
 تعداد مبتالیان قطعی به کرونا 
در خراسان رضوی به ۱۵۴ نفر رسید

 کاروان شادی خودرویی در مشهد
 به راه افتاد

همزمان با ۱۳رجب سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان رضوی 
براساس اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی با ۱۹ نفر افزایش به ۱۵۴ نفر 
رســید.بر اساس نتایج آزمایشگاهی از ظهر شنبه 
تا روز یکشنبه ۱۸ اســفندماه، ۷۴۳ مورد جدید 
ابتالی قطعی به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 

و مجموع مبتالیان به این بیماری ...

همزمان با ۱۳ رجب و شب میالد امیرمؤمنان علی)ع( 
کاروان شادی خودرویی در حالی که مزین به پرچم 
آن امــام همام بود و آهنــگ مولودی خوانی ذاکران 
اهل بیت)ع( به حرکت آنان زینت بخشــیده بود، در 
مشــهد به راه افتادند و پیام شادی را به سراسر شهر 
رســاندند. مسئول روابط عمومی شورای هیئت های 

مذهبی مشهد در این باره ... .......صفحه 2 .......صفحه ۴ 

سفر در دل بحران، گوش شنوایی نیست؟
مسئول بسیج جامعه پزشکی 

خراسان رضوی به قدس خبر داد
پویش»مردم یاران سالمت« 

برای مهار کرونا

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 

در گفت وگوی قدس با مدیرکل 
این نهاد تشریح شد

آخرین اقدام های 
پدافند غیرعامل 

برای مقابله با 
»کرونا«

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی ضمن اعالم 
نصب سیســتم های تب ســنج در فرودگاه بین المللی 
هاشــمی نژاد، از تدابیر ویژه کنترلی برای شناســایی 
افــراد مشــکوک مبتال بــه کروناویــروس در پایانه 
مســافربری و راه آهن مشــهد خبر داد.جواد نجفی، 
مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری خراسان رضوی 
در مورد دســتورعمل های موجود و اقدام های صورت 
گرفته در راستای کنترل کروناویروس به قدس گفت: 
در این زمینه در اســتانداری ســتاد ویژه ای تشکیل 
شــد که آقای اســتاندار به عنوان رئیس ستاد و دبیر 
ستاد هم معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری 

خراسان رضوی شدند...

بی توجهی به ویروس کرونا

.......صفحه 2 

گفت وگوی قدس با والدین شهید 
»حسین هریری« مدافع حرم

ُحسن رفتار »حسین« 
 باعث توبه 

چند داعشی شد

بســیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در جهت جلب مشارکت 
مردم بــرای حضور داوطلبانــه آن ها برای شــرکت در پویش 
»مردم یاران ســالمت« از چندی قبل فعالیت خود را آغاز کرد. 
این پویش در اولین روزهای اعالم شیوع ویروس کرونا در استان 
شکل گرفته و از ظرفیت بالقوه مردم برای کمک به مهار شیوع 

کرونا استفاده می شود...

.......صفحه ۴ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه 19 اسفند 1398

 14 رجب 1441 
9 مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9203  
ویژه نامه 3587 

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

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

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

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

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

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

3/000/000 ریال1/500/000ریال

3/000/000 ریال4/000/000ریال110واحد تجاری خیابان سرباز9
3/000/000 ریال3/000/000ریال109/108واحد تجاری خیابان سرباز10
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6

جواد جعفری - شهردار فیض آباد

شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره 147 مورخه 98/7/10 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 
از اراضی ش��هرداری را بش��رح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. لذا از کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند با توجه به شرایط ذیل 

پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته والک ومهر شده تا تاریخ 98/12/24به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند. 
 شرایط:    .قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد.  .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

.کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود.
.به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد

.برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در 
غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

.بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد .  .بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود.
.زمین های مورد نظرفاقد سندثبتی میباشد وکلیه هزینه ها ومراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد.

.سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شددر صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
.سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری  به شماره0105966014003نزدبانک ملی واریزگردد .

.زمین های موردنظرفاقد پروانه ساخت میباشد.
سپرده شرکت درمزایده قیمت کل به ریال متراژ کاربری موقعیت محل زمین ردیف

76/000/00 1/510/250/000 215/75 مسکونی قطعه شماره سه بلواربعثت 1
139/000/000 2/770/600/000 395/80 مسکونی قطعه شماره پنج بلواربعثت 2
73/000/000 1/457/100/000 145.71 تجاری حمام قدیم  شهرداری خیابان امام خمینی 19 3
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آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد  )نوبت دوم( 

توسط بسیجیان مسجد امام حسین)ع( انجام گرفت
قدردانی از سربازان سفیدپوش خط مقدم 

مبارزه با بیماری کرونا

قدس: عصر روز گذشته و همزمان با سالروز میالد حضرت علی)ع( 
جمعی از بسیجیان مشهدی با حضور در بیمارستان شریعتی مشهد از 
سربازان سفیدپوش خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا قدردانی کردند.

در این برنامه که توســط پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام حسین)ع( 
حوزه۳ ناحیه ســپاه ابوذر مشــهد برگزار شــد، عالوه بر خانواده معزز 
شهیدان نظری که دارای چهارشهید هستند، فرمانده سپاه ناحیه ابوذر، 
فرمانده حوزه۳ ناحیه سپاه ابوذر، هیئت امنای مسجد امام حسین)ع(، 
فرمانده پایگاه مقاومت بســیج امام حســین)ع(، فرمانده پایگاه بسیج 
خواهران بنت الحسین)ع( مسجدامام حسین)ع(، فرمانده حوزه۳ کوثر 
بسیج خواهران و جمعی از بسیجیان این پایگاه حضور داشتند. احمد 
خوشحال، مسئول و هماهنگ کننده این برنامه به خبرنگار ما گفت: این 
مراسم به پاس تالش های شبانه روزی جان برکفان سفیدپوش )پزشکان 
و پرســتاران و کادر درمانی بیمارستان دکترشریعتی( که در این برهه 

زمانی در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، انجام گرفت.

نجات چهار نفر در تصادف توأم با آتش سوزی 
خودرو »ام وی ام« 

قدس: رئیس ایستگاه شــماره ۵۰ آتش نشانی مشهد از تصادف توأم 
با آتش ســوزی یک دســتگاه خودرو »ام وی ام« و »نیســان وانت« در 
جاده آرامگاه فردوســی خبر داد.محســن فیروزی با بیان این مطلب 
گفت: در پی تصادف یک دستگاه خودرو ام وی ام با خودرو نیسان وانت 
روی پل حوالی آرامگاه فردوســی، خودرو ام وی ام به دلیل نشت گاز از 
پیک نیک موجود در صندوق عقب این خودرو و ایجاد جرقه ناشــی از 
شدت تصادف دچار آتش سوزی شد و چهار نفر از سرنشینان خودرو در 
داخل این وسیله نقلیه محبوس شدند.وی افزود: خوشبختانه این چهار 
سرنشین خودرو پیش از رسیدن نیروهای امدادی توسط مردم از درون 
ام وی ام خارج شدند.رئیس ایستگاه ۵۰ آتش نشانی تأخیر در اعالم این 
آتش سوزی به آتش نشانی  و وزش شدید باد در محل حادثه را موجب 
گسترش و سرایت سریع حریق به تمامی قسمت های این خودرو اعالم 
کرد و افزود: هنگامی که آتش نشــانان به محل رسیدند، قسمت عقب 
خودرو کامالً زیر شعله های آتش بود که نیروهای امدادی بالفاصله اقدام 
به مهار آتش ســوزی نمودند.علت این تصادف منجر به آتش سوزی و 

چگونگی وقوع این حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

برگشت ساعت کاری بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری به روال عادی 

قدس آنالین- رضاطلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان 
رضوی گفت: بانک مرکزی در راســتای حمایت از کسب و کارهایی 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شده اند پرداخت اقساط 

تسهیالت آن ها را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است. 
حســن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: ساعت کاری 
بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری از روز دوشنبه ۱۹اسفند ماه به 
روال عادی برمی گردد. وی تصریح کــرد: از این رو کارکنان بانک ها 
و مؤسســات مالی و اعتباری در خراسان رضوی باید از ساعت ۷ الی 
۱۴:۳۰ در محل کار حاضر شــوند و ســاعت خدمت رسانی به ارباب 
رجوع نیز ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰خواهد بود.دبیر شورای هماهنگی بانک های 
خراسان رضوی با بیان اینکه باجه های عصر فعالً تعطیل خواهند بود، 
افزود: افزایش برداشــت پول از عابربانک هــا و همچنین افزایش در 
مبادالت الکترونیکی که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
از سوی بانک مرکزی ابالغ و اجرا شده بود نیز همچنان به قوت خود 
باقی است و بانک مرکزی در این باره بخش نامه جدیدی ابالغ نکرده 
است. مونسان ادامه داد: همچنین بانک مرکزی در راستای حمایت از 
کسب و کارهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شده اند 
پرداخت اقســاط تسهیالت آن ها را به مدت ۳ ماه به تعویق انداخته 
است که آیین نامه کامل اجرای این دستورعمل هنوز ابالغ نشده است .

وی با بیان اینکه هنوز مشــخص نیست این موضوع شامل مردم عادی 
و تسهیالت خرد نیز می شــود، تصریح کرد: تا زمانی که آیین نامه این 
دستورعمل ابالغ نشــود به طور واضح و شفاف نمی توان درباره اینکه 
شامل چه کسب و کارها و مشاغلی می شود توضیحات و اظهارنظر دقیق 

ارائه کرد.    

۷۵ دقیقه وحشت و اضطراب راننده پراید در تاریکی شب 
سرقت مسلحانه در حوالی مشهد

قدس: جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از سرقت مسلحانه 
در حوالی مشهد و جست وجوهای  گسترده برای دستگیری سه سارق 

مسلح خیابانی خبر داد. 
سرتیپ ابراهیم قربانزاده در تشریح این خبر گفت: راننده یک دستگاه 
خودرو سواری پراید سه مرد ناشناس را از میدان سپاد مشهد به مقصد 

سه راهی فردوسی سوار خودرو خود کرد.
وی افزود: بنا بر ادعای شاکی پرونده، دقایقی خودرو در مسیر سه راهی 
فردوســی حرکت می کرد که ناگهان سه ســارق مسافرنما با تهدید 

اسلحه کلت کمری از راننده خواستند به مسیری فرعی بپیچد. 
سرتیپ قربانزاده اظهار می کند: متهمان خشن با تهدید خودرو را به 
بیابان های اطراف شهر کشاندند و چون راننده در برابر آن ها مقاومت 

نشان می داد اقدام به تیراندازی هوایی کردند. 
جانشــین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی افزود: متهمان پس از 
ضرب و شــتم راننده پراید، دســت هایش را بستند و با سرقت تمام 
مــدارک، وجوه نقد و خودرو پرایــد، او را کنار یک کال در بیابان رها 
کردند و متواری شدند. وی گفت: متهم که در تاریکی شب دچار ترس 
و وحشــت شــده بود پس از ۷۵ دقیقه پیاده روی خود را به روستای 
خوش هوا در حوالی مشــهد رساند.این مقام انتظامی تصریح کرد: با 
گزارش سرقت مسلحانه به فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اهمیت موضوع، 
دســتورهای الزم برای پیگیری ســریع پرونده صادر شد. جانشین 
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: مأموران کالنتری خلق آباد 
مشهد بالفاصله وارد عمل شدند و با توجه به سرنخ های بدست آمده 
و ردزنی های گسترده اطالعاتی، پلیس در یک قدمی سارقان مسلح 
است و به زودی خبر دستگیری این متهمان اطالع رسانی خواهد شد.

فرماندار این شهرستان مطرح کرد
 شهرستان کاشمر 

زائر و مسافر پذیرش نمی کند
ایرنا: فرماندار کاشمر گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا زائرســراها و مهمانپذیرهای کاشمر، به عنوان دومین شهر 
زیارتی اســتان تا اطالع ثانوی تعطیل شده و مسافر و زائر پذیرش 

نمی کنند.
مســلم ساقی  در جلسه پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا  که با 
حضور ائمه جمعه کاشــمر، کوهسرخ و جمعی از روحانیون برگزار 
شــد، ضمن قدردانی از حمایت ها و همکاری ائمه جمعه و علمای 
شهرســتان در راستای پیشــگیری از شــیوع این ویروس گفت: 
بــا فضای همدلی و همراهی که در شهرســتان حاکم شــده و با 
مشــارکت همه ارکان حاکمیت و اقشار مختلف مردم یک حرکت 

جهادی در زمینه مقابله و مبارزه با کرونا شکل گرفته است. 
وی بــا تأکید بر اینکه مقابله با کرونا وظیفه تک تک مردم اســت، 
افزود: براســاس مصوبات ستاد پیشــگیری از کرونا هر نانوایی که 
دســتورعمل های بهداشــتی را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا 

رعایت نکند به طور قطع پلمب می شود.
وی ادامــه داد: در هماهنگی به عمل آمده بــا فرمانداران منطقه 

ترشیز مقرر شده مبادی ورودی شهرستان ها کنترل شود.
فرماندار کاشــمر با تشــکر از مشــارکت خوب مردم در اقدام به 
ضدعفونی و گندزدایی کردن معابر افزود: در راســتای ساماندهی 
این امر مصوب شده تا هر حرکت خودجوش و یا پویش مردمی در 
زمینه اقدامات مشارکتی برای مبارزه با ویروس کرونا در شهرها با 
هماهنگی شــهرداری ها و شبکه بهداشت و درمان و در روستاها با 

هماهنگی بخشداری ها و دهیاری ها انجام شود.
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بی توجهی به ویروس کرونا 

سفر در دل بحران، گوش شنوایی نیست؟
اســتانداری  اعــام  براســاس  قــدس 
خراسان رضوی از روز شــنبه )17اسفند ماه( 
ســاعت کاری ادارات به حالت عادی بازگشته 
و تصمیم هفته گذشته مبنی بر کاهش ساعت 

حضور کارکنان در ادارات لغو شد.
آنچه ذکر شد بی تردید یکی از پربازدیدترین 
خبرهای فضای مجازی در دو روز گذشــته 
بود، چرا که چند روز پیش اعام شده بود در 
راستای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا، کم کردن ترددهــا می تواند به بهبود 

شرایط کمک کند.
در گام بعدی اعام شد بنا به تصمیم مدیران 
دســتگاه های مختلف می توانســتند بخشی 
از کارها را به شــکل غیرحضــوری یا همان 
دورکاری انجام دهند و نیز ادارات مجاز بودند 
تــا 50درصد کارکنان خــود را به مرخصی 

فرستاده یا به حالت نوبت کاری درآورند.
با این حال یکباره اعام شــد ساعت حضور 
کارکنــان اداری به حالت عادی برگشــته 
و بایــد طبــق روال گذشــته در محل کار 
خود حاضر باشــند و براساس خبر منتشر 
شــده از ســوی روابط عمومی استانداری 
و  توســعه مدیریت  معاون  خراسان رضوی، 
منابع اســتانداری با اســتناد به نامه معاون 
وزیر کشــور، طی بخش نامه ای، از بازگشت 
ســاعات حضور کارکنان اداری اســتان به 

حالت عادی خبر داد.
در بخشــی از نامه معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداری خراسان رضوی چنین آمده 
است:»با عنایت به مکاتبه شماره 240072 
مــورخ 98/12/15 معاون محترم توســعه 
مدیریت و منابع وزارت کشور به استانداران، 
مبنی بر بازگشــت ســاعات کاری به روال 
گذشته، بدینوســیله اعام می دارد ساعات 
کاری کلیه دســتگاه های اجرایی، بانک ها، 
شــهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی 
به روال ســابق برمی گردد. به جهت رعایت 
امور بهداشتی و پیشگیری از انتشار بیماری 
کروناویروس، ضمن ارسال مجدد بخش نامه 
شماره 724555 مورخ 98/12/12 سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور، به جهت حفظ 
ســامت و ایمنی کارکنــان و ارباب رجوع 
و کاســتن از ترددهای غیرضروری، تأکید 
ویــژه بر اجرای بندهــای 3 و 7 بخش نامه 

می نماید«.
شــایان ذکر است، در انتهای این خبر با تأکید 
آمده که اســتفاده از توان کارکنان به صورت 

دورکاری همچنان امکان پذیر است.

 تحلیل مردمی
آنچــه مســلم اســت در شــرایط بحرانی از 
قبیل سیل، زلزله و شــیوع ویروس متولیان 
تصمیم ساز با به کارگیری ابزار مختلف کنترلی 
به دنبال آرام سازی و به کنترل درآوردن امور 
هستند و در این مورد خاص هم از آنجایی که 
یکی از اصلی ترین راه های انتقال ویروس ارتباط 
مستقیم افراد با یکدیگر است، ابتدا تاش شد 
تا به اشکال مختلف از ازدحام جمعیتی شهرها 

کاسته شود.
بنابراین تعطیلی دانشگاه ها، مدارس و کاستن 
ساعت کاری ادارات و دادن مجوز دورکاری به 
کارکنان در راستای همین هدف بود و از سوی 
دیگر همه دســت اندرکاران موضوع در تاش 
بودند تا مردم را بــه ماندن در خانه و حداقل 
حضور نیافتن در اجتماعات تشــویق کنند و 
حتی برخی از مدیران شهری شرایط حاکم بر 
کانشهر مشهد را وضعیت قرمز توصیف کردند.

بر همین اســاس در حالی که بخش عمده ای 
از شــهروندان به دنبال تطبیق خود با شرایط 
بودند یکباره و بدون آنکه تغییری در وضعیت 
بحرانی ناشی از انتشــار این ویروس مرگبار 
صورت گرفته باشد، دســتوری صادرشد که 
اندکی با شرایط ترســیمی در روزهای پیش 
از آن منافات داشــت و شــاید بتوان گفت به 
نوعی در تضاد با تصمیمات اولیه اتخاذی برای 
کاستن از حضور افراد در اماکن عمومی است .

البتــه همچنان که در خبر اعامی از ســوی 
اســتانداری خراســان رضوی نیز آمده است، 
این تصمیم با دستور معاون وزیر کشور بوده 
و تصمیمی استانی نیســت. با این حال این 
تصمیم موجب شده مردم عادی بر سر دوراهی 
قرار بگیرند که اگر شرایط بحرانی است، چرا 

باید دستوری داده شــود که موجب افزایش 
تردد در معابر شهری و نیز افزایش تعداد افراد 
در ادارات  شود. از سوی دیگر صدور این دستور 
شاید این برداشت را در بین عوام ایجاد کند که 
شرایط به حالت عادی برگشته و این احتمال 
وجود دارد که عــده ای دیگر خود را مقید به 

رعایت هشدارهای داده شده ندانند.

 تحلیل تأمل برانگیز
فــارغ از انتقاداتی که بــه تصمیم گیری های 
روزهای اخیر می شــود، اگر بخواهیم اندکی 
نگاه منطقی به موضــوع رفتارهای اجتماعی 
خودمان داشــته باشیم بی شک نمی توانیم از 
بی مباالتی عده ای از شــهروندان چشمپوشی 
کنیم که همه چیز را به شــوخی گرفته اند و 
هیچ رفتار مســئوالنه ای در قبال این بحران 

عمومی ندارند.
چگونه می شــود باور کرد تنها به فاصله چند 
ســاعت از اعام تعطیلی مدارس شاهد آغاز 
سفرهای غیرضروری به برخی از نقاط کشور 
باشیم که نتیجه ای جز شلوغی و شیوع بیشتر 

این ویروس نخواهد داشت.
باور اینکه عده ای با بی توجهی به هشدارهای 
داده شده جان خود و اعضای خانواده خود را 
به خطر انداخته و راهی سفر به نقطه دیگری 
می شوند سخت است، اما تصاویر منتشر شده 
از ورودی شهرهای شمالی اوج فاجعه همراهی 
نکردن مردم برای مقابله با این ویروس را نشان 

می دهد.
عــاوه بر نگاه ملی به ماجــرا که بی تردید 
گزارش های رسیده از سراسر کشور مدیران 
وزارت کشور را مجاب کرده تا برای ساکن 
کردن بخشی از این جمعیت سیال ساعت 

کاری ادارات را به حالت ســابق برگرداند، 
در شهر مشهد نیز شــاهد اتفاقاتی از این 
دســت بودیم و در دو روز گذشته ترافیک 
خودروها در مبادی ورودی و خروجی شهر 
و به طور خــاص در محور ییاقات اطراف 
شــهر بیانگر بی توجهی تعداد قابل توجهی 
از ساکنان این شــهر به هشدارهای صادر 

شده بود.

 نتیجه گیری دلسردکننده
با این اوصاف با کنار هم قرار دادن تصمیمات 
گرفته شده از یک ســو و رفتارهای عمومی 
عده ای از شــهروندان از سوی دیگر نتیجه ای 
که می تــوان گرفت نمی توانــد دلگرم کننده 
باشــد، چرا که اگر تصمیمات گرفته شده و 
اطاع رســانی های صورت گرفته در خصوص 
نحوه انتقال این ویروس کارساز می بود، نباید 
شــاهد رفتارهای روزهای اخیــر در جامعه 

می بودیم.
بی تردیــد اظهارنظر در خصــوص رفتارهای 
اجتماعی در شــرایط بحرانی باید از ســوی 
روان شناســی  و  رفتارشناســی  متخصصان 
عمومی صورت بگیرد، اما اتفاقات هفته اخیر 
نشان داد بخش قابل توجهی از شهروندان به 
هر دلیلی شرایط حاکم را باور ندارند و نوعی 
بی اعتمادی ضمنی به هشــدارهای داده شده 
منجر بــه همراهی نکردن آن ها با تصمیمات 

اعامی شده است.
بر همین اساس به نظر می رسد متولیان امور 
از یک سو باید با پدیده بحران ساز که می تواند 
ویروس کرونا باشــد مقابله کنند و از یک سو 
تاش کنند تا بخشی از مردم شرایط بحرانی 
را باور داشته باشند و با بی مباالتی جان خود 
و افرادی که با رعایت هشــدارهای داده شده 
به دنبال بهبود شــرایط هســتند را به خطر 

نیندازند.

 تصمیم نهایی به زبان ساده
با تمام این اوصاف و براساس اعام استانداری 
خراسان رضوی ساعات کاری ادارات به حالت 
عادی برگشته است،اما بر دو نکته نیز تأکید 
شده است. نخست اینکه مدیران دستگاه های 
مختلف می توانند بخشــی از کارکنان خود را 
به صــورت دورکاری به خدمت بگیرند و ثانیاً 
مدیران می توانند کارکنان زیرمجموعه خود 
را به صورت متنــاوب به خدمت بگیرند و به 
اصطاح با 50درصد کارکنان خود در هر روز 

ارائه خدمت داشته باشند.

به منظور صیانت از مراکز حساس تولیدی توسط 
خانه صنعت استان انجام شد 

  توزیع مواد ضدعفونی کننده در 364 
واحد تولیدی خراسان رضوی

قــدس: رئیــس خانه 
صنعت، معدن و تجارت 
توزیع  از  خراسان رضوی 
ضدعفونی کننده  مــواد 
در 364 واحــد تولیدی 
حساس استان به منظور 
کارکنان  تأمین سامت 

این واحدها خبر داد .
حسن حسینی اظهار کرد: پس از اعام رسمی انتشار ویروس 
کرونا به منظور پیشگیری و صیانت از واحدهای تولیدی که از 
مراکز حساس اقتصادی به شمار می آیند، ستادی به این منظور 

در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشکیل شد .
وی افزود: این ستاد با رصد و پایش نیازهای واحدهای تولیدی، 
پیشنهادات خود را به استاندار خراسان رضوی و سایر مسئوالن 
مربوط اعام و خوشبختانه با همکاری نهادهای مسئول اقدامات 

متنوعی تاکنون انجام شده است .
وی ادامــه داد: در اولین اقــدام ضربتی مواد ضدعفونی کننده 
توسط  خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میان 
124شرکت توزیع شــد و همزمان اقدامات آموزشی انجام و 
دستورعمل های بهداشتی از طریق ابزارهای اطاع رسانی روابط 

عمومی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.
حســینی  از بزرگ ترین اقدام لجســتیکی ضدکرونایی خانه 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مرحله دوم توزیع 
مــواد ضدعفونی کننــده خبر داد و تصریح کــرد: با توجه به 
نیاز مبرم واحدهای تولیدی اســتان با همکاری دستگاه های 
اجرایی به ویژه اســتاندار خراسان رضوی، دومین مرحله توزیع 
موادضدعفونی کننده میان اعضای این تشــکل و نیز اعضای 
انجمن های صنایع همگن استان آغاز شــده و در این مرحله 

واحدهای تولیدی بیشتری زیرپوشش قرار می گیرند.
وی گفــت: در مجموع تا روز شــنبه 17اســفند 364 واحد 
تولیدی زیر پوشش این اقدام قرار گرفته و همچنان توزیع مواد 

ضدعفونی کننده ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این طرح عاوه بر واحدهای تولیدی، نهادهای 
همکار همچون گمرک، شورای هماهنگی بانک ها و واحدهای 
تولیدی عضو خانه صنعت شهرســتان ها تحت پوشش قرار 

گرفته اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان 
خراسان رضوی خبر داد 

  تحویل ۵۰هزار اقالم بهداشتی به 
دانشگاه های علوم پزشکی استان

قدس: معاون بازرســی 
ســازمان  نظــارت  و 
صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی از تحویل 
بهداشتی  اقام  50هزار 
علوم  دانشــگاه های  به 

پزشکی استان خبر داد.
رضا شجاعی گفت: برای برخورد با احتکار و اختفای ملزومات 
بهداشتی، 35هزار انواع ماسک و 15هزار اقام بهداشتی و مواد 
ضدعفونی کننده از متخلفان کشف و با دستور قضایی تحویل 

دانشگاه های علوم پزشکی این استان شد.
وی افزود: تاکنون هفت واحد متخلف در مشهد با همکاری اتاق 

اصناف، تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی پلمب شده است.
وی ادامه داد: با شــیوع ویروس کرونــا و افزایش نیاز به مواد 
ضدعفونی کننده، ماســک های تنفســی و برخی کاالهای 
پرمصرف در این ارتباط ، نظارت و بازرسی ها در این خصوص 
در قالب طرح نظارتی ویژه کاالهای ســامت محور از ابتدای 
اســفند ماه در این استان آغاز شــده که در این مدت بیش 
از 14هزار بازرســی از واحدهای اقتصادی انجام شده و برای 
یک هزار و 89 متخلف فرم گزارش بازرسی صادر و به مراجع 

قضایی ارسال شده است.

  دست مریزاد نمایندگان هیئت های 
مذهبی مشهد به پزشکان و کادردرمانی

ایام  قدس: به مناسبت 
)ع(  جــواد  امام   والدت 
علــی)ع(  حضــرت  و 
از ســوی شــورای امر 
بــه معــروف و نهی از 
منکر هیئــات مذهبی 
از جمله شورای امر به 

معروف و نهی از منکر هیئت محبان امام جواد)ع( و بیت 
الصادق)ع( که همه ســاله به صورت گروهی با دسته های 
گل بــه حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشــرف می شــدند و 
سپس از حاضران با پذیرایی طعام به عمل می آمد، امسال 
به لحاظ ویروس کرونا این مجالس کنسل و برای قدردانی 
و تشــکر از زحمات تمامی پزشــکان، پرســتاران و کادر 
درمانی به نمایندگان بیمارستان شریعتی، قائم)عج(، امام 
رضا)ع( و آریا عظیمی و با دسته گل و بسته های هدایا از 

خدمات آنان قدردانی کردند.

همزمان با ۱3رجب 
  کاروان شادی خودرویی در مشهد

 به راه افتاد
 13 با  همزمــان  ایرنا: 
رجــب و شــب میاد 
امیرمؤمنــان علــی)ع( 
کاروان شادی خودرویی 
در حالی کــه مزین به 
پرچم آن امام همام بود 
مولودی خوانی  آهنگ  و 
ذاکــران اهل بیت)ع( به حرکت آنان زینت بخشــیده بود، در 

مشهد به راه افتادند و پیام شادی را به سراسر شهر رساندند. 
مسئول روابط عمومی شورای هیئت های مذهبی مشهد در این 
باره گفت: حدود یک هزار خودرو عاشقان و دلدادگان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( حرکت خود را از مجتمع امیرالمؤمنین)ع( 
در خیابان فداییان اسام آغاز کردند و مسیر چند کیلومتری تا 

انتهای بولوار وکیل آباد را پیمودند.
علی قارونی افزود: همچنین شنبه شب در 110 نقطه از شهر 
مشهد به مناسبت میاد خجسته امام علی)ع( نورافشانی انجام 

شد.
وی بیان کرد: هیئت های مذهبی مشــهد به منظور کمک به 
اقدامات پیشــگیرانه از کرونا شب گذشته در مقابل حسینیه  
انصارالمحسن واقع در چهارراه لشکر توزیع 5هزار بطری مواد 

ضدعفونی کننده را بین مردم آغاز کردند.
وی اظهار کرد: همچنین هیئت های مذهبی مشهد 5هزار عدد 
پرتقال و 5هزار بطری آب معدنی را بین بیماران مبتا به کرونا 

در بیمارستان های امام رضا)ع( و شریعتی مشهد توزیع کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد
  پخش آموزش های مجازی از این هفته 

در شبکه خراسان رضوی
قدس: مدیرکل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی 
اقدامات  بــه  اشــاره  با 
پــرورش  و  آمــوزش 
اســتان در ایام تعطیلی 
مدارس به دلیل شــیوع 
ویروس کرونــا، گفت: به 
آموزش های مجازی در سه سطح ملی، استانی و کاس های 

مجازی آناین ورود پیدا کرده ایم.
قاســمعلی خدابنده تأکید کرد: تعطیلی کاس های درس به 
منظور کاهش اجتماعــات دانش آموزان در مدارس و مراقبت 
بیشــتر است تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود و شرایط 
کشور و استان بحرانی تر نشود. در شرایط فعلی ضروری است 
در خانه خود قرنطینــه ای ایجاد کنیم و در منزل بمانیم و از 

ترددهای غیرضروری خودداری کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه تعطیلی مدارس بخشــی از تقویم 
آموزشــی را حذف کرد و نگرانی در دبیــران دانش آموزان و 
اولیا در خصوص اتمام نشــدن محتواهای آموزشی و دروس و 
عقب افتادگی درسی به وجود آمد، آموزش وپرورش درصدد ارائه 
محتواهای آموزشی در قالب برگزاری کاس های مجازی برآمد 

و توانست فرصتی را در مقابل این تهدید آموزشی ایجاد کند.
خدابنده تصریح کرد: معتقدیم مدرسه خانه دوم دانش آموزان 
و خانه هم مدرسه اول آن ها محسوب می شود، چرا که بخشی 
از تربیت و یادگیری درمنزل اتفاق می افتد. به همین علت با 
توجه به شرایط  موجود تصمیم گرفته شد تا کاس های درس 
به منازل برده شــود. در همین راستا در استان بستر مناسبی 
ایجاد شد تا  آموزش های مجازی به خانه ها برود. البته پیش از 
این اقدام ملی و استانی، معلمان و دبیران در مدارس بسترها 
و کاس ها و آموزش های مجازی را تشــکیل داده اند و حتی 
در بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته این اقدام شکل گرفته 

است.
خدابنده اظهار کــرد: آموزش مجازی هر چقدر هم باکیفیت 
ارائه شود نمی تواند جای معلم را پر کند و نقش تربیتی حضور 
فیزیکی معلــم در کاس غیرقابل انکار اســت. آموزش های 
مجازی بیشتر به این دلیل برنامه ریزی شده که فرایند آموزش 

در این شرایط آسیب نبیند.
وی خاطرنشان کرد: براساس  تصمیم کمیته ملی مبارزه با کرونا  
تمام مدارس تا پایان اسفند ماه تعطیل خواهد بود و اداره کل 
آموزش و پرورش استان نیز تابع این تصمیمات است،بنابراین 
تــا نیمه فروردین فرصت یک ماهه ای داریم تا دانش آموزان از 
این آموزش های مجازی بهره مند شوند. اگر تعطیات مدارس 
بــه هر علتی  ادامه پیدا کرد این روند ادامه پیدا خواهد کرد و 
اگر  تعطیات ادامه پیدا نکند و کاس های درس تشکیل شد 
ما از این برنامه ها به عنوان مکمل های درسی و جبران دروس 
حتماً استفاده خواهیم کرد. وی گفت: در تفاهم نامه امضا شده 
با صداوسیمای مرکز استان از هفته آینده آموزش های مجازی 
از طریق شــبکه استانی هم پخش خواهد شد. با برنامه ریزی 
صورت گرفته آموزش دروس فارســی، ریاضی و علوم مقطع 

ابتدایی برای پخش از شبکه  استانی در اولویت خواهند بود.
وی افزود: اپلیکیشنی با همکاری دانشگاه فردوسی طراحی و 
تهیه شده و قابلیت نصب روی تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر را 
دارد که به زودی در اختیار معلمان، دبیران و دانش آموزان قرار 
خواهد گرفت. دانش آموزان با شــماره دانش آموزی و کد ملی 
می توانند وارد این نرم افزار شده و به تمام مطالب و محتواهای 
مورد نیازشان به سهولت دسترسی پیدا کنند. خدابنده ادامه 
داد: عــاوه بر مواردی که ذکر شــد وزارت آموزش و پرورش  
شــبکه ای اجتماعی ویژه دانش آمــوزان و معلمان را طراحی 
کرده و دانش آموزان کل کشــور می توانند در این شبکه عضو 
شوند و از مطالب و محتواهای آموزشی و تربیتی بهره برداری و 
استفاده کنند. وی  گفت: مکاتبه ای با اداره کل فناوری ارتباطات 
استانداری انجام شده تا در صورت امکان با طراحی ساز و کاری 
حجم اینترنت مورد استفاده دانش آموزان رایگان محسوب شود 
که امیدواریم این اتفاق بیفتد. خدابنده عنوان کرد: با توجه به 
شروع تازه در شیوه آموزش مجازی قطعاً نواقصی وجود دارد. 
همکاران و مخاطبان ما برای بهتر شــدن این رویه  نظرات و 
پیشــنهادات خود را در اختیار ما قرار بدهند تا از این نواقص 
کاسته شــود. خدابنده افزود: در شرایط فعلی ضروری است 
اولیای محترم مراقب سوءاســتفاده های احتمالی ســایت ها، 
کانال ها و شــبکه های مجازی غیرمجاز باشــند و اطاعات 

دانش آموزان را در اختیار این افراد نگذارند.

بازاربهداشتی

فرماندار:
مسئوالن بشرویه برای مقابله با کرونا پای کار هستند

بشرویه ـ خبرنگار قـدس : 
فرماندار بشرویه گفت: مسئوالن 
این شهرســتان با تمــام توان 
بــرای مقابله با کرونــا پای کار 
هستند.  علی شــفیعی افزود: 
بیش از20جلسه آموزشی برای 
روحانیون، هیئت امنای مساجد 
و قشــرهای مختلف برای نحوه 
رفتــار و پیشــگیری از ابتــا 

به  ویروس کرونا تشــکیل شــد.  به گفته وی با توجه به اینکه ویروس به سرعت انتشار 
می یابد در ابتدا همه جلسه ها و نشست ها لغو و همچنین به مردم توصیه شد از تجمع های 
غیرضروری بپرهیزند.  وی با اشاره به تعطیلی باشگاه های ورزشی، از مردم خواست برگزاری 
مراسم عروســی، مجالس ختم و تعزیه را لغو یا به زمان دیگری موکول کنند و به منظور 
جلوگیری از ورود این ویروس از شــهرها یا استان های مجاور، با همکاری شبکه بهداشت 
و درمان و اورژانس، ورودی ها و خروجی های شهرســتان کنترل می شــود. وی ادامه داد: 
همه مسافران اتوبوس های ورودی به شهرستان و حتی مسافران ایستگاه راه آهن نیگنان، 
توسط اورژانس معاینه تا در صورت مشاهده مورد مشکوک برای بقیه اقدام های پزشکی به 
بیمارستان شهرستان منتقل شوند. رئیس شبکه بهداشت و درمان بشرویه هم به خبرنگار 
ما گفت: مردم به شایعه های مطرح شده در فضاهای مجازی اعتنا نکنند و اخبار و اطاعات 
را از رسانه های معتبر دنبال کنند. دکتر حسینی نژاد محبی افزود: استفاده از ماسک برای 
افراد سالم توصیه نمی شود و ممکن است منشأ آلودگی برای آن ها باشد، بنابراین فقط افراد 

بیمار به منظور جلوگیری از انتشار ویروس از ماسک استفاده کنند. 

در خراسان شمالی
برنج تنظیم بازار بدون صف توزیع می شود

ایرنا: رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی 
گفت: برنج های پاکستانی تنظیم 
بازار آماده توزیع است و در حال 
رایزنی هســتیم تا این محصول 
بدون تشکیل صف در استان به 

دست مردم برسد.   
رضا فیروزه اظهــار کرد: پیش 
از این توزیع برنج پاکســتانی با 

تشکیل صف همراه شد که به علت نگرانی ها از تجمع ها و بیماری کرونا، در همان روزها 
متوقف شد.

وی خاطرنشان کرد: توزیع برنج  به منظور حل مشکل مردم در تأمین این محصول انجام 
می شود، اما دنبال راهکاری هستیم تا این اقدام بدون تشکیل صف و تجمع افراد باشد.

معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی هم 
گفت: توزیع برنج  با تشکیل صف همراه بود که با توجه به موضوع بیماری کرونا، متوقف 
شد.امین قربانی با بیان اینکه 96 تن برنج پاکستانی آماده توزیع در بازار است، افزود: در 
حال برنامه ریزی هستیم تا عاوه بر این، میزان محموله 466 تن برنج دیگر، بدون تشکیل 

صف در استان توزیع شود.
وی اظهار کرد: با رســیدن محموله 466 تنی، با توســعه شبکه توزیع، از تشکیل صف 

جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: امسال یک هزار و 500 تن برنج پاکستانی با قیمت مصوب در بازار این استان 

توزیع شده که این روند تا پایان سال همچنان ادامه دارد.

روزبازار

صنعت

تمهید

خبر

خبر

آموزش

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰۵  استان ما2
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸343۸۰۱ 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

12,900

8,900

5,400

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد امگا
گوشت مرغ

تخم مرغ

شکر

 هاشم رسائی فر: بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در جهت جلب مشارکت مردم 
برای حضور داوطلبانه آن ها برای شــرکت در پویش »مردم یاران سامت« از چندی قبل 
فعالیت خود را آغاز کرد. این پویش در اولین روزهای اعام شیوع ویروس کرونا در استان 

شکل گرفته و از ظرفیت بالقوه مردم برای کمک به مهار شیوع کرونا استفاده می شود.
مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در این باره به قدس گفت: از همان روزهای اول 
که شیوع ویروس کرونا در استان اتفاق افتاد احساس کردیم روزهای سختی برای رویارویی 
با این ویروس در پیش داشته باشیم، به همین دلیل طبق برنامه ریزی قرار بر این شد تا در 
بحث آموزش مردم ورود پیدا کنیم. دکتر محســن ذاکریان افزود: هر چند که تلویزیون و 
رسانه ها در این مدت اقدامات خوبی برای آموزش مردم به کار بسته اند، اما موضوع آموزش 
مردم باید پررنگ تر می شــد، برای همین در جلسه ای که بسیج اقشار با معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار کرد، در نهایت تصمیم گیری به سمت و سویی رفت تا در 
موضوع آموزش حضوری جدی تر داشته باشیم و برای تأمین نیرو نیز اقدام کنیم. در همین 
راستا سامانه ای راه اندازی شد که نزدیک به 170نفر تا روز شنبه از طریق آن ثبت نام کرده 
و اعام آمادگی کردند به جز این تعداد 200 تا 250 نفر به صورت حضوری ثبت نام کردند . 
وی اظهار کرد: 47 نفر از ثبت نام شدگان در سامانه از جمله افرادی بودند که تخصص درمانی 
مثل پزشک، پرستار و سایر کادر درمانی داشتند که برای خدمات دهی به بیمارستان ها و 
مراکز موردنظر معرفی شدند. بقیه ثبت نام شدگان از اقشار مختلف جامعه هستند که در 
جلسه ای یک ساعته که برای آن ها در نظر گرفته شده نکات و آموزش هایی که باید به مردم 
منتقل نمایند را آموزش می بینند و به عنوان »مردم یاران سامت« در محات و پایگاه های 

بسیج مساجد به مردم آگاهی های الزم را منتقل می کنند.
ذاکریان در مورد ادامه ثبت نام از داوطلبانی که تمایل به حضور در این پویش را دارند، گفت: 
با توجه به شرایطی که وجود دارد سامانه همچنان از داوطلبانی که تمایل به حضور دارند 
ثبت نام می کند و مردم می توانند در هر رشته و شغلی که فعالیت دارند برای حضور در این 

پویش اعام آمادگی و ثبت نام نمایند.

 فراخوان ثبت نام داوطلبان برای مشارکت در پیشگیری و کنترل کرونا
خبر دیگری حاکی اســت،پایگاه اطاع رســانی جمعیت هال احمــر از همه افراد با 
تخصص های مختلف که تمایل دارند با حضور خود نقشی مؤثر در کنترل و پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا داشته باشند دعوت به عمل آورد.افراد متقاضی میتوانند مشخصات 
خود )نام و نام خانوادگی، سن، محل سکونت، رشته تحصیلی( را به شماره 30002147 

پیامک کنند. 
هماهنگی های الزم پس از دریافت و بررسی با داوطلبان صورت خواهد گرفت.

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی به قدس خبر داد

پویش »مردم یاران سالمت« برای مهار کرونا
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روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرعاملشرکتآبفاخراسانرضوی:

  شهروندان خانه تکانی نوروزی را به 
تأخیر بیندازند

مــل  عا یر مد : س قد
شــرکت آب و فاضالب 
خراســان رضوی با اشاره 
به شــیوع ویروس کرونا 
رعایــت  ضــرورت  و 
از  بهداشتی  توصیه های 
خواست  هم اســتانی ها 

به دلیل شــرایط خاص ایجاد شــده فعالیت های مربوط به 
ســنت خانه تکانی نــوروزی را به تأخیر بیندازنــد تا دیگر 
مصرف کنندگان با کاهش افت فشار یا قطع آب مواجه نشوند.

ســیدابراهیم علوی با بیان اینکه مصرف آب در شــهرها و 
روستاهای اســتان در نیمه اول اسفند امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۷درصد افزایش یافته است، افزود: هر 
چند تمام امکانات و تأسیسات تأمین آب به طور شبانه روزی 
در مدار تولید قرار دارد، اما برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و نیاز به رعایت بهداشت فردی، مصرف آب هم به شکل 
فزاینده ای افزایش یافته، بنابراین در صورتی که هم استانی ها 
توصیه های بهداشــتی را در حد متعارف و منطقی با رعایت 
مدیریت مصرف مدنظر قرار دهند، مشــکلی در تأمین آب 

شرب ایجاد نخواهد شد.
 وی همچنین اعــالم کرد: برای رفاه حال هم اســتانی ها و 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تمهیداتی پیش بینی شده 
که ارائه خدمات به متقاضیــان به صورت غیرحضوری ارائه 
شــود.وی یادآور شــد: با شــرایطی که در حال حاضر با آن 
مواجه هستیم انشعاب هیچ مشترکی به علت عدم پرداخت 
هزینه قطع نخواهد شد، اما برای استمرار خدمت آبرسانی به 
هم اســتانی ها قطعاً دریافت هزینه های مرتبط با مصرف آب 
شرب اهمیت داشته و ضروری است. وی از مشترکان خواست 
نسبت به پرداخت به موقع قبوض خود تا جایی که می شود از 

روش های غیرحضوری اقدام کنند.

معاونشهردارخبرداد
 کاهش ۴۰درصدی ورود مسافر از پایانه 

امام رضا)ع( مشهد
عمران،  معــاون  قدس: 
ترافیک  و  ونقــل  حمل 
شــهرداری مشهد گفت: 
پــس از شــیوع ویروس 
اســفند  ابتدای  از  کرونا 
شــاهد کاهــش حدود 
و  ورودی  ۳۰درصــدی 

خروجی مســافر از طریق پایانه امام رضا)ع( نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته بودیم که این عدد در دو روز گذشته 
به ۴۰درصد رســیده است.خلیل اهلل کاظمی در جلسه ستاد 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اظهار کرد: در 
حوزه تاکســیرانی و مبادی ورودی شهر بیش از ۵۵ درصد 
کاهش مســافر داشــته ایم. در کنار این موضوع در خطوط 

شهری تاکسیرانی نیز شاهد کاهش مسافر هستیم.
وی افزود: در خطوط قطارشهری مشهد در ۱۵روز گذشته با 

کاهش حدود ۶۰ درصدی مسافر مواجه بودیم.
 در روزهای عادی ۲۴۰هزار مسافر توسط خطوط قطارشهری 
جابه جا می شد که در اسفند ماه این تعداد به ۲۵۰هزار مسافر 
افزایش پیدا می کرد، اما پس از شیوع ویروس کرونا، این تعداد 

مسافر به روزانه ۷۰-۶۰هزار نفر کاهش پیدا کرده است. 
کاظمی خاطرنشــان کرد: یکی از دغدغه های شهروندان 
و شــهردار ورودی مســافر به مشــهد از طریــق پایانه 
امام رضا)ع( بود. بر این اساس ۱۰ تب سنج لیزری توسط 
پایانه خریداری و با هماهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد و امدادگران هالل احمر برای چک کردن مسافران 

در پایانه مستقر شده اند.

اطالعیهستادپیشگیریومقابلهباویروسکرونا
  خراسان رضوی پذیرای مسافران 

نوروزی نخواهد بود
ســتاد  اطالعیه  قدس: 
پیشــگیری و مقابلــه با 
خراسان  کـرونا  ویروس 
 رضــوی دربــاره اعمال 
مبادی  در  محدودیــت 
ورودی و عــدم پذیرایی 
ایــام  در  مســافران  از 

تعطیالت نوروز صادر شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، 
طبق مصوبه روز جمعه ۱۶ اسفندماه ۱۳98 ستاد مقابله با 
ویروس کرونا خراسان رضوی، با توجه به شرایط ویژه استان 
در حوزه پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا، بدینوســیله 
به اطالع هموطنان عزیــزی که به هر نحوی قصد عزیمت 
و اســکان در استان خراســان رضوی را دارند، می رساند: از 
هم اکنون تا پایان ایام تعطیالت نوروزی، این استان پذیرای 
میهمانان نبوده و هیچ گونه ســرویس دهی در مراکز اسکان 
موقت نظیر مدارس، کمپ هــا و... صورت نخواهد پذیرفت. 
همچنیــن محدودیت های ترددی هم در مبــادی ورودی 

استان اعمال می شود.

درمنطقهخورجادهکالتصورتگرفت
  دستگیری صیادان غیرمجاز 

پرندگان  وحشی
رحمانــی: چند صیاد 
در حوالی  غیرمجاز که 
مشهد اقدام به شکار و 
صید کبک کرده بودند 
قضایی  دســتگاه  بــه 
معرفی شــدند.مرتضی 
اداره  رئیس  شــیرزور، 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد مقدس دراین باره 
افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
مقدس  در حال گشت وکنترل حوزه استحفاظی شهرستان 
بودند که می بینند یک دستگاه خودرو دوکابین داخل یکی از 
دره های روستای خور واقع در جاده کالت به طرز مشکوکی 
پارک شــده اســت.وی تصریح کرد: بررســی های بیشتر با 
استفاده از دوربین های حرفه ای مشخص کرد که هیچ اثری از 
فرد یا افراد مالک خودرو در محل دیده نمی شد.شیرزور ادامه 
داد: این گونه شد که  مأموران به جست وجو و دوربین کشی 
در منطقه پرداخته و پس ازگذشت چند ساعت و کمین در 
مسیر خروجی منطقه، خودرو متهمان با همکاری مأموران 
پاسگاه انتظامی گوجگی متوقف شــد.رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان مشهد مقدس عنوان کرد: پس از 
بررسی و بازدید لوازم همراه عامالن صید غیرمجاز الشه  دو 
قطعه کبک  به همراه سه قطعه کبک صید شده و پنج رشته 
دام مخصوص صید کبک از ناحیه آن ها کشف و توقیف شد. 
متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

حادثهایتلخدرپیرعایتنکردنحقتقدم
  برخورد سواری پراید با کامیون

 دو نفر را به کام مرگ کشاند
خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان رشتخوار از برخورد 
ســواري پراید با یک دســتگاه کامیون در محور رشتخوار-

تربت حیدریه با دو کشته و یک مصدوم خبر داد.
ســرهنگ داوود حاتمیان در تشریح این خبر گفت: در پی 
اعــالم مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ مبني بر تصادف دو 
دستگاه خودرو در محور رشتخوار به تربت حیدریه، بالفاصله 
گشــت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 
اعزام شدند.وی ادامه داد: در این حادثه بر اثر برخورد خودرو 
ســواري پراید با یک دســتگاه کامیون، راننده و سرنشین 
ســواری پراید به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت و 
راننده کامیون مصدوم که توسط نیروهای امدادی به مراکز 
درمانی منتقل شده است.فرمانده انتظامی شهرستان رشتخوار 
گفت: کارشناسان پلیس راه علت اصلي حادثه را عدم رعایت 

حق تقدم از سوی راننده پراید اعالم کردند.

فرماندهانتظامیخراسانشمالیاعالمکرد
  کشف 16۰هزار جفت دستکش

 و شناسایی شایعه سازان
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان شمالی 
از کشف ۱۶۰هزار جفت 
دستکش، بیش از ۴هزار 
تعدادی  و  ماسک  عدد 
سی ســی  بطری ۵۰۰ 
الکل احتکار شــده در 
خراســان شمالی خبر داد.ســردار علیرضا مظاهری با اعالم 
جزئیات این خبر گفت: از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا 
نیروی انتظامی خراســان شمالی با آمادگی کامل در صحنه 

حضور داشت و فعالیت های خود را انجام داد.
وی افزود: در این راستا ابتدا بخش تخصصی توسط معاونت 
بهداری، آموزش های الزم را به کارکنان و خانواده های نیروی 
انتظامی ارائه داد و ضدعفونی کردن روزانه یگان های انتظامی 
نیز در دســتور قرار گرفت.فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
کنترل ورودی و خروجی های استان از طریق زمینی و هوایی 
را دیگــر فعالیت ناجا اعالم و بیان کــرد: در برقراری نظم و 
امنیت بیمارستان ها به ویژه بیمارستان امام  حسن مجتبی)ع( 
در بجنورد و بیمارستان شــیروان، کارکنان انتظامی کاماًل 
فعال هستند.وی افزود: در حوزه فضای مجازی کسانی که به 
شایعات دامن می زدند و تبلیغ سوء می کردند مورد شناسایی 
قرار گرفتند و در این راســتا به ۶۰ نفر تذکر داده شد.سردار 
مظاهری میزان احتکارها در خراسان شــمالی را قابل توجه 
ندانســت و تصریح کرد: در حوزه احتــکار ۱۶۰هزار جفت 
دســتکش، ۴هزار  و ۳۵۰عدد ماسک و تعدادی بطری ۵۰۰ 
سی سی الکل کشــف و یک واحد احتکارکننده نیز پلمب 
شــد.وی در پایان با هشدار به کســانی که با امنیت مردم 
بازی می کنند، بیان کرد: ســالمت مردم مانند امنیت آن ها 
شوخی بردار نیست، بنابراین نیروی انتظامی آمادگی برخورد با 
این افراد را دارد و از شهروندان درخواست داریم هر گونه تخلف 
را از طریــق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

پسازشناساییعامالن۱۵فقرهارتکابجرایم
  سارقان پوشاک، لباس زندان

 به تن کردند
بجنورد- خبرنگار قدس: 
فرمانده انتظامی خراسان  
شــمالی از دســتگیری 
لوازم  ســارقان حرفه ای 
و  وتصویــری  صوتــی 
فقره  بــا ۱۵  پوشــاک 
ســرقت خبر داد .سردار 
علیرضا مظاهری در تشــریح جزئیات ایــن خبر گفت: در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت لوازم صوتی و تصویری و پوشاک 
از مغازه ها در ســطح شهرســتان بجنورد ، مراتب در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قــرار گرفت.وی افزود: با 
تالش های شبانه روزی کارآگاهان و همچنین در پی اعالم یک 
فقره سرقت، صبح روز گذشته با سرعت عمل مأموران سه نفر 
ســارق در یک خودرو در حال فرار دستگیر شدند و به پلیس 
آگاهی منتقل شدند.سردار مظاهری ادامه داد: پس از دستگیری 
سارقان در هماهنگی قضایی محل اختفای آنان مورد بازرسی 
قــرار گرفت که در این خصوص اقالم ســرقتی فراوانی اعم از 
پوشــاک و لوازم صوتی و تصویری و لوازم منزل کشف و ضبط 
شــد.فرمانده انتظامی استان با اشــاره به اینکه سارقان پس از 
تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار کرد: در این 
راستا با پیگیری پرونده اموال مکشوفه به مالباختگان تحویل شد.

زاویه تصویر

 قانونی که در پمپ بنزین ها 
هنوز رعایت نمی شود

سوخت گیری همچنان توسط 
شهروندان انجام می شود
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غیرعامل  پدافند  مدیرکل  رحمانی عقیل 
خراسان رضوی ضمن اعالم نصب سیستم های 
تب ســنج در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد، 
از تدابیــر ویژه کنترلی برای شناســایی افراد 
مشــکوک مبتال بــه کروناویــروس در پایانه 

مسافربری و راه آهن مشهد خبر داد.
جواد نجفــی، مدیــرکل پدافنــد غیرعامل 
مــورد  در  خراســان رضوی  اســتانداری 
دســتورعمل های موجود و اقدام های صورت 
گرفته در راستای کنترل کروناویروس به قدس 
گفت: در این زمینه در استانداری ستاد ویژه ای 
تشکیل شد که آقای استاندار به عنوان رئیس 
ستاد و دبیر ستاد هم معاون سیاسی،امنیتی 

واجتماعی استانداری خراسان رضوی شدند.

  کار سخت کمیته سیاحتی در روزگار 
کرونایی

وی تصریح کرد: در ذیل این ستاد کمیته هایی 
هم تشــکیل شــد که آن ها وظیفه ورود به 
همه جوانب پیرامون اقدام های کنترلی ماجرا 
و کاهــش انتشــار کروناویروس اســت. این 
کمیته ها هم در اداره   کل های استان مراکزی 
دارند که اقدام های ابالغی و پیشگیری کننده 
و راهکارهــای مبارزه با موضــوع را به مرحله 
اجــرا درمی آورند.جواد نجفی تصریح کرد: در 
میان این کمیته ها، فعالیت کمیته ســیاحتی 
و گردشــگری اهمیــت ویــژه ای دارد. برای 
جلوگیری از گسترده شدن این ویروس آن ها 
فعالیت هتل ها و مهمانســراها و... را محدود و 
برخی مکان ها را تعطیل کرده اند. در این زمینه 

مصوبات قاطعی هم صادر شده است.

   ضدعفونی مستمر واگن ها
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 
خراسان رضوی در پاسخ به این نکته که برای 
کنترل مبادی ورودی مانند فرودگاه و راه آهن، 
ترمینال و همچنین شناسایی افراد مشکوک به 
کروناویروس چه کرده اید، بیان کرد:  فرودگاه 
، راه آهــن و کانون های احتمالی شــیوع این 
ویروس به صورت میدانی مــورد بازدید قرار 
گرفت و اقدام های پیشگیری صورت گرفته در 

همه این مکان ها بررسی شد.
به عنــوان نمونه، راه آهن مشــهد به صورت 

مستمر نسبت به ضدعفونی کردن 
واگن ها در چند نوبت اقداماتی را 
صورت می دهد. حتی صندلی ها 
و مکان هــای پرتــردد ماننــد 
فروشگاه ها و... در راه آهن هم از 
این ضدعفونی شدن دور نمانده 

است. 
جواد نجفی از ســوی دیگر در 
پاســخ به این نکته که شنیده 

می شــود در راه آهن به صورت دقیق مسافران 
تب سنجی نمی شــوند، عنوان کرد: این گونه 
نیســت و در مبــادی ورودی تیم های علوم 
پزشــکی به دقت ماجرا را رصد می کنند و باز 
هم دغدغه موجود را به مسئوالن آن ها اعالم 

خواهم کرد.
تیم های پرتالش علوم پزشکی مشهد در هر دو 
سمت ورودی به مشهد و خروجی از این شهر، 
مسافران را از نظر عالئم کروناویروس بررسی و 
در صورت مشاهده موارد مشکوک، افراد مذکور 
برای دیگر اقدام های درمانی راهی مراکز هدف 

می شوند.
  نصب دوربین های تب سنج در فرودگاه

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اشاره ای هم به 
بازدید از فرودگاه مشهد کرد و ادامه داد: برای 
بررسی موضوع اقدام های کنترلی در فرودگاه 
مشــهد، به صورت ســرزده به محل رفتیم تا 
اقدامات پیشــگیری کننده را در آنجا  بررسی 

کنیم. خوشبختانه مسئوالن مربوط 
دقت  الزم را در زمینه ضدعفونی 
کردن محل های پرتردد و تست 
افراد را داشتند. حتی مسئوالن 
به ضدعفونی  نســبت  فرودگاه 
کردن کابین هواپیماها نیز همت 
ویــژه ای را به کار بســته بودند.

وی بیان کرد: از دیگر اقدام های 
صورت گرفته در فرودگاه، نصب 
دوربین هــای حرارتی در قســمت پرواز های 
خارجی و داخلی بود که حرارت بدن مسافران 
به کمک آن تشخیص داده می شود و این روش 
بسیار می تواند در پیشگیری از شیوع ویروس 

مذکور  به ما کمک کند. 
حتی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد به صورت 
مداوم هشدارهای بهداشــتی اعالم می شود.

جواد نجفــی تصریح کــرد: در مقوله تغذیه 
مسافران کار های خوبی صورت گرفته و برخی 

مجموعه ها را به صورت موقت تعطیل کردند.

  چه اتوبوس های بین شهری
 حق حرکت دارند؟

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی ادامه 
داد: در پایانه های مسافری هم بنا شده اداره کل 
راهداری و پایانه فقط برای اتوبوس هایی مجوز 
خروج از شــهر صادر کنند که فقط ۵۰درصد 
ظرفیت مسافرگیری کرده باشند و این اقدام 

موجب می شود تا هنگام حضور مسافران فاصله 
بین آن ها رعایت شود.وی گفت: از طرفی اگر 
این ماجرا رعایت نشود، پلیس راه به هیچ عنوان 
اجازه عبور این اتوبوس ها را نخواهد داد و آن ها 

باید به پایانه برگردند و قانون را رعایت کنند.
از سوی دیگر قرار بر این شده با توجه به اینکه 
محوریــت مبارزه با کروناویروس با دانشــگاه 
علوم پزشــکی است، اکیپ های تشخیصی در 
سطح اســتان و مبادی ورودی و خروجی هر 

شهرستان مستقر شوند.

  سپاه مثل همیشه پای کار
نجفی اشاره ای به فعال شدن قرارگاه زیستی 
کرد و ادامه داد: ما قرارگاه فرماندهی زیســتی  
پدافند غیرعامل را فعال کرده ایم. دوستان ما در 
سپاه پاسداران استان که جانشینی این قرارگاه 
زیستی را برعهده دارند و دیگر نهادهای نظامی 
و انتظامی هم با تمام توان پای کار آمده اند. از 
همین رو قرار شده اعضای این قرارگاه همکاری 
دقیقی با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشند. 
در این قرارگاه تصمیم گرفته شــد که سپاه 
اســتان تعدادی آمبوالنس در اختیار دانشگاه 

علوم پزشگی قرار دهد. 
همچنین مجموعه های بیمارستانی که سپاه 
در اختیــار دارد هــم آمادگی خــود را برای 
خدمت رســانی و مبارزه با کروناویروس اعالم 

کرده  اند.
بنده و همکارانم در سازمان پدافند غیرعامل و 
استانداری خراسان رضوی طبق بخش نامه های 
ابالغی مراجع باالدستی و ستاد کل نیروهای 
مســلح موضوع را پیش خواهیــم گرفت تا 
با همراهی و همدلی هرچه ســریع تر شــاهد 

ریشه کن شدن این ویروس باشیم.
از ســوی دیگر باید تمامی مسئوالن و رابطان 
پدافند غیرعامل استان نسبت به اجرای تمامی 
مصوبات ســتاد ویژه مبارزه بــا کرونا درهمه 
دستگاه های کشــوری و لشکری استان اقدام 

مناسبی داشته باشند.
وی در پایان از شــهروندان درخواســت کرد: 
وضعیــت مشــهد در حــال حاضــر از نظر 
کروناویروس در حد بحرانی اســت و تنها راه 
اصلــی مبارزه و کنترل آن هم این اســت که 
هرکس اقدامات خودکنترلی را صورت دهد که 

بارها در این زمینه صحبت شده است.

در گفت وگوی قدس با مدیرکل این نهاد تشریح شد

آخرین اقدام های پدافند غیرعامل برای مقابله با »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

آب و هوا
  پیش بینی جوی پایدار در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و مدل های هواشناســی، برای امروز دوشنبه شاهد 
جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش نسبی دمای روزانه در اکثر 

نقاط استان خواهیم بود.
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رحمانی: اطالعات مردمی و در پی آن اقدام 
به موقــع نیروهای معاونــت اطالعات ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( منجر 
به کشف محموله گوشت فاسد پیش از عرضه 
در بازار شــد.اواخر هفته گذشته همزمان با 
وصــول اطالعاتی مبنی بــر انتقال چندین 
محموله گوشــت به یک منزل مسکونی در 
محدوده اســتحفاظی ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع(، رصد ماجرا با دستور 
سرهنگ پاســدارمحمد شریف، فرمانده این 
ناحیه مقاومت در اختیــار یکی از تیم های 
معاونت اطالعات قرار گرفت.از همین رو برای 
بررسی میدانی موضوع، مأموران به محل اعزام 

و اقدام های پوششی خود را کلید زدند.

در ادامه محل شناســایی و مشخص شد دو 
نفر در آنجا حضور دارند که هر چند وقت یک 
بار محموله های گوشت را به شیوه ای کاماًل 

مشکوک به منزل مسکونی منتقل می کنند.
در حالی که تحقیقات صورت گرفته نشــان 
می داد در محل هیچ مجوزی از سوی مراجع 
قانونی برای نگهداری گوشت و ...صادر نشده 
است، این موضوع ســالمت محور بالفاصله 
به معاون دادســتان و سرپرســت دادسرای 
ناحیه چهار مشــهد اطالع داده شد و در پی 
آن قاضــی عندلیب دســتور ورود به محل 
را نیز صادر کرد.با کســب دستور قضایی و 
انجام عملیاتی غافلگیرانه، نیروهای معاونت 
اطالعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 

مســلم)ع( وارد خانه شده و مشاهده کردند 
مقدار زیادی گوشت فاسد و سنگدان غیرقابل 
مصرف مرغ در محل دپو شده است.درحالی 
که بررسی های اولیه نشــان می داد بیش از 
۲۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز و سنگدان فاسد 
مرغ در محل نگهداری می شــد، وجود چرخ 
گوشت و دیگر ادوات مربوط گویای این بود 
که عامالن این اقدام قصد داشته اند محموله را 
چرخ کنند و پس از مخلوط کردن گوشت ها 
وســنگدان ها، محصول فاسد را تحت عنوان 
گوشت چرخ کرده راهی بازار کنند.این گزارش 
حاکی است، در نهایت تمامی محموله توقیف 
و دو متهم پرونده که در محل بازداشت شده 
بودند طبق دستور قضایی راهی دادسرا شدند.

باهوشیاریعواملناحیهمقاومتبسیجسپاهحضرتمسلم)ع(صورتگرفت

کشف۲۵۰کیلوگرمگوشتفاسددرحاشیهشهر

درحاشیهبهداشت محیط

فرماندارمشهد:
نانوایی ها بهداشت را رعایت نکنند، برخورد می شود

ایرنا: فرماندار مشهد گفت: هر گونه عمل مغایر اصول بهداشتی در شرایط بحران بیماری 
همه گیر کرونا در واحدهای نانوایی این شهرستان از سوی اتحادیه و در صورت ضرورت 
فرمانداری، به طور مستمر و قاطع پیگیری شده و با متخلفان به فوریت برخورد قانونی 

صورت می گیرد.
محمدرضا هاشــمی افزود: با توجه به اینکه برخی رســتوران ها و فست فودها غیرفعال 
شده اند و مراجعه مســتقیم مردم برای تهیه نان به خبازی بیشتر شده است، پروتکل 
اجرایی رعایت اصول بهداشتی در این واحدهای صنفی تهیه شده و در اختیار اتاق اصناف 
قرار گرفته و خبازی ها ملزم به رعایت اصول بهداشتی مانند تهیه ماسک و دستکش و 
دیگر موارد هستند.وی تصریح کرد: بسیاری از خبازی ها این اصول را رعایت می کنند، 
اما از آنجایی که در حوزه سالمت مردم با کسی تعارف نداریم اعالم می کنیم با متخلفان 

مطابق قانون رفتار خواهد شد.

پلیسمانهوسملقانخبرداد
کشف ۴هزار مواد محترقه قبل از خطرآفرینی 

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی مانه و سملقان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
توســط پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرســتان با هدف برخورد با توزیع کنندگان 
مواد محترقه در ســطح شهرستان اجرا شد.وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس اطالعات 
شهرســتان در اجرای طرح موفق شدند ۴هزار و ۷۷۴ عدد انواع مواد محترقه را کشف و 

ضبط کنند، افزود: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه تحقیقات پلیس در رابطه با دستگیری عامالن اصلی 
نگهداری موادمحترقه همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های ارتقای امنیت 
اجتماعی با قدرت در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار می رود با توجه 
به نزدیکی به پایان ســال و حوادث ناگواری که در چهارشنبه آخر سال برای افراد اتفاق 
می افتد، هر گونه اطالعاتی در مورد نگهداری و فروش مواد محترقه را بالفاصله از طریق پل 

ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
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ورزش خراسان

ات نوروز

گفت وگوی قدس با والدین شهید »حسین هریری« مدافع حرم

ُحسن رفتار »حسین« باعث توبه چند داعشی شد
سرورهادیان  حاجیه خانم و حاج آقا دعوت 
ما را در روزنامه قبول می کنند و می نشینم پای 
یادآوری همه خاطرات 27 سال گذشته شان. 
یعنی از زمانی که حسین به دنیا آمد و حال و 
هوای حسینی بودنش مانند نامش زبانزد همه 
بود. حاج آقا برخالف همه گفت وگو ها آخرین 
دیدار را در ابتدا برایم تعریف می کند. زمانی که 
او و همسرش، حسین را از زیر قرآن رد کردند 
و این فیلم فراق در شــبکه های مجازی هم به 

یادگار مانده است.
عباس هریری می گوید: پسرم بسیار اهل شعر و 
ادب بود و با هم مشاعره می کردیم. از شهادت 
هیچ وقت صحبت نمی کرد و گفته بود، درست 
است در گوشه ذهنم شهادت هست و آرزوی 
شهادت دارم و شب عاشورا امام رضا)ع( شهادتم 
را امضا کرده اســت، اما هدفم این نیست بروم 
برای شهادت، هدفم این است که شر دشمن ها 
را از سر مردم مظلوم سوریه، منطقه و ایران کم 

کنم.

 از شهادت تا آزادی حلب 
پدر شهید برایم تعریف می کند: حسین به عنوان 
تخریبچی در سوریه فعالیت داشت. دقیقاً بعد از 
شهادت او تعدادی از همرزمانش اعالم می کنند 
»حلب آزاد شد«. یکی از همرزمان شهید تعریف 
می کرد دشمن در قسمتی از حلب عقب نشینی 
کرده بود، حســین با دو نفر دیگر از دوستانش 
از جمله شهید بشیری و شــهید جهانی برای 
پاک سازی به آن قسمت منطقه حلب می روند. 
سه تله انفجاری در یک خانه بود که می خواستند 
خنثی کنند. حسین فکر می کند این تله ها جدا از 
یکدیگر کار شده اند، تله اصلی را خنثی می کند، 
اما تله های دیگــر که به صورت مخفی در خانه 
کار شده بودند منفجر می شوند. اول حسین که 
درحال خنثی کردن تله انفجاری بود به شهادت 
می رســد و در کنار او شــهید بشیری و شهید 
جهانی نیز به شهادت می رسند. همرزم چهارمی 
که در این عملیات بود قبلش به خواست شهید 
بشیری رفته بود تا ماشــین را بیاورد، اما هنوز 
چند قدمی بیشــتر از خانه دور نمی شــود که 
تله ها منفجرمی شوند و حسین و دو همرزمش 

به شهادت می رسند.

 حسین مرخصی بدون حقوق گرفته بود
پدر بیان می کند: کارشناسی حقوق را از دانشگاه 
قوه قضائیه دریافت کرد و در قطار شهری مشهد 
مشــغول به کار بود. از کودکی در پایگاه بسیج 
مســجد هجرت حوزه یک عمار بولوار ســجاد 
حضور و فعالیــت داشــت و در برپایی تمامی 
برنامه های قرآنی، نمــاز جماعت و نماز جمعه 

پیشقدم می شد.
پدر شــهید ادامه می دهد: از حســین پرسیدم 
حــرف حقوق دادن به شماهاســت. آیا صحت 
دارد؟ فــوری گفت من مرخصــی بدون حقوق 
می گیرم، چون برای دلم می روم. اینکه مدافعان 
حرم برای پول می روند، شایعه ای بیش نیست. 
حسین کاری انجام داده بود که در عملیات تدمر 
شــهر را آزاد می کنند و دشمن ناپدید می شود. 
او متوجه می شــود در آنجا تونل های زیرزمینی 
حفر شــده، چون در این زمینه تخصص داشت. 
حسین چند اسیر داعشــی را که گرفته بود با 
رفتار مناسبش موجب توبه آن ها شد و با کسب 
اطالعاتی از اســیران داعشی تونل ها را منفجر 
می کند که انبار زاغه و تعداد زیادی از دشمنان از 
بین می روند. وقتی از او می پرسند چه احساسی 
داری؟ می گوید همان احساسی که روز اول آمدم 

و گفتم می روم تا انتقام سیلی مادر را بگیرم.
حــاج آقا خاطرنشــان می کند: مــن به دلیل 
کارم کمتر منزل بودم و این روحیه حســین را 
بیشــترمدیون تربیت همسرم می دانم. همسرم 

دارای تحصیالت و از خانواده مذهبی است.

  صدای خوش و گفتن اذان از کودکی 
در ادامــه زهرا ناعمی مادر شــهید می گوید: 

حســین نام جهادی اش )سید عمار( بود. سوم 
آبان ســال 68 در مشــهد به دنیا آمد و در22 
آبان 95 در حلب ســوریه به شهادت رسید. او 
تخریبچی بود. پسرم چهار ماهی بود که نامزد 
کرده بود، اما در بهشت رضا )ع( برای همیشه 

آرام گرفت.
وی از کودکی حســین  و مســجدی شدنش 
برایمان می گوید: وقتی حسین کوچک بود او 
را با خودم به مســجد می بردم و می گفتم اگر 
مکبری کنی یا با من نماز جمعه بیایی، چیزی 
که دوست داری می خرم، او بعد ها عضو بسیج 

محله شد.
پدر شهید تأکید می کند: حسین بچه متین و 
آرامی بود و رفتارش با اعضای خانواده عالی بود، 
درسخوان و تیزهوش بود، به ما احترام زیادی 
می گذاشت، کوچک ترین فرزند خانواده بود و از 
همه باهوش تر بود و به اعضای خانواده مشورت 
می داد. حســین نخبه علمی بود و سه رشته 
دانشگاهی را گذراند ابتدا رشته مهندسی عمران 
را به خاطر کمک بــه کار پدرش خواند و بعد 

از آن فیزیــک 
را  هســته ای 
موضوع  خواند. 
برجام که پیش 
آمد، ناراحت بود 
و با من مشورت 
صالح  که  کرد 
که  ما  می دانی 
وکیل بین المللی 
نداریم،  خوبی 

من رشــته حقوق بخوانم، در دانشــگاه قوه 
قضائیــه با رتبه خوب درســش را خواند و 
بدون کنکور به دلیل رتبه باال ارشد پذیرفته 
شــد که ثبت نام کرد اما آن را نتوانست به 
اتمام برساند و عازم دفاع از سوریه و شهید 

شد.

 من خودم تکلیف کردم 
پدر شهید که خودش نیز از رزمنده های دوران 
دفاع مقدس است، بیان می کند: بعد از دوران 
جنگ مراسم  دوســتان دوران دفاع مقدس را 
می رفتیم و او هم مرا همراهی می کرد. برخی 
می پرســند چطور راضی شــدی پسر به این 
رشیدی برود و پاسخ من همیشه همین است 
که راضی چیست؟ من خودم به او تکلیف کردم 
و او را از زیــر قرآن با مادرش رد کردیم، حتی 
من هم متقاضی بودم اما به دلیل سن و وضعیت 
جسمی ام مســئوالن موافقت نکردند و گفتند 
همین که اجازه بدهید حسین برود کافی است.

 قمر فاطمیون 
وی خاطرنشــان می کند: حسین آموزش های 
فرماندهی و برون مرزی و جنگ های نامتقارن و 

تخریب و...را گذراند.
مادر شهید نیز ادامه می دهد: حسین از کوچکی 
خیلی آرام بود و اذیت نمی کرد. واقعاً متفاوت 
بود. فوتبالیست، ژیمناستیک و رزمی کار بود و 
کمربند مشکی داشت و گروه ضربت ذوالفقار را 
تشــکیل داد. زیبایی چهره او موجب شده بود 
در جبهه مقاومت اسالمی به »قمر فاطمیون« 
معروف شــود. همســایه ها هم به او یوســف 
می گفتند و علت را که پرسیدم گفتند فقط به 
خاطر چهره اش  نمی گوییم او به همسایه های 

پیرمرد و پیرزن ها خیلی خدمت می کند.
مادر در ادامه می گویــد: احتمال همه چیز را 
می دادم. می دانستم مدافعان حرم رفتنشان با 
خودشــان و برگشتشان با خداست. خواهرش 
خیلی گریه و بی تابی می کرد اما من گفتم گریه 

نکن و به برادرت افتخار کن.

 ازدواج مانع رفتنش نشد
 مــادر شــهید تصریــح می کنــد: حســین 
تــازه داماد بود. او که به تازگی نامزد کرده بود، 
نداشت  دوست 
جــش  ا و د ز ا
مانعــی بــرای 
دفــاع از حریم 
بیــت)ع(  اهل 
شود. بنابراین با 
همسرش شرط 
کــرد همچنان 
مدافع  رزمنده 
باشــد  حــرم 
و مدتــی پــس از نامزدی به ســوریه رفت. 
زهرا ســادات رضوی، همســر شهید متولد 
1376 اســت. در مراســم روضه ای که در 
خانه  شان برگزار شده بود عروسم را دیدم و 
خواستگاری کردم. آن ها در20 تیرماه سال 
95عقد شــدند. حسین بعد از یک ماه قصد 
رفتن به سوریه را کرد. همه به او گفتند شما 
تازه عقد کردی برای چه می خواهی بروی. 
در همیــن حین از تهران پرونده اعزامی اش 
برگشــت خــورد، چون چهره حســین در 
سوریه نزد تروریســت ها شناخته شده بود. 
برای اعــزام مجددش به او اجازه ندادند که 
برود تا اینکه با تالش بســیار موفق شد 10 
آبان ماه 95 با نام مستعار قمر فاطمیون و از 
طریق لشکر فاطمیون به سوریه برود و 22 

آبان ماه همان سال هم به شهادت  رسید. 
پدر تصریح می کند: پســرم یک بار اسفند 
94 تا اردیبهشــت ســال 95 به مدت سه 
ماه در ســوریه به سربرده بود. از قرار وقتی 
دوست صمیمی حسین به شهادت رسید او 

هم به ایران باز می گردد.
 وی اظهار می کند: شــهید از بنیان گذاران 
ســه هیئت از جمله عشاق الزهرا در مشهد 

بود که بــا مدیریت وی اداره می شــد و از 
شــروع روز اول محرم تا پایــان صفر برای 
شــهید اســتراحت معنایی نداشت. بیشتر 
وقت هــا نذرهــای هیئــت را می بــرد در 
نیازمندان  محله های فقیرنشین مشهد بین 
پخش می کــرد. از کارهای خیر دیگری که 
انجــام می داد بــه صورت مخفی بــه افراد 

نیازمند کمک می کرد.
وی ادامه می دهد: پیش از شــهادت نیز به 
سوریه اعزام شده بود، قسمت بود در اربعین 
حسینی پیکر مطهرش در زادگاهش تشییع 
شود.عشــق به جهاد و دفــاع از حرم اهل 
بیت)ع( را داشــت و نیت کرده بود که برای 
دفــاع از حرم بی بی زینب)س( به ســوریه 
برود. او متولد ماه آبان بود و در آبان هم به 

شهادت رسید. 

  بخشی از وصیت نامه شهید
بسم رب الشهداوالصدیقین

اینجانب حســین هریــری فرزند عباس در 
صحت و سالمت کامل عقل و روح و جسم، 
اهدافم را از رفتن به کشــور سوریه و مبارزه 
در آنجــا، می گویم: می روم تا انتقام ســیلی 
مادر را بگیرم. من جز شــهادت، از خداوند 
مرگ دیگری را نمی خواهــم. اما نمی گویم 
که دعا کنید بروم و شــهید شــوم...آرزویم 
شــهادت اســت اما هدفم از رفتن، فقط و 
فقط دفــاع از حرم عمه جان حضرت زینب 
سالم اهلل علیهاســت. مگر عمریســت که در 
روضه هــا و عزاداری های اهــل بیت)ع( دم 
نمی زنیــم ما اهل کوفه نیســتیم علی تنها 
بماند، پس باید تنها شــعار نداد، بلکه عمل 
هم کرد. االن زمان عمل فرا رســیده است. 
مــن نمی توانــم آن روزی را ببینــم که ما 
باشیم، نســل بعد از ما هم باشد اما اثری از 
حریم اهل بیت)ع( نباشد. آن وقت نسل های 
بعــد از ما هم، ما را مثل مــردم کوفه مورد 
لعــن قرار می دهنــد و می گویند، شــماها 
بودید، جــوان بودید، توانایی و آگاهی اش را 
داشتید و گذاشتید تا به حرم حضرت زینب 
سالم اهلل علیها جســارت بشه...؟! آن وقت چه 
جوابی باید به آن ها بدهیم؟ نه، من نمی توانم 
چنین روزی را ببینم، حداقل اگر می خواهد 
روزی برسد که نسل های ما باشند و خدایی 

ناکرده، حرم نباشد، پس ما هم نباشیم.
و از پــدر و مــادرم، همســرم، خواهــر و 
برادرانــم طلب حاللیت می کنم و بعد از دعا 
 برای ســالمتی و تعجیــل در فرج حضرت 
ولــی عصر)عــج( خــود و همه شــما را به 
پشــتیبانی از والیت فقیه توصیه می کنم و 
مبــارزه با نفس را همیشــه در خود تقویت 
کنید و سرلوحه همه اعمال، انجام واجبات و 

ترک محرمات است.

زپشکی

شتی بهدا
 با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر شیوع 

کرونا صورت می گیرد
 توزیع اقالم بهداشتی در مناطق 

کم برخوردار و فعاالن در مشاغل پرخطر 
قدس: معاون شــهردار و 
رئیس سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد 
از توزیــع 4 هزار بســته 
پیشگیری  ویژه  بهداشتی 
از شیوع ویروس کرونا در 
مناطق کم برخوردار و بیش 

از 10 هزار ماسک و ژل ضدعفونی کننده در میان کارگران مشاغل 
پرخطر مشهد خبر داد.

محمد محســن مصحفی اظهار کرد: از نخستین روزهای شیوع 
ویروس کرونا در مشهد برنامه هایی برای حفظ سالمتی گروه های 
آسیب پذیر و جلوگیری از انتشار این بیماری در میان این گروه ها 
در دستور کار قرار گرفت که از جمله می توان به ضدعفونی مداوم 
گرمخانه های شهرداری، خانه سبز و اقامتگاه همراه بیمار دکتر 
شیخ و توزیع اقالم بهداشتی مصرفی در این مراکز و مرکز قرنطینه 

کودکان کار و کانون اصالح و تربیت اشاره کرد. 
وی ادامه داد: از ابتدای این هفته نیز طی یک طرح چندمرحله ای 
اقالم بهداشــتی در میان ساکنان مناطق کم برخوردار و شاغالن 

مشاغل پرخطر در حال توزیع است. 
وی در توضیــح این طرح گفت: در فــاز اول این طرح حمایتی، 
با مشــارکت اعضای شــوراهای اجتماعی محالت، سازمان های 
مردم نهاد و فعاالن اجتماعی تعداد 4 هزار بســته بهداشتی در 
میان ساکنان نیازمند مناطق کم برخوردار توزیع می شود. دستمال 
کاغــذی، صابون مایع، ژل ضدعفونی کننده و بازی های فکری با 
هدف ترغیب شــهروندان به ماندن در خانه؛ از جمله اقالم این 
بسته های حمایتی هســتند. همچنین توزیع بیش از 10 هزار 
ماسک و ژل ضدعفونی کننده در میان کارگران مشاغل پرخطر 
نیز اقدام دیگری است که در هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.

 رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان: 
 خراسان رضوی می تواند در »تکبال« 

موفق باشد
هیئت  رئیــس  قدس: 
ورزشــی  انجمن هــای 
از  رضــوی  خراســان 
جدیدی  رشته  راه اندازی 
به نام »تکبال« خبر داد و 
گفت: با توجه به ظرفیت 
فوتبال و فوتسال استان، 

می توان روی تکبال سرمایه گذاری کرد.  
محســن قهرمانی افزود: این رشته کمتر از یک ماه است که به 
مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی اضافه شده است. بعضی 
فوتبالیســت ها پیش از بازی برای گرم کردن با پا والیبال بازی 
می کنند، تکبال مشابه همین حرکت هاست. آنچه به آن اضافه 

می شود، تلفیق سر و پا و بازی روی میز پینگ پنگ است.
وی ادامه داد: این بازی برای بازیکنان با تکنیک فوتبال و فوتسال 
بسیار جذاب و مناسب است. رونالدینیو از فوتبالیست هایی است 

که این بازی را در سطح جهانی انجام می دهد.
قهرمانی درباره ظرفیت اســتان در این رشته ورزشی، بیان کرد: 
یک هفته اســت رئیس انجمن کشوری مشــخص شده و نامه 
ابالغ این رشته هنوز به استان ها نرسیده، اما با توجه به ظرفیت 
و استعدادهای موجود در فوتبال و فوتسال استان، می توان روی 

آن سرمایه گذاری کرد.

 10هیئت ورزشی در دوماه اخیر تعیین 
تکلیف شدند

ورزشــی  معاون  قدس: 
جوانــان  و  ورزش  اداره 
خراسان رضوی گفت: 10 
مجمع هیئت های ورزشی 
را در دومــاه اخیر برگزار 
کردیــم و رئیس های این 

هیئت ها معرفی شدند.
محسن پورتقی ادامه داد: این هیئت ها با سرپرست اداره می شدند 
که با برگزاری مجامع آن ها تکلیف فعالیت این هیئت ها مشخص 

شد و کار خود را شروع کردند.
وی عنــوان کرد: مجامع قایقرانی، موتورســواری و اتومبیلرانی، 
بوکس، کوهنوردی و صعودهای ورزشی، بولینگ بیلیارد و بولس، 
دوچرخه سواری، تنیس، شمشــیربازی، ورزش بیماران خاص و 
پیوند اعضا و سوارکاری برگزار شد و رئیس های این هیئت ها به 

مدت چهار سال فعالیت خود را انجام خواهند داد.
معاون ورزشی خاطرنشان کرد: در سال 99 مجمع انتخاب رئیس 
هیئت های بسکتبال و گلف را به طور قطع برگزار خواهیم کرد و 
اگر مشکل خاصی پیش نیاید مجمع هیئت های تنیس روی میز، 
تیروکمان و ورزش های سه گانه  هم که با سرپرست اداره می شوند 

را هم برگزار خواهیم کرد.

  سخنگوی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی:

 تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در 
خراسان رضوی به 1۵۴ نفر رسید

مبتالیان  تعــداد  قدس: 
قطعی به کرونا در خراسان 
رضــوی براســاس اعالم 
سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با 
19 نفــر افزایش به 154 

نفر رسید.
بر اساس نتایج آزمایشگاهی از ظهر شنبه تا روز یکشنبه 18 
اســفندماه، 743 مورد جدید ابتالی قطعی به کووید19 در 
کشور شناسایی شــد و مجموع مبتالیان به این بیماری در 

کشور به 6 هزار و 566 نفر رسید.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
گفت: تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در خراســان رضوی تا 

ظهر روز یکشنه 154 نفر است.
این درحالی است که شنبه گذشته آمار مبتالیان به کرونا در 
خراسان رضوی با جهش 50 درصدی، به 135 نفر رسیده بود.

گفتنی اســت؛ طبق گفته پزشــکان و مســئوالن بهترین 
 راه پیشــگیری از ابتال به کرونا ویروس، پرهیز از ســفرهای 
بین شهری غیر ضروری بوده که در این خصوص بر محدودیت 
در رفت و آمد و ســفرهای شهری و بین شهری غیرضروری 

تأکید شده  است.

 آمار مبتالیان کرونا در خراسان شمالی به ۲۴ نفر رسید
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تاکنون 24 نفر در 

خراسان شمالی به کووید19 مبتال شده اند.
 آمار فوت شــدگان این بیماری در خراسان شمالی نیز یک نفر 

است.
رعایت مسائل بهداشتی و شست وشوی مکرر دست، عدم تماس 
با بیماران، پرهیز از دست زدن به سر و صورت و پرهیز از دست 

زدن به ناحیه چشم، بینی و دهان ضروری است.

 بستری96 بیمار و فوت چهار مبتالی قطعی 
به کرونا در نیشابور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: 14 نفر مشکوک به 
ویروس کرونا در این شهرستان فوت کرده اند که از این تعداد، فوت 

چهار نفر بر اثر ابتالی قطعی به کرونا تاکنون تأیید شده است.
محسن عظیمی نژاد با اشاره به آخرین آمار مبتالیان به کرونا در 
نیشابور تا صبح جمعه شانزدهم اسفندماه، اظهار کرد: کل تعداد 
بیماران بستری شده در بیمارســتان از ابتدای همه گیری کرونا 
تاکنون، 289 نفر بوده اســت که از این تعداد 177 نفر مرخص 

شده اند.
وی تأکید کرد: 96 نفر نیز در حال حاضر در بیمارستان 22 بهمن 

نیشابور بستری و تحت نظر و مشکوک به کرونا هستند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: فوت چهار نفر بر 
اثر ویروس کرونا تأیید شده است و 10 نفر نیز فوتشان مشکوک 
به کروناست و تا رسیدن جواب آزمایش ها نمی توان به طور قطعی 

اظهارنظر کرد.

 پذیرش نشدن کودکان بیمار در بیمارستان های 
قائم)عج( و امام رضا)ع(

پذیرش کودکان بیمار در بیمارستان های قائم)عج(و امام رضا)ع( 
مشهد انجام نمی شود.

بنا بر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، بر 
اساس تصمیم کارگروه مراقبت و درمان کووید19 دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با توجه به خدمات رسانی به بیماران سندرم حاد 
تنفسی و مشکوک به کرونا در بیمارستان های قائم)عج( و امام 

رضا)ع(، پذیرش کودکان بیمار در این مراکز صورت نمی گیرد.
به همین منظور پذیرش کودکان بیمار مشهد و خراسان رضوی 
تا اطالع ثانوی تنها در مراکز درمانی دکتر شیخ و فوق تخصصی 

اکبر انجام می شود.
در حال حاضر بیمارســتان فوق تخصصی اکبر به عنوان مرکز 

ارجاع کودکان مبتال به کووید19 نیز تعیین شده است.
بر اســاس ابالغ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تمامی خدمــات به بیماران مبتال به ویــروس کووید19 به 

صورت رایگان است.

شماره پیامک: 30007230۵  فرهنگ و زندگی۴
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

عشقستان

دوشنبه 19 اسفند 1398
14 رجب 1441 9 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9203  ویژه نامه 3587 

یک مسئول:
 نشاط را به شهر باز می گردانیم 

قدس: معاون فرهنگی و 
اجتماعی  سازمان  هنری 
و فرهنگــی شــهرداری 
برخی  از تحقق  مشــهد 
فعالیت های جشنواره خانه 
بهار 99 که با رعایت اصول 
پیشگیری از شیوع کرونا و 
با هدف کاهش اســترس و افزایش نشاط عمومی در شهر انجام 

می شود، خبر داد. 
صدرا مذهب یوســفی درباره نحوه ادامه فعالیت های جشنواره 
خانه بهار 99 با توجه به شــیوع بیماری کرونا، گفت: در شرایط 
بغرنج کنونی، افزایش امید و نشاط عمومی اهمیت ویژه ای دارد 
و ضروری اســت حرکت هایی در راســتای ایجاد نشاط و شور 

اجتماعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: از این رو تالش کردیم آن بخش از رویدادهای خانه 
بهار 99 که هیچ منافاتی با اصول پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
ندارد، مانند نقاشی دیواری و نصب المان ها را که از ماه ها قبل کار 
ساخت آن ها شروع شده است، به صورت محدود و حفاظت شده 

محقق سازیم. 
دبیر جشنواره خانه بهاره با اشاره به اینکه زدودن فضای متشنج 
و اســترس زای حاکم بر شهر یکی از اولویت های مدیریت شهر 
اســت، تصریح کرد: در کنار انجام اقدام های محدود و حفاظت 
شــده هنری، آن دسته از هنرمندانی که به دلیل رعایت اصول 
بهداشتی نتوانستند طرح های خود را براساس جدول زمانی قبلی 
تحویل دهند، از پرداخت جریمه مندرج در قرارداد معاف شده اند. 

7771جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   ط ر ح ك ا د   ا س ت و ن ي  
 2 ا   ف ل و ر ا   م ن ق ا ر   ا
 3 س م   ق ر ي ش   ل ي س ت   ب ش
 4 ت ر ش   ا س ت ك ا ن ي   پ و ت
 5 و ا ك ن ش     و     م ن ا ر ه
 6 ا ر ي ا   ا م ر ا ر   ه ن د ا
 7 ر ت ب ه   م ن ه ت ن   ا چ ا ر
 8       م ج ا ز   و د و د      
 9 ف ر ن گ   ك و ر س ا   ي گ ا ن
 10 ر ا گ و   ن ي س ا ن   ن ر م ه
 11 م و ا ن ع     و     ا ه ت د ا
 12 ا ن ه   م ا ت ا د و ر   ه ا ن
 13 ي د   ب ا ر م   و ص ت ر   د ز
 14 ش   ك ا ر د ك   ا و ق ا ت   ا
 15   ت ا ف ت و ن   م ل ا م ي ن  

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 

               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 

               13 
               14 
               15 

 

1. وزنه بردار دالور کرمانشاهی که چند روز 
قبل عنوان نایب قهرمانی را در مســابقات 
جهانی امریکا برای کاروان ورزشــی ایران 
کسب کرد- قسمت بیرونی سقف 2. روشنی- 
نوعی ورزش گروهی با چوب و توپ توسط 
9بازیکن در یک زمین چمن- دشمن دیرینه 
 پنیر 3. پاراف- از وسایل پرواز- اهل ساری 
4. از موآراهــا- ســرنیزه- جنــگ و نبرد 
و  هم شــأن  فرســتادنی-  مرســول   .5
هم رتبه- تکرار یک حرف 6. اســم ترکی- 
تگرگ- تعمیــر و آبادانــی 7. فلز چهره- 
منور- نشــانه ها 8. تمام طــول بدن- آوای 
گربه- نام پســرانه فرنگی 9. آسمان آماده 
بارش- از زیراندازها- بســیار توصیه شــده 
10. بیمــاری گلوکوما کــه از بیماری های 
 چشم است- فرق سر- نشان جمع فارسی 
11. عــدد عمر- نابــودی- واحد مکالمات 
 تلفنی 12. جاری و ساری- اسب آذری- کج 
13. فریب کار- بسیارگرامی- در نازونعمت 
زیســتن 14. آینــده- طبیــب مخصوص 
 دربــار فرعون- روســتا و میدانی در تهران 

هنــری  نــام  ســره-  و  خالــص   .15
محمدرضارحمانی نویسنده و شاعر معاصر 

خالق »حماسه آرش«

1. حشــره چســبنده- عابــد- از مصالح 
ساختمانی 2. آهسته و آرام- مهم ترین شهر 
بندری قاره سیاه در آفریقای جنوبی- حرفی 
در الفبای یونانی 3. آرزوی بزرگ- تکیه کالم 
مؤمن- پیشی گیرنده 4. نوعی فونداسیون 
بنا- از وسایل نقاشی ساختمانی 5. صفحه 
اینترنتی- پنداری- خراب 6. لوکس- میوه 
آبــدار تابســتانی- لقب شــاهان مغول- 
 عددخیطــی 7. نقاش- ماهیانــه- حاکم 
یاقوت ســرخ  طایفــه-  شــمش-   .8 
9. فارســی زبان- مقابل مادیت- سرزمین 
هلــن 10. خمیر بتونه - شــهیر- اختراع 
گوتنبرگ- گهــواره 11. حمام بخار- ثالثه 
 باســتانی مصر- جــواب مثبــت بی ادبانه 
12. قشــر زحمتکش چرخاننده چرخ های 
 صنعــت کشــور- مقــر حکومتــی نادر 

 13. سرد و خنک- نام دخترانه وطنی- از توابع مثلثاتی 
14. یقــه آهاری- از انواع طالق- نفرین 15. واســطه 
احضار ارواح- کنایه از آدم خویشتن دار و صبور است- 

تلفظ فرنگی مکه

  افقی

  عمودی
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