای پراید در نیشابور به 
دام افتادند 

شــجاعی مهــر- فرمانــده انتظامــی نیشــابور از شناســایی و 

دســتگیری دو متهــم بــه ســرقت خــودرو و لــوازم داخل آن 
با 42 فقــره ســرقت در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ 
»دهقانپور«  گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر ســرقت خودرویشــان و لوازم داخل آن در شــهر نیشابور، 
پیگیری موضوع  در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی افزود: در بررســی های اولیه و میدانی مشخص 
شد، بیشتر این سرقت ها مربوط به خودروهای پراید بوده و 
در خیابان های خلوت اتفاق افتاده است.این مقام انتظامی 
اظهار کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی 
شهرستان نیشابور با اشراف اطالعاتی و با استفاده از دوربین 
های شــهر یکی از متهمان را که از ســارقان ســابقه دار بود، 

شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایــی وی را در یک 
اقدام ضربتی دستگیر کردند.سرهنگ دهقانپور گفت: متهم 
دستگیرشده در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به 10 فقره 
سرقت خودروی پراید و 32 فقره سرقت لوازم داخل خودرو 
در شهر نیشابور با کمک و همدستی فردی دیگر اعتراف کرد 
که دیگر همدست این متهم نیز توسط پلیس دستگیر شد.وی 
با اشاره به دســتگیری یک مالخر اموال مســروقه نیز در این 
زمینه، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی 
به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رانندگی در مسیر مسدود شده 
بردسکن جان موتورسوار را گرفت 

علی نوری-جانشین فرمانده پلیس راه بردسکن گفت: تردد 

یک راننده موتورســیکلت 47 ســاله در محور مسدود شده 
بردسکن به سه راهی سیر به ســمت تقاطع روستای هدک 

مرگ این موتورسوار را رقم زد. سرگرد محمد جواد احمدی 
به خبرنگار ما گفت: در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
و با تصویب ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا و مصوبه 
شــورای تامین شهرســتان بردســکن این محور مســدود و 
تمامی عالیم هشــدار دهنده نیــز در ورودی و خروجی این 
محور نصب شده بود. وی بیان کرد: به رغم نصب تابلوهای 
هشــدار دهنــده و نصــب بنــر و دپوی خــاک درایــن محور، 
متاسفانه راننده موتورسیکلت بدون توجه به عالیم به دپوی 
خاک برخورد می کند و وی چندین متر پرتاب می شــود که 
متاسفانه براثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست 
می دهد. وی اظهار کرد: این محور همچنان مسدود است و 
هیچ کسی حق تردد را دراین مسیر ندارد که متاسفانه برخی 
از افراد بدون توجه به عالیم هشدار دهنده از این مسیر تردد 
می کننــد. وی علت وقوع ایــن حادثه را بــی احتیاطی و بی 

توجهی به جلو از ناحیه راننده موتور سیکلت اعالم کرد.



بریده کتاب

درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد 
و گفــت جــوان دیالقــی مصطفی نــام آمده 
می گویــد پســرعموی تنــی توســت و برای 
عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی 
پسرعموی دختردایی خاله  مادرم می شد. 
جوانــی بــه ســن 25 یــا 26. الت و لــوت و 
آسمان جل و بی دســت و پا و پخمه و گاگول 
و تــا بخواهی بدریخــت و بدقــواره. هروقت 
می خواست حرفی بزند، رنگ می گذاشت و 
رنگ برمی داشت و مثل این که دسته هاون 
برنجی در گلویش گیر کرده باشد، دهنش 
باز می ماند و به خرخر می افتاد. به زنم گفتم 
تو را به خدا شــر این غول بی شــاخ و دم را از 
ســر ما بکن و بگــذار برود الی دســت بابای 
علیه الرحمه اش. گفت به من دخلی ندارد! 
مال بد بیخ ریش صاحبش. هرگلی هســت 
به ســر خودت بــزن. دیدم چاره ای نیســت 

و خــدا را هــم خــوش 
نمی آید این بیچاره که 
البــد از راه دور و دراز 
با شکم گرســنه و پای 
برهنــه بــه امیــد چند 
ریــال عیــدی آمــده، 
ناامیــد کنــم. پیــش 
خودم گفتــم چنین 
روز مبارکــی صلــه  

ارحــام نکنــی کــی 
خواهی کرد؟ ...

کباب غاز
نویسنده: محمدعلی جمالزاده

دیالوگ ماندگار
یــا تــالش کــن بــرای زندگــی کــردن، یــا به 

استقبال مرگ برو!
رستگاری در شاوشنک
کارگردان: فرانک دارابونت

دیکشنری

Meticulous
دقیق، نکته ســنج، وسواســی، موشــکافانه، 

باریک بین
The   meticulous   housewife   was   
hard   to   please.

خشــنود کــردن خانم خانــه دار نکته ســنج، 
دشوار بود.

Professor   herbage   gave   meticulous   
attention   to   our   portfolios.

پرفســور هاربیج به مدارک مــا توجه دقیقی 
مبذول داشت.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 103 سوره بقره می خوانیم:

َقْوا َلَمُثوَبٌه ِمْن ِعْند اهلِل َخْیٌر  ُهْم آَمُنوا َو اتَّ َو َلْو َأنَّ
َلْو کاُنوا َیْعَلُموَن

و اگــر آن هــا ایمــان آورده وپرهیــزکار شــده 
بودند، قطعًا پاداشــی که نزد خداســت برای 

آنان بهتر بود، اگر آگاهی داشتند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

    »تقــوا«، تنها به معنــای پرهیــز از بدی ها 

نیست، بلکه به معنای مراقبت و حفظ خوبی 
ها نیز هست.

    امــام صادق)ع( در جواب ســؤالی درباره 
تقوا فرمودند:»تقوا همچون مراقبت به هنگام 
عبــور از منطقــه تیــغ زار و پرخار و خاشــاک 

است.«
    ایمــان بــه تنهایــی کافــی نیســت، تقوا و 

مراقبت الزم است.
    پاداش های الهی، قطعی است.

    پاداش های الهی از هر چیز بهتر اســت و 
برتری مطلق نسبت به هر چیز دارد.

ضرب المثل خارجی
    آلمانی: زیستن یعنی تالش کردن.

    چینی: اگــر از تالش دســت بــرداری از 
زیستن هم دست برداشته ای.

    مجارســتانی: اگر چشــم نبیند، دل هم 

نمی خواهد.
    فرانسوی: حسادت، اولین درس شیطان 

به انسان احمق است.
    ژاپنــی: روز و شــب، منتظــر هیــچ کــس 

نمی ماند.

چهارشنبه
20 فروردین  1399

14 شعبان 1441
6 صفحه  |    شماره  4379

20 فروردین 1372 | روز هنر انقالب اسالمی20 فروردین 1385 | روز ملی فناوری هسته ای
بیستم فروردین سال 85، خبر دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره 
کامل غنی سازی در نطنز اعالم شد و با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی، به پاس قدردانی 

از تالش های دانشمندان جوان ایران اسالمی، این تاریخ، روز ملی فناوری هسته ای نام گرفت.

به مناسبت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، این روز در تقویم جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
روز هنر انقالب اسالمی شناخته می شود. شهید آوینی، نویسنده، عکاس، معمار و مستندساز 

انقالبی، به سید شهیدان اهل قلم معروف است و در منطقه فکه خوزستان به شهادت رسید.

یک روایت، یک درس

راه رسیدن به خدا
امام حسن عسکری)ع( فرموده اند:»همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب)شب زنده داری( نمی توان به 
آن دست یافت.«  بحار االنوار، جلد 78، صفحه 37
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مهارت یک دقیقه ای
طرز پخت پیازو

یکی از غذاهای بســیار قدیمی و مقوی استان 
زنجان، پیازو اســت. مواد مورد نیاز برای طبخ 
پیازو، یــک پیمانه عــدس، یک پیمانــه آلوچه و 
برگه زردآلو، یک عدد پیاز متوســط، دو قاشــق 
غذاخــوری گردوی آســیاب شــده، دو قاشــق 
غذاخــوری رب گوجــه فرنگی، روغــن، نمک و 
زردچوبه به مقدار الزم اســت. بــرای پخت این 
غذای مقوی، ابتدا باید آلوچــه و برگه زردآلو را 
در آب گرم خیس کنید و اجازه دهید نرم شود. 
عدس را هم از 12 ساعت قبل خیس و آب آن را 
چند بار عوض کنید تــا نفخ آن از بین برود. پس 
از گذشت این زمان، پیاز را نگینی خرد کرده و با 
کمی روغن تفت بدهید. سپس گردوی آسیاب 
شــده را به آن اضافه کنید و به خوبی با حرارت 
مالیم تفت بدهید و منتظر بمانید تا گردو روغن 

بیندازد. ســپس رب گوجــه فرنگــی و ادویه   را 
اضافــه کنید و تفــت بدهید. حــاال نوبت اضافه 
کردن عدس است، عدس را افزوده و به میزان 
کافی آب بریزید تا مواد به آرامی بپزد. در اواسط 
پخت، آلو و برگه زردآلو را اضافه کنید. پس از جا 
افتادن و پخت کامل مواد، غذا آماده سرو است. 
در صورت تمایل مــی توانید به ایــن غذا کوفته 

گوشت قلقلی هم اضافه کنید.

دور دنیا   

تغییر آرم خودروهای آلمانی 
برای تشویق فاصله اجتماعی

یورونیوز| سه شــرکت خودروســازی آلمانی 
آئــودی، مرســدس  بنــز و فولکس واگــن بــه 
کمپین های تشــویق مــردم بــه رعایت فاصله 
اجتماعی  پیوستند و به طورموقت نشان های 
تجاری خود را تغییر دادند. این ســه شرکت در 
لوگوهای جدید خود با ایجاد فاصله میان حروف 
و نمادهای تجاری، لزوم رعایت فاصله اجتماعی 
را در دوران شیوع ویروس کرونا یادآوری کرده 
اند. آئودی با جدا کردن چهار دایره در هم تنیده 
اش، فولکس واگن با جدا سازی بیشتر حروف 
وی و دبلیو و مرسدس بنز با کوچک کردن ستاره 
داخل دایره و ایجاد فاصله بین آن ها، از نشــان 
های جدید در ویدئوهای تبلیغاتی با شعار»در 

خانه بمانید« رونمایی کردند.  

یک طرفه شدن پیاده روهای 
روستایی در بریتانیا

ایندیپندنت| در پیاده روهای روستای لوئر هی 
فورد در بریتانیا، عالیمی تعبیه شده که افراد پیاده 
را به عبور یک طرفه از پیاده روها ترغیب می کند. 
بروس اگلینگ، عضو انجمن کلیسای روستاست 
که وقتــی متوجه شــد در برخــی پیــاده روهای 
روســتا، معابر خیلی باریک می شــوند، تصمیم 
گرفــت عالمت هایی را  بــرای اعــالم یک طرفه 
بودن راه نصب کند. او می گوید:»می خواســتم 
مطمئن شــوم کــه مــردم محلــی حتمــا فاصله 
امن دو متری را که از ســوی ســازمان بهداشت 
جهانی تعیین شــده اســت، رعایــت می کنند. 
البته طبیعی است که خیلی ها غر بزنند، اما فکر 
می کنم بیشتر مردم این کار را قبول کرده اند.«

 داوطلبان پویش »پدربزرگ 
و مادربزرگ خوانده«

ایندیپندنــت| بیــش از 28 هــزار نفــر از 
سراســر جهان در پویش انتخاب »پدربزرگ و 
مادربزرگ خوانده« ثبت نــام کردند. هدف از 
این پویش مجازی سخاوتمندانه، جلوگیری از 
تنهایی ساکنان خانه های سالمندان در دوران 
قرنطینه است که دیگر امکان مالقات حضوری 
با فرزندان خود را ندارند و به کلی تنها مانده اند. 
گروه سنی مشــارکت کنندگان از یک سال تا 
۷6 سال است. مسئوالن خانه های سالمندان 
گفته اند:»پیام هایی که می گیریم دلگرم کننده 
و برخی بســیار عاطفی اســت. خیلی از افراد 
می گویند پدربزرگ و مادربزرگ یا   والدین شان 
را از دست داده اند و با این کار، انگار جای خالی 

عزیزان شان پر شده است.«

 روزهای خلوت قرنطینه 
در شهرهای روسیه

اسپوتنیک| این روزها شهرهای روسیه هم 
غرق در سکوت است. خیابان های آرام و بی 
رفت و آمد، اتوبــوس ها و متروهــای خالی از 
جمعیت و سواحل ســوت و کور، این کشور را 
یکپارچه آماده مبارزه با ویــروس کرونا کرده 
است. عده ای از مردم نیز به کمک مسئوالن 
شــهری آمده اند و در ضدعفونی کردن پیاده 
روها، اتوبوس ها و دیگر وسایل نقلیه عمومی، 
مشــارکت می کنند. روی صورت بسیاری از 
مجســمه ها و المان های شــهری روسیه نیز 
ماسک های تزیینی گذاشته شده تا در ترویج 
فرهنــگ مراقبــت هــای بهداشــتی و اعالم 

وضعیت فوق العاده، سنگ تمام بگذارند.

کلیسای چوبی کیژی پوگوست
کیژی، یک جزیره باریک در دریاچه اوگای جمهوری کارلیای روســیه است. این جزیره به خاطر 
داشتن ده ها ســاختمان تاریخی  چوبی که در سال  1950 از قســمت های مختلف کارلیا به این 
منطقه آورده شــدند، شــهرت دارد. امروزه کل این جزیره و محوطه  اطراف آن به یک موزه فضای 
باز تبدیل شده است و در آن بیش از 80 ســاختار چوبی تاریخی با قدمت 300 ساله وجود دارد. 
معروف ترین این ســازه ها کلیســاهای کیژی پوگوســت هســتند که در تصویر مــی بینید.  کیژی 
پوگوست، شامل دو کلیسای چوبی و یک برج ناقوس هشــت ضلعی است که 22 گنبد و 3۷ متر 

ارتفاع  دارند و بدنه آن ها کامال از چوب ساخته شده است.  

عکس نوشت

خاطرات سرخ

حج آوینی همراه جانبازان
با اصرار دوســتان آقــای آوینی برای مراســم 
حــج بــه مکــه رفــت. وقتــی بازگشــت از او 
پرســیدم:»آقا مرتضــی آن جــا چطــور بود؟« 
با ناراحتــی گفت:»بســیار بد بود، چــه خانه 
خدایــی، غربی ها پــدر  مــا را در آوردند. کاخ 
ســاخته اند، آن جا دیگــر خانه خدا نیســت. 
تمــام محلــه بنی هاشــم را خــراب کرده اند. 
کاش نرفتــه بــودم.« مدتی بعــد دوبــاره او را 
عازم حجاز دیدم، با خنــده گفتم:»حاجی تو 
که قرار بود دیگــر به آن جا نــروی؟« نگاهش 
را به زمین دوخت و پاســخ داد:»نمی دانم اما 
احســاس می کنم این بــار باید بــروم.« وقتی 
بازگشــت، دوباره از اوضاع ســفر پرســیدم. 
این بار هیجان عجیبی داشت. با خوشحالی 
گفت:این دفعه با گــروه جانبازان رفته بودم، 
ای کاش قباًل با این ها آشنا می شدم. بارها و 
بارها به خاطر تحول و حماسه ای که در این ها 
 دیدم، گریستم. به یکی از جانبازانی که نابینا 
بود گفتم دوست نداشــتی یک بار دیگر دنیا 
را ببینــی؟ حداقل انتظار داشــتم بگوید چرا 
یک بار دیگر می خواســتم دنیا را ببینم. اما او 
پاسخ داد:»نه« پرسیدم چطور؟ گفت:»درباره  
چیزی کــه بــه خــدا دادم، نمی خواهــم فکر 
کنم.« بــا این جوابــش بدنم لرزیــد، با خودم 

گفتم ما کجا، این ها کجا.
همسفر خورشید

در محضر بزرگان

اشتیاق برای مالقات با خدا
مرحوم صفایی حائری شــب آخر عمرشــان، 
مهمان برادرشــان بودند و به او گفتند:»این 
دعا کــه خدایا تــا مــا را نیامرزیــده ای از دنیا 
مبــر، دعــای خوبــی نیســت.« برادرشــان 
پرســیدند:»چرا؟« فرمود:»چــون بویــی از 
دلبستگی به دنیا و فریب شیطان دارد. باید 
چنیــن گفت کــه خدایا مــا را بیامــرز و بعد از 
دنیا ببر.« ســپس دراز کشــید و چشم هایش 
را بســت و گفت:»خدایا من آماده ام، بیامرز 
و ببر.« بعــد از مدتــی نیم خیز شــد و گفت:» 
مرگ شــیرین اســت بچه ها...« و راستی که 
مرگ نزد او چنین بود. بارها می گفت:»من 
سال هاست که منتظرم. در جاده کمربندی 
دیده ای که بعضی با ساک به دنبال اتوبوس 
می دوند و می گویند روی بوفه هم سوار می 
شــوم! من این طور با ســاک دنبــال مرگم!« 
همــان طــور کــه در نهــج البالغــه در خطبه 
متقین آمده است:» اگر نبود مدت و اجلی که 
خداوند بر آن ها)متقین( نوشــته است، روح 
آنان از اشتیاق مالقات خدا در بدن هایشان 

یک لحظه آرام نمی گرفت.«
 آیه های سبز

ضرب المثل فارسی

آب زیر کاه
به افــرادی گفته می شــود کــه در برخوردهای 
اجتماعی، کار خود را با حیله و فریب پیش می 
برند. آب زیــر کاه، از حیله هــای جنگی کهن و 
ابتکارات قبیلــه هایی بود که بــه خاطر ناتوانی 
خــود در مقابله با دشــمن، تدبیــری جز نیرنگ 
نداشــتند و بــرای آن کــه بتواننــد حریــف قوی 

پنجه خــود را مغلوب کننــد، در مســیر حمله او 
باتالقی پر از آب حفر می کردنــد و روی آن را با 
کاه می پوشاندند، به طوری که هیچ رهگذری 
به ذهنش هم خطور نمی کرد که آن جا گودالی 
مخوف حفر شــده باشــد. بــه این ترتیب ســپاه 

دشمن در دام می افتاد و منکوب می شد.

زنگ تفریح
اریگامی یا هنر کاغذ و تا، یکی از کاردســتی های محبوب ژاپنی اســت که امروزه در سراســر جهان 
طرفداران زیادی دارد. هدف این هنر آفریدن طرح های جالب از کاغذ با تک تاهای هندسی است. 

در زنگ تفریح امروز، انواع اریگامی را در قالب کتاب های بدون استفاده مشاهده می کنید.

حکایت

زمینه بازگشت
نقل کرده اند که حافی، شــرابخواره ای بود که 
یــک روز کاغذی دید بــر آن »بســم ا... الرحمن 
الرحیم« نوشته است، آن را معطر کرد و در گوشه 
ای نهاد و این خود زمینه ای شد برای بازگشتش 

و گفت:»حالوت آخرت نیابد آن که دوست دارد 
مردمــان او را بداننــد.« و گفت:»اگــر خدای را 

طاعت نمی داری، باری معصیتش مکن.«
 تذکرة  االولیا
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