سنگ نگاره های  1000ساله در داورزن کشف شد

مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی داورزن گفت:
سه مجموعه سنگ نگاره مربوط به عصر مفرغ و آهن در سه مکان
تاریخی این شهرستان کشف شد.عبدا ...زاده ثانی در گفت و گو
با ایرنا افزود :باتوجه به تکنیک به کار رفته در این سنگ نگارهها
قدمت آن ها به عصر مفــرغ تا عصر آهن میرســد.وی افزود :این
سنگ نگارهها روی صخره و سنگ از اولین بوم های سنگی برای
معرفی طبیعــت شهرســتان و از جاذبــه های دیدنی شهرســتان
داورزن به شــمار مــی رود.مدیر میــراث فرهنگی،گردشــگری و
صنایع دســتی داورزن گفــت :نقوش روی این ســنگ ها شــامل

حیوانات درنده ،انسان ،حیوانات علف خوار و صحنه شکار با تیر و
کمان است.وی آسیاب های آبی و بادی ،کاروان سراهای تاریخی
بین راهی ،مســاجد قدیمی ،یخدان ها ،آتشــکده آذربرزین مهر،
روستاهای قدیمی مزینان و باشتین ،مناطق ییالقی و آبشارهای
منطقــه بفــره و کویــر را از جمله آثــار تاریخــی و طبیعــی داورزن
برشــمرد.داورزن  ۱۵۰اثــر تاریخــی ،طبیعی و معنــوی دارد که
 ۸۰اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند .مرکز
شهرستان  ۲۱هزار نفری داورزن در فاصله  ۳۱۰کیلومتری غرب
مشهد قرار دارد.
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پیکر شهید مومنی در تربت جام
تشییع و خاک سپاری شد
حقدادی-آییــن تشــییع پیکــر جانبــاز ۷۰درصد،
جهادگرشــهید حــاج غــام مومنــی بــا حضــور
مردم،مسئوالن و خانواده شــهید و نیروهای نظامی
و انتظامی از منزل شــهید تا بهشــت نبی تربت جام
برگزار شــد و پس از اقامه نماز پیکرمطهر این شهید
درجوار تربت پاک و مطهرشــهدای این شهرســتان
آرامگرفت.کشورسرافرازوملتغیورایراناسالمی،
همه عزت ،ســربلندی ،آرامش و آســایش امروز خود
را مدیــون دالوری ها ،فداکاری هــا و ایثارگری های
بزرگ مردانی اســت که در پیروی از اهل بیت پیامبر
(ص) به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...
الحســین (ع) تفســیر گر واقعی واژه ایثار شــده اند.
بدون تردید حماســه فداکاری ها و از خودگذشتگی
هــای جانبــازان ســرافراز در ذهــن و بر زبــان مردم
قدرشناس این سرزمین همواره باقی و بالنده خواهد
ماند و سینه به ســینه و نسل به نســل به عنوان چراغ
راه آینــدگان انتقــال خواهــد یافت.جانبازجهادگر
سرافرازانقالبشهید«حاجغالممحمدمومنی» پس
ازسال ها تحمل رنج ودرد وسختی ایام جانبازی ،به
خیل همرزمان شهیدش پیوست.

اجرایبسیجبهداشتحرفهای
برایمقابلهباکرونا
با توجه به اهمیــت کنترل عوامل شــغلی و مرتبط
با کار در پیشــگیری و کاهش بار بیماری ناشــی از
ویروس کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد ،بســیج بهداشــت حرفه ای برای
مقابله بــا کووید –  ۱۹در حال اجراســت .فرشــید
وفارئیــس گــروه ســامت کار معاونــت بهداشــت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با وب دا
اظهار کرد :ابتال به کووید ۱۹-در بیشــتر افراد به
خصوص در ایام آینده به اقتضای شــغلی ،اجتناب
ناپذیر است و این موضوع ســامت عمومی جامعه
را نیز به مخاطره می اندازد.

کمک 90میلیونییکیازمعینهای
اقتصادیبردسکنبرای
تامین 600بستهغذایی

علی نوری -رئیس بهزیستی بردسکن گفت :به همت
شــرکت کومــه معدن پــارس که یکــی از معیــن های
اقتصادیبردسکناست 600،بستهحمایتیغذایی
بینمددجویانتحتحمایتبهزیستیدربخشانابد
توزیع شــد .محمد پور گفت :این بســته ها درآستانه
سال جدید با هدف حمایت از قشــرهای آسیب پذیر
توسطمعیناقتصادیشهرستان(شرکتکومهمعدن
پارس)بهپیوستپمفلتتبلیغیپیشگیریازبیماری
کرونــا بیــن مددجویان تحــت حمایت بهزیســتی در
بخش انابد با همکاری دهیاران توزیع شد .وی ارزش
این تعداد بسته حمایتی را  900میلیون ریال اعالم
و از مدیران این شــرکت که با جامعه هدف بهزیستی
همکاری داشتند قدردانی کرد.

کشف بیش از ۱۶۰نارنجک
دست ساز در فریمان
اصغری -ســربازان گمنام امام زمان (عج) در ســپاه
فریمــان مقادیر قابــل توجهــی لــوازم  ،تجهیزات
ومواداولیــه ســاخت مــواد محترقه دســت ســاز را
از نوجــوان فریمانــی کشــف و ضبــط کردنــد.
به گزارش خراسان رضوی،همچنین بیش از ۱۶۰
عدد انواع نارنجک دســت ســاز از این فرد کشف و
نامبرده تحویل مقامات قضایی فریمان شد.

فعالیتپایگاههایاهدایخون
استاندرنوروز
هشت پایگاه اهدای خون در استان طی تعطیالت
نوروزی فعال است که سه پایگاه ثابت و سیار از این
تعداد در مشــهد پذیــرای داوطلبان اهــدای خون
است .مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در این
باره به ایرنا گفت :پایگاههای ثابــت امام رضا (ع) و
امید به ترتیب در میدان شریعتی و خیابان شیرازی
مشهد و اتوبوس سیار مستقر در ورودی باب الجواد
(ع) حرم مطهر رضوی در این ایام فعال خواهد بود.
دکتر عبدالهی افــزود :این پایگاهها از  ۲۹اســفند
امســال تا  ۱۴فروردین ســال آینده به جز روزهای
اول و  ۱۳فروردین فعال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری :

مردم نگرانتامینکاالهایاساسینباشند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراســان رضــوی با بیــان ایــن کــه کاالهای
اساسی مورد نیاز خراسان رضوی تامین شده
و عالوه بر ذخایــر موجود در حــال حمل کاال
از بنادر هســتیم ،افزود :بــا تصمیماتی که در
حوزه گوشت ،برنج ،گندم و شکر گرفته شده،
هیچ نگرانی در حوزه تامین کاالهای اساسی
خراســان رضــوی وجــود ندارد.بــه گــزارش
روابــط عمومی اســتانداری  ،علی رســولیان
در حاشیه جلســه ســتاد تنظیم بازار استان،
اظهار کرد :طبق بررســیهای بــه عمل آمده
در حوزه قیمتهــای کاال و خدمات ،نســبت
به یک ماه گذشته تفاوت قیمتها قابل توجه
نیســت اما در بعضی اقالم نظیر مــواد غذایی
افزایش قیمت داشته و در برخی هم با کاهش
قیمت روبه رو بودهایم.وی با اشاره به بررسی
دقیق وضعیــت مــواد پروتئینــی ،نهادههای
دامی و نیازهــای ضــروری مردم ،افــزود :در
حوزه گوشت با اقدامات شکل گرفته و عرضه
مستقیم ،در چند روز گذشــته قیمت گوشت
گاوی بــا کاهش  12درصــدی روبه رو شــد و
قیمت گوشت گوسفندی هم در حال کاهش

اســت.وی ظرفیت فعلی ذخایــر مرغ منجمد
استان را حدود دو هزار و  500تن اعالم کرد
و ادامــه داد :برای ایــن که بتوانیم بــازار برنج
را هم کنتــرل کنیم 800 ،تن برنــج هندی با
قیمت هر کیلو شــش هــزار و  300تومان در
حــال عرضه به بــازار اســت که بــرای مصرف
کننده حدود  6هزار و  500تومان محاســبه
میشود ضمن این که حجم ذخایر برنج استان

هم بسیار باالست.رسولیان با تاکید بر تامین
نیــاز بــازار اســتان ،خاطرنشــان کــرد :ارز به
بخش خصوصی استان برای وارد کردن برنج
پاکســتانی داده شــده و در حــال وارد کردن
محصول هستند که باعث افزایش عرضه برنج
در بــازار خواهد شــد.وی با اشــاره بــه این که
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان موظف
شد کلیه نیازهای شکر خراسان رضوی را در

اخبار
گوناگون

رئیسکانونکارآفرینانخراسانرضوی:

بخشهــای صنعتــی و اصناف بــا حوالههای
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت تامین کند،
تصریح کرد :در مبحث نان هــم ،عرضه آرد را
برای نانواییها افزایش میدهیم که مشکلی
نداشته باشــند ،ضمن این که همه نانواییها
طبق روال و ساعات کاری قبلی فعال خواهند
بــود ،از طرفــی بعضــی نانواییها بــه صورت
ویژه انتخاب شدهاند تا در صورت نیاز به طور
شــبانه روزی نان تولید و بســته بنــدی کنند.
معاون اســتاندار رعایــت ضوابط بهداشــتی
در نانواییهــا را بســیار ضروری دانســت و با
قدردانــی از اقدامــات موثــر اتــاق اصنــاف و
اتحادیه نانوایــان در این خصــوص ،گفت :در
صورترعایتنکردنضوابطبهداشتیتوسط
نانوایی ،ســهمیه آرد آن واحد قطع و برخورد
جدی انجام میشود.رسولیان با بیان این که
در حــوزه نهادههای دامی حــدود  154هزار
تن ذرت طی امسال توزیع شده است ،افزود:
توزیع  49هزار تن کنجاله به شــکل دولتی و
 30هزار تن جو طی امســال بخش دیگری از
اقدامات صورت گرفته است که نسبت به سال
گذشته رشد چشمگیری داشته است.

معاون استاندار خراسان رضوی اعالم کرد

تالش برای لغو پروازهای ورودی به مشهد

معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران
اســتانداری خراســان رضــوی گفــت :تالش
میکنیم پروازهای ورودی به مشهد را از مبدا
لغوکنیم.بهگزارشایسنا،محمدصادقبراتی
در جلســه کمیته گردشــگری و زائران ســتاد
پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در استان با
اشارهبهفعالیتهایستادخدماتسفراظهار
کرد :امسال با توجه به شرایط ،برخی افراد که
به توصیه ها و تاکیدها توجه نکرده و به مشهد
مسافرت می کنند ،به سمت خانه مسافرهای
غیرمجــاز خواهنــد رفت کــه باید نظــارت بر
اجرای دستورالعملهای پیشگیری ،تشدید
شود و برخوردها بســیار جدیتر و شدیدتر از
گذشته باشد .بنابراین در برخورد با متخلفان
هیچ گونه اغماضــی صــورت نگیرد.براتی با
بیان این که تالش میکنیم پروازهای ورودی
به مشــهد را از مبدا لغــو کنیم ،تصریــح کرد:
تاکنون بخش زیــادی از ورودی مســافران از
طریق راهآهن و پایانه از مبدا لغو شده است.
همچنیــن ابوالفضــل مکرمیفــر ،مدیــرکل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراســا ن رضــوی ،بــا بیــان ایــن کــه

ســزاوار ،رئیس هیئت مدیره جامعه حرفهای
هتلداران استان خراسان رضوی نیز گفت:
همکاری و خدمترســانی به مــردم را وظیفه
خود میدانیــم و جامعه حرفــهای هتلداران
هیچ گونه همکاری را دریغ نخواهد کرد.
•بیکاری  20هزار کارگر در حوزه هتل
آپارتمان های استان

دســتورالعملهای ابالغی و مصوبات ســتاد
پیشــگیری از کرونا در اســتان و کشور به طور
کامل در تاسیســات گردشــگری استان اجرا
میشــود ،افــزود :نظارتها تشــدید شــده و
بیــش از  ۱۵۰بازرس نظــارت بر تاسیســات
گردشــگری را انجــام میدهنــد.وی تاکیــد
کرد :ســامت مردم اولویت اصلــی این اداره
کل اســت بنابراین بــدون هیچ گونــه تعارفی
با متخلفان برخــورد خواهد شــد.مکرمیفر
با بیان ایــن کــه امیدواریم مردم بــرای حفظ
سالمتی خود و مردم مشــهد به این شهر سفر
نکننــد ،افزود :نظارت بیشــتر و رســیدگی به

به همت جمعی از طالب جهادی حوزه علمیه امام صادق(ع) بردسکن انجام شد

ضدعفونی مساجد و ورودی های بردسکن

علی نوری -بــه همت طالب جهــادی حوزه
علمیه امام صادق (ع) بردســکن و با همکاری
اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان مساجد
و ورودی های شهر بردسکن ضدعفونی شد.
حجت االسالم صادقی مدیر حوزه علمیه امام
صــادق(ع) بردســکن از آمادگــی روحانیــون
شهرستان با همکاری اداره تبلیغات اسالمی
بــرای ضدعفونــی اماکــن عمومــی در شــهر و
روســتاها و مســاجد خبرداد و گفت :در بحث
تامیــن نیــروی خدماتــی در حــوزه بهداشــت
و درمــان (بیمارســتان ) درصــورت نیــاز
روحانیون نیز آماده هر گونه خدمت هســتند.
وی همچنین گفت :درجلســه ای کــه در دفتر

امام جمعه بردســکن برگزار شــد ،مقرر شد از
ســوی حوزههای علمیــه بــرادران و خواهران
و اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان تعــداد
 15نفر از طــاب برادر و خواهر برای غســل و
تدفین افرادی که به دلیل ابتال به این ویروس
جان خود را از دســت میدهند با شهرداری و
بهداشت ودرمان همکاری کنند.

مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار:

تصادف تریلی با وانت پیکان در محور
سبزوار  -شاهرود یک قربانی گرفت
کالته-مسئول روابط عمومی اورژانس ســبزوار از فوت یک
نفر درتصادف تریلی با یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر
 ۲۰محور ســبزوار  -شــاهرود خبر داد .مســلم فائــق نیا در
گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به برخورد تریلی با یک
دستگاه وانت پیکان در کیلومتر ۲۰محور سبزوار  -شاهرود،
اظهار کرد :این حادثه صبح دیروز به وقوع پیوست و نیروهای
اورژانس  ۱۱۵ســبزوار بــه محل حادثــه اعزام شــدند .وی

شــکایات اولویت کار ســتاد اجرایی خدمات
سفر استان است.همچنین یوسف بیدخوری،
ث فرهنگی،
معاون گردشگری اداره کل میرا 
گردشگری و صنایع دســتی خراسانرضوی
اظهار کرد :ظرفیت هتلهای استان  ۳۷هزار
تخت و ظرفیت هتل آپارتمانهای استان ۲۵
هزار تخت اســت که اکنون تعطیل است.وی
با اشاره به  ۱۵هتل دولتی و وابسته به دولت
اظهار کرد :این هتلها در اجرای این برنامه در
اولویت هستند و در صورتی که تخت مورد نیاز
بیش از ظرفیت این هتلها نباشد ،از ظرفیت
بخش خصوصی اســتفاده نخواهد شــد.امیر

بر اســاس گــزارش روابط عمومــی اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
خراســان رضــوی ،وی بــه ضــرورت حمایت
دولت از طریــق تامین اجتماعــی و اداره کار
از کارگران هتلها و هتل آپارتمانها اشــاره
کرد و گفت :حــدود  ۱۰هزار کارگر در بخش
هتلهــا و  ۱۰هــزار کارگــر در بخــش هتــل
آپارتمان هــا بیکار شــدهاند که درخواســت
داریــم دولــت برای ســه مــاه به آنهــا حقوق
پرداخت کند تــا بعــد از پایان این بحــران در
همان محل قبلی مشغول به کار شوند در غیر
این صورت بــه ناچار در آخر اســفندماه پایان
کار به آنها خواهیم داد تا از تامین اجتماعی
بیمه بیکاری دریافت کنند.

اجرای عملیات مرمتی در مدرسه غیاثیه خرگرد خواف
جانشــین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
خراســان رضوی از اجرای عملیات مرمتی در مدرســه غیاثیه خرگرد خــواف خبر داد.به
گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی،
احسان زهرهوندی با اعالم این خبر افزود :عملیات مرمتی در چند بخش از جمله ورودی،
بخشی از نما و پشت بام این اثر تاریخی انجام شده اســت.او با اشاره به جزئیات کف سازی
ورودی این اثر تاریخی اظهارکرد :ابتدا به ضخامت 30سانتی متر شفته آهکی انجام و روی
آن نیز به ضخامت  8تا  10سانتی متر با مالت باتارد پوشانده شده است و برای الیه بیرونی
نیز از قلوه ســنگ ریشــه دار با دوغاب مالت باتارد استفاده شده اســت.زهرهوندی درباره
عملیات به سازی پشت بام این اثر تاریخی گفت :خالی کردن بندها ،جمع آوری نخاله ها،
قرارگیری لوله برق در بندها و بندکشی فضای پشت بام و ایوان انجام شده است.او افزود:
ساخت و نصب پنجره چوبی ،اصالح کف غالم گردش بادگیر(کاله فرنگی) از دیگر اقدامات
مرمتی این اثر تاریخی است.گفتنی است اثر تاریخی مدرسه غیاثیه خرگرد به شماره 126
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

افزود :قبل از رسیدن نیروهای اورژانس سبزوار به محل یک
نفر جان خود را از دست داد .مسئول روابط عمومی اورژانس
ســبزوار بیان کرد :علت وقوع حادثه از ســوی کارشناســان
مربوط در دست بررسی است.

 5آرایشگاه زنانه در سبزوار مهر و موم
شدند
پنج آرایشگاه زنانه در شهرستان سبزوار که از دستورالعمل
اجرایی مبنی بر تعطیلی موقت تخطی کرده بودند مهر و موم

شدند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیسبزوار بابیان
این مطلب به ایرنا گفت :تعطیلی موقت آرایشگاههای زنانه
بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری از کرونا در این شهرستان
انجام شده است.
دکتر فاطمه نوده افزود :آرایشگاههای زنانه به علت استفاده
از وســایل مشــترک از مکان های پرخطر در انتقال ویروس
کرونــا به شــمار میرونــد.وی اضافه کــرد :شــهروندان در
صورت مشــاهده تخلفات بهداشــتی ،شــکایات خــود را به
ســامانه فوریتهای ســامت محیــط و کار از طریــق تلفن
 ۱۹۰گزارش دهند.حدود  ۵۰۰آرایشگا ه زنانه در سبزوار
فعالیت دارند.

سهم کارآفرینان در مبارزه با کرونا
از خودگذشتگی برای کارگران است
رئیس کانــون کارآفرینان خراســان رضوی گفت:
سهم کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی در
پویش اجتماعی مبارزه با کرونا ،از خودگذشتگی،
تحمل ســختی ،پدری کردن نســبت به کارگران و
خانوادههای آنان و برنامهریزی برای شرایط بعد از
رهایی از بحران بیماری کروناست.محمدحســین
روشنک روز سهشــنبه در گفت و گو با ایرنا از پویش
اجتماعیسهممندرمبارزهباکرونااستقبالوبیان
کرد :کارآفرین در شرایط بحرانی کنونی ،وضعیت
کارگران خــود و خانوادههایشــان و بعــد از آن نیاز
مملکت و کادر پزشکی و درمانی را درک کرده و در
این شرایط از مال گذشته و به یاری آنان میشتابد.
از آن جــا کــه بــدون یــک اراده جمعی معطــوف به
مواجهــه مؤثر بــا بیمــاری کرونــا امــکان رهایی از
زنجیره انتقال آن وجود ندارد بنابراین به ابتکار ایرنا
پویشی برای فراخوان عمومی به مسئولیتپذیری
جمعی در برابر کرونا به راه افتاده است.وی اظهار
کــرد :در مقابل همــان وظیفهای که من نســبت به
کارگرانم دارم ،دولت نیز نســبت به من دارد و باید
از هــم اکنون برای شــرایط بعد از رهایــی از بحران
کرونا برنامهریزی کند تا ضرر بنگاههای اقتصادی
جبران شــود.وی گفــت :وظیفه من بــه عنوان یک
کارآفرین توجه بــه نیازمندی های کشــور و تالش
بــرای تامیــن آن ها در بخــش های مختلف اســت.
روشنک افزود :شرایط کنونی بدتر از دوران جنگ
تحمیلی است زیرا در آن جا فقط دشمن و مقابله با
آن بود و ستاد پشتیبانی نیازمندی های این مقابله
را تامین میکرد اما اکنون شــرایط جنگ داخلی و
آن هم مقابله بــا یک بیماری خطرناک اســت که به
مراتب تجهیزات و رزمنده و مراقبت بیشــتری نیاز
دارد.وی ادامه داد :کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
اســتان با مشــارکت مســئوالن عالی رتبه اســتان
ســتاد مردمی پشــتیبانی در مقابلــه با کرونــا را به
راه انداختهانــد و تاکنون کمک هــای زیادی برای
تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دانشگا ههای
علوم پزشکی شده اســت.وی گفت :ستاد مردمی
پشــتیبانی مقابله با کرونا بنا بر تمرکزگرایی ندارد
بلکه هدفش هماهنگی و پشتیبانی از تشکل های
مختلف اجتماعی و اقتصادی در مقابله با کروناست
تا با جلب حمایت از آنان بتوان نیازمندی های مردم
در اقالم بهداشتی و نیازهای پزشکان در درمان این
بیماری را فراهم کرد.

رئیساتحادیهپوشاکمشهد:

میزان فروش در واحدهای پوشاک
عمال صفر شده است

رئیــس اتحادیــه پوشــاک مشــهد گفــت :میــزان
فــروش در واحدهــای تجــاری عمــا صفر شــده و
اکثر فروشــندگان در طول روز دســتالفی ندارند.
جواد مفیــدی در گفتوگو بــا ایســنا ،در خصوص
وضعیت بازار و میــزان فروش ،اظهار کــرد :میزان
فروش در واحدهای تجاری عمال صفر شده و اکثر
فروشندگان در طول روز دستالفی ندارند ،فعالیت
واحدهای تجاری به ســاعت  10تا  20تقلیل پیدا
ل کردن
کرد ه و از سمت اتحادیه مشکلی برای تعطی 
واحدهای تجاری وجود ندارد.وی افزود :عدهای از
فروشــندگان با این توضیح که اکنون روزانه یک یا
دو دست لباس میفروشــند و در صورت تعطیلی،
این مقدار اندک درآمد نیز از آنان ســلب میشــود،
خواســتار ادامه فعالیــت واحد خــود هســتند ،اما
در صــورت تعطیلــی بانکهــا ،واحدهــای تجاری
در شــهر نیز تعطیــل خواهــد شــد.رئیس اتحادیه
پوشاک مشهد در خصوص تمهیدات بهداشتی در
نظر گرفته شــده ،گفت :طبق ابالغیهای از ســمت
اتحادیه پوشــاک ،پرو لباس در واحدهــای تجاری
ممنوع شده و ســایزبندی از روی لباس و بهصورت
چشــمی انجام میشــود .همچنین به علت کمبود
ژل ضــد عفونیکننده در بــازار ،از ســمت اتحادیه
این مواد ضــد عفونیکننده در واحدهــای تجاری
شهر توزیع نشده ،اما بیشــتر واحدهای تجاری ،به
ویژه واحدهایی که در مجتمعهای تجاری مســتقر
هســتند ،ژل و مواد ضد عفونیکننده تهیه کرده و
در ورودی مغازه خــود قــرار دادهاند.مفیدی بیان
کــرد :امیدواریم پــس از پایــان دوره ایــن ویروس،
رکود شــدید بازار جبران شــود و کســبوکار تمام
فروشندگان ،به رونق سابق خود بازگردد.

