
صعوددخترانبسکتبالیستخراسانیبهلیگبرترمشهدصاحبیکشهرکصنعتیجدیدمیشود

معاون اقتصادی اســتاندار خراسان رضوی گفت: 
مشهد صاحب یک شهرک صنعتی جدید خواهد 
شد.علی رسولیان اظهار کرد: به منظور استقرار و 
توســعه صنایع مشهد در مکان جدیدی در شرق 
این شهر که فاقد محدودیت در واگذاری زمین به 
واحدهای تولیدی، مشکالت زیست محیطی و مانع 

برای توسعه شهری باشد شهرک ...

با صعود تیم لیگ یکی دختران مشهد، فصل آینده 
دو نماینده از این شــهر در سوپرلیگ بسکتبال 
حضور خواهند داشت. تیم بسکتبال »مولتی کافه« 
مشهد، جواز حضور در لیگ برتر بسکتبال بانوان 
کشــور را بدســت آورد و حاال مشهد دو نماینده 
سوپرلیگی بانوان دارد.برای بسکتبال بانوان، امسال 

سال خوبی بود و تیم لیگ برتری ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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مهمان ناخوانده به خراسان رسید
درجلسهشورایفرهنگعمومی

خراسانرضویعنوانشد

مشارکتمردماستان
درانتخابات

ازمتوسطکشوریباالتربود

.......صفحه 2

.......صفحه 2 

تقاطع 
غیرهمسطح 

شهید ناصری 
افتتاح شد

در مراســمی با حضــور جمعی از مســئوالن، تقاطع 
غیرهمسطح شــهید ناصری افتتاح شد.شهردار مشهد 
در مراســم افتتاح این پروژه گفــت: مفهوم کارآمدی را 
در خدمــت به مردم، مقدس می دانــم. به نظر بنده آن 
چیزی که پس از رأی نمایندگان شــورای شــهر سبب 
مشروعیت عملکرد می شود، کارآمدی در فعالیت هایمان 
است.محمدرضا کالیی تصریح کرد: مبنای مشروعیت ما 
کارآمدی اســت، خوشحالیم که شورای شهر همیشه از 
فعالیت ها و کارآمدی ما حمایت می کند. امیدواریم این 
کارآمدی برای خدمت به مردم ادامه داشته باشد و اجرای 
این گونه پروژه ها نیز متوقف نشــود.رئیس کمیسیون 
اقتصادی، ســرمایه  گذاری و مشارکت های شورای شهر 
مشهد هم گفت: تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری نقش 
زیادی در تسهیل تردد، کاهش ترافیک و مدت زمان  سفر 

شهروندان خواهد داشت...

کرونا یک قربانی گرفت و 18 نفر را مبتال کرد

.......صفحه 4 

قاطعیتدستگاهقضایی
دربرخوردباکاسبانسالمتمردم

2 کاالی طب در 
مشهد پلمب شدند

جلسه شــورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی با حضور آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی در دفتر امام جمعه مشهد مقدس برگزار 
شد.اســتاندار خراسان رضوی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از 
اقدام های صورت گرفته برای برگزاری انتخابات در اســتان اظهار 
کرد: ۸2 هزار نفر شامل هیئت های اجرایی دست اندرکار برگزاری 

انتخابات بودند...

 دو فروشگاه کاالی طب در مشهد که سالمت همشهریان خود را با 
سودجویی سودا کرده بودند با دستور قاطع دادستانی مشهد پلمب 
شدند تا درس عبرتی باشد برای دیگر افرادی که خیال گران فروشی 

.......صفحه 3 را در سر دارند...
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آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتتعاونیمسکنمهر82مشهد
تاریخانتشار:1398/12/6

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت 
ش��نبه  روز   13 س��اعت  رأس  فوق الذک��ر  تعاون��ی 
1398/12/17 در مح��ل دفت��ر ش��رکت تعاونی واقع 
مش��هد، نبش فلسطین6 ساختمان آراد طبقه اول با 
دستور جلسه ذیل تش��کیل می شود از کلیه اعضای 
محترم دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن مدارک 
عضوی��ت و کارت مل��ی رأس س��اعت مق��رر در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب انحالل شرکت تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه

در ضم��ن اعضای محترم که حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی و حضور 
خ��ود در مجمع عمومی را به موج��ب وکالتنامه کتبی 
ب��ه فرد دیگ��ری واگذار نماین��د. در این صورت هر 
عضو عالوه ب��ر رأی خود حداکثر تا 3 رأی با وکالت و 
غیرعضو فقط یک رأی وکالتی می تواند داشته باشد. 
عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی می بایس��ت 
ب��ه همراه نماین��ده یا وکیل خود طی روز پنجش��نبه 
م��ورخ 1398/12/15 از س��اعت 9 لغایت 12 با همراه 
داش��تن کارت شناسایی معتبر و مدارک عضویت به 
محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مش��هد، واقع در بلوار خیام، روبروی خیام20، طبقه 
5 اتاق 505 مراجعه و نس��بت به ارائه وکالت اقدام 

نمایند. 
 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
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آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتتعاونیمسکنمهر13مشهد
تاریخانتشار:1398/12/6

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت 
ش��نبه  روز   13 س��اعت  رأس  فوق الذک��ر  تعاون��ی 
1398/12/17 در مح��ل دفت��ر ش��رکت تعاونی واقع 
مش��هد، خیابان دکتر بهش��تی 48 مقابل دبیرستان 
عب��دا     هلل ن��ژاد حس��ینیه نامقی های مقیم مش��هد با 
دستور جلسه ذیل تش��کیل می شود از کلیه اعضای 
محترم دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن مدارک 
عضوی��ت و کارت مل��ی رأس س��اعت مق��رر در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب انحالل شرکت تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه

در ضم��ن اعضای محترم که حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی و حضور 
خ��ود در مجمع عمومی را به موج��ب وکالتنامه کتبی 
ب��ه فرد دیگ��ری واگذار نماین��د. در این صورت هر 
عضو عالوه ب��ر رأی خود حداکثر تا 3 رأی با وکالت و 
غیرعضو فقط یک رأی وکالتی می تواند داشته باشد. 
عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی می بایس��ت 
ب��ه همراه نماین��ده یا وکیل خود طی روز پنجش��نبه 
م��ورخ 1398/12/15 از س��اعت 9 لغایت 12 با همراه 
داش��تن کارت شناسایی معتبر و مدارک عضویت به 
محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مش��هد، واقع در بلوار خیام، روبروی خیام20، طبقه 
5 اتاق 505 مراجعه و نس��بت به ارائه وکالت اقدام 

نمایند. 
 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
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ش�هرداری فیض آباد به استناد بند 5  صورتجلسه ش��ماره  79 مورخ  97/5/29 شورای محترم اسالمی 
ش��هر و طبق ماده 5 آیین نامه مالی ش��هرداری ها در نظر دارد نس��بت به واگذاری بخش خدمات ش��هری و 
فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی 
واجد شرایط و دارای صالحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد 

ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهر فیض آباد حاشیه میدان امام مراجعه نمایند.
مدت انجام کار دوسال شمسی از تاریخ تنظیم قرارداد              

مبلغ   تضمین شرکت در مناقصه )به میزان پنج درصد مبلغ کل برآوردی مبلغ 1/700/000/000 ریال (
به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب ش��ماره  0105966014003 نزد بانك ملی  

به نام سپرده شهرداری فیض آباد واریز نمایند.
3- برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده و ضمانتنامه آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 98/12/19 باشد
6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است 
8-زمان بازگشایی پاکات 98/12/20

درمحل دفترشهردار
9- ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 5156722336-7

آماده پاسخگویی می باشد.
10 - متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ه س��ایت ش��هرداری به نش��انی

 www.feyzabad.ir مراجعه نمایند.
11- متقاضیان محترم می توانند جهت پرداخت هزینه اس��ناد مناقصه به شهرداری، مبلغ یک میلیون ریال 
معادل صد هزار تومان به حساب 0104725834000 نزد بانک ملی واریز و به همراه اسناد مناقصه تحویل 

واحد حقوق نمایند.
جواد جعفری شهردار فیض آباد 

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم ش�هرداری فیض آباد 
نوبت اول   

/ع
98
15
19
8

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  در نظر دارد امور خدمات پشتیبانی مراکز آموزشی ، 
رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و اس��تخرهای خود را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
ش��ماره 2098005865000002 از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به ش��رکت های واجد صالحیت به 

شرح زیر واگذار نماید . 
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد، ارایه پیشنهاد مناقصه گران  و گشایش پاکت ها از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد ش��د . الزم اس��ت مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در س��امانه مراحل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1-تاریخانتشاراسنادمناقصهدرسامانه:  از ساعت 13  روز چهارشنبه مورخ  1398/11/30  خواهد بود .
2-آخرینمهلتدریافتاسنادازسامانه:  تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/07  خواهد بود .
3-آخرینمهلتبارگذاریاسنادمناقصهدرسامانه: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1398/12/19   

خواهد بود .
4-آخرینمهلتتحویلپاکتهاپیشنهاد: تا ساعت 12  روز دوشنبه مورخ  1398/12/19  خواهد بود .

5-تاریخگشایشپیشنهادها: ساعت 8 صبح روز سه شنبه  1398/12/20 خواهد بود .
6-نشانیجهتارسالپاکتهایالف،ب،جمراجعه: 

مش��هد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایس��تگاه س��راب ، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
ساختمان شهید باهنر، اداره پشتیبانی ، امور قراردادها و تعهدات .

تذکر مهم : ارسال یک نسخه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی می باشد.
7-مبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: 1/132/048/290  ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار س��ه 

ماهه و قابل تمدید تا شش ماه .
8-اطالعاتتماسس�امانهس�تادجهتانجاممراحلعضویتدرس�امانه: تلفن مرکز راهبری و 

پشتیبانی41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021 می باشد.

آگهیتجدیدمناقصهعمومیامورخدماتپشتیبانیمراکزآموزشی،رفاهی،
درمانی،اردوگاههاواستخرها

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اداره پشتیبانی - امور قراردادها و تعهدات 



قدس دالیل ناکامی بهسازی بافت های فرسوده خراسان رضوی را بررسی کرد

مقاومت روستاییان در برابر مقاوم سازی مسکن روستایی
مهــدی کاهانی مقدم  بر اســاس اعالم 
منابع رسمی، 65درصد از پهنه استان خراسان 
رضــوی زلزله  خیز اســت و 6۰ درصد اراضی 
استان نیز مستعد سیل  خیزی است. در حالی 
 که هم  اکنون افزون بر یک  میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر از جمعیت 6/5 میلیون نفری این استان در 
2هزار و 5۴۰ روســتا سکونت دارند. بر اساس 
آخرین سرشــماری، ۴۸6 هزار واحد مسکن 
روستایی در خراسان رضوی وجود دارند که از 
این تعداد ۱5۱ هزار واحد )۳2 درصد( مقاوم 
اعالم شده  و ۳۳5 هزار واحد غیرمقاوم هستند؛ 
در حالی  که میانگین واحدهای روستایی مقاوم 
در کشور ۴2درصد است و خراسان رضوی که 
مقام اول بیشترین تعداد واحدهای روستایی 
کشــور را دارد، ۱۰درصد از میانگین کشوری 

پایین تر است.

  تسهیالت 40 میلیونی مقاوم سازی
به گفته معاون مسکن روستایی و امور بازسازی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی، از 
سال ۸۴ و پس از زلزله بم، طرح ویژه نوسازی 
و مقاوم سازی مساکن روستایی تصویب شد که 
از آن زمان بیش از یک  میلیون واحد در کشور 
مقاوم سازی شده است و بر اساس طرح جامع 
مســکن روستایی، تا پایان ســال ۱۴۰5 باید 
۸5درصد واحدهای مسکونی روستایی کشور 

مقاوم سازی شوند.
وی بــا اشــاره به اینکــه برای مقاوم ســازی 
واحدهای مســکونی روســتایی، ۴۰ میلیون 
تومان وام با کارمزد 5درصد و بازپرداخت ۱5 
ساله پرداخت می شــود، اضافه می کند: برای 
کسانی که زیر پوشــش بهزیستی یا کمیته 
امداد قرار دارند، تا سقف ۸میلیون وام بالعوض 
پرداخت می شود، افراد زیر پوشش بهزیستی 
بسته به شرایط متقاضی تا ۳6 میلیون و افراد 
زیر پوشش کمیته امداد تا 25 میلیون تومان 

وام بالعوض دریافت می کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
رضوی هم در این  باره می گوید: در ســال 9۸ 
سهمیه اســتان از محل تســهیالت مسکن 
روســتایی ۱5 هزار و 5۰۰ واحــد بوده که ۸ 
هزار واحد تاکنون به اســتان ابالغ  شده است 
و 2هزار و ۳55 نفر موفق به دریافت تسهیالت 

از بانک ها شدند. 
به گفته سیدرضا موسوی نیا، در همین راستا 
۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد 
۴درصد برای بازســازی خانه ها در نظر گرفته 

و اهدا می شــود. همچنین بنیاد مسکن برای 
کسانی که زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
نیستند، تا سقف ۸میلیون تومان وام بالعوض 
در نظر گرفته که در یک سال و نیم گذشته، 
۱۴ میلیارد تومان کمک بالعوض به متقاضیان 

پرداخت  شده است.

  روستاییان استقبال 
نمی کنند

ایــن در حالــی اســت که 
روســتاییان  از  بســیاری 
خراســانی متقاضی دریافت 
وام مقاوم ســازی، مدت هــا 
تسهیالت  دریافت  نوبت  در 
قرار دارنــد و خیلی از آن ها 
نیــز موفق بــه دریافت این 
وام نشــده و نمی شوند و به 
همین خاطر درصد بیشتری 
همــان  از  روســتاییان،  از 
ابتدا خــود را درگیر فرایند 
طوالنی استفاده از تسهیالت 

مقاوم سازی نمی کنند.
همانند روستاییان کاشمری 
که بــا وجود قــرار گرفتن 

روی گسل درونه و اینکه زلزله همواره آنان را 
تهدیــد می کند و نزدیک به ۷۰درصد بناهای 
مسکونی در روستاهای این منطقه در صورت 
بروز حوادث، فرسوده اند اما کمتر از این طرح ها 

استقبال کرده اند. 
یکی از روستاییان ســاکن در بخش مرکزی 
کاشمر که برای مقاوم سازی منزل مسکونی اش 
اقدام کرده اســت، درباره مشــکالت فراروی 

گرفتن تســهیالت مربوطه می گوید: از انجام 
روند اداری خسته شده ام؛ زیرا برای درخواست 
تســهیالت و پروانه که از دهیاری روستا باید 
شروع کرد، باید از هفت  خوان رستم بگذری؛ 
در این راه باید برگه های زیادی تکمیل و توسط 
افراد مختلفی از دهیار و اعضای شورای روستا 
گرفته تا بخشدار و کارشناس و کارکنان بانک 
امضا شــود که این کار اگر 
به  خوبی پیش برود، بســیار 

زمانبر است.
یکی از روستاییان شهرستان 
قوچــان نیــز از پاســخگو 
در  مســکن  بنیاد  نبــودن 
این  باره گالیه مند  اســت و 
می گویــد: به تازگــی بهانه 
نبود اعتبــارات، مانع جواب 
تقاضای  به  مسئوالن  مثبت 
ساخت مســکن روستاییان 
شده است؛ در حالی  که پیش 
 از ایــن همــکاری نکردن و 
سنگ اندازی بانک ها به عنوان 
اصلی ترین مشــکل، موجب 
برای  افــراد  پیگیری  توقف 
گرفتن تسهیالت مربوطه بود.

  علت چیست؟
در عین  حال برخی کارشناسان، بروز مشکالت 
مالی ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی، افزایش 
سرســام آور قیمت مصالح ساختمانی، پایین 
بودن میزان تسهیالت بانکی و بروکراسی اداری 
را از عوامل اصلی اســتقبال کم روستاییان از 
مقاوم سازی منازل مسکونی خود می دانند و بر 

این باورند با توجه به آسیب پذیر بودن استان 
در برابر حوادث طبیعی، باید نوســازی منازل 

مسکونی روستایی سرعت بیشتری بگیرد.
آن ها تأکید می کنند که دستگاه های مسئول 
به  ویژه بنیاد مسکن باید تدابیر ویژه ای را برای 
برداشتن موانع پیش روی مقاوم سازی مسکن 
روستایی استان اتخاذ کنند تا در صورت بروز 
زلزله و سیل همچون اتفاقی که اوایل امسال 
رخ داد، دامنه خسارت ها به کمترین حد ممکن 

کاهش یابد.
بخشدار مرکزی کاشــمر نیز در گفت وگویی 
با تأکید بر اینکه نوســازی منازل مســکونی 
روســتایی نیازمند فرهنگ سازی است، اظهار 
می دارد: برخی قوانین گذشته تغییر کرده و هم  
اکنون صدور پروانه ساختمانی  در روستاها در 
اختیار دهیاری ها نیست که این موضوع با توجه 
به روند اداری گرفتن استعالم ها و طی مراحل 
مختلف مثل بازدید کارشناس دهیاری و بنیاد 
مسکن و نیز ارســال آن به استانداری و اخذ 
تأییدیه، موجب طوالنی تر شدن کار شده است.

ســعید چیتی این رونــد را در نهایت به نفع 
روســتاییان ارزیابی می کنــد و می گوید: در 
حال حاضــر بیــش از 9۰ درصد افــراد در 
روستاها برای انجام ساخت وساز پروانه دریافت 
می کنند و بدین ترتیب حداقل استانداردها در 
ساختمان های جدید روستاها رعایت می شود 
و مهندس ناظر بر ساخت وساز روستاییانی که 
تسهیالت مقاوم سازی دریافت می کنند، نظارت 

کامل دارد.
رئیس بنیاد مســکن شهرستان های کاشمر و 
خلیل آباد هم با بیان اینکه وظیفه ذاتی بنیاد 
مســکن ترویج و توزیع وام های نوســازی و 
بهسازی مسکن روستایی است، تأمین ضمانت 
بانکی را از مشــکالت روســتاییان در مسیر 
دریافت تســهیالت مسکن روســتایی عنوان 
می کند و می افزاید: گرچه ضمانت زنجیره ای 
بایــد مورد قبول بانک ها باشــد ولی برخی از 
بانک ها از این کار امتناع می کنند که ســبب 
تأخیر در دریافت تسهیالت روستایی شده است.

واحدیــان اضافه می کند: با توجه به بافت های 
فرسوده روســتایی و مخاطرات فراوانی که در 
سطح این شهرستان وجود دارد، باید همه در 
زمینٔه بازســازی روستاها کمک کنند و برای 
متقاضیانی که نتوانند واحد مسکونی خود را 
تکمیل کنند از محل حساب ۱۰۰ امام ۴۰ تا 
۸۰ میلیون ریال متناســب با نیاز ساختمان، 

کمک بالعوض اعطا می شود.

 رئیس هیئت  مدیره انجمن صنفی
 کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی: 

  افزایش قیمت فوالد 
در ساخت و ساز وقفه  ایجاد می کند

ایســنا: رئیس هیئت 
صنفی  انجمــن   مدیره 
انبوه ســازان  کارفرمایی 
خراســان رضوی گفت: 
افزایــش قیمــت فوالد 
این  و  بــوده  مقطعــی 
موجب می شود خریدار و 

مردم ضرر کنند و ممکن است وقفه ای در ساخت و ساز اتفاق 
بیفتد.محمود پژوم در خصوص افزایش قیمت آهن، اظهار کرد: 
در یکی دو ماه گذشته بیش از ۳۰ تا ۳5 درصد افزایش قیمت 
فوالد را داشتیم که هر کیلو آرماتور 6هزار و 2۰۰ تومان به باال 
معامله می شود، بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت ها این 
گونه نوسان دارد، باید منتظر باشیم که قیمت ساختمان نیز 
به همین نسبت باال رود و مصرف کننده هم مجبور شود که 

گران تر بخرد، این وضعیت پیش بینی می شود. 
وی افزود: از طرف دیگر این نوسان های بازار ضربه های بدی 
را به سرمایه گذار و ســازنده های واقعی در امر ساخت و ساز 
مســکن وارد می کند، ممکن است یک بی اعتمادی و ناامنی 
در سرمایه گذار به وجود بیاورد. زمانی که انبوه  ساز پیش فروش 
می کند، قیمت آن واحد ثابت خواهد بود، اما این نوسان های 
قیمت ها ســبب می شود اختالفاتی شــدید بین فروشنده و 

سازنده با خریدار ایجاد شود.
پژوم با بیان اینکه باید از مسئوالن دولتی پرسید که با توجه 
به این نوسان های قیمت چه کاری باید انجام داد، عنوان کرد: 
در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر معموالً از سرمایه های خرد، 
سرمایه های بانک ها و تسهیالت بانکی استفاده می کنند و از 
طرف دیگر آن ها تورم ناچیزی دارند، بنابراین ســازندگان به 
ویژه انبوه ســازان با اطمینان خاطر نســبت به ساخت و ساز 
اقدام می کنند. این نوسان های بازار و جهش قیمت ها موجب 
می شود تعدادی از انبوه سازان، ساخت و ساز را متوقف کنند، 

زیرا نگران هستند و احساس ناامنی می کنند. 
رئیــس هیئت  مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه ســازان 
خراسان رضوی ادامه داد: این نوسان های بی حساب و کتاب 
و بی رویه ســبب می شود اختالالتی در بحث ساخت و ساز و 
خرید و فروش مسکن اتفاق بیفتد و بخش خصوصی و به ویژه 

مردم بیشترین ضرر را متحمل شوند.
 از طرفی بیشــترین مشــکالت قراردادی و شکایات ایجاد 
شــود و ایــن موضوع به وجــود آید که بتوانند یــا نتوانند 
تعهدات خود را به موقع یا با قیمت های تعیین شــده انجام 
دهند و پیش بینی های الزم نشده باشد که در نتیجه شاهد 

پرونده های قضایی خواهیم بود. 

معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی:
  مشهد صاحب یک شهرک صنعتی 

جدید می  شود
تسنیم: معاون اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی 
گفت: مشهد صاحب یک 
جدید  صنعتی  شهرک 

خواهد شد.
علــی رســولیان اظهار 
استقرار  منظور  به  کرد: 
مشهد  صنایع  توسعه  و 

در مکان جدیدی در شــرق این شهر که فاقد محدودیت در 
واگذاری زمین به واحدهای تولیدی، مشکالت زیست محیطی 
و مانع برای توســعه شهری باشــد شهرک صنعتی جدیدی 
ایجاد می شود.وی گفت: واگذاری زمین دولتی به منظور ایجاد 
شهرک صنعتی جدید در مشهد در نشست کارگروه ماده 2۱ 
»شیوه نامه ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های 
کشاورزی و تولیدی و طرح های غیرکشاورزی« در استانداری 

خراسان رضوی به تصویب رسید.
رسولیان بیان کرد: در این کارگروه مصوب شد زمین دولتی با 
گستره زیاد به ایجاد شهرک صنعتی اختصاص یابد به طوری 
که کارآفرینان در توسعه طرح های صنعتی هیچ محدودیتی 
نداشته و اراضی این شهرک به لحاظ شرایط الزم برای استقرار 
صنایع، مورد وثوق همه دســتگاه های اجرایــی اعم از اداره 
منابع طبیعی، اداره حفاظت از محیط زیســت و شهرداری و 

شرکت های خدمات زیربنایی باشد.

  افغانستان مرز دوغارون
 را به روی مسافران بست

مهر: مدیرکل گمرک دوغارون گفت: دولت افغانســتان پیرو 
جلسه شورای امنیت ملی این کشور و بدون اطالع رسانی به 
مسافران و اتباع خود، از بامداد دیروز مرز دوغارون را به روی 

مسافرین بست.
محمد کوهگرد افزود: متأسفانه افغانستان بدون اطالع قبلی و 
هماهنگی با جمهوری اسالمی ایران اقدام کرده که این مسئله 
ســبب سرگردانی حدود یک هزار نفر از مسافران که بیش از 
9۸درصد آنان اتباع خود افغانستان هستند شده است.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر ازدحام و سرگردانی مسافران را در 
دوغارون شاهد هستیم، گفت: برای حل این موضوع در حال 
پیگیری هستیم تا از طریق کانال وزارت امور خارجه مشکل 
را حل کنیم.وی تصریح کرد: البتــه رفت و آمد خودروهای 
ترانزیتی به صورت عادی در جریان اســت و در این خصوص 

مشکلی نداریم.

  ستاد نماز جمعه نیشابور
 ستاد برتر استان شد

خبرنگار  نیشــابور- 
قــدس: نمــاز جمعه 
نیشابور پس از مشهد از 
کیفیت  و  حضور  لحاظ 
شــرکت  کننــدگان  و 
خدمت  میــز  برگزاری 
برنامه هــای  برپایــی  و 

مختلف در خراسان رضوی مقام اول را کسب کرد.
مسئول ســتاد برگزاری نماز جمعه نیشابور اظهار کرد: یکی 
از اقدام های مثبت ســتاد نماز جمعه نیشابور که با حمایت 
حجت االسالم ســید قاســم یعقوبی، امام جمعه این شهر 
صورت پذیرفت ایجاد شورای اندیشه ورزان با حضور نخبگان 
جوان شهرســتان برای خلــق ابتکارات در راســتای تکریم 

شرکت کنندگان نماز جمعه در مصلی بود.
ســید حسین اکرامی گفت: در روز جمعه هر هفته بر اساس 
برنامه ریزی های صورت پذیرفته شــده بــا نهادهایی مانند 
فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و... خدماتی در مصالی نماز 
جمعه ارائه می شــود که در هیچ کجای کشور به این وسعت 
و کیفیت دیده نشــده اســت.وی عنوان کرد: حجت االسالم  
والمسلمین ایزدی، مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
خراســان رضوی ضمن حضور در جلسه ستاد نماز جمعه، از 
اقدامات ارزشمند ستاد نماز جمعه نیشابور قدردانی و تشکر 
کردند و از امام جمعه نیشــابور و اعضای ستاد خواستند این 
اقدامات به صورت مســتمر ادامه پیــدا کند و در روند بهبود 
آن اهتمــام بورزنــد .اکرامی تأکید کرد: مســئول شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی همچنین خواست 
این نوع خدمت رسانی الگویی شود برای شهرهای دیگر تا مردم 
این شهرها نیز بتوانند از این خدمات ارزشمند بهره مند شوند.

معاون استاندار خراسان جنوبی:
  قیمت کاالهای اساسی در روزهای 

پایانی سال تثبیت شود
ایرنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: قیمت کاالهای اساســی به ویژه گوشــت قرمز باید با 
همکاری و هم افزایی دســتگاه های اجرایی استان در روزهای 
پایانی ســال جاری و فروردین 99 تثبیت شود.  مشیرالحق 
عابدی در شانزدهمین نشست کمیسیون تنظیم بازار استان با 
اشاره به دستورعمل حذف و کاهش سهم استان از میزان دام 
خروجی زنده به میزان 2۰ درصد گفت: سال گذشته با توجه 
به مصوبه تنظیم بازار استان نظارت عالی بر دام های خروجی 
استان داشــتیم.وی ادامه داد: امســال نیز بیش از 5۰درصد 
نسبت به سال گذشته از خروج دام زنده جلوگیری شده است، 
با این نگاه که ابتدا باید گوشت مورد نیاز استان تأمین و مازاد 
بر نیاز به استان های همجوار ارسال شود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در روزهای پایانی 
سال برخی متولیان امر خواستار حذف دستورعمل مذکور در 
خصوص خروج دام از استان شدند که بر مبنای خرد جمعی 
دستگاه های اجرایی تصمیم گیری خواهد شد.وی تأکید کرد: 
در صورتی که این دستورعمل حذف شود بایستی حتماً قیمت  
گوشــت قرمز در استان تثبیت شود و نباید مالک قیمت در 
خراسان جنوبی، استان های همجوار باشند.عابدی اضافه کرد: با 
توجه به ظرفیت و تولیدات دامی استان، همان طور که خراسان 
جنوبی در گوشت مرغ مازاد مصرف تولید می کند در خصوص 
گوشت قرمز هم نباید کمبودی وجود داشته باشد.وی عنوان 
کرد: با اجرای دســتورعمل مذکور به اذعان اتحادیه دامداران 
استان برای دامداران هیچ گونه مشکلی ایجاد نشده است بلکه 
آن هایی که در خرید و فروش دام دخیل هستند خواهان حذف 
این دستورعمل هستند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
خراســان جنوبی یادآور شد: روزهای پایانی سال مردم انتظار 
دارند قیمت ها ثابت بمانند و درگیر چالش قیمت نشوند.وی 
تأکید کرد: نظارت بر قیمت کاال و خدمات امری بسیار ضروری 
اســت و باید مورد توجه ویژه مســئوالن مربوطه قرار گیرد.

 در جلسه شورای فرهنگ عمومی
 خراسان رضوی عنوان شد 

 میزان مشارکت مردم استان در 
انتخابات از متوسط کشوری باالتر بود

قدس: جلســه شورای 
فرهنگ عمومی خراسان 
رضوی با حضور آیت اهلل 
سیداحمد علم الهدی در 
امام جمعه مشهد  دفتر 

مقدس برگزار شد.
استاندار خراسان رضوی 
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدام های صورت گرفته 
برای برگزاری انتخابات در استان اظهار کرد: ۸2 هزار نفر شامل 

هیئت های اجرایی دست اندرکار برگزاری انتخابات بودند.
علیرضا رزم حسینی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات خراسان 
رضوی از ۱۰ماه گذشته افزود: 25 هزار نفر از نیروهای امنیتی 
از جمله نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، دستگاه های 
امنیتی و اداره کل اطالعات استان تأمین امنیت این رویداد را 
بر عهده داشتند.استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه انتخابات 
به نحو مناسبی در استان برگزار شد، اضافه کرد: به دلیل وجود 
هماهنگی و همــکاری در اجرا و نظارت، یک انتخابات کاماًل 

باشکوه در خراسان رضوی برگزار شد.
رزم حسینی درباره میزان مشارکت مردم استان در انتخابات 
بیان کرد: خراسان رضوی در بین کالنشهرهای کشور از جمله 
تهران، تبریز، اصفهان و فارس از نظر میزان مشارکت رتبه برتر 
را کسب کرد. بر این اساس استان خراسان رضوی از متوسط 

مشارکت کشور نیز حدود 5 درصد باالتر است.
وی در ادامه در خصوص ویروس کرونا ضمن ارائه توضیحاتی، 
خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چند مرز مستقر در استان، از 
حدود 25 روز پیش نخستین جلسات ستاد پیشگیری و مقابله 

با ویروس کرونا در استان خراسان رضوی برگزار شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سخنگوی ستاد پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تعیین شده است، تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از ویروس 
کرونا سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

را رعایت خواهیم کرد.

گپ

قدس آنالین- رضا طلبی   رئیس کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی 
گفت: عقب افتادگی دســتمزد کارگران در 
ســال های اخیر باید برای سال 99 جبران 
شود.احسان ســهرابی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: در جلسه این هفته اعضای 
هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار موضوع دستمزد کارگران در سال آینده 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکــه دولت باید عقب افتادگی 
دســتمزد کارگــران در ســال های اخیر را 
برای ســال 99 جبران کند، افزود: ۱5درصد 
افزایشی که دولت در بودجه سال آینده برای 
افزایش دستمزد کارمندان لحاظ کرده است 
به هیچ وجه برای کارگران قابل قبول نیست 
و هیچ همخوانی با هزینه های کارگران ندارد. 
زیرا کارگران به جز حقــوق مزایای جانبی 
دیگری که کارمندان دریافت می کنند ندارند 
و همچنین اغلب کارگران از امنیت شــغلی 
الزم برخوردار نیستند. رئیس کانون شوراهای 
اســالمی کار خراســان رضوی ادامه داد: به 

منظور تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 
آینده ابتدا باید هزینه سبد معیشتی خانواده 
چهار نفره طبــق موضوع تبصره 2 ماده ۴۱ 
مشخص شود که در این زمینه بررسی های 
الزم در حال انجام است. سهرابی افزود: هنوز 
اجماع الزم و کافــی درباره تعیین عدد این 
سبد معیشــتی صورت نگرفته است و سال 
گذشــته این عدد برای یــک خانواده چهار 
نفری ۳میلیون و ۷6۰هــزار تومان در نظر 

گرفته شد. وی ادامه داد: از طرفی پیشنهاد 
ما این اســت که دســتمزد کارگران باید به 
صورت فصلــی و یا حداقــل 6ماهه تعیین 
شود، زیرا در شرایط فعلی که بازار از کمترین 
ثبات الزم برخوردار اســت تعیین دستمزد 
ســاالنه برای قشر مستضعفی که طبق آمار 
افزون بر ۴۰میلیون نفر از جامعه را تشکیل 
می دهند و بیش از 5۰درصد از آن ها زیر خط 
فقر زندگی می کنند صحیح نیست.سهرابی 

با اشاره به اینکه بین دســتمزد کارگران با 
هزینه های واقعی جامعه شکاف زیادی وجود 
دارد، بیان کرد: دســتمزد کارگران در سال 
جاری با وجود افزایش ۳6درصدی تنها یک 
ماه برای کارگران حالوت و شیرینی داشت و 
از اردیبهشت عمالً این افزایش بی تأثیر بود. 

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از درآمد 
کارگــران صرف اجاره بها آن هم در مناطقی 
نظیر حاشیه شهر مشهد می شود، افزود: بر 
اساس یک گزارش میدانی هزینه ۱6کاالی 
اساســی در خراسان رضوی که مبنای تهیه 
2هزار و ۴۷۱ کالری هستند و برای زندگی 
کارگران ضروری و الزم هستند ماهیانه یک 
میلیون و 5۰۰هزار تومان که معادل حداقل 
ماهیانه حقوق کارگران در سال جاری است 

را در بر می گیرند.
ســهرابی افزود: از این رو در تعیین دستمزد 
کارگران در ســال آینده بایــد توجه جدی 
صــورت بگیرد و حقوق کمتــر از ۳میلیون 
تومان عمالً هزینه های ماهانه یک کارگر را 

پاسخگو نخواهد بود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار در گفت وگو با قدس:

حقوق کارگران نباید کمتر از ۳میلیون تومان باشد

قدس  در مراســمی با حضور جمعی از مسئوالن، تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری 
افتتاح شد.شهردار مشهد در مراسم افتتاح این پروژه گفت: مفهوم کارآمدی را در خدمت 
به مردم، مقدس می دانم. به نظر بنده آن چیزی که پس از رأی نمایندگان شورای شهر 

سبب مشروعیت عملکرد می شود، کارآمدی در فعالیت هایمان است.
محمدرضا کالیی تصریح کرد: مبنای مشروعیت ما کارآمدی است، خوشحالیم که شورای 
شهر همیشــه از فعالیت ها و کارآمدی ما حمایت می کند. امیدواریم این کارآمدی برای 

خدمت به مردم ادامه داشته باشد و اجرای این گونه پروژه ها نیز متوقف نشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه  گذاری و مشارکت های شورای شهر مشهد هم گفت: 
تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری نقش زیادی در تسهیل تردد، کاهش ترافیک و مدت 
زمان  سفر شهروندان خواهد داشت، اگر این تقاطع با کمربند جنوبی نیز پیوند بخورد، تأثیر 

بسیار زیادی بر ترافیک شهر از جمله بولوارهای وکیل آباد و آزادی خواهد داشت.
احمد نوروزی افزود: حاکم بودن فضای رقابتی و پرهیز از انعقاد قرارداد به شــکل ترک 
تشــریفات یکی از ویژگی های فعالیت های عمرانی در این دوره است. این رویکرد شورای 
پنجم موجب شد تا توانمندی پیمانکاران و بخش خصوصی که سال های سال از چرخه 
فعالیت های عمرانی دور بود، مجدد پویا و فضای رقابتی که افزایش کیفیت، سرعت و در 

عین حال کاهش قیمت را به دنبال دارد را ایجاد کند.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد هم اظهار کرد: 2۱ خرداد ماه امسال، 
با هدف ایجاد دسترســی سریع و آسان از بولوار شهید سلیمانی به بولوار نمازو فکوری و 
کاهش بار ترافیکی میدان جمهوری و بولوار پیروزی عملیات اجرای تقاطع غیرهمسطح 

شهید ناصری آغاز شد.
خلیل اهلل کاظمی ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری با حدود ۳5 میلیارد تومان 
هزینه با ســازه ای فلزی اجرا شــده است. اجرای عرشــه فلزی پل به صورت سرتاسری 

موجب کاهش وزن کلی ســازه و نصب آن روی باندهای اصلی با کمترین زمان ممکن و 
کمترین تبعات ترافیکی در زمان اجرا شده است. تقاطع شهید ناصری با ۱۴ روز تأخیر به 
بهره برداری رســید که دلیل آن قرار گرفتن لوله انتقال آب در زیر پایه اصلی و همچنین 
بارش برف و کاهش شــدید دما در زمان بتن ریزی بود که به  خاطر تأخیر از شــهروندان 

عذرخواهی می کنیم.
گفتنی است، تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری به طول 59۰ متر شامل رمپ های خاک 
مسلح به طول ۱5۰ و ۱۸۰ متر با عرشه فلزی به طول 26۰ متر شامل 6 دهانه است که 

با هزینه ۳5 میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.

تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری افتتاح شد
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با درخواست شهردار مشهد توسط  
شورای اسالمی شهر صورت گرفت

  تصویب 10میلیارد تومان
 برای پیشگیری از»کرونا«

ارائــه  بــا  قــدس 
از  دوفوریتــی  الیحــه 
ســوی شــهردار مشهد 
100میلیارد ریال بودجه 
برای خریــد تجهیزات و 
از  پیشــگیری  ملزومات 
شــیوع ویروس کرونا از 

سوی شورای اسالمی شهر تصویب شد.
محمدرضا کالیی دیروز در هشــتاد و ششمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر، در دفاع از الیحه دوفوریتی درخواست 
اعتبار100میلیارد ریالی برای خرید تجهیزات و ملزومات مورد 
نیاز برای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا در سطح شهر 
گفت: با یک بحران خیلی خیلی جدی روبه رو هســتیم که 
باید حساسیت الزم برای رعایت نکات بهداشتی در مردم ایجاد 
شــود.وی افزود: از زمانی که ابتال به ویروس کرونا در کشور 
اعالم شد با هماهنگی شورای اسالمی شهر مشهد، ضدعفونی 
ناوگان حمل ونقل عمومی از جمله قطارشهری و اتوبوسرانی 

آغاز و هر شب این عمل انجام می شود.
کالیی اضافه کرد: در کنار ضدعفونی کردن ناوگان حمل ونقل 
عمومی و ســرویس های بهداشــتی، مدارس و سایر اماکن 
عمومــی شــهری، آموزش هــای الزم به همــکاران ارائه و 
دستورعمل های اجرایی در خصوص راه های پیشگیری از ابتال 

به ویروس کرونا به همه بخش ها ابالغ شده است.
وی به احتمال توزیع ماســک در قطارشــهری و بازارهای 
شهرداری مشهد »شهرما« هم اشاره کرد و ادامه داد: مسئله 
بسیار بسیار جدی اســت، به ویژه برای شهر مشهد با وجود 
تعداد زیادی زائر و مجاور که احتمال خطر شــیوع به سایر 
نقاط کشــور را باال می برد، بنابراین عاقالنه است همه توان 
خود را برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به کار بگیریم.

وی بــا بیان اینکــه گران تریــن روش های پیشــگیری از 
ارزان تریــن درمان ها به صرفه تر اســت، تأکید کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع و ضرورت بازرســی و کنترل و ضدعفونی 
کردن زیرســاخت های شهری و حساس کردن مردم نسبت 
به این مســئله، الیحه ای دو فوریتی برای اختصاص اعتبار 
100میلیارد ریالی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه به شورای 

شهر ارائه کرده ایم که درخواست موافقت با آن را دارم.
کالیــی گفت: این مبلغ بــرای اقدام های اولیه اســت، زیرا 
نمی دانیم میزان شــیوع ویروس چقدر خواهد بود، هرچند 
که امیدواریم بیماری اپیدمی نشــده و به اقدام ها و اعتبارات 
بیشتر نیاز نباشد.گفتنی است، پس از صحبت های شهردار 
مشهد، شورای شهرالیحه دوفوریتی اختصاص 100میلیارد 
ریال بودجه برای تأمین تجهیزات و ملزومات پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا را تصویب کرد.                                                                                                 

 اخطار شورا به شهردار 
با تذکر رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
شهرمشهد در خصوص ثبت نام شهردار مشهد برای فدراسیون 
فوتبال، کالیی در جلســه آینده شورای شهر مشهد در این 
خصوص پاســخ خواهد داد.مجتبی بهارونــد در تذکری به 
شهردار مشهد، اظهار کرد: با توجه به اقدام ها و تصمیم اخیر 
شهردار برای ثبت نام ریاســت فدراسیون فوتبال و ضرورت 
مدیریت شــهری خواهشمند است در راستای اقدام شهردار 
و عدم مشورت با اعضای شورا تذکر الزم داده شود.حمیدرضا 
موحدی زاده، نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جمع 
خبرنگاران در خصوص این تذکر اظهار کرد: یکی از اعضای 
شورای شهر به استناد ماده ۶۸ آیین نامه داخلی شورا تذکری 
به شهردار داشتند، این تذکر قرائت شده و قرار شد تا جلسه 

بعد شهردار پاسخ الزم را بدهند.

  کشف دستگاه های استخراج
 ارز دیجیتال قاچاق

قدس: فرمانده انتظامی استان از کشف 14۸دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال قاچاق در شهرستان تربت حیدریه خبر داد.سردار 
محمدکاظم تقوی گفت: در اقدامی اطالعاتی ســرنخ هایی 
از نگهــداری و نصب محموله دســتگاه های اســتخراج ارز 
دیجیتال قاچاق در حوالی شهرستان تربت حیدریه به دست 
آمد و دســتورات الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی وارد عمل شده و با تحقیقات گسترده، ساختمانی که 
دســتگاه های مذکور در آن نگهداری می شدند را شناسایی 
و تحت نظر قرار دادند.ســردار تقوی گفــت: مأموران پس از 
هماهنگی با مقام قضایی و با همراهی نماینده حقوقی شرکت 
برق این شهرستان در اقدامی ضربتی، محل را بازرسی و 14۸ 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند.فرمانده 
انتظامی اســتان خراسان رضوی با بیان اینکه برابر اظهارنظر 
کارشناسان ارزش ریالی این محموله 2میلیارد و 220 میلیون 
تومان برآورد شــده اســت، گفت: در این رابطه یک متهم 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

  ریزش ساختمان در سبزوار
 یک مجروح بر جای گذاشت

قدس: بر اثر ریزش یک 
کلنگی  مسکونی  واحد 
در ســبزوار یک کارگر 

مجروح شد. 
 رئیــس   ســازمان  آتش

 نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری با بیان این 
مطلب گفت: این واحد مسکونی در خیابان سهراب این شهر 
قرار داشــت که بر اثر ریزش آن یک کارگر زیر آوار محبوس 
شــد.مهدی احمدی راد افزود: این کارگــر با تالش مأموران 
آتش نشانی از ماندن زیر آوار رها شد و پس از دریافت خدمات 
اولیه درمانی به وسیله عوامل اورژانس به بیمارستان امدادی 

شهید بهشتی سبزوار انتقال یافت.   
وی ادامه داد: علت تخریب این ســاختمان مسکونی توسط 

کارشناسان آتش نشانی سبزوار در دست بررسی است. 

  گران فروشان اقالم طبی بهداشتی
 در تربت حیدریه مجازات شدند

ایرنا: مسئول روابط عمومی مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه از صدور حکم مجازات تعزیری برای 
صاحبان مجرم دو مرکز عرضه کاالی طبی و ســه داروخانه 

متخلف این شهرستان به علت گران فروشی خبر داد. 
مصطفی محمدزاده گفت: به دنبال تشدید نظارت ها و برقراری 
گشت مشترک کارشناسان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه با بازرســان اداره صنعت، معدن و تجارت این 
شهرســتان، مراکزی که اقدام به گران فروشی می کردند به 
مراجع قضایی معرفی شدند.وی ادامه داد: برابر ابالغ  اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی، قیمت مصرف کننده ماسک 
جراحی ســه الیه 4هزار و 10 ریال است و با متخلفان برابر 

قانون  به شدت برخورد می شود.
مسئول روابط عمومی مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه  گفـت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
می توانند مراتب را از طریق تماس با سامانه 1۹0 و یا واحد 
تجهیزات پزشکی مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه با شماره تماس۵2۳2۸۹۶0 اطالع دهند تا در 

کمترین زمان به آن رسیدگی شود.

  بازداشت حفاران غیرمجاز 
در خواف

ایرنــا: فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی از دستگیری 
هشــت حفار غیرمجــاز در شهرســتان خواف خبــر داد. 
ســرهنگ محمدعلی مدیر افزود: نیروهای پایگاه حفاظت 
میراث فرهنگی شهرستان خواف، طی گشت زنی تلفیقی با 
یگان حفاظت محیط زیســت این شهرستان این افراد را در 

یکی از محوطه های تاریخی و ثبتی دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: در این عملیات هشت حفار غیرمجاز در حال 
حفاری و ارتکاب جرم بودند که عالوه بر دســتگیری آن ها، 
آالت و ادوات حفاری به همراه دو دستگاه خودرو سواری در 

محل کشف و توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: 
متهمان به پاســگاه محل برده شده و پس از بازجویی اولیه 
به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

  کشف دو قطعه جام  ریتون متعلق به 
دوره ساسانیان

بجنــورد- خبرنگار 
فرمانده انتظامی  قدس: 
از  گرمــه  شهرســتان 
جام  قطعه  دو  کشــف 
ریتون متعلــق به دوره 
ساســانیان بــه ارزش 
20میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ علیرضاپور در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت 
خبری مبنی بر اینکه افرادی در حوزه خرید و فروش اشیای 
عتیقه در ســطح شهر گرمه فعالیت دارند، بالفاصله موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.این مقام انتظامی با 
اشاره به اینکه با بررسی های به عمل آمده و تالش شبانه روزی 
موفق شدند محل اختفای افراد موردنظر را شناسایی کنند، 
افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه ســه نفر از قاچاقچیان را دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل کردند.وی با اشــاره به اینکه در بازرسی 
از خودرو متهمان  دو عدد جام ریتون عتیقه کشــف شــد، 
تصریح کرد: با حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و 
بررســی های الزم مشخص شد جام های کشف شده مربوط 
به دوره ساســانیان و اشکانیان بوده که ارزش آن 20میلیارد 
ریال برآورد شده است.فرمانده انتظامی شهرستان گرمه گفت: 
متهمان در نهایت پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

  دستگیری سارق گوسفندان 
یک میلیاردی در شیروان

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان شیروان 
از دستگیری ســارق حرفه ای 40 رأس گوســفند به ارزش 
یک میلیارد و 400میلیون ریال در این شهرســتان خبر داد. 
سرهنگ مسعود وحیدی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پي 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني بر یک فقره سرقت  
احشام در حوزه استحفاظی پاسگاه زیارت، بالفاصله موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت.وي با اشاره به اینکه مأموران با 
انجام تحقیقات پلیسي محل اختفای متهم و نگهداری احشام را 
شناسایي کردند، افزود: با هماهنگي مقام قضایي در یک عملیات 
غافلگیرانه سارق دستگیر و 40 رأس گوسفند سرقت شده نیز 
در محل اختفای این فرد کشف و ضبط شد.این مقام انتظامي با 
اشاره به اینکه در بررسی های به عمل آمده مشخص شد متهم 
چندین فقره سابقه سرقت دارد، تصریح کرد: با اقدام های فنی 
و پلیسی، متهم دو نفر از همدستانش را نیز به پلیس معرفی 
که تحقیقات برای دستگیری این افراد با جدیت بیشتری دنبال 
می شود.فرمانده انتظامي شهرستان شیروان با اشاره به اینکه در 
بررسی های به عمل آمده ارزش این تعداد گوسفند یک میلیارد 
و 400میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم در 
نهایت پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

رخ رد رخ

عقیل رحمانی دو فروشــگاه کاالی طب 
در مشهد که سالمت همشــهریان خود را با 
سودجویی ســودا کرده بودند با دستور قاطع 
دادستانی مشهد پلمب شدند تا درس عبرتی 
باشد برای دیگر افرادی که خیال گران فروشی 

را در سر دارند.

 خیانت به سالمت مردم 
برای دو قران سود!

از وقتی که پای کرونا به کشــور باز شــده و 
برخــی از هموطنــان مبتال به ایــن ویروس 
شده اند، دالالن سالمت و کاسبانی که به جای 
حبیب خدا بودن، رفیق جیبشــان شده اند، از 
هر روزنه ای برای منفعت طلبی که مستقیم با 
سالمت مردم شهر بازی می کند، استفاده و به 
آن چنگ انداخته اند.در جدیدترین این اقدام ها، 
اطالعات مردمی به سامانه 124منعکس شد 
که از فروش ماســک های معمولی و فیلتردار 
چند برابر قیمت واقعی و در چند نقطه شــهر 

حکایت داشت.
از همین رو موضوع به معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان خراسان رضوی منعکس و در پی 
آن مهدی مقدســی، کارشناس مسئول واحد 
مذکور با توجه به حساســیت های ویژه ای که 
این ماجرا داشــت به سرعت دســتور داد تا 
برخی بازرســی های میدانی سطح شهر که از 
اولویت کاری پایین تری قرار داشــت تعطیل و 
چند تیم از کارشناســان برای بررسی میدانی 
ماجرای گران فروشــی ماســک راهی سطح 
شهر شوند.اولین آدرسی که بوی گران فروشی 
ناجوانمردانه از آن به مشــام می رســید، در 
حوالی خیابــان چمران بود. لحظاتی بعد یک 
تیم از کارشناســان مقابل آدرس اعالمی که 
یک فروشــگاه کاالی طبی بود حاضر و یکی 
از کارشناســان به صورت پوششــی و تحت 
عنوان خریدار وارد فروشگاه شد. پس از اعالم 
درخواســتش به فروشنده پاسخ می شنود که 

هیچ نمونه ماسکی در محل موجود ندارم.

 بسته پالستیکی همه چیز را برمال کرد
کارشناســان معاونت بازرســی برای بررسی 
دقیق تر بازرسی نامحسوس خود را علنی کرده 
و وارد فروشــگاه مورد اشاره شدند، اما هرچه 
محل را زیرورو کردند خبری از ماســک نبود. 
وقتی بازرسی نتیجه ای در بر نداشت مأموران از 

محل خارج شدند، در همین حین بود که یکی 
از افراد حاضر در فروشگاه یک بسته پالستیکی 
را از فروشگاه خارج و کنار سطل زباله انداخت 
و قصد داشــت تا از محل دور شود که یکی از 

کارشناسان را پشت سرش دید. 
وقتی داخل پالســتیک مذکور 
دیده شــد، معلوم شد که تعداد 
زیادی ماسک برای آنکه ماجرای 
گران فروشی لو نرود به آن شیوه 
از فروشگاه خارج شده است. از 
ســوی دیگر برای توجیه ماجرا 
اظهارات ضــد و نقیضی مطرح 
شــد، اما هیچ راه فــراری برای 
عامالن گران فروشــی ماســک 
بازنشــد و حتی مشخص شد 
آن هــا ماســک های صنعتی را 

جای ماسک طبی به مردم و چند برابر قیمت 
فروخته اند!کمی بعد ماجرا به معاون دادستان در 
دادسرای انقالب مشهد اطالع داده شد و در پی 
آن قاضی سلطانی دستور پلمب محل را صادر که 

این اقدام هم روز گذشته صورت گرفت.

 شناسایی یک سرشاخه فروش ماسک 
چند برابر قیمت

در مرحله دوم این اقدام ضربتی مسئول فنی یکی 
از داروخانه ها اطالعاتی به معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 
داد که نشان می داد یک بازاریاب فعال در حوزه 

توزیع کاالهای طبی در پــی تماس با او اعالم 
کرده حدود ۶0هزار ماسک N۹۵ موجود دارد 
و می تواند هر دانه ماســک را 12هزارتومان به 

داروخانه بفروشد!
ایــن درحالی اســت که 
قیمــت واقعــی هر عدد 
ماســک مورد اشاره زیر 
۵هزارتومــان اســت. در 
دومین عملیــات مبارزه 
با کاسبان سالمت مردم، 
یکــی از کارشناســان با 
شــماره تلفــن بازاریاب 
کاالی طب تماس برقرار 
می کنــد و در پوشــش 
خریداری که از یک شهر 
خراســان رضوی  استان 
تماس گرفته، خود را مشــتاق خرید ماسک 
چند برابر قیمت نشــان می دهد.بازاریاب که 
احســاس می  کند لقمه چربی گیر آورده در 
حالی کــه ادعا می کند در روزهای گذشــته 
حــدود 200هزار عدد از همین ماســک را با 
قیمــت 14 هزارتومان فروخته اســت، قرار 
می شــود حدود ۳20 ماسک را برای نمونه به 
محل قرار در حوالی خیابان عارف بیاورد.او هم  
آدرس یک کاالی طب را می دهد و ســاعت 
14 قرار مالقات گذاشته می شود. کارشناسان 
به محل اعزام و وقتی وارد فروشــگاه مذکور 
می شوند فرد سودجو منتظر آن ها بوده است.

فرد بی انصاف کمی بعد متوجه می شود این بار 
تیرش به ســنگ خورده و گرفتار قانون شده 
است. با توجه به اینکه او یکی ازسرشاخه های 
گران فروشی ماســک و بازی با سالمت مردم 
شهر بود و این احتمال وجود داشت که ردپای 
مافیای گران فروشی ماسک پشت پرده وجود 
داشته باشــد، موضوع به دادیار پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
منعکس و در پی آن قاضی بهشــتی دستور 

پلمب محل را به مأموران اماکن داد.

 اجازه جوالن را به متخلفان نمی دهیم
در همین زمینه مهدی مقدســی، کارشناس 
مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان 
به قدس گفت: اینکه برخی بخواهند از شرایط 
به وجود آمده پیرامون شیوع ویروس کرونا در 
برخی مناطق کشــور سوءاستفاده کنند و هر 
طور که دوست دارند با مردم شهر رفتار کنند، 
به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و ما به 
هیچ عنوان اجازه این گونه جوالن دادن ها را به 
سودجویان نخواهیم داد و برای نظارت بر بازار 

اقدامات ویژه ای در دستور کار داریم.
وی ضمن قدردانی از حمایت قاطع دســتگاه 
قضایی از این ماجــرا، در این باره گفت: مردم 
عزیز می توانند در صــورت اطالع از این گونه 
تخلفات که در واحدهای صنفی رخ می دهد، 
موضوع را از طریق شــماره تمــاس 124 به 

همکاران ما منعکس کنند.

قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با کاسبان سالمت مردم

2 کاالی طب در مشهد پلمب شدند 

 کارشناس  صمت استان:
به هیچ عنوان اجازه این 

گونه جوالن دادن ها را به 
سودجویان نخواهیم داد 

و برای نظارت بر بازار 
 اقدامات ویژه ای

 در دستور کار داریم

بــرش

آب و هوا
  برف و باران در راه خراسان رضوی

قدس: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی از امروز 
با نفوذ ســامانه بارشی به استان شاهد آغاز بارندگی همراه با 
افزایش ســرعت وزش باد از نواحی غربی خواهیم بود. در روز 
چهارشنبه عالوه بر گسترش ســامانه، بر حجم بارش ها که 
غالباً به شکل رگبار باران همراه با وزش باد شدید )با احتمال 
رعدوبرق و بارش تگرگ و در نواحی مستعد آبگرفتگی معابر 
و ایجاد رواناب( خواهد بود، افزوده می شود. همچنین از اواخر 
وقت روز چهارشنبه و در روز پنجشنبه ضمن کاهش محسوس 
دمای هوا، بارش ها تبدیل به برف خواهند شد. بنابراین در این 
مدت تشکیل مه، کاهش دید، کوالک برف و لغزندگی سطح 
جاده ها سبب اختالل در سیستم حمل و نقل استان خواهد شد.
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قــدس: فرمانده انتظامی مشــهد از دســتگیری دو عامل  
گوشی قاپی های سریالی و رمزگشایی از چند فقره سرقت های 
خیابانی خبر داد.سرهنگ عباس صارمی در تشریح این خبر 
گفت: دختری جوان به همراه مادر و خاله اش در خیابان رسالت 
مشهد قدم می زدند که گوشــی تلفن همراهش زنگ خورد. 
وی افزود: دختر جوان مشغول صحبت با گوشی تلفن همراه 
بود که ناگهان دو جوان موتورسوار به او نزدیک شده و گوشی 
تلفن همراه و کیف دســتی اش که بند آن را دور گردن خود 
انداخته بود را به قصد سرقت کشیدند. فرمانده انتظامی مشهد 
افزود: در این لحظه با مقاومتی که دختر جوان در برابر سارقان 
نشان داد راننده موتورسیکلت تعادل وسیله نقلیه را از دست 
داد و با واژگون شــدن موتورســیکلت دو متهم نتوانســتند 
نقشه شــان را عملی کنند. سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد: 
یکی از ســارقان از صحنه گریخت، اما با احساس مسئولیت 
شهروندان وظیفه شناس و حضور به موقع تیم گشتی کالنتری 

رسالت، متهم اصلی دستگیر شد.
وی گفــت: در ایــن ماجرا دختر جوان از شــدت ترس و به 
خاطر ضربه ای که هنگام سرقت و زمین خوردنش دیده بود 
بیهوش شد و اکیپ امدادگران فوریت های پزشکی در محل 
حاضر و او را به مرکز درمانــی انتقال دادند.وی تصریح کرد: 
متهم 1۸ســاله به کالنتری منتقل شــد و تحقیقات از او در 

حالی ادامه یافت که از ســوی چند شــاکی دیگر پرونده نیز 
مورد شناسایی قرار گرفت.وی با بیان اینکه دختر جوان پس 
از اقدام های الزم پزشکی از مرکز درمانی انتقال یافته و حالش 
مساعد است، تصریح کرد: تحقیقات از این متهم برای کشف 
سرقت های انجام شده توسط او و نیز دستگیری همدستانش 
ادامه دارد.مرد جوانی که یکی از شــاکیان این پرونده است، 
گفت: کنار خیابان مقداد مشهد ایستاده بودم که این متهم با 
موتورسیکلت به سمت من حمله ور و خیلی تیزدستانه گوشی 

تلفن همراهم را قاپید و متواری شد.

 سرقت گوشی تلفن همراه در ایستگاه اتوبوس
یکی دیگر از شاکیان پرونده هم اظهار کرد: در ایستگاه اتوبوس 
خیابان شیخ صدوق ایستاده بودم و گوشی تلفن همراهم دستم 
بود که یک موتورسیکلت توقف کرد و متهم پیاده شد و گوشی 
تلفن را از دستم چنگ زد و بالفاصله به سمت موتورسیکلت 

برگشت و با همدستش از صحنه گریختند.

 متهم موتور آبی هم دستگیر شد
فرمانده انتظامی مشــهد در بخش دیگــری از اظهارات خود 
گفت: تیم تجســس کالنتری رسالت مشــهد در اجرای این 
عملیات ضربتی، یکی دیگر از عامالن گوشی قاپی های خیابانی 

که با موتورسیکلت آبی رنگ به همراه همدستش در محدوده 
خیابان مسلم شمالی پرسه زنی می کرد را نیز شناسایی و برای 
دستگیری آن ها وارد عمل شد.سرهنگ صارمی گفت: پس از 
تعقیب موتورسیکلت آبی، پلیس راه سارقان را در خیابان شهید 
میرزایی دید و عامل اصلی سرقت ها از موتورسیکلت پیاده و به 

سمت مأموران انتظامی حمله ور شد.
وی افزود: تیم تجســس کالنتری رسالت این متهم ۳1ساله 
را دســتگیر و در بازرسی بدنی از او یک تیغه چاقو 20سانتی 
کشــف کرد.ســرهنگ صارمی با اشــاره به این مطلب که 
تحقیقات برای دســتگیری همدســت فراری متهم و کشف 
ســرقت های آن ها در حالی ادامه دارد که پنج شاکی پرونده 
تاکنون با حضور در کالنتری این عامل ســرقت را شناسایی 
کرده اند، گفت: توجه شهروندان عزیز به توصیه های بازدارنده 
از ســرقت ها به خصوص نکات مراقبتی در هنگام استفاده از 
گوشی تلفن همراه و حمل کیف دستی در خیابان ها و معابر، 
نقش مهمی در پیشــگیری از وقوع این گونه سرقت ها دارد و 
انتظار داریم مردم این هشدارهای پلیسی را مدنظر قرار دهند. 

دختر جوان حین زورگیری بیهوش شد
دستگیری سارق خشن در خیابان های شهر

خبر ویژه

خــط قرمز  رئیــس ایســتگاه 10 و ۳ 
آتش نشانی مشهد از مرگ غم انگیز دو کارگر 
شاغل در یک شــرکت پیمانکاری به دلیل 
گازگرفتگی هنگام الیروبی کانال جمع آوری و 
هدایت فاضالب )سیستم اگو( در بولوار بعثت 

این شهر خبر داد.
سر آتشیار حسن نجمی با بیان این مطلب 
گفت: پنجم اسفند ماه ۹۸ با اعالم خبری به 
سامانه 12۵ آتش نشانی مبنی بر گرفتار شدن 
دو کارگر شــاغل در یک شرکت پیمانکاری 
طرف قرارداد با شرکت آب وفاضالب در درون 
تأسیســات زیرزمینی جمع آوری و هدایت 
شبکه فاضالب )سیستم اگو(، ستاد فرماندهی 
با توجه به حساسیت موضوع، بالفاصله گروه 
امداد و نجات ایســتگاه شماره ۳ را به محل 

حادثه در خیابان ناصرخسرو اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد ادامه 
داد: با حضور نجاتگران در محل مشــخص 
شد دو کارگر میانسال  حین الیروبی کانال 

جمع آوری فاضالب )سیســتم اگو( به دلیل 
گازگرفتگــی در عمق منهــول کانال دچار 
مسمومیت شدید شده و از هوش رفته بودند 
که بالفاصله امدادگران آتش نشانی با استفاده 
از تجهیزات ویژه اقدام به تزریق هوا به داخل 
منهول فاضالب کرده و همزمان این دو کارگر 

را با تجهیزات خاص به بیرون از کانال منتقل 
کردند.

سرآتشیار حسن نجمی افزود : پس از انتقال 
این افراد به ســطح زمیــن و معاینه این دو 
نفر توســط تکنسین های اورژانس حاضر در 
صحنه، فوت این افراد به دلیل مســمومیت 

شدید تأیید شد و با حضور عوامل انتظامی 
در محل، بررسی ها در خصوص علت اصلی 

این حادثه آغاز شد.
رئیس ایســتگاه 10 و ۳ آتش نشانی مشهد 
خاطرنشــان کرد: با توجه به قطر کم دهانه 
این نوع کانال ها  و وجود گازهای سمی داخل 
محل و کانال فاضالب)سیستم اگو( تنفس 
افراد بــدون تجهیزات حفاظت فردی، حتی 
در مدتی کوتاه بســیار خطرنــاک بوده و به 
مرگ منتهی می شــود و یکی از فرضیه های 
احتمالی که منجر به ایــن حادثه غم انگیز 
برای این دو کارگر شده، رعایت نکردن اصول 
ایمنی و ورود بدون تجهیزات حفاظت فردی 
به داخل این کانال فاضالب می تواند باشــد، 
بنابراین توصیه می شود در هیچ شرایطی افراد 
فاقدتخصص و تجهیزات الزم حفاظت فردی، 
داخل این گونه کانال ها نشــوند و در صورت 
بروز هر گونه حادثه در اســرع وقت با تلفن  

12۵ تماس حاصل نمایند.

زحمتکشان بی نشان گرفتار شدند

مرگ غم انگیز دو كارگر هنگام الیروبی اگو 

  پاسخ شرکت برق مشهد به یک پیام
نظر به چاپ مطلبی تحت عنوان »شرکت برق بخواند« مبنی 
بر جابه جایی پایه های برق در مطهری جنوبی12، با توجه به 
بازدید به عمل آمده از منطقه موردنظر و برای جلب رضایت 
مشترکین محترم، عملیات جابه جایی و تعویض پایه های برق 
برنامه ریزی شده است که در هفته جاری این مهم انجام می شود.



ورزش خراسان کرونا یک قربانی گرفت و 18 نفر را مبتال کرد

مهمان ناخوانده به خراسان رسید
قدس  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: از امروز امکان نمونه گیری کروناویروس در 

مشهد فراهم می شود.
دکتر بحرینی در خصوص وجــود مبتالیان به 
ویروس کرونا در حوزه استحفاظی دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد اظهار کرد: تاکنون 18 مورد 
مشــکوک در استان در بیمارستان های مختلف 
بستری هستند و نمونه های آنان گرفته و به تهران 

ارسال شده است. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در 
گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
با چشــم اثرات بیماری را مشاهده کرد یا خیر، 
تصریح کرد: بحث بررسی عالئم رفتار مسافران در 
فرودگاه مشهد ۵۰ روز است که آغاز شده است، 
در سیستم علوم پزشکی مشهد در ابتدا باید بحث 
آموزش را انجام دهیم؛ به همین دلیل دوربین های 
لیزری در فرودگاه نصب شــده که براساس آن 

افرادی که تب دارند را مشخص می کند.
دکتر بدیعی در خصوص بیماران مشــکوک به 
ویروس کرونا ادامه داد: زمانی که فردی مشکوک 
تلقی می شــود، در واقع طیفــی از ویروس ها را 
دربرمی گیرد که شــایع ترین آن ها آنفلوانزاست، 
زیرا در فصل آنفلوانزا نیز قرار گرفته ایم؛ بنابراین 
در مواجهه با افراد مشکوک بدترین حالت را در 

نظر می گیریم.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در 
خصوص چگونگی توزیع ماســک رایگان اظهار 
کرد: در محدوده ای که نیاز است و ضرورت دارد 
باید ماسک را توزیع کنیم، زیرا شرایط استفاده 
از ماســک اهمیت زیادی دارد. خوشــبختانه از 
طریق معاونت غذا و دارو ماســک تهیه شــده و 
در اورژانس هایی که با موارد مشکوک در تماس 
هســتند، توزیع شده و یکی از کارهای ما که در 
کشور بی نظیر است و معاون درمان وزیر نیز از آن 
رضایت داشت، تقسیم ماسک در سطوح مختلف 
است. در حال حاضر توزیع کلی برای مردم وجود 

ندارد، زیرا نیازی به این کار نیست.
بدیعی در خصوص میزان آمادگی اســتان برای 
مواجهه با این بیماری گفت: ما ۵۰ روز است که 
در حال برنامه ریزی هستیم، زیرا وزارت بهداشت 
به ما اعالم کرده اســت به دلیل موقعیت خاص 
مشــهد توجه بیشتری داشته باشــیم. رابطین 
سالمت بهداشت در مناطق حاشیه شهر خانه به 

خانه مسائل بهداشتی را آموزش داده اند.
وی اضافه کرد: مقرر شده است بیماران مشکوک 
به بیمارستان های مشــخصی انتقال داده شوند 
و در حــال حاضر ۴۰۰ تخت آماده شــده و به 

تمام بیمارســتان های زیر پوشش علوم پزشکی 
اعالم کرده ایم 1۰ درصد تخت های خود را برای 
استفاده در شرایط بحرانی آماده کنند. بیمارستانی 
برای این موضوع در نظر گرفته شده که از گفتن 

نام این بیمارستان معذور هستیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
کرد: در حال حاضر فصل شــیوع آنفلوانزاست و 
نمی توانیم هر ســرماخوردگی و آنفلوانزا را کرونا 
بنامیم. معموالً بیشتر شــک ما بر این است که 
عالئم ســرماخوردگی و آنفلوانزا همراه با تنگی 
نفس شدید باشد، همچنین بیمارانی که سابقه 
تنگی نفس و آســم دارند باید توجه بیشتری به 

آنان شود و نباید آن را با کرونا اشتباه گرفت.

 فوت یک فرد مبتال به کرونا در نیشابور
در همین حال رئیس دانشــکده علوم پزشکی 
نیشــابور شب گذشته در بیانیه ای از فوت یک 
بیمار 7۰ ساله مبتال به کرونا در این شهر خبر 

داد.
دکتر محســن عظیمی نــژاد در ایــن بیانیه  
اعالم کرد: از ۲۰ بیمــار دارای عالیم بیماری 
دستگاه تنفســی فوقانی که در هفته گذشته 
در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور بستری شده 
بودند نمونه گیری شد و 1۰ نفر از آنان با بهبود 
وضعیت و بدست آوردن سالمتی از بیمارستان 

مرخص شدند.
وی افزود: یک نفر از این بیماران که دارای سن 
بیش از 7۰ سال بود یکشنبه شب گذشته فوت 
کرد که آزمایش های اولیه شــواهدی مبنی بر 

ابتالی وی به کرونا را نشان می دهد.
وی گفت: به منظور نهایی کردن تشــخیص 

بیمــاری، مراتــب از طریق انستیتوپاســتور، 
ژنتیک  ویروس شناســی  مرجع  آزمایشــگاه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال پیگیری 
اســت که نتایج آن بــه زودی از طریق روابط 

عمومی وزارت بهداشت اعالم خواهد شد.
دکتر عظیمی نژاد افزود: سایر بیماران بستری در 
بیمارستان تحت نظر بوده و عالیم بالینی آن ها 
روند بهبودشان را نشان داده و منتظر نتایج اولیه 
آزمایش های آن ها هستیم که در صورت منفی 

بودن از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

 افزایش تولید، توزیع و نظارت بر 
ملزومات پیشگیری از کرونا 

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی نیز گفت: تولید، توزیع و نظارت 
بر عرضه ملزومات پیشگیری از بیماری کرونا در 
این استان وارد مرحله جدید شده و دامنه فعالیت 

در این زمینه افزایش یافته است.
علی رسولیان در حاشیه نشست کارگروه تنظیم 
بازار و کارگروه تعزیرات خراسان رضوی در مشهد 
اظهار کرد: تقاضا برای ملزومات پیشگیری از کرونا 
مانند ماسک، ژل یا مواد ضدعفونی کننده در بازار 
اســتان افزایش یافته و این به کمبود و افزایش 

قیمت آن دامن زده است.
وی ادامه داد: براساس تصمیم های گرفته شده در 
این کارگروه، تولید ملزومات پیشگیری از بیماری 
کرونا توسط کارخانجات استان افزایش می یابد تا 

از هرگونه کمبود در این زمینه جلوگیری شود.
وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مکلف شــد از واحدهای تولیدی این ملزومات 

بخواهد میزان تولید این لوازم را افزایش دهند.
امور  هماهنگــی  معاون 
اســتانداری  اقتصــادی 
خراســان رضــوی ادامه 
تصمیمات  براساس  داد: 
بازار  کارگــروه تنظیــم 
اســتان به همه نهادهای 
مستقر در مرزهای استان 
نیز ابالغ می شود از خروج 
ملزومات  صــادرات  یــا 
کرونــا  از  پیشــگیری 
هیچ  تا  کنند  جلوگیری 
کمبودی در این زمینه در 

بازار به وجود نیاید.
وی خاطرنشــان کــرد: 
حکومتــی  تعزیــرات 
نیز  رضــوی  خراســان 
صورت  به  شــد  موظف 
توزیع  مراکــز  از  ویــژه 
ملزومات یاد شده از جمله 
داروخانه ها و مراکز تولید 
این اقــالم بازدید کرده و 
در حضور قاضی و نماینده 
با  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هرگونه گران فروشــی و 
عدم عرضــه محصوالت 
برخورد قانونــی کرده و 
در صــورت لــزوم واحد 
 متخلف را مهر و موم کند.

فردوسی دانشــگاه  تعطیلی  تکذیب   
 تا پایان تعطیالت نوروز

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: آنچه دانشگاه تصمیم گرفته تعطیلی تا پایان 
هفته اســت و تعطیلی دانشگاه تا پایان ایام عید 

صحت ندارد.
عادل سپهر در واکنش به خبری به نقل از دبیر 
شورای صنفی دانشگاه فردوسی مبنی بر تعطیلی 
دانشگاه فردوسی تا پایان تعطیالت نوروز اظهار 
کرد: شورای صنفی دانشجویان تصمیم گیر نیست 
بلکه باید ســخنگوی نظر دانشگاه باشد و اینکه 
خود بتواند تصمیم گیری کند، خالف واقعیت و 

قوانین است.

 استفاده  از کارتخوان به جای پول
مدیر گروه بهداشــت محیط و حرفه ای معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از ابالغ 
دستورعمل و توصیه های بهداشتی در خصوص 
نحوه گندزدایی سطوح و بهداشت مواد غذایی به 
تمامی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و 

اماکن عمومی خبر داد.
علی اصغر حسنی در خصوص سالمت محیط و 
کار با توجه به شیوع کرونا ویروس، بیان کرد: ما 
در حوزه بهداشت محیط با ارسال دستورعمل ها و 
راهنماهای گندزداها، ضدعفونی کننده ها و نظافت 
به تمامی اماکن، اتحادیه های صنفی، محیط های 
کارگری و شاغالن درخصوص پیشگیری و نظافت 
فردی افــراد و کارکنان با اســتفاده از روپوش، 

دستکش و ماسک اقدام کرده ایم.

 راه اندازی واحد پاسخگویی به سؤاالت 
مردمی در خصوص »کرونا« 

واحد پاسخگویی به تماس های غیرفوریتی مردم 
در خصوص »کروناویروس« با اختصاص شماره 
تلفن مشــخص در مرکز هدایت عملیات بحران 

راه اندازی شد.
شماره تلفن 31۴۴9۴۴9 برای اخذ اطالعات در 
مورد »کرونا« با 1۰ کارشناس پاسخگوی سؤاالت 

مردم هستند.

 تعطیلی اماکن ورزشی به مدت ۱۰ روز
معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش  و جوانان 
خراسان رضوی هم گفت: تمام اماکن و مسابقات 

ورزشی تا 1۵ اسفند تعطیل و لغو شده است.
محســن پورتقی در خصــوص تعطیلی اماکن 
ورزشی در اســتان اظهار کرد: تمام اماکنی که 
هرگونه فعالیت های گروهی و تیمی در آن برگزار 
می شــود و ورزشکاران با یکدیگر تماس دارند و 
زیر نظر اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی 
قرار دارد، به مدت 1۰ روز تعطیل شده است. در 
خصوص اماکن خصوصی تا زمانی که دستوری 
از سوی وزارت بهداشت، اداره کل ورزش وجوانان 

و استانداری ابالغ نشود، نمی توانیم ورود کنیم.
وی در خصوص تعطیلی استخرها و پارک های 
آبی خاطرنشــان کرد: به استخرها و پارک های 
آبی خصوصی دســتور جدی داده شده تا تمام 
مسائل بهداشتی را رعایت کنند. این مجموعه ها 
موظف هستند از ورود افراد مشکوک به بیماری 
جلوگیــری کرده و هرگونه مورد مشــکوک به 
بیماری را به نهادهای بهداشتی اطالع دهند. البته 
اماکن آبی که دارای کلر است، از مواد ضدعفونی 
برخوردار اســت اما استخرهای کوثر و سجاد به 

صورت داوطلبانه تعطیل شده اند.
معاون توســعه ورزشی اداره کل ورزش وجوانان 
خراســان رضــوی در خصوص لغو مســابقات 
ورزشــی عنوان کــرد: تمام مســابقات به جز 
رقابت هــای لیگ برتر فوتبال، دســته یک و ۲ 
تعطیل شده  است. این مسابقات بدون تماشاگر 
باید برگزار شوند. همچنین مسابقاتی که مطابق 
قوانین آسیایی است، باید برگزار شود. لیگ برتر 
بسکتبال و والیبال نیز لغو و مسابقات آن تعطیل 
شده اند. اردوها، اعزام ها، سمینارها، همایش ها و 
کالس های آموزشی نیز لغو شده اند. تنها ابهامی 
که وجود دارد تعطیلی اماکن خصوصی است که 

در این مورد باید استانداری ورود کند.

اطالع رسانی
  تعطیلی نمایشگاه های موضوعی و بهاره 

در خراسان رضوی
با  هاشم رســائی فر: 
اپیدمی کرونــا در برخی 
و  کشــور  شــهرهای  از 
تمهیداتی که برای کنترل 
ایــن ویروس در بیشــتر 
نقاط اندیشیده شده است، 
مراکزی  تعطیلی  موضوع 

که موجب تجمع می شود در دستور کار قرار گرفته است.
 تعطیلی مدارس و مراکز آموزشــی از جمله این موارد بوده که 
برمبنای نخستین تصمیم های اتخاذ شــده در استان خراسان 

رضوی، تعطیل اعالم شد.
در همین راســتا تمهیداتی در حال شــکل گیری است تا مانع 
تجمع مردم در نقطه ای خاص شود. تعطیلی نمایشگاه محصوالت 
ارگانیک، شــیرینی و آجیل در مشهد یکی از این موارد بود که 
با تشکیل جلسه نهادهای نظارتی و نمایشگاه بین المللی مشهد، 
این نمایشگاه پس از دو روز تعطیل شد. همچنین براساس اعالم 
رئیس اتاق اصناف ایران، برگزاری همه نمایشــگاه های عرضه 
مســتقیم و بهاره در تمام کشور لغو شــد که به نظر می رسد 
نمایشگاه بهاره مشهد که قرار بود از 16 اسفند در محل نمایشگاه 

بین المللی برگزار شود، لغو شده است.

  لغو دو رویداد نمایشگاه بین المللي مشهد 
همچنین به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، 
برگزاری این دو نمایشــگاه که قرار بود از تاریخ ســوم تا هفتم 
اســفند در این محل برگزارشود با وجود برگزاري در شب دوم، 
با هماهنگي و تأکید دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، در راستاي 
همســویي با سایر دســتگاه های اجرایي اســتان در خصوص 

پیشگیري از شیوع احتمالي ویروس کرونا لغو شد. 
گفتنی است؛ نمایشــگاه های محصوالت ارگانیک و شیرینی و 
شــکالت، موادخام و ماشین آالت )آجیل و خشکبار( با تصمیم 
مدیران نمایشگاه بین المللي مشهد برای کمک به حفظ سالمت 
شهروندان کنسل و هزینه های غرفه داران نیز به آن ها مسترد شد. 

  لغو برپایی نمایشگاه های فصلی و بهاره 
رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به رؤسای اتاق های اصناف 
مراکز استان سراسر کشوراعالم کرد همه نمایشگاه های فصلی 
و بهاره لغو شده است. سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران 
در این نامه نوشــته اســت: با عنایت به شرایط ویژه کشور در 
مقابله با بیماری کرونا و توصیه های مسئوالن بهداشتی کشور 
مبنی بر عدم تجمع انســانی به منظور پیشــگیری از شیوع و 
گسترش این ویروس، همه نمایشگاه های فصلی و بهاره تعطیل 
اســت. مقتضی اســت مراتب را به همه اتاق ها و اتحادیه های 

ذی ربط اطالع رسانی نمایید.

 صعود دختران بسکتبالیست  
خراسانی به لیگ برتر

تیم  صعــود  با  قدس: 
دختران  یکــی  لیــگ 
دو  آینده  فصل  مشهد، 
نماینــده از این شــهر 
بسکتبال  سوپرلیگ  در 
خواهنــد  حضــور 
داشــت. تیم بسکتبال 
»مولتی کافه« مشــهد، جواز حضور در لیگ برتر بسکتبال 
بانوان کشــور را بدســت آورد و حاال مشــهد دو نماینده 

سوپرلیگی بانوان دارد.
برای بســکتبال بانوان، امســال ســال خوبی بــود و تیم 
لیگ برتری بانوان مشــهد با حمایت باشــگاه آویژه صنعت 
پارســا در مســابقات به میدان رفت و موفق شد عملکرد 
نســبتاً خوبی را به نمایش بگذارد و راهی پلی آف شود. اما 
در کنار این تیم، دختران مشــهدی در لیگ دسته یک نیز 
نماینده داشتند. مولتی کافه، تیمی بود که توانست خود را 
به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی به حریفان نشــان دهد. 
این تیم هفته گذشته موفق شد جواز حضور در لیگ برتر 
فصل آینده بســکتبال بانوان را بدست آورد و به این ترتیب 
سال آینده مشهد در این رشته دو نماینده خواهد داشت.

 رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی 
مشخص شد

امیرحســین  قدس: 
اخوان با کسب اکثریت 
آرا به مدت چهار سال 
رئیس هیئت  به عنوان 
رضوی  خراسان  بوکس 

منصوب شد.
مجمــع  گذشــته  روز 
انتخــاب رئیــس هیئــت بوکس خراســان رضــوی با 
حضور16عضــو از 17عضو مجمع انتخابــی این هیئت از 
جمله دبیر فدراســیون بوکس، مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، نماینده ورزشــکاران، باشگاه ها، مربیان، 
داوران، شهرســتان ها و دیگر اعضــا در اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
امیرحسین اخوان، مصطفی فیض آبادی، عماد محمدزاده 

و حمید نوروزی داوطلبان این مجمع بودند.
در پایان این جلســه پس از رأی گیــری از اعضای مجمع 
انتخابی، امیرحســین اخوان توانســت با کسب 9 رأی از 
مجموع 16رأی مأخوذه به مدت چهار سال ریاست هیئت 

بوکس خراسان رضوی را بر عهده بگیرد.

 وزنه برداران خراسان شمالی از 
رقابت های قهرمانی کشور بازماندند

بجنــورد - خبرنگار 
هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  وزنه برداری 
اینکه  بیان  با  شــمالی 
ســال گذشــته تیــم 
وزنه برداری اســتان در 
حضــورش  نخســتین 
توانســت رتبه 16 کشــور را از آن خود کند، اظهار کرد: 
امســال نبود بودجه و اعتبار و آمــاده نبودن وزنه برداران 
ســبب شــد از حضور در رقابت هــای قهرمانی کشــور 

خودداری کنیم.
حسین محراب تأکید کرد: امسال در المپیاد استعدادهای 
برتر و مســابقات شرق کشور حضور یافتیم و خوشبختانه 

وزنه برداران استان مستعد و توانمند هستند. 
وی افزود: برنز المپیاد استعدادهای برتر نشان داد خراسان 
شــمالی نیز می تواند ظرفیت خوبی در این ورزش داشته 
باشــد و به طور قطع در ســال های آینده چشم اندازهای 

توسعه این ورزش قابل توجه خواهد بود.
وی دیربازده بودن را از ویژگی های خاص وزنه برداری بیان 
کرد که در سال های نخست فعالیت نمی توان از وزنه بردار 

توقع کسب مدال داشت.
محراب رتبه ســال گذشــته وزنه برداری استان را مرهون 
وزنه برداران فاروجی که ســال ها پیش از تشکیل هیئت، 

فعالیت خود را در این ورزش آغاز کرده بودند بیان کرد.
بــه عقیده وی مصرف مکمل و فشــار زیــاد تمرین برای 
قهرمانی چندان برای فعاالن این رشــته مناسب نخواهد 
بود و ضربه های جبران ناپذیری به ورزشکار وارد می شود، 
بنابراین گذشــت زمان و تمرینات مســتمر از مهم ترین 

عوامل رونق این ورزش و مدال آوری خواهد بود.

 »کرونا« آزمونی برای محک زیرساخت ها
به اعتقاد اندیشــمندان هر آزمون زمانی برای سنجش قوت 
داشــته ها و اندوخته هاســت. بنابراین ماجرای ابتال به کرونا 
در روزهــای اخیر نیز زمانی برای ســنجش قدرت قابلیت ها 
و زیرســاخت های جامعه به شــمار می آید. در واقع براساس 
تجربیات دیگر کشورهای گرفتار در این مخمصه؛ ضروری به 
نظر می رسد که تردد شهروندان محدودتر شده، به گونه ای که 
فعالیت های مراکز علمی و آموزشی در چند هفته آینده تعطیل 
شــود و این نباید تصمیمی افراطی و غیرمنطقی محســوب 
شــود؛ چراکه حال زمان آن است که توان فناوری ارتباطی ما 
سنجیده شود؛ برای مثال در سال های اخیر میلیون ها تومان 
از جیب خانواده های ایرانی برای »هوشمندســازی مدارس« 
هزینه شده؛ بنابراین باید دید ســاختاری که مردم بهای آن 
را پرداختنــد تا چه حد کارآمد و کارســاز اســت؟ همچنین 
سال هاســت که هموطنان ما بودجه های هنگفتــی را روانه 
جیب های اپراتورهای متعــدد تلفن همراه می کنند، بنابراین 
باید در این وضعیت مشــخص شود که این خدمات عالوه بر 
جست وجو برای تجسس زندگی فالن سلبریتی، دانلود کلیپ 
راز بقا و... چه نقشــی در فعالیت های اقتصادی و اداری دارد 
و چگونــه می توانــد فعالیت نیروها را در قالــب »دورکاری« 
هدایت کند؟ به تعبیر دیگر در شــرایط امروزی فناوری های 
ارتباطی ما آن قدر کارایی دارد که منجر به تسهیل امور جاری 
زندگی شــود به هر روی همه آنچه گفته شد تنها بخشی از 
ضرورت های تسهیل و امن ســازی زندگی معاصر است؛ حال 
آنکه سال هاســت موضوع دولت الکترونیک، هوشمندسازی 
شهرها، پرونده الکترونیک سالمت، تجارت الکترونیکی و ده ها 
ایده قابل توجه بی ثمر مانده و به فرجام نرسیده است. بنابراین 
جا دارد عالوه بر »بحران ماسک« در قضیه بروز کرونا؛ نگاهی 
تخصصی به زیرســاخت های جامعه بیندازیم و تنگناهای این 
قضیه را رفع کنیم. چه بسا ممکن است در آینده با آزمون هایی 

به مراتب دشوارتر از شیوع کرونا مواجه شویم. 
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اختصاص ۹ مرکز جامع خدمات سالمت برای کرونا در مشهد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 9 مرکز جامع خدمات سالمت برای ارائه خدمات سرپایی 
درمان بیماران کرونا تجهیز و آماده ســازی شده اســت تا از هجوم غیرضروری مردم به اورژانس بیمارستان ها 

جلوگیری شود.
دکتر قلیان با اشاره به اینکه این مراکز همه روزه تا ساعت 1۰ شب به بیمارانی که به دلیل تنگی نفس و یا تب 
باال نیاز به خدمات درمانی ویژه تری دارند ارائه خدمت می کند، بیان کرد: این مراکز در حاشیه اقدامات غربالگری و 

درمانی برای ارائه خدمات درمانی سرپایی به بیماران مشکوک به کرونا نیز تجهیز و آماده سازی شده اند.
وی با تأکید براینکه عالوه بر مراکز جامع خدمات سالمت، کلینیک ها و مطب های خصوصی نیز آماده خدمت رسانی 
به بیماران هستند، گفت: در این راستا آمبوالنس های مجهز و مخصوص برای اعزام بیماران از مراکز جامع خدمات 

سالمت به بیمارستان ها به منظور بستری بیماران کرونا در نظر گرفته شده است.

سالمت
 

رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد:
 هیچ  گونه نگرانی از لحاظ بهداشتی در 

رستوران ها وجود ندارد
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
مشهد  رســتوران داران 
تجهیــزات  توزیــع  از 
بهداشــتی و ضدعفونی 
رستوران های  در  کننده 
این شهر خبر داد. حسن 
امیریان با اشاره به شیوع 

ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: رستوران داران باید تمامی 
موارد ضدعفونی کننده در این خصوص را خریداری کنند و 
اســتفاده از دستکش در واحدها اجباری است. وی ادامه داد: 
طبق سرکشــی های انجام شــده از واحدهای صنفی مشهد 
متوجه شــدیم که مراجعه مردم به رســتوران ها کمتر شده 
و این نشــان دهنده احتیاط مردم است، هیچ  گونه نگرانی از 
لحاظ بهداشتی در رســتوران ها وجود ندارد. در جلساتی که 
با کارشناســان بهداشت داشتیم درخواست شد تا ممیزی ها 
به واحدهای صنفی ما فرستاده شــود و در آنجا گزارش کار 

و آموزش درباره پیشگیری از شیوع کرونا به آن ها داده شود.

زاوهی
محبوبه علیپور
annotation@qudsonline.ir

7762zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. اثری از »ویل دورانت« فیلسوف ، مورخ 
و نویسنده امریکایی ۲. اتمسفر- نورانی تر- 
تن پوش بی آســتین 3. یکصدویازده- اتاق 
 کار- مظهــر نرمــی- تکــرار یک حــرف 
۴. ناشــنوا- شــانه و دوش- مرغ سعادت- 
نمونــه ۵. به مالکیــت خــود درآوردن- 
نوشتن- از خواب افزارها 6. نوعی لنزعکاسی- 
کم کردن- کسی که در نانوایی نان به تنور 
می زند 7. بستن نخ یادآور بر انگشت- دارای 
 دالیل محکــم- خمیر بتونــه- صوت ندا 
8. مقروض- شــهری باســتانی در یونان 
کــه چندین بار بین عثمانی هــا و رومی ها 
دست به دست شد 9. آکنده- صوت نفرت- 
خوراکی مجردی- قلعه مســتحکم 1۰. یار 
داماد- حرفی در الفبای فارسی- دربرگرفتن 
 11. اسم - مکان پرخطر- خودروساز وطنی 
1۲. میهن- پیشوند استمرار- ابزارکار بنا- 
قلب قرآن 13. باال- از ادات استثنا- پدر- اهل 
سنت 1۴. خود و سپاهیانش توسط ابابیل 
 هالک شدند- از صبحانه جات- زادگاه رازی 

1۵. هجدهم ذی الحجه و روز اکمال دین 

1. از ماشــین آالت باســابقه کشــاورزی- 
لوزالمعده ۲. میلگرد به کاربرده شده در بتون 
آرمه- فتنه و بلوا 3. امیــدواری- پایتخت 
پــرو- برادرپدر- الهه آفتاب مصر باســتان 
۴. ضمیــری  در زبان انگلیســی- حیله و 
فریب- خزنــده گزنده - مســافر ۵. لقبی 
 در چرخ ریســندگی- دفن شــده- گهواره 
6. آزمونی که میزان توانایی افراد را درزمینه 
برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی می سنجد- 
چادر- سازمان هواپیمایی مسافربری ارتش 
7. احسان و نیکویی- نام دخترانه وطنی و 
از گونه های خودروی گل سرخ - مادر تازی- 
حرف همراهــی عرب 8. کولــی- روزنامه 
پرتیراژ و باسابقه ژاپنی 9. یکی از دوجنس- 
 ضمیر جمــع- الف و گزاف- زمان بی پایان 
1۰. موســیقی نظامــی- درخت ســهی- 
شــیوایی ســخن 11. بدگویی ادبی- مایع 
سرشــویی- ســرور و مــوال 1۲. ســیب 
چهارمــن  پارچــه-  تکــه  زر-  آذری- 
تبریــز 13. ســاز مثنــوی- ابــزار دفاعی 

 قدمــا در جنگ هــا- تیرانداز- بدبــوی هزارخاصیت 
1۴. کشــک- این دارو هنگام بروز سکته قلبی تجویز 
می شود 1۵. استفاده بهینه از امکانات را گویند- مکتبی 
ادبی که در قرن های 16 تا 18 میالدی درپی شکوفایی 

فرهنگی در اروپا به وجود آمد

  عمودی  افقی
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