
وضعیت مشهد و اســتان همچنان در چندمین هفته متوالی قرمز است و آمار مبتالیان و 
بستری شدگان کرونایی نیز زیاد؛ به همین دلیل است که مسئوالن و متولیان بهداشت 
و درمان استان چند روزی اســت اعالم می کنند که به مشهد سفر نکنید. تعطیالت آخر 

هفته که همزمان شده با تعطیلی عید سعید غدیر نیز موجب شده ...

 هنوز    هم 
به مشهد 
سفر نکنید

در آستانه تعطیالت، مسئوالن هشدار دادند

معاون استاندار اعالم کرد:

همگی عید بگیرید که عید آمده است

 خط تولید »ملت بلون« در استان
 به زودی راه اندازی می شود

برگزاری جشن های عید غدیر در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی

 صفحه۳ صفحه۳

 صفحه2

تعیین تکلیف ۴ پروژه  
سرمایه گذاری شاخص 

استان

ثبت نام ۶ هزار خانوار 
تبعه خارجی دارای 

مادر ایرانی متقاضی 
شناسنامه در استان

۶۴2 میلیارد از 
تسهیالت کرونا 

همچنان در  بانک ها   
پروتکل های بهداشتی 

 عزاداری های محرم 
و صفر در حرم رضوی

ثبت نام به شرط 
پرداخت کمک اجباری

ماجرای ادامه دار دریافت مبالغ 
از والدین دانش آموزان 

با حضور استاندار و در ستاد 
تسهیل انجام شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجران 
 خارجی استانداری 

اعالم کرد:

مدیرعالی حرم مطهر رضوی 
تشریح کرد:

 دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان:

 پرسش و پاسخ   با معاون فرهنگی 
سازمان جهاد دانشگاهی استان به مناسبت 

چهلمین سالگرد این سازمان 

 ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه 
با دستور دادستانی کذب است

 ما را به سخت جانی مان
 این گمان نبود

۳

خداقوتی مجازی 
مسئوالن استان 

به خبرنگاران 
»خراسان«

 صفحه۴

 صفحه2

 صفحه2

 صفحه2

 صفحه2

1

2

 به مناسبت روز خبرنگار 
انجام شد

 صفحه۴

 به اسم 
 ضدعفونی اما 

ضد سالمت!

پرسش و پاسخ   با معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد این سازمان  

ما را به سخت جانی مان این گمان نبود
محمد بهبــودی نیا- جهاد دانشــگاهی نهادی 
است عمومی و غیردولتی ، زیر نظر شورای عالی 
انقالب فرهنگی .دارای شــخصیت مســتقل و از 
لحاظ اداری، اســتخدامی و مالی تابــع مقرراتی 
اســت کــه در چهارچــوب اختیــارات قانونــی بــه 
تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی می رسد. 
سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی 
زیرمجموعه جهاد دانشگاهی کشور درخصوص به 
فعالیت ها و خدماتی در زمینه تولید علم، خدمات 
اجتماعی، پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا 
پایان مرحله صنعتی و نیمه صنعتــی اقداماتی را 
داشته و این اقدامات در برخی از موارد به تولیدات 

انبوه نیز رسیده است.
مســئوالن جهــاد دانشــگاهی اســتان همــواره 
کمتــر در زمینــه کمبــود امکانــات گالیــه هایــی 
را مطــرح و بیشــتر ســعی کــرده انــد بــا همیــن 
بضاعت مالی محــدود به تولید علــم بپردازند .به 
مناسبت چهلمین سالگرد تاســیس این سازمان 
گفت وگویــی متفاوت بــا هادی بختیــاری معاون 
فرهنگی جهاد دانشــگاهی اســتان داشــتیم که 

مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

لطفا توضیحی کوتاه از اهم فعالیت سازمان 	 
جهاد دانشگاهی استان ارائه فرمایید؟

برای اعالم کردن فعالیت های جهاد دانشگاهی 
در استان خراســان می توان به اقداماتی از قبیل 
تحقیقــات ســلولی و برخــی تحقیقــات در زمینه 
فلــزات، تولید پوســت مصنوعی و در حــوزه علوم 
انسانی، مشهد شناسی و پژوهشکده گردشگری 

اشاره کرد. 
این تحقیقات کــه بخش کوچکی از آن گفته شــد 
باعث شــده تــا امــروز جهاد دانشــگاهی اســتان 
خراسان رضوی در ســطح دنیا حرف های زیادی 

در این زمینه برای گفتن داشته باشد. 
ظرفیــت علمــی ایجــاد شــده در ســه دهــه اخیر 
در جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی را هیچ 
کس نداشــته اســت در بعضی از مــوارد در جهاد 
دانشــگاهی اســتان بــه یک فنــاوری دســت پیدا 
می کنیــم که به دلیــل نبود زیرســاخت های الزم 
برای انبوه سازی این فناوری بالتکلیف می ماند. 
در خصوص تامیــن قطعاتی که از خارج از کشــور 
وارد می شــده و هــم اکنــون بــه دلیــل تحریم ها 
وارد نمــی شــود انبوه ســازی هایی را داشــته ایم 
مثال در یکــی از موارد اخیر در اســتان سایلنســر 
)صدا خفه کن( هایی ساخته و انبوه سازی شد که 

در جایگاه های سی ان جی در حال استفاده است 
حاال شــما خدمات پزشــکی مختلف به چند هزار 
نفر و فعالیت دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا را که جزو 
معتبرترین خبرگزاری ها در ایران و خارج از کشور 

هستند به این فعالیت ها اضافه کنید.

جهاد دانشگاهی استان دقیقا چه مقدار از 	 
بودجه دولتی استفاده می کند؟

جهاد دانشــگاهی در پایان دهه 70 به عنوان یک 
نهــاد عمومــی غیردولتی تعریــف شــده  و بودجه 
کل جهاد دانشــگاهی کشــور از بودجه دانشــگاه 
فردوسی مشــهد حتی کمتر اســت. بودجه سال 
99 جهــاد دانشــگاهی کل کشــور حــدود 148 
میلیارد تومان اســت و بودجه دانشــگاه فردوسی 
که یــک دانشــگاه بین دانشــگاه های کل کشــور 
اســت 415 میلیارد تومان اســت. تنهــا بین 5 تا 
10 درصد بودجه ای که جهاد دانشگاهی استان 
هزینه می کنــد از منابــع دولتی تامین می شــود 
وبیشتر فعالیت های جهاد، قائم به منابع درآمدی 
جهاد دانشگاهی اســت که نیمی از آن از فعالیت 
های پزشــکی تامین می شــود . بخشــی از حوزه 
پژوهش و بخشــی از آن نیز در حوزه آموزش است 
و درآمدهای خودش را خــودش تامین می کند تا 

باری بر بیت المال اضافه نشود.

جهاد دانشگاهی در زمینه اسالمی کردن 	 
دانشگاه ها که یکی از وظایف این سازمان است 

عملکرد موفقی داشته است؟
تلقی ها از دانشــگاه اســالمی می توانــد متفاوت 
باشد اما جهاد دانشگاهی به مفاهیمی عمیق می 
اندیشد و آزاداندیشی و آزادی بیان را فراهم کرده 
است و یکی از عناصر آن دانشگاهی برای گفت و 
گو کردن و حل مسئله مبتنی بر تضارب آراست تا 
دانش صحیــح و واقعیت چهره خــود را به نمایش 
بگذارد و مطمئنا در این زمینه نیاز به فعالیت های 
زیادی است ولی باید بضاعت جهاد دانشگاهی را 

در نظر داشت .

فعالیت 	  به  ورود  برای  گویند  می  برخی 
تفکرات  با  دانشجویانی  دانشگاهی،  جهاد 
خاص پذیرفته می شوند، این موضوع را تایید 

می کنید؟
من چنین چیزی را قبول ندارم، شاید دانشجویان 
رغبتی به حضــور و فعالیت در جهاد دانشــگاهی 
نداشته باشند ولی جهاد دانشگاهی هیچ وقت به 

طیف بندی اعتقادی نــدارد و اتفاقا طرفدار تنوع 
طیف ها برای ورود و فعالیت است و اعتقاد ما بر بی 
مرزی است و این موضوع را به رسمیت شناخته ایم 
ولی شاید تجربیات فردی از بیرون این طور به نظر 
برسد. ما در جهاد دانشگاهی به این دسته بندی 

ها اعتقادی نداریم.

آحاد 	  و  مردم  بین  دانشگاهی  جهاد 
است؟  شده  شناخته  حد  چه  تا  دانشجویان 
به  تنها  این شناخت  افراد می گویند  برخی 
یک تابلوی نصب شده بر سر در یک ساختمان 

خالصه شده است.
بنده بــا تعبیــر منــزوی و ناشــناخته بــودن جهاد 
دانشــگاهی در ذهن مردم موافق نیستم، چرا که 
ســاالنه حدود یک میلیون نفر از مردم از خدمات 
آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی استفاده می کنند 
و ما از همه نهادهایی که در دانشگاه فعالیت دارند 
اجتماعی تر شــده ایم و گفتمان مترقی تری را از 
ابتدای دهه 70 آغاز کرده ایم و جهاد دانشگاهی 
همــواره در تــالش بــوده خــودش را اجتماعی تر 
کند و دارای مســئولیت هــای اجتماعی اســت و 
هر فردی بر حســب نیاز خــودش با یــک بخش از 
جهاد دانشگاهی در ارتباط بوده است. در هر ترم 
حدود 10 هزار نفر قبــل از کرونا از خدمات کوتاه 
مدت جهاد دانشــگاهی اســتفاده می کــرده اند، 
خبرگزاری ایکنا و ایسنا نیز جزو خبرگزاری هایی 
هستند که زیرنظر این سازمان فعالیت دارند و به 

جز این موارد فعالیت های پژوهشی فراوانی را به 
صورت مستمر انجام می دهیم اما شاید ضعف در 
اطالع رسانی این اقدامات باعث شده تا حدودی 

بین مردم ناشناس باقی بمانیم.

ماجرای شروع تحرکاتی از چند دهه اخیر 	  
دانشگاه  از  دانشگاهی  جهاد  حذف  برای 

چیست؟
در مقطعــی از زمــان عــده ای جایــگاه جهــاد 
دانشــگاهی را بــه حاشــیه دانشــگاه و اقدامــات 
دانشــگاهی تقلیل می دهند تا جایی که  در زمان 
دولت آقــای هاشــمی رفســنجانی حــذف جهاد 
دانشگاهی مطرح می شــود اما در این میان نگاه 
رهبری بــه جهاد دانشــگاهی بــر حفــظ و تقویت 
جهاد دانشــگاهی اســت. در دوره آقای احمدی 
نژاد شرایط بدتر بود و در همین دوره نیز مشکالتی 
وجــود دارد و خیلی به این نهاد اجــازه فعالیت در 
جغرافیــای دانشــگاه نمی دهنــد و فعالیــت این 
ســازمان در دانشــگاه همواره با فراز و فرودهایی 
همراه بوده اســت. به رغــم همه ایــن اتفاقاتی که 
افتــاده افــرادی خیرخواهانه یــا بدخواهانه قصد 

حذف جهاد دانشگاهی را داشته اند.
هــادی بختیــاری تصریــح کرد: بــا وجــود این که 
برخی افراد نمــی خواهند ما در دانشــگاه بمانیم 
و قصــد حــذف جهــاد دانشــگاهی را دارنــد ما به 
اقداماتمان همچنان ادامه داده ایم. اگر حمایت 
های رهبری نبود تا امروز جهاد دانشگاهی حذف 

شده بود.
هر جــا اجــازه کار به جهــاد دانشــگاهی دادند به 
موفقیت های زیادی رسیده، شما بودجه پژوهشی 
دانشگاه ها را با بودجه کل جهاد دانشگاهی کشور 
مقایسه کنید تا متوجه عمق ماجرا شوید. »ما را به 

سخت جانی مان این گمان نبود«
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: جهاد دانشــگاهی 
یک جایگاه راهبردی داشــته اســت چون جایگاه 
جهاد دانشگاهی فهم نشــده بود افرادی آگاهانه 
یا ناآگاهانه سعی در به حاشیه راندن این سازمان 
موثر داشــته اند ولــی ما تــا جایی که توانســته ایم 
ســعی کــرده ایــم بــا تمامــی ایــن کمبودهــا بــه 

اقداماتمان با قدرت ادامه دهیم.

واقعیت دارد که وزارتخانه به سازمان جهاد 	 
دانشگاهی اجازه ورود به اقدامات فرهنگی در 

زمینه دانش آموزی را نمی دهد؟
بله وزارت آموزش و پــرورش اجازه این کار را نمی 
دهد. در جهاد دانشگاهی ستاد مرکزی در سطح 
کشور فعالیت هایی انجام شده که بی نتیجه مانده 
است. در برخی از موارد هم بوروکراسی های بی 
خود در مســیر اقدامات ما بی تاثیر نبــوده ولی ما 
در حد توان مان خروجی هایی را داشته ایم و باید 
در این زمینه تمام این مــوارد را مدنظر قرار دهیم 
و به نســبت تمامی مشــکالت، جهاد دانشگاهی 

اقدامات مفید و سودمندی داشته است.

به عنوان آخرین صحبت؟	 
هم اکنون ما نهادهای پرورش نیروی انســانی در 
سطح دانشــگاهی را کم داریم و بخشــی از این به 
ضعیف شدن نهادهای فعال در دانشگاه ها مربوط 
اســت و یکی از انقالبــی ترین کارها کــه در جهاد 
دانشــگاهی اتفاق افتاده این اســت که تیپ های 
مختلف را به ســمت خودش جذب کــرده و ما این 
موضوع را حســن می دانیــم و اتفاقا چــون برخی 
از ســازمان های فعال خط و خطوطی شــده اند و 
به رغم این که ما هزینه هایــی داده ایم اما همواره 
بر جذب نخبگان تاکید داشــته ایم و افرادی که با 
جهاد دانشــجویی همراه بوده اند با رضایت قابل 
قبولی از این سازمان خارج شــده یا با آن به ادامه 
فعالیــت می پردازنــد و ما بــرای پیشــبرد اهداف 
انقالب از چهل ســال قبل با قدرت در مسیر علم، 
فرهنگ و پیشبرد اهداف اجتماعی اقدام کرده ایم 
و همچنان با قدرت به مســیر خــود ادامه خواهیم 

داد.

خبر

اقتصادی

استاندار:

فعالیت معین های 
اقتصادی استان ارزیابی 

می شود
اســتاندار گفــت: فعالیــت هــا و طــرح 
های معیــن هــای اقتصــادی در مناطق 
مختلــف اســتان بــرای راســتی آزمایی 
دقیق به صــورت خــاص مورد بازرســی 
و بررســی قــرار می گیــرد. بــه گــزارش 
ایرنــا، علیرضــا رزم حســینی در جلســه 
بررسی وضعیت مثلث توسعه اقتصادی 
و عملکــرد معین های اقتصــادی گناباد 
کــه از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار 
شــد ،افزود: گروه بازرســی اســتانداری 
به صورت ویــژه از اقدامــات و طرح های 
معیــن هــای اقتصــادی و درصــد تحقق 
آن هــا را در راســتای برنامــه هــای پیش 
بینی شده، بازرســی می کند. وی ادامه 
داد: باید ساختمان های بدون استفاده 
مدارس و ادارات دولتی در مناطق شهری 
و روســتایی بــرای انجــام فعالیــت های 
اقتصادی در اختیار معین های اقتصادی 
قرار بگیرد و فرماندار گناباد این مســئله 
را از طریــق مدیران کل مربــوط پیگیری 
کند و در صورتی که نتیجه مطلوب کسب 
نشدآن را به استاندار اطالع دهد. وی  از 
بیکاری به عنوان کار ناصواب و از اشتغال 
و تولید و کارآفرینی  بــه عنوان مهم ترین 
ثواب یاد کرد و افزود: باید از ظرفیت های 
منطقه ای و روستاها برای تولید اشتغال 
و رونق اقتصــادی بهره گرفــت و با توزیع 
عادالنه منابع بانکی برای توسعه و رونق 
اقتصادی گام های موثری برداشــت و از 
ظرفیت نماینده مردم گناباد و بجســتان 
در مجلس شورای اسالمی برای پیگیری 
و رفع مشکالت اقتصادی از طریق ارتباط 
مســتقیم با وزرا و معاونان آنان در سطح 
ملی حداکثر اســتفاده را کرد . وی اتحاد 
و همدلــی و اســتمرار و پشــتکار را الزمه 
موفقیت در بخش های مختلف و از جمله 
فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دانست 
و ادامــه داد: بــا حفظ همدلــی و وحدت 
می توان اقدام اثربخشــی برای توسعه و 
رونق اقتصادی انجام داد و این مسئله رمز 

ماندگاری هر فعالیت سازنده ای است.

عید سعید غدیر را تبریک می گوییم 

  یادداشت  
سعید برند

دیروز پنج هــزار نفر به خاطــر کرونا فوت 
شــده اند، دولت به عمد آمارهــا را اعالم 
نمی کند، بیمارستان ها دیگر جا ندارند، 

وزیر بهداشت هم استعفا کرده است... 

می گویم خبرنگارم

معاون سردبیر

  صفحه ۴
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گزارش خراسان رضوی از 

عرضه یک محلول خطرناک



در آستانه تعطیالت مسئوالن دوباره هشدار دادند

هنوز هم به مشهد 
سفر نکنید!

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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وضعیت مشهد و استان همچنان در چندمین 
هفتــه متوالــی قرمــز اســت و آمــار مبتالیان و 
بســتری شــدگان کرونایی نیز زیاد؛ به همین 
دلیل است که مســئوالن و متولیان بهداشت 
و درمــان اســتان چنــد روزی اســت اعالم می 
کنند که به مشهد ســفر نکنید. تعطیالت آخر 
هفته که همزمان شــده با تعطیلی عید سعید 
غدیر نیز موجب شــده که مســئوالن دوباره بر 
این نکته تاکید کنند که مردم از سفر به مشهد 

خودداری کنند.

علوم پزشکی مشهد: مشهد در وضعیت 	 
قرمز؛ سفر نکنید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این 
زمینه به تسنیم گفت: وضعیت مشهد همچنان 
قرمز و آمار مبتالیان و همچنین بستری شدگان 
کرونا زیاد اســت. رحیمی با بیان این که کرونا 
شوخی بردار نیست و در برخی بیمارستان های 
مشــهد، بخش زیادی از بستری شــدگان جزو 
جمعیت جوان هستند، افزود: تمامی گروه های 
ســنی بایــد دســتورالعمل های بهداشــتی را 
رعایت کنند و درباره فاصله گذاری اجتماعی 
بیشــتر از گذشــته اهتمام داشته باشــند. وی 
پیش از ایــن نیز با اشــاره به آمــار 20 درصدی 
بیماران کرونایی غیربومی در بیمارستان های 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
از تمامی هموطنان می خواهیم در این شرایط 

وضعیت قرمز کرونایی به مشهد سفر نکنند.

تعطیالت پیش رو، سفر نروید	 
همچنین عضو ســتاد ملی مقابله بــا کرونا نیز 
از مردم خواســت بــا توجه به تعطیــالت پیش 

رو ســفر نروند تــا پیک ابتال بــه ویــروس کرونا 
کاهش یابد. مســعود مردانی در گفــت وگو با 
ایرنا افزود: ســرعت انتقال ویروس کرونا سه تا 
هفت برابر افزایش یافته و از مردم می خواهیم 
دستورالعمل های بهداشــتی را به طور کامل 
رعایت کنند و ســفر نرونــد. وی تصریــح کرد: 
مسافرت باعث همه گیری شیوع کرونا می شود 
و مردم باید این روزها صبوری کنند و با رعایت 
اصول بهداشتی و در خانه ماندن کادر درمانی 
و مســئوالن بهداشــتی را همراهی کنند. وی 
افزود: آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کرونا 
رو به افزایش است و همه مسئول هستند پیک 
ابتال به بیماری را کاهش دهند، ویروس کرونا 
بسیار کشنده است و نیازمند همراهی مردم و 
توجه به مســائل اجتماعی از جمله استفاده از 
ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شست وشوی 
مداوم دست ها با آب و صابون و پرهیز از سفر و 
اجتماعات هستیم.همچنین به گزارش ایسنا، 
دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز 
گذشــته با اعالم اســتان های با وضعیت قرمز 
شــامل مازندران، تهران، گلســتان، خراسان 
شــمالی، اردبیل، اصفهــان، البرز، خراســان 
رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان شــرقی، 
مرکزی، یزد و گیالن، افزود: در تعطیالت پیش 
رو از ســفر غیرضروری به اســتان هــای دارای 

وضعیت قرمز و هشدار بپرهیزید.

از میان خبر ها

گوناگون 

به مناسبت روز خبرنگار انجام شد 

خداقوتی مجازی مسئوالن استان 
به خبرنگاران »خراسان« 

روز خبرنگار امســال متفاوت با سال های گذشته 
برگزار شد و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
و جلوگیــری از تجمع، دیــد وبازدیدهای حضوری 
مسئوالن از تحریریه روزنامه خراسان لغو و تبریک 
ها به این مناسبت به صورت مجازی و غیر حضوری 
انجام شــد.  در همیــن زمینه محمد رضــا حیدری  
رئیــس شــورای شــهر مشــهد، فــالح مدیر شــعب 
بانک تجارت اســتان، خدابنده مدیــر کل آموزش 
و پــرورش خراســان رضوی،معصومــی  مدیــر کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان،  شرکت آب 
و فاضــالب، اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و 
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد با ارسال 
پیام های جداگانه ای روز خبرنگار را به خبرنگاران 

»خراسان« تبریک گفتند.

بیانیه سازمان بسیج رسانه برای گرامی داشت 	 
روز خبرنگار در شرایط کرونا

همچنین ســازمان بسیج رســانه اســتان نیز برای 
گرامــی داشــت روز خبرنــگار در شــرایط کرونــا، 
بیانیه ای صادر کرد. به گزارش فارس، در بخشــی 
از ایــن بیانیــه آمده اســت: »ضمن مبــارک باد این 
ایام؛ اگر چــه زیــارت قلمــداران دیار خورشــید را 
بــرای خویــش واجــب و ســعادت می دانیــم امــا با 
توجه به شــیوع کرونا و لزوم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، دیدار را به زمانی وا می نهیم که بتوانیم 
بر دستانی بوســه زنیم که پرچمداران جهاد نرم با 

دشمن هستند.«

 عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
مطرح کرد:

سیاست سالم بستری است برای 
سالم سازی دیگر حوزه ها

عضـو شـورای مرکـزی حـزب اتحـاد ملـت گفـت: 
امـروزه بـروز فسـاد اقتصـادی در هـر حـوزه ای، 
بـه دلیـل ناسـالم بـودن بسـتر کار سیاسـی اسـت. 
مصطفـی درایتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا ضمـن 
اشـاره بـه ایـن کـه حوادثـی ماننـد شـیوع کرونـا بـر 
تمـام حوزه هـای اجتماعـی ، اقتصـادی و فرهنگی 
تاثیـر می گـذارد ، اظهـار کـرد : هـم اکنـون کرونـا 
باعث به حاشـیه رانده شـدن سیاست شـده است و 
دغدغه هایی که در سـطح عمومی مطرح می شـود 
رنـگ و بـوی سیاسـی کمتـری دارد و سیاسـت 
از اولویـت همیشـگی خـود در جامعـه برخـوردار 
نیسـت، البتـه ایـن اتفـاق موقتـی اسـت و ممکـن 
اسـت در صورت رخـداد یـک اتفاق بزرگ سیاسـی 
، سیاسـت حتـی از کرونـا نیـز بیشـتر مـورد توجـه 
قـرار گیـرد. وی افـزود : کرونـا باعـث شـد تـا مـا 
تجدیـد نظـری در برخـی رویکردهـا و منش هـای 
سیاسـی خود انجام دهیـم . ایـن بحران نشـان داد 
کـه در چنیـن مواقعی کـه بالیی بر سـر جهـان نازل 
می شـود، برخـی از روش ها که پیشـتر معمـول بود 
ممکـن اسـت کارکـرد خـود را از دسـت بدهـد، این 
موقعیـت بـرای مـا فرصتـی را ایجـاد کـرده اسـت.

اخبار

بدون تیتر 

* پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد/ معاون 
عمــران حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد 
گفــت: باتوجه به ســرعت پــروژه امیدواریــم پروژه 
پارکینــگ و پایانــه بــزرگ آزادی درآذرمــاه آماده 

بهره برداری شود.
* ایرنــا/ رئیــس اداره ارزیابی و نظــارت بر عملکرد 
آموزش و پرورش اســتان گفت: ثبت نام ۸6 درصد 
دانش آموزان استان در مدارس برای سال تحصیلی 

جدید در سامانه ملی سناد قطعی شده است.

اخبار

جامعه 

مدیرعالی حرم مطهر رضوی تشریح کرد: 

پروتکل های بهداشتی عزاداری های 
محرم و صفر در حرم رضوی

مدیرعالــی حــرم مطهــر رضوی بــا اشــاره بــه ابالغ 
پروتکل های بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری در 
ایام محرم و صفر به آستان قدس رضوی توسط ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، این پروتکل ها را تشریح کرد. به 
گزارش آستان نیوز، محمدمهدی برادران در مراسم 
معارفه معاونان اماکن متبرکه و خدمات زائران حرم 
مطهر رضوی که بــا حضور جمعــی از علمــا، خدام و 
مدیران آســتان قــدس رضوی و مســئوالن اســتانی 
با رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پروتکل های 
بهداشــتی در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر امام 
رضا)ع( برگزار شــد، گفت: حضور یک نفر در فضای 
باز در مســاحت چهار متر مربــع، اســتفاده الزامی از 
ماسک، حضورنداشتن افراد مسن و بیمار در مراسم، 
ممنوعیت اســتفاده از طبل و سنج، اســتفاده از یک 
چهارم ظرفیت محیط ها برای برگزاری مراسم، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در دسته های عزاداری و ... 
از جمله مفاد پروتکل های بهداشــتی ویژه برگزاری 
مراســم عزاداری در مــاه محرم اســت.وی همچنین 
در بخش دیگــری از این مراســم اظهار کــرد: فراهم 
آوردن شــرایط زیارتی تــوأم با آرامش، معرفــت افزا و 
تأثیرگذار با تأکید بر حفظ آسایش، ایمنی، بهداشت 
و ســالمت زائر باید در اولویت قرار گیرد. وی تصریح 
کرد: آســتان قدس رضــوی از دوران شــیوع ویروس 
کرونا تاکنون بیش از 100 هــزار پرس غذای گرم در 
مناطق حاشیه شهر میان نیازمندان توزیع کرده است 
و بنا داریم این اقدام را در روز عید سعید غدیر به حداکثر 
برسانیم. مدیرعالی حرم مطهر رضوی با تأکید بر این 
که عزاداری با زیارت و ســالمت مــردم در کنار حفظ 
پروتکل های بهداشتی در تضاد نیست، بیان کرد: آیین 
های عزاداری با سالمت مردم در تضاد نیست بنابراین 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر 
رضوی می توانیم مراسم عزاداری ماه محرم و صفر را 

در آستان ملکوتی حضرت رضا)ع( برگزار کنیم.

 پلمب ۳۵۴ نانوایی متخلف 
 به دلیل  رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی 

 رئیس گروه ســالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: 3۵4 نانوایی متخلــف در مناطق زیر 
پوشش دانشگاه به دلیل رعایت نکردن توصیه های 
بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا پلمب شده  است. 
محمد باباخانــی در گفت وگو بــا وب دا، اظهار کرد: 
از زمان شــروع طرح نظارت بهداشتی ضدکرونایی 
تاکنون تعداد دو هــزار و 900  نانوایی در خراســان 
رضوی که دستورالعمل های بهداشــتی در کنترل 
کرونا را رعایت نمی کردند، از سوی بازرسان بهداشت 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اخطــار گرفته اند و 
در صــورت تکــرار برخوردهــای شــدیدتری صورت 
می پذیــرد. وی افزود: صــدور ایــن اخطاریه ها برای 
نانوایی های متخلف حاصل  حــدود  2۸ هزار نوبت 
بازدید از نانوایی های شهر مشــهد و 12 شهرستان 
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در قالب 
طرح بسیج مبارزه با کرونا از 2۵ اسفند سال گذشته 

تاکنون بوده است.

642 میلیارد از تسهیالت کرونا 
همچنان در بانک ها 

مدیرکل کار: بیش از 93 میلیاردتومان از تسهیالت حمایتی 
دولت در استان پرداخت شده است 

بنابر اعــالم مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان »تاکنون 936 میلیارد 
و 260 میلیون ریال تسهیالت حمایتی 
دولــت ویــژه مشــاغل آســیب دیــده از 
کرونا از مجموع ســهم 2۸ هزار و 6۸0 
میلیــارد ریال اســتان در ایــن بخش به 
متقاضیــان پرداخت شــده اســت. این 
میزان پرداختی از مجمــوع هفت هزار 
و 3۵6 میلیــارد و 7۵0 میلیــون ریــال 
تقاضای تســهیالت بوده کــه صاحبان 
مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا در این 
استان با اشــتغال 6۵ هزار و ۸37 نفر 
در سامانه کارا ثبت کرده اند.« این آمار 
اعالمی از ســوی محمد سنجری نشان 
می دهد که بانک ها هنوز 641 میلیارد 
و 974 میلیــون تومــان از تســهیالت 
حمایتــی متضــرران کرونــا در اســتان 

پرداخت نشده است.

رتبه سوم استان در میزان سهم 	 
تسهیالت کرونا

ســنجری در گفت و گــو با ایرنــا افزود: 
کل تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای واحدهــای تولیــدی، خدماتــی 
و صنعتــی متضــرر از کرونــا در کشــور 
400 هزار میلیارد ریال است که سهم 
اســتان خراســان رضــوی 2۸ هــزار و 
6۸0 میلیارد ریال معادل 7/2 درصد 
اســت کــه از این نظــر رتبــه ســوم را در 
کشور دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان گفت: این تسهیالت 
بــرای 14 رســته در 67 هــزار و 396 

بنــگاه اقتصــادی متضــرر از کرونــا در 
خراسان رضوی اختصاص یافته است. 
وی تصریــح کــرد: رســته های شــغلی 
احصا شده شــامل مراکز تولید و توزیع 
غذاهــای آمــاده و اغذیــه فروشــی ها، 
مراکــز گردشــگری، سیســتم حمــل و 
نقل عمومی و مســافر، دفاتــر خدمات 
مســافرتی و گردشــگری، بخش هــای 
تولید و توزیع پوشــاک، کیــف و کفش، 
صنایع دستی، آجیل و خشکبار، قنادی 
و بستنی و آبمیوه، باشــگاه ها و مجامع 
ورزشــی و تفریحــی، آموزشــگاه های 
هنــری، موسســات خصوصــی دارای 
پروانــه از وزارت بهداشــت، واحدهای 
پــرورش مــرغ گوشــتی و مراکــز تولید 
محصــوالت گلخانــه ای، گل و گیــاه و 
ماهیان زینتی اســت. ســنجری ادامه 
و  مالــی  موسســه  و  بانــک   19 داد: 
اعتباری اســتان این تســهیالت را بین 
آسیب دیدگان از کرونا توزیع می کنند 
که بیشــترین ســهم از این تسهیالت به 
ترتیب مربوط بــه بانک ملی بــه میزان 
پنج هــزار و 390 میلیارد ریــال، بانک 
ســپه بــه میــزان یــک میلیــارد و ۸00 
میلیون ریال و بانک صادرات به میزان 
یــک میلیــارد و 290 میلیــارد ریــال 
است. وی گفت: آخرین مهلت ثبت نام 
مشــموالن تســهیالت حمایتی دولت 
پنجم مــرداد بود که تا پایــان ماه جاری 
تمدید شــد و بانک ها نیز تا پایان مرداد 
مهلت دارند این تســهیالت را پرداخت 

کنند.

همزمان با تولد 100 سالگی مادر شهیدان اسماعیل زاده

کتاب »بانوی قرن« در مشهد رونمایی شد
فاروقی / همزمان با تولد 100 سالگی خدیجه طلعت مادر 
شهیدان حسن، عباس و امیر اسماعیل زاده، مراسم رونمایی 
از کتاب »بانوی قرن« نوشته ســعیده زراعت کار که داستان 
زندگی این بانوی ایثارگر است، با حضور مدیرکل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مرکز توان بخشی سالمندان ایثار مشهد برگزار 
شــد. به گزارش »خراســان رضوی«، در این مراســم سردار 
یوســفعلی زاده درباره جایگاه مادر به ســخنرانی پرداخت، 
همچنین ســعیده زراعت کار نویســنده کتاب بــه بیان چند 
خاطره از این مادر بزرگوار و انگیزه اش برای نوشتن زندگی 
بانو طلعت پرداخت. شــایان ذکر اســت کتاب»بانوی قرن« 
روایتگر یک قرن  زندگی خدیجه طلعت مادر سه شهید دفاع 
مقدس است؛ شیرزنی که به گفته نویسنده کتاب در روز سوم 
شهادت دومین پســرش پارچه ای را به کمر نوه رزمنده اش 
می بندد و او را با جملــه» تا صدام را نکشــتی برنگرد«راهی 

میدان می کند.

در ستاد تسهیل انجام شد

تعیین تکلیف ۴ پروژه  
سرمایه گذاری شاخص استان

در ادامه سلســله جلســات ســتاد تسهیل و 
رفــع موانع تولید خراســان رضــوی، چهار 
پروژه  سرمایه گذاری شاخص استان تعیین 
تکلیــف شــد. بــه گــزارش روابــط عمومی 
اســتانداری، مدیــرکل امــور اقتصــادی و 
دارایی اســتان در این جلســه گفت: پروژه 
هــای اولویــت دار اســتان بــه 33۸ مــورد 
رســیده که درصد قابل توجهی از اشتغال 
کل را به خود اختصاص داده  است. حسین 
امیررحیمی افــزود: 200 پــروژه از تعداد 
33۸ پــروژه اولویــت دار اســتان، توســط 
مرکز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان به 
صورت ویژه بررســی و برای 66 پــروژه در 
جلسات ســتاد تســهیل با حضور استاندار 

تصمیم گیری شده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اعالم کرد:

 ثبت نام ۶ هزار خانوار تبعه خارجی دارای 
مادر ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه در استان

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری گفت: با آغاز روند ثبت نام 
از 11 مرداد تاکنون، شش هزار خانواده اتباع خارجی دارای مادر ایرانی و 
متقاضی دریافت شناسنامه در سامانه مربوط ثبت نام شده اند. محمدتقی 
هاشــمی در گفت و گو با ایرنا افزود: پــس از ثبت نام این افراد در ســامانه، 
براساس پروتکل های بهداشــتی و برای جلوگیری از ازدحام آنان به آن ها 
فرصت داده شده تا در دفاتر هفتگانه در مشهد حاضر شوند و فرم های 1۵ 
گانه را در این دفاتر تکمیل کنند تا پرونده آنان به اداره کل اتباع ارسال شود.

 آموزش ۲۰۰ داوطلب برای خدمت
 در بیمارستان های مرجع کرونا

رئیس بســیج جامعه پزشــکی خراســان رضوی اظهار کرد: تا کنون 200 
داوطلب خدمــت در بیمارســتان مرجع کرونــا در قالب طــرح مردم یاران 
ســالمت آموزش های الزم را فراگرفته انــد. دکتر ذاکریــان در گفت وگو با 
وب دا با بیان این که از مجموع افراد آموزش دیــده، 100 نفر برای خدمت 

وارد مراکز درمانی مرجع کرونا شده اند، 
افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
انجام شــده، در هــر شــیفت کاری 1۵ 
تــا 20 داوطلــب مردم یــار ســالمت به 

بیماران خدمت می کنند.



شــنبه عیــد غدیــر اســت و جشــن هــای این 
عیدســعید این روزهــا در جای جای اســتان 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 
می شــود. آن طور کــه روابــط عمومــی بنیاد 
بین المللی غدیر اســتان اعالم کرده اســت، 
راه اندازی پنج کاروان شــادی با ماشین های 
ســنگین و چندیــن کاروان بــا ماشــین های 
ســبک و مداحی های ســیار در 110 نقطه از 
شهر مشــهد و 45 کاروان برای شهرستان ها 
برنامه ریزی شــده اســت. تهیــه یک میلیون و 
100 هزار پرس غذا با عنوان اطعام و احسان 
علوی در شب و روز عید غدیر پیش بینی شده 
اســت که بیشــتر در مناطق محروم و حاشیه 
شهر توزیع می شود؛ شــهر آرایی، چراغانی و 
آذین بنــدی ورودی شــهرها و میادین اصلی 
نیــز از دیگــر برنامه هــای پیش بینی شــده 
اســت. همچنیــن 600 مراســم در مشــهد 
و شهرســتان ها در فضــای بــاز، ویژه برنامــه 
کودک و نوجــوان، دو مســابقه حفــظ خطبه 
غدیــر و برداشــت ها از خطبــه غدیــر و چــاپ 
500 هزار نسخه خطبه غدیر و انتشار آن جزو 
برنامه هاســت.  عالوه بر برگزاری پویش ها و 
تولید محتوا و پاسخ به شبهات غدیر در فضای 
مجــازی، مراســم و جشــن هایی در مناطــق 

مختلف استان برگزار خواهد شد.
همچنین اجرای طرح لوای علوی به منظور 
تجلیل از خانواده شــهدا و آسیب دیدگان از 
کرونا با حضور خادمان حرم مطهر حضرت 
امام رضــا)ع( و مبلغان و روحانیان توســط 
بنیــاد بین المللــی غدیــر برگــزار شــد. بــه 
گــزارش ایرنا، حجت االســالم علی غفوری 
دبیــر اجرایــی طــرح لــوای علــوی در ایــن 
زمینه گفــت: در اجــرای طرح لــوای علوی 

با حضور خادمان حرم مطهــر حضرت امام 
رضــا)ع( و علمــا در منــازل خانواده شــهدا 
و تجلیــل از مقــام آن هــا و حضــور در منازل 
افراد آسیب دیده از کرونا، از آن ها دلجویی 
می شود؛ همچنین این طرح  با حفظ دقیق 
پروتکل های بهداشــتی اجرا می شود. وی 

ادامه داد: عالوه بر آن خادمان حضرت امام 
رضا)ع( و علمــا برای تبریک و بزرگداشــت 
عیدغدیــر در منــازل ســادات اهل ســنت 
در مناطــق تلفیقــی از قبیــل صالح آبــاد، 
تربت جام، باخرز، بافق، خواف و رشــتخوار 
حضــور می یابنــد. وی گفت: در ایــن زمینه 

۲0 گــروه از خادمــان و مبلغــان تشــکیل 
شــده و تاکنون برای دیدار بــا 60 خانواده 

برنامه ریزی شده است.

پویش ارمغان علوی و برپایی کارناوال 	 
شادی در عید غدیر

همچنیــن مســئول هیئت و کانــون فرهنگی 
جواداالئمه )ع( نیز در این زمینه گفت: پویش 
ارمغان علوی با محوریت اهدای اسباب بازی 
بــه کــودکان نیازمنــد مناطق حاشیه شــهر و 
همچنین برپایی کارناوال شادی در شب عید 
غدیر اجرا خواهد شد. مهدی رجب پور افزود: 
مسابقه شعرخوانی غدیر و همچنین مسابقه 
کتاب خوانی با محوریت واقعه عظیم غدیرخم 
از جمله برنامه هایی بوده که در این حوزه و در 
بستر سایت سراج کانون جواداالئمه)ع( اجرا 

شده و در حال اجراست.

برخی دیگر از برنامه های ویژه عید غدیر 	 
در استان:

* طــرح بــزرگ بــا کاروان غدیر بــا اجراهای 
پاتوقــی ســرود و حضــور 15 گروه ســرود در 

500 نقطه شهر مشهد
* جشنواره نقاشــی غدیر از نگاه کودکان در 
دو رده سنی ۲ تا 7 سال و 8 تا 14 سال برگزار 

می شود.
* به همت حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری 
و شــورای اســالمی شــهر مشــهدالرضا)ع( و بــا 
همکاری پایگاه مقاومت بسیج سازمان مدیریت 
حمــل ونقل بــار درون شــهری مشــهدالرضا)ع( 
مسابقه کتاب خوانی والیت از کتاب »ماه والیت« 
که دربــاره مناســبت های غدیریه اســت، برگزار 

می شود.
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برگزاری جشن های عید غدیر در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

اخبار

گوناگون

معاون استاندار اعالم کرد:

خط تولید »ملت بلون« در استان 
به زودی راه اندازی می شود

معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار گفت: 
یکی از واحدهای تولیدی استان قرار است به زودی 
خط تولید »ملت بلون« را به عنوان یکی از مواد اولیه 
ماســک ســه الیه، به منظور جبران کمبــود این ماده 
راه اندازی کند. به گزارش ایرنا، رسولیان در نشست 
کمیســیون ماده 11 قانون هوای پاک استان اظهار 
کرد: پرونده 50 واحد صنعتی جدید در کمیســیون 
ماده 11 قانون هوای پاک اســتان بررســی شــد که 
از این تعــداد ۳7 واحــد مجوز زیســت محیطی برای 
فعالیــت خــود دریافــت کردنــد. وی افــزود: عمــده 
پرونده های بررسی شده در نشست کمیسیون ماده 
11 قانون هوای پاک مربوط به شهرستان مشهد بود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شهرمشهد اعالم کرد:

افزایش تسهیالت جابه جایی 
مشاغل مزاحم به ۴۵ میلیون تومان

رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای شــهر 
مشهد گفت: مبلغ تســهیالت قرض الحسنه برای 
صاحبان مشــاغل مزاحــم که اقدام بــه جابه جایی 
کنند و به مجتمع های سامان دهی مشاغل مزاحم 
بروند، از 15 میلیون تومان بــه 45 میلیون تومان 
افزایش خواهد یافت. حاجیان شهری در گفت وگو 
با ایسنا با اشــاره به این که در مشهد حدود 5500 
نوع از این مشاغل برآورد شده است، تصریح کرد: 
برخی از این مشــاغل ممکن اســت باعث انفجار و 
آتش سوزی شود و صدمات جبران ناپذیری به وجود 
بیاورد، بنابراین باید از محیط های مسکونی جمع و 

در مکان های خاص سامان دهی شوند.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس خبر داد:

 ورود جدی »به نشر« 
به عرصه نشر الکترونیک

مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
با تاکید بر این که اولین اقدامی که در حوزه فضای 
مجــازی توســط به نشــر بــه صــورت جــدی دنبال 
می شــود، ورود به عرصه تولیــد کتاب های صوتی 
اســت، اظهار کــرد: در ماه هــای اخیــر 1۲ عنوان 
کتاب با موضوع رضــوی و زندگی امــام رضا)ع( با 
همکاری موسســه رســانه های صوتــی و تصویری 
آستان قدس رضوی تولید شده است. سعیدی در 
گفت وگو با آســتان نیوز گفت:این مجموعه تالش 
می کند با بهره گیری از نشــر الکترونیک و فعالیت 
در سایر قالب های فضای مجازی، به عنوان ناشری 

تخصصی در حوزه ادبیات دینی شناخته شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان خبرداد:

کاهش ۴0 درصدی تولید آلو در استان
 مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
از کاهــش 40 درصدی تولیــد آلو در اســتان خبر 
داد. سید هاشم نقیبی در این باره به ایرنا گفت: به 
دلیل سرما و تگرگ فروردین و اردیبهشت امسال 
و رطوبت زیاد به علت بارندگی و ایجاد اختالل در 
تلقیح درختان طی امسال  شاهد کاهش چشمگیر 
تولید آلو در استان خواهیم بود. وی سطح باغ های 
آلو را در اســتان هفت هزار و 450 هکتــار اعالم و 
بیان کرد: هفت هزار هکتار از این ســطح درختان 

بارور و بقیه آن غیربارور است.

از میان خبرها

گوناگون

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

 ممنوعیت استفاده بانوان
 از دوچرخه با دستور دادستانی 

کذب است
دادســتان عمومی و انقــالب مرکز اســتان ،صدور 
دستور قضایی به منظور ممنوعیت استفاده بانوان 
از دوچرخه در شهر مشهد را تکذیب کرد. به گزارش 
ایســنا، مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد: در پی 
انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت 
استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد با دستور 
قضایی، محمدحســین درودی، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان در گفت و گو با مرکز رســانه 
قوه قضاییه ضمن تکذیب ایــن مطالب اظهار کرد: 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان هیچ گونه 
دســتور قضایی در این زمینــه صادر نکرده اســت. 
وی افزود: کلیه مطالب منتشــر شــده در خصوص 
ممنوعیت اســتفاده بانــوان از دوچرخه با دســتور 

دادستانی کذب است و صحت ندارد.

 دانشگاه فردوسی میزبان
 ۱۶ هزار و ۵۷ داوطلب کنکور ارشد

نماینــده تام االختیــار ســازمان ســنجش آموزش 
کشور گفت: دانشــگاه فردوسی مشــهد به عنوان 
بزرگ ترین حوزه امتحانی در شــرق کشور میزبان 
16 هزار و57  داوطلب کنکور کارشناســی ارشد 
خواهد بود که از این تعداد حدود 49/6 درصد را 
خانم ها و 50/4 درصد را آقایان تشکیل می دهند. 
دکتر جواد ساده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
آزمون کارشناسی ارشــد امســال با شرکت 694 
هــزار و417 داوطلــب در کل کشــور در روزهــای 

پنج شنبه، جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. 

تست 3۵ مادر باردار در تایباد 
مثبت شده است

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: با اجرای 
طرح غربالگری مادران باردار از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون 100 مادر بــاردار دارای عالیم مشــکوک 
به کووید 19 در این شهرســتان شناســایی شــده و 
تحت مراقبت قرار گرفته اند. دکتر حیدر احســانی 
در گفت وگو با ایرنا افزود: از ایــن تعداد مادر باردار 
نتیجه آزمایــش کرونای ۳5 نفر مثبت اعالم شــده 

که میانگین سنی آن ها بین ۲0 تا 40 سال است.

هفته دولت؛ افتتاح مرکز نوآوری 
طال و جواهر کشور در مشهد 

مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان بــا بیان 
این کــه کیفیــت آموزش هــا بایــد افزایــش یابــد، 
گفت: امســال با همکاری معاونت علمی ریاســت 
جمهوری یک مرکز نوآوری طال و جواهر در کشور 
در هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح می شود. 
افشــین رحیمی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
آموزش های هدفمنــد و دارای برگشــت پذیری از 
اولویت های مراکز فنی  و حرفه ای در استان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:

کمیته امداد ۱۵ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می کند
مدیرکل کمیته امداد اســتان گفت: 

این نهاد امســال ایجــاد 15 هزار 
فرصــت شــغلی را در اســتان 
متعهد شــده اســت. آســوده  در 
گفت وگو بــا ایرنا افــزود: در این 

زمینــه چهارهــزار میلیــارد ریــال 
برای پرداخت تســهیالت به مددجویان و 

غیرمددجویان متقاضی اشتغال در استان 
در نظر گرفته شــده اســت.وی با اشــاره به 
تطابق برخی  کارگاه های اشتغال امداد از 
جمله تولید پوشاک با شرایط شیوع بیماری 

کووید 19 و تغییر تولیــدات آن ها به 
تولیــد اقــالم بهداشــتی از جمله 
ماســک ادامــه داد: طرح هــای 
اشــتغال زیرمجموعــه این نهاد 
در بخــش دام و کشــاورزی کــه 
حدود 51 درصد مشاغل را تشکیل 
می دهــد، از شــیوع کرونــا آســیب جدی 
ندیدند و بیشتر مشاغل توزیعی و خدماتی 
دچار آســیب شــدند که اعتباری به منظور 
جبران خسارت واردآمده به این مشاغل در 

نظر گرفته شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان:

محکوم به قصاص نفس در درگز بخشیده شد
مقصودی- معاون قضایــی رئیس کل 

دادگســتری اســتان و رئیــس 
اختــالف  حــل  شــورا های 
خراســان رضــوی در گفت وگو 
بــا میــزان، از بخشــش محکوم 

به قصاص نفس با تــالش مجدانه 
اعضای شــعبه ســفیران ضامــن آهو)ع( 

خبــر داد و گفــت: در ســال 94 در یکــی از 
روستا های درگز در شب عروسی درگیری 
فامیلی رخ می دهد که متأســفانه خشــم و 
برخی تعصبات فامیلی، موجب قتل جوانی 

توســط پســر دایی خــود، می شــود. 
محمــود رفســنجانی افــزود: این 
پرونــده در آبــان مــاه 98 بــرای 
کسب رضایت اولیای دم و دعوت 
آن ها بــه گذشــت و بخشــش، به 
شعبه سفیران ضامن آهو)ع( ارجاع 
شد که با تالش های بی دریغ ، اعضای این 
شعبه توفیق کسب رضایت از اولیای دم را 
کســب کردنــد و در نهایت پــس از چند ماه 
با گذشــت قطعی اولیــای دم، محکــوم به 

قصاص، بخشیده شد.

اخبارکوتاه

شهرستان ها

* ایشــان زاده/ فرمانــدار قوچــان از ممنوعیت ورود 

گردشگران و طبیعت گردان به مناطق گردشگری 
دره شمخال و منطقه شارک این شهرستان از روز 

پنج شنبه  تا یک شنبه آینده خبرداد.
* تسنیم/ معاون آبفای اســتان از در دستور کار قرار 

گرفتن حل معضل آب شرب تعدادی از روستاهای 
اســتان خبر داد و گفت: ســه کیلومتر شبکه توزیع 
آب شهری و روستایی در شهرستان تربت حیدریه 

،توسعه یافته و اصالح شده است.
* گلستانی/ حکیم پور فرماندار فیروزه گفت: با کمک 

صندوق کارآفرینی امید، طرح ویژه هر روستا یک 
محصول بــا هدف تقویــت ظرفیت هــای بالقوه هر 
روستا و همچنین طرح مهم روستاهای فاقد بیکار 

به صورت ویژه در فیروزه اجرایی می شود.
* علــی نــوری/ ســرهنگ عبــاس نظافتــی فرمانده 

انتظامی شهرستان بردسکن، از شناسایی فردی 
که با ترفند برنده شــدن درقرعه کشی شصت وپنج 
میلیون ریال از دو شهروند کالهبرداری کرده بود 

در این شهرستان خبر داد.
* محمودی/ سرهنگ آذرکیش فرمانده سپاه سرخس 

از اهدای ۲0 ســری جهیزیه به نوعروسان به ارزش 
160 میلیون تومان در هفته والیت خبر داد.

* شجاعی مهر- مرشــدلو/ فرمانده انتظامی نیشابور 

گفــت: از ابتــدای امســال نزاع هــای فــردی و 
دســته جمعی در نیشــابور افزایــش یافتــه اســت و 
نکته مهــم دیگــر افزایش اســتفاده از ســالح های 
گرم و شــکاری در این درگیری هاســت؛ در همین 
زمینه کشفیات ســالح و مهمات در این شهرستان 
دو و نیم برابر افزایش یافته که نشــان دهنده وجود 
سالح های غیر مجاز در بین مردم است. سرهنگ 
دهقانپور همچنین گفــت: اختالف خانوادگی در 
شــهر خرو باعث قتل یــک مرد ۳0 ســاله و مجروح 

شدن یک مرد ۳8  ساله شد.
* صبــح  روز گذشــته در محوطــه کلینیــک ویــژه 
بیمارســتان خاتم االنبیا)ص( تایباد آتش ســوزی  
رخ داد که  با حضور به موقع نیروهای آتش نشــانی 

شهرداری تایباد مهار شد.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار به همت مجتمع فوالد خراسان 
در نیشابور برگزار شد 

مراســم  گرامیداشــت روز خبرنــگار به همت 
مجتمع فوالد خراســان و با حضور جمعی از 
مســئوالن و خبرنگاران شهرســتان نیشابور 
در این مجتمع برگزار شد. مدیرعامل مجتمع 
فوالد خراســان در این مراســم گفــت: امروز 
هر آن چه اتفــاق می افتد، به ســرعت و بدون 
تحلیل در فضای مجازی گســترش می یابد و 
به همین دلیل فضای مجازی سفره معیشت 
مطبوعــات و رســانه های رســمی را کاهــش 
داده اســت؛ در همیــن زمینــه مجتمع فوالد 
خراسان آماده همکاری و تعامل با خبرنگاران 
حرفه ای و رســانه های نیشــابور در راســتای 
ایفای مســئولیت های اجتماعی خود است. 
کســری غفوری با بیان این که باید خبرهای 
امیدوارکننده به مــردم داد، افزود: با این که 
نــام فــوالد خراســان ۳ مرتبــه در فهرســت 
تحریم هــای ظالمانه آمریــکا آمده اســت اما 
سال گذشته 110 درصد سود این مجموعه 

ارتقا یافت و طی یک ســال به اندازه 7 ســال 
ســود شناســایی کردیــم و رتبــه اول را بیــن 
فوالدســازان کشــور به دســت آوردیم. وی با 
اشــاره با شکســتن 11 رکورد در واحدهای 
تولیــدی فوالد خراســان طی 9 ماه گذشــته 
گفت: حاشیه ســود بهار امسال نیز نسبت به 
ســال قبل 151 درصد رشد داشــته که این 
موضوع خاری در چشم دشمنان نظام است. 
حجت االســالم یعقوبی امام جمعه نیشــابور 
نیز در این مراســم گفت: امروز مسئله خبر و 
خبرنگاران رکــن اول جامعه و نظام اســت و 
بخش عمده ای از امنیت را خبر تامین می کند 
که در این راســتا خبرنگاران بایــد از افراط و 
تفریط پرهیز کننــد. علیرضا قامتی فرماندار 
نیشــابور نیز گفت: باید نقش رســانه ها را در 
چارچوب سند توسعه نیشابور مشخص کنیم 
کــه در ایــن زمینه بهبــود وضعیت معیشــتی 

خبرنگاران در اولویت قرار دارد.

نام گذاری 800 معبر اصلی و فرعی به نام شهدای دانش آموز
رئیــس اداره نام گــذاری معابر شــهرداری 
مشــهد از نام گــذاری معابر مشــهد بــه نام 
800 دانش آموز شهید خبرداد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 

ناهیــد فربدنیــا اظهارکــرد: طبــق مصوبه 
شــهرداری ۳5 هــزار معبر اصلــی و فرعی 
بــه نــام 6 هــزار و 600 شــهید نام گذاری 

شده است.

 اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه
 با توزیع00 8 بسته معیشتی درکاشمر

مهدیــان- فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 

ســپاه کاشــمر از اجرای مرحله دوم رزمایش 
کمک های مؤمنانه در این شهرستان همزمان 
با دهه والیت با توزیع00 8 بســته معیشــتی 
خبر داد. ســرهنگ یعقوبیــان اظهارکرد: در 
این مرحله 800 بســته معیشــتی بــه ارزش 
176 میلیــون تومــان و 150 بســته دیگر به 
ارزش 45 میلیون تومان نیز طی هفته آینده 

بین خانواده های نیازمند توزیع می شود. وی 
با اشــاره به این کــه تالش می کنیــم رزمایش 
کمک های مؤمنانه در دهــه اول محرم و دهه 
پایانی صفر نیز اجرا شــود، یادآور شد: در این 
رزمایش ها ضمن شناسایی نیازمندان واقعی، 
کمک های خیــران جمع آوری و پــس از تهیه 
کاالهای اساسی برای بسته بندی و توزیع آن 

میان خانواده ها اقدام می شود.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

گردشگری در سال 99 از بین رفته است
معــاون ســرمایه گذاری اداره کل میــراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گفــت: می تــوان تأسیســات گردشــگری در 
حال ســاخت و در حال فعالیــت را رتبــه یک 
تعطیلــی و ضــرر و زیان هــای مالــی ناشــی 
از شــیوع ویــروس کرونــا در جهان، ایــران و 
خراســان رضوی دانســت. احمد دیناری در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به این که 
در فصل تابســتان نیز این تأسیسات تعطیل 
است و در ایام پاییز هم به دلیل احتمال موج 
دوم کرونا همیــن روند ادامــه خواهدیافت، 
می توان گفــت که ســال 99 گردشــگری از 

بین رفته اســت و تأسیســات ما دچــار ضرر و 
زیان های زیادی می شود. مدیرکل پست استان:

خراسان رضوی به هاب پستی درکشور پیوست
علــی نوری-مدیرکل پســت خراســان رضوی 

گفــت: خراســان رضــوی بــه هــاب پســتی 
درکشور پیوســت. ســید احمد موســوی در 
گفت وگو با »خراســان رضوی« گفت: از 1۳ 
مردادماه اســتان خراســان رضــوی به هاب 

منطقه ای در کشور پیوست و هم اکنون ایران 
به 5 هاب پســتی منطقه ای مجهز است. وی 
بیان کرد: قبال تنها تهران دارای هاب پستی 
بود و تمامی مرســوالت می بایســت از طریق 

تهران به دیگر استان ها ارسال می شد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش خراسان رضوی از عرضه یک محلول خطرناک

به اسم ضدعفونی اما ضدسالمت !

پنج شنبه  |   1۶ مرداد 1399
1۶ ذی الحجه 1441
 شماره  44۷4

گزارش
یادداشت 

سعید برند

می گویم خبرنگارم
* دیروز پنج هزار نفر به خاطر کرونا فوت شده اند، 
دولت به عمد آمارها را اعالم نمی کند، بیمارستان 
ها دیگر جا ندارند، وزیر بهداشت هم استعفا کرده 
است... همان طور که دنبال جای پارک می گردم 
و گوشی تلفن دستم است دوباره می گویم »مادر 
جان گفتم هر چیزی که می شنوی زود باور نکن« 
می گوید یک نفر از کانال چی چی نیوز، این خبر 

را در گروه فامیلی فوروارد کرده است!
* از پله های راهرو باال می روم همسایه را می بینم 
که با عجله دارد پایین می رود، »آقا خیلی مراقب 

باشید، مشهد یک هفته تعطیل شد ها ...«
* گوشــی موبایلم را باز می کنم، دوستم پیامکی 
فرستاده است: سالم میگن پسر فالنی رو با چند 
تا چمدون پــر از دالر و ســکه تو نقطــه صفر مرزی 

گرفتن، راسته؟!
* سری به توئیتر می زنم دوباره هشتگی ترند روز 
شده اســت، از یک نفر که چندین پســت با همان 
هشتگ نوشته و حسابی داغ کرده است، جزییات 
ماجرا را در دایرکتش می پرســم، از چیزهایی که 
می نویســد معلوم اســت خیلــی در جریــان اصل 

موضوع نیست و کامال احساسی رفتار کرده.
* همکارم عکســی را نشــان می دهد و می گوید 
این را دیدید مربوط به حادثه بیروت است، کمی 
عجیب به نظر می رســد، این را خودش می گوید 
و ادامه می دهــد »ولی همه زدند ها!« یک ســرچ 
ســاده نشــان می دهد خیلــی از همــان کانال ها 

اشتباه کرده اند.
*  چرخــی در اینســتاگرام مــی زنــم، خبرنگاری 
آن سوی آب نشســته و تورش را پهن کرده است، 
موضوع بحثش ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان 

در مشهد است!
* »چند روز اســت تنگی نفــس دارم، نکند کرونا 
گرفته ام« این ها را به دکترم می گویم، همان طور 
که صفحه ای در تلفن همراهش را باال و پایین می 
کند و بــه حرف هایم گــوش می دهد، مــی گوید: 
»عالیم دیگری که نداری؟« بــدون این که منتظر 
پاســخ بماند گوشــی را روی قفســه ســینه ام می 
گذارد و می گوید: »نه کرونا نیســت، از اســترس 
زیــاد اســت، پروپرانولــول 10 و ســیتالوپرام می 
نویسم، روزی یکی از هر کدام بخور ولی درمانش 
این اســت کــه خیلی اســترس نداشــته باشــی.« 
همان طور کــه در صفحــه اول دفترچه بــه دنبال 
نام کارگاه بیمه شــده می گردد، ادامه می دهد: 

»شغلت چیه؟«
»می گویم خبرنگارم«، با خنــده ای که نمی تواند 
مخفی اش کند می پرســد: مگر این روزها کسی 

روزنامه هم می خواند؟!
می گویم »بله ولی به نظرم باید بیشــتر از قبل هم 

بخوانند.«
نســخه اش را مهر می زنــد و با همــان لبخندش، 
دفترچه ام را تحویلم می دهد: »داروهایت را بخور 
حتما«، تشــکر می کنــم، نوتیف تلفــن همراهش 
دوباره به صــدا در می آیــد، دوباره خبــری جدید 

آمده است ...

نوید زنده روحیان-طبق اطالعات دریافتی 
از یک فروشــنده تجهیزات پزشکی در مشهد 
مــاده ضدعفونــی کننــده » ...«   تقلبی اســت 
و اگرچــه رئیــس اتحادیــه لــوازم و تجهیزات 
پزشــکی وجود آن  را در بازار تایید کــرد اما با 
گذشــت یک هفته از ایــن ماجرا نــه تنها هیچ 
برخــوردی با متخلف نشــده و اطالع رســانی 
عمومی نیز انجام نگرفته است بلکه این مقام 
مسئول از تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات 
حکومتــی در آینده خبر می دهــد! به گزارش 
خراسان رضوی، برای بررسی صحت ماجرای 
تقلبی بودن مایع ضدعفونــی  کننده »...« که 
در بــازار تجهیــزات پزشــکی مشــهد فروخته 
می شد و همچنین تایید ادعای فردی که این 
اطالعات را داد، بطری 4 لیتری این محلول را 
از همان فرد گرفتیم و از رئیس اتحادیه صحت 

این ادعا را سوال کردیم.
مرتضی مقدم رئیس اتحادیه لوازم و تجهیزات 
پزشــکی مشــهد در این خصوص گفــت: ماده 
ضدعفونی کننده با نام »... « توسط یک شرکت 
تولید کننده مواد شوینده در واحدهای صنفی 
تجهیزات پزشــکی مشــهد توزیع شــده است 
کــه پــس از بررســی هــای آزمایشــگاهی این 
محصول، مشخص شــد پایه تشکیل شده این 
ماده ضدعفونی کننده از ماده ســمی متانول 
بوده اســت. وی افزود: پس از شناســایی این 
محصــول تقلبی و خطرنــاک توســط اتحادیه 
نامه ای به واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی 
ارسال و اعالم شده است که از فروش این کاال 

خودداری کنند.
شــرکتی  داد:  توضیــح  همچنیــن  مقــدم 
که تولیــد کننــده این محصــول اســت دارای 
و  ســالمت  ســیب  و  ایــزو  اســتانداردهای 
اســتاندارد اروپــا بــرای تولیــد مواد شــوینده 
اســت همه این اســتانداردها را هم روی ماده 
ضدعفونی کننــده خــود درج کرده بــود و هر 
بطری4 لیتری آن  را با قیمت 85 هزار تومان 
در واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی توزیع 

کرده است.
وی افــزود: مردم عــادی و حتــی داروخانه ها 
و افرادی کــه تجهیزات آزمایشــگاهی ندارند 

اگر از الــکل ســنج نیز اســتفاده مــی کردند، 
وجود 70 درصد الکل در ایــن محصول تایید 
می شــد و آزمایش دقیق و آنالیز آزمایشگاهی 
در آزمایشــگاه کنترل کیفی نشان داد که پایه 
تشــکیل دهنده این مــاده ضدعفونــی کننده 
ماده سمی متانول است در حالی که پایه های 
تشــکیل دهنده این مواد برای اســتفاده های 
ســطوح و دســت ، اتانول و آب اکســیژنه است 
و اســتفاده از متانول در هــر دوی این مصارف 

ممنوع است .
مرتضی مقدم در تشــریح اقدامات انجام شده 
برای برخورد جدی با متخلفان این موضوع نیز 
از آماده سازی پرونده برای ارسال به تعزیرات 
حکومتی خبــر می دهــد و می افزایــد: نمونه 
هایی از  این مــاده به همراه آنالیز آزمایشــگاه 
کنترل کیفی و تشــکیل پرونده ای به تعزیرات 
حکومتــی ارســال خواهــد شــد و همچنین با 
پخش کننــده آن نیــز جلســه ای داشــتیم و از 
این فرد خواســتیم تا محصوالت را جمع آوری 
کند و آن فرد نیز اعالم کرده هنوز پول شرکت 
تولیدکننده را پرداخت نکرده است که مواد را 

جمع آوری می کند و عودت می دهد.
وی دربــاره اقدامــات ایــن اتحادیــه  بــرای 
جلوگیری از فروش بیشتر این محصول سمی 
در اظهار نظری عجیب بیــان می کند: ما طی 

نامه ای به واحدهای صنفی خودمان دســتور 
دادیم که این ماده را از همه فروشگاه ها جمع 
آوری کنند و هیچ کس حق فروش آن را ندارد، 
حاال از واحدهای ما جمع شده و رفته در بقالی 
ها، بروید و از آن جا پیدایشــان کنید، این ها را 
چطور جمع می کنید، بگویید آن ها هم جمع 
آوری کنند و پیگیر آن ها باشــید. من که نمی 

توانم هر روز صبح ســوار یک وانت شوم و بروم 
کاالهای تقلبی بازار را جمع آوری کنم .

رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی همچنین با 
اظهار بــی اطالعی از میزان مــواد ضدعفونی 
کننده تولید و توزیع شده در واحدهای صنفی 
تحت پوشــش خود می گوید: سوال شما مثل 
این اســت که یک توزیع کننده مــواد مخدر را  
بگیرید و بپرســید چقدر مواد توزیع کردی، ما 
که اطالعی نداریم. ما فقط اعالم کردیم هرچه 
در بــازار از این مــاده ضدعفونی کننــده بوده 
جمع آوری کنند و هیچ قدرت اجرایی و قضایی 
نداریــم و فقــط دســتور دادیــم تا جمــع کنند 
بقیه آن را دانشــگاه علــوم پزشــکی، تعزیرات 
حکومتــی، ســازمان صمت ، ســتاد مبــارزه با 
کاالی قاچاق و نهادهای نظارتی پاسخ دهند، 
مــا گــروه تجســس و نظامــی و قضایــی برای 
بازرســی و جمع آوری نداریم و فقط بخشنامه 
می کنیم که جمع کنند و اگر بفروشند برخورد 
می کنیــم این که چقــدر رعایــت و جمع آوری 
شــده وظیفه من نیســت، شــما خیلی آرمانی 
فکر مــی کنید، ما یــک متخلف را بــه تعزیرات 
حکومتی معرفی کردیم بعد از شش ماه هنوز 

پاسخش را ندادند. 

ماجرای ادامه دار دریافت مبالغ از والدین دانش آموزان 

ثبت نام به شرط پرداخت کمک اجباری 
بهبودی نیا – هر سال با شروع سال تحصیلی 
ماجرای دریافــت مبالغ اجبــاری از خانواده ها 
دوباره بر سر زبان ها می افتد.چند روز گذشته 
بود که چند نفر از اهالی گلبهار در تماس تلفنی 
از دریافت مبالغی به صورت اجباری خبر دادند. 
رئیــس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخ گویی به 
شــکایات اداره کل آموزش و پــرورش گفت: در 
بازدیدهای اعالمی  که توسط بازرسان ما از این 
دو مدرسه صورت گرفت مشخص شد مدیران در 
یکی از مدارس در گلبهار  150 هزار تومان و در 
مدرسه دیگر 100 هزار تومان از والدین دریافت 
کرده بودند که بخشی از این مبلغ مربوط به بیمه 
و کتاب بود و مدیران این دو مدرسه ملزم شدند 

داوطلبانه بودن موضوع را محرز کنند و چنان چه 
مبلغی به صورت اجباری دریافت شده باشد باید 
با خانواده ها تماس گرفته شــود تا برای باز پس 

گرفتن مبلغ به مدرسه مراجعه کنند.«
در ادامــه این گفــت و گو مجتبی  خیاط افشــار 
گفت : بنده روز گذشته شخصا به یکی از مدارس 
مراجعه کردم و به دلیــل گرفتن مبالغ اجباری 
توسط مدیر این مدرسه روند ثبت نام را متوقف 
کردم .وی ادامه داد: برگشت مبالغ به خانواده ها 
در دستور کار قرار گرفت و واحد بازرسی و نظارت 
اداره کل در روزهای آینده بــا خانواده هایی که 
مبالغی را به این مدرســه پرداخــت کرده بودند  
تمــاس خواهند گرفت تــا آن ها بعــد از مراجعه  

این مبالغ را دریافت کنند.خیاط افشار افزود: 
ما در استان حدود 700 شــکایت ثبت شده در 
این بــاره داریــم و از خانواده ها درخواســت می 
کنیم دریافت هر گونه مبلغ را به صورت اجباری 
به شــماره تلفــن 32222103 اطــالع دهند 
یا به واحد بازرســی و نظارت آمــوزش و پرورش 
محل زندگی شــان مراجعــه کننــد. وی درباره 
چگونگی برخورد با متخلفان گفت :در صورت 
اصالح نشــدن فرایند دریافت مبالغ به صورت 
اجباری  پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری ارسال می شود تا با مدیر خاطی به شدت 
برخورد شود. سال گذشته در استان پنج پرونده 
مدیر متخلــف به این هیئت فرســتاده شــد. در 

صورت اثبات تخلفاتی از قبیل ســوء اســتفاده 
شــخصی از مبالغ دریافتی ،پرونده به انفصال 

از خدمت فرد متخلف تا پنج سال می انجامد.

گزارش جیبی

 

 انجام تست های بی اعتبار کرونا 
با وجود اخطار به 5 آزمایشگاه 

محمــد بهبودی نیا -هشــتم مــرداد بــود که با 
خبر شــدیم برخی آزمایشــگاه های شــهر مشهد 
در فضای مجازی اقدام به تبلیغاتی درباره انجام 
تســت کرونا در منزل کرده بودند ، اقدامی که به 
گفته مســئوالن علوم پزشــکی غیر قانونی تلقی 
می شــد پس از تماس با این آزمایشگاه مشخص 
شد این  تست ها فاقد اعتبار الزم برای تشخیص 
کروناســت ، برای پیگیری در همان روزها با این 
آزمایشگاه تماس گرفتیم و فردی که پاسخ گوی 
تلفن بود اعالم کــرد برای انجــام آزمایش کرونا 
نیازی به نسخه پزشک نیســت و اگر تعداد افراد 
باالتر باشــد تخفیف هایــی هم به ما مــی دهند و 
قیمت هر تســت را 120 هزار تومان اعالم کرد.
بعد از اتمــام تماس، موضوع را به بازرســی علوم 
پزشــکی مشــهد اعالم کردیــم و قرار بر بررســی 

موضوع در اسرع وقت شد .

تعلیق پروانه فعالیت در انتظار متخلفان 	 
بعداز گذشــت پنج روز از چاپ این گزارش برای 
پیگیری موضوع با مسئوالن علوم پزشکی تماس 

گرفتیم .
حمیــد رضا رحیمــی ســخنگوی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد در این باره گفت:  چند روز قبل 
همــکاران مــا مســئول آزمایشــگاه هایــی  را کــه 
شــما راهنمایــی کردید و بازرســان ما بر اســاس 
آدرس دریافتی شــما بــه آن هــا مراجعــه کردند 
دعــوت کردنــد و تذکرات اساســی و شــفافی  به 
این آزمایشــگاه ها داده شــد و در ادامه به تمامی 
آزمایشگاه های موجود در اســتان نامه ای مبنی 
بر غیر مجاز بودن تبلیغ و نمونــه گیری کرونا  در 

منزل بدون نسخه پزشک ابالغ شده است.
در ادامه علی اصغر انجیدنی مدیر نظارت و اعتبار 
بخشی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد نیز در این 
باره به خراسان رضوی گفت : به آزمایشگاه ها به 
صورت شــفاف اعالم کرده ایم ایــن اقدام خالف 
قانون اســت و تا امروز حداقل به پنج آزمایشــگاه 
نامه تذکر فرســتاده ایم و قرار بر این شــده اســت 
که همکاران ما  نظارت بیشــتری بــر این موضوع 
داشــته باشــند و در صــورت تکــرار برخوردهای 
قاطع تری انجام شود که این برخوردها  تا مرحله 

تعلیق پروانه پیش خواهد  رفت.

ادامه تخلف بعد از هشدارهای علوم 	 
پزشکی 

تاثیــر  میــزان  و  نتیجــه  از  اطــالع  بــرای 
گــذاری  برخوردهایــی کــه انجــام شــده بعد از 
مصاحبــه بــا مســئوالن علوم پزشــکی دوبــاره با 
آزمایشــگاهی کــه چنــد روز قبــل تمــاس گرفته 
بودم و آدرس  آن را برای رســیدگی به مسئوالن 
روابط عمومی داده بودم تماس می گیرم  وقتی 
از اپراتور ســوال می کنــم :»آیا آزمایــش کرونا را 
در منــزل انجام می دهیــد « اپراتور مــی گوید :» 
بله ایــن آزمایش را انجــام می دهیــم و قیمت آن 
120 هــزار تومان اســت « می گویــم :» آزمایش 
کرونا نیاز به تشــخیص پزشــک نــدارد ؟» اپراتور 
پاسخ می دهد :» نیازی به نســخه پزشک نیست 
و آزمایش کرونا آزاد است«. می گویم :»چند روز 
قبل مسئوالن علوم پزشکی اعالم کرده اند تست 
کرونا در منزل معتبر نیســت« .اپراتور پاسخ می 
دهد :»این آزمایــش ها معتبر اســت « به نظر می 
رســد اخطارهای ارائه شــده از ســوی مسئوالن 
به این آزمایشــگاه ها چنــدان بازدارنده نیســت 
و مســئوالن اســتانی و علوم پزشکی مشــهد باید 

راهکارهای موثرتری را اتخاذ کنند.

ی 
ی کننده تقلب

ضدعفون
ل 

حلو
س : م
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برخالف آن چه رئیس اتحادیه لوازم و تجهیزات پزشــکی مطرح مــی کند، انتظار عکس 
العمل بهتر و شدیدتر در این باره نه تنها آرمانی نیســت  بلکه کامال به جا و منطقی است. 
باتوجه به اهمیت حفظ سالمت عمومی شهروندان این مقام مسئول نباید به نامه نگاری 
با واحدهای فروش بســنده کند، اطالع نهادهای نظارتی از وجود این محلول تقلبی که 
صدماتی به شهروندان وارد می کند و احتماال در صورت مصرف بار مضاعفی بر کادر درمان 
که این روزها به شدت درگیر کرونا هســتند می افزاید، حداقل کاری است که باید فوری 
انجام می شد تا از توان این نهادها برای جمع آوری این محصول استفاده شود. حتی انتظار 
دیگر این است  که در صورت فراگیر بودن توزیع و خطرناک بودن مصرف، اطالع رسانی این 
موضوع از طریق رسانه های جمعی صورت گیرد. به طور قطع تذکر و جمع آوری محصول 
قالبی کافی نیست و باید با شرکت تولید کننده و توزیع کننده )در صورت اطالع از تقلبی 

بودن محصول(برخوردهای الزم برای بازدارندگی بیشتر انجام شود.

اقداماتی که باید انجام می شد

 خبر مرتبط
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