
 پل هوایی سه راه فردوسی مشهد 
مشهد کارگاه ساختمانی شده استپله برقی یا آسانسور می خواهد

نصب پل هوایــی عابر پیاده در خیابان های اصلی 
و به ویــژه در بزرگراه ها، به دلیل نقش مؤثری که 
در کاهش تلفات و سوانح رانندگی دارد، از سال ها 
پیش در شهرهای مختلف کشور دنبال می شود. 
در مشهد نیز نزدیک به 150 پل عابر پیاده نصب  
شده که بدون تردید عالوه بر تأثیر بسیار در کاهش 

حوادث، تردد عابران پیاده ...

شاید شما هم در برخی مناطق مشهد با این صحنه 
مواجه شــده اید که عده ای از کارگران مشــغول به 
کنده کاری ســطح خیابان، معابر یا مواردی از این 
دست هستند. جدا از اینکه این کنده کاری ها برای 
ارائه خدمات جدید یا خدمتی بهتر به شهروندان 
صورت می گیرد و قطعاً چــاره ای جز این وجود 

ندارد اما خیلی از مواقع ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

خراسان رضوی نیمه تعطیل شد
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی:

 دستگیری عامالن 
تشویش اذهان عمومی 

با »کرونا«

وزیر نیرو در بجنورد خبر داد

 افتتاح ۲۲۷ پروژه 
 بزرگ آبی برقی 

 در خراسان شمالی 
تا پایان امسال

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 ممنوعیت 
عرضه غیر مجاز 
ماهیان قرمز در 
خراسان  رضوی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره 
کل دامپزشکی خراســان رضوی از اجرای دستورعمل 
صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور در راستای 
افزایش ایمنی شــهروندان و مراکز پــرورش آبزیان در 
استان خبر داد. دکتر محســن نژاد با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: بر این اســاس کنترل، حمل و نقل و صدور 
گواهی برای محموله ماهی قرمز پس از بازدید و حصول 
اطمینان از سالمت آن و انجام مکاتبات الزم با ارگان های 
ذی ربط برای جلوگیری از حمل و نقل محموله های فاقد 
گواهی حمل انجام خواهد شد.وی اظهار کرد: نگهداری 
انواع دوزیستان، خزندگان و حلزون های سیبی مخاطرات 
بهداشتی جدیدی را به خانواده تحمیل می کند که بر این 
اساس نگهداری آن ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده 
چنین مواردی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش و فروش 
ماهیان قرمز، با متخلفان برخورد می شود.  وی در ادامه 

گفت: برخی از این جانوران از انواع...

با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

.......صفحه 4 

رئیس این اتحادیه:

مردم به ارزانی 
 خدمات خشکشویی ها

در ایام پایانی سال 
اعتماد نکنند

 رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: افرادی که همزمان با انتشار 
ویروس کرونا دست به تشویش اذهان عمومی زده بودند، دستگیر 
شدند. محمدپور، رئیس پلیس فتا استان روز گذشته گفت: تاکنون 
30 پرونده در خصوص نشــر اکاذیب مربوط به ویروس کرونا در 

کشور تشکیل شده که تعدادی از این ...

.......صفحه 2 
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     صفحه 1 خراسان

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد
اتحادیه های  بازرسان  و  انتخابات هیئت مدیره  اجرایی  نامه  آئین  و 17   11 مواد  اجرای  در 
صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه 
اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد دعوت میگردد شخصًا 
با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار 
از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز شنبه مورخ 98/12/24 جهت شركت در نوبت دوم انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به نشانی » تاالر بهشت« واقع در بلوار شهید صادقی )بلوار 
سازمان آب( - نبش شهید صادقی 13 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 

ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره3 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر 

می باشد .
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد به ترتیب 

حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

سمیه صالحی نصرآباد9فری ناز باقریه1

زهرا ضیاء قوچانی10زهره پهلوانلو2

بی بی وجیهه غفاریان محمدی11منیر خوافی3

طاهره كاهانی12مهدیه دیانی4

سیده محبوبه محمددوست13محبوبه زارعی5

الهام مهاجری14مه لقا زنگوئی6

مطهره نجفی عمرانی15معصومه ساالر باباخانی7

صدیقه نعیم آبادی16فاطمه ساالرزاده8

نام و نام خانوادگیردیف

هانیه الكوتی1

مریم بهشتیان2

سمانه فرخنده رزگی3

نام و نام خانوادگیردیف

فاطمه لشكری فرد4

مهین محمدیان5

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 
س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1398/12/04 می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 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 سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. /ع
98
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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 دوم(

آگهی مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی الله های خونین وایثارگران خواف تاریخ انتشار : 1398/12/05

 جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ش��ركت تعاونی الله های خونین وایثارگران خواف س��اعت 9 صبح روز    
یكش��نبه مورخه 1399/01/10 درمحل مجتمع وس��الن ش��هیدمدرس واقع درخواف-بلوارفردوسی-خیابان فرهنگ 
–روبروی فنی حرفه ای بادستورجلس��ه ذیل تش��كیل می گردد.ازكلیه اعضادعوت می شودباهمراه داشتن مدارک 
مثبته عضویت جهت اتخاذتصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه دراین جلسه حضوربهم رسانند.  دستورجلسه: 
ا- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره وبازرس��ان   2- اتخ��اذ تصمیم نس��بت به صورته��ای مالی س��الهای 1397 
و1398   3- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سالهای مالی 1398 و1399   4- اتخاذ تصمیم درخصوص فروش 
یااج��اره دادن مح��دوده عرص��ه معدنی تعاون��ی   5- اتخاذ تصمی��م درموردحسابرس��ی ازاسنادش��ركت ازبدو 
تاس��یس تاكن��ون   6- تصویب نابرابری س��هام  7- انتخاب اعضای اصل��ی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 
س��ال  8- انتخاب بازرس��ان اصلی وعلی البدل برای یک س��ال مالی   تذكر: 1- درصورتی كه حضورعضوی درجلسه 
مذكورمیسرنباش��د می تواندحق رای خودرابه موجب وكالتنامه به عضودیگری یانماینده تام االختیارواگذارنماید.
درای��ن صورت هرعضوعالوه ب��ررای خودتا3 رای باوكالت وغیرعضوفقط یک رای باوكالت می تواندداش��ته باش��د.

عضومتقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خودازتاریخ 99/01/05 لغایت 99/01/07 ازساعت 9لغایت 
12/30 باهمراه داش��تن كارت شناس��ایی معتبروم��دارک عضویت جهت صدورورقه ورودبه مجمع دردفترش��ركت 
حضوریابند. 2- باتوجه به انتخابات هیئت مدیره وبازرسان: افرادی كه تمایل به كاندیداتوری سمت هیئت مدیره 
یابازرسی دارندمیبایست ازتاریخ انتشارلغایت 99/01/07 درساعت اداری درخواست كتبی خودرابه تعاونی تسلیم 

ورسیددریافت نمایند.                                    هیئت مدیره شركت  تعاونی  /ع
98
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با توجه به تصوی�ب مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت پیشگامان فرارسانه 

سروش  به شماره ثبت 38527 و 
شناسه ملی 10380542348 

)نوبت دوم(
م��ورخ 98/11/23 در اجرای ماده 44 
الیحه اصالحی قان��ون تجارت مبنی بر 
تبدیل 80/000 سهم  بی نام به با نام ، 
لذا از كلیه سهامداران شركت دعوت 
به عمل می آید از تاریخ انتش��ار این 
آگهی به مدت 6 ماه نس��بت به تبدیل 
سهام خود به مركز شركت به آدرس: 
مش��هد، بلوار معلم ، معلم 23 ، عدل 
27 ، پالک 189 مراجعه نمایند . بدیهی 
اس��ت كه پس از انقضاء مدت مذكور 
كلیه س��هام بی نام ذكر ش��ده شركت 

باطل شده تلقی می گردد. ع 9
81
47
94

قدس: در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری بیش 
از 20 هزار فقره از وقایع ازدواج ثبت شده در دفاتر ازدواج 

استان مورد بازرسی قرار گرفته اند. 
مدیر کل ثبت اســناد و امالک استان با اشاره به اهمیت 
نظارت و بازرسی در ارائه خدمات مطلوب و پیشگیری از 
تضییــع حقوق مراجعان افزود: با توجه به اهمیت ازدواج 
آسان و فراهم کردن شــرایط مناسب برای ثبت رسمی 
وقایع ازدواج با بازرســی های مستمر و دقیق بر عملکرد 
دفاتر رسمی ازدواج اســتان نظارت کامل داریم و تالش 
می کنیم تا هیچ گونه عدولی از قانون در این حیطه صورت 

نگیرد.
محمدحسن بهادر با اعالم بررسی بیش از 20 هزار واقعه 
ازدواج ثبت شده توسط بازرسان استان در 11 ماه ابتدای 

ســال افزود: در این مدت 170 دفتر ازدواج استان مورد 
بررسی قرار گرفته که از این میزان دفاتر شهرستان های 
تربت حیدریه، مشهد و نیشابور بیشترین میزان بازرسی را 

به خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: در این مدت 73 مورد شــکایت از دفاتر 
ازدواج سطح استان به اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات 
استان وصول شده است که شهرستان مشهد با 32 مورد، 
فریمان 14 و طرقبه شاندیر با 11 مورد شکایت، بیشترین 
میزان شکایت از دفاتر ازدواج استان را به خود اختصاص 

داده اند.
بهادر در ادامه به مهم ترین تخلفات انجام شــده اشاره و 
بیان کرد: کســر امضای ولی زوجــه، عدم کنترل اعتبار 
آزمایشات پزشکی، سفید امضا گرفتن دفاتر ازدواج و سند 

نکاحیه توســط سردفتر، عدم کنترل سن قانونی در زوج 
و زوجین و عدم مشخص کردن و تفهیم عندالمطالبه یا 
عنداالستطاعه بودن مهریه به زوجین بیشترین فراوانی 

تخلف و شکایات را در بر می گیرد.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان این را هم گفت که در 
اسفند ماه جاری هفت تیم بازرسی ویژه در نوبت بعدازظهر 
عملکرد تمامی دفاتر ازدواج مشــهد را مورد بازرسی قرار 
داده و بر روند ثبت وقایــع ازدواج نظارت کامل خواهند 
داشــت تا از بروز هــر گونه تخلــف و نارضایتی در این 

خصوص پیشگیری شود.
گفتنی است، استان خراســان رضوی دارای 230 دفتر 
ازدواج اســت که از این میزان 101 دفتر در شهرســتان 

مشهد به ثبت وقایع ازدواج می پردازند.

ایرنا: صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی از ابتدای 
ابالغ تسهیالت اشتغال روســتایی و عشایری تاکنون به 
2هزار و ۸2 فقــره پرونده یک هزار و 120 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرده است.
معاون صندوق کارآفرینی امید خراســان رضوی گفت: 
بخش های کشــاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب یک 
هزار و 14، ۸۶3 و 205 فقره از این تسهیالت را به خود 

اختصاص داده اند. 
حســن حســنی افزود: در این مدت به بخش کشاورزی 
52۸، بخش صنعت 3۸1 و بخش خدمات 10۹ میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شده است. 
وی ادامــه داد: یک هزار و 1۹1 فقره از تســهیالت یاد 
شده به مردان و ۸۹1 مورد به بانوان پرداخت شد. معاون 

صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: بیشترین 
میزان پرداخت تســهیالت در شهرســتان های تایباد و 
باخرز با 322 فقره، تربت جام با 245 و ســبزوار با 17۸ 

فقره صورت گرفته است. 

در بهمن ماه صورت گرفت
بیماری های گردش خون عامل 
۳۷درصدی فوت مشهدی ها 

فارس: مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
گفت: بیماری های سیستم گردش خون بیشترین عامل 
فوت مشهدی ها در بهمن ماه ۹۸ بوده است.حجت االسالم 
حســین مهدوی دامغانی اظهار کرد: در بهمن ماه سال 
جاری یک هزار و ۶0۶ نفر فوت شده اند که بیماری های 
سیستم گردش خون با 37درصد، بیشترین علت فوت 
بوده و از ابتدای سال جاری تاکنون 4درصد رشد داشته 
اســت.وی افزود: ســرطان ها با 12درصد و بیماری های 
سیستم تنفســی با 10درصد در رده های بعدی از علل 
فوت قرار دارند.مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری 
مشهد گفت: از این تعداد فوتی ۹00 نفر با 5۶درصد مرد 
و 70۶ نفــر با 44درصد زن بوده اند که میانگین ســنی 

متوفیان در مردان ۶2 سال و در زنان ۶7 سال است.

توسط صندوق کارآفرینی خراسان رضوی محقق شدشروع بازرسی های فوق العاده از دفاتر ازدواج و طالق مشهد
پرداخت هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری

قصه تکراری شهر در واپسین روزهای سال



 قصه تکراری شهر در واپسین روزهای سال

مشهد کارگاه ساختمانی شده است

هاشم رسائی فر شاید شما هــم در برخی 
مناطق مشهد با این صحنه مواجه شده اید که 
عده ای از کارگران مشغول به کنده کاری سطح 
خیابان، معابر یا مواردی از این دست هستند. 

جــدا از اینکه این کنده کاری هــا برای ارائه 
خدمات جدید یا خدمتی بهتر به شهروندان 
صورت می گیرد و قطعاً چاره ای جز این وجود 
ندارد اما خیلی از مواقــع این کنده کاری ها 
بــرای دومین و حتی چندمین بار از ســوی 
ادارات و شرکت های مختلف خدماتی درست 
در همان نقطه قبلی انجام می شــود که این 
موضوع گاهی مواقع دســتمایه ای می شــود 

برای طنزپردازی.
گرچه آنچه قرار اســت به آن پرداخته شــود 
مرتبط به همین دوباره کاری ها می شــود اما 
موضوع چرایی کار نیست بلکه به زمان و مکان 
آن بیشتر مرتبط اســت؛ چرا که زمان اجرای 
برخی از آن ها به حدی غیرکارشناسانه است 
که موجب بروز مشــکالت زیادی برای مردم 
می شــود. نکته جالب اینکه درست در آستانه 
سال جدید شهر به کارگاهی ساختمانی تبدیل 
می شــود و انگار همه جای شهر قرار است در 

مدت یکی دو ماه متحول شود! 
بقیه ســال همه 10 ماهش به کنار؛ بهمن و 
اســفند که اوج ترافیک کاری مردم است چه 
برای خرید و چه برای ســر و سامان دادن به 
فعالیت هایی که باقی مانــده یا در حال اتمام 

اســت هم داســتان خاص 
خودش را دارد.

  بهسازی روی اعصاب
اگر پروژه هــای بزرگ نظیر 
تقاطع هــای غیرهمســطح 
و مــواردی از این دســت را 
فاکتــور بگیریم هــر جای 
شهر که سرمان را بچرخانیم 
مرتبط با موضوعی که عنوان 
شــد نمونه یــا نمونه هایی 

خواهیم یافت. 
بهسازی پیاده رو حد فاصل میدان دانشجو تا 
چهارراه دانشــجو یکی از این موارد است. این 
موضوع شــاید حدود ســه ماه است که ادامه  
دارد و عالوه بر مشــکالت متعددی که برای 
شــهروندان وجــود دارد خاکریزی ها، گرد و 

خاکی که به پا می کند و مسدود شدن کوچه ها 
را نیز به همراه داشته که برخی اهالی محل در 
گفت وگو با قــدس از این بابت ابراز نارضایتی 

کردند.
موضوع بعــدی به کنــده کاری برای خطوط 
فاضالب در خیابان بهار حد 
اســتانداری  چهارراه  فاصل 
مربوط  میدان شــریعتی  تا 
ماهی  می شــود که چنــد 
می شود این کنده کاری ها در 
این خیابان شــلوغ و پرتردد 
ســاعات  در  و  دارد  ادامــه 
پرترافیــک ســبب ترافیک 
الک پشتی  حرکت  و  شدید 

خودروها می شود.
فاصل  جانباز حــد  بولــوار 
چهارراه شهید فرامرز عباسی 
تا اولین چهــارراه منتهی به میــدان جانباز 
عملیاتی مشابه به این داستان هایی که عنوان 
شــد در جریان است که ایجاد ترافیک نیز در 
این نقطه به واسطه این کنده کاری مشهود و 

بارز است.

داستان اجرای بی.آرتی در بلوار فردوسی وخط 
سوم بی آرتی نیز که موضوعات مورد مناقشه 
یکی دو سال اخیر بوده و همچنان هست نیز 

در این مبحث جایگاهی خاص دارد. 

  خط کشی خیابان در اوج ترافیک
مــورد دیگر که به نوعی از بقیه موارد متفاوت 
است چند روز پیش در محدوده چهارراه میالد 

به چشمم خورد. 
ســاعت بین 11 و 12 ظهر بود و اوج ترافیک 
در ایــن محدوده؛ در کمــال تعجب کارگران 
با بســتن قســمت زیادی از دو الین رفت و 
 برگشــت خیابان در حال خط کشــی بودند! 
خط کشی هایی که می شــد برای اجرای آن 
زمانی دیگــر را انتخاب کرد تــا بار ترافیکی 

کمتری در این محدوده وجود داشته باشد.

  خداقوت مهندس ایرانی
روز  بــا  همزمــان 
خواجــه  بزرگداشــت 
به  نصیرالدین طوســی 
پــاس زحمــات بزرگی 
ایرانی  دانشمند  این  که 
کشــیده است ۵ اسفند 
»مهندس«  روز  نــام  به 

نام گذاری شده است.
محمد بن حســن جهرودی طوســی مشــهور بــه خواجه 
نصیرالدین طوســی در تاریخ 1۵ جمادی االول ســال ۵۹۸ 
هجری قمری در طوس والدت یافته است.او به تحصیل دانش 
عالقه زیادی داشت و در دوران جوانی در علوم ریاضی، نجوم و 
حکمت سرآمد شد و از دانشمندان مشهور زمان خود گردید.

واژه مهندس را همتراز با متخصص ایجاد طرح ها به ویژه در 
کارهای ســاختمانی، معماری، راه سازی، کشاورزی، ساختن 
انواع ماشــین یا مشاغلی از این دست دانسته اند. این گستره 

بزرگ را خیلی از افراد دور و اطراف ما تشکیل می دهند. 
برخی معتقدند مهندس نباشد نظم و ترتیبی نیست. طرح و 

برنامه ای وجود ندارد و پیشرفتی حاصل نمی شود.
امروز اگر انسان از غارنشینی به زندگی اجتماعی رسیده است 
بی شک مدیون فکر مهندسی و ایده های خالقانه مهندسان 
بــوده که هر روز و حتی هر لحظه انســان را با گذشــته اش 
متفاوت کرده است.تغییر؛ مدیون تالش مهندسان است. طرح 
و برنامه ای اگر وجود نداشــت تحول رقم نمی خورد و انسان 

همان غارنشین چندین هزار سال قبل باقی مانده بود.
حضور مهندســان در هر جایی آنجا را تغییر داده است حتی 
در میدان جنگ. تجربه اش را هشــت ســال در دفاع مقدس 
داشته ایم. مهندسان طرح هایی داشتند که حتی از نداشته های 
فیزیکی و ادواتی ما پیروزی ساخته اند. چه بسیار پل ها، راه ها 
و پناهگاه هایی که به دست و درایت آن ها ساخته شد و حتی 

جان دادند تا خاک ایران پاک شود از لوث وجود دشمن.
پــس از جنگ نیز خرابی های کشــور را ســاختند، بهتر از 
گذشته اش. سازندگی ها که تمام شد فاتح قله های افتخار در 
جهاد علمی شدند. سایه تحریم روی سرمان هر روز سنگین 
و ســنگین تر شد اما فتح قله های علمی که تا پیش از آن در 
محاصره دشــمن بود هر روز برایمان سهل تر از قبل گردید. 
مهندســان ایرانی هر کجا که دست گذاشتند حیرت دشمن 
را رقم زدند از سدسازی، راه سازی، توسعه ریلی و فرودگاهی 
گرفته تا دســتیابی به علم نانو، تجهیزات دفاعی، موشــکی، 

هسته ای و حتی هوافضا. 
ایران مقتدر اقتدارش را مدیون مهندسان پرتالشش می داند، 
فرقی هم ندارد از خراســان باشــند یا پایتخت نشین باشند، 
اصالت آذری، لری، فارســی، بلوچی یــا هر قومیت دیگری 
داشته باشند مهم این است که همه در کنار هم ایرانی آباد را 

ساخته اند. خداقوت مهندس ایرانی.

   اشتغال 130 نفر در بزرگ ترین 
کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه

زهرایی    هــادی 
دوچرخ  آساک  کارخانه 
قوچــان که بــه عنوان 
بزرگ ترین واحد تولیدی 
دوچرخــه در خاورمیانه 
مطرح است در سال های 
اخیر با فراز و فرودهایی 

در تولیــد روبه رو بوده و روزنامه قدس در ســال های اخیر با 
بررسی مســائل این واحد تولیدی بزرگ، همیشه به عنوان 
حامی تولید و اشتغال از فعال شدن این کارخانه بزرگ حمایت 

کرده است.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خراســان رضوی در گفت وگو با قدس گفت: کارخانه آساک 
دوچرخ قوچان در سال 1377 از سازمان صنعت استان پروانه 
خود را دریافت کرده و در سال ۸0 بیشترین میزان تولید این 

واحد صنعتی 43هزار دستگاه در سال بوده است.
ابراهیم ناصری افزود: پس از واگذاری این کارخانه به بخش 
خصوصی، در سال 13۹0 عماًل و به طور کامل تولید در آن 
متوقف شــد اما از ابتدای سال ۹7 با حمایت های مسئوالن 
استان و شهرستان و تزریق سرمایه در گردش، فعالیت خود را 
دوباره آغاز کرده و در حال حاضر با 130-120 نیرو در حال 

فعالیت و تولید ماهیانه 400دستگاه دوچرخه است.
ناصری در خصوص وضعیت فــروش این کارخانه افزود: این 
کارخانه مشکل فروش دوچرخه ندارد و شهرداری های مناطق 
مختلف کشــور از مشــتریان و خریداران دوچرخه های این 
واحد صنعتی هســتند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
این کارخانه می تواند نقش بسزایی در تأمین دوچرخه کشور 

ایفا کند.
ناصری تصریح کرد: مسئوالن اســتان در پی این هستند با 
تزریق نقدینگی و اصالح مدیریــت، این واحد صنعتی را به 

قطب تولید دوچرخه در منطقه تبدیل کنند.

صادرات 500 دوچرخه آساک دوچرخ به کشور قطر
رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت شهرســتان قوچان 
بــه خبرنگار ما گفت: براســاس یک قرارداد با یک شــرکت 
بازرگانی قطری قرار اســت این واحد تولیدی در گام نخست 

100دوچرخه به کشور قطر صادر کند.
ایمان وهاب زاده افزود: تعــداد کل دوچرخه های قرارداد فی 
مابین آساک دوچرخ و شرکت قطری ۵00 دستگاه دوچرخه 

است.

 منتخب مردم خراسان رضوی
 در مجلس خبرگان رهبری مشخص شد

ســتاد  رئیس  قدس: 
خراســان  انتخابــات 
رضوی از نهایی شــدن 
منتخب مجلس خبرگان 
رهبری در حوزه انتخابیه 
خراسان رضوی خبر داد.

حســن جعفری با اعالم 
این خبر اظهار کرد: در مجموع 12 حوزه انتخابیه اصلی استان، 
تعداد یک میلیون و 7۵3 هزار و 644 برگ رأی صحیح اخذ 

شده است.
وی افزود: از مجموع آرای مأخوذه، آیت اهلل محمدتقی مصباح 
یزدی با کسب 62.۵ درصد آرا به عنوان نماینده برگزیده مردم 

از حوزه انتخابیه خراسان رضوی انتخاب شد.
بر این اساس آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی 1.0۹3.400 رأی 
)62درصد(، علی قربانی 300.040 رأی )17درصد(، مقیسه 
144.6۵2 رأی )۸درصد(، شاه رفعتی  123.112 رأی )7درصد( 
و مروی سماورچی ۹2.440 رأی )6درصد(آراء را کسب کردند.

  ممنوعیت عرضه غیر مجاز ماهیان 
قرمز در خراسان  رضوی

قــدس: رئیــس اداره 
بهداشــت و مدیریــت 
آبزیــان  بیماری هــای 
دامپزشــکی  کل  اداره 
خراسان رضوی از اجرای 
دستورعمل صادر شده از 
سوی سازمان دامپزشکی 
کشــور در راستای افزایش ایمنی شهروندان و مراکز پرورش 

آبزیان در استان خبر داد. 
دکتر محسن نژاد با اعالم این مطلب اظهار کرد: بر این اساس 
کنترل، حمــل و نقل و صدور گواهی بــرای محموله ماهی 
قرمز پس از بازدید و حصول اطمینان از ســالمت آن و انجام 
مکاتبات الزم با ارگان های ذی ربط برای جلوگیری از حمل و 

نقل محموله های فاقد گواهی حمل انجام خواهد شد.
وی اظهــار کــرد: نگهداری انــواع دوزیســتان، خزندگان و 
حلزون های سیبی مخاطرات بهداشتی جدیدی را به خانواده 
تحمیل می کند که بر این اساس نگهداری آن ها ممنوع بوده 
و در صورت مشــاهده چنین مواردی در مراکز تکثیر و مزارع 

پرورش و فروش ماهیان قرمز، با متخلفان برخورد می شود.  
وی در ادامه گفت: برخی از این جانوران از انواع بسیار مهاجم 
و خطرناک هستند و اکثر بوم زیست های طبیعی کشور را نابود 
می کنند که ســرآمد آن ها انواع الکپشت های گوش قرمز و 

حلزون های سیبی است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل 
دامپزشــکی خراسان رضوی خاطرنشــان کرد: دوزیستان و 
خزندگان نیز از مخازن بیماری سالمونال در طبیعت  هستند 
که نه تنها می توانند این بیماری ها را بدون عالیم ظاهری به 
سایر انواع آبزیان آکواریومی منتقل کنند بلکه می توانند ناقل 

مکانیکی به انسان نیز باشند. 
محســن نژاد در ادامه به اجرای طرح کنترل بهداشتی مراکز 
تکثیر و مزارع پرورش ماهیان قرمز و زینتی پرداخت و گفت: 
در این طرح ضمن افزایش نظارت ها بر مراکز تکثیر و پرورش 
ماهیــان زینتی، اقدام به نمونه برداری شــده و آزمایش های 
ویروســی، باکتریایی، انگلی و قارچی در مبدأ انجام شــده و 
همچنین مقرر اســت نسبت به افزایش نظارت ها در حمل و 
نقل و صدور گواهی بهداشتی حمل برای محموله های ماهیان 

زینتی از جمله ماهی قرمز اقدام شود. 

رئیس این اتحادیه:
  مردم به ارزانی خدمات خشکشویی ها

 در ایام پایانی سال اعتماد نکنند
اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
خشکشــویی  صنــف 
و لباسشــویی مشــهد 
خدمات  ارائــه  گفــت: 
مرتبط  در صنوف  ارزان 
و  خشکشــویی ها  بــا 
لباسشویی ها با مشکالت 

بهداشتی همراه است و مردم به آن اعتماد نکنند.
علی کاشفی افزود: برخی واحدهای غیرمجاز و واحدهای دارای 
پروانه کسب در ایام پایانی سال که مردم بیشتر نیاز به دریافت 
خدمات خشکشویی و لباسشویی دارند اقدام به ارائه خدمات 

کمتر از نرخ نامه مصوب اتحادیه می کنند.
وی اضافه کرد: قیمت تمام شده کار شست وشو و خشکشویی 
با در نظر گرفتن نرخ همه مواد ضدعفونی کننده مشــخص 
است و عرضه خدمات در این بخش کمتر از نرخ مصوب نشان 
می دهــد که واحد صنفی مورد نظر اســتانداردهای الزم  در 
شست وشو و موارد بهداشتی را رعایت نکرده و از مواد شوینده 

مناسبی بهره نمی برد.
رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی مشهد گفت: به 
طور قطع خدمات شست وشو و خشکشویی که با قیمت کمتر 
از نرخ بازار به مشــتری ارائه می شود مشکل بهداشتی دارد و 
مردم باید در این زمینه هشدارها را جدی بگیرند.کاشفی افزود: 
واحدهای ارزان فروش در این رســته خدماتی یا پروانه کسب 
دارند و اقدام به تخلف می کنند یا پروانه کســب ندارند و در 
ایامی که بازار این نوع خدمات داغ است با راه اندازی یک واحد 

غیرمجاز، درآمدی برای خود بدست می آورند.
وی اضافه کرد: بازرسان این اتحادیه بالفاصله موارد تخلف و 
واحدهایی که پروانه کســب ندارند را شناسایی می کنند اما 
فرایند شناســایی واحد تا دادن اخطار و مهر و موم کردن آن 
زمانبر بوده و 1۵ روز به طول می انجامد که در این مدت فرد 
متخلف سود خود را کرده و پیش از انجام مراحل قانونی، بساط 

کارش را جمع می کند.
رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی مشــهد 
گفت: نرخ های امســال این اتحادیه برای انواع شست وشو و 
خشکشویی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و واحدهای 
صنفی موظف هســتند مطابق نرخ نامه مصوب سال 13۹7 

خدمات خود را ارائه دهند.

شهریپروژه

وزیر نیرو در بجنورد خبر داد
 افتتاح ۲۲۷ پروژه بزرگ آبی برقی در خراسان شمالی

 تا پایان امسال
بجنورد- خبرنگار قدس: وزیر 
نیرو گفت: خراســان شمالی از 
حوزه  در  باالیــی  ظرفیت های 
انرژی و آب برخوردار است و این  
به معنای پذیرش سرمایه گذاری 
بزرگ این اســتان است و اینکه 
پیوســتن خراسان شــمالی به 
رینــگ 400 کیلوولت کشــور 
یعنی ضریب اطمینان برق این 

استان افزایش یافته اســت.دکتر رضا اردکانیان روز گذشته در نخستین برنامه سفر به 
استان خراسان شمالی در هجدهمین هفته پویش #هر هفته_الف_ب_ایران، در آیین 
بهره برداری از پست 400 کیلوولت بجنورد و خط 400 کیلوولت تغذیه پست بجنورد- 
اسفراین افزود: تا پایان سال 227 پروژه بزرگ با سرمایه گذاری 33 هزار میلیارد تومان در 

31 استان به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: از تعداد این پروژه ها 161 پروژه با سرمایه گذاری 23 هزار و 367  میلیارد 
تومان در مجموعه وزارت نیرو استان ها افتتاح شده و تا پایان سال سایر پروژه ها نیز به مدار 
بهره برداری خواهند رسید.وی افزود: استان خراسان شمالی، از جمله مناطق برخوردار از 
ظرفیت های باالســت.وی ادامه داد: پروژه هایی که امروز در بخش برق افتتاح می شوند؛ 
پست مهم 400 کیلوولت و خط انتقال 400 به 132 اسفراین- بجنورد نقش مهمی در 

پذیرش سرمایه های وسیع در این استان خواهند  داشت.
وی اضافه کرد: ظرفیت اوج بار استان هم اینک حدود هفت برابر آن چیزی است که در 

زمان حاضر استفاده می شود و این اهمیت بسیار باالیی دارد.
وزیر نیرو گفت: امید است این دو پروژه در بخش برق که از منابع سفر مقام معظم رهبری 
به ثمر رسیده و از برکات آن سفر است، نقش ارزنده ای در برنامه های تولید و فعالیت در 

استان خراسان شمالی داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر در اســتان 42 پروژه با پیشرفت متوسط حدود ۵0 درصد در 
بخش های مختلف آب، برق و فاضالب در دســت اجرا داریم که سرمایه گذاری بیش از 
یک هزار و 700 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره به تحریم های 
اعمال شــده علیه کشور گفت: آنچه تحریم پذیر نیست و با به کارگیری این منبع حتی 
جبران منابع مالی و سهل بودن دسترسی به این منابع هم می شود، ظرفیت منابع انسانی 

کشور است.

شهردار:
 ۴0 درصد شهر کاشمر در مسیر رودخانه

 ساخته شده است
ایرنا: شــهردار کاشمر گفت: با 
توجه به نقشه های هوایی سال 
1342، کل شمال این شهر به 
خصوص شــهرک سیدمرتضی 
روی بســتر رودخانــه ای بنــا 
شــده که از گذشــته از شمال 
ادامه داشــته و در مسیر بولوار 
جمهوری به جنوب شهر کاشمر 

می رسیده است. 
جعفر سلیمانی افزود: متأسفانه نهادها و اداره  های دولتی بدون دقت و توجه به خطرات 
سیل، شهر را در مسیر سیالب بنا کرده و یا در مناطقی از شمال و شمال غرب مجموعه 
شهر زمین هایی به ادارات و سازمان ها واگذار کرده اند تا مجموعه خود را در مقابل سیل و 

خطرات ناشی از آن بسازند.
وی ادامه داد: چون کوه های شمالی کاشمر 2۵ کیلومتر به سمت شهر ریوش عمق دارند 
و از سویی پوشش  گیاهی در این کوه ها وجود ندارد و اغلب سنگی هستند در بارش های 

بسیار سنگین رواناب ها به سمت شهر کاشمر حرکت می کنند.
شهردار کاشــمر گفت: حدود 40 سال پیش در این شهر سیل  بندی در حاشیه خیابان 
امیرکبیر ســاخته شده اســت که عده ای از افراد برای ارتباط با خیابان اصلی متقاضی 
برداشــتن این سیل  بند هستند که البته مقاومت شهرداری تاکنون مانع این اقدام شده   
است.سلیمانی در ادامه به وضعیت مسکن مهر اشاره کرد و افزود: این پروژه با عجله در 
دولت قبلی جانمایی شد و آن گونه که باید به طور کارشناسی شده به مسائل آن توجه 
نشد.وی ادامه داد: مسکن مهر کاشمر در سایتی 120 هکتاری جانمایی شده و اکنون با 
3هزار واحد مسکونی و 12 هزار نفر جمعیت ساکن آن مواجه هستیم که عمود بر مسیل 

سیالب زندگی می کنند.
شــهردار کاشمر گفت: چنانچه عوامل خطرساز به درستی شناسایی و علت یابی و اصول 
ایمنی و اســتاندارد با دقت به کار گرفته و مراعات شــوند بدون  شک از تکرار بسیاری 
از رویدادهای ناگوار جلوگیری خواهد شــد.وی اضافه کــرد: رعایت حریم رودخانه ها و 
سیالب ها، انجام مطالعه اصولی »طرح جامع سیالب در شهرها«، احیای پوشش گیاهی 
باالدست، ساخت سیل  بند در باالدست، جمع آوری نخاله ها، پاک سازی بستر رودخانه ها و 
جلوگیری از ساخت وساز بی رویه در حریم رودخانه ها از جمله عواملی است که می تواند در 

کاهش خطرات سیل و سیالب در شهر کاشمر مؤثر باشد.

مهدی کاهانی مقدم:نصب پــل هوایی عابر پیاده در خیابان های اصلــی و به ویژه در 
بزرگراه ها، به دلیل نقش مؤثری که در کاهش تلفات و ســوانح رانندگی دارد، از سال ها 
پیش در شــهرهای مختلف کشور دنبال می شود. در مشهد نیز نزدیک به 1۵0 پل عابر 
پیاده نصب  شده که بدون تردید عالوه بر تأثیر بسیار در کاهش حوادث، تردد عابران پیاده 

در عرض خیابان ها را تسهیل کرده است.
اما هنوز خیلی از خیابان های این شهر با وجود حجم زیاد تردد عابران پیاده به خصوص 
در نزدیکی مدارس، بیمارستان ها و مراکز اداری و تجاری، فاقد پل عابر پیاده است. این در 
حالی است که بیشتر پل های موجود نیز برای تردد افراد مسن، دارای معلولیت و ناتوان 
جســمی- حرکتی، مناسب نیست و این افراد توان باال و پایین رفتن از پل های هوایی را 

ندارند.
یکی از مناطقی که از این مشــکل رنج می برد و شاید به دلیل موقعیت خاصی که دارد، 
اهمیت بیشتری یافته اســت، پل هوایی روبه روی بیمارستان شهید طالقانی در بزرگراه 
آزادی مشــهد، حوالی سه راهی فردوسی اســت که روزانه تردد شمار زیادی از بیماران و 

همراهان بیماران را عالوه بر ساکنان این منطقه شاهد است.
این پل به دلیل قرار گرفتن در نقطه ورودی و خروجی شهر مشهد )تقاطع بولوار شاهنامه( 
و نیز مقابل بیمارستان امدادی شهید طالقانی، عالوه بر حجم باالی ترافیک و سرعت زیاد 

خودروها در این نقطه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 هر روز تعداد زیادی از سالمندان، بیماران و افرادی که توان باال و پایین رفتن از پله های 
پل عابر پیاده را ندارند، به این بیمارستان مراجعه می کنند یا از ساکنان اطراف پل و بولوار 

شــاهنامه هستند که به شهر مشهد رفت  و آمد دارند و ناچار به استفاده از این پل برای 
عبور از بزرگراه آسیایی هستند.

بنابراین به نظر می رسد نصب پله  برقی یا آسانسور برای رسیدن به عرشه این پل ضروری 
اســت و باید در اولویت اقدام های مســئوالن قرار بگیرد. چه اینکه هزینه های مربوطه را 
می توان همچون سایر پروژه ها در قراردادی تهاتری مثالً در قبال دادن امتیاز نصب آگهی 

و بیلبوردهای تبلیغاتی بر عرشه پل، بر دوش بخش خصوصی گذاشت.

پلهواییسهراهفردوسیمشهدپلهبرقییاآسانسورمیخواهد
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روی خط حادهث

روی خط خبر
در مشهد تشکیل شد

  ۱۰ پرونده گران فروشی، امتناع 
ازعرضه ماسک و مواد ضدعفونی کننده

بازرسی  مسئول  قدس: 
و رســیدگی به شکایات 
ســازمان صنعت، معدن 
تجارت خراسان رضوی  و 
گفــت: تاکنــون حدود 
۱۰پرونــده تحت عنوان 
گران فروشــی و امتناع از 
عرضه بــرای داروخانه ها 

و فروشــندگان تجهیزات پزشکی تشکیل شــده، اما مورد 
احتکار نداشتیم.به گزارش قدس آنالین، مهدی مقدسی در 
خصوص تخلفات صورت گرفته در زمینه فروش ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده، اظهار کرد: نظارت و کنترل بر داروخانه ها 
تکلیف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی است، اما 
هر زمان که خواســتند ما در قالب گشت مشترک همکاری 

کردیم.
وی بــا بیان اینکه واحدهای صنفی که تجهیزات پزشــکی 
می فروشند، زیر نظر اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی 
و واحد صنفی هستند که ما آن ها را در قالب گشت مشترک 
با بازرســان اتحادیه رصد می کنیم، عنوان کرد: تیم های ما و 
بازرســان اصناف در خیابان چمران، اطراف بیمارستان ها و 
بخش هایی که لوازم پزشکی می فروشند، حضور دارند و اگر 
انباری از ماسک و لوازم ضدعفونی کننده پیدا کنند، برخورد 

می کنند.
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: تاکنون انباری با حجم باال 
گزارش نشــده، این نشان می دهد در استان و مشهد به این 
سمت و سو نیامدند و اگر هم آمدند، ما هنوز در حال بررسی 
مقدماتی هستیم. اخبار مردم نیز می تواند به ما کمک کند، 
اگر کسی اطالعاتی در خصوص حجم باال داشت، می تواند از 
طریق ۱۲۴ به ما اعالم کند و ما نیز در اولین فرصت برخورد 

می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: در زمینه امتنــاع از عرضه من دیروز 
مراجعه ای داشــتم که در واحد صنفی کاال را در یک کیسه 
قرار داده بود، آن را شناســایی و بین مردم توزیع کردیم که 
مرجع قضایی نیز دستور برخورد و پلمب را صادر و اقدام کرد.

مقدســی ادامه داد: افرادی که مبادرت به عرضه این کاالها 
بــا قیمت های باالتر کرده و یا از عرضه امتناع می کنند، تنها 
جریمه نمی شوند، بلکه اگر تخلفاتی هم وجود داشته باشد، 
برخــورد به صورت پلمب و تشــکیل پرونده قضایی خواهد 
بــود. واحد صنفی و داروخانه ای که مواردی را مخفی کردند 
و می خواهند توزیع کنند، بازرســان ما، علوم پزشکی و اتاق 

اصناف در سطح شهر حضور داشته و برخورد می کنند.
مســئول بازرسی و رسیدگی به شــکایات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی با اشاره به اینکه اگر مردم 
شــکایات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، برای ما بهتر از 
گزارش تلفنی است، زیرا نتیجه در سامانه بهتر خواهد بود. اگر 
کسی شاکی باشد، باید به صورت مستقیم و با فاکتور خرید 
و مستندات، به معاونت نظارت بازرسی در پاسداران ۴ یا اتاق 
اصناف بین شهید صادقی ۱۳ و ۱۵ مراجعه کرده و شکایت 

خود را ثبت کند.
وی اضافه کرد: تماس های تلفنی با ۱۲۴ در خصوص ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده متعدد بوده که دیروز حدود ۷۰ تماس 

در این خصوص داشتیم.

  نجات ۶ نفر در پی آتش سوزی 
منزل مسکونی 

قدس: معاون عملیات آتش نشــانی شــهر مشهد از تالش 
آتش نشانان ســه ایستگاه برای نجات ساکنان گرفتار در پی 
آتش سوزی آپارتمانی مسکونی در شهرستان طرقبه و شاندیز 

در حومه مشهد خبر داد.
آتشپاد دوم محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب گفت: 
ظهر روز گذشته در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر 
وقوع آتش سوزی در یک آپارتمان مسکونی در جاده شاندیز، 
ســتاد فرماندهی بالفاصله گروه امدادونجات و اطفای حریق 
ایستگاه های ۳۰، ۵،۳۱ آتش نشانی مشهد را به محل حادثه 

در خیابان مدرس شهر شاندیز اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد افزود: با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد  آتش سوزی در پارکینگ یک آپارتمان 
مســکونی چهار طبقه بــه وقوع پیوســته و حریق در حال 
سرایت به طبقات باالیی این مجتمع بوده و دود ناشی از این 
آتش سوزی منجر به محبوسی ساکنان در طبقات باالیی شده 
بود که بالفاصله آتش نشــانان و نجاتگران اعزامی به دو گروه 
تقســیم شده و گروه اول ضمن نجات ساکنان، 6 نفر از افراد 
حاضر در این آپارتمان مسکونی را به مکان امن منتقل کرده و 
گروه دوم نیز همزمان اقدام به مهار آتش سوزی پارکینگ این 
مجتمع که دو خودرو سواری زانتیا و بنز در آنجا پارک شده 
بود، کردند.آتشپاد دوم سبحانی خاطرنشان کرد: در پی وقوع 
این آتش ســوزی، خساراتی به این دو وسیله نقلیه وارد آمد و 
موجب دود گرفتگی برخی طبقات این آپارتمان مسکونی شد.

معاون عملیات آتش نشانی مشهد یادآور شد: خوشبختانه در 
این آتش سوزی به ساکنان آسیب جدی وارد نشد، اما برخی 
از این افراد به دلیل استرس و تنگی نفس ناشی از دودزدگی 
برای دریافت خدمات پزشکی تحویل تکنسین های اورژانس 
حاضر در محل شــدند. شــایان ذکر است، علت دقیق وقوع 
این حادثه توسط کارشناسان مربوط در دست بررسی است 
و آتش نشــانان اعزامی از مشهد پس از اتمام عملیات ضمن 
ایمن ســازی محل حادثه به مأموریت خــود پایان داده و به 

ایستگاه های خویش در مشهد مراجعت کردند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی:
  دستگیری عامالن تشویش 

اذهان عمومی با »کرونا«
ایسنا: رئیس پلیس فتا 
خراســان جنوبی گفت: 
افرادی کــه همزمان با 
کرونا  ویروس  انتشــار 
دست به تشویش اذهان 
بودنــد،  زده  عمومــی 

دستگیر شدند. 
محمدپور، رئیس پلیس فتا استان روز گذشته گفت: تاکنون 
۳۰ پرونده در خصوص نشر اکاذیب مربوط به ویروس کرونا 
در کشور تشکیل شده که تعدادی از این پرونده ها مربوط به 

استان خراسان جنوبی است.
محمدپور افزود: یکی از پرونده ها مربوط به فردی است که به 
تولید محتوای مطالب کذب درباره ویروس کرونا و نشــر آن 
در فضای مجازی اقدام کــرده بود و مابقی مربوط به افرادی  
است که این مطالب کذب را کپی و سپس در فضای مجازی 

منتشر کرده اند.
وی گفت: با دســتور و هماهنگی مراجع قضایی این افراد به 
پلیس فتا معرفی و بالفاصله نســبت به حذف مطلب کذب 
در فضای مجــازی اقدام کردند.محمدپــور با بیان اینکه این 
افراد اکنون با تأمین مناســب از جمله ضمانت و وثیقه آزاد 
شدند، افزود: برای متهمان پرونده تشکیل و برای بررسی به 

مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

  جمع آوری معتادان متجاهر
 در دستور کار

خبرنگاران:  باشگاه 
هماهنگی  دبیر شورای 
مبــارزه بــا موادمخدر 
خراسان شــمالی گفت: 
طرح نوروزی جمع آوری 
از  که  متجاهر  معتادان 
روز شــنبه در مناطق 
مختلف خراسان شــمالی آغاز شده تا پایان فروردین ماه ۹۹ 
ادامه دارد.ســعید آیتی، دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر خراسان شمالی گفت: در طرح نوروزی جمع آوری 
معتــادان متجاهر ۳۸۴ معتــاد متجاهر از شهرســتان ها 
جمع آوری خواهد شد. آیتی افزود: در حال حاضر  ۱۵۰معتاد 
متجاهر در کمپ های خراسان شــمالی نگهداری می شوند. 
سال گذشته نیز در اجرای طرح نوروزی بیش از ۳۰۰معتاد 

متجاهر از شهرستان ها جمع آوری شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی خبر داد
جریمه نقدی دو گرانفروش 

بجنــورد- خبرنگار 
مدیــرکل  قــدس: 
حکومتــی  تعزیــرات 
از  خراسان شــمالی 
۷6میلیون  محکومیت 
ریالی برای دو فروشنده 
در شهرســتان بجنورد 
خبر داد.سیدالموســوی در تشــریح اولیــن پرونده گفت: 
حســب گزارش ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
مبنی بر تخلف گران فروشــی توسط متصدی واحد صنفی 
خواربارفروشــی در شهرستان بجنورد، پرونده تشکیل و در 
ادامه شعبه مشــارالیه را احضار و پس از تکمیل تحقیقات 
متهم را به پرداخت ۱6میلیــون ریال جزای نقدی در حق 
دولت محکوم کرد که رأی صادره مورد اعتراض محکوم علیه 
واقع و پرونده برای رســیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع و 
پــس از مالحظه محتویات پرونــده و الیحه اعتراضیه رأی 

بدوی تأیید شد.
همچنین در پرونده دوم باز هم حســب گزارش ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، مبنی بر تخلف گران فروشی 
توســط متصدی واحد صنفی مبل فروشــی در شهرستان 
بجنورد، پرونده ای تشکیل و در ادامه شعبه مشارالیه را احضار 
و پس از تکمیل تحقیقات متهم به پرداخت 6۰میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت محکوم شــد. رأی صادره مورد 
اعتراض فرد متخلف واقع شــد که پرونده برای رسیدگی به 
شــعبه تجدیدنظر ارجاع و پس از رسیدگی مجدد پرونده، 

رأی بدوی تأیید شد.

پایان جوالن مجرمان حرفه ای
سارقان منزل در بیرجند

 دستگیر شدند
 خط قرمــز: فرمانده

 انتظامــی شهرســتان 
بیرجند از دســتگیری 
دو ســارق منزل با ۳۸ 

فقره سرقت خبر داد.
علیرضــا  ســرهنگ 
فوالدی اظهار کرد: در 
پي وقوع چند فقره ســرقت منــزل و اماکن خصوصی در 
روستاهای اطراف بیرجند، رسیدگي به موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرســتان بیرجند 
افزود: با افزایش کنترل هاي نامحسوس و کسب سرنخ هایي 
در این خصوص، مأموران پاسگاه »باقران« به دو نفر در این 
زمینه مشکوک شده و با هماهنگی مقام قضایی متهمان را 

دستگیر کردند.
ســرهنگ فوالدی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در 
بازجویي هاي به عمل آمده از سوي پلیس، منکر هر گونه 
اعمال مجرمانه شدند، ولی با توجه به دالیل و شواهد ارائه 
شده از سوي مأموران، لب به اعتراف گشوده و راز ۳۸ فقره 
ســرقت منزل و اماکن خصوصی و موتورسیکلت در سطح 
شهر بیرجند و دیگر شهرستان های استان را آشکار کردند.

وی افــزود: این متهمان با شناســایي منازل و اطمینان از 
عدم حضور صاحبخانه وارد خانه ها شده و اقدام به سرقت از 
منزل مي کردند که با تالش مأموران پاسگاه باقران دستگیر 
شدند.ســرهنگ فوالدی با اشــاره به اینکه اموال سرقتی 
کشف شده از سارقان پس از شناسایی تحویل مالباختگان 
شــد، تصریح کرد: در این راستا یک پیکان وانت متعلق به 
ســارقان توقیف و یک نفر مالخر نیز دستگیر شد که این 
متهمان پس از تشــکیل پرونده برای سیر مراحل  قانوني 

تحویل مراجع قضایي شدند.

رخ رد رخ
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  از سگ گردانی جلوگیری کنید
از شهرداری و نیروی انتظامی درخواست می کنیم لطف کنند و از سگ گردانی در پارک بولوار 
الدن روبه روی الدن ۳۲ جلوگیری کنند . بچه های ما داخل این پارک بازی می کنند، این پارک  

دستشویی سگ ها شده است! 
9۱5...889۱

  چراغ های کوهستان پارک چه موقع روشن می شود؟
عید نــوروز نزدیک اســت و چراغ های الوان 
کوهستان پارک شادی خاموش است که از 
کیلومترها دورتر از دشت مشهد قابل رؤیت 
بود و نــور امیدی بود کــه در آن ارتفاعات 
عده ای کودک، جوان و سالخورده دارند شادی 
می کنند. چندین ساله که بانکی کوهستان 
پارک شادی را خریده و تعطیلش کرده است! 
دادگستری ورود کند و این محل را به مردم 

مشهد برگرداند . به زودی بهار می رسد. چند بهار و خزان دیگر مردم چشم انتظار باشند؟
939...8757

  بازیکنان بی انگیزه غیرخراسانی!
جای تأسف است مشهد با ۲۰۰ تیم محلی 
والیبال یک تیم در لیگ برتر داشته باشد که 
اکثر بازیکنانش غیرخراسانی و بی انگیزه بازی 
می کنند. چرا کسی برای تیم پیام خراسان 

کاری نمی کند؟
93۶...۶۱58

  قطعی ادامه دار تلفن اداره های منابع طبیعی استان و طرقبه شاندیز!
بیش از یک ماه اســت که تلفن های اداره کل منابع طبیعی خراســان رضوی و منابع طبیعی 
شهرستان طرقبه شاندیز قطع شده و ارباب رجوع قادر به برقراری ارتباط تلفنی با این اداره ها 
نیســت. از این رو برای کوچک ترین پرســش یا انجام امور اداری باید طی مسیری طوالنی به 
محل این اداره ها مراجعه کند که البته بابت قطعی تلفن ها بسیار شلوغ است. در پاسخ به گالیه 
مراجعان که از این موضوع انتقاد دارند کارمندان فقط ســری تکان می دهند و آنان نیز از این 
وضعیت گالیه مندند. آقای استاندار خراسان رضوی و آقای مدیرکل این مشکل تا چه موقع باید 

ادامه داشته باشد؟
 ۰9۰۱...۱۰۰4

آب و هوا
  ادامه افزایش نسبی دمای 

خراسان رضوی تا روز سه شنبه
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز تا ظهر فردا سه شنبه 
جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود. اما از بعدازظهر 
سه شــنبه تا پایان هفته جاری با فعالیت سامانه ای ناپایدار، 
افزایش سرعت باد )گاهی وزش باد شدید(، افزایش ابرناکی 
و بارش باران و برف در ســطح اســتان پیش بینی می شود. 
همچنین روند افزایش نسبی دما تا سه شنبه شب ادامه دارد، 
اما از چهارشــنبه روند کاهش دما در استان آغاز شده که در 

روز پنجشنبه قابل مالحظه خواهد بود. 
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عقیــل رحمانی  زن کینه جو که کارمند 
یــک بانک بود برای گرفتن انتقام از دوســت 
خیابانی اش تــراژدی عجیــب و غریبی رقم 
زد.همه چیز در یک رابطه خارج از عرف و شرع 
کلید خورد. موضوع هم این بود که مرد جوان 
که یک شرکت خصوصی داشت با زنی که از نظر 
مالی در رفاه بود، دوستی خیابانی برقرار و هر چه 
از این ماجرا می گذشت رفت وآمدها و دیدارهای 
خیابانی آن ها هم بیشــتر و بیشــتر می شد.

  ماجرای لرز پای خربزه!
ارتباط مخفیانه آن ها ادامه داشت تا اینکه زن 
انتقام جو دوســت  خیابانی اش را در حالتی که 
انتظار نداشت با منشی شرکتش دید. همین 
موضوع کافی بود تا جرقه طراحی نقشــه های 
عجیب و غریب و شیادانه در ذهن زن زده شود.

چند روز بعد، با ارســال یــک پاکت به مکان 
تردد مدیر شرکت، نخستین پرده از اقدام های 
کینه جویانه زن جوان کنار رفت، چرا که وقتی 
پاکت توســط دوســتان و همکاران دوست 
خیابانی اش باز شد، تصاویر نامتعارفی که حاکی 
از رابطــه او با یک زن بود از داخل آن خارج و 

آبروی فرد مذکور هدف قرار داده شد.
با این اقدام بازخوردهای وحشتناک و نگاه های 
تحقیرآمیز فراوانی به سمت مرد جوان روانه شد. 
مرد جوان که اقدام های غیرشرعی و غیرعرفی 
خودش را لو رفته می دید، نمی دانست این کار 
توسط چه کسی صورت گرفته است.هنوز چند 
روزی از ارسال نخستین پاکت بی نام و نشان به 
محل نگذشته بود که پاکت دوم از الی در خانه 
دایی مرد جوان داخل خانه افتاد. وقتی اعضای 
خانواده در این پاکت را باز کردند چیزی نمانده 
بود که چشمانشان از حدقه بیرون بزند، چرا که 

بازهم تصاویر جدید غیرقابل تصور از خواهرزاده 
داخل پاکت قرار داشت. مرد جوان گیج شده 
بود و نمی دانست این تصاویر توسط چه کسی 
و چگونه به دست ارسال کننده پاکت ها رسیده، 
او حتی نمی دانست آدرس دقیق خانواده اش را 

چطور به دست آورده اند.
مرد جوان که درگیر یک اقدام نکوهش شده 
بود و می دانست اگر عامل این اقدام به همین 
شــیوه جلو برود دیگر چیزی از آبرویش باقی 
نمی ماند و تمام آنچه مخفی کرده بود درحال 
فاش شدن است، برای همین راهی دادسرای 
ویژه فضای مجازی شد و در آنجا طرح شکایت 
کرد.شاکی پرونده که می دانست خودش هم 
در این ماجرا بی تقصیر نیست، به شعبه ۷۷۲ 
دادســرای ناحیه ۷ مشهد ارجاع و زیر دست 
قاضی »غالمی« قــرار گرفت. از همین رو فرد 
شاکی به شــعبه دعوت شد تا تمامی زوایای 
تاریک ماجــرا را برای مقام قضایی تشــریح 
کند. این اقدام هم صورت گرفت، اما او بازهم 
ناگفته های فراوانی داشــت که در مرحله اول 

به آن ها اشــاره نکرد. در مقابل مقام قضایی با 
موشــکافی و کنارهم چیدن برخی اظهارات 
شــاکی پرونده، فرضیه ای دیگر را دنبال کرد 
و آن هم این بود که باید پشــت پرده ماجرا 

ارتباط دیگری نهفته باشد.

  به آدرس روی سنگ قبر هم رحم نکرد
بر این اساس بود که قاضی پرونده به مأموران 
پلیس دستور داد تمامی زوایای کار را به دقت 

بررسی و عامل این اقدام را شناسایی کنند. 
چندیــن روز ایــن ماجرا زمان بــرد تا اینکه 
همه ســرنخ ها به یک کارمند بانک ختم شد. 
این گونه بود که او به دادســرا احضار و وقتی 
مقابل ادلــه دقیق و فنی مقــام قضایی قرار 
گرفت، خشــت از دستش افتاد و همه چیز لو 
رفت و مشخص شد او عامل اصلی این اقدام ها 
بوده و برای این دســت به این کار زده بود که 
انتقامش را از مرد جوان بگیرد، چرا که او را با 
فرد دیگری دیده بود.واکاوی معمای چگونگی 
دسترسی متهم پرونده به آدرس اقوام و برخی 

دوســتان، تصاویر و... هم نشــان می داد زن 
انتقام جو در یکی از موارد، تصویر ســنگ قبر 
یکی از اقوام مرد جوان را که در اینستاگرامش 
منتشر کرده بود را مشاهده و مشخصات روی 
سنگ قبر را برداشته و با توجه به دسترسی که 
در بانک داشــته، آدرس نزدیکان او را از روی 
حساب بانکی آن ها استخراج و پاکت تصاویر 
را برای آن ها فرستاده بود.او حتی از روی دیگر 
تصاویر اینســتاگرامی توانسته بود محل تردد 
شاکی پرونده را شناســایی و دیگر اقداماتش 
را رقــم بزند. در پرده ای دیگر زن کینه جو که 
در میان دنبال کننده های صفحه اینستاگرامی 
مرد جوان، صفحه منشی را دیده بود، با شناسه 
کاربری ناشــناس طرح دوستی با او ریخته و 
موفق می شــود برخی تصاویر او را به دســت 
بیاورد و از آن ها علیه شــاکی پرونده استفاده 
کند. پس از روشن شدن این ماجرا دیگر روند 

قضایی پرونده هم در دستور کار قرار گرفت.

   اینستاگرام یا آلبوم تصاویر خصوصی!
در این زمینه قاضــی غالمی به قدس گفت:  
متأسفانه اینستاگرام برای برخی افراد به آلبوم 
تصاویر خصوصی و... تبدیل شده که این اقدام 
بســیار خطرناک و در مواردی موجب ایجاد 

جرایم مختلف می شود.
 از ســوی دیگر در نمونه هایی مشاهده شده 
افــرادی حتی بلیت پــرواز و لــوازم با ارزش 
خود را هم در این فضا منتشــر و به راحتی به 
مجرمان فضای مجازی گرای ســرقت و دیگر 
اقدام های مجرمانــه را می دهند. پس کاربران 
فضای مجازی دقت داشــته باشند و با دست 
خودشان دردسری ایجاد نکنند که دیگر جای 

جبران ماجرا وجود نداشته باشد.

 نقشه مکارانه زن کینه جو برای یک انتقام لو رفت

دردسرهای دوستی خیابانی
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 رحمانی: فردی که با شکار غیرمجاز در منطقه 
حفاظت شــده هزارمســجد موجب وارد آمدن 
خسارت به محیط زیست شده بود توسط مأموران 
یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان مشهد 
دستگیر شد.مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان مشهد در این باره گفت: 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد در حال گشت زنی در منطقه حفاظت شده 
هزار مســجد بودند که مشاهده کردند فردی به 
صورت کامالً مشــکوک در حال حمل اســلحه 
شــکاری در منطقه حفاظت شــده هزار مسجد 

اســت.وی تصریح کرد: درادامه لوازم همراه فرد 
مذکور)خورجین( مورد بازرسی قرار گرفت که در 
پی آن الشه دو قطعه کبک وحشی، یک دستگاه 
دوربین دوچشمی، پنج عدد فشنگ ساچمه ای، 
هشت عدد فشنگ غیرمجاز)چهارپاره( و یک عدد 
پرده مخصوص شــکار کبک کشــف و به همراه 
اسلحه شکاری تک لول کالیبر۱۲ ضبط شد.این 
مقام مســئول در رابطه با میزان خســارت وارد 
شده به محیط زیست در پی این اقدام غیرقانونی 
گفت: ضرر و زیان وارده به محیط  زیست به میزان 
6میلیون ریال بوده کــه متهم ملزم به پرداخت 

آن اســت. از ســوی دیگر متهم پس از تکمیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد تصریح 
کرد: یکی از بهترین و بکرترین مناطق شهرستان 
مشهد، منطقه حفاظت شده هزارمسجد است که 
در آن گونه های شــاخص جانوری اعم از پلنگ، 
گرگ، کفتــار، قوچ،میــش،کل وبز و همچنین 
انواع پرنده های شــکاری مانند کبــک و... وجود 
دارد. از همین رو نظارت تیم های گشتی ما برای 
جلوگیری از اقداماتی نظیر شــکار غیرمجاز در 
منطقه به صورت ویژه ای در حال استمرار است.

 توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد صورت گرفت

دستگیری شکارچی کبک در منطقه حفاظت شده

سوژه از شما / پیگیری از ما

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 .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.



ورزش خراسان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

خراسان رضوی نیمه تعطیل شد
علی پور   طی روزهای اخیر و در پی افرایش 
شــمار مبتالیان به کرونا در کشــور؛ نهادهای 
متولی در اســتان خراســان رضوی با جدیت 
بیشــتری به این امر و تأمین ســالمت مردم 
توجه کردند، چنان که بســیاری از برنامه ها و 
نشست های فرهنگی، ورزشــی در این استان 
تا پایان هفته لغو شــده است. البته باید مراکز 
آموزشــی را در صف اول کنترل و پیشگیری از 
بروز کرونا دانست. ازهمین رو دروس حوزه های 
علمیه استان های خراسان به خاطر پیشگیری 
از بیماری کرونا تــا پایان هفته جاری تعطیل 

اعالم شد.
همچنین مهدهای کودک، مدارس، دانشگاه ها 
و کالس های آزاد فعالیت خود را تا شنبه هفته 

آینده تعطیل کرده اند. 
معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه 
فردوسی مشهد نیز طی اطالعیه ای در همین 
زمینه تأکید کــرد: بنا بر اعالم رســمی وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و با ابالغ 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح به سازمان های 
نیرو های مســلح و دســتگاه های کشوری؛ به 
منظور حفظ سالمتی زائران راهیان نور و برای 
پیشگیری از شیوع و آلودگی به ویروس کرونا، 
مقرر شد ســفر و اعزام های گروهی راهیان نور 
)بــا اتوبوس، مینی بوس و قطــار( برای بازدید 
از یادمان های مناطــق عملیاتی دفاع مقدس 
در اســتان های خوزســتان، ایالم، کرمانشاه، 
کردســتان، آذربایجــان غربــی و همچنین 
یادمان های دریایی در اســتان های هرمزگان و 
بوشــهر تا اطالع ثانوی متوقف شود. همچنین 
پیرو مصوبه ستاد سالمت وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری همه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی 
در مجتمع کانون های فرهنگی دانشــگاه ها تا 

پایان هفته تعطیل است.
گفتنی اســت مســابقات منطقه ای تئاتر ویژه 
معلوالن 11 استان کشــور که بنا بود  چهارم 
تا هفتم اسفندماه به میزبانی بهزیستی خراسان 

رضوی برپا شود، لغو شده است. 

 بی تفاوتی برخی مراکز تجاری 
و تفریحی

گرچه انتظار می رود حساســیت های بیشتری 
بــرای مقابله با شــیوع ویــروس کرونا وجود 
داشته باشــد، اما بنا بر داده های موجود بیشتر 
دستگاه ها و نهادهای اقتصادی که در بخش های 
دولتی و خصوصی فعالیت دارند؛ توجه چندانی 
بــه این امر نشــان نمی دهند، بــه طوری که 
هنوز هم بســیاری از مراکز تجاری، تفریحی و 
خدماتی خراســان رضوی به فعالیت مشغول 
بوده و رغبتی به تغییر برنامه های خود ندارند.

مجموعه پارک های آبــی همچنان به فعالیت 
عادی خود می پردازند. بســیاری از نشست ها 
و همایش ها که مقرر شــده در هتل ها برگزار 
شــود نیز بدون تغییر اجرا می شود. همچنین 
برنامه های نمایشگاه بین المللی مشهد به قوت 
خود ادامه دارد. ازهمین رو در هفته جاری شاهد 
برگزاری سومین نمایشگاه شیرینی وشکالت و 
سومین نمایشگاه محصوالت ارگانیک خواهیم 
بود. همچنین برنامه های تورهای گردشــگری 

محلی و اســتانی نیز به فعالیت 
مشــغولند. این درحالی اســت 
که مکــرر متخصصان و متولیان 
حوزه ســالمت تأکید دارندبرای 
پیشگیری از ابتال به این ویروس، 
شــهروندان باید از تردد و حضور 
در مراکــز پر جمعیت و با فاصله 
فیزیکی کمتــر از یک ونیم متر 

پرهیز کنند. 

 برنامه ریزی براساس تغییرات پیش رو
بی تردیــد چشــمگیر ترین راهــکار در مقابله 
با ویــروس کرونا تعطیلی مراکــز مختلف در 
سراســر کشور اســت، آیا متولیان در خراسان 
رضوی برنامه ای غیر از این قضیه نیز داشته اند؟ 
معراجی فر، مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان 
رضــوی نیز درباره وضعیت فعالیــت این اداره 
در زمینه پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا 
به گزارشــگر ما گفت: این ویــروس تأثیری بر 
ســفرهای ریلی نداشته اســت، اما اقدام های 
پیشــگیری از انتشار این ویروس در ایستگاه ها 
و سالن های مســافری در نظر گرفته شده که 
از این مــوارد می توان بــه ضدعفونی مکرر و 
منظم سطوح همانند آسانسور ها، دستگاه های 
خودپرداز، کیوســک ها و آبســردکن ها اشاره 
کرد. همچنین ضدعفونی سالن های مسافری، 
ارائه موادغذایی بســته بندی و استریل شده در 
قطار ها در حال انجام است. خاطرنشان می شود  
واحدهای اورژانس در ایســتگاه مشهد مستقر 
شده که به محض مشاهده مسافران و یا خدمه 
دارای عالئم مشکوک وارد عمل می شوند. به این 
ترتیب با کنترل و بررسی دقیق عالئم در صورت 
نیاز پس از انجام اقدام های اولیه پیشگیری، این 
افراد را به بیمارســتان اعزام می کنند. درضمن 
به پرســنل و خدمه نیز آموزش هــای الزم در 
خصوص عالئم بیماری و چگونگی پیشگیری 
از انتشــار این ویروس ارائه شده تا عالوه بر 
اقدام برای پیشــگیری، در مواقع برخورد با 
مسافران با عالئم مشکوک به ویروس مذکور 
بتوانند برای جلوگیری از انتشــار آن اقدام 

مناسبی اتخاذ کنند.
همچنیــن گوهرپور، مدیــرکل روابط عمومی 

استانداری خراسان رضوی 
کرد:  تأکید  گزارشــگر  به 
بــا توجــه به نخســتین 
بخش نامه ای که از ســوی 
این مجموعه صادر شــده، 
نهادهــا  فعالیــت  رونــد 
برای پیشــگیری از کرونا 
تعریف شــده که با تغییر 
وضعیت موجود در ســایر 
بخش نامه ها، نحوه عملکرد 
دیگر دستگاه ها و نهادها در همین مقوله تشریح 
خواهد شد، چنان که ممکن است برنامه هایی 
برای محدودســازی بیشتر دســتگاه ها درنظر 

گرفته شود. 

 بسته شدن مرز ترکمنستان به علت کرونا 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی حمل ونقل 
بین المللــی خراســان رضوی نیــز گفت: مرز 
ترکمنســتان به علت بیماری کرونا بسته شده 
و ترکمنســتان اجازه نمی دهد کامیون ها با هر 
ملیتی از ایران به داخل این کشور وارد شوند و 
تنها کامیون های ملیت خود را پذیرش می کند.

احمد زمانیان یزدی افزود: ترکمنســتان اما به 
کامیون هایی که از این کشــور به طرف ایران 

می آیند اجازه تردد می دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: انتظار مــا این بود که 
ترکمنســتان این کار را با اطــالع قبلی انجام 
دهد، اکنون ماشین های زیادی از ترکیه، ایران 
و قزاقســتان با بار در مرز متوقف هستند. این 
وضعیت بایــد از طریق وزارت خارجه پیگیری 
شــود، چراکه اطالع قبلی داده نشــده و بدون 
اطالع مرز را بسته اند، در حال حاضر اقداماتی 

در حال انجام است.
زمانیان با بیان اینکه بخشــی از کاالهای ما که 
از داخل ترکمنســتان به ازبکستان، قزاقستان، 
تاجیکستان و قرقیزســتان می رود، نمی توانند 
تردد کننــد، عنوان کرد: با ایــن کار صادرات 
و ترانزیت کاال به کشــورهای آسیای میانه که 
می خواهند از ترکمنستان عبور کنند، متوقف 

می شود و ضرر و زیان فراوانی وارد می کند. 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی حمل ونقل 

بین المللی خراســان رضوی گفت: امیدواریم 
هرچــه زودتر این مشــکل برطرف شــود و 
کامیون ها بتواننــد بار خــود را تخلیه کنند. 
ما به شــرکت ها اطالع رســانی کردیم که فعاًل 
بارگیری به مقصد کشــورهایی که قصد عبور 
از ترکمنســتان دارند، اتفاق نیفتد. هنوز زمان 
بازگشایی مرز معلوم نیست و این به دولتمردان 
بســتگی دارد که تا چه حد بتوانند این قضیه 
را با ترکمنستان پیگیری کنند تا منتفی شود. 
ترکمنستان اعالم نکرده که مرز برای چند روز 
بسته خواهد بود، هیچ اطالعی نداده و از صبح 

روز گذشته این کار اتفاق افتاده است.

 اطالعیه شماره یک ستاد ویژه پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا خراسان رضوی

روابط عمومی اســتانداری خراسان رضوی در 
اطالعیه ای اعالم کرد: 

نظر به ضرورت پیشــگیری و کنترل شــیوع 
ویــروس کرونا به منظور حفظ ســالمت آحاد 
شهروندان شریف استان، ستاد ویژه پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا مصــوب کرد تمامی 
مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مهدهای 
کودک برای پیشــگیری و کنترل شیوع کرونا 
ویروس به منظور ضدعفونــی مراکز عمومی، 
ادامه فراینــد آموزش عوامل دســت اندرکار و 
خدمات رسان، برنامه ریزی و پیش بینی آخرین 
وضعیــت و رفع دغدغه های فکــری والدین و 
مردم اســتان در روزهای دوشنبه 98/1۲/06، 
سه شنبه 98/1۲/07 و چهارشنبه 98/1۲/08 
تعطیل اســت. الزم به ذکر است این تعطیالت 
صرفاً مربوط به کالس های درس بوده و بخش 
اداری و ارائــه خدمات عمومی کماکان فعال و 

آماده پاسخگویی خواهند بود.
در ادامه این اطالعیه همچنین تصریح شده است 
تاکنون هیچ مورد تأیید شده ای از بیماری کرونا 
در خراسان رضوی مشاهده نشده است و ضمن 
آماده باش دســتگاه های مسئول، همه مراکز و 
دانشــگاه ها و ارگان های دخیل با تجهیزات و 
امکانات مکفی آماده خدمت رســانی هستند.

رعایت نکات بهداشــتی به ویژه شست وشوی 
مداوم دســت ها بــا مــواد ضدعفونی کننده و 
صابــون و خودداری از ســفرهای غیرضروری 
توصیه می شــود. ضمناً مرجع رسمی هر گونه 
اطالع رســانی، پاسخگویی و ابالغ تصمیمات و 
سخنگوی ستاد ویژه پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا در استان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد است.

 بی توجهی به شایعه ها 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد گفت: 
درخواست می کنم مردم بدون توجه به شایعه ها 

درباره کرونا، اقدام های پیشگیرانه انجام دهند.
محمدحسین بحرینی در جلسه پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا که با حضور معاون درمان 
وزیر بهداشت، رئیس کل دادگستری استان و 
دادستان مشهد در محل دفتر استاندار برگزار 
شد، افزود: خوشبختانه تا روز گذشته حتی یک 
مورد مبتال به ویروس کرونا در کالنشهر مشهد 

گزارش نشده است.

فرهنگ و هنر

اطالع رسانی

سالمت

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
 دانشجویان به محض ورود به شهرشان 

به مراکز بهداشت مراجعه کنند
روابط  مدیــر  ایســنا: 
عمومــی دانشــگاه علوم 
از  مشــهد  پزشــکی 
پس  خواست  دانشجویان 
از بازگشــت به شهرشان 
به مســئوالن بهداشــت 
منطقه خود اطالع دهند.

دکتــر حمیدرضــا رحیمــی اظهــار کــرد: تعطیــل کردن 
دانشــگاه کار اشــتباهی اســت، بایــد وضعیــت را مدیریت 
 کنیــم و مهم تریــن بخشــی که بایــد مدیریت شــود بخش 
پیشگیری است. وی افزود: با این گونه تعطیل کردن فقط اتفاقات 
بیشتری را ایجاد می کنیم. تا چند وقت می شود کشور را تعطیل 
کرد؟ قطعاً با تعطیل کردن نمی شــود کشور را اداره کرد. موجی 
ویروسی آمده و فقط باید رعایت اصول پیشگیری را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه »از رسانه ها درخواست داریم با انعکاس برخی 
اخبار، تــرس اجتماعی ایجاد نکنند« تصریح کرد: در اســتان 
خراسان رضوی تمهیدات خاصی در خصوص پیشگیری از شیوع 

این ویروس اندیشیده شده است.
وی افزود: حتی کاروانی از قم به یکی از شهرهای استان رفته بود 
که تک تک افراد را تحت نظارت قرار دادیم، اگر افراد این گونه موارد 
را به ما اطالع رســانی کنند، اقدام های پیشگیری را به خانواده ها 
آموزش می دهیم و به آن ها می گوییم که اگر مشکلی پیش آمد 
به چه مکان هایی مراجعه کنند. رحیمی افزود: مهم ترین توصیه 
ما به مردم، رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی است، همچنین 
دست دادن و روبوسی را باید کنار بگذاریم، هنگام بیماری در خانه 

بمانیم و اصول بهداشتی عطسه و سرفه را رعایت کنیم.

   دانشجوی مشکوک به کرونا 
از بیمارستان گناباد مرخص شد

ایرنــا: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی گناباد گفت: یکی 
از دانشجویان این دانشگاه 
که اهل شهرستان قم است 
و با عالئم شبیه به کرونا در 
بیمارســتان عالمه بهلول 

گنابادی بستری شده بود به این بیماری مبتال نبود و روز شنبه با 
حال عمومی خوب از این بیمارستان مرخص شد. 

دکتر جواد باذلی افزود: خبر بستری شدن یک دانشجوی اهل قم 
با عالئم شبیه به کرونا در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی موجب 
ایجاد شایعاتی مبنی بر وجود ویروس کرونا در گناباد شده بود، اما 
این فرد بعد از معاینه و بهبودی کامل از بیمارستان مرخص و این 
مورد منتفی اعالم شد. وی ادامه داد: تاکنون موردی از ابتالی به 
کرونا در شهرستان های گناباد و بجستان مشاهده نشده و با توجه 
به ورود ویروس کرونا به کشور تمهیدات الزم برای پیشگیری از 
موارد احتمالی پیش بینی شده است. حامد قربانی، فرماندار گناباد 
هم پیش از این در گفت وگو با ایرنا وجود هر گونه موارد ابتال به 

بیماری کرونا در این شهرستان را تکذیب کرد.

 حضور بانوی کماندار مشهدی 
در تیم ملی کامپوند

کماندار  بانــوی  قدس: 
مشهدی برای نخستین بار 
به اردوی تیم ملی کامپوند 

دعوت شد.
تیــم کامپوند بــا حضور 
آرمین پاکزاد، محمدصالح 
پالیزبان، کیــارش فرزان، 
آرزو طاهریان، شیرین ریحانی نماینده خراسان رضوی و نازنین 
بخت پور با هدایت اســماعیل عبادی اردوی خــود را از 4 تا 17 

اسفندماه در تهران برگزار خواهد کرد.
تیم ریکرو نیز با ترکیب میالد وزیری، امین پیرعلی، محمدصادق 
کبودانــی، صادق اشــرفی، زهرا نعمتی، نیلوفر علیپور، شــیوا 
شجاع مهر و سوگند رحمانی اردوی خود را از روز گذشته تا 14 

اسفندماه در کیش برگزار خواهد کرد.
هدایت تیم ریکرو برعهده مجید میررحیمی است و زهرا دهقان 

نیز به عنوان مربی در تیم ریکرو حضور دارد.
تیم های ریکرو و کامپوند خود را برای مســابقات کاپ آسیا در 
تایلند آماده می کنند و قرار اســت 18 اســفندماه کمانداران به 

بانکوک اعزام شوند.

 بهترین پیست موتورسواری
 در خراسان رضوی ساخته می شود

قدس: مدیــرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی 
گفت: برای اتمام و ساخت 
اتومبیلرانی و  پیست های 
موتورســواری نیاز داریم 
بخــش خصوصی  با  که 
وارد همکاری شویم چند 

پیشنهاد نیز در این باره ارائه شده که باید بررسی شود.
فرزاد فتاحی با اشــاره به پیســت اتومبیلرانی مجموعه ورزشی 
ثامن االئمه، تصریح کرد: پیست ثامن می تواند به قطب برگزاری 
مسابقات بین المللی تبدیل شود. هر هفته استقبال خوبی از پیست 
موتورسواری می شود، برای اتمام و ساخت پیست های اتومبیلرانی 
و موتورسواری نیاز داریم با بخش خصوصی وارد همکاری شویم 

چند پیشنهاد نیز در این باره ارائه شده که باید بررسی شود.

 دعوت 10 خراسانی به تیم ملی مچ اندازی
فدراســیون  قــدس: 
بدنســازی و پرورش اندام 
کشور 10 نفر از قهرمانان 
خراسان رضوی  مچ اندازی 
را بــه اردوی تیــم ملی 

دعوت کرد.
ایــن نفــرات در رده های 
سنی نوجوانان، معلوالن و بزرگساالن به اردوی تیم ملی دعوت 
شدند و برحسب آمارها، خراسان رضوی بیشترین دعوت شده به 

اردوی تیم ملی مچ اندازی کشور را داراست.
بعد از خراسان رضوی، استان گلستان با معرفی پنج نفر به اردوی 
تیم ملی در رده دوم دعوت شدگان قرار دارد. در مجموع 45 نفر 
از قهرمانان مچ اندازی کشــور در جمع اردونشینان قرار دارند. از 
جمع دعوت شــدگان، 15 ورزشکار به همراه مربی، سرپرست و 
پزشک به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام می شوند. مسابقات 
مچ اندازی قهرمانی آســیا از ۲3 تــا 30 فروردین 99 به میزبانی 

آلماتی برگزار می شود.

 خراسان در رشته کبدی حرف دارد
تیم  کاپیتــان  قدس: 
گفت:  کبــدی  ملــی 
رشــته  در  خراســان 
حرف هــای  کبــدی 
زیادی برای گفتن دارد.

علی صفری در خصوص 
جام جهانی  مســابقات 
سرکل کبدی و موفقیت ایران در این رقابت ها، اظهار کرد: 
مسابقات جام جهانی سرکل کبدی در سطح باالیی برگزار 
شد و خوشحالیم که توانستیم در این مسابقات برای ایران 

افتخارآفرینی کنیم. 
وی در خصوص حضور بازیکنان خراســانی در اردوی تیم 
ملی، عنوان کرد: اگر از بازیکنان خراســانی حمایت کافی 
انجام شــود، این بازیکنان ظرفیت باالیــی دارند. به طور 
قطع در ســال های آینده با حمایت مســئوالن، بازیکنان 
 خراسانی بیشتری در اردوی تیم ملی سرکل کبدی حضور 

خواهند داشت.

خوشبختانه تا روز 
گذشته حتی یک مورد 
مبتال به ویروس کرونا 

در کالنشهر مشهد 
گزارش نشده است

بــرش

 اعالم آمادگی »کاتوره« برای شرکت 
در جشنواره جهانی فیلم فجر 

قدس: فیلم بلند داستانی »کاتوره« که محصول مشترک ایران 
و جمهوری چک است، چند روز پیش برای شرکت در جشنواره 

جهانی فجر اعالم آمادگی و فرم جشنواره را پر کرد. 
بخشــی از این فیلم بلند داســتانی در مشهد فیلم برداری شده 
و کارگردانی مشــهدی دارد. میثم حســن زاده با نویسندگی و 
کارگردانی این فیلم، آن را برای جشنواره جهانی فیلم فجر آماده 
می کند. این فیلم به تهیه کنندگی امیر سیدزاده با مدت زمان 80 
دقیقه آماده اکران و پخش در جشنواره های جهانی می شود. در 
حال حاضر جلوه های ویژه بصری این فیلم توسط حسن پیله ور 
به اتمام رسیده و موسیقی فیلم کاتوره نیز توسط پیام آزادی در 
اروپا ساخته شده است. در این فیلم میالد خزاعی، مهسا اکبرپور، 
راحیل کافی، مصطفی امیری و رضا سنایی نقش نمایی کرده اند. 
همچنین داود رحمانی، مدیریت فیلم برداری این کار را برعهده 
گرفته و احسان شیبانی تدوین کار را به اتمام رسانده است. مدیر 

تولید این کار برعهده بهداد الهامی و حامد تهرانی بود.
حسن زاده، کارگردان این فیلم پیش از این نیز افتخارات بسیاری 
را در کارنامه هنری خود بدست آورده که می توان از میان آن به 
فیلم های »نوای دوباره«، »تولدت مبارک«، »کافه خیابان پیاده رو« 
و »جای خالی حضور« اشــاره کرد. کارگردانی این فیلم ها منجر 
به حضور در جشــنواره های داخلــی و خارجی همچون حضور 
 GOLD MOVIE ،FICOCC در آکادمی فیلم پنج قــاره
آکادمــی فیلم انگلیس، فیلم پنج قاره FICOCC، فســتیوال 
فیلم های تجربی ایرانی sahar منچستر، MONTHS رومانی، 
 FICOCC  جشنواره فیلم ســانتیاگو فالکوس، آکادمی فیلم
پنج قاره، جشــنواره فیلم WE FILM FESTIVAL هلند، 
جشــنواره فیلم هنر و جنوب شیلی و فستیوال AOF آمریکا و 

کسب دیپلم افتخار بهترین فیلم این جشنواره شد.

 تعطیلی کتابخانه های عمومی استان 
خراسان رضوی

عمل  هــدف  با  قدس: 
به توصیه های بهداشــتی 
وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی و انجام 
کردن  ضدعفونی  مراحل 
کتابخانه هــا بــا توجه به 
مراکز  و  مدارس  تعطیلی 

فرهنگی دولتی و عمومی، کتابخانه های عمومی اســتان نیز تا 
اطالع ثانوی تعطیل است. مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی گفت: با توجه به هشــدارهای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا و انجام 
فرایند ضدعفونی کردن کتابخانه ها، کتابخانه های عمومی استان 
مانند مدارس و مراکز فرهنگی دولتی و عمومی تا پایان هفته و 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح تعطیل است. 
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: اداره های کل و ادار ه های 
ستادی در شهرستان ها باز و به ارائه خدمات مشغول خواهند بود.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

دوشنبه 5 اسفند 1398
 29 جمادی الثانی 1441 24 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9193  ویژه نامه 3577 

7761zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

1. تامین کننــده نظــم و امنیت شــهر 
- نوعــی برنــج مرغوب ایرانی - ســنگ 
آزمایــش عیــار طــال و نقــره ۲. رجا- 
فوت کــردن  ســه حرف-  و   یک حــرف 
3. پشت ســر چیزی- نام پسرانه عربی- 
خواب شــیرین 4. عریــض- خبرگزاری 
رسمی یمن - تناوب زراعی- موی پیشانی 
پاره شده  مکه-  اهل  زبان گنجشــک-   .5 
6.  براثــر عبور از جاده مالرو برمی خیزد- 
میوه آتشــین- ماالمال 7. عید ویتنامی- 
 به حرکــت واداشــتن کســی- نظــرات 
8. طنین صدا- نابــودی- »متر« درهم- 
چــه بســیار 9. گاری- پرچــم- واحــد 
تنیس 10. پوســتین- سیم اتصال زمین 
لوازم برقــی- عاریت گرفتن 11. نام قدیم 
کردکــوی- دیده- درردیــف5 افقی هم 
می بینیــد 1۲. عضو پمپاژ خون در بدن- 
جزایر ایرانــی دوگانــه در خلیج فارس- 
آبــی فرنگــی- جاذبــه 13. تبعیــدگاه 
 ابوذر- انجــام کاری بدون برنامه- مصایب 
 14. آن چه به تملک کسی درآمده- باغ - دنیا 

15. ســطح درشــت- مرغ ســخنگو - 
حکومت مردم برمردم

 1. مایع شستشوی ســر و بدن- فروسرخ 
۲. موافق و متحد- باغچه کوچک- برگزیده 
و خالص 3. اشعه- دستکاری روی عکس- 
بیهــوده خرج کــردن مــال 4. از غزوات- 
 زمان و وقت- عدســی مقعــر- اندوه و غم 
5. شهری آذری- صورت اسامی- تکیه دادن 
 6. زدنــی بهانه گیــر- غربال کــردن- فنی 
7. کلمه احترام آمیز مردان - یکان- شــتر 
عــرب 8. صمیمیــت و یکدلی- ســپاس 
شیرین- استخوانی در پا- پنهانی 9. کیف 
دستی- نوعی سبزی با ساقه های بلند که در 
طبخ خورشت به کار می رود - درخت لرزان 
10. بخشی از خاک استان گلستان را دربر 
می  گیرد- شــعله ور- ناراست 11. مساوی- 
درخواست عفوکردن برای کسی- نقایص و 
کاستی ها 1۲. پسوند صفت تفضیلی- صدای 
برخورد دوجســم به هــم- دیدنی نظامی- 
گودی میان دریا 13. زمینی که گرداگرد آن 

دیوار کشیده باشند- ناقص و دم بریده- سبزی ساالدی 
 14. سرگشــته و حیران- نمایشــنامه- آگاه و بیدار

 15. شیاد- آدرس

  افقی

  عمودی

ایسنا: مدیر مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، 
محلول هــای ضدعفونی کننده ای را تولید کرده که از 

دوشنبه این محلول ها وارد بازار مشهد خواهد شد. 
هادی منوری در نشســت خبری آغــاز به کار پارک 
علم و فناوری سالمت مشهد که در محل پژوهشکده 
بوعلی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، متوجه این شدیم که محلول ضدعفونی کننده 
در بازار به شــدت کاهــش پیدا کــرده و از آنجایی 
که زیرســاخت های موجود را در این مرکز داشتیم، 

تصمیــم گرفتیم خط تولید را به ســمت تولید ژل و 
 محلول ضدعفونی کننده ســوق دهیم و این محلول

 از امروز دوشنبه روانه بازار مشهد می شود. 
هــادی منوری افــزود: ما تــا زمانی که احســاس 
کنیم بــه این محصول نیاز اســت، تولیــدات خود 
 را بــرای رفع نیاز مردم مشــهد ادامــه خواهیم داد.

 ما این محصول را به صورت کاماًل کنترل شده تولید 
می کنیم. 

مدیر مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد تأکید کرد: ما ادعا نمی کنیــم که حتماً نیاز 
تمام استان را برآورده خواهیم کرد، اما تا آنجایی که 
در توانمان باشد این محصول را تولید خواهیم کرد. 

مدیر مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

توزیع محلول های ضدعفونی کننده از امروز 
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