
 ثبت92 وقف جدید 
در خراسان رضوی 

ریشه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
هرروزمستحکم تر می شود

آیت اهلل علم الهدی:مدیرکل اوقاف و امور خیریه با اعالم برنامه های هفته وقف خبر داد

از زمان شــیوع کرونا؛ 74 هزار بســته معیشتی 
و حمایتــی توســط اداره کل اوقــاف و امــور 
خیریــه خراســان رضــوی در امتداد مواســات 
و همدلــی در خراســان رضــوی بــا محوریت 
مناطق حاشــیه شــهرها توزیع شــده اســت.

به گزارش خبرنگار ما؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی در نشست خبری..

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: نظام 
مقدس جمهوری اســامی ایران برای ایستادگی 
در برابر اســتکبار جهانی تشکیل شده و در سایه 
وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی و مذاهب اسامی، 
روزبه روز ریشــه این شــجره طیبه مستحکم تر 
می شود.در آستانه فرارسیدن سالروز رحلت جانگداز 

حضرت محمد مصطفی)ص( ...
.......صفحه 2 .......همین صفحه

خبر کمبود گازمایع شایعه است 
گزارشی از کار بزرگ یک جوان نابینا

آموزش تایپ بریل 
به 50 روشندل 

محروم

.......صفحه 3 

قدس: مشــهدالرضا در سوگ رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و شــهادت دو فرزند بزرگوارشان 
امام حسن)ع( و امام رضا)ع( سیاه پوش شد.

در همین زمینه قائم مقام ستاد مناسبت های 
شــهرداری مشــهد از برنامه ریــزی بــرای 
خدمت رسانی بیشتر به زائران و مجاوران حرم 
رضوی در این ایام با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی به منظور کنترل شــیوع بیماری 

کرونا خبر داد. 
مهدی یعقوبی با اشــاره به نصب پرچم های 
سیاه در مشهد گفت: بنا بر برنامه ریزی های 
 صــورت گرفته در ایــام پایانی مــاه صفر، 
۶3 میلیــون مترمربــع از معابر شــهر و با 
اولویت خیابان های منتهــی به حرم مطهر 
رضوی به صورت مداوم تنظیف، شست وشو 
و به صــورت مرتــب ضدعفونــی خواهند 
شــد.وی افزود: ۵هزار و ۶۰۰ نیروی پاکبان 
برای نظافت عمومی شــهر و رعایت مسائل 
بهداشتی به صورت کامًا آماده باش هستند 
پســماند  جمع آوری  خودروهای  ظرفیت  و 
در محورهــای منتهی به حرم مطهر رضوی 
با افزایش هشــت دســتگاه خــودرو حمل 
پســماند در این محدوده ارتقا می یابد و به 
منظور ارائه خدمــات مطلوب تر به زائران و 
مجاوران، 24۶ چشمه سرویس بهداشتی در 
معابر منتهی به حرم مطهر رضوی جانمایی 
شده و بیش از 2هزار و۵۰۰ چشمه سرویس 
بهداشتی دیگر در ســطح شهر آماده سازی 

و به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 2 

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
در نشست خبری اعالم کرد

 راه اندازی 110 
ویژه  ناشنوایان

وقتی به زیبایی های دنیــا می نگریم زندگی کردن برایمان راحت 
و لذت بخش می شود، چراکه نگاهی مثبت و خوشبینانه زیبایی ها 
را دو چندان می کند.زیبایی هــای زندگی خیلی پیچیده و دور از 
دسترس نیست. به جرئت می توان گفت برای همه انسان ها ممکن 

و در دسترس است، اما بعضی چشم دل ...

سردار تقوی از ایجاد سامانه ای برای ارتباط افراد کم شنوا یا ناشنوا با 
فوریت های پلیسی خبر داد که مراحل آزمایشی را طی کرده و در 

وی.......صفحه 3 هفته ناجا آغاز به کار می کند...
ض

س ر
عک

ی/ 
ذر

نو
د 

عو
س

: م
س

عک

• j زیارت عاشقان حضرت رضا 
از راه دور

معاون  براتــی،  محمدصادق 
خراسان  اســتانداری  زیارت 
رضوی: یکــی از راه های افزایش 
معنویــت فــردی و اجتماعــی 
پیاده روی برای زیارت است و اگر 
این پیاده روی به قصد قربت و برای رضای خدا و کسب 
معرفت باشد قطعاً تقویت کننده جامعه اسامی خواهد 
بود.در پیاده روی دهه آخر ماه صفر اجتماع دینی زائران 
شــکل می گیرد و تقویت کننده جامعه اسامی است و 
این اجتماع همراه با شعور تقویت کننده بنیان های دینی 
یک جامعه است.انسان ها تشنه معنویت هستند و ترسیم 
و زمینه سازی یک مسیر درست در تحقق اهداف دینی 

می تواند این تشنگان معنویت را سیراب نماید.
در سال های گذشته افرادی که نمی توانستند در مراسم 
پیاده روی اربعین در کربا حضور پیدا کنند، برای اینکه 
در همان شــرایط معنوی و در قالبی دیگر خود را نشان 
دهند، در پیاده روی دهه پایانی ماه صفر شرکت می کردند.

هرســاله مردم والیتمدار مشهد نیز میزبان سیل عظیم 
عاشقان و دلدادگان حضرت رضا )ع( در مشهد بودند، اما 
امسال وجود ویروس کرونا شرایط را به گونه ای دیگر رقم 
زد.متأسفانه با شیوع این بیماری، باوجود آمادگی تمامی 
دستگاه ها و کمیته های چهارده گانه ستاد دهه پایانی ماه 
صفر استان، نتوانستیم پذیرای زائران پیاده آن حضرت 
باشیم.این روزها زائران از جای جای ایران یا چه بسا سایر 
کشورها راهی مشهد می  شدند. هوای سرد، برفی یا بارانی 
برایشــان تفاوتی نداشت؛ چون قدم هایشان عاشقانه در 

مسیر تشرف به مشهد برای زیارت امام مهربانی ها بود.
اما امسال زائران دل های خود را از راه دور راهی صحن و 
سرای حضرت می کنند و به حضرت سام می دهند و این 
موضــوع قطعاً وظایف ما را در قبال زائران بیش از پیش 
سنگین تر خواهد کرد. رسانه ها و به خصوص صدا وسیما 
در قبال مردم و زائران وظایف سنگینی برعهده دارند و 
قطعاً ستاد دهه پایانی ماه صفر با تمهیداتی که اندیشیده 
تمامی ظرفیت ها را به کار خواهد بست تا زائران از سراسر 
کشور بتوانند از راه دور به راحتی با حضرت ارتباط برقرار 
کنند.همان طــور که در این مدت بارهــا از همه زائران 
حضرت رضا )ع( درخواست کردیم که با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و خســتگی کادر درمان از سفر به مشهد 
مقدس خودداری کنند، تاش کردیم با ارائه برنامه های 
جایگزیــن فضای کشــور را آماده عزاداری به ســاحت 
مقــدس آن مضجع نورانی نماییم.هیئت های مذهبی و 
تشکل های دینی در مشهد نیز در این ایام تاش کنند 
که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ضمن برپایی 
مراسمات باشکوه، سامت جامعه و عزاداران را در اولویت 
 فعالیت های خود قرار دهند تا با رعایت شــیوه نامه های

بهداشتی و براساس دســتورالعمل های اباغی بتوانیم 
برنامه های فرهنگی مناسبی در ایام عزای اهل بیت)ع( 

در دهه پایانی ماه صفر داشته باشیم.
امیدواریم با ریشه کن شــدن این بیماری در سال های 
آینده بتوانیم همچون گذشته با تمام توان به زائران امام 

رئوف خدمت رسانی کنیم.

یادداشتیادداشت

احمد فیاض: از زمان شیوع کرونا؛ 74 هزار بسته معیشتی 
و حمایتی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضوی در امتداد مواسات و همدلی در خراسان رضوی 
با محوریت مناطق حاشیه شــهرها توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار ما؛ مدیــرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
به مناســبت هفته وقف برگزار شد با بیان این مطلب 
اظهار کرد: در دهه پایانی ماه صفر با اجرای طرح احسان 
ماندگار، 14 هزار بسته معیشتی و حمایتی به ارزش هر 
بسته حدود 2 میلیون و ۵۰۰هزار ریال از محل موقوفات 

میان نیازمندان توزیع خواهد شد.
حجت االســام محمد احمدزاده با اعام روزشــمار و 
نام های هفته وقف خاطرنشان کرد: پنجشنبه )امروز( 
و نخســتین روز هفته وقف، با عنوان »کارکرد رســانه 
در فرهنگ ســازی وقف و امور خیریه« نام گذاری شده 
اســت. ســایر ایام هفته وقف با عنوان »نقش وقف در 
ترویج فرهنگ قرآن و عترت«، »نقش وقف در عمران 
و آبادانــی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی«، »نقش وقف 
در توسعه فرهنگ و تمدن اسامی«، »کارکرد وقف در 
اقتصاد پایدار و جهش تولید«، »جایگاه وقف در حوزه 
آموزش و توســعه علم و فناوری«، »خدمات اجتماعی 
نهاد وقف، نقش مردم در احیا و صیانت از موقوفات« و 
آخرین روز هفته وقف نیز با عنوان »نقش وقف در حوزه 
سامت« نام گذاری شده است.حجت االسام احمدزاده 
در تشریح برنامه های بزرگداشت هفته وقف با اشاره به 
همایش سراســری و ملی تجلیل از فعاالن حوزه وقف، 

تصریح کرد: سه شنبه هفته آینده این همایش در تمامی 
شهرستان های خراسان رضوی به صورت ویدئوکنفرانس 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی همزمان با سراسر 
کشــور برگزار خواهد شد و در آن از واقفان، متولیان و 
اصحاب وقف تجلیل خواهد شــد. همچنین شماری از 
اعضای هیئت امنا، مدیران بقاع متبرکه، پژوهشــگران 
حوزه وقــف، هنرمنــدان، اصحاب رســانه و ســایر 
مجموعه های مرتبط با وقف در این همایش مورد تجلیل 

و تکریم قرار خواهند گرفت.
وی افزود: 13 نمایشگاه در استان، فعالیت های ترویجی، 
تبیین مســائل شرعی و احکام وقف و حضور در رسانه 
ملــی از دیگر برنامه های هفته وقف خواهد بود. در این 
هفته ۶3 نشست علمی، صنفی با حضور نخبگان جامعه 
برگزار خواهد شــد. برپایی ایســتگاه های »همه واقف 
باشیم« در استان از دیگر برنامه های هفته وقف است که 
در ۵۶ ایستگاه با حضور کارشناسان وقف ایجاد خواهد 
شــد. همچنین در این هفته دیدار با نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی، ائمه جمعه و فرمانداران و تجلیل 
از رسانه های برتر در حوزه وقف پیش بینی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه به نشست با 
مدافعان سامت و تجلیل از خدمات آنان در هفته وقف 
اشــاره کرد و گفت: طی هفته وقف، 17 پروژه عمرانی 
در شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، کات، قوچان، 
طرقبه و شــاندیز، ســبزوار، داورزن، جوین و جغتای 

کلنگ زنی و یا به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه افزود: در این ایام دیدار با برخی از واقفان و 

خانواده شهدا و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و 
ورزشی در بقاع متبرکه پیش بینی شده است. 12 مورد 

زنگ وقف هم در این روزها نواخته می شود.
حجت االسام احمدزاده تصریح کرد: اجرای طرح »مهر 
تندرســتی« برای ۵۰ هزار نفر از بیماران بی بضاعت، 
اجرای طرح »پیوند آسمانی« برای تهیه جهیزیه 124 
زوج، اجرای طرح »مهر تحصیلی« برای 3هزار و 24۵ 
دانش آموز و تهیه نوشــت افزار برای آن ها و همچنین 
کمک بــرای آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد 
از دیگر برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 

رضوی بوده است.
وی در ادامه نشســت با بیان اینکه تعداد کل موقوفات 
استان 2۶ هزار و 2۰ موقوفه است، گفت: در سال جاری 
باوجود شــرایط کرونایی، ۹2 وقف جدید در استان به 
ارزش 7۵۰ میلیــارد ریال به ثبت رســیده که از این 
تعداد، 1۶ وقف در مشــهد، 1۶ وقف در نیشــابور، 13 
وقف در کاشــمر، 13 وقف در تربت جام، 13 وقف در 
تربت حیدریه و تعدادی موقوفه در دیگر شهرستان ها 
ثبت شده است. وی با اشاره به نیات موقوفات جدید، آن 
را نیات مذهبی از جمله ساخت مسجد، اماکن متبرکه 
و خیریه برشــمرد و گفت: در خصوص نیات فرهنگی 
و اجتماعی هم موقوفاتی به ثبت رســیده است. ضمن 
اینکه در ســرفصل نیات موقوفات هفت عنوان شامل 
نیات مذهبی، خیریه، مســاجد، مدارس علوم دینی و 
بقاع متبرکه به چشم می خورد که در سنوات گذشته 

اجرای نیت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه با اعالم برنامه های هفته وقف خبر داد

ثبت92 وقف جدید در خراسان رضوی 
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یادداشتیادداشت

والمسلمین  حجت االسالم 
احمدزاده، مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی : 
هر چند وقف به عنوان یک نهاد 
ممتاز دینی بسان نماز و روزه و 
دیگر ساختار های دینی قابلیت تبیین فقهی را دارد، اما 
شناخت مردم از وقف و شهرت این سنت حسنه بیش 
از آنکه به اصول و مبانی آن تعلق گرفته باشــد وامدار 
ثمرات و برکات آن در جامعه است. از سویی جاودانی 
واقفان پس از گذشت سال ها از ارتحال جسمانی آنان، 
یکی دیگر از مؤلفه های انگیزشی انسان در روی آوردن 
به سنت پســندیده وقف است. از دیگر سو مشاهده و 
لمس ثمرات و برکات وقف در زندگی اشخاص در هر 
منطقه در اقبال مردمان آن منطقه به وقف به ویژه در 
نیات و موضوعاتی که بیشــتر با آن مرتبط بودند و در 
منظر و مرعای آنان بوده، تأثیرات شــگرفی را بر جای 
گذاشته است که ذکر مصادیق آن خارج از حوصله این 
نگاره اســت. از این رو ضرورت دارد با عنایت به تغییر 

نیازها و مشکات مردم و دگرگونی برخی ضرورت ها و 
اشــباع بعضی نیات در برخی از مناطق دو کار عمده 
توسط نخبگان و دغدغه مندان صورت پذیرد. اول اینکه 
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید. سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133
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خیریه مولود کعبه اقدام به ساخت خانه های کوچک نموده 

است لذا نیاز مبرم به کمکهای شما مردم نیکوکار دارد.

ایام سوگواری پیامبر اکرم )ص(، امام حسن )ع(
 و امام رضا )ع(تسلیت باد

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(
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کلیه سهامداران و اعضای این شرکت دعوت بعمل می آید در تاریخ ذکرشده حضور داشته باشند.
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مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

خبر کمبود گازمایع شایعه است 

قدس: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراســان رضوی معتقد اســت 
مشــکلی در تأمیــن گازمایــع مــورد نیاز 
مصرف کنندگان این اســتان وجــود ندارد و 
مشــکالت پیش آمده برای عده معدودی از 
آن ها دالیل دیگری غیــر از کمبود گازمایع 

دارد.
در روزهــای اخیر شــاهد انتشــار اخبار و یا 
تصاویری بودیــم که مثاًل در یــک نقطه از 
اســتان عده ای از متقاضیان دریافت کپسول 
مایع از روند توزیع آن گالیه داشــتند، حتی 
خبری مبنی بر گالیه رئیس مجمع نمایندگان 
خراســان رضوی در مجلس از این مســئله 
منتشر شد که از وزیر نفت خواسته تا به این 

موضوع ورود پیدا کند.
بر همین اساس برای اطالع از جزئیات بیشتر 
فرایند تهیه و توزیــع گازمایع گفت وگویی با 
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی داشتیم که در ادامه 

می خوانید.
اصغر اصغــری می گوید: پیش از پرداختن به 
مباحث مطرح شــده در خصوص گالیه های 
مردمی ذکر این نکته الزم اســت که شرکت 
پخش فراورده های نفتی از ســال گذشــته 
برنامه هایــی را در دســت اجرا داشــته که 
مصــرف بهینه تمامی فراورده ها، شناســایی 
مصرف کننــده واقعــی و در نهایــت رعایت 
قیمت قانونــی از جمله مهم ترین اهداف این 

برنامه هاست.
 وی می افزایــد: بر همین اســاس در بخش 
نفت ســفید، گازمایع و گازوئیل اقداماتی از 
ابتدای سال جاری صورت گرفت که در بخش 
گازوئیل حواله های دســتی حذف و ســامانه 
هوشمند جایگزین آن شد و از آنجایی که اوج 
مصرف نفت سفید در فصل سرد است تصمیم 
بر این شــد در زمانی که کمترین تقاضا برای 
ایــن فراورده وجــود دارد برنامه های طراحی 

شده اجرا شود.
شــد  اعــالم  فروردین مــاه  در  بنابرایــن 
مصرف کننــدگان نفت ســفید بــا مراجعه 
به ســامانه طراحی شــده بــرای این منظور 
نام نویسی کنند از سوی دیگر فرصت الزم در 
اختیار مجریان طرح بود تا خطاهای احتمالی 
را شناسایی و اصالح نمایند که بخش زیادی 
از افراد جامعه هدف با مراجعه به این ســایت 
ثبت نام خود را انجام دادند، ولی متأسفانه باز 
گروه اندکــی از مردم یا این موضوع را نادیده 

گرفتند یا انجام آن را به دقیقه 90 گذاشتند 
و در حال حاضر بخشــی از گالیه ها از سوی 
همین افراد جامانده که در واقع خودشان اقدام 
نکرده اند، است. با این حال کارشناسان شرکت 
با مراجعه به روستاها خودشان نام نویسی آن ها 
را انجام داده اند تا در زمســتان هیچ مشکلی 

نداشته باشیم.
اصغری اظهار می کنــد: در خصوص گازمایع 
نیز فرایند مشابهی طی شد و مردادماه اعالم 
شــد متقاضیان گازمایع با مراجعه به سامانه 
»سدف« نام نویســی کنند و البته اعالم شد 
مصرف کنندگان نفت ســفید کــه اطالعات 
آن ها ثبت شده نیازی به ثبت نام دراین بخش 
ندارند و به استناد همان اطالعات، گازمایع در 

اختیارشان قرار می گیرد.
وی ادامه می دهد: مسئله قابل توجه در بخش 
گازمایع این اســت به دلیل آنکه گازمایع در 
بخش ها و کارهای مختلفی مصرف می شــود 

اندکی  آن  کامــل  مدیریت 
سخت تر اســت و متأسفانه 
بخش زیادی از این مصارف 
در هیچ قالبی دســته بندی 
خودروهای  مثاًل  نمی شوند 
)ال.پی.جــی( که با گازمایع 
کار می کننــد یــا ویالهای 
ساخته شــده که نه در آمار 
روســتایی ثبت شدند نه در 
آمار شهری و برخی صنوف 
هم از این فراورده اســتفاده 
می کنند که موارد آن بسیار 

اســت.وی می گوید: با این حال در ســامانه 
بخشی با عنوان »مصارف خاص« تعریف شد تا 
این قبیل موارد هم ثبت تقاضا نمایند، چراکه 
همان گونه که گفته شد هدف اصلی شناسایی 
مصرف کننده مجاز است تا به هرشکل ممکن 
نیاز وی تأمین شــود و غیرمجازها اخاللی در 

کارها ایجاد نکنند.

 کمبودی در بخش گازمایع س
وجود ندارد

اصغری در تشریح مباحث چند روز اخیر نیز 
اظهار می کند: برخالف برخی اخبار منتشــر 
شــده هیچ کمبودی در بخش گازمایع وجود 
ندارد، چراکه براساس آمار تا کنون 25هزار تن 
گازمایع در خراسان رضوی توزیع شده است 
حال آنکه سال گذشته در همین مدت 25هزار 
و 700 تن توزیع شده بود، ولی نکته این است 

که بر پایه آمار اعالمی از ســوی شرکت گاز، 
حدود 30 هزار خانواری که مصرف کننده نفت 
سفید و گازمایع بودند در یک سال گذشته به 
مشترکان گاز طبیعی تبدیل شده اند، بنابراین 
با کسر30 هزار خانوار از مصرف کنندگان سال 
گذشته می بینیم کاهشی در تأمین نداشتیم و 
اگر براساس معیارهای تعریفی و استانداردها 
محاسبه کنیم به هر خانوار در ماه سه کپسول 
می رسد در حالی که متوســط هر خانوار دو 

کپسول است.

پایان سوءاستفاده سودجویانس
وی می افزاید: متأسفانه در بسیاری از طرح ها 
که عــده ای با عدم نظــارت بــر  فرایندها، 
ســودجویی می کنند، اما در این مسئله چون 
قیمت هر کپســول اندکی کمتر از 10 هزار 
تومان تعیین شــده و دیگر پول نقدی حذف 
شــده و افراد ثبت نام کننــده از طریق کارت 
بانکی خرید می کنند امکان 
سوءاستفاده و فروش با نرخ 

باالتر میسر نیست.
از ســوی دیگــر عــده ای 
کمبود  شــایعه پراکنی  بــا 
را  شــهروندان  کپســول، 
ترغیــب به خرید بیشــتر 
کردند و برخــی نیز با دپو 
کــردن کپســول شــرایط 
عادی را به هــم زدند با این 
مداوم  پیگیری های  با  حال 
ســعی شــد تعداد زیادی 
کپســول وارد استان شــود و تاکنون هیچ 
منطقــه ای نبوده که کپســول در آن توزیع 
نشده و نایاب شود.وی در خصوص گالیه های 
مطرح شده و قیمت چند برابری کپسول در 
بازار هم می گوید: ذکر این نکته الزم اســت 
از گذشــته های دور شیوه توزیع نفت سفید 
و کپســول در مناطق مختلف بــه این نحو 
بوده و هســت که افراد گالن هــای خالی یا 
کپســول های خود را به نوبت قرار می دهند، 
اما عده ای با انتشــار همین صف ها شــایعه 
می کنند که نفت یا گازمایع نیست در حالی 
که بودن گالن و کپسول در صف یعنی اینکه 
به اهالی اعالم شــده نفت رسیده یا ماشین 
توزیع گاز به زودی به روستا می رسد و آن ها 
منتظر دریافت هســتند، بنابراین باید بین 
رفتارهای عادی و همیشــگی و بروز بحران 
تفکیک قائل شد نه اینکه به سبک رسانه های 

غربی با دیدن یک قاب کوچک از کپسول ها 
ادعا کرد گازمایع نایاب شده است، ولی آیا در 
واقعیت این گونه است که مردم کپسول های 
خود را رها کرده اند و رفته اند و یا شب و روز 

در صف می خوابند؟

مشکالت ادامه دار عدم ثبت نام در س
سامانه سدف

نکتــه دیگر اینکه در بخــش تأمین گازمایع 
در هیچ روستایی مشــکل نداریم و تیم های 
مختلف کارشناسان شرکت به محض دریافت 
گزارش به محل اعزام می شوند، چند روستا را 
بنده به عنوان مدیر این حوزه از نزدیک مورد 
بررسی قرار دادم و با قاطعیت می توانم بگویم 
علت اصلی گالیه برخی روســتاییان به دلیل 
ثبت نام نکردن یا ناقص بودن اطالعات آن ها در 
سامانه سدف بود که برخی از موارد ارتباطی 
به شرکت نفت ندارد و مربوط به دستگاه های 
دیگر است که با انتقال موضوع نسبت به رفع 

ایرادها هم اقدام شده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی در پایان با اشاره به 
ناچیــز بودن مقــدار گازمایع در برابر ســایر 
فراورده های توزیع شــده می گوید: در 6ماهه 
اول ســال جاری 2 میلیارد لیتر فراورده های 
نفتی در خراســان رضوی توزیع شده و هیچ 
بازتاب منفی نداشــته ایم، اما در همین مدت 
25هزار تن )250هــزار لیتر( گازمایع توزیع 
شده و چند برابر سایر فراورده ها پس لرزه های 
مختلف داشته و با یک تحلیل ساده می توان 
دید چون در سایر بخش ها همه چیز از طریق 
سامانه های تعریف شده انجام می شود مشکلی 
پیش نیامده، ولی چون بخش گازمایع دارای 
یک سامانه منظم نبوده و قرار است اجرا شود 
اختالالتی را شاهد هستیم که علت اصلی آن 
وجود مصرف کننده غیرمجاز پراکنده در نقاط 
مختلف اســت این در حالی است که شرکت 
پخش متولی تأمین و سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت متولی نظارت بر توزیع اســت که 
بر اساس اخبار رســیده تیم های نظارتی این 

سازمان نیز فعال شده اند.

به فکر سالمت روان جامعه هم باشیم•
در حــال حاضر و به دنبال همه گیری بیمــاری کرونا، موجی از 
اســترس و اضطراب به جامعه و خانواده ها تحمیل شــده و این 
امر عالوه بر تهدید ســالمت روان و ایجاد دغدغه های جسمی و 
سالمتی برای عامه مردم، موجب بروز نگرانی ، ترس  و رفتارهای 
وسواس گونه  شده و زمینه بروز بیماری های جسمانی و تحمیل 

هزینه های اجتماعی بسیاری بر جامعه فراهم کرده است.
به همین دلیل پرداختن به واکنش های روانی و آموزش راهکارهای 
 الزم برای مدیریت چنین شرایطی به افراد جامعه، با هدف عادی  سازی

واکنش هــا و جلوگیری از بروز عـــوارضی که منجــر به افت 
کیفیــت زندگی فــردی و اجتماعــی و کاهش کارآیــی افراد 
می شــود، از ضروری تریــن نیازهای امروز جامعه ما محســوب 
می شود.اما آنچه به نظر می رســد، کوتاهی دستگاه های دولتی 
و ســوءمدیریت آنــان در ایــن زمینه به حدی بوده اســت که 
تالش هــای کادر درمان برای کاهش تبعات روحی و روانی همه 
گیری کرونــا نیز کمرنگ جلوه کند و اثرگــذاری این تالش ها 
به پایین ترین حــد ممکن تنزل یابد.برخی از کارشناســان در 
ارزیابــی کلی فضــای موجود جامعه به این باور رســیده اند که 
مردم بســیار آگاهانه تر و مســئوالنه  و به تعبیــری معقوالنه  با 
 ماجرای شــیوع بیماری کرونا برخورد کردند؛ گروه یاری  رسان
شامل پزشکان و متخصصان مختلف نیز تا جایی که امکان و توان 
داشــته اند چه در زمینه درمان مبتالیان به این بیماری و چه در 
رابطه با ارائه آموزش های بهداشــتی، خودمراقبتی، پیشگیری و 
در مجموع حفاظت از سالمت جسم و روان آحاد جامعه، نهایت 
تالش را داشته و با از خود گذشتگی و ایثار انجام وظیفه کرده اند.

دستگاه های دولتی اما هرگز عزم جدی در این رابطه از خود نشان 
نداده اند و عملکرد آن ها همواره مبتنی بر مصلحت اندیشی های 
سیاسی و محاسبه سود و زیان، فارغ از تأثیر آن بر سالمت عمومی 
بوده است.مصداق این مدعا هم ناتوانی دولت در کنترل و توزیع 
اقالم دارویی و بهداشتی به خصوص ماسک و الکل طبی در سطح 
جامعه و حتی تأمین این اقالم به حد نیاز کادر درمان و سربازان 

خط مقدم مقابله با کرونا بوده است.
ایــن ضعــف و ناتوانی تا جایی پیش رفت کــه در همین خطه 
خراســان و مشــهد مقدس، تا هفته ها پس از آغاز همه گیری 
کرونا، درصد زیادی از کارکنان مراکز جامع سالمت برای استفاده 
خودشان، ماسک و دستکش به تعداد کافی نداشتند، بازار سیاه 
پرشد از انواع تقلبی ماسک و مواد ضدعفونی، در عین حال مردم 
متقاضی ماسک، توســط دولتمردان به همین مراکز راهنمایی 
می شدند و صدالبته نگران و سرگردان، دست خالی باز می گشتند؛ 
همچنان که در روزهای اخیر برای دریافت واکسن آنفلوانزا بار دیگر 
از دولت آدرس مراکز جامع سالمت گرفته اند، در حالی که به جز 
موارد معدود و خاص، سهمیه واکسنی برای دیگران توزیع نشده 
است. سطح شهر هم وضع به همین منوال است و هنوز با وجود 
وعده های چند باره مسئوالن دولتی، واکسنی در داروخانه ها توزیع 
نشــده و افرادی که به گفته پزشکان در معرض خطر قرار دارند، 

همچنان گرفتار ترس و استرس ناشی از نبود واکسن هستند.
به همه این موارد نیز باید گرانی افسارگسیخته و روزافزون اقالم 
ضروری، ارزاق و مایحتاج عمومی و وضعیت سخت معیشتی مردم 
را افزود که بیش از همه سالمت جسم و روان آنان را در معرض 
تهدید جدی قرار داده اســت.با این اوصاف دور از انتظار نیست 
که بســیاری از افراد درعین ابتالی بــه بیماری کرونا و اطالع از 
آن، توان و تمایلی برای پیگیری های درمانی نداشته باشند؛ چرا 
که به جز موارد بسیار خاص، باید تمام هزینه های آزمایشگاهی 
و درمانی را از جیب خالی شان بپردازند و دیگر افرادی که ترس 
 از تحمیل هزینه های ناخواسته ابتالی به کرونا خود و یا اعضای 
خانواده شــان، ترس و اضطرابی مــدام را برجان آن ها انداخته و 
زندگی عادی شان را مختل کرده است. با توجه به اینکه ارتباط 
سالمت روان با جسم حقیقتی انکار ناپذیر و جلوگیری از به خطر 
افتادن بهداشت روان، تضمین کننده سالمت جسم است، بنابراین 
انتظار می رود دولت از تمام توان خود برای تحقق شــعار امسال 
هفته سالمت روان که »سالمت روان برای همه؛ سرمایه گذاری 
بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه، همه جا« است؛ استفاده کرده 
و به یکی از اساسی ترین وظایف اجرایی خود جامه عمل بپوشاند.

معاون بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس خبر داد

 توزیع 500 تن روغن خوراکی •
در بازار مشهد

معــاون  علی پــور: 
بازرگانی سازمان صمت 
خراســان رضوی گفت: 
در هفته گذشته از محل 
واحدهای تولیدی استان 
هزار تــن روغن فراوری 
 شده تأمین شد که 500 تن 

به شهرســتان ها ومابقی درحــال توزیع در فروشــگاه های 
زنجیره ای، شــرکت های تعاونی و شــبکه های صنفی سطح 
شهر مشهد است.علی غفوری مقدم با اشاره به علل کمبود و 
گرانی روغن نباتی در هفته های اخیر اظهار کرد: به دلیل آنکه 
بخش قابل توجهی از روغن مصرفی ما از سوی کارخانه های 
دیگر استان ها تأمین می شود و همچنین کارخانه های یادشده 
تأمین کننده مواد اولیه کارخانه های داخلی استان هستند، به 
دنبال تأخیر در تحویل روغن های مورد نیاز از ســوی آن ها، 
با مشــکالتی مواجه شدیم. وی با تأکید بر برگزاری جلسات 
مکــرر با مســئوالن و مدیران کارخانه هــای تولیدی داخل 
اســتان تصریح کرد: وزارت صمت سهمیه ای حدود30 هزار 
تن روغن خام برای توزیع در کشــور درنظر گرفته که حدود 
2 هزار و460 تن آن به خراسان رضوی اختصاص یافته است. 
به این ترتیب 50 درصد ایــن میزان در اختیار کارخانه های 
داخل استان قرار گرفته و مابقی براساس جدول تعریف شده 
به دیگر واحدهای تولیدی خارج از اســتان تحویل می شود. 
معاون بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی افزود: همچنین 
درخواســت کردیم وزارت صمت و شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران، سهمیه استانی روغن خام را به واحدهای تولیدی استان 
اختصاص دهند.وی یادآور شد: با وجود چهار تا پنج کارخانه 
تولید روغن نباتی در استان، تنها 20 درصد روغن مورد نیاز از 

طریق واحدهای یادشده تأمین می شود.
علی غفوری مقدم افزود: با اختصاص ســهمیه ها به واحدهای 
درون استانی، از یک طرف ظرفیت تولید کارخانه ها افزایش 
خواهد یافت و از سوی دیگر روند توزیع و دسترسی با سهولت 
بیشتری انجام می شود. از این رو بنابر تصمیماتی که از طریق 
کمیسیون تنظیم بازار استان در حال بررسی است، به دنبال 
آن هستیم تا بتوانیم ســهم کارخانه های تولیدی را افزایش 

دهیم، چراکه آن ها توان افزایش ظرفیت تولید را دارند.

آیت اهلل علم الهدی:
ریشه نظام مقدس جمهوری اسالمی •

ایران هرروزمستحکم تر می شود
نماینده  نیوز:  آستان 
ولی فقیه در خراســان 
نظام  گفــت:  رضــوی 
جمهــوری  مقــدس 
برای  ایــران  اســالمی 
برابــر  در  ایســتادگی 
استکبار جهانی تشکیل 
شــده و در سایه وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی و مذاهب 
اسالمی، روزبه روز ریشه این شجره طیبه مستحکم تر می شود.

در آســتانه فرارسیدن سالروز رحلت جانگداز حضرت محمد 
مصطفی)ص( و شهادت امام حســن)ع( و امام رضا)ع(، ویژه 
برنامه »حبل المتین« روزگذشــته با حضــور ائمه جمعه و 
جماعت اهل سنت اســتان های خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، خراسان شمالی، کردســتان، سیستان وبلوچستان، 
گلستان، آذربایجان، کرمانشاه و هرمزگان در مدرسه علمیه 
میرزا جعفر در مجاورت صحن انقالب اســالمی حرم مطهر 
رضوی برگزار شــد.آیت اهلل ســید احمد علم الهــدی در این 
گردهمایی به شرایط کنونی کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: 
دین مبین اســالم از دوران حیات تاکنون مدام مورد تهاجم 
ظالمان، مستکبران و کفار بوده است، اما وضعیت کنونی اسالم 
در مقایســه با دوران گذشته بسیار متفاوت است؛ زیرا اکنون 
استکبار و مســتکبران با تهاجم به کشور جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال براندازی اســالم هستند.نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی آمریکا را رأس جریان مبارزه با اسالم از 
طریق براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و اضافه 
کرد: آمریکا به عنوان شیطان بزرگ در رأس دشمنی با دین 
اسالم است؛ زیرا اســالم را مانعی بسیار بزرگ در برابر ادامه 

جنایات و سلطه گری خود در سطح جهان می داند.
وی گفت: در شــرایط کنونی برای دفاع از دین مبین اسالم 
همانند حضرت رسول اهلل)ص( باید در جبهه اسالم در مقابل 
جبهه کفر مقاومت کنیم. ضمناً ایثارگری و فداکاری فقط در 
جبهه اسالم نتیجه بخش اســت. در غیر این صورت، هرچه 

تالش خارج از این جبهه صورت گیرد، بی ثمر خواهد بود.
وی تصریح کرد: ایام رحلت جانگداز حضرت رســول اهلل)ص( 
و شــهادت مظلومانه امام حسن)ع( و امام رضا)ع( را پیش  رو 
داریم و اشــک ریختن در این ایــام برای غربت، مظلومیت و 
شهادت اهل بیت)ع( باالترین ارادت ها به اهل بیت)ع( محسوب 
می شــود. لذا امیدوارم عرض ارادت شــما به ساحت پیامبر 
اســالم)ص( و حضرت رضا)ع( مورد قبــول درگاه الهی قرار 

بگیرد و دعاگوی مسلمین جهان باشید.

به همت خیران ومؤسسه خیریه گلستان علی )ع( 
در قالب موکب مهربانی محقق شد

 توزیع غذای گرم در مناطق محروم •
در دهه آخر صفر

این  هادیان:  ســرور 
از  بســیاری  روزهــا 
از کنار  اندیشــان  نیک 
معیشتی  ســختی های 
خویــش  همنوعــان 
نمی گذرند.  بی تفــاوت 
مدت هاست این همدلی 
و مهربانی با پویش »موکب مهربانی« به رسم بی خبر نبودن 
از زنان و کودکان و مردان نیازمند شــهرمان برپا شده است. 
پویشی که هدف آن این است که در مجاورت امام مهربانی ها 
کسی سر گرســنه بر بالین نگذارد و این روزها این نگاه زیبا 
آغاز و تا پایان دهه صفر ادامه می یابد.در همین راســتا مدیر 
عامل مؤسسه خیریه گلستان علی)ع(در گفت و گو با خبرنگار 
ما می گوید: در راســتای پویش موکب مهربانی روز گذشته 
نیز250 پرس غذا در یکی از مدارس کم برخوردار شهرمان در 
ناحیه یک، منطقه بابانظر به خانواده های آن مدرسه توزیع شد.

ســید حمید رضازاده با بیان اینکه مؤسسه خیریه گلستان 
علی )ع( پویشی را از چند روز مانده به اربعین به نام »موکب 
مهربانی« را ه انداخته است، می افزاید: در این پویش ازکسانی 
کــه نذر اربعین دارند و یا برای دهــه پایانی صفر نذوراتی را 
درنظر گرفته اند، تقاضا شد این نذورات را به» موکب مهربان« 
هدایت کنند تا ما بتوانیم از نیازمندان شــهرامام مهربانی ها 

دستگیری کنیم.
وی در ادامــه یادآور می شــود: عالوه بــر آن  در مناطق کم 
برخوردار نیز مناطقی را به صورت پایلوت قرار داده ایم که افراد 
معتمد محل در شناسایی خانواده های نیازمند و بی بضاعت به 
ما کمک می کنند تا در اوقاتی که غذا به ما برای توزیع اعالم 

می شود، بتوانیم غذا را به دست نیازمندان برسانیم. 
وی با اظهار خرســندی از اینکه بســیاری از خیرانی که از 
گذشته با مؤسسه خیریه گلستان علی)ع( همکاری می کردند 
از ابتدای کرونا تا کنون به این پویش ورود پیدا کرده اند ،اظهار 
می دارد: خوشــبختانه این خیران  همکاری هایشان رادر این 
قالب ادامه دادند و با کمک شــرکت فراپخت، برادران غروری 
و آقای عباســی در هتل رهپویان و همچنین به همت آقای 
دکتر رجب پور به نیت امام زمان )عج(به مدت 10 شــب غذا 

در مناطق محروم توسط گلستان علی)ع( توزیع شده است.

فرماندار ویژه شهرستان نیشابور:
 اقتدار پلیس تکیه گاه امني •

براي مردم است
نیشابور - خبرنگارقدس: نیروی انتظامی با تقدیم شهدای 
بسیاری نشــان داده که همواره آماده فداکاری است و هدف 
از این فداکاری ها ایجــاد امنیت و آرامش و حفظ ارزش های 
نظام جمهوری اسالمی است.فرماندار ویژه شهرستان نیشابور 
بــا اعالم این مطلب اظهار کرد: پلیس امروز از مردم، با مردم 
و برای مردم بوده و اقتدارش تکیه گاه امنی برای شــهروندان 
است.رئیس شورای تأمین شهرستان نیشابور در ادامه افزود: 
برخورد قاطع، سریع و به موقع با اراذل و اوباش و کسانی که 
امنیت و آرامش مردم را نشانه رفته اند یکی از مطالبات جدی 
همه مردم و مســئوالن از پلیس است و باید به گونه ای عمل 
شود که توان بازدارندگی در جامعه ایجاد کند ضمن اینکه این 

برخوردها باید در چارچوب قوانین باشد.
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سرور هادیان : زمانی که از جنگ و ایثار خبری نبود، لحظه ای 
که روح از کالبدش جدا می شــد، حضــرت ابوالفضل)ع( نظر 
لطفش را نشان داد و دوباره به زندگی بازگشت. او درعالم مرگ 

شنیده بود »تو در جبهه غرب شهید می شوی«.
شهید عیسی لطفی به زندگی بازگشت تا سال ها بعد با شهادت 
به دیدار معشــوق سبکباالنه پر بکشــد و حاال 3۸ سال از آن 

پرواز می گذرد.
او در سوم بهمن 1312 در روستای برس تربت حیدریه چشم 
به جهان گشــود و در دوران کودکی بــه دلیل نبود امکانات 
تحصیل به کشــاورزی و دامــداری پرداخت و پس از خدمت 
سربازی با دختر یکی از خانواده های مذهبی روستا ازدواج کرد.

دعوت خداس
همســر شــهید می گوید: من و حاج آقا در یک کوچه زندگی 
می کردیم و همسایه بودیم. من 19 ساله و حاج آقا 21 ساله بود 

و درتمام دوران زندگی خاطره بدی از او به یاد ندارم. 
حاجیه خانم فاطمه حســن زاده که حاال 7۸ ســاله اســت، 
می افزاید: حاج آقا مرد خوبی بــود، اهل نماز و هیئت و قرآن 
بود. همسرم به طور قطع جایگاه باالیی داشته که خدا دعوتش 

کرد و شهید شد.
او بیان می کند: بسیاری از فامیل با آنکه از او بزرگ تر بودند از 

همسرم مشورت می گرفتند.
همسر شهید عیســی لطفی با بیان آنکه خداوند هفت فرزند 
به آن ها عطا کرد و نام همه آن ها نام فرزندان امام حسین)ع( 
است، ادامه می دهد: بچه ها یم به نام های صغری، سکینه، رقیه، 
علی اصغر،علی اکبر، علی اوسط و علیرضا هستند و خوشحالم 

که خداوند فرزندان خوبی به من داده است. 
وی خاطرنشــان می کند: هنگامی که همسرم به جبهه اعزام 
شد فرزند ارشدم 17 ساله و فرزند کوچکم سه ماهه بود و خبر 
شهادت او را که دادند، علیرضا 6 ماهه بود و من ماندم با هفت 
فرزند. او به مادرش گفته بود که من می روم و شهید می شوم، 

او سال ها خواب شهادتش را دیده بود. 

برگزیده شهادتس
پســر شــهید نیز می گوید: پدرم در دوران پیــش از انقالب 

شکوهمند اسالمی به کار کشــاورزی و کارگری مشغول بود 
همچنین در برنامه های مذهبی و اجتماعی روستا فعال بود.

علی اصغر لطفی می افزاید: با شروع انقالب روح جدیدی در وی 
دمیده شــد و در سال 135۸ به شــدت بیمار شد و به علت 
سیل ارتباط روســتا با جاده اصلی چند روز قطع و انتقال به 
پزشک میســر نبود. پدرم درحالی که حال وخیمی داشت با 
کمال تعجب از بستر برخواسته و با هوشیاری می گوید »جانم 
تا زانو رســیده بود که حضرت ابوالفضل با نوک شمشیر اشاره 

کردند باید در غرب کشور کشته شوی«.
پسر شهید عیسی لطفی یادآور می شود: بیشتر آشنایان این 
رؤیای پدرم را باور نکردند، چون در آن موقع خبری از جنگ 

و شهادت نبود.
علی اصغر که به گفته خودش هنگام شهادت پدر 15 ساله بوده 
اســت، اظهار می کند: زمینه ورود پدرم به بسیج مستضعفین 
در ســال 59 با شروع جنگ تحمیلی مهیا شد و او درخواست 

حضور در جبهه را مطرح کرد.
وی در ادامه توضیح می دهد: ســه خواهر و چهار برادر بودیم 
که در ابتدا به دلیل کثرت عائله برای اعزام پدرم موافقت نشد، 
باالخره در مرداد ســال 61 توانســت با اصرار از ســپاه تربت 

حیدریه عازم شود.

رؤیایی که محقق شدس
وی توضیــح می دهــد: پــدرم در تیــپ 1۸ جواداالئمه)ع( 
عملیات مسلم بن عقیل در منطقه سومار در ظهر 22 مهرماه 

 1361 پــس از نمــاز ظهــر در عملیاتی که بــا رمز مقدس
یا ابوالفضل العباس)ع( بود با وعده قبلی و عنایت ویژه حضرت 

ابوالفضل)ع( به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
وی درباره نحوه شهادت پدرش بیان می کند: پدرم بر اثر اصابت 
خمپاره 60 به نزدیکی سنگرش به شهادت رسید. همرزمانش 
تعریف کردند، تمام سر و بدن پدرم پر از ترکش شد و هنگام 

رسیدن آمبوالنس او شهید شده بود.
او دربــاره خصوصیات اخالقی پــدرش تصریح می کند: پدرم 
انسان بسیار مذهبی، غیرتمند، معتقد و با ایمان بود. همیشه 
در عزاداری ها شــرکت می کرد و نماز را به جماعت می خواند. 
قبل از انقالب منزل ما پایگاه روحانیت بود. حتی وصیت کرد 
که من درس طلبگی بخوانم و روحانی شوم که به وصیت پدرم 

عمل کردم.
او تأکید می کند: از هنگامی که آن مکاشفه و وعده شهادت به 
پدرم داده شد، پدرم هرسه وقت اذان را با صدای بلند می گفت 

اگرچه بسیار آرام، متین و کم رو بود.

به نام فرزندان امام حسین)ع( س
پسر شهید عیسی لطفی با بیان آنکه پدرش محب اهل بیت)ع( 
بود، اظهار می کند: اســامی همه فرزندانش را نام فرزندان امام 
حســین)ع( گذاشــت و فرزند آخر را به دلیل ارادت به امام 

رضا)ع( علیرضا نام نهاد.
او در ادامه تصریح می کند: پدرم در طول انقالب فعال و همان 

اوایل دو سال در سپاه و بسیج بود.
وی با روایت خاطره ای از پدرش برای اصرار به اعزام به جبهه 
می گوید: آن زمان شــهید لطف اهلل لطفی، پســرعموی پدرم 
که معاون کمیته انقالب طرق بود به شــهادت رسید و پدرم 
مصمم تر برای رفتن به جبهه شــد. شــنیدم آن زمان آقای 
حصیری که برادرش شهید شــده بود، تقاضای اعزام داشته 
اســت که پدرم اصرار می کند تو برادرت شــهید شده بمان و 
مســئولیت خانواده را برعهده داری، من می روم. اگرچه آقای 

حصیری بعدها اعزام شد و به شهادت رسید.
وی تأکیــد می کند: پدرم پس از اعزام اصالً به مرخصی نیامد 
و ســه ماه بعد به شهادت رســید و مادربزرگم که به او بسیار 

عالقه مند بود سه ماه بعد درگذشت. 

در گفت وگو با خانواده »شهید عیسی لطفی« در سی و هشتمین سالگرد شهادتش عنوان شد

دعوت شده بود
عشقستانآسمانی اهآسمانی اه

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 اعالم محدودیت های ترافیکی مشهد •

در ایام پایانی ماه صفر
فارس: رئیس پلیس راهور 
از  خراسان رضوی،  استان 
اعمال محدودیت ترافیکی 
کامل در اطرف حرم مطهر 
رضــوی در ایام پایانی ماه 
داد.ســرهنگ  خبر  صفر 
گفت:  دهنوی  حمیدرضا 

طرح ترافیکی خاص ایام پایانی ماه صفر از روز پنجشنبه ساعت 
۱۳:۳۰ آغاز و تا روز شنبه ساعت ۲۴ پایان مراسم، ادامه دارد.

وی خاطرنشــان کرد: از ظهر پنجشــنبه مأموران راهنمایی و 
رانندگی مســتقر شــده و محدودیت های ترافیکی از ساعت 
۲۳:۳۰ پنجشنبه انجام می شود. مسیرهای میدان شهدا، تقاطع 
شــهید گمنام، پنجراه، میدان بسیج، تقاطع اندرزگو به سمت 
حرم مطهر، کامالً مســدود می شــوند.وی با اشاره به احتمال 
ایجاد ترافیک ســنگین در محدوده میدان شهدا و حرم مطهر، 
 متذکر شــد: الیه دومی هم در محدوده میدان توحید، تقاطع 
مصلیـ  چمن، تقاطع مجلسیـ  طبرسی، تقاطع زرینه، تقاطع 
هفده شــهریور و میدان گنبد سبز خواهیم داشت که این الیه 
دوم در صورت صالحدید و نیاز اعمال می شــود.دهنوی یادآور 
شد: همچنین از ساعت ۲۳:۳۰ روز پنجشنبه، محدودیت توقف 
داریم و پارک تمامی وسایل نقلیه در تمام محدوده ها و زیرگذر 
حرم مطهر در کنار تخلیه و پاک سازی کامل پارکینگ های حرم 
مطهر اعمال می شود و وسایل نقلیه پارک به سایر پارکینگ ها 
منتقل می شوند.رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در خصوص 
محدودیت های ورودی های مشهد، افزود: از عصر روز پنجشنبه 
در محدوده سلسله الذهب ورودی نیشابور به مشهد و از سمت 
قوچان و چناران، بزرگراه خاتم از سه راه فردوسی به سمت پل 
قائم و حرم مطهر، محدوده  خواجه ربیع یا ۲۲ بهمن و بولوار حر 
به سمت داخل شهر، مأموران پلیس استقرار یافته و در صورت 
ضرورت و نیاز دستورات را در این محدوده ها نیز اعمال می کنند.

 فرماندار مشهد در بازدید سرزده 
از نانوایی های حاشیه شهر تأکید کرد

 کیفیت و رعایت بهداشت •
اولویت نخست نانوایان

قدس: فرماندار مشــهد به صورت سرزده از نانوایی های شهرک 
شهیدان رجایی و باهنر بازدید کرد.

ســیدمحمدرضا هاشــمی عصر سه شنبه گذشــته به همراه 
نمایندگان اداره تعزیرات، بازرسی سازمان صمت، بازرسی اداره 
غله و رئیس اتحادیه نانوایان، از  وضعیت نانوایی های شــهرک 
شــهیدان رجایی و باهنر در حاشیه شــهر مشهد بازدید کرد.

فرماندار مشهد در حاشیه این بازدید گفت: نان قوت اصلی مردم 
الزم است با بهترین کیفیت تهیه و ارائه شود.هاشمی از تشدید 
طرح نظارتی بر نانوایی ها خبر داد و افزود: متصدیان و کارکنان 
نانوایی ها باید بر رعایت ســاعات پخت، رعایت موارد بهداشتی 

تهیه نان و استفاده از ماسک، تالش جدی تری نمایند.

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد اعالم کرد
 سرویس دهی ویژه •

به عزاداران ایام پایانی ماه صفر
قدس: مدیر روابط عمومی 
سازمان اتوبوسرانی مشهد 
اتوبوسرانی  ناوگان  گفت: 
و  جمعــه  روزهــای  در 
شــنبه، ۲۵ و ۲۶ مهر ماه 
مصادف با رحلت رســول 
اکرم )ص(، شــهادت امام 

حســن مجتبی)ع( و شــهادت امام رضا)ع( از ساعت ۶ عالوه 
بر خدمات رســانی در همه خطوط، به صورت ویژه در مســیر 
خیابان های امام رضا)ع(، آیت اهلل شــیرازی و خیابان طبرسی تا 
تقاطع چهارراه دانش، چهارراه شــهدا و تقاطع شهید گمنام، 

خدمات رسانی می کنند.

در روزهای پایانی ماه صفر صورت می گیرد
تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی و •

فرهنگی خراسان رضوی 
مدیــرکل  قــدس: 
میراث فرهنگی، گردشگری 
صنایــع  دســتی  و 
گفــت:  خراســان رضوی 
موزه هــا و اماکن فرهنگی 
و تاریخی اســتان در روز 
جمعــه و شــنبه آینــده 

تعطیل هستند. ابوالفضل مکرمی فر اظهار کرد: براساس جدول 
تعطیلی ســالیانه موزه ها، کاخ موزه ها و بناهــای دارای ورودیه 
وابســته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
هر ســال ۲8 صفر ســالروز رحلت پیامبر)ص( و شــهادت امام 
حســن مجتبی)ع( تعطیل است که امســال نیز طبق روال هر 
ســال همه مجموعه های تاریخی و فرهنگی و موزه ها در استان 
خراسان رضوی تعطیل است.وی ادامه داد: براساس نامه اداره کل 
موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه ۲۶ مهر ماه به  دلیل مصادف 
شدن با شــهادت امام رضا)ع( موزه ها و مجموعه های فرهنگی و 
تاریخی شهر مشهد تعطیل خواهد بود.وی تصریح کرد: مهم ترین 
مجموعه های تاریخی و فرهنگی استان شامل آرامگاه فردوسی، 
هارونیه، مجموعه باغ نادری، موزه بزرگ خراسان، مرکز آفرینش 
و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک، مجموعه فرهنگی تاریخی 

مصلی مشهد، آرامگاه خیام و عطار نیشابوری است.

کشف یک محموله لبنی تاریخ گذشته •
خبرنگاران:  باشگاه 
محصــوالت  ۱۳تُــن 
گذشــته  تاریخ  لبنی 
مصــرف  غیرقابــل  و 
و  کشف  نیشــابور  در 

معدوم سازی شد.
دهنــوی، سرپرســت 
معاونت غذا و داروی دانشــکده علوم پزشــکی نیشــابور 
گفت: در بازدید کارشــناس اداره نظارت بر موادغذایی از 
یک واحد لبنی، ۱۳تُن محصوالت لبنی تاریخ گذشــته و 
غیرقابل مصرف کشف و پس از هماهنگی با اداره پسماند 

و محیط زیست، معدوم  شد.
وی افــزود: محصــوالت تولیدی که مــدت مصرف آن ها 
منقضی شده باشد، بالفاصله پس از کشف، توقیف و پس 
از بررســی محصول و انجام آزمون هــای الزم، در صورت 

غیرقابل مصرف بودن، معدوم می شوند.

در حوالی نیشابور
 واژگوني پیکان •

جان یک نفر را گرفت
رئیس  میرعلمــدار: 
حوادث  مدیریت  مرکز 
پزشکی  فوریت های  و 
واژگونی  از  نیشــابور، 
خودرو  دســتگاه  یک 
پیکان در کیلومتر ۶۰ 
نیشابور-سبزوار  محور 
خبر داد. مصطفی افشــارنیک گفت: در پی تماس با مرکز 
ارتباطــات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی خودرو پیکان، 
آمبوالنــس پایگاه اورژانس جاده ای مدافعین ســالمت و 

آمبوالنس هالل احمر به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: این حادثه ســه نفر مصدوم داشت که یک 
نفر به علت شــدت جراحت وارده در صحنه حادثه فوت 
و دو نفــر مصدوم حادثه هم پــس از کنترل خون ریزی، 
ثابت ســازی ســتون مهره ها و گردن، به مرکز آموزشی، 

پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند.

فرمانده انتظامی این استان اعالم کرد
 دستگیری بیش از 8هزار مجرم •

در خراسان شمالی
قــرمز:  خـــــط 
استان  فرمانده انتظامی 
با اشــاره بــه اینکه از 
ابتــدای ســال جاری 
تاکنون 8 هزار و ۱۵۲ 
نفر مجرم توسط پلیس 
به  و  دســتگیر  استان 
مراجع قضایی تحویل داده شــده اند، گفت: با بررسی های 
به عمل آمده مشخص شده 8۰ درصد از دستگیرشدگان 

بیکار هستند.  
 سردارعلیرضا مظاهری صبح روز گذشته در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، اظهار کرد: از تعداد کل دستگیرشدگان 

9۲درصد مرد و 8 درصد را خانم ها تشکیل می دهند. 
وی با اشاره به اینکه ۲ درصد از دستگیرشدگان تحصیالت 
عالی داشــتند و مابقی بی سواد و کم سواد هستند، افزود: 
بحث اعتیاد و بیکاری مهم ترین عامل در وقوع جرایم بوده 
که الزم است مسئوالن در این رابطه چاره اندیشی کنند. 

این مقام ارشــد انتظامی در اســتان با بیان اینکه در این 
مدت خوشبختانه هیچ گونه جرایم خشن، سرقت مسلحانه 
و سرقت از طالفروشــی در استان نداشتیم، تصریح کرد: 
متأســفانه در حوزه ســرقت از اماکن با رشد ۳۰درصدی 

مواجه هستیم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۲۲8 

سارق دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند. 
 سردار مظاهری گفت: از ابتدای سال ۳۲8هزار و ۱۱۳ مورد 
تماس با ۱۱۰ برقرار شــده که 7۱ درصد از این تماس ها 

عملیاتی بودند. 
این مقام ارشد انتظامی در استان به کاهش ۵۳ درصدی 
وقوع قتل و افزایش ۱۲۰درصدی کشــف قتل ها در طول 
ســال جاری اشــاره کرد و گفت: در کشف جرایم جنایی 
به خصوص قتل ها، خراسان شــمالی جزو استان های برتر 
بوده و تــالش خواهیم کرد تا ایــن روند همچنان حفظ 

و ارتقا یابد. 
ســردار مظاهری همچنین به کشــف ۴۶۳ مورد پرونده 
جعل و کالهبرداری در اســتان اشــاره کرد و گفت: این 
رقم نسبت به مدت مشابه ســال قبل 8۳ درصد افزایش 

را نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه در طول ســال جــاری 8۲۱ فقره پرونده 
قاچــاق کاال و ارز بــه ارزش 8۰ میلیارد ریال در اســتان 
کشف شده، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱۳ فقره پرونده 
زمین خواری نیز به ارزش 8۳ میلیارد ریال در استان کشف 

و اقدام های قانونی در این رابطه انجام شده است. 
سردار مظاهری به حوزه تصادف ها نیز اشاره کرد و گفت: 
در حوزه تصادف های درون شــهری در بحث تصادف های 
فوتــی ۲9درصــد، تصادف هــای جرحــی ۲۴ درصد و 

تصادف های خسارتی نیز ۵۵ درصد کاهش داشته ایم. 
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در این مدت ۳هزار و 
۳۰۱ مورد تصادف درون شهری در استان به وقوع پیوسته 
که در مقایسه با ســال گذشته ۴9 درصد کاهش داشته، 
تصریــح کرد: در حوزه مجروحان ۲۴درصد و متوفیان نیز 

۳8درصد کاهش داشتیم. 
فرمانده انتظامی استان همچنین به تصادف های برون شهری 
 نیز اشــاره کــرد و گفت: در ایــن بازه زمانــی 8۱ فقره

تصادف فوتی در جاده های اســتان به وقوع پیوسته که با 
کاهش ۱۳درصدی همراه بوده است. 

وی با اشــاره به اینکه تصادف هــای جرحی ۲۵ درصد و 
خســارتی نیز ۳9 درصد کاهش داشته، افزود: مجروحان 
در این مدت ۳۰ درصد و متوفیان نیز خوشبختانه کاهش 

۱۲درصدی را نشان می دهد. 
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
77 نفر اراذل و اوباش نیز شناسایی که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل رشد داشته اســت، تصریح کرد: در این 
مدت 87 نفر دســتگیر که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۳۳۴درصد افزایش داشته است.

عقیل رحمانی: سردار تقوی از ایجاد سامانه ای 
برای ارتباط افراد کم شنوا یا ناشنوا با فوریت های 
پلیســی خبر داد که مراحل آزمایشی را طی 

کرده و در هفته ناجا آغاز به کار می کند.
سردار تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، 
روز گذشــته در نشســت خبری به تشریح 
برنامه هــای هفته ناجا در اســتان پرداخت و 
گفت: یکی از دالیل اینکه گرامیداشت هفته 
ناجــا به تأخیــر افتاد، همزمان شــدن آن با 
عزاداری های دهه آخر ماه صفر بود. از همین 
رو تصمیم گرفته شــد ۲7 مهر ماه تا ۲ آبان 
برای گرامیداشت هفته ناجا در نظر گرفته شود. 
از همین رو این ایام را به مردم و همکاران عزیز 

تبریک عرض می کنم.

زائران سفر به مشهد را کنسل کنندس
وی ادامه داد: در سنوات گذشته و همزمان با 
فرارسیدن ســالروز شهادت امام رضا)ع(، سیل 
عظیم جمعیت با پای پیاده و هر روش دیگری 
که برای آن ها امکان داشــت در مشهد و حرم 
مطهر حاضر می شــدند، اما امسال با توجه به 
شرایط پیش آمده و احتمال افزایش بیماری 
کرونا و همچنین هشــدارهای مســئوالن، از 
زائران عزیز درخواست داریم سفر را به زمانی 

دیگر موکول کنند.
با ایــن حال ما در چارچوب مصوبات کرونایی 
انجام وظیفه خواهیم کرد. از همین رو در این 
ایام، پرســنل پلیس راه و نیروهای انتظامی در 
آماده باش کامل به سر می برند تا بتوانیم نظم 

و امنیت مراسم را هر چه بهتر تأمین کنیم.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: تا 
امروز طبق گزارش های دریافتی، حرکت زائران 
پیاده به سمت مشهد وجود نداشته که جای 
قدردانــی دارد و امیدواریم دیگر عزیزان هم از 
سفر به مشهد منصرف شده و زمان دیگری به 
مشهد مشرف شوند که تهدیدی برای سالمتی 
آن ها وجود نداشــته باشد. در مقابل ما مانند 
سال های گذشته تمهیدات ترافیکی منتهی به 

حرم مطهر را در دستور کار داریم.
وی در حالی که شعار هفته ناجا را »با هم برای 
امنیت و سالمت« اعالم کرد، ادامه داد: در این 
ایام به دیدار جهادگران عرصه سالمت خواهیم 

رفت تا از خدمات آن ها قدردانی شود. 

 افتتاح سه فرماندهی انتظامی س
و 110 ناشنوایان

سردار تقوی افزود: همچنین قدردانی از خانواده 
شهدا و اجرای مراسم صبحگاه با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشــتی در دســتور کار قرار 
دارد. در این هفــت روز ۱۴ پروژه عمرانی در 
فرماندهی انتظامی استان به همراه رونمایی از 
چند فناوری جدید پلیسی هم صورت خواهد 
گرفت.با توجه به تبدیل شــدن سه بخش به 

شهرستان، در هفته ناجا در 
شــهرهایی نظیر کوهسرخ، 
زبرخان و... فرماندهی انتظامی 
افتتاح می شــود و به مردم 
عزیز آن مناطق ارائه خدمت 

خواهند کرد.
آغاز به کار نخستین پلیس 
گمرک در مــرز دوغارون با 
همــکاری پلیس امنیت هم 
یکی دیگر از برنامه هایی است 
که تا چند روز آینده اجرایی 

خواهد شد.
این مقام ارشــد انتظامی از 
ارائه خدمتی جدید هم خبر 

داد و گفت: یکی دیگر از برنامه های هفته ناجا، 
ارائه خدمات فوریت های پلیســی برای افراد 
کم شنوا و ناشنواســت که در قالب نخستین 
سامانه ۱۱۰ برای این عزیزان خواهد بود. این 
سامانه مراحل آزمایشی را پشت سر گذاشته و 
عملیاتی خواهد شد. در گذشته این افراد برای 
تماس با پلیس و درخواســت فوریت پلیسی 

دچار مشکل بودند.
همچنیــن در ایــن ایام مقرر شــد خدمات 
مضاعفی در مراکز تعویض پالک و پلیس+ ۱۰ 

نظیر افزایش ساعت کاری و ... صورت پذیرد.

 رفع توقیف موتورسیکلت ها س
با 50 درصد تخفیف

در همین مسیر موتورسیکلت هایی که باالی 
یک سال بنا به دالیلی توقیف و در پارکینگ ها 
مانده  اند با ۵۰درصد تخفیف هزینه پارکینگ 
و نادیــده گرفتن برخی شــرایط، رفع توقیف 

خواهند شد.
در جهت  حفظ  فضای معنوی، اســتفاده از 
ظرفیت های آستان قدس رضوی در دستور کار 
ناجــا قرار دارد تا همان طور که تولیت محترم 
آســتان قدس رضوی دســتور داده اند برخی 

خدام حرم امام مهربانی ها در 
مقرهای پلیسی حضور پیدا 
کنند. در مسیر خدمت رسانی 
به مردم عزیز هم ایراد وجود 
دارد و انتقاد و نقد از ســوی 
همشهریان عزیز را به جان 

می خریم.
ســردار تقــوی در ادامــه 
اقدام های  از  هــم  آمــاری 
۶ ماهــه پلیــس داد و در 
تشــریح آن به تفکیک بیان 
کــرد: در این مــدت بیش 
از ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تماس با فوریت های پلیسی 
۱۱۰ برقرار شــده که ۳درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است.به همین واسطه 
عملیات های پلیسی با رشد ۵ درصدی نسبت 
به ســال قبل همراه بود. در این میان برخی 
تماس ها به قصد راهنمایی و ارشاد برقرار شد 
که میزان آن هم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد 
رشد داشت.تماس های غیرقابل رسیدگی که 
معموالً ارتباطی با حوزه کاری پلیس ندارد هم 
۶۵ درصد کاهش را به خود دید که این میزان 

هم با همراهی رسانه ها محقق شد.

22 باند قاچاق موادمخدر متالشی شدس
این مقام ارشــد انتظامی بیان کرد: در حوزه 
کشفیات مواد مخدر، با تالش همکاران ما بیش 
از ۱8 تــن و 7۰۰ کیلوگــرم انواع مواد مخدر 
کشف شــد و در این راســتا ۲۲ باند خرید و 
فروش و انتقال محموله های مذکور نیز متالشی 
 شد. کشــفیات نشان می دهد رشد ۲۲ درصد

در ۶ ماه اول ســال نســبت به مدت مشــابه 
رقم خورده است.شرایط کرونایی موجب شده 
بود تا معتــادان از مراکز ترک اعتیاد ترخیص 
شوند که با همکاری دستگاه های متولی حدود 
یک هزار و 9۰۰ نفر از سطح شهر جمع آوری و 

به مراکز ماده ۱۶ منتقل شده اند. اگر به ما اعالم 
شود ظرفیت ها افزایش یافته است، توان آن را 
داریم که تمامی معتادان متجاهر را جمع آوری 

کنیم.
میزان تصادف ها هم نســبت به ســال قبل 
کاهش داشت. در این زمینه تعداد مجروحان 
تصادف های جاده ای ۲7 درصد و جانباختگان 
۳۳ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش را ثبت کرد.متأســفانه تلفات جاده ای 
معتادان که یکی از رسانه ها هم به آن پرداخته 

بود، نگران کننده است. 

رشد 22 درصدی سالح و مهماتس
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: سالح و 
مهمات هم حدود ۲۰ درصد کشفیاتش رشد 
داشت، در مقابل برخورد با افراد هنجارشکن 
هم در دســتورکار قرار دارد که در این مسیر 
هم ۲۲ درصد رشــد مقابله ای داشــته ایم. در 
زمینــه برخورد با اتباع خارجــه فاقد مدارک 
 تردد قانونی، دو برابر برخوردها بیشتر که تعداد

۱۱ هزار نفر جمع آوری شده اند.
متأسفانه آمار سرقت ها رشد 7درصدی به خود 
دید، اما موفقیت در به ثمر رساندن پرونده ها 
افزایش ۲۶ درصدی را ثبت کرد. خوشبختانه 
معاندین در اســتان موقعیتی برای فراخوان 
نداشــتند و مردم عزیز آگاهانه مسیر حرکت 
دشمن را شناســایی کردند. با توجه به اینکه 
آمار سرقت خودرو۱7درصد نسبت به سال قبل 
بیشتر شده، هم استانی های عزیز دقت داشته 
باشــند از سیستم های پیشــرفته ضدسرقت 
اســتفاده و خودرو شــخصی را تا حد امکان 
در پارکینگ نگهداری کنند. فعال ســازی رمز 
پویا هم موجب شــد تا وقوع سرقت ها کاهش 
داشته باشد. میزان دستگیری های پلیس فتا 
خراسان رضوی با رشد ۵۰ درصدی رو به رو شد 
که امیدواریم بــا افزایش دانش فنی مردم در 
زمینه فضای مجازی و... وقوع جرایم مربوط هر 

چه بیشتر کاهش پیدا کند.
سردار تقوی بیان کرد: میزان نزاع های فردی 
افزایش داشــته، اما نزاع دسته جمعی کاهش 
۱۰درصدی را ثبت کــرد. یکی از راهکارهای 
کاهــش نزاع های فردی هم کنترل خشــم و 
صبور بودن است. همچنین میزان وقوع قتل 
در استان یک درصد کمتر از سال گذشته بود.

وی در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس که 
مطرح کرد برای حل مشــکل بیمه نگهبانان 
بانک ها چــه اقدامی کرده اید، بیــان کرد: در 
این زمینه چند روز پیش نشست مشترکی با 
مدیران بانک ها برگزار و این موضوع پیگیری 
شــد. برخی بانک ها پرداخت هــای مصوب را 
اجرا نمی کنند و از طرفی آن ها هم برای خود 
دالیلی دارند، اما پیگیری مشکل مطرح شده 

در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در نشست خبری اعالم کرد

راه اندازی 110 ویژه ناشنوایان 

با توجه به اینکه آمار 
سرقت خودرو17درصد 
نسبت به سال قبل بیشتر 

شده، هم استانی های 
عزیز دقت داشته باشند 
از سیستم های پیشرفته 

ضدسرقت استفاده و 
خودرو شخصی را تا 

حد امکان در پارکینگ 
نگهداری کنند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی وزش باد همراه با گردوخاک •

در برخی مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، استان تا روزهای ابتدایی هفته 
آینده تحت تأثیر جریانات پایدار است که پیامد آن آسمانی 
صاف در غالب نقاط اســتان خواهــد بود. ضمن اینکه وزش 
باد در نواحی بادخیز و مستعد گاهی به طور لحظه ای شدید 
همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. 
همچنین طی مدت مذکور دما به طور نسبی روند افزایشی 

خواهد داشت.
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فرشــید عبدی: وقتی به زیبایی های دنیا 
می نگریــم زندگی کردن برایمــان راحت و 
لذت بخش می شــود، چراکه نگاهی مثبت و 

خوشبینانه زیبایی ها را دو چندان می کند.
زیبایی های زندگی خیلــی پیچیده و دور از 
دسترس نیست. به جرئت می توان گفت برای 
همه انسان ها ممکن و در دسترس است، اما 
بعضی چشم دل می گشایند و کام خود را با 

درک این موهبت ها شیرین می کنند.
در پیــچ و خم های خیابان های مشــهد در 
منطقه محروم و حاشیه شهر، سر از توس 9۱ 
درمی آورم. به سراغ خانه ای می روم که در کنار 
آن تابلویی قرار دارد و روی آن نوشــته شده 

»خارج از محدوده شهر«.
در این خانه، بزرگ مــردی زندگی می کند 
که با همت بلند و غلبه بر مشــکالت، مسیر 

زندگی اش را به خوبی پیدا کرده است.
ابراهیم، عضوی از یک خانواده هشت نفره و 
نابیناســت و برادر و خواهر دو و چهار ساله او 
هم نابینا هستند.هاشم برادر ۱۲ ساله ابراهیم 

هم از نارسایی قلبی رنج می برد.

آموزش تایپ بریل به نابینایان محرومس
ابراهیم یزدان پرست ۱7 سال دارد و توانسته 

به بیش از ۵۰ نابینا تایپ بریل آموزش دهد.
او به شهرهای مختلف استان سفر می کند و 
تایپ خط بریل را به صورت رایگان به نابینایان 

محروم آموزش می دهد.
با اجازه پدر ابراهیم، آقای محمد یزدان پرست 
وارد منزلشــان می شــوم، خانه ای کوچک و 

محقر اما با انسان هایی بزرگ.
آقای یزدان پرست می گوید: ۱۵ سال پیش با 
همه سختی ها برای تحصیل ابراهیم و دیگر 
فرزندانم از روســتای بیاس آباد جلگه زوزن 
شهرستان خواف به این مکان مهاجرت کردم، 
چراکه فقط یک مدرسه خوب ویژه نابینایان 

در شرق کشور وجود دارد.
پدرخانواده جزو قبول شده های کنکور سال 
7۲ با رتبه ۱۱ اســت، اما شــرایط زندگی و 
مشــکالت مالی او را از درس خواندن محروم 
کرد؛ او کارگر است و با توجه به شیوع کرونا 
چند ماهی اســت که بیکار شده و به گفته 
خودش اکنون همه دلخوشــی اش خانواده و 

فرزندان معلولش هســتند که با آن ها روز را 
به شب می رساند.

از او درباره مشکل ابراهیم و دیگر فرزندانش 
می پرســم که می گوید: نابینایــی فرزندانم 
حاصل ازدواج فامیلی است و به علت هزینه 
باالی آزمایش ژنتیک در آن زمان نتوانستیم 
آزمایش ها را انجام دهیم.با ابراهیم همصحبت 
می شــوم؛ او به علت نابینایــی نمی تواند در 
رشته های تجربی و فنی تحصیل کند، اگرچه 
معدل او در پایان یازدهمین سال تحصیلش 

۱9و7۱صدم شده است.

امید به آینده روشن س
ابراهیم از آینده روشــن زندگی اش صحبت 
می کند و می گوید: می خواهم در رشته حقوق 
در دانشــگاه دولتی تحصیل کنم و در آینده 
وکیلی زبردست شوم. آهنگ زندگی هر روز 
ابراهیم، صدای عصای سفیدش است و به قول 

خودش هرروز با این عصا نغمه می خواند.
روند تحصیل ابراهیم این روزها با مشــکالت 
فراوانی همچون ســال های گذشــته روبه رو 
است. با او به سمت محل تحصیلش می روم و 

از دور نظاره گر سختی هایش می شوم.
درفاصله مسیر خانه تا مدرسه ابراهیم اراضی 
کشــاورزی اســت که اهالی منطقه آب های 
فاضالب را روانه آنجا می کنند و او چند باری 

در آب و گل فرو رفته است.
ابراهیم مجبور اســت هرروز مســیر خانه تا 
مدرسه را به مســافت ۲ کیلومتر پیاده طی 
کند، چراکه هزینه سرویس مدرسه او بسیار 

باالست و پدر از تأمین مخارجش برنمی آید.
فرزندان آقای یزدان پرست جزئی از ۱7هزار 

نابینای خراسان رضوی هستند.

نیاز برخورداری معلوالن از امکانات ویژهس
دکتر فیروزی، جامعه شــناس و کارشــناس 
بهزیستی به بهانه ۲۴ مهرماه روزجهانی عصای 
سفید می گوید: عصای سفید امنیت نابینایان 
است آن ها بخشی از جامعه و اجتماعی که در 
آن زندگی می کنیم، هســتند و اگر این قشر 
نادیده گرفته شوند دچار اختالل و مشکالت 

در توازن جامعه خواهیم شد.
وی ادامه می دهد: همه معلوالن جامعه باید از 
امکانات ویژه ای برخوردار باشند و خانواده هایی 
که بیشتر از دو معلول دارند براساس قانون از 

امکانات بیشتری باید بهره ببرند.
مســکن و اشــتغال مهم ترین مشــکالت 
معلوالن است که در تصمیم مشترک دولت، 
بهزیستی و نیکوکاران قرار شد مشکل مسکن 

خانواده های بیشتر از دو معلول رفع شود.

آورده 80 میلیون تومانی برای س
خانه دار شدن

از مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی درباره 
قانون اعطای مسکن به خانواده های باالی دو 
معلول می پرسم، جواب وی قابل تأمل است: 
تنها قانونی که وجود دارد این اســت که هر 
شخص معلول اگر زمینی برای ساخت دارد 
یک بار می تواند از پروانه ساخت و آب، برق و 
گاز رایگان استفاده کند و اگر بخواهد از کمک 

بهزیســتی برای تحویل یک واحد مسکونی 
کوچک در منطقه کم برخوردار بهره مند شود 
باید 8۰ میلیون تومان آورده داشــته باشد، 
همچنین با کمک دولــت و نیکوکاران ۱۴۰ 
میلیون تومان تســهیالت بالعوض هم اعطا 

می شود. 

با توضیحــات حمیدرضا پوریوســف به یاد 
صحبت های آقای یزدان پرســت می افتم که 
می گفت »اگر زمین و 8۰ میلیون تومان پول 
نقد داشتم خودم سرپناهی برای فرزندانم مهیا 

می کردم تا خجالت زده آنان نباشم«.

حضور فرماندار مشهد در جمع س
خانواده ابراهیم

پس از دو هفته پیگیری برای رفع مشکالت 
خانواده آقای یزدان پرســت، فرماندار مشهد، 
معاون مدیرکل بهزیستی و خیران نیک اندیش 
در منزل این خانواده حاضر شدند تا از نزدیک 
شاهد مشکالت زندگی خانواده ابراهیم باشند.
فرماندار مشــهد در این دیــدار با پرداخت 
تســهیالت با درصد پایین بــرای راه اندازی 
کسب و کار توسط پدر خانواده موافقت کرد 
و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی نیز برای 
تحویل یک واحد مسکونی به این خانواده تا دو 

ماه آینده قول مساعد داد.
آقای کرباسی؛ خیر نیک اندیش هم عالوه بر 
اهدای یک دستگاه لپ تاپ به ابراهیم، هزینه 
یک سال تحصیل فرزندان آقای یزدان پرست 

را برعهده گرفت.

گزارشی از کار بزرگ یک جوان نابینا

آموزش تایپ بریل به 50 روشندل محروم

زگارش روززگارش روز



خبرخبر خبرخبر

هزینه درمان هر بیمار کرونایی حدود •
۲۰میلیون تومان است

رئیــس  کرمانشــاه: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه گفت: براساس 
برآوردهای صورت گرفته 
درمان هر بیمار کرونایی 
حدود ۲۰ میلیون تومان 
هزینــه به دانشــگاه و 

مریض تحمیل می کند.
دکتــر محمودرضا مرادی افــزود: با توجه به شــیوع کرونا 
درآمدهای اختصاصی بســیار کاهش یافته و مخارج درمان و 

تأمین تجهیزات افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: دانشگاه از نظر تأمین نیروی انسانی با کمبود مواجه 
اســت و باوجود اینکه در سال های گذشــته تعداد زیادی از 
نیروها بازنشسته شده اند، اما ردیف استخدامی بسیار کمی به 

دانشگاه اختصاص یافته است.

 برگزاری مراسم عزاداری •
با حضور بیش از ۱۰ نفر ممنوع شد

ســازمان  رئیس  البرز: 
آرامستان های  مدیریت 
گفت:  کرج  شــهرداری 
تا پایــان وضعیت قرمز، 
در  اموات  خاکســپاری 
آرامستان بهشت سکینه 
صرفاً با همراهی حداکثر 

۱۰ نفر از بستگان امکان پذیر است.
حمیدرضا عسگری اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر تعداد 
متوفیانی که بر اثر بیماری کرونا فوت شــده اند رو به افزایش 
بوده؛ بنابراین به منظور حفظ سالمت شهروندان و قطع زنجیره 
انتقال، بنا بر مصوبه ســتاد مقابله با کرونا، آرامستان بهشت 
سکینه)س( تا پایان وضعیت قرمز تعطیل و صرفاً خاکسپاری 

با همراهی حداکثر ۱۰ نفر از بستگان امکان پذیر است.

 ۱۹ هزار فرصت شغلی •
در بخش صنعت اردبیل فراهم می شود

سازمان  رئیس  اردبیل: 
صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیل گفت: با 
راه انــدازی کارخانه های 
جدیــد و فعال شــدن 
واحدهای تولیدی راکد، 
امسال و سال آینده برای 

۱۹ هزار نفر شغل مســتقیم در بخش صنعت استان فراهم 
می شود. رامین صادقی عنوان کرد: در سال جهش تولید تالش 
بر این اســت تا واحدهای راکد به چرخه فعالیت بازگردند و 

امسال تاکنون ۳۷ واحد در این زمینه موفق عمل کرده اند.
وی بیان کرد: برای سال آینده نیز اجرای ۱۲۳ طرح صنعتی 
در دســتور کار قرار گرفته تا زمینه اشــتغال جوانان بیکار و 

جویای کار فراهم شود.

چاپ و نصب اعالمیه ترحیم در لرستان •
ممنوع شد

خرم آباد: رئیس کمیته 
ســتاد  اطالع رســانی 
استانی مدیریت بیماری 
کرونــا گفت: براســاس 
مصوبه ســتاد مدیریت 
کرونای اســتان هرگونه 
چاپ و نصــب اعالمیه 

مراسم خاکسپاری و ترحیم در لرستان ممنوع شد.
احمدحســین فتایی اعالم کرد: بنا به دســتور مقام محترم 
قضایی و با عنایت به مصوبه ســتاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا مبنی بر ممنوعیت چاپ و نصب هرگونه اقالم تبلیغی 

مراسم خاکسپاری و ترحیم، رعایت نکات زیر الزامی است.
عــدم درج زمان و مکان برگزاری مراســم خاکســپاری در 
آگهی های ترحیم، درج جمله هیچ گونه مراســمی در منزل، 
مسجد و آرامستان برگزار نمی گردد، چاپ تصویر متوفی روی 
بنر، از اندازه )۱۰۰ سانتیمتر در ۱۰۰ سانتیمتر( بیشتر نباشد.

توزیع بیش از ۳۳ هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان زنجانی

زنجان: مدیرکل کمیته 
زنجان  اســتان  امــداد 
گفت: بیــش از ۳۳ هزار 
و ۵۰۰ بســته معیشتی 
با کمک هــای مردمی و 
مشارکت خیران در قالب 
طرح احســان حسینی 

در مرحله دوم رزمایش همدلی بین نیازمندان و خانواده های 
زیرپوشش کمیته امداد استان زنجان توزیع  شد.

هدایــت صفری اظهار کرد: تــالش می کنیم با بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی و هم افزایی آن با منابع و اعتبارات داخلی 
این نهاد خدمــات مورد نیاز گروه هــای مختلف مددجویی 

زیرپوشش به صورت اثربخش و هدفمند به آن ها ارائه شود.

 ۳ هزار هکتار از باغ های کرمان •
گرفتار مگس مدیترانه ای است

کرمان: مدیر حفظ نباتات 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
گفــت: ۳هزار هکتــار از 
گرفتار  کرمــان  باغ های 
است.  مدیترانه ای  مگس 
اظهار کرد:  ناصر طاهری 
امکان مبارزه شیمیایی با 

آفت مگس مدیترانه ای وجود ندارد، بنابراین در راستای کاهش 
خسارت ناشــی از این آفت باید مبارزه تلفیقی انجام شود. وی 
تصریح کــرد: آفت مگس مدیترانه ای توانایی تولید چهار تا پنج 
نسل در ســال را دارد و یک جفت نر و ماده این آفت قادراند به 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانه میوه خسارت وارد کنند.

 سرویس رایگان موتورخانه های منازل •
در استان فارس

شیراز: مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان فــارس روز 
چهارشــنبه گفت: با آغاز 
بهینه سازی  طرح  اجرای 
مصرف انرژی موتورخانه ها 
صرفه جویی  هــدف  بــا 
در مصــرف گاز طبیعی، 
موتورخانه هــای مجتمع های مســکونی و تجــاری به صورت 
رایگان سرویس می شوند. غالمعباس حسینی اظهار کرد: طرح 
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش گاز برای مشترکین رایگان 
بوده و هزینه های بهینه سازی موتورخانه شامل تنظیم مشعل های 
موتورخانه، نصب رسوب گیر وعایق کاری پس از انجام اصالحات به 
وسیله شرکت های مجری و کنترل های الزم توسط شرکت ملی 

گاز ایران پرداخت خواهد شد.

سند انتقال واگن پارس به مپنا امضا شد•
مرکزی: مدیرعامل واگن 
انتقال سند این  از  پارس 
شرکت به مپنا پس از سه 
سال خبر داد. محمدرضا 
مختاری با اشاره به تالش 
اســتان برای نجات واگن 
پــارس تصریح کــرد: با 
همکاری مسئوالن استان، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک ها، 
تولیدات واگن پارس امروز به ۵۰۰ دستگاه واگن در سال رسیده 
است، اما آیا با اینکه به این تولید رسیده ایم، مشکالت واگن پارس 
حل خواهد شد؟ به طور قطع پاسخ منفی است. موانعی بر سر راه 
صنعت ریلی کشور وجود دارد که رفع آن ها نیاز به حمایت دارد.

 پرداخت ۳۱میلیارد تومان •
برای ۶۲ طرح اشتغال زایی در ماکو

غربی:  آذربایجــان 
مدیر کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره( ماکو گفت: 
برای  ریــال  میلیارد   ۳۱
اشــتغال در  ۶۲ طــرح 
زمینه هــای دامپــروری، 
مشــاغل  طیور،  پرورش 
صنفی و خدماتی پرداخت شــد.  محمد محمدنژاد اظهار کرد: 
در نیمه نخســت ســال  جاری ارزش ریالی خدمات این نهاد به 
مددجویــان بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال بود. وی با تأکید براینکه 
۱۹ واحد مسکونی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو در نیمه 
نخست امسال ساخته شد، اظهار کرد: این اقدام با هزینه 8 میلیارد 

و ۹۰۰ میلیون ریال انجام شد.

 محدودیت های کرونایی قم •
یک هفته دیگر تمدید شد

قم: استاندار قم از تمدید یک  هفته دیگر محدودیت های کرونایی 
در این استان خبر داد.

بهرام سرمســت با بیان اینکه اعمال محدودیت ها در شــرایط 
کنونی استان الزم است، افزود: به دلیل تعداد زیاد بیماران بدحال 
کرونایــی انتظار می رود طی دو هفته آینده تعداد فوتی های این 
ویــروس در قم افزایش یابد. وی افزود: کم کردن تعداد کارکنان 
دولتی در اداره ها سبب تراکم بیشتر مراجعه کنندگان می شود و 
سیاست معقولی نیست. وی همچنین با انتقاد از برخی آمارهای 
متناقض کرونایی در استان گفت: مرجع تمام آمارهای کرونایی در 

قم فقط رئیس دانشگاه علوم پزشکی است.

 عرصه های ملی اردبیل تا ۱4۰۰ •
سند دار می شوند

منابع  مدیرکل  اردبیل: 
طبیعــی و آبخیــزداری 
گفت:  اردبیــل  اســتان 
تمامــی عرصه های ملی 
و منابع طبیعی تا ســال 
۱۴۰۰ سنددار می شوند. 
شهامت هدایت اظهار کرد: 
برای تثبیت حاکمیت دولت و در راستای رفع موانع و مشکالت و 
حل اختالفات با منابع طبیعی و مردم در عرصه های منابع طبیعی، 
سنددار شدن عرصه های منابع طبیعی با جدیت دنبال شد و بدین 
منظور منابع طبیعی با کمک دســتگاه قضایی و اداره کل ثبت 

استان به جد این امر را شروع کرده که در مرحله کاداستر است.

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: ۳۰۰۰7۲۳۰5

پنجشنبه  24 مهر 1399
   27 صفر 1442  15 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9369  ویژه نامه 3748 

7۹۳۲zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ه ر ا م ا ف ش ا ر ز ا د ه  
 2 ا ل ف   ن ب ا ت   ا م ا ل   پ
 3 د   ع ب و د   ا ج ی ر   ب ه ا
 4 ب س ت ر   س ر ب ا ز   ق ر ی ن
 5 ا ا   ی ک ت ا   م ن ش ا   م د
 6 د و ن د ه   و ل ی   ه ی ا ه و
 7 ک ا و   و ز ر ا   ق ی م ه   ل
 8   ک ا م ل ی ا   ا ی د ه ا ل  
 9 ب   ف ا ت ر   ت ر س ا   ل ا ش
 10 ا ب ل ی س   م ا ز   و ت ی ر ه
 11 ب ا   د ن د ه   ا م ل ا   و ر
 12 ل و د ه   ا ی م ن ی   ر ا س ب
 13 ی ر ا   ا ن ب ه   ا ه ا ن   ا
 14 س   ر ی س ک   ر ا ن ا   ش ا ن
 15   م و ر ف و ل و ژ ی گ ی ا ه ی

 

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 

 

 / مســتی  و  کــوش  درعیــش   ...  .۱
قارون کنــد  کیمیــای هســتی  کایــن 
اینترنتــی  گفت وگــوی  را-   گــدا 
 ۲. پیمــان ناقال- کم عرض- قرض و دین 
۳. مروارید درشت- سحر- میوه پرخاصیت 
شــب یلدا ۴. بازار- هــدف تیراندازی- 
حرفی یونانی معــادل ۶۰۰ – چه وقت؟ 
۵. مــردن- بیماری تنگی نفس- رود آرام 
۶. علــت تراشــیدن- رنگــی از خانواده 
قرمز- شــهری آذری ۷. گشودن مساله- 
 ســختی و رنج- پنبه زن- نهنگ دریایی 
8. پســوند مکان- ســرحد- حیله- میخ 
فلزی ته پهن ۹. کشور خجسته- قاضی- 
واحد غیررسمی طول- خشکی ۱۰. قایق 
 و زورق- اقدام کننده به کاری - خردمند 
۱۱. ســخن بی پــرده- دلــداده لبنی- 
پدربزرگ رستم ۱۲. اثر چربی- خاندان- 
اشــعه درمانی- افســر ۱۳. انرژی نهفته 
در یــک ســامانه که قابل تبدیل شــدن 
بــه انــرژی جنبشــی اســت - مخترع 
دینامیت- نت منفی ۱۴. شک و تردید- 

 صحبت درگوشی- ترشــی آزمایشگاهی 
۱۵. صوت ندای بــی ادب- کاخ کرملین 
و کلیســای جامــع سنت باســیل در آن 

قراردارند

۱. در این شاخه از ریاضیات اشکال هندسی و 
روابط بین آن ها را با مقادیر و معادالت عددی 
و جبری بیان می کنند- ابزار صعود ۲. حیله 
و فریب- نشانه- لنگه در ۳. درشت اندام- یار 
کلید- سرد- جوهر آدمی ۴. بلندی- واحد 
اختالف پتانسیل الکتریکی- صد مترمربع- 
نصــف ۵. از افعــال ربطی- مقابل ســهو- 
 پیشــه وری ۶. حدت- پافشاری- قدم یکپا 
نیــروی دریایــی- کشــتی  ۷. ســتوان 
 کوچک- رودی در منطقه ســیبری روسیه

8. ســوغات اصفهــان- زبــان- بندپــای 
گزنده- ازمابهتران ۹. باجه- آدمی و انســان 
- از توابــع مثلثاتی ۱۰. دنباله رو ســوزن- 
صــورت فرنگی یعقــوب- زیارت کنندگان 
۱۱. شــک – گشــایش- فلــز ســنگین 
۱۲. به یکبــاره خودمانــی- آخرین رمق- 

آغازیدن- حرف عصایی شــکل ۱۳. پسوند آغشتگی- 
 غــذای بیمار- پیروان یک پیامبر- چاشــنی دوطرفه 
 ۱۴. ساز مثنوی- کاغذ کپی- روزنامه ارمنی زبان چاپ تهران 
۱۵. ابزارکار صیاد- شخصیت افسانه ای برآورده کننده 

آرزوهای عالءالدین

  افقی

  عمودی

ســرور هادیان : روزهای ســختی بر کادر درمانمان می گذرد. 
روزهایی که بی شباهت به روزهای جنگ نیست. آی.سی.یوهای 
بیمارستان ها تخت خالی ندارند. مراکز درمانی و مطب ها به بیماران 
کرونایی در بخش ســرپایی ارائه خدمت می کنند و ریسک ابتال 

به کرونا برای کادر بهداشت و درمان در همه این مراکز باالست.
شــرایط کادر بهداشــت و درمان در این روزها حتی ســخت تر 
از شــرایط جنگ اســت. در زمان جنگ، رزمنده ای که به جبهه 
می رفــت خود را به خطر می انداخت تا خانواده و هموطنانش در 
خطر نباشند، اما اینجا کادر بهداشت و درمان ما نه تنها خود در 
معرض خطر هستند بلکه خانواده شان نیز در معرض خطر باالتری 
قرار می گیرند تا هموطنانمان بتوانند درمان های الزم و مناســب 

مربوط به بیماری کرونا را دریافت کنند.
با همه  خطرات موجود چه در بخش دولتی و چه خصوصی جامعه 
پزشکی از ارائه خدمت سر باز نزده است و با تمام خطرات همچنان 
با سایر همکاران کادر بهداشت و درمان در کنار مردم ایستاده اند. 

این ها بخشی از شــروع گفت وگو با معاون آموزش و برنامه ریزی 
ســازمان نظام پزشکی مشهد اســت که ماحصل آن پیش روی 
شماســت.  دکتر اصغر حاتمی می گوید: از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون یک هزار و ۴۰۰  مطب فعال در ارتباط با بیماران کرونایی 
و ۶۰مطب نیز به صورت ویژه مختص این بیماران در شهر مشهد 
فعال هستند که از پزشک عمومی تا متخصص داخلی، فوق تخصص 

ریه، عفونی، اطفال و... در بین این مطب داران حضور دارند.

ناتوانی هزار و 100 پزشک عمومی در دایر کردن مطبس
وی در پاســخ به این پرسش که با توجه به شیوع کرونا از ابتدای 
ســال تاکنون چند مطب از گردونه خدمت خارج شــده است، 
می گوید: ســازمان نظام پزشکی مشــهد ۱۵ هزار و ۴۹8 عضو، 
شامل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، اپتومتریست ها، 
کارشناسان مامایی، کارشناسان تغذیه و... دارد؛ از این تعداد ۶ هزار 
و ۱۱۴ نفــر پروانه مطب دریافت کرده انــد. ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از 

اعضای سازمان پزشک عمومی هستند که حدود ۲ هزار نفر از این 
پزشکان عمومی، پروانه مطب دریافت کرده و تنها تعداد ۹۰۰ نفر 

مطب دایر کردند.
وی می افزاید: مابقی به علت اینکه هزینه های دخل و خرج مطب 
صرفه اقتصادی ندارد یا کاری غیر از پزشکی انجام می دهند و یا با 
قیمت نازل در درمانگاه های خیریه و... به ارائه خدمت می پردازند. 
وی درباره تعداد مطب هایی که طی هشــت ماهه شیوع کرونا از 
گردونه خدمت خارج شــده اند نیز می گوید: در حال حاضر آمار 
دقیقی ندارم اما همان طور که می دانید همه گیری کرونا امسال 
یک شــرایط بســیار ویژه را در همه  عرصه ها ایجاد کرد و حوزه 

بهداشت و درمان نیز از تبعات این همه گیری متأثر شد. 
دکتــر حاتمی تأکید می کنــد: تورم باال در ســال جاری، تعرفه  
نامتناسب، افزوده شدن هزینه های اجرای پروتکل های بهداشتی 
مرتبط با کرونا و کاهش شدید تعداد مراجعه بیماران به مطب ها 
به خصوص در حوزه دندانپزشکی، مطب های زیادی را به تعطیلی 

کشانده است. 

پزشکان فاقد مطب س
معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی مشهد در پاسخ 
به این پرسش که بیش از ۴هزار پزشک عمومی در استان بدون 
مطب هســتند و برای به کارگیری آن ها و رفع مشکالتشان چه 
تمهیداتی اندیشیده شده است؟ نیز اظهار می دارد: حل این مشکل 

نیاز به اصالح ساختاری نظام بهداشت و درمان کشور دارد. 

گرانی کاالهای پزشکی س
او در خصوص گرانی کاالهای پزشــکی که موجب شــده است 
بســیاری از کلینیک ها خرجشان با برجشان یکی نباشد و از این 
رو خطــر ورود دالالن به عرصه درمان وجود دارد، می گوید: ما از 
دو سال پیش از طریق رسانه ها به تصمیم گیران عرصه سالمت و 
همچنین تعرفه گذاران هشدار دادیم. با شرایط موجود و تعرفه های 

ناعادالنه مراکز درمانی، مطب ها و مراکز پاراکلینیک ما قادر به ارائه 
خدمات نخواهند بود.

بســیاری از خدمات پاراکلینیکی و حتــی کلینیکی مبتنی بر 
فناوری  های  های تک است؛ بدین معنا که دستگاه های ما به طور 

مرتب و در فواصل زمانی خیلی کم باید به روزرسانی شوند. 
دکتــر حاتمی تأکید می کند: در یکــی دیگر از تخصص ها مثل 
تخصص گوارش دســتگاه های آندوســکوپی، کولونوسکوپی و... 
مورد نیاز است که این دستگاه ها قیمت های فوق العاده زیادی پیدا 
کرده اند. با این اوضاع یک پزشک جوان که خرج زندگی هم دارد 
با چه تعرفه ای خدمت بدهد که هزینه دستگاهش دربیاید؟! بنا به 
همین دلیل پزشکان رغبتی به ارائه خدمت در شهرهای کوچک 
پیدا نمی کنند و وضعیت پشتیبانی تجهیزات هم که معضلی شده 
است. وی اذعان می دارد: با وجود تحریم ها برای خرید یک قطعه 
کوچــک مجبوریم با ده ها مانع و چالش و با چندین برابر قیمت 
واقعی، قطعه مورد نیاز را وارد کنیم تا بتوانیم دستگاه را تعمیر و به 

چرخه خدمت بازگردانیم.
ســرمایه گذاری در کلینیک ها و مطب ها این روزها کار ساده ای 
نیست و همان طور که گفتم اصالً پزشکان جوان ما چنین توانی را 

ندارند و با این اوضاع هیچ وقت نیز نخواهند داشت.
معاون آموزش و برنامه ریزی ســازمان نظام پزشکی مشهد اظهار 
می دارد: بدیهی است که پای دالالن و سودجوها به این عرصه باز 
شود که هم اکنون سر و صدای ورودشان نیز شنیده می شود. این 
ورود درمان جامعه را دچار چالش جدیدی خواهد کرد؛ چالشی که 

در آن سودمحوری در رأس خواهد بود.

در گفت وگو با معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی مشهد عنوان شد

ورود دالالن به عرصه پزشکی!
گفتوگوگفتوگو

گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت »هفته بهداشت روان«

ورزش، تغذیه مناسب و افکار مثبت راه مقابله با مشکالت کرونا
پروین محمدی: این روزها نگرانی و ترس ناشی 
از شیوع کرونا سالمت روانی میلیون ها نفر را در 
دنیا تحت تأثیر قــرار داده و اثرات روانی زندگی 
با ویروس کووید۱۹ موجب شــده بهداشت روان 
جامعه به مخاطره بیفتد و عوارض گوناگونی در 

افراد بروز کند.
از تــرس و اضطراب ابتال به بیمــاری گرفته تا 
وسواس و شست وشوی بیمارگونه دست و صورت 
و لوازم زندگی، خشم و عصبانیت و تحریک پذیری 
روحــی در برابر اطرافیان و... که تنش های روانی 
را جایگزیــن آرامش در خانواده ها و جامعه کرده 
اســت.  یک تحقیق جدید حاکی از آن است که 
ویروس کرونا موجی از بحران روحی را برای زنان 

در سراسر جهان ایجاد کرده است.
یک روان درمانگر معتقد است: سالمت جسمی 
بدون ســالمت روانی فرد که جامعه را می سازد 

قابل تعریف نیست. 
از این رو در شرایط فعلی که شیوع کرونا زندگی 
تمامی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده ضرورت 
توجه به مسائل مربوط به بهداشت و سالمت روان 
بیش از پیــش اهمیت پیدا کرده و باید به دنبال 
راهی باشــیم تا راحت تر از این مسیر ترسناک 
عبور کنیم. اما چگونه در برابر ویروس کرونا صبور 
باشیم و بحران کرونا را مدیریت کنیم تا سالمت 

روان ما به خطر نیفتد؟

 تاب آوری راهی برای عبور از بحران کروناس
دکتر فاطمه فرهودی، روان پزشک و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو 
با خبرنگارما در این خصوص خاطرنشــان کرد: 
پدیده هایی همچون بالیای طبیعی مانند سیل 
و زلزلــه، بیماری های گوناگون و... تا کنون جان 
بســیاری از انسان ها را گرفته و محیط زندگی را 
برای آن ها بحرانی کرده اســت و امروز هم که با 
بحران کرونا روبه رو هســتیم درجات متفاوتی از 
استرس و عوارض این بحران را تجربه می کنیم 

که تبعات آن بر جسم و روان ما 
اثرگذاراست.

وی افزود: با اینکه استرس کم 
برای همه ما مفید است و به ما 
هشدار می دهد که اصول ایمنی 
را رعایت کنیم و مراقب سالمت 
باشــیم  دیگران  و  خودمــان 
برعکس اســترس زیاد ایمنی 
بدن را کاهــش داده و ما را در 
برابر هرگونه بیماری آسیب پذیر 

می کند.
از این رو بایــد از راهکارهایی 
بــرای کاهش اســترس و در 
نتیجه تقویت سیســتم ایمنی 
بدنمان استفاده کنیم تا به کرونا 
و تبعات روانی آن مبتال نشویم. 
به عنوان مثال اضطراب و نگرانی 

را از خود دور کرده و میزان تحمل خود را افزایش 
دهیم، از انزوا بیرون بیاییم و با ارتباط های بدون 
خطر مانند تماس تلفنی و اســتفاده از وسایل 
ارتباطی با دوســتان، اقــوام و... گفت وگو کنیم، 

زیرا انزوا بســیار بد و مضر اســت. 
با توجه به اینکه همــه ما در این 
شرایط نیاز به حمایت های عاطفی 
و روانی داریم این مهم را از خود و 
اطرافیانمان دریغ نکنیم. ازآنجا که 
کودکان آسیب پذیر تر و در معرض 
خطرند آن ها را با آموزش صحیح 
آگاه کنیم و به نیازهای عاطفی شان 

بیشتر توجه داشته باشیم.
صبور باشــیم و تاب آوری در برابر 
بحــران را در خود تقویت کرده تا 
افســردگی و ناامیدی به شادی و 

امید در زندگی مان تبدیل شود.

 توصیه هاس
این متخصــص اعصــاب و روان 
تصریح کــرد: خودمان بیش از هر 
کسی می توانیم به آرامش روان و سالمت جسمی 
و روحی مــان کمک کنیم. ازایــن رو با ورزش، 
تغذیه مناسب و افکار مثبت، بدبینی، افسردگی 
و اضطراب را که موجب تضعیف سیستم ایمنی 

بدن می شود از خود دور کنید. 
چنانچه اضطراب و افسردگی شدید و ناامیدی به 
سراغتان آمده و تحملتان کم شده و خیلی زود با 
کوچک ترین حرف یا مخالفت اطرافیان عصبانی 
می شــوید )به خصوص جوانان( و یا به رفتارهای 
وسواس گونه )ضدعفونی مکرر، شست وشوی زیاد 
دست ها و...( دچار شده اید سعی کنید برای حفظ 
آرامش خود و خانواده تان افکار مزاحم را از خود 
دور کرده و در صورت نیاز به روان پزشک مراجعه 
کنید، زیرا ممکن است نیاز به مداخالت درمانی 

نه دارو بلکه مشاوره روان درمانی داشته باشید.
افزون برآن تــاب آوری را در خود تقویت کرده و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مراقب سالمت 

جسم و روان خودتان و دیگران باشید. 
والدین سعی کنند با پرهیز از استرس و اضطراب 

آن را به کودکان خود منتقل نکنند.
ایــن متخصــص اعصــاب و روان با اشــاره به 
نیازهــای مردم در شــرایط بحرانی کرونا تأکید 
کرد: در این برهه زمانی وظیفه نهادهای دولتی 
و غیردولتــی ماننــد ســازمان های مردم نهاد و 
خیران برای حمایت های مــادی و معنوی افراد 
و اقشــار آســیب پذیر اجتماع دوچندان بوده و 
نیاز به تصمیمات جدی در این زمینه اســت تا 
از پیامدهــای جبران ناپذیر بعدی در پســاکرونا 

جلوگیری شود.

 تغییر سبک زندگیس
وی افت خلق، کم طاقتی، کالفگی، آشــفتگی، 
برهم خــوردن نظم زندگی، خســتگی ذهنی، 
پرخاشــگری، عصبانیت و عدم تحمل در برابر 
خواسته های دیگران را از مهم ترین عالئم اختالل 
روانی ناشــی از بحران کرونا دانســت و تصریح 
کرد: ایجاد ســرگرمی های مناسب و تفریحات 
ســالم نظیر مطالعه، تماشای فیلم های کمدی، 
حل کردن جدول، باغبانی و... می تواند در کاهش 

بحران مؤثر باشد.

باید از راهکارهایی 
برای کاهش استرس 

و تقویت سیستم ایمنی 
بدنمان استفاده کنیم 

تا به کرونا و تبعات 
روانی آن مبتال نشویم

بــرشبــرش
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