
 جریان مواسات را 
مسجدمحور ادامه دهیم

 آیا کرونا 
با سکته های مغزی ارتباط دارد؟

مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخ می دهدآیت اهلل علم الهدی در ویدئو کنفرانس با ائمه جمعه استان:

آیت اهلل علم الهدی گفت: تریبون مقدس نماز جمعه 
در اختیار ما قرار گرفته تا بیانگر دین خدا و حرف های 
 مردم باشیم.امام جمعه مشهد در سمینار فرمانداران و 
ائمه جمعه استان خراسان رضوی با اعالم این مطلب 
افزود: در آستانه فرا رســیدن سالروز تأسیس نماز 
جمعه اقتضا می کند که به مردم این حرکت عظیم 

یادآوری شود زیرا این ...

مدیرگــروه بیماری های مغز و اعصاب و اســتاد 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: »ویروس 
کرونــا« یا به این زودی پایان ندارد و یا هیچ وقت 
پایانی نخواهد داشــت و با ما زندگی خواهد کرد، 
زیرا آینده نشــان می دهد که آیا عمر این ویروس 
مثل »فلــج اطفال« و »آبله« به پایان می رســد یا 

مجبوریم مثل ویروس »آنفلوانزا« ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

ستاد استانی بدون جلسه!
 هنرمندان مشهدی در گفت وگو 

با قدس تأکید کردند 

ایفای نقش همدلی 
در دوره کرونا

 رئیس اتاق اصناف مشهد: 

تاالرها و سالن های 
 پذیرایی موظف به 

پس دادن وجوه مردم 
هستند

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

 پس از 31 سال
 و باتصویب طرح 

راهبردی این منطقه

»توس« 
مشهدی شد

 شهردار مشهد گفت: خوشبختانه پس از 31 سال تالش 
برای تصویب طرح راهبردی توس این طرح امروز)دیروز( 
در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید.محمدرضا 
کالیــی اظهــار کرد: در طول 1/5 ســال گذشــته در 
کمیته های مختلف شــورای عالی شهرسازی مشغول 
دفاع از طرح بودیم و امروز پس از 31 سال می توانیم این 
خبر خوش را به دوستداران میراث فرهنگی، فردوسی، 
مردم ســاکن در محدوده منفصله توس یا افراد دارای 
اراضی در محدوده تــوس بدهیم که این منطقه دارای 
طرح راهبردی مصوب شــده است.وی افزود: با تصویب 
طرح راهبــردی، امروز 3هــزار و 600 هکتار از اراضی 
منطقه منفصله توس به صورت قانونی به شــهر مشهد 
ملحق شــد. امیدواریم با این مجوز، در کمترین زمان 
ممکن و حدود چهار ماه، طرح تفصیلی محدوده توس 
را در کمیسیون ماده 5 استان تصویب کنیم که در این 
مســیر همچنان نیازمند حمایت شورای اسالمی شهر 

مشهد و مسئوالن استان هستیم....

آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی همچنان رو به افزایش است 

.......صفحه 2 

با هوشیاری کارشناسان سازمان 
صمت خراسان رضوی لو رفت

فروش چای کیسه ای 
با طعم گرانول! 

پایان سال ۹۸ بود که کرونا آمد، هیچ گاه تصور نمی کردیم که این 
میهمان ناخوانده ماندنی باشد، نوروز که شد همه با همدلی بیشتر، 
پویش در خانه بمانیم را تجربه کردیم و کمی بعد مواسات و همدلی 
را ادامه دادیم و یک بار دیگر با همدلی های بسیار توانستیم، کنترل 

این بیماری جهانی را بدست بگیریم...

با تالش و جســارت کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی و ردگیری چند سرنخ، در حالی 
پرده از گران فروشی میلیاردی یک برند شناخته شده تولید چای 

.......صفحه 3 برداشته شد که همچنین مشخص شد ...
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از فرمایشـات امام جواد علیه السـالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید. سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خـیریه مولود کـعبه(

از  نفر   400 پذیرای  گرم  غذای  با  شنبه  شبهای  هفته  همه 
ایتام و مستمندان هستیم،خیرین محترم می توانند از این 
چند  یا  یک  بانی  تمایل  صورت  در  و  نموده  بازدید  مراسم 
هفته در سال باشند.ضمنًا جهت اسکان موقت زوجهای تحت 
پوشش، خیریه مولود کعبه اقدام به ساخت خانه های کوچک 
نموده است لذا نیاز مبرم به کمکهای شما مردم نیکوکار دارد.
درضمن ذبح گوسفند بطور مشارکتی و یکجا پذیرفته میشود

اعیاد سعید قربان و غدیر خم مبارک

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(

37413316-7  ،  09151135325 

 ش��هرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای محترم 
اس��المی ش��هر، تع��دادی از قطع��ات زمی��ن دارای کاربری مس��کونی با 
مش��خصات مندرج در ش��رایط مزایده را بفروش برس��اند متقاضیان از 
روز س��ه ش��نبه م��ورخ 99/04/31  لغای��ت آخر وق��ت اداری روز چهار 
ش��نبه 99/05/15 مهل��ت دارند با مراجعه به امور قراردادها یا س��ایت 

شهرداریwww.sh-zavin.ir   اسناد مزایده را دریافت  نمایند.
آدرس : شهرستان کالت – شهرزاوین –شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13 
علی ایزدیان - شهردارزو ,ع
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 آگهی مزایده فروش زمین – مرحله اول
اول ت 

وب��
ن آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی خراسان رضوی    »نوبت دوم«         تاریخ نشر آگهی99/04/31
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��االنه ش��رکت درس��اعت 7:00 صب��ح روز پنج ش��نبه م��ورخ 99/05/16 درمحل

 وکیل آباد72 –پادگان شهید برونسی برگزار می شود .از کلیه اعضاءیا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت بعمل                    
می آیدجهت اتخاذ تصمیم نسبت به مواردذیل درجلسه مجمع حضور بهم رسانند.

دستورجلس��ه:1-گزارش هیئت مدیره 2-گ��زارش بازرس 3-اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی وس��ود 
س��ال98  4-اتخ��اذ تصمیم در خصوص بودجه پیش��نهادی س��ال 99، 5-افزایش س��رمایه6- اتخاذ تصمیم در 
خص��وص نابرابری س��هام اعضاء 7-تعیی��ن وتکلیف اعضائیک��ه حداقل س��رمایه تکلیفی را تامی��ن نکرده اند 

8-انتخاب بازرس  قانونی برای سال مالی 99
ضمنا اعضایی که امکان حضور آنها درجلسه مجمع مقدور نمی باشد می توانندحق رای خودرا به موجب وکالتنامه 
کتبی به فرددیگری محول نمایند دراین صورت هریك از سهامداران می توانند حداکثروکالت سه نفر دیگر از 
اعضاءرا به صورت کتبی عهده دار شوند.دراین خصوص اعضایی که قصد دادن وکالت به فرد دیگری دارند باید 
به همراه وکیل مورد نظر شان دریکی از روزهای سه شنبه  و چهارشنبه  14 و 15 مردادماه دربین ساعات اداری 

جهت تائید وکالتنامه به محل دفتر شرکت حضور به هم رسانند و ورقه حضور در مجمع را دریافت نمایند.
یادآورمی شود جهت حضوردرجلسه مجمع عمومی، همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

/ع هیئت مدیره
99
03
89
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آگهی دعوت مجمع عمومی شرکای 
شرکت ارقام سپهر فراپندار )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 58932 و شناسه 

ملی 14006035821 
بدینوس��یله از کلیه شرکای ش��رکت دعوت به عمل 
م��ی آی��د در روز 11 مرداد ماه 1399 راس س��اعت 5 
بعد از ظهر در جلس��ه مجمع عمومی شرکت واقع در 
مح��ل: مش��هد، فرام��رز 16، پالک 172، طبقه س��وم، 

واحد 5 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه عبارتست از:   - تعیین اعضای هیئت 

مدیره     - تعیین حسابرس قانونی شرکت 
- بررس��ی و تصویب صورتهای مالی شرکت از تاریخ 

تاسیس تاکنون. 
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

- س��ایر تصمیماتی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 
شرکا است. 

ع رییس هیئت مدیره   9
90
39
10

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی مسکن  کلبـه سـازان نـور بـدیع - نوبت دوم
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی در ساعت16:00 روز یکشنبه مورخ 99/05/12 در 

محل مشهد، خیابان جالل آل احمد نبش جالل آل احمد 71 مسجد الرضا )ع( برگزار میگردد.
از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا و یا 
خارج از اعضا شرکت معرفی نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو وکالت یک عضو را می تواند داشته باشد(.

تذکر: اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری مجمع مورخ 99/05/12 
در س��اعت اداری به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند در صورت اتمام مهلت مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.

دستور جلسه:1- تمدید مدت فعالیت شرکت
    هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 2-تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی 

ع                                                                          9
90
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هنرمندان مشهدی در گفت وگو با قدس تأکید کردند 

ایفای نقش همدلی در دوره کرونا
سرور هادیان: پایان ســال ۹۸ بود که کرونا 
آمــد، هیچ گاه تصــور نمی کردیــم که این 
میهمان ناخوانده ماندنی باشــد، نوروز که شد 
همه با همدلی بیشتر، پویش در خانه بمانیم 
را تجربه کردیم و کمی بعد مواسات و همدلی 
را ادامه دادیــم و یک بار دیگر با همدلی های 
بسیار توانستیم، کنترل این بیماری جهانی را 

بدست بگیریم.
متأسفانه اما برخی بی تدبیری ها و عادی سازی ها 
از وضعیت، سبب شروع مجدد این بیماری به 
شکل فراگیر شــد تا جایی که این روزها هر 
کداممان بیشــتر از پیش خبر گرفتار شدن 
عزیزان، اقوام و دوســتانمان را به این بیماری 
منحوس می شــنویم و این تلنگری است که 

نقش کرونا را جدی تر بگیریم.
می دانیم یک بار دیگر به یک همت جدی برای 
شکستن چرخه انتقال این بیماری نیاز داریم 
تا شاهد به ماتم نشستن در غم از دست دادن 

عزیزانمان نباشیم.
این بار به ســراغ هنرمندان شهرمان رفتیم تا 
گفت وگو های آن ها را درباره رعایت پروتکل های 
بهداشتی یادآور شویم، نقشی که با ماسک زدن 
می توانیم قله های آرامش و ســامت را تجربه 
کنیم. این گفت وگو ها را با هم مرور می کنیم. 

فرصت نوشتن و خلق اثرس
نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر شهرمان 
درباره شــیوع مجدد ویروس کرونا می گوید: 
متأسفانه این ویروس جهانی همه جوامع را در 

برگرفته است. 
رضا صابری می افزاید: تا پیدا نشــدن قطعی 
واکســن و داروی آن بهترین راه حل، رعایت 
کردن نکاتی است که بهداشت جهانی هر روز 

آن ها را اعام می کند. 
این هنرمند نامی شهرمان خاطرنشان می سازد: 
بهترین کار دوری از تجمعات و ماندن در خانه 
اســت و در صورت اجبار برای رفتن به بیرون 
از خانه برای انجــام کارهای ضروری، به طور 
قطع اســتفاده از ماسک و همراه داشتن مواد 
ضدعفونی کننده اســت تا در صورت ضرورت 

بتوان از آن استفاده کرد.

صابری توضیح می دهد: این 
روزها بیشتر در خانه هستم 
و به مرور یکسری از کتاب ها 

می پردازم و می نویسم.
او بــا بیان آنکه در این مدت 
دو نمایــش نامه به رشــته 
اظهار  است،  درآورده  تحریر 
می دارد: بــرای من فرصتی 
اســت که بیش از پیش به 
کتــاب خواندن و نوشــتن 
بپردازم. به هر حال هر کدام 
ما با توجه به شرایط موجود 
باید تا جایی که ممکن است 
بیرون نرویم، ماندن در خانه 

را فرصت بدانیم و هر کداممان از این شرایط 
عــاوه بر در امان ماندن، به ایجاد خاقیت در 

زمینه کارمان و یا عایقمان بپردازیم. 

ایفای یک نقش مشترک س
بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر شــهرمان 
درباره وضعیت موجود و شیوع بیماری کرونا 
نیز می گوید: از اسفند ماه همه کارهایی که 
به من پیشنهاد شده را رد کردم و همچنان 

در خانه هستم.
محمد الهی با اشــاره به این نکته که بهترین 
راه کنتــرل این بیماری پذیرفتــن وجود آن 
است، بیان می دارد: به اعتقاد من این شرایط را 

ابتدا باید باور کنیم و سپس 
با پذیرفتــن آن برای از بین 
بردنش همه با هم این نقش 

را ایفا کنیم.
می سازد:  خاطرنشــان  وی 
مانــدن در خانــه و رعایت 
بهداشــتی  پروتکل هــای 
بهترین کار است و در صورت 
از منزل  ضــرورت خــروج 
استفاده از ماسک های ایمن 
و استاندارد و همراه داشتن 
کننده،  ضدعفونــی  مــواد 

ضروری است. 
این پیشکسوت هنر بازیگری 
تأکیــد می کند: صــرف زدن ماســک ایمن 
نخواهیــم بود بلکه رعایت همــه نکات با هم 
ایمنی ما را تضمین می کنــد. برای مثال در 
خودروهای شخصی یا فضای باز مطمئن نیاز 
به ماســک نیست، استفاده بی دلیل و بیش از 
حد ماسک می تواند اکسیژن خون ما را پایین 

بیاورد.

زدن ماسک، امنیت جان های بسیارس
یکی دیگر از پیشکســوتان عرصــه بازیگری 
شــهرمان نیز می گوید: در صورتی که امکان 
مانــدن در خانه را داریم، این کار را در اولویت 

همه رفتارها قرار دهیم.

علیرضا سوزنچی می افزاید: ماندن در خانه را 
فراموش نکنیــم و در صورت امکان دورکاری، 
آن را در اولویت قرار دهیم و در صورت ضرورت 
خروج از منزل زدن ماســک، اولویت مصون 

ماندن از این بیماری خطرناک است.
وی با اشــاره بــه این نکته که داشــتن مواد 
ضدعفونــی کننده یک ضرورت اســت، بیان 
می دارد: اگر امکان شست وشوی دست هایمان 
در بیرون از خانه فراهم  نیســت حداقل کار، 

ضدعفونی کردن آن هاست. 
این بازیگر مشــهدی تأکیــد می کند: رعایت 
پروتکل های بهداشتی خیلی هم  مشکل نیست 
وقتی بدانیم جان خودمــان و همه عزیزان و 
مــردم یک جامعه به رعایت همین پروتکل ها 
وابســته است.علیرضا ســوزنچی خاطرنشان 
می ســازد: من خودم پس از برگشت به منزل 
آب نمک غرغره می کنــم، لباس هایم را روی 
تــراس در هوای آزاد می گــذارم و در صورت 
امــکان گرفتن یک دوش آب گــرم می تواند 
آرامش و اطمینان بیشتری را برای خودمان و 

خانواده مان به همراه داشته باشد. 
او تأکید می کند: معتقدم با رعایت این نکات ما 
می توانیم از این مرحله سخت همه با هم عبور 
کنیم و امیدوارم با زدن یک ماسک که حداقل 
رعایت یک پروتکل بهداشــتی است، سامت 
خودمان، همه افراد جامعه و مدافعان سامت 

را حفظ کنیم.

آزمایشگاه کرونا در بیمارستان •
قائم)عج( مشهد راه اندازی شد

قدس: آزمایشگاه کرونا 
در مشهد راه اندازی شد.

گــــروه  اسـتادیــــار 
و  میکروب شناســی 
ویروس شناسی دانشگاه 
با  مشهد  پزشکی  علوم 
اعام ایــن خبر گفت: 

به منظور ســرعت در تشخیص و خدمات رســانی به بیماران، 
آزمایشگاه کرونا در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم)عج( 
از مراکز زیر پوشــش این دانشــگاه راه اندازی شــد.دکتر زهرا 
مشکات افزود: بر اساس تأکید رئیس دانشگاه مبنی بر استفاده 
از ظرفیت های آزمایشگاهی در سرعت تشخیص بیماری کرونا، 
در حال حاضر آزمایشــگاه ویروس شناســی این مرکز به این 
امر اختصاص یافته اســت.وی ادامه داد: با توجه به استفاده از 
ظرفیت های موجود، در حال حاضر ظرفیت روزانه آزمایش کرونا 
این مرکز ۵۰ تا ۶۰ مورد است که با تأمین تجهیزات، ظرفیت 
آزمایشگاه افزایش خواهد یافت.مشــکات بیان کرد: اقدام های 
تشخیصی این آزمایشگاه در حال حاضر برابر با استانداردهای 

ملی است و تمامی ضوابط در آن رعایت شده است.

رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کووید ۱۹ 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 بیشتر بیماران کرونایی •
خانوادگی بستری می شوند

قدس: رئـیس کارگــروه 
بیماری  اطاع رســانی 
کووید ۱۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: ما 
هم اکنون درصد باالیی 
از بیمارانی را داریم که به 
صورت خانوادگی بستری 

هستند یعنی در یک اتاق پدر، مادر و فرزند بستری هستند.
حمیدرضا رحیمــی افزود: حتی در همین مدت اخیر، تعداد 
بسیار زیادی خانواده را در منزل درمان کرده ایم؛ این موضوع 
نشــان دهنده رعایت نشدن بهداشــت در بین این افراد بوده 
است؛ بار بیماری را نباید بر دوش درمان انداخت بلکه باید بر 

بهداشت و پیشگیری تمرکز کرد.
وی درباره ویژگی های ویروس کرونــا ادامه داد: این ویروس 
جهشی داشــته که به موجب آن، سرایت پذیری اش افزایش 
یافته است؛ بعضی خبرها در فضای مجازی حاکی از این بود 

که جهش این ویروس، موجب وحشی شدن آن شده است.

نماینده مردم مشهد به کرونا مبتال شد•
حجت االســام  فارس: 
محمدحسین حسین زاده 
بحرینــی، دیگر نماینده 
مردم مشهد و کات در 
اسامی  شورای  مجلس 
نیز به بیماری کرونا مبتا 

شد.
حجت االسام محمدحسین حسین زاده بحرینی با انتشار ویدئو 
در صفحه اینســتاگرام خود اظهار کرد: تست کرونای بنده نیز 
مثبت شد و به دستور پزشکان باید دو هفته در قرنطینه خانگی 
بمانم.نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: با وجود اینکه هیچ عائمی از این بیماری ندارم، اما 
چون نمی خواهم ناقل ســالم و خاموش کرونا باشم، قصد دارم 
از مجامع دور باشــم و در قرنطینه بمانم.گفتنی است پیش از 
این رحمانی دیگر نماینده مشــهد هم تست کرونایش مثبت 

شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
عنوان کرد 

توصیه های غذایی برای بیماران کرونایی•
قدس: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: در چند ماه گذشــته مصرف انواع ویتامین ها به منظور 
بهبود حال بیماران کرونا ســفارش می شد اما در حال حاضر 
منابع علمــی مصرف انواع پروتئین را بــرای درمان بیماران 
کرونایی ضروری می دانند.دکتر عبدالرضا نوروزی با اشاره به 
اینکه برای بیماران کرونایی به دلیل شرایط خاص جسمانی و 
کم اشتهایی، باید غذاهای خوش طعم طبخ شود، گفت: پرهیز 
از سرخ کردنی و مصرف مایعات کافی برای بازتوانی بدن الزم 
است اما باید توجه کرد که بیمار مبتا به کرونا کم اشتهاست 
بنابراین غذاهای بدون مزه، میل او را برای صرف غذا ترغیب 
نمی کند از همین رو بهتر اســت کــه خانواده غذای مفیدی 
طبخ کنند تا بیمار دچار سوءتغذیه نشود.وی با اشاره به اینکه 
مصرف میوه و ســبزی و استفاده حداقل یک روز در میان از 
آب هویج، مصرف لبنیات در هر ســه وعده می تواند به بیمار 
کرونایی برای مقابله با بیماری کمک کند، عنوان کرد: برخاف 
تصور عموم مصرف شــیر برای حرکات دودی روده ای مفید 
است و باید در دوران بیماری مصرف شود.وی گفت: مصرف 
تخم مرغ، مایعات کافی، آبمیوه طبیعی و پرهیز از آبمیوه های 
صنعتی برای بهبود حال بیماران مؤثر اســت.وی با تأکید بر 
اینکه مصرف آب هندوانه نیز می تواند برای بیمار کرونایی مفید 
باشد، اظهار کرد: به دلیل کاهش اشتها عضات بدن تحلیل 
می رود، از همین رو پس از بهبودی باید توجه داشــت که با 

تحرک کافی چربی جایگزین عضله نشود.
وی بیان کرد: مصرف حبوبات نیز به عنوان پروتئین گیاهی 
در دوران پس از بهبودی می تواند در بازتوانی بدن مفید باشد.

 آیت اهلل علم الهدی 
در ویدئو کنفرانس با ائمه جمعه استان:

جریان مواسات را مسجدمحور ادامه دهیم•
 قدس: آیت اهلل علم الهدی 
گفت: تریبون مقدس نماز 
جمعــه در اختیار ما قرار 
گرفته تا بیانگر دین خدا 

و حرف های مردم باشیم.
امــام جمعه مشــهد در 
 ســمینار فرمانــداران و 
ائمه جمعه استان خراسان رضوی با اعام این مطلب افزود: در 
آستانه فرا رسیدن سالروز تأسیس نماز جمعه اقتضا می کند که 
بــه مردم این حرکت عظیم یادآوری شــود زیرا این یادآوری ها 
با توجه به تعطیلی نماز جمعه می تواند کمک کننده باشــد تا 
شــکرگزار باشــیم. وی ادامه داد: واقعاً امسال ما احیای غدیر را 
داریــم، به دلیل شــرایط ویروس کرونا که اجــرای برنامه های 
سنتی غدیر ممکن نیست، ما بایستی با برنامه های جایگزینی 
غدیــر را احیا کنیــم تا این عیداهلل اکبر در انزوا برگزار نشــود.
عضو مجلس خبرگان یادآور شــد: برنامه مواســات و همدلی 
که مقام معظم رهبری فرمودنــد در موج دوم کرونا هم باید با 
 همان قدرت ادامه داده شــود که ان شاءاهلل همزمان با شهادت 
امام جواد)ع( شروع قدرتمندتری خواهد داشت.نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی یادآور شــد: مرحله دوم مواسات و همدلی 
به مناســبت عید غدیر و مرحله سوم هم در دهه محرم صورت 
می پذیرد.وی تأکید کرد: خیلی از دستگاه ها رزمایش مواسات را با 
قدرت انجام می دهند اما آن چیزی که مهم است این است که این 
حرکت مواسات مسجد محور باشد.آیت اهلل علم الهدی خاطرنشان 
کرد: باید در این دورانی که نماز جمعه برگزار نمی شود مساجد را 
احیا کنیم تا خدمات اجتماعی و دینی به درستی صورت پذیرد 
و فرمایش مقام معظم رهبری به بهترین شکل انجام شود. ممکن 
است کانون فرهنگی و بسیج مسجد در جلو کار باشند اما مسجد 
در چهره امام جماعت شناخته شده است و باید در این امورات 
سردمدار باشــد.امام جمعه مشهد در پایان بیان کرد: ان شاءاهلل 
سعی کنید این جریان همدلی و مواسات مسجدمحور باشد تا 
جوانان و محات ارتباطشــان با مساجد بیشتر شود و با عنایت 
علی بن موسی الرضا)ع(هم این مشکات برطرف شود و آرامش 

میهمانمان باشد.

 پس از 3۱ سال
 و باتصویب طرح راهبردی این منطقه

»توس« مشهدی شد•
قدس: شــهردار مشهد 
خوشــبختانه  گفــت: 
پس از 3۱ ســال تاش 
طرح  تصویــب  بــرای 
این  تــوس  راهبــردی 
در  امروز)دیــروز(  طرح 
شورای عالی شهرسازی 
به تصویب رســید.محمدرضا کایی اظهار کرد: در طول ۱/۵ 
سال گذشته در کمیته های مختلف شورای عالی شهرسازی 
مشغول دفاع از طرح بودیم و امروز پس از 3۱ سال می توانیم 
این خبر خوش را به دوســتداران میراث فرهنگی، فردوسی، 
مردم ســاکن در محدوده منفصله توس یا افراد دارای اراضی 
در محدوده توس بدهیم که این منطقه دارای طرح راهبردی 
مصوب شده است.وی افزود: با تصویب طرح راهبردی، امروز 
3هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منطقه منفصله توس به صورت 
قانونی به شــهر مشهد ملحق شد. امیدواریم با این مجوز، در 
کمترین زمان ممکن و حدود چهار ماه، طرح تفصیلی محدوده 
توس را در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب کنیم که در این 
مسیر همچنان نیازمند حمایت شورای اسامی شهر مشهد و 
مسئوالن استان هستیم.وی اضافه کرد: یکی از برجستگی های 
طرح راهبردی این است که موقعیت توس، آرامگاه فردوسی و 
محوطه های تاریخی پیرامونی آن را ضمن به رسمیت شناختن، 
حفاظت می کند. ما می توانیم مطمئن باشیم که تا قرن ها از 
این مجموعه های تاریخی حفاظت خواهد شد و می توانیم آن 
را توسعه دهیم.شهردار مشهد گفت: همچنین اماکن تاریخی 
که به شــدت نیازمند حفاظت بوده و یکی از قلب های تپنده 

توسعه شهر مشهد در غرب است نیز ساماندهی می شود.
کایی خاطرنشــان کرد: تاکنون ساخت و سازهای غیرمجاز 
را کنترل می کردیم اما از این پس می توانیم یک ســاماندهی 

توسعه محور را در منطقه توس دنبال کنیم.

 دیوار حائل شهرک پردیس •
و شهید بهشتی تخریب شد

قدس: با هدف بهسازی 
و ساماندهی شهرک های 
شهید بهشتی و پردیس 
این  میان  حائــل  دیوار 
تخریــب  شــهرک  دو 
حائل  دیوار  شد.تخریب 
میان شــهرک شــهید 
بهشــتی و شــهرک پردیس، مطالبه ای چند ساله و با هدف 
ساماندهی و بهســازی این دو شهرک بود که بامداد دیروز با 
حضور شــهردار و فرماندار مشهد، رئیس کمیسیون مناطق 
پیرامونی و کم برخوردار شورای اسامی شهر مشهد و شهردار 

منطقه ۶ تخریب شد.

»فیلمرغ« در نروژ درخشید•
کوتاه  فیلم  تســنیم: 
تندیس  برنده  »فیلمرغ« 
بهترین فیلم از پنجمین 
دوره جشنواره بین المللی 

فیلم RIFF نروژ شد. 
به  فیلم کوتاه »فیلمرغ« 
نویسندگی و کارگردانی 
امیرمسعود سهیلی و تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای 
جوانان ایران، دفتر مشــهد برنده تندیــس بهترین فیلم از 

پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم RIFF نروژ شد. 
جشــنواره بین المللی فیلم RIFF نروژ در این دوره به دلیل 

خطر شیوع ویروس کرونا در دو نسخه برگزار شد. 

بهترین کار دوری از 
تجمعات و ماندن در 

خانه است و در صورت 
اجبار برای رفتن به 
بیرون از خانه برای 

انجام کارهای ضروری، 
به طور قطع استفاده از 
ماسک و همراه داشتن 
مواد ضدعفونی کننده 

است

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا
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قــدس: مدیــر کل تأمیــن اجتماعی 
خراســان رضوی گفت: هم اکنون بیش 
از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اســتان 
زیر پوشش این سازمان قرار دارند که از 

حمایت های مختلف برخوردارند. 
سیدمحسن نظام خیرآبادی با تبریک روز 
تأمین اجتماعی افزود: تعداد بیمه شدگان 
در اســتان در پایان سال ۹۸ به بیش از 
۸۹3 هزار نفر رســید کــه از این تعداد 
۶2۵ هــزار نفــر بیمه شــده اجباری و 
2۶۸ هــزار نفر ســایر گروه های بیمه ای 
اعــم از اختیاری، حرف و مشــاغل آزاد، 
رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، 
باربــران، خادمین  کارفرمایــان صنفی، 
مســاجد، زنبورداران، بیمه های توافقی و 
بیکاری هستند. وی  بیمه  مقرری بگیران 
یادآور شــد: تعداد افــراد تبعی یا تحت 
تکفــل این بیمه شــدگان یــک میلیون 

و ۵4۰ هــزار نفر هســتند کــه با جمع 
 خود بیمه شــدگان اصلــی، 2 میلیون و

433 هزار نفر می شوند.
وی گفــت: تعداد مســتمری بگیران اعم 
و  افتــادگان  کار  از  بازنشســتگان،  از 
بازمانــدگان در اســتان 2۵4 هــزار نفر 
است که با احتساب تعداد ۱۸4 هزار نفر 
افراد تبعی و یا تحــت تکفل آنان، افراد 
زیر پوشــش در حوزه مســتمری بگیران 
نفــر  هــزار   43۸ از  بیــش   اســتان 

است.

چتر تأمین اجتماعی روی سر 2/8 میلیون نفر در خراسان رضوی

ردمانردمان

قدس: در این روز هــای بحرانی کرونایی، 
برخی از والدین واکسیناسیون فرزندانشان 
را به تأخیر انداخته اند که بسیار خطرناک و 

نگران کننده است.
دانشیار گروه پزشــکی اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفت: همه گیری 
ویــروس کرونــا در ایران و جهــان توجه 
بســیاری را به خود جلب کــرده، اما این 
وضعیت بحرانی نباید موجب غفلت ســایر 
حوزه ها و موضوعات بهداشــتی و درمانی 
بشود که یکی از موارد لزوم واکسیناسیون 

بهنگام کودکان است. 
دکتر لیدا جراحی افزود: واکســن ها از بدن 
انســان محافظت می کنند تا اگر در زمانی 
ویروس وارد بدن شد به راحتی با آن مقابله 
کننــد و در این روز های کرونایی در برخی 
مناطق کــه با بحران ایــن ویروس مواجه 
هســتیم مراجعه برخی از والدین به مراکز 

بهداشتی برای واکسیناسیون فرزندانشان با 
تأخیر و وقفه همراه اســت که مایه نگرانی 

است و خطراتی را به دنبال دارد.
وی گفت: در شــرایط همه گیــری کرونا 
این نگرانی وجــود دارد که به دلیل تأخیر 
و عــدم انجام برخی اقدام های بهداشــتی 
و درمانــی همچون واکســن کــودکان با 
همه گیری دیگری مواجه شویم پس انجام 
به  موقع واکسیناســیون، فرزندانمان را در 
برابر بیماری هایی چون فلج اطفال، سل و 

سرخک ایمن می کند.

والدین واکسیناسیون کودکان را به تأخیر نیندازند

قدس: یازدهم تیرماه گذشته بود که پنجاهمین جلسه ستاد 
استانی مبارزه با کرونای خراسان رضوی برگزار شد و هر چند 
جو عمومی و شــرایط حاکم بر جامعه به نحوی بود که اعام 
خبر بازگشت محدودیت ها دور از ذهن نبود، اما خروجی این 

جلسه در حد تأکید بر استفاده از ماسک بود.
حســن جعفری؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان رضوی، در حاشیه همان جلسه، از هموطنان خواست 
به مشــهد سفر نکنند و زیارت در مشــهد را به زمان دیگری 
موکول کنند. دکتر محمدحسین بحرینی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد نیز در حاشیه این جلسه به خبرنگار صدا و سیما 
گفت: در مقایسه با یک ماه گذشته، شاهد افزایش شایان  توجه 
تعداد مبتایان بــه کرونا و فوتی های ناشــی از این بیماری 
هستیم؛ به  گونه ای که دهم  خرداد 33۰ نفر در بیمارستان های 
مشــهد بستری شــدند، اما این آمار در ۱۰ تیر سه  برابر شد؛ 
ضمن اینکه فوتی های ۱۰ خرداد ۱۱ نفر بود، اما تعداد فوتی ها 

در ۱۰ تیر به 3۰ نفر رسید.
حمیدرضا رحیمی، سخنگوی این حوزه در علوم پزشکی مشهد 
نیز اعام کرد: اعمال محدودیت ها طبق جداول اعام  شده به 

دو کارگروه در ستاد استانی مبارزه با کرونا ارجاع داده می شود 
و پس  از بررســی، در اسرع وقت درباره موارد یاد  شده در این 

ستاد اعام  نظر خواهد شد.

نشانه های تشدید بحرانس
همان گونه که ذکر شــد تصمیم گیری در خصوص بازگشــت 
محدودیت ها در اختیار ستاد پیشگیری از کرونای استان است 
و قرار بوده پس از بررسی های فنی در دو کارگروه تخصصی این 
حوزه جداول اعمال محدودیت ها یا دیگر تصمیم های متناسب از 
طریق ستاد استانی اباغ شود.بنابراین با توجه به بحرانی تر شدن 
اوضاع در هفته اخیر انتظار می رفت این ســتاد تشکیل جلسه 
بدهد و تصمیم های الزم را اتخاذ نماید؛ چرا که به گفته انجیدنی، 
دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید۱۹ علوم پزشــکی مشهد، 
آمار مبتایان به کرونا همچنان رو به افزایش است و افزایش عدم 
همکاری مردم، نظام بهداشت و درمان را با مشکل جدی روبه رو 
خواهد کرد.حتی مدیر تخصصی بیمارستان اکبر هم می گوید: 
همزمان با موج دوم افزایش تعداد بیماران کووید ۱۹، ابتا به این 
بیماری در کودکان افزایش پیدا کرده است و روزانه ۱2 کودک 

مبتا در این مرکز بستری می شوند.از سوی دیگر بر اساس اخبار 
رسیده روزانه بیش از 4۰ نفر تنها در مشهد بر اثر ابتا به کرونا 
جان خود را از دست می دهند و مراکز درمانی پذیرای این دسته 

از بیماران دیگر هیچ جای خالی ندارند.

تعلل ستاد استانی س
با تمــام این اوصاف یکــی از انتقادهای جدی کارشناســان 
بهداشتی و البته مطالبه اصلی بسیاری از رسانه ها در دو هفته 
اخیر تصمیم گیری اساسی در ستاد استانی پیشگیری از کرونا 
بوده و هست و این روزها با گذشت بیش از دو هفته از آخرین 
جلسه این ستاد در خراســان رضوی، انتظار می رود مدیران 
استانی پیش از بحرانی تر شدن اوضاع اقدام های الزم را انجام 
دهند.الزم به ذکر است که بنا به اظهارات متولیان بهداشت و 
درمان، شرایط شــیوع این بیماری نسبت به ماه های گذشته 
چند برابر شــده و اعمال حداقل محدودیت ها برای کاستن از 
ترددها و حذف زمینه های احتمالی شیوع این ویروس مرگبار 
کمترین خواسته عمومی است ولی اینکه چرا مدیران استانی 

نسبت به انجام آن تعلل می کنند، تأمل برانگیز است.

 نیشابور- خبرنگار قدس: با رأی اعضای شورای اسامی 
شهر، بودجه سال ۹۹ شهرداری نیشابور با مبلغ هزار و ۹۵۶ 

میلیارد و 43۸ میلیون و3۵۰ هزار ریال به تصویب رسید.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسامی شهر 
نیشــابور اظهار کرد: ســهم اعتبارات جاری شــهرداری از 
بودجه ســال جاری مبلغ یک هــزار و ۵۵ میلیارد و ۵۰۵ 
میلیــون و ۹۹۰ هزار ریال و ســهم اعتبارات عمرانی ۹۰۰ 

میلیارد و ۹32 میلیون و 3۶۰ هزار ریال است.
محمدکاظم صادقی با بیان اینکه به منظور ارزیابی دقیق 
شرایط مالی شهرداری در دوران شیوع کرونا، پیش از این 
با تقاضای شــهرداری و تصویب شورا فقط چهار دوازدهم 
از بودجه شــهرداری در ســال جاری به تصویب رسیده 
بود، افزود: با توجه به شــیوع ویروس کرونا از اواخر سال 
گذشــته و تأثیر آن بر بخشی از درآمدهای شهرداری در 

سال ۹۹، بودجه امسال با در نظر گرفتن کاهش بخشی از 
درآمدها و بــه تبع آن مدیریت هزینه های جاری تصویب 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: بودجه شورای اســامی شهر نیز با 
۶۰۰ میلیون ریال کاهش نســبت به ســال گذشته، برای 
ســال جاری 7میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته 

شده است.

آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی همچنان رو به افزایش است 

ستاد استانی بدون جلسه!

بودجه 195 میلیاردی شهرداری نیشابور به تصویب رسید
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت وگو با قدس:

 تاالرها و سالن های پذیرایی •
موظف به پس دادن وجوه مردم هستند 

 – آنالیــن  قــدس 
اتاق  رئیس  رضاطلبی: 
اصنــاف مشــهد گفت: 
ســالن های  و  تاالرهــا 
پذیرایــی موظــف بــه 
برگشــت وجوه دریافت 

شده از مردم هستند. 
محمود بنانژاد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: تاالرها 
و سالن های پذیرایی موظف به برگشت وجوه دریافت شده از 
مردم به خاطر تعطیلی این مراکز  و برگزار نشدن مراسم ها به 

دلیل کرونا هستند. 
وی تصریــح کرد: توصیه ما به مردم این اســت که با آن ها 
همکاری الزم را داشــته باشــند و در یــک توافق دوطرفه 
شــرایط دریافت این مبالغ و یا مشخص کردن زمان دیگری 
برای برگزاری مراسم را تعیین کنند، زیرا این مجموعه ها نیز 
بنگاه های اقتصادی هستند که افزون بر پنج ماه تعطیل بوده 
و فعالیتی ندارند و عالوه بر هزینه خرید اقالم مختلف برای 
برگزاری مراســم، با هزینه های جاری  نظیر اجاره و حقوق و 

دستمزد کارگرانشان نیز مواجه هستند .
رئیس اتاق اصناف مشــهد ادامه داد: از طرفی به این مراکز 
توصیه اکید شــده اســت یک نفر در دفتر تاالر و سالن های 
پذیرایی حضور داشته باشــد و  پاسخگوی مراجعان و حل 
مسائل ایجاد شده باشد. همچنین مردم نیز می توانند از طریق 
تماس با اتحادیه تاالرهای پذیرایی مشــهد با شــماره تلفن  
۳۸۴۵۹۲۶۵ مسائل و مشکالت ایجاد شــده در این باره را 

گزارش کنند. 
بنانژاد همچنین درباره وضعیت پرداخت تسهیالت کرونایی 
به اصناف نیز گفت: واحدهای صنفی اســتقبال چندانی از 
این تســهیالت نکردند، از طرفی برخی از بانک ها در زمینه 
پرداخت این تســهیالت تعلل و سنگ اندازی هایی داشتند و 
بیشــتر سلیقه ای عمل می کردند که با همکاری و مساعدت 
شورای هماهنگی بانک های استان قرار شد این مسائل کاهش 
پیدا کند.وی ادامه داد: ســهم خراسان رضوی برای پرداخت 
تسهیالت کرونایی به واحدهای صنفی ۲هزار و ۸70میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است که طبق آخرین آمار مجموع 
درخواست های صنوف استان برای این موضوع  ۴00میلیارد 
تومان اســت که تاکنون مجموع پرونده ها و مدارک صنوف 
که در اختیار بانک ها قرار داده شده است،  ۱۲میلیارد تومان 
بوده اســت.بنانژاد افزود: از طرفی بیمه بیکاری کرونایی که 
به کارگران مجرد طبق خبرهای غیررسمی مبلغ ۸00هزار 
تومان و برای افراد متأهل حدود یک میلیون تومان پرداخت 
شده است، بســیار پایین می باشد و نیاز اســت اداره کار و 

سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه پاسخگو باشند.    

 مصرف برق در خراسان رضوی•
 به مرز هشدار رسید

ایرنا: معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای 
خراسان، با اشــاره به مرز هشدار رسیدن مصرف برق گفت: 
در صورتی که مصرف برق مشــترکان به ویژه در ساعات اوج 
بار یعنی ۱۲ تا ۱7 بعد از ظهر بیش از تولید نیروگاه ها باشد، 
در صورتــی که تولید یکی از نیروگاه ها برحســب حادثه ای 
متوقف شــود، به دلیل اینکه همه نیروگاه ها مشغول تولید 
 هستند، نمی توان جایگزینی برای نیروگاه  حادثه دیده قرار داد؛ 

بنابراین به ناچار برق برخی از مشترکان قطع می شود.

گفت و گو با رئیس امور »سی ان جی« استان
 با کمبود جایگاه »سی ان جی«•

 مواجهیم
آنالین-  قــدس 
بهاردوست:  تکتم 
امــور  رئیــس 
»سی ان جی« استان 
به  توجه  بــا  گفت: 
اینکه هــدف دولت 
خودروهای  افزایش 
دوگانه سوز و استفاده 

از سوخت پاک است، از طرفی با توجه به زائرپذیر بودن شهر 
مشهد، با کمبود جایگاه های »سی ان جی« مواجه هستیم. 

حسین مدبر درباره  وضعیت و تعداد جایگاه های سی ان جی 
در مشــهد بیان کرد: ما در اســتان  خراســان رضوی  ۵0 
کارگاه مجاز گازســوز کردن خــودرو داریم که ۲0 کارگاه 
آن در مشــهد قرار دارند. وی ادامه داد: کسانی که تمایل 
به گازسوز کردن خودروهایشان دارند می توانند با مراجعه 
به ســایت http://Gcr.niopdc.ir و انتخــاب نزدیک ترین 
کارگاه، نســبت به این امر اقدام کنند. این طرح تقریباً از 
اوایل  خرداد ماه شروع شد و فعاًل در فاز اول طرح گازسوز 
کردن رایگان تاکسی ها و وانت بارها در اولویت هستند که 
می توانند ثبت نام کنند. پس از اینکه کارگاه مورد نظر برای 
گازسوز کردن مورد تأیید قرار گرفت، زمان مراجعه آن برای 
صاحب خودرو پیامک می شــود. در مرحله بعدی این طرح 
خودروهای ون و تاکسی تلفنی های اینترنتی می توانند برای 
گازســوز کردن خودروهایشان اقدام کنند. مدبر در خصوص 
تعطیلی برخی جایگاه های ســوخت ســی ان جی، توضیح 
داد:یکی، دو ماه است که به خاطر بحث استانداردسازی چند 
جایگاه ســی ان جی تعطیل هستند و همین عامل موجب 
طوالنی تر شدن صف برخی جایگاه ها شده است که امیدواریم 

هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

 کشف ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق•
 در جاده خاکی 

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شهرســتان 
از کشف ۴00  شیروان 
لیتر گازوئیل قاچاق در 
 حوالی این شهر خبر داد.
مســعود  ســرهنگ  
 وحیدی، فرمانده  انتظامی
 شهرستان شیروان گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر قاچاق 
سوخت در حوزه پاسگاه کوسه، بالفاصله موضوع در دستور 

کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران پاسگاه کوسه در جاده منتهی به 
یکی از روستا های شهرستان به یک دستگاه وانت بار مشکوک 
می شوند، افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی این خودرو 
متوقف که در بازرســی از آن مقدار ۴00 لیتر سوخت از نوع 
گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی شیروان در 
ادامه افزود: برابر اعالم کارشناسان ارزش کاالی کشف شده 

یک میلیون و ۲00 هزار ریال برآورد شده است.

 کشف 59۰کیلوگرم موادمخدر•
 در خراسان جنوبي

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامي استان از کشف 
و  تریــاک  ۴۹۸کیلــو 
گرم  و ۹00  ۹۱کیلــو 

حشیش خبر داد.
سردار مجید شجاع در 
اظهار  خبر  این  تشریح 
کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدام های 
فني و پلیسي از انتقال محموله سنگین موادمخدر به مرکز 
کشور توسط سوداگران مرگ مطلع شدند و بالفاصله بررسي 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.این مقام انتظامی 
افزود: مأموران محل تردد خودرو متهمان را شناســایي و با 
طرح ریزي عملیاتي کامیون کشنده قاچاقچیان را در نزدیکي 
شهرســتان بیرجند متوقف کردند.فرمانده انتظامي اســتان 
خراسان جنوبي بیان کرد: مأموران در بازرسي از این خودرو 
۴۹۸کیلو تریاک و ۹۱ کیلو و ۹00 گرم حشیش که به طرز 
ماهرانه اي جاســازی شده بود، کشف کردند.سردار شجاع با 
بیان اینکه در این رابطه خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونــي به مراجع قضایي معرفي 
شدند، خاطرنشان کرد: نیروي انتظامي با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیــان موادمخدر برخورد قاطع و قانوني خواهد کرد و 

اجازه فعالیت به آن ها  نخواهد داد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبر داد
از قاچاق مرغ تا انواع کاالهای بهداشتی•

ایسنا: فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ 
 مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد در دو ماه گذشته مقادیری 
کاالی بهداشــتی، درمانی و ۲۴0عدد مرغ زنــده را در مرز 

دوغارون کشف و ضبط  کردند.
ســردار ماشــاءاهلل جان نثار اظهار کرد: در راستای اجرای 
طرح سراســری مبارزه با قاچاق کاال و همچنین حمایت 
از تولیدات داخلی، مرزبانان این فرماندهی طی ایســت و 
بازرسی های مداوم در ایستگاه های پست و کنترل مرزی، 
موفق شــدند در عملیات های جداگانــه از ورود و خروج 
مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق و بدون مجوز جلوگیری 
کنند.وی با اشــاره به کشــف کاالهای قاچاق طی هفته 
گذشــته، افزود: کاالهای کشــف شده شــامل ۲۴0 عدد 
مرغ زنده، یک هزار و۸00عدد نخ بخیه پزشــکی، 7۳هزار 
عدد کپسول آموکسی سیلین و ۲۳هزار و ۵00 عدد قرص 

ویتامینه بوده است.
جان نثــار مطرح کرد: کارشناســان ارزش کاالهای قاچاق 
کشــف شــده را ۵۹۴ میلیون و ۵۵0 هزار ریــال برآورد 
کردنــد و در این رابطه تعدادی متخلف دســتگیر و برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.وی ادامه 
داد: همچنین در دو ماه گذشته مرزبانان هنگ مرزی تایباد 
موفق شــدند ۲میلیون و ۸۲۴ هــزار و ۳۶۳ عدد کاالی 
بهداشتی و دارویی قاچاق را در مرزهای این استان کشف 
و ضبط  کنند.فرمانده مربانی خراســان رضوی بیان کرد: 
کاالهای بهداشــتی و دارویی کشف شده شامل ماسک و 
دستکش بهداشــتی و دارویی بود که کارشناسان مربوط 
ارزش کاالهای کشــف شــده را افزون بر ۴میلیارد و ۵0۶ 

میلیون و ۵۶0 هزار ریال برآورد کردند.
جان نثار گفت: با توجه به نیاز به رعایت موازین بهداشــتی 
برای مقابله با ویروس منحوس کرونا، امروزه مبارزه با قاچاق 
کاالهای بهداشــتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

 مشموالن آماده به خدمت مشکوک •
به کرونا چه کنند؟

وظیفه  معــاون  ایرنا: 
 عمومی پلیس خراسان

 رضوی گفت: مشموالن 
خدمــت  بــه  آمــاده 
به  به کرونا  مشــکوک 
کلینیک امام سجاد)ع( 
مشــهد مراجعه کنند. 
سرهنگ سیدمحمود ریاحی افزود: مشموالن آماده به خدمت 
روزهای یکم و چهارم مرداد ماه امســال به خدمت سربازی 

اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: به منظور پیشــگیری از انتقال ویروس کرونا و 
ایجاد شرایط بهداشتی مناسب برای مشموالن اعزامی، وضعیت 
سالمت آنان پیش از اعزام به خدمت از طریق مراکز بهداشتی 
بررسی می شــود، همچنین حین اعزام نیز غربالگری انجام 
خواهد شد.معاون وظیفه عمومی پلیس خراسان رضوی گفت: 
افرادی که عالئم مشکوک به کرونا دارند باید پیش از اعزام به 
کلینیک امام سجاد)ع( در چهارراه دکترا مشهد مراجعه و مورد 
بررسی قرار گیرند و چنانچه بیماری در این افراد تأیید شد، 
اعزام آن ها تا بهبودی کامل به تعویق خواهد افتاد.وی افزود: 
همچنین با توجه به تعویق آزمون دکترا و کارشناسی ارشد و 
برگزاری این آزمون ها در مرداد ماه، مشموالنی که درخواست 
شــرکت در این آزمون ها را دارند نیز می توانند با مراجعه به  
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس + ۱0 درخواســت 
خــود را ثبت کنند تا اعزام آن ها یــک ماه به تعویق بیفتد.

عقیل رحمانی: با تالش و جسارت کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی و ردگیری چند سرنخ، 
در حالی پرده از گران فروشــی میلیاردی یک 
برند شناخته شده تولید چای برداشته شد که 
همچنین مشخص شد این واحد تولیدی نوعی 
چای تقلبی در بسته بندی تحت عنوان چای 
کیســه ای تولید و به احتمال زیاد مقداری از 
محموله را هم در بازار به فروش رسانده است.

همه چیز از کف بازار لو رفتس
اوایــل ماه جاری بود کــه رصدهای میدانی 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی در بازار خرید و فروش چای، 
موجب شــد با نمونه هایی از چای کیسه ای 
که در بســته بندی های متعلق به یک واحد 
شناخته شده ریخته شــده بود مواجه شویم 
که مشــکوک به تقلب بــود. از همین رو در 
محل چند نمونه از چای کیسه ای مورد اشاره 
را بــاز و محتویات داخــل آن نیز مورد کار 

کارشناسی قرار گرفت.
در حالی که در محل کارشناسان پی بردند از 
نمونه چای های تقلبی)گرانول( که در گذشته 
در یکی از شــهر های استان خراسان رضوی 
تولید و راهی بازار شــده بــود، در محتویات 
چای کیســه ای دیده می شود، ابتدا ماجرا را 
از زوایه ای دیگر مورد بررسی قرار دادند و آن 
هم این بود که شــاید این اقدام سودجویانه 
توسط برخی افراد رخ داده باشد که هدفشان 
ضربــه به فروش محصــوالت این برند چای 

است.
از همین رو دامنه تحقیقات را گسترش داده 
و چندین نمونه دیگر از این چای کیســه ای 
هم مورد بررســی قرار گرفــت که همه چیز 
نشان می داد این اقدام توسط واحد تولیدی و 

برای منفعت طلبی صورت گرفته است.

گرانول جای چای!س
از سوی دیگر مطابقت نمونه 
چای تقلبی با نمونه هایی که 
در گذشته از داخل یک واحد 
تولیدی متخلف و حین تولید 
کشف شده بود، مهر تأییدی 
بر اقدام های متقلبانه مدیران 
برند شناخته شده بود، چرا 
تقلبی  ایــن محصــول  که 
عنوان  تحت  کــه  )گرانول( 
چای در مقطعــی به مردم 

فروخته شــده و مابقی محموله هــم با ورود 
سازمان صمت توقیف شده بود، در همان زمان 
مصرف آن از نظر معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی ممنوع و غیرقابل مصرف اعالم 

شده بود.
با جمع بندی تمامی جوانب کار، این احتمال 
می رفت که حجم دیگری از چای های تقلبی 
هم در واحد بســته بندی وجود داشته باشد 
و مخلوط کردن آن بــا چای های دیگر برای 

بســته بندی تحــت عنوان 
چای کیسه ای همچنان ادامه 

داشته باشد.

چای کیسه ای تقلبی س
روی خط تولید!

 بر همین اساس کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان 
صمت خراسان رضوی، راهی 
این  چای  بسته بندی  محل 

برند شناخته شده شدند.
به محض ورود کارشناسان به کارخانه مذکور 
و همزمان با حضور در ســالنی که خط تولید 
و بسته بندی به حساب می آمد، مشاهده شد 
که گرانول ها در حالی که با نمونه های دیگری 
از چای مخلوط شــده اند، در حال ریختن در 

بسته بندی چای کیسه ای هستند.
از همین رو با دســتور کارشناســان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت، خط تولید چای که 
به نوعی چای تقلبی کیسه ای می زد، متوقف و 

تمامی محموله از مسیر تولید خارج شد.
پس از آنکــه اقدام های خالف قانون و بازی با 
سالمت شهروندان در محل لو رفت، کارشناسان 
انبار واحد تولیدی را هم مورد بازدید قرار داده 
و مشخص شد حدود یک تن و ۶00 کیلوگرم 
گرانول آماده مخلوط شده با نمونه های چای 
برای بســته بندی در چای کیسه ای در محل 
قرار داده شده که تمامی محموله ها در محل 

صورتجلسه و امانت سپاری شد.

تقلب کم بود، گران فروشی هم داشتس
پس از آن برای این اقدام گزارش تخلف تحت 
عنوان تقلب به ارزش ریالی ۵۱۱ میلیون ریال 
تنظیم شــد. در حالی که کارشناسان سرگرم 
رســیدگی به ماجرای ســودجویانه این برند 
شناخته شده بودند، سرنخ های دیگری بدست 
آمد کــه حاکی از آن بود کــه این برند همه 
جوره پای کار تخلف اســت و محموله عظیم 
چای را که با ارزهای حمایتی وارد کشور کرده 
است، با بی رحمی تمام با قیمت آزاد با مردم و 
مشتری حساب کرده است.وقتی کارشناسان 
در ماجرا اســناد واردات و ... مورد تحقیق قرار 
گرفت مشخص شد این واحد شناخته شده که 
در رسانه ها تبلیغات متعددی هم دارد، حدود 
۱7۲ تن چای را با حمایت دولت و با استفاده از 
ارزهای حمایتی وارد کشور کرده، ولی به جای 
رعایت درصد سود قانونی و منطقی، گران تر در 
بازار فروخته است. در حالی که تکمیل گزارش 
تخلف گران فروشی برای این واحد نشان می داد 
مدیران آن چگونه قانــون را دور زده اند، برای 
آن واحد پرونده تخلف ۴میلیارد و ۱00میلیون 
تومانی تنظیم و در مرحله ارسال به تعزیرات 
حکومتی قرار گرفت.از ســوی دیگر مشخص 
شد متخلفان در نمونه چای های »ارتدوکس« 
و »سی تی ســی« دســت به این گران فروشی 

میلیاردی زده اند.

با هوشیاری کارشناسان سازمان صمت خراسان رضوی لو رفت

فروش چای کیسه ای با طعم گرانول!

این واحد تولیدی 
نوعی چای تقلبی در 

بسته بندی تحت عنوان 
چای کیسه ای تولید و به 
احتمال زیاد مقداری از 

محموله را هم در بازار به 
فروش رسانده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 هوای گرم تا آخر هفته جاری•

 در خراسان رضوی ماندگار است
قدس: مرکز پیش بینی اداره  کل هواشناسی خراسان رضوی 
اعالم کرد: براساس نقشه ها و مدل های پیشیابی، دمای هوای 

این استان تا آخر هفته جاری گرم خواهد ماند. 
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۱۴درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۳ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شــهر مقدس مشهد 
به ترتیب ۲۲ و ۳7 درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشــترین سرعت وزش باد از بردسکن و تایباد به مقدار ۵۸ 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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این هم نوعی مشتری مداری! س
بانک قرض الحسنه مهر ایران طالب به علت ویروس کرونا چند روزه تعطیل است. حاال کسی 

نیست بپرسیم تا کی تعطیله! این هم از احترام و مشتری مداری!
۰9۱5---5255

ترمیم آسفالت برعهده کیست؟س
حدود یک ســال است در بولوار راه آهن کامیاب ۴۴ مقابل پالک ۱7۲ آسفالت شکافی شده و 

هنوز ترمیم نشده و مسئولیت حوادث احتمالی با کدام ارگان محترم است؟
۰9۱5---375۱

خط 3 بی آرتی مقابل بازار حافظ توقف داشته باشدس
لطفاً به اتوبوس های خط ۳ بی آرتی یا همان خط ۸۳0 بگویید که در مقابل بازار حافظ توقف 

داشته باشند تا مسافران این خط بتوانند از خدمات دهی این بازار استفاده کنند . 
۰93۸---265۱

نرخ خرید تضمینی گندم و جو را اعالم کنیدس
حاال که مجلس انقالبی مستقر شده، هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم و جو برای سال 

زراعی که از اول مهر آغاز می شود اعالم شود تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه بکنند! 
۰93۰---۰۸39

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

پروین محمدی: مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب و استاد 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: »ویروس کرونا« یا به این 
زودی پایان ندارد و یا هیچ وقت پایانی نخواهد داشــت و با ما 
زندگی خواهد کرد، زیرا آینده نشــان می دهد که آیا عمر این 
ویروس مثل »فلج اطفال« و »آبله« به پایان می رسد یا مجبوریم 

مثل ویروس »آنفلوانزا« همیشه با او زندگی کنیم.
دکتر محســن فروغی پور در گفت وگو با خبرنگار ما ادامه داد: 
اغلب افــراد فکر می کنند ویروس کرونا فقــط ریه را گرفتار 
می کند در حالی که ممکن است بعضی بیماران عالئم عصبی 
پیدا کنند و حتی بیشتر از عالئم ریوی باشد. یا کسانی که از 
پیش بیماری عصبی داشــتند، احتمال بیشتری برای ابتال به 

کرونا دارند و به علت درمان در برابر کرونا مستعدتر هستند.

بیماران MS شانس بیشتری برای ابتال به کرونا دارند؟س
 MS عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیماران
اشاره و خاطرنشان کرد: کسانی که MS دارند به خودی خود 
شــانس ابتال به کرونا افزایش نمی یابد بلکه به خاطر مصرف 
بعضی داروها که سیســتم ایمنی را ضعیف می کند، احتمال 
ابتال به کرونا  بیشتر می شود یا اگر مبتال شوند، بیماری شدت 
بیشتری دارد. البته بعضی داروها هستند که نه تنها ایمنی را 
ضعیف نمی کنند بلکه ممکن است اثر محافظتی در برابر کرونا 
نیز داشته باشند. مثل داروهای تزریقی از نوع »اینترفرون ها« که 

اگر کرونا هم بگیرند شدید نخواهد بود.
مدیر گروه بیماری های مغز و اعصاب دانشــگاه افزود: کسانی 
که صرع دارند نه داروهایشان و نه بیماریشان ابتال به کرونا را 
افزایش نمی دهد، اما باید مراقب باشند و پروتکل های بهداشتی 

را به درستی رعایت کنند.

ارتباط سکته های مغزی با کروناس
استاد بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه گفت:در مورد کسانی 
که سابقه ســکته مغزی دارند، کرونا بیشتر نمی شود، ولی با 

توجه به اینکه گاهی اوقات کرونا موجب ایجاد لخته های خون 
در عروق می شود، اگر کرونا بگیرند شانس سکته مغزی دوباره 
افزایش می یابد؛ بنابراین این بیماران باید بیشتر مراقب باشند.

دکتر فروغی پور در پاسخ به این پرسش که کرونا با عروق مغز 
چه می کند، اظهار کرد: مطالعات جدید از بررســی در مورد 
بیماران فوت شــده به علت این بیماری نشان داده که کرونا 
تمایــل زیادی به درگیر کردن عروق از جمله عروق مغز دارد؛ 
بنابراین ممکن اســت بیماری که مبتال به کرونا شده ریه اش 
درگیر باشــد، ولی از نظر بالینی باید انسداد رگ های مغزی و 
احتمال سکته مغزی نیز در بیمار بررسی شود، زیرا در برخی 
بیماران ســکته مغزی، پس از بررسی مشخص شده که کرونا 

علت سکته مغزی بوده است.
البته چون این ویروس ناشــناخته و نوظهور اســت پیشــتر 
اطالعاتی در این زمینه نداشــتیم، اما اکنون مدتی گذشته و 
روی بیماران تحقیق و بررســی انجام دادیم و متوجه شدیم 
ممکن است علت بروز تعداد زیادی از سکته های مغزی کرونا  
باشد به خصوص در افراد جوانی که انتظار سکته مغزی نداریم و 
پس از بررسی مشخص شده که علت سکته، کرونا بوده است. 
البته غیر از سکته مغزی مواردی هم بوده که مغز  درگیر کرونا 

و بیمار دچار تشنج شده است.

رابطه کرونا با سردردس
وی در این خصوص اضافه کرد: بیمارانی هســتند که با تب و 
لرز و ســردرد به پزشــک مراجعه می کنند و آن را به حساب 
سینوزیت یا سرماخوردگی می گذارند  و یا فکر می کنند به علت 
تشدید»میگرن« اســت، در حالی که پس از بررسی مشخص 
شده که علت »ســردرد« کرونا بوده است. از این رو سردرد را 
می توان یکی از علت های شایع کرونا معرفی کرد و باید به این 

عالمت مهم توجه شود .

توصیه های کلیس
دکتر فروغی پور با اشــاره به چند نکته اساسی توصیه کرد: با 
توجه به اینکه درمان قطعی برای این بیماری نداریم، باید روش 
زندگی خود را به گونه ای تنظیم کنیم که بهداشت جسمی و 
روانی به منظور  پیشگیری از ابتال به کرونا به طور کامل رعایت 
شود. ســعی کنیم دچار تفکرات وسواسی، اضطراب و نگرانی 
نشویم. با توجه به اینکه مهم ترین راه انتقال ویروس، ترشحات 
بیماران ویروسی است، نکته نخست اینکه هر کسی که کرونا 
دارد یا مشــکوک به کروناست خود را موظف بداند دیگران را 
آلــوده نکند و حداقل دو هفته و گاهــی تا چهار هفته دور از 
دیگران باشد و خود را قرنطینه کند.وی ادامه داد: چنانچه به 
هر علتی به پزشک مراجعه می کند حتماً پزشک را آگاه سازد 
تا محیط مطب و کلینیک و ســایر بیماران در خطر ابتال قرار 
نگیرند. توصیه و تأکید می شــود کسانی که کرونا دارند آن را 
پنهان نکنند، زیرا قدم اول در کاهش آمار مبتالیان این است 
که بیماران و خانواده آن ها با رعایت موازین بهداشتی و اخالقی 
دیگران را آلوده نکنند و افراد ســالم هم مراقب باشند با زدن 
ماسک، اســتفاده از دستکش در جاهای آلوده، عدم حضور در 
مراسم و مجالس عروسی و ترحیم و... رعایت فاصله اجتماعی، 
پرهیز از ســفرهای غیرضــروری و... و خــودداری از خوردن 
غذاهای نیم پز و خام )چون ممکن است ویروس از طریق غذا 

هم منتقل شود( در حفظ سالمت خود تالش کنند.

مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخ می دهد

آیا کرونا با سکته های مغزی ارتباط دارد؟

گپگپ

 قدس: تیم های پرستاری تازه نفس به کمک 
کادر پرســتاری بیمارستان۶۱0 تختخوابی 
امام رضا)ع( آمدند.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در ایام موج دوم بحران 
کرونا تعداد بیماران سرپایی و بستری مبتال 

به کووید۱۹ رشدی چشمگیر داشته است و 
تنها راه کنترل این روند، همکاری مستمر و 

مداوم مردم با خادمان سالمت است.
شاپور بدیعی با بیان اینکه از نیمه دوم خرداد 
ماه موج دوم بحران کرونا آغاز شد و متأسفانه 

شــاهد افزایش شــدید آمار بیماران بودیم، 
خاطرنشان کرد: با همکاری بیمارستان های 
قائم)عج( و شــهید هاشــمی نژاد در بحث 
اعــزام نیروهای کادر درمان به بیمارســتان 
امام رضا)ع(، شاهد افزایش سرعت و کیفیت 

خدمات رســانی به بیماران کرونایی بستری 
در این مرکز درمانی بودیم و با وجود افزایش 
تعداد بیماران بســتری نســبت به مرحله 
نخست، کوچک ترین خللی در بحث سرعت 
و کیفیت خدمت رسانی به  وجود نیامده است.

افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید۱۹ نسبت به دور نخست
شت وردمان شت وردمانبهدا بهدا



خبرخبر خبرخبر

 اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه •
به زوج های نیازمند البرزی

مرکز  رئیــس  کــرج: 
امــام  نیکــوکاری 
حسن مجتبی)ع(  استان 
البرز اعالم کرد: امســال 
تهیه ۵۰۰ سری جهیزیه 
برای حمایــت از عروس 
و دامادهــای نیازمند این 

استان برنامه ریزی شده است.
سرهنگ پاســدار مهران طیران عنوان کرد: سپاه و بسیج استان 
البرز با همکاری دســتگاه ها و نهادهای دیگری همچون کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در نظر دارند این تعداد را به  یک هزار سری 

جهیزیه افزایش دهند.
وی ادامه داد: تاکنون در دو مرحله ۹۰ سری جهیزیه که شامل 
اجــاق گاز، یخچال فریزر، تلویزیون، فرش، جاروبرقی، ماشــین 
لباسشویی، ظروف و یک بسته کمک های معیشتی است، اهدا 

شده است.

 راه اندازی پویش ازدواج جوانان •
با کمک خیران در خوزستان

اهواز: معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان خوزســتان، با 
تشریح برنامه های هفته ازدواج در این استان گفت: سازماندهی 
پویش ازدواج جوانان با همراهی خیران از جمله برنامه های هفته 

ازدواج در خوزستان است.
سهام حردانی افزود: با توجه به نقش تأثیرگذار خیران در جامعه 
سعی کردیم تا برنامه های هفته ازدواج با مشارکت آن ها در استان 

اجرایی شود.
وی افزود: رفع نیاز جوانان در زمینه ازدواج و تسهیل این امر هدف 
اصلی مسئوالن بوده و همه وظیفه داریم با آگاهی بخشی به جامعه 

و ایجاد حس امید در جوانان، در این راستا گام برداریم.

حقوق کارگران شهرداری بندرعباس •
۴۰درصد افزایش می یابد

شــهردار  هرمــزگان: 
بندرعباس گفت: براساس 
تصمیــم جدیــد ایــن 
شهرداری، حقوق کارگران 
تنظیــف و فضای ســبز 
حداقل ۴۰درصد  شهری 
در سال جاری به نسبت 
سال قبل افزایش می یابد.

عباس امینی زاده صبح دیروز )۳۰ تیر ماه( در جلسه کمیته درآمد 
شهرداری بندرعباس اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه 
و وضعیت اقتصادی کشــور، توجه به معیشت کارگران بیش از 

پیش ضرورت دارد.
وی بیان کرد: توجــه به حقوق کارگران و پرداخت حقوق آن ها 
یکی از سیاست های شهرداری بندرعباس در سال های اخیر بوده 

است.

 واگذاری ۱۶۰ واحد مسکونی •
به مددجویان کمیته امداد ایالم

ایالم: مدیرکل کمیته امداد استان ایالم گفت: ۱۶۰ واحد مسکونی 
در مراســمی با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و 
مسئوالن اســتان ایالم در روستای بوسانه ملکشاهی به صورت 

همزمان به مددجویان کمیته امداد واگذار شد.
قنبر موســوی نژاد اظهار کرد: کمیته امداد و سپاه پاسداران به 
عنوان دو نهاد انقالبی، همکاری ها و تعامالت بســیار خوبی در 

زمینه محرومیت زدایی و خدمت به نیازمندان دارند.
وی یادآور شــد: یکی از این زمینه های همکاری ســاخت ۶۳۱ 
واحد مســکونی برای مددجویان این استان با همکاری سپاه و 

کمیته امداد بوده که در دو فاز اجرایی شده است.

 مردم از دیوار آرامستان های زنجان •
باال می روند!

مســئوالن  زنجــان: 
اعالم  زنجان  شــهرداری 
آرامســتان های  کرده اند 
تعطیل هســتند  زنجان 
و اجــازه ورود هیچ کس 
به داخل داده نمی شــود، 
اما شواهد نشان می دهد 

آرامستان ها باز هســتند و روزانه جمع زیادی از مردم به داخل 
آرامستان ها وارد می شوند.

فرماندار زنجان در این باره اظهار کرد: متأسفانه مردم به توصیه های 
مســئوالن گوش نمی دهنــد و از دیوارها به آرامســتان ها وارد 

می شوند.
رضا عسگری با ابراز تأسف نسبت به رعایت نکردن فاصله گذاری 
اجتماعی از ســوی مردم، افزود: تمام آرامستان ها از حدود یک 
هفته گذشــته مسدود شده است، اما  مردم از راه های دیگر وارد 

آرامستان ها می شوند.

 7 شهر سیستان و بلوچستان •
سال گذشته هیچ طالقی نداشتند

سیستان وبلوچستان: 
مدیرکل ورزش و جوانان 
بلوچستان  و  سیســتان 
شهرستان های  در  گفت: 
هیرمند،  هامون،  نیمروز، 
کنارک، ســرباز، زهک و 
تفتان، سال گذشته هیچ 

واقعه طالقی ثبت نشده است.
زابلی، دیروز در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار کرد: برنامه های 
هفته ازدواج جوانان در این استان با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و به منظور ترویج جوانان به این امر مقدس، مجازی برگزار خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه برحســب اعالم سازمان ثبت احوال جوان ترین 
اســتان کشــور به شــمار می رود، افزود: هم اکنون ۱۱ سازمان 
مردم نهاد در سیستان و بلوچستان به صورت تخصصی در زمینه 

ازدواج فعالیت می کنند.

تحویل ۵۰۵ واحد از پروژه جابه جایی •
مناطق آلوده مسجدسلیمان

سرپرست  خوزســتان: 
معاونــت فنــی و اجرایی 
اداره کل راه و شهرســازی 
خوزســتان، از تکمیــل و 
از  واحــد   ۵۰۵ تحویــل 
پــروژه یک هــزار و ۴۰۰ 
ولیعصر  کــوی  واحــدی 

مسجدسلیمان خبر داد.
بهمن شجاعی عنوان کرد: با توجه به مشکالتی که مناطق مسکونی 
آلوده به نفت و گاز مسجدســلیمان برای شــهروندان این مناطق به 
وجود آورده بود، در سال های قبل تصمیم به جابه جایی ساکنان این 
مناطق گرفته شــد. وی افزود: به منظور جابه جایی ساکنان مناطق 
آلوده به نفت و گاز مسجدســلیمان، پروژه  یک هــزار و۴۰۰واحدی 
 کــوی ولیعصــر مسجدســلیمان اجرایی شــد و برای ایــن پروژه 
۵۱ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات نفت در نظر گرفته شده است.

فروش سهمیه بنزین پیگرد قانونی دارد•
فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، در خصوص فروش سهمیه 
بنزین خودروهای شــخصی و عمومی در محل جایگاه های عرضه 

سوخت هشدار داد و آن را تخلف و منجر به پیگیرد قانونی دانست.
علی مبشری افزود: پس از اصالح نرخ قیمت حامل های انرژی شاهد 
فروش سهمیه سوخت خودروهای شخصی و عمومی در برخی از 
جایگاه های عرضه ســوخت هستیم که این موضوع تخلف بوده و 
پیگرد قانونی دارد. وی ادامه داد: نحوه اســتفاده از کارت سوخت 
توســط شــرکت پخش فراورده های نفتی قابل پیگیری است و 
درصــورت اثبات تخلف، برای مالــک کارت، جریمه نقدی اعمال 

خواهد شد.

 برگزاری کالس های حضوری •
در اصفهان ممنوع شد

اصفهــان: مدیــر گروه 
بهداشــت محیــط مرکز 
از  اصفهــان  بهداشــت 
ممنــوع شــدن برگزاری 
حضوری  کالس های  همه 
پــرورش،  و  آمــوزش  در 
آموزشگاه های آزاد و فنی و 
حرفه ای و باشگاه های ورزشی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا خبر داد. سید مهدی میرجهانیان بیان کرد: بر اساس بخشنامه 
جدیــد، برگزاری هر گونه کالس حضــوری مانند جبرانی، اوقات 
فراغت، زبان خارجی، آمادگی کنکور و ورزشی در اصفهان به طور 
موقت و تا اطالع بعدی ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

 فعالیت تجاری مرز چذابه•
 دوم مرداد آغاز می شود

اهواز: فرماندار دشت آزادگان گفت: مرز چذابه از روز پنجشنبه دوم 
مرداد ماه با رعایت پروتکل های بهداشــتی در زمینه بیماری کرونا 

برای فعالیت های تجاری بازگشایی می شود.
حمید سیالوی بیان کرد: با برگزاری نشست بین مقام های استانی 
و عراقی و پس از تصمیم گیری ها، رفع مشکالت و تعهدات دو طرفه 
از جمله رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه ویروس کرونا، برای 

بازگشایی مرز چذابه از روز دوم مرداد به توافق رسیدیم.
ســیالوی ادامه داد: ورود کامیون ها به مرز چذابه از ساعت ۶ صبح 
آغاز می شود و کار ارزیابی و ترخیص کاال از ساعت هشت صبح تا 

ساعت ۲۰ ادامه دارد.

 7۰ درصد پست سازمانی •
محیط  بانی گلستان خالی است

گرگان: مدیرکل حفاظت 
با  محیط زیست گلستان، 
اشــاره به ضرورت افزایش 
نیروهــای تخصصی برای 
از  حراســت  و  کنتــرل 
عرصه هــای زیســتی این 
اســتان گفت:  ۷۰درصد 

پست سازمانی محیط  بانی گلستان خالی است.
محمدرضا کنعانــی گفت: نیمی از ۲۵۰ نیــروی اجرایی محیط 
زیســت گلستان محیط  بان هستند. وی بیان کرد: حراست کامل 
از عرصه های زیســتی گلستان نیازمند ۴۸ پاسگاه محیط  بانی در 
مناطق گوناگون اســت که از این تعداد تاکنون ۲۹ پایگاه از جمله 
پنج محیط بانی شبانه روزی راه اندازی شده و مشغول فعالیت است.

مسئوالن استانی واگذاری ماشین سازی اراک به تأمین اجتماعی را اشتباه می دانند 

پاسکاری»هپکو«بیندولتوشبهدولتیها
اراک: از زمان واگذاری شــرکت های دولتی به 
بخش خصوصی اما و اگرهــا و باید و نبایدهای 
مختلفی مطرح  شده است و در این مسیر شاهد 
فراز و نشــیب هایی در برخی واگذاری ها بوده ایم 
و برخی اتفاقات نیز  در برخی مجموعه ها مانند 

هپکو، آذرآب و هفت تپه نیز رخ  داده است.
واقعیت این است که تصدی بخش خصوصی در 
برخی از این واگذاری ها آن  طوری که باید توقعات 
را برآورده نکرده و در نتیجه موجب بروز اعتراض 
کارگران این مجموعه ها شده که این موضوع مورد 
توجه معاندین نظام نیز قرار گرفته است. بنابراین 
اقدام های حمایتی و پیشگیرانه از هر زمان دیگری 

ضروری تر به نظر می رسد.
شرکت تولید تجهیزات سنگین )هپکو(  که از سال 
۱۳۵۱ راه اندازی شــده و به مونتاژ ماشین آالت 
سنگین راه سازی و صنعتی می پرداخت، تاکنون 
دو بار به بخش خصوصی واگذار شده و در هر دو 
بار شرکت متقاضی برای واگذاری از عهده اقساط 
هپکــو برنیامده و در هر دو بــار هپکو به دولت 

)سازمان خصوصی سازی( برگشت.
شــرکت هپکو اراک که نخستین و بزرگ ترین 
کارخانه تولید ماشین آالت راه سازی، کشاورزی و 
معدنی در ایران و خاورمیانه محســوب می شود، 
در ســال ۸۵ توسط سازمان خصوصی سازی در 
قالب مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن سازی 
کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل 

جدی تری به خود بگیرد.
واگــذاری هپکــو به این شــرکت، ســرآغازی 
 برای مشــکالت و حاشــیه های فراوان از جمله 
عقب افتادن اقســاط و دستمزد کارگران بود؛ تا 
جایی که دوباره در ســال ۹۵ شــرکت هپکو از 
مالکیت واگن ســازی کوثر خارج و به شــرکت 
هیدرو اطلس واگذار شــد، با این  حال مشکالت 
هپکــو همچنان به قوت خود باقــی ماند و این 

خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد. 
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل 
مواجه شد، اما بازهم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین 

تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت.

واگذاریبهایمیدروس
در همین حال اســتاندار مرکزی در نخســتین 
نشســت خود با کارگران در سال گذشته گفت: 
واگذاری واحد تولیدی هپکو اراک به ســازمان 
توســعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور 
)ایمیدرو( قطعی است و این مهم در مدت چند 

هفته آینده عملیاتی می شود.
ســیدعلی آقــازاده افــزود: این 
واگذاری  در نشســت ویژه ستاد 
مقاومتی  اقتصــاد  فرماندهــی 
کشــور با حضــور معــاون اول 
رئیس جمهوری در آذرماه ســال 
گذشته مصوب شد، اما اجرای آن 
درگیر دست های نامرئی رده های 
پایین مدیریتی نهادهای ملی بود 
که با پیگیری مجموعه مدیریت 
استان مشکالت حل  شده و هپکو 
اراک تا چند هفته دیگر به ایمیدرو 

واگذار می شود.
وی ادامه داد: واگذاری هپکو اراک 
از بخش خصوصی به ســازمان 
پرداخــت  و   خصوصی ســازی 
۴۰۰ میلیارد ریال از منابع دولتی 

به این واحد تولیدی، از دیگر مصوبات نشســت 
اقتصاد مقاومتی بود که اکنون عملیاتی شده است.

واگذاریبهسازمانتأمیناجتماعیس
اگرچه قرار بود هپکو به ایمیدرو واگذار شود، اما 
در چرخشــی غیرمنتظره دولت تصمیم گرفت 
به دلیل بدهی به تأمیــن اجتماعی مانند رویه 
سال های قبل سهام شرکت های زیرمجموعه خود 

را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
 مدت هــا زمزمه واگــذاری هپکو بــه ایمیدرو 

مطرح بود، اما ناگهان خبر 
آمد هپکو بابــت رد دیون 
تأمین  به ســازمان  دولت 
اجتماعی واگذار شده است. 
بیســت و ســوم تیر ماه، 
براســاس ابالغیــه معاون 
مصوبه  رئیس جمهور،  اول 
به  واگذاری ســهام دولت 
ارزش تقریبــی ۳۲ هــزار 
میلیارد تومان به ســازمان 
تأمین اجتماعــی بابت رد 

دیون دولت ابالغ شد.
البته برخی کارشناسان از 
می کنند  انتقاد  رویه  این 
تأمیــن  ســازمان  کــه 
اجتماعــی به  جــای کار 
تخصصی تأمین اجتماعی 
به هلدینگ بزرگی از شرکت های رنگارنگ در 
ســابقاً دولتی و حالیا تأمین اجتماعی تبدیل 
 شده و انحصار از دولتی به انحصار شبه دولتی 

تبدیل  شده است.

آزمونوخطاس
حجت االسالم علیرضا ســلیمی، نماینده مردم 
دلیجان و محالت در مجلس شــورای اسالمی، 
در واکنش به تصمیم دولت در واگذاری هپکو به 
سازمان تأمین اجتماعی گفت:  واگذاری هپکو به 

تأمین اجتماعی عواقب دارد.
وی در خصــوص واگــذاری هپکو به ســازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کــرد: این تصمیم قطعاً 
عواقــب و عوارضی را با خود بــه دنبال خواهد 
داشــت، چرا که هپکــو و تأمین اجتماعی هیچ 

سنخیتی با یکدیگر ندارند.
سلیمی با بیان اینکه این تصمیم نیاز به بررسی 
دارد، گفت: در این زمینه با مسئوالن جلساتی را 
خواهیم داشت و ذکر این نکته از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت که این عملکرد، صنعت استان 

مرکزی را بی شک تحت تأثیر خود قرار می دهد.
نماینده مــردم دلیجان و محــالت در مجلس 
شورای اســالمی در ادامه با تأکید بر اینکه باید 
در تصمیم واگذاری هپکــو به تأمین اجتماعی 
تجدیدنظر صورت بگیرد، عنوان کرد: اگر توسعه 
هر شرکت برای واگذاری توسط دولت به  عنوان 
یک اولویت در نظر گرفته شود، شاهد این اقدام ها 

نبودیم.
وی با انتقــاد از اینکه در ایــن خصوص باید با 
مســئوالن اســتانی نیز مشــورت هایی صورت 
می گرفت، گفت: دولت در این زمینه با نمایندگان 
هیچ مشورتی نکرده است و اینکه بر چه مبنایی 
یکباره این تصمیم گرفته  شده است، باید بررسی 
شــود؛ چراکه واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی 
عواقــب دارد، زیــرا ما پیش  از این نیز شــاهد 
واگذاری هــای نابجا بوده ایم و نبایــد دوباره این 

تجربه را داشته باشیم.

اگرچهقراربود
هپکوبهایمیدرو
واگذارشود،اما

دولتتصمیمگرفت
بهدلیلبدهی

سهامشرکتهای
زیرمجموعهخود

رابهسازمان
تأمیناجتماعی

واگذارکند
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زاهدان: خرس سیاه آسیایی به زبان محلی در استان سیستان و 
بلوچستان »مم« نامیده می شود و یکی از گونه های منحصربه فرد 
کشور در شهرستان نیک شهر در جنوب این استان است که این 
روزها زیســتگاه آن به دالیل مختلف مورد تعرض قرار گرفته و 

صدای بسیاری از دوستداران محیط  زیست را درآورده است.
رویشگاه های پراکنده درختچه داز در بلوچستان شامل مناطق 
کوهستانی مهرستان، نیک شهر، سرباز، راسک، قصرقند، الشار، 
آهوران و رشته کوه بیرک از مهم ترین زیستگاه های خرس سیاه 

بلوچی است.
توله خرس ها چون از درخت های خرما باال می روند و گاهی 
مــزارع را به هم می ریزند، مورد هجوم کشــاورزان منطقه 
قرار می گیرند و حیاتشــان به خطر می افتد، ولی کوه های 
دست نخورده و بکری در این منطقه هست که مکان امنی 

برای خرس های سیاه است.

فهرستسرخس
خبرهای رسیده از جنوب سیستان و بلوچستان مبنی بر آغاز 
عملیات استخراج معدن در دل مهم ترین زیستگاه خرس سیاه 
بلوچی یا »مم« در نیک شــهر، نگرانی  بسیاری از عالقه مندان 
به این  گونه بســیار نادر و در معرض خطر انقراض جانوری که 
 در فهرست ســرخ اتحادیه بین المللی حفاظت نیز قرار دارد را 

در پی داشته است.

معدن کاوی، شکار بی رویه، خشکسالی های متمادی و ناآگاهی ها 
پیرامون محیط  زیست و حیات وحش و قطع درختان میوه براي 
مصارف ســوختي تنها بخشی از عوامل تهدیدکننده است  که 
دست به دســت هم داده تا مناطق دورافتاده و کم برخوردار اما 
غنی و متکثر از لحاظ گونه های جانوری نادر به مرز هشــدار و 

ویرانی برسند .
متأسفانه خرس سیاه به تردد خودروها و مردم در زیستگاهش 
خیلی حســاس است و سریعاً جای خود را تغییر می دهد و به 

نقاط دیگر کوچ می کند.

شکایتاهالیس
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت سیســتان و بلوچستان در 
خصــوص آغاز عملیات معــدن کاوی و اعتراض بســیاری از 
دوســتداران محیط  زیســت، اظهار می کند:  مدتی است در 
منطقه ای موسوم به »داروکان« از توابع نیک شهر و در محدوده 
زیستگاه خرس سیاه فعالیت های معدنی گزارش شده که اهالی 

منطقه طبق شکایتی خواستار توقف معدن کاوی شدند.
وحید پورمردان اظهار کرد: در همین راســتا در همان مقطع 
کار متوقف و اعالم کردیم تا زمانی که بررسی های الزم صورت 

نگرفته نباید فعالیتی در این معدن انجام شود.
وی ادامه داد: به همین منظور از سوی اداره کل حفاظت محیط  
زیست سیستان و بلوچستان نامه ای به ریاست سازمان صمت 

استان ارسال و خواسته شد با وجودی که این معدن در مناطق 
تحت مدیریت محیط  زیست نیســت و استعالمی از این اداره 
صورت نگرفته، اما با توجه به اعتراض های مردمی و اینکه این 
معدن در محدوده زیستگاه خرس ســیاه قرار دارد، اقدام های 

معدنی متوقف شود.
پورمردان ادامه داد: خرس ســیاه یا مم بلوچی از گونه های در 
معرض خطر انقراض کشــور و گونه های منحصربه فرد منطقه 
بلوچستان و نیک شهر است که محیط  زیست حساسیت ویژه ای 

برای حفظ حیات این  گونه دارد.
وی بیان کرد: البته ادعایی وجــود دارد که معدن تنها در حد 

اکتشاف است و از مواد انفجاری استفاده نمی شود.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست سیستان و بلوچستان تأکید کرد: 
باید در جلســه مشترکی خط و خطوط مشخص و درخواست 
مردم و الزامات محیط  زیســت طرح شود تا شاهد انجام روال 

قانونی موضوع باشیم.

در جنوب سیستان و بلوچستان

معدن کاوان آرامش خرس سیاه ایران را به هم زدند

گزارشگزارش

78۶2zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

  

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. پدر مرثیه ســرایی ایرانــی- نوعی بازی 
 الکترونیکی ۲. تورم- نابه جا- تکیه کالم مومن 
۳. بندگــی و اطاعــت- بی ایمــان- علم 
تبدیــل فلــزات بــه طــال ۴. بــه دور از 
اتهــام- ضمیرجمع- ســتاره- خلیجی در 
 ســواحل جنوبی شــبه جزیره عربســتان 
۵. فرمان دهنده- الفبای تلگراف- جوی خون 
 ۶. آب منجمد- اعمــال و رفتار- تاریخدان 
۷. دیوار نازک یک الیه به قطر یک آجر- دایر 
 و برقرار- منشــا بدی و زشتی در زرتشتی 
 ۸. صد مترمربــع- پویانمایــی- پرحرفی 
۹. نوعی نان سنتی- زبان- از ملزومات طبخ 
آش ۱۰. نام پســرانه وطنی- شمش- رود 
آرام ۱۱. برهنــه- از روزگارش درمی آورند 
- دوراندیشــی ۱۲. اســب چاپار- همدم و 
همنشــین- آســیب و صدمه- از نام های 
حضرت مریم»ع« ۱۳. در قرآن بارها از این 
میوه استوایی یادشده است- هوس آبستن- 
بیرون ۱۴. فرمان توقف- تندرست- خباز در 
گویش خودمانی ۱۵. نهی از دویدن- اثری 
از »پیرلوتی« نویسنده فرانسوی که به بیان 

دیدنی های نصف جهان می پردازد

۱. واحدی برای حافظه رایانه ای- رشته کوهی 
مرتفع در اندونــزی ۲. نوعی پارچه لطیف 
ابریشمی- میوه ســاالدی- قوت دادن ۳. از 
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 
در کشــورمان- دوری از وطن- ســرمربی 
موفق تیم ملی فوتبال سنگال در جام جهانی 
۲۰۰۲ فرانســه ۴. نوعی ســاعت قدیمی- 
کالن شهر مذهبی و شهر قبله مسلمانان- 
دســتگاهی در موسیقی ســنتی ایرانی- 
پوستین ۵. نت استمرار- خوش خط وخال 
گزنده- میهمــان ناخوانــده ۶. کار را باید 
 به وی ســپرد- یوحنا کاهن- عددخیطی 
پســران  از  خودداری کــردن-   .۷
خورشــتی  گیــاه   حضــرت آدم»ع«- 
۸. نوبــت کاری- نــام تعــدادی از فراعنه- 
انبارغلــه ۹. مواد- بیماری قند- بی ســواد 
۱۰. آخریــن رمق- امپراتوری باســتانی- 
مقابل دیــدار ۱۱. قافله - دری مشــهور- 
دهن کجــی-  حــرف  معتبــر ۱۲.  کالم 

 خالــص و نــاب- شــاعر مســافر- تــرس و واهمه 
 ۱۳. شــنونده- فریادکشــیدن- ابــزار ارتباط جمعی 
۱۴. از ماشین آالت راهسازی- برگشته از دین خدا- از 
جنگ های یونان باســتان ۱۵. از جشــن های ایرانیان 
باســتان - شــهری با قدمت ۳۰۰۰ ســاله در استان 

خوزستان

  افقی

  عمودی
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