
 از جلسه فوق العاده پدافندغیرعامل 
تا گران فروشی ماسک

 قدس از آمادگی خراسان برای مقابله با کرونا تا برخی سودجویی ها گزارش می دهد

بی تردید بارها و بارها به تماشای فیلم های سینمایی 
نشسته ایم که موضوع آن ها شــیوع یک ویروس 
کشنده اســت و همواره قهرمانان فیلم جان خود 
را به خطر می اندازند تا جان انســان های دیگر را 
نجات دهند.حاال مدتی است تقریباً تمام مردم دنیا 
در حال تجربه کردن شرایط بحرانی همان فیلم ها 

هستند و نام ویروس کرونا ...
.......صفحه 3 

 پزشکان معتمد پزشک قانونی
تافته جدا بافته علوم پزشکی

قدس یک بام و دو هوای نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را پیگیری کرد

گرچه بر اســاس قانــون از اول مهرماه ســال 
جاری، نبود دستگاه کارتخوان در مراکز درمانی 
تخلــف و اقدامی غیرقانونی اعالم شــده، اما به 
دلیل اهمــال و غفلت 57 درصد پزشــکان از 
اجرای این قانون؛ سازمان امور مالیاتی بار دیگر 
به پزشــکان مهلت داد تا از ســی ام بهمن ماه 

نسبت به نام نویسی در سامانه...
.......صفحه 4 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس هیئت مدیره اتحادیه 
صنف سماورسازان مشهد «  

به استناد تبصره » 1 « ماده »6« آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه 
 98/11/02 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  )موضوع  صنفی  های 
ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره  بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله  نظارت  کمیسیون 
از  اتحادیه صنف سماورسازان مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود  بازرس هیئت مدیره   /
روز دوشنبه مورخ 98/12/05 تا روز دوشنبه مورخ 98/12/19 ) به مدت 15 روز ( شخصًا با مدارک 
ذیل ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران )انتخابات الکترونیکی اتحادیه 
بارگذاری  نام و  به  ثبت  با درج شناسه صنفی  نسبت  و  نام داوطلبین، مراجعه  ( - قسمت ثبت  ها 
تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر 
جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد  واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 

اصناف به شرح فوق الذکر  ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 
هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورتثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .

** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 

ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 
مدیره اتحادیه ، الزامی است .

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس هیئت مدیره اتحادیه 
صنف گلفروشها و فروشندگان سموم دفع آفات نباتی مشهد «  

به استناد تبصره »1« ماده »6« آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/11/02 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  بازرس   / مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی 
گلفروشها و فروشندگان سموم دفع آفات نباتی مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 
98/12/05  تا روزدوشنبه مورخ 98/12/19 ) به مدت 15 روز ( شخصًا با مدارک ذیل ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران )انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج 
شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  
اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر  جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به 
دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 

اصناف به شرح فوق الذکر  ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 
هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .

** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 

ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 
مدیره اتحادیه ، الزامی است .

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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گزارش میدانی قدس از حضور پرشور خراسانی ها پای صندوق های رأی

حماسه مردم ساالری درخطه خورشید 
هاشم رسائی فر مردم استان های خراسان 
دیروز دوم اســفند ماه همزمان بــا برگزاری 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی و اولین میــان دوره پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری به پای صندوق های 
رأی رفتند و منتخبان خود را برای حضور در 

مجلس پیش رو انتخاب کردند.

  حضور برای تعیین سرنوشت
جوانی که به همراه دوســتانش چند نفری در 
یکی از شــعبه های اخذ رأی حاضر شده بود 
درباره دلیل حضــورش در انتخابات مجلس 
گفــت: حضور در این انتخابــات برای تعیین 
سرنوشت همه ما بسیار بااهمیت بود؛ چرا که 
ما نفراتی را به مجلس می فرستیم که قرار است 
از حق قانونــی ما دفاع کنند و زبان گویای ما 
در یکی از تأثیرگذارترین مراکز تصمیم گیری 
کشور باشند.وی در ادامه افزود: اگر ما این حق 
را برای خودمان می دانیم که این تصمیم سازی 
را برای خودمان و حــق خودمان بدانیم باید 
می آمدیم و در انتخابات شرکت می کردیم که 
من و دوستانم این کار را انجام دادیم و آمدیم 

تا از حق خودمان استفاده کنیم.
یکی از همراهــان وی نیز می گوید: من برای 
نخســتین بار اســت که در انتخابات مجلس 
شــرکت می کنم دوره قبل انتخابات مجلس 
به دلیل اینکه به ســن قانونی نرســیده بودم 
نتوانســتم در انتخابات شرکت کنم اما تجربه 
انتخابات ریاســت جمهوری دوره گذشته به 
من فهماند که باید حتماً حضور داشته باشم 

و انتخابی انجام دهم که بعداً افسوس نخورم.
او ادامــه می دهد: همچنان کــه مقام معظم 
رهبری حضور در انتخابات را تأکید کردند ما 
نیز امروز به عشق رهبر آمدیم تا در کنار سایر 
مردم منتخبان خود را راهی مجلس کنیم تا از 
حقوق قانونی ما دفاع کنند و مجلسی قدرتمند 

داشته باشیم.

  انتخابات یک تکلیف شرعی
مردی که به همراه خانواده اش برای حضور در 
انتخابات در یکی دیگر از شعب اخذ رأی مشهد 
حاضر شده نیز گفت: امروز به همراه فرزندانمان 
در این شــعبه حاضر شدم تا آن ها را با الفبای 
دموکراسی آشــنا کنم و به آن ها بفهمانم که 
در کشــوری اســامی چون ایران آن ها حق 
انتخاب دارند و می توانند برای سرنوشت خود و 

کشورشان تصمیم گیری کنند.
وی در ادامــه اظهار کرد: بــرای اینکه حضور 
ما در انتخابات به فرموده مقام معظم رهبری 
تکلیفی شرعی است باید بر سر صندوق های 
رأی حاضر می شــدیم و منتخبــان مد نظر 
خودمــان را انتخاب می کردیم تــا در آینده 
مجلسی قوی و کارآمد داشته باشیم. مجلس 
شــورای اسامی و همچنین مجلس خبرگان 
دو رکن اصلی تصمیم گیرنده مهم در کشــور 
هستند که منتخبان مردم در آن ها می توانند 
با تصمیم گیری هایشــان سرنوشت کشور را 
عوض کنند پس می بایست بر سر صندوق های 
رأی حاضر می شــدیم و نمایندگان خودمان 
را انتخاب می کردیم تا در سرنوشــت کشــور 
عزیزمان ایران ســهیم باشیم. همسر وی نیز 

ضمن تأکیــد بر گفته های شــوهرش گفت: 
حضور در عرصه های سیاســی مثل انتخابات 
و راهپیمایــی بر اقتدار و صابت کشــورمان 
می افزاید و امروز ما خانوادگی به اینجا آمدیم تا 
در این اقتدار و سربلندی سهیم باشیم. حضور 
در انتخابات فریضه ای شخصی و سیاسی است 
که همه باید بــه آن عمل کنیم و این حضور 
همیشه خاری در چشم دشمنان ایران و اسام 

بوده، هست و خواهد بود.

  حضور با جان و دل
پیرمردی که به گفته خودش حدود 80 سال 
سن دارد در مورد لزوم شرکتش در انتخابات 
نیز گفت: از ابتدای پیروزی انقاب هر زمان که 

انتخابات برگزار شده با جان و 
دل آمدم و به کسانی که مد 
نظرم بوده رأی داده ام امروز 
هم آمده ام تا این راه را ادامه 
دهم و برای انتخابات مجلس 
رأی بدهم. تــا هر زمان که 
زنده باشم نیز این راه را ادامه 

خواهم داد.
او افزود: برکات انقاب برای 
کشــور آن قدر در این چهار 
دهه زیاد بوده که ما هر کاری 
برای تــداوم آن انجام دهیم 
کم است. حضور در انتخابات 
یکی از همان کارهایی است 
که می شــود برای تداوم راه 

شــهیدان و انقاب انجام دهیم. دشمنان این 
کشــور و انقاب بدانند تــا زنده ایم نخواهیم 
گذاشــت کمترین لطمه ای به آرمان های امام 
و رهبری وارد شــود و حضــور در انتخابات با 
عشق به رهبر در چنین روزهایی به دشمنان 
نشان می دهد که سرسختانه پای آرمان های 

انقابمان ایستاده ایم.

  استقبال مردم از انتخابات
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
و میــان دوره ای خبرگان رهبــری با هیجان 
عمومی و اســتقبال مردم روبه رو شده است. 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی روز جمعه ضمن 
انداختــن رأی خود به صندوق در گفت وگو با 
خبرنگاران افــزود: مردم هم به عنوان تکلیف 
و هم به عنوان حق خود در انتخابات شــرکت 
می کنند.وی ادامه داد: افــرادی که متدین و 
ملتزم به شــرع مقدس هستند باید به عنوان 
یک واجب شرعی در انتخابات شرکت کنند که 
این فریضه ارزشمند را به خوبی انجام می دهند.

امام جمعه مشهد گفت: کسانی هم که التزام 
شرعی و دینی ندارند اما یک ایرانی غیرتمند 
هستند باید بدانند مشــارکت سیاسی و رأی 
در انتخابات برای آن ها یک حق اســت. اگر از 
حق خود استفاده نکنند دیگران از آن استفاده 
می کنند و برای آن ها سرنوشت تعیین می کنند 
که شاید این سرنوشت مطلوب کسانی  که در 

انتخابات شرکت نکردند، نباشد. 
وی افزود: امیدواریم مردم در انتخابات مجلس 
شورای اسامی به نمایندگان حاذق، کارآمد، 
شجاع، مؤمن و انقابی و در انتخابات خبرگان 

هم به یک فقیه و مجتهد عادل که در سرنوشت 
رهبری نظام صاحب نقش است رأی دهند.

وی ادامــه داد: مشــکات کشــور در حوزه 
معیشتی و اقتصادی با برنامه ریزی، حرکت های 
جهادی و نظارت جهادی یک مجلس مؤمن و 

انقابی حل می شود.
آیــت اهلل علم الهدی رأی خــود را به انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی و 
میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری، 
با حضور در شعبه شماره 8۱۹ مسجد بناهای 

شهر مشهد به صندوق انداخت.

  امیدواری برای الگو شدن خراسان 
رضوی در مشارکت سیاسی 

استاندار خراسان رضوی هم 
خراســان  امیدواریم  گفت: 
رضوی همان گونــه که در 
حوزه امنیتی و اقتصادی الگو 
اســت، در مشارکت سیاسی 

نیز الگو باشد.
علیرضا رزم حســینی صبح 
دیــروز در ســتاد انتخابات 
از  پــس  رضوی  خراســان 
انداختن رأی خود به صندوق 
در جمع خبرنــگاران، اظهار 
کــرد: مردم بــا رأی خود از 
می خواهند  خود  نمایندگان 
تا برای آنان اقدام های خوب 
و سازنده ای را انجام دهند و 

کشور را از چالش های سیاسی دور کنند.
رزم حسینی با تأکید بر اینکه قدرت ملی یک 
کشور را انتخابات مشخص می کند، گفت: باید 
در گام دوم انقاب قوی باشــیم، امیدواریم با 
انتخاب نمایندگان اصلح، ســطح اســتان در 
حوزه های مختلف ارتقا یابــد. این دوره، دوره 
درخشــانی برای اســتان خواهد بود؛ چراکه 
نقش نمایندگان برای مثلث توسعه اقتصادی 

تأثیرگذار است.

  هر رأی تیری به قلب دشمن است
فرماندار مشــهد با بیان اینکه هر رأی که به 
صندوق انداخته شــود، تیری به قلب دشمن 
اســت، گفت: بر اســاس اعام وزارت کشور، 
شــروع رأی گیری در مشهد با استقبال خوبی 
مواجه بود.ســیدمحمدرضا هاشمی، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگانی که انتخاب 
می شوند، باید توانمند و کارآمد بوده و در مسیر 
انقاب حرکت کننــد.وی در خصوص میزان 
مشارکت مردم نســبت به دوره گذشته ابراز 
کرد: دوره قبل بر پایه سوابق، میزان مشارکت 
مردم ۵۶ درصد بود و در این دور هم ان شاءاهلل 

مشارکت خوبی را در مشهد خواهیم داشت.
 

  رونمایی از تمبر اختصاصی انتخابات 
در کاشمر

فرماندار کاشــمر گفت: همزمان با یازدهمین 
دوره انتخابــات مجلس شــورای اســامی و 
میان دوره ای خبرگان رهبری برای نخســتین 
بــار تمبر اختصاصــی انتخابات در کاشــمر 
رونمایی شد.مســلم ســاقی افزود: این تمبر 
یادبود یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اســامی و اولین میان  دوره ای پنجمین دوره 
خبرگان رهبری است.

  دستگیری چند متخلف انتخاباتی 
در خراسان رضوی 

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: 
افرادی که در برخی حوزه های رأی گیری اقدام 
به ترغیب شــهروندان بــرای رأی به نامزدی 

خاص می کردند، دستگیر شدند. 
امیر مرتضوی عصر جمعه گذشته با حضور در 
ستاد انتخابات شهرستان مشهد در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: در برخی شهرهای استان 
خراسان ضوی از جمله حاشیه مشهد این افراد 
کاروان های مینی بوس و اتوبوس راه  انداخته و 

برای یک نامزد خاص تبلیغ داشتند.
وی بدون اشــاره به تعداد افراد دستگیر شده 
ادامــه داد: با حضور تمامی نهادها، دســتگاه 
قضایی، مأمــوران انتظامی و امنیتی تخلفات 
انتخاباتی به کمترین میزان ممکن رســیده و 
با ارتباطاتی که وجــود دارد هر نوع تخلف و 

مشکل به طور سریع برطرف می شود.

  شرکت باشکوه جانبازان در انتخابات 
جانبــازان 70درصــد قطــع نخاعــی مرکز 
توانبخشی امام خمینی)ره( مشهد صحنه هایی 
باشکوه و به یاد ماندنی را در پای صندوق های 
رأی به نمایش گذاشــتند.جانبازان 70درصد 
قطع نخاعی استان خراسان رضوی، همزمان 
با دوم اســفند برای یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسامی و میان دوره ای خبرگان 
رهبری رأی خــود را در صندوق ها انداختند.

جانبازان با حضور خانواده هــای خود در این 
انتخابات سرنوشت ســاز بر ادامه راه شهدا به 
ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید 

کردند.

  شرکت در انتخابات پشتیبانی از والیت 
فقیه است

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی ضمن 
شــرکت در انتخابات مجلس شورای اسامی 
و خبــرگان رهبری از برخی از مراکز اخذ رأی 
شهر مشهد مقدس بازدید کرد. سردار ماشاءاهلل 
جان نثار در این بازدید گفت: خوشــبختانه در 
مراکز اخذ رأی، امنیت بــه طور کامل برقرار 
اســت و مردم با آرامش و اطمینان خاطر به 

نماینده های مورد نظر خود رأی می دهند.

  هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات 
گزارش نشده است 

اســتاندار خراسان شــمالی هم شب گذشته 
گفت: در بازدیدی که از هشــت شهرســتان 
استان داشتیم انتخابات در آرامش و با حضور 

پرشور مردم برگزار شده است.
محمدعلی شجاعی در جمع خبرنگاران استان 
در مسجد امام رضا)ع( بجنورد اظهار کرد: هیچ 
مشــکلی در برگزاری انتخابات استان گزارش 
نشده اســت.وی گفت: مردم خراسان شمالی 
مانند همیشه در صحنه بوده و حضور داشته اند 
و امروز هم بار دیگر پشتیبانی خود را از نظام 

ثابت کردند.

هشدار رئیس اتحادیه امالک مشهد 
 ثبت سیستمی قراردادهای ملکی 

ضروری است
تسنیم: رئیس اتحادیه 
صنف مشــاوران اماک 
با  گفت:  مقدس  مشهد 
استفاده  تداوم  به  توجه 
واحدهــای  برخــی 
صنفی از سبک قدیمی 
عقــد قــرارداد کاغذی 

با فروشــندگان و خریداران و بروز برخی مشکات، در حال 
حاضر ثبت قراردادها به  صورت سیستمی ذیل سامانه یکپارچه 
اتحادیه از ضروریات است.علی اصغر مرادزاده با اشاره به نبود 
آگاهی کافی مــردم از قوانین اتحادیه و حقوق خود در زمان 
عقد قراردادهای ملکی اظهار کرد: متأســفانه همین مسئله 
منجر به مشکات ناخوشایندی می شود که ممکن است افراد 
دخیل در معامــات را تا مدت ها درگیر اتفاقات زمانبر کند. 
وی تصریــح کرد: انجام معامات در واحدهای صنفی مجاز و 
همچنین ثبت سیستمی قرارداد با درج هولوگرام و دریافت کد 
رهگیری قرارداد می تواند بسیاری از مشکات امروز را کاهش 
دهــد و از بار پرونده های قضایی مربوطه بکاهد؛ این در حالی  
اســت که قانون ثبت سیستمی قراردادها مربوط به سال 87 
است و تاکنون اهتمام جدی نسبت به فراگیر شدن آن شاهد 
نبوده ایم. رئیس اتحادیه صنف مشاوران اماک مشهد با اشاره 
به نظارت مداوم این اتحادیه بر واحدهای صنفی سطح شهر و 
ارتباطات روزانه با مردم، ادامه داد: واحدهای صنفی تابعه باید 
عاوه بر دقت الزم بر جزئیات معامات و قراردادهای فی مابین 
با مشتریان و در اختیار گذاشتن اطاعات حقوقی مربوط به 
قراردادها، خود را نیز با قوانین و مقررات روز اتحادیه وفق دهند 

تا بتوانند بهترین خدمت رسانی را داشته باشند.
مرادزاده گفت: واحدهای صنفی تابعه اتحادیه به  خوبی بر این 
مهم اشــراف دارند که هر چه  قدر آن ها قوانین را بهتر پیاده 
کنند و بر حقوق مردم پافشاری داشته باشند، عرصه بر اندک 
واحدهای غیرمجاز و متخلف تنگ خواهد شد. در این راستا 
الزم است که پروانه کسب واحدهای مجاز به نام صاحب آن و 

منطبق با مکان درج  شده در مجوز باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اطاع رسانی درباره حقوق مردم در 
قراردادهای ملکی در حد ناچیزی بوده اســت، تأکید کرد: از 
تمامی رسانه ها درخواست داریم تا ضمن پیگیری مستمر در 
این زمینه، مردم را با قوانین جاری و حقوق خود آشنا کنند تا 
ما نیز بتوانیم به کمک سایر دستگاه های ذیربط به  مرور مسائل 

موجود را ساماندهی کنیم.

   امروز مدارس مشهد تعطیل است
قدس: براســاس اعام 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراسان رضوی مدارس 
روز ســوم  در  مشــهد 

اسفندماه تعطیل است.
با توجــه به اینکه تعداد 
مدارس  از  توجهی  قابل 

و فرهنگیان در شهر مشهد درگیر برگزاری انتخابات مجلس 
شــورای اســامی و میان دوره مجلس خبرگان هســتند و 
شــمارش آرا و اتمام کار شعب اخذ رأی تا روز شنبه به طول 
می انجامد، براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای آموزش 
و پرورش شهرستان مشهد، مدارس نواحی هفتگانه مشهد و 

منطقه تبادکان روز شنبه سوم اسفند ماه ۹8 تعطیل است.

  معاون سیاسی فرماندار
 جاجرم عزل شد

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سیاســی استاندار خراسان 
شمالی از برکناری معاون سیاســی فرماندار جاجرم خبر داد.

ولی اهلل حیاتی گفت: به دستور استاندار خراسان شمالی؛ معاون 
سیاســی فرماندار جاجرم به دلیــل ورود غیرقانونی به عرصه 
انتخابات، فعالیت های انتخاباتی و طرفداری از یک کاندیدا در روز 
انتخابات عزل شد.در هفته جاری معاون عمرانی فرماندار شیروان 
هم به علت طرفداری از یک نامزد انتخاباتی و ورود غیرقانونی به 

انتخابات، با دستور استاندار برکنار شده بود.

  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع 
حرم در مشهد مقدس

قدس: مراســم تشییع 
پیکــر مطهر شــهدای 
لشکر فاطمیون با حضور 
و  مردم  آحاد  باشــکوه 

مسئوالن برگزار شد.  
مراســم تشــییع پیکر 
مطهر شــهیدان مدافع 
حرم علی محمد محمدی و اسماعیل رضایی پنجشنبه یکم 
اســفند ماه با حضور باشکوه مســئوالن آستان قدس، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراســان رضوی و تیپ فاطمیون از 
مهدیه مشهد مقدس به سمت بارگاه ملکوتی حرم امام علی 
بن موسی الرضا)ع( برگزار شد.پیکر این شهیدان پس از طواف 
در حرم مطهر رضوی و اقامه نماز، برای خاکسپاری به  گلزار 
شهدا »بهشت رضا مشــهد« انتقال داده شد.شهیدان مدافع 
حرم علی محمد محمدی و اسماعیل رضایی در یکم فروردین 
۱3۶۱ و یکم فروردین ۱37۱ چشــم به جهان گشودند و در 
۱۵ بهمــن ماه و ۱2 بهمن ماه جاری در حومه حلب به مقام 

رفیع شهادت نائل آمدند.

در شهرستان سبزوار انجام شد 
  مشارکت 10 میلیارد ریالی خیر 
مدرسه ساز در ساخت دو مدرسه

محترم   نیکوکار  قدس: 
ربانی  جال الدین  آقای 
در ســاخت دو دبستان 
سبزوار  شهرســتان  در 

مشارکت می کند.
این دو پروژه با زیربنای 
کل یــک هــزار و ۶۶0 
مترمربــع و هزینــه ای 

حدود  30 میلیارد ریال اجرا می شــود کــه ۱0 میلیارد آن 
توســط این فرد نیک اندیش و بقیه از محل اعتبارات عمرانی 
اداره کل نوســازی مدارس اســتان تأمین و پرداخت خواهد 
شد.گفتنی اســت، این دو پروژه در مجموع ۹ کاس درس 
خواهند داشــت و پس از تکمیل به نام های مرحوم حاج آقا 
نظام الدین ربانی و مرحومــه حاجیه رفعت خانم ادب، پدر و 

مادر این فرد نیک اندیش نام گذاری می شوند. 

   درمشهد برگزار شد
  سی امین سالگرد تشکیل خیریه 

 hجان نثاران حضرت زهرا
سی امین  قدس: جشن 
خیریه  تشکیل  سالگرد 
حضــرت  جان نثــاران 
حضور  بــا  زهــرا)س( 
و  خیران  خداجو،  مردم 
نیکــوکاران در مجتمع 
بیت الزهرا)س(  فرهنگی 
مشهد برگزار شد. در این 
مراسم حجت االسام والمسلمین خطیبی از واعظان مشهد 
نسبت به ارج نهادن به شخصیت مؤمنان و دلجویی از نیازمندان 
با اشاره به روایات و احادیث مطالبی ایراد کرد. سپس مداحان 
اهل بیت)ع( به مداحی در مدح حضرت زهرا)س( پرداخته و 
کیک زیبایی توسط دو تن از پیشکسوتان هیئت های مذهبی و 
مداحان اهل بیت)ع( و پدر شهید میرمرتضوی برش زده و بین 
حاضران، مددجویان و خیران توزیع شد و در خاتمه حاضران 

سر سفره کرامت اهل بیت)ع( پذیرایی شدند.
به همین مناســبت این هفته تعداد هشت سری جهیزیه به 

عروس خانم های زیر پوشش این خیریه اهدا خواهد شد.

 معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی
 و فرهنگی شهرداری خبر داد 

  ۹0 هزار مترمربع نقش و نگار بر 
دیوارهای شهر برای استقبال از نوروز

فرهنگی  معاون  قدس: 
ســازمان  هنــری  و 
اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری گفــت: ۹0 
نقاشــی  مترمربع  هزار 
دیــواری بــر دیوارهای 
ادارات  با مشارکت  شهر 
اجتماعی و فرهنگی مناطق نقش می بندد.صدرا یوســفی در 
خصوص اجرای دیوارنگاری در بهار ۹۹ بیان کرد: از ۵۱0 اثر 
دریافت شده 3۶۱ اثر در بخش دیوارنگاری و ۱۴۹ اثر نقاشی 
دیواری در بخش دانشگاهی دریافت شده است.وی افزود: در 
آســتانه نوروز ۱3۹۹ به طور کلی ۱8 هزار مترمربع نقاشی 
دیواری در مشــهد اجرا می شود که تعداد ۴۴ طرح منتخب 
مربوط به بخش دیوارنگاری و ســه طرح منتخب مربوط به 
دیوارنگاری بخش دانشگاهی اســت.دبیر سومین جشنواره 
هنرهای شــهری مشــهد تصریح کرد: عاوه بر این متراژ در 
همه مناطق شهری مشهد نیز 72 هزار مترمربع دیوارنگاری 
با مشــارکت ادارات اجتماعی و فرهنگی مناطق سیزده گانه 
شــهرداری انجام می شــود.گفتنی اســت، این آثار هنری با 
موضوعات »مشهدالرضا)ع(- من مشهد را دوست دارم- مشهد 
گلستان می شود« بر دیوارهای کانشهر مشهد نقش می بندد.

  طرح ویژه نظارتی نوروز در بازار مشهد 
آغاز شد

ایرنا: مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارت بر عرضه کاال و خدمات 
ویژه ایام نوروز ۱3۹۹ با رزمایش خودرویی گشت های نظارتی 
اتاق اصناف در مشهد آغاز شد.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف 
مشــهد در حاشیه این رزمایش گفت: طرح ویژه نظارتی عید 
نوروز در دو مرحله »پیشــگیری« و »عملیاتــی« از 2۱دی ماه 
امسال در ادامه پویش »بی قیمت نخریم« آغاز شده بود و مرحله 
دوم این طرح آغاز شــده اســت.امیر دلداری افزود: در مرحله 
پیشــگیری، برگه های حاوی نکات ارشــادی پیرامون عرضه 
کاال اعم از درج قیمت، نصب نرخ نامه، پرهیز از گران فروشی یا 
کم فروشی بین صاحبان صنوف در سطح شهر توزیع شد.وی 
ادامه داد: دو نشست توجیهی ویژه بازرسان اتاق اصناف برای 
انجام مرحله عملیاتی طرح برگزار شــد و مسائل و معضات 
بخش نظارت مطرح و برای آن ها چاره جویی شــد.وی گفت: 
در مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارت بر عرضه کاال و خدمات 
در عید نوروز، ۴0 گروه بازرســی دو نفره متشکل از بازرسان 
اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیه ها سازماندهی شدند.دلداری 
افزود: در این مرحله 3۵ اتحادیه صنفی در حوزه تأمین سامت 
و امنیت غذایی، خدمات فنی و کاالهای اساسی با اتاق اصناف 
مشهد مشارکت دارند.وی ادامه داد: در این مرحله با هر گونه 
تخلف صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت 
و عــدم نصب نرخ نامه برخورد قانونی می شــود.وی گفت: در 
مرحله عملیاتی گشت های مشترک بازرسی با مأموران تعزیرات 
حکومتی، دامپزشکی و مرکز بهداشت انجام می شود.دلداری 
افزود: مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارت بر عرضه کاال و خدمات 
عیدنوروز تا 2۵ اســفند ماه ادامه دارد و پس از اجرای طرح، 
بازرســی ویژه زائران نوروزی آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: از 
2۵ اسفند ماه مرحله بازرسی ویژه زائران نوروزی با استقرار پنج 
پایگاه موقت و سه پایگاه ثابت بازرسی در سطح شهر آغاز می شود 
که تمرکز بازرسی ها بیشتر بر منطقه ثامن مشهد خواهد بود.

 مجلس شورای اسالمی 
و همچنین مجلس 

خبرگان دو رکن اصلی 
تصمیم گیرنده مهم 

در کشور هستند که 
منتخبان مردم در آن ها 

می توانند با تصمیم 
گیری هایشان سرنوشت 

کشور را عوض کنند

بــرش

روزبازار

مسکن

اطالع رسانی

کواته از شهرستان اه

آسمانی اه

نیکوکاری
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آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن سبز گامان مهر اندیش مشهد )در حال تصفیه( به 
شماره ثبت  30437 تاریخ انتشار :  98/12/03

  جلسه مجمع عمومی فوق  راس سـاعت 9روز جمعه  مورخ 1398/12/16 در محـل پروژه تعاونی واقع در گلبهار ، حاشیه بلوار کاوه ، مجتمع سبزگامان برگزار می گردد.
  از کلیـه اعضای محترم شرکت دعـوت می شود با درهمراه داشتن مدارک عضویت راس ساعت مقرر در این جلسه حضور بهم رسانند . 

  دستور جلسه :    1 – استماع گزارش نماینده مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد 
 2 –  انتخاب هئیت تصفیه و ناظر تصفیه

تذکر :   1- چنانچه حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می توانند حق رای و حضور خود را بـه موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگـذار نماید که 
در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تـا 3 رای  بـا وکـالت و غیر عضـو فقـط یک رای با وکالت می تواند داشــته باشــد . عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی می بایســت به 
همـراه نمـاینـده یا وکیل خـود طی روزهای 98/12/14  لغایت 98/12/15  از ســاعت 8 تا 12 بـا همراه داشــتـن مـدارک  کارت شنـاســـایی معتبـر و مدارک عضویت به محل مدیریت 

تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مشهد واقع در بلوار خیام ، روبروی خیام 20 طبقه پنجم اتاق 509 مراجعه و نسبت به ارائه وکالت اقدام نماید.
 مدیریت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مشهد 

ع 9
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج فن آوری 
دانشگاه فردوسی مشهد به روش طرح و ساخت  )EPC(-نوبت دوم

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج فن آوری دانشگاه 
فردوس�ی مش�هد به روش )EPC( طرح و س�اخت )احداث س�اختمان با زیربنای حدود 15000 مترمربع و در 11 طبقه به همراه حدود 
1000 مترمربع محوطه سازی با برآورد اولیه حدود 800 میلیارد ریال(به شماره )2098091579000005( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا 
 www.setadiran.irارس�ال دعوت نامه جهت س�ایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1398/11/30می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 

عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/12/7
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/12/21

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار: آدرس: مش�هد، می�دان آزادی، پردی�س دانش�گاه فردوس�ی مش�هد، س�ازمان مرک�زی                                                                         
و تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021
دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای 
سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2098091579000006( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ1398/11/30 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ1398/12/06

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 12 روز شنبه تاریخ1398/12/17
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 13 روز شنبه تاریخ1398/12/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس 
دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود 
است.
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اطالعیه

روی خط حادهث

 روابط عمومی انتقال خون استان
 طی اطالعیه ای اعالم کرد 

 کاهش فزاینده ذخایر خونی 
در خراسان رضوی 

عمومی روابط   قدس: 
با  انتقال خون اســتان 
اعــام اینکــه در حال 
حاضــر ذخایــر خونی 
رو به کاهش اســت، از 
مجاوران و زائران بارگاه 
حضرت رضا)ع(  ملکوتی 

درخواست کرد با حضور در پایگاه های اهدای خون به یاری 
بیماران نیازمند بشتابند.

 در این اطاعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه ها با 
توجه به روزهای پایانی سال و کاهش آمار ذخیره خون استان 
آمده است: در حال حاضر ذخایر خونی موجود کاهش یافته 
که با ادامه این روند در روزهای آینده، پاسخگویی به بیماران 

نیازمند و مراکز درمانی با چالش جدی مواجه خواهد شد. 
روابط عمومی انتقال خون اســتان با تأکید بر اینکه نیاز به 
خون همیشــه هســت، اعام کرد: پایگاه های اهدای خون 
مشــهدمقدس شــامل پایگاه امام رضا)ع( واقــع در میدان 
شریعتی )تقی آباد( ابتدای خیابان دانشگاه، پایگاه امید واقع 
در نبش خیابان شیرازی 3 طبقه منهای یک مجتمع تجاری 
و اقامتی امید، پایگاه شــهیدکریمی واقع در بولوار شریعتی 
28منطقه قاسم آباد، پایگاه شهیدسلیمانی )میاد ( واقع در 
بولوار استقال بین استقال 2 و 4، پایگاه مهر واقع در نبش 

بولوار ابوطالب 33 هستند. 
پایگاه امام رضا)ع( در نوبت صبح و عصر و ســایر پایگاه ها در 
نوبت صبح آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهند بود. 
ساعت پذیرش پایگاه ها در نوبت صبح از 7/45 الی 12/45 و 

در نوبت عصر از 14/30 الی 18/45 است.

 توقیف پژو با ۲۰ کیلوگرم تریاک
 در کاشمر 

فرمانده انتظامی  قدس: 
از  کاشــمر  شهرستان 
20کیلوگــرم  کشــف 
موادمخدر از نوع تریاک 
خبر  شهرستان  این  در 
ابوالقاسم  سرهنگ  داد. 
مأموران  گفــت:  باقری 

پلیــس مبارزه با موادمخدر  این شهرســتان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودرو سواری پژو 405 
مشکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی 
دقیق این خودرو 20 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف 
و یک نفر را نیز دستگیر کردند. وی ادامه داد: خودرو حامل 
موادمخدر توقیف و متهم دستگیر شده نیز به مرجع قضایی 

معرفی شد. 

 نجات مرد میانسال از عمق ۱۰۰متری چاه 
عملیات  معاون  قدس: 
آتش نشانی شهر مشهد 
از تــاش موفقیت آمیز 
آتش نشانان سه ایستگاه 
نجات مرد گرفتار  برای 
در عمــق یــک چــاه 
100متری آب در حومه 
مشهد خبر داد. آتشپاد 

محمدجواد سبحانی با اعام این خبر اظهار کرد: در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه 125مبنی بر گرفتار شدن مردی 
میانسال در عمق یک چاه در جاده سیمان، ستاد فرماندهی 
بافاصله گروه های امداد و نجات و پشتیبانی ایستگاه های 2، 
8 و 37 را به محل حادثه در خیابان طالقانی در جاده سیمان 

اعزام کرد.
 معاون عملیات آتش نشانی مشهد افزود: با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد مردی میانسال به دلیل نامعلومی در 
داخل یک چاه آب که بیش از 100متر عمق داشت، گرفتار 
شده که گروه های نجات بافاصله ضمن ایمن سازی محیط 
حادثه و با اســتفاده از تجهیــزات ویژه و تخصصی موفق به 
دسترســی، نجات و انتقال این فــرد از عمق 100متری  به 

سطح زمین شدند.
 ســبحانی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه با سرعت عمل 
آتش نشانان این فرد در کمترین زمان نجات یافت و برای طی 
مراحل درمان توسط تکنسین های اورژانس حاضر در محل به 

مراکز درمانی منتقل شد. 
علت دقیق وقوع این حادثه  در دست بررسی است.

 زلزله سنگان خراسان رضوی را لرزاند
به  زمین لرزه ای  قدس: 
بزرگی 3/7ریشتر صبح 
از  سنگان  بخش  دیروز 
خواف  شهرستان  توابع 
شــرق  جنــوب  در  را 

خراسان رضوی لرزاند. 
کانــون زلزلــه صبــح 
جمعه طول جغرافیایی 

60/377و عــرض جغرافیایــی 33 در عمق 10 کیلومتری 
زمیــن ثبت شــده است.ســاعت 7:36 دیــروز همچنین  
زمین لــرزه ای 3/3ریشــتری منطقه کدکن شهرســتان 
تربت حیدریه را واقع در مرکز خراســان لرزانده بود.خسارتی 

از این دو رخداد طبیعی گزارش نشده است.

زاویه تصویر

جدیت پیشگیری از بیماری در یک واحد صنفی 

لی
زاب

د 
حم

: ا
س

عک

علی محمد زاده  بی تردید بارها و بارها به تماشای 
فیلم های سینمایی نشسته ایم که موضوع آن ها شیوع 
یک ویروس کشنده اســت و همواره قهرمانان فیلم 
جان خود را به خطر می اندازند تا جان انســان های 
دیگر را نجات دهند.حاال مدتی است تقریباً تمام مردم 
دنیا در حال تجربه کردن شرایط بحرانی همان فیلم ها 
هســتند و نام ویروس کرونا وحشتی ایجاد کرده که 
البته طبیعی هم هســت چون هیچ فردی دوست 
ندارد بمیرد یا شاهد مرگ اطرافیان یا دوستان و حتی 
انسان های بی گناهی باشــد که قربانی این ویروس 

مرگ آفرین می شوند.

  خبرهای دلهره آور
هرچند از همان ابتدای انتشــار خبر شیوع یک نوع 
ویروس مرگبار در یکی از استان های چین، تمام دنیا 
در شــوک همراه با ترس فرو رفت و هر روز با انتشار 
خبرهای جدید و مشــخص شدن ابعاد فاجعه پیش 
آمده همه در حالت دلهره به ســر می برند، اما وقتی 
خبر قطعی جان باختن دو نفر در شهر قم منتشر شد، 
ترس و دلهره حاکم چند برابر شــد.از سوی دیگر در 
هفته گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که 
در والیت بدخشان افغانستان هم این بیماری شیوع 
پیدا کرده و هرچند بدخشــان در غربی ترین نقطه 
افغانستان قرار دارد و با مرزهای شرقی این کشور که 
همجوار با ایران است فاصله چندهزار کیلومتری دارد، 
امــا باز به همان دلیل که صحبت مرگ و زندگی در 

میان است، میزان ترس و وحشت را بیشتر کرد.
با تمام این اوصاف، هر چند مدیران بهداشتی استان 
و مشهد خبر انتشــار کرونا در بدخشان را با استناد 
به صحبت های مدیران بهداشتی افغانستان رد کردند، 

ولی اقدام های پیشگیری در دستور کار قرار گرفت.

  جلسه پدافندی برای مقابله با کرونا
برهمین اســاس و با توجه به جو روانی ایجاد شده 
در خراســان رضوی، هرچند از هفته های پیش هم 
اقدام های پیشــگیرانه ای چون غربالگری لیزری در 
مبادی ورودی مرزهای استان صورت می گرفت، ولی 
برای هماهنگی بیشتر استاندار خراسان رضوی دستور 
تشکیل جلسه فوق العاده پدافند غیرعامل را صادر کرد 

و اول اسفندماه جاری این جلسه تشکیل شد.
استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: تاکنون 
در استان هیچ موردی از ابتا به ویروس کرونا گزارش 

نشده است.
علیرضا رزم حســینی افزود: این نشســت به منظور 
آمادگی اســتان و هوشیاری مســئوالن و نهاد های 
ذی ربط در حوزه سامت برگزار شده است. دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد به نمایندگی از تمامی دانشگاه های 
علوم پزشکی استان، مرجع هماهنگی و اطاع رسانی 
در این زمینه خواهد بود.همه دســتگاه های نظامی، 
انتظامی، ارتش و سپاه در خصوص مقابله احتمالی با 
ویروس کرونا اعام آمادگی کرده اند تا امکانات بخش 
ســامت خود را بسیج کنند.رزم حسینی با اشاره به 
اینکه در آستانه فرارسیدن نوروز و پیک سفر زائران 
به مشــهد باید موضوع پیشــگیری در دستور کار 
قرار گیــرد، افزود: در مراکــز تجمع جمعیت مانند 
حرم مطهررضوی، مساجد و کتابخانه ها قرار شده که 
امکانات بهداشتی به صورت رایگان تدارک دیده شوند.

وی تصریــح کــرد: همچنین در حــوزه تبلیغات و 
آگاهی بخشی به مردم بنر هایی در سطح شهر مشهد 
نصب خواهد شــد تا زائــران و مجــاوران از راه های 
پیشگیری از ابتا به ویروس کرونا اطاع پیدا کنند.

اســتاندار خراســان رضوی با اشــاره به اینکه همه 
دســتگاه های مربوط در استان برای مقابله احتمالی 
با ویروس کرونا در آمادگــی کامل قرار دارند، گفت: 
ماسک های بهداشتی با سهولت باید در اختیار مردم قرار 
گیرد تا هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

محمد حسینی بحرینی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت رعایت 
نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتا به کرونا، گفت: 
خوشبختانه همکاری های خوبی بین نهاد های دولتی و 
غیردولتی در مشهد وجود دارد و جای نگرانی نیست.

  کمپینی برای زندگی
از سوی دیگر نهادهای مردمی هم وارد عمل شدند و 
هر یک به نوبه خود درصدد باالبردن ضریب امنیت 
روانی جامعه برآمدند و عده ای با آموزش های اولیه در 
حوزه فعالیت خود و برخی هم با راه اندازی کمپین های 
بزرگ تر تاش کردند تا میزان آگاهی افراد جامعه را 
باال ببرند.بر همین اساس کمپین یا پویشی اجتماعی 
با عنوان»نه به کرونا« با هدف جلب مشــارکت مردم 
در پیشگیری از شیوع این بیماری در خراسان رضوی 
راه اندازی و فعال شد.رئیس شورای مشارکت های زنان 
مجمع خیران ســامت خراسان رضوی روز جمعه با 
بیان این مطلب به ایرنا گفت: گروه هدف این پویش 
تمامی مردم هســتند و در این چارچوب می توانند 
برای پیشگیری از این بیماری در تهیه موادشوینده 
و ضدعفونی کننده برای اســتفاده در اماکن عمومی 
اقدام کنند.آرزو حیدریان با اشاره به هماهنگی های 
انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری 
خراسان رضوی در این خصوص افزود: از همه نهادها و 
مجموعه های ذی ربط و جامعه خیران تقاضا می شود 
بــرای تهیه مواد ضدعفونی کننده دســت در اماکن 

عمومی نظیر مترو، اتوبوس و مدارس جهت پیشگیری 
از کرونا همکاری داشــته باشــند.وی از مســئوالن 
دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی خواست 
با حمایت از این طرح و فرهنگ ســازی در جامعه به 
این پویش بپیوندند تا گامی مثبت در راستای کاهش 
شیوع و پیشــگیری از بیماری های واگیر در جامعه 
برداشته شود.رئیس شورای مشارکت های زنان مجمع 
خیران سامت خراسان رضوی با بیان اینکه بهداشت 
فردی در پیشــگیری از بیماری های ویروسی نظیر 
کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: از مردم 
انتظارم داریم حداقل در زمان شــیوع بیماری های 
واگیردار از دســت دادن با یکدیگر و روبوسی کردن 
پرهیز کنند.حیدریان افزود: خیران و تمامی افرادی 
که تمایل دارند در قالب پویش »نه به کرونا« با شورای 
مشارکت های زنان مجمع خیرین سامت همکاری 
کننــد می توانند بــرای هماهنگی بیشــتر با تلفن 

38407818 تماس حاصل نمایند.

   فرصت طلبی یا سهل انگاری
آنچه گفته شد یک روی ســکه بود ، اما روی دیگر 
سکه اندکی تأسف بار اســت، چرا که با هر تحلیلی 
نتیجه حاصله نگران کننده است و موضوع مربوط به 
کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک در تعداد زیادی 
از داروخانه های شهر مشــهد است که اگر بپذیریم 
ذخیره داروخانه ها به همین سرعت تمام شده، نشان 
از سهل انگاری در تأمین این اقام در هفته های اخیر 
اســت که آمادگی الزم برای چنین شرایطی ایجاد 
نشــده و در صورت دیگر اگر این احتمال را بپذیریم 
کــه باز عده ای با احتکار این اقام به دنبال کســب 
درآمد بیشتر هستند، جای تأسف بیشتری دارد که 

امیدواریم این گونه نباشد.
براساس گزارش های رسیده در روزهای پنجشنبه و 
جمعه بسیاری از شهروندان با مراجعه به داروخانه ها 
موفق به خریداری مایع ضدعفونی کننده دســت و 
ماسک نشده اند و حتی خبرهایی از گران فروشی این 

اقام به دلیل تقاضای زیاد آن در برخی مناطق به 
گوش می رسد.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
در گفت وگــو با خبرنگار ما ضمــن تأیید برخی از 
ایــن گزارش ها، از آغاز بازرســی های ویــژه از روز 
شــنبه )امروز(خبر داد.رحیمی گفت: شاید بتوان 
پذیرفت بــه دلیل افزایش یکباره تقاضا برای خرید 
ماسک های بهداشتی، موجودی داروخانه تمام شود، 
ولی نمی توان قبول کرد عده ای از این شرایط برای 

سود بیشتر اقدام به گران فروشی کنند.
وی افزود : شــهروندان توجه داشته باشند قیمت 
مصوب ماســک جراحی معمولی 410 تومان است 
و فروش آن به مبالغ باالتر تخلف و گران فروشــی 
محســوب می شــود و در صورت گزارش مردمی با 
متخلفان برخورد خواهد شد، چرا که متأسفانه در 
مواردی گزارش شده که هر عدد ماسک را به قیمت 
یک هزار تومان و حتی بیشتر هم فروخته اند، بنابراین 
از امروز تیم های بازرســی ویژه ای در شــهر فعال 
خواهند شــد تا به صورت میدانی نسبت به مسئله 
کمبود یا احتکار اقام مورد نیاز مردم و گران فروشی 

آن ها در داروخانه ها رسیدگی نمایند.
وی به رایزنی ها برای تأمین این اقام نیز اشاره و اظهار 
کرد : به دنبال افزایش تقاضا برای خرید ماســک در 
تمامی استان ها، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارتخانه 
روزانه یک ونیم میلیون ماسک را بین دانشگاه های 
علوم پزشکی توزیع خواهد کرد که بی شک با توزیع 
اولین سری ماســک ها در علوم پزشکی مشهد نیز 

بخش عمده ای از این کاستی ها جبران می شود.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
همچنین در خصــوص برنامه ریزی هــای صورت 
گرفته برای اقدام های پیشگیرانه در مشهد گفت: با 
تصمیم های گرفته شده در جلسه پدافند غیرعامل 
هماهنگی هــای الزم با ســایر دســتگاه ها صورت 
گرفته و برهمین اســاس مقرر شد تمام امکانات و 
ظرفیت های دســتگاه های دیگر از قبیل سوله های 

بحران شهرداری در حالت آماده باش قرار بگیرند.
همچنین مقرر شد تا وسایل نقلیه عمومی از قبیل 
اتوبوس ها و واگن های قطارشهری ضدعفونی شوند، 
بنابراین در حال حاضر اولویت اصلی اطاع رســانی 
و آگاهی بخشــی بیشــتر شــهروندان از اقدام های 
پیشــگیرانه اســت و در ادامه تمهیدات الزم برای 
شــرایط نیمه بحرانی و بحرانی هم اندیشیده شده 
که امیدواریم با همکاری شهروندان از طریق رعایت 
هشــدارهای داده شده، شــاهد ابتا هیچ فردی به 
این ویروس نباشــیم و نیازی به انجــام اقدام های 

موقعیت های بحرانی نباشیم.

 قدس از آمادگی خراسان برای مقابله با کرونا تا برخی سودجویی ها گزارش می دهد

از جلسه فوق العاده پدافند غیرعامل تا گران فروشی ماسک
آب و هوا

   استقرار جوی پایدار 
در خراسان رضوی از فردا

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناســی از بعدازظهر امروز افزایش 
ناپایداری های جوی به ویژه در نواحی شــمالی و شمال غرب 
دور از انتظار نخواهد بود. از روز یکشنبه موقتاً جوی پایدار در 

استان حاکم خواهد بود.
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فضای مجازی: 

اتوبوس ها و قطارشهری مشهد ضدعفونی می شوند
قدس: مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد گفت: در راستای اطمینان 
خاطر شهروندان و پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار تمامی واگن های خط یک و دو قطار 
شهری مشهد پس از اتمام خدمات رسانی ضدعفونی خواهند شد.وحید مبین مقدم ادامه داد: برای 
انجام این کار پیمانکار متخصص گرفته شــده و مواد مورد نیاز ضدعفونی خریداری شده است.

وی تصریح کرد: اقدام های پیشــگیرانه دیگری نیز در حال برنامه ریزی است که پس از اجرایی 
شــدن به اطاع شهروندان خواهد رسید.مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد نیز در 
رابطه با این موضوع اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار بیماری های واگیردار و اطمینان خاطر 
شهروندان، طرح ضدعفونی کردن اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد آغاز شد.سعید 
حســینقلی زاده مقدم افزود: در این راســتا با به کارگیری تیمی متخصص تمامی ناوگان فعال 
اتوبوسرانی هر شب  پس از اتمام خدمات رسانی در توقفگاه های اتوبوسرانی ضدعفونی خواهند شد.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال 
سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، شما می توانید      

از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

بودجه نداریم!
پیاده رو یک طرف منطقه سیدی  المهدی را 
در چند سال پیش یکدست فرش کردند، 
اما یــک طرف دیگــر را می گویند بودجه 
نداریــم. منطقه 7 ما بین مهــدی 1  تا 7  
مردم خیلی به زمیــن می خوردند و افراد 

معلول هم نمی توانند با ویلچر رد شوند.
۹3۸...5۸۹۸

اصالح هندسی یا مردم آزاری
چرا راســتگرد چهارراه راه آهن به طرف چهــارراه خواجه ربیع را جمع کردند و ترافیک 
سنگین تر شده است؟ این اصاح هندسی است یا مردم آزاری،چرا این قدر آزمون وخطا؟ 

۹۱5...6۱۲۱

علت قطعی مکرر برق چیست؟
قطعی مکرر و بی حساب و کتاب برق در انتهای شهرک رجائی موجب آسیب رسیدن  به 
وسایل برقی ما شده است. در 20 سال گذشته این همه قطعی برق دراین منطقه نداشتیم 

علتش چیست و چه موقع این اتفاقات به پایان می رسد؟
۹36...6۱5۸

لطفًا با این درخواست موافقت نمایید
با توجه به طوالنی بودن راه بهشــت رضا لطفاً ســاعت سرویس دهی خطوط منتهی به 
بهشــت رضا را مانند پایانه آزادی که از ساعت 12 در روزهای پنجشنبه آغاز می شود، در 
دیگر پایانه ها هم در روزهای پنجشنبه از همین ساعت یعنی ساعت 12 شروع شود. لطفاً 

با این درخواست موافقت نمایید.
۹3۸...۲65۱



ورزش خراسان قدس یک بام و دو هوای نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را پیگیری کرد

پزشکان معتمد پزشک قانونی؛ تافته جدا بافته علوم پزشکی
محبوبه علی پور: گرچه بر اســاس قانون 
از اول مهرماه ســال جاری، نبود دســتگاه 
کارتخوان در مراکز درمانی تخلف و اقدامی 
غیرقانونی اعالم شــده، اما به دلیل اهمال 
و غفلــت 57 درصــد پزشــکان از اجرای 
این قانون؛ ســازمان امور مالیاتی بار دیگر 
به پزشــکان مهلت داد تا از ســی ام بهمن 
ماه نســبت به نام نویسی در ســامانه پایانه 
فروشــگاهی اقدام کنند. این درحالی است 
که بنابر شواهد بسیاری از پزشکان و مراکز 
درمانی با وجود اتمام این فرصت، همچنان 

رغبتی به این امر نشان نمی دهند.

 فرار مردان قانون از مصوبات قانونی
شهروندی در تماس با روزنامه قدس اظهار 
می کند: به دلیل حادثه ای که دچار شــده 
بودم به پزشک قانونی مراجعه کردم و برای 
تأیید وضعیت ســالمت به پزشــک معتمد 
این سازمان ارجاع داده شدم. طی دو نوبت 
مراجعه به کلینیک یاد شده، دریافتم برای 
پرداخت وجه ویزیت کارتخوانی وجود ندارد 
و از بیمــاران وجه نقد دریافت می شــود. 
همچنین در واکنش بــه اعتراض مراجعان 
نســبت به این قضیه؛ مســئوالن پذیرش 
کلینیک اظهــار می کردند دســتگاه امروز 
خراب اســت. نکته جالب تر اینکه اگر پول 
نقد همراه بیمــاران نبود آن ها را راهنمایی 
می کردند که از خودپردازی که چندین متر 
با همین مرکز فاصلــه دارد، هزینه ویزیت 

و ســایر خدمــات را تهیه 
کنند. برخــی بیماران هم 
کــه تحت پوشــش بیمه 
تکمیلــی بودند، این مرکز 
این گونــه خدمــات را نیز 
درحالی  نمی کــرد.  قبول 
کــه شــهروندان هزینــه 
خدمات بیمــه تکمیلی را 
می پردازنــد تــا در زمان 
چنیــن  از  نیــاز  مــورد 
کنند،  اســتفاده  خدماتی 
به ویژه اینکه در شــرایط 

امروز، تأکید بر کاهش هزینه ها جدی ترین 
راهکارخانواده هاست.

 پاسکاری های همیشگی
به منظور پیگیری و بررسی 
این قضیه، با روابط عمومی 
قانونی  پزشــکی  ســازمان 
تماس  رضــوی  خراســان 
می گیریم که مســئول این 
وضعیت  می گوید:  مجموعه 
ارائه خدمت پزشکان معتمد 
و مراکز درمانی آن ها به ما 
ربطی نــدارد و آن ها بخش 
خصوصــی هســتند که در 
کنار طبابت خود، به عنوان 
معتمــد ما نیــز فعالیت می کننــد. به این 
ترتیب بدون اینکه توضیح روشــنی درباره 

نحــوه معرفی و انتخاب این پزشــکان ارائه 
کند، مســئله را مســکوت گذاشته و اظهار 

کرد با نظام پزشکی تماس بگیریم.
دکتر احمدی، مدیر روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی خراسان رضوی نیز در همین 
باره می گوید: ســازمان نظام پزشکی کشور 
و شهر مشــهد مکرر به اعضای خود توصیه 
کرده اند از کارتخوان استفاده کنند. درحال 
حاضر که اتصال کارتخوان به ســامانه اداره 
دارایی و امور مالیاتی الزامی شــده، به طور 
طبیعی داشتن کارتخوان ضروری است، اما 
نظــارت میدانی از نظر قانونی به ســازمان 

نظام پزشکی محول نشده است.
وی ادامه می دهــد: ســازمان های بیمه با 
بنابراین  نمی بندند،  قرارداد  همه مؤسسه ها 
الــزام قانونی وجــود نــدارد و بیمارانی که 
تحت پوشــش بیمه خاصی هستند، باید با 
راهنمایی ســازمان بیمه به مراکزی که آن 

بیمه را پوشش می دهند مراجعه کنند.

 کالم آخر
بــه هرروی گرچــه همه باور دارنــد التزام 
بــه قانــون، عنصر اصلــی توســعه پایدار 
اســت، اما همــواره تجربه نشــان داده در 
 جامعه ما دشــوارترین، جدی ترین و حتی 
اجــرای  چالش هــا  ناشــدنی ترین  حــل 
عادی تریــن قوانیــن اجتماعــی و رفاهی 
اســت. در واقع همواره ســاده ترین مسئله، 

بحرانی ترین مقوله محسوب می شود.

فرهنگ و هنر

همایش

سالمت

  گردهمایی انجمن شعر و داستان 
دانش آموزان ناحیه یک مشهد

نخستین  پورحسین: 
گردهمایی  و  همایــش 
انجمن شــعر و داستان 
کانــون فرهنگی تربیتی 
ادب و هنــر آمــوزش و 
پرورش ناحیه یک مشهد 
با حضور جمعی از شعرا، 

نویسندگان، شاعران فرهنگی و شعرای دانش آموز در کانون 
ادب و هنرآموزش و پرورش ناحیه یک مشهد برگزار شد.

حسن دالرامی، مدیر کانون در حاشیه این گردهمایی به قدس 
گفت: هدف از این همایش آشنایی دانش آموزان عالقه مند به 
شعر، ادبیات و هنر با استادان این حوزه ها و تبادل نظر و ارتقا و 

ترویج فرهنگ کهن ایران است.
وی بابیان اینکه جلسه های شعر و ادب و هنر با هدف آشنایی 
نسل جوان و دانش آموزان به صورت مستمر و هفته ای برگزار 
می شود، افزود: محوریت هر جلسه در رابطه با جایگاه شعرای 
نام آشنای کهن ایران است و در این جلسه ها گلستان و بوستان 
سعدی، حافظ و حماسه سرای ایران ابوالقاسم فردوسی و دیگر 
شاعران خوانش شده و اجرای نقالی و تئاتر با موضوع شاهنامه 
فردوسی از دیگر برنامه های کانون ادب وهنر به شمار می آید 
و حضور تمامی عالقه مندان به شعر و ادبیات در این جلسه ها 

آزاد است.

  حضور تیم سیار اهدای خون در 
شهرستان فریمان
تقاضای  پــی  در  قدس: 
مردم نیکوکار و مساعدت 
مســئوالن  از  جمعــی 
فریمــان،  شهرســتان 
تیم ســیار اهــدای خون 
اســتان به این شهرستان 
اعزام می شــود. بنا بر این 

گزارش تیم ســیار اهدای خون از امروز تا سه شنبه هفته جاری 
در بیمارســتان امام خمینی)ره( شهرستان فریمان از ساعت 9 
الی14:30 آماده پذیــرش داوطلبان ایثارگر منطقه خواهد بود. 
روابط عمومی انتقال خون استان با اشاره به کاهش ذخایر خونی 
از عموم مردم شهرستان فریمان دعوت نمود با مشارکت در این 
اقدام خداپســندانه در افزایش ذخایر حیاتی فراورده های خونی 
استان مشارکت نمایند. شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن 
حداقل 50 کیلوگرم، ســن بین 18 تا 60 سال، رعایت حداقل 
فاصلــه زمانی بین دو اهــدای خون به مدت ســه ماه، رعایت 
نوبت های مجاز اهدای خون در سال برای آقایان چهار بار و بانوان 
سه بار، پرهیز از رفتارهای غیر بهداشتی، برخورداری از سالمت 

عمومی جسمانی و روانی و به همراه داشتن کارت ملی است. 

 

سرمربی تیم ملی سرکل کبدی: 
 شانس قهرمانی در جهان را داشتیم

ســرمربی  قــدس: 
ملی  تیــم  خراســانی 
گفت:  کبدی  ســرکل 
در  ناداوری ها  متأسفانه 
این  نتایج  از  بســیاری 
دوره تأثیرگذار بود ولی 
ما شــانس قهرمانی در 

جهان را داشتیم.
مرتضی شهیدی در خصوص بازی های جام  جهانی سرکل 
کبدی که در پاکســتان برگزار شد، اظهار کرد: مسابقات 
جام جهانی سرکل کبدی با شــرکت 10 تیم برتر جهان 
در شهر الهور پاکستان برگزار شد، سطح باالیی را در این 
مسابقات شاهد بودیم ولی متأسفانه تنها مشکل این دوره 
از مســابقات داوری ضعیفی بود که موجب شد تیم ملی 

ایران متضرر شود.
ســرمربی خراسانی تیم ملی ســرکل کبدی ادامه داد: در 
این دوره از مسابقات با تیم های آلمان، سیرالئون، انگلیس 
و هندوســتان همگروه بودیم که ســه بازی اول خود را با 
پیروزی پشــت سرگذاشــتیم و برای کسب سرگروهی با 
تیم هندوستان رقابت کردیم که متأسفانه در این بازی با 
داوری مهندسی که کشور پاکستان تدارک دیده بود این 
بازی را با اختالف نزدیــک واگذار کردیم و به عنوان تیم 

دوم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردیم.
وی تصریــح کرد: در مرحله نیمه نهایی با تیم پاکســتان 
روبه رو شــدیم و می دانستیم کار سختی را مقابل این تیم 
خواهیم داشــتیم، با وجود عملکرد خوبی که در این بازی 
داشــتیم باز هم اســیر ناداوری شــدیم و بازی را به تیم 

میزبان واگذار کردیم.
شــهیدی خاطرنشــان کرد: در دیدار رده بنــدی با تیم 
استرالیا که در دوره گذشته قهرمان جام جهانی شده بود 
رقابت کردیم و خوشبختانه با انجام بازی زیبا و با اختالف 
باال این تیم را شکست دادیم و توانستیم مقام سوم جهان 

را بدست آوریم.
وی اظهار کرد: امیدوارم در سال های آینده نماینده ای در 
کرســی های جهانی داشته باشیم تا این مشکالت برایمان 

تکرار نشود .

 کشتی آلیش قهرمانی کشور به 
میزبانی تایباد

قــدس: رقابت هــای 
قهرمانی  آلیش  کشتی 
کشور روز 16 اسفندماه 
در شهرســتان تایبــاد 

برگزار می شود.
این  برگزاری  آیین نامه 
مســابقات به شرح زیر 
اســت: کشتی گیران متولد 10 دی ماه 81 و بزرگ تر )رده 
سنی جوانان( مجاز به شــرکت در این مسابقات هستند. 
کشــتی گیران رده ســنی جوانان با رضایت نامه محضری 
ولی و گواهی پزشــکی می توانند در این مسابقات شرکت 

نمایند.
مسابقات در کالس کشــتی کالسیک کمربند و در اوزان 
60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم با یک کیلوگرم 

ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

بسیاری از پزشکان و 
مراکز درمانی با وجود 

اتمام این فرصت، 
همچنان رغبتی به این 

امر نشان نمی دهند

بــرش

 ثبت مهارت قلم زنی طبس در 
فهرست ملی میراث معنوی 

قلم زنی  مهارت  قدس: 
ویژه شهر طبس با بیش 
از ۲00 سال قدمت در 
میراث  ملی  فهرســت 

معنوی ثبت شد. 
پژوهش  حوزه  مسئول 
میــراث  کل  اداره 

فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراسان جنوبی 
گفت: قلم زنی در شهرســتان طبس بیش از ۲00 ســال 
قدمت داشــته و تا ســال 1366 از رونق خوبی برخوردار 

بوده است.
ســیداحمد برآبادی افزود: شــیوه قلم زنــی طبس که از 
شــیوه های منحصربه فرد قلم زنی مس اســت با ریزه قلم 
)زمینــه پر یا عکســی( تا حدود زیادی مشــابهت دارد و 
مهــارت هنرمندان و صنعتگران طبســی در ایجاد نقوش 
ظریف با تقســیم ســطح به واحدهای هندسی منظم با 
کمک پرگار و قلم های فوالدی و خراشــیدن ســطح مس 
و ســپس پر کردن زمینه با نقوش هندســی و گل و گیاه 
ریز و... ســرآمد هنرهای دستی استان خراسان جنوبی و 
کشــور است که گردشگران از این تولیدات به عنوان یکی 

از سوغات و هدایای ویژه طبس یاد می کنند.
وی گفت: قلم زنی طبس به دو صورت ســفید قلم و قرمز 
قلم رواج دارد که هر دو منحصربه فرد بوده و تنها در شهر 
طبس به شیوه یادشــده اجرا می شود و برخالف قلم زنی 
سایر نواحی کشــور که باید قلم به صورت عمود بر سطح 
فلز ضربه وارد کند، در این شــیوه قلم بــا زوایای حدود 
35 تا 40 درجه در قلــم قرمز یا 75 تا 80 درجه در قلم 
سفید و ضربات مداوم و پیوسته و ریز چکش، به سطح فلز 
برخورد کرده و الیه های نازکی از سطح مس برداشته شده 
یــا خطوط نقوش کمتر از چند دهم میلیمتر فرو می روند 
که زاویه قلم و نحوه چکش کاری در این شیوه تمیزدهنده 

مهارت استادکاران است.
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محمدرضا علی زاده
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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 ، ، شاعر  ، پژوهشگر  نویسنده   ، تاریخ دان    .1
و  تهران  دانشگاه  سابق  استاد  و  موسیقی پژوه 
ترکیب  از  فلزی که  خالق »گنجعلی خان« ۲. 
دو یا چند فلز مذاب درهم به دست آید- قوای 
نشانه روی-  ورزش   .3 رویش  فصل  نظامی- 
در  پرآب  رودخانه ای  فوتبال-  زمین  گوشه 
کوهستانی  منطقه   .4 کشورمان  جنوب غربی 
 - بندرعباس  شمال  در  شده ای  حفاظت 
 بیماری و مرض- حساب رسنده - گاز تنفسی 
5. از وسایل بازی کودکان در شهربازی- استارت 
خودروهای قدیمی- گل سرخ 6. شکم پرست- 
 مجموعه دنباله دار تلویزیونی- پایتخت کره جنوبی 
7. شهر و تیم فوتبالی در آلمان- کره خاکی- 
ملکه زنبورعسل 8. غذای شب- جایگاه بلند- 
وسیله ای دردست نجار- انتها 9. ودیعه- واحد 
مجروح-   .10 خواب افزارها  از  بوکس-   ورزش 
فاصله  حرف  غربی-   خبرگزاری های   از 
 11. صوت ندا- پرنده ای که بر بام ها النه می سازد- 

خواب آشفته 1۲. چادر- صوت تصدیق بی ادبانه- 
صنم- خودداری کردن 13. فداکاری - کوچک- 
ورم 14. برخورداری از حقوق ویژه در سیاست- 
که  کوچکی  گردنده  نامنظم  اجسام  گردنده- 
موادی هستند  گرد خورشید می چرخند 15. 
که  با جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد در 
 سلول ها باعث پیشگیری از بروز سرطان می شوند

برنج  کشت  کویری-  مناطق  آجری  کولر   .1 
۲. حاال- از سیستم های پخش تصاویر تلویزیونی- 
قاره کهن 3. ابر پرسا – عیب جوی مردم-  میانه ها 
4. فارسی زبان - طناب- درخت خرما- پایتخت 
روسی-  دودزای  موتورسیکلت   .5 فالسفه 
پس غذا- ظالم 6. روستایی از توابع سرخس - 
آزاد و رها- ماه سرد 7. رفیق شفیق- نوعی ماهی 
خوراکی در اندازه متوسط - نخ بافتنی 8. ابریشم 
- قدم یکپا- صد مترمربع- پدربزرگ 9. کارگاه 
عکاسی- اسکیموی مشهور که مستندش هم 

ساخته شد- پرستار 10. باران اندک - خوگرفتن- پیگیری 
 مسیر حرکت کسی 11. فکر و خیال - بام جهان- آب بند 
از   - اینکاها  کشور  پرچم-  ناصاف-  و  درشت  1۲. سطح 
ادات پرسش 13. خداوند در گویش تورات- زبان کوچک- 
مرتبه  پسوند  غرور-  و  کبر  پرنورتر-   .14 زندگانی   رونق 

15. برابر فارسی CPU رایانه- کشور یخ بسته

  افقی

  عمودی

ایسنا: مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: 4هزار نفر در سال دچار مرگ مغزی می شوند و کمتر از یک هزار نفر از این 

بیماران به اهدای عضو می پردازند.
ابراهیم خالقی در نشســت تخصصی »فقه پیوند اعضا« با موضوع برداشت عضو از 
بیماران فوت شــده )مرگ قلبی( که در تاالر هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا)ع( 
برگزار شــد، اظهار کرد: اهدای عضو و پیوند اعضا نیاز جامعه است و ما اکنون در 

وضعیتی هستیم که پیوند یک مسئله خیلی ضروری در جامعه ماست.
وی تصریح کرد: حدود ۲5هزار بیمار نیازمند دریافت عضو در کشور داریم که هر 

10 دقیقه یک نفر به این فهرست افزوده می شود.

 فوت 4۰۰ بیمار دیالیزی در مشهد در سال گذشته
خالقی گفت: متأســفانه روزانه هفت نفر که در فهرست انتظار حضور دارند، فوت 
می شوند. در مشهد در سال گذشته از ۲ هزار بیمار دیالیزی، 400 نفر فوت شدند؛  
یعنی حدود ۲0 درصد از بیمارانی که در لیســت انتظار پیوند کلیه بودند فقط در 
ســال 97 فوت شــدند؛ درحالی که بیماران پیوند شده ای که فوت شدند کمتر از 
5 درصد و آمار پس زدن کلیه کمتر از 7 درصد اســت. از ســال 9۲ پیوند کبد در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شد و تا به امروز 350 پیوند انجام شده که 
کمتر از 10 درصد این افراد فوت شــدند درحالی که 308 نفر از افراد در فهرست 
 انتظار در ســال های گذشــته به این دلیل که کبدی به موقع به آن ها نرســیده، 

 فوت شده اند

 انجام پیوند پوست به ۲۳۰ بیمار با سوختگی باالی ۵۰ درصد
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد درباره 
بیماران ســوختگی، گفت: تا به امروز 660 بیمار سوختگی، پوست دریافت کرده  
و مجدد به زندگی بازگشــتند. فقط در ســال 98 تا به حال ۲30 بیمار سوختگی   
که درصد ســوختگی آن ها باالی50 درصد بوده پیوند پوســت شــدند که درصد 
مــرگ و میر این افراد کمتر از 10درصد اســت، درحالی که مرگ و میر بیمارانی 
که ســوختگی باالی 50درصد دارند، باالی 80 درصد است. ما می توانیم با پیوند 
پوســت به این بیماران شرایطی را ایجاد کنیم که کمتر از 10 درصد این بیماران 

فوت کنند. بنابراین اهدای عضو یک ضرورت است

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

کمتر از یک چهارم بیماران مرگ مغزی اهدای عضو دارند

نشان

مسابقه

مسابقه عکس »حماسه حضور« برگزار 
می شود

قدس: مســابقه عکس »حماسه حضور« ویژه خبرنگاران 
و عکاســان رســانه ای در خراسان شــمالی به مناسبت 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و 

میان دوره ای خبرگان رهبری برگزار می شود.
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی در نظر دارد 
به ســه عکس برتر و برگزیــده از تصاویر حضور مردم در 
پای صندوق های رأی که توســط خبرنگاران و عکاســان 
رســانه های اســتان در روز جمعه دوم اسفندماه 98 تهیه 

شده است، جوایز ارزنده ای اهدا کند.
عکاســان و خبرنــگاران می توانند برای شــرکت در این 

مســابقه، حداقل پنج عکس از تصاویر برگزیده خود را به 
خانه مطبوعات ارسال کنند.

اســالمی،  نظــام  عــزت  حضــور،  شــکوه  جلوه هــای 
استکبارســتیزی، حمایــت از مقاومت اســالمی به ویژه 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسالم سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی به عنوان نماد مقاومت، ذلت شیطان بزرگ 
آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیســتی از محورهای این 

مسابقه اعالم شده است.
یادآور می شود عکس های ارسالی برای شرکت در مسابقه 
باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. مهلت ارسال آثار 

برای شرکت در مسابقه 10 اسفند 98 اعالم شده است.

 دریافت کنندگان نشان مشهد پایان 
اسفند مشخص می شوند

فرهنگی  معاون  قدس: 
شهردار و رئیس سازمان 
اجتماعــی و فرهنگــی 
گفت:  مشهد  شهرداری 
نفرات برتر دریافت کننده 
نشان مشهد پایان اسفند 
یا اوایل فروردین ماه سال 

آینده مشخص خواهند شد. 
محمدمحسن مصحفی افزود: شناسایی افراد شاخص و برتر که 
برای پیشرفت مشهد در زمینه ها و حوزه های مختلف فعالیت 
داشته اند، برای اعطای نشان مشهد از سوی شورای اسالمی 
شــهر به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری سپرده شده 

است و کارهای مرتبط با این نشان در حال انجام است.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   ۳۰۰۰7۲۳۰۵


	page 1 khorasan
	Page 2 Khorasan new new
	page 3 KHorasan new new
	Page 4 Khorasan

