
 هدیه 29 میلیون تومانی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به یک مادر

 تغییر ساعت کاری 
تمام بانک های خراسان رضوی

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد با پیگیری قدس صورت گرفت

این روزها به وضوح شاهد تالش های بی دریغ و بی منت 
فعاالن حوزه سالمت هستیم که جای قدردانی دارد. 
اما در روزهای اخیر یکی از بانوان شهروند با تحریریه 
قدس تماس گرفت و اعالم کرد فرزندم پیش از زمان 
مناسب و در شش ونیم ماهگی متولد شد. ازهمین رو 
باید در بخش مراقبت های نوزادان نگهداری می شد. به 

این ترتیب فرزندم 46 روز در ...

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: ساعت کاری تمام بانک های خراسان رضوی 
از دهم تا پانزدهم اســفندماه تغییر کرد. حســن 
مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در 
راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح 
جامعه که بنا بر اخبار اعالم شده در این هفته به 

اوج خود خواهد رسید ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

تخته گاز خودرو در جاده گرانی
 با مشارکت آستان قدس رضوی 

صورت گرفت

 استقرار پایگاه 
 سیار انتقال خون 

jدر ورودی باب الرضا

.......صفحه 2 

روز گذشته صورت گرفت 

 بهره برداری 
از دوربرگردان 
غیر همسطح 

ابوطالب
شــهردار مشهد با اشــاره به اینکه برخی اوقات ساخت 
بزرگراه مانند 100 متری مشــهد موجب قطع ارتباط 
میان متن و حاشیه شهرها می شود، گفت: با توجه به این 
موضوع ساخت پروژه هایی همانند دوربرگردان ابوطالب 
یکی از دغدغه های مدیریت شهری برای اتصال حاشیه 
به متن بوده اســت.محمدرضا کالیی روز گذشــته در 
حاشیه بهره برداری از دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب 
که با حضور جمعی از مســئوالن انجام شد، افزود: 100 
متری، مشهد را به دو بخش تقسیم و ارتباط میان حاشیه 
و متن را قطع کرده اســت، لذا از ابتــدا به دنبال رفع و 
کمرنگ شدن این موضوع بوده ایم.وی اضافه کرد: با توجه 
به اینکه یکی از راه های کمرنگ شدن فاصله میان مناطق 
برخوردار و غیربرخوردار اتصال این دو منطقه به یکدیگر 

است اجرای پروژه هایی چون ...

 با وجود بالتکلیفی بازار صورت گرفت

.......صفحه 2 

انصاف داشته باشید؛
 کرونا پشت در خانه شماست!

انتشار خبر کرونا و توصیه پزشکان به مردم برای مراقبت و رعایت 
مســائل بهداشتی و نیز تقویت قوای جسمانی برای باال بردن توان 
دفاعی بدن در برابر این بیماری، پیامدهایی داشــت که هیچ  یک 
با فرهنگ ایرانی و اسالمی سازگار نیست.در این چند روز متأسفانه 
عده ای با سوءاستفاده از این وضعیت و التهاب آفرینی، به انجام برخی 
رفتارهای ناهنجار همچون احتکار و گران فروشــی میوه، گوشت و 

کاالهای سالمت محور و ابزارهای پیشگیری ...

 سخنگوی ستاد پیشگیری از کرونا  
در خراسان رضوی تشریح کرد

 ریز و درشت 
از ویروس ناخوانده

.......صفحه 4 

ســخنگوی ســتاد کنترل پیشــگیری از کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد دیروز در نشستی با خبرنگاران در مورد آخرین 
اخبار و اتفاق ها درباره شــیوع ویروس کرونا در حوزه های زیر 

مجموعه این دانشگاه به گفت وگو پرداخت...

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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یکشنبه 11 اسفند 1398

 6 رجب 1441 
1 مارس 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9198  
ویژه نامه 3582 

لغو برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
 مشهد مقدس

 ب��ا عنای��ت به ش��رایط وی��ژه کش��ور در مقابله با وی��روس کرون��ا و ضرورت 
رعای��ت و اج��رای توصی��ه ه��ای بهداش��تی و تأکی��دات ص��ورت گرفت��ه از 
س��وی مرکز بهداش��ت اس��تان خراس��ان رضوی در ع��دم تجمع انس��انی در 
اماک��ن عموم��ی ، ل��ذا برگ��زاری انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس چه��ار 
اتحادی��ه صنف��ی مش��هد در زمانه��ای تعیی��ن ش��ده ب��ه ترتی��ب ش��امل :

1-  فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ) 98/12/13 (
2 -  گلگیر و رادیاتورسازان ) 98/12/14 (

3 -  فروشندگان گیاهان دارویی ) 98/12/15 (
4 ( بانوان آرایشگر ) 98/12/24 ( لغو می گردد .

 * بدیهی است تاریخ و مکان برگزاری انتخابات اتحادیه های مذکور ، متعاقبًا 
اطالع رسانی خواهد شد .

 علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد  س
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مرکز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 
در نظ�ر دارد حدود 60 هکت�ار زمین زراعی آبی خ�ود را واقع در 
مشهد مقابل پلیس راه طرق بصورت مزارعه واگذار نماید. لذا از کلیه 
ش�رکتها و اشخاص حقیقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 
1398/12/12 به مدت ده روز از طریق س�امانه ستاد دولت نسبت به 

ثبت درخواست خود اقدام نمایند. 
تلفن تماس 09153167184
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آگه�ی     مزای�ده   مزارع�ه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت نگین ماکارون گناباد 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 181
وشناسه ملی 103800032400

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
می شود تا در جلسه فوق که در ساعت 15روز 
شرکت  درمحل   98/12/26 مورخ  دوشنبه 
کارگران  _بلوار  معلم  بلوار  گناباد  در  واقع 
فرعی 4شرکت نگین ماکارون برگزار می گردد 

شرکت فرمایند.
موضوع جلسه 1_ارایه گزارش هیئت مدیره و 

بازرس قانونی شرکت
2_انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی

3_سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت س
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شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره 147 مورخه 98/7/10 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 
از اراضی ش��هرداری را بش��رح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. لذا از کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند با توجه به شرایط ذیل 

پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته والک ومهر شده تا تاریخ 98/12/24به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند. 
 شرایط:    .قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد.  .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

.کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود.
.به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد

.برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در 
غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

.بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد .  .بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود.
.زمین های مورد نظرفاقد سندثبتی میباشد وکلیه هزینه ها ومراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد.

.سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شددر صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
.سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری  به شماره0105966014003نزدبانک ملی واریزگردد .

.زمین های موردنظرفاقد پروانه ساخت میباشد.
سپرده شرکت درمزایده قیمت کل به ریال متراژ کاربری موقعیت محل زمین ردیف

76/000/00 1/510/250/000 215/75 مسکونی قطعه شماره سه بلواربعثت 1
139/000/000 2/770/600/000 395/80 مسکونی قطعه شماره پنج بلواربعثت 2
73/000/000 1/457/100/000 145.71 تجاری حمام قدیم  شهرداری خیابان امام خمینی 19 3
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد  )نوبت اول 
نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به 

شماره ثبت 30996
مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت  مهر 103 
العاده شرکت تعاونی راس ساعت 10 روز جمعه  فوق 
پیروزی،  بلوار  محل مشهد،  در  که  مورخ 98/12/23 
پیروزی 20، حق شناس 6، پالک 96 دفتر تعاونی مسکن 
در  رسانند.  بهم  حضور  گردد  می  تشکیل   103 مهر 
صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی فوق العاده به 
عللی میسر نمی باشد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تمدید فعالیت تعاونی به مدت یکسال.
هیئت مدیره شرکت س
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت صندوق پژوهش و 
فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 33943
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق 
مجمع  جلسه  در  تا  می آید  عمل  به  دعوت 
روز  که  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی 
پنجشنبه مورخ 1398/12/22 راس ساعت 
فناوری  و  علم  پارک  دفتر  محل  در   18:00
امین  نبش  سجاد،  بلوار  در  واقع  خراسان 
2، پالک 28 برگزار می شود شخصًا و یا به 
نمایندگی با دردست داشتن اصل معرفی نامه 
کتبی )سهامداران حقیقی و حقوقی( حضور 

بهم رسانند.
دستور کار جلسه: 

1. بررسی و تصویب بودجه سال 1399
2. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.
هیئت مدیره شرکت 98
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 2187-98 مورخ 98/10/18 هیئت کالس��ه 97-148 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آشور محمد برزوئی قره گل فرزند خانگلدی 
بش��ماره شناسنامه 1308 صادره از اسفراین در یک باب منزل به مساحت 
1067 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالحسین باغچقی فرزند محمد حسین محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9814601
تاریخ انتشار نوبت اول:  26                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

www.qudsonline.ir

@qudsnewspaper@qudsonlineTV @qudsdaily@quds_daily

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

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

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

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

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

ضمانت شرکت در مزایدهقیمت ماهیانه پایه اجارهتعدادشماره مغازهردیف

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

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

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

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

ایوب سیدالحسینی  -شهردار تایباد
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 ))آگهی تجدید مزایده (( نوبت دوم

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



 با وجود بالتکلیفی بازار صورت گرفت

تخته گاز خودرو در جاده گرانی
قدس بی تعــارف باید بپذیریــم که دیگر 
مسئله قیمت گذاری در بازار کشور ما به هیچ 

چیزی جز تب بازار ربط ندارد.
بارها شاهد گرانی برخی محصوالت به سبب 
گرانی مواد اولیه بوده ایم اما با ارزان شدن مواد 
اولیه دیگر قیمت ها به حالت سابق بازنگشته 

و حتی به بهانه ای دیگر باالتر هم رفته است.
اگر بخواهیم عینی تر صحبت کنیم بی شــک 
قیمت خــودرو را می توان نماد بارز بی ضابطه 
بودن قیمت گذاری در بازار کشور معرفی کرد 
با نگاهی به تحول قیمت ها در سال های اخیر 
می بینیم با گرانی فوالد خودرو گران شــده با 
باال رفتن قیمت ارز خودرو گران تر شده ولی 
هیــچ گاه با پایین آمدن قیمــت فوالد و ارز 

قیمت خودرو کاهش پیدا نکرده است.

  قیمت گذاری بدون معیار و مقیاس
بر همین اساس بیشتر فعاالن بازار خودرو در 
پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو بر چه 
مبنایی مشخص می شود یک پاسخ می دهند و 
آن هم خواست فروشنده است شاید تصورش 
سخت باشد ولی با نگاهی به سایت های فروش 
خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر به خوبی 
می بینیم در 90 درصد موارد هیچ تناســبی 
بین قیمت خودروهای مشــابه نمی بینیم و 
هر فروشنده ای به خواست خود قیمتی برای 

خودرو خود انتخاب کرده است.
نکتــه تأســفبار ایــن اســت کــه همین 
قیمت گذاری های بی قاعده موجب می شود تا 
همگان تصور کنند عــرف بازار همان چیزی 
است که می بینند و لذا به هنگام عرضه خودرو 
برای فروش ســعی می کنند رقمی مشابه و 
حتی باالتر از موارد دیگر را انتخاب کنند بی 

آنکه بدانند خودشان به گرانی دامن می زنند.
یک فعال بازار خــودرو در این باره می گوید: 
به دلیل همان ایراد همیشــگی یعنی انحصار 
خودروســازی در کشــور مــا در دســت دو 
شرکت دولتی متأســفانه رقابتی وجود ندارد 
و خودروســازها به هر دلیلی محصول خود را 

گران تر می فروشند.
مدبر می افزاید: خودروسازان از یک سو ادعای 
تولید داخلی دارند و از سوی دیگر با اندکی باال 
رفتن قیمت ارز قیمت خودرو را باالتر می برند 

که اگر واقعاً این گونه باشد که خودروسازی ما 
توان مقابله با تغییر اندک ارز نداشته باشد دیگر 
نمی توان ادعای تولید 100 درصد داخلی داشت 

هرچند قیمت فوالد آن هم 
در مواقعی که نوســان های 
باشد می تواند  داشته  باالیی 
بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد 
ولی میزان افزایشــی که در 
قیمت خودرو در مدت کمتر 
از دو سال گذشته داشته ایم 
نسبی  افزایش  برابر  چندین 
از قبیل  اولیــه  قیمت مواد 

فوالد است.
وی ادامه می دهد: از ســوی 
دیگر موانع ایجاد شده برای 
واردات خودرو هم شرایط را 

برای انحصارطلبی خودروسازان داخلی مهیا 
کرده و مصرف کننده در موقعیتی قرار دارد که 

چاره ای جز قبول شرایط تحمیلی ندارد.

 سوداگری واسطه ها تا رؤیای پراید صفر
یکی دیگر از فعاالن بازار خودرو فرصت طلبی 
واســطه ها را نیز یکی از دالیل اصلی افزایش 
قیمت خودروها می دانــد و می گوید: افرادی 
که با سرمایه های خود به کار خرید و فروش 
مشغول هســتند تنها به فکر سود خودشان 
هســتند و برای آن ها تفاوتی ندارد پراید 10 

میلیون تومان باشــد یا 100 میلیون تومان 
چون آن ها به هر قیمتی بخرند به مبلغی باالتر 

می فروشند.
قربان زاده می افزاید: اما نکته 
قابل توجه این است که وقتی 
باشد همین  پایین  قیمت ها 
واســطه ها در هر ماه به طور 
مثــال 10 دســتگاه خودرو 
خریــد و فــروش دارند ولی 
وقتی قیمت ها باال برود در ماه 
کمتر از پنج دستگاه خودرو 
خریــد و فــروش دارند لذا 
نتیجه این می شود که متضرر 
نهایی مصرف کننده ای است 
که قرار است با هزار مکافات 

خودرویی تهیه کند.
یک جوان متقاضی خرید خودرو هم می گوید: 
از زمانی که پراید با قیمت 25 میلیون تومان 
بود درصدد خرید خودرو بودم لذا مبلغی پول 
در بانک سپرده کردم تا از محل آن وام بگیرم 
ولی وقتی نوبت وام من رسید قیمت پراید به 
40 میلیون رســیده بود به ناچار تمام دارایی 
خودم و تسهیالت دریافتی را در بانک دیگری 
سپرده کردم تا با وام دیگری به رقم مورد نظر 
برسم ولی هنوز نوبتم نرسیده باز قیمت پراید 

چند میلیون دیگر باالتر رفت.
صادقی می افزاید: با این وصف دیدم این دور 

همچنان ادامه دارد و هیچ گاه نمی توانم حتی 
یک پراید صفر کیلومتر را خریداری کنم و اگر 
زمانی بتوانم به اندازه کافی پول فراهم نمایم 
دیگر درآمدم کفاف پرداخت اقساط چند نوبت 
وامی را که می گیرم نخواهد کرد لذا به ناچار 
با همان مبلغی که داشتم یک دستگاه خودرو 
کارکرده خریداری کــردم تا حداقل از ارزش 

پولم کاسته نشود.

 بازار مه آلود
با توجه به آنچه گفته شــد این روزها بسیاری 
از متقاضیان خرید خودرو عــزم خود را جزم 
کرده انــد تا با هــر زحمتی شــده خودرویی 
خریداری کنند و همین ترس از موج گرانی های 
احتمالی روزهای پایانی سال و شرایط نامعلوم 
حاکم بر بازار ارز در ماه های آینده شرایطی چون 
رانندگی در مه را تداعی می کند که هیچ کسی 
نمی داند چند متر جلوتر چه چیزی در انتظار 
آن هاست و تنها راه چاره را تبدیل نقدینگی خود 

به اقالم مورد نیاز و از جمله خودرو می دانند.
آنچه مسلم است به دلیل همان نکته ای که در 
ابتدا گفته شــد چون هیچ معیار دقیقی برای 
قیمت گــذاری وجود ندارد و هر شــخصی به 
دلخواه خود قیمت خــودرو خودش را تعیین 
می کند همچنان تــب قیمت های بازار خودرو 
باالســت و حتی برخی از فعــاالن قدیمی و 
باانصاف این احتمــال را می دهند که عده ای 
با افزایش قیمت های کاذب درصدد تشــویش 
بیشــتر بازار هســتند و عده ای نیز که تعداد 
خودرو بیشتری دارند این گرانی را به سود خود 
می دانند و همچنان منتظر اوج قیمت ها هستند 
تا خودروهای احتکاری خود را وارد بازار کنند.
به باور این افراد اگر شهروندان اندکی در خرید 
تعجیل نکننــد و در چند هفته آینده کمی از 
میزان تقاضای بازار کاسته شود بی تردید شاهد 
توقف افزایش قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها 

خواهیم بود.

 انصاف داشته باشید ؛کرونا پشت در 
خانه شماست!

انتشــار خبر کرونا و توصیه پزشکان به مردم برای مراقبت و 
رعایت مسائل بهداشتی و نیز تقویت قوای جسمانی برای باال 
بردن توان دفاعی بدن در برابر این بیماری، پیامدهایی داشت 

که هیچ  یک با فرهنگ ایرانی و اسالمی سازگار نیست.
در این چند روز متأسفانه عده ای با سوءاستفاده از این وضعیت و 
التهاب آفرینی، به انجام برخی رفتارهای ناهنجار همچون احتکار 
و گران فروشی میوه، گوشت و کاالهای سالمت محور و ابزارهای 
پیشگیری از بیماری دست  زدند که این کار نه با فرهنگ ما و نه 

با اخالق حرفه ای و انصاف اجتماعی جور درنمی آید.
تا جایی که امام جمعه مشــهد نیز به ستوه آمده و گفت: »در 
کنار فرشــتگان جهادی که در مراکز بهداشــتی و پزشکی 
ایثارگرانه خدمت می کنند، عناصر پلید، دزد و ناپاک، بی باکانه 
به ســودجویی و احتکار مشغول اند و با سالمت مردم تجارت 

می کنند و مال نامشروع می اندوزند.
احتکار و گران فروشــی اقالم پزشکی و مراقبتی از یک سو 
و افزایش قیمت ســایر کاالها سبب شده مردم انقالبی ما 
با گرانی نه روزافزون، بلکه ساعت افزون روبه رو باشند؛ در 
روزهای آخر سال خانواده ها در مضیقه های معیشتی قرار 
دارند و کارگزاران این نظام مقدس تمام همت و توان خود 

را برای برداشتن بار از دوش مردم به کار بگیرند«.
شاید در نگاه اول به نظر برسد دستگاه های نظارتی در برابر 
متخلفان و سودجویان، منفعل بوده و بازار را به حال خود 
رها کرده اند؛ اما می دانیم که دست کم در این مورد خاص 
این  گونه نبوده اســت؛ چراکه موارد زیادی از بازرســی و 
برخوردهای قاطع مقام های قضایی و بازرسان را دیده ایم؛ 
متأسفانه مشــکل جای دیگری است؛ البته نه خیلی دور 
از ما که مشــکل خود ما هســتیم؛ از قصاب و میوه فروش 
گرفتــه تا عرضه کننده مواد غذایــی و داروخانه دارانی که 
همین چند روز پیش با حذف درآمد نامشروع از محل حق 
فنی )تعرفه خدمات دارویی( برآشــفتند و فریاد برآوردند 
که این توهین به حافظان ســالمت است؛ اما حاال که باید 
بیش  از پیش در مقام حافظ سالمت اجتماعی ظاهر شوند، 
به طمع چند ریالی سود بیشتر، به احتکار و گران فروشی 
ابزار سالمت و پیشــگیری از بیماری دست زدند. در این 
میــان البته معــدود داروخانه دارانی هــم بودند که حتی 
ماســک رایگان بین مردم توزیع کردند؛ حساب این عده 
همیشه از سایران جدا بوده و هست و بازاریانی که جدا از 
التهاب و هیاهوی ایجاد شده در بازار، حتی یک ریال روی 

قیمت اجناس خود اضافه نکردند.
اما به  راستی چه اتفاقی افتاده است که همان مردمانی که 
همواره در پی بروز حوادث و بالیای طبیعی، آستین همت 
باال زده و بی هیچ چشمداشــتی بــه کمک حادثه دیدگان 
می شــتافتیم؛ دار و ندارمان را برای رفع نیازها و مایحتاج 
دیگــر هموطنان نیازمندمان اهدا می کردیم، حاال اما همه 
به فکر ثروت اندوزی از این بالی ناگهانی افتاده ایم؛ غافل از 
اینکه همین احتکار، کم فروشــی و گران فروشی ما موجب 
گســترش بیماری کرونا شده و دســت  آخر ممکن است 
دامن خودمــان و خانواده مان را بگیرد. هر چند در چنین 
شرایطی انتظار می رود دستگاه های مسئول اقدام الزم در 
برخورد با افــراد متخلف را انجام دهنــد و مانع از آمدن 
فشار مضاعف بر مردم شوند، اما چند نفر بازرس و مأمور و 
قاضی باید باشند که بشود فقط بازار مشهد را کنترل کرد؟
حاال وقتی اســت کــه باید همه در کنار هم باشــیم و با 
همدلــی و کمــک به یکدیگر، این روزها را پشــت ســر 
بگذاریــم. بدون تردیــد اگر این رویــه را همین  گونه که 
پیــش  گرفته ایم، ادامه دهیم، به  زودی باید منتظر حضور 
و بروز کرونا در چهاردیواری خانه خودمان باشــیم. انتظار 
فــداکاری و ایثار نداریم؛ تنها راه عــالج این واقعه اندکی 

گذشت و انصاف است.

   به همت مجتمع فرهنگی بیت الزهرا)س(
 و خیران مشهد صورت گرفت 

  اهدای هشت سری جهیزیه
 به نوعروسان نیازمند

قــدس: بــه همــت 
فرهنگــی  مجتمــع 
خیریــه بیت الزهرا)س( 
مشــهدی  نیکوکاران  و 
هشت سری جهیزیه به 
عروس خانم های محروم 
و نیازمند زیر پوشــش 

این خیریه اهدا شد. مسئول روابط عمومی مجتمع فرهنگی 
بیت الزهرا)س( با اعالم این خبر گفت: این اقالم شامل یخچال، 
اجاق گاز، فرش، پنکه، ســرویس آشپزخانه، رختخواب، اتو و 
دیگر لوازم ضروری در مراســمی با حضور مسئوالن محترم 
قضایــی، انتظامی، اجرایی و خیران و نیکــوکاران به عروس 

خانم ها اهدا شد.
محمدصادق میرمرتضوی افــزود: هم اکنون تعداد 16 نفر از 
نوعروسان زیر پوشش مجتمع فرهنگی خیریه بیت الزهرا)س( 
در نوبت جهیزیه قرار دارند که چشم انتظار کمک های مالی 
خیران محترم در این باره هستیم و در صورت تمایل می توانند 
برای مشارکت در این امر خداپسندانه کمک های مالی خود 
را به شماره حســاب 0106658874008 و یا شماره کارت 
60379918995293929 نــزد بانک ملــی متعلق به این 

خیریه واریز کنند.

روز گذشته صورت گرفت 
 بهره برداری از دوربرگردان 

غیرهمسطح  ابوطالب
قدس: شــهردار مشهد 
با اشــاره به اینکه برخی 
بزرگراه  ســاخت  اوقات 
مانند 100 متری مشهد 
موجب قطع ارتباط میان 
متن و حاشــیه شهرها 
توجه  با  گفت:  می شود، 
به این موضوع ساخت پروژه هایی همانند دوربرگردان ابوطالب 
یکی از دغدغه های مدیریت شهری برای اتصال حاشیه به متن 

بوده است.
محمدرضا کالیی روز گذشــته در حاشــیه بهره بــرداری از 
دوربرگردان غیرهمســطح ابوطالب که بــا حضور جمعی از 
مسئوالن انجام شد، افزود: 100 متری، مشهد را به دو بخش 
تقسیم و ارتباط میان حاشیه و متن را قطع کرده است، لذا از 

ابتدا به دنبال رفع و کمرنگ شدن این موضوع بوده ایم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از راه های کمرنگ شدن 
فاصله میان مناطق برخــوردار و غیربرخوردار اتصال این دو 
منطقه به یکدیگر است اجرای پروژه هایی چون دوربرگردان 
غیرهمسطح ابوطالب و تقاطع غیرهمسطح مصلی در دستور 

کار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا عملیات اجرایی دوربرگردان ابوطالب 
در 29 مرداد امسال آغاز و با هزینه 175 میلیارد ریال اجرا شد.
کالیی ادامه داد: این پروژه اکنون به پایان رســیده و قرار بود 
در مراسمی رســمی به بهره برداری برسد اما برای پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا بدون مراسم بازگشایی و برای استفاده 

شهروندان در اختیار آن ها قرار گرفت.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد هم در این مراسم با اشاره 
به اینکه تصادفات و سوانح مختلف در منطقه ابوطالب یکی از 
دغدغه های ما از نخستین روزهای فعالیت شورای پنجم بود، 
گفت: به همین دلیل اجرای پروژه دوربرگردان غیرهمسطح 

ابوطالب در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
محمدرضا حیدری افزود: خوشبختانه اکنون پس از 190 روز 

تالش شبانه روزی شاهد بهره برداری از این پروژه هستیم.
وی اضافه کرد: بهره  بــرداری از پروژه هایی از جمله چپ گرد 
شــهید ناصری و دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب در فضای 

کنونی، بسیار امیدآفرین است.
کاظمی ، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
هم گفت: یکی از ویژگی های این پروژه اســتفاده از تیرهای 
قوسی در ساخت آن است که برای نخستین بار در شرق کشور 

به کار گرفته شده است.

 مادر شهید »عباس معیل« آسمانی شد
قــدس: مادر شــهید 
عباس معیل روز گذشته 
در شهرستان بشرویه دار 

فانی را وداع گفت.
ابراهیم دخت  ســکینه 
بر اثر بیماری و کهولت 
ســن در 91 سالگی در 

بیمارستان شفا بشرویه چشم بر جهان فانی فرو  بست.
شهید عباس معیل متولد 1344 در سن 19 سالگی به جبهه 
اعزام شد و در   تاریخ 63/12/22 در منطقه جزیره مجنون به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

  خیر مدرسه ساز مشهدی
 دار فانی را وداع گفت

 قدس: ســید محمــود خیامــی، خیر مدرســه  ســازی
 که ده ها  فضای آموزشی در استان های خراسان احداث کرده 

بود دار فانی را وداع گفت. 
شادروان خیامی در سال 1308 در مشهد متولد شد. وی در 
ســالیان اخیر با تأسیس بنیاد خیامی و مشارکت در ساخت 
فضاهای آموزشــی و پرورشــی به جمع خیرین مدرسه ساز 
پیوسته بود.  ساخت چندین هنرستان و دبیرستان کار و دانش 
و همچنین چندین مدرسه روستایی در استان های خراسان 

از جمله فعالیت های خیرخواهانه این فرد نیک اندیش است. 
ســیدمحمود خیامی نهم اســفند 98 در سن 90سالگی در 

انگلستان دار فانی را وداع گفت. 

رئیس سازمان صمت خراسان رضوی
 به قدس خبر داد

  تالش واحدهای تولیدی استان برای 
تأمین ماسک و محلول ضد عفونی کننده 
رئیــس  رســایی فر: 
معدن  صنعت،  سازمان 
خراســان  تجــارت  و 
رضــوی در خصــوص 
شــرایط به وجود آمده 
بــرای برطرف شــدن 
ماســک  به  مردم  نیاز 
و محلول هــای ضدعفونــی کننده که گفته می شــود در 
حــال حاضر در بازار کمتر پیدا می شــود، به قدس گفت: 
با تمهیداتی که صورت گرفته اســت، خیلی از واحدهای 
تولیدی استان به صورت تخصصی در حال تولید ماسک و 
محلول ضد عفونی کننده هستند که در آینده از حد نیاز 
اســتان هم فراتر خواهیم رفت و در این خصوص مشکلی 

نداریم.
مس فــروش در ادامــه در مــورد نحوه توزیع ماســک 
و مــواد ضدعفونی اظهار داشــت: ابتــدا مراکز خدمات 
رســانی مثل مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانی مد نظر 
اســت که نیاز آن ها برآورده شــود، پس از آن ماســک ها 
 در اختیــار داروخانه ها قرار می گیرد تــا به مردم عرضه 

کنند.

اطالع رسانیاقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد
  صدور پنج مجوز برای راه اندازی

 واحد تولیدی الکل صنعتی در خراسان رضوی
امور  هماهنگی  معاون  قدس: 
خراسان  استانداری  اقتصادی 
رضــوی از تشــکیل کمیتــه 
اقتصــادی مقابله بــا کرونا با 
هدف تأمیــن، توزیع و نظارت 
بر توزیع کاالهــای مورد نیاز 
بــرای پیشــگیری و مقابله با 

کرونا در مشهد خبر داد.
علی رســولیان گفت: به دلیل 
اهمیت تأمیــن کاالهای مورد 

نیاز مردم برای پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا کمیته مزبور ذیل ستاد استانی 
مبارزه با کرونا با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، دستگاه های نظارتی و اجرایی 

استان تشکیل شده است.
وی افزود: این کمیته وظیفه سیاســت گذاری و بسترسازی برای افزایش تولید مواد 
ضدعفونی کننده و تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا توســط واحدهای تولیدی زیر 
نظر ســازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشــگاه های علوم پزشکی، تعریف شبکه 
توزیــع این مواد و تجهیزات و ســاماندهی توزیع آن ها در ســطح بازار و نظارت بر 

قیمت های کاالهای مورد نظر را برعهده دارد.
وی گفت: نیازهای اولیه واحدهای تولیدکننده مواد و تجهیزات مقابله با کرونا توسط 
کمیته تأمین، توزیع و نظارت بر توزیع کاالهای مورد نیاز مقابله با کرونا شناســایی 

شده که عمده نیاز آن ها به ماده الکل است.
رســولیان افزود: متقاضیان زیادی برای راه اندازی واحد تولیدی الکل در خراســان 
رضوی وجود دارند که در این راستا در هفته جاری پنج مجوز جدید برای متقاضیان 

در این زمینه صادر شده است.

با مشارکت آستان قدس رضوی صورت گرفت
  استقرار پایگاه سیار انتقال خون 

jدر ورودی باب الرضا
قــدس: همزمان بــا کاهش 
مراجعــات مــردم و انتشــار 
همچنیــن  و  کروناویــروس 
کاهــش شــدید ذخایر خونی 
استان پایگاه سیار انتقال خون 
در ورودی باب الرضــا)ع( حرم 
مطهر رضوی مستقر و پذیرای 
مردم انساندوســت و داوطلب 

اهدای خون خواهد بود.
دکتر مجید عبدالهی، مدیرکل 

انتقال خون اســتان با بیان این مطلب گفت: کارکنان انتقال خون اســتان با تالش 
گســترده برای دریافت خون های اهدایی مردم مؤمــن و خداجو در مجاورت حرم 
مطهر عــالوه بر دو پایگاه ثابــت خون گیری امید و ثامن آماده خدمت رســانی به 

اهداکنندگان عزیز هستند.
 مردم ایثارگر گرامی می توانند از ســاعت 8 صبح تا 13 به این مرکز که در ورودی 
باب الرضا)ع( حرم مطهر رضوی واقع شــده اســت مراجعــه و در این اقدام معنوی 

شرکت کنند.
مدیرکل انتقال خون اســتان خراسان رضوی همچنین با اشاره به اینکه شهر مشهد 
مقدس به عنوان قطب مذهبی ایران اســالمی بوده و محل مراجعه خیل عظیمی از 
شــهروندان در مناسبت های مذهبی است، گفت: هر ساله در مناسبت های مذهبی، 
حــرم مطهر رضوی یکی از پایگاه های انتقال خون بوده و همیشــه یکی از باالترین 

آمارهای اهدای خون را نیز به خود اختصاص داده است.
دکتر عبدالهی در پایان یادآور شــد: اتوبوس ســیار اهدای خون با مشارکت آستان 

قدس رضوی تا پایان تعطیالت نوروز در محل فوق مستقر خواهد بود.

 رضا طلبی  دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراســان رضوی گفت: 
ساعت کاری تمام بانک های خراســان رضوی از دهم تا پانزدهم اسفندماه 

تغییر کرد. 
حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در ســطح جامعه که بنا بر اخبار اعالم شــده در این هفته به اوج خود 
خواهد رســید و بنا بر اعالم شــورای هماهنگی بانک های دولتی و ابالغیه ای که به 
همه بانک های دولتی و خصوصی خراســان رضوی صورت گرفت، ساعت کاری تمام 
بانک ها از دهم تا پانزدهم اسفندماه برای کارکنان از ساعت 8 تا 13 و برای مشتریان 
از 8:30 تا 12:30 خواهد بود. وی تصریح کرد: تقاضای ما از مردم این است که برای 
حفظ سالمتی خود، خانواده هایشان و همچنین کارکنان بانک فعالیت های بانکی را 
تا حد ممکن از طریق بانکداری الکترونیک که بستر آن در استان به طور کامل مهیا 
و آماده اســت و بانک ها پشــتیبانی کامل را در این باره دارند انجام دهند و به جز 
موارد ضروری از مراجعه به شعب بانک خودداری کنند. مونسان تأکید کرد: مردم در 
انتقال فیزیکی وجوه نیز دقت الزم را داشته باشند زیرا اسکناس از بیشترین احتمال 

برای انتقال ویروس کرونا برخوردار است.
وی با بیان اینکه همچنین تمامی باجه های عصر نیز تا پایان هفته در استان تعطیل 
خواهند بود، افزود: با همکاری مردم، احتمال شــیوع ویروس کرونا در سطح جامعه 
کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به مجموعه بانکداری استان کمک خواهد کرد 
که در روزهای پایانی ســال و منتهی به ســال جدید که تقاضای فعالیت های بانکی 

افزایش پیدا می کند خدمات مطلوب و مناسبی به مردم ارائه کنند.

 کاهش دو ساعته فعالیت ادارات خراسان شمالی
خبر دیگری حاکی است، به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و جلوگیری از تهدید 
ســالمت مردم، فعالیت ادارات و دســتگاه های دولتی خراسان شمالی از روز گذشته، دو 
ساعت کاهش پیدا کرد.  بر اساس تصمیم کارگروه ویژه کنترل و مراقبت کرونا، با هدف 
حفظ سالمت شهروندان و کارکنان ادارات، تا اطالع بعدی، کارکنان اداری از ساعت 9 تا 

13/30 در محل کار خود حضور خواهند یافت.
این کاهش ساعات کاری به جز دستگاه های خدمات رسان، شامل همه ادارات می شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد

تغییر ساعت کاری تمام بانک های خراسان رضوی 

افرادی که با 
سرمایه های خود به کار 
خرید و فروش مشغول 
هستند تنها به فکر سود 

خودشان هستند و برای 
آن ها تفاوتی ندارد 

پراید 10 میلیون باشد یا 
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    شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مصوبه شماره 550 مورخ 98/08/27 شورای محترم اسالمی شهر تایباد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل 
با قیمت پایه اجاره و حق ودیعه و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول از طریق مزایده کتبی اقدام نماید .لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرم های مزایده و ارائه پیشنهادات خود 
حداکثر تا ساعت 14 مورخ  98/12/21 به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.  1-مدت اجاره از تاریخ عقد قرارداد  لغایت 1400/12/29 خواهد بود.و پس از پایان سال اول 15درصد به مبلغ 
پیشنهادبه سال اول اضافه خواهد شد.    2- متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می بایست  مبلغ  ضمانت شرکت در مزایده را که شامل چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب سپرده شهرداری 
می باشد را در پاکت جداگانه ای کرده و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند وبه پیشنهادات فاقد سپرده یا مخدوش ومشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.    3- پیشنهادات واصله درحضوراعضاء محترم کمیسیون در 
محل دفترشهردار باز و رسیدگی خواهدشد.   4-متقاضیان محترم می بایست پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه به شرح ذیل ارسال نمایند:   1-پاکت الف : حاوی سپرده شرکت در مزایده که شامل 
چک تضمین ش�ده بانکی با مبلغ مندرج در جدول فوق  و یا واریز عین مبلغ به ش�ماره حس�اب   201482490343201بانک انصار بنام شهرداری و ارائه فیش واریزی.   2-پاکت ب:  شامل فرم تکمیل شده 
پیشنهاد قیمت که  از واحد امالک شهرداری دریافت نموده اند.    5-در صورتی که  برند گان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نماید سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.   6-کلیه 
هزینه های مربوطه از قبیل دارایی،بیمه ، آگهی روزنامه و شهرداری به عهده مستاجر می باشد.   7-شهرداری در رد یا قبول  یک یا تمام پیشنهادات مختار است.   8- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد. 

ایوب سیدالحسینی شه�ردار تایب�اد

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

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

2/000/0001/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی10
5/000/00010/000/0006/500/000یک قطعهزمین شماره 2 حاشیه میدان سیف باخرزی11
21/400/00010/000/0001/800/000بابمغازه های شماره 12-13 مجتمع تجاری گلستان12
51/600/00010/000/0002/100/000 بابمغازه های شماره 2-4-5-6-9 مجتمع تجاری موالنا13
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روی خط حادهث

روی خط خبر
  موقوفه ۱۱۷ساله

 در طرقبه رفع تصرف شد
قدس: رئیس اداره اوقاف 
طرقبــه  امورخیریــه  و 
شــاندیز اظهار کــرد: با 
پیگیــری کارشناســان 
بخش حقوقی این اداره، 
موقوفــه ای میلیاردی با 
قدمت ۱۱۷سال، در شهر 

طرقبه پس از ۲۳سال رفع تصرف شد.حجت االسالم حبیب 
صادقی بیان کرد: موقوفه »کربالیی مالحسین« واقع در شهر 
طرقبه، به ارزش بیش از 80میلیارد ریال شــامل دو موقوفه 
»مالقاسم و زینب خانم« است که در سال ۱۳۲4هجری قمری 
با نیت روضه خوانی حضرت سیدالشــهدا)ع( در شهر طرقبه 
وقف شده است.وی تأکید کرد: این موقوفه به مساحت حدود 
یک هزار و ۳9۱مترمربع بــه ارزش بیش از 80میلیارد ریال 
شــامل باغ ویالیی اســت که به  صورت عرصه و اعیان وقف 
شده و از سال۱۳94 پرونده حقوقی موقوفه با موضوع »تخلیه 
فوری« آغاز شــد.به گفته وی، مستأجر این موقوفه در  مدت 
۲۳سال ادعای مالکیت داشــته و در این مدت موقوفه را به 
تصرف خــود درآورده بود.وی گفت: بــا پیگیری های مداوم 
کارشناســان بخش حقوقی اداره اوقاف و امورخیریه طرقبه 
شــاندیز و رأی دادگاه در دو مرحلــه به نفع موقوفه صادر و 

منجر به حکم تخلیه فوری موقوفه شده است.

دادستان بخش زبرخان خبر داد
  ایجاد اصالحات جاده ای برای کاهش 

تلفات رانندگی در محدوده بخش خرو
قدس:  -خبرنگار  خرو 
زبرخان  بخش  دادستان 
گفت: با توجــه به تعدد 
واژگونــی خودروهــا در 
محــدوده شــهر خــرو 
رئیــس  پیگیــری  بــا 
بخــش  دادگســتری 

زبرخان، جلسه پیشــگیری از وقوع جرم با موضوع حوادث 
رانندگی در محل دادگستری زبرخان برگزار شد.

 سیدمحمد رســولی افزود: در این جلسه با توجه به نزدیک 
شــدن به ایام نوروز و آغاز مســافرت ها تا ۲0اسفند ماه به 
مسئوالن فرصت داده شــد تا اقدام هایی همچون تعریض و 
جداســازی رمپ ورودی شــهر خرو، ایجاد پارکینگ برای 
استراحت رانندگان در محدوده این شهر و در حاشیه جاده، 
ایجاد خاکریز در ابتدای دهانه های پل ها و آشکارسازی آن ها را 
انجام دهند.همچنین نصب گاردریل، تابلوها و عالئم رانندگی، 
ایجاد ســرعتگیر در خروجی شهرک صنعتی به جاده اصلی 
و اصــالح دوربرگردان روســتای بوژمهران توســط اداره  راه 
شهرستان نیشابور در کنار اقدام هایی چون نصب برج نوری در 
ورودی شهر خرو از سمت نیشابور، مسدود کردن ورودی های 
متفرقه شهرک امام رضا)ع( شهر خرو به جاده اصلی و آسفالت 
پت فــرود بالگرد اورژانس در حاشــیه جاده اصلی توســط 

شهرداری شهرخرو تا  ۲0اسفند ماه انجام گیرد.

روز گذشته و پس از احضار به دادسرا صورت گرفت
  تعدی به حقوق بیت المال 
اتهام دو مدیر سابق شهری  

صبح  رحمانی:  عقیل 
مدیر  دو  روز گذشــته 
مشهد  سابق شهرداری 
در ارتبــاط بــا پرونده 
تخلفات یکی از مناطق 
دادسرا  به  شــهرداری 
احضــار و تفهیم اتهام 
شدند. مدیران مذکور با دستور بازپرس شعبه ۲09 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد و در رابطه با پرونده تخلفات صورت 
گرفته در منطقه ثامن به دادسرا احضار و مورد بازجویی قرار 
گرفتند. در ادامه این جلســه بازپرسی که حدود سه ساعت 
طول کشــید، به این مدیران ســابق اتهام تعدی به حقوق 
بیت المال تفهیم شــد. از همین رو برای هر کدام از متهمان 
قرار وثیقه قانونی تعیین و آن ها پس از تأمین آن آزاد شدند 
تــا دیگر مراحل این پرونده قضایی هم روال طبیعی خود را 

طی کند.
رئیس جمعیت هالل احمر سرخس:

  زلزله 3/۷ریشتری مزداوند 
ختم به خیر شد

ایسنا: رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرســتان 
زلزله  گفت:  ســرخس 
۳/۷ ریشــتری مزداوند 
که صبح روز گذشته به 
وقوع پیوست، خسارتی 

نداشته است.
محمد رضایی عنوان کرد: صبح روز گذشته زلزله ای با قدرت 
۳/۷ در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( مزداوند از توابع 
شهرستان سرخس را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 8:۱6 و در 

عمق ۱4کیلومتری زمین ثبت شده است.
وی ادامه داد: چون مرکز زمین لرزه خود شــهر مزداوند بوده 
بالفاصله گزارش های اولیه از دهیار و بخشدار منطقه دریافت 

شد که خوشبختانه خسارتی در پی نداشته است.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان سرخس گفت: با توجه 
به زلزله خیزی شهرستان سرخس و حتی خود شهر مزداوند 
تالش ما بر ارائه آموزش های الزم به شــهروندان بوده است، 
به طوری که تاکنون بیش از 4هزار نفر از شهروندان آموزش 
دیده اند.وی مطرح کرد: اگرچه در شهرســتان سوله بحران 
نداریم، اما اتاق آماده عملیات در شهرستان سرخس و در شهر 

مزداوند کانکسی برای مواقع بحرانی پیش بینی شده است.
رضایی گفت: با توجه به اینکه فریمان و مشهد شهرستان های 
معین سرخس در مواقع بحرانی هستند، به همین علت هر 
زمان که مواردی باشــد بالفاصله نیروی پشتیبان و امکانات 

مورد نیاز به منطقه اعزام می  شود.

حادثه در هسته مرکزی مشهد 
  حریق در انبار کفش خسارت به بار آورد

خط قرمز: افسر نگهبان 
آتش نشانی شهر مشهد 
از مهار آتش سوزی یک 
انبار کفــش در خیابان 
با  مشــهد  امام رضا)ع( 
آتش نشــانان  تــالش 
داد. خبر  ایســتگاه  دو 
آتشــیارمصطفی علیزاده با بیان این مطلب گفت: بامداد روز 
گذشته دهم اســفند ماه 98 در پی تماس تلفنی شهروندان 
با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر مشــاهده دود و آتش از درون یک 
حمام قدیمی در خیابان امام رضا)ع(، ستاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشــانان و نجاتگران ایســتگاه های ۳۲ و ۲4 را به محل 
حادثه اعزام کرد.افسر نگهبان آتش نشانی مشهد افزود: با حضور 
آتش نشانان در محل مشخص شد حریق در داخل یک حمام 
قدیمی که آن مکان به انبار ناایمن و غیرمجاز نگهداری کفش 
تغییر کاربری پیدا کرده بود به وقوع پیوسته و این آتش سوزی 
موجب بروز خسارت های شدید به کفش های موجود در این 
مکان شده که آتش نشانان بالفاصله ضمن مهار آتش سوزی، 
از ســرایت حریق به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آوردند. 
از ســوی دیگر علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

زاویه تصویر

خوش ذوقی پارکبانان مشهدی 
در یک روز برفی )میدان قائم(
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عقیل رحمانی  یک جوان ســارق که به 
صاحب کار خــود خیانت کرده بود و از محل 
پروژه حدود ۲00متر کابل ســرقت کرده بود 
به جای تحمل حبس محکوم شــد تا  هزار بار 
بنویسد »حرمت مال مؤمن و مسلمان همانند 

احترام و حرمت خون مسلمان است«.

 لو رفتن خیانت یک کارگر
 به صاحب کارش

چندی پیش شکایتی علیه متهم پرونده دائر 
بر ســرقت دو رول سیم و کابل برق مجموعاً 
۲00 متــر از محــل کار پروژه ســاختمانی 
می شود، تحقیقات مقدماتی انجام و با توجه به 
کشف اموال از ید متهم پرونده و اقرار نامبرده 
به ســرقت اموال، شاکی گذشت خود را اعالم 
کــرده و در ادامه از جنبه عمومی جرم پرونده 

با صدور قرار جلب به دادرســی و 
کیفرخواست به دادگستری ارسال 
و پــس از آن روی میــز قاضی 
مجید شرقی شهری، رئیس شعبه 
۱46 دادگاه کیفــری دو مجتمع 
امام خمینی)ره( شهر مشهد قرار 
گرفــت. در ادامــه دادگاه وقت 
رســیدگی تعیین و متهم  پس 
از حاضر شدن در شعبه به اتهام 
خویش اقرار کــرد و از کرده اش 

پشیمان و اظهار ندامت کرد. از همین رو قاضی 
پرونده در نهایت ختم دادرسی را اعالم و رأی 

پرونده را صادر کرد.
این مقام قضایی که اعتقاد دارد باید در برخی 
موارد از احکام جایگزیــن حبس که قابلیت 
فرهنگ ســازی و نتیجه مطلوب تری از اقدام 

اســتفاده  دارد،  قهری 
شــود، در انشــای رأی 
آورده است: در خصوص 
)م.الف( ۳۵  آقای  اتهام 
مؤثر  سابقه  فاقد  ساله، 
کیفــری، تحصیــالت 
دیپلــم و دائــر بر یک 
تعزیری  ســرقت  فقره 
دو رول سیم کابل برق 
ساختمان به متراژ ۲00 
متر از محل پروژه ساختمانی )محل کارخود( 
دادگاه صرف نظــر از اعــالم رضایت شــاکی 
خصوصی پرونده، با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده، شکایت اولیه شاکی خصوصی پرونده، 
کشف اموال از ید متهم پرونده، اقاریر صریح و 
مقرون به صحت متهم پرونده و اظهار ندامت 

نامبرده در مرحله دادسرا و دادگاه، کیفرخواست 
صــادره از ناحیه دادســرای عمومی و انقالب 
مشهد مقدس، اظهار ندامت و پشیمانی متهم 
مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، 
بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته 
و مستنداً به ماده 6۵6 قانون مجازات اسالمی 
باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ و عنایت به قانون 
مجازات اســالمی باب مقررات عمومی، متهم 
پرونده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با 
احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۵4 ضربه 

شالق تعزیری محکوم و اعالم می نماید.

  تنبیه فرهنگی مجرم
 با نهج البالغه به جای حبس

 لکن نظر به فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم 
پرونده و پیش بینــی اصالح مرتکب در آینده، 

دادگاه مجــازات نامبرده را به مدت دو ســال 
تعلیق نموده و متهم پرونده مکلف است پس 
از قطعیت رأی صادره، نخســت در یک دوره 
کالس های اخالق، تربیتی با هماهنگی واحد 
محترم اجرای احکام کیفری زیرنظر سازمان و 
یا ارگان ذی مدخل در موضوع، ظرف حداکثر 
پنج ماه شرکت و گواهی آن را به اجرای احکام 
ارائه نمایــد. دوم، به مدت چهار نوبت در نماز 
جمعه مشــهدمقدس در جهت پاک نمودن 
هوای نفسانی خویش با هماهنگی های به عمل 
آمده توسط واحد اجرای احکام شرکت کرده و 
گواهی آن را به آن واحد ارائه نماید. سوم، هزار 
نوبت با دستخط خود متهم عبارت »حرمت مال 
مؤمن و مسلمان همانند احترام و حرمت خون 
مسلمان است« مرقوم و آن را هم به واحد اجرای 
احکام کیفری ظرف حداکثر سه ماه ارائه نماید.
 چهــارم، ۱00نوبت از حکمــت ۳0۷، ۵۷ از 
نهج البالغــه که حضرت علــی)ع( فرموده اند 
)قناعــت ثروتی اســت پایان ناپذیــر( و )آدم 
داغدار می خوابد اما کســی کــه مالش غارت 
شــده ، نمی خوابد( را مرقوم و به واحد اجرای 
احــکام کیفری به صورت جزوه ای ارائه تا ضم 
سابقه شود. قابل ذکر است، در صورت تخلف 
و عدم پیروی از دســتورات دادگاه، برای نوبت 
اول یک الی دو سال به مدت تعلیق وی اضافه 
خواهد شــد و در صورت تکــرار و یا ارتکاب 
جرایم موضوع ماده ۵4 قانون مجازات اسالمی 
باب مقررات عمومی در ایام تعلیق، محکومیت 
تعلیقــی نامبــرده لغو و حکــم تعلیقی وفق 
مقررات قانونی به مرحلــه اجرا درخواهد آمد.  
رأی صادره حضوری اســت و ظــرف ۲0روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

صدور یک رأی فرهنگ ساز

سارق یک هزار باراز حرمت مال مؤمن بنویسد

 متهم محکوم  شد 
هزار نوبت با دستخط 
خود بنویسد :»حرمت 

مال مؤمن و مسلمان 
همانند احترام و حرمت 

خون مسلمان است«

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
  پیش بینی آسمانی صاف تا قسمتی 

ابری برای خراسان رضوی
هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: بررسی نقشه ها و 
مدل های هواشناســی 
استقرار  نشــان دهنده 
جوی پایــدار همراه با 
افزایش دمــای هوا در 
۲4 ســاعت آینده در 

سطح استان است که پیامد آن آسمانی صاف تا قسمتی ابری 
و در شهرهای بزرگ و صنعتی همراه با افزایش آالینده های 
جوی خواهد بود. از روز دوشنبه بعد ازظهر با ورود و گسترش 
سامانه بارشی به استان، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش 
باد )پاره ای نقاط وزش باد شــدید همراه با گردوخاک( و به 

تدریج بارندگی گاهی به شکل رگبار پیش بینی می شود. 
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خط قرمز: فرمانده  انتظامي مشهد از دستگیري عامل اصلي 
دستبرد به وسایل داخل خودروهاي سواري و رمزگشایی از 60 

فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ عباس صارمي در تشریح این پرونده گفت: گزارش 
سرقت هاي سریالي وسایل داخل خودرو در حوزه استحفاظي 
کالنتري آبکوه مشهد پلیس را بر آن داشت تا با اجراي طرح 
تشــدید مقابله با ســرقت هاي خیاباني براي پیگیري سریع 
موضوع وارد عمل شود.فرمانده انتظامي مشهد افزود: تیم هاي 
تجسس کالنتري آبکوه در این عملیات ضربتي با بررسي دقیق 

آخرین ســرقت اعالم شــده به فوریت هاي پلیسي ۱۱0 ، به 
سرنخ هایي دست یافتند که منجر به چهره زني و شناسایي یکي 
از عامالن اصلي این سرقت هاي خیاباني شد.سرهنگ صارمي 
گفت: مأموران انتظامي متهم پرونده که سارقي سابقه دار بود 
را پس از کنترل و مراقبت هاي پوششــي دستگیر کردند.وي 
خاطرنشان کرد: این جوان ۳8ساله که در برابر شواهد و ادله 
موجود راهي جز بیــان حقیقت نمي دید، در تحقیقات اولیه 
تاکنون به 60 فقره ســرقت هاي خیاباني اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامي مشهد تصریح کرد: تیم هاي تجسس کالنتري 

آبکوه در ادامه تحقیقات پرونده، دو مالخر که بنابر ادعاي متهم 
اصلي پرونده اموال مسروقه را به قیمتي اندک از او خریده اند 

نیز شناسایي و دستگیر کردند.
سرهنگ صارمي گفت: تحقیقات پرونده با دستور مقام قضایي 

براي کشف دیگر اقدام های مجرمانه متهمان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

جوان 38 ساله و 60 فقره سرقت!



ورزش خراسان

انتخاب

سخنگوی ستاد پیشگیری از کرونا  در خراسان رضوی تشریح کرد

ریز و درشت از ویروس ناخوانده
سخنگوی ستاد کنترل  هاشم رسائی فر
پیشگیری از کرونا دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد دیروز در نشســتی با خبرنگاران در 
مورد آخرین اخبار و اتفاق ها درباره شــیوع 
ویروس کرونا در حوزه های زیر مجموعه این 

دانشگاه به گفت وگو پرداخت.

 تب و تنگی نفس 
نشانه حتمی ابتال به کرونا نیست

دکتر حمیدرضا رحیمی با اشاره به اهمیت 
آموزش موضوع اطالع مردم از سندروم حاد 
تنفســی و تفاوت آن با کرونا، گفت: مردم 
باید مطلع باشــند که سندروم حاد تنفسی 
با عالئــم تب و تنگی نفس نشــانه ابتال به 
ویروس کرونا نیســت و هر فردی با چنین 
عالئمــی نباید دلهره و نگرانی ابتال به کرونا 
را داشته باشد. باید برای مردم شفاف سازی 
شود که هر تب، سردرد یا مشکالت تنفسی 
کرونا نیســت و امکان دارد ناشــی از یک 
سرماخوردگی ساده، آنفلوانزا یا برونشیت ها 

و... باشد.
وی ادامــه داد: افرادی که بــا این عالئم به 
مراکز درمانی مدنظــر مراجعه می کنند در 
مرحله اول در سامانه ای که در اختیار همه 
دانشگاه های استان است مشخصاتشان ثبت 
می شود در مرحله بعد، از آن ها نمونه گیری 
می شود و به آزمایشــگاه هایی که به تازگی 
در مشهد فعال شــده اند فرستاده می شوند. 
بعد از مثبت شــدن مرحلــه اول آزمایش، 
مرحله بعدی آزمایش ها صورت می گیرد که 
در این مرحله اگر مجدد نتیجه مثبت شــد 
فرد مورد نظر در مشــهد به بخش ایزوله ای 
که در اورژانس عدالتیان بیمارســتان امام 
رضــا)ع( ایجاد شــده منتقل می شــود که 
در ایــن بخش نیز آزمایش ها و تســت های 
مراحل بعدی روی بیمــار صورت می گیرد 
که با مثبت شــدن آن ها فرد مشــکوک به 
ویروس کرونا تشــخیص داده می شود و با 
آمبوالنس مخصوص و تجهیزات پوششــی 
خاص به بیمارستان شریعتی مشهد انتقال 

داده می شود تا در آنجا تحت نظر باشد.

 شناسایی دو بیمار 
مبتال به کرونا در نیشابور

ســخنگوی ســتاد کنتــرل پیشــگیری از 

پزشکی  علوم  دانشــگاه  کرونا 
مشــهد در مورد آمار ابتالیان 
به ویــروس کرونا در اســتان 
خراســان رضوی گفــت: آمار 
اســتان را مثــل کل کشــور 
ســخنگوی وزارت بهداشت و 
درمــان اعالم می کنــد که بر 
اســاس آن آمار، همان دو نفر 

تأیید شده از نیشابور هستند.
دکتــر رحیمی در مــورد آمار 
مشــکوک به کرونــا در حوزه 
مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اظهار کرد: در مشهد از تاریخ 

30 بهمن تا روز دهم اســفند ســاعت 10 
صبح تعداد 195 نفر با عالئم سندروم حاد 
تنفسی داشــته ایم که از این تعداد در حال 
حاضر 100 نفر در بیمارســتان شــریعتی 
مشــکوک به کرونا بســتری هستند و بقیه 
ترخیص شــده اند. این تعداد اما در ســایر 
شــهرهای اســتان361 مراجعــه کننده با 
عالئم ســندروم حاد تنفسی بوده که 131 
نفــر ترخیص و مابقی در بیمارســتان های 

شهرستان ها بستری هستند.

 کمبود کیت های تشخیص کرونا
وی گفــت: ما در حــال حاضر بــا کمبود 
مواجه  تشــخیص  مخصــوص  کیت هــای 
هستیم. کل کیت های تحویل داده از طرف 
انســتیتو پاستور به دانشــگاه علوم پزشکی 

 100 از  کمتر  مشــهد 
عدد بوده اســت با این 
ایــن اطمینان  وجــود 
را بــه مــردم می دهیم 
بیمارســتان  داخل  که 
همه  مشــهد  شریعتی 
لباس  از  هســت؛  چیز 
مخصوص برای کارکنان 

گرفته تا بقیه موارد.
کنترل  ستاد  سخنگوی 
کرونــا  از  پیشــگیری 
دانشــگاه علوم پزشکی 
عنوان  همچنین  مشهد 
کرد: بر اساس محاسبات یکی از همکاران در 
گروه آمار، این هفته همچنان سیرصعودی 
در مســئله آمار مبتالیان را خواهیم داشت 
که اگر مردم رعایت کنند می توانیم چرخه 
ابتال را بشکنیم و حتی با آمدن زائر و مسافر 

در ایام نوروز مشکلی نداشته باشیم.

 کنترل مسافران ورودی به مشهد
دکتر رحیمی در خصوص کنترل مسافران 
بــرای ورود به شــهر مشــهد نیــز گفت: 
براســاس برنامه ریزی انجام شده، قرار است 
بسیج جامعه پزشــکی کنترل مسافران در 
ورودی های شهر مشــهد را به عهده گیرد 
و با دســتگاه تب سنج مسافران را غربالگری 
نماید. همچنین ایــن موضوع در پایانه های 
مســافربری با اعــالم در بلندگــو اجرایی 

می شــود. در ایستگاه قطار چون هنوز برای 
نحوه خروج مسافران از در های مختلف قطار 
برنامه ریزی نشده است، به جمع بندی الزم 
نرســیده ایم که امیدواریــم این موضوع نیز 
به زودی به نتیجه الزم برســد. در موضوع 
فرودگاه نیز باید گفت فرودگاه مشهد یکی 
از پیشتازان در این زمینه در کشور است و 

مشکلی وجود نیست.
وی در پاســخ به پرســش قدس در مورد 
نبود ماســک و تجهیزات ضدعفونی و... در 
نارضایتی هایی  و  امام رضا)ع(  بیمارســتان 
کــه کادر درمانی در این خصوص دارند نیز 
عنوان کرد: در بیمارســتان امام رضا)ع( تا 
جمعه شب محدودیت داشتیم که قول دادند 
برطرف شــود. در حال حاضر محدودیت ها 
کمتر شده است. ولی در مجموع باید گفت 
محدودیت هــای بوده و یــک جاهایی اصاًل 
ماسک داده نشد، چون باید نبود تجهیزات 

و ماسک مدیریت می شد.

 اجرای طرح زوج و فرد حضور 
کارکنان در اداره ها

سخنگوی ســتاد کنترل پیشگیری از کرونا 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به 
پرســش دیگر قدس در خصــوص مدیریت 
زمــان حضور کارمندان در محل کارشــان، 
اظهار کرد: براساس مصوبه دوازدهمین جلسه 
ستاد کنترل پیشگیری از کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اداره ها می توانند طرح زوج و 
فرد را در مورد حضور نیروهای خود در محل 
کار اجرا کننــد به این ترتیب که 50 درصد 
نیروهــا در روزهای زوج در محل کار حاضر 
شوند و 50 درصد دیگر در روزهای فرد البته 
ایــن موضوع با اولویــت نیروهای باالی 55 
سال باید باشــد و اینکه این موضوع شامل 
نیروهای شاغل در نهادهای امدادی، نظامی 

و بهداشتی و درمانی نمی شود.
پرســش دیگر قــدس در مــورد خبر فوت 
شهروند کاشمری بر اثر ویروس کرونا بود که 
او در این مورد گفت: جمعه گذشــته فردی 
با مشخصات سندرم حاد تنفسی در کاشمر 
فوت کرده اســت، اما اینکــه این فرد دچار 
ویروس کرونا شده یا خیر باید منتظر اعالم 
نتیجه آزمایش هایش باشیم تا به طور دقیق 

در این خصوص اظهار نظر شود. 

فرهنگ و هنر

ر هشدا

پیگیری

حمایت

 با پیگیری قدس صورت گرفت
 هدیه 29 میلیون تومانی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به یک مادر
به  روزها  ایــن  علیپور: 
وضوح شــاهد تالش های 
بی دریغ و بی منت فعاالن 
حوزه سالمت هستیم که 
جــای قدردانــی دارد. اما 
در روزهــای اخیر یکی از 
بانوان شهروند با تحریریه 

قدس تماس گرفت و اعالم کرد فرزندم پیش از زمان مناســب 
و در شــش ونیم ماهگی متولد شــد. ازهمین رو باید در بخش 
مراقبت های نوزادان نگهداری می شد. به این ترتیب فرزندم 46 
روز در این بخش نگهداری و پرستاری شد، اما در زمان ترخیص 
از بیمارستان بخش حسابداری اظهار کرد: باید 44 میلیون تومان 
برای این مدت بپردازیم. در حالی که من بیمه ســالمت هستم، 
اما چون همسرم جزو اتباع بود فرزندم نمی تواند از این خدمات 

بهره مند شود. 
به دنبال این گفت وگو، گزارشگر روزنامه قدس با روابط عمومی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد تماس گرفت که خوشبختانه در 
کمتر از یک روز با همراهی مســئوالن بیمارستان؛ 29 میلیون 
 تومان از بدهی مزبور بخشــیده شــده و زمینه بــرای پرداخت 
5 میلیون تومان در درازمدت فراهم شــد. به هرروی با تشکر از 
همه کادر درمانی کشور و از متولیان حوزه سالمت استان خراسان 

رضوی نیز بابت این اقدام خداپسندانه سپاسگزاریم.

  اهدای هزار عدد ماسک پزشکی 
توسط مجتمع فوالد خراسان

نیشابور- خبرنگارقدس: 
هزار عدد ماسک پزشکی 
فوالد  مجتمــع  توســط 
خراسان به دانشکده علوم 
پزشــکی نیشــابور برای 
اســتفاده کارکنان شاغل 
در بخش های پرخطر کرونا 

ویروس اهدا شد. پیرو پیگیری فرماندار نیشابور، مجتمع فوالد 
خراســان تعداد هزار عدد ماسک حفاظت فردی به دانشکده 
علوم پزشــکی نیشابور اهدا کرد. کســری غفوری، مدیرعامل 
مجتمع فوالد خراسان در تماس تلفنی با رئیس دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور ضمن تشــکر از زحمات و ایثارگری های کادر 
پزشکی نیشابور، تأکید کرد: کمک ها و حمایت های این مجتمع 

صنعتی در مقابله با کرونا ویروس همچنان ادامه خواهد داشت.

 نامه رسمی فدراسیون فوتبال 
به باشگاه فرش آرا مشهد
 اشتباه های داوری 

در سرنوشت بازی تأثیرگذار بود
قدس: پس از برگزاری 
دیدار سوم پلی آف لیگ 
برتــر و نقــض قوانین 
بــازی در پذیرش گل 
 دوم تیم سن ایچ، باشگاه 
فــرش آرا مشــهد در 
اعتراض  رسمی  نامه ای 
خود را اعالم کرد که فدراســیون فوتبال در پاسخ، ضمن 
پذیرش اشتباه های محرز داوری، از این باشگاه عذرخواهی 

کرد. 
در بخشی از این نامه آمده: پس از بررسی صحنه های مورد 
اعتراض از نظر گروه آنالیز کمیته داوران، به نظر می رســد 
گــروه داوری باوجــود تالش های فراوان، متأســفانه دچار 
اشــتباه های سهوی شده که با تأسف فراوان می توانست در 
نتیجه و تعیین بازی و سرنوشت برنده بازی تأثیرگذار باشد.
در ادامه این نامه نیز آمده: ناراحتی مســئوالن و مدیران 
فرش آرا محق بوده و اعضای کمیته داوری، ناراحتی ایشان 
را درک می کنــد. در پایان این نامه که به امضای علیرضا 
سهرابی؛ رئیس دپارتمان داوری خطاب به دکتر شکوری؛ 
دبیرکل فدراسیون اســت، آمده: از سعه صدر و همکاری 
صمیمانــه و تحمل تیم فرهنگی، بــا ارزش و اخالق مدار 
فرش آرا که در طول ســال های گذشــته نیــز همواره با 
مدیریت تماشاگران خود نمونه بارز اخالق در ورزش بوده 
تشکر کرده و ضمن پذیرش اشتباه، عذرخواهی می کنیم. 

امیدواریم مورد پذیرش قرار بگیرد.

 مصاف آویژه صنعت پارسا با شیمیدر قم
قدس: نماینده بسکتبال 
مشــهد در پلی آف لیگ 

برتر به شیمیدر رسید.
نمــودار پلــی آف لیگ 
سوی  از  بسکتبال  برتر 
فدراســیون اعالم شد. 
بر این اســاس نماینده 
خراســان باید به مصاف شــیمیدر قم برود. آویژه صنعت 
پارسا که در دور گروهی توانسته بود با نمایشی درخشان 
و با 44 امتیاز در رده ششم جدول قرار بگیرد، حاال باید با 
تیم سوم جدول، یعنی شیمیدر 46  امتیازی، روبه رو شود.

مســابقات دور پلی آف لیگ برتر بسکتبال به صورت سه 
از پنج برگزار می شــود و تیمی که بتواند ســه بازی را با 

پیروزی سپری کند به نیمه نهایی راه خواهد یافت.
قرار است 15 اســفند دیدارهای دور پلی آف برگزار شود. 
 بــر این اســاس، باید پارســا در قم به مصاف شــیمیدر 

این شهر برود.

 سیدهادی فیاضی
مدیر مسئول شهرآرا شد

قدس: با حکم محمدرضا 
کالیی؛ شــهردار مشهد، 
ســیدهادی فیاضــی به 
و  مدیرعامــل  ســمت 
رئیــس هیئــت مدیره و 
شــهرآرا  مدیرمســئول 

منصوب شد.
مراســم معارفه فیاضی ظهر دیروز با حضور معاونان شــهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد در سالن اجتماعات شهرآرا 

برگزار شد.
فیاضی که مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات دارد، 
پیش از این مدیرمسئول روزنامه خبرورزشی و خبرورزشی آنالین 

بوده است.

در حال حاضر با کمبود 
کیت های مخصوص 

تشخیص مواجه هستیم 
کل کیت های تحویل 

داده از طرف انستیتو 
پاستور به دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد کمتر از 
100 عدد بوده است

بــرش

 المان های هوشمند نوروزی 
در مشهد اجرا می شود

مدیرعامــل  قــدس: 
اطالعات  فناوری  سازمان 
و ارتباطــات شــهرداری 
مشهد از اجرای المان های 
هوشمند نوروزی در سطح 

شهر خبر داد.
محمدجــواد رجائیــان با 

اعالم این خبر گفت: با هدف تعامل بیشتر با شهروندان و ارتقای 
مؤلفه های شهر هوشمند در مشهد، المان های هوشمند نوروزی 

در آستانه سال نو به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در حال حاضر یک المان هوشــمند با عنوان »پایگاه 
تندرستی« در ایستگاه مترو فلسطین فعالیت دارد که در آن، یک 
دستگاه هوشمند در ازای انجام چند حرکت ورزشی، بلیت رایگان 

قطار شهری به شهروندان اهدا می کند.
مدیرعامل ســازمان فنــاوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری 
مشــهد با اشــاره به راه اندازی ســه المان هوشــمند نوروزی 
در آســتانه ســال 1399، گفــت: »پایــگاه دانــش« نام یکی 
از ایــن المان هاســت که با طرح ســؤاالتی در زمینه مســائل 
 شهری و خدمات شــهرداری، در ازای پاســخ شهروندان،  یک 
Q-R code بــه آن ها ارائه می دهد که از آن طریق می توانند از 

یک سفر رایگان با قطار شهری بهره مند شوند.
رجائیان افزود: دو المان هوشــمند دیگــر نیز با عنوان »لبخند 
ماندگار« و »پنجره فناوری« که از فناوری واقعیت افزوده استفاده 
می کنند، همزمان با رونمایی از المان های نوروزی دیگر، از اواخر 
اســفندماه ســال جاری در معرض بازدید و استفاده شهروندان 

مشهد قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: تشویق شــهروندان به تحرک و پویایی 
بیشــتر، ترغیب به اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومی و 
گســترش نشــاط اجتماعی از جمله اهداف به کارگیری این 
المان های هوشــمند است که در کنار آشناسازی شهروندان با 
مزایای شهر هوشــمند و خدمات شهری موجود، می توانند در 

ارتقای کیفیت زندگی جامعه مؤثر باشند.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

یکشنبه 11 اسفند 1398
6 رجب 1441 1 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9198  ویژه نامه 3582 

7766zadehalireza@gmail.comجدول
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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. ازطبقات روحانیت مسیحي – گرفتن 
مطلبي از جایي 2. صبور – اداره غیردولتي 
–  آش ســاده 3. مخفــف الي آخر- رود 
اروپایــي – تألیف کننــده – آب دهــان 
4. به نوبــت کاري را انجــام دادن – مرغ 
مي رود – رفیق 5. کاله انگلیسي – شوم و 
نامبارک – از ورزش هاي رزمي 6. این هم 
ســرپوش آقایان اســت  - کشتي باربري 
کوچــک – دریاچه کاســپین 7. اســب 
 زردرنگ – اجنبیت – واحد ورزش تنیس 
واحــد  – درخــت ســهي-  نشــانه   .8
شــمارش شــتر –  امانت گذاشته شــده 
9. پایتخــت ایتالیا- شــهري در نزدیکي 
تهــران- توهیــن آور 10. یک بیســت و 
 چهارم شــبانه روز- طناب – پیمان شکن 
 – افســوس  مقــام  در  کلمــه اي   .11
خداحافظــي – پیدا نیســت 12. طالي 
 سبز – کماني شــکل – حد غایي هرچیز 
13. ســاز میان تهي– ریخته گر – پایه و 
اســاس – پدر ترکي 14. بلي انگلیســي 
 – جــاي بــي آب و علف – بشــارت دادن 

15. زمیني که ریگ زیادي دارد – غربي ها 
به کشوري که از علم و فن عقب مانده گویند

1. قسمتي از ران – اختالف شدید بین دونفر 
را به آن تشبیه مي کنند 2. خوردن عربي- 
احترام کردن – ریشه اي 3. شکل و قیافه – 
قسمتي از سیستم ترمز-  کاپیتان مشهور 
سال های قبل تیم ملي فوتبال ایتالیا  با نام 
کوچک »فرانچســکو« 4. خرس آسماني– 
نشانه و عالمت – نام یکي از زنان اهل بهشت 
– از احشــام 5. سوبســید – پایتخت کره 
جنوبي- سازمان جاسوسي جنایتکار آمریکا 
6. از پیامبران اولوالعزم»ع«– امر از رفتن – 
جمع خبر 7. پایه- انقالبي مشهور آمریکاي 
التین – برگشتن 8. یک حرف وسه حرف - 
حجر- ریشه هر کسي را گویند- از درختان 
سوزني برگ 9. زن و مردی که باهم ازدواج 
کرده باشند را گویند – حالت لحظات پایاني 
عمر- جواب منفي 10. جمع ملک – از خود 
دورکردن چیزي – آزاد و رسته 11. کنایه از 
قله اي ناپیدا و دور – شعله آتش - . . .توانستن 

 است 12. بدن- خیاط– منتسب به عالم ماده – کافي 
13. ذلیل و بیچاره – از اسباب بازي چوگان –  تفنگ 
کمرشکن 14. وضو – درجه اي ارتشي – گروه ورزشي 

15. از شهرهاي انگلیس – چندین مجرا

  افقی

  عمودی

 هشدار علوم پزشکی 
نسبت به مصرف مواد غذایی فله

بجنورد-خبرنگار قدس: مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی نسبت به مصرف مواد غذایی فله هشدار داد.

دکتر حسن براتی زاده با تأکید بر این مطلب، گفت: به منظور حفظ 
سالمتی و پیشگیری از ابتال به کروناویروس بهتر است از خرید 

و مصرف مواد غذایی فله و بی نام و نشان به شدت پرهیز کنید.
وی اظهار کرد: اســتفاده از محصوالت سالمت محور که مجوز 
رسمی از سازمان غذا و دارو و سیب سالمت دارند، ضروری بوده و 

به همه شهروندان توصیه می شود.
وی بــر اهمیت خودمراقبتی و حفظ آرامش در خصوص بحران 
کرونا ویروس اشــاره و عنوان کرد: بهتر اســت مواد غذایی فله 
خریداری و اســتفاده نشود، زیرا موادغذایی نظیر آجیل ها که در 
معرض سرب ناشــی از اگزوز ماشین ها قرار دارند، تهدیدکننده 

سالمت محسوب می شوند.
وی تأکید کرد: از خرید آجیل های فله دارای رنگ های خوراکی 
به شدت پرهیز کنید و گول جذابیت رنگ آن ها را نخورید، زیرا 
خطر سم آفالتوکسین در آجیل های مانده و کهنه دارای رنگ به 

مراتب بیشتر است.

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

اطالع رسانی

رئیس کمیته پشتیبانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان رضوی: 
 مدیران دستگاه ها حضور فیزیکی 

۵۰ درصد کارکنان خود را کاهش دهند
قدس: رئیس کمیته پشتیبانی 
ســتاد پیشــگیری و مقابله با 
ویروس کرونا در خراسان رضوی 
گفت: در راســتای پیشگیری و 
مقابله بــا ویروس کرونا، مدیران 
دســتگاه ها حضــور فیزیکــی 
کارکنان خود را می توانند تا 50 
درصد کاهش داده و با دورکاری 
دارای  کارکنــان  مرخصــی  یا 

بیماری خاص موافقت کنند.
کوکب موســوی افزود: طی نامه شــماره 40617 /3/38 مورخ 1398/12/10 در رابطه با 
وضعیت حضور کارکنان اداری با توجه به اخذ تصمیمات الزم در راستای مقابله و پیشگیری 
از انتشار ویروس کرونا توسط ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس استان، مقرر 
گردید از شنبه مورخ 1398/12/10 تا اطالع ثانوی مدیران دستگاه های اجرایی به استثنای 
مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، نیروهای مسلح و امدادی، می توانند حسب 

تشخیص، حضور فیزیکی روزانه 50 درصد تعداد کارکنان اداری خود را کاهش دهند.
ضمناً مدیران دســتگاه های اجرایی موظفند تمهیدات الزم را برای خروج کارکنان دارای 
بیماری های زمینه ای و گروه های پرخطر از حضور فیزیکی به سمت دورکاری اتخاذ نموده 
و با تشخیص پزشک معتمد دستگاه/سازمان به صورت دورکاری اقدام به فعالیت کرده یا با 

مرخصی آنان موافقت نمایند.

نیکوکاری

نیکوکاری که روزانه 3۰۰ ماسک تولید می کند
 روایت همت تنها بانوی 

تولیدکننده ماسک در رشتخوار
فارس: تنهــا بانوی کارآفرین و 
تولیدکننده ماسک در شهرستان 
رشتخوار، با اشاره به اینکه با سه 
نفر از اعضای خانــواده ام روزانه 
200 تــا 300 ماســک تولید 
می کنیم، گفت: اگر مسئوالن از 
ما حمایت کنند و چرخ خیاطی 
و پارچه در اختیارمان قرار دهند، 
همه مردم روستا را برای تولید 2 
تا 3 هزار ماسک بسیج می کنم. 

معصومه زاهدی با بیان اینکه 23 سال سابقه خیاطی دارم، اظهار کرد: بعد از اعالم ورود 
بیماری کرونا به ایران و ضرورت اســتفاده مردم از ماســک، ماسک ها گران شدند و این 

موضوع سبب شد تا تولید آن را در منزل شروع کنیم.
این بانوی کارآفرین که در روستای کت رشتخوار زندگی می کند، اضافه کرد: با همکاری 

سه عضو خانواده ام با پارچه نخی روزانه 200 تا 300 ماسک تولید می کنیم.
وی با بیان اینکه هزینه تولید هر ماسک 2 هزار و 500 تا 3 هزار تومان می شود، یادآور شد: 
در حال حاضر مشتریان من مردم هستند، اما قصد دارم برخی از ماسک ها را به داروخانه ها 

ببرم و از آن ها نیز سفارش کار بگیرم.
زاهدی افزود: اگر مسئوالن از ما حمایت کنند و چرخ خیاطی و پارچه در اختیارمان قرار 

دهند همه مردم روستا را برای تولید 2 تا 3 هزار ماسک بسیج می کنم.
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