
 کشف 87 هزار دستکش بیمارستانی 
در پالستیک فروشی

توسط کارشناسان صمت استان صورت گرفت

ردزنی های میدانی و هوشــمندانه کارشناســان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در 
سطح شهر موجب کشف حدود 87هزار دستکش 
التکــس در یک واحــد صنفــی و تحویل آن ها 
به مراکز درمانی شــد.از زمانی که اسم  کرونا در 
شهر مشهد پیچید و برخی کاسبان کروناویروس 

بی انصافی و بی اخالقی را سرلوحه...
.......صفحه 3 

 تقویت بنیه نظام آموزشی 
در سایه شیوع »کرونا«

گزارش قدس از کالس های مجازی خراسان رضوی 

ساعت 9 صبح اســت و در یکی از مدارس ناحیه 7 
مشهد، »خانم معلم« روبه روی تخته مجازی ایستاده 
و دستش را در امتداد نور لیزر روی خطوط شکسته 
و صاف می کشد.بحث امروز آموزش آمادگی مقدماتی 
برای فراگیران پیش دبستانی با نیازهای ویژه شامل 
طیف اوتیسم و چند معلولیتی است. خانم معلم در 

ادامه تدریس با انرژی تمام...
.......صفحه 4 

زیارت حرم مطهر با رعایت توصیه های پزشکان انجام شود
 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

بی توجهی به عوامل 
شیوع بیماری، 
حق الناس است

.......صفحه 2 

هاشم رســائی فر: این روزها همه کادر درمانی کشور 
درگیر موضوع شــیوع ویروس کرونا هســتند و سعی و 
تالشی دوچندان دارند تا همه چیز برای بهترین شرایط 
خدمات رسانی به هموطنان درگیر با این ویروس یا افرادی 
که مشکوک به ابتال به ویروس کرونا هستند فراهم شود.

ایجاد چنین شــرایطی قطعاً نیرو و زمان زیادی از کادر 
درمانی و پزشکی در مراکز درمان می گیرد، اما دیده ایم و 
شنیده ایم خیلی از آن ها در همین شرایط بدون منت و 

گالیه ای با جان و دل کار می کنند. 
به طور قطع حضور مسئوالن و سرکشی آن ها از فعالیت 
مدافعان سالمت این روزهای کشــور و شهر و دیارمان 
می تواند قدری از خستگی ناشی از کار و تالش مضاعف 

آن ها بکاهد.
دیروز بعدازظهر حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با حضور 
در بخش اورژانس بیمارستان قائم)عج( مشهد از نزدیک 
بــر روند فعالیت کادر درمانی این بخش قرار گرفت و از 
نحوه خدمات رسانی به بیماران به خصوص آن هایی که با 
عالئم ابتال به ویروس کرونا در این بیمارســتان بستری 

شدند، کسب اطالع نمود.
پژمان فــر در این بازدید ضمن خداقــوت به کارکنان و 
پرســتاران این بخش از بیمارستان قائم)عج( در جریان 
مشکالت و کمبودهای موجود به ویژه کمبودهایی که در 
بحث تهیه ماســک و دستکش برای کادر درمانی وجود 
داشت، قرار گرفت و به آن ها قول داد موضوع را تا جایی 

که به نتیجه برسد پیگیری خواهد نمود. 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
یکی از دالیل کمبودهای موجود را ســوء مدیریت هایی 

دانست که در بخش هایی از استان و کشور وجود دارد.

بیانیه مهم علمای برجسته مشهد درباره شرایط اخیر کشور

.......صفحه 2 

 به بهانه سیزدهم رجب

 پدرهای 
دوست داشتنی

 به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و درگیر شدن مردم مشهد 
و اســتان با این بیماری، آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در قالب پیامی تلویزیونی، نکاتی را خطاب به مردم 
شریف مشهد، استان و کشور بیان کرد.در بخشی از این پیام آمده 
اســت: در این آستان مقدس و تربت پاک و والیی امام هشتم)ع( 

تشکر می کنم از عزیزان جهادگر و ایثارگر...

 یکشنبه هفته آینده روز والدت مردی است که در باور ما بی هیچ 
تردیدی مردانگی معنای خود را از او گرفته و از کودکی آموخته ایم 

در هر موقعیتی که نیازمند یک حامی هستیم...
.......صفحه 2 
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 98-2370 م��ورخ 98/11/7 هیئت به 
شماره کالسه 65-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک منطق��ه دو بجنورد تصرفات 
مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی عبداله آباد 
فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 854 صادره از بجنورد در 
یک باب منزل به مساحت 133.60 متر مربع از پالک باقی 
مانده 160 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصار ش��یر 
علی خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای عباسعلی 
مستر شدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مرات��ب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ب��ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت 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-9814982
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 15                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری  شیروان

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر فاز 12 کاشمر تاریخ انتشار: 98/12/15

جلس��ات مجام��ع عمومی فوق العاده نوبت س��وم و عادی به طور فوق الع��اده نوبت دوم تعاونی روز: دوش��نبه مورخ 
98/12/26 به ترتیب در س��اعت های 16 و 16/30 در محل مس��جد امام علی به نش��انی: کاشمر- بلوار سید مرتضی 
مجتمع 1008 واحدی مسکن مهر با دستورجلسه ذکر شده تشکیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت می شود با همراه 

داشتن مدارک عضویت و کارت ملی رأس ساعت مقرر در این جلسات حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوق العاده: 1- تصویب اساسنامه جدید منطبق بر اصالحات مقررات بخش تعاون

2- تمدید مدت فعالیت تعاونی   دستورجلسه مجمع عادی: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت 3 سال   2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

تذکر: 1- چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی می بایست به همراه نماینده یا وکیل خود در روز 24 
و 25 اس��فند در س��اعت اداری با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و مدارک عضویت به محل اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر واقع در خیابان 15 خرداد مراجعه و نسبت به ارائه وکالت اقدام نمایند.
2- اشخاصی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره یا بازرسی دارند ظرف 3 روز از تاریخ انتشار آگهی با 
همراه داشتن تصاویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس در ساعت اداری 

به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشمر به نشانی فوق مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
/ع اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشمر 
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن مهر فاز 19 کاشمر تاریخ انتشار: 98/12/15

جلس��ات مجام��ع عمومی فوق العاده نوبت س��وم و عادی به طور فوق الع��اده نوبت دوم تعاونی روز: دوش��نبه مورخ 
98/12/26 به ترتیب در س��اعتهای 14 و 14/30 در محل مس��جد امام علی به نش��انی: کاش��مر- بلوار سید مرتضی 
مجتمع 1008 واحدی مسکن مهر با دستورجلسه ذکر شده تشکیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت می شود با همراه 
داش��تن مدارک عضویت و کارت ملی رأس س��اعت مقرر در این جلس��ات حضور بهم رس��انند.   دستورجلسه مجمع 
فوق العاده: 1- تصویب اساسنامه جدید، منطبق بر اصالحات مقررات بخش تعاون   2- تمدید مدت فعالیت تعاونی   
دستورجلسه مجمع عادی: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال   2- انتخاب بازرسان 
اصلی و علی البدل برای یک س��ال مالی   تذکر:1- چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر نباشد می تواند حق 
رأی خ��ود را ب��ه عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 
3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی می تواند داش��ته باش��د، عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده یا وکیل خود در روز 24 و 25 اس��فند در س��اعت اداری با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر و 
م��دارک عضویت به محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان کاش��مر واقع در خیاب��ان 15 خرداد مراجعه و 

نسبت به ارائه وکالت اقدام نمایند.
2- اش��خاصی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره یا بازس��ی دارند ظرف 3 روز از تاریخ انتشار آگهی با 
همراه داشتن تصاویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس در ساعت اداری 

به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشمر به نشانی فوق مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
/ع اداره تعاون، کار و فاه اجتماعی کاشمر 
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روز گذشته و با حضور در بیمارستان قائم)عج( صورت گرفت

 خداقوتی نماینده مردم مشهد 
به مدافعان سالمت

صالح آباد- صاحبی: رئیس دانشــکده علوم پزشــکی 
تربت جــام گفت: نتایــج آزمایش های دختــر نوجوان 
صالح آبادی بستری در بیمارســتان سجادیه تربت جام 
منفی اعالم شــد و هیچ گونه عالئمی از ابتال به بیماری 

کووید19 در وی مشاهده نشده است.
دکتر محمد افکار افزود: تاکنون در شهرستان تربت جام و 
صالح آباد موردی از بیماری کووید 19 مشاهده نشده است 

و با توجه به منفی بودن دو مرحله آزمایش گرفته شده 
از دختر نوجوان 13ساله، وی از بیمارستان مرخص شد. 

در ادامــه دکتــر محمد رحیمیان، معاون بهداشــتی 
دانشکده علوم پزشــکی تربت جام هم گفت: فعاًل در 
مرحلــه توصیه و آموزش هســتیم. مهم ترین موضوع 
جلوگیــری از تجمعات غیرضروری اســت و افراد در 
صورت بروز هرگونه عالئم شــبیه سرماخوردگی های 

فصلی مانند تب باالی 38 درجه سلســیوس، سرفه، 
گلودرد و ســایر عالئم تنفسی و تنگی نفس به مراکز 

بهداشتی درمانی مراجعه کنند.
شایان ذکر است در اقدام جالب مردم روستای حاجی آباد 
شهرستان صالح آباد برای جلوگیری از ویروس کرونا و رفع 
آفات و بالها، 15 رأس گوســفند نذر و خیرات کردند و 

گوشت آن را بین مستمندان تقسیم نمودند.  

بجنورد- خبرنگار قدس: انجام آزمایش کرونا ویروس از 
ابتدای هفته آینده در استان امکان پذیر است و دیگر نیاز 
به ارسال آزمایش به تهران و استان های دیگر وجود ندارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
در آزمایشگاه تخصصی دانشگاه به عنوان تنها مرکز دولتی 
که تست های تشخیصی ملکولی را انجام می دهد، انواع 
آزمایش های عفونت های باکتریایی و ویروسی نظیر ایدز، 

هپاتیت، مننژیت و... قابل انجام است.
دکتر قاســم بیانی اظهار کرد: دو کیت تشخیصی برای 
200 بیمار ارســال شده که مراحل تست خود را سپری 
می کنــد و پس از طی این مراحــل در آینده نزدیک در 

استان قابل انجام است.
وی تأکید کرد: کیت های تشخیصی فقط برای بیماران 

بستری مشکوک به کرونا قابل انجام است.

نتایج آزمایش های دختر نوجوان صالح آبادی منفی است 

کیت های تشخیص کرونا به خراسان شمالی رسید
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بیانیه مهم علمای برجسته مشهد مقدس درباره شرایط اخیر کشور

زیارت حرم مطهر رضوی با رعایت توصیه های پزشکان انجام شود
قدس  ســه تن از علمای برجسته مشهد 
مقدس درباره شــرایط اخیر کشور بیانیه ای 

صادر کردند.
در ایــن بیانیــه که به امضــای آیات عظام 
ســیدجعفر ســیدان، مصطفــی اشــرفی 
شــاهرودی و مهدی مروارید رسیده، آمده 
است: حسب گزارش های واصله از مسئوالن 
بهداشــت و درمان و مذاکرات انجام شده با 
پزشــکان متخصص، به عموم مردم متدین 
و والیتمدارمــان ســفارش می شــود برای 
پیشــگیری از شیوع بیشــتر بیماری اخیر 
و تشــدید عــوارض آن و بــه منظور قطع 

چرخه انتقال آن، حتی المقدور از تشــکیل 
اجتماعات اعم از مراســم و مجالس شادی 
و عــزا خودداری کنند و در شــرایط فعلی، 

محیــط خانه را با عبادت، دعا و توســل به 
معصومین)ع( متبرک ســازند. زیارت حرم 
مطهر نیز الزم اســت با رعایت توصیه های 

پزشکان انجام شود. 
ان شاء اهلل با عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا 

فداه بالیا از عموم مردم دفع و رفع شود.

 ادارات و دستگاه های اجرایی استان
 15 و 17 اسفندماه تعطیل شد

قدس: ســتاد ویژه پیشــگیری و مقابله با ویــروس کرونا، در 
راســتای اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سالمت کارمندان 
و کاهش ترددهای درون شــهری، ادارات و دستگاه های اجرایی 
خراسان رضوی به اســتثناء مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی، 
بهداشــتی و امدادی را در روزهای پنجشــنبه 15 و شنبه 17 
اسفندماه تعطیل کرد. مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکهای 
اســتان نیزگفت: بانک های خراسان رضوی هم به دنبال مصوبه 
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا خراسان رضوی و بنا بر پیشنهاد 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد مثل دیگر ادارات و دستگاه های 
اجرایی استان روز پنجشــنبه15 و شنبه17 اسفند ماه تعطیل 
هستند.گفتنی است معاون استاندار خراسان رضوی دور روز پیش 
در گفت و گو با قدس از احتمال تعطیلی ادارات استان خبر داده بود.  گزارش قدس از جلسه ای که هماهنگی

 مسئوالن صمت را زیر سؤال برد 
  از ماجرای جمع آوری الکل های 
داروخانه ها تا توصیه های کرونایی

پرویــن محمــدی: 
برخالف مصوبه جلســه 
مشــترک اســتانداری، 
دادســتانی، معاونت غذا 
و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و... مبنــی بر 
توزیع ســهمیه الکل به 

داروخانه هــا به منظور تهیه محلول ضدعفونــی برای ارائه به 
مردم با قیمت مصوب و با وجود توضیح تلفنی رئیس انجمن 
داروسازان خراسان به بازرسان صنعت و معدن استان، سهمیه 
الکل یک داروخانه در میدان بیمارستان امام رضا)ع( جمع آوری 

و مصادره شد.
این خالصه ماجرای روز گذشــته همزمان با نشست خبری 
رئیس و اعضای انجمن داروسازان بود که در حضور خبرنگاران 

اتفاق افتاد و موجب حیرت و شگفتی حاضران در جلسه شد.

 ماجرا چه بود؟
ماجرا از این قرار بود که وقتی دکتر شهریاری در حال توضیح 
به خبرنگاران در خصوص وضعیت توزیع نامناســب ماسک، 
موادضدعفونی و دســتکش و مشکالت داروخانه داران بود و به 
تشریح مصوبه جلسه مشترک استانداری، دادستانی، دانشگاه 
علوم پزشکی و دستگاه های ذی ربط برای مقابله با کرونا و تعیین 
ســهمیه الکل برای تهیه محلول ضدعفونی توسط داروسازان 
در داروخانه ها پرداخت ناگهان تلفن دکتر نجفی؛ عضو انجمن 
داروســازان خراســان زنگ خورد و به وی اطالع داده شد که 
بازرسان صنعت و معدن در حال جمع آوری و مصادره الکل های 

سهمیه ای داروخانه ای هستند که وی مسئول فنی آن است.
با شنیدن این خبر دکتر شــهریاری گوشی تلفن را گرفته و 
به بازرس صنعت و معدن ضمن معرفی خود به عنوان رئیس 
انجمن داروســازان از آن ها خواســت تا طبق مصوبه کمیته 
سالمت اســتان عمل کنند و اجازه دهند محلول ضدعفونی 
70درصد توسط داروسازان که متخصص این کار هستند تهیه 

و در اختیار مردم قرار گیرد.
اما بازرس مربوطه با این پرسش که سمت شما در این داروخانه 

چیست؟ تماس را قطع کرد... .
به دنبال آن دکتر شهریاری با دادستان و مقام مسئول صنعت 
و معدن تماس گرفته و مصوبه شــورای پیشگیری از کرونای 
استان را یادآور شد و درخواست اقدام الزم برای توجیه بازرسان 
این سازمان را کرد )این گفت و شنود از طریق آیفون در حضور 
خبرنگاران انجام شــد( و آن ها نیز قول رسیدگی دادند اما با 
کمال تأسف خبر رسید که بازرسان، الکل های سهمیه داروخانه 

را جمع کرده و با خود برده اند.
رئیس انجمن داروسازان خراسان خاطرنشان کرد: در حالی که 
همه مردم داروخانه ها را مسئول توزیع ماسک، دستکش و محلول 
ضدعفونی می دانند و انتظار دارند اقالم بهداشتی را از داروخانه 
تهیه کنند اما با ابالغیه ها، دستورعمل ها، موازی کاری دستگاه ها 
و... در حالی که ماسک و غیره در اختیار داروخانه ها قرار نگرفته 

ولی انگشت اتهام به سمت داروخانه ها نشانه رفته است.
دکتر شــهریاری با بیان اینکه دارو و اقالم بهداشتی حیات و 
ممات بیمار است و باید در اختیار داروخانه ها قرار گیرد تا مردم 
بتوانند به آسانی آن را به قیمت مصوب تهیه کنند، تصریح کرد: 
با توجه به بیماری کرونا اکنون مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد 
و ما باید بتوانیم با تمهیدات بهداشتی و کمترین خسارت جانی 
از این بحران عبور کنیم از این رو 700 داروخانه در مشهد به 
خوبی می تواننــد اقالم مورد نیاز ماننــد محلول ضدعفونی، 
دستکش و ماسک را در نزدیک ترین محل سکونت در اختیار 
مردم بگذارند و از تردد بی مورد و ایجاد صف و ازدحام و اشاعه 

بیماری کرونا جلوگیری کنند.
اما متأسفانه در خواربارفروشی ها ماسک و دستکش وجود دارد 
اما در داروخانه ها موجود نیست. در حالی که خود داروخانه ها 
می توانند محلول ضدعفونی را بســازند و با قیمت مصوب در 
اختیار شهروندان قرار دهند یا دستکش، ماسک و... را با قیمت 

مصوب بفروشند و بازار سیاه ایجاد نکنند.
دکتر افخمی، قائم مقام و دبیر انجمن داروســازان در ادامه به 
اتفاق های اخیر در زمینه تهیه ماســک و غیره اشاره و یادآور 
شــد: داروسازان در خط مقدم درمان مردم هستند و با اینکه 
هنوز طلب های سال97 خود را از بیمه دریافت نکرده اند با این 
حال به خدمت خود در داروخانه ها با وجود تردد زیاد بیماران 
و احتمال بیماری کرونا در بیــن مراجعان ادامه داده و محل 
کار خود را تعطیل نکرده اند چون قســم خورده و نســبت به 
حفظ جان مردم تعهد دارند اما با اعالم یکباره وضعیت بیماری 
کرونا و هجوم همه مردم به داروخانه ها و تمام شدن ذخیره ها 
و نداشتن موجودی در کشور و از طرفی دستور دکتر شانه ساز 
و ابالغ به داروخانه ها که نباید ماسک بفروشند سبب شد تاوان 
نبود مدیریت را داروخانه ها بدهند و داروسازی که با ده ها بیمار 
روبه رو می شود و تماس نزدیک دارد اما خودش ماسک ندارد 

مورد اتهام قرار گیرد... .
وی با بیان اینکه با داروخانه های محتکر به شدت مخالف بوده 
و برخورد می شود، اظهار کرد: گشت ها و بازرسی ها باید اصولی 
و توسط کارشناســان متخصص هر حرفه باشد تا وحشت و 

بی اعتمادی در جامعه ایجاد نشود.
دکتــر افخمی دو شــماره تلفــن 37680874 دفتر انجمن و 
38763914 نظارت و بازرسی داروخانه ها را اعالم تا شهروندان 
در صورت مشاهده تخلف بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی با اظهار اینکه استفاده از ماسک برای همه ضروری نیست، 
اضافه کرد: پزشکان و کسانی که با بیمار سروکار دارند، بیماران 
مبتال به کرونا، سرماخوردگی و آنفلوانزا برای پیشگیری از انتقال 
بیماری شان به دیگران، سالمندان با بیماری های زمینه ای و...، 
افراد دارای نقص ایمنی برای حضور در مجامع باید از ماسک 

استفاده کنند ولی افراد سالم نیاز به ماسک ندارند.

گزارش

قدس  یکشنبه هفته آینده روز والدت مردی است 
که در باور ما بی هیچ تردیدی مردانگی معنای خود را 
از او گرفته و از کودکی آموخته ایم در هر موقعیتی که 

نیازمند یک حامی هستیم بگوییم یاعلی.
والدت این اسوه مردانگی بهترین بهانه شده تا یک روز 
را در تقویم کشورمان به نام مرد و البته روز پدر بنامند 
و از آنجایی که در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 
روزنامه ها منتشر نمی شود بر خود واجب دانستیم تا به 
پاسداشت این روز و قدردانی از پدران )مردان( در این 

شماره مطلبی منتشر کنیم.

  حرمت آسمانی پدر
بی شک این روزها در فضای مجازی و در برنامه های 
مختلف رســانه های شــنیداری و دیداری جمالت، 
توصیفات و حکایت های گوناگونی در بیان شــأن و 
منزلت پدر می شــنویم و می بینیم اما برخی از این 
نکات را باید با تأمل بیشتری به خاطر سپرد و هیچ 

گاه فراموش نکرد.
خداوند در سوره لقمان دستورات ویژه ای برای احترام 
به پدر و مادر دارد و به صراحت فرموده اســت: »أَِن 
اْشُکْر لِی َو لِوالَِدیَْک )به او توصیه کردم( که برای من 
و پدر و مادرش شکر بجا آور« همان طور که مالحظه 
می شود در این آیه شکر خداوند و شکر والدین در یک 
ردیف قرار گرفته اند، لذا امام رضا)ع( می فرماید: خدا 
امر فرموده به شــکرگزاری از خودش و برای والدین، 
پس اگر کســی والدین را شکر نکند خدا را هم شکر 

نمی کند.
لذا همین یک دستور الهی کافی است تا باور داشته 
باشیم که جایگاه والدین بسیار رفیع تر از آن است که 
مــا تصور می کنیم و باید رفتارمــان با پدر و مادر به 
گونه ای باشد که گویی در بارگاه الهی قرار داریم چون 
خداوند شــکرگزاری از آن ها را هم شأن شکرگزاری 

برای خود دانسته است.
فارغ از نگاه دینی اگر نگاهی به زندگی و آثار بزرگان 
ادبی و فیلســوفان دنیا هم داشــته باشیم می بینیم 

تمامــی آن ها تأکید ویژه ای بر تکریم والدین دارند و 
تمامی آن ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که رضایت 

والدین یکی از عوامل پیشرفت آن ها بوده است.
بــرای مثال ویکتــور هوگو در جایی گفته اســت: 
صالح ترین فرزندان آن هایی هستند که با اعمال خود 

موجب افتخار پدر و مادر خود شوند.

 پدر روزت مبارک
آنچه گفته شد مقدمه ای بود تا به خودمان یادآوری 
کنیم که قدردان پدر و مادری باشیم که برای شادمان 
کردن فرزندان خود تمام سختی ها را به جان می خرند.

حال به مناســبت و تبریک ایــن روز به تمام پدران 
ســرزمینمان می خواهیم در ادامه از زبان کودکانی 
سخن بگوییم که می دانند پدرانشان برای لبخند زدن 
آن ها با تمام ســختی ها می جنگند و لب به شکایت 

نمی گشایند.
ذکر این نکته الزم اســت که هر شــغل و حرفه ای 
ارزشــمند و الزمه زندگی اجتماعی بشــر اســت و 
نمی توان مشاغل را طبقه بندی کرد؛ چراکه با نبود هر 
کدام از مشاغل دنیا بخشی از فعالیت های اجتماعی 
مختل می شــود لذا با تبریک روز پدر به تمام پدران 
آنچه در ادامه می خوانید مصداق مشت نمونه خروار 
است و قدردان تمام پدران و مردان زحمتکش بوده 

و هستیم.

 پاسبان پاکیزگی 
من پدرم را دوست دارم پدری که نیمه شب ها بسیاری 
از ما او را نمی بینیم ولی صدای جارو کشیدن هایش 
یادمان می آورد که خیابان های تمیز شهر که روزها 
می بینیم نتیجه شب بیداری های او و همکارانش در 
شب های سرد زمستان یا شب های گرم تابستان است.

پدرم می دانم که خســتگی های شبانه ات را البه الی 
زباله هایی که از خیابان جمع می کنی دفن می کنی تا 
مبادا فرزندانت دلخسته ببینندت و آرزو می کنم روزی 
مایه مباهات شما و خودم شــوم و امیدوارم فرصت 

جبران ذره ای از خستگی هایت را داشته باشم.

 جنگ با آتش
من پدرم را دوست دارم او جنگجویی است که با سالح 
آب به جنگ آتشی می رود که در خانه همشهریان من 
افروخته شده است پدرم بی محابا به دل آتش می زند 
تا اگر کودکی یا پیرمــرد و پیرزنی در محاصره دود 

مرگ آور به دام افتاده را نجات دهد.
هر بار که ســر کار می رود ناخودآگاه یاد آتش نشانان 
شهید حادثه پالسکو می افتم و می ترسم نکند دوباره 
او را نبینم ولی می دانم خدا حامی انسان های مهربان 
است و باور دارم آتش نشانان تمام وجودشان مهربانی 
است و تمام لحظات مأموریت خود ذکر می گویند تا 

جان و مال دیگران را نجات دهند.

 چشم های همیشه بیدار
من پــدرم را دوســت دارم و هر بار کــه نگاهم به 
چشم های خسته او می افتد می دانم که او چه شب ها و 
روزهایی چشم به جاده دوخته تا بخشی از احتیاجات 

معمول اهالی شهرم را به آن ها برساند.
می دانم شب بیداری های زیاد پدرم چه آسیب هایی 
برای او دارد و نشســتن های طوالنی مدت پشــت 
فرمان کامیون برای ستون فقرات و زانوهای خسته 
او مضر است اما همچنان برای تحقق رؤیاهای من و 
خواهرم راهی جاده می شود، همیشه از شنیدن اخبار 
تصادفات دوری می کنم و آرزویم این اســت که خدا 
همه مسافران جاده را به سالمت به مقصدشان برساند.

 شاغالن آخرین ایستگاه زمین
پــدرم را دوســت دارم هر چند می دانــم برخی از 
همسایه ها و اطرافیان کمتر به خانه ما می آیند یا در 
برخورد با پدرم مراقبت های بی دلیلشان آزارم می دهد 
ولی من به او افتخار می کنم او و همکارانش در آخرین 

ایستگاه زمین کار می کنند.
پدرم را می پرســتم چون برای آنکه من به آرزوهایم 

برســم شغلی را انتخاب کرده که بسیاری از ما حتی 
می ترســیم چند دقیقه آنجا باشیم او غسال است و 
بهتر از بسیاری دیگر از آدم های جامعه می داند ارزش 
دنیا از هیچ هم کمتر اســت و صحبت های او آویزه 
گوشم شده تا مبادا فریب زرق و برق دنیا را بخورم و 

حقی را پایمال کنم.

 هم نفس زمین 
من پدرم را دوســت دارم پدری که دست های پینه 
بسته اش با هر بار نوازش سرم به من یادآوری می کند 
او برای خرید یک جفت کفش من ساعت ها بیل زده 
و چند صد آجر را جابه جا کرده است. بوی تن پدرم 
را خوب می شناســم؛ بوی مردی که با دستان خالی 
به جنگ غول نداری می رود مردی که هر چند آرام 
کنار خیابان می نشیند که یکی او را برای کار روزانه 
فرابخواند ولی در دلش آشــوبی است از نداشته های 
فرزندانش ولی صبورانه نفس به نفس خاک می دهد 
و برای یــک لقمه نان حالل بیلــش را روی دوش 

می گذارد.

 بیماردار ناشناس 
پدرم را دوست دارم و همیشه مهربانی های او را دیده 
بودم اما این روزها وقتی فهمیدم او و همکارانش در 
چه محیط پرخطری کار می کنند بیشــتر عاشقش 
شدم پرستاری از بیماری که نمی شناسی و مهرورزی 
به تمام آن هایی که برای درمان آمده اند کار سختی 
است اینکه باید تمام مشکالت خودت را با پوشیدن 
همان روپوش ســفید فراموش کنــی و بخندی و 

امیدواری بدهی و حواست باشد که مبادا دل بیماری 
را بشکنی کار سختی است.

پــدرم را دوســت دارم و می دانم او همه بچه هایی را 
که در محل کارش بستری می کنند مانند من دوست 
دارد بارها گریه های او را دیده ام وقتی که خبر بیماری 
درمان ناپذیر یکــی از همین بچه ها را به او می دهند 
برای همین همیشه از خدا می خواهم به خاطر اشک 
پدر و مادرها هم که شده همه بچه ها در سالمت کامل 

باشند.

 پدر همیشه پدر است
آنچه گفته شد تنها چند نمونه کوچک از پدرانی بود 
که جانانه خود را فدای خانواده می کنند و آرزویشان 
محقق شــدن آرزوهای فرزندانشان است بر همین 
اساس می خواهیم به تمام بچه ها بگوییم یادتان باشد 
پدر همیشه پدر است شغل او یک عنوان تعریف شده 

بیرونی است و هیچ ارتباطی به پدرانه های او ندارد.
یادمان باشد پدر و مادر مانند هوا می مانند که هر چند 
تمام زندگی ما به آن وابسته است ولی آن را نمی بینیم 
و روزی که نباشــند تازه می فهمیم که با بودنشــان 
رنگ ها معنا می گرفتند و دلگرمی ندانسته ما همان 
فرشته های مهربانی بودند که بی ادعا در خدمت بودند.

یادمان باشد پدر چون خاک خود را وقف نگه داشتن 
نهال وجود فرزندان خود می کند و سرافرازی اش به 
ثمر نشستن تمام مشقاتی است که تحمل کرده پس 
با خود عهد ببندیم و تالش کنیم که برای خشنودی 
آن ها از تمام خواسته هایمان چشم بپوشیم و تا هستند 

از بودنشان لذت ببریم.

 به بهانه سیزدهم رجب

پدرهای دوست داشتنی

قدس  به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و درگیر شدن مردم مشهد و استان 
با این بیماری، آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در قالب پیامی 

تلویزیونی، نکاتی را خطاب به مردم شریف مشهد، استان و کشور بیان کرد.
در بخشــی از این پیام آمده است: در این آســتان مقدس و تربت پاک و والیی امام 
هشتم)ع( تشکر می کنم از عزیزان جهادگر و ایثارگر جامعه پزشکی، قبالً جامعه بسیج 
پزشکی اختصاص به عزیزان خاصی داشــت که با یک بینش انقالبی و حرکت های 
انقالبی، حضورشــان را در همه صحنه های اجتماعی از قشر مقدس پزشکان حفظ 
می کردند، ولی پیشــامد این حادثه در اســتان ما تمام اساتید محترم دانشگاه علوم 
پزشــکی، عزیزان ایثارگر ما در مدیریت دانشگاه و دانشجویان روشن اندیش افسران 
جنــگ نرم که در همه عرصه ها حضــور دارند، در این عرصه با جدیت و حرکت های 

جهادی ارزشمند حضور پیدا کردند.
بســیاری از اســاتید بزرگوار جهادگرانه روز و شــب در مقام مهار کردن این ویروس 
ناشناخته خطرناک، بذل مساعی جمیله خودشان را دارند، فداکاری می کنند و از تمام 
آســایش، آرامش و خانواده جدا شدند؛ با کمال اخالص، از این جهادگری های جامعه 

پزشکی استانمان و عمدتاً ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تشکر می کنم.
از آقای استاندار که وظیفه مدیریت خودشان را در اجرای برنامه های خاص تأمین 
بهداشت و ضدعفونی کردن مراکز اجتماعی و با بسیج همه امکانات بسیار حاذقانه 
مدیریت می کنند، متشکرم، از شهردار محترم و شورای شهری که ضدعفونی کردن 
مراکــز اجتماعی و عمدتاً مســاجد و مراکز دینی را عهده دار شــدند و جهادگرانه 

فعالیت می کنند نیز متشکریم.

 تجمعات، مبدأ شیوع بیماری
در ادامه پیام امام جمعه مشهد مقدس آمده است: عزیزان پزشکی که پیشقراول این 
حرکت عظیم جهادگرانه هستند، مبدأ انتشار این ویروس را عمدتاً در تجمع ها تشخیص 
داده اند که تجمعات مبدأ انتشار است و طبیعتاً باید از هر نوع تجمع پیشگیری کنیم. 
در پیشگیری از تجمعات مخصوصاً اجتماعات مذهبی ممکن است برخی عزیزان ما 
ناخواسته یا ندانسته، عواطف و احساسات دینی آنان جریحه دار شود که چطور می شود 
در رفت وآمد به حرم برای زیارت و رفت وآمد به مســاجد محدودیت هایی قائل شویم، 
این را به عنوان یک مسئله شرعی بر حسب فتوایی که رهبری در فرمایشاتشان برای 
جمیع مقلدان و افرادی که تحت حاکمیت والیی در این کشور و در سایر مجامع دینی 
اسالم زندگی می کنند، اعالم فرمودند »اگر بنا شد کسی جلوی توسعه و گسترش این 
بیماری را بگیرد حسنه است و اگر کسی باعث گسترش این بیماری شود، سیئه است«.

اگر من حرکتی انجام دادم که به عنوان عامل انتقالی، ویروس را از یک فرد مبتال به یک 
فرد غیر مبتال برسانم، من معصیت خدا را انجام دادم و این حق الناس است و باید این 
را در درگاه خدا جواب بدهم؛ باید تمام مجامع دینی و مذهبی خودمان را بر اساس این 
حقیقتی که افراد متخصص و موضوع شناس اعالم کردند و بر اساس فتوای رهبری که 

وجود دارد، باید همه اجتماعات و برنامه هایمان را با این وضع تنظیم کنیم.
در مســئله زیارت و حرم توجه داشته باشیم که وجود امام هشتم)ع( یک روح والیی 
مطلقه الهیه اســت که بر همه هستی و وجود و شئون جامعه ما احاطه دارند، وجود 
مقدس امام، امام زنده است، امام در قبرش نیست، در ضریحش هم نیست که بگوییم 

امام در شبکه های ضریح محدود و محصور است، حاال اگر به این شبکه های ضریح 
نرسیدیم، به امام نرسیدیم!

 زیارت، چسبیدن به ضریح نیست!
آســتان قدس رضوی همه اش صحن و ســرای امام رضاست، منزل امام هشتم)ع( 
است، از هر گوشه این آستان عرضه بداریم »السالم علیک یا ابا الحسن، یا علی بن 
موســی«، آقا جواب می دهند، دلیل اینکه جواب می دهند این است که شما حتی 
اگر در خیابان از در صحن چشمتان به گنبد می افتد و می گویید »السالم علیک یا 
علی بن موسی الرضا«، دلتان تکان می خورد و اشکتان جاری می شود، این دل تکان 
خوردن کدی است که حضرت به شما دادند و به این عنوان دل شما تکان خورد و 

اشکتان جاری شد.
اگر کنار این دیوار بایستیم و زیارت جامعه کبیره بخوانیم، امام، امام زنده است و بر 
همه جزئیات این تشــکیالت احاطه دارد، جمع نشویم در جایی که تجمع ما مبدأ 
انتشار این بیماری و ویروس شود و بر حسب تشخیصی که آقایان دادند، زیر سقف و 
در فضاهای بسته این تجمعات صورت نگیرد، این مسئله حرم، زیارت و اعتقاد ما به 

والیت وجود مقدس امام هشتم)ع(.
حضرت رضا روایتی دارند در تفســیر آیه 180 ســوره اعراف »َوهلِل اْلَْسَماُء الُْحْسَنیٰ 
َفاْدُعوُه بَِها«، اســماء حسنی برای خداســت، خدا را با این اسماء حسنی بخواهید. 
حضرت رضا)ع( در حدیثی فرمودند که عیاشــی در تفسیر خود آورده و بحاراالنوار 
نیز این حدیث را نقل کرده، آدرس دقیق، تفســیر برهــان، جلد 3 در ذیل این آیه 

شریفه است.
امام رضا)ع( فرمودند: »إذا نزلت بکم شّدٌة فاستعینوا بنا علی اهلل«، هروقت بر شما بال 
و مصیبتی آمد، از ما کمک بگیرید، »وهو قول اهلل وهلل الســماء الحسنی فادعوه بها« 
حضرت امام صادق)ع( نقل می کنند »و نحن اسماء الحسنی«، دعایی که به درگاه خدا 

می کنید جز با معرفت ما این دعا و خدا خوانی را قبول نمی کنند.
وقتی حضرت خودشــان این گونه به ما دســتور دادند، بهتر این است ما در همین 
توجهــی که به حرم داریم در هر نقطه ای در این کشــور به حضرت رضا)ع( توجه 
 کنیم، با حضرت صحبت کنیم، اســتعانت بجوییم و بخواهیم این بال و مصیبت از 

ما دفع شود.

 برپایی شعائر اهل بیت)ع( با رعایت پروتکل های بهداشتی
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در قسمتی دیگر از این پیام عنوان کرد: چون 
تجمع هم موجب انتشــار ویروس می شود، ان شــاءاهلل اعیاد و شادی های مذهبی در 
فضای باز در میدان های شــهر و پارک ها اجرا شود، آنجا نورافشانی و چراغانی داشته 
باشیم و مداحان مدیحه سرایی کنند. شعائر اهل بیت را تعطیل نمی کنیم، قرار شد شب 
13 رجب در مشهد از هر مسجدی ماشینی حرکت کند با بلندگو در شهر بچرخند که 
تمام شهر، مدیحه امیرالمؤمنین)ع( و مداحی مداحان در عید امیرالمؤمنین)ع( صورت 
بگیرد. برنامه هایی داریم با پروتکل مشخص شده در ستاد تدبیر استان و توصیه  شده از 
طرف مجامع پزشکی، همه برنامه ها و شعائر مذهبی را در این شهر و استان اجرا  کنند، 

در عین اینکه اصول بهداشتی و پزشکی را کامالً حفظ می کنند.

 نمی توانید به زیارت بیایید، حضرت به شما توجه می کنند
عزیزانی که در سایر بالد هستند این را بدانند امام رضا)ع( همه جا حاضر است، از داخل 
خانه شــان هم اگر به سوی مشهد بایستند و توسل به امام رضا)ع( پیدا کنند و سالم 
بدهند، حضرت جوابشان را می دهند، حضرت سالم هیچ کس را بی جواب نمی گذارند، 
امام رضا)ع( امام رئوف است و به شهر و نقطه خاصی اختصاص ندارد، هرکجا شیعه و 
مسلمانی از دوستان اهل بیت)ع( در هر نقطه ای که به حضرت توجه کند، حضرت به 
او توجه می کنند، بیماری اش را شفا می دهند و حاجتش را برآورده می کنند مخصوصاً 
در موقعیتی که عزیزان در نقل وانتقال سفری دچار مشکل می شوند، الزم نیست این 
کار را انجام دهند. اگر امسال به خاطر این بیماری و خطر نمی توانید بیایید، اشکالی 
ندارد، خود حضرت به ســراغ شــما می آیند، به شما توجه می کنند و حاجت شما را 

برآورده می کنند.
سعی کنیم اصول بهداشتی را مخصوصاً در مقام پیشگیری از این بیماری که حتی ابزار 
بسیاری از مفاسد دشمنان ما نیز خواهد شد، رعایت کنید و از شیوع و نشر این بیماری 
جلوگیری شود و شعائر مذهبی را در ماه رجب و شعبان تعطیل نکنید، بلکه این شعائر 
را منطبق با پروتکل های بهداشتی و پزشــکی به خوبی می توان در شهرها، پارک ها، 
میدان ها و فضاهای باز این برنامه ها را اجرا کرد به نحوی که این ویروس انتشار پیدا نکند.

برای شهر و استان خودمان برنامه هایی داریم که عزیزان ما این برنامه ها را الگو بگیرند 
در سایر استان ها و شهرها این برنامه ها را اجرا کنند.

 به بهداشت فقرا و ضعفا رسیدگی کنید
در ادامه پیام آیت اهلل علم الهدی آمده است: خواهشی از دستگاه های اجرایی و قضایی 
دارم؛ این حادثه ویروس که به وجود آمده مردم از نظر اقتصادی دچار مشــکل شدند 
مخصوصاً خانواده های مســتضعف؛ اوالً در مقام حفظ اصول بهداشتی به فقرا و ضعفا 
کمک کنید، روستاهای عقب افتاده ای که زندگی شان فاقد اصول اولیه بهداشتی هست، 

به آنجاها کمک کنید که خدای ناکرده گرفتار این بیماری نشوند.

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

بی توجهی به عوامل شیوع بیماری، حق الناس است
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روی خط حادهث

روی خط خبر
معاون استاندار:

تماممبادیورودیخراسانرضوی
بهدقتبررسیمیشود

قدس:معاون توســعه 
منابــع  و  مدیریــت 
اســتانداری  انســانی 
خراســان رضوی گفت: 
از روز یکشنبه گذشته 
تمهیــدات خوبــی در 
ورودی های  خصــوص 

مشهد برای پیشگیری از شیوع کرونا اندیشیده شده، به جد 
هم پیگیر این قضیه بوده و در حال انجام فعالیت هایی هستند 

و تمام مبادی ورودی را مورد توجه و دقت قرار دادند.
کوکب موسوی افزود: یکی از تمهیدات این بوده که ورودی 
قطارها از قم را کم کرده و به یک رام و روز در میان محدود 
کردند. در پایانه ها نیز با همکاری شهرداری تب سنجی انجام 

می شود.
وی در خصوص تمهیدات برای کارکنان و نیروی انســانی به 
منظور پیشگیری از شــیوع کرونا، اظهار کرد: تمهیدات ما 
همان مصوبه ستاد مقابله و پیشگیری با کروناویروس بوده و 
بر همان مبنا نیز حضور ۵۰ درصد کارکنان در دستگاه های 
اجرایی را داشــتیم که مصوبه را روز شنبه ابالغ کردیم و در 
تکمیل آن دســتورعمل دیگری را ابالغ نمودیم تا ابهامات 

برخی دستگاه های اجرایی در راستای این مصوبه رفع شود.
وی افزود: روز گذشته نیز دستورعملی برای تأکید بیشتر در 
استفاده از فضاهای الکترونیکی، میز خدمت و خدمت رسانی 
به ارباب رجوع با اســتفاده از فضاهای الکترونیکی و مجازی 

فرستادیم. 
همچنین امروز)دیروز( ســازمان اداری و استخدامی کشور 
بخش نامه ای را ابالغ کرده بود که ضمن ابالغ این مصوبه به 
دستگاه ها، پاره ای از ابهاماتی که در ارتباط با مصوبه گذشته 

بود را برایشان توضیح دادیم.
موسوی ادامه داد: برخی تصورشان این بود که همه کارکنان 
شامل این مصوبه نمی شوند و در دستگاه ها به گونه ای عمل 
شــده بود که کارکنان شرکتی و خدماتی را مشمول نکرده 
بود، همچنین برخی روی تعریف گروه های آسیب پذیر ابهام 
داشتند که توضیح دادیم. احتماالً امشب)دیشب(  نیز ستاد 
مقابله و پیشگیری از کروناویروس تشکیل شد و ممکن است 

یکی از دستورکارها همین موضوع باشد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی اســتانداری 
خراسان رضوی بیان کرد: هنوز مصوبه جدیدی از ستاد کشور 
در این خصوص نداشتیم و همان تصمیم هیئت وزیران بوده 
کــه دکتر ربیعی اعالم کردند هیئت وزیران کاهش ســاعت 

اداری یا انعطاف پذیری آن را تصویب کرده است.
 مــا نیز به اســتناد مصوبه ســتاد کرونا اســتان از شــق 
انعطاف پذیری استفاده کردیم که حضور ۵۰ درصد کارکنان 
است. هنوز مصوبه ای برای تعطیلی ادارات به ما ابالغ نشده و 
در این خصوص تابع سیاست های ستاد کرونا استان هستیم.

اجرایطرحمحدودهکاهش
آلودگیهوادرمشهدبهتعویقافتاد

قدس:معاون هماهنگی 
اســتانداری  امورعمرانی 
گفت:  خراســان رضوی 
اجــرای طــرح محدوده 
کاهش آلودگــی هوا در 
مشهد تا اطالع ثانوی به 

تعویق افتاد.
افزود:  یزدان پنــاه  احمد 

طرح محدوده کاهش آلودگی هوا در کالنشــهر مشــهد که 
براساس مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان قرار بود از 

ابتدای سال ۹۹ اجرایی شود، تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد.
وی تصریــح کرد: این تصمیم با توجه به ازدحام جمعیت در 
برخی از مراکز معاینه فنی و براســاس اقدامات پیشگیرانه از 

شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمتی مردم اتخاذ شده است.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: 
زمان اجرای طرح )L.E.Z( پس از ســپری شــدن شرایط 

فعلی، اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
خراسان رضوی خبر داد

توقففروشبلیتاتوبوسدرپایانه
مسافربریمشهد
قدس:مدیرکل راهداری 
ونقــل جاده ای  و حمل 
گفت:  خراســان رضوی 
به منظور حفظ سالمت 
شهروندان در برابر شیوع 
ویــروس  کرونــا، فروش 
حضوری بلیت اتوبوس به 

مسافران در پایانه مسافربری مشهد متوقف شد.
ابراهیم نصری افزود: با پیش فروش سراســری بلیت اتوبوس 
در کشــور در حال حاضر تهیه بلیت اتوبــوس از درگاه های 
فروش اینترنتــی و همچنین مراجعه حضوری به آژانس های 
مســافرتی در سراسر اســتان امکان پذیر اســت، بنابراین 
خواهشــمند است مسافران از مراجعه حضوری به این پایانه 
خودداری کنند.وی با اشاره به پایش سالمت مسافران ورودی 
به مشــهد در پایانه امام رضا)ع( ادامه داد: هم اکنون با حضور 
نیروهای امدادی و پزشکی در این پایانه مسافربری، سالمت 

مسافران ورودی با دستگاه تب سنج کنترل می شود.

احتماالً پای بی احتیاطی در میان است
9کشتهوزخمیدرانفجار

مهیبتانكرسوخت
انفجار  قرمــز:  خط
تانکر  دســتگاه  یــک 
خالی از مواد ســوختي 
در محــور کمربنــدي 
تایبــاد -دوغارون، یک 
کشته و هشت مصدوم 
برجاي گذاشت.سه شنبه 
گذشــته در پي اعالم حادثه وقوع انفجاري مهیب در محور 
کمربندي تایباد-دوغارون، تیم هــاي امداد و نجات، عوامل 
آتش نشاني و مأموران گشت کالنتري 11 شهرستان تایباد به 
محل اعزام شدند.با حضور مأموران در محل، بررسي هاي اولیه 
صحنه حادثه حاکي از آن بود که تانکر خالي از مواد سوختي 
کــه مالــک آن تبعه خارجي بود، هنگام جوشــکاري دچار 
آتش سوزي و انفجار شده است.شعله هاي آتش توسط عوامل 
آتش نشــانی مهار و ۹ مصدوم توســط تیم هاي فوریت هاي 
پزشــکي به مرکز درماني منتقل شدند.شدت این حادثه به 
حدي بود که چهار باب از مغازه هاي اطراف و چهار دستگاه 
خودرو ســواري دچار خسارت شده است. یکي از مصدومان 
این حادثه به علت شــدت جراحات وارده در بیمارســتان 
سجادیه تربت جام جان خود را از دست داد.براساس اظهارنظر 
اولیه کارشناسان آتش نشاني میزان خسارت وارده 1۰میلیارد 

ریال برآورد شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

جام عتیقه قالبی بود
دستگیريبدلاندازان20میلیاردي

درسبزوار
خطقرمز:  فرمـانده  انتظامي خراسان رضوی از رمزگشایي 
پرونده اعضــای باند خانوادگــي بدل انــدازان حرفه اي در 
شهرستان سبزوار خبر داد.سردار محمدکاظم تقوي، فرمانده 
انتظامی استان در تشریح این خبر گفت: در پي اعالم شکایت 
فردي مبني بر اینکه از اعضاي خانواده اي که شــامل مادر و 
ســه فرزند هستند، اجناسي از قبیل لیوان و جام قدیمي را 
به ارزش 2۰میلیــارد ریال خریداري کرده و پس از تحقیق 
الزم متوجه مي شود این اجناس عتیقه نبوده و تقلبي است، 
پیگیري موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 

و کالهبرداري پلیس آگاهي سبزوار قرار گرفت.
وي افــزود: کارآگاهان پلیس آگاهي ســبزوار با تحقیقات 
میداني دریافتند متهمان پس از انجام اقدام مجرمانه از محل 
متواري شــده و به یکی از مناطق استان خراسان شمالي که 
محل سکونتشــان بود، رفته اند.این مقام ارشد انتظامی بیان 
کرد: مأموران پلیس آگاهي ســبزوار با اخذ نیابت قضایي به 
شهرســتان محل ســکونت متهمان عزیمت و در عملیاتي 
غافلگیرانه مادر ۵۰ ساله و  یکي از دخترانش که 23 سال سن 
داشت را  شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهي این شهرستان 
منتقل کردند.فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي گفت: 
متهمان در بازجویي هاي اولیه پلیسي به بزه انتسابي اعتراف 
که پس از معرفي به مراجع قضایي با صدور قرار قانوني روانه 

زندان شدند و تحقیقات تکمیلي پرونده ادامه دارد.

جاسازی24کیلوگرمتریاک
زیرصندلیپرایدلورفت

بجستان–خبرنگارقدس:
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
بجستان  شهرســتان 
پلیس  مأموران  گفت: 
موادمخدر  بــا  مبارزه 
انتظامی  فرماندهــی 
بجستان حین کنترل 
خودروهای عبوری در محور بجســتان به فیض آباد به یک 
دستگاه خودرو پراید که یک خانواده سرنشین آن بوده و عازم 
استان های شمالی کشور بود مظنون و آن را توقیف کردند.

سرهنگ حسن آزادیخواه افزود : خودرو مذکور پس از توقیف 
مورد بازرســی قرار گرفت که در بازرسی از آن 24کیلوگرم 
تریاک که به طــرز ماهرانه ای در زیــر صندلی های خودرو 
جاسازی شده بود، کشف شد. وی یادآور شد: متهمان به همراه 
موادمخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده تحویل دادسرا شدند.

تخریبپاتوقمعتاداندرشیروان
بجنورد-خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شیروان از تخریب 
پاتوق معتادان پرخطر در این شهرســتان خبر داد.سرهنگ 
مســعود وحیدی گفت: در پی دریافت گزارش های مردمی 
مبنی بر دایر شــدن پاتوق معتــادان در یکی از خیابان هاي 
مرکزی شــهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر شهرســتان قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: 
در بررســی به عمل آمده مشخص شد منزلی مخروبه خالی 
از ســکنه، به پاتوق معتادان پرخطر  تبدیل شده که موجب 

مزاحمت اهالی محل نیز شده است.
ســرهنگ وحیدی اظهار کرد: در این راستا مأموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر با هماهنگی قضایی و همکاری تیم های 
یگان امداد شهرستان و شهرداری، ضمن جمع آوری معتادان 
متجاهر، این پاتوق را تخریب کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
شیروان خاطرنشان کرد: برقراري نظم و امنیت مطلوب، جلب 
رضایتمندي شــهروندان و تحقق احســاس امنیت، همواره 
ســرلوحه کار پلیس قرار دارد و پلیس از هیچ تالشي در این 

زمینه فروگذار نخواهد کرد.

پلیس تربت جام رسانه ای کرد
دستگیریسارقوسایلمنزل

با۱۳فقرهسرقت
باشگاهخبرنگاران:فرمانده انتظامی تربت جام گفت: یک 
ســارق حرفه ای وســایل منزل با 13 فقره ســرقت در این 
شهرستان دستگیر شد.سرهنگ غالم محمد قهستانی افزود: 
در پی وقوع چند فقره سرقت وســایل منزل در تربت جام، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران دایره 
تجسس کالنتری 12 شهرستان قرار گرفت.وی ادامه داد: این 
سارق پس ازشناسایی ودستگیری به کالنتری و مواجه شدن 
با ادله و مستندات پلیس به 13 فقره سرقت وسایل منزل و 
فروش اموال مســروقه به دو مالخر اعتراف کرد. قهستانی با 
اشاره به اینکه  برای دستگیری دو مالخر مورد نظر مأموران در 
تالش هستند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری 

از اموال کشف شد.
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  سازمان نظارت بر درمان رسیدگی کند
قابل توجه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به ویژه سازمان نظارت بر درمان، خواهش می کنم از 
درمانگاه فرهنگیان شماره یک واقع در خیابان امام خمینی کوچه سجادی یک سرکشی بفرمایید 
به خصوص از بخش تزریقات برادران، انصافاً در شأن شهرمقدس مشهد نیست که بماند بلکه 

آبرو برای فرهنگ و فرهنگیان نیز باقی نگذاشته است؟
9۱5...۱7۳5

 شهرداری منطقه 6 رسیدگی کند
قابل توجه شــهرداری منطقه ۶ در رســتمی 4۸ مالک یک واحد مسکونی ۵۰ متری در یک 
کوچه چهار متری سال هاســت که منزلش را محل خرید و فروش ضایعات کرده و معتادان و 
کارتن خواب های بی شماری در طول شبانه روز با تردد و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و گاه با 

سرقت از محل، مبادرت به فروش ضایعات خود به این خانه می کنند. 
9۱5...7۳28

  پول   عیدی  و پاداش های شورا و شهرداری را مردم باید بدهند؟!
این  چه  وضعیتی است    که برای تجاری  موقت   اقدام  کردین. از سه سال  قبل  قبض  جدیدی  به 
 عنوان  بازدید آتش  نشــانی  اضافه  شده و امسال  قبض  دیگری برای  قطار شهری  صادر شد . این 

 شورای  شهر مشهد چه کار  می کنند.
9۱5...۱484

 مدارس را تا پس ازعید تعطیل کنید
مدارس ابتدایی مشهد را تا پس از عید تعطیل 
کنید تــا بچه ها کرونا نگیرنــد. این ویروس 
شوخی بردار نیست و در صورت شیوع ویروس 
بیــن بچه ها مدیر کل آموزش و پرورش باید 

پاسخگو باشد و ما خانواده ها کوتاه نمی آییم.
9۳7...6277

 انتقاد ازمحیط بخش تزریقات
با وجود بیماری کرونا نسبت به درمانگاه ولی عصر که در بخش تزریقات که همگانی است روی 
تخت به جای بالش با روکش یکبار مصرف پتویی گذاشــته اند که تماماً آلوده است. اعتراض 
کرده ایم می گویند مشــکلی ندارد، اگر مشکل داشت خودمان می گفتیم و متأسفانه پاسخی 

نگرفتیم.  مسئوالن ذی ربط پاسخ دهند.
9۱5...0609

 حق التدریس فرهنگیان را بدهید
لطفاً از مســئوالن آموزش و پرورش ســؤال کنید چرا حق التدریس فرهنگیان را از سال قبل 

پرداخت نمی کنند؟ آیا حضرات حاضرند یک ماه بدون حقوق کار کنند؟
9۱5...594۱
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عقیــلرحمانی ردزنی هــای میدانی و 
بازرسی  معاونت  کارشناســان  هوشــمندانه 
سازمان صمت خراسان رضوی در سطح شهر 
موجب کشف حدود ۸7هزار دستکش التکس 
در یــک واحد صنفی و تحویل آن ها به مراکز 

درمانی شد.

کرونا و کاسبی به واسطه بیماری مردم!
از زمانی که اسم  کرونا در شهر مشهد پیچید 
و برخی کاســبان کروناویــروس بی انصافی و 
بی اخالقی را ســرلوحه کار خود قــرار دادند، 
مسئوالن معاونت بازرســی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان خراســان رضوی هم 
برای مبارزه با این  گونه تخلفات دست به کار 
شده و تیم های ویژه ای برای رصد محسوس و 
نامحسوس تحرکات غیرمنطقی و باال و پایین 
رفتن های احتمالی قیمت برخی اقالم مانند: 
ماسک، دســتکش و مایع ضدعفونی کننده 
دســت و هر آنچه برای پیشگیری از سرایت 
این میهمان ناخوانده استفاده می شد، را راهی 

سطح بازار کردند.
در این میــان محموله های زیــادی از قبیل 
ماســک N۹۹ و محموله های خوراکی مانند 
بیش از 11۰ تن لیمو و... را کشف و هر کدام 
را برای استفاده مناسب در این شرایط بحرانی 
با هماهنگی مقام قضایی تحویل مراجع مربوط  
دادند.این روند پیگیــری و برخوردهای قاطع 
بــا متخلفان که حتی رئیــس قوه قضائیه هم 
دستور قاطعی در این زمینه صادر کرد استمرار 
داشت تا اینکه یکی از تیم های معاونت بازرسی 
ســازمان صمت اســتان حین رصد میدانی 
بازار و انجام خرید های صــوری از مکان های 
مشکوک به نگهداری اقالم موردنیاز بهداشتی، 
پی بردند که یک پالستیک فروشی در حوالی 
بولوار شــهید دســتغیب محموله عظیمی از 
دستکش هایی که  بیمارستان ها و سربازان خط 

مقدم مبارزه با کروناویروس با 
کمبود آن دچار هستند را در 

محل نگهداری می کند.

  احتکار دستکش 
بیمارستانی در 

پالستیک فروشی!
از همین رو موضوع به اطالع 
مهدی  مقدســی، کارشناس 
مســئول معاونت بازرســی 
ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی رسید 

و این مقام مســئول هم بــا توجه به اهمیت 
ویژه ماجرا به سرعت دستور بازرسی محل را 
به تیم های اعزامی داد. با حضور کارشناســان 
معاونت بازرسی در این مغازه پالستیک فروشی 
و تفتیش انبار این واحد صنفی مشخص شد 
مقادیر زیادی دستکش بیمارستانی در محل 

نگهداری می شود.
مشــاهدات عینی تیم کارشناسی در مراحل 

اولیه گویای این حقیقت بود 
که در این واحد صنفی چند 
التکس  دســتکش  ده هزار 

نگهداری می شده است.
به ســرعت ماجــرا به مقام 
قضایی منعکــس و در پی 
آن دســتور توقیف محموله 
و تحویــل آن بــه نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
داده شــد. در همیــن حال 
مأموران اداره مبارزه با جرایم 
پلیــس آگاهی  اقتصــادی 
اســتان و عملیات ویــژه فرماندهی انتظامی 
مشهد هم برای بررسی موضوع در محل حاضر 
شدند.وقتی کار شــمارش موجودی محموله 
دپو شــده در انبار پالستیک فروشی به اتمام 
رسید، مشخص شد حدود ۸7هزار دستکش 

بیمارستانی در آنجا نگهداری می شده است.
همچنین استعالمی از ســامانه جامع انبارها 
گرفته شد و معلوم شد محموله در این سامانه 

ثبت نشده است. پس از اتمام مراحل بازرسی 
و تنظیم صورتجلســه های مورد نیاز، ۸7هزار 
دستکش مکشوفه طبق دستور مقام قضایی 
تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
شد تا هرچه سریع تر بین مراکز درمانی که با 
کمبود این کاال مواجه هستند، توزیع شود. پس 
از انجام ایــن کار دیگر مراحل مورد نیاز برای 
ارسال این پرونده به دستگاه قضایی در دستور 

کار قرار گرفت.
مهدی مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت 
بازرسی سازمان صمت اســتان در حالی که 
روی صحبتش با شــهروندان بود، عنوان کرد: 
از ابتدای آغــاز اقدامات درمانی برای مقابله با 
کروناویروس متأسفانه برخی سودجویان دست 
به احتکار، گران فروشی و ... اقالمی زدند که در 
پیشگیری از این ویروس مؤثر هستند. از سوی 
دیگر خوشبختانه همشــهریان عزیز با دقت 
برخی اقدامات ســودجویانه را رصد می کنند 
و به بازوی یاری رســان خادمان خودشان در 
معاونت بازرسی سازمان صمت تبدیل شده اند 
و با در اختیار قرار دادن اطالعاتی که از برخی 
ســودجویی ها دارند و تماس با شماره 124، 
موجب شده اند تعداد زیادی کاال مانند ماسک، 
محلول هــای ضدعفونی کننده و ... از انبارهای 

مخفی کشف شود.
امیدوار هســتیم همشــهریان عزیز با همین 
دلســوزی همچنان کمک حال ما باشــند تا 
فضای جــوالن دادن برخی افراد منفعت طلب 

را سد کنیم.

توسطکارشناسانصمتاستانصورتگرفت

کشف 87 هزار دستکش بیمارستانی در پالستیک فروشی

با حضور کارشناسان 
معاونت بازرسی در این 
مغازه پالستیک فروشی 

و تفتیش انبار این واحد 
صنفی مشخص شد 

مقادیر زیادی دستکش 
بیمارستانی در محل 

نگهداری می شود

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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
هوایخراسانرضویگرممیشود

قدس:هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بررسی نقشه ها و 
مدل های هواشناسی نشان دهنده ادامه فعالیت سامانه بارشی 
تا اوایل وقت امروز در استان است که پیامد آن ادامه بارش ها 
به صورت برف و باران در سطح استان به ویژه نیمه شمالی و 

ادامه روند کاهش دما خواهد بود.
 در این مدت تشــکیل مه، کاهش دید و کوالک برف سبب 
اختالل در سیستم حمل ونقل استان به ویژه مناطق مرتفع و 
سردسیر خواهد شد. از امروز پنجشنبه به تدریج کاهش ابر و 
جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما در استان پیش بینی 

می شود.
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خبر

خطقرمز: افســرنگهبان آتش نشانی شهر مشــهد از انفجار توأم با 
آتش ســوزی یک منزل مســکونی و مجروح شدن یک خانم در پی 

این حادثه خبر داد.
سرآتشیار اخالقی با بیان این مطلب گفت: در پی اعالم وقوع انفجار 
در یک منزل مســکونی در حوالی بزرگراه شهید چراغچی به سامانه 
12۵، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه اطفای حریق ایستگاه  12 را به 
محل حادثه در خیابان یاس اعزام کرد.این مقام مسئول در آتش نشانی 
مشهد افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، انفجار در 

طبقه دوم یک ســاختمان مسکونی رخ داده که موج انفجار موجب 
تخریب بخشی از این واحد مسکونی و سوختگی یک خانم شده بود 
که بالفاصله این فرد توســط تکنسین های اورژانس حاضر در محل 
به بیمارســتان منتقل و آتش نشانان نسبت به مهار آتش سوزی این 
 مکان اقدام کردند.افسرنگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد :
علت دقیق این انفجار با حضور کارشناســان شرکت گاز و سازمان 
آتش نشــانی در دســت بررســی اســت و نیروهای امدادی پس از 

ایمن سازی کامل محل به مأموریت خود پایان دادند.

آتش نشانی مشهد خبر داد

سوختگیخانمخانهداردرانفجاریکمنزلمسكونی

زاویه تصویر

ابتكارجالبساکنانیک
آپارتمانبرایپیشگیری

از»کرونا«

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



خبر خوب گزارش قدس از کالس های مجازی خراسان رضوی 

تقویت بنیه نظام آموزشی در سایه شیوع »کرونا«
ساعت 9 صبح است و در  علی پور 
یکی از مدارس ناحیه 7 مشهد، »خانم 
معلم« روبه روی تخته مجازی ایستاده 
و دســتش را در امتداد نور لیزر روی 

خطوط شکسته و صاف می کشد.
بحث امروز آموزش آمادگی مقدماتی 
بــرای فراگیــران پیش دبســتانی با 
نیازهای ویژه شــامل طیف اوتیسم و 
چند معلولیتی اســت. خانم معلم در 
ادامه تدریس با انرژی تمام؛ صفحه ای 
را که رویش مسیر مدوری ترسیم شده 
را به دانش آموزان مجازی نشان داده و 
با تکه ای آهنربا، خودرو کوچک و فلزی 
را روی صفحــه به حرکت درمی آورد. 
در همین حین 6 کودک نیز در فضای 

مجازی او را همراهی می کنند.
 

 آموزش استثنایی پیشرو در 
آموزش مجازی

دکتر مهدی قاسمی پور، رئیس آموزش 
استثنایی استان خراسان رضوی درباره 
نحوه اجرای آموزش مجازی می گوید: 
از آنجا که دانش آموزان با نیازهای ویژه 
جزو گروه هــای در معرض خطر در 
عرصه نظام آموزشی هستند، بنابراین 
آموزش و پرورش استثنایی خراسان 
رضوی تصمیم گرفــت آموزش این 
گروه ها را متناســب با عصر دیجیتال 
از طریق فضای مجــازی انجام دهد. 
درحال حاضر پایگاه آموزش مجازی 
هرروزه از ســاعت 9 تا11 صبح فعال 
اســت و همزمان هــزار دانش آموز از 
سراسر کشور می توانند از این خدمات 
بهره مند شوند. همچنین پیش از این 
یکسری محتوای آموزشی برای هفت 
گــروه از دانش آموزان با نیازهای ویژه 
آماده شده اســت. البته هدف ما در 
اجرای مجازی، آموزش مبتنی بر اولیا 
محوری و تعامل با دستیاران تدریس 
اســت. ازهمین رو پروژه دیگری نیز 
در دســت اجرا داریم که مطابق آن؛ 
خانواده هــا در عرصه آموزش مجازی 
به کمک ما و فرزندانشان خواهند آمد.

 گلچینی از بهترین ها
وی ادامه می دهد: با توجه به شرایط 
خاصی کــه درحال حاضــر مواجه 
هســتیم؛ متناسب با ســرفصل ها و 
دروس مــورد نظر، ســعی کردیم از 

همکارانــی با قابلیت هــای علمی و 
تجربی کافی استفاده کنیم. ازهمین رو 
بیشتر مدرسان مجازی را سرگروه های 
آموزشــی تشــکیل می دهنــد که 
متناســب با گروه های متعدد حدود 
20 نفر هستند. درواقع ما بهترین ها 
را برای آموزش مجــازی برگزیدیم. 
درحال حاضر استان خراسان رضوی 
بــه عنوان قطــب آمــوزش مجازی 
کشور انتخاب شده چنان که فراگیران 
یادشده در سراســر کشور به صورت 
آنالین و آفالیــن به محتواهای مورد 

نظر دسترسی دارند.
اســتثنایی خراسان  رئیس آموزش 
رضوی درباره علت این تصمیم گیری 
خاطرنشــان می کند: بــه طورکلی 
زیرســاخت آموزش مجــازی برای 
چنین دانش آموزانی از سال گذشته 
در استان شــکل گرفت و از حدود 
دو مــاه پیش نیز بــا حضور رئیس 
آموزش و پرورش اســتثنایی کشور؛ 
پایگاه آموزش مجازی به طور رسمی 
فعالیت خود را آغاز کرد. درواقع پیش 
از شــیوع کرونا و همچنین تعطیلی 
مدارس که مسئله آموزش در فضای 
مجــازی را مورد توجه قــرار دهد، 
ما از فضای یادشــده برای آموزش 
فراگیرانــی که دچار محدودیت های 
جسمی- حرکتی بوده و دانش آموزان 
فراگیر و تلفیقی استفاده می کردیم، 
به  یادشــده  دانش آموزان  چراکــه 
دلیل میزان بهره هوشی در شرایط 
عــادی قــرار داشــته و در مدارس 
اما  معمولــی تحصیل می کردنــد، 
برای بهبــود روند تحصیلی نیازمند 
آموزش های جبرانــی بودند. به این 

ترتیب دانش آموزان از سراسر استان 
می توانستند از این خدمات برخوردار 

شوند.

 ارائه آموزش های مکمل
وی همچنیــن تأکیــد می کنــد: 
آمــوزش مجازی نوعــی آموزش 
مکمــل اســت و به طــور قطع 
نمی تواند جایگزین آموزش رسمی 
و مرسوم شــود. نکته دیگر اینکه 
انجام آمــوزش در فضای مجازی 
نیازمند وجود زیرساخت های الزم 
اســت. حدود یک سال ونیم پیش 
آموزش هــای مجازی  بحــث  که 
در آمــوزش و پرورش خراســان 
رضــوی مطرح شــد، بــه منظور 
تجهیزات مورد  بهبــود  و  تکمیل 
نیاز، حــدود 60 میلیــون تومان 
هزینه شــد که درحال حاضر این 
امر بــه بودجه ای بیــش از 200 
میلیــون تومان نیــاز دارد. گرچه 
نحوه ارتباط دانش آموزان با پایگاه 
یادشــده تعاملی و دوسویه است، 
اما بعضی مواقع بــه دلیل کندی 
سرعت اینترنت روند ارتباطی دچار 

اختالل می شود.

 ضرورت تقویت زیرساخت ها
ســاعت از 10 گذشــته کــه به 
تا  می روم  غیرانتفاعی  دبیرستانی 
برگــزاری کالس های  از وضعیت 
مجازی بــرای دانش آموزان عادی 
مطلع شوم. در این مرکز آموزشی 
شــاهدم که در بیش از هشــت 
کالس درس، مدرسان به آموزش 
شیمی، زبان انگلیسی و ریاضیات 

مشغول هستند.
مسعود صمیمی، کارشناس ارشد 
شــیمی آلی که به عنوان مدرس 
در پروژه آموزش مجازی مشارکت 
دارد به ارزیابی اجرای این شــیوه 
پرداخته و می گوید: شرایط جامعه 
امروزه بــه گونه ای پیش رفته که 
ما ناگزیر شــدیم از عرصه فضای 
مجازی بــرای آموزش اســتفاده 
کنیم. ازاین رو در روزهای نخست 
اجرای ایــن برنامه با چالش هایی 
مواجــه شــدیم کــه جدی ترین 
اینترنت  سرعت  مشکالت  مسئله 

بود. 
خوشبختانه به مرور زمان مدارس 
و خانواده ها نسبت به کاهش این 
مشــکالت توجه بیشتری کردند. 
برای حل  آموزشی  تیم  همچنین 
این تنگنا به تولید محتواهایی در 
قالب کلیپ پرداخت که به صورت 
آفالیــن در اختیــار دانش آموزان 
قــرار می گیرد. ناگفتــه نماند که 
به طــور حتم حضــور در کالس 
اثرگذاری بیشــتری دارد، اما اگر 
تا  بتواند  برنامه آموزش مجــازی 
حــدود 60 درصد توقعــات ما را 
برآورده  فراگیــران  آموزش  برای 

ســازد قابل قبول اســت، چراکه 
به  ناخوشایند  این روزهای  تجربه 
ما کمک می کند تا کاســتی هایی 
را که در عرصــه آموزش مجازی 
داریم، شناســایی و مرتفع کنیم. 
همچنیــن مرتــب در تعامــل با 
را  آمــوزش  روند  دانش آمــوزان 
تحلیل و نقد می کنیم که از حدود 
200 فراگیر بیــش از 80 درصد 
وضعیت آموزش مجازی را مثبت 

و اثرگذار ارزیابی کردند.

 فرصتی برای گسترش 
عدالت آموزشی

درحالی کــه مدارس ســرآمد و 
زیرساختی  تنگناهای  با  ما  ممتاز 
مواجه هســتند، آیا دانش آموزانی 
کــه در مــدارس کم برخــوردار 
تحصیــل می کننــد؛ می توانند از 
فضای آمــوزش مجازی بهره الزم 

را ببرند؟
یکی  بازدیدها  همین  درحاشــیه 
از فعــاالن آموزشــی در پاســخ 
به این پرســش اظهــار می کند: 
بی تردیــد اجرای مؤثــر این ایده 
نیازمند بودجه کافی است، چراکه 
برای خرید تنهــا یک مورد »قلم 
دیجیتال« باید بیش از 400 هزار 
تومان هزینــه کرد که این امر در 
از مدارس دولتی  بســیاری  توان 
نیست. مسئله دیگر اینکه درحال 
حاضــر نمی توان یقین داشــت و 
ادعــا کرد کــه در دورافتاده ترین 
اســتان خراسان رضوی،  مدرسه 
دانش آموزان بــه اینترنت و دیگر 
ملزومــات مورد نظر دسترســی 
دارنــد و امکان آمــوزش مجازی 

فراهم است. 
را  امــروزی  شــرایط  بنابرایــن 
بایــد فرصتی برای حــل اصولی 
تنگناهای آموزشی به شمار آورد، 
زیرا نظام آموزشــی ما توان کافی 
از ظرفیت های  بهره منــدی  برای 
مدرن و ارائــه خدمات در همین 
چارچــوب را داراســت. در هــر 
صورت اگر امروز شیوع کرونا برای 
بیشــتر عرصه ها زیان بار بوده، اما 
برای نظــام آموزشــی ما فرصت 

آمارتلقی می شود.

گفت وگو

 آمار مبتالیان به کرونا 
در خراسان رضوی به 36 نفر رسید

براســاس گزارش  ایرنا: 
وزارت بهداشــت، درمان 
پزشــکی  آمــوزش  و 
نتیجه آزمایش ۳6 بیمار 
به  ابتــال  به  مشــکوک 
ویروس کرونا در خراسان 
رضوی مثبت اعالم شده 
است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز گذشته 
بــا اعالم این خبر گفت: موارد جدید ابتال بــه ویروس کرونا در 
خراسان رضوی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هشت نفر اعالم شده است.
دکتــر حمیدرضا رحیمی افزود: هم اکنون جمعیت 6.۵ میلیون 
نفری اســتان خراسان رضوی توسط 6 دانشکده و دانشگاه علوم 
پزشکی مستقر در مشهد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، تربت جام 
و نیشابور خدمات رسانی می شوند که ۵ میلیون نفر از این تعداد 

زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
وی ادامه داد: از ۳0 بهمن ماه امســال تاکنون ۳۵9 بیمار مبتال 
به عفونت های حاد تنفسی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد بستری شده اند که 200 نفر آنان بهبود یافته و از 

بیمارستان مرخص شدند.
وی گفت: هم اکنون 1۵0 نفر در بیمارســتان های امام رضا)ع(، 

شریعتی و قائم)عج( مشهد بستری و تحت مداوا هستند.

 معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد
 خدمات مشاوره ای 

در 47 مرکز مشاوره رایگان
معــاون  پورحســین: 
پرورشی و فرهنگی آموزش 
و پرورش خراسان رضوی 
مسابقات  برگزاری  درباره 
قرآنی و فرهنگی- تربیتی 
و راهکارهای اجرایی برای 
ســالمت دانش آموزان در 

شرایط شــیوع بیماری کرونا در گفت وگو با قدس گفت: در این 
زمینه  جلسه ای با حوزه ســتادی وزارت انجام شد و بر اهمیت 
برگزاری مسابقات فرهنگی- تربیتی و پرورشی دانش آموزی تأکید 

شد و راهکارهایی برای اجرای برنامه ها ارائه شد.
علیرضا مالک اشرفی با اشــاره به تأثیرگذاری ویروس کرونا در 
اجتماعات دانش آموزی و از طرفی اثرگذاری مســابقات بر رشد 
و تربیــت دانش آموزان، اظهار کرد: مدل هــای کارآمدی را برای 
برگزاری مســابقات داریم و با تغییر در روش برگزاری، می توان 

مسابقات را بدون آسیب به انجام رساند.
وی افزود: در برنامه ریزی های آینده با توجه به پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا و شرایط آب و هوایی، مناسبت های ماه های قمری 
مانند ماه رمضان و تعطیالت تقویمی را برای اجرای برنامه های 

تربیتی و فرهنگی سال آینده در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به اینکه نهاد امورتربیتی در اسفندماه توسط شهیدان 
باهنر و رجایی  تأسیس شده است، افزود: این هفته به نام تربیت 
اســالمی نام گذاری شده است، امورتربیتی به دلیل جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا و سالمت دانش آموزان برنامه فوق العاده ای 
با عنوان خدمات مشــاوره ای در47مرکز مشاوره رایگان با هدف 
آگاهی و افزایش خدمات مشــاوره ای و آرامش  بخشی به اولیای 
دانش آموزان و کانون خانواده، مشاوره های الزم را به تمامی افراد 
جامعه ارائه می دهد. وی  با اعالم آمادگی حوزه پرورش و فرهنگی 
و مراکز مشــاوره برای مقابله باویــروس کرونا، گفت: با توجه به 
تعطیلی دارالقرآن ها، دانش آموزان امیدآفرین با کاربردهای فضای 
مجازی بدون حضور در دارالقرآن ها با استفاده از فایل های صوتی 
ارتباط بسیار ارزشمندی با استادان  قرآنی برقرار کرده اند که جای 
قدردانی دارد. وی درباره عدم برگزاری مســابقات قرآن، عترت و 
نماز، اظهار کرد: این مسابقات باید در اسفندماه برگزار می شد اما 
تا آرام شدن شرایط شیوع ویروس کرونا برگزاری مسابقات قرآنی 

و فرهنگی به حالت تعلیق درآمده است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
 نیاز داروخانه های خراسان رضوی 

به ماسک سه الیه و دستکش تأمین شد
هماهنگی  معاون  قدس: 
استانداری  اقتصادی  امور 
گفت:  رضوی  خراســان 
نیــاز داروخانه هــای این 
استان به ماسک سه الیه 
پالستیکی  دســتکش  و 
از شیوع  پیشگیری  برای 
کرونا تأمین و توزیع آن آغاز شد. علی رسولیان در حاشیه سومین 
نشست کمیته اقتصادی تأمین، توزیع و نظارت بر بازار ستاد ویژه 
پیشــگیری و مقابله با کرونا، اظهار کرد: برای تأمین دستکش 
پالستیکی مورد نیاز طی مذاکره با یکی از تأمین کنندگان عمده 
این کاال در اســتان، از امروز-چهارشنبه- یک هزار دستکش با 
قیمت مصوب بــرای توزیع بین مردم در اختیار داروخانه ها قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: اولویت تأمین ملزومات پیشگیری و مقابله 
با کرونا، دانشــگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی 
زیرپوشــش آن ها در استان هستند که در این راستا طی دو روز 
گذشته ۵0 هزار ماسک سه الیه تأمین و در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی استان قرار گرفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی با اشــاره به برنامه ریزی برای تأمین 
روزانه 80 هزار ماســک سه الیه در خراســان رضوی، گفت: 80 
درصد از ماسک های سه  الیه تأمین شده در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشــکی و 20 درصد در اختیار داروخانه ها و مراکز عرضه 

قرار می گیرد.
رســولیان تصریح کــرد: تاکنون 48 تب ســنج دیجیتال برای 
دانشگاه های علوم پزشکی استان و بخش های مختلف مرتبط با 
آن از طریق کمیته اقتصادی تأمین، توزیع و نظارت بر بازار ستاد 

ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا تأمین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی 
خاطرنشــان کرد: توزیع مواد ضدعفونی کننده در مراکز درمانی 
زیرپوشش دانشگاه های علوم پزشکی از طریق شرکت های پخش 
در بین داروخانه های اســتان با قیمت مصوب و درج شده روی 

کاال انجام می گیرد.
رســولیان افزود: از آنجا که تعرفه واردات ملزومات پیشگیری و 
مقابله با کرونا از ســوی دولت صفر اعالم شده است، کسانی که 
از امکان واردات این اقالم به خراســان رضوی برخوردار هستند، 
به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کنند تا زمینه 
ثبت سفارش کاالی وارداتی آنان مشروط بر توزیع آن در استان، 

فراهم شود.
وی با اشاره به اقدام های نظارتی در حوزه مقابله با کرونا، اظهار کرد: 
تاکنون ۳۵ پرونده تخلف مربوط به احتکار ملزومات پیشگیری و 
مقابله با کرونا در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تشکیل شده 
کــه بخش عمده ای از این کاالها در اختیار دانشــگاه های علوم 

پزشکی استان قرار گرفته است.
وی با اشــاره به کشــف یک محموله الکل غیراستاندارد توسط 
بازرســان در ایــن اســتان، به افــرادی که با عرضــه کاالهای 
غیراستاندارد سالمت مردم را به خطر می اندازند، هشدار داد که از 

سوی دستگاه قضایی با آنان برخورد جدی خواهد شد.

از آنجا که دانش آموزان 
با نیازهای ویژه جزو 
گروه های در معرض 
خطر در عرصه نظام 

آموزشی هستند،  تصمیم 
گرفتیم آموزش را از 
طریق فضای مجازی 

انجام دهیم 

بــرش

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 کرونا؛ مدیریت استرس 
را به مردم آموزش دهید!

براساس نظر پزشکان، تضعیف سیستم ایمنی بدن، از مهم ترین 
تأثیرات استرس و اضطراب است و کسانی که دارای ضعف ایمنی 
بدن هســتند، زودتر و راحت تر به بیماری های ویروســی مبتال 
می شــوند. البته مرز باریکی بین استرس و اضطراب وجود دارد 
که نمی توان به راحتی آن را مشخص کرد. استرس به طورکلی، 
تجربه ای موقتی اســت، درحالی  که اضطراب مسئله ای دائمی 
است که ســالمت روح و روان را متأثر می کند. به عبارت دیگر 
استرس واکنشی است به مشکالت و فشارها، اما اضطراب واکنشی 
به استرس هاســت و ناراحتی، نگرانی و ترس را شامل می شود. 
اســترس پیش از اضطراب پدید می آید و دلیل آن روشن است؛ 
مثل بیماری کرونا که این روزها یکی از عوامل اســترس زا برای 

مردم شده است.
استرس می تواند مثبت باشد در حالی که اضطراب ویژگی مثبتی 
ندارد. بدون تردید مدیریت مناسب استرس، مانع بروز اضطراب 
است و اگر باور داشته باشید که می توانید در واکنش به یک اتفاق، 
کاری انجام دهید یا اینکه می توانید کنترل بر رفتار و زندگی تان 
را بازیابید، این قدرت را نیز دارید که از اضطراب  جلوگیری کنید؛ 
بیماری که حتماً و قطعاً شما را در برابر سایر بیماری ها ازجمله 

کرونا آسیب پذیرتر می کند.
در بحران کنونی شاهد بودیم که مردم به داروخانه ها، درمانگاه ها 
و بیمارســتان ها هجــوم بردنــد درحالی که شــاید فقط یک 
سرماخوردگی یا بیماری ســاده دیگری داشتند. این افراد دچار 
اســترس مزمن یا اضطراب بوده انــد؛ چراکه افکار منفی مربوط 
به کرونا آن ها را احاطه کرده و باور ندارند که با مدیریت ســاده 

بهداشت فردی، می توان از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد.
همچنین هجوم مردم به داروخانه ها و ترویج بازار ســیاه ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده و انواع اسپری و پد الکلی موجب شد تا 
کرونا بیش از آنکه در شکل ویروس تأثیرگذار باشد، سالمت فکری 
مردم را نشــانه بگیرد و در این میان، افرادی که نگرانی شدید از 
ابتالی خود و عزیزانشان دارند، دچار وسواس فکری و عملی شده 

و زندگی را به کام خود و سایر اعضای خانواده تلخ کرده اند.
درحالی که به گفته پزشــکان این بیماری قابل درمان اســت؛ 
هرچند شیوع آن نسبت به سایر ویروس ها سریع تر است و برای 
افراد کهنسال و افرادی که بیماری های زمینه ای مانند مشکالت 
ریوی دارند، خطرناک است و برای محافظت از این افراد مراقبت 

شدیدتر و جدی تری باید صورت بگیرد.
اگر نتوانیم این استرس را به درستی کنترل کنیم، اضطراب و ترس 
از ابتال به این بیماری می تواند اختالالتی مانند وسواس، ترس و 
وحشت زدگی درپی داشته باشد که تأثیر مخربی بر سالمتی جسم 

و جان داشته و موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود.  
درعین حال ترس از ویروس کرونا تا اندازه ای مفید است؛ چراکه 
سبب می شود محتاطانه عمل کنیم و دستورات پیشگیری از این 
ویروس را به درستی انجام دهیم. برخی افراد این بیماری را جدی 
نمی گیرند و روش های پیشگیری را به کار نمی برند. این افراد سبب 
گسترش این بیماری خواهند شد. با این وجود کارشناسان تأکید 
دارند کنترل استرس از ضروریات مقابله با این ویروس و کاستن از 
سرعت انتقال و انتشار آن است. مردم این روزها با درجات مختلف 
از نگرانی و اضطراب ناشی از شیوع کرونا مواجه هستند، اما نباید 
بگذاریم این استرس به اضطراب تبدیل شود. یکی از راهکارهای 
کاهش ترس و اضطراب در جامعه، جلوگیری از پخش شایعات 
و اخبار نادرستی اســت که در فضای مجازی به سرعت درحال 
انتشار است. مســئوالن باید جدی تر از هر زمانی با این اقدامات 
برخورد کنند تا آثار روحی و روانی مخرب آن، بر خود مســئله 

کرونا غلبه نکند.
همچنین مردم برای به حداقل رساندن آثار روحی و روانی بحران 
کرونــا، باید از پیگیری اخبار مربوط بــه این بیماری در فضای 
مجازی و وب گردی های خود به شــدت کاسته و تنها به اخبار 
و اطالعات ارائه شده در رســانه ملی، روزنامه و خبرگزاری های 
رسمی اعتماد کنند؛ هرچند کارشناسانی که به تئوری جذب باور 
دارند، می گویند دنبال کردن خبرهای بیماری کرونا به هرشکل 
و از هرمنبعی، اثر منفی بر روح و روان و حتی سالمت افراد دارد 
و عالوه بر ایجاد اضطراب، ابتال به این بیماری را تسهیل می کند.
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ســرور هادیان  یک محقق و نویسنده خراسانی 
گفت: به مناسبت همزمانی روز پدر و هفته درختکاری 

می توانیم به نیت پدرانمان درختی بنشانیم.
دکتر محمد حقیقت خواه در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اعالم این پیشنهاد، گفت: در روایات و نظر بزرگان ما 
به درختکاری اشــاره شده است و می توان این سنت 

حسنه را یادآور شد.
وی افــزود: می توانیــم در فضاهــای عمومی شــهر 
ماننــد کنار جاده هــا یا باغچه  خانــه در ایام والدت 
امیرالمؤمنین)ع( و روز درختــکاری، درخت بکاریم 
و وقف عمومی را بــه فرزندانمان آموزش دهیم و به 

فضای سبز شهرمان نیز کمک کنیم.
رئیس انجمن کانون نویسندگان خراسان خاطرنشان 
کرد: در گذشته متداول بود افراد نیک اندیش بسیاری 
درختان گردو، بادام، ســنجد، و تــوت را که نیاز به 
آب کمتری داشت برای اســتفاده عموم می کاشتند 
 تــا مردم هم از ســایه و هــم از میــوه و ثمرات آن 

بهره ببرند.

دکتــر حقیقت خواه با بیان اینکه می توان با کاشــت 
درخت به نیــت پدران و پدربزرگ هــا، حس خوبی 
را ایجاد کرد، افزود: فرهنگ ســازی برای این موضوع 

می تواند نتایج خوب اخالقی داشته باشد.
وی تأکید کــرد: با انگیزه ترویج یــادآوری مهربانی 
و وقــف عمومی حتی به میــزان اندک من این طرح 
و پیشــنهاد را با اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
نیشــابور و همچنین شهرداری مشهد مطرح کردم و 

امیدوارم با رســانه ای شدن آن بتوانیم از این فرصت 
خوب استفاده درستی بکنیم.

دبیر انجمن نویســندگان اهل قلم خراســان تصریح 
کرد: ســال های پیش این کار را تجربه کردم و به یاد 
دارم فرزندانم که متولد می شدند به نام آن ها درختی 
می کاشــتم و بعدها بــا بچه ها به ســراغ آن درخت 
می رفتیم و به آن هــا می گفتم این درخت برای تولد 
تو کاشــته شــد و حس خوب این کار به هر دوی ما 
القا می شد. حتی پنج سال پیش با هماهنگی مسئول 

پارک ملت درختی را برای دوستانم کاشتم.
این محقق شــهرمان می افزاید: باید به فرزندانمان انجام 
کارهای نیک برای پدر و مادرها را بیاموزیم. گفتنی است 
دکتر حقیقت خواه ۳0 عنوان کتاب تألیف کرده و عمده 
کتاب های وی دارای مضامین مذهبی و اخالقی است. از 
جمله کتاب های وی می توان به 2هزار و یک دستورعمل 
قرآنی، دانشــنامه مصور نیشابور که مشتمل بر 40 هزار 
قطعــه عکس اســت  و حاصل  6 ســال تحقیقات این 

نویسنده تاکنون به چاپ رسیده است.

ایده یک نویسنده و پژوهشگر خراسانی

به نیت پدرمان درخت بکاریم

7770جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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1. شهیدرجایي براي آشنایي دانش آموزان 
مقطع دبیرستان بامشاغل آزاد  پیشنهادداد- 
 از جمهوري هاي اســتقالل یافته از شوروي

2. برابر فارســي گیاگان که مجموعه اي از 
گونه های گیاهی هستند که در یک منطقه 
جغرافیایــی و در دوره ای معیــن زندگي 
مي کنند- دهــان کالغ ۳. کفش چهارپا- 
قبیلــه پیامبراعظم»ص«- ســیاهه- پنج 
ترکي 4. از مزه ها- به آن گل همیشــه بهار 
 هــم مي گوینــد- مقیــاس وزن روســي 
نــژاد   .6 گلدســته  عکس العمــل-   .۵
مــا- گذرانــدن- مارکي بــراي خودرویی 
ژاپنــي 7. جایــگاه- از بخش هاي پنج گانه 
نیویــورک که ســازمان ملل متحد هم در 
آن قــرار گرفته اســت- ابزاري در دســت 
مکانیک 8. داراي اجازه- بســیار دوستدار 
9. اروپــاي قدیم- از محصــوالت خانواده 
 خودروســازی اپل- از تقســیمات ارتشي 
10. خوراکــي از گوشــت و تخم مرغ و... – 
ماه ســریاني- بخش ظاهري گوش و بیني 
11. سدهاي راه- ارشادشدن 12. پول خرد 

 مهاراجه- گاوباز اســپانیایي- صوت تنبیه 
1۳. عنصري شیمیایي- ریزنمره- »تصور« 
 درهــم ریختــه- واحــد واکسیناســیون 
14. ابــزارکار نقاش- زمان ها 1۵. نوعي نان 
سنتي- مصنوع شیمیایي مورداستفاده در 

ساخت ظروف آشپزخانه

1. پابرجا- دســتور 2. ســختي و مشقت- 
از توابــع کاشــان ۳. طاقچــه بــاال- صبر 
 و بردبــاري- بینــش- ویتامیــن جدولي 
 4. گــردن- لنگه به لنگــه- پســوند بافتن 
۵. از رشــته هاي ورزشي رزمي- ساختمان 
6. مارکي سوئیســي براي ساعت- چندین 
مکان- زبان رسمي مردم پاکستان 7. مرحله 
دوم زراعت – گوشــه گیر- استطاعت مالي 
8. آتشــدان- بي آبرو 9. درس نوشــتني- 
اســتقامت کردن  ایرانــي-  دخترانــه   نام 
 10. سالیان عمر - افراد زیرک- دریافت کردن 
 11. از چهارعمل اصلي ریاضیات- ترقي دادن 
نیــروي  مقــدار  ســنجش  واحــد   .12
الکتریســیته-  سازماندهي شــده- اهلي و 

دست آموز 1۳. یکي از دوجنس- دستگاه سوراخ کردن 
ورقه هــاي فلزي- از آفات انگور که باعث سیاه شــدن 
دانه هاي آن مي شــود- خط کش هندسي 14. مجله 
مد و پوشاک فرانســوي – یاري رساندن 1۵. ناموري- 

گیاهان مخفي التناسل
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