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��دار   �������� ���ی

��اد ���م م�ا�زه �ا ک�ونا
�ا�د در �ا��� ��ت �ود

در ����ـــ� ������� �ـــ�دن ��م 
���ـــ� �ـــ�ای ��� �ـــ��� ��دم 
و ر���ـــ� ��ـــ��� ���ا�ـــ�� ��� 

و���ـــ� �ـــ��� دا���...

��ـــ�  �� ��ا��ـــ�  �ـــ�دم  از   
��ـــ�، ���ا�ـــ� �زم را �ـــ� ������ن 
���ا�ـــ� و در��ن ا���ن دا��� 
��و���  �ـــ�ی  و  ����� �ـــ�  �ـــ�  و 

���ـــ�... ��ـــ�  ���ا�ـــ�� 

��ـــ�� و ��ا�ـــ�ن ر��ی ��ا�� 
��ـــ�ی  �ـــ� در ��ـــ�  ���ـــ� دارد 
���ر ا�� �ـــ�ا�� و��د ��ارد ا�� 
����� ���ی �ـــ�  در  �ـــ�ا��  ا�ـــ� 

��� �ـــ�د... ���ظ 

�ـــ� ����ـــ�ات ا����� �� در ��ـــ�ر 
����ار �ـــ�ه، ��ـــ� ���ز���ی  ��ی 
����ـــ�  را  ���ا�ـــ�  وزارت 
�� ���ـــ�. د��ـــ� ��ـــ� ���ا�ـــ� در 
�ـــ�زه �����ات ���ـــ�� ����� �� 

��و�ـــ� ��ا��ـــ�...

�� �ـــ�ر ����� در �ـــ� ���ا�� از ���� ���ـــ��ی ��و�� 
ا��ـــ�ای ا�� ا��ا�ـــ�ت �� ��رت ا������ و او�ژا��ـــ� 
�ـــ�رت �� ��ـــ�د ا�ـــ� ا�ـــ� و���ـــ� �� ����ـــ� �� 
�ـــ��� ����� �ـــ�ده و در �ـــ�زه ���ـــ��ی و ������ 
�� �ـــ��ع ���ـــ��ی �� �ـــ�رت ���ل و ���ـــ� درآ��...

��� ا���م وا������� ا���  ��وی

دب�رخـــــــــــــان� هماهن�ـی و پ�ــ���ی 
پو��  های مردمی م�ا��� �ا کــــــــــݡ�ونا
�ا هدا�ت و �ما�ت ســـــــتاد م�ا��� �ا ک�ونا

 و قـرارگــــــاه مواســـــــــــــات و همــــدلی
استان خراسان ر�وی  -  ١٣٩٨ و ١٣٩٩
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وقتـی برخی ماسـک نمی زننـد، مـن از آن پرسـتار فداکار 
خجالت می کشـم.

مقام معظم رهبری



چـه خـوب اسـت کـه یـک رزمایـش گسـترده ای در کشـور به 
وجـود بیایـد بـرای مواسـات و همدلـی و کمـک مؤمنانـه بـه 
نیازمنـدان و فقـرا کـه این اگر اّتفاق بیفتد، خاطره ی خوشـی 

را از امسـال، در ذهن هـا خواهـد گذاشـت.«
مقام معظم رهبری

قرارگاه  مواسات و همدلݡی



��دآور����ن
انسیه سادات ��ویون
رامین رن�بر خماری
ال�ام از�ندی

روابــــــــــ� �مومــــــــی دبیرخانه 
���ــــــــــیری و هماهن�ـــــــــــــــی 
�ویش  هـــای مردمـــی مقاب�ـــه 
بـــا �رونـــا خراســـان ر�وی

�ر�ردگارا تو را شا�ریم...
امـام  د�ـای  �نایـت  بـا  ب� انت�ایـت  ر�مـت 
م�ربانی هـا، ��ـرت ر�ـا(ع) و سـال ها ���یـری 
انقـ�ب  فرزانـه  رهبـر  هوشـمند  مدیریـت  و 
اس�می که ج�ت رسیدن به ا�ت�اد مقاومتی، 
نام گـذاری  ا�ت�ـادی  را  سـال ها  هدفمندانـه 
جنـ�  ایـن  وجـود  بـا  گردیـد  با�ـ�  نمودنـد؛ 
ت�می�ـی بـ�رگ ا�ت�ـادی دولـت آمریـ�ا بر��یـه 
م�ـت �بـور و مقـاوم ایران اسـ�می و هم�نین 
ه�ـوم �یـروس من�ـوس کرونـا، ایـران اسـ�می 
از ایـن گردونـه سـ�ت و خ�رنـا� تاری�ـی نیـ� بـا 
ش�سـت ترامـ� و کرونـا بـا موفقیـت در �ـال 

باشـد. �بـور 
دو  ایـن  برابـر  در  مبـارزه  و  مقاومـت  �بـوری، 

یابـد. تـداوم  بایـد  من�ـوس 

�و�ـــــنک  ��ـــــ�ن  م�مـــد 
هماهن�ی  و  پ���ـــ�ی  دب�ـــر 
م�ا��ــ�  مردمــی  پو��  هــای 

ــوی ــان ر� ــا خراس ــا ک�ون �



 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

���م ���� ر���ی

��اد ���م م�ا�زه �ا ک�ونا 
�ا�د در �ا��� ��ت �ود

ج�ـــاد �ظیمـــی در کشـــور به وجود آمـــد و به معنـــای وا�عی ک�مـــه یک ت�ش 
ج�ـــادی بـــود، یـــک �رکـــت ج�ـــادی بـــود. و ایـــن بایـــد در تاری� �بت بشـــود؛ 
بایســـتی بازخوانی بشـــود. این ج�اد �ظیم در یک �ر�ه ی متنّوع و وســـیعی 
اّتفـــاق افتـــاد؛ هـــم در زمینـــه ی درمان و انـــواع خدمات ��شـــ�ی و �رســـتاری و 
 کار خی�ـــی ب�رگی در این زمینـــه ان�ام گرفت و 

ً
ســـایر خدمـــات درمانی که وا�عا

م�اهدت های� اّتفاق افتاد، هم در زمینه ی مســـ��ه ی ��شـــ�یری و �ربال�ری 
و ب�داشـــت م�یـــ� و ب�داشـــت �مومـــی و �ّد�فونـــی کـــردن مســـیرها و 

خیابان�ـــا و... این هـــا �قیقتا افت�ارآمی� اســـت.



د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

���م ���� ر���ی

 ��ی از �رکت  های پرافت�ار م�ت 
��ور ن��و های داو��� 

در کار های س�ت و خ�رآف��ن
است

م�رر از �رســـتاران، ��شـــ�ان و کادر درمانی -  ب�داشـــتی تشـــ�ر کرده ایم، که 
جـــا هـــم دارد؛  امـــا در کنار این هـــا،  بایـــد از نیرو هـــای داوط�ِ� جـــوان، ط�به و 
بســـی�ی نیـــ� �دردانی کـــرد که در �ر�ـــه  های ســـ�ت و خ�ر آفریـــن از جم�ه 

�ســـ�، کفن و دفـــن �رود کردنـــد و این کار دشـــوار را به ��ـــده گرفتند.
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��� ا���م وا�������  د��� ��� �و����، 
����� ����م ����ر

مر��ـــه ســـ�ت تر آ�از شـــده اســـت. ســـاده تریـــن کار بـــرای دولت اســـت که 
ب�ویـــد شـــما به دلیـــ� این بیمـــاری همه گیـــر خانه را تـــرک ن�نید و مـــردم نی� 
در خانـــه بمانـــد، اما ایـــن ام�ان �ذیر نیســـت. بع�ی از شـــ�روندان باید برای 
ادامه تولید بیر�ن بروند. موج دوم شـــیوع شـــر�ع شـــده و ما نیاز به هم�اری 
بیشـــتر مردم در مبارزه با �یـــروس در مر��ه جدید ا�تیاج داریـــم. این د�ره از 
گذشـــته دشـــوارتر خواهـــد بود. در ایـــن روند، ما مـــی خواهیم همراه بـــا مبارزه 
بـــا �یروس کرونـــا، فعالیت  های ا�ت�ـــادی خود را تا �د مم�ـــن ادامه دهیم. 
امـــر�ز ایـــن مبارزه، تـــ�ش بـــرای ادامه فعالیـــت  هـــای ا�ت�ادی خواهـــد بود. 
بیماری همه گیر، مشـــ��ت و رن�  های� را برای کشـــور به همراه آ�رده اســـت،  
ا�دامات بســـیار خوب� از نظر ام�انات ب�داشـــتی و درمانی ان�ام شـــده است 
و میـــ�ان تولید کیت  های تشـــ�ی�ی در کشـــور امر�ز بـــرای خودمان کافی می 

باشد.



د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

آ�� ا�  ��� ا��ا��� ر����، ����� ����م ��ه ������ 

امـــر�ز هماننـــد د�ران دفاع مقدس و دفـــاع از �ریم و �رم، شـــاهد ج�وه های 
�یبای� از گذشـــت، ای�ار و فدا�اری هســـتیم که خال� آن ��شـــ�ان و �رستاران 
��یـــ�ی هســـتند کـــه م�اهدانه در �ر�ـــه مقاب�ه بـــا �یروس من�ـــوس کرونا 
 بـــا همـــت جوانان بـــه �ی�ه 

ً
و �فـــ� ســـ�مت مـــردم خدمـــت میکننـــد. یقینـــا

در �وزه هـــای ��وهشـــی و دانشبنیـــان، شـــاهد موفقیت هـــای چشـــم�یر 
جم�ـــوری اســـ�می ایـــران در شـــناخت، درمـــان و ریشـــهکنی �یـــروس کرونا و 
دی�ـــر �یروسهـــا خواهیـــم بـــود. ان�ی�های کـــه در �ـــوزه ��م و دانش کشـــور 
وجـــود دارد، شـــرای�ی را ر�ـــم میزنـــد که ایـــران در �ر�ه ��شـــ�ی �ـــرف برتر را 
بـــرای دنیـــا خواهـــد داشـــت و همـــه دنیـــا بهدنبـــال اســـتفاده از ت�ربیـــات مـــا 
خواهنـــد آمـــد. همـــ�اری و همراهی مـــردم در اجـــرای م�دودیت هایـــ�، چون 
مانـــدن در خانه، �رهی� از ســـفر  های نـــور��ی و تردد  های �یر�ر�ری در ســـ�� 

شـــ�ر، آن را نتی�ـــه �ق�نیـــت �ا�م بر ف�ای کشـــورمان اســـت.
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���ب آ��ی د��� �������� ������ف،
����� ����م ���� ��رای ا����

همه �رستاران و ��ش�ان و ا��ای دی�ر کادر شب�ه ب�داشت و درمان امر�ز 
�قیقتـــا کار ج�ادی می کنند. ج�اد فق� در جب�ه و جن� نیســـت. هر کســـی 
کـــه در خ� مقـــدم مبارزه ��یه هر ت�دیـــدی ��یه مردم ایـــران خدمت می کند، 
ج�ادگـــر اســـت. فرمانده و ســـرباز هم نـــدارد. ج�ادگـــر برای همـــه کار می کند، 
همه. شـــما در بیمارســـتان نمی بی�ید که یک �رســـتار از �رفه و ش��، منش 
و تف�ر شـــما ب�رســـد تا شـــما را درمان کنـــد؛ ج�ادگری این�ونه اســـت. من به 
ســـ�م خودم از همه  �رســـتاران، ��شـــ�ان و �رســـن� درمانی کشـــور تشـــ�ر و 
�دردانـــی می کنـــم و از طـــرف همه مـــردم ایران به آن هـــا خدا�ـــوت می گویم. با 
خوش بینـــی و تع�ـــ� بـــه هی� �نـــوان کرونا کنتـــرل نمی شـــود. با آن کـــه زمان 
از دســـت رفته، بـــرای ج�وگیری از ت�دید بیشـــتر ســـ�مت مـــردم، فق�یک راه 

داریم: �رن�ین� شـــدید و ا�مـــال م�دودیت  های سراســـری و مو�ت.



د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

آ�� ا� ��� ا��� ��� ا���ی
 ������ه و�� ���� در ا���ن ��ا��ن ر��ی و ا��م ���� ���� ���س 

بـــه  مربـــوط  مشـــ��ت  و  مســـای�  بســـیاری  کرونـــا  بـــا  مقاب�ـــه  �ر�ـــه  در 
استان هاســـت و نمی شـــود از مرک� بـــرای همه اســـتان هات�میم گیری شـــود 
لـــذا بایـــد اجـــازه دهنـــد مســـوو�ن اســـتانی مدیریت این مشـــ�� در اســـتان 
خـــود را به دســـت گیرند. باید برای ج�وگیری از شـــیوع بیشـــتر �یـــروس کرونا 
ح  هـــای جدیـــد داشـــت، باید و�عیـــت را ســـن�ید و برای مشـــ��ت ف�ری  طر
کـــرد کـــه جواب�وی آن باشـــد. هر من�قه تاب� شـــرای� خودش اســـت، مشـــ�د 
و خراســـان ر�ـــوی شـــرای� خا�ـــی دارد که در هی� ک�ای کشـــور این شـــرای� 

وجـــود نـــدارد امـــا ایـــن شـــرای� در ت�میم گیری هـــا ل�اظ نمی شـــود.
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��� ا���م وا������� ��ج آ��ی  ا��� ��وی، 
����� آ���ن ��س ر��ی

همـــان گونه که در ت��یـــر �رم م��ـــر در برابر خون یا ن�اســـت و�یفه داریم 
در مقابـــ� �د�فونـــی کردن آن بـــرای �ف� ســـ�مت مردم و ر�ایت مســـای� 
ب�داشـــتی نی� و�یفه شر�ی داریم و مســـو�ل هستیم و این ها چی�ی نیست 
کـــه از �داســـت و ب�رگی ��رات مع�ومیـــن (ع) کم کند، ما بایـــد با�ر هایمان 
را ا��ح کنیم، نســـبت به �ف� ســـ�مت زا�ران خود را مســـو�ل میدانیم و در 
این راســـتا هیـــ� ت�میم فردی درباره �ـــرم م��ر امام ر�ـــا(ع) گرفته ن�واهد 
خ می دهـــد کـــه شـــرای�ی کـــه بـــاب می� ما  شـــد. متاســـفانه گاهـــی اتفا�اتـــی ر
نیســـت را بـــر مـــا ت�می� می کنـــد و ا�نون هم شـــرای� اســـت�نای� داریـــم، این 
مو�وع شـــعار، سیاسی کاری یا شـــایعات نیســـت، این خ�ر و گرفتاری جدی 

اســـت که ک� دنیـــا را درگیر کرده و مو�وع شـــوخی بردار نیســـت.
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���ب آ��ی ��دار �������� ���ی 
������ه ���ه ا��م ر��(ع)  ��ا��ن ر��ی

به طـــور طبیعـــی در هـــر ب�رانی از جم�ـــه بیماری کرونـــا ابتدای امـــر ا�دامات به 
�ـــورت انفعالـــی و ا�رژانســـی �ـــورت می گیـــرد اما ایـــن و�عیت می بایســـت 
بـــا ســـر�ت ت�ی�ر کـــرده و در �ـــوزه ��شـــ�یری و مقاب�ه با شـــیوع بیمـــاری به 
�ـــورت فعـــال و کنشـــی درآیـــد. در مقاب�ـــه ت���ی با شـــیوع بیمـــاری نی� در 
�ـــوزه ��وم ��شـــ�ی �م��ردها بـــه دو ب�ـــش ت���ی و مدیریتی تقســـیم 
می شـــود. در ایـــن ف�ـــ� ر�ایـــت ا�ـــول و �روت�� هـــای ب�داشـــتی بایـــد در 
کســـ� و کارها ا�مال شـــود. �زمـــه آن نی� هماهن�ی بیناب�شـــی اســـت تا در 
ن�ایـــت روند شـــیوع بیماری کند شـــده و ام�انات درمانی �اســـ��وی شـــمار 
بیمـــاران در مقاطـــ� م�ت�� باشـــد. �ـــ� از این مر��ـــه، �م�یـــات �ربال�ری 
ح می شـــود تا بیماران شناســـای� و تعی�ن ت��ی� شـــوند. س�� مرا��  م�ر

بســـتری در بیمارســـتان، �رن�ینـــه و درمان در منـــ�ل ادامـــه خواهد یافت.
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ما باید بســـته ســـ�مت را دنبال کنیم، مـــا ا�ن نباید در کرونا گیـــر کنیم، باید 
در ســـ�مت گیر کنیم.  رســـانه ها بیشـــتر تماشـــاچی شـــده اند، رســـانه مو�ر 
م�البـــه می کند، باید بســـته ســـ�مت تعری� کنیـــم، م�م�ن باشـــید هر ر�ز 
می تـــوان در مـــورد یـــک مو�وع ســـ�مت در رســـانه ها ��بت کـــرد. کرونا را 
وســـی�ه ای کنیـــم که مردم بیشـــتر به ســـ�مت توجه کننـــد، ما �یـــر از کرونا، 
آنفو�نـــ�ا را در ��ـــش داریـــم. تا�یـــد مـــن بـــر تشـــوی� و �مایـــت از ا��ـــاب 

است. کشـــور  ب�داشت 

���ب آ��ی د��� ���  آ������ی
 ���ور ا����دی ر��� ���� ا���ب و ر��� ������ن ���رت ���� ����� ����� ���م 
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�یـــروس کرونـــا، �یروســـی اســـت که ســـری� ســـرایت می کنـــد. البته مـــا باید از 
چینی هـــا برای این کـــه ۱۹ می�یون نفـــر را �رن�ینـــه کردند، تشـــ�ر کنیم.این که 
مـــا بتوانیم شـــ�ری را �رن�ینـــه کنیم بایـــد بدانیم کـــه باید ک� یک شـــ�ر را در 
�رن�ینـــه ن�اه داریـــم؛ بنابراین اگـــر �رار بود این اتفـــاق بیافتد بایـــد از ر�ز ا�ل 
ک� شـــ�ر �ـــم �رن�ینـــه می شـــد. م�ـــار کرونـــا �یـــر از �رن�ینـــه تدبیـــر دی�ری 
نداشـــته و خرده کاری  های دی�ر خی�ی ارزشـــی نـــدارد چرا�ه کرونـــا دارو ندارد و 

فق� جداســـا�ی کار ســـاز است.

���ب آ��ی د���  ��� ا������� ���� زاده �����
 ���� ر��� اول ����  ��رای ا����
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ا��ـــر و�ت م��ـــ� در مقاب�ـــه با �وادث طبیعـــی مانند ســـی�، زل�له، گـــرد و �بار و 
کرونـــا و �تـــی م�م تر کرونای ترام� گذشـــت. ایـــران، �ب� از ب�� بیمـــاری کرونا که 
همـــه م�ت ها را درگیر کـــرد، به کرونای ترام� دچار شـــد؛ �ده ای انتظار داشـــتند که 
ایـــن م��ـــ� و�ت خود را �رف کشـــم�ش  های سیاســـی ب�وجه کند کـــه ما آن را 

خ�ف �ق� و دیانت و ��مرانی مســـ�مانان می دانســـتیم.

���ب آ��ی د���  ��� ������� 
���ور ر���ی و ��� ���� ����� ����� ���م 
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م�دودیـــت منابـــ� مالی دولت ای�ـــاب می کند در ب�ـــ� �مایت و جبران خســـارات 
واردشـــده به بن�اه های ا�ت�ادی ناشـــی از شـــیوع بیماری کرونـــا، مدیریتی هدفمند 
ات�ـــاذ و اولویت�نـــدی مؤ�ری ان�ام شـــود ب�ران ناشـــی از شـــیوع کرونـــا آزمونی ب�رگ 
بـــرای جوامعـــی اســـت که ســـ�مت، زندگـــی اجتما�ی و شـــرای� ا�ت�ـــادی خـــود را در 
معـــرض ت�دیـــد دیدند، شـــرای� ایـــران در مواج�ـــه با ایـــن بیماری همه گیـــر متفاوت 
بـــود، کشـــوری کـــه ��ـــش ازایـــن بـــا ت�ریم ها دســـت به گریبـــان شـــده این بـــار خود 
را در م�ـــاف بـــا چالشـــی ب�رگ�ـــر دیـــد. آن�ـــه در ایـــن راســـتا ت��یـــ� ��ـــدا می کند 
بایـــد ب�درســـتی مدیریـــت و اولویت�ندی شـــود تـــا آ�ـــار آن را در ترمیم ا�ت�اد کشـــور 
شـــاهد باشـــیم. بایـــد بـــرای تو�ی� �اد�نـــه و مدیریـــت شـــده مناب� �مایتـــی، ن�اهی 
جامعتر ات�اذ شـــود،مبارزه ��یه این بیماری در ســـ�وح من�قـــه ای و ج�انی، نه تن�ا 
مســـا�دت بـــه مـــردم ایران اســـت ب��ه بـــا کنتـــرل و نابودی ایـــن �یروس، از انتشـــار 
بیشـــتر آن در من�قـــه و ج�ان ج�وگیـــری به �م� خواهد آمد. این در �الی اســـت که 
ت�ریم هـــای ی��انبـــه و �یرانســـانی ایـــا�ت مت�ده آمریـــ�ا ��یه م�ت ایران، شـــرای� 

ت�یـــه ا�ـــ�م و لوازم مورد نیاز ��شـــ�ی و ب�داشـــتی را مشـــ�� کرده اســـت.

���ب آ��ی ������� �����، ر��� ا��ق ا��ان
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خادمـــان و مدافعان ســـ�مت اســـتان همواره از �مایت  هـــای این م�مو�ه 
برخـــوردار خواهنـــد بود، دســـت�اه ��ای� همـــواره مو�� به �مایـــت �زم از 
مردم و ز�مت کشـــان �ر�ه  های م�ت�� از جم�ه جامعه ��شـــ�ی هستند. 
شـــیوع این �یروس من�وس یک امت�ان ال�ـــی برای آ�اد م�ت�� جامعه از 
جم�ه مدافعان ســـ�مت بود و بســـیار خرسندیم که کشـــور ما از این آزمون 
ب�رگ ســـرب�ند بیر�ن آمده در مقایســـه با کشـــور  های� که همه چی� دارند، اما 
در برابر کرونا زمین گیر شـــدند. از مســـ�و�ن دانشـــ�اه ��وم ��ش�ی مش�د 
و مدافعان ســـ�مت به واس�ه خدمات خســـت�ی نا�ذیری که داشتند تقدیر 
و تشـــ�ر می کنیـــم و خ�ـــاب به همـــه خادمان �ـــوزه ســـ�مت می گوی�م که 
دســـت�اه ��ای� تـــا آخرین ل�ظه یار و همراه شـــما ز�مت�شـــان این �ر�ه 
خواهـــد بـــود. از مـــردم می خواهیـــم هم�نان بـــه همـــ�اری خود بـــا خادمان 
�ـــوزه ســـ�مت ادامـــه دهند تا بتوانیم هر چه ســـری� تر شـــاهد ��بـــه بر این 

�یروس من�وس باشـــیم.

���ب ��ج آ��ی  ������ ��د��،
����� ����م داد����ی ��ا��ن ر��ی
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از ن�ســـتین ر�ز های ا��م رسمی شـــیوع این �یروس در کشور، ستاد مرک�ی 
مقاب�ـــه بـــا کرونا در کمیتـــه امداد و به موازات آن ســـتاد های اســـتانی در ادارت 
ک� این ن�اد در سراســـر کشـــور تشـــ�ی� و �من اجرای �روت��  هـــای �زارت 
ب�داشـــت و ســـتاد م�ی مقاب�ه با کرونا، ا�دامات �زم و برنامه  های ��ش�یرانه 
را به اجرا درآ�رد. ما از نظام ب�داشـــت و درمان کشـــور در شـــرای� شـــیوع کرونا 
�مایت می کنیم. تف�ر اساســـی در کمیته امداد توانمندســـا�ی و خودکفای� 
مددجویان اســـت، بایـــد از تمامی �رفیت  های �انونی کشـــور بـــرای �مایت از 
کمیته امداد و مددجویان این ن�اد اســـتفاده شـــود؛ به �ی�ه در زمینه بودجه 

بایـــد ن�اه �ی�ه به این ن�اد �مایتی در دســـتور کار م��� باشـــد.

���ب آ��ی ��� ����� ������ی
 ر��� ����� ا��اد ا��م ����� (ره)



 ��ر���� ��و����- ��� اول

���ب آ��ی ����س  ���� ��دق �������ن
 ا�����ار ��ا��ن ر��ی 

مـــردم اســـتان هم�نـــان �ساســـیت خـــود را در ر�ایـــت �روت�� هـــا و �ـــدم 
��ـــور در اجتما�ـــات �فـــ� کنند تا روند کاهشـــی، مدیریت و م�ـــار بیماری 
را در اســـتان ادامـــه بدهیـــم. از همراهی بســـیار خوب مـــردم ��ی� اســـتان در 
طا�ـــت  ت�ش  هـــای  ب�داشـــتی،  دســـتورالعم�  های  و  �روت�� هـــا  ر�ایـــت 
فرســـای کادر ب�داشـــت و درمـــان و همراهی همـــه دســـت اندرکاران از جم�ه 
نیـــر�ی انتظامـــی و بســـی� بـــا م�دودیت  هـــای یـــک مـــاه اخیـــر، اســـتان در 
�ـــال �ا�ـــر در شـــرای� م��ـــوب �ـــرار دارد. از مـــردم می خواهیم م�ـــ� �ب�، 
همراهی �زم را با متولیان ب�داشـــت و درمان اســـتان داشـــته و به تو�یه ها 
و �روت��  هـــای ب�داشـــتی �مـــ� کننـــد تـــا رونـــد کاهشـــی، مدیریـــت و م�ار 

بیمـــاری را در اســـتان ادامـــه بدهیم.
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���ب آ��ی ����س ������  �زم �����، و��� ����، ���ن و ���رت

ا�دامات ��شـــ�یرانه و مقاب� های در برابر کرونا باید در این اســـتان تشـــدید 
شـــود تـــا بتوانیـــم �یـــروس کرونـــا را کنترل کنیـــم. �مـــن �دردانـــی از ز�مات 
همه دســـت انـــدرکاران این اســـتان در زمینه مقاب�ـــه با بیمـــاری کرونا،  ت�م� 
در م�ان  هـــای �مومی و سر�وشـــیده ام�ان شـــیوع را بیشـــتر می کند که باید 

از اجتما�ات �رهی� شـــود. 
بـــا تولیـــدات انبوهـــی کـــه در کشـــور بر�رار شـــده، همـــه نیازمندی  هـــای �زارت 
ب�داشـــت را ت�میـــن می کنیم. دی�ـــر هی� ن�رانـــی در �وزه ت�ی��ات ��شـــ�ی 
مرتبـــ� با کرونا نداریم؛ در تولید ماســـک مازاد تولید داریـــم و تعدادی از تولید 

کننـــدگان تقا�ای �ـــادارت دارند.
 در �ـــوزه ونتی�تـــور خوشـــب�تانه دو کارخانـــه بـــ�رگ در کشـــور در این ب�ش 
تولیدات بســـیاری خوب� دارنـــد و نیاز های �زارت ب�داشـــت را تامین می کنند 

و بـــا توجـــه به تولیـــد �یاد؛ �رفیت �ـــادرات هم وجـــود دارد.
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 بســـی�یان جامعه ��شـــ�ی همـــ�ام با دی�ـــر بســـی�یان در جب�ه های �� 
��یـــه باطـــ� �ا�ـــر بودنـــد و از جم�ـــه ��ورهـــای مؤ�ر ��شـــ�ان بســـی�ی 
می تـــوان بـــه بمباران شـــیمیای� هشـــت اســـفند ماه ســـال ۶۳ بیمارســـتان 

��رایـــ� ��ـــرت فاطمه ال�هـــرا (س)، اشـــاره کرد. 
بایـــد در مســـیر توســـعه و تعالـــی کشـــور در تمامـــی �ر�ه ها از جم�ـــه �وزه 

ســـ�مت ج�ادگونـــه در میـــدان �ا�ر شـــویم.
در دو ســـال اخیـــر ۶۷۰ هـــ�ار خدمت با ا�تبار ۹ می�یارد تومان توســـ� بســـی� 
جامعـــه ��شـــ�ی خراســـان ر�وی �ـــورت �ذیرفت کـــه از جم�ـــه آن می توان 
خدمت رســـانی به ســـی� زدگان، زل�له زدگان، زا�ران ��اده �ســـینی و ر�وی و 

مبت�یـــان به کو�ید ۱۹ اشـــاره کرد.
 در �ـــوزه تولیـــد ��ـــم و بســـیاری از �وزه های دی�ـــر کارهای ن�رده بســـیاری 
داریـــم و نبایـــد نســـبت بـــه کارهـــای کـــرده ا�ســـاس �ـــر�ر کنیـــم و ب�وی�م 

دینمـــان را بـــه انقـــ�ب اســـ�می و شـــ�دای وا�مقـــام ادا کرده ایم.
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ن�ستین رکن هر ت�میمی که در 
این  می شود  اجرا  و  گرفته  ستاد 
است که بازفعالیت و بازگشای� ها 
�روت�� ها  کام�  ر�ایت  با  باید 
همراه باشد، در کنار اف�ایش می�ان 
ت�ربه،  ر�زها،  این  در  مبت�یان 
ام�انات و ت��ی�ات خی�ی خوب 
بسیار  ما  مرا�بت  های  و  شده 
این ها  همه  باز  یافته.  اف�ایش 
توس�  شرای�  ر�ایت  مست��م 
مردم است. باید در جریان زندگی 
تعادلی  نق�ه  یک  در��  مردم 
باشیم که ستون این نق�ه تعادل 
مردم و ر�ایت �روت�� ها هستند.

آستان  اخیر  ا�دامات  راستای  در 
به  کمک  ج�ت  ر�وی  �دس 
برای مقاب�ه  نظام س�مت کشور 
آستان  کرونا،  �یروس  شیوع  با 
به  میداند  خود  و�یفه  �دس 
چه  ام�انات،  و  مقد�رات  می�ان 
در �وزه ب�داشتی و درمانی و چه 
مسا�� ا�ت�ادی به کمک مردم 
رف�  برای  خود  ازام�انات  و  بیاید 
کند.  استفاده  جامعه  مش��ت 
شیوع �یروس کرونا تبعات خاص 
م�ت��  �وزه  های  در  را  خود 
و  دربرداشته  ا�ت�ادی  �ی�ه  به 
و  درآمد  کم  ا�شار  میان  دراین 
مش��ت  با  جامعه  �ذیر  آسی� 
آستان  بیشتری رو به رو هستند 
شیوع  به  باتوجه  ر�وی  �دس 
ای�اد  مش��ت  و  کرونا  �یروس 
ه�ینه  های  ت�مین  ج�ت  شده 
�ذیر  ا�شارآسی�  برای  معیشت 
تو�ی�  و  ت�یه  به  ا�دام  جامعه 
و  �ذای�  ا��م  از  ه�اربسته   ۵۰
می�یارد   ۱۰۰ ارزش  به  ب�داشتی 
ریال برای م�رومان �اشیه ش�ر 

مش�د کرده است.

سوی  از  کرونا«  «�ادی ان�اری 
و  مس�و�ن  از  شماری  و  مردم 
و  بازگشای� ها  برخی  برای  فشار 
ن�ران کننده  م�دودیت ها  رف� 
که  می کنم  تاس�  ابراز  و  است 
�ده ای ت�ور می کنند ب�ران م�ار 
شده و دی�ر �یروس کرونا وجود 
به  ب� توج�ی  به  توجه  با  ندارد. 
و  ب�داشتی  تو�یه  های  ر�ایت 
اجتما�ی  فی�ی�ی  فا��ه گذاری 

هشدار وجود دارد.

���ب آ��ی ر����� ���� 
و���  ����م ���ر و ر��� ����� 

ا����� ا������ ���د ��� ����زه �� 
��و�� 

���ب آ��ی �����ر
���� ���م ����م ����� آ���ن 

��س ر��ی 

���ب آ��ی د��� ���� ���� 
و��� ����م ���ا��، در��ن و 

آ��زش ����� 

## ماسک بزنیم ماسک بزنیم
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��دار ���� ���� ���ی 
������ه ����م ا������ ا���ن 

��ا��ن ر��ی

��دار ������� ������� زاده، 
��ر و  ������ ����م ����د ��� آ

��� ا�زش ��ی د��ع ���س ا���ن  
��ا��ن ر��ی

��دار �������� ���ی
������ه  ����م ���ه ا����� ا��م 

ر��(ع) ا���ن ��ا��ن ر��ی

امسال  �ی�ه  شرای�  به  توجه  با 
�ر�رت  کرونا  بیماری  شیوع  و 
ر�ایت ن�ات ب�داشتی و فا��ه 
از  اجتما�ی  هوشمند  گذاری 
است  برخوردار  �ی�ه  اهمیت 
�ر�ری  �یر  سفر های  از  باید  و 

خودداری کنیم.
م�ی  ستاد  م�وبات  راستای  در 
نیر�ی   ، کشور کرونا  با  مبارزه 
ا��ا  سایر  کنار  در  انتظامی 
می دهد،  ان�ام  را  خود  و�ای� 
م�وبات  از  ی�ی  ترتی�  بدین 
نیر�ی  که  شد  مقرر  و  بود  این 
انتظامی با کسبه ای که مورد نیاز 
مردم نیست، فعالیت می کنند و 
برخورد  می شوند،  ت�م�  با�� 

کند.
که  فروش�اه  های�  �اساژها، 
از  جدای  و  ندارند  �ر�رتی 
خدمات  که  فروش�ا های� 
�روت��نی و مواد �ذای� به مردم 
�تما  سایرین  می دهند،  ارا�ه 
باید م�از به باز شدن فروش�اه 

باشند.

امر�ز هم دفاع مقدس در جریان 
م�ت  کرونا  مو�وع  در  و  است 
سن� تمام  اخیر  ماه   ۳ در  ایران 
در  تمام  �یرت  با  و  گذاشتند 
��نه  های م�ت�� مبارزه با کرونا 
�ا�ر شدند و نتی�ه آن �م��رد 
موف� ایران به ل�اظ مبت�، درمان 
و فوتی بوده است. افت�ارات ایران 
�وزه  این  �ر�ه  های  تمامی  در 
دیده شد و �تی در س�ت ترین 
کار که تدفین اموات بود داوط�بانه 
�ا�ر شد، کاری که در کشور  های 

دی�ر مشاهده نشد.

از  ب�رانی  هر  در  طبیعی  به طور 
امر  ابتدای  کرونا  بیماری  جم�ه 
و  انفعالی  �ورت  به  ا�دامات 
این  اما  ا�رژانسی �ورت می گیرد 
سر�ت  با  می بایست  و�عیت 
ت�ی�ر کرده و در �وزه ��ش�ری و 
مقاب�ه با شیوع بیماری به �ورت 
مقاب�ه  در  درآید.  کنشی  و  فعال 
نی� در  با شیوع بیماری  ت���ی 
�وزه ��وم ��ش�ی �م��ردها به 
مدیریتی  و  ت���ی  ب�ش  دو 
ف��  این  در  می شود.  تقسیم 
�روت�� های  و  ا�ول  ر�ایت 
و  کس�  در  باید  ب�داشتی 
نی�  آن  �زمه  شود.  ا�مال  کارها 
تا  است  بیناب�شی  هماهن�ی 
بیماری  شیوع  روند  ن�ایت  در 
درمانی  ام�انات  و  شده  کند 
در  بیماران  شمار  �اس��وی 
مقاط� م�ت�� باشد. �� از این 
مر��ه، �م�یات �ربال�ری م�رح 
و  شناسای�  بیماران  تا  می شود 
س��  شوند.  ت��ی�  تعی�ن 
بیمارستان،  در  بستری  مرا�� 
ادامه  من�ل  در  درمان  و  �رن�ینه 

خواهد یافت.

��� دار��:   ��� دار��:   ��ر�����ن ��  ��ر�����ن ��

ا����ده از ���� �������� راه ا����ده از ���� �������� راه 
��ای ������ی از ا��� �� �����ی ��ای ������ی از ا��� �� �����ی 

����-����-١٩١٩ ا��. ا��.
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 اگر مرا�� تولید وا�سن در ایران 
ام�ان  رود،  ��ش  برنامه  طب� 
م�رماه  از  جمعی  وا�سیناسیون 

۱۴۰۰ وجود دارد. 
�رود به مر��ه فاز انسانی وا�سن 
بر  و  می برد  زمان  ماه  چند  کرونا 
سوم  فاز  ��ش بینی ها  اساس 
مم�ن  ایرانی  وا�سن  انسانی 
آ�از   ۱۴۰۰ اردیب�شت  در  است 

شود.
فاز سوم سه ماه طول می کشد، 
وا�سن  انبوه  تولید  ا�تمال 
آ�از  و  آینده  سال  تابستان  در 
وا�سیناسیون جمعی از م�ر ماه 

سال آینده ان�ام خواهد شد.

�رفیت  های  �دا��ر  از  استفاده 
مردمی با هدف مواج�ه مناس� 
می  تا�ید  مورد  کرونا  �یروس  با 
ستاد  راب�ین  ب�مدا�  باشد،   
در  استان  دادگستری  مردمی 
شورا های اجتما�ی م��ت سی�ده 
با  و  فعال  ��ور  با  مش�د  گانه 
دیده بانان  �رفیت  از  گیری  ب�ره 
�ای�اه های�  ای�اد  و  من�قه  هر 
ب�داشتی  ا��م  تو�ی�  ج�ت  در 
در س�� ش�ر به �ی�ه در �اشیه 
با  هماهن�ی  با  مش�د  ش�ر 
ا�دامات  مس�ول،  دست�اه های 
تا�نون  و  ان�ام  را  گسترده ای 
ب�داشتی  ا��م  از  بسته  ه�اران 
و  دست�ش  و  ماسک  جم�ه  از 
آنان  توس�  کننده  �د�فونی  �ل 
بسته بندی و تو�ی� شده است. 
درخواست ما از همه مردم، مبنی 
گذاری  فا��ه  طرح  ر�ایت  بر 
�یروس  با  مقاب�ه  در  اجتما�ی 
ر�وی  خراسان  استان  در  کرونا 
�یروس  این  ش�ست  منظور  به 
اجرای  به  �ایبند  باید  است، همه 
م�وبات ستاد های م�ی و استانی 

مقاب�ه با �یروس کرونا باشیم.

مردم  �ر�ری  ا��م  م�ت�رین  با 
برخورد �اط� خواهد شد.

و  مردم  کام�  همراهی  و  همدلی 
مسو�ن در زمینه مقاب�ه ��ی� 
با �یروس موسوم به کرونا ال�امی 
و  مسو�ن  توامان  ت�ش  است. 
سیاست  های  با  مردم  همراهی 
دست�اه  های  نا�یه  از  ا��نی 
از  �بور  در  ما  به  تواند  می  متولی 

و�عیت کنونی کمک کند.
موجود  اف�ای�  هم  سایه  در 
ب�مدا� ا�دامات خوب� در زمینه 
برخورد با سو استفاده کنندگان از 
و�عیت کنونی به ان�ام رسیده و 
�اطعیت  با  ا�دامات  این  انشاله 

ادامه خواهد یافت.
در زمینه ��ش�یری نی� ا�دامات 
خوب� ان�ام شده و به افرادی که 
در معرض ارت�اب ا�تمالی جرم و 
ت��� بوده اند تذکرات �زم داده 
در  نی�  وم�شوفات  است  شده 
اختیار مراج� �ال� برای باز تو�ی� 

�رار گرفته است.

��� ب آ��ی ����� �����
 ر��� ����م ����� ���� ���د 

��� ������ �� ��و�� :

���ب آ��ی ��� ا��� �����ی، 
���ون ا������ و ������ی 

از و��ع ��م داد����ی ا���ن 
��ا��ن ر��ی

���ب ��ج آ��ی د�ودی 
داد���ن ����م ����� و ا���ب 

���� ���س
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ارباب  ت�ریم  و  ش�روندی  �قوق 
ب�داشتی  مسای�  ر�ایت  با  ر�وع 
تا  گیرد  �رار  نظر  مد  باید  کارمندان 
خدمات  از  مردم  نار�ایتی  سب� 
ش�روندی،  �قوق  نشود.  دولتی 
آسی�  های  کاهش  ���یری 
اجتما�ی، ادامه اجرای برنامه م��� 
گذاری  فا��ه  و  ا�ت�ادی  توسعه 
ها  برنامه  م�مترین  از  اجتما�ی 
با  که  است  مش�د  ش�رستان  در 
اجرای  می شود.  ���یری  جدیت 
طرح ن�ات یا رسیدگی به �وزه  های 
کمتر توسعه یافته در مناط� کمتر 
گذشته  سال  از  مش�د  برخوردار 
دست�اه  های  برخی  مشارکت  با 
استاندار  فرماندهی  ت�ت  اجرای� 
آ�از و نیاز های این  خراسان ر�وی 
است.  شده  شناسای�  مناط� 
م�م  بسیار  ا�ت�ادی  مسا�� 
ر�ایت  و  کرونا  با  باید  لذا  است 
فا��ه  و  ب�داشتی  �روت��  های 
گذری اجتما�ی زندگی کرد. اگر مردم 
ماه  اسفند  �ساسیت  های  همان 
داشته  کرونا  شیوع  با  مقاب�ه  در  را 
کادر  به  براین که  ��وه  باشند 
با  می شود  شایانی  کمک  ��ش�ی 

تع�ی�ی نی� مواجه ن�واهیم بود

دانش�اه  گ�ارش  های  براساس 
در  بیماران  تعداد  ��ش�ی،  ��وم 
مدیریت  است؛  اف�ایش  �ال 
ش�ری مش�د هم�ون موج ا�ل، 
ستاد  م�وبات  که  دارد  آمادگی 
و  دنبال  را  کرونا  را  مبارزه  استانی 
برخی م�دودیت ها را برای ب�بود 
نقش  کند.  ا�مال  م�دد  شرای� 
این  شیوع  از  ج�وگیری  در  مردم 
است،  تا�یرگذار  بسیار  �یروس 
فا��ه  باید  ��وسته  ش�روندان 
از  و  کرده  ر�ایت  را  ب�داشتی 
این  از  تا  کنند  استفاده  ماسک 
شرای� ب�رانی گذر کنیم. از ش�ردار 
ب��  در  تا  خواستاریم  مش�د 
آگاه  و  تب�ی�اتی  ��ام  های  ا�ران 
برنامه ری�ی  م�دد  مردم،  سا�ی 
کند تا �ساسیت �مومی بیشتر 

شود.

اگر مردم مس��ه را س�� و ساده 
مش��  دچار  ��عا  ما  ب�یرند 
در  �رم�  آ�یر  ا�ن  شد.  خواهیم 
مش�د به �دا درآمده و تا زمانی 
درنیامده  �دا  به  سفید  آ�یر  که 
اگر  هستیم.  ر�ایت  به  مو�� 
خارج  منا�ل  از  نیست  �ر�ری 
شویم  می  خارج  اگر  و  نشویم 
داشته  را  ب�داشتی  ن�ات  ر�ایت 
کم  را  ازد�ام  باید  مردم  باشیم. 
را ر�ایت  کنند و ن�ات ب�داشتی 
کنند. این مسا�� می تواند مع��ه 
کند تا ما از این ��ک م�دد خارج 

شویم.

���ب آ��ی ����� 
���ون ����م ا�����ار ��ا��ن 
ر��ی و ������ار ���� ���س 

���ب آ��ی ����ی 
ر��� ����م ��رای ��� ���� 

���س :

���ب آ��ی د��� ���� 
���دار ����م ��� ���� 

���س:
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به  استانی  و�عیت  تشری� 
کار  خی�ی  خراسان  ��نا�ری 
ساده ای نیست، ما اف�ایش �اب� 
داشتیم  مرا��  تمام  در  توج�ی 
بستری  و  سر�ای�  بیماران  چه 
خ�ر  زن�  این  و  فوتی،  چه  و 
جدی هست. اگر ت�ی�ر در زندگی 
�ادیمون ای�اد ن�نیم و �روت�� 
 های ب�داشتی را ر�ایت ن�نیم به 
ر�ز های بدتری دچار می شویم. سه 
روش خی�ی ساده می تواند کمک 
از  استفاده   -۱  : ب�ند  ما  به  ب�رگی 
گذاری  فا��ه  ۲-ر�ایت  ماسک 
ب�داشت  ۳-ر�ایت  اجتما�ی 
را  زدن  ماسک  اسم  من  دست. 
م�دودیت نمی گذارم. م�دودیت 
بیر�ن  در  و  ها  م�ازه  تع�ی�ی  در 
ا�مال  هاست.  خانه  از  نیامدن 
�واب� جدید به اجبار باید وجود 
داشته باشد. آ�ای استاندار من و 
هم�ارانم با تمام وجود در خدمت 
ترم�  باید  اما  هستیم  بیماران 
ماشین  های مولد بیماری را شما، 
متاسفانه  ب�شید،  شما  ش�� 
که  کرده اند  فراموش  ک�  مردم 

ر�ایت کنند و باید ر�ایت کنند.

و�عیت  مش�د  �وزه  در  ما 
به  ن�دیک  و  داریم  رو  هشدار 
و�عیت �رم� و در ۲۹ ش�رستانی 
۱۱ �رد،   ۸ �رم�،  تا   ۲ داریم  ما  که 
نارن�ی و ۸ سفید. تا اواخر خرداد 
ماه تعداد بستری شدگان و فوتی 
داشت  رو  کاهشی  روند  ما   های 
به گونه ای که ما از ۳ بیمارستان 
کرونا  مب��  به  یافته  اخت�اص 
فعالی�ش  �م�  بیمارستان  یک 
از  متاسفانه  اما  کرد  متو��  را 
اف�ایش  شاهد  ما  جاری  ماه  ا�ل 
جنبه  هستیم.  کنندگان  مراجعه 
تا�یدی من این است که با توجه 
به روند اف�ایشی که ما در مش�د 
هستیم  ا�ن  شاهد  مقدس 
انشا� که ��ی�انی که ��د تشرف 
به  را  �یارت  این  �یارت دارند   برای 

مو�د دی�ری موکول کنند.

هن�ام شیوع کرونا در کشور و �ب� 
از �رود آن به استان خراسان ستاد 
مقاب�ه با کرونا و کمیته ت�مین، تو�ی� 
دانش�اه  های  هم�اری  با  نظارت  و 
��وم ��ش�ی، دست�اه  های نظارتی 
شد.  تش�ی�  استان  در  اجرای�  و 
در طی مدت سه ر�ز دو م�وز �ادر 
کرده ایم که یک مورد آن در خ�وص 
و  کننده  �د�فونی  مواد  تولید 
ما  بود.  ماسک  تولید  دوم  مورد 
ب�رانی  شرای�  این  در  توانسته ایم 
خودکفا  امر  این  در  ماسک،  تولید 
بانک ها  د�ران  این  در  شویم . 
تس�ی�ت خوب� به وا�د های تولید 
در  بار  اولین  برای  داده اند:  ارا�ه 
استان خراسان �رف مدت کمتر از 
سه سا�ت به یک وا�د تولید مواد 
جدید  وا�د  ای�اد  برای  �د�فونی 
و توسعه در تولید خود تس�ی�ت 
شرای�  این  در  هم�نین  داده ایم. 
دانش�اه  نیاز های  توانسته ایم 
با  و  کنیم  برطرف  را  ��ش�ی  ��وم 
مناب� مالی ب�ش خ�و�ی ن�دیک 
شام�  که  کا�  تومان  می�یارد  بر ۲۰ 
ماسک، لباس، و نتی�تور و ت�مین 

کرده ایم.

���ب آ��ی د��� ������ 
ر��� ����م دا����ه ���م ����� 

���� و �����ی ���د ������ی و 
������ �� و��وس ��و�� ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ��� ����ی 
���ون  ����م �����، ا����� و 
ا������ ا�����ار ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی د��� ر�����ن
 ر��� ����م ����� ا����دی، 

�������� و ��� ���ر��  ��ی ��د�� 
���د ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

## همدست  همدست 
کرونا نباشیم...کرونا نباشیم...
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همه گیری  موج  آ�از  با  هم�مان 
با�رگانی  اتاق  در  کرونا،  بیماری 
با  مقاب�ه  ستاد  ر�وی  خراسان 
دو  آن  ذی�  و  تش�ی�  ب�ران  این 
آن ها  از  ی�ی  شد،  ای�اد  کمیته 
م�موریت یافت تا کمک  های فعا�ن 
ا�ت�ادی را جم� آ�ری کند و دی�ری 
کس� وکار های  شناسای�  به  نی� 
کرونا  از �یروس  آسی� دیده ناشی 
��شن�ادی  راه�ار های  ارا�ه  و 
آن ها، مبادرت  برای �ف� و �ایداری 
�ر�ید. از سوی�، ب�شی از م�موریت 
اجرای این م�م به دبیرخانه شورای 
گفت وگو واگذار شد. ب�ش خدمات 
در استان بیشترین خسارت ناشی 
است.  شده  مت�م�  را  کرونا  از 
ار�یاب� �وزه با�رگانی خراسان ر�وی 
کرونا  که  ریس�ی  هشت  براساس 
داشته  همراه  به  ب�ش  این  برای 
بستن  با  که  می دهد  نشان  است 
در  را  خود  بازار  تاجران  مرز،  شدن 
از دست داده اند، در  از مرزها  خارج 
�ورتی که آسی� های ناشی از کرونا 
خارجی  و  داخ�ی  با�رگانی  �وزه  در 
کند  ��دا  ادامه  ر�وی  خراسان 
بر  را  خود  سوء  ا�رات   ��� به طور 

ب�ش تولید نی� خواهد گذاشت.

ای�ار  ا�ج   در زمان دفاع مقدس، مردم در 
تمام رزمندگان را فرزندان و ا��ای خانواده 
همین  باید  هم  امر�ز  می دانستند  خود 
ن�اه را داشته باشیم. فعالین ا�ت�ادی و 
هر کسی که دستش به دهانش می رسد 
این  از  ��ش  کند،  یاری  را  نیازمندان  باید 
س�مت  نظامی  ��ومت  باید  که  گفتیم 
ا��م شود، امر�ز می گوی�م که باید مارش 
جن� با کرونا نواخته شود. متاسفانه در فاز 
ا�ل شیوع، �ب� از این که ��ر��ی �ا�� 
شود در کشور ما ا��م ��ر��ی کردند و به 
ی�دی�ر تبریک گفتند! �تی به کشور های 
هشدار  ر�ز  همان  ما  زدند!  طعنه  دی�ر 
که «ش� کن و سفت کن ها فاجعه  دادیم 
نباید«کرونا  که  کردیم  ا�تراض  می آفریند« 
از س�� اخبار رسانه م�ی و سایر رسانه ها 
�ذف شود« و امر�ز می بی�یم که چ�ونه 

فاجعه آفریده شده است. 
در کشور ما �م� فاجعه درک نشده است 
و به نظر می رسد �ساسیت ها نسبت به 
است.  یافته  کاهش  ر�زانه  ت�فات  می�ان 
امر�ز شب�ه  های اجتما�ی و �رفیت  های 
��ش�یرانه  ن�ات  از  مم�و  باید  رسانه ای 
و هشدار دهنده باشند. باید در سه ُبعد 
تمام ت�ش خود را به کار ببریم: ۱. ج�وگیری 
از شیوع بیشتر �یروس کرونا ۲. کمک به 
تسری� در ب�بودی مبت�یان و کاهش آمار 
کمک   .۳ من�وس  �یروس  این  ت�فات 
به کسانی که به کرونا مبت� نشده اند ولی 

�وا�� کرونا دامن گیر آن ها شده است. 

بابت  آمده  این شرای� بوجود  در 
باید  همه  کرونا،  �یروس  شیوع 
درکنار هم بوده و دست در دست 
ب�ترین  به  بتوانیم  تا  دهیم  هم 
�بور  ب�ران  از  مم�ن  ش�� 
�یر  کام�  شرای�ی  کرونا  نمای�م. 
متر�به ای�اد کرده که از آن گری�ی 
از ج�ات م�ت��  نیست. ا�نون 
چاره  و  هستند  فشار  در  ا�ناف 
برای  ت�م�  و  �بر  ج�  و��جی 
امیدوارم  کرد.  ��دا  توان  نمی  آن 
مدیریت  را  مو�وع  این  بتوانیم 
نمای�م  �بور  برهه  این  از  و  کرده 
اندیشی  های  چاره  آن  از   �� تا 
�زم �ورت گیرد. به خ�ر افتادن 
بیشتر  ا�ناف  و  مردم  س�متی 
از مو�وع کس� سود و سرمایه 
درآمد  کس�  دارد.  اهمیت 
در  س�مت  �ف�  اما  است  م�م 
اولویت �رار دارد. باید برنامه ری�ی 
شیوع  یافتن  �ایان  اساس  بر  ها 
�یروس کرونا باشد و چاره ای ج� 
گونه  به  او�اع  ا�نون  نداریم  آن 
ای است که کار دی�ری ج� �بر و 
ت�م� و گذر از این و�عیت نمی 

توان ان�ام داد.

���ب آ��ی ��� ا��� ����� 
د���  ����م ���د ��د�� ا����د 

���و��� ��ا��ن ر��ی 

���ب آ��ی ���� ���� �و��� 
د��� �����ی و ������� ���� ��ی 
��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ����د �����اد
 ر���  ����م ا��ق ا���ف ���� 

���س
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ستاد کمک رسانی شورای هی�ت 
منظور  به  مش�د  مذهبی   های 
کادر ��ش�ی و  خدمت رسانی به 
بیماران کرونا و م�رومان �اشیه 
این ش�ر شر�ع به کار کرد. ا�نون 
مسوو�ن  و  ��ش�ی  کادر  که 
استان مش�ول مبارزه با �یروس 
باید  هستند  کرونا  من�وس 
ت�ش کرد تا این زن�یره �یروس 
�ال  �ین  در  دهیم.  ش�ست  را 
برای تقویت رو�یه بیماران مبت� 
به �یروس کرونا و �مایت از کادر 
��ش�ی نیاز به کمک های مردمی 
ساله  همه  که  هی�تی  است. 
دراین ایام برای جشن ها و ا�یاد 
ا��م  امسال  می کردند،  ه�ینه 
ه�ینه  های  که  اند  کرده  آمادگی 
خود را برای مبارزه با �یروس کرونا 
همین  به  و  دهند  می  اخت�اص 
ج�ت این ستاد ش�� گرفته که با 
همت و  اراده مردم و�یت مدار و 
خیرین و هی�ت های مذهبی این 

خدمت رسانی ادامه ��دا کند.

با  مش�د  در  معروف  ط�یه داران 
�یروس  شیوع  با  مقاب�ه  هدف 
ماسک  ه�اران  تا�نون  کرونا 
تنفسی تولید و در بین نیازمندان 
تو�ی� کرده اند، این تعداد ماسک 
از نیمه فر�ردین ماه امسال و به 
سه  در  بانوان  از  تعدادی  وسی�ه 
کارگاه در ش�ر مش�د تولید شده 
است. تولیدات آموزشی با �نوان 
با  کرونا  د�ران  در  زندگی  سبک 
شعار «ما به هم رب� داریم« �ی�ه 
نیایش  با�ی،  ش�ری،  ف�ا های 
م�ا�ی،  ف�ای  �ی�ه  سرگرمی  و 
شرکت در �د�فونی کردن اما�ن 
و  شناسای�  م�ت��،  معابر  و 
ت��ی� از گروه  های ج�ادی که در 
زمینه مبارزه با کرونا فعال هستند 
امام  امداد  کمیته  با  هم�اری  و 
بسته  های  تو�ی�  در  خمینی(ره) 
دی�ر  از  گرم  �ذای  و  معیشتی 
معروف  ط�یه داران  ا�دامات 

است.

برای  کام�  باش  آماده  در  ما 
مردم  ب�داشتی  نیاز های  تامین 
بیماری  فراگیر  مش��  هستیم، 
کو�ید ١٩ �یروس  همان  یا  کرونا 
ر��ی  شبانه  ز�مات  به  توجه  با 
مقدم  خ�  �وش  سفید  سربازان 
ای�ار و فدا�اری در مرا�� درمانی و 
بیمارستانی ما نی� خود را به �نوان 
کمیته تدارکات و �شت�بانی مردمی 
مقاب�ه با کرونای استان برای کمک 
به آن ها در �ال آماده باش کام� 
هستیم  و�یفه  ان�ام  به منظور 
تامین  در  مش��ی  هی� گونه  تا 
نیاز های مرا�� درمانی بوجود نیاید. 
هدایت  نقش  فق�  کمیته  این 
کمک  های مردمی را به ��ده دارد 
و گونه اهدای� مردم و تش�� ها 
درمانی  مس�ولین  هماهن�ی  با 
مستقیم به بیمارستان ها ت�وی� 
می شود. همه با هم در این جن� 
نابرابر با ات�اد و همدلی ��ر�ز می 

شویم.

���ب آ��ی ��� ���ی ��������، 
ر��� ����م ��رای ����  ��ی 

����� ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ��� ���ا� ار����، 
����  ����م ���د ا��ا�� ����ن 

ا��م(ره)

 ���ب آ��ی د�������� ������ 
���� ����  ����م ��وه �����ی 

����� و��� 
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ت�ش  های  از  �دردانی  �من 
دانش�اه ��وم ��ش�ی مش�د در 
خدمات رسانی به مردم در د�ران 
شیوع کرونا، باید تمام ا�دامات و 
برنامه  های� که در راستای کنترل 
شده  ان�ام   ۱۹ کوی�د  مدیریت  و 
تمامی  و  برسد  �بت  به  است 
ت�و�ت در ابعاد ��می، مدیریتی، 
مستندسا�ی  اجتما�ی  و  درمانی 
ا�دامات  سا�ی  مستند  شود. 
می تواند  آینده  در  شده  ان�ام 
مورد  ��می  سند  یک  �نوان  به 
ت�ش  های  با  گیرد.  �رار  استفاده 
ان�ام شده به ر�م شرای� خاص 
مش�د، ب�ران �یر�اب� کنترل در 
�وزه کرونا در این ک�نش�ر ای�اد 
کنترل  نشد مردم نقش مو�ر در 
�ف�  با  باید  و  دارند  بیماری  این 
ا�ول  اجتما�ی،  گذاری  فا��ه 
در  نی�  مرا�بتی  خود  و  ب�داشتی 
�من  تا  شود  ر�ایت  فعالیت ها 
ا�ت�ادی  شرای�  س�مت،  �ف� 

نی� دچار آسی� ن�ردد.

کرونا  با  مقاب�ه  استانی  اختیارات 
در �ال �ا�ر بیشتر شده است 
مس��ه  این  با  متناس�  باید  و 
اگر م�اب�  ا�داماتی �ور ب�یرد،  
مش�د  ��ش�ی  ��وم  گ�ارش 
و�عیت هم�نان �اد باشد باید 
نظارت  های  و  کرد  جدی  ف�ری 
س�ت�یرانه ا�مال شود؛        هنوز 
کمیسیون  های م��� به �ورت 
��عا  اما  ن�رفته  ش��  جدی 
درمان  و  ب�داشت  کمیسیون 
بود  خواهد  کرونا  مو�وع  متولی 
و همه مس�و�ن دخی� در ب�� 
خ�  به  کمیسیون  این  در  کرونا 
خواهند شد تا در مورد و�عیت 

چاره اندیشی شود.

در  بانوان  �رفیت  از  استفاده 
مش�د  ��ش�ی  ��وم  دانش�اه 
�ن�  ��ور  و  است  تقدیر  �اب� 
مسوو�ن  و  مدیران  بین  در  �ن 
این  بیمارستانی  و  دانش�اهی 
دانش�اه را به فال نیک می گیریم. 
مسوو�ن  مدیریت  و  تدبیر  با 
مش�د  ��ش�ی  ��وم  دانش�اه 
در  موجود  نامسا�د  شرای� 
هم�ون  کرونا  ب�ران  دوم  موج 
ب�بود  ب�ران  این  ن�ست  موج 
ن�ست  شرط  که  یافت  خواهد 
آن هم�اری مردم با خادمان �وزه 

س�مت است.

���ب آ��ی ��اد ����� ��و�� 
������ه ��دم ���� و ��ت در 

���� ��رای ا����

���ب آ��ی ا���ن ار����
 ر��� ����م ���� ��������ن 

ا���ن ��ا��ن ر��ی

����ر ���� د��� ����� ر�����
������ه ����م ��دم ���� و 

��ت در ���� ��رای ا����
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برای  تا�نون  دولت  که  کار های� 
مقاب�ه با آ�ار ا�ت�ادی کرونا ان�ام 
داده یا مقدمات اجرای آن را فراهم 
شبیه  بیش  و  کم  است،  کرده 
کار های� است که سایر دولت ها 
هم ان�ام داده اند. در کوتاه مدت، 
سیاست   های  از  استفاده  ج� 
م��  انبساطی،  مالی  و  �ولی 
ا��ای تس�ی�ت سری� و تنف� 
مالیاتی، کار �یاد دی�ری نمی توان 
میان  ن�اه  در  البته  داد.  ان�ام 
باید  �تما  ب�ندمدت  و  مدت 
بشود  ان�ام  هم  دی�ری  کار های 
تا بتوان ت�دید کرونا را به فر�تی 
و  ا�ت�اد  به  ب�شی  ت�رک  برای 
دولت  کرد.  تبدی�  تولید  ج�ش 
و  کارها  و  کس�  به  می خواهد 
تس�ی�ت  ا�ت�ادی  بن�اه  های 
ت�رار  را  اشتباه  این  نباید  بدهد، 
کند. مشا�� آسی� دیده از کرونا 
به را�تی �اب� شناسای� هستند.
تس�ی�ت �مایتی دولت باید به 
سمت این گونه مشا�� و کس� 

و کارها هدایت شود. 

هدایت  برای  م��ی  باید  مس�د 
اجتما�ی  و  سیاسی  دینی،  گری 
باشد. مردم باید مس�د را �ناه�اه 
مانند  فر�تی  از  لذا  بدانند،  خود 
�یروس  شیوع  و  موجود  و�� 
کرونا در جامعه، باید استفاده کرد 
و مس�د را به جای�اهی رساند که 
برطرف  را  مردم  مش��ت  بتواند 
ر�ایت  و  منت  ب�  کمک  کند. 
اولویت های  از  ی�ی  نف�  ��ت 
و  مردم  به  رسانی  خدمت  م�م 
م�بت  به  باید  است.  م�رومان 
از  بسیاری   �� در  که  خداوند 
بیان  کرد،  ن�اه  است  مبت��ات 
از  می خواهند  �ده  یک  کرد: 
ماجرای شیوع کرونا �یروس ��د 
سوء استفاده دارند. این درست 
شدند.  گرفتار  مردم  که  است 
یک  ولی  است،  خوابیده  کارها 
نفوذ  لباس  می آیند  مناف�  �ده 
�ر�رت  از  س�ن  و  می �وشند 
مذا�ره می کنند. مومنان ال�ی باید 

از امر�ز �ای کار بایستید.

همراهی  به  می�واهم  مردم  از 
کرونا  با  مقاب�ه  �وزه  در  در  خود 
مدت  این  در  مردم  دهند.  ادامه 
با جدیت همراهی �زم را داشته و 
کردند.  ر�ایت  را  ب�داشتی  موارد 
برنامه  ایراد  مورد  مو�وع  امر�ز 
ری�ی و �دم ارا�ه یک برنامه منظم 
ر�ز  از  است.  مو�وع  با  ارتباط  در 
توانیم  ن�ست میدانستیم نمی 
همه مشا�� را تع�ی� کنیم اما 
یک ر�ز ت�میم می گیرند مشا�� 
ت�میم  ر�ز  یک  و  کنند  فعالیت 
مشا��  بازگشای�  از  می گیرند 
�وزه  در  ا�نون  کنند؛  ج�وگیری 
آموزش و �ر�رش باید برنامه ری�ی 
�زم را برای سال ت��ی�ی ��ش رو 
داشته باشند؛ و�تی باید به ناچار 
�رفیت ک�س ها را کاهش دهیم 
ا�دام  برنامه ری�ی  با  باید   ��

د�یقی دراین باره ات�اذ شود.

���ب آ��ی د��� �������� 
���� زاده ������

������ه  ����م ��دم ���� و ��ت در 
���� ��رای ا����

��� ا���م وا�������
 ���وی ار��

������ ����م ���� ر����� �� ا��ر 
����� ��ا��ن 

��� ا���م وا�������
 ���ا�� ������� 

������ه ����م ��دم ���� و ��ت در 
���� ��رای ا����

## من ماسک میزنم... من ماسک میزنم...
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مدیریت  ا�دامات  از  تقدیر  �من   
با  مقاب�ه  زمینه  در  مش�د  ش�ری 
شیوع �یروس کرونا در س�� ش�ر، 
نیازمند  کنونی  شرای�  مدیریت 
فرماندهی و �دای� وا�د است و باید 
شود.  �رهی�  موا�ی کاری  از  شدت  به 
�د�فونی  مای�  های  م�رف  می�ان 
است،   م�ی�ت بار  را  مردم  توس� 
این ر�زها همه بدنبال خریداری این 
مواد هستند، م�ر ما چقدر می توانیم 
ال�� ت�یه و تولید کنیم؟.مردم ما باید 
شستشوی  برای  اولویت  که  بدانند 
�ابون  و  آب  با  شستن  دست ها، 
فق�  �د�فونی  مای�  های  و  است 
که  شوند  استفاده  باید  شرای�ی  در 
دسترسی به آب میسر نباشد. ا��م 
و�عیت �رم� در ش�ر توس� ش�ردار، 
�ساسیت خوب� در بین ش�روندان 
�ر�ری  هشدار  ا��م  کرد،  ای�اد 
است ولی نباید من�ر به ای�اد ترس 
در بین ش�روندان شود؛ چرا�ه ترس 
موج� ت�عی� سیستم دفا�ی بدن 
خواهد شد. مدیریت ش�ری مش�د و 
جامعه ��ش�ی ��وسته ن�ایت سعی 
و ت�ش خود را داشته تا مردم آرامش 
نسبی داشته باشند، داروخانه ها نی� 
ج�م  را  خود  ��م  �وا،  تمام  با  هم�ی 
�مومی  نیاز های  تامین  با  تا  کرده اند 
ش�روندان، در ج�ت کاهش استرس 

و ن�رانی  های آن ها گام بردارند.

میتوان  درست  اط�ع رسانی  با 
�دا��  به  را  �ایعات  و  ت�فات 
برسانیم، مردم مشاهده می کنند 
آن ها  خدمت  در  مس�ولین  که 
سایه  در  امیدواریم  و  هستند 
��ش�ی  ��وم  دانش�اه  تدابیر 
این  در  درگیر  ن�اد های  دی�ر  و 
کرونا  مردم  کمک  با  بتوان  �وزه، 
را مدیریت کرد. س�مت و امن�ت 
فرد  هر  برای  ارزشمند  نعمت  دو 
متاسفانه  می شود،  م�سوب 
به  مردم  س�مت  ر�زها  این 
ش�روندان  �موم  و  افتاده  خ�ر 
نیازمند اخباری مستند و م�اب� 
با  امیدواریم  با وا�عیت هستند. 
اط�ع رسانی درست و ارتقاء س�� 
آگاهی �مومی، با کمترین ب�ران و 

�ایعات و ت�فات ر�برو شویم.

را  کرونا  کادر درمان ا��راب موج دوم   
مقاب�ه  �درت  می دانم  بعید  و  داشتند 
ا���  باشند.  داشته  را  دوم  موج  با 
��ش�ان و �رستاران می گفتند، به مردم 
ب�وی�د به ف�ر جان خودشان باشند نه 
ما.  امیدوارم توفیقات مدیرانی که ا�تقاد 
شود،  بیشتر  دارند  مردم  مشارکت  به 
مشارکت �موم مردم اف�ایش کارآی� و 
جای�اه اجتما�ی ن�ادها را ارتقا می دهد. 
هر  سرمایه  با�ترین  اجتما�ی  �ای�اه 
ن�ادها  این  جای�اه  از  و  است  ن�اد 
ش�روندان  همبست�ی  برای  می توان 
س�متی،  از   �� کرونا  کرد.  استفاده 
ا�ت�اد را نشانه گرفته است. ش�رداری 
�مایت  با  می تواند،  شرای�  این  در 
همبست�ی  مردمی  کم��ن  های  از 
ب�ند.  ر�م  ��ش  از  بیش  را  اجتما�ی 
ت�ویری از ش�رداری �سا کرونا داشته 
س�ت تر  کار  شرای�  این  با  باشیم. 
خواهد شد و باید برنامه داشته باشیم 
داشت.  خواهیم  بدی  شرای�  وگرنه 
ا�ت�اد مردم بسیار دچار آسی� شده 
است و هی� ن�ادی مانند ش�رداری به 
م��ت سرنمی زند. ش�رداری به �ویش 
کمک مومنانه ب��وندد و در کنار مردم 
کاری ها شود. ما �وی ترین  مان� موا�ی 
با  و  داریم  کشور  در  را  ش�ری  خدمات 
استفاده از این اط��ات می توانیم �ال 
مردم را دریابیم. فق� باید توجه داشت 
نه  کند  تس�ی��ری  باید  ش�رداری  که 

این که خرید و بسته بندی ان�ام دهد.

���ب آ��ی د��� ������ ������ی
���� ر��� ����م  ������ن 

����ت ���ی و ���� ���� ��رای  
ا���� ��� ����

���ب آ��ی ����ر�� ����ی زاده، 
���� ر��� ����م ��رای  ا���� 

��� ���� ���س 

����ر ���� ����ز ر��رم
��� ����م ���� ر���� ��رای 

ا���� ��� ���� ���س
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با  کرونا  �یروس  ب��  در  ما 
دست  در  که  وسای�ی  به  توجه 
داشتیم خوب �م� کردیم و تن�ا 
مردم  ��ور  ب�اطر  �م��رد  این 
این  ش�ست  و  بود  ��نه  در 
بست�ی  مردم  ��ور  به  �یروس 
فا��ه گذاری  با  امیدواریم  دارد. 
این  �ایان  به  اجتما�ی   های 
کنیم،  کمک  من�وس  �یروس 
در  نی�  همدلی  و  مواسات  طرح 
که  کشور با��  خواهد شد  ک� 
به سمت دستورات رهبر معظم 
۳۰ میان  این  در  و  کنیم  �رکت 
دریافت  ه�ینه  تومن  می�یارد 
شده که با کمک  های �یر نقدی 
در �دود ۵۰ می�یارد تومان بابت 
ا��دمی  دیدگان  آسی�  به  کمک 
و  است  شده  �رداخت   ۱۹ کو�ید 
می  آ�ری  جم�  �ال  در  هم�نان 

باشد.

 خوشب�تانه ب�� �یروس کرونا 
اخیر  چندماه  این  در  نشد  با�� 
ب��یستی  خدمات  و  ها  فعالیت 
سامانه  شود.  و�فه  دچار 
شفافیت و سامانه دیده بان را در 
هفته ب��یستی رونمای� خواهیم 
کرد، ۳۰۰مرک� توانب�شی و ا�امتی 
در  نفر  ۱۲ه�ار  و  داریم   استان  در 
مقیم  ب��یستی  ا�امتی  مرا�� 
مددجو  ��م  این  که  هستند  
می تواند برای شیوع یک بیماری 
خ�رنا�  کرونا  �یروس  مانند 
باشد در همین راستا ۸۰�روت�� 
و  داشتیم  ب��یستی  در  اجرای� 
تس�ی� دسترسی مرا�� به ا��م 
�روت�� های  اجرای  ب�داشتی، 
ب�داشتی، ۴می�یارد تومان کمک 
و  �یردولتی  مرا��  به  ب��وض 
اجرای  بر  نظارت  و  ا��م  تو�ی� 
�روت�� ها در مرا�� از کار های� بود 
جدی  بسیار  �رن�ینه  ایام  در  که 

���یری شد.

د�ران س�ت کرونا؛ فر�تی بود تا 
�� انسان دوستی و س�اوت در 
ایران زمین فر�زان تر شود. �اد�ه 
ناخوانده  می�مان  و  ناخوشایند 
دامن  نداری  و  بی�اری  به  کرونا 
که م�ربانی و  کشور ما  اما در  زد. 
همدلی یک فرهن� �مومی است 
شع�ه �رتر از همیشه چ�ره نشان 
داد تا هم نو�ان اسیر �ن�ه زم�ت 
مواسات  طرح  نشوند.  نداری 
در  برجسته  ا�دامات  از  ی�ی 
همین راب�ه بود. شرای� رزمایش 
خراسان  در  همدلی  و  مواسات 
ر�وی با استان های دی�ر متفاوت 
بود، انس�ام خوب� ��دا کرد از این 
مقام  منویات  از  بعد  که  ج�ت 
رزمایش  بر  مبنی  رهبری  معظم 
کمک  و  همدلی  و  مواسات 
��م ال�دی  ا�  آیت  مومنانه، 
نماینده ولی فقیه �رارگاه مواسات 
و همدلی را تش�ی� داد؛  «رزمایش 

�ب� از رزم است«

���ب آ��ی ��� ����� ا���ی
�������� ����م ����� ��ل 

ا��� ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی د��� ����د ���و�ی
���� �� ����م �������

 ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ���� ا� آ��ده
���� �� ����م ����� ا��اد ا��م 
�����(ره) ا���ن ��ا��ن ر��ی
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در  کرونا  �یروس  شیوع  به  توجه 
�ف�  منظور  به  و  استان  س�� 
نیاز  تامین  و  هموطنان  س�مت 
نیازمند،  خانواده  های  معیشت 
شایسته  ا�دامات  تا�نون 
ان�ام  استان  تعاون�ران  توس� 
نیاز  تولید  ج�ش  است.  شده 
یعنی  انر�ی  این  دارد،  انر�ی  به 
هرگونه �مایت و ارا�ه تس�ی�ت 
اتاق  که  تولید  بدنه  و  ب�ش  به 
و  است  آن  از  ب�شی  هم  تعا�ن 
��شتاز  همیشه  تعا�ن  ب�ش 
�وزه تولید در کشور بوده است. 
از ت�ش و  س�اس��اری می کنیم 
ب�داشت  کارشناسان  م�اهدت 
که در خ� مقدم س�مت فعالیت 
خدمات  و  ز�مات  از  دارند؛ 
همه  ارزشمند  و  طا�ت فرسا 
ت�ش�ران �ر�ه س�مت تش�ر و 
�دردانی می کنیم. به منظور �ف� 
نیاز  تامین  و  هموطنان  س�مت 
نیازمند،  خانواده  های  معیشت 
تا�نون ا�دامات شایسته توس� 
شده  ان�ام  استان  تعاون�ران 

است.

اتاق  اجتما�ی  مس�ولیت های 
و  معادن  �نای�،  با�رگانی، 
در  ر�وی  خراسان  کشا�ر�ی 
مورد تاب آ�ری وا�د های تولیدی 
کرونا،  ب�ران  برابر  در  �نعتی 
م�ال� م�می را در برگرفته که از 
مناب� متعدد و ت�ربیات ش��ی 
مو�وع  شش  در  و  است  بنده 
وا�د های  شود.  می  خ��ه 
تولیدی با ب�ارگیری این تو�یه ها 
می توانند و�عیت خودشان را در 
کرونا  �یروس  شیوع  که  شرای�ی 
همه ی فعالیت های ا�ت�ادی را 
ت�ت ت��یر �رارداده است، تا �دود 
�اب� �بول، کنترل و م�ار کنند. ۱- 
اف�ایش و �ف� می�ان نقدین�ی ۲- 
تاب آ�ری و توانمند سا�ی زن�یره 
ت�مین ۳- توّج�ات �ی�ه به تولید 
در زمان ب�ران ۴- توّجه کام� به 
فروش در زمان ب�ران ۵- �ذیرش 
مناب�   -۶ ها)  وا�عیت  درک  و 

انسانی و رفتار مدیران

انتشار  رسمی  ا��م  از   ��
در  کرونا  بیماری  �ام�  �یروس 
و  ��ش�یری  منظور  به  کشور، 
که  تولیدی  وا�د های  از  �یانت 
مرا�� �ساس ا�ت�ادی هستند، 
�نعت،  خانه  در  �ی�ه  ستادی 
ر�وی  خراسان  ت�ارت  و  معدن 
تش�ی� شد. این ستاد با ر�د و 
�ایش نیاز های وا�د های تولیدی، 
استاندار  به  را  خود  ��شن�ادات 
خراسان ر�وی و سایر مسوو�ن 
هم�اری  با  و  کرد  ا��م  ذیرب� 
ا�دامات  مسو�ل  ن�اد های 
شده  ان�ام  تا�نون  متنو�ی 
کارگران  س�مت  تامین  است. 
شری� وا�د های تولیدی را امری 
�ر�ری و �یاتی و توجه بیشتر و 
�وزه  متولیان  فوری  برنامه ری�ی 
�ر�ری  ب�ش  این  در  ب�داشت 
وا�د های  مدیران  از  لذا  است 
شده  درخواست  نی�  تولیدی 
دستورالعم� های ب�داشتی را در 
راس فعالیت های خود �رار دهند.

���ب آ��ی ����س �����ی
ر��� ����م ا��ق ���ون ا���ن 

��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ����ی
ر��� ����م ا���� ����ان 
����� ا���ن ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی �����
ر��� ����م ���� ����، ���ن، 

���رت ا���ن ��ا��ن ر��ی
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کرونا  �یروس  ج�انی  شیوع  از  بعد 
جم�ه  از  کشورها  شدن  درگیر  و 
ب�ش  های  �یروس،  این  با  ایران 
م�ت�� دچار آسی� شدند. با توجه 
�نوان  به  ماندن  خانه  در  این که  به 
 ��� و  کرونا  با  مقاب�ه  ا��ی  شرط 
معرفی  �یروس  این  انتقال  زن�یره 
ا�ت�ادی  فعالیت های  از  خی�ی  شد 
با رکود و کاهش یا تع�ی�ی و تعدی� 
نیرو مواجه شد. در کنار فشار ت�ریم 
ا�ت�ادی، شیوع کرونا هم مش��ت 
جدیدی را در �ر�ه  های م�ت�� ای�اد 
کرده است و مسوو�ن به منظور �ف� 
ای�اد فر�ت  های  اشت�ال موجود و 
ش��ی جدید از �رفیت  های م�ت�� 
برنامه ری�ی  به  ا�دام  و  استفاده 
ه�ار   ۸۶ برای  برنامه ری�ی  کرده اند. 
فر�ت  های  جدید،  ش��ی  فر�ت 
ش��ی بر اساس �رفیت  های موجود 
است  شده  تو�ی�  دست�اه�ا  بین 
و باید با جدیت بیشتری کار کنیم تا 
دست  هدف گذاری  این  به  بتوانیم 
که  است  نشده  با��  کرونا  یابیم. 
�وزه  با  مرتب�  مبا��  ���یری  از 
با  دولت  کنیم.  �ف�ت  ا�ت�ادی 
ا�ت�ادی  بسته  های  و  سیاستها 
�مایتی متنوع، �دم  های خوب� برای 
جبران �یان وا�د های خسارت دیده از 

کرونا برداشته است.

ستاد  م�وبات  براساس 
�یروس  با  مقاب�ه  و  ��ش�یری 
استفاده  استان،  این  در  کرونا 
ادارات  کار،  م�ی�  در  ماسک  از 
ر�ایت  دولتی،  سازمان  های  و 
فا��ه گذاری  دستورالعم� 
اجتما�ی و �روت��  های ب�داشتی 
از  استفاده  ام�ان  و  �ر�ری 
�رفیت د�رکاری با اولویت بانوان 
خردسال  فرزند  دارای  شا�� 
بیماری  های  دارای  کارکنان  و 
براساس  است،  فراهم  خاص 
گرفته،  �ورت  ��ش بینی  های 
�وا��  و  کرونا  �یروس  شیوع 
نی�  جامعه  و  دارد  ادامه  هنوز  آن 
با این مو�وع درگیر خواهد بود، 
دیدگاه  با  است  �زم  بنابراین 
فرهن�  در  ت�ی�ر  و  ب�ندمدت 
کاهش  را  آن  آسی�  های  زندگی، 
برنامه ری�ی  ناگ�یریم  دهیم، 
ر�ایت  دلی�  همین  به  و  کنیم 
از  ب�داشتی  دستورالعم�  های 
سایر  و  کارکنان  و  مدیران  سوی 
افراد جامعه م�م و �ر�ری است.

 اگر شرای� با همین و�عیت �رم� 
ادامه یابد، ا�تمال دارد که ستاد 
را  م�دودیت  های�  کرونا  استانی 
ای�اد کند. خسارات و آسی�  های 
ناشی از کرونا در �وزه گردش�ری 
ابراز  اما  بوده،  �یاد  بسیار  مش�د 
ر�ایت  با  که  کنیم  می  امیدواری 
ب�داشتی  دستورالعم�  های 
م�دودیت ها  مردم،  توس� 
ب�داشتی  �روت��  های  برن�ردد؛  
�زارت  ب�داشت،  �زارت  توس� 
�یر  زا�ران  کارگروه  خارجه،  امور 
آماده  گردش�ری  استان،  ایرانی 
شده، اگر شرای� برای �ذیرش زا�ر 
م�یا باشد و ن�رانی از شیوع کرونا 
نباشد، اجرا خواهد شد. امیدواریم 
به  شده،  تو�یه  موارد  ر�ایت  با 
م�دودیت ها،  بازگشت  جای 
مرا��  تمام  بازگشای�  شاهد 

باشیم.

���ب آ��ی ���� ����ی
  ���� �� ����م ���ون،��ر و ر��ه 

ا������ ��ا��ن ر��ی

����ر ���� ���ه ���� ����ی، 
���و�� ����م ����� ������ و 

����� ا�����ا�ی ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی ���� ��دق ��ا��
���ون ����م ������� و ������ 
ا��ر زا��ان ا�����ا�ی ��ا��ن ر��ی



۱۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

ف�ر ن�نیم که این بیماری و این 
آلودگی برای ما ن�واهد بود.

�رف ا�ل ما در خانه ماندن است.
برای فعالیتی  اگر  ج�ادگران ��ی� 
باید  آی�د،  می  خانه  از  بیر�ن 
نظر  طب�  که  باشید  م�م�ن 
کمک  فعالیت  این  کارشناسان، 

کننده و ا�ر ب�ش باشد.
ب�رهی�ید.  ازد�ام  و  ت�معات  از 
فعالیت  های ج�ادی را در م�ی� 
 های سرباز ان�ام بدهید و تا شعاع 
در  را  اجتما�ی  فا��ه  متری  دو 

م�ان  های سربسته ر�ایت کنید.
�یروس  ��یم  بر�ز  م��  به 
ف�ای  یک  در  را  خود  کرونا، 

�رن�ینه ش��ی �رار دهید.
م�ان  های  در  که  افرادی 
راه  اتوبوس،  مترو،  م��  �رخ�ر  
آهن، ترمینال، بیمارستان ها و یا 
م�ی�  های� که س�وح �رتماس 
می کنند،  ج�ادی  فعالیت  دارند 

بسیار باید د�ت کنند.

استفاده از ماسک در میان مردم 
دانش�اه  و  است  �ر�ری  بسیار 
توانسته  مش�د  ��ش�ی  ��وم 
تو�ی�  و  ت�یه  به  �دی  تا  است 
ب�ردازد.  جامعه  در  م��ول  این 
در  خ�و�ی  ب�ش  به  کمک 
ی�ی  �یه   ۳ ماسک  تولید  ج�ت 
ترین فعالیت  های وا�د  م�م  از 
توجه  با  است.  ا�ت�ادی   های 
ج�ان  در  کرونا  شدید  شیوع  به 
ش��  با  آینده  در  است  مم�ن 
جدید تری به سراغ مردم بیاید. ما 
نیازمند کمک وا�د ها و ن�اد های 

برخوردار ا�ت�ادی هستیم.

جانبه  همه  هم�اری  و  هم اف�ای� 
گذاری  فا��ه  طرح  اجرای  در  مردم 
اجتما�ی می تواند گسترش زن�یره 
انتقال �یروس کرونا را با اخت�ل رو 
به رو کرده و سب� کاهش ابت� به 
گسترش  آ�از  با  بیماری شود.  این 
�یروس کرونا رسانه  های این استان 
در  توانستند  د�ی�  رسانی  اط�ع  با 
تا�یرگذار باشند نه تن�ا  این زمینه 
تمام  در  ب��ه  ر�وی  خراسان  در 
کشور کرونا روندی �عودی داشته 
کرونا،  اف�ایش  ا��ی  ��ت  است. 
�ادی گرفتن شرای� شیوع، کم خ�ر 
دانستن آن و کاهش ر�ایت فا��ه 
�روت��  های  و  اجتما�ی  گذاری 
ب�داشتی بو. تو�یه می کنیم مردم 
توجه  ب�داشتی  �روت��  های  به 
م�بور  تا  باشند  داشته  بیشتری 
اما  نشویم،  م�دودیت  ای�اد  به 
ب� توج�ی  شاهد  جای�  در  اگر 
چاره ای  باشیم،  �روت�� ها  به 
نداریم،  م�دودیت ها  ا�مال  ج� 
برای  ال�ام  ج�  چاره ای  که  همان�ور 
در  نداشتیم.  را  ماسک  از  استفاده 
�د ام�ان سعی داریم فعالیت  های 

جاری استمرار داشته باشد.

���ب آ��ی د��� ذا����ن
����ل ����م ����  ����� 

����� ��ا��ن ر��ی

���ب آ��ی د��� ������ ��ان 
����  ����م �����ات ����� 
دا����ه ���م ����� ���� 

���ب آ��ی ��� ���� ����ی
 ������ ����م د��� ا��ر ا������ 

و ������ ا���ن ��ا��ن ر��ی

# پو�� ن�ر ماسک# پو�� ن�ر ماسک
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ا��) ا��ا��ت ������ر ��د�� در ��� ��� �� ����ان در دوران ������ �� و��وس 

����۱۹) �� �� ا��وز ��و�� (

  ب) ��� ����ر

  ج) ���� از ��ارش ������ ���د��، ����� �� و ��ر��وه ��

۱) ستاد های فر�ی و تش��  های ب�ش خ�و�ی

۲) کمیته تدارکات (بیمارستانی، کادر درمانی و ب�داشت مردمی)

۳) کمیته اط�ع رسانی و فرهن�ی

۴) کمیته  های معیشت و �مایت از اشت�ال 

۵) امور ش�رستان ها

* در ا�� ��ارش، ���� ا�� از ذ�� ��م ���� ��ز��ن ��، ���د ��، ���� �� ���� ��ه ����� 

�� ��� در��ا�� ���� در ��ارش  ��ی ���ی ���ان ��ا�� ��.

فهرست
کو�د۱۹) در استان خراسان ر�وی ن�اهی �� ک�ونا و��وس (

ف�رست
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  حریرچى معاون وزیر بهداشت: 

رعایت نکردن شیوه نامه  هاى اصناف در طرح فاصله گذارى هوشمند 
موجب پلمپ مى شود 

                      ال�) اقدامات ماندگار مردمی در ��ت
 کمک �� مد�ران در دوران 
کو�د۱۹) �ا �� ام�وز م�ا��� �ا و��وس ک�ونا (
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* ستاد مردمی به منظور ستاد استانی مقاب�ه با کرونا  ابت�ار ا�ای م�ندس رزم �سینی 
استاندار م�ترم به �نوان اولین ستاد مردمی در خراسان ر�وی در�ال� ستاد �الی 
، تولیت آستان �دس ر�وی، ا��ای  با ��ور نماینده مقام معظم رهبری، استاندار
ری��  با�رگانی،  اتاق  ری��  استان،  نمایندگان  م�م�  ری��  استان،  تدبیر  ستاد 
دانش�اه ��ش�ی و همه ن�ادها و سازمان ها و تش�� های� که لوگوی آن ها در ذی� 
��ام های کمیته  اط�ع رسانی ستاد مردمی وجود دارد و در ستاد �الی یا ستاد اجرای� 

��ور دارند به ریاست استاندار م�ترم ش�� گرفت.

* ستاد اجرای� �شت�بانی مردمی نی� �یر م�مو�ه ستاد �الی �شت�بانی مردمی با ��ور 
سازمان های� چون فرمانداری، ش�رداری، ب�داشت و درمان، کمیته امداد، ب��یستی، 
ه�ل ا�مر و تش�� های ب�ش خ�و�ی و �رارگاه های ج�ادی مردمی با چند کمیته 
نیازمندی های  تامین  ��ش�ی،  ا�تیاط  کادر  تامین  تدارکات،  رسانی،  اط�ع  جم�ه  از 
�رارگاه های ج�ادی و ستاد های  امور  امور ش�رستان ها،  ب�داشتی- �فا�تی مردم، 
فر�ی در فرمانداری ها و تش�� های مردم ن�اد و ب�ش خ�و�ی، تش�ی� و فعال 

گردید.

* ستاد �الی بمنظور ج�وگیری از ای�اد م�دودیت در ت�ش های سازمان�ا، ن�ادها و 
تش�� ها و گروه های ج�ادی و ش�رستان ها  و رسیدن فوری تولیدات و کمک ها به 
هدف مورد نظر در اولین ج�سه خود فعالیت �یر متمرک� برای ستاد �شت�بانی مردمی 
ت�وی� و مقرر داشت ستاد و دبیرخانه آن نقش ���یری و هماهن�ی به منظور راه 
اندا�ی ستادها، کمیته ها و کارگروه های مردمی تولید، تامین و هدایت کمک ها توس� 

تش�� ها و کارگروها و... را به �ورت مستقیم به ��ده داشته باشد.

* ستاد اجرای� اولین فعالیت خود را در خ�وص ���یری و گسترش ت�ش ها به جای 
جاِی استان در تمام سازمان ها، تش�� ها، و �رارگاه های ج�ادی مردمی و... �رار داد.

به  نیاز  ا��م  بمنظور  رسانی  اط�ع  را  خود  بعدی  فعالیت  �شت�بانی  مردمی  ستاد   *
تولید، تامین و تو�ی� ا��م کرونای�، بیمارستان ها، کادر درمانی و جامعه از یک طرف و 

                                                                                                                                        ب) پ�� گ�تار  
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رساندن ��ام های �زم درخ�وص ر�ایت تو�یه های ب�داشتی و درخانه ماندن و سفر 
ن�ردن و ممنو�یت سفر به استان، �مایت از ت�میمات ستاد م�ی و استانی کرونا در 
خ�وص بسته شدن مرا�� جمعیتی از جم�ه �رم م��ر ر�وی، مساجد، نماز جمعه 

و جما�ت، �اساژ ها، �رزش�اه ها و... �رارداد

نیاز  تامین  بمنظور  استان  کرونای  با  مقاب�ه  ستاد  م�وبه  اجرای  در  ستادمردمی   *
بیمارستان ها و کادر درمانی با برنامه ری�ی �دا��ر ۱۰ ر�زه به کمک مس�ولین استان 
آمد و با مدیریت �الی جناب آ�ای م�ندس رزم �سینی، استاندار م�ترم و معاونین 
فرماندار  هاشمی  آ�ای  جناب  فرمانداران  و...  براتی  رسولیان،  جعفری،  آ�ایان  ایشان 
اتاق  م�وریت  با  خ�و�ی  ب�ش  تش�� های  و  طرف  یک  از  مقدس  مش�د  م�ترم 
به  ساختمان  �وزه  کارآفرینان  �نعت،  خانه  مدیران،  ان�من  ا�ناف،  اتاق  با�رگانی، 
�ی�ه سرمایه گذاران اطراف �رم به خ�وص سرمایه گذاران خارجی... این م�م م�ق� 
�یر نظر دبیرخانه ستاد  نیاز های ب�داشتی مردمی  تامین  نی� تولید و  شد و هم�مان 
ک�ه  و  سر  شدن  ��دا  از   �� ر�ز   ۱۵ �دود  که  گردید   دنبال  کرونا،  با  مقاب�ه  استانی 
کرونا و تش�ی� ستاد، تمام نیاز های بیمارستان ها و کادر درمانی به �ورت مستقیم 
�تی  ها  داروخانه  در  نی�  جامعه  نیازمندی های  و  تامین  مردمی  کمک های  و  دولتی 
سو�رمارکت های ش�ر های استان به مقدار کافی موجود شد که این روند هم�نان 
�رارگاه های  و  ش�رداری  بسی�،  کمک  با  ها  خیابان  و  معابر  �فونی  �د  دارد،  ادامه 

ج�ادی نی� از همان ر�ز های ا�ل آ�از و با جدیت ان�ام شد.

* مرا�بت از مرا�� جمعیتی مانند مرا�� نظامی، بیمارستان ها، زندان، خیریه ها مانند 
فیاض ب�ش و... از دی�ر ت�ش های ستاد مقاب�ه با کرونای استان با هم�اری ستاد 

مردمی بوده است. 

* ت�ش برای ای�اد مرا�� درمانی و نقاهت�اه های ا�تیاطی که به ��ده جناب آ�ای دک�ر 
براتی معاونت �یارت استانداری ب�وب� ان�ام و ��ش نیاز این مرا�� با ام�انات کافی 

سازمان ها و مردمی آماده شد.
سر�رست  موسوی  دک�ر  خانم  سرکار  به ��ده  مردمی  داوط��  نیرو های  تامین   *
معاونت توسعه مدیریت و مناب� انسانی استانداری م�ول گردید که در این مورد نی� 
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کار ب�وب� ان�ام و بیش از ۱۲۰۰ نفر نیر�ی داوط�� �بت نام، سازماندهی و در مواردی 
آموزش داده شد.

* نقش ستاد مردمی در موارد یاد شده نی� ���یری، هماهن�ی و اط�ع رسانی بوده 
است.

تش�� های  و  نظامی  و  دولتی  سازمان های  ن�ادها،  کمک  با  استان  �الی  مدیریت   *
ر�ز   ۱۵ الی   ۱۰ همان  در  گردید  موف�  مردمی  ج�ادی  �رارگاه های  و  خ�و�ی  ب�ش 
آن  بر  و  کنترل  مدیریت،  ب�وب�  را  کرونا  �یروس  دلی�  به  آمده  ��ش  و�عیت  ا�ل 
فای� آید. ماموریت ستاد �شت�بانی مردمی کمک به مدیریت استان در ج�ت ت�ق� 
کنترل مسا�� کرونا بوده است. کمیته اط�ع رسانی ستاد  �شت�بانی مردمی نی� که از 
�یادی  کار های  بود،  شده  فعال  ستاد  اجرای�  دبیر  مس�ولیت  به  ا�ل  ر�ز های  همان 
از جم�ه انع�اس ت�ش های ستاد استانی به دبیری جناب  ان�ام داده و می دهد که 
آ�ای جعفری و ستاد اجرای� مردمی به مس�ولیت آ�ای رسولیان از مسا�� م�م ان�ام 
شده توس� کمیته اط�ع رسانی درخواست اهدا درجه ای�ار و ش�ادت خدمت به کادر 
درمانی که در تاری� دهم اسفند ماه م��ر مقام معظم رهبری تقدیم که معظم له در 
�اس� نامه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ آ�ای دک�ر نم�ی ��یر م�ترم ب�داشت آنرا تای�د و امر به اجرا 
فرمودند. این ستاد هم�نین همواره ت�ش کرده از کارآفرینان م�ترم که خود این ر�ز 
ها با مش��ت فراوانی مواجه هستند در خواست نماید با �ف� اشت�ال کارگران خود 
از ای�اد مش�� برای این ت�ش�ران که �ا��ه کارآفرینان هستند ج�وگیری کنند، �من 
ح مش��ت �اب� رف� بن�اه های ا�ت�ادی، به کارآفرینان  این که کوشش نموده با طر

کمک کرده تا این مش��ت توس� مس�ولین برطرف شود.

* کارگروه معیشت در استان و ش�رستان ها نی� در همان بیست ر�ز ا�ل با ���یری 
نماینده  دفتر  به �ی�ه  ها  سازمان  ها،  ن�اد  شدن  فعال  با  رسولیان  آ�ای  مدیریت  و 
م�ترم مقام معظم رهبری در استان، س�اه، ش�رداری، آستان �دس، کمیته امداد و 
تش�� های ب�ش خ�و�ی و سازمان های مردم ن�اد و گروه های ج�ادی سازماندهی 
شد که کار های ب�رگی از جم�ه ا�دام کمیته معیشت ش�رستان سب�وار که دربیانات 
ح گردید را ان�ام داده و هم�نان در �ال ان�ام است در  مقام معظم رهبری نی� م�ر



۲۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

امام جمعه  �یر نظر  نیازمندان،  ماه مبارک رم�ان به دفعات بسته های� به خانواده 
توس�  گردیده  مقرر  ها  کمک  تمامی  کنترل  سامانه  البته  است.  شده  اهدا  م�ترم 
مش�د  همدلی  و  مواسات  �رارگاه  هدایت  ت�ت  و  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته 

مقدس ان�ام شود.

از  کارگروه ها و ستاد های فر�ی ستاد �شت�بانی مردمی که با ب�ره گیری  * کمیته ها، 
به  کرونا  با  مقاب�ه  استانی  ستاد  م�مو�ه  �یر  در  مقدس،  دفاع  د�ران  موف�  ت�ارب 
گردید،  تش�ی�  کشور  در  بار  اولین  برای  م�ترم  استاندار  �سینی  رزم  آ�ای  ابت�ار 

کار های �اب� توج�ی ان�ام داده اند که نمونه های� از آن در این گ�ارش آمده است.



۲۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٢)
« کم�ت� �دارکات»

 (ب�مارستانی، کادر درمانی و ب�دا�ت مردمی)»

ج) بخشى از گزارش فعالیت ستادها، کمیته ها و کارگروه ها



۲۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

کمیته تدارکات که ت�ت نظر آ�ای رسولیان و به همت آ�ای کرباسی در �ال ���یری 
بوده و هست تا انت�ای خردادماه ۱۳۹۹ موارد �یر ت�یه و در دسترس �رارگرفت:

- ونتی�تور : ۳۵ دست�اه                                                   - ا�سی�ن ساز : ۲۴ دست�اه
- دست�ش معاینه : ۲۰۰٫۰۰۰ فیت                                        - دست�ش جرا�ی  : ۶۰٫۰۰۰ فیت 

- لباس : ۲۰٫۰۰۰ دست                                                       - ک�ه : ۱۰٫۰۰۰ �دد 
- �ینک : ۵۰۰۰ �دد                                                         - شی�د: ۵۰۰۰ �دد

- ت� سن� : ۵۰ �دد                                                         -  ماسک : ۵۰٫۰۰۰ �دد 
-  م��ول �د �فونی : ۲۵٫۰۰۰ لیتر                                    -  دست�اه استری�ی�ر : ا �دد

-  دست�اه �م� سرم : ۲۵ �دد 
-  دست�اه �م� سرن� : ۵ �دد

-  دست�اه مرک�ی هوشمند ا��ار �رستار دی�یتال : ۱۰ �دد
 - دست�اه �ان� ا��ار با�ی ت�ت بیمار : ۱۴۳ �دد 
 - ست ی�بار م�رف م��ومات ونتی�تور : ۳۰۰۰ �دد

با  استان  ج�ادی  و  مردمی  گروه  های  و  خ�و�ی  ب�ش  تش��  های  ک�ی  به طور   *
آ�ای رسولیان بیش از ۲۰ می�یارد  ���یری و هدایت ستاد �شت�بانی مردمی و همت 
تومان از نیازمندی  های بیمارستانی و کادر درمانی تامین گردیده که یا ت�وی� شده و 

یا ت�وی� خواهد شد.

و  نقدی  �رداخت  شام�  که  است  بوده  ش�رستان�ا  و  مش�د  ش�ر  در  موارد  این   *
ه�ینه ا�سی�ن رسانی نی� می باشد. 

کمیته �دود ۵ می�یون �دد  این  و ���یری  با همت  برآ�رد می شود  این که  * �من 
ماسک و ۹ می�یون �دد جفت دست�ش و ��م بسیار با�ی� مواد �د �فونی دست 
و م�ی�ی به طوری که ۱۵ ر�ز بعد از تش�ی� ستاد هی��ونه کمبود ماسک، دست�ش 
سو�ر  و  ها  داروخانه  تمام  در  و  ندارد  و  نداشته  وجود  استان  در  �و�فونی  مواد  و 

مارکت ها و �تی دکه ها به مقدار �اب� توجه از این کا�ها  برای فروش آماده دارند.



۲۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٣)
« کم�ت� ا��ع رسانی و فرهن�ی»

ج) بخشى از گزارش فعالیت ستادها، کمیته ها و کارگروه ها



۲۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

این کمیته که توس� دبیر اجرای� مستقیما ���یری شده و می شود، ��وه بر ���یری 
و  م�ی  ستاد  ا�دامات  از  �مایت  ج�ت  در  م�ا�ی  ف�ا های  و  ها  رسانه  شدن  فعال 
اط�ع  سامانه  ای�اد  �من  نی�  مستقیما  ها  تو�یه  انتشار  و  کرونا  با  مقاب�ه  استانی 
، متن، اط��یه و گ�ارش ت�یه و  رسانی ستاد مردمی، ��م �اب� توج�ی ک�ی�، فتوتیتر

تولید و به �ورت گسترده من�شر نمود که در ذی� آ�رده می شود.

نظر به نقش با اهمیت رسانه در اط�ع رسانی، فرهن� سا�ی و هم�نین نقشی که 
میتواند به �نوان مشوق و یا بازدارنده در جامعه ایفا کند ��ی ال��وص نیاز م�م و 
اساسی در نشر اط��ات ��ی� و هم�نین دستورات ستاد م�ی کرونا، ای�اد آمادگی 
فعال  رسانه  های  با�ی  نمودن  فعال  و  هدایت  و  ب�داشتی  موارد  آموزش  و  �مومی 
و  گردیده  توجه  بسیار  م�م  این  به    ، کشور و  خراسان  استان  در  خبری  �یر  و  خبری 
مردمی  �شت�بانی  ستاد  �مومی  رواب�  کمیته  کرونا،  شیوع  ابتدای  از  ج�ت  بدین 

مقاب�ه با �یروس کرونا تش�ی� شد.

�زم به ذکر است با د�وت از ا��اب رسانه در �ف�ات م�ا�ی ای�اد شده توس� این 
کمیته، ت�ش برای نشر �دا��ری در بین مردم ان�ام شده است.

ساختار اجرای� ا��ای این کمیته به سر�رستی مستقیم دبیراجرای� ستاد مذکور به 
ح �یر است: شر

* کارشناس م�توا و انتشار * گرافیست   * تد�ین گر
* ��اس و فی�م بردار      *  گ�ارش�ر  *خبرن�اران

* و ا��ای رسانه  های هم�اری که در تولید م�توای ا�رب�ش این ستاد را یاری نمودند.

۴. در این میان م�مو�ا بیش از ۵۰۰ ��� و بیش از ۲۰۰ �یدیو و تعداد �یادی ��ام متنی 
، که ��وست ت�ویری ��ش رو، �رفا مواردی است که مستقیما توس� این کمیته  من�شر
ت�یه و تولید شده است و طی این مدت نشر م�توای مفید و ا�رب�ش با�ی رسانه ها نی� 

در دستور کار کمیته بوده که در این ��وست آ�رده نشده است. 

����� �����ی ������  ��ی ����� ا��ع ر���� و ������



۲۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(١-٣)
« ��شی از رسان� ها و ��تر  های ا�جاد �ده 

�� م�توا» �و�



۲۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۲۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۲۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۳۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۳۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۳۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۳۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۳۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٢-٣)
«��� ن�ا�ت؛ ب�انات م�امات و م��ول�ن»



۳۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۳۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۳۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۳۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۳۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۴۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۴۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۴۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۴۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۴۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۴۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۴۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۴۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۴۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۴۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۵۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۵۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۵۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٣-٣)
«پو�� ن�رماسک»



۵۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

نذرماسک یک �ویش بر گرفته از وا�عیت ها و �ر�رت  های �ف� س�مت در جامعه 
است.

خ آن نسبت  این که تولید ماسک در کشور اف�ایش یافته ا�دام ب�رگی بوده، این که نر
کرونا کاهش یافته �ا�� اهمیت است ولی مم�ن است که  اولیه شیوع  به ر�ز های 
مش��  دچار  ا�ت�ادی  شرای�  این  در  و  کنند  ت�یه  را  ماسک  نتوانند  �ده ای  بازهم 

می شوند .

را به  تا هر تعداد ماسک ب�داشتی  از یک  اندازه توانای� اش  کافی است هر کسی به 
دی�ران اهدا کند. نذر های تان �بول درگاه ��.

م�مد �سین روشنک، دبیر ستاد �شت�بانی مردمی مقاب�ه با کرونا استان خراسان 
ر�وی:

��شن�اد  استان  کرونا  با  مقاب�ه  مردمی  ستاد  دبیرخانه  سوی  از  نذرماسک  �ویش 
شد و ما به شدت به دنبال گسترش این �ویش هستیم. در گام ا�ل ت�ش کردیم 
از افراد شناخته شده و دارای ا�تبار د�وت کنیم تا با کمک این افراد، ماسک و مواد 

�د�فونی ت�یه و بین مردم تو�ی� شود.
کوچه و خیابان به  بتواند ده �دد ماسک همراه خود داشته باشد و در  نفر  اگر یک 
افرادی که ماسک ندارند، هدیه بدهد، همین �م� او خی�ی کمک کننده است؛ چرا که 
مم�ن است افرادی نا�� باشند و با ان�ام همین �م� ساده ی ماسک زدن، از ابت� 

به �یروس ج�وگیری شود.

تعداد افرادی که �� از اط�ع به دبیرخانه در این �ویش شرکت کردند: ۷۵ نفر 
جم� �دودی ک� شرکت کنندگان در ایران: بیش از ۱ می�یون نفر

تعداد م�توای نشر شده با هشت� «نذر ماسک« (فق� توس� این ستاد): ۴۵۰۰ �دد

پو�� ن�رماسک

ا���ات آما�ی پو�� ن�رماسک



۵۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۵۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۵۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۵۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۵۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۵۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۶۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۶۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۶۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۶۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۶۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۶۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۶۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۶۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۶۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۶۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۷۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۷۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

(٤-٣)
�نان�» «پو�� ��ادت کارآف�



۷۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

کارآفرینان خراسانی، کارگران و هم�اران خود را تعدی� نمی کنند!
    

دنیا  جای  همه  و  ایران  در  کار  و  کس�  س�ت  شرای�  کرونا  �یروس  شیوع  با  این که 
بوجود آمده،  �یر �اب� ان�ار است.

ولی این شرای� برای �شر کارگر در جامعه بسیار س�ت تر از دیر�ز شده است.

به فرمایش مقام  بنا  کـارگـران  خود،  با �دم تعدی�  گرامی  کارآفرین  کافی است شما 
معظم رهبری کـه کـارآفرینـی را �ـبادت خـواندند، �بـادت را ادامه داده و در این کم��ِن 

همدلِی کارآفرینانه س�یم باشید که ب�مدا� همه س�یم هستند.

دبیرخانه هماهن�ی و ���یری �ویش های مردمی مقاب�ه با کرونا خراسان ر�وی
کمیته �ف� اشت�ال

تعداد م�توای نشر شده با هشت� «�بادت کارآفرینانه« (فق� توس� این ستاد): ۴۰۰ �دد

�نان�  پو�� ��ادت کارآف�

�نان� ا���ات آما�ی پو�� ��ادت کارآف�



۷۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۷۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۷۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۷۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٤-٣)
«��� ن�ا�ت؛ ب�ان�� ها، ا�����  ها و 

هشدار های ستاد»



۷۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۷۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۷۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۸۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۸۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۸۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۸۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۸۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۸۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۸۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

 اطالعیه شماره 1 ستاد مردمى مبارزه با کرونا

بــا توجــه بــه خطــر شــدید شــیوع ویــروس کرونــا ( کوویــد19) و در 
ــه  ــر گون ــا کشــور ه ــت بیمــارى کرون راســتاى اجــراى بخشــنامه ســتاد مدیری
تجمعى،تحــت هــر عنوانــى فرهنگى،اجتماعى،اقتصــادى، مذهبى،ورزشــى بــدون 
اجــازه شــوراى تامیــن اســتان تــا اطــالع ثانــوى در شهرســتان اســتان خراســان 
رضــوى ممنــوع اســت مــردم و مســئولین شــریف و متعهــد اســتان بــه خاطــر 
حفــظ جــان خــود و دیگــران از برگــزارى هــر گونــه تجمعــى تحــت هــر عنــوان 

ــد. ــا هــر جمعیتــى خــوددارى مــى نماین و ب

اطالعیه شماره 2 ستاد مردمى مقابله با کرونا

مردم بزرگوار و والیت مدار ایران اسالمى 

باسالم واحترام 
ولى  مطهر  کنار حرم  نو  سال  تحویل  هنگام  است  سال  سالیاِن  میدانیم که  نیک 
نعمت مان على ابن موسى الرضا « ع»  حضور داشته و روز اول سال درصحن و 
سراى موال در تجمعى شکوهمند به سخنان مقام معظم رهبرى گوش فرا میدادیم 
اکنون  ما و شما گرفته است،  از  را  توفیق  این  امسال ویروس منحوس کرونا  اما 

مصرانه استدعا داریم امسال براى 
سفر به مشهد مقدس برنامه ریزى نکنید و مراسم تحویل سال نو را کنار خانواده 
وازشبکه  هاى سیماى جمهورى اسالمى که مستقیم از جوار بارگاه منور امام رئوف 
و مهربان که قطعا خالى از زوار ومجاور خواهد بود مشاهده فرمایید، این تقاضا و 

محدودیت براى شهرستان  هاى استان و مجاورین امام مهربانى ها نیز  مى باشد.
ویژه  به  مسلمانان  امام  هشتمین  زائرین  خادم  را  خود  که  مقدس  مشهد  مردم 
شیعیان مى دانند و هرسال با شوق فراوان افتخار میزبانى داشتند متاسفانه امسال 
با چشمان اشک آلود به جهت عدم توفیق میزبانى زائرین عاشق امام رضا (ع ) از 

پشت بام خانه  هاى خود نایب الزیاره همه شما خواهند بود.



۸۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۸۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۸۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۹۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۹۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۹۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۹۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۹۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۹۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۹۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۹۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

(٥-٣)
«م�ا��� ها و م�تندهای ��و��ی، 

خ��ی و آموز�ی»



۹۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۹۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۱۰۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

گزارش میدانى از مردم مشهد مقدس
به نظر شما بهترین راه برخورد با کسانیکه دستورالعمل  هاى پزشکى در مقابله با 

ویروس کرونا را رعایت نمى کنند چیست؟

ایثارگران سالمت؛ خدا قوت! 

 توضیحات استاندار خراسان رضوى پیرامون اجراى گزارش روز 13 به در
طرح فاصله گذارى اجتماعى در استان:



۱۰۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

گزارش تولیدى روز 13 به در



۱۰۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

13 بدر در خانه بهتر است تا بیمارستان

سید محمدرضا هاشمى معاون استاندار خراسان رضوى و فرماندار
شهرستان مشهد مقدس

سردار مجتبى غفورپور،جانشین قرارگاه اجتماعى - امنیتى شهید
برونسى

گزارش اقدامات ارتش از زمانى که کرونا در مشهد مقدس شیوع پیدا
کرده است از زبان امیر نجاتى فرمانده تیپ 377 متحرك هجومى شهید

حبرانى مشهد

  حریرچى معاون وزیر بهداشت: 

�رعایت نکردن شیوه نامه  هاى اصناف در طرح فاصله گذارى هوشمند 
موجب پلمپ مى شود 

گزارش تولیدى ستاد مبنى بر عدم رعایت فاصله گذارى اجتماعى

دکتر نمکى ؛ وزیر بهداشت 
نکاتى درباره وسایل نقلیه عمومى



۱۰۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

باید با کرونا زندگى کنیم
نکات محمد حسین روشنک دبیر اجرایى ستاد پشتیبانى مردمى مقابله

با ویروس کرونا استان خراسان رضوى

سخنان فرمان دار محترم شهرستان مشهد در جلسه ستاد پشتیبانى
مقابله با کرونا در محل فرماندارى



۱۰۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

بخشى از فعالیت  هاى آستان قدس رضوى از زبان امین بهنام مدیر دفتر
نمایندگى آستان قدس رضوى در استان خراسان رضوى

گزارش اقدامات و برنامه  هاى صورت گرفته توسط ستاد مردمى مقابله
با کرونا در مشهد



۱۰۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

گزارش اقدامات اتاق اصناف در خصوص طرح فاصله گذارى اجتماعى و
نقش اتاق اصناف در خصوص قطع زنجیره ویروس کرونا

گزارش فعالیت  هاى هیئت  هاى مذهبى از زمان شیوع کرونا از زبان سید
مهدى طباطبایى رئیس شوراى هیئت  هاى مذهبى خراسان رضوى

گزارش فعالیت اداره تبلیغات اسالمى شهرستان مشهد از زبان 
حجت االسالم على کریم پور رئیس اداره تبلیغات اسالمى شهرستان 

مشهد

گزارشى از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مشهد از زبان محمد جواد
استادى سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مشهد

آیا میدانید اکنون که برابر اعالم رسمى آمار مبتالیان ویروس 
منحوس کرونا کم شده است، روزانه جمع قابل توجهى در دام 

این ویروس آدم کش گرفتار مى شوند؟



۱۰۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

زیارت مستحب است یا واجب؟
رعایت موارد بهداشتى چطور؟

گزارش تهیه شده ستاد از زائران حرم امام رضا (ع)

لطفا کرونا را همچنان جدى بگیرید 
شرایط استان شدیدا قرمز شده است. 



۱۰۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۱۰۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

هشدار  هاى رئیس بخش آى سى یو کرونا بیمارستان امام رضا 
و عضو کارگروه درمان و مراقب کرونا معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکى مشهد:



۱۰۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

تمهیدات طرح ترافیک مشهد مقدس در سیزدهم 
فروردین  



۱۱۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

توضیحات دکتر انجیدنى دبیر کارگروه درمان ومراقبت کروناى دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد ازآخرین آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوى

آقا به تو از دور سالم



۱۱۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

گزارشى از غربالگرى و ضدعفونى شهر، توسط نیرو  هاى بسیج مردمى 
و هماهنگى ستاد مردمى پشتیبانى مقابله با عواقب کرونا در دو شیفت 

صبح (ضدعفونى خیابان) و عصر (غربالگرى خانه به خانه) همراه با اهداى 
مواد ضدعفونى کننده تهیه شده توسط مردم. 

بازدید از فرآیند تولید انواع سرنگ و  تجهیزات یکبار مصرف 
پزشکى و محصوالت مرتبط با پیشگیرى از بیمارى کوید 19

در  گروه تولیدی پزشكی  ورید

مشهد
13 فروردین 1399



۱۱۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۱۱۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

تمهیدات طرح ترافیک مشهد مقدس در سیزدهم 
فروردین  



۱۱۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

توضیحات دکتر انجیدنى دبیر کارگروه درمان ومراقبت کروناى دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد ازآخرین آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوى



۱۱۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

سخنان دکتر بحرینى، رئیس دانشگاه علوم پزشکى مشهد، با لهجه 
شیرین مشهدى درباره کرونا با مردم 



۱۱۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۱۱۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۱۱۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۱۱۹

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی



۱۲۰

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

توضیحات دکتر انجیدنى دبیر کارگروه درمان ومراقبت کروناى دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد ازآخرین آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوى



۱۲۱

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

(٧-٣)
«اکران ���ی �نرهای آموز�ی،

«  ا��ع رسان و هشدارآم��



۱۲۲

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم



۱۲۳

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

��� ��ه �� ������ن ��ی ١-ا��ق ���ر���� ا���ن ��ا��ن ر��ی ٢-����ن ��رآ�����ن ا���ن ��ا��ن ر��ی

��� ��ه �� ������ن ��ی ١-ا��ق ���ر���� ا���ن ��ا��ن ر��ی ٢-����ن ��رآ�����ن ا���ن ��ا��ن ر��ی ٣-������ا�ی 
������ن ����



۱۲۴

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(٤)
« کم�ت� م��شت و �ما�ت از ا�ت�ال»

ج) ��شی از گ�ارش ف�ال�ت ستادها، کم�ت� ها و کارگ�وه ها



۱۲۵

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

م�می  متمرک�  �یر  فعالیت های  نی�  اشت�ال  از  �مایت  و  معیشت  کمیته های 
داشته اند که گ�ارش آن در �ال تد�ین به منظور ارا�ه می باشد. 

که  مردمی  کمک های  می دانستند  فرماندهان  و  مس�ولین  مقدس  دفاع  زمان  در 
از  که  جن�  ه�ینه  به  نسبت  می کردند  ارسال  استان ها  جن�  �شت�بانی  ستاد های 

خ�انه کشور �رداخت می شود ا�� �اب� م��ظه نبود.  
اما همان اندک کمک ها نسبت به ک� ه�ینه ی�دلی و �بر و مقاومت را در جامعه و 

�درت را در رزمندگان ای�اد می�رد.

این مو�وع د�یقا در هدف ستاد مردمی �شت�بانی مقاب�ه با کرونا �رار داشته و دارد 
که ب�مدا� با همت آ�ای م�ندس رزم �سینی و هم�اران �رت�ش ایشان و ا��ای 

ستاد مردمی و ل�� جامعه م�ق� شده و می شود.



۱۲۶

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

(۵)
«امور ��رستان ها»

ج) ��شی از گ�ارش ف�ال�ت ستادها، کم�ت� ها و کارگ�وه ها



۱۲۷

د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

ب) ������ن داو��ن
��ارش ا��ا��ت ا���م ��ه ���د ��د��  �������� و ������ �� ��و�� ������ن 

داو��ن
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� ب) ������ن داو��ن ��� ������ ��ارش، ر��

پ) ������ن ���وزه
��ارش ا��ا��ت ا���م ��ه ���د ��د�� و �����، �������� و  ������ �� ��و�� و 

����� ������ن ���وزه �� ����� ٩٩/٢/٢٩  
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� پ) ������ن ���وزه ��� ������ ��ارش، ر��

پ) ������ن ���� ��م
��ارش �����د و ا��ا��ت ��رت ����� دا����ه ���م ����� ���� ��م در 

������ در��ن ����ران ��و�� ١٩
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� پ) ������ن ���� ��م ��� ������ ��ارش، ر��

ث) ������ن �����د
��ر�� ١٣٩٨/١٢/٢٧ ��ر����� ����� ��ه ���د ��د�� ������ی   -١

و ������ �� ��و��ی ������ن �����د، در ������ا�ی ������ن و �� ���ر ���و��� 
������ا�ی، ������ ���� ���ا�� و در��ن،د��� و ا���ی �����  ��ی ���د 

��د�� ������ی و ������ �� ��و��ی ������ن و ���� از ������� ادارات در را��� 
ح ������ی در ��� ������ن. �� ��اوم ��

���� ای از ا��ا��ت  و ������  ��ی ا��ا ��ه �� از ����� ���� ��ق  -٢
ع ��د �� CD ����� ��ه، �����) ������ن �����د ��� ������ ��ارش، ر��

ج) ������ن ���� آ��د
��ارش ������ ا��ا��ت ����ا�ی ����ی ������ن ���� آ��د در   -١

را���ی ������ی و ������ �� و��وس ��و��:
������ ا��ا��ت ا���م ��ه و در ��ل �����ی ����ا�ی ����ی   -٢

������ن ���� آ��د در ��زه ������ و ������ی �� و��وس ��و��

گزارش به تفکیک شهرستان ها



۱۲۸

 ��ر���� ��و���� - ��� دوم

������� ������  ��ی ����ا�ی ����ی ���� آ��د د�������ی و ����زه   -٣
�� و��وس ��و�� در ا��م ���وز ١٣٩٩

���� ����ار ����ی �� ������ار ���� آ��د در را��� �� «را���ر ��ی �زم   -٤
ع و��وس ��و��» ��� �� ������ ���

��ارش ا��ا��ت ����� ������ی از �����ی ��و�� از وا�� ���ا��   -٥
���� و ���� ای در ا���� ��ه ١٣٩٨ و ��ورد�� ��ه ١٣٩٩.

���� ���ره ١/٢٠٧١٤ ��ر�� ١٣٩٩/١/١٦ ����� ا��اد �� ������ار ������ن   -٦
���� آ��د در را��� �� ��ارش ا��ا��ت ����زه �� و��وس ��و�� �� ��� ����� و 

�����ن.
���� ���ره ١١٩/٣٣/١٢١ ��ر�� ١٣٩٩/١/١٨ از ر��� ��ز��ن ����،   -٧

���ن و ���رت ������ن ���� آ��د �� ������ار ��� ارا�� ��ارش ا���م و���� 
��ز���� ������ در ��� ����� و ����� و ���رت.

ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� ج) ������ن ���� آ��د ��� ������ ��ارش، ر��

چ) ������ن ���� آ��د ��� ����از
��ر�� ١٣٩٩/٢/٢٣ ��ارش ا��ا��ت ا���م ��ه در را���ی ������ی و   -١

. ع و��وس ��و�� در ��� ����از ��� �� ������
��ول آ���ی ���ر�� ��ی ��د�� در ����ل، ������ی و ������ �� ��و��   -٢

-������ن ���� آ��د ��� ����از
ع  ��ر�� ١٣٩٩/١/٦، ����� �� و ��اد ������� ���ف ��ه از ا���ای ��و  -٣

و��وس ��و�� �����ن(٩٩/١/٦) در ��� �و��� ��ی ��� ����از ������ن 
���� آ��د 

���� ���ره ٣٨٤٩/١١/٣٦ ��ر�� ١٣٩٩/١/١٤ از ����ار ����از ��   -٤
������ار ������ن ���� آ��د در را��� �� ا��ا��ت در ��زه ����ان ��� ����زه �� 

و��وس ��و��.
ا������ �� ��� ��، ��و��� �� و د���را����  ��ی ��دره، ���ط ��� و   -٥

ع ������ �� ��و�� ����ا�ی ����از ������دات در ����
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� چ) ������ن ���� آ��د ��� ����از ��� ������ ��ارش، ر��

ح) ������ن زاوه
��ارش ا��ا��ت آ��ز�� ������ی از �����ی ��و�� و��وس  -١
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د������� ������� و �����ی ���� ��ی ��د�� ������ �� ��و�� ��ا��ن ر��ی

ع  ��ول ا��ا��ت ����ان و ����� در ������ن ��� ����زه �� ���  -٢
و��وس ��و��

ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� ح) ������ن زاوه ��� ������ ��ارش، ر��

خ) ������ن ����ز
��ارش ا��ا��ت ا���م ��ه ��و�� و��وس در ������ن ����ز

د) ������ن ����
��ارش ا��ا��ت ��رت ����� ������ن ���� در ��� ������ی و ������ �� 

��و��.
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� خ) ������ن ����ز ��� ������ ��ارش، ر��

ذ) ������ن ����
���� ���ره ٣٨٤١/١/٨٦٨ ��ر�� ١٣٩٩/٣/١ ������ار ������ن ���� �� ���� �� 

د��� ��ب و ����� از ������ ��اران ا�����ا�ی ��ا��ن ر��ی، ���ب آ��ی ��ه 
���� در را��� �� ارا�� ��ارش ������ ا��ا��ت ������ن در ��زه �����، ����� و 

������ �� �����ی ��و��.
ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� ذ) ������ن ���� ��� ������ ��ارش، ر��

) ������ن �� و �ت ر
ا��ا��ت ����� ��د�� ���د ������ی و ������ �� و��وس ��و�� ������ن �� 

و�ت
) ������ن �� و �ت ع ��د �� CD ����� ��ه، ���� ر ��� ������ ��ارش، ر��




