
 توقف هزار کامیون
پشت مرز ایران و ترکمنستان

جاده سبزوار- شاهرود؛
رفیق نیمه راه!

 مســدود شــدن مرزهای ســرخس، لطف آباد و 
باجگیران خراســان رضوی با کشور ترکمنستان 
توسط طرف ترکمنستانی به علت شیوع ویروس 
کرونا موجب شده است بیش از یک هزار دستگاه 
کامیون صادراتی و ترانزیتی در این مرزها متوقف 
و زمینگیر شوند. فرماندار درگز با اعالم این مطلب 

گفت: در پی شیوع کرونا ...

275 کیلومتر فاصله بین شــاهرود و سبزوار است 
یا برعکس. محور مواصالتی این دو شــهر به دلیل 
اینکه در مسیر تردد زائران و مسافرانی قرار گرفته 
اســت که به شهر مشهد عزیمت می کنند یکی از 
پرترافیک ترین محورهای مواصالتی کشور به شمار 
می رود. تردد روزانه حدود 50 هزار دستگاه خودرو 

از این جاده حجم زیادی از خودرو ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

شفافیت، مبارزه با فساد و رفع بیکاری با کمک رسانه ها
  8 کمیته پیشگیری 

در خراسان رضوی تشکیل شد

 یک گام به سوی 
مهار کرونا

.......صفحه 4 

منتخبان مجلس یازدهم در خراسان رضوی  از برنامه هایشان  می گویند

.......صفحه 2 

پس از یک سال سکوِت 
تعزیرات حکومتی صورت گرفت

 تبرئه پرونده
 احتکار 45میلیاردی، 

بدون یک ریال جریمه!

همچون موارد مشــابه کــه وقوع یک اتفاق یا بــروز یک پدیده 
اجتماعــی تمام جامعه را تحت تأثیر قــرار می دهد این بار نیز با 
شــیوع ویروس کرونا در هفته های اخیر و به طور خاص از جمعه 

گذشته که متولیان کشوری نسبت به شیوع ...

.......صفحه 3 
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تخصیص 2 میلیارد تومان برای 
زیرساخت  فرهنگی خراسان جنوبی 

قدس: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان 
جنوبــی از تخصیــص 2 میلیارد تومــان اعتبار برای 
تکمیل زیرساخت های فرهنگی و هنری استان از محل 

استانداری خبر داد. 
ناصر نبی زاده گفت: با نگاه استاندار خراسان جنوبی 
به تکمیل زیرســاخت های فرهنگی و هنری استان، 
عــالوه بر اعتبارات ســال ۹۸ کــه در قالب تملک 
دارایی ها به اداره کل تعلق گرفته اســت، 2 میلیارد 
تومان دیگر نیــز برای تکمیــل پروژه ها تخصیص 

یافت.  
وی افــزود: از محــل این اعتبارات، فــاز اول مجتمع 
فرهنگی و هنری شهرستان بشرویه تا پایان سال جاری 

تکمیل و افتتاح خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان جنوبی 
گفت: پروژه نگارخانه شهرستان درمیان و نگارخانه 
شهرستان زیرکوه و پروژه مجتمع فرهنگی و هنری 
شهرســتان ســرایان نیز تا پایان ســال ۹۹ افتتاح 

می شوند.
وی تصریح کرد: ساخت خانه فرهنگ بیرجند نیز در ۶ 

ماه ابتدای سال ۹۹ به پایان خواهد رسید.
نبی زاده با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته، گشایشی 
را در پروژه های فرهنگی و هنری استان ایجاد خواهد 
کرد، افزود: همچنین می توان از این طریق، پروژه های 
فرهنگی و هنری شهرســتان های خوسف، سربیشه و 

طبس را نیز فعال کرد.

امدادرسانی به هزار و ۶۱۴ مسافر 
گرفتار در برف و کوالک

بجنورد- خبرنگار قــدس: مدیرعامل هالل احمر 
خراســان شــمالی گفت: در برف و کوالک چند روز 
گذشته هزار و ۶۱4 مسافر در راه مانده توسط نیروهای 
عملیاتی جمعیت هالل احمر استان امدادرسانی شدند.

محسن نجات اظهار کرد: در این عملیات امدادرسانی 
۱3 تیم عملیاتی متشکل از 72 نیروی نجاتگر و پرسنل 
این جمعیت به مســافران درگیر در بــرف و کوالک 
خدمات رســانی کردند.وی افزود: همچنین 35 نفر از 
مسافران و درراه ماندگان اسکان اضطراری داده شدند و 
عملیات رهاسازی 405 خودرو با موفقیت انجام شده است.

 مدارس خراسان رضوی 
سه روز دیگر  تعطیل شد

قدس:مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 
گفت: طبق اعالم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
مدارس سراســر کشور از جمله خراسان رضوی طی سه 
روز آینده تعطیل است. قاسمعلی خدابنده افزود: با توجه 
به اینکه طبق پیش بینی انجام شــده هفته جاری پیک 
اصلی بیماری کرونا در کشور است با هدف حفظ سالمت 
دانش آمــوزان و جلوگیری از ابتال و شــیوع این بیماری 
مدارس اســتان خراســان رضوی به تبع اعالم تعطیلی 

کشوری طی روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است. 
وی اضافه کرد: بر این اساس طی روزهای ۱0، ۱۱ و ۱2 
اسفند ماه جاری تمامی مدارس استان در دو نوبت صبح 

و عصر در تمامی مقاطع تعطیل هستند.

خبر خبر

قدس آنالین – رضا طلبی: مســئول دفتر نظارت 
و بازرسی شــورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: 
صحت انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره خبرگان 
رهبری در تمام حوزه های انتخابیه خراســان رضوی 

تأیید شد. 
محمدکمال سرویها در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره خبرگان 
رهبری در تمام حوزه های انتخابیه خراســان رضوی 

تأیید شد.

وی تصریح کرد: فقط در ایــن دوره از انتخابات، یک 
صندوق رأی در حوزه انتخابیه خواف و رشــتخوار با 
گزارش فرماندار شهرســتان و تأیید تخلفات صورت 

گرفته ابطال اعالم شد. 
مســئول دفتر نظارت و بازرسی شــورای نگهبان در 
خراســان رضوی افزود: گزارش هایی درباره برخی از 
تخلفات همچون خرید و فروش رأی و نبود تعرفه رأی 
الزم در برخی از حوزه های انتخابیه استان ارائه شد اما 
به دلیل اینکه مستندات و مدارک الزم برای اثبات این 
ادعاها وجود نداشــت این موارد رد و صحت انتخابات 

تأیید شد. 

ســرویها ادامه داد: در مورد رأی هایی که به اشتباه 
در صندوق های مجلس شــورای اسالمی و خبرگان 
رهبری انداخته شــده بود دو موضوع مطرح است؛ 
یک دسته رأی هایی بود که در حوزه هایی که برگه 
رأی مجلس شــورای اســالمی دارای یک ردیف و 
برابر با مجلس خبــرگان رهبری بود برخی از افراد 
به اشــتباه رأی خود را به صنــدوق انداخته بودند 
به عبارتی برگه رأی مجلس شــورای اســالمی را 
در صندوق خبرگان رهبــری و یا برعکس انداخته 
بودند که این دســته از رأی ها دسته بندی و جزو 
آرای صحیح هر کدام از  کاندیداها محسوب شد اما 

در دســته دوم افراد به اشتباه در برگه رأی مجلس 
شورای اسالمی اسم کاندیدای خبرگان رهبری و یا 
برعکس این موضوع را نوشته بودند که این آرا جزو 

رأی های باطله محسوب شد. 
وی افزود: برخی از کاندیداها ادعا داشتند که این گونه 
رأی ها که اسم آن ها به اشتباه در تعرفه انتخابات دیگر 
نوشته شده است باید جزو رأی صحیح آن ها محسوب 
شــود اما طبق قانون این رأی ها  باطل اعالم شــد، از 
طرفی این تعداد از رأی های باطله بسیار اندک بودند 
به طــوری که تأثیری در نتیجــه نهایی انتخابات در 

حوزه های مختلف استان نداشتند. 

بجنورد- خبرنــگار قدس: رئیس پلیس آگاهی 
خراســان شــمالی از پلمــب یک انبــار غیرمجاز 
 کــه محل دپــو تعداد زیــادی اقالم بهداشــتی و 

ضدعفونی کننده بود در بجنورد خبر داد.
سرهنگ مقصود رستگار با اعالم جزئیات این خبر، 
گفــت: در پی اعالم خبری مبنی بــر اینکه فردی 
در انباری واقع در حاشــیه شــهر بجنورد اقدام به 
نگهــداری مقــدار قابل توجهی اقالم بهداشــتی و 
ضدعفونی کننده کرده اســت بالفاصله موضوع در 

دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار 
گرفت.

وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگی مقام 
قضایــی به همراه کارشناســان ســازمان صمت و 
همچنین نماینده تعزیــرات حکومتی به محل این 
انبار اعزام شــدند، افزود: در بازرســی از این محل 
تعداد زیادی اقالم بهداشــتی و ضدعفونی کننده از 
قبیل الکل صنعتی، دستکش و ماسک که به صورت 

غیرمجاز نگهداری شده بود، کشف و ضبط شد.

ایــن مقام انتظامی با اشــاره به اینکــه برابر اعالم 
کارشناســان ســازمان صمت ارزش این مقدار کاال 
۱00 میلیون ریال برآورد شــده است، تصریح کرد: 
در بررسی ها مشخص شد این فرد مشخصات انبار و 
همچنین اقالم موجود در آن را در سیســتم جامعه 

انبارهای سازمان صمت ثبت نکرده است.
رئیس پلیس آگاهی اســتان با اشــاره بــه اینکه 
بــا هماهنگی مقام قضایی محــل مورد نظر پلمب 
و متهــم نیز بــه همراه پرونــده متشــکله برای 

انجــام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شــد، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
در کشور با همکاری پلیس امنیت عمومی، سازمان 
صمت، دادستانی و تعزیرات حکومتی طرح مبارزه 
با احتکار کاال و لوازم بهداشتی در طول 72 ساعت 
گذشــته به مرحله اجرا گذاشته و نزدیک به هفت 
باب انبار و محل نگهداری کاالهای بهداشــتی که 
عموماً در بحث پیشگیری از کرونا نقش دارند مورد 

بازدید قرار گرفته است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

صحت انتخابات در خراسان رضوی تأیید شد

پلمب انبار دپو غیرمجاز اقالم بهداشتی و ضدعفونی  در بجنورد 

شنبه 10 اسفند 1398

 5 رجب 1441
 29 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9197  
ویژه نامه 3581 

     صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2650-98 و 2649-98 مورخ 98/12/07 هیئت به شماره کالسه های 453-96 و 455-96 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان ابراهیم و 
اسماعیل قاسمی فرزندان محمد علی  بشماره شناسنامه 15 و 26 صادره از جاجرم در یک باب انباری به مساحت 180 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع 
در اراضی کهنه کند خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید حسن وکیلی فرزند میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815376
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /12                  /98   تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2648-98 مورخ 98/12/07 هیئت به شماره کالسه 188-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب عزتی فرزند محمد حسن بشماره 
شناسنامه 12213 صادره از بجنورد در یک باب تاسیسات گلخانه به مساحت 5110 متر مربع از پالک 4001 فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی و خانم مریم عزتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815377
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /12                  /98    تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /12                  /98            رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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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 سوم(
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 کلیه سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید از تاریخ انتش��ار این 
آگهی به مدت 6 ماه نس��بت به تبدیل 
سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: 
مش��هد، بلوار معلم ، معلم 23 ، عدل 
27 ، پالک 189 مراجعه نمایند . بدیهی 
اس��ت که پس از انقضاء مدت مذکور 
کلیه س��هام بی نام ذکر ش��ده شرکت 

باطل شده تلقی می گردد. ع 9
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 برف شادی 
در خراسان

قدس: بارش بــرف در برخی مناطق اســتان های 
خراسان شــادی، طراوت و نشاط خاصی را به مردم 
بخشــید.بارش برف در ارتفاعات خراسان شمالی 
نیز بار دیگر کوه های منطقه بدرانلو و دیگر مناطق 
آن را سفیدپوش کرد.راهداران خراسان شمالی نیز 
پنجشنبه گذشته ۶ هزار و ۷۹۰ کیلومتر از جاده های 
اصلی و روستایی این اســتان را برف روبی کردند. 
همچنین با توجه به بــارش برف در فاروج، بازدید و 
پایش آثار از سوی یگان حفاظت میراث فرهنگی این 

شهرستان انجام گرفت.  



منتخبان مجلس یازدهم در خراسان رضوی  از برنامه هایشان  می گویند

شفافیت، مبارزه با فساد و رفع بیکاری با کمک رسانه ها
ایرنا  در نشســت مشترک اصحاب رسانه و 
منتخبان مجلس شورای اسالمی در خراسان 
رضوی بر شــفافیت و مبارزه با فساد از طریق 
ارتباط و تعامل بیشتر مجلس و رسانه تأکید 

شد.
مدیرکل صدا و ســیمای خراسان رضوی در 
این نشست گفت: رسانه ها نقش دوسویه بین 
مردم و قانون گذاران و اقناع افکار عمومی برای 

پذیرش قوانین را دارند.
محسن نصرپور افزود: رسانه، زبان گویای مردم 
است و با انعکاس خواسته های مردم بسترهای 
الزم برای تســریع در طرح هــای اجتماعی و 

فرهنگی را میسر می کند.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید از طریق 
ارتباط بیشــتر با رسانه ها نســبت به افزایش 
اعتماد عمومــی اقــدام کنند.منتخب مردم 
سبزوار در مجلس یازدهم نیز در این نشست 
گفــت: مردم باید در نظام احســاس مالکیت 
کنند.بهروز محبی افــزود: نمایندگان باید در 
معرض افکار عمومی باشند و همچنین سواد 

رسانه ای در جامعه باید ارتقا یابد.
وی ادامه داد: مجلس آینده باید مبتنی بر کار 
کارشناسی باشد، اشتغال و بیکاری از مهم ترین 
موضوعات خراسان رضوی است و این استان با 
نرخ بیکاری بیش از ١٤ درصد اوضاع نابسامانی 
دارد و در این بین رســانه ها باید در شناسایی 

موانع سرمایه گذاری فعال باشند.
منتخب مردم ســبزوار در مجلــس یازدهم 
گفت: عده ای در انتخابات شرکت نکردند که 
این پیامی جدی است و باید به آن توجه کرد.
محبی افزود: مقوله فرهنگ مورد غفلت واقع 
شــده و باید به این حوزه توجه جدی شــود.
منتخب مــردم قوچان در مجلس یازدهم نیز 
در این نشســت گفت: رسانه نقش مهمی در 
ارتباط قوی بین مردم و نمایندگان دارد.علی 
آذری افزود: اقتصاد برای ما نقطه هدف است 
اما راهــکار هدفمندی برای رســیدن به این 
نقطه تعریف نکرده ایم.وی ادامه داد: در بحث 
تحریم ها مشکلی نداریم اما مشکل اصلی این 
اســت که از توانمندی در مدیریت برخوردار 

نیستیم .

  لزوم افزایش اعتماد مردم به رسانه
منتخب مردم کاشــمر نیز اظهــار کرد: باید 
اعتماد مردم به رســانه افزایش یابد، متأسفانه 
گاهــی همه واقعیت منعکس نمی شــود و یا 
واقعیت منتشر می شود.حجت االسالم  خالف 
جواد نیک بین افزود: نگاه مردم به رســانه در 
جمهوری اسالمی باید این باشد که واقعاً حرف 
و خواسته آن ها را منعکس کند.وی ادامه داد: 
مجلس در تراز جمهوری اسالمی نیز باید پیگیر 

مطالبات مردم باشد.
منتخب مردم خواف و رشــتخوار در مجلس 

شورای اسالمی نیز اظهار کرد: نظارت از وظایف 
نمایندگان است اما درست اتفاق نمی افتد.

حجت االسالم اکبر احمدپور با بیان اینکه رسانه 
نقش مهمی در معرفی مناطــق دارد، افزود: 
منطقه خواف و رشتخوار منطقه ناشناخته ای 

است اما ظرفیت های زیادی دارد.
نماینده فعلی و منتخب مردم 
مشــهد و کالت در مجلس 
یازدهم نیز گفت: بزرگ ترین 
ثــروت یک کشــور، ثروت 

انسانی آن کشور است.
حجت االسالم محمدحسین 
مجلس  افــزود:  بحرینــی 
و  ریل گــذاری  فراینــد  در 
طراحی هــای راهبردی باید 

نگاه به داخل داشته باشد.
وی ادامــه داد: بایــد بــاور نگاه کــردن به 
داخــل در مجلــس وجــود داشــته باشــد 
که تاکنــون این باور وجود نداشــته اســت 
همچنیــن باید ابزار مناســب برای کشــف 
اندیشــه ها و ابتکارات نیز وجود داشته باشد.

  ریل گذاری مجلس برای دولت های بعدی
دیگر منتخب مردم مشهد و کالت در مجلس 
یازدهم نیز در این نشست گفت: برای اصالح 
کشور نیاز به انقالب سازوکاری در حوزه های 

مختلف نهادی، فرایندی و عملکردی داریم.
امیرحسین قاضی زاده  هاشمی افزود: مجلس 
پیش رو باید برای دولت های بعدی و گام دوم 

انقالب ریل گذاری کند. 
وی در خصوص شــفافیت آرا در مجلس نیز 

گفت: در موضوع علنی شــدن آرا در مجلس 
زیرســاخت ها فراهم شــده اما بــه دلیل نوع 
مدیریت و مبانی فکری این مهم تاکنون محقق 
نشده اســت.منتخب مردم سبزوار نیز در این 
نشست بیان کرد: رسانه در وضعیت فعلی نقش 
بسیار مهمی در بازگرداندن جایگاه مجلس و 
دارد.علی اصغر  نماینــدگان 
عنابســتانی افــزود: کمبود 
بلکه مشــکل  نداریم  قانون 
انباشت قانون و نبود اجرای 

قانون را داریم. 
وی ادامه داد: رســانه نباید 
اجرای قانون را فراموش کند 
و بایــد این مهم را گوشــزد 
کند. منتخــب مردم طرقبه 
شاندیز در مجلس یازدهم نیز گفت: در بخش 
قانون گذاری نارسایی هایی وجود دارد و نظارت 

بر اجرای قوانین باید به خوبی صورت گیرد.
حســین عباس زاده افزود: با تفکر انقالبی باید 
مجلســی در تراز جمهوری اســالمی داشته 
باشــیم.منتخب مردم فریمان و سرخس در 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی نیز 
گفت: اصحاب رسانه صاحب قدرت هستند و 

هیچ قدرتی باالتر از قدرت رسانه نیست.
احسان قاضی زاده  هاشمی افزود: مردم مطالبات 
و مشکالت زیادی دارند، خیلی از درها به روی 
مردم بســته اســت و در خیلی جاها مسائل 
ابتدایــی آن ها حل نمی شــود. منتخب مردم 
تربت حیدریه در مجلس شــورای اســالمی 
همچنیــن گفت: دیگر فرصت ســعی و خطا 
نداریم و باید مجلس را به مجلس ٨٠ میلیونی 

تبدیل کرد.محسن زنگنه افزود: مجلس بدون 
پشتیبانی نخبگان، کارکرد الزم را ندارد و همه 
نخبگان باید در جریان تصمیم گیری در مجلس 

حضور داشته باشند.

  راه اندازی دفتر حقوقی جامعه 
رسانه ای

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی نیز 
در این نشست گفت: خراسان رضوی نخستین 
اســتانی اســت که اقدام به راه اندازی قرارگاه 

رسانه ای کرده است.
عباس محمدیان افزود: خراسان رضوی دومین 
قطب رسانه ای کشور است و در جنگ رسانه ای 
باید ســربازان خوبی در دفاع از نظام و انقالب 
باشیم.وی با بیان اینکه به زودی دفتر حقوقی 
جامعه رســانه ای در اســتان فعال می شود، 
ادامــه داد: نــگاه ابزاری برخی مســئوالن به 
رسانه ها نباید سبب شود رسانه به ابزاری برای 

موج سواری تبدیل شود.
مدیران رســانه های استان نیز در این نشست 
به بیــان دغدغه های خــود پرداختند که در 
دسترس بودن و پاسخگویی نمایندگان و توجه 
به وضعیت اقتصادی اســتان از مهم ترین این 

دغدغه ها بود.

  جاده سبزوار- شاهرود؛ رفیق نیمه راه!
هاشــم رســائی فر: 
فاصله  کیلومتــر   275
بین شــاهرود و سبزوار 
اســت یا برعکس. محور 
مواصالتی این دو شــهر 
به دلیل اینکه در مسیر 
مسافرانی  و  زائران  تردد 

قرار گرفته اســت که به شهر مشهد عزیمت می کنند یکی از 
پرترافیک ترین محورهای مواصالتی کشــور به شمار می رود. 
تردد روزانه حدود 5٠ هزار دســتگاه خودرو از این جاده حجم 
زیادی از خودرو را در مسیر سبزوار به شاهرود جای می دهد که 
این حجم باال استعداد ایجاد مخاطرات و حوادث را نیز خود به 

خود افزایش می دهد.
با این شــرایط اگر مسیر سبزوار به شاهرود از زیرساخت های 
الزم برخوردار نباشد و ایمنی های خاص یک جاده پرتردد در 
آن رعایت نشده باشد قطعاً آمار حوادث جاده ای در این مسیر 
افزایش خواهد داشــت چیزی که بارها و بارها توسط مردم و 
مسئوالن مرتبط به آن اشاره شده است.مشکالتی در موضوع 
زیرساختی و ایمن سازی محور سبزوار به شاهرود وجود دارد 
کــه آمار حوادث جاده ای را در این مســیر باال برده چنان که 
طبق اعالم منابع رسمی این مسیر در زمره ١٠ محور مواصالتی 

پرحادثه کشور قرار گرفته است.
کیلومتر ٨٠ سبزوار به شاهرود به گفته کارشناسان یک منطقه 
بسیار آسیب پذیر است و پیچ های تند و کم عرض جاده در این 
محدوده ساالنه موجب تصادفات و واژگونی های زیادی می شود.

در برخی از نقاطی که نصب عالیم راهنمایی و رانندگی ضروری 
به نظر می رسد عالیم هشداردهنده و نورپردازی در شب کافی 
نیست که این امر سبب تصادفات زیاد جاده ای شبانه، در این 

نقاط از محور سبزوار به شاهرود شده است.
نکته دیگری که خیلی ها در خصوص محور شاهرود به سبزوار 
و حادثه خیز بودن آن اشــاره داشته اند اینکه به واسطه حدود 
3٠٠ کیلومتر فاصله ای که بین شــاهرود و سبزوار وجود دارد 
و ساختار کویری که در مسیر هست معموالً امکانات آنچنانی 
برای توقف خودروها در مسیر وجود ندارد و رانندگان معموالً 
این مسیر را یکســره رانندگی می کنند بدون اینکه کمترین 
استراحتی داشته باشند؛ این یعنی باال رفتن ریسک در به وجود 
آمدن حوادث احتمالی. ایجاد مراکز تفریحی و استراحتگاه های 
بین راهی مناسب برای توقف مردم شاید یکی از راهکارهایی 
باشــد که می تواند به کاهش حوادث جــاده ای در این محور 

پرتلفات کمک کند.

   ایجاد ۲۱۳ فرصت شغلی 
توسط معین های اقتصادی جوین

جوین- خبرنگار قدس: مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: 
معین های اقتصادی حوزه کشاورزی این شهرستان در اجرای 
طرح مثلث توســعه اقتصادی، 2١3 فرصت شغلی در بخش 
دام و گلخانه ایجاد کردند.علیرضا هاشم آبادی افزود: معین های 
اقتصادی جوین با سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد تومان، این 

فرصت های شغلی را ایجاد کردند.
وی با اشاره به شکل گیری هفت معین اقتصادی در طرح مثلث 
توسعه اقتصادی جوین افزود: رویکرد این معین ها اشتغال زایی 
در روســتاهای شهرستان با هدف توسعه و رونق اقتصادی و 

کارآفرینی است.
وی ادامه داد: این شهرستان با بیش از 5٠ هزار هکتار اراضی 
قابل کشــت زراعی و باغی، یکی از قطب  های کشاورزی در 
تولید محصوالت راهبردی همچون گندم و دانه روغنی کلزا 
در خراسان رضوی است.هاشم آبادی تصریح کرد: در راستای 
طرح مثلث توسعه اقتصادی، با مساعدت هلدینگ اقتصادی 
پارســیان به عنوان معین اقتصادی شهرستان جوین، هفت 
سند همکاری با سرمایه گذاری ٤ هزار و 73 میلیارد تومان در 

حوزه های صنعت، کشاورزی و توسعه روستایی اجرا می شود.

رئیس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

    کرونا بر افزایش نرخ دالر
 تأثیر گذاشته است

بهاردوست:  تکتم 
نــرخ دالر در روزهــای 
گذشــته وارد کانال ١۶ 
هزار تومان شد موضوعی 
تأثیر  که می تواند تحت 
عوامل مختلفی از جمله 
شــیوع ویــروس کرونا 
باشــد.در همین ارتباط رئیس انجمن طــال، جواهر، نقره و 
ســنگ های قیمتی ضمن برشمردن دو شاخصه که از دالیل 
مهم افزایش قیمت دالر اســت، گفت: من بارها به این نکته 
اشاره کرده ام که به دو شاخص بستگی دارد یکی قیمت جهانی 

طال و دیگری نرخ برابری دالر با ریال در بازار آزاد.
شهرام مرصعی افزود: متأسفانه نرخ برابری دالر با ریال مدتی 
است که تغییر کرده و باالتر و باالتر رفته اما در جریان هستید 
که هیچ واکنش خاصی از طرف بانک مرکزی در این راســتا 
دیده نشــده است تا جایی که احساس می شود که همه این 
موضوع خارج از دغدغه، توان و کنترل بانک مرکزی باشــد و 
شاید یکی از مواردی است که عمداً رها شده تا به قیمت باالتر 
برسد شاید از این طریق جبران کسری ریالی که در پایان سال 

دولت با آن مواجه می شود جبران کند.
مرصعی در خصوص دالیــل این افزایش قیمت گفت: نرخ 
جهانی طال به شــدت باال رفته و شــیوع ویروس کرونا هم 
قطعاً در ایــن افزایش قیمت تأثیرگذار بوده و اقتصاد چین 
را با مشــکل مواجه کرده که به طبــع اقتصاد بین الملل را 
هم دچار مشــکل کرده است و گرایش مردم هم به حفظ و 
خرید طال در دنیــا روز به روز باالتر می رود که همه این ها 
موجب شده خواه ناخواه قیمت طال در سطح جهانی تغییر 

پیدا کرده و باال برود.
رئیس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان 
رضوی ادامه داد: همه ســاله در کشور شاهد 2٠ الی 2٠ و 
اندی درصد افزایش قیمت نرخ ارز هستیم البته سال هایی 
را داشــته ایم که بنا بر سیاســت های خاص نرخ ارز تغییر 
کرده و نظام بانکی آن را درست کرده است که باز هم بوده 
سال هایی که یا این نرخ درست نشده یا به همان شکل رها 
شده است ولی به هر حال هر ساله و با توجه به این افزایش 
2٠ و چند درصدی باید در انتهای ســال نسبت به ابتدای 

سال 25 درصد رشد برابری ارز را داشته باشیم.
 اما ماه هایی از سال وجود دارد که نظام بانک مرکزی می تواند 
کنترل بیشتری نسبت به نرخ ارز داشته باشد مثل فروردین 
ماه که درخواست برای ارز کم می شود و می توانیم در دو ماه 
فروردین و اردیبهشــت نظارت اندکی بــه صورت ظاهری و 
شعارگونه از بانک مرکزی انتظار داشته باشیم که می گویند 
ما نرخ ارز را کنترل کردیم و پایین آوردیم اما اساساً به خاطر 
این است که تقاضا در آن ماه ها کمتر است و این ها همه اگر 
و اما و شاید است برای اینکه نرخ برابری دالر و ریال شاخص 
اقتصادی جــزء کوچکی در بر می گیرد باید اصل داســتان 

شاخص اقتصادی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نرخ دالر از ١۶ 
هزار تومان هم عبور کند، گفت: بله چرا که نه، چه دلیلی دارد 
که کم شــود؟ وقتی که نرخ ها به صورت هیجانی تغییر پیدا 

می کند این هیجان یک بازگشتی خواهد داشت.
 ولی من معتقــدم در درازمدت با بگیر و ببند اقتصادی این 
قضیه درست نمی شود و نیاز به عقالنیت و برنامه ریزی دارد و 
حرکت های هیجانی و شعارگونه بحث را به جایی نمی برد که 
می بینیــد تاکنون هم نبرده و آن قیمت دالر ١١ هزار تومان 
را که با آن همه ســر و صدا کنترل کردیم و به زیر ١٠ هزار 
تومان رســاندیم ولی اکنون شما شاهد آن هستید که به ١۶ 
هزار تومان رسیده است ولی باید در دو ماه اول سال این رقم 

کاهش پیدا کند.

 یک مسئول وزارت 
جهاد کشاورزی در خلیل آباد: 
 سطح گلخانه های کشور

 به ۱۸ هزار هکتار رسید
ایرنــا: مجــری طرح 
گلخانه هــای  توســعه 
وزارت جهاد کشــاورزی 
کشت  زیر  سطح  گفت: 
گلخانه هــای کشــور از 
٨هزار و ٨٠٠ هکتار در 
ســال ۹2 به حدود ١٨ 
هزار هکتار رســیده اســت. حبیب رادفر در نشست بررسی 
وضعیت کشت های گلخانه ای شهرستان خلیل آباد در استان 
خراسان رضوی افزود: این استان رتبه دوم کشور از نظر توسعه 
محصوالت گلخانه ای را دارد.وی با بیان اینکه توســعه کشت 
گلخانه ای در اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار 
دارد، اظهار کرد: به خاطر امنیت حیاتی نســل آینده باید به 
ســوی کشــت گلخانه ای رفت.وی گفت: با توجه به افزایش 
قیمت نهاده ها باید مجتمع  گلخانه ای شهرســتان خلیل آباد 

سریع تر به بهره برداری برسد. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی نیز در این نشســت گفت: با توجه به اهمیت توسعه 
گلخانه و افزایش بهره وری گلخانه ها تا ۹٠ درصد نباید فرصت 

را از دست بدهیم.
غالمحسین ســاربان افزود: باید هرچه سریع تر برای احیا و 
بهره برداری واحدهای گلخانه ای اقدام کرد وگرنه بر اســاس 

قوانین امور اراضی با خلع ید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: با توجه به صرفه جویی 3٠ درصدی مصرف آب 
در کشت گلخانه ای باید به سوی توسعه این کشت و ساخت 

سایبان ها برویم. 
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
نیز گفت: هم اکنون ١٠ مجتمع گلخانه ای در این استان در 
حال ساخت است.سیدهاشم نقیبی افزود: مجتمع گلخانه ای 
خلیل آباد یکی از مجتمع های پیشرو در استان است و در سال 
جاری ٤میلیارد و 5٠٠ میلیون ریال برای آن تصویب شــد 
که 2 میلیارد و ٤5٠ میلیون ریال آن تخصیص یافته اســت.
مدیر جهاد کشــاورزی خلیل آباد هم گفت: اولویت اول جهاد 
کشاورزی این شهرستان توسعه محصوالت گلخانه  ای است و 
با برگزاری کالس های آموزشی و ترویج، کشت گلخانه ای در 

این شهرستان نهادینه شده است.

قدس   مسدود شدن مرزهای سرخس، لطف آباد و باجگیران خراسان رضوی با کشور 
ترکمنستان توسط طرف ترکمنستانی به علت شیوع ویروس کرونا موجب شده است بیش 

از یک هزار دستگاه کامیون صادراتی و ترانزیتی در این مرزها متوقف و زمینگیر شوند.
فرماندار درگز با اعالم این مطلب گفت: در پی شــیوع کرونا، دولت ترکمنستان در هفته 
جاری عالوه بر ممنوع کردن هر گونه تردد مســافر در مرز لطف آباد از ورود کامیون های 
غیرترکمنستانی نیز جلوگیری می کند و حتی به کامیون های ترکمن حامل مواد غذایی 

نیز اجازه ورود نمی دهد.
علی فراهی افزود: هم اکنون حدود یک هزار و ١٠٠ دستگاه کامیون حامل بار پشت مرز 
معطل هستند و دولت ترکمنستان زمانی برای ورود ناوگان باری به این کشور اعالم نکرده 
و معلوم نیست این ناوگان تا چه مدت باید در مرز معطل بماند. محمدرضا رجبی مقدم، 
فرماندار سرخس نیز از معطلی کامیون ها پشت مرز ترکمنستان خبر داد و گفت: هم اکنون 
آمار دقیقی از شمار کامیون های معطل در مرز ندارم اما تا روز چهارشنبه گذشته بیش از 
١٠٠ دستگاه کامیون پشت مرز معطل بودند که بیشتر ناوگان ایرانی هستند.رئیس اداره 
ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر 
2٠٠ دستگاه کامیون در مرز سرخس در انتظار ورود به خاک ترکمنستان هستند که این 

ناوگان بیشتر ایرانی و از سایر ملیت های غیرترکمن هستند.
حمید محمدی فاز افزود: ترددی در مرز باجگیران وجود ندارد و بیشترین معطلی در مرز 
لطف آباد است و پنجشنبه گذشته نیز پس از وقفه یکروزه، تردد مسافر در مرز دوغارون از 
سر گرفته شد، البته تردد کامیون ها به مقصد افغانستان نیز از ابتدا به این کشور متوقف 

نشده بود و هم اکنون تردد تجاری به این کشور در جریان است.
نایب رئیس شــرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز به ایرنا 
گفت: از دســتگاه سیاست خارجی کشــور می خواهیم از دولت ترکمنستان 
بخواهند مدت مشــخصی را برای تردد کامیون های پشت مرز مانده در نظر 
بگیرد.محمــود امتی افزود: اغلب کامیون های ترانزیتی از یک تا دو ماه پیش 
در حال انتقال به مقاصد خود در آسیای مرکزی هستند و دولت ترکمنستان 
دست کم اجازه دهد این ناوگان با بررسی و پایش سالمت راننده از نظر ابتال به 
کرونا، از خاک ترکمنستان عبور کرده و راهی مقاصد خود در کشورهای آسیای 
مرکزی شود.  وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک هزار و 5٠٠ کامیون و 

محموله ترانزیتی در حال انتقال به مرز لطف آباد و 3٠٠ کامیون و محموله ترانزیتی نیز در 
مسیر سرخس قرار دارند لذا از ترکمنستان می خواهیم نسبت به ترخیص این محموله ها 
همکاری کند.نایب رئیس شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: اگر این 
خواسته ها از ترکمنستان محقق نشود؛ گمرک، کشتیرانی، راهداری و مرزبانی با هماهنگی 
ایجاد شــده محموله کامیون های متوقف شده پشت مرز ترکمنستان را در یک مکان و 
فضای مشخص تخلیه می کند تا ناوگان و راننده بتواند بازگردد و در صورت امکان راه آهن 
محموله های ترانزیتی تخلیه شده را از طریق خطوط ریلی به کشورهای مقصد در آسیای 

مرکزی بارگیری کند.
امتی افزود: شیوع کرونا یک پیشامد غیرقابل پیش بینی و ناخواسته است لذا از شرکت های 
کشــتیرانی می خواهیم حق توقف کانتینرها در مبادی خروجی را از شرکت های حمل و 

نقل مطالبه نکنند.

  تدابیر الزم برای سهولت صادرات کاال در مرزهای خراسان رضوی 
در همین حال معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به 
شیوع کرونا و بروز برخی مشــکالت در صادرات کاال از مرزهای این استان با کشورهای 
ترکمنستان و افغانستان، تدابیری برای عبور کامیون های ترانزیتی و صادراتی و جابه جایی 
کاال اتخاذ شد.علی رسولیان با اشاره به مصوبات شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان 

رضــوی افزود: پس از مســائلی که درباره بیماری کرونا به وجــود آمد و محدودیت های 
کشورهای همسایه برای مبادالت مرزی با ایران و صادرات کاالهای ایرانی بالفاصله کمیته 

اقتصادی مرز در قالب این شورا تشکیل شد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی از منطقه دوغارون با کشور افغانستان و از مرزهای سرخس 
و لطف آباد با کشور ترکمنســتان مبادالت اقتصادی دارد که در چند روز گذشته دولت 
ترکمنستان ورود کامیون های ترانزیتی و صادراتی همه کشورها از جمله ایران را به کشور 
خود ممنوع کرده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به 
اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از معطلی کامیون های صادراتی و ترانزیتی 
در مرز ســرخس گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده، دو مسیر برای 
خروج کاال از مرزهای سرخس و لطف آباد وجود دارد که نخستین مسیر، 
حمل و نقل ریلی کاالســت که دولت ترکمنستان محدودیتی برای آن 

ایجاد نکرده است.
رســولیان افزود: دومین مسیر ترانس شیپمنت ریلی است به نحوی که 
کامیون های ترانزیتی و صادراتی در مرزهای سرخس و لطف آباد بار خود 
را تخلیه کنند و کاال از کامیون به واگن های باری منتقل شــود و سپس 

کاالها از طریق حمل و نقل ریلی به کشورهای مقصد انتقال یابد.
وی اضافه کرد: کاالهایی مانند مواد غذایی که تاکنون امکان خروج از مرز را پیدا نکرده اند یا 
در انبارهای صادراتی و سردخانه های منطقه ویژه اقتصادی سرخس ذخیره سازی می شوند 

یا به مبدأ بارگیری کاال بازگردانده خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در مجموع تالش شده است 
که هیچ تجمع کاالیی در مرزهای ســرخس و لطف آباد شکل نگیرد و در این راستا همه 

دستگاه های اجرایی خراسان رضوی وارد عمل شده اند تا موانع برداشته شود.
رســولیان افزود: مراکزی برای نگهداری کاالهای کامیون هــای صادراتی و ترانزیتی در 
مرزهای ایران با ترکمنســتان تعبیه شده است به طوری که عالوه بر انبار، سردخانه های 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت ذخیره سازی ٤هزار تن کاال را دارند و لطف آباد نیز 

از ظرفیت نگهداری کاالی 2هزار کامیون برخوردار است.
وی ادامه داد: هم اینک در خصوص ورود و خروج کاال هیچ محدودیتی از ســوی دولت 
افغانســتان در مرز دوغارون ایجاد نشــده و در دو روز گذشته حدود ۶٠٠ کامیون از مرز 
اســتان به سمت افغانستان خارج شده است.رسولیان افزود: با این حال به سبب ازدحام 
کامیون های صادراتی و ترانزیتی در مرز دوغارون، عبور کامیون ها با تأخیر انجام می شود 
اما در شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان مصوب شد که ساعات کار در مرز دوغارون 

افزایش یابد تا کامیون بیشتری از مرز عبور کند.

کرونا موجب شد
توقف هزار کامیون پشت مرز ایران و ترکمنستان

 نگاه ابزاری برخی 
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شکر

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی
 خراسان شمالی اعالم کرد 

 نوسان های قیمت مواد اولیه؛
 مهم ترین مشکل صنایع تبدیلی 

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی خراسان 
معوقه  بدهی  شــمالی 
بانکی واحدهای تولیدی، 
مواد  قیمت  نوسان های 
بازار،  ثبات  اولیه و عدم 

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برای فعالیت های جاری 
و طوالنی شــدن فرایند پرداخت تســهیالت را از مهم ترین 

مشکالت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان عنوان کرد.
دکتر عبداهلل یوسفی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در حال 
حاضر ٨٠ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی 
در استان فعالیت دارند که در سال جاری ١۹٨ میلیارد ریال 

در این صنایع سرمایه گذاری شده است.
وی اظهــار کرد: ایجــاد صنایع تبدیلــی و تکمیلی موجب 
افزایش درآمد روســتاییان، افزایش بهــره وری، ایجاد ارزش 
افزوده محصوالت کشاورزی، کمک به کاهش ضایعات بخش 
کشــاورزی، جلوگیری از خام فروشی محصوالت کشاورزی، 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و کمک به اشتغال 

موجود می شود.

صنعت

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.
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روی خط خبر
  راه اندازی سامانه نوبت دهی و ثبت نام 

اینترنتی اهدای خون در مشهد
عمومی روابــط   قدس: 
 انتقــال خون خراســان

تشــکر  ضمن   رضــوی 
از همــه اهداکننــدگان 
نوعدوســت  خداجــو و 
استان اعالم کرد: با توجه 
به کاهش شــدید ذخایر 

خونی، سامانه نوبت دهی و ثبت نام اینترنتی اهدای خون به 
منظور اجتناب از تجمع اهداکنندگان خون و عدم گسترش 
بیماری کرونا و ســالمت مراجعان و جلوگیری از اتالف وقت 
اهداکنندگان راه اندازی شــده است.اهداکنندگان می توانند 
 www.nobatdehi.ibto.ir با مراجعه به ســایت
، با انتخاب استان، شــهر، پایگاه، روز و ساعت مراجعه پس 
ازدریافت کدرهگیری به مرکز خون گیری مراجعه نمایند و 
بدون نوبت پذیرش شوند.به همراه داشتن کارت ملی در زمان 
مراجعه به پایگاه اهدای خون الزامی است. شایان ذکر است، 
اهدای خون ثبت نام کنندگان منوط به پذیرش پزشک پس از 

بررسی معاینات پزشکی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی گناباد خبر داد
 رفع تصرف 500میلیون ریالی 

از اراضی ملی گناباد
قدس: رئیــس اداره راه 
از  گناباد  شهرســازی  و 
رفــع تصــرف یک هزار 
مترمربــع از اراضی ملی 
ارزش  به  شهرستان  این 
500میلیــون ریال خبر 
گفت:  ناطق  داد.حسین 

شــخص متصرف اقدام به تصرف عدوانی و خاکبرداری یک 
قطعــه زمین از اراضی ملی واقع در پــالک 1221 فرعی از 
117 اصلی شهرســتان گناباد شهرک امام رضا کرده بود که 
با اقدام به موقع نیروهای پرتالش گشت حفاظت اراضی ملی 
زمین و مسکن راه و شهرسازی شهرستان گناباد با هماهنگی 
و حمایت دستگاه قضایی از تصرف زمین مذکور جلوگیری به 
عمل آمــد.وی با بیان اینکه یگان حفاظت اراضی با حمایت 
دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان با برخورد قاطع و 
جدی با متصرفان، اجازه تصرف اراضی ملی را به سودجویان و 

زمین خواران نخواهند داد.

به همت کارکنان اورژانس نیشابور
 مرد ۶۲ساله به زندگی بازگشت

خبرنگارقدس:  نیشابور- 
مدیریت  مرکــز  معاون 
فوریت های  و  حــوادث 
پزشکی نیشابور از احیای 
موفق مرد ۶2ساله توسط 
کارکنــان مرکز خدمات 
و  درود  ســالمت  جامع 

کارکنان اورژانس 115 نیشابور خبر داد.مصطفی افشار اظهار 
کرد: فرد بیمار که توسط همراهیانش به مرکز خدمات جامع 
سالمت درود منتقل شده بود، پس از معاینه مشخص شد که 
فاقد هوشیاری، نبض و تنفس است که سریعاً عملیات احیا 

توسط تیم درمانی حاضر در محل شروع شد.
وی گفت: بیمار توســط آمبوالنس پایــگاه اورژانس درود با 
مراقبت های کامل درمانی، حمایت تنفســی و مانیتورینگ 
قلبی به مرکز آموزشی پژوهشــی و درمانی حکیم منتقل 
شــد.معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
نیشابور تصریح کرد: هم اکنون بیمار در بخش مراقبت های 
ویژه مرکز آموزشــی پژوهشــی و درمانی 22بهمن تحت 

مراقبت است.

 نمایشگاه عرضه مواد خوراکی
 و آشامیدنی در مشهد تعطیل شد

شــعبه  رئیس  ایرنــا: 
حکومتی  تعزیرات  سیار 
گفت:  خراســان  رضوی 
نمایشــگاه عرضه کاال و 
مواد خوراکی و آشامیدنی 
در منطقه قاسم آباد مشهد 
امید  قاضی  تعطیل شد. 

جلیلی افزود: این نمایشگاه بدون اخذ مجوزهای بهداشتی از 
سوی شهرداری منطقه قاسم آباد در بولوار شریعتی این منطقه 

برپا شده  بود.
وی ادامه داد: به درخواســت مرکز بهداشــت منطقه یک و 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با دســتور مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان، این نمایشگاه تعطیل و جمع آوری شد.وی 
گفت: به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، گشت و 

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف با جدیت ادامه دارد.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی 
کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

شلوغ بازار غیربهداشتی
لطفاً با وجود ویروس کرونا مأموران بهداشت سری به شلوغ بازار گلشهر بزنند. بهداشت 

در اینجا اصالً رعایت نمی شود.
990....۲835

جداول خیابان عبادی73 استاندارد نیستند
شهرداری منطقه3 پل های احداث شده روی جداول خیابان عبادی73 استاندارد نیستند 

و موجب ایجاد آبگرفتگی هنگام بارندگی می شوند و نیاز به بازسازی دارند.
915...1899

نیاز مبرم بیمارستان عفونی در مشهد
ساخت بیمارستان مجهز برای بیماری های عفونی و ویروسی نیاز مبرم مشهد است. فقط برای 
ساخت آن هر گزینه ای را خواستید انتخاب کنید غیر از تأمین اجتماعی مشهد که سابقه بسیار 

اسفباری در زمینه ساخت بیمارستان دارد! 
915...9۶۲5

فروش سبزی های آلوده کشف رود توسط وانت بارها
دوباره جوالن وانت بارهای دوره گرد سبزی فروش در منطقه طالب و اطراف خیابان میثم 
و وحید پیدا شده است. آن هم بین ساعت 1۴ تا1۶ هنگامی که مردم در حال استراحت 
هستند. با بلندگو آسایش مردم را گرفته اند، لطفاً مسئوالن چاره ای بیندیشند، حال اینکه 

این سبزی های آلوده کشف رود است.    
915 ...3038  

کمبود فضای سبز در بولوار توس
حاشیه بولوار توس را درختکاری و گل کاری کنید به خصوص جاهایی که بدون کاربری 

متروکه هستند. با توجه به اینکه این منطقه با کمبود فضای سبز مواجه است.
915...0187

پیگیر مشکل سهامداران مظلوم پدیده باشید
لطفاً پیگیر مشکل  سهامداران مظلوم پدیده که۶ سال است کسی جوابگوی آن ها نیست، 

باشید. منتظریم مرحله دوم مجمع را برگزار کنند، به خدا مشکل داریم.7۲10...915

سازمان اتوبوسرانی رسیدگی کند
چرا ســازمان اتوبوسرانی به مشکالت خط 80 رسیدگی نمی کند؟ چرا کسی جوابگوی 

مشکالت مردم نیست؟
939...5۲۶5

کوچه یاران را آسفالت کنید
از شــهرداری منطقه 7 تقاضا دارم نســبت به آسفالت کوچه یاران 13 و 15 منطقه 17 
شــهریور که پرتردد و مسیر مدارس منطقه اســت اقدام سریع نمایند، چون چاله های 

زیادی دارد.
915...1590

بیمارستان رضا هنوز در مرحله سفتکاری!
۴1 ســال از شروع ساخت بیمارستان رضا در بزرگراه آزادی مشهد می گذرد و هنوز در 
مرحله ســفتکاری اســت! در چین در عرض 10روز یک بیمارستان ساختند . باید نام 
تأمین اجتماعی مشهد  را در کتاب رکوردهای جهان به عنوان خونسردترین سازمان در 

جهان در زمینه ساخت مراکز درمانی نوشت. 9۶۲5...915

عقیل رحمانی پس از یک سال کش و قوس های 
فراوان، برند شــناخته شــده عامل احتکار۴5میلیارد 
تومان یخچال فریزر با رأی تعزیرات حکومتی مشهد به 
طور کامل از این تخلف تبرئه شد، اما بالفاصله سازمان 

بازرسی کل خراسان رضوی به ماجرا ورود کرد.

  یادآوری ماجرای فراموش نشدنی
30 مهــر مــاه ســال 97 بود کــه از احتــکار چند 
ده میلیاردی یخچال فریزر توســط یک برند شناخته 
شده در انبارهای کارخانه به بهانه تعطیالت تابستانه 
مطلع و پــس از پیگیری های فــراوان گزارش ماجرا 
را  رســانه ای کردیم.در آن گزارش اشاره شد: پس از 
ورود سرزده مقام قضایی )قاضی خدابخشی، سرپرست 
وقت دادسرای انقالب مشهد( به محل انبار کارخانه، 
دستور بررســی میزان تولیدات و خروجی روزانه هم 
صادر شــد. در همان لحظات اولیه مشاهدات عینی 
سرپرســت دادســرای انقالب مشــهد از آن حکایت 
داشــــت که تعداد زیادی یخچال فریزر در محل دپو 
شــــده که نگهداری آن ها در حالی که بازار تشــنه 
عرضه این گونه کاال بود، جای سؤال داشت. برهمین 

اســاس از کارشناســان معاونت 
بازرسی ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت و مأمــــوران جرایم 
اقتصــادی پلیس آگاهی اســتان 
خواسته شــد تا ظرف مدت معین 
تعداد دقیق یخچال های دپو شده 
و میزان تولید روزانه مشــخص و 
به دادسرای انقالب مشهد ارسال 
شود.  در پی آن در ادامه مشخص 
شــد تولید و فــروش محصوالت 
مورد اشــاره در واحد معتبر تولید 
یخچال فریزر در اســتان از ابتدای 
ســال جاری)97( تا 17 مرداد ماه 
همان سال روند عادی داشــته و 

میزان تولید با عرضه آن در بازار متناسب بوده، اما از 
19 مرداد)97( واحد مذکور که به طور متوسط روزانه 
750 دســتگاه یخچال خانگی تولید می کرده اســت، 
کاهش شــــدید خروجی داشته به نحوی که برخی 
روزها فقط یخچال تولید می شده، ولی هیچ خروجی 

در کار نبوده است.
 از ســوی دیگر واحد شناخته شــده متخلف از 23 
مرداد)97( تا 9 شــــهریور همان ســال در پوشش 
تعطیــالت تابســتانه درِ کارخانــه را بســته و هیچ 
محصولی را به فروش نرسانده اســــت. حتی پس از 
اتمام تعطیالت تابســتانه در دهم شهریور)97( بازهم 
صدها دستگاه یخچال تولید شــده به صورت روزانه 
از درِ کارخانه خارج نشــده و ســرجمع حدود 9هزار 

یخچال فریزر در انبارها دپو می شود.
 این روند برنامه ریزی شــده از سوی مدیران کارخانه 
مذکور ادامه داشت تا اینکه در بیســــتم شهریورماه 
97 همزمان با اعالم قیمت های جدید، درِ کارخانه باز 
می شود و محصوالت افزایش قیمت داده شده ای که 

مواداولیه آن با ارز دولتی تهیه شــده بود، بدون وقفه 
راهی بازار می شــوند و میزان فــروش به دو برابر حد 

معمول افزایش می یابد.

    ارسال پرونده به تعزیرات
 و آغاز چالش ها

در ادامــه پیگیری های رســانه ای و انجام رســالت 
اطالع رســانی، همچنان ماجرا را تعقیب می کردیم تا 
اینکه پی بردیم با دســتورات ویژه راضیه علیرضایی، 
رئیس وقت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
معاونت بازرســی ســــازمان صمت پس از بررسی 
دقیــق ارزش کاالی احتکار شــــده، گزارش تخلف 
احتکار واحد شناخته شده تولیدی را به میزان حدود 

۴5میلیارد تومان تنظیم کرده است.
 همچنیــن پس از اتمام فرایند رســیدگی به پرونده 
تخلفات عظیــم واحد تولیدی در ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت، گزارش تخلف احتکار ۴5میلیاردی 
با دســتور مقام قضایی برای رســیدگی در چارچوب 
قانونی و برقراری عدالــت در برخورد با متخلفان، به 
تعزیرات حکومتی استان ارسال می شود. گزارش این 
اتفــاق را هم 22 روز بعــد و در تاریخ 
22 آبان ماه ســال گذشــته با عنوان 
»احتکار۴5میلیاردی یخچال فریزر روی 
میز تعزیرات« در روزنامه قدس منتشر 

شد.

  وعده اعالم رأی پرونده
هشــت ماه پس از ارســال پرونده به 
تعزیرات حکومتی و ســکوت دستگاه 
نظارتی در این باره بود که در ســومین 
پیگیری برای روشن شــدن سرانجام 
این پرونــده عظیم احتــکاری که در 
نوع خودش و در کشــور کم نظیر بود و 
همچنین پاسخ دادن به افکار عمومی، 

راهی تعزیرات حکومتی استان شدیم.
در حالی که حدود یک ساعت در دفتر کار حمیدرضا 
کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برای دریافت 
پاســخ به انتظار نشستیم، متأســفانه جوابی دریافت 
نکردیم و ســرانجام مدیردفتر مدیرکل ما را به شعبه 

رسیدگی کننده ارجاع  داد.
پس از مراجعه به شــعبه 12بدوی تعزیرات حکومتی 
مشهد و پیگیری مجدد ماجرا، مظفری، رئیس شعبه 
مذکور اعالم کرد تا هفته بعد رأی این پرونده صادر و 

اعالم خواهد شد.
وی همچنین در پاســخ به این پرسش که رسیدگی 
بــه پرونده دیگر این واحد متخلف که گران فروشــی 
بیــش از ۶ میلیارد تومانی اســت و در تهران صورت 
گرفته، در چه مرحله ای است، عنوان کرد: این ماجرا 
هم همزمان با پرونده ارجاع شده مورد رسیدگی قرار 
گرفته و رأی آن هم هفته آینده اعالم می شــود. این 
بار هم گزارش ماجــرا با عنوان»اعالم رأی پرونده ۴5 

میلیاردی تا یک هفته دیگر« منتشر شد.

   یک هفته ای که فرا نرسید
پس از طی شــدن مدت زمان اعالمی از سوی رئیس 
شعبه 12 بدوی تعزیرات حکومتی مشهد، هرچه منتظر 
ماندیم از رأی خبری نشد و یک هفته به دو ماه رسید 
که بازهم مانند گذشته راهی تعزیرات حکومتی شدیم 

تا برای چندین بار موضوع را پیگیری کرده باشیم.
اما در کمال تعجب پس از حضور در تعزیرات حکومتی، 
رئیس شــعبه مذکور برای بار دوم اعــالم کرد: رأی 
پرونده مورد اشاره صادر شــده و در مرحله انشا قرار 

دارد.
پیگیری مســتمر این وعده ها تا جایی ادامه داشــت 
کــه داد مدیر واحد تولیدی را هــم درآورد و با ایجاد 
فشارهای متعددی سعی داشت مسیر پیگیری را سد 

کند.
 امــا همزمــان ماجــرا به اطــالع قاضــی صادقی، 
دادســتان وقت مشــهد رســید که وی تمام قد در 
مقابل ماجرا ایســتاد و از شفاف ســازی حمایت کرد.

  تبرئه واحد تولیدی پس از یک سال برو بیا!
تالش ما برای روشن شــدن نتیجه رسیدگی به این 
پرونــده همچنان ادامه داشــت که چنــد روز پیش 
اطالعاتی به دست ما رسید که حکایت از تبرئه بی قید 

و شرط واحد تولیدی در شعبه مذکور داشت.
 از سوی دیگر هرچه رأی مذکور را باال و پایین کردیم 
هیچ جای آن از رســیدگی به پرونده گران فروشــی 
۶میلیــارد تومانی این واحد که همزمان با پرونده ۴5 
میلیارد تومانی احتکار از تهران به مشهد ارسال شده 
بود و مظفری، رئیس شــعبه، وعده رسیدگی به آن را 

داده بود، خبری نبود!
از طرفی در قسمتی از انشای رأی تبرئه آمده بود اگر 
نگهداری کاال با اطالع مراجع ذی صالح باشد، مشمول 
احتکار نیست که باید پرسید آیا سازمان صمت استان 
مرجع ذی صالح حســاب نمی شــود که از هیچ چیز 
اطالع نداشــته و برای متخلــف، پرونده احتکار چند 
ده میلیارد تومانی تنظیم کرده اســت؟در ادامه دوباره 
برای روشــن شدن ماجرا و برای چندمین بار به دفتر 
»کریم« مدیرکل تعزیرات حکومتی استان رفتیم، اما 
متأسفانه ایشان حتی حاضر نشد از دفترکارش خارج 

شود و پاسخ خبرنگار را بدهد. 

  سازمان بازرسی هم به ماجرا حساس شد
تحقیقات ما در این باره ادامه داشت تا اینکه اطالعات 
جدیدی به دست آمد که بررسی آن حکایت داشت که 
سازمان بازرسی کل خراسان رضوی هم به این ماجرا 

ورود کرده است.
پیگیری های تکمیلی ما نشان می داد رئیس منطقه دو 
سازمان بازرســی کل خراسان رضوی پس از اطالع از 
صدور رأی تبرئه در پرونده عظیم احتکار در تعزیرات 
حکومتی، طی ارسال نامه ای با شماره 2870 خطاب 
به رئیس ســازمان صمت خراســان رضوی، خواستار 
پیگیــری ماجرا و اعــالم نتیجه اقدام ها به ســازمان 

بازرسی کل خراسان رضوی می شود.

پس از یک سال سکوت تعزیرات حکومتی صورت گرفت

تبرئه پرونده  احتکار 45میلیاردی، بدون یک ریال جریمه!

در قسمتی از انشای 
رأی تبرئه آمده بود 
اگر نگهداری کاال با 

اطالع مراجع ذی صالح 
باشد، مشمول احتکار 

نیست که باید پرسید آیا 
سازمان صمت استان 

مرجع ذی صالح حساب 
نمی شود؟

بــرش

آب و هوا
 پیش بینی افزایش دما

 برای خراسان رضوی تا دوشنبه
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تحلیل نقشه ها 
و مدل های هواشناســی نشان دهنده استقرار جریانات پایدار 
همراه با افزایش دمای هوا در دو روز آینده در ســطح استان 
است. ضمن اینکه از روز دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار فعال 
در غرب کشور به اســتان عالوه بر افزایش سرعت وزش باد 
)پاره ای نقاط وزش باد شــدید همراه با گردوخاک و کاهش 
کیفیت هوا( شاهد آغاز بارندگی از نواحی غربی استان به شکل 
رگباری خواهیم بود. در روز سه شنبه ضمن کاهش محسوس 
دمای هوا، بارش ها در نواحی سردسیر استان تبدیل به برف 

و باران خواهد شد.
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تصادفامداد رسانی  کرونا

عالی ترین مقام انتظامی استان خبر داد
کشف ۴1هزار قلم وسایل پیشگیری از ویروس کرونا 

خط قرمــز: فرمانده  
ارشــد انتظامی استان 
خراسان رضوی از کشف 
انواع ماسک و دستکش 
احتکار شده در مشهد 

خبر داد.
سردار تقوی در این باره 
پلیس  تیم های  گفت: 
امنیت عمومی خراسان  
اقدامــی   در  رضــوی 

اطالعاتی به ســرنخ هایی از احتکار لوازم و مواد پیشــگیری از ابتال به ویروس 
کرونا دست یافتند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: تیم های پلیس امنیت عمومی با همکاری 
کارشناسان صمت و دانشگاه علوم پزشکی سه واحد صنفی و تجاری در غرب و 

جنوب مشهد را به طور ضربتی پاک سازی کردند.
سرتیپ تقوی ادامه داد:در این عملیات 20هزار ماسک، 17هزار جفت دستکش 

و ۴هزار و 2۶0بطری انواع مواد ضدعفونی کننده کشف شد.
تحقیقات در این باره آغاز شده و از شهروندان انتظار داریم در صورت کسب هر 
گونه اطالعاتی در رابطه با احتکار کاالها و لوازم پزشکی، مراتب را به فوریت های 

پزشکی 115اعالم کنند.

با تالش دستگاه های اجرایی و انتظامی صورت گرفت
نجات ۲00دستگاه خودرو از برف و کوالک

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شهرســتان 
بجنورد از امدادرســانی 
خودرو  200دستگاه  به 
گرفتار شــده در برف و 
کــوالک در محورهای 
مواصالتی این شهرستان 
ســرهنگ  داد.  خبــر 
اعالم  بــا  محمدغالمی 
جزئیــات ایــن خبــر 

گفت: با شــروع برف شدید و کوالک به خصوص در محور پلیس راه به سمت گردنه 
»امین اهلل« در چهارشنبه گذشته، تمامی ارگان های امدادرسان به خصوص اداره راه و 
ترابری و عوامل هالل احمر در کنار مأموران ناجا به محورهای سطح شهرستان اعزام 
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به اینکه با توجه به برف و کوالک 
از عبور خودروهای ســنگین با هماهنگی های انجام شده جلوگیری به عمل آمد، 
افزود: خودروهایی که فاقد زنجیرچرخ بودند نیز ملزم به بســتن زنجیرچرخ شدند.

این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه اکثر خودروهای گرفتار شده بدون زنجیرچرخ 
بودند، تصریح کرد: در گردنه امین اهلل با همت پرسنل انتظامی شهرستان و پلیس راه 
به بیش از 200 دســتگاه خودرو ســواری که در برف و کوالک گرفتار شده بودند، 

امدادرسانی شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی:
برخورد دو اتوبوس حادثه آفرید

 خــط قرمــز: فرمانده
خراسان شمالی   انتظامی 
از برخــورد دو دســتگاه 
اتوبوس با یکدیگر و بر جا 
ماندن یک کشته و هفت 
مجروح در پی این حادثه 
داد.ســردارعلیرضا  خبر 
مظاهری با اعالم جزئیات 
این خبر گفت: ســاعت 
5:۴5 صبح روز گذشــته 

در پی اعالم برخورد دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر از طریق مرکز فوریت  های پلیسی 
110 در محور بدرانلو، بالفاصله کارشناســان پلیس راه به همراه عوامل امدادی به 
محل موردنظر اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه در اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس با 
یکدیگر هشت نفر مجروح شدند، افزود: از این تعداد متأسفانه یک نفر در بیمارستان 
فوت کرد.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه از میان افراد حادثه دیده  دو نفر در 
بیمارستان بستری و مابقی نیز به صورت سرپایی مداوا شدند، تصریح کرد: علت این 
حادثه در دست بررسی است.وی ادامه داد: یکی از این خودروها از رشت به مشهد 
و دیگری نیز از زابل به ســمت گرگان در حال حرکت بوده که با یکدیگر برخورد 
می کنند.سردار مظاهری گفت: همکارانم به صورت 2۴ ساعته در محورهای سطح 

استان حضور دارند و در حال خدمت به مردم و مسافران هستند.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱



ورزش خراسان  8 کمیته پیشگیری در خراسان رضوی تشکیل شد

یک گام به سوی مهار کرونا
قدس   همچون موارد مشــابه که وقوع 
یک اتفاق یا بروز یک پدیده اجتماعی تمام 
جامعه را تحت تأثیر قــرار می دهد این بار 
نیز با شــیوع ویروس کرونــا در هفته های 
اخیر و به طور خاص از جمعه گذشــته که 
متولیان کشوری نسبت به شیوع و خطرات 
آن اطالع رســانی کردند، شاهد واکنش های 

مختلفی در بین شهروندان بوده ایم.

 غافل گیری همیشگی
امــا در کنار تمــام مشــترکات پدیده های 
فراگیر، یک وجه مشترک دیگر انتشار خبر 
شــیوع ویروس کرونا و باز هم غافل گیری 
متولیان اصلی این گونه اتفاقات بود، چراکه 
با گذشــت یک روز از اخبار موثق شــاهد 
نابســامانی در حوزه تهیه تجهیزات اولیه ای 
چون مایع ضدعفونی و ماسک های معمولی 
و حتی الکل بودیم و البته همچنان خبری 

از تأمین این اقالم نیست.
بنابرایــن اگر بخواهیم کمــی واقع بینانه تر 
بــه موضوع نــگاه کنیم بایــد بپذیریم که 
کم کاری و ســهل انگاری متولیان در بخش 
تهیــه و توزیع همین اقــالم موجب نگرانی 
بیشــتر مردم در روزهای اول شد در حالی 
که اگر شــهروندان با مراجعه به داروخانه ها 
می توانســتند بــا قیمــت مناســب مایع 
ضدعفونی و ماسک مورد نیاز را تهیه کنند، 

حداقل ناامنی روانی آن ها تشدید نمی شد.
البته نباید از گناه و شاید بتوان گفت تخلف 
شــبیه به جنایت عده ای از داروخانه داران 
و توزیع کنندگان اقالم مذکور به ســادگی 
گذشــت که این فرصــت پیش آمــده را 
زمان مناســبی برای ســود بیشتر دانستند 
 و با احتکار و گران فروشــی موجب تشدید 

جو روانی موضوع شدند.

 اطالعات متفاوت
متأسفانه بازهم شــاهد نوعی چند صدایی 
در بخش اطالع رسانی )کشوری( به ویژه در 
روزهای اول بودیم و هرچند مســئوالن در 
تالش بودند آرامش جامعه را حفظ نمایند، 
ولی در حالــی که برخی ها بر اســتفاده از 
ماسک تأکید داشتند، عده ای می گفتند این 
ماسک ها برای ویروس کرونا کارایی ندارد و 
در بهترین حالت نباید بیشــتر از دو ساعت 
استفاده شود و تمام این ها در حالی بود که 

یافتن ماسک ناممکن بوده و هست.
شاید اوج اشتباه های تأمل برانگیز متولیان 
کشوری را بتوان برگزاری کنفرانس خبری 
معاون وزیر بهداشــت با ســخنگوی دولت 
دانست، چراکه فردی در عالی ترین درجات 
وزارتخانه بهداشــت که قرار است به مردم 
هشــدار و آموزش بدهد، خودش از ابتال به 
این ویروس بی خبر است و در حالی که تمام 
نشانه ها را دارد در حال سخنوری در حوزه 

پیشگیری و مراقبت است.

 برش استانی این پدیده
در اســتان خراســان رضوی هــم هرچند 
شرایط مشــابهی را تجربه کردیم، اما نکته 
مثبت ماجرا این بود که مســئوالن استانی 
از همان روز اول بدون هیچ احتمالی تالش 
کردند مردم را نسبت به این ویروس مرگبار 
حســاس نمایند، ولی خأل کمبود ملزومات 
اولیــه تالش های آن هــا را خنثی می کرد، 
چون پیــدا نکردن محلــول ضدعفونی در 
کالنشــهر مشهد )یا یافتن آن با قیمت های 
بسیار زیاد( همه چیز را تحت تأثیر قرار داد.

با این حال با دستور استاندار ستاد ویژه ای 
تشکیل شد تا از ناهماهنگی های بین بخشی 
کاســته شود و مدیریت واحد بتواند سرعت 
کارهــا را افزایش دهد. برهمین اســاس به 
تناســب شــرایط حاکم، اعضای این ستاد 
گرد هم آمدند و اندکی از تشــدید شرایط 
جلوگیری شــد. به طور مثال بازرســی از 

داروخانه ها و برخورد با افراد محتکر توانست 
از زیاده خواهی احتمالی عده ای پیشــگیری 
کند که البته هنوز شــرایط در این حوزه به 
حالت عادی بازنگشته و همچنان با کمبود 

اقالم موردنیاز مواجه هستیم. 
در همین راستا دهمین جلسه ستاد مبارزه 
با ویروس کرونا در استانداری خراسان رضوی 
تشکیل و مقرر شد تمام دستگاه ها امکانات 
الزم برای مقابله و پیشگیری از این بیماری 

را در اختیار علوم پزشکی قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان رضوی در حاشیه این جلسه گفت: 
ســتاد مبارزه با ویروس کرونــا در حضور 
اســتاندار خراســان رضوی و اعضای اصلی 
ستاد و عناصر تصمیم ساز استان برگزار شد.

جعفری اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوع 

ســالمت مردم، هشــت کمیته در ســتاد 
مذکور در خراســان رضوی تشکیل شده که 
مســئوالن کمیته ها احکام خود را دریافت 
کردند و از این پس برنامه های خود را رصد 

و پیگیری می کنند.
وی با اشــاره به مســئولیت دانشگاه علوم 
پزشــکی در حوزه ســالمت، افــزود: تمام 
امکانات موجــود در زمینه تدارکات، نیروی 
انســانی و اداره ها در خدمت این مجموعه 
قــرار گرفته تــا بتوانیم بــا آمادگی کامل 

ویروس کرونا را کنترل کنیم.
جعفری بــا تٔاکید بر اینکه علوم پزشــکی 
بایــد تمام نیازمندی های خود را به ســتاد 
پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا اعالم 
کند، تصریح کرد: در این راســتا دستگاه ها 
موظفند امکانات مذکور را در اختیار کمیته 
پشتیبانی ستاد مقابله با ویروس کرونا قرار 
دهند و این ســتاد نیز بالفاصله آن ها را در 

اختیار علوم پزشکی قرار خواهد داد.

 اما و اگرهای ماسک 
با تمام این اوصاف همان گونه که گفته شد 
اطالع رســانی پراکنده و متفــاوت و گاهی 
متناقض ســبب شــده تا جو روانی جامعه 
ملتهب شود به طور مثال در حالی که طی 

یک هفته گذشــته در پیام های هشــداری 
مختلفی مردم را به رعایت موارد پیشگیری 
چون اســتفاده از ماســک و دســتکش و 
ضد عفونی کردن دست ها دعوت می کردند، 
روز گذشته یکی از متخصصان بیماری های 
عفونی استفاده از ماسک را برای افراد سالم 

ضروری ندانست.
مدیر گــروه بیماری های عفونی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد با بیان اینکه استفاده 
از ماســک برای افراد ســالم به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود، اظهار کرد: این امر نه تنها 
مزایایی برای فرد ندارد، بلکه ممکن اســت 
اطمینان کاذب بــرای فرد ایجاد کند که از 

ابتال به این بیماری مصون است.
 دکتــر حمیدرضــا نــادری در گفت وگو با 
»وب دا« در خصوص اســتفاده از ماسک به 

منظور پیشــگیری از ابتال بــه این بیماری، 
اظهــار کرد: عمده ماســک های موجود در 
بازار تنها دو کاربرد اساسی دارند یکی برای 
استفاده فرد که خود دارای عالئمی همچون 
سرفه و عطسه است و دیگری برای افرادی 
اســت که در معرض تماس با افراد بیمار در 

فاصله کمتر از یک متر قرار دارند.
یــک فرد در صورتی مبتال می شــود که در 
معرض ترشــحات بیمار باشد و یا دستش 
دچار آلودگی شــود و پیش از شست وشو با 
چشــم، دهان و یا بینی تماس داشته باشد، 
بنابراین اســتفاده از ماسک هیچ تأثیری در 
پیشگیری از ابتال به این بیماری در شرایط 

معمول ندارد.

 رفتارهای تأمل برانگیز
در کنار تمام اقدام های انجام شده متأسفانه 
شــاهد برخی رفتارها بودیم که در شرایط 
کنونی غیرمنطقی به نظر می رســد به طور 
مثال از همــان روزهای اول که شــهر قم 
بــه عنوان کانون اولیه انتشــار این ویروس 
شناخته شد هر روز شــاهد ورود مسافران 
زیادی با قطار از این شهر به مشهد هستیم 
و حتــی اگر بپذیریم که غربالگری از طریق 
تب ســنجی انجام می شود با توجه به اینکه 

دوره بــروز این بیماری دو هفته یا بیشــتر 
اســت این احتمال بســیار باال می رود که 
تعدادی از این مســافران ناقل این ویروس 

باشند.
نکته دیگــر اینکه بی تردیــد جلوگیری از 
شــیوع بیماری یا تهدیدهــای این  چنینی 
یکی از مصادیق بــارز مأموریت های پدافند 
غیرعامل اســت و از سال ها پیش این ستاد 
در استان فعال شده، اما در روزهای گذشته 
هیچ نشانه ای از اثربخشی اقدام های صورت 
گرفته در این حوزه ندیدیم. ساده ترین نقد 
به متولیان این حوزه این اســت؛ در حالی 
کــه همــگان می دانیم به محــض افزایش 
تقاضــا برای خریــد یک چیــز در جامعه، 
شــاهد نتایجی چون احتکار، گران فروشی 
و مشــکالت دامنه دار ناشــی از کمبود در 
جامعــه خواهیم بود، هیچ برنامه ریزی برای 
جلوگیری از تکرار این رفتارها نبود و باز هم 
مانند موارد مشابه یک قدم از فرصت طلبان 

عقب ماندیم.

 کادر درمانی بی دفاع
نکته نگــران کننــده دیگر کمبــود اقالم 
ضــروری حــوزه مراقبت های شــخصی و 
ابتــالی کادر درمانــی در  از  پیشــگیری 
مراکــز درمانی دولتی از قبیل بیمارســتان 
امام رضا)ع( اســت به طــوری که کارکنان 
درگیر ایــن موضوع هنوز لباس مناســب 
کار در چنین شــرایطی را دریافت نکرده اند 
و تنها لباس هایی کــه در اختیار آن ها قرار 
گرفته لباس های بافت الیافی یکبار مصرفی 
اســت که بیشــتر کاربــردی در حد رفتن 
بــه اتاق عمل و یا تــردد در محیط هایی با 
آلودگی های فیزیکــی دارد که البته همین 
لباس ها هم به تعــداد محدود بوده و اقالم 
دیگر نیز از قبیل ماسک مخصوص و محلول 
ضدعفونــی نیــز آن گونه که بایــد در این 
مراکز وجود ندارد. متأســفانه پرستاری که 
از یک ماســک در طول روز استفاده کرده 
مجبور است همان ماسک آلوده را در کمد 
لباس های خود نگهداری تا در شیفت بعدی 
نیز استفاده کند که به هیچ وجه قابل قبول 
نیســت و همین امر نگرانی های بسیاری را 
در بین کادر درمانی بیمارستان ایجاد کرده 
و خواهان رسیدگی جدی مدیران استانی به 

این موضوع هستند.
در همیــن حال مدیر روابــط عمومی علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: امکانــات الزم در 
بیمارســتان شــریعتی به اندازه کافی مهیا 

شده است.
رحیمی معتقد اســت بیمارانی که تســت 
بالینــی آن ها مثبت شــده به بیمارســتان 
شریعتی منتقل می شــوند و با رعایت تمام 
اصول درمانی و استفاده از تجهیزات مناسب 

از سوی پرسنل تحت مراقبت هستند.

اطالع رسانی

سالمت

میراث فرهنگی

نیکوکاری

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان بردسکن:
 مسافران سه دستگاه اتوبوس زیارتی 

اعزامی به قم عالئم کرونا نداشتند
بهداشت  مرکز  رئیس 
شهرســتان بردسکن 
گفت: سه دستگاه اتوبوس 
زیارتی از قم به شهرستان 
بردسکن پس از غربالگری 
در زمینه ویــروس کرونا 
هیچ گونه عالئمی از این 

ویروس را نداشتند.  حسین امامیان افزود: این سه دستگاه اتوبوس 
که در قالب یک کاروان ۱۲۰ نفری بودند مشخصات تمامی آن ها 
در فهرســتی نوشــته شــد و همچنان تحت کنترل هستند و 
خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مشکوکی مبتال به ویروس کرونا در 
بردسکن گزارش نشده است.  رئیس مرکز بهداشت بردسکن از لغو 
تمامی مجالس عروسی در شهرستان خبر داد و گفت: این مهم 
براساس مصوبه کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان است و 
تمامی این اقدام های پیشگیرانه فقط به خاطر سالمت مردم است.

امامیان به برگزاری مراســم ترحیم اشاره کرد و گفت: تصمیم 
گرفته شــد مراسم ختم افراد متوفی به یک ساعت کاهش پیدا 
کند و هیچ گونه پذیرایی چای و خرما در مساجد و تکایا صورت 
نگیرد و به جای پخش قرآن تنها قاری قرآن تالوت داشته باشد 

و مدعوین گوش کنند.

   »عمارت رئیس التجار« نیشابور
 تخریب شد!

ایسنا: رئیس اداره میراث 
و  گردشــگری  فرهنگی، 
صنایع دستی نیشابور گفت: 
با وجود اینکه بارها تالش 
کردیم و جلو تخریب بنای 
ارزشمند و تاریخی عمارت 
رئیس التجار در این شهر را 

گرفتیم، اما صاحبان این ملک در روز انتخابات که همه مشغول 
فرایند رأی گیری بودند، اقدام به تخریب این ملک کردند.

محمداسماعیل اعتمادی اظهار کرد: اگرچه تالش های بسیاری 
شد تا این عمارت در میراث ملی به ثبت برسد، اما صاحبان ملک 

مخالفت کردند و اجازه ثبت آن را ندادند.
وی ادامه داد: این افراد به دنبال آن هستند که با تخریب ملک به 
جای آن مرتفع سازی کنند که از شهرداری درخواست داشتیم در 
صدور پروانه سخت گیری داشته باشد تا در آینده شاهد تخریب 

این بناهای ارزشمند تاریخی نباشیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیشابور با 
بیان اینکه عمارت رئیس التجار مربوط به دوران پهلوی اول بوده 
اســت، مطرح کرد: حیاط مرکزی، دو عمارت شــرقی و غربی و 

آجرکاری تزئینی بسیار زیبا از مشخصه های این بنای زیبا بود.
اعتمــادی عنوان کــرد: اگرچه این بنا فرســوده و حتی برخی 
مکان های آن تخریب شــده بود، اما می شــد آن را مرمت کرد. 
تاکنون از مجموع 5۰۰ اثر و محوطه تاریخی شهرستان نیشابور، 

۱۱5 اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده اند.

 برخی صاحبان صنوف 
ماسک و دستکش رایگان توزیع کردند

بازرســی  مدیر  ایرنا: 
بــر اصناف  و نظــارت 
مشــهد گفــت: برخی 
فروش  صنوف  صاحبان 
در  پزشــکی  تجهیزات 
خیابان چمران مشــهد 
در اقدامــی خودجوش 

اقدام به توزیع دستکش و ماسک رایگان بین مردم کردند. 
امیر دلداری افزود: یکی از واحدهای صنفی مستقر در این 
خیابان به هر شهروند ســه ماسک رایگان و واحد صنفی 
دیگری به هر شــهروند دو جفت دســتکش رایگان هدیه 
می دادنــد. وی اضافه کرد: با توجه به شــیوع کرونا چند 
گشــت ویژه نظارت و بازرسی در شهر مشهد فعال شده و 
به صورت شبانه روزی بر عرضه کاال و خدمات نظارت دارد.

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: طی چند 
روز اخیر قیمت سیر و لیموترش به سبب اعتقاد مردم به 
تأثیر مثبت آن در افزایش قوای جســمانی افراد در برابر 
کرونا یکباره افزایش یافت بــه طوری که قیمت هر کیلو 
ســیر در عمده فروشی ها بین ۲5۰ هزار تا ۴۰۰ هزار ریال 
رســید و قیمت هر کیلو لیموترش نسبت به هفته گذشته 
تــا ۸۰ درصد افزایــش یافته بود. دلــداری افزود: حضور 
بازرســان اصناف در میدان بار مشهد و نظارت بر تخلفات 
صنفی در این خصوص سبب شد که قیمت هر کیلو سیر 
تــا ۱۰۰ هزار ریال و قیمت هر کیلو لیموترش تا 5۰ هزار 

ریال کاهش یابد.

 تجلیل از دست اندرکاران 
برگزاری یادواره شهدای ورزشکار 

قدس: جلســه تجلیل از 
عوامل و دســت اندرکاران 
دوازدهمیــن  برگــزاری 
ورزشکار  شهدای  یادواره 
در خانه جــوان بیرجند 

برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان 
استان خراسان جنوبی بابیان اینکه جانمایه بحث بیانیه گام دوم 
انقالب شکل گیری تمدن نوین اسالمی است، بیان کرد: عصاره 
شکل گیری این تمدن جوانان هستند و در این چارچوب، هویت 
یکی از مهم ترین و اساســی ترین زیرســاخت های توجه به این 

فرایند، برای رسیدن به هدف متعالی است.
حسن عزیزی گفت: یکی از مهم ترین ابزارهای نافذ هویتی در این 
بخش، توجه به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن 
آن در بین نسل جوان و نوجوان که به عنوان مهم ترین قشر جامعه 

مسئولیت های مهمی بر دوش آنان گذاشته شده است.
وی ادامــه داد: یکی از مهم ترین اهداف جشــنواره شــهدای 
ورزشکار و مدافع وطن، نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در 
کنار تعظیم شعائر و تکریم منزلت خانواده های معزز شهداست 
که این اتفاق افتاد. همچنین ترویج امربه معروف و نهی از منکر 
بود که در ادامه آن نباید رشــادت ها و جانفشانی های شهدا و 
خانواده هــای آنان را از یاد ببریم و به عنوان یک نهضت عمیق 

فرهنگی در چنین جشنواره هایی دنبال کنیم.
عزیزی گفــت: جوانان و هیئت های ورزشــی در تقویم ایثار 
و شــهادت ســال ۹۹ نقش مهمی دارند. در پایان از عوامل و 
دست اندرکاران برگزاری دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار 
خراســان جنوبی و اعضای ســمن پویندگان میراث خاوران 

قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

 رئیس هیئت ورزش بیماران خاص 
خراسان رضوی انتخاب شد

هیئت  رئیــس  قدس: 
ورزش بیمــاران خاص 
با  رضــوی  خراســان 
رأی اعضــای مجمــع 
هیئت  این  انتخاباتــی 

انتخاب شد. 
انتخابــات  ایــن  در 
چهــار نفر به نام هــای آرزو حیدریان، محمود ســلطانی، 
عباس شــجاعی و مهران روحبخش نامزد تصدی ریاست 
هیئت بودند که شــجاعی در این انتخابات حضور نداشت. 
براساس این گزارش از مجموع ۱۲ رأی، سلطانی سه رأی 
و روحبخش ۹ رأی کســب کردند، بنابراین روحبخش با 
کســب اکثریت آرا به مدت چهار ســال به عنوان رئیس 
هیئت ورزشــی بیماران خاص و پیوند اعضای خراســان 

رضوی انتخاب شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان رضــوی نیز در این 
مراســم گفت: این مجمع چهارمین مجمعی است که در 
طول این هفته برگزار می شــود و هفته آینده نیز مجمع 
انتخــاب رئیس هیئت ســوارکاری را برگزار خواهیم کرد 

تا پیش از پایان سال تمام هیئت ها با رئیس اداره شود.
فرزاد فتاحی افزود: خیران حمایت خوبی از ورزشــکاران 
این هیئت انجام داده و شــرایط را بــرای این عزیزان به 
خوبی فراهم نمودند. این مجمع انتخاباتی در پی استعفای 

حجت اهلل اسدی، رئیس سابق این هیئت برگزار شد.
هیئت ورزشــی بیمــاران خاص و پیوند اعضــا در زمینه 
فعالیت های ورزشــی بیماران دیابتــی، هموفیلی، ام.اس، 
همودیالیز، تاالسمی و افراد دارای پیوند عضو فعالیت دارد.

 بیمارستان علوی مشهد 
به بیماران کرونایی اختصاص یافت

بــر  عــالوه  فــارس: 
بیمارســتان دکتــر علی 
شــریعتی که چنــد روز 
پیــش بــرای بســتری 
بیماران مشکوک به کرونا 
شده  تعیین  مشــهد  در 
گذشته  پنجشــنبه  بود، 

بیمارستان »علوی« هم برای این موضوع در نظر گرفته شد.
 عالوه بر این دو بیمارســتان در مشــهد، بیمارســتان سجادیه 
تربت جام، مرکز اورژانس ذوالفقاری در تربت حیدریه، واســعی 
ســبزوار، عالمه بهلول گناباد و ۲۲ بهمن نیشابور نیز جزو ۱۰5 

بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی کشور هستند.
گفتنی است؛ بیمارستان دکتر علی شریعتی در سه راهی شاندیز 
 طرقبــه، امام رضا)ع( یک واقع شــده و شــماره های تماس آن 
۱۶- ۳55۱۰۰۱۰ است و بیمارستان فوق تخصصی عروق »علوی« 
 هم در خیابان امام رضا)ع( - امام رضا)ع( ۶۱ قرار دارد و شماره تماس آن

۳۸5۱۳۲5۸ است.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0383۴380۱ 

فضای مجازی: 

آخرین آمار از وضعیت کرونا در خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تا روز جمعه، آمار تعداد افراد 

بستری دچار سندروم حاد تنفسی در استان ۴5۱ نفر است. 
دکتر رحیمی اضافه کرد: از این تعداد ۱۶۳ نفر در مشهد بستری هستند.

وی ادامه داد: در شهرســتان های نیشــابور ۱۰۱ نفر، تربت حیدریه ۸۴، ســبزوار ۴7 
 نفر، گناباد ۴۴ نفر و تربت جام ۱۲ نفر بســتری شــدند و برای آن ها اقدام های درمانی 

انجام می شود.
شــایان ذکر است،  در خراســان رضوی دو مورد فوتی بر اثر ابتال به ویروس کرونا در 

شهرستان نیشابور گزارش شده است.

شنبه 10 اسفند 1398
5 رجب 1441 29 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9197  ویژه نامه 3581 

7765zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. تنظیــم چرخه خواب و بیداری ، فعالیت و 
استراحت ، حرارت بدن و... برعهده آن است- 
بنابراین ۲. فلزی که از ترکیب دو یا چند فلز 
ذوب شده درهم بدســت می آید - الهه شکار 
 یونان باســتان- آبی در گویش نقاش لندنی 
۳. گردن آویــز قهرمان - اثر نقاش- پوســت 
دباغی شــده ۴. پیمــان ناقال- صــوت ندا- 
خطاب کننــده 5. صــوت شــگفتی بانوانه- 
جوان- فراخواندن به مجلس میهمانی- پسوند 
مصدرجعلــی ۶. مــادر خودمانــی- چیره و 
غالــب- کوچیدن 7. تعدی کــردن- اخوی- 
حرف دوم یونانی ۸. حاجت و خواسته- یکی 
 از اســتخوان های کمربنــد شــانه ای - نیم 
۹. جیحون- ماه دهم میالدی- شاعر و نویسنده 
عضو گروه نسل ۲7 که در جنگ داخلی اسپانیا 
کشته شــد ۱۰. مخترع دینامیت- خودروساز 
باســابقه ژاپنی- »تهی« درهم ۱۱. خیس- 
 پنجم- یار دیرین گلدسته- الستیک مرتجع 
 ۱۲. دستاوردها- عزیز عرب- نام پسرانه وطنی 
۱۳. اول شــخص مفرد مضارع از داشــتن- 
رگ جهنــده - ترکیبی حیاتــی که در کبد 

تولیدشــده و به خون می ریزد ۱۴. پول خرد 
مهاراجه- کانال یاب رادیو و تلویزیون- هرهری 
مسلک ۱5. ماه ســرد- فیلمی به کارگردانی 
رخشان بنی اعتماد ساخته سال۱۳۶۶ با بازی 

مهدی هاشمی

۱. کیف آقای مهندس- نبوغ ۲. دشمن سرسخت 
 - پایان چیزی- دچار اختالالت روحی شــده 
۳. آشکارا- برادر حضرت موســی»ع«- ابزار 
درودگری ۴. مرداب- صفحه اینترنتی- سخت 
و مشکل 5. رنگی طالیی برای خودرو- بخش 
متوقف کننده خودرو- دایــر و برقرار- حرف 
فاصلــه ۶. این کشــور را خاســتگاه بیداری 
اســالمی نامیدند- ســخن گفتن- سلطان 
جنــگل 7. کتــاب مقــدس بوداییــان- نام 
 پســرانه فرنگی- از مصالح ســاختمانی قدما 
۸. کشور قذافی معدوم- ییالق معروف غربی 
مشهد- مرغ ســخنگو ۹. سقف خانه- تخت 
پادشــاهی- پــول خارجی ۱۰. شــهر توافق 
موقت هســته ای - کفالت و ضمان - خرامان 
۱۱. صــوت ندا- اجاره دهنده- ســالن انتظار 

هتــل- از آن طرف بخوانید مجازات شــرعی می شــود 
 ۱۲. حیوانــی از خانواده میمــون- دل آزار کهنه- دخل

 ۱۳. آغازیدن- توضیح ماده قانونی - ژاپن را مهد این ورزش 
 رزمی می دانند ۱۴. دیوسیرتی- جداکردن- خاکستر نرم 
۱5. سومین جزیره پهناور جهان که در اندونزی واقع شده- 
پشــتیبانی نیروها با ریختن آتش برســر دشمن برای 

پیشروی در میدان جنگ

  افقی

  عمودی

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 
می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  
عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305
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