
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
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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
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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 

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س 
عک


