ا ز میان خبر ها
گوناگون

تمدید یک هفته ای محدودیت های
کرونایی در مشهد و 3شهر استان
محدودیتهایکروناییدرچهارشهراستانازجمله
مشهد،سبزوار،خلیلآبادوقوچانکههمچنانجزو
شهرهای قرمز در کشــور قرار دارند ،یک هفته دیگر
ادامهپیدامیکند.بهگزارشایسنا،سخنگویستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا با اعــام این خبر و اعالم
شهرهای قرمز کشــور که قرار است محدودیت های
کرونایــی در آن یک هفته دیگــر ادامه یابــد ،افزود :با
اعمال محدودیتهای شــدید کرونایی در کشــور از
اول آذر ۱۶۰،شــهر با وضع قرمز به ۶۴شهر کاهش
یافتهواعمالمحدودیتهادراین ۶۴شهریکهفته
دیگر ادامه مییابد .وی با اعالم اســامی شهرهای با
وضعیت قرمز در هر اســتان تصریح کرد :شــهرهای
مشهد،قوچان،سبزواروخلیلآباددراستانخراسان
رضوی همچنان در شــرایط قرمز کرونا قــرار دارند و
اعمالمحدودیتهایشدیدکروناییشاملتعطیلی
مشاغلگروههایدو،سهوچهاردراینشهرهااز۱۴
آذر به مدت یک هفته دیگر تمدید خواهد شد .بر این
اساس،هماکنونبهجزاینچهارشهر،دیگرشهرهای
خراسان رضوی از وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا
خارج شــده و در وضعیت نارنجی قــرار گرفتهاند .به
گفته رئیسی در شهرهای وضعیت نارنجی تعطیلی
مشاغل گروه ســه و چهار اعمال خواهد شد و ادارات
با حداکثر یکدوم کارکنان فعالیت خواهند داشت.
سخنگوی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا افزود:
محدودیت رفتوآمد شهر ب ه شهر در شهرهای قرمز و
نارنجیهمچنانوجوددارد،پیشنهادشدهممنوعیت
تردد شــبانه از ســاعت  ۲۱تا  ۴صبح برای شهرهای
نارنجیهماعمالشود.رحیمیمدیرروابطعمومی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز در ایــن زمینه به
«خراســان رضوی» گفت :طبق آخریــن آمار اعالمی
از سوی وزارت بهداشت هنوز چهار شهر خلیل آباد،
ســبزوار ،قوچان و مشــهد در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارند و محدودیت ها در این شــهرها تمدید می
شــود .وی افزود :هم اکنون شهرســتان های باخرز،
بجستان،بردسکن،تایباد،تربتجام،تربتحیدریه،
چناران ،خواف ،درگز ،رشتخوار ،سرخس ،فریمان،
فیروزه ،کاشمر ،کالت ،کوهســرخ ،گناباد ،مه والت
و کاشــمر در وضعیــت نارنجــی هســتند ،همچنین
شهرستانهایزرددراستانشاملبینالود،جغتای،
جویــن ،خوشــاب ،داورزن ،زاوه و صالــح آباد اســت.
جانشــین رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در
قرارگاه دانشــگاهی مبارزه با کرونا نیز اظهار کرد :با
همکاریموثرمردم،آماربیمارانمبتالبهکووید19-
در بخش ســرپایی 24درصد و در بخش بستری19
درصد کاهــش یافته اســت .دکتر بدیعــی در گفت و
گو بــا وب دا تصریح کرد :اجرای برنامه ســطح بندی
بیمارانکروناییدرایامموجسومکروناکمکبزرگی
به کادر درمان بیمارستانها کرد تا کسانی که دارای
عالیمهستندمراجعهمستقیمبهبیمارستاننداشته
باشند و فرد مرحله به مرحله خدمات را دریافت کند
ومرحلهآخرباتشخیصپزشکبهبیمارستانمنتقل
شــود ،بر این نکته همواره تأکید داشــتهایم که مردم
هرگاه که به مشــکلی برمیخورند مراجعه مستقیم
به بیمارستان نداشــته باشــند ،زیرا ممکن است که
هیچمشکلینداشتهباشندوهمیننگرانیبیدلیل
و حضور بیمــورد در مراکــز درمانی برایشــان ایجاد
مشــکل کند .وی با ذکر این نکته که تعداد مراجعات
سرپاییدرمراکزسطحیکو 2ومراکزمنتخبکرونا
همباکاهشچشمگیرهمراهبودهواینکاهشآماری
قابل توجه را هم در تماسهای برقرار شده با سامانه
 191داشتهایم ،تأکید کرد :خوشبختانه با یک روند
روبهکاهشخوبیمواجهبودیم،همکاریهایمردم
موجب کاهــش بار اضافــی بیمارســتانها و کیفیت
هرچهبهترخدماتکادردرمانبهبیمارانشدهاست.

فرماندارورئیسستادمقابلهباکرونا
درتربتجامخبرداد:

ارسال پرونده ۵امام جماعت مسجد
به دادگاه روحانیت به دلیل رعایت
نکردن پروتکل های بهداشتی

حقدادی-فرماندارتربتجامورئیسستادمدیریت
مقابله با کرونا با اشــاره به تغییر شــرایط کرونا از قرمز
به نارنجــی در تربت جــام گفــت  :در راســتای اجرای
مصوبات ســتاد ملی مقابله بــا ویروس کرونــا ،پرونده
پنج امام جماعت مسجد که به پروتکل های بهداشتی
و مصوبات ســتاد عمــل نکردنــد بــه دادگاه روحانیت
ارسالشد.مرتضیحمیدیادامهداد:بهرغمتذکرات
کتبی و شفاهی این تعداد از امامان جماعت اقدام به
برگزاری نماز جماعت و جلسات مذهبی کرده بودند
که پس از طرح در جلســه شــورای تامین ،پرونده آنان
برای رسیدگی به دادگاه روحانیت ارسال شد.وی با
تاکیدبراینکهباوحدتوهمدلیویروسکروناکنترل
ومدیریتمیشود،افزود:دربازرسیمیدانیاعضای
ستاد مدیریت کرونا در سطح شهر در چند روز گذشته
تعداد ۴۶واحد صنفی متخلف پلمب شد .حمیدی با
قدردانی از تــاش های کادر پزشــکی و دیگر اعضای
ســتاد مدیریت که موجب شد شــرایط کرونایی تربت
جامنارنجیشود،تصریحکرد:مرد مومسئوالنسختی
ها را متحمل شــدند و از همه درخواســت می کنیم به
مصوبات ستادملیمقابلهباکروناعملکنندوبهرعایت
پروتکلهایبهداشتفردیوفاصلهگذاریاجتماعی
و اســتفاده از ماســک و در خانه ماندن ادامــه دهند تا
روزبهروزشاهدکاهشمبتالیانوفوتشدگانناشی
ازویروسکروناباشیم.

اجتماعی-فرهنگی
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گپ و گفت با پاکبان ساکن تربت حیدریه که رتبه اول کتاب خوانی
استان درسال 97را کسب کرد

پاکبانعاشق
کتابوسینما

• رفتگریازجنسسینمادوستان

ســاعت حــدود ۴صبح اســت و من بــرای گپ و
گفت با پاکبانی دانا و فرهیخته راهی کوچه ای
از خیابان ابریشــم تربت حیدریه می شوم .هنوز
خورشید باال نیامده است .در گرگ و میش هوا،
مشــغول جارو زدن و جمع کردن برگ های زرد
درختانکوچهاست.محمدرضاآقایی؛پاکبانی
کهدرتاریکیمشغولنظافتخیابانهاست .او
مخاطــب پروپاقرص روزنامه خراســان اســت و
تا میفهمد کــه من از خراســانم؛لبخند می زند
و می گوید از تابســتان ســال ۶۸تاکنون هر روز
روزنامهتانرامیخوانم.
•پاکبانکتابخوان؛رتبهاولاستان

اودرسال ۹۷رتبهاولکتابخوانیرادراستان
خراسان رضوی کسب کرده است .دیپلم ناقص
است اما انبوهی از اطالعات عمومی و تاریخی و
سینماییرادرذهنخودجایدادهاست.روزی
 ۴ساعتفقطبدوناحتسابجرایدوروزنامهها،
کتاب می خواند .او در دو ســال گذشته بیش از

 ۳۶۰۰کتاب خوانده اســت؛ روزی حدودا پنج
کتاب.معدل سرانه مطالعه هر ایرانی نسبت به
برخی کشــورها در وضعیت مطلوبی نیست اما
هستندافرادیمثلاووخانوادهاشکهجورچند
نفر دیگرراهمدرکتابخوانیمیکشند.اینرا
هم بگویم که خراســان رضوی در سال ۹۸رتبه
اول اســتان کتاب خــوان را در کشــور از آن خود
کردهاست.
•عشقبهسینمامراکتابخوانکرد

این پاکبان  ۴۹ســاله میگوید :عشق به سینما
باعث شــده اســت که کتاب بخوانم و هــر روز در
کنار کتاب خواندن فیلم هم می بینم .این فعال
کتابخوانازنبودسالنسینمادرتربتحیدریه
طی  ۱۵ســال گذشــته گالیهمند است وخاطر
نشــان می کند :آرزویم این اســت که مسئوالن
کمی به حوزه های فرهنگی مثل کتاب و سینما
توجــه کننــد و حداقــل اگر نمــی تواننــد کاری
بکنند،ســاخت ســینما در تربــت حیدریــه جزو
دغدغه هایشان باشد .از او میپرسم چه شد که
کتابخوانشدی؟میگوید:پدرم ازسالهای
قبل از انقالب ســرایدار اداره راه بود و مکان این
اداره در خیابان فردوســی بود .روزی به انبار آن
جارفتمکهقراربودوسایلرابهمحلادارهجدید
ببرند و آن جا چشــمم به مجله ای خورد و پشــت
س پیرمردی شمشــیر به دســت توجه
مجله عک 
مرا جلــب کرد.مجله را به هر کســی نشــان می
دادم تا برایــم بخوانند،به من میخندیدند و می
گفتند،وقت نداریم .باالخره افســر جوانی روبه
روی شهربانی دور میدان شهدا ،مجله را گرفت

پرداخت ۱۳میلیارد تومان تسهیالت کرونا
در گناباد

از ابتدای پرداخت تســهیالت به قشــرهای
آســیب دیده از کرونا در گنابــاد تاکنون ۱۳
میلیــارد و  ۳۵۰میلیــون تومــان پرداخــت
شــده اســت.حامد قربانــی در گفتوگــو
با تسنیم اظهارکرد:همراهیمردمواصناف
درشهرستانگنابادسببشدتابعدازچندماه
وضعیتشهرستاناز قرمز بهنارنجیتبدیل
شــود.وی افزود :برخــی از محدودیتهایی
که در وضعیــت قرمز بــوده از دیــروز کاهش
یافته اســت ولی به این معنا نیست که مردم
و اصنــاف پروتکلهای بهداشــتی را رعایت
نکنند.فرماندارگناباداظهارکرد:درتمامی
محدودیتهایــی کــه تاکنــون ابالغ شــده،
ســوپرمارکتها و میــوه فروشــیها تعطیل
نبودهاند و متاســفانه شاهد هســتیم در این
اصنــاف پروتکلها رعایــت نمیشــود که با
همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی طرحی را
آماده کرده ایم تــا در صــورت رعایت نکردن
پروتکلهااینمغازههابهمدت 15روزپلمب
شوند.

علی نوری /رئیس اداره تبلیغات اســامی
بردسکن از اســتاد مجتبی نظام آبادی شاعر
بردســکنی ،تجلیــل بــه عمــل آورد .حجــت
االســام شــکاری ،با تجلیــل از این شــاعر و
نخبه بردسکنی در حوزه ادبیات و شعر اظهار
کرد :تربیت هنرمندان برای تولید آثار هنری
با رویکرد دینــی مهم ترین رســالت تبلیغات
اســامی به عنــوان مجموعــه ای فرهنگی و
مذهبی است که همسو با این رویکرد حرکت
می کند.

مرمتخانهتاریخی
اعتمادی
درشهرستانمهوالت
آغازشد

جامعه
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شعبانی/خ
ایــن صــدای راه رفتــن روی برگ هــای پاییزی
نیست.وقتیهمهخوابهستند،اینصدا،نوای
آهنگ جاروی آقای خیابان اســت کــه در کوچه
پسکوچه های شــهر تربت حیدریه طنینانداز
میشود.
مردی سبزپوش از جنس بهار ،د ر روزهای سرد
پاییزی ،آهسته آهسته و قدم به قدم شهر را زیر پا
میگذاردوزبالههاراجمعمیکند.

اخبار

قربانــی ادامــه داد :محدودیتهــای تــردد
خودروها از ســاعت  21تا  4بامــداد به قوت
خود باقی و تردد بین شهری هم برقرار است
و جرایم ورود خودروها به شهرســتان گناباد
مشــمول مناطق با رنگ نارنجی شده ولی با
قوتاعمالمیشود.
فرمانــدار گناباد گفــت :از ابتــدای پرداخت
تسهیالت به قشرهای آســیب دیده از کرونا
تاکنون 13میلیــارد و 350میلیــون تومان
بــه تعــداد  1475پرونــده و  1716شــغل
پرداخت شــده اســت و همچنــان 9میلیارد
توماندیگرسهمیهداریم.جوادباذلیرئیس
دانشگاهعلومپزشکیگنابادنیزدرگفتوگو
با تســنیم اظهار کرد :تغییر رنــگ وضعیت
هر شهرستانی به این معنا نیست که ویروس
ضعیف یا کمتر شده است و اگر مردم ذرهای
دررعایتپروتکلهاکوتاهیکنندبازبههمان
وضعیت قرمــز برمیگردیم و اگــر همراهی
ادامهداشتهباشدمیتوانیمبهوضعیتسفید
همبرسیم.

و توضیح داد کــه این فرد آنتونــی کوئین یکی از
بازیگران هالیوود است که نقش حضرت حمزه
عمویپیامبراعظم(ص)رادرفیلممحمدرسول
ا ...بــه کارگردانــی مصطفی عقاد بــازی کرده
اســت .از آن جا بود که عالقــه ام به ســینما زیاد
شــد و تصمیم گرفتم هر اطالعاتی را که درباره
ســینما باشــد ،بخوانم .از مطالعه روزنامــه ها و
مجله های سینمایی گرفته تا خواندن کتابها
و دیدن فیلم ها .او میگوید :فیلم محمدرسول
ا ...همان سال در ســینما به نمایش درآمد و من
یکی از تماشاگران آن در سینما ۲۲بهمن تربت
حیدریه بودم.محمدرضاآقاییآرشیویازهشت
هزار فیلم را در خانــه خود در طول این ســالها
جمعآوریکردهاست.
•کتابخوانخوبلزومانبایددرسخوان
خوبیباشد

درسم در دبیرســتان اصال خوب نبود و به لطف
معلمانهمانسالهاراتاسومدبیرستانقبول
شــده ام .او که به حرف های خودش می خندد،
میگوید :دلیلی ندارد کســی که کتــاب خوان
خوبیاستدرسخوانخوبیهمباشد.وادامه
می دهد :کنکور هنــر دادم .اما چیزی نشــدم و
دنبالقبولیدودرسدیگرمبرایدیپلمگرفتن
نرفتم و به ســربازی رفتم .محمدرضا آقایی می
گوید:هرروزازساعت ۴صبحتا ۱۲ظهربهشغل
پاکبانیمشغولهستمتاچهرهشهرزیباشود.او
البتهبافعالیتفرهنگیخودوعالقهاشبهکتاب
و کتاب خوانی زیبا کننده چهره فرهنگ شــهر و
استانهمدراینسالهابودهاست.
•بیشترکتابهایتاریخیرامیخوانموبه
فیلمهایتاریخیعالقهمندم

او از فیلمهــای تاریخــی خوب که در ســالهای
گذشــته در کشــورمان ساخته شــده است ،می
گویــد :فیلــم «روز واقعــه» بــه کارگردانــی آقای
بیضایی در ســال  ۷۳فیلــم خوبی بــود و متنی
بسیارقویداشت.فیلم«سفیر»ازمرحومفریبرز
صالح کــه نــوروز  ۶۲به نمایــش درآمد بــا بازی
فریبرز قریبیان در نقش «قیس بن مسهر» بسیار
تاثیرگذار بود .این دو فیلم را بیشتر از دیگر فیلم
هادوستدارم.دربخشسریالها،سریال«شب
دهم»آقایفتحیراخیلیدوستدارمومعتقدم
فتحی کارگردان بسیار خوبی است هم سریال
هایــش و هم ســه فیلمی که در ســینما ســاخته
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،بسیارزیباست.فیلم«روشنترازخاموشی»آقای
فتحی که در آن نقش شاه عباس کبیر را محمود
ی میکرد؛ فیلم خوبــی بود .به آثار
پاکنیت باز 
داوود میرباقری هم عالقه زیادی دارم و معتقدم
کهبهترینکارویهمانسریالامامعلی(ع)بود
نهمختارنامه.
•گاهیبرایمجالتیادداشتمینویسم

درسال ۶۷بخشیدرمجلهفیلمبودبهنامخارج
از مرکز کــه در آن جا به نقد فیلــم میپرداختم و
یادداشت می نوشتم .تا زمانی که آقای فریدون
جیرانیدرهفتهنامهسینمابوددرآنجامطالبی
می نوشتم و یادداشت هایی هم در مجله سینما
ویدئــو که آقــای طالبی کارگــردان ســردبیر آن
بود،از بنده چاپ می شد .در مجالت محلی هم
درخصوصسینمامطالبیازمنچاپمیشود.
•با خواندن ۱۸۵۶کتاب در سال 97نفراول
استانشدم

من در سال ۹۷از نظر خواندن تعداد کتاب نفر
اول استان خراســان رضوی با خواندن ۱۸۵۶
کتاب شــده ام.در روز  ۴تا  ۵ساعت مطالعه می
کنم.روزیکتابیراازکتابخانهمرحومعبدالهی
امانت گرفتم و در راه رســیدن به خانه شــروع به
مطالعــه آن کردم و آن قــدر غرق در آن شــدم که
وقتی به خود آمدم ،دیدم که مسیر زیادی را طی
کردمومتوجهنبودمکهازجلویخانهامردشده
ام!آقایی ادامــه می دهد :هر زمــان فتح الفتوح
رستم را در شــاهنامه میخوانم به من احساس
غرور خاصی دســت می دهد و به خاطر داشتن
چنینشخصیتهایافسانهایدرایرانبهخودم
میبالم .هرروزبامراجعهبهدکهروزنامهفروشی
روزنامه خراسان  ،اطالعات  ،جام جم و قدس را
می گیرم و از تابســتان ۶۸هر روز خراســان می
خوانم.همهصفحاتخراسانرامیخوانموفقط
بخشهایمربوطبهسینمایبقیهروزنامههارا
مطالعه میکنم.محمدعلی صفری سرپرســت
امور کتابخانه هــای تربت حیدریه نیــز در گفت
وگو با خراســان رضــوی خاطر نشــان می کند:
محمدرضاآقایی درسال ۹۷توانستحائزرتبه
اول کتــاب خوانی در اســتان خراســان رضوی
شود و در سال گذشــته هم رتبه اول شهرستان
را کســب کرد و در شــورای اداری تربت حیدریه
از وی توســط معاون اســتاندار و فرماندار تربت
حیدریهتقدیرشد.

مسئولاورژانس 115شهرستانبردسکناعالمکرد:

بیماران حاد تنفسی مقام اول
ماموریت های اورژانس 115

علی نــوری /مســئول اورژانــس 115
شهرستان بردسکن گفت :در هشت ماه
امســال ،دو هزار و  644مورد ماموریت
توســط نیروهای اورژانــس  115انجام
شــده که بیماران حاد تنفسی بیشترین
ماموریــت ها را بــه خود اختصــاص داده
اند .ابراهیم حســن زاده در گفت و گو با
خبرنگار مــا اظهار کرد  :طی هشــت ماه
اول ســال ،دو هــزار و  644مأموریــت از
سوی پایگاه های اورژانس  115شهری
و جاده ای بردســکن ثبت شــده اســت ،
که از ایــن تعداد مأموریت ،هــزار و 173
مورد مرتبــط با پایگاه شــهری کــد یک و
کــد شــهید حســین زاده و تعداد هــزار و
 471مأموریت هم توسط اورژانس های
جاده ای انابد  ،بیژورد،شــهرآباد ودرونه
انجام شــده  ،که از ایــن تعــداد دو هزار و
114مورد مرتبط بــا مأموریت های غیر
ترافیکی بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی بردسکن خبر داد:

تجلیل از شاعر بردسکنی

وی بــا گرامــی داشــت یــاد و خاطره شــهید
فخــری زاده و شــهید حاج قاســم ســلیمانی
که درآســتانه ســالگرد شــهادت این ســردار
بــزرگ اســام هســتیم ،افــزود :گــروه های
هنــری در اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و
هنری در شهرســتان به ویژه شاعران منطقه
از جمله اســتاد نظام آبادی باعث شــکوفایی

فرهنگی منطقه هستند.رئیس اداره تبلیغات
اسالمی بردسکن با تجلیل از کسب مقام برتر
اســتاد نظام آبادی در جشــنواره شعر نیروی
انتظامی ،تالش های این شــاعر بردســکنی
را ســتود .نظام آبادی در حاشــیه این مراسم
اظهار کــرد :در شــعر خود بــه دفــاع از مرز و
بوم و مردم ،ملــت و نظام مقــدس و نیروهای

رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی شهرســتان مــهوالت از آغاز
مرمت خانه تاریخی اعتمادی روستای عبدل
آباد این شهرستان در خراســان رضوی خبر
داد.جلیــل صدیقــی در گفــت و گــو بــا ایرنا
افزود :این عملیات مرمتی شامل آجر فرش
بام به مســاحت حدود  ۸۰۰متر مربع اســت
کــه بــا مشــارکت مالــک و میــراث فرهنگی
انجام میشود.وی درباره مشخصات این اثر

تاریخی اظهار کرد :این خانه توسط رضاخان
که از تجــار بزرگ منطقه بوده ســاخته شــده
و معمــار آن همــان معمار مــزار زیبای ســید
مرتضی در کاشــمر بوده اســت .رئیس اداره
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
شهرستان مهوالت گفت :این عمارت مربوط
به دوره قاجار است که در فهرست آثار ملی به
شماره  ۱۳۹۹۹در تاریخ  ۹بهمن  ۸۴به ثبت
رسیده است.

پدر شهید احمد عطاردی
آسمانیشد

مســئول اورژانــس  115شهرســتان
بردســکن مطرح کــرد :در ماموریت های
غیــر تصادفــی ،هــزار و  19بیمــار بــرای
اقدامــات تکمیلــی بــه بیمارســتان ولــی
عصر(عــج) بردســکن منتقــل شــدند که
255بیمــار درمان ســرپایی 823 ،مورد
اخذ امضــا  43،مورد لغــو ماموریت و 38
مورد هم متاسفانه فوتی در ماموریت های
غیر تصادفی ثبت شده است.
وی اظهار کرد :برخالف سال های گذشته
کــه بیشــترین اعــزام و مأموریــت ،مربوط
به بیمــاران قلبی بوده ،در هشــت ماه اول
امســال،انتقال بیماران با مشکالت حاد
تنفســی در رتبــه اول و بیمــاران قلبی در
رتبــه دوم مأموریــت هــای غیــر ترافیکی
قرار داشــت کــه قابــل تأمــل اســت و این
موضــوع روشــن می کنــد که خانــواده ها
باید توصیه های بهداشــتی ستاد کرونا را
جدی بگیرند.
نظامــی و انتظامــی پرداختم ،چرا کــه زبان
شــعر و قلم توانمند اندیشــه و ادب می تواند
اقتدار و عظمت کشــور را زیباتر نشــان دهد.
وی یکی از اهداف شــعر را اعتالی فرهنگی
هنری فرزندان و نســل امروز بــرای آمادگی
در برابر تهدیدهای بیگانگان دانســت و بیان
کرد:نیروهای نظامی و انتظامی و بســیج در
کنار مردم و والیت ،محکم و اســتوار ایستاده
اند و بلندای فکر و بصیرت عمیقشان ،امنیت
وطنمان را تضمین و تامین خواهدکرد.

حقــدادی -محب اهل بیــت (ع) و پیرغــام امام
حســین(ع) شــادروان حاج شــاه محمد عطاردی
پدر بزرگوار شــهید معظــم احمد عطــاردی پس از
ســال ها فراق به وصال فرزند شــهیدش پیوست و
آسمانی شد.
نصرا ...اسکندری مسئول ستاد بازسازی عتبات
عالیات تربت جامبا تســلیت درگذشــت شادروان
حاج شاه محمد عطاردی پدر شــهید و با تجلیل از
خانواده زنده یاد گفــت :مرحوم عطاردی چند روز
قبل از فوت در یک اقــدام خداپســندانه مبلغ پنج
میلیون تومان برای ساخت صحن مقدس حضرت
زینب (س) اهدا کرد.

رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجام
خبرداد:

همکاری مردم و مسئوالن شرایط
کرونایی تربت جام را نارنجی کرد
حقدادی  /رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت
جام با تاکید بر این که مردم و مســئوالن همچنان
پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت کنند،گفــت
:همکاری بسیار خوب مردم و مسئوالن در چند روز
اخیر موجب شد شرایط کرونایی تربت جام از قرمز
به نارنجی تبدیل شــود و محدودیت های مشاغل
گروه دو هم برداشته شد و به این ترتیب این مشاغل
می توانند فعالیت کنند و مشاغل گروه سه و چهار
همچنان تعطیــل هســتند و باید محدودیــت ها را
رعایت کنند.
دکتر محمد افکار با اشــاره به آمار مبتالیان و فوت
شدگان ناشی از ویروس کرونا افزود :ازمجموع سه
هزار و ۹۰بیمار مبتال به ویروس کرونا تاکنون۲۷۰
بیمار فوت کردند و هم اکنــون ۴۳بیمار در بخش
عفونی بیمارستان سجادیه بســتری هستند که از
این تعداد شرایط  ۱۹نفر از آن ها وخیم است.
وی خاطر نشان کرد :با همراهی مردم شرایط بهتر
شــده اســت و کمبودی به لحــاظ دارو و تجهیزات
پزشکی نداریم و دستگاه اکســیژن ساز خریداری
شده و در حال نصب در بیمارستان است.
افکار تصریح کرد :موج جدیــد ویروس کرونا را ماه
های بهمن و اسفند ممکن است داشته باشیم و باید
مردم همچنــان پروتکل های بهداشــتی را رعایت
کنند و مدیران هم تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.
وی بــا اشــاره به اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی
و مشــکل بهــورزان در روســتاها کــه نمــی توانند
کار تزریقــات بیمــاران قرنطینــه را انجــام
دهند،خاطرنشان کرد :مکاتبات الزم با وزارتخانه
انجام شــده اســت تا مجوز تزریقات برای بهورزان
صادر شود و بیماران کرونایی در قرنطینه روستایی
مشکل تزریقات نداشته باشند.

نوزادعجولدرآمبوالنس
بهدنیاآمد

ملکی /مســلم فائق نیا  ،مســئول روابــط عمومی
اورژانــس  ۱۱۵ســبزوار گفــت :بامــداد  ۱۲آذر،
کارکنان اورژانس  ۱۱۵خوشــاب به دنبال تماس
بــا اورژانس اعزام شــدند و مــادر باردار خوشــابی
را پس از اقدامــات درمانی الزم به ســبزوار انتقال
دادند که در حین انتقال و پس از این که نشانه های
وضع حمل و زایمــان قریب الوقوع نمــود پیدا کرد
 ،تیــم عملیاتی اورژانس بــا اســتفاده از تجهیزات
تخصصی خود نوزاد عجــول را داخل آمبوالنس به
دنیا آوردند.
وی افــزود :مــادر و نــوزاد در ســامت کامــل بــه
بیمارستان شهید مبینی منتقل شدند.

