
در پی گالیه های مردمی اعالم شد

»قیمت مرغ« کوتاه می آید 
هاشم رسائی فر: بازار مرغ پس از ثبات قیمتی 
که چند ماهی به همراه داشــت طی 15 روز 
گذشــته دچار نوسان های شــدیدی شد، به 
طوری که قیمت مرغ به یکباره حدود دو برابر 
افزایــش یافت. هر کیلو مرغ که تا پیش از آن 
حتی زیر 10 هزار تومان فروخته می شد یکباره 
قیمت هایی نزدیک و یا باالتر از 20 هزار تومان 
را تجربه کرد. در چنین شرایطی بود که ستاد 
تنظیم بازار و نهادهای نظارتی برای ساماندهی 

قیمت مرغ و تخم مرغ تشکیل جلسه دادند.
پس از جلسه تنظیم بازار، قیمتی که برای هر 
کیلو گوشت مرغ اعالم شــد 15هزار و 500 
تومان بود و فروش باالتر از این قیمت ممنوع 
اعالم و تخلف به حساب می آمد. با اینکه چند 
روزی مرغ تقریباً بــا همین قیمت به فروش 
رفت و بازار به ثبات نســبی رسید اما پس از 
چند روز باز قیمت گوشت مرغ شتاب گرفت. 
در حال حاضر قیمت مرغ در شــهر مشــهد 
16هزار و 500 تومان یا باالتر از این در برخی 

از فروشگاه هاست. 

 دلیل اجرا نشدن س
مصوبه تنظیم بازار چیست؟

یکی از شــهروندان با اشــاره به اینکه قیمت 
 تنظیــم بــازار مــرغ گرم بــرای هــر کیلو
 15هــزار و 500 تومان اســت، گفت: شــما 

همه بازار را زیر و رو کنید به این قیمت، مرغ 
نمی توانید پیدا کنید جز مرغ منجمد. چرا اگر 
ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت مرغ ورود 
پیدا می کند بــرای اجرایی شــدن آن اقدام 
نمی کند تا بازار این گونه ملتهب نشود. وی در 
ادامه افزود: هر روز ما شاهد یک قیمت هستیم 
یک روز قیمت مرغ 10 هزار تومان است بعد 
یکباره دو برابر می شــود، باز مجدد قیمت ها 

کمی افت می کند و چیزی نمی گذرد که دوباره 
گران می شود. چرا مسئوالن مردم را به مرگ 

می گیرند تا به تب راضی شوند؟

راه های مبارزه با گرانی در بازار مرغس
معاون امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
رضوی در واکنش به بی ثباتی قیمت گوشــت 
مرغ در بازار به قدس گفت: گرانی گوشت مرغ 

فقط مربوط به استان ما نمی شود و این موضوع 
در کل کشــور وجود دارد. ما حتی از خیلی از 
استان های دیگر وضعیتمان بهتر است و جزو 
سه استانی در کشور هستیم که قیمت مرغ در 

آن پایین ترین نرخ را دارد.
علی رسولیان ادامه داد: با این حال تعزیرات به 
جد وارد بحث قیمت مرغ شــده است و فقط 
با فروشــنده ها برخورد نمی کند و با واسطه و 
تولیدکنندگان نیز برخورد می شــود و خواهد 

شد تا شرایط در بازار مرغ بهتر شود.
وی افزود: ســه راه برای کنترل قیمت گوشت 
مرغ در نظر داریم؛ نخست اینکه بحث عرضه 
مســتقیم مرغ را به صورت جدی دنبال کنیم 
که در نظر است روزانه 120 تن مرغ در استان 
با روش عرضه مســتقیم در اختیار مردم قرار 
بگیــرد که فکر می کنم تأثیر زیــادی در بازار 
داشته باشــد. دومین کار افزایش عرضه مرغ 
منجمد با قیمت 13هزار و 500 تومان اســت 
که مرغ باکیفیت در دسترس مردم بیشتر قرار 
بگیرد که متأســفانه هنوز عرضه مرغ منجمد 
مورد استقبال مردم واقع نشده است. سومین 
کاری که دنبال انجام آن هســتیم این است 
که با جدیت بیشتر و سخت گیرانه تری دنبال 
اجرایی شــدن مصوبه تنظیم بازار در فروش 
گوشــت مرغ با همان قیمت 15هزار و 500 

تومان در تمامی فروشگاه ها باشیم.

پزشک تربت  جامی آسمانی شد•
ایرنا: رئیس دانشــکده 
علوم پزشکی تربت جام 
گفت: نام روانشاد دکتر 
رنجبر«  »محمدجمعه 
به  ابتــال  بــه خاطــر 
ویروس کرونا به عنوان 
نخستین »شهید مدافع 

سالمت« در این شهرستان ثبت شد.
دکتر محمد افکار اظهار کرد: این پزشــک متعهد، دلسوز 
و مدافع ســالمت که از جانبــازان دوران دفاع مقدس نیز 
بود، یکی از باســابقه ترین پزشکان در منطقه تربت جام به 
ویژه فعال در روســتاهای این شهرستان بود که افزون بر 
20 ســال از عمر خود را صــرف خدمت به محرومان کرد 
اما خود نیز در پی ابتال به ویروس کرونا سه شــنبه شــب 

گذشته درگذشت.
وی ادامــه داد: مرحوم دکتر رنجبر در طول مدت شــیوع 
بیمــاری همه گیر کووید1۹ تالش های خالصانه بســیاری 
بــرای بهبود بیماران کرد تا اینکــه خودش نیز به ویروس 

کرونا دچار شد.

 پرستاران تازه نفس•
 به یاری کادر درمان مشهد آمدند

معــاون درمان  قدس: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: شماری 
نیروی پرســتار، بهیار، 
خدمات  و  بهیار  کمک 
جدید، از روز گذشــته 
کرونایی  بخش های  در 

بیمارستان امام رضا)ع( فعال شدند.
شــاپور بدیعی افــزود: با توجه به افزایش تعــداد بیماران 
بستری مبتال به کرونا، به منظور جلوگیری از تحلیل کادر 
پرســتاری تعدادی نیروی پرســتار، بهیار، کمک بهیار و 
خدمات در قالب قرارداد ۸۹ روزه جذب و از روز گذشته در 
بخش های کرونایی بیمارستان 610 تختخوابی امام رضا)ع( 

فعال شدند.
وی گفت: اجرای این طــرح گام مؤثری در افزایش کیفی 
خدمات رســانی به بیماران بستری مبتال به کرونا و کاهش 
بار کاری پرستارانی که حدود پنج ماه است در این بخش ها 
در حــال فعالیت هســتند، خواهد بود.مســئول کارگروه 
مراقبت و درمان کووید1۹ دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
ادامه داد: پیش از این نیز با همکاری بخش خصوصی، ۷ تا 
10 درصد از کادر پرســتاری بیمارستان های غیردولتی در 

بخش های کرونایی دانشگاه به کارگیری شدند.

شهر عطوفت و عبودیت•
اگر بپذیریم که شــهر مقدس و تاریخی مشهد، شهری است 
که در هاله نورانیت پرتشعشع امام هشتمین)ع( تحقق عینی 
و تاریخی پیدا کرد، این را هم باید بپذیریم که مشــهد، شهر 
عطوفت و عبودیت است. به عبارت دیگر، در پیشانی این شهر 
پرعاطفه، چنین نوشته است: من، شهر مشهد، بزرگ ترین شهر 
عطوفت ها و عبودیت ها روی این کره خاکی هســتم و هیچ 

شهری همانند من نیست.
اگر کســی یا کسانی، با این شخصیت برجسته و آشکار شهر 
مقدس مشــهد مخالفت کنند و نخواهنــد آن را بپذیرند، با 
یک جهان تاریخی آشــکار و نهان و با روح فروزنده مهربانی 
مخالفت کرده اند. این مخالفت، جز خشونت علیه همه ارکان 
مهربانی های تاریخی شــهر، ارمغان ذهنی دیگری به دنبال 
نــدارد. البته، نباید فراموش کرد کــه روند ذهنی و ذهنیتی 
کســانی که این گونــه، با بنیادهای هویتی- تاریخی بشــر 
مخالفت می ورزند؛ سرانجام به دشمنی با ریشه ها و کیان شهر 
می انجامد تا هیچ گاه نتوانند از شخصیت تاریخی و پرتکاپوی 
شهر مشهد، ترسیمی معقول و مطابق با حقیقت بدست آورند.

پذیرش کامل و بی نقص ایــن دو مفهوم بزرگ تاریخ تمدن 
بشر، یعنی مفهوم »عطوفت« و نیز »عبودیت« که در بنیادهای 
این شــهر با قدرت توزیع شده است برای هر مسئول و مدیر 
خدمات شهری و برنامه ریزی های آینده گرایانه و تحول خواهانه، 
از ضروریات ذهنی و عمیق است. مدیر، یا معمار، یا سرمایه دار 
یا طراحان فضاهای جدید شهری، اگر نسبت به این دو عنصر 
تاریخی و عینی شــهر مقدس مشــهد بی رغبت یا بی نگاه و 
بی احساسات باشــند، در هر اقدام و عملیات شهری، امکان 
خشونت گرایی در معماری و فضاهای شهری را راحت فراهم 
می آورند تا خدای ناکرده بســتر رشــد نوعــی از معماری و 
عملیات های شــهری، که حامل »خشونت« و »زشتی مدرن 
و پیشــرفته« باشد، شکل بگیرد و »خشونت« و خشن سازی 
معمارانه، با روکشی از زینت های پرزرق و برق و فریبنده، عادی 

و عادی انگاشته شود.
رئیس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی خبر داد

پلمب 25 باغسرا در اطراف مشهد•
اتحادیه  رئیس  ایسنا: 
صنف تاالرهای پذیرایی 
ابتدای  از  گفت:  مشهد 
تاالرهــا،  تعطیلــی 
باغ هــای  از  تعــدادی 
بــه  اقــدام  شــخصی 
برگزاری مجلس کردند 

که با شناسایی آن ها و اقدام به موقع اداره نظارت بر اماکن، 
از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد. باغســراهایی 
که در مشــهد و اطراف شهر تخلف داشتند 3۷ مورد بوده 
کــه 25 مورد پلمب و 12 مورد بــا گرفتن تعهد مبنی بر 
عدم فعالیت، همراه بوده اســت.ابراهیم کاردیده حقیقی در 
خصوص وضعیت تاالرهای مشهد، اظهار کرد: با شیوع ویروس 
کرونا از اسفند ماه ۹۸ متأسفانه تمامی تاالرها و باغسراها طبق 
بخشنامه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل و بنا شد که تمامی وجه 
دریافتی به مشتریان برگردانده شود.وی افزود: با تعطیل شدن 
150 واحد صنفی تاالر و باغسرای دارای پروانه کسب معتبر و 
در دست اقدام، ضرر و زیان جبران ناپذیری به این صنف وارد 
شــده که افزون بر میلیاردها ریال اســت. حدود 60درصد از 
تاالرها و باغ تاالرها در حال ورشکستگی هستند. در این مدت 

تعداد سه فقره پروانه کسب نیز ابطال شده است.

رفع تصرف یک  هکتار از اراضی ملی •
باشــگاه خبرنگاران: رئیس اداره راه و شهرسازی گناباد و 
بجســتان گفت: از یک هزار مترمربع اراضی ملی بجستان به 
ارزش 500 میلیون ریال رفع تصرف شد.حسین ناطق، رئیس 
اداره راه و شهرســازی گناباد و بجســتان اعالم کرد: شخص 
متصــرف اقدام به تصرف و خاکبــرداری یک قطعه زمین به 
متراژ یک هزار مترمربع از اراضی ملی بخش دو بجســتان به 
ارزش 500 میلیون ریال کرده بود.وی افزود: با اقدام به موقع 
نیرو های گشت حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی گناباد و 

بجستان، از تصرف زمین مذکور جلوگیری شد.

 دستگاه های حکومتی در •
خراسان رضوی ۹۱ هزار ملک مازاد دارند

قدس: استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه وجود معتادان 
متجاهر مسئله ای ناراحت کننده است، گفت: مشهد باید شهر 

بدون متکدی و معتاد باشد.
علیرضا رزم حسینی صبح روز گذشته در مراسم آغاز عملیات 
ساخت اردوگاه نگهداری و درمان معتادان متجاهر حسن آباد 
گفت: ساخت این مرکز امری واجب و مایه خشنودی است تا 
این افراد که بیمار هســتند درمان شوند. امید است با تقویت 
اقتصاد هم از این آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم و هم 

آسیب های موجود را بهبود بخشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه 21 هزار ملک از دستگاه های اجرایی 
و ۹1 هزار ملک از امالک دســتگاه های حکومتی در خراسان 
رضوی جزو امالک مازاد هستند که 50 درصد آن ها بهره وری 
ندارند، افزود: همین محل حســن آباد که چندین سال بدون 
استفاده رها شده بود اکنون با مختصر هزینه ای تبدیل به مرکز 

نگهداری معتادان شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت مصوب کرده این امالک به فروش 
برســند و در راستای اتمام پروژه های نیمه تمام به کار گرفته 
شــوند، اظهار کرد: مدیران باید از امالک مازاد بخش خود به 

بهترین شکل استفاده کنند.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی
در گفت وگو با قدس تأکید کرد

 ضرورت تداوم جریان مواسات •
و همدلی مؤمنانه 

رضا طلبــی: مدیرکل 
خراســان  امداد  کمیته 
رضوی گفــت: با توجه 
بــه شــیوع مــوج دوم 
مقام  تأکیــد  و  کرونــا 
معظم رهبــری بر ادامه 
تمرکز  مواسات،  جریان 
اقدام های دســتگاه های حاکمیتی، دولت، بخش خصوصی و 
مردم در زمینه کمک به محرومان و نیازمندان ضروری است. 
حبیب اهلل آسوده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: سال 
گذشــته بیش از 3۴0میلیارد ریال زکات در خراسان رضوی 

جمع آوری شد. 
وی تصریح کرد: این مبلغ در سرفصل های مختلف از جمله 
زکات فطره، زکات عمرانی نظیر خانه عالم و مســجد که در 
مناطق بومی محل جمع آوری زکات هزینه شده است، زکات 
واجب و زکات مستحب ارائه شد. امسال نیز انتظار می رود در 
فصل زکات که معموالً از ســه ماهه دوم سال آغاز می شود با 
همکاری و مساعدت مردم و خیران از مبلغ سال گذشته بیشتر 
جمع آوری شود تا در شرایط کرونایی بتوانیم بخش زیادی از 
مشکالتی که طبقه آسیب پذیر و ضعیف با آن مواجه هستند 

را از طریق فریضه زکات برطرف کنیم. 
آسوده با اشاره به اینکه زکات فطریه به طور متمرکز از طرف 
بهزیســتی، کمیته امداد و صندوق های خیریه در اســتان 
جمع آوری شــد، افزود: حدود 150 میلیارد ریال امسال در 
موضوع فطریه در استان توسط تمام دستگاه ها و مجموعه های 
نیکوکار و خدمت رسان و خیریه های دارای مجوز جمع آوری 

وتوسط خود این مجموعه ها نیز بین نیازمندان توزیع شد. 
وی تصریح کرد: با توجه به ســخنان مقام معظم رهبری در 
دیدار نماینــدگان مجلس یازدهم و تأکید بــر ادامه جریان 
مواســات و رزمایش همدلی مؤمنانه، کمیته امداد استان نیز 
جلساتی را به صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی با ادارات این 
مجموعه در شهرســتان ها برگزار کرده است تا در حوزه های 
اطعام، بسته های معیشتی و در شــهریور ماه نیز بسته های 
نوشــت افزار با محوریت مراکز نیکوکاری و مســاعدت مردم 
را اجرایــی کند تا نیازهــای افراد زیر پوشــش و حتی غیر 
زیر پوشش را برطرف سازد.آسوده ادامه داد: انتظار این است 
که دســتگاه های حاکمیتی، دولت، بخش خصوصی و مردم 
در ایــن مرحله نیز مجدد در کنار هم قرار بگیرند تا با تمرکز 

اقدام ها، نیازمندی از دریافت کمک محروم نباشد.
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محبوبه علیپور: طی روزهای اخیر بــه دنبال تماس های 
مکرر شهروندان منطقه توس ۷0 و گالیه مندی از مشکالت 
ترافیکی به این محله رفتیم و مشکالتشان را جویا شدیم که 
در همین بازدیدها ســاکنان محل تأکید داشتند در صورت 
تخریب بخشــی از انباری که در امتداد بولوار آزادی قرار دارد 
می توان مسیر را بازگشایی کرده و حجم ترافیک را کاهش داد. 
به منظور تکمیــل گزارش مذکور نیز بر خود الزم دیدیم که 

اظهارات مالکان انبار یاد شده را نیز جویا شویم.

نقل قول های شهرداری در حمایت از شهروندانس
عباس باقرزاده، نماینده مالکان همین اراضی با اشاره به سابقه 
ساخت و ساز در این مجموعه می گوید: تاریخچه این اراضی 
به حدود دهه های ۴0 و 50 می رسد. مرحوم پدرم زمین های 
یاد شــده در منطقه جاده سنتو را با نظارت استانداری وقت 
خریداری کرد. به این ترتیب تمام ضوابط شهرسازی همانند 
تفکیک، قطعه بندی و خیابان کشی انجام شد. همین زمینی 
که در توس ۷0 به آن اشاره شده نیز در واقع ملک شخصی و 

باغ خانوادگی ما بوده است. 
وی در ادامه می افزاید: در ســال 136۹ قراردادی بین پدرم و 
شــهرداری منطقه2 منعقد شد. به طوری که برای اراضی که 
در جوار جاده ســنتو واقع شده و در حال حاضر نیز مجموعه 
مغازه های حدفاصل آزادی 103 تا 105 را شــامل می شود؛ 
پروانه ســاخت بر اساس کاربری منطقه و به منظور ترمینال 
و انبارداری صادر شود. البته مابه ازای این توافق نیز مقرر شد 
50 درصد تجاری یک محل نیز به شــهرداری تعلق بگیرد. 
به هــر روی به دنبال این توافق  پایان کار و پروانه ســاخت 
صادر شد. همچنین در همان زمان زمینی به مساحت ۷ هزار 
و ۸00 متر از اراضی شــخصی برای خیابان کشی منطقه در 

اختیار شهرداری قرار گرفت تا خیابان های این ناحیه همانند 
16 متری گلریز عریض شود. بر اساس نیاز شهر طرح ساخت 
انبارها در اراضی یاد شــده ادامه یافت تا آنکه در حدود سال 
13۸۹ به اتمام رســید و قرار شد پایان کار صادر شود. حال 
آنکه در همان زمان برای نخســتین بار شهردار وقت منطقه 
10 تماس گرفته و اعالم کرد: ساکنان خیابان های این منطقه 
نسبت به مسدود بودن مســیر گالیه مند هستند بنابراین با 
تخریب این انبارها مسیری را بازگشایی کنید. در پاسخ اظهار 
کردم: گرچه این اراضی بر اساس تمام ضوابط قانونی ساخته 
شــده و پروانه ساخت صادر شده است اما فرصتی بدهید که 
مسئله را بررسی کنیم. از همین رو به شهرداری مشهد رفته 
و مسئله را با کارشناسان و مسئوالن وقت بررسی و پیگیری 
کردیم. به این ترتیب مشخص شد که براساس طرح تفصیلی 
شهر؛ ارتباط جاده ســنتو با جاده قدیم قوچان باید از محل 
خیابان گلریز انجام شــود. به این ترتیب شهرداری باید ادامه 
ایــن خیابان را خریداری کرده و اتصال میان این دو مســیر 
محقق شود. برای روشن شــدن قضیه قراری را برای بازدید 

از محل و با حضور شــهردار وقت مشهد، معاون شهرسازی 
شهرداری و شهردار منطقه تعیین کردیم که در این بازدیدها 
قانونی بودن روند ســاخت و سازها توسط شهردار وقت تأیید 
شد. پایان کار بهره برداری صادر شده و مجموعه ای با 66سند 
رســمی فعالیتش را آغاز کرد. به این ترتیب در حال حاضر و 
با وجود کرونا نیز معاش جمعیت بسیاری به طور مستقیم و 

غیرمستقیم از این محل تأمین می شود.
باقــرزاده با تأکید بر اینکه هیچ گاه ســاکنان منطقه رودررو 
صحبت نکرده اند و همیشه نقل قول ها مطرح شده، در ادامه 
خاطرنشــان می کنــد: در ماه های اخیر نیز بــار دیگر مقوله 
بازگشــایی این مسیر مطرح شــد که به نمایندگی از دیگر 
مالکان اشاره کردم به دلیل مشکالت امنیتی انبارها و منطقه 
مزبور، پیشنهاد تخریب بخشــی از سوله ها و ساختمان ها را 
نمی پذیریم؛ چرا که با این رویه به طور کلی ماهیت اقتصادی 
مجموعه از بین می رود. همچنین گرچه هیچ تمایلی به فروش 
مجموعه نداریم اما چنانچه مشکالت ساکنان محل با حذف 
این مجموعه رفع می شــود حاضر به فــروش عادالنه تمامی 
ملک مزبور به شــهرداری هستیم و به هر نحوی که مناسب 
می بینند مجموعه را مدیریت کنند. این در حالی اســت که 
از ســال 6۹ تاکنون یک بار هم شهرداری تقاضای معامله ای 

را مطرح نکرده است. 
به منظور بررسی مســائل این مجموعه با واحدهای مختلف 
شهرداری مشــهد تماس گرفتیم که محمدرضا حسین نژاد، 
معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد ضمن اظهار 
بی اطالعی از این مســئله، پیشنهاد کرد با شهرداران مناطق 
مرتبط گفت وگو داشته باشیم که این امر نیز با سکوت مدیران 
یاد شده بی فرجام ماند. به هر حال ما همچنان منتظر پاسخ 

این بحث از سوی مدیران شهری هستیم.

ســرور  هادیان : حاجیه خانم می گوید: چون هیچ خبری از 
پسرم برایمان نیامد، پذیرش شهادتش برایم قابل قبول نبود. 
آخر دوستانش می گفتند در ماووت همه با هم در سنگر بودیم 
که عراقی ها حمله کردند و تیری به پای علیرضا اصابت کرد و 

پس از آن همه 6 نفرمان اسیر شدیم.
علیرضا را به بهداری بردند و خون زیادی از دست داده بود. از 

همان زمان دیگر از او خبری نداریم.

انتظار ۳2 ساله شهربانوس
»شهربانو رجبی« ۷5 ساله، مادر چشم انتظاری است که همین 
روایت از نبودن پسرش را ســال ها مرور کرده و منتظر است 

شاید روزی پسرش بیاید .
»علیرضا مرتضوی«، متولد 5 دی ماه ۴2 در مشهد که تاریخ 
مفقوداالثری او را 2۸تیرماه 6۷ اعالم می کنند، پس از سال ها 
چشم انتظاری و بی خبری ســرانجام در سال ۸۴ همزمان با 
شــهادت حضرت زهرا)س(، همراه با شهدای گمنام روحش 
تشییع و قطعه شــهدای مدافع حرم در بهشت رضا شهرمان 

مزارش ابدی اش اعالم می شود.
این مادر صبور توضیح می دهد: علیرضا دو سال سربازی را در 
منطقه کردستان گذرانده بود و سال 6۷ از طریق بسیج محل 

کارش که در کارخانه مبل دقت بود، عازم جبهه شد.
او می افزاید: بار ها به جبهه رفته بود اما دفعه آخر خوابی دیدم 
که بسیار نگرانش شــدم و به او گفتم تو تازه ازدواج کرده ای 
دیگر نرو. دختر علیرضا فقط یک سال و 6 ماه داشت که پسرم 

مفقوداالثر شد. او اکنون دانشجوی دکتراست.

احترام به انتخابس
حاال می دانم چشــم انتظاری سخت ترین امتحان دنیاست و 
این امتحان برای یک مادر، همسر، فرزند، خواهرها و برادرهای 
علیرضا بسیار سخت اســت. اما همه آن ها معتقدند علیرضا 
براســاس اعتقاداتش ایــن راه را انتخاب کــرد و آن ها هم به 

انتخابش احترام می گزارند.
خواهر شــهید برای کمــک به یادآوری خاطرات مــادر، او را 

همراهی می کند و بیان می دارد: علیرضا پیش از آخرین باری 
که رفت بی قراری مادر را که دید، گفت: مامان یا شــهید و یا 

اسیر می شوم اما باید بروم.
او تأکید می کند: من هنگامی که برادرم به جبهه رفت، بسیار 
کوچک بودم اما همه اقوام و دوستان درباره برادرم معتقدند که 
او بسیار مهربان، معتقد و بااخالق بود و اهل احترام به والدین و 

کمک به همگان بوده است.

زندگی مشترک کوتاه اما پر از عالقهس
همسر شهید نیز می گوید: من 2/5 سال با علیرضا زندگی کردم 
اما او به قدری مرد مهربان و بااخالقی بود که همیشــه یاد او 

با من است.
زهــرا زارع می افزاید: من اصالتاً یزدی هســتم و برای زیارت 
امام رضا)ع( با خانواده ام به مشهد آمده بودیم و از طرفی عمه ام 
در مشهد و در همسایگی خانواده همسرم زندگی می کردند، 
خواهرم نیز عروس عمه ام بود. در آن سفر من با خانواده علیرضا 
و او آشنا شدم و مراسم خواستگاری و بالفاصله عقد انجام شد.

او برایم تعریف می کند: ســه ماه بعد علیرضا و خانواده اش به 
یزد آمدند و جشــنی گرفتیم و بعد از آن من به مشهد آمدم 
و در یکی از اتاق های خانه پدری همسرم زندگی مشترکمان 

را آغاز کردیم.
وی می افزاید: مدت 2/5 سال در همان اتاق، زندگی زیبایمان 
گذشت و خداوند به ما فرزند دختری به نام »الهام« عطا کرد.

از خبر شهادت برادر تا اسیری همسر س
او تصریح می کند: یک ماهی بود که علیرضا برایمان یک خانه 
مســتقل رهن و اجاره کرده بود که درست در دهم فروردین 
سال 6۷ خبر شهادت برادرم »محمدرضا« را که فرزند کوچک 

خانواده بود، به من دادند.
خانم زارع اظهار می دارد: با همسرم برای مراسم به یزد رفتیم 
و مادرم بســیار بی قراری می کرد، همسرم که شرایط مادرم را 
دید، گفت تا چهلم پیش مادرت بمان تا مراقبش باشی. علیرضا 
به خاطر کارش به مشهد بازگشت و چند روز بعد به من گفت، 

می خواهد به جبهه برود و گفت می خواهم تو راضی باشی.
این بانوی صبور خاطرنشان می سازد: می دانستم علیرضا بسیار 
معتقد است و برای دفاع از دین، ناموس و وطن آرام نمی ماند، 
گفتم ایرادی ندارد. او رفت و ما تلفنی با هم در ارتباط بودیم و 

هر هفته نامه اش می رسید و خوشحال بودم.
او می گوید: هنوز چهلم برادرم محمدرضا نشــده بود و من در 
یزد کنار خانواده ام بودم که علیرضا با من تماس گرفت و گفت 
امروز به منطقه می روم و من نمی دانستم این آخرین صحبت 

من با او خواهد بود.
همسر شــهید علیرضا مرتضوی اظهار می دارد: دیگر خبری 
از او نشــد، دو برادر بزرگــم احمدعلی و محمدعلی هر دو در 
جبهه بودند بنابراین به آن ها اطالع دادم، خیلی تالش کردند 

از همسرم نشانی و خبری پیدا کنند اما اثری از علیرضا نبود.
او خاطرنشان می سازد: سال ها با انتظار او گذشت اما سرانجام 
روح او در ســال۸۴ تشییع شد اما هیچ نشــان و پالکی از او 

به دستمان نرسید.
خانم زهرا زارع با اشاره به این نکته که اگر چه همسرش نیست 
اما یاد و مهربانی او در میان همه اقوام، دوســتان و آشــنایان 
زبانزد است، اظهار می دارد: هنوز علیرضا با همان لباس بسیجی 
به خواب من می آید، مثل همان زمان مهربان و بااخالق و هر 
بــار من از او می خواهم که بمانــد ولی او می گوید، منتظرش 

هستند و باید برود.

قدس مطالبات اهالی منطقه توس 70 را پیگیری کرد 

سکوت شهرداری درباره یک مشکل ترافیکی

گفت وگو با خانواده شهید جاویداالثر »علیرضا مرتضوی« 

انتظار ۳۲ ساله شهربانو
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