
آغاز عملیات اجرایی ساخت 2هزار واحد مسکونی 
در حاشیه شهر مشهد

 جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی
 به همرزمان شهیدش پیوست

در بجنوردرئیس هیئت امنای بنیاد مستضعفان در دیدار با استاندار خبر داد

محمد ســعیدی کیا، رئیس هیئــت امنای بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی با حضور در محل دفتر 
استاندار، با علیرضا رزم حسینی دیدار و گفت وگو 
کرد.استاندار خراسان رضوی در این دیدار با اشاره 
به اقدام های بنیاد مســتضعفان در حوزه ساخت 
مسکن در مناطق محروم گفت: بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی یکی از ...

عباس عبدی، جانبــاز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی 
پــس از ســال ها تحمل درد و رنج جمعه شــب 
گذشته در بیمارستان دعوت حق را لبیک گفت 
و به همرزمان شهیدش پیوست.به گزارش قدس 
آنالیــن، پیکر این جانباز دفــاع مقدس از مقابل 
مسجد انقالب به ســمت میدان شهید تشییع و 

پس از اقامه نماز توسط ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

مسافران خراسانی بهارستان مشخص شدند
 با صدور رأی دادگاه

باستی هیلز مشهد  
تخریب می شود

.......صفحه 3 

در راستای اطمینان بخشی به 
شهروندان مشهدی انجام شد

آماده باش برای 
پیشگیری از شیوع 
بیماری های واگیردار

قدس: رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران 
شهرداری مشــهد گفت: در راستای اطمینان بخشی به 
شهروندان، شهرداری مشــهد برای پیشگیری از شیوع 
بیماری های واگیر با برقراری آماده باش کامل، ضمن ارائه 
آموزش های الزم برای رعایت بهداشت فردی به شهروندان 
از طریق تبلیغات محیطی و شبکه های اجتماعی اقدام به 
ضدعفونی کردن تمامی ناوگان حمل ونقل عمومی کرده 
است.وحید اکلملی تصریح کرد: در کنار اقدامات آموزشی، 
ضدعفونی کردن تمامی اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی، 
واگن های قطار شهری، سرویس های بهداشتی و اماکن 
عمومی نیز آغاز شده است، بر این اساس هر شب ناوگان 
اتوبوسرانی و واگن های قطار شهری ضدعفونی می شوند.

وی ادامه داد: همچنین همــه پایگاه ها و نیروهای دوام 
ثامن شــهرداری مشــهد درحال آماده باش هستند تا 
درصورت اعالم نیاز دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، 
برای کمک رسانی وارد عمل شــوند.وی گفت: در کنار 
ضدعفونی شــدن واگن های قطار شهری، ایستگاه های 
خط یک و 2، صندلی ها، پله های برقی و آسانسورها نیز 

ضدعفونی می شوند.

با انتخاب مردم این استان ها

.......صفحه 2 

 منتخبین محترم!
 حاال به وعده هایتان عمل کنید

ســرانجام انتخابــات دوره یازدهم مجلس شــورای اســالمی با 
حماسه آفرینی ملت ایران در پای صندوق های رأی به پایان رسید 
و مردم شهرهای مختلف کشور از جمله خطه خراسان، نمایندگان 
خود را انتخاب و راهــی خانه ملت کردند تا در تصمیم گیری های 
مربوط به شهر و دیارشان هر آنچه به عزت و عظمت، رفاه و معیشت 
و در مجموع زندگی ســرافرازانه و بدون دغدغه شــان ارتباط دارد، 

وکیل آنان باشند...

با رأی یکی از شــعبات دادگاه مشهد بیش از۱۸ قطعه از ویالهای 
مجلل ساخت باستی هیلز مشهد، تخریب خواهد شد.پس از آنکه 
روزنامه قدس از ماجرای تغییر کاربری های غیرمجاز صورت گرفته 
در یک پهنه وســیع و تبدیل آن به باغ هــای الکچری و چند ده 
میلیارد تومانی پرده برداشت و حتی قاضی صادقی، دادستان وقت 
شهر مشــهد در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار ما اعالم کرد: 

اعمال قانون جای خودش را به جریمه ...

ری.......صفحه 2 
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  28 جمادی الثانی 1441
 23 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9192  
ویژه نامه 3576 

     صفحه 1 خراسان

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 
فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت، گاز و الکتریک مشهد «  

بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری  اجرایی  نامه  آئین   »  6  « ماده   »  1  « تبصره  استناد  به 
اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/11/02 
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
الکتریک  و  گاز  نفت،  مصنوعات  یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  بازرس   /
مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از روزسه شنبه مورخ 98/12/06 تا روزسه شنبه مورخ 
 iranianasnaf.ir 98/12/20 ) به مدت 15 روز ( شخصًا با مدارک ذیل ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف
- سامانه ساران )انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج 
اقدام و سپس  بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل،  و  نام  به ثبت  شناسه صنفی نسبت 
پرسشنامه تکمیل  و  نام  ثبت  فرآیند  ادامه  جهت  الذکر  ذیل  مدارك  تصویر  و  اصل  ارائه  با  شخصًا 

انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد   (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری   ) در مهلت قانونی فوق 
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 الزامًا 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 
از پیش  خود،  قبلی  شغل  از  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی،  های  اتحادیه  مدیره  هیئت  انتخابات  در  کشوری، 

 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

/ع
98
15
05
7

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 خرده 
فروشان میوه و تره بار مشهد «  

بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری  اجرایی  نامه  آئین   »  6  « ماده   »  1  « تبصره  استناد  به 
اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/11/02 
کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / 
بازرس هیئت مدیره اتحادیه صنف خرده فروشان میوه و تره بار مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت 
میشود از روز سه شنبه مورخ 98/12/06 تا روزسه شنبه مورخ 98/12/20 ) 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 الزامًا 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 
از پیش  خود،  قبلی  شغل  از  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی،  های  اتحادیه  مدیره  هیئت  انتخابات  در  کشوری، 

 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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شرکت اندیشه ساز هور بارثاوا ) سهامی 
خاص( به شماره ثبت 25462 و شناسه ملی 

10380408864
آگهی دع��وت به مجمع عمومی عادی س��الیانه 
ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  س��هامداران 
دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه که در س��اعت 19 مورخ 98/12/15 در 
آدرس ش��رکت : مش��هد وکیل آب��اد 13 جالل 
آل احم��د 6 پ��الک 48 طبق��ه همکف تش��کیل 

میگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه 

1/ انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2/ انتخاب بازرسین

3/ تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه 
ع هیئت مدیره شرکت 9

81
50
65

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام امور 
خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی شماره  1 و2  ، چاپخانه و مجتمع آموزشی اقامتی دانشگاه فردوسی 
مشهد  به شماره )2098091579000007( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1398/12/04 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد .
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :  روز شنبه  1398/12/10 ساعت 19:00
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : روز یکشنبه  1398/12/25 ساعت 9:00

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : 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 سایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 

پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

 انجام امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی شماره  1 و2  ، 
چاپخانه و مجتمع آموزشی اقامتی

 دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم 

پزشکی-    انتشار98/12/4  
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی  در 
س��اعت12 روز  پنجش��نبه   مورخ  98/12/22 در محل 
مرکز بهداش��ت ش��ماره یک برگزار می شود از اعضای 
محت��رم تقاضا میش��ود نس��بت ب��ه اتخ��اذ تصمیم به 
موضوعات زیر حضور بهم رس��انند.اعضایی که امکان 
حض��ور ندارند ح��ق رای خود را ب��ا وکالتنامه کتبی به 
عض��و با حداکثر س��ه رای وغیر عضو  ی��ک رای محول 
نماین��د اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی ب��ا وکیل 
روز های یکش��نبه و دوش��نبه از ساعت 9 الی12 مورخ 
98/12/11 لغای��ت 98/12/12  به دفتر تعاونی مراجعه 

کنند.
دس��تور جلس��ه:تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با 

بند   6  اساسنامه  شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی
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ش�هرداری نقاب در نظر دارد انجام امور نگهداری فضای س�بز  )آبیاری ، ه�رس ، درختکاری ، وجین ، 
گل کاری ، و خدمات ش�هری رفت و روب ، برداشت زباله های ش�هری ، تخلیه جداول( را به پیمانکاران 
ذیصالح که دارای تائیدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی و گرید در رش�ته مربوطه بوده به صورت 
حجمی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد خدمات شهری مراجعه 
نمایند. مهلت تسلیم پیش�نهادات تا پایان وقت اداری مورخ  98/12/14 می باشد. زمان بازگشایی پاکات 
مورخ  98/12/19 ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار می باشد. کل مبلغ مناقصه 9.600.000.000 ریال 
می باش�د و مبلغ ضمانتنامه بانکی 5% )پنج درصد( از کل مبلغ فوق می باشد. ارائه ضمانتنامه بانکی به 
میزان فوق الذکر برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد. شهرداری در رد یا  قبول هر یک از پیشنهادات 
مختار است. سایر شرایط مناقصه در اسناد موجود می باشد. کلیه هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان پس از تکمیل اس�ناد خود را به دبیرخانه ش�هرداری نقاب تحویل داده و شماره خود را دریافت 
دارند. 98/1294-چاپ نوبت اول : 98/11/27-چاپ نوبت دوم : 98/12/04
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باانتخابمردمایناستانها

مسافرانخراسانیبهارستانمشخصشدند
قدس نتایج انتخابات یازد همین د وره مجلس شورای اسالمی 

د ر شهرستان های خراسان رضوی اعالم شد .

مشهدوکالت
نتایج انتخابات یازد  همین د وره مجلس شورای اسالمی د ر حوزه 
انتخابیه مشهد  و کالت حکایت از برتری لیست 5 نفره شورای 

ائتالف نیروهای انقالب دارد .
فرماند اری شهرستان مشهد  اسامی  نفرات اول تا د هم را از بین 

836 هزارو 58 رأی مأخوذه بد ین شرح اعالم کرد :
1-نصراهللپژمانفر،با439940رأي

2-امیرحسینقاضیزادههاشمی،با397448رأي
3-جوادکریمیقدوسی،با394537رأي

4-محمدحسینحسینزادهبحرینیبا393197رأي
5-فاطمهرحمانیبا309512رأي

6-سعید  شعرباف تبریزی با 88277 رأي
7- علیرضا خد ابخشی با 40480 رأي

8-مجید  حسینی با 34134 رأي
9-غالمحسین صاحبی با 33338 رأي

10- مصطفی شریف با 24004 رأي
بر همین اساس د ر حوزه منتخب مجلس خبرگان رهبری نیز 
آیت اهلل مصباح یزد ی نسبت به سایر رقبا بیشترین آرا را به خود  

اختصاص د اد .

نیشابوروفیروزه
نتایج آخرین بررسی ها نشان می د هد  د ر حوزه انتخابیه نیشابور 
و فیروزه احســان ارکانی و هاجر چنارانی )اصول گرا( به عنوان 

نمایند ه مرد م انتخاب شد ند . 
بر اســاس آرای مأخوذه احســان ارکانی 73هزار و 818 رأی و 

هاجر چنارانی 47هزار و 839 رأی را کسب کرد ند .

گنابادوبجستان
د ر حوزه انتخابیه گناباد  و بجســتان محمد  صفایی )اصول گرا( 
بیشترین آرا را به خود  اختصاص د اد . بر اساس اعالم رئیس مرکز 
حوزه انتخابیه گناباد  و بجستان از مجموع 55 هزار و 421 رأی 
شمارش شد ه، محمد  صفایی د لویی با کسب 23هزار و 607 رأی 
شامل افزون بر 50 د رصد  آرا به عنوان نمایند ه این حوزه انتخابیه 

د ر یازد همین د وره مجلس شورای اسالمی انتخاب شد .

قوچانوفاروج
همچنین د ر حوزه انتخابیه قوچان و فاروج، علی آذری )اصول گرا( 
به عنوان نمایند ه مرد م انتخاب شد . رجایی نیا، فرماند ار قوچان با 
اعالم این خبر گفت: از مجمــوع 95 هزار و 987 رأی مأخوذه 
صحیــح د ر این حوزه انتخابیه علی آذری با 44 هزار و 33 رأی 
بیشترین آرا را کســب کرد  و به عنوان نمایند ه منتخب مرد م 

قوچان و فاروج برگزید ه شد .

تربتحیدریه،زاوهومهوالت
با پایان یافتن شــمارش آرای یازد همین د وره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی د ر حوزه انتخابیه تربت حید ریه، زاوه و مه والت 
نتایج شــمارش آرا اعالم شــد . فرماند ار تربت حید ریه به عنوان 
رئیس حــوزه انتخابیه تربت حید ریــه، زاوه و مه والت گفت: از 
مجموع 140 هزار و 934 رأی؛ محســن زنگنه)اصول گرا( با 56 

هزار و 706 رأی، بیشترین آرا را کسب کرد .
علی رســتمی افزود : مرد م این حــوزه انتخابیه یک نمایند ه د ر 
مجلس شورای اسالمی د ارند  و تعد اد  واجد ان شرایط رأی د اد ن 
د ر این حوزه انتخابیــه 230 هزار و 880 نفر معاد ل 63 د رصد  
جمعیت حوزه انتخابیه حائز شرایط رأی د اد ن هستند  که از این 

تعد اد  14 هزار و 780 نفر رأی اولی بود ند . 

سبزوار
عنابستانی و محبی از ســبزوار راهی بهارستان شد ند .فرماند ار 
ســبزوار اظهار کرد : براســاس شــمارش آرا اصغر عنابستانی 
)اصول گــرا( با 80 هــزار و 28 رأی و بهروز محبی نجم آباد ی با 
67 هزار و 582 رأی به عنوان نمایند گان مرد م سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشــاب و د اورزن د ر مجلس شورای اسالمی تعیین 

شد ند . 
احمد  براد ران افزود : میزان آرای مأخوذه 183 هزار و 135 رأی، 
آرای صحیح 171 هزار و 348 رأی و آرای باطله 11 هزار و 787 

رأی بود ه است. 

تربتجام
رحیمی جهان آباد ی از تربت جام به مجلس شورای اسالمی راه 

یافت.
فرماند ار و رئیس حوزه انتخابیه تربت جام با اعالم پایان شمارش 
آرا د ر این شهرســتان گفت: از مجموع 180هــزار و 266 رأی 
صحیح مأخوذه، جلیل رحیمی جهان آبــاد ی )اصالح طلب( با 
کســب 98هزار و 248 رأی از حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد ، 

باخرز و صالح آباد  به مجلس شورای اسالمی راه یافت. 
مرتضی حمید ی با اشــاره به تعد اد  آرای د یگــر نامزد ها افزود : 
غالمرضا اسد اللهی 41هزار و 899 رأی، غالمرضا قنبری 23هزار 
و 215 رأی، عثمان ساالری 6هزار و 772 رأی، غالمرضا باقری 
رخنه 4هزار و 540 رأی، محمد حسین عبد الهی 2هزار و 337 
رأی، امیر ذاکری هزار و 331 رأی، محســن رضایی هزار و یک 
رأی، منصور مقد سی 545 رأی، شاپور ساکت 319 رأی و تقی 

تقویان 59 رأی را کسب کرد ند . 
وی اد امه د اد : د ر مجموع مشــارکت مرد می د ر حوزه انتخابیه 
د ر چهار شهرســتان 65د رصد  و د ر خود  شهرستان تربت جام 
68د رصد  بود ه  اســت. رئیس حوزه انتخابیــه تربت جام، تایباد ، 
باخرز و صالح آباد  با اشاره به تعد اد  واجد ان شرایط تصریح کرد : د ر 
حوزه انتخابیه تربت جام تعد اد  288هزار نفر واجد  شرایط رأی 
د اد ن بود ند  که این رقم 143هزار نفر د ر تربت جام، 75هزار نفر 
د ر تایباد ، 35هزار نفر د ر باخرز و 30هزار نفر د ر صالح آباد  هستند . 

خوافورشتخوار
احمد پور، نمایند ه مرد م حوزه خواف و رشتخوار شد .

فرماند ار خواف اظهار کرد : د ر حوزه انتخابیه خواف و رشــتخوار 
اکبر احمد پور با کسب 63هزار و 994 رأی از مجموع 101هزار 

و693 رأی صحیح بیشترین تعد اد  رأی را کسب کرد .
سنجرانی افزود : امیر توکلی رود ی با کسب 30 هزار و 723 رأی 
و مهد ی آشکار تیزابی با 6 هزار و 852 رأی به ترتیب آرای نفر 

د وم و سوم حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار هستند . 
وی خاطرنشان کرد : امیر شیرگیر ریاض آباد ی نیز د ر این حوزه 

انتخابیه 124 رأی را کسب کرد ه است. 

سرخس،فریمان،احمدآبادورضویه
سید احسان قاضی زاد ه هاشمی؛ نمایند ه مرد م سرخس، فریمان، 

احمد آباد  و رضویه باقی ماند .
عباسعلی صفایی، فرماند ار فریمان گفت: سید احسان قاضی زاد ه 
هاشمی )اصول گرا( نامزد  شورای ائتالف نیروهای مرد می انقالب 
اسالمی با 56 هزار و 454 رأی از مجموع 108 هزار و 460 رأی 
حائز اکثریت آرا د ر حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمد آباد  و 

رضویه شد  و نمایند ه مرد م این حوزه انتخابیه باقی ماند . 

کاشمر
حجت االسالم جواد  نیک بین نمایند ه مرد م کاشمر شد .فرماند ار 
کاشمر از مشخص شد ن نتیجه انتخابات یازد همین د وره مجلس 

شورای اسالمی د ر این حوزه انتخابیه خبر د اد .
مسلم ساقی اظهار کرد : از مجموع 134 هزار و 797 رأی مأخوذه 
صحیح حجت االسالم جواد  نیک بین به عنوان نمایند ه این حوزه 
انتخابیه د ر یازد همین د وره انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
با کســب 29 هزار و 487 رأی به عنوان نمایند ه مرد م کاشمر 

انتخاب شد .
وی افزود : آقایان رضا جاللی، محمد رضا خباز، جواد  کوهسرخی 

و محمد رضا انبیایی د ر رد ه های بعد ی قرار گرفتند .

درگز
فرماند ار شهرســتان د رگز با اعالم پایان یافتن شــمارش آرا د ر 
حوزه انتخابیه د رگز نتایج آرای بد ست آمد ه د ر یازد همین د وره 

انتخابات مجلس شورای اسالمی د ر این حوزه را اعالم کرد . 
علی فراهی گفت: از مجموع 34 هزار و 527 رأی مأخوذه، حسن 

رزمیان مقد م با 9 هزار و 184 رأی بیشترین آرا را کسب کرد .

چناران
فرماند ار چناران گفت: حسین عباس زاد ه امامی با کسب 23 هزار 
و 316 رأی مأخوذه از حوزه انتخابیه چناران و بینالود  )طرقبه- 
شاند یز( به عنوان نمایند ه منتخب مرد م چناران و بینالود  برگزید ه 
شد .حمید  انصاری فرد  اد امه د اد : 137 هزار و 200 نفر د ر حوزه 
انتخابیه چناران و بینالود  واجد  شرایط رأی د اد ن بود ند  که از این 
تعد اد  93 هزار و 531 نفر معاد ل 68 د رصد  از کل جمعیت واجد  

شرایط، رأی خود  را به صند وق اند اختند .

خراسانجنوبی
نمایند گان منتخب مرد م خراســان جنوبی د ر یازد همین د وره 

مجلس مشخص شد ند .
رئیس ستاد  انتخابات خراسان جنوبی گفت: پس از اتمام مرحله 
شــمارش آرا، نمایند ه های منتخب مرد م استان برای حضور د ر 

یازد همین د وره مجلس شورای اسالمی مشخص شد ند .
به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد  انتخابات استان، خوش خبر 
گفت: مجموع واجد ان شرایط رأی د اد ن د ر این د وره از انتخابات 
د ر استان خراسان جنوبی بیش از 560 هزار نفر بود ه است که بر 
اساس آمار نهایی اعالم شد ه از ستاد  انتخابات کشور، از مجموع 
155 هزار و 505 رأی مأخوذه، حسین خسروی اسفزار د ر حوزه 
انتخابیه بیرجند ، د رمیان، خوســف 72 هزار و 872 رأی کسب 

کرد .
وی افزود : مصطفی نخعی د ر حوزه انتخابیه نهبند ان و سربیشه 
از مجموع 52 هــزار و 153 رأی مأخوذه، 17 هزار و 341 رأی 

مرد م را از آن خود  کرد .
وی اد امه د اد : مجید  نصیرایی نیز از مجموع 84 هزار و 74 رأی 
مأخوذه با کسب 37 هزار و 334 رأی، نمایند ه منتخب مرد م د ر 

شهرستان های فرد وس، طبس، سرایان و بشرویه شد .
به گفتــه وی د ر حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه هم ســلمان 
اسحاقی با 21 هزار و 934 رأی از مجموع 75 هزار و 744 رأی، 

بیشترین آرای مأخوذه را کسب کرد .

بجنورد
رئیس ستاد  انتخابات خراسان شمالی هم گفت: منتخبان مرد م 
برای مجلس شــورای اسالمی د ر حوزه انتخابیه بجنورد ، مانه و 
سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگالن آقایان سید محمد  پاکمهر 

و محمد  وحید ی هستند .
ولی اهلل حیاتی افزود : آیت اهلل فیاضی نیز منتخب مجلس خبرگان 

رهبری د ر خراسان شمالی شد .

شیروان
فرماند ار شیروان گفت: علی جد ی با کسب اکثریت آرای مرد می، 
به عنوان نمایند ه این حوزه انتخابیه د ر یازد همین د وره مجلس 

شورای اسالمی برگزید ه شد . 
امین رضا مرآتی اظهار کرد : علی جد ی با کسب 28 هزار و 779 
رأی به خانه ملت راه یافت و پس از وی قربانعلی اســد ی با 24 
هزار و 136 رأی و محمد  محمد زاد ه قانعی با 4هزار و 699 رأی 

د ر رد ه های بعد ی قرار گرفتند .
وی گفت: د ر این د وره از انتخابات افزون بر 70 هزار نفر از مرد م 
این شهرستان، معاد ل 61 د رصد  از واجد ان شرایط د ر انتخابات 

شرکت کرد ند .

اسفراین
فرماند ار اسفراین نیز گفت: امان اهلل حسین پور با کسب 19 هزار و 
312 رأی، اکثریت آرای یازد همین د وره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی د ر این شهرستان را کسب کرد  و به خانه ملت راه یافت. 
طاهر رســتمی اظهار کرد : 9 نامزد  انتخاباتی د ر این شهرستان 
رقابت د اشــتند  که پس از امان اهلل حســین پور، هاد ی قوامی 
)نمایند ه کنونی اســفراین د ر مجلس( با 18 هزار و 365 رأی و 
غالمحســین آرام با 17 هزار و 603 رأی د ر رد ه های بعد ی قرار 

گرفته و از راهیابی به مجلس بازماند ند .
وی افزود : میزان مشارکت مرد م شهرستان اسفراین د ر این د وره 

از انتخابات بیش از 67 د رصد  بود ه است.

منتخبینمحترم! 
حاالبهوعدههایتانعملکنید

ســرانجام انتخابات د وره یازد هم مجلس شــورای اسالمی با 
حماســه آفرینی ملت ایران د ر پای صند وق های رأی به پایان 
رسید  و مرد م شهرهای مختلف کشور از جمله خطه خراسان، 
نماینــد گان خود  را انتخاب و راهی خانــه ملت کرد ند  تا د ر 
تصمیم گیری های مربوط به شهر و د یارشان هر آنچه به عزت 
و عظمت، رفاه و معیشــت و د ر مجموع زند گی سرافرازانه و 

بد ون د غد غه شان ارتباط د ارد ، وکیل آنان باشند .
وظیفه ای که از امروز تا پایان د وره نمایند گی بر د وش وکالی 
منتخب مرد م ســنگینی خواهد  کرد  و این عزیــزان، از هر 
طیف و جناحی که هستند ، باید  فارغ از مشغله های سیاسی 
معمول این روزهای سیاسیون، رفع مشکالت و تأمین نیازها و 
پاسخگویی به مطالبات مرد می که به پشتوانه رأی و حمایت 
آن ها بر مسند  سبزرنگ قانون گذاری تکیه زد ه اند ، د غد غه همه 
 روزه شان باشد .ضمن آنکه یکی از اصلی ترین معیارهای انتخاب 
مرد م، شعارهای تبلیغاتی کاند ید اها بود ه و وعد ه هایی که د ر 
این ایــام د اد ه اند ؛ این یعنی التزام عملی منتخبین به همین 
شعارها و تالش آنان برای تحقق همین وعد ه ها که هرگز نباید  

از فکر و ذکر وکالی منتخب د ور بماند .
به  عنوان نمونه تالش برای عمران و آباد انی مشهد  و خراسان 
رضوی، یکی از مهم ترین شعارهای نامزد های نمایند گی مرد م 
بــود ه و بد ون ترد ید  بزرگ ترین خواســته مرد م این خطه از 
وکالی خود ؛ د ر حالی کــه تاکنون انفعال برخی نمایند گان 
خراسان و مشــهد  د ر قبال تضییع حق این خطه، عجیب و 
باورنکرد نی بود ه و بارها شــاهد  بود ه ایم که سهم این شهر و 
استان از بود جه ملی د ر بیشتر زمینه های عمرانی، اقتصاد ی، 

فرهنگی و... به د یگر مناطق کشور گسیل  شد ه است.
همیــن انفعال، نبــود  اتحاد ، همد لــی و هم افزایی بین اکثر 
نمایند گان خراسان رضوی و ند اشتن توان پیگیری و قد رت 
چانه زنی آنان، موجب شد ه تا با وجود  موقعیت ویژه ای که به 
برکت بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( و پذیرایی ساالنه از بیش 
از 30 میلیون نفر زائر د اخلی و خارجی د اریم، نتوانســته ایم 
حتی به ســهم برابری )نسبت به وسعت و جمعیت( با د یگر 
شــهر و استان های کشور از بود جه و اعتبارات د ولتی برسیم؛ 
برخی پروژه های بزرگ عمرانی مثل توســعه زیرساخت های 
حمل ونقل عمومی، ســاخت بزرگراه و آزاد راه، قطار شهری 
مشهد  و امثال آن یا با تأخیر بسیار همراه شود  و یا اصالً محقق 
نشــود ؛ خیلی از طرح و برنامه های توسعه ای به همین خاطر 
روی کاغذ ماند ه؛ د ر رفع مشــکالت و پاسخگویی به نیازهای 
اولیه مرد م این خطه ناتوان بود ه ایم و د رنهایت مرد م مشــهد  
و خراســان نه تنها از این فرصت منتفع نشــد ه اند  که هزینه 
پذیرایی از خیل عظیم زائران و مســافران نیز از جیب آن ها 
پرد اخت شــد ه است.د ر عین  حال همچنان که تاکنون بارها 
متذکر شــد ه ایم، مشهد  و خراســان بزرگ همچنان د رگیر 
د ه ها مشــکل بزرگ عمرانی، تولید ی و اقتصاد ی است و د ر 
بســیاری از زمینه های فرهنگــی و اجتماعی نیازمند  توجه 
و حمایت مرکزنشینان اســت که تالش و پیگیری رفع این 
مشکالت و توجه د اد ن د ولتمرد ان و قانون گذاران به این نیازها 
و مطالبات، باید  د ر اولویت کاری نمایند گان منتخب باشــد .

ترد ید ی نیســت که مرد م تمامی رفتار و عملکرد  نمایند گان 
خود  را رصد  می کنند  و به  د رستی تشخیص می د هند  کد ام به 
وعد ه و وظیفه اش عمل کرد ه است؛ کما اینکه نتیجه انتخابات 
و انتخاب مجد د  برخی افراد  که کارنامه د رخشانی د ر د وره های 
قبلی د اشته اند  و یا د ر مقابل، حذف افراد ی که وکیل موفقی 
برای موکالنشان نبود ه اند ، مؤید  این اد عاست؛ از این  پس نیز 

چنین خواهد  شد .

جانباز70درصدجنگتحمیلی
بههمرزمانشهیدشپیوست

قدس: عبــاس عبد ی، 
د رصــد    70 جانبــاز 
جنــگ تحمیلی پس از 
ســال ها تحمــل د رد  و 
رنج جمعه شب گذشته 
د عوت  بیمارســتان  د ر 
حق را لبیک گفت و به 
همرزمان شهید ش پیوست.به گزارش قد س آنالین، پیکر این 
جانباز د فاع مقد س از مقابل مســجد  انقالب به سمت مید ان 
شهید  تشییع و پس از اقامه نماز توسط نمایند ه ولی فقیه، د ر 

محل گلزار شهد ای بجنورد  به خاک سپرد ه شد .

رئیسهیئتامنایبنیادمستضعفاندردیداربا
استاندارخبرداد

آغازعملیاتاجراییساخت2هزار 
واحدمسکونیدرحاشیهشهرمشهد

محمــد   قــدس: 
رئیــس  ســعید ی کیا، 
بنیاد   امنــای  هیئــت 
انقــالب  مســتضعفان 
اســالمی با حضــور د ر 
محل د فتر اســتاند ار، با 
حســینی  رزم  علیرضا 

د ید ار و گفت وگو کرد .
استاند ار خراســان رضوی د ر این د ید ار با اشاره به اقد ام های 
بنیاد  مستضعفان د ر حوزه ساخت مسکن د  ر مناطق محروم 
گفت: بنیاد  مستضعفان انقالب اسالمی یکی از مجموعه های 
انقالبی به شــمار می رود  که از ابتد ای تأســیس تا به امروز 

عملکرد  بسیار خوبی د اشته است.
رزم حســینی افزود : واحد های مســکونی که توســط بنیاد  
مستضعفان د ر مناطق محروم ســاخته می شود ، از کیفیت 
مناسبی برخورد ار است و امید واریم د ر زمینه ساخت مسکن 

د ر حاشیه شهر مشهد  هم گام های خوبی برد اشته شود .
رئیس هیئت امنای بنیاد  مسکن انقالب اسالمی هم د ر این 
د ید ار، از الگوی مثلث توســعه اقتصاد ی- فرهنگی به عنوان 
یکی از مد ل های موفق د ر زمینه توانمند سازی مرد م یاد  کرد  و 
گفت: امید واریم اقد ام های شروع شد ه د ر قالب این الگو، نتایج 

د رخشانی برای استان خراسان رضوی د اشته باشد .
محمد  سعید ی کیا تصریح کرد : عملیات اجرایی پروژه ساخت 
2هزار واحد  مسکونی د ر حاشــیه شهر مشهد  که به تازگی 
کلنگ زنی شــد ه بود ، از امروز آغاز می شــود  و از سوی بنیاد  
مســتضعفان به ازای هر واحــد ، 25 میلیون تومان بالعوض 

پرد اخت خواهد  شد .

آغازتوزیعکاالهایاساسیایامنوروز 
درخراسانرضوی

توزیع بخشی از کاال های 
اساسی طرح تنظیم بازار 
ویژه ایام پایانی ســال و 
عید  نوروز د ر خراســان 
رضوی آغاز شــد ه است 
و تــا روز هــای ابتد ای 
ســال آیند ه اد امه د ارد .

معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت، معد ن و تجارت 
خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: با توجه به تجربیات هر 
ســال به منظور تنظیم بازار نوروز سیاست هایی د ر د و بخش 
توزیع کاال های اساسی و افزایش اقد ام های نظارتی د ر سطح 

بازار اتخاذ و اجرا می شود .
غفوری مقد م افزود : د ر این راســتا اقد ام های نظارتی از سوی 
بازرســان این ســازمان با همکاری بازرســان اتاق اصناف و 
اتحاد یه ها و همکاری نهاد  هایی مانند  تعزیرات حکومتی، مراکز 
بهد اشــت، پلیس آگاهی و برخی نهاد  هــای مرتبط د یگر د ر 

استان د ر حال انجام است که تا 15 اسفند  اد امه می یابد .
وی گفــت: د ر خصــوص توزیع کاال های اساســی به قیمت 
مصوب، ذخایری د ر زمینه شکر، برنج، گوشت و برخی اقالم 
د یگر از سوی ستاد  تنظیم بازار کشور برای این استان د ر نظر 

گرفته شد ه که بخش عمد ه ای از آن تخصیص یافته است.
غفــوری مقد م افزود : د ر حال حاضر 800تُن گوشــت قرمز 
منجمد  به خراســان رضوی اختصاص یافته است که توزیع 
150تُن از این میزان به قیمت هر کیلوگرم 400هزار ریال د ر 

شبکه های مورد  نظر د ر مشهد  توزیع می شود .
وی اد امه د اد : توزیع باقی سهمیه گوشت نیز د ر اواخر اسفند  

ماه و اوایل فرورد ین ماه سال آیند ه انجام خواهد  شد .
وی گفت: کاال های اساسی با قیمت مصوب د ر مناطق محروم 
و کم برخورد ار از طریق فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای توزیع 

می شود .
غفوری مقد م افزود : سهمیه مناسبی از برنج پاکستانی و برنج 
هند ی برای توزیع د ر اواخر اســفند  ماه و اوایل فرورد ین ماه 
برای خراســان رضوی د ر نظر گرفته شــد ه که توزیع برنج 

پاکستانی به قیمت هر کیلو 89هزار ریال خواهد  بود .
وی اد امه د اد : توزیع 4هزار تُن شــکر طرح تنظیم بازار نیز به 
قیمت هر کیلوگرم حد اکثر 50هزار ریال د ر بخش های صنعت 

و صنوف خراسان رضوی آغاز شد ه است.
وی بــا بیان اینکه قیمت گوشــت مرغ و مقــد ار آن د ر بازار 
خراســان رضوی مناسب اســت، گفت: با این حال 800تُن 
گوشت منجمد  مرغ به قیمت مصوب طرح تنظیم بازار برای 
استان د ر نظر گرفته شد ه است که د ر صورت نیاز توزیع خواهد  

شد .
معاون سازمان صنعت، معد ن و تجارت خراسان رضوی برپایی 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی بهاره را جزو برنامه های طرح 
تنظیم بازار ذکر کرد  و افزود : این نمایشــگاه نیمه د وم اسفند  

د ر مشهد  برپا می شود .
وی اد امه د اد : به سایر شهرستان های خراسان رضوی نیز اعالم 
شد ه است د ر صورت برخورد اری از امکانات و فضای مناسب، 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی بهاره را برپا کنند .وی گفت: 
د ر تالش هستیم بخشی از کاال های اساسی طرح تنظیم بازار 
خراسان رضوی د ر نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی بهاره عرضه 

شود .
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درحوزهانتخابیهخواف
ورشتخوارصورتگرفت

بازداشتتماماعضای 
یکشعبهاخذرأی

ایسنا: فرماند ار خواف و رئیس مرکز حوزه انتخابیه خواف و 
رشتخوار از بازد اشت تمام اعضای یک شعبه اخذ رأی د ر این 

حوزه انتخابیه خبر د اد . 
رئیس مرکز حوزه انتخابیه خواف و رشــتخوار اظهار کرد : د ر 
جریان برگزاری انتخابات د وم اسفند  ماه جاری، همه اعضای 
یک شــعبه اخذ رأی به علت سهل انگاری بازد اشت شد ند  و 

برای این صند وق فرآیند  قضایی طی می شود .
سنجرانی گفت: د ر قبال صیانت از آرای مرد م مسئولیم و هر 
جا احســاس کرد یم رأی مرد م مورد  د ستبرد  یا تخلفی قرار 
گرفته برخورد  کرد یم و برای این صند وق نیز تقاضای ابطال 
آرا د اد یم.وی یاد آور شــد : د ستگاه احراز هویت سبب کشف 
این ماجرا شــد  به طوری که شعبه اخذ رأی تقاضای تعرفه 
د اشت و آمار اعالمی د ســتگاه احراز هویت چنین چیزی را 
نشــان نمی د اد .فرماند ار خواف گفت: ابطال یــا عد م ابطال 
آرای ایــن صند وق تأثیری د ر نتیجه کلی یا تغییر فرد  پیروز 
انتخابات ند ارد . وی بیان کرد : تنها راه توسعه و پیشرفت این 
شهرســتان ها، حفظ وحد ت و همد لی میان مرد م با مرد م و 

مرد م با مسئوالن است.

بحرینی -مشهد 

وحید ی - بجنورد 

ارکانی - نیشابور

صفایی -گناباد   

آذری - قوچاننصیرایی - بشرویه

پژمانفر-مشهد 

پاکمهر- بجنورد 

چنارانی - نیشابور

احمد  پور - خواف

قاضی زاد ه - فریمان

رزمیان - د رگزنخعی - نهبند ان

کریمی قد وسی-مشهد 

جد ی - شیروان

اسحاقی - قائن

محبی - سبزوار

نیک بین - کاشمر

قاضی زاد ه هاشمی -مشهد 

حسین پور - اسفراین

رحیمی - تربت جام

عنابستانی - سبزوار

رحمانی-مشهد 

خسروی  - بیرجند 

زنگنه - تربت حید ریه

عباس زاد ه- چناران
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روی خط حادهث

کشفیات

رئیس پلیس اسفراین خبر داد
  سرقت نافرجام طالفروشی 

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی اســفراین از 
دستگیری سارقی که با 
شلوغی  از  سوءاستفاده 
شهر به واسطه تبلیغات 
نامزدهای انتخابات قصد 
سرقت از طالفروشی را 
داشــت، خبر داد. سرهنگ جاوید مهری در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: هفته گذشته جوان ۲۱ ساله ای که در یکی از 
میدان های اصلی شهر و با استفاده از سالح سرد قصد سرقت 
از طالفروشــی را داشت با هوشــیاری و اقدام سریع عوامل 

انتظامی حاضر در محل دستگیر شد.

تیراندازی در درگیری خیابانی حادثه آفرید
  زن رهگذر مجروح شد

خط قرمز:  فرمانده  انتظامی مشــهد از درگیری خیابانی به 
خاطر اختالف های قبلی و تیراندازی با اســلحه شــکاری و 

مجروحیت یک زن خبر داد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی در تشریح این خبر گفت: چند 
شــب پیش وقوع یک درگیری و تیراندازی در حاشیه شهر 
مشهد به فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم  و بررسی ماجرا در 
دستور کار قرار گرفت. فرمانده انتظامی مشهد افزود: تیم های 
تجسس کالنتری کاظم آباد در محل حاضر و بررسی های اولیه 
آن ها نشان می داد جوان ۲۱ساله ای به خاطر اختالف قبلی با 
فردی به خانه او مراجعه و درگیری لفظی بین آن ها ســبب 
می شــود این پسر جوان با شــیء تیز به سمت صاحبخانه 

حمله ور شده و او را از ناحیه انگشتان دست مجروح کند.
سرهنگ صارمی گفت: در واکنش صاحبخانه به داخل خانه 
می رود و کمی بعد با اسلحه شکاری به سمت جوان مهاجم 

حمله ور شده و اقدام به تیراندازی می کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در پی این اقدام دو گلوله ساچمه ای 
به پای زنی که رهگذر بوده اصابت می کند و این زن به طور 
سطحی زخمی می شود.فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان 
کرد: کمــی بعد جوان مذکور دســتگیر و صاحبخانه و زن 
رهگذر به بیمارستان منتقل می شوند.سرهنگ صارمی بیان 
کرد: با توجه به اینکه مجروحیت زن رهگذر ســطحی بود، 
او پس از انجام اقدامات درمانی اولیه از بیمارستان ترخیص 
شد، اما صاحبخانه زخمی به خاطر آسیب انگشتان دستش 
مورد عمل جراحی قرار گرفت.وی اظهار کرد: متهم ۲۱ساله 
در تحقیقات اولیه مدعی شده صاحبخانه چند روز پیش پسر 
یکی از اقوامشان که کودکی ۱0 ساله است را مورد کتک کاری 
قرار داده و این نزاع به خاطر آن درگیری به وجود آمده است.

ســرهنگ صارمی تصریح کرد: متأسفانه پایین بودن آستانه 
صبر و تحمل، ناتوانی در کنترل خشــم و ضعف مهارت های 

اساسی حل مسئله سبب شده این درگیری شدت بگیرد.

عقیل رحمانی با رأی یکی از شعبات دادگاه 
مشــهد بیش از۱۸ قطعــه از ویالهای مجلل 
ساخت باستی هیلز مشــهد، تخریب خواهد 
شد.پس از آنکه روزنامه قدس از ماجرای تغییر 
کاربری های غیرمجاز صــورت گرفته در یک 
پهنه وســیع و تبدیل آن به باغ های الکچری 
و چند ده میلیارد تومانی پرده برداشت و حتی 
قاضی صادقی، دادستان وقت شهر مشهد در 
مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار ما اعالم کرد: 
اعمال قانون جای خودش را به جریمه نخواهد 
داد، حال مطلع شدیم مراحل رسیدگی به این 
پرونده پر حاشــیه در یکی از شعبات محاکم 

کیفری دو مشهد به پایان رسیده است. 
بر همین اساس در رأی صادره اعالم شده بیش 
از ۱۸ قطعه باغ ویالی مورد تغییر کاربری قرار 
گرفته باید تخریب و به وضع سابق اعاده شود.

از ســوی دیگر برای متخلف جریمه ای حدود 
یک و نیم میلیــارد تومانی هم در نظر گرفته 

شده است.
این رأی قاطع دستگاه قضایی در حالی صادر 
شــد که تنظیم این گونه آرا گام  محکمی در 
مسیر برابری اجتماعی محسوب خواهد شد. 

همچنین طبق قانون این رأی پس از صدور تا 
مدت زمان معین قابل تجدیدنظرخواهی است.

این نکته هم درخور اشــاره اســت که برای 
بنا شــدن این ویالهای مجلــل، مدیر جهاد 
کشــاورزی وقت مشــهد یک  خودرو لوکس 
دریافت کرده که او در ادامه دســتگیر شد و 
پرونده جرایم او از جنبه هایی نظیر ارتشا و... در 

دادسرا در دست رسیدگی قرار دارد.
جزئیات تکمیلی این پرونده در روزهای آینده 

منتشر خواهد شد.

  پیامدهای تغییر کاربری
همچنین مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد در 
خصوص مقوله تغییر کاربری که این روزها از 
دغدغه های بخش کشاورزی محسوب می شود، 
عنوان کرد: تغییر کاربری پیامدهایی نظیر حفر 
چاه های غیرمجاز و اســتحصال بی رویه آب از 
طریق همین چاه ها برای ایجاد تفرجگاه های 

شــخصی و همچنین پمپــاژ غیرقانونی آب 
رودخانه هایی که یا باید در مخازن سدها برای 
مصارف از قبل پیش بینی شــده جمع آوری و 
مدیریت شوند و یا باید در مسیر خود باغ ها و 
مزارع را مشروب و غذای مردم را تأمین نمایند، 

به دنبال دارد.

   قدردانی از دادستانی
امید طهماسبی زاده ادامه داد:همچنین اخالل 
در نظام کشاورزی و مقررات مربوط به اراضی 
و اخــالل در فرهنگ روســتایی، مهاجرت و 
حاشیه نشــینی، عدم امکان تأمین امنیت در 
این باغ ویالها کــه بعضاً به صورت مجتمع و 
جزیره ای مورد استفاده قرار می گیرند و تخریب 
و دســت بردن در طبیعت و منابع ملی کشور 
با احــداث بندهای غیرقانونی در مســیل ها 
و جوی هــا و ده هــا عارضه غیرقابــل انکار و 
وحشــتناک دیگر از پیامدهای تغییر کاربری 
است که البته مقامات محترم قضایی بیشتر به 
آن وقوف داشــته و در این راستا حمایت های 
قاطع دادســتان محترم و معاونان ایشان قابل 

قدردانی است.

 با صدور رأی دادگاه

باستی هیلز مشهد  تخریب می شود
آب و هوا

  هوای خراسان رضوی گرم می شود
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کــرد: با توجه 
به تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناســی از امروز گاهی 
افزایش ابر، وزش باد و نیز بارش هایی پراکنده در نیمه شمالی 
و برخی نقاط غربی استان دور از انتظار نیست. روز دوشنبه تا 
ظهر سه شنبه جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود، 
اما از بعدازظهر سه شنبه تا روز پنجشنبه با فعالیت سامانه ای 
ناپایدار، افزایش سرعت باد )گاهی وزش باد شدید(، ابرناکی و 
بارش باران و برف در سطح استان پیش بینی می شود. ضمن 
اینکه روند افزایش نسبی دما تا سه شنبه شب ادامه دارد، اما 
از چهارشنبه روند کاهش دما در استان آغاز شده که در روز 

پنجشنبه قابل مالحظه خواهد بود.
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معاون رئیس کل دادگستری:
اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر تضمین بقای جامعه اسالمی است

با تالش پلیس خراسان جنوبی صورت گرفت
 کشف 3۱۴کیلوگرم موادافیونی

 در دو عملیات
خط قرمــز: در پی دو 
عملیــات پلیســی در 
شهرســتان های طبس 
و ســرایان چنــد صد 
کیلوگــرم موادمخدر از 
نوع حشــیش و تریاک  
هم  تعدادی  و  کشــف 
شدند.سردار  دســتگیر 

مجید شجاع، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در تشریح اولین 
عملیات اظهار کرد: با دریافت خبري مبني بر حمل موادمخدر 
توســط قاچاقچیان در محورهاي عبوري شهرستان طبس، 
بالفاصله بررســي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وي افزود: مأموران انتظامي شهرستان طبس با گشت زني و 
کنترل محورهاي عبوري، خودرو قاچاقچیان را شناسایي و با 

اجراي طرح مهار متوقف کردند.
ســردار شجاع تصریح کرد: مأموران در بازرسي از خودرو پژو 
پارس ۲44 کیلوگرم تریاک کشف کردند که در این رابطه دو 
متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده به مراجع  قضایي معرفي 
شدند.سرهنگ سعید دادگر، جانشین انتظامي خراسان جنوبی 
هم در توضیح دومین اقدام پلیســی علیه ســوداگران مرگ 
عنوان کرد: مأموران انتظامي شهرستان سرایان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک ســواري پژو پارس مشکوک و به 

راننده آن دستور ایست دادند.
وي افزود: متهمان بدون توجه به ایست پلیس از محل متواري 
شدند که مأموران با اجراي طرح مهار خودرو را متوقف و در 
بازرسي از آن و پاکسازي محل، 70 کیلو و 530گرم حشیش 
کشف کردند.جانشین انتظامي استان خراسان جنوبي تصریح 
کرد: در این عملیات خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانوني به مراجع  قضایي معرفي شدند.
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     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه 

علوم پزشکی-  انتشار 12/4 /98
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
ش��رکت تعاونی مس��کن مه��رورزان دانش��گاه علوم 
پزش��کی درس��اعت 13 صبح  روز  پنج ش��نبه مورخ 
22/ 98/12 در محل مرکز بهداشت شماره یک برگزار 
می ش��ود از اعضای محترم تقاضا میش��ود نس��بت به 
اتخ��اذ تصمیم به موضوعات زیر حضور بهم رس��انند.
اعضای��ی ک��ه امکان حض��ور ندارن��د ح��ق رای خود را 
ب��ا وکالتنامه کتبی ب��ه عضو با حداکثر س��ه رای وغیر 
عض��و  یک رای مح��ول نمایند اعض��ای متقاضی اعطای 
نمایندگی با وکیل از س��اعت 9 الی 12روزهای یکشنبه 
ودوش��نبه م��ورخ   98/12/11 و 12/ 12 /98 ب��ه دفتر 
تعاونی مراجعه کنند.که بعد از تایید وکالت نامه های 
مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه: 1-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل 
هیئت مدیره برای مدت س��ه سال   2 -گزارش هیئت 
مدی��ره وبازرس   3- تصمیم گیری در خصوص اخراج 
اعضای��ی که ب��ه تعهدات خ��ود عمل ننم��وده اندطبق 
م��اده13 قان��ون تعاون و17و   58اساس��نامه ش��رکت 
تعاون��ی  4-تصویب پاداش هیئ��ت مدیره طبق آیین 
نامه حقوق ومزایای پاداش هیئت مدیره    5-تصمیم 
گی��ری درخص��وص تهاتر تع��دادی از واحده��ای فاقد 
متقاض��ی موثربابت بس��تانکاری پیمان��کار   6- تصمیم 
گیری درخصوص تسهیم هزینه های باقیمانده بین اعضا
ضمن��ا داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدیره موظفند از 
تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به م��دت یک هفته 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه ومدارک 

الزم را ارائه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی
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    شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مصوبه شماره 550 مورخ 98/08/27 شورای محترم اسالمی شهر تایباد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل 
با قیمت پایه اجاره و حق ودیعه و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول از طریق مزایده کتبی اقدام نماید .لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرم های مزایده و ارائه پیشنهادات خود 
حداکثر تا ساعت 14 مورخ  98/12/21 به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.  1-مدت اجاره از تاریخ عقد قرارداد  لغایت 1400/12/29 خواهد بود.و پس از پایان سال اول 15درصد به مبلغ 
پیشنهادبه سال اول اضافه خواهد شد.    2- متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می بایست  مبلغ  ضمانت شرکت در مزایده را که شامل چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب سپرده شهرداری می 
باشد را در پاکت جداگانه ای کرده و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند وبه پیشنهادات فاقد سپرده یا مخدوش ومشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.    3- پیشنهادات واصله درحضوراعضاء محترم کمیسیون در 
محل دفترشهردار باز و رسیدگی خواهدشد.   4-متقاضیان محترم می بایست پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه به شرح ذیل ارسال نمایند:   1-پاکت الف : حاوی سپرده شرکت در مزایده که شامل 
چک تضمین ش�ده بانکی با مبلغ مندرج در جدول فوق  و یا واریز عین مبلغ به ش�ماره حس�اب   201482490343201بانک انصار بنام شهرداری و ارائه فیش واریزی.   2-پاکت ب:  شامل فرم تکمیل شده 
پیشنهاد قیمت که  از واحد امالک شهرداری دریافت نموده اند.    5-در صورتی که  برند گان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نماید سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.   6-کلیه 
هزینه های مربوطه از قبیل دارایی،بیمه ، آگهی روزنامه و شهرداری به عهده مستاجر می باشد.   7-شهرداری در رد یا قبول  یک یا تمام پیشنهادات مختار است.   8- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد. 

ایوب سیدالحسینی شه�ردار تایب�اد

 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف
ضمانت شرکت در مزایده )ریال( حق ودیعه)ریال( مزایده)ریال(

 10/000/0002/800/000 32/100/000 بابمغازه های شماره 8-9-10 خیابان دارالسالم کنار کال1
12/500/0005/000/0003/300/000 قطعهیک قطعه زمین محصور داخل جمعه بازار2
2/000/0002/600/000هر متر مربع 67/000 ریال3 قطعهقطعات زمین شماره 2-8-37 بازار شهروند 2 غربی جهت نصب دکه3
22/400/0002/000/0003/100/000 غرفهغرفه های5-6 بازار میوه فروشی بلوار مالصدرا4
3950/0001/000/0001/250/000 قطعهقطعات زمین شماره  6-7-8 جهت نصب دکه فلزی جنب چاپخانه وحدت5
33/800/00010/000/0005/000/000 بابمغازه های 3-5-6ضلع شمال ترمینال)اغذیه فروشی ها(6
2/000/0009/000/000  14/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت نصب قصر بادی7
2/000/0001/300/000   2/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سالمت جهت نصب قصر بادی8
1/500/00010/000/0002/000/000دوبابمغازه های خیابان والیت9

2/000/0001/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی10
5/000/00010/000/0006/500/000یک قطعهزمین شماره 2 حاشیه میدان سیف باخرزی11
21/400/00010/000/0001/800/000بابمغازه های شماره 12-13 مجتمع تجاری گلستان12
51/600/00010/000/0002/100/000 بابمغازه های شماره 2-4-5-6-9 مجتمع تجاری موالنا13
10/000/0002/600/000 24/000/000 بابمغازه شماره2- 3 پارک طبیعت جهت اغذیه و خواروبار14
11/800/00010/000/0002/400/000 بابمغازه داخل جمعه بازار)باسکول قدیم(15
 قطعات زمین شمارههای 9-15-19-26-28-29-36 داخل تیرپارک16

2/000/0005/000/000هر متر مربع 300/000 ریال7 قطعهشهرداری)پارکینگ گمرک( جهت نصب کانکس و فروش مواد غذایی

آگهی مزایده ) نوبت اول (

/ع
98
15
06
6

  ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شماره 550 شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از 
طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط 

دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/12/4 لغایت 98/12/21

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ 98/12/21 
زمان بازگشایی پاکات 98/12/22 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به 
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح��ل تحوی��ل اس��ناد مزای��ده دبیرخان��ه ش��هرداری تایباد م��ی باش��د . متقاضیان محت��رم م��ی توانند جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت در مزایدهقیمت ماهیانه پایه اجارهتعدادشماره مغازهردیف

23/000/0002/000/000 بابمغازه های شماره 5-52 داخل بازار ترمینال1

2/500/0002/000/000 2 بابمغازه های شماره 57- 62 داخل بازار ترمینال2

32/700/0002/000/000 بابمغازه های شماره 40-44-47 داخل بازار ترمینال3

2/800/0003/600/000یک قطعه400مترمربع زمین داخل کارخانه آسفالت قدیم )تعویض روغن(4

ایوب سیدالحسینی  -شهردار تایباد
/ع
98
15
05
9

 ))آگهی تجدید مزایده (( نوبت اول

 س��ازمان مدیریت حم��ل و نقل ش��هرداری گناباد 
در نظ��ر دارد ام��ور اجرای��ی سیس��تم پارکبان را 
واگذار نماید لذا از اش��خاص حقوقی واجدش��رایط 
دع��وت می ش��ود جهت دریاف��ت اس��ناد مزایده به 
س��ازمان واق��ع در خیاب��ان غف��اری طبق��ه فوقانی 
پاس��اژ ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

05157228033تماس حاصل فرمایید.
پور عیدی سرپرست سازمان مدیریت 

حمل ونقل شهرداری گناباد  ,ع
98
14
61
7

آگهی مزایده)نوبت دوم(

 شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 
5 آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها و در رعایت 
بنده 10مصوبه 97/7/7 ش��ورای شهر گناباد 
بهره برداری از جایگاه های cNGخود)کامیاب. 
پیام نور. امام رضا( را با شرایط و مشخصات 
فنی و از طریق مزایده بمدت یک سال شمسی 
به شرکتهای واجد صالحیت که دارای حداقل 
یکس��ال س��ابقه کار مش��خصا بهره ب��رداری 
از جایگاه ه��ای CNGومجوز رس��می صالحیت 
ازش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی 
ایران و مراجع ذیصالح میباشد واگذار نماید. 
لذا ش��رکت های واج��د صالحی��ت می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مزای��ده از تاریخ درج 
آگهی نوبت دوم به مدت 10روز به امور مالی 
ش��هرداری مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 05157222276تماس 

حاصل فرمایید. 
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

98
14
61
6

 آگهی مزایده شهرداری 
گناباد »نوبت دوم«

قدس: گردهمایی آموزشی و توجیهی گروه های تذکر لسانی 
شوراهای امر به معروف و نهی  ازمنکر مناطق حریم نور )حرم 
مطهررضوی( شــهر رضویه و میامــی در مجتمع فرهنگی 
مکتب الزهرا)س( مشــهد برگزار شد.در این گردهمایی که با 
حضور بیش از ۲40 نفر از اعضا برگزار شد، معاون رئیس کل 
دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
و معاون ســتاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان رضوی از 
تالش و مجاهدت طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر در 
حوزه های مختلف به ویژه حریم حرم مطهررضوی و آســتان 
مقدس امامزاده یحیی)ع( میامــی قدردانی کرد.مرتضوی با 
اشاره به اینکه فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر از واجبات 
بوده و تضمین بقا جامعه اسالمی است، تأکید کرد: این فریضه 
یک هنر و راه و روش دارد که باید براســاس آن عمل نماییم 
تا خدای ناکرده تأثیرمنفی در جامعه نگذارد.وی با اشــاره به 
در پیش رو بودن ایام پایانی ســال عنوان کــرد: در ایام نوروز 

در اطراف حرم مطهررضــوی و بقاع متبرکه عالوه بر اجرای 
طرح تذکر لسانی طالیه داران امر به معروف و نهی ازمنکر، طرح 
عفاف و حجاب نیز که زیرنظر معاونان دادستان، آموزش های 

الزم به عوامل اجرایی داده خواهد شد، اجرا می شود.
دبیر گروه های تذکر لســانی حریم نور نیز گفت: پاک سازی 
مجرمان در حریم حرم مطهر و نواحی حاشــیه شهر از سال 
۸4 در مشــهد با هدف زیارتی امن بــرای زائران و مجاوران 
حضرت رضا)ع( آغاز شــده است. ایمان دوست افزود: با توجه 
به توصیه های هفده گانه مقام عظمای والیت و نصب العین قرار 
دادن آن ها، آموزش های الزم و بنیادین به کلیه نیروهای خواهر 
و برادر داده شــده و بحمداهلل در طول ۱5سال گذشته حتی 

به اندازه انگشتان یک دست هم  برخورد فیزیکی نداشته ایم.
در ادامه مرادپور مســئول گروه های تذکرلسانی نیز گزارش 
کوتاهــی از عملکرد ایــن گروه ها بیان کــرد و گفت: حوزه 
اســتحفاظی آســتان مقدس امامزاده یحیــی)ع( با بیش از 

۱00هکتار و با 76 نیروی ستاد پیشگیری و دیده بان به صورت 
۲4 ســاعته و در تمام طول هفته مشغول به فعالیت بوده و 
 بحمداهلل زائران بارگاه امامزاده همکاری مطلوبی با ما داشته اند .

سرهنگ طبسی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مشهد  
نیز در این مراسم گفت: شما اعضای گروه های تذکر لسانی و 
امر به معروف و نهی از منکر مصداق السابقون السابقون هستید 
و امیدوارم با فراگیر شدن این فریضه الهی به طرز چشمگیری 
تمامــی خیابان های اطــراف حرم مطهر رضوی سرشــار از 

جمعیت آمر به معروف و ناهی از منکر باشد.



ورزش خراسان قدسازآشفتگیبازاروفرصتطلبیدالالنگزارشمیدهد

باج گیری سودجویان با »کرونا«
در پی انتشــار خبرهایی  محبوبهعلیپور
درباره بروز کرونا در کشور، همانند گذشته حواشی 
این مقوله چشمگیرتر از اصل ماجرا دیده می شود. 
جدی ترین مسئله در این روزها گرانی و کمبود 
انواع ماسک و ژل ضدعفونی کننده دست است که 

شهروندان مشهدی آن را تجربه می کنند.

 آشفتگی های بازار
گرچه متولیان امر بر نظارت بازار ماســک و ژل 
ضدعفونی کننده اصرار دارند، اما در شهر داستان 

فرق می کند.
یکی از شهروندان در این باره می گوید: به چندین 
داروخانه در نقاط مختلف شهر مراجعه کردم اما 

اعالم کردند هیچ گونه ماسکی ندارند.
شهروند دیگری نیز اظهار کرد: پس از مراجعه به 
چندین داروخانه توانســتم ماسک سه الیه را به 

قیمت هزار تومان و ژل کوچک ضدعفونی را به 
قیمت 10هزار تومان خریداری کنم. 

یک پزشک داروساز نیز با اشاره به دلیل گرانی و 
کمبودها، می گوید: گرچه مکرر تأکید می شود 
ماسک و ژل ضدعفونی در اختیار داروخانه ها 
قرار گرفته، اما در واقع چنین نیست، به طوری 
که با چندین شرکت توزیع کننده برای تهیه 
ایــن ملزومات تماس گرفتیم که اعالم کردند 
در اختیار ندارنــد، اما یکی از ویزیتورها اعالم 
کرده با قیمت کمی باالتر می تواند نیازهای ما 

را رفع کند.

 بازار سیاه
یک فعال پرســابقه در حــوزه دارو نیز اظهار 
می کند: از اواخر هفته گذشته نتوانستیم ماسک 
یــا ژل ضدعفونی خریداری کنیم، چراکه این 
بازار درحال حاضر در اختیار دالل ها قرار گرفته 
و با قیمت گران تر و تعداد محدود تر محصوالت 
را بــدون ارائه فاکتورعرضه می کنند. البته اگر 
بازار سروسامانی بگیرد، می توان انتظار داشت 
تا هفته آینده روند عرضه و تقاضا عادی شود. 

دیگر پزشک داروســازی نیز تصریح می کند: 
در 10 روز اخیر، هیچ ماسک و ژل ضدعفونی 
دســت و... به وفــور برای خریــد در اختیار 
داروخانه ها نبوده و چندین روز اســت عمده 
فروش هــای تجهیزات پزشــکی و آرایشــی 
بهداشتی، این اقالم را به هر قیمتی که دلشان 
بخواهد، می فروشند و شرایط بازار سیاه حاکم 
است. هرچند اعالم کردند ماسک سه الیه را 

بایــد داروخانه ها به قیمت 4 هــزار و 100 ریال 
بفروشــند، در صورتی که ماســک فیلتردار را 
به قیمت 75هزار ریال و ســاده را 20هزار ریال 
خریداری کردیم. بنابراین مسبب کمبودها را نباید 

داروخانه ها دانست. 
یک فروشنده تجهیزات پزشکی نیز تأکید می کند: 
در روزهای گذشته ماسک سه الیه را 1860 ریال 
و فیلتــردار را 27هزار ریال خریداری کردیم، اما 
در روزهای اخیر نتوانستیم محصولی تهیه کنیم، 
چراکه کارخانه های تولیدی محصوالت را یا صادر 

می کنند یا دپو کرده وعرضه نمی کنند.
فردی که در زمینه توزیع تجهیزات پزشکی فعال 
اســت نیز به مزاح می گوید: چرا مشکل درست 
می کنید مــردم می توانند برای ژل ضدعفونی از 

الکل 70 درصد استفاده کنند و ماسک را هم با 
خریداری ماسک 95 از ابزارفروشی ها تهیه کنند!
*آماده سازی 14 پایگاه برای خدمات اضطراری 

عالوه بر دغدغه ماســک و ژل؛ نگرانی از بروز و 
شــیوع کرونا موجب ملتهب شدن فضای روانی 
جامعه شــده اســت. حال آنکه متولیان شهری 
تأکید دارند برای مواجهه با این بیماری از آمادگی 

الزم برخوردارند.
وحیــد اکلملی، رئیس گــروه پدافند غیرعامل 
و پیشگیری از بحران شــهرداری مشهد نیز به 
گزارشــگر ما می گوید: همزمان با شیوع بیماری 
کرونا در کشــور چین، اقدام های پیشگیرانه به 
صورت ســطح بندی ملی و محلــی، با توجه به 
پیشــرفت بیماری انجام شــد. بر همین اساس 
جلســه های هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی 

مشــهد در خصوص اقدام های مورد نیاز صورت 
گرفت. البته از هفته گذشته روند آماده باش نیروها 
جدی تر شــده است. همچنین در همه فضاهای 
عمومی که در اختیار شهرداری قرار دارد به طور 
روزانه و حتی دوبار در روز استریل انجام می شود. 
تمهیداتی را نیز برای مقابله با بروز احتمالی کرونا 
و شــرایط اضطراری درنظــر گرفتیم، چنان که 
عالوه بر فضای مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، 14 پایگاه و نیروهای دوام ثامن نیز برای 
خدمت رسانی آماده و تجهیز شده اند و درصورتی 
کــه امکانات بیشــتری نیاز باشــد، فضاهایی 
را درنظر گرفتیم، زیرا نگاه ما به این مســئله 
فراتر از یک بیماری بوده و شــهرداری مشهد 
ســعی دارد با تقویت و گسترش خدمات خود 
در حــوزه مدیریت بحران، آماده مقابله با موج 

بیماری های احتمالی در آینده باشد.

 با متخلفان برخورد می شود
دکتر حمیدرضا رحیمــی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به اینکه 
هیچ موردی از ابتال به کرونا در اســتان خراسان 
رضوی مشــاهده نشــده، در این باره می گوید: 
درحال حاضر ماســک و ژل ضدعفونی به اندازه 
کافی وجــود دارد و مراکز درمانــی نیز در این 
زمینه تجهیز شــده اند. همچنین قیمت ماسک 
 جراحی سه الیه از سوی وزارت بهداشت 4هزار و 
100 ریال تعیین شــده و چنانچه شهروندان با 
مواردی از تخلف مواجه شــدند می توانند اعالم 
کننــد. البته مردم عادی نیاز ندارند از ماســک 
فیلتردار اســتفاده کنند، چراکه این نوع ماسک 
برای افرادی درنظر گرفته شــده که در معرض 
ارتباط با مبتالیان به کرونا و آنفلوانزا قرار دارند. 
همچنین به منظور مقابله با گران فروشــی و 
یا احتکار ملزومات یادشــده نیز امیر دلداری، 
مدیــر بازرســی و نظارت بر اصناف مشــهد 
خاطرنشــان کرد: سه گروه گشت مشترک با 
تعزیرات حکومتی متشــکل از دو بازرس اتاق 
اصناف مشــهد از روز گذشته فعالیت خود را 
آغــاز کرده اند. همچنین میزان ســود قانونی 
و  ضدعفونی کننده  اقــالم  عرضه کننــدگان 
ماسک طبی برای فروش به مصرف کنندگان 
12درصد اســت ازهمین رو بازرسان فاکتور 
خرید فروشــندگان را با احتساب سود قانونی 
محاسبه و در صورت مشاهده گران فروشی با 

متخلف برخورد می کنند.

 مداوای بیماران احتمالی 
در13 بیمارستان

به دنبال موج گســترش تعــداد مبتالیان در 
کشور، وزارت بهداشــت نیز 170 بیمارستان 
برای ارائه خدمات درمانی به موارد مشکوک و 
مبتالیان به این عارضه تعیین کرده که سهم 
استان خراسان رضوی 13 بیمارستان است. بر 
همین اساس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
»مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(« به عنوان 
بیمارســتان ریفرال اســت و بیمارستان های 
دکتر شریعتی، ابن ســینا و حجازی مشهد، 
بیمارستان ثامن االئمه)ع( چناران، بیمارستان 
حضرت زهرا فریمان، بیمارستان خاتم االنبیا 
باخرز، بیمارســتان خاتم االنبیــا خلیل آباد، 
بیمارستان امام خمینی)ره( درگز و بیمارستان 
موســی بن جعفر)ع( قوچان بــا قابلیت تخلیه 
اضطراری ذکر شــده اند. همچنین برای دانشگاه 
علوم پزشکی نیشابور نیز بیمارستان »حکیم« با 
قابلیت تخلیه اضطراری عنوان شده است. دانشگاه 
علوم پزشکی ســبزوار نیز به عنوان بیمارستان 
ریفرال بیمارستان »دکتر واسعی« را معرفی کرده 
و بیمارستان با قابلیت تخلیه اضطراری هم همین 
بیمارستان ذکر شده است. دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه هم »بیمارســتان مه والت« را با 
قابلیت تخلیــه اضطراری معرفی کرده اســت. 
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام نیز دو بیمارستان 
»ارتــش« و »طالقانی« را به ترتیــب اولویت با 

قابلیت تخلیه اضطراری ذکر کرده است.

نوعدوستی

یادبود

مراسم

   گشایشنمایشگاه
»بهیادمریممیرزاخانی«دردانشگاهفردوسی

نمایشــگاه  ایرنــا: 
عکــس »به یــاد مریم 
ریاضیدان  میرزاخانی« 
شهیر و فقید ایرانی در 
محل دانشکده ریاضیات 
دانشگاه فردوسی مشهد 

گشایش یافت. 
عضو هیئت علمی دانشــکده ریاضی دانشــگاه فردوسی 
مشــهد گفت: این نمایشــگاه بــا هدف معرفی بیشــتر 
خدمات و مقام علمی دانشــمند فقید مریم میرزاخانی به 
دانشجویان رشته ریاضی و عموم عالقه مندان به مدت 15 
روز گشایش یافته و بازدید از آن برای عموم آزاد و رایگان 

است.
دکتر معصومه فشندی افزود: در این نمایشگاه 18 پوستر 
بدیع از مریــم میرزاخانی و فعالیت هــای وی به نمایش 
گذاشته شده است که مالک اصلی آن ها کمیته بین المللی 
زنــان در ریاضیات »CWM« اســت. وی ادامه داد: این 
 نمایشگاه برای نخستین بار در سال 2018 در برزیل با عنوان
در    the word meeting for women in mat
گردهمایی زنان ریاضیدان جهان افتتاح شــد که در این 
گردهمایی 296 ریاضیدان زن از 51 کشور جهان از جمله 
هفت نفر از ایران حضور داشــتند و دکتر اشرف دانشخواه 
به نمایندگی از کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران پیشنهاد 
برگزاری مراسمی در سراسر جهان در روز 22 اردیبهشت 
 مصــادف بــا 12 مــی »زاد روز تولد مریــم میرزاخانی« 
 بــه عنــوان روز جهانی زنــان در ریاضیــات را ارائه کرد 

که به اتفاق آرا پذیرفته شد.
در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه، تیزر فیلم مســتند 
»رازهای سطح« درباره مریم میرزاخانی به نمایش درآمد. 

  مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان خبر داد

برگزاری۱۳۸رویدادبامضمون
»جشننوروزگاه«درخراسانرضوی

میراث  مدیرکل  ایسنا: 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی خراسان 
برگــزاری  از  رضــوی 
138 رویداد با مضمون 
»جشــن نوروزگاه« در 
سراسر استان خبر داد.

ابوالفضــل مکرمی فر اظهــار کرد: در بخــش رویدادهای 
گردشگری خوشــبختانه اقدام های خوبی را آغاز کرده ایم 
که یک مورد از آن جشــن نوروزگاه اســت و به آیین های 

نوروزی پرداخته و هرساله در استان اتفاق می افتد.
وی افزود: امســال نیز 138 رویداد را با مضمون جشــن 
نوروزگاه در سراســر اســتان خواهیم داشــت که در 28 
شهرســتان و مجموعه های تاریخی، فرهنگی و نیز در مرز 
ایران و ترکمنســتان برگزاری این رویدادهای مهم انجام 

خواهد شد.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراســان رضوی ضمن اشاره به نقش و ظرفیت نمایش  و 
تئاتر آیینی و هویتی در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: 
نوروز یکی از صدها رویدادی اســت که چنانچه با نمایش 
و تئاتر درآمیخته شــود، به عقیده من نشاط اجتماعی را 

در بین مردم به شکل عمیق تری در پی خواهد داشت.
مکرمی فر تصریح کرد: تئاتــر هویت ما را بیدار می کند و 
ایــن امر می تواند در پر کردن خأل و گسســتگی که بین 
نســل  کنونی و نسل گذشــته ایجاد شده، مؤثر واقع شود 
و ما را با پیشینه پرافتخار خود و سرزمینمان پیوند دهد.

وی ادامه داد: اگر رویدادهایی چون اجرای نمایش و تئاتر 
براساس آیین ها، سنت ها و رویدادهای تاریخی و فرهنگی 
که ریشــه در پیشینه و تاریخ ما دارند استمرار یابد، قطعاً 
می تواند نقش مهمی در جذب گردشــگر در مشهد و نیز 

سراسر استان داشته باشد.

 رئیسهیئتدوچرخهسواری
خراسانرضویمشخصشد

قدس: روز گذشته مجمع 
انتخــاب رئیــس هیئت 
خراسان  دوچرخه سواری 
رضوی با حضور 15عضو 
مجمع انتخابی این هیئت 
از جمله رئیس فدراسیون 
دوچرخه سواری، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، باشگاه ها، 
مربیان، داوران، شهرســتان ها و دیگر اعضا در اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
علیرضا احمــدی، مجیدبخت آزما، جمشــید جعفــری، علی 
حسین زاده، هاشــم دائمی، مهدی روزبهانه، مهدی مالزمیان و 

حمیدرضا یوسف زاده نامزدهای این مجمع بودند.
در پایان این جلســه پس از رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی 
مهدی روزبهانه توانســت با کســب 14رأی از مجموع 15رأی 
مأخوذه به مدت چهار سال مجدد ریاست هیئت دوچرخه سواری 

خراسان رضوی را برعهده بگیرد.

برگزاریدورهمربیگریدرجه۳آمادگی
جسمانیبانواندرسبزوار

قدس: رئیس اداره ورزش 
و جوانان ســبزوار گفت: 
درجه3  مربیگــری  دوره 
آمادگی جســمانی بانوان 
در سبزوار به پایان رسید. 

در  نصرالــه زاده  مجیــد 
خصوص برگــزاری دوره 
مربیگــری درجه3 آمادگی جســمانی بانوان، گفــت: این دوره 
مربیگری با شــرکت 30 نفر از عالقه مندان به این رشته ورزشی 

در شهرستان سبزوار برگزار شد.
وی تصریح کرد: این دوره به مدت 6 روز در محل سالن ورزشی 

شهید مشکانی برگزار شد.
نصرالــه زاده افزود: مریم مهرجو به عنوان مدرس از فدراســیون 
ورزش های همگانی حضور داشــت و عالقه مندان به این دوره با 

اصول مربیگری آمادگی جسمانی آشنا شدند.

سبزوارقهرمانمسابقاتمنطقهای
هندبالدانشجویاندخترشد

ایرنــا:تیــم دانشــگاه 
قهرمان  سبزواری  حکیم 
مسابقات هندبال دختران 
مؤسسات  و  دانشــگاه ها 
آموزش عالــی منطقه 9 

کشور در سبزوار شد. 
مدیر تربیت بدنی دانشگاه 
حکیم سبزواری گفت: تیم های دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه 
آموزشی خاوران به ترتیب عنوان های دوم و سوم  این مسابقات 

را کسب کردند. 
زهرا استیری افزود: تیم  هندبال دانشجویان دختر دانشگاه حکیم 
سبزواری به عنوان قهرمان این مسابقات موفق به کسب سهمیه 

حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور شد. 
وی اضافه کرد: مسابقات هندبال دختران دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی منطقه 9 کشور به مدت سه روز با حضور تیم های 
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشــگاه حکیم سبزواری و مؤسسه 
آموزشی خاوران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. 

ارسالهدایایفرهنگیکتابخانههای
استانبهسیلزدگانسیستانوبلوچستان

اهدایی  اقــالم  قدس:
کتابخانه های  کتابداران 
خراســان  عمومــی 
و  شــمالی  رضــوی، 
هــدف  بــا  گلســتان 
همــدردی و کمک به 
آسیب دیده  هموطنان 

از سیل دی ماه سال جاری به این استان ارسال شد. 
مدیرکل کتابخانه هــای عمومی خراســان رضوی گفت: 
بعد از ســیل ویرانگر در استان سیســتان و بلوچستان و 
آسیب هایی که در این سیل به تعداد زیادی از هموطنانمان 
در این استان محروم وارد آمد، نهاد کتابخانه های عمومی 
نیز همانند دیگر ســازمان ها و نهادهــا با هدف همدردی 
و کمک به بهبــود آالم مردم با اجرای طرح »سیســتان 
و بلوچســتان را دریابیم« در کتابخانه های عمومی زمینه 

کمک و همراهی با مردم این مناطق را ایجاد کرد.
حجت االســالم علی اکبر ســبزیان ادامه داد: کتابداران و 
اعضای کتابخانه های عمومی نیز با درک شــرایط سخت 
هموطنان در این اســتان نسبت به جمع آوری اقالم مورد 
نیاز از جمله پوشاک، کفش، اســباب بازی، کتاب و لوازم 
تحریر و دیگر اقالم مــورد نیاز اقدام کردند و این اقالم با 
ارســال از استان های خراسان شمالی و گلستان به مشهد 
مقدس، از اســتان خراســان رضوی به مقصد شــهرهای 

سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.
وی ادامه داد: در همین راستا در خراسان رضوی کتابداران 
اســتان یک روز از حقوق خود را برای سهیم شدن در این 

امر خیر اختصاص دادند.

شمارهپیامک:۳00072۳05فرهنگوزندگی4
ارتباطپیامرسانسروش:0۹0۳۸۳۴۳۸0۱

فضایمجازی: 

افرادمبتالبهکروناویروسچهنشانههاییدارند
قدس آنالین: رئیس گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص 
نشانه های افراد مبتال به کرونا ویروس گفت: نخستین نشانه تب کردن بیمار است. دکتر زهرا نهبندانی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: کرونا یک ویروس جدید است، به همین دلیل ممکن 
اســت برخی از نشانه ها و ویژگی های آن هنوز شناخته شده نباشد، اما براساس مطالعات انجام شده در 
کشورهایی که این ویروس فعالیت داشته، تب کردن بیمار اولین نشانه است. در واقع بیمار پس از ابتال 
حتماً تب خواهد داشت. وی ادامه داد: برخی از افراد عالئم سرفه و عطسه را نیز به همراه دارند و در برخی 
دیگر ممکن است پیشرفت ویروس بیشتر بوده و به تنگی نفس منجر شود. مطابق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی 87 درصد از بیماران مبتال به کرونا ویروس، یک بیماری خفیف مشابه سرماخوردگی را از خود 
بروز می دهند و افرادی که در آن ها عالئم تنگی نفس مشاهده می شود 13 درصد از مبتالیان را تشکیل 
می دهند. وی با اشاره به گروه های پرخطر و افرادی که بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند، بیان کرد: 
تمام سالمندان باالی 60 تا 65 سال، افرادی که به هر دلیلی داروهای تضعیف کننده سیستم های ایمنی 
بدن مانند کورتون را مصرف و یا بیماران پیوندی که داروهای مختلفی برای پیوند استفاده می کنند، افرادی 
که بیماری های زمینه ای مانند دیابت یا بیماری های قلبی و عروقی مزمن دارند، مادران باردار و کودکان زیر 

پنج سال و پرسنل بهداشتی درمانی بیشتر در معرض خطر ابتال به کروناویروس هستند.
دکتر نهبندانی تصریح کرد: به این گونه افراد توصیه می شود در مراکز تجمعی حضور پیدا نکنند. اگر به 
هر دلیلی مجبورند در این مراکز حضور داشته باشند، باید از ماسک و دستکش استفاده کرده و به صورت 
مرتب دست های خود را با آب و صابون شست وشو دهند. همچنین اگر عالئم مشکوکی در خود مشاهده 

کردند به نزدیک ترین مراکز درمانی محل سکونت مراجعه نمایند.
وی اضافه کرد: افرادی که در گروه های پرخطر حضور ندارند، برای جلوگیری از ابتال تنها کافی است که 
حساسیت بیشتری در مسائل بهداشتی داشته باشند. همچنین در تمامی مواقع به ویژه در محیط های 
کاری باید وسایلی مانند صفحه کلید و موس و میز و... با محلول های ضدعفونی کننده که ترجیحا ساختار 
و پایه الکلی داشته باشند تمیز و ضدعفونی شوند. با یک زندگی بسیار عادی که تنها بهداشت فردی کمی 

پررنگ تر شده باشد، می توان از ابتال به این ویروس جلوگیری کرد.
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ا س ت ا ن ی پ ا ر ی ز ی   پ
 2 ا ل ی ا ژ   ا ر ت ش   ب ه ا ر
 3 د ا ر ت   ک ر ن ل   ا ر و ن د
 4 گ ن و   د ا   د ی ا ن   ه و ا
 5 ی   س ر س ر ه   ه ن د ل   ر ز

 6 ر س   س ر ی ا ل   س ی و ل   ش
 7   ک ل ن   ز م ی ن   ش ا ه ن گ
 8 ش ا م   س ک و   ا ر ه   ا خ ر
 9 ا م ا ن ت   ر ا ن د   پ ت و  
 10 ل   ز خ م ی   ر و ی ت ر   ت ا
 11 ی ا   ل ک ل ک   ک ا ب و س   ل
 12 ک س ا   ا ه ا ن   ب ت   ا ب ا

 13 ا ی ث ا ر   م ی ن ی   ا م ا س
 14 ر ا ن ت   د و ا ر   س ی ا ر ک
 15 ی   ا ن ت ی ا ک س ی د ا ن ه ا

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. کارگردان فقید ســینمای کشورمان که 
»ســفربه چزابه« و »بلمی به سوی ساحل« 
از وی به یادگار ماند 2. نام یکی از پســران 
 فریــدون- درخور و شایســته- حمام بخار 
3. از انگشــتان دست- پســوند شباهت-
آبادگــر 4. حرف فاصلــه- صدا- عالی طبع 
بــودن- عنصــر شــیمیایی 5. منتخب- 
 شــهری صنعتــی در آلمــان- پیامبــر 
6. عشــوه و خرام- مســلط و قاهر- نوعی 
 پارچه لطیــف بافته شــده از کــرک نرم 
7. کالنشهر مقدس مسلمانان- قوای نظامی- 
نام دخترانه وطنی 8. جسم- زرد در گویش 
 بچه زنجان- اشــاره به جمعی دور- خاندان 
 9. کباب شــده- شهیر و اسمی- ماه پرتابی 
10. بــزرگ تر- ترازو- جغــد 11. فایده و 
سود- شــرکت هوافضایی و دفاعی روسی- 
بدافزار رایانه ای 12. بزکوهی- جعبه چوبی 
حمل میت- ضمیر احترام آمیز- آرامش را 
شولوخوف نوشــته 13. فرجام- خوردن- 
 موجودی که برای حیات بــه هوا نیازدارد 

14. فوتبال امریکایی- شادابی- پرنده شناگر 
15. سناریست

1. داستانش را استادمطهری نوشته- طایفه ای 
از کردان فارس ساکن استان فارس 2. دیوار 
 غیرقابل نفوذ- حاکم- بســتنی آدم ترســو 
3. پشت ســر- فرصــت و زمان مناســب 
انجــام کاری- یــار گل و بلبــل و پروانه- 
ترس و بیم 4. یکدنده- میــوه و اتم هردو 
دارند- وقت فرنگی 5. به آن لقب انسولین 
گیاهی داده اند- سعی و تالش 6. تکیه دادن 
 - بدبختــی- شــک و تردیــد- پیمودن 
7. مادرترکی- برادر حضرت موســی»ع«- 
هضم غذا 8. پخش کننده- برهنه- ســفید 
آذری- حرکت و جنبــش 9. زبانی- مایع 
سرشــویی- پرچــم 10. تیر پیــکان دار- 
 ضمیری در زبان عربی- رازونیاز- مایه آهنگ 
11. باهم آشناشدن- بخش ظاهری گوش 
و بینی 12. پهناوری- آیینه- تپه ای باستانی 
 متعلق به دوره اشــکانیان در اسالمشــهر 
13. امپراتوری مضمحل شــده باســتانی- 

بازداشتن- خشک مزاج- یقه آهاری 14. جانشین- دیوار 
قلعه- سرقت 15. از طبقات روحانیت مسیحی- نوعی 

موشک هوابه هوا
افقی

عمودی

پیگیری

گشتهایویژهدرارتباطبافروش
ماسکطبیدرمشهدفعالشدند

ایرنا: مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف مشــهد گفت: فعالیت 
ســه گروه گشــت ویژه برای مقابله با گرانی ماسک طبی و ژل 
ضدعفونی کننده در واحدهای صنفی زیرپوشش اتحادیه های این 
شهرستان آغاز شد. امیر دلداری به افزایش تقاضای عمومی برای 
خرید ژل، مواد ضدعفونی کننده و ماسک طبی اشاره و بیان کرد: 
احتمال افزایش قیمت، کم فروشــی و یا احتکار این اقالم وجود 
دارد، بنابراین اقدام های پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از گرانی و کم فروشی ماسک و ژل 
ضدعفونی کننده در کالنشهر مشهد سه گروه گشت مشترک با 
تعزیرات حکومتی متشکل از دو بازرس اتاق اصناف مشهد شکل 

گرفته اســت. وی ادامه داد: بیشــتر واحدهای صنفی فروشنده 
اقالم ضدعفونی کننده و ماســک طبــی در خیابان های چمران 
و گلستان این کالنشهر مستقر هســتند، لذا نظارت بر فعالیت 

آن ها تشــدید شده است. وی میزان سود قانونی عرضه کنندگان 
اقالم ضدعفونی کننده و ماســک طبی را بــرای فروش آن ها به 
مصرف کنندگان 12درصد اعالم و بیان کرد: بازرسان فاکتور خرید 
فروشندگان را با احتساب سود قانونی محاسبه کرده و در صورت 

مشاهده گران فروشی با متخلف برخورد می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز از اجرای طرح 
ضربتی بازرســی از داروخانه ها و مراکز توزیع ماســک و اقالم 
بهداشتی در این اســتان خبر داد و گفت: با توجه به دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر عدم عرضه ماسک های فیلتردار، 
ژل و اســپری های ضدعفونی در داروخانه ها و مراکز عرضه، از 
امروز-دیروز- طرح ضربتی بازرسی از این مراکز آغاز شده و با 
هر گونه گران فروشی و عدم عرضه این کاالها برخورد می شود.

سالمت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :

هیچموردی
ازابتالبهکروناثبتنشدهاست

بجنورد-خبرنگارقدس:سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شــمالی گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتال به کرونا در 

استان ثبت و تأیید نشده است.
دکتر سیداحمد هاشمی در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: 
آمار و اطالعات درج شده در فضای مجازی که مورد تأیید وزارت 
بهداشت نیست را جدی نگیرید و با روش های پیشگیرانه و آگاه 
کــردن از بار روانی و نگرانی مردم بکاهید. وی با بیان اینکه همه 
امکانات و موارد مورد نیاز بهداشتی و درمانی در استان وجود دارد 
و شهروندان نگران کمبودها نباشند، عنوان کرد: در حال حاضر 
کمبود ماســک نه تنها در اســتان بلکه در کشور نداریم و برای 
پیشگیری از کمبود بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.
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