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مربی مشهدی تیم ملی والیبال 
نوجوانان: 

کتک زدن والیبالیست ها 
صحت ندارد 

 مربی مشهدی تیم ملی والیبال نوجوانان ،
 گفت:کتــک زدن والیبالیســت هــا در 
اردوها اصــا صحت نــدارد. متاســفانه 
برخی ها اطاعات اشــتباه بــه داورزنی 
رئیــس فدراســیون والیبــال می دهند و 

هدف  شان را از این کارها نمی دانم.
غامرضــا مومنی مقــدم در گفت وگــو 
بــا  فارس،دربــاره اظهــارات محمدرضا 
داورزنی مبنی بر کتک خوردن بازیکنان 
نوجوانان در اردوها افزود: چندین سال 
در رده هــای پایــه کار کــردم و از ایــن که 
چنین صحبت هایی در رســانه ها مطرح 
می شــود، تعجــب می کنم. همــه محمد 
وکیلــی را می شناســند و می داننــد کــه 
او چــه شــخصیتی دارد.وی ادامــه داد: 
در مدتــی کــه کنــار وکیلــی بــودم واقعا 
چیزی جز عزت و احترام او به بازیکنان و 
مربیان ندیدم. او همچون پدری دلســوز 
با بازیکنــان رفتار می کند و بســیار برای 
آن ها وقــت می گذارد. وکیلــی به خوبی 
شــرایط ســنی بازیکنــان را درک و تمام 
تاشــش را می کند کــه ضربــه ای از نظر 
روحــی بــه بازیکنــان وارد نشــود.مربی 
تیم والیبال نوجوانان خاطرنشــان کرد: 
وکیلــی همیشــه می گوید کــه بازیکنان 
نوجوان فرزندان من هستند و کدام پدر 
می توانــد بــا فرزندش بداخاقــی کند؟ 
بــدون شــک در هــر اردو و تیمــی ممکن 
است تنبیهاتی برای مقابله با خطای فنی 
و رفتاری بازیکنان در نظر گرفته شود، اما 
این تنبیهات به هیچ عنوان در حد برخورد 
فیزیکی با بازیکنــان نبود.مومنی مقدم 
کتک زدن بازیکنان نوجوانان را تکذیب 
کرد و گفت: تعجب می کنم کــه چرا این 
صحبت ها از زبــان شــخص اول والیبال 
مطرح شده است. بدون شک به داورزنی 
اطاعات غلط داده اند و البته هدف شان 
را از ایــن کارهــا نمی دانــم. شــخصیت 
وکیلی و کادر فنی اش برای همه مشخص 
است و امیدوارم این موضوعات در نهایت 

ختم به خیر شود.

خبر

ورزشی

 مدیر کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی:  

 37 مکان ورزشی 
 در استان به ستاد مبارزه

 با کرونا معرفی شد 
مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضــوی گفــت: ۳۷ مــکان ورزشــی در 
استان به ستاد مبارزه با کرونا معرفی شد 
که ستاد هم فعا دو سالن شهید بهشتی 
و کوثر را پس از بررســی انتخــاب کرده 
است، هم اکنون ســالن شهید بهشتی 
مشــهد کــه کامــا در اختیار این ســتاد 
است،  تجهیز و سالن مجموعه کوثر نیز 
ضدعفونی شده است ولی تجهیز نشده 
و فقــط برای شــرایط بحرانی بــه عنوان 

نقاهتگاه استفاده خواهد شد.
فــرزاد فتاحــی افــزود: پــس از اعــام 
تعطیلی باشــگاه ها ، رصد و بازرســی را 
در اســتان آغاز کردیم .  از ۱۲ اسفند تا 
۱۲ فروردین به طور متنــاوب و هر روزه 
با چهار دســتگاه ماشــین بیش از ۴۰۰ 
بازرســی و گزارش مردمی از باشگاه ها 

را انجام دادیم.
فتاحــی همچنیــن ضمــن قدردانــی از 
سازمان های مردم نهاد بیان کرد: یکی 
از مهم ترین کارهایی کــه می توان به آن 
اشاره کرد، تهیه و توزیع مواد ضدعفونی 
کننده و پک های بهداشتی برای مناطق 
حاشیه شهر و خانواده های کم برخوردار 
توســط ســمن ها و ورزشــکاران است.  
آن هــا نشــان دادند در شــرایط ســخت 
همچون گذشــته پای کار هســتند و در 
عرصه اجتماعی نیز نمره قبولی کسب 

می کنند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان 
#حامــی_ پویــش  ایجــاد  از  رضــوی 
باشگاه_ها_باشــیم خبرداد گفت: بعد 
از تعطیلی باشــگاه ها و ضرر و زیان وارد 
شده به باشگاه داران با پیشنهاد هیئت 
بدنســازی و پــرورش انــدام خراســان 
رضــوی تصمیــم گرفتیم بــا ایجــاد این 
پویــش از مالــکان بخواهیــم تــا در ایــن 
شرایط سخت با مستاجران خود تعامل 
کنند و مانیز از مستاجران بخش دولتی 

دوماه اجاره بها را دریافت نکردیم.

 در هر جایی که هستیم 
رو به حرم مطهر امام رضا)ع( بایستیم و زیارت کنیم

مالک باشگاه شهرخودرو
 با اشاره به طلب 6 میلیاردی:

 به تو از دور 
سالم ... 

  تخفیف به پرسپولیس
 حتما فکر می کنم! 

4

 امسال 
»چراغ برات« نداریم

 زائران بحرینی 
 تا 2 هفته آینده
  به کشورشان 

فرستاده می شوند

هنوز از پیک کرونا 
عبور نکرده ایم

سهام پدیده در 
فرابورس هنوز قابل 

معامله نیست

 50 هزار بسته
  کمک  معیشتی 

در حاشیه مشهد 
توزیع می شود

روایتی از آخرین دیدار 
 مرحوم اکبرزاده 

با مقام معظم رهبری

آمار مبتالیان قطعی به 
 کرونا در استان به

 1877 نفر رسید

 صفحه3

 صفحه2

 صفحه3

 صفحه4

 صفحه2 صفحه4

 صفحه2

معاون زیارت استانداری: 

رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد:

مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی:

در گرامی داشت یاد و خاطره 
مداح و شاعر آیینی خراسانی

1

4

مدیر تجهیزات پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد با حضور در تحریریه 
خراسان تشریح کرد:

رو سفیدی مشهد در شب بارش های شدید
 صفحه2

 شهردار مشهد: سال گذشته تقریبا در همین حد بارندگی  درحدود 47 نقطه آب گرفتگی رخ داد 
اما یک شنبه تنها 6 مورد آب گرفتگی داشتیم

ظرفیت سد های 
 استان به نیمه 

رسید 

مدیرعامل آب منطقه ای استان:

  صفحه3

با هدف قطع زنجیره کرونا

 صفحه5

 سیر تا پیاز 
معمای 
 ماسک 

در مشهد
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
با اشــاره بــه بارندگی های اخیــر گفت: 
تاکنون ۱۰ سد عمده استان سرریز شده  
و 5۱ درصد ظرفیت کل سدهای استان 

یر آبگیری شده است...
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ماجرای خط خوردن فوتبالیست مشهدی از تیم ملی توسط علی دایی 
گفت و گو

گروه ورزش

 علیرضا نیکبخت واحدی فوتبالش را از تیم ابومسلم 
مشهد شــروع کرد و خیلی زود با اســتعداد خوبی که 
داشت در فوتبال کشــور به یک چهره تبدیل شد. هر 
چند که در دوران بازیکنی خود فراز و فرودهای زیادی 
داشت و با حواشی هم همراه بود.این بازیکن مشهدی 
ســابقه حضور در تیم های اســتقال و پرسپولیس را 
دارد و در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰8 برای تیم ملی 
ایران هم بازی کرد.اما در مقطعی که در اوج آمادگی 
قرار داشت و جزو یکی از ستاره های فوتبال ایران بود، 
به یک باره  توســط علی دایی از تیــم ملی خط خورد. 
ماجرا از این قرار اســت که تیم ملی در تاریخ ۲۰ آبان 
سال 8۷ با قطر بازی داشــت اما نیکبخت واحدی به 
دلیل این که با خود گذرنامه به همراه نداشــت از این 
تیم خط خــورد و با حکم کمیته انضباطی دو ســال از 
همراهی تیم ملی محروم شــد. وی معتقد اســت که 
بعضی از هم تیمی های ســابقش زیــر آب او را زدند و 
باعث شــدند علی دایی نام او را از تیم ملی خط بزند. 
نیکبخت واحدی پس از گذشت حدود ۱۲ سال از آن 
اتفاق ها گفت و گوی جذابی با »ورزش سه« انجام داد 

که در ادامه آن را می خوانید. 
-شــاید اگر نیکبخت روش بهتری را برای 
زندگی انتخاب می کرد االن 3 جــام جهانی را 
تجربه کرده بود. از این اتفاق ناراحت نیستی؟ 

اشــتباهاتی کــه کــردم خیلی بــه مــن لطمــه زد، اما 
پشیمانی روزهای گذشــته می شــود خود خوری که 
من دوست ندارم این اتفاق برایم رخ بدهد. باید به فکر 
آینده باشم تا بتوانم گذشته را جبران کنم.  من در آن 
زمان فکر می کردم فوتبال همیشــه هســت، اما حاال 

می خواهم درس بگیرم و در مربیگری روش متفاوتی 
را در پیش بگیرم.

 -االن بازیکنانــی را کــه درگیــر حاشــیه 
می شوند، نصیحت نمی کنید؟ 

این اتفــاق برای خــودم زمانی که با اســتقال قرارداد 
امضا کردم هم افتاد. سال اول یک بازیکن بزرگ من را 
نصیحت کرد و من می گفتم او من را نصیحت می کند 
اما خودش وضعیت اش همین است.  فکر می کنم االن 
خیلی توصیه ها را جدی نمی گیرند ولی در مجموع در 
این سال ها وضعیت بهتر شده است، االن مدیربرنامه 
های بهتری هستند که بازیکنان را راهنمایی می کنند 
و بازیکنان پرحاشــیه نســبت به زمان مــا خیلی کمتر 
هستند و بازیکنان کمتر به خاطر حاشیه، فوتبال شان 

نابود می شود. 

- در زمــان علی دایــی از تیم ملــی اخراج 
شدید، آیا با او هنوز ارتباطی دارید؟  

نه با علــی دایــی در ارتباط نیســتم ولی مشــکلی هم 
نداریم. در مجموع هرچه بود در همان ســال ها تمام 

شد و رفت.
-ولی اخراج شما از اردوی تیم ملی حرف و 

حدیث های زیادی را به همراه داشت.  
حرف و حدیث زیاد اســت. من مدارکم را هم به دایی 
و هم به فدراســیون فوتبــال دادم. در آن زمان آن قدر 
فوتبالیســت ضعیف داشــتیم که خبرهای اشتباهی 
می دادند تا خودشان بازی کنند، آن ها می خواستند 
من را از تیم ملی دور کنند. آن زمان چون بازیکن قوی 
زیاد بود نمی شد به راحتی به ترکیب تیم ملی رسید و 

به همین دلیل عده ای زیرآب زنی کردند.

-از نظر شما ماجرا همان گذرنامه معروف 
است. این موضوع را تایید می کنید؟  

آن زمان گذرنامه ام در باشگاه پرسپولیس بود و 
گذرنامه ای را که آورده بودم برای کشور امارات 

بود و اشتباه کردم. 
شاید ندانید ولی در آن بازی آقای دایی به بازیکن 
فیکس استراحت داده بود، نمی دانم چه اتفاقی 
افتاد که  دقیقه 9۰ به من زنگ زدند. مدارک در 
فدراسیون فوتبال وجود دارد. ساعت ۱۰ شب به 
من زنگ زدند و گفتند ساعت  ۱۲ هتل باش و این 

مسائل پیش آمد. 
-ولی در آن زمان حرف هایی به وجود آمد 

که شرایط شما عادی نبوده است. 
زیاد مهم نیست، پشت سر رئیس جمهور هم حرف 
می زننــد، من که دیگــر نیکبخت واحدی هســتم.  

نباید این حرف ها را جدی بگیرید. 
-حتــی گفتــه شــد ، شــما بــا علــی دایی 

درگیری فیزیکی پیدا کردید. 
حرف زیاد است ولی چنین چیزی نبود.  

- پس از این اتفاق دیگــر هرگز به تیم ملی 
برنگشتید. 

شرایط در آن زمان طوری بود که نشد برگردم و من 
را از کل فوتبال محو کردند. بعد از آن نگذاشتند در 
پرسپولیس بازی کنم و کمیته به اصطاح اخاق دو 
سال محرومم کرد ولی مهم نیست، دیگر گذشته ها 

گذشته است و نمی خواهم به آن فکر کنم. 
- یک اشــتباه که اگر به عقــب برگردی آن 

را دیگر تکرار نمی کنی، کدام اشتباه است؟ 
قرارداد اتلتیکو مادرید را بایــد امضا می کردم. آن 
زمان کــه من را مــی خواســتند هنوز هیچ کــدام از 

بازیکنان هم نسل من پیشنهادی نداشتند.

مالک باشگاه شهرخودرو با اشاره به طلب 6 میلیاردی: 

تخفیف به پرسپولیس؛ حتما فکر می کنم! 
مالک باشــگاه شــهرخودرو در واکنش به درخواست 
تخفیــف پرســپولیس بابــت بدهــی انتقــال یحیــی 
گل  محمدی گفــت: پس از خــوش قولی های صورت 
گرفته حتما هم کــه به این موضوع فکــر خواهم کرد! 
فرهاد حمیــداوی در گفــت و گو بــا  »ورزش ســه« در 
واکنش به درخواست پرسپولیس بابت تخفیف برای 
پرداخت بدهــی مبلــغ انتقــال گل محمــدی افزود: 
چنین درخواســتی به دســت من نرسیده اســت، اما 
پس از خوش قولی های مدیرعامل ســابق، سرپرست 
فعلــی، تمامــی اعضای هیئــت مدیــره و مدیــر مالی 
باشــگاه پرســپولیس حتما به تخفیــف دادن هم فکر 

خواهم کرد!وی با ابراز تعجب از بدقولی های صورت 
گرفته مسئوالن باشگاه پرسپولیس متذکر شد: از ۲۳ 
بهمن سال گذشته تا کنون، در تقویم مدیران باشگاه 
پرسپولیس روز شنبه اصا وجود نداشته، چون از آن 
روز هر بار مسئولی از این باشگاه به ما زنگ زده و  گفته 
تا همین شنبه مطالبات  تان را پرداخت خواهیم کرد 
و نمی دانم چرا این شــنبه برای آن ها فرا نمی رســد.
مالک باشگاه شهرخودرو در خصوص خبر حل شدن 
مشکل سرلک و جعفری با نساجی مازندران نیز گفت: 
ما با خود نســاجی توافق کردیم و از این بابت مشکلی 
نیســت. ما منتظر نتیجه اعتراض به رای مان هستیم 

که در استیناف است و فعا هر موقع پیگیر شده ایم ما را 
به بعد از کرونا موکول کرده اند.حمیداوی گفت: تمام 
مبلغ توافق ما در این انتقال شش میلیارد تومان بود که 
پرسپولیس در آن زمان یک میلیارد و نیم به ما پرداخت 
کرد. هــم اکنــون ۴.5 میلیــارد دیگر از پرســپولیس 
می خواهیــم که بــا توجه به عملــی نشــدن تعهدات و 
ضرر و زیان، شــش میلیارد در مجموع از پرســپولیس 
بابــت انتقــال گل محمــدی می خواهیم.حمیداوی 
در پاسخ به این که تمرینات شــهرخودرو از چه زمانی 
مجدد از ســر گرفته خواهد شــد نیز خاطرنشان کرد: 
با توجــه به شــرایط موجــود، محکــوم به صبــر کردن 
هستیم تا ببینیم فدراسیون چه می گوید، اما مجتبی 
سرآسیایی سرمربی و کادر فنی به صورت مجازی در 
حال برنامه ریزی و رصد تمرینات بازیکنان هستند. به 

هر حال باید صبر کنیم تا زودتــر چاره ای برای عبور از 
این روزهای کرونایی پیدا شود.

مالک باشگاه شهرخودرو درباره احتمال نیمه تمام 
ماندن لیگ به دلیل شیوع ویروس کرونا، خاطرنشان 
کرد: امیدوارم هر چه زودتر این ویروس دست از سر 
دنیا بردارد. درباره ادامه یا لغو مســابقات لیگ برتر 
نیز ما تابع قانون هستیم.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا در صورت نیمه کاره ماندن لیگ فوتبال امکان 
قهرمانی پرســپولیس وجود دارد، گفت: به نظر من 
حساسیت در انتهای جدول بیشــتر از صدر جدول 
است. اگر قرار اســت لیگ نیمه کاره رها شود، بهتر 
اســت با آینــده تیم ها بــازی نشــود چرا کــه همه آن 
هــا زحمت کشــیدند و فصل آینــده با همیــن تیم ها 

مسابقات از سر گرفته شود.
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گزارش

وحید تفریحی 

»مشــهد غافلگیر شــد«؛ این تیتــری بود کــه دقیقا یک 
ســال پیش در چنیــن روزی در همین صفحــه، عنوان 
گزارشــی قرار گرفــت کــه در آن از وضعیت نامناســب 
شهرو غافلگیری مدیریت شــهری پس از بارش باران با 
وجود هشدارهای هواشناسی نوشتیم. یک سال پیش 
در چنین روزی مشهد حسابی غافلگیر شد و میزان آب 
گرفتگی معابر و منازل شــهروندان مشــهدی به حدی 
بود که باعث شد شهردار مشهد بابت آب گرفتگی های 
تکراری در شهر عذرخواهی و همان روز درجلسه ای با 
معاونان فنی و عمران و خدمات شهری، دستور صریحی 
را برای شناسایی نقاط مســتعد آب گرفتگی در مشهد 
و حل مشکل آن در اسرع وقت صادر کند؛ دستوری که 
حاال نتیجه آن به وضوح قابل مشــاهده است و در شبی 
که مشهد یکی از شدیدترین وبی سابقه ترین بارش ها 
را به خود دید، نه از آب گرفتگی های تکراری خبری بود 
و نه از غافلگیری؛ مدیریت شهری از چالش بارش شدید 
باران در روز یک شنبه روســفید بیرون آمد و حداقل آب 
گرفتگی ها در شــهر نیز با حضور و آماده باش نیروهای 

خدمات شهری مشهد به موقع رفع  شد.

 تنها 6 مورد آب گرفتگی با وجود وقوع	 
 سنگین ترین بارش در مشهد

ســال گذشــته در چنین روزهایی که مشــهد نیز مانند 
بســیاری از شــهرهای کشــور درگیر بارش های مداوم 
باران بود، با شدت بارشــی کمتر از آن چه روز یک شنبه 
در مشهد رخ داد، شــاهد آب گرفتگی شدید و کلی 47 
نقطه و حدود 100 منزل در مشــهد بودیم امــا آن طور 
که محمدرضا کالیی شــهردار مشــهد در گفــت و گو با 
»خراسان رضوی« اعالم می کند : روز یک شنبه با این که 
سنگین ترین بارش باران را تجربه کردیم اما فقط شاهد 
شــش مورد آب گرفتگی بودیم. کالیی می گوید: سال 

گذشته تقریبا در همین حد بارندگی اما در طول زمان 
دو برابر، حدود 47 نقطه آب گرفتگی کلی داشتیم که 
امسال این میزان به شــش مورد کاهش یافت. وی می 
افزاید: این موارد آب گرفتگی که در حاشیه بولوار نماز، 
بولوار شهید ناصری یا حاشیه بولوار شهید سلیمانی رخ 
داد نیز عموما نیازمند هماهنگی با ســایر دستگاه ها و 
نهادها برای اراضی و... بوده است، ضمن این که پروژه 
های رفع مشــکل آب گرفتگی در این نقاط نیز در حال 

انجام است که زمان آن به طول انجامیده است.

هزینه کرد 105 میلیاردی برای رفع آب گرفتگی 	 
نقاط مستعد

یکی دیگر از موضوعاتی که ســال گذشــته پس از وقوع 
آب گرفتگی های گسترده در مشهد مورد توجه و تاکید 
شهردار مشهد قرار گرفت، شناسایی نقاط مستعد آب 
گرفتگی و رفع مشکل آن بود. بر همین اساس با پیگیری 
های شهرداری و شورای شهر مشهد، 259 نقطه از شهر 
مشهد به عنوان نقاط مستعد آب گرفتگی شناسایی شد 
و پس از بررسی های  انجام شده اصالح 159 نقطه در 
فاز اول در دســتور کار قرار گرفت. کالیی در این زمینه 
نیز یادآور می شــود: 105 میلیارد تومان برای رفع آب 
گرفتگی های نقاط مســتعد در مشــهد تا کنون هزینه 

شده است.

وی تصریح می کند: بارش های روز یک شنبه در مشهد 
در زمان کم و حجــم خیلی باال بود که یکی از ســنگین 
ترین بارش ها را شــاهد بودیم اما اقدامات انجام شــده 
برای رفع مشکل آب گرفتگی نقاط مستعد جواب داد. 
شــهردار مشــهد در پاســخ به این که چه اقدامی برای 
همین مناطق حداقلی که دچار آب گرفتگی شــدند ، 
انجام می دهید نیز می گوید: پروژه های رفع مشکل از 
نقاطی که شاهد آب گرفتگی بودیم شامل حاشیه بولوار 
نماز، بولوار شــهید ناصری و بولوار شهید سلیمانی در 
حال انجام است و به نظرم بخش عمده آن هم قابل رفع 
خواهد بود.معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد 
نیز در این زمینه گفت: با توجه به اطالعیه هواشناسی 
مبنی بر بارش های رگباری توام با رعد و برق، وزش باد 

شدید، بارش تگرگ، احتمال آب گرفتگی، ایجاد رواناب 
و سیالب از بعدازظهر روز یک شنبه تا امروز )دیروز( در  
استان، تمام امکانات خدمات شهری برای مقابله با هر 
گونه آب افتادگی در شــهر به صورت آماده باش درآمد 
که با تــالش نیروهــای خدمات شــهری مــوارد تجمع 
آب برطرف شــد و هیچ معبر و زیرگذری مسدود نشد. 
یعقوبی تصریح کرد: حدود 500 نیروی آتش نشان به 
همراه ماشین آالت و تجهیزات مربوط در 50 ایستگاه  
و پایگاه  آتش نشــانی و حوزه های فرماندهی و ستادی 
این ســازمان در آماده باش کامل بودنــد، 45 عملیات 
امدادی شامل 14 مورد رفع آب گرفتگی داخل منازل 
و مجتمع های مسکونی به خاطر پس زدگی فاضالب 
شهری، مسدود شدن ناودانی  روی پشت بام ها و تراس 
منازل، پرشدن چاه های داخل منازل، 19 مورد سقوط 
درختان  داخل حیاط منازل روی دیوار یا خودروها، 12 
مورد عملیات ایمن ســازی و بازدید از چاه ها و اسکلت 
ســاختمان هاو دیوارهــای خطــری در داخــل منازل 
شهروندان توسط آتش نشانان مســتقر در ایستگاه ها 
انجام شد. وی درخصوص وضعیت محدوده کشف رود 
نیز گفت: خوشــبختانه به دلیل الی روبــی های انجام 
شده در چند روز گذشته خسارتی گزارش نشده است. 
همچنین در پی  وزش شدید باد  74 اصله درخت سقوط 
کرد که با تالش همکاران حوزه فضای ســبز بالفاصله 

جمع آوری شد.

دریچه خبر

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی:
50هزاربستهکمکمعیشتیدرحاشیهمشهدتوزیعمیشود

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ضمن اعالم طرح های 
متنوع ایــن بنیاد با هــدف حمایت از اقشــار محروم و 
کاستن از آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، 
از طرح جدید ایــن بنیاد بــرای ماه مبــارک رمضان و 
کمک به محرومان حاشــیه  شهر مشــهد با توزیع 50 
هزار بسته معیشتی خبر داد. محمدحسین استادآقا 
در گفت وگو با آســتان نیوز گفــت:  فعالیت های بنیاد 

کرامت رضوی از آغاز شیوع ویروس کرونا بر استفاده 
از مدافعان افتخاری سالمت رضوی در بیمارستان ها، 
ضدعفونی محــالت، معابر، پمپ هــای بنزین ، توزیع 
بســته های مواد غذایی و بهداشتی بین خانواده های 
محروم و نیز تغسیل درگذشتگان از بیماری کرونا در 
کشــور متمرکز شده اســت. وی »نســیم مهر رضوی« 
را دیگر طرح بــزرگ این بنیــاد معرفی کــرد و افزود: 

مطابــق این طــرح، در همــه بیمارســتان های درگیر 
درمــان بیمــاران مبتــال بــه ویــروس کرونــا در مراکز 
اســتان ها، غذای متبرک حضرت رضــا)ع( به تعداد 
100 هزار پرس توزیع شــده است و اکنون قرار است 
در شهرستان ها نیز این طرح اجرا شود. وی همچنین 
با اشــاره به اجــرای طــرح »ســفره مهربانی« توســط 
معاونــت محرومیــت زدایــی آســتان قــدس رضوی و 
توزیع 50هزار بسته معیشتی در حاشیه شهر مشهد 
در چند هفته اخیر، اظهار کرد: تا پیش از فرا رسیدن 

ماه مبارک رمضان نیز آماده ســازی و توزیع 50 هزار 
بسته کمک معیشتی دیگر شــامل مواد غذایی، لوازم 
بهداشــتی و اقالم فرهنگی در حاشیه شهر مشهد در 
دســت اقدام اســت.وی از طرح حمایتــی دیگری در 
همین زمینه خبر داد و گفت: بنیاد کرامت رضوی در 
حال تهیه و بسته بندی 75 هزار بسته کمک معیشتی 
ویژه اقشــار کم برخوردار در ســه اســتان سیســتان و 
بلوچستان، کرمان و خوزستان است که از اواخر هفته 

آینده توزیع آن آغاز خواهد شد.

برای اطالع مسئوالن

شهرداری
    در منطقه خیام شمالی زباله گردها 
بیداد می کنند، تعدادشــان بســیار زیاد 
شده و متاسفانه کیســه های زباله را پاره 
می کنند که باعــث انتشــار بیماری می 
شود. شــهرداری فکری برای این قضیه 

بردارد.
    از این که شهردار مشهد حمل و نقل 
عمومی را تــا 23 فروردیــن تعطیل کرد 
تشــکر می کنــم. فقط لطفــا نــرخ کرایه 

تاکسی ها را در این روزها کمتر کنند.
    برخی از نیروهــای خدوم و زحمت 
کش جمع آوری زباله های شهری که در 
این روزها زحمت بیشتری را به دوش می 
کشند در ســاعات پایانی شــب که برای 
جمع آوری زباله بــه محالت مراجعه می 
کننــد بــدون توجه بــه ایــن که ســاعات 
استراحت مردم است با صدای بلند و سر 
و صدا با یکدیگر صحبت می کنند که این 
موضوع مزاحمت هایی برای ما به دنبال 
داشــته اســت. خواهشــمندم از آن هــا 

بخواهید مراعات مردم را بکنند.
    تقدیر و تشــکر می کنم از شهردار و 
شورای اسالمی شهر و مدیرعامل محترم 
ســازمان اتوبوســرانی بــرای تعطیلــی 
نــاوگان اتوبوســرانی در راســتای حفظ 
سالمت شهروندان و همکاران به منظور 

پیشگیری از شیوع ویروس كرونا.
    وقتــی اداره ای مثــل فضای ســبز 
و  کننــد  نمــی  تعطیــل  را  شــهرداری 
کارگران فضای سبز چون یک ماسک از 
شهرداری گرفته اند باید در اوج آلودگی 
کار کنند معلوم اســت برخی قرنطینه را 

جدی نمی گیرند.

بهداشت و درمان
    نیروهای بهداشــتی امسال نه تنها 
نتوانستند خســتگی ده ها طرح فوریتی 
را از بدن بیرون کنند بلکه حتی تعطیلی 
نداشتند و گاه دو شیفت کار می کردند.

    مســئوالن محتــرم دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد اگر نمــی دانســتید که 
رســانه هــا چــکاره هســتند کــه از شــما 
توضیــح بخواهنــد بدانیــد آن هــا زبــان 
گویای مردم اند و شــما موظف به پاســخ 

گویی به آن ها هستید.

قه متفر
    از مسئوالن تقاضا می شود فکری به 
حال ترافیــک شــهرک شــهید رجایی و 
شــهید باهنــر بکنند. چــرا طــرح فاصله 
گذاری اجتماعی در شــرق مشــهد اجرا 
نشده است؟ مگر کرونا مهار شده که تمام 
مغازه هــا و بازارهای این منطقــه ازقبل 
عید تاکنون باز هستند و کسی هم به آن 
هــا تذکر نمی دهــد. پیگیری هــم کردم 
کســی جواب گو نبود، اگر از این منطقه 
کرونــا شــیوع یابــد آیــا مــی شــود بــا 
دیوارکشیدن مانع انتقالش به میلیون ها 

مشهدی شد؟
    ایــن روزهــا که بیشــتر افــراد برای 
کارهــای ضــروری یــا کارمنــدان بــرای 
حضور در محل کار در نبود اتوبوس و مترو 
از تاکســی هــای اینترنتی اســتفاده می 
کنند آیا نظارتی بر عملکرد این شرکت ها 
می شــود؟ برخــی از ایــن تاکســی های 
اینترنتی هر طور که دل شــان خواســته 
عمل کرده و کرایه ها را افزایش داده اند. 
ضمــن ایــن کــه ضدعفونــی کــردن این 
خودروها هم مسئله مهمی است که باید 
به آن توجه کرد. از مســئوالن و متولیان 
مرتبــط خواهشــمندم بــه ایــن موضوع 

رسیدگی کنند.
    دلمــان لــک زده بــرای حضــور در 
طبیعت بهاری. این روزهــا که مجبور به 
خانه نشــینی و دوری از طبیعت هستیم 
کاش بعد از عبور از این بحران فرصتی به 
کارکنــان و افــرادی که مشــغول بــه کار 
هستند داده شود و تســهیالتی برای آن 
ها در نظر گرفته شود تا امکان مسافرت و 
عبور از بحران قرنطینه در خانه را داشته 

باشند.
    این روزها اطراف برخی میدان ها و 
حاشــیه بولوارهــا پــر شــده از حضــور 
کارگــران بیــکار شــده ای کــه در ایــن 
روزهــای کرونایی بــرای یک لقمــه نان 
انتظار کار می کشند. کاش فکری برای 
این افراد شود. حضور و تجمع این افراد 
بــرای خــود آن هــا و شــهروندان نیــز 

خطرآفرین است.

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

 آمار مبتالیان قطعی
 به کرونا در استان به 1877 نفر رسید 
مســلمی/ بر اســاس آمارهای ارائه شــده از ســوی ســتاد مبارزه بــا کرونا در 
خراسان رضوی تا ظهر روز دوشــنبه 18  فروردین ماه تعداد مبتالیان قطعی 
به کرونا در استان به 1877 نفر رسید و متاسفانه 323 نفر از این بیماران نیز 
جان خود را از دســت  دادند. بر اساس آمار ارائه شــده همچنان مناطق تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشترین مبتالیان و فوت شدگان قطعی 
مبتال به کرونا در استان را دارد و بعد از آن به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی 
نیشابور، تربت جام، سبزوار، تربت حیدریه و گناباد قرار گرفته اند. این آمارها 
نشان می دهد همچنان میزان مبتالیان به کرونا و تعداد فوتی ها روند صعودی 
دارد.همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده عالوه بر این موارد قطعی، تعداد 
بسیاری از موارد مشکوک به کرونا نیز در استان وجود دارند و در کنار آن برخی 
از بیماران به دلیل مشکالت حاد تنفسی )قطعی نبودن کرونا( جان باخته اند. 
همچنین تعدادی از افراد بستری در بیمارستان ها خوشبختانه سالمتی خود 
را بازیافته و مرخص شــده اند. آخرین آمار رسمی در این باره نشان می دهد تا 
ظهر 18 فروردین 8072 بیمار با سندروم حاد تنفسی در استان شناسایی و 
بستری شــده اند. میزان افراد بیمار مبتال به سندروم حاد تنفسی نیز در حال 

افزایش است در حالی که این میزان آمار تا 17 فروردین ماه 7852 نفر بود.

درحاشیه بازدید از مراکز نقاهتگاهی بیماران کرونای گناباد مطرح شد : 

ابراز نگرانی معاون استاندار ازراه افتادن موج جدید کرونا 
 معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی درباره وقوع بحران و به راه افتادن موج 
جدید شــیوع کرونا در خراســان رضوی  ابــراز نگرانی 
کرد.محمد صادق براتی  در حاشــیه بازدیــد از مراکز 
نقاهتگاهی بیماران کرونای گناباد در گفت و گو با  ایرنا 
افزود: خراسان رضوی جزو هشت استان بحرانی کشور 
در زمینه شیوع بیماری کروناست و  شرایط این استان به 

هیچ عنوان مناسب نیست.
وی ادامــه داد: در روزهای ابتدایــی تعطیالت نوروز 
مردم در شهرستان های مختلف استان توجه بیشتری 
به رعایت موازین پیشگیرانه بیماری کرونا داشتند و 
حضور در معابــر عمومی و اجتماعــات کاهش یافته 
بود ولی از دو روز گذشــته و ابتــدای هفته جاری این 
رعایت ها کمتر شده و این مســئله نگرانی درباره راه 
افتادن موج جدید بحران کرونا در استان را افزایش 
داده است.مسئول امور زیارتی، گردشگری و اماکن 
عمومی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای خراسان 
رضوی گفت: با توجه به شرایط اضطراری استان در 
زمینه بیماری کرونا مردم از ســفرهای غیر ضروری 
بپرهیزنــد و مــوارد پیشــگیرانه را رعایــت کنند. در 
صورت توجه بیشــتر آحــاد جامعه  به این مســئله در 
مقابله با بیماری کرونا سربلند بیرون می آییم  در غیر 

این صورت باید منتظر بحران های شــدیدتر باشیم.
براتی افزود: ظرفیت اعالم شده به خراسان رضوی 
برای ایجاد مراکز نقاهتگاهی بیماری کرونا از طرف 
ستاد ملی کرونا در ابتدا هزار تخت بود ولی با توجه به 
ظرفیت این استان از نظر سفر زائر و مسافر این میزان 
با تاکید استاندار خراســان رضوی به 25 هزار تخت 
افزایش یافت.وی تصریح کرد: از این تعداد، 20 هزار 
تخت در مشهد و پنج هزار تخت در هشت شهرستان 
دیگر این استان در نظر گرفته شده است و در هر یک 
از این شهرســتان ها دو تا  ســه مرکز نقاهتگاهی راه 
اندازی می شود ، در سایر شهرستان ها هم آمادگی 
برای ایجــاد مراکــز نقاهتگاهــی وجــود دارد که در 
صورت لزوم بعد از اعالم از طرف ســتاد پیشــگیری 
و مقابله با کرونای خراســان رضــوی راه اندازی می 
شــوند.معاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: بیماران مبتال 
به کرونا بعــد از طی مدت درمــان در بیمارســتان  یا 
افرادی که دارای عالیم ابتدایی کرونا هستند و باید 
برای مدتی در قرنطینه باشند در این مراکز نگهداری 
می شــوند همچنین افرادی که در منازل مسکونی 
شان امکانات و شــرایط مجزا برای خود قرنطینگی 
ندارند در این مراکز بستری می شوند تا بعد از سالمت 

کامل نزد خانواده هایشــان بازگردند.براتی افزود: 
تمام خدمــات ارائــه شــده در مراکــز نقاهتگاهی به 
بیمارانی کــه از بیمارســتان ها معرفی می شــوند  یا 
افــراد دارای عالیــم کرونــا و متقاضــی اســتفاده از 
خدمات آن ها رایگان اســت.فرماندار گناباد هم در 
این بازدید گفت: ظرفیت اعالم شــده از طرف ستاد 
پیشــگیری و مقابله با کرونای خراسان رضوی برای 
ایجاد مرکز نقاهتگاهی در این شهرستان 500 تخت 
است که در وهله نخست ســه مرکز با ظرفیت 125 
تخت در نظر گرفته شده اســت.حامد قربانی افزود: 
خیران، مشارکت بسیار خوبی در ضد عفونی کردن 
معابــر عمومی برای پیشــگیری از بیمــاری کرونا در 
شهرستان گناباد دارند و تاکنون بیش از دو میلیارد 
ریال بدین منظور پرداخت کردند.وی اضافه کرد: در 
شش نقطه ورودی شهرســتان و 33 نقطه روستایی 
گنابــاد ایســتگاه های کنتــرل و نظارت در راســتای 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ایجاد شده و این 
مسئله نقش مهمی در کاهش ورودی و خروجی این 
شهرستان طی چند روز گذشته داشته است.170 
تخت و یک بخش مراقبت های ویژه نیز برای بستری 
بیماران کرونا در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در 

نظر گرفته شده است.

سامانهبارشیجدیددرراهاستان
فعالیت سامانه بارشی جدید همراه با بارندگی های رگباری پرحجم از روز سه شنبه در مناطق مختلف خراسان 
رضوی آغاز می شود. کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان در این زمینه به ایرنا گفت: ناپایداری جوی 
طی روزهای آینده همراه با افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد در عصرها و بارش  پراکنده در بیشتر مناطق 
استان ادامه خواهد یافت. زهرا آهنگرزاده افزود: بارش ها ابتدا به صورت باران و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی خراسان رضوی با کاهش محسوس دما و به صورت برف پیش بینی شده است. 

آمار مبتالیان و فوتی های قطعی ناشی از کرونا در 
محدوده تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 

استان تا ظهر 17 فروردین ماه

دانشگاه 
علوم 

پزشکی

ابتالی 
قطعی به 

کرونا

فوتی به علت 
ابتالی قطعی 

به کرونا

موارد ابتال 
به سندروم 
حاد تنفسی

موارد 
ترخیص 

شده

114323953493791مشهد
244251085927نیشابور
6811254210گناباد
14118414301سبزوار

12913551481تربت حیدریه
15217419358تربت جام

187732380726068جمع

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

هنوز از پیک کرونا عبور نکرده ایم
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه آمارها نشــان 
می دهد مــا متاســفانه از پیــک کرونا 
عبــور نکرده ایم، گفــت: نه تنهــا باید 
فاصله گــذاری اجتماعــی ادامه پیدا 
کند بلکه باید تشدید شــود تا بتوانیم 
چرخه انتقــال را متوقــف کنیم. علی 

بیرجندی نژاد، در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص ازسرگیری برخی فعالیت ها 
در کشــور و کاهــش محدودیت هــای 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی اظهار 
کرد: ما نظر خود را به صورت شــفاف 
مبنی بر ادامه فاصله گذاری اجتماعی 
تا پایان فروردین ماه و حتی تا اواســط 

اردیبهشــت مــاه در قالــب نامــه ای 
مکتــوب بــه رئیس جمهــور ارســال و 

تاکید کرده بودیم.

25 مطب در مشهد بیماران 	 
مشکوک به کرونا را می پذیرند

 25 مطب پزشکان متخصص و عمومی  

در  مشهد بیماران مشکوک به بیماری 
کوویــد- 19 را بــه صورت ســرپایی 
پذیرش می کننــد. به گزارش وب دا، 
این اقدام با مشــارکت سازمان نظام 
پزشکی مشهد برای خدمات رسانی 
بهتر در روند درمان  بیماران مبتال به 

کرونا در حال انجام است.

اخبار

اجتماعی 

رئیس شورای شهر مشهد
در بازدید از 2 منطقه شهرداری:

فاصلهگذاریاجتماعیخللیدر
پاسخگوییبهشهروندانایجادنکند

رئیس شــورای شــهر مشــهد گفــت: اجــرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی نباید خللی در پاسخ گویی 
به شــهروندان ایجاد کند و این موضوع باید پیوسته 
از ســوی مدیــران مربــوط پایش شــود. بــه گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــورا، محمدرضــا حیدری، 
به منظور آگاهــی از نحوه ارائه خدمات شــهرداری  
بــه شــهروندان و همچنیــن کیفیــت اجــرای طرح 
دورکاری 75 درصدی کارکنان و پاسخ گویی آن ها 
به ارباب رجوع، از شهرداری های مناطق 10 و 11 
بازدید کــردو در جریان روند پاســخ گویی و خدمت 

رسانی به مردم قرار گرفت.

معاون بهزیستی استان اعالم کرد:

اختالفاتخانوادگیبیشترینتماس
مشاورهایدرایامقرنطینه

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت: 30 درصد از کل تماس های مردمی 
با مرکز مشاوره تلفنی 1480 این استان طی نیمه 
نخست فروردین ماه جاری مختص به موارد مرتبط 
با بیماری همه گیر کرونا بوده است و بیشترین تعداد 
تماس در این ایام با 101 تماس مربوط به اختالفات 
خانوادگــی پیش آمــده بــر اثــر قرنطینــه خانگی و 

مشکالت افراد در منزل است. 
حســین تنهاطلب در گفت و گو با ایرنــا افزود: طی 
نیمــه اول فروردین در اســتان تعــداد 740 تماس 
تلفنی از ســوی مردم با خط 1480 مرکز مشــاوره 

تلفنی بهزیستی استان برقرار شده است.

خبرمرتبط



اخبار

اقتصادی

گزارش خبری

مسعود حمیدی

۳
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

اقتصاد

مدیرعامل آب منطقه ای استان: 

 ظرفیت سد های استان به نیمه رسید 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به 
بارندگی های اخیر گفت: تاکنون 10 سد عمده 
استان سرریز شــده اند و 51 درصد ظرفیت کل 

سدهای استان آبگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره 
بــه بارندگی های اخیــر گفت: تاکنون 10 ســد 
عمده اســتان سرریز شــده  و 51 درصد ظرفیت 

کل سدهای استان آبگیری شده است.
محمــد عالیی در گفــت وگو با خراســان رضوی 
بابیان این که میــزان بارندگی ســال آبی 98-
99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5درصد 
کمتر بــوده اســت اظهار کــرد: میانگیــن بارش 
امسال نسبت به میانگین بارش 50 ساله استان 

۳7 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی در خصــوص وضعیــت ســدهای اســتان نیز 
گفت:  اســتان خراســان رضوی دارای 19 سد 
عمده است که تا امروز 10 ســد از این مجموعه 
پر و سرریز شده  است. البته این که سرریز شدن 
برخی سدها به چشم دیده نمی شود به این دلیل 
است که ما امسال دریچه های تحتانی سدها را 
باز کردیم تا بخشــی از رســوبی که براثر سیالب 
وارد ســدها می شــود از ســدها خارج تا ظرفیت 

مخازن سدها تجدید شود.

51 درصد ظرفیت سدهای استان پر است	 
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان افزود: ظرفیت 
اســمی ســدهای اســتان یــک میلیــارد و 570 

میلیــون مترمکعب آب اســت اما ظرفیــت قابل 
تنظیم مخــازن ســدهای اســتان 910 میلیون 
مترمکعــب آب اســت. بنابرایــن تا روز گذشــته 
میزان ذخایر آبی ســدهای استان معادل 804 
میلیون مترمکعب بوده است که این میزان  51 
درصد ظرفیت اسمی سدها را تشکیل می دهد. 
درحالی که این میــزان 88 درصد ظرفیت قابل 
تنظیم ســدهای اســتان را پرکرده اســت. سال 
گذشته نیز در این تاریخ تنها ۳۳ درصد ظرفیت 

سدهای استان پرشده بود.

300 میلیون مترمکعب بیشتر از سال 	 
گذشته 

وی افزود: این در حالی اســت که ســال گذشته 
به رغم بارندگی های بســیار خوبی که داشــتیم 
میزان کل آب های ذخیره شــده پشــت سدهای 
اســتان در مــدت مشــابه معــادل 520 میلیون 
مترمکعب بوده است. بنابراین میزان ذخایر آب 
سدهای استان نســبت به سال گذشــته در این 
تاریخ حــدود ۳00 میلیون مترمکعــب افزایش 

داشته است. عالوه بر این از ابتدای سال تاکنون 
بیــش از 12۳ میلیــون مترمکعــب بارندگی در 
استان صورت گرفته است و از ابتدای سال آبی 
یعنی مهرماه ســال گذشــته تاکنــون این میزان 

معادل 27۳ میلیون مترمکعب بوده است.

50درصد ظرفیت سد دوستی پر است	 
عالیی اظهار کرد: هم اکنون بیش از 50 درصد 
ظرفیت سد دوستی پرشده اســت، عالوه بر این 
ســد طرق بیش از 24 میلیون و ســد ارداک 26 
میلیون مترمکعــب آب در خود ذخیــره کرده اند 
که این سدها برای تأمین آب مشهد نقش بسیار 
حیاتــی دارنــد و خوشــبختانه نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال گذشــته ذخایر این دو ســد حدود 
دو برابر شــده اســت. مدیر عامــل آب منطقه ای 
استان همچنین با اشاره به سیالب های اخیر در 
استان گفت: سیالب های فروردین سال گذشته 
خسارت های جدی به برخی نقاط استان مانند، 
کالت، نیشابور، طرقبه و شــاندیز وارد کرده بود 
اما سیالب های امسال اگرچه میزان بارندگی با 

شدت بیشتری را به همراه داشت اما خوشبختانه 
خسارت جدی را وارد نکرد.

الی روبی 364 کیلومتر و کاهش حوادث 	 
سیالبی

وی افزود: ســال گذشــته با همکاری مســئوالن 
استان و دادســتانی های شهرستان ها توانستیم 
مناطق پرخطــر را شناســایی کنیم و بســیاری از 
مســیرها و مســیل های حادثه خیز اصالح شــد . 
طوری که سال گذشــته بیش از ۳64 کیلومتر از 
نقاط پرخطر شناسایی و الی روبی شد. نمونه بارز 
آن در منطقه شاندیز بود که منجر به خسارت های 
جــدی و مســدود شــدن مســیر شــده بــود امــا با 
همکاری دادستانی و فرمانداری این شهرستان 
بیش از 25 کیلومتر از مسیر رودخانه شاندیز الی 
روبی شــد و پل های پرخطری که مانع جریان آب 
می شــدند به طور کامل تخریب شــدند کــه با این 

اقدامات؛ اگرچه میزان بارندگی و ســیل امسال 
شدیدتر از سال گذشــته بود اما خوشبختانه این 

سیالب به هیچ حادثه ای منجر نشد.

45 میلی متر بارندگی در 40 دقیقه	 
وی بیان کــرد: در حوزه کالت شــدت بارندگی 
اخیر بســیار شــدیدتر بوده طوری کــه در حدود 
40 دقیقــه بیــش از 45 میلی متــر بارندگی در 
این منطقه داشــتیم اما به دلیل الی روبی های 
انجام شــده در طول ســال گذشــته این سیالب 
خسارت جدی به وجود نیاورده است. در منطقه 
نیشــابور نیز همین وضعیت بوده اســت. اگرچه 
در گنبدلی مشــهد ما شــاهد تخریب پــل بودیم 
که دلیلش ظرفیت پل بوده زیرا میزان بارندگی 
بیش از 40 میلی متر بوده است و پل ساخته شده 
ظرفیــت ایــن میــزان از بارندگــی و ســیالب را 

نداشته است.

عضو هیئت مدیره پدیده 

سهام پدیده در فرابورس هنوز 
قابل معامله نیست 

حمیـدی/ یـک روز از درج نمـاد پدیـده شـاندیز در 

فرابـورس گذشـته امـا هنـوز امـکان معامله سـهام 
ایـن شـرکت فراهم نشـده اسـت کـه بنـا بـر اذعان 
عضـو هیئت مدیـره ایـن شـرکت ،فرایند گشـایش 
نمـاد در تابلـوی فرابـورس فراهـم نشـده و مربوط 

بـه خـود فرابورس اسـت.
 بـه گـزارش خراسـان رضوی، بـر اسـاس اطالعیه 
شـرکت فرابـورس ایـران، نمـاد شـرکت پدیـده 
 17 شـاندیز بـه اسـم "گتوشـا" روز یـک شـنبه)
روز  تـا  امـا  شـد  ثبـت  فرابـورس  در  فروردیـن( 
گذشـته) دوشـنبه( تمامـی اعـداد و ارقـام مربـوط 
بـوده اسـت.  ایـن شـرکت»صفر«  بـه معامـالت 
سـعید ورودی طرقبـه عضـو هیئـت مدیـره پدیـده 
 ایـن شـرکت در گفـت و گـو بـا خراسـان رضـوی 
بیان کـرد: صفر بـودن اعـداد و ارقام به ایـن دلیل 
اسـت که گشـایش معاملـه نمـاد پدیـده در تابلوی 
فرابورس هنوز انجام نشـده اسـت و بعـد از این که 
گشـایش نمـاد در تابلـوی فرابـورس انجـام شـود 
آخریـن وضعیـت معامالت سـهام شـرکت و ارزش 
سـهام و دیگر متغیرها تغییر خواهـد کرد. درواقع 
نمـاد پدیده شـاندیز در فرابورس درج شـده اسـت 

امـا هنـوز قابـل معامله نیسـت.
در  شـرکت ها  سـهام  معاملـه  داد:  توضیـح  وی 
بورس چنـد مرحله دارد کـه مهم تریـن آن پذیرش 
و درج نمـاد شـرکت ها اسـت و در مرحلـه بعـد کـه 
مربـوط بـه خـود فرابـورس اسـت فراهـم شـدن 
شـرایط درج نمـاد در تابلـوی فرابـورس اسـت 
کـه بـه زودی ایـن امـر نیـز محقـق خواهـد شـد. 
ایـن فراینـد کامـاًل در اختیـار فرابـورس اسـت کـه 
بـا انجـام ایـن مقدمـات ناظـر فرابـورس اعـالم 
می کنـد کـه فـالن تاریـخ نمـاد شـرکت مدنظـر در 

تابلـو قابـل معاملـه خواهـد بـود.

معاون زیارت استانداری: 
زائران بحرینی تا 2 هفته آینده به کشورشان فرستاده می شوند 

۳ نفر از اتباع بحرین براثر ابتال به کرونا فوت کردند 

نوید زنــده روحیــان/ هزار نفر از اتباع کشــور بحرین در مشــهد 

حضور دارند که با اعالم دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاینه و 
غربالگری شده اند. تاکنون از این افراد ۳ نفر براثر کرونا فوت 
کرده اند و گواهی سالمت بقیه افراد صادرشده است و به زودی 

به کشورشان منتقل خواهند شد.
 به گزارش خراسان رضوی، پس از شیوع کرونا و لغو پروازهای 
بین المللــی اتبــاع کشــور بحرین کــه به صــورت مســتقیم با 
کشورمان ارتباطی نداشته و پرواز ندارد مسافران این پرواز در 
مشهد ماندگار شدند و نتوانستند به کشورشان بازگردند اما با 
پیگیری های صورت گرفته تعدادی از آن ها به بحرین بازگشتند 
که کشور بحرین پس  از این انتقال مدعی شد تعدادی از آن ها 
مبتال به کرونــا بودند و هم اکنون تعدادی از آنــان هنوز در این 

شهر اقامت دارند.
امیر ســزاوار رئیس هیئت  مدیــره جامعه حرفــه ای هتلداران 
استان به خراســان رضوی گفت: حدود 1200 زائر بحرینی 
در مشهد حضور داشــتند که  ۳00 نفر از آنان پس از اسکان و 
پایش سالمت به بحرین منتقل شدند و 900 زائر بحرینی دیگر 

تا زمان بازگشت در هتل های مشهد اسکان دارند.
وی همچنیــن افزود:  زائــران خارجــی در 14 هتل به صورت 
پراکنده حضور داشــتند که از یــک واحد اقامتــی که ظرفیت 

باالیی دارد درخواست شد این زائران را پذیرش کند و با وجود 
این که این واحد اقامتی تعطیل بود اما به خدمات دهی به این 

مسافران پرداخت.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز 
در این خصوص گفت: این زائران ابتــدا به صورت پراکنده در 
حدود 15 واحد اقامتی حضور داشــتند که نهایتًا با همکاری 
صورت گرفتــه در 9 مرکــز اقامتی به صورت متمرکز اســکان 
داده شــدند و با هماهنگی هایی که با دانشــگاه علوم پزشکی 
و وزارت امور خارجه انجام شــد پیگیری بررسی های سالمت 
آنان و همچنین انتقال آنان به کشورشان انجام شد که در نهایت 
حدود هزار نفر مسافری که هم اکنون در مشهد هستند در دو، 

سه هفته آینده به کشورشان بازگردانده خواهند شد.
نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد در این خصوص اعالم 
کرد: پس از شــیوع ویروس کرونا و لغــو پروازهای بین المللی 
در اکثر کشــورهای جهان، تعدادی از اتباع کشــور بحرین که 
در شهر مشهد حضور داشتند نیز بالتکلیف بودند که با اعالم 
بخش های  مختلف مدیریت استان درخواست کمک از وزارت 
امور خارجه انجام شد که از طریق معاونت ایرانیان و کنسولی 
و اداره کل خلیج فارس و همچنین با همکاری سفارت ایران در 
پادشاهی عمان موضوع پیگیری شد و درنهایت کشور بحرین 

متقاعد شد اتباع خود را هر هفته ســه روز با پرواز به کشورش 
بازگرداند و اولین پرواز 20 اسفند صورت گرفت که پس ازآن 
این کشــور مدعی شــد 77 نفر از مســافران این پرواز مبتالبه 
ویروس کرونــا بوده اند و بــه همین دلیل پروازهــا مجدد قطع 
شد ؛ پس ازاین یک بار دیگر مذاکراتی از طریق کشور دوست 
ما عمان صورت گرفت و مجدد پروازها به صورت هفته ای یک 
پرواز برنامه ریزی شد  که در اولین پرواز 65 نفر و دومین پرواز 
دوم آوریل 99 نفر به این کشور بازگشتند که طبق برنامه قرار 
است این پروازها از طریق هواپیمایی کیش ایر ادامه یابد تا در 
نهایت حدود هزار نفر بحرینی دیگر نیز در هر پرواز حدود 100 

نفر تا 28 می به کشورشان منتقل شوند.
این نمایندگی در خصوص ادعاهای کشور بحرین و اقدامات 
صورت گرفته ،تصریح کرد: پس از اولین پرواز و ادعای کشور 
بحرین مبنی بر انتقال مســافران مبتال به کرونا به کشورشان 
توسط ما، دو روز قبل از آن سازمان بهداشت جهانی وجود 56 
بیمار کرونایی در این کشــور را اعالم کرده بود و طبیعتًا وجود 
بیماری از این پروازها نبوده است، ضمن این که ما با دانشگاه 
علوم پزشــکی هماهنگی الزم را انجام دادیم و خواســتیم که 
شــرایط این افراد کاماًل بررسی و گواهی ســالمت برای پرواز 

صادر شود.

رحیمی، ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای اســتان در این 
خصــوص بیان کــرد: پــس از اعــالم اســتانداری و اداره کل 
گردشــگری، با همکاری خوب دارالشــفاء امــام )ع( تمامی 
مســافران بحرینی که در واحدهای اقامتی حضور داشــتند 
تک به تک مورد بررســی و معاینه قرار گرفتند که در بین این 
افراد تعدادی مبتالبه کرونا وجود داشتند که در اولین اقدام 
تمامی این افراد از بقیه جدا و بستری و قرنطینه شدند و بقیه 

نیز مرتبًا در حال رصد پزشکی بوده اند.
وی افزود: تعداد مبتالیان به کرونا در استان که از اتباع کلیه 
کشورها بوده اند ۳50 نفر است یعنی حدود 10 درصد کل 
مبتالیان اســتان ، البته آمار تفکیکی آن االن موجود نیست 

اما  از مسافران بحرینی ۳ نفر متأسفانه فوت کرده اند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی همچنین تأکید کرد: در 
باره ادعای کشــور بحرین، این تعــداد از بیمار بــه  هیچ  وجه 
صحت ندارد و ازنظــر علمی نیز مــورد قبول نیســت چرا که 
نسبت شیوع ما در شهر مشهد به ازای هر 10هزار نفر 2/6 
نفر است و به  هیچ  عنوان پایه علمی و تخصصی پزشکی ندارد 

که از این تعداد کم  مقداری که گفته شد مبتال باشند .
وی همچنیــن بــا تشــریح اقدامات پزشــکی گفــت: پیش از 
پرواز یک بار دیگر تمامی کنترل ها انجام می شــود و گواهی 
سالمت به همراه کلیه مدارک پزشــکی همراه بیمار ارسال 
می شــود اما طبیعی اســت اگر کشــور بحریــن این افــراد را 
مانند مسافران ایرانی که ما از ووهان به ایران منتقل کردیم 
،14 روز قرنطینه کند ، این جزو پروتکل های بهداشــتی در 

دنیاست.

مدیر کل دام پزشکی استان خبر داد: 

ضبط 72 تن گوشت غیر بهداشتی 
در استان 

مدیر کل دام پزشکی اســتان  گفت: بیش از 72 تن 
گوشت و انواع فراورده خام دامی غیر بهداشتی در 
قالب طرح تشدید نظارت های نوروزی دام پزشکی 

استان کشف و ضبط شد.
 احمد شــریعتی، روز گذشــته با بیان ایــن مطلب به 
ایرنا گفت: طرح تشــدید نظارت های نــوروزی این 
نهاد در قالب 120 گروه نظارتی و با همکاری 250 
بازرس از 25 اسفند سال گذشــته آغاز شد و تا 15 

فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: طــی این مدت گروه هــای نظارتی 
دام پزشکی استان 9 هزار و 600  بازدید را  از مراکز 
تولید، نگهــداری و عرضه فراورده هــای خام دامی 
در این استان انجام دادند. بدین منظور 26 پرونده 
برای متخلفان تشکیل و تسلیم مراجع قضایی شده 

و  هشت مرکز متخلف هم مهر و موم شده است.

معاون سازمان صمت استان خبر داد؛ 

توزیع 1550 تن میوه تنظیم بازار 

معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان 
 25 صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان گفـت: از 
اسـفند تاکنون حدود 1550 تن میـوه تنظیم بازار 
توزیـع کردیـم کـه در بازارهای شـهرداری مشـهد و 
واحدهـای صنفی بوده اسـت که تمایل داشـتند در 

ایـن طـرح شـرکت کننـد.
 علـی غفوری مقـدم در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان 
ایـن کـه توزیـع میـوه تنظیـم بـازار را از 25 اسـفند 
در اسـتان شـروع کردیـم و تـا االن نیـز ادامـه دارد، 
گفت: تاکنـون حدود 1550 تـن میـوه تنظیم بازار 
توزیـع کردیـم کـه در بازارهای شـهرداری مشـهد و 
واحدهـای صنفی بوده اسـت که تمایل داشـتند در 

ایـن طـرح شـرکت کنند.
نیـاز مـا طـرح را ادامـه  بـه  بـا توجـه  افـزود:  وی 
می دهیـم و تـا آخـر فروردیـن در برنامـه مـا قـرار 
دارد. اگـر بـر اسـاس تصمیـم تنظیـم بـازار اسـتان 
نیـاز باشـد،طرح را ادامـه می دهیم که این بسـتگی 

بـه موجـودی مـا نیـز دارد.
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زیــارت بــرای همــه صاحبــدالن واژه بســیار محبوب و 
مطلوبی است. زیارت به معنای مالقات است و در دین 
زیارت جزو مستحبات به شمار می آید. در اصول شریف 
کافی بابی مخصــوص به زیــارت اخوان اســت و تاکید 
شده که مومنین باید به دیدار یکدیگر بروند. در اسالم 
زیارت پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( جایگاه واالیی 
دارد. زیارت نبی مکرم اســالم)ص( و زیارت اهل بیت 
پیامبــر)ص(؛ زیــارت امیرالمومنین)ع(، زیــارت ائمه 
بقیع)ع(، زیــارت امام حســین)ع(، زیــارت کاظمین، 
زیارت سامرا و زیارت صاحب این کشور علی بن موسی 
الرضا علیــه آالء تحیة و الثنــا، در قــدم اول دیدار قلوب 
شــیعیان با ارواح مطهر این نوریان و عرشیان است و در 
مرحله  دوم زیارت مرقد مطهر آن هاست؛ این قبر مطهر 
در قدم اول همان مرقــد ملکی و در قــدم دوم دل های 
شــیعیان و ملکوتشان اســت، »ان قلوب شــیعتنا«، زیرا 
دل های شیعیان قبور ائمه اطهار علیه السالم هستند 
و مرقد مطهرشان در قلب دوستداران شان است. امام 
صادق)ع( فرمودنــد: همین طور که بدنتــان این کعبه 
را طواف می کنــد دلتان عــرش را طواف بکنــد. عمده 
زیارت دل هست. زیارت پیامبر)ص( و زیارت حضرات 

معصومین)ع( زیارت دل هست.
 اگر دلمان هــوای آن ها را بکنــد و احتیاجی پیدا کنیم 

بگوییــم یــا صاحــب الزمان)عــج(، یــا فاطمــه)س(، یا 
اباعبدا... الحســین)ع(، مشــتری های امــام رضا)ع( 
هم کــه زیادنــد و از دور و نزدیــک می گویند یــا علی بن 
موســی الرضا)ع(. یــا ضامن آهــو! آن هــا صدایمان را 
می شــنوند و ما را اجابت می کنند. امــام)ع( جان عالم 
اســت. همان طور کــه تک تک ســلول های بــدن ما در 
محضر روح هســتند تمام عالمیان در محضــر ائمه )ع( 
هســتند .این که مــا در اذن دخــول عرضه مــی داریم: 
اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کالمی و ترد سالمی، 
شــهادت می دهــم که جایــگاه مــرا می بینــی، صدای 
من را می شــنوی و ســالم مرا جواب می دهی، نشــان 
می دهــد امام حــی و میت نــدارد. امام روح خداســت. 
امام وجودی اســت که بــه همه کائنــات احاطــه دارد. 
امام رضای ما اگر در مشــهد مقدس محصور باشــد که 
نمی تواند امام باشــد. امام عین ا... ناظره است. چشم 
بینای خداســت. گوش شــنوای پروردگار عالم است. 
هر کســی در هرکجا با امام نجوایی داشته باشد ایشان 
می شــنود. همان طور که خــدای متعال همــه اصوات 
و ناله آدمیــان را هــم از قعر دریــا، هم از اوج آســمان ها 
و هــم از افق هــا می شــنود، امام گــوش شــنوای خدا و 
چشــم ناظر پروردگار متعال اســت. او جنب ا... است. 
هر کســی با خدا کار داشــته باشد او واســطه می شود. 

درهای بارگاه پروردگار متعال، ائمه اطهار)ع( هستند. 
بنابرایــن زیــارت حضــرت رضــا)ع( و زیــارت حضرات 
معصومین)ع( منحصر به شهری نیست که بدن نازنین 
آن ها در آن جا مدفون است. البته رفتن به آن جا هجرت 
الی ا... اســت و زیر قبه بودن یک ویژگی دارد. ولی اگر 
 نتوانستیم زیر قبه باشیم زیارت برای ما ممنوع نیست.
من از کتاب کامل الزیارات نوشــته ابن قولویه قمی که 
جزو معتبرترین و تحقیقی ترین کتب شــیعه اســت و به 
قدری اعتبــار دارد که اگر روایتی در این کتاب شــریف 
نقل شده باشــد نیازی به تحقیق سندی ندارد، روایتی 
را مــی آورم. در بــاب 96 این کتــاب آمده: »اگر کســی 
خانه اش از امام حســین)ع( دور باشد و مسافت زیادی 
بین او و امام حســین )ع(باشــد چطور زیارت کند؟ بعد 
امام صادق)ع( این را وسعت دادند و گفتند اختصاص 
به امام حسین)ع( ندارد، هر امامی را که نتوانستید زیر 
قبه اش و بارگاهش بروید شــما دور نیستید. اگر کسی 
خانه اش دور بود و مسافت طوالنی بود برود به یک جای 
بلندی، دو رکعت نماز بخواند و با سالم به سوی قبور ما 
اشاره کند. این به سوی ما می رسد.«شش یا هفت روایت 
در این خصوص از وجود نازنیــن امام صادق)ع( و دیگر 
معصومین)ع( روایت شــده که به ما رهنمــون داده اند 
دلتان با ما باشــد و هر جا باشــید رو به قبر ما بایستید و 
ما را زیارت کنید.ما ناراحتیم که گنبــد امام رضا)ع( را 
نمی توانیم از نزدیک ببینیم ولــی امام رضا)ع( در قلب 
ما اســتقرار دارد و در دل ماست. هر شــیعه ای هر وقت 
اراده کند و دلش هوای امام رضا)ع( را کند به پشت بام 
برود، دو رکعت نماز بخواند و مطمئن باشد ایشان جواب 
ســالم را مضایقه نمی کنند. جواب آماده است. حوائج 
ما را می دانند و ما هم در این ایام که احتیاجمان بیشتر 
است دست از دامنشان برنمی داریم، متوسل می شویم، 
با ایشان حرف می زنیم و سفره دل را برای امام رضا)ع( 
باز می کنیم. همه باید یقین داشــته باشــند که امام در 
همه جا حضور دارد و ناظر بر حاالت و احواالت ماست. 
اشک ما را می گیرد و ذخیره می کند. دل ما را خودشان 
به هیجان می آورند. صاحبدل خودشان هستند و حوائج 
ما را می دانند و جواب می دهند. امیدواریم همیشه زائر 
باشــید و روزی چند بار زائر امام رضا)ع( باشــید. یقینا 

حاجات زوار نوشته خواهد شد.
 آیت ا... کاظم صدیقی

منبع : آستان نیوز
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چنــد روزی اســت کــه درگذشــت حــاج 
محموداکبــرزاده شــاعر و مــداح آیینــی 
کشــورمان، بســیاری را در اندوه فرو برده 
است. مردی دوست داشــتنی که در کنار 
هنرش، اخالق و رفتــار او بود که قلب ها را 

خانه او کرده بود. 
طی دو روز گذشــته و در پی درگذشت این 
شــاعر آیینی چهــره هــا و شــخصیت های 
مختلفــی از جملــه آیــت ا... علــم الهــدی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، حجــت 
االسالم و المســلمین مروی تولیت آستان 

قدس رضــوی، دکتر ســیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکتر جعفر 
مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
جامعه مداحان و بسیاری دیگر از چهره ها 
فقدان ایــن الگــوی مداحی کشــورمان را 

تسلیت گفتند.
 استاد »محسن درستکار« از پیش کسوتان 
مداحی و شــعر آیینی نیــز در گفــت وگو با 
آســتان نیــوز نکاتــی را دربــاره مرحــوم 
اکبــرزاده بیان کــرد که در ادامــه به بخش 

هایی از آن اشاره شده است .
* مرحــوم اکبــرزاده عمرشــان را در راه 
خدمــت در مســیر و خــط اباعبــدا...)ع( 
قرار دادنــد و پیگیری های مســتمری 
در این حوزه داشتند؛ در مجالس نیز 
برایشــان مهم بود به خانه چه کسی 

می روند.
* اقدامــات و فعالیت هــای ایشــان 
در این سن و ســال برای ما مداحان 
همیشــه  و  بــود  تعجــب آور  جــوان 
چشمشان برای اباعبدا...)ع( خیس 

بود.
* یکــی از ویژگی های بارز ایشــان 
ایــن بــود کــه همــواره از فقــرا و 
مستضعفان دستگیری می کردند 
و بارهــا این مســئله را به شــخصه 
شــاهد بــودم و بیــان می کردنــد 
ایــن کار را صرفــا بــرای رضــای 
خدا انجــام می دهند و نیــازی به 
تحقیق نیست که آیا این فرد واقعا 
مســتمند اســت یا خیــر و اظهار 
می کردند ایــن کار را فقط برای 

آن »باالسری« انجام می دهم.
*  همه بچه های مداح مشــهد و 
تمام کسانی که از دور یا نزدیک 
حــاج محمود را می شــناختند از 
ایــن ناراحت هســتند کــه حاجی 

غریبانــه رفــت و نتوانســتیم بــرای ایشــان 
کاری انجــام دهیم؛ احتــرام عجیبی برای 
ایشان قائل بودیم و این مسئله در میان تمام 

مداحان مشهدی مشترک بود.
* یکــی از خصلت هــای ایشــان ایــن بــود 
کــه خســتگی ناپذیر بودنــد و اصــال اهــل 
اســتراحت نبودند و برای اباعبدا...)ع( از 

جان مایه می گذاشتند.
*  در سفر آخری که ایشــان به محضر مقام 
معظم رهبری مشــرف شــدند نیــز بنده در 
معیت ایشــان بودم، ایشــان حــال عجیبی 
داشــتند. نمی دانــم امــا شــاید ایشــان 
می دانستند که این دیدار، دیدار آخرشان 
اســت؛ بــا وضــع جســمانی خاصی نیــز به 
محضر مقام معظم رهبری مشــرف شــدند 
اما اصال ایــن وضعیــت جســمی را به روی 
خود نمی آوردند. ایشان بیش از 80 سال 
ســن داشــتند اما برای دیدار با مقام معظم 
رهبری عالقه خاصی داشتند و دایم ساعت 
پرواز را چک می کردند که مبادا دیر به پرواز 

تهران برسند.
* ایشــان برای مقــام معظم رهبــری جان 
برکف بــود و اصــال مقــام معظــم رهبری و 
والیت خط قرمز ایشان بود، اصال مجلسی 
نبود که ایشان از مقام معظم رهبری و شهدا 

یاد نکند.
* زمانی که مقام معظم رهبری نیز به مشهد 
مشرف می شــدند ایشــان همواره به دیدار 
حضرت آقــا می رفتند زیــرا ســابقه ارادت 
ایشــان به مقــام معظــم رهبری مربــوط به 
دوران قبل از انقالب اسالمی و شکل گیری 

هیئت »خرابه شام« بود.
*  ایشان از زمان قبل از انقالب و شاید 10 
سال قبل از انقالب اســالمی با حضرت آقا 
حشر و نشر داشتند و ارادت ایشان به مقام 
معظــم رهبــری مربوط بــه ســال ها قبل از 

پیروزی انقالب اسالمی بود.

در گرامی داشت یاد و خاطره مداح و شاعر آیینی خراسانی

روایتی از آخرین دیدار مرحوم اکبرزاده با مقام معظم رهبری

میرزاده – در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر 
کرونا و با هدف قطع زنجیره این بیماری، امسال 
در روزهای منتهی به نیمه شعبان مراسم چراغ 
برات برگزار نخواهد شــد. مدیرعامل ســازمان 
آرامســتان های شــهرداری مشــهد در این باره 
به »خراســان رضوی« گفت: با توجه به شــرایط 
خاص موجود در کشــور به دلیل انتشار ویروس 
کرونا، برگزاری هر گونه مراسم برای جلوگیری 
از تجمــع مردم تعطیل شــده و آرامســتان ها نیز 
برای جلوگیری از هر گونه اجتماع مردم تعطیل 
اســت. حجت االســالم والمســلمین »حســین 
مهدوی دامغانی« افزود:  این تعطیلی همچنان 
ادامه دارد و حتی مراسم ختم نیز به همین دلیل 
برگزار نمی شــود و متوقف شده اســت و به تبع، 
زیارت اهل قبور در آرامســتان هــا در ایام چراغ 
برات نیــز برگــزار نخواهد شــد. در همیــن باره 
،سرهنگ »حسنعلی امامی« رئیس پلیس راهور 
مشهد نیز به خبرنگار ما گفت: با توجه به تعطیلی 
آرامســتان ها، همکاران ما نیز پوشش ترافیکی 
الزم را در اطراف آرامستان ها انجام خواهند داد 

تا طبق تصمیمات اخذ شده عمل شود.

درخواست مسئول نهاد رهبری در 	 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مردم

مســئول نهــاد نمایندگی مقــام معظــم رهبری 
در دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در ایــن باره 
گفت: همه ســاله در روز هــای منتهــی به نیمه 
شــعبان مردم  اســتان به  خصوص مشــهدی ها 

طبق سنتی ریشه دار و قدیمی به دیدار اهل قبور 
می روند که جمعــی از آنان تازه درگذشــتگانی 
هســتند کــه اولیــن چراغ براتشــان اســت، اما 
با توجه بــه شــرایط متفاوت امســال نســبت به 
ســال های قبــل، بــه واســطه شــیوع  ویــروس 
کرونا در کشــور از مردم تقاضا داریــم که در این 

ایام بــه آرامســتان ها نروند. به گزارش باشــگاه 
ســیدمحمود  حجت االســالم  خبرنــگاران، 
طباطبایــی تصریح کرد :  بی شــک حضور ما در 
این ایــام بحرانی و چنیــن وضعیت ســختی، نه 
تنها موجب خشنودی اموات نخواهد شد، بلکه 
حتی به واســطه خطــری که بــرای خود و ســایر 
آحاد جامعــه ایجاد کرده ایــم موجبات ناراحتی 
درگذشتگان را فراهم می آورد. حجت االسالم 
طباطبایــی با ذکــر این نکتــه که چراغ بــرات از 
سنت های خراسانی هاســت و مردم در ایام ماه 
شــعبان و روز هــای 1۲، 13 و 14 ایــن مــاه به 
زیارت اهل قبور می روند، افزود: ما در طول سال 

و در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی رسم و 
رسوم زیادی داریم که همه آن ها را به خوبی اجرا 
می کنیم، اما امسال شرایط تفاوت دارد و همان 
گونه که تا کنــون تمامی برنامه هــای اجتماعی 
در مناسبت های مختلف لغو شده است، انتظار 
برگزارنشدن  این آیین ســنتی و ریشه دار را هم 
داریم و می خواهیم که ایــن کار به زمانی پس از 
ریشــه کنی ویروس کرونا موکول شود. او ادامه 
داد: بی شــک یاد اموات تنها در زمــان بودن در 
کنار قبور آنان نبوده ونیست و همواره می توانیم 
با خواندن وقرائت قرآن، دعا، زیارت و فاتحه، یاد 

عزیزان سفرکرده مان باشیم.

 در هر جایی که هستیم رو به حرم مطهر امام رضا)ع( بایستیم و زیارت کنیم

طرح میلیون ها صلوات برای تعجیل در فرج امام عصر)عج( 
شجاعی مهر-رئیس اداره زندان شهرستان 

نیشــابور گفــت: بــا عنایــت بــه پیشــنهاد 
ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم 
رهبری ودر راستای بهره مندی زندانیان 
واجد شرایط از جنبه های ارفاقی قوانین 
در جهــت کاهــش جمعیــت کیفــری در 
زنــدان، پرونــده هــای زندانیان بررســی 
شــد و تعداد 111 زندانی مشمول قانون 

عفو نوروزی قرار گرفتنــد که از این تعداد 
69 نفــر آزاد شــده وبقیه شــامل تخفیف 
در مجــازات شــدند.محمد رضــا رجبــی 
رئیــس اداره زندان شهرســتان نیشــابور 
افــزود: رونــد آزادی زندانیــان مشــمول 
عفو در صورت پرداخت جریمــه قانونی و 
اخذرضایــت شــاکی خصوصــی و ردمال 

همچنان ادامه دارد.

رئیــس اداره علوم قرآنــی آســتان قدس از 
اجــرای طــرح میلیون ها صلــوات همزمان 
بــا عیــد نیمــه شــعبان و روز والدت امــام 
زمان)عج( خبر داد. حجت االسالم »مهدی 
شــجاع« در گفت و گو با آســتان نیوز در این 
باره گفت: همزمان با ایام میالد با ســعادت 
منجــی عالم بشــریت حضــرت حجــت  بن 
الحسن)عج( ختم میلیون ها صلوات هدیه 

به پیشــگاه آن حضرت و به منظور دعا برای 
تعجیل در فرج ایشــان انجام می شــود. وی 
تصریح کرد: این طرح بــه همت واحد طرح 
تالوت نــور اداره علوم قرآنی آســتان قدس 
برگزار می شود و با فعالیت رابطان این واحد 
در شــهر مقــدس مشــهد و دیگر شــهرهای 
کشور از طریق طرح قرآنی »یا ضامن آهو« و 

فضای مجازی انجام می شود.

۱۱۱ زندانی نیشابوری مشمول عفو نوروزی مقام معظم رهبری شدند 

دریچه خبر

با هدف قطع زنجیره کرونا

امسال»چراغ برات« نداریم
خبر

معرفی برترین های جشنواره 
مفلحون 98 شهرداری مشهد 

در آســتانه ســالروزمیالد حضــرت مهــدی )عج(، 
برتریــن هــای جشــنواره مفلحون 98 شــهرداری 

مشهد معرفی شدند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
مهدی حاتمی مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق 
شهرداری با تقدیر از مشارکت کارکنان شهرداری 
در سومین دوره از جشنواره مفلحون 98 شهرداری 
مشهد گفت: جشنواره مفلحون با هدف گسترش، 
ترویــج و تعمیــق فرهنــگ امربــه معــروف و نهی از 
منکر، شناســایی الگوهای رفتاری و بســتر سازی 
اجتماعــی، تشــویق و ترغیــب کارکنــان بــه ارائــه 
خدمت بهتر به شهروندان و ارج نهادن به خدمات 
ارزنده کارمنــدان متعهــد، کارآمدو اخــالق مدار 

برگزار می شود.
 وی اظهار کرد: این جشنواره در سه مرحله برگزار 
شد و نفرات برتر در دو ســطح انتخاب شدند که در 
سطح اول 1۲0 نفر به عنوان برگزیدگان و درسطح 
بعــدی از این میــان ۲0 نفر بــه عنوان نفــرات برتر 

جشنواره انتخاب شدند. 
حاتمی ادامــه داد: در ابتدا دبیرخانه جشــنواره و 
شــورای امر به معــروف و نهــی از منکر شــهرداری 
مشــهد، در نظر داشت اســفند ماه و در مراسمی با 
حضور مســئوالن، منتخبــان را معرفــی و از آن ها 
تقدیــر کند که بــه دلیل شــیوع بیمــاری کرونا این 

امکان میسر نشد. 
مدیر کل حوزه شــهردار و امور مناطق شــهرداری 
مشــهد گفت: باتوجه به این موضوع تصمیم گرفته 
شــد تــا در آســتانه نیمــه شــعبان، منتخبــان ایــن 

جشنواره معرفی شوند.

معاون فرماندار مشهد گفت : به منظور پیشگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره سرایت این 
ویروس همچنان برگزاری اجتماعات مختلف از جمله تجمعات مذهبی در این شهرستان 
ممنوع است. »احمد ریواده« در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: بر این اساس برگزاری هر نوع 
تجمع انســانی تا ۲3 فروردین ماه ممنوع است و فرمانداری مشــهد نیز هیچ گونه مجوزی 
برای اجتماعات صادر نکرده است. وی ادامه داد: حتی با هیئات مذهبی مشهد و دستگاه 
های متولی امور مذهبی از جمله مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان جلساتی برگزار 

شده است تا از برگزاری تجمعات غیر رسمی و بدون مجوز مذهبی نیز جلوگیری شود.

معاون فرماندار مشهد اعالم کرد :

برگزاری همه تجمعات از جمله اجتماعات مذهبی، همچنان ممنوع

 خبرمرتبط

 در شــرایط فعلــی برگــزاری اجتماعاتــی همچون مراســم چــراغ برات بســیار خطرناک اســت 
و بستر شیوع بیشتر کرونا را فراهم می سازد
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سفارش می پذیرد

به تو از دور سالم ...



 صاعقه جان ۲ جوان نیشابوری
 را گرفت 

شجاعی مهر-رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 

هــای پزشــکی نیشــابور از دو مــورد مــرگ بــر اثر 
صاعقه در نیشــابور خبر داد.مصطفی افشار نیک 
افــزود:  دو جــوان 30 و 35 ســاله  بــر اثــر صاعقه 
زدگی در نیشابور جان خود را از دست دادند.وی 
ادامه داد: یکــی از این افــراد در حــال رانندگی با 
موتورسیکلت و فرد  دیگر در حال کشاورزی دچار 
صاعقه زدگی شدند که متاسفانه در دم جان خود را 
از دست دادند.افشارنیک خاطر نشان کرد: به  رغم 
هشدارهای سازمان های هواشناسی و دانشکده 
علوم پزشکی درخصوص وضعیت قرمز جوی شاهد 
این حوادث در نیشــابور بودیم.وی توصیه کرد: با 
توجه به تداوم بارندگــی ها و احتمال رعد و برق در 
فصل بهار توصیه می شــود در این گونه شــرایط از 
رفتن به مکان های مرتفع، لبه صخــره ها، بلندی 
قله ها و ارتفاعات خطرناک بپرهیزید و هنگام رعد 
و برق از درختان، تپه ها، سیم های برق، لوله های 
فلــزی و آب دوری  و از دســت زدن به وســیله های 
فلزی از قبیل نرده های آهنی، قالب ماهی گیری، 
دوچرخــه، موتورســیکلت، واگــن هــای راه آهن و 

لوازم فلزی خانه جدا خودداری کنید.

انتقاد عضو شورای سبزوار از نحوه 
برخورد رئیس شورا با صورت جلسات 

کالتــه- عضــو شــورای اســالمی شــهر ســبزوار از 

دستکاری رئیس شورا در صورتجلسات انتقاد  کرد 
و خواستار پاســخ او به این موضوع شد. به گزارش 
خراســان رضوی، زهــرا بخشــی در جلســه علنی 
شورای اسالمی شهر سبزوار در خصوص وضعیت 
و حواشــی فعلی این شــورا، گفت: رئیس شورا هر 
جلســه به خودش اجازه می دهد که صورتجلســه 
هایــی  را که امضــا می زنــم و اعتراض می نویســم 
پاره کند. این عضو شــورای اســالمی شــهر ادامه 
داد: سوال من از شــما این اســت، به چه اجازه ای 
و براســاس کــدام قانونــی آخریــن صورت جلســه 
رسمی شورا را که به عنوان عضو شورا در آن حضور 
داشــته ام و امضا زده ام پاره کرده اید! دوباره برگه 
دیگــری را به عنوان حضــور و غیاب بــرای اعضای 
شــورا برده ایــد! گفتنی اســت، پــس از طــرح این  
موضوع، جلســه برای دقایقی متشنج شد و رئیس 
شورا از ادامه صحبت های این عضو شورا ممانعت 
کرد. سایر اعضای شورای اسالمی شهر سبزوارنیز 

خواستار پاسخ رئیس شورا به موضوع شدند. 

14 فروردین بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری از توزیع بیش از ســه  میلیون ماسک در 
خراســان رضوی خبــر داد و اعــالم کرد ایــن تعداد 
ماسک از اسفند سال گذشته، تا ۹ فروردین  امسال  
برای مصارف پزشکی و عمومی در استان توزیع شده 
است. پس از انتشــار این خبر حرف و حدیث هایی 
مطرح شــد  در خصوص آن که برخــی  تصاویری در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــد مبنی بر این که 
برخی کادرهای درمانی در شهرستان های محروم 
ماســک ندارنــد، از طرفــی ماســک هایــی نیــز در 
سوپرمارکت ها و اصناف به فروش می رفت که این 
موضوع اما و اگرهایی در فضای مجازی ایجاد کرد، 
به همین دلیل روزنامه خراســان برای پیگیری این 
موارد به منظور شــفاف ســازی در این زمینه اقدام 
کرد و شنبه این هفته در گزارشی با عنوان »معمای 
ماسک در مشــهد«، با ارائه آماری از تحویل ماسک 
و تجهیزات پزشــکی از طــرف نهادهــای عمومی، 
دولتی و خصوصی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و همچنین میزان تولید ماســک در استان، به طرح 
این پرســش پرداختیمچ که این ماســک ها چگونه 
و با چه ســاز و کاری به مصرف می رســد و خواستار 
شفاف ســازی در این زمینه شــدیم. هرچند پاسخ 
روشنی در آن گزارش توسط مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد مطرح نشد و اظهارات آن ها در پاسخ 
به خبرنگار »خراسان رضوی« نیز حاشیه ساز شد. 
پس از پیگیری های انجام شده، یک منبع آگاه نیز با 
ارائه آماری از ریز توزیع سه میلیون ماسک در استان 
گفت: این آمــار، کل میــزان تولید اســتان در واحد 
های تولیدی و اهدایی و واردات بوده است که 700 
هزار عدد آن از طریق استانداری تامین شده است، 
800 هزار عدد اهدایی کشــور ترکمنستان بوده، 
80 هزار عدد از محــل جمع آوری احتــکار و 360 
هزار عدد نیز اهدایی وزارت صمت به اســتان است 
که مجموع آن حدود دو  میلیون ماسک رایگان و باقی 
مانده  حدود یک میلیون عدد نیز از طریق واحد های 
تولیدی استان تامین شده است که در مراکز درمانی، 
بیمارستان های عمومی و خصوصی، مراکز عمومی 

 و همچنین مراکز تب ســنجی توزیع شــده اســت.
در ادامــه مدیــر تجهیزات پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد نیز با حضور در تحریریــه روزنامه 
خراسان به تشــریح جزئیات کامل توزیع و مصرف 
ماسک و دیگر ملزومات بهداشتی در مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت.

چقدر ماسک گرفتید؟ چقدر مصرف شد؟	 
دکتر جوان با ارائه آماری از میزان تحویل ماسک های 
دریافتی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد: 
استانداری خراسان رضوی آمار کل ماسک هایی را  
که تاکنون از طرق مختلف توزیع کرده اند اعالم کردند 
که بخشی از آن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسیده 
است و بخشــی دیگر درپنج  دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرستان های استان مانند و همچنین برخی اماکن 
عمومی و بانک ها و بیمارستان های خصوصی  توزیع 
شده است  که من از آن اطالعی ندارم اما شکل توزیع 
به نظرم کامال منطقی و مناســب بوده  و استانداری 
در قبال کل استان مسئول بوده و به تمام استان نیز 
توزیع شده است.وی افزود: به طور کلی آن چه تحویل 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد شده اســت تاکنون 
حدود یک  میلیون و 300 هزار عدد ماسک سه الیه 
بهداشــتی بوده است. جوان با تشــریح جزئیات این 
تعداد ماسک می گوید: یک میلیون ماسک از طرف 
کشور ترکمنستان اهدا شــده بود که این ماسک ها 
بین سه استان خراسان تقسیم شد و سهم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از آن 550 هزار عدد بوده است، 
از مجموع تولیدات اســتان نیــز آن چه بــه ما تحویل 
شــده اســت 500هزار عدد بــوده و در نهایت حدود 
300 هزار عدد نیز از طریق هیئت امنای ارزی وزارت 
بهداشت تامین شده است.وی درخصوص مصرف 
این ماســک ها نیز توضیح داد: از ابتدای اسفند ۹8 
که بحران کرونــا آغاز شــد، میزان مصــرف متفاوت 
بوده اســت و بین 50 هــزار تا ۹0 هزار عدد ماســک 
در روز به مصرف می رســد که موارد اســتفاده آن در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد یعنی شهر مشهد به همراه 12 

شهرستان زیر مجموعه، معاونت بهداشت دانشگاه و 
اورژانس بوده است. وی افزود: به طور میانگین هم با 
احتساب روزی 70 هزار عدد ماسک در طول حدود 
یک ماه اخیر  ما باید مصرفی حــدود  دو میلیون عدد 
ماسک  داشــتیم که با موجودی یک میلیون و 300 
هزار عددی مصرف را مدیریت کردیم، ضمن این که 
ما برای مدیریت شرایط خاص باید پیش بینی موارد 
اضطراری را نیز داشته باشیم و حداقل به مدت نیاز 

یک هفته باید از همه تجهیزات ذخیره  داشته باشیم.

تولید ماسک های N95 استاندارد با همکاری 	 
شهرداری

مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
همچنین با اشاره به آمار ماسک های N95 نیز بیان 
کرد: ما در استان پیش از این بیماری تولید ماسک 
N95  نداشتیم اما پس از شــیوع کرونا با همکاری 
شــهرداری مشــهد یک واحــد تولید ایجاد شــد که 
روزانه حدود ۹ هزار عدد ماسک در آن تولید می شد 
و هفت  هزار عدد در اختیار دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد قرار می گرفت و دو  هزار عدد نیز در اختیار 
شــهرداری قرار داده می شد. همچنین چند روزی 
است که  با افزایش تولید به 10 هزار عدد به صورت 
روزانه رسیده است که تاییدیه بهداشتی آن از سازمان 
انرژی اتمی بوده و به صورت پنج الیه تولید می شود 
و حتی باالتر از استاندارد الزم نیز تعریف شده به این 
صورت که در استاندارد چهار الیه وجود دارد اما ما 
برای امنیت بیشتر یک الیه اضافه استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: نیاز روزانه ما به این ماسک نیز حدود 
10 هزار عدد در روز است که با موجودی روزانه هفت  
هزار عدد کمبود داشتیم اما االن با افزایش تولید به 
نقطه سر به سر رسیدیم.  جوان گفت: شکل توزیع 
این هفت هزار عدد ماسک نیز به این صورت است که 
70 درصد این نوع از ماسک با توجه به میزان شیوع 
و تعداد بیماران به دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 
30 درصد نیز به پنج دانشگاه دیگر استان به صورت 
روزانه تحویل می شــود، به این ترتیب روزانه حدود 
5300 عدد به دانشــگاه مشــهد و 1700 عدد به 

پنج  دانشگاه دیگر اختصاص می یابد و با این شرایط 
خروج ماسک از این چرخه و فروش آن در جایی دیگر 
که مطرح شده بود بیشتر به شوخی شبیه است.وی 
در خصوص مشخصات این ماسک ها نیز تاکید کرد: 
این ماسک ها بدون هیچ گونه نشــانه و آرم خاصی 
تولید می شود و فقط برچســب اهدایی شهرداری 
مشهد بر روی آن وجود دارد که به راحتی با ماسک 
هایی که در بازار به فروش می رسد قابل شناسایی 
و ردیابی است اما تمامی فرایند توزیع آن نیز توسط 

حراست دانشگاه نظارت می شود.

هیچ کمبودی در مراکز تحت پوشش علوم 	 
پزشکی مشهد وجود ندارد

وی همچنیــن در خصــوص تامیــن نیازهــای کادر 
درمان نیز گفت: گاه دیده می شــود که از قول کادر 
درمانی اخباری مبنی بر کمبود و نیاز کادر درمانی 
در بیمارســتان ها مطرح  می شــود و بــه تازگی  هم 
موردی بیان شــده بود که ما کمبود ماســک داریم و 
وقتی پیگیری شــد اصال در مجموعه دانشــگاه این 
صحبت گفته نشــده بود و از یک خیریه این موضوع 
مطرح شده بود، با این وجود من اعالم می کنم که بر 
طبق استانداردها و پروتکل مشخص وزارت بهداشت 
تمام تجهیزات بــه انــدازه کافی بیــن کادر درمانی 
توزیع شــده و هیچ کمبودی وجود نــدارد و هرکس 
ادعا دارد که کمبودی هســت اعالم کند تا با هم در 
تمام بیمارستان ها حضور پیدا کنیم و بررسی کنیم.
وی  همچنین با اشاره به دیگر  تجهیزات پزشکی نیز 
اظهار کرد: دستگاه های تب سنج و پالس اکسیمتر 
نیز که حاال از طریق هیئت امنای ارزی با حواله ارائه 
می شود با یک پیش بینی در بهمن ماه  توسط دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد خریداری شد و پس از حواله ای 

شدن نیز سهمیه اختصاصی دریافت شد و امروز ما 
بیشترین تعداد این دســتگاه ها را در استان داریم و 
حتی معاونت بهداشت تعداد 300 هزار عدد نیز برای 
کلیه مراکز بهداشــت حتی در روستاها درخواست 
کرده است که در حال تامین آن نیز در همین شرایطی 
که هیچ شرکتی در کشور ندارد هســتیم و از طریق 
واردات  سعی می کنیم نیاز آن ها را تا چند روز آینده 
برطرف کنیم.مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد ادامه داد: در خصوص هندراپ و مواد 
ضدعفونی کننده نیز هیچ گونه مشــکلی در مشهد 
نبوده و نیاز به طور کامل تامین شده است و حتی از 
مازاد نیاز نیز به سازمان نظام پزشکی اعالم کردیم که 
به هر مقدار که نیاز دارند اعالم کنند تا به  تمامی مطب 
ها نیز تحویل شود، در داروخانه ها نیز به صورت کامل 
مردم می توانند مواد ضدعفونی کننده را خریداری 
کنند و به وفور در داروخانه ها موجود است، هرچند 
در گذشته با کمبودهایی مواجه بودیم.  علیرضا جوان 
همچنین در خصوص نیاز مردم به ماسک نیز گفت: 
برای اولین بار در کشــور ما در همــان روزهای اولیه 
ورود کرونا با همکاری سازمان صمت به 13 مجموعه 
تولیدی که شرایط اســتاندارد داشتند مجوز تولید 
ماســک غیر پزشــکی و برای مصرف معمول دادیم 
که تولید آن ها روزانه به 450 هزار عدد می رسد که 
تقریبا نیاز عموم مردم را نیز از این راه تامین کرده ایم و 
همچنین ماسک قابل شست و شوی پارچه ای نیز با 
ظرفیت 450 هزار عدد در روز مجوز تولید دادیم. وی 
افزود: با اضافه شدن یک واحد تولیدی دیگر نیز 70 
هزار عدد ماسک بهداشتی و پزشکی به حجم تولید 
استان در چند روز اخیر، قرار بر این شده است که 50 
هزار عدد از تولید آن به بیمارستان های خصوصی و 

مطب ها و دیگر مراکز درمانی اختصاص یابد.

اخبار
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مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در تحریریه خراسان تشریح کرد:

سیرتا پیازمعمای ماسک در مشهد

اخبار

شهرستان ها

توزیع ۱۴۰ هزار ماسک در داروخانه 
های تربت حیدریه، مه والت و زاوه 

شــعبانی-مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه از توزیع 140 هزار عدد ماســک در 
داروخانه های تحت پوشش دانشگاه طی 20 روز 
گذشته خبر داد. وی در این باره  گفت: این ماسک 
ها تحــت نظــارت مدیریت غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه تولید و بــرای فروش 
در اختیار داروخانه ها قرار داده شده است . دکتر 
حســینی همچنین از ادامه روند تولید این ماسک 
ها خبر داد و مطرح کرد: ماســک های تولید شده 
در اختیــار تمامــی داروخانــه ها قــرار مــی گیرد و 
فروش آن نیــز باید با قیمــت مصوب انجام شــود  و   
شــهروندان  می توانند در این زمینه  تخلفات را به  

سامانه 1۹0 گزارش دهند.

پلمب 53 واحد صنفی وصنعتی 
متخلف در خوشاب 

ملکی-رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان خوشــاب 

گفت: 53 واحد صنفی و صنعتی در این شهرستان  
به دلیل رعایت نکــردن موازین بهداشــتی و اجرای 
دستورالعمل های مقابله با شیوع کرونا پلمب شدند.

دکتر مرضیه احمدی با اشاره به انجام 755 بازدید 
بهداشــت محیط و 350 بازدید بهداشــت حرفه ای 
از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایــی و اماکن عمومی، 
واحدهای صنعتی و تولیدی و کارگاه ها از اسفند ماه 
سال گذشته تا کنون گفت:در این ایام  77 بازدید از 
پمپ بنزین و جایــگاه CNG و 27بازدیــد از ادارات 
مختلف توســط تیم های نظارتی بهداشــت محیط و 

حرفه ای انجام شد.

 توزیع ۸۰۰ سبد معیشتی و پک بهداشتی
 بین خانواده ها وقشرهای آسیب پذیر بردسکن

اصغری- مدیر شــهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: با تالش صنعت گران و 

سرمایه گذاران فریمان در سال جهش تولید23 واحد در زمینه های شیمیایی 
و فلزات افتتاح خواهد شد  و به بهره برداری خواهد رسید.تعقیبی با اشاره به 
این که برخی از این واحدها از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار هستند گفت:با 

افتتاح این واحدهای تولیدی دو  هزار و 600 نفر به صورت مستقیم مشغول  کار خواهند شد.وی 
با بیان این که هم اکنون  158 واحد فعال در شهرک صنعتی کاویان فریمان مشغول فعالیت  و پنج 
هزار و840نفر در این مجموعه صنعتی به صورت مستقیم مشغول  کار هستند ،افزود:این مهم با 

سرمایه گذاری شش هزار و 500 میلیارد تومانی سربازان صنعت در فریمان انجام شده است.

شعبانی-رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه در گفت وگو با خراسان 

رضوی  تصریح کرد : تعدادی افراد سودجو در ایام تعطیالت نوروز اقدام به 
ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی دولتی این اداره واقع در محالت کوی 
صدف و رباط باال کرده بودند که با اخذ دســتور قضایی ، ساخت و سازهای 

انجام شــده تخریب و اراضی دولتی رفع تصرف شــد. مهندس یوســفی مقدم تعداد ساخت و 
سازهای تخریب شده را سه مورد و ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده را شش  میلیارد ریال 
مطرح کرد و افزود : گشت حفاظت اراضی اداره در همان مراحل ابتدایی ساخت به متصرفان 

اخطار کتبی داده بود ولی متاسفانه متصرفان اقدام به ادامه ساخت کرده بودند.

علی نوری- رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( بردســکن گفت: در راســتای 

بحث رسیدگی به محرومان وقشرهای آســیب پذیر و همچنین در قالب پویش 
نظر سالمت تعداد 800 پک غذایی و بهداشتی بین خانواده ها و قشرهای  آسیب 
پذیر و از کار افتاده توزیع شد. سید کاظم حسینی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 

کرد: کمیته امداد در حمایت ازقشرهای آسیب پذیر کمک هایی را در حوزه های مختلف اعم از پک 
های بهداشتی و معیشتی از طریق کمک های مردمی و خیران جمع آوری کرده است که این پک ها 
شامل قند، برنج، ماکارونی، تن ماهی، روغن و پک بهداشتی نیز شامل دستکش، مواد شوینده و 

ماسک است  که بین قشرهای  آسیب پذیر و افراد از کار افتاده توزیع شد. 

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و رفع تصرف 
 ۲3 واحد صنعتی در فریمان افتتاح می شود اراضی دولتی در تربت حیدریه

دریچه خبرها

اخبار

شهرستا ن ها

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی : 

شیوع کرونا کوچ بهاره عشایر 
استان را به تاخیر انداخت 

علی نوری-مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت:  

شیوع ویروس کرونا کوچ بهاره عشایر استان را  یک ماه 
به تاخیرانداخت. مهندس محمد نبوی فر در گفت و 
گو با خبرنگار ما گفت:  همه ساله عشــایر کوچ بهاره 
خود را از اول فروردین تا 31 فروردین ماه  انجام می 
دادند ولی امســال این کوچ   یک ماه بــه تاخیر افتاد. 
وی مطرح کــرد: بر اســاس نامه رییس ســازمان امور 
عشایری و هماهنگی انجام شده با سازمان جنگل ها 
و آبخیزداری کشــور و ســازمان محیط زیســت، کوچ 
عشایر این استان به دلیل شیوع بیماری کرونا با هدف 
حفظ سالمت عشایر در نیمه اردیبهشــت ماه  انجام 
می شود. وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از ابتالی 
عشایر استان به بیماری کرونا نداشتیم گفت: احتمال 
افزایش تاخیر در کوچ عشایر به مناطق ییالقی نیز در 

صورت تداوم شیوع بیماری کرونا، وجود دارد. 

کاهش 63 درصدی فوتی های 
حوادث ترافیکی در نیشابور 

شــجاعی مهر- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 

های پزشــکی شهرســتان نیشــابور گفت: با کاهش 
ســفرهای پایان ســال و ســفرهای نوروزی، نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل، شــاهد کاهــش حوادث 
ترافیکی و به دنبــال آن کاهــش 63 درصدی فوتی 
ناشــی از حوادث ترافیکی بوده ایم.مصطفی افشار 
نیک افــزود: همچنیــن از ابتدای اســفند 13۹8 تا 
پایان روز ســیزدهم فروردیــن 13۹۹ کاهش چهل 

و دو درصدی حوادث ترافیکی را شاهد بوده ایم.

مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران اســتانداری 
خراســان رضوی گفت: میزان خســارت های  
بارندگی های  17 فروردین  در  اســتان ناچیز 
و حجم بارش  نیــز کمتر از حــد پیش بینی  بود.
شایانفر  در گفت وگو با  ایرنا افزود: بارش های 
رگباری از روز یک شنبه تاکنون مناطق مختلف 
استان را فرا گرفت که بیشترین آن در کالت با 
33 میلی متر ثبت شده است.وی اضافه کرد: 
طی این مــدت بعــد از کالت شهرســتان های 
ســرخس با 21 میلی متر، قوچان با 20 میلی 
متــر و مشــهد بــا میــزان بارشــی بین هفــت  تا 
17 میلــی متــر بیشــترین بارش هــا را داشــته 
اند.شــایانفر گفــت: براثر فعالیت این ســامانه 
بارشــی در شهرســتان هــای کالت، مشــهد، 
قوچان و فریمان آب گرفتگی گزارش شــد که 
خوشبختانه خســارت ها اندک بوده است.وی 
ادامه داد: قطــع برق در برخی مناطق مشــهد 
و بعضی  مناطق روســتایی اســتان بــه ویژه در 
شهرســتان صالح آباد به دنبال  ایــن بارش ها 
رخ داد کــه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن رفع 
شد.شــایانفر ادامــه داد : بــر اثر ریــزش دامنه 
ای ،مســیر  مشــهد-کالت و کالت - درگــز 
و  همچنین چهار جاده روستایی در شهرستان 
کالت مســدود شــد کــه بــا تــالش نیروهــای 

راهداری این مسیرها بازگشایی شده اند.

خسارت ۲ میلیارد تومانی تگرگ در فریمان	 
 فرماندار شهرستان فریمان نیز گفت: هرچند 
بارش هــای اخیر موجب شــادی کشــاورزان 
و نویــد ســالی پــر برکــت و پــر آب را دارد امــا 
متاســفانه بــارش تگــرگ در روز یــک شــنبه 

خسارت هایی  را به بخش راه و کشاورزی وارد 
کرد. به گزارش خراســان رضــوی، مهندس 
عباســعلی صفایی گفت: بارش تگرگ در روز 
یک شــنبه یک میلیارد و 100 میلیون تومان 
به راه و ابنیه و ۹00 میلیون تومان به باغ های 
بخش مرکزی و قلندرآباد شهرستان فریمان 

خسارت وارد کرد.

صدمه تگرگ به محصول انگور خلیل آباد	 
مدیــر جهــاد کشــاورزی خلیل آبــاد نیــز حجم 
متوسط عملکرد محصول انگور این شهرستان 
را 22 تن در هر هکتار اعالم و بیان کرد: بارش 
اخیر تگرگ در فروردین  31 درصد از این حجم 
محصول انگور را نابود کرد.محمود شــبان  در 
گفت و گــو با  ایرنــا با بیــان این که براثــر بارش 
تگرگ و توفان هزار و 70 میلیون ریال خسارت 
به بــاغ ها  و مــزارع خلیل آباد وارد شــده اســت 
افزود : بیشترین خسارت ناشی از بارندگی های 
چند روز گذشته به کشــاورزان این منطقه وارد 
شــده اســت.وی افــزود: اگرچه طی چنــد روز 
گذشته در داخل شهرستان خلیل آباد سیلی رخ 
نداد اما بر اثر تگرگ به حدود هفت هزار هکتار 
سطح زیر کشــت محصوالت زراعی و باغی این 
شهرستان خسارت وارد شد که پنج هزار و 700 
هکتار آن مربوط به باغ های  انگور، 136 هکتار 
آن مربوط به باغ های  گوجه سبز، ۹70 هکتار 
آن مربوط به مزارع زیره و 50 هکتار آن مربوط 

به مزارع جو و گندم بوده است.

تمام جاده های خراسان رضوی باز است	 
 رئیــس پلیــس راه اســتان نیــز گفــت:  تمــام 

جاده های  استان باز و تردد در آن ها در جریان 
است.ســرهنگ هادی امیــدوار در گفت و گو 
با  ایرنا افزود: در پی بارش های رگباری عصر 
یک شنبه تعدادی از مســیرهای روستایی در 
استان مسدود شــده بود که  تمام این جاده ها 

بازگشایی شده اند.

هفت راه روستایی در استان مسدود شد	 
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گفت: در پی بارش های )یک شنبه( راه ارتباطی 
هفــت روســتا در شهرســتان های ســرخس و 
تربت جام  تا اطالع بعدی مسدود است.ابراهیم 
نصــری  در گفت و گــو با  ایرنــا افــزود: راه های 
ارتباطی روســتاهای شــوریجه ســفلی، کالته 
صاحب داد، پس کمر و جاده مرزی کال سرخ در 
شهرستان سرخس و کمرچه، هرکاره و میخک 
در شهرســتان تربت جام به دلیل بارش شــدید 
باران، طغیــان رودخانــه و آب گرفتگی جاده تا 
اطالع بعدی مسدود اعالم شده است.وی ادامه 
داد: پیــش از این نیــز به دلیل بارندگی شــدید 
راه روســتاهای ســنگانه، قلیچ آباد، قرستان و 
بابا فرجی در شهرســتان کالت مســدود اعالم 
شــده بــود کــه بــا تــالش راهــداران و فروکش 
کردن سیالب این مسیرها بازگشایی شد.وی 

گفــت: هــم اکنــون  تــردد در همــه جاده های 
اصلی استان به صورت عادی و روان در جریان 
است.  فرماندار بینالود نیز گفت: بارندگی های 
یک شــنبه به برخی روســتاهای بخــش طرقبه 
این شهرستان خســارت وارد کرد.سید حسن 
حســینی افــزود: بــه علــت طغیــان رودخانــه 
تعدادی دیوار در حاشــیه رودخانه تجر تخریب 
شد  و همچنین برخی منازل روستای تجر دچار 
رطوبت زدگــی و قســمتی از جاده این روســتا 
نیز تخریب شــد. وی ادامــه داد: بخش هایی از 
دیــوار ســاحلی و راه باغ هــا  خارج از روســتای 
مایان وســطی تخریب و به آســیب هایــی که در 
سال های گذشته وارد شــده بود افزوده شده و 
بخش هایی از جاده ارتباطی روســتای کردینه 

نیز تخریب شد.

1۲ فرد گرفتار در سیل در روستای 	 
چشمه انجیر نجات یافتند 

معــاون امــداد و نجــات جمعیت هــالل احمر 
اســتان گفــت: 12 فــرد گرفتار در ســیل یک 
شــنبه شــب در یکــی از روســتاهای اســتان 
)روســتای  چشــمه انجیــر (در جــاده مشــهد 
بــه ســرخس توســط نیروهــای هــالل احمر 

امدادرسانی شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری : 

خسارت بارندگی اخیردراستان ناچیز بود 



بریده کتاب

محکوم به مرگی، یک ســاعت پیش از مرگ 
می گوید یــا می اندیشــد که اگــر مجبور می 
شــد بر فراز بلندی یا صخــره ای زندگی کند 
که آن قــدر باریک باشــد کــه فقــط دو پایش 
در آن جــا بگیــرد و در اطرافــش پرتــگاه ها، 
اقیانوس و ســیاهی ابــدی، تنهایــی ابدی و 
توفان ابدی باشــد و به این وضع ناگزیر باشد 
در آن یک ضرع فضــا تمام عمر، هزار ســال، 
برای ابد بایستد، باز هم ترجیح می داد زنده 
بماند تا ایــن که فــورا بمیرد! فقط زیســتن، 

زیستن و زیستن، هر طور 
که باشد اما زنده ماندن و 
زیستن. عجب حقیقتی 
خداوندا! چه حقیقتی! 
چه پست است انسان! 
امــا کســی کــه او را به 
این ســبب پســت می 
خواند، خودش پست 

است.
جنایت و مکافات

نویسنده: فئودور داستایفسکی
مترجم: مهری آهی

دیالوگ ماندگار
- فکر کردی با پلیس پاک بودن تو این شــهر 
تفــاوت ایجاد کــردی؟ تــو هیچــی رو عوض 

نکردی!
-شاید حرفت درســت باشه، ولی این میتونه 

یک شروع باشه.
سیاه و آبی
کارگردان: دون تیلور

ضرب المثل فارسی
 به آدم تنبل یک فرمان بده 

دو هزار نصیحت پدرانه بشنو
آدم های تنبل، از زور این که کاری انجام ندهند 
و مســئولیتی به دوش شــان گذاشــته نشود، 
همیشــه هزار دلیل و برهان و بهانه در آستین 

دارند. این مثل نیز به همین ماجرا اشاره دارد.

دیکشنری

Lethargy
بی تفاوتی، فراموشی، بی حالی، بی خیالی، 

خمودی
We   could   not   arouse   Irwin   from   
his   state   of   lethargy.

نتوانســتم ایروین را از حالت خمودی خارج 
کنیم.

After   a   big   meal,   I   sometimes   give   
in   to   lethargy.

گاهی بعد از رفع حالت بی حالی، مســتقیم 
سر کار رفتم.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 12 سوره هود می خوانیم:

َک تاِرٌک َبْعَض مــا ُیوحی ِإَلْیَک َو ضاِئٌق بِه  َفَلَعلَّ
َصــْدُرَک َأْن َیُقوُلوا َلْو ال ُأْنزَل َعَلْیــِه َکْنٌز َأْو جاَء 
ٍء  ما َأْنــَت َنذیٌر َو اهلُل َعلی ُکلِّ َشــیْ َمَعُه َمَلٌک ِإنَّ

َوِکیٌل
پس شــاید تو)به خاطــر عدم پذیــرش مردم، 
ابالِغ( بعضــی از آن چه را که به تــو وحی می 
شــود، واگذاری و)شاید( ســینه ات به خاطر 
آن)حرف ها( که می گویند:»چــرا گنجی بر 
او نازل نشده یا فرشته ای با او نیامده«، تنگ 
شده باشد.)مبادا چنین باشــد، که( تو فقط 
هشدار دهنده ای و خداوند بر هر چیزی ناظر 

و نگهبان است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   مبلغ باید در ابالغ کالم خدا قاطع باشد و 

مالحظه حرف ها و بهانه های مردم را نکند.
   در شــیوه برخورد و ارشــاد به جای آن که 

بگوییم:»تــو چنین هســتی«، بگوییم:»گویا، 
شاید، مبادا چنین باشی.«

   کّفار عالوه بر اذیت ها و آزارهای جسمانی 

با بهانه گیری های مختلف، پیامبر صلی ا... 
علیه و آله را در فشار قرار می دادند.

   عقل مردم در چشم آن هاســت، به خاطر 

همین است که رســالت را در کنار ثروت می 
پذیرند.

   ما ضامن وظیفه هستیم، نه نتیجه. پس تو 

به وظیفه ات عمل کن، بقیه  امور را به خداوند 
واگذار.

   وظیفــه مبلغ انذار مردم اســت، نــه اجبار 

مردم به ایمان آوردن.

ضرب المثل خارجی
   اســلواکی: اگر می خواهی گرم باشــی، 

باید دود را تحمل کنی.
   اســپانیایی: مردگان، چشــم زندگان را 

می گشایند.
   چینــی: آن کــس کــه جرئــت مبــارزه در 

زندگــی را نــدارد، باالجبــار  طنــاب دار را به 
گردن می اندازد.

   انگلیســی: گفتــار نیک نیکوســت، ولی 
کردار نیک نیکو تر است.

   مجارستان: مانند یک دشمن چانه بزن و 

مانند یک دوست قیمتش  را بپرداز.
   دانمارکــی: تملق مثل ســایه اســت: هم 

انسان را بزرگ می کند هم کوچک.
   استونی: از خاندان ثروتمند اسب بخر و از 

خانواده فقیر زن بگیر.

حکایت

شکننده کاال خریدار آن است
نقل اســت که یکــی از بــزرگان بصره بــر بالین 
رابعه در آمد  و دنیا را ســخت می نکوهید. رابعه 
گفت:»تو ســخت دنیا را دوســت می داری، اگر 
دوستش نمی داشتی چندینش یاد نکردی، که 

شکننده کاال، خریدار بود. اگر از دنیا فارغ بودی 
به نیک و بد یاد او نکــردی، اما از آن یاد می کنی 
که »من احب شیئا اکثر ذکره«، هر که چیزی را 
دوست بدارد، ذکر آن بسی کند. تذکره االولیا

سه شنبه
19 فروردین  1399

13 شعبان 1441
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7 آوریل1950 | روز جهانی بهداشت7 آوریل1947 | درگذشت هنری فورد
هنری فورد، کارآفرین، مخترع، نویسنده و نظریه پرداز آمریکایی، شرکت خودروسازی فورد را در سال 
۱۹۰۳ تأسیس کرد. فورد، انقالبی در صنعت اروپا و آمریکا ایجاد کرد و ترکیب تولید انبوه کاال، دستمزد 

باال برای کارگران و قیمت پایین پیشنهادی او، تأثیر شگرفی بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم گذاشت.

در سال ۱۹۴۸ سازمان بهداشت جهانی اولین مجمع جهانی بهداشت را برگزار کرد و مجمع تصمیم گرفت 
که از سال ۱۹۵۰ به بعد، هفتم آوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت نام گذاری شود. همه ساله در 

این روز، تحت نظارت مجمع بهداشت جهانی و دیگر سازمان های مرتبط، جشن هایی برگزار می شود.

یک روایت، یک درس
محبت اهل بیت)ع(

امام حسن مجتبی)ع( فرمود:»همانا محّبت و دوستی با ما اهل بیت رسول ا...)ص( سبب ریزش گناهان - از نامه اعمال - می شود، 
کلمه االمام حسن، جلد۷،صفحه 2۵ همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.     
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دیدنی های تالش
اگرچه این روزها به دلیل شیوع کرونا نمی توان به مسافرت رفت اما تماشای تصاویر دیدنی های ایران 
می تواند کمی حال و هوایتان را تغییر دهد. شهرستان تالش بنا به موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی 
که دارد، از یک طرف چشم اندازی رو به جلگه، شهر و دریا و از طرف دیگر به کوه های پوشیده از جنگل 
منتهی می شود. زیبایی های طبیعت بکر تالش را می توان در آبشار ورزان، دریاچه سراگاه، سوباتان 

و پارک جنگلی گیسوم دید. بهشت تالش در ۱۱۵ کیلومتری رشت و در استان گیالن قرار دارد.

مهارت یک دقیقه ای

آش هاالو
»آش هــاالو« یــا »آبگوشــت غــوره«، یکــی از 
معروف ترین آش های ســنندج اســت. به دلیل 
کوهســتانی و سرســبز بــودن ایــن منطقــه از 
کشــورمان، اکثر مردم ســنندج تمایل به طبخ 
غذا هایــی با ســبزیجات محلــی و خــوش عطر 
دارند و به همین دلیل در اغلب غذا های محلی 
سنندج، انواع ســبزیجات معطر و مخصوص به 
کار می رود و مزه های جدیدی خلق می شــود. 
از جمله این غذاهــای لذیذ و ســالم، آش هاالو 
است. برای پخت این آش به ۴۰۰ گرم گوشت 
گوســفند، ۳۰۰ گرم نخــود، 2۵۰ گــرم لوبیا 
سفید، برنج به مقدار الزم، دو عدد پیاز با اندازه 
متوسط، ۵ عدد سیب زمینی با اندازه متوسط، 
آب غــوره به مقــدار الزم و بســته به ذائقه شــما، 

یک و نیم پیمانه سبزی های معطر مانند نعناع، 
جعفری، برگ چغندر و پیازچــه، به میزان الزم 
روغن مایع، یک پیمانه آب ولرم، نمک، زردچوبه 
و فلفل سیاه به مقدار الزم، نیاز است. حبوبات را 
از یک روز قبل، خیس کنیــد تا نفخ آن ها گرفته 
شــود. حاال برای شــروع پیاز هــا را نگینی خرد 
کنید و کمی تفت بدهید. ســپس گوشــت را به 
آن اضافه کنید و باز هم تفت بدهید. ادویه های 
الزم آش هــاالو، شــامل زردچوبه و فلفل ســیاه 
را همــراه با حبوبــات در قابلمه بریزیــد و پس از 
آن که حبوبــات و گوشــت تقریبا نیم پز شــدند، 
ســبزی ها را خرد کرده و به مــواد داخل قابلمه 
بیفزایید. دوبــاره مقداری آب ولــرم را به ظرف 
اضافه کنید و حرارت را مالیم کنید تا سبزی ها 
نیز پخته شوند. بعد از این که گوشت، حبوبات 
و سبزی ها پخته شدند، سیب زمینی ها را خرد 
کنید و به محتویات قابلمــه اضافه کنید. پس از 
نیم ساعت که ســیب زمینی ها هم پخته شدند، 
آش آماده است. غلظت آش را متناسب با سلیقه 
تان درآورید و بعد از طبخ کامــل آش و خاموش 
کردن شــعله، آب غوره را به انــدازه دلخواهتان 

اضافه کنید.

دور دنیا   

تصویر هوایی از خیابان های 
آتن در روزهای قرنطینه

یورونیوز| تصاویر پهپادی شهر آتن، پایتخت 
یونان را در روزهای پــس از اعمال قرنطینه، 
به تصویر کشــیده اســت. در این ویدئو تقریبا 
تمام خیابان ها و ســاحل آتن ثبت شده و می 
توانید ببینید که شهروندان حداکثر مراعات 
را در این شــرایط بحرانی کرده اند و انگار در 
خیابان ها به جز پــرواز پرنده ها، چیز دیگری 
دیده نمی شود. دولت یونان برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، شــهرهای این کشور 
را از تاریخ 2۳ مــارس قرنطینه کرده و مردم، 
تنهــا در مــوارد ضــروری می تواننــد از خانــه 
خارج شوند. کسانی که قوانین را نقض کنند 

با جریمه ۱۵۰ یورویی مواجه خواهند شد.

 کشف زنبوری که نیمی ماده 
و نیمی نر است

ساینس آلرت| دانشمندان، زنبوری را کشف 
کردند کــه نیمی مــاده و نیمی نر اســت. این 
زنبور، توسط ارین کریچیلسی که در دانشگاه 
کورنل فعالیت دارد و تیم همراهش، در جزیره 
بــارو کولورادو در پاناما کشــف شــده اســت. 
متخصصان بیان کرده اند که سمت چپ پیکر 
این زنبور از نظر فیزیولوژیکی، نر است، یعنی 
اعضای آن کمی کوچک تر، بخش چانه باریک 
تر، شــاخک بلندتر، کم پرزتــر، ضعیف و پای 
پشتی آن نیز حســاس تر است. بخش راست 
پیکر این حشره نیز از نظر فیزیکی ماده است 
و شــاخکی کوتاه تر، چانه ای درشت تر، پای 

پشتی کلفت تر و پرزهای بیشتر دارد.

 تولید ماسک بهداشتی 
ویژه لب خوانی ناشنوایان

ایندیپندنــت| اشــلی الرنس، دانشــجویی 
است که به تازگی ماسک های بهداشتی برای 
لب خوانی ناشنوایان تولید کرده است. این 
ماسک ها در قسمت جلوی دهان، یک پنجره 
شــفاف دارند تا ناشــنوایان بتوانند از طریق 
لب خوانی با دیگران ارتباط بگیرند. الرنس 
درباره این ماسک گفته:»ماسک های عادی 
مناسب ناشنوایان نیســت، زیرا لب ها را می 
پوشاند و برقراری ارتباط از طریق لب خوانی 
از بین می رود. برای همین این ماســک ها را 
طراحی کردم.« تاکنون ناشــنوایان بسیاری 
از اشلی قدردانی کردند و یکی از آن ها گفته 
اســت:»من عاشــق این ماسک هســتم! اگر 
پزشکان هم از ماسک شفاف استفاده کنند، 

کمک بزرگی به ما می شود.«

 تصاویر جالب کرونایی 
در هفته ای که گذشت

اســپوتنیک| این روزها تصاویر ماندگاری 
توسط عکاســان در کشــورهای مختلف به 
ثبت رسیده که می تواند تالش مردم جهان 
برای عبور از بحران کرونــا را در تاریخ ملت 
ها ماندگار کند. تصویری که مشــاهده می 
کنید، توسط آرون سانکار ثبت شده و کاله 
کاسکت هشداردهنده پلیس هند را نشان 
می دهد که در تالش اســت تا بــا این ظاهر 
عجیب، شهروندان را متوجه خطر و متفرق 
کند. تصاویری از طراحی لباس های عروس 
با ماسک، مناجات راهبان فرانسوی، پشت 
درهای بســته کلیســا و حضور کــودکان با 
ماســک های فانتــزی در خیابان هــا نیز، از 
جمله تصاویر کرونایی منتخــب هفته اخیر 

هستند.

زنگ تفریح

سرامیک و سفال
هنرمندان بسیاری در سراسر دنیا با استفاده از سرامیک و سفال، ظروف جالب و متفاوتی می سازند که 
از جمله این هنرمندان صبری بن عاشور است و هنرنمایی او را در زنگ تفریح امروز می بینید. قدیمی 
ترین سرامیک کشف شده، مربوط به حداقل 2۴ هزار سال قبل از میالد است و در چکسلواکی یافت 

شده. جالب است بدانید که یک چاقوی سرامیکی بیشتر از چاقوی فوالدی تیز می ماند.

چهارگوشه ایران

خاطرات سرخ

ادای مومن ها
سرجلسه وقت نماز که می شــد، تعطیل می 
کرد تــا بعد نماز. یــک بار داشــتیم می رفتیم 
اهواز. اذان می گفتند. گفت:»نماز اول وقت 
رو بخونیــم.« اما کنار جــاده آب گرفتــه بود. 
رفتیم جلوتر، باز هم آب بود. به اجبار آن قدر 
رفتیم تا این کــه دیدیم دیگر زمــان نماز اول 
وقت گذشته اســت. خندید و گفت:»اومدیم 

ادای مؤمن ها رو در بیاریم ، نشد.«  
شهید مهدی باکری- مشرق نیوز

در محضر بزرگان
آیــت ا... عبدالکریــم کشــمیری، در زندگی 
شــان همواره اول توصیه به تقوا می کردند. 
ایشــان می فرمودنــد: بندگی خــدا را کنید، 
ترک معصیت کنید. »شستشویی کن و آنگه 
به خرابات خرام/ تا نگردد ز تو این دیر خراب 
آلوده«. دم از دوســتی و محبــت و قرب الهی 
زدن با نافرمانی او را کــردن در یک جا جمع 
نخواهد شد و تا این قدم اول برداشته نشود، 
شیدا رفتن به پله باالتر محال است. 
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