
 سوخت رسان سیار 
در مشهد فعال شد

باید به سمت تولید بیشتر 
بازی های وطنی برویم

یک فعال فرهنگی در گفت وگو با قدس: به همت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

خودروهای سوخت رســان از روز گذشته فعالیت 
خود را در مشهد آغاز کردند. به گزارش خبرنگار 
مــا علی اصغر اصغری، مدیر شــرکت ملی پخش 
نفتــی منطقه خراســان رضوی در  فراورده های 
مراسم آغاز به کار این خودروها گفت: مشهد پس 
از تهران اولین کالنشهر در کشور است که از این 
سامانه خدماتی استفاده می کند. وی افزود: یکی از 

جدی ترین مشکالت...

فراغت اجباری و تأکید بر قرنطینه اختیاری موجب 
شده، مقوله سرگرم ساختن بچه ها به چالشی افزون تر 
برای والدین تبدیل شــود. این مسئله در شرایطی 
اســت که برخی خانواده ها نسبت به حضور طوالنی 
مدت فرزندان در فضای مجازی و یا انجام بازی های 
دیجیتالی نیز ناخشــنود هســتند. حجت االسالم 
محمدرضا رجبی، دانش آموخته مهندســی برق از 

دانشگاه فردوسی و... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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پیگیری های قدس این بار مشخص کرد

اعتراض به 
رأی تبرئه احتکار 

9هزار یخچال فریزر

مدیرکل هواشناسی در گفت وگو با قدس:

فروردینی پربارش
در خراسان رضوی 

پیش رو داریم

هشدارها را جدی بگیریم

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی 
خبر داد

 آغاز عرضه میوه نوروزی در مشهد 
ایسنا: رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان میوه و سبزی 

مشهد از عرضه میوه نوروزی در بازار خبر داد.
حســین مصدق در خصوص شایعه لغو عرضه میوه نوروزی 
در بازار مشهد اظهار کرد: عرضه میوه لغو نشده بلکه زمان 
آن به تعویق افتاده بود و علت آن اختالف در قیمت مصوب 
آن بود. زمانی که ســتاد تنظیم بــازار قیمت میوه را اعالم 
کرد، ستاد تنظیم بازار تهران با آن مخالفت کرد اما اکنون 
قیمت نهایی آن مشخص شده و توزیع میوه نوروزی از روز 

گذشته آغاز شده است.
وی افزود: براساس قیمت مصوب، سیب و پرتقال با قیمت 

هر کیلو 6هزار تومان عرضه می شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان میوه و ســبزی مشهد 
در خصــوص وضعیــت بازار بیــان کرد: به دلیل شــیوع 
کرونا بــازار وضعیت خوبی ندارد زیرا امســال مردم دیگر 
عیددیدنــی و دید و بازدید ندارند کــه طبیعتاً این امر در 
شــغل ما تأثیرگذار خواهد بود. خوشبختانه به جهت ورود 
میوه تنظیم بازار افزایش قیمت نخواهیم داشت و قیمت ها 

شکسته خواهد شد.
مصــدق در خصوص اقدام های انجام  شــده درباره رعایت 
مسائل بهداشتی در واحدها گفت: واحدهای ما در حد توان 
خود از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده استفاده 
می کنند و نکات بهداشتی به آنان اطالع رسانی شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان میوه و ســبزی مشهد 
دربــاره راه های جایگزین حضور مــردم برای خرید عنوان 
کرد: در حال حاضر بیشتر فروش ها به صورت تلفنی انجام 
می شــود اما تاکنون اقدامی برای فروش اینترنتی صورت 

نگرفته است.

  یک کانال تلگرامی مسدود شد
ایرنا: دادستان کاشمر از مسدود شدن یک کانال تلگرامی 
در این شهرســتان به دلیل پخش شایعه هایی در خصوص 

بیماری کرونا خبر داد. 
غالمرضــا طالعی در جمــع خبرنگاران گفــت: یک کانال 
تلگرامی به دلیل پخش شایعه های در زمینه بیماری کرونا با 
دســتور قضایی توسط پلیس فتا مسدود شد. وی افزود: این 

کانال تلگرامی تا تکمیل تحقیقات الزم مسدود خواهد بود.
وی ادامه داد: فضای مجازی به طور مداوم توسط پلیس فتا 
رصد می شود و در این خصوص دادیار ویژه ای نیز مشخص 
شــده که در صورت پخش هرگونه شــایعه  برخورد قانونی 

انجام می گیرد.
دادستان کاشمر از فعاالن فضای مجازی و دست اندرکاران 
رســانه خواســت در این روزها که مردم در خانه هستند 
و فضــای مجازی و اخبار را بیشــتر رصد می کنند مطالب 
امیدوارکننده، صحیح و درســت  منتشر کنند، زیرا جامعه 

نیازمند آرامش است.
وی همچنین از مردم خواســت به شــایعه ها توجه نکنند 
و اخبــار صحیح را از طریق شــبکه بهداشــت و درمان و 

کانال های معتبر پیگیری کنند.

خبر

سه شنبه 27 اسفند 1398

22 رجب 1441 
17 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9210 
ویژه نامه 3594 

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 2729-98 مورخ 98/12/11 هیئت به شماره کالسه 151-98 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 آقای مهدی صادقی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از در یک باب ساختمان 
به مساحت 20.50 متر مربع از پالک 16 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از 
مالک رسمی آقای رسول فیروزه مقدم 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-9815520
تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 2701-98 مورخ 98/12/11 هیئت به شماره کالسه 582-96 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 آقای ولی احمدی خندقلو فرزند حسن بشماره شناسنامه 446 
صادره از بجنورد در یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمحسین علی آبادی فرزند حسین 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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-9815477
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 1662-98 مورخ 98/08/23 هیئت به شماره کالسه 588-96 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 آقای موسی الرضا گریوانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 275 
صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 108.73 متر مربع از پالک 17 فرعی از 129 اصلی واقع در 
اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی ملکشی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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-9815462
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /12                  /98

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

تاریخ انتشار 98/12/27 آگهی دعوت 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 

دوم  شرکت تعاونی مسکن مهر 27 مشهد 
)در حال تصفیه(

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
دوم ش��رکت تعاونی س��اعت 12 روز یکش��نبه مورخ 
99/1/17 در محل دفتر ش��رکت س��امان مسکن مهر 
واقع در جالل آل احمد 58 پالک 135 با دستورجلسه 
ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضا و س��هامداران 
محت��رم تعاون��ی )اع��م از زمی��ن یا واحد مس��کونی 
تحویل گرفت��ه یا نگرفته( دعوت می ش��ود با همراه 
داش��تن مدارک مثبته عضویت و س��هامداری جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه در 

این جلسه حضور بهم سانند.
دستورجلسه: 1. اس��تماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
2. انتخاب هیئت تصفیه برای مدت دو سال

3. انتخاب ناظر تصفیه
تذک��ر: 1- در صورت��ی ک��ه حضور عضوی در جلس��ه 
مذک��ور میس��ر نباش��د می توان��د ح��ق رأی خ��ود را 
ب��ه موج��ب وکالتنام��ه به عض��و دیگ��ر ی��ا نماینده                            
تام االختیار واگ��ذار نماید. در این صورت هر عضو 
ع��الوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط 

یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماین��ده خ��ود در تاریخ ه��ای 99/1/16 به نش��انی: 
مدیریت تع��اون کار و رفاه اجتماع��ی واقع در بلوار 
خی��ام- روبروی خی��ام 20 طبقه پنجم ات��اق 509 از 
س��اعت 8 الی 12 با همراه داش��تن کارت شناس��ایی 
معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.

 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن مهر 
164 مشهد  تاریخ انتشار 98/12/27

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت اول شرکت تعاونی در تاریخ های ذیل در محل دفتر شرکت 
سامان مسکن مهر به نشانی مشهد جالل آل احمد 58 پالک 135 با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 
و سهامداران محترم تعاونی )اعم از زمین یا واحد مسکونی تحویل گرفته یا نگرفته( دعوت می شود با همراه داشتن 
مدارک مثبته عضویت و س��هامداری جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلس��ه در این جلس��ه حضور                 

بهم سانند. زمان برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم: یکشنبه مورخ 1399/1/17 ساعت 11
دستورجلسه: 1. استماع گزارش نماینده مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد

2. طرح و تصویب انحالل تعاونی  3. تعیین مکان تصفیه
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول: یکشنبه مورخ 1399/1/17 ساعت 12

دستورجلسه: 1. انتخاب هیئت تصفیه برای دو سال  2. انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این ص��ورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و 

غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 1399/1/16 به نشانی: مدیریت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی واقع در بلوار خیام- روبروی خیام 20 طبقه پنجم اتاق 509 از ساعت 8 الی 12 با همراه داشتن 

کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
/ع مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
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بدینوس�یله از کلیه کارشناسان در رشته های آب های زیرزمینی زمین شناسی و معدن که حداقل 
دارای سه س�ال س�ابقه کار مفید در مس�ایل مربوط به آب های زیرزمینی و نظارت بر حفاری 
چاه های عمیق می باشند و تمایل به عضویت در این انجمن جهت نظارت بر حفاری چاه های عمیق 
جهت فعالیت در شهرس�تان های درگز 2 نفر، سرخس 2 نفر، کاشمر 2 نفر و گناباد 2 نفر را دارند 
دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 1399/02/15 به دفتر این انجمن به آدرس مشهد، بلوار شهید 
صادقی 10 پالک 40 طبقه دوم، در س�اعات اداری مراجعه و ضمن ارایه تصویر مدارک تحصیلی 
و سوابق کاری مربوط نس�بت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند تا ترتیب شرکت در آزمون 
مربوطه که در تاریخ 1399/02/31 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار خواهد 
شد داده شود. بدیهی است به غیر از شرایط عمومی عضویت مندرج در اساسنامه انجمن موفقیت 
در آزمون مربوطه، مصاحبه، کارآموزی و تأییدیه صالحیت کارشناسی شرکت آب منطقه ای از 

الزامات عضویت در انجمن میباشد.
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آگهی دعوت به همکاری 

انجمن صنفی کارشناسان ناظر بر حفاری و پمپاژ و تجهیز چاه های عمیق استان خراسان رضوی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

قدس: معــاون هماهنگی و مدیریت امــور زائران 
اســتانداری خراســان رضــوی گفــت: هتل ها و 
هتل آپارتمان های مشهد برای اسکان بیماران مبتال 
بــه کرونا پس از ترخیص از بیمارســتان و در دوره 

نقاهت بیماری به حالت آماده باش هستند. 

محمدصادق براتی در جلســه کمیته گردشگری و 
زائران ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در 
استان با بیان این مطلب، افزود: استان به لحاظ شیوع 
ویروس کرونا در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر افراد 
بهبود یافته به منازل بروند ضریب انتشــار ویروس 
افزایش می یابد. براتی افــزود: فرم اعالم ظرفیت و 
همکاری برای هتل ها و هتل آپارتمان ها ارسال شده، 
البته هتل های دولتی یا وابســته به دولت چنانچه 
اعالم آمادگی نکنند و نیاز باشــد به اجبار از فضای 

آن ها استفاده خواهد شد.
وی یادآور شــد: در صورت نیاز به ناچار در گام اول از 
هتل ها و هتل آپارتمان های بخش دولتی و در گام بعدی 
از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد شد. براتی 
تصریح کرد: تاکنون بخش زیادی از ســفر مســافران 
ورودی از طریق راه آهن و پایانه از مبدأ لغو شده است.

قدس: سرپرست شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با 
هدف پیشگیری و قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا، 
کنتورخوان های این شرکت تا اطالع ثانوی به در منازل 
شهروندان مراجعه نمی کنند و قرائت کنتورهای گاز به 
صورت غیرحضوری و از طریق خوداظهاری شهروندان 

انجام می شود. حسن افتخاری گفت: در همین راستا 
سه روش الکترونیکی ارائه خدمات از راه دور برای اعالم 
رقم کارکرد کنتور گاز مشترکان شامل پیامک، سامانه 
تلفنی ۱۸۹4 و درگاه اینترنتی شــرکت گاز اســتان 
 www.nigc-khrz.ir خراســان رضوی به آدرس
در نظر گرفته شــده اســت. وی ادامه داد: شهروندان 
می توانند مطابق زمان بندی تعیین شده که از طریق 
پیامک برای تمامی مشترکان اطالع رسانی خواهد شد 
نســبت به ثبت و اعالم رقــم کارکرد کنتور گاز خود 
اقدام کننــد. وی گفت: مســاعدت الزم در پرداخت 
صورتحساب گاز با اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انجام 
می شــود. همچنین تا پایان امسال انشعاب گاز هیچ 
مشترکی اعم از خانگی و تجاری قطع نمی شود و امکان 
تقسیط مبلغ قبوض گاز نیز برای مشترکان کم درآمد و 

آسیب پذیر در نظر گرفته شده است.

قدس: فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه تردد در 
محدوده مرکزی شهر ممنوع و بازار تعطیل می شود، 
گفت: براساس مصوبه شورای پیشگیری از کرونا، این 

تعطیلی شــامل واحدهای صنفی عرضه کننده ارزاق 
عمومی و مایحتاج اصلی شهروندان نیست.  

علــی رســتمی افــزود: همچنین در راســتای 
پیشگیری از کرونا، طرح زوج و فرد برای خودروها 
در سطح شهر اعمال می شود و تمام تاکسی های 
درون شــهری نیز بر اساس شــماره تاکسی به 
صورت زوج و فرد و با کم کردن یک سرنشــین 

تردد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه طرح مســدود کردن مبادی ورودی 
شهر تربت حیدریه نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار 
کرد: در صورت احســاس نیاز، تمام ورودی ها به این 
شهرستان مسدود می شود، اما این به معنای قرنطینه 

شهر نیست.

معاون استاندار اعالم کرد

احتمال لغو پروازهای ورودی به مشهد

با هدف پیشگیری از کرونا

قرائت کنتور گاز در خراسان رضوی غیر حضوری شد

فرماندار این شهرستان خبر داد

اجرای محدوده خط قرمز در تربت حیدریه 

پس از آنکه حدود یک ســال از روند رسیدگی به پرونده احتکار 
45میلیارد تومانی یخچال فریزر در تعزیرات حکومتی استان خبری 
نبود و یکباره رأی برائت مدیــران واحد تولیدی بدون یک ریال 

جریمه صادر شد، پیگیری های مجدد...

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال نگرانی های اهالی مشهد در حال 
شدت گرفتن است و ساکنان این شهر ترسی در ناخودآگاه خود دارند که 
نکند ساکنان دیگر استان ها و یا خراسانی های ساکن در شهرهای دیگر 
براساس عادت هر ساله به این شهر سفر و شرایط بحرانی ناشی از شیوع 

ویروس کرونا را تشدید کنند. هر چند در دو هفته گذشته تمامی مدیران 
استانی و شهرستانی با صراحت تمام از هموطنان درخواست کرده اند که به 
مشهد سفر نکنند اما در مقاطعی از قبیل روزهای پایانی هفته گذشته به 

یکباره شاهد افزایش 30 تا 40درصدی ورود...

در آستانه سال جدید بارندگی های سنگین و نیمه سنگین را در 
خراسان رضوی خواهیم داشت. دکتر محسن عراقی زاده، مدیر کل 
هواشناسی خراسان رضوی با بیان این مطلب به قدس گفت: بنا بر 

نقشه های هواشناسی پیش بینی... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

توسط سازمان بسیج سازندگی خراسان رضوی انجام شد

توزیع ۸ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان
 ............ صفحه 4



هشدارها را جدی بگیریم

خیز کرونا در مشهد
با نزدیک شــدن به روزهای  علی محمدزاده
پایانی ســال نگرانی های اهالی مشــهد در حال 
شدت گرفتن اســت و ساکنان این شهر ترسی 
در ناخودآگاه خود دارند که نکند ساکنان دیگر 
اســتان ها و یا خراسانی های ساکن در شهرهای 
دیگر بر اســاس عادت هر ساله به این شهر سفر 
و شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا را 
تشدید کنند. هر چند در دو هفته گذشته تمامی 
مدیران استانی و شهرستانی با صراحت تمام از 
هموطنان درخواست کرده اند که به مشهد سفر 
نکنند اما در مقاطعی از قبیل روزهای پایانی هفته 
گذشته به یکباره شاهد افزایش 30 تا 40درصدی 
ورود خودرو به استان از محور شاهرود بودیم ولی 
به نظر می رسد سیر نزولی کاهش تعداد مسافران 
نوروزی مشــهد آغاز شــده و خبرهــای دلگرم 

کننده ای به گوش می رسد.

 کاهش 40درصدی سفرهای جاده ای 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
رضوی گفت: ورود خودرو به این استان و میزان 
سفرهای جاده ای به مقصد خراسان رضوی در ۱0 
روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال 40 

درصد کاهش یافته است.
ابراهیم نصری در گفت وگو با ایرنا افزود: از ۱۶ تا 
۲۵ اسفند ماه امســال ۲۱۸ هزار و ۲44 خودرو 
وارد استان خراسان رضوی شده اند این در حالی 
است که در مدت مشابه سال گذشته 3۶۵ هزار و 
۶30 دستگاه خودرو از طریق مبادی جاده ای یاد 

شده وارد این استان شدند.
وی گفت: در این مدت بر اساس آمار ثبت شده 
در دستگاه های ترددشمار در جاده های منتهی 
به مشهد ۵۹۹ هزار و ۸۸۵ دستگاه خودرو وارد 
این کالنشهر شدند که این میزان نسبت به مدت 

مشابه پارسال ۲۵ درصد کاهش داشته است.
در همین حال رئیس پلیس راه های خراســان 
رضــوی هم در گفت وگو با خبرنگار ما از کاهش 
محســوس تعداد خودروهای ورودی به استان 
خبر داد. ســرهنگ امیدوار گفت: خوشبختانه 
به نظر می رســد بخش عمده ای از هموطنان با 
درک شــرایط بحرانی کل کشور و شرایط ویژه 
شهر مشهد از سفر به این شهر منصرف شده اند 
و رصد ترددهای روزهای اخیر بیانگر کاهش بیش 
از 40درصدی خودروهای ورودی به استان است.

وی افزود: تعداد خودروهای ورودی به مشهد نیز 
کاهش بیش از 30درصد را داشته که بیشترین 
ترددها مربوط به پالک های منطقه ای است که به 
معنای سفرهای درون استانی است لذا امیدواریم 
با حذف این بخش از ســفرها و کاهش بیشــتر 
ســفرهای ورودی به اســتان در چند روز آینده 
شرایط حاکم بر شهر در بخش بهداشتی بیشتر 
از گذشته کنترل شود تا اقدام های مؤثرتری در 
حوزه پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا صورت 

گیرد.

 مشهد در بحران کرونا
با تمام این اوصاف همان گونه که ذکر شد مدیران 
شهری از تشدید شــرایط حاکم بر شهر هراس 
دارند و به دنبال اجرای برنامه های پیشــگیرانه 
با فراگیری بیشــتر هستند به طور مثال رئیس 
شورای اسالمی شــهر مشهد گفت: برای حفظ 
ســالمت مردم و مصالح ســاکنان شهر باید به 
اقدام های عاجل متوسل شویم، شورای همتا طرح 

زوج و فرد خودرو از مبدأ را در دستور قرار دهد.

محمدرضا حیدری روز دوشنبه در توییتی نوشت: 
وقتی برخی شــهروندان همچنــان توصیه ها را 
گوش نمی کنند ناچاریم برای حفظ سالمت مردم 
و مصالح ساکنان شهر به اقدام های عاجل متوسل 
شویم. وی ادامه داد: شورای اسالمی شهر مشهد 
از استاندار تقاضا دارد بررسی و تصویب طرح زوج 
و فرد از مبدأ خودروهای شــخصی را به فوریت 
در دســتور کار شــورای همتا قرار دهد. رئیس 
شورای شهر مشــهد همچنین با ارسال نامه ای 
خطاب به معاون امور اســتان های سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران، از این رسانه 
خواســت تا نسبت به اعالم هشدار عمومی برای 
انصراف هموطنان از سفر به مشهد و »مهار فاجعه 

انسانی« اقدام کند.
محمدرضا حیدری در ادامه نوشت: شیوع کرونا 

در شهر مشهد به وضعیت بحرانی رسیده است.
وی افــزود: با توجه به اینکه هر ســاله جمعیت 
کثیری در تعطیالت نوروز برای زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( به این شهر سفر می کنند، اگر نتوان 
مردم را به مدد ظرفیت آگاهی بخشی شبکه های 
اســتانی قانع کرد تا به مشهد سفر نکنند امکان 
بروز فاجعه انسانی به فرض ازدحام جمعیت در 
مشهد دور از انتظار نیست و عمالً زنجیره انتقال 
و شــیوع ویروس عامل بیماری کرونا گسترشی 

تصاعدی در ابعاد کنترل ناپذیر پیدا خواهد کرد.

 منع ورود به استان از زبان استاندار
استاندار خراسان رضوی نیز در برنامه تلویزیونی 
به صراحت از بازگرداندن خودروهایی با پالک های 

خارج از اســتان در مبادی ورودی به خراســان 
رضوی در صورت تشدید شرایط خبر داد.

رزم حســینی گفت: اگر جمعیت خراســان 7 
میلیون نفر باشد و یک درصد آن ها مبتال شوند 
تعداد مبتالیان 70 هزار نفر خواهد بود و اگر نیمی 
از آن ها نیاز به بســتری شدن داشته باشند، 3۵ 
هزار نفر می شود حال آنکه کل تخت های آماده 
پذیرش بیمارســتانی ما در استان 3هزار تخت 
است. ما به افرادی که بخواهند برای گردشگری 
وارد اســتان شوند، اجازه ورود نمی دهیم و از آن 
پیشگیری می کنیم؛ چرا که برای حفظ سالمت 

مردم مجبور هستیم این کار را انجام دهیم.
اســتاندار خراســان رضوی اضافه کــرد: تمام 
میهمانسراهای دستگاه های دولتی حق پذیرایی 
از میهمــان را ندارند. هیچ اداره کلی حق دعوت 
وزیــر یا معاون وزیر را ندارد. ما مســئول حفظ 
جان این مردم هستیم. خوشبختانه وزیر کشور 
و بهداشت با این سیاست ها موافق هستند و آقای 
رئیس جمهور هم موافق هستند البته می گفتند 
که مردم التهــاب روحی و روانی پیدا نکنند، اما 
به هر صورت ما باید بگوییــم که مردم خطر را 

درک کنند.
رزم حســینی در بحث کنترل  محورهای ورودی 
به استان ها تصریح کرد: آقای رئیس جمهور هم 
مصوب کردند که در ۱۱ استان محدودیت هایی 
صورت بگیرد و ما بر همین اساس از فرمانداری 
و نیــروی انتظامی درخواســت کردیــم که در 
۱4 نقطه ورودی به اســتان کنترل های ویژه و 
محدودیت هــای خاصی اجرا کننــد که اکنون 

چند روز است که اجرا شده است و حتی شدت 
می گیرد. در کنار این ها غربالگری توســط هالل 

احمر توسط ۱4 اکیپ انجام می شود.
وی افــزود: ما به خودروهایی که پالک اســتان 
ندارند تا حد امکان تذکر جدی می دهیم و آن ها را 
برمی گردانیم و اگر مشکالتی داشته باشند موظف 
هستیم آن ها را قرنطینه کنیم و برای این منظور 
محل هایی را پیش بینی کردیم. عالوه بر این به 
دارندگان پالک هایی که می خواهند به ســمت 
خراســان راه بیفتند پیامک می دهیم و به آن ها 
تذکر می دهیم که به ســمت خراسان نیایند. ما 
به فرمانداران نیز دستور داده ایم که طبق مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های ویژه ای 

اعمال کنند.

 ورود خودروهای عبوری به مشهد ممنوع 
استاندار خراسان رضوی گفت: ما ۶ نقطه ورودی 
به شــهر مشــهد را اعمال مدیریت می کنیم. از 
شهرستان های اطراف به مشهد حق ورود ندارند و 
مثالً اگر کسی می خواهد از کالت به نیشابور برود 

حق ندارد که داخل شهر بیاید. 
رزم حســینی خاطرنشــان کرد: ما در شرایطی 
قرار گرفته ایم که همه ما مســئولیت های فردی 
نسبت به جامعه داریم. من از مردم می خواهم که 
همراهی کنند و اگر تعدادی این همراهی را انجام 

ندادند طبق مقررات با آن ها برخورد می شود. 
خروج 4۶ هزار نفر از اتباع بیگانه از مرزهای استان 
و کاهش بیش از ۶0 درصدی حمل و نقل ریلی 
و هوایی در اســتان و ایجاد مراکز سالمت در 30 
نقطه حاشیه شهر مشهد از جمله اقدام هایی بود 
که استاندار به آن ها اشاره کرد و با تأکید بیشتری 
افزود: باید جمعیت خراســان رضــوی را که ۶ 
میلیون و 700 هزار نفر است تا جایی که امکان 
دارد در این ایام با ورود مسافر افزایش ندهیم؛ چرا 
که امکانات آن را نداریم به فرمانده نیروی انتظامی 
و شورای تأمین یک مأموریت داده ایم تا در شرایط 
بدبینانه چنانچه عده ای بی مسئولیتی انجام دهند، 

در برخورد با آن ها اقدام هایی انجام دهیم.

 تقاضای تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی 
دبیر انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
خراســان رضوی گفــت: اغلب دفاتــر خدمات 
مسافرتی این استان تقاضای تعطیلی موقت دارند.
مجید فرقانی با اشاره به تأثیر شیوع بیماری کرونا 
بر حوزه سفر و گردشگری افزود: با توجه به اینکه 
مراجعات مردمی به دفاتر خدمات مسافرتی در 
ایــن روزها صرفاً برای ابطال و اســترداد بلیت و 
تورهای مسافرتی است و ادامه فعالیت درآمدی 
بــرای دفاتر ندارد، لذا فعالیت روزانه این دفاتر به 

حجم هزینه های انبوه آن ها می افزاید.
وی ادامه داد: به همین دلیل اکثر دفاتر خواستار 
تعطیلی موقت هســتند تا از بحران و شــرایط 
موجود گذر کنیم زیرا هزینه های برق، اینترنت 
و حقوق کارکنان به صورت روزانه خسارت های 

فراوانی به این واحدها وارد می کند.
وی با بیان اینکه مبالغ بلیت و تورهای مسافرتی 
بدون احتساب جریمه و به صورت کامل به مردم 
بازمی گــردد، گفت: با توجه بــه اینکه در زمان 
اخذ بلیت و تور مســافرتی، مبالغ توسط دفاتر 
خدمات مسافرتی تحویل شرکت های هواپیمایی 
و واحدهای اقامتی شده، بازگشت این مبالغ زمانبر 
است و از مردم تقاضا داریم در این زمینه اندکی 

صبوری کنند.

توزیع گسترده ماسک های غیربهداشتی در بازار
 دستگاه های نظارتی اقدام کنند

کمبود ماســک، دســتکش و مواد ضدعفونی کننــده، یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های مردم و مســئوالن پس از انتشار ویروس 
کرونا بوده و هســت. از همان نخستین روزها شاهد هجوم مردم 
وحشــت زده به داروخانه ها برای تهیه این اقالم بودیم و هر چند 
پس از آن تالش وسیعی از سوی مسئوالن برای کم اثر جلوه دادن 
ماسک و دستکش در پیشــگیری از ابتال به کرونا در مقایسه با 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون انجام شد، اما این تب 
دســتیابی به ماسک و دستکش آنچنان که باید فروکش نکرد و 

هنوز هم تقاضا برای این محصوالت باالست.
همین تقاضای باال، عــده ای از فرصت طلبان را به تکاپو انداخت 
تا با احتکار و در دســت گرفتن نبض بازار و گران فروشی ماسک 
و دســتکش، بر ثروت خود بیفزایند. هرچند اقدام سریع و قاطع 
دستگاه قضایی، مأموران انتظامی، سپاه و بسیج، خیلی زود طومار 
ایــن عده را درهم پیچید اما در مقابل بازار وســیعی را در برابر 
گروهی دیگر گشــود که با سوءاستفاده از اوضاع آشفته موجود 
و ضعــف مدیریت بحران، فرصتی تازه بــرای ثروت اندوزی پیدا 
کرده اند. این عده به دنبال وارد گود شــدن تعدادی از خیران در 
شهرهای مختلف خراســان برای تولید ماسک طبی و برداشته 
شدن ضوابط سخت و زمانبر اخذ مجوز، به خاطر نیاز شدید جامعه 
بی هیچ نظارتی شــروع به تولید ماسک های بدون شناسنامه و 
تأییدیه بهداشــتی و توزیع گسترده آن در سطح بازار کردند؛ تا 
جایی که به گفته یکی از مســئوالن انجمن داروسازان خراسان 
رضوی، حدود ۶0 تا 70 درصد ماســک هایی که برای عرضه به 
بازار در منازل تولید می  شوند، هیچ گونه مجوز و استانداردی برای 

تولید ندارند و غیربهداشتی هستند.
به دلیل نبود نظارت، حاال به جای فروش ماسک در داروخانه ها، 
در خرازی ها، ابزارفروشــی ها و صنوفی که هیچ ارتباطی به این 
موضوع ندارند، عرضه ماسک بدون رعایت نکات بهداشتی انجام 
می شود؛ در صورتی که تولید و حتی عرضه ماسک طبی، شرایط 
خاص خود را دارد و اگر این شــرایط رعایت نشود، این محصول 

خود به عنوان یک تهدید سالمت نقش ایفا می کند.
از ســوی دیگر هر چند به باور و تأکید پزشــکان، اســتفاده از 
ماســک های معمولی موجود در بازار برای افراد سالم بی حاصل 
اســت اما بایــد این نکته را هم متذکر شــد که ماســک های 
غیربهداشتی تولید شده در کارگاه های خانگی در حالی که ممکن 
است دارای آلودگی بوده و موجب انتشار بیماری شوند، به دلیل 
احســاس امنیت کاذبی که ایجاد می کنند، این خطر را چندین 

برابر افزایش می دهند.
بنابراین، تمامی دســتگاه های نظارتی و متولی سالمت باید بر 
چگونگی تولید و عرضه ماسک های طبی کنترل و نظارت دقیق 
و مسئوالنه داشته باشند. ضرورتی انکارناپذیر که گمان می رود در 
»بحران مدیریت« کنونی در اولویت کاری هیچ دستگاهی نیست.

 پایگاه بسیج نصر 
معابر صالح آباد را ضدعفونی کردند

صاحبی: در راســتای مقابله با شیوع و پیشگیری از ویروس 
کرونا، خیابان ها و معابر سطح  شهر صالح آباد توسط بسیجیان 
سپاه پایگاه بسیج نصر این شهرستان ضدعفونی و گندزدایی 

شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید باهنر صالح آباد با بیان 
این مطلب گفت: از همان ابتدای شیوع این ویروس در کشور 
دوباره روحیه جهادی و فرهنگ بســیجی برای نســل امروز 
معنا شــد و در پی گسترش ویروس کرونا گروه های جهادی 
و نیروهای مقاومت بســیج به صورت خودجوش وارد میدان 

شدند تا با این ویروس منحوس مقابله کنند. 
ســروان روح اهلل نیکویی افــزود: گروه های جهادی بســیج با 
پاک سازی، گندزدایی و ضدعفونی محیط شهری به یک امر مهم، 
اصلی و تأثیرگذار تبدیل شــده و در واقع می توان گفت که این 
گروه های جهادی به منظور حفظ ســالمتی شهروندان در کنار 
مردم حضور دارند و خود را سپر بالی آنان کرده تا مردم همچنان 

مانند روزهای عادی به زندگی خود ادامه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی این استان خبر داد
 نام نویسی 2هزار و 437 نفر در طرح 

اقدام ملی مسکن در خراسان شمالی
بجنورد _خبرنگارقدس: مدیرکل راه و شهرســازی خراسان 
شمالی از نام نویسی ۲هزار و 437  نفر در مرحله دوم طرح اقدام 
ملی مسکن در استان خبر داد. سیدعبدالمجید نژادصفوی اظهار 
کرد: برای  رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری 
کرونا، آن دسته از متقاضیان استان که به هر دلیل امکان استفاده 
از رایانه شخصی در منزل را نداشتند از طریق تلفن همراه شخصی 
خود و با ارســال پیامکی کد ملی سرپرست خانوار به  سرشماره  

300073۶40  نسبت به نام نویسی اولیه اقدام کردند.
وی افزود: ثبت نام نهایی از این متقاضیان با اطالع رســانی قبلی، 
از طریق ســامانه ثبت نــام طرح اقدام ملی مســکن به آدرس 

tem.mrud.ir انجام می شود.
نژادصفوی، تأهل و یا سرپرست خانوار بودن، زنان خودسرپرست 
مشروط به داشتن حداقل 3۵ سال سن، دارای حداقل پنج سال 
سابقه سکونت سال های اخیر در شهر مورد تقاضا، سابقه سکونت 
حداقل پنج ســال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر، 
نداشــتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی )نظیر چک 
برگشتی و تسهیالت معوقه( و توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن 

)مازاد بر تسهیالت بانکی( را از شرایط ثبت نام عنوان کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اضافه کرد: نام نویسی 
متقاضیان از روز دوشنبه ۱۹ اسفند به مدت سه روز تا ساعت ۲4 

روز چهارشنبه ۲۱ اسفند انجام شد.

مدیر تعاون روستایی:
 مطالبات زعفران کاران خراسان شمالی 

پرداخت شد
بـجـــنـــــورد- 
خبرنگارقــدس: مدیر 
خراسان  روستایی  تعاون 
شــمالی گفــت: تمامی 
زعفــران کاران  مطالبات 
خود  محصول  که  استان 
را در طرح خرید حمایتی 

زعفران به این سازمان فروخته بودند، پرداخت شد.
مهندس جلیل رمضانی افزود: با حمایت هیئت مدیره و مدیرعامل 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران، طرح خرید حمایتی 
زعفران در استان خراسان شمالی با راه اندازی یک مرکز خرید در 
شهرستان فاروج و مباشرت اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان 
شمالی فعال شد. وی با بیان اینکه امسال 7۶۱ کیلوگرم زعفران 
به ارزش 74 میلیارد ریال از ۱۵۸ زعفران کار استان خریداری شد، 
اظهار کرد: بیشــترین زعفران خریداری شده به لحاظ وزنی ۲4 

کیلوگرم از یک کشاورز و کمترین آن نیز 4۲۵ گرم بوده است.
رمضانی گفت: در این مدت ۲۵۹ قبض باسکول )محموله( زعفران 
تحویل مرکز خرید شده است. وی در خصوص نحوه قیمت گذاری 
محصول خریداری شده نیز گفت: پس از نمونه برداری از محصول 
تحویلی و ارسال آن به آزمایشگاه استاندارد، قیمت گذاری زعفران 
توسط آزمایشگاه و در قالب چهار رده درجه  بندی صورت می گیرد.

وی افزود: سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری، نظارت عالی بر 
طرح خرید، مباشرت، انبارش و تدوین آیین نامه ها و دستورعمل ها 

و امنیت خرید را عهده دار است.

مدیرکل هواشناسی در گفت وگو با قدس:
 فروردینی پربارش در خراسان رضوی 

پیش رو داریم
محبوبــه علیپور: در 
جدید  ســال  آســتانه 
ســنگین  بارندگی های 
و نیمــه ســنگین را در 
خراسان رضوی خواهیم 

داشت.
دکتر محسن عراقی زاده، 
مدیر کل هواشناســی خراســان رضوی با بیان این مطلب به 
قدس گفت: بنا بر نقشه های هواشناسی پیش بینی می شود که 
در فروردین سال ۹۹  بارندگی ها در سطح کشور بیش از میزان 
معمول باشد. همچنین تمرکز بارندگی ها نیز بیشتر در ارتفاعات 
زاگرس، محدوده غرب و شمال غرب خواهد بود. البته در منطقه 
شرق و شمال شرق همانند خراسان رضوی نیز بارندگی هایی 
رخ می دهد. چنان که بنا بر پیش بینی هایی که وجود دارد در 
هفته اول فروردین از میزان بارندگی ها کاسته خواهد شد. این 
در حالی است که در هفته دوم و سوم این ماه افزایش بارندگی ها 
را خواهیم داشت. ناگفته نماند که هنوز مقدار این بارندگی ها 
مشخص و قطعی نیست؛ چراکه امکان پیش بینی های دقیق تر 

در فاصله زمانی 7۲ ساعت محقق می شود.
وی یادآور شد: به هر حال بر اساس نقشه های هواشناسی در 
هفته های پیش رو مناطق شمال و شمال غربی استان خراسان 

رضوی بیشترین میزان بارندگی ها را خواهند داشت.
وی در ادامه تأکید کرد: با وجود مقوله شــیوع کرونا تمام 
دستگاه ها در زمینه اطالع رسانی نسبت به مخاطرات دیگر 
کوتاهی نخواهند کــرد. بنابراین در مــواردی که به علت 
شــدت بارش ها امکان بروز مخاطراتی وجود داشته باشد، 
بی تردید اطالع رســانی خواهیم کرد تا مردم و مســئوالن 
برنامــه ریزی های خاص و مورد نیــاز را انجام دهند. البته 
همیشه برای وقوع مخاطرات جوی نظیر سیل و سرمازدگی 
اطالع رســانی انجام می گیرد؛ چراکــه در کمیته مدیریت 
بحران که در اســتانداری فعال اســت وظایف دستگاه های 

اجرایی نیز مشخص است.
دکتر عراقی زاده همچنین اظهار کرد: بیشــترین بارش ها از 
شروع سال زراعی جدید در تربت حیدریه با ۱70 میلیمتر 
اتفاق افتــاده و کمترین میزان نیز به تایباد با 70 میلیمتر 
بارش اختصاص دارد. میزان بارندگی های شــهر مشهد نیز 
۹7 میلیمتر برآورد می شود. به طور کلی میانگین بارندگی 
در استان خراسان رضوی ۱۲3 میلیمتر است به این ترتیب 
۵0 درصد میانگین کلی بارش ها که ۲40 میلیمتر بوده در 
۶ ماهه اخیر رخ داده است بنابراین امید داریم که ۵0 درصد 

بارش های باقیمانده نیز در ماه های آینده جبران شود.
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  پیش بینی ترسناک 
با تمام این اوصاف و جدا از احتماالت عوامانه، روز گذشــته وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در جلسه ویدئوکنفرانسی که با استاندار خراسان رضوی داشت به 
نکته ای اشاره کرد که به نظر می رسد متخصصان بهداشتی از اتفاق های گسترده ای 
هراس دارند که در صورت رعایت نکردن هشــدارها می تواند دامنگیر شهر مشهد و 

استان خراسان رضوی شود.
سعید نمکی در این جلسه اظهار کرد: خیز شیوع بیماری اگر در مشهد افزایش پیدا کند 
به شدت باال خواهد بود. بر همین اساس و با تکیه بر نکته ذکر شده از سوی وزیر بهداشت 
ضمن تأکید دوباره بر کاهش سفرهای بیرون و درون استانی از شهروندان تقاضا می شود 
هر یک به نوبه خود تالش کنند دوستان و آشنایان ساکن در سایر نقاط کشور را از سفر 
به مشهد منصرف نمایند تا مدیران استانی مجبور به بستن ورودی های این شهر نشوند.

شماره پیامک: 300072305  استان ما2
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سرور  هادیان  تهیه و بســته بندی و توزیــع ۱0 هزار بسته حمایتی »سالمت« ویژه 
نیازمندان حاشیه شهر مشهد توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان از روز گذشته آغاز شد. 

مدیــر عامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان در گفت وگو با خبرنگار ما با اعالم این مطلب گفت: 
با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در سطح کشور و ضرورت استفاده از مواد شوینده و 
بهداشتی برای مصارف ضدعفونی سطوح و دست ها، تهیه ۱0 هزار بسته حمایتی سالمت 

در دستور کار قرار گرفت.
دکتر محمدجعفر کروژدهی افزود: این بسته ها شامل مایع دستشویی و ماده ضدعفونی 
است که توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان تهیه و بسته بندی شد و در آن دستورعمل تهیه 

مایع ضدعفونی کننده یک درصد از سفیدکننده ها نیز توضیح داده شده است. 
وی با اشاره به این نکته که با توجه به لزوم رعایت بهداشت در این شرایط، محور توزیع 
بسته های سالمت، نیازمندان حاشیه شهر بود، خاطرنشان ساخت: فرهنگ سازی و مباحث 
اقتصادی در گذر این شــرایط ســخت یک ضرورت است، لذا تصمیم بر آن شد که برای 

شروع بسته های سالمت تهیه و بین نیازمندان حاشیه شهر توزیع شود.
 

 سبد کاال برای خانواده های زندانیان
وی همچنین تصریح کرد: از این رو از طریق دفاتر تسهیلگری و شورای اجتماعی محالت 
که زیرمجموعه ســازمان بازآفرینی فضاهای شهری شــهرداری مشهد است شناسایی، 
بسته بندی و توزیع این بسته های بهداشتی توسط دفاتر تسهیلگری انجام شد و همچنین 

خانواده های زندانیان نیز در جامعه هدف ما در این طرح قرار گرفتند.
دکتر کروژدهی اظهار کرد: محور توزیع بســته های سالمت در حاشیه شهر افراد مسن 

و کهنسال، زنان سرپرست خانواده و همچنین خانواده های دارای بچه های کار هستند. 
وی در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه تهیه و بسته بندی بسته سالمت انجام شده و از روز 

گذشته توزیع آن در حال انجام است. 
مدیر عامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان همچنین توضیح داد: به سنت هر ماه، این بنیاد مبلغ 
۱0 میلیون تومان را برای آزادی زندانیان اختصاص داده است که بنا به شرایط حاضر این 
مبلغ در اولویت تهیه و توزیع ســبد کاال برای خانواده های زندانیان گرفته است و این در 
حالی است که خوشبختانه قوه قضائیه با مرخصی تعدادی از زندانیان موافقت کرده است 

از این رو این مبلغ برای تهیه سبد کاال در نظر گرفته شد. 
وی افزود: این ســبد کاال شامل روغن، ماکارونی، برنج، چای، حبوبات و دستمال کاغذی 

است که اهدای آن با همکاری مددکاری زندان انجام خواهد شد. 

 اهدای تجهیزات درمانی 
 مدیرعامــل بنیاد نیکوکاری ایرانیان درباره دیگر فعالیت های این بنیاد در روزهای اخیر 
گفت: بنا به ضرورت های این روزها اهدای ماسک N۹۵ و تجهیزات درمانی دیگر توسط 

بنیاد نیکوکاری ایرانیان به بیمارستان ها انجام شد.
دکتر کروژدهی افزود: با توجه به تأکید نظام های سالمت جهانی برای ضرورت استفاده از 
ماسک برای تیم های درمانی و نیاز مبرم مراکز درمانی در این برهه خاص زمانی به چنین 

تجهیزاتی با هماهنگی های صورت گرفته با مراکز تولیدی، تعداد 3هزار و 300 ماســک 
N۹۵، یک هزار و 7۵ ماسک سه الیه، 300 ست کاورال، ۱3 هزار جفت دستکش التکس 
و مایع ضدعفونی کننده به مراکز درمانی شامل بیمارستان های امام رضا)ع(، شریعتی، امام 
حسین)ع(، امدادی و شیرخوارگاه علی اصغر و همچنین بیمارستان خاتم االنبیاء خلیل آباد 

کاشمر برای استفاده کارکنان اهدا شد.

 ایجاد دستشویی در مناطق پرتردد
وی همچنین از تصویب ساخت دستشــویی در مناطق پرتردد شهر خبر داد و گفت: با 
مطرح کردن این موضوع با استانداری و ستاد کرونا، مصوب شد که در سه منطقه پرتردد 
مانند راه آهن، ترمینال و میدان تقی آباد دستشــویی ها ساخته و دستمال کاغذی و مایع 
دستشویی نیز تعبیه شود اما به دلیل کاهش سفرها اولویت ها به میدان تقی آباد و میدان 

شهدا و یکی از مناطق حاشیه شهر تغییر کرد که به زودی عملیاتی خواهد شد. 
مدیر عامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان از تمامی حامیان، نیکوکاران و نیک اندیشان که در این 
کمپین شرکت و همواره با کمک های خودشان در این مسیر یاریگر بودند، قدردانی کرد و 
افزود: بنیاد نیکوکاری ایرانیان ۵ دی ماه ۱3۹۶ تأسیس شد و عمده کارهای ما در این بنیاد 
در حوزه اجتماعی، توانبخشی و پزشکی است و در بحث آسیب ها و تحکیم بنیان خانواده و 
اشتغال معلوالن و مباحث معیشتی و تحصیلی و آموزشی و حمایت از دانش آموزان مستعد 

که نیازمند مسائل مالی است، فعالیت دارد.
وی تأکید کرد: این بنیاد دارای ۱7 کمیته تخصصی و بیش از ۱00 عامل اجرایی است که 

در این مسیر ما را همراهی می کنند.
دکتر کروژدهی در پایان تصریح کرد: شروع کار و اعضای اصلی این بنیاد سردفترداران و 
دفتریاران اسناد رسمی بوده که خوشبختانه امروز از مشاغل گوناگون در این بنیاد حضور 

دارند.

توزیع ۱۰ هزار بسته سالمت در حاشیه شهر مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد 
  محدودیت ساعت فعالیت برخی 

اصناف غیرضروری در مشهد
قدس: فعالیت همه واحدهای صنفی مشهد که مایحتاج مردم 
را عرضه می کنند اعم از نانوایی، سوپرمارکت، خواربارفروشی، 
فروشندگان گوشــت قرمز، مرغ، ماهی و تخم مرغ همچنین 
میوه و سبزی در همه ساعات متداول و مرسوم دایر است و به 
هیچ وجه برای فعالیت این اصناف محدودیت زمانی در نظر 

گرفته نشده است.
رئیس اتاق اصناف مشــهد با اعالم این مطلب گفت: براساس 
مصوبه ستاد پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا محدودیت 
زمانی سایر واحدهای صنفی غیرضرور از جمله فروشگاه های 
لوازم خانگی، تلفن همراه، رایانه، پوشــاک، کیف و کفش به 
صورت یک شیفت از ساعت ۱0 صبح تا ۱۸ بوده و در این بازه 

زمانی مجاز به فعالیت خواهند بود.
محمود بنانژاد افــزود: مردم در صورت مواجهه با عدم عرضه 
کاالهای اساسی توســط متصدیان واحدهای صنفی به ویژه 
نانوایی ها، فروشگاه های عرضه گوشت و مرغ، خواربار و میوه 
می توانند مراتب را به صورت شبانه روزی با شماره تلفن ۱۲4 
در میان گذاشته و یا به شماره 3000۱34۱۲4 پیامک کنند 

تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.



روی خط حادهث

روی خط خبر
  سوخت رسان سیار 

در مشهد فعال شد
خودروهــای  قــدس: 
روز  از  سوخت رســان 
گذشته فعالیت خود را در 

مشهد آغاز کردند.
ما  به گــزارش خبرنگار 
مدیر  اصغری،  علی اصغر 
پخش  ملــی  شــرکت 

فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی در مراسم آغاز به 
کار این خودروها گفت: مشهد پس از تهران اولین کالنشهر 

در کشور است که از این سامانه خدماتی استفاده می کند.
وی افزود: یکی از جدی ترین مشکالت ایجاد پمپ بنزین در 
کالنشهرها مسئله تأمین زمین موردنیاز برای احداث پمپ 
بنزین است که این معضل در مشهد با توجه به بافت شهری 

بیشتر از هر شهر دیگری احساس می شود.
بر همین اساس به منظور خدمات رسانی مطلوب به شهروندان 
گزینه های مختلفی در دستور کار قرار گرفت که اولین اقدام 
احداث جایگاه های تک ســکو و یا همــان پمپ های بنزین 
کوچک بود که با همکاری شــهرداری مشهد مجوز احداث 
12پمپ تک ســکو داده شــده و در آینده نزدیک شــاهد 

بهره برداری تعدادی از این سکوها خواهیم بود.
وی ادامــه داد: گزینــه بعــدی اســتفاده از خودروهــای 
سوخت رســان بود که با توجه به اســتفاده از این سامانه در 
پایتخت، رایزنی های کارشناسی صورت گرفت و در نهایت پنج 

دستگاه خودرو سوخت رسان سیار در مشهد مهیا شد.
اصغری اظهار کرد: اســتفاده از این سامانه می تواند در ابعاد 
مختلف مؤثر باشد. به طور مثال به جای آنکه 30 یا 40خودرو 
به پمپ بنزین مراجعه کنند یک خودرو به محل استقرار این 
تعداد خودرو رفته و آنجا سوخت گیری انجام می شود که در 
کاهش ترافیک، آلودگی هوا و اتالف وقت شــهروندان مؤثر 
است.از سوی دیگر یکی دیگر از دغدغه های مدیران در مواقع 
بحرانی موضوع مســافران درراه مانده است که با وجود این 
خودروها به راحتی می توان در مواقع اضطراری به خودروهای 

متوقف شده در جاده ها امدادرسانی کرد .
اصغــری همچنین به صدور هشــت موافقت اصولی احداث 
پمپ بنزین در مشــهد اشاره کرد و گفت: به زودی عملیات 
اجرایــی و ســاخت دو جایگاه بــه اتمام رســیده و آماده 
بهره برداری شــهروندان خواهد بود .منصــور عطایی، عضو 
هیئت مدیره شــرکت مجــری این طرح در مشــهد نیز در 
مراســم افتتاح این طرح گفت: براساس مطالعات انجام شده 
اســتفاده از 50 خودرو سوخت رســان در مدت دو سال در 
تهران معادل 25هزار مترمربع جنگل و 16هزار روز در وقت 
مردم صرفه جویی داشــته اســت. وی افزود : هر کدام از این 
خودروها دارای دو مخزن 400لیتری بنزین هســتند و برابر 
با به روزترین فناوری های جهانی طراحی شده اند و شهروندان 
با نصب اپلیکیشن »پیدو« می توانند از خدمات سوخت رسان 
سیار بهره مند شوند.به گفته عطایی هزینه هر لیتر بنزین در 
این ســامانه برابر با قیمت آزاد است و عالوه بر آن هزینه ای 
معادل هزینه تاکسی های اینترنتی نیز بابت اعزام خودروها به 
محل درخواستی از طریق سامانه محاسبه و دریافت می شود.

رئیس پلیس  راهور استان خبر داد
  تعطیلی مراکز پالک گذاری 

خراسان رضوی تا 16 فروردین ماه
پلیس  رئیــس  قدس: 
 راهنمایــی و رانندگــی 
گفت:  خراســان رضوی 
تعویض  مراکــز  تمامی 
پالک این اســتان تا 16 
ســال 99  ماه  فروردین 
بوده و هیچ گونه  تعطیل 

خدماتی به شهروندان ارائه نمی شود.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی اظهار کرد: در پی شیوع ویروس 
کرونا و تأکید متولیان بهداشــتی بــرای حذف زمینه های 
احتمالی شیوع این ویروس، برابر هماهنگی های صورت گرفته 
در مرحله اول مراکز پالک گذاری شهرســتان ها و در مرحله 

دوم مراکز رهگشا در مرکز استان تعطیل شد.
وی ادامه داد: براساس اعالم قبلی خدماتی غیر از پالک گذاری 
از قبیل درخواســت المثنی پالک و یا کارت خودرو در این 
مراکز انجام می شد که با توجه به موج دوم شیوع این بیماری و 
در راستای حذف ترددهای غیرضروری شهروندان، تصمیم به 
توقف کامل فعالیت مراکز رهگشا گرفته شد و تا 16 فروردین 
ماه سال آینده تمامی مراکز تعویض پالک تعطیل هستند.وی 
به شهروندان توصیه کرد: در ایام نوروز از ترددهای غیرضروری 
در سطح شهر کاسته و با گذراندن اوقات خود در خانه ضمن 
حفظ سالمت خود و اطرافیانشــان، شرایط الزم برای عبور 
سریع تر از بحران پیش آمده را فراهم نمایند، چراکه جابه جایی 
افــراد امکان کنتــرل و مدیریت شــرایط را از بین می برد.

رسیدن به مقصد به هر طریقی! 
  چرت زدن راننده اتوبوس کار دست 

مسافران داد
فرمانده  قرمــز:  خط 
گفت:  داورزن   انتظامی 
بــر اثــر واژگوني یک 
دستگاه اتوبوس در 40 
کیلومتری محور داورزن 
به ســبزوار، 21 مسافر 
مجروح شدند. سرهنگ 
اکبر محمدآبادی گفت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر واژگوني یک دستگاه اتوبوس در 40کیلومتری 
محور داورزن به سبزوار، بالفاصله گشت تصادفات به همراه 

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود: با حضــور مأموران در محل و در بررســي هاي 
اولیه مشــخص شد اتوبوس مســافربری با 26 سرنشین به 
دالیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و واژگون شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان داورزن تصریح کرد: در این حادثه 
راننده و 20سرنشــین اتوبوس به شدت مصدوم که توسط 
نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.ســرهنگ 
محمدآبادی خاطرنشــان کرد: علت وقوع این حادثه توسط 
کارشــناس پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و 
خواب آلودگی عنوان شــده است. فرمانده انتظامی داورزن در 
پایان توصیه کرد: مسافرانی که قصد سفرهای طوالنی دارند 
به چشــم های خسته اعتماد نکنند و سرنشینان خودرو نیز 
به وضعیت جسمی و هوشیاری راننده توجه داشته باشند تا 

بتوانیم از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

خبری که از بجنورد رسید
  دستگیری عامالن قطع درختان »اُرس« 
خبرنگارقدس:  بجنورد- 
فرمانده  یگان حفـــاظت 
 ، هنـــگی ث فـر ا میـر
گردشگری و صنایع دستی 
نفــر  از دســتگیری دو 
اتهام قطــع 16اصله  به 
درخت »اُرس« در بجنورد 
خبر داد.سرهنگ حسین اصغرقنبرزاده با اعالم جزئیات این 
خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه افراد ناشناسی 
در باغ علی آباد شهرســتان بجنورد که جزو آثار باســتانی و 
فرهنگی محســوب می شــود در حال بریدن درختان اُرس 
هستند که بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران 
این یگان قرار گرفت.وی با اشــاره به اینکه با اعزام مأموران 
به محل موردنظر هــر دو متهم در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر شــدند، افزود: در این رابطه یک دستگاه خودرو 
وانت پیکان حامل 300 کیلوگرم چوب بریده شــده درخت 

اُرس کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به همراه خودرو حامل 
درخت اُرس برای انجــام اقدام های قانونی تحویل کالنتری 
13 گلستان شهر بجنورد شــدند، تصریح کرد: پلیس با هر 
گونه اقدامی که به میراث فرهنگی کشــور لطمه وارد کند با 
قدرت برخورد کرده و از شــهروندان عزیز نیز انتظار می رود 
در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق 
پل ارتباطــی 110 به پلیس و یا تمــاس با یگان حفاظت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کنند.

در حوالی فریمان رخ داد
  واژگونی همزمان دو خودرو 

خط قرمز: فرمانده انتظامی فریمان از واژگونی دو دســتگاه 
خودرو ســواری پراید با هشــت مصدوم در این شهرستان 
خبر داد.ســرهنگ جواد خرســند گفت: در پي اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر یک فقره واژگوني همزمان 
دو دســتگاه خودرو پراید در محور فریمان-مشــهد پس از 
منطقه »فرهادگرد« بالفاصله گشــت تصادفــات به همراه 

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررســي هاي اولیه 
مشخص شد که دو دســتگاه خودرو سواری پراید با هشت 
سرنشین به دالیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و واژگون 
شده اند.فرمانده انتظامی شهرستان فریمان تصریح کرد: در این 
حادثه راننده یکی از خودروها به همراه هفت سرنشین دیگر 
خودروها مصدوم و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی 
منتقل شدند.وی با بیان اینکه علت واژگونی این خودروها در 
دست بررسی است، از شهروندان خواست در هنگام رانندگي 
هوشیاري کامل خود را حفظ  کرده و با رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی، ضامن سالمتي خود و دیگران باشند.

  کشف 200کیلوگرم انواع موادمخدر
 در مانه و سملقان

بجنورد-خبرنگارقدس: 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرستان مانه و سملقان 
از کشــف 200کیلوگرم 
انواع موادمخدر از ابتدای 
ســال جاری تاکنون در 
این شهرســتان خبر داد 
و گفت: کشف موادمخدر 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 25درصدی داشته 
است .سرهنگ علی  حســین رختیانی با اعالم جزئیات این 
خبر گفت: برخورد با سوداگران مرگ و مجرمان با قدرت در 
دستور کار پلیس قرار داشته و برای برقراری امنیت و آرامش 
در سطح جامعه از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.وی با 
اشاره به اینکه در حوزه کشفیات موادمخدر صنعتی نیز 47 
برابر نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است، افزود: در 
حوزه کشفیات موادمخدر سنتی نیز نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 19درصد افزایش داشته ایم.
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد: در طول ایــن مدت 59 نفر 
قاچاقچي و خرده فروش موادمخدر دستگیر و با تشکیل پرونده 
به مراجع قضایي معرفی شدند.سرهنگ رختیانی خاطرنشان 
کــرد: اجراي طرح هــاي مختلف ارتقــای امنیت اجتماعي 
در محالت به ویژه نقاط آلــوده و جرم خیز، هدفمند کردن 
واحد هاي گشت، اشراف اطالعاتي و مراقبت هاي شبانه روزي 
مأموران و همراهي و مشــارکت مردم بــا پلیس، از جمله 
مؤلفه هایي هســتند که در افزایش 25درصدي کشــفیات 

موادمخدر نقش بسزایي داشته اند.

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     .

اینطرحمشکالتفراوانیایجادمیکند
کاهش زمان سرویس دهی اتوبوس های شرکت واحد آن هم به طور ناگهانی مشکالت بسیاری 
برای مردم ایجاد می کند. مثالً امکان دسترسی به مراکز بهداشتی و پزشکی توسط بسیاری از 
خانواده های فاقد خودرو شخصی را تقریباً غیرممکن می کند. این طرح فقط به نفع افراد دارای 
خودرو شخصی می شود! ای کاش به جای این طرح بی منطق، تردد خودروهای تک سرنشین را 

در کل شهر زوج و فرد می کردند.
936...6158

آموزشوپرورشرسیدگیکند
من دبیر دبیرستان غیرانتفاعی در مشهد در ناحیه 1و3 هستم. متأسفانه با وجود فعالیت مجازی 
من و همکارانم و تدریس مجازی برای دانش آموزان، مدیران ما هیچ دستمزدی برای اسفند ماه 

به ما پرداخت نکردند. چرا آموزش و پرورش رسیدگی نمی کند؟
930...1136

شایدازاینطریقمسئوالنصدایمارابشنوند
روســتای اره کمر از روستاهای فریمان که جاده رابط بین فریمان و تربت حیدریه هم هست، 
12ساله که در دست احداث است که اگر سالی 3کیلومتر آسفالت می شد تا حاال تمام شده بود. 

حال شاید صدای  ما را مسئوالن از طریق شما بشنوند. 
936...0522

حقوقنمیدهیم!
من معلم دبیرستان غیرانتفاعی هستم و متأسفانه اکنون که به دلیل کرونا مدارس تعطیل شده، 
مدیران ما با وجود بخشنامه های بسیاری که آموزش وپرورش برای پرداخت حق الزحمه اسفند 
ماه صادر کرده است، ازپرداخت حق الزحمه ما خودداری و صراحتاً اعالم کردند به همکاران خود 

حقوق نمی دهند. 
915...6172

لطفًاباایندرخواستموافقتنمایید
بنا به درخواســت و اجابت مردم خیابان آیت اهلل 
عبادی و همچنین دسترســی آســان تر و بهتر از 
پایانه شهدا به سمت پایانه امام رضا)ع( لطفاً یکی 
از خطــوط پایانه امام رضا)ع( را با مســیر 2تندرو 
در پایانه انقالب جابه جــا کرده تا از خدمات دهی 
مسیر 2 در پایانه امام رضا)ع( بیشتر استفاده شود، 

لطفاً با این درخواست موافقت نمایید.
938...2651

فروشمرغزندهکلیوجزئی
گلشهر ده متری بهشتی پالک ... منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش مرغ زنده به طور عمده 
و کلی کرده است. بوی گندش همه را اذیت می کند به شهرداری و بهداشت محله زنگ زدیم، 

اما کاری نکردند. لطفاً پیگیری کنید.
902...8467

پلیسراهورپیگیریکند
بولوار رسالت بین رسالت 136و1/ 136یک پیکان وانت همیشه جلو ایستگاه اتوبوس پارک است. 
ما راننده اتوبوس ها مجبور می شویم وسط خیابان توقف کنیم تا مسافر پیاده و سوار شود و کلی 

ترافیک ایجاد می شود. پلیس راهور پیگیری کند.
915...0461

چطورپولبهکارتبریزیم!
شــما که دســتور دادید پمپ گاز و بنزین را با کارت باید حساب کنیم، بانک ها هم پول نقد 
915...7411 نمی گیرند، پس چطور پول به کارت بریزیم؟  

پس از آنکه حدود یک سال  عقیل رحمانی
از روند رسیدگی به پرونده احتکار 45میلیارد 
تومانی یخچال فریــزر در تعزیرات حکومتی 
استان خبری نبود و یکباره رأی برائت مدیران 
واحد تولیدی بدون یــک ریال جریمه صادر 
شد، پیگیری های مجدد قدس روشن کرد که 
مسئوالن سازمان صمت پس از ورود سازمان 
بازرســی کل اســتان به رأی مذکور اعتراض 

کرده اند.

آنچهبارهاپیگیریشد
از زمانی که در جریان ماجرای پرونده احتکار 
عظیم و غیرقابل تصور 9هــزار یخچال فریزر 
توســط یک برند شناخته شــده که کارخانه 
آن در استان خراســان رضوی قرار دارد، قرار 
گرفتیــم، با توجه به رســالتی کــه بر دوش 
رســانه که چشــم،گوش و زبان مردم در یک 
جامعه متمدن محسوب می شود، پیگیر ماجرا 
شــدیم،چرا که طبق اسناد موجود در پرونده، 
احتکار 45میلیــارد تومانی یخچال مانند روز 

روشن بود.
از ســوی دیگر همزمان با ارســال پرونده به 
تعزیرات حکومتی مشــهد در مهر ماه ســال 
گذشــته، اولین گزارش و نتیجه پیگیری های 
ما رســانه ای شد. در این باره و تا امروز در پنج 
گــزارش، روند پرونده را بــه اطالع مخاطبان 

رساندیم.
هشــــت ماه پــس از ارســــال پرونده به 
تعزیرات حکومتی و ســکوت دستگاه نظارتی 
در ایــن باره بود که راهی دفتر کار حمیدرضا 
کریم، مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
شــدیم، اما هیچ نتیجه ای در پی نداشــت و 
مدیرکل مانند گذشــته میلی به شفاف سازی 
در این مورد نداشــت. موضوع را از شــــعبه 
12بــدوی تعزیرات حکومتی مشــهد )محل 
رسیدگی پرونده( پیگیری  کردیم  که مظفری، 
رئیس شــعبه مذکوراعالم  کرد: رأی پرونده 
یک هفته ای اعالم می شود. وی همچنین در 
پاســخ به این پرسش که رسیدگی بــه پرونده 
دیگــر این واحد متخلف که گران فروشــــی 
بیــش از 6 میلیارد تومانی اســت و در تهران 
صورت گرفته، در چه مرحله ای است، عنوان 

کرد: این ماجرا هم همزمان 
با پرونده ارجاع شــده مورد 
رســیدگی قرار گرفته و رأی 
آن هــم هفته آینــده اعالم 

می شــود.
پیگیری ایــن وعده ها ادامه 
داشــت و هر بــار وعده ای 
دیگر از ســوی مســئوالن 
تعزیرات حکومتی داده می شد 
و یک بار گفته می شد رأی در 
مرحله انشا است و بار دیگر 
هرچه پیگیری می شد از رأی 

خبری نبود.
این برو بیاها همچنان برای 

روشن شــدن نتیجه رسیدگی به این پرونــده 
ادامه داشــت تا اینکه حدود یک ماه پیش پی 
بردیم رأی تبرئه بی قید و شرط واحد تولیدی 
در شــعبه مذکور صادر شده حتی بدون آنکه 
هزار تومان جریمه برای واحد تولیدی در نظر 

گرفته شده باشد.

6میلیاردیکهگمشد!
نکته عجیب و قابل تأمــل پس از باال و پایین 
کردن رأی صــادره این بود که هیچ جای آن 

از رســــیدگی بــه قضیه  
گران فروشــــی 6میلیــارد 
تومانی این واحد که همزمان 
بــا پرونــده 45 میلیــارد 
تومانــی احتــکار، از تهران 
به مشهد ارســال شده بود 
و مظفری، رئیس شــــعبه 
وعــده  رســیدگی کننده، 
رسیدگی به آن را داده بود، 

خبری نبود!
از طرفی در قسمتی از انشای 
رأی تبرئــه آمده بــود اگر 
نگهداری کاال با اطالع مراجع 
ذی صالح باشــد، مشمول 
احتکار نیست که  این نکته ماجرا را پیچیده تر 
می کرد که چطــور از نظر تعزیرات حکومتی، 
سازمان صمت اســتان یک مرجع به حساب 
نیامده و عدم اطالع آن ها از مخفی کردن این 
تعداد یخچال به بهانه تعطیالت تابستانه هیچ 
ارزشی نداشته است و آیا کارشناسان سازمان 
صمت که مسئول تنظیم پرونده های احتکار 
و ... هســتند هیچ علمی نداشته اند و براساس 
هیچ پرونده ای 45میلیارد تومان احتکار واحد 

مذکور را تنظیم کرده اند!

مدیرکلیکهاهمیتیبهافکارعمومی
نمیدهد

بازهــم این موضــوع را از »کریــم« مدیرکل 
تعزیرات حکومتی پیگیری کردیم، اما متأسفانه 
ایشــان برای چندمین بار حتی حاضر نشد از 
دفترکارش خارج شود و پاسخ خبرنگار را بدهد.
این ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه متوجه شدیم 
سازمان بازرسی کل خراسان رضوی هم به این 
ماجرا ورود کرده است. پیگیری های تکمیلی 
ما نشــان می داد رئیس منطقه دو ســازمان 
بازرســی کل خراسان رضوی پس از اطالع از 
صدور رأی تبرئه بی قید و شرط پرونده عظیم 
احتــکار در تعزیرات حکومتی، طی ارســال 
نامــه ای خطاب به رئیس ســــازمان صمت 
خراســان رضوی، خواستار پیگیــری ماجرا و 
اعــالم نتیجه اقدام ها به ســازمان بازرسی کل 

خراسان رضوی می شود.

اعتراضبهرأیتبرئه
از همین رو بازهم دســت به کار می شــویم 
و بــرای آنکــه دقیق بدانیم ســازمان صمت 
خراسان رضوی در مسیر اجرای دستور سازمان 
بازرسی کل خراسان رضوی چه کرده، موضوع 
را از »مس فروش« رئیس سازمان صمت استان 
پیگیر شــدیم که وی از مــا می خواهد برای 
کسب اطالعات دقیق تر با معاون بازرسی این 
ســازمان که ماجرا در دســتور کار آن ها قرار 
دارد، تماس بگیریم.از همین  رو راهی معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان شدیم و به سراغ 
شجاعی رفتیم که وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا شــما پس از ارسال دســتور سازمان 
بازرسی کل استان به رأی تبرئه احتکار 9هزار 
یخچال فریزر اعتراض کرده اید، هم عنوان کرد: 
در ایــن مورد برابر مقررات اقــدام موردنیاز و 
الزم صــورت گرفته و ماجرا طی مکاتبه ای به 

تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

پیگیری های قدس این بار مشخص کرد

اعتراضبهرأیتبرئهاحتکار9هزاریخچالفریزر

هشــتماهپساز
ارســالپروندهبه
تعزیراتحکومتیو
ســکوتدستگاه

نظارتیدراینباره
بودکهراهیدفترکار

حمیدرضاکریم،مدیرکل
تعزیراتحکومتیاستان
شدیم،اماهیچنتیجهای

درپینداشت

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  پیش بینی وزش باد شدید همراه با 
بارش های رگباری در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی ناپایدار روی 
اســتان است که تا آخر هفته جاری به طور متناوب افزایش 
ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد و در غالب نقاط بارندگی گاهاً 
به شــکل رگباری با احتمال رعد و برق پیش بینی می شود. 

وزش باد امروز در برخی نقاط  شدید خواهد بود.

3
سه شنبه 27 اسفند 1398

22 رجب 1441 17 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9210  ویژه نامه 3594 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

هشدارکشفیات

 کشف 920میلیون ریال انواع 
کاالی قاچاق در فاروج
خبرنگارقدس:  بجنــورد- 
شهرســتان  فرمانده انتظامــی 
فــاروج از کشــف 920میلیون 
ریال انواع کاالی قاچاق در این 
شهرســتان خبر داد. سرهنگ 
»یداهلل نوروزی« با اعالم جزئیات 
ایــن خبر گفــت: در پی اعالم 
خبــری مبنی بــر اینکه فردی 
اقدام به حمل و جابه جایی مقدار 

قابل توجهی اقالم ممنوعه و قاچاق در این شهرستان می کند، بالفاصله موضوع در دستور 
کار قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدام های فنی و پلیسی موفق شدند 
فرد موردنظر را که در حال تردد در این شهرســتان بود شناسایی کنند، افزود: با تالش 

مأموران این فرد در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
ســرهنگ نوروزی با بیان اینکه در بازرســی از خودرو متهمان مقدار زیادی انواع اقالم 
ممنوعه و قاچاق به ارزش 920میلیون ریال کشــف و ضبط شد، تصریح کرد: در نهایت 

متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: تشــدید مبارزه با قاچاق کاال محوري ترین برنامه نیروي 

انتظامي به شمار مي آید و این مهم در تحقق مسیر رونق و تولید بسیار کارگشاست .

 مصرف الکل با تصور مقابله با ویروس کرونا  
جان سه نفر را در مشهد گرفت

عمومی  روابــط  مدیر  فارس: 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
با بیان اینکه تاکنون 26 نفر بر 
اثر مصرف الکل در مشهد دچار 
مسمومیت شده اند، عنوان کرد: 
ســه تن از این افراد جان خود 
داده اند.حمیدرضا  دســت  از  را 
رحیمی  در تشــریح این ماجرا 
اظهار کرد: با توجه به مشکالتی 

که در زمینه مصرف الکل پیش آمده و بعضی افراد با این تصور غلط که مصرف خوراکی 
الکل آن ها را در برابر ویروس کرونا محافظت می کند، اقدام به این کار اشتباه کرده اند که 
این موضوع تاکنون منجر به مسمومیت 26 نفر در مشهد شده است. وی ادامه داد: حداقل 

و حداکثر سن این افراد هم از 15 تا 4۸ سال است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: متأسفانه سه تن از این افراد که 

همگی مرد بوده اند، بر اثر این موضوع جان باختند.
وی با بیان اینکه از مجموع این 26 نفر، 6 نفر زن و 20 نفر مرد هستند، گفت: نابینایی، 
ناشــنوایی و از کارافتادن کلیه از جمله عوارض جدی هســتند که ممکن اســت برای 

مسمومان به الکل به وجود بیاید.

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.

شمارهپیامک:300072305



گپ

با کودکان

یک فعال فرهنگی در گفت وگو با قدس:

باید به سمت تولید بیشتر بازی های وطنی برویم
محبوبه علی پور: فراغــت اجباری و تأکید بر 
قرنطینه اختیاری موجب شــده، مقوله سرگرم 
ســاختن بچه ها به چالشی افزون تر برای والدین 
تبدیل شود. این مســئله در شرایطی است که 
برخی خانواده ها نسبت به حضور طوالنی مدت 
فرزندان در فضای مجــازی و یا انجام بازی های 
دیجیتالی نیز ناخشــنود هستند. حجت االسالم 
محمدرضا رجبی، دانش آموخته مهندسی برق 
از دانشگاه فردوسی و طلبه جوان یکی از همین 
افرادی است که به عنوان یک پدر؛ دغدغه تربیت 
فرزندان را درعصر دیجیتالیزه دارد از همین رو با 
همراهی دوستانش به ترویج و معرفی بازی های 
فکری پرداخته است. برای آشنایی بیشتر با او و 
تفکرات و فعالیت هایش گفت وگویی انجام دادیم 

که با هم می خوانیم.

 چرا برای شــما مقوله بازی کودکان به 
این حد از اهمیت رســیده که سعی دارید 
بازی های فکری مناسب را ترویج کرده و با 
هزینه کمتر در اختیار بازی خورها )گیمرها( 

قرار دهید؟
 بنابر شواهد امروزه جامعه ما با بحران دیجیتالیزه 
شدن مواجه اســت، به طوری که وقتی نگاهی 
به آســیب های اجتماعی در خانواده می اندازیم، 
می توانیم نشــانه های این مقوله را به وضوح در 
روابط خانوادگی ببینیم. این در شرایطی است که 
درحال حاضر برای گروه کثیری از کودکان فضای 
مجازی و بازی های دیجیتالی به عنوان جدی ترین 
مرجع برای سرگرمی و آموزش بدل شده است. 
براساس آمارهای موجود در کشور، 28 میلیون 
نفر به عنوان گیمر، روزانه نیم ساعت را به بازی 
مشغولند که از این افراد تنها 5 درصد به بازی های 
وطنی اقبال نشان می دهند. این درحالی است که 
شاهدیم چاره اندیشی خاصی از سوی متولیان امر 
و گروه های مرجع انجام نشــده است. به هرروی 
به این باور رسیدم که باید برای مقوله سرگرمی 

به خصوص در گروه های ســنی 
کــودکان و نوجوانان بــه دنبال 
جایگزینی مناســب بود. تهیه و 
اســتفاده از این موارد پیشنهادی 
به دالیلــی همانند هزینه بر بودن 
در توان همه اقشار جامعه نیست 
ازهمین رو با همراهی چند نفر از 

دوستان دانشگاهی و حوزوی ایده »بازی رسان« 
را طراحی و اجرا کردیم. با بررسی بازی هایی که 
در جامعه مورد اقبال جوان ترهاست، مواردی را 
که دارای بار آموزشــی و مهارتی است را انتخاب 
و ترویج می کنیم. همچنین سعی داریم با قیمتی 
مناسب تر از بازار در اختیار عالقه مندان قرار دهیم.

 این ایده در چه ســطح و گســتردگی 
به اجرا درآمده است؟

از آنجــا که عمــر این طرح به چندماه بیشــتر 
نمی رسد و ما هنوز در مرحله ترویج و تبلیغ قرار 
داریم؛ تاکنون در یک مرحله لیگ بازی »گمانه« 
را در مدرسه ای با 200 دانش آموز برگزار کردیم 

که نمونه بومی شده گونه ای از بازی 
»استوژیت« محسوب می شود. این 
برنامه به حدی مورد اســتقبال و 
توجه قرار گرفت که دانش آموزان 
بازی یادشده را امانت گرفته و در 

کنار خانواده نیز بازی می کنند.

 همان طــور کــه می دانید 
بیشــتر بازی هایی که گروه های مختلف 
تولیدکننده در کشور ما عرضه می کنند در 
واقع کپی هایی از بازی های اصلی و خارجی 
اســت. چرا هنوز نتوانستیم تولیدکننده 

اصلی باشیم؟ 
به طور کلی ما مخالفت و ضدیتی با بازی های غربی 
نداریم، چراکه این موارد می تواند موجب تقویت 
مهارت ها و خالقیت بازیکنان شود. این درحالی 
است که همین بازی ها با استفاده هوشمندانه از 
ابزار و عناصر متعدد؛ نگاه سکوالریستی را ترویج 
می کند. ازهمین رو ســعی داریم با بهره گیری از 
همین عناصر جــذاب، در قالب بازی های بومی 

شده؛ پیام های ســازنده را به گیمرها که بیشتر 
کودکان و نوجوانان هستند، انتقال دهیم. البته 
با نظرتان موافقم و باید به سمت تولید رفت، اما 
همین مسئله نیز نیازمند صرف زمان کافی است، 
چراکه وقتی در مجامع و مراکز مختلف از ضرورت 
تولید بازی های بومی صحبت می کنیم، بسیاری از 
افراد این قضیه را امری تشریفاتی می دانند که در 
چرخه مشکالت متعدد جامعه جایی برای طرح 
موضوع ندارد. حال آنکه در شرایط امروز نمی توان 
نقش اثرگذار بازی را در نظام تربیتی جوامع نادیده 

گرفت.

 شما اشــاره کردید که در مرحله ترویج 
و تبلیغ هســتید. به نظرتان این مرحله 
چه زمانی به اتمام می رســد و وارد عرصه 
عملیاتی می شوید؟ چراکه تصور می شود در 
بسیاری از امور فرهنگی، سال هاست ما در 

مرحله تبلیغ و ترویج گرفتار شدیم.
به نظرم در حوزه تولید و بهره گیری از بازی های 
بومی و نقش تربیتی این مقوله هنوز هم فعالیت 
چندان مؤثری صورت نگرفته است، چراکه وقتی 
بر اهمیــت بازی های فکــری و گروهی تأکید 
می کنیم، بیشــتر خانواده ها به همان بازی های 
مرســوم همانند مارپله و منچ اشــاره می کنند. 
در واقع همچنان اطالعات چندانی از بازی های 
بومی و ارزشمندی که در کشور تولید می شود، 
ندارند. نکته دیگر اینکه جامعه ما عالوه براینکه 
نسبت به تأثیرگذاری فرهنگی و آموزشی بازی ها 
غفلت کرده، در بُعد اقتصادی و تقویت تولیدهای 
وطنی نیز ضعف ها و کاستی هایی داشته است، 
به طوری که بنا بر آمار موجود در ســال 2018 
صنعت بازی های رایانه ای بیش از 150 میلیارد 
دالر گردش مالی داشــته است. ازهمین رو جزو 
صنایع پول ساز محسوب می شود. درحال حاضر 
درآمدهــای این حوزه را بیش از دو برابر صنعت 

سینما و صنعت موسیقی برآورد می کنند. 

شت و ردمان بهدا

نیکوکاری

 متخصص بیماری های عفونی تشریح کرد
 رابطه استعمال دخانیات 

با افزایش ابتال به کرونا
محمدنبی  دکتر  قدس: 
متخصــص  احمــدی، 
در  عفونی  بیماری هــای 
استعمال  رابطه  خصوص 
دخانیات با افزایش میزان 
ابتال به ویروس کرونا، گفت: 
کسانی که سیگار و قلیان 
مصرف می کنند همان طور که این موضوع امری ثابت شده است 
همیشه در معرض ابتال به بیماری ها به ویژه مشکالت ریوی هستند 
و این موضوع بســته به میزان مصرف آن ها دارد که در درازمدت 

موجب وارد شدن آسیب هایی به سیستم تنفسی می شود.
وی در ادامه افزود: از نظر علمی مســلم اســت که سیگار عامل 
امراض مختلف از ســرطان های ریه تا مشکالت تنفسی است و 
در بیماری هایی مثل کرونا نیز بی تأثیر نیست. برای عفونت های 
مختلف از جمله عفونت های ویروســی و باکتریایی به هر حال 
مصرف سیگار و قلیان مســتعد بیماری های شدیدتر می شوند. 
در مورد ویروس کرونا وقتی در مورد گروه های پر خطر صحبت 
می شــود شاید با وجود شــرایط خاصی که به وجود آمده افراد 
مستعدی را که معرفی می کنند افراد دارای فشارخون، دیابتی ها 
و سایر موارد باشند و اشاره ای به آن هایی که استعمال دخانیات 
دارند به طور کلی نشــود، امــا در اوایل این موضوع مطرح بود و 
االن هم هســت و امر پذیرفته شده ای هست که افراد سیگاری 
بدون شک اگر درگیر ویروس کرونا بشوند و آلودگی وارد بدنشان 
شود، افراد پرخطری محسوب می شوند. این افراد باید مراقبت های 
بیشتری داشته باشند و خیلی خوب است این افراد به سمت ترک 

سیگار و قلیان پیش بروند.

کانون همزمان با همه گیری جهانی بیماری کرونا 
اعالم کرد

 برگزاری مسابقه بین المللی نقاشی 
کودک مشهد با موضوع دست های پاک

مسابقه  فراخوان  قدس: 
بین المللی نقاشی کودکان 
با  مشــهد  نوجوانــان  و 
پاک،  »دست های  عنوان 
نجات بخــش زندگی« از 
سوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان 
خراســان رضوی منتشر شد. همزمان با شیوع بیماری کرونا در 
ایران و تعداد زیادی از کشورهای جهان، موضوع بهداشت فردی و 
شست وشوی دست ها این روزها اهمیت بیشتری پیدا کرده است 
و متخصصان پزشکی و بهداشت، رعایت نکات بهداشتی را یکی از 

مهم ترین عوامل قطع چرخه انتقال این بیماری عنوان می کنند.
بر همین اساس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
رضوی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز کنترل 
عفونت بیمارستان های دانشگاه ژنو سوئیس به عنوان مرکز همکار 
سازمان بهداشــت جهانی در ایمنی بیمار اقدام به برگزاری یک 
مســابقه نقاشــی بین المللی ویژه کودکان و نوجوانان با هدف 

فرهنگ سازی در حوزه بهداشت فردی و جمعی کرده است.
موضوع این مســابقه »بهداشــت دســت های من« )لباس ها، 
اسباب بازی ها، خوراکی ها، خانواده، دوستان، خانه، شهر و دنیایی 
که در آن زندگی می کنم( و »دست هایی که مراقب سالمتی من 
هستند« )شــامل پدر، مادر، پزشک و کسانی که برای سالمتی 

کودک فعالیت می کنند( تعیین شده است.
بر اساس این گزارش کودکان و نوجوانان ۴ تا 18 ساله در بخش 
ملــی و بین المللی از روز 25 اســفند 1۳۹8)15 مارس 2012( 
می توانند نقاشــی های خود را با تکنیک آزاد در اندازه 50 در ۷0 
سانتیمتر در صفحه ویژه مســابقه در پرتال اینترنتی کانون به 

نشانی paintfest.kpf.ir بارگذاری کنند.
برای ارسال اثر به این مسابقه در بخش ملی تا ۳1 اردیبهشت و 
در بخش بین الملل تــا 25 تیر 1۳۹۹)15 جوالی 2012( اعالم 

شده است.
همچنین از هر شرکت کننده در این فراخوان تنها یک اثر دریافت 

و کار گروهی پذیرفته نمی شود.
بر اســاس ایــن فراخوان زمــان داوری آثــار، ابتــدای مرداد 
1۳۹۹)جوالی 2020( و اعالم نتایج 15 مرداد 1۳۹۹)آگوســت 
2020( تعیین شــده است. قرار است به برگزیدگان این مسابقه 
در بخش ملی دیپلم افتخار، نشــان مســابقه، دوچرخه و کتاب 
آثار برگزیده و در بخش بین الملل دیپلم افتخار، نشان مسابقه و 
کتاب آثار برگزیده اهدا شود. سازمان بهداشت جهانی در روزهای 
گذشته و با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان 

این بیماری را به عنوان »بیماری همه گیر جهانی« اعالم کرد.

 ۲۳۰ بیمار مشکوک به کرونا 
در خراسان رضوی جان باختند

قــدس: دبیــر کمیته 
مراقبت و درمان بیماری 
کرونا در دانشــگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
بیمــار   2۳0 تاکنــون 
مبتال به عفونت های حاد 
تنفســی و مشکوک به 

کرونا در استان خراسان رضوی جان باخته اند. 
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: تعداد مرگ و میر بر اثر ابتال 
به کرونا در استان خراسان رضوی که آزمایش آن ها به طور 

قطعی مثبت شده، ۴۳ نفر گزارش شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس آخرین گزارش وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی تاکنون 5۶8 نفر در این استان 

مبتال به ویروس کرونا هستند.
وی به ایرنا گفت: از ۳0 بهمن ماه امســال تا 2۶ اسفند ۳ 
هزار و 1۶2 بیمار مبتال به عفونت حاد تنفســی و مشکوک 
به بیماری کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی بستری 
شــده اند که نسبت به روز گذشــته 2۴۴ نفر افزایش یافته 

است.  
دکتر انجیدنی افــزود: در این مدت یک هزار و ۹۴1 نفر از 
شهروندان خراسانی مبتال به عفونت حاد تنفسی و مشکوک 
به بیماری کرونا نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص 

شده اند. 
وی ادامــه داد: هزار و 818 نفر از بیماران بســتری شــده 
مشکوک به کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی مربوط 
به حوزه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون 

یک هزار و ۳0 نفر آن ها بهبود یافته و به منزل رفته اند.

 تعداد بیماران مشکوک به کرونا 
به ۲هزار و ۹۱۸ نفر رسید

در همین حال مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا 
در دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: آمار مبتالیان به 
عفونت های حاد تنفســی و مشــکوک به کرونا در استان 

خراسان رضوی به 2 هزار و ۹18 بیمار رسیده است. 
دکتــر حمیدرضا رحیمــی افزود: هــزار و ۶8۷ نفر از کل 
شهروندان مبتال به عفونت  حاد تنفسی در خراسان رضوی 
متعلق به مشهد و 12 شهرستان زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد هستند که تاکنون ۹82 نفر از آنان نیز بهبود 

یافته و به خانه بازگشته اند.
وی گفت: طی این مدت تعداد بیماران بســتری شــده به 
خاطــر عفونت حاد تنفســی در بیمارســتان های زیرنظر 
دانشکده علوم پزشکی نیشابور که شهرستان فیروزه را نیز 
زیرپوشــش دارد 5۴۶ نفر بوده اســت که ۳5۴ نفر آنان با 

دریافت خدمات  درمانی سالمتی خود را بازیافته اند. 
وی افزود: 28۳ نفر از بیماران حاد دســتگاه تنفسی نیز در 
مراکز درمانی زیرنظر دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
تحــت معالجه قرار گرفتند که 220 نفر آنان تاکنون بهبود 

یافته و مرخص شده اند.
دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه بــه ۳۶۳ هزار نفر 
جمعیت ساکن شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه والت 

خدمات ارائه می دهد.
دکتر رحیمی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز که 
پنج شهرســتان خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و سبزوار 
را در غرب خراســان رضوی زیرپوشش دارد طی این مدت 
15۹ بیمار حاد تنفســی داشــته که ۹8 نفر آنان تاکنون 

درمان و از بیمارستان مرخص شده اند.
وی تعداد افراد بســتری در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی 
گناباد را نیز 1۳8 نفــر اعالم و بیان کرد: تاکنون 11۴ نفر 

از این بیماران درمان شده و سالمتی خود را بازیافته اند.
شهرســتان های گناباد و بجستان با 1۴0 هزار نفر جمعیت 
در جنوب اســتان خراســان رضوی زیرپوشــش خدمات 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار دارند.
مســئول کارگروه اطالع رســانی بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد همچنین به وضعیت حوزه جغرافیایی 
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام شامل شهرستان های تایباد، 
باخرز، صالح آباد و تربت جام اشاره کرد و گفت: 105 نفر در 
این شهرســتان ها به خاطر ابتال به عفونت حاد تنفسی در 
بیمارستان بستری شدند که با تالش پزشکان و پرستاران 
این دانشگاه 8۳ نفر آنان تاکنون سالمتی خود را بازیافته اند.

 آمار مبتالیان در خراسان شمالی به ۹7  نفر رسید
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم اعالم 
کرد: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تاکنون 
۹۷ نفر در خراســان شــمالی به این ویروس مبتال شده و 

تعداد آمار فوتی ها نیز به ۶ نفر رسید.
 دکتر ســیداحمد هاشــمی اظهار کرد: در شهرستان های 
بجنورد ۴۷ نفر، شــیروان هشــت نفر، فاروج دو نفر، مانه 
و ســملقان هشــت نفر، جاجرم چهار نفر، گرمه ســه نفر 
 و اســفراین 25 نفر به طور قطعی به بیمــاری کووید 1۹ 

دچار شده اند.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: تاکنون 2۴ نفر از مبتالیان 

به این بیماری بهبود و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی افزود: آزمایش 21۹ نفر از موارد مشــکوک نیز منفی 
گزارش شده است و هم اکنون 1۴۴ بیمار مشکوک به ابتال 

به کووید 1۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.
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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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1.گیاهي از تیره سوســني ها با ساقه هاي 
لذیــذ و داراي خواص دارویــي فراوان – 
احشــام  به پرورش  2.رفتار-  طبقه بنــدي 
مشغول اســت- یکدنده ۳. دستار- عالمت 
مفعــول بي واســطه- نقــره- عزیزعــرب 
۴. حیــوان بیمــار- ویتامیــن جدولي - 
 واحــدي کوچــک بــراي حافظــه رایانه 
حــال-  پریشــان  ماهــي  فهــم-   .5
دوره  دروس  از  قاضــي-   .۶ ســمیع 
اتصال زمیــن  ســیم   دبیرســتان- 
۷. مدفن ابوعلي ســینا- ضمیر خودخواهي 
- نمونــه خروار 8. خوش اســمي- اثري از 
نوعي  رایحه-  دولت ها-   .۹ سهراب سپهري 
انارمرغوب 10. یاري- به دردبخور- هم جهت 
11. آبگوشــت ســاده- مولدهاي همزمان 
 نیــروگاه- مجموعه مســابقات سراســري 
12. بي باکي - هواپیمــاي عجول - ضربه 
فوتبالي 1۳. رودخانه اي در ایتالیا- ســطح 
 خشــن- طاقچه بــاال- خــرس درختــي 
1۴. گله گوســفند- پیراهــن این بازیکن 
سابق تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی با 

 امریکا ، به یادماندنی شــد- کالم غلوآمیز 
15. از تقسمات کشــوري- سقف شیبدار 

فلزي یا سفالي

1.کارگردان فیلم هاي سه گانه اخراجي ها 
- جهیــدن از روي چیــزي 2.درد و رنج 
– تیرانداز – به پایان رسیده ۳. شایسته- 
 طفــل- حشــره چســبنده – همگــي 
۴. کفش ســاقه بلند که ســاقه آن تا مچ 
 پا مي رســد- واحد ورزش بوکس- پلنگ 
5. حرفي در الفبــاي التین- تیرکوچک 
- آدم آهنــي ۶. شــرور - جان- شــیره 
چغندرقنــد- بلیــغ ۷. حیــوان بیمار – 
 تخم مرغ خانگي- محنت- ماهي کنسروي 
8. مرغــان خانگي- عامــل انتقال بعضي 
بیماري ها ۹. عدد رمز- آموختني لقمان- 
ســراینده ایلیــاد- پیکانه 10. ابریشــم 
ناخالص- پاراف- کتف - حرف دهن کجي 
11-کج- آلــت رگ زني- دهــان پرنده 
12.از حبوبات - قفل لباس- کشوري در 
غرب آفریقا به پایتختي »لومه« 1۳. فلز 

سرچشمه- شهري صنعتي در آلمان- درنگ کردن- 
مساوي 1۴. حرفه اي نیست- از سیستم هاي عامل 
رایانه اي- آشــیانه 15. ســتاره- زندگي نامه اي که 

توسط خود شخص نوشته شود

  افقی

  عمودی

قدس  با مشــارکت ۴00 کتابدار، قــرارگاه فرهنگي 
پیشگیري و مقابله با کرونا با هدف ترغیب مردم به ماندن 
در خانه و فرهنگ ســازي و اطالع رســاني هوشمندانه و 
راه اندازي پویش »خانواده کتابخوان« با محوریت اداره کل 

کتابخانه هاي عمومي خراسان رضوی تشکیل شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این باره 
گفت: با توجه به بحــران اجتماعي رخ داده در مواجهه با 
ویــروس کرونا، تالش جمعي دســتگاه ها و ســازمان ها 
در مبــارزه با این رخــداد و تعطیلي مراکز آموزشــي و 
کتابخانه هاي عمومي؛ اداره  کل کتابخانه هاي عمومي استان 
به تشکیل قرارگاه فرهنگي پیشگیري و مقابله با کرونا با 
هدف ترغیب مردم به ماندن در خانه و فرهنگ ســازي و 

اطالع رســاني هوشــمندانه و راه اندازي پویش »خانواده 
کتابخوان« اقدام کرده است. 

حجت االســالم علی اکبر ســبزیان ادامه داد: در این قرارگاه 
نزدیک به ۴00 کتابدار استان به عنوان افسران جبهه دانایي 
انقالب اسالمي عالوه بر آگاه سازي و اطالع رساني و تشویق 
بر حضور در منازل و پرهیز از سفرهاي درون شهري و برون 
شهري، تأکید مي شــود افراد به خواندن کتاب هاي خوانده 
نشده کتابخانه شخصي خود بپردازند و با ارسال ویدئوي یک 

دقیقه اي در پویش خانواده کتابخوان شرکت کنند.
وی ادامه داد: این اقدام فرهنگي با مشــارکت مجمع 
خیرین توســعه کتابخانه هــا و ترویــج کتاب خواني 
اســتان و تعدادي از دســتگاه هاي خدمت رســان در 

تأمیــن مالي تعداد هزار و ۳۹۹ کارت هدیه و هدایاي 
ارزشمند فرهنگي همزمان با نیمه شعبان با قدردانی از 

برگزیدگان به کار خود پایان مي دهد.

 با مشارکت 400 کتابدار تشکیل شد

قرارگاه فرهنگی پیشگیری از کرونا در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

 فارس  رئیس ســازمان بسیج سازندگی استان خراسان 
رضوی از توزیع 8 هزار بســته معیشــتی بین نیازمندان و 

کارگران متضرر از کرونا در این استان خبر داد. 
محمد روحانی اظهار کرد: طرح توزیع سبد معیشتی از سال 
۹۴ هر ساله در حال انجام است و امسال 8 هزار سری سبد 
معیشتی برای نیازمندان حاشیه شهر و نقاط محروم خراسان 
رضوی تهیه شده اســت. وی با اشاره به تأثیر ویروس کرونا 
بر معیشــت برخی خانواده ها، تصریح کرد: امسال عالوه بر 
خانواده های نیازمند، تعدادی از کارگران بخش های مختلف 
در اثر کرونا بیکار شدند که این بسته ها برای آن ها هم آماده 

شده است.
 رئیس بســیج سازندگی خراســان رضوی در توضیح اقالم 
سبد معیشتی، خاطرنشان کرد: برنج ایرانی، روغن، چای، قند، 

ماکارونی، تن ماهی، رب، حبوبات مختلف و سویا محتویات 
یک بسته است و برنج، گوشت گوساله، مرغ، تن ماهی و روغن 

هم تعدادی از  بسته های دیگری است که توزیع می شود.
روحانی افزود: از این 8 هزار بســته، ۴ هزار بسته معیشتی 
متعلق به حاشــیه شــهر اســت که در آن به جز محتوای 
معیشتی، پک بهداشتی دارای ماده ضدعفونی کننده، صابون 

و دستکش هم توزیع می شود.
رئیس بســیج سازندگی خراسان رضوی ادامه داد: ما قباًل 
یک هزار ســری جهیزیه توزیع کردیم و یک هزار و 200 
سری هم در حال آماده سازی هستیم که طی آن 10 قلم 
از اقالم اساسی را به خانواده های نیازمند در حاشیه شهر 
مشهد و استان می دهیم. وی دو تخته فرش، لباسشویی، 
ســرویس قاشــق، جاروبرقی، اجاق گاز، بخــاری گازی، 

سرویس قابلمه، سرویس آرکوپال و اتو را اقالم جهیزیه ای 
که هم اکنون در حال آماده ســازی است ذکر کرد و گفت: 
 بــرآورد ریالی بســته های معیشــتی و جهیزیه ها حدود 

12 میلیارد تومان است.

توسط سازمان بسیج سازندگی خراسان رضوی انجام شد

توزیع ۸ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان و کارگران متضرر از کرونا 

 کمک ۱۲میلیاردی به خانواده ها و 
دانش آموزان بی بضاعت 

صاحبی: رئیــس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشــهد 
در گفت وگــو با قدس گفت: به همــت خیریه جواداالئمه)ع( 
و مــددکاری اجتماعی این اداره در ســال جاری بیش از 12 
میلیارد ریال کمک به خانواده هــا و دانش آموزان بی بضاعت 
شــده که از مجموع این مبلغ 8۳۴ میلیون تومان مددکاری 
اجتماعی و ۳۷0 میلیون تومان خیریه جواداالئمه)ع( این اداره 

هزینه کرده است .
محسن روحانی نیا افزود: همچنین در آستانه سال نو، خیریه 
جواداالئمه)ع( مبلغ 1۶0میلیون تومان و مددکاری اجتماعی 
اداره آمــوزش و پرورش ناحیه 2 مشــهد مبلغ ۳00 میلیون 
تومان شامل البسه، لوازم تحریر و بسته هایی از مواد غذایی را 
تهیه و بین خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت توزیع کردند. 
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