
 کاهش 70 درصدی 
پروازهای داخلی فرودگاه مشهد

 57 نفر در استان های خراسان
 بر اثر کرونا جان باختند

تعداد پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد در اسفند ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته در پی شیوع بیماری 
همه گیر ۷۰ درصد کاهش یافته اســت.مدیرکل 
فرودگاه های خراســان رضوی با اعالم این مطلب 
گفت: هم اینک پروازهای خارجی این فرودگاه به 

صفر رسیده و پروازهای داخلی نیز ...

 دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد گفت: براســاس آخرین آمار 
رسمی با اضافه شدن ۱۴۳ مورد ابتالی جدید تعداد 
مبتالیان به بیماری کرونا در خراسان رضوی به ۵۶۸ 
نفر رســید. دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: ۳۵۴ نفر 
از کل شهروندان مبتال به بیماری کرونا در خراسان 

رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی ...
.......صفحه ۴ .......صفحه 2 

نسخه پیچی پایتخت نشین ها برای مشهد
مجمع عمومی شرکت »پدیده شاندیز« 

 سرانجام با رعایت تدابیر بهداشتی 
روز گذشته برگزار شد

 »پدیده« 
به مجمع رسید

.......همین صفحه 

.......صفحه 2 

در مشهد برگزار شد

رزمایش بزرگ 
 »با والیت 

 تا شهادت« 
قدس: رزمایش بزرگ »با والیت تا شهادت« در سطح 
شهر مشهد مقدس برگزار شد.استاندار خراسان رضوی 
در ایــن رزمایش گفت: اگرچه شــیوع بیماری کرونا 
فوق العاده باالســت ولی در هر صــورت ما اقدام های 
پیشــگیرانه را در بخش ســالمت انجــام داده ایم و 
اقدام های حمایتی بسیار خوبی نیز انجام شده و اقالمی 
 از قبیل ماســک، دســتکش و مواد ضدعفونی کننده

نیز به بیمارســتان های مربوطه اختصاص داده شــده 
است.علیرضا رزم حسینی افزود: ما در شرایط اضطرار 
قرار داریم و آمادگی الزم برای اســتقبال از زائران را 
نداشته و مسافران مقصدهای غیر از مشهد را انتخاب 

کنند تا بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم.
وی گفت: از چند روز آینده در صورت ضرورت اقدام های 
ســختگیرانه انجام و اطراف مشهد کنترل عبور و مرور 
تشــدید خواهد شد. مهندس رزم حسینی گفت: تا یک 
ماه آینده با مشارکت مردم و همکاری آن ها از این بحران 

با حداقل تلفات و ضایعات عبور خواهیم کرد...

قدس دستورعمل ابالغی وزارت کشور درباره لغو تعطیلی مترو و اتوبوس ها را بررسی کرد

.......صفحه 2 

خبر

قدس: بر اساس اعالم مدیران سازمان فردوس های 
شــهرداری مشــهد متوفیان کرونا در غســالخانه 
مخصوصی که به این موضوع اختصاص یافته غسل 

داده می شوند.
پس از شیوع ویروس کرونا و جان باختن شماری از 
شهروندان به دلیل ابتال به این ویروس صحبت های 
مختلفی درباره چگونگی انجام اعمال غسل و تدفین 
آن ها مطرح شد و شایعات گوناگونی در جامعه ایجاد 
کرد به نحوی که عده ای مدعی شدند جانباختگان 

کرونا بدون غسل دفن می شوند.
بر همین اساس مدیرعامل ســازمان فردوس های 
مشــهد روز گذشــته به منظور پایان دادن به این 
شــایعات اعالم کرد متوفیان کرونا در غســالخانه 

مخصوصی در بهشت رضا غسل داده می شوند.
حجت االســالم مهدوی دامغانی گفــت: تجهیز و 
تدفین اموات کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
دقت کامل امور شرعی و نظرات مراجع عظام تقلید  

در غسالخانه ای ویژه انجام می پذیرد.
وی افــزود: رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
حفظ ســالمتی کارکنان بی ادعا و مخلص سالن 
تطهیر ســازمان که عهده دار امر واجب شــرعی 
هســتند و ماننــد کادر درمانــی در جبهه اول 
خدمت به مردم هســتند در اولویت بوده و رفع 
دغدغه خانواده های عزادار مورد تأکید است لذا 
غســالخانه ویژه ای در آرامستان بهشت رضا در 
نظر گرفته شــده و فوتی های کرونا در آن محل 

تجهیز می شوند.
مهدوی دامغانی با اشاره به ضدعفونی پیکر متوفیان 
کرونا برای پیشــگیری از انتقال آلودگی ویروسی 
گفت: پس از انجام تطهیر و تکفین، پیکرها در چند 
مرحله ضدعفونی شــده و محل تدفین نیز مطابق 
دستورعمل های بهداشتی به طور مستمر ضدعفونی 

می شود.
وی در خصــوص الزام هــای بهداشــتی در مورد 

نیروهای واحد تغسیل و اهمیت حفظ سالمت آن ها 
گفت: همه نیروها مجهز به لباس محافظ، ماسک 
مخصوص و دستکش هســتند و پس از هر مورد 
تجهیز میت، البسه کارکنان و سالن تغسیل اموات 

کرونا به طور کامل ضدعفونی می شود.
وی با اشاره به ضرورت اجتناب از تجمعات نیز گفت: 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، در روزهای 
اخیر ورود به آرامســتان های مشهد تا اطالع ثانوی 
ممنوع شده و آرامستان ها فقط برای دفن متوفی با 

تعداد محدود همراهی پذیرش دارد. 
مهدوی دامغانی در پایان با اشاره به شایعات مطرح 
شده در فضای مجازی گفت: شایعات پخش شده 
در فضای مجازی در مورد شــیوه دفن اموات کرونا 
مــورد تأیید نبوده و انتشــار آن ها موجب رنجش 
خاطر خانواده های داغدار خواهد شد و مردم فقط 
از طریق روابط عمومی شهرداری و سازمان مدیریت 
آرامستان ها و دستگاه های متولی پیگیر اخبار رسمی 

و موثق باشند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه چند سال پیش دستگاه 
مکانیزه تغسیل در بهشت رضا مشهد راه اندازی شد 
که البته با واکنش هایی هم در آن زمان روبه رو شد 
و متولیان وقت اعالم کردند این دستگاه در شرایط 
خاص به کارگیری می شود و در حالت عادی نیازی 

به استفاده از آن نیست.
با این حال به نظر می رسد استفاده از این دستگاه 
در مقطع کنونی بتواند کارســاز باشد لذا به منظور 
اطالع از این موضوع از مدیر روابط عمومی سازمان 
فردوس های شهرداری مشهد خواستار توضیحاتی 
شــدیم که وی گفت: با وجود شــرایط پیش آمده 

ضرورتی برای استفاده از این دستگاه وجود ندارد.
ســراج افزود: متوفیان کرونا برابر دستورات شرعی 
بیشتر به روش تیمم تغسیل می شوند و بر اساس 
ضوابط تعریف شــده نیازی به استفاده از دستگاه 

مکانیزه تغسیل نیست.

مدیر عامل سازمان مدیریت آرامستان ها در پاسخ به شایعات مطرح شده:

متوفیان  کرونا غسالخانه ویژه در آرامستان بهشت رضا دارند

آقای استاندار! 
اول مبادی ورودی استان را کنترل کنید

اســتاندار خراســان رضوی دیروز گفت که از روز دوشنبه )امروز( قرار 
است کسانی که بی دلیل در مشهد تردد کنند، جریمه  شوند؛ هرچند 
نمی خواهیم باوجود قانونی بودن این کار، به این نقطه برسیم. علیرضا 

رزم حسینی در حاشیه برگزاری رزمایش بهداشتی...

سرپرست گروه شــرکت های پدیده شاندیز از برگزاری مجمع 
عمومی شــرکت توســعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 
شاندیز خبر داد. علی کریمی گفت: برای برگزاری بهتر مجمع 
با حفظ سالمت سهامداران، با توجه به شرایط بهداشتی کشور، 

تمهیدات کامل بهداشتی اندیشیده شد ...

.......صفحه 2 
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 اجرای طرح خوداظهاری
پارک حاشیه ای در مشهد

 قدس: مدیر ســاماندهی شــبکه یکپارچــه خدمات و 
کســب و کارهای شــهری شهرداری مشــهد گفت: با 
همکاری شرکت الیت، برندی به نام »آساپ« ایجاد و مقرر 

شد این طرح جایگزین طرح »الیت« شود. 
محمد عین القضات افزود: این طرح مذکور از روز گذشته 
در خیابان های سجاد و هاشمیه با تعویض تابلوها و نصب 
تابلوهای کوچکی پایین تابلوهای الیت آغاز شده است و 
طی روزهای آینده تابلو »شــهر من« و تابلو خوداظهاری 
»آســاپ« در تمامی خیابان های کالنشهر مشهد نصب 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: در طرح »آساپ« پارکومترها در اپلیکیشن 
»شــهر من« بارگذاری شــده و بدین ترتیب شهروندان 
می توانند از طریق خوداظهــاری اعالم کنند که در چه 
مکانی و در چه بازه زمانی نســبت به پارک خودرو خود 
اقدام کردند و نسبت به پرداخت هزینه پارک خودرو خود 

از طریق این اپلیکیشن اقدام کنند.
شورای شهر مشهد مشوقاتی را برای شهروندان و کاربران 
اپلیکیشــن »شهر من« در نظر گرفته است، که براساس 
آن ۱۰ ساعت پارک رایگان به صورت ماهانه به هر یک از 
کاربران اعطا می شود. همچنین ۳۰ درصد تخفیف تعرفه 
نسبت به تعرفه های فعلی »الیت« در خیابان ها به کاربران 
ارائه می شــود.خبر دیگری حاکی اســت، محمدمهدی 
اسدی، مدیرعامل شرکت پارک هوشمند الیت اعالم کرد: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و روند افزایشی شدید ابتال 
به ویروس کرونا پارک حاشــیه ای از 2۴ اسفند، تا اطالع 

ثانوی تعطیل خواهد شد.

زحمات کادر درمانی و پزشکان را در 
این روز های سخت دوچندان نکنیم

قدس: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد از اســتقرار خودروهای آتش نشانی در 
2۳ نقطه از شهر همزمان با شب چهارشنبه پایانی سال 
خبر داد.آتشــپاد دوم امیرعزیزی بیان کرد: خوشبختانه 
نگاه شهروندان نسبت به مقوله ایمنی هر سال مطلوب تر 
می شود.وی افزود: امسال هم به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در جامعه از همه شهروندان درخواست داریم با همکاری و 
رعایت نکات ایمنی به کاهش حوادث در سطح شهر کمک 
کرده و موجب نشوند زحمات کادر درمانی و پزشکان در 

بیمارستان ها در این روزهای سخت دوچندان شود.
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشــهد در ادامه به تمهیدات ایمنی آتش نشانی در شب 
چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: امیدواریم امسال 
مردم با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و جلوگیری از 
انجام اقدام های هنجارشکنانه سبب به وجود آمدن حوادث 
و حریق نشوند.وی اضافه کرد: در این راستا  آتش نشانی 
مشهد ضمن هماهنگی با تمام دستگاه های متولی، عالوه 
بر آماده باش ۵۰ ایستگاه آتش نشانی فعال شهر مشهد،2۳ 
نقطه از مراکز تجمع احتمالی شــهروندان شناســایی و 
خودروهای سبک و سنگین عملیاتی و موتورسیکلت های 
سیار آتش نشانی مشهد در این نقاط را مستقر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی خبر داد
افزایش ظرفیت واحدهای 

صنعتی تولیدات بهداشتی 

قدس: مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان خراســان رضوی از افزایش ظرفیت تولید 
اقــالم بهداشــتی و مــواد ضدعفونی کننده در 
واحدهــای صنعتی شــهرک ها و نواحی صنعتی 

استان خبر داد.
مســعود مهدی زاده مقدم در بازدید از واحدهای 
صنعتــی تولیدکننده مــواد ضدعفونی کننده و 
بهداشــتی، اظهار کرد: ظرفیــت تولید واحدها 
افزایــش یافته و در صورت تأمین بیشــتر مواد 
اولیــه، واحدهای صنعتی می توانند تولید خود را 

باز هم افزایش دهند.
وی با اشاره به افزایش تولید در این واحدها، افزود: 
صنعتگــران برای کمک به مــردم و تأمین نیازها، 
ظرفیت تولیــد خود را افزایش دادنــد و برخی از 
واحدهــای صنعتی با تغییر خــط تولید و افزایش 

شیفت کاری در حال فعالیت جهادی هستند. 
مهدی زاده مقدم ادامه داد: ظرفیت تولید ساالنه 
واحدهای مواد ضدعفونی کننده، شــوینده و نیز 

واحدهای سلولزی  ۵9 هزار تن است.
وی بــا بیان اینکه هشــت واحــد صنعتی اقالم 
بهداشــتی و مواد ضدعفونی کننده در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان مشغول به تولید مستمر 
هســتند، عنوان کرد: تمامی تولیــد واحدهای 
صنعتی با اولویت اختصاص به مراکز بهداشــتی 
بوده تا مردم دغدغه نداشــته باشــند و در این 

مراکز کمبودی نباشد.
وی در خصــوص تولیــد مــاده الــکل، گفت: 
خوشــبختانه با حمایت هــای معاونت اقتصادی 
اســتانداری و اقدام هایی کــه صورت گرفت طی 
یک هفته گذشته، تولید ماده الکل در شهرک ها 
و نواحــی صنعتی از ۶ هزار لیتر به ۱2 هزار لیتر 

در روز افزایش یافت.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان خراسان رضوی با 
بیــان اینکه همــواره حوزه تولیــد ظرفیت های 
جدیدی را به وجود آورده، خاطرنشــان کرد: به 
صورت مســتمر در حال رصد واحدهای تولیدی 
برای رفع مشــکالت و مسائل آن ها هستیم تا در 
شرایط موجود خللی در امور آن ها پیش نیاید و 

تولیدها روند افزایشی داشته باشد.

خبرخبر

قدس: سرپرست گروه شرکت های پدیده شاندیز از 
برگزاری مجمع عمومی شــرکت توسعه بین المللی 

صنعت گردشگری پدیده شاندیز خبر داد. 
علــی کریمی گفت: برای برگــزاری بهتر مجمع با 
حفظ ســالمت ســهامداران، با توجه به شــرایط 
بهداشــتی کشــور، تمهیــدات کامل بهداشــتی 
اندیشــیده شــد به طوری که تمامی حاضران در 
ابتدای ورود تست تب و اکسیژن خون داده و پس 
از اطمینان از ســالمت آن ها با تحویل دستکش و 

ماسک در جلسه شرکت کردند.
وی عنــوان کرد: در این جلســه پــس از اعالم به 
رسمیت رســیدن؛ گزارش هیئت مدیره، حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی در عملکرد سال های مالی 
منتهی به ۱۳9۶/۱2/29 و ۱۳9۷/۱2/29 مطرح و 

به تصویب رسید.
وی یــادآور شــد: همچنیــن انتخاب حســابرس 
مســتقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای 
ســال منتهی بــه ۱۳9۸/۱2/29، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار و معامالت موضوع ماده ۱29 الیحه 
اصالح قســمتی از قانون تجــارت از دیگر عناوین 
دستور جلسه مجمع عمومی بود که در همه موارد 

مجمع تصمیم گیری کرد. 
سرپرســت گروه شــرکت های پدیده شاندیز اعالم 
کرد: در این جلسه، انتخابات هیئت مدیره شرکت 

توســعه بین المللی برگزار و منتخبان ســهامداران 
اداره امور شــرکت گروه شــرکت های پدیده را به 

دست گرفتند. 
علی کریمی اظهار امیدواری کرد: با انتخاب هیئت 
مدیره منتخب ســهامداران روند اداره شــرکت به 
روال عادی برگشــته و امکان رونق بیشتر شرکت 
پدیده در راســتای حفظ منافع ســهامداران و نیز 

گشایش نماد پدیده در بورس فراهم شود.
گفتنی اســت، پس از شــمارش آرای سهامداران 
چهار شــخصیت حقوقی و یک شخص حقیقی به 
عنوان اعضــای اصلی هیئت مدیره و دو شــخص 
حقیقی نیــز به عنوان اعضای علی البدل شــرکت 
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اعالم نتایج نهایی انتخابات هیئت مدیره شرکت توسعه 
بین المللی پدیده 

همچنیــن در این جلســه پس از اعالم به رســمیت 
رســیدن؛ گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی در عملکرد ســال های مالی منتهی به 
۱۳9۶/۱2/29 و ۱۳9۷/۱2/29 مطــرح وبــه تصویب 
رسید.همچنین انتخاب حســابرس مستقل و بازرس 
قانونــی اصلی و علی البــدل برای ســال منتهی به 
۱۳9۸/۱2/29، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار قدس 
و دنیای اقتصاد، معامالت موضــوع ماده ۱29 الیحه 
اصالح قسمتی از قانون تجارت از دیگر عناوین دستور 
جلســه مجمع عمومی بود کــه در همه موارد مجمع 
تصمیم گیری کــرد. تعیین حق حضور در جلســات 
هیئت مدیره اعضای غیرموظف و انتخاب اعضای هیئت 
مدیره اصلی و علی البدل شرکت نیز از عناوین دستور 
این جلسه بود.  گفتنی اســت، پس از شمارش آرای 
سهامداران به ترتیب آقای سعید ورودی طرقبه، شرکت 
ابنیه و ساختمان پدیده شــاندیز، مؤسسه پشتیبانی 
سهام پدیده شاندیز، شرکت تجارت الکترونیک پدیده 
کیش و بانک صادرات ایــران به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقــای ابراهیم مهدی نژاد ثانی و خانم 
افســانه لطیف کار به عنوان اعضای علی البدل شرکت 
توســعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
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قدس دستورعمل ابالغی وزارت کشور درباره لغو تعطیلی مترو و اتوبوس ها را بررسی کرد

نسخه پیچی  پایتخت نشین ها برای مشهد
علی محمدزاده رئیس کمیسیون عمران، 
حمل  و نقل و ترافیک شــورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: مصوبه شورای شهر برای تعطیلی 
قطار شهری به منظور حفظ سالمت عمومی 

بوده و همچنان قابلیت اجرایی دارد.
شنبه هفته جاری بود که شورای شهر مشهد 
در راســتای حذف زمینه های احتمالی شیوع 
ویروس کرونا مصوبه ای داشــت که براساس 
آن قطار شهری این شهر تعطیل و ساعات کار 

اتوبوسرانی نیز کاهش یافت.
اما کمتــر از یک روز از ایــن تصمیم بود که 
سخنگوی وزارت کشــور اعالم کرد متولیان 
حوزه های حمــل و نقلی بــا رعایت ضوابط 
بهداشتی از تعطیلی سامانه های حمل و نقلی 

خودداری کنند.

خودداری از تعطیلی متروها، 
اتوبوسرانی ها و پایانه های مسافری

به گزارش روز یکشــنبه پایگاه اطالع رســانی 
وزارت کشور، سیدســلمان سامانی گفت: در 
دومین نشســت حوزه های هفت گانه وزارت 
کشــور با موضوع بررســی آخرین وضعیت 
اســتانداری ها در روند مدیریت بیماری کرونا 
که با حضور وزیر کشور برگزار شد، مقرر شد 
تمام استانداری ها به منظور کنترل و پیشگیری 
از شــیوع بیماری به ســایر استان های کشور 
مطابق دستورعمل مربوطه از تمام ظرفیت ها 
برای کنترل دقیق خروجی های استان استفاده 

کنند.
وی ادامه داد: کنترل خروجی های اســتانی با 
تأمین تجهیزات توســط ستاد ملی مدیریت 
کرونا، همراهی بسیج و جمعیت هالل احمر و 
با هماهنگی استانداران در سراسر کشور انجام 

خواهد شد.
سامانی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به 
برخی نگرانی ها و دغدغه های غیرضروری ایجاد 
شــده در یکی دو روز اخیر، تأکید شــد همه 
اقدام های قرارگاه ایجاد شده از سوی ستاد کل 
نیروهای مسلح، با هماهنگی کمیته اجتماعی، 
امنیتی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا و براســاس پروتکل های مصوب دنبال 

شود.
وی تصریح کرد: در نشســت وزیر کشــور با 
متولیان ارشــد حوزه های هفت گانه تخصصی 
وزارت کشور همچنین مقرر شد با برنامه ریزی 
مناسب ضمن رعایت بیشتر اصول بهداشتی و 
دستورعمل های ابالغ  شده، از تعطیلی متروها، 
اتوبوسرانی ها و پایانه های مسافری درون شهری 

و برون شهری خودداری شود.
سامانی با تأکید بر ضرورت صیانت از سالمت 

فضای روانی جامعه و اهمیت برخورد بازدارنده 
درباره انتشار و بازنشر اخبار جعلی و شایعات 
مخــرب، اظهار کرد: بر پایه مصوبه نشســت 
وزارت کشور، مصادیق مطالب جعلی و شایعات 
مخرب منتشر شده، متناسب با دایره اثرگذاری 
مورد بررســی جدی قرار گرفتــه و موضوع از 
طریق مراجــع قضایی دنبال و برخورد قانونی 

الزم انجام شود.

اصرار بر مصوبه شورا
بر همین اساس روز گذشته رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در 
واکنش بــه این خبر اظهار کــرد: هنوز ابالغ 

کتبی برای ما نیامده و اگر ابالغ 
کتبی بیاید باید با اعضای شورا 
مشورت کنیم، اما همچنان بر 

مصوبه خود اصرار داریم.
مجتبی بهاروند در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: مصوبه ما برای 
تعطیلی مترو و اتوبوس دیروز به 
تصویب رسیده و فرمانداری به 
عنوان نماینده وزارت کشور نیز 
آن را تأیید کرده، بنابراین قانونی 

است.
وی بیان کرد: تصمیمی که ما 
گرفتیم بــه خاطر صالح مردم 
مشــهد بوده، زیرا اکنون همه 
و  ملی  بهداشــتی  توصیه های 
جهانی تنهــا راه جلوگیری از 
شیوع این ویروس را کم شدن 

رفت و آمد و ازدحام بیان می کنند؛ بنابراین هر 
کاری که انجام دادیم به خاطر سالمتی مردم 
مشهد بوده و سر تصمیم خود هستیم و روی 

مصوبه خود اصرار داریم.
بهاروند گفت: هنوز ابالغ کتبی برای ما نیامده 

که باید حتماً مصوبه خود را لغو کنیم، اگر ابالغ 
کتبی بیاید باید با اعضای شورا مشورت کنیم، 

اما همچنان بر مصوبه خود اصرار داریم.
الزم به ذکر اســت که تعدادی از شــهروندان 
مشهدی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما بر اعمال 
محدودیت های مختلف برای کاهش ترددهای 

درون شهری غیرضروری تأکید داشتند.

 اقدامی عاقالنه 
یک شهروند مشهدی گفت: در سال های پیش 
همیشــه از روز 26 اسفند معموالً تمام کارها 
تعطیل بود لذا اگر امســال با توجه به انتشار 
این ویروس مرگبار دو روز زودتر همه کشــور 
و استان تعطیل شود هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد 
بر همین اســاس از بین 
بردن زمینه های احتمالی 
شیوع این بیماری اقدامی 

عاقالنه است.
یک بازنشســته فرهنگی 
هم که بــه گفته خودش 
از حمــل و نقل عمومی 
اســتفاده می کند، گفت: 
روزها  ایــن  در  بی تردید 
ادارات به  که تقریباً همه 
حالت نیمه تعطیل درآمده 
و فعالیت های عادی جامعه 
مختل شده تعطیلی مترو 
بگوییم چند  اگــر  حتی 
هزار تومان هزینه عده ای 
را بیشتر می کند اما احتمال شیوع این بیماری 

مهلک را در این حوزه از بین می برد.
احمدیان افزود: آنچه مســلم است در فضای 
بسته مترو که شمار زیادی از شهروندان حضور 
دارند احتمال انتقال این بیماری بسیار باالست 

و تصمیم مدیران شــهری بــرای تعطیلی آن 
تصمیمی منطقی بوده است.

 حفظ سالمت مردم در اولویت
شهروند دیگری با اشاره به خلوتی نسبی معابر 
شــهر گفت: با نگاهی بــه خیابان های محل 
ســکونت خودمان در شهر مشــهد به خوبی 
می توانیم به این نتیجه برسیم که زندگی عادی 
مردم مختل شــده و شــرایط خاصی بر شهر 
حاکم اســت بر همین اســاس در این شرایط 
خاص اولویت نخست حفظ سالمت مردم است 
و حذف زمینه های انتشار این ویروس مرگبار 
می تواند اقدام مؤثری در پیشــگیری از ابتالی 

تعداد دیگری از شهروندان باشد.
بــا این وصــف نکته قابل تأمــل در خصوص 
اظهارنظــر مطرح شــده بــرای ادامه فعالیت 
ســامانه های حمل و نقل عمومی شهرها این 
اســت که سخنگوی وزارت کشــور بر اعمال 
نظارت های بیشــتر بر ورود و خروج شهرها و 
استان ها تأکید دارد ولی چنین حساسیتی را به 

حوزه حمل و نقل درون شهری ندارد.
شاید توجه به یک نکته آماری بتواند اندکی از 
خطرات گسترده فعالیت سامانه حمل و نقل 
عمومی شــهری مانند مشهد را بازگو نماید و 
آن نکته این است که سخنگوی وزارت کشور 
بر کنترل دقیق ترددهای بین شهری در حالی 
تأکید دارد که شاید میزان جابه جایی های یک 
استان معمولی در این ایام به یک میلیون نفر 
هم نرســد که عمدتاً با خودروهای شخصی و 
بدون ارتباط با دیگران )در طول مسیر( صورت 
می گیرد در حالی که روزانه بیش از 200 هزار 
نفر تنها از قطار شهری مشهد استفاده می کنند 
که به صورت چهره به چهره و مستقیم دقایق 

زیادی را کنار هم سپری می کنند.
حوزه اتوبوسرانی مشهد هم با جابه جایی روزانه 
چند صدهزار نفری شرایط مشابهی دارد و به 
زبان ســاده می توان گفت حوزه حمل و نقل 
عمومی مشــهد یکــی از پرخطرترین اماکن 
عمومی محسوب می شود که شرایط الزم برای 

انتشار این ویروس را دارد.
بر همین اســاس هرچند می دانیم تعداد قابل 
توجهی از شــهروندان مشهدی از سامانه های 
حمل و نقل عمومی برای تردد در شهر استفاده 
می کنند و تعطیلی آن ها اندکی هزینه زندگی 
آن ها را باال می برد اما با توجه به احتمال باالی 
شیوع این ویروس در بین شهروندان مشهدی 
هنگام اســتفاده از این سامانه تصمیم شورای 
شهر را تصمیمی عقالنی می دانیم و امیدواریم 
هرچه زودتر شــاهد بازگشت شرایط عادی به 

کالنشهر مشهد باشیم.

  آقای استاندار! اول مبادی ورودی 
استان را کنترل کنید

استاندار خراســان رضوی دیروز گفت که از روز دوشنبه )امروز( 
قرار است کسانی که بی دلیل در مشهد تردد کنند، جریمه  شوند؛ 
هرچند نمی خواهیــم باوجود قانونی بودن این کار، به این نقطه 

برسیم. 
رزمایــش  برگــزاری  حاشــیه  در  حســینی  رزم   علیرضــا 
بهداشــتی - درمانی »با والیت تا شهادت« با اشاره به اقدام های 
پیشگیرانه انجام شده در این مدت و تأکید بر اینکه خراسان رضوی 
هم اکنون در شرایط بحرانی قرار گرفته و وضعیت آن قرمز است، 
اضافه کرد: یک نکته بسیار مهم در این شرایط مسافرت نکردن 
به این استان است؛ چراکه خراسان رضوی امسال شرایط میزبانی 

از زائران را ندارد.
او ضمن عذرخواهی از هموطنان به دلیل پذیرا نبودن مسافر در 
نوروز امسال، از آنان خواست که مشهد را به عنوان مقصد سفر خود 
انتخاب نکنند و بگذارند پزشکان این بیماری را مهار کنند، چراکه 
هم اکنون ظرفیت درمانی ما رو  به اتمام است و اگر حجم مسافران 

زیاد شود، واقعاً بیمارستان های ما گنجایش ندارد.
این ســخنان در حالی مطرح می شود که اوالً: هیچ قانونی برای 
اجرایی شدن جریمه شهروندان به خاطر تردد بی دلیل در سطح 
شهر وجود ندارد و هیچ تصمیمی نیز دراین باره در مرکز گرفته 
نشده اســت. گفتن این جمالت از طرف عالی ترین مقام دولتی 
استان با توجه به شرایط موجود نه تنها اثر بازدارنده ندارد که شاید 

نتیجه ای عکس آنچه مدنظر بوده است را موجب شود.
درعین حال بســیاری از امور در حوزه مبارزه با ویروس کرونا که 
مجوزهای قانونی و باالدستی را هم دارد، همچنان با بی توجهی 
و نوعی تســامح و تساهل مســئوالن مواجه است و همین امر 
زمینه ســاز انتشار سریع و ســهل تر این بیماری شده است که 

استاندار محترم پیش از هر اقدامی، در این موارد ورود پیدا کند.
به عنوان مثال همین غفلت در اعمال محدودیت ورود مســافران 
به اســتان و مشــهد که از چند روز پیش مــورد تأکید تمامی 
دستگاه ها قرار گرفته با توجه به موقعیت ویژه دومین کالنشهر 
کشور، می تواند به عامل اصلی بروز یک بحران و فاجعه انسانی و 
ملی تبدیل شود. استاندار هرچند تأکید کرده است که در مبادی 
ورودی استان، اقدام های جلوگیری و »برخورد شدید« با مسافرانی 
که سفرشان به داخل استان ضرورت ندارد، در حال انجام است 
و در چند روز آینده تشدید خواهد شد؛ اما ظواهر امر خالف این 
ادعا را نشــان می دهد. بر اساس گزارش های رسیده و مشاهدات 
میدانی ما، هرروز تعداد زیادی مسافر از سراسر کشور به این استان 
و به خصوص مشهد مقدس وارد می شوند. به جز موارد معدودی که 
در برخی شهرهای استان برای ممانعت از ورود مسافران گزارش 
شده اســت، تقریباً هیچ اقدام کنترلی در طول مسیر و ورودی 
دیگر شهرها صورت نمی گیرد؛ نهایت برخورد پلیس راه، نگه داشتن 
لحظه ای خودروها و بعد اجازه ادامه مســیر دادن به آن هاست؛ 
بی آنکه حتی مدارک خودرو و راننده بررسی شود. که اگر خالف 
این ادعا باشد، باید شلوغی مسیر برگشت، توقف و ازدحام مسافران 
و خودروهای آن ها در مبادی ورودی و خروجی اســتان و مشهد 

را شاهد می بودیم.
شکی نیســت باوجود اعالم رســمی، برای این حجم مسافران 
ورودی، اماکن مجاز و غیرمجاز فراوانی نیز برای اقامت پیدا خواهد 
شد و در روزهای آینده تردد و حضور آن ها در اماکن تفریحی و 
گردشــگری و بازارها همه را شگفت زده خواهد کرد. و باز همان 
سناریوی همیشگی که ما غافلگیر شدیم و حاال که اتفاق افتاده، 
چاره ای نیست جز تطبیق دادن خودمان با شرایط و فراهم کردن 

زمینه های رفاه و آسایش میهمانان سرزده!
آقای استاندار برای چندمین بار اما ملتمسانه از شما و دیگر مدیران 
استان می خواهم هنوز دیِر نشده، با قاطعیت، تمامی مواردی را که 
برای حفاظت از سالمت جامعه و جان افراد بی شمار در معرض 
خطر کرونا الزم است، به اجرا بگذارید. بدون تردید شما هم به این 
مسئله واقفید که وضعیت کنونی هیچ تسامح و تساهل و تعارفی 
را برنمی تابد و تنها مصلحت مورد وثوق جمیع عقال پیشگیری از 

فاجعه انسانی است که در یک قدمی ما به کمین نشسته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد 
  کاهش 70 درصدی پروازهای داخلی 

فرودگاه مشهد
پروازهای  تعداد  قدس: 
فــرودگاه  داخلــی 
شــهید  بین المللــی 
هاشــمی نژاد مشهد در 
اسفند ماه امسال نسبت 
به مدت مشــابه ســال 
پی شیوع  در  گذشــته 

بیماری همه گیر ۷0 درصد کاهش یافته است.
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با اعالم این مطلب گفت: 
هــم اینک پروازهای خارجی این فرودگاه به صفر رســیده و 
پروازهای داخلی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۷0 

درصد کاهش یافته است.
محمــود امانی افزود: به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا، تمهیدات مختلفی در این فرودگاه اندیشیده شده  است؛ 
فضاهای فرودگاه ضدعفونی و تجهیزات جابه جایی مســافر 
نیز ضدعفونی و مســافران ورودی و خروجی نیز تب سنجی 

می شوند.
وی با تأکید بر خودداری از ســفرهای غیرضروری به منظور 
کاهش و به صفر رساندن شیوع ویروس کرونا افزود: ان شاءاهلل 
پس از برگشــت وضعیت به حالت عادی این فرودگاه آماده 

پذیرش مسافران و زائران به بهترین نحو ممکن خواهد بود.

  رزمایش بزرگ »با والیت تا شهادت« 
بزرگ  رزمایش  قدس: 
»با والیت تا شهادت« در 
سطح شهر مشهد مقدس 
شد.اســتاندار  برگــزار 
خراســان رضوی در این 
اگرچه  گفــت:  رزمایش 
کرونا  بیمــاری  شــیوع 
فوق العاده باالســت ولی در هر صورت ما اقدام های پیشگیرانه 
را در بخش ســالمت انجام داده ایم و اقدام های حمایتی بسیار 
خوبی نیز انجام شده و اقالمی از قبیل ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننده نیز به بیمارستان های مربوطه اختصاص داده 
شده است. رزم حسینی افزود: ما در شرایط اضطرار قرار داریم 
و آمادگی الزم برای اســتقبال از زائران را نداشــته و مسافران 
مقصدهای غیر از مشهد را انتخاب کنند تا بتوانیم این بیماری 
را کنترل کنیم. وی گفت: از چند روز آینده در صورت ضرورت 
اقدام های سختگیرانه انجام و اطراف مشهد کنترل عبور و مرور 
تشدید خواهد شــد. وی تصریح کرد: مردم باید تردد خود در 
سطح شــهر را کم کنند که اگر الزم باشد ما با جرایم مختلف 
با توجه به شرایط بحران برخورد خواهیم کرد. در این رزمایش 
امیر سرتیپ دوم ســتاد آذریان، ارشد نظامی ارتش در منطقه 
خراسان گفت: ما در سطح شهر از امروز ایستگاه های کمک به 
مردم در حوزه درمان و ســالمت خواهیم داشت و در روزهای 
پیش نیز شــاهد ضدعفونی کردن معابر و خیابان ها در سطح 

شهر بودیم.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: 
  توزیع میوه تنظیم  بازار شب عید در 

مشهد قطعی است 
معاون  آنالین:  قدس 
امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی گفت: به 
 محض تأیید قیمت ها از 
بازار  سوی ستاد تنظیم 
استان، توزیع میوه شب 
تعیین  مراکز  در  عید 

 شده آغاز خواهد شد.
خبری در رســانه های اســتان مبنی بر لغو طرح توزیع میوه 
تنظیم بازار شــب عید منتشر شده بود و علت لغو این طرح 
نیز مخالفت ســتاد تنظیم بازار کشــور با قیمت پیشنهادی 
کارگروه تنظیم بازار مشهد ذکر شده بود. علی رسولیان، معاون 
اقتصادی اســتانداری با تکذیب این خبر گفت: اجرای طرح 
توزیع میوه شب عید در مشهد به  هیچ  وجه لغو نشده، میوه ها 

خریداری شده و در انبارهای استان موجود است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشور در 
خصوص اجرای طرح توزیع میوه شب عید در استان دریافت شده 
است، به  محض تأیید قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار استان، 

توزیع میوه شب عید در مراکز تعیین  شده آغاز خواهد شد.

انتقاد رئیس اتحادیه از هجوم مردم برای خرید نان 
  افزایش 50 درصدی فروش

 نانوایی ها در مشهد 
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
گفت:  مشــهد  نانوایان 
هیــچ نانوایی ای تعطیل 
نمی شود و ما برای تأمین 
آرد و نان مردم مشکلی 
نداریــم، حتی حاضریم 
را  خــود  کار  ســاعت 

افزایش دهیم، مردم نگرانی نداشته باشند.
مصطفی کشــتگر در خصوص وضعیت فــروش نانوایی های 
مشهد، اظهار کرد: تقاضای کاذبی در بازار شکل گرفته، درست 
است که رستوران ها، کترینگ ها و فست فودها تعطیل شدند 
و رغبت مردم به خرید نان بســیار بیشــتر شده، اما در دو تا 
ســه روز گذشته با توجه به شایعاتی که در فضای مجازی در 
خصوص تعطیلی نانوایی ها داشتیم، همشهری ها به نانوایی ها 

هجوم آورده و تعداد زیادی نان می خرند.
وی افزود: از هر کســی می پرســیم چرا به ایــن میزان نان 
می خرید، می گویند می ترسیم که نانوایی ها تعطیل شوند. 30 
تا 35 درصد افزایش خرید از طرف مردم طبیعی است اما در 
دو روز گذشته تقاضا کاذب و بیشتر از عرف شده و حتی دیروز 
تا 50 درصد افزایش یافته است. ما قصد داشتیم صف نانوایی ها 
را به علت کرونا بشکنیم و صف وجود نداشته باشد اما متأسفانه 

شکل گرفته است.
کشتگر بیان کرد: هیچ نانوایی ای تعطیل نمی شود و ما مشکلی 
برای تأمین آرد و نان مردم نداریم، حتی حاضریم ساعت کار 

خود را افزایش دهیم، مردم نگران نباشند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خاطرنشان کرد: ما کمبود آرد در 
سطح نانوایی ها داریم. اگر مردم نان را با روال سابق تهیه کنند، 
مشکلی پیش نمی آید، اما اگر بخواهند با این روند پیش بروند 
و هر روز شــاهد افزایش تقاضا باشیم، نانوایی ها دچار مشکل 

می شوند و با این میزان آرد نمی توانیم جوابگو باشیم.
وی در خصــوص پلمب های صورت گرفته، گفت: یکســری 
پلمب ها توســط اتحادیه بوده و همیشــه هست. در یک ماه 
گذشــته کار خوبی با اماکن صورت گرفتــه و تعداد زیادی 
واحدهای بدون پروانه و غیرمجاز پلمب شدند، اما وضعیت در 
آخر سال متفاوت بوده و با توجه به موضوع کرونا این روند در 

واحدهای بدون پروانه مقداری ُکند شده است.
کشــتگر اضافه کرد: واحدهایی هم در گشت های مشترک با 
اداره بهداشــت پلمب می کنیم که اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کنند. وضعیت بهداشتی نانوایی ها ایده آل نشده، اما نسبت 
به گذشته بهتر شده است. دریافت پول نقد در واحدهایی که 
به صورت تصادفی بازدید کردیم، 80 درصد کاهش پیدا کرده، 
اما متأسفانه در مناطق پایین شهر مردم گارد گرفتند و با وجود 
هشدارها همچنان از پول نقد استفاده می کنند. واحدهایی که 
مسائل بهداشــتی را رعایت نکنند، هر روز یا روز در میان با 
بهداشت هماهنگ کرده، گزارش می دهیم و پلمب می کنیم. 

هفته گذشته سه واحد را پلمب کردیم.

نیکوکاری

قدس: شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سالمت 
خراســان رضوی با همدلی خیران و مســئوالن استان با 
ویروس کرونــا می جنگند. تولید روزانه هزاران ماســک 
بهداشــتی، کاری اســت که با هدف خیــر و تأمین نیاز 
هم استانی ها توســط این شورا در حال انجام است. این 
شورا برای یک کار حماســی و مهم تجهیز شده است و 
با جدیت تمام  با تولید این ماسک ها، وظیفه حفاظت از 

مردم در قبال ویروس کرونا را به خوبی انجام می دهد.
آرزو حیدریان با اعالم تولید ماســک توســط این شورا 
گفــت: ایــن کارگاه با هدف رفــع کمبود ماســک در 
بیمارســتان ها، تأمین نیاز جامعه بــرای کنترل ویروس 
کرونا و کمک به شــبکه سالمت کشــور راه اندازی شده 

است.
وی عنوان کرد: این در شــرایطی است که ویروس کرونا 
بسیاری از شــهرهای ایران و کشورهای جهان را درگیر 

کرده اســت و دسترســی به وسایل بهداشــتی از جمله 
ماســک، دســتکش و محلول های ضدعفونی از نیازهای 

مبرم مردم و بخش های درمانی به شمار می رود.
وی به برگزاری نشســت های این شــورا با استانداری و 
دانشــگاه علوم پزشــکی در هفته جاری اشاره و تصریح 
کرد: در این نشست مقرر شد با توجه به نیاز جامعه این 

شورا اقدام به خرید پارچه و تولید ماسک کند.
وی ادامــه داد: ایــن شــورا بــا تهیه چــرخ خیاطی و 
وســایل مورد نیاز برای دوخت ماســک اقدام به این امر 
خیرخواهانــه کرده و با روحیه جهــادی هر جا که الزم 
بوده و باشد خیران این شورا در صحنه حضور می یابند.

وی از خیران برای مشــارکت در تولید ماســک دعوت 
کــرد و افزود: خیران می توانند کمک های خود را به این 

معاونت برای تولید ماسک ارائه کنند.
وی ضمــن قدردانــی از تــالش و خدمت پزشــکان و 

پرســتاران با بیان اینکه پزشکان و پرستاران خط مقدم 
مبارزه با بیماری کرونا هســتند، خاطرنشان کرد: ما هم 
به عنوان سرباز در پشــت خط مقدم برای مقابله با این 

بیماری خدمت می کنیم تا در این مبارزه پیروز شویم.

با هدف مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت

تولید ماسک توسط شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سالمت

شنبه هفته جاری شورای 
شهر مشهد مصوبه ای 

داشت که براساس آن 
قطار شهری تعطیل و 

ساعات کار اتوبوسرانی 
نیز کاهش یافت.

اما دیروز سخنگوی 
وزارت کشور اعالم 

کرد متولیان از تعطیلی 
سامانه های حمل و نقلی 

خودداری کنند

بــرش

روزبازار

رزمایشحمل و نقل

بازار

با اصناف

شماره پیامک: 300072305  استان ما2
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,900

8,000

5,400

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد امگا
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

دوشنبه 26 اسفند 1398
21 رجب 1441 16 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9209 ویژه نامه 3593 

عباسعلی سپاهی یونسی: از روزی که به پیشنهاد دوستی در ماه مبارک رمضان قرار 
شد برای تعدادی از خانواده های نیازمند، غذا پخته و بین آنها در حاشیه شهر توزیع شود 

سه سال گذشته است. 
پیشنهاد من اما این بود که به جای غذا، مواد غذایی خریداری و بین خانواده ها توزیع 
شــود و برنامه اجرا شــد. قرار بود برنامه یک نوبت باشد و تمام. اما شاید قسمت این 
بود که ما آن روز وارد خانه ای بشــویم و با مادر پیری روبه رو شــویم که در گوشه ای 
از حیاط زیر ســایه نشسته بود. فهمیدیم که چون در خانه نه کولری دارند و نه پنکه 
برقی، پیرزن به سایه پناه آورده است تا بتواند گرما را تحمل کند. همان جا بود که از 
ذهنم گذشــت باید برای این مادر پیر کولری بخریم و وقتی با دوستان همراهم ماجرا 
را مطرح کردم، به لطف و مهر پذیرفتند و کمکم کردند. همان جا پیشنهاد دادم بعد از 
این، هفته ای یک بار به حاشیه شهر سری بزنیم شاید بتوانیم گرهی کوچک از زندگی 

گرفتاری را باز کنیم. 
حاال ســه ســال از آن ماجرا می گذرد و در مدت این سه سال، کارهای مختلفی را انجام 
داده ایم از خرید تعداد زیادی کولر در تابســتان ها تا خرید بخاری در زمستان ها و خرید 

لباس عیدی یا اهدای نوشت افزار در مهرماه و... .
امســال هم برای عید در تدارک خرید لباس برای بچه های حاشــیه شهر بودیم. دوست 
داشــتیم مثل سال گذشته، بچه ها را ببریم تا برای خودشان در حد توان »گروه کارهای 
خوب« لباس انتخاب کنند و برنامه های دیگری که داشتیم اما یکباره سر و کله کرونا و 
غم ها و استرس هایش پیدا شد و همه برنامه ها را به هم ریخت. فکر کردیم نباید به بهانه 
کرونا نشست هر چه باشد بهار در راه است. با رعایت جوانب احتیاط، رفتیم و در دو نوبت 
برای بچه ها لباس خریدیم و 30 کیسه برنج برای خانواده ها و در این میان روزی گذرم به 
خانه ای افتاد که سرویس دستشویی آن ها حسابی خطری شده بود. سقف دستشویی در 
حال ریختن بود و همچنین کاشی های دیوارها و سنگ دستشویی هم شکسته بود. پدر 
خانواده زندانی بود و مادر مجبور بود کار کند تا شکم دو بچه اش را سیر کند که یک دختر 

و یک پسر 12 ساله بودند.
نکته غم انگیز برایم این بود چون خانواده هزینه تعمیر دستشویی را نداشتند، مجبور بودند 
با کاله ایمنی به دستشویی بروند تا اگر سقف ریخت در امان بمانند و... در اینستا پستی 
گذاشتم و خیلی زود دوستان مهربانم به کمک آمدند و کار خراب کردن و درست کردن 
اصولی دستشویی شروع شد. در این میان البته باران چند روزه در مشهد، شدت گرفتن 
کرونا و بدقولی بنایی که قول گرفته بودیم کار را سریع تمام کند دو هفته ای طول کشید 
اما ســرانجام تمام شــد. روزی که رفتیم تا اتمام کار را ببینیم؛ پس از دیدن خوشحالی 
بچه های خانواده در نبود پدر و مادرشان، به چیزهای زیادی فکر کردم از جمله اینکه در 
همین روزهای کرونایی هم می شود دست دیگران را گرفت و شاید اصالً باید بیش از هر 
وقتی حواسمان به دیگران باشد، دیگرانی که گرهی در کارشان افتاده است. فراموش نکنیم 
مهربانی پیش از اینکه دیگران را به وجد بیاورد و حالشان را خوب کند حال دل خودمان 

را خوب می کند و این معجزه مهربانی است.

این روزها بیشتر به فکر دیگران باشیم



روی خط حادهث

روی خط خبر
سازمان دامپزشکی اعالم کرد

 توقیف یک هزار و 800قطعه 
مرغ زنده  بی شناسنامه در نهبندان

باشگاه خبرنگاران: یک 
حامل  کامیون  دســتگاه 
مرغ زنده گوشــتی بدون 
مجــوز حمل بهداشــتی 
دامپزشکی  _قرنطینه ای 

متوقف شد.
شــبکه  رئیس  انجام،  راه 

دامپزشــکی شهرســتان نهبندان گفت: در راســتای تشدید 
نظارت های دامپزشــکی بر ورود و خروج طیور زنده به منظور 
پیشــگیری از بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و طی 
هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، یک دستگاه 
کامیون حامل یک هزار و800قطعه مرغ زنده گوشتی فاقد مجوز 
حمل بهداشتی - قرنطینه ای دامپزشکی در نهبندان توقیف شد.

وی افــزود: به دلیــل انتقال و گســترش بیماری های مختلف 
تهدیدکننده بهداشت مرغداری ها و تهدید علیه بهداشت عمومی 
از جمله بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، فروش هر گونه 

طیور زنده و دوره گردی مرغ زنده ممنوع است.
رئیس شبکه دامپزشــکی نهبندان با بیان اینکه حمل هرگونه 
فراورده خام دامی و دام و طیور مســتلزم اخذ مجوز بهداشتی- 
قرنطینه ای از دامپزشکی است، از فعاالن و بهره برداران این حوزه 
خواست برای صیانت از ســرمایه خود و کمک به رونق تولید، 
ضمن هماهنگی و همکاری با دامپزشــکی، از هر گونه حمل و 

نقل بدون اخذ مجوز بهداشتی دامپزشکی جداً خودداری کنند.
راه انجام ادامه داد: این محموله مرغ زنده از شهرستان سربیشه 
به مقصد شهرستان زابل برای زنده فروشی در حرکت بود که با 
هماهنگی پست قرنطینه دامپزشکی و همکاری پاسگاه انتظامی 

سهل آباد شهرستان نهبندان توقیف شد.
محموله مرغ توقیف شده به نزدیک ترین کشتارگاه صنعتی طیور 
استان ارسال و تا مشخص شدن نتیجه آزمایش، مرغ کشتار شده 
توقیف شد و پرونده شخص متخلف برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی ارجاع داده شد.

 هوشیاری مأموران هنگ مرزی تایباد 
نقشه مجرمان را بی اثر کرد

 کشف بیش از ۱80عدد گوشی سرقتی 
پیش از خروج از کشور

خط قرمز: فرمانــده مرزبانی خراســان رضوی گفت: ۱8۹ 
گوشی هوشمند در هنگ مرزی تایباد کشف و ضبط شد.

ســردار ماشــااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
گفت: به دنبال تالش های بی وقفه مرزداران پست و کنترل 
اطالعات مرزی دوغارون، طی انجام عملیات کنترل و بازرسی 
خودرو ها، مرزبانان موفق به کشــف تعدادی گوشی موبایل 

هوشمند شدند.
وی با بیان اینکه این گوشی ها سرقتی هستند، ادامه داد: در 
این عملیات ها مأموران این ایســت و بازرسی با رصد کامل 
خودرو ها و مسافران پس از مشکوک شدن و بررسی های به 
عمل آمده ۱8۹عدد گوشــی هوشمند به ارزش ۹میلیارد و 

۴۵0 هزار ریال را کشف کردند.
فرمانده مرزبانی خراســان رضوی گفت: به همین منظور دو 
خودرو شخصی توقیف و دو نفر دستگیر که برای سیرمراحل 

قانونی به مراجع ذی ربط ارجاع شدند.

سنگینی پلک حادثه آفرید
 واژگونی خودرو پژو405 با هفت مصدوم

قرمــز:  خــط 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
از  داورزن  شهرســتان 
واژگونی یک دســتگاه 
پژو۴0۵  سواری  خودرو 
با هفت مصدوم در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ اکبر محمدآبادی گفت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســي ۱۱0 مبني بر یک فقره واژگوني خودرو ســواری 
پژو۴0۵ در محور داورزن-سبزوار  بالفاصله گشت تصادفات به 
همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: 
با حضور مأموران در محل و در بررسي هاي اولیه مشخص شد 
یک دســتگاه خودرو سواری پژو۴0۵ با 6 سرنشین به دالیل 

نامعلومی از مسیر خود منحرف و واژگون شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن تصریح کرد: در این حادثه 
راننده و 6 سرنشین خودرو مصدوم که توسط نیروهای امدادی 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ محمدآبادی خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه 
توسط کارشناس پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی 

و خواب آلودگی عنوان شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان داورزن در پایان از شــهروندان 
خواست هنگام رانندگي هوشیاري کامل خود را حفظ کرده و 
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضامن سالمتي 

خود و دیگران باشند.

عقیل رحمانی یکی از شکارچیان حرفه ای و 
تحت تعقیب یگان حفاظت محیط زیست استان 
پس از چندین بار تغییر محل اختفا، سرانجام در 
حالی دستگیر شــد که یک الشه شکار هم در 

اختیارش بود.
مرتضی شــیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد در تشریح این ماجرا به 
قدس گفت:چند ماه پیش بود که تحرکات یکی از 
شکارچیان شناخته شده که بارها هم مورد اعمال 

قانون قرار گرفته بود، به این اداره منعکس شد.

 لیست سیاه هم درس عبرت نشد!
وی تصریح کرد: بررسی سوابق فرد متخلف که به 
واقع می توان گفت یکی از عامالن نابودی محیط 
زیست به حساب می آمد، گویای این واقعیت بود 
که او مدتی پیش ســالحی شــکاری به صورت 
مجاز در اختیار داشــت، اما پس از آنکه دســت 
به تخلف های متعدد و شــکار غیرمجاز زد و این 
ماجرا به نهادهای متولی منعکس شد، صالحیت 
نگهداری سالح از او سلب و مجوز حمل سالحش 

باطل و در لیست سیاه  قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مشهد ادامه داد: فرد خاطی که در سطح استان 
خراسان رضوی دست به شکار قوچ و... می زد، در 
یکی از شهرستان های استان و در مراجع مربوط 
پرونده ای مفتوحه داشت که پس از تحت تعقیب 
قرار گرفتن از منطقه متواری و به مکان نامعلومی 
گریخت. از سوی دیگر و طبق اطالعات بدست 
آمده شکارچی قانون شکن به همراه برخی اعضای 
خانواده اش به صورت گسترده ای دست به شکار 
غیرمجاز می زد  و برای این اقدامش هم از سالح 

برادرش استفاده می کرد.

 فرار شکارچی حرفه ای 
از مناطق تحت تعقیب

مرتضی شــیرزور به فرار متهم از مناطق تحت 
تعقیب اشاره و عنوان کرد: جمع بندی اطالعات 
و کنار هم قــرار دادن ادله حاکی از این بود که 
شکارچی فراری پس از آخرین اقدام مجرمانه اش 
در یکی از شهرها به مشهد گریخته و راهی مناطق 
ممنوعه شده و به صورت مخفیانه در آن مکان ها 

هم شروع به شکار گونه های مختلف کرده است.
بــا توجه به اینکه نحوه تحــرکات و احاطه فرد 
متخلف بر پســتی ها و بلندی های مناطق شکار 
ممنوع را اطالع داشتیم، به تیم های یگان حفاظت 

محیط زیســت شهرســتان 
مشهد آماده باش داده شد و به 
صورت زمان بندی شده تیم ها 
به مناطق مشــکوک و محل 
حضور احتمالی شکارچی تحت 

تعقیب اعزام می شدند.

ردزنی در ارتفاعات کالت
رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد بیان 
کرد: در حالی که می دانستیم 
فرد متخلف تا اقدام به شــکار 

نکند از منطقه خارج نمی شــود، آثار به جامانده 
از وسیله نقلیه و دیگر اقدام های میدانی حاکی از 
آن بود که فرد متخلف به سمت ارتفاعات آب گرم 
کالت رفته و باید خودرواش را در نزدیکی یکی از 

موانع طبیعی و دور از دید قرار داده باشد.
دوربین کشی تیم اعزامی در ارتفاعات، پستی ها و... 
ادامه داشت و به جز یک تیم خودرو ایی، یک تیم 

پیاده هم در منطقه ردزنی خود را آغاز کردند.
این مقــام مســئول در اداره حفاظت محیط 
زیســت مشــهد درباره نحوه شناســایی فرد 
متخلــف هــم گفت: این کار ســه یــا چهار 
ساعت به درازا کشــید تا اینکه مأموران یکی 
از تیم های اعزام شــده یگان حفاظت محیط 
زیســت با بیســیم اطالع دادند که خودرو ال 
۹0 ســفیدرنگ در منطقه ممنوعه شناسایی 
و از مســیرهایی که هر کسی راه خروج آن را 

نمی داند، در حال حرکت است.

دستگیری متهم و کشف 
یک الشه شکار 

این گونه بود که هماهنگی های 
الزم بــدون فــوت وقــت با 
فرماندهی پاسگاه گوجگی به 
عمل آمد و در پی آن مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست 
انتظامی  به پشتیبانی عوامل 
مسیر حرکت شکارچی تحت 
تعقیــب را در یــک فرصت 
مناســب که امکان فرار برای 
متخلف وجود نداشــته باشد 
سد کرده و خودرو فرد متخلف را متوقف کردند.

شــیرزور به کشف الشه یک شــکار دیگر هم 
اشــاره و در این باره عنوان کرد: از همین رو فرد 
تحت تعقیب دســتگیر و خودرو او مورد تفتیش 
قرار گرفت کــه در پی آن پرده از اقدام مجرمانه 
دیگری هم برداشته شد، چرا که با باز کردن در 
صندوق عقب خودرو مذکور مشخص شد مدتی 
پیش یک قوچ وحشی دیگر توسط او  شکار شده 

است.
در حالی الشه قوچ شکار شده در خودرو کشف 
شــد که بررسی بدن حیوان نشــان می داد او از 
ناحیه دست هدف شلیک گلوله شکارچی بی رحم 

قرار گرفته و از پای درآمده است.
از ســوی دیگر معلوم شــد در این اقــدام برادر 
فردخاطی هم همراه او بوده، چرا که قسمتی از 
الشه را او تحویل برادرش داده بود که سالحش 

در این اقدام مورد استفاده قرار گرفته بود.

به دیگر اقالمی که از خودرو متهم کشــف شد 
می توان به یک عدد فاصله سنج، دوربین چشمی 
8*30 روســی، یک ترازوی دیجیتال و دوعدد 
چاقوی سالخی به همراه دیگر ادوات شکار اشاره 

کرد که همه آن ها توقیف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مشهد گفت: تحقیقات میدانی نشان می داد فرد 
خاطی قصد داشت الشه شــکار را برای فروش 
به شهر مشهد منتقل و از آنجا تحویل مشتریان 

خاص خود بدهد.
با روشن شــدن این ماجرا و هماهنگی صورت 
گرفته با مقام قضایی، متهم به کالنتری منتقل 
و خودرو او نیز تا زمان اجرای عدالت به پارکینگ 

منتقل شد.
وی تصریح کرد: در حالی که طبق بررسی ها 
او یکی از عامالن شکار ده ها قوچ وحشی و... 
اســت، به واسطه کشف الشــه این حیوان 
از داخــل خــودرو او و ضرر و زیــان وارده 
به محیط زیســت بایــد 2۵0 میلیون ریال 
جریمــه پرداخت کند. از ســوی دیگر فرد 
خاطی باید پاسخگوی دیگر اقدام های خود 

نیز باشد.

پس از چند شبانه روز ردزنی در ارتفاعات 

شکارچی ده ها رأس قوچ وحشی سرانجام به دام افتاد

به واسطه کشف الشه 
حیوان از داخل خودرو 

متهم و ضرر و زیان 
وارده به محیط زیست 

وی باید 250 میلیون 
ریال جریمه پرداخت 

کند

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.
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ورزش خراسان پدر شهید مدافع حرم در گفت وگو با قدس:

»مرتضی« روز عرفه جام شهادت را سر کشید
ســرور هادیان این بار پدر شهید مرتضی 
عطایــی مدافع حرم دعــوت ما را بــه روزنامه 
می پذیرد تا بار دیگر یادآور قصه شهدایی باشیم 
که بودنشان امنیت و آرامش را برایمان به همراه 

آورد.
حاج آقا حیدر عطایی متولد ۱۳۲۸ مشهد کارمند 
بازنشســته راه آهن و از ســال۶۷ فروشگاه لوازم 

تأسیساتی راه اندازی کرده است.
حاج آقا می افزاید: مرتضی در ۴ اســفند ســال 
۱۳۵۵ در شهر مقدس مشــهد به دنیا می آید. 
ما یک خانواده هشت نفری بودیم و فرزندانم به 
نام های مهدی، آزاده، شهید مرتضی، انسیه، سمیه 
و محمد حاصل زندگی مشــترک من و حاجیه 
خانم بود که روحش شاد باشد. تا پیش از شهادت 
پسرم در فروشگاه تأسیسات مشغول به کار بودم، 
بعد شهادت او و فوت همسرم که درست یک سال 

بعد از شهادت پسرم بود، مغازه را بستم.
این پدر صبور شهید می افزاید: مرتضی در مشهد 
تحصیالت دوره ابتدایی و متوسطه را سپری کرد 
و بعدها در مغازه من مشــغول به کار شد، اما او 
همیشه به فعالیت های فرهنگی و مذهبی توجه 

کامل داشت.

 خوشخو و خوش قول 
او ادامــه می دهد: عکســی از مرتضــی تا زمان 
شــهادتش ندیدم که لبخند نداشته باشد. چند 
ویژگی در مرتضی بسیار دیده می شد. خوشخو، 
خوش قول و بســیار کودکان را دوست داشت. 
وقتــی فامیــل دور هم جمع بودیــم یک اتاق 
مخصوص کــودکان با مرتضی بود تــا آن ها را 
سرگرم کند. جیب هایش همیشه پر از شکالت، 

بادکنک و اسباب بازی بود.

 پدری نمونه و مهربان
پدر در ادامه با بیان اینکه مرتضی در ۲۳ سالگی 
ازدواج کــرد و پس از ازدواج هم با همان شــغل 
پدری توانســت آپارتمانی خریداری کند و یک 
زندگی ساده و پاک را با عشق به والیت و شهدا 
سپری کند، می افزاید: حاصل ازدواج مرتضی دو 
فرزند است. علی کالس دهم و نفیسه که امسال 

پشت کنکوری است.
او می افزاید: مرتضــی دخترش را نفس بابا صدا 

می زد و علی را هم بسیار دوست داشت.
از روحیه جهادی مرتضی که می پرسم، بالفاصله 
می گوید: خانواده ما همه امام حســینی بودند و 
پسرم در آغوش مادری شیر می خورد که در رثای 
امام حســین)ع( اشک می ریخت  ومرتضی این 

گونه رشد کرد. او باید این راه را می رفت.

 نمی خواست جا بماند 
پدر تأکید می کند: با شروع شدن درگیری ها در 
ســوریه دیگر مرتضی مانند گذشته نبود و برای 
اعزام به سوریه به هر دری می زد و نمی خواست 
از کاروان مدافعان حرم جا بماند. وی درباره اعزام 
پسرش بیان می کند: به خاطر دشواری هایی که 
برای اعزام داوطلبان بســیجی به سوریه وجود 
داشــت مرتضی با هر مشــقتی که بود توانست 
خــود را در کاروان فاطمیــون که مدافعان حرم 
افغانستانی بودند، جای دهد و به سوریه برود در 
حالی که هنوز ما از این موضوع مطلع نشده  بودیم.

پدر شــهید عطایــی تصریح می کند: پســرم 
کربال زیاد می رفت. ۲۸ بــار کربال رفت. او همه 

مناسبت های دینی را در کربال بود و مرا چهار بار 
با خود به کربال برد.

به یــاد دارم ۴۸ روز از مرتضــی بی خبر بودیم. 
تصورمان این بود کربالست اما در تماسی که با 
من داشت گفت کمی آن طرف تر رفته ام و گفت 
ســوریه ام. گفت زنگ زده ام بپرسم، شما راضی 
هستی من سوریه و جنگ بروم. گفتم اگر برای 
حفظ دیــن رفتی جنازه ات را هــم  بیاورند من 
راضی ام. گفت اگــر این رفتن غیر از حفظ دین 

باشد آدم خودش را فروخته است.

 مجروحیت های بسیار
حــاال او از انتظار ۶ ماهه ندیدن پســرش برایم 
روایــت می کند و می گوید: ۶ ماه گذشــت و ما 
نمی دانستیم او مجروح شده است. پسرم سه بار 
مجروح شده بود. اگر مجروحیتش مانند دستش 
بود ما متوجه می شدیم، اما طحالش که آسیب 

دید اصالً به ما چیزی نگفت.
پدر شــهید عطایی ادامه  می دهد: بار دیگر چند 
ترکش به پشــت او خورده بود، بار سوم هم کف 
دســت و انگشتانش آسیب جدی دید و به جای 

استخوان در انگشتش میله گذاشتند.
حتی شنیدم گفته بود یک کالش به من بدهید 
که گفته بودند اینجا بیمارستان است و او گفت 
گلوله نداشته باشد می خواهم ببینم می توانم هنوز 
بجنگم و بعد امتحان می کند و می گوید، خدا را 

شکر که هنوز می توانم بجنگم.
وی می افزاید: بارها اقوام، آشنایان و همسایه هایی 
که دلشان سفر زیارت کربال می خواست، برایشان 
اتوبوس می گرفت و افراد مسن را بیشتر دعوت و 
همراهی شان می کرد. بعد از شهادتش فهمیدم که 
مرتضی بسیاری از افرادی که توان مالی نداشته اند 

را به سفر کربال برده و پولی هم نگرفته است.

 این بار کمی بیشتر از مجروحیت
پدر شــهید حاال از باخبر شدن شهادت پسرش 
برایم تعریف می کند: محمد پسر دیگرم به من 
گفت مرتضی مجروح شــده و مــن خندیدم و 
گفتــم او عادت دارد، پســرم دوباره گفت کمی 
بیشتر، گفتم دســتش قطع شده، بغض محمد 

ترکید و نتوانست ادامه بدهد. خانه که رفتم دیدم 
همــه اقوام آمدند و همه گفتن اتفاقی آمدند. به 
همسرم گفتم پاشــو ناهار درست کن بعد ناهار 
چایی خوردم و دیدم به شــدت خوابم می  آید و 
این بی سابقه بود. بارها در کشیک حرم ۲۴ ساعت 
بیدار بودم. بعدها متوجه شدم در چایی ام قرص 
ریخته اند و من تــا اذان صبح خواب بودم. بیدار 
شدم نماز خواندم صدای گریه دخترهایم می آمد 
و گفتند مرتضی شهید شده است، ولی همسرم 
اصــالً گریه نکرد. مادر مرتضی اســتثنایی بود، 
من گریه او را مگر یک بار، ندیدم خبر شــهادت 
مرتضی را که دادند نماز خواندم و ســجده شکر 

به جا آوردم. 

 همسرم گریه نکرد
وی می افزاید: گفتم خداراشکر ما هم  سهممان را 
دادیم و مرتضی هم  به آرزویش رســید. همسرم 
هیچ گاه جلو ما گریه نکرد و بارها گفت مرتضی 
از من اجازه گرفت و خواســت و رفت و او از علی 
اکبر)ع( امام حسین)ع( باارزش تر نبود، با آن کنار 
می آیم اما دو ماه بعد بیمار شــد و یک سال بعد 

از شهادت مرتضی همسرم هم به پسرم پیوست.
اگر گریه می کنم دلم تنگ  پسرم است، اما ناراضی 
نیستم دو پسر دیگرم و خودم هم هنوز هستیم و 
آماده ایم. او حاال از دلتنگی ندیدن پسر می گوید 
و می افزاید: از سال ۶۷ کشیک حرم می روم. یک 
 ســال و نیم بود خواب پسرم را ندیده بودم حاج 
آقا سعیدی که پدر دو شهید و مفقوداالثر است 
و دعای کمیل حرم را می خواند با او درددل کردم 
و گفت منم ۳۷سال اســت از شهادت فرزندانم 
می گذرد، خواب ندیدم. حس کردم می خواهد مرا 
دلداری دهد. گفت ان شاءاهلل می بینی و مرا بوسید 
و ۱۲ روز بعــد برای اولیــن بار خواب مرتضی را 
دیدم که در حرم دستش را روی شانه ام گذاشته 
و از همکاران کشیک هم آنجا بودند و بعد دیدم 
تعــدادی گذرنامه روی یک میز کوچک در حرم 
است که برای کربال ثبت نام می کردند. گفتم اسم 
من و پسرم را هم بنویس. مرتضی گفت بابا چرا با 
خودم نمی آیی و گفتم تو که نمی آیی ما را ببری، 
گذر نامه ام را گرفت. با دیدن این خواب دلم آرام 
گرفت و به حاج آقا ســعیدی گفتم این خواب را 

از تو می دانم.

 از مرتضی تا ابوعلی شدن
پدر شهید عطایی خاطرنشــان می کند: پسرم 
خیلی زود توانســت با نام ابوعلــی با رزمندگان 
تیپ فاطمیون آشنا شود به طوری که بسیاری از 

دوستان او هم اطالع نداشتند که مرتضی افغانی 
نیست و از مشــهد خود را به این قافله رسانده 
است، همچنین او یکی از بهترین دوستان شهید 
مصطفی صدرزاده و شهید مهدی صابری قبل از 
شهادتشان بود و شهادت این عزیزان خود دلیل 

بیشتر شدن شوق مرتضی به شهادت بود.
می گویند مرتضی به مرتضی آوینی معروف بوده 
است. پدرش می گوید: هیچ وقت از آنجا برای ما 
تعریف نمی کرد چندبــار تا پای اتوبوس با او که 
رفتم دیدم همه برادران افغانســتانی هستند و 
معموالً عکس امام و حضرت آقا را می خرید و با 
خودش می برد و گویا آنجا فیلم و عکس زیادی 

گرفته بود و به او مرتضی آوینی لقب داده بودند.

 نیمه سیب و سهم شهادت
وی اظهار می کنــد: قبل از رفتنش خوابی دیده 
بود و برای آنکه فرامــوش نکند بالفاصله وقتی 
بیدار می شــود با موبایلش آن خواب را روایت و 
ضبط می کند. تعریف این خواب و صدای او هم 
به یادگار مانده اســت. خواب می بیند که شهید 
مصطفی صدرزاده که باهم قرار گذاشــته بودند 
هرکدام شهید شد دیگری را صدا بزند و از طرفی 
یک ســال از شهادت شــهید صدرزاده گذاشته 
بود. مرتضی خواب می بیند و می گوید قرار ما با 
هم چی بود شــهید صدرزاده سیبی را به دو نیم 

می کند و می گوید این هم سهم تو بگیر و بخور.
گویــا صبح عملیات بــوده اســت و این خواب 
به گوش فرمانده ها رســید و بــه مرتضی اجازه 
نمی دهند و هرچه می خواهد برود نمی گذارند و 
می گویند پشت بی سیم باش آن طرف بی سیم 
شــهید قاســمی بوده و می گوید یک کبوتر پر 
کشید و تا به ســومین کبوتر می رسد مرتضی 
بی ســیم را رها می کند و موتــور را برمی دارد و 
فرمانده می پرســد کی بود می گویند ابوعلی بود 
و می خواهند دنبالش بروند که فرمانده می گوید 
بــا آن خوابی که او دیده بــود دیگر بیش از این 

نمی توان مرتضی را نگه داشت و دنبالش نروید.

 پر کشیدن کبوترها 
پــدرش ادامه می دهد: می گوینــد باوجود آنکه 
مرتضــی فرمانده بــوده و آمــوزش نظامی هم 
می داده و می گفته از یک جا ایستاده تیراندازی 
نکنید اما خودش در شــرایطی قرار می گیرد که 
ایستاده تیراندازی می کند و به شهادت می رسد. 
سه روز قبل از شهادتش نیز دو داعشی را می بیند 
یکی را به هالکت می رساند و یکی دیگر را تخلیه 

اطالعاتی می کند.
او در ادامــه با بیان اینکه رشــادت های ابوعلی 
در درگیری هــای تل قرین، تدمــر، دیرالعدس، 
بصرالحریــر، القراصی و خان طومــان به عنوان 
جانشین تیپ عمار لشــکر فاطمیون نام او را به 
کلمــه ای رعب آفرین بــرای تکفیری ها تبدیل 
کرده بود، اظهار می کند: پســرم در نهایت پس 
از رشادت های فراوان و چند بار مجروحیت های 
گوناگون و جانبازی در ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۵ 
همزمان با ظهر روز عرفه در منطقه الذقیه جام 
شهادت را سر کشید و به یاران شهیدش پیوست.

شهید مدافع حرم حاج مرتضی عطایی فرمانده 
گردان عمــار تیپ فاطمیــون و فرمانده پایگاه 
اتحادیه تأسیســات و مکانیک مشهد به عنوان 
شهید شاخص سال ۹۶ سازمان بسیج اصناف و 

بازاریان کشور تعیین شد.

شت و ردمان بهدا

خبر
  تماس تلفنی الریجانی با استاندار 

خراسان رضوی درباره کرونا
مجلس  رئیس  قدس: 
به  اســالمی  شــورای 
منظور اطالع از اقدام ها 
صورت  برنامه ریــزی   و 
خراســان  در  گرفتــه 
رضوی در زمینه مقابله 
با کرونا با اســتاندار این 

استان تماس تلفنی گرفت. 
علی الریجانی در این تماس با علیرضا رزم حسینی، از آخرین 
اقدام های انجام گرفته شده در زمینه پیشگیری و مقابله با کرونا 

در مشهد مقدس و دیگر شهرستان های استان مطلع شد.  
رئیس قوه مقننه در این تماس تلفنی از اعضای ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان رضوی و کادر درمانی 
به خاطر اتخاذ تصمیم های به هنگام و اثربخش در راســتای 
پیشگیری هرچه بیشتر از شیوع ویروس کرونا و خدمت رسانی 

به مبتالیان قدردانی کرد.
الریجانی همچنین بر ضرورت تداوم اقدام های پیشــگیرانه و 
فراهم کردن بسترهای الزم برای خدمت رسانی بخش بهداشت 
و درمان به بیماران مبتال به ویروس کرونا در اســتان خراسان 

رضوی تأکید کرد.
علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم در این تماس 
تلفنی، گزارشی از اقدام ها و برنامه ریزی ها در زمینه پیشگیری و 

مقابله با کرونا در استان ارائه کرد.

 برگزاری مسابقات آنالین شطرنج در 
کاشمر

قــدس: رئیــس اداره 
کاشمر  و جوانان  ورزش 
گفت: مسابقات شطرنج 
آزاد و رده هــای ســنی 
مختلف بــرای اولین بار 
در ترشیز برگزار می شود.

اظهار  شــایگان  محمد 
کرد: با توجه به شــیوع کرونا و رعایت حال هموطنان که باید 
در خانه بمانیم، هیئت شطرنج کاشمر در نظر دارد در این ایام 
مسابقات شــطرنج آنالین متنوعی که شامل مسابقات آزاد و 

رده های سنی است را برگزار کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر با بیان اینکه زمان برگزاری 
این مســابقات به مدت یک ســاعت و نیم است، اضافه کرد: 
عالقه مندان نرم افزار آموزش شــطرنج آنالین )lichess( را از 
گوگل پلی یا بازار دانلود کرده، آن را نصب و در یک مسابقه زیبا 

و جذاب همراه با خانواده شرکت کنند.
وی افزود: این مسابقات به صورت رایگان بوده و به نفرات برتر از 
طرف رئیس هیئت شطرنج کاشمر جوایزی به رسم یادبود که 
شامل کتاب و نرم افزارهای آموزشی شطرنج است، اهدا می شود.

شایگان بیان کرد: آیین نامه مسابقات به زودی اعالم و لینک 
مســابقات در کانال هیئت شطرنج کاشــمر قرار می گیرد و 

عالقه مندان با زدن لینک وارد مسابقات می شوند.

 رئیس انجمن کوراش استان درگذشت
محمود روحانی،  قدس: 
انجمــن کوراش  رئیس 
خراسان رضوی و رئیس 
اسبق هیئت جودو استان 
بر اثر بیماری دارفانی را 

وداع گفت. 
روحانی که متولد ســال 
۱۳۳۴ در مشهد بود ۱۷ سال دبیر هیئت جودو و از سال ۷۷ 
به مدت ۱۰ سال رئیس این هیئت در خراسان رضوی بود و از 
سال ۸۷ نیز به مدت ۱۱ سال مسئولیت کمیته امور استان های 

فدراسیون جودو را بر عهده داشت.
او بعد از چند روز بیماری شــنبه شب گذشته دارفانی را وداع 

گفت.
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی با صدور پیامی با 
تسلیت درگذشت رئیس اسبق هیئت جودو خراسان رضوی 
و رئیس انجمن کوراش استان، نوشــت: برخود الزم می دانم 
ضمن سپاس از زحمات این بزرگمرد، درگذشت غم انگیزش 
را به جامعه ورزش به خصوص ورزشکاران رشته های جودو و 
کوراش و خانواده معززش تسلیت گفته و از خداوند منان برای 
این عزیز از دست رفته طلب غفران و آمرزش در پناه حضرت 
ثامن الحجــج)ع( و برای بازماندگانــش آرزوی صبر جمیل 

مسئلت نمایم.

 57 نفر در استان های خراسان بر اثر 
کرونا جان باختند
دبیــر کمیته  قــدس: 
بیماری  مراقبت و درمان 
علوم  دانشــگاه  در  کرونا 
پزشــکی مشــهد گفت: 
آمار  آخریــن  براســاس 
رسمی با اضافه شدن ۱۴۳ 
مورد ابتالی جدید تعداد 

مبتالیان به بیماری کرونا در خراسان رضوی به ۵۶۸ نفر رسید. 
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: ۳۵۴ نفر از کل شهروندان مبتال 
به بیماری کرونا در خراســان رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی 
زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و ۲۱۴ نفر متعلق به 
مناطق زیرپوشش پنج دانشکده و دانشگاه  علوم پزشکی دیگر این 

استان هستند.
وی ادامه داد: دانشــکده علوم پزشــکی نیشابور با ۸۵ نفر بیمار 
کرونا بعد از مشــهد بیشترین شــمار بیماران را دارد. پس از آن 
نیز دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدریه و تربت جام هرکدام 
بــه ترتیب با ۴۱  و ۴۰ نفر بیمار در رده بعدی شــیوع کرونا در 

خراسان رضوی قرار دارند.
دبیر کمیتــه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد به ایرنا گفت: تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
حوزه زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و گناباد نیز به 

ترتیب ۳۰  و ۱۸ نفر است. 
وی افزود: در روزهای ۳۰ بهمن گذشته تا ۲۵ اسفند ماه جاری 
۲ هزار و  ۹۱۸ بیمار مبتال به عفونت حاد تنفسی و مشکوک به 
بیماری کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی بستری شده اند. 
دکتر انجیدنی ادامه داد: همچنین الزم به تأکید است که در این 
مدت تاکنون هزار و ۸۵۱ نفر از شــهروندان خراسانی مبتال به 
عفونت حاد تنفسی و مشکوک به بیماری کرونا بهبود یافته و از 

بیمارستان ها مرخص شده اند. 
وی گفت: هزار و ۶۸۷ نفر از بیماران بســتری شده مشکوک به 
کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی مربوط به حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون ۹۸۲ نفر از آن ها بهبود 

یافته و از بیمارستان به منزل رفته اند. 
دبیر کمیتــه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد در ادامه تعداد جانباختگان بیماری کرونا را در 
خراسان رضوی که آزمایش آن ها به طور قطعی مثبت بوده ۴۲ 
نفر اعالم و بیان کرد: ۲۲ نفر از این جانباختگان در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، ۹ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
و چهار نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام بوده اند. حوزه 
جغرافیایی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز سه بیمار 
فوتی و دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدریه و گناباد هرکدام 

دو نفر فوتی بر اثر کرونا را ثبت کرده اند.

 شمار مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی 
به 52 نفر رسید

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم گفت: با اعالم 
نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر ۲۵ اسفندماه ۵۲ نفر 

در خراسان شمالی به این ویروس مبتال شده اند.
 دکتر سیداحمد هاشمی اظهار کرد: در شهرستان های بجنورد ۲۳ 
نفر، شیروان چهار نفر، فاروج دو نفر، مانه وسملقان سه نفر، جاجرم 
یک نفر، گرمه دو نفر و اسفراین ۱۷ نفر به طور قطعی به بیماری 

کووید ۱۹ دچار شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون ۲۲ نفر از مبتالیان به این بیماری 

بهبود و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی با بیان اینکه آمار فوتی های این بیماری همچنان همان پنج 
نفر اســت، افزود: آزمایش ۱۶۲ نفر از موارد مشکوک نیز منفی 
گزارش شــده است و هم اکنون ۱۲۵ بیمار مشکوک به ابتال به 

کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.
وی تأکید کرد: اگر مردم می خواهند گردش این ویروس مرموز در 
جامعه قطع شود و جان خود و عزیزانشان برایشان اهمیت دارد، 

باید در خانه بمانند و از منزل خود خارج نشوند.

 شمار مبتالیان کرونا در خراسان جنوبی به ۱۰۰ نفر رسید 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم اعالم کرد: شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در خراســان جنوبی با افزایش ۱۸ مورد مثبت 

جدید، به ۱۰۰ نفر رسید. 
محمد دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: از ۵۴ نمونه آزمایش انجام 
شــده در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۶ نمونه منفی و ۱۸ مورد مثبت 
بوده است. وی گفت: بنابراین تا روز گذشته از مجموع ۲۸۶ نمونه 
مشکوک به کرونا در استان که مورد آزمایش قرار گرفته، نتیجه 

۱۸۶ مورد منفی و ۱۰۰ مورد مثبت بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: از ۱۰۰ مورد مثبت 
ابتال به کرونا در خراسان جنوبی تاکنون ۶۰ نفر بهبود یافته و از 

بیمارستان ترخیص شده اند که حال عمومی آنان خوب است.
وی افزود: ۳۰ نفر هنوز در بیمارستان ها بستری هستند و متأسفانه 
۱۰ نفر هم تاکنون بر اثر ابتال به بیماری کرونا در خراسان جنوبی 
فوت کرده اند که ۶ نفر مربوط به شهرستان بیرجند و چهار نفر 

مربوط به شهرستان طبس هستند.

  2 نوزاد از مادران مشکوک ابتال به کرونا متولد شدند
خبر دیگری حاکی است، مسئول کارگروه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد گفت: تاکنون دو نوزاد از مادران مشکوک 
به ابتال به کرونا که در بیمارســتان  امام رضا)ع( مشهد بستری 

هستند متولد شده اند. 
دکتر حمیدرضــا رحیمی افزود: زایمان ایــن دو مادر مبتال به 

عفونت های حاد تنفسی در چند روز گذشته انجام شده است.

 رشد آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی 
مسئول کارگروه اطالع رسانی عمومی بیماری کووید-۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد همچنین گفت: آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در مشــهد و خراســان رضوی در حال رشد است، چراکه 
بخش زیادی از مردم هشــدارهای ابتال به ویروس کرونا را جدی 

نگرفته اند. 
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: بیشتر مبتالیان به کرونا در مشهد 
و استان خراسان رضوی مربوط به مسافرانی است که به مشهد 

آمده اند و یا مشهدی هایی هستند که از سفر برگشته اند.
وی اضافــه کرد: ۸۰ درصد آحاد جامعه ممکن اســت مبتال به 
ویروس کرونا بوده، اما بی عالمت باشــند و اگر رفتار نادرست در 
ترددهای پرتکرار شکسته نشود وضعیت، قرمزتر و نگران کننده تر 

از گذشته خواهد شد.
رحیمی افزود: در آســتانه شب چهارشــنبه پایان سال از مردم 
می خواهیم که در این شــب از هر گونه تجمع خودداری کنند 
تا مشکالتمان با وجود کمبود امکانات درمانی افزون تر از گذشته 

نشود.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

دوشنبه 26 اسفند 1398
21 رجب 1441 16 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9209  ویژه نامه 3593 

7777جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

  

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ص   د و چ ر خ ه خ و ر ش ي د ي
 2 ا ه ل ي   ل ي م و   ت ي م ا س
 3 ح ج ا ر ي   ر گ ب ي   ك ا م و
 4 ب ا ي   ا س   ن ا م ه   م ن ع
 5 خ   ل ا ق ي د   ن ي و ش   ه ي
 6 ب گ   ج و ل ا ن   ن ا ر س   ا
 7 ر ل ه   ت ا ي م ر   ر ي گ ا ن
 8   پ ا ل   ب م   و ي   ك ا ج  
 9 ت ر ج م ه   ا س ك ا پ   ل ن گ
 10 ر   ر ت ب ه   م ا ن و س   ه ا
 11 و م   ر و ا س   ر ك ل ا م   ز
 12 ي ش م   ط ب ل ه   ي ي   ب ا ر
 13 ي ت ي م   ل ط م ه   ش ا ه ن گ
 14 ك ا ك ل ي   ا د م ك   ر و ي ا
 15 ا ق ا و خ ا ن م ا س م ي ت   ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 

               7 
               8 
               9 
               10 
               11 

               12 
               13 
               14 
               15 

 

 ۱. از طوایــف ایرانــي- دشــنه- تهنیت 
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دســت- ظرف ســرکه ۱۱.نــام ترکي- 
هرچیز تازه و شــگفت انگیز- فرزندزاده- 
چــوب خوشــبو ۱۲.ظرف مشــبک- از 
 ادیان جنوب شــرق آســیا- عقیده قلبي 
۱۳. دزد- ام البشــر- خالصه ۱۴. پدر در 
کله  رفع شــده-  بچه اســتانبول-  گویش 
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درکنار رود کام- نوعي پارچه ابریشــمي- 
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از  ادعاشــده- خودداري  ۱-یار بي زبان- 
خوردن و آشــامیدن ۲.نشــان مفعولي- 
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یا دوسال خشک نشــود- دعاي زیرلب- 
پیشوند نداري ۶. مغازه- فرومایه- تنگي 
۷. جام معروف- دســتگاه عکس برداري 
ســرباز   .۸ فرودآمــدن  اســناد-  از 
همه فن حریف- گیاه رنگرزي- داخل شده 
۹. جنــگ امیرالمومنیــن علــي»ع« با 
 معاویــه – تباني کردن- قیمــت بازاري 
۱۰. ضربه فوتبالــي- از چهارعمل اصلي 
۱۱.صدمترمربع-  سرودخواني  ریاضیات- 
قدم- دفعه و مرتبــه- تیز ۱۲.بدخیمش 
 ســرطان اســت- ســوداي نالــه- ابتدا 
 ۱۳. مانده- ســخن چین- غذاي میان روز

  ۱۴. غزال- بي باکي- آب دهان- از چاشني ها 
۱۵. سرزنش کردن- لجام- رانده شده

  عمودی  افقی

عشقستان

 نوری: فرمانده انتظامی بردسکن گفت: با توجه به 
اینکه بردسکن در دروازه خراسان رضوی واقع شده 
اســت و در روزهای پایانی سال شاهد تردد وسایل نقلیه با 
پالک خارج از شهرســتان هستیم، با تصمیمی که در ستاد 
مبارزه با کرونا با حضور فرماندار، معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی، فرمانده سپاه، فرمانده پلیس راه و رئیس جمعیت 
هالل احمر گرفته شد، مقرر شد هیچ ماشینی با پالک خارج 
از شهرستان از جمله شهرهای شمالی کشور، تهران و قم به 

داخل شهر تردد نکنند. 
سرهنگ عباس نظافتی در گفت وگو با قدس آنالین عنوان 
کــرد: تیم هایی از هالل احمر، بســیج و نیروی انتظامی در 
ورودی های منتهی به شهرستان بردسکن مستقر شده اند که 
 ایســت و بازرسی درونه، محور بردسکن به سبزوار محدوده 
سه راهی ســیر و آهوبم، محور بردسکن به خلیل آباد جلو 
مجتمع بین راهی آســتان قدس رضوی و محور بردسکن 
به بجســتان از مهم ترین این نقاط هســتند و مقرر شد از 

میدان ایثار، میدان بسیج و چهارراه امام )چهارراه شهرآباد( 
هیچ ماشینی به جز پالک های خود شهرستان اجازه تردد 
به داخل شــهر را نداشته باشــد و از کمربندی  به خارج از 

شهرستان هدایت شود. 
وی اظهار کرد: روزانه در این مکان ها تمامی وســایل نقلیه 
سبک و سنگین کنترل و ضدعفونی می شوند و مسافران نیز 
مورد بیمار یابی و تب سنج  قرار می گیرند و آموزش های الزم 

در بحث پیشگیری از ویروس کرونا به آن ها ارائه می شود.

فرمانده انتظامی بردسکن در گفت وگو با قدس خبر داد
ممنوعیت تردد خودروهایی با پالک خارج از شهرستان به داخل بردسکن 
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