
٣٠٠ مدرسه بدون استفاده در روستاهای خالی از سکنهباند »شاه دزد« مات شد
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر دادبا رصد دقیق کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی

باند سرقت طال و جواهرات که هدفشان منازل 
مسکونی بود، درحالی با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراســان رضوی در چند نقطه کشــور 
ردزنی و دستگیر شــدند که حتی به خودشان 
هــم رحم نمی کردند و در یــک مورد با اجرای 
نقشــه ای عجیب طالهای ســرقتی را از دیگر 

همدستان کش رفتند...

مدیر کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی 
درباره کمبودهای فضای آموزشــی در اســتان 
گفت: در اســتان ٣٠٠ مدرسه بدون استفاده در 
روســتاهای خالی از سکنه داریم و این در حالی 
است که در سال تحصیلی گذشته برای تشکیل 
کالس هــای درس در ســطح اســتان از ٣٠٠ 

کانکس استفاده شده است...
.......صفحه 2 .......صفحه ٣ 

جوالنماسکگرانیدربازاربینظارت!
 ۱۲ تاالر عروسی 

در مشهد مهروموم شد

 مراقب بیمارانی که هیچ نشانه ای
از ویروس ندارند باشیم

کرونای خاموش!
.......صفحه 2 

.......صفحه ٣ 

۴۵ تن از این گیاه روغنی از 
کشاورزان خراسان  جنوبی 

خریداری شده است

»کلزا« دانه ای سیاه 
با بهره ای طالیی

فارس: معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان  جنوبی گفت: تاکنون ۴۵ تن کلزا از 

کشاورزان استان خرید تضمینی شده است. 
محمدرضا اکبری در خصوص کشت و برداشت محصول 
کلزا در استان خراسان  جنوبی، اظهار کرد: در سال زراعی 
جدید 2۱۷ هکتار از زمین های کشــاورزی اســتان به 
کشت کلزا اختصاص یافت.وی بیان کرد: به  طور نسبی 
از هر هکتار زیر کشــت این محصول یک هزار و ۵٠٠ تا 
یک هزار و ۷٠٠ کیلوگرم کلزا برداشــت می شود.وی از 
پیش بینی برداشــت بیش از ۶۸ تن کلزا در استان خبر 
داد و عنوان کرد: در ســال زراعی گذشــته ۶۱ هکتار از 
اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته بود که از این 
سطح میزان ۶۴ تن کلزا به بازار عرضه شد.اکبری تصریح 
کرد: دانه روغنی کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیاست 
که مقاومت به کم آبی، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی 
به بافت خاک و قابلیت باال برای رقابت با علف های هرز از 
مزایای این محصول است.وی مطرح کرد: در سال زراعی 
جدید سطح زیر کشــت کلزا در استان نسبت به سال 

زراعی گذشته افزایش ٣/۵ برابری داشته است.

قدس از تکرار افسارگسیختگی قیمت ها این بار در اقالم بهداشتی گزارش می دهد

.......صفحه 2 

به بهانه ۲۱ تیرماه روز حجاب و عفاف

 مدافعان حجاب 
علیه استبداد رضاخانی

ابتدای ورودی شــهر گناباد مرقدی برپاست که متعلق است به 
مبارزی نامدار که بیشــتر سال های زندگی اش را صرف مبارزه با 
استبداد رضاخانی و پهلوی کرد. بهلول را نه در گناباد بلکه تمام 
ایران می شناســند. عالم و زاهدی که مبارزاتش علیه اســتبداد 

زبانزد است. محال است 2۱ تیر ...

فرماندار مشــهد گفت: با شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت فعالیت 
تاالرهای پذیرایی، براســاس بازرســی های صورت گرفته تاکنون 
۱2 تاالر عروســی متخلف در این شهرستان مهروموم شده است. 

محمدرضا هاشمی افزود: در بازرسی های ...

.......صفحه 2 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان نوبت سوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس 
اتحادیه صنف ابزارفروشان مشهد  «  

در اجرای ماده » 7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد،   فروشان  ابزار  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد 
دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز ) از روز دوشنبه مورخ 99/04/23 تا روز چهارشنبه 
مورخ 99/05/01 ( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir ( - سامانه ساران ) 
انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت 
نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل 
الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

فاقد مدرک تحصیلی  برای داوطلبان  به همراه یک برگ فتوکپی  اتحادیه  اعتبارنامه هیأت مدیره  ارائه اصل   *
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیأت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره 

علیرضا ساالریاتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران 

پیشرو مشهد و حومه
 تاریخ انتشار: 1399/04/21

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده )نوبت س��وم( 
ب��ه ش��ماره ثب��ت  ش��رکت تعاون��ی فوق الذک��ر 
م��ورخ  جمع��ه  روز  10 صب��ح  1912 رأس س��اعت 
1399/05/10 در مح��ل دفت��ر ش��رکت واق��ع در 
مش��هد، جاده سردخانه، حاشیه میدان کارآفرین 

با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود.
از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می ش��ود با 
همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1� تصوی��ب تغیی��رات م��اده 3 

اساسنامه
ی��ادآوری: )1( اعض��اء محت��رم می توانندحق رأی 
و حض��ور خ��ود در مجم��ع عموم��ی را ب��ه موجب 
وکالتنام��ه کتبی به فرد دیگری واگ��ذار نمایند، 
در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود حداکثر 
تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی وکالتی 

می تواند داشته باشد.
)2( هر ی��ک از اعض��اء می تواند جه��ت اخذ برگه 
ورود به جلس��ه مجمع و اعط��ای وکالت به همراه 
نماینده خود با داش��تن مدارک شناس��ایی معتبر 
در تاری��خ 1399/05/09 از س��اعت 9 ال��ی 12 ب��ه 

دفتر شرکت مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی 
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ش��هرداری فیض آباد درنظردارد نس��بت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا الزم است متقاضیان جهت دریافت اسنادمزایده وکسب اطالعات الزم به واحدحقوقی وامالک شهرداری فیض آبادمراجعه نمایند. 

مهلت دریافت اسنادمزایده ازتاریخ99/4/14   لغایت 99/4/28
مهلت تسلیم پیشنهادات 99/4/28    زمان بازگشایی پاکات99/4/29 درمحل دفترشهردار

شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد    کلیه هزینه های مربوط به آگهی روزنامه برعهده مستاجرمی باشد.

پایه اجاره بهاء شماره کدنام محلردیف
ماهیانه)ریال(

مبلغ ضمانت شرکت در 
مزایده به)ریال(

3/000/000 ریال1/600/000ریال116واحد های تجاری داخل پاساز 1
5/000/000ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز 2
3/000/000 ریال1/600/000ریال121واحد تجاری ابتداء خیابان ابن سینا3
3/000/000 ریال3/000/000ریال108واحد تجاری خیابان سرباز4
3/000/000 ریال4/000/000 ریال131/130/129/126/125واحد های تجاری خیابان خرمشهر5
3/000/000 ریال3/500/000 ریال119واحد تجاری پاساژسمت خیابان خرمشهر6
3/000/000 ریال1/500/000ریالمحل نصب دکه خیابان امام )ره( )مقابل بانک صادرات(7
3/000/000 ریال1/500/000ریالمحل نصب دکه بلوار مدرس )ورودی پمپ بنزین(8
30/000/000 ریال50/000/000 ریالجهت تولیدات  بتنیخیابان ابن سینا جنب انبار) کارخانه موزائیک(9
6/000/000 ریال10/000/000 ریال139واحد تجاری  مجتمع امام علی )ع( 10
6/000/000 ریال9/000/000 ریال140واحد تجاری  مجتمع امام علی )ع(11

               

آگهی مزایده )نوبت دوم(

 جواد جعفری- شهردار فیض آباد 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

یادداشتیادداشت
annotation@qudsonline.ir

قدس آنالین-طلبی: مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان 
رضوی گفت: بیمه بیکاری کرونایی اردیبهشت هفته آینده 
واریز خواهد شد. نظام خیرآبادی در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهــار کرد: آخرین واریزی بیمه بیــکاری کرونایی مربوط 
به فروردیــن بوده و برای پرداخت بیمــه بیکاری کرونایی 
اردیبهشت در هفته آینده، قول های مساعدی ارائه شده، زیرا 
متولی پرداخت آن ســازمان برنامه و بودجه است و سازمان 
تأمین اجتماعی به صورت متمرکز تنها اســامی افراد را به 
این سازمان ارسال می کند.وی تصریح کرد: در حالت عادی 
برای بیمه بیکاری، استان سند آن را ثبت و تهران پرداخت 
می کنــد، اما برای بیمه بیــکاری کرونایی موضوع برعکس 
اســت و هنوز به صورت رسمی در مورد مبلغ بیمه بیکاری 

کرونایی و چگونگی تعیین فرمول پرداخت آن موضوعی به 
سازمان اعالم نشده است. تنها اطالعی که در این زمینه در 
اختیار داریم به صورت غیررسمی و از سوی افرادی است که 
مشــمول این بیمه بیکاری شده اند که مبالغ متفاوتی نظیر 
۸٠٠هزار تومان و یک میلیــون و 2٠٠هزار تومان را اعالم 
کرده اند.  وی گفت: کارگرانی که دارای بیمه هســتند و به 
دلیل ابتال به کرونا از استراحت پزشکی استفاده کرده اند، باید 
مستندات پزشکی خود را ارائه دهند و در صورتی که کارفرما 
در آن بازه زمانی برای این افراد لیســت بیمه ارسال نکرده 
باشد، حقوق روزهای استراحت پزشکی آن ها برمبنای قانون 
از ســوی سازمان پرداخت و به تعداد این چند روز نیز بیمه 

برای آن ها ثبت خواهد شد.

آســتان نیوز: قدیمی ترین خــادم حــرم نورانی امام 
رضا)ع( در سن ۹۷ سالگی درگذشت.حاج محمد حسین 
مسئله گو ی  ُدّری متولد ۱٣٠2 در مشهد مقدس بود که 
از سن ۱۹ سالگی به نیابت از پدرشان مرحوم ثقه االسالم 
میرزاحسن مسئله گوی  دری به خدمت آستان امام رضا)ع( 
مشرف شد. وی پس از ۷۸ سال خدمت در بارگاه رضوی 
دار فانــی را وداع گفت و پیکرش زیر ایوان طالی صحن 
آزادی حرم رضوی و در جوار امام رئوف آرام گرفت.خدمات 
این خادم باسابقه تنها منحصر به زائران حضرت رضا)ع( 
نبود، بلکه او مؤسس چندین درمانگاه خیریه در مناطق 
محروم مشهد و شهرهای دیگر نیز بود. در زمان مبارزات 
با رژیم ستمشــاهی سرپل ارتباطی خیران و متمکنان با 

مبارزان بود و مســائل مالی مربوط به مبارزه با طاغوت را 
هماهنگ می کرد.حاج محمدحســین که نزد دوستان و 
آشنایان به خوش خلقی، شوخ طبعی، اخالص و نماز شب و 
تالش برای رفع حاجات مؤمنان معروف بود، از متولیان و 
معتمدان مسجد مالهاشم که اکنون در جوار حرم رضوی 
در ابتدای خیابان شیرازی قرار دارد، بود و در زمان پیش 
از انقالب در قلب مدیریت تجمعات و سخنرانی های مردم 

انقالبی حضور داشت.

قدس: معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی با بیان اینکه رونــد ابتالی بیماران 
بســتری و ســرپایی کووید۱۹ در سه استان خراسان 
رضوی، شــمالی و جنوبی به ویژه در شــهر مشهد رو 
به افزایش اســت، اظهار کرد: مردم باید کنار کســب 
و کار و فعالیت هــای اقتصــادی زندگی با کرونا را نیز 
فرابگیرند.  دکتر قاســم جان بابایی در حاشیه بازدید 
از اقدام های دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه 
خدمات رسانی به بیماران کرونایی با بیان اینکه مشهد 
مقدس به دلیل شــرایط خاص و رفت و آمد مسافران 
تعداد بیماران بستری و ســرپایی بیشتری نسبت به 
ســایر مناطق اســتان دارد، خاطرنشــان کرد: حفظ 

فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشــت و استفاده از 
ماســک بهترین راهکار در زمینه پیشــگیری از کرونا 
به شــمار می رود که باید نســبت به آن توجه جدی 
داشــت.وی با بیان اینکه تاکنون آستان قدس رضوی 
همکاری های بسیار خوبی با حوزه سالمت داشته است 
و پس از بازگشــایی درهای حرم مطهر رضوی رعایت 
بهداشــت و پروتکل های بهداشــتی به شــکل بسیار 
مطلوبــی در این مکان مقدس انجام می شــود، تأکید 
کــرد: به طور حتم در صورت ادامه روند همکاری ها و 
رعایت اصول خودمراقبتی و بهداشــتی از سوی مردم 
به زودی شاهد روند نزولی این بیماری در شهر مشهد 

خواهیم بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

 قدیمی ترین خادم حضرت رضا j واریز بیمه بیکاری کرونایی اردیبهشت در هفته آینده 
دعوت حق را لبیک گفت

معاون درمان وزارت بهداشت در سفر به مشهد:  

آمار ابتال به کرونا در سه استان خراسان روند افزایشی دارد 



قدسازتکرارافسارگسیختگیقیمتهااینباردراقالمبهداشتیگزارشمیدهد

جوالنماسکگرانیدربازاربینظارت!
قدس:بی هیچ مقدمه ای و به دور از هر گونه 
تعارفی باید اعتراف کنیم در مباحث مرتبط با 
کرونا شاهد نوعی ضعف ساختاری بودیم که هر 
چند در مواقعی اتفاقات مثبتی رقم خورد ولی 
در مجموع حاشیه های کرونایی را مانند خود 

ویروس کرونا نتوانستیم کنترل کنیم.
یکی از اصلی تریــن و اولویت دارترین اقدام ها 
در بحران های عمومی مسئله کنترل از طریق 
اقدام های پیشگیرانه اســت که بسته به نوع 
بحران ابزار پیشــگیری از آن متفاوت اســت 
پس در بحث کرونا نیز اگر نگاهی به اتفاق های 
افتاده در چند ماه گذشته بیندازیم خواهیم دید 

عملکرد مطلوبی را شاهد نبودیم.

موجگرانیبهبهانهافزایشتقاضاس
اوایل شــیوع کرونا در کشــور همان گونه که 
هر فرد عادی هم می توانست پیش بینی کند 
افزایش تقاضای خرید اقالم پیشگیری از قبیل 
ماســک و مواد ضدعفونی موجب شد عده ای 
از این فرصت سوءاستفاده کرده و درآمدهای 
بادآورده ای داشته باشند؛ چراکه فروش ماسک 
450 تومانی به بیش از یک هزار تومان قطعاً 

رقم قابل توجهی را نصیب این افراد کرد.
در ادامه مدیران وارد میدان شدند و بر اساس 
اخبار، هر روزه شاهد راه اندازی خط تولید این 
اقالم در مقیاس هــای کوچک و بزرگ بودیم 
ولی باز هم عــده ای از طریق احتکار به دنبال 

ماهی گیری خود از این آب گل آلود بودند.

پرسشبیپاسخافکارعمومیس
اما در همان زمان که مثالً چند واحد تولیدی 
الــکل و مــواد ضدعفونی در اســتانی مانند 
خراسان راه اندازی شد و براساس اعالم متولیان 
این حوزه تولید روزانه ماســک به ارقام چند 
صد هزاری می رســید ولی بــاز هم این اقالم 
کمیاب و قیمت های نامتعارفی داشتند و پس 
از چند هفته که همه شــهروندان هزینه های 
زیادی برای ایــن اقالم پرداخت کرده بودند و 
دیگر ترس جامعه از این ویروس کمتر شــده 
بود اندکی اوضاع به وضعیت عادی بازگشــت 
و دیگر هیچ مغازه ای نبود که در آن ماســک 
فروشی نباشد و همین امر موجب شد تا اندکی 

از قیمت ها کاسته شود.
بنابراین در همان زمان پرســش جدی افکار 
عمومی این بود که اگر به گفته مسئوالن چند 
برابر نیاز استان ماسک و الکل تولید می شود 
چرا شاهد افت قیمت ها یا حداقل عادی شدن 
قیمــت این اقالم نبودیــم  و به اصطالح چرا 
افزایش تولید از یک سو و کاهش نسبی تقاضا 
از سوی دیگر هم نتوانست قیمت ها را کاهش 
دهد و دیگر خرید ماســک به دو برابر قیمت 

چند ماه پیش از شیوع کرونا عادی شد.

فرصتبرنامهریزیس
با تمام ایــن اوصاف می توان ایــن بهانه را تا 
حدودی پذیرفت که شیوع یکباره این ویروس 

موجب غافل گیری همه شد 
و نمی توان انتظار عملکردی 
تمام عیــار در مواقع بحرانی 
حداقل در ابتدای بحران بود 
اما وقفه ایجاد شده در چند 
هفته گذشته از زمان عادی 
این فرصت  شدن فعالیت ها 
را در اختیــار مدیــران قرار 
داد تا برنامه ریزی درســتی 
داشته باشند.بر همین اساس 
انتظار می رفــت با توجه به 
هشدارهایی که داده می شد 
و اطالعاتــی که قطعــاً در 
اختیار تصمیم سازان جامعه 

قرار می گرفت موج دوم کرونا با قدرت بیشتری 
باز خواهد گشت و حداقل انتظار عموم مردم 
این بود که این بار دیگر مدیران غافلگیر نشده و 
از قبل خود را آماده رویارویی با شرایط بحرانی 

کرده اند.

تکرارغافلگیریس
با وجود هشــدارهای داده شــده سرانجام به 
روزهای سخت رسیدیم و اعالم آمارهای روزانه 
ابتال و تعداد جان باختگان کرونا یک بار دیگر 
تــرس را به جامعه برگرداند و قابل پیش بینی 
بود تقاضا برای خرید اقالم پیشگیری یک بار 
دیگر به اوج خود برسد ولی در چند روز گذشته 
باز شاهد همان رفتارهایی بودیم که اواخر سال 
گذشــته شــاهد آن ها بودیم و آن زمان بهانه 
غافل گیری قابل قبول بود ولی این بار نمی توان 
ادعای غافل گیری را پذیرفت.گالیه شهروندان 
در روزهای اخیر از قیمت افســار گســیخته 
اقالمی مانند ماســک است که هر روز هم در 
حال افزایش است و در این میان هیچ واکنشی 
از ســوی مســئوالن و متولیان برنامه ریزی و 

نظارتی استان و شهرستان شاهد نبودیم.

چندنکتهس
یکی از شهروندان می گوید: مدیران در رده های 

موج  می دانســتند  مختلف 
دوم کرونا در راه اســت، چرا 
هیچ نشانه ای از برنامه ریزی 
آن ها برای تثبیت شرایط از 
طریق تولید و انبار و یا حتی 
توزیع اقالم مــورد نیاز و در 
نهایت قیمت گذاری این اقالم 

نداشتند.
یک کارگر ســاختمانی که 
ساکن یکی از مناطق حاشیه 
شهر است و به گفته خودش 
ســه فرزنــد دارد، می گوید: 
بســیاری از افراد جامعه که 
مانند من درآمد چندانــی ندارند نمی توانند 
متناسب با نیاز خانواده این اقالم را خریداری 
کنند و مجبورند برای حفظ ظاهر هم که شده 
از یک ماسک برای چند هفته استفاده کنند در 
حالی که می دانیم این ماسک کمترین فایده را 
دارد و توان خرید مواد ضدعفونی را هم نداریم.

اما نکته اصلی و درخواســت همه شهروندان 
این اســت که چرا هیچ نظارتی در بازار وجود 
ندارد هر داروخانه ای به قیمت دلخواه خودش 
ماسک یا دیگر اقالم را به فروش می رساند. بر 
همین اساس در حال حاضر قیمت ماسک های 
معمولی که پیش از ســال و در حالت عادی 
کمتر از 300 تومان بود به حدود 2هزار تومان 
و یا در مناطقی از شهر به بیش از 2هزار تومان 

فروخته می شوند.
از ســوی دیگر اما متولیــان داروخانه ها هم 
معتقدند به ســبب افزایش قیمت مواد اولیه، 
واحدهای تولید ماسک هم قیمت تمام شده 

ماسک را باال برده اند.

آخرینوعدهس
در همین راستا، معاون امور بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان  رضوی در 
مصاحبه با فارس می گوید: در ســطح استان 
۶ واحد تولیدی ماســک سه الیه طبی و چهار 
واحــد تولید ماســک ان95 و 30واحد تولید 

ماسک عمومی وجود دارد.
علی غفوری مقدم می افزاید: روند تولید ماسک 
در خراسان  رضوی در ماه های اسفند و فروردین 
بهتر بود؛ چرا که تمامی این مجموعه ها در حال 
تولید بودند و در کنار آن فرایند تولید ماسک 

خانگی نیز بخشی از نیاز را تأمین می کرد.
وی ضمن اشــاره به کاهش تولید ماسک در 
ماه های اخیر به دلیل بهبود روند شیوع بیماری 
کرونــا، ادامه می دهد: ماده اولیه اســپان باند 
در اســتان به اندازه مورد نیاز وجود دارد، ولی 
مشــکل اصلی ما در تأمین الیه میانی ماسک 
خاطرنشان  اســت.غفوری مقدم  بِلون(  )ِملت 
می کند: عمده نیاز ما به ِملت بِلون از دو استان 
دیگر تأمین می شــود، ولی در حال حاضر در 

زمینه تأمین آن مشکل داریم.
وی می گوید: در خصوص مشــکالت قیمت 
ماســک با پراکندگی و تنوع قیمت در سطح 
بازار مواجه ایم که درصدد رفع آن هستیم. در 
جلسه ســتاد مقابله با کرونا استان مقرر شد 
ســازمان صمت و دانشــگاه علوم پزشکی به 
بررســی و تحقیق در خصوص قیمت گذاری 
ماسک بپردازند و قیمت های جدیدی که برای 
انواع ماسک در اســتان تعیین کرده تا اوایل 
هفته آینده )هفته جاری( برای طرح و تصویب 

در ستاد مقابله با کرونا ارائه دهند.
وی ضمن اشاره به تنوع قیمت های ماسک در 
بازار که از ۸00 تومــان تا هزار و 400 تومان 
متغیر است، تأکید می کند: برخی از واحدهای 
تولیدی، مواد اولیه خود را با نرخ رسمی تهیه 
می کنند که باید نرخ متعادل تری برای آن ها 
در نظر گرفت، اما چنانچه بخشی از مواد اولیه 
گران تر تأمین شــود، این اختالف باید در نرخ 
جدید در نظر گرفته شود تا روند تولید آسیب 

نبیند.
وی وجــود برخی از گزارش ها مبنی بر فروش 
ماســک با قیمت های باال در بــازار) تا 3هزار 
تومان( را تأیید و ضمــن غیرقانونی خواندن 
آن، خاطرنشان می کند: در جلسه ستاد مقابله 
با کرونا اســتان که در آن معاونت دادستانی و 
نماینده تعزیرات نیز حضور داشــتند، مصوب 
شد با تخلفات در این زمینه برخوردهای الزم 
صورت گیرد، همچنین چندین پرونده قضایی 
در این خصوص تشکیل شــده که در دست 

پیگیری و اقدام است.

نتیجهتکراریرفتارهایتکراریس
بــا تمام این اوصاف باید بــاز هم بر این نکته 
تأکید کنیم که گویی به تکرار همه چیز عادت 
کرده ایم؛ اینکه بگذاریــم اتفاقی که می دانیم 
می افتد بیفتد و قیمت ها گران شود بعد جلسه 
بگذاریــم و قیمت مصوب اعــالم کنیم، چرا 
پیش از آنکه همه چیز بــه هم بریزد خود را 
آماده رویارویی با شرایط سخت نمی کنیم مگر 
نمی شد از چند هفته پیش سامانه توزیع دقیقی 
تعریف کــرد و قیمت مصوب برای آن تعیین 
کرد و زمینه هــای فرصت طلبی را از بین برد.

گفتوگوباخانواده»موسیالرضارضانیا«به
مناسبتسیودومینسالروزمفقوداالثرشدنش

ازاسارتتابینهایت•
انتظار  هادیان: سرور
ســخت ترین امتحــان 
روزگار بــرای هر آدمی 
اســت، بــه خصــوص 
انتظار  این  که  هنگامی 
از  بی خبــری  در  را 
عزیزی بمانی که ندانی 

او در اســیری است یا به شهادت رســیده است. 32 سال 
است که مادر، پدر، همسر و پسر موسی الرضا منتظر آمدنش 
هستند.»موسی الرضا رضانیا« متولد 24شهریور4۶ است که 
2۱ تیرماه ۶۷ پس از آزادی اســیران جنگ به علت نبودن 
هیچ اطالعی از این سرباز وطن، او را شهید اعالم می کنند.

انتظارآمدنپدرس
پســر شــهید می گوید: 9 ماهه بودم که پدرم آخرین بار مرا در 
آغوش کشــیده و گفته اســت، این بار که برگردم به استقبالم 
می آیی، آخر این بار تو می توانی راه بروی. من سال ها منتظر این 
دیدار و استقبال از او هستم اما او نیامده است.او می افزاید: کارمند 
آتش نشانی هستم و خداوند ســه فرزند به من داده است، فقط 
می دانم پدرم از ۱5سالگی به عنوان بسیجی برای دفاع از کشور در 
جبهه ها حضور داشته است و در ۱۸ سالگی به خدمت سربازی در 

ارتش می رود و در روزهای پایانی خدمت مفقوداالثر شده است.

دیگرگریهنکردمس
مادر شــهید که غم فراق پسرش هنوز هم پس از 32 سال مثل 
همان روزهای اول تازه اســت، می گوید: یک شب خواب دیدم 
با خانمی ناشــناس به کربال رفته ایم و پسرم آنجا میهمان امام 
 حسین)ع( است. به من التماس کرد و مرا به حضرت زهرا)س( 
قســم داد که برایش گریه نکنم. از خواب که بیدار شدم، دیگر 
گریه نکردم، فقط صبر کردم. دعایم همین اســت که با حضرت 
ابوالفضل)ع( و علی اکبر)ع( همنشین باشد. حاجیه خانم مبارکه 
علیپور وحید می افزاید: مراسم تشییع  جنازه اش در دهه فاطمیه 

بود و مزارش هم در قطعه شهدای فاطمی است.
این مادر صبور توضیح می دهد: موسی الرضا کالس چهارم دبستان 
بود که از روســتای روئین اسفراین به مشهد آمدیم و در منطقه 
توس ساکن شدیم. در کنار بچه داری چادرشب و پارچه می بافتم، 
آن عکس پسرم که همه جا هست پارچه پیراهن تنش را خودم 
بافته ام.او با اشــاره به اینکه بقیه فعالیت هایش هم در مســجد 
ولی عصر)عــج( بود، بیان می دارد: موســی الرضا خیلی زودتر از 
همسن  و سال هایش و در نوجوانی با جنگ آشنا شد. ۱5 ساله بود 
که رضایت من و پدرش را گرفت و عازم جبهه شــد.او می گوید: 
موســی الرضا رفت جبهه و ۶ ماه ماند. وقتی برگشــت، پدرش 

گوسفندی قربانی کرد و میهمانی داد. 

عشقبهدفاعازمیهنس
مادر شهید از ازدواج پسرش برایم تعریف می کند: ۱۸ ساله بود 

که دامادش کردم، پسر اولم بود و یک دنیا برایش آرزو داشتم .
حدود ۶ماهی با همسرش در عقد بود. پسرم می گفت که من باید 
به جبهه بروم. ۶ ماه از زندگی مشترکش نگذشته بود که به خدمت 
سربازی در ارتش اعزام شد اما هنگام بازگشت و مرخصی همچنان 
در بسیج محل هم حضور داشت. مادر شهید برایم تعریف می کند: 
موسی الرضا به جبهه برگشت و خداوند چند ماه بعد پسری به او 
داد که اسمش را دوست داشت جواد بگذارد اما چون در روز تولد 
حضرت علی)ع( به دنیا آمد، نام او را با مشورت خودش علیرضا 
انتخاب کردیم. علیرضا 9 ماهه بود که پســرم رفت و برنگشت.

اسارتدرشرهانیس
همسر شهید هم می گوید: موسی الرضا مرد بسیار خوبی بود و در 
همان مدت کوتاه زندگی مشترکمان هیچ خاطره بدی از او ندارم.

فاطمه زارعی می افزاید: نمازخوان، اهل زندگی و مرد نجیبی بود 
و زندگی مشــترکمان ساده و بدون تجمل آغاز شد. هم محله ای 
بودیم. او تصریح می کند: علیرضا برای من و خانواده همسرم یادآور 
موسی الرضاست و پسرم همانند پدرش مؤمن، مهربان و اهل کار 
و زندگی اســت و همسر او هم دختر شهید است.همسر شهید، 
خبر اســیر شدن و شهادت همســرش را این  گونه برایم تعریف 
می کند: چیزی به اتمام خدمتش نمانده بود. نیمه تیر ســال ۶۷ 
خبر مفقوداالثر شــدنش آمد. پس از پیگیری متوجه شدیم که 
موسی الرضا اسیر شده است. آن موقع خیال همه مان راحت شد که 
حداقل زنده است. سه سال بعد یک نفر از همرزمانش که اهل رشت 
بود، خانه ما را پیدا کرد و به دیدنمان آمد و گفت که هنگام اسارت 
با موسی الرضا بوده و او را دیده است و خبر سالمتی اش را به ما داد. 
همســر شهید رضانیا توضیح می دهد: به ما گفتند، عراقی ها در 
آن زمان رزمنده ها را غافلگیر کرده اند و چون قطعنامه صادر شده 
بوده است، آتش بس اعالم می شود. هنگامی که درگیری مسلحانه 
و تیراندازی شروع می شود، موسی الرضا هم برای مقابله می رود که 
تیری به پایش اصابت می کند و عراقی ها همه را اسیر و به اردوگاه 
می برند. سه روز آن ها در همین شرایط در اردوگاه ماندند تا زمانی 
که از طرف صلیب سرخ می آیند و همان شب عراقی ها، شهیدان و 
مجروحان را از اسیران جدا می کنند و به نقطه نامعلومی می برند. 
او ادامه می دهد: این انتظار هفت ســال دیگر هم طول کشــید 
و هیچ خبری از او نداشــتیم. به پادگان ارتش مراجعه کردیم و 
به ما اطمینان دادند که نامش در فهرســت شهدا نیست و یک 
فهرست دیگر نشانمان دادند که به زودی آزاد خواهند شد. پس از 
مرگ صدام و هنگامی که زندان ها باز شد، به ما اعالم کردند که 
هیچ اسیر ایرانی در خاک عراق، باقی نمانده است و هیچ اثری از 
همسرم نبود.وی بیان می دارد: پس از تعیین  تکلیف 400 اسیر 
مفقوداالثر در عراق، مراســم تشییعی در دهه فاطمیه در مشهد 
 برپا شــد، قبرهای خالی تشــییع و به یاد آنان سنگ مزاری در 
بهشت رضا)ع( در نظر گرفته  شد. روی سنگ قبرش نوشته اند: 

»اسارت در منطقه شرهانی« که نزدیک دهلران است.

بهبهانه21تیرماهروزحجابوعفاف
مدافعانحجاب•

علیهاستبدادرضاخانی
ابتدای ورودی شــهر گناباد مرقدی برپاست که متعلق است به 
مبارزی نامدار که بیشتر سال های زندگی اش را صرف مبارزه با 
اســتبداد رضاخانی و پهلوی کرد. بهلول را نه در گناباد بلکه که 
تمام ایران می شناسند. عالم و زاهدی که مبارزاتش علیه استبداد 
زبانزد اســت. محال است 2۱ تیر هر ســال فرابرسد و کسی از 
سردمدار حرکتی اسالمی که حجاب و عفاف را ۸5 سال پیش 
فریــاد زد یادی نکند. نزدیک به یک قرن اســت که از آن منبر 
معروف بهلول گنابادی در مســجد گوهرشــاد می گذرد. مردم 
که خونشان از اســتبداد رضاشاهی به جوش آمده بود در جوار 
امام رضا)ع( پای منبر علما بست نشستند تا صدایشان به همه 
کشور و کل دنیا برسد. آن ها آزادی رضاخانی را نمی خواستند، 
خواسته شــان عمل به قرآن و سیره ائمه)ع( بود نه پیاده کردن 
افکار غرب زده پهلوی. می خواستند به هر قیمتی از عفت و حجاب 

ناموسشان دفاع کنند حتی به قیمت از دست دادن جانشان. 
منبر علما، روشــنگر راه آن ها در این اجتماع شد. سخنرانی 
آتشین بهلول گنابادی پرده از افکار پلید رضاخان و عمالش 
برداشت. نزدیکان به حکومت از سرایت حرکت مردم مشهد به 
شهرهای دیگر احساس خطری عجیب داشتند. دستور آتش 

از باال صادر شد و جنازه روی جنازه افتاد. 
2۱ تیر ۱3۱4 که خورشید غروب کرد جنازه هزاران زائر امام 
مهربانی مدافع حجاب، کامیون کامیون از مسجد گوهرشاد 
خارج شــد. جنازه هایی که تاکنون خانواده خیلی از آن ها از 

سرنوشتشان بی خبرند.
ثمره روشــنگری های شیخ بهلول و خون های ریخته شده در 
گوهرشاد به حفظ ناموس ایران و ایرانی انجامید. ناموسی که 
خون ها برای حفظش ریخته شد تا عفاف و حجابش حفظ شود. 
اکنون نیز داستان همان است. شاید افکاری به دنبال انحراف 
مسیر عفاف و حجاب باشند و ایده های رضاخانی را دنبال کنند 
اما یادآوری این موضوع شاید الزم باشد که هنوز بهلول ها در 
کشور نفس می کشند و الزم باشد تا پای جان خواهند ایستاد تا 

پرچم عفاف و حجاب همچنان استوار باقی بماند.
گفتنی است چندی پیش واقعه قیام مسجد گوهرشاد در موزه 

زنده زیارت بازروایی شده است.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویخبرداد
٣٠٠مدرسهبدوناستفاده•

درروستاهایخالیازسکنه
حســینپورحسین:
مدیــر کل آمــوزش و 
رضوی  خراسان  پرورش 
درباره کمبودهای فضای 
اســتان  در  آموزشــی 
گفت: در اســتان 300 
مدرســه بدون استفاده 
در روســتاهای خالی از سکنه داریم و این در حالی است که 
در سال تحصیلی گذشته برای تشکیل کالس های درس در 

سطح استان از 300 کانکس استفاده شده است.
قاسمعلی خدابنده عامل پراکندگی و توزیع نامناسب را یکی 
از دالیل کمبود فضای آموزشــی دانست و افزود: با اقدام های 
خوب اداره کل نوســازی و تجهیز مــدارس، مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان و سازمان نوسازی مدارس کشور به منظور 
استفاده از تمامی ظرفیت های خیران محترم، اقدام به اجرای 
طرح »آجر به آجر« کرده ایم تا تمامی مردم به میزان دلخواه، 

توانایی مشارکت در ساخت و تجهیز مدارس را داشته باشند.

افتتاحمجموعهچندمنظورهشهید•
حسینمحرابیدرمنطقهیکمشهد

قدس:شــهردار منطقه 
مقدس  مشــهد  یــک 
مجموعــه  افتتــاح  از 
شــهید  چندمنظــوره 
مدافــع حرم حســین 
محرابی در خیابان مجد 
2۸ این منطقه خبر داد.

جــواد اصغری با بیــان این خبر، اظهار کــرد: این مجموعه 
چندمنظوره مشــتمل بر یک ایستگاه آتش نشــانی، پایگاه 

مدیریت بحران و سالن ورزشی است.
وی ادامه داد: هزینه تملــک و اجرای این پروژه 2۷ میلیارد 
تومان بوده و زیربنای آن هزار و ۶۸0 مترمربع در عرصه یک 

هزار و 300 متری است.
وی با بیان اینکه ســاخت این پروژه از ســال 9۷ آغاز شده 
اســت، گفت: از ویژگی های اصلی این پروژه، ســاخت آن در 
بین دو بافت فرســوده است که با توجه به نفوذناپذیری این 
بافت، ایستگاه آتش نشانی که در این مجموعه چندمنظوره قرار 

گرفته، می تواند پشتیبان خوبی برای منطقه باشد.
اصغری تصریح کرد: ایستگاه آتش نشانی این مجموعه نخستین 
ایستگاه آتش نشانی پس از استقرار نظام شورایی است که به 

نام آتش نشان فداکار »امیرمحمد زارع« نام گذاری شده است.
وی افزود: پایگاه مدیریت بحران شهید محرابی نخستین پایگاه 
ساخته شده در این منطقه بوده و مجموعه ورزشی نیز که در 
این پروژه افتتاح شــده، نخستین مجموعه ورزشی در سطح 

منطقه است که ساخت آن یک مطالبه مردمی بود.

دیهایکهخرجکارنیکوماندگارشد•
قدس:مبلغ 300 میلیون تومان دیه جوان ناکام شــادروان 
»ســعید عرب قدیمی« که در حادثه خودرو در ســال ۱39۷ 
در مشهد به دیار باقی شتافت توسط خانواده وی برای تکمیل 
بنای منازل نیازمندان که توســط کمیته امداد شهرســتان 

سرخس ساخته شده، به این نهاد اهدا شد.
شادروان سعید عرب قدیمی تنها فرزند پسر خانواده بود که 
در 2۷ سالگی تسلیم مشیت الهی شد و روح پاکش به آسمان 

پرکشید. یاد و خاطره اش گرامی باد.
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پروینمحمدی:حال اســتانمان خوب نیست؛ چراکه ۷00 
بیمار بســتری در مراکز زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد، ۱50 بیمار بد حال و بســتری در آی سی یو، حدود 
30 نفر فوتی مشکوک و قطعی کرونا در روز، آخرین وضعیت 
کرونا در استان ماست که برای خراسان وضعیت خوبی نیست. 
 با اینکه آمار فوت به علت کرونا در مقطعی به صفر رسیده 
 بــود، متأســفانه در هفته های اخیر به دلیــل حضور افراد 
»بی عالمــت« در اجتماع، عدم رعایت نکات بهداشــتی و 
عدم رعایت فاصله گذاری و.... با افزایش تعداد مبتالیان به 
کووید ۱9 روبه رو شدیم و باردیگر صحنه های غم انگیز رنج 
و درد بیمــاران مبتال به کرونا و در برخی موارد فوت آن ها 
دوباره تکرار شــد و می شود.... فقط به خاطر اینکه ویروس 
ترسناک کرونا را جدی نگرفتیم و به هشدارهای بهداشتی 

توجه نکردیم.
واین در حالی اســت که وزیر بهداشــت می گوید: کرونا یکی 
از خطرناک ترین و ناشــناخته ترین ویروس هایی اســت که 
 تاکنون ظهور پیدا کرده و متأســفانه هموطنان ما با سفرهای 
غیر ضروری آن را تشــدید کردند و با اینکه استفاده از ماسک 
یکی از ارزنده ترین فاکتورهای پیشگیری از این بیماری است، 
بازهــم عده ای ازمردم که ممکن اســت بیماران »بی عالمت« 

باشند، ماسک نمی زنند. 
و یــا دکتر زالی علت افزایش آمار مبتالیان به کرونا را رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی دانســته و می گویــد: رعایت فاصله 
اجتماعــی از ابتدای کرونا کــه ۶9 در صد بوده، به ۱۱ درصد 
رسیده که بســیار ترسناک و نگران کننده اســت؛ زیرا افراد 
»بی عالمت« به راحتی می توانند ویروس کرونا را به اطرافشان 

منتقل کنند .
دکتر امین بجدی، متخصص بیماری های 
 عفونــی دربــاره انــواع کرونــا و خطر 
»بی عالمــت ها« در اماکــن عمومی و 
اجتماع بیشــتر می گوید: افــرادی که 
ویروس کرونا وارد بدنشــان می شود به 
چهار گروه تقســیم می شــوند. گروه اول 30 درصد موارد را 
تشــکیل می دهند که درطول پنج روز نهفتگی بیماری هیچ 
عالمتی بروز نمی دهند و پس از 5 تا ۶ روز سیستم ایمنی کاماًل 
پاسخ مناسب به ویروس داده و فرد ایمن می شود و در واقع بدن 

ویروس را ازبین می برد.
به گفته وی گروه دوم که شامل 55 درصد موارد هستند هم 
پنــج روز دوره نهفتگی را طی می کننــد، اما پس از 5تا۶ روز 

عالئم خفیف و متوسط مثل سرماخوردگی پیدا می کنند که 
۶تا۷ روز طول کشیده و بعد وارد مرحله ایمن شدن می شوند 

و بدنشان پس از دوهفته کنترل ویروس کرونا، ایمن می شود.
گروه ســوم اما افرادی هستند که ۱0 درصد موارد را تشکیل 
می دهند و این گروه هم باز پنج روز تا یک هفته دوران نهفته 
بیماری را می گذرانند و بعد عالئم شدید بیماری در آن ها ظاهر 
می شــود که در این شرایط نیاز به بســتری در بیمارستان و 
مراقبت های بیمارستانی دارند.گروه چهارم با اینکه فقط پنج 
درصد موارد را تشکیل می دهند، ولی کسانی هستند که عالئم 
بسیار شــدید دارند و نیاز به مراقبت های آی سی یو و حتی 

دستگاه تنفس پیدا می کنند.

بیعالمتهاخطرناکترندس
ایــن متخصص عفونی، بیماران »بــدون عالمت« را خطرناک 
دانسته، می افزاید:آن چه اهمیت پیدا می کند آن است که گروه 
اول یا »بی عالمت ها« تا دوهفته ناقل هســتند و با اینکه هیچ 
عالمتی ندارند، اما به راحتی می توانند ویروس را به اطرافشان 
پخش و منتقل کنند؛ بنابراین از همه گروه ها خطرناک ترند 
و بایــد ازاین گروه ترســید.گروه دوم که عالئم خفیف مانند 
سرماخوردگی داشتند نزدیک به سه هفته ناقل هستند، اما در 

هفته سوم خودشان ایمن می شوند.
در گروه سوم نیز این زمان به چهار هفته تا یک ماه می رسد.

میزانمرگومیردرگروههاس
 عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به تشریح 
مرگ ومیر در بیماران کرونایی پرداخته، خاطرنشان می کند: 
مرگ و میر در گروه اول صفر در صد است؛ چون مبتالیان اصاًل 
بیمار نمی شوند. درگروه دوم هم صفردرصد است؛ زیرا عالئم 

سرماخوردگی است و بعد ایمن می شوند.
اما در گروه سوم و کسانی که پس از ترخیص از بیمارستان و 
دریافت خدمات الزم به خانه برمی گردند و ایمن می شــوند، 
متأســفانه احتمال مــرگ و میر وجــود دارد و به ۱5 درصد 
می رسد.ولی گروه چهارم که سخت ترین گروه هستند و نیاز به 
آی سی یو و مراقبت های ویژه پیدا می کنند، متأسفانه حتی تا 

50 درصد مرگ و میر دارند.

خطرناکترینگروهس
دکتر بجدی با اشاره به اینکه همه از افراد بستری در آی سی یو 
و کسانی که به دستگاه تنفسی نیاز پیدا می کنند می ترسند، 

تصریح می کند: متأســفانه قسمت خطرناک ماجرا همان 30 
درصدی هســتند که هیچ عالمتی ندارنــد و هیچ رعایت و 
مراقبتی هم نمی کنند، ولــی ویروس را به مدت دو هفته به 

اطراف منتقل و پخش می کنند.
از این رو بازهم به اهمیت مراقبت های این گروه تأکید می شود. 
بنابراین »گروه بی عالمت« باید هم خودشــان و هم دیگران را 
محافظت کنند؛ چون هیچ کدام از ما نمی دانیم جزو کدام گروه 
 هســتیم و پس از اینکه ویروس وارد بدن ما می شود آیا جزو 

»بی عالمت ها« هستیم یا عالمت دارها یا آی سی یو 
و نمی دانیم قرار اســت »بی عالمت« باشــیم، عالمت خفیف 
داشــته باشیم یا عالئم شــدید پیدا کنیم، پس باید در عین 
سالمت هم از ماسک استفاده کنیم تا احتمال انتقال ویروس را 

به دیگران ازبین ببریم. 

توصیههایکروناییراجدیبگیریدس
وی با تأکید بر اینکه هنوز کرونا تمام نشــده، توصیه می کند 
برای مراقبــت از خودمان و دیگران فاصله مــان را با دیگران 
حداقــل یک و نیم متر رعایت نماییم؛ زیرا عدم رعایت فاصله 

خطر انتقال ویروس کرونا را بیش از چهار برابر می کند
*برای عبور ازکرونا ازماســک به عنوان سپر محافظ استفاده 

کنیم
*دست ها را حتماً با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشوییم ،

*هنگام عطســه و سرفه با دستمال جلو دهان و بینی خود را 
گرفته و سپس دستمال را درون ظرف آشغال دربسته بیندازیم

*به سفرهای غیر ضروری نرویم 
*در میهمانی ها، مجالس عروسی و ترحیم شرکت نکنیم

*ازافراد بدون ماسک فاصله بگیریم؛ چون ممکن است بیمار 
»بی عالمت« باشند و تا می توانیم در خانه بمانیم و زندگی خود 

و دیگران را به خطر نیندازیم.

مراقببیمارانیکههیچنشانهایازویروسندارندباشیم

کرونای خاموش!

گفت و گوگفت و گو
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روی خط خبرروی خط خبر
افتتاح فاز سوم ساماندهی جلوخان •

آرامگاه فردوسی
قــدس: در مراســمی 
همزمان با 19 تیر سالروز 
فرمان  صــدور  و  بازدید 
مقام معظم رهبری برای 
آبادانــی و احیای توس، 
با حضور شهردار مشهد، 
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، رئیس و جمعی 
از اعضای شــورای شهر فاز سوم ساماندهی جلوخان آرامگاه 
فردوسی افتتاح و عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی به 
بافت تاریخی کهن دژ آغاز شد.شهردار مشهد در این مراسم 
با اشاره به درخواست های چندین ساله مردم منطقه، ادیبان 
و فرهنگ دوستان برای تعیین تکلیف منطقه تاریخی توس 
گفت: امیدواریم در نخستین جلسه شورای عالی معماری و 
شهرســازی که در یکی دو هفته آینده برگزار می شود طرح 

راهبردی توس مصوب شود.
محمدرضــا کالیی افزود: همکاران ما در حوزه شهرســازی 
پیشتر اقدام هایی را برای تهیه طرح تفصیلی آغاز کرده اند و 
تأکید دارم مجموعه شهرسازی با همکاری سایرمجموعه ها و 
کمیسیون ماده 5 تالش کنند در 140 روز آینده بزرگ ترین 
هدیه را به ســاکنان بافت پیرامونی آرامگاه فردوسی، مردم 
مشهد و دغدغه مندان ادب، فرهنگ و هنر دهند.وی به آغاز 
عملیات اجرایی ساخت مسیر دسترسی آرامگاه فردوسی به 
کهن دژ اشــاره کرد و گفت: امیدوارم این پروژه نیز براساس 

زمان بندی در 140 روز آینده آماده بهره برداری شود.

۱۲ تاالر عروسی در مشهد مهروموم شد •
ایرنا: فرماندار مشــهد گفت: با شــیوع ویــروس کرونا و 
ممنوعیت فعالیت تاالرهای پذیرایی، براساس بازرسی های 
صورت گرفتــه تاکنون 1۲ تاالر عروســی متخلف در این 

شهرستان مهروموم شده است.
 محمدرضا هاشمی افزود: در بازرسی های انجام شده توسط 
مســئوالن اتحادیه و پلیس نظارت بر اماکن تاکنون به ۳۸ 
نفر از متخلفان و مالکان تاالرها و باغ تاالرهای مشهد تذکر 

کتبی داده شده است.
وی ادامه داد: در این شهرستان ۸۶ تاالر و 51 باغ تاالر دارای 
پروانه وجود دارد که عــالوه بر آن ها، ۲۸ مورد نیز در حال 
دریافت پروانه هستند.همچنین روز چهارشنبه در پی بازدید 
ســرزده فرماندار مشهد از باغ تاالرهای اطراف این شهر یک 

واحد متخلف مهروموم شد.

واکنش دادگستری خراسان رضوی به یک ماجرا
موج سواری معاندین روی خبر اعدام •

فردی که در ۲۲ سال ۲0 محکومیت داشت 
در  قرمــز:  خــط 
از  کــه  اطالعیــه ای 
ســوی روابط عمومی و 
دادگســتری  ارتباطات 
خراســان رضوی صادر 
در  است:  آمده  شــده، 
حالی برخی رسانه های 
معانــد در فضای مجازی از اعدام فردی در مشــهد به علت 
نوشیدن الکل خبر می دهند که آنان در این پرونده ناگفته های 

فراوانی را نادیده می گیرند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ 
ســوابق نشــان می دهد فرد اعدام شــده، دارای ۲0 سابقه 

محکومیت کیفری قطعی در ۲۲سال بوده است.
این فرد در ســال ۷5 به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد 
مخدر به 15 ماه حبس، جزای نقدی و شالق محکوم می شود، 
اما این پایانی بر خالف کاری های وی نبود. او دو بار در سال 
۷۷ و دو بار نیز در ســال ۷۸ به علت ارتکاب جرایم مربوط 
به مواد مخدر به زندان می رود. در ســال ۷9 بزهکاری های 
این فرد ادامه می یابد و بار دیگر به زندان می افتد. در ســال 
۸0 نیز همین فرد بار دیگر در زندان بوده است.محکومیت 
این فرد در سال ۸۶ به جرم ضرب و جرح عمدی تأیید و در 
همان سال بار دیگر به علت شرب خمر راهی زندان می شود. 
او بعد از آزادی بار دیگر به بزهکاری هایش ادامه می دهد و در 
سال ۸۸ بازهم به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر 
و در سال ۸9 برای چندمین بار به علت شرب خمر به زندان 
و شالق محکوم می شود.محکومیت های متعدد این فرد در 
سال های ۸9،90،91 و 9۲ نیز به علت ارتکاب جرایم مربوط 
به مواد مخدر و شرب خمر ادامه می یابد. در سال 94 نیز به 
جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به 11 ماه حبس 
محکوم شد. این فرد بازهم از جرایم خود دست بردار نبود و 
در ســال 9۶ هم بار دیگر به علت نگهداری مشروبات الکلی 
به هشت ماه حبس محکوم شد. او در سال 9۷ در حالی که 
مست بوده و روی موتورسیکلت درحال رانندگی پر خطر و 
بدون گواهی نامه بود، دستگیر شد. حتی نامبرده در مقاطع 
مختلف زمانی به اتهاماتی ماننــد: آدم ربایی، تهدید، اعمال 
منافی عفت و سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و درنهایت 
حکــم فرد موصوف پس از طی تشــریفات کامل قانونی به 
مرحله اجرا در می آید. بدیهی است اتخاذ رویه های ناصواب 
و نادیده انگاشتن اصول اخالقی و تقطیع واقعیت در زمینه 
انتشار این گونه اخبار با اهداف مغرضانه، نمی تواند حقیقت را 

از چشم تیزبین افکار عمومی پنهان نماید.

رمزگشایي از 50 فقره سرقت سریالی•
میرعلمدار: جانشــین فرمانده انتظامي اســتان خراسان 
رضــوی از پاتــک غافلگیرانه کارآگاهان پلیــس آگاهي به 
عامالن ســرقت هاي ســریالي از مغازه هاي شهرستان هاي 
نیشابور و مشهد خبر داد. سردارابراهیم قربان زاده اظهار کرد: 
از چندي پیش با بررســي سرقت هاي سریالي از مغازه ها در 
شهرستان هاي نیشابور و مشهد، سرنخ هایي بدست آمد که 
حکایت از تشابه ترفند ســارقان در ارتکاب جرم داشت که 
دستورات الزم به پلیس نیشابور براي پیگیري سریع موضوع 
صادر شــد.وی افزود: مأموران در پی اقدام های اطالعاتي و 
تخصصي به سرنخ هایي دست یافتند که منجر به چهره زني 
و شناسایي یکي از عامالن سرقت هاي سریالي شد. وی گفت: 
متهم ۳9 ســاله پرونده دستگیر شد و در برابر ادله غیر قابل 
انکار پرونده، همدست ۳۷ ساله خود را معرفي و در تحقیقات 
اولیه به 50 فقره سرقت از مغازه ها در نیشابور و مشهد اعتراف 
کرد.وی خاطر نشان کرد: کارآگاهان در اقدامي ضربتي، متهم 
دیگر این پرونده و یک مالخر اموال سرقتي را نیز شناسایي، 

دستگیر و مقادیري اموال مسروقه کشف کردند.

عقیل رحمانی: باند سرقت طال و جواهرات 
که هدفشــان منازل مسکونی بود، درحالی با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
در چند نقطه کشور ردزنی و دستگیر شدند که 
حتی به خودشان هم رحم نمی کردند و در یک 
مورد با اجرای نقشه ای عجیب طالهای سرقتی 

را از دیگر همدستان کش رفتند.
وصول چند پرونده سرقت های سریالی به اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی استان موجب شد 
شناســایی عامالن را که بــه صورت حرفه ای 
اقدام های خود را رقم می زدند، در دستور کار 
پلیس قرار گیرد.در مرحله اول، کارآگاه عمارلو، 
افســر پرونده برای دست یافتن به سرنخ و یا 
شیوه های مورد اســتفاده در سرقت هایی که 
ســرجمع ارزش آن ها 4 میلیارد تومان را رد 
می کرد، بازخوانی ماجرا و دعوت برخی شکات 

را در دستور کار خود قرار داد.

شناسایی »اتانول« و »دراز«س
از همین رو دیگر اعضای تیم اداره عملیات ویژه 
پلیس آگاهی بررسی های میدانی را کلید زدند، 
این سلســله اقدام ها که چندین روز زمان برد 
چند سرنخ و حتی فرضیه های جدیدی را پیش 
روی مأموران قرار داد.از همین رو مشخص شد 
اعضای باند سرقت را افراد قوی هیکل تشکیل 
داده انــد که برخی اقدام هــای مجرمانه مانند 
شکســتن در های ورودی منازل مسکونی با 
بهره گیری از آن ها رقــم می خورد.در یکی از 
پرونده ها سارقان در اجرای نقشه سرقت، یک 
آپارتمان سه واحدی را هدف اقدا م های مجرمانه 
قرار داده و طال، جواهرات و دیگر اموال باارزشی 
مانند: ظرف های عتیقه و گرانقیمت، لپ تاپ، 
انواع ادوات موســیقی و وجــوه نقد را در یک 
چشــم بر هم زدن به یغما برده بودند. حتی 
اعضای باند سرقت »شــاه دزدها« با شیوه ای 
پیچیده محتویات گاوصندوق برخی واحد ها را 

هم خارج کرده بودند.
از سوی دیگر مأموران موفق شدند تصاویری از 
سارقان که سر و صورت خود را هنگام اجرای 
اقدام های مجرمانه می پوشاندند بدست آورده، 
چهره زنی و دیگر اقدا م های فنی و پلیســی را 
هم پیش ببرند.جمع بندی موضوع سبب شد تا 
هویت برخی سارقان معروف به »دراز« و»اتانول« 
مورد شناســایی مأموران قرار گیرد. ردگیری 
دقیق محل ســکونت اعضای بانــد حاکی از 
آن بود که آن ها در شــهر اسالمشهر زندگی 
می کنند و فقط برای اجرای نقشه های سرقت 

از النه مخــوف خود خارج و 
به نقاط مختلف کشور رفته 
و پــس از آن به ســرعت به 
مبدأ بــر می گردند و مدتی 
در منطقه آفتابی نمی شوند 

تا ردی از آن ها به جا نماند.

آغاز عملیات دستگیری س
اطالعــات  بــه  باتوجــه 
زبده  تیم  جمع آوری شــده 
آگاهی  پلیس  ویژه  عملیات 
استان راهی شهر مذکور شد، 
به محض رسیدن مأموران به 

محل و کنترل نامحسوس منطقه مشخص شد 
اولیــن عضو باند که تا لحظاتی دیگر عملیات 
دســتگیری اش آغاز می شد به گردن کلفتی و 
ایجاد رعب و وحشت مشهور است.از همین رو 
تمامی تدابیر پلیســی به کار گرفته شد تا راه 
فراری برای مجرم باقی نماند، به همین خاطر 
از چند جهت مأموران وارد محل اختفای فرد 
تحت تعقیب شدند. فرد مجرم که خود را در 
محاصره دیــد، از راه فراری که برای این گونه 
موارد در نظر گرفته بود قصد فرار داشــت، اما 
زمانــی که دید این مســیر هم تحت کنترل 
مأموران پلیس آگاهی خراســان رضوی قرار 
گرفته تغییر مسیر داد و در حالی که از ارتفاع 
به پایین پرید تا به فرارش ادامه دهد، بی هوش 
شد. از سوی متهم یک دستگاه خودرو پژو۲0۷ 
مورد استفاده در سرقت ها نیز کشف و توقیف 
شــد. پس از دســتگیری فرد مذکور، وی به 
مراکز درمانی منتقل و پس از بهبودی نسبی 

به مشهد منتقل شد و تحت 
متهم  گرفت.  قرار  بازجویی 
کــه باتوجه به مســتندات 
برای  فــراری  راه  موجــود 
نمی دیدید  قانــون  دورزدن 
پــرده از اقدام های عجیب و 

پیچیده شان برداشت.

خودروهای نمایشگاهی س
در خدمت دزدها!

او ضمــن لــو دادن دیگــر 
اعضــای باند اعتــراف کرد: 
خودروهایــی که مــا برای 
آمدن به شهر مشــهد و دیگر مناطق از آن ها 
اســتفاده می کردیم را از بنگاه خرید و فروش 
خودرو برمی داشتیم، دلیل آن هم این بود که 
یکی از سارقان در نمایشگاه خودرو کار می کرد.

متهــم در ادامه عنوان کــرد: حدود 5 یا ۶ بار 
از ابتدای ســال برای سرقت به مشهد آمدیم 
و در مناطق بولوار وکیل آباد، ســید رضی و... 
منازل مســکونی را هدف اقدام های مجرمانه 
قرار دادیم.پس از انتخاب منازل مســکونی و 
اطمینــان از خالی بودن آن ها )خاموش بودن 
المپ ها و...( با کمک همدستانم در ورودی را با 
دیلم می شکستیم و وارد محل می شدیم.مجرم 
خطرناک در ادامه اعتراف کرد ســه نفر دیگر 
از اعضای باند در زندان های شــهر رشت و قم 
در حال تحمل کیفر هستند. در ادامه مأموران 
اداره مبارزه با عملیات ویژه پلیس آگاهی استان 
هماهنگی های قضایــی را صورت داده و دیگر 

اعضای باند را هم به مشهد منتقل کردند.

وقتی دزد به دزد می زند!س
پس از انتقال آن ها به مشهد پرده از راز نهفته 
دیگری هم برداشته و مشخص شد آن ها حتی 
به خودشــان هم رحم نمی کردند، به عنوان 
نمونه پس از سرقت چند میلیارد تومانی طال از 
مشهد، وقتی همه آن ها برای استراحت به یک 
هتل می روند، یکــی از اعضای باند که از قبل 
نقشه دزی از دیگر همدستانش را کشیده بود، 
دوستانش را وادار می کند تا به بهانه تفریح و... 
از هتل خارج شوند، پس از آن به اقوامش که 
از شهرستان به مشهد آمده بودند اعالم می کند 
آخرین قطعه پــازل را اجرا و تمامی طال ها را 
از هتل ســرقت کنند که ایــن کار هم انجام 
می شود!وقتی دیگر سارقان از وجود شاه دزدی 
دیگر خبردار می شوند به هم شک می کنند و با 

قمه و چاقو به جان هم می افتند!
در آخریــن مرحلــه از اقدام های فشــرده و 
شــبانه روزی کارآگاهــان اداره عملیات ویژه 
پلیس آگاهی اســتان وقتی همه اعضای باند 
به اقدام های مجرمانه خود اعتراف کردند، یکی 
از ســارقان مدعی شد تمامی اموالی که از راه 
دزدی بدســت آورده بودم را به نام همســرم 
کردم، اما همسرم تا فهمید من دستگیر شدم، 
درخواســت طالق کرده و نمی دانم چگونه رد 
مال کنم!یکی دیگر از سارقان باند »شاه دزدها« 
هم در اظهاراتش گفت: وقتی برخی را می دیدم 
که صاحب خودروهای لوکس بودند با خودم 
می گفتم چرا من ســوار این خودرو ها نشوم و 

برای همین این راه را در پیش گرفتم!
تحقیــق از متهمان برای کشــف دیگر ابعاد 

مخفی پرونده همچنان ادامه دارد.

با رصد دقیق کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی

باند»شاه دزد« مات شد

 یکی از سارقان مدعی 
شد تمامی اموالی که از 
راه دزدی بدست آورده 

بودم را به نام همسرم 
کردم، اما همسرم تا 

فهمید من دستگیر شدم، 
درخواست طالق 

کرده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
هوای خراسان اندکی خنک می شود•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره هواشناسی افزایش ســرعت وزش باد به ویژه برای 
نیمه شرقی و جنوبی اســتان وزش باد شدید موقتی همراه 
با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. ضمن 
اینکــه از امروز عالوه بر افزایــش ابر، دمای هوا ۲ تا 4 درجه 
سلسیوس نسبت به دیروز خنک تر خواهد شد. بر این اساس 
هوای امروز شهرستان مشهد کمی ابری بعدازظهر وزش باد 
شدید موقتی و افزایش ابر خواهد بود. طی این مدت کمینه 
و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۲۲ و ۳4 
درجه سلسیوس خواهد بود.طی ۲4 ساعت گذشته قوچان با 
کمینه دمای 15 درجه سلســیوس خنک ترین و سرخس با 
بیشینه دمای 4۲ درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان 
خراسان رضوی بوده اند. همچنین بیشترین سرعت وزش باد 
از جغتای با سرعت ۶1 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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   19 ذی القعد        ه 1441  11 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9290 ویژه نامه 3669 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 30007۲305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

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

برنج های بی کیفیت هندیس
متأســفانه برنج های هندی موجود در بازار سالمت مردم را به خطر می اندازد. اگر این برنج ها 
مشکلی ندارد لطفاً وزیر بهداشت و مسئوالن مدتی از این برنج ها استفاده کنند، چراکه بعد از 
مدت کوتاهی سیستم معده را کامالً به هم می ریزد. لطفاً برای سالمت مردم ارزش قائل شوید.

یک شهروند

از جایگاه های سی .ان .جی سرکشی کنیدس
لطفاً از جایگاه های ســی.ان.جی گاز سرکشی کنید. بعضی از جایگاه ها در مواقعی درایورهای 
جایگاه را از مدار خارج می کنند که هزینه برق کمتری پرداخت کنند. با این کار کلی امالح و 

ناخالصی داخل باک ماشین ها می رود که برای سیستم گاز ماشین ضرر دارد.
 0۹3۹---۴3۸۲
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ش��رکت کش��ت و صنعت جوین )س��هامی عام( در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده کتبی ، حضوری نس��بت به فروش بخش��ی از محصوالت سردرختی در روز جمعه 
99/05/03 به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

سپرده شرکت در مزایده )ریال(سطح هکتارنوع محصولنام باغ

مطهری
283،000،000،000انگور شاهرودی

7500،000،000پسته
563،000،000،000انگور شاهرودیراه چمن

جعفرآباد
333،000،000،000انگور شاهرودی فاز 1
453،000،000،000انگور شاهرودی فاز 2

 لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت شرایط عمومی و فرم شرکت در مزایده به دفتر شرکت واقع در شهرستان جوین ، باالتر از ایستگاه راه آهن 
نقاب، شرکت کشت و صنعت جوین مراجعه نمایند بدیهی است شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

پس از مشخص شدن برنده مزایده، ما بقی سپرده ها مسترد می گردد و در صورت انصراف نفر اول ، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و 
در صورت انصراف نفر دوم نیز، سپرده ایشان هم به نفع شرکت ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد. 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده:  1- تصویر شناسنامه و کارت مّلی متقاضی
2- فیش واریزی سپرده تعیین شده طبق جدول فوق الذکر برای هر محصول بصورت جداگانه و یا ارائه چک ضمانت بین بانکی در وجه شرکت کشت و صنعت جوین.  

3- پرداخت 50 % مبلغ کل قرارداد برای برنده مزایده به صورت نقدی می باشد. 
4- وثیقه ملکی معتبر ) سند قطعی شش دانگ( یا ضمانت نامه بانکی . )ارزش وثیقه می بایست بیشتر از قیمت نهایی هر محصول باشد(. 

بدیهی است متقاضیان فاقد شرایط مذکور حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.
شماره تماس: 45293500-051             بازرگانی: 45293430-051            تلفن همراه : 09151742968

آگهی مزایده سر درختی باغات شرکت کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
صاحبان سهام شرکت صنعتی معدنی یاسمین 
گناباد )سهامی خاص( به شماره ثبت 29902

از عموم س��هامداران محترم شرکت یاسمین گناباد 
دعوت میشود جهت حضور و شرکت در جلسه مجمع 
عمومی عادی س��االنه که در ساعت 17 روز سه شنبه 
مورخ 99/04/31 در محل ش��رکت واقع در مشهد- 
بلوار فردوسی- بین میدان جانباز و خیابان ثمانه- 

پالک 129 تشکیل خواهد شد، حاضر شوند.
دستورجلسه عبارتست از: 1- رسیدگی به ترازنامه 
و حساب سود و زیان، و صورت های مالی سال 1398 
ش��رکت و تصویب آن.   2- انتخاب بازرسان اصلی و 
علی البدل، برای مدت یکسال.   3- تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار، برای درج آگهی های شرکت.
4- سایر موارد.

 رئیس هیئت مدیره شرکت
مهندس غالمحسین مجیدزاده هروی  ع 9

90
33
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شرکت محراب عمران تهران در نظر دارد انجام عملیات مشروحه ذیل را در شهر مشهد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید:

مشخصاتشرح کار

1( طراحی کامل معماری فاز صفر تا فاز 2 شامل طراحی داخلی، نمای ساختمان- مشاعات، بام سبز نورپردازی، و نیز ترسیم 
حدوداً 16 هزار مترمربعنقشه های سازه، تأسیسات برقی، مکانیکی، موتورخانه، تهیه مدارک فنی بر اساس مترمربع، زیربنا تأیید شده پروانه

2( پیگیری های شهرداری و نظام مهندسی، برای تشکیل پرونده و هماهنگی کمیسیون ها، مراکز قانونی، نظام مهندسی، 
آتش نشانی، تغییر کاربری و سایر موارد تا مرحله اخذ پروانه بر اساس مترمربع تأیید شده

متقاضیان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر، بازدید از محل و دریافت اسناد مناقصه و تس��لیم پیشنهادات خود به: مشهد، بلوار آیت اهلل بهجت، نبش 
بهجت 9، ساختمان یادمان مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 05132280509

آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 15/00 روز یکشنبه مورخ 99/5/5 می باشد.
توضیحات:1. داشتن صالحیت طراحی، تجربه، تخصص و توان مالی مناسب جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

2. پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.
3. سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 200/000/000 ریال است که متقاضیان باید طی یک فقره چک یا واریز به حساب جاری شماره 0107130271004 

بانک صادرات شعبه کارگر شمالی کد 921 به نام شرکت محراب عمران تهران به همراه پاکت های شرکت در مناقصه تحویل دهند.
4. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

5. متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می بایس��ت مبلغ 300/000 ریال به حس��اب شماره حساب جاری شماره 0107130271004 بانک صادرات شعبه کارگر 
شمالی کد 921 در وجه شرکت محراب عمران تهران واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.

6. شرکت محراب عمران تهران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7. پیشنهادات به صورت جداگانه و به صورت سه پاکت الف، ب و ج و طبق شرایط مشخص شده در اسناد تحویل گردد.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
داروسازی ثامن 

رأس ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 1399/5/29 در محل شرکت داروسازی ثامن با دستورجلسه 
ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ سهام جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397 و 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

تذکر:1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی 
خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های 99/5/25 لغایت 99/5/28 در محل تعاونی 
مصرف از س��اعت 7 صبح الی 16 عصر با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به 

مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
2- با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس: افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره 
و بازرس را دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم 

/ع هیئت مدیره تعاونی مصرف داروسازی ثامن مربوطه را تکمیل نمایند. 
99
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       )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفه "س��ید علی اکبر حجی خراس��انی" درنظر دارد رقب��ه تجاری خود را به 

مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

پایه کارشناسی متراژ)مترمربع(عنوانردیف
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

یک قطعه زمین 1
85.000.000 ریال3573تجاری )پارکینگ(

خیابان شیرودی - 
چهارراه شیرودی به 
سمت کوی کارگران

متقاضی��ان جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر م��ی توانند ب��ه اداره اوق��اف واق��ع در میدان 
تختی،خیاب��ان آبکوه،مقاب��ل پم��پ بنزین س��عد آباد،اداره اوق��اف ناحیه ی��ک واحد امور 

غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 38432011 داخلی 3224  تماس حاصل نمایند.
مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز ش��نبه مورخ 04 /05 /1399 می باشد.  
پاکت های مزایده در روز یکشنبه مورخ 05 /05 /1399 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف 

ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد. ,ع
99
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راهپیماییاربعینبرگزارنمیشود•
رئیس جمعیت هالل احمر 
گفت: باتوجه به شــرایط 
برگزاری  کنونــی  خاص 
اربعین تا این لحظه منتفی 

شده است.
برگزاری  دربــاره  همتی 
راهپیمایــی اربعین بیان 

کرد: برگزاری اربعین تا این لحظه منتفی شده، مگر آنکه اتفاق 
خاصی رخ دهد. جمعیت هالل احمر این آمادگی را دارد که اگر 
فردا هم مرز ها باز شوند کار خود را انجام دهد، اما به احتمال زیاد 

اربعین امسال همانند حج برگزار نمی شود . 

خطرخروجتاالبشادگان•
ازکنوانسیونرامسر

معــاون  خوزســتان:
محیط  حفاظت  طبیعی 
زیســت خوزستان گفت: 
در صــورت ادامه تخلیه 
زباله های شهری آبادان و 
خرمشهر و عدم ساماندهی 
تاالب  اطــراف  زباله های 

شادگان اسم این تاالب از کنوانسیون رامسر خارج خواهد شد.
عادل موال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به تازگی این هشدار 
داده شده که در صورت ســاماندهی نشدن زباله های اطراف 
تاالب شــادگان اسم این تاالب از کنوانســیون رامسر خارج 

خواهد شد.
وی افــزود: یکی از بندهای این کنوانســیون که یک پیمان 
بین المللی برای حفظ و حمایت تاالب ها و حیوانات، پرندگان و 
گیاهان وابسته به آنان است، نبود تهدیدهای بهداشتی و امنیتی 
تاالب است که متأســفانه این تهدید در تاالب شادگان دیده 

می شود.

ماشینسازیتبریز•
بهوزارتکارواگذارشد

شــرقی: آذربایجان
کارخانــه  مدیرعامــل 
ماشین سازی تبریز گفت: 
دولــت در ازای بدهــی 
خود به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مجموعه 
ماشین ســازی را در کنار 

هشت مجموعه دولتی دیگر به این وزارت واگذار کرد.
ناصر فرج زاده عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ 
۳۲ هــزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود و واگذاری مالکیت 
گروه ماشین سازی تبریز به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در 

ازای این بدهی دولت به وزارتخانه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این واگذاری ها در راستای اجرای طرح همسان سازی 

و متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است.

جلوگیریازحریق•
باتجهیزاتالکترونیکی

مدیــرکل  گیــان:
گیالن،  طبیعــی  منابع 
طــرح  راه انــدازی  از 
مانیتورینگ برای حفاظت 
از جنگل ها، مراتع و اراضی 
ملی استان گیالن خبر داد 
و گفت: طرح مانیتورینگ 

با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال امسال راه اندازی می شود.
محسن یوســف پور هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از 
قاچاق چوب آالت جنگلی و آتش سوزی در جنگل ها عنوان کرد 
و افزود: طرح مونیتورینگ با توجه به گستردگی منابع طبیعی 
استان و آمار باالی قاچاق چوب، تصرفات و ساخت و سازهای 
غیرمجاز در زمین های ملی و کمبود نیرو برای حفاظت از این 

انفال الهی اجرا می شود.

معرفیبانیانبرپاییمراسمعروسی•
بهمراجعقضایینهاوند

سرپرســت  همــدان: 
درمان  و  بهداشت  شبکه 
شهرستان نهاوند از معرفی 
برگزارکننده ۹  عامــالن 
عروسی  جشــن  مراسم 
در شهرســتان به مراجع 

قضایی خبر داد.
دانشــور اظهار کرد: عامالن برگزارکننده ۹مراســم جشن 
عروسی در شهرســتان نهاوند که نسبت به تهدید سالمت 
عمومی در راســتای عدم توجه به دســتورالعمل های ستاد 
پیشــگیری و مبارزه با ویروس مرگبار کرونا و پروتکل های 
بهداشــتی اقدام کرده بودند، پرونده هــای آن ها به مراجع 

قضایی ارجاع شد.

ضرورتشناسنامهدارکردنسگها•
درهشترود

شــرقی:  آذربایجان
فرماندار هشــترود گفت: 
کــردن  شناســنامه دار 
صاحــب دار  ســگ های 
الزامی اســت و اگر کسی 
اقــدام به شناســنامه دار 
کردن سگ خود نکند، به 

عنوان سگ ولگرد جمع آوری خواهد شد.
امین امینیان در جلســه ســتاد شهرســتانی مبارزه با کرونا 
اظهــار کرد: افزایش مرگ و میر ناشــی از بیماری کووید 1۹ 
نشان دهنده وضعیت نامناسب شهرستان هشترود بوده و اگر 
پروتکل های بهداشتی رعایت نشوند شاهد به بار آمدن فاجعه 

انسانی خواهیم بود.
وی افزود: برگزاری هرگونه مراسم اعم از عروسی و عزا در هشترود 
ممنوع بوده و در صورت مشاهده، افراد متخلف به مجموعه قضایی 

معرفی خواهند شد.

راهاندازیپلیسبهداشتیدرکرمان•
گروه  مدیــر  کرمان: 
و  محیــط  بهداشــت 
معاونــت  حرفــه ای 
دانشــگاه  بهداشــتی 
علوم پزشــکی کرمان از 
پیشنهاد راه اندازی پلیس 
بهداشتی در کرمان خبر 

داد.
حمیدرضا گلزاری درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: پلیس 
بهداشــتی متشــکل از یک قاضی، یک نفر از اعضای نیروی 
انتظامی و یک بازرس )بازرس اســتانداری یا بازرس دانشگاه 

علوم پزشکی( خواهد بود.
وی تأکیــد کرد: این پلیس بهداشــتی واحدهای صنفی، 
دستگاه های اجرایی، دفاتر پیشــخوان، نهادهای ورزشی، 
گردشگری و... را که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده 
و تخلف می کنند، جریمه و در همان لحظه با دستور مقام 

قضایی پلمب خواهد کرد.

اجرایطرحپرداختالکترونیکی•
کرایهتاکسیهادرکرمان

مدیرعامل  کرمــان: 
مدیریــت  ســازمان 
حمل ونقل بار و مســافر 
گفت:  کرمان  شهرداری 
بــه زودی چرخــه پول 
نقــد در پرداخت کرایه 
تاکسی های شهر کرمان 
حذف و استفاده از دستگاه پوز و پرداخت الکترونیک جایگزین 

خواهد شد.
هــادی خدادادی بیان کرد: برای اســتقرار دســتگاه پوز در 
تاکسی ها، با دو بانک وارد مذاکره شده ایم که در صورت حصول 
نتیجه و نهایی شدن قرارداد، دستگاه پوز سیار داخل تاکسی ها 

نصب خواهد شد.
وی افزود: کارت  بلیت الکترونیک اتوبوس ها طبق روال قبل 
همچنان پیش خواهد رفت و از شــهروندان انتظار داریم 

به جای پول نقد، از کارت  بلیت اتوبوس استفاده کنند.

پذیرشنشدنمعتادان•
درکمپهایترکاعتیادلرستان

شورای  دبیر  خرمآباد:
هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر در لرستان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون 
به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، معتادان در مراکز 
مدت  میــان   اقامتــی 

ترک اعتیاد لرستان پذیرش نشده اند.
محمود آشناگر بیان کرد: اکنون ۳۹ مرکز اقامتی میان مدت 
در لرستان فعالیت می کنند که سال گذشته به 1۲ هزار نفر 
خدمت ارائه داده شد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 

هیچ گونه پذیرشی نداشته ایم.
وی افزود: صدور مجوز برای مراکز خط قرمز بوده و در صورت 

غیرقانونی بودن این مراکز برخورد خواهیم کرد.

طرحمدرسهدرمزرعه•
درشهرستاناملشاجراییشد

مدیــر  رشــت:
جهادکشاورزی شهرستان 
املــش از اجــرای طرح 
مدرســه در مزرعــه در 
املــش در  شهرســتان 
دوره های  برگزاری  قالب 
آموزشــی، کاربــردی و 

میدانی خبر داد.
محمدمهدی صفری عنوان کرد: برای آنکه به کشاورزی 
پایدار در شهرستان دســت یابیم نیاز است دانش روز و 
کشاورزی سنتی با هم ترکیب شوند ضمن آنکه آموزش ها 
هم کاربردی و مؤثر باشــد از ایــن رو این طرح اجرایی 

می شود.
وی عنوان کرد: در این روش آموزش ترویجی کشاورزان حاضر 
در دوره ها به صورت کاربردی اســت و آنان آخرین یافته های 
نویــن مربوط به حوزه کاری خــود را با موضوع های مختلف 

کشاورزی آموزش می بینند.

دستوررهبرانقاببرایرسیدگیبهوضعیتیککارخانهدرایرانشهر

گره مشکالت »بافت بلوچ« گشوده شد 
زاهدان: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر که در زمره 
کارخانه های پرآوازه و یکی از صنایع مادر نساجی 
در استان سیستان و بلوچستان محسوب می شد 
روزگاری نه چندان دور با اشتغال ۲ هزار نفر یکی 
از ارکان اصلی اشتغال در جنوب این استان بود 
که به دالیل مختلف ازجمله خصوصی ســازی 
چرخ های تولید آن از حرکت بازایستاد تا اینکه 
عنایت مقــام معظم رهبری بار دیگــر گره از 

مشکالت این کارخانه گشود.
کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر، بخشی از شرکت 
گســترش صنایع بلوچ این شهرستان است که 
در سال 1۳۵۳ در زمینی به وسعت 1۵۰ هکتار 

کلنگ زنی شد.
تکمیل فرایند ساخت و عملیاتی شدن خطوط 
تولید این کارخانه، زمینه را برای اشتغال بیش 
از ۲ هــزار جوان جویای کار فراهم کرد و چراغ 
رونق اقتصادی و شــور و شــوق را در دل مردم 
این منطقه روشن کرد؛ اما این روشنایی چندان 
ادامــه پیدا نکرد و تاروپود بافت بلوچ پس از دو 
دهه فعالیت، براثر فوران ورود پارچه های خارجی 
به بازار و  حمایت نشدن از سوی دولت، روزبه روز 

ازهم پاشیده تر شد.
زنجیره بی پایان تصمیمات اشــتباه مدیریتی 
ســرانجام کار خودش را کرد. کارخانه ای که در 
همان ابتدای کار حقوق حدود ۲هزار و ۵۰۰ نفر 
کارگر را به راحتی تأمین می کرد و چنان درآمدی 
داشت که مسئوالن وقت تصمیم به قطع ردیف 
بودجه ای آن گرفتــه بودند، روزبه روز بدهکارتر 
شد و درنهایت تصویر دردناک شعله های آتش 
در رشــته های نخ در خط ریسندگی، منجر به 
تکمیل پــازل نابودی این قطــب صنعتی در 

سیستان و بلوچستان شد.

آتش در تارو پود دستگاه های ریسندگیس
بــه دنبال آتش ســوزی این کارخانه در ســال 
٨٧، سالن ریسندگی این واحد به طور کامل از 
بین رفت و دیگر هیــچ امیدی برای احیا باقی 

نگذاشت.
بااین همه خنجر آتش هم ضربه نهایی بر پیکر 
خســته این واحد صنعتی نبود و مدتی پس از 
وقوع این حادثه، دســتگاه های نه چندان جدید 
ایــن واحــد بافندگی مانند اعضــای بدن یک 
بیمار مرگ مغزی، قطعه قطعه جدا و به فروش 

رسید و الشه بی محتوای آن در لیست سازمان 
خصوصی سازی قرار گرفت و پس از مدتی از این 
لیست خارج شــد که درنهایت کسی دلیل آن 

را ندانست!
 روزها، ماه ها و ســال ها از پس هم می گذشت 
و فقط هرازچندگاهی خبر از برداشــتن قدمی 
کوچک و موریانه وار در مســیر طوالنی احیای 
مجدد ایــن واحد صنعتی مخابره می شــد، تا 
اینکه مقام معظم رهبری در نگاهی دلسوزانه و 
دغدغه مند، دستور رسیدگی سریع به مشکالت 
و رفع موانع ســد راه بازگشــت این کارخانه به 

مسیر تولید را صادر کردند.

سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد ریالی س
در همین راستا سرپرست سازمان صنعت، معدن 
و تجارت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: واحد 
ریســندگی کارخانه بافت بلوچ در سال ٨٧ به 
علت آتش ســوزی تخریب شد که برای احیای 
آن، بافت بلوچ به ســازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران واگذار شد.
محمود رضا رحمتیان بیان کرد: در هفته آخر 
ســال ۹۳ با تحقق این خواسته، کارخانه بافت 
بلوچ از لیست ســازمان خصوصی سازی خارج 

شــد و برای احیا به سازمان 
گســترش و نوسازی صنایع 
ایــران واگذار شــد و تحت 

حمایت دولت قرار گرفت.
وی افزود: بر اســاس تأکید 
رهبر معظــم انقالب مبنی 
بر احیای شرکت بافت بلوچ 
ایرانشهر، سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران باهدف 
محرومیت زدایــی و ایجــاد 
اشــتغال پایــدار در منطقه 
اقدام به سرمایه گذاری افزون 
بر ۲هزار میلیارد ریال برای 
بازسازی و نوسازی و اجرای 
طرح توســعه در این واحد 

تولیدی کرده است.
رحمتیان بیان کرد: در فاز نخســت این پروژه 
با اشــتغال زایی 1۵۰ نفر زمینه تولید 4 هزار و 
۵۰۰ تن انواع نخ پنبه ای موردنیاز کشور فراهم 

می شود.

اشتغال برای جوانان ایرانشهریس
مدیر کارخانه بافت بلوچ ایرانشــهر در جنوب 

سیســتان و بلوچســتان نیز 
بابیــان اینکه واحد نســاجی 
 ایــن کارخانــه بــا حمایت 
احیا  انقــالب  رهبر معظــم 
شــد، افزود: با راه اندازی واحد 
ریســندگی زمینه اشــتغال 
جوانان جویای کار ایرانشــهر 

فراهم  شده است.
محمد یوسفی بیان کرد: پس 
از تأکید رهبر معظم انقالب در 
خصوص فعال شــدن کارخانه 
بافت بلوچ و حل مشکالت این 
فراوانی  پیگیری های  کارخانه، 
از ســوی دفتر ایشــان و دیگر 
مسئوالن صورت گرفت و عزم 
همگانی برای فعال شــدن این کارخانه نساجی 
شکل گرفت. وی بابیان اینکه در واحد ریسندگی 
کارخانه بافت بلوچ که به ماشین های مدرن روز 
مجهز است پنبه تبدیل به نخ می شود، خاطرنشان 
کرد: پیش ازاین روزانه ۳ تن نخ در واحد ریسندگی 
تولید می شد، اما با نصب ماشین آالت جدید تولید 
نخ به 1۵ تن در روز افزایش  یافته که از کیفیت 

باالیی برخوردار است.

 مقام معظم رهبری 
در نگاهی دلسوزانه 

و دغدغه مند، 
دستور رسیدگی 

سریع به مشکالت 
کارخانه بافت بلوچ 
ایرانشهر و بازگشت 

آن به مسیر تولید را 
صادر کردند
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خرمآباد:همزمان با شــیوع کرونا در کشــور در بهمن  سال 
گذشته بسیاری از مردم و اصناف به دلیل جلوگیری از انتشار 
این بیماری همکاری قابل توجهــی را در رعایت پروتکل های 
بهداشتی سرلوحه رفتار خود قرار دادند و آمار مبتالیان به شدت 
کاهش یافت، اما متأســفانه با برداشته شدن محدودیت ها در 
ابتدای امسال دوباره این بیماری قوت گرفته و اوضاع وخیم تر 

شد.
در حال حاضر بسیاری از شهرهای استان لرستان بار دیگر وارد 
وضعیت قرمز شدند و ازآنجایی که بسیاری از واحدهای بهداشتی 
و درمانی برای پذیرش بیماران کرونایی با مشکل جدی مواجه 

هستند مسئوالن تصمیم به بازگشت محدودیت ها گرفتند.
برپایی مراسم عروسی و عزا متأسفانه در ماه های گذشته یکی 
از مشکالتی بود که تبعات برگزاری آن به مبتال شدن بسیاری 
از شــهروندان منجر شد و حال مسئوالن تصمیم گرفتند تا با 
همکاری نیروهای انتظامی از برپایی این مراسم جلوگیری و با 

برگزارکنندگان برخورد کنند.
 
پذیرش بیماران با مشکل مواجه شده استس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بابیان اینکه 
وضعیت کرونایی لرســتان رو به وخامت اســت، گفت: مراکز 
درمانی برای بستری بیماران با مشکل مواجه شدند و در صورت 

ادامه این روند ممکن است با فاجعه روبه رو شویم.

محمود ثمینی بابیان اینکه وضعیت استان بسیار خطرناک است، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشــتر شهرستان های استان در 
وضعیت قرمز هستند چنانچه روند مبتالیان به کرونا در استان 
به همین صورت افزایش پیدا کند به طور یقین امکانات مراکز 
درمانی استان جوابگوی مبتالیان نخواهند بود و همین امر منجر 

به تلفات انسانی بیشتری خواهد شد.

برپایی مراسم عروسی و عزا ممنوع س
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بابیان اینکه 
بر اساس مصوبات ســتاد مدیریت کرونا تاالرهای پذیرایی به 
مدت 1۰ روز تعطیل می شوند، عنوان کرد: مراسم و تجمعات 
کانون شــیوع بیماری کروناست و بررسی ها نشان می دهد در 
هر مراسم عروسی یا عزا به طور میانگین تا ۵۰ نفر به بیماری 

مبتال می شوند.
وی از صاحبان متوفی نیز خواســت تا برای شــرکت اقوام در 
مراسم هیچ گونه اطالعیه ای منتشر نکنند و چنانچه اطالعیه ای 
منتشــر شــود راجع به این موضوع که هیچ مراسمی برگزار 

نمی شود اطالع رسانی شود.
ثمینی گفت: اگر اطالعیه برگزاری مراســم تشــیع و مراسم 
ختم در شهر مشاهده شود نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 
جلوگیری خواهند کرد و مردم از این بابت گالیه مند نشــوند، 

چون بارها نسبت به این موضوع هشدار دادیم.

برخورد با مدیران متخلفس
وی بابیان اینکه استفاده از ماسک در تمامی دستگاه های دولتی 
الزامی است، تصریح کرد: کارکنان دستگاه های دولتی مکلف به 
استفاده از ماسک هســتند و از ورود ارباب رجوع بدون ماسک به 

دستگاه ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: چنانچه مواردی از رعایت نکردن استفاده از ماسک 
در دستگاه های دولتی گزارش شود با مدیر دستگاه برخورد خواهد 
شد و حتماً مدیر دستگاه به هیئت تخلفات اداری و در صورت لزوم 

به دستگاه قضایی معرفی می شود.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: 
استفاده از ماسک همچنین در تمامی اجتماعات ضروری است و 
در هر محل اجتماع که متولــی آن بخش خصوصی و یا دولتی 
باشد حتماً باید فاصله گذاری رعایت شود و افراد بدون ماسک به 
محل تجمع وارد نشوند در غیر این صورت برخورد قانونی به عمل 

می آید.

وضعیتوخیمکرونادرلرستان

برپایی هر گونه مراسم پیگرد قانونی دارد
گزارشگزارش

7853zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   س ن د ر و س   ب ا ن د ر و ل
 2 م   س ر ا ی   ا ز د ی ا د   ط
 3 ا ا   د ی ا ب ت   ر ا ن   م ی
 4 ک ن ا   ت ر ا   ج ا ز   ک ت ف
 5 ا ف س ا ر   ل ا و ک   خ ب ر ه
 6 ر ج ی م   و ا س ع   خ ف ی ه  
 7 و ا   م ن ق ب ت   ق ر ا ر   ن
 8 ن ر س   س و ر ی ن ا م   ه ن گ
 9 ی   ر د ی ف   ض م ا ن ت   ا و
 10   م ا ل ه   ه ا و ن   ک ل و ن
 11 ا ح م ق   م و ح د   ب ی ا د ب
 12 ن ق د   ه ا ل   ا ل ه   م ی خ
 13 ف ر   د و م   س ر ب ا ر   س ت
 14 ا   ب ی گ ا ر ی   ی د و ر   ی
 15 ق ی ر گ و ن ی   ع ب ر ا ن ی  
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1. گوشــه اتــاق- از آتش افروزهــا- ماده 
 ضدعفونــی ۲. شــبان- ســزاوار- مناظر 
۳. واحد غیررسمی طول- برخورد دوخط در 
هندسه- فارغ البال 4. نوعی خرمای خشک 
 مرغوب- مرد بخشــنده- ازادات پرســش 
۵. نوعی هواپیمای تنــدرو- گودال کندن- 
همگی 6. دچار توهم شده- آیین ها و سنن 
٧. شــیر درنده- مضطرب- سروری کردن 
٨. شــهری در فرانسه- از گوشه های آوازی 
ایرانــی ۹. خوراکی از گوشــت و حبوبات- 
شــهری مقدس در عراق- رفیق شــفیق 
1۰. ... چــه غریبانه / رفتنــد از این خانه- 
خســته و درمانده 11. یازده- شــاخه ای 
 از ریاضیــات- کنایه از جواب منفی اســت 
1۲. حــرف دوم یونانــی- از واحدهــای 
ارتش- جنگــي که بین ارتش و مجاهدین 
خلــق در ســال  آخــر جنــگ تحمیلی 
درگرفت و به شکســت ســخت منافقین 
منجرشــد 1۳. کاغذنوشــته لوله شــده- 
اکثــر- »درس« درگویــش لندن نشــین 
 14. نام هــا- بیماری هــا- زمــان بی پایان 

1۵. ناگزیر- هریک از بخش های دوگانه  یک 
صفحه از روزنامه- حیله و فریب

1. نوعی موشــک پیشرفته دوربرد- خواهر 
مــادر- باطل کــردن ۲. نیــروی انتظامی 
جمهوری اســالمی- سهل و ســاده- نام 
لقبــی   .۳ هخامنشــی  دخترکــوروش 
 که بــه تلویزیــون داده اند- هــدف حمله 
4. دانــه چرکــی- ریســنده- حکــم و 
 دســتور ۵. مالح- موزه نمونه های گیاهی 
 6. عضو طیران- پوست پیرای- بهشت شداد 
از مصنوعــات شــیمیایی  ٧. دورویــی- 
مورداســتفاده در صنعــت کیف و کفش- 
آفت گندم- ماه پاییزی ٨. ســنگ زینتی 
ســرخ رنگ- مســاوی- نوعــی المپ که 
بــه خاطر مه شــکن بودن طیــف نور آن 
در بزرگراه هــا و معابــر اصلي بــه کار برده 
مي شوند ۹.کرم کدو-ضمیر وزنی- دانه کش 
 بی آزار- آزرم1۰. دریا- خاک- فارســی زبان 
آل محمــد»ع«  عالــم  آرســنیک-   .11 
1۲. رودخانه مرزی- قبض دریافت- حروف 

مقطعه آغاز سوره های دهم ، یازدهم ، دوازدهم ، چهاردهم 
 و پانزدهم 1۳. گشاده-وســیله اي دردســت آرایشگر 
14. منطقه ای در آسیای صغیر که توسط کوروش فتح 
شــد- مقر فرماندهی- ســابق تر 1۵. غذای میان روز- 

نقیض روشن- لجباز یکی دارد

افقی

عمودی
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