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باج گیری سودجویان با »کرونا«
در پی انتشــار خبرهایی  محبوبهعلیپور
درباره بروز کرونا در کشور، همانند گذشته حواشی 
این مقوله چشمگیرتر از اصل ماجرا دیده می شود. 
جدی ترین مسئله در این روزها گرانی و کمبود 
انواع ماسک و ژل ضدعفونی کننده دست است که 

شهروندان مشهدی آن را تجربه می کنند.

 آشفتگی های بازار
گرچه متولیان امر بر نظارت بازار ماســک و ژل 
ضدعفونی کننده اصرار دارند، اما در شهر داستان 

فرق می کند.
یکی از شهروندان در این باره می گوید: به چندین 
داروخانه در نقاط مختلف شهر مراجعه کردم اما 

اعالم کردند هیچ گونه ماسکی ندارند.
شهروند دیگری نیز اظهار کرد: پس از مراجعه به 
چندین داروخانه توانســتم ماسک سه الیه را به 

قیمت هزار تومان و ژل کوچک ضدعفونی را به 
قیمت 10هزار تومان خریداری کنم. 

یک پزشک داروساز نیز با اشاره به دلیل گرانی و 
کمبودها، می گوید: گرچه مکرر تأکید می شود 
ماسک و ژل ضدعفونی در اختیار داروخانه ها 
قرار گرفته، اما در واقع چنین نیست، به طوری 
که با چندین شرکت توزیع کننده برای تهیه 
ایــن ملزومات تماس گرفتیم که اعالم کردند 
در اختیار ندارنــد، اما یکی از ویزیتورها اعالم 
کرده با قیمت کمی باالتر می تواند نیازهای ما 

را رفع کند.

 بازار سیاه
یک فعال پرســابقه در حــوزه دارو نیز اظهار 
می کند: از اواخر هفته گذشته نتوانستیم ماسک 
یــا ژل ضدعفونی خریداری کنیم، چراکه این 
بازار درحال حاضر در اختیار دالل ها قرار گرفته 
و با قیمت گران تر و تعداد محدود تر محصوالت 
را بــدون ارائه فاکتورعرضه می کنند. البته اگر 
بازار سروسامانی بگیرد، می توان انتظار داشت 
تا هفته آینده روند عرضه و تقاضا عادی شود. 

دیگر پزشک داروســازی نیز تصریح می کند: 
در 10 روز اخیر، هیچ ماسک و ژل ضدعفونی 
دســت و... به وفــور برای خریــد در اختیار 
داروخانه ها نبوده و چندین روز اســت عمده 
فروش هــای تجهیزات پزشــکی و آرایشــی 
بهداشتی، این اقالم را به هر قیمتی که دلشان 
بخواهد، می فروشند و شرایط بازار سیاه حاکم 
است. هرچند اعالم کردند ماسک سه الیه را 

بایــد داروخانه ها به قیمت 4 هــزار و 100 ریال 
بفروشــند، در صورتی که ماســک فیلتردار را 
به قیمت 75هزار ریال و ســاده را 20هزار ریال 
خریداری کردیم. بنابراین مسبب کمبودها را نباید 

داروخانه ها دانست. 
یک فروشنده تجهیزات پزشکی نیز تأکید می کند: 
در روزهای گذشته ماسک سه الیه را 1860 ریال 
و فیلتــردار را 27هزار ریال خریداری کردیم، اما 
در روزهای اخیر نتوانستیم محصولی تهیه کنیم، 
چراکه کارخانه های تولیدی محصوالت را یا صادر 

می کنند یا دپو کرده وعرضه نمی کنند.
فردی که در زمینه توزیع تجهیزات پزشکی فعال 
اســت نیز به مزاح می گوید: چرا مشکل درست 
می کنید مــردم می توانند برای ژل ضدعفونی از 

الکل 70 درصد استفاده کنند و ماسک را هم با 
خریداری ماسک 95 از ابزارفروشی ها تهیه کنند!
*آماده سازی 14 پایگاه برای خدمات اضطراری 

عالوه بر دغدغه ماســک و ژل؛ نگرانی از بروز و 
شــیوع کرونا موجب ملتهب شدن فضای روانی 
جامعه شــده اســت. حال آنکه متولیان شهری 
تأکید دارند برای مواجهه با این بیماری از آمادگی 

الزم برخوردارند.
وحیــد اکلملی، رئیس گــروه پدافند غیرعامل 
و پیشگیری از بحران شــهرداری مشهد نیز به 
گزارشــگر ما می گوید: همزمان با شیوع بیماری 
کرونا در کشــور چین، اقدام های پیشگیرانه به 
صورت ســطح بندی ملی و محلــی، با توجه به 
پیشــرفت بیماری انجام شــد. بر همین اساس 
جلســه های هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی 

مشــهد در خصوص اقدام های مورد نیاز صورت 
گرفت. البته از هفته گذشته روند آماده باش نیروها 
جدی تر شــده است. همچنین در همه فضاهای 
عمومی که در اختیار شهرداری قرار دارد به طور 
روزانه و حتی دوبار در روز استریل انجام می شود. 
تمهیداتی را نیز برای مقابله با بروز احتمالی کرونا 
و شــرایط اضطراری درنظــر گرفتیم، چنان که 
عالوه بر فضای مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، 14 پایگاه و نیروهای دوام ثامن نیز برای 
خدمت رسانی آماده و تجهیز شده اند و درصورتی 
کــه امکانات بیشــتری نیاز باشــد، فضاهایی 
را درنظر گرفتیم، زیرا نگاه ما به این مســئله 
فراتر از یک بیماری بوده و شــهرداری مشهد 
ســعی دارد با تقویت و گسترش خدمات خود 
در حــوزه مدیریت بحران، آماده مقابله با موج 

بیماری های احتمالی در آینده باشد.

 با متخلفان برخورد می شود
دکتر حمیدرضا رحیمــی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به اینکه 
هیچ موردی از ابتال به کرونا در اســتان خراسان 
رضوی مشــاهده نشــده، در این باره می گوید: 
درحال حاضر ماســک و ژل ضدعفونی به اندازه 
کافی وجــود دارد و مراکز درمانــی نیز در این 
زمینه تجهیز شــده اند. همچنین قیمت ماسک 
 جراحی سه الیه از سوی وزارت بهداشت 4هزار و 
100 ریال تعیین شــده و چنانچه شهروندان با 
مواردی از تخلف مواجه شــدند می توانند اعالم 
کننــد. البته مردم عادی نیاز ندارند از ماســک 
فیلتردار اســتفاده کنند، چراکه این نوع ماسک 
برای افرادی درنظر گرفته شــده که در معرض 
ارتباط با مبتالیان به کرونا و آنفلوانزا قرار دارند. 
همچنین به منظور مقابله با گران فروشــی و 
یا احتکار ملزومات یادشــده نیز امیر دلداری، 
مدیــر بازرســی و نظارت بر اصناف مشــهد 
خاطرنشــان کرد: سه گروه گشت مشترک با 
تعزیرات حکومتی متشــکل از دو بازرس اتاق 
اصناف مشــهد از روز گذشته فعالیت خود را 
آغــاز کرده اند. همچنین میزان ســود قانونی 
و  ضدعفونی کننده  اقــالم  عرضه کننــدگان 
ماسک طبی برای فروش به مصرف کنندگان 
12درصد اســت ازهمین رو بازرسان فاکتور 
خرید فروشــندگان را با احتساب سود قانونی 
محاسبه و در صورت مشاهده گران فروشی با 

متخلف برخورد می کنند.

 مداوای بیماران احتمالی 
در13 بیمارستان

به دنبال موج گســترش تعــداد مبتالیان در 
کشور، وزارت بهداشــت نیز 170 بیمارستان 
برای ارائه خدمات درمانی به موارد مشکوک و 
مبتالیان به این عارضه تعیین کرده که سهم 
استان خراسان رضوی 13 بیمارستان است. بر 
همین اساس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
»مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(« به عنوان 
بیمارســتان ریفرال اســت و بیمارستان های 
دکتر شریعتی، ابن ســینا و حجازی مشهد، 
بیمارستان ثامن االئمه)ع( چناران، بیمارستان 
حضرت زهرا فریمان، بیمارستان خاتم االنبیا 
باخرز، بیمارســتان خاتم االنبیــا خلیل آباد، 
بیمارستان امام خمینی)ره( درگز و بیمارستان 
موســی بن جعفر)ع( قوچان بــا قابلیت تخلیه 
اضطراری ذکر شــده اند. همچنین برای دانشگاه 
علوم پزشکی نیشابور نیز بیمارستان »حکیم« با 
قابلیت تخلیه اضطراری عنوان شده است. دانشگاه 
علوم پزشکی ســبزوار نیز به عنوان بیمارستان 
ریفرال بیمارستان »دکتر واسعی« را معرفی کرده 
و بیمارستان با قابلیت تخلیه اضطراری هم همین 
بیمارستان ذکر شده است. دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه هم »بیمارســتان مه والت« را با 
قابلیت تخلیــه اضطراری معرفی کرده اســت. 
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام نیز دو بیمارستان 
»ارتــش« و »طالقانی« را به ترتیــب اولویت با 

قابلیت تخلیه اضطراری ذکر کرده است.

نوعدوستی

یادبود

مراسم

   گشایشنمایشگاه
»بهیادمریممیرزاخانی«دردانشگاهفردوسی

نمایشــگاه  ایرنــا: 
عکــس »به یــاد مریم 
ریاضیدان  میرزاخانی« 
شهیر و فقید ایرانی در 
محل دانشکده ریاضیات 
دانشگاه فردوسی مشهد 

گشایش یافت. 
عضو هیئت علمی دانشــکده ریاضی دانشــگاه فردوسی 
مشــهد گفت: این نمایشــگاه بــا هدف معرفی بیشــتر 
خدمات و مقام علمی دانشــمند فقید مریم میرزاخانی به 
دانشجویان رشته ریاضی و عموم عالقه مندان به مدت 15 
روز گشایش یافته و بازدید از آن برای عموم آزاد و رایگان 

است.
دکتر معصومه فشندی افزود: در این نمایشگاه 18 پوستر 
بدیع از مریــم میرزاخانی و فعالیت هــای وی به نمایش 
گذاشته شده است که مالک اصلی آن ها کمیته بین المللی 
زنــان در ریاضیات »CWM« اســت. وی ادامه داد: این 
 نمایشگاه برای نخستین بار در سال 2018 در برزیل با عنوان
در    the word meeting for women in mat
گردهمایی زنان ریاضیدان جهان افتتاح شــد که در این 
گردهمایی 296 ریاضیدان زن از 51 کشور جهان از جمله 
هفت نفر از ایران حضور داشــتند و دکتر اشرف دانشخواه 
به نمایندگی از کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران پیشنهاد 
برگزاری مراسمی در سراسر جهان در روز 22 اردیبهشت 
 مصــادف بــا 12 مــی »زاد روز تولد مریــم میرزاخانی« 
 بــه عنــوان روز جهانی زنــان در ریاضیــات را ارائه کرد 

که به اتفاق آرا پذیرفته شد.
در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه، تیزر فیلم مســتند 
»رازهای سطح« درباره مریم میرزاخانی به نمایش درآمد. 

  مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان خبر داد

برگزاری۱۳۸رویدادبامضمون
»جشننوروزگاه«درخراسانرضوی

میراث  مدیرکل  ایسنا: 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی خراسان 
برگــزاری  از  رضــوی 
138 رویداد با مضمون 
»جشــن نوروزگاه« در 
سراسر استان خبر داد.

ابوالفضــل مکرمی فر اظهــار کرد: در بخــش رویدادهای 
گردشگری خوشــبختانه اقدام های خوبی را آغاز کرده ایم 
که یک مورد از آن جشــن نوروزگاه اســت و به آیین های 

نوروزی پرداخته و هرساله در استان اتفاق می افتد.
وی افزود: امســال نیز 138 رویداد را با مضمون جشــن 
نوروزگاه در سراســر اســتان خواهیم داشــت که در 28 
شهرســتان و مجموعه های تاریخی، فرهنگی و نیز در مرز 
ایران و ترکمنســتان برگزاری این رویدادهای مهم انجام 

خواهد شد.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراســان رضوی ضمن اشاره به نقش و ظرفیت نمایش  و 
تئاتر آیینی و هویتی در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: 
نوروز یکی از صدها رویدادی اســت که چنانچه با نمایش 
و تئاتر درآمیخته شــود، به عقیده من نشاط اجتماعی را 

در بین مردم به شکل عمیق تری در پی خواهد داشت.
مکرمی فر تصریح کرد: تئاتــر هویت ما را بیدار می کند و 
ایــن امر می تواند در پر کردن خأل و گسســتگی که بین 
نســل  کنونی و نسل گذشــته ایجاد شده، مؤثر واقع شود 
و ما را با پیشینه پرافتخار خود و سرزمینمان پیوند دهد.

وی ادامه داد: اگر رویدادهایی چون اجرای نمایش و تئاتر 
براساس آیین ها، سنت ها و رویدادهای تاریخی و فرهنگی 
که ریشــه در پیشینه و تاریخ ما دارند استمرار یابد، قطعاً 
می تواند نقش مهمی در جذب گردشــگر در مشهد و نیز 

سراسر استان داشته باشد.

 رئیسهیئتدوچرخهسواری
خراسانرضویمشخصشد

قدس: روز گذشته مجمع 
انتخــاب رئیــس هیئت 
خراسان  دوچرخه سواری 
رضوی با حضور 15عضو 
مجمع انتخابی این هیئت 
از جمله رئیس فدراسیون 
دوچرخه سواری، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، باشگاه ها، 
مربیان، داوران، شهرســتان ها و دیگر اعضا در اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
علیرضا احمــدی، مجیدبخت آزما، جمشــید جعفــری، علی 
حسین زاده، هاشــم دائمی، مهدی روزبهانه، مهدی مالزمیان و 

حمیدرضا یوسف زاده نامزدهای این مجمع بودند.
در پایان این جلســه پس از رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی 
مهدی روزبهانه توانســت با کســب 14رأی از مجموع 15رأی 
مأخوذه به مدت چهار سال مجدد ریاست هیئت دوچرخه سواری 

خراسان رضوی را برعهده بگیرد.

برگزاریدورهمربیگریدرجه۳آمادگی
جسمانیبانواندرسبزوار

قدس: رئیس اداره ورزش 
و جوانان ســبزوار گفت: 
درجه3  مربیگــری  دوره 
آمادگی جســمانی بانوان 
در سبزوار به پایان رسید. 

در  نصرالــه زاده  مجیــد 
خصوص برگــزاری دوره 
مربیگــری درجه3 آمادگی جســمانی بانوان، گفــت: این دوره 
مربیگری با شــرکت 30 نفر از عالقه مندان به این رشته ورزشی 

در شهرستان سبزوار برگزار شد.
وی تصریح کرد: این دوره به مدت 6 روز در محل سالن ورزشی 

شهید مشکانی برگزار شد.
نصرالــه زاده افزود: مریم مهرجو به عنوان مدرس از فدراســیون 
ورزش های همگانی حضور داشــت و عالقه مندان به این دوره با 

اصول مربیگری آمادگی جسمانی آشنا شدند.

سبزوارقهرمانمسابقاتمنطقهای
هندبالدانشجویاندخترشد

ایرنــا:تیــم دانشــگاه 
قهرمان  سبزواری  حکیم 
مسابقات هندبال دختران 
مؤسسات  و  دانشــگاه ها 
آموزش عالــی منطقه 9 

کشور در سبزوار شد. 
مدیر تربیت بدنی دانشگاه 
حکیم سبزواری گفت: تیم های دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه 
آموزشی خاوران به ترتیب عنوان های دوم و سوم  این مسابقات 

را کسب کردند. 
زهرا استیری افزود: تیم  هندبال دانشجویان دختر دانشگاه حکیم 
سبزواری به عنوان قهرمان این مسابقات موفق به کسب سهمیه 

حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور شد. 
وی اضافه کرد: مسابقات هندبال دختران دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی منطقه 9 کشور به مدت سه روز با حضور تیم های 
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشــگاه حکیم سبزواری و مؤسسه 
آموزشی خاوران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. 

ارسالهدایایفرهنگیکتابخانههای
استانبهسیلزدگانسیستانوبلوچستان

اهدایی  اقــالم  قدس:
کتابخانه های  کتابداران 
خراســان  عمومــی 
و  شــمالی  رضــوی، 
هــدف  بــا  گلســتان 
همــدردی و کمک به 
آسیب دیده  هموطنان 

از سیل دی ماه سال جاری به این استان ارسال شد. 
مدیرکل کتابخانه هــای عمومی خراســان رضوی گفت: 
بعد از ســیل ویرانگر در استان سیســتان و بلوچستان و 
آسیب هایی که در این سیل به تعداد زیادی از هموطنانمان 
در این استان محروم وارد آمد، نهاد کتابخانه های عمومی 
نیز همانند دیگر ســازمان ها و نهادهــا با هدف همدردی 
و کمک به بهبــود آالم مردم با اجرای طرح »سیســتان 
و بلوچســتان را دریابیم« در کتابخانه های عمومی زمینه 

کمک و همراهی با مردم این مناطق را ایجاد کرد.
حجت االســالم علی اکبر ســبزیان ادامه داد: کتابداران و 
اعضای کتابخانه های عمومی نیز با درک شــرایط سخت 
هموطنان در این اســتان نسبت به جمع آوری اقالم مورد 
نیاز از جمله پوشاک، کفش، اســباب بازی، کتاب و لوازم 
تحریر و دیگر اقالم مــورد نیاز اقدام کردند و این اقالم با 
ارســال از استان های خراسان شمالی و گلستان به مشهد 
مقدس، از اســتان خراســان رضوی به مقصد شــهرهای 

سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.
وی ادامه داد: در همین راستا در خراسان رضوی کتابداران 
اســتان یک روز از حقوق خود را برای سهیم شدن در این 

امر خیر اختصاص دادند.
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فضایمجازی: 

افرادمبتالبهکروناویروسچهنشانههاییدارند
قدس آنالین: رئیس گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص 
نشانه های افراد مبتال به کرونا ویروس گفت: نخستین نشانه تب کردن بیمار است. دکتر زهرا نهبندانی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: کرونا یک ویروس جدید است، به همین دلیل ممکن 
اســت برخی از نشانه ها و ویژگی های آن هنوز شناخته شده نباشد، اما براساس مطالعات انجام شده در 
کشورهایی که این ویروس فعالیت داشته، تب کردن بیمار اولین نشانه است. در واقع بیمار پس از ابتال 
حتماً تب خواهد داشت. وی ادامه داد: برخی از افراد عالئم سرفه و عطسه را نیز به همراه دارند و در برخی 
دیگر ممکن است پیشرفت ویروس بیشتر بوده و به تنگی نفس منجر شود. مطابق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی 87 درصد از بیماران مبتال به کرونا ویروس، یک بیماری خفیف مشابه سرماخوردگی را از خود 
بروز می دهند و افرادی که در آن ها عالئم تنگی نفس مشاهده می شود 13 درصد از مبتالیان را تشکیل 
می دهند. وی با اشاره به گروه های پرخطر و افرادی که بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند، بیان کرد: 
تمام سالمندان باالی 60 تا 65 سال، افرادی که به هر دلیلی داروهای تضعیف کننده سیستم های ایمنی 
بدن مانند کورتون را مصرف و یا بیماران پیوندی که داروهای مختلفی برای پیوند استفاده می کنند، افرادی 
که بیماری های زمینه ای مانند دیابت یا بیماری های قلبی و عروقی مزمن دارند، مادران باردار و کودکان زیر 

پنج سال و پرسنل بهداشتی درمانی بیشتر در معرض خطر ابتال به کروناویروس هستند.
دکتر نهبندانی تصریح کرد: به این گونه افراد توصیه می شود در مراکز تجمعی حضور پیدا نکنند. اگر به 
هر دلیلی مجبورند در این مراکز حضور داشته باشند، باید از ماسک و دستکش استفاده کرده و به صورت 
مرتب دست های خود را با آب و صابون شست وشو دهند. همچنین اگر عالئم مشکوکی در خود مشاهده 

کردند به نزدیک ترین مراکز درمانی محل سکونت مراجعه نمایند.
وی اضافه کرد: افرادی که در گروه های پرخطر حضور ندارند، برای جلوگیری از ابتال تنها کافی است که 
حساسیت بیشتری در مسائل بهداشتی داشته باشند. همچنین در تمامی مواقع به ویژه در محیط های 
کاری باید وسایلی مانند صفحه کلید و موس و میز و... با محلول های ضدعفونی کننده که ترجیحا ساختار 
و پایه الکلی داشته باشند تمیز و ضدعفونی شوند. با یک زندگی بسیار عادی که تنها بهداشت فردی کمی 

پررنگ تر شده باشد، می توان از ابتال به این ویروس جلوگیری کرد.
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1. کارگردان فقید ســینمای کشورمان که 
»ســفربه چزابه« و »بلمی به سوی ساحل« 
از وی به یادگار ماند 2. نام یکی از پســران 
 فریــدون- درخور و شایســته- حمام بخار 
3. از انگشــتان دست- پســوند شباهت-
آبادگــر 4. حرف فاصلــه- صدا- عالی طبع 
بــودن- عنصــر شــیمیایی 5. منتخب- 
 شــهری صنعتــی در آلمــان- پیامبــر 
6. عشــوه و خرام- مســلط و قاهر- نوعی 
 پارچه لطیــف بافته شــده از کــرک نرم 
7. کالنشهر مقدس مسلمانان- قوای نظامی- 
نام دخترانه وطنی 8. جسم- زرد در گویش 
 بچه زنجان- اشــاره به جمعی دور- خاندان 
 9. کباب شــده- شهیر و اسمی- ماه پرتابی 
10. بــزرگ تر- ترازو- جغــد 11. فایده و 
سود- شــرکت هوافضایی و دفاعی روسی- 
بدافزار رایانه ای 12. بزکوهی- جعبه چوبی 
حمل میت- ضمیر احترام آمیز- آرامش را 
شولوخوف نوشــته 13. فرجام- خوردن- 
 موجودی که برای حیات بــه هوا نیازدارد 

14. فوتبال امریکایی- شادابی- پرنده شناگر 
15. سناریست

1. داستانش را استادمطهری نوشته- طایفه ای 
از کردان فارس ساکن استان فارس 2. دیوار 
 غیرقابل نفوذ- حاکم- بســتنی آدم ترســو 
3. پشت ســر- فرصــت و زمان مناســب 
انجــام کاری- یــار گل و بلبــل و پروانه- 
ترس و بیم 4. یکدنده- میــوه و اتم هردو 
دارند- وقت فرنگی 5. به آن لقب انسولین 
گیاهی داده اند- سعی و تالش 6. تکیه دادن 
 - بدبختــی- شــک و تردیــد- پیمودن 
7. مادرترکی- برادر حضرت موســی»ع«- 
هضم غذا 8. پخش کننده- برهنه- ســفید 
آذری- حرکت و جنبــش 9. زبانی- مایع 
سرشــویی- پرچــم 10. تیر پیــکان دار- 
 ضمیری در زبان عربی- رازونیاز- مایه آهنگ 
11. باهم آشناشدن- بخش ظاهری گوش 
و بینی 12. پهناوری- آیینه- تپه ای باستانی 
 متعلق به دوره اشــکانیان در اسالمشــهر 
13. امپراتوری مضمحل شــده باســتانی- 

بازداشتن- خشک مزاج- یقه آهاری 14. جانشین- دیوار 
قلعه- سرقت 15. از طبقات روحانیت مسیحی- نوعی 

موشک هوابه هوا
افقی

عمودی

پیگیری

گشتهایویژهدرارتباطبافروش
ماسکطبیدرمشهدفعالشدند

ایرنا: مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف مشــهد گفت: فعالیت 
ســه گروه گشــت ویژه برای مقابله با گرانی ماسک طبی و ژل 
ضدعفونی کننده در واحدهای صنفی زیرپوشش اتحادیه های این 
شهرستان آغاز شد. امیر دلداری به افزایش تقاضای عمومی برای 
خرید ژل، مواد ضدعفونی کننده و ماسک طبی اشاره و بیان کرد: 
احتمال افزایش قیمت، کم فروشــی و یا احتکار این اقالم وجود 
دارد، بنابراین اقدام های پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از گرانی و کم فروشی ماسک و ژل 
ضدعفونی کننده در کالنشهر مشهد سه گروه گشت مشترک با 
تعزیرات حکومتی متشکل از دو بازرس اتاق اصناف مشهد شکل 

گرفته اســت. وی ادامه داد: بیشــتر واحدهای صنفی فروشنده 
اقالم ضدعفونی کننده و ماســک طبــی در خیابان های چمران 
و گلستان این کالنشهر مستقر هســتند، لذا نظارت بر فعالیت 

آن ها تشــدید شده است. وی میزان سود قانونی عرضه کنندگان 
اقالم ضدعفونی کننده و ماســک طبی را بــرای فروش آن ها به 
مصرف کنندگان 12درصد اعالم و بیان کرد: بازرسان فاکتور خرید 
فروشندگان را با احتساب سود قانونی محاسبه کرده و در صورت 

مشاهده گران فروشی با متخلف برخورد می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز از اجرای طرح 
ضربتی بازرســی از داروخانه ها و مراکز توزیع ماســک و اقالم 
بهداشتی در این اســتان خبر داد و گفت: با توجه به دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر عدم عرضه ماسک های فیلتردار، 
ژل و اســپری های ضدعفونی در داروخانه ها و مراکز عرضه، از 
امروز-دیروز- طرح ضربتی بازرسی از این مراکز آغاز شده و با 
هر گونه گران فروشی و عدم عرضه این کاالها برخورد می شود.

سالمت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :

هیچموردی
ازابتالبهکروناثبتنشدهاست

بجنورد-خبرنگارقدس:سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شــمالی گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتال به کرونا در 

استان ثبت و تأیید نشده است.
دکتر سیداحمد هاشمی در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: 
آمار و اطالعات درج شده در فضای مجازی که مورد تأیید وزارت 
بهداشت نیست را جدی نگیرید و با روش های پیشگیرانه و آگاه 
کــردن از بار روانی و نگرانی مردم بکاهید. وی با بیان اینکه همه 
امکانات و موارد مورد نیاز بهداشتی و درمانی در استان وجود دارد 
و شهروندان نگران کمبودها نباشند، عنوان کرد: در حال حاضر 
کمبود ماســک نه تنها در اســتان بلکه در کشور نداریم و برای 
پیشگیری از کمبود بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.


