
کالهبرداری با نرم افزار رسیدسازقیمت گوشت مرغ در مشهد کمتر از نرخ کشور است
ماجرای زنی که شوهرش را به راه خالف کشید  مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد اعالم کرد

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف مشــهد گفت: 
قیمت گوشت مرغ کشــتار روز در بازار مشهد از 
قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور کمتر است 
و هیچ کمبودی در عرضه آن نیز وجود ندارد.امیر 
دلداری افزود: قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت 
مرغ در کشور ۱۲۹ هزار ریال است اما این قیمت 

در بازار مشهد ۱۱۷ هزار ریال است...

زوج کالهبردار که با استفاده از یک نرم افزار رسیدساز 
و جعلی رسید بانکی، چند ده میلیون تومان به جیب 
زده بودند، دستگیر شدند.یکی از شهروندان با مراجعه 
به پلیس مدعی شد چند روز پیش برای فروش چند 
قطعه طال، اقدام به درج مشخصات، ارسال تصویر و... 
کاال در سایت»دیوار« کردم. چند ساعت پس از تأیید 

آگهی بود که یک زن با شماره تلفن ...
.......صفحه 3 .......صفحه ۲ 

خراسان در شور و شوق انتخابات
درگفت وگو با معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهدبررسی شد

آیا کرونا به مرزهای 
استان رسیده است؟

.......صفحه ۲ 

جشن 
ازدواج220 
زوج جوان 
در مشهد 

قدس: مراســم ازدواج دانشجویی ۲۲۰ زوج دانشجوی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد برگزار شد. 

رئیس این دانشــگاه در این مراســم کــه در پردیس 
آموزشی شــهید قاسم ســلیمانی برگزار شد، گفت: 
آرامــش در کنار یکدیگر را اولویــت زندگی خودتان 
قرار دهید، زیرا آرامش در زندگی آسایش را به دنبال 
دارد.دکتر مســعود طاهری با بیان اینکه ازدواج امری 
مقدس، اسالمی و قرآنی اســت، ادامه داد: این عالم، 
عالم زوجیت است و نظام خلقت نیز بر مبنای زوجیت 
شکل گرفته است.گفتنی است زوج های جوان پس از 
این مراســم با حضور در مزار شهدای گمنام دانشگاه 

آزاد اسالمی مشهد عکس یادگاری گرفتند.

4 هزار و 23 صندوق رأی جانمایی شد

.......صفحه ۲ 

ساعتی با مادر شهیدان مدافع حرم 
»مصطفی« و »مجتبی« بختی

شهادت را خودم 
برای فرزندانم 

انتخاب کردم

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: اقدام های 
غربالگری مســافران ورودی به اســتان در پایانه های مرزی انجام 
می شود و موارد مشکوک به ویروس کرونا قرنطینه می شوند.مهدی 
قلیــان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: از همان روزهای اول 
انتشار ویروس کرونا در کشور چین و احتمال انتقال این ویروس از 

طریق مسافران خارجی به استان خراسان ...

ده.......صفحه 4 
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4 هزار و 23 صندوق رأی جانمایی شد

خراسان در شور و شوق انتخابات
قدس کمتــر از دو روز دیگر بــه برگزاری 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی باقی مانده اســت و همه چیز برای 
حماسه سیاسی دیگری مهیاست. اخبار پیرامون 
انتخابات حاکی از شــور مردم برای شرکت در 
انتخابات است و آن ها در فاصله باقی مانده تا روز 
جمعه در حال سبک سنگین کردن نمایندگانی 
هســتند که قرار اســت برای مجلس یازدهم 

انتخاب و راهی مجلس کنند.
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی 
در جلسه ستاد انتخابات استان، یکی از برکات 
جمهوری اسامی را برگزاری انتخابات دانست 
و با اشاره به اینکه کشور نیازمند حضور فعال 
مردم در انتخابات اســت، ادامــه داد: امیدوارم 
مردم خراسان رضوی مانند سال های گذشته 

بیشترین میزان مشارکت را داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی نیز با اشاره به تمهیدات الزم 
برای برگزاری یک انتخابات پرشور، گفت: 2هزار 
و 411 شعبه شهری و یک هزار و 612 شعبه 
روســتایی در اســتان برای برگزاری انتخابات 
تدارک دیده شــده اســت که همراه با عدالت 

جغرافیایی توزیع شده اند.

در همین حال نبی پور، دبیر ســتاد انتخابات 
خراســان رضوی گفت: از زمان نام نویسی یک 
هــزار و ۵4 داوطلب نمایندگی مجلس در این 
اســتان تاکنون 1۸۳ نفــر در مراحل مختلف 
پیش و پس از تأیید صاحیت ها توسط شورای 
نگهبان، از حضــور در رقابت انتخابات انصراف 
داده انــد و از مجمــوع 1۸۳ نامــزد انصرافی، 
116 نفر پــس از اعام نهایی نامزدهای تأیید 
صاحیت شده انصراف داده اند و بقیه انصراف ها 
پیش از اعام نهایی اســامی توســط شورای 

نگهبان بوده است.مدیرکل ثبت احوال خراسان 
رضوی هم به قدس آناین گفت: افراد هنگام 
حضور در محــل انتخابات و صندوق های رأی 
باید حتماً شناسنامه خود را همراه داشته باشند 
و داشتن کارت ملی و یا شماره ملی نیز الزامی 
است و افرادی که شناسنامه خود را به هر دلیلی 
گم کرده اند هر چه سریع تر برای دریافت المثنی 
باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. نیری با 
بیان اینکه کارت های ملی قدیمی اعتبار ندارند 
و افراد از به همراه داشتن آن ها خودداری کنند، 

افزود: در صورتی که افراد کارت هوشمند ملی 
خود را نیز هنگام حضور به همراه داشته باشند 
فرایند رأی دادن آن ها بسیار تسهیل خواهد شد.

خبر دیگری هم حاکی است، جمعی از مدرسان 
و مبلغان حوزه علمیه مشهد مقدس با صدور 
بیانیه ای از همگان دعوت کرده اند در انتخابات 
2 اسفند شرکت کنند. در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت: توصیه می کنیم در این روزهای 
منتهی بــه انتخابات، از بداخاقی سیاســی، 
برچسب زنی، بدگویی و اتهام زنی به نامزدها و 
طرفدارانشان پرهیز شود و به رأی و نظر دیگران 
درباره نامزدهای منتخبشــان احترام گذاشته 
شــود. این بیانیه را مدرسان و مبلغان حجج 
اسام محمدکاظم راشد یزدی، محمدحسین 
رجایی خراسانی، محمود واعظ شهیدی، علی 
مروارید، رضا حق پناه، محسن ملکی، غامرضا 
باقری کیــا، مهدی زمانی، ســیدمهدی واعظ 
موسوی، حسین دست پروری، علی رحمانی، 
الهی خراســانی،  جعفر اســامی فر، محمد 
مرتضی دهشــت، مرتضی امین نیا، علی اکبر 
اســکندری، احمد صابری توالیی، سیدجال 
قلمشاهی، مسلم داوودنژاد، مجید خداوردی 

و مسعود یوسفی امضا کرده اند.

 تنزل جایگاه اهدای خون درخراسان 
رضوی و ضرورت حمایت مرکز نشینان

به تازگی روابط عمومی انتقال خون خراســان رضوی از کاهش 
ذخایر خونی این استان با وجود افزایش نیاز مراکز درمانی به خون 
در ایام پایانی سال خبر داد؛ چند روز پیش هم مدیرعامل سازمان 
انتقال خون ایران تنزل جایگاه پنجم کشوری خراسان رضوی به 

رتبه بیست و پنجم در اهدای خون را مورد انتقاد قرار داده بود.
پیمان عشقی در مراســم معارفه مدیرکل جدید انتقال خون 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد که میزان اهدای خون مستمر 
نیز در این اســتان در یک ســال اخیر پایین آمده که مسائل 
مالی، خســتگی نیروی انسانی و مدیران ذی ربط  بر این روند 
مؤثر بوده است؛ در حالی  که موضوع اهدای خون در استان 6 
میلیون و 4۰۰ هزار نفری خراســان رضوی که ساالنه پذیرای 
حدود ۳۵ میلیون زائر و مسافر نیز هست، اهمیت بسزایی برای 
کشور دارد.مدیرکل سابق انتقال خون خراسان رضوی نیز دل 
پری از بی مهری مرکزنشینان داشت و تأکید کرد که سازمان 
انتقال خون، با وجود حیاتی بودن فعالیتش، با مشکات فراوانی 
روبه رو اســت؛ در حال حاضر 4۰۰ میلیارد تومان بدهی پشت 
این سازمان است و جایگاه آن از نظر بودجه و اداری در کشور 
مناســب به نظر نمی رسد.حمیدرضا اسامی با اشاره به اینکه 
برخی دیدگاه های نادرست در ستاد تهران نسبت به خراسان 
رضوی وجود دارد، از برخوردهای ســلیقه ای مرکزنشــینان 
گایه و تأکید کرد که انگیزه اصلی کارکنان ســازمان انتقال 
خون عشــق است و اگر همراهی آن ها نبود، نمی توانستیم در 
کمتر از یک سال تأییدیه پاسما را گرفته و 46۰ هزار کیسه 
پاسما تولید کنیم.تعیین اینکه مقصر پایتخت نشینان هستند 
یا مدیران محلی سازمان انتقال خون، می گذاریم برای افرادی 
که صاحیت بیشتری دارند؛ اما آنچه مسلم است اینکه وضعیت 
اهدای خون در خراسان رضوی به پایین ترین حد ممکن تنزل 
یافته است؛ اتفاقی نامبارک که دلیلش هر چه باشد، باید برایش 
چاره جویی اساسی کرد.یکی از مواردی که شاید تأثیر بسیاری 
در تمایل افراد به اهدای خون داشــته، نامناسب بودن ساعات 
فعالیت)۸ تا 1۳( و محدود بودن تعداد پایگاه های انتقال خون 
به  ویژه در مشــهد بوده اســت که با توجه به همزمانی آن با 
ســاعات کاری و اداری، مانع حضور تعداد زیادی از متقاضیان 
اهدای خون است.از سوی دیگر گفته می شود همین پایگاه های 
معدود نیز از کمبود امکانات رنج می برند که این مسئله موجب 
اتاف وقت فراوان اهداکنندگان و در نتیجه کاهش رغبت آنان 
به اهدای خون مجدد می شــود کما اینکه گزارش های رسمی 
انتقال خون هم از کاهش تعداد اهداکنندگان مستمر حکایت 
دارد. این کمبودها بدون تردید ناشی از نبود همکاری و حمایت 
ستاد تهران است و چنانچه مدیرعامل انتقال خون ایران واقعاً 
قصد احیای جایگاه قبلی خراســان رضوی در اهدای خون را 
دارد، باید پیش از هــر اقدامی برای پرداخت بدهی چند صد 
میلیارد تومانی این ســازمان و نیز تزریق اعتبارات جدید برای 
رفع کاستی ها و خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز پایگاه های 

این استان گام اساسی بردارد.
در عین  حال این نکته مهم را نیز باید بر اســاس شناختی که 
از مجموعه انتقال خون خراسان رضوی دارم، متذکر شوم که 
کارکنان این ســازمان همواره با عشــق و از خود گذشتگی و 
در حالــی  که برخی حتی از حقــوق قانونی خود محروم بوده 
و یــا در مقاطعی حتی ماه ها بخشــی از حقوق و مزایای خود 
را نگرفته بودند، با بردباری به انجام  وظیفه مشــغول بوده اند و 
انگ خستگی نیروی انســانی که مدیرعامل محترم به  عنوان 
یکی از دالیل افت جایگاه اســتان به آن اشاره  کرده اند، به این 
افراد نمی چسبد. کام آخر اینکه در حال حاضر ذخایر خونی 
موجود استان کاهش  یافته و با ادامه این روند در روزهای آینده، 
پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با چالش مواجه 
خواهد شــد؛ به همین دلیل ضروری اســت مردم نوعدوست 
که تاکنون همراه سازمان انتقال خون در نجات جان بیماران 
نیازمند بوده اند، با وجود اندک مشکات موجود پای  کار بیایند؛ 
به  طور قطع انتقال خون هم با مدیریت تازه نفســی که یافته 
اســت، با برنامه ریزی مناسب همچون تغییر یا افزایش ساعت 
کاری پایگاه ها، زمینه اهدای خون راحت را فراهم خواهد کرد.

روی خط خبرروزبازار

استان ما2
چهار شنبه 30 بهمن 1398

 24 جمادی الثانی 1441 19 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9189  ویژه نامه 3573 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 

فضای مجازی: 

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

11,200

4,500

3,400

13,200

16,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

عدس )قیمت مصوب( 

گوجه فرنگی

سیب زمینی
لوبیا قرمز)مصوب(
لپه)نخود خارجی( 

7757zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ب ر ا ه ا م ل ي ن ك ل ن   م
 2 ح ا ج ب   م ع ا د ل ه   ا م ن
 3 د ر ا و ر   ز ز   م ت ل   س د
 4       ي س ر   ا د   ر ي ش ت ر

 5 ا م م   ن ه ا ن ز ا   ك ن ت س
 6 ر خ و ت   ا م ي د ي ه   ي ر  
 7 م ا ل ي ه   ن ا   ن و ل     ه
 8 ا ط ف ا ي ي ه   م ك ا ن ي س م
 9 ن     ر ا م   ا ر   ر ي ا ل ي
 10   ا س   ت ا ب ن ا ك   ن ي و ش
 11 چ ن گ ش   م ر س و ل ه   س ل ه
 12 ا ب ك ا ر   ش و   ت ا ت      
 13 ك ا   خ و د   ل س   ل ا ز م ه
 14 ر ن ج   ا س ل ي م ي   ي ا و ر
 15 ا   ك ن س ت ا ن ت ي ن پ ن ج م

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 

               12 
               13 
               14 
               15 

 

1. بزرگ تریــن عــارف قرن ســوم هجری 
و از بــزرگان اهــل تصــوف ملقــب بــه 
»سلطان العارفین« - ساز مدور 2. نام پسرانه 
 ایرانی- بیخ گیاه ریواس- ســوغات گجرات 
۳. عزیز عرب- رودخانه کوچک- پیشینیان- 
از روش های چاپ 4. ســقف محدب- اهل 
ســوریه- رنــگ آرامش بخش- دشــمن 
 سرســخت ۵. غلط و اشــتباه- اســتواری 
6. مار عظیم الجثه خطرناک- نفس خسته- 
گنج دار معروف 7. کنــده کاری روی چوب 
 و ســنگ- از مقامات محلی- پول خارجی 
۸. تیرانداز- غصه و ماتم- داستان بلند 9. ارزش 
 و احترام- نوعی آب نبات باسابقه- الگوی روز 
از ســدهای  تأمین کننده آب شــرب   .1۰
تهران- سودای ناله- برچسب تجارتی کاال 
 11. آگاه و هوشــیار- محــل کار کارگران

12. سخن صریح- آواز آن را از دور شنیدن 
 خوش اســت- نیلی رنــگ- دهــان پرنده
1۳. حیوانــی از خانواده میمــون- درد و 
 رنج- ابریشم ناخالص- برج داستانی فرانسه 
14. اســب چاپــار- دســتگاه کانال یاب 

تلویزیونی- شــترمرغ آمریکایی 1۵. شهر 
ارگ- پینگ پونگ بــاز بابلــی تیــم ملی 
کشورمان که در مسابقات المپیک لندن به 

جمع۳2 نفراول این رقابت ها راه یافت

1. محل کســب وکار دســت فروش- لقب 
دریای کاراییب 2. عقیــده مذهبی- برگه 
شناسایی- جنگل ۳. صوت ندا- چهارچوب 
مایه آهنــگ  جواب دهنــده-   عکــس- 
4. مخفف زمان- پیرو طریقه تصوف - اینجا 
۵. تکتــاز- بر هر درد بی درمان دواســت- 
 درون 6. شایســته- خزنده گزنده- ناپاکی

7. خشکی- چاشنی ســرخ رنگ- پرتوها- 
پرچم ۸. واحدی در حجم- علم اشــکال و 
خطوط- ابزار صیــد 9. درازا- جعبه چوبی 
لباس قدما- گرداگرد دهان- رب النوع آفتاب 
مصرباستان 1۰. غنیمت هایی که در جنگ 
با کفار به دســت می آید- فلز ساختمانی- 
نخســت 11. باالآمدن آب دریا- شکافنده- 
دریای اژه را به دریای مرمره پیوند می دهد 
12. دیوار غیرقابل نفوذ- عرصه مســابقات 

بوکس- پدرجد رســتم 1۳. خیــس- خانه های ریز 
روی عکس- تفنگ در زبان انگلیســی- ســاز مثنوی 
14. از وســایل ورزش بدنســازی- پارســنگ ترازو- 
خودروساز ژاپنی 1۵. بازیکن دورگه سابق تیم فوتبال 
استقال تهران که در لیگ قطر با مصدومیتی شدید از 

میادین دور شد- ابزار دق الباب

  افقی

  عمودی

قدس   معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: اقدام های غربالگری 
مسافران ورودی به استان در پایانه های مرزی انجام می شود و موارد مشکوک به ویروس 
کرونا قرنطینه می شوند.مهدی قلیان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: از همان روزهای 
اول انتشــار ویروس کرونا در کشور چین و احتمال انتقال این ویروس از طریق مسافران 
خارجی به استان خراســان رضوی تیم های کنترلی در مبادی ورودی مرزها و ترمینال 
شماره ۳ فرودگاه  هاشمی نژاد مشهد مستقر شده و مشغول غربالگری تب سنجی هستند .

وی افزود: در حال حاضر عاوه بر غربالگری تب سنجی از طریق اسکن لیزری یک دستگاه 
دوربین حرارتی نیز در مرز دوغارون مورد اســتفاده قرار گرفته است که با توجه به ورود 
روزانه ۳هزار نفر از این مرز تیم های پزشــکی مســتقر در صورت مشاهده هر گونه مورد 
مشکوکی که عایمی چون تب داشته باشد بافاصله فرد مورد نظر در یک محیط ایزوله 

تحت نظر و انجام تست های بعدی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس دستورهای اباغی، تیم های کنترلی عاوه بر ویروس کرونا نسبت به 
مواردی چون تب کریمه کنگو و نوعی بیماری گوارشی که در یکی از استان های پاکستان 
شیوع داشته و احتمال انتشار آن از طریق ترددهای مرزی بین کشورهای همجوار وجود 
دارد آموزش های الزم را دیده اند که خوشبختانه تاکنون مورد مشکوکی ثبت نشده است.

قلیان در توضیح اخبار منتشر شده در خصوص انتشار ویروس کرونا در والیت بدخشان 

افغانستان نیز گفت: نکته نخست اینکه بدخشان در شرق 
کشــور افغانستان واقع شــده و با مرزهای خراسان رضوی 
فاصله بســیاری دارد نکته دوم اینکه براساس گفته حکیم 
تمنا، مسئول اداره صحه )مدیر بهداشت( والیت هرات که 
هم مرز استان خراسان رضوی است هیچ موردی از ابتا به 
ویروس کرونا در والیت هرات گزارش نشــده و حتی همان 

خبر منتشر شده درباره مرگ چند نفر بر اثر ابتا به کرونا در بدخشان نیز تکذیب شده و به 
گفته مسئوالن بهداشت افغانستان علت فوت این افراد چیز دیگری بوده است. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مأموریت اصلی ما مراقبت در مرزهای 
خراسان رضوی برای مقابله با ویروس کرونا و سایر موارد خطرناک است که با جدیت در 
حال انجام اســت حتی در مرز لطف آباد نیز که تردد بار ترانزیتی صورت می گیرد محل 
خاصی در نقطه صفر مرزی برای انجام غربالگــری رانندگان خودروهای ورودی در نظر 

گرفته شده است.
وی در پایان با تأکید اظهار کرد: هیچ گونه گزارشی در خصوص احتمال ابتای فردی به 
ویروس کرونا در خراســان رضوی و به طور خاص در مرزهای ورودی استان ثبت نشده 

است.

درگفت وگو با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبررسی شد

آیا کرونا به  مرزهای استان رسیده است؟

  مادر شهید »حکیمیان« آسمانی شد
بشرویه ـ خبرنگار قـدس: مادر شهید مهدی حکیمیان 
آسمانی شد. پیکر سیده بی بی فاطمه ساداتی پور مادر شهید 
حکیمیان که در ســن ۸7 ســالگی به عـــلت کهولت سن 
درگذشــته بود از محل خانه قدیمی امام حسین)ع( و مسیر 
بولوار امام خمینی)ره( تا گلزار شــهدای هشــت سال دفاع 
مـــقدس روی دستان مردم والیتمدار بشرویه تشییع و در 

قـطعه صالحین )والدین شهدا( به خاک سپرده شد.
 شهید حکیمیان در سن 1۸ ســالگی در عملیات کربای4 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در مراسم تکریم نخبگان و فرهیختگان 
بازنشسته نیروهای مسلح صورت گرفت 

  تجلیل از خبرنگار و عکاس روزنامه قدس
قدس: در آیین تجلیل 
و  نخبــگان  تکریــم  و 
بازنشسته  فرهیختگان 
از  مســلح؛  نیروهــای 
عــکاس  و  خبرنــگار 
بــه  قــدس  روزنامــه 
عنوان برگزیده فرهیخته و نخبه اســتانی در محور »هنری« 
بازنشستگان نیروهای مسلح کشــوری تجلیل به عمل آمد. 
در این مراسم که ا حضور ســردار گرمه ای؛ مسئول سازمان 
بسیج پیشکســوتان جهاد و شــهادت ســپاه امام رضا)ع(، 
سرهنگ ســروالیتی؛ مدیرکل سازمان بازنشستگی نیروهای 
مســلح خراسان رضوی و شــماری از فرهیختگان، نخبگان 
و بازنشســتگان نظامی در مشهد برگزار شد؛ از احمد فیاض 
خبرنــگار و عــکاس روزنامه قــدس و عضــو اصلی انجمن 
عکاسان خراســان رضوی با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی 
به عنوان برگزیده فرهیخته و نخبه استانی در محور »هنری« 
بازنشستگان نیروهای مسلح کشــوری تجلیل به عمل آمد. 
در این مراســم که هر 1۰ سال یک بار برگزار می شود؛ از سه 
نفر از نخبگان و فرهیختگان برتر بازنشسته نیروهای مسلح در 

حوزه های ورزشی، فرهنگی و هنری تجلیل به عمل می آید.

 قیمت گوشت مرغ در مشهد کمتر
 از نرخ کشور است

و  بازرســی  مدیر  ایرنا: 
نظارت بر اصناف مشهد 
گفت: قیمت گوشت مرغ 
کشتار روز در بازار مشهد 
از قیمت مصوب ســتاد 
تنظیم بازار کشور کمتر 
است و هیچ کمبودی در 
عرضه آن نیز وجود ندارد.امیر دلداری افزود: قیمت مصوب هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ در کشور 129 هزار ریال است اما این 

قیمت در بازار مشهد 117 هزار ریال است.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
ردزنیدرسیستاندستگیریدرخراسانجنوبی

 755کیلوگرم تریاک کشف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
 انتظامی استان از کشف 
تریاک  755کیلوگــرم 
طی عملیات مشــترک 
سیســتان و  مأموران  با 

بلوچستان خبر داد.
ســردارمجید شجاع در 

تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی استان 
سیستان و بلوچستان اطالعاتی دریافت کردند که سوداگران 
مرگ قصــد دارند محموله ای از موادمخدر را به شــهرهای 
مرکزی کشــور منتقل کنند که بالفاصله بررسي موضوع در 

دستور کار مأموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبی ادامه داد: با عنایت 
به اینکه قاچاقچیان موادمخدر از حوزه سرزمینی سیستان و 
بلوچستان خارج شده بودند، موضوع به پلیس خراسان جنوبی 
اعالم شد که مأموران پلیس، خودرو پژو 405 سوداگران مرگ 
را در حوالی شهرستان قاین شناسایی و به راننده آن دستور 
ایســت دادند. این مقام ارشــد انتظامی افزود: راننده خودرو 
بدون توجه به ایست پلیس از محل متواری شد که بالفاصله 
مأموران با اجراي طرح مهار خودرو را متوقف و در بازرسي از 

آن 755 کیلوگرم تریاک کشف کردند.
وی تصریــح کرد: در این رابطه خودرو توقیف و دو متهم نیز 
دستگیر که با تشکیل پرونده و دستور مقام قضایی روانه زندان 

شدند.

باتالشپلیسمشهد
ودرپییکردزنیدقیقصورتگرفت

 دستگیری سارقانی که
 وعده کرده بودند هر شب 10 گوشی بزنند!

خــط قرمــز: رئیس 
پلیس مشهد از دستگیری 
عامالن سرقت های شبانه 
و رمزگشایی از ۱0 فقره 
ســرقت در چند ساعت 

خبر داد. 
صارمی  عباس  سرهنگ 
گفت: ســاعت ۲0:۳0 دوشنبه شب گذشته فردی در تماس با 
فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم کرد در خیابان کالهدوز ۲9 دو 
جوانی که سوار بر موتورسیکلت آپاچی قرمزرنگ بودند با تهدید 
قمه و چاقو، گوشــی تلفن همراه او را ســرقت کرده و متواری 
شــده اند. وی افزود: با اعالم این گــزارش هماهنگی های الزم 
بالفاصله از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس مشهد به عمل آمد و 
تیم های گشتی کالنتری احمدآباد در کوتاه ترین زمان ممکن در 

محل حاضر و تحقیقات خود را آغاز کردند. 
رئیس پلیس مشهد گفت: پلیس با ردزنی های گسترده اطالعاتی 
مسیر حرکت موتورسیکلت سارقان را در محدوده بولوار ملک آباد، 
میدان پارک ملت، خیابان سروش، معاد،هاشمیه، کوثر و پارک 
باهنر شناسایی و مشــخصات عامالن سرقت و موتورسیکلت 
آپاچی قرمزرنگ به تمامی واحدهای گشتی پلیس مشهد اعالم 
شد. سرهنگ عباس صارمی افزود: در حالی که تحقیقات پلیسی 
ادامه داشت چند فقره سرقت گوشی های تلفن همراه دیگر هم 
در مسیرهای تردد متهمان به فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم شد 
و تیم های گشتی پلیس در جست وجوی آپاچی سواران قرمزرنگی 

بودند که در کوچه های فرعی تردد می کرد.
رئیس پلیس مشــهد تصریح کرد: تحقیقات گسترده پلیس با 
کنتــرل و مراقبت های دقیق ادامه یافت و پس از گذشــت 7۸ 
دقیقه تیم های تجســس کالنتری احمدآباد دو متهم را مقابل 

مخفیگاهشان در محدوده بولوار شفا غافلگیر و دستگیر کردند. 
سرهنگ صارمی تصریح کرد: متهمان که همه چیز را لو رفته 
می دیدند  راهی جز بیان حقیقت نداشتند. از سوی دیگر در 
بازرسی بدنی از آن ها ۱0 دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی  
و یک عدد قمه کشــف شــد.  این مقام انتظامی خاطرنشان 
کرد: بررســی سوابق متهمان نشان می دهد یکی از آن ها که 
ســابقه حمل موادمخدر، زورگیری و گوشــی قاپی هم دارد 
چندی پیش توســط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر و به 
قید وثیقه آزاد شده است.  زورگیران آپاچی سوار در تحقیقات 
اولیه صورت گرفته اعتراف کردند از اول دی ماه امسال طبق 
نقشه قبلی قرار گذاشته بودند شبی ۱0 گوشی تلفن همراه را 
در خیابان های مشهد سرقت کنند.  وی افزود: همان لحظات 
اولیه از ۱0 فقره سرقت متهمان رمزگشایی شد و تحقیقات 
برای کشــف دیگر سرقت های احتمالی توسط این  دو سارق 
خیابانی با توجه به آنکه گفته بودند شبی ۱0 گوشی سرقت 

کرده اند، همچنان ادامه دارد.

عقیل رحمانی زوج کالهبردار که با استفاده از 
یک نرم افزار رسیدساز و جعلی رسید بانکی، چند 
ده میلیون تومان به جیب زده بودند، دســتگیر 

شدند.

 نرم افزار رسیدساز، کمک حال 
کالهبرداران!

یکی از شــهروندان بــا مراجعه به پلیس مدعی 
شد چند روز پیش برای فروش چند قطعه طال، 
اقدام به درج مشــخصات، ارسال تصویر و... کاال 
در سایت»دیوار« کردم. چند ساعت پس از تأیید 
آگهی بود که یک زن با شــماره تلفن من تماس 
گرفــت. او که خــودش را خریــدار چند قطعه 
طال معرفی می کرد از من خواســت با او قراری 
تنظیم کنم و در ساعت مقرر برای دیدن و خرید 
احتمالــی چند قطعه طال که به پول آن احتیاج 
داشتم، همدیگر را ببینیم. من آدرس خانه ام را به 
او دادم؛ چند دقیقه ای بین تماس و زدن زنگ در 

خانه فاصله نیفتاده بود که آن ها به محل آمدند.
من هم چند قطعه طال را برای نشــان دادن به 
زن کالهبردار با خود جلو در بردم، او همراه یک 
مرد به محل آمده بود که کمی آن طرف تر انتظار 
او را می کشید. وقتی طالها را نشانش دادم، پس 
از کمی باال و پایین کردن، سر قیمت با هم توافق 
کردیم و او از من خواست شماره کارت بانکی ام را 
به او بدهم. با این کار زن سرگرم وارد کردن شماره 
کارت بانکی ام داخل گوشی تلفن همراهش شد و 
حدود دو دقیقه بعد رســید واریزوجه که حدود 

4میلیون تومانی بود را به من نشان داد و گفت: 
هزینــه کاال را واریز کــردم، پیامکش برای من 
آمــد. این گفته در حالی بود که هیچ پیامکی تا 
آن لحظه مبنی بر واریز وجه به حســابم ارسال 
نشد، اما با خود گفتم احتمال دارد پیامک بانکی با 
تأخیر ارسال شود. با همین تصور طالها را تحویل 
دادم و آن زن و مرد رفتند. داخل خانه که آمدم 
هر چه صبر کردم خبری از پیامک نشد، حسابم را 
چک کردم آنجا هم اثری از واریز وجه طالها نبود، 
این گونه شــد که متوجه شدم چه کالهی سرم 

رفته و رسید بانک جعلی بوده است.

دستور دستگیری صادر شد
پــس از آن پرونده انتظامی بــا توجه به محل 

وقوع جرم به دادســرای ناحیه 6 مشهد ارسال و 
به شــعبه 604 بازپرسی ارجاع شد. از همین رو 
بود که قاضی »شادنژاد« پس از بررسی اظهارات 
و دعوت از شاکی، به مأموران پلیس دستور داد 
اقدام های فنی خود را برای دستگیری زن و مرد 
پرونده کالهبرداری با استفاده از رسیدساز بانکی 
آغاز کنند. یک تیم پلیسی روی موضوع متمرکز 
شــده بود که چندین شاکی دیگر هم به جمع 
مالباخته ها افزوده شــدند. بررسی موضوع نشان 
می داد از هر کدام آن ها بین 4 تا ۱0میلیون تومان 

به همین شیوه کالهبرداری شده است.
با افزایش تعداد شــکات و ارائه برخی سرنخ ها، 
سرانجام هویت هر دو نفر که زن و شوهر بودند، 

برای پلیس نمایان شد.

در ادامه پلیــس رد زوج کالهبــردار را در یک 
طالفروشی زد و در حالی که آن ها قصد داشتند 
وارد معامله فروش چندین قطعه طالی سرقتی 

شوند، دستگیر شدند.

100میلیون کالهبرداری و 15شاکی
پس از انتقال متهمان به دادسرا، حدود ۱5 نفر از 
افــرادی که در »دیوار« آگهی فروش طال و... داده 
بودند با حضور در دادسرا هر دو نفر را شناسایی 
و از آن ها شکایت کردند. بررسی ها نشان می داد 
زوج شیاد در چند روز بیش از۱00میلیون تومان 
طال و دیگر کاالها را به چنــگ آورده و در بازار 
فروخته اند. از ســوی دیگر زن کالهبردار وقتی 
همه چیز را لو رفته می دید در اعترافاتش عنوان 
کرد: وقتی نرم افزار را از یک سایت گرفتم و روی 
گوشی تلفن همراهم نصب کردم، وسوسه شدم 
و به ســراغ آگهی های »دیوار« رفتــه و همراه با 

همسرم دست به این اقدام ها زدیم.

 توصیه
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در این زمینه به 
شهروندان توصیه کرد: جای خریدو فروش طال و 
این گونه کاالهای باارزش گوشه خیابان نیست و 
به هیچ عنوان کاالیی را پیش از بررسی حساب 
بانکی و اطمینــان از واریز وجه، تحویل خریدار 
ندهید. وی تصریح کرد: از سوی دیگر در این گونه 
مواقع امکان دارد  خریدار اگر پول نقد هم با خود 

همراه داشته باشد، وجوه جعلی باشد.

ماجرای زنی که شوهرش را به راه خالف کشید 

کالهبرداری با نرم افزار رسیدساز
آب و هوا

 پیش بینی بارش های رگباری و رواناب 
در غرب خراسان رضوی

قــدس: هواشناســی 
اعالم  خراســان رضوی 
تحلیل  براســاس  کرد: 
نقشــه ها و مدل هــای 
ظهــر  از  هواشناســی 
امــروز تــا ظهــر فردا 
پنجشــنبه جوی نسبتاً 

پایــدار همراه با افزایش محســوس دمای هــوا برای غالب 
 نقاط اســتان به ویژه نیمه شــمالی و نوار شرقی پیش بینی 

می شود. 
اما از بعدازظهر پنجشــنبه و در روز جمعه با نفوذ سامانه 
ناپایدار دیگری به اســتان ضمن افزایش ســرعت وزش 
باد )گاهی شــدید( شــاهد بارش به صورت رگبار باران 
همــراه با رعدوبرق به خصوص در نواحی غربی )در نواحی 
 مســتعد بارش تگــرگ با احتمال جاری شــدن رواناب( 

خواهیم بود.
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خبر

باشــگاه خبرنگاران: ۱7پرونده قضایی در حوزه انتخابات 
خراســان رضوی تشــکیل شــده که نســبت بــه انتخابات 
دوره های گذشته بسیار کمتر اســت. امیر مرتضوی، معاون 
اموراجتماعی، فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
خراســان رضوی گفــت: در این دوره انتخابــات صمیمیت، 
همدلی و هم افزایی خوبی را شاهدیم و رصد های انجام شده 

نشان دهنده کاهش تخلفات است.
وی ادامــه داد: شــعب ویژه ای با حضور معاونین دادســتان 
در مرکز اســتان، در حوزه فضای مجازی و در شهرســتان ها 

تشکیل شده که آماده رسیدگی به تخلفات احتمالی هستند. 
معــاون اموراجتماعی، فرهنگی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری خراســان رضوی گفت: 5هزار و 400 دیده بان 
مردمی پیشــگیری از وقوع جرم آمــوزش دیده اند و اخبار و 

اطالعات را از جرایم و تخلفات اعالم می کنند. 
مرتضــوی به همــکاری و برگزاری جلســات مشــترک با 
مسئوالن شورای تأمین ۲۳ شهرستان خراسان رضوی اشاره 
کرد و افزود: با برگزاری جلســات و هماهنگی با دستگاه های 
مختلف در زمینه پیشــگیری از تخلفات به توفیقات خوبی 

دست یافته ایم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه فرصت ها و تهدیدات انتخاباتی 
راهکار ها تدوین شده است، ادامه داد: در چند حوزه انتخابیه 
مشــکالتی داشــتیم که با حضور معاون سیاســی استاندار 

برطرف شد. 

معاوناموراجتماعی،فرهنگیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستانخبرداد

تشکیل۱۷پروندهتخلفانتخاباتیدرخراسانرضوی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شرکت کشت و صنعت 

جوین )سهامی عام(  به شماره ثبت 95 و 
شناسه ملی 10380018483

بدینوس��یله به اط��اع کلی��ه س��هامداران محترم 
ش��رکت کش��ت و صنعت جوین )س��هامی ع��ام( می 
رس��اند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ش��رکت کش��ت و صنعت جوین )س��هامی ع��ام( به 
شماره ثبت 95، ثبت شرکت های شهرستان جوین 
و شناس��ه ملی 10380018483  در روز پنجش��نبه 
مرک��ز  در  صب��ح   7:30 س��اعت   رأس   98/12/15
اصلی شرکت به آدرس شهرستان جوین، باالتر از 
ایس��تگاه راه آهن نقاب - ش��رکت کشت و صنعت 
جوی��ن ، جهت تصمیم گی��ری در مورد دس��تورات 
ذیل برگ��زار می گردد. لذا از کلیه س��هامداران و 
یا نمایندگان محت��رم قانونی آنان دعوت بعمل می 
آید با در دس��ت داش��تن برگ ورود به جلس��ه در 

مجمع مزبور شرکت فرمایند. 
دستورات جلسه: 

1- تعیین حس��ابرس و بازرس قانون��ی علی البدل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 99/04/31 

2- سایر موارد
 هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین
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ورزش خراسان ساعتی با مادر شهیدان مدافع حرم »مصطفی« و »مجتبی« بختی

شهادت را خودم برای فرزندانم انتخاب کردم
سرورهادیان:   مگر می شود مادر باشی 
و عاشــق نباشی. مادر یعنی عاشقانه محبت 
کردن و بی ادعا بودن در دوســت داشتن و 
مادران شهدا عاشقانه هایی دارند که رسیدن 
به آن دوست داشتن کار هر مادری نیست. 
مادران شهدا همانند خود شهدا انسان هایی 
متفاوت اند. زنانی که توانسته اند انسان هایی 
متفاوت تر در این دنیای مادی پرورش دهند. 
مادر شهیدان »مصطفی« و »مجتبی« بختی 
هم یکی از همین مادران عاشــق است که 
محبت بی دریغ و تعلیم عملی و همراه بودن 

با فرزندانش را علت موفقیتش می داند. 

 اولین برادران شهید مدافع حرم 
شــهیدان مدافع حرم مصطفــی و مجتبی 
بختی، اولیــن برادران شــهید مدافع حرم 
هســتند که خانواده آن ها شامل سه برادر و 

یک خواهر و ساکن مشهد هستند.
مجتبــی متولــد 12 فروردیــن 67 مجرد 
و مصطفــی نیز متولد 5 مــرداد 61 متأهل 
و صاحــب دو دختر به نام هــای محدثه و 
فاطمه اســت. گویا از چند سال پیش آن ها 
گذرنامه های خود را برای رفتن به ســوریه 
آماده کــرده اما مجبــور بودند بــا هویت 

افغانستانی از شهر قم به سوریه بروند.
مصطفی در اردیبهشــت ماه 1394 با تیپ 
فاطمیون به همراه مجتبی به ســوریه اعزام 
شــدند که در 22 تیرماه 1394 مصادف با 
26 رمضــان 1436 به فیض شــهادت نایل 

آمدند.

 آرزوی شهادت
پســرانم  آرزوی  بختــی می گوید:  خدیجه 
شــهادت بــود. در آن زمــان مصطفی در 
آستان قدس رضوی مشــغول به کار بود و 
در دانشــگاه پیام نور نیز در رشــته حقوق 
قبول شد که نرفت. مجتبی نیز در دانشگاه 
پیام نور مشــهد با رتبه یک از رشته حقوق 
فارغ التحصیل شــده بود و برای کارشناسی 
ارشــد خود را آماده می کرد که قدم در راه 
جهاد گذاشت. فرزندانم بیکار نبودند و برای 

پول به سوریه اعزام نشدند.

 شهادت همزمان دو 
برادر 

این  شــهادت  نحوه  درباره 
روایــت  شــهید  بــرادران 
شده اســت که در عملیات 
مصطفی  تدمر  آزادســازی 
و مجتبــی به همــراه یکی 
برادران ســوری در یک  از 
ســنگر بودند که دشــمن 
پاتــک می زند و با نارنجکی 
که به داخل سنگر می اندازد 
شــهید  همزمان  ســه  هر 

می شوند.

 والدت با شهادت 
پس از به شــهادت رســیدن آن ها به علت 
مجهول بودن هویتشــان و اعــزام آن ها از 
قــم، پیکرها به قم منتقل و در حرم حضرت 
داده می شــوند،  نیــز طواف  معصومه)س( 
ســپس با مادرشــان تماس می گیرند و وی 
متوجه شهادت آن ها می شــود. سرانجام 5 
مرداد ماه همزمان با تولد مصطفی، پیکرش 
آورده می شود در حالی که فرزندان او خانه 

را برای تولدش آماده کرده بودند.
در تاریخ 8 مردادمــاه 94 پیکر این عزیزان 

در بهشت رضا مشهد قطعه 
ســپرده  خاک  به  شــهدا 

می شود.
تأکید  مادر شهیدان بختی 
جالب  مســئله  می کنــد: 
اینجاست که خیلی از افراد 
تصــور می کننــد مدافعان 
حــرم برای دیده شــدن و 
کســب درآمد برای خود و 
مسیر  این  در  قدم  خانواده 
می گذارنــد در صورتی که 
این طور نیســت، پســرانم 
هــر دو کار می کردنــد و 
شــرایط ایده آلــی بــرای 
زندگی داشتند و اصاًل پول برایشان اهمیتی 
نداشت، حتی با اســامی جعلی برای جنگ 
رفتند، این مســئله باید اتمام حجتی باشد 
برای بعضی افراد که با ســوءظن به فلسفه 

جهاد نگاه می کنند.

 مهرمادری 
مادر شــهیدان بختی تأکید می کند: من هم 
مادرم پر از خاطرات و دوســت داشتن های 
فرزندانم، اما اینکه چگونه راضی شدم آن ها 
برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( بروند 

فقط به ایــن دلیل بود که پاســخ حضرت 
زهرا)س( را در این شرایط باید چه می دادم. 
من هنوز هم شــرمنده حضرت زهرا)س( و 

حضرت زینب)س( هستم. 

 امانت های خداوند 
این بانوی صبــور تصریح می کنــد: بچه ها 
بهترین فرشــته هایی هستند که خداوند به 
ما امانت داده اســت. وقتی بچه ها بی قراری 
می کردند تا کارهایشان برای رفتن به سوریه 
درست شود، پیش امام رضا)ع( رفتم و گفتم 
بچه هایم دارند آب می شــوند، بطلب نوکرت 
بشوند. مصطفی زنگ زد و گفت، خادم حرم 
شــده ام و پیش امام رضا)ع(هســتم. وقتی 
هم خادم شــد گفت، خادم نگو مامان، بگو 
نوکرآقا، من جاروکش حرم آقا هســتم.من 
قســم می خورم پســرهایم هرکاری کردند 

برای خدا بود.

 تربیت از قبل 
این مادر صبور خاطرنشــان می کند: تربیت 
بچه ها پیش از بارداری باید آغاز شود و این 
فضا را آماده کنیم. ما باید یک مادر خوب و 
الگو برای فرزندانمان باشیم. پدرها به دلیل 
حضور بیشــتری که در خارج از خانه دارند 

تهیه لقمه حالل وظیفه آن هاست.
او تأکیــد می کند: از بچه هایم ســیر نبودم 
آن قــدر آن ها را دوســت داشــتم که دلم 
می خواســت بــه آنچــه که آن ها دلشــان 
می خواهد برســند. من آگاهانــه راضی به 
رفتنشان شــدم. می دانســتم ممکن است 
شهید شوند، سرشــان را ببرند و بدنشان را 
تکه تکه کنند، راضی به رضای خدا هســتم 
و قربــان زینــب)س( که خــاک پایش هم 
نمی شــوم. نمی دانم در صحــرای کربال به 
او چه گذشــت؟ من هنوز قطره ای از دریای 

سختی های او نیستم.
در راســتای تکریم خانواده  شــهدای مدافع 
حرم با همــکاری محافل روضه های خانگی 
در محالت مشهد دیدارهایی برگزار که این 
محافل به همت کانون تخصصی خادمیاری 
خانواده شــهدای آســتان قــدس رضوی و 

همکاری فرهنگسرای پایداری برپا شد.

فرهنگ و هنر
 برگزاری مسابقات سه جانبه کشتی در 

زاوه
قدس: مسابقات کشتی 
ســه جانبه گرامیداشت 
والدت حضــرت فاطمه 
بیــن  )س(  الزهــرا 
زاوه،  شهرســتان های 
مــه والت و خلیل آباد در 
سالن شهید شکاری زاوه 
برگزار شد. این مسابقات با شرکت 57 کشتی گیر در رده های 
سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد که در پایان این 
رقابت ها از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد. در این رقابت ها تیم 
شهرستان زاوه به مقام نخست دست یافت و تیم های مه والت و 

خلیل آباد دوم و سوم شدند.

 برگزاری مسابقات پرورش اندام 
قهرمانی باشگاه های خراسان رضوی

قدس: مســابقات بدنســازی و پرورش اندام خراسان رضوی 
در بخش فیزیک، فیزیک ماســکوالر، بادی کالسیک، فیزیک 
کالســیک و پرورش اندام برگزار می شــود. پــس از برگزاری 
مسابقات بدنسازی و پرورش اندام در شهرستان های خراسان 
رضوی  و مشخص شدن برترین ها و همچنین تقویم برگزاری 
مسابقات ســاالنه هیئت و انتخابی تیم استان برای حضور در 
رقابت های قهرمانی کشــور در اســتان هرمزگان، مسابقات 
قهرمانی باشگاه های خراسان رضوی چهارم اسفندماه در سالن 
شهید حاتمی مشهد برگزار خواهد شد و وزن کشی رقابت ها نیز 
یک روز پیش از آغاز مسابقات، سوم اسفندماه در سالن شهید 

حاتمی برگزار می شود. 

 بیرجند میزبان اردوی تمرینی تیم ملی 
والیبال افغانستان شد

قدس: مدیــرکل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی 
گفت: بیرجنــد به مدت 
ســه هفته میزبان اردوی 
تمرینی تیم ملی والیبال 

افغانستان شد.
این  افزود:  عزیزی  حسن 
تمرین ها برای شرکت در مسابقات آسیای میانه )آسیای مرکزی( 

با حضور 9 کشور برگزار می شود.
وی ادامه  داد: این 9 کشــور شــامل افغانستان، بنگالدش، نپال، 
تاجیکستان، ازبکستان، بوتان، قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو 
اســت که در صورت موفقیت در این مسابقات تیم ملی والیبال 

افغانستان به مراحل باالتر صعود خواهد کرد.

 تقدیر از برترین های 
جشنواره  فرهنگی-هنری »شبیه یاس« 

ایرنا: چهارمین جشنواره 
فرهنگی-هنری »شــبیه 
یــاس« ویــژه دختران و 
رضوی  خراســان  بانوان 

برگزار شد. 
رئیس بسیج جامعه زنان 
گفت:  رضوی  خراســان 

این جشــنواره با همت بســیج جامعه زنان، مرکز آفرینش های 
آســتان قدس رضوی، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، بسیج 

دانش آموزی و بسیج صدا و سیمای استان برگزار شده است.
رویا حیدرزاده افزود: فراخوان این جشنواره از تیرماه امسال با محور 
نقش دختران و زنان انقالب اسالمی در زمینه سازی، تحقق و نشر 
سیره اهل بیت)ع( به ویژه حضرت زهرا )س(، فرهنگ عاشورایی 
و انتظار، بیانیه گام دوم انقالب، جبهه مقاومت و استکبارستیزی، 
سبک زندگی اسالمی ایرانی، عفاف و حجاب، اقتصاد مقاومتی و 
رونق تولید در بخش های ســرود، استندآپ کمدی، گویندگی و 

مجریگری، نقالی و پرده خوانی منتشر شد.
وی ادامه داد: هزار و 3۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد 

که نسبت به دوره پیش دو برابر شده است.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: 
عرصه هنر و فرهنگ عرصه بسیار مهم، مبنایی و تأثیرگذار است 
که در همه حوزه ها نقش پایه ای ایفا می کند. در این جشــنواره 

نفرات برتر هر بخش معرفی و از آن ها قدردانی شد.

 چند انتصاب جدید در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

ایســنا: با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مشهد، معاون 
آموزشــی، معاون غذا و دارو، معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر 

دفتر ریاست و دبیر هیئت رئیسه این دانشگاه منصوب شدند.
دکتر سید محمدحسین بحرینی در حکمی، دکتر فریبرز ثمینی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه را به سمت معاون آموزشی این دانشگاه 

منصوب کرد.
همچنین دکتر جبرائیل موفق، به عنوان معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد منصوب شد. دکتر جبرائیل موفق پیش از 
این سرپرستی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

را به عهده داشت.
دکتر فاطمه محرری، عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز که سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی بود، به عنوان 

معاون دانشجویی فرهنگی این دانشگاه منصوب شده است.
همچنین احمد واسعی به عنوان مدیردفتر ریاست و دبیر هیئت 
رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 

منصوب شد.
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