
کاهشقیمتوفروشفوقالعاده
آجیلدربازارمشهد

آخرینخبرهایکرونایی
ازاستانهایخراسان

دبیر کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: با اضافه شدن ۳۶ مبتالی جدید تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در خراســان رضوی به 
۲۵۶ نفر رســید.  دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: 
۱۷۱ نفر از این تعداد زیرپوشــش دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه زیر پوشش سایر 
دانشکده  ها و دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در 

این استان هستند...

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد گفت: قرار 
نیســت حتی یک درصد افزایش قیمت در آجیل 
و خشــکبار تا شب عید داشــته باشیم و حتی با 
کاهش قیمــت  و فروش های فوق العــاده در کنار 
مردم هستیم. علیرضا ارزانی ممقانی در خصوص 
اقدام های اتحادیه آجیل و خشــکبار در راســتای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق واحدهای 

.......صفحه 4 .......صفحه ۲ صنفی آجیل و خشکبار...

استمرار فرهنگ دفاع مقدس با ایثارگری مدافعان سالمت
درگفتوگویقدس

بابرادرشهیداننظریعنوانشد

برادرانمسالح
یکدیگررازمین

نگذاشتند

.......صفحه 4 

.......صفحه ۲ 

گزارشقدسازبیتوجهی
ادامهدارمردمبهرعایتمسائل

بهداشتیدرمقابلهباکرونا

نسبت به 
سالمت یکدیگر 

مسئول باشیم
راستش را بخواهید بسیاری از ما معنای واقعی برخی از 
واژه ها را آن گونه که باید نمی دانیم و به تناسب شرایط 
ترسیمی از سوی متخصصان در حوزه های مختلف که با 
به کار بردن همین واژه ها درصدد توصیف شرایط حاکم 
هستند واکنش منطقی نداریم و به بیان ساده اینکه کار 
خودمان را می کنیم. این روزها می شــود مصداق عینی 
ایــن ادعا را به وفور مشــاهده کرد در حالی که همه جا 
صحبت از ویروس کروناســت و اخبــار نگران کننده ای 
از انتشــار آن به گوش می رسد همه جای شهر می توان 
عــده ای را دید که کوچک ترین تغییــری در رفتارهای 
روزمره خود نداده اند و چه بسا گفته های مسئوالن را از 
خود تفسیر می کنند. همواره می گوییم پیشگیری مهم تر 
از درمان است اما هنگام عمل به این قاعده همه چیز را 
فراموش می کنیم. اینکه فردی دوست ندارد ماسک بزند 

یا دستکش بپوشد به خودش...

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

.......صفحه ۲ 

همزمان با روز شهید به گفت وگو با برادر چهار شهید نشستیم تا بار 
دیگر راوی رشادت ها و فضیلت های اخالقی شهیدان عالیقدر باشیم. 
محمدحسین نظری متولد ۱۳4۵ که بازنشسته سپاه و جانباز دوران 

دفاع مقدس است برای شروع می گوید...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

برخوردقضایيبافعالیتخانهمسافرها
درخراسانشمالي

بجنورد-خبرنگارقدس:معاون گردشــگری خراســان 
شمالی با اشــاره به افزایش و تشــدید بازدیدهای نظارتی 
در راســتای اجرای دستورعمل های ســتاد مبارزه با کرونا 
در ســطح اســتان، گفت: در صــورت مشــاهده فعالیت 

خانه مسافرها، برخورد قضایی با آن ها انجام می شود.
علــی کاظمی تصریح کرد: تنهــا در مواردی خاص و تحت 
تمهیدات بهداشــتی و نظارتی ویژه، تعدادی از مراکز برای 

مواقع اضطرار، آماده  به  کار هستند.
وی گفــت: با دســتگاه قضایی هماهنگی هــای الزم انجام 
گرفته اســت و در صورت مشــاهده هرگونــه فعالیت، این 

خانه مسافرها پلمب خواهند شد.

بههمتکانونانجمنهایادبیخراسانرضوی
صورتگرفت

اهدای150بستهکشمش
بهکادردرمانیمشهد

فخرایی:به همت کانون انجمن های ادبی خراســان رضوی؛ 
خیران و هنرمندان کاشمری در اقدامی خداپسندانه،۱۵0بسته 
کشــمش و مویز به کادر درمانی بیمارســتان دکترشریعتی و 

امام رضا)ع( مشهد اهدا کردند.
حمید عشقی دبیر انجمن های ادبی خراسان با اعالم این خبر 
گفت: دکتر یاسرآفاقی و مهندس رسول آفاقی از هنرمندان 
حوزه  شــعر و ادب و مبتکران و کارآفرینان برتر ســیما  در 
حوزه تولید کشــمش و مویز ارگانیک، به پاس گذشــت و 
ایثار مجاهدان عرصه ســالمت و کادر درمانــی که همواره 
در خط مقدم مبــارزه با ویروس کرونا حضــور دارند، برای 
تقویت جســمی آنان با توجه بــه خصوصیات محصول فوق 

تعداد۱۵0بسته مویز اهدا نمودند.

معاوناستاندارتأکیدکرد
خودداریمردمازمراجعهبهمؤسسههای

خیریهوسازمانهایمردمنهاد
قدس:معاون اســتاندار و فرماندار مشهد گفت: به منظور 
پیشــگیری و مقابلــه با ویــروس کرونا مــردم از مراجعه 
 حضوری به مؤسســه های خیریه و ســازمان های مردم نهاد 

خودداری نمایند. 
سید محمدرضا هاشمی در جلسه ســازمان های مردم نهاد 
و مؤسســه های خیریه حاشــیه شــهر، اظهار کرد: تمامی 
مؤسسه های خیریه و ســازمان های مردم نهاد باید از طریق 
تمــاس تلفنی با گروه های هدف نســبت بــه حل و فصل 
مشــکالت و خواســته های آن ها اقدام نموده و از مراجعه 

حضوری مردم در این مؤسسه ها خودداری شود.
فرمانــدار مشــهد افــزود: بــرای بهره بــرداری از ظرفیت 
مؤسســه هایی که توانایــی تولید اقالم بهداشــتی از قبیل 
ماسک، دســتکش بهداشــتی، مایعات ضدعفونی کننده و 
گندزدا را در امر پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا دارند، 
استقبال نموده و درخواست آنان مورد بررسی ویژه و فوری 

قرار می گیرد.

خبر

پنجشنبه 22 اسفند 1398

17 رجب 1441 
12 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9206 
ویژه نامه 3590 

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم و عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 13 مشهد 

تاریخ انتشار: 1398/12/22
جلس��ات مجام��ع عمومی فوق العاده و ع��ادی به طور 
ف��وق الع��اده تعاون��ی در تاریخه��ای ذی��ل در محل: 
دفتر شرکت تعاونی به نشانی: مشهد، خیابان دکتر 
بهش��تی 48 مقابل دبیرستان عبدا     هلل نژاد حسینیه 
نامقی های مقیم مش��هد با دس��تور جلسه ذکر شده 
تش��کیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت میشود 
با همراه داش��تن مدارک عضویت و کارت ملی رأس 

ساعت مقرر در این جلسات حضور بهم رسانند.
زم��ان برگ��زاری مجمع فوق العاده:     روز:دوش��نبه        
مورخ 1399/01/11  س��اعت:11 دس��تور جلسه مجمع 
ف��وق الع��اده: 1- تصوی��ب انح��ال ش��رکت تعاونی  
2- تعیی��ن م��کان تصفی��ه  زم��ان برگ��زاری مجمع 
ع��ادی بط��ور فوق الع��اده:   روز :دوش��نبه      مورخ 
1399/01/11   ساعت :12  دستور جلسه مجمع عادی: 

1-انتخاب هیئت تصفیه 2-انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر 
نباش��د میتوان��د حق رأی خ��ود را  به عض��و دیگر یا 
نماین��ده تام االختیار خود واگ��ذار نماید که در این 
صورت هر عضو عاوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت 
و غی��ر عضو فقط یک رای می تواند داش��ته باش��د. 
عض��و متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی میبایس��ت 
ب��ه هم��راه نماینده ی��ا وکیل خود طی روز یکش��نبه 
م��ورخ 1399/01/10 از س��اعت 9 لغای��ت 12 با همراه 
داش��تن کارت شناسایی معتبر و مدارک عضویت به 
محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد، واقع در بلوار خیام، روبروی خیام20، طبقه 5 اتاق 

505 مراجعه و نسبت به ارائه وکالت اقدام نمایند. 
  مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد  

ع 9
81
57
68

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم و عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 82 مشهد 

تاریخ انتشار: 1398/12/22
جلس��ات مجام��ع عمومی فوق العاده و ع��ادی به طور 
فوق العاده تعاونی در تاریخهای ذیل در محل: دفتر 
ش��رکت تعاونی به نشانی: مش��هد، نبش فلسطین 6 
ساختمان آراد طبقه اول  با دستور جلسه ذکر شده 
تش��کیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت میشود 
با همراه داش��تن مدارک عضویت و کارت ملی رأس 

ساعت مقرر در این جلسات حضور بهم رسانند.
زم��ان برگ��زاری مجمع ف��وق العاده: روز:دوش��نبه   
مورخ 1399/01/11  س��اعت: 12   دستور جلسه مجمع 
ف��وق الع��اده: 1- تصوی��ب انح��ال ش��رکت تعاونی  
2- تعیی��ن م��کان تصفی��ه  زم��ان برگ��زاری مجمع 
ع��ادی بط��ور فوق الع��اده:   روز :دوش��نبه      مورخ 
1399/01/11   ساعت :13  دستور جلسه مجمع عادی: 

1-انتخاب هیئت تصفیه 2-انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر 
نباش��د میتوان��د حق رأی خ��ود را  به عض��و دیگر یا 
نماین��ده تام االختیار خود واگ��ذار نماید که در این 
صورت هر عضو عاوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت 
و غی��ر عضو فقط یک رای می تواند داش��ته باش��د. 
عض��و متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی میبایس��ت 
ب��ه هم��راه نماینده ی��ا وکیل خود طی روز یکش��نبه 
م��ورخ 1399/01/10 از س��اعت 9 لغای��ت 12 با همراه 
داش��تن کارت شناسایی معتبر و مدارک عضویت به 
محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مش��هد، واقع در بلوار خیام، روبروی خیام20، طبقه 
5 اتاق 505 مراجعه و نس��بت به ارائه وکالت اقدام 

  مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد  نمایند. 

ع 9
81
57
70

98
15
73
8

قدس: مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
در خراســان رضوی از ساعت ۱0 صبح امروز ۲۲ 
اســفندماه 98 آغاز و تا ساعت ۲4 روز جمعه ۲۳ 

اسفندماه ادامه خواهد داشت.  
قــدرت اهلل ابک در این خصــوص اظهار کرد: در 
این مرحله برای متقاضیان در شــهرهای سبزوار، 

تربــت حیدریه، کاشــمر، تایباد، درگــز، گناباد، 
بردســکن، خواف، رباط سنگ، روداب، ششتمد، 
کاخک، درود، قدمگاه، خرو، ســنگان، قاسم آباد، 
مزداوند، قلندرآباد، سفیدسنگ، فرهادگرد، انابد، 
جنگل، رشتخوار، شهرزو، کندر، یونسی، همت آباد، 
جغتای، نقاب، داورزن، گلبهار، بینالود و مشــهد 
آغاز می شــود. وی اظهار کــرد: متقاضیان براي 
نام نویسی در طرح اقدام ملي مسکن، می توانند به 
یکي از روش هاي ۱- ســامانه اینترنتی به آدرس: 
Tem.mrud.ir یا سامانه پیامکي ۳000۷۳۶40 
با ارســال )صرفاً کد ملی( نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند. برای شــهرهایی کــه در مرحله اول و دوم 
ثبت نام قرار نداشــته اند، در صورت تأمین زمین 
در مراحــل بعدی برای نام نویســی از متقاضیان 

اطالع رسانی خواهد شد.

قدس:جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونای خراســان رضوی با هــدف رصد آخرین 
وضعیــت شهرســتان ها و برنامه ریزی های انجام 
گرفته با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از 

اعضای ستاد برگزار شد.

فرماندار شهرستان مشهد در این جلسه خاطرنشان 
کرد: طی جلسه ای مقرر شد حضور در آرامستان ها 
ممنوع شــود مگر برای اقوام درجه یک اموات که 
بخواهند برای تشییع در آرامستان حضور پیدا کنند.

حجت االسالم مهدوی دامغانی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت آرامســتان ها هــم در خصوص این خبر 
گفت: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و مصوبه 
فرمانداری شهرستان مشــهد، آرامستان ها برای 
دفن پذیرش خواهند داشت و فقط نزدیکان متوفی 
اجازه حضور دارند و از شــهروندان درخواســت 
می شود برای پیشــگیری و حفظ سالمتی خود  
حضور در آرامستان ها برای مراسم مختلف ترحیم و 
ختم را به بعد از رفع شرایط بحرانی موکول نمایند.

قدس:رئیس ایســتگاه شــماره ۳۲ آتش نشانی 
مشهد از امدادرسانی نجاتگران آتش نشانی مشهد 
به سه کارگر مصدوم در حادثه ریزش حفاظ های 

فلزی خبر داد.
عظیمیــان با بیان ایــن مطلب افــزود: در پی 

اعالم ســقوط حفــاظ آهنــی روی کارگران در 
خیابان دانشــگاه - تقاطع چهارراه دکترا- ستاد 
فرماندهی، گروه امداد و نجات ایستگاه های سه 
و یــک را به محل حادثه اعزام کرد که با حضور 
آتش نشانان مشخص شد تعدادی از حفاظ های 
آهنــی به دلیل برخورد خــودرو به داخل پروژه 
کارگاهــی ریزش می کند و در این حادثه ســه 
کارگر که در محل مشــغول فعالیت بودند دچار 
حادثه می شــوند. با حضور نیروهای آتش نشانی 
این افراد که از ناحیه گردن، ســر و کمر آسیب 
دیده بودند از عمق کانال به سطح زمین منتقل 
و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل شدند. 

 آغاز نام نویسی مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 
در خراسان رضوی از امروز

فرماندارمشهدباهدفپیشگیریازتجمع،خبرداد
حضور در آرامستان ها ممنوع خواهد شد

امدادرسانی آتش نشانان به سه کارگر مصدوم حادثه 
سقوط حفاظ آهنی 

تهدیدجدیاست؛
مدیریتبحرانغافلگیرنشود!

با وجــود به صدا درآمدن آژیر قرمز و اعالم شــروع روزهای 
بحرانی و حساس انتشــار ویروس کرونا در استان خراسان و 
به  ویژه مشهد مقدس، شواهد از شدت گرفتن ورود مسافران 
از شــهرهای مختلف به این استان و دومین کالنشهر کشور 
حکایــت دارد و گزارش هــای دریافتــی از منابع مختلف و 

پلیس راه استان نشان دهنده شلوغی...
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گزارش قدس از بی توجهی ادامه دارمردم به رعایت مسائل بهداشتی درمقابله با کرونا

نسبت به سالمت یکدیگر مسئول باشیم
قدس  راســتش را بخواهید بسیاری از ما 
معنای واقعی برخــی از واژه ها را آن گونه که 
باید نمی دانیم و به تناسب شرایط ترسیمی از 
سوی متخصصان در حوزه های مختلف که با به 
کار بردن همین واژه ها درصدد توصیف شرایط 
حاکم هستند واکنش منطقی نداریم و به بیان 

ساده اینکه کار خودمان را می کنیم.
این روزها می شود مصداق عینی این ادعا را به 
وفور مشاهده کرد در حالی که همه جا صحبت 
از ویروس کروناست و اخبار نگران کننده ای از 
انتشــار آن به گوش می رسد همه جای شهر 
می توان عده ای را دید که کوچک ترین تغییری 
در رفتارهای روزمره خود نداده اند و چه بســا 
گفته های مسئوالن را از خود تفسیر می کنند.

  پیشگیری فراموش شده
همواره می گوییم پیشگیری مهم تر از درمان 
اســت اما هنگام عمل به این قاعده همه چیز 
را فراموش می کنیم اینکه فردی دوست ندارد 
ماســک بزند یا دســتکش بپوشد به خودش 
مربوط اســت ولی اگر همین رفتار او دیگران 
را به خطر بیندازد دیگر یک خواســته فردی 
نیست و به نوعی مسئولیت اجتماعی او ایجاب 
می کند تا نسبت به ســامت خود و دیگران 

مقید بوده و ماحظاتی داشته باشد.
همچنان که متخصصان هم گفته اند استفاده 
از ماسک و دستکش برای افراد سالم و کسانی 
که در محیط های عمومی مشکوک و یا ناایمن 
حاضر نمی شــوند الزامی نیست ولی راننده ای 
که در شــهر مسافرکشــی می کند و روزانه با 
صدها نفر در ارتباط است اوالً برای جلوگیری 
از ابتای خود و ثانیاً برای جلوگیری از انتشار 
ویروس الزم است تا نکات ایمنی و پیشگیری 

را رعایت کند.
فروشگاه های بزرگ و کوچک شهر هم شرایط 
چندان مطلوبــی ندارند و تقریبــاً خبری از 
بنرهای آموزشی نحوه استفاده از دستگاه های 
پرداخت وجه و یا الزام های پیشــگیرانه برای 

کارکنان نیست.

باید بپذیریم که بســیاری از مــا هنوز نحوه 
اســتفاده از دستکش را هم خوب بلد نیستیم 
میوه فروش یا صاحب ســوپرمارکتی که یک 
جفت دستکش را برای ســاعت های متوالی 
استفاده می کند و تصور می کند در حال رعایت 
بهداشــت و نکات ایمنی اســت نمی داند که 

همان دستکش او پس از مدت 
کوتاهی به یکــی از آلوده ترین 
منابع انتقال ویروس تبدیل شده 
و وجود همان دســتکش به او 
اعتماد به نفسی کاذب می دهد 
که بی ماحظه تر از حالت عادی 
انجام  رفتارهــای مخاطره آمیز 

دهد.
در فضای بسته داخل بسیاری 
از نانوایی هــای شــهر در یک 
مســاحت چنــد مترمربعــی 
چندین نفر از مشتریان کنار هم 
می ایستند و تعداد افرادی که از 
ماسک استفاده می کنند کمتر 
از انگشــتان یک دســت است 

و همچنان یا پول ها دســت به دست می شود 
یا همه از یک دســتگاه پرداخت وجه استفاده 
می کننــد. در اکثر نانوایی ها فروشــنده نان و 

کسی که نان ها را از تنور یا ریل خارج می کند 
یک نفر است یعنی با همان دستی که پول های 
احتماالً آلــوده را لمس کرده نان به دســت 
مشتریان می دهد.خاصه اینکه فضای جامعه 
هنوز معنای شرایط بحرانی را درک نکرده و یا 

خود را مقید به رعایت الزام های آن نمی داند.

  فضای ناایمن دوایر 
عمومی 

البته شرایط مراکز عمومی 
دولتــی و مجموعه هایی 
ارائه  که خدمات عمومی 
می دهند هم بهتر از اماکن 
یاد شــده نیست؛ به طور 
مثال این روزها مراجعات 
بــه بانک ها تقریبــاً زیاد 
است ولی در کمتر بانکی 
می توان محلول ضدعفونی 
دید که مشــتریان پیش 
از انجــام امــور بانکــی 
حداقل دست های خود را 

ضدعفونی کنند.
برگه هــا و اوراق بانکــی بــدون هیــچ ابزار 
پیشگیرانه ای دست به دست می شود، آدم های 

مختلفی در رفت و آمد به بانک ها هستند که 
بیشتر آن ها ماســک ندارند و نمی دانند فرد 

کناری آن ها ناقل این ویروس هست یا خیر.
شــهرداری ها هم که به دلیل مراجعات پایان 
سال شــهروندان اندکی شلوغ تر شده اند رفتار 
متمایزی ندارند و همه رفتارهای روزهای عادی 

همچنان تکرار می شود.
سایر دوایر دولتی هم شرایط مشابه بانک ها را 
دارند و تنها معــدود کارکنانی را می توان دید 
که مقید به رعایت هشــدارهای ایمنی فردی 
هســتند و در مجمــوع این روزهــا به خاطر 
بی توجهی برخی از ما به هشدارهای داده شده 
می توان گفت همه جــا در زمره محیط های 
پرخطر قرار دارند و باید تفســیری جدی تر از 

معنای بحران داشته باشیم.

  حکایت قایق یادمان باشد
با ایــن حال هر چه بخواهیــم بگوییم نکات 
تکراری است که در هفته های اخیر بارها گفته 
شده لذا این بار با اشاره به یک حکایت قدیمی 
می خواهیم بر این نکتــه تأکید کنیم که اگر 
شــیوع این ویروس فراگیر شود همه ما در هر 

جایی درگیر خواهیم شد.
حکایت قدیمی قایق را همه شــنیده ایم که 
فردی در حال ســوراخ کــردن قایق بود و در 
اعتــراض دیگران می گفت جایــی که خودم 
نشسته ام را سوراخ می کنم و ارتباطی به شما 
ندارد ولی او نمی دانست که همان یک سوراخ 

منجر به غرق شدن همه می شود.
در مســئله کرونا نیز به نظر می رسد عده ای 
تصور می کنند اختیار رفتار خود را دارند و در 
حوزه رفتارهای فردی آزاد هستند تا توجهی به 
هشدارهای پیشگیری نداشته باشند ولی این 
افراد نمی دانند اگر در یک مجموعه فردی آلوده 
باشد و همه جا را آلوده کند دیگر سایر ساکنان 
آن مجموعه هم در امان نخواهند ماند و همه 
با هم در قایق ناایمن در معرض ابتا به کرونا 
گرفتار خواهیم شد پس لطفاً دوباره بخوانید، 

شرایط بحرانی است... .

رئیس این اتحادیه خبر داد 
 کاهش قیمت و فروش فوق العاده

 آجیل در بازار مشهد
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
آجیل و خشکبار مشهد 
گفت: قرار نیست حتی 
افزایش  درصــد  یــک 
و  آجیــل  در  قیمــت 
تا شب عید  خشــکبار 
داشته باشیم و حتی با 

کاهش قیمت  و فروش های فوق العاده در کنار مردم هستیم.
علیرضــا ارزانی ممقانی در خصوص اقدام های اتحادیه آجیل 
و خشــکبار در راســتای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
از طریــق واحدهای صنفی آجیل و خشــکبار اظهار کرد: با 
کمیســیون بازرســی و آموزش اتحادیه جلسه ای داشتیم و 
قرار شد بروشورهایی تهیه و در واحدهای صنفی نصب شود 
و کمیسیون بازرسی نیز پیشنهاد خوبی مبنی بر آموزش به 
واحدهای صنفی ارائه داد؛ همچنین قرار شد از افراد خوش نام 

و باسابقه صنف به عنوان بازرسان افتخاری استفاده کنیم.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه در بیشــتر واحدها آجیل به 
صورت فله عرضه می شود دست هیچ  کسی از جمله فروشنده 
نباید به آجیل بخورد و تمام فروشــنده ها باید از دستکش و 
ماسک استفاده کنند و واحدهای صنفی باید چندین مرتبه با 
استفاده از مواد ضدعفونی  کننده، ضدعفونی شوند و همچنین 
روی اجناسی که نزدیک به مشتری است با پاستیک پوشانده 
شود.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد تصریح کرد: عاوه 
بر اینکه تمام فروشــنده ها باید از دستکش استفاده کنند و 
واحدها را ضدعفونی کنند، با لباس بیرون نمی توانند پشــت 
ویترین بایســتند و باید حتماً از روپوش استفاده کنند، این 
مسائل صرفاً در سطح توصیه نیست و باید اجرا شود، به عنوان 
مثال اگر فروشنده دستکش نداشته باشد و به مشتری برای 

تست دستکش ندهد با او برخورد می شود.
ارزانی ممقانی اضافه کرد: مردم همیشــه عادت داشته اند که 
آجیل را تست و سپس خرید کنند ما به شدت به واحدهای 
صنفی توصیه کرده ایم که حتماً دســتکش یکبار مصرف به 
مشــتری بدهند تا با اســتفاده از دســتکش مقداری را که 
می خواهند تســت کنند.وی درخصوص برخورد با واحدهای 
متخلف تأکید کرد: مردم هر جا مورد مشــکوکی مشــاهده 
کردند و واحد صنفی این مسائل بهداشتی را رعایت نمی کرد 
می توانند به بازرســی اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحادیه 
آجیل و خشــکبار شــکایت کنند. تمام اتحادیه های سراسر 
کشور باید در این روزها کشیک فوق العاده باشند و جوابگوی 
مردم باشــند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد عنوان 
کرد: بســیاری از محصوالتی که مردم به خرید آن ها متمایل 
شدند، افزایش قیمت زیادی داشتند اما از آنجایی که آجیل و 
خشکبار ما صادراتی است و اکنون صادرات آن متوقف شده 
در نتیجه ما در بازار کمبود نداریم و این مسئله سبب شده که 
در این بازار حباب قیمتی وجود نداشته باشد.ارزانی ممقانی 
بیــان کرد: قول می دهیم که آجیل و خشــکبار به وضعیت 
دستکش و ماسک گرفتار نشود و جلو هر گونه سوء استفاده و 
افزایش قیمت گرفته می شود، بر پایه جلسه ای که با کمیسیون 
بازرسی اتحادیه داشتیم و هماهنگی هایی که در اتاق اصناف 
ایران انجام شــده است، قرار نیست حتی یک درصد افزایش 
قیمت در آجیل و خشکبار تا شب عید داشته باشیم و حتی 
با کاهش قیمت  و فروش های فوق العاده در کنار مردم هستیم.

وی درخصوص وضعیت قیمت آجیل و خشکبار در بازار گفت: 
بیشتر بازار آجیل و خشــکبار، بازار صادراتی است به عنوان 
مثال در خصوص پســته تنها ۳۰ درصد از تولید ما مصرف 
داخل اســت و باقی آن صادراتی اســت و اکنون که صادرات 
متوقف شــده در نتیجه قیمت های ما روند کاهشی داشته و 

برای بسیاری از مردم بازار خوبی محسوب می شود.
ارزانی ممقانی خاطرنشــان کرد: مــردم باید دقت کنند و از 
واحدهای صنفی مجاز خرید کنند و از دست فروش ها، وانتی ها 
و برخی مغازه ها که فقط در شب عید و شب چله آجیل فروش 
می شوند خرید نکنند. در چند روز گذشته واحدها و کارگاه های 

زیرزمینی زیادی کشف و با کمک بهداشت جمع آوری شد.

با اقدام خیرخواهانه یک خانواده مشهدی
  هزینه مراسم ختم صرف خیرات 

و مقابله با کرونا شد
فارس: یک شهروند مشهدی در اقدامی خیرخواهانه، هزینه 
مراســم ختم همسرش را به تهیه و توزیع ملزومات مقابله با 
کرونا در حاشیه شــهر اختصاص داد تا هم با برگزار نکردن 
مراســم تعزیه، از تجمع افراد که خود یکی از راه های انتقال 
کروناســت جلوگیری شــود و هم با توزیع ایــن لوازم بین 

نیازمندان، به بهداشت و سامت شهروندان کمک کند.
اقدام این شــهروند مشــهدی که دو روز پیش مراسم تدفین 
همســرش بود، به طور قطع مورد توجه اقشــار مختلف قرار 
می گیرد.سیدحسین علویان درباره این اقدام خیرخواهانه خود 
گفت: همسرم در ۱۳ماه رجب به علت بیماری قلبی سکته کرد 
و از دنیــا رفت. تاکنون حدود ۱7 لیتر ماده ضدعفونی کننده 
دست و صورت را در 9۰ قوطی 25۰ و 2۰۰ سی سی بسته بندی 
کرده ایم و به خیریه ای در حاشیه شهر تحویل دادیم تا بین مردم 
نیازمنــد منطقه توزیع کنند. فکر می کنم در حال حاضر این 
بهترین نوع خیرات است، چراکه پای زندگی شهروندان درمیان 
است. وی افزود: متأسفانه نتوانسته ایم ماسک و دستکش تهیه 
کنیم و دنبال جایی هستیم تا بتوانیم این دو کاال را برای توزیع، 
تهیه کنیم.علویان یادآور شد: به اقوام و آشنایان اطاع دادیم 
به جای مراســم ختم، قصد داریم این کار را انجام دهیم که 
خوشبختانه با اســتقبال خوبی مواجه شدیم و برخی از اقوام 
نیز خودشان جداگانه این کار را برای خیرات انجام می دهند.

مدیر کل این سازمان تشریح کرد 
  تمهیدات تأمین اجتماعی

 خراسان رضوی برای بیمه شدگان 
تأمین  مدیرکل  قدس:   
خراســان  اجتماعــی 
رضوی گفت: با توجه به 
تمهیدات  تداوم  ضرورت 
شیوع  کنترل  برای  الزم 
کاهش  کرونــا،  ویروس 
ترددها و جلوگیری از هر 
گونه وقفه در ارائه تعهدات قانونی، پیش بینی هایی برای تسهیل 
خدمت رسانی به بیمه شدگان این سازمان در نظر گرفته شده  

است.
سیدمحســن نظام خیرآبادی افزود: در این راستا بیمه شدگان 
متقاضی برقراری مستمری بازنشستگی در اسفند امسال نیازی 
به مراجعه حضوری برای ارائه و ثبت درخواست مربوطه در شعبه 
ذی ربط ندارند و در صورت احراز شرایط مقرر قانونی، تاریخ ترک 
کار آنان به منزله تاریخ درخواســت لحاظ خواهد شد.وی ادامه 
داد: این قبیل افراد تا پایان فروردین ماه سال ۱۳99 می توانند 
به منظور پیگیری موضوع به آخرین شعبه دریافت کننده حق 

بیمه مراجعه کنند.
وی گفت: برای بیمه شدگان اختیاری نیز تاریخ احراز شرایط 
قانونی در اســفند ۱۳9۸ به عنوان تاریخ درخواست برقراری 
مستمری آنان لحاظ خواهد شد.خیرآبادی افزود: مهلت های 
مقرر مربوط به فرایندهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 
ادامه بیمه اختیاری، باربران، خادمین ثابت مساجد، قالیبافان و 
شاغان صنایع دستی شناسه دار نیز اعم از »مهلت درخواست«، 
»انعقاد قرارداد« و »پرداخت حق بیمه« که از تاریخ اول اسفند 
ماه جاری به بعد منقضی شده، تا پایان فروردین ماه 99 تمدید 
می شود.وی ادامه داد: مهلت مقرر در »برگ پرداخت حق بیمه 
بهمن ماه 9۸« بیمه شــدگان توافقی فعال انفرادی، رانندگان، 
خادمین ثابت مساجد، باربران و کارگران ساختمانی نیز تا پایان 
فروردین ماه سال آینده تمدید شده است.وی گفت: آن دسته 
از بیمه شدگانی که پایان مهلت مقرر »ثبت اعتراض« به آرای 
کمیسیون های پزشکی بدوی آنان پس از اول اسفند ماه جاری 
بوده و موفق به ثبت اعتراض خود نشده اند، ضرورتی به مراجعه 

برای ثبت اعتراض ندارند.

  تهدید جدی است؛
 مدیریت بحران غافلگیر نشود!

با وجــود به صدا درآمدن آژیر قرمز و اعام شــروع روزهای 
بحرانی و حساس انتشــار ویروس کرونا در استان خراسان و 
به  ویژه مشهد مقدس، شواهد از شدت گرفتن ورود مسافران 
از شــهرهای مختلف به این استان و دومین کانشهر کشور 
حکایــت دارد و گزارش هــای دریافتــی از منابع مختلف و 
پلیس راه اســتان نشان دهنده شــلوغی جاده های منتهی به 

خراسان رضوی و مشهد است.
در حالی  که بیشتر مسئوالن اســتان و فرمانداران شهرهای 
مختلف پیش  از این اعام کرده اند که هیچ  یک از شــهرهای 
این اســتان در ایام نوروز مسافران را پذیرش نخواهند کرد و 
اماکن اقامتی نظیر هتل ها، میهمان پذیرها و کمپ ها در این 

مدت از پذیرش مسافر منع شده اند.
این تمهیدات در حالی اندیشیده شده که بنا بر اعام وزارت 
بهداشت، احتمال افزایش تعداد مبتایان در خراسان رضوی 
در روزهای آینده، در صورت رعایت نکردن اصول بهداشــتی 
و کاهش ترددها وجود دارد. برخی اخبار منابع غیررســمی 
نیز از احتمال اجباری شــدن قرنطینــه خانگی در صورت 
بحرانی تر شدن اوضاع کنونی حکایت دارد که به  عنوان یکی از 

گزینه های تصمیم گیرندگان مطرح و در دست بررسی است.
عاوه بر این پرهیز از ســفر و ترددهای غیرضروری )درون و 
برون شــهری( به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و تأثیرگذار 
در کنترل شــیوع ویروس کرونا همواره مورد تأکید پزشکان 
و متولیان ســامت جامعه قرار داشــته اســت و بسیاری از 
مردم مشــهد و خراســان برای حفظ سامت خود و اعضای 
خانواده شان، بی آنکه اجباری در کار باشد، به قرنطینه خانگی 
روی آورده و جــز برای خرید مایحتاج ضروری از خانه خارج 

نمی شوند. 
خیلی از ادارات، شــرکت ها و نهادهــای دولتی، خصوصی و 
عمومی نیمه فعال و بســیاری از صنوف تعطیل شده اند تا از 
میزان ترددها و ارتباط مســتقیم افراد با یکدیگر کاسته شود 
که خیابان های خلوت و بدون ترافیک دومین کانشهر کشور 

مؤید این مسئله است.
در این شــرایط اما نبود برنامه مشــخص و عزم قاطع برای 
جلوگیری از ورود مسافران نوروزی، می تواند تمام رشته های 
مشهدی ها و اهالی خراسان را پنبه کند و این پیش بینی که 
»فاجعه ای انســانی برای این خطه در راه اســت« را واقعیت 
ببخشــد.واقعیت تلخ دیگری که وجود دارد، ناکارآمد بودن 
برنامه های نظارت و کنترلی متولیان بر فعالیت غیرمجاز دالالن 
مسافر و اماکن خصوصی است که همه  ساله به  طور غیرقانونی 
و گسترده نسبت به ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران 

در این شهر نقش ایفا کرده اند. 
حاال اما عمده مســافران نوروزی امســال دلخوش به همین 
ناکارآمدی مسئوالن و وجود خانه مسافرهای غیرمجاز فراوان 
در مشــهد، به سمت این شــهر روانه شده اند. گفته می شود 
بیشــتر خودروهای ورودی به استان پاک شهرهای درگیر 
بحران کرونا دارند و از استان های تهران، قم، مازندران، اصفهان 
و... وارد این خطه می شوند که این مسئله به خطرات و تهدید 

موج جدید بیماری کرونا می افزاید.
نکته حائز اهمیت اینکه با توجــه به موقعیت و جایگاه ویژه 
مشهد مقدس، احتمال شدت گرفتن سفرهای نوروزی به این 
شهر قابل پیش بینی بوده است و مسئوالن باید تا دیر نشده 
تدابیر ویژه ای به  منظور کنترل این مشکل اتخاذ کنند؛ چراکه 
در این مورد خــاص دیگر نمی توانند ادعا کنند که به خاطر 

غافل گیری نتوانسته اند بحران را مدیریت کنند.
در پایان نیز به  عنوان یک روزنامه نگار خراسانی از هموطنان 
عزیز می خواهم به خاطر حفظ ســامتی خود و خانواده شان 
و به تبع آن سامت عمومی، از سفر به مشهد –که به عنوان 
یکی از کانون های کرونا مطرح است- خودداری کرده و حتی 
در صورتی  که به  قصد زیارت و توسل به امام مهربانی ها قصد 
عزیمت به مشــهدالرضا را دارند، این مهم را به زمانی بعد از 
اعام شــدن وضعیت ســفید، موکول کنند. کما اینکه سفر 
رهبر معظم انقاب نیز با وجــود ثمرات و برکات فراوانی که 
در برداشت، برای نخستین بار طی دهه های گذشته تاکنون، 

امسال به خاطر رعایت سامت عمومی منتفی شده است.

این روزها به خاطر 
بی توجهی برخی از 

ما به هشدارهای داده 
شده می توان گفت همه 
جا در زمره محیط های 

پرخطر قرار دارند و 
 باید تفسیری جدی تر

  از معنای بحران
 داشته باشیم
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ایثارگری و جانفشــانی مدافعان نظام   احمد فیاض 
سامت در مبارزه با کرونا در واقع استمرار فرهنگ ایثار در 

دفاع مقدس و مقاومت در عرصه اجتماعی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در 
آستانه 22 اسفند و روز بزرگداشت مقام شهدا در گفت وگو 
با خبرنگار ما، با ذکر این مطلب خاطرنشان کرد: ماجرای 
کرونا موجب شــد تا عرصه های دیگری از فرهنگ ایثار و 
جانفشــانی از جمله در حوزه اجتماعی و به صورت ویژه 
در بخش نظام سامت، بهداشت و درمان آشکار شود که 
در واقع استمرار همان فرهنگ ایثارگری هشت سال دفاع 

مقدس است.
حجت االسام حسین معصومی در ادامه با اشاره به بیانات 
رهبــر انقاب، تصریح کرد: از آغاز شــیوع بیماری کرونا 
در استان خوشبختانه تاکنون شــهید خدمت در مراکز 
بهداشتی و درمانی نداشتیم و امیدواریم که پرونده ای در 
این زمینه نیز در بنیاد نداشــته باشیم، اما در عین حال 
پیرو بیانات رهبر معظم انقــاب این آمادگی وجود دارد 
تا جانباختگان احتمالی عرصه مبارزه با کرونا را با عنوان 

»شهید« معرفی و تشکیل پرونده دهیم.
وی با اشاره به پایش منظم سامت خانواده معظم شهدا، 
جانبازان و ایثارگران استان، تصریح کرد: با توجه به کهولت 
سن والدین معزز شهدا و شرایط حساس جانبازان معظم 
به ویژه جانبازان شیمیایی، با هماهنگی ارگان های مربوطه 
مانند دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اقدام به توزیع مواد 

ضدعفونی کننده، ماسک، دستکش و... ) 2هزار بسته( به 
منظور پیشــگیری میان جامعه ایثارگران استان کرده و 
این توزیع در آینده روند سریع تری به خود خواهد گرفت. 
خوشبختانه تاکنون در میان جامعه ایثارگران و خانواده های 
معظم شاهد، آزادگان، جانبازان گزارشی از ابتای فرد یا 

افرادی به بیماری کرونا نداشته ایم که جای شکر دارد.
حجت االســام معصومی در حوزه اشتغال نیز اظهار کرد: 
متأسفانه شاهد افزایش نرخ بیکاری میان ایثارگران به ویژه 
فرزندان آنان با توجــه به فراگیری این معضل در جامعه 
هستیم. آمار 5 هزار و 5۰۰ نفری بیکاران در دو سه سال 
گذشته اکنون به حدود ۱۱ هزار رسیده و باوجود اقدام های 
صورت گرفته، بر این آمار افزوده می شود. البته با توجه به 
برنامه ششم توسعه و افزایش ۳۰ درصدی جذب مطابق با 
قانون استخدامی از ایثارگران و فرزندان آن ها در بخش های 

دولتی، از تمام ظرفیت ها در استان استفاده شده و مشکلی 
نداریم لکن با توجه به محدودیت، این استخدام ها چندان 

قابل توجه نیست.
وی افزود: عمده فرزندان ایثارگران مانند دانش آموخته های 
دانشگاهی تمایل به استخدام در مشاغل دولتی دارند که 
امکان پذیر نیست. در عین حال برای مشاغل آزاد تمهیداتی 
اندیشیده و واگذاری وام های کارآفرینی و اشتغال زایی برای 
بنگاه هــا و کارگاه های خرد تا ســقف 5۰۰ میلیون ریال 
پیش بینی شده است که البته استقبال چندانی نمی شود. 
حتی این آمادگی وجود دارد کــه برای پروژه های کان 
کارآفرینی تسهیات باالتر از 5۰۰ میلیون ریال در اختیار 
واجدین شــرایط قرار گیرد. مشاوره های خوداشتغالی نیز 
توسط کارشناسان بنیاد شهید به عاقه مندان ارائه می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در 
ادامه به مشکات بیمه ای ایثارگران اشاره کرد و گفت: طی 
سال گذشته در روند تعهدات بیمه ای، مشکاتی به وجود 
آمد که خوشــبختانه در بهمن ماه گذشته موفق شدیم 
رقم قابل قبولــی را برای تعهدات بیمه ای از دولت جذب 
کنیم که این رقم در اســتان خراسان رضوی و در قیاس 
با سایر استان ها بیشتر است. اکنون نیز در حال پرداخت 
اسناد بیمه ای سال گذشته هســتیم. مشکات بیمه ای 
موجب اخال در فعالیت های پزشکان پایش نظام سامت 
ایثارگران با توجه به عدم پرداخت دستمزدشان گردید که 

با جذب منابع اخیر این مشکل رفع شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

استمرار فرهنگ دفاع مقدس با ایثارگری مدافعان سالمت
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اقتصادینیکوکاری

  مالکان برج سلمان مشهد ۱5 روز اجاره 
را به مستأجران بخشیدند

فارس: جمعــی از مالکان برج 
تجاری-اداری سلمان مشهد در 
اقدامی تحسین برانگیز، ۱5 روز 
از اجاره خود را به منظور حمایت 
از کســبه جوان به مستأجران 
بخشیدند تا در این رکود حاصل 
از کرونــا، بــاری از دوش آن ها 
بردارند.در روزهــای منتهی به 

سال جدید، کشــورمان درگیر نبرد با مشکلی ناخواسته است که خود منشأ مشکات 
بســیار دیگری است که مهم ترین آن ها رکود بازار که دست به گریبان کسبه و بازاریان 
شده است. با این حال مدت کوتاهی است بنری در ورودی های برج سلمان و آسانسورها 
مشاهده می شود مبنی بر بخشیدن ۱5 روز از اجاره مستأجران توسط مالکان، برای اطاع 
از کم و کیف ماجرا پس از چند روز پیگیری موفق شدیم با معاون بهره برداری برج سلمان 
گفت وگو کنیم.محسن افشار اظهار کرد: در بحث تجارت، ایام عید یک نقطه طایی در 
کسب وکار است، اما امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکاتی  که ایجاد کرده، 
وضعیت بازار برای کسبه ما در این ایام بسیار کساد شده است.وی در ادامه از روند اجرایی 
شــدن این طرح، گفت: ما با توجه به این مشــکل، مسئله را با هیئت مدیره که عده ای 
از مالکان برج سلمان هســتند، مطرح کردیم و آن ها نیز موافقت خود را اعام کردند و 
تصمیم گرفتیم به این صورت به کسبه کمکی کرده باشیم و از ضرر مضاعف پیشگیری 
کنیم.معاون بهره برداری برج سلمان بیان کرد: بیشتر مالکان موافقت کرده اند و شاید عده 
معدودی مخالف باشند که ما سعی می کنیم در جلساتی آن ها راضی کنیم یا مستأجران 
آن ها را از طریق دیگری حمایت می کنیم.افشار با اشاره به اینکه برخی شرکت ها مشکل 
قراردادی دارند و نمی  توانند قراردادشان را تغییر دهند، ادامه داد: ما به این دسته از مالکان 
پیشنهاد دادیم که ۱5 روز به انتهای اجاره سالیانه مستأجران اضافه کنند و این ۱5 روز 

رایگان حساب شود، به عبارتی یک سال و ۱5 روز مستأجر در ملک کسب وکار کند.
وی با بیان اینکه این کار یک حرکت خیرخواهانه است، خاطرنشان کرد: البته این برنامه 
برای انتهای سال جاری است و اگر ببینیم وضعیت بیماری کرونا همچنان تا خرداد ماه 
سال جدید شایع باشد، شاید جلسه دوباره ای داشته باشیم و تمهیدات دیگری انجام شود.

 ارائه اسکناس نو به مردم و رد و بدل شدن پول
 در بانک ها ممنوع  است

 وحید اکرمی   دبیر 
هماهنگــی  شــورای 
بانک های خراسان رضوی گفت: 
اســکناس ها یکی از آلوده ترین 
بسترهای شیوع کرونا در جامعه 
هســتند به همین دلیل بانک 
مرکزی اقدام به صدور بخش نامه 
عدم توزیع اسکناس نو در کشور 

نمود، بنابراین امســال به هیچ عنوان اســکناس نو توزیع نخواهد شد.حسن مونسان در 
گفت وگو با خبرنگار قدس آناین عنوان کرد: برای حفظ ســامت مردم و پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا، توسط بانک مرکزی توزیع اسکناس نو نه تنها در استان بلکه در کشور 
ممنوع شده است و هیچ برنامه ای در این خصوص نداریم. این موضوع به سامت جامعه 
کمک شایانی خواهد کرد.وی اظهار کرد: توصیه می کنم اگر افرادی می خواهند به بستگان 
و عزیزانشان در سال نو، عیدی بدهند از طریق درگاه های الکترونیکی و نرم افزارهای بانکی 
این کار را انجام دهند. در حال حاضر این بســتر آماده و فعال اســت و بسیار مناسب و 
پسندیده اســت که حتی به بهانه کرونا، از امســال مردم عیدی های خود را به صورت 
الکترونیکی اهدا کنند. مونسان خاطرنشان کرد: از این به بعد شعب بانک ها حق دریافت 
وجوه نقدی مردم را نخواهند داشت و این مسائل  صرفاً از طریق الکترونیکی انجام خواهد 
شد.وی ادامه داد: حتماً مطلع شده اید که تاکنون چند نفر از کارکنان خدوم بانکی کشور 
بر اثر ابتا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند و از این موضوع بسیار متأسفیم. 
بخش نامه دریافت نکردن وجه نقد در بانک ها به سامت جامعه و نظام بانکی و بانکداری 

کشور کمک شایانی خواهد کرد.
وی در خصوص رکود بازار و وضعیت مالی کســبه و عدم توانایی در پرداخت اقســاط به 
بانک ها، یادآور شد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و اباغ بانک مرکزی تمامی بانک ها 
موظفند برای صاحبان کسب و کارهایی که خسارت دیده و زیان دیده اند، از دریافت اقساط 
وام ها در اسفندماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت سال آینده صرف نظر کرده و آن را به 
انتهای دوره وام منتقل کنند.وی تصریح کرد: در صورت تخلف بانک ها، گزارش های بازرسان 

و ناظران به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد شد. 



روی خط حادهث

روی خط خبر
کرونا موجب شد

  تعطیلی موقت ۴۰هتل در مشهد
گردشــگری  معاون  ایرنا: 
فرهنگی،  میــراث  اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری 
خراســان رضوی گفت: ۴۰ 
مشهد  کالنشــهر  در  هتل 
به دلیــل پایین بودن میزان 
شــیوع  خاطر  به  مســافر 

ویروس کرونا به طور موقت اعالم تعطیلی کردند.
یوســف بیدخوری افــزود: با توجه به درصــد پایین حضور 
مسافران و رسیدن میزان تکمیل ظرفیت هتل ها در مشهد 
به کمترین میزان ممکن، منعی برای اعالم تعطیلی واحدهای 

اقامتی از جمله هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در این راســتا ۴۰ هتل با کنسل شدن رزرو 
مسافرانشــان و کمبود مســافر به دلیل جلوگیری از ضرر و 

خسارت بیشتر، اعالم تعطیلی موقت کردند.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی گفت: هم اکنون میزان تکمیل 
ظرفیت هتل ها در مشهد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده که در 

صنعت گردشگری این استان بی سابقه است.
بیدخوری با اشــاره به مصوبه ســتاد مرکزی مقابله با کرونا 
و به تبع آن کمیته اســتانی در خراسان رضوی که براساس 
آن از ورود مسافر به مشــهد ممانعت خواهد شد، افزود: در 
همین راستا اسکان مسافر در واحدهای اقامتی غیررسمی از 
جمله مدارس، حسینیه ها، زائرسراها، مهمانسراهای دولتی و 
کمپ ها ممنوع و با هر گونــه اقامت در این واحدها برخورد 
قانونی می شود.وی ادامه داد: تاکنون اعالمی مبنی بر تعطیلی 
اجباری واحدهای اقامتی رسمی صورت نگرفته و اگرچه این 
واحدهــا فعالیت دارند، اما این امر بــه معنای پذیرش ورود 

مسافر به مشهد نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری مشهد:

  فوتی های مبتال به کرونا در بهشت 
رضوان دفن نمی شوند

قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریت آرامســتان های 
شهرداری مشهد گفت: با 
تدابیر در نظر گرفته شده 
تاکنون هیچ فوتی مبتال 
و یا مشکوک به ویروس 
آرامســتان  در  کرونــا 
دفن  رضــوان  بهشــت 

نشده است.حجت االسالم والمسلمین مهدوی دامغانی افزود: 
حفظ کرامت میت در کنار حفظ سالمت پرسنل در شرایط 
فعلی، سرلوحه کار سازمان است و کلیه تجهیزات حفاظتی 
اعم از ماســک، دستکش، گان و شــیلد به صورت روزانه به 
پرسنل تحویل می شــود.وی تصریح کرد: برای جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا، محل تجهیز و تکفین اموات در آرامستان 
بهشــت رضا)ع(  تفکیک و جداسازی شده و همه فوتی های 
مشــکوک و یا مبتال به ویروس کرونا در آرامســتان بهشت 

رضا)ع( دفن می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:
  امکان تقسیط تلفنی قبوض آب برای 

مشترکان فراهم شده است
ایسنا: مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب مشــهد 
گفــت: اگر مشــترکان 
درخواست تقسیط قبض 
خود را دارند می توانند از 
شماره تلفن هایی  طریق 
که پیامکی اعالم شــده، 

تمــاس بگیرند. به همکاران خــود در مناطق مختلف آب و 
فاضالب نیز اعالم کردیم مساعدت الزم با شهروندان صورت 

گیرد و کمک شود تا این شرایط بگذرد.
حســین اســماعیلیان در خصوص اقدام های شرکت و آب 
و فاضالب مشــهد برای تأمین آب شرب در روزهای پایانی 
ســال، اظهار کرد: اواخر سال به خصوص دهه سوم اسفند به 
دلیل آمادگی مردم برای شرایط سال جدید، یکی از پیک های 
مصرف آب طی سال است. امسال یک همزمانی دیگری نیز 
اتفاق افتاده و آن هم شــیوع بیماری کرونا بوده که از سوی 
مراجع بهداشتی توصیه ای در خصوص شست وشوی مستمر 
به لحاظ نظافت شخصی و سطوح مورد تأکید قرار می گیرد 

که موجب افزایش مصرف آب می شود.
وی با بیان اینکه در دو هفته گذشته، از ابتدای اسفند تاکنون، 
مصرف آب حدود ۱5درصد نســبت به شرایط مشابه سال 
قبل افزایش داشــته که رقم قابل توجهی است، عنوان کرد: 
خواهش من از مردم این است در کنار توصیه هایی که مراجع 
ذی ربط در خصوص نظافت، بهداشت و شست وشوهای مکرر 
انجام می دهند و قطعاً باید رعایت کنیم، مالحظه در زمینه 
صرفه جویی در مصرف آب نیز صورت گیرد. از شــهروندان 
مشهدی درخواســت می کنیم مصرف صحیح آب را رعایت 
کنند تا بتوانیم شرایط پیش رو را بدون مشکل خاصی پشت 
سر بگذاریم.اسماعیلیان ادامه داد: ممکن است به دلیل اینکه 
چند روز آینده مصارف افزایش پیدا می کند، افت فشارهایی 
را شــاهد باشــیم، اما این موضوع به ظرفیت خطوط شبکه 
توزیع ما برمی گردد و از لحاظ تأمین مشکلی نداریم. این را 
می توان با مقداری جابه جایی و اینکه در ساعت های پرمصرف 
همزمانی صورت نگیرد و در ایام مختلف شــبانه روز پخش 
شود، روی برداشــت پیک ساعتی تأثیرگذار باشد و مشکل 

را به حداقل برساند.

یک مسئول در خراسان شمالی اعالم کرد
  برخورد قضایی با مسافرخانه های فعال
خبرنگاران:  باشگـاه 
گردشــگری  معــاون 
خراسان شمالی گفت: در 
صورت مشاهده فعالیت 
خانه هــای مســافر در 
استان، برخورد قضایی با 

آن ها انجام می شود.
علی کاظمی، معاون گردشگری خراسان شمالی گفت: نظارت ها 
با هدف حفظ سالمت مردم و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
در روز های اخیر تشــدید شده اســت.کاظمی با بیان اینکه 
فعالیت تأسیسات گردشگری استان متوقف شده است، افزود: 
تنها در مواردی خاص و تحت تمهیدات بهداشتی و نظارتی 
ویژه، تعدادی از مراکز برای مواقع اضطرار، آماده به کار هستند.

وی اظهار کرد: فعاالن حوزه گردشگری و مدیران این واحدها، 
دســتورعمل های ابالغی را کامالً رعایت کرده اند و در جریان 
بازدید ها نیز موردی از تخلف تاکنون مشاهده و یا گزارش نشده 
است.معاون گردشگری خراسان شمالی در خصوص فعالیت 
خانه های مسافر در شرایط تعطیلی مراکز اقامتی استان، گفت: 
با دســتگاه قضایی هماهنگی الزم انجام گرفته و در صورت 
مشاهده هرگونه فعالیت، این خانه های مسافر پلمب خواهند شد.

  دستگیری یک شایعه ساز کرونایی 
در فضای مجازی

فرمانده قرمــز:   خط 
شهرســتان   انتظامــی 
دستگیری  از  کاشــمر 
فردی که با انتشار فیلمی 
اجتماعی  در شبکه های 
بیماری  شیوع  وضعیت 
کرونا در این شهرستان 
را بســیار وخیم توصیف کرده بود، خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، ســرهنگ ابوالقاسم باقری گفت: در پی انتشار 
صحنه هایی از تشنج فردی در یکی از خیابان های شهر کاشمر 
در فضای مجازی و وانمود کردن این موضوع که فرد مورد نظر 
به بیماری کرونا مبتال بوده و با توجه به بازنشر این صحنه ها در 
شبکه های معاند نظام، بررسی موضوع بالفاصله در دستورکار 
کارشناسان پلیس فتا شهرستان کاشمر قرار گرفت.وی افزود: 
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدام های فنی در فضای سایبری، 
متهم به انتشار این شایعه در شبکه های اجتماعی را شناسایی 
و به پلیس فتا احضــار کردند.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
متهم شناســایی شده که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود در 
مواجهه با مســتندات غیرقابل انکار پلیس، ناگزیر لب به بیان 
حقیقت گشود و به انتشــار اخبار کذب در خصوص وضعیت 
بیماری کرونا اعتراف کرد.سرهنگ باقری با اشاره به اینکه فرد 
بیماری که فیلم و تصاویر وی در فضای مجازی با عنوان بیمار 
مبتال به کرونا منتشر شده سابقه بیماری قلبی و تشنج داشته 
و وضعیت وی نیز هم اکنون مطلوب اســت، اظهار کرد: برای 
کنترل ویروس کرونا باید با رعایت توصیه های بهداشتی آن را 
جدی بگیریم و ترس و اســترس کمکی به مهار این بیماری 
نمی کند.فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: 
پلیس با افرادی که با انتشار شایعه، جو روانی جامعه را متشنج 
کنند برابر قانون برخورد کرده و از مردم خواســت در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

توسط یک مجرم صورت گرفت
  ضرب و شتم زن جوان برای زورگیری

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری عامل اصلی 
سرقت به عنف خیابانی از زن جوان خبر داد.

سرهنگ عباس صارمی در تشریح این خبر گفت: خانم جوانی 
با اضطراب و نگرانی به کالنتری سیدی مشهد مراجعه کرد 
و گزارشــی مبنی بر ضرب و شتم و سرقت به عنف گوشی 
تلفن همراهش را به پلیس ارائه داد.فرمانده انتظامی مشــهد 
افــزود: در پی این گــزارش بالفاصله دســتورات الزم برای 
دستگیری عامالن این ســرقت خشن صادر شد و تیم های 
تجسس کالنتری سیدی وارد عمل شدند.سرهنگ صارمی 
خاطرنشــان کرد: پلیس در حالی تحقیقات خــود را آغاز 
کرد که سارقان شــرور در محل وقوع سرقت هیچ سرنخی 
از خود برجای نگذاشته بودند، اما مأموران کالنتری سیدی 
با ردزنی های گسترده و بررسی های اطالعاتی و کارشناسی 
توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن عامل اصلی این سرقت 
را چهره زنی و تحت تعقیب قرار دهند.این مقام انتظامی گفت: 
مأموران کالنتری ســیدی پس از هماهنگی با مقام قضایی، 

متهم ۱9 ساله را در محدوده خیابان خلج دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: متهم که در برابر شواهد و ادله موجود راهی 
جز بیان حقیقت نمی دید با معرفی همدست فراری خود و 

ابراز پشیمانی، به سرقت از زن جوان اعتراف کرد.
سرهنگ صارمی با اشاره به این مطلب که تحقیقات از متهم تا 
زمان دستگیری همدست او و همچنین کشف دیگر اقدام های 
مجرمانه این دو جوان ادامه دارد، گفت: افرادی که بخواهند 
نظم، امنیت و آسایش شهروندان را خدشه دار کنند بدانند که 

با برخورد قاطعانه و جدی پلیس مشهد روبه رو خواهند شد.
شاکی این پرونده که خانمی 22 ساله است در تحقیقات اولیه 
اظهار کرد: ساعت 2۱ روز شنبه گذشته در خیابانی خلوت دو 
جوان به سمت من حمله ور و با سد کردن راهم مرا مورد ضرب 
و شتم قرار دادند.زن جوان افزود: به شدت ترسیده بودم و راه 
فراری نداشتم و این متهم و همدستش گوشی تلفن همراهم 
را سرقت کردند و با تخریب عینک طبی ام پا به فرار گذاشتند.

  تحویل بیش از ۴هزار نخ سیگار 
قاچاق به اموال تملیکی

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از 
کشف ۴هزار و ۸۶۰ نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱9میلیون ریال 
در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.سرهنگ مسعود 
وحیدی، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: طرح مبارزه 
با قاچاق کاال، در شهرستان اجرا شد.سرهنگ وحیدی افزود: 
در نتیجه اجرای این طرح مأموران موفق شدند ۴هزار و ۸۶۰ 
نخ انواع سیگار قاچاق که فاقد مدارک گمرکی بوده و به صورت 
غیرقانونی وارد کشور شده بود را کشف کنند.وی با بیان اینکه 
ارزش ریالی سیگار قاچاق ۱9میلیون و ۴۴۰هزار ریال است، 
اظهار کرد: در اجرای این طرح یک نفر متهم نیز دســتگیر و 
برای ســیر مراحل قانونی راهی مراجع قانونی و محموله نیز 

تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان شد.

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     .

  ورودی های مشهد را ببندید
استاندار محترم، مســئوالن محترم شما را 
به خدا ورودی های مشــهد را ببندید. روزانه 
صدها ماشــین از شهرهای دیگر وارد مشهد 
می شــوند. اگر یک نفر ا ز این ها ناقل بیماری 

باشد، فاجعه است.
915...9231

  خیابان خزانه داری19را پاک سازی کنید
از شــهرداری ناحیه2منطقه3 می خواهیم زمین های )بایر( خیابان خزانه داری۱9را پاک سازی 

کند.
915...1899

  چند روز از خیر سود زیاد بگذرید
رئیس اتحادیه صنف شیرینی فروشان مشهد از کاهش فروش شیرینی به یک چهارم ناراحت شده 
و گفته است شیرینی در حرارت 2۰۰ تا ۴۰۰ درجه باالی سانتیگراد پخته شده و ویروس کرونا 
ندارد، نگفته پس از پخت چون فله است، در صورت لمس توسط فرد آلوده یا ریختن ترشحات 
دهانی بر اثر سرفه و عطسه کرونایی وضعیت چگونه است؟ در حالت عادی هم شیرینی به علت شکر 
مصنوعی و روغن های غیراستاندارد توصیه بر عدم مصرف است. چند روز از خیر سود زیاد بگذرید.

915...۰396

  مستمری اندک مددجویان
واقعاً جای تأسف دارد با این همه هیاهوی دولت و کمیته امداد ماهیانه فقط۱7۰تومان مستمری 

به مددجویان می دهند و فقط۱۰هزار تومان از سال گذشته  به مستمری اضافه شده است!
939...6627

عقیل رحمانی   با شیوع ویروس کرونا در 
سطح شهر و استان، مجرمان فضای مجازی هم 
برای آنکه از غافله سودجویی های صورت گرفته 
عقب نمانند با حیله ای جدید وارد گود شده اند 
که در این زمینه یک مقام قضایی در دادسرای 
ویژه رســیدگی به جرایم فضای مجازی مرکز 
استان خراسان رضوی به شهروندان هشدار داد 

مراقب تور شیادان فیشینگی کرونایی باشند.
از زمان شــیوع کرونــا چه در حــوزه بازار و 
تولید برخی کاالهای تقلبــی و چه در بحث 
از دســترس خارج کردن لوازم بهداشتی مورد 
اســتفاده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، هر 
روز خبرهای تازه ای به گوش می رسد که فالن 
محله، فالن انبــار، فالن واحد صنفی مملو از 
ماسک، مواد شوینده و... کشف شد و در تمامی 
مواد هم هدف عامالن آن ها یک چیز است، آن 
هم پر کردن جیب های طمع که هیچ وقت هم 

سیری ندارد.
در خط قرمز بارها به این گونه موارد پرداخته ایم 
و این بار قصد داریم به موضوع »کاسبان کرونا« 

آن هم از نوع مجازی اش بپردازیم. 
بــرای آنکه ماجــرا را از مرجع قانونی و موثق 
پیگیری کرده باشــیم به سراغ یکی از قضات 
دادســرای ویژه فضای مجازی مرکز اســتان 
خراســان رفتیم که روزانه ده ها پرونده مشابه 
برای رســیدگی به آنجا ارجاع می شــود و در 

این باره با وی گفت وگو کردیم.

  رنگ عوض کردن کالهبرداران مجازی 
با هر اتفاق

قاضی غالمرضا قنبری راد در تشریح ماجرای 
سودجویی های کرونایی همزمان با باال گرفتن 
تب کســب اطالعات عمومی در زمینه نحوه 
شــیوع و عالئم این ویروس ناخوانده به قدس 
گفت: کالهبرداران فیشینگی با بروز هر حادثه 
یا اتفاقی در جامعه می خواهد  خوب باشــد یا 
بد، به ســرعت روش اقدام های خود را تغییر 
می دهنــد و به هر نحوی که شــده در تالش 
هستند تا مشــخصات بانکی هموطنان را از 

طریق فیشینگ به دست آورند.
غالمرضا قنبری راد، قاضی ویژه فضای مجازی 
دادســرای عمومی و انقالب مشــهدمقدس 
تصریح کرد:  از این رو به تازگی پرونده هایی در 

دادسرای ویژه فضای مجازی 
مرکز اســتان ثبت شده که 
آن ها  تمامــی  بررســی  در 
مشاهده  مشترک  وجه  یک 
می شــود و آن هم این است 
پوشش  در  کالهبرداران  که 
بار  ایــن  کرونــا  موضــوع 
اقدام هــای مجرمانه خود را 

رقم زده اند.

  مراقب لینک های تست 
کرونا باشید

ایــن  کــرد:  بیــان  وی 
عامــالن ارتــکاب جرایــم 
در فضای مجــازی بــا توجه 

به شــیوع ویروس کرونا  در برخی شــهرها،  
لینک هایی را تحت عنوان تســت کرونا یا هر 
موضوع دیگری مرتبط بــا حوزه این ویروس 
را در شــبکه های مجازی،کانال هــا و گروه ها 
به اشــتراک می  گذارند.در تمامی پرونده های 
فیشینگی ابتدای راه متفاوت است و به نوعی 
باید کنجکاوی طعمه برانگیخته شود تا او وارد 
بازی شــود، اما زمانی که قرار است قدم آخر 
کالهبرداری و یا ســرقت اطالعــات کاربران 
فضای مجــازی صورت بگیرد، صفحه ای پیش 
روی کاربران باز می شود که از آن ها می خواهد 
در ازای خدمات ارائه شده مبلغ اندکی که زیاد 

هم حساسیت نداشته باشد و 
طعمه با خود بگوید این رقم 
ارزش تست کردن را دارد، را 
از طریق درگاه موجود واریز 

کنند.
قاضی غالمرضــا قنبری راد 
ادامــه داد:  بررســی چند 
پرونــده حاکــی از این بود 
که اغلــب افرادی که قربانی 
شــده  فیشــینگی  جرایم 
بوده اند، علت اغفال و فریب 
خوردن خود را مبلغ ناچیز 
قید شــده در ازای خدمات 
دروغین بیان می کردند، این 
در حالی اســت که آن مبلغ 
صرفاً یک شــگرد برای ایجاد انگیزه و تمایل 
فرد برای درج اطالعات بانکی در صفحه جعلی 

است.
ایــن مقــام قضایــی در دادســرای ویــژه 
فضای مجازی مرکز استان عنوان کرد: تأکید 
می شــود هموطنان عزیز به هیــچ عنوان به 
لینک  های ارائه شــده در شبکه های مجازی 
ناشناخته تحت هر عنوان اعتماد نکنند، این 
لینک ها توری است که شیادان فضای مجازی 

برای قربانیان پهن کرده اند.
وی در ادامه بیان کرد: شــهروندان عزیز باید 
دقت داشته باشند برای دریافت نرم افزارهای 

موردنیاز به هیچ وجه روی لینک های ناشناخته 
کلیک نکنند. از طرفی هر سایت و هر مدعی 
ارائه خدمــات در فضای مجــازی برای ثبت 
اطالعات بانکی مورد تأیید نیست.متأســفانه 
در حال حاضر اکثر اپلیکیشن های مربوط به 
تست ویروس کرونا بدافزار هستند و کاربران 
فضای مجازی باید از نصب موارد بی هویت جداً 
خودداری کنند تا در این ایام که باید بیشتر از 
حضور در مکان های پرتردد جلوگیری کنند، 
خدایی ناکرده درگیر مراحل شکایت و پیگیری 

وجه از دست رفته نشوند.
 

  افزایش سقف کارت به کارت و دورخیز 
مجرمان

قاضی غالمرضا قنبری راد به یک نکته دیگر که 
کالهبرداران مجازی را بیشتر به تحرک واداشته 
تا به هر صورتی که شــده حساب شهروندان 
کم دقت را خالی کنند هم اشاره و در این باره 
بیان کرد: مســئوالن بانک مرکزی همزمان با 
شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از خروج 
بی مورد مشــتریان بانک هــا از خانه و حضور 
نیافتن در مراکز تجمــع مانند بانک ها، اعالم 
کرده اند ســقف کارت به کارت کردن وجوه تا 
۱۰میلیون تومان در روز افزایش یافته اســت.

همین امر موجب شــده تا کالهبرداری های 
تلفنی رو به افزایش باشــد. پس شــهروندان 
به این نکته کلیدی توجه داشــته باشــند به 
هیچ وجــه فردی که برنده قرعه کشــی و یا ... 
شده است نیاز نیست که پای عابربانک برود. 
درصورتی که با این پیشــنهاد مواجه شدید، 
به موضوع شک کنید.باید توجه داشت برخی 
بدافزارهای آلوده برای هک و سرقت اطالعات 
گوشی های تلفن همراه مانند تصاویر خصوصی، 
فیلم های ذخیره شده در پوشه ها و... طراحی 
شده اند، پس بازهم تأکید می شود پیش از هر 
اقدامی منابع دریافت نرم افزار موردنیاز خود را 

بررسی کنید.

یک مقام قضایی در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی خبر داد

رونمایی از حیله فیشینگ کرونایی

 کالهبرداران فیشینگی
 با بروز هر اتفاقی در 

جامعه می خواهد  خوب 
باشد یا بد، به سرعت 

روش اقدام های خود را 
تغییر می دهند و به هر 

نحوی که شده در تالش 
هستند تا مشخصات بانکی 

هموطنان را از طریق 
فیشینگ بدست آورند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  هفته ای بارانی پیش روی 

خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تحلیل نقشه ها 
و مدل های هواشناسی نشان دهنده استقرار جریانات پایدار تا 
روز شــنبه روی استان اســت. اما از اواخر وقت روز یکشنبه 
با نفوذ سامانه ناپایدار به اســتان، افزایش سرعت وزش باد، 
افزایش ابرناکی و آغاز بارندگــی از نواحی غربی پیش بینی 
می شود. همچنین افزایش نسبی دمای هوا تا روز یکشنبه در 

سطح استان ادامه دارد.
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فارس: محموله احتکار اقالم ضدعفونی کننده و بهداشــتی 
در بجنورد توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان 

اطالعات سپاه خراسان شمالی کشف و شناسایی شد.
روز گذشته سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
ســپاه خراسان شمالی اقدام به کشف یک محموله تجهیزات 

بهداشتی و ضدعفونی در بجنورد کردند.
بنابر اعالم منابع آگاه این محموله شامل ۴هزار و 75۰ جفت 
دستکش استریل جراحی ، دستکش التکس ۱۱هزار و ۱۰۰ 

عدد، اسپری ضدعفونی کننده ۶۰سی سی ۸۶۸ عدد، محلول 
ضدعفونی کننده دست و محل تزریق یک لیتری 2۴ بطری، 
الکل طبی اتلیک 9۶درصد ۴۸ بطری یک لیتری، ماســک 
25۰عدد، محلول ضدعفونی کننده دست و اسکوجراحی 23 
بطری، الکل صنعتی بطری بزرگ ۱39بطری، الکل صنعتی 
بطــری کوچک 35 بطری، پدالکلی 3هــزار و ۶۰۰ عدد، ژل 
ضدعفونی 2۰میلی 232 عدد بوده که مالکان آن قصد داشتند 
این محموله را به  صورت خارج از شبکه توزیع کنند و تاکنون 

احتکار کرده بودند. 
گفتنی است، پیش  ازاین نیز محموله ای دیگر از احتکار اقالم 

بهداشتی و ضدعفونی کننده در بجنورد کشف  شده بود. 

رصد دقیق سازمان اطالعات سپاه خراسان شمالی نتیجه داد

کشف محموله احتکار مواد ضدعفونی 

خبر

 ایسنا مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان 
رضوی گفت: معافیت ها، بخشودگی جرایم و 
تقســیط برای همه مؤدیان و اصنافی که در 
ارتباط با موضوع شــیوع بیماری کرونا دچار 
رکود قهری ناشی از کســب و کار و درآمد 

شده اند، انجام خواهد شد.
یحیی یعقوب نژاد در خصوص مساعدت های 
مالیاتی صورت گرفته به دلیل شیوع کرونا، 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری از گسترش 
بیماری کرونا و رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، 
مواردی توسط این اداره کل صورت پذیرفته 

است.

وی افــزود: مهلت بخشــودگی جرایم قابل 
بخشش اســفندماه ۱39۸ موضوع قوانین 
مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 
تا پایان خرداد ماه ســال ۱399 تمدید شده 
و هیئت های حل اختالف مالیاتی مربوط به 
تمامی مؤدیان اشخاص حقیقی و حقوقی تا 
پایان فروردین ماه ۱399 تشــکیل نخواهد 

شد.
یعقوب نژاد بیان کرد: از همه ابزارهای قانونی 
و تفویض اختیارهــا برای اعمال معافیت ها، 
بخشــودگی جرایم و تقســیط برای تمامی 
مؤدیان و اصنافی کــه در ارتباط با موضوع 

شیوع بیماری کرونا دچار رکود قهری ناشی از 
کسب و کار و درآمد شده اند، حداکثر استفاده 

صورت خواهد گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: گواهی های ثبت نام موقت 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن 
تا سه ماهه منتهی به سال ۱39۸ بوده و یا در 
فروردین ماه سال ۱399 منقضی می شود، تا 
پایان اردیبهشت ماه سال ۱399 دارای اعتبار 
خواهد بود، مفاد این بند شامل شرکت های 
فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات 

بر ارزش افزوده درج شده، نیست.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد

معافیت و تقسیط مالیاتی کسبه و مؤدیان متضرر از کرونا 



نیکوکاری

بودهج

صناعی دستی

در گفت وگوی قدس با برادر شهیدان نظری عنوان شد

برادرانم سالح یکدیگر را زمین نگذاشتند
ســرور هادیان  همزمان با روز شهید به 
گفت وگو با برادر چهار شــهید نشستیم تا بار 
دیگر راوی رشــادت ها و فضیلت های اخالقی 
شهیدان عالیقدر باشیم. محمدحسین نظری 
متولد ۱۳۴۵ که بازنشســته ســپاه و جانباز 
دوران دفاع مقدس است برای شروع می گوید: 
هفــت فرزند حاصل زندگی مشــترک پدر و 
مادرم به نام های فاطمه، حمید، محمدمهدی، 
محمدتقی، عزیزاهلل، محمدحسین و زهرا است. 
پنج سال است که مادرمان به رحمت خدا رفته 
و پدرمان حاج علی اصغر متولد ۱۳۰۹ که یک 
کارگر ساده بود و اعتقادش روزی حالل بوده 

و هست.
وی می افزاید: حمید متولد ۱۳۳۵ بود و در۳۵ 
سالگی در عملیات کربالی۴ و۵ در بهمن ۶۵ 
با گلوله مســتقیم به قلبش به شهادت رسید. 
برادرم راننده آمبوالنس و متأهل بود، اما هنوز 

فرزندی نداشت.
وی درباره دیگر برادر شهیدش محمدمهدی 
می گوید: او متولد۱۳۴۰، مجــرد و در ارتش 
گروهبان یکم و چترباز بود. همان اوایل جنگ 
-ســال ۵۹- در کردســتان و قصرشیرین در 
درگیری با کومله و دموکرات ها به شــهادت 

رسید. 
می دانم یــادآوری شــهادت برادرانش کار 
سختی اســت، اما او با اقتدار برایم تعریف 
می کنــد و ادامه می دهــد: محمدتقی هم 
متولد ۱۳۴۲ جــزو کادر نیروی هوایی بود. 
برادرم سال ۶۴ شیمیایی شد و سال ۶۷ در 
بیمارستان امام رضا)ع( به شهادت رسید. او 

متأهل و دارای چهار فرزند بود.
حاال از عزیزاهلل برادری که متولد ۱۳۴۱ بود 
و در عملیات رمضان ســال ۶۱ مفقوداالثر 
می شــود، برایم تعریف می کند و می گوید: 
عزیزاهلل رزمنده بود و بعد ســه سال چشم 
انتظاری پالکــش را برایمان آوردند. او هم 

مجرد بود.

 سالح مرا زمین نگذارید 
وقتی از او درباره حضــور برادر ها در جبهه 
می پرســم، با اشاره به اینکه پدر و مادرشان 
پیش از انقالب در هیئت ها و تشــکل های 
مذهبی حضور پررنگی داشــتند، چراکه از 
خانــواده مذهبی بودنــد، می افزاید: برادرم 
محمدمهــدی در ارتش خدمت می کرد که 
با شــروع انقــالب در راهپیمایی ها حضور 
فعالی داشت و به عبارتی ساز انقالب توسط 

او در خانواده ما زده شــد. در 
جریان جنــگ تحمیلی نیز او 
عازم کردســتان شــد و پیش 
از شــهادتش در سال ۵۹، در 
وصیت نامه خــود به همه ما 
برادرها توصیه کرد که »سالح 
مــرا زمین نگذاریــد و از این 
نظام و انقالب حفاظت کنید«. 
پس از شهادتش، برادر دیگرم 
عزیــزاهلل راهــی جبهه شــد 
و دو ســال بعــد در عملیات 

رمضان شــهید می شود. سه ســال پس از 
آن حمید نیز به شــهادت می رسد. در واقع 
محمدمهدی هدایت کننده ما در این جریان 
بود، چراکه از نظر سیاسی، فکری باز داشت 
و به توصیه او و کمک خانواده در این مسیر 

قرار گرفتیم.

 ویژگی های مشترک برادران شهید
برادرانش،  وی درباره مهم ترین ویژگی های 
اظهار می کند: همه آن ها بســیار اهل کار، 
تــالش و انفاق بودند به طــوری که بخش 
قابل توجهی از درآمدشــان را به فقرا کمک 
می کردند. نمازشــان سر وقت بود و به روزه 
مقید بودنــد. احترام به پــدر و مادر نیز از 
ویژگی شــاخص همه برادرهایــم بود و در 
همه امورات خانه به مادرم کمک می کردند.

 او تأکید می کند: برادرم محمدمهدی زمان 

طاغوت در ارتش، درجه 
خوبی  حقــوق  و  بــاال 
داشــت و به فقرا کمک 
می کــرد. در واقع تمام 
برادرانم دســت به خیر 
داشــتند و اهل انفاق و 
کمک به دیگران بودند.

 همه چهار برادرم برای 
حفظ انقالب به شهادت 

رسیدند.

 اعطای جانبازی توسط 
رهبر معظم انقالب 

او درباره مجروحیتش می گوید: در عملیات 
والفجر یک گلوله به کتفم خورد و در والفجر 
۹ و کربــالی ۲ نیز ترکش بــه پایم اصابت 
کرد، اما من هیچ گاه دنبال درصد جانبازی 

نبودم.
زمانی که مقام معظــم رهبری در منزل ما 
حضور پیدا کردند ایشان ۵ درصد جانبازی 
را به من اعطا کردند. پدرم همیشه می گوید، 
فرزندانم را ندادم که چیزی از دولت بگیرم 

و کاًل اهل پرونده و... نبود.
او در پاســخ به این پرســش که چه شــد 
همه برادرانتان در فضای دفاع مقدس وارد 
شــدند، توضیح می دهد: برادر بزرگم بسیار 
منظم و دقیق بــود و کار در نظام با روحیه 
او بســیار سازگار بود و شــغلش را دوست 

داشت و به عنوان برادر بزرگ تر تأثیرگذاری 
زیادی روی همه ما داشت. به جز حمید که 
مکانیک بود همه به نوعی وارد فضای نظام 
شدیم که البته حمید هم در کنار حرفه اش 

به ما پیوست. 
 

 اولویت آخرت در کنار دنیا
برادرهایــم  وی تصریــح می کنــد: همــه 
خانواده دوست بودند و در کنار وظایف و امور 

دنیوی مدام آخرت را یادآور می شدند.
ما اصالتاً اهل قوچان هستیم و اگرچه سال ها 
در مشهد مجاوریم، اما برادرانم در قوچان دفن 

شدند.
محمدحســین نظری بیان می کند: یکی از 
دوســتان برادرم که شهید شد و او خیلی به 
دوستش وابسته بود وصیت کرد اگر من هم 
به شهادت رسیدم در کنار دوست شهیدم به 
خاک ســپرده شوم، از این رو طبق خواسته 
خودش در زادگاهمان قوچان و در مجاورت 
دوست شهیدش به خاک سپرده شد و بقیه 

برادرانم نیز همه در قوچان دفن شدند.
وی در خصــوص نقــش مــادر در تربیت 
فرزندان این خانواده تأکیــد می کند: برای 
مادرم به طــور قطع روزهای ســختی بود 
که چهار فرزندش شــهید شــوند. او بسیار 
صبور و مهربان بود و همیشــه می گفت به 
خاطرحضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( 

مصیبت هایم را تحمل می کنم.

زپشکی
 مشارکت بانوی نیکوکار سبزواری 

در ساخت فضای آموزشی 
قــدس: بــا امضــای 
بانوی  بین  تفاهم نامه ای 
خانــم  نیک اندیــش 
مجمع  و  کهنوئــی زاده 
خیرین مدرسه ساز، اداره 
کل نوســازی مدارس و 
آموزش و پــرورش، قرار 
است یک باب دبستان هشت کالسه با ۷۰۰ مترمربع زیربنا در 
زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع در شهر سبزوار ساخته شود.

پیش بینی می شود این فضای آموزشی با هزینه ای افزون بر ۱۴ 
میلیارد ریال در یک سال به بهره برداری برسد.

گفتنی است ۶ میلیارد ریال از هزینه ساخت این واحد آموزشی 
را ایــن فرد نیک اندیش و مابقی از محل اعتبــارات اداره کل 

نوسازی مدارس استان تأمین و پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی 
مطرح کرد

 اختصاص ۱۴ میلیارد تومان
 به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان

ســازمان  رئیس  قدس: 
برنامه و بودجه خراســان 
بر  عــالوه  گفت:  رضوی 
اعتباراتی که پیشــتر به 
دانشگاه های علوم پزشکی 
اســتان اختصاص یافته، 
تاکنون برای پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا، ۱۴ میلیارد تومان در اختیار این مجموعه 

قرار گرفته است.
رضا جمشیدی در این باره اظهار کرد: در استان خراسان رضوی 
۶ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی وجود دارد که از طریق وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی یا از طریق سازمان برنامه و 
بودجه کشور تأمین اعتبار می شوند. وی ادامه داد: در استان ها هم 
سازمان برنامه و بودجه این اجازه را دارد که به صورت محدود برای 
برخی اقدام ها و برنامه های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 

فقط در اعتبارات عمرانی کمک هایی را داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات 
اختصاص یافته از طرف ســازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه 
ســالمت بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، افزود: تا این لحظه 
افــزون بر ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صــورت ملی برای 

مجموعه سالمت تأمین اعتبار شده است.
جمشیدی با ذکر جزئیاتی از اعتبارات اختصاص یافته، افزود: در 
همین راستا ۵۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های مرتبط 
با پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان 
برای پرداخت معوقات داروخانه ها و بیمه ها، ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای آماده سازی و پاک سازی محیط مدارس و ۲۰۰میلیارد تومان 
برای کادر درمانی و پرســتاری و معوقات آن ها اختصاص یافته 
است. وی بیان کرد: باوجود محدودیت های اعتباری استان، حسب 
تصمیمات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان رضوی تا 
این لحظه ۱۴ میلیارد تومان برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 

استان تأمین اعتبار شده است.

 بازارچه هاي نوروزي صنایع دستي 
خراسان شمالي برپا نمي شود

بجنورد-خبرنگارقدس: 
معاونــت  سرپرســت 
ه  ر ا د ســتی ا یع د صنا
کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی 
با  خراسان شمالی گفت: 
توجه به شــیوع بیماری 
کرونا، بازارچه ها و نمایشگاه های فروش صنایع دستی که همه ساله 

در آستانه عید نوروز برگزار می شدند، امسال برپا نمی شوند.
قهرمانیان اظهار کرد: پیرو بخش نامه ها و دستورعمل های ابالغی 
برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، با توجه به ضرورت انجام 
اقدام های تمهیدی و احتیاطی به منظور کاهش شیوع این ویروس، 
برپایی بازارچه های نوروزی صنایع دستی در تمام شهرستان های 
اســتان لغو شــد. وی افزود: از ســوی فعــاالن و عالقه مندان 
صنایع دستی هشتگی با عنوان #عیدانه_مجازی_صنایع_دستی 
در فضای مجازی در نظر گرفته شده  است که تمام تولیدکنندگان 
می توانند با این هشــتک تولیداتشان را برای معرفی و فروش در 

معرض نمایش قرار دهند.

چهار برادرم  بسیار 
اهل کار، تالش و انفاق 

بودند به طوری که 
بخش قابل توجهی از 
درآمدشان را به فقرا 

کمک می کردند

بــرش

 آخرین خبرهای کرونایی 
از استان های خراسان

قــدس: دبیــر کمیته 
مراقبت و درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: 
با اضافه شدن ۳۶ مبتالی 
به  جدید تعداد مبتالیان 
ویروس کرونا در خراسان 
رضوی به ۲۵۶ نفر رسید. 

دکتــر علی اصغــر انجیدنی افــزود: ۱۷۱ نفــر از این تعداد 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه زیر 
پوشش سایر دانشکده  ها و دانشگاه های علوم پزشکی مستقر 

در این استان هستند .
وی ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی نیشابور با ۵۲ نفر مبتال به 
ویروس کرونا بعد از مشــهد بیشــترین آمار را دارد و پس از آن 
دانشــگاه های علوم پزشکی سبزوار و تربت حیدریه به ترتیب با  

۱۴ و ۹ نفر هستند.
دبیر کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و 

تربت جام را نیز به ترتیب هفت و سه نفر اعالم کرد.
انجیدنی افزود: از ۳۰ بهمن امســال تا ۲۱ اسفند ۲ هزار و ۳۳۰ 
مبتال به عفونت های حاد تنفسی و مشکوک به ابتال به بیماری 
 کرونا در بیمارســتان های خراســان رضوی بستری شده اند که 
هــزار و ۳۸۰ نفر از این بیماران در مشــهد و ۱۲ شهرســتان 

زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی این شهر بستری هستند.

 درمان صدها بیمار عفونت حاد تنفسی 
مدیر کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه 
به ایرنا گفت: در هفته های اخیر کار درمان موفق هزار و ۱۰۳ فرد 
مبتال به عفونت  حاد تنفسی در خراسان رضوی انجام و این افراد 

پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شده اند.
دکتر انجیدنی افزود: تعداد بیماران بستری شده به خاطر عفونت 
حاد تنفسی در بیمارستان های زیر نظر دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور که شهرســتان فیروزه را نیز پوشش می دهد در همین 
مــدت ۳۹۵ نفر بودند که ۲۷۴ نفــر از آن ها با دریافت خدمات 

درمانی بهبود و سالمتی خود را بازیافته اند. 
وی ادامه داد: ۲۲۱ نفر از بیماران حاد دســتگاه تنفســی نیز در 
بیمارســتان های زیر نظر دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
بســتری بودند که ۱۶۱ نفر از آن ها تاکنــون درمان و ترخیص 
شــده اند. دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار نیز که پنج شهرستان 
خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و سبزوار را زیر پوشش خود دارد 
در همین مدت ۱۱۴ بیمار حاد تنفســی داشت که ۶۹ نفر آنان 

تاکنون درمان شده اند.
مدیر کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد شمار 
افراد بستری مبتال به عفونت  حاد تنفسی در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد را نیز ۱۱۱ نفر اعالم و بیان کرد: تاکنون ۸۱ نفر از 

این بیماران درمان شده و سالمتی خود را بازیافته اند.
وی به وضعیت حوزه جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام 
شامل شهرستان های تایباد، باخرز، صالح آباد و تربت جام اشاره و 
بیان کرد: ۶۴ نفر در این چهار شهرســتان در فاصله زمانی ۳۰ 
بهمن تا ۲۰ اسفند ماه جاری مبتال به عفونت حاد تنفسی و در 

بیمارستان بستری شدند.
انجیدنی افزود: با تالش پزشکان و پرستان دانشگاه علوم پزشکی 
تربت جام ۴۳ نفر از این بیماران تاکنون سالمتی خود را بازیافته و 

از بیمارستان راهی منزل شده اند.
خبر دیگری حاکی اســت، سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی اعالم کرد: شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این 

استان به ۴۵ نفر رسیده است. 
دکتر هاشمی همچنین از افزایش تعداد جانباختگان این بیماری 
بــه دو نفر خبر داد و اظهار کرد: دومین بیمار مبتال به کرونا در 

بیمارستان جان باخته است.

 ابتالی دو عضو گروه پزشکی در مشهد به کرونا 
مســئول کارگروه اطالع رســانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد هم اعالم کرد: دو نفر از کادر تیم پزشکی این 

دانشگاه در حین خدمت به ویروس کرونا مبتال شده اند. 
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: این دو نفر شــامل یک پزشــک 
متخصص و یک نفر از کادر درمانی هستند که تحت درمان قرار 

گرفته و حالشان رو به بهبود است.
وی اضافه کرد: تا این لحظه پزشک یا پرستار فوت شده بر اثر ابتال 
به کرونا در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

در استان خراسان رضوی نداشته ایم.

 احتمال انتقال درون استانی 
کرونا در خراسان جنوبی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: تعداد کل مبتالیان 
به کرونا در خراســان جنوبی به ۵۱ نفر رسید و با افزایش تعداد 

مبتالیان، احتمال انتقال درون استانی افزایش یافته است.
دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: متأسفانه روال عادی زندگی و رفت 
و آمد در برخی مناطق شهر بیرجند و سایر شهرستان های استان 

در جریان است.
وی تصریــح کرد: اگــر این رویه ادامه پیدا کند، ممکن اســت 

جهش های نامطلوبی در افزایش تعداد مبتالیان داشته باشیم.
وی درباره تعداد مبتالیان به تفکیک شهرستان ها گفت: از مجموع 
۵۱ مورد مثبت تاکنون در شهرستان بیرجند ۲۴ نفر، شهرستان 
قاینات ۱۰ نفر، شهرستان زیرکوه چهار نفر، شهرستان فردوس 
چهار نفر، شهرستان طبس هشت نفر و شهرستان سرایان یک 
بیمار را داشتیم. وی تصریح کرد: تعداد فوتی ها همان چهار نفر 
است که سه نفر مربوط به بیرجند و یک مورد در طبس و تاکنون 

افزایش نداشته است.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

 ایسنا  مدیر شــبکه بهداشت و درمان خواف درباره خبر فرار بیمار مشکوک به 
کرونا از بیمارســتان ۲۲ بهمن این شهرســتان گفت: دو روز پیش فردی با عالئم 
و خوداظهاری ابتال به کرونا به بیمارســتان مراجعه می کند و بستری می شود اما 
روز بعد از بستری، این بیمار به همراه برادرش از بیمارستان فرار می کند که البته 

نتیجه آزمایش بیمار متواری از سوی مرکز استان منفی اعالم می شود.
علی افکار اظهار کرد: این بیمار مدعی شــد چندی قبل از قم به خراســان رضوی 
آمده و به بیمارستانی در مشهد مراجعه کرده و عالئم کرونا را داشته و برای مداوا 

به شهرستان خواف آمده است.
وی ادامه داد: همکاران ما در بیمارستان از فرد مذکور آزمایش می گیرند و پس از  

نمونه گیری، او را بستری می کنند.
افــکار عنوان کــرد: برادر این بیمار که خودش نیز روز گذشــته در بیمارســتان 
بســتری بود و به دلیل نتیجه منفی آزمایش هایش مرخص شــده بود، مجدد به 
 بیمارســتان می آید و گویا آن ها با سر و صدا و آسیب زدن به بخشی از بیمارستان 

متواری می شوند.
وی در خصــوص اقدام کادر بیمارســتان بــرای جلوگیری از خــروج این افراد از 
بیمارســتان، گفت: متأسفانه درب بخش مربوط به بیماران کرونا را می شکنند و با 
ایجاد وحشــت در بین کادر درمانی، خارج می شــوند و سایر کارکنان نیز به دلیل 

اینکه بیمار مشکوک به کرونا بوده از نزدیک شدن به او پرهیز می کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان خواف افزود: پس از این رخداد، موضوع بالفاصله به 

نیروهای انتظامی گزارش و تالش آن ها برای یافتن بیمار آغاز شد.
افــکار بیان کــرد: برپایه رصدهای صورت گرفته وی به منزلــش نرفته و از حوزه 
شهرســتان خواف خارج شده اســت. نتیجه آزمایش های ابتالی بیمار متواری از 

سوی مرکز استان منفی اعالم شد و وی بیهوده اقدام به چنین کاری کرد.
وی گفت: این اتفاق ناشــی از توهم و ترس بیمار از کرونا بوده و به مردم پیشنهاد 
می شود چنانچه عالئم مشکوک به کرونا داشتند، نترسند و به بیمارستان مراجعه 
کنند تا تست گرفته شود و به فرض مثبت بودن تست، می توانند در منزل قرنطینه 

و درمان شوند.

ماجرای فرار بیمار مشکوک به کرونا از بیمارستان خواف
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شماره 9206  ویژه نامه 3590 
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محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. شــاعرانقالبی معاصــر که ســرودهای 
انقالبی بســیاری از جملــه »امریکا امریکا  
ننــگ به نیرنگ تو« را ســروده - ســپس 
۲. آرام و ســکون- کتــاب مقدس حضرت 
عیســی»ع«- تهی ۳. درها- بخشــش و 
کرم- یکرنگ ۴. بسیار پرنور- از واحدهای 
ارتشــی- از وســایل ژیمناســتیک شامل 
دومیلــه افقی مــوازی نصب شــده روی 
 دومیله عمودی ۵. دروغ آذری- کشــورما 
۶. عیدویتنامــی- نمونه خروار- ورزشــی 
 نمایشی باکفشی مخصوص- درشت هیکل 
 ۷. دلیری- برس دندانشــویه- دشمن دیو 
۸. لقب امپراتوران روســیه- سیلی- اشاره 
به دور- از طوایف ایل بختیاری ۹. پایتخت 
 موســیقی- نمایش عمومی فیلــم- فراق 
۱۰. انتها- شــاعر یونان باستان و سراینده 
 »نســب نامه خدایــان« - پوســته -  بــو 
۱۱. خــوان آراســته به طعــام- مضیقه 
۱۲. هدایتگــر خــودرو- گذرنــده- کاش 
لقمــان-  آموختنــی  درودگــری-   .۱۳
شنیده شــده ۱۴. ارابــه- نوعــی حرکت 

 بیــن راه رفتــن و دویدن- شــبیه و نظیر 
۱۵. گریبان- قبیله ای از ژرمن ها که از اوایل 

سده ۵میالدی در بریتانیا اقامت گزیدند

۱. درســتی و راســتی- مصرف این میوه 
قرمزرنگ که در زمان صدارت اتابک اعظم 
وارد ایران شد باعث کاهش اثرات نامطلوب 
پیــری برمغز می شــود ۲. پرورش دهنده- 
دیگپایه  جســمی-  اجــزای   جداکــردن 
 ۳. معاضدت- اســتخوانی در پا- گلدسته 
۴. جرس- احصاییه- نام چندتن از شاهان 
فرانســه ۵. متکا- مقابل قلیایــی ۶. آش  
ساده- بازنده شطرنجی- از آبگیری ماست 
 معمولی  بدســت می آید- نفس خســته 
۷. شهر چاقو- ناپسند شــرعی غیرحرام- 
ســاز الکترونیکی ۸. هستی- بنیان- اشاره 
به دور- برگشــتن از عقیده ۹. بن مضارع از 
 آمدن- سدی باستانی در مصر- پرده نقاشی 
۱۰. نقش هنری- خودروی بازنشسته وطنی- 
 کنار- آخرین نــازی ۱۱.کم عرض- امیدوار 
ماهــی  وجودداشــتن-  نیکی هــا-   .۱۲ 

 ۱۳. از نزوالت آســمانی- فرزنــد ذکور- کربن خالص 
 ۱۴. ناتــوان- میــل و رغبت- الهه زنان روم باســتان 

۱۵. علم منطق- کسی که از او یاری بطلبند

  افقی

  عمودی

عشقستان
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