
 N99 آغاز توزیع 23 هزار ماسک 
در مراکز درمانی

 جشن نیکوکاری 
نماد همبستگی ملی و وظیفه همگانی

مدیرکل کمیته امداد استان در نشست آنالین خبری:تعیین تکلیف محموله بهداشتی توقیفی با دستور دادستانی مشهد

 قاضی بهشــتی توندری، دادیار حوزه پیشگیری 
از وقــوع جرم و حقــوق عامه دادســرای مرکز 
اســتان خراســان رضوی، از صدور دستور توزیع 
20هزار ماســک N99 توقیفی در مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان خبر 
داد.اواخر هفته گذشته بود که کارشناسان معاونت 

بازرسی سازمان صمت ...

مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی در یک 
نشســت خبری آنالین گفت: جشن نیکوکاری 
نماد همبستگی ملی و وظیفه همگانی است که 
مشــارکت عمومی آحاد مردم طلبیده می شود.

حبیب اهلل آســوده به فعالیت هــای این نهاد در 
چهارمین دهه تأسیس اشاره کرد و افزود: هفته 

احسان و نیکوکاری از ۱0 اسفند....
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فرشته های سپیدپوش،سربلند در آزمونی دیگر
تست کرونای 22 نفر 

در استان های خراسان 
مثبت شد
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طرح زوج و فرد حضور کارمندان 
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در ادارات

دبیر کمیته اطالع رسانی ویروس کرونا در خراسان رضوی گفت: از 
تعداد ۱9 نفر مبتال به کرونا در استان، 9 نفر در شهرستان نیشابور، 
۷ نفر در شهرستان مشهد و 3 نفر هم مربوط به شهرستان سبزوار 
است.دکتر حمیدرضا رحیمی عصر دیروز در جمع خبرنگاران گفت: 
عالوه بر این افراد دو نفر هم در روزهای گذشته نتایج آزمایش آن ها 

مثبت بوده که فوت کرده اند...
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دعوت از سهامداران به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت خدمات 

زیارتی راهیان جنت البقیع) سهامی خاص (
شماره ثبت15222

 مجم��ع عموم��ی عادی ب��ه طور فوق الع��اده در 
مورخ��ه 98/12/24 س��اعت صب��ح8 در مح��ل 
ش��رکت واقع در مش��هد خیابان ، امام خمینی 
73 پالک ۵ تش��کیل می گردد .از کلیه اعضای 
ش��رکت دعوت به عمل می آید در این جلس��ه 

حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران 
2-انتخاب بازرس 

3-انتخاب روزنامه 
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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

برابر رای شماره 2701-98 مورخ 98/12/11 هیئت به شماره کالسه 582-96 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 آقای ولی احمدی خندقلو 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 446 صادره از بجنورد در یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمحسین علی آبادی فرزند حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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-9815477
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 1662-98 مورخ 98/08/23 هیئت به شماره کالسه 588-96 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 آقای موسی الرضا گریوانی فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 275 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 108.73 متر مربع از پالک 17 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی 
ملکش بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای محمد علی ملکش��ی 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9815462
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /12                  /98

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

/ع
98
15
15
6

ش�هرداری فیض آباد به استناد بند ۵  صورتجلسه ش��ماره  79 مورخ  97/۵/29 شورای محترم اسالمی 
ش��هر و طبق ماده ۵ آیین نامه مالی ش��هرداری ها در نظر دارد نس��بت به واگذاری بخش خدمات ش��هری و 
فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی 
واجد شرایط و دارای صالحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد 

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

مبلغ   تضمین شرکت در مناقصه )به میزان پنج درصد مبلغ کل برآوردی مبلغ 1/700/000/000 ریال (
به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب ش��ماره  010۵966014003 نزد بانك ملی  

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

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

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

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

درمحل دفترشهردار
9- ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن ۵1۵6722336-7

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

 www.feyzabad.ir مراجعه نمایند.
11- متقاضیان محترم می توانند جهت پرداخت هزینه اس��ناد مناقصه به شهرداری، مبلغ یک میلیون ریال 
معادل صد هزار تومان به حساب 010472۵834000 نزد بانک ملی واریز و به همراه اسناد مناقصه تحویل 

واحد حقوق نمایند.
جواد جعفری شهردار فیض آباد 

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

قدس: دبیر کمیته اطالع رسانی ویروس کرونا در خراسان 
رضوی گفت: از تعداد ۱9 نفر مبتال به کرونا در استان، 9 
نفر در شهرستان نیشابور، ۷ نفر در شهرستان مشهد و 3 

نفر هم مربوط به شهرستان سبزوار است.
دکتر حمیدرضا رحیمی عصر دیروز در جمع خبرنگاران 
گفت: عالوه بر این افراد دو نفر هم در روزهای گذشــته 

نتایج آزمایش آن ها مثبت بوده که فوت کرده اند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کــرد: از روز 30 بهمن تا صبح دیروز 2۵0 نفر با عالیم 
سندرم حاد تنفسی در سامانه این دانشگاه و ۱2 شبکه 
بهداشت زیرمجموعه ثبت شده است که 20۶ نفر از آن ها 
بستری هســتند و 3۴ نفر هم پس از بستری و درمان 
مرخص شده اند و ۷۴ بیمار نیز در بیمارستان شریعتی 

بستری هستند.

وی با بیان اینکه آمار مبتالیان به سندرم حاد تنفسی رو 
به رشد است، افزود: وضعیت شهر مشهد قرمز و آژیر خطر 
کشیده شده اســت و خودمراقبتی در منزل مؤثرترین 
روش است و تجربه ووهان چین نیز همین را می گوید و 
همه جمعیت ۵0 میلیون نفری این شهر بستری نشدند 

بلکه خودمراقبتی انجام دادند.
وی اضافه کرد: باید تالش کنیم تا چرخه انتقال ویروس 
شکســته شــود، با همکاری هالل احمر، پنج پایگاه به  
منظور آموزش، اطالع رسانی، تب سنجی و بیماریابی در 
مکان های پرتردد از جمله پایانه مســافربری راه اندازی 
شده است.رحیمی ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی 
آماده باش و پای کار هستند و با سپاه استان هم صحبت 
شــده اســت که اگر الزم بود داخل محوطه بیمارستان 
شریعتی بیمارستان صحرایی ایجاد شود و از نظر کیت 

آزمایش نیز کمبودی وجود ندارد.
دبیر کمیته اطالع رسانی ویروس کرونا در خراسان رضوی 
گفت: برای نقاط حاشــیه شهر هم امکانات الزم تدارک 
دیده شده است. با توجه به اینکه تراکم جمعیتی بیشتری 
در حاشیه شــهر وجود دارد هر چه قدر سرمایه گذاری 
کنیم قدرت بیشتری برای شکستن قدرت انتقال ویروس 
خواهیم داشت.خبر دیگری حاکی است، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند اعالم 
کــرد: تاکنون ۱۵ نمونه مشــکوک به کرونا از اســتان 
خراسان جنوبی به تهران ارسال شده که نتیجه ۱2 مورد 

منفی و سه مورد مثبت اعالم شده است. 
محمد دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: تاکنون ۱30 بیمار 
دارای عالیم تنفســی به بیمارستان های استان مراجعه 

کرده اند.

محبوبه علیپور: در چند روز اخیر کارکنان پایانه بار 
طرق در تمــاس با روزنامه قدس از ضدعفونی نکردن 
این پایانه و نبود غربالگری از رانندگانی که از شهرهای 
مختلف به شــهر مشــهد می آیند گالیه و خواســتار 

رسیدگی مسئوالن شدند.
در همین خصــوص دبیر کانــون انجمن های صنفی 
کامیــون داران کشــور در گفت وگو بــا قدس آخرین 
اقدام های انجام شــده برای پایانه های بار در اســتان 

خراسان رضوی را تشریح کرد.
احمد کریمی گفت: برنامه ریزی ها و تمهیداتی که در 
کشــور برای مقابله با کرونــا در پایانه های بار تعریف 
شــده، به دلیل اهمیت استان خراسان رضوی به طور 

جدی در این منطقه اجرا می شود.
وی ادامــه داد: در توافقی که با ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشــور انجام شــده، در تمامی 
استان ها برای تردد کمتر رانندگان به دلیل مشکالت 
بروز کرونا تا 30 فروردین ســال آینده کارت سالمت 
و کارت هوشــمند رانندگی به طور خــودکار تمدید 
اعتبار شــده و نیاز به اقدام خاصی نیســت. همچنین 

در حال حاضر در برخی پایانه های مرزی که تعدادی 
از آن ها نیز در اســتان خراسان رضوی قرار گرفته به 
دلیل سیاست های داخلی و یا تمهیدات دیگر کشورها؛ 

امکان تردد میسر نیست.
از همین رو شماری از رانندگان بالتکلیف پشت مرزها 
مانده اند. بنابراین برای محافظت آن ها از کرونا توصیه 
شــده کاالهای حمل شــده را در مبــادی مورد نظر 

ذخیره کرده و به محل سکونتشان برگردند. 
وی با اشاره به دیگر تمهیدات محافظتی و پیشگیری 

در پایانه های بار ادامه داد: اجرای طرح ثبت اثر انگشت 
در تمامی مراحل دریافــت بار از جمله هنگام تبدیل 
نوبت مجازی به حقیقی و اخذ نوبت در پایانه های بار 

تا اطالع ثانوی متوقف شده است. 
همچنیــن ضمــن تأکید بــر ضدعفونی مکــرر در 
قسمت های مختلف پایانه های بار، سعی شد با پرهیز 
از تجمع راننــدگان و البته جلوگیــری از ورود افراد 
متفرقه به ســالن های اعــالم و محل های توزیع بار از 

روند شیوع کرونا پیشگیری شود. 
این فعال صنعت حمل و نقل کشــور در ادامه درباره 
وضعیت نظارت بر اقدام های پیشــگیرانه برای مقابله 
با کرونــا در پایانه های بار اظهار کــرد: در توافق های 
صورت گرفتــه دو نماینده از ادارات راهداری و کانون 
انجمن های صنفی کامیون داران استان ها با مراجعه به 
پایانه های بار بر نحوه رعایت امور پیشــگیری نظارت 

می کنند. 
به این ترتیب نسبت به مواردی که نیازمند مساعدت 
و پشتیبانی بوده و یا احتیاج به تذکر است، اقدام هایی 

صورت خواهد گرفت. 

 قدس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در ۱۱ ماه گذشته تعداد 2هزار و 2۱۴ فقره 
جواز تأسیس با سرمایه گذاری ۱۱8 هزار میلیارد ریال و 

اشتغال ۶2هزار و ۴۶۷ نفر در استان صادر شده است.
محمدرضا مس فروش افزود: تعداد مجوزهای طرح هاي 
صنعتــي صــادره اســتان در این مدت در مقایســه با 
مدت مشــابه سال گذشــته از لحاظ تعداد ۴۷ درصد، 
سرمایه گذاری ۵8 درصد و اشــتغال 92 درصد رشد را 

نشــان مي دهد. وی اظهار کرد: در این مدت، بیشترین 
سهم سرمایه گذاری در طرح های استان خراسان رضوی، 
مربوط به بخش ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی 
بوده که 20هــزار و ۱2 میلیارد ریال )۱۷ درصد( از کل 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. بیشترین 
اشــتغال نیز در پوشاک و عمل آوردن پوست و خز بوده 
است که با ۱2هزار و ۱۶۴نفر، ۱9/۴ درصد از اشتغال را 

به خود اختصاص داده است.

مس فروش تصریح کرد: در حال حاضر در استان خراسان 
رضوي 3هــزار و ۶98 طرح صنعتي با ســرمایه گذاري 
۴۷3هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال و اشتغال ۱۱3هزار و ۶۱0 

نفر، فعال است.
وی بیان کرد: در مجوزهای صادره در ۱۱ ماه امســال، 
9درصد تعداد طرح ها، ۴ درصد سرمایه گذاري کل کشور 
و ۱۱ درصد اشتغال طرح های صنعتي کشور مربوط به 

استان خراسان رضوي است.

تستکرونای22نفردراستانهایخراسانمثبتشد

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور در پاسخ به قدس تشریح کرد

آخرینوضعیتپایانههایبارخراسانرضویبرایمقابلهباکرونا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد

صدور2هزارو214فقرهجوازتأسیسدرخراسانرضوی
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وقتیعشقبهخدمت»کادردرمانی«ازوظیفهسبقتمیگیرد

فرشته های سپیدپوش،سربلند در آزمونی دیگر
قدس ایــن روزهــا همه جــا صحبت از 
کروناست و هر شــخصی به فراخور اطالعات 
خــود اظهارنظری درباره چگونگی شــیوع و 
عالیم بیماری و شــرایط درمان آن دارد اما در 
این بین نباید از افرادی غافل شد که با وجود 
تمام کمبودها و کاستی های شغلی جانانه در 
حال خدمت رسانی به بیماران هستند و شاید 
به تعبیری بتوان گفت نخستین خاکریز دفاعی 

در برابر این دشمن نامرئی هستند.
آنچه مسلم است همگان بر اهمیت شغل کادر 
درمانی واقف بوده و هستیم ولی شرایط پیش 
آمده موجب شد تا اندکی بیشتر به ارزش این 
شغل شــریف پی ببریم البته اینکه آن ها این 
شغل را به اختیار خود انتخاب کرده اند یک چیز 
است و اینکه همان گونه که همه ما می دانیم 
در سال های اخیر بارها پرستاران از شرایط کار 
و حقوق خود گالیه داشتند ولی باز می بینیم در 
ایامی اینچنین با تمام قوا پای کار هستند و همه 

چیز را فراموش کرده اند.
بر همین اســاس و به پاس خدمات پرستاران 
و تمــام کادر درمانی در ادامه چند برش کوتاه 
از آنچــه این روزها بر آن هــا می گذرد را بازگو 
می کنیم به امید آنکه ما شــهروندان عادی در 
ماه ها و ســال های بعد اندکی بیشتر قدردان 
زحمــات آن ها باشــیم و مدیران کشــوری 
نیز نســبت به رفع کاســتی های این شــغل 

دغدغه مندتر عمل کنند.

 دنیای ترسناک فرزندان 
دختــرک در حال گــوش دادن به حرف های 
معلمش است که درباره خطرات مرگبار ویروس 
بیماری زایی صحبت می کند و هر چند در پایان 
خبر تعطیلی مدرسه را می دهد و همه بچه ها 
شــادمان از تعطیلی مدرسه به هوا می پرند اما 
او بغض پنهانی دارد و به یاد مادرش می افتد... .

ظهر که بــه خانه برمی گردد و ســاعتی بعد 
مادرش وارد خانه می شــود ناخودآگاه بغضش 
می ترکــد و در حالی که مــادر را بغل کرده از 
او می خواهد دیگر ســر کار نرود چون مادرش 
پرستار است و در بیمارستان و بخشی شاغل 
است که تمام بیماران مبتال به همان ویروس 

خطرناک را آنجا می برند.
اما گویی خداوند عــده ای را با قلب مهربان تر 
آفریده است و مادر که می داند در دل دخترش 
چه آشوبی اســت آرام می گوید دخترم اگه ما 
سر کار نرویم بیمارها خوب نمی شوند. آن ها هم 
بچه دارند که منتظر هســتند پدر یا مادرشان 

بازگردند خانه و با هم باشند.
حرف ها و توجیحــات مادرانه با زبان کودکانه 

اندکی از دلهره های دخترش را کم می کند اما 
هر روز که مادر سر کار می رود دخترش گرفتار 
ترس است که نکند مادرش را از دست بدهد... . 

 فرار از کرونا
بی شک در اطراف خود برخی ها را می شناسیم 
که در هفته های اخیــر و تنها از ترس ابتال به 
این بیماری قید کار )مشاغل آزاد( را زده اند یا 

مراودات شغلی را به حداقل رسانده اند.
عده ای هم با وســواس بیش 
از حد کــه البته برای حفظ 
جانشان امری طبیعی است 
از محیط هــای پرخطر و یا 
محیط هــای احتمالی وجود 
دوری می کنند  ویروس  این 
از  حتی تعــداد معــدودی 
شهروندان که در شهرستان 
محل تولد خود یا در اطراف 
مشهد منزل مسکونی دارند 
مشهد را ترک کرده اند تا به 
قول معروف آب ها از آسیاب 
بیفتــد و دوبــاره به شــهر 

بازگردند.
با گذری در خیابان های شــهر و به طور خاص 
در ساعات عصر به خوبی می توان خلوتی شهر 
را درک کرد مراکز تجاری و خیابان هایی که هر 
ساله در این روزهای نزدیک سال جدید شلوغ 

و پرتردد بودند مانند روزهای زمستان خلوت و 
بی رونق است.

 داوطلب مهربانی 
چنــد روز پیــش اما یکی از مســئوالن نظام 
پزشکی گفت: بیش از 50 نفر از پزشکان مشهد 
اعالم آمادگی کردند تا در صورت نیاز در یکی 
از مراکــز درمانی پذیرای بیماران مبتال به این 

ویروس خدمت رسانی کنند.
یکــی از پرســتاران بخش 
عفونــی بیمارســتان امــام 
رضا)ع( نیز پس از چند دهه 
خدمت در این بخش که چند 
سال پیش بازنشسته شده و 
به خوبی می دانــد کارکنان 
این بخش تحت چه شرایط 
سختی مشغول کار هستند 
درخواست کرده تا به او اجازه 
بدهند در این روزها به کمک 

آن ها بیاید.
راستش را بخواهید باید قبول 
کنیم که گویا خداوند عده ای 
را مهربان تــر آفریــده و نمی توانند مهرورزی 
نداشته باشــند بی شک بسیاری از ما شاید در 
چنین مــواردی به دنبال بهانه ای باشــیم که 
حتی به محدوده اطــراف محیط های پرخطر 
هم  گذرمان نیفتد چه برسد به اینکه داوطلبانه 

بخواهیم وارد کانون یک تهدید باشیم که هر 
لحظه امکان دارد سالمتی و حتی جانمان به 

خطر بیفتد.

 بهانه ای برای غبارروبی از اخالق 
خالصه اینکه این روزها شرایط بحرانی را تجربه 
می کنیــم و هر کدام از ما بــه طریقی درگیر 
ماجرای این ویروس تهدیدآمیز هستیم و آرزو 
می کنیم همه بیماران سالمتی خود را به دست 
بیاورند اما گویا این تهدید عمومی موجب شد تا 
اندکی از غبار فراموشی از اذهان ما زدوده شود و 
ناخواسته نگران اطرافیان و به طور کلی همگان 

شدیم.
هرچند در این بین برخــی کج رفتاری های 
عده ای فرصت طلب که به دنبال سود بیشتر 
بودند کام بســیاری از شــهروندان متقاضی 
خریــد برخی اقالم مورد نیاز را تلخ کرد ولی 
امیدواریم با پایان یافتن این بحران همیشه 
در گوشــه ای از ذهنمان خاطــره این روزها 
را زنــده نگه داریم و یادمان باشــد بدترین 
ویروســی که می تواند همه ما را از پا درآورد 
بی اخالقی اســت و به همیــن بهانه بیایید 
مهــرورزی و با هم بــودن را تمرین کنیم تا 
اگر دوباره در چنین شــرایطی قرار گرفتیم 
به جای احتــکار و ماهیگیری از آب گل آلود 
به فکر تقســیم داشــته ها و داغ کردن تنور 

دلگرمی ها و با هم بودن باشیم.

مدیرصندوقبازنشستگیکشوری
خراسانرضویدرگفتوگوباقدس:

طرحیاریمشترکینصندوق
بازنشستگیکشوریاجراییشد

تکتمبهاردوست:
صندوق بازنشستگی 
کشــوری با هدف کمک به 
زیر  بازنشســتگان  معیشت 
پوشــش خود، طــرح ارائه 
تسهیالت خرید کاال به ارزش 
یــک میلیــون و ۲00 هزار 

تومان را از طریق کارت حقوقی بازنشستگان کشوری در بانک 
صــادرات، اجرایی کرد. در توضیح این طرح علیرضا کریم دادی، 
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی گفت: 
همه بازنشســتگان و وظیفه بگیران )همســر متوفی( مشترک 
صندوق بازنشســتگی کشــوری می توانند با مراجعه به سایت 
بازنشستگی کشوری و درج اطالعات الزم شامل: شماره دفتر کل، 
کد ملی و شماره حساب، اقدام به اعتبارسنجی کرده تا متوجه 

شوند که مشمول این طرح هستند یا نیستند. 
وی ادامه داد: مشترکین صندوق می توانند از این مبلغ که به عنوان 
طرح یاری به حسابشان واریز )شارژ( می شود از فروشگاه های رفاه 
لوازم مورد نیازشــان را خریداری کنند. مشروط  بر اینکه واجد 
شــرایط الزم )بازنشسته و یا همسر بازنشســته متوفی و دارای 
حداقل دریافتی معادل مبلغ تسهیالت مقرر وفق فیش حقوقی 

مندرج در سامانه صندوق بازنشستگی کشوری( باشند.
کریم دادی افزود: این طرح برای بازنشســتگان از تاریخ ۷ اسفند 
لغایت ۷ فروردین ۹۹ و افراد وظیفه بگیر )همسر متوفی( از تاریخ 
۱۲ اسفند لغایت ۷ فروردین ۹۹ بوده که در این راستا می توانند 
با سپهر کارت بانک صادرات یا همان کارت حقوقیشان به شعب 
فروشگاه های رفاه مشخص شده در سایت صندوق بازنشستگی 
کشــوری مراجعه کرده و در هنگام خرید هم یادآور شــوند که 
مشــمول طرح یاری بوده و صندوقدار با اســتفاده از چهار رقم 
آخر شماره ملی ایشان از این مبلغ تخصیص داده شده در کارت 

استفاده کند. 
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی ادامه 
داد: ذی نفعــان در صورتــی که همه مبلــغ را در همان مرحله 
اول خریداری نکنند می توانند فقط تــا هفتم فروردین ماه ۹۹ 
از باقیمانده مبلغ اســتفاده کنند که از پایان فروردین ماه سال 
۹۹ اقســاط آنان تا پایان تیر ماه همان سال در چهار قسط ۳00 
تومانی از حقوق اقدام کنندگان کسر خواهد شد. این سیستم در 
کل کشور فعال بوده و واجدان شرایط می توانند از هر کدام یک 
از فروشگاه های رفاه در سطح کشور این مبلغ را در قالب خرید، 

هزینه کنند. 
وی گفت: افرادی که فاقد ســپهر کارت بانک صادرات هستند و 
تمایل به استفاده از این طرح را دارند می توانند ابتدا به شعبه بانک 
صادرات ذی ربط خود مراجعه و پس از دریافت کارت بانکی خویش 
با به همراه داشتن حکم بازنشستگی خود به مدیریت بازنشستگی 
کشوری استان مراجعه کنند تا پس از اخذ شماره های دفترکل، 
ملی و حساب ایشــان، اطالعات مربوطه به مرکز ارسال تا پنج 
روز پس از آن، اطالعات آنان در ســامانه طرح یاری، فعال سازی 
شــود.  کریم دادی تأکید کرد: این مراجعه به صندوق فقط برای 
افرادی اســت که فاقد ســپهر کارت هســتند و مابقی واجدان 
شرایط می توانند از طریق سایت اعتبارسنجی آخرین وضعیت 
مشــمولیت خود را پیگیری کرده و در صورت احراز شــرایط، 
 وفق ضوابط مندرج در ســایت صندوق بازنشســتگی کشوری 
)به نشــانی: cspf.ir( از امکانات مهیا شده در مفاد طرح یاری، 

بهره مند شوند.

عملیاتضدعفونیشهرمشهدآغازشد
و  معاون خدمات  قدس:
شهرداری  زیست  محیط 
عملیات  گفت:  مشــهد 
گندزدایی  ضدعفونــی، 
و  خیابان ها  مه پاشــی  و 
مسیرهای پر رفت و آمد 
در سطح این کالنشهر آغاز 

شده  است.  یعقوبی افزود: با توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع 
احتمالی بیماری همه گیر در سطح شهر و بنا به دستور شهردار 
مشهد همه خیابان ها و معابر به خصوص در محدوده فعالیت و 
استقرار بیمارستان ها و مراکز درمانی این کالنشهر از ساعت ۲۲ 
شنبه شب تا ۶ صبح دیروز ۱۱ اسفند مه پاشی و ضدعفونی شدند. 
وی بیان کرد: در نخستین گام عملیات ضدعفونی، گندزدایی 
و مه پاشــی خیابان ها و مســیرهای پر رفت و آمد اطراف ۱0 
مرکز عمده درمانی مشهد شامل »بیمارستان های قائم)عج(، 
امام رضا)ع(، منتصریه، موســی بن جعفر)ع(، علوی، لشکر، 

بنت الهدی، امید، مهر، ۱۷ شهریور« ضدعفونی شدند.
وی گفت : برای اجرای عملیات ضدعفونی، گندزدایی و مه پاشی 
خیابان ها و مسیرهای پر رفت و آمد کالنشهر مشهد دو دستگاه 
مه پاش تخصصی ضدعفونی و گندزدایی به کار گرفته شده اند.  
یعقوبی افزود: عملیات ضدعفونی، گندزدایی و مه پاشی عالوه بر 
مکان ها و مناطقی که ذکر شد در شنبه شب در خیابان های 
ملک الشــعرای بهار، میدان بسیج به سمت میدان ۱5 خرداد، 
میدان ۱5 خرداد به ســمت پایانه مســافربری،  خیابان امام 
خمینی)ره(، سرتاسر خیابان کوهسنگی به خصوص کوچه ها 
و معابری که به بیمارستان ها منتهی می شوند، رینگ میدان 
شهدا، میدان توحید و برگشت به سمت خیابان شیرازی، معابر 
پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع(، زیرگذر حرم مطهر، میدان 
بیت المقدس و همچنین خیابان امام رضا)ع( تا میدان بسیج 
صورت گرفت و این عملیات در روزهای اینده نیز تکرار شده و 

ادامه خواهد داشت.

مدیرعاملسازمانتاکسیرانی
درگفتوگوباقدس:

3هزارو500تاکسیرانمشهدی
بیمهتأمیناجتماعیندارند

طلبی: رضا
مــل  عا یر مد
و  مدیریــت  ســازمان 
تاکســیرانی  نظــارت 
گفت:  مشهد  شهرداری 
۳هــزار و 500 راننده و 
در  مشغول  کمک راننده 

تاکسیرانی این شهر فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند.
احمــد محبی در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار کرد: در 
حال حاضر افزون بر ۱۱هزار تاکسیران در کالنشهر مشهد 
دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند و ۳هزار و 500 راننده 
و کمک راننده مشغول در این حوزه نیز فاقد بیمه هستند.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت تاکســیرانی 
شــهرداری مشــهد ادامه داد: دولت تا ســال ۱۳۹۳ برای 
بیمه تاکســیران ها بودجه ای را در اختیار ســازمان تأمین 
اجتماعی قرار داده بود که براســاس این بودجه تعدادی از 

راننده ها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. 
وی افزود: اما از آنجا که از ســال ۱۳۹۳ این اعتبار از سوی 
دولت قطع شــده، ســازمان تأمین اجتماعی نیــز از بیمه 

تاکسیران ها اجتناب کرده است.
محبی با بیان اینکه شــهرداری مشهد به صورت جدی پیگیر 
بیمه تاکسیران ها است و تاکنون مکاتبات متعددی در این باره 
انجام داده اســت، ادامه داد: با پیگیری هایی که وزارت کشــور 
و همچنین اتحادیه تاکسیرانی کشــور انجام داده اند جلسات 
متعددی بین وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد 
و راهکارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که منجر به ایجاد 

یک تفاهم نامه جدید بین این دو سازمان شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری مشهد 
اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه مقرر شده است وزارت کشور 
توســط اتحادیه تاکسیرانی ها بررسی های الزم را انجام دهند و 
افرادی که قبالً به عنوان تاکســیران بیمه شده اند ولی در حال 
حاضر در این شغل فعالیت ندارند و افرادی هم که دارای بیمه 
بوده اما در حال حاضر بازنشسته شده اند، توسط سامانه پایشی 
که در ســازمان تاکســیرانی ایجاد خواهد شد در مدت ۴5روز 
آینده مورد بررسی قرار بگیرند تا در جمع بندی نهایی مشخص 
شــود که در هر شهر چه تعداد تاکسیران وجود دارد و افرادی 
که به طور واقعی در این شغل مشغول هستند و بیمه نیستند 

نیز شناسایی شوند.
محبی افزود: از طرفی بر اســاس این پایش، افرادی که در 
این شــغل مشغول نیســتند ولی همچنان برای آن ها بیمه 
ارســال می شــود نیز از لیســت بیمه حذف خواهند شد و 
تاکسیران های واقعی فاقد بیمه جایگزین آن ها خواهند شد 
که بر این اســاس تعداد زیادی از تاکسیران های فاقد بیمه 

دارای بیمه می شوند.

بادستوراستاندار
مرخصیمدیراندستگاههایاجرایی
خراسانرضویتااطالعثانویلغوشد

قدس:به منظور مدیریت شــرایط موجــود و برنامه ریزی 
برای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، مرخصی تمامی 
مدیران دستگاه های اجرایی با دســتور استاندار خراسان 
رضوی تــا اطالع ثانوی لغو شــد. علیرضا رزم حســینی، 
استاندار خراسان رضوی به منظور مدیریت شرایط موجود 
و برنامه ریزی برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، 
مرخصی تمامی مدیران دســتگاه های اجرایی را تا اطالع 
ثانوی لغو کرد. معاونان اســتانداری، مدیران کل ستادی، 
مشــاوران اســتاندار و تمامی فرمانداران شهرستان های 
خراســان رضوی هم مشمول دســتور لغو مرخصی ها تا 

اطالع ثانوی می شوند.

مدیرکلکمیتهامداداستاندرنشست
آنالینخبری:

جشننیکوکارینمادهمبستگیملیو
وظیفههمگانی

کل  یــر مد : س قد
کمیته امداد خراســان 
نشست  یک  در  رضوی 
گفت:  آنالیــن  خبری 
جشــن نیکوکاری نماد 
و  ملــی  همبســتگی 
وظیفه همگانی است که 

مشارکت عمومی آحاد مردم طلبیده می شود.
حبیب اهلل آســوده به فعالیت های این نهــاد در چهارمین دهه 
تأسیس اشــاره کرد و افزود: هفته احســان و نیکوکاری از ۱0 
اسفندماه همزمان با سراسر کشــور در خراسان رضوی با شعار 
»عید را به خانه هایشــان ببریم« کلید خورد که با توجه به شیوع 
ویروس کرونا پایگاه های معابر عمومی، مدارس و مصالهای نماز 

جمعه حذف شد.
وی استفاده از شیوه های نوین و الکترونیکی را یکی از اقدام های 
بسیار اساسی در تسریع روند کمک رسانی به محرومان خواند و 
ادامه داد: به این منظور با شــیوه های غیرحضوری، از بسترهای 
الکترونیکی برای جذب مشارکت های نیکوکاران استفاده می شود 
تا با همراهی خیران و استفاده از این روش ها سال خوبی را برای 

هم استانی های نیازمند رقم بزنیم.
آســوده با بیان اینکه اولویت جمع آوری کمک ها برای جشــن 
نیکوکاری و تهیه ســبد غذایی و بهداشــتی خانواده ها، نقدی 
اســت، بیان کرد: نیکوکاران می توانند به منظور مشــارکت در 
جشن نیکوکاری عدد ۲ را به سرشــماره ۳000۳۳۳۳5۱ و یا 
با شــماره گیری کد ussd عــدد #05۱*۱*۸۸۷۷* و نیز واریز 
وجوه نقدی به شــماره حساب 0۱۱0۷۶۹۷۴۹00۱ و یا شماره 
کارت مجــازی ۱۲۴0-0000-۹۹۷۹-۶0۳۷ با شناســه واریز  
۸۸0۴0۳۷۳۸ نزد بانک ملی ایران به نام کمیته امداد اقدام کنند.

نشست خبری

مهدیکاهانیمقدم:رئیس سازمان نظام 
پزشکی مشــهد گفت: با توجه به پیشروی 
ویروس کرونا )کووید۱۹(؛ شــرایط دو ســه 
هفته پیش رو حســاس و بااهمیت اســت؛ 
باید همه مردم برای شرایط بحرانی آمادگی 
و واکنش مناسب را داشته باشند. دکتر علی 
بیرجندی نژاد که در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت، افزود: در همین راستا ضروری است 
تا سفرهای غیرضروری درون و برون شهری 
مردم حذف و نکات بهداشــتی پیشــگیرانه 
برای مقابله بــا این بیمــاری جدی گرفته 
شود. وی با اشــاره به شرایط و انتشار سریع 
بیماری کرونا، خواســتار اطالع رسانی بدون 
اضطراب آفرینی در ســطح جامعه شــد و با 
بیان اینکه هر چند دستورعمل های درمانی 
و مراقبت های بهداشــتی برای پیشگیری از 
انتقال و انتشار ویروس کرونا به درمانگاه ها و 
سایر مراکز درمانی و پزشکان ابالغ  شده است، 

از مردم خواســت با توجه به اینکه در مراکز 
درمانی، بیشــترین میزان مراجعه بیماران و 
احتمال آلودگی وجــود دارد، تا اطالع ثانوی 
برای اقدام های درمانی غیرضروری مانند امور 
زیبایی یا حتی دندانپزشــکی، به مطب ها و 

مراکز درمانی مراجعه نکنند.
وی خاطرنشــان کرد: با  وجود این هیچ  یک 
از مراکز درمانی و پزشــکی استان و مشهد 
تعطیل نخواهد شد؛ چراکه باید برای رفع نیاز 
و نگرانی مردم به خاطر بیماری کرونا، تیم های 
پزشکی و درمانی در دسترس باشند. طبیعی 
است با حذف مراجعات غیرضروری مردم به 
این مراکز، فرصت و امکان پاسخگویی بهتر و 
سریع تر به بیماران نیازمند فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، به مردم 
به خصوص افراد مســن و دارای بیماری های 
زمینــه ای و نیــز کودکان توصیــه کرد که 
ارتباطات بیرونی خود را به صفر رسانده، در 

منــزل بمانند و برنامه خودقرنطینه کردن را 
مدنظر قــرار دهند و در مواردی که ضرورتی 
بــرای خــروج از منزل احســاس می کنند، 
می بایست از اماکن عمومی، شلوغ و اجتماعات 
به  شدت پرهیز کرده، از ناوگان حمل  و نقل 
عمومی استفاده نکنند و در ارتباط با دیگران 
ضمن پرهیز از دست دادن و روبوسی، فاصله 

امن یک تا دو متر را رعایت کنند.
دکتر بیرجندی نژاد در همین حال دارا بودن 
کیت تشخیص و امکان تست کرونا کووید۱۹ 
را بی تأثیر در روند درمان بیماران و مراجعان 
مشکوک به کرونا در مشهد اعالم کرد و گفت: 

پزشکان با مشــاهده عالیم و شواهد بالینی 
بیماری، اقدام های درمانی را بر اساس پروتکل 
اســتاندارد آن آغاز می کنند و هرگز معطل 

رسیدن پاسخ تست نمی مانند.
وی با تأکید بر اینکه این تصور غلطی است که 
می گویند کودکان به کرونا مبتال نمی شوند، 
ادامه داد: بیمارستان های خصوصی و خیریه 
اســتان اعالم آمادگی کرده اند که در صورت 
نیاز، بیماران مبتال به کرونا را پذیرش کنند؛ 
این در حالی اســت که تاکنــون ده ها نفر از 
همکاران مــا به  صورت افتخــاری به جمع 

درمانگران بیماری کرونا پیوسته اند.

هشداررئیسسازماننظامپزشکیمشهد

مردم برای شرایط حساس کرونا 
در روزهای آینده آماده باشند

هاشمرســائیفر:دغدغه مردم در این روزها؛ انتشار ویروس کروناست. هر جا که پا 
می گذارید کرونا نقل همه مجالس است. اخبار مرتبط با کرونا از تعداد مبتالیان، مرگ 
و میرهــا و البته بهبودیافتگان حتــی در محل کار هر کدام از ما لحظه به لحظه دهان 
به دهان می چرخد. حساسیت انتشار ویروس و اهمیت جلوگیری از انتشار آن از همان 
لحظات اولیه اعالم ورود ویروس کرونا به کشــورمان برای مســئوالن مشخص بود به 
همین جهت تصمیماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار و همه گیر شدن این ویروس 
توســط آن ها اتخاذ شد. تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها، مؤسسه های آموزشی و کنسل 

کردن مراسمی که موجب تجمع می شود در دستور کار قرار گرفت.
دولتی ها در جهت ماندن بیشتر مردم در خانه حتی زمان حضور کارمندان در ادارات را 

به استاندارانی که استان آن ها درگیر شیوع ویروس بودند تفویض اختیار کردند. 
خیلی از اســتان ها کاهش زمان کار کارمندان تا سه ســاعت در روز را به دستگاه های 
دولتی ابالغ کردند. در استان خراسان رضوی اما تصمیم دیگری اتخاذ شد. طرح حضور 
50 درصدی کارکنان دوایر دولتی در هر روز یا همان زوج و فرد کردن حضور کارمندان 

در محل کارشان در خراسان رضوی مد نظر قرار گرفت.
اینکه در این طرح کارمندان می توانند با شیفت بندی یک روز به سر کار بروند و روز بعد 
را در خانه بمانند و استراحت کنند موضوعی است قابل توجه اما اینکه با این تصمیم در 
اکثر دوایر دولتی که معموالً کار ارباب رجوع به صورت زنجیروار انجام می شــود و با در 
نظر داشــتن این نکته که هر روز نیمی از کارکنان آن اداره بر سر کار حاضر نمی شوند 
خود سبب سردرگمی و انتظار بیشتر مراجعه کنندگان می شود! ارباب رجوعی که امضا 
و نظر کارشناسی چند نفر را معموالً در یک اداره الزم دارد تا کارش راه بیفتد امروز که 
آمده و امضای یکی دو نفر را گرفته باید برگردد و فردا برای گرفتن امضا و نظر کارکنانی 

را بگیرد که امروز روز استراحتشان بوده است.
با وجود این ایرادی بزرگ به این داستان وارد است؛ ارباب رجوعی که پیش از این می شد 
در یک روز پیگیر کارش باشــد باید حداقل دو روز بیاید و برود تا کارش راه بیفتد این 
خود موجب شلوغی و ازدحام در ادارات توسط مراجعه کنندگانی می شود که امروز آمده 

و فردا هم باید بیایند و این دقیقاً مراجعات دو برابری را در پی دارد.
در چنین شــرایطی به نظر می رســد همان کاهش زمان حضور در هر روز برای ادارات 
خراسان رضوی بهترین نسخه باشد که در اکثر نقاط کشور نیز در حال حاضر اجرایی 
می شــود. این گونه که بشــود ارباب رجوعی که امروز آمده کارش تمام می شود و فردا 
نفرات دیگری که کارشان با این اداره است مراجعه می کنند و تجمع و رفت و آمدهایی 

تکراری را کمتر شاهد خواهیم بود.

طرحزوجوفردحضورکارمندانکارسازنیست

سردرگمی ارباب رجوع در ادارات

آنچه مسلم است همگان 
بر اهمیت شغل کادر 
درمانی واقف بوده 

و هستیم ولی شرایط 
پیش آمده موجب شد تا 

اندکی بیشتر به ارزش 
این شغل شریف پی 

ببریم

بــرش

هد
ش

ی م
عت

ری
 ش

ان
ست

مار
 بی

ه 
شت

گذ
وز 

ح ر
صب

س/
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س 
عک

روزبازار

اطالع رسانی

پیشگیری

گپ

دستور

نیکوکاری

استانما2
دو شنبه 12 اسفند 1398

 7 رجب 1441 2 مارس 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9199 ویژه نامه 3583 

شمارهپیامک:300072305
ارتباطپیامرسانسروش:0۹03۸3۴3۸0۱

فضایمجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

100,000

85,000

79,000

69,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ )مصوب(

 گوشت گوسفندی
گوشت گوسفندی )الشه( 

 گوشت گوساله 

 گوشت گوساله )الشه( 



روی خط حادهث

روی خط خبر
  97درصد مشترکان گاز خراسان رضوی 

قبض پیامکی دریافت می کنند
قدس: سرپرست شرکت 
گاز خراسان رضوی گفت: 
97/7درصد مشترکان گاز 
صورتحساب  استان  این 
گازبهــای خــود را بــه 
دریافت  پیامکی  صورت 
می کنند و خراسان رضوی 

در بین اســتان های بزرگ، رتبه نخســت جمع آوری و ثبت 
شماره همراه را دارد.حسن افتخاری افزود: مشترکان گلبهار، 
ششتمد، باخرز و جغتای به صورت 100درصد و شهرستان 

سبزوار نیز با 99درصد در رتبه دوم این طرح قرار دارد.
وی یادآور شد: مشــترکان می توانند برای ثبت تلفن همراه 
خــود با مراجعه به ســایت شــرکت گاز خراســان رضوی، 
تمــاس با تلفن های گویای 1894 و 37074 یا ارســال کد 
دستوری)*تلفن ثابت( به ســامانه 100037074 نسبت به 

تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
افتخاری گفت: شــرکت گاز خراســان رضوی با ۲میلیون و 
347هزار و 7۲5 مشــترک شهری و روستایی پس از تهران 
بیشــترین آمار مشــترکان را در اختیار دارد. این شرکت به 
یک میلیون و 854هزار و 188مشــترک شهری و 493هزار 
و 537 مشــترک روستایی خدمت رسانی می کند.وی اظهار 
کــرد: هدف از اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز، تکریم 
مشتری، بهره مندی از فناوری های نو، حفظ محیط زیست و 
صرفه جویی در هزینه هاست و مشارکت مردم در اجرای موفق 
این طرح صرفه جویی قابل مالحظه ای  در هزینه های کشور را 

در پی دارد.

 معاون عمران، حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری خبر داد

  نصب تابلوهای اطالع  رسانی بزرگراه 
سپهبد شهید سلیمانی در مشهد

عمران،  معــاون  قدس: 
حمل و نقــل و ترافیک 
مشهدمقدس  شهرداری 
اطالع  تابلوهــای  گفت: 
 رســانی بزرگراه سپهبد 
نصب  ســلیمانی  شهید 
کاظمی  شــد.خلیل اهلل 

اظهار کرد: پس از شــهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، شورای اسالمی شهر، مســیر میدان جمهوری تا 
عوارضی مشــهد را به صورت رفت و برگشت به نام سپهبد 
شــهید ســلیمانی نام گذاری کرد.وی بیان کرد: با ابالغ این 
نام گذاری و پس از آماده شــدن تابلوهای راهنمای مزین به 
نام سپهبد شهیدسلیمانی، عملیات نصب تابلوها در روزهای 
گذشــته آغاز شد.کاظمی عنوان کرد: بر این اساس 14 تابلو 
موشــکی با نام سپهبد سلیمانی برای اطالع رسانی و تعیین 
مسیر به سمت بزرگراه شهید سلیمانی در میدان شهید کاوه، 
فلســطین، آزادی، میدان جمهوری اسالمی و سه راه بعثت 

نصب شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دوتابلوی بزرگ باالسری نیز 
برای این بزرگراه تدارک دیده شــده که یکی از این تابلوها 
شنبه شب گذشته در ابتدای بولوار وکیل آباد پیش از میدان 
آزادی نصب و تابلو دوم نیز امروز در میدان شــهید کاوه به 

سمت میدان جمهوری اسالمی نصب می شود.

  تمامی  روزبازارهای شهرداری مشهد 
»موقتاً« تعطیل شد

قدس: سرپرست سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری 
و فراورده های کشاورزی 
از  مشــهد  شــهرداری 
تعطیلــی روزبازارهــا و 
عصربازارهای این شــهر 
خبر داد.مســعود رضوی 

اظهار کرد: از آنجا که محیط های شــلوغ و پر ازدحام محل 
مناسبی برای نشر بیماری های ویروسی است، با در نظر گرفتن 
اهمیت سالمت شهروندان و با مشورت دانشگاه علوم پزشکی، 
همه بازارهای سیار این سازمان به طور موقت تعطیل خواهد 
بود.سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های 
کشاورزی شهرداری مشــهد بیان کرد: این تعطیلی شامل 
تمامی روزبازارها، شــب بازارها و عصربازارهای سطح شهر و 
همچنین جمعه بازار خودرو اســت و در حال حاضر تا تاریخ 
سه شــنبه ۲0 اســفند ماه 1398 ادامه خواهد داشت. برای 

تعطیلی بعدی مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.

 اقدام های ضدکرونایی
 دادگستری خراسان رضوی اعالم شد  

  مراجعه غیرضروری
 به مراکز قضایی ممنوع

روابط  قرمــز:  خط 
عمومــی دادگســتری 
خراســان رضوی طــی 
از  پیامــی  ارســال 
شهروندان خواست برای 
حفظ سالمتی فردی از 
به  غیرضروری  مراجعه 
مراکز قضایی خودداری و از ســوی دیگر برای جلوگیری از 
گســترش این ویروس، مبادی ورودی این مراکز هم تحت 

کنترل قرار خواهد گرفت.
در این پیام آمده اســت: شــهروند گرانقدر؛ با هدف حفظ 
سالمت فردی و اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی تا 
اطالع بعدی از هر گونه مراجعه غیرضروری به مراکز قضایی 

جداً خودداری فرمایید.
براساس تدابیر اندیشیده شده توسط مدیریت قضایی استان، 
با هرگونه شایعه پراکنی و سوءاستفاده با موضوع ویروس کرونا، 

قاطعانه و طبق موازین قانونی برخورد خواهد شد. 
شــهروند گرانقدر؛ با هدف حفظ سالمت فردی و اجتماعی، 
از آغــاز فرایندهای غیرضروری حقوقی که متضمن مراجعه 
حضوری به مراکز قضایی اســت تا اطــالع بعدی خودداری 

فرمایید. 
براساس تمهیدات اندیشیده شــده توسط مدیریت قضایی 
استان با هدف حفظ حقوق عامه و سالمت عمومی شهروندان 
گرانقدر، اقدام های ضروری و پروتکل های بهداشتی در مبادی 
ورودی مجتمع های قضایی اعمال خواهد شد. در ادامه این 
پیام اشاره شده است: شهروند گرانقدر؛ برای پیگیری مسائل  
حقوقی و قضایی به پیام های دریافتی از طریق سامانه ابالغ 

الکترونیک قضایی توجه فرمایید.
به استحضار شــهروندان گرانقدر می رساند: توسط مدیریت 
قضایی استان، تمهیدات الزم برای پیگیری مطالبات قانونی 
پس از کنترل ویروس موسوم به کرونا اندیشیده شده است. 
بر این اســاس در این زمینه به اطالعیه های صادره توســط 
مدیریــت روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری اســتان 

خراسان رضوی توجه و استناد فرمایند.

ارتکاب 70 فقره جرم زیر سر سه رفیق بود
  سرقت در تربت حیدریه

 فروش اموال در یزد
فرمانده قرمــز:   خط 

تربت حیدریه   انتظامي 
از دستگیري سه سارق 
کشــف  و  حرفــه اي 
70فقره انواع سرقت در 
این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علي اکبر کیاني 
گفت: در پي وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح شهرستان 
تربت حیدریه، دستگیري سارق یا سارقان احتمالی به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار گرفت.وی 
افزود: کارآگاهــان پلیس آگاهي با جمع آوري اطالعات اولیه 
از شــیوه و شگرد سارقان و با اشــراف اطالعاتی و اظهارات 
مالباختگان، موفق به شناســایي یک متهم سابقه دار در این 
زمینه شدند و وی را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.

ســرهنگ  کیاني با اشاره به اعتراف متهم به 19فقره سرقت 
وســایل منزل و محتویات داخل خــودرو در تربت حیدریه، 
تصریح کــرد: متهم اموال مســروقه را پس از ســرقت به 
شهرســتان یزد منتقل و در آنجا به فروش مي رســاند.این 
مقام انتظامی بیان کــرد: کارآگاهان پلیس در تحقیقات به 
عمل آمده دریافتند متهم با همکاري دو همدســت خود در 
شهرستان یزد نیز اقدام به 50 فقره سرقت موتورسیکلت و 
اماکن خصوصي کرده که با همکاري پلیس آگاهي استان یزد 
دو همدســت این متهم نیز دستگیر و از مخفیگاه آنان یک 

دستگاه خودرو وانت نیسان و سایر اموال سرقتي کشف شد.
فرمانده انتظامي تربت حیدریه گفت: متهمان به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

  کشف مواد محترقه قاچاق در اسفراین
خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانده انتظامی اسفراین 
از کشــف 850 عــدد 
موادمحترقــه قاچاق و 
در  نفر  یک  دستگیری 
این شهرستان خبر داد 
.سرهنگ جاوید مهری 
گفت: در پی کســب خبری مبنی بــر فعالیت فردی در امر 
تهیه و توزیع موادمحترقه غیرمجاز، مأموران وارد عمل شدند.
وی افزود: پس از بازرسی از واحد صنفی فرد متخلف تعداد 
۶00 عدد ســیگارت، ۲50عدد کپســولی  جمعاً 850 عدد 
موادمحترقــه را که به طرز ماهرانه ای در مغازه مخفی کرده 

بود، کشف و یک نفر را در این زمینه دستگیر کردند.

  بازداشت عامالن حفاری غیرمجاز
 در خراسان جنوبی

خبرنگاران:  باشگاه 
چهار حفار غیرمجاز در 
شهرستان قاین واقع در 
خراسان جنوبی بازداشت 

شدند.
پاســدار  ســرهنگ 
طاقتــی، فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان جنوبی گفــت: برابر اعالم منابــع محلی به یگان 
حفاظت اداره شهرستان قاین در بخش نیمبلوک، مبنی بر 
انجام حفاری غیرمجاز در غار ثبتی فارسیان روستای ثغوری، 
یکی از کارکنان یگان حفاظت شهرستان به محل غار عزیمت 
و ضمن بررسی و مشاهده چهار نفر که مشغول حفاری بودند، 
آن هــا با همکاری کالنتری بخش نیمبلوک دســتگیر و به 

کالنتری منتقل شدند.
وی افزود: کارکنان یگان حفاظت شهرستان با کاوش دقیق 
محل حفاری تعداد ۲۶ قلم اقــالم و ادوات حفاری از محل 
کشف کردند و این اقالم به محل نمایندگی میراث فرهنگی 

بخش نیمبلوک انتقال داده شد.

رخ رد رخ
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  یک پیشنهاد به اتوبوسرانی
لطفاً با توجه به اینکه از خیابان حاجی حســنی کارگر تا بســت شــیخ نواب واقع در یکی از 
دوربرگردان های حرم مطهر  فاصله نســبتاً زیادی است و از آن جایی که در بست شیخ نواب 
خط اتوبوسی وجود ندارد و با توجه به حجم کوچک مینی بوس ها خواهشمندیم خط 1051 و 
خط 10۶9 را به بست شیخ نواب انتقال دهید تا زیارت خوب و آسانی داشته باشیم، لطفاً با این 

درخواست موافقت نمایید.
938...2651

  تمدید دفترچه بیمه معطل اسکن!
متأسفانه تأمین اجتماعی تعهدی نسبت به 
مشتریان ندارد و احساس مسئولیت نمی کند. 
چند روز اســت برگه را باید اسکن کنند که 
بتوان مهر دفترچه را زد، ولی ســامانه قطع 
اســت و یا در مراکز درمانی تحت پوشــش 
گرفتن نوبت جراحی و یا سونوگرافی بسیار 
مشــکل و طوالنی اســت و یا هر ســال در 
فروردین ماه با دیــر اعالم کردن حق بیمه 

مدتی دفترچه بدون اعتبار و وقت مردم تلف می شود.
935...3571

  پارکینگ چهل بازه خیلی بد طراحی شده
جوی های پارکینگ پارک چهل بازه متأسفانه طوری طراحی  شده که تردد با ماشین مشکل 
است چه برسد به من که معلول و با ویلچر تردد می کنم، لطفاً مهندسان مربوط  طرح جامع تری 

اجرا کنند.
915...8402

  کسی به فکر سربازها نیست؟
چرا کسی به فکر ســربازها نیست؟ با شیوع 
بیماری کرونا به ســربازها حتی یک ماسک 
نمی دهند؟ اصالً به  بهداشت آن ها توجه نمی شود.

915...2494

  مشکلم را به چه کسی بگویم؟
یک بیمار سرطانی دارم و  از کارافتاده بیمه تأمین اجتماعی هستم که به دلیل اینکه پسرم در 
حوزه علمیه مشغول به تحصیل است، بیمه تأمین اجتماعی از تحت پوشش قرار دادن وی  سر 
باز می زند و از آن طرف حوزه علمیه نیز پسرم را به دلیل اینکه از ۲5 سال کمتر سن دارد، تحت 
پوشــش بیمه قرار نمی دهد. این در حالی است که سایر بیمه ها فرزندان بیمه شدگان خود را 

مادامی که تحصیل می کنند تحت پوشش قرار می دهند. لطفاً من را راهنمایی کنید.
  915...9508

عقیل رحمانی  قاضی بهشــتی توندری، 
دادیار حوزه پیشــگیری از وقوع جرم و حقوق 
عامه دادسرای مرکز اســتان خراسان رضوی، 
 N99 از صدور دســتور توزیع ۲0هزار ماسک 
)99 درصد آالینده ها را فیلتر می کند( توقیفی 
در مراکز درمانی تحت پوشــش دانشگاه های 

علوم پزشکی استان خبر داد.

 دلسوزی یک شهروند
 و لو رفتن یک تخلف

اواخر هفته گذشته بود که کارشناسان معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی به واسطه 
اعالم یک گزارش مردمی به ستاد خبری)1۲4( 
در جریان احتکار محموله چند ده هزار عددی 
ماسک با کیفیت باالی جذب انواع آلودگی، در 
یکی از مناطق مشــهد قرار گرفتند.با توجه به 
اهمیت ماجرا و کمبود برخی اقالم پیشگیری از 
انتقال و سرایت کروناویروس، بی درنگ مهدی 
مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
که به صورت ویژه ای ردگیری این نوع گزارش ها 
را در دستور کار سازمانی خود قرار داده، یکی 
از تیم های بازرسی را که در حوالی محل اعالم 
شده )منطقه قاسم آباد( حضور داشت را مأمور 
بررســی هر چه ســریع تر ماجرا کرد، چرا که 
هر لحظه امکان داشــت محموله مذکور که با 
دلسوزی یک شهروند به تیم های نظارتی اعالم 
شده بود، به قصد ســودجویی از محل خارج 
شود.این گونه شد که کارشناسان لحظاتی بعد 
خود را به محل نگهداری مخفیانه ماسک ها که 

در یک پاساژ قرار داشت، رساندند.

 تخلف در واحد تجاری با شیشه های 
پوشانده شده

بررســی های میدانی کارشناســان حاکی از 

آن بود کــه آدرس اعالمی 
یک واحد تجاری اســت که 
شیشــه های آن سرتا سر با 
روزنامه پوشانده شده تا داخل 
هیچ وجه  بــه  تجاری  واحد 

دیده نشود.
مهر  تکمیلــی  تحقیقــات 
تأییدی بر صحــت گزارش 
مردمی زد، چرا که مشخص 
شــد در محل تعداد زیادی 
ماسک به صورت غیرقانونی 
از همین  نگهداری می شود. 
رو موضوع به قاضی بهشتی 
معاونت  دادیــار  تونــدری، 

پیشــگیری از وقــوع جرم دادســرای مرکز 
اســتان منعکس و در پی آن دستور داده شد 
تا با همراهی مأموران نظارت بر اماکن عمومی 
فرماندهی انتظامی استان، محل مورد بازرسی 
و دیگر اقدام های قانونی و مورد نیاز هم صورت 

بگیرد.این دستورات هم اجرا 
شــد و وقتی کارشناســان 
معاونت بازرســی ســازمان 
صمت خراسان رضوی همراه 
با پلیس به محل وارد شدند، 
کارتن های زیادی  از ماسک 
N99 را  کشف کردند که در 

محل مخفی شده بود.

 23هزار ماسک کمیاب 
دور از دسترس!

وقتی میزان محموله احتکار 
شده از سوی تیم های نظارتی 
محاســبه شــد، معلوم شد 
حدود ۲3 هزار ماســک با قابلیت جذب باالی 
انواع ویروس در محل در حالی دپو شده بود که 
در سطح شهر، یافتن نمونه های آن برای مردم 
و حتی در مقاطعی برای کادر درمانی کار آسانی 
نبود.در ادامه مالــک محموله و صاحب واحد 

تجاری مورد شناسایی قرار گرفتند و دستورات 
قاطع قضایی به آن ها ابالغ شد. از سوی دیگر 
تمامی ماسک ها به انبار امین منتقل و پس از 

آن پرونده تنظیمی به دادسرا ارسال شد.

 ماسک ها در اختیار خط مقدم مبارزه
قاضی فرزاد بهشــتی تونــدری، دادیار حوزه 
پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای 
مرکــز اســتان خراســان رضوی در رابطه با 
توقیف این محموله ماســک با اهمیت و مورد 
نیــاز در حوزه درمانی و خــط مقدم مبارزه با 
کروناویروس گفت: پس از توقیف این محموله 
و بــا توجه به نیاز مبرمی که مراکز درمانی به 
این نوع ماسک دارند، دستوری صادر شد که 
اولویت توزیع ماسک های N99 مراکز درمانی 
باشد. وی تصریح کرد: از همین رو دستوراتی 
صادر شــد که محموله عالوه بر دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد،با توجه به جمعیت و تعداد 
کارکنان مراکز درمانی سایر دانشگاه های علوم 
پزشکی شهرستان های استان نظیر نیشابور، 
گناباد،تربت حیدریه و... که در خط مقدم مبارزه 
با کروناویروس هستند، ارسال شود. روز گذشته 
اولین محموله 5هزار عددی آن تحویل عوامل 

علوم پزشکی شهرستان نیشابور شد.
این مقام  قضایی هشــداری هم به افرادی که 
سالمت هموطنان خود را با پول و سودجویی 
معامله می کنند داد و در این رابطه  بیان کرد: 
متأســفانه افرادی در جامعــه وجود دارند که 
در شــرایط پیش آمده منفعت طلبی را بر هر 
چیزی مقدم می دارند. این ها بدانند ســالمت 
آحاد جامعه برای دستگاه قضایی از هر چیزی 
بااهمیت تــر بوده و در این راه از تمام ابزارهای 
قانونــی بهره خواهیم برد تا برخورد قاطعانه و 
پشیمان کننده ای با عامالن احتکار،گران فروشی 
و ... لوازم پیشــگیری از شــیوع کروناویروس 

صورت گیرد.

تعیین تکلیف محموله بهداشتی توقیفی با دستور دادستانی مشهد

آغاز توزیع 23 هزار ماسک N99 در مراکز درمانی

مقام قضایی: از تمام 
ابزارهای قانونی 

بهره خواهیم برد تا 
برخورد قاطعانه و 
پشیمان کننده ای با 

 عامالن احتکار،
 گران فروشی و ... 

 لوازم پیشگیری 
 از شیوع کرونا

ویروس صورت گیرد

بــرش

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

  پیش بینی باران و برف تا پایان هفته 
در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد:  با توجه به 
بررســی نقشه ها و مدل های هواشناســی طی امروز با ورود 
و گسترش ســامانه ناپایدار بارشی به استان به تدریج شاهد 
افزایش سرعت وزش باد )پاره ای نقاط وزش باد شدید همراه با 
گردوخاک( افزایش ابرناکی  و شروع رگبار پراکنده  از نواحی 

غربی استان خواهیم بود.
 از فردا سه شنبه ضمن کاهش محسوس دمای هوا، بارش ها 
گســترش یافته، در اغلب نقاط استان بارش باران )در برخی 
نقاط رگبار باران با احتمال رعدوبرق( و در نواحی سردسیر و 
کوهســتانی بارش باران و برف همراه با تشکیل  مه و کاهش 

دید پیش بینی می شود.
 انتظار داریم فعالیت این سیستم به تناوب تا اوایل وقت روز 

پنجشنبه در استان ادامه یابد.
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رحمانی: شکارچی حرفه ای که با شیوه ای خاص اقدام 
به ردزنی و شــکار دو قالده گــرگ در ارتفاعات اطراف 
مشهد کرده بود، در حال انتقال اجزای حیوان شکار شده 

به یک منطقه مسکونی محاصره و دستگیر شد.
مرتضی شــیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد در تشــریح این خبر به قدس گفت: 
گزارش های مردمی به ستاد خبری ما منعکس شد که 
حکایت از تحرک یک شکارچی غیرمجاز داشت که برای 
شکار گرگ به ارتفاعات هزارمسجد رفته و به دنبال انجام 

اقدام غیرقانونی اش است. 
وی تصریــح کرد: با توجــه به اینگه شــکار هر گونه 
حیوانی به صورت غیرمجاز به محیط زیســت آسیب 
جبران ناپذیــری خواهد زد، به محــض اطالع از ماجرا 
یکی از تیم های گشــتی که منطقــه را به طور کامل 
می شناختند و می دانســتند این گونه افراد برای شکار 
کدام محل را انتخاب می کنند،  به منطقه حفاظت شده 

هزار مسجد اعزام  شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان مشهد 
عنوان کرد: مأمــوران یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرستان مشهد در ادامه پس از مدتی ردزنی توانستند 
شــکارچی غیرمجاز را  با همکاری مأموران پاســگاه 
انتظامی سد کارده ردزنی و وی را که سوار خودرو بود، 

محاصره و دستگیر کنند.
مرتضی شــیرزور به کشف ادوات شــکار و اجزای بدن 
حیوان شکار شده اشاره و در این زمینه بیان کرد: پس از 
این اقدام خودرو فرد متخلف مورد بازرسی قرار گرفت و 
در پی آن پاچه دو قالده گرگ که مشخص بود به تازگی 
شکار شده به همراه یک قبضه سالح گرم ۲70 غیرمجاز 
و چهار عدد فشنگ کشف شد. همزمان با ضبط ادوات 
مذکور یک عدد دوربین چشــمی نیز از ناحیه متهم به 
دست آمد.وی در حالی که از همکاری خوب و ارزشمند 
فرماندهی و پرســنل پاسگاه انتظامی سد کارده تشکر 
و قدردانی کــرد، افزود: متهم پس از تکمیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.

پس از ردزنی در ارتفاعات هزارمسجد صورت گرفت

شکارچی گرگ در محاصره مردان  قانون

  پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام
در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در 
شــماره 917۶ مورخ 98/11/14 با موضوع: 
»تغییر دکوراســیون در بی آر تی! به تازگی 
بعضی از اتوبوس هــای بی آر تی 3 را تغییر 
دکور دادند و قسمت زنانه را بزرگ تر کردند و 
این در حالی است که تعداد مسافران مرد دو 
سه برابر خانم هاست. چرا مانند بی آرتی تهران 
قسمت جلو بی آرتی را به خانم ها اختصاص 

نمی دهند؟« به استحضار شهروند محترم می رساند برابر بررسی صورت گرفته از ناوگان خط 3 
سامانه اتوبوس های تندرو )بی آر تی( هیچ گونه تغییری در شکل ظاهری داخلی )قسمت برادران 
و خواهران( مشاهده نشده است، شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مشکل، 
آن را از طریق سامانه ارتباطات مردمی 137 و یا تلفن 33۲35 اداره بازرسی به این سازمان اعالم 

تا اقدام الزم برای رفع آن صورت پذیرد.

  مسئوالن جلو گرانی ها را بگیرید
چرا جلو گران شدن دالر، سکه و طال را نمی گیرند؟ وقتی این ها گران می شود تمامی اجناس گران 

می شوند، خواهشمندیم کنترل شود.
915....0672

  ما باید چکار کنیم؟
با ســالم. چرا ماسک و الکل نیســت، این همه تولید کجا می رود؟ فریمان یک ماسک پیدا 

نمی شود. این ماسک هایی که قرار بود توزیع شود، کجاست؟ ما باید چکار کنیم؟
915...7411

  تمام مغازه ها شده ضایعاتی
لطفاً از خیابان خلج 35 شهیدریاضی 39 دیدن کنید. تمام مغازه ها شده ضایعاتی، از فراوانی 

موش ها هر چه بگویم کم گفتم. لطفاً پیگیری کنید. 
915...3670
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خبر خوب

 قدس واکاوی کرد

دالیل محو نقاشی  دیواری  شهدا در مشهد
ســرورهادیان  این روزها در البه الی اخبار، 
شاهد محو شــدن برخی از نقاشی دیواری های 
شهرمان از جمله چهره شهدا هستیم. شهدایی 
که امنیت کشــور را تا ابد مدیون آن ها خواهیم 
بود. نقاشــی دیواری چهره شــهید مدافع حرم 
حجت االسالم میرزا محمود تقی  پور با نام جهادی 
»ابوقاســم« متولد 30 شــهریور 61 که در 18 
آبان 96 در دیرالزور ســوریه به شهادت رسید از 
جمله مواردی اســت که چندی پیش در پشت 

ساخت و سازها محو شد. 
 تصویر سردار شهید ولی  اهلل چراغچی مسجدی، 
قائم مقام فرمانده لشــکر 5 نصر سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی کــه در 18 فروردین 1364 به 
درجه رفیع شــهادت نائل آمد از دیگر تصاویری 

است که از قاب دیوار شهر محو شد.
برخی از شهروندان در واکنش به این اتفاقات در 
تماس با روزنامه قدس خواستار پیگیری دالیل 
ســاخت آپارتمان بر نقاشی  دیواری این شهیدان 
واال مقام شدند؛ از این رو این موضوع را پیگیری 

کردیم که با هم می خوانیم. 

 قول های مساعد 
پدر شهید حجت االسالم میرزا محمود تقی پور 
در گفت و گــو با خبرنگار ما در این باره می گوید: 
متأسفانه این ناهماهنگی پیش آمده است. این 
نقاشی دیواری در محله مسکونی ما که در بولوار 

آموزگار است به اجرا درآمده بود.
حســنعلی تقی پــور تأکید می کنــد: قول های 
مساعدی برای اجرای دوباره این نقاشی داده شده 

است که امیدواریم این اتفاق رخ دهد. 

 نقاشی هایی که محو می شوند
درهمین راستا احمد منصوب، نقاش چهره شهید 
چراغچی می گوید: تصویر این شــهید بزرگوار را 
در زمستان سال 95 به مدت یک ماه در حاشیه 
بزرگراه میثاق به انجام رساندم، اما متأسفانه اکنون 
در مجاورت این نقاشی ساختمانی ساخته شده 

است که نقاشی دیگر دیده نمی شود.

 داستان نقاشی های دیواری 
وی می افزاید: طراحی و نقاشــی چهره شــهید 
چراغچی داســتان های زیــادی دارد و تاکنون 
چندین نوبت چهره او کشــیده شــده اســت. 
نخســتین بار چهره او را در سال 76 روی دیوار 
کلینیک بیمارستان قائم کشیدم و پس از دو تا 
سه ســال، به دلیل عملیات بنایی و ایجاد یک 
پنجره بزرگ، کار خراب شــده بود و آن را پاک 
کردند. مجدد 20 متر آن طرف تر نقاشی دیگری 
از این شهید کشیدم اما متأسفانه پس از مدتی به 
دلیل سهل انگاری مدیریت آن زمان بیمارستان، 
نقاشــی پاک شــد که علت را عملیات عمرانی 
اعــالم کردند. البته مورد اعتراض قرار گرفت و با 
پیگیری هایی که انجام شــد در سال 88 دوباره 

همان چهره نقاشی شد.
سال 92 به دلیل زیباسازی نمای آن ساختمان 
دوباره چهره شــهید محو شــد که بعد ها نقش 

برجسته چهره شهید به صورت کوچک اجرا شد.
این هنرمند نقاش چهره شهدا با اشاره به اینکه 
بنابراین بنیاد شهید و شهرداری راغب شدند چهره 
شــهید چراغچی در مکان دیگری نقاشی شود، 
می گوید: به پیشنهاد شهردار منطقه 12، حاشیه 
بزرگراه میثاق که بزرگراه قابل اعتنایی بود و دیوار 
مناسبی هم داشت برای نقاشی شهید چراغچی 
در نظر گرفته شد. همان زمان نیز پرسیده شد که 
زمین کنار تکلیفش چیست، شخصی و یا مربوط 
به نهادها و ادارات است؟ پیگیری ها انجام و اعالم 

است  شخصی  شد 
و در استعالمی که 
از صاحبــان ملک 
انجام شــد ورثه یا 
کرده  اعالم  مالکان 
بودند برنامه ای برای 
چهار  برای  ساخت 
آینده  سال  پنج  تا 
ندارند. درنهایت به 
این نتیجه رسیدند 
این نقطه برای زمان 
چهار تا پنج ســال 
بود  خواهد  جوابگو 
و ارزش آنکــه این 
نقاشــی آنجا اجرا 
شــود را داراست و 
اثرگذاری الزم برای 
از  مخاطبانــی که 

آنجا تردد می کنند را دارد.

 زمان بندی مطلوب 
وی تصریح می کند: در زمستان 95 نقاشی چهره 
شهید چراغچی طراحی و به اجرا رسید و پس از 
گذشت چهار سال عملیات عمرانی ساختمان کنار 
نقاشی انجام شده است. مالکیت زمین شخصی 
است و این شرایط وجود دارد که هر زمان مالک 
خواســت می تواند زمینش را بسازد و هیچ منع 
قانونی برای جلوگیری از این موضوع وجود ندارد 

تا بتوان نقاشی را از این موضوع نجات داد.

 ماندگاری نقاشی دیواری 
ایــن هنرمند شــهرمان خاطرنشــان می کند: 
متأسفانه چندی پیش هم متوجه شدم نقاشی 
شهید حجت االســالم میرزا محمود تقی پور به 
فاصله کمتر از چند ماه به دلیل احداث ساختمانی 

که در مجاورت آن در حال محو شدن است. 
وی در پاســخ به این پرســش که روال منطقی 
عمر یک نقاشــی دیواری چند سال است، پاسخ 
می دهد: برای نقاشــی دیــواری نمی توان زمان 
اســتانداردی اعالم کرد، ولی از لحاظ ماندگاری 
اگر  گفت  می توان 
معرض  در  نقاشی 
نور شدید خورشید 
سال های  تا  نباشد 
می مانــد.  ســال 
داخل  اگــر  یعنی 
مجموعــه  یــک 
و یــا ســاختمان 
اجــرا شــود و نور 
خورشید  مستقیم 
بــه آن نتابد بیش 
از 100 ســال هم 
عمــر خواهد کرد، 
مگر آنکــه متریال 
دچار  دیــوار  خود 
مشکل شود، یعنی 
یا خراب  بردارد  نم 

شود.
وی بیــان می کند: در شــرایط معمولی برآورد 
زمان بندی حداقلی برای یک نقاشی چهره شهید 
را می توان با توجه به موضوع و ویژگی آن دیوار و 
منطقه و نوع مخاطبانی که دارد و همچنین خود 

موضوع نقاشی، انجام داد.

 حرمت نقاشی ها 
احمد منصوب اظهار می کند: درباره نقاشی شهید 
چراغچی برآورد دســت کم پنج سال بود. برای 
من به عنوان نقاشــی که هنرش را دوست دارد 
و با زحمت و تالش یک اثر هنری --به خصوص 

نقاشی دیواری که به سختی انجام می گیرد - را با 
دشواری به ثمر می رساند به طور قطع کار ساده ای 

نخواهد بود.
 من همه نقاشــی هایم را ماننــد فرزندان خودم 
دوست دارم و هنگامی که شاهد از بین رفتن یک 
نقاشی دیواری هستم، برایم خیلی دردناک است. 

نقاشی شهدا حرمت دارند.

 شأن و جایگاه شهدا 
منصوب تأکید می کند: پول بیت المال و زحمات 
هنرمنــد در این مواقع از بین می رود و مهم تر از 
همه شخصیت خود شــهید هم مطرح است و 
گرامیداشتی که باید از شهید صورت بگیرد، اتفاق 

نیفتاده است.
وی در پاســخ به این پرسش که چه تمهیدی 
می توان اندیشــید تا این مشکل رخ ندهد، بیان 
می کند: به اعتقاد من حداقل دیوارهایی را درنظر 
بگیریم که در جوارش ساخت وســاز قرار نگیرد. 
در مشهد در زمینه دیوار مشــکل وجود دارد؛ 
ما با کمبود دیوارهای مناســب روبه رو هستیم 
و گاهی علت، عدم همکاری مردم اســت. بارها 
من دیوار مناســبی را در حاشیه خیابان دیده ام 
و هنگامی که به مســئوالن مرتبط اعالم کردم 
و برای رضایت مالکان مراجعه می شــود، آن ها 

رضایت نمی دهند.
 این نقاش شهرمان در ادامه می افزاید: دیوارهای 
مناســبی که برای این دو شهید بزرگوار مدنظر 
قرار گرفت از لحاظ منظر مناسب بود؛ ولی اغلب 
متعلق به امالک شخصی هستند. مردم پنجره و 
نور را دوست دارند، در نتیجه پنجره زیاد است و 
در حاشیه قطعات اصلی خیابان ها و معابر شاهد 
چنین دیوارهایی نیستیم، مگر آنکه دو ساختمان 
کنار هم باشند و یکی کوتاه تر از آن یکی دیگر 

باشد و بتوان نقاشی را در آنجا به اجرا درآورد.
وی در پاسخ به اینکه چه تمهیدی می توان برای 
این مشکل اندیشید، می گوید: به اعتقاد من برای 
تکریم شهدا، باید در مکان مناسبی از شهر، دیوار 
برای نقاشــی دیواری ساخته و ویژگی هایی که 
از لحاظ بصری، فنی و هنری نیاز اســت در آن 
رعایت شود.  منصوب اظهار می کند: به  یاد دارم 
ســال 76 نخستین چهره شهیدی که کشیدم، 
چهره شهید کاوه بود که در خیابان دانشگاه روی 
دیوار دانشکده پرســتاری اجرا شد. با توجه به 
موقعیت دیوار که تابش مســتقیم نور خورشید 
را ندارد، این نقاشی دیواری هنوز قابل استفاده 

است و حتی نیاز به بازسازی مجدد ندارد.
او درباره برنامه اجرای مجدد برای نقاشی دیواری 
شــهید چراغچی می گوید: من بسیار عالقه مند 
و مشــتاقم و با جان و دل و با افتخار برای این 
شهید عزیز که اسوه اخالق دفاع مقدس است، 
انجام وظیفه می کنم، اما باید از ســوی متولیان 
امر فرهنگ و هنر مشهد تصمیم گیری شود. وی 
در ادامه تصریح می کند: در گذشــته در میدان 
استقالل نیز شــاهد محو شدن نقاشی دیواری 
بودیم. نقاشی زیبای دخترک شهیدی که کنار 

پیکر پدر شهیدش نشسته بود.

همدلی

گاه ن
 گامی کوچک اما مهم در پیشگیری از کرونا

 همدمی ها ماسک می سازند
قدس: فرزندان مؤسسه  
تهیه  با  همــدم  خیریه  
بهداشتی،  ماســک های 
در راســتای خودکفایی 
شیوع  از  پیشــگیری  و 
بیماری های حاد تنفسی، 

گام مهمی برداشتند. 
به گزارش روابط عمومی مؤسســه خیریــه  همدم، فرزندان 
کارگاه هــای هنری ایــن مؤسســه  و در رأس آن ها  کارگاه 
خیاطــی، با توجــه به ضرورت اســتفاده   خواهرانشــان از 
ماسک های بهداشــتی و کمبود این نوع ماسک ها در مراکز 
بهداشــتی، در یک اقدام تحســین برانگیز خود به تهیه  این 

ماسک ها اقدام کردند.
  ایــن خدمــت در حالی انجام می شــود که با اســتفاده از 
حداقل امکانات و نظارت مستمر کلینیک بهداشتی همدم، 
ماســک های تولید شده پس از اســتریلیزه شدن در اختیار 
تمام کارکنان و فرزنــدان این خانه قرار می گیرد و مازاد آن 
به خانواده   کارکنان و مراجعان و خیران تحویل داده می شود. 

 پزشکان متخصص هشدار دادند
 خواص درمانی »گانودرما«  دروغی 

بزرگ است
دبیر  مقــدم:  کاهانی 
متخصصیــن  انجمــن 
پوســت و مو خراســان 
مصرف  گفــت:  رضوی 
قارچ »گانودرما« نه تنها 
درمان  مسیر  در  کمکی 
بیمــاران نکــرده، بلکه 

موجب بدتر شدن وضعیت سالمت آن ها هم شده است. 
دکتر محمدجواد یزدان پناه افزود: تبلیغات بســیار زیادی در 
زمینه اثرات وســیع درمانی قارچ گانودرما در فضای مجازی 
درحال انجام است؛ درحالی که براساس مطالعات صورت گرفته 
شواهدی مبنی بر اینکه این قارچ درمان گر بیماری های پوست 
و مو، ســرطان ، ام اس، دیابت و کروناست وجود ندارد و تجربه 
موثق بیماران ما نشان می دهد مصرف گانودرما نه تنها کمکی 
در مسیر درمان بیماران نکرده، بلکه موجب بدترشدن وضعیت 

سالمت و حتی منجر به فوت تعدادی از آن ها نیز شده است.
وی بــه مردم توصیه کرد: توجهی به پیام ها و تبلیغاتی که در 
فضا هــای حقیقی و مجازی با موضوع قــارچ گانودرما مطرح 
می شود، نداشته باشند؛ البته نظارت الزم از سوی مجموعه های 
مختلف همچون ســازمان نظام پزشکی صورت گرفته و افراد 

تحت پیگرد مراجع قانونی و قضایی قرار دارند.
براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجویز 
دارویی و درمانی گانودرما مورد تأیید نیست و تبلیغات آن در 

خصوص مصرف درمانی کذب است.
دبیــر انجمن های علمی، تخصصی و عضــو جامعه جراحان 
عمومی ایران نیز تبلیغات گسترده درمورد خواص درمانی قارچ 
گانودرما را در زمره دروغ های بزرگ و بمباران تبلیغاتی دانست 

که باید برای مقابله با آن چاره اندیشی کرد.
دکترغالم رضــا زمانی با تأکید بر اینکه هیچ دارویی در دنیا با 
اثربخشی قطعی و 100 درصدی و درمان تضمینی وجود ندارد، 
افزود: این درحالی است که مبلغان و سوداگران این قارچ مدعی 
هستند گانودرما، درمان همه نوع بیماری است که متأسفانه 
بسیاری از مردم نیز توسط همین تبلیغات اغوا شده و استفاده 
از آن در موارد زیادی موجب پیشرفت بیماری آنان شده است.

 خراسان شمالی همچنان در وضعیت 
سفید کرونا

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: خراســان شمالی 
همچنــان در وضعیــت 
سفید کرونا قرار دارد که 
این ســفیدی نشانه پاک 
بودن نیست و مردم باید 
بیش از روزهای گذشــته 

به خودمراقبتی بپردازند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این خبر 
گفت: با وجود آنکه استان همچنان در وضعیت سفید باقی مانده 
اســت و تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتال به این ویروس گزارش 
نشده است، اما موارد مشکوکی وجود دارد که این افراد به دلیل 
مصون ماندن افراد جامعه تا زمان مشخص نشدن نتایج آزمایش 

در بیمارستان بستری می شوند.
دکتر سید احمد هاشــمی عنوان کرد: وضعیت سفید کرونا در 
خراسان شمالی دلیلی برای بی اهمیتی به مراقبت های بهداشتی 
و خودمراقبتی نیست و همه باید به منظور پیشگیری و شکست 
این ویروس تا حد امکان توصیه های بهداشــتی متخصصان را 
جدی بگیریم. هاشمی تعداد مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا 
به بیمارستان های استان در این مدت را 77 نفر اعالم کرد و گفت: 
از این تعداد فقط 26 بیمار مشــکوک به کرونا بستری هستند و 

بقیه ترخیص شدند.
دکتر هاشمی با اشاره به آغاز پیک کرونا در هفته جاری، تأکید 
کرد: از مسافرت های غیرضروری، سیاحتی، زیارتی و حضور در 

مکان های پر ازدحام به طور جدی خودداری کنید.

 کنترل تب مسافران در فرودگاه 
خبر دیگــری حاکی اســت، رئیس ســازمان اورژانس و پیش 
بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: درجه 
حرارت بدن مسافران، توســط کارشناسان فوریت های پزشکی 

اورژانس در فرودگاه بجنورد کنترل می شود.
دکتــر تقی دولت آبــادی اظهار کرد: این طرح به وســیله 
تب سنج )دماسنج( دیجیتال توســط کارشناسان فوریت 

پزشکی انجام می شود.

تسنیم: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
به منظور کاهش مراجعه به بیمارستان ها، تمامی عمل های 
جراحی غیرضروری در بیمارستان های مشهد متوقف شده اند.

شاپور بدیعی روز گذشته در نشست مشترک رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی با رئیس و اعضای شورای شهر مشهد اظهار کرد: 
از نخستین روزهای شــیوع ویروس کرونا در کشور، تمامی 

درمانگاه های شهر در آماده باش هستند.
وی با بیان اینکه به منظور کاهش مراجعه ها به بیمارستان ها 
تمامی عمل های جراحی غیرضروری در بیمارســتان های 
مشهد متوقف شــده اند، گفت: عالوه بر ویروس کرونا، این 
روزهــا، زمان پیک آنفلوانزا نیز هســت بنابراین باید مراقب 
باشیم. بیمارســتان های ما آمادگی شرایط بحران را دارند و 

مشکلی در این خصوص نداریم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه وجود حتی 
یک مورد ابتال به بیماری هم نشــان از وضعیت قرمز دارد، 
گفت: شهروندان ضمن حفظ آرامش باید از مراجعه بی دلیل 

به بیمارستان ها خودداری نمایند.
بدیعی با بیان اینکه استفاده از ماسک به هیج وجه ضرورت 
ندارد، گفت: ماســک فقط برای افرادی توصیه می شود که 
مبتال هســتند و یا در ارتباط با افراد مبتال هستند؛ پیش از 

حضور در مکان های شلوغ نیز باید از ماسک استفاده کرد.
وی تأکید کرد: ماسک بیشتر از دو ساعت نباید استفاده شود 
و در غیر این صــورت بهترین محیط برای جذب میکروب 

خواهد بود.

بدیعی با قدردانی از مصوبه اخیر شورای شهر مشهد در زمینه 
تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبــار برای مقابله با ویروس 
کرونا گفت: این اعتبار باید به بهترین شکل ممکن و در جای 

مناسب هزینه شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی:

عمل های جراحی غیرضروری در بیمارستان های مشهد متوقف شد

 فواید ترس از کرونا
وحید اکرمی: 
ایرانی ها معموالً  
در اســفندماه، درســت 
زمانی که بساط یخ زده و 
ســرد ننه سرما در حال 
جمع شدن است، چشم 
رایحه  و  بهــار  انتظــار 

بهشتی اش هستند. اما امسال شرایط تغییر کرده است. ما در 
آخرین روزهای سرد سال، سرگرم یک قاتل چشم بادامی به 

نام کرونا شده ایم. 
در اینکــه کووید 19 یــا همان کرونای خودمان، دشــمن 
ســالمتی و حیات اســت و با حضور خود، در ایران و به ویژه 
خراسان تبعات منفی و مشکالت زیادی را ایجاد کرده است، 
شکی نیست. اما زمانی که عینک واقع گرایی را بر چشمانمان 
بگذاریم نکات مثبتــی به خاطر ترس از حضور این میهمان 
ناخوانــده در جمعمان خواهیم دید. حتماً شــنیده اید که تا 
دست زور باالی سر برخی ها نباشد کاری که باید انجام دهند 
را انجام نمی دهند. کرونا مصداق همان زور اســت و مصداق 

کلمه برخی ها نیز خود ما مردم هستیم. 
یکــی از موارد بســیار مورد تأکید دیــن و آیینمان، رعایت 
فرهنگ صحیح مصرف اســت. در این فرهنــگ، تهیه کاال 
و اقــالم مورد نیاز بالمانع اســت، اما از خرید اجناســی که 
نیاز نداریم و بیشــتر جنبه تشریفاتی و تجمالتی دارد، باید 

خودداری کنیم یا به عبارت دیگر مصرف زده نباشیم.
مسئوالن سال هاســت روضه رعایت فرهنگ صحیح مصرف 
را بــرای مــا خوانده اند، اما کــو گوش شــنوا. گاهی اوقات 
حتــی روضه خوان ها هم به گفته های خــود عمل نکرده اند. 
مدت هاســت مردم و مسئوالن دست در دست هم در باتالق 
مصرف زدگــی افتاده اند. از هر کدام هم که بپرســی، در ذم 
مصرف زدگی مطالب زیادی را برایت انشا می کند. چه کسی 

است که نمی داند دو صد گفته چون نیم کردار نیست. 
اکنــون و پــس از قدرت نمایی کرونا در شــهر، عموم مردم 
جز برای کارهای ضروری از منازل خارج نمی شــوند. سراغ 
فروشــگاه هایی می روند که در آن اقالم مورد نیازشان یافت 
می شود تا بدون صرف غیرمعمول وقت، آن ها را خریده و به 
محل سکونت خود برگردند. اکنون دور ریزها بسیار کمتر از 
ماه ها و ســال های پیش است، چون موارد دورریختنی کمتر 
تهیه می شــود. فرهنگ تغییر نکرده، مــردم از جناب کرونا 

می ترسند.
فرهنــگ صحیح رانندگــی و تــردد در خیابان ها و موضوع 
خودروهای تک سرنشــین هم یکی دیگر از مواردی بود که 
مســئوالن امر بارها و بارها در گوش مــردم خوانده بودند. 
امــا باز هم مــردم به همراه خــود مســئوالن وقعی به آن 
نمی گذاشتند. آلودگی هوا به شدت افزایش یافته بود و همه 
از پیامدهای منفی آن آگاه بودند. اما گوش ها یکی در بود و 
دیگری دروازه؛ عموم ما به فکر آسایش و راحتی خود بودیم 
اما از دیگران انتظار رعایت نکات فرهنگی و شهرنشــینی را 

داشتیم. 
حال، وضعیت شــهری با ساکنان چند میلیونی اما درگیر با 
شــیوع کرونا را بنگرید. ترافیک در مشهد در کمترین حالت 
خود قرار گرفته است. اگر نیاز به حضور در خیابان در ساعت 
شلوغی و پیک جمعیت هم پیدا کنیم، الزم نیست ساعت ها 
به چراغ ترمز ماشــین جلویی خیره شویم و از گازهای آلوده 
متصاعد شــده از لوله های اگزوزی که صورتمان را محاصره 

کرده اند استنشاق کنیم. 
قیمت بسیاری از اقالم کاهش یافته است. هواپیماها، قطارها 
و اتوبوس ها بیشــتر از مســافر، راننده، خدمه و کادر خود را 
جابه جا می کننــد. دیگر از ایســتادن در صف های طوالنی 
پیش فروش بلیت های نوروزی که موضوعی رایج شــده بود، 

خبری نیست.
طــال و دالر که ابتدا متأثر از کرونا، پشــت فرمان گرانی به 
دنبال سبقت از توان مردم بودند اکنون دنده عقب گرفته اند. 
قیمت خودرو و مســکن هم در سراشــیبی قرار دارد. به جز 
رونق بازار مواد شوینده و بهداشتی که عالوه بر مصرف زدگی 
ناشــی از ترس از کروناســت، در دیگر بازارهــا از افزایش 
قیمت هــا که در روزهای پایانی ســال معمــول بود، خبری 
نیســت. تنها دلیل این موارد عدم خرید کاالهایی است که 
تأمین آن ضرورتی بــرای تمام خانواده ها ندارد. تنها افرادی 

خرید می کنند که به آن نیاز دارند.
بــاور کنید فرهنگمان اصالح نشــده بلکه یک ویروس ریز و 
ذره بینی اما قدرتمند است که ما را ترسانده و به انجام رفتار 
صحیح مجبور کرده است. راضی به حضور این غریبه اجنبی 
در جامعه دوست داشــنی مان نیســتیم اما آیا شایسته است 
کــه کرونا مانند خفاش روی ســرمان بچرخــد و ما تنها به 
خاطر ترس، به فرهنگ دینی و باســتانی مان عمل کنیم. آیا 
بهتر نیســت از روی شــوق و رغبت به افکار و عقایدمان که 
در صحت آن تردید نداریم، عمل کرده و تنها به ســر دادن 

شعارهای زیبا اکتفا نکنیم؟
امیدواریــم خفاش ســیاه کرونا، هر چه زودتــر راه غارهای 
ناکجاآباد را در پیش بگیرد و شــر خــود را در همین فصل 
سرما از ســر ما کم کند. ما نیز با یک خواست عمومی، بهار 
رعایت آداب شهرنشــینی و فرهنگ اجتماعی را به شهرمان 

دعوت و از شکوفه ها و گل های بهشتی اش لذت ببریم.
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1. آرایشــگاه- کشــورکانگورو 2. مردن- 
 فروش کاال به باالترین قیمت- سیاستمدار 
3. بوستان – از نوشت افزارها- نوعي گوشت 
مرغوب 4. دارایي ها- قورباغه درختي- بسیار 
حمله برنده 5. انتها- نوعي از ســنگ خام 
که به آن ســنگ گل هم گویند- باتاخیر- 
زائوترسان خیالي 6. گردوخاک بسیارنرم- 
خانــه مجهزشــده- پدرتــازي 7. خانــه 
نیین- ذي حیات- پذیرفته شده 8. چه کسي 
اســت؟- خاطر- نشــاني 9. ضخیم- لقب 
»استفان زاویک« نویسنده و بیوگرافي نویس 
 بــزرگ اتریشــي قــرن19و20 - ســره 
بین المللي  ســازمان  عضوتنفســي-   .10
درشــت اندام  هوایــي-   حمل ونقــل 
11. عدد همین ردیف جدول- یار کتري- 
بلندتر- آب تازي 12. کســي که به اختیار 
اعتقادندارد- محصول صابون- به این استان 
لقب عروس زاگــرس داده انــد 13. کثرت 
آمدوشد- باالیي- برائت جستن 14. اشاره- 
هرچیز قدیمي که هنوز رایج اســت- اشاره 
به نزدیک 15. فیلمي از»رخشان بني اعتماد« 

محصول 1368 با بازي »علیرضاخمسه« و 
»جهانبخش سلطاني« - سودوبهره

1. دســتگاه مرکــزی عصبــی نباتی که 
 تحــت اراده شــخص نیســت- مفتخــر 
 2. سرزنشگر- استاني در افغانستان- هوش 
3. قطار زیرزمیني- ناآشنا- از حاالت سه گانه 
ماده 4. پیشــه ور- راز مگوي- ســرحال و 
سرزنده 5. خیسي اندک- یکدندگي- پول 
واحــد اتحادیه اروپایي 6. شــهر بادگیرها- 
چروک پیشاني- کدورت - ویتامین جدولي 
7. غروب کردن - نابودي- مارک باســابقه 
داخلي در تولید تلویزیــون 8. نامي آذري 
به معني زیبارو- درمان کردن- اجاره 9. گیاه 
سرشویي - ان شا... این روز براي شما نیاید- 
نرم افزاري پرکاربرد از شرکت مایکروسافت 
10. انتهــا- از وســایل برودتــي- درخت 
تســبیح- جد 11. بخشي از خاک سمنان 
را دربر مي گیرد- بســنده کردن- شهرتوت 
12. رموز- بچه مي کشد - زیردست ارباب 
 13. جلودار- از شیوه هاي نقاشي- زیلوباف 

14. گل نومیدي- همســر داریوش اول هخامنشــي- 
تلفظ فرنگي مریــم 15. تیم فوتبال پرطرفدار تهراني  
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