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آیتاهللعلمالهدی:

 این روزها همه در حالت تدافعی شدید هستند تا 
مبادا ناخواسته در معرض ابتال به ویروس کرونا قرار 
بگیرند اما عده ای هم هستند که برحسب وظیفه 
باید در کانــون اصلی وجود ایــن ویروس حاضر 
باشند و به بیماران خدمت رسانی کنند. روز گذشته 
گزارشــی در پاسداشت خدمت رسانی پرستاران و 

کادر درمانی مراکز درمانی درگیر...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
انجام منظم توصیه های بهداشتی برای بهبود شرایط، 
بسیار حائز اهمیت است، گفت: با عمل به دستورات 
بهداشتی و توکل به خدا، ان شــاءاهلل به زودی شر 
این ویروس)کرونا( از سر مردم کم می شود. آیت اهلل 
سیداحمد علم الهدی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا 

خراسان رضوی، اظهار کرد: تمام سعی...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

احتمال تعطیلی ادارات با حاد شدن وضعیت بیماری »کرونا«

.......صفحه 3 

هوایمشهد
آلودهترازسالگذشته

36 روز 
 هوای پاک 
از 348 روز

رئیس اداره محیط زیســت سالمت و ایمنی شهرداری 
مشــهد گفت: با توجه به شرایط و ساختار شهر مشهد 
هر ســاله در 6ماه دوم سال شاهد پایداری هوا هستیم 
که این امر در اکثر اوقــات موجب افزایش آالینده های 
جوی می شــود.پذیرا افزود: در مجموع از 365 روز سال 
280-270 روز هوا در مشــهد پایدار است، اما در 6 ماه 
اول سال پایداری هوا ســریع تر از میان می رود، ولی در 
6ماه دوم پایداری هوا بیشتر است.وی ادامه داد: براساس 
آمار از 348 روز گذشته سال جاری 36 روز هوای پاک، 
254روز سالم، 56روز ناسالم برای گروه های حساس و دو 

روز ناسالم برای تمامی گروه ها بوده است...

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد 

.......همین صفحه 

دردومیننشستبامسئوالنوخیرانبرای
حلمشکالتمعلوالنپیگیریشد

ازبیمهواشتغال
تاراهاندازیمزونلباس

»کوتاهقامتان«

.......صفحه 4 

ثبت اختراع محققان 
دانشگاه فردوسی 

مشهد در آمریکا

به دنبال نخســتین نشست مشــترک کوتاه قامتان خراسان و 
چند تن از خیران شــهرمان با اعضــای هیئت تحریریه قدس 
به منظور گره گشــایی از مشکالت جمع کوچکی از جامعه که 

نادیده گرفته شده اند، دومین جلسه ...

اختراع روشی برای خوشه بندی توزیع  شده در شبکه های حسگر 
بی ســیم توسط محققان دانشگاه فردوســی مشهد در دفتر ثبت 
اختراعات آمریکا )USPTO( ثبت نهایی شــد و در اختیار عموم 
قرار گرفت.به گزارش دانشگاه فردوسی مشهد، این اختراع را دکتر 

.......صفحه 4 نعمت اللهی با همکاری دکتر محمود نقیب زاده...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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سه شنبه 13 اسفند 1398

 8 رجب 1441 
3 مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9200  
ویژه نامه 3584 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 163- اصلی اراضی پنبه زار

1- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 181.27 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2463-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 145-97 هیات
2- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 171.77 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2685-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 146-97 هیات
3- ششدانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مساحت 189 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای شماره 2684-98 مورخ 98/12/10 کالسه 

147-97 هیات
4- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 171.60 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2683-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 142-97 هیات
5- ششدانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مساحت 189 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای شماره 2682-98 مورخ 98/12/10 کالسه 

143-97 هیات
6- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 181.27 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2681-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 144-97 هیات
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. آ-9815504
تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /12                  /98                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 28                  /12                  /98
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2729-98 مورخ 98/12/11 هیات به شماره کالسه 151-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی صادقی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از در یک باب ساختمان 
به مساحت 20.50 متر مربع از پالک 16 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از 
مالک رسمی آقای رسول فیروزه مقدم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815520

تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسمی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدکی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند

1- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 45.15 متر مربع ابتیاعی خانم اوغل بایرام 
بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2738-98 مورخ 98/12/12 

کالسه 320-98 هیات
2- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 45.15 متر مربع ابتیاعی خانم اوغل بایرام 
بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2737-98 مورخ 98/12/12 

کالسه 319-98 هیات
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��اراولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .  آ-9815521   
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 13                    /12                    /98      تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 28                    /12                    /98
رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 2374-98 مورخ 98/11/07 هیات به ش��ماره کالس��ه 702-93 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای محمد رضا نودهی فرزند 
براتعلی بش��ماره شناسنامه 3541 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 93.41 متر مربع 
از پ��الک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری از مالک رس��می ش��هرداری 
بجنورد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدی��م نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814711
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /11                  /98    تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی مزایده واحدهای تجاری شهرداری فیض آباد )نوبت اول(
شهرداری فیض آباد درنظردارد نسبت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا الزم است متقاضیان جهت دریافت اسنادمزایده وکسب اطالعات الزم به واحدحقوقی 

وامالک شهرداری فیض آبادمراجعه نمایند. 
.مهلت دریافت اسنادمزایده تاتاریخ 98/12/27               .مهلت تسلیم پیشنهادات 98/12/27

.زمان بازگشایی پاکات 98/12/28درمحل دفترشهردار      .شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد 
کلیه هزینه های مربوط به آگهی روزنامه برعهده مستاجرمی باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به)ریال(پایه اجاره بها )ریال(شماره کدنام محلردیف
3/000/000 ریال1/600/000ریال116.118.120واحد های تجاری داخل پاساژ 1
3/000/000 ریال3/500/000 ریال142واحد تجاری حاشیه بلوار برق2
3/000/000 ریال1/600/000ریال121واحد تجاری ابتدای خیابان ابن سینا3
3/000/000 ریال4/000/000 ریال131/129/131/126/125واحد های تجاری خیابان خرمشهر4
5/000/000ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز5
محل نصب دکه بلوار مدرس      6

)ورودی پمپ بنزین(
3/000/000 ریال1/500/000ریال-

محل نصب دکه خیابان امام )ره( 7
)مقابل بانک صادرات(

3/000/000 ریال1/500/000ریال

3/000/000 ریال4/000/000ریال110واحد تجاری خیابان سرباز9
3/000/000 ریال3/000/000ریال109/108واحد تجاری خیابان سرباز10

98
15
52
6

جواد جعفری - شهردار فیض آباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده نوبت دوم شرکت منحله در حال تصفیه صنایع پشم مشهد 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 844 
بدینوس��یله به اطالع س��هامداران محترم می رس��اند که چون مجمع 98/2/28 به حد نس��اب الزم نرس��ید.لذا از کلیه 
س��هامداران محترم ش��رکت دعوت می شود. تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت 14 روز یکشنبه 
1398/12/25 در محل کارخانه واقع در جاده خلج روبروی پارک شهرداری تشکیل می شود حضور بهمرسانیده یا نماینده 

تام االختیار خود را کتبا معرفی نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت تصفیه

 2- انتخاب اعضای هیأت تصفیه   3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار    4- سایر موارد که در صالحیت مجمع باشد.
س هیئت تصفیه 

98
15
46
9

هاشــمرســائیفر:از ابتدای هفته جاری و در راستای 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، اعضای ستاد پیشگیری 
و مقابله با بیماری کرونا ویروس اســتان خراسان رضوی با 
برگزاری جلســه ای تصمیم گرفتند با ابالغ دستورعملی به 
مدیران استان اجازه بدهند از روز شنبه دهم اسفند تا اطالع 
ثانوی به اســتثنای مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشــتی و 
درمانی، نیروهای مسلح و امدادی، حضور فیزیکی روزانه 50 
درصــد تعداد کارکنان اداری خود را کاهش دهند و این در 
حالی بود که بسیاری از استان ها کاهش زمان کار کارمندان 

تا سه ساعت در روز را به دستگاه های دولتی ابالغ کردند.
این موضوع که چند روزی اجرایی شــده با واکنش هایی از 

سوی شهروندان مواجه شده است.
شهروندان معتقدند از آنجا که نیمی از کارکنان یک اداره سر 

کار حاضر نمی شــوند این موضوع سبب ترددهای متعدد و 
سردرگمی بیشتر ارباب رجوع به ادارات می شود.

به این بهانه با معاون توسعه مدیریت 
و منابع استانداری خراسان رضوی و 
رئیــس کمیته پشــتیبانی ســتاد 
پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا 
اســتان خراسان رضوی گفت وگویی 

انجام دادیم.
کوکب موســوی با اشاره به اینکه این دستورعمل بر اساس 
تصمیم ســتاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان 
ابالغ شده اســت، گفت: تنها راه مقابله و پیشگیری از این 
ویروس تردد نداشــتن در محل های پرتراکم مثل ادارات و 
نهادهاست.وی ادامه داد: به همین دلیل این ستاد تصمیم 

گرفــت برای کاهش تجمع در محیط هــای اداری حضور 
نیمــی از کارکنان را در روز کم کنــد و تا جایی که امکان 
دارد کارکنان به صورت دورکاری به فعالیت بپردازند و حتی 
از مدیران خواسته ایم که اگر کارکنانشان به بیماری خاصی 
مبتال هســتند با آن ها بیشــتر همکاری کنند. وی تأکید 
کرد: اجرای این طرح بهتر از کاهش زمان دو یا ســه ساعته 
کارکنان در روز خواهد بود.وی افزود: البته از مدیران ادارات 
خواسته ایم به شرطی این طرح اجرایی شود که خللی در کار 
مراجعان ایجاد نشود.وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت 
حضور و غیاب کارکنانی که نیمی از ایام هفته را در محل کار 
حضور ندارند چیست، گفت: از آنجایی که قانوناً نمی توانیم 
کارمندان را به مرخصی اجباری بفرستیم در نتیجه روزهایی 
کــه در محل کار حضور ندارند یــا دورکاری می کنند جزو 

مرخصی شان به حساب نمی آید. 
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی 
همچنین از افزایش ارائه خدمــات الکترونیک در اداره ها و 
نهادها خبر داد و گفت: از شــهروندان درخواســت داریم تا 
حد امــکان از مراجعه به مراکز دولتی خــودداری کنند و 

کارهایشان را از طریق خدمات الکترونیک انجام دهند.
رئیس کمیته پشتیبانی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا اســتان خراســان رضوی تأکید کــرد: در این مدت 
 میز خدمت ادارات فعالیت بیشــتری دارنــد تا تقاضاهای 
ارباب رجوع را بگیرند و پس از انجام فرایند اداری نتیجه را به 

اطالع مراجعه کننده برسانند.
موسوی همچنین از مکاتبه استاندار خراسان رضوی با وزیر 
بهداشت در این خصوص خبر داد و اظهار کرد: در این مکاتبه 
استاندار درخواست داده که وزارتخانه اختیارات بیشتری به 
استان بدهد؛ چرا که شاید اگر استان به مرحله خیلی حادی 

رسید ممکن است ادارات را هم تعطیل کنیم.

معاوناستاندارخراسانرضویدرگفتوگوباقدسخبرداد

قدس:مدیر روابط عمومی آتش نشانی شهر مشهد از اقدام احتمال تعطیلی ادارات با حاد شدن وضعیت بیماری »کرونا«
تحسین برانگیز دو کودک در انجام عملیات اطفای حریق در 
پی وقوع آتش سوزی یک منزل مسکونی در روستای آقنج 

در حومه مشهد خبر داد.
آتشــیار رضا حیدری گفت: در پی تماس مردمی با سامانه 
۱25 مبنی بر وقوع آتش ســوزی در یک واحد مســکونی 
دو طبقه در یکی از روســتاهای حومه شــهر مشهد، ستاد 
فرماندهــی بالفاصله گروه اطفای حریق ایســتگاه ۹ را به 
محل حادثه در روستای آبپز در فاصله 20 کیلومتری مشهد 
اعزام کرد.این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد ادامه داد: 
با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، حریق از قسمت 
بخاری این ساختمان مسکونی دو طبقه شروع شده و آتش 
در حال گسترش و ســرایت به سایر منازل اطراف بود که 
آتش نشــانان ضمن مهار آتش از ســرایت حریق به بافت 

پیرامونی جلوگیری به عمل آوردند.
مدیر روابط عمومی شهر مشهد خاطرنشان کرد: نکته حائز 
اهمیت این حادثه تالش دو کودک ۹ و ۱2 سال برای اطفای 
حریق این واحد مســکونی بود که با توجه به آموزش های 
اطفای حریق که در محیط مدرســه فرا گرفته بودند اقدام 
کردند؛ این کودکان تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی اقدام 
به مهار اولیه آتش سوزی کرده بودند که با حضور نیروهای 

آتش نشانی این حریق به صورت کامل اطفا شد.
شایان ذکر است، به پاس احساس مسئولیت این دو کودک 
در راستای تالش برای کاهش خسارت های این آتش سوزی 
با حضور عوامل اداره روابط عمومی آتش نشــانی مشهد به 
نمایندگی از مجموعه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشــهد از این دو کودک ۹ و ۱2 ساله قدردانی 

به عمل آمد.

اقدامتحسینبرانگیزدوکودکدرکاهشخسارتهایآتشسوزییکمنزل



گزارش میدانی قدس از وضعیت بستری بیماران در بیمارستان شریعتی مشهد

عشقاینجااوجپیدامیکند
قدس ایــن روزها همــه در حالت تدافعی 
شدید هســتند تا مبادا ناخواسته در معرض 
ابتال به ویروس کرونا قرار بگیرند اما عده ای هم 
هستند که برحسب وظیفه باید در کانون اصلی 
وجود این ویروس حاضر باشــند و به بیماران 

خدمت رسانی کنند.
پاسداشــت  در  گزارشــی  گذشــته  روز 
خدمت رسانی پرستاران و کادر درمانی مراکز 
درمانی درگیر با این معضل عمومی منتشــر 
کردیم تا قدردان بخــش کوچکی از زحمات 
این افراد باشــیم اما برای آنکه شرایط حاکم 
و حال و هــوای مرکز اصلی قرنطینه بیماران 
مبتال به کرونا در مشــهد را به تصویر بکشیم 
ساعاتی را در بیمارستان شریعتی با بیماران و 
پرستاران همکالم شدیم که در ادامه ماحصل 

آن را می خوانید.
)ذکر این نکته الزم است که این نوشته در هیچ 
یک از قالب های گزارش نویسی نبوده و بیشتر 

به دلنوشته شبیه است(.

همنفسترس
تا لحظه ورود به محوطه بیمارســتان مانند 
تمام شــهروندان دیگر تنها مراقب بودم تا به 
دام این ویروس گرفتار نشوم و احساس ترس 
از آن به ذهنم خطور نکرده بود ولی وقتی وارد 
بیمارستان شریعتی شدم به یکباره همه چیز 
برایم تغییر کرد، گویی در صحنه پردازی یکی 
از فیلم های  هالیوودی هســتم که قرار است 

عده ای با یک سالح میکروبی مقابله کنند.
زن و مرد بــودن آدم های اطرافم را به راحتی 
تشــخیص نمی دادم. تمامــی کادر درمانی با 
لباس هــای آبی رنگ، عینک شــفاف بزرگ، 
ماسک، کاله و با پوشش های نایلونی در حال 
تردد هســتند و وقتی قرار شد من هم مانند 
آن ها همین تجهیزات ایمنی و پیشــگیری را 
بپوشم انگار چیزی به نام ترس هم داشت در 

کنار من پرسه می زد.
ناخواسته به چیزهای بیشتری فکر می کردم 
اینکــه آیا تمــام فضای بخش هــای محل 
بســتری بیماران محل جوالن این ویروس 
اســت و یا اینکه شــاید تنفــس در چنین 

محیطی مرا هم آلوده کند.

اتمسفرسنگین
بــا توصیه هــای مســئول روابــط عمومی 
بیمارســتان و ارائه آموزش های اولیه کمی 
دلگرم تر راهی یکی از بخش ها می شــوم هر 
چند به ظاهر همه چیز خوب است و تحت 
کنترل، اما جو ســنگینی بــر فضای اتاق ها 
حاکم اســت، نگاه های بیماران هم شرایط 
روانــی و ذهنی مرا تشــدید می کند اینکه 
آن ها در این ســاعت ها به چه می اندیشند 
چون وقتی هر انســانی با چیزی ناشناخته 
روبه رو می شود برداشت های مختلفی از آن 
دارد و همین ســردرگمی همراه با ترس در 
نگاه تمام بیمارانی است که این روزها با این 

میهمان ناخوانده درگیر هستند.

ماراببینید
زن جوانــی که با تنگی نفس پذیرش شــده، 
می گوید: یک هفتــه در یکی از مراکز درمانی 
مشهد بستری بودم و پس از آن به بیمارستان 
شریعتی منتقل شدم نمونه اولیه گرفته اند اما 
هنوز جواب تســت ها نیامده ولــی گویا تمام 
عالیم ابتــال را دارم هر چند با تالش کارکنان 
بیمارســتان حال عمومی من خوب است ولی 
تا زمانی که جواب قطعی نیاید شرایط روحی 

ایده آلی ندارم.
زن میانســالی که روی تخت کناری با کمک 
ماســک هوا تنفس می کند هم ضمن خوب 
توصیف کردن شــرایط حاکم بر بیمارســتان 
شریعتی می گوید: هفته گذشته به سبب سرفه 
و سردرد چند بار به پزشک مراجعه کردم ولی 

هر بار مقداری دارو می دادند 
که هیچ افاقه ای نداشــت و 
در نهایت به یکــی از مراکز 
درمانی و بعد هم به شریعتی 

منتقل شدم.
وقتی  هــم  جوانی  دختــر 
می داند که خبرنگار هستم، 
مدیران  بــه  لطفاً  می گوید: 
استانی و کشــوری بگویید 
بیایند و ما را ببینند، با چشم 
خودشان ببینند وقتی آدم در 
چنین شرایطی قرار می گیرد 
نیازمند چه چیزهایی است و 

بیشتر از هر چیزی نیازمند توجه هستیم.

شفافیتپیشگیرانه
یکی از بیماران بستری شده از متولیان اصلی 
این موضوع در ســطح ملــی گالیه می کند و 
می گوید: اگر از همان زمانی که در کشور چین 
این ویروس شیوع پیدا کرد وزارت بهداشت نیز 
از طریق رسانه ملی و به صورت گسترده از همه 
ابزارهــای اطالع رســانی در خصوص خطرات 

و نحــوه انتقال این بیماری بــه مردم آگاهی 
می دادند امروز شرایط بحرانی نداشتیم و متأسفانه 
به طور رســمی از ابتدای هفته گذشته اقدام به 

اطالع رسانی کردند که اندکی دیر شده بود.

دستهایمهربان
اما در کنار بیماران که در شــرایط تهدید قرار 
دارند کادر درمانی شاغل در این بیمارستان هم 
شرایط مشابهی را تجربه می کنند، این روزها 
پرستاران بیمارستان شریعتی در هر نوبت کاری 
از 7 صبح تا 8 شــب در محل کار حضور دارند 
و روز بعد در خانه اما آماده باش احضار هستند.

به گفته یکی از آن ها 11 پرستار و پنج کمک 
پرســتار وظیفه خدمت رســانی به 43 بیمار 
بستری شــده در بخش را دارند که بی شک با 
اســتانداردهای تعریف شده 

فاصله بسیار دارد.
تصور پوشــیدن 12 ساعت 
لباس های سراسری که حالت 
نیمه پالستیکی و نفوذناپذیر 
دارند برایم ســخت اســت 
چون تنها چند دقیقه پس از 
این لباس ها طاقت  پوشیدن 
تحمل گرمای ایجاد شــده را 

نداشتم.
وظیفه  می گویند  آن ها  ولی 
انسانی و سازمانی ما ایجاب 
می کند تا به همنوعان خود 
کمک کنیم البته اگر یکی از کارکنان با تأیید 
کمیســیون مربوطه به دالیلی چون داشتن 
بیماری زمینه ای نتواند در چنین محیط هایی 
حاضر شود می تواند در مرکز دیگری مشغول 

به فعالیت شود.
نکته قابل توجه این است که کمبود امکانات 
و شــیفت های ســنگین هر چنــد آن ها را 
اندکی خســته کرده ولی باز هم نمی خواهند 
 زبان به گالیه بگشــایند و امیدوارند مدیران با 

برنامه ریزی های بهتر بخشــی از مشغله های 
ذهنی آن ها را جبران کنند.

بغضهایپنهانوزمزمهدعا
با تعدادی از بیماران مرد هم که صحبت می کنم 
گویی بغضی پنهان دارند و خودشان را به دست 
تقدیر و کادر درمانی سپرده اند و منتظر شنیدن 
خبری هســتند که اعالم شــود واکسن این 
ویروس پیدا شده و دیگر هیچ کس نگران ابتال 

به آن نباشد.
در گوشه ای از بخش، زنی در حال نماز خواندن 
است و می شود حدس زد ملتمسانه از خدا چه 
می خواهد. برخی از بیماران با ابتکار کارکنان 
بیمارستان با خانواده های خود ارتباط تصویری 
گرفته و در حال گفت وگو با عزیزان خود هستند 
و به خوبی می توان تالش اعضای خانواده آن ها 
را برای عادی جلوه دادن اوضاع عمومی شــهر 
و بی خطر بودن بیماری عزیزشان احساس کرد 
و از این ســو نیز برخی از بیماران هستند که 
نخواسته اند به خانواده خود بگویند که به این 
ویروس آلوده شده اند تا مبادا خواب مادر و پدر 

و یا همسر و فرزند خود را آشفته کنند.

اینروزهارایادمانباشد
بیشــتر حرف ها تکراری است و می دانم مانند 
تمام موارد مشــابهی که همه ما در زمان وقوع 
یک حادثه یا مصیبت بــرای مدت کوتاهی با 
خود قول و قرارهایی می گذاریم ولی مدتی بعد 
همه چیز فراموش می شود این بار هم هفته ها 
یا ماه های بعــد کرونا را فراموش می کنیم ولی 
باز تــا لحظه خروج از بیمارســتان چیزی در 
ناخودآگاهم می گوید کره زمین با تمام عظمتش 
در برابــر یک ویروس هیچ اســت و این دنیای 
بی  ارزش و داشــته های مادی آن با یک عطسه 
از دست می رود پس چه بهتر که ویروس های 
کبر، قدرت، پول و مقام را از خود دور کنیم و تا 
می توانیم از خود ردپای مهرورزی به جا بگذاریم.

  بی توجهی به سالمت رانندگان تاکسی 
در شهر مشهد

پور:  علــی  محبوبه 
سطح  تاکسی  رانندگان 
شهر مشهد در برابر کرونا 

بی دفاع مانده اند.
یکی از رانندگان تاکسی 
با بیان اینکه هیچ گونه 
ماسک، دســتکش و یا 

 ژل ضدعفونی از طرف شــرکت به ما رانندگان تعلق نگرفته، 
می  گوید: هر راننده ای به طور شــخصی این ملزومات را برای 
تأمین سالمت خود و حفظ سالمت جامعه تهیه کرده است. 
البته در شــرایط فعلی و با کمبودهایی که برای تهیه ماسک 
و دیگر اقالم پیشگیری وجود دارد، نمی توان انتظار داشت که 
شرکت های تاکســیرانی نیز در این زمینه جدی عمل کنند؛ 
چراکه من خودم برای یک بسته ماسک چندین خیابان را طی 
کردم. بنابراین الزم است متولیان سالمت شهر مشهد به طور 
برنامه ریزی شده، سهمیه ای برای رانندگان تاکسی در نظر بگیرند.

همایون محمدیان، مدیر روابط عمومی تاکســیرانی مشهد 
در این باره به قدس گفت: تاکســی هایی که در تمام مبادی 
ورودی و شبکه های بی سیم فعال هستند را به دلیل آنکه بیش 
از دیگران با زائران در ارتباط هســتند، کنترل کرده و به طور 
جدی روند ضدعفونی برای آنان اجرا می شود. همچنین برخی 
شرکت ها نیز خودشان نســبت به تهیه ملزومات پیشگیری 
برای کارکنان خود اقدام کرد ه اند. البته رانندگانی که ترددهای 
بیشتری در سطح شهر نیز دارند خودشان این ملزومات را تهیه 

کرده و واقف به اهمیت سالمت خود هستند. 
گفتنی است، در حال حاضر بیش از 12 هزار تاکسی در شهر 
مشهد تردد دارند این در حالی است که از این تعداد یک هزار 
تاکسی در مبادی ورودی این شهر فعال بوده و برنامه ضدعفونی 

برای آن ها اجرا می شود.

  بیانیه کانون جواداالئمهj  مشهد در 
jآستانه میالد فرخنده ابن  الرضا

فرهنگی  کانون  قدس: 
جواداالئمه)ع(  هنــری 
مشهد در آستانه والدت 
امام جواد)ع( و به منظور 
شــیوع  از  جلوگیــری 
بیمــاری کرونا در میان 
بارگاه  و مجاوران  زائران 

منور رضوی، بیانیه ای را صادر کرد. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: همه ساله در سالروز میالد 
باســعادت جواداالئمه)ع( به همت خادمــان هیئت و کانون 
فرهنگی هنری جواداالئمه)ع( و با مشــارکت جمع زیادی از 
مجموعه های مردمی مشــهد مقدس، نهادها و سازمان های 
مرتبط برنامه های گســترده ای با محوریــت اجتماع عظیم 
ارادتمندان همراه با تشرف به بارگاه منور رضوی برگزار می شد.

لیکن در ســال جاری بنا به شــرایط خاص به وجود آمده و 
به منظور جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا در میان زائران و 
مجاوران بارگاه منور رضوی، تصمیم بر عدم برگزاری مراسم 
اجتماع گرفته شده است اما در عین حال ارادتمندان ساحت 
قدسی ائمه معصومین)ع( ضمن باور قلبی بر نقش بی بدیل 
اهل بیت اطهار در شــفای جسم و جان عالمیان، به واسطه 
عدم برگزاری مراسم اجتماع هر ساله تکلیف را بر خود تمام 
نمی بینند و ان شاءاهلل نسبت به بزرگداشت این مناسبت اقدام 
خواهند کرد، در این زمینه چند نکته به استحضار عموم زائران 
و مجاوران بارگاه منور رضوی و ارادتمندان ساحت قدسی ائمه 
معصومین)ع( می رســانیم: 1- در وهله اول همه عزیزان را به 
توجه به معنویات و تقرب جســتن به کالم اهلل مجید و وجود 
مطهر ائمه معصومین)ع( دعوت می کنیم، امید آنکه با عنایت 
خداوند متعال و ائمه اطهار)ع( از این رهگذر با ســربلندی و 
ســالمتی عبور کنیم. ۲- مجموعه هیئت و کانون فرهنگی 
هنری جواداالئمه)ع( از همه ارادتمندان به اهل بیت)ع( دعوت 
به عمل می آورد در ایــام میالد جواداالئمه)ع( که به فرموده 
حضرت رضا)ع( بابرکت ترین مولود شیعه است، ضمن تولید و 
توزیع محتوا در فضای مجازی، شفای عاجل بیماران و یاری 
الهی برای عبور از شرایط به وجود آمده را به برکت این مولود 
مبارک مسئلت نمایند. ۳- به همین مناسبت عالوه بر فعالیت 
ویــژه در فضای مجازی، برنامه هایی همچون نورافشــانی در 
مناطق مختلف، مراسم جشن در مسجد جواداالئمه)ع( واقع 
در خیابان امام خمینی)ره( ۵، اهدای هدیه به افرادی که مزین 
به نام مبارک جواد و محمدتقی هستند، اهدای ماسک رایگان 
به نیازمندان و ماشین نویسی به همت خادمان ستاد مردمی 

بزرگداشت میالد جواداالئمه)ع( برگزار خواهد شد.

به دلیل سهل انگاری در اجرای پایش کرونا 
  معاون اجرایی پایانه مسافربری

 امام رضاj برکنار شد
قدس: شهردار مشــهد در پاسخ به درخواست یک شهروند 
مبنی بر ضدعفونی مبادی ورودی شهر به خصوص پایانه امام 
رضا)ع( اعالم کرد: معاون اجرایی سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری مشهد که در اجرای پایش کرونا در پایانه مسافربری 

سهل انگاری کرده بود را از سمت خود برکنار کردم. 
محمدرضا کالیی ادامه داد: در حفظ ســالمتی شهروندان و 

زائران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارم.

آیت اهلل علم الهدی: 
 عملکرد کادر درمانی در مقابله با 

ویروس کرونا مجاهدت است
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضــوی با 
بیان اینکــه انجام منظم 
بهداشــتی  توصیه های 
شــرایط،  بهبود  بــرای 
بســیار حائــز اهمیــت 
اســت، گفت: با عمل به 
دستورات بهداشتی و توکل به خدا، ان شاءاهلل به زودی شر این 

ویروس)کرونا( از سر مردم کم می شود. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا 
خراسان رضوی، اظهار کرد: تمام سعی و تالش باید این باشد 

که فضاهای عمومی برای مردم پاک و ضدعفونی شود.
وی با بیان اینکه شرایط زندگی در کشور ایران با دیگر کشورها 
متفاوت اســت، متذکر شد: به همین خاطر نباید به آمار دیگر 
کشــورها در خصوص مقابله با این ویــروس توجه کرد. وی 
مهم تریــن اولویت برای مقابله با ویروس کرونا را کنترل ترس 

در دل مردم دانست.
آیت اهلل علم الهدی گفت: مــردم در ایام مبارک رجب نیازمند 
برنامه های مذهبی هســتند و این برنامه ها باید با توصیه های 
جدی بهداشتی انجام شــود. وی افزود: از زحمات بی دریغ و 
شبانه روزی شما کادر پزشکی که با پشتوانه تخصص و ایمان 

مجاهدت می کنید، تشکر می کنم.

بخشی  از وصیت نامه شهید در سالروز شهادتش 
  پاسدار حرمت خون شهدا و پیرو راه 

امام و والیت باشیم
قدس: شــهید مجتبی 
یزدان پناه در شانزدهم 
تیر 1378 در روستای 
توابــع  از  ســیدآباد 
چنــاران  شهرســتان 
در خانــواده محــب و 
بیت)ع(  اهل  ارادتمند 
چشــم به جهان گشــود. با حضــور در خدمت مقدس 
ســربازی وارد مرزبانی جمهوری اسالمی ایران شد. این 
رزمنده دالور پس از گذراندن دوران آموزشــی در هنگ 
مرزی میرجاوه از توابع اســتان سیستان و بلوچستان به 

خدمت مشغول شد.
 این مجاهد فی سبیل اهلل، عاشقانه در مرزهای شرقی کشور به 
خدمت مشغول بود. سرانجام در سیزدهم اسفند سال 1397 
در حین پاسداری از مرزهای کشور بر اثر بالیای طبیعی)سیل( 
به فیض شهادت نائل آمد. شــهید یزدان پناه در معاشرت با 
دوستان و اطرافیان کمال ادب و احترام را بجا می آورد، به نماز 
اول وقت مقید بود و همواره در مراسم ملی و مذهبی حضور 
چشمگیری داشت؛ عاشق اهل بیت)ع( بود و همواره دیگران را 

نیز به این امر دعوت می کرد.
توصیه شهید:

همرزمانم؛ تمام آســایش و آرامش کنونی خــود را مدیون 
شهیدانی هستیم که در دفاع از این مرز و بوم جانفشانی کردند 
و از جان و مال خود گذشتند، حال که پرچم آن شهیدان در 
دست ما قرار گرفته است، باید پاسدار حرمت خون آنان و پیرو 

راه امام و والیت باشیم.

تا پایان هفته تمدید شد 
  تعطیلی مدارس درخراسان رضوی

قدس: بر اساس اعالم سخنگوی دولت، مدارس سراسر کشور 
از جمله خراسان رضوی تا پایان هفته جاری نیز تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با توجه به 
اینکه هفته جاری پیک اصلی بیماری کرونا در کشور است با 
هدف حفظ سالمت دانش آموزان و جلوگیری از ابتال و شیوع 
این بیماری مدارس خراســان رضوی به تبع اعالم تعطیلی 
کشوری در روزهای پایانی باقیمانده هفته جاری تعطیل است. 
قاسمعلی خدابنده افزود: بر این اساس در روزهای 13، 14 و 
1۵ اسفند ماه جاری تمامی مدارس استان در دو نوبت صبح 
و عصر در همه مقاطع تعطیل و همه برنامه های مدارس نیز 

تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
گفت وگو با قدس: 

  هیچ گونه پذیرش نوروزی برای اقامت 
فرهنگیان در مدارس استان نداریم

حســین پورحسین: 
در نوروز99 ستاد اسکان 
فرهنگیان اســتان هیچ 
گونه پذیرشی برای اقامت 
مدارس  در  فرهنگیــان 
و  داشت  نخواهد  استان 
برای کنترل و پیشگیری 
از ویروس کرونا فقط مراکز رفاهی و اقامتی آموزش و پرورش با 
رعایت موارد بهداشتی و مقررات هتل ها و مهمانپذیرها و رعایت 
پروتکل بهداشتی دایر است. خدابنده در گفت وگو با قدس با 
اعالم این خبر خاطرنشان کرد: تعطیلی مدارس استان براساس 

دستورعمل های وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.
وی بــا بیان اینکه آمادگی خود را بــرای در اختیار قرار دادن 
اردوگاه های آموزش و پرورش اســتان به کمیته پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا اعالم کرده ایم، افزود: در صورت ضرورت 
و نیاز همه امکانات اردوگاه های آموزش و پرورش برای تجهیز 
امکانات پزشکی مبارزه با کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
قرار خواهد گرفت.  مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تأکید کرد: تمام مدارس استان برای پیشگیری و شیوع بیماری 
کرونــا در ایام تعطیلی مدارس ضدعفونی می شــوند و مراکز 
درمانی فرهنگیان در مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، 
تربت جام و کاشمر در تمام ســاعات شبانه روز آماده پذیرش 

بیماران فرهنگی و دیگر اقشار مردم هستند.

خبر

ایرنا  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: با مثبت اعالم شدن 
نتیجه آزمایــش ۶ مورد جدیــد ابتال به 
کرونا، تعداد مبتالیــان به این بیماری در 

این استان به 2۵ نفر افزایش یافت. 
رحیمی افزود: شهروندان مشهدی در ساعات 
اداری می توانند به هر یک از مراکز بهداشتی و 
درمانی مراجعه تا از نظر سندرم حاد تنفسی 
خدمات پزشــکی دریافت کننــد و پس از 
ســاعات اداری نیز تا ساعت 21 می توانند به 
9 مرکز خدماتی اعالم شده مراجعه نمایند. 

وی افزود: برای راحتــی مراجعه بیماران به 
پزشکان در مطب ها در این مدت، نرم افزاری 
در دست تهیه است تا مردم بتوانند به صورت 

غیرحضوری خدمات پزشکی دریافت کنند.
رحیمی افزود: پویش مردمی »من خانواده ام 
را دوســت دارم و در خانه می مانم« همراه با 
شست وشوی دست ها و رعایت بهداشت فردی 
می توانــد زنجیره انتقال این  بیماری را قطع 
کند زیرا دوره کمــون این بیماری دو هفته 
اعالم شــده و بهتر است وعده های غذایی در 
این مدت به صورت پخته شده مورد استفاده 

قرار گیرد.
بر اساس آخرین اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد 33۶ نفر از شهروندان استان خراسان 
رضوی که مشکوک به ابتال به ویروس کرونا 
بوده اند برای تشخیص دقیق نوع بیماری مورد 
آزمایــش تخصصی قرار گرفته  و از این میان 
2۵ نفر بر اســاس نتایج آزمایش تخصصی، 

مبتال به ویروس کرونا شناخته شده اند.
خبر دیگری حاکی اســت، با ثبت نخستین 
مورد مثبت ابتال به بیماری کرونا در خراسان 
شمالی، پرونده این استان از وضعیت سفید 

درآمده و در شــمار مناطــق درگیر با کرونا 
قرار گرفت. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شــمالی، عصر دیروز اظهار کرد: از 
بیــن افراد دارای عالیم کرونای بســتری در 
بیمارستان امام حسن)ع( بجنورد که تست 
آن ها به مرکز ارسال شده بود، نتیجه آزمایش 

یک نفر مثبت اعالم شده است.
دکتر هاشــمی افزود: این فرد کــه از قم به 
این اســتان سفر کرده بود اکنون در مراقبت 
ویژه قــرار دارد و البته حال عمومی وی نیز 

رضایتبخش است.

تعداد بیماران مبتال به کرونا در خراسان رضوی به ۲۵ نفر رسید

 هاشــم رسائی فر: طبق اعالم علی ربیعی، ســخنگوی دولت به دلیل آنچه شیوع 
ویروس کرونا در کشــور با خود به همراه داشته و بخش های زیادی اعم از اقتصادی را 
تحت تأثیر خود قرار داده است دولت تصمیم دارد تا سررسید وام های فعاالن اقتصادی 
و برخی دیگر از وام ها را دو ماه به تعویق بیندازد تا حداقل با این کار آن ها فرصت کافی 

برای پرداخت سررسید وام خود داشته باشند. 
حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی در خصوص این 
موضوع به قدس گفت: با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا 
به وجود آمده اســت و بخش های اقتصادی متأثر از این جریان دچار مشکالت شده اند 
چند روز پیش جلسه ای به همین منظور با حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد که 
در آن جلسه راهکارهای مورد توجه برای رفع این مشکالت بررسی و قرار شد برای عبور 

از این شرایط هر آنچه می توانیم با بخش اقتصادی همراهی کنیم.
وی در ادامه افزود: امروز )دیروز( آقای ربیعی، ســخنگوی دولت موضوع معوق شــدن 
سررســید وام های فعاالن اقتصادی را تلویحاً اعالم کرد که این موضوع همان طور که 

عنوان شد در راستای همکاری با این بخش ها در شرایط فعلی است. 
مونسان همچنین ادامه داد: البته آنچه مشخص است این است که موضوع معوق شدن 
سررســید وام ها هنوز از طرف دولت به بانک مرکزی ابالغ نشده است به محض اینکه 
این موضوع به بانک مرکزی ابالغ شود و بانک مرکزی آن را بخشنامه کند ما نیز آن را 

اجرایی خواهیم کرد.  
دبیر شورای هماهنگی بانک های اســتان خراسان رضوی همچنین در واکنش به این 
موضوع که طبق تصمیمی که اتخاذ شده؛ زمان فعالیت بانک ها کم شده و باجه های عصر 
نیز تعطیل شده است اما دیده می شود بعضاً برخی از باجه هایی که مخصوص مطالبات 
هستند در برخی از بانک ها که عمدتاً خصوصی هستند در زمان بعد از ظهر فعالیت دارند 
عنوان کرد: طبق مصوبه ای که در سراســر کشــور اعالم شده و اجرایی می شود ساعت 
کاری بانک ها محدود شــده که این اقدام در راستای سالمتی بیشتر مردم اتخاذ شده 
و باجه های عصر نیز کاًل تعطیل شــده است. اما اینکه برخی از بانک ها یا مؤسسه های 

غیردولتی و خصوصی باجه های بعد از ظهرشان فعال است حتماً این بانک ها و مؤسسه ها 
زیرمجموعه شورای هماهنگی بانک های استان نیستند و چون زیرمجموعه ما نیستند 
نمی شود آن ها را مجاب کرد، با وجود این ما از آن ها خواستیم در این خصوص همکاری 

الزم را داشته باشند.
مونسان با تأکید بر همکاری مردم مبنی بر عدم حضور کمتر در بانک ها گفت: همان طور 
که پیش از این از مردم درخواســت کردیم که کمتر به بانک ها مراجعه داشته باشند و 
همه ما را برای فراهم آوردن شرایط سالم برای سالمتی همه هم استانی ها کمک کنند 
باز هم مجدد این درخواســت را داریم که برای حفظ ســالمتی خود و دیگران تا جای 
امکان به بانک ها مراجعه نکنند و از شــرایط الکترونیکی که بانک ها برای عملیات های 
بانکی آن ها فراهم کرده، استفاده نمایند تا هر چه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد 

و به سالمت مردم آسیبی وارد نشود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

تعویق سررسید وام های فعاالن اقتصادی منتظر بخشنامه بانک مرکزی است
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روی خط حادهث

روی خط خبر
هوای مشهد آلوده تر از سال گذشته 

 36 روز هوای پاک از 348 روز
قدس: رئیس اداره محیط زیست سالمت و ایمنی شهرداری 
مشهد گفت: با توجه به شرایط و ساختار شهر مشهد هر ساله 
در 6ماه دوم ســال شاهد پایداری هوا هستیم که این امر در 

اکثر اوقات موجب افزایش آالینده های جوی می شود.
پذیرا افزود: در مجموع از 365 روز ســال 280-270 روز هوا 
در مشــهد پایدار اســت، اما در 6 ماه اول سال پایداری هوا 
سریع تر از میان می رود، ولی در 6ماه دوم پایداری هوا بیشتر 
اســت.وی ادامه داد: براســاس آمار از 348 روز گذشته سال 
جاری 36 روز هوای پاک، 254روز سالم، 56روز ناسالم برای 
گروه های حســاس و دو روز ناسالم برای تمامی گروه ها بوده 

است.
رئیس اداره محیط زیست سالمت و ایمنی شهرداری مشهد 
گفت: این درحالی اســت که در مدت مشــابه سال گذشته 
مشــهد دارای 40 روز هوای پاک، 263روز ســالم، 42 روز 
ناسالم برای گروه های حســاس و سه روز ناسالم برای همه 
گروه ها بوده است که این امر نشان دهنده این است که امسال 

هوای مشهد آلوده تر از سال گذشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری : 
  مواد ضدعفونی کننده 

برای معابر مشهد بی خطر است
قدس: معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد 
شده  استفاده  گفت:مواد 
بــرای ضدعفونی معابر و 
مراکز درمانــی و پرتردد 
اســتانداردهای  براساس 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 

تهیه شده و کامالً بی خطر است.مهدی یعقوبی ضمن تکذیب 
شایعه سمی بودن مواد ضدعفونی کننده و استفاده از اسید در 
مه پاشی تأکید کرد: مواد استفاده شده برای ضدعفونی معابر 
و مراکز درمانی و پرتردد براساس استاندارد های دانشگاه علوم 
پزشکی تهیه شده و کامالً بی خطر است.وی افزود: با توجه 
به اهمیت پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر 
و بنا به دســتور شهردار مشهد، تمامی معابر مراکز درمانی و 
پرتردد سطح شهر هر شب از ساعت 22 الی 6 صبح، مه پاشی 

و ضدعفونی می شود.
وی ادامه داد: در این میان برخی شبکه های اجتماعی اقدام 
به نشــر مطالب کذب در خصوص اســتفاده از مواد سمی ، 
خطرناک و همچنین اسید در ضدعفونی کردن معابر و مه پاشی 
کرده اند، این مطالب کذب بوده و مواد ضدعفونی کننده مطابق 
با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی است و برای خودرو ها 

و مردم خطری ندارد.

شورای شهر با هدف مقابله با کرونا تصویب کرد
  اختصاص ۵میلیارد تومان اعتبار 

به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قدس: اعضای شــورای 
 اسالمی شــهر مشهد با 
هدف مقابله بــا کرونا با 
اختصاص 5میلیارد تومان 
اعتبار به دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشهد موافقت 

کردند.
در جلســه کاری رســمی فوق العاده روز گذشــته شورای 
اسالمی شهر مشهد، موضوع بررسی نحوه کمک به دانشگاه 
علوم پزشــکی در خصوص بیماری کرونا به بحث و بررسی 
گذاشته شــد.با مصوبه شورای شهر مشهد، 50میلیارد ریال 
اعتبار به منظور اصالح و بازســازی 20دستگاه آمبوالنس و 
خرید تجهیزات مورد نیاز پزشکان و پرستاران بیمارستان های 

ارائه دهنده خدمات به بیماران کرونا اختصاص یافت.
همچنین اعضای شورای شهر با پیشنهاد شهردار مشهد، در 
خصوص تمدید زمان تخفیف 20درصدی عوارض ساختمانی 
تا پایان ســال جــاری موافقت کردند.بر این اســاس اعمال 
تخفیف 20درصدی به پرداختی های نقدی مؤدیان شهرداری 
از ۱6 تا 28 اسفندماه تمدید شد و مؤدیان پس از تاریخ صدور 
فیش به مدت ۱0 روز کاری می توانند نسبت به پرداخت اقدام 
کنند.گفتنی است؛ میزان تخفیف در فروردین ماه ۱8 درصد و 

در اردیبهشت  ماه نیز ۱6 درصد خواهد بود.

  مصرف آب در شهرهای 
خراسان رضوی 6درصد افزایش یافت

قدس: معاون بهره برداری 
شــرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی از افزایش 
مصرف آب در این استان 
به میزان 6درصد خبرداد.

جهان طلــب  مهــدی 
میــزان مصــرف آب در 

۱0 روز ابتدای اسفند سال گذشته را 4میلیون و 642 هزار 
مترمکعــب اعالم کرد و گفت: این میزان در مدت مشــابه 
امسال با 2۹3هزار مترمکعب افزایش به 4میلیون و ۹35هزار 

مترمکعب رسید.
وی دلیل این افزایش را حساســیت مشترکان و شهروندان 
نسبت به توصیه های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا اعالم 
کــرد و افزود: با وجود این افزایــش تاکنون هیچ موردی از 

کمبود آب شرب در شهرهای استان گزارش نشده است.
به گفته وی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی  در راستای 
تأمین آب کمی و کیفی شهروندان کلیه امکانات خود را به کار 
گرفته تا مصرف کنندگان از این حیث  نگرانی نداشته باشند.

در بجنورد دستگیر شدند
  عامالن کالهبرداری

 از 11نفر پشت میز عدالت 
بجنورد-خبرنــگار 
فرمانــده  قــدس: 
انتظامی خراسان شمالی 
از دســتگیری چهــار 
کالهبــردار حرفــه ای 
و  یک میلیــارد  بــا 
ریــال  ۱63میلیــون 
کالهبرداری در بجنورد خبر داد. ســردار علیرضا مظاهری 
بــا اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی شــکایت ۱۱ نفر از 
شــهروندان مبنی بر اینکه افرادی تحت عنوان جعل سند، 
چک و فروش ملک و خودرو اقــدام به کالهبرداری از آنان 
کرده اند، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان محل اختفای این افراد مورد 
شناسایی قرار گرفت، افزود: در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان 
چهار کالهبردار حرفه ای دستگیر و برای تکمیل تحقیقات 
به مقر انتظامی منتقل شــدند.این مقام ارشــد انتظامی با 
اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات انجام شده به ۱۱ مورد 
کالهبرداری از شــهروندان اعتراف کردند، تصریح کرد: در 
نهایت این افراد پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. 

یک مسئول خبر داد
  پلمب پنج واحد احتکارکننده

 مایحتاج مردم
خبرنگاران:  باشگاه 
مســئول  کارشــناس 
اداره بازرســی سازمان 
و  معــدن  صنعــت، 
خراسان رضوی  تجارت 
ضمن اعالم اینکه هزار 
انواع  ماســک و 5هزار 
ضدعفونی کننده کشف شــده با قیمت مصوب در دسترس 
مردم قرار می گیرد، اظهار کرد: چند محل که اقالم مورد نیاز 
مردم مانند ماسک و... را مخفی کرده بودند، پلمب شد.مهدی 
مقدسی، کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از روز های اوِل زمزمه 
شیوع کرونا در مشهد، برای برخورد با تخلفات مربوط به این 
دوره حساس وارد عمل شدیم و گشت های مشترکی با پلیس 
اماکن، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و دیگر عوامل نظارت 
بر بازار های مشهد شروع شد.وی ادامه داد: در این بازرسی ها 
مشخص شد تعدادی اصناِف نامربوط شامل عطاری، ابزارآالت 
فروشی، فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی، فروشگاه عرضه لوازم 
آتش نشانی و سایر اصناف نامربوط، مقادیر زیادی ماسک با 
قیمت هایی باالتر از قیمت های تعیین شده می فروشند که با 
متخلفان برخورد شد.کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان 
صمت گفت:5 تُن لیموترش، هزار ماســک و بیش از 5هزار 
انواع ضدعفونی کننده، به ارزش 2/5میلیارد تومان در مشهد 
کشــف و ضبط شد و با دستور معاون دادستان مشهد، پنج 

واحد متخلف پلمب شد.
مقدسی گفت: اقالم کشف شده با توجه به نیاز مردم در اسرع 
وقت تحت نظارت اتاق اصناف با قیمت مصوب در واحد های 

فروش شهر در دسترس مردم قرار خواهــد گرفت.

آتش نشانی مشهد اعالم کرد
  برخورد ۲۰6 با اتوبوس پارک شده!

رئیس  قرمــز:  خط 
 5 شــماره  ایســتگاه 
از  مشهد  آتش نشــانی 
امدادرسانی آتش نشانان 
و نجاتگران سه ایستگاه 
بــه مصــدوم ســانحه 
رانندگی برخورد 206 با 
اتوبوس در بولوار امامت مشهد خبر داد.سرآتشیار مرتضی باقری، 
رئیس ایســتگاه شماره 5 مشهد گفت: صبح روز گذشته  در 
پی تماس تلفنی با سامانه ۱25مبنی بر برخورد شدید خودرو 
206 با اتوبوس و گرفتار شدن راننده خودرو در درون وسیله 
نقلیه، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه امداد و نجات و اطفای 
حریق ایســتگاه های 3، 5 و 22 را بــه محل حادثه در بولوار 
وکیل آباد اعزام کرد.وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل 
مشــاهده شد یک دستگاه خودرو 206 به دلیل نامعلومی به 
شدت از پشت با یک دستگاه اتوبوس پارک شده در ایستگاه 
اتوبــوس برخورد کــه منجر به گیر کردن راننــده در درون 
وسیله نقلیه اش شده بود که بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران 
آتش نشانی با استفاده از تجهیزات ویژه ضمن رهاسازی راننده 
مصدوم، وی را برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 
اورژانــس در محل دادند.شــایان ذکر اســت، در این حادثه 
خوشبختانه راننده این خودرو آسیب جدی ندید و علت دقیق 
این حادثه توســط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی 
اســت و آتش نشانان پس از ایمن ســازی محل به مأموریت 
خود پایان داده و به ایســتگاه های خویــش مراجعه کردند.

  سارق کابل با هفت فقره
 سرقت به دام افتاد

بجنورد-خبرنــگار 
پلیس  رئیــس  قدس: 
خراسان شمالی  آگاهی 
از دســتگیری ســارق 
حرفه ای بــا هفت فقره 
سرقت در بجنورد خبر 
داد .ســرهنگ مقصود 
رستگار با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم چندین 
فقره ســرقت کابل در شهرستان بجنورد بالفاصله موضوع با 
جدیت در دســتور کار این پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به 
اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با جدیت و نهایت دقت موفق 
شدند محل اختفای این فرد را شناسایی کنند، افزود: این فرد 
بالفاصله با سرعت عمل کارآگاهان در محل اختفایش دستگیر 
و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شــد.رئیس 
پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات انجام 
شده به هفت فقره سرقت کابل در سطح شهرستان بجنورد 
اعتراف، تصریح کرد: در نهایت این فرد پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

زاویه تصویر

انجام تست کرونا در فرودگاه 
بجنورد

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

الکلهاکجامیروند؟
فریمان با اینکه کارخانه الکل دارد، ولی به هیچ عنوان الکل در مغازه ها و داروخانه های این شهر 

پیدا نمی شود. این همه الکل را کجا می فرستند؟
937...۲941

خرابیتلفن؛مخابراتجوابگونیست
چرا شرکت مخابرات برای خرابی تلفن فکری 
نمی کند؟ هــزار بار بنده با شــماره گویای 
مخابرات تماس گرفتم، اما یک بار هم برای 
درســت کردن نیامده اند. اما اگر خط جدید 
سفارش دهیم یکروزه درست می کنند، لطفاً 

رسیدگی کنید.
933...۲71۵

 بازرسانرسیدگیکنند
به علت ویروس کرونا نمایشگاه بهاره تعطیل شد؛ نمایشگاه بین راهی راه افتاد. بازرسان لطفاً سری 

به جاده بهشت رضا بزنید.
99۰...۲83۵

هدردادنپولتوسطشهرداری
شهرداری مشهد پیشتر هر کاری در زمینه 
هــدردادن پول ملــت می کــرد، در داخل 
شــهرداری بود، ولی حاال برای عذاب ملت 
روز روشــن در حالی پول ها را هدر می دهد 
که همه ببینند حدفاصل چهارراه ابوطالب 
تا میدان فردوســی از یک طرف جدول های 
ســالم را می کنند و همزمــان عده ای دیگر 
مشــغول گل کاشــتن هســتند و روز بعد 

جدول کاران گل ها را لگدمال می کنند و از بین می برند و این کار ادامه دارد.
91۵...937۵

حذففضایسبز
درختان اقاقیا و مورت  های مسیر سبز حاشیه پیاده روی چهارراه ابتدای خیابان سجاد را چرا دو 
روزه دارند از زمین خارج می کنند ، درختان را از ریشه در می آورند؟ این ها را کجا وچرا باید از 

این مسیربه مکانی دیگر منتقل کنند ؟
 شهرداری پاسخگو است؟

۰93۵۰۰۰۰8۵۲
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با دســتگیری دو نفر از  عقیــل رحمانی
ســرکردگان باند حرفه ای ســرقت که تبحر 
ویژه ای در شناسایی محل نگهداری طالجات 
در منازل داشتند، باند موسوم به »عشق طال« 
متالشی و دو نفر دیگر از سارقان هم به مکان 

نامعلومی گریختند.
 حدود دو ماه پیش منازل تعدادی از شهروندان 
در مناطق احمدآباد، خیابان پاستور و... مورد 
ســرقت قرار گرفت. پــس از آن یکی پس از 
دیگری شکات به دادســرا مراجعه و شکایت 
خود را برای انجام پیگیری های قضایی مطرح 

کردند.

ماجرایسرقتهایسریالی
از همیــن رو و بــا توجــه به اینکــه تمامی 
سرقت های صورت گرفته با یک شیوه به وقوع 
پیوســته بود، پرونده ها تک به تک به شعبه 

203بازپرسی )ویژه سرقت(ارجاع شد.
در ادامه انجام فرایند قضایی این پرونده که 
مشــخص بود سارقان هدفشان فقط به یغما 
بردن طالها از مکان های هدف اســت، یکی 
از شکات که پزشک بود و در حوالی خیابان 
پاستور سکونت داشــت، در تشریح ماجرای 
ســرقت و میزان آن بــه مقام قضایی گفت: 
ســرقت از خانه ام در شب صورت گرفته آن 
هــم زمانی که من برای چند دقیقه از منزل 

خارج شدم.
وقتی به خانه برگشتم همه چیز سرجایش بود، 
جز 600 گــرم طال،۱0هزار دالر، 30 میلیون 
تومان وجه نقــد و... . ارزش اقالمی که از من 

سرقت شده حدود 3 میلیارد تومان بود.
من برای سفر به یکی از کشورهای خارجی که 
اقامت آنجا را دارم، صبح روز بعد بلیت داشتم، 
اما سارقان پاسپورت های من را هم با خودشان 

برده بودند.
دومین مالباخته هم که ساکن احمدآباد بود 
به قاضی پرونده گفــت: وقتی به خانه آمدم، 
هرچه کلید را داخل توپــی چرخاندم در باز 
نشــد و فهمیدم در از پشت قفل شده است. 
پی بردم دزدها داخل خانه هستند، به سمت 
در پشتی دویدم تا شــاید از آنجا بتوانم وارد 
خانه شــوم، اما ســارقان که فهمیده بودند 
صاحــب خانه آمــده، چند متر مانــده بود 
به در برســم از همان در پشــتی خودشــان 

را بیــرون انداختــه و پا به فرار گذاشــتند.
 دو نفر بودند و من هم پشت سر آن ها شروع 

به دویــدن و داد زدن کردم. 
آن هــا از تــرس دو ســاک 
که از داخل خانه برداشــته 
بودنــد را انداختند و موفق 
شــدند فرار کنند.متأسفانه 
ســرویس طال، چند ســکه 
طال و مقداری پــول نقد را 
به ارزش حدود 250میلیون 
تومــان بــا خــود بردنــد.

صدوردستورآغاز
عملیاتپلیسی

پس از کسب اظهارات برخی شکات در شعبه 
ویژه ســرقت، مقام قضایی از مأموران پلیس 
آگاهی استان خواست تا ردزنی ها و اقدام های 
پلیســی خود را برای شناسایی و دستگیری 
ســارقان آغاز کنند.تحقیقــات فنی مأموران 
پلیس آگاهی برای به ســرانجام رساندن این 
پرونده هم در دســتور کار قرار گرفت و کمی 
بعد مشــخص شد باند ســرقت »عشق طال« 
چهار نفر هســتند. پلیس به این سرنخ رسید 
که آن ها ساکن مشهد نبوده و هر بار چند خانه 
را سرقت و به محل زندگی شان که در حوالی 

استان اصفهان و لرستان بود، می گریزند.
برهمین اساس با هماهنگی قضایی مشخصات 
سارقان روی سیستم سراســری پلیس قرار 
گرفت تا در صورت مشاهده اعضای باند در هر 

جای کشور آن ها دستگیر شوند.

دستگیریدوعضوباند
باطالهایسرقتی

این روند ادامه داشت تا اینکه 
پلیس آگاهی شهر اصفهان 
»دانیال« یکی از اعضای باند 
ســرقت را همراه با مقداری 

طال دستگیر می کند.
پــس از آن محل اختفای او 
گرفت  قــرار  تفتیش  مورد 
که در پی آن کیف و الشــه 
برخی دیگر از اموال سرقتی 
از آنجا کشف شد. ماجرا به 
پلیس آگاهی استان خراسان 
منعکــس و تصاویــر اموال 
مکشــوفه هم در اختیار مأموران پلیس قرار 

گرفت.
این گونه شد که یکی از شکات کیف و برخی 
اقالم ســرقتی اش را در بین تصاویر ارســالی 
شناســایی کرد. هماهنگی های انتظامی بین 
دو اســتان به صورت دقیق تــر صورت گرفت 
و موجب شــد مجرم حرفه ای محل اختفای 
یکی دیگر از همدســتانش را هــم لو بدهد. از 
ســوی دیگر متهم دراعتراف های اولیه مدعی 
شد به جز انجام چندین سرقت در مشهد، در 
شهر اصفهان هم تعداد زیادی سرقت از منازل 

را همراه با دیگر اعضای باند رقم زده اند.
در ادامه پلیس موفق شد دیگر همدست او را 
هم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کند. 
با دستگیری دو ســرکرده باند سرقت»عشق 
طــال« دیگر اعضای باند پی به ماجرا برده و به 

مکان نامعلومی گریختند که آن ها هم با دستور 
قضایی تحت تعقیب قرار گرفتند.

انتقالمتهمانواعترافاتعجیب
با دستگیری متهمان، مأموران پلیس آگاهی 
اســتان با کســب نیابت قضایی برای انتقال 
متهمان راهی شــهر اصفهان شــده و به این 
واسطه هر دو نفر را تحت الحفظ به مشهد و از 

آنجا به شعبه بازپرسی منتقل کردند.
»دانیال« در بازجویی های صورت گرفته اعتراف 
کرد 6 فقره سرقت همراه دیگر اعضای باند بوده 

و اکثر سرقت ها را در یک روز انجام داده اند.
وی اعتراف کرد: پس از سرقت طال و جواهرات، 
قســمتی از آن ها را در بازار رضا)ع( به فردی 
که در حوزه خرید و فروش طال فعالیت داشته 
فروخته اند و این گونه طالها را به ریال تبدیل 
کرده اند.وقتــی پای یک مالخر بــه ماجرا باز 
شد، دســتگیری او هم در دستور کار پلیس 
قرار گرفت و اوهم چند ســاعت بعد بازداشت 
و به مانند دو نفر دیگر به شعبه 203 بازپرسی 

منتقل شد.
مالخر وقتی همه چیز را لو رفته دید، اظهار کرد: 
آن ها چند مرتبه طال برای من آوردند که من 
دو یا سه مرتبه چک 30میلیونی و یک بارهم  

پول را کارت به کارت کردم.
اقدام های موشکافانه مقام قضایی از آن حکایت 
داشت که اعضای باند در مشهد حدود ۱4فقره 
ســرقت را مرتکب و ارزش برخــی اموال در 
حدود3 میلیارد،۱20 میلیــون، 70 میلیون 
تومان و... بوده اســت.همچنین مشخص شد  
سارقان برخی طالها را پس از خارج کردن از 
مشهد آب کرده و به شیوه ای خاص به فروش 

رسانده اند.

توصیه
نکته قابل توجه این ماجرا این اســت که اگر 
ســارقان طال و جواهرات برای اموال سرقتی 
مالخری نداشته باشند، فروش این گونه اموال 
در شهرها کار آسانی نیست که باید مسئوالن 

امر برای این ماجرا هم فکری کنند.
از ســوی دیگر باز هم تأکید می شــود  جای 
نگهداری مقادیر زیاد طال، جواهر، سکه و وجه 
نقد در خانه مســکونی نیست، چرا که تأمین 

امنیت آن دشوار است.

با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی و اصفهان

باندسرقت»عشقطال«متالشیشد

منبرایسفربهیکی
ازکشورهایخارجی

کهاقامتآنجارادارم،
صبحروزبعدبلیت
داشتم،اماسارقان

پاسپورتهایمنراهم
باخودشانبردهبودند

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 هوای خراسان رضوی سردتر می شود

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد : طبق تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی  از امروز سه شنبه ضمن 
کاهش محسوس دمای هوا، بارش ها گسترش یافته، در اغلب 
نقاط استان بارش باران )در برخی نقاط رگبار باران با احتمال 
رعدوبرق( و در نواحی سردســیر و کوهستانی بارش باران و 
برف همراه با تشــکیل مه و کاهش دید پیش بینی می شود. 
انتظار داریم فعالیت این سیستم به تناوب تا اواخر وقت روز 

چهارشنبه در استان ادامه یابد.
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بجنورد- خبرنگارقــدس: فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی خراسان شــمالی از 
کشــف یک دســتگاه فلزیاب در شهرستان 

بجنورد و دستگیری متخلف خبر داد.
سرهنگ حســین اصغر قنبرزاده اظهار کرد: 
یک دستگاه فلزیاب با کمک فرماندهی نیروی 
انتظامی در بازرســی از منزل فردی ســاکن 
بجنورد کشــف و ضبط شد.قنبرزاده تصریح 
کــرد: این متخلف که کاالی قاچاق در منزل 
خود نگهــداری می کرد دســتگیر و پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
وی گفت: طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، 
نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه 
فلزیاب و همچنین ورود آن به کشــور منوط 
به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی کشور 
است.فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
خراسان شمالی تأکید کرد: با هر گونه تبلیغ، 
خریدوفروش و اســتفاده از این دستگاه که 
به  منظور کشــف آثار و اموال تاریخی باشد، 

برخورد قانونی به  عمل خواهد آمد.

 ردپای اقالم ممنوعه
 در خراسان شمالی 

یک دستگاه فلزیاب در 
بجنورد کشف و ضبط  شد



زوم در دومین نشست با مسئوالن و خیران برای حل مشکالت معلوالن پیگیری شد

از بیمه و اشتغال تا راه اندازی مزون لباس »کوتاه قامتان«
پرویــن محمدی:    به دنبال نخســتین 
نشســت مشــترک کوتاه قامتان خراسان و 
چند تن از خیران شــهرمان با اعضای هیئت 
تحریریــه قدس بــه منظور گره گشــایی از 
مشــکالت جمع کوچکی از جامعه که نادیده 
گرفته شــده اند، دومین جلســه هم اندیشی 
در این خصوص با جدیت بیشــتر و با حضور 
مدیران کل بیمه سالمت، بهزیستی و کمیته 
امداد، جمعی از نیک اندیشان نام آشنا، رئیس 
و اعضای انجمن کوتاه قامتان استان در محل 
مجتمع نیکوکاری توان یابان مشهد برگزار و 
تصمیماتی درخصوص رفع مشکالت و بهبود 

وضعیت زندگی این گروه اتخاذ شد.

 اشتغال مشکل اصلی
در این نشســت ابتدا معصومه جوادی مقدم، 
رئیس انجمن کوتاه قامتان اســتان به تشریح 
وضعیت اعضای این انجمن پرداخت و افزود: 
مهم ترین مسئله زندگی کوتاه قامتان اشتغال 
آن هاســت و با اینکه همه دارای تحصیالت 
دانشگاهی و توانمندی های الزم برای کسب 
و کار هستند به دلیل کوتاهی قامت و فیزیک 
بدنشان کسی به آن ها کار نمی دهد. ازاین رو 
مشــکالت متعددی در زندگی شان به خاطر 

بیکاری و نداشتن درآمد بروز می کند.
 افزون بــرآن موضوع درمان 
آن ها و هزینه های ســنگین 
آزمایــش، کفش طبــی و... 
بــه علــت نداشــتن بیمه، 
مشــکل دیگری است که در 
زندگی شــان نقــش مهمی 
دارد و بهزیستی بیمه آن ها 

را قبول نکرده است.
 

 بیمه رایگان سالمت 
برای واجدین شرایط

بیمه  دکتر ســیدمرتضی وجدان، مدیرکل 
سالمت در این زمینه به طرح بیمه اجباری 
همگانــی اشــاره کرد و گفت: کســانی که 
هیچ گونه بیمه ای ندارند می توانند با مراجعه 
به دفترهای پیشخوان و پرداخت سرانه هر 
نفر 580 هزار تومان به شــرط خانوار؛ خود 
و خانواده شان به مدت یک سال از خدمات 
بیمه بهره مند شــوند. در مورد کوتاه قامتان 
چنانچــه اســتطاعت مالی بــرای پرداخت 
این رقم نداشته باشــند، مانند دیگر اقشار 
برایشان آزمون وسع انجام و بعد از یک ماه 
نتایج اعالم می شــود که ممکن است 100 
درصد رایگان یا 50 درصد تخفیف و یا ملزم 
به پرداخت حق بیمه باشند و دفترچه بیمه 
برایشان صادر می شود که در این صورت از 
خدمات سرپایی، بستری، دارو و... برخوردار 

خواهند شد.
دکتر وجدان با بیان اینکه خیران می توانند 
در این زمینه مشــارکت داشــته باشــند، 
خاطرنشــان کرد: در صورت پرداخت حق 
بیمه ساالنه توسط خیران، کوتاه قامتانی که 
استطاعت مالی مناســبی ندارند، می توانند 
دفترچــه بیمــه دریافت نماینــد و از تمام 
خدمات بخش خصوصی، دولتی، رادیولوژی، 
آزمایشگاه و... با پرداخت 10 درصد بستری 

و 30 درصد سرپایی استفاده نمایند.

 پوشش بیمه توسط بهزیستی 
در سال 99

مدیرکل بهزیستی استان نیز در ادامه اظهار 
کرد: بهزیســتی افراد تحت پوشش خود را 
از طریق صندوق ســایر اقشــار بیمه کرده 
و هزینــه آن را به بیمه ســالمت پرداخت 
می کند. به عنوان مثال ســهم افزایش بیمه 
استان خراسان امسال 2 هزار سهمیه بیمه 
رایــگان بوده که برای ســال98 افراد تحت 
پوشش مشــخص شــده اند. ولی می توانیم 
برای ســال آینده چند نفــر از کوتاه قامتان 
واجد شرایط را زیر پوشش بیمه قرار دهیم. 

دکتر پوریوســف از مسئول انجمن خواست 
تا آمار دقیــق کوتاه قامتانی که تحت هیچ 
بیمه ای نیستند به شــرط خانوار تهیه و به 
بهزیســتی ارائه کند تا در این زمینه اقدام 

الزم انجام شود. 

معلــوالن  جــزو  را  کوتاه قامتــان   وی 
جسمی-حرکتی دســته بندی کرد و گفت: 
ارائه خدمات بســتگی به نیــاز آن ها دارد و 
در صورتی که مثــاًل کفش مخصوص الزم 
داشته باشــند باید با هالل احمر برای تهیه 

کفش طبی هماهنگ شود.

  ضرورت فرهنگ سازی و استفاده 
از ایده ها و خالقیت ها

ابراهیم هدایی، مدیرعامل مجتمع نیکوکاری 
توان یابان مشــهد نیز از طراحــی یک مزون 
مخصوص لباس برای ســفارش کوتاه قامتان 
در مشــهد خبر داد و تصریح کرد: در فاصله 
جلسه پیشین تا این نشست اقدام به طراحی 
مزون لباس مخصوص کوتاه قامتان شده تا این 
عزیزان برای تهیه لباس مشکلی نداشته باشند، 
اما آنچه ضرورت بیشــتری دارد آموزش های 
بــرای  جامعــه  در  فرهنگ ســازی  و  الزم 
سازماندهی است، زیرا مشکل هویتی، سازمانی، 
تبیین اهداف به خصوص اهداف محکم و قوی، 
آموزش ترافیک )آموزش در مهدهای کودک 
توســط کوتاه قامتان(، دســته بندی نیازهای 
مادی، معنوی، آموزشی، اجتماعی و... ازجمله 
مسائلی است که نیاز به آموزش، فرهنگ سازی 
و برنامه ریزی توسط سازمان ها و ارگان ها دارد و 

بدون سازماندهی میسر نمی شود.

 اعالم آمادگی کمیته امداد 
برای اشتغال زایی و کارآفرینی 

مهندس دانشــور، قائم مقــام کمیته امداد 
نیــز بــرای کمک بــه اشــتغال زایی و رفع 
نیازهای کوتاه قامتان از طریق این نهاد اعالم 
آمادگی کــرد و گفت: کوتاه قامتان کارآفرین 
می توانند برای اعالم نیاز و آشنایی با شرایط 
پوشــش های حمایتی این ســازمان به اداره 
کل کمیته امداد در مشــهد واقع در خیابان 
مدرس 12 مراجعه نمایند تا پس از بررسی و 
تأیید نیاز حمایتی، اقدام الزم برای کمک به 

این عزیزان صورت گیرد.

 همت خیران برای اشتغال کوتاه قامتان
مهندس سیدمهدی حسینی خیر نام آشنایی 
که در کمک بــه بیماران نیازمنــد از طریق 
مؤسســه های مختلف و شــورای مشــارکت 
بیمارستان ها ازجمله مؤسسه میزبانان خورشید 
در بیمارستان امام رضا)ع( ید طوالیی دارد به 
ایجاد بنگاه های اقتصادی توسط خیران اشاره 
کرد و یادآور شــد: ایجاد یک بنگاه اقتصادی 
توســط خود کوتاه قامتان جواب نمی دهد، اما 
خیران می توانند با ســرمایه گذاری، شناخت 
وعالقه منــدی  اســتعدادها  توانمندی هــا، 
کوتاه قامتان به رشته های مختلف، آن ها را بسته 
به نوع توانایی هایشــان به کار گرفته و مشکل 

اشتغال آن ها را حل نمایند.
وی با اعالم آمادگی برای کمک در این زمینه، 
اضافه کرد: برای رســیدن به این هدف باید در 
درجه نخست کارگروهی تشکیل شود و نیازها، 
توانمندی ها،  خواسته ها، مشکالت، کمبودها، 
راهکارها و شرایط کوتاه قامتان استان بررسی 
و با اســتفاده از الگوهای موفق تصمیم گیری 

مناسب انجام شود.

  مرد 6 میلیارد تومانی
 مهندس حسن مالیی خیر بزرگی که با تقبل 
6 میلیارد تومان هزینه ســاخت بخش های 

مکمل بیمارستان طالقانی، به مرد 6 میلیارد 
تومانی معروف شــده، گفــت: برنامه ریزی، 
تصمیم گیــری، جلــب مشــارکت خیران و 
دستگاه ها، نیاز به آمار دقیق از کوتاه قامتان 
اســتان و آشنایی با وضعیت و شرایط سنی، 
تحصیلی، خانوادگی، معیشــتی، اشــتغال، 
نیازها، کمبودها، مشــکالت و... آن ها دارد. 
از این رو وی از مسئول انجمن کوتاه قامتان 
اســتان خواست تا در اولین فرصت اطالعات 
الزم و رزومــه تک تک اعضــا را تهیه و در 
اختیار خیران و ســازمان های ذی ربط قرار 
دهد تا با همدلی و کمک یکدیگر قدم مثبتی 
برای رفع مشکالت این عزیزان برداشته شود.

 مؤسسات خیریه مشارکت کنند
مجید رحمتی، مدیرعامل مؤسســه رحمت 
الهی نیز با بیان اینکه همکاری و مشــارکت 
مؤسســه های خیریــه در رفع مشــکالت 
کوتاه قامتــان مؤثــر اســت، اظهــار کرد: 

مؤسسه های مالی با کمک خیران می توانند 
وام الزم را در اختیار کارآفرینان کوتاه قامت 
قرار دهند تا این بلندهمتان هم خودشــان 
مشغول کار شــوند وهم با کارآفرینی برای 

دیگران اشتغال زایی کنند.
وی در ایــن زمینــه قول مســاعد داد تا در 
صورت مشارکت خیران برای تأمین سرمایه 
کارآفرینــی، رفع مشــکالت اقتصــادی و... 
کوتاه قامتــان بلندهمت از طریق مؤسســه 

رحمت الهی همکاری کند.

 خیران ثابت و ماندگار
فتانه کالهان، نیک اندیش بنامی که در بیشتر 
مؤسسه ها و کارهای خیریه پای ثابت کمک 
به نیازمندان است در این نشست برای کمک 
به رفع مشــکالت کوتاه قامتان اعالم آمادگی 
کــرد و میزبانی ناهار حاضران در جلســه را 
به یادبود پدر مرحومشان )محمود کالهان( 
به عهده گرفت و اعضای انجمن کوتاه قامتان 
یــک روز ناهــار خــود را در جمع صمیمی 
مســئوالن، خیران و اعضای هیئت تحریریه 
قدس صــرف کردند و به قــول زهرا عبدی 
کوتاه قامت بلندهمتی که لیسانس حسابداری 
دارد و بــه  دنبال کار می گــردد، حضور در 
این جمــع صمیمی موجب شــد انگیزه ای 
مطالبات  پیگیــری  بــرای 
اجتماعی خــود پیدا کنند، 
کسانی  خوشــبختانه  چون 
هســتند که بــه حرف ها و 
درد دل هایشان گوش کنند 
و قول همراهــی و حمایت 

بدهند.
زهرا که همانند دیگر دوستان 
شهرســتانی اش از بجنــورد 
به این جلســه آمده به بیان 
مشکل اسکان موقت در شهر 
مشهد پرداخت و گفت: من برای پیگیری کارها 
مجبورم به مشهد بیایم و جایی برای اسکان و 
خواب ندارم، چون حداقل شبی 40 هزار تومان 
باید بپردازم، دوستان من هم همین مشکل را 
دارند؛ بنابراین اگر خیران عزیز بتوانند در این 
زمینه به ما کمک کننــد می توانیم خودمان 
دنبال کارهای بیمه و... برویم و به خانم مقدم، 

رئیس انجمن کمک کنیم.
ســایر کوتاه قامتــان نیــز مشــکالت خود 
را ازجمله مســکن، اشــتغال، بیمــه، وام 
کارآفرینی و... مطرح کردند و از مســئوالن 
حاضر در جلســه برای حمایت و تسریع در 

امور اداری کمک خواستند. 

افتخار

نیکوکاری

زاوهی دید

مکث

   بسیج دانشجویی نیشابور 
۴ هزار ماسک به مردم اهدا می کند

نیشــابور-خبرنگار 
هزار   4 تعــداد  قدس: 
ماســک توســط بسیج 
نیشــابور  دانشــجویی 
صورت  بــه  و  ســاخته 
رایگان در میان جانبازان، 
مــردم  و  رزمنــدگان 
شهرستان توزیع می شود.

مسئول بســیج دانشجویی نیشابور اظهار کرد: در راستای 
فرهنگ خدمت رســانی و به منظور پیشگیری از بیماری 
کرونا در شهرســتان نیشــابور و ادامه خدمت رسانی ها و 
حضور ســپاه در همه عرصه ها، تعداد 4 هزار ماسک بین 
رزمندگان، ایثارگران و مردم شهرستان به صورت رایگان 

در حال توزیع است.
حســین صدیقی افزود: متأســفانه با اعالم خبر شــیوع 
بیمــاری کرونــا و کمبود ماســک و لوازم بهداشــتی در 
داروخانه ها و سوءاستفاده عده ای سودجو که فقط به فکر 
پر کردن جیب خودشان هســتند، قرارگاه جهادی بسیج 
 دانشــجویی در حرکتی جهادی اقدام به ســاخت بیش از 

4 هزار ماسک نمود.
مسئول بســیج دانشــجویی نیشــابور تصریح کرد: ما با 
اســتفاده از پارچه نانــو در کارگاه خیاطی خاتم بســیج 
دانشجویی نسبت به ساخت 4 هزار ماسک اقدام نموده که 
در حال توزیع بین جانبازان، ایثارگران و مردم شهرستان 

نیشابور هستیم.

   ترس و نگرانی ناشی از کرونا 
را به کودکان منتقل نکنید

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: روان شناس بالینی 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
گفت:  شــمالی  خراسان 
ترس و نگرانی ناشــی از 
کرونا را به کودکان منتقل 

نکنید.
گلناز وحیدی با تأکید بر این مطلب گفت: مطلع شدن از 
آمار بیماری و خطرات آن ممکن اســت برای بزرگساالن 
طبیعــی و در حــد یک خبر باشــد، اما بــرای کودکان 
فاجعه آمیــز خواهد بود و دنیــای کودکانه آن ها را بر هم 

می ریزد.
وحیدی افزود: دادن اطالعــات به کودکان باید در زمینه 

پیشگیری و خودمراقبتی و به زبان کودکانه باشد.
وی تأکید کــرد: از تهدید کردن کــودکان و بزرگنمایی 
بیماری و یا مشــکل به وجود آمده به شــدت خودداری 

کنید.
وی دربــاره اطالعــات غیرضروری به کودکان هشــدار و 
توضیــح داد: آگاه کردن کودکان نســبت به موضوعات و 
مباحث نگران کننده نه تنها ضروری نیســت، بلکه والدین 
بایــد آگاه باشــند و در خصوص این مســائل در حضور 

کودکان صحبت نکنند.
وی اظهــار کرد: به هیــچ عنوان از واژه های ترســناک و 
اغراق آمیــز که زمینه اضطراب و تــرس کودکان را فراهم 

می کند، در حضور کودکان استفاده نکنید.

 سخنی با مسئوالن خراسان شمالی
سمانه  محمدزاده 
»خراســان  ثانی: 
در  همچنــان  شــمالی 
وضعیت سفید کرونا قرار 
دارد« این خبری بود که 
ظهــر دیروز سرپرســت 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
اســتان اعالم کرد. با توجه به اینکه خراســان شمالی در مسیر 
ارتباطی خراسان رضوی، گلستان، مازندران و سمنان قرار دارد و 
روزانه هزاران تردد و توقف در این مسیر صورت می گیرد، چنانچه 
تمهیدات الزم اندیشــیده نشود ممکن اســت این استان نیز از 
وضعیت سفید خارج شود؛ به طور مثال اگر خرید سوغات و آجیل 
از فروشگاه ها  به ویژه شهر فاروج که به شهر آجیل کشور معروف 
است، با رعایت موازین بهداشتی صورت نگیرد و روی محصوالت 
فله ای به صورت ویژه بسته نشــود و فروشندگان و خریداران از 
دستکش های یکبار مصرف استفاده نکنند، ممکن است موجب 
آلودگی و شــیوع این ویروس شده و صدمات جبران ناپذیری به 

سالمت و نیز اقتصاد استان وارد شود.
مردم خراسان شــمالی منکر زحمات مسئوالن و دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان که در این مدت درگیر این ویروس هستند، 
نیستند. اینکه خراسان شمالی همچنان در وضعیت سفید قرار 
دارد بسیار خبر خوشایندی اســت ولی نگهداری این وضعیت 
مهم تر از آن است و این نیازمند تالش بیشتر، برنامه ریزی دقیق تر 
و فراهم کردن نیاز های بهداشتی و در اختیار گذاشتن آن به مردم 
اســت که هم اکنون بار روانی بسیار شدیدی روی آنان به لحاظ 

عدم توفیق در تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده وجود دارد. 
از نخستین روزهای شیوع این ویروس شاهد مراجعه پرتعداد مردم 
برای تهیه ماســک، ژل ضدعفونی کننده دست و سطوح، الکل، 
پدالکلی و مکمل های دارویی به داروخانه ها هستیم که عمدتاً با 
پاســخ منفی و »نداریم« مواجه بوده اند و این روند کماکان ادامه 
دارد و موجب ناراحتی شدید شهروندان شده است. آنان اکنون با 
سؤاالتی همچون »ماسک در بازار نیست؛ چرا دست اندرکاران و 
مسئوالن ما را رها کرده اند و به فکر سالمت ما نیستند یا از کجا 
ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی تهیه کنیم؟« روبه رو هستند. 
در حال حاضر پشت شیشه هر داروخانه شهر دو عبارت پرکاربرد 
»ماســک و ژل ضدعفونی کننده نداریم؛ لطفاً سؤال نفرمایید« 

مواجه می شویم. 
در این میان برخی  دالل ها و ســودجویان هم بیکار ننشسته اند 
و از این فرصت اســتفاده کرده و قیمت ماسک بهداشتی که تا 
پیش از شــیوع این ویروس هزار تومان بوده را 35 هزار تومان و 
ژل ضدعفونی کننــده ۷ هزار تومانی را تا 50 هزار تومان افزایش 
داده اند. مردم خراســان شمالی انتظار دارند در یک اقدام انقالبی 
و بسیج همه دســتگاه ها و سازمان ها همان گونه که در بسیاری 
از موارد موفق عمل کرده اند، با تأمین نیازمندی های بهداشــتی 
مردم و توزیع درســت و فراگیر به نحوی که این اقالم به آسانی 
به دست مردم برسد، ضمن حفظ وضعیت موجود استان، از این 
بحران به وجود آمده در کشور و استان سربلند و موفق بیرون آیند. 
مسئوالن عزیز، مطمئن باشید مردم فهیم این استان همان گونه 
که در تمامی صحنه ها یار و مددکار شما بوده اند در این بحران نیز 

در کنار شما و حامی شما خواهند بود. 
امیدواریم با تالش و همت مضاعف تمامی دست اندرکاران و توکل 
به ذات مقدس خداوند متعال که تنها دستگیر همه انسان هاست 

شاهد شکست »ویروس کرونا« در کشور و استان باشیم.

 ثبت اختراع محققان دانشگاه فردوسی 
مشهد در آمریکا
ایرنا: اختراع روشی برای 
توزیع  شده  خوشه بندی 
حسگر  شــبکه های  در 
محققان  توسط  بی سیم 
دانشگاه فردوسی مشهد 
اختراعات  ثبت  دفتر  در 
آمریکا )USPTO( ثبت 

نهایی شد و در اختیار عموم قرار گرفت.
به گــزارش دانشــگاه فردوســی مشــهد، ایــن اختراع 
را دکتــر نعمت اللهــی بــا همــکاری دکتــر محمــود 
 نقیــب زاده و دکتر ســعید ابریشــمی و با عنــوان التین 
 Method for Decentralized Clustering in(

Wireless Sensor Networks( به ثبت رسانده اند.
این دومین اختراع ثبت شــده دانشگاه فردوسی مشهد در 
دفتر ثبت اختراعات آمریکاســت و هزینه های آن توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )صندوق حمایت 

از پژوهشگران و فناوران کشور( پرداخت شده است.
گفتنی اســت، ایــن اختراع در انواع مختلف شــبکه های 
بی ســیم، به عنوان نمونه اینترنت اشــیا )از جمله شــهر 
هوشمند(، شبکه های حســگر بی سیم و شبکه های تلفن 
همراه می تواند مورد استفاده باشد و سبب کاهش مصرف 

انرژی گره ها و افزایش طول عمر شبکه شود.
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 1. ابزار اعالم خطر خودرو- ماحصل- قطعی 
 2. ســبک و روش- مامــا- برهــان و علت 
3. چســباندن- محلــه و بــرزن- بــرای 
ثابت نگه داشــتن این گاهنامه که دقیق تر 
از تقویم گریگوری اســت کبیســه دقیقی 
وضع شــد 4. از انبیای الهــی«ع« که بنابر 
روایات یهود زنده وارد بهشت شــد- تولید 
 عســل حاصل زحمت این حشــره اســت 
الفبــای  شــکوه کردن-  کجاســت؟-   .5
موســیقایی 6. طاقچــه باال- تکــرار یک 
 حرف- گوارش- عدد قرن- فلز الکتریسیته 
۷. حاجت و خواســته- مایــه حیات- نام 
 دخترانــه وطنی- اولین مســجد اســالم 
8. ســرانجام- یاغــی و ســرکش 9. تند و 
فوری- بسیار دوستدار- نت چهارم- بریدن 
شاخه های زاید درختان 10. طالیه دار اعداد- 
رنگ موی فــوری- از خواب افزارها- حرارت 
بدن بیمار- کجاست؟ 11. برسر بجوئیدش- 
بازیکن نابغه اما بداخالق سال های قبل تیم 
ملی فرانسه با نام کوچک »نیکالس«- دانه 
معطر 12. بیمار و معیوب هم معنی می دهد- 

آبجی 13. چلچراغ- لباس- کیش ها و آیین ها 
14. ســرگرد سابق- آش ساده- پایه و رکن 
اساسی موســیقی ملی ایرانی 15. زیرک- 

جوالنگاه دزدان دریایی سومالی - فراق

1. چه بســیار- واحدی بزرگ برای حافظه 
رایانه ای- از مشتقات سنگین نفت 2. خانه 
تابستانی- این پول را در سوئیس خرج کنید- 
منت گذارنــده 3. گل پیغام رســان- جواب 
مثبت- شمرده شــده 4. گنج دار معروف- 
نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی قرن هفده 
میالدی خالق »خســیس« 5. از مبطالت 
روزه- بیمار- آزاد 6. ســیاهش را کسی دارد 
که نفرینش ســریعاً متســجاب می شود- 
حیــوان باوفا- یمانی مشــهور- خاندان- از 
شــرکت های نفتــی فرانســوی ۷. درخت 
 انگور- زیرپا مانــده- خوش اندام- فلز چهره

 8. از کنیه های حضرت عباس»ع« برادر گرامی 
امام حسین»ع«- کنایه از وضعیت درآمد و 
هزینه های ماهیانه است 9. سرپرست- سمت 
راست- مفرد- پیروی کردن 10. راه میان بر- 

چله کمان- کالم گزافه- صوت درد- نام ترکی 11. ازما 
 بهتران- ســوره3۷ قرآن کریم- صوت تعجب خانمانه

12. عزیز و محبوب- شــجاع و دالور 13. شــیرینی- 
ســالحی دودم شــبیه شمشــیر اما کوچک تر از آن- 
کوبیده شــده 14. از ماشین آالت کشــاورزی- فرعون 
 معاصر مصر که چندســال قبل سرنگون شد- متداول 
15. ناسیونالیستی- باالبر ساختمانی- واحد شمارش شتر

  افقی

  عمودی

 تعطیلی داوطلبانه تعدادی آرایشگاه 
زنانه در مشهد

قدس: با هدف پیشگیری از شیوع کرونا برخی از آرایشگاه های 
زنانه در مشهد به صورت داوطلبانه تعطیل کردند.

رئیس انجمن صنفی آرایشــگاه های زنانه مشهد گفت: با اینکه 
اوج درآمد آرایشــگاه های زنانه در روزهای پایانی ســال است و 
این صنوف هزینه های ثابتی دارنــد که باید پرداخت کنند، به 
منظور پیشگیری از شیوع کرونا برخی از این واحدها کسب و کار 
خود را تعطیل کرده اند. طاهره کاهانی افزود: با همکاری مجمع 
خیرین سالمت مشهد، ملزومات پیشگیری از کرونا مانند ماسک، 
دســتکش و مواد ضدعفونی کننده به صورت رایگان در اختیار 
آرایشــگاه های مناطق حاشیه شهر مشهد قرار گرفته است تا از 

شیوع بیماری پیشگیری شود.

یک مسئول در خراسان شمالی عنوان کرد
 بیماران صعب العالج نیازمند ۱۱ هزار قلم 

کاالی بهداشتی و درمانی
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی 
گفت: هم اکنون بیماران خاص و صعب العالج تحت حمایت این 
نهــاد نیازمند بیش از 11 هزار قلم کاالی بهداشــتی و درمانی 
هســتند. مجید الهی راد درباره کاالهــای موردنیاز این بیماران 
افزود: این کاالها شامل ویلچر، واکر، تخت، توالت فرنگی، دستگاه 
اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن، ایزی الیف، نوار تست قند خون، 

دستگاه فشارسنج، تشک مواج و کیسه کولوستمی است.
وی بــا یادآوری اینکه هم اکنون بیش از هزار و520 بیمار خاص 
و صعب العالج از حمایت های کمیته امداد این اســتان بهره مند 
هستند، افزود: بیش از 110 نفر از این بیماران خاص و بقیه نیز 

بیماران صعب العالج هستند.
وی گفت: امسال حدود 800 میلیون تومان در حوزه های مختلف 

درمانی برای این بیماران هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان خراسان شــمالی یادآور شد: 
هم اکنــون 300 بیمار زمینگیر نیز تحــت حمایت این نهاد 
قــرار دارند که ماهانه 150 هزار تومان برای هزینه نگهداری 

این بیماران مساعدت می شود.

سالمت

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

300072305 پیامک کنید.
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