
 ابتالی 307 نفر به کرونا 
در استان های خراسان 

 مراقب کاالهای بهداشتی تقلبی 
ضدکرونا باشید

هشدار یک مقام مسئول درباره یک پدیده نا میمونسخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: طی ۲۴ ساعت 
گذشــته آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی 
به ۲۲۲ نفر رسید. دکتر کیانوش جهانپور در توضیح 
آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از ویروس کرونا جدید 
در کشور، گفت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی و از 
ظهر روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۸۸۱ مورد قطعی 

ابتال به کووید ۱۹ در کشور ...

کارشناس مســئول معاونت بازرســی سازمان 
صمت خراسان رضوی ضمن هشدار به شهروندان 
نســبت به تهیه اقالم بهداشــتی خود از مراکز 
معتبر، از شناســایی یک کارگاه تولید و فروش 
ماســک تقلبی خبــر داد.مهدی مقدســی در 
گفت وگو با قدس عنوان کرد: با شــیوع ویروس 

کرونا در استان خراسان رضوی ... .......صفحه 3 .......صفحه ۴ 

ممنوعیت سفر به خراسان رضوی چقدر جدی است؟
قدس پیگیری کرد

بازار گوشت مشهد 
چوب نبود نظارت را 

می خورد

.......صفحه ۲ 

قدس پیگیری کرد

.......صفحه ۴ 

  سرگردانی بیماران و پزشکانی
 که از زیربار مسئولیت شانه  خالی کردند

در حالی  که مســئوالن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
در اولین روزهای انتشــار خبر شیوع بیماری کرونا، با قاطعیت 
اعالم کردند  تمام همــکاران آن ها در این ایام برای خدمت به 
مردم و بیماران در حال آماده باش خواهند بود، اما دست کم در 
مشهد ده ها پزشک متخصص در روزهای گذشته تاکنون دست 

از کار کشیده و مطب های خود را تعطیل کرده اند.

بی هیچ مقدمه و تعارفی باید همین ابتدای مطلب به این نکته تأکید 
داشته باشیم اتفاقاتی که در حوزه بازار کشور و به تبع آن در مشهد 
رخ می دهد، در بیشتر مواقع با هیچ فرمول و ضوابط علم اقتصادی 
همخوانی ندارد و باید پاســخ علت و چرایــی آن را در جای دیگر 
جست وجو کرد.آنچه مسلم است در علم اقتصاد فرمول ها یا قواعدی 

وجود دارد که بدون توجه به زمان ...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

»من کارت« به گلبهار رسید 
قدس: از این پس امکان پرداخــت کرایه اتوبوس های 
درون شهری گلبهار با استفاده از »من کارت«های مورد 

استفاده و رایج در شهر مشهد فراهم شد.
این اقدام با هدف سهولت در پرداخت الکترونیک هزینه 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در گلبهار صورت 
گرفته اســت و از این پس شهروندان گلبهار می توانند 
کرایه اتوبوس های درون شهری را از طریق »من کارت« 
پرداخت کنند.در مراسمی با حضور شهردار، امام جمعه، 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، همچنین بخشدار 
گلبهار، سامانه دریافت بلیت الکترونیک )من کارت( در 

حوزه حمل ونقل عمومی این شهر راه اندازی شد. 
ســازمان فاوا شــهرداری مشهد بســتر الکترونیکی و 
زیرساخت های حوزه فناوری را در این زمینه فراهم کرده 
و با همکاری شــهرداری گلبهار ناوگان اتوبوس های این 
شهر، شامل ۲۵ دســتگاه اتوبوس به سیستم پرداخت 
کرایه با اســتفاده از » من کارت« مجهز شــده است.نرخ 
مصوب استفاده از اتوبوس های شهری گلبهار ۵00 تومان 
بوده که از این پس بدون لزوم تبادل اســکناس و صرفاً 
با استفاده از »من کارت« قابل پرداخت است.شایان ذکر 
است، شارژ »من کارت« برای شهروندان گلبهار همچون 
ساکنان مشــهد، به صورت الکترونیک از طریق نرم افزار 
»کیپاد« برای گوشی های مجهز به NFC میسر است. 
همچنین دو باجه شارژ »من کارت« نیز به صورت حضوری 
در شــهر گلبهار این خدمات را بــه افراد ارائه می دهند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:
آب هیچ مشترکی در خراسان رضوی 

به دلیل بدهی قطع نمی شود
ایرنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
گفت: در شــرایط فعلی مصرف آب در شهرهای استان 
به شــکل فزاینده ای افزایش یافته اســت ولی آب هیچ 

مشترکی به دلیل عدم پرداخت آب بها قطع نمی شود.
سید ابراهیم علوی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
مصرف آب در شهرها و روستاهای استان در نیمه نخست 
اسفند امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7درصد 
افزایش یافته است بنابراین در صورتی که هم استانی ها 
توصیه های بهداشتی را در حد متعارف و منطقی با رعایت 
مدیریت مصرف مد نظر قرار دهند مشکلی در تأمین آب 

شرب ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: برای رفاه حال هم استانی ها و پیشگیری 
از شــیوع بیماری کرونا تمهیداتی پیش بینی شده که 
ارائه خدمات به متقاضیان به صورت غیرحضوری ارائه 
شود و تمامی خدمات مورد نیاز در سایت شرکت و نیز 
از طریق تماس تلفنی با شــماره ۱۵۲۲ برای ساکنان 
شهرها و شماره ۱۵۲3 برای روستاییان قابل دسترسی 

است.

دعوت فرماندار صالح آباد از مردم برای 
مقابله با کرونا

صالح آباد – خبرنگار قدس: فرماندار صالح آباد از مردم 
این شهرستان خواســت تا همکاری الزم برای مقابله و 
پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا را داشته باشند و از 

منزل بیرون نیایند.
ولی قلیچــی در گفت وگــو با قدس، از شــهروندان 
خواست در این برهه حساس با برگزار نکردن مراسم 
مختلف و حتی میهمانی ها، نپذیرفتن میهمان، نرفتن 
به ســفر و اطمینان از ســالمت اعضای خانواده که از 
سایر شهرستان ها به خانه برمی گردند و قرنطینه شدن 
خانگی تحت کنترل مراکز درمانی به دست اندرکاران 

بهداشت سالمت کمک کنند. 
وی توصیه کرد: به منظور اطالع از آخرین دستورعمل ها 
و توصیه های بهداشتی به کانال سفیران سالمت به نشانی 
safiresalehabad۹۸۹۹ @ کــه در فضای مجازی 
تشکیل شده بپیوندند و به دیگران هم که نکته مبهمی 

دارند توصیه کنند.
همچنین بــه منظور مقابله و پیشــگیری از بیماری 
کرونا و براســاس هم اندیشــی، تبادل نظر و بررسی 
احکام شرع توسط امامان جمعه و بزرگان اهل سنت 
و ســایر شرکت کنندگان مصوب شــد نماز جمعه در 

استان خراسان رضوی تا اطالع ثانوی تعطیل شود. 
شــایان ذکر اســت، در اقدامی جالب، خداپســندانه و 
خودجوش مردم روستاهای شهرستان صالح آباد از جمله 
حاجی آبــاد، گورخار و خواجه طاعون برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا و رفع آفات و بالها به ترتیب ۱۵، 
۱۲ و ۱۱ رأس گوسفند نذر و خیرات کرده و گوشت آن 
را بین محرومان و مستمندان تقسیم کردند تا از شر این 

بال در امان باشند.

خبر خبر
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اگهی دعو ت از بستانکاران شرکت پارس فدک قدر  
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت 1183

)در حال تصفیه(به شناسه ملی 14002700524 
نوبت سوم

باتوجه به آگهی انحالل ش��رکت پ��ارس فدک قدر 
س��هامی خاص منتش��ره در روزنامه رس��می کشور 
مورخ��ه 93/8/20 به ش��ماره روزنام��ه 20297 در 
صفحه 69 درج گردیده است بدینوسیله طبق ماده 
225 قان��ون اصالح��ی تجارت از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی ش��رکت دعوت میش��ود ظرف م��دت 6 ماه 
از انتش��ار اولین آگهی با در دس��ت داشتن اسناد 
مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت  به نش��انی 

محل تصفیه
 استان  خراسان رضوی  : گناباد-  خیابان سعدی - 

کوچه سعدی یک -  فرعی اول -پالک 12 
 کد پستی 9691713775 مراجعه نمایند
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قدس: اســتاندار خراسان رضوی شرایط اســتان را با توجه به شیوع 
ویروس کرونا اضطراری برشــمرد و از مردم خواســت که هشدارها را 

جدی بگیرند.
علیرضا رزم حسینی در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا استان که در محل سالن شهیدباهنر استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد: تصمیمات گرفته شده در خصوص پیشگیری و مقابله 

با ویروس کرونا در استان باید متناسب با شرایط اضطراری باشد.
وی گفت: سیاست مدیریت استان مبتنی بر امیدواری به بهترین شرایط 

و برنامه ریزی برای بدترین شرایط است و تالش می کنیم در این مسیر 
گام برداشته شود.اســتاندار خراسان رضوی اضافه کرد: از هفته آینده 
آموزش  متقاضیانی که به صورت داوطلبانه تمایل به خدمت رسانی به 

مردم و مقابله با این ویروس دارند را شروع خواهیم کرد.
رزم حسینی با اشاره به اینکه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا در 
استان تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: تاکنون در راستای پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا به دانشگاه های علوم پزشکی استان ۱۴ میلیارد 

تومان اعتبار تزریق شده  است.

وی در خصوص ورود مســافر به خراســان رضوی در ایام نوروز، افزود: 
بــه مردم توصیه اکید داریم که از ســفر پرهیز کنند و در این راســتا 
محدودیت هایی نیز برای تأمین سالمت مردم در مبادی ورودی استان 

در حال اعمال است.
استاندار خراســان رضوی کلید موفقیت استان در پیشگیری و مقابله 
بــا ویروس کرونــا را رعایت مــوارد قرنطینه ای و نیمــه قرنطینه ای 
و سیاســت های ملی در این زمینه دانســت و تصریــح کرد: با رعایت 

پیشگیری ها و قرنطینه ها می توانیم از این مرحله هم عبور کنیم.

قدس: ۵هزاربســته بهداشــتی همراه با محلــول ضدعفونی کننده 
دســت توسط شــورای مشــارکت های زنان مجمع خیرین سالمت 

خراسان رضوی در مناطق محروم استان توزیع شد.
رئیــس شــورای مشــارکت های زنــان مجمع خیرین ســالمت 
خراســان رضوی بــا اعالم ایــن خبر گفــت: این شــورا نظر به 
رســالت اجتماعی خــود  به منظــور ارائه خدمات بهداشــتی و 
 پیشــگیری از بیماری کرونا، اقدام به توزیع  بســته های بهداشتی 

کرده است .

آرزو حیدریان با تأکید بر اینکه اقالم بهداشــتی به تناوب در مابقی 
شهرستان های استان توزیع خواهد شــد،عنوان کرد: اولین محموله 
اقالم بهداشــتی شــامل محلول ضدعفونی کننده دســت، ماســک، 
دســتکش، صابون و دســتمال کاغــذی در مراکز عمومــی، برای 
 بیماران خاص، افراد تحت پوشــش شــورا و مناطــق محروم توزیع 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: تنظیم و پخش بروشورهای آموزشی و ارسال 
پیام های اطالع رســانی بهداشتی با هدف افزایش آگاهی و پیشگیری 

از ابتال به ویروس کرونا و حفظ ســالمتی افراد جامعه انجام شــده تا 
بتوانیم جامعه را از آسیب های احتمالی محفوظ داریم.

حیدریان در ادامه با اشــاره به برنامه ریــزی برای تداوم اجرای این 
طرح برای توزیع اقالم بهداشتی موردنیاز مردم ابراز امیدواری کرد 
و گفت: تهیه و توزیع این اقالم بهداشتی توسط خیران در شرایطی 
که برخی به دنبال احتکار این کاال هســتند، شــاید بتواند در رفع 
نیازهــای مردم به ویژه بیماران خاص و افراد کم برخوردار در جامعه 

اثرگذار باشد.

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی خراسان رضوی:

والدین می توانند 
قرارداد خود با 
 مهدهای کودک
 را فسخ کنند

.......صفحه ۲ 

قدس آنالین- وحید اکرمی: مدیــر روابط عمومی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر نتوانیم چرخه 
ویروس را بشــکنیم و آمار تعداد مبتالیــان به کرونا را 
نزولی کنیم، با وضعیت دشــواری روبه رو خواهیم شد. 
دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار قدس 
آنالین در خصوص تعداد مبتالیان به کرونا در خراسان 
رضوی ابراز کرد: متأسفانه آمار مبتالیان به کرونا هر روز 
بیشتر می شود و اگر مردم همراهی نکنند نمی توان آن 
را متوقف کرد. کنترل این بیماری منوط به رفتار مردم 
اســت. وی ادامه داد: پیک کرونا به این معنی که بعد از 
آن شاهد روند کاهشی باشیم هنوز شروع نشده و قابل 
پیش بینی نیست. چیزی که می توان پیش بینی کرد این 
است که در آن زمان شرایط بسیار سختی خواهیم داشت 
و این احتمال وجود دارد که خراسانی ها، ماه ها با ویروس 
کرونا درگیر باشــند. وی اظهار کرد: مدیران و مسئوالن 
اســتانی با تمام توان و تالش خــود در جبهه مبارزه با 
کرونا قرار گرفته اند و از همه ظرفیت ها در حال استفاده 
هستند. اما مردم هم باید بیش از پیش مسئوالن را یاری 
دهند. شیوع کرونا بســیار زیادتر از حد معمول است و 
چرخه انتقال ویروس باید توسط مردم با خانه نشینی و 

رعایت نکات بهداشتی بشکند. 
وی بیان کرد: تنها در این صورت است که امید به توقف 
شــیوع کرونا در اســتان می رود و غیر از آن باید شاهد 
افزایش مبتالیان به کرونا و فوت تعدادی از آن ها باشیم. 
بــه همین دلیل از مردم تقاضا داریم که با حساســیت 

بیشــتری به موضوع نگریسته و در خانه بمانند. وی در 
پاسخ به این پرسش که شــرط ماندن مردم در منازل، 
تعطیل کردن اداره ها و سازمان هاســت، اما دولت با این 
کار موافق نیست، پس مردم چگونه می توانند خانه نشینی 
کنند، گفت: علوم پزشکی در مورد تعطیل کردن اداره ها 
و سازمان ها تنها می تواند پیشنهاددهنده باشد و تصمیم 
گیرنده نیست. بارها به استاندار و معاونان ایشان اعالم و 
تأکید کرده ایم که برای شکستن چرخه شیوع کرونا باید 
اماکن دولتی و اجتماعات تعطیل شوند و امورات بیشتر 
از طریق دولت الکترونیک صــورت پذیرد. وی افزود: تا 
جایی که می دانم مسئوالن تراز اول استان نیز مخالفتی 
با تعطیلی ندارند و آقای اســتاندار روز شنبه گذشته را 
در ابتــدا تعطیل اعالم کرده بود، امــا پس از آن اعالم، 
تغییرات دیگری افتاد. همان طور که می دانیم، مسئوالن 
استانی باید تابع نظرهای ستاد ملی در پایتخت باشند 
و نمی توانند دســتورعمل های آن را اجــرا نکنند. وی 
خاطرنشــان کرد: حتی اگر امکان تعطیل اعالم کردن 
اداره ها از ســوی علوم پزشکی مشــهد نباشد برای آن 

پیشنهادهای جایگزین داده است. 
وی اضافه کرد: عبور تعداد مبتالیان به کرونا از ســقف 
توانایی مراکز بهداشتی و درمانی استان، شرایط را حاد و 
پیچیده خواهد کرد. تصور کنید که از شهری 3 میلیونی 
خدای نکرده تنها ۱0 درصد آنان نیاز به خدمات پزشکی 
پیدا کنند و کار آن ها به بیمارستان کشیده شود، آن وقت 

با آمار قابل توجهی از بیمار روبه رو خواهیم شد. 

استاندار خراسان رضوی:

شرایط اضطراری است، مردم هشدارها را جدی بگیرند

به همت شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سالمت استان محقق شد

توزیع 5هزار بسته بهداشتی در مناطق محروم خراسان رضوی 

شرایط سخت خراسان رضوی پیش از پیک کرونا 



قدس پیگیری کرد

بازارگوشتمشهدچوبنبودنظارترامیخورد
قدس بی هیچ مقدمه و تعارفی باید همین 
ابتدای مطلب به این نکته تأکید داشته باشیم 
اتفاقاتی که در حوزه بازار کشــور و به تبع آن 
در مشهد رخ می دهد، در بیشتر مواقع با هیچ 
فرمول و ضوابط علم اقتصادی همخوانی ندارد 
و باید پاسخ علت و چرایی آن را در جای دیگر 

جست وجو کرد.
آنچه مسلم اســت در علم اقتصاد فرمول ها یا 
قواعدی وجــود دارد که بدون توجه به زمان و 
مکان استفاده از آن همواره به یک پاسخ ثابت 
می رســیم. به طور مثال براســاس یک اصل 
قدیمی رابطه بین عرضه و تقاضا با قیمت یک 
محصول در همه جای دنیا یک معادله ســاده 
دارد که هر چه عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد 
قیمت افزایش می یابد و در صورتی که عرضه 
بیشتر باشــد، قیمت به همان نسبت کاهش 

می یابد.
حال اگر بخواهیم تنها به اســتناد همین اصل 
قدیمی بازار و حوزه اقتصاد نگاهی به نوسان های 
قیمت برخی اقالم داشته باشیم خواهیم دید 
گاهی نتیجه حاصلــه از معادله عرضه وتقاضا 
کامالً برعکس نتیجه ای است که باید به دست 

بیاید.
بر همین اســاس و برای آنکه مثالی عینی از 
این نوع اتفاقات داشته باشیم، نگاهی به قیمت 
گوشت قرمز در بازار مشهد انداخته ایم، چراکه 
با وجود تمام نوسان های قیمت نهاده های دامی 
در برهه های مختلف می بینیم که قیمت گوشت 

روند روبه رشد داشته است.

 فروشکمتردامدربهار
فصل بهار به دلیل آنکــه هزینه نگهداری دام 
نســبت به فصول دیگر ســال کمتر است و 
دامــداران هزینه کمتری برای تعلیف دام های 
خود می پردازند، معموالً فروش دام زنده اندکی 
کاهش می یابد و در حالت عادی همواره اندکی 

قیمت گوشت قرمز افزایش می یابد.
در سال جاری نیز شاهد تکرار این فرایند بودیم، 
اما با عبور از فصل بهار و نیمه های تابســتان 
یکباره قیمت دام زنده دچار نوسان هایی شد که 
عده ای دلیل آن را صادرات بی رویه یا خروج دام 
به اشکال مختلف از کشور می دانستند، با این 

حال قیمت ها تا حدودی ثابت ماند.
از اواخر پاییز بی هیچ دلیل قابل ذکری قیمت 
دام زنده شــروع به پایین آمدن کرد و به طور 
مثــال دام زنده ای که مدتی پیش با قیمت هر 
کیلوگرم تا 43هزار تومان و بیشتر هم  فروخته 

می شــد به کمتر از 40هزار تومان رسید، ولی 
نکته قابل تأمل این بود که قیمت گوشت قرمز 
هیچ تغییری نداشــت و حتی روند روبه رشد 

گرفت.

 استارتگرانیدرزمستان
با فرارسیدن زمستان و افزایش تقاضای نسبی 
در بــازار گوشــت و آالیش های دامــی، روند 
افزایشی قیمت گوشــت هم سرعت گرفت و 
تقریباً با شیب مالیمی تداوم یافت، به نحوی که 
قیمت گوشت 80هزارتومانی در هفته های اخیر 

از مرز 100 هزار تومان هم گذشت.
اواخر بهمن ماه سال جاری و در پی انتقادهای 
مطرح شــده در خصوص علل گرانی گوشت 
در اســتان بود که معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: 
افزایش قیمت گوشت در بازار ارتباطی به تولید 
و تأمین دام زنده در استان ندارد،چون در حال 
حاضر تأمین دام زنده در اســتان ثابت است و 
تغییری که عامل افزایش قیمت گوشت باشد 

رخ نداده است.
مجیــد جعفــری در گفت وگو با ایرنــا افزود: 
هم اکنون دام زنده گوســفند بــه قیمت هر 
کیلوگــرم 380هزارریال در بازار دام توســط 
کشتارگاه ها خریداری می شود و کشتار دام نیز 
با توجه به ثابت بودن تولید، کاهش و افزایشی 

نداشته است.
وی گفت: قیمت دام تا زمانی که به کشتارگاه 
می رسد تغییری نمی کند، بنابراین علت گرانی 
گوشت را باید در مرحله کشتارگاه و پس از آن 

جست وجو کرد.
جعفــری افــزود: در حال حاضــر عرضه دام 
زنده، مازاد بر نیاز بازار اســت و در این زمینه 
مشکلی نداریم، ضمن اینکه قیمت عرضه دام 

در خراسان رضوی پایین تر از میانگین کشوری 
است.

 کمبوددام،علتگرانیگوشتدرمشهد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی 
مشهد در اظهارنظری کامالً متفاوت گفت:علت 
افزایش 45درصدی قیمت گوشت قرمز اعم از 
گوســاله و گوسفندی در مشهد کمبود دام در 

بازار این شهر است.
مهدی باقری افزود: بهای هر کیلوگرم گوشت 
گوسفندی از 850هزار ریال به یک میلیون ریال 
و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از ۷00هزار 

ریال به 800هزار ریال رسیده است.
وی اضافه کرد: در چند روز اخیر)اواخر بهمن 
ماه در زمان انجام مصاحبه ( ورود دام به مشهد 
کاهش یافته به طوری که دامی که پیشــتر از 
سبزوار به مشــهد می آمد به طور مستقیم به 
تهران ارســال می شد و ارســال دام از استان 
خراسان شمالی به شهرهای جنوبی کشور، ورود 
دام از آن استان به مشهد را کاهش داده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی 
مشــهد گفت: خروج دام از خراســان رضوی 
کماکان ادامه دارد و از آنجا که دیگر ورود دام به 
مشهد مانند گذشته نیست، این مهم به کمبود 
دام در این شــهر و گرانی گوشت آن دامن زده 

است.

 آخریناظهارنظرها
آنچــه روایت شــد اتفاقــات رخ داده تا اوایل 
اسفندماه جاری بود، ولی با وجود پیش بینی ها 
و برنامه ریزی های صورت گرفته باز هم شاهد 
اتفاقات مثبتی در بازارگوشت نبودیم و قیمت 
گوشت قرمز باالتر از مرز 100هزار تومان قرار 
دارد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت 

دامی مشــهد در روزهای اخیــر علت گرانی 
گوشت در مشهد را این بار خروج گوشت قرمز 
از استان دانست و گفت: صدور گوشت قرمز به 
سایر استان ها و پایین آمدن نرخ آالیش، منجر 

به افزایش قیمت گوشت در مشهد شده بود.
به گــزارش قدس آنالین، مهــدی باقری  در 
خصوص علت گرانی گوشت در مشهد با اعالم 
اینکه گوشت روند کاهشی خود را در بازار طی 
می کند، اظهار کرد: صدور گوشــت به تهران و 
دیگر استان ها در چند روز اخیر منجر به افزایش 

قیمت گوشت در مشهد شده بود.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت 
دامی مشــهد بیان کرد: بــا توجه به اینکه 
قیمت گوشــت الشــه در مشــهد ارزان تر 
از دیگــر اســتان ها و به ویژه تهران اســت، 
به همین دلیل گوشــت از اســتان با مجوز 
سازمان دامپزشکی خارج شد که همین امر 

افزایش قیمت آن را در پی داشت.
باقری ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که قیمت 
گوشت را در مشهد افزایش داده، پایین آمدن 
نرخ آالیش اســت. به  طورکلی اگر نرخ آالیش 
افزایش یابد، قیمت گوشــت کاهش و اگر نرخ 
آالیــش کاهش یابد، قیمت گوشــت افزایش 
می یابــد. رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان 
گوشــت دامی مشــهد گفت: این امر حدود 
40درصد برافزایش نرخ گوشت تأثیر گذاشته 
است. وی اعالم کرد: روند رو به کاهش قیمت 
گوشــت ادامه دارد و امید داریــم به کمتر از 

100هزار تومان برسد.

 تناقضآشکاربااصولعلماقتصاد
بنابرایــن در جمع بنــدی آنچه گفته شــد 
می بینیم قیمت گوشــت هیــچ ارتباطی به 
میزان کشتار و یا همان عرضه ندارد و نکته 
قابل توجه دیگر اینکه در شــرایط حاکم بر 
جامعه به دلیل شــیوع ویــروس کرونا که 
تقریباً میزان مصرف گوشت در رستوران ها 
به کمتر از نصف و شــاید یک سوم کاهش 
یافته، باز هم تأثیر چندانی بر بازار نداشــته 
و به نظرمی رســد باید پاسخ این تناقض را 
در حــوزه مدیریت جســت وجو کرد، چرا 
که با توجه به اظهارنظرهای کارشناســان 
مختلــف در این حوزه اگر نظارتی دقیق بر 
جلوگیری خروج دام زنده و گوشــت قرمز 
از اســتان صورت بگیرد، نباید در اســتان 
خراســان رضوی شــاهد کمبود گوشت یا 

افزایش قیمت آن باشیم.

  سرگردانی بیماران و پزشکانی که از 
زیربار مسئولیت شانه  خالی کردند

در حالی  که مســئوالن وزارت بهداشــت و سازمان نظام 
پزشکی در اولین روزهای انتشار خبر شیوع بیماری کرونا، 
با قاطعیــت اعالم کردند  تمام همکاران آن ها در این ایام 
برای خدمت به مردم و بیماران در حال آماده باش خواهند 
بود، اما دســت کم در مشــهد ده ها پزشک متخصص در 
روزهای گذشته تاکنون دست از کار کشیده و مطب های 

خود را تعطیل کرده اند.
تعطیلی مطب ها در این روزهای حساس که تعداد زیادی 
از پزشــکان، پرســتاران و کارکنان مراکز بهداشــتی در 
جای جای کشــورمان ایثارگرانه مشغول خدمت رسانی به 

بیماران هستند، با هیچ منطقی جور درنمی آید.
این موضوع با توجه به اینکه طیف وســیعی از بیماران را 
دربرمی گیرد که هر یــک از بیماری خاصی رنج می برند، 
مشــکل بزرگی را پدید آورده که هر روز نیز بر دامنه آن 

افزوده می شود.
بســیاری از این پزشــکان به دالیل مشــخص نوبت های 
طوالنی مدت به بیمارانشان داده اند، اما حاال که نوبت این 
بیماران پس از هفته ها انتظار فرارســیده است، در محل 

خدمت خود حاضر نیستند.
 بدون تردید به خاطر همین مدت طوالنی انتظار، بیماری 
بیماران پیشــرفت داشــته و برای برخی از آنان حتی به 
مرحله تحمل ناپذیری رســیده اســت. در این  بین تعداد 
زیــادی از بیماران که بدون نوبت قبلی و یا برای اولین بار 
ناچار به مراجعه به پزشکی با تخصص خاص هستند هم با 

درهای بسته مطب ها مواجه شده اند.
این مســئله پیش از هر چیزی موجب مراجعه بیماران بد 
حال به کلینیک و بیمارســتان های سطح شهر شده که با 
توجه به ظرفیت محدود آن ها در پاسخگویی به مراجعان 
از یک  طرف و ایجاد محیطی پرازدحام و خطرناک از سوی 
دیگر، عالوه بر مشــکالت مضاعف برای بیماران، تهدیدی 
جــدی برای ســالمت عمومی نیز پدید آورده اســت؛ به 
خصوص آنکه در این شــرایط حساس  باید ظرفیت عمده 
بیمارستان ها برای رسیدگی به بیماران مشکوک به ابتالی 
کرونــا در حالت آماده باش نگه داشــته شــود که ازدحام 
بیماران ناشی از کم کاری دیگر بخش ها ، اخالل جدی در 

روند کار و آمادگی آن ها ایجاد کرده است.
 ضمــن آنکه همین ازدحام یکــی از عوامل اصلی و مهم 
شــیوع کرونا بوده و با توجه به ضعف بدنی اکثر مراجعان، 

این خطر بیشتر تهدیدکننده است.
این درحالی  اســت که خیلی از بیماران به خاطر شرایط 
موجود و مواجهه با تعطیلی مطب پزشــکان متخصص، از 
مراجعه به کلینیک ها خودداری کرده و به خانه هایشــان 
بازمی گردند که این مسئله نیز در آینده ای نه چندان دور، 

بحران بزرگ سالمت را سبب می شود.
بدون تردیــد بیماری خیلی از این افــراد به خاطر متوقف 
شدن روند درمان، پیشرفت کرده و صدمات جبران ناپذیری 
هم به فرد و هم جامعه وارد خواهد ســاخت که اثرات آن 

در آینده ای نه چندان دور نمایان می شود.
بــا این اوصــاف به نظر می رســد مســئوالن دانشــگاه 
علوم پزشــکی و سازمان نظام پزشــکی باید هر چه زودتر 
نســبت به اتخاذ تدابیر کارآمد برای رفع این مشکل اقدام 

کنند. 
متأســفانه با وجود ســطح ســواد و آگاهی افرادی که در 
این شــرایط بحرانــی از زیر بار مســئولیت خطیری که 
به خاطرش ســوگند خورده اند،شــانه خالــی می کنند، 
سیاست های تنبیهی و تشویقی هرچند مضحک، اما تنها 

چاره کار به نظر می رسد.
 بــا این توضیح که تشــویق را نمی توان برای آن دســته 
)اکثریتی( از پزشــکان و کادردرمانی که در این روزهای 
ســخت، پای کار ایستاده و خستگی ناپذیر به ارائه خدمات 
به بیماران و عموم مردم مشــغول هستند، به کار برد، چرا 
که این عده شایسته تقدیر و بزرگداشت هستند و تشویق 
در برابر ایثار و ازخودگذشــتگی آنان خیلی ناچیز است و 
باید بگذاریم برای همان گروهی که حتی در بحث خدمات 
سالمت نیز به چیزی جز پول فکر نمی کنند؛ شاید تطمیع 

شوند و به کار بازگردند.

به همت خیریه بیت الزهرا)س( و نیکوکاران 
مشهدی صورت گرفت 

  اهدای 140سبدغذایی به محرومان در 
آستانه سال جدید

قــدس: مدیــر روابط 
عمومی مجتمع فرهنگی 
بیت الزهرا)س(  خیریه  
مشهد گفت:به مناسبت 
ایام پربرکت ماه رجب و 
والدت حضرت علی )ع( و 
در آستانه سال جدید به 

همت خیران و نیکوکاران مشهدی 140سبد حمایت غذایی از 
سوی این خیریه بین خانواده های محروم تحت پوشش توزیع 

شد.
محمدصادق میرمرتضوی افزود: این سبدها شامل سه کیلو 
برنج،یک عدد مرغ،۷00 گرم گوشت،دو بسته ماکارانی،۷00 
گرم سویا، دو عدد روغن مایع،یک شانه تخم مرغ و همچنین 

دو لیتر مایع دستشویی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  
خراسان جنوبی خبر داد

  تأمین روشنایی منطقه گردشگری 
بنددره بیرجند

بیرجنـد- خبرنــگار 
مدیرعامــل  قــدس: 
نیروی  توزیع  شرکت 
از  خراسان جنوبی  برق 
تأمین روشنایی  منطقه 
دره«  گردشگری»بند 

بیرجند خبر داد.
مهدی دادگر اظهار کرد: با توجه به پیگیری و دستور استاندار 
خراســان جنوبی در خصوص طرح توسعه زیرساخت منطقه 
نمونه گردشــگری بنددره که در ایــام اهلل دهه مبارک فجر 
کلنگ زنی شد، روشنایی این پروژه در فازهای اول و دوم اجرا 
و به بهره برداری رسید. وی افزود: پروژه مذکور در سه فاز در 
دستور کار قرار گرفت که فاز نخست آن به طول تقریبی یک 
کیلومتر از محل نمازخانه )آب نما( تا محل چشمه برداشت 
آب، با اعتباری بیش از150 میلیون تومان با استفاده از امکانات 

موجود برقرار شد.
دادگــر گفت: در فازدوم پروژه پنج دســتگاه برج نوری برای 
روشــنایی حدود500 متر از محل چشــمه تا مخزن سد با 
اعتبار400میلیون تومان اجرا و به بهره برداری رسید. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: به 
محض آیلندگذاری و آماده شــدن مســیر اجرای فاز سوم از 
حاشیه بولوار پیامبر اعظم)ص( تا محل نمازخانه)آبنما( این 
شــرکت وارد فاز سوم و تأمین روشنایی محل مذکور خواهد 
شد. وی یادآور شد: طول شبکه فاز سوم را 2/6کیلومتر عنوان 
کرد و گفت: برای اجرای فاز سوم این پروژه یک میلیارد و 500 

میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی مشهد: 

  کرونا، صادرات موادغذایی از 
خراسان رضوی را دچار مشکل کرد

کمیسیون  رئیس  ایرنا: 
بازرگانی،  اتــاق  تجارت 
و  معــادن  صنایــع، 
کشاورزی مشهد گفت: از 
زمان شیوع کرونا صدور 
موادغذایی به عنوان یکی 
از مزیت هــای صادراتی 
خراسان رضوی دچار مشکل شده که رفع آن نیازمند تنظیم 
دستورعمل های بهداشتی از سوی مسئوالن مرتبط در سطح 
کالن کشور است. محمدحسین روشنک افزود: با پیگیری های 
استانداری و مدیران اقتصادی و تالش صادرکنندگان استان، 

به جز موادغذایی، صادرات سایر کاالها روال عادی دارد.
وی ادامه داد: در این ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
با کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان 
هماهنگی کرده و با تنظیم دســتورعمل های بهداشــتی و 
قرنطینه ای، زمینه صادرات موادغذایی از ایران به آن کشورها 
را فراهــم کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
خراسان رضوی گفت: یکی از تولیدات مطلوب خراسان رضوی، 
خمیرمایه اســت که ماده ای ضدویروس به شمار می آید، اما 

امکان صادرات این ماده از استان وجود ندارد.
روشنک افزود: این در حالی است که چین خمیرمایه تقلبی 
تولید کرده و با ایجاد دستورعمل بهداشتی در حال صادرات 
آن به قزاقستان است. وی ادامه داد: تجار و صادرکنندگان ما 
در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به شدت در حال تالش 
برای افزایش صادرات کاال هستند. اتاق های مشترک تجاری 
نیز در این راستا پیگیر مسائل مربوط به صادرات هستند، در 
این میان الزم است مسئوالن حوزه تجارت بین الملل قوی تر 
عمل کنند. وی گفت: به جای ممنوع کردن پروازها بهتر است 
دستورعمل های بهداشتی برای رونق دادن به صادرات از سوی 

مسئوالن کشور تهیه شود.
روشــنک با تأکید بر تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت افزود: با وجود تــالش دولت، تفکیک این 
بخش هنوز به نتیجه نرسیده اســت در حالی که اگر وزارت 
بازرگانی جداگانه تشــکیل می شد اکنون صادرات ما شرایط 

بهتری داشت.

  کرونا، کوچ بهاره عشایر 
خراسان شمالی را به تأخیر انداخت

بجنورد- خبرنگارقدس: 
عشایر  بهاره  کوچ 
که  خراسان شمالی 
فروردین  در  ساله  همه 
به  می شد  انجام  ماه 
محدودیت  اعمال  دلیل 
خانوارهای  تردد  در 
عشایری با هدف جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از منطقه 
تأخیر  به  ماه  این خطه، یک  ییالقات  به  مراوه تپه گلستان 
افتاد. مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: خانوارهای 
عشایر این استان پس از زمستان گذرانی در مناطق قشالقی 
استان گلستان، طبق تقویم کوچ هر ساله در فروردین ماه 
این منطقه را به مقصد خراسان شمالی ترک می کردند، اما با 
هماهنگی که با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
صورت گرفته، امسال این کوچ با یک ماه تأخیر آغاز خواهد 
شد. محمدرضا قلی پور همچنین افزود: هماهنگی الزم صورت 
گرفته تا توسط یک شرکت تعاونی، 5هزار ماسک خریداری 
و در بین خانوارهای عشایری به صورت رایگان توزیع شود. 
وی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خواست تا مواد 
ضدعفونی، الکل و سایر اقالم را در اختیار این خانوارها قرار 
دهد و گفت: قشر عشایر در مناطق کم برخوردار مستقر هستند 
که باید توسط دستگاه ها حمایت شوند. قلی پور افزود: تاکنون 
هیچ موردی از ویروس  کرونا در خانوارهای عشایر کوچ رو این 
استان که به صورت پراکنده در مناطق کم جمعیت استان 

گلستان استقرار دارند، گزارش نشده است.

پیگیری

ایرنا: معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراسان 
رضوی گفت: با توجه به تــداوم تعطیلی مهدهای کودک 
از ســوی دولت به خاطر بیماری کرونا، والدین می توانند 
قرارداد خود بــا مهدهای کودک را بــرای ماه های آینده 
فسخ کنند. غالمحسین حقدادی افزود: در خصوص نحوه 
محاسبه شهریه مهدهای کودک در شرایط به وجود آمده 
ناشــی از تعطیلی این واحدها بر اثر شیوع بیماری کرونا، 
عمل به مفاد قرارداد فــی  ما بین مهد و والدین در چنین 

شرایطی راهگشاست.
وی اضافه کرد: با توجه به ادامه دار شدن تعطیلی مهدهای 
کودک از ســوی دولت که بیش از یک ماه اســت هر یک 
از طرفیــن قرارداد یعنی مهدکودک یــا والدین می توانند 
مطابق مــاده ۹ قرارداد که در خصوص حوادث غیرمترقبه 

است قرارداد خود را فسخ کنند.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان خراسان 
رضوی گفت: مطابق بند 2 مــاده 8 قرارداد که مربوط به 
موارد فســخ قرارداد و خاتمه دادن به آن اســت، والدین 
می توانند با توجه به شــرایط پیش آمده نســبت به فسخ 

قرارداد برای ماه های پیش رو اقدام کنند.
حقــدادی افــزود: والدینی که بخواهنــد از این حق خود 
استفاده کنند باید تصمیم خود را به صورت مکتوب پیش 
از پایــان ماه کنونی و برای اعمال در ماه آینده به مدیریت 

مهدکودک اعالم کنند.
 وی تأکید کرد: والدین ملزم به پرداخت شــهریه مهدهای 
کودک در ماه های قبلی هســتند. معــاون امور اجتماعی 
اداره کل بهزیستی اســتان خراسان رضوی گفت: با توجه 

به مشــکالت اقتصادی ایجاد شــده برای مهدهای کودک 
در اثر تعطیلی های اعالم شــده، شایسته است خانواده ها و 
صاحبان امتیاز مهدهای کودک ضمن رعایت اصل انصاف 
و پشتیبانی از یکدیگر در این شرایط حساس و بحرانی، با 

یکدیگر همکاری و همیاری کنند.
حقدادی افزود: سازمان بهزیستی نیز در پی آن است تا از 
طریق رایزنی های درون وزارتخانه ای و فراتر از آن نســبت 
به تســهیل در اداره مهدهای کودک در ماه های پیش  رو 

اقدام کند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی:

 والدین می توانند قرارداد خود با مهدهای کودک 
را فسخ کنند
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  سرور هادیان: نذر سالمت از مشهد آغاز شد.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایطی که در کشور 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا پیش آمده، این روزها شاهد تعداد قابل توجهی از افرادی 
هستیم که در کنار مشکل بیماری به آسیب های دیگری نیز مبتال شده اند. آسیب هایی 

مانند کاهش یا از بین رفتن درآمدها.
حجت االسالم نصراهلل پژمان فرافزود: از این رو در جلسه ای که با استاندار داشتم در ستاد 
تدبیر این پرســش را مطرح کردم که آیا برای گروه های مختلفی که امروز فعالیت های 
اقتصادی شان مختل شده دولت برنامه ای برای آن ها پیش بینی کرده و پاسخ آن بود که 

دولت برنامه ای ندارد.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من با توجه به آنکه در ایام رجبیه هستیم و در روایت داریم که 
زمانی که حسنین)ع( کسالت پیدا کردند، پیامبر بزرگوار اسالم امیرالمؤمنین)ع( را دعوت 
کردند و فرمودند: برای سالمتی بچه ها نذر بکنید و روزه بگیرید و مقداری هم صدقه و 

انفاق به کسانی که نیازمندند داشته باشید. 
 از این رو به ذهنم رســید برای سالمتی خودمان ، خانواده هایمان و همه هم میهنانمان

نذر سالمتی انجام دهیم .
رئیس مجمع نمایندگان اســتان با اشــاره به این نکته که طراحی نذرســالمت نیاز به 
همکاری و همدلی همه دارد، بیان کرد: نام این طرح را نذر ســالمت طراحی کردم و با 
دوستانمان در کمیته امداد، وزارت رفاه و ستاد حاشیه شهر مشهد و مجموعه خیران و 
تشکیالت مرتبط با این موضوع مطرح کردم که افرادی که در هیچ نوع پوشش حمایتی 
از جانب سازمان های حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد و... قرارندارند و حمایت قانونی 

از آن ها نمی شود، برنامه ای باید داشته باشیم.
حجت االسالم پژمان فر خاطرنشــان کرد: کارگران سرگذر، دستفروشان و کارگرانی که 
روزمزد هستند و این روزها درآمدی ندارند، اما توانمند هستند و اگر کاری باشد می توانند 

زندگی را بگردانند، باید امروز به معیشت آن ها اندیشید.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا آمار این افراد در حال حاضر مشخص شده، بیان 
کرد: حدود 40 هزارکارگر ساختمانی هستند که تعدادی از آن ها کارگران فصلی و منابع 
درآمدی دیگری دارند که در زمان بیکاری بتوانند هزینه زندگی شان را تأمین کنند، اما 
از کسانی که درآمدشان متوقف شده هنوز آماری موجود نیست، اما با کمک وزارت رفاه 
و تعاونی ها، انجمن های حمایتی و ستاد حاشیه شهر در حال برآورد و شناسایی هستیم 

تا بتوانیم این افراد را حمایت کنیم.

 نماینده مردم مشــهد و کالت تأکید کرد:شعارمان این است که »در مشهد کسی شب 
گرسنه نخوابد« و امیدوارم با همدلی و همراهی بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود:همه افراد می توانند در این نذر با هر مبلغی که در توان دارند ســهیم شوند تا 
این کار خداپســندانه و انساندوستانه انجام شود.  حجت االسالم پژمان فربا اشاره به این 
نکته که با همکاری بانک ملی  و کمیته امداد، شماره های متمرکز ایجاد خواهد شد تا همه 
بتوانند در این همدلی ســهیم شوند، گفت:همه افراد حقیقی و حقوقی با کمک و واریز 
وجوهاتشان در یک حساب کمیته امداد، از 5 درصد کمک کمیته امداد به مبلغ واریز شده 

نیز بهره مند خواهند شد تا به افراد واجد شرایط در نذر سالمت کمک شود.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح که بستگی به ادامه بیماری کرونا دارد آمادگی الزم را 
از یک الی سه ماه خواهیم داشت تا اقالم ضروری خوراکی و بهداشتی را به اقشار آبرومند 

و در فشار این بحران برسانیم.
حجت االسالم پژمان فر اظهار کرد:اولین توزیع طرح نذرسالمت از پنجشنبه آغاز خواهد 

شد و برای حسن نظارت براجرا در تمام جلسات شرکت خواهم داشت.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس بیان کرد : پیش بینی مان در این طرح حمایت 
از 5 هزار نفراســت که اگرچه این طرح از مشــهد آغاز خواهد شد، اما امیدوارم در تمام 

کشور اجرایی شود.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی از نیکوکاران دعوت کرد

 شرکت در طرح »نذرسالمت«



روی خط حادهث

روی خط خبر
  آزادی ۱۰زندانی جرایم غیرعمد

 در تایباد با کمک خّیران
زندان  رئیــس  قدس: 
تایباد گفــت: با پیگیری 
این  مــددکاری  واحــد 
زندان و کمــک خّیران، 
۱۰نفــر از زندانیــان در 
آســتانه ســال نو آزاد و 
به آغوش خانــواده خود 

بازگشتند.مرتضی فدایی اظهار کرد: با پیگیری مستمر واحد 
مددکاری زندان تایباد و مساعدت انجمن حمایت از زندانیان 
شهرستان در قالب کمک های خّیران، در آستانه سال جدید 
۱۰نفــر از زندانیان این زندان آزاد شــدند و به آغوش گرم 
خانواده برگشتند.رئیس زندان شهرستان تایباد افزود: تعدادی 
از زندانیان این زندان محکومیت مالی داشتند و فقط به خاطر 
مشکالت مالی و عجز از پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس 
می کردند.وی گفت: با مساعدت خّیران و تالش شبانه روزی 
مددکاری زندان پس از اخذ رضایت ، مبلغ 4۱۰میلیون ریال 

به شکات پرداخت و ۱۰ زندانی مالی از زندان آزاد شدند.

  درخواست ابطال ۱۰۰فقره پروانه
 کسب صنف آرایشی در مشهد

بازار  کســادی  با  ایرنا: 
و به دلیل شــیوع کرونا 
بــا درخواســت ابطــال 
پروانه کســب از ســوی 
صنــف  فروشــندگان 
بهداشتی  و  لوازم آرایشی 
تاکنون ۱۰۰ فقره پروانه 

کسب در مشــهد ابطال شده اســت.رئیس اتحادیه صنف 
فروشــندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشــهد با اعالم این 
مطلب گفت: برخالف روال معمول هرســال که بازار فروش 
لوازم آرایشی و بهداشتی در آستانه عید نوروز رواج بیشتری 
می یافت اکنون فعاالن این صنف به خاطر رکود بازار، فقدان 
مشــتری و تقاضا، سخت ترین دوران کســب و کار خود را 
می گذرانند.محمدجــواد فرزانه افزود: اکنون به خاطر بحران 
ناشــی از شــیوع بیماری همه گیر اکثریت قاطع شهروندان 
متقاضی خرید اقالم بهداشتی همچون الکل، ژل ضدعفونی، 
ماســک و دستکش طبی هســتند، بنابراین تقاضایی برای 

لوازم آرایشی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نیز در حالی اســت که کاال های بهداشتی 
مورد تقاضای مردم در ســطح بازار نایاب شــده و به دست 
فروشندگان صنف آرایشــی و بهداشتی و نمی رسد تا آن  را 
عرضه کنند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی 
و بهداشتی مشهد گفت: گویا »الکل، ژل ضدعفونی، ماسک 
و دســتکش طبی« در زمره »کاال های اساسی« قرار گرفته و 
بر همین اساس فعاالن صنف فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 

مجاز به عرضه و فروش این چهار قلم جنس نیستند.
وی افزود: همچنین قیمت عرضه در ســطح بازار دیگر لوازم 
آرایشی و بهداشتی که عمدتاً وارداتی هستند به خاطر نوسان 
نــرخ ارز های خارجی به شــدت باال رفته اســت. در چنین 
وضعیتی همه اقشــار توان خرید چنیــن کاال های گرانی را 
ندارند.فرزانه ادامه داد: از آنجا که بیشــتر فروشندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی،  فروشــی در طول روز ندارند، در بیشتر 
ســاعات روز مغازه ها را بسته و در کســب و کار های دیگر 
مشغول به فعالیت می شوند.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد تعداد واحد های دارای پروانه 
کسب از این اتحادیه را در سطح کالنشهر 3/5 میلیون نفری 
مشــهد یک هزار واحد اعالم و بیان کرد: از دی ماه گذشــته 
تاکنون درخواســت ابطال پروانه کسب از سوی فروشندگان 

این صنف سیر صعودی پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فراورده های 
گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذا های فانتزی: 
  شناسایی ۷۰۰واحد فست فودی

 غیرمجاز در مشهد
ایرنا: تاکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد فســت فودی غیرمجاز در 
مشهد شناسایی شده اند که به آن ها اخطار پلمب داده شده 
است. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فراورده های گوشتی، 
اغذیه، پیتزا و غذا های فانتزی مشهد با اعالم این مطلب گفت: 
کرونا شرایط بازار صنوف زیرپوشش این اتحادیه را کامالً تغییر 
داده و تعداد مشتریان این صنوف به شدت کاهش یافته است.

ابوالقاسم کاشفی افزود: نوروز ۹۹ برای فست فودی های شهر 
مشهد مانند نوروز سال های گذشته نخواهد بود و شیوع کرونا 
لطمه زیادی به بازار این صنوف زده و مشتریان این نوع غذا ها 
را خانه نشین کرده و حال فروشندگان با دست های خالی به 
فروکش کردن التهابات ناشــی از کرونا و بازگشت اوضاع به 
روال گذشته امید بســته اند.وی اضافه کرد: قیمت مواداولیه 
برای تولید فست فود ها مانند پنیر، چیپس، سوسیس، کالباس 
و گوشت در سال جاری افزایش قابل توجهی داشت و از سوی 
دیگر هزینه های ثابت صنوف مانند مالیات، برق، گاز و آب و 
اجــاره نیز روند صعودی پیدا کرده و در مجموع این موضوع 
موجب افزایش نرخ کاال های فروشــندگان پیتزا و غذا های 
فانتزی در مشــهد شــد.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
فراورده های گوشــتی، اغذیه، پیتزا و غذا های فانتزی مشهد 
گفت: تعیین نرخ در رسته فست فودی ها براساس پیشنهاد 
خود صنوف و مبتنی بر نــرخ مواداولیه و هزینه های جاری 
آن هاست و از آنجا که امسال هم نرخ مواداولیه و هم هزینه ها 
برای فســت فودی ها افزایش یافته، آن ها چاره ای جز افزایش 
نرخ های خود نداشته اند.کاشفی افزود: یک هزار و ۲۰۰ واحد 
صنفی در مشــهد از اتحادیه صنف فروشندگان فراورده های 
گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذا های فانتزی این شهر پروانه کسب 
دارند و تاکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد فست فودی غیرمجاز در این 
شهر شناسایی شده اند که به آن ها اخطار پلمب داده شده است.

اقدامی که شایسته تقدیر است
  رد رشوه 9۷6میلیون ریالي از سوی 

مأموران پلیس
رئیس  قرمــز:  خط 
فرماندهــی  بازرســی 
انتظامی خراسان رضوی 
از رد رشوه ۹۷۶میلیون 
ریالی توســط مأموران 
پلیس  وظیفه شــناس 
مبــارزه بــا موادمخدر 
استان خبر داد.سرهنگ محمود ریاحی در تشریح این خبر 
گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان هنگام انجام 
ایســت و بازرســی مقطعی در یکی از محورهای مواصالتی 
به یک دستگاه تریلر مشــکوک که برای بررسی بیشتر آن 
را متوقف کردنــد.وی افزود: مأموران راننده را که خودرواش 
حامل مقادیر قابل توجهی موادمخدر بود، دســتگیر کردند. 
در ادامــه متهم به منظور فرار از مجازات، مبلغ ۹۷۶میلیون 
ریال رشــوه به مأموران پلیس پیشنهاد مي دهد که مأموران 
وظیفه شــناس ضمن امتنــاع از دریافت رشــوه، مراتب را 
صورتجلسه و قاچاقچی را به همراه پرونده تنظیمی به مراجع 
قضایي معرفي کردند.رئیس بازرسی فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان مي توانند 
هرگونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر در راستاي عملکرد پلیس را 

با دفتر نظارت همگاني )۱۹۷( در میان بگذارند.

یک مقام انتظامی خبر داد
  شرور خیابانی در چنگ قانون

خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامی مشهد از دستگیری 
عامل شرارت خیابانی در منطقه آبکوه خبر داد.

ســرهنگ محمد طبســی با اعالم این خبر گفــت: در پی 
گزارش شرارت خیابانی مردی جوان در خیابان آبکوه مشهد 
به فوریت های پلیســی ۱۱۰، بالفاصله تیم گشتی کالنتری 
ســناباد به محل مورد نظر اعزام شــد. جانشین فرماندهی 
انتظامی مشهد افزود: بررسی های اولیه حاکی از آن بود که 
جوان ۲5ســاله با استفاده از چوب، شیشه های یک دستگاه 
پراید سواری را تخریب و سپس با تهدید قمه به سمت راننده 
خودرو حمله ور شده که مأموران انتظامی متهم را دستگیر 
کردند. سرهنگ طبسی با اشاره به این مطلب که تحقیقات 
از متهم برای کشــف علت این اقدام شرورانه اش ادامه دارد، 
گفت: پلیس مشهد به پشتوانه حمایت های دستگاه قضایی 
با افرادی که بخواهند نظم و امنیت شهروندان را خدشه دار 

کنند برخورد قاطعانه و قانونی به عمل می آورد.

 تسهیالت ویژه پلیس راهور استان
 در روزهای پایان سال

  ساعت کاری ستاد ترخیص افزایش می یابد
خط قرمز: رئیس پلیس راهور استان از افزایش ساعت کاری 
ســتاد ترخیص در روزهای پایانی ســال خبر داد.سرهنگ 
حمیدرضــا دهنوی در تشــریح این خبر گفــت: به منظور 
جلوگیری از ازدحام شهروندان در ستاد ترخیص، ساعت کار 
این مرکز از ۷ صبح تا 5 بعدازظهر افزایش می یابد. رئیس پلیس 
راهور اســتان خراسان رضوی افزود: از شهروندان عزیز انتظار 
داریم به منظور حفظ سالمتی خود، با رعایت نکات بهداشتی، 
به گونه ای برنامه ریزی کنند که از ازدحام در ســتاد ترخیص 
پیشگیری شود. سرهنگ دهنوی در بخش پایانی سخنان خود 
به افرادی که قصد خرید و فروش خودرو داشته یا وکالت دارند، 
تأکید کرد: نقل و انتقال وســیله نقلیه خود را به سال آینده 
موکول کرده و نسبت به افزایش مدت اعتبار وکالت نامه های 
خود اقدام کنند.سرهنگ حمیدرضا دهنوی ادامه داد: در پی 
شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی 
از سوی شهروندان، به منظور جلوگیری از ازدحام شهروندان، 
ســاعت کار مرکز تعویض پالک شهید ســاجدی از امروز تا 
پایان اســفندماه، از ۷ صبح تــا 5 بعدازظهر افزایش می یابد.

در قوچان کشف شد
  عامالن احتکار 9۰هزار جفت 

دستکش در مسیر دادسرا 
خط قرمــز:  فرمانده 
 انتظامی قوچان از کشف 
۹۰هزار جفت دستکش 
یکبار مصرف و یک هزار 
و 5۲۰ عــدد ماســک 
شده  احتکار  بهداشتي 
این شهرستان خبر  در 
داد.سرهنگ قدیرمصرخاني در تشریح این خبر گفت: مأموران 
پلیس آگاهي بــا اقدام های فني و تخصصي از احتکار تعداد 
قابل توجهی دستکش بهداشتي در یک انبار در سطح شهر 
قوچان مطلع و بالفاصله بررسي موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.وي افزود: مأموران پلیس آگاهي پس از هماهنگي 
مقام قضایي به همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی و نماینده 
صنعت، معدن و تجارت در محل حاضر و در بازرسي از این 
مکان 4۰ هزار جفت دستکش، یک هزار و 4۰۰ عدد ماسک 
ساده و ۱۲۰عدد ماسک فیلتردار احتکار شده را کشف کردند.

سرهنگ مصرخاني گفت: در ادامه مأموران پلیس آگاهي از 
احتکار مقادیری دســتکش در انباری دیگر مطلع شدند و 
پس از هماهنگي قضایي این محل هم مورد بازرســي قرار 
گرفت و 5۰ هزار جفت دســتکش یکبارمصرف را کشــف 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان قوچان با اشاره به معرفي 
دو متخلف به مراجع قضایي، از شهروندان خواست در صورت 
مشــاهده هرگونه مورد مشــکوک مراتب را سریعاً از طریق 

سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داد
  توقف وانت زامیاد حامل ۱۰9کیلو 

حشیش در ایستگاه پلیس 
خــط قرمز: فرمانده انتظامــی خراســان جنوبی از توقیف 
۱۰۹کیلو و ۷5۰ گرم حشــیش در بازرسی از وانت زامیاد در 
شهرســتان نهبندان خبر داد.سردارمجید شجاع اظهار کرد: 
مأموران انتظامي پاســگاه»عربخانه« شهرستان نهبندان در 
اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده و محورهای مواصالتی به 
یک دستگاه وانت زامیاد مشــکوک و خودرو را برای بررسی 
بیشتر متوقف کردند.وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو 
که به طرف مرکز کشور در حرکت بود، ۱۰۹کیلو و ۷5۰ گرم 

حشیش کشف کردند.در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

زاویه تصویر

بسیج پای کار مبارزه با کرونا
ضد عفونی کردن معابر واماکن خیابان های 

 مهدی،ثمانه و رسالت توسط بسیجیان
 مسجد عمار یاسر

ده
 زا

مد
مح

س: 
عک

عقیل رحمانی  کارشناس مسئول معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی ضمن 
هشــدار به شهروندان نســبت به تهیه اقالم 
بهداشــتی خود از مراکز معتبر، از شناسایی 
یک کارگاه تولید و فروش ماسک تقلبی خبر 

داد.
  سر ناسازگاری »کاسبان کرونا«

مهــدی مقدســی در گفت وگــو بــا قدس 
عنوان کرد: با شــیوع کروناویروس در استان 
خراســان رضوی و شهر مشــهد، متأسفانه 
در حوزه اقتصاد برخی اقدام های ســوء نیز 
به چشــم خــورد. در یک بخــش از ماجرا 
متأســفانه عده ای که مردم این روزها آن ها 
را با عنوان »کاســبان کرونا« می شناسند، در 
ناجوانمردانه ترین حالــت ممکن کاالیی که 
برای ســالمت افراد جامعه موردنیاز است را 
با شــیوه و روش های مختلفی از سطح بازار 
جمع آوری و چند برابر قیمت واقعی به مردم 

فروختند.
وی ادامــه داد: حال جالب اســت که این ها 
تصور می کنند این بیماری اصاًل قرار نیست 
به ســراغ آن ها، اعضای خانواده و یا آشنایان 
آن ها بیاید و احتمال مبتالشدن آن ها به این 

ویروس در حد صفر است.
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمــت خراســان رضوی ادامــه داد: حتی 
برخی ها این درآمد نامشروع را که بهای آن 
دست و پنجه نرم کردن مردم شهر با بیماری 
و ... اســت را برای خود منبع درآمد پایداری 
حســاب کرده انــد، در حالی کــه این گونه 
نخواهد شــد و به هیچ وجه اجازه اســتمرار 
این رفتار به آن ها داده نخواهد شــد.در این 
مسیر باید هرکس هرچه در توان دارد بیارد 
وسط میدان نه اینکه برخی هرچه دارند را از 

دسترس مردم خارج کنند تا پول بیشتری به 
دست بیاورند!

  تولید ماسک
 با نمد جاروبرقی!

این مقام مســئول در معاونت 
بازرسی ســازمان صمت استان 
به حواشی تخل سودجویی های 
کرونایی هم اشاره کرد و در این 

زمینه تصریح کرد: در مقابل 
این ماجرا افراد دیگری هم که 
فضای منفعت طلبی را فراهم 
دیدند، بیــکار نمانــده و به 
برخی  زیرپله ای  تولید  سمت 
اقالم بهداشتی حرکت کردند.

در این زمینه هــم چند روز 
پیش اطالعاتی کسب کردیم 
کــه در یک واحد مســکونی 
واقع در حوالی بولوار طبرسی، 
به صورت گسترده ای اقدام به 

تولید ماسک و مبادرت به عرضه آن در شهر 
می شود.

مهدی مقدســی بیان کرد: با توجه به اینکه 
این اقــدام به مراتــب زیان و آســیبش از 
گران فروشــی محصوالت بهداشــتی بیشتر 
بــود، از تیم ویژه ای که بــرای پیگیری این 
موضوعات در نظر گرفته شــده بود خواسته 

شد تا با ما برای بررسی ماجرا همراه شوند.
با توجه به اینکه  آدرس اعالمی به یک واحد 
مسکونی اشاره داشت و بررسی های ما نشان 
می داد در آن محــدوده هیچ واحد تولیدی 
ماســک بهداشتی وجود ندارد تا یک درصد 
احتمال رد گزارش وجود داشــته باشــد، 
بدون فوت وقت به محــل رفتیم. این گونه 

بود که مشــخص شــد محل یــک کارگاه 
خیاطی است که به جای تولید 
ماسک  تولید  پوشاک، خط 
افزود:  بــود!وی  کرده  دایر 
مشخص  میدانی  تحقیقات 
کرد مواداولیه تولید ماسک 
از  ایــن کارگاه خیاطی  در 
فیلترهای نمدی جارو برقی 
که فقــط از انتشــار گردو 
غبــار در خانه جلوگیری 
می کند تشکیل شده بود 
ندارد. و خاصیت دیگری 

همچنیــن در این مکان 
با  برش خورده  نمدهــای 
یــک دوردوزی ســاده و 
دوخت یک کش ســاده 
تبدیــل به ماســک های 
رنگ های  در  بی هویــت 

مختلف می شد. 

  ماسک های زیر دست
 و پا روی صورت مردم!

کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان به نکته تأمــل  برانگیز دیگر 
هم اشــاره کرد و در این زمینه  گفت: نکته 
جالب این بود که در این مکان به هیچ عنوان 
بهداشت رعایت نمی شد و نمدهای ماسک نما 
زیر دست و پای افراد حاضر در محل ریخته 
شــده بــود و در آخر همیــن محصولی که 
هیچ ارزش بهداشــتی در زمینه جلوگیری 
از ورود ویروس به بدن نداشــت، بسته بندی 
و بــا قیمتی چند هزار تومانــی راهی بازار و 
خدا می داند پس از چند دســت چرخیدن 
بین دالل و ... با چه قیمتی به دســت مردم 

می رســید.  در ادامه پس از هماهنگی های 
الزم با دستگاه قضایی، اعمال قانون در محل 

صورت گرفت.
وی ادامــه داد: در مدتی کــه همکاران ما 
پیگیــر این نــوع تخلفات شــده اند، اقالم 
مایع ضدعفونی کننده  ماننــد  هــم  دیگری 
تقلبی و... کشف شده که نه تنها هیچ ارزش 
بهداشتی ندارد بلکه می تواند ضد بهداشت 
هم عمل کند و ســالمت شــهروندان را با 
مخاطراتی روبه رو کند.مقدسی هشداری به 
متقاضیــان خرید این گونه کاالها داد و در 
این باره اظهار کرد: باید شــهروندان عزیز 
توجه داشته باشــند جای فروش این گونه 
ســوپرمارکت ها،  بهداشــتی  محصــوالت 

ابزارفروشی ها و... نیست.
 این اقالم را بایــد از مکان های مورد تأیید 
ماننــد داروخانه ها خرید کرد که در صورت 
بروز مشکل امکان پیگیری ماجرا هم وجود 

داشته باشد.

  مهربانی های قابل تقدیر در شهر 
وی تصریح کرد: در میان این سودجویی ها 
هستند افرادی که دست مهربانی به سمت 
همنوع خود دراز کرده اند و از هر تالشــی 
برای حفظ ســالمت شــهروندان استفاده 

می کنند.
 به عنوان نمونه چند روز پیش برای بازرسی به 
یکی از مناطق حاشیه شهر مراجعه کردیم که 
آنجا نیروهای جهادی به صورت گسترده ای 
در حال تولید مایع ضدعفونی کننده دســت 
بودند تا پس از انجام فرایند اداری موردنیاز، 
آن محصول بــه صورت رایــگان بین مردم 
شــهر توزیع شــود که این گونه اقدام ها که 
کم هم نیستند، قابل ستایش و تقدیر است.

هشدار یک مقام مسئول در سازمان صمت خراسان رضوی درباره یک پدیده نا میمون

مراقب کاالهای بهداشتی تقلبی ضدکرونا باشید

در این مکان نمدهای 
برش خورده با یک 
دوردوزی ساده و 

دوخت یک کش ساده 
تبدیل به ماسک های 

بی هویت در رنگ های 
مختلف می شد

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
  پیش بینی افزایش دما تا پایان هفته

 برای خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده، 
جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش تدریجی دما )۹-5 درجه 
سلســیوس افزایش دما( در اکثر نقاط اســتان 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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خط قرمز: فرمانده انتظامی مشــهد از دســتگیری دو متهم 
پرونده ســرقت به عنف خودرو با تهدید اســلحه شکاری و 
شمشیر خبر داد.سرهنگ عباس صارمی در تشریح این پرونده 
گفت: جوانی 38ســاله در تماس با فوریت های پلیسی ادعا 
کرد او و دوستش در خانه بوده اند که مورد سرقت به عنف با 
تهدید اسلحه و شمشیر قرار گرفته اند.فرمانده انتظامی مشهد 
افزود: در پی این گزارش و با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله 
هماهنگی های الزم از طریق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس به 
عمل آمد و تیم های گشتی کالنتری سیدی در محل مورد نظر 
حاضر شدند.سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد: شاکی پرونده 

در اظهارات اولیه خود مدعی بود زمانی که با دوستش در خانه 
خواب بوده اند چهار نفر وارد خانه شــده اند و با تهدید اسلحه 
شکاری و شمشیر آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و یک 
دستگاه خودرو پژو پارس و مدارک آن، 3میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان وجه نقد، انگشــتر طال، یک رشته گردنبند طال و دو 

دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده اند.
این مقام انتظامی گفت: تیم تجســس کالنتری 3۷ سیدی 
با دریافت این اطالعات، طرح مهار را در مســیر فرار متهمان 
به اجرا گذاشت و اکیپ گشت نامحسوس پلیس، خودرو پژو 
پارس که با سرعت زیاد در حرکت بود را در میدان جمهوری 

توقیف و دو سرنشــین آن را دستگیر کرد.سرهنگ صارمی 
تصریح کرد: با دستور مقام قضایی تحقیقات درباره این پرونده 

با توجه به ادعای شاکی پرونده ادامه دارد.

پلیس ادعای سرقت شبانه را بررسی می کند

ارتکاب جرم با تهدید اسلحه و شمشیر

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     .

اتحادیه نانوایان رسیدگی کند
بعضی از نانوایان با دستکش یکبار مصرف هم پول می گیرند وهم نان به مردم می دهند. این دستکش ها 
عرق می کند و نانی که به مردم می دهند، آلوده است. خواهشاً مسئوالن مربوطه بررسی کند.
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چرا به فکر مردم نیستید؟
شــما را به خدا، مسئوالن محترم،استانداری، شــهرداری و... راه های ورودی مشهد را ببندید. 

نگذارید وضع از اینکه هست بدتر شود. چرا به فکر مردم نیستید؟
9۱5...2۰۸۰



ورزش خراسان

ر هشدا

قدس پیگیری کرد

ممنوعیت سفر به خراسان رضوی چقدر جدی است؟
محبوبه علیپور   بنابر آمار منتشــر شده از 
سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روزهای 
اخیر، بیش از ۸۹ نفر از افراد مشکوک به کرونا 
در خراســان رضوی فوت کرده اند. ازهمین رو 
متولیان حوزه ســامت؛ هفته های پیش رو را 
در زمینه شیوع کرونا خطرناک و هشداردهنده 
دانسته اند. بنابراین ستاد مقابله با ویروس کرونا 
ممنوعیت سفر به اســتان خراسان رضوی را 
تصویب و تأکید کرده پذیرای مسافران نوروزی 
نخواهد بــود و این محدودیــت را در مبادی 
ورودی اســتان نیز اعمال خواهد کرد. این در 
شرایطی است که سال گذشته طی روزهای 25 
اسفند 13۹7 تا پایان چهاردهمین روز فروردین 
13۹۸؛ خراسان رضوی میزبان 13/5 میلیون 
زائر و مســافر بوده است.آیا به راستی می توان 
اطمینان داشــت که هیچ مســافر و زائری در 
روزهای سال جدید به شهر مشهد سفر نخواهد 

کرد؟

 ابهام در پذیرش مسافران 
براساس آخرین داده های موجود در سایت اداره 
کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اطاعات 
۹25 مرکز اقامتی رسمی، به ثبت رسیده که 
بیش از ۹۸ درصد آن ها در مشهد فعال هستند، 
این درحالی است که اطاعات موجود به هنگام 
نیاز، نمی تواند مورد تأیید و قابل دسترس باشد. 
به هرروی زمانی که به عنوان مشــتری برای 
پذیرش تماس هایی داشتیم پاسخ های جالبی 

شنیدیم. 
مســئول پذیرش هتلی می گوید: به امید خدا 
بعد از عیــد در خدمتیم و هیچ مســافری را 

نمی پذیریم.
 مســئولی در واحد اقامتی دیگر نیز با تردید 
جواب می دهد: فکر نکنم سرویســی داشــته 
باشیم، اما با شماره مسئول پذیرش ما تماس 
بگیرید و از وضعیت رزروها مطلع شوید. سپس 

شماره را می دهد که البته در دسترس نیست.
مدیر هتل آپارتمانی نیز پس از پرس وجو درباره 
تعداد مسافران و زمان اقامت، می گوید: درحال 
حاضر که وضعیت ثبت مســافران مشــخص 
نیست اما شماره ای بدهید اگر پذیرش داشتیم 

اعام می کنیم.
 یکی از مسئوالن حسینیه ایی که سابقه پذیرش 
زائــران را دارد در همین بــاره اظهار می کند: 
درحــال حاضر پذیرای میهمان نیســتیم، اما 
شاید مراکزی باشند که همچنان خدمت دهند. 
بنابراین شما ساعت 4 بعدازظهر به بعد تماس 

بگیرید تا هماهنگ کنیم.

 جوالن 
مراکزاقامتی زیرپوستی 

ایــن روزهــا کــه حــوزه 
هتلــداری  و   گردشــگری 
بی رمق و درمانده شده است، 
امــا در فضای مجــازی و در 
ده ها ســایت و کانال رسمی 
و غیررســمی؛ فعاالن آشنا و 
گمنام گردشگری، میهمانان 
را به سفر مشهد تشویق کرده 
و ادعای اســکان و پذیرایی 

اســتثنایی دارند. در یکــی از همین تبلیغات 
گردشــگری تأکید شــده اســت »هفته های 
پایان ســال را در مشــهد مقدس باشید... به 
صورت اقســاطی 10 ماهه بــدون کارمزد و 
پیش پرداخت...«. آن گونه که مشــهود است 
گویا شهرهایی مانند قم، تهران و اصفهان که 
درگیری افزون تری با مسئله شیوع کرونا دارند 
بیش ازهمه عاقه مند سفر به مشهد هستند، 
بــه طوری که در یکــی از همین آگهی ها که 
تور رفت و برگشــت هوایی به مدت دو روز و 
سه شب است؛ از اقامت در هتلی دو ستاره به 
قیمت 460 هزار تومان تا پذیرایی در هتل پنج 
ســتاره به قیمت ۹30 هزار تومان را می توان 
دید. جالب تر اینجاست که همین فعاالن خدوم 
گردشــگری برنامه خود را برای سفر به مشهد 
 تا 21 فروردین ســال آینده یعنی همزمان با 

نیمه شعبان نیز مشخص کرده اند.
البته درحالی که موج سفرها به مشهد همچنان 
به قوت خود ادامه دارد، همشــهریان مشهدی 
نیز بی هیچ تردیدی درهای اغلب مراکز اقامتی 
را برای پذیرش میهمانان گشوده اند، چنان که 
در فضــای مجازی شــاهدیم برخی از همین 

هتل آپارتمان ها خدمات خود 
را با 75 درصد تخفیف ارائه 
می کنند. ناگفته نماند هرقدر 
مراکز رســمی این روزها با 
تــرس و تردید بــه پذیرش 
نوروزی  و مســافران  زائران 
مشــغولند؛ خانه مســافرها 
با رغبــت فــراوان و بدون 
نظارت های مراجع رســمی 
میهمانان مشتاق را از سراسر 

کشور می پذیرند.
یکی از همین خانه مســافرها که در جوار حرم 
مطهر فعالیت می کند برای 15 روز اقامت چهار 
نفر، مبلغ 5 میلیــون و ۸50 هزارتومان را در 
نظر گرفته است. جا دارد اشاره کنیم در یکی 
از همین سایت های اینترنتی که به عنوان مرکز 
تخصصی رزرو هتل های مشهد فعالیت می کند؛ 
با ثبت تصاویر و پست های متعددی، مشارکت 
خود در پویش »ما کرونا را شکست می دهیم« 

را اعام کرده است!

 سرگردانی همیشگی حوزه گردشگری
یکی از فعاالن گردشــگری که در هتلی پنج 
ستاره به کار مشغول است نیز تأکید می کند: 
درحال حاضر امکان پذیرش مسافران را داریم و 
هیچ برنامه ای برای ممنوعیت این قضیه از سوی 
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی به ما 
اباغ نشده است. گمان هم نمی کنم خدمات 
ما محدود شود، چراکه کیفیت خدمات رسانی 
ما در زمینه های مختلف همانند تأمین سامت 
مســافران؛ به عنوان یک مرکز اقامتی ممتاز، 

چشمگیر و قابل تأیید است.
البتــه مکرمی فر، مدیــرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی روز 
گذشته با اشاره به برخورد با آگهی های اینترنتی 
دربــاره اجاره واحد های اقامتــی غیرمجاز در 
مشهد به دلیل شرایط کروناویروس، اظهار کرد: 
چنانچه موردی به ما اعام شود از طریق پلیس 
فتا پیگیری می کنیم. همچنین پذیرش مسافر و 
زائر در تمام واحدهای اقامتی غیررسمی شامل 

زائرسراها، مدارس و حسینیه ها ممنوع است.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی خراســان رضوی اضافه می کند: 
نظارت ما بر واحدهای اقامتی رســمی و دارای 
مجوز است و در همین راستا امسال دو هفته 
زودتر نظارت های خود را آغاز کردیم. چنان که 
150 ناظر به صورت تلفیقی )با اداره بهداشت، 
اماکن و بازرسی( و غیر تلفیقی تمام واحدهای 
اقامتی و تأسیسات گردشگری رسمی را به طور 

مداوم نظارت و بازدید می کنند.
گمان مــی رود بنابر صحبت هــای این مقام 
مســئول، مراکز رسمی هیچ محدودیتی برای 

پذیرش مسافر در ایام نوروز ندارند. 
یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی 
نیز به طــور تلویحی برممنوعیــت پذیرش 
مسافران در تمامی مراکز اقامتی استان اشاره 
کرده و به گزارشــگر ما می گوید: طی نشستی 
که در ستاد مقابله با کرونا و ستاد خدمات سفر 
استان داشته ایم، مقرر شــده مراکز مزبور در 
تماس با مسافران برنامه پذیرش را لغو کنند. 
همچنین هزینه ای بابت این برنامه از مسافران 
مطالبــه نکنند، چراکه ما پذیــرای میهمانان 
نوروزی نخواهیم بود. ازهمین رو هیچ برنامه ای 
برای تشویق به سفر نداریم و از هموطنان تقاضا 
داریم شهر مشهد را به عنوان مقصد گردشگری 
انتخــاب نکنند و برنامه های خــود را تا زمان 

مناسب به تعویق بیندازند.

 پذیرش مسافر 
فقط در یک واحد اقامتی هر شهرستان

یــزدان پنــاه، مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی نیز 
با تأکید بر اینکه تمام میهمانسراهای دولتی، 
میهمان پذیرها و مراکز اقامتی و بومگردی این 
استان تعطیل است و فقط در هر شهرستان یک 
واحد اقامتی، تحت نظارت و تمهیدات ویژه ای 
اقدام به پذیرش مســافر می کند، خاطرنشان 
می کند: درهمین تعــداد واحدها نیز پذیرش 
مسافر از مبدأ استان های با شیوع باالی ویروس 

کرونا ممنوع است.

فرهنگ و هنر

گپ

د امدا

 رئیس اداره ارشاد مشهد:
 کاهش زیان کسب و کارهای 

فرهنگی و هنری، دغدغه مدیران است
ایسنا: رئیس اداره فرهنگ 
ارشاد اســامی مشهد  و 
گفت: به طــور طبیعی با 
توجــه به شــرایط پیش 
آمده، یکــی از حوزه هایی 
که در معرض آسیب های 
اقتصادی قرار دارد، کسب 

و کارهای فرهنگی و هنری بزرگ و کوچک اســت. محمدجواد 
اســتادی درخصوص میزان خسارت و زیان وارده به سینماها در 
پی شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: با توجه به رونقی که سینماها 
در این چند سال اخیر داشته اند؛ می توان میزان خسارت و زیان 
وارده به سینماها را تخمین زد، اما به دلیل اینکه بحث سامت 
مردم در میان است، آســیب و زیان به سامت عمومی جامعه 
ممکن است بسیار بیشتر از خسارت و زیانی باشد که سینماها 
از تعطیلــی می بینند. وی تصریح کرد: معموالً متولیان این امور 
پیش بینی هایی در این باره خواهند داشت. احتماالً محاسبه میزان 
خســارت ها در سینماها نسبت به سایر کسب و کارهای هنری 
راحت تر اســت؛ اما در زمینه نمایش ها بــه دلیل متفاوت بودن 

شهرستان ها، مراکز و تعداد نمایش ها، متفاوت خواهد بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی مشهد عنوان کرد: تاکنون 
هیچ دستورعملی در خصوص تعطیلی و یا بازگشایی سینماها در 
تعطیات نوروز اباغ نشده  است، به محض اینکه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به تشخیص برسد و تصمیم بگیرد، ما اعام خواهیم کرد. 
سینماها نیز تاکنون همراهی خوبی داشته اند، زیرا آن ها نیز متوجه 

مسئله سامت مردم هستند.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی عنوان کرد
 55 هزار خانوار 

چشم انتظار کمک های نیکوکاران
بجنورد-خبرنگار قدس: 
مدیــرکل کمیتــه امداد 
شمالی  خراســان  استان 
با اشــاره به نزدیکی پایان 
ســال و فرا رسیدن عید 
هم اکنون  گفــت:  نوروز، 
بــا  خانــوار  هــزار   55

جمعیت 101 هــزار نفر تحت حمایت این نهاد چشــم انتظار 
 کمک های نیکوکاران هســتند تا عید را به خانه هایشان ببریم. 
مجید الهی  راد با اشــاره به برگزاری جشن نیکوکاری به صورت 
غیرحضوری برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، تأکید کرد: 
با توجه به محدودیت های بهداشــتی امیدواریم نیکوکاران عزیز 
مشارکت های خود را به سمت پرداخت های نقدی و غیر حضوری 
ببرند. وی با بیان اینکه تا کنون در جشــن نیکوکاری بیش از 2 
میلیارد و 300 میلیون تومان کمک پرداخت شده است، افزود: 
تنها 200 میلیون تومان از این رقم نقدی است و باقی کاالهای 
اهدایی شامل گوشت، برنج، پوشاک و سایر لوازم است که به دلیل 
مراقبت های بهداشــتی در حال حاضر امکان توزیع آن ها وجود 
ندارد، بنابراین از نیکوکاران عزیز خواهشمندیم کمک های خود 
را به صورت نقدی به روش های نوین پرداختی کمیته امداد اهدا 
کنند. الهی راد گفت: خیران می توانند از طریق کد آنی پرداخت 
#1*۸۸77* و با وارد کردن کد 05۸ به آسانی کمک های خود را 
به دست خانوارهای بی بضاعت استان برسانند و یا با شماره گیری 
تلفن گویای 0۹6۸۸7 و ثبت عدد 4 و سپس واردکردن کد استان 

)05۸( در این کار خیر مشارکت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:
 هیچ ورزشکار حرفه ای 

در استان به کرونا مبتال نشده است
ورزش  مدیرکل  قدس: 
خراســان  جوانــان  و 
رضوی گفــت: با توجه 
که  دســتورعملی  بــه 
وزارت ورزش و جوانــان 
ارائه دادند تمامی اماکن 
زمانی  از  دولتی  ورزشی 
که به دلیل بیماری کرونا تعطیل شــدند از پرداخت اجاره بها 

معاف می شوند و این مورد اجرایی خواهد شد.
فرزاد فتاحی ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران ورزش 
برای اهتمامی که به اجرای دستورعمل های ستاد پیشگیری از 
بیماری کرونا داشتند، گفت: صاحبان اماکن ورزشی با تعطیل 
کردن این اماکن مسئوالن استان را کمک کردند تا با شرایط 

بهتری نکات بهداشتی را اجرا کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از 
دغدغه هایی که در این مدت داشتیم وضعیت مستأجران اماکن 
ورزشی بود که در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارند. 
در بخش خصوصی همکاران ما پویشی را راه انداختند مبنی 
بر اینکه باتوجه به شرایطی که به وجود آمده و اماکن ورزشی 
تعطیل شده است از مالکان تقاضا کردیم مانند دیگر صنوف 
که از ابتدای شیوع این بیماری نهایت همکاری را داشتند، این 
مدت که اماکن ورزشــی تعطیل است از مستأجران اجاره بها 
دریافت نکنند که خیلی ها در این موضوع ما را همراهی کردند.

وی بابیان اینکه مجــدد از همه دعوت می کنم در این مدت 
به مستأجران به صورت ویژه نگاه کنند تا بیش از این متضرر 
نشوند، ادامه داد: در بحث اماکن دولتی باتوجه به دستورعملی 
که مقام عالی وزارت ورزش و جوانان ارائه دادند، تمامی اماکن 
ورزشــی دولتی از زمانی که به دلیل بیماری تعطیل شدند از 
پرداخت اجاره بها معاف می شــوند و این مورد اجرایی خواهد 
شد، همچنین در این دستورعمل یک بند دیگر هم وجود دارد 
که مدت زمانی که اماکن تعطیل است اجاره بها پرداخت شود 

و مدت زمان تعطیلی به قرارداد آن ها اضافه شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی درخصوص وضعیت 
سامتی ورزشکاران این اســتان عنوان کرد: خوشبختانه از 

ورزشکاران مطرح ما کسی به این بیماری مبتا نشده است.

مدیرکل بحران خراسان  شمالی:
 مردم استان هشدارهای پیشگیری 

از ابتال به کرونا را جدی نگرفته اند
بجنورد-خبرنگار قدس: 
مدیرکل بحران خراسان 
شمالی با اشاره به اینکه 
در حــال حاضر یکی از 
هشــدارهای  مهم ترین 
بــرای  شــده  ارائــه 
پیشگیری از ابتا به این 
ویروس در خانه ماندن اســت، بیان کرد: با مشاهدات انجام 
شــده در کوچه و خیابان و حضور مــردم در این مکان ها، 
می توان به این نتیجه رسید که مردم این استان هنوز توجه 

جدی به موضوع در خانه ماندن را نداشته اند.
نظری افزود: شاید یکی از علل عدم توجه به این موضوع، 
میزان شیوع کم ابتا به این ویروس در این استان نسبت 

به سایر استان های کشور بوده است.
وی تأکیــد کــرد: اما از آنجایی که ایــن ویروس در حال 
گســترش اســت و اطاعات زیادی به منظور کنترل آن 
در دســترس نیســت، بنابراین یکی از مهم ترین راه های 
پیشــگیری از ابتا به آن مانــدن در خانه و توجه به این 

هشدار جدی است.
وی تصریح کرد: مردم به بهانه های مختلف از منزل خارج 
نشــوند تا اینکه نه خود و نه دیگــران را در معرض خطر 

قرار ندهند.

خانه مسافرها با 
رغبت فراوان و بدون 

نظارت های مراجع 
رسمی میهمانان مشتاق 

را از سراسر کشور 
می پذیرند

بــرش

 کانون فرهنگی هنری 
شهید روحی، محلی برای دوستداران کتاب

شبســتان: علی اکبــر 
روحــی  گل خطمی چند 
ســالی اســت کــه ایده 
فرهنگی  کانون  راه اندازی 
به نام پسرعموی شهیدش 
بچه هــای  میــان  در  را 
ورزشی محله مطرح کرده 

و با همت همان نوجوانان 16 سال قبل، االن افتخار خدمت، کار 
و فعالیــت فرهنگی حوزه کتاب را )حدود 12ســال( در پرونده 

فعالیت های فرهنگی خود به ثبت رسانده است.
مدیر کانون فرهنگی هنری شهید روحی از فعالیت های نخستین 
تشــکل تخصصی ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه استان به نام 
»کانون فرهنگی شهید روحی« می گوید: از 12 سالگی با تشکیل 
کانون، محوریت اصلی کارها را در حوزه کتاب قرار دادیم و دو سال 
بعِد آن  هم با تشکیل هیئت مذهبی سیدالشهدا)ع(، برنامه های 

هیئت و کانون را با هم مدیریت می کردم.
وی با اشاره به اینکه نخستین مسابقه کتاب خوانی را در سال۸6 
با مضمون داســتان هایی از زندگی حضــرت علی)ع( و حضرت 
فاطمه)س( ویژه عموم برگزار کردیم که با اســتقبال بی نظیری 
همراه شــد، می افزاید: در اولین مســابقه موفق شدیم بیش از 
40مسابقه کتاب خوانی بزرگ و گسترده کشوری، استانی و شهری 
را در دل همیــن کانون کوچک برگــزار کنیم و همین موضوع 
موجب شد که به کانون ما عنوان »اولین تشکل تخصصی ترویج 
و ارتقای فرهنگ مطالعه استان« یا »کانون تخصصی مطالعه« را 
نسبت دهند. روحی اضافه می کند: مجموعه کانون به مدت سه 
سال )۹6تا۹۸( مسئولیت طراحی برنامه ها و برگزاری طرح اوقات 
فراغت کل فرزندان کارکنان آستان قدس را به سفارش مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی را برعهده داشته است، همچنین در 
سال ۹۸ مسئولیت طراحی و برگزاری طرح اوقات فراغت مدارس 

امام رضا)ع( را نیز در کارنامه خود دارد. 
مدیر کانون فرهنگی هنری شهید روحی همچنین  اظهار می کند: 
تاکنون 10ایستگاه مطالعه با همت شهرداری در مطب پزشکان 
سطح منطقه راه اندازی کرده ایم. همچنین مجری طرح پیک مهر 
بوده که بیش از 30 ایســتگاه مطالعه در مطب ها و درمانگاه ها 

راه اندازی نموده ایم.
وی این نکته را هم یادآوری می کند که در ترویج فرهنگ مطالعه، 
روستاها و اهالی حاشــیه شهر مشهد نیز از قلم نیفتاده اند و به 
همین منظور در طرح کتابخانه ســیار در طول یک سال، تمام 
روستاهای 30 کیلومتری اطراف مشهد از کتاب های کتابخانه سیار 

کانون  در مینی بوس بهره گرفته و استفاده برده اند.
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قدس  سخنگوی وزارت بهداشت گفت: طی 24 ساعت گذشته آمار مبتایان به کرونا در 
خراسان رضوی به 222 نفر رسید. 

دکتر کیانوش جهانپور در توضیح آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کروناویروس جدید در 
کشور، گفت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی و از ظهر روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۸۸1 
مورد قطعی ابتا به کووید 1۹ در کشور ثبت شد. همچنین متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 

54 تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.
وی افزود: به این ترتیب کل مبتایان به این بیماری در کل کشور به ۸هزار و 42 نفر رسید و 

متأسفانه مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 2۹1 مورد رسید.
وی همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون 2هزار و 731 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص 

شده اند و روند بهبودی و ترخیص این بیماران افزایش قابل ماحظه ای داشته است.
جهانپور در توضیح آمار کل بیماران کووید1۹ در استان های خراسان گفت: خراسان رضوی 

222، خراسان جنوبی 51 و خراسان شمالی 34 نفر به این بیماری مبتا شده اند.
گفتنی است؛ طبق گفته پزشکان و مسئوالن بهترین راه پیشگیری از ابتا به کروناویروس، 
پرهیز از سفرهای بین شهری غیر ضروری بوده که در این خصوص بر محدودیت در رفت و 

آمد و سفرهای شهری و بین شهری غیرضروری تأکید شده  است.
در همین حال دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
براساس آخرین آمار اعام شده از سوی وزارت بهداشت، شمار مبتایان به ویروس کووید 1۹ 

در استان خراسان رضوی به 222 نفر رسید. 
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: این تعداد نسبت به روز گذشته 37 نفر افزایش یافته است 
که 144 نفر از این تعداد زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه مربوط به  

سایر دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در این استان هستند.
وی ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی نیشابور با 50 نفر مبتا به ویروس کرونا بعد از مشهد 
بیشترین آمار را دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و تربت حیدریه به ترتیب 

با  12 و ۹ نفر در مرحله بعد قرار دارند.
وی تعداد مبتایان به ویروس کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و تربت جام را نیز به 
ترتیب چهار و یک نفر اعام کرد. وی افزود: تاکنون یک هزار و 103  نفر از بیماران مبتا به 
عفونت های حاد تنفسی و مشکوک به کرونا در خراسان رضوی بهبود یافته و از بیمارستان ها 

مرخص شده اند که 475 نفر آنان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

ابتالی 307 نفر به کرونا در استان های خراسان 

7773جدول
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1. مرطــوب- بیمــاری لــرزش بــدن 
ادات  از   .2 اســتراحت  حالــت  در 
 اســتثنا- نقیض قلیایــی- هدایت کردن 
 3. مکتوب فرستادنی- تازه رس- ابوالبشر 
تصویرگــر  رهــرو-  خراب شــده-   .4 
تیغ موکت بری- ماســت  5. ســتایش- 
چکیــده- آخرین رمــق 6. لنگــه در- 
ساح- کاغذکپی 7. ســاده تر- باالآمدن 
آب دریــا- خانــه و ســرپناه ۸. درس 
نوشتنی- سنگدلی- دردمندی ۹. مخزن 
 نگهــداری آب- میــوه نیکــو- دریانورد 
 10. فهمیــدن- ســهل و ســاده- قلیل 
11. نفــی تــازی- خودپســند- نقطــه 
 میانــی دایــره- قــوم ایــران باســتان 
نفرین کــردن-  سپاســگزاری-   .12
دزیده شده 13.  از اناجیل اربعه - طوالنی 
- کشور شکر 14. نحوه چیدمان نیروها در 
میدان جنگ- شهر و استانی در ترکیه- 
واجب شــده 15. واحدی برای ســنجش 
دما- اهل کشوری در اسکاندیناوی است

 1. اثــری از شــیخ بهایی- زاری کــردن 
2. نرمــی رفتــار- جنبــش عدم تعهد- 
خریدن 3. پســت و بی غیرت- شناس- 
جمــع  نشــان   .4 وجــود  و  هســتی 
مصدرجعلی  پســوند  محاسب-   فارسی- 
 5. ویتامیــن انعقادخــون- ناشــناخته- 
فلک االفاک- راه رفتن 6. صحنه نمایش- 
دورنــگ- خوراکــی روســی 7. مداوم 
– کــم وزن- از صحابیون خــاص پیامبر 
اعظم»ع« ۸. بدبختی و بیچارگی- قمر- 
خطاب کننــده ۹. واحــد پولی خودمان- 
 تنبــل جالیزنشــین- برگشــتن از دین 
پســوند  چنگ زدن-  نماینــدگان-   .10
نسبیت 11.تکیه کام بچه مشهد- آماس- 
ضروری- اســاس 12. عددمنفی- کشور 
عربی خاستگاه اســام- تکان و جنبش 
13. ریخته گر- ســنت حســنه ازدواج- 
درگذشــته 14. اتــاق جلوبــاز- بــرج 
 داستانی فرانسه- نحوه استفاده از چیزی 
15. خطــی که زاویه ای را به دوقســمت 

مســاوی تقســیم می کنــد- مهاجم تیــم فوتبال 
شهرخودرو با سابقه بازی در پرسپولیس و استقال

  عمودی  افقی

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
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