
540 ساعت گندزدایی معابر به جای 6 ماه حبس بازمانده ای از عصر دایناسورها در خراسان
حکم جالب مقام قضایی در راستای مبارزه با کرونارئیس اداره محیط زیست خبر داد

رئیس اداره محیط زیســت رشتخوار گفت: گونه 
آبــزی که چند روز قبل در روســتای ســعدآباد 
رشــتخوار توســط اهالی مشاهده شــده، گونه 
خرچنگ نعل اسبی با عمری 300 میلیون ساله 
است. جواد گلچین عنوان کرد: پس از اینکه چند 
روز قبل توسط اهالی روستای سعدآباد گزارشی از 
مشاهده یک گونه آبزی نادر شد، کارشناسان اداره 

محیط زیست شهرستان...

فردی که عامل نگهداری مقداری مشروبات الکلی 
بود، به جای سپری کردن چند ماه از عمرش پشت 
میله های زندان، با تدبیر و رأفت دستگاه قضایی، 

محکوم به گندزدایی معابر عمومی شد.
اواخر ســال گذشــته بود که یک جوان در یکی 
از مناطق شــهر مشهد در حالی که چندین لیتر 
مشــروبات الکلی دست ساز با خود همراه داشت، 

توسط مأموران پلیس ... .......صفحه 3.......صفحه 3
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حرکت بازار خودرو مشهد با دنده سنگین!
 فرمانده مرزبانی خراسان رضوی

مطرح کرد

تکذیب شایعه  شکنجه 
مهاجران غیرقانونی 

افغانستانی در مرز

.......صفحه 3

.......صفحه 4

 روایت چالش های سخت 
 و متفاوت یک پرستار شاغل 

در بخش مراقبت از بیماران کرونایی

 یک فصل
  از زندگی

»پرستار هاشمی«
محبوبه هاشمي، پرستار بخش ICU در اورژانس عدالتیاِن 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد است.  با شروع همه گیری 
کرونا این بخش به  بیمــاران کرونایي اختصاص یافت. 
خانم هاشمي سه ماه است که همراه با سایر همکارانش 
بــه مراقبت و مداواي بیماران مبتال به کرونا با شــرایط 

وخیم مي پردازد. 
این تغییر با ایجاد چالش  هایي سخت و متفاوت در زندگي 
شخصي محبوبه همراه بوده اســت. او به خاطر شرایط 
ویــژه کاري، ناگزیر دو فرزندش  را به طور موقت از خود 
دور کرده اســت  و فرزندان  اکنون در منزل پدربزرگ و 

مادربزرگشان  هستند. 
همسر خانم هاشــمي هم از نیروهاي درماني است و به 
علت مشغله هاي بســیار کمتر فرصت رسیدگي به امور 
منزل را دارد. همه گیری کرونا همچنان در ایران و جهان 

قرباني مي گیرد. 

قدس از کسادی امیدوارکننده به دنبال اعالم قیمت های جدید گزارش می دهد

.......صفحه 2 

 هشدارسرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی 

تعداد قربانیان کرونا 
 در خراسان شمالی

 سه رقمی شد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: بازداشت و شکنجه مهاجران 
غیرقانونی افغانســتانی در مرز ایران و افغانســتان به شدت تکذیب 
می شود. سردار ماشااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در 

این زمینه گفت:  در پی انتشار کلیپی...

....... همین صفحه 
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 تعداد قربانیان کرونا •
در خراسان شمالی سه رقمی شد

بجنــورد – خبرنگار قدس: سرپرســت دانشــگاه 
علوم پزشکی خراسان شــمالی نسبت به عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی هشــدار داد. دکتر سیداحمد 
هاشمی گفت: متأســفانه موارد بستری در بیمارستان 
به دلیل بیمــاری کووید ۱۹ در اســتان رو به افزایش 
اســت. وی ادامــه داد: اگر بخواهیم به ســمت نزولی 
شــدن آمار مبتالیان پیش برویم، رعایت پروتکل های 
وزارت بهداشــت، همکاری همه جانبه مردم و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی به خصوص در صنوف ضروری 
است. دکتر هاشــمی تأکید کرد: تغییر رفتار افراد در 
ســطح جامعه در شــرایط شــیوع بیماری کووید ۱۹ 

نگران کننده است و کار ما را مشکل تر می کند.
وی با بیان اینکه بیماران با حال و شرایط بدتری مراجعه 
می کنند، تصریح کرد: آمار مراجعه کنندگان در بجنورد 
نسبت به دیگر شهرستان های استان باالتر است، اما در 
روزهای اخیر بیشــتر مراجعه کنندگان از رازوجرگالن 
و مانه و ســملقان هســتند که هشــدار جــدی برای 
فاصله گذاری اجتماعی را می طلبد. وی خاطرنشان کرد: به 
منظور کنترل بیماری، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 

شهرها و روستاها ضروری است و باید جدی تلقی شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر 22 
اردیبهشت، یک هزار و 304 نفر در خراسان شمالی به 
ویروس کرونا مبتال شده و تعداد آمار فوتی ها نیز به ۱00 
نفر افزایش یافت. دکتر هاشمی در توضیح آمار مبتالیان 
قطعی این بیماری به تفکیک شهرستان ها نیز اظهار کرد: 
در شهرستان های بجنورد ۶۱۱ نفر، شیروان ۱۶۶ نفر، 
فاروج ۸۹ نفر، مانه و سملقان ۱۱۹ نفر، جاجرم 42 نفر، 
گرمه 32 نفر، راز و جرگالن ۸2 نفر و اسفراین ۱۶3 نفر 

به طور قطعی به بیماری کووید ۱۹ دچار شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: با کوشش های شبانه روزی انجام 
پذیرفته تاکنون ۵۵۹ نفــر از مبتالیان به این بیماری 
بهبود و از مراکز درمانی در سطح استان مرخص شده اند. 
وی افزود: آزمایش یک هزار و 73۵ نفر از موارد مشکوک 
نیز منفی گزارش شده اســت و هم اکنون ۱۵۵ بیمار 
مشکوک به ابتال به کووید ۱۹ در بیمارستان های سطح 

استان بستری هستند.

 سقوط خودرو به دره ای •
چهار مصدوم بر جای گذاشت

قدس: سقوط خودرو سواری پراید به دره ای در جاده 
سبزوار-اسفراین چهار مصدوم برجای گذاشت. 

یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر 2۵ جاده 
سبزوار - اسفراین پس از انحراف از مسیر اصلی درون 
دره ای سقوط کرد که در پی این حادثه چهار سرنشین 
آن مصدوم شدند. پس از وقوع حادثه، دو تیم حریق و 
نجات آتش نشــانی سبزوار به محل حادثه اعزام شدند 
و مصدومان این حادثه پس از رهاســازی، به وســیله 
خودروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان امداد شهید 

بهشتی سبزوار منتقل شدند.

یک استاد برنامه ریزی شهری با هدف 
کاهش فشار ترافیک مطرح کرد

اجرای منطقه رایگان حمل ونقل •
عمومی در هسته مرکزی مشهد

ایسنا: یک استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه 
فردوسی گفت: مشهد شــهری است که ساالنه شاهد 
حضور 2۵ تا 30 میلیون زائر در کنار جمعیت خود است 
و بر این اســاس حمل ونقل عمومی جزو مسائل عمده 
آن محسوب می شــود، بنابراین باید یکی از بسته های 

ساماندهی شهر مشهد ، حمل ونقل شهری باشد. 
محمدرحیم رهنما با اشــاره به حمل ونقل عمومی در 
شهرهای توسعه یافته، اظهار کرد: برای نمونه در مرکز 
ملبورن منطقه رایگان حمل ونقل عمومی وجود دارد 
که در آن تمام وسایل حمل ونقل عمومی شامل مترو، 
اتوبوس، تراموا و... رایگان است. در این شهرها سیستم 
حمل ونقل عمومی کامل توســعه یافته است و مردم 
نیازی ندارند با خودرو شخصی خود در شهر تردد کنند.

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی با 
اشاره به اینکه شهرهای بزرگ جهان سرمایه گذاری های 
عظیمی برای سیســتم حمل ونقل خــود می کنند، 
خاطرنشــان کرد: ســود این ســرمایه گذاری شامل 
هوای پاک، آرامش، نبــود ترافیک و رفت وآمد راحت 
گردشــگران است که موجب رونق شــهر می شود. با 
توجه به اینکه در شهر مشهد بیشتر هتل ها و فعالیت 
اقتصادی وابسته به گردشگری در هسته مرکزی شهر 
اســت، یکی از راه هایی که فشار را در این قسمت کم 

می کند، رسیدگی به مسئله رفت وآمد گردشگر است.

 ۱5 بنای تاریخی سبزوار •
در بارش های اخیر آسیب دید

ایرنا: رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار 
گفت: ۱۵ بنای تاریخی این شهرستان در پی بارش های 
باران امسال دچار آسیب ۱0 تا 30 درصدی شده که نیاز 
به مرمت دارند.  محسن برآبادی گفت: استحکام بخشی 
این بناها برای جلوگیری از تخریب به افزون بر 20میلیارد 
ریال اعتبــار نیــاز دارد. وی اضافه کرد: کاروانســرای 
فرامرزخان، آرامگاه حکیم سبزواری، خانه های تاریخی 
جعفرزاده و اولیا، برخی از این بناهای مهمی هستند که 
دچار آسیب شده اند. رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر 
تاریخی ســبزوار گفت: بافت تاریخی این شهر با ۵0 اثر 
ثبت ملی و ۱00 مورد اثر شناسایی شده شامل »مسجد 
جامع، بازار و محالت مسکونی« ۱۸0 هکتار وسعت دارد.

خبرخبرخبرخبر

قدس: دبیــر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اســتان 
خراســان رضوی از برگزاری برنامه های بزرگداشــت 
روز ملی فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به صورت 
مجازی و در آینده نزدیک به صورت حضوری خبر داد.

مروارید در جلســه نشست شــورای سیاست گذاری 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اســتان با بیان این خبر 
افزود: با توجه به رعایت مصوبات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا که تاکنون مجوزی برای برگزاری مراســم ها به 
صورت تجمعی صادر نشــده است، امسال برنامه های 
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به صورت مجازی 
و نیز پس از مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت 

حضوری برگزار می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان ادامه داد: 
پیام دکتر صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نیز همزمان با 2۵ اردیبهشــت روز ملی فردوســی و 

پاسداشت زبان فارسی منتشر می شود.
دکتر مروارید گفت: وبینار همایش تخصصی فردوسی 
به همت خردسرای فردوسی در ۵ و ۶ خرداد ماه برگزار 
می شــود. وی افزود: به مناســبت بیست  و چهارمین 
سالگرد ســفر مقام معظم رهبری به توس در تیر ماه 
۱37۵ برنامه های بزرگداشت فردوسی، اعطای نشان 
عالی فرهنگی و هنری فردوســی و افتتاح جلوخان و 

مراســم بزرگداشــت در آرامگاه به همت شهرداری، 
دانشگاه فردوسی مشهد، اداره کل میراث فرهنگی استان 
 و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی

پس از ماه مبارک رمضان و از ۱۸ تیرماه به مدت سه 
روز برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی 
گفت: در مراســم اعطای نشــان فرهنگــی و هنری 
 فردوســی از ۶ نفر از فردوسی شناســان و اســتادان 

زبان فارسی تجلیل و نشــان عالی فرهنگی و هنری 
فردوسی به آنان اهدا خواهد شد.

دکتر مروارید گفت: مصاحبه با فردوسی شناســان و 
انتشار در رسانه ها و فضای مجازی، انتشار کلیپ های 
مرتبط با فردوسی و شب شــعرهای مجازی و اکران 
تصاویر مفاخر و فردوسی شناسان در فضاهای شهری از 
جمله برنامه هایی است که در این روزها برگزار می شود.

دکتر جعفر یاحقی؛ استاد برجسته زبان فارسی و عضو 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان نیز گفت: با توجه 
به شرایط ویژه کشور و شیوع بیماری کرونا و همچنین 
همزمانی روز ملی بزرگداشــت فردوســی با روزهای 
شهادت امام اول شــیعیان برنامه همایش تخصصی 
بزرگداشــت روز ملی فردوســی ۵ و ۶ خرداد ماه به 

صورت مجازی برگزار می شود.
وی در خصوص اســتادان حاضــر در این وبینار بیان 
کرد: ۹ ســخنران در این وبینار مقاله های خود را ارائه 
خواهند داد، که هفت نفر از استادان داخل کشور و دو 
نفر از استادان خارج از کشور سخنرانی خواهند کرد، 
»سرفرازی سردیس ها و تندیس ها« عنوان سخنرانی 
اینجانب در وبینار است، دکتر میرجالل الدین کزازی 
»کدیور و ســیاهی«، دکتر ابوالقاســم اسماعیل پور 
»پرده خوانی داستان های شاهنامه و خاستگاه مانوی 
آن«، دکتر بهمن نامور مطلق »تصویر شرارت و شقاوت 
در داستان های شاهنامه«، پروفسور آنا کراسناولسکا 
از لهستان »آغاز آشنایی مردم لهستان با شاهنامه«، 
دکتر حســن آبادی از سوئد »نگاره های ترجمه ترکی 
شــاهنامه«، دکتر قطب الدین صادقــی »جاودانگی 
فردوسی«، دکتر فرزاد قایمی »نگاهی دیگر به فرجام 
کار رستم« و دکتر فاطمه ماه وان »فتوکالژ در نگاره های 

شاهنامه« سخنرانان این همایش خواهند بود.

بزرگداشت حکیم توس »مجازی« برگزار می شود 

ایسنا: رئیس اتحادیــه صنف برنج و عمده فروشان 
موادغذایی مشــهد گفت: مصرف لبنیــات در ماه 

رمضان 20 درصد کاهش داشته است. 
حسین شرف زاده، در خصوص تأثیر شیوع ویروس 
کرونا در مصرف لبنیات اظهار کرد: در ابتدای شیوع 
ویروس مصرف لبنیات کمی کاهش داشت، اما پس 
از اینکه وزارت بهداشت اعالم کرد استفاده از لبنیات 
مقاومت بدن را افزایش می دهد، کاهش مصرف آن 
جبران شــد. در حال حاضر کرونا تأثیر چندانی در 
اســتفاده مردم از لبنیات نداشته اســت، اما در ماه 
رمضان مصــرف لبنیات مــردم 20 درصد کاهش 

داشته است.

وی افزود: در بخش صــادرات نیز ۱۵ تا 20 درصد 
به خصوص در خامه های تک نفره که به کشور عراق 
صادر می شد، کاهش داشته ایم. پس از ماه رمضان، 
وضعیت صادرات بهتر خواهد شد و به روند معمول 

خود بازخواهد گشت.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان موادغذایی مشهد در 
خصوص میزان تغییر قیمت اقــالم در ماه مبارک 
رمضان خاطرنشــان کرد: به سبب کاهش مصرف 
و صادرات اقالم، تولیــدات به همان میزان کاهش 
داشته، اما افزایش قیمتی نداشته ایم. در فروردین ماه 
قیمت برخی از اقالم کمی کاهش داشت، اما در حال 

حاضر قیمت اقالم با اوایل اسفند تفاوتی ندارد.

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل   ایســنا: 
خراســان شمالی با اشاره به اینکه تأسیسات فاضالب 
در این استان در سه شهر بجنورد، آشخانه و اسفراین 
ایجاد شده است، گفت: عمده پساب تولید شده مربوط 

به شهرهای آشخانه و بجنورد است. 
غالمحسین ساقی اظهار کرد: تصفیه خانه آشخانه در 
دو ســه ماه گذشته به بهره برداری رسیده و وارد مدار 

تولید شده است.
وی افــزود: ۸ میلیــون و 200 هــزار مترمکعب 

پســاب هر سال در این اســتان تولید می شود که 
از این میزان 2 تــا 2 میلیون مترمکعب مربوط به 
اســفراین است که به صورت ۱00 درصد در بخش 
کشاورزی و به صورت مدیریت شده مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ساقی ادامه داد: مدت هاست که پساب در بجنورد تولید 
می شود اما برای اینکه شرکت پتروشیمی خراسان آن 
را مورد استفاده قرار دهد، به بخش دیگری اختصاص 
نداده ایم. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان 

شمالی  اظهار کرد: اما این شرکت نیز تاکنون حاضر به 
استفاده از این آب احیا شده، نشده است.

این مقام مســئول تصریح کرد: در نتیجه آب تصفیه 
شده )پساب( تولید و در داخل رودخانه سرریز می شود 

و مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه پساب برای صرفه جویی در مصرف 
آب باید مورد اســتفاده صنایع قرار گیرد، گفت: اما از 
آنجایی که از آب استفاده می کنند، تمایلی به استفاده 

از پساب ندارند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
خاطرنشان کرد: در اســتانی همچون اصفهان خود 
صنایع برای تولید پساب جهت مصرف سرمایه گذاری 
می کنند اما در این اســتان پساب تولید شده وجود 

دارد ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی تأکید کرد: عالوه بر شرکت پتروشیمی خراسان، 
شرکت آلومینیای جاجرم نیز می تواند برای استفاده از 
پساب سرمایه گذاری کند اما متأسفانه تمایلی به انجام 

این کار ندارد.

ایرنا: رئیس شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: 
در راســتای عمل به رزمایش مواســات، همدلی و 
کمک مؤمنانه رهبر معظم انقالب، کارکنان شــعب 
بانک ملی در استان با مشارکت کمیته امداد 2هزار 

سبد معیشتی برای نیازمندان تهیه و توزیع کردند. 
حسن مونسان روز گذشته در مراسم توزیع این بسته های 
معیشتی که با حضور برخی مسئوالن استانی برگزار شد، 
افزود: بانک ملی ســابقه چندین ســاله در کمک های 
خیراندیشــانه در حوزه های مربوط به آزادی زندانیان، 
کمک به ســیل زدگان و کمک به دانش آموزان محروم 
دارد و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
بار دیگر به امر رهبــر معظم انقالب نیز لبیک گفته و 

در تأمین بسته های معیشتی وارد عمل شده است. وی 
اضافه کرد: در این راستا یک هزار بسته معیشتی به ارزش 
یک میلیارد ریال به همت خیریه کارکنان بانک ملی به 
اضافه یک هزار بسته معیشتی اهدایی کمیته امداد شامل 
اقالم  مورد نیاز بین نیازمندان، ایتام، دانش آموزان محروم 

و اقشار آسیب پذیر از بیماری کرونا توزیع شد.
 حبیــب اهلل آســوده؛ مدیــر کل کمیتــه امــداد 
خراسان رضوی نیز در این مراسم در سخنانی با ابراز 
خرسندی از همیاری به وجود آمده با وجود شرایط 
کرونا در ســطح کشور و عمل به سخنان رهبری از 
تمامی افراد به ویژه کارکنان بانک  ملی که در این امر 

خداپسندانه مشارکت کردند قدردانی کرد.

کاهش  ۲۰درصدی مصرف لبنیات در مشهد

پساب هایی که  در بجنورد تولید می شود و رودخانه با خود می برد

توزیع ۲هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 
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حرکت بازار خودرو مشهد با دنده سنگین!
علیمحمدزاده: بی هیچ شــک و تردیدی 
می توان ادعا کرد مسئله قیمت کاال در کشور ما 
منحصر به فرد است و مشابه دیگری نمی توان 
برای آن یافت؛ چراکه با نگاهی به قیمت کاالها 
در سایت های خارجی به خوبی می توان ثبات 
و قاعده مند بودن افزایش قیمت ها را مشاهده 

کرد.
در مقابــل اما در کشــور ما بــی هیچ دلیلی 
حبوباتی که مثالً یک هفته پیش زیر 10 هزار 
تومــان بوده به مرز 30 هزار تومان می رســد 
یــا اینکه قیمــت خودرو در مــدت چند ماه 
ســیر صعودی دارد و تنها یک بهانه ظاهری 
دارد و آن افزایش قیمت ارز اســت حال آنکه 
رابطه قیمــت ارز به تولیدات داخلی و به طور 
 خــاص بر حبوبات و یا میوه داخلی برای هیچ 

مصرف کننده ای روشن نیست.
بر همین اساس پس از ماه ها افزایش بی دلیل 
قیمت خودرو ســرانجام متولیان کشوری به 
این باور رسیدند که اگر با احساس مسئولیت 
بیشــتری وارد موضوع قیمت گذاری خودرو 
نشــوند به زودی گرانی به سایر بخش ها هم 
ســرایت کرده و اوضاع از کنترل دستگاه های 

ناظر خارج خواهد شد.
بنابراین با دستورات صادره، شورای رقابت چند 
روز پیش قیمت محصوالت دو شرکت داخلی 
خودروســاز را اعالم کرد که بر اساس آن مثاًل 
پرایدی که تا روز قبل به مرز 80 میلیون تومان 
رسیده بود باید با محاسبه 10 درصد سود به 
عالوه قیمت کارخانه چیــزی نزدیک به 48 

میلیون تومان فروخته شود.
به همین بهانه روز گذشــته با جست وجویی 
در ســایت های فروش خــودرو و گفت وگو با 
تعدادی از فعاالن این بازار به بررسی تأثیر این 

قیمت گذاری در بازار پرداختیم.

عده ای که نمی خواهند ضرر کنندس
مالکان چند خودرو که در ســایت های فروش 
خودرو آگهــی داده بودند همچنان بر قیمت 
چند روز پیش تأکید دارند و معتقدند تا زمانی 
که خودرو صفر با قیمت اعالمی وارد بازار نشده 
قیمت هــا همان قیمت قبلی اســت و معلوم 

نیست این تصمیم اجرا می شود یا نه.
یکی از این افراد می گوید: من کمتر از 10 روز 
قبل بیش از 70 میلیون تومان برای خرید پراید 
مدل 98 پرداخت کرده ام و حاال اگر بخواهم به 

قیمت اعالمی بفروشم بیش 
از 20 میلیون تومان باید ضرر 
کنم چرا مدیران کشوری با 
خودخواسته  ســهل انگاری 
گذاشــتند تا بازار به دست 
دالل ها اداره شــود و ســود 
بازار نصیب آن ها شده و حاال 
مصرف کننده نهایی باید ضرر 

کند.
وی معتقد اســت: متأسفانه 
در این حوزه هم مانند تمام 
بخش های دیگر واسطه گری 
کننده ها  مصرف  جان  بالی 
شــده و واســطه ها در چند 
ماه گذشته برای کسب سود 

بیشتر خودروهای خریداری شده خود را با رقم 
باالتری عرضه کردند تا سود کنند و برایشان 
مهم نبود و نیســت که پراید به 100 میلیون 

تومان برسد.
شــهروند دیگری می گوید: عده ای از دالل ها 
دلشــان نمی خواهد حتی برای یک بار ضرر 
کنند و با ترفند های مختلف به دنبال فروش 
خودروهــای خریداری شــده خودشــان با 
قیمت های چند روز قبل هستند تا این گونه 

القا کنند که خودرو ارزان نشده است.

خریدار نایاب شدس
یــک فعال بــازار خــودرو 
اســاس یک  بر  می گویــد: 
وقتی خودرو  عادت عمومی 
گران می شود تعداد خریدار 
هم زیــاد می شــود ولی در 
چنین شرایطی که بازار رو به 
ارزانی می رود خریداران نایاب 
می شوند و گویا منتظرند تا 
به پایین ترین حد برسد بعد 

اقدام به خرید کنند.
یک نمایشــگاه دار دیگر هم 
می گوید: با حدود 10 ســال 
فعالیــت در بازار خــودرو با 
قاطعیــت می گویــم بخش 
زیادی از معامالت بازار خودرو مربوط به دالالن 
این حوزه هست و مصرف کننده واقعی نیستند 
بنابراین در وضعیت کنونی همان دالل ها هم از 
ترس ضرر بیشتر درصدد فروش خودروهایی 
هســتند که با قیمت باالتری خریده اند لذا در 

روز گذشته تعداد فروشنده ها زیاد شده است.

ارزانی پربرکت س
با تمام این اوصــاف بخش عمده ای از فعاالن 
بازار خودرو بر این باور هستند که ارزانی خودرو 

موجب می شود تا تعداد معامالت بیشتر شود و 
برکت و سود بیشتری دارد و در زمان گرانی که 
تعداد معامالت کم می شود عده زیادی تالش 
می کنند در همــان معامالت اندکی که دارند 
سود بیشتری بکنند بر همین اساس می بینیم 
در زمان گرانی خودرو قیمت گذاری ها متفاوت 
و به دلخواه مالکان هست هر شخصی هر رقمی 

که دوست دارد اعالم می کند.
خالصــه اینکه پس از اعالم قیمت های جدید 
بازار خودرو یک بار دیگر در شرایط کسادی قرار 
گرفته و مصرف کنندگان نهایی خرسند از این 
توقف رشد قیمت ها هستند و تنها عده ای که 
به نیت سود بیشتر در روزهای گذشته اقدام به 
خرید خودرو کرده اند از این شرایط گالیه دارند 
لذا امیدواریم متولیان نظارتی و قیمت گذاری 
خودرو از این پس با دخالت و حضور بیشــتر 
در بازار از تکرار شرایط قبلی جلوگیری کنند 
و دیگر شــاهد جهش های بی دلیل قیمت ها 

حداقل در بازار خودرو نباشیم.

ویروسکرونا•
البهالیقرصهایترکاعتیاد

هنگام خرید چند قلم ادویه و عرقیجات در یکی از عطاری های 
محله، متوجه فروش قرص های ترک اعتیاد به  صورت فله به چند 
مشتری توسط متصدی عطاری شدم؛ با توجه به خطر انتقال و 
ابتال به بیماری کرونا از این طریق، از او توضیح خواســتم؛ گفت 
که به خاطر روال تعریف  شده وزارت بهداشت، تهیه این قرص ها 
در بسته بندی و پوشش، بسیار سخت و گاه ناممکن است؛ ضمن 
آنکه مشــتریانش به این موضوع عادت کرده اند و به تنها چیزی 
هم که فکر نمی کنند، خطر انتقال بیماری اســت؛ ضمن آنکه 
کلینیک های ترک اعتیاد هم قرص ها را از بسته بندی خارج کرده 
و بدون پوشش تحویل بیمارانشان می دهند؛ چون باید ورق خالی 

)پوکه( قرص ها را به معاونت دارو تحویل دهند.
این رویه هر چند به  منظور جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از 
شبکه داروهای ترک اعتیاد، از سال ها پیش به اجرا گذاشته  شده 
اســت اما تجربه همین سال ها نشان داده که این سیاست هرگز 
نتوانسته هدف سیاست گذاران را محقق کند؛ چراکه از همان بدو 
توزیع داروهای ترک اعتیاد در کلینیک های مجاز، شاهد عرضه 
گسترده تر آن در عطاری های سطح شهر بوده ایم و با وجود اقدام ها 
و طرح های متعدد دستگاه های مختلف، هیچ تغییری در این روند 
حاصل نشده اســت. این مشکل هم ناشی از عوامل متعددی از 
جمله تناسب نداشتن عرضه و تقاضا و دسترسی آسان و سریع به 

این داروها در عطاری ها بوده است.
امروزه هــر چند در برخی از کلینیک ها دیگر فرایند تشــکیل 
پرونده و الزام به ویزیت پزشک و روانکاو وجود ندارد و دارو بدون 
تشــریفات خاص و حتی ارزان تر از بازار سیاه در اختیار بیماران 
)مراجعان( قرار داده می شــود ولی به دلیل کم بودن تعداد این 
کلینیک ها و بعد مسافتی که یک بیمار! برای رسیدن به آن باید 
طی کند؛ همچنین محدودیت ساعت کاری نسبت به عطاری ها 
و نیز بی اطالعی بسیاری از متقاضیان نسبت به تغییر شیوه کاری 
این قبیل کلینیک ها و اینکه بیشتر این افراد پول الزم برای خرید 
کلی تر دارو ندارند، ناچار به مراجعه به عطاری شده و خرید روزانه 
خود را با بدترین شرایط بهداشتی انجام می دهند و همین ماجرا 
برای روز بعد و روزهای بعد تکرار می شــود؛ در نتیجه ما شاهد 
شــلوغی مدام فروشــگاه عطاری و حضور افراد مختلف از تمام 
رده های ســنی و اجتماعی در آن هســتیم که برای خرید یکی 
دو عدد قرص آمده اند و این وضعیت خطر انتقال و شیوع بیماری 

کرونا را در جامعه تشدید می کند.
با توجه به این شرایط و اینکه سیاست تحویل پوکه تاکنون اصاًل 
نتوانسته مانع عرضه خارج از شبکه داروهای ترک اعتیاد شود و 
مهم تر از آن- فارغ از مسائل بهداشتی- تفاوت زیادی بین عرضه 
این داروها در عطــاری یا برخی کلینیک ها وجود ندارد؛ به نظر 
می رسد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دست کم در 
این روزهای کرونایی، برنامه تحویل پوکه را کنار گذاشته و اجازه 
بدهند داروهای ترک اعتیاد به  صورت بهداشتی و ایمن به دست 

متقاضیانش برسد.
این اقدام عالوه بر تضمین نسبی سالمت بخش وسیعی از جامعه 
می تواند دوره ای آزمایشی برای بررسی میزان اثرگذاری سیاست 
تحویل پوکه در کاهش قاچاق دارو و برنامه ریزی اقدام های آینده 

در خصوص شیوه توزیع داروهای ترک اعتیاد باشد.
این نکته را نیز به  عنوان روزنامه نگاری که بیشــتر عمر حرفه ای 
خود را در زمینٔه پیشگیری از جرم گذرانده باید یادآور شوم که با 
توجه به تمام اوضاع  و احوال و شرایط حاکم بر موضوع مبارزه با 
اعتیاد، بهترین راهکار؛ کاهش هزینه های ترک و حذف ضوابط و 
مقررات دست و پاگیر و زمانبر است که نخستین گام باید با اصالح 
شیوه نامه پذیرش و درمان معتادان در کلینیک های ترک اعتیاد 
خصوصی برداشته شــود. اینکه داروهای ترک اعتیاد در سطح 
گسترده ای در عطاری ها عرضه می شود و یا برخی کلینیک های 
خصوصی بدون توجه به تشریفات ابالغی، دارو در اختیار مراجعان 
قرار می دهند نیز ناشی از همین نیاز باالی جامعه معتادان است 
که به دالیل متعدد و گاه منطقی امکان و توان تبعیت از ضوابط 

دولتی را ندارند.
بدون تردید اگر با هدف کاهش هزینه ها و تســریع و تســهیل 
دسترســی معتادان به دارو و درمان، بازنگری جدی در ضوابط 
موجود صورت بگیرد، نه  تنهــا از قاچاق داروهای ترک اعتیاد و 
عرضه خارج از شــبکه آن به حد چشمگیری کاسته خواهد شد 
که تعداد بسیار بیشــتری از افراد نیز به درمان اعتیاد خود روی 

خواهند آورد.

دردومینمرحلهرزمایشمؤمنانهمحققشد
توزیع200بستهغذایی•

دربیننیازمندانشهرخرو
خرو-خبرنگارقدس:
برگــزاری  با  همزمــان 
دومیــن مرحله رزمایش 
مؤمنانه بسته های غذایی 
نیازمند  بین خانواده های 

شهر خرو توزیع شد.
 امام جمعه شــهر خرو 

گفت: در لبیک به  فرمایش رهبر معظم انقالب در دومین مرحله 
رزمایش مؤمنانه 200 بسته غذایی در بین نیازمندان شهر خرو 
توزیع شــد. حجت االسالم والمسلمین محمد برزو افزود: در این 
رزمایش با همکاری افراد خیر، حوزه بســیج امام رضا)ع(، حوزه 
بســیج عفاف، امامان جماعت مساجد و ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( بســته های غذایی با ارزش هر بسته 300 هزار 

تومان بین 200 خانواده آسیب دیده از کرونا توزیع شد.
وی گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون تعداد 800 بسته غذایی 
بین خانواده های نیازمند شهر خرو توزیع شد و مرحله سوم این 

رزمایش همزمان با عید سعید فطر برگزار می شود.

دررزمایشمؤمنانه15نانواییمحققشد
توزیع23هزارقرصنانرایگان•

درتربتجام
خبرنگار تربتجام-
قدس: رئیــس اتحادیه 
تربت جام  نانوایان  صنف 
از توزیــع 23هزار قرص 
نان رایگان در راســتای 
رزمایــش مؤمنانــه در 
 15 در  روز  دو  مــدت 

نانوایی سطح شهر خبر داد.
احمد شادمان افزود: این رزمایش بر اساس توصیه مقام معظم 
رهبری در مــاه مبارک رمضان با پخت 3 تن آرد و همکاری 

15 نانوایی محقق شد.
وی از همکاری فرمانداری، اداره غله، دفتر شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی شهرستان تربت جام و نانوایی ها در این طرح 

مؤمنانه قدردانی کرد.

بااهدایبستههایمتبرکرضویبرگزارشد
جشنتکلیفروزهاولیهای•

مدرسهنوردرحاشیهشهرمشهد
جشن  پورحســین:
اولی های  روزه  تکلیــف 
مدرســه نور در حاشیه 
اهدای  با  مشــهد  شهر 
حرم  متبرک  بسته های 
مطهر علی بن موســی 
شامل سجاده،  الرضا)ع( 
عطر،  متبــرک،  پارچه 

کتاب و نبات متبرک برگزار شد.
سیدرضا خاتم پور؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد در 
این مراسم که با حضور70 نفر از دانش آموزان کالس سومی 
و مدیر و معلمان این دبستان انجام شد، گفت: دانش آموزانی 
که مکلف می شــوند، به مسئولیتی ارزشمند می رسند که از 
جمله آن صحبت با خداوند است به این معنا که خداوند شما 

را دوست دارد.
وی تأکید کرد: هدیه متبرک آقا امام رضا)ع( در روز جشــن 
تکلیف و روزه اولی ها بزرگ ترین توفیق مبارکی اســت که با 
اهدای این بسته ارزشمند شما دعوت به میهمانی آقا شده اید 

و این روز مبارک را باید گرامی بدارید.

تیمکاراتهکاتاقوچاندرمسابقات•
کشورینایبقهرمانشد

مهر: تیم کاراته قوچان 
کاراتــه  مســابقات  در 
کاتا مجازی کشــور که 
جاری  سال  اردیبهشت 
برگزار شــد، بــه نایب 

قهرمانی دست یافت.
نســرین قامت افــراز با 
اشاره به کسب نایب قهرمانی قوچان در مسابقات کاراته کاتا 
مجازی کشور )سبک وادوریو( اظهار کرد: مسابقات کاراته کاتا 
مجازی کشــوری با شعار »کرونا را شکست خواهیم داد« در 
سبک وادوریو و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره »سردار 
سپهبد شهید قاسم ســلیمانی« 10 اردیبهشت سال جاری 

برگزار شد.
این مربی و نماینده ســبک وادوریو در قوچان افزود: هشت 
استان در این مسابقه شرکت کردند که از بین این استان ها 
شهر مشهد رتبه اول و قهرمان، قوچان نایب قهرمان و قزوین 

هم رتبه سوم را کسب کردند.
وی با بیان اینکه شهرستان قوچان در این مسابقات با چهار 
شرکت کننده حضور داشــت، تصریح کرد: خوشبختانه هر 
چهار نفر توانستند مدال بگیرند که سه طال و یک نقره سهم 

کاراته کاران قوچانی شد.

عده ای از دالل ها 
دلشان نمی خواهد 

حتی برای یک بار ضرر 
کنند و با ترفند های 

مختلف به دنبال فروش 
خودروهای خریداری 

شده خودشان با 
قیمت های چند روز قبل 

هستند تا این گونه القا 
کنند که خودرو ارزان 

نشده است

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

با محرومانبا محرومان

د دامدا امدا

کلیف کلیفت ت

ورزش خراسانورزش خراسان

راهییراهیی
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قدس:استاندار خراســان رضوی در نشست با فرمانداران این 
اســتان با تأکید بر اینکه مردم ولی نعمت ما هســتند، گفت: 

فرمانداران باید ارتباط خود را با مردم افزایش دهند. 
علیرضا رزم حسینی افزود:  سال گذشته سال خوبی را در استان 
شــاهد بودیم و در 11 ماه سال پیشرفت های قابل مالحظه ای 

صورت گرفت.
وی به افزایش فضای کار، تالش، امید و هماهنگی های کم نظیر 
در اســتان و شهرستان ها اشــاره کرد و افزود: با وجود آنکه با 
تحریم های اقتصادی مواجه بودیم، خراســان رضوی وضعیت 

خوب و سرعت قابل قبولی داشت.  
وی در ادامه به برگزاری کنگره 18هزار شــهید استان در سال 
آینده اشاره کرد و گفت: فرمانداران باید ارتباط خود را با دبیرخانه 
کنگره به صورت مستمر حفظ کنند تا بتوانیم به صورت باشکوه 

کنگره فاخر و ارزنده ای در سطح استان برگزار کنیم.

تفویض اختیارات بیشتر به شهرستان ها و تسهیل صدور س
مجوزها

در این گردهمایی فرمانداران شهرستان های خراسان رضوی با 
برگزاری کمیسیون های چهارگانه به ریاست معاونان استاندار، 
دغدغه ها و نقطه نظرات فرمانداران در حوزه های مسئولیتی 

بررسی شد.
فرماندار مشهد و دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و اجتماعی 
با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت احزاب، دانشجویان، 

زنــان و جوانــان در حل موضوعات مختلف اســتانی گفت: 
متأســفانه انتخاب مدیران شهرستانی و سفر مدیران کل به 
شهرســتان ها، بعضاً بدون هماهنگی با فرمانــداران صورت 
می گیرد در حالی که بر اســاس قانون نباید این گونه باشد و 

توجیهات الزم در این خصوص صورت گیرد.
محمدرضا هاشمی ادامه داد: وحدت رویه در حوزه ارتباط با 
منتخبان و افزایش مطالبات مردم، تسریع در تعیین تکلیف 
برخی شهرســتان های تازه تأسیس، پاسخگویی و پیگیری 
مطالبات کارگران، توجه ویژه به مرز و اتباع خارجی و مبارزه 
با آســیب های اجتماعی از دیگر دغدغه های این کمیسیون 

است.
فرماندار بینالود و دبیر کمیسیون عمرانی، تفویض اختیارات 
بیشــتر به فرمانداران را مهم ترین خواســته این کمیسیون 
عنوان کرد و گفت:  نیاز است تا با تفویض اختیارات، کارهای 
اجرایــی به مدیران و کارشناســان در صف محول شــود و 
مدیریت و نظارت عالیه نیز از طرف استانداری صورت گیرد.

به گفته حســن حســینی، نبود آموزش دهیاران، تسهیل 
صــدور مجوزها، تعیین تکلیف اراضی خــارج از محدوده و 
کمربندی های تبدیل شده به اتوبان های بین شهری و تقویت 
نیروهای فنــی در فرمانداری ها از دیگر خواســته های این 

کمیسیون است.
حسین سنجرانی؛ فرماندار خواف و دبیر کمیسیون اقتصادی 
نیز با تأکید بر ضرورت تالش برای رفع آسیب های وارد شده 

به واحدهای تولیدی بر اثر شیوع بیماری کرونا افزود: الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی با جدیت در شهرستان ها 
در حال اجراســت و برای تقویت آن باید همه توان خود را 

به کار بگیریم.
امان اهلل خدمتگزار؛ فرماندار خوشاب و دبیر کمیسیون منابع 
انسانی و پشتیبانی هم از کاهش تمایل کار در مناطق کمتر 
توسعه یافته گفت و افزود:  الزم است تا مشوق های مختلف 

برای کارمندان در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز 
از آمادگــی کامل برای تفویض اختیــارات حوزه عمرانی به 
فرمانداران و مدیران گفت و افزود: تقویت نیروهای فنی باید 

مطابق مجوزهای ابالغی صورت گیرد.

استاندارخراسانرضویخطاببهفرمانداران:

مردم ولی نعمت ما هستند، ارتباط خود را با آن ها افزایش دهید

جلسهجلسه

قدس: مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی، از 
آخرین مهلت قانونی برای انتقال واحدهای آبکاری به شهرک 

صنعتی مشهد مستقر در محور کالت خبر داد.
تورج همتی در خصوص مصوبات شــصت و یکمین نشست 
اعضای کمیته فنی ساماندهی فاضالب استان که روز گذشته با 
حضور اعضای کمیته در سالن جلسات حفاظت محیط زیست 
اســتان برگزار شــد، اظهار کرد: پایان اردیبهشت ماه آخرین 
مهلت قانونی برای انتقال اصناف آبکاری به شهرک یاد شده بر 

اساس نرخ مصوب سه ماهه پایانی سال گذشته است.
وی افزود: در این نشســت برای تهیه و ارائه نقشــه استقرار 
واحدهای اتحادیه صنف آبکاران توســط شرکت شهرک های 
صنعتی بــا توجه به متراژهای درخواســتی اعضای اتحادیه، 
مدت 15 روز فرصت تعیین شد. همچنین مدت فریز قطعات 
باقیمانده از بلوک های فلزی، شــیمیایی، خدماتی و سلولزی 
شهرک صنعتی مشهد )کالت( در واحدهای آبکاری که طبق 
مصوبه نشست های پیشــین اعضای کمیته فنی ساماندهی 
فاضالب اســتان تا ابتدای خرداد ماه فریز شــده بود به مدت 

دو ماه تمدید شد.
همتی گفت: بر اســاس گزارش اتحادیه صنف آبکاران، 143 

واحد صنفی که شامل 12 واحد آبکاری در بخش کارگاهی و 
85 واحد در بخش صنعتی مربوط به فاز آبکاران می شود و 4۶ 
واحد در بخش صنایع فلزی شامل 12 واحد در بخش کارگاهی 
و 34 واحد در بخش صنعتی، برای انتقال به شهرک صنعتی 
مشهد مستقر در محور کالت نام نویسی کرده و هزینه اولیه و 

اقدام های الزم را انجام داده اند.
وی توضیــح داد: با توجه به اینکه تصفیه خانه های شــهری 
قادر به تصفیه فاضالب صنعتی واحدهای آبکاری  نیست و از 

طرفی شرایط پیش تصفیه، متناسب با بار آلودگی وارده و حجم 
فاضالب بوده و این دو پارامتر به شدت تحت تأثیر فرایند تولید 
است، به همین دلیل نمی توان یک نسخه تصفیه را برای تمام 

واحدها پیشنهاد داد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: با 
در نظر گرفتن دستورالعمل ممنوعیت انتقال تانکری فاضالب 
که تمامی واحدهای تولیدکننده فاضالب را ملزم به طراحی و 
اجرای سیستم تصفیه متناسب با بار آلودگی می کند، موضوع 
انتقال تمامی واحدهای آبکاری سطح شهر به شهرک صنعتی 
مشهد مستقر در محور کالت در نشست های پیشین کمیته 

ساماندهی فاضالب استان به تصویب رسید.
همتی ضمن اشــاره به اینکه در نشســتی با حضور اعضای 
اتحادیه آبکاران و کمیته ساماندهی فاضالب استان، مقرر شد با 
هدف بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه کشف رود، انتقال 
واحدهای آبکاری در ســطح شهر که از مصادیق تهدید علیه 
بهداشــت عمومی هستند، انجام شود گفت: بر اساس مصوبه 
آن نشســت، ضمن برخورداری واحدهای یاد شده از حداکثر 
تســهیالت ممکن، مقرر شد موضوع انتقال به قید فوریت در 

دستور کار سازمان های متولی قرار گیرد.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضویخبرداد

پایان اردیبهشت آخرین مهلت انتقال واحدهای آبکاری به شهرک صنعتی

ر رهشدا هشدا

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,900

8,000

8,590

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

900 گرمی

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد  امگا
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

مرخصی1۸1زندانیخراسانشمالی•
دائمیشد

کل  رئیــس  ایرنــا: 
دادگســتری خراســان 
گفــت: 181  شــمالی 
مددجوی بــه مرخصی 
رفتــه در روزهای کرونا، 
آزاد شــده و بــه آغوش 
گــرم خانواده های خود 

برگشتند.
 حجت االسالم اســداهلل جعفری در حاشیه دومین نشست 
شــورای مدیران قضایی اســتان با تأکید بر ضرورت تقویت 
کمی و کیفی مصادیــق بازدیدهای مدیران قضایی و قضات 
رسیدگی کننده و مجری احکام از زندان های استان به موضوع 
اعطای مرخصی منجر به آزادی 181 نفر از زندانیان اشــاره 
کرد و در ادامه از بهره مندی یک هزار و 25۶ مددجو از مزایای 
تمدید مرخصی، 30 مورد آزادی مشروط و 47 مورد پیشنهاد 

عفو خبر داد.
وی با اشــاره به محبوس بــودن 82 نفر از محکومان جرایم 
غیرعمدی در استان اظهار امیدواری کرد با تأمین منابع مالی 
مورد نیاز و دریافت حمایت های مالی از ســوی خیران بتوان 
بدهی این افراد را پرداخت و موجبات آزادی این مددجویان 

را فراهم کرد.
وی همچنین از تأســیس صندوق احســان و نیکوکاری در 
دادگســتری کل خراسان شــمالی خبر داد و اظهار کرد: با 
توجه به ضرورت انسجام بخشی منابع جمع آوری کمک های 
 همــکاران، صندوقی بــه نام صندوق احســان و نیکوکاری

14 معصوم)ع( به عنوان مأخذ و منبعی مهم برای جمع آوری، 
تخصیص و هزینه کرد این منابع در مصارف پیش بینی شده 

در نظر گرفته شده است.
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روی خط خبرروی خط خبر
 کاهش ساعت کاری ادارات دولتی •

در روزهای پس از شب های قدر
قدس: برابر مصوبه دولت 
ساعت کاری سازمان های 
دولتی در روزهای ۱۹ و 
با دو ساعت  ۲۳ رمضان 
تأخیر آغاز می شــود. به 
روابط  اداره کل  گــزارش 
اســتانداری  عمومــی 

خراســان رضوی، براساس مصوبه هیئت دولت و مطابق روال 
همه ساله، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات 
دولتی امروز و یکشــنبه ۲8 اردیبهشت ماه برابر با نوزدهم و 
بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تأخیر کار خود 

را آغاز خواهند کرد.

 راه یکی از روستاها •
در حاشیه مشهد بسته شد

مرکزی  بخشدار  قدس: 
مشهد گفت: راه ارتباطی 
»برزش آباد«  روســتای 
واقــع در ۱۰ کیلومتری 
شرق این کالنشهر بر اثر 
ســیالب و آبگرفتگی به 

طور موقت بسته شد. 
ابوطالب سرابیان اظهار کرد: جلوگیری از تبعات خسارت بار 
این گونه سیالب ها در راه روستای برزش آباد نیازمند ساخت 

پل  در این مسیر است.
بارش رگباری باران همراه با رعد و برق که از دوشــنبه شب 
مناطق مختلف خراسان رضوی را فرا گرفته بود تا روز گذشته 

سبب ثبت ۳۰ میلیمتر بارندگی تنها در مشهد شد.

 بازمانده ای از عصر دایناسورها در خراسان•
اداره  رئیــس  ایســنا: 
رشتخوار  زیست  محیط 
گفــت: گونه آبــزی که 
چند روز قبل در روستای 
سعدآباد رشتخوار توسط 
اهالی مشاهده شده، گونه 
خرچنگ نعل اســبی با 

عمری ۳۰۰ میلیون ساله است. 
جواد گلچین عنوان کرد: پس از اینکه چند روز قبل توسط 
اهالی روســتای سعدآباد گزارشی از مشاهده یک گونه آبزی 
نادر شد، کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان در محل 

حضور یافته و به بررسی و شناسایی نوع آن پرداختند.
وی گفت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این گونه 
آبزی، خرچنگ نعل اسبی بوده که عمری از زمان دایناسورها 
دارد. این گونه آبزی در هر کجایی که تخم گذاشــته باشد با 

جاری شدن آب متولد می  شود.
رئیس اداره محیط زیست رشــتخوار مطرح کرد: خرچنگ 
نعل اسبی که پیشتر نیز در منطقه مشاهده شده، مشهور به 
»فسیل زنده« گونه ای جانور آبزی است که در چرخه زیست 

محیطی تأثیر بسزایی دارد.
وی اظهــار کــرد: بــدن ایــن جانور شــامل ســه بخش 
جلویی)سرسینه گاه( که شبیه نعل اسب است، بخش شکمی 
که با یک لوال به بخش جلویی متصل است و همچنین بخش 

دم می شود.

فرماندار بینالود:
ضخامت گل و الی به جامانده از •

بارندگی در شاندیز سه متر است
ایسنا: فرمانــدار بینالود 
گفــت: گل و الی بــه 
جامانده از بارندگی شدید 
و ســیالب دوشنبه شب 
گذشــته که از کــوه به 
داخل جاده آورده شــده 

بود، به سه متر می رسد.
سیدحسن حسینی عنوان کرد: با وجود اینکه بر اثر سیالب 
مسیر ابرده به زشک مسدود شده بود، اما با تالش نیروهای 

راهداری و آتش نشانی تمامی مسیرها بازگشایی شده است.
وی ادامه داد: به دلیل بارندگی شــدید دوشنبه شب گذشته 
از دره ها و همچنین از کنار جاده مقدار بســیاری شن و الی 
و خاک به داخل جاده آورده شــده که از شهرداری مشهد، 
شاندیز و ســتاد بحران کمک گرفته ایم و هم اکنون در حال 
جمع آوری افزون بر ۳۰۰ کامیون خاک، شــن و ماسه که از 

کوه به داخل جاده آورده شده، هستیم.
فرماندار بینالود اظهار کرد: بارندگی به یک خانه خسارت وارد 
کرده اســت. در مسیر روســتای اردمه از طرقبه نیز به علت 
بارندگی شدید حجم زیادی از گل و الی از کوه پایین آورده 

شده است.
وی با بیان اینکه بارندگی دوشنبه شب گذشته در دو نوبت 
و بــه میزان ۲5 میلیمتر بوده اســت، اظهار کرد: از ابتدای 
امســال تاکنون 45۰ میلیمتر بارندگی در شاندیز و طرقبه 

داشتیم.
حســینی مطرح کرد: به دلیل حجم زیاد بارندگی و رطوبت 
باال، خسارت های وارده به خانه های مسکونی قدیمی بسیار 

زیاد خواهد بود که کارشناسان در حال بررسی هستند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی مطرح کرد
تکذیب شایعه  شکنجه مهاجران •

غیرقانونی افغانستانی در مرز
خبرنگاران:  باشگاه 
مرزبانــی  فرمانــده 
گفت:  خراســان رضوی 
و شــکنجه  بازداشــت 
غیرقانونــی  مهاجــران 
افغانستانی در مرز ایران 
افغانســتان به شدت  و 
تکذیب می شــود. سردار ماشــااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی 
خراســان رضوی در این زمینه گفت:  در پی انتشار کلیپی از 
ســوی  شبکه های معاند و ضدانقالب در خصوص به رودخانه 
انداختن اتباع افغانستانی توسط مرزبانان ایرانی، خبر بالفاصله 
مورد بررسی قرار گرفت.فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه 
داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد چنین موضوعی 
در مرز های مشترک ایران و افغانستان رخ نداده و صحت ندارد.

ســردار جان نثار بیان کرد:  شرایط توسط دو کشور برای ورود 
قانونی و رسمی برای اتباع کشور افغانستان فراهم شده، بنابراین 
توصیه می شــود اتباع کشور افغانستان که قصد ورود به خاک 
ایران را دارند، از مرز های رسمی و قانونی اقدام به ورود کنند.وی 
تصریح کرد: کشور جمهوری اسالمی ایران و افغانستان روابط 
بسیار خوب و نزدیکی با یکدیگر دارند و مرزبانان نیروی انتظامی 
با رأفت اسالمی ضمن حراســت از مرز های ایران اسالمی در 
مبادی هــای ورودی و خروجی، در رابطه با تــردد قانونی به 

برادران افغانستانی خدمت رسانی می کنند.

کشف میلیاردي اموال مسروقه 
دزدان زعفران رنگ باختند•

خط قرمز: رئیس پلیس آگاهي خراســان رضوي از کشف 4 
میلیارد ریال اموال مســروقه و دستگیری دو متهم در این 
زمینه خبر داد. سرهنگ جواد شفیع زاده  در تشریح این خبر 
گفت: فردي با در دســت داشتن یک برگه مرجوعه قضایي 
بــه پلیس آگاهي مراجعه و اذعان کــرد مقدار قابل توجهی 
طال، جواهرات، وجوه نقد و ســرگل زعفران جمعاً به ارزش 
4 میلیارد ریال از منزلش ســرقت شده که پیگیری موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی اظهار کرد: کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهي در بدو 
ورود به ماجرا پس از اخذ اظهارات مالباخته، با راهنمایي وی 

از محل سرقت بازدید و تحقیقات خود را آغاز کردند.
این مقــام انتظامی بیان کرد: در تحقیقــات به عمل آمده 
 کارآگاهان پلیس متوجه شدند سارقان پس از سرقت با یک 
دستگاه خودرو پراید از محل متواري و با بررسي هاي دقیق تر 
مالک خودرو شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي فرد مورد 

نظر به پلیس آگاهی منتقل شد.
کارآگاه شــفیع زاده تصریح کرد: متهم دســتگیر شــده در 
بازجویی های به عمل آمده به سرقت اموال شاکی با همکاری 
یک خانم تبعه کشــور بیگانه اعتراف کــرد که  بالفاصله با 
راهنمایي متهم محل اختفای متهمه شناسایي و در اقدامي 
غافلگیرانه این فرد نیز دستگیر و در بازرسي از مخفیگاهشان 

تمامي اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.
رئیس پلیس آگاهي اســتان خراســان رضوي تصریح کرد: 
از عوامل زمینه ساز ســرقت از منزل، اعتماد بي جا به افراد، 
بازگو کردن مقدار اموال و دارایي ها در جمع، دسترسي افراد 
نامطمئن به کلید منازل و عدم نصب تجهیزات ایمنی هستند.

شکارچیان آهو تحویل قانون شدند •
قــدس: رئیــس اداره 
حفاظت محیط زیســت 
خواف گفت: دو شکارچی 
غیرمجاز آهــو در خواف 

تحویل قانون شدند. 
ســعید توانــا افــزود: 
مأموران یــگان پس از 
کسب گزارش شکار آهو توســط عده ای سودجو در بخش 

قاسم آباد زوزن برای دستگیری آن ها وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: با شناســایی متخلفان و در بازرســی از منزل 
یکــی از آن ها با همکاری مأموران نیــروی انتظامی، حدود 
ســه کیلوگرم گوشت آهو کشــف و متخلف دیگر به همراه 
خانواده اش متواری شــد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
خــواف  ادامه داد: متخلــف متواری دارای ســوابق تخلف 
محیط زیســتی دیگری در گذشته از جمله شکار آهو بوده 
و پیگیری های الزم برای دستگیری وی در حال انجام است.

توانا با بیان اینکه پرونــده تخلف این افراد تنظیم و تحویل 
مراجع قضایی شد، افزود: طبق آخرین مصوبه دولت، برای هر 
رأس آهوی نر ۲5۰میلیون ریال و برای ماده آن ۷5۰میلیون 
ریال ضرر و زیان به محیط زیست مشخص شده که متخلفان 
ملزم به پرداخت آن هستند و عالوه بر آن، از جنبه عمومی 
جرم نیز متهمان به تحمل  ســه ماه تا سه سال حبس و یا 

پرداخت جریمه محکوم می شوند.

 واکنش دادستان بیرجند•
به تیر برق های حاشیه ساز

باشــگاه خبرنگاران: 
دادستان عمومی و انقالب 
خراســان جنوبی،  مرکز 
درباره قرار گرفتن شبکه  
انتقال برق در مسیر تردد 
وسایل نقلیه در شهرستان 
بیرجند، دستور پیگیری 
داد.مقدس، دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی با 
اشــاره به اینکه شبکه های برق به علت عملیات عمرانی برخی 
از دستگاه ها در بعضی نقاط شهر بیرجند در مسیر سواره رو قرار 
گرفته است، گفت: در این شرایط احتمال برخورد وسایل نقلیه 
با این شبکه ها و وقوع حوادث جانی و مالی مانند آتش سوزی و 

قطع برق وجود دارد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مکاتباتی با مدیریت 
توزیع برق شهرســتان بیرجند انجام و مقرر شد نسبت به 
شناسایی این شبکه ها و تذکر مکتوب به دستگاه هایی که به 
علت عملیات آن ها و بدون هماهنگی مدیریت برق، شبکه در 
مسیر سواره رو قرار گرفته است اقدام و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به دادستان مرکز استان اعالم کنند.
مقدس هشــدار داد: در صورت وقوع هر گونه حادثه ناشی از 
برخورد با شبکه برق در مسیر سواره رو، مدیران مربوط تحت 

تعقیب قانونی قرار خواهند  گرفت.

عقیل رحمانی: فردی کــه عامل نگهداری 
مقداری مشــروبات الکلی بود، به جای سپری 
کردن چنــد ماه از عمرش پشــت میله های 
زندان، با تدبیر و رأفت دستگاه قضایی، محکوم 

به گندزدایی معابر عمومی شد.
اواخر سال گذشته بود که یک جوان در یکی 
از مناطق شهر مشــهد در حالی که چندین 
لیتر مشروبات الکلی دست ساز با خود همراه 
داشــت، توســط مأموران پلیس شناسایی و 

دستگیر شد.

بی توجهی متهم به دستور قضاییس
در ادامــه این ماجــرا فرد مذکــور به همراه 
مســتندات پرونده به دستگاه قضایی منتقل 
و مراحل پرونده در یکی از شــعب بازپرســی 
دادسرای مشــهد طی و پس از احضار و اخذ 
دفاعیات عامل نگهداری مشروبات دست ساز، 
برای فرد خاطی کیفرخواســت صادر و برای 
طی شــدن دیگر مراحل، پرونده او به دادگاه 
کیفری دو مشــهد ارسال و در شعبه ۱46 در 

وقت رسیدگی قرار گرفت.
از همین رو قاضی »مجید شرقی شهری« اسناد 
موجــود در پرونده و دفاعیــات متهم را برای 
چندین بــار مورد بازخوانی قرار داد و از متهم 
خواســت در وقت تعیین شده برای رسیدگی 
به پرونده اش در شعبه مذکور حاضر شود که 
متأسفانه فرد خاطی به این احضاریه توجهی 

نکــرد و در نهایت دادگاه به 
صــورت غیابی اعــالم رأی 
و متهم را بــه تحمل 6 ماه 
تحمل  تعزیــری،  حبــس 
۱۰ ضربه شــالق تعزیری و 
همچنین به پرداخت جریمه 
نقــدی به میــزان پنج برابر 
ارزش کاالی مکشوفه محکوم 

کرد.
پس از این ماجرا متهم پرونده 

به صورت غیابی به رأی صادره اعتراض کرد و 
درخواست واخواهی داد. در پی این اقدام ماجرا 
در وقت قانونی مورد رســیدگی قرار گرفت و 

در نهایت رأی نهایی دادگاه 
اعالم شد.

گندزدایی معابر و س
تعلیق موقت شالق

در ایــن رأی آمده اســت: 
واخواهــی  خصــوص  در 
اتهــام  بــه  )مهــرداد.غ( 
نگهداری مشــروبات الکلی 
دست ســاز به تحمل موارد 
مورد اشــاره محکوم گردیده است که متهم 
تقاضای واخواهــی از رأی را نموده، دادگاه 
با بررســی اوراق و محتویــات پرونده، نظر 

به اینکــه واخواه  دلیل و مــدرک مؤثری 
که موجبــات نقض رأی بــدوی را بنماید، 
ارائــه ننمــوده، لــذا دادگاه رأی بدوی را 
مســتنداً به ماده 4۰۷ قانون آیین دادرسی 
 کیفــری مصوب ســال ۹۲ تأییــد و ابرام 

می نماید. 
لکن بــا توجه به نوع اتهام و میزان مجازات 
قانونی آن و عنایت به اعالم رضایت واخواه 
پرونده به انجام خدمات عمومی و همچنین 
پیش بینی اصالح مرتکــب در آینده، متهم 
پرونده را به 54۰ ســاعت گندزدایی معابر 
عمومی با معرفی متهم به شهرداری مشهد 
و نظــارت واحد اجرای احــکام کیفری، به 
عنــوان جایگزین 6 ماه حبس صادر و اعالم 

می دارد.
از سوی دیگر تخلف از دستور برای بار اول یک 
چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده 
می گردد، در صورت تکرار، مجازات حبس وی 
اعمال خواهد شد. همچنین دادگاه ۱۰ ضربه 
شالق تعزیری و جزای نقدی معادل پنج برابر 
 ارزش ریالی کاالی مکشــوفه را نیز به مدت 
یک ســال تعلیق کرده کــه در صورت تکرار 
نشدن جرایم عمدی، محکومیت مذکور رفع 

اثر خواهد شد.
در پایان این رأی اشــاره شده بود که این رأی 
ظرف مدت قانونی در محاکم تجدیدنظر قابل 

تجدیدنظرخواهی است.

حکم جالب مقام قضایی در راستای مبارزه با کرونا

540 ساعت گندزدایی معابر به جای 6 ماه حبس 

 دادگاه 10 ضربه شالق 
تعزیری و جزای نقدی 
معادل پنج برابر ارزش 

ریالی کاالی مکشوفه 
را نیز به مدت یک سال 

تعلیق کرده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی ادامه بارش های رگباری •

برای امروز در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تحلیل نقشه ها 
و مدل های هواشناسی نشان دهنده ادامه بارش های رگباری 
)در برخی نقاط توأم با رعدوبرق و وزش باد شدید و در نواحی 
مستعد بارش تگرگ( در ســطح استان به ویژه نیمه شمالی 
طی امروز اســت. ضمن اینکه به دلیل حجم باالی بارش ها، 
آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها طی این مدت دور 
از انتظار نیســت. همچنین در ۲4 ساعت آینده تشکیل مه 
در نواحی سردسیر و کوهستانی استان سبب کاهش میدان 
دید افقی در این مناطق خواهد شد. برای روزهای پنجشنبه 
و جمعه در شــمال غرب اســتان رگبار پراکنده باران و در 
نیمه جنوبی و نوار شرقی باد و گردوخاک پیش بینی می شود.
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طبیعت زیبای بهار 
در خراسان شمالی

بهار امســال در استان خراسان شمالی اگرچه با 
بارش های پی درپی و بــرودت هوا همراه بود اما 
در این روزهای اردیبهشــت مــاه، تجلی بهار در 
این سرزمین سرســبز بیشتر خودنمایی کرده و 

نویدبخش احیای دوباره طبیعت است. 

می
خاد

د 
حی

: و
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

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

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     .

هنوز از تلفن خبری نیستس
حدود 6 ســال پس از واریز وجه ودیعه تلفن ثابت در روستای کورده اندیشه۱۳ ،هنوز از تلفن 

خبری نیست، لطفاً رسیدگی شود.
۹۱5...65۴۴

درخواست از اتوبوسرانیس
لطفاً اتوبوس های خط ۳5 را از پایانه مصلی به شهرک شیرین انتقال داده تا مردم این منطقه 
هم از این خط اســتفاده کنند و همچنین در صورت امکان،  مسیر اتوبوس های خط 6۱ را از 

پایانه انقالب به پایانه شهید گمنام انتقال دهید.
۹3۸...265۱

این چه قانونی است که هیچ کس رعایت نمی کند؟س
از یک طرف مسئوالن می گویند اقساط وام های قرض الحسنه سه ماه به تعویق افتاده، از طرفی 
دیگر  بانک تماس گرفته و با تهدید می گوید اگر اقساط  سه ماه را پرداخت نکنید چک ضامن 

شما برگشت می خورد. این چه قانونی است که هیچ کس رعایت نمی کند؟
۹36...۱۴76

پاسخ شرکت توزیع برق به پیام یک شهروندس
نظر به چاپ مطلب تحت عنوان »قطعی های غیرعادی برق« در محدوده شــهرک رجائی، به 
اســتحضار شهروندان محترم می رساند: علت خاموشی به وجود آمده در شهرک رجایی بابت 

وجود شــرایط بسیار نامســاعد جوی در منطقه موردنظر بوده که به علت وزش باد شدید و 
سقوط درختان روی شبکه ۲۰ هزار ولتی موجب قطعی برق منطقه شده که به محض اطالع 
همکاران اتفاقات و عملیات از حادثه، در اسرع وقت به محل اعزام و نسبت به اصالح و رفع موانع 

اقدام نموده اند.
علیرضا کاشی، مدیر دفتر روابط عمومی

پاسخ پلیس به یک پیامس
در پی درج مطلبی با عنوان »دیروز همسایه ما می گفت من در عمرم گناباد را ندیده ام. پلیس 
راهور در گناباد مرا ۲۰۰هزار تومان جریمه کرده اســت« که در ستون برای اطالع مسئوالن 
مورخه ۱۳۹۹/۲/۱6 آن روزنامه مردمی منتشــر شده، ضمن قدردانی و تشکر از حسن توجه 
شهروند گرامی، بدینوسیله اعالم می دارد اگر خودرویی برای تخلف صورت گرفته اعمال قانون 
شود  باید برای صدور قبض جریمه تمامی مشخصات خودرو اعم از شماره پالک، نوع سیستم 
و رنگ خودرو با وسیله نقلیه ای که ارتکاب تخلف داشته یکسان بوده و در غیر این صورت قبض 
جریمه صادر نمی شود. در صورتی که اعمال قانون به وسیله دوربین های کنترلی نیز انجام شده 
مالک محترم می تواند با مستندات الزم هرچه سریع تر به پلیس راهور استان مراجعه فرماید. در 
پایان اعالم می دارد از مالکان محترمی که به صورت وضعیت خالفی خودرو خود اعتراضی دارند 
با در دســت داشتن اسناد دال بر مالکیت وسیله نقلیه و مستندات اعتراضی، به اداره اجرائیات 

پلیس راهور استان مراجعه نمایند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، سرهنگ عبدالرضا مجیدی

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: مدیرعامل آتش نشــانی مشهد از برقراری بیش 
از ۲هزار و ۷۰۰ تماس با ســامانه ۱۲5 و انجام 65 عملیات 
امدادی توســط آتش نشانان مستقر در 5۰ ایستگاه عملیاتی 
مرتبط با بارش شــدید باران در ۲4 ساعت گذشته در شهر 

مشهد خبر داد.
آتشپاد دوم امیر عزیزی با بیان این مطلب گفت : از ساعت 
۱6 دوشنبه گذشته تا ساعت 8 بامداد روز سه شنبه ۲هزار 
و۷5۱ تماس با ســامانه ۱۲5 برقرار شــد که در برخی از 
این تماس ها مشــاوره های الزم توســط کارشناسان مرکز 
فرماندهی به شــهروندان در خصوص بارش باران ارائه شد 
و برخــی از این تماس ها منجر به انجــام عملیات بوده که 
مجموعــاً 65 مأموریت امدادی مرتبط با بارندگی، توســط 
نجاتگران و آتش نشانان در ســطح شهر مشهد انجام شده 

است.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد افزود: مجموع این مأموریت ها 

شامل  سه مورد نجات افراد در درون خودروها از سیالب در 
حومه شهر مشــهد،  5۱ مورد رفع آبگرفتگی داخل منازل 
و مجتمع های مســکونی به خاطر پس زدگی فاضالب داخل 
منازل ، مسدود شدن ناودانی روی پشت بام ها و تراس منازل، 

پرشــدن چاه های داخل منازل در مناطق خارج از محدوده 
شهری و حاشیه ای )جاده ســیمان ،بولوار شاهنامه و جاده 
سرخس(، 6 مورد ســقوط درختان در داخل حیاط منازل، 
روی دیــوار و خودروها و بازدید درختــان، خطرآفرین بوده 

است.
آتشــپاد دوم امیر عزیزی ادامــه داد: همچنین در این مدت 
آتش نشــانان یک مورد رفع آبگرفتگی از مرغداری در حومه 
شهر مشهد، چهار مورد عملیات ایمن سازی و بازدید از چاه ها 
و اسکلت ساختمان ها و ایمن سازی دیوارهای خطرآفرین در 
داخل منازل شهروندان را انجام داده و توصیه های الزم را به 

مالکان ارائه کرده اند.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
هیچ یک از این حوادث  خسارات جانی نداشتیم و همچنان 
آتش نشــانان در تمامی ایستگاه های عملیاتی سطح شهر در 

آماده باش کامل برای امدادرسانی به شهروندان هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد اعالم کرد

 ۶5 مأموریت امدادی در پی بارش های بهاری

ادمادادماد



روایت تصویری چالش های سخت و متفاوت یک پرستار شاغل در بخش مراقبت از بیماران کرونایی
در مجموعه عکسی از حمید سبحانی

یک فصل از زندگی»پرستار هاشمی«

2-مراقبت دائمي و چکاپ بيماران کرونايي که به دستگاه تنفسي وصل هستند، از جمله 
کارهاي هميشگي اوست.

10- در اوايل سال 1399 پدربزرگ محبوبه فوت کرد، اما محبوبه به دليل محدوديت هاي 
کاري نتوانست در  هيچ يک از مراسم محدود يادبود او شرکت کند. 

 6- خانم هاشمي بايد حواسش به درس محمد هم باشد و حتي در شرايط کاري هم رابط بين 
او و دبيرانش است. به علت مشغله کاري در بيمارستان، او چندين بار از  معلمان مدرسه 

اخطار  گرفته است.

8- به جز مالقات محدود و يک بار در هفته، محبوبه ساير ساعات غيرکاري را به دور از بچه ها در 
خانه خودش مي گذراند. اميرحسين به اتفاق پدربزرگ  پس از مالقات، مادر را بدرقه مي کند.

 
1- خانم هاشمي در هر شيفت کاري ناگزير است از لباس محافظ مخصوصي استفاده کند. اين شيفت ها گاهي بيشتر از 12 ساعت طول مي کشد. 

3- بخش ويژه ICU اورژانس عدالتيان )محل کار خانم هاشمي(. 

11- خانم هاشمي دچار نوعی  بيماري تيروئيدي  است و  چند ماهي است که درمان را شروع 
کرده، اما با شرايط کاري حال حاضر، روند درمان دچار اخالل شده است. 

4- خانم هاشمي هفته اي يک بار با حفظ فاصله و رعايت شرايط بهداشتي، اميرحسين فرزند 
6 ساله اش را مي بيند تا کارهاي مربوط به پيش دبستاني او را انجام دهد. 

12- خانواده براي تجديد قواي روحي محبوبه با او تماس تصويري گرفته اند.

5- محمد فرزند بزرگ تر او، دانش آموز کالس اول دبيرستان است و امور مربوط به تحصيل 
از  مادربزرگ  مي شود.  انجام  مجازي  صورت  به  حاضر  حال  در  دانش آموزان،  همه  مثل  او 

آموزش مجازي اطالع چنداني ندارد و نمي تواند به محمد کمک زيادي کند.

13- محبوبه همچنان ميزبان است، ميزبان بيماران و ميزبان دلتنگي هاي خود و خانواده اش.

7- خانم هاشمي تصور مي کرد روند شيوع کرونا پس از دو ماه قطع مي شود، اما اکنون اين 
با فرزندانش حفظ شود. انواع فاصله گذاري  بايد فاصله او   اوضاع همچنان ادامه دارد و 

مهم ترين راهکار پيشنهادي براي جلوگيري از توسعه بيماري است.

9- اميرحسين براي بردن يکي از اسباب بازي  ها به خانه آمده است. مادربزرگ معتقد است 
اسباب بازي بهانه بوده، اميرحسين دلتنگ مادرش است.

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 300072305
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م ح م و د گ ل ا ب چ ی   ک ا د
 2 و ی ن   ز ب ا ل ه   و ل و ل ه
 3 ت ا ت ی   ر ی ب   ج م ک ر ا ن
 4 ا ت ف ا ق   ق ا ا ن ی   س ل ب
 5 س   ع ر ا ق   س ر ب ه ا   ه ی
 6 ی ب   د ل ب س ت گ ی   م م   ن
 7 و ا ش   پ ی ر ه ن   ا و س ط  
 8 ن ی م س ا ل       د س ت ب ن د
 9   ت ع ل ق   ح ا ل ا ت   ب ی ا
 10 ش   ک و   ب ی س ت م ی ن   ن م
 11 ب ز   ک و ل ا ک   ن ف و س   پ
 12 ا ر م   ا خ ط ا ر   ا ن و ا ر
 13 ه و ش ب ر ی   ر ا د   ا ر د و
 14 ن ا ن د و   ک ل س ی م   ا ی ر
 15 گ ن گ   ن ر خ ت و ر م ب خ ش ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. صلح و آشتی- سخن چین- ماده معطری 
ماده  با آن خوشبو می کنند 2.  را  که میت 
درویش  خدای  همسایگی-  باال-  بیهوشی- 
3. فریبکار- عازم- از جریان های دوگانه سیم 
رنگ  طردکردن-  نمایش-  صحنه   .4 برق 
ها-  پول   .5 ملوس  حیوان  آرامش بخش- 
رودخانه مرزی- اضافی 6. خاندان- آشفتگی – 
آش ساده- حرفی در الفبای عربی 7. سربه راه 
- نامی دخترانه در منظومه شمسی- همسر 
حضرت ابراهیم»ع« 8. دفاع کردن- محبوس 
محنت  پنیر-  شمارش  واحد  آدمکش-   .9
کثرت  درختی-  قورباغه  خیره-  نگاه   .10
زیردریایی-  موشک   .11 پرچم  آمدوشد- 
حافظ  و  سعدی  استان  کوهی-   پسته 
12. شهر زعفران- محل و مکان- شهر آذری- 
ساز  جهنم-  در  چاهی   .13 مزاحم  راندن 
 زهی فرنگی دارای شش سیم- زمان و هنگام 
در  باستانی  تمدنی  مفعولی-  عالمت   .14

کوچک-  کشتی  بین النهرین–  جنوب 
بالها - شاعر و   - ترشح کردن  دستور 15. 
طوفان روزنامه  ناشر  و  معاصر   روزنامه نگار 

انگلی  بیماری  مهندس-  آقای  کیف   .1
گوسفندان 2. پسوند جمع مونث- ناپاک- از 
ماه  تلویزیونی-  تصاویر  پخش  سیستم های 
سریانی 3. رنگ نفرت- به دنیاآمدن- طایفه 
4. آغاز ماه قمری– عناصر دسته هفتم جدول 
تناوبی– آب ترکی 5. کسی که دست و پایش 
از حس افتاده – هدررفتن- عدد رمز- عضو 
شنوا 6. دل آزار کهنه- ثروت و دارایی- زدنی 
بهانه گیر- رانده شده 7. قرارگاه- محرم اسرار- 
پرمصرف  حبوبات  از  دالل-   .8 آتش  شعله 
9. جواب گرفته- کیا- سود حرام 10. شهر 
در  لنگه  آزاد-  خسته-  نفس  آب-   روی 
برداشت  حیات-  مایه  سبکی-  مظهر   .11

 محصول- گیاه مقدس زرتشتیان 12. صد مترمربع- نباتات- تفاوت 
بسیار   .14 تیره  ساز   – آشکارشدن   - زوج  مقابل   .13
بخشنده- مسافر خانه خدا- از نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری 
مایکروسافت آفیس- مغزسر 15. صائم- ردوبدل شدن توپ 

بین دو بازیکن یک تیم فوتبال

  افقی

  عمودی

محبوبه هاشمي، پرســتار بخش ICU در اورژانس عدالتیاِن بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد است.  با شروع همه گیری کرونا این بخش به  بیماران کرونایي اختصاص یافت. 
خانم هاشمي سه ماه است که همراه با سایر همکارانش به مراقبت و مداواي بیماران 

مبتال به کرونا با شرایط وخیم مي پردازد. 
این تغییر با ایجاد چالش  هایي سخت و متفاوت در زندگي شخصي محبوبه همراه بوده 

اســت. او به خاطر شرایط ویژه کاري، ناگزیر دو فرزندش  را به طور موقت از خود دور 
کرده است  و فرزندان  اکنون در منزل پدربزرگ و مادربزرگشان  هستند. 

همسر خانم هاشمي هم از نیروهاي درماني است و به علت مشغله هاي بسیار کمتر 
فرصت رســیدگي به امور منزل را دارد. همه گیری کرونا همچنان در ایران و جهان 

قرباني مي گیرد. 
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