
 فعالیت مراکز تعویض پالک
 در خراسان رضوی متوقف شد

 کشف 14 تن تخم مرغ زیرپله ای
 در بیابان های مشهد!

با رصد به موقع گشت رضویون ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع( لو رفتبا هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی خراســان رضوی گفــت: فعالیت مراکز 
و دفاتر تعویض پالک در ســطح مشــهد و دیگر 
شهرستان های استان با هدف کمک به پیشگیری 
از شــیوع بیمــاری ویروس کرونا متوقف شــده، 
بنابراین این مراکز به مدت ۲۱ روز تعطیل خواهند 

بود.سرهنگ حمیدرضا دهنوی...

رفت و آمد مشکوک چند تبعه خارجی در بیابان های 
اطراف مشهد و رصد آن ها توسط تیم های ضابطان 
قضایی گشــت عملیاتی حوزه ۱۱ بســیج ناحیه 
مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع( مشهد موجب شد 
محموله عظیم تخم مــرغ که به صورت مخفیانه و 
مشکوک نگهداری می شــد، کشف و توقیف شود.

چند روز پیش اطالعاتی...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

کرکره اصناف یکی پس از دیگری پایین کشیده می شود
با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر

مترو مشهد تعطیل و 
فعالیت  ناوگان اتوبوسرانی 

محدود شد

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 

وسیله انتشار 
کرونا نشوید!

می گویند وضعیت انتشــار و خطرآفرینی ویروس کرونا 
هر روز بحرانی تر از قبل می شــود و توصیه مهم، ماندن 
در خانه و پرهیز از تردد و ســفرهای غیرضروری حتی 
درون شــهری است. خوشبختانه خیلی از مردم به این 
توصیه عمل کرده، سختی ها را به جان خریده و به نوعی 
قرنطینه خانگی تن داده اند تا این بالی ناخوانده سرانجام 
میدان خالی کرده و بار دیگر فضا برای رفت و آمد، دید 
و بازدید و صله رحم، تفریح و گردش مهیا شود.در این 
بین اما عده ای بی توجه به تمام این الزام های بهداشتی، 
نه تنها برای سالمت خود و اعضای خانواده شان اهمیتی 
قائل نبوده که با رفتارهای پرخطر وسیله ای برای تسهیل 
انتشار ویروس و بیماری شــده اند؛ عده ای به این بهانه 
که در خانه حوصله شان ســر می رود، دست زن و بچه 
را گرفته و بی محابــا در بازار و پارک هــا رژه می روند؛ 
گروهی دیگر به هــزار و یک بهانه به جاده زده و راهی 
سفر می شــوند؛ گویی تعطیالت و خیابان و جاده های 
خلوت در این روزها، فرصت مغتنمی است تا به گشت 
و گذارشــان برسند؛ غافل از اینکه با این کار عالوه بر به 
خطــر انداختن جان خود، عاملی مهم برای جابه جایی، 

انتقال و انتشار بیماری هستند...

گزارش قدس از باورپذیری کسبه در خصوص خطرات بیماری کرونا

.......صفحه ۲ 

دیدگاه

دکتر مرتضوی: مســئله اصلی که درباره ویروس کرونا 
وجود دارد و مطابق آنچه که وزارت بهداشت به ما آموزش 
می دهد این اســت که انتقال اکثراً از فرد مبتال یا ناقل به 
سایر افراد اســت. انتقال فرد به فرد آن هم از فاصله های 
نزدیک مهم ترین راه انتقال و شــیوع این بیماری اســت. 
بنابراین هر چقدر که تراکم جمعیت در یک نقطه افزایش 
پیدا کند احتمال آلودگی افراد بیشتری را خواهیم داشت. 

مطابق مشاهدات و آماری که وجود دارد غیر از ساعت های 
ابتدایی صبح در بقیه ســاعت ها در مترو و اتوبوس ها، ما 
با یک خلوتی مواجه هســتیم و تعداد افراد انگشت شمار 

هستند که البته این نکته اصالً نکته بدی نیست، چرا که 
موجب می شــود تعداد افرادی که در زیر یک سقف و در 
یک محیط بسته هستند کاهش پیدا کند. بنابراین اگر ما 
در سیستم حمل و نقل عمومی مان با تراکم مواجه نیستیم 
نباید آن را تغییر دهیم و محدودیت ایجاد کنیم؛ چرا که 
به افرادی که به شــدت نیازمند جابه جایی هستند فشار 

می آوریم و تراکم جمعیتی را باال ببریم.
به طور مثال اگر یک کارگر که ماشــین شخصی ندارد و 
می خواهــد بیرون برود باید برنامه ریزی کند که در همان 
ســاعت کارش را انجام دهد. در نتیجه تعداد افرادی که 

احتیاج دارند از خانه شــان خارج شوند و به مراکزی برای 
کار یا برای یک امر ضروری بروند تعدادشان در یک ساعت 
باال می رود و این فرد وقتی بیرون رفت و برگشت، خانواده 
خــودش را تهدید می کند.ولی اگر ما این نوع آزادی را در 
اختیار او قرار دهیم که هر وقت بخواهد در تمام طول روز به 
کارهای خودش برسد و دغدغه تنظیم زمان برای برگشت 
نداشــته باشد ما در چنین شرایطی در اکثر ساعات روز با 
خلوتی وسایل حمل و نقل مواجه خواهیم بود.نکته ای که 
باید در اینجا لحاظ کرد این است که افرادی که با سیستم 
حمل و نقل درگیرند اکثراً از قشر محروم جامعه هستند و 
دسترســی به وسیله نقلیه دیگری ندارند گرچه از عواقب 
ویروس آگاه هستند اما ما این پارامتر را از او سلب می کنیم 

در نتیجه انتخاب دیگری نخواهد داشت.بر اساس مصوبه 
شــورای شهر که توسط فرمانداری هم تأیید شده، شاهد 
تراکم جمعیت در ســاعات به خصوصی خواهیم بود که 
ریسک آلودگی و ابتال به این بیماری به خصوص در مناطق 
پرجمعیت و محروم شهر بسیار باالست. گرچه اگر بخواهیم 
دلیل این تصمیم را بررسی کنیم احتماالً مسائل اقتصادی 
در این ماجرا به شدت نقش داشته؛ چرا که شهرداری باید 
هزینه بسیار باالتری برای نگهداری از خطوط خودش در 
این دوران بپردازد. به هر سوی در حال حاضر در سیستم 
حمل و نقل تراکم وجود ندارد و تغییر در آن کار خطرناکی 
است و سبب تراکم بیشتر در ساعات بیشتری می شود که 

می تواند شیوع بیماری را باال ببرد.

درخواست برای اصالح یک مصوبه کرونایی

بستری 2544فرد 
مشکوک به کرونا 

در خراسان رضوی

با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر مشهد فعالیت قطارشهری 
از امــروز تــا پنجم فروردین ماه ســال ۹۹ متوقــف و فعالیت 
ناوگان اتوبوســرانی این شــهر نیز به چهار ساعت محدود شد. 
محمدرضا حیدری، رئیس شورای اســالمی شهر مشهد گفت: با 
 توجه به اینکه آمار مبتالیان به کرونا در مراکز اســتان هایی که 
حمل و نقل عمومی را محدود کرده اند، کاهش یافته  است، این 

موضوع در مشهد نیز به صورت طرح دوفوریتی...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 تولید روزانه ۵۰۰ ماسک 
در مرکز افق بجنورد 

و  اوقاف  مدیــرکل  بجنورد- خبرنگار قدس: 
امور خیریه خراسان شــمالی گفت: روزانه ۵۰۰ 
ماســک تولید و توسط خادمان افتخاری امامزاده 
ســیدعباس)ع( در مناطق محروم و حاشیه شهر 
توزیــع می شود.حجت االســالم عظیم آســوده 
افــزود: کارگاه های تولید ماســک بــا همکاری 
خواهران بســیجی و خادمان در آستان امامزاده 

سیدعباس)ع( راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
خراسان شمالی به منظور همراهی با دیگر نهادها از 
جمله استانداری با تشکیل ستاد پدافند غیرعامل 
در اداره کل و ادارات تابعــه شــروع به مبارزه با 

ویروس کرونا کرده است.

استاندار خراسان شمالی: 
اعتبارات ملی نصیب مدیرانی 

می شود که سماجت  داشته باشند
بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی 
گفــت: ۸۰ درصد اعتبــارات در قالب طرح ملی در 
ســطح ملی باقی می ماند و تنها ۲۰درصد آن توزیع 
می شود و این ۸۰ درصد اعتبارات تنها نصیب کسانی 
می شود که در سطح ملی دوندگی و سماجت داشته 
باشند.محمدعلی شــجاعی در دوازدهمین نشست 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: نیاز 
به بیان قصه مشکالت ادارات نداریم زیرا بارها اعالم 
کرده ایم که اعتبارات ناچیز است و باید از سطح ملی 
جذب شود.وی بیان کرد: سال آینده یک گزارش سه 
ماهه از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهیم 
و اگر مدیرکل اداره ای نتوانســته باشد این اعتبارات 
ملی را جذب کرده باشد خود ما این اعتبارات را صفر 
خواهیم کرد تا مجبور شوند به وزارتخانه ها مراجعه 
کننــد.وی تصریح کرد: تمام مدیران دســتگاه های 
اجرایی بایــد با مجموعه خود در راســتای کنترل 
بیماری کرونا نقش آفرینی کنند زیرا این کار بسیار 
فراتر است بنابراین یک مدیر باید با تفکر و خالقیت 

خود این مسیر را به درستی طی کند.

خبرخبر

یکشنبه  25 اسفند 1398

 20 رجب 1441
 15 مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9208 
ویژه نامه 3592 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنعت یاران انرژی فدک 
قدر)سهامی خاص( شماره ثبت 44411  و شماره ملی 10380605051

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر)سهامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه که در ساعت 10 صبح مورخ  سه شنبه 1399/01/26 
در محل دفتر قانونی این ش��رکت  واقع در مش��هد- بزرگراه ش��هید کالنتری - مجتمع آبادگران- برج 

اداری آفتاب -طبقه هشتم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.    دستور کار جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت           - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار         - طرح و تصویب صورت های مالی سال 98
-تصویب برنامه و بودجه سال 99 شرکت س
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ش��هرداری زو ) زاوی��ن ( در نظر دارد 
تامین نیروی انس��انی مورد نیاز برای 
انجام فعالیت در واحد خدمات شهری 
و عم��ران را به ش��رکتهای دارای رتبه 

خدماتی واگذار نماید .
اس��ناد  دریاف��ت  جه��ت  متقاضی��ان 
مناقصه از تاریخ 98/12/25 لغایت تا 
تاریخ 99/01/24 ب��ه دبیرخانه و یا به  
سایت شهرداری sh-zavin.ir  مراجعه 

نمایند .
آدرس : شهرس��تان کالت – ش��هر زو                

) زاوین ( – ساختمان شهرداری 
شماره تماس :

051 - 34744111 -34744113
علی ایزدیان   شهردار زو

 آگهی مناقصه 

س
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81
58
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2650-98 و 2649-98 مورخ 98/12/07 هیئت به شماره کالسه های 453-96 و 455-96 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان ابراهیم و 
اسماعیل قاسمی فرزندان محمد علی  بشماره شناسنامه 15 و 26 صادره از جاجرم در یک باب انباری به مساحت 180 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع 
در اراضی کهنه کند خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید حسن وکیلی فرزند میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815376
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /12                  /98   تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2648-98 مورخ 98/12/07 هیئت به شماره کالسه 188-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب عزتی فرزند محمد حسن بشماره 
شناسنامه 12213 صادره از بجنورد در یک باب تاسیسات گلخانه به مساحت 5110 متر مربع از پالک 4001 فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی و خانم مریم عزتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815377
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /12                  /98    تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /12                  /98            رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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 فرماندهی محترم انتظامی استان خراسان شمالی

 ســردار علیرضـا مظاهـری
 شهردار محترم چناران شهر

جناب آقای مهندس حسین سهرابی

رئیس  و اعضای محترم شورای اسالمی چناران شهر

بدینوسیله نهایت تشکر و سپاس خود را از تالش ها و پیگیری های مستمر و مجدانه شما سروران گرامی 
در افتتاح کالنتری چناران شهر که آرزوی دیرینه اهالی شهید پرور این خطه بوده و یقینًا نقش به سزایی 
در تامین امنیت و آرامش منطقه خواهد داشت اعالم می داریم و از درگاه خداوند توفیق و موفقیت                             

اهالی چناران شهر
روز افزونتان را مسالت می نمائیم.                                                   

هیئت مدیره شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر 
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قدس: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی از ممنوعیت 
هر گونه قطعه بندی یا طعــم دار کردن فراورده های خام 
دامی در راســتای مقابله با مخاطرات بهداشتی ناشی از 
آلودگی های ویروسی نظیر کرونا از طریق فراورده های خام 

دامی در مراکز عرضه این فراورده ها در استان خبر داد.

دکتــر محمود قربان زاده با اعالم ایــن مطلب افزود: این 
تصمیم در راســتای اجرای مصوبات جلســه هماهنگی 
اقدام های بهداشــتی و پیشــگیری مخاطرات بهداشتی 
در اماکن دامــی و مراکز تولید و عرضه فراورده های خام 
دامی سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و تشــکل های صنفی مربوطه اخذ 

شــده و الزم االجراست.وی گفت: بر این اساس، هر گونه 
قطعه بندی گوشــت مرغ، فرآوری، تهیه جوجه کباب و 
شنیسل، طعم دار کردن و... در مراکز عرضه فراورده های 
خام دامی به دلیل احتمال انتشــار عوامــل بیماری زا و 

آلودگی های متقاطع ممنوع است.
قربان زاده اعــالم کرد: این مراکز صرفــاً مجاز به عرضه 
فراورده هــای مذکور به صورت بســته بندی شــده در 
کشتارگاه های صنعتی و یا مراکز قطعه بندی و بسته بندی 
مجــاز دارای پروانــه بهداشــتی بهره بــرداری معتبر از 

دامپزشکی هستند.

وی در ادامه به شــهروندان در خصوص خرید تخم مرغ 
نشانه گذاری و بسته بندی شــده و دارای هویت، توصیه 
اکید نمود و همچنین تأکید کــرد ماهی را نیز در قالب 

بسته بندی های معتبر خریداری کنند.
قربان زاده از تمامی شهروندان خواست نسبت به نظارت 
همگانی بر بهداشــت عمومی توجه داشــته باشند و در 
صورت مشاهده موارد تخلف در مراکز تهیه، تولید و عرضه 
فراورده های خام دامی، مراتب را در مشهد با شماره های 
تلفن 37۲۵۰۰۲۵ و 37۲۵۰۰3۵ )شــبکه دامپزشکی 

مشهد(، ۱۵۱۲)پیامگیر اداره کل( در میان بگذارند.

در راستای مقابله با مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های ویروسی نظیر کرونا 
ممنوعیت هر گونه قطعه بندی یا طعم دار کردن فراورده های خام دامی 



گزارش قدس از باور پذیری کسبه در خصوص خطرات بیماری کرونا

کرکره اصناف یکی پس از دیگری پایین کشیده می شود
علی محمدزاده از گذشــته های دور واژه 
ترکیبی »بازار شب عید« در فرهنگ عامه ما 
کاربرد بسیار داشته و دارد و بی تردید روزهای 
پایانی ســال یکی از مقاطع مهم برای کسبه 
بازار است و برنامه ریزی های خاصی برای این 
ایام دارند اما به نظر می رســد بازار شب عید 
امسال به عنوان بازاری استثنایی در تاریخ بازار 

کشورمان ثبت خواهد شد.
شــیوع ویــروس کرونا چرخــه زندگی همه 
ساکنان دنیا را با اختالل هایی مواجه کرده ولی 
همزمانی آن با روزهای پایانی سال در کشور ما 
بخشی از جامعه را بیشتر از دیگران با چالش 

روبه رو کرده که همان اهالی بازار هستند.
آنچه مسلم است نمی توان در زمان وقوع یک 
بحران بین افراد تفکیک قائل شد و عده ای را به 
هر دلیل از بقیه مستثنا دانست ولی الزم است 
حداکثر تالش ها را انجام داد تا عده ای بیشتر 
از سایران متضرر نشــوند که به نظر می رسد 
با توجه به اتفاق هــای رخ داده در هفته های 
اخیر متولیان دولتی و بخش خصوصی مرتبط 
با موضوع بازار درصدد کاســتن از مشــکالت 

بازاریان هستند.
اما موضوع مهم و اولویــت دار در برهه زمانی 
کنونی حفظ ســالمت عمومی جامعه است و 
تمام اعضای جامعه در هر پست و صنفی موظف 
به رعایــت برخی الزام ها و حتی محدودیت ها 
هستند تا از تشدید شرایط بحرانی جلوگیری 
شــود که با توجه به تأکیدهای صورت گرفته 
از ســوی متخصصان حذف تبادالت رودررو 
و کاســتن از حجم جمعیتی در معابر شهرها 
می تواند یکی از راه های مؤثر در پیشــگیری 

بیشتر باشد.
بر همین اســاس از هفته گذشته زمزمه هایی 
از تعطیلی مشــاغل غیرضــروری و محدود 
کردن ساعت فعالیت ســایر مشاغل در شهر 
مشهد شنیده می شــد که در نهایت در پایان 
هفته رئیس اتاق اصناف مشهد از تصویب این 

موضوع در این مجموعه خبر داد.
محمود بنانژاد گفت: به منظور مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، اتحادیه های صنفی زیر پوشش 
این اتاق در بخشــنامه ای برخــی از اصناف را 
مکلف به تعطیلی موقت یــا ملزم به کاهش 
ســاعت کاری خود ضمن رعایت دستورعمل 

بهداشتی کردند.
وی افــزود: براســاس این بخشــنامه صنوف 
تاالرهای پذیرایی و کرایه ظروف، مشــاوران 
معامالت امــالک، نمایشــگاه های خودرو و 
اتحادیــه محصــوالت فرهنگــی و بازی های 

رایانه ای مشمول تعطیلی موقت شدند.
وی اضافه کرد: همچنین بر پایه این بخشنامه 
برخی از صنوف مانند آرایشــگاه های مردانه و 
زنانه و نیز مراکز فروش تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتی مشــمول کاهش ســاعت کاری و 
رعایت کامل دســتورعمل بهداشــتی مرکز 

بهداشت استان خواهند بود.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: براساس این 
بخشنامه، فروشندگان و سازندگان طال، جواهر 
و نقره در این کالنشهر نیز مکلف به فعالیت در 
نوبت بعدازظهر با رعایت کامل موارد بهداشتی 

طبق دستورعمل مربوطه شده اند.
اتحادیه چلوکباب، چلوخورشت، رستوران داران، 
کباب و حلیم پزان، اتحادیه فروشندگان آبمیوه، 
فالوده و بستنی، اتحادیه سفره خانه های سنتی 
و فروشــندگان فراورده های گوشتی، اغذیه، 
پیتــزا و غذا های فانتزی بدون رعایت پروتکل 

بهداشتی، حق فعالیت ندارند.
همچنین مقرر شد فعالیت واحد های صنفی 
امالک، فروش خودرو و گیم نت ها نیز متوقف 
شود. همچنین بقیه واحد های صنفی نیز میزان 

زمان ارائه خدمات را کاهش دهند.
به احتمال زیاد ساعت فعالیت واحد های صنفی 
عرضه لــوازم خانگی نیز در مشــهد محدود 

خواهد شد. 
بنانژاد گفت: از تمام واحد های صنفی درخواست 
کرده ایم فعالیت خود را به یک شیفت کاهش 
دهند، با  این  حال فعالیت واحد های صنفی ای 
که ارزاق عمومی شهروندان را عرضه می کنند، 
همچنان مانند گذشته ادامه خواهد داشت. با  
این  حال به این واحد ها نیز تأکید شــده است 
که مسائل بهداشتی را به دقت رعایت کنند و از 

شهروندان وجه نقد نگیرند. 
وی در خصوص ضــرر و زیان واحد هایی که 
ســاعات کاری آن ها کاهــش می یابد، گفت: 
در صحبت هایــی که با مســئوالن اســتانی 
شده، مقرر شده است تمهیداتی برای جبران 
زیان این  واحد ها در نظر گرفته شــود. البته 
خوشــبختانه در بخش مردمی نیز برخی از 
مدیران مجتمع های تجاری پای کار آمده اند 
و بــا تعویق دریافت اجاره بها ســعی کرده اند 

مستأجران خود را یاری کنند.

 نخستین بازخورد این تصمیم
اما عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشــندگان 
پوشاک مشــهد در گفت وگو با شهرآرا با بیان 
اینکه تاکنون اتاق اصنــاف ابالغی به ما برای 
کاهش ســاعت کاری نداده اســت، می گوید: 
بر این اســاس در روز های آینده ساعت کاری 
نخواهیم داشت. جواد حسین پور می افزاید: با 
این   حال به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا، 
امکان بررسی کاهش ساعت کاری وجود دارد. 
به عنوان مثال می توان ساعت کاری واحد های 
فروش پوشــاک را از ۱۰ تــا ۲۱ قرار داد. وی 
با بیــان اینکه ۶۰ درصــد از اعضای اتحادیه 
پوشاک فروشان در مشهد مستأجرند، می گوید: 
این  مسئله کاهش ساعت کاری را تحت  تأثیر 
قرار داده اســت. با  این  حال از آنجا که حفظ 
سالمت عمومی جامعه وظیفه همگانی است، 
ما در اتحادیه آمادگــی الزم برای همکاری با 
مسئوالن برای بررسی ساعات کاری را داریم. 
اما از طرفی انتظار می رود اقدام های حمایتی از 

اعضا نیز به اجرا درآید.

 تعطیلی نمایشگاه های خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد 
نیز با بیان اینکه از روز شــنبه تمام واحد های 
صنفــی نمایشــگاه اتومبیل تعطیل اســت، 
می گویــد: در صورتی  که یــک واحد صنفی 
فروشگاه خود را باز کند، برای برخورد به اتاق 

اصناف معرفی می شود.
حمیدرضا حیــدری می افزاید: اکنون بیش از 
۷۰ درصــد از واحد های صنفی فروش خودرو 
در مشــهد مستأجرند و با توجه به خرید های 
ســنگینی که در روز های گذشته داشته اند به 
طور حتــم تعطیلی روز های آینــده به ضرر 
آن هاست، از این  رو انتظار می رود تا مسئوالن 
برای جبران خسارت های واحد ها تصمیم های 

مناسبی اتخاذ کنند. 

 تعطیلی شیفت صبح طالفروشی ها
رئیس اتحادیه طالفروشان هم می گوید: طبق 
دستورعمل اســتانداری که از طریق سازمان 
اصناف به اتحادیه طالفروشان ابالغ شد، تمام 

واحد های طالفروشــی در مشهد از شنبه ۲۴ 
اسفندماه تا پایان ســال ۹۸ در شیفت صبح 
تعطیــل خواهند بود و فقط از ســاعت ۱۷ تا 
۲۱ شــب، با رعایت نکات بهداشــتی، اجازه 
ارائه خدمات مربوط را به همشهریان خواهند 

داشت. 
باقر معبودی نژاد با بیان اینکه تعیین محدودیت 
ســاعتی برای کار واحد های طالفروشــی با 
مشورت اتحادیه صورت گرفته است، می افزاید: 
پیشنهاد اتحادیه تعطیلی چند روزه واحد ها برای 
پیشگیری از شیوع کرونا و سالمت شهروندان 
بود و جمع بندی نهایی تعدیل ســاعت کاری 
طالفروشان اســت و ما این بخشــنامه را به 
صورت پیامکی به همه اعضای فعال خود ابالغ 
کردیم. وی با اطمینان از رعایت این بخشنامه 
در طالفروشــی ها اظهار می دارد: برای اجرای 
صحیح این  طرح ۵۰ بــازرس این اتحادیه از 
واحد های طالفروشی در مناطق مختلف مشهد 

بازرسی به عمل خواهند آورد.

 گیم نت های مشکوک 
رئیس اتحادیه محصــوالت فرهنگی، بازی و 
ســرگرمی مشــهد نیز می گوید: در خصوص 
بازی های گیم نتی و تفریحی در شهرهای بازی 
از ۱۴ اسفندماه به همه واحد های صنفی اعالم 
کرده ایــم که فعالیت خود را تعطیل کنند و از 
هفته گذشته بازرسی های مختلفی برای برخورد 
با متخلفان در دســتور کار قرار گرفته است و 
با توجه به دستور معاون دادستان، در  صورتی  
که گیم نت ها و مراکز تفریحی این  بخشنامه را 
رعایت نکنند، بدون هیچ مالحظه یا اخطار قبلی 
پلمب خواهند شد. مرتضی اسکافی می افزاید: 
از هفته گذشته و با شروع گشت های اتحادیه 
محصوالت فرهنگی، بازی و سرگرمی در شهر 
مشــهد افزون بر ۸۰ واحد صنفی اخطاریه و 
تذکر کتبی دریافت کرده اند، اما متأسفانه برخی 
مراکــز با اینکه فعالیت می کنند، کرکره مغازه 
خود را پایین می کشند تا واحد در ظاهر تعطیل 
جلوه کند که با توجه به گزارش های مردمی با 
این  مراکز برخورد جدی خواهد شــد، به طور 

مثال در یک روز ۱۲ گیم نت پلمب شد.

 کاهش ساعت کاری آرایشگران
رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه مشهد هم 
می گوید: طبق بخشنامه اتاق اصناف به اتحادیه 
آرایشــگران مردانه و ابــالغ آن به واحد های 
صنفی از تمام آرایشگران درخواست شده است 
که زمان ارائه خدمات اصالح را به میزان قابل 
توجهی کم و با توجه به شلوغی آرایشگاه ها در 
روز های پایانی سال از تجمع در واحد صنفی 
خــودداری کنند و افراد بــا وقت قبلی به این 
واحد ها بیایند تا از شــیوع ویروس جلوگیری 
شود. حمید دوالبی با بیان اینکه بخشنامه ای 
بــرای تعطیلی یا تعیین ســاعت مشــخص 
کار آرایشــگران به اتحادیه ابالغ نشده است، 
می افزاید: تغییر ســاعت کاری بر عهده خود 
آرایشگران است و تأکید خاصی بر آن نشده  اما 
خوشبختانه چون آرایشگران به  طور مستقیم 
با افراد در ارتباط هســتند بیشــتر از گذشته 
نکات بهداشتی را رعایت می کنند و بازرسان 
اتحادیه در روز های پایانی سال با برنامه ریزی 
گشت های متوالی رعایت این  نکات را بررسی 

خواهند کرد.

 برخورد با مشاوران امالک متخلف
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک مشــهد هم 
می گوید: در بخشنامه ای که روز چهارشنبه به 
اتحادیه مشاوران امالک ابالغ شد چهار صنف 
در شهر مشهد براساس دستور فرماندار مشمول 
تعطیلی موقت شده اند که مشاوران امالک یکی 

از این چهار صنف است. 
علی اصغر مرادزاده با اشاره به اهتمام این اتحادیه 
به نظارت بــر واحد های صنفــی متخلف در 
روز های پایانی سال می افزاید: از روز چهارشنبه 
با ارسال پیامک های متعدد به واحد های امالکی 
در شــهر مشــهد این  موضوع را اطالع رسانی 
کردیم و بســیاری از واحد ها با نصب بنر روی 
مغــازه خود ایــن  مســئله را در معرض دید 
شهروندان قرار دادند تا صنف مشاوران امالک 
به نوبه خود با شــیوع بیشتر بیماری کرونا در 
روز های اخیر مقابله کند. وی افزود: بازرســان 
در روز های آینده این موارد را کنترل خواهند 
کرد و چنانچه واحدی از بخشنامه تبعیت نکند، 
طبق قانــون با اخطاریه اتحادیه و پلمب واحد 

صنفی، ماده ۲۸ اعمال خواهد شد.

 فعالیت مشروط سفره خانه ها
رئیس اتحادیه صنف ســفره خانه های سنتی 
مشهد می گوید: ســفره خانه ها و آشکده های 
این شــهر در ایام نوروز و روزهای پایانی سال 
در صورت رعایت موارد بهداشتی و پیشگیرانه 

از کرونا مجاز به فعالیت هستند.
ابوالفضل دهستانی می افزاید: به دلیل کسادی 
بازار و نبود مشتری ناشی از شیوع کرونا، برخی 
ســفره خانه ها و آشــکده های مشهد تعطیل 
کرده اند اما هنوز بخشنامه ای مبنی بر الزام آن ها 

برای تعطیلی ابالغ نشده است.
وی ادامه می دهد: در این روزها آشکده ها باید 
بــه صورت کترینگی عمل کننــد و غذا را در 
بسته بندی های مخصوص با رعایت کامل همه 
موارد بهداشتی توسط پیک به همراه دستگاه 

کارتخوان به دست مشتری برسانند.
وی اظهار می دارد: ســفره خانه های سنتی نیز 
ملزم به رعایت کامل موارد بهداشــتی اعم از 
پوشیدن ماسک و روپوش مخصوص، ضدعفونی 
کردن کامل محل کسب و وسایل آن، قرار دادن 
وسایل شست وشو در معرض استفاده مشتری، 
نصب نرخ نامــه، پرهیز از انجــام برخی موارد 

منکراتی و کمک به مشتری هستند.

 آخرین دستور
اما بر اســاس آخرین اعالم متولیان این حوزه 
تمامی اصناف مشــهد مجاز بــه فعالیت در 
ساعات تعیین شده هستند. در ابالغیه پیامکی 
اتاق اصناف مشــهد آمده اســت: پیرو ابالغیه 
معاونت استانداری و فرمانداری مشهد، به علت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، ساعت کاری 
کلیه واحد های صنفی از فردا ۲۵ اســفندماه 
)امروز( تا اطالع ثانوی از ســاعت ۱۰ صبح الی 
۶ بعدازظهــر خواهد بود این ابالغ برای تمامی 

واحد های صنفی الزم االجراست.
لذا با ایــن اوصاف به نظر می رســد مدیران 
شــهری عزم خود را جــزم کرده اند تا به هر 
شــکل ممکن از تردد شــهروندان در شــهر 
بکاهند و تمام بهانه هــای حضور را از عده ای 
که به هشدارهای قبلی بی توجه بودند بگیرند 
تا شاید بتوانند از شــیوع بیشتر این ویروس 
جلوگیری کنند و حــاال باید ببینیم واکنش 
شــهروندان و به طور خاص اصناف مشهد به 
این تصمیم چــه خواهد بود و آیا برای حفظ 
سالمت خود و دیگران چند روز در خانه های 

خود خواهند ماند یا خیر.

  وسیله انتشار کرونا نشوید!
مهدی کاهانی مقدم: می گویند وضعیت انتشار و خطرآفرینی 
ویروس کرونا هر روز بحرانی تر از قبل می شود و توصیه مهم، 
ماندن در خانه و پرهیز از تردد و سفرهای غیرضروری حتی 
درون شهری است. خوشبختانه خیلی از مردم به این توصیه 
عمل کرده، ســختی ها را به جان خریده و به نوعی قرنطینه 
خانگی تن داده اند؛ تا این بالی ناخوانده سرانجام میدان خالی 
کــرده و بار دیگر فضا برای رفــت و آمد، دید و بازدید و صله 

رحم، تفریح و گردش مهیا شود.
در این بین اما عده ای بی توجه به تمام این الزام های بهداشتی، 
نه تنها برای سالمت خود و اعضای خانواده شان اهمیتی قائل 
نبوده که با رفتارهای پرخطر وســیله ای برای تسهیل انتشار 
ویروس و بیماری شــده اند؛ عــده ای به این بهانه که در خانه 
حوصله شان سر می رود، دست زن و بچه را گرفته و بی محابا 
در بازار و پارک ها رژه می روند؛ گروهی دیگر به هزار و یک بهانه 
به جاده زده و راهی سفر می شوند؛ گویی تعطیالت و خیابان 
و جاده های خلوت در این روزها، فرصت مغتنمی اســت تا به 
گشت و گذارشان برسند؛ غافل از اینکه با این کار عالوه بر به 
خطر انداختن جان خود، عاملی مهم برای جابه جایی، انتقال و 

انتشار بیماری هستند.
در عین حال مســئوالن دســتگاه های مختلف، یکی پس از 
دیگری در حال کاستن از زمینه های تردد و سفر راحت مردم 
در این ایام هستند تا شاید بتوان جلو خطرآفرینی معدود افراد 

بی مباالت را گرفت.
در جلسه دیروز شــورای اداری خراسان رضوی هم استاندار 
به مدیران و فرمانداران این استان تکلیف کرد که از پذیرش 
مسافران خودداری کنند؛ در این راستا تمامی اماکن گردشگری 
و اقامتی مشــهد و سایر شهرهای استان تعطیل شده و یا به 
زودی تعطیل می شوند؛ اقدام های پیشگیرانه و محدودیت های 
جدی در جاده های خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته 
و به تبع آن ســفر در این جاده ها بســیار مشکل شده و این 
در حالی اســت که با کمک نیروهای نظامی، ترددهای درون 
شهری به طور جدی کنترل و از حضور و ترددهای غیرضروری 

جلوگیری خواهد شد.   
با توجه به این شرایط عقالنی نیست که با تحمل سختی های 
ســفر در طول تاریخ چندین دهه گذشــته، قــدم به جاده 
بگذارید؛ توصیه ما این اســت که راحتی و امنیت خانه را از 
خود و خانواده تان نگیرید؛ این شرایط به زودی پایان می یابد؛ 
امیدواریم روزهای خوش آینده را در کنار شما باشیم بانشاط 

و تندرست.

قدس پیگیری کرد
  کاهش سرعت اینترنت؛ نبود 

زیرساخت  یا اختالل های هدفمند
قــدس: در روزهــای 
اخیر بــه یکباره کیفیت 
اینترنتی در  ارتباطــات 
اســتان خراسان رضوی 
کرده  محسوســی  افت 

است. 
حســن پور، رئیس اداره 
روابط عمومی مخابرات منطقه خراســان رضوی در این باره 
می گوید: گرچه رشد مصرف کاربران دو برابر هفته پیش است 
اما با ارتقای صورت گرفته سرعت اینترنت های خانگی در حال 
حاضر مشکلی در اســتان ندارد. البته جا دارد اشاره شود که 
مشترکان ممکن است از سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات 
سرویس باند پهن داشته باشند. بنابراین پاسخگویی در خصوص 
سرعت پایین این دسته از مشترکان برعهده شرکت مربوطه 
است. همچنین در خصوص مشترکان شرکت مخابرات ایران 
منطقه خراســان رضوی نسبت به افزایش ۱۰ گیگ آپلینک 
کلی استان اقدام و ارتقای آپلینک اغلب مراکز و شهرستان ها 
انجام شده است. در ضمن ۱۰۰ گیگ به تمامی مشتریان فعال 
و دارای ســرویس جدید اختصاص یافته است. به هر روی در 
صورت بروز مشکل مشترکان شماره خود را به صورت دقیق 

اعالم کنند تا پیگیری الزم صورت گیرد.

 حدس هایی که منطقی به نظر می رسد
بنا بر گفته شــماری از کاربران بیش از هر مسئله ای اختصاص 
۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان در کاهش سرعت اثرگذار بوده است. 
یکی از فعــاالن حوزه ارتباطات اینترنتی با تأیید همین مقوله 
و بررســی فرضیه هایی که در این باره قابل توجه است؛ اظهار 
می کند: در روزهای اخیر بسته اینترنتی رایگان ۱۰۰ گیگابایتی 
برای کاربران اینترنت ثابت فعال شده است. این در حالی است 
که شــرکت های ارائه کننده خدمات زیرساخت های مناسب را 
برای ارائه این حجم اینترنت و با سطح ترافیک کاربران نداشته اند 
از همین رو با کاهش سرعت مواجه شدیم. البته حدس دیگری 
نیز به ذهن می رســد که بنا بر تجربه های پیشــین قابل تأمل 
اســت؛ چراکه گمان می رود از آنجا که در اجرای این طرح باید 
شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، هزینه خدمات مزبور را 
بپردازند بنابراین سعی می کنند با ایجاد اختالل در ارائه خدمات؛ 

این قضیه را با حداقل هزینه در اختیار کاربران قرار دهند.

 چشم انتظار تحقق وعده خوبان
بــه هر حال به منظور آگاهی از علل افت ســرعت اینترنت به 
شرکت های خصوصی و حتی واحدهای متعدد شرکت ارتباطات 
زیرساخت تماس هایی داشتیم که نتیجه چندانی حاصل نشد؛ 
چراکه شرکت های ارائه کننده چنین خدماتی تأکید داشتند هیچ 
ایرادی در نحوه خدمات وجود ندارد. این در حالی است که بنا 
بر اظهارات کاربران، بسیاری از شرکت های یاد شده همچنان در 

ارائه این گونه خدمات مقاومت می کنند.

  مشارکت جمعی از اهالی روستای 
صومعه مازول نیشابور در مدرسه سازی

اهالی  از  جمعی  قدس: 
مازول  صومعه  روستای 
نیشابور با تقبل نیمی از 
هزینه ها در ساخت یک 
فضای آموزشی مشارکت 

کردند.
به گزارش روابط عمومی 
مجمع خیرین مدرسه ساز خراســان رضوی، جمعی از اهالی 
روســتای صومعه مازول شهرستان نیشابور مبلغ 3میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال به ســاخت یک مدرســه ۶ کالسه در این 
روستا اختصاص دادند. این فضای آموزشی با حدود  ۷میلیارد 
ریال هزینه در زمینی به مساحت ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته 
خواهد شد و بقیه هزینه آن از محل اعتبارات اداره کل نوسازی 

مدارس استان تأمین و پرداخت می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

  آموزش های مجازی تا پایان فروردین 
ماه طراحی شده است

پورحسین:  حسین 
ابتدایی  آموزش  معاون 
و  آموزش  کل  اداره 
خراسان  استان  پرورش 
راه اندازی  با  رضوی 
استودیوی تولید محتوای 
آموزشی با همکاری اداره 
آموزش  برای  مؤثری  اقدام  آموزشی  گروه های  و  تکنولوژی 

مجازی دانش آموزان استان به انجام رسانیده است.
با حضور در استودیوی تولید محتوای آموزشی در این خصوص 
با معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی به گفت وگو نشستیم.
ابوالحسن حقیقی در این باره گفت: با توجه به تعطیلی مدارس 
به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در میان دانش آموزان 
و حضور آن ها در کنار اعضــای خانواده، فرصت خوبی برای 
تداوم و اســتمرار یادگیری از طریق فضای مجازی مهیا شد 
و آمــوزش مجازی در حوزه معاونت وزارت آموزش و پرورش 
توسط شبکه های آموزشی صدا و سیما برای دانش آموزان در 

دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در راســتای توجه به آموزش از طریق 
فضای مجازی با استفاده از امکانات اداره فناوری موفق شده ایم 
۶۰۰ دانش آموز را به صورت برخط و گفت وگوی دوطرفه بین 
دانش آمــوز و معلم ارتباط دهیم، افزود: این ظرفیت می تواند 

پاسخگوی آموزش ۷۴۴هزار دانش آموز ابتدایی باشد.
معاون آمــوزش ابتدایی آمــوزش و پرورش اســتان گفت: 
خانواده ها می توانند با مراجعه به ســایت اعالم شده متناسب 
با برنامه های درسی اسفند۹۸ و فروردین ۹۹ از تدریس های 
درســی، تکالیف تلفیقی و بازی و ســرگرمی و خودارزیابی 
تکالیف مهارت محور ۶پایه ابتدایی بهره مند شوند و پیام های 
بهداشتی اداره سالمت و تکرار و تمرین دروس را برای تقویت 

یادگیری مورد استفاده قرار دهند.
وی از خانواده ها خواســت خانه را به کالس درس آموزش و 
بهداشت ارتقا داده و به فرزند خود بیاموزند که مدرسه تعطیل 

است اما آموزش تعطیل نیست.
ابوالحســن حقیقی با تأکید بر اینکــه باید محیط خانه را به 
مدرســه تبدیل کنیم، افزود: اولویت نخست حفظ سالمت 
دانش آموز در مقابل شیوع ویروس کرونا است و آموزش هایی 
که از طریق شبکه های مختلف برای بهداشت فردی آموزش 
داده می شود را باید به فرزندان بیاموزیم و معلم کالس درس 
خانواده باشــیم و معلمان هم با اســتفاده از فضای مجازی 
توانسته اند ارتباط خوبی با خانواده ها برقرار کنند و امید داریم 
در این تعطیالت پیش رو و ایام عید نوروز استفاده مطلوب از 
آموزش های ارائه داده شــده رسانه ها و شبکه های آموزشی و 
فضای مجازی ویروس کرونا را کنترل و از شیوع آن پیشگیری 

کنیم.
وی گفت: طراحی تکالیف مهارت محور و آزمون های عملکردی 
و بارگذاری تدریجی تا پایان فروردین ۹۹ در ســایت معاونت 
فرهنگی ادامه دارد و ۱۰هزار نسخه آموزشی با رویکرد تدریس 
تلفیق با نام »قاصدک سالمت« ویژه دانش آموزان پایه اول تا 
ششم و چند پایه عشایر و روستایی توسط راهبران آموزشی 
و تربیتی توزیع می شــود و در نهایت جلسات هم اندیشی با 
مدیرکل صداوسیما به منظور تفاهم و همکاری و زمان بندی 
برای آموزش دانش آموزان استان و پخش آموزش های مجازی 

تا پایان فروردین ماه اجرایی شده است. 

 افتتاح نخستین استودیوی آموزش های مجازی
 ویژه دانش آموزان 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از افتتاح نخستین 
اســتودیوی آموزش های مجازی ویژه دانش آموزان خراسان 

رضوی خبر داد.
قاسمعلی خدابنده روز گذشته در مراسم افتتاح این استودیو در 
دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان شماره یک 
آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد گفت: در این استودیوها با 
تهیه و تولید فیلم های آموزشی ویژه مقاطع مختلف، تولیدات 
آموزشــی برای ارائه به صورت آنالین و آفالین از طریق صدا و 

سیما و سامانه های آموزش و پرورش تهیه می شود.
 وی تصریح کرد: با وجود تمام محدودیت ها و مشــکالت در 
زمینه زیرساخت ها، نیروی انسانی و منابع مالی، این استودیوی 
مجازی راه اندازی شد تا دانش آموزان در ایام تعطیالت اضطراری 
از آموزش های مجازی استفاده کنند و از تحصیل عقب نمانند و 

مطابق با سرفصل های آموزشی به جلو پیش روند.
وی یادآور شد: پخش سراسری دروس از شبکه های آموزش و 
چهار سیمای جمهوری اسالمی نیز کماکان ادامه دارد و این 
برنامه ها نیز فرصت بسیار خوبی است تا دانش آموزان در این 

ایام از آن بهره ببرند.
خدابنده افزود: در همین راســتا تدریس درس فیزیک برای 
پخش از شبکه های سراسری کشور به آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوی سپرده شده و تالش می کنیم در این زمینه از 

بهترین دبیران فیزیک استان استفاده کنیم.

خبر

ایرنا: مدیر کل راه آهن خراســان گفت: 
ورود قطارهای مســافربری از مسیرهای 
برون اســتانی به ایستگاه راه آهن مشهد 
در روز شنبه ۲۴ اسفند ماه به چهار رام 

یافت. قطار کاهش 
مصطفی نصیری ورگ افزود: امروز هفت 
ایستگاه مشهد  رام قطار مسافربری وارد 
می شــود که دو رام از تهــران، یک رام 

از اصفهان، یــک رام از تبریز از مقاصد 
برون اســتانی و بقیه شــامل دو رام از 
ســرخس و یک رام از آزادور نیز مربوط 
به مســیرهای درون اســتانی اســت و 
خــروج قطار نیز امروز بــه همین تعداد 

بود. خواهد 
وی به کاهش قابل توجه ضریب اشــغال 
مســافر در قطارهای برون استانی اشاره 

کــرد و گفــت: مطابــق برنامــه جاری 
راه آهن جمهوری  مســافربری  قطارهای 
اسالمی ایران، روزانه ۸۸ رام قطار رفت و 
تردد می کردند  برگشت در مسیر مشهد 
که با توجه به شــرایط بهداشــتی پیش 
آمده ســفر با قطار از ســوی مــردم با 

کاهش تقاضا مواجه شده است. 
وی افــزود: با تداوم شــرایط کنونی در 

ســفرهای ریلی، امکان قطع کامل تردد 
قطارهای مســافربری به مشــهد وجود 
دارد که این تصمیم در اختیار مسئوالن 

ذی ربط در تهران است.

مدیر کل راه آهن خراسان:

 ورود قطارهای مسافربری به مشهد به چهار رام کاهش یافت
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فعالیت اماکن اقامتی، تفریحی و سایت های جذب 
مسافر ممنوع است

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفت: فعالیت تمامی اماکن تجمعی، اقامتی، 
تفریحی، بقاع متبرکه، تاالرهای عروســی، عزاداری به همراه سایت های فعال در 
زمینه جذب مســافر ممنوع شده اســت.علیرضا رزم حسینی در حاشیه بیست و 
چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان اظهار کرد: حفظ 
جان و سالمت هموطنان و هم استانی های عزیز اولویت اول پیگیری های ستاد از 
برگزاری نخستین جلسه تاکنون بوده است. وی افزود: تمامی تصمیمات و اقدام های 
ستاد مبارزه با کرونا استان در راستای حفظ سالمت مردم بوده و با مشورت آیات 
عظام و علمای تراز اول استان، تمامی متخصصان پزشکی، صاحبنظران حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی صورت گرفته و می گیرد. استاندار خراسان 
رضوی شعار کلیدی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان را پرهیز از هر 
گونه اجتماع و ماندن در خانه برشــمرد و اظهار کرد: مهم ترین دغدغه این ستاد 
پیش بینی و پیشگیری توأم با مقابله با ویروس کروناست. وی ادامه داد: ضمن تشکر 
صمیمانه از مردم اســتان و با وجود واقف بودن به محدودیت ها و مشکالت موقت 
ایجاد شده، مجدداً درخواست می کنم با جدی گرفتن موضوع و ماندن در منزل به 
خدمتگزاران خود در مبارزه با این ویروس کمک کنند. رزم حسینی ضمن قدردانی 
مجدد از حافظان و جهادگران حوزه ســالمت استان تصریح کرد: از صداوسیما و 
رسانه های استان درخواست می شــود تا خدمات فراوان ارائه شده در این حوزه را 
اطالع رســانی کنند. وی با اشــاره به اینکه ۱۴ نقطه ورودی استان و به ویژه شهر 
مشهد مقدس مورد غربالگری بهداشتی قرار گرفته و تیم ها مستقر و مشغول فعالیت 
هستند، تأکید کرد: فعالیت تمامی اماکن تجمعی، اقامتی، تفریحی، بقاع متبرکه، 
تاالرهای عروسی و عزاداری به همراه سایت های فعال در زمینه جذب مسافر ممنوع 
شده است. استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین به مدیران اجازه داده 
شده است تا نسبت به کاهش حضور سه چهارم کارکنان در قالب دورکاری اقدام 
کنند. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تمامی موارد بیان شده و بسیاری دیگر 
از مســائل در قالب مصوبات به صورت شبانه روزی پیگیری و ابالغ می شود، افزود: 
هدف خدمتگزاران استان این است که با رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی سالمت 
مردم به خطر نیفتاده و از آحاد جامعه خواستار همکاری همه جانبه و درک شرایط 

فعلی هستیم.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
 با هدف پیشگیری

 از شیوع ویروس کرونا 
 فعالیت مراکز تعویض پالک

 در خراسان رضوی متوقف شد
پلیس  رئیــس  قدس: 
راهنمایــی و رانندگــی 
انتظامــی  فرماندهــی 
گفت:  خراســان رضوی 
دفاتر  و  مراکــز  فعالیت 
در  پــاک  تعویــض 
ســطح مشــهد و دیگر 
استان  شهرســتان های 

با هدف کمک به پیشــگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا 
متوقف شــده، بنابراین این مراکز بــه مدت ۲۱ روز تعطیل 

خواهند بود.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: بر این اساس مراکز و دفاتر 
تعویض پاک در همه شهرهای استان خراسان رضوی از امروز 
۲۵اسفند تا پایان روز شانزدهم فروردین ماه آینده هیچ گونه 

فعالیتی نداشته و در این مدت خدمت ارائه نخواهند کرد.
وی به یک مورد اســتثنا در این خصوص اشاره و بیان کرد: 
شهروندانی که اعتبار وکالت نامه نقل و انتقاالت خودرو آن ها 
تا ۱۶ فروردین ماه آینده به پایان می رســد یا دچار مواردی 
همچون مفقودی مدارک و پاک خودرو هســتند، تنها در 
روزهای ۲۵ تا ۲۸ اســفند ماه جاری می توانند برای دریافت 

خدمات به مراکز تعویض پاک مراجعه کنند.

 سفرهای جاده ای به خراسان رضوی
 ۳۳ درصد کاهش یافت

راهداری  مدیرکل  ایرنا: 
و حمل و نقــل جاده ای 
گفت:  خراســان رضوی 
سفرهای جاده ای به این 
اســتان در هفته گذشته 
در مقایسه با مدت مشابه 
درصد  گذشته ۳۳  سال 

کاهش یافته است.ابراهیم نصری افزود: از ۱۶ تا ۲۴ اسفند ماه 
امسال ۲۳۶هزار و ۶۵۱ خودرو از جاده های فاروج - قوچان، 
سه راه چکنه - قوچان، داورزن - سبزوار، اسفراین - سبزوار، 
فردوس - بجستان، بردسکن - کاشمر، فردوس - گناباد، قاین 

- گناباد و قاین - خواف وارد استان خراسان رضوی شده اند.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که در مدت مشــابه سال 
گذشته ۳۵۱هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو از طریق جاده های 
یاد شده وارد این استان شدند.وی گفت: در این مدت براساس 
آمار ثبت شده در پنج دستگاه ترددشمار در جاده های منتهی 
به مشهد ۵۴۶هزار و ۲۶۷دستگاه خودرو وارد این کانشهر 
شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد کاهش 

داشته است. 

 مبادی ورودی شهرهای جنوبی 
خراسان رضوی بسته شد

ورودی  مبــادی  ایرنا: 
شهرســتان های گناباد و 
بجستان واقع در جنوب 
خراســان رضوی  استان 
برای پیشگیری از شیوع 
بیماری  عامــل  ویروس 
از ۲۴ اسفند روی  کرونا 

خودروهای غیربومی و مسافران عبوری مسدود شد.
فرمانــدار گناباد در این خصوص گفت: از ابتدای مشــاهده 
بیماری کرونا در این شهرستان اقدام های مؤثر پیشگیرانه در 
حوزه مردمی و دولتی صورت گرفته که به صورت مســتمر 
ادامه دارد و همه مجموعه ها برای جلوگیری از شــیوع این 

بیماری اقدام های بازدارنده در دست انجام دارند.
حامــد قربانی افزود: با توجه به افزایــش تعداد فوتی های 
ناشــی از بیمــاری کرونا در گناباد بــه دو نفر و همچنین 
افزایــش تعداد مبتایان به این بیماری در مدت ســه روز 
اخیر، حساسیت مســئوالن در این زمینه افزایش یافت و 
نشســت اضطراری در محل فرمانــداری با حضور مدیران 
امورقضایی، امنیتی و انتظامی برگزار و طرح ترافیکی برای 
اعمال محدودیت های شهر گناباد تصویب شد تا گروه های 
ارزیاب پایش سامت و تب سنج بهتر و منسجم تر به وظایف 

خود عمل کنند.
وی ادامه داد: براین اســاس از این پس از پذیرش مســافر 
در گناباد از نقاط مختلف کشــور در ایام نوروز معذوریم و 
افرادی که در ایستگاه های تب سنجی دارای عائم بیماری 
تشــخیص داده شوند، به مدت ۱۴ روز به قرنطینه منتقل 

می شوند. 
فرماندار بجستان هم گفت: با توجه به بروز عائم بیماری کرونا 
در منطقه و با هدف جلوگیری از شــیوع آن، همه جاده های 

ورودی به هسته مرکزی این شهر مسدود شد.
حســین ابراهیمی کردیانی افزود: مبادی ورودی و خروجی 
به داخل شــهر بجستان تنها از بولوار خلیج فارس و با اعمال 
نظارت و کنترل توســط نیروهای سپاه، بسیج، هال احمر، 

شبکه بهداشت و درمان و مأموران انتظامی کنترل می شود.
وی گفت: ایستگاه تب سنجی نیز در این مسیر مستقر شده تا 
مســافران عبوری مورد پایش قرار گیرند. هر فردی در صورت 
داشتن عائم بیماری قرنطینه خواهد شد. ورودی های شهر یونسی 
و برخی روستاهای بزرگ و مراکز جمعیتی شهرستان بجستان 
هم با محدودیت های ترافیکی ورود مسافر مواجه خواهند بود.

با رصد به موقع گشت رضویون ناحیه مقاومت 
بسیج حضرت مسلم)ع( لو رفت

 کشف 14 تن تخم مرغ زیرپله ای
 در بیابان های مشهد!

رفت و  عقیل رحمانی: 
آمد مشکوک چند تبعه 
خارجــی در بیابان های 
اطراف مشــهد و رصد 
آن ها توســط تیم های 
گشت  قضایی  ضابطان 
عملیاتــی حــوزه ۱۱ 
بسیج ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع( مشهد موجب 
شد محموله عظیم تخم مرغ که به صورت مخفیانه و مشکوک 
نگهداری می شــد، کشــف و توقیف شــود.چند روز پیش 
اطاعاتی به فرماندهی ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( منعکس شد که از رفت و آمدهای مشکوک چند 

تبعه خارجی در بیابان های مشهد حکایت داشت.
ســرهنگ پاســدار شــریف  با توجه به اینکه این گزارش 
در محــدوده عملیاتی حوزه ۱۱ بســیج این ناحیه مقاومت 
قرارداشت، از آن ها خواست تا ماجرا را به دقت رصد و گزارش 
نهایی را هم به فرماندهی منعکس کنند.به سرعت چند تیم 
از ضابطان قضایی گشت عملیاتی این ناحیه به محل اعزام و 

ماجرا را به صورت پوششی تحت کنترل گرفتند.
چند ساعتی این کار ادامه داشت تا اینکه سروکله چند اتباع 
خارجی در محل که در حوالی جاده میامی و یک مرغداری 
متروکه بود، پیدا شــد. پس از آن سه دستگاه خودرو نیز به 
محل آمده و لحظاتی بعد هم با تخلیه بار از آنجا خارج شدند. 
در حالی که بررسی ها نشان می داد مدت ها از تعطیلی واحد 
مذکور می گذرد و هیچ مجوز فعالیتی برای این واحد صادر 
نشــده، موضوع به فرمانده ناحیه مقاومت اعام و پس از آن 
ماجرا به اطاع قاضی عندلیب، معاون دادستان و سرپرست 
دادسرای ناحیه ۴مشــهد رسید و در پی آن دستور ورود به 
محل و بررسی ماجرا صادر شد.عملیات ورود به محل آغاز و 
لحظاتی بعد تیم های عملیاتی مشاهده کردند که در مرغداری 
متروکه که نکات بهداشتی وقت رعایت نمی شد، حدود ۱۴ 
تن تخم مرغ به صورت کاماً مشــکوک دپو و توسط چهار 
تبعه خارجی در حال انتقال به بسته بندی های دیگری بودند.

ســرهنگ پاسدارشــریف،  فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( در این زمینه به قدس گفت: پس از 
ورود تیم های عملیاتی افراد حاضر درمحل مدعی شدند که 
محموله ها برای صادرات در محل دپو شده است. این گفته در 
حالی بود که هیچ سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده است. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه محموله در مکان غیربهداشتی 
نگهداری می شد، محل با دستور مقام قضایی پلمب و محموله 
در اختیــار مراجع مربوط  قرار گرفــت و پرونده این تخلف 
هم برای روشن شــدن واقعیت ماجرا به دادسرا ارجاع شد.

در خراسان شمالی صورت گرفت
 برخورد با4۰راننده اتوبوس قانون شکن 
و  حمل  معاون  قدس: 
نقــل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای 
از  خراسان شــمالی 
برخــورد بــا ۴۰راننده 
توقف  علت  به  متخلف 
در خــارج از پایانه های 
مســافربری خراسان شمالی خبر داد.سعید سبحانی، معاون 
حمــل ونقــل اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
خراسان شــمالی گفت: از ابتدای ممنوعیــت توقف ناوگان 
مسافری در خارج از پایانه های مسافربری در استان ۴۰راننده 
متخلف در این زمینه شناسایی و با آنان برخورد قانونی شده 
است.ســبحانی افزود: به منظور کنترل کرونا و پیشگیری از 
ابتا به آن، توقف ناوگان مسافری )اتوبوس و مینی بوس( در 
خارج از پایانه ها ی مسافربری ممنوع شده است.معاون حمل 
ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی 
عنوان کرد: توقف ناوگان مسافربری در محدوده شهری به جز 
پایانه های مسافربری تخلف محسوب می شود و از این رو با 

حساسیت ویژه با متخلفان در این زمینه برخورد می شود.

حادثه ای تکراری اما تلخ
  راننده پراید قانون را رعایت نکرد 

جان عابر گرفته شد
باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از 
دســتگاه  یک  برخورد 
میــدان  در  پرایــد 
امام علی)ع( با عابرپیاده 
مرگ  بــه  منجــر  که 
این فرد شــد، خبر داد.

سرهنگ مسعودوحیدی، 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان شیروان  گفت: با دریافت خبری مبنی بر حادثه 
رانندگی در میدان امام علی)ع( شیروان، مأموران پلیس راه و 
کانتری ۱۱ برای بررسی موضوع به محل اعامی اعزام شدند.

سرهنگ وحیدی با اشاره به اینکه  عابرپیاده در حال عبور از 
عرض جاده بوده که راننده پراید با سرعت به وی برخورد کرده 
است، افزود: علت وقوع این حادثه رانندگی عدم توجه به جلو از 
سوی راننده پراید اعام شده است.فرمانده انتظامی شهرستان 
شــیروان با بیان اینکه عابر پیاده به علت شدت جراحات در 
محل جان باخت، از شــهروندان خواســت با اجرای قانون و 

رعایت نکات ایمنی مانع بروز این حوادث ناگوار شوند.

عقیل رحمانی در حالی که گوش برخی 
متخلفان بدهکار قانون نبود و مالکان زمین های 
کشاورزی که سرمایه و پشتوانه تولید محصول 
استراتژیکی نظیر گندم بودند و کمر به نابودی 
این گونه محصوالت بســته بودند تا هر طور 
شده این گونه زمین ها تبدیل به باغ های سربه 
فلک کشــیده شود، با پیگیری های قاطعانه و 
همراهی ویژه دادستانی حدود ۱۳۴هکتار قلع 

و قمع و اعاده وضع سابق شد.

  مقابله با افرادی که کمر
 به نابودی تولید بسته اند

امید طهماســبی زاده، مدیر جهادکشاورزی 
شهرستان مشهد در تشریح این اقدام عنوان 
کرد: پس از انجام عملیات گشــت و مراقبت 
از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرمشهد 
متوجــه برخی اقدام های اولیــه برای تغییر 
کاربری در سطح وسیعی از این اراضی شدیم.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن وسعت 
تخلفــات، فوراً و در همــان مراحل ابتدایی، 
اخطارهایی مبنــی بر توقف عملیات اجرایی 
در منطقه الصاق و دیوارنویســی در محدوده 

نیز صورت پذیرفت.
این اقدام هم برای آن بود که متخلفان پیش 
از اعمال قانون خودشان با کمترین خسارت، 
بناهای ایجاد شده را جمع آوری و یا تخریب 

کنند.
طهماســبی زاده افزود: این کار برای عده ای 
هیــچ فایده ای نداشــت و برهمین اســاس 
و بــرای جلوگیــری از این اقــدام، پس از 
هماهنگــی با قاضــی قنبری راد، ریاســت 
کمیتــه صیانت از حریم مشــهد و با حضور 
قاضی غامی، نماینده دادســرای عمومی و 
انقاب اسامی شهرســتان مشهد در محل، 
ابنیه و مستحدثاتی که به صورت غیرقانونی 

بنا شده بود، قلع و قمع شد.

  وقتی کار بیخ پیدا 
می کند، متخلف از ماجرا 

خبر ندارد!
قانون  به  اشاره ای  طهماسبی زاده 
حفظ کاربری اراضــی و در ادامه 
عنوان می کند:  اوالً جهل به قانون 
رافع مســئولیت نبوده و اصل بر 
این است که پس از انتشار قانون 
همه از آن مطلع شوند، ثانیاً همه 
آحاد جامعه باید به قانون احترام 
گذاشــته و از اعمال خاف قانون 
این موضوع  پاســخ  بپرهیزند.در 
کــه برخی عنــوان می کنند چرا 
همان موقع که در ابتدای ساخت 

بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت: عدم تذکر یا 
اخطارمجوزی برای تداوم این کار خاف و مانعی 
برای قلع و قمع نیست، مگر یک موضوع چندین 
بار باید از طرق مختلف اطاع رســانی شــود؟ 

  دستور دادستان مشهد فصل الخطاب
طهماسبی زاده از دستور اخیر دادستان محترم 
عمومی و انقاب اسامی مرکز استان جناب 

آقــای درودی خبر داد و 
بیان کرد: ایشــان با این 
دســتور که هــم جامع 
بوده و هم مانع تفاســیر 
افراد فرصت طلب اســت 
بسیاری  فصل الخطاب  و 
از مباحــث در تفســیر 
قانون به شــمار می آید، 
جای هر گونه بهانه ای را 
برای تردید در قلع و قمع 
باقی نگذاشته و تصریحاً 
دســتور داده انــد در هر 
باید مستحدثات  صورت 
و بنای غیرمجاز به حالت 
وی  شــود.  اعــاده  اول 
این دستور را کاماً منطبق با قانون و مصوبه 
شــورای حفظ حقوق بیت المال دانست. این 
مقام مســئول در پاسخ به این پرسش که آیا 
شیوع بیماری کرونا در اجرای قانون تأثیرگذار 
خواهد بود یا خیر بیان کرد:ویروس کرونا شاید 
محدودکننده باشد، اما متوقف کننده نیست. 
اگر بنا باشد جبهه مبارزه با تخریب کنندگان 

طبیعت و محیط زیســت و جبهه مبارزه با از 
بین برندگان بسترهای تولید غذای یک ملت به 
واسطه احتمال بیماری تعطیل شود، عماً هر 
اقدام مهم دیگری نیز در جامعه مثل مداوای 
بیمــاران و یا برقراری نظــم و امنیت قابلیت 
تعطیل شدن را خواهند داشت . در این صورت 
پیــش از اینکه ویروس مــا را درگیر کند، ما 

خودمان را درگیر مشکات کرده ایم. 
امید طهماسبی زاده افزود: تمام خدمتگزاران به 
نظام و مردم باید پای کار باشند و البته رعایت 
جوانب احتیاط واجب است. هیچ عاملی نباید 
مانع اجرای امور حاکمیتی شود، اگر اینچنین 
بــود نه حضور جــان برکفان مدافــع حرم و 
مرزبانان برای حفظ امنیت معنا می یافت و نه 
حضور ایثارگرانه کادر پزشــکی و پرستاری و 

خدماتی در بیمارستان ها و درمانگاه ها.
در ســال های جنگ همین مأموران جهاد در 
خطوط مقدم برای رزمندگان اســام سنگر 
می ســاختند و این در حالی بود که خودشان 
بی هیــچ جان پناهــی در تیــررس دشــمن 
قرار داشــتند. پس وظایف جهادکشــاورزی 
تعطیل بردار نیست. کشت و کار، مراقبت از دام 
و طیور، ماکیان و آبزیانی که تأمین کننده غذای 
مردم هستند، نمی توانند معطل نابودی کرونا 
شوند. کار برادران جهادی مقید به فصل و زمان 

مناسب خود است. 
مدیر جهادکشــاورزی مشــهد عنــوان کرد: 
همکاران خــدوم و زحمتکش جهاد در مراکز 
جهاد کشاورزی و در مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان مشهد از گزند این ویروس مصون 
نبوده انــد، چرا که ناگزیــر از حضور چهره به 
چهره با کشاورزانی هستند که باید نهاده های 
کشــاورزی آن ها را تأمین کــرده و در زمان 
فعلی که مقارن با کشت های بهاری و احتمال 
شیوع آفات و بیماری های نباتی است، حضور 

پررنگ  تری از قبل داشته باشند. 

ایستادگی جهادکشاورزی مشهد در مقابل تخلفات

یک دشت زمین کشاورزیِ باغ شده ، به حالت اول برگشت

 وظایف جهادکشاورزی 
تعطیل بردار نیست. 

کشت و کار، مراقبت از 
دام و طیور، ماکیان و 

آبزیانی که تأمین کننده 
غذای مردم هستند، 

نمی توانند معطل نابودی 
کرونا شوند. کار برادران 

جهادی مقید به فصل و 
زمان مناسب خود است

بــرش

آب و هوا
  پیش بینی بارش پراکنده باران

 از امشب در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد: با توجه به 
بررسی نقشــه ها و مدل های هواشناسی، امروز تا بعدازظهر 
ضمن تداوم افزایش دما، گاهی افزایش ابر و افزایش سرعت 
وزش بــاد )در برخی نقاط وزش باد نســبتاً شــدید توأم با 
گردوخاک( پدیده جوی غالب است. اما از اواخر وقت امروز با 
ورود سامانه بارشی به استان، شاهد آغاز بارش های پراکنده از 
نواحی غربی و شمالی استان خواهیم بود. فعالیت این سامانه 
در ســاعاتی از فردا و سه شنبه به صورت رگبار باران همراه با 
وزش باد در سطح استان  )به ویژه در مناطق جنوبی و غربی 

گاهاً رعدوبرق( ادامه خواهد داشت.

3
یکشنبه  25 اسفند 1398

20 رجب 1441 15 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9208 ویژه نامه 3592 

در شهـر شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰۳۸۳4۳۸۰1 

فضای مجازی: 

گزارش جلسه

قدس: با موافقت اعضای شورای اســامی 
شهر مشهد فعالیت قطارشــهری از امروز 
تا پنجم فروردین ماه ســال ۹۹ متوقف و 
فعالیت ناوگان اتوبوســرانی این شــهر نیز 
به چهار ســاعت محدود شــد. محمدرضا 
حیدری، رئیس شورای اسامی شهر مشهد 
گفــت: با توجه به اینکه آمــار مبتایان به 
کرونا در مراکز استان هایی که حمل و نقل 
عمومی را محــدود کرده اند، کاهش یافته  
اســت، این موضوع در مشهد نیز به صورت 
طرح دوفوریتی در دســتور نشست علنی 

شورای اسامی شهر قرار گرفت.
وی افزود: تصمیم بر ادامه این روند پس از 
پنجم فروردین ماه سال ۹۹ برعهده شهردار 
و تصمیم گیری ستاد پیشگیری از کروناست.

حیدری ادامه داد: تعطیلی پایانه مسافربری 
برون شهری نیز منجر به شکل گیری شبکه 
غیررسمی می شود، ولی با موافقت اعضای 
با  شورای شــهر مشــهد محدودیت هایی 
هماهنگی مراجــع قانونــی در پایانه های 
مسافربری اعمال شده و ممنوعیت فروش 
بلیت حضــوری در پایانه ها و ارائه خدمات 
صرفاً به صورت اینترنتی مصوب شده است.

یک عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: آمار 
رسمی نرخ رشد کرونا در ایران را بیشتر از 
چین نشان می دهد، بنابراین اگر پیشگیری 

نشود به حالت انفجارگونه خواهیم رسید.
محســن ریاضی افــزود: تعطیات نوروزی 
به جای تهدید می تواند فرصت باشــد و در 
این ایام فعالیت مترو و اتوبوس باید محدود 

شود.
رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسامی شهر مشــهد نیز گفت: در 
حال حاضر تردد با مترو و ناوگان اتوبوسرانی 

بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است.
مجتبی بهاروند افزود: در پایانه مسافربری 
برون شهری نیز سفرها از مشهد باید محدود 
شــود و جابه جایی را بــه ۵درصد ظرفیت 

برسانیم. 
هم اینک حدود ۹۰درصد تعداد مســافران 

این پایانه ها کاهش یافته  است.
در این نشســت با موافقت اعضای شورای 
شهر مشهد ســرویس دهی قطارشهری از 
امروز )یکشنبه ۲۵اسفند( تا پنجم فروردین 
ماه سال آینده تعطیل شد و فعالیت ناوگان 
اتوبوسرانی نیز از ۲۶اسفند تا ۲۹ اسفند از 
ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ و از ساعت ۱۶:۳۰ تا 
۱۸:۳۰ خواهد بود و از ۲۹ اسفند تا پنجم 
فروردین ۹۹ نیز فعالیت اتوبوسرانی به طور 

کامل متوقف می شود.
معــاون عمــران و حمل و نقــل ترافیک 
شهرداری مشــهد نیز گفت: ۲۳ اسفندماه 
سال گذشــته ۶۹هزار مبادله مسافری در 
پایانه های برون شهری داشتیم که این تعداد 
در ۲۳اسفند امسال به ۱۲هزار و ۷۰۰ نفر 

کاهش یافت.
خلیل اهلل کاظمی افزود: تعطیلی غرفه های 
پایانه مسافربری در شرایط  فعلی و فروش 
بلیت به صــورت اینترنتی اقدام های خوبی 

است که باید عملیاتی شود.

شهردار  تند  گالیه    
مشهد به تعلل مسئوالن 
قرنطینه  درباره  عالی 

شهر
شــهردار مشــهد هــم 
در ایــن جلســه گفت: 
بهتر اســت شــهروندان 
هفته  حســاس ترین  در 
خصــوص  در  پیــش رو 
شــیوع کرونــا قرنطینه 
را پیــش گیرند  خانگی 

و با این کار بخشــی از بار تصمیم نگرفتن 
حاکمیــت در این باره را بــر دوش بگیرند.

محمدرضــا کایــی با تأکید بــر ضرورت 
قرنطینه خانگی شهروندان مشهدی اظهار 
کرد: مردم این شــهر از طریــق قرنطینه 
خانگــی می تواننــد بیشــترین کمک را 
در کاهــش شــیوع ویروس کرونا داشــته 
باشند.شــهردار مشــهد تأکید کرد: برای 
کاهش شــیوع ویروس کرونا، باید ترددها 
و فعالیت هــای غیراجرایــی را به حداقل 
برسانیم و با رســاندن درخواست مردم به 
تصمیم گیران در حاکمیت، از این بحران در 
هفته جاری به عنوان مهم ترین هفته برای 

شهروندان مشهد عبور کنیم.
وی گفت: جامعه پزشکی در روزهای اخیر 
در نامه ای به استاندار خراسان رضوی نسبت 

به وضعیت فعلی هشدار داده اند.
کایی با اشــاره به بخشی از این نامه ادامه 
داد: در این نامه بیان شده ظرفیت بهداشتی 
و پزشــکی رو به اشباع است و چاره ای جز 
استفاده از بیمارستان های صحرایی نداریم، 
چنانچــه اقدام قاطــع در ممنوعیت تردد 
صورت نگیرد، شاهد افزایش نرخ مرگ و میر 
خواهیم بود و سفرهای نوروزی وضعیت را 
حادتر خواهد کرد.شهردار مشهد با اشاره به 
اینکه اعضای جامعه پزشکی استان در این 
نامه خواستار افزایش آگاهی  بخشی عمومی 
به مردم، کنترل جدی رفت و آمد، کنترل 
دقیــق مبادی ورودی و خروجی مشــهد، 
تعطیلی تمامی مراکز تفریحی، آرایشگاه ها 
و فروشگاه ها، جلوگیری از درج آگهی اجاره 
ســوئیت آپارتمان در ایام تعطیل، تعطیلی 
یا فعالیت حداقلــی ادارات و جلوگیری از 
ایجاد تجمع و ازدحام جمعیت شده اند، بر 

حمایت از این خواسته های 
توســط  پزشــکی  جامعه 
مدیریت شهری تأکید کرد.

راســتا  این  در  افزود:  وی 
۱۰۰درصــدی  دورکاری 
در بخش هــای غیراجرایی 
شــهرداری مشــهد از روز 
دوشنبه با موافقت شورای 

شهر عملیاتی می شود.
کــرد:  تصریــح  کایــی 
بهتر است شــهروندان در 
حســاس ترین هفته پیــش رو در خصوص 
شیوع کرونا قرنطینه خانگی را پیش گیرند 
و با این کار بخشــی از بار تصمیم نگرفتن 

حاکمیت در این باره را بر دوش بگیرند.

  چند مصوبه
در این جلسه همچنین بودجه سال ۱۳۹۹ 
شــهرداری مشــهد و همچنیــن »الیحه 
حمایتی کاهش پیامدهای ناشــی از شیوع 
بیمــاری کرونا« به تصویب رســید.رئیس 
شورای شهر مشــهد در این نشست گفت: 
الیحه بودجه شهرداری در شرایط سختی 
که حتی مجلس شورای اسامی نیز تعطیل 
شــده توسط اعضای شــورای شهر مشهد 

بررسی شد که جای تشکر دارد.
محمدرضا حیدری افزود: این بودجه تصویب 
شد تا به کمیسیون تلفیق مصوبات فرمانداری 

شهرستان مشهد ارسال شود.

   اقدام های حمایتی برای کاهش 
پیامدهای ناشی از شیوع بیماری همه گیر

همچنین در این جلســه الیحــه اقدام های 
حمایتی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی ناشــی از کرونا بررسی و تصویب 
شد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شهر مشهد در این خصوص گفت: طبق این 
مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود 
به  منظــور کاهش پیامدهــای اجتماعی و 
اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و مساعدت 
با شــهروندان نســبت به اجرای اقدام های 
حمایتی برای اشــخاص حقیقی و حقوقی 

بخش خصوصی اقدام کند.
گندمی افزود: طبق این مصوبه عوارض کسب 
و پیشه ســه ماهه اول ســال ۹۹ از مؤدیان 

مشمول دریافت نمی شود.
وی ادامــه داد: اجاره بهــای ماهانه و مالکانه 
واحدهــای تجــاری در تملک شــهرداری، 
ســازمان ها، شرکت ها و مؤسســات وابسته 
نیز در ســه ماه اول ســال ۹۹ بر مبنای ۵۰ 
درصد محاســبه و دریافت خواهد شد و در 
خصوص قراردادهــای اجاره به صورت اجاره 
ثابت و ســهم درصد از فروش، مفاد این بند 
برای اجاره ثابت در نظر گرفته خواهد شــد. 
وی گفــت: در خصــوص قراردادهای اجاره 
به صورت ســهم درصد از فــروش و با کف 
تضمین شده، در دوره مورد حمایت نسبت به 
تعدیل ۵۰درصد مبلغ حداقل تضمین شده 
اقدام خواهد شد.گندمی افزود: همچنین در 
خصوص قراردادهای اجاره فضاهای فرهنگی 
و تفریحی، سالن های ورزشی، بهره برداری از 
پیاده روها و فضاهای شهری، بازارهای سیار، 
فضاهای روباز و بوســتان های شهری و سایر 
صنوف در صورتی که بنا به مصوبات ســتاد 
اســتانی پیشــگیری از کرونا، تعطیل شده 
باشــند، در دوره تعطیلی مشمول پرداخت 
اجاره بها نخواهند بــود. وی ادامه داد: در این 
مصوبه در خصوص اجاره تابلوهای تبلیغاتی 
در اختیار شــرکت ها و کانون های تبلیغاتی 
مشــروط به اینکه کل بســته تبلیغاتی هر 
قــرارداد را از تاریــخ مصوب بــرای اکران 
فرهنگی در اختیار شهرداری قرار دهند نیز 

حمایت هایی در نظرگرفته شده  است.
وی گفــت: بــه بدهی های ســاختمانی و 
غیرســاختمانی تقســیط شــده قبلی که 
سررسید مقرر آن از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۸ تا 
۳۱ اردیبهشــت ۹۹ است تا اول تیرماه سال 
۹۹ مهلت داده می شــود. اعطای این مهلت 
مشمول محاسبه افزایش نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار نمی شود و چک خوش حسابی 
بدهی یاد شده به میزان این مدت محاسبه 
نخواهد شد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شــورای شهر مشــهد افزود: دادن مهلت تا 
ابتدای تیرماه ســال ۱۳۹۹، برای بدهی های 
مرتبط با بهای خدمات صدور مجوز فعالیت 
از قبیل حمل بار و تاکســیرانی که توســط 
شهرداری مشهد صادر می شــود و دریافت 
۵۰درصد بهای یاد شده برای سه ماه یاد شده 
از دیگر اقدام های حمایتی طبق این مصوبه 
اســت.وی ادامه داد: تاکسی های شهری اعم 
از تاکسی خطی، بیسیم و گردشی از ابتدای 
اسفند ۱۳۹۸ تا انتهای خرداد ماه سال ۱۳۹۹ 
نیز از پرداخت آبونمان به سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی معاف هستند و جبران 
درآمد حاصله از آبونمان شرکت های بخش 
خصوصی طرف قرارداد سازمان یاد شده در 

این مدت بر عهده شهرداری است.
وی گفــت: همچنین در ایــن مصوبه برای 
بخش اتوبوسرانی نیز حمایت های مشابهی در 
نظر گرفته شــد و مقرر شد برای حمایت از 
کارکنان و کارگران شاغل در شهرداری مشهد 
نیز نســبت به ارائه کمک هزینه حمایتی از 
محــل اعتبارات هزینه ای ســال ۱۳۹۸ و تا 
میزان آمار مورد تأیید معاون مالی و پشتیبانی 

با هماهنگی شورای شهر اقدام شود.

با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر

مترو مشهد تعطیل و فعالیت  ناوگان اتوبوسرانی محدود شد

 فعالیت قطارشهری از 
امروز تا پنجم فروردین 

ماه سال ۹۹ متوقف 
و فعالیت ناوگان 

اتوبوسرانی این شهر نیز 
به چهار ساعت محدود 

شد

بــرش

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  

عزیز در حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پیامک:   300072305



سالمت

همیار

در گفت و گو با یک بانوی کارآفرین برتر مطرح شد

کرونا همه برنامه های بازار شب عیدمان را به هم ریخت
سرور هادیان   تفاوت چرم های دست دوزی 
که با تلفیق نقاشــی و نمــد و معرق جلوه هایی 
زیباتر از هنر چــرم را در آن می توان دید، توجه 
هر بیننده ای را به خود جلب می کند؛ آثاری که 
ظرافت هنر و صنعت در آن دیده می شود. با خالق 
این آثار که به گفت وگو می نشینم، درمی یابم او 
توانسته است امسال جزو کارآفرینان برتر شهرمان 

باشد. 

 انتخاب یک هنر
»شهربانو ثروت« متولد 1360 در مشهد و دیپلم 
انسانی است. او می گوید: ورودم به دنیای هنر را 

اتفاقی زیبا می دانم.
در گذشته در ایران خودرو مشغول به کار بودم و 
بعد ها به دلیل مسئولیت مادر بودنم چند سالی 
در خانــه به امور زندگی پرداختــم، اما در کنار 
کارهای خانه بافتنــی، قالب بافی و گلدوزی هم 

انجام می دادم.

 مسئولیت های مادرانه 
وی ادامه می دهد: حاصل زندگی مشترک من سه 
فرزند پسر است و از چند سال گذشته احساس 
کردم وظیفه و مسئولیت جدی تری برای زندگی 
دارم. مدتی به عنوان کارمند مشــغول به کار در 
فروشگاه های زنجیره ای شدم، اما بودن حدود 12 
ســاعت در محل کار و حضور نداشتن در خانه 
کار سختی بود. از این رو تصمیم گرفتم کاری را 
انتخاب کنم که بتوانم هم وظیفه مادری را انجام 

دهم و هم درآمدی برای تأمین زندگیم باشد.

 چرم دوزی و به روز شدن
وی می افزایــد: از این رو بــه کالس های فنی و 
حرفــه ای مراجعه کردم و بــا گرفتن دو مدرک 
تولیدات چرمی و زیــورآالت چرمی با نمره باال، 
توانستم در مسیر تولیدات چرم دوزی گام بگذارم.

وی خاطرنشــان می کند: برای شروع از تولیدات 
محدودی چون جا کارتی و کیف های پول کوچک 
و فروش آن ها در نمایشــگاه های کوچک شروع 
کردم. این بانوی کارآفرین با اشــاره به آنکه برای 
ادامه کار نیاز به حمایت مالی داشتم، بیان می کند: 
خرید ابزار تولیدات چرم دارای هزینه زیادی است، 
از این رو با واحد خودکفایی امداد آشــنا شدم و 

توانستم وام خود اشتغالی دریافت کنم.

 حضور در نمایشگاه های مختلف 
او تأکید می کند: توانستم 10 میلیون تومان وام 
دریافت کنم و با فروش کارهایم در نمایشگاه های 

مختلف توانمندی خود را افزایش دادم.
وی با اشــاره بــه اینکه برای برپایــی کارگاهی 

کوچک در منزلم سه خانم سرپرست خانواده نیز 
همکاریشان را با من شروع کردند، اظهار می کند: 
در ابتدا از صفر تا صد کار را به این خانم ها آموزش 
دادم و در حــال حاضر پنج نفر هســتیم. بعد ها 

مغازه ای را در گذر فرهنگ اجاره کردم.

 تلفیق هنر با کار
این بانوی کارآفرین توضیح می دهد: در این مکان 
چون فضای کار و حضور هنرمندان است، توانستم 
با سایر هنرمندان آشنا شوم و از این فرصت بهره 
بردم. از این رو با تلفیق چرم با نقاشــی، معرق، 
نمد و... کارهای چرم دست دوز خالقانه و در خور 

توجهی را تولید کردم.
شــهربانو ثروت تصریح می کند: درحال حاضر 
پنج نفر با هم مشــغول به کارهستیم؛ درصورت 
دریافت تسهیالت و ایجاد شرایط تولید بیشتر، 
امکان افزایش تعداد سرپرستان خانوار تا 10 نفر را 

می توان فراهم کرد.
او درباره تولیداتش می گوید: تولیدات ما شــامل 
همه کارهای چرم ماننــد جاکارتی، کیف پول، 

کمربند و... است.

وی درباره ویژگی کارهایش توضیح می دهد: همه 
تالشــم در کارهایم انتخاب بهترین چرم است، 
همچنین سعی می کنم عالوه بر کیفیت تولیدات، 
به تفاوت، زیبایی و به روز بودن آن ها نیز دقت الزم 

را داشته باشم.
شهربانو ثروت خاطرنشان می کند: در این مدت با 
شرکت در نمایشگاه های مختلف توانسته ام بنیه 
مالی و کاری ام را باال ببرم و با گرفتن تسهیالت 

خانه کوچکی بسازم.

 اقتصاد نامعلوم
وی با اشــاره به این نکته که با شیوع بیماری 
کرونا بســیاری از مشــاغل درگیر مشــکل 
هســتند، اعالم می کند: متأسفانه بسیاری از 
ما از قبل کارهایمان را برای بازار شــب عید 
آماده کردیــم و درحال حاضر عمــاًل بازار و 
محل کارمان کاماًل بســته شده است؛ این در 
حالی است که وضعیت بازار پس از نوروز هم 
نامشخص است و پرداخت اقساط تسهیالت، 
هزینه های زندگی، شــارژ و اجــاره برایمان 

مقدور نیست.
ایــن بانوی کارآفرین می افزایــد: باید 130 هزار 
تومان برای شارژ ماهیانه بپردازیم که شامل پخش 
تبلیغات بیلبورد در شهر است، همچنین مبلغ 
300 تا 400 هزار تومان هزینه اجاره غرفه های 
گذر فرهنگ اســت کــه متأســفانه این مکان 
نتوانست فضای خوبی را برای جذب مخاطب و 

ارائه آثار هنرمندان فراهم سازد.

 حمایت مسئوالن 
وی کــه محصوالتش را با نــام کیمیاچرم ارائه 
می کنــد، می گوید: امیــدوارم در آینده نزدیک 
مســئوالن شــهرمان بتوانند مکانی دائمی را با 
شرایط بهتر برای افرادی مانند من فراهم سازند 

تا امکان فروش و ارائه کار را داشته باشیم.

چشم سوم

تولید
 تولید و توزیع ۳۳ هزار عدد ماسک 

بهداشتی در نیشابور
مؤسسه  مسئول  قدس: 
خراسانی  یاران  جهادی 
رضوان از دومین مرحله 
ماســک های  عرضــه 
شبکه  توسط  بهداشتی 
در  مردمی  جهادگــران 
شــهر  محالت  ســطح 

نیشابور خبر داد.
 ســید محمد حســینی اظهار کرد:  در ایــن مرحله تعداد 
1۵ هزار عدد ماسک توسط خادمیاران رضوی در مساجد 1۵ 
محله شهرستان به قیمت هر عدد ۷۵0 تومان عرضه می شود.

وی افزود: با توجه به نیــاز و اولویت برخی اداره ها و بانک ها 
حدود ۸ هزار عدد ماسک نیز در این عرصه عرضه شده است.

وی خاطرنشــان کرد: تمامی مبالغ  دریافتی از محل فروش 
ماســک برای خرید مجدد اقالم مورد نیاز مانند پارچه نانو، 

کش و تقویت چرخه تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
حســینی یادآور شد: در مناطق حاشیه شهر و کم برخوردار 
و روستاهای محروم، توزیع ماسک ها به صورت رایگان انجام 

می شود که تا کنون حدود 10 هزار عدد توزیع شده است.
وی تصریــح کــرد: بــا توجه به ضــرورت و نیــاز جامعه، 
 این ماســک ها توســط تشــکل های مردمی و جهادی در 
کارگاه هــای مربوطــه تولید و پس از استریلیزاســیون در 

بیمارستان بسته بندی و عرضه می شود.

 فرماندار:
 تاکنون موردی از ابتال به کرونا 

در بشرویه گزارش نشده است
بشــرویه - خبرنگار 
قـــدس: فرمانــدار و 
با  مبارزه  ســتاد  رئیس 
ویروس کرونا شهرستان 
تاکنون  بشــرویه گفت: 
هیچ گونه مورد مبتال به 
این شهرستان  در  کرونا 

گزارش نشده است.
فرمانــدار و رئیس ســتاد مبــارزه با ویــروس کرونا این 
شهرســتان ضمن قدردانی از مسئوالن شبکه بهداشت و 
درمان و پرسنل این شــبکه و نیروهای بسیج و نظامی و 
انتظامی و تمام شــهروندان دلسوز شهرستان بشرویه که 
با رعایت تمامی موارد بهداشــتی موجب شده اند در بین 
شهرستان های خراسان جنوبی امروز هیچ گونه مورد مبتال 
به کرونا نداشته باشیم، گفت: باتوجه به حساسیت موضوع 
و فراگیر شــدن این بیماری در بیشــتر شهرهای استان، 
شــهروندان گرامی با دقت نظر بیشتری نسبت به رعایت 
بهداشت و لغو تمامی مجالس عروسی، ترحیم، جشن ها و 
سایر مراســم اقدام نمایند، همچنین در این روزها بیشتر 

در خانه بمانیم و کمتر به بازار مراجعه کنیم.
علی شــفیعی تأکید کرد: رعایت تمامی این موارد تنها به 
دلیل حفظ سالمت و احترام به حقوق تمام همشهریانمان 
است. امید اســت هرچه زودتر بتوانیم با همکاری مردم، 

هیئت های مذهبی و... ویروس کرونا را شکست دهیم. 
فرماندار گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و همه گیری 
سریع در بین افراد و همزمانی با ایام تعطیالت عید نوروز، 
خوشــبختانه در شهرستان بشــرویه تا به امروز مردم در 
آرامش از این ویروس منحوس به سرمی برند و این آرامش 
فقط و فقط به علت عدم تردد افراد غیربومی و خودداری 
از رفت وآمد ها و سفر های غیرضروری است. از آنجایی که 
این ویروس بیشــتر افراد مسن را درگیر می کند و بیشتر 
پدران و مادران همشهریان از این قشر آسیب پذیرهستند، 
بیاییــد همان طور کــه تاکنون این ویروس را شکســت 

داده ایم سربلند بمانیم. 
شایان ذکر است حدود یک هفته است که به علت عـــدم 
مســافرت به استان های خراسان رضوی و جنوبی و تهران 
اتوبوس هــای مســافربری تعطیــل اســت و ورودی های 
شهرستان به طور جـــد توسط نیروهای بهداشت، بسیج، 
نیروی انتظامی و هالل احمر کنترل می شود. ضد عفونی 
ایستگاه های اتوبوس، تاکســی، بازار، مکان های ورزشی و 

پارک ها نیز در حال انجام است.

سال گذشته همیار پلیس، امسال همیار سالمت 
 دانش آموزان صالح آباد ایام عید 

همیار سالمت خانواده شدند 
دانش آموزان  صاحبی: 
به عنوان تأثیرگذارترین 
خانــواده  هــر  فــرد 
می تواننــد نقش مثبت 
پیشگیری  در  مهمی  و 
بیماری  بــا  مقابلــه  و 
کرونا در خانواده و بلکه 

جامعه داشته باشند.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح آباد با بیان 
این مطلب گفت: تمامی دانش آموزان شهرستان صالح آباد 
مانند سال های گذشــته که همیار پلیس بودند، ایام عید 
امســال به عنوان همیاران ســالمت خانواده ها هستند و 
پیام های بهداشتی در رسانه های ارتباط جمعی، کانال ها، 
گروه ها و فضای مجــازی قابل اعتماد را به اطالع خانواده 
خود  می رسانند و به آن ها همراه با خانواده به دقت عمل 

می کنند.
غالم حیدر اسدی افزود: به دانش آموزان آموزش های الزم 
در فضای مجازی داده شــده که مهم ترین مواردی که در 
روزهای اخیر باید آن هــا را رعایت کنیم قرنطینه خانگی 
و رعایت مسائل بهداشتی در خانه است؛ همچنین باید از 
رفتن به محیط های شــلوغ و بیرون رفتن های بی مورد از 

خانه پرهیز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به مدیران، معاونان و معلمان توصیه 
کرده ایم که با تهیه فیلم یا کلیپ، به دانش آموزان آموزشگاه 
خود در فضای مجازی توصیه کنند با خانواده هایشــان در 

خانه بمانند و قرنطینه خانگی شوند.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

 سالمت خادمان سالمت را دریابید!
مقدم:  کاهانی  مهدی 
در این روزهای ســخت 
کرونایی که شــرایط هر 
از پیش  روز بحرانی تــر 
می شود، وظیفه تک تک 
افــراد جامعــه در برابر 
حفظ ســالمتی دیگران 

نیز سنگین و سنگین تر می شود. در این  بین فرقی نمی کند 
که از منظر شخصیت حقوقی یا حقیقی به ماجرا نگاه کنیم، 
تردیدی نیســت که حفظ سالمت اعضای خانواده در درجه 
اول اهمیت قرار دارد؛ چرا که اگر برای سالمت خانواده خود 
اهمیتی قائل نشــویم، به طورقطع به دیگــران نیز اهمیتی 

نخواهیم داد.
وزارت بهداشــت هم خانواده بزرگی دارد که شــامل تمامی 
حافظان ســالمت جامعه به ویژه در این ایــام پر از تهدید و 
خطر کرونا هســتند؛ از کارکنان پایگاه های بهداشت و مراکز 
جامع سالمت گرفته تا درمانگاه ها، مطب و کلینیک ها، مراکز 
آزمایشگاهی، بیمارســتان ها و...، تمامی آن ها بسیج شده اند 
تا از فرزنــدان، پدران و مادران تمامــی خانواده های ایرانی 
در برابر این هیوالی میکروســکوپی حفاظــت کنند. الزمه 
ایــن کار البته تجهیز آن ها بــه ابزار و امکانات کامل و کافی 
برای نبرد در این جنگ بیولوژیکی اســت. اما آیا این اتفاق 
افتاده؟ آیا وزارت بهداشــت پیش از هــر اقدامی، تجهیزات 
الزم برای حفاظت از جان این ســربازان خط مقدم را فراهم 
کرده است؟ سربازانی که همگی اعضای خانواده اش هستند 
و میزان رســیدگی به نیازهای حرفه ای آنان، نشانگر توان و 

اراده این وزارتخانه برای حفظ سالمت جامعه است.
آنچــه در بررســی های میدانــی ما، تماس هــای مردمی و 
گالیه های این قشــر ایثارگر بدست آمده، متأسفانه تا حدود 
زیادی ناامیدکننده اســت. بر این اســاس تعــداد زیادی از 
ســربازان خط مقدم این مبارزه در پایگاه های بهداشــت و 
مراکز جامع سالمت مشهد که طبق پروتکل اعالمی از سوی 
وزارت بهداشت، در سطح اول نظام مراقبت، بیماران مبتال به 
عفونت های تنفسی و مشکوک به کرونا را پذیرش می کنند، 
از بدیهی ترین ابزار و امکانات پیشــگیری محروم بوده و در 
طول یک ماه گذشته به جز تعداد معدودی ماسک معمولی و 
مقدار ناچیزی مواد ضدعفونی کننده – شاید به اندازه مصرف 
دو سه روز- هیچ وسیله حفاظتی از دانشگاه علوم پزشکی یا 

پیمانکار طرف قراردادش نگرفته اند.
این مســئله عالوه بر اســترس و تبعات روحــی فراوانی که 
برای مراجعان داشــته و یا خطر شیوع کرونا را در نظر آن ها 
کم اهمیت جلوه می دهد، ســالمت خادمان سالمت را نیز به 
مخاطــره انداخته و ابتالی آن ها به کرونا را تســهیل کرده 
اســت؛ دور از انتظار نیســت که هر یک از پزشکان، ماماها، 
پرســتاران و کارشناســان شــاغل در این پایگاه ها و مراکز، 

به عنوان یک ناقل کرونا خطر را در جامعه منتشر کنند.
در حال حاضر خادمانی که خود در ریشــه کنی این بیماری 
نقــش حیاتی ایفا می کننــد و ناچار به حضور مســتمر در 
پرخطرترین اماکن به لحاظ ابتال به کرونا هســتند، برخالف 
تصور عامه کمتر از دیگران دسترســی به ماسک و دستکش 
و مایع ضدعفونی دارند. شــنیده ها حاکی است که پیمانکار 
طرف قرارداد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تاکنون 
تالش فراوانی برای فرار از بــار هزینه تأمین اقالم موردنیاز 
کارکنان زیرپوشــش خود کرده و در مقابل، دانشــگاه علوم 
پزشــکی در جبران این مشکل اقدام شایسته ای انجام نداده 
اســت. با این اوصاف به نظر نمی رســد متولیان سالمت که 
در حفظ ســالمت خانواده خود ناتــوان بوده اند، عزم جزمی 
برای مراقبت از ســالمت عمومی جامعه داشــته باشند. در 
این شرایط اگر ازخودگذشتگی، ایثار و تالش خستگی ناپذیر 
کادر درمانی و بهداشــتی نبود، حتماً اوضاع از وضعیتی که 
اآلن دچارش هســتیم، بحرانی تر می شد. به همین خاطر از 
تمامــی خیران و نیکوکاران که به هر شــکل امکان تهیه و 
تأمین لــوازم موردنیاز برای حفظ جان این عزیزان را دارند، 
اســتمداد می طلبیم و از جامعه داروســازان نیز می خواهیم 
بخشــی از اقالمی را که به صورت رایگان در اختیار مراکز و 
نهادهای مختلف گذاشته و می گذارند، به سربازان خط مقدم 

مبارزه به کرونا اختصاص دهند.

شماره پیامک: ۳00072۳05  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸0۱ 

فضای مجازی: 

یکشنبه 25 اسفند 1398
20 رجب 1441 15 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9208  ویژه نامه 3592 

قدس  دبیر کمیتــه مراقبت و درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: تاکنون 2 هزار و ۵44 بیمار مبتال به 
عفونت های حاد تنفسی و مشکوک به کرونا در بیمارستان ها 

و مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شده اند. 
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: یک هزار و 4۸۵ نفر از این 
بیماران که از 30 بهمن تا 23 اســفند در بیمارستان های 
خراسان رضوی بستری شده اند متعلق به مشهد و 12 شهر 

زیرپوشش این دانشگاه است.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 603 بیمار مشــکوک به 
کرونا که در بیمارستان های خراسان رضوی بستری بودند 
بهبود یافته و از بیمارســتان مرخص شده اند که ۸۵3 نفر 

آن ها در محدوده دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.
وی علت کاهــش آمار جدید مبتالیــان و بهبودیافتگان 
عفونت های حاد تنفسی در برخی شهرستان های خراسان 
رضوی نسبت به روزهای گذشته را حذف مواردی دانست 

که در بیش از یک بیمارستان ثبت شده اند.
دکتر انجیدنی تعداد بیماران بستری شده به خاطر عفونت 
حاد تنفســی در بیمارســتان های زیر نظر دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور که شهرستان فیروزه را نیز زیرپوشش دارد 
در این مدت 43۹ نفر ذکر کرد و به ایرنا گفت: 2۹2 نفر آنان 

با دریافت خدمات درمانی سالمتی خود را بازیافته اند. 
وی افزود: 2۵4 نفر از بیماران حاد دســتگاه تنفسی نیز در 
مراکز درمانی زیرنظر دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
تحت معالجه قرار گرفتند که 1۹6 نفر آنان تاکنون بهبود 

یافته و مرخص شده اند.
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به 363 هزار نفر جمعیت 
ساکن شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه والت خدمات 
ارائه می دهد. وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز 
که پنج شهرستان خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و سبزوار 
را در غرب خراسان رضوی زیرپوشــش دارد در این مدت 
13۹ بیمار حاد تنفسی داشته که ۸۹ نفر آنان تاکنون درمان 

و از بیمارستان مرخص شده اند.
دکتر انجیدنی شــمار افراد بســتری مبتال به عفونت  حاد 

تنفسی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی گناباد را نیز 132 نفر 
اعالم و بیان کرد: تاکنون 102 نفر از این بیماران درمان شده 

و سالمتی خود را بازیافته اند.
شهرستان های گناباد و بجستان با 140 هزار نفر جمعیت 
در جنوب استان زیرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی 
گناباد قرار دارند. وی همچنین به وضعیت حوزه جغرافیایی 
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام شامل شهرستان های تایباد، 
باخرز، صالح آباد و تربت جام اشــاره کرد و افزود: ۹۵ نفر در 
این شهرســتان ها به خاطر ابتال به عفونت حاد تنفسی در 
بیمارستان بستری شدند که با تالش پزشکان و پرستاران 
این دانشگاه  ۷2 نفر آنان تاکنون سالمتی خود را بازیافته اند.

همچنین براساس اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و بر پایه نتایج آزمایشگاهی از ظهر جمعه 
تا روز گذشته، 24 اسفندماه، تعداد مبتالیان قطعی به کرونا 
در خراسان رضوی، با 30 نفر افزایش نسبت به روز گذشته، 
به 42۵ تن رسیده و در خراسان جنوبی چهار نفر و خراسان 
شــمالی یک نفر دیگر به بیماران قطعی کرونا اضافه شده 

است.

  افزایش قربانیان کرونا در خراسان شمالی 
همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: قربانیان کرونا در خراسان شمالی به پنج نفر افزایش 
یافت که سه نفر از آنان در بجنورد، یک نفر در گرمه و یک 

نفر هم در اسفراین فوت شده اند.
دکتر ســید احمد هاشــمی افزود: هم اکنون 11۵ بیمار 

مشــکوک به کووید1۹ در بیمارستان های استان بستری 
هستند . وی خاطرنشان کرد: تاکنون 3۵۸ بیمار مشکوک 
به کووید 1۹ در مراکز درمانی اســتان بستری شده اند که 

آزمایش 162 نفر از آنان منفی اعالم شده است.
وی یادآور شــد: هم اکنون 4۵ بیمار اثبات شــده مبتال به 
کووید 1۹ در استان در حال درمان هستند که از این تعداد 
در شهرستان های بجنورد 22 نفر، شیروان پنج نفر، مانه و 
سملقان چهار نفر، جاجرم دو نفر، گرمه یک نفر و اسفراین 
11 نفر به طور قطعی مبتال به بیماری کووید 1۹ بوده و در 

بیمارستان ها بستری هستند.
دکتر هاشمی با اشاره به ترخیص 21۷ بیمار مشکوک 
به کووید 1۹ گفت: با تالش های مســتمر کادر درمانی 
در بیمارستان های اســتان، تاکنون 16 نفر از مبتالیان 
به این بیماری بهبود و از بیمارستان های استان مرخص 

شده اند.
خبر دیگری حاکی است، رئیس دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور در جلســه امضای تفاهم نامه با ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه نیشــابور اظهار کرد: اگر ما به این بیماری 

حمله نکنیم حتماً کرونا به ما حمله می کند.
محســن عظیمی نژاد گفت: تنها راه مقابله و مهار کرونا 
آموزش و اطالع رســانی اســت و  اگر زنجیــره انتقال 

شکسته شود می توانیم بگویم موفق شده ایم.
وی ضمن قدردانی از ســپاه و بسیج که در این بحران 
نقش آفرینی می کنند، عنوان کرد: از بسیج می خواهیم 

با تمام توان و ظرفیت به مردم آموزش دهند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه نیشابور نیز در این 
جلســه بابیان اینکه قرارگاه جهادی مقابله با کرونا در 
این ناحیه تشــکیل شده، بیان کرد: به صورت میانگین 
روزانه 100 نفر از بسیجیان داوطلب، خیابان ها و اماکن 

عمومی را ضدعفونی و گندزدایی می کنند.
سیدعلی اکبرحســینی یادآور شد: یک تیم چهار نفره 
از بســیجیان داوطلب در هر پایگاه برای پیشــگیری از 

ویروس کرونا فعالیت می کنند.

بستری 2544فرد مشکوک به کرونا در خراسان رضوی

7776جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
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دوســتدار  ســبک  نقلیــه  وســیله   .1
محیط زیســت کــه نخســتین نمونه آن 
 را درجهــان مخترعــی ایرانــی ســاخت 
مرکبــات-  از  دســت آموز-  حیــوان   .2
بیشــه و جنگل 3. سنگتراشــی - فوتبال 
فرانســوي »طاعون«  نویسنده   امریکایي- 
4. ثروتمند- بنیان- مکتوب فرســتادني- 
گوش کردن-  بي بندوبــار-  بازداشــتن ۵. 
صوت نداي بي ادبانه 6. کیف انگلیســي – 
تاخت وتازکردن- میوه کال ۷. تقویت امواج 
رادیویي- دستگاه زمان بندي- رئیس جمهور 
اســبق امریکا که تئوري جنگ ستارگان را 
ارائه کرد ۸. از سیســتم هاي پخش تصاویر 
تلویزیونــي- شــهر ارگ- برکت یافتن- از 
درختان ســوزني برگ مقــاوم ۹. برگردان 
مطلبي از زباني به زبان دیگر- کمیســیون 
اقتصادي آســیا و خاوردور- خشــک کن 
حمــام قدیمي هــا 10. مقــام و جایگاه- 
خوگرفته- نشــان جمــع 11.»دوم«  بي 
اول- کله پــز- آگهــي 12.ســنگ زینتي 
تکرار حرف آخر-  ســبزرنگ- صندوقچه- 

 دفعه 13. پدرمرده- صدمه- ملکه زنبورعسل 
14. صفتي براي خروس- مجســمه چوبي 
انســاني - خــواب شــیرین 1۵. اثري به 
»آلفردهیچکاک«  بازیگــري  و  کارگرداني 

استاد ترس و دلهره در سینما

1. سابقا" به جاسوسان حکومتي مي گفتند- 
 کالســکه اي که با سه اســب کشیده شود 
2. تقطیع کردن حروف یک کلمه- از دانه هاي 
پهن این گیاه خانواده چتریان به عنوان ادویه 
استفاده مي شود- بسیار راغب 3. براهین- 
 همســر حضرت ابراهیم»ع«- سنگ طلق 
4. هــوش و ذکاوت - دنــدان ســوهان- 
چاق- نام این روســتاي تابعــه بندرلنگه 
»أم اللؤلؤ« بوده که نام پرنده ای است بومي 
این منطقه ۵. ســنگ زینتي- فرودآمدن- 
آب صفردرجــه 6. نقــش هنــري- آب 
بنیان کن- تلسکوپي فضایي که در 1۹۹0 
 به فضا پرتاب شد ۷. نیکي- همیشه- فرمانروا 
۸. یکنواخت - رطوبت کم- کفش ســتور- 
مونــس ۹. نیــکان - از انواع سیمکشــي 

ساختمان- مرغ سعادت 10. سمت راست - امریکایي- 
شخص و فرد 11. برهنه - فریادکشیدن- ماده پرداخت 
سطوح فلزي 12.لوکس - انباز- پسوند مانندي- جواب 
مثبت 13. کبوترصحرایي- اندیشه- سرگشته و حیران 
14. کناره و حاشــیه- ازمابهتران- تند و فوري 1۵. از 

فرق دین مسیحیت- رختشوي خانه

  افقی

  عمودی
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