
 آغاز عملیات مه پاشی و ضدعفونی 
معابر پرتردد توسط آتش نشانی مشهد

 برخورد با 13 شایعه ساز 
درشرایط  کرونایی

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوي خبر داد مدیرعامل این سازمان خبر داد

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشــهد از آغاز 
عملیات مه پاشــی، ضدعفونی و گندزدایی معابر 
پرتردد ســطح شــهر با اســتفاده از محلول های 
ضدعفونی کننــده خبر داد.امیــر عزیزی گفت: با 
توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا  
در سطح شهر و بنا به دستور شهردار مشهد از سه 

روز گذشته، برخی از معابر ...

سرهنگ جواد جهانشیري در رابطه با انتشار اخبار 
کذب یا بازنشر اخبار قدیمي و سوخته با هدف جلب 
توجه کاربران و کســب درآمد توسط سودجویان 
فضاي سایبري هشدار داد و همچنین به شناسایی 
13عامل انتشار اخبار بی هویت در این فضای خبری 
نیز اشاره کرد. سرهنگ جواد جهانشیري در رابطه با 

شایعه سازی در فضای مجازی...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

مهـربانی بدون توقـف
مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی: 

افزایش قیمت گوشت 
 گوسفندی در بازار

ناشی از بی انصافی است

پیر پزشکی خراسان 
دار فانی را وداع گفت

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

روز گذشته تعدادی از 
شهروندان از تالش مدافعان 

سالمت قدردانی کردند 

ما قدردان 
زحمات 

شما هستیم
قدس: عصر روز گذشــته تعدادی از فعاالن شبکه های 
اجتماعی مشهد در اقدامی خودجوش با حضور در مراکز 
بهداشت و برخی بیمارســتان هایی که در آن مبتالیان 
به کرونا بستری هســتند ضمن اهدای گل به مدافعان 
سالمت خداقوت گفتند.همچنین روز گذشته جمعی از 
شهروندان سبزواری با اهدای شاخه های گل و دلنوشته 
»سفیدپوشان واسعی ما قدردان زحمات شما هستیم« 
از تالش پزشــکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان 
واســعی این شــهر در درمان و مقابله با بیماری کرونا 

قدردانی کردند. 

 قدس به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری گزارش می دهد

.......صفحه 2 

آخرین خبر ها از وضعیت ویروس 
کرونا در خراسان رضوی

بهبود 288 بیمار 
 مشکوک 

و 8 فوتی

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی افزایش قیمت گوشت 
گوسفندی در بازار را کاذب و در برخی مواقع ناشی از بی انصافی 
دانســت. ســعادت علی نیا با بیان اینکه در تأمین گوشت استان 
با هیچ مشکلی مواجه نیســتیم، اظهار کرد: خوشبختانه ذخایر 

گوشتی استان در وضعیت خوبی است...

محمد شاهین فر، کهنسال ترین پزشک مشهدی در ۹۹ سالگی دار 
فانی را وداع گفت.دکتر محمد شــاهین فر سال 12۹۹ در مشهد 
متولد و در ســال 131۶ وارد دانشکده پزشکي تهران شد.وی به 
موازات فعالیت خود در بیمارستان به تأسیس و توسعه بیمارستان 

شاهین فر همت گماشت و سال ها ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه 14 اسفند 1398

 9 رجب 1441 
4 مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9201  
ویژه نامه 3585 

ش�هرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد مجوز ش��ماره 
5/2252  مورخه 98/12/12 شورای اسالمی شهر تعدادی از امالک حوزه استحفاظی خودرا به شرح زیر از 
طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی جهت دریافت 

اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن در وقت اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند
توضیحات :

1-آخرین مهلت فروش اس��ناد و قبول پیش��نهادات قیمت  مزایده از تاریخ نش��ر آگهی تا س��اعت 12:00 
روزپنجشنبه مورخه 98/12/22 خواهد بود.

2-تاریخ برگزاری کمیس��یون مزایده ،بازگش��ایی و.قرائت پیش��نهادات قیمت ، رأس س��اعت 13:00 روز
پنجشنبه  مورخه98/12/22 در محل ساختمان شهرداری فریمان خواهد بود.

4-شرکت در مزایده و دادن پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط  و تکالیف شهرداری می باشد.
5- ش��هرداری در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختاراست و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل 

استرداد می باشد..
6- تمام��ی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناس��ی  و تمامی هزینه های دفترخانه و انتقال 

سند و نیز انواع وکالتنامه ها  به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7- اطالعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .

8- ب��ه پیش��نهادات مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد س��پرده ، بدون پاکت ، فاق��د قیمت و خارج از موعد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.

9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل 
استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد.

10- پرداخت وجه زمین به صورت کامأل نقدی خواهد بود و پیشنهاد ارائه و چک و یا تهاتر و یا اخذ مهلت 
پرداخت از ش��هرداری  به منزله ی انصراف خواهد بود و وجه هریک از اراضی مورد مزایده بایس��تی به 

صورت کامل تا پایان وقت اداری روز 98/12/26 به حساب شهرداری واریز گردد .
11- پاکات پیشنهاد قیمت هر زمین بایستی به صورت جداگانه تهیه و به دبیرخانه تحویل گردد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس 
حاصل نمایند.

ف
دی

وضعیت ر
موجود ملک

پالک محل ملک
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

5٪ سپرده شرکت 
در مزایده

18105272/832/410/000/000130/000/000خیابان پایداری 6- قطعه شماره 8زمین1

18106276/682/440/000/000130/000/000خیابان پایداری 6- قطعه شماره 7زمین2

18107280/542/470/000/000130/000/000خیابان پایداری 6- قطعه شماره 6زمین3

18108284/32/510/000/000130/000/000خیابان پایداری 6- قطعه شماره 5زمین4

ع  /
98
15
54
9

آگهی مزایده امالک شهرداری فریمان  )مرحله اول(

علیرضا قلی زاده شهردار فریمان

آگهی دعوت شرکت خدماتی شهرك 
صنعتی چرمشهر مشهد)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 53517 و شناسه ملی 

14004677318  جهت تشکیل مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده

 بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
ش��رکت خدمات��ی ش��هرك صنعت��ی چرمش��هر 
مشهد)سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 53517 
دع��وت  به عم��ل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی بطورفوق العاده ش��رکت که در 
ساعت 11صبح مورخ 98/12/25درمحل شرکت 
واق��ع در کیلومت��ر 32 مح��ور مش��هد- میامی 
– بع��د از روس��تای قازق��ان- ش��هرک صنعتی 
چرمش��هر مش��هد- خیاب��ان ت��الش3- س��الن 
اجتماعات ش��رکت چرم مشهد تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانند.
  دس��تور جلس��ه : 1(تصمیم گیری در خصوص 

دیه و بیمه
ب��ه  نس��بت  تصمی��م  اخ��ذ  و  بررس��ی   )2
س��ایرمواردی  که در صالحی��ت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده باش��د
ع   هیئت مدیره شرکت 

9
8
1
5
5
3
4

ش�هرداری درگز در نظر دارد باس�تناد مصوبه ش�ماره 94 مورخه 1398/09/17 ش�ورای محترم اسالمی شهر 
درگزمهمانپذیرخودرا از طریق مزایده کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید . 

موضوع تجدیدمزایده:واگذاری بصورت اجاره مهمانپذیر ش�هرداری درگزواقع درخیابان امام خمینی)ره( 
جنب شهرداری 

نوع تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی بصورت وجه نقد به مبلغ 18.600.000 
ریال به ش�ماره حس�اب س�پرده 3100002230000 بانک ملی نزد  ش�عبه مرکزی بنام شهرداری درگز پیوست 
پیش�نهاد خ�ود نمایند.ضمنًا در صورتی که پاکتی فاقد فیش واریزی س�پرده ش�رکت در مزایده باش�د حذف 

خواهد شد.
قیمت پایه کارشناسی: اجاره بهای ماهیانه مبلغ 31.000.000ریال می باشد .

مدت اجاره: یک سال شمسی می باشد.
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز

زمان تحویل اسناد : 1398/12/14 تا 1398/12/24 محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز
جلسه بازگشایی پاکتها : روز یکشنبه 1398/12/25

درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده ظرف مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به 
ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید می گردد.

کلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد . 

  تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801

آگهی تجدیدمزایده واگذاری بصورت اجاره مهمانپذیر
 شهرداری درگز

ع
/9
8
1
5
5
4
8

رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 164 

مشهد 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ش��رکت 
تعاون��ی س��اعت 12 روز دوش��نبه م��ورخ98/12/26 
در محل دفتر ش��رکت سامان مس��کن مهر به نشانی 
مشهد جالل آل احمد 58 پالک 135 با دستور جلسه 
ذیل تش��کیل می گردد .از کلیه اعضا و سهامداران 
محت��رم تعاون��ی ) اع��م از زمین یا  واحد مس��کونی 
تحویل گرفته یا  نگرفته( دعوت می ش��ود با همراه 
داش��تن مدارک مثبته عضویت و س��هامداری جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در 

این جلسه حضور به هم رسانند .
دستور جلسه : 1-استماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
2- طرح و تصویب انحالل تعاونی      3-تعیین مکان 
تصفی��ه   تذکر: 1- در صورتی ک��ه حضورعضوی در 
جلس��ه مذکور میسر نباش��د می تواند حق رای خود 
را به موجب ب��ه وکالت نامه به عضو دیگریا نماینده              

تام االختیار واگذار نماید .
در ای��ن صورت هر عضو عالوه ب��ر رای خود تا 3رای 
با وکال��ت و غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند 
داش��ته باش��د. عض��و متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی 
می بایس��ت ب��ه هم��راه نماینده خ��ود در تاریخ های 
98/12/24 و98/12/25به نش��انی :مدیریت تعاون 
کار و رف��اه اجتماع��ی واق��ع در بلوار خی��ام روبروی 
خی��ام 20 طبق��ه پنج��م ات��اق 509 از س��اعت 8 الی 
12 ب��ا هم��راه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت 

صدورورقه ورود به مجمع حضور یابند.
  مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 

ع 9
81
55
58

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 

مسکن مهر 27 مشهد )در حال تصفیه (
جلس��ه  مجمع عموم��ی عادی بطورف��وق العاده نوبت 
دوش��نبه  روز   ۱۲ س��اعت  تعاون��ی  ش��رکت  اول 
مورخ98/12/26 در محل دفتر شرکت سامان مسکن 
مهر به نش��انی مشهد جالل آل احمد ۵۸ پالک ۱۳۵ 
با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گ��ردد .از کلیه 
اعض��ا و س��هامداران محترم تعاون��ی ) اعم از زمین 
یا  واحد مس��کونی تحویل گرفته یا  نگرفته( دعوت 
می ش��ود با همراه داش��تن مدارک مثبته عضویت و 
س��هامداری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

دستور جلسه در این جلسه حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :  1-استماع گزارش نماینده مدیریت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد   2- انتخاب هیئت 

تصفیه برای دو سال   3-انتخاب ناظر تصفیه 
تذک��ر: 1- در صورت��ی ک��ه حضورعضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خ��ود را به 
موج��ب ب��ه وکال��ت نامه ب��ه عض��و دیگری��ا نماینده                      

تام االختیار واگذار نماید .
در ای��ن صورت هر عضو عالوه ب��ر رای خود تا 3رای 
با وکال��ت و غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند 
داش��ته باش��د. عض��و متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی 
می بایس��ت ب��ه هم��راه نماینده خ��ود در تاریخ های 
98/12/24 و98/12/25به نش��انی :مدیریت تعاون 
کار و رف��اه اجتماع��ی واق��ع در بلوار خی��ام روبروی 
خی��ام 20 طبق��ه پنجم ات��اق ۵۰۹ از س��اعت ۸ الی 
۱۲ ب��ا همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت 

صدورورقه ورود به مجمع حضور یابند.
  مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 

ع 9
81
55
59



قدسبهمناسبتهفتهاحسانونیکوکاریگزارشمیدهد

مهربانی بدون توقف
قدس اسفند سال 69 بود که مردم کشور 
ما با شــروع یک حرکــت اجتماعی روبه رو 
شدند که تا آن روز مشابهش را ندیده بودند 
اینکه فرهنگ دســتگیری از افراد نیازمند و 
توجه به مســتمندان یکی از خصیصه های 
بــارز مردم ایران بوده و هســت هیچ جای 
تردیــدی ندارد ولی از آن ســال نیکوکاری 
و مهرورزی در کشــور ما صاحب شناسنامه 

تقویمی شد.
بــر همیــن اســاس از 30 ســال پیــش 
چهاردهمین روز اســفند مــاه )و به همین 
بهانه از 14 تا 21 همین ماه( به نام احسان 
و نیکوکاری شــناخته شــده و هر ساله در 
این ایام شــاهد حضــور گروه ها و نهادهای 
خیریــه ای در معابــر شــهرها بودیــم که 
کمک های نقدی و غیرنقدی شــهروندان را 

جمع آوری می کردند.

 تقسیم شادی ها از طریق الکترونیکی
اما با توجه به شــیوع ویروس کرونا امسال 
تصمیم بر این شــده تا بیشــتر اقدام های 
این ایــام از طریق غیرحضوری و به صورت 
الکترونیکی انجام شود؛ چراکه حفظ سالمت 
عمومــی جامعه بر هر چیزی اولویت دارد و 
امیدواریم به زودی شــاهد بازگشت اوضاع 

حاکم بر جامعه به حالت عادی باشیم.
با تمام ایــن اوصاف نمی تــوان مهربانی را 
متوقف کرد، نمی توان والدین  نیازمندی را 
فراموش کــرد که خجالت زده فرزندان خود 
هســتند که نمی توانند در ایــام نوروز برای 
آن ها لباس و کفش تازه ای خریداری کنند.

حتی اگر بخواهیم با همین ویروس خطرناک 
هم مقابله ای قوی داشته باشیم بی شک یکی 
از راه های پیشــگیری اولیه داشــتن تغذیه 
خوب است حال چگونه می توان خانواده هایی 
را فراموش کرد که شاید تنها غذای به نوعی 
پروتئینی آن ها بال و شــاید پای مرغ است، 
بی شــک خانواده هــای زیادی هســتند که 
دلشــان می خواهد به توصیه پزشــکان این 
روزها فرزندانشــان موز و لیمــو و غذا های 

مقوی بخورند اما توان خرید آن ها را ندارند.

 هدیه شادی به خودمان
همه مــا بچه هایی را دیده ایم کــه در ایام 
نوروز با حسرت به کفش و پیراهن و شلوار 
تازه دوستان خود نگاه می کنند و وقتی در 
پاسخ دوســتان خود می گویند مادرم گفته 
لباس های تازه را بــرای میهمانی نگه دارم 
می شــود فهمید که خریدی بــرای نونوار 

شدن خود نداشته اند.
نمی توان گفت نداری فقط مختص افراد به 
اصطالح جنوب شهری است و باالشهری ها 

از این امر اســتثنا هستند؛ 
هستند  هم  عده ای  چراکه 
کــه شــاید در محله های 
می کنند  زندگی  باالشــهر 
اما به دالیل مختلف درآمد 
آنچنانی ندارند و الزم است 
لذا  آن ها شــود  به  کمکی 
نباید وقتی صحبت از افراد 
توجهمان  می شود  نیازمند 
تنهــا بــه پایین شــهر و 

محالت کم برخوردار باشد.
بر همین اســاس به همین 
بهانه تقویمی که هر ســاله 
به ما یــادآوری می کند که 

می شــود با اندک هزینــه ای دل کودکی را 
برای یک سال شاد کرد و لذتی به خودمان 
هدیه بدهیم که با هیچ وســیله ای نمی شود 
آن را مهیــا کرد، یکی از بــزرگان می گوید 
احســان و نیکوکاری صمیمیت و دوســتی 

ایجاد می کند که خویشاوندی نمی تواند.
آری با همیــن قطره قطــره کمک های ما 

اقیانوســی از مهرورزی مهیا می شــود که 
یک دنیا غصه کودکانه و عرق شرم ناشی از 
نداری پدر و مادرها را در خود گم می کند. 
می شــود با خرید چند قلم 
کاال برای همســایه یا یکی 
نیازمندمان  از خویشاوندان 
از هم اکنون دعای تحویل 
سال را برای خودمان تعبیر 
کنیم و معنای واقعی »حول 
الحال«  احســن  الی   حالنا 
با تمام وجود احســاس  را 

کنیم.
آنچه مســلم است و همگان 
می دانیم در کارهای جمعی 
و خداپسندانه برکتی وجود 
دارد کــه با هیچ کــدام از 
تطبیق  بشــری  معــادالت 
ندارد، بی تردید بســیاری از مــا تجربه انجام 
کارهایی مانند جمع آوری کمک برای یک فرد 
نیازمند یا انجام یک کار خیر را داشــته ایم و 
کاری را که فکر می کردیم قابل انجام نباشد به 
ساده ترین شکل انجام شده و گویی همه چیز 
برای انجام همان کار از قبل مهیا بوده و تنها 
می خواسته ما اراده کنیم تا به سرانجام برسد.

 یاری در روزهای سخت
با ایــن اوصاف پیــش از هر چیــز بیایید 
برای حض بــردن و شــیرین کامی و وجد 
روحانــی خودمان در این روزهای ســخت 
به اندازه توان خــود به افراد نیازمند کمک 
 کنیم و باور داشته باشــیم که با مهرورزی 
و انتشار دوســتی در یک جامعه سختی ها 
کمتر می شــود و هر چه افراد یک جامعه از 
هم دور باشند زندگی سرد و بی روح تر شده 
و آن گاه دارا و ندار هیچ شادمانی از زیستن 

در چنین اجتماعی ندارند.
نکتــه پایانــی اینکه اگر به دنبــال بهبود 
شرایط جامعه در سال های آینده و روزهای 
خوب بــرای فرزندان خود هســتیم بهتر 
است به بهانه همین ایام که به نام احسان 
و نیکوکاری شــناخته می شــود فرزندان 
خودمــان را همراهی و تشــویق کنیم تا 
از هم اکنون یــاد بگیرند به فکر دیگرانی 
 باشــند کــه نمی شناســند و نمی بیننــد

 امــا می داننــد کــه نیازمنــد چیزهایی 
هســتند که شــاید برای بســیاری از ما 
ارزش چندانــی نداشــته و ندارند و چون 
همیشــه در دسترس ما بوده ارزش آن را 

نمی دانیم.

مدیرکلمدیریتبحراناستانداری
خراسانشمالیخبرداد

تعطیلیآرایشگاههایزنانهومراکز
تعویضپالک

خبرنگار بجنــورد-
قدس:مدیرکل مدیریت 
اســتانداری  بحــران 
از  شــمالی  خراســان 
روزه  ســه  تعطیلــی 
در  زنانه  آرایشــگاه های 
سطح استان خبر داد و 

گفت: در مبادی ورودی استان سالمت مسافران رصد می شود 
در صورت مشاهده افراد بیمار و یا دارای عالیم، دانشگاه علوم 
پزشکی استان طبق پروتکل بهداشتی با آنان رفتار خواهد کرد.
جواد نظری اظهار کرد: با هــدف جلوگیری از تجمع مردم، 
مراکز تعویض پالک تا پایان هفته تعطیل است و همچنین تا 
اطالع ثانوی تمامی کافی شاپ ها و گیم نت ها تعطیل خواهند 

بود.
وی ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش و صدا و ســیما از 
طریق شبکه استانی محتواهای آموزشی مقابله با ویروس کرونا 

در اختیار مردم قرار می گیرد.

۷۰۰زندانیخراسانشمالی
بهمرخصیرفتند
ایرنا:مدیرکل زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی 
خراســان شمالی گفت: 
۷00 زندانی که شرایط 
ترخیص را داشتند، برای 
کاهش شــمار زندانیان 
از شیوع  پیشــگیری  و 

ویروس کرونا به مرخصی فرستاده شدند. 
مجتبی محمدی اظهار کرد: دادگســتری استان و دادستانی 
بجنــورد همکاری و مســاعدت مطلوبی برای آسان ســازی 
ترخیص زندانیان انجام دادند و با حمایت آنان عالوه بر کاهش 
ورودی به زندان های استان، به منظور پیشگیری از گسترش 
ویروس کرونا، میزان اعزام به دادگاه ها نیز تا حد قابل توجهی 

کاهش یافته است.
وی در خصوص ضدعفونی فضای زندان های استان نیز گفت: 
در شبانه روز بیش از چهار مرتبه فضاهای زندان ها ضدعفونی 
می شود و همچنین دستگاه تب سنج در اختیار زندان ها قرار 
گرفته تا ورودی و خروجی ها و نیز افراد داخل زندان را از نظر 

تب، سنجش کرده و موارد مشکوک را سریعاً گزارش کنند.
محمدی با بیان اینکه زندان برخالف دیگر مراکز تعطیل بردار 
نیست، گفت: البته برای پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا 
تمام تمهیدات الزم اندیشیده شده و رعایت مسائل بهداشتی 
با وسواس تمام در فضای زندان صورت گرفته و به مددجویان 

نیز سفارش شده است.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی از 
اختصاص سه الیه قرنطینه ای برای زندانیان مشکوک به کرونای 
استان خبر داد و افزود: مددجویان مشکوک به کرونا هفت روز 
اول را در قرنطینه نخست، هفت روز دوم را در قرنطینه دوم و 
هفت روز  سوم را در قرنطینه سوم سپری می کنند تا احتمال 

انتقال ویروس از فرد مشکوک به دیگر افراد به حداقل برسد.

درگفتوگوبامدیرکلتشریحشد
تمهیداتبیمهسالمتخراسانرضوی

برایبیمهشدگان
پرویــنمحمــدی: 
بیمه سالمت  مدیر کل 
از  رضــوی  خراســان 
همــکاری و تالش این 
راســتای  در  ســازمان 
بیماری  از  پیشــگیری 
کرونا خبر داد و گفت: به 

منظور پیشگیری از سرایت و اشاعه ویروس کرونا تمهیداتی 
اندیشیده شــده تا مراجعه حضوری بیمه شــدگان به دفاتر 

پیشخوان کاهش یابد. 
دکتر سیدمرتضی وجدان، مدیر کل بیمه سالمت خراسان 
رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: با توجه 
به اهمیت رعایت توصیه های بهداشــتی در پیشگیری از 
ســرایت ویروس کرونا و صیانت از ســالمت شهروندان و 
بیمه شدگان این سازمان، مقرر شده است تا بستر مناسب 
برای کاهش مراجعات حضوری بیمه شــدگان این سازمان 
به دفاتر پیشخوان برای رفع نیازمندی های بیمه ای فراهم 

شود.
وی افزود: در این راســتا تمامی بیمه شدگان صندوق های 
کارکنان دولت با همه نســبت های اصلــی، تبعی1، 2 و 3 
و همچنین بیمه شدگان صندوق های روستاییان و سالمت 
همگانی و نیز صندوق ســایر اقشار با تمام زیرصندوق ها با 
همه نســبت های اصلی، تبعی1، 2 و 3 در صورت منقضی 
شــدن تاریخ اعتبار دفترچه و دارا بودن نســخ ســفید در 
دفترچه، بدون حضور در دفاتر پیشــخوان و نیاز به تمدید 
دفترچه می توانند تا تاریخ 31 فروردین 99 به مراکز درمانی 

طرف قرارداد مراجعه و از خدمات سالمت استفاده کنند.

یادیارانمدرسهسازخراسانی
قدس:پانزدهم اســفند، 
ســالگرد  ســیزدهمین 
افتخــار  درگذشــت 
خراسان  مدرسه ســازی 
بزرگ »دکتــر جهانگیر 
مجمع  رئیــس  فــرخ« 
مدرسه ســاز  خیریــن 

خراسان رضوی است. 
دکتــر جهانگیر فرخ مجمع خیرین مدرسه ســاز خراســان 
رضوی را به عنوان نخســتین مجمع در کشــور ایجاد کرد 
تا با همیاری دیگــر خیران گرانقدر مدرسه ســاز فضاهای 
آموزشی و پرورشی مناسبی برای آینده سازان میهن اسالمی 
بنــا کنند. به گفته غالمعلی رأفتــی، رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان، از ابتدای انقالب به ویژه پس از تأسیس 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان که حاال حدود 4هزار  خیر 
مدرسه ســاز ثبت شده دارد تاکنون حدود 5هزار مدرسه به 
صورت مردمی و مشــارکتی در ســطح استان ساخته شده 

است. 
رأفتی از رؤسای پیشین مجمع به نیکی یاد می کند و با اشاره 
به تالش های شــبانه روزی و خالصانه مرحوم دکتر جهانگیر 
فرخ و مرحوم حاج حبیب اهلل قفلی رؤســای فقید این مجمع 
می گوید: همه ساله به پاس خدمات این عزیزان مراسمی در 
اســفند ماه در مجمع خیرین مدرسه ساز و با حضور خیران 
بزرگوار و دوســتان همراه مجمع برگزار می شد که متأسفانه 
امسال به خاطر شــیوع بیماری کرونا در کشور و در راستای 

حفظ سالمتی دوستان، توفیق برگزاری مراسم را نداشتیم.

مدیرکلایننهادخبرداد
جذب۷۰درصدیاعتباراتاشتغال

کمیتهامداددرخراسانرضوی
کمیته  مدیرکل  قدس:
رضوی  خراســان  امداد 
گفت: با همراهی مناسب 
بانک هــا ۷0 درصــد از 
داده  تخصیــص  منابع 
شــده به حوزه اشتغال 
این نهاد در استان جذب 
شــد که امیدوارم در مدت باقیمانده از سال این رقم به 100 

درصد برسد.
حبیب اهلل آسوده با بیان اینکه خوشبختانه بانک های عامل در 
استان با این نهاد همکاری و تعامل خوبی دارند، افزود: میزان 
اعتبارات اشتغال زایی ویژه کمیته امداد استان امسال در مقایسه 
با سال گذشته 2,5 برابر رشد داشت که از ابتدای سال تاکنون 
۷0 درصد آن جذب و منجر به اجرای طرح های اشتغال زایی 
ارزشــمندی شده است. وی بیان کرد: مددجویان این نهاد در 
اشتغال، تولید و درآمد ملی سهیم هستند به گونه ای که این 
نهاد در ســال گذشته توانســت 9هزار و 500 فرصت شغلی 
ایجاد کند. آســوده یکی از برنامه های این نهاد را معین بودن 
کمیته امداد در شهرســتان خلیل آباد عنوان کرد و ادامه داد: 
کمیته امداد در شهرستان یاد شده پروژه های وسیعی در بخش 
اشتغال از جمله دامپروری و ورود به بخش های صنعتی داشته 
است که همه این اقدام ها  در راستای کمک به توانمندسازی 

مناطق شهری و روستایی آن محسوب می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی اظهار کرد: همچنین 
در شهرســتان خلیل آباد 11 میلیارد تومان اعتبار به منظور 
اشتغال زایی تخصیص داده شد که خوشبختانه توانسته اشتغال 

قابل توجهی ایجاد کند.
آســوده با اشاره به این نکته که شــرایط و مسائل اقتصادی 
موجب شده تا بعضی از خانواده ها دچار مشکل شوند، یادآور 
شد: یکی از رسالت های این نهاد توانمند کردن خانواده ها در 
بخش هایی مانند اشــتغال است که دچار مشکالت اقتصادی 
شده اند و کمیته امداد بر محور توانمندی خانواده ها سعی دارد 

تا مددجویان به استقالل مالی و شرایط خوب زندگی برسند.

مدیرهیئاتوکانونهایمذهبی:
رعایتبهداشتدراماکنمقدسه

عملیعقالنیودینياست
مدیــر  قــدس: 
کانون های  و  هیئــات 
با اشــاره به  مذهبــی 
مراجــع  فرمایشــات 
خصــوص  در  دینــی 
برگــزاری مجالس اهل 
البیت)ع( از سرپرستان 
هیئت هــای مذهبی مشــهد مقدس خواســت در صورت 
برگــزاری مجالس توصیه های بهداشــتی را رعایت کرده 
و تــا حد امــکان پذیرایی اعم از چــای و طعام از ظروف 
یکبار مصرف اســتفاده شود. میرمرتضوی با تشکر از تدابیر 
و راهکارهای بهداشتی تولیت آستان قدس رضوی در راستای 
حفظ سالمت زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( افزود: رعایت 
بهداشت در اماکن مقدسه عملی عقالنی و دیني است که همه 

باید ملزم به رعایت آن باشند. 

بهمنظورپیشگیریازشیوعکرونا
آیینازدواجوعزاداریدر
خراسانشمالیممنوعشد

ایرنا:مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
تا اطالع ثانوی برگزاری هر گونه آیین عروسی یا عزاداری 

در این استان ۸63 هزار نفری ممنوع است.
پیمان فیضی افزود: این تصمیــم با هماهنگی فرماندهی 
انتظامی و دادســتانی اســتان به منظور حفظ ســالمت 
شــهروندان گرفته شده اســت. فیضی افزود: با راه اندازی 
کمپین نه به دســت دادن، بسیاری از آحاد جامعه به این 

کمپین پیوسته اند.

انتخاباتشیالت

سرانه مصرف ماهی در 
خراسان شمالی پایین است

بجنورد/خبرنگارقدس: مدیر 
شــیالت و امور آبزیان سازمان 
جهــاد کشــاورزی خراســان 
از  شــمالی گفت: ماهی یکی 
پروتئین های ســالم است که 
فرهنگ آن بــرای مردم هنوز 
جــا نیفتاده و ســرانه مصرف 
ماهــی در این اســتان پایین 

است. 
محمدعلی مصباحی  در گفت وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه ســرانه مصرف ماهی 
در این اســتان با احتساب اینکه مصرف تن ماهی در کشور ۷.1 کیلوگرم و میانگین 
مصرف ماهی 9.5 کیلوگرم اســت، اظهار کرد: از سویی به دلیل کم توجهی به بخش 

شیالت، هزینه های تولید آن بسیار باالست. 
وی با بیان اینکه خراسان شمالی در توسعه شیالت، رشد خوبی داشته است، افزود: 
هم اکنون 200 تولیدکننده در حوزه آبزیان و شــیالت در این استان فعالیت دارند. 
مصباحی ادامه داد: شیروان با 26 استخر پرورش ماهیان سردابی و گرمابی و تولید 

35 درصد آبزیان استان، رتبه نخست خراسان شمالی در این بخش را دارد.
 وی کمترین تولید ماهی اســتان را نیز مربوط به شهرستان مرزی راز و جرگالن 
دانســت و گفت: عمده ترین گونه ماهی تولیدی در این اســتان قزل آالی سردابی 

است. 

 تأیید صحت انتخابات دو حوزه انتخابیه
 خراسان شمالی 

انتخابات  ســتاد  رئیس  ایرنا:
خراسان شــمالی گفت: صحت 
انتخابــات در دو حوزه  انتخابیه 
این استان توسط شورای نگهبان 

تأیید شد. 
ولی اهلل حیاتــی اظهار کرد: بر 
اساس اعالم این شورا، صحت 
انتخابــات در حــوزه انتخابیه 

بجنورد شامل شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و رازو جرگالن 
و نیز حوزه انتخابیه شیروان مورد تأیید قرار گرفته است. وی افزود: همچنین صحت 
انتخابات میاندوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراســان شــمالی به 

تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وی بیان کرد: صحت انتخابات حوزه انتخابیه اسفراین هنوز از سوی شورای نگهبان 

اعالم نشده است.
 اســتان خراسان شمالی دارای چهار کرســی نمایندگی در مجلس شورای اسالمی 
اســت که بر اســاس تأییدیه شــورای نگهبان تاکنون صحت انتخاب ســه تن از 

نمایندگان این استان تأیید شده است.  
مردم این اســتان در انتخابات اخیر با حضور 5۷ درصدی و ریختن 3۷۷ هزار و 39 
برگه رأی به صندوق  آرا، رتبه پنجم مشــارکت را در بین اســتان های کشور از آن 

خود کردند.

فارس مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی افزایش قیمت گوشت گوسفندی 
در بازار را کاذب و در برخی مواقع ناشی از بی انصافی دانست. 

ســعادت علی نیا با بیان اینکه در تأمین گوشت استان با هیچ مشکلی مواجه نیستیم، 
اظهار کرد: خوشبختانه ذخایر گوشتی استان در وضعیت خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخایر گوشتی استان 400 تن است و 400 تن دیگر هم 
درخواســت داده ایم که از تهران قابل  حمل است و هر میزان هم که نیاز داشته باشیم 

از تهران قابل  حمل است. 
وی بار دیگر با تأکید بر این نکته که برای تأمین گوشت ایام نوروز و ماه مبارک رمضان 
با محدودیتی مواجه نیستیم، در خصوص علت گرانی گوشت گرم گوسفندی در بازار، 

تصریح کرد: این گرانی کاذب است؛ چراکه قیمت دام زنده افزایش نداشته است.
علی نیــا افزود: البته اعالم می کنند با توجه به اینکه مقداری قیمت آالیش پایین آمده 
این امر اثر گذاشــته در حالی که این مســئله باید منجر به افزایش حداکثر 20 درصد 

قیمت می شد. 
مدیرکل پشــتیبانی امور دام خراســان رضوی این میزان افزایش را ناشی از بی انصافی 

دانست. 
وی در خصوص قیمت فعلی گوشت در بازار گفت: قیمت گوشت الشه گوسفندی بین 
۸5 تا 90، ران بدون چربی 110 و گوشت گوساله بدون استخوان ۷9 هزار تومان است. 
علی نیا در ادامه با اعالم خبر اختصاص یک هزار و 600 تن گوشت مرغ و قرمز منجمد 
به خراسان رضوی، گفت: از این میزان، ۸00 تن گوشت قرمز و ۸00 تن دیگر گوشت 

مرغ است. 
وی در خصوص قیمت عرضه این گوشــت ها ابراز کرد: قیمت سردســت و گردن درب 

سردخانه 3۸ و برای مصرف کننده 40 هزار تومان خواهد بود. 
مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی ادامه داد: همچنین قیمت ران گوساله درب 

سردخانه 40 و برای مصرف کننده 42 هزار تومان است. 
وی قیمت مرغ منجمد در ســردخانه را 11 هزار و 600 و برای مصرف کننده 12 هزار 

تومان دانست.
علی نیا بیان کرد: از هزار و 600 تن گوشتی که وارد استان شده 200 تن به شهرستان ها 

اختصاص دارد و چنانچه بیش از این الزم باشد وارد خواهیم کرد.

مدیرکلپشتیبانیاموردامخراسانرضوی:

افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار ناشی از بی انصافی است

با همین قطره قطره 
کمک های ما اقیانوسی 

از مهرورزی مهیا 
می شود که یک دنیا 

غصه کودکانه و عرق 
شرم ناشی از نداری 

پدر و مادرها را در خود 
گم می کند
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روی خط حادهث

گزارش
 ساعتی با بازرسان اتاق اصناف 

در خیابان چمران مشهد
  ماسک، دستکش و موادضدعفونی کننده 

همچنان کیمیاست
ایسنا: از اولین روزهایی 
کــه خبــر ورود ویروس 
کرونــا به کشــور اعالم 
شــد، آنچه بیش از همه 
به چشــم می خــورد و 
نگرانی مردم را تشــدید 
می کرد، کمبود و قیمت 

عجیب اقالم بهداشــتی موردنیاز مانند ماسک، دستکش و 
مــواد ضدعفونی کننده بود که پس از چند روز این کمبود به 
نبود این اقالم تبدیل شد. پس از گذشت ۱۰ روز از ورود این 
ویروس به کشور، همچنان با مراجعه به خیابان چمران مشهد 
که منبع عرضه محصوالت بهداشتی و طبی است، برگه هایی 
پشت شیشه مغازه ها با این مضمون که »ماسک و دستکش 
نداریم« به چشم می خورد. این وضعیت برای داروخانه ها نیز 
وجود دارد و مردم ســرگردان هستند که این اقالم را باید از 
چه محلی تهیه کنند. بازرســان اتاق اصناف، سازمان صمت 
و اتحادیه تجهیزات پزشکی از همان ابتدا با گشت های بسیار 
در خیابان هایی مانند چمران، داروخانه ها و ســایر محل های 
مرتبط به دنبال کشف تخلفات و سوءاستفاده های برخی از این 
کسبه ها بودند که برای اکثر واحدها فرم گران فروشی پر کردند. 
البته عده ای نیز از کارخانه گران می خریدند و مجبور به فروش 
با قیمت باال می شدند.در میان این افراد سوءاستفاده کننده که 
در این بحبوحه تنها به افزودن بر ثروت خود فکر می کردند، 
برخی نیز از روز اول پای کار آمدند و به مردم خدمت کردند. با 
بازرسان اتاق اصناف مشهد همراه می شویم و به خیابان چمران 
می رویم و با این افراد که از روز اول به دنبال خدمت رسانی به 

مردم بودند، گفت وگویی می کنیم که با هم می خوانیم. 

  امتناع از عرضه ماسک و دستکش
 توسط برخی کارخانجات

یکی از بازرسان اتاق اصناف به ما می گوید: برخی کارخانه ها 
ماسک و دستکش را دپو کرده و توزیع نمی کنند که این امر 
در بازار نابسامانی ایجاد کرده است. البته در مطهری جنوبی 
با کارت ملی نفری یک  بسته ۱۰۰تایی دستکش التکس با 
قیمــت ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان با نظــارت اتاق اصناف توزیع 
می شــود. وی ادامه می دهد: فــروش کاالی خارجی ممنوع 
بوده و قاچاق محسوب می شود، اما ما به دلیل کسری اعالم 
کردیم که دســتکش خارجی هم بفروشند که بسته ای ۳۰ 
تا ۳۵ هزار تومان به دســت مصرف کننده می رسد.سجادی، 
عضو هیئت رئیســه و دبیر اتحادیه تجهیزات پزشکی مشهد 
نیز در خصوص تأمین دستکش، عنوان می کند: ما به صورت 
سهمیه ای بسته های ۱۰۰ تایی دستکش با قیمت ۲۲هزار و 
۵۰۰ تومان را در اختیار برخی واحدهای صنفی قرار دادیم تا 
به مردم عرضه کنند. در روزهای گذشته ماسک های احتکار 

شده ای که کشف شد را در بیمارستان اکبر توزیع کردند.

  استفاده از تینر برای ساخت محلول ضدعفونی کننده!
بــازرس اتاق اصنــاف به ما می گوید: به دلیــل کمبود مواد 
ضدعفونی کننــده برخــی واحدهــای صنفی کــه در کار 
آزمایشگاهی و شیمیایی هستند درصد تعیین کرده، محلول 
ضدعفونی کننــده تولید و وارد بــازار می کنند. در میان این 
واحدهای مجاز، برخی نیز به صورت غیرمجاز و با اضافه کردن 
تینر یا مخلوط کردن ۱۰۰ لیتر آب با یک لیتر الکل، اقدام به 
تهیه محلول های تقلبی می کنند. در خیابان چمران همچنان 
نبود ماسک، دستکش و کمبود مواد ضدعفونی کننده را شاهد 
هســتیم و با وجود اینکه اقداماتی برای توزیع دســتکش و 
مواد ضدعفونی کننده انجام شــده، اما همچنان این اقالم به 
صورت مســتقیم به دست مردم نمی رســد، بلکه در اختیار 
واحدهــای مجاز و مراکز درمانی قرار می گیرد. با وجود تمام 
سوءاســتفاده ها و مشکالتی که از ســوی برخی افراد شاهد 
هستیم، اما هنوز افرادی هستند که خالصانه پای کار آمدند 
و برای تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز مردم تالش می کنند.

 شهروندان از خدمات غیرحضوری 
شرکت گاز خراسان رضوی استفاده کنند

قدس: رئیـــس روابـــط عمومی و ســخنگوی شــرکت 
گازخراســان رضوی با اشــاره به ضرورت کاهش ترددهای 
غیرضروری گفت: امکان بهره مندی از خدمات غیرحضوری 
شرکت گاز از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی و سامانه های 
تلفنی این شرکت فراهم است.حسن خیراندیش با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: با توجه به توصیه های بهداشــتی درباره 
شیوع ویروس کرونا و تأکید بر کاهش ترددهای غیرضروری 
در مکان های عمومی، امکان استفاده و بهره مندی از خدمات 
غیرحضوری شرکت گاز استان از طریق مراجعه به درگاه های 
اینترنتــی  www.egas.ir و www.nigc-khrz.ir یــا 

تماس با سامانه های تلفنی ۱۸94 و ۳7۰74 ممکن است.
وی افزود: این خدمات شــامل »اعالم قبــض به روز، صدور 
قبض المثنی، وصل مجدد جریــان گاز، اعالم رقم یا خرابی 
کنتور، انتقادات و پیشنهادات، رفع اشکاالت قبض، پرداخت 
صورتحساب، درخواست تست کنتور، اعالم مراحل درخواست 

علمک و نحوه محاسبه گازبهای مصرفی« می شود.
خیراندیش یادآور شد: خدمات غیرحضوری بهترین جایگزین 
مراجعه حضوری به ادارات گاز اســت و شهروندان می توانند 
با کاهش ترددهــای غیرضروری در اماکن عمومی ســهم 

قابل توجهی در حفظ سالمت خود و دیگران داشته باشند.

  شکارچی متخلف در بردسکن
 دستگیر شد

اداره  رئیــس  ایلنــا: 
حفاظت محیط زیست 
بردسکن گفت: یک نفر 
متخلف شکار و صید در 
این شهرستان دستگیر 

شد.
محمد مظلوم پناه افزود: 
کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست بردسکن حین 
پایش عرصه های طبیعی شهرستان به یک نفر متخلف که 
مبادرت به شکار یک سر خرگوش توسط دو قالده سگ کرده 
بود را شناسایی و از ناحیه وی الشه خرگوش کشف شد.وی 
اظهار کرد: به استناد مصوبه شماره 44۲ شورای عالی حفاظت 
محیط زیست ، بهای ضرر و زیان هر سرخرگوش 4۵۰هزار 
تومان و برای جنس ماده سه برابر است.رئیس محیط زیست 
بردسکن همچنین در ادامه اذعان کرد: مستند به بند الف و ج 
ماده ۱۱ قانون شکار و صید، قانون گذار برای متخلف مجازات 
حبس از 9۱ روز تا 6 مــاه و یا جزای نقدی از ۲۲میلیون و 

۵۰۰ هزار ریال تا 4۵ میلیون ریال در نظر گرفته است.

کمک اشعه به کشف یک تخلف
   کشف ۱۲۰هزار دستکش طبی 

در مرز دوغارون
ایرنا: ۱۲۰هزار دستکش طبی هنگام بازرسی های معمول از 
کامیون های حامل بار صادراتی در گمرک دوغارون واقع در 
شهرستان تایباد در شرق خراسان رضوی با استفاده از دستگاه 
اشعه ایکس کشف شــد.  مدیرکل گمرک مرزی دوغارون 
گفت: این تعداد دســتکش داخل بار صادراتی جاســازی و 
مخفی شده بود تا به طور غیرقانونی به کشور افغانستان حمل 
شــود، اما از این اقدام در گذرگاه مرزی دوغارون جلوگیری 
شــد. محمد کوه گرد افزود: در ارتباط با این محموله قاچاق 
دستکش های طبی که در قالب ۱۲۰ کارتن بسته بندی شده 
بود، یک فرد متخلف که تبعه افغانستان بود بازداشت شده 
است. وی ادامه داد: پرونده این تخلف از سوی واحد قضایی 
گمرک مرزی دوغارون تشــکیل شده و ارزش مالی محموله 

قاچاق نیز از سوی کارشناسان در حال برآورد است. 
مدیرکل گمرک مرزی دوغارون همچنین گفت: با توجه به 
شرایط موجود در صورت مشاهده هر گونه خروج غیرقانونی اقالم 
بهداشتی مورد نیاز داخل کشور، با متخلفان برخورد می شود.

در خراسان شمالی صورت گرفت
   کشف زمین خواری ۳ میلیاردی در گرمه 
باشگاه خبرنگاران: فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از 
کشــف یک فقره زمین خواری به ارزش ۳ میلیارد ریال در 
شهرستان گرمه خبر داد.سردار علیرضا مظاهری، فرماندهی 
انتظامی خراسان شــمالی گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر تصــرف اراضی و منابع ملی در یکی از مناطق حاشــیه 
شهرستان گرمه، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران 
آگاهی شهرستان مذکور قرار گرفت.سردار مظاهری افزود: در 
بررسی های فنی کارآگاهان پلیس مشخص شد بخشی از اراضی 
به مساحت ۵هزارو 4۱4 مترمربع به ارزش تقریبی ۳میلیارد 
ریال به صورت غیرقانونی تصرف شده است.وی اظهار کرد: 
تیم رسیدگی کننده پرونده پس از اطمینان از صحت موضوع 
با هماهنگــی مقام قضایی عامل زمین خواری را شناســایی 
و در یک اقدام غافلگیرانه فرد موردنظر را دســتگیر کردند.

روشی قدیمی که همچنان قربانی می گیرد
  شناسایی عامل سرقت اینترنتی 

در تربت جام
خبـرنگاران:  باشگاه 
می  نتظا ه ا ند مـــا فـر
تربت جــام گفت: عامل 
سرقت اینترنتی به مبلغ 
از ۲۰4میلیون  بیــش 
 ریال شناســایی شــد.

غالم محمد  ســرهنگ 
قهســتانی، فرمانده انتظامی تربت جام تصریــح کرد: در پی 
شکایت یکی از شــهروندان و مراجعه به پلیس فتا مبنی بر 
اینکه مبلغ ۲۰4میلیون و ۳۸۰هزار ریال از حساب بانکی اش 
بدون اطالع او برداشت شده است، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد:کارشناسان پلیس فتا 
تربت جام با انجام اقدام های علمی و فنی عامل برداشت های 
غیر مجاز را در یکی از شهر های تهران شناسایی و با دستور 
قضایی وجوه برداشت شده توقیف و به حساب شاکی عودت 
و پرونده برای دستگیری متهم به صورت نیابتی به دادسرای 
مربوط ارســال شــد. فرمانده انتظامی تربت جــام گفت: در 
بررســی های انجام شده مشخص شد متهم با راه اندازی یک 
سایت جعلی و ارسال لینک آن از طریق شبکه های اجتماعی 
و پیام هــای کوتاه، افراد را بــه درگاه جعلی بانک هدایت و با 
در دست داشــتن اطالعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از 
حساب افراد می کرد.سرهنگ قهستانی افزود: این اپلیکیشن ها 
شیوه ای جدید برای کالهبرداری و سوءاستفاده از کاربران در 
فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید آن ها را روی گوشی 
تلفن همراه نصب کرد، به نحوی که استفاده و فعال سازی آن 
مستلزم پرداخت اینترنتی مبلغ اندکی از سوی مشتریان است.

یک مقام مسئول در سازمان صمت خبر داد
 رسیدگی به ۲۵ تخلف کرونایی

 در خراسان شمالی
باشگاه خبرنگاران: ۲۵ پرونده اقتصادی مربوط به تخلفات 
کرونایــی به ارزش بیــش از ۳۵ میلیارد تومان در اســتان 
رسیدگی شــد.محمد کرمیان فر، معاون بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان شــمالی گفت: از ابتدای اسفند تاکنون ۲۵ پرونده 
اقتصــادی مربوط به تخلفــات کرونایی بــه ارزش بیش از 
۳۵میلیارد تومان در استان رسیدگی شد.کرمیان فر افزود: در 
یک هفته اخیر 4۲ تخلف در استان شناسایی شد که از این 

تعداد، گران فروشی با ۱۲ مورد در صدر بود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شــمالی افزود: کم فروشی، 
احتکار، درج نکردن قیمت، صادرنکردن فاکتور، ارائه نکردن 
مستندات، رعایت نکردن دستورعمل های بهداشتی و خرید و 

واگذاری برخالف ضوابط، از جمله این تخلفات بود.

رخ رد رخ
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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     .

  هر محله یک چادر برای تست کرونا دایر شود
این روزها با گسترش کرونا در سطح مشهد، برای مهار این ویروس و حمایت از مردم بهترین کار 
این است که در محله های مشهد و بوستان ها و مکان های پرتردد با نصب چادر و اعزام پزشکان 
و پرستاران، از بیماران احتمالی آزمایش کرونا انجام پذیرد. با این عمل هیچ فردی از خانه خود 

دور نخواهد شد و در محل خود درمان و رسیدگی خواهد شد؟
9۱۵...49۰۵

  گل را بعد هم می توان خرید
روز بازار شهرداری موقتاً تعطیل شد، اما بعضی مراکز نه چندان مهم مثل بازار گل  فعال است 
و جمعیت زیادی بی توجه به شرایط فعلی به این بازار مراجعه می کنند و این در حالی است که 

خرید گل را بعد هم می توان انجام داد.
9۳۵...6۳۵۰

  ما رفتگران را هم فراموش نکنید
ایــن روزها بــا این بیماری همــه به ارزش 
پزشکان و پرستاران پی بردند. خسته نباشند، 
اما ما کارگران خدمات شــهری ، رفتگران و 

زباله گیرها فراموش شده ایم.
9۳۳...۰۳68

   مراقبان سالمت  شرکتی را دریابید
من یک مراقب سالمت )ماما( شرکتی شاغل 
در مرکز بهداشت شماره سه مشهد مقدس 
هســتم. حقوقــم در حال پایمال شــدن و 
خواستار رفع تبعیض هستم. خواستار افزایش 
حقوق ۵۰درصدی برای نیروهای شــرکتی 
مراکزبهداشت و درمان هستم، در حالی که از 

سایر امکانات نظیر امکانات رفاهی، وام، مسکن و... محروم هستم و شانه به شانه همکاران بخش 
دولتی و چه بسا بیشتر درحال انجام خدمت هستم. لطفاً رسیدگی شود.

9۱۵...۵67۲

  صدای ما کارکنان شرکتی بیمارستان ها به جایی نمی رسد
ما کارکنان شرکتی بیمارستان های مشهد هستیم و شغلمان نظافتچی ، خدمات و کمک بهیار 
و بیماربراســت. مســئول انجام تمام کارهای بالینی بیمار، بردن آزمایش ها و بردن بیمار به 
سونوگرافی و سی تی اسکن، پاک سازی اتاق ها و اشعه گذاری و خیلی از کارهای دیگر که معموالً 
بین بخش ها در رفت و آمدیم. از همه بیشتر در معرض خطریم و از همه کمتر حقوق می گیریم. 
چرا کســی به فکر ما نیست. چرا ما افزایش حقوق نداریم. ما صدایمان به جایی نمی رسد. در 

بدترین شرایط مجبوریم کار کنیم. 
9۱۵...۱678

عقیل رحمانی  سرهنگ جواد جهانشیري 
در رابطه با انتشار اخبار کذب یا بازنشر اخبار 
قدیمي و سوخته با هدف جلب توجه کاربران و 
کسب درآمد توسط سودجویان فضاي سایبري 
هشدار داد و همچنین به شناسایی ۱۳عامل 
انتشار اخبار بی هویت در این فضای خبری نیز 

اشاره کرد.

 شمشیر دو لبه فضای مجازی
ســرهنگ جــواد جهانشــیري در رابطه با 
شایعه ســازی در فضای مجــازی گفت: ورود 
فناوري هــاي نویــن ارتباط جمعــي به ویژه 
اینترنت و شبکه هاي اجتماعي موجب سهولت 
دســتیابي به آخرین اخبار و اطالعات شــده 
است؛ اما متأســفانه با وجود مزایاي ارزنده و 
نکات مثبتي که فضاي سایبري دارد، جوالنگاه 
مناســبي براي افراد با مقاصد سوء  نیز هست 
که در این رابطه هوشیاري شهروندان مي تواند 
سد دفاعي محکمي در برابر سودجویان فضاي 

سایبري باشد.
رئیس پلیس فتــا خراســان رضوی افزود: با 
گســترش امکانات و خدمات شــبکه جهاني 
اینترنــت و افزایش محبوبیت آن و از ســوی 
دیگر به دنبال گره خوردن برخی روزمرگی ها 
به فضاي مجازي، افراد منفعت طلب از فرصت 
پیش آمده سوءاستفاده کرده و با درج تبلیغات 
و یا فروش صفحه با ارزِش بازدید باال، اقدام به 

درآمدزایي مي کنند.
وي ادامه داد: با توجه به دالیل ذکر شده شاهد 
هستیم اخبار سوخته و قدیمي با تیترهاي داغ 
و هیجاني و یا حتي اخبار کذب فاقد هر گونه 

وجاهتي در فضاي مجازي موج مي زند.

  معرفی دو شایعه ساز به 
دستگاه قضایی

ســرهنگ جواد جهانشــیری 
رئیس پلیس فتا استان در رابطه 
بامنابــع خبری مــورد اعتماد 
هم بیان داشت: در شرایطي که 
هموطنان ما بیش از هر چیزي 
نیازمند دریافت صحیح اخبار و 
اطالعات و راهکار پیشــگیري 

از ســرایت ویروس کرونا هستند، متأسفانه 
موج ســواران ســایبري با درج اخبار کذب 
موجبــات پریشــاني خاطر و در نهایت مانع 
رســیدن اخبار صحیح و به موقع در راستاي 

اطالع رساني به شهروندان شده اند.
در همین رابطه کارشناسان پلیس فتا استان 
هنگام رصد و پایش فضاي سایبري موفق به 

شناسایي ۱۳ نفر از افرادي شدند 
که با دامن زدن به شایعات در 
فضاي سایبري و شبکه هاي 
اجتماعي و بازنشر اخبار کذب 
آرامش  زدن  برهــم  موجب 
روانــي کاربــران در فضاي 

سایبري شده بودند.
ســرهنگ جهانشیري اضافه 
شناســایي  افراد  اغلب  کرد: 
شــده به دلیل عــدم آگاهي 
از رفتــار ناصحیــح خود در فضاي ســایبري 
اقدام به شــایعه پراکني و بازنشر مطالب کذب 
کرده بودند که ضمن دعــوت به پلیس فتا و 
دریافت آموزش هاي الزم، تذکر الزم را دریافت 
کردند. شایان ذکر اســت، دو مورد از ۱۳مورد 
شناسایي شده به مرجع قضایي معرفي شدند. 

  کسب اخبار فقط از منابع موثق 
این مقام ارشــد انتظامي تصریــح کرد: آن 
چیــزي که حائز اهمیت اســت ســالمت و 
بهداشــت روان اســت و در مجموع اخبار با 
ماهیت کذب و قدیمي روي کیفیت، سبک 
زندگي و همچنین روان افراد تأثیر بســزایي 
دارد ،بنابراین به منظور پیشگیري از هر گونه 
عواقب ســوء و منفي از بي شمار اخباري که 
در طول شــبانه روز در بستر فضاي سایبري 
دریافت مي کنیم، جهت دستیابي به آخرین 
اخبار و حوادث به منبع و منشــأ خبر دقت 
کرده تا در دام کالهبرداران و ســودجویان 

فضاي سایبري گرفتار نشویم . 
در رابطه با توصیه هاي بهداشتي و پیشگیري 
از شیوع بیماري کروناویروس نیز شهروندان 
مي توانند اخبار با محتواي پزشکي و سالمت 
را بــا کمــي وقــت گذاشــتن و مراجعه به 
سایت هاي وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه 
علوم پزشــکي مشــهد مقدس و یا معاونت 
بهداشــت و درمان از آخریــن اخبار مطلع 

شوند. 
 شــایان ذکر اســت، پلیس فتــا از کاربران 
می خواهــد در صــورت مشــاهده مــوارد 
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی

 www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 
مردمی آن را ثبت کنند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوي خبر داد 

برخورد با 13 شایعه ساز درشرایط  کرونایی

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد 

 پیش بینی ادامه بارش ها به صورت برف
 و باران تا صبح فردا

قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، ادامه بارش ها به صورت برف 
و باران در سطح استان به ویژه نیمه شمالی تا اواخر وقت امروز 
چهارشنبه ادامه دارد. ضمن اینکه در این مدت در نوار شرقی 
استان وزش باد شــدید پدیده غالب جوی است. همچنین 
روند کاهش دمای هوا تا صبح فردا ادامه دارد. این سامانه روز 

پنجشنبه از مرزهای شرقی استان خارج خواهد شد.
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فضای مجازی: 

خبر

عقیل رحمانی: چهارمین مرحلــه از طرح برخورد با 
مراکز عرضه غیرمجاز قلیان در مشهد با حضور مأموران 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان 
و شــبکه بهداشت مشــهد اجرا و در پی آن چند مرکز 
شناسایی و پلمب شــد.در این مرحله از طرح برخورد 
بــا مراکز عرضه قلیان که با دســتور دادســتانی مرکز 
خراسان رضوی اجرایی شد، چندین روز مأموران پلیس 

برای ردزنی این مکان های مخفی تالش کردند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته هدف نخســت در این 
مرحله از طرح برای پاک سازی، خیابان های امام رضا)ع( 
و ۱7شــهریور بود. برهمین اســاس اقدام های پوششی 
همانند مرحله سوم که حدوداً یک هفته پیش اجرایی 
شــد، صورت گرفت و در پی آن چهــار مرکز دیگر که 
آن ها هم به صورت کامالً مخفیانه اقدام به عرضه قلیان 

می کردند، شناسایی شدند. 
از همین رو مأموران نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی خراســان رضوی همراه با کارشناســان شبکه 
بهداشــت در یک عملیات هماهنگ هر چهار محل را 
مورد بازرســی قرار داده که به این واســطه حدود ۱۸۰ 

قلیان هم جمع آوری شد.
پس از جمع آوری قلیان ها گردانندگان محل با دســتور 

قضایی بازداشت و به دادسرا معرفی شدند.

شــایان ذکر است، تا امروز و در پی اجرای چهار مرحله 
از طرح برخــورد با مراکز غیرمجاز عرضــه قلیان، ۱4 
قلیان خانه زیرزمینی پلمــب و بیش از یک هزار و ۵۰۰ 
قلیان هم از مکان های مورد اشاره جمع آوری شده است.

در حالی که برخی از متولیان این مکان ها تصور می کردند 
مأموران پس از پلمب دیگر به محل فعالیت آن ها مراجعه 
نخواهنــد کرد، در حین اجرای مرحله چهارم این طرح 
برخی از مراکز پلمب شده هم مورد بازبینی قرار گرفت 
که در پی آن یک قلیان خانه مورد شناسایی قرار گرفت 
که توسط گرداننده فک پلمب و دوباره در محل اقدام به 

عرضه قلیان کرده بود. 
برهمین اساس  فرد خاطی مورد اعمال قانون شدیدتری 
واقــع شــد.این اقــدام قابل تقدیر در حالی با دســتور 
دادستانی، همراهی ناجا و شبکه بهداشت در مشهد در 
حال اجراست که برخی مسئوالن امر اعالم کرده اند یکی 
از خطرناک ترین راه های انتقال کروناویروس، استعمال 
قلیان در این گونه مراکز اســت، چرا که افراد زیادی در 
محل تردد و از یک قلیان استفاده و حتی هنگام استفاده 
از آن دود با حجم زیادی وارد دهان و با ترشحات دهان و 
بینی مخلوط می شود و بیرون می آید، پس از آن در فضا 
شــناور می ماند که این اقدام به راحتی می تواند موجب 

گسترش کروناویروس شود.

اقدام قابل تقدیر دستگاه قضایی، پلیس و شبکه بهداشت مشهد 

پلمب چهار قلیان خانه زیرزمینی 

مدیرعامل این سازمان خبر داد
آغاز عملیات مه پاشی و ضدعفونی معابر 

پرتردد توسط آتش نشانی مشهد
قدس: مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از آغاز عملیات 
مه پاشی، ضدعفونی و گندزدایی معابر پرتردد سطح شهر با 

استفاده از محلول های ضدعفونی کننده خبر داد.
امیر عزیزی گفت: با توجه به اهمیت پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا  در ســطح شهر و بنا به دستور شهردار مشهد 

از سه روز گذشته، برخی از معابر و خیابان های پرتردد سطح 
شــهر که از ســوی معاونت خدمات شهری شهرداری طبق 
جدولی مشــخص، تفکیک و به این ســازمان اعالم شــده، 
همــه روزه از ســاعت ۲۲ الی ۳ بامداد، به وســیله تعدادی 
از خودروهای تخصصی ســازمان آتش نشــانی شهر مشهد 
مه پاشی و ضدعفونی می شوند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
مشهد خاطرنشــان کرد: محلول های اســتفاده شده برای 
ضدعفونی معابر و اماکن پرتردد، براســاس اســتانداردهای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شده و کامالً بی خطر است 

و هیچ گونه ضرری برای خودروها و شهروندان نخواهد داشت 
و این عملیات مه پاشــی تخصصی که با هدف ضدعفونی و 
گندزدایی  سطح شهر و در تمامی مناطق ۱۳ گانه شهرداری 
آغاز شده، تا رسیدن به وضعیت سفید به صورت متوالی و در 
شب های آینده نیز ادامه خواهد داشت و سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری مشــهد این آمادگی را دارد در 
صورت اعالم نیاز از سوی مسئوالن شهرداری تعداد زیادتری 
از تجهیزات  تخصصی خود را به مه پاشی و ضدعفونی کردن 

سطح شهر مشهد مقدس اختصاص دهد.

اطالع  رسانی



چشم سوم

وداع

آخرین خبر ها از وضعیت درمان و مهار ویروس کرونا در خراسان رضوی

بهبود 288 بیمار مشکوک و 8 فوتی
قدس   سخنگوی ستاد مبارزه با بیماری کرونا 
در خراســان رضوی گفت: ۲۸۸ بیمار مبتال به 
سندرم حاد تنفســی در خراسان رضوی بهبود 

یافته و از بیمارستان ها مرخص شده اند. 
دکتر حمیدرضا رحیمی روز گذشته در نشست 
خبری افزود: این تعداد از ۳۰ بهمن ماه تا ساعت 

٩ صبح دیروز است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
کل بیماران بستری مبتال به سندرم حاد تنفسی 
و مشــکوک به کرونا در خراسان رضوی را ۸۷۲ 
نفــر عنوان و اظهار کرد: ۴۲۳ نفر آنان مربوط به 
مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
بوده انــد. وی گفت: هم اکنــون ۳۴۴ مبتال به 
سندرم حاد تنفسی در بیمارستان های زیرپوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند و 
٦٥ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص 

شده اند.
رحیمی افزود: آمار جدید تعداد مبتالیان به کرونا 
دیروز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به صورت کلی اعالم شده ولی این آمار به 

تفکیک استانی اعالم نشده است.
وی گفت: هم اکنون ۲ هزار و ٥۰۰ گروه بســیج 
جامعه پزشکی این استان آماده هستند و از ۳۰۰ 
تخت درمانی بیمارســتان شریعتی نیز تاکنون 
١۲۰ تخت پر شده و هیچ بیمار مبتال به سندرم 
حاد تنفسی در بیمارستان طالقانی بستری نشده 
اســت. رحیمی افزود: شــهروندان می توانند با 
http://hcamp.mums.ac.ir/ مراجعه به پایگاه
inde  دســتورعمل های بهداشتی و درمانی در 

خصوص ویروس کرونا را دریافت کنند.
وی ادامــه داد: هــم اینک تــا ٥۰۰ تخت برای 
پذیرش بیماران آماده شــده که ایــن تعداد تا 
یک هزار تخت نیز قابل افزایش است و براساس 
اعالم وزیر بهداشت اگر الزم باشد بیمارستان های 

خصوصی نیز خرید خدمت می شوند.

 پیک شیوع کرونا از شنبه هفته آینده
مدیــر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد همچنین در جلســه قرارگاه رسانه ای 
خراســان رضوی با موضوع بررسی راهکارهای 

اطالع رسانی پیشگیری از ویروس 
کرونــا که بــا حضور مدیــران و 
مسئوالن رســانه های تصویری و 
مکتوب استان که در محل روزنامه 
خراسان برگزار شد، گفت: استان 
خراســان رضوی از نظر شیوع و 
انتقال ویــروس کرونا یک هفته 
نسبت به میانگین کشوری تأخیر 
داشته است؛ بنابراین پیک شیوع 
این بیماری در استان از روز شنبه 

هفته آینده شروع می شود. 
به گــزارش ایرنا، دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: 
براساس آمار اعالمی از ســوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تاکنون آزمایش ۲٥ نفر 
در استان خراسان رضوی به لحاظ ابتال به کرونا 

مثبت شده است. 
وی اضافه کرد: بیشتر مبتالیان در خراسان رضوی 
از مســافران مناطق آلوده به این استان و یا سفر 
آنان به استان های درگیر مبتال شده اند، بنابراین 
در شرایط کنونی مشــهد جای امنی برای سفر 
نیست و مردم کشورمان مشهد را مقصد سفرهای 

نوروزی خود قرار ندهند. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

گفــت: طبق بررســی ها 
ماندگاری ویــروس کرونا 
در کشورمان در سه مدل 
مطرح شده است و شیوع 
آن بسته به رفتار ویروس 
همزمان با گرم شدن هوا 

دارد. 
رحیمــی افــزود: ویروس 
کرونا در خوشــبیانه ترین 
حالت تا ١٥ فروردین ماه 
سال جدید در کشور شیوع دارد و در حالت نیمه 
خوشبینانه تا آخر اردیبهشت و در حالت بدبینانه 
تا آخر خرداد سال آینده ماندگار خواهد بود که 

احتمال وقوع مدل دوم بیشتر است. 
وی ادامــه داد: در حال حاضــر ٥۰۰ تخت در 
مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
برای درمان و معالجه بیماران مبتال به عفونت های 
حاد تنفســی و مشکوک به کرونا در نظر گرفته 
شده است که براساس تدابیر اتخاذ شده قابلیت 

ارتقا تا هزار تخت هم پیش بینی شده است.
مسئوالن رسانه ای اســتان خراسان رضوی هم 
در این نشســت بــر رعایت بهداشــت فردی از 
ســوی مردم و تداوم تدابیر پیشگیرانه در مقابله 

با بیماری کرونا و پرهیز از سفر و ماندن در خانه 
تأکید کردند. 

مسئول بســیج رسانه خراسان رضوی در این 
نشســت گفت: اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه در 
مقابله با انتشــار و انتقال ویــروس کرونا در 
مشهد و خراسان رضوی با انبوه جمعیت زائر 
و مسافر که از سراسر کشور به این استان سفر 
می کنند با چالش هــا و پیچیدگی های خاص 

خود همراه است. 
عباس محمدیان افزود: در شرایط کنونی ارائه 
اطالعات درست و شفاف از سوی رسانه ها به 
مردم با هدف آگاه سازی آنان درباره بهداشت 
فــردی و همچنین پرهیز از ســفر از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
وی اضافه کرد: باید از ظرفیت های رســانه ای 
اســتفاده کرده و اعتماد مردم را در خصوص 
اطالعات و آمار رســمی ارائه شــده در قبال 
بیماری کرونا در خراسان رضوی و کشور ارتقا 
دهیم، چراکه خواسته و ناخواسته بستر ایجاد 
شــده در فضای مجازی مخاطبانش را جذب 

خواهد کرد. 
مسئول بسیج رسانه استان خراسان رضوی با 
اشــاره به اینکه مردم را باید در شرایط کنونی 
با رســانه ها آشــتی داد، افزود: اگر پزشکان، 
پرستاران و کادر بهداشتی در حال حاضر خط 
اول مقابله با کرونا به شمار می روند، خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران با اطالع ســانی و آگاه کردن 
مردم در خط دوم مبارزه با این بیماری هستند.

 آخرین آمار فوتی ها
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز پیش از این 
بــه قطعیت ۲٩ مورد ابتال بــه ویروس کووید 
١٩ عامــل بیماری کرونا در خراســان رضوی 
اشــاره کرده و گفته بود: تاکنون هشت نفر در 
این اســتان به خاطر ابتال به این ویروس جان 

باخته اند.
به گفته دکتر علی اصغر انجیدنی، ٦ نفر از این 
تعداد در حوزه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد و دو نفر نیز در نیشابور بوده اند.

زوم

گزارش
 دانشگاه علوم پزشکی برای تأمین ماسک 

کارکنان خود با مشکل مواجه است
 نیکوکاران تربت حیدریه به یاری 

مردم شتافتند
ایرنا: آمار ناصحیح و فراتر 
از واقعیــت افــراد درگیر 
بــا بیماری کرونــا که در 
کانال هــای ظاهرفریب و 
فعال در فضای  گروه های 
می شوند،  منتشر  مجازی 
در شهرستان تربت حیدریه 

همچون ســایر نقاط کشــور یکی از دالیل تحریک مردم برای 
افزایش تقاضای برخی اقالم بهداشتی و رونق کسب و کار اصناف 

این حوزه شده است.
بر اساس آخرین اعالم مسئوالن امور بهداشت و درمان خراسان 
رضوی، تا عصر دوازدهم اسفند ماه تنها ۲٩ مورد مثبت بیماری 
کرونا و تعدادی فوت مشــکوک به ابتالی ویروس کووید ١٩ در 
استان ثبت شده است. این آمار به حوزه جغرافیایی زیر پوشش 
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، تربت حیدریه و نیشابور تعلق 
دارد. این آمار بعضاً نشــانگر روند نسبتاً کند پیشگیری از شیوع 
بیماری همه گیر در تربت حیدریه و کمبود یا نبود اقالم بهداشتی 

الزم برای این امر است.
یکی از شهروندان تربت حیدریه به خبرنگار ما گفت: داروخانه های 
این شهر تا چند روز پیش به هر مراجعه کننده تنها دو عدد ماسک 
می دادند، اما همان داروخانه ها دیروز )١۳ اســفند( روی شیشه 
واحد خود این نوشته را نصب کرده اند: ماسک نداریم، لطفاً سؤال 

نفرمایید.

 اقدام نیکوکارانه
با این وجود مدیر یک واحد صنفی توزیع لوازم بهداشتی و آرایشی 
واقع در خیابان کاشانی تربت حیدریه گفت: از اواسط هفته پیش 
١۲ هزار بســته، هر بسته شــامل یک برگ ماسک، یک جفت 
دستکش التکس و پنج عدد دستمال مرطوب آنتی باکتریال را به 

طور رایگان بین شهروندان توزیع کرده ایم.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: همه ساله و در ایام پایانی 
ســال به عنوان خمس مال به دانش آموزان نیازمند کمک هایی 
می کنیم، اما با توجه به حرفه خود و درک شرایط موجود، امسال 

بهتر دیدیم این بسته ها را تهیه و بین شهروندان توزیع کنیم.
او ادامــه داد: به دلیل کمبود ماســک در روزهای اخیر از تعداد 
محتویات درون این بسته کم شد، اما از طریق هالل احمر مشهد و 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه پیگیر خرید 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده هستیم تا به توزیع رایگان بین 

شهروندان ادامه دهیم.
این فرد نیکوکار هدف از این کار خود در شرایط کنونی را اشاعه و 
گسترش یک حس خوب و آرام بخش بین شهروندان به خصوص 

آن هایی که در منزل خود بیماری دارند، توصیف کرد.

 کمبود حتی در مراکز درمانی
غالمرضا میری، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تربت حیدریه نیز ضمن تأیید فقدان ماسک در داروخانه ها و مراکز 
بهداشــتی این شهرستان، گفت: از آنجا که نحوه توزیع براساس 
میزان ابتال به کرونا و اولویت بندی مناطق برنامه ریزی شده و با 
توجه به اینکه تا روز یازدهم اســفند در این خطه حتی یک نفر 
مبتال به کرونا مشاهده نشده بود، دانشگاه علوم پزشکی منطقه 
تربت حیدریه حتی در توزیع ماسک بین کارکنان بیمارستانی خود 

نیز با مشکل مواجه است.

 با محتکران حکمی از جنس کاسبی 
آن ها صادر شود

 هاشــم رســائی فر: 
تب شیوع ویروس کرونا در 
کشور به اوج خود رسیده 

است. 
حجــم قابــل توجهی از 
کرونا  رســانه ها  اخبــار 
ویروسی شده و همه فکر 
و ذهن مردم فعالً درگیر این بیماری است. همه حق دارند، این 
موضوع شوخی بردار نیست پای جان آدم ها در میان است. کودک 
و جوان، مرد و زن همه در خطرند. گرچه ســهم بزرگساالن در 
این بین بیشتر از بقیه عنوان می شود. سایه خطر فعالً بر جامعه 
حاکم شده است و باید آن را جدی گرفت. دستگاه های بهداشتی، 
درمانی و خدمات به شــدت درگیر شــده اند. روز و شب ندارند 

به خصوص کادر درمانی و زحمتکش حاضر در مراکز درمانی.
شایعه ها بیشتر از ویروس وحشت و اضطراب برای مردم به همراه 
دارند. جنبه روانی موضوع به اعتقاد کارشناســان آزاردهنده تر از 
شیوع کروناســت. هرچه مردم آرام تر باشند و منطقی تر با این 

مسئله برخورد کنند کرونا زودتر از پا در خواهد آمد. 
در چنین شرایطی و با اینچنین جوی که کرونا ویروس برای مردم 
درست کرده کاسبان بحران مانند موارد مشابه دست به احتکار 
در حوزه مواد و محلول های ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک 
زدند، بازار در مدتی کوتاه از ماســک، دســتکش و محلول های 
ضدعفونی کننده خالی شــد. مردم نگران از نبود یا کمبود این 
اقالم، دربه در دنبال تهیه آن هستند. ماسک، دستکش و محلول 
ضدعفونی کننــده در بعضی جاها قطره چکانی به مردم فروخته 
می شود، اما نه به قیمت پیش از ورود کرونا. ماسک که تا قبل از 
این ماجرا ۲تا ۳ هزار تومان فروخته می شد به یکباره قیمت ١٥ تا 
۲٥ هزار تومانی به خود گرفت. محلول های ضدعفونی کننده هم 
همین طور رشد سه چهار برابری در قیمت داشتند. دستکش هم 
نایاب شــده و اگر یافت شود همین روال را دارد. مردم سرگردان 
از اینکه چه باید بکنند. خیلی ها ناچارند به واســطه درگیری با 
بیمارهای زمینه ای از اقالم بهداشتی و حفاظتی استفاده کنند، 
چراکه جانشان در خطر است، اما کاسبان بحران کیسه دوخته اند 
برای چنین شــرایطی! در موقعیتی که بیشــتر کار و کاسبی ها 
به واســطه کرونا خوابیــده، آن ها پول پــارو می کنند. انبارهای 
احتکارشــان یک شبه حکم گنج برایشان پیدا کرده است. مردم 
همچنان بــا کمبود و نبود اقالم بهداشــتی مواجه اند و وجدان 

محتکران در خواب.
ورود نهادهای نظارتی به داستان احتکار قفل بسیاری از انبارها را 
می شکند. آمار و ارقام حکایت از حجم باالی احتکار دارد. تأکید 
مقامات قضایی بر برخورد شــدید با کاسبان بحران است. اکنون 
مردم منتظرند تا قاطعیت دستگاه های نظارتی و قضایی در پرونده 
محتکران را ببینند. هر کدام از ما شاید حکمی در مورد احتکار 
آن ها به ذهنمان برسد. زندان، جریمه یا هر چیز دیگری. اما به نظر 
باید حکمی از جنس کاسبی آن ها برایشان در نظر گرفت. قضات 

دستشان در مورد اجرای احکام جایگزین باز است. 
کسانی که در بحران شیوع ویروس کرونا، با احتکار اجناس خود، 
کاسبی کردند باید حکمی برایشان در نظر گرفت تا همسایه شدن 
بــا کرونا را تجربه کنند! حکم حضور محتکران در مراکز درمانی 
بیماران کرونایی و الزام آن ها به کار در این مراکز تا زمان برطرف 
شدن اوضاع شیوع کرونا، شاید حکمی مناسب با خیانتی باشد که 
محتکران در حق سالمت مردم در این مدت روا داشته اند. شاید 
بودن در کنار کادر درمانی که جانشان را کف دستشان گذاشته اند 
و بیمارانی که با مرگ دست و پنجه نرم می کنند وجدان خفته 

آن ها را بیدار نماید.

 پیر پزشکی خراسان دار فانی را وداع 
گفت

قدس: محمد شاهین فر، 
پزشک  کهنســال ترین 
مشهدی در ٩٩ سالگی 

دار فانی را وداع گفت.
دکتر محمد شــاهین فر 
ســال ١۲٩٩ در مشهد 
متولد و در سال ١۳١٦ 

وارد دانشکده پزشکي تهران شد.
وی به موازات فعالیت خود در بیمارستان به تأسیس و توسعه 
بیمارستان شاهین فر همت گماشت و سال ها به همراه خانواده 

خود در بیمارستان شاهین فر سکونت داشت.
این پزشک مشهدی که خدمات شایانی را به مردم و بیماران 
شهر خود ارائه کرد در سال ١۳٥۸ به افتخار بازنشستگي نائل 

گردید. روحش شاد و یادش گرامی.

هم اینک تا ٥٠٠ تخت 
برای پذیرش بیماران 

آماده شده که این 
تعداد تا یک هزار تخت 

نیز قابل افزایش است

بــرش

 مشهد در وضعیت قرمز، مدیران 
بی تفاوت  نباشند

طی  پور:  علی  محبوبه 
روزهــای اخیر شــهردار 
مشهد وضعیت این شهر 
را درخصوص شیوع کرونا 
قرمــز و در حد هشــدار 
دانست. این درحالی است 
که بنابر شواهد نحوه مقابله 

با این مقوله از ســوی دستگاه ها و نهادها چندان متناسب با این 
شرایط نیست، به طوری که مکرر شهروندان نسبت به این موضوع 

گالیه مند هستند. 
یکی از شهروندان تأکید می کند: با وجود آنکه همه برای مقابله با 
این معضل باید درحالت آماده باش و وضعیت اضطراری باشند، اما 
هیچ امکاناتی برای غربالگری مسافران در ایستگاه راه آهن مشهد 
مشــاهده نمی شود. گویا سیاستی در این زمینه به طور کلی در 
کشــور وجود ندارد، چراکه در سایر واحدها نیز چنین مسئله ای 
وجود نداشت. این درحالی است که در وضعیت موجود، نمی توان 
نصب چند بنر و یا پخش کلیپ آموزشــی را به عنوان اقدام های 

پیشگیرانه و مقابله ای دانست.

 توپ بی توجهی در زمین مدیران کشوری
معراجی فر، مدیر روابط عمومی راه آهن خراســان رضوی درباره 
تمهیدات غربالگری در این مجموعــه، می گوید: درحال حاضر 
برنامه ای برای غربالگری و تست تب سنجی مسافران نداریم، اما 
درصورتی که برخی مسافران نشــانه های خاصی داشته باشند 
که مشکوک محســوب شوند با ارجاع به آمبوالنس های مستقر 
شده؛ وضعیت ســالمت آن ها ارزیابی می شود. وی درباره تغییر 
روند برنامه سفرهای ریلی نیز اظهار کرد: تمامی استان ها مجری 

برنامه هایی هستند که از راه آهن کشوری ارائه می شود. 
 

 هیچ مورد مشکوکی در مسافران هوایی نداشتیم
گویا در مبادی های ورودی شــهر مشهد؛ تنها وضعیت فرودگاه 

قدری قابل قبول است. 
 جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد با تأکید 
بر اینکه برنامه  ســفرهای هوایی و تغییرات آن از سوی سازمان 
فرودگاه های کشور تعیین می شود، می گوید: به منظور پیشگیری 
از شــیوع کرونا در این مجموعه برای تمامی مسافران غربالگری 
حرارتی و تست تب سنجی انجام می شود که خوشبختانه هیچ 
مورد مشکوکی در مسافران مشاهده نشده است. همچنین در تمام 
نوبت های سفر؛ خودروهای حمل مسافر گندزدایی و ضدعفونی 
می شوند. مطابق دستورعمل های ارائه شده نیز روزانه ترمینال ها و 

سالن های عمومي ضدعفونی می شوند.
وی تصریح می کند: براساس سیاست های مدیریت کشوری میزان 
ترددها در خطوط هوایی محدود شــده است، چنان که در حال 

حاضر هیچ برنامه پرواز های خارجی انجام نمی شود.
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فضای مجازی: 

علی پور  این روزها رســانه ها مکرر و مؤکد نســبت به 
عواقب هولناک گسترش کرونا در کشور به خصوص شهر 
مشهد هشــدار می دهند، اما همچنان بســیاری از مردم 
و مســئوالن توجه جدی به این بحــران ندارند. چنانچه 
این اظهار نظر را باور ندارید کافی اســت لحظه ای رفتار و 
تجربه هــای خود و اطرافیان را نســبت به این مقوله مرور 

کنیم.

 برش اول:
مرد برگه ای را که نسبت به بروز کرونا هشدار داده شده است 
را از دیوار ساختمان جدا و مچاله می کند. زمانی که دیگران 
نگاهش می کنند درحالی که مکرر صدایش را صاف کرده 
و سرفه می کند؛ می گوید: مسئله را الکی جدی گرفته اند، 
این قدر هم مهم نیســت. معلوم نیست چه خبر است که 
این قدر روی این قضیه تمرکز کردند. به نظرم می خواهند 
گرانــی ارز و طال و تورم پیش رو را کمرنگ کنند. چندین 
نفر سوار آسانسور می شــوند که مرد بی هیچ مالحظه ای 
دکمه های همه طبقه ها را با دســت فشار می دهد. مردی 
که دستکش به دست دارد به همراهش می گوید: شما که 
مدیر مجموعه هستید باید نسبت به ضدعفونی ساختمان 
بیشــتر دقت کنید. چند روز پیش در فیلمی دیدم که در 
چیــن بعضی آدم های مریض، تعمدی فضاها را به ویروس 

کرونا آلوده می کنند. 

 برش دوم: 
در یکــی از خیابان های اصلی شــهر، زنــی صورتش را با 
ماسک پوشــانده و دستکش به دســت دارد. درحالی که 

چندین کیســه خرید در دست دارد منتظر تاکسی است. 
خودروها با شتاب می گذرند و مردی سرش را از خودرویی 
بیرون آورده و می گوید: کرونایی! کرونایی! چند لحظه بعد 
خودرویی دیگر مقابلش توقف می کند و ســوار می شــود. 
مسافر جوانی که صندلی جلو نشسته، دزدانه از آینه بغل 
به زن نگاه می کند. تلفن مرد به صدا در می آید و مکالمه ای 
آغاز می شــود. پس از چند لحظه مرد موقع خداحافظی با 

لحنی جلف به مخاطبش می گوید: کرونایی باشی عزیز!
 برش سوم: 

مرد میانســال است و هیچ ماسک یا دستکشی هم ندارد. 
بی خیال روی نیمکتی در ایســتگاه اتوبوس نشسته و به 
سیگارش پک می زند. زن میانسالی به شدت شروع به سرفه 
می کند. زن سرفه کنان چند قدم از ایستگاه فاصله می گیرد 
و کنار دیواری می ایســتد. پســر کم سن و سالی که چند 
قدم با زن فاصله دارد، سیگاری روشن می کند. زن ماسک 
روی صورتش را برمی دارد و باز هم سرفه می کند. کودکی 
که همراه والدینش در ایســتگاه منتظر است ماسکش را 

برمــی دارد و با اعتراض می گوید: همــه جا که دوده! منم 
دارم خفه می شوم چرا باید ماسک بزنم! زن جوانی با لبخند 
می گوید: »اصالً ماسک و ژل ضدعفونی و این ماجرا ها الکیه! 
بچه ها مبتال نمی شن؛ اما ماسکت خیلی شیک و باکالسه...«. 
مادر خطاب به زن جواب می دهد: ما مراقبت می کنیم که 
مبتال نشــویم و دیگران را هم مبتال نکنیم. این هم جزو 
حق الناســه که ما باید تالش کنیم عامل انتقال نباشــیم. 

پسرک ماسکش را روی صورتش می گذارد.

 برش چهارم: 
زن با اشــاره به ساختمانی که چراغ هایش روشن است به 
مســافری که کنارش در اتوبوس نشسته، می گوید: جالب 
است همه مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کردند و به کاهش 
نیروها در اداره ها تأکید می کنند، اما سازمان کتابخانه های 
عمومی فعال اســت. روز روشن ضعف مطالعه مردم مهم 
نیســت و دغدغه ارتقــای آگاهی را ندارند حــاال در این 
وضعیت فرهنگ سازی می کنند! مســافر جواب می دهد: 
متأسفانه فرهنگ سازی نکردیم که امروز باید ماسک و ژل 
را از فروشگاه لوازم خانگی و آجیل فروشی تهیه کنیم. زن 
در واکنش به این صحبت با خشم می گوید: همین دیروز 
از فروشگاه محصوالت بهداشــتی چند تا پک ضدعفونی 
خریــدم، اما وقتی بــه خانه رفتم همه درواقع دســتمال 
مرطوب بودند! چند روز پیش هم به مرکز بهداشت رفتم 
تا الکل و ماسک بگیرم؛ کارکنانش ماسک نداشتند. مسافر 
می گوید: جالب است در یک مرکز درمانی هم از ١٥ -١۰ 
بیمار مراجعه کننده که اغلب عطسه و سرفه می کردند فقط 

دو سه نفر ماسک یا دستکش داشتند.

هشدار ها را جدی بگیریم
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب و ق   د س ت ا و ر د   ح ت م
 2 س ی ا ق   ق ا ب ل ه   د ل ی ل
 3 ا ل ص ا ق   ک و ی   ج ل ا ل ی
 4   ا د ر ی س   ف   ز ن ب و ر  
 5 ت   ک و   گ ل ا ی ه   ن ت   ا
 6 ر ف   ن ن   ه ض م   ص د   م س
 7 ا ر ب   ا ب   ل ی ل ا   ق ب ا
 8 ب ا ل ا خ ر ه   ن ا ف ر م ا ن
 9 ا ن ی   و د و د   ف ا   ه ر س
 10 ی ک   م ش   ت خ ت   ت ب   ک و
 11 ت   م و   ا ن ل ک ا   ه ل   ر
 12   م ع ل و ل   و   خ و ا ه ر  
 13 ق ن د ی ل   ر خ ت   ا د ی ا ن
 14 ی ا و ر   ش و ر ب ا   ر د ی ف
 15 ر ن د   خ ل ی ج ع د ن   ه ج ر

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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١. از رهبــران اخوان المســلمین مصر که 
پــس از ســقوط حســنی مبارک مدتی 
 رئیس جمهــور این کشورشــد – زمین دار 
 ۲. دربندان- اتحادیه فوتبال اروپا- نشــانه 
۳. راز و نیــاز- نــام پســرانه ایرانی- نقره 
رمــق آخریــن  بنچــاق-  حصیــر-   .۴ 

٥. کوچک تریــن عدد دورقمی- چاشــنی 
دوسویه- خاندان- نفی عرب ٦. از زیراندازها- 
 درجــه ای در ارتــش- ورزش مشــت زنی 
۷. پیشوند نداری- تبعیدگاه رضاخان- عدد 
دایره- شایســته ۸. جیحون است که مرز 
اساطیری ایران و توران بوده- سقف فلزی یا 
سفالی شیبدار ٩. عقیده انتخاباتی- پهلوان- 
آکنده و ماالمال- آسیب و صدمه ١۰. شیار 
پیچ و مهره- شهری مهم در پاکستان- این 
هم پایتخت سوئیس است ١١. سفید ترکی- 
 آب ناشنوا- ویتامین انعقاد خون- نت میانی 
١۲. زدنی بهانه گیر- دلداده شیرین- میوه ای 
که پیش از زمان مقرر برسد ١۳. لقب شاهان 
ســلجوقی- جادوگری- دلیل ١۴. دوخت 
و دوز- فرزند پســر- همدم و همنشــین 

١٥. توبه کننــده- اثری از عبیدزاکانی که از 
مشهورترین آثار طنز ادبیات فارسی به شمار 

می رود

١. اســباب زندگانی- شلیک پیاپی گلوله- 
 عرفان ۲. حساب کننده- مریض- اسید نیست 
۳. آمدوشــد داشــتن- روادیــد- ثروتمند 
۴. شــکل متقــارن هندســی- باالآمدن 
آب دریا- ایســتادن- پزشــکی ٥. جسم- 
کشــوری در خط مقدم جبهه مقاومت- یار 
برهمــا در کلیله ودمنــه ٦. قــدم یکپــا- 
 ضدعفونی شــده- ســوره ١۸قــرآن کریم 
۷. موشــواره- پروتئیــن گیاهی- ســردار 
روم باســتان که در جنگ حران به دســت 
 ســورنا ، ســردار دلیــر ایرانی کشته شــد 
۸. دوست- اساس- سمت و جهت- خمیده 
 ٩. شــتربان- انباز- رودخانــه طویل مصر 
١۰. نهنــگ دریایی- پســت عجول- عدد 
آبــادی ١١. می گویند با خربزه نخوریدش- 
منحرف از راه- صفحه اینترنتی ١۲. خمیر 
بتونه- میــوه آبدار تابســتانی- پرحرفی- 

حکومــت مرکب از دول مســتقل ایالتی و یک دولت 
مرکزی ١۳. ابریشم ناخالص- پایتخت جمهوری غنا- 
دانه های ریز و لعاب دار این گیاه با ســاقه های نازک و 
 برگ های بیضی شکل خاصیت نرم کننده و ملین دارد 
 ١۴. مورداعتماد- رادار زیردریایی- از عوامل ایجاد اصطکاک 
١٥. پوشاندن و مخفی کردن- خبرگزاری قرآنی ایران- زن
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