
 عملیات اجرایی تعریض
 بخش جنوبی پل پرتوی و بولوار وکیل آباد

 مرگ 89 نفر در خراسان  رضوی 
به دلیل ابتال به کرونا تا دیروز

هشدارها را جدی بگیریمفروردین 99 آغاز می شود

رئیس کمیســیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شــهر مشــهد گفت: یکی از چالش های 
ترافیکی این شهر ترافیک انتهای بولوار وکیل آباد 
است که در ایام تعطیل این معضل نمود بیشتری 
پیدا می کند، به همین سبب با تأکید شورای شهر 
طرح تعریض انتهای بولوار وکیل آباد و پل پرتوی 

در دستورکار شهرداری قرار گرفت...

 مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: تاکنون 89 نفر از افراد مشــکوک به کرونا در 
استان فوت کرده اند.دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: 
از تعــداد 183 مبتــای قطعی کرونا در خراســان 
رضوی، 107 نفر مربوط به شهرستان مشهد، 50 نفر 
شهرستان نیشابور، 12 نفر شهرستان سبزوار، 9 نفر 

شهرستان تربت حیدریه، 4 نفر ...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

تجهیزات در راه، کادر درمانی چشم به راه
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

استان خبر داد

کاهش 15درصدی 
مصرف روزانه بنزین 

در خراسان رضوی

.......صفحه 2 

رویش گل ها جلوه ای از زیبایی های 
طبیعت را نمایان کرده است

صدای پای 
بهار می آید

قدس: با نزدیک شــدن به فصل بهــار، رویش گل ها 
جلوه ای از زیبایی های طبیعت را نمایان کرده است. 

شــهرداری  شهرهای مختلف اســتان نیز با آماده سازی 
گل ها در گلخانه ها و نهالستان، خود را برای استقبال از 

بهار آماده می کند.
در همین حال مهدی یعقوبی، معاون خدمات شــهری 
شــهرداری مشهد گفت: 13 میلیون بوته گل قرار است 
برای ســال جدید در 388 آدرس آماده شود. تاکنون 4 
میلیون بوته گل فصلی در سطح شهر کاشته شده است، 
همچنیــن بیش از 2 میلیون گل دیگر نیز در المان ها و 
فاور باکس ها کاشته خواهد شد. زارعی شهردار بجنورد 
هم گفت: به مناسبت استقبال از نوروز 1399، 300 هزار 
گلدان گل در ســطح فضای ســبز شهر بجنورد کاشته 

خواهد شد.
تصویری که مشاهده می کنید مربوط به یک گلخانه در 

شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی است.

قدس از مشکالت مراکز بستری مبتالیان به کرونا گزارش می دهد

.......صفحه 2 

به مناسبت روز پدر صورت گرفت

پویش »اهدای 
 خون، یک کار خیر« 

در مشـهد

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 
از کاهش 15درصدی مصرف روزانه بنزین در این استان خبر داد.

علی اصغر اصغری گفت: در پی شــیوع ویروس کرونا و تأکیدات 
صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت ...

.......صفحه 4 
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سه شنبه 20 اسفند 1398

 15 رجب 1441 
10مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9204 
ویژه نامه 3588 

صفحه 1 خراسان  1398/12/20

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت زرچکان مزرعه )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 19611 و به شناسه ملی 
10380351412

محت��رم  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت دعوت می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده که در تاریخ 1399/01/07روز 
پنج ش��نبه در س��اعت 10 صبح  در محل ش��رکت 
واقع در مشهد ،زیباشهر، خیابان امامت 1،خیابان 
اس��تقال 2، پ��اک 2، طبق��ه همک��ف با کد پس��تی     
9188614933تش��کیل خواهد ش��د حض��ور به هم 

رسانند.
 دستورات جلسه مجمع: 

1-  اتخ��اذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه 
شرکت . 

2- تغییر مرکز اصلی شرکت .
 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
81
56
39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وضعیت ر
موجود ملک

پالک محل ملک
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

5٪ سپرده شرکت 
در مزایده

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

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

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

18108284/32/510/00/000130/000/000خیابان پایداری 6- قطعه شماره 5زمین4
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آگهی مزایده امالک شهرداری فریمان  )مرحله اول- نوبت دوم(

علیرضا قلی زاده شهردار فریمان

شهرداری درگز در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 34  مورخه    1397/03/01 شورای محترم اسالمی شهر درگز 
بهره برداری از جایگاه CNG در تملك خود را از طریق مزایده عمومی به ش�ركت های واجد ش�رایط و دارای 

مجوز از شركت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی واگذار نماید.
موضوع مزایده:واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG در تملک شهرداری درگز

ن�وع تضمین ش�ركت در مزایده: اصل فیش واریزی  بص�ورت وجه نقد به مبلغ 111.149.702 ریال به ش�ماره 
حس�اب س�پرده 3100002230000 نزد بانک ملی بنام ش�هرداری درگز پیوس�ت پیش�نهاد خود نمایند.ضمنًا در 

صورتی كه پاكتی فاقد فیش واریزی سپرده شركت در مزایده باشد حذف خواهد شد.
قیمت پایه كارشناسی:.اجاره بهای ماهیانه 185.249.504  ریال می باشد

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

زمان تحویل اسناد :1398/12/20 تا 1398/12/26 محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز
جلسه بازگشایی پاكتها : روزسه شنبه  1398/12/27

براساس ماده 8 آیین نامه شهرداری ها درصورتی كه برندگان اول و دوم وسوم مزایده ظرف مهلت مقرر نسبت 
به انعقاد قرارداد اقدام ننمایند س�پرده آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین ش�ده به نفع شهرداری ضبط 
و مزای�ده تجدی�د می گ�ردد. ش�هرداری در رد یا قبول هر ی�ک از متقاضیان مختار می باش�د و متقاضیان حق 
هیچگونه اعتراضی را ندارند.كلیه ی شركت كنندگان می بایست دارای مجوز بهره برداری از طرف شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و دارای ظرفیت خالی متناس�ب باشند.به پیشنهادهای فاقد سپرده یا امضاء مشروط و 
مخدوش و س�پرده های كمتر از میزان مقرر و یا پیش�نهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد ش�د.كلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری 

می باشد.هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد . 
  تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر : 46232801

آگهی تجدیدمزایده مدیریت وبهره برداری از جایگاه CNG شهرداری درگز
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد

به اطاع کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 28 
مشهد می رس��اند جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
نوب��ت س��وم، روز چهارش��نبه م��ورخ 1399/1/6 در 
س��اعت 10 صبح واق��ع در بلوار قاض��ی طباطبایی 8، 
پ��اک 14/1 تش��کیل می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضاء 
دعوت میش��ود در ساعت مقرر در این جلسه حضور 
یابن��د طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی 
در صورتیکه حضور عضوی در  مجمع عمومی به طور 
فوق العاده به عللی میس��ر نباشد می تواند حق رای 
خود را به موجب وکالتنام��ه به عضو دیگری واگذار 
نمای��د و تع��داد آراء وکالت��ی هر عض��و 3 رأی و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.  
دستورجلس��ه : 1- ط��رح و تصوی��ب تغیی��ر م��اده 5 
اساسنامه مورد عمل ش��رکت )تمدید مدت فعالیت 

تعاونی تا پایان سال 1399 از تاریخ ثبت( 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد 

ع 9
81
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70



قدسازمشکالتمراکزبستریمبتالیانبهکروناگزارشمیدهد

تجهیزات در راه ، کادر درمانی چشم به راه
قدس در هفته اخیر از شــرایط حاکم بر 
مراکز درمانی مشــهد گزارش های متعددی 
منتشــر کردیم تا حداقل گوشه ای از خدمات 
کادر درمانی شــهرمان را به تصویر بکشیم و 

قدردانی خود را از اقدام های آن ها ابراز کنیم.
آنچه مسلم است شــیوع ویروس کرونا همه 
مدیران و تصمیم سازان کشــوری را غافلگیر 
کرد و به یکباره از شــرایط عادی به شــرایط 
بحرانی رســیدیم و در فاصله زمانی چند روزه 
با کمبودهای بسیاری در بخش اقالم ضروری 
روبه رو شــدیم ولی با این حال فرایند درمان 
همچنــان باید ادامه پیــدا می کرد و  تیم های 
درمانی مراکز پذیرنــده بیماران و مراجعان با 
وجود همین کمبودها نمی توانســتند از ارائه 

خدمت شانه خالی کنند.
برهمین اساس در این گزارش سعی کردیم تا 
بخشی از کاستی های کارکنان مراکز درمانی 
مشهد را بازگو کنیم و امیدواریم هرچه زودتر 

شاهد بازگشت شرایط به حالت عادی باشیم.

 مراکز دولتی محروم 
پرستار شاغل در یکی از بیمارستان های دولتی 
مشهد می گوید: در همان روزهای اول شیوع 
این ویروس در مشــهد که بــه یکباره تعداد 
مراجعان به مراکز درمانی چند برابر شده بود 
و کارکنان این مراکز با کمبود شــدید اقالمی 
چون ماسک و محلول ضدعفونی روبه رو بودند 
در بیمارستان های خصوصی همه چیز به وفور 

پیدا  می شد.
وی می افزاید: البته آنچه در بیمارســتان های 
خصوصی صــورت می گرفت جــای گالیه یا 
انتقاد ندارد بلکه نکته این اســت که چرا باید 
بخش دولتی که بیشــترین بار پذیرش و ارائه 
خدمات به شهروندان به دوش این مراکز است 
حتی توان تهیه اقالمی چون مایع ضدعفونی را 

نداشته باشد و در محرومیت باشد.

 تهیه تجهیزات از بازار آزاد
یــک پرســتار مــرد شــاغل در یکــی از 
بیمارستان های مشهد نیز اظهار می دارد: اوایل 
هفته گذشته وقتی با کمبود تجهیزات ضروری 
چون لباس مخصوص )گان( روبه رو شدیم به 
دنبال خرید این تجهیزات از بازار آزاد بودم که 
موفق به پیدا کردن و خرید آن نشدم ولی نکته 
این است که همان لباس ها هم فقط برای یک 
شیفت کاری کارایی دارد و برای شیفت بعدی 

باید لباس جدید تهیه کنیم.
وی می افزاید: متأســفانه گان و لباسی که در 
بیشتر مراکز توزیع شده، گان جراحی معمولی 

است و تجهیزات دیگر از قبیل عینک و ماسک 
هم همین شرایط را دارد.

مرد جوانی که به عنــوان نیروی خدماتی در 
شــاغل  درمانی  بخش  یک 
اســت نیــز می گویــد: در 
وقتی خبرهای  اول  روزهای 
مربوط به خطــرات و میزان 
مــرگ و میرهای ناشــی از 
این ویروس منتشــر شد و 
خانواده ام متوجه شــدند ما 
حتی تجهیزات ایمنی فردی 
نداریم به شدت با ادامه کار 

من مخالفت کردند.
تمام  هرچند  می افزایــد:  او 
و  دکتــر  از  درمانــی  کادر 
ابتال  معــرض  در  پرســتار 
به بیمــاری قــرار دارند اما 

نیروهــای خدماتی به دلیــل اینکه باید تمام 
پسماندهای آلوده بیماران را جمع آوری کنند 
ارتباط بیشتری با منابع آلوده دارند ولی ما نیز 

تجهیزات مناسبی نداریم.

 پس لرزه های کمبود ملزومات در تمام 
مراکز درمانی  

کمبــود ملزومات در مراکــز درمانی درگیر با 
موضوع کرونا با گذشت چند روز به سایر مراکز 
نیز سرایت کرد و به گفته یک پرستار شاغل در 
یکی از بیمارستان های بخش خصوصی مشهد 
در چند روز اخیر با حداقل امکانات مشــغول 

خدمت رسانی هستند.
وی می گوید: موج کمبــود مواد ضدعفونی و 
تجهیزاتی چون ماســک به بیمارســتان های 
خصوصی هم رسیده و به طور مثال در گذشته 

در اتاق عمل مواد ضدعفونی کننده به مقدار 
زیاد وجود داشت ولی در حال حاضر به مقدار 
نیاز در اختیار عوامل قرار می گیرد و به کمترین 

حد رسیده است.
او ادامــه می دهد: حتی در 
تهیه ماسک های مخصوص 
)ان 95( هم به شــدت با 
مشــکل مواجه هستیم به 
که  را  ماســکی  که  نحوی 
باید بعد از یک بار استفاده 
دور انداخــت با شــرایطی 
نگهــداری  و  اســتفاده 
می کنیم تا چنــد نوبت از 
به  کنیم چون  استفاده  آن 
گفته اند سهمیه یک  نوعی 
ما همین  بیشــتر  یا  هفته 

یک ماسک است.

 تجهیزات در راه است
پس از انتقال خواســته ها و بیان کاستی های 
اعالمی از ســوی کادر درمانی به مدیر روابط 
عمومی علوم پزشــکی مشــهد خواهان ارائه 
توضیحات وی شدیم که رحیمی نیز در ابتدا 
ضمن قبول کمبودها از رفع مشکالت مطرح 

شده در آینده نزدیک خبر می دهد.
وی می گوید: به دلیل فراگیری زیاد این ویروس 
و درگیری تمام نقاط کشــور با این موضوع و 
محدود بودن منابــع بروز برخی اختالل ها در 
هفته گذشته طبیعی بود اما با برنامه ریزی های 
صورت گرفته در سطح ملی و استانی سعی شد 
تا از امکانات موجود بیشترین استفاده بشود که 
بی تردید موجب ایجاد مشکالتی برای بیماران 

و کادر درمانی شد.

وی می افزاید: ضمــن قدردانی از تالش کادر 
درمانی علوم پزشکی مشهد امیدواریم در چند 
روز آینده تجهیزات خریداری شده تحویل ما 
بشود تا در اختیار آن ها قرار دهیم تا مشکالت 

آن ها به حداقل برسد.
از ســوی دیگر رایزنی هــای مختلفی صورت 
گرفته تا در بخش تولید مواد ضدعفونی کننده 
از تمام ظرفیت های موجود در استان استفاده 
شــود که با اقدام های صورت گرفته به زودی 
شــاهد توزیع برخی از اقالم از قبیل محلول 
ضدعفونی کننده در مراکز درمانی و حتی در 

سطح شهر خواهیم بود.

 باز هم نظارت
آنچه گفته شد بخشی از ماجرا بود که بیشتر 
به موضوع کمبودها پرداختیم؛ چراکه کمبود 
و یا نبود امکانات استاندارد و به اندازه موجب 
می شــود کادر درمانی آرامش و امنیت روانی 
الزم برای خدمت رســانی را نداشته باشد و یا 
اینکه شهروندان نتوانند اقدام های پیشگیرانه 

الزم را انجام دهند.
از ســوی دیگر اخبار ضد و نقیضی از احتکار، 
گران فروشــی و ناهنجاری های بخش تأمین 
اقالم مورد نیاز نیز به گوش می رسد که به نظر 
می رسد با کنار هم قرار دادن تمام اتفاق های 
رخ داده می توان به این نتیجه رســید که اگر 
نظارتی دقیق و دایمی از فرایند تولید تا توزیع 
اقــالم مورد نیاز این روزهــای جامعه صورت 
بگیرد نــه تنها هیچ کمبــودی در این حوزه 
نخواهیم داشــت که می توان نیاز استان های 

همجوار را نیز تا حدودی تأمین کرد.
با این وصف امیدواریم با تشــدید نظارت ها 
در بخش توزیع و تشدید برخوردها با افراد 
خاطی در روزهای آینده شاهد تغییر شرایط 
موجود باشــیم و پیش از آنکــه کمبودها 
بازار ســیاه این اقالم را داغ تــر کند زمینه 
ســودجویی همان عده معدود فرصت طلب 
نیــز از بین بــرود تا هم مــردم با کمترین 
هزینه وظیفه پیشگیری خود را انجام دهند 
و هم تجهیزات مورد نیــاز کادر درمانی به 
حد نیاز در اختیار آن ها قرار بگیرد تا ضمن 
حفظ سالمت آن ها موجبات آرامش روانی و 

خدمت مطلوب هم فراهم شود.

ازقافلهاقتصادمقاومتیعقبنمانیم
واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار شهریور سال 1389 توسط 
مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان مطرح شد و هرچند 
تاکنون تعاریف متفاوتی بــرای مفهوم اقتصاد مقاومتی ارائه 
 شــده، اما در این میان، تعریف جامع و کامل را خود رهبری 
ارائه داده اند. ایشان مردادماه 91 در دیدار دانشجویان فرمودند: 
»اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در 
شــرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید 
می تواند تعیین کننده رشد و شــکوفایی کشور باشد. ...البته 
اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیست؛ این  جور نیست که 
اقتصــاد مقاومتی معنایش حصار کشــیدن دور خود و فقط 
انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن 
اقتصادی که به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتی در 
شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. این 

 یک فکر است، یک مطالبه عمومی است«.
از آن زمان تاکنون ســال ها گذشته ولی به نظر می رسد بدنه 
دستگاه اجرایی و دولتمردان ما نتوانسته اند آن  طور که باید و 
شاید به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شوند. به نظر می رسد 
مسئوالن ظاهراً هنوز مفهوم »اقتصاد مقاومتی« را خوب درک 
نکرده انــد؛ در حالی  که مدیران عالی رتبه، باید نقش اصلی و 
اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند، اما نتوانسته اند 

در این راه از ظرفیت های موجود کشور نهایت بهره را ببرند.
به  عنوان نمونه همین خراسان رضوی که استاندار و مدیرانش 
رتبه نخســت کشــوری را در جامه عمل پوشاندن به اقتصاد 
مقاومتی دارند، بهترین زمین های زراعتی را دارد و ما می توانیم 
از ایــن نعمت خدادادی، بهترین بهره را در راســتای اقتصاد 
مقاومتی ببریم ولی برنامه  کارآمدی در این حوزه وجود نداشته 
اســت. عالوه بر این ما دارای فرهنگ غنی ایرانی- اســالمی 
هستیم که باید هر چه بیشتر در جامعه نهادینه شود؛ زیرا در 
کنار منابع متعددی که در اختیار داریم، می تواند ابزار قدرت و 
پشتوانه ای برای کشور باشد؛ همچنین موقعیت جغرافیایی و 
سیاسی استان، از اهمیت قابل  توجهی برخوردار است و مدیران 
باید با اتکا به قدرت بازار های داخلی و بهره وری و بهره برداری 
درست از آن ها در راستای اقتدار و استقالل کشور حرکت کنند.

در کنار این مزیت ها نمی توان منکر این واقعیت شد که هنوز 
هرم جمعیتی خراسان به تبع کشور، جزو جمعیت های جوان 
به حســاب می آید و این امر ظرفیت زیــادی را برای ما ایجاد 
می کند که بتوان از این جمعیت به نحو شایسته ای استفاده 
کرد؛ چراکه همواره جوانان ما انگیزه  تالش برای جامعه را دارند 
و در هر حوزه ای که میدان داشته  باشند، گام های مؤثری در 

راستای پیشرفت شهر و کشورشان برمی دارند.
با وجود این  آنچه در چند ســال اخیر بدان بی توجهی شده، 
برخــورداری از تمام این مزیت و موهبت های خدادادی بوده 
اســت؛ به حدی که امروزه همچنان شاهد وابستگی شدید 

بازارهای داخلی به کاالهای خارجی هستیم. 
آنچه مسلم است اینکه امروز شاهدیم پس از گذشت نزدیک 
به 10 سال از بیان مطالبه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم 
انقالب، هنوز کار عملی در راستای تحقق این مهم انجام  نشده 
و دولت تاکنون هیچ برنامه ای برای رسیدن به اهداف اقتصاد 
مقاومتی نداشــته اســت و همواره به موضوع به این مهمی 
به صورت شعاری و تنها در قالب برگزاری همایش های اقتصاد 

مقاومتی بسنده کرده است.
از ســوی دیگر در حالی  که کارآفریني به  عنوان موتور تحول 
و توســعه اقتصاد به شمار می آید، فعاالن مراکز کارآفریني و 
تولیدکنندگان در استان های خراســان با مشکالت فراوانی 

دست  و پنجه نرم می کنند.
تعدد مشاوران و تداخل فعالیت ها در حوزه کارآفرینی، مقررات 
و ضوابط سخت گیرانه، نبود  حمایت بانک ها و در مجموع نبود 
تعریف درســتی از کارآفریني و توجه به شاخصه های اشتباه 
برای حمایت از کارآفرینان، از جمله مشکالتي است که معدود 
اقدام های در حال انجام برای توســعه کارآفرینی در خراسان 
را ناکام گذاشــته است؛ در حالی  که با توجه به زائرپذیر بودن 
این استان و وجود زمینه کارآفریني در حوزه صنعت، معدن، 
کشــاورزي و به  ویژه خدمات و ساختمان، در صورت فراهم 
شدن فضاي مناسب می توان بیشترین اشتغال و کارآفریني 

را در این خطه داشت.

باغدارانخراسانشمالیهرسرابه
تأخیربیندازند

خبرنگار بجنــورد-
قدس:مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان شمالی گفت: 
اســتان  این  باغــداران 
هــرس را بــه تأخیــر 
بیندازند تا سرمای اسفند 

و همچنین بهاره به درخت ها خسارت وارد نکند.
محمدعلی شــریکیان همچنین با بیان اینکه کشــاورزان 
برای سمپاشی باغ ها در اسفند ماه باید با کارشناسان حفظ 
نباتات مشــورت کنند، گفت: با سمپاشــی در این موقع از 
سال پوششــی روی بافت های گیاهی ایجاد می شود که به 
داخل گیاه نیز نفوذ می کند و مانع توسعه بیماری ها و آفات 
می شــود. وی افزود: هم اکنون کشاورزان باید از روغن های 
مخصوص برای جلوگیری از ســرما استفاده کنند که این 
روغن ها تا حدودی فعالیــت آفات را نیز کم می کند، برای 
این موضوع نیز باید با کارشناســان مشــورت کنند. وی با 
بیان اینکه درخت ها تا وقتی برگ نداده اند باید تغذیه شوند، 
اظهار کرد: با انواع کودها و محلول پاشــی روی تنه درخت 

باید به تغذیه درخت ها کمک کنیم.

پدرشهیدرضادرودیآسمانیشد
درود-خبرنگارقدس:پدر شهید رضا درودی پس از تحمل 
مدتی بیماری ریوی صبح پنجشنبه 15 اسفند دار فانی را وداع 

گفت و آسمانی شد.
مرحوم غالمعلی تابستان امسال عمل قلب انجام داد و مدتی 
به دلیل عارضه ریوی بســتری بود که در سن ۷۷ سالگی به 

رحمت ایزدی پیوست.
پیکر آن مرحوم پس از تشییع و اقامه نماز میت در آرامستان 

بهشت سجاد درود خاکسپاری شد.

بااعتبار2هزارو534میلیاردریال
درحالانجاماست

بهسازیتونلاهللاکبردرمحور
درگز-کبکان-دوغایی

 قدس:معاون مهندسي 
و ســاخت اداره کل راه 
خراسان  شهرســازي  و 
ادامه عملیات  از  رضوي 
بهســازی تونل اهلل اکبر 
در محور درگز- کبکان- 
دوغایی با اعتبار 2 هزار و 

534 میلیارد ریال خبر داد.
محمد پارسا با اعالم این خبر گفت: قرارداد ادامه پروژه بزرگ 
تونل اهلل اکبر به طول 14.3 کیلومتر توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن تاکنون 

13درصد است. 
وي با اشاره به تمدید مدت قرارداد تا اواخر سال 99 افزود: با 
توجه به تجهیز کارگاه، راه اندازی و بهره برداری ایستگاه بتن 
و ســاخت انبار ناریه، تجهیز و راه اندازی ماشــین آالت، ادامه 
عملیــات حفاری تونل در دو جبهه شــمالی و جنوبی تونل 

اجرایی خواهد شد. 
معاون اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي در خصوص 
جزئیــات این قرارداد ادامــه داد: در جبهه جنوبی تونل بلند 
حفــاری و قاب گــذاری 880 متر از طاق تونــل و 260 متر 
کف برداری و در جبهه شمالی تونل بلند احداث راه دسترسی 
به طول 13 کیلومتر، تجهیز، اســتقرار و شروع به کار جامبو، 
حفاری و قاب گذاری ۷5 متر از طاق تونل به همراه گالری که 

65 متر از آن تحکیم شده است، اجرا خواهد شد. 
وي اظهار امیدواري کرد: با پیگیری های انجام شده از طریق 
استانداری و سازمان مدیریت برای دریافت سریع تر آهن آالت 
پروژه و همچنین پیگیری های استانداری و قرارگاه خاتم االنبیا 
درخصوص پیشنهاد اســتفاده از ظرفیت های مقرر در قانون 
بودجه و امکان اخذ عوارض از بهره برداران برای سرمایه گذاری 
و مشارکت در پروژه، شاهد افزایش سرعت پیشرفت این پروژه 

بزرگ عمراني در استان باشیم.

شهادتجانباز70درصددوراندفاع
مقدسدربجستان

قدس:جانباز ۷0 درصد 
دوران دفاع مقدس در 
بجستان پس از سال ها 
تحمل درد و سختی به 

خیل همرزمان شهیدش 
پیوست.

فخار«  »احمد  شــهید 
اســفند ســال 1362 در عملیات خیبــر و در بمباران های 
شیمیایی منطقه مورد اصابت ترکش قرار گرفت و شیمیایی 

شد.
وی یکشــنبه گذشته پس از سال ها تحمل درد و سختی در 
سن 52 سالگی دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش 

پیوست.
مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار با حضور اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن دستگاه های اجرایی از منزلش به سمت گلزار 

شهدای بجستان برگزار شد.

بهمناسبتبیستماسفند»روزملیراهیاننور«
فیضحضوریکهسلبشد

از نخستین سفر مقام معظم رهبری و حضور ایشان در یادمان 
هویزه در تاریخ 20 اسفند سال ۷5، حدود 22 سال می گذرد 
و راهیان نور، بدون توقف هر ســال برگزار می شد. سفری که 
برای خودسازی و کسب معنویات دل های عاشق را به سرزمین 

نور می کشاند. 
اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشــمند است تا فقط قسمت 
کوچکی از جانفشانی ها و رشادت های فرزندان این آب و خاک، 
در جریان هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان نمایش داده 

شود.
نســلی که آن روزها را به چشم خود مشاهده نکرده و فضای 
معنوی و عشق و میهن پرستی جبهه های جنگ را لمس نکرده 

است.
در واقع راهیــان نور را می توان فرصتی برای خودســازی و 
درک رشادت های دلیرمردانی دانست که خاضعانه و شجاعانه 
جان خود را در دســت گرفته و برای صیانت از مال و جان و 
ناموس و میهن خود راهی نبرد حق علیه باطل شدند. یکی از 
مهم ترین اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور ترویج فرهنگ 
دفاع مقدس، تقویت روحیه ایثار و رشــادت در میان جوانان 
و زنده نگاه داشــتن یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ 

تحمیلی است.
متأسفانه امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، برحسب 
اعالم رســمی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، این 
اردوهای عاشقی لغو شدند و فرصت دلدادگی در نخستین 
روزهای ســال، نصیب ما و بســیاری دیگــر از جوانان و 

نوجوانان رشید و انقالبی نشد.
نوروز 99 هم، همچون سال های قبل، دل هایمان را راهی 
دیار عشــق بازی رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی 
خواهیــم کرد و عشــق و ارادت خود را از راه دور به آن ها 
ابــراز خواهیم نمود؛ چراکــه »بعد منزل نبود در ســفر 

روحانی«.

بازار

ایسنا رئیس اتحادیه صنف شیرینی سازان، 
شیرینی فروشان، کافه و قنادی مشهد گفت: 
ایــن روزها به دلیل رعایــت تأکید بر خارج 
نشــدن مردم از منزل فروش برخی واحدها 
ریزش کرده و تا یک چهارم هم رسیده است 
که امیدواریم مســئوالن همچون ســازمان 
امور مالیاتی نگاه دیگری به درآمد سال 98 

واحدها داشته باشند.
محمــد فرزانی در خصــوص وضعیت بازار 
شیرینی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا الزم است که مردم برای جلوگیری از 
شــیوع این بیماری از خانه های خود خارج 
نشوند که این موضوع به تبع به شغل ما نیز 
تسری پیدا می کند اما نگران این نیستیم که 
مردم شیرینی خریداری نکنند بلکه خدا را 
شــکر می کنیم که مردم رعایت می کنند و 
امیدواریم که پس از خروج از این بحران، این 

مسئله نیز جبران شود.
وی افزود: شــیرینی در دمای 200 تا 400 
درجه پخت می شود و جای هیچ نگرانی در 
خصوص انتقال بیماری از طریق شــیرینی 
وجود ندارد. ما به بحث آنفلوانزا، ســارس و 

کرونــا کاری نداریم زیــرا معتقدیم که این 
بیماری ها در پشــت کارگاه هــای ما وجود 
دارد بنابراین در تمام طول سال موارد ایمنی 
و بهداشــتی را در تولیــد محصوالت لحاظ 

می کنیم.
رئیــس اتحادیــه صنف شیرینی  ســازان، 
شیرینی فروشــان، کافه و قنادی مشــهد 
بیان کرد: واحدهای مــا به صورت مرتب 
سمپاشی می شــود و در طول سال تحت 
نظر کارشناسان بهداشت فعالیت می کنند 
همچنین درب کارگاه های ما همیشــه به 
روی واحدهای نظارتی، بهداشــت محیط 
و... باز است و جای نگرانی نیست و مردم 
می توانند با خیال آســوده خرید کنند اما 
خرید آنان باید منوط به واحدهای صنفی 

مجاز و دارای پروانه کسب باشد.
فرزانــی عنوان کــرد: امــروز کارگران ما 
در واحدهــا بیکار هســتند اما هیچ کدام 
کارگــران را بی کار نکردنــد و مرخصی با 
حقوق بــه آن ها داده اند امــا از دولت نیز 
توقع داریم رعایت کند؛مســئوالن تأمین 
اجتماعی بایــد به این نکتــه توجه کنند 

که مزد به کارگران پرداخت می شــود اما 
درآمدی از آن حاصل نمی شــود بنابراین 
ایــن یک الی دو ماه که درگیر این بیماری 

هستیم درخواست مساعدت داریم.
وی تصریح کرد: همچنین از شــهرداری 
درخواســت داریم که در این یکی الی دو 
ماه از صنف ما اجاره تجاری دریافت نکند 
در صورتی که این اتفاق ها رخ ندهد سال 
آینده سال خوبی برای همکاران ما نخواهد 
بود و متضرر خواهند شــد. درآمد کاهش 
پیدا کرده و ما به جای کســب درآمد به 
برای حفظ  ضرردهی رســیده ایم و صرفاً 
موقعیت صنفی و کارگــران خود فعالیت 

می کنیم.
رئیــس اتحادیــه صنف شیرینی  ســازان، 
شیرینی فروشان، کافه و قنادی مشهد در 
خصوص قیمت ها بیان کرد: در حال حاضر 
افزایش قیمت نداشته ایم و شیرینی زبان 
از کیلویی 18 تا 28 هزار تومان در نوسان 
است و تفاوت قیمت آن مربوط به کیفیت 
مواد اولیه آن اســت به عنوان مثال برای 
تولید یک شیرینی نخودی می توان از آرد 
نخود کیلویی 14 الی 15 هزار تومان و یا 
آرد ســفید کیلویی 3 هزار تومان استفاده 
کرد بنابرایــن اختالف زیادی در قیمت ها 

وجود دارد.

رئیساتحادیهقنادانمشهد:

کرونا کام شیرینی فروشان را تلخ 
کرده است

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 
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قدس  مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی از کاهش 
15درصدی مصرف روزانه بنزین در این استان خبر داد.

علی اصغر اصغری به قدس گفت: در پی شیوع ویروس کرونا و تأکیدات صورت گرفته از 
سوی وزارت بهداشت برای اجتناب از رفتارهای مخاطره آمیز از قبیل کاهش سفرهای 

غیرضروری شاهد کاهش مصرف بنزین در هفته اخیر بوده ایم.
وی اظهار کرد: امیدواریم شهروندان با هدف حفظ سالمت خود دستورها و هشدارهای 

صادر شده از سوی وزارت بهداشت را جدی بگیرند تا از این بحران نیز عبور کنیم.
اصغری درخصوص اقدام های شرکت پخش منطقه خراسان رضوی برای پیشگیری از 
شــیوع کرونا نیز گفت: برابر دستورعمل های داده شده اکیپ های ویژه ای برای پایش 
و کنترل جایگاه ها و عوامل اجرایی آن ها تشــکیل شده و به صورت متناوب جایگاه ها 

ضدعفونی می شوند. 
وی افزود: از ســوی دیگر همراه با توزیع اقالمی چون دستکش و ماسک آموزش های 
الزم نیز به کارکنان جایگاه ها داده شــده اســت لذا به شــهروندان توصیه می شود با 
کارکنان جایگاه ها همکاری داشــته باشــند و اجازه بدهند سوخت گیری توسط آن ها 

انجام شود و تنها پرداخت وجه به صورت الکترونیکی توسط شهروندان انجام شود.
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی در پایان ضمن 
تأکید بر توجه بیشــتر به توصیه های پیشگیری، از شــهروندان خواست با حذف و یا 

کاهش ترددهای درون شــهری و حذف سفرهای بین شهری غیرضروری اوالً از شیوع 
این بیماری پیشگیری کنند و ثانیاً با کاهش مصرف سوخت به پاکیزگی هوا نیز کمک 

نمایند.

مدیرشرکتملیپخشفراوردههاینفتیاستانخبرداد

کاهش 15درصدی مصرف روزانه بنزین در خراسان رضوی

حسینضیایی



روی خط حادهث

روی خط خبر
فروردین۹۹آغازمیشود

 عملیات اجرایی تعریض بخش جنوبی 
پل پرتوی و بولوار وکیل آباد

قدس: رئیس کمیسیون 
عمــران، حمل ونقــل و 
ترافیک شــورای شــهر 
مشــهد گفــت: یکی از 
این  ترافیکی  چالش های 
شهر ترافیک انتهای بولوار 
وکیل آباد است که در ایام 

تعطیل این معضل نمود بیشتری پیدا می کند، به همین سبب 
با تأکید شورای شهر طرح تعریض انتهای بولوار وکیل آباد و 
پل پرتوی در دستورکار شهرداری قرار گرفت.مجتبی بهاروند 
افزود: عملیات اجرایی تعریض پل پرتوی و جاده دسترســی 
به شــاندیز تاکنون ۹۰درصد پیشرفت داشته و با تالش های 
مستمری که انجام می شود تا اواخر اسفند ماه به بهره برداری 
خواهد رسید. هم اکنون عملیات آسفالت و جدول گذاری و... 
در حال اجراســت.وی با بیان اینکه تکمیل این فاز از پروژه 
حدود ۱۳میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یادآور شد: در 
بخش جنوبی مسیر بازگشت از طرقبه و شاندیز به مشهد هم 
تعریض محور خواهیم داشت که عملیات اجرایی آن نیز اواخر 

فروردین سال ۹۹ آغاز می شود.

 کاهش ۱۸درصدی تردد
 در جاده های خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگارقدس: 
و  راهــداری  مدیــرکل 
حمــل و نقل جــاده ای 
خراسان شــمالی گفــت: 
شیوع بیماری کرونا موجب 
کاهش تردد در جاده های 
استان خراسان شمالي شده 

اســت.جعفر شــهامت اظهار کرد: تردد خودروها در جاده های 
اســتان در بازه زمانی هشتم تا ۱8 اســفند ماه سال جاري در 
مقایسه با 27بهمن ماه تا 7 اسفند ماه، ۱8درصد کاهش یافته 
است.وی افزود: در بازه زمانی هشتم تا ۱8 اسفند ماه، ۱4۹هزار 
و ۹7۱ دستگاه خودرو وارد استان شده که این رقم در مقایسه 
با بازه زماني 27بهمن ماه تا 7اسفند ماه  ۱8درصد کاهش دارد.

شهامت گفت: در بازه زمانی هشتم تا ۱8 اسفند ماه ۱47هزار و 
84 دستگاه خودرو از استان خارج شده که این رقم در مقایسه با 
بازه زماني 27بهمن ماه تا 7اسفند ماه  ۱8درصد کاهش دارد.وی 
خاطرنشان کرد: در بازه زماني  ذکر شده سفر با ناوگان عمومي 
برون شــهري ۳8 درصد کاهش و تعداد مسافر جابه جا شده با 
ناوگان عمومي برون شهري  4۳درصد کاهش داشته است.وی 
درباره اقدام های انجام شــده در این اداره کل برای پیشگیری از 
شیوع کرونا گفت: براساس مصوبات مدیریت بحران استان توقف 
کلیه ناوگان  در محدوده شهري به جز پایانه مسافربري  مطلقاً 
ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد و تخلف همه 
رانندگان ناوگان عمومي برون شهري از طریق سامانه سپهتن 
بررسي و به صورت پیامک براي راننده ارسال مي شود و تخلفات 
در کمیسیون تخلفات اداره کل بررسي می شود که تاکنون بیش 

از ۱5نفر راننده متخلف اعمال قانون شده اند.

 تعطیلی ۳۰مرکز عرضه قلیان در مشهد
قــدس: رئیــس مرکز 
بهداشــت شــماره یک 
مشــهد با بیــان اینکه 
به  دخانیات  اســتعمال 
ویژه قلیان یکی از راه های 
کووید۱۹  ویروس  انتقال 
به شــمار می رود، گفت: 

براین اساس در طرح نظارت و بازرسی کارشناسان بهداشت 
محیــط، ۳۰ مرکز عرضه قلیان در مشــهد تعطیل و ۶22 
قلیان نیز ضبط شد.ناصر امینی با بیان اینکه سیگار و قلیان 
می تواند سیســتم ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: 
تمام ویروس هــا از ویروس های معمولی ســرماخوردگی تا 
کروناویروس جدید، بدن افراد را تحت تأثیر قرار می دهند که 
در این بین مصرف کنندگان سیگار و قلیان بیش از سایرین 
در معرض خطر قرار می گیرند، زیرا سیســتم ایمنی بدن و 
ریه هایشان به مراتب نسبت به کسانی که مصرف کننده مواد 

دخانی نیستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارد.

رئیساتحادیهنانوایانمشهد:
 نانوایی هایی که بهداشت را رعایت نکنند  

پلمب می شوند
مهر: به دلیل شیوع کرونا از روزگذشته فاز اجرایی نظارت بر 
نانوایی های سطح شهر آغاز شده و اگر واحدی تخلف داشته 
باشــد، با حضور مقام قضایی پلمب می شود.رئیس اتحادیه 
نانوایان مشهد با اعالم این مطلب گفت: از روز اول شیوع کرونا 
در مشهد، گشت مشترک با شــبکه بهداشت، اتاق اصناف، 
سازمان صمت، سازمان تعزیرات داشتیم تا هم اطالعات الزم 
به نانوایی هایی سطح شهر داده شود و هم از تخلفات جلوگیری 
کنیم.مصطفی کشــتگر با بیان اینکه ابالغ رســمی معاونت 
دانشگاه علوم پزشکی چهار روز پیش به دست ما رسیده است، 
ابــراز کرد: پس از این ابالغ  یک هزار و7۰۰نانوایی را در ســه 
روز گذشته بازرسی کرده و پوستر متحدالشکلی را برای نصب 

جهت اطالع مردم در نانوایی ها ارائه کردیم.
وی عدم اســتفاده از وجه نقد و ضرورت استفاده از دستگاه 
کارتخوان را از موارد ابالغی دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد 
و گفــت: اگر واحدی از کارتخوان اســتفاده نمی کند، باید از 
فروشنده مجزایی برای دریافت وجه نقد استفاده کند.وی به 
پویش نه به وجد نقد در مشــهد اشاره کرد و گفت: از مردم 

می خواهیم این موضوع را جدی بگیرند. 

باتالشپلیسصالحآباد
  داغ فروش ۱5میلیون طالی سرقتی

 به دل مجرم ماند
صاحبی:   - صالح آبــاد 
مأموران نیروی انتظامی 
مرکــزی  کالنتــری 
سرقت  عامل  صالح آباد 
طال و جواهــرات یکی 
را  صالح آباد  منــازل  از 
دستگیر  و  شناســایی 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان صالح آباد با بیان این مطلب 
گفت: براساس شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طال 
از منزلش در شــهر صالح آباد، بررسی پرونده به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران کالنتری مرکزی این فرماندهی قرار 
گرفت.سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: با توجه به سرنخ های به 
دست آمده و شواهد و ادله موجود در بانک اطالعات سارقان 
و بررسی سوابق برخی از آن ها، متهم شناسایی و پلیس موفق 
شد پس از هماهنگی با مقام قضایی و تحقیقات گسترده در 
خصوص محل اختفا عامل سرقت، سرانجام او را دستگیر کند.
وی خاطرنشــان کرد : سارق در ابتدا منکر سرقت طالجات 
شــد، اما در مواجه با مســتندات موجود، به سرقت بیش از 
۱5میلیون تومان طال اعتراف کرد.وی ادامه داد: ســارق در 
ساعات ابتدایی شب به سراغ منازل مسکونی می رفت که اغلب 
فاقد سیستم های ضد سرقت و دوربین های مداربسته و... بوده 
و در ادامه برای عملی کردن نقشه سرقت به طرز ماهرانه ای 
اقــدام به باز کــردن قفل مکان های هدف می کرده اســت.

خسارتسنگینیکحریقدرسبزوار
 آتش ۱5هزار قطعه جوجه مرغ را کباب کرد 
قطعه  ۱5هــزار  ایرنا: 
وقوع  اثــر  بــر  جوجه 
آتش ســوزی یک واحد 
مرغداری در روســتای 
ثقیه شهرستان سبزوار 
تلف شدند. رئیس شبکه 
ســبزوار  دامپزشــکی 
گفت: جوجه های موجود در این سالن 42روزه بودند که همه 
بر اثر خفگی ناشی از دود آتش سوزی و کمبود اکسیژن تلف 
شــدند. دکتر ولی اهلل جغتایی افزود: علت آتش سوزی نقص 
در سیستم سوخت رسانی و اتصاالت برقی اعالم شده است. 

وی با اشــاره به اینکه خســارت ناشــی از این آتش سوزی 
2/5میلیارد ریال برآورد می شــود، ادامه داد: ضروری اســت 
مالکان مرغداری ها برای پیشگیری از آتش سوزی، سیستم 
برقی سالن های محل نگهداری طیور را کنترل و اجزای به کار 
برده شده در سالن را تا حد امکان از جنس غیرقابل اشتعال 

انتخاب کنند.

عالیترینمقامانتظامیخراسانشمالیخبرداد
 دستگیری بیش از 2هزار و 5۰۰ 

قاچاقچی در یک سال
باشــگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
کشف 2تن و ۱78 کیلوگرم انواع موادمخدر در عملیات های 
۱۱ ماه نخســت ســال در استان خبر داد.ســردار علیرضا 
مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شــمالی گفت: مأموران 
انتظامــی در ایــن عملیات ها موفق به دســتگیری 2هزارو 
55۶ قاچاقچی شدند.ســردار مظاهری افزود: کشفیات مواد 
مخدر نسبت به ســال گذشته ۱5درصد افزایش و در تعداد 
دســتگیری ها نیز در مقایسه با زمان مشابه سال پیش  ۱۱ 
درصد افزایش داشــته ایم.فرمانده انتظامی استان با اشاره به 
اینکه در میان کشــفیات مذکــور ۶۰ کیلوگرم ماده مخدر 
صنعتی وجود داشــت، ادامه داد:  این مقدار نسبت به سال 
پیش 4 برابر افزایش داشــته که آمار نگران کننده ای است و 

می طلبد خانواده ها بیشتر مراقب فرزندان خود باشند.

رأیمحکومیتمتصدیواحدعرضه
فراوردهخامدامیدربجنورداعالمشد

  ۳6 میلیون ریال جریمه 
به جای 6 ماه حبس

باشــگاه خبرنگاران: متصدی متخلف یک واحد عرضه 
فراورده خام دامی به پرداخت ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی 
بدل از ۶ماه حبس در دادگاه کیفری دو بجنورد محکوم شد.

در پی شکایت  شبکه دامپزشکی  از متصدی یک واحد عرضه 
فراورده خام دامی )سوپرپروتئین( که اقدام به عرضه گوشت 
مرغ به طور غیرمجاز و همچنین عدم رعایت دستورعمل های 
دامپزشــکی کرده بــود، پرونــده ای در دادگاه کیفری این 
شهرستان تشکیل شد و پس از گذشت مراحل قانونی، فرد 
مذکور به پرداخت ۳۶میلیون ریــال جزای نقدی بدل از ۶ 
ماه حبس محکوم شد.رضا رحیمی، رئیس شبکه دامپزشکی 
بجنورد ضمن تأکید بر ضرورت رعایت موازین بهداشــتی و 
دستورعمل های دامپزشکی توســط مراکز تولید، نگهداری 
و عرضه فراورده های خام دامی، به شــهروندان توصیه کرد: 
مایحتاج پروتئینی خــود را از مراکز مجاز تهیه کنند و هر 
گونه شکایت، پیشنهاد و انتقاد خود را به سامانه تلفنی ۱5۱2 

اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وقتیواکنشپلیسسوداگرانمرگ
راغافلگیرکرد

  فرار قاچاقچیان مواد به آن سوی مرز
فرمانده  قرمــز:  خط 
اســتان  مرزبانــی 
از  خراســان  رضــوی 
کشــف 5۰ کیلوگــرم 
موادمخــدر خبــر داد.

سردار ماشااهلل جان نثار، 
استان  مرزبانی  فرمانده 
خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت: هوشیاری مرزبانان 
استان خراســان رضوی برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان 
موادمخــدر به داخل کشــور با ایجاد گشــت  و کمین های 
مستمر و پست کنترل موجب شد طی عملیاتی 5۰ کیلوگرم 

موادمخدر از نوع تریاک کشف شود.
الزم به ذکر اســت، قاچاقچیان پس از درگیری و رهاکردن 
موادمخدر با اســتفاده از عوارض طبیعــی و تاریکی هوا به 

آن سوی مرزها متواری شدند.

زاویه تصویر

آلودگی هوا با اعمال شاقه
نظارت تاکسیرانی بر خود روهای 

 دودزای  تحت نظارتش
 ضعیف است

رخ رد رخ

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

  مدیر بهداشت استان برخورد کند
چرا مدیر بهداشــت و درمان اســتان با اکثریت مطلق پزشــکان متخصــص که یک ماهه 
مطب هایشان را بسته اند و راهی اروپا و آمریکا شده اند، برخورد نمی کند؟ حتی دندانپزشکان هم 
مطب خودشان را تا اردیبهشت تعطیل کردند، اگر کسی دچار بیماری غیرکرونا بشود چه کند؟

9۳6...6۱5۸

  بانک ها تمام قسط و سود را می گیرند
می خواستم به مردم اطالع رسانی کنید اینکه 
می گویند اقســاط را می توانید دو ماه دیرتر 
پرداخت کنید صحیح نیست. بانک ها سود و 
همه چی را می گیرند. من امروز نوبت اقساطم 
بوده و بانک ملی خودش مبلغ قســط را از 

حسابم برداشت کرده است.
9۳۸...۰۰67

  تقاضا از شهرداری منطقه3
از شهرداری منطقه۳ شهرمشــهد تقاضا داریم خاک و نخاله های انتهای خیابان شهید بهرام 
خزانه داری ۱۹و۱5که موجب تجمع حیوانات )سگ، گربه، موش( و ایجاد بیماری مانند سالک 

و غیره می شود را جمع آوری کند.
9۱5...۰24۸

  هنوز تردد انگشتی ثبت می شود!
با توجه به شیوع بیماری کرونا، اداره بهداشت شهرستان نیشابور هنوز تردد پرسنل را با تایمکس 
انگشتی کنترل می کند و با وجود تماس های مکرر توجهی به این مهم نمی کند. لطفاً منعکس فرمایید.

9۰۱...2799

  تشکر حس نوعدوستانه
یک شــرکت تعاونی در خراسان جنوبی در 
حرکتــی جهــادی و خیرخواهانه در طول 
هفته گذشــته بیش از ۳۰ هــزار لیتر ماده 
ضدعفونی کننده دست و سطوح با هزینه ای 
افزون بر 7۰میلیون تومان بین همشهریان 
توزیع کرده، ولی متأســفانه حتی در شبکه 
استانی هم پوشش خبری داده نشده است. 
در حالی کــه اکثراً در حــال احتکار مواد 

ضدعفونی هستند، این شرکت به هر خانوار یک بطری ضدعفونی رایگان اهدا کرده که جای 
قدردانی دارد.

9۱5 ...5۳62

  بهداشت محیط
از همشهریان خواهش می کنم مسئله بهداشت محیط و شیوع ویروس کرونا را جدی بگیرند. 

بی تفاوتی نسبت به این موضوع حق الناس است .
9۱5...۳5۸۳

  دست هم را به مهربانی بفشاریم
از زمان شیوع کرونا ویروس در کشور وهمچنین استان خراسان بسیاری صنوف و کسب 
وکارهای آزاد دچار رکود شــدید شده اند ، برخی از آن ها حتی در پرداخت اجاره بهای 
ماهیانه واحد صنفی خود نیز مانده اند.ای کاش پویشــی در مشــهد وحتی اســتان به 
راه افتد تا برخی مالکان دســت مهربانی به سوی مســتاجران خود دراز و این دو ماه را 

سختگیری نکنند.
9۳5...2۱96
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عقیل رحمانی  دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت 
ارســال گزارش های مرجع انتظامی به دادسرا 
بدون حضور طرفین پرونده، گفت: فرماندهی 
انتظامی اســتان خراسان رضوی موظف است 
نســبت به ضدعفونی کردن بازداشتگاه های 

تحت نظر اقدام الزم را انجام دهد.
عمومی  دادســتان  درودی،  محمدحســین 
و انقــالب مرکز اســتان در تشــریح مکاتبه 
صورت گرفته با فرماندهی انتظامی اســتان 
خراســان رضوی در خصوص بــه کارگیری 
اقدام های پیشــگیرانه و بهداشــتی در حین 
اعزام متهمــان و ...گفت: با توجه به شــیوع 
کروناویــروس و ضــرورت اتخــاذ تدابیــر 
پیشگیرانه و کاهش مراجعات غیرضروری به 
مکان های عمومی و کاهش ازدحام جمعیت، 
از فرماندهی انتظامی اســتان خراسان رضوی 
خواسته شــد ضمن ارائه آموزش های الزم و 
مراقبت از  پرسنل، نکاتی برای پیشگیری از 
ابتالی افراد مذکور به ویروس یاد شده مدنظر 

قرار گیرد.

  سازش و پیشگیری از جرم در اولویت
وی بیان کرد: در این زمینه به ستاد فرماندهی 
انتظامی خراســان رضوی ابالغ شــد از تمامی 

یگان های تحت امر درخواست 
شــود صلح و ســازش بین 
طرفین دعوا را در اولویت کار 
خود قرار دهند و در این مسیر 
هم از ظرفیت شــورای حل 
شود.قاضی  استفاده  اختالف 
درودی ادامه داد: در این زمینه 
خواسته شد تا یگان های تحت 
امر فرماندهی انتظامی با انجام 
گشت های مستمر و پررنگ در 
خود،  عملیاتی  محدوده های 
پیشگیری از وقوع جرم را مورد 

توجه ویژه ای قرار دهند.

 پیش از اعزام متهم 
با دادسرا هماهنگ شود

دادستان مشهد اشاره ای هم 
به اعزام متهمان به دادسراها 
و در این بــاره تصریح کرد: 
قرار براین شــده که پیش از 
اعزام متهمان به دادسراها و 
یا کشیک، موضوع پیش از 
هرگونه اقدامی با سرپرست 
دادسراها هماهنگ و پس از 
کسب تکلیف در این زمینه 

هم اقدام شود. 
این مقــام قضایی همچنین 

تصریح کرد: دیگر نیاز نیست همراه با ارسال 
گزارش مرجع انتظامی به دادســراها طرفین 

دعوا نیز به حوزه قضایی منتقل شوند. 
وی در مورد رعایت برخی نکات بهداشتی در 
مراجع انتظامی هم گفت: فرماندهی انتظامی 
استان باید با ضدعفونی کردن بازداشتگاه های 
تحت نظر خــود اقدام های الزم را انجام  دهند 
و مورد تأکید اســت در جهت حفظ سالمت 
متهمان و مأمــوران انتظامی که وظیفه اعزام 
متهمان را برعهده دارند، کلیه ضوابط بهداشتی 

ابالغ شده در حین اعزام رعایت شود.

 کشف دو محموله بهداشتی
وی همچنین به کشف چند محموله بهداشتی 
مورد استفاده در زمینه مبارزه با کروناویروس 
اشــاره  و در تشــریح این موضوع هم عنوان 
کرد:  در پی بازرسی از انبار یک شرکت پخش 
در مشــهد حدود ۱25هزار عدد دســتکش 
یکبار مصرف و همچنیــن ۱۳5 عدد محلول 
ضدعفونی کننده نیز از محل کشــف و توقیف 

شد.
در دومین عملیات هــم از محل یک باربری 
۳5هزار دســتکش یکبار مصرف  که در ۳5 
کارتن نگهداری می شــد بــه ارزش تقریبی 
۱4۰میلیون ریال کشف که این محموله هم 

توقیف شد.

در پی مکاتبه دادستان مشهد و برای پیشگیری از انتشار کروناویروس از پلیس خواسته شد

ممنوعیت اعزام طرفین دعوا همراه با گزارش انتظامی به دادسراها

دادستان مشهد: 
فرماندهی انتظامی 

استان باید با ضدعفونی 
کردن بازداشتگاه های 

تحت نظر خود 
اقدام های الزم را 

انجام  دهند و همچنین 
کلیه ضوابط بهداشتی 

ابالغ شده در حین 
اعزام رعایت شود

بــرش

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
  هوای خراسان رضوی گرم می شود

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی از امروز تا پایان هفته، 
جوی نســبتاً پایدار همراه با افزایش تدریجــی دما)۶ تا 8 
درجه سلسیوس افزایش دما( در اکثر نقاط استان پیش بینی 
می شود. پدیده جوی غالب در مناطق جنوبی و شرقی استان 

گاهی افزایش سرعت باد توأم با گردوخاک خواهد بود.
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خبر

فارس: معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صمت خراسان جنوبی از کشف یک محموله الکل صنعتی و 
کلینر در بیرجند با همکاری ســربازان گمنام امام زمان)عج( 

اداره کل اطالعات استان خبر داد.
علی تهوری اظهار کرد: این محموله شامل 5هزار و 55۰ بطری 
نیم لیتری الکل صنعتی و یک هزار و 75۰ بطری کوچک کلینر 

بوده که به مقصد بیرجند حمل شده است.
وی بیــان کرد: این محموله در زمان کشــف در حال تخلیه 
از یک دســتگاه کامیون در داخل یک انبــار بود که پرونده 
تخلف فرد موردنظر تشــکیل و برای رســیدگی به تعزیرات 

ارسال خواهد شد.معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صمت خراســان جنوبی گفت: در این انبار همچنین 
فیلتر هوای خودرو در حال تولید بود که موضوع در دســت 
بررسی تخصصی بازرسان قرار دارد.تهوری با بیان اینکه مردم 
می توانند هر مورد مشکوکی در خصوص احتکار کاالها را به 
سامانه ۱24 گزارش دهند، تصریح کرد: بازرسی ها در این ایام 
به  صورت مستمر و در قالب گشت مشترک در سطح استان 
ادامه دارد.وی افزود: در صورت مشــاهده هر گونه تخلف در 
حوزه کاال و خدمات به  خصوص اقالم بهداشتی، موادشوینده 

و ضدعفونی کننده با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

باتالشسربازانگمنامامامزمان)عج(دربیرجندصورتگرفت

کشف5هزارقوطیالکلصنعتیدرحالجابهجایی



پویش

تخلف

 توصیه جدی مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مردم

تغذیه سالم و تقویت سیستم ایمنی، سپر مقابله با کروناست
محبوبه علیپور  این روزها به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا در جامعه، تغییرات محسوســی 
در ســبک زندگی مردم روی داده است، چنان 
که اغلب ســعی می کنند وضعیت بهداشت و 
ســامت خود را ارتقا دهند. از همین رو یکی 
از جدی ترین مسائل، بهبود سبک تغذیه برای 

مقابله با ابتا به این ویروس مرموز است.

 پرهیز از مواد غذایی 
فله ای و بدون بسته بندی

دکتر محسن نعمتی، مدیر گروه تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با هشدار نسبت به عواقب 
بی توجهی به ایمنی غذایی در این شرایط خاص، 
می گوید: به طور کلی کرونا بیماری ویروســی 
است که از طریق هوای اطراف منتقل نمی شود، 
بلکه به وسیله ترشحات حاصل از سرفه و عطسه 
ســرایت می کند و از آنجا که این ویروس زمان 
طوالنی بر ســطوح می ماند، به وسیله تماس  
دست ها قابل انتقال است. ازهمین رو باید نسبت 
به خرید مواد غذایی فله  و بدون بســته بندی 
بهداشتی مانند آجیل و خشکبار احتیاط کرد 
و به میزان حداقلی تهیه شود. البته ممکن است 
در برخی فروشگاه ها تهیه این مواد بدون دخالت 
دست صورت گرفته و روی این مواد نیز پوشیده 
باشــد که این امر نیز میزان آلودگی را کاهش 
می دهد؛ اما بهتر اســت تا زمانی که شیوع این 
ویروس وجود دارد در حد امکان از خرید مواد 

غذایی فله ای پرهیز شود. 
این متخصص تغذیه درباره خرید ســبزیجات 
آماده و خرد شده نیز می گوید: مهم ترین اصل 
در این شرایط تهیه مواد غذایی با حداقل میزان 
آلودگی و باالترین حد ایمنی است. از همین رو 
به خانواده ها توصیه می شود در حد توان سعی 
کنند سبزیجات مصرفی را خودشان در منزل 
پــاک و خرد کنند و کمتــر از محصوالتی که 
در واحدهای ســبزی خردکنی عرضه می شود؛ 
استفاده کنند، زیرا اگر به ظاهر این مواد توسط 
ابــزار خرد می شــوند، اما امــکان آلودگی این 
محصوالت توسط افراد فعال در این مراکز وجود 
دارد. همچنین اگر نیاز به مصرف سبزیجات آماده 
دارند این مواد را از طریق محصوالت کارخانه ای 
و صنعتی تهیه کنند، چراکه نظارت بیشــتری 
روی آن هاست و فرایند تهیه و بسته بندی نیز به 
صورت خودکار و ماشینی صورت گرفته و کمتر 

با دخالت دست همراه است. 

 مخاطرات رفتارهای هیجانی و افراطی
کم نیســتند افرادی که همچنــان توجهی به 
رعایت نکات پیشــگیری و ایمنی ندارند؛ اما در 
مقابــل افرادی را نیز می بینیــم که با رفتارهای 
وسواس گونه سعی دارند مانع ابتا به این ویروس 

شــوند. مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشــاره به چنین رفتارهایی، می افزاید: 
احســاس درک میزان خطر در افــراد متفاوت 
است، به طوری که با بروز مخاطراتی برخی افراد 
چندین برابر دیگران از این وضعیت دچار تشویق 
و ناامنی می شــوند. از این رو شاهدیم در جهان 
بعضی افراد ترجیح می دهند حتی نان مصرفی را 
خودشان در منزل تهیه کنند که این رویه رفتاری 
افراطی محسوب می شــود. تنها راهکار مؤثر در 
مواجهه با کرونا توجه و ارتقای بهداشت بوده و به 

چنین رفتارهای افراطی نیاز نیست، زیرا این گونه 
رفتارها موجب می شــود میزان استرس افزایش 
چشمگیری داشته باشد که همین امر می تواند 
سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن شود. به این 
ترتیب از آنجا که نان در دمای باال تهیه می شود 
و ایــن ویروس نیز در دمای بــاالی 56 درجه از 
بین می رود، نباید نگــران آلودگی نان بود. البته 
باید توجه داشت که پس از پخت تا زمان مصرف 
از آلودگی مصون باشد. بنابراین برای اطمینان از 
ایمنی این ماده غذایی می توان در زمان مصرف 
چند دقیقه در توســتر یا فر مجدد گرم شــود. 
بی شک این دما نیز باالی 56 درجه خواهد بود. 

 تقویت سیستم ایمنی با تغذیه سالم
دکتر نعمتی همچنین تأکید می کند: سیستم 
ایمنی ما اولین ســد مقابله بــا عوامل بیماری زا 
همانند ویروس هاســت. این درحالی اســت که 
هرروزه بدن ما در برابر ده ها عامل بیماری زا قرار 
می گیرد، اما بنابر دالیلی نظیر رعایت مســائل 
بهداشــتی بیمار نمی شویم و بدن قادر به مقابله 
اســت. برای تقویت سیستم ایمنی باید به چند 
مسئله توجه کرد از این موارد می توان به داشتن 
خواب راحت و دوری از موج اخبار نگران کننده 
کــه از منابع جعلی و یا حتی حقیقی منتشــر 
می شود؛ اشاره کرد. به این ترتیب منابع حقیقی 
و موثق باید به جای انتشار اخبار نگران کننده، به 
مخاطبان اطاعات الزم برای پیشگیری و یا نحوه 

گذار از این قضیه را آموزش دهند. 
وی بــا تأکید بر نقش تغذیه در مقابله با ویروس 
کرونا، می افزاید: خانواده ها بدانند که برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن باید بر تقویت آنتی بادی ها که 
جنس آن ها پروتئین است؛ توجه کنند. بهترین 
منبع تأمین پروتئین در جهان تخم مرغ است و 
ســپس شیر، گوشت و حبوبات در مراحل بعدی 
قرار می گیرند. البته افرادی که به کبد چرب مبتا 
هستند باید از مصرف زرده خودداری کرده و هیچ 
منعی برای مصرف سفیده ندارند. همچنین باید 
شیر پاستوریزه باشد و دیگر مواد غذایی نیز به طور 
کامل بپزد.  این کارشــناس تغذیه درباره مصرف 
مکمل ها نیز خاطرنشان می کند: مطابق دیدگاه 
تمامی منابع معتبر در حوزه تغذیه به طور کلی 
چنانچه رژیم غذایی افراد مناســب باشــد، مواد 
مورد نیاز همانند مواد معدنی و ویتامین ها به بدن 
می رسد و دیگر مصرف مکمل ها ضرورتی ندارد، اما 
گاهی موارد افراد به دلیل برخی رفتارهای نادرست 
تغذیه ای همانند بی میلی بــه مصرف میوه ها و 
سبزیجات؛ با کمبود ویتامین ها مواجه می شوند. 
این درحالی است که ویتامین هایی همانند ث،  ای 
و بی موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند 
به طوری که از آن ها به عنوان مواد ضد سرطانی 
و آنتی اکسیدان یاد می کنند. درواقع منبع تأمین 
این گونه ویتامین ها میوه ها و سبزیجات هستند 
و اگر در 24 ســاعت، پنج واحد از گروه این مواد 

مصرف شود، نیاز بدن تأمین خواهد شد.

آمار

تولید

سالمت

 شرکت نفت تربت حیدریه 
محلول ضدعفونی تولید کرد

ایرنــا: مســئول روابط 
عمومی شرکت ملی نفت 
تربت حیدریــه  منطقــه  
گفت: با هدف پیشگیری 
از ابتای افراد و جلوگیری 
از گسترش ویروس کرونا 
جایگاه های عرضه سوخت 

مایع و سی.ان.جی زیر پوشش آن با اسپری ضدعفونی که تولید 
این شرکت است ضدعفونی می شوند. 

 علــی نیرویی افزود: ایــن محلول ضدعفونی توســط کارکنان 
حمل و نقل و با مشارکت شرکت های حمل و نقل و برای استفاده 

رانندگان زیرمجموعه این شرکت ساخته شده است. 
وی  اظهار کرد: این محلول با تأیید و نظارت کارشناسان بهداری 
و بهداشت صنعت نفت مستقر در منطقه تربت حیدریه و همکاری 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست منطقه تهیه شده است.

   کنترل سالمت مسافران 
به خراسان شمالي در 6 پست قرنطینه 

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعــی 
استاندار خراسان شمالی 
گفت: 6 پست قرنطینه 
در ورودی های اســتان، 
سامت مســافران را با 

هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کنترل می کنند.
ولــی اهلل حیاتــی اظهــار کرد: بــر اســاس تصمیم های 
گرفته شــده، اتوبوس هایی که از مبدأ استان های شمالی 
و نیز خراســان رضوی وارد خراســان شــمالی می شوند، 
حق توقف در شــهرهای این اســتان را ندارنــد و باید از 
کمربندی ها تردد کنند. وی افزود: مسافرانی که با ناوگان 
اتوبوسی جابه جا می شــوند، تنها باید در پایانه مسافربری 
پیاده و البته تمامی آنان باید تب سنجی و غربالگری شوند.

وی با اشــاره به اینکه تیم های جمعیت هال احمر استان 
هم با حضور در پایانه های مســافربری اســتان، تســت 
غربالگــری را روی افراد انجام می دهنــد، گفت: هنوز در 
اســتان برای مســدود کردن راه های ارتباطی تصمیمی 

گرفته نشده است.

 به مناسبت روز پدر صورت گرفت
 پویش »اهدای خون، یک کار خیر« 

در مشهد
»اهدای  پویش  قدس: 
خون، یک کار خیر« در 
مشهد همزمان با میاد 
امام علــی)ع( و روز پدر 
مدیرکل  درآمد.  اجرا  به 
خراســان  خون  انتقال 
رضــوی با بیــان اینکه 
اهدای خون و نجات جان بیماران بایستی به عنوان یک کار 
خیر تلقی شــود، گفت: در روز میاد حضرت علی)ع( تعداد 
144 نفــر به پایگاه های اهدای خون مراجعه که از این تعداد 

99 نفر موفق به اهدای خون شدند.
دکتــر عبدالهی افزود: با توجه به نزدیک شــدن روزهای 
پایانی ســال و همچنین انتشــار ویــروس کرونا مراجعه 
بــه پایگاه ها کاهش یافته که از همه مردم مؤمن اســتان 
درخواســت داریــم با پیوســتن به این پویــش از طریق 
نام نویســی اینترنتی و اهدای خون و به اشتراک گذاشتن 
آن در فضــای مجــازی به بیمــاران نیازمنــد به خون و 

فراورده های خونی سالم کمک کنند. 

 پلمب هفت نانوایی غیربهداشتی
 در قوچان

فرمانــدار  قــدس: 
قوچان گفــت: تاکنون 
بــه  نانوایــی  هفــت 
علــت رعایــت نکردن 
در  بهداشــتی  موازین 
پلمب  این شهرســتان 

شده اند.
هــادی رجایی نیا با بیان اینکه ضدعفونی کردن شــهر و 
معابر توســط شهرداری و جهاد کشــاورزی انجام  گرفته 
و گندزدایــی و ضدعفونی ادارات نیز از روز گذشــته آغاز 
شده است، افزود: دهیاران و مسئوالن خانه های بهداشت 
12۰ روســتا نیز مــواد ضدعفونی را بــرای گندزدایی و 

شست وشوی مساجد و معابر دریافت کرده اند.
فرمانــدار قوچان با اشــاره بــه تعطیلــی تاالرهای این 
شهرستان و عدم سرو غذا در داخل محیط رستوران ها هم 
گفت: تمام مجالس، مراسم  و برنامه هایی که جنبه عمومی 

دارند، در سطح این شهرستان لغو شده است.
وی از استقرار دو اکیپ در ورودی های این شهر از سمت 
مشهد و استان خراسان شمالی برای تب سنجی و افزایش 
حساســیت و دغدغه مند کردن مردم خبــر داد و یادآور 
شد: هیچ خدمات رســانی نوروزی در زمینه تردد، اسکان 
و پذیرایی به مســافران در قوچان ارائه نمی شود؛ بنابراین 

مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. ایستگاه سالمت

مسئول جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی مشهد خبر داد
تالش دانشجویان برای شکست کرونا
مهر: مســئول جهادی بسیج دانشــجویی علوم پزشکی 
مشهد گفت:  دانشجویان این دانشگاه روزانه در حال تولید 
هزار شیلد محافظ هستند؛  همچنین در سامانه 4۰۳۰ و 

ایستگاه های سامت خدمت رسانی می کنند.
به گزارش قدس آناین، سیدســعید مهدیزاده با اشاره به 
فعالیت جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در مقابله با کرونا، گفت: 2۰۰ نفر از دانشــجویان دانشگاه 
علوم پزشکی به عنوان اپراتور و به صورت آنکال در سامانه 
سراسری 4۰۳۰ وزارت بهداشت پاسخگوی مردم هستند.

مسئول جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این افراد به صورت مجازی 
و حضوری آموزش دیده اند، اظهار کرد: تعداد ثبت نامی ها برای فعالیت در این سامانه در حال 

افزایش است.
وی با بیان اینکه بســیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در حال 
تولید گان اســت، افزود: بسیج علوم پزشــکی و پیام نور نیز روزانه در حال تولید هزار شیلد 

محافظ صورت هستند.
مهدیزاده با اشاره به استقرار ایستگاه های سامت در شهر مشهد، ابراز کرد: دانشجویان علوم 
پزشکی مشهد با حضور در چهارراه حجاب، میدان 1۰ دی و میدان 15 خرداد مشهد به صورت 
حضوری، اطاعات مربوط به کرونا را در اختیار مردم قرار داده و به پرســش های آن ها پاسخ 

می دهند. البته حضور این افراد با رعایت تمام مسائل بهداشتی توصیه شده است.
وی بیان کرد: بسیج اساتید دانشکده داروسازی نیز به صورت روزانه در حال تولید هزار و 5۰۰ 

لیتر محلول ضدعفونی کننده هستند.

طب

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 
روغن بنفشه تأثیری در درمان بیماری کرونا ندارد

قدس: رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: در شرایطی که جامعه درگیر درمان بیماری 
کروناست، برخی افراد سودجو و بی اطاع از منابع پزشکی 
اقدام به انتشار مطالب کذب در خصوص روش های درمان 
ایــن بیماری می کنند تا ضمن جلب اعتماد مردم، زمینه 
ســودجویی خود را فراهم آورند؛ این در حالی اســت که 
استعمال روغن بنفشــه هیچ گونه تأثیری در روند درمان 

بیماری کرونا ندارد.
دکتر مهدی یوســفی با اشــاره به اینکــه نظراتی که در 

خصوص راهکارهای درمانی بیماری کرونا در فضای مجازی منتشر می شود، فاقد اعتبار علمی و 
آکادمیک است، خاطرنشان کرد: استعمال روغن بنفشه آن هم به روش خاص هیچ تأثیری در 
درمان بیماری کرونا ندارد. وی با تأکید براینکه این موضوع هیچ جایگاهی در کتاب های طبی 
و حتی روایات ائمه معصومین)ع( ندارد، افزود: گیاه بنفشه خاصیت ضد التهابی در ناحیه حلق، 
حنجره، ریه و معده دارد که می تواند تا حدودی التهاب ناشی از استنشاق گاز مایع ضدعفونی 
کننده و یا سرماخوردگی و بیماری های خودایمنی را کاهش دهد، اما در درمان بیماری کرونا 

تأثیری نخواهد داشت.
دکتر یوسفی تصریح کرد: تنها زمانی ماده ای به عنوان دارو در چرخه درمان بیماری و تجویز 
طبی قــرار می گیرد که همه فرایندها و موازین علمــی آکادمیک، تأییدیه های تخصصی و 

استانداردهای دارویی را سپری کرده و مجوز الزم مراجع مسئول را دریافت کرده باشد.
وی گفت: از مردم می خواهیم به شایعه های منتشر شده در فضای مجازی اهمیت ندهند و فقط 

با رعایت بهداشت فردی زمینه ابتا به این بیماری را کاهش دهند.

هشدارها را جدی بگیریم
 مرگ 89 نفر در خراسان  رضوی 

به دلیل ابتال به کرونا تا دیروز
روابط  مدیــر  قــدس: 
عمومــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: 
تاکنون 89 نفــر از افراد 
مشــکوک بــه کرونا در 

استان فوت کرده اند.
رحیمی  حمیدرضا  دکتر 

افــزود: از تعداد 18۳ مبتای قطعی کرونا در خراســان رضوی، 
1۰7 نفر مربوط به شهرستان مشهد، 5۰ نفر شهرستان نیشابور، 
12 نفر شهرستان سبزوار، 9 نفر شهرستان تربت حیدریه، 4 نفر 

شهرستان گناباد و یک نفر از شهرستان تربت جام است.
 وی یادآور شد: تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 19 اسفند ماه، 865 
نفر که به علت سندروم حاد تنفسی به مراکز درمانی زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند، ترخیص شدند.

 وی گفت: طی این مدت هزار و 114 نفر در مشهد، ۳55 نفر در 
نیشابور، 111 نفر در سبزوار، 5۰ نفر در تربت جام و 2۰4 نفر در 
شهرستان تربت حیدریه به علت سندروم حاد تنفسی بستری یا 

مراجعه کرده بودند.

 تأیید مرگ زن تربت جامی بر اثر ابتال به کرونا 
دکتر افکار، رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با بیان اینکه 
یک زن 28 ســاله بر اثر ابتا به بیماری کرونا در این شهرستان 
فوت کرده است، گفت: این فرد که چند روز قبل فوت کرد، جواب 
قطعی آزمایش وی روز دوشــنبه اعام شد که مبتا به بیماری 

کووید 19 بوده است.

 مرگ سه بیمار و بستری شدن 22 نفر در کاشمر
رئیس شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: براساس تشخیص 
متخصصان عفونی تاکنون ۳5 نمونه از کاشمر برای آزمایش ارسال 
شــده که نتیجه آزمایش چهار نفر از نظر ابتا به ویروس کرونا 

مثبت اعام شد و سه نفر آنان فوت کردند.
محمدجواد یزدانی اظهار کرد: هم اکنون 22 نفر به دلیل بیماری 

حاد تنفسی در بیمارستان کاشمر بستری هستند.
وی ادامه داد: بیمارستان شهید مدرس کاشمر برای ارجاع بیماران 
مبتا به کرونا در نظر گرفته شــده که تاکنون 211 نفر به این 
بیمارســتان مراجعه کرده اند کــه 74 نفر آن ها به دلیل عفونت 
تنفسی بستری شدند و از این تعداد تاکنون 49 نفر بهبود یافته 

و مرخص شدند.
یزدانی افزود: در بررسی ها تمامی افرادی که نتیجه آزمایش آن ها 
مثبت اعام شده به شــهرهای مختلف کشور سفر داشته اند و 

همچنین همه آنان دارای سن باالی 5۰ سال بوده اند.
وی ادامــه داد: 8۰ تخت در بیمارســتان شــهید مدرس آماده 
خدمت رسانی به بیماران احتمالی است که در صورت نیاز بیشتر 
در بیمارســتان شهید مدرس 1۰۰ تخت موجود است و تا 1۰۰ 
تخت دیگر در همان منطقه پیش بینی شــده است. همچنین 
بیمارســتان حضرت ابوالفضل)ع( نیز در مرحله اول 25 تخت و 
در مرحله بعدی 25 تخت دیگر و در مجموع تا 15۰ تخت آماده 

خدمت رسانی است.

 ابتالی 12 نفر به کرونا در سبزوار 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در همین زمینه 
اظهار کرد: با مثبت اعام شــدن نتیجه آزمایش 1۰ بیمار دیگر 
تاکنون شمار افراد مبتا به ویروس کووید 19عامل بیماری کرونا 
در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن واقع 

در غرب خراسان رضوی به 12 نفر رسیده است. 
دکتر فاطمــه نوده افزود: هم اینک هفت نفر از مجموع 12بیمار 
مبتا به کرونا که در بیمارســتان های زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار بستری شــده بودند روند درمانی را طی کرده و 
بهبود یافته و به خاطر وضعیت بالینی مساعد در حال ترخیص از 

بیمارستان هستند.

 تأیید بیماری 6 نفر در تربت حیدریه
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نیز گفت: از ابتدای 
اسفندماه تاکنون1۳۳ بیمار مشکوک به ابتای ویروس کرونا در 

بیمارستان آموزشی 9 دی این شهرستان بستری شده اند. 
ســعیدرضا قنبری زاده افزود: از این تعداد 96 نفر تاکنون بهبود 

یافته  و از بیمارستان مرخص شده اند.
وی ادامه داد: بر اســاس نتایج آزمایش های انجام شده، تاکنون 
ابتای 6 نفر از بیماران به ویروس کرونا در تربت حیدریه قطعی 

شده است.

 اعالم وضعیت قرمز در نیشابور
دانشگاه علوم  پزشکی نیشــابور روز گذشته اقدام به پخش پیام 

صوتی هشدار وضعیت قرمز در سطح معابر شهری کرد.
در این پیام از شــهروندان نیشابور درخواست شد، جز برای امور 
ضروری، از منازل خود خارج نشوند و هیچ کاری مهم تر از حفظ 

جان و سامتی مان نیست.

 افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید19 
در خراسان شمالی 

با اعام نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تاکنون ۳4 نفر در 
خراسان شمالی به کووید19 مبتا شده اند.
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1. ابرو درهم کشیدن – بخشی از سیستم 
خنک  کننده موتــور خودرو 2. واحد ورزش 
 تنیــس - »میخ« تازی – درس نوشــتني 
۳. به هم چسبیده – از شاهان سلجوقی – 
لنگه و مانند 4.  صوت ندا- نقاش مشــهور 
هلندی قرن نوزده- بی چیز و ندار 5. قورباغه 
– سرپرستی کردن – نوعی آچار 6. شیمی 
کربن- کاستن– بخشی از برگ گیاه 7. ماه 
سرد- عنصری در جدول تناوبی »مندلیف«- 
از تقسیمات سال بر اساس حرکت ماه به دور 
زمین 8. کشــوری در آمریــکا به مرکزیت 
 »بوگوتا«- آن چه به تملک کســی درآمده 
9. مقابــل »نــر«- در حمام هــای قدیمی 
بجوییدش– نوعی خرمای سیاه 1۰. قادر- 
 واحد پول کشــور »چک« - نفی از آمدن 
11. اختــال و وقفه – نوازنــده نامی تار 
آذربایجــان که کنســرتی هم با اســتاد 
ضروری  کرده اســت–  اجــرا   »ســاکت« 
12. درامان – نپذیرفته – پیشوند استمرار 
1۳. طایه  دار اعداد سه رقمی- نوعی ادویه 
هندی - پایتخت »کامرون« 14. نویسنده 

 فرانســوی »طاعون«- دالیــل- یک ویک 
15. از روســای  اســبق فدراسیون فوتبال 

کشورمان 

 1. پس گرفتــن – نزاع کننــده 2.نام قدیم 
» چین«- روزنامه ارمنی زبان چاپ تهران – 
فرزنــد ، زاده ۳. ارابه – پر و آکنده – نوعی 
زغال ســنگ 4. لباس شنا – امر از ماندن- 
جمع مکســر نکته 5. آزمودن – متصدی 
کتابخانه – حکم و دســتور 6. از سین های 
ســفره نوروز- روســتا – گابی 7. گیاهی 
زینتی از تیره دولپه ای ها – عنوان عمومی 
کلت و هفت تیر 8. همــه ، کل- زیرانداز از 
آب کشــیدنی- ابتیاع- شرور 9. پرسش -  
دوران حیات میانی زمین 1۰. پاردم- شهر 
زعفــران- عالم 11. با این تلفظ هم درخت 
 زبان گنجشک است – پایانه – سخنان بیهوده 
12. بزرگوارتر– هر میوه پیش رسی را گویند- 
آشــیانه عقاب 1۳. تاب و توان – از پسران 
آدم ابوالبشر- آراســته 14. از ماشین آالت 
 کشــاورزی- بخشــنده – غــذای پرنده 

15. نویسنده »آیین سخنرانی« - لقب »تیمور خان«  
از ساطین ایلخانی
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