
اقتصادی  ــود  رک بر مشکالت  عــالوه  آمــد  که  کرونا 
همراه  به  هم  دیگری  زیــاد  آسیب های  تعطیلی،  و 
داشت. ناشناخته و مسری بودن آن سبب تنهایی 
بیمار در دوران درمان و خستگی کادر درمان شد. 
کم کم با مشکل تغسیل و کفن و دفن هم مواجه 
شدیم اما گروه های جهادی طالب بی تفاوت از کنار 
این مسائل نگذشتند و از همان لحظه نخست در 
کنار کادر درمان و بخش های مختلف حضور یافتند. 

این حرکت زیبای طالب مشهدی 
یاد آور مکارم اخالق پیامبر گرامی 
اسالم است. دبیر اجرایی قرارگاه 
کرونا حوزه علمیه خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس ...

نشست »بررسی مدیریت مقابله با کرونا در کشور و پاسخ به سؤاالت و ابهامات« با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد 

کرونالوژی!
 گزارشی از اقدام جهادی 

طلبه پرستار های مشهدی در دوره شیوع کرونا  

 طبیبان روح 
در کنار 

پزشکان جسم
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 8 سال حبس برای 
سارق خودرو حامل کودک

 معماری ایرانی 
در پروژه چهار باغ شیرین

فعالیت ۳۷۴ صندوق خرد محلی 
زنان روستایی در خراسان رضوی

 تضییع اموال دولتی؛ اتهام 
یک مدیر سابق شهرداری
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 بیشترین تماس ها با ۱۲۳ 
در چه رابطه ای هستند؟

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
شهروندان  تماس های  تعداد  بیشترین 
ســامــانــه  ــاره ۱۲۳«  ــمـ بـــا »شـ خــراســانــی 
از  استان  این  اجتماعی  اورژانــس  تلفنی 
مربوط  ترتیب  به  تاکنون  امسال  ابتدای 
به کودک آزاری، اختالف های خانوادگی و 

همسرآزاری بوده است.
به گزارش قدس آنالین، مسعود فیروزی 
ــزار و ۵۳۵  ــاری ۱۱ هـ ــزود: در ســال جـ ــ اف
اجتماعی  اورژانـــس   ۱۲۳ خــط  بــا  تماس 
که  اســت  شــده  گرفته  استان  بهزیستی 
گــزارش کـــودک آزاری با هــزار و ۸۶۶ مورد 
مردمی  تماس های  نخست  رتبه  دارای 
است که نشان از رشد آگاهی عموم مردم 
نسبت به ضرورت گزارش این موارد دارد.
وی گفت: اختالفات خانوادگی با هزار و 
تماس   ۹۶۱ با  و همسرآزاری  تماس   ۴۷۰
تماس ها  بیشترین  سوم  و  دوم  رتبه های 
را  اجتماعی خراسان رضوی  اورژانــس  با 

داشته اند.
مجموعه  فعالیت  داد:  ادامـــه  فــیــروزی 
اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ در این 
استان آغاز شده است و در حال حاضر 
دارای  کــه  اســتــان  شهرستان   ۲۰ تمامی 
دارای  اجتماعی هستند  اورژانــس  پایگاه 
نگهداری  امــکــان  و  خوابگاهی  خــدمــات 
فرد آسیب دیده حداقل برای ۲۴ ساعت 

هستند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
با توجه به بعد مسافت و احتمال وقوع 
ساعت   ۲۴ طـــول  در  آســیــب  ــزارش  ــ گ و 
ارائه خدمات  عالوه بر خدمات سرپایی، 
خوابگاهی برای رسیدن به زمان مطلوب 
ــزام فـــرد آســیــب دیــده بــه مــراکــز  ــرای اعــ بـ
مــددکــاران  بــه  فــراوانــی  کمک  بهزیستی 

اجتماعی می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

 ساخت زائرسرا نیازمند
۱0 میلیارد تومان اعتبار است

گفت:  شمالی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده  بجنورد: 
به طور کلی ساخت زائرسرای خراسان شمالی در مشهد 
۵۶ میلیارد تومان هزینه دارد که ابتدا برای شروع ساخت 

زائرسرا نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
به گزارش خبرنگار ما حجت االسالم والمسلمین نوری در 
نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید 
تالش کنیم به طریقی این مبلغ اولیه تا مهر ماه جمع آوری 
شود زیرا اگر این اتفاق نیفتد امکان دارد زمین از اختیار این 

استان خارج شود.
ــزود: در  اف نیز  وی در خصوص وضعیت کرونا در استان 
بحث کرونا ما اجرایی نیستیم اما توصیه های خود را به 
مسئوالن بهداشتی کرده ایم و از آن ها خواسته ایم که اگر هر 

جا کمکی خواستند به ما بگویند تا ورود کنیم.
امام جمعه بجنورد در حال حاضر اولویت کشور را موضوع 
کرونا دانست و ادامه داد: در این هفته بازدیدی از وضعیت 
بیمارستان داریم و تأکید داریم در این زمینه باید به مسئوالن 
بیمارستانی کمک شود. حجت االسالم والمسلمین نوری در 
ادامه خطاب به رسانه ها گفت: رسانه ها مطالبه گر باشند 
البته رسانه ها در مسائل اجتماعی و اقتصادی خوب عمل 

کرده اند اما نیاز است در مسائل فرهنگی نیز ورود کنند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: امر به معروف مسئوالن 
قطعاً هزینه خودش را دارد اما خواهشی که داریم این است 

رسانه ها ورود داشته باشند.

آیت هللا  علم الهدی همزمان با توزیع ۱۴هزار بسته معیشتی در طرح »شمیم حسینی« عنوان کرد

 عملکرد قابل قدردانی خراسان رضوی در دست گیری از نیازمندان
امـــــــام جـــمـــعـــه مـــشـــهـــد گــفــت: 
خــوشــبــخــتــانــه اوقـــــاف خـــراســـان 
رضــوی و آستان قدس رضــوی در 
مسئله دست گیری از نیازمندان و 
درمان موفقیت های بسیار خوبی 
این  در  و خألیی  کــرده انــد  کسب 

خصوص وجود ندارد.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امور 
آیـــت هللا سیداحمد  ــوی،  رضــ خـــراســـان  خــیــریــه 
علم الهدی در مراسم چهاردهمین دوره رزمایش 
»شمیم  طـــرح  قــالــب  در  هــمــدلــی  و  ــات  ــواسـ مـ
حسینی« برای توزیع ۱۴ هزار بسته معیشتی که 

در بقعه متبرکه امامزاده غیاث الدین محمد)ع( 
برگزار شد؛ بیان کرد: خوشبختانه سازمان اوقاف 
بــا اخــتــصــاص طــرح هــایــی در راســتــای کمک به 
از یک  از جمله طرح شمیم حسینی  نیازمندان 
توسعه انقالبی و اجتماعی خاصی برخوردار شده 

که قابل قدردانی است.
مسئله  در  رضـــــوی  ــان  ــراســ خــ ــه  ــان خــوشــبــخــت
بیماران  به درمان  از فقیران و کمک  دست گیری 
زیر  در  و  است  کرده  موفق عمل  بسیار  کرونایی 
آستان  تولیت  تدبیر  با  و  هشتم)ع(  امــام  سایه 
استان مشکل  اوقــاف  کل  اداره  و  رضــوی  قــدس 
درمــان  و  نیازمندان  تأمین  راستای  در  خألیی  و 

نداریم.
اوقــاف  کــل  اداره  ــرد:  ک بیان  مشهد  جمعه  امــام 
دوره  چهاردهمین  در  اکنون  هم  رضوی  خراسان 
قالب  در  مؤمنانه  کمک های  و  همدلی  رزمایش 
طرح شمیم حسینی ۱۴ هزار بسته معیشتی به 
پایان  تا  و  می کند  توزیع  تومان  میلیارد   ۷ ارزش 
ماه صفر حدود ۱۲۴ هزار بسته معیشتی به مبلغ 
خواهد  توزیع  نیازمندان  بین  تومان  ۵۰میلیارد 
شد؛ همچنین در قالب طرح مهر تحصیلی حدود 
هزار و ۱۰۰ بسته نوشت افزار به مبلغ ۲۵۰ میلیون 

تومان در این رزمایش توزیع خواهد شد.

علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  فــراهــم آوری  واحــد  مسئول 
پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 

چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و هشتاد و  به گــزارش وب دا، دکتر 
هفتمین اهداکننده مرگ مغزی خانم ریحان نصرآبادی ۶۹ ساله که از 
بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 
انجام مراحل  از  بود، پس  پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی  شده 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت 

عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
خاطرنشان کرد: کبد زنده یاد ریحان نصرآبادی در بیمارستان منتصریه به 
آقای ۶۰ ساله ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.
قرنیه های مرحومه ریحان نصرآبادی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد ارسال شد .
خالقی ابراز کرد: همچنین قسمتی از پوست زنده یاد نصرآبادی به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

مکتب شهید  ــی  عــاشــورای رهــپــویــان  طـــرح  فــعــالــیــت هــای 
سلیمانی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کووید ۱۹ دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد در حوزه های درمان و معیشت آغاز شد.
مکتب  عاشورایی  رهپویان  طرح  مسئول  وب دا،  گــزارش  به 
شهید سلیمانی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی 
مشهدگفت: این طرح از روز شنبه سیزدهم شهریور ماه آغاز شده است 

و مرحله نخست آن تا پایان موج پنجم بحران کرونا ادامه می یابد.
دکتر جواد رجبیان اضافه کرد: این طرح با همکاری بسیج های محالت، 
مرکز  جهادی،  نیرو های  دانشجویان،  و  اســتــادان  روحانیون،  و  طــالب 
اجرا  مذهبی  هیئات  هماهنگی  شــورای  و  مساجد  امــور  به  رسیدگی 

می شود.
مسئول طرح رهپویان عاشورایی مکتب شهید سلیمانی قرارگاه عملیاتی 
مبارزه با کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مواردی 
درمانی  خدمات  در  تخفیف  شامل  باشند  مالی  حمایت  نیازمند  که 
خیران  مشارکت  با  نیازمند  بیماران  از  حمایت  کرد:  تأکید  می شوند، 
شهید  مکتب  عاشورایی  رهپویان  طــرح  رابــط  نظر  طبق  نیک اندیش 

سلیمانی از ۴۰ تا ۹۰ درصد صورت می پذیرد.

 بانوی مرگ مغزی فرشته نجات 
چهار بیمار نیازمند به عضو

 آغاز اجرای طرح رهپویان عاشورایی 
مکتب شهید سلیمانی 

اهدای عضو همدلی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

احمر  هـــالل  جمعیت  مــدیــرعــامــل 
خـــراســـان جــنــوبــی گــفــت: نخستین 
مــنــظــور  بـــه  آب۴«  »نـــــذر  کــــــــاروان 
خــدمــت رســانــی بــه مــنــاطــق مــحــروم 
اســتــان  وارد  ــان  ــ ــی درمــ شــهــرســتــان 

می شود.
به گزارش مهر، محمدرضا رضایی از 
ورود نخستین کاروان نذر آب در سال 

جاری به استان خبر داد و افزود: این 
کــاروان پانزدهم شهریورماه جــاری از 
قزوین و به پشتیبانی خراسان شمالی 
وارد استان می شود و میهمان مناطق 

محروم شهرستان درمیان است.
در دو ســال گذشته  کـــرد:  بــیــان  وی 
کاروان سالمت در قالب طرح نذر آب 
در نواحی کم برخوردار خراسان جنوبی 

شایسته ای  خدمات  و  یافته  حضور 
ارائـــه کــردنــد. ایــن طــرح در دو محور 
با  مقابله  و  معیشتی  حمایت های 
تــنــش هــای آبــی بــا هــدف تأمین آب 

پایدار اجرایی می شود.
معیشتی  بسته های  تــوزیــع  رضــایــی 
و اقــالم تحصیلی دانــش آمــوزان را از 
جمله فعالیت های این تیم ها دانست. 

خبر خوبخبر خوب

 نخستین کاروان 
 »نذر آب۴« میهمان 

خراسان جنوبی

در استان



   خدمت رسانی 
مطلوب نیازمند 
اصالح قوانین 
است 
محمدصادق 
معتمدیان، استاندار 
خراسان رضوی 
گفت: برخی روال 
به ظاهر قانونی و 
قوانین مربوط به آن، 
به جای تسهیل در 
روند ارائه خدمت 
به مردم، منجر به 
تأخیر در اجرای 
پروژه ها و مانعی در 
مسیر خدمت رسانی 
است که باید اصالح 
شود. 

خبر حضور طالب جهادی ◾
ــواد  ــ ــ ــام جـ ــ ــ ــت االسـ ــ ــ ــجـ ــ ــ حـ
بوژمهرانی می افزاید: بخش 
دوم نیز مخاطبشان طاب و 
خانواده های آن هاست که به 
بیش از یک هزار نفر از خانواده 
طاب که درگیر هستند خدمات داده می شود 
و ایــن در حالی اســت که عمده طــاب در بحث 
مسائل اقتصادی و معیشتی جزو اقشار ضعیف 
جامعه محسوب می شوند کــه یــک دســتــه از 
خدمات به صورت خاص به طاب و خانواده های 
آن ها ارائه می شود و بحث بیماریابی و ادامه روند 

درمانی را دارند.
این طلبه پرستار در بحث مراقبت های معنوی 
نیز درباره نذر آبمیوه با بیان آنکه گروهی از طاب 
در قالب جبهه روحانیت مردمی این کار را انجام 
ــی دارد: با نـــذورات مردمی که  می دهند، بیان مـ
جمع آوری می شود آبمیوه تهیه می کنند و بخشی 
را برای خانواده های درگیر و بخشی را به بیماران در 

بیمارستان ها می دهند.
بوژمهرانی اظهار مـــی دارد: از محورهای دیگر 
این گروه کار در فضای بیمارستانی است که دو 
بخش است؛ یک بخش مراقبت معنوی بیماران 
است که طاب به عنوان مشاور دینی و مراقبان 
معنوی ساعت هایی را در بیمارستان های مختلف 
حضور دارند و مشغول خدمت هستند. در بخش 
دوم نیز امور خدماتی را بر عهده دارند که شامل 
جابه جایی بیمار، حتی تی کشیدن راهرو ها و بردن 
بیمار به آزمایشگاه و... است که این کار با همکاری 

بسیج پزشکی انجام می شود.

طرح مراقبان معنوی ◾
مسئول طرح مراقبت معنوی نیز در گفت وگو با 

خبرنگار ما دربــاره شروع این طرح می گوید: من 
پیش از ورود به حوزه علمیه در شغل پرستاری 
اشتغال داشتم و هنگامی که با یک خأل و دغدغه 
در حــوزه درمــان با عنوان مراقبت های معنوی و 

سامت معنوی مواجه شدم وارد حوزه شدم.
حجت االسام احسان ایزدی پور می افزاید: از 
سال ۹۲ طرح مراقبت های معنوی و سامت 
معنوی را در مجموعه بیمارستان های مشهد 
شــروع کــردم که تجربه بسیار خوب و موفقی 
ــا آن را ــا هــنــگــام شــیــوع بــیــمــاری کــرون  بـــود و ت

 ادامه دادیم.
ایـــزدی پـــور تــوضــیــح مــی دهــد: از هــمــان ابــتــدا 
طلبه های جهادی اقدام کردند و پس از آموزش 
بــه بالین بیماران رفتند؛ در مــوج نخست به 
دلیل نبود همراهان بیمار، عنوان دوستان طلبه 
»همراهان معنوی« بود و به عنوان کسی که 
موجب می شود استرس بیمار کاهش پیدا کند 
نیاز روحی بیماران را تأمین می کردند که این کار 
از سمت بیماران و کارکنان بیمارستان بازخورد 

بسیار خوبی داشت.

اقدام جهادی در ایستگاه آخر ◾
مسئول ساماندهی طاب در بحث آموزش تئوری 
و عملی غسل ،کفن و دفن بیماران کرونایی نیز در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در ابتدای شیوع 
کرونا در فراخوانی از طاب برای به کارگیری آن ها 
در عرصه های کمک بــه غــســاالن و کفن و دفن 

بیماران کرونایی دعوت شد.
حجت االسام میثم خاکی می افزاید: غسل و 
کفن و دفن یک واجــب کفایی بود که بر زمین 
مانده بود و غساالن با ترس از مسری بودن دچار 
نگرانی بودند و حتی در ابتدای شیوع این بیماری 
شنیده می شد که متوفیان ممکن است بدون 
غسل، دفن شوند و یا تیمم شوند و این نگرانی 
و دغدغه بود .طاب پای کار آمدند و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی آموزش های الزم 

داده شد و مشغول به کار شدند.
ایــن طلبه سطح ۴ و مهندس مکانیک اعــام 
می کند: با شروع موج جدید شرایط بحرانی ایجاد 
و دوبــاره فراخوان انجام شد و دوبــاره آن هایی که 
آموزش دیده بودند پای کار آمدند و در دو شیفت 
صبح تا ظهر و ظهر تا شب خانم ها و آقایان حضور 
دارنــد که با همراهی تیپ ۸۳ امام صــادق)ع( که 
بسیج طــاب اســت و دوستانی از چند گــردان، 

فراخوان شدند.

۱۵۰ طلبه جهادی در امر تغسیل ◾
وی تعداد طلبه های جهادی که در این طرح حضور 
دارنــد را ۱۵۰ طلبه خواهر و بــرادر اعام می کند و 
تأکید می کند: ۸۰ جهادگر در این عرصه آماده 
شده اند و از ابتدای هفته جاری در بحث کارورزی 
و خدمت جهادی شان به ما اعام آمادگی کردند 
و وارد این فضا می شوند.۶۰ نفر دیگر نیز طی دو 

هفته دیگر آموزش خواهند دید.

گزارشی از اقدام جهادی طلبه پرستار های مشهدی در دوره شیوع کرونا  

 طبیبان روح 
در کنار پزشکان جسم

خبرخبر
ويژهويژه

آمار فوتی های کرونا با میزان مبتالیان در خراسان شمالی همخوانی ندارد!
استاندار خراسان شمالی گفت: آمار فوتی های کرونا در 
استان با میزان مبتایان به این بیماری همخوانی ندارد 
 به گونه ای که با روند نزولی مبتایان، همچنان میزان 

مرگ ومیر کووید۱۹ باالست.
به گزارش ایرنا، محمدعلی شجاعی اظهار کرد: آمارهای 
دانشگاه علوم پزشکی استان نشان از روند نزولی میزان 

ابتا به کرونا دارد ولی منحنی فوتی های کرونایی این 
ــد نزولی را طی نکرده اســت در حالی که در سایر  رون
استان ها مبتایان و فوتی های کرونایی با هم روند نزولی 

را طی می کنند.
وی افــزود: در این میان می توان با تسریع بیماریابی و 
ارتقای کیفیت در حوزه مراقبت و درمان، میزان فوتی های 

کرونایی استان را نیز کاهش داد.
شجاعی با اشاره به همزمانی روند نزولی مبتایان استان 
با استان های شمالی و خراسان رضوی، گفت: همزمانی 
افزایش و کاهش مــوارد بستری در خراسان شمالی و 
استان های همسایه در موج پنجم کرونا نشانگر آن است 
که باید همچنان نیروی انتظامی و فرمانداران، جدیت 

الزم را در ترددهای بین استانی داشته باشند تا دیگر در 
موج ششم متأثر از این استان ها نباشیم.

از امروز باید تمامی کمبودها در سه حوزه نیروی انسانی، 
تجهیزات پزشکی و دارو بــرآورد و تأمین شود تا دیگر 
شاهد مانعی بــرای حفظ سامتی در مــوج بعدی این 

بیماری نباشیم.

همدلی
   سرور  هادیان   کرونا که آمد عالوه بر مشکالت 
رکود اقتصادی و تعطیلی، آسیب های زیاد دیگری 

هم به همراه داشت. ناشناخته و مسری بودن آن سبب 
تنهایی بیمار در دوران درمان و خستگی کادر درمان 
شد. کم کم با مشکل تغسیل و کفن و دفن هم مواجه 

شدیم اما گروه های جهادی طالب بی تفاوت از کنار 
این مسائل نگذشتند و از همان لحظه نخست در کنار 

کادر درمان و بخش های مختلف حضور یافتند. 
این حرکت زیبای طالب مشهدی یاد آور مکارم اخالق 

پیامبر گرامی اسالم است. دبیر اجرایی قرارگاه 

کرونا حوزه علمیه خراسان رضوی در گفت وگو با 
قدس درباره محور فعالیت های طالب جهادی در 

این عرصه می گوید: گروه طالبی که در بحث کرونا 
حضور پیدا کردند در چند محور در حال فعالیت 
هستند؛ گام نخست در حوزه پیشگیری است که 

طالب بسیار خوب کار می کنند و ناظر به دو گروه 
مخاطبان است؛ یک گروه عموم مردم هستند که 
بچه های ما تعداد زیادی در قالب قرارگاه شهید 

سلیمانی با تلفن بحث بیماریابی و آموزش پیشگیری 
کرونا را دارند و خدمات رسانی را انجام می دهند.

 معماری ایرانی 
در پروژه چهار باغ شیرین

محمدزاده: مدیر پروژه چهارباغ شیرین از به کارگیری 
معماری ایرانی، اسامی و هویتی در اراضی شرکت 

شیرین در شرق مشهد خبر داد.
سیدمرتضی شهابی گفت: بنا به دالیل مختلفی از 
چند دهه پیش توسعه مشهد به سمت غرب بوده و 
توسعه شهر در قسمت شرقی مغفول مانده است از 
سوی دیگر شرکت شیرین خراسان اراضی مستعدی 

برای استفاده در راستای توسعه متوازن شهری دارد.
ــزود: بر همین اســاس با همکاری شهرداری  وی افـ
مشهد و گرفتن مجوزهای الزم از مراجع باالدستی 
همچون کمیسیون مــاده ۵ و شــورای عالی معماری 
و شهرسازی تصمیم بــر ساخت مجموعه محله 
باغ مسکونی با استفاده از هویت تاریخی مشهد 
قدیم گرفته شد. بر اساس این طرح در بخش هایی 
از مجموعه بناهای هویتی مشهد قدیم همچون 
کوشک هشت بهشت، دروازه هــای قدیمی مشهد، 
میدان سرسنگ به عنوان بزرگ ترین میدان مشهد در 
عصر تیموری، حمام مهدی قلی بیگ و مجموعه های 
ورزشی مانند مجموعه سوارکاری و چوگان ساخته 
خواهد شد. وی ادامه داد: ۲۰۰قطعه ۲هزار متری با 
مجوز ۲۰۰متر زیربنا برای واگذاری به شهروندان در 
نظر گرفته شده همچنین هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی 
در متراژهای متفاوت برای اقشار کم درآمد در محدوده 

اراضی شهرک طرق در نظر گرفته شده است.
۹۳هکتار از اراضی این محدوده به عنوان عوارض به 
شهرداری مشهد واگــذار شده که با هماهنگی های 
صورت گرفته قرار است سایت سامت به مساحت 
۱۹ هکتار ایجاد شود که ساخت بیمارستان شیرین با 

۶۶۰ تخت بخشی از پروژه های تعریف شده است.
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در استان

سنا
 ای

س
عک

  

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
50
47

فروش فوری 
شاهنامه 76

قیمت زیر فی کارشناسی 
بعدازروستامحمدآبادیک 
4650مت��ر  ب��اغ  قطع��ه 
سندآس��تانه ب��ا کارب��ری 
دارای  دوردی��وار  باغ��ی 
اس��تخر 3باب اتاق کارگر 
دارای آب برق وسیس��تم 
قط��ره ای ک��ه جم��ع ش��د 
باش��د  انبارم��ی  ودر 
روس��تای  :بی��ن  آدرس 
ی  س��تا و ر و د با آ محمد
م��دارک  هم��ه  دهش��ک 
واسنادآماده جهت گلخانه 
دامپ��روری ...زمین روبه 
رشد09151140772

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالی شویی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



افزایش 
۳۰درصدی 

تعمیرات لوازم 
خانگی به علت 
قطعی های برق

مجید سلطانی، 
رئیس اتحادیه 

صنف تعمیرکاران 
مصنوعات نفت، 
گاز و الکترونیک 

در مشهد گفت: به 
علت قطعی های 

مکرر برق، تعمیرات 
وسایل برقی و لوازم 

خانگی توسط 
تعمیرکنندگان 

۳۰درصد افزایش 
پیدا کرده است.

در حاشیهدر حاشیه

ــارق  ســ رحمانی  عقیل 
بــی رحــمــی کــه پــس از سرقت 
خــودرو ســواری پی بــرد وسیله 
ــودک  ــراه کـ ــمـ ــه هـ نــقــلــیــه را بـ
ــرده و از  خــردســالــی ســرقــت کـ
ترس دستگیر شدن کــودک را 
در بیابان رها کرده و متواری شده بود، به پنج سال 

حبس و تحمل 74 ضربه شالق محکوم شد.
چند ماه پیش حدود ساعت 4 صبح بود که پدر 
کــودک خــردســال بــرای تهیه دارو از خانه بیرون 
آمد. هوا نسبتاً سرد بود و او همراه فرزندش سوار 
بر خودرو پژو206 به سمت بولوار پیروزی حرکت 
و لحظاتی بعد پدر خودرو را مقابل یک داروخانه 

متوقف کرد.

فرار سارق به سمت فریمان ◾
پدر کــودک به دلیل وضعیت جسمی کودکش، 
او را از خودرو پیاده نمی کند، از سوی دیگر کودک 
که سردش بود از پدر می خواهد بخاری خودرو را 

زیاد کند.
او 206 را روشن رها می کند و از خودرو دور و برای 
ــه مــی شــود. پــدر سرگرم  تهیه دارو وارد داروخــان
خرید دارو برای کودک بود که در یک لحظه متوجه 
می شود فردی پشت فرمان خودرو نشسته و قصد 
سرقت خودرو را دارد، او به سمت خودرو می دود اما 
این اقدام هیچ فایده ای ندارد و سارق خودرو را همراه 

با کودک خردسال سرقت می کند.
پدرکودک که شوکه شده بود موضوع سرقت خودرو 
به همراه کودک را به پلیس اطالع می دهد. او در 
توضیحاتش می گوید خودرو دارای سیستم ردیاب 
اســت. بررسی مسیر حرکت خــودرو نشان داد 
سارق پس از سرقت 206 به سمت شهر فریمان 

متواری شده است.

اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفت و لحظاتی 
بعد هویت سارق هم مشخص شد. از سویی، پدر 
کودک از طریق گوشی تلفن همراه جامانده داخل 
خودرو با سارق در ارتباط بود، سارق هم با جسارت 
تمام آزادی کودک را در ازای پرداخت وجه عملی 

می دانست. 
سرانجام با هماهنگی قضایی محل توقف خودرو 
در حوالی شهر فریمان به محاصره پلیس درآمد، 
اما وقتی پلیس خودرو را کشف کرد خبری از کودک 
و سارق خودرو نبود. کار کمی دشوار شد، باوجود 
اینکه احتمال دور شدن عامل ربودن کودک از محل 

متصور بود، نیروهای کمکی هم به محل رسیدند و 
پس از ساعاتی تالش کودک خردسال را در حالی 

که تنها در بیابان رها شده بود، یافتند.
بازهم از سارق سنگدل ردی نبود، اما باتوجه به لو 
رفتن هویت او، محل اختفایش در حوالی خیابان 
امام خمینی)ره( شناسایی و در مسیر بازگشت به 

آنجا دستگیر شد.

رها کردن خودرو روشن دلیلی برای سرقت ◾
متهم پس از دستگیری مدعی شد: در زمان سرقت 
شیشه مصرف کرده بودم، اول نمی دانستم 206 را 

با کودک برده ام، پس از طی مسافتی با صدای گریه 
کودک پی به ماجرا بردم. وقتی هم خودرو روشن 
کنار خیابان رها شده بود فکر این کار به سرم زد. از 
شهر مشهد فرار کردم، خودرو در میان راه جوش 
آورد و همان جا رهایش کردم، کمی دورتر هم کودک 
را رها و از محل فرار کردم. باتوجه به اظهارات سارقی 
که آدم ربایی هم به پرونده اش افزوده شد، مراحل 
قضایی ماجرا در دادسرای مشهد طی و برای سارق 

کیفرخواست صادر می شود.

اجرای اشد مجازات برای متهم  ◾
از همین رو براساس قانون، پرونده برای صدور رأی 
به دادگاه ارسال و به شعبه 144 دادگاه کیفری دو 

مشهد ارجاع می شود.
در ادامــه قاضی مهدی ترابیان که در رسیدگی 
موشکافانه به این دست پرونده ها مهارت ویژه ای 
دارد، دستور داد متهم در شعبه حاضر و برای 

چندمین بار تمامی آنچه رخ داده را بازگو کند.
هر بارکه متهم قصد داشت با اظهارات متناقض 
مسیر رسیدگی به پرونده را منحرف کند با تیزبینی 
مقام قضایی همه چیز لو می رفت. سرانجام رئیس 
شعبه مذکور پس از دریافت آخرین دفــاع، رأی 
نهایی را صادر و اعالم کرد: درخصوص اتهام آقای 
»امید.ق« دائر بر آدم ربایی طفل همراه با سرقت 
خودرو سواری در شب، باتوجه به گزارش مرجع 
انتظامی، دفاعیات اقــرار گونه متهم و... دادگــاه 
بزهکار بودن متهم را ثابت شده تشخیص می دهد. 
همچنین باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیانبار 
آن در جامعه با رعایت قانون تعدد جرم )اجرای 
اشد مجازات اعالمی( متهم را از جهت آدم ربایی 
بــه تحمل پنج ســال حبس تعزیری و از جهت 
سرقت خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و 

74ضربه شالق محکوم می نماید.

با رأی قاضی دادگاه مشخص شد

 8 سال حبس برای 
سارق خودرو حامل کودک

خط قرمز
با صدور کیفرخواست مشخص شد

 تضییع اموال دولتی؛ اتهام 
یک مدیر سابق شهرداری

رحمانی   پس از رسیدگی به تخلفات یک مدیر 
ارشد شهرداری مشهد برای آقای »ک.ک« با دو 
عنوان اتهامی کیفرخواست صادر و پرونده در 

مسیر ارسال به دادگاه قرار گرفت.
چــنــد مـــاه پــیــش و در دوره گــذشــتــه مدیریت 
شهرداری مشهد، کارشناسان سازمان بازرسی 
خراسان رضوی به وجود سوء جریان های مالی در 
یکی از قسمت های شهرداری مشهد پی می برند.
در ادامــه با جمع آوری ادله محکمه پسند و به 
نوعی اثبات رویــه خالف بــرای تیم کارشناسی، 
تمامی مستندات بــرای رسیدگی قضایی به 
دادسرای ناحیه 2 مشهد ارسال و تمامی موارد 
در یک شعبه بازپرسی به دقت مورد رسیدگی 
قــرار می گیرد. بازپرس پرونده، متهم پرونده را 
که یکی از مدیران ارشــد شهرداری مشهد بود 
به دادسرا فراخواند و پس از تفهیم اتهام برای او 
قرار تأمین مناسب صادر کرد. اقدامات قضایی 
دقیق بازپرس پرونده سرانجام منجر به لو رفتن 
اقدامات مالی و گسترده خالف قانون این مدیر 
شد. در نهایت پس از جمع بندی تمامی مدارک و 
مستندات صبح روز گذشته کیفرخواست متهم 
با عناوین اتهامی »منع مداخله در معامالت 
دولتی« و »اهمال منجر به تضییع اموال دولتی« 
صادر و مورد تأیید قرار گرفت. درحالی که شنیده 
می شود این فرد با عناوین اتهامی دیگری هم 
روبــه رو است و روند رسیدگی به آن موضوعات 
ادامــه دارد، همچنین پرونده مذکور در مسیر 

ارسال به دادگاه قرار گرفت.

در شهر3
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معدوم سازی ۷۵ تن گوشت غیرقابل مصرف در خراسان رضوی
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی 
خراسان رضوی به باشگاه خبرنگاران گفت: 7۵ تن گوشت 
قرمز غیرقابل مصرف از ابتدای امسال در کشتارگاه های 

خراسان رضوی معدوم شده است.
دکتر محمود قربانزاده ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی 
مستقر در کشتارگاه های خراسان رضوی با نظارت های 

خود از ورود گوشت های فاسد و غیرقابل مصرف حاصل از 
دام های کشتار شده به چرخه توزیع و مصرف جلوگیری و 

این مقدار گوشت را معدوم کرده اند.
او افزود: در این مدت ۸60 هزار رأس دام در کشتارگاه های 
خــراســان رضـــوی کــشــتــار شـــده اســـت و بــدیــن ترتیب 
 کارشناسان دامپزشکی بر تولید، نگهداری و عرضه

 ۳2هزار تن گوشت قرمز نظارت داشته اند.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مــواد غذایی 
دامپزشکی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فراورده های 
خام دامی باید از مراکز مجاز و معتبر تهیه شود؛ ادامه داد: 
در صورت خرید محصوالت بسته بندی، باید نسبت به 
تاریخ تولید و انقضای محصول و نیز کد پروانه درج شده 

روی آن دقت شود و از خرید فراورده های خام دامی از افراد 
دوره گرد به شدت پرهیز شود.

قربان زاده بیان کرد: شهروندان در زمان خرید گوشت قرمز 
باید به مهر دامپزشکی توجه کنند و در صورت مشاهده 
موارد تخلف در مراکز تهیه، تولید و عرضه فراورده های خام 

دامی، مراتب را به سامانه 1۵12 اطالع رسانی کنند.

خط قرمز
   کشف 82 ماینر از یک خانه اجاره ای!
رحمانی  با تالش مأموران نظارت بر اماکن 

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خانه ای دو 
طبقه که فقط برای استخراج رمزارز مورد استفاده 
قرارگرفته بود شناسایی و برق دستگاه های مذکور 

قطع شد. چند روز پیش مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 

در پی گزارش تعدادی از شهروندان، پی بردند در 
حوالی بولوار گلشهر عده ای یک ساختمان دو طبقه 

را تبدیل به مزرعه استخراج رمزارز کرده اند.

از همین رو سرگرد حسنی پس از هماهنگی با قاضی 
طباطبایی، جانشین دادسرای انقالب مشهد برای 

بررسی موضوع وارد عمل شد. در ادامه مأموران 
اقدام به بازرسی خانه دو طبقه کردند. در پی این 

اقدام، 82 دستگاه ماینر در حالی کشف شد که 

شنیده ها حاکی از آن بود متخلفان، مستأجر هر دو 
واحد را به بهانه ای مجبور به تخلیه محل و اقدام به 
نصب دستگاه ها کرده بودند. باتوجه به اینکه از برق 

سرقتی در این زمینه استفاده می شد، برق هر دو 
واحد قطع شد.
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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دکترمبل
مبلم��ان  ارتق��اع  درراس��تای 
مش��هدوحومه تعمیرات انواع 
وتخ��ت  ونهارخ��وری  مبلم��ان 
میش��ود  و...پذیرفته  خ��واب 
وتمامی مبلمان شما رابابهترین 
طراح��ان  توس��ط  کیفی��ت 
وب��ه  تغیی��رداده  ای  حرف��ه 
روزترین ش��کل ممکن تقدیم 
ش��ماعزیزان میگردانداگرب��ه 
دنبال جای مطمئن برای تعمیر 
مبل خود می گردید بابهترین 
و... ازابرتاپارچ��ه  اجن��اس 
دربازاربرای  جن��س  بابهترین 
وازی��ک  تعمیرک��رده  ش��ما 
س��ال تا5س��ال ضمانت کتبی 
درصورت بروزهرنوع مش��کل 
در مبل شما به صورت رایگان 
تعمیر ودوباره تقدیم شما می 

09035885878گرداند
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

فوری-فوری
به تعدادی پیک 

موتوری جهت کار در 
آشپزخانه نیازمندیم .
37579991-3757990

14
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1

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

پیک موتوری

خرید و فروشآژانس های مسافرتی
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1
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در  حاشيه

معرفی نفرات 
برتر مسابقات 
شطرنج 
گرامیداشت 
هفته تعاون  

رسائی فر: مسابقات 
شطرنج گرامیداشت 
هفته تعاون به صورت 
مجازی در 6 دور به 
روش سوئیسی و در 
سه رده در مشهد 
برگزار شد که در پایان 
علیرضا پاشانجاتی 
به عنوان قهرمانی در 
بخش آقایان رسید، 
فاطمه دهقان در رقابت 
با سایر بانوان به رتبه 
نخست دست یافت و 
ثنا باقرنسب در بخش 
فرزندان بر سکوی 
نخست ایستاد.
گفتنی است این 
مسابقات توسط 
انجمن شطرنج کارگران 
 خراسان رضوی 
و زیرنظر هیئت 
ورزش های کارگری 
استان برگزار شد.

افقی ◾
 1. ایالتی در شمال هند به مرکزیت لکنو – 
 طالی سبز 2. دفعات – طریق – اسب ماده

3. خدمت مقدس – ابزار مقیاس سنجی 
نقشه – جگر 4. مفرد – صدمترمربع – 
شهری در خــوزســتــان کــه سابقاً از توابع 
 مسجدسلیمان بــود – صفحه اینترنت

 5. احــســان – دفــعــه – تیم فوتبال شهر 
ــل مــعــروف –  بــرلــیــن آلــمــان 6. بــرابــر اصـ
 مثل و مانند – پیامبری در شکم ماهی 
7. پوست کن – ابزار دریافت و ارسال امواج 
رادیویی - مهار 8. صوت ندا – بی زن و فرزند 
 – حیوانی از خانواده میمون – ذره خاشاک 
9. کــاالبــرگ – تشنج – فــرزنــد زکــریــا و از 
پــیــامــبــران الــهــی 10. نقیض دروغ – نان 
شــب مــانــده - قــطــار 11. رخــتــشــوی – تیپا 
ــگــیــز 12. آخــریــن  – نــمــایــشــنــامــه غــم ان
نــازی – هــم دیــن – عزیز عــرب – گــرداگــرد 
دهـــان 13. حــرف دوم یــونــانــی – زیــبــاروی 
ــردن 14. داخـــــل –  ــه کـ ــدیـ بــهــشــتــی – هـ
ــی ــایـ  از مــــوآراهــــا – پــــول اتـــحـــادیـــه اروپـ
  15. زاری  کــــــردن – شـــروع تــاریــکــی شب

عمودی
ــه – خـــــــودروی  ــ ــان ــارخــ ــ  1. دربــــســــت ک
کــوچــک مــســافــربــر عــمــومــی - مــحــافــظ 
ــردر خـــانـــه و روی  ــرســ ــ 2. پـــل خــطــر – ب
ــبــاس ــز ل ــ ــ ــیـــل مــی بــیــنــیــد – آویـ ــبـ  اتـــومـ
ــزرگ – مشت ومال  ــدرب  3. ســاز تــیــره – پ
دادن – آمــوخــتــنــی لــقــمــان 4. پــیــروان 
– جـــنـــگ افـــزاری کـــه هــنــگــام فـــرودآمـــدن 
برزمین سوت می کشد – راه کوتاه 5. بتون 
مسلح – کاال - ناپدیدشدن 6. پشم قالی 
– خــرمــافــروش – آواز خـــروس 7. خــواب 
شیرین – صاعقه - دربندبودن 8. مایع 
دباغی – سوغاتی مشهد – بازیکن جوان 
و گلزن تیم فوتبال پرسپولیس تهران با 
 نــام کوچک »مــهــدی« - کیف انگلیسی

ــاوارد – حیله و فریب  ــه جــا آوردن – نـ   9. ب
10. گــیــاه آپــارتــمــانــی مـــعـــروف بـــه زبـــان 
مــادرشــوهــر- آه از آن برمی خیزد – درس 
ــد اخــتــالف  کــشــیــدنــی 11. غــربــال – واحــ
پتانسیل الکتریکی – ابزارکاری در دست 
بنا 12. فــرش مــوس – نهامی – تجزیه و 
تحلیل 13. طایفه ای در هندوستان – بلیغ 

– صددرصد - فرزندفرزند 14. مرکب میت 
– صــاحــب اخــتــیــار – تــوانــایــی 15. ورزش 
تــوپــی گــروهــی کــه بــا 7بــازیــکــن و بــا دست 
انجام می شود – از توابع مثلثاتی – تعجب 

خانمانه

جدول     8178
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 1 ب خ ش ش ا ز ب ز ر گ ا ن ا س ت
 2 ی   ن و ر ه ا ن   ل م ا ز   ف
 3 د ک   ر م و ز   ک ا ت ب   ک ت
 4 خ ا ن ه   ا ی ز ا ب ل   پ ر ی
 5 ت ر ه   د ر   و ل   ا م ا ی ش
 6   ب ا ل ه   پ ر ا گ   ع ل م  
 7 س ر د م د ا ر ی   ز ح م ت   ش
 8 ر د   پ ا ن چ   ش ن و ا   د و
 9 ب   م ا ر س   ب ی د ا ر ب ا ش
 10   س ح ر   ا ف س ر   ر ی و ن  
 11 س م ن د ر   و ا   ا ی   ت ی ک
 12 ک ی ت   خ ا ر ط و م   د ه ا ت
 13 ا ه   ج ن گ ی   ر ی ک ا   ل ی
 14 ن   س ا ه ا   ب د ب ی ن ی   ر
 15 س ف ل ه   ه ا ل ک   ا ش ت ه ا

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

خبر

یک مسئول در خراسان شمالی خبر داد

 ۳۷ هزار دانش آموز 
از شبکه شاد بازمانده اند

رئیس اداره فناوری اطالعات اداره کل آموزش 
ــرورش خــراســان شمالی گــفــت: بــر اســاس  ــ و پ
بررسی های صــورت گرفته در دو ســال گذشته 
37 هزار دانش آموز بازمانده از شبکه شاد در این 

استان وجود داشته اند.
صدقی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این 
تــعــداد دانـــش آمـــوز مــعــادل 20 درصـــد از کل 
دانـــش آمـــوزان اســتــان مــی شــود. در حقیقت 
علت بازماندگی ایــن تعداد از دانــش آمــوزان 
فقط نداشتن تبلت و یا گوشی هوشمند نبوده 
بلکه نبود اینترنت در یک منطقه و یا برگزاری 
کــالس هــا بــه صــورت حــضــوری نیز در ایــن امر 

دخیل بوده است.
صدقی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته 
6هــزار و 500 دانــش آمــوز در این استان توانایی 
خرید تبلت و یا گوشی هوشمند را نداشته اند که 
با همکاری خیران یک هزار و 500 تبلت خریداری 

و در اختیار این دانش آموزان قرار گرفت.
ــزار  ــرد: همچنین اطـــالعـــات 2هـ ــ وی اظــهــار ک
ــداً در اخــتــیــار نهادهای  دانـــش آمـــوز نیز جــدی
کمک رسان قرار گرفت تا کمک های الزم به این 

دانش آموزان صورت گیرد.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر 100 نقطه 
در این استان به اینترنت دسترسی ندارند که 
بیشتر در نقاط عشایری هستند. همچنین 
92درصد از مدارس این استان در حال حاضر به 

اینترنت دسترسی دارند.

عبور آلودگی هوای مشهد  
ازخط قرمزها!

قدس: شاخص کیفیت هوای مشهد روز شنبه 
روی عدد 140 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای 
گروه های حساس قرار گرفت. این در حالی بود که 
شاخص دیروز حوالی ظهر با 73 واحد افزایش 
نسبت به روز قبل از آن در همان ساعت روی عدد 
188 در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها 

قرار داشت.
دیروز هوای مشهد در هفت منطقه سرافرازان، 
سمزقند، خیام شمالی، امامیه، چمن، آوینی و 
الهیه در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد و 
مناطقی مانند خاقانی، خیام جنوبی، تقی آباد و 
شهرک لشکر دارای هوای ناسالم برای گروه های 

حساس بود.

   شهرداری، 
مجری احیا و 
مرمت دو بنای 
تاریخی سبزوار 
مجتبی علوی مقدم، 
فرماندار سبزوار گفت: 
مرمت »میل خسروگرد 
و مصالی قدیمی« 
سبزوار از بناهای 
دیرقدمت شناخته 
شده این شهرستان، 
در چارچوب موافقت 
نهادهای ذی ربط، 
به منظور احیای این 
آثار تاریخی و رونق 
گردشگری منطقه، 
مشروط به حفظ 
اصالت فرهنگی 
و تاریخی آن به 
شهرداری این شهر 
واگذار می شود.

مردان آسمانی نــخــســتــیــن جلسه  طلبی 
از ســلــســلــه نــشــســت هــای 
ــررســی مــدیــریــت مقابله  »ب
با کرونا در کشور و پاسخ به 
سؤاالت و ابهامات« در سالن 
آمفی تئاتر مؤسسه فرهنگی 
قدس با بررسی مسائلی نظیر تبعات جانبی 
کرونا، مدل صحیح برای مدیریت این بیماری 
و ابهاماتی دربــاره هوشمند بودن این ویروس 

برگزار شد.
به گــزارش قدس آنالین، در نخستین جلسه 
از سلسله نشست های »بــررســی مدیریت 
مقابله با کرونا در کشور و پاسخ به ســؤاالت 
و ابهامات« که با همکاری مؤسسه فرهنگی 
قدس، بسیج جامعه پزشکی و جبهه روحانیت 
مردمی انقالب اسالمی در سالن آمفی تئاتر 
ایــن مؤسسه با حضور تــعــدادی از مسئوالن 
ــون و  ــی بــهــداشــتــی و درمـــانـــی مــشــهــد، روحــان
ــه بــرگــزار شـــد، رئــیــس کمیته  اصــحــاب رســان
علمی ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی 
گفت: کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای 
خراسان رضوی از هفت ماه گذشته با ترکیبی از 
بخش های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی 
ــوارد مختلفی را مــورد  اســتــان در 9 کمیته مـ
بررسی قرار داد و تاکنون این کمیته 25جلسه با 
حضور 130استاد دانشگاه برگزار کرده است. 

دکتر محمود شبستری درباره اینکه آیا این ویروس 
واقعاً قدرتی افسانه ای دارد؟ اظهار کرد: وقتی کادر 
درمان که دارای اطالعات بهداشتی قوی هستند و 
همچنین همه اقشار در هر سطحی به این ویروس 
مبتال می شوند و حتی جــان خــود را از دست 
می دهند پس نمی توان گفت که قدرت این ویروس 

کم است اما افسانه ای نیست.
وی افــزود: از طرفی جهان تجربه بیماری های 
همه گیری پیش از کرونا را نیز داشته است به 
طوری که مثالً در 100 سال گذشته همه گیری 
آنفلوانزا به طور وسیعی در جهان انتشار پیدا 
کرد و تاکنون این بیماری نه تنها از بین نرفته 
بلکه هــزار مــدل از آن شناخته شــده اســت و 
حتی واکسن آن در هر سال نیز تغییر پیدا کرده 

و متفاوت با نسخه قبلی است.
وی با اشاره به اینکه رفتار یک ویروس مدام در 
حــال تغییراست، تصریح کــرد: ویــروس کرونا 
پیشتر با عنوان ســارس در جهان مطرح بوده 
اســت و طــی ســال هــای اخــیــر بــا تغییر رفــتــار و 
تهاجمی شدن به صــورت کنونی افــراد را مبتال 

می کند.

مراجعه دیرهنگام مرگبار ◾
وی افــزود: در یک بررسی از 534 فــردی که به 
دلیل ابتال به کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد فوت کردند؛ به خاطر مراجعه دیرهنگام 
بیماران به بیمارستان ها، 33درصد از افراد در 
24ساعت اول و 43درصد افراد در 48 ساعت 
پس از مراجعه به بیمارستان جان خود را از 
ــد که ایــن مسئله به سه دلیل رخ  دســت دادن
می دهد؛ نخست اینکه برخی پزشکان هنگام 
مراجعه افــراد به آن هــا، بر این تصور بودند که 
ــداوای ایــن بیماری  ــادر بــه مـ بــا درمـــان عــادی ق
هستند، دوم اینکه پزشکان توصیه به مراجعه 
افراد به بیمارستان را داشتند اما بیمار به دلیل 
تــرس، از مراجعه به بیمارستان ها خــودداری 
می کرد و سوم برخی افراد اساساً اعتقادی به 

مداوای بیمارستانی نداشتند.

تبعات جانبی کرونا  ◾
دکتر محمد خواجه دلــویــی، رئیس دانشکده 
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
در ادامه این نشست گفت: براساس مستندات 
موجود چند ســال پیش از میالد، شــواهــدی از 
ویروس کرونا وجود داشته است و در سال 1920 
نخستین نوع از این ویروس در حیوانات مشاهده 
شده و در سال 1960 هم با نوعی از سرماخوردگی 
در انسان ها رخ داده است و حتی برخی بیماری 
آبله مرغان را نیز نوعی از ویــروس کرونا معرفی 

کرده اند. 
وی ادامه داد: در دو دهه اخیر نیز این ویروس با 
بیماری سارس که ابتدا از خفاش ها شروع شد و 
سپس به انسان ها رسید خود را نشان داده است 
که با انجام کنترل های درست، مرگ و میرها به 

دلیل ابتال به سارس بسیار کم رخ داد.
ــزود: ویــروس هــا جــزو عواملی هستند که  وی افـ
نمی توانند زندگی مستقلی داشته باشند و برای 
بقا حتماً باید وارد سلول یک موجود زنده شده و 
شروع به تکثیر و کپی برداری در داخل سلول کنند.
ــزود: هــر هــمــه گــیــری عــالوه  ــ خــواجــه دلــویــی اف
بــر افــزایــش آمـــار مــرگ ومــیــر تبعات مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بــرای جوامع 
ــه طـــوری کــه مــثــاًل بــراســاس  ــال دارد ب ــب ــه دن ب
آمــار ســازمــان بهداشت جهانی، مرگ ومیر و 
سوءتغذیه کودکان پس از شیوع یک ویروس 
در کشورهای آفریقایی به شدت افزایش پیدا 
کرده که یکی از دالیل اصلی آن، این است که 
منابع مالی در کشورهایی که درگیر این ویروس 
هستند به جای تأمین کاالهای اساسی برای 
کنترل و مبارزه با این ویروس هزینه می شوند. 
مثالً در همه گیری آنفلوانزا در ســال 1920، 
ــرای  نــصــف زمــیــن هــای قــابــل کــشــت تایلند ب
محصول برنج به دلیل اینکه مردم درگیر مبارزه 

با این ویروس بودند کاشته نشد.
ــه داد: از طــرفــی انــســان یــک مــوجــود  ــ وی ادام
چند بعدی است و زمانی که در یک منطقه خاص 
محدود شود ناخودآگاه مواردی نظیر بیماری های 
ــــی، اســتــرس، افــســردگــی و فشار بــه سمت  روان
او خواهند آمــد که سالمتی فــرد را به مخاطره 

انداخته و وی را در معرض بیماری های مختلف 
قــرار می دهند. از ایــن رو اگــر کنترل و مدیریت 
صحیح در زمان ایجاد یک بیماری ویروسی که 
به سرعت در حــال انتقال اســت صــورت بگیرد 
تبعات و آثار جانبی آن بر جوامع نیز کاهش پیدا 

خواهد کرد. 

مدل کنترل کرونا ◾
دکتر علی تقی پور، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
ــاره چرایی ایجاد  علوم پزشکی مشهد نیز دربـ
بیماری کرونا گفت: اساس و پایه این ویروس در 
حیوانات است اما به دلیل تعدی و تجاوز انسان ها 
به محیط زیست و همچنین رعایت نکردن تغذیه 
حالل و مبتنی بر اصول دینی، این ویروس برای 

نخستین بار وارد بدن انسان ها شده است. 
ــروس پــس از اینکه وارد  ــه داد: ایــن ویـ وی ادامـ
سلول های انسان ها می شود به سرعت جهش 
پیدا کــرده و سرایت خود را افزایش می دهد به 
طوری که مثالً سرعت انتقال در نوع دلتای ویروس 
کرونا بیش از دو برابر نوع قبلی این ویروس است 
از این رو اقداماتی نظیر واکسن و سرعت در تزریق 
آن نیز باید مطابق با سرعت فزاینده این ویروس 
باشد تا اثر مثبت خود را در زمینه ابتال و کاهش 

مرگ ومیر به درستی نشان دهد.
تقی پور اظهار کــرد: بــرای مدیریت کرونا سه 
مرحله اساسی پذیرش بیماری، تصمیم گیری 
ــدام  مناسب بــراســاس یــافــتــه هــای علمی و اق
درســت را باید انجام داد، همچنین براساس 
پــژوهــش هــای صــورت گرفته سرعت انتقال، 
ابتال و آمــار مــرگ ومــیــر ایــن بیماری به شدت 
با رفتار اجتماعی جوامع در ارتباط است به 
طــوری کــه ایــن بیماری در جوامعی کــه رفتار 
اجتماعی آن ها منضبط است باوجود اینکه 
آمار واکسیناسیون آن ها پایین است اما آمار 
ــن بــدان  مــرگ ومــیــرشــان کمتر بـــوده اســـت. ای
مــعــنــی اســـت کـــه مــســئــوالن اگـــر در هنگام 
افزایش آمار مرگ ومیر مقصر اصلی را رعایت 
نکردن دستورالعمل های بهداشتی از سوی 
مــــردم مــعــرفــی مــی کــنــنــد، در هــنــگــام کاهش 
آمــار مرگ ومیر نیز باید از مــردم بابت رعایت 

دستورالعمل ها تشکر کنند نــه اینکه آن را 
وابسته به اقدامات خودشان تلقی نمایند. 

وی افزود: دنیا برای درمان ویروس کرونا در مرحله 
آزمون و خطا قرار دارد و تاکنون هیچ مداوای قطعی 

برای این ویروس معرفی نشده است. 

کم توجهی به طب ایرانی برای درمان کرونا ◾
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: طب ایرانی 
بر این باور است که هر آنچه بر نفس اثر بگذارد بر 

قوه و فعل انسان نیز اثر خواهد گذاشت. 
دکتر مهدی یوسفی افــزود: اصــوالً بیماری ها به 
ــرادی ســوق پیدا می کنند که یا دارای  سمت افـ
پیش زمینه هایی نظیر دیابت هستند و یا اینکه 
زمینه ایجاد التهاب در آن ها زیاد است از این رو 
میزبان خوبی برای پذیرایی از بیماری هستند. 
همچنین سه عامل نوع ویروس، محیط جامعه 
و سیستم بدن انسان تأثیر بسزایی در انتقال و 

تکثیر بیماری ها دارند.
وی ادامــه داد: یکی از عواملی که موجب شده 
است مدیریت صحیحی درباره بیماری کرونا در 
کشور رخ ندهد گوناگونی آرا و نظرات در سطح کالن 
بهداشت و درمــان کشور بــوده، ازایــن رو یک نوع 
سردرگمی در کنترل و مبارزه با آن همواره وجود 

داشته است. 
وی با انتقاد از اینکه از طب ایرانی به درستی 
برای کنترل این بیماری استفاده نشد، تصریح 
ــرد: در کشورهایی نظیر چین و آمریکا در  ک
ــرای مــبــارزه با  دستورالعمل های بهداشتی ب
کرونا، پیوست ها و دستورالعمل های درمانی 
نظیر طب سوزنی نیز معرفی و اجرایی شد اما 
به ما اجــازه حتی مشاوره تلفنی به افــراد برای 
درمــان کرونا داده نشد و حتی درخواستی را 
عنوان کردیم مبنی بر اینکه در شرایط مشابه 
بــرای دو هفته درمــان طب ایرانی درخصوص 
تعدادی از بیماران کرونایی انجام و نتایج آن 

اعالم شود که مورد موافقت قرار نگرفت.
یوسفی با بیان اینکه با انکار نمی توان پرسش ها و 
ابهام های مردم در مورد بیماری کرونا را پاسخ داد، 
گفت: متأسفانه کسانی که در سطوح کالن وزارت 
بهداشت قرار می گیرند به دلیل اینکه در فضای 
طب رایج قرار داشته اند اصوالً اعتقادی به طب 
ایرانی ندارند و حتی طب ایرانی را با برخی موارد 
مشابه آن، اشتباه می گیرند و از سوی دیگر عده ای 
مدام در حال نفی مدل های غلط از طب سنتی 
هستند در حالی که ابتدا باید روش های صحیح 

آن تبیین شود.

آمارها صحت دارد  ◾
 دکتر علی خوش گفتار نیز در پاسخ به پرسشی 
مبنی بــر اینکه بــرخــی معتقدند ایــن ویــروس 
هوشمند بوده و در ایام خاصی کاهش و سپس 
افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: آمار فوت شدگان 
بر اثر بیماری کرونا در خراسان رضــوی در همه 

مواقع صحت داشته است.
وی افزود: بیماری کرونا که طی 18ماه اخیر جان 
ــزار نفر در ایــران را گرفته اســت در  حــدود 109هـ
مقایسه ساالنه با هشت سال دفاع مقدس، آمار 
مرگ ومیر بر اثر این بیماری سه برابر بوده است که 

به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
ــروس به شــدت در حال  وی ادامــه داد: ایــن وی
تغییر حالت و سرعت سریع است به طوری 
که در مدل دلتا هر فرد مبتال از این استعداد 
برخوردار است که تعداد زیادی را مبتال نماید.

 نشست »بررسی مدیریت مقابله با کرونا در کشور و پاسخ به سؤاالت و ابهامات« 
با حضور مدیران بهداشت و درمان و اساتید حوزه و دانشگاه در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد

کرونالوژی! 

خبرخبر

فعالیت ۳۷۴ صندوق خرد محلی زنان روستایی در خراسان رضوی
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: از 
اواخــر سال 1398 تاکنون 164میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه با نرخ سود 4درصد از محل این صندوق ها 

به زنان روستایی استان پرداخت شده است.
امین خوش قامت افزود: این تسهیالت به متقاضیان 

در رسته های شغلی فرش دستباف، پوشاک، پرورش 
ــی،  ــ دام ســبــک و سنگین، زعــفــران و گــیــاهــان داروی
محصوالت گلخانه ای، صنایع دستی، صنایع غذایی و 
تبدیلی، گردشگری و بسته بندی میوه، تولید شیرینی 
خانگی، کشت نهال و بذر، گلیم بافی، عروسک دوزی، 

نــوغــانــداری، تولید کیف، تولید چیپس میوه، تولید 
عرقیات گیاهی، محصوالت ارگانیک، بازیافت، تولید 
 ادوات کــشــاورزی و حــوزه هــای فرهنگی اختصاص 

یافته است.
وی گفت: اولــویــت امــســال صــنــدوق کارآفرینی امید 

پــرداخــت تسهیالت بــه طــرح هــای اشتغال روستایی 
بــا هــدف انــجــام مهاجرت معکوس و ایــجــاد اشتغال 
پایدار روستایی است که با نظارت های انجام گرفته بر 
صندوق های کارآفرینی استان ها و کمک به کارآفرینان 

زمینه پایداری مشاغل فراهم شده است.

آبوهوا
   تندباد در راه خراسان رضوی

  کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: وزش باد پدیده غالب جوی استان 

در هفته جاری خواهد بود که در روزهای پایانی 
این هفته با احتمال بروز خسارت بر شدت آن 

افزوده می شود.
آیدا فاروقی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 

بر اثر وزش باد، کیفیت هوای مشهد برای 
امروز)دیروز( در شرایط ناسالم قرار گرفته 

است که از روز سه شنبه )فردا( بر سرعت وزش 

باد در استان افزوده خواهد شد و در روزهای 
پایانی هفته عالوه بر کاهش دید و کاهش کیفیت 

هوا، احتمال بروز خسارت و آسیب رسیدن به 
سازه های موقت دور از انتظار نیست.

فاروقی با اشاره به آغاز روند کاهشی دما 

در خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای 
امروز)دیروز( مشهد ۳۵ درجه سلسیوس 

پیش بینی شده که تا سه روز آینده بین دو تا سه 
درجه در نوسان است و از روز چهارشنبه هفته 

جاری روند کاهشی خواهد داشت.

نام شهید: مجتبی یزدان پناه
تاریخ تولد: 1378/04/16

محل تولد: خراسان رضوی، چناران، روستای 
سیدآباد

تاریخ شهادت: 1397/12/13
ــســتــان و  محل و نحوه شــهــادت: ســی

بلوچستان، هنگ مرزی میرجاوه

زندگی نامه: 
شهید یــزدان پــنــاه شانزدهم تیرماه 1378 در 
روستای سیدآباد از توابع شهرستان چناران 
در خانواده ای که محب و ارادتمند اهل بیت)ع( 
بودند، چشم به جهان گشود. با رسیدن به سن 
قانونی حضور در خدمت مقدس ســربــازی، 
وارد مرزبانی جمهوری اسالمی ایران شد. این 
رزمنده دالور پس از طی کردن دوران آموزشی در 
هنگ مرزی میرجاوه از توابع استان سیستان 
وبلوچستان بــه خــدمــت مشغول شــد. کویر 
خشک و هوای گرم آن منطقه جوهره وجودش 
را پــرورش داد و به مــرزداری متدین تبدیل کرد 
تا مرد میدان مأموریت های سخت باشد. این 
مجاهد فی سبیل هللا، عاشقانه در مرزهای 
شرقی کشور به خدمت مشغول بود. سرانجام 
در سیزدهم اسفند 1397، حین پــاســداری از 
مرزهای کشور بر اثر بالیای طبیعی)سیل( به 

فیض شهادت نائل گشت. روحش شاد

دکتر محمود شبستری: در یک بررسی از ۵۳۴ فردی که به دلیل ابتال به کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی مشــهد فوت کردند؛ به خاطر مراجعه دیرهنگام 
بیماران به بیمارســتان ها، ۳۳درصد از افراد در 2۴ساعت اول و ۴۳درصد 

افراد در ۴8 ساعت پس از مراجعه به بیمارستان جان خود را از دست دادند.
گزيدهگزيده
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