
آزمایش کرونای ۶۳۱ نفر در خراسان رضوی مثبت شدهنوز برای باهم بودن فرصت هست
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:آخرین گزارش در آخرین نسخه سال 98

این روزها یک جمله را زیاد می شنویم »انگار همین 
دیروز بود که سال 1398 آغاز شد« و به قول معروف 
به یک چشم برهم زدنی یک سال گذشت. سال 98 
با تمام شادی ها و غم هایش تمام شد و هر کدام از ما 
خاطرات مخصوص به خودمان را از این سال داریم، 
ولی بی تردید ماجرای شیوع ویروس کرونا در این سال 
در تاریخ دنیا ثبت خواهد شد و سالیان سال راجع به 

آن صحبت خواهد شد...

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون آزمایش کرونای 
۶31 نفر در خراسان رضوی مثبت شده است.  دکتر 
علی  اصغر انجیدنی افزود: ۴۰8 نفر از کل شهروندان 
مبتال به بیماری کرونا در خراسان رضوی مربوط به 
حوزه جغرافیایی زیرپوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و ۲۲3 نفر متعلق به مناطق زیرپوشش پنج 

دانشکده  و دانشگاه  علوم... .......صفحه ۴ .......صفحه ۲  khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  دعوت از مردم و نخبگان برای ارائه 
ایده های اقتصادی پسا کرونا

قدس: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان 
رضوی از صاحبنظران، ایده پردازان و عموم مردم برای ارائه 
ایده ها و راهکارهای عملیاتی برای خروج از شرایط بحرانی 

شیوع ویروس کرونا دعوت کرد. 
میثم کرمانی گفت: در شــرایط بحرانی کنونی کشور و 
شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر جامعه، نقش ارگان ها 
و ســازمان های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی به 
ویژه شــهرداری ها بسیار پررنگ تر اســت و می طلبد با 
روحیــه جهادی و با هدف یاری رســانی به ملت در امر 
کاهش ریســک ابتال به ویروس کرونا، افزایش ســطح 
اطالع رســانی همگانی و مقابله و تالش در جهت کنترل 
و ریشــه کنی این نگرانی ملی، بــا تکیه بر دانش بومی، 
خالقیت و ایمــان، راهکارهای الزم در راســتای تغییر 
وضعیــت کنونی و ایجــاد فرصت های بدیــع اقتصادی 
از تهدیــد به وجــود آمده، ارائه شــود. وی هدف از این 
اقدام را مدیریت برون رفــت از فضای موجود و حمایت 
از اقدام های تولیــدی، بازرگانی، عمرانی و پشــتیبانی 
شــهری، ارائه ایده های اقتصادی پســا کرونا به منظور 
جهش در حوزه های مختلف و مرتبط با مدیریت شهری، 
گردشــگری، تولیدی، خدمات مهندسی، بیمه، آموزش، 

محیط زیست و بازرگانی بیان کرد.
وی ادامــه داد: افراد می توانند ایده های خود را در اســرع 
وقــت و تا پایان ســاعت اداری ۲۰ فروردین ماه 1399 به 
دفتر مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های خراسان 
رضوی بــه آدرس مشــهد، نبــش دالوران 7 یا صندوق 
 پســتی شــماره 91779۶۵۶73 و یا پســت الکترونیک 

info@hamyari-kh.ir ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش به قدس خبر داد
  رتبه دوم خراسانی ها در مرحله اول 

المپیادهای علمی دانش آموزی
پورحسین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت وگو 
با قدس گفت: دانش آموزان خراسان رضوی افتخار دیگری در المپیاد 
کشوری بدســت آورده و رتبه دوم پذیرفته شدگان در مرحله اول 
المپیادهای علمی کشــور را بدست آوردند. خدابنده با اعالم اینکه 
دانش آموزان این اســتان رتبه دوم پذیرفته شدگان در مرحله اول 
المپیادهای علمی دانش آموزی را از آن خود کردند، افزود: با اعالم 
رسمی سازمان ملی استعدادهای درخشان، 13 درصد از دانش آموزان 
شرکت کننده استان در مرحله اول المپیادهای علمی دانش آموزی، 
موفق شدند به مرحله دوم این رقابت ها راه یابند و  دانش آموزان شهر 

تهران نیز جایگاه دوم در کشور را از آن خود کردند.

  حصول سازش 
در یک فقره پرونده قتل عمدی

بجنورد- خبرنگار قدس: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
خراسان شمالی از حصول سازش در یک فقره پرونده قتل عمدی در 

این شهرستان خبر داد.
مسلم محمدیاران با اعالم این خبر درباره جزئیات وقوع حادثه قتل، 
تصریح کرد: در فروردین ماه ســال 1393 بر اساس گزارش مرجع 
انتظامی مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی با سالح گرم، فردی در 

شهر حصارگرمخان از توابع شهرستان بجنورد، به قتل می رسد.
وی درباره حصول سازش در این پرونده خاطرنشان کرد: در حالی 
که پرونده  معد اجرای حکم صادره بود؛ خوشبختانه با تالش های 
مستمری که توسط این دادستانی صورت گرفت  اولیای دم مقتول 
رضایت قطعی و منجز خویش را نســبت به قاتل اعالم و موضوع 

قصاص نفس وی منتفی شد.

خبرخبر

چهارشنبه 28 اسفند 1398

23 رجب 1441 
18 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9211 
ویژه نامه 3595 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 163- اصلی اراضی پنبه زار

1- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 181.27 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2463-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 145-97 هیئت
2- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 171.77 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2685-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 146-97 هیئت
3- ششدانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مساحت 189 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای شماره 2684-98 مورخ 98/12/10 کالسه 

147-97 هیئت
4- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 171.60 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2683-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 142-97 هیئت
5- ششدانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مساحت 189 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای شماره 2682-98 مورخ 98/12/10 کالسه 

143-97 هیئت
6- شش��دانگ یکباب منزل از پالک 907 فرعی از پالک 163 اصلی فوق به مس��احت 181.27 متر مربع ابتیاعی 
آقای مراد علی باغچقی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 2681-98 مورخ 98/12/10 

کالسه 144-97 هیئت
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 

که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. آ-9815504
تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 28                  /12                  /98

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

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسمی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدکی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند

1- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 45.15 متر مربع ابتیاعی خانم اوغل بایرام 
بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2738-98 مورخ 98/12/12 

کالسه 320-98 هیئت
2- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 45.15 متر مربع ابتیاعی خانم اوغل بایرام 
بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2737-98 مورخ 98/12/12 

کالسه 319-98 هیئت
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��اراولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .  آ-9815521   
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 13                    /12                    /98      تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 28                    /12                    /98
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت بین المللی فجر اعتماد 

ایرانیان به شماره ثبت 41353 
)سهامی خاص( و شناسه ملی 10380571638

)در حال تصفیه(
الذکر  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
روز   20 ساعت  راس  در  که  شرکت  العاده  فوق  بطور 
شنبه 1399/01/10 در محل مشهد، دانش آموز، بین 
دانش آموز 32 و 34 پالک 84 واحد 1 برگزار میگردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1- تمدید مدت تصدی
2- تمدید و تغییرات هیئت تصفیه و مدیران 

تصفیه
3- انتخاب ناظر جدید

هیئت مدیره - هیئت تصفیه شرکت 
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))آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی((
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پیشرفته رضوی)شرکت 
قند آبکوه ( - سهامی خاص در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 11 فروردین 1399 در 
محل  شرکت واقع در مشهد ، بلوار توس انتهای توس 10 تشکیل خواهد شد. از 
کلیه سهامداران یا نمایندگان آنها دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه:
1( استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت درباره فعالیت ها و عملکرد 

سال مالی منتهی به 98/04/31
2( بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حسابهای سال مالی فوق الذکر

3( تصویب صورتهای مالی منتهی به 98/04/31
4( انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

5( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای آگهی های مربوط به شرکت
6( اتخاذ تصمیم در مورد سایر مطالب که در صالحیت مجمع عادی فوق العاده باشد.
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هاشم رسائی فر: شهردار مشهد گفت: نمایشگاه بین المللی مشهد تا سقف 
1۰ هزار تخت برای بیماران احتمالی کرونا قابلیت جانمایی دارد. 

محمدرضــا کالیی در بازدید از نمایشــگاه اظهار کرد: براســاس برآورد 
مدل هایی که دانشگاه علوم پزشکی دارد و فازبندی هایی که شده ابتدا از 
امکانات این دانشگاه برای بیماران کرونایی استفاده خواهد شد و در مرحله 
بعد امکانات نظامی و سوله های بحران پیش بینی شده است. سپس تا 1۰ 

هزار تخت در نمایشگاه بین المللی مشهد جانمایی خواهد شد.
وی در خصوص اقدام آســتان قدس رضوی نسبت به بستن در های حرم 
امام رضا)ع( برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا اظهار کرد: اگر 
بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم برخی از اتفاق ها و تصمیم ها هر چند گاهی 
و یا حتی  برخی از اتفاق ها هر چند قرن اتفاق می افتد. واقعاً بحرانی که با 

آن مواجه هستیم هر چند قرن اتفاق می افتد. 

وی ادامــه داد: من واقعاً موضوع بســتن در های حــرم مطهر را تصمیم 
سختی می دانم و درک می کنم که تولیت آستان قدس رضوی که بسیار 
مســئولیت پذیر اســت قطعاً با خون دل این چنین تصمیمی را گرفته، 
چراکه ما هرچه داریم از برکت امام هشــتم)ع( است و ایشان هم نسبت 

به حفظ جان زائران خود را مســئول می داند و با شــهامت این تصمیم 
بزرگ را گرفته است. شهردار مشهد در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
تعطیلی مترو و سرویس دهی اتوبوسرانی در مشهد این موضوع تا کجا ادامه 
خواهد داشــت، عنوان کرد: فعالً قرار است از پنجشنبه تا پنجم فروردین 
اتوبوســرانی خدمت دهی نداشته باشد، تا زمانی که به این نتیجه برسیم 
براســاس استانداردهای در نظر گرفته شده در هر اتوبوس ۲۰ نفر حضور 
داشته باشند و حضور آن ها موجب انتشار بیماری نشود سرویس دهی ادامه 

خواهد داشت. 
کالیی همچنین در خصوص شرایط اجرای برنامه های شهرداری مشهد 
برای نوروز 99 گفت: تمامی فعالیت هایی که موجب تجمع مردم شود به 
کلی لغو شده است و فعالً برنامه ای نخواهیم داشت، اما سایر فعالیت هایی 

که مد نظر بوده یا انجام شده یا خواهد شد.

مهر: با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور و 
توصیه های بهداشــتی مبنی بر کاهش رفت و آمد 
افراد به حداقل میزان ممکن، افرادی هســتند که با 
قلبی بــزرگ، کام افرادی که در این وضعیت ممکن 
است دچار خســارت شوند را شیرین می کنند تا بار 
دیگر و در کنار هم کرونا را شکســت دهیم. مهدی 
نام آور، فردی که دو ماه اجاره واحدهای تجاری خود 
را بخشیده است در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار 
کرد: وقتی می بینم هموطنانم در این شــب و روزها 
برای شکســت ویروس کرونا متحد شده اند، من هم 
 وظیفه خود می دانم در حد توانم هر کاری از دســتم 
بر می آید را انجام دهم. وی افزود: با توجه به اینکه بازار 

کاســبان زحمتکش در این ایام رونق ندارد، تصمیم 
گرفتم اجاره اسفندماه و فروردین ماه سال آینده 1۰ 
باب مغازه خود را ببخشــم تا صاحبان این مغازه ها 
استرس و نگرانی اجاره را نداشته باشند و فکر و ذکر 
خود را بیشتر متمرکز از بین بردن و ریشه کن کردن 
این ویروس نمایند. نام آور تصریح کرد: کاسبان محترم 
به خاطر اینکه مقروض هســتند و یا برای پرداخت 
اجاره بهای خود مجبورند در این شــرایط حســاس 
مشغول فعالیت باشــند، چه خوب است افرادی که 
در توانشان است، اجاره این ماه خود را از مستأجران 
دریافت نکنند تا ان شاءاهلل با کمک یکدیگر و در کنار 

هم بتوانیم کرونا را شکست دهیم.

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب خراسان شمالی گفت: با شیوع ویروس 
کرونا، در حال حاضر مصرف آب نسبت به بهمن 

ماه 8۰ درصد افزایش یافته است.
غالمحسین ســاقی با حضور در دفتر سرپرستی 
روزنامه قدس، با اشــاره به روند رو به رشد مصرف 
آب در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: هر سال در 
روزهای آخر ســال سرانه مصرف آب در استان به 
دلیل خانه تکانــی افزایش می یافت که اکنون در 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ 

درصد افزایش یافته است.
وی افــزود: از هم اســتانی های عزیز انتظار داریم 

همچون سالیان گذشته با مدیریت مصرف صحیح 
آب و رعایت دســتورعمل های بهداشت فردی، تا 
حدامــکان از مصارف غیرضــروری آب خودداری 
کرده و در مصــرف آب صرفه جویی کنند تا برای 
مصارف ضروری دچار افت فشــار آب و کمبود آن 

نشوند.
ساقی گفت: اکنون 83 روستای استان با کمبود آب 

مواجه هستند که با تانکر آبرسانی می شوند.
وی در خصوص مصرف آب در بخش دام نیز افزود: 
روستانشینان عزیز و زحمتکش نیز آب بهداشتی را 
فقط برای شرب مصرف کنند و از استفاده آن برای 

دام و یا مصارف غیر شرب خودداری کنند.

شهردار مشهد:

تولیت آستان قدس با بستن درهای حرم مطهر شهامت به خرج داد

یک اقدام نیک در روزهای کرونایی

مالکی که اجاره دو ماه واحدهای تجاری خود را بخشید
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی در گفت وگو با قدس:

مصرف آب آشامیدنی 80 درصد افزایش یافت

ری
ذاک

ضا 
یر

 عل
ح:

طر

تهدیدکرونا را به 
فرصت تبدیل کنیم

معاون عمران حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری:

طرح زوج و فرد 
 خودرو از در منزل

 در مشهد تصویب شد

 با آغاز طرح محدودیت
 ورود خودروها به مشهد صورت می گیرد

بازگرداندن 
 خودروهای غیربومی
 از ورودی های شهر

هنرمندان و صاحبنظران خراسانی در گفت وگو با قدس:

.......صفحه ۴ 

معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: طرح 
زوج و فرد خودرو از در منزل به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا، در شورای همتا به تصویب رسید.خلیل اهلل کاظمی افزود: 

این طرح در پی تأکید شهردار و...

امسال قرار است بهاری متفاوت را تجربه کنیم. هر سال بوی بهار نویدبخش 
آغازی نو بوده، اما امسال با شیوع بیماری کرونا قرار است نوروزی متفاوت 
را تجربه کنیم. شــروعی که یادآور می شود قدر داشته هایمان را بیشتر 
بدانیم. اتفاق های روزمره ای که آن قدر متداول بود، هیچ گاه نمی توانستیم 
تصور کنیم روزگاری داشتنش برایمان آرزوی هر روز و دعای هر شبمان 
شود. می خواهیم این بحران را با همدلی و همراهی به آغازی زیبا و بدون 
حسرت بگذرانیم. این روزها پیام های بسیاری از طریق رسانه های ارتباط 
جمعی درباره اینکه در خانه بمانیم را می بینیم و می شــنویم، این بار به 

سراغ هنرمندان و چهره های آشنای شهرمان رفتیم تا پیشنهادهای آن ها 
را درباره این نوروز متفــاوت بدانیم. محمد الهی، بازیگر در این خصوص 
می گوید: تمام دوســتانی که قصد سفر به مشــهد را دارند، به طور قطع 
برای عرض ارادت به امام رئوفمان با قلب های پاکشــان مشرف می شوند، 
اما از همه آن ها می خواهیم که بدانند آمدنشان جایز نیست. وی می افزاید: 
همه ما هنرمندان به نفس مردممان زنده ایم و ما هم مانند همه آن ها در 
خانه می مانیم. بهتراست بدانیم ویروس آرم یا مشخصه ای ندارد و هر کسی 

می تواند ناقل باشد، پس لطفاً توصیه ها را جدی بگیریم...

رئیس پلیس راه فرماندهی  انتظامی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه 
طرح محدودیت ورود خودروها به مشــهد از دوشنبه شب گذشته 
آغاز شده، گفت: در این طرح پالک های خارج از استان به جز موارد 

خاص برگشت داده می شوند... .......صفحه 3 .......صفحه ۲ 

عید دیدنی 
 ممنوع،

بی تعارف 
حافظ 

عزیزانمان 
باشیم

تمــام ملت ایــران و فارســی زبانان دنیا 
از مدت هــا پیش برای رســیدن نوروز و 
دیدوبازدیدهای عید، روزشماری می کردند؛ 
اما امســال با وضعیتی که به خاطر شیوع 
گســترده ویروس کرونا پیش آمده، شاید 
برای نخســتین بــار در تاریــخ، ناچار به 
چشم پوشی از بسیاری از رسم و رسوم این 
عید باســتانی به ویژه دیدوبازدید هستیم؛ 
رسمی بســیار زیبا که در روزهای نوروز، 
نخســت به دیدن بزرگان فامیل و طایفه 
می رویم و در بیشتر مواقع نیز همه اعضای 
خانواده حضور دارند. امسال اما با توجه به 
خطر بزرگی که در کمین مردم نشســته 
اســت، باید به این کمپین ملی بپیوندیم 
که »عید ما، بعد از شکســت کرونا« و عید 
را موکــول کنیــم به زمانی کــه ویروس 
کرونا در کشــورمان از بین رفته باشــد. 
آن وقت می توان این رسم کهن را در بهار 
سالمتی به جا آورد و به دیدوبازدید رفت. 
درعین حال نگرانی جدی متولیان سالمت 

.......صفحه ۲ جامعه این است...



ادعای درمان کرونا در کلینیک های خصوصی 
مشهد واقعیت ندارد 

ایرنــا: معــاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشهد گفت: برخی 
آزمایشــگاه های  و  کلینیک هــا 
خصوصی این شــهر ادعایی مبنی 
بر تشخیص و درمان بیماران کرونا 

دارند که این امر واقعیت ندارد. 
دکتر شاپور بدیعی افزود: تنها یک 
آزمایشگاه مرجع تشخیص کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال 

است که شهروندان برای آزمایش کرونا از طریق نظام ارجاع به این آزمایشگاه معرفی می شوند. 
وی ادامه داد: در صورت افزایش مراکز آزمایشگاهی به طور حتم به اطالع عموم مردم خواهد رسید. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شــهروندان در صورت دارا بودن عالئم بیماری 
با مراجعه به مراکز خدمات جامع ســالمت، مطب ها و درمانگاه های دولتی و خصوصی بر اساس 
دستورعمل های ابالغی به سطح دوم خدمات فرستاده و در صورت نیاز برای تشخیص بیماری به 
آزمایشگاه ارجاع داده می شوند.  بدیعی افزود: درمان بیماران مبتال به کرونا نیز طبق دستورعمل های 
خاص و در کلینیک ها و مراکز درمانی مشــخصی در حال انجام است، بنابراین درمان های جانبی 
انتشار یافته در برخی رسانه ها و فضای مجازی قابل استناد نیست.  وی ادامه داد: شهروندان اطالعات 
خود در خصوص پیشگیری و درمان کرونا را تنها از طریق رسانه های رسمی دریافت کنند، چراکه تا 
زمانی که روش های درمانی بر اساس مشاهده ها و بررسی های علمی و آزمایشگاهی نباشد، نمی توان 

ادعایی مبنی بر درمان بیماری داشت. 

آخرین گزارش در آخرین نسخه سال 98

هنوز برای باهم بودن فرصت هست
علی محمدزاده این روزها یک جمله را 
زیاد می شــنویم »انگار همین دیروز بود که 
ســال 1398 آغاز شد« و به قول معروف به 

یک چشم برهم زدنی یک سال گذشت.
ســال 98 با تمام شادی ها و غم هایش تمام 
شــد و هر کدام از ما خاطرات مخصوص به 
خودمان را از این سال داریم، ولی بی تردید 
ماجرای شیوع ویروس کرونا در این سال در 
تاریخ دنیا ثبت خواهد شــد و سالیان سال 

راجع به آن صحبت خواهد شد.
در این شماره آخر روزنامه در سال 98 قصد 
داریم به دور از تمام تکلفات گفتاری ساده تر 
از هــر زمان دیگری به نکاتی اشــاره کنیم 
که شــاید با توجه به شرایط ایجاد شده در 
جامعه اندکی تأثیرگذاری بیشــتری داشته 

باشد.
شیوع ویروس کرونا بی شک برای بسیاری از 
ما که غرق زندگی روزمره مادی شده بودیم 
تلنگری بود تا به خودمان بیاییم و لحظه ای 
ذهنمان را از همه مشغله های دنیوی خالی 
کــرده و به ایــن نکته فکر کنیــم که چه 
چیــز این دنیا ارزش ایــن همه تالش های 

چشم بسته را دارد.
دنیایی کــه برخی از ما برای ســاختن آن 
گاهی آن قدر از احــوال خودمان هم غافل 
می شــویم که یادمان می رود کجا بودیم و 
حاال به کجا رســیده ایم و چــه بهایی برای 
بــه دســت آوردن چیزهایــی کــه دلمان 
یادمان می رود   . پرداخته ایم  می خواســته، 
لحظه های گذشته را نمی توان دوباره زندگی 
کرد و نمی شود خیلی چیزها را جبران کرد.

 تصویری واضح از بی مقداری تمام دنیا
این روزها قصه های تلخ جان باختن عده ای 
از هموطنان ما تصویری واضح از بی مقداری 
تمام دنیا به ما نشــان داد. به وضوح دیدیم 
که برخی ها با داشــتن مال ومنال زیاد و یا 
مقام عالی هم نتوانستند یک روز بیشتر در 
مقابل ویروسی نادیدنی و حقیر زنده بمانند 
و همه چیزهایــی که در تصورشــان دارای 
ارزش بــود به یک عطســه فروریخت و در 

ناباوری تمام جان خود را از دست دادند.
ای کاش در ســال آینــده و روزهایی که از 
ویــروس کرونا هم خبری نیســت، یادمان 
نرود که دلمشغولی های این دنیا ارزش یک 
قطره اشک دلشکسته ای را ندارد  و می توان 
به جای نگاه مادی صرف و پیشــرفت های 
ظاهری، اندکی هم با احســاس زندگی کرد 

و طعم زندگی سرشار از عاطفه را چشید.
آری می شــود به جای تالش برای افزودن 
دارایی های دنیوی و مادی اندکی هم برای 
دارایی های معنوی و احساســی خود تالش 

کرد و شــادمانه هایی را تجربــه کرد که به 
گواه تمام آدم هایی که با مهربانی زیسته اند 
لذتی وصف ناپذیر و آرامشی عمیق را نصیب 

آدمی می کند.
می شــود بی تفاوت از کنــار کودکی که از 

ســر ناچاری و به جبر زندگی 
مجبور به کار شده نگذشت و 
چند دقیقه هم به قصه زندگی 
او گــوش داد و شــاید باری 
اندک از دوش او برداشــت . 
راســتش را بخواهید بسیاری 
از مــا تا داشــته هایمان را از 
دســت ندهیم نمی دانیم چه 
داشــتن  که  داریم  چیزهایی 

آن ها برای خیلی ها آرزوست.

 با اندکی قناعت از هر 
آنچه داریم لذت ببریم

را  انسان  هیچ عقل  ســلیمی 
توصیه  زیســتن  بی انگیزه  به 

نمی کند، اما بیشــتر ما انگیزه را به مرحله 
ولع رســانده ایم و همیشــه فکــر می کنیم 
همه چیز کم داریم و باید به برداشته هایمان 
اضافــه کنیم و یادمان مــی رود که فرصت 
اســتفاده از همــان داشــته های اولیه را از 

دست داده ایم.
می شــود با اندکی قناعت از هر آنچه داریم 
لذت ببریم و با انگیزه بهتر کردن شــرایط 
تالش کنیــم، ولی اگر قناعــت را فراموش 
کنیــم و در دام دنیا گرفتار شــویم روزی 
می فهمیم اشتباه زندگی کرده ایم که به آخر 
خط رســیده ایم و تازه یادمان می آید قرار 
بوده برای بدســت آوردن آرامش و آسایش 
تالش کنیم، ولی عمرمان را در تشــویش و 

زیاده خواهی ها گذرانده ایم.
راســتش را بخواهیــد بســیاری از ما هنوز 

تفاوت آرامش و آســایش را نمی دانیم و برای 
همین می توانیم افــراد زیادی را در اطرافمان 
ببینیم که به ظاهر خانه های آنچنانی دارند و 
خودروهای مجلل سوارند، اما زندگیشان هیچ 
رنگی ندارد و مهم ترین کســری زندگیشان 
آرامش اســت و تنها در 
ظاهر برای تن مادی خود 
فراهم  را  آسایش  اسباب 
کرده اند و شاید بر صندلی 
چنــد میلیونــی خودرو 
میلیاردی نشسته اند، ولی 
در دلشان غوغای دیگری 
به پاســت که بود و نبود 
آن صندلی یادشان رفته 

است.
از  عــده ای  دارم  بــاور 
کــه  سال هاســت  مــا 
را در آغوش  فرزندانمان 
نگرفته ایم، گویی با تمام 
شــدن دوران کودکــی 
بچه هــا، نیاز آن ها به آغــوش والدین )و به 
طور خاص پدر( برطرف شده و دیگر مانند 
لحظه  یک  نمی دانیــم  شــده ایم.  غریبه ها 
آغوش پدر چه آرامش و اعتماد به نفسی را 
به دختــر نوجوانمان می دهد و یا چه اندازه 

دوستی پدر و پسر را محکم تر می کند.
بیاییــد در ســال جدید بــا خودمان عهد 
ببندیم هربــار که دلخســته از نداری های 
دنیا شــدیم ســری به محالت حاشیه شهر 
بزنیــم و در میان کوچه هــای باریک که پر 
از کودکانی اســت که رؤیای همان زندگی 
به ظاهر ساده ما را دارند قدم بزنیم تا شاید 
وسوســه های دنیوی را از خود دور کنیم و 

شاکر داشته هایمان باشیم.
بیایید در ســال جدید ماهی یک بار هم که 
شده به سراغ روحمان برویم. اگر هفته ای یا 

دوهفته ای یک بار تنمان را به میهمانی غذای 
بیرون می بریم یک بار هم روحمان را به یک 
وعده سیر از مهربانی دعوت کنیم و با خرید 
اندکی خوراک یا پوشــاک و یا هر چیزی که 
نیــازی را از نیازمندی برطرف می کند، روح 
مهرورزمــان را صیقلی دوباره بدهیم، چراکه 
بی هیــچ تردیدی لذتی باالتر از لذت شــاد 

کردن دلی خسته در دنیا وجود ندارد.
ای کاش در گوشه ای از ذهنمان برای همیشه 
بمانــد که بین مرگ و زندگی هیچ فاصله ای 
نیست، چراکه به چشم خود دیدیم با شیوع 
یک ویروس چه تعداد انسان جان باختند و 
بی شک آن ها هم برای سال جدید و روزهای 
آینده خود برنامه ها داشتند و هنوز آرزوهای 
بســیاری داشــتند که قرار بود برای محقق 
نمودن آن ها تالش کنند، اما یک دست آلوده 
یا یک عطسه بی موقع یک فرد مبتال فرصت 

نداد تا آن ها هم سال جدید را ببینند.

 عهدی نو به بهانه سال نو
خالصه اینکه ای کاش مهربانی و مهرورزی 
عادت همیشــگی ما شود تا دیگر خبری از 
احتکار و گران فروشی نباشد. کاش برخی از 
مــا که تصور می کنیم به دنیا آمده ایم تا آن 
را فتح کنیم و بر دارایی های خود بیفزاییم، 
لحظه ای به خودمان بیاییم و بدانیم که آخر 
ماجرا جــز همان چند متــر پارچه چیزی 
نصیبمان نمی شــود و دارایی های دنیا هیچ 
ارزشــی ندارند و نمی توان با تمام آن ها یک 

لحظه بیشتر زندگی کرد.
پس بــه بهانه ســال نو عهدی نــو با خود 
ببندیــم که از این پس بــه مهراندوزی هم 
بپردازیم به امید آنکه در زمان مرگمان عده 
بیشــتری غمگین رفتنمان باشــند و نکند 
کارهایی بکنیم که نبودنمان مایه شادمانی 

دیگران شود.

 عید دیدنی ممنوع
بی تعارف حافظ عزیزانمان باشیم

تمام ملت ایران و فارســی زبانان دنیــا از مدت ها پیش برای 
رســیدن نوروز و دیدوبازدیدهای عید، روزشماری می کردند؛ 
اما امســال با وضعیتی که به خاطر شــیوع گسترده ویروس 
کرونا پیش آمده، شــاید برای نخستین بار در تاریخ، ناچار به 
چشم پوشی از بسیاری از رسم و رسوم این عید باستانی به ویژه 
دیدوبازدید هستیم؛ رسمی بسیار زیبا که در روزهای نوروز، 
نخست به دیدن بزرگان فامیل و طایفه می رویم و در بیشتر 

مواقع نیز همه اعضای خانواده حضور دارند.
امسال اما با توجه به خطر بزرگی که در کمین مردم نشسته 
اســت، باید به این کمپین ملی بپیوندیم که »عید ما، بعد از 
شکســت کرونا« و عید را موکول کنیم به زمانی که ویروس 
کرونا در کشورمان از بین رفته باشد. آن وقت می توان این رسم 

کهن را در بهار سالمتی به جا آورد و به دیدوبازدید رفت.
درعین حال نگرانی جدی متولیان ســالمت جامعه این است 
که بخشی از مردم در روزهای عید، قرنطینه خانگی را رعایت 
نکنند؛ به دیدوبازدید برونــد و ناگهان با انفجار کرونا مواجه 
شــویم؛ آنگاه دیگر حتی امکانات پزشکی کشور نیز جوابگو 
نخواهد بود و آخرین نوروز قرن جاری، به یک فاجعه انسانی 

تبدیل خواهد شد.
توصیه مهم برای دفع شــر میهمان بــی دعوت »کرونا« که 
چندهفته ای اســت دنیا را با چالش بزرگــی درزمینه های 
مختلف مواجه و زندگی عادی ساکنان این کره خاکی را مختل 
کرده است، به خصوص در ایام نوروز، همان توصیه قبلی یعنی 
در خانه ماندن اســت؛ به طورقطع با توجه به روحیه لطیف و 
فرهنــگ و آداب ما ایرانیان، چشم پوشــی از دیدار بزرگان و 
عزیزان به ویژه در ایام عید، ســخت و تحملش دشوار است، 
اما تردیدی نیست که در این شرایط بهترین کار برای حفظ 

سالمت این عزیزان به شمار می آید.
ازآنجایی کــه در فرهنگ مــا نظر بزرگان خانــواده و فامیل 
قابل احتــرام و فصل الخطاب اســت، تمامی پــدر و مادرها 
و بــزرگان خانواده باید اعضای خانــواده و نزدیکان خود را از 
دیدوبازدید و عید دیدنی برحذر داشــته و بدون تعارف خود 

و خانواده شان را از پذیرش میهمان در این ایام معذور بدارند.
تعطیالت نوروز اگر مردم از سفر و دیدوبازدیدهای نوروزی پرهیز 
کنند و جدی تر از قبل به پویش ملی »در خانه بمانیم« بپیوندند، 
می تواند فرصت بسیار خوبی برای با هم بودن و پیروزی در برابر 
ویروس کرونا باشد؛ اما اگر مردم این موضوع را جدی نگیرند، 
نوروز می تواند فرصتی برای شیوع بیشتر ویروس باشد که این 

اتفاق، قطعاً کنترل بیماری را بسیار سخت خواهد کرد.
چند روز پیش بود که دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد اعالم 
کرد ظرفیت بیمارستان شریعتی تکمیل شده و دیگر بیماری 
پذیرش نمی کند؛ مگر اینکه ترخیص داشته باشد و جایگزین 
شــود. همچنین3۰درصد ظرفیت بیمارستان امام رضا)ع( پر 
شده و چند روز آینده دیگر هیچ بیماری نمی تواند پذیرش کند.

اگر فرض کنیم ۷۰درصد جمعیت 3 میلیون نفری مشــهد 
)حدود 2.1 میلیون نفر( بیمار شــوند و 1۰درصد این تعداد 
یعنی 21۰هزار نفر دچار مشــکالت شدیدتری شوند و نصف 
این تعداد )1۰5 هزار نفر( به تخت بیمارستانی نیاز پیدا کنند، 
از توان استان و حتی شرق کشور خارج است و این تعداد تخت 

بیمارستانی اصالً وجود ندارد.
این هشــدار جدی اســت که عــالوه بر مردم، مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی و نظارتی و اعضای ستادهای کنترل و 
مقابله با کرونا باید به شــدت مراقبــت کرده و ضمن اجرایی 
کردن مصوبات قبلی ســتادهای ملی و محلی، با استفاده از 
تفویــض اختیاراتی که صورت گرفته، تمــام توان و ظرفیت 
موجــود را برای عبور کم هزینه تر از این بحران به کار گیرند. 
ازجمله مهم ترین اقدام هایی که تا امروز مورد غفلت واقع شده، 
اعمال محدودیت های جدی برای ورود مســافران اســت که 
امیدواریم با توجه به اخبار رســیده از منابع مختلف مبنی بر 
افزایش تعداد ورودی ها به مبادی استان و مشهد، هرچه زودتر 

جامه عمل بپوشد.

  کشف سنگ نگاره های هزار ساله 
در داورزن 

میراث  مدیــر  ایرنــا: 
و  گردشگری  فرهنگی، 
داورزن  صنایع دســتی 
گفــت: ســه مجموعه 
ســنگ نگاره مربوط به 
عصر مفــرغ و آهن در 
ســه مکان تاریخی این 

شهرستان کشف شد.
به گزارش قدس آنالین، محمد عبداهلل زاده ثانی افزود: با توجه 
به تکنیک به کار رفته در این ســنگ نگاره ها قدمت آن ها به 

عصر مفرغ تا عصر آهن می رسد.
وی اضافه کرد: این ســنگ نگاره ها بر روی صخره و ســنگ 
از جمله نخســتین بوم های ســنگی جهت معرفی طبیعت 
شهرستان و از جاذبه های دیدنی شهرستان داورزن به شمار 

می رود.
مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی داورزن 
گفت: نقوش روی این سنگ ها شامل حیوانات درنده، انسان، 
حیوانات علف خوار و صحنه شــکار با تیر و کمان است.وی 
آســیاب های آبی و بادی، کاروان سراهای تاریخی بین راهی، 
مساجد قدیمی، یخدان ها، آتشکده آذربرزین مهر، روستاهای 
قدیمی مزینان و باشتین، مناطق ییالقی و آبشارهای منطقه 
بفره و کویر را از جمله آثار تاریخی و طبیعی داورزن برشمرد.

  طواف متوفیان در حرم مطهر رضوی 
ممنوع شد

مدیرعامــل  ایرنــا: 
مدیریــت  ســازمان 
ی  ن هـــا مـسـتـا ا ر آ
شهرداری مشهد گفت: 
طواف متوفیان در حرم 
ممنوع  رضــوی  مطهر 

شد.
حجت االســالم حسین مهدوی دامغانی افزود: پیرو اطالعیه 
آســتان قدس رضوی با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده 
در خصوص شیوع ویروس کرونا، وارد کردن متوفی و طواف 

وی در حرم مطهر رضوی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
وی ادامه داد: فقــط ورود پیکرهایی که پیش خرید محل 
دفــن در حرم مطهر رضــوی دارند یا خدمــه دارای قبر 
هستند با رعایت ضوابط بهداشتی و تأیید دفتر دفن حوزه 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی 

مجاز است.

 مصرف آب روزانه هر فرد در 
خراسان رضوی ۴۰ لیتر افزایش یافت

مدیرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب و فاضالب 
گفت:  خراســان رضوی 
مصرف آب در شهرهای 
این اســتان طی اسفند 
ماه حــدود ۴۰ لیتر به 
ازای هــر فــرد افزایش 

یافته  است.
سیدابراهیم علوی افزود: در شرایط عادی میزان مصرف هر فرد 
از جمعیت تحت پوشش این شرکت در استان حدود 115 لیتر 
در روز بود که در اســفند ماه این میزان به 155 لیتر رسیده  
است.وی اضافه کرد: در مجموع شیوع ویروس کرونا در استان 
موجب افزایش مصرف مشــترکان تا حدود 3۰ درصد شده 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی با تأکید 
بر پرهیز از مصارف غیرضرور و به تعویق انداختن خانه تکانی 
در شرایط فعلی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا ارائه خدمات به متقاضیان توسط این شرکت به صورت 
غیرحضوری انجام می شود.علوی افزود: شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی در راستای تأمین آب کمی و کیفی شهروندان 
تمامی امکانات خود را به کار گرفته  تا مصرف کنندگان نگرانی 
نداشته باشــند و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از کمبود 
آب شــرب در شهرهای استان گزارش نشــده  اما خودداری 
از مصارف غیرضرور به صورت جدی باید مورد توجه باشــد.

 طرح زوج و فرد خودرو از در منزل
 در مشهد تصویب شد

عمران  معــاون  ایرنا: 
حمل و نقــل و ترافیک 
گفت:  مشهد  شهرداری 
طرح زوج و فرد خودرو 
از در منــزل به منظور 
شــیوع  از  پیشــگیری 
ویروس کرونا، در شورای 
همتا به تصویب رســید.خلیل اهلل کاظمی افزود: این طرح در 
پی تأکید شــهردار و رئیس شورای اسالمی شهر مشهد، روز 
گذشته در شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی 
)همتا( بررســی و تصویب شــد.وی ادامه داد: بر این اساس 
تدارکات الزم برای نصب نرم افزار مورد نیاز در2۴ ساعت آینده 
انجام و طرح تردد زوج و فــرد خودروها از در منازل اجرایی 
خواهد شد.وی گفت: پالک خودروهای متخلف از طریق ۴۰5 
دوربین نظارت تصویــری، 11۰ دوربین ثبت تخلفات و پنج 
خودرو دارای دوربین ثبت تخلف ثبت خواهد شــد.کاظمی 
افزود: در مرحله اول به خودروهای متخلف که پالک آن ها از 
سوی دوربین ها ثبت شود از طریق پیامک اخطار داده می شود 
و در مرحله بعد جریمه اعمال می شــود.وی ادامه داد: تاریخ 
دقیق اجرای طرح زوج و فرد خودروها از در منزل با هماهنگی 

سایر نهادهای ذی ربط در روزهای آینده اعالم می شود.

سالمتدرمان

 آغاز طرح بازرسی سالمت
در مبادی ورودی شهر مشهد 

و  معاون هماهنگــی  قــدس: 
استانداری  زائران  امور  مدیریت 
در  گفــت:  خراســان رضوی 
راســتای پیشــگیری و مقابله 
با  با ویروس کرونــا و همزمان 
سراســر کشــور طرح بازرسی 
سالمت در مبادی ورودی شهر 
مشهد با همکاری هالل احمر و 
سایر نهادهای خدمت رسان آغاز 

شد.
محمدصــادق براتی با بیان اینکــه در قالب اجرای این طرح در مبادی ورودی شــهر 
تب ســنجی و غربالگری مســافران انجام خواهد شــد، افزود: در صــورت وجود عالئم 
مشــکوک افراد به مدت 1۴روز با هزینه خودشــان قرنطینه خواهند شد و پس از طی 
دوران قرنطینه اجازه ورود به مشــهد را هم نخواهند داشت و به وطن خود بازخواهند 

گشت. 
وی گفت: شهر مشهد در شرایط کنونی توانایی پذیرایی از زائران را ندارد و ان شاءاهلل در 
آینده ای نزدیک با از بین رفتن این ویروس، تمامی امکانات را برای اســتقبال از زائران 

فراهم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در هیچ نقطه ای از شهر مشهد امکانات برای پذیرایی و اسکان مسافران 

وجود ندارد و تمامی هتل ها و خانه مسافرهای رسمی تعطیل هستند.

به بهانه سال نو عهدی نو 
با خود ببندیم که از این 

پس به مهراندوزی هم 
بپردازیم به امید آنکه 
در زمان مرگمان عده 

بیشتری غمگین رفتنمان 
باشند و نکند کارهایی 

بکنیم که نبودنمان مایه 
شادمانی دیگران شود

بــرش

روزبازار

میراث فرهنگی

اطالعیه
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زاویه تصویر

آماده سازی کله پاچه به روش 
غیر بهداشتی در این روزهای 

کرونایی

گار
رن

خب
د 

رون
شه

س: 
عک

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

پلیس این شهر خبر داد
  کشف 5۰هزار عدد انواع موادمحترقه 

در اسفراین
خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
اســفراین  شهرستان 
گفت: از ابتدای امسال 
5۰هــزار  تاکنــون 
انــواع  25۷عــدد  و 
موادمحترقه کشــف و 
ضبط شده است.ســرهنگ جاوید مهری، فرمانده انتظامی 
شهرستان اســفراین با اشاره به افزایش چهار برابری کشف 
مواد محترقه نســبت به مدت مشابه ســال گذشته گفت: 
طرح های برخورد با فروشــندگان مــواد محترقه به منظور 
حفظ ســالمت جامعه با قدرت در دســتور کار قرار داشته 
و به صورت مســتمر نیز ادامه دارد.سرهنگ مهری با بیان 
اینکه در طول این مدت ۶ نفر از فروشــندگان مواد محترقه 
دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
شــده اند، افزود: با فرارســیدن روز های پایانی و چهارشنبه 
آخر ســال، برخورد با توزیع کنندگان و فروشــندگانی که 
اقدام به فروش موادمحترقه می کنند، تشــدید می شــود.

فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین عنوان کرد: در این 
خصوص مأموران بــا هماهنگی مقام قضایی در بازرســی 
از چنــد واحد صنفی و منزل مســکونی که محل دپو مواد 
محترقه بود، این تعداد موادمحترقه را کشف و ضبط کردند.



روی خط حادهث

روی خط خبر
 با آغاز طرح محدودیت

 ورود خودروها به مشهد صورت می گیرد
   بازگرداندن خودروهای غیربومی

 از ورودی های شهر
قدس: رئیـس پلیـس راه 
می  نتظا هی ا ند مـــا فر
اشاره  با  خراسان رضوی، 
به اینکه طرح محدودیت 
ورود خودروها به مشهد از 
دوشنبه شب گذشته آغاز 
شده، گفت: در این طرح 

پالک های خارج از اســتان به جز موارد خاص برگشت داده 
می شوند.

ســرهنگ هــادی امیــدوار افــزود: عوامــل پلیــس راه، 
فرماندهی انتظامی و نیروهای هالل احمــر برای اجرای این 
طرح در ۲۲ نقطه از ورودی های اســتان مســتقر شده اند.

امیدوار با تأکید بر اینکه اجرای محدودیت  در ورودی استان 
سختگیرانه تر است، افزود: پالک های غیربومی برگشت داده 
شده و در موارد خاص پس از پایش اجازه ورود داده می شود.

رئیس پلیس  راه فرماندهی انتظامی خراســان رضوی افزود: 
کاهک سبزوار، نیشــابور مقابل پلیس راه و ملک آباد، مسیر 
شمال دوربرگردان شهر کهنه در مسیر قوچان فاروج، دوراهی 
ســبزوار مقابل پلیس راه قوچان و دوربرگردان ســرک بین 
قوچان و چناران، گردنه تیوان در مسیر قوچان درگز، محور 
کالت مقابل پلیس راه و پاســگاه انتظامی گوجگی جزو ۲۲ 
نقاطی هستند که طرح محدودیت ورود خودروها به استان 

در آن ها اجرا می شود.
وی همچنین مسیر سرخس تقاطع تقی آباد، مسیر فریمان 
تقاطع سنگ بست تربت جام، ایست و بازرسی مالکی، مسیر 
خواف ایســت و بازرسی نشتیفان، مســیر گناباد کیلومتر 
۲۰گناباد به قاین، مقابل ایســت و بازرســی شهید ساالری 
گناباد، پلیس راه بجستان، ایســت و بازرسی کامه در مسیر 
تربت حیدریه به مشــهد و عوارضی ملک آباد را نیز از جمله 
نقاطی برشــمرد که طرح محدودیت ورودی خراسان رضوی 

ثبت نخستین حادثه چهارشنبه آخر سال در مشهد 
   مجروحیت شدید جوان ترقه ساز!

خط قرمز: معاون عملیات آتش نشانی مشهد از سوختگی و 
جراحت شدید جوان ۱۹ ساله مشهدی  در حین ساخت مواد 
محترقه در منزل مسکونی، در غرب این شهر خبر داد.آتشپاد 
دوم محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب گفت: ساعت 
۲ بامداد سه شــنبه ۲۷اســفند ماه ۹۸ در پی تماس تلفنی 
شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر شنیدن انفجار از داخل یک 
منزل مسکونی، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 
۳۴ را به محل حادثه در بولوار دکتر حسابی اعزام کرد.معاون 
عملیات آتش نشانی مشــهد افزود: با حضور آتش نشانان در 
محل مشــخص شد، جوان حدوداً ۱۹ ساله در حین ساخت 
مواد محترقه روی پشت بام منزل سه طبقه دچار سوختگی 
شدید شده که آتش نشانان بالفاصله این فرد را برای انتقال 
به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل 

دادند.
آتشــپاد دوم محمدجواد ســبحانی خاطرنشــان کرد: در 
بررسی های دقیق در محل مشخص شد، این جوان در حین 
ســاخت موادمحترقه به دلیل نامشخصی موجب به وجود 
آمدن انفجاری مهیب، توأم با خسارت در اتاقک روی پشت 
بام منزلشان و سوختگی شدید خود شده و تعدادی از مواد 
محترقه ساخته شده نیز در محل کشف که بالفاصله توسط 
آتش نشانان خنثی سازی شد.این گزارش می افزاید وضعیت 

جسمانی این جوان ۱۹ ساله  وخیم اعالم شده است.

  کشف بیش از ۳۱ تن خوراک دام 
قاچاق در فاروج

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان فــاروج از 
کشــف و توقیــف دو 
دســتگاه تریلی حامل 
۳۱ تن و ۱۶۲ کیلوگرم 
خوراک دام و کنسانتره 
قاچاق در این شهرســتان خبر داد.سرهنگ یداهلل نوروزی، 
فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج گفــت: در اجرای طرح 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز مأموران این فرماندهی در حین 
کنتــرل خودرو های عبوری در ورودی شــهر »فاروج« به دو 

دستگاه خودرو کامیون مشکوک شدند.
سرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه مأموران با هماهنگی مقام 
قضایــی هر دو کامیون مورد نظر را متوقف کردند، افزود: در 
بازرســی از این کامیون ها ۳۱تن و ۱۶۲کیلوگرم کنسانتره 
و خــوراک دام قاچاق به ارزش ۷۲۰ میلیون ریال کشــف و 
ضبط  شد.فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با بیان اینکه در 
این خصوص دو نفر متهم نیز دستگیر شدند، افزود: متهمان 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و خودرو های 

موردنظر نیز توقیف و راهی پارکینگ شدند.

عقیــل رحمانی: مدیــر جهادکشــاورزی 
شهرستان مشهد در حاشیه جلسه هماهنگی 
گشــت های ویژه نــوروزی خبر داد :رشــد 
۵۰۰درصدی اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در ۶ ماهه 
دوم سال ۹۸ در مقایســه با ۶ماهه اول سال 
جاری افزایش قابل مالحظه ای داشــته است.

جلسه هماهنگی گشت های نوروزی ذیل شورای 
حفظ حقوق بیت المال و با دســتور دادستان 
محترم عمومی و انقالب استان و در ارتفاعات 
جنوبی شهر مشهد با حضور معاون دادستان  
و مدیران و نمایندگان دســتگاه های ستادی 
اجرایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
برگزار شد. قاضی قنبری راد، معاون دادستان و 
سرپرســت دادســرای زمین و مسکن ضمن 
ارائه توضیحاتی در مورد زمین خواری و تغییر 
کاربری اراضی، از اقدام های مجدانه و بدون وقفه 
جهادکشاورزی شهرســتان مشهد و مدیریت 
مجموعــه قدردانی و اذعان کــرد: در ماه های 
اخیر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
با تمام تــوان و با هماهنگی کامل با مجموعه 
قضایی اقدام های  قابل  مالحظه ای را در برخورد 
قاطع با مصادیق تغییر کاربری انجام داده است. 

  افزایش چشمگیر اعمال قانون ها 
در حاشیه مراسم مدیر جهاد کشاورزی مشهد 
در تشــریح اقدام های قانونی موضوع تبصره ۲ 
ماده ۱۰ قانون حفــظ کاربری اراضی زراعی و 
باغ ها در ۶ ماهه دوم ســال ۹۸ در مقایســه با 
۶ ماهه اول ســال جاری و سنوات قبل آن به 
قدس گفت: در ۶ ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۲۵۸ 
قطعه اراضی کشــاورزی تغییر کاربری یافته 
قلع و قمع شــد و در ۶ ماهه دوم با مساعدت 
و پیگیری های ریاست سازمان جهادکشاورزی 

آقای مهندس اورانی، جهاد کشاورزی موفق شد 
این آمار را تا سطح قابل مالحظه ای که مساوی 
بود با یک هــزار و ۱۶۱ مــورد  افزایش دهد.

طهماسبی زاده گفت:  فروش اراضی کشاورزی و 
قطعه بندی و تبدیل به باغ ویالها به جای فضای 
سبز و کشاورزی غیرقانونی است و با قاطعیت و 
جدیت با زمین خواران برخورد می شود.وی بیان 
کرد: مقابلــه با زمین خواری به صورت ویژه در 
شورای حفظ حقوق بیت المال در حال پیگیری 
است. وی کمیته صیانت از حریم شهر مشهد را 

یک ساختار و تشکیالت قدرتمند دانست که 
توانایی برقراری تعامل با دســتگاه های متولی 
زمیــن را به نحو مطلوبی دارد ولیکن بازنگری 
در ساختار و رفع برخی اشکاالت  اجرایی  را در 

این تشکالت ضروری دانست.

  تفسیر قانونی که به نفع زمین خواران 
می شود

وی با اشــاره به برخی اعمال نظرات در نحوه 
تفســیر قانون تأکید کرد: عجیب است برخی 
با وجود صراحت قانون و مصوبه شورای حفظ 
حقــوق بیت المــال در مورد تبصــره ۲ ماده 
۱۰ و نامه اخیر دادســتان محترم عمومی و 
انقالب کــه صراحتاً دســتور داده اند »در هر 
صــورت ابنیه و مســتحدثات غیرمجاز قلع و 
قمع و اعاده به وضع ســابق شوند« باز هم در 
پی تفاسیری هستند که نتیجه ای جز تأمین 
منافع زمین خواران و نابودکنندگان بستر تولید 
را ندارد.طهماسبی زاده در پایان از حمایت های 
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقالب 
و ریاســت کمیتــه صیانت از حریم مشــهد 
در راســتای مبارزه با زمین خــواری و تغییر 

کاربری ها تشکر کرد.

در حاشیه جلسه هماهنگی گشت های نوروزی ستاد صیانت از حریم شهر مشهد مطرح شد

قلع وقمع یک هزار و 161 مورد تغییرکاربری در6 ماهه دوم
آب و هوا

  ادامه بارش های رگباری
 تا پایان هفته در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی ناپایدار روی 
استان است که تا آخر هفته جاری در ساعاتی افزایش ابرناکی، 
افزایش ســرعت وزش باد و به ویژه در ساعات بعدازظهر در 
بیشتر نقاط استان، بارش باران گاهی به شکل رگباری توأم با 

رعدوبرق پیش بینی می شود .
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خبر

خط قرمز: جانشــین مرزبانی استان خراسان رضوی 
از کشــف بیش از ۲۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق در 
حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی تایباد در ۴۸ ســاعت 

گذشته خبر داد.
به گــزارش خبرنگار پایگاه اطالع رســاني فرماندهي 
مرزباني اســتان خراســان رضوي ، سرهنگ حسین 
ابراهیمی، جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی در 
تشــریح این خبر بیان کرد: در راســتای اجرای طرح 
سراســری مبارزه با قاچاق کاال و همچنین حمایت از 
تولیدات داخلی، مرزبانان این اســتان در ۴۸ ســاعت 
گذشته با اقدام های اطالعاتی و عملیاتی موفق شدند 
مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق را در پست کنترل و 

مراقبت مرزی هنگ مرزی تایباد کشف کنند.

وی با اشــاره به جلوگیری از قاچــاق هرگونه کاال ، 
خاطرنشــان کرد : ارزش این کاالها براساس برآورد 
کارشناسان ۲۰۱میلیون و ۴۰ هزار ریال اعالم شده 
و در این رابطه چند متهم دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این اقالم 
قاچاق از جمله ماسک، لوازم بهداشتی، برنج، مرغ و... 

بوده اند.
ســرهنگ ابراهیمی در پایان یادآور شد: مرزبانان با 
عزمی راســخ با افراد سودجو و فرصت طلب برخورد 
خواهند کرد و جلوگیری از قاچاق این حجم از کاالها 
نشانگر تالش و زحمات شبانه روزی مرزبانان غیور و 
انقالبی در راســتای برخورد قاطع با قاچاق کاال بوده 
و امید است روز به روز شاهد پیشبرد این امر باشیم.

کشف انواع کاالهای قاچاق در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد
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و سیما صدا

اماکن متبرهک

هنرمندان و صاحبنظران خراسانی در گفت وگو با قدس:

 تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم
سرور هادیان  امسال قرار است بهاری متفاوت 
را تجربه کنیم. هر ســال بــوی بهار نویدبخش 
آغازی نو بوده، اما امســال با شیوع بیماری کرونا 
قرار است نوروزی متفاوت را تجربه کنیم. شروعی 
که یادآور می شــود قدر داشته هایمان را بیشتر 
بدانیم. اتفاق هــای روزمره ای که آن قدر متداول 
بود، هیچ گاه نمی توانستیم تصور کنیم روزگاری 
داشــتنش برایمان آرزوی هــر روز و دعای هر 
شبمان شود. می خواهیم این بحران را با همدلی و 
همراهی به آغازی زیبا و بدون حسرت بگذرانیم. 
این روزها پیام های بسیاری از طریق رسانه های 
ارتبــاط جمعی درباره اینکــه در خانه بمانیم را 
می بینیم و می شنویم، این بار به سراغ هنرمندان و 
چهره های آشنای شهرمان رفتیم تا پیشنهادهای 

آن ها را درباره این نوروز متفاوت بدانیم.

 سفری که جایز نیست
محمد الهی، بازیگــر در این خصوص می گوید: 
تمام دوســتانی که قصد سفر به مشهد را دارند، 
به طور قطع بــرای عرض ارادت به امام رئوفمان 
با قلب های پاکشان مشرف می شوند، اما از همه 
آن ها می خواهیم که بدانند آمدنشان جایز نیست.

وی می افزاید: همه ما هنرمندان به نفس مردممان 
زنده ایم و ما هم مانند همه آن ها در خانه می مانیم. 
بهتراست بدانیم ویروس آرم یا مشخصه ای ندارد و 
هر کسی می تواند ناقل باشد، پس لطفاً توصیه ها 

را جدی بگیریم.
این بازیگر سینما و تلویزیون تأکید می کند: امسال 
عیدی متفاوت را تجربــه می کنیم و در فضای 
مجازی می توانیم با همه عزیزانمان دید و بازدید 

داشته باشیم اگر سالمتی آن ها را خواهانیم.

 سین سالمتی در سفره هفت سین امسال
علیرضا دلبریان، راوی دفاع مقدس نیز می گوید: 
مهم ترین چیزی کــه این روزها یــادآوری آن 
ضرورت دارد گذر عمر است و این در حالی است 
که از هر فردی در هر سن و سالی درباره گذر عمر 

می پرسیم، گذر عمر را بسیار کوتاه می داند.
وی خاطرنشان می کند: ما باید به این واقف باشیم 
هنگامی که از این دنیا می رویم ماحصل عمر ما 
چیست؟ از این سال ها بسیار می آید و می رود و 
این بهانه ای است که ما نو شویم. فصل ها درس 
است و درســت روایت ســال های عمر ماست. 
گردش روزگار است و ما باید ببینیم در این گذر 
عمر چه منافعی برای همنوعان خویش داشته ایم.

این راوی دفاع مقدس تأکید می کند: در این برهه 
زمانی این پرسش مطرح است آیا هر کدام از ما 
حاضریم ضررمان به دیگران برسد؟ اگر احتمال 
بدهیم جان کســی را به خطر می اندازیم، واقعاً 
نگران نیستیم که این کار را انجام  دهیم؟ وقتی 
همه کارشناسان بارها اعالم کردند سرعت شیوع 

این ویروس باالست پس باید رعایت کنیم.
همــان طور که جان هر فــردی برای خودش 
ارزشــمند اســت، جان بقیه افراد جامعه هم 
دارای همان جایگاه است. پس درصورت عدم 
رعایت ما همه مســئول در به خطر انداختن 

جان افراد جامعه هستیم.

وی تأکید می کند: امسال با ماندن در خانه و کنار 
خانواده ایــن آرامش را به یکدیگر هدیه بدهیم. 
حاال تصور کنید سفر رفتن هرکدام از ما دلیلی 
شــود برای آنکه سرپرست خانواده ای فوت شود 
و تعدادی بچه یتیم شــوند، به راستی این کار را 

انجام می دهیم؟
امیدوارم امسال یک سین به سفره هفت سین ما 

اضافه شود و آن هم سین سالمتی باشد.

 به فرهنگمان می بالیم
امیراطهر سهیلی، نویسنده و کارگردان سینما و 
هنرمند شــهرمان نیز می گوید: ما هر کداممان، 
جایی، در گوشه ای، به طریقی، افتخار کرده ایم که  

فرهنگ چند هزار ساله داریم.
وی می افزایــد: حاال مجالی اســت که فرهنگ 
خودمان را به نمایش بگذاریم. نشان دهیم که این 

فرهنگ در زندگی مان ریشه دوانده است. 
فرهنگ ما اجازه نمی دهد مغازه ها را خالی کنیم، 
خیابان ها را بنــد بیاوریم، به مســافرت برویم. 
فرهنگ ما، ما را در خانه نگه می دارد تا میهمان 
ناخوانده خودش شرمنده شود. ما ایرانی هستیم.

 بهترین فرصت برای مطالعه
حمید کیانیان، نویسنده و کارگردان تئاتر مشهدی 
نیز تصریح می کند: در ایــن روزها که برخی از 
دولتمردان از قرنطینه کردن برخی شهرها سر باز 
می زنند و به مردم می گویند زندگی و کسب و کار 
معمولتان را داشته باشید، بهترین کار این است 

که خودمان، خودمان را قرنطینه کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در این ایام قرنطینه که 
در کنار خانواده مان هستیم، می توانیم بهترین 
دوران مطالعه را داشــته باشــیم، خاطرنشان 
می کنــد: در ایــن دوران می توانیم آگاهی های 
فردی، اجتماعی، سیاســی و عرفانی مان را باال 
ببریم که بعدها بتوانیم تصمیمات درست تری 

نسبت به مسائل داشته باشیم.

 پیام مشترک در خانه بمانیم
ماشــااهلل شــاه مرادی زاده، بازیگر شهرمان نیز 

می گوید: ایــن روزها در ســریال »نفوذی« به 
کارگردانی آقای شمقدری به عنوان بازی گردان 
مشغول به کار بودم و باوجود آنکه تعطیل شدن 
این پروژه روزانه ۳۵ میلیون تومان برای کار هزینه 
دارد، اما به طــور قطع ارزش جان ۷۰ نفری که 
در این کار حضور داشتند، در اولویت قرار داشت.

وی اظهار می کند: یک هفته است که به مشهد 
باز گشته ام و در این مدت یک بار به دیدن مادرم 
با رعایت همه نکات بهداشتی رفتم و او را به منزل 
خودمان دعوت کردم و طی این روزها از رفت و 
آمد های غیر ضروری به طور جدی پرهیز می کنم.

این هنرمند تأکید می کنــد: در صورت رعایت 
نکردن نکات بهداشتی، مشــهد بیشترین آمار 
مبتالیان را حتی نسبت به پایتخت خواهد داشت 
و این در حالی است که مقام معظم رهبری جلسه 
نوروز مشهد را تعطیل اعالم کردند، این یعنی اگر 
اعتقادی و یا قانونی نگاه کنیم این پیام را دارد در 

خانه بمانیم.

 دعا برای نابودی کرونا
علیرضا سوزنچی، بازیگر سینما و تئاتر شهرمان 
نیز با ابراز ارادت به امام مهربانی ها، بیان می کند: 
هرسال ما مجاوران و زائران برای تحویل سال نو 
خدمت آقا علی بن موسی الرضا)علیه السالم( مشرف 
می شویم. صدای نقاره ها که می پیچید، همدیگر را 
در آغوش می کشیدیم و به هم تبریک می گفتیم 
و دلمان را به دلش می سپردیم و آرزوی سالمتی 

و موفقیت های بسیار برای همه می خواستیم.
وی تأکید می کند: امســال در خانه بمانیم و از 
طریق قاب تصویر تلویزیون با صدای دعای سال 
تحویل در کنار خانواده هایمان یک دعای مشترک 
را برای همه مردم جهان بخواهیم و آن این است 
که این ویروس از ســر همه مردم دنیا دور شود. 

به امید خدا

 در کنار خانواده می مانیم
جواد اردکانی، نویســنده و کارگردان سینما هم 
در گفت وگو با قدس می گوید: از یک ماه گذشته 
پیش تولید فیلم سینمایی »قوه غذائیه« را شروع 

کردم اما به دلیل وضعیت شــیوع بیماری کرونا 
پیش تولید را متوقف کردم تا اوضاع عادی شود.

وی خاطرنشــان می کند: این در حالی است که 
باوجود همه این مخاطرات عده ای از همکاران من 
هنوز هم برای ساخت سریال های نوروزی مشغول 
به کارهستند که به اعتقاد من کار بزرگی انجام 

می دهند.
این هنرمند عرصه سینما با اشاره به این نکته که 
هرسال عید حضورش در مشهد جزو ضروریات 
زندگی محسوب می شده اســت، بیان می کند: 

امسال سفر به مشهد را کنسل کردم.
وی اظهار می کند: رهبر معظم انقالب و مسئوالن 
کشــوری مدام بر این مهم تأکید می کنند و در 
واقع ماندن در خانه یک وظیفه دینی و ملی است.
این در حالی است که به لحاظ انسانی هم ما نباید 
خودمان و دیگران را به خطر بیندازیم و ان شاءاهلل 
امسال همه در خانه کنار خانواده هایمان می مانیم.

 تهدیدی که می توان به فرصت تبدیل کرد
مهــدی مقــدم، مجــری توانمند شــهرمان 
می گوید: اگر مروری به اتفاق های ســال ۹۸ 
داشته باشیم، سال پر از بحرانی بود و کسانی 
که آن را مدیریت کردند به سرانجام مطلوبی 

خواهند رسید.
انســان هنگامــی که مراحل  وی می افزاید: 
زندگی را با موفقیت پشــت ســر می گذارد، 
احســاس پیــروزی می کنــد و ایــن حس 
رضایتمندی درونی، احســاس خوبی اســت. 
وی تأکیــد می کنــد: کرونا آمد تــا ما کنار 
خانواده هایمان باشــیم. تهدیدی که می تواند 
به فرصت تبدیل شــود. به اعتقاد من ســال 
۹۹ هم ســال جذابی اســت، زیرا نمی دانیم 
چه اتفاق هایی قرار است رخ دهد و می توانیم 
از فرصت های خوب پیــش رویی که خداوند 

برایمان قرار داده است، استفاده کنیم.
وی در ادامــه اظهار می کند: این روزها بیش از 
هر زمان دیگر کمک به یکدیگر، لبخند آفرینی، 
انجام مسئولیت به نحو احسن و احترام مضاعف 

به بزرگ ترها را باید داشته باشیم.

شت و ردمان بهدا
 نوروزی شیرین با صدا و سیمای 

خراسان رضوی 
قدس: صدا و ســیمای 
در  رضــوی  خراســان 
آســتانه تعطیالت نوروز 
با توجه به ضرورت عدم 
ســفرهای نوروزی و در 
خانه ماندن مردم خوب 
و عزیز اســتان با تغییر 
اساســی در جدول برنامه های پخش خــود اقدام به طراحی 
کنداکتور برنامه ها با رویکرد طنز و نشــاط، پر کردن اوقات 
فراغت، تفریحات و سرگرمی، آموزشی و اطالع رسانی در ایام 

نوروز کرده که به اطالع هم استانی های عزیز می رسد.
سیمای خراسان رضوی با پخش زنده ویژه برنامه مراسم سال 

تحویل به استقبال بهار ۹۹ می رود. 
بهار فیروزه ای نیز با آیتم های مسابقه، سرود، سفره هفت سین، 
گپ عیدانه، گزارش ویژه، وله تبریک و مسابقه پیامکی در 1۵ 

قسمت ۵۵ دقیقه ای قدم در بهار ۹۹ می گذارد.
برنامه های در مسیر زندگی، آبنبات چوبی، گزارش پنج، صبح 
خراســانی و معرکه از دیگر برنامه هایی هستند که به صورت 

ویژه به نوروز ۹۹ خواهند پرداخت. 
روز شیرین، نوروز شیرین ویژه برنامه صدای خراسان رضوی 
است که در بخش صبحگاهی ایام پایانی سال ۹۸ و روزهای 
آغازین سال ۹۹ به تهیه کنندگی مصطفی اعلمی تولید شده 

است.
برنامه صد ســال به این ســال ها نیز در دو مرحله قبل سال 
تحویل و روزهای ابتدایی سال ۹۹ از صدای خراسان رضوی 

پخش خواهد شد.
مســابقه هفت سین نیز ویژه برنامه رادیویی است که در ایام 
نوروز از شبکه استانی صدای خراسان رضوی پخش می شود. 

رادیو زیارت خراسان رضوی نیز با تولید برنامه احسن الحال در 
14 برنامه 1۵ دقیقه ای با شعار حال مرا خوب کن به استقبال 

بهار ۹۹ می رود. 
فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی نیز برنامه های 

گسترده ای برای نوروز ۹۹ در دست تولید دارد.

 معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان:

 بقاع متبرکه خراسان رضوی تعطیل شد
فرهنگی  معــاون  ایرنا: 
اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراســان 
منظور  به  رضوی گفت: 
شــیوع  از  پیشــگیری 
کرونا، فضای مسقف بقاع 
متبرکه امامــزادگان در 
این اســتان تعطیل و فقط فضای پیرامونی و غیرمسقف آن 

برای عبور گذری زائران باز است. 
حجت االسالم جمال ایزدی افزود: فضای پیرامونی و غیرمسقف 
بقاع متبرکه تنها در صورتی کــه رفت و آمدهای گروهی یا 
مراسم مذهبی در آن ها انجام نشود، باز خواهد بود در غیر این 

صورت بسته خواهد شد.
وی اظهار کرد: از آنجا کــه اجرای حضوری همه برنامه های 
فرهنگی بقاع متبرکه لغو شــده اســت، متولیان آن ها این 

فعالیت ها را از طریق فضای مجازی ارائه می دهند.
وی گفت: همچنین مسابقه ملی قرآنی »صدای نور« در قالب 
طرح آرامش بهاری در ضیافت الهی از سوی سازمان اوقاف و 

امور خیریه کشور طراحی شده است.
حجت االســالم ایزدی افزود: طرح آرامش بهاری در ضیافت 
الهی از مبعث رسول اکرم)ص( در عید نوروز آغاز می شود و تا 
عید فطر ادامه دارد و در این مدت عالقه مندان با شــرکت در 
مسابقه »صدای نور« از طریق فضای مجازی و گوش سپردن 
به صدای ضبط شده تفسیر قرآن حجت االسالم قرائتی که هر 
روز بارگذاری می شود، به رقابت پرداخته و در همان روز پنج 

برنده مشخص و به آنان جوایزی اعطا می شود.
وی ادامه داد: مراســم پایانی طرح آرامش بهاری در ضیافت 
الهی روز عید فطر برگزار می شــود که به چند نفر از برندگان 
مسابقه ملی »صدای نور« هزینه سفر به عتبات عالیات اهدا 

خواهد شد. 
وی با اشاره به هدایای نوروزی این نهاد به افراد نیازمند، گفت: 
 در آســتانه عید نوروز از محل درآمد موقوفات مرتبط، توزیع 
۵۰ هزار عدد ماســک، یک هزار و 1۰۰ بســته حاوی اقالم 
بهداشتی و یک هزار و ۵۰۰ بسته مواد غذایی بین خانواده های 

نیازمند در استان آغاز شده است.

پروین محمدی: معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل 
بیمه سالمت خراسان رضوی از پرداخت بخشی از مطالبات 
مراکز درمانی بیمه سالمت در این استان خبر داد و گفت: 
هزار و ۹۳۸ میلیارد و 44۰ میلیون ریال از مطالبات مراکز 
درمانی طرف قرارداد با بیمه ســالمت در استان خراسان 

رضوی پرداخت شد.
دکتر محمدحســین بــرادران در گفت وگــو باخبرنگار 
ما خاطرنشــان کرد: روز سه شنبه بخشــی از مطالبات 
مؤسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در خراسان رضوی 
که مربوط به ســال ۹۷ و بخشی نیز مربوط به سال ۹۸ 

است، پرداخت شد. 
وی افزود: براین اســاس علی الحساب آذر لغایت بخشی از 

بهمن سال۹۸سطح یک روستایی، مطالبات مهر و آبان ماه 
۹۸ مؤسسات تابعه دانشگاه های علوم پزشکی استان، مانده 
مطالبات بستری مردادماه و همچنین ۶۹ درصد از مطالبات 
شــهریور ۹۸ بخش بستری بیمارستان های غیردانشگاهی 
جمعــاً به مبلغ هزار و 4۵۶ میلیــارد و ۶۹۰ میلیون ریال 

پرداخت شده است.
دکتر برادران اظهــار کرد: در این راســتا پرداختی مانده 
مطالبات آبان ماه ۹۷ و تســویه مطالبات آذر و دی ماه ۹۷ 
داروخانه های غیر از دانشــگاهی و همچنین علی الحساب 
بهمن ماه داروخانه های ارائه دهنده داروهای خاص غیر از 
دانشــگاهی به مبلغ 4۸1 میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال نیز 

انجام شده است.

هم اکنون ۵۷ درصد از جمعیت ۶.۵ میلیون نفری استان 
خراسان رضوی زیرپوشش خدمات اداره کل بیمه سالمت 

قرار دارند.

معاون اداره کل بیمه سالمت استان به قدس خبر داد

پرداخت هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال مطالبات مراکز درمانی خراسان رضوی

 آزمایش کرونای ۶۳۱ نفر در 
خراسان رضوی مثبت شد

قــدس: دبیــر کمیته 
بیماری  مراقبت و درمان 
علوم  دانشــگاه  در  کرونا 
پزشــکی مشــهد گفت: 
کرونای  آزمایش  تاکنون 
۶۳1 نفــر در خراســان 
رضوی مثبت شده است. 

دکتر علی  اصغر انجیدنی افزود: 4۰۸ نفر از کل شهروندان مبتال 
به بیماری کرونا در خراســان رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی 
زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و ۲۲۳ نفر متعلق به 
مناطق زیرپوشش پنج دانشکده  و دانشگاه  علوم پزشکی دیگر این 

استان هستند. 
وی ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی نیشابور با ۸۵ نفر بیمار مبتال 
به کرونا بعد از مشهد بیشترین شمار بیماران را دارد و پس از آن 
نیز دانشــگاه های علوم پزشکی تربت  جام و تربت حیدریه با 4۲ 
و 41 بیمار در رده های بعدی شــیوع کرونا در خراســان رضوی 

قرار دارند. 
دبیر کمیتــه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در حوزه زیر 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و گناباد نیز به ترتیب 

۳۶ و 1۹ نفر است. 
انجیدنی افزود: در روزهای ۳۰ بهمن ماه گذشــته تا ۲۷ اسفند 
۳ هزار و ۳۹۷ بیمار مبتال به عفونت حاد تنفسی و مشکوک به 
بیماری کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی بستری شده اند. 
وی ادامه داد: الزم به تأکید اســت در این مدت تاکنون ۲ هزار 
و ۵۸ نفر از شــهروندان اهل خراسان رضوی که به عفونت حاد 
تنفسی و مشکوک به بیماری کرونا مبتال شده بودند بهبود یافته 

و از بیمارستان ها مرخص شده اند. 
دبیر کمیتــه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: هزار و  ۹۶4 نفر از بیماران بستری شده 
مشکوک به کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی مربوط به 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون هزار و 1۰۵ 

نفر از آن ها بهبود یافته و از بیمارستان به منزل رفته اند. 
انجیدنی در ادامه تعداد جانباختگان بیماری کرونا در خراســان 
رضــوی که آزمایش آن ها به طور قطعــی مثبت بوده را 4۶ تن 
اعالم و بیان کرد: ۲۶ تن از این جانباختگان در حوزه دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد، ۹ تن در حوزه دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور و چهار تن هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام 
بودند. همچنین حوزه جغرافیایی زیر پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشکی سبزوار نیز سه بیمار فوتی و دانشگاه های علوم پزشکی 
تربت حیدریــه و گناباد هم هر کدام دو فوتی بر اثر کرونا را ثبت 

کرده اند. 

 افزایش قربانیان کرونا درخراسان شمالی به هفت نفر
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم اعالم کرد: با 
اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده تا ظهر ۲۷ اسفندماه، 
1۰۰ نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتال شده و تعداد 

آمار فوتی ها به هفت نفر رسید.
دکتر سیداحمد هاشمی اظهار کرد: در شهرستان های بجنورد 4۹ 
نفر، شــیروان پنج نفر، فاروج پنج نفر، مانه وسملقان هشت نفر، 
جاجرم چهار نفر، گرمه سه نفر و اسفراین ۲۵ نفر به طور قطعی 

به بیماری کووید 1۹ دچار شده اند.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: تاکنون 4۷ نفر از مبتالیان به این 

بیماری بهبود و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی افزود: آزمایش ۲1۹ نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش 
شده است و هم اکنون 1۵۵ بیمار مشکوک به ابتال به کووید 1۹ 

در بیمارستان های استان بستری هستند.

 مرحله دوم کیت های تشخیص ویروس کرونا وارد شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود مرحله 
دوم کیت های آزمایشگاهی تشخیص ویروس کرونا به استان خبر 

داد.
دکتر قاســم بیانی اظهار کرد: در این مرحله هزار کیت توســط 
دانشگاه علوم پزشکی استان خریداری و ۵۰۰ پروب و پرایمر از 

وزارت بهداشت ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: باوجود محدودیت های موجود در حمل ونقل 
وسایل نقلیه از تهران به استان های دیگر، توانستیم مرحله دوم 

کیت های مخصوص آزمایش ویروس کرونا را وارد استان کنیم.
دکتــر بیانی تصریح کرد: با توجه بــه محدودیت در امکانات، از 
مردم خواهشمندیم در منازل خود بمانند تا از شیوع کووید1۹ 

جلوگیری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: 
حضور در بازار و اماکن پرتردد با توجه به ایام پایانی ســال بر بار 

درمان می افزاید.

 تعداد مبتالیان کرونا 
در خراسان جنوبی به ۱۱۹ نفر رسید 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون در خراسان 
جنوبی به 11۹ نفر رسیده که از این تعداد آزمایش 1۲ نفر در ۲4 

ساعت گذشته مثبت اعالم شده است. 
محمد دهقانی فیروزآبادی درباره آخرین وضعیت بیماری کرونا در 
خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۳۷۶ 
آزمایش که تاکنون انجام دادیم، پاسخ ۲۵۷ مورد منفی و 11۹ 

مورد مثبت بوده است.
وی افزود: در ۲4 ســاعت گذشــته 1۲ مورد مثبت جدید کرونا 
داشــتیم که از این تعداد ۶ مورد مربوط به شهرستان طبس، دو 
مورد شهرستان بیرجند، سه مورد شهرستان زیرکوه و یک مورد 

در شهرستان سرایان بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: از مجموع موارد 
مثبت کرونا در خراسان جنوبی 4۳ بیمار در بیمارستان ها بستری 
هستند و ۶۳ نفر نیز بهبود یافته و مرخص شده اند که دوره نقاهت 

خود را طی می کنند.
وی گفت: متأسفانه تعداد فوتی های مبتال به کرونا در استان به 
1۳ بیمار افزایش پیدا کرده که از این تعداد هفت نفر مربوط به 

شهرستان بیرجند و ۶ نفر از شهرستان طبس هستند.
دهقانی فیروزآبادی افزود: فوتی جدید در ۲4 ساعت گذشته یک 

مرد ۹۶ ساله در طبس است.
وی دربــاره تعداد کل بیماران به تفکیک شهرســتان ها گفت: 
تاکنون در شهرســتان بیرجند 4۹ مورد، شهرستان طبس ۲۲ 
مورد، شهرســتان قاینات 1۳ مورد، شهرستان زیرکوه 1۶ مورد، 
شهرســتان فردوس 1۰ مورد، شهرســتان درمیان ســه مورد، 
شهرســتان سرایان ســه مورد، شهرستان بشــرویه دو مورد و 

شهرستان سربیشه هم یک مورد مثبت کرونا داشتیم.
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1. محفــل و انجمــن- کســي که نظم 
 و انضبــاط شــهري را برهم زنــد- تنها 
۲. دوره ها- بعیــد- عرفان ۳. بي درمان- 
پوشــش- فرزنــد تراکتــور 4. دنباله دار 
بخشــنده  قنــد-  واحدشــمارش   - 
۵. عضوصــورت- ذره باردار شــیمیایي- 
 یکصدویــازده- مســافرخانه بین راهــي 
۶. واحــد پــول غیررســمي خودمان- 
جایگزین- حیوان بیمار ۷. بهشت- مقتل 
حاجیان - سوگند- پسوندشباهت ۸. واحد 
سطح- سرادق- وســط ۹. حرف مکرر- 
حرفي در الفباي انگلیســي- ماه پرتابي 
– از وســایل کار بنا 1۰. هدررفتن- عزا و 
ماتم- شمرده شده 11. سلسله ایراني- فلز 
جهنده- بارد- راه کوتــاه 1۲.دیواربلند- 
حیوان باران دیده- دستگاهي در موسیقي 
ســنتي ایراني 1۳. زل زده- سرپرســت- 
 نوعــي بــازي فکــري ژاپني بــا اعداد 
14. ســاز زهي ایرانــي- خوب و خوش- 
راز و نیــاز 1۵. تکرار حــرف ماقبل آخر- 

شهریه- نمایان شدن

1. دارایي و ســرمایه کاســب را گویند- 
واحد شمارش فرش ۲.منفک- خودروي 
 ویــژه حمــل ســیمان- یکــي از قرائن 
 ۳. وعــده گاه- خزنده گزنــده- تجربیات 
4. بــرادران پینگ پنگ باز کشــورمان با 
نام های نیما و نوشــاد - گاز ضدعفوني- 
گیــاه مقــدس زرتشــتیان ۵. از عناصر 
پرتوزاي جدول تناوبي- شمشــیر- نشان 
مفعولي ۶. روح انســاني- خراسان قدیم- 
تفاوت و اختالف ۷. ســر فوتبالیســت- 
ســرمربی بازگشــته به تیم ملی کشتی 
فرنگــی کشــورمان- متانــت ۸. قــوم 
اســالو- کاهنده یا افزاینــده ولتاژ برق- 
درس خوانــده ۹. فوت کــردن- بعضي ها 
در کفــش دارنــد- ضمیــر خودخواهي 
1۰. ســودحرام- منزلت و اعتبار- حشره 
نویســنده  پنبه-  11.غــوزه  خونخــوار 
آلماني »ســیدارتا« - وامدار 1۲.دختر- 
مادر- داراي حد بــودن 1۳. نام قدیمي 
 رودخانــه دانــوب- صداي زیــر- تداول 
 14. نقیض »تکاثف« - نقره اي رنگ- پیمانه 

1۵. از لوازم جوش آوردن آب- آوارگی و سرگردانی   عمودی  افقی
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