
در بیانیه علمای اهل سنت خراسان شمالی عنوان شد

اجازه نخواهیم داد دشمنان برای ایران شرط و شروط بگذارند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

جامعه نیازمند تولید محتوا در حوزه مهدویت است
جامعه روحانیون اهل تسنن خراسان شمالی، 
انقالب در  به سخنان رهبر معظم  اشــاره  با 
سالروز قیام ۱۹ دی اعالم کردند: اهل تسنن 
مطیع ولی فقیه هستند؛ حمایت از ولی فقیه 
و اولی االمر مسلمین در مقابل دشمنان، بر 
همه واجب است.علما و روحانیون اهل تسنن 

خراسان شمالی ضمن ...

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: نیاز 
است در بــازه ای مشخص، محتواهای الزم در 
موضوعات مهدویت تولید و بر اساس زمان بندی 
نسبت به انتشار منظم آن اقدام شود.آیت هللا 
سیدعلیرضا عبادی در دیدار با دست اندرکاران 
مهدویت بیان کرد: برای تولید برنامه های تبیین 
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این روزها عالوه بر گرانی بیش  از حد برخی کاالها، 
مردم مجبورند برای خرید کاالهای اساسی همچون 
روغن، چند کاالی بی مصرف دیگر را نیز در سبد خرید 
خود قرار دهند. به گزارش تسنیم، یکی از مشکالت 
اساسی که این روزها برای مردم در کنار گرانی کاالها 
به یک معضل اقتصادی تبدیل شده، فروش اجباری 

برخی کاالهاست. به  عنوان  مثال، باید ...

مدرسه  بــزرگ تــریــن  و  دبــســتــان  نخستین  اینجا 
غیردولتی مشهد است.پیش ازهرچیز درختان سر 
به آسمان کشیده آن توجه ام را جلب می کند. اینجا 
بوی خوب مدرسه های قدیم را یادآور می شود. حیاط 
بزرگ برای زنگ تفریح و دویدن های بچه ها، تعدد 
معماری  و  قدیمی  و سقف های  دیــوار  و  کالس ها 

زیبایش، همه یادآور خاطرات ...

علی اصغر حسنی، رئیس اداره سالمت محیط و کار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 78 درصد مردم 
مشهد و 77.5 درصد ساکنان شهرستان های خراسان 
رضوی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند.
وی افزود: از ابتدای بحران کرونا تاکنون 447 هزار و 
344 مورد بازدید انجام شده که از میزان ۱0هزار و 58۱ 

مورد معرفی به دستگاه قضایی...
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ثبت 6 اثر فرهنگی ناملموس 
 غرب خراسان رضوی 

در فهرست ملی 
۶ اثر فرهنگی ناملموس شهرستان های سبزوار و 
ششتمد واقع در غرب خراسان رضوی با تأیید 
شورای ثبت میراث ناملموس کشور در فهرست 

ملی کشور ثبت شد.
رئــیــس اداره مــیــراث فــرهــنــگــی، گــردشــگــری و 
به  مطلب  ایــن  بیان  بــا  ســبــزوار  صنایع دستی 
ایرنا گفت: این آثار شامل مراسم روضه  خوانی 
هیئت آهنگران مسجد جامع، نخل گردانی ایزی 
آجار  نــان  و  کمه جوش  تهیه  مهارت  و  سبزوار 

سبزوار است.
سیدرضا حسینی افزود: همچنین دو اثر فرهنگی 
بازی سنگ سنگ چلپا  دیگر شامل  ناملموس 
ششتمد و مهارت پخت کلوچه زنجفیلی سبزوار 
ناملموس  فرهنگی  مواریث   دیگر  عنوان  به  نیز 

کشورمان ثبت ملی شدند.
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز پنج اثر فرهنگی 
این خطه شامل آیین نمایشی شیر در عاشورا، 
دانش بومی فراوری قارچ خوراکی )گبلگ(، مراسم 
آوبج )تقسیم سنتی آب( مراسم رباعی خوانی و 
مراسم بیت و بج خوانی در فهرست ملی کشور 

ثبت شد.

خبرخبر

سرور هادیان: اینجا نخستین دبستان و بزرگ ترین 
مدرسه غیردولتی مشهد است.

آســمــان کشیده  بــه  ازهرچیز درخــتــان ســر  پیش 
خوب  بــوی  اینجا  می کند.  جلب  را  تــوجــه ام  آن 

مدرسه های قدیم را یادآور می شود. 
حیاط بزرگ برای زنگ تفریح و دویدن های بچه ها، 
و  قدیمی  و سقف های  ــوار  دیـ و  کــالس هــا  تــعــدد 
خــاطــرات خوب  یـــادآور  همه  زیــبــایــش،  معماری 
کودکی است. در جامعه امروز ما این گونه مدارس 
»جالل  اســت.  شــده  سپرده  فراموشی  به  کم کم 
قسمتی،  مرحوم  نوادگان  از  خراسانی«  قسمتی 
کارمند  و  »قسمتی«  موقوفه ای  مدرسه  متولی 

آموزش و پرورش است. 
بیان  قدیمی  موقوفه  ایــن  دربـــاره  قسمتی  جــالل 
در  خراسانی«  قسمتی  کربالیی»رحیم  می کند: 
سال ۱۲47 هجری قمری، زمین این موقوفه را به 
مساحت بیش از یک هکتار با نیت صرف در امور 
خیر و عام المنفعه وقف کرد. وی در گذشته های 
دور از عالفی های )بنکداران خواربار( بزرگ و اصیل 
مشهد بوده است و همه اجدادش هم جزو خیران 

مشهدی بوده اند. 
که  آن  مشخصات  و  مــدرســه  ساخت  دربـــاره  او 
نخستین دبستان و بزرگ ترین مدرسه غیردولتی 

مشهد است، تصریح می کند: سال ۱34۱ هجری 
شمسی در این قطعه زمین وقفی، ساختمان و بنای 
مدرسه ای به یادبود واقف در دو طبقه ساخته شد 
که اولین دبستان و بزرگ ترین مدرسه غیردولتی در 
مشهد است. وی خاطرنشان می کند: این مدرسه 
آزمایشگاه،  بــه  مجهز  و  درس  کــالس   ۲0 دارای 
در  که  ورزشــی است  زمین  و  نمازخانه  کتابخانه، 
سال ۹4 مــورد مرمت و بازسازی قــرار گرفت و از 
تومان  ۲۱۲میلیون  حــدود  موقوفه  درآمـــد  محل 

تاکنون در بازسازی مدرسه هزینه شده است.
ــن واقــف  ــن مــتــولــی دربـــــاره دیــگــر وقــفــیــات ایـ ایـ
نیک اندیش اظهار می کند: به جز این مدرسه، دو 
مدرسه دیگر به نام خود واقف قسمتی نیز ساخته 
و پیش دبستانی پسرانه  شده است که دبستان 
است، همچنین سه مدرسه دخترانه در مقاطع 
به نام های  دوم  و  اول  دوره  دبیرستان  و  دبستان 
که  دایر است  »الزهرا«  و  ، »بعثت«  »عصمت« 
امیدوارم این مدارس به نام خود واقف تغییرنام یابد 

تا اثر خوب وقف همیشه ماندگار بماند.
ــالل قــســمــتــی گـــفـــت: خــوشــبــخــتــانــه قــبــولــی  جــ
دانش آموزان زیادی را در مدارس تیزهوشان داریم. 
همچنین چون به عنوان مؤسس موقوفه قسمتی 
همه  سال هاست  دارم ،  فعالیت  مدرسه  ایــن  در 

تالشم را انجام می دهم تا از سهم متولی بودنم، 
مالی  امکانات  دارای  که  دانــش آمــوزان مستعدی 
نیستند، رایگان ثبت نام شوند. همچنین در مدرسه 
واقف »قسمتی« تأمین هزینه های درمانی، عینک، 
لوازم تحریر، خرید شب عید، لباس و... نیز انجام 

می شود.
وی درباره تعداد دانش آموزان محصل در مدارس 
توضیح  آن  مکانی  موقعیت  و  قسمتی  موقوفه 
هـــزارو300  از  بیش  پسرانه  مدرسه  در  می دهد: 
دانش آموز و در مدارس دخترانه این رقم به بیش 
از یک هزار دانش آموز می رسد. مدرسه موقوفه ای 
قسمتی خراسانی در خیابان آیت هللا عبادی٣٠، 
و  اســت  واقــع شــده  کارخانه کبریت قدیم  کوچه 
هنوز در بسیاری از مساجد این منطقه جلسه های 

روضه خوانی به نیت پدربزرگم برگزار می شود. 
تصریح  نیز  آیــنــده  درخــصــوص چــشــم انــداز  وی 
می کند: امیدوارم در بحث ساخت مدرسه، به زودی 
باالی  مقاطع  تا  پیش دبستانی  از  را  مــدرســه ای 
برای  خواندن  درس  امکان  که  بسازیم  تحصیلی 
دانش آموزان مهیا شود و بچه ها بورسیه شوند و 
به دانشگاه راه پیدا کنند. همچنین اگر اداره کل 
نوسازی مدارس، مجوزهای الزم را اعطا کند امکان 

ساخت ۱۶ کالس دیگر را در این موقوفه داریم.

متولی قسمتی درباره برآورد ارزش ریالی کل موقوفه 
می گوید: در حال حاضر براساس نظر کارشناسان، 
ارزش این موقوفه افزون بر 800 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
توضیح  نیز  واقــف  نیات  سایر  خصوص  در  وی 
می دهد: نیت واقف بر روضه خوانی سیدالشهدا)ع( 
ایـــام مــحــرم و صفر،  ــن رو در  بـــوده اســت و از ای
روضه خوانی و در ماه مبارک رمضان و عیدغدیر 
ایام  در  خــرج  و  می شود  برگزار  متعددی  مراسم 
روضه خوانی و همچنین در مراسم افطار ماه مبارک 

رمضان و جشن عید غدیر انجام می شود.
انگور،50  باغ  کربالیی»رحیم قسمتی« ۶8 جوبه 
اســت که  کــرده  وقــف  نیز  را  و هفت مغازه  خانه 
این امالک در منطقه فعلی خیابان نکاح و بولوار 

در  و  است  حسین باشی  کوچه  و  کریمی  شهید 
زمان حیات، پدربزرگم ۱50 قطعه زمین را به مردم 
این منطقه برای ساخت خانه اهدا کرده است که 
مردم این منطقه خانه ساخته اند و در این منطقه 

سکونت دارند.
همچنین دکانی که در آن دوران عالفی بود نیز جزو 
موقوفه است و در حال حاضر در صحن جمهوری 
واقع شده و تیمچه حاج حسن که متعلق به جد 
اولمان در دوران صفویه است آن نیز از موقوفات 
مرحوم قسمتی است و در زیر نقاره خانه حرم یا 
محل فعلی مهمانسرای حضرت واقع شده که در 
طرح حرم قرار گرفته است. وی در پایان خاطرنشان 
می  کند: به اعتقاد من وقف پایدار است و از بین 

نمی رود و آثار و برکات آن تا ابد جاری است.

گفت وگو با متولی موقوفه »رحیم قسمتی خراسانی« که نخستین مدرسه غیردولتی مشهد را بنا نهاد

موقوفه ای برای علم و دانش

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

دوشنبه  22 دی 1399

  27 جمادی االول 1442  
 11 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9440  
 ویژه نامه 3819 

چرا هیچ وقت این معضل حل نمی شود؟چرا هیچ وقت این معضل حل نمی شود؟

آلودگی هوا آلودگی هوا 
و راهکارهای بی »اعتبار«!و راهکارهای بی »اعتبار«!

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با متخلفان برخورد کرد

پرونده مرگ دو بیمار در اتاق عمل در دست بررسی
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
اج��رای طرح پارک ش��هرک ام��ام رضا )ع( 
را بر اس��اس فهرست بها ابنیه سال 1399 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 
بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانن��د از تاری��خ درج 
آگهی نوبت دوم به س��امانه ستاد مراجعه 
ونس��بت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام 

نمایند.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

,ع
99
10
73
1

آگهی مناقصه کتبی شهرداری گناباد آگهی دعوت شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
چرمشهر مشهد )سهامی خاص( به شماره ثبت 

53517 و شناسه ملی 14004677318 جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

 
بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
خدماتی ش��هرک صنعتی چرمشهر مشهد )سهامی 
خاص( به ش��ماره ثب��ت 53517 دع��وت به عمل 
می آی��د تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده شرکت فرمایید.
م��کان: کیلومت��ر32 مح��ور مش��هد-میامی- بعد 
از روس��تای قازقان-ش��هرک صنعت��ی چرمش��هر 
مش��هد-خیابان تالش 3 س��الن اجتماعات ش��رکت 
چرم مش��هد زم��ان: س��اعت 9 صبح روز 4ش��نبه 
99/11/15     دستورجلس��ه: 1- ط��رح و تصوی��ب 
بودجه پیشنهادی سال 1400    2- طرح و تصویب 

آئین نامه نحوه انتخاب اعضاء هیئت مدیره
3- انتخ��اب اعض��ای هیئت مدی��ره   4- انتخاب 
حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1399

5- بررسی و اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی 
که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

 هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
چرمشهر مشهد  ع 9

91
07
24

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی. عادی 
بطور فوق العاده   

جلس��ه مجمع عمومی عادی . ع��ادی بطور فوق العاده 
ش��رکت خدمات��ی ناحی��ه صنعت��ی خرگرد خ��واف به 
ش��ماره ثبت 710 و شناس��ه ملی 14005066795 در 

ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
در محل شهرس��تان خواف حاشیه میدان معلم ضلع 
ش��رقی طبقه دوم ش��رکت همت فرهنگی��ان خواف 
تش��کیل میگردد. ل��ذا از کلیه س��هامداران دعوت 

میشود در ساعت و روز مقرر حضور بهم رسانند.
دستور جلس��ه: 1-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 

هیآت مدیره برای سال مالی 1400
2-طرح آیین نامه پیش��نهادی ب��رای انتخاب اعضای 

هیئت مدیره و مدیر عامل
3-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
 هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدماتی ناحیه 

صنعتی خرگرد خواف 

ع 9
91
07
57



آیا بر آشفته بازار خراسان شمالی نظارتی هست؟

فروش اجباری کاال!
گرانی بیش  از حد  بر  عــاوه  روزهــا  ایــن 
برخی کاالها، مردم مجبورند برای خرید 
روغـــن، چند  اســاســی همچون  کــاالهــای 
سبد  در  نیز  را  دیگر  بی مصرف  کــاالی 

خرید خود قرار دهند.
مشکات  از  یــکــی  تسنیم،  ــزارش  گــ بــه 

اساسی که این روزها برای 
مردم در کنار گرانی کاالها 
اقتصادی  به یک معضل 
ــبـــدیـــل شــــــده، فــــروش  تـ
اجباری برخی کاالهاست. 
ــال، بــایــد  ــثـ ــوان  مـ ــنـ ــه  عـ بـ
مـــواد  فــروشــگــاه هــای  در 
ــن نــبــاتــی را  غــذایــی، روغـ
قلم  چند  با  همراه  حتماً 
این  بخرید.  دیگر  کــاالی 
ــواد  مـــوضـــوع مــخــتــص مـ
غذایی نیست و حتی در 
نیز  کاالها  از  دیگر  برخی 
وجود  اجباری  خریدهای 

دارد.
مــردم،  از  برخی  گفته  به 

آنان  این روزهــای فروشگاه ها  حال  و روز 
ــدازد  را بــه یــاد خــاطــرات دهــه 60 مــی ان
کــه نــوشــابــه را حــتــمــاً بــایــد بــا ســانــدویــچ 
می خریدند. مشکل اصلی اما کجاست؟ 
چــرا مــردم در ایــن آشــفــتــه بــازار گــرانــی و 
کمبود کاال، باید چند جنس را به  اجبار 
هرگز  شاید  کــه  کــاالهــایــی  کنند؟  خرید 
نیاز نداشته باشند.احمدنیا، از مشتریان 
در  می گوید:  غذایی  مــواد  فروشگاه  یک 
وضعیت اقتصادی کنونی فقط می توانیم 
را آن  هم به تعداد خیلی  اقام ضــروری 
به  انــدازه مصرف حداکثر یک ماه  کم و 
اجــبــاری شدن  پــای  وقــتــی  و  کنیم  تهیه 
خرید کاالیی در قبال خرید کاالیی دیگر 
در میان باشد، به  طور قطع برای تأمین 
مواجه  مشکل  بــا  خــود  مایحتاج  دیــگــر 

می شویم.
وی افزود: با این رویه برخی اجناس بدون 
اینکه مشتری به آن ها نیاز داشته باشد 

در سبد خانوار جا باز می  کند. این روزها 
کاهبرداری دیگری هم به نام  شرکت در 
قرعه کشی به  بهانه فروش کاالهای بنجل 
مغازه ها به سبد خرید اضافه شده است.
ــاس و  ــنـ ــارشـ ــــک کـ ــال، ی ــ در هــمــیــن حــ
ــاور اســـت که  ــدرس اقــتــصــاد بــر ایـــن بـ مـ
آشــفــتــه بــازار ایــجــاد شده 
بــزرگ  فــروشــگــاه هــای  در 
حـــــاصـــــل بـــی تـــوجـــهـــی 
ــر  ــاظـ ــای نـ ــ ــاه هـ ــ ــگـ ــ ــتـ ــ دسـ
ــن  ــ ــ ــت ای ــ ــ ــی ــ ــ ــع ــ بــــــــر وضــ

فروشگاه هاست.
توضیح  در  گرایلو  احمد 
ــوع گـــفـــت:  ــ ــوضـ ــ ایــــــن مـ
ــارت قــــــوی بــر  ــ ــظـ ــ اگــــــر نـ
تا  مــرکــز  از  فــروشــگــاه هــا 
گرفته  ــورت  صــ آن  ــل  ذیـ
بـــاشـــد، نــبــایــد پـــدیـــده ای 
بـــه نـــام فــــروش اجــبــاری 
معنا  باشیم.  داشته  کاال 
ندارد در اوضاع اقتصادی 
فعلی که کاالهای اساسی 
ارز  و  ــت  دول توسط  مستقیم  بــه صــورت 
این  کنار  در  مــی شــود،  ــازار  ب وارد  دولتی 
کاالها چند جنس دیگر هم به  اجبار به 

مردم فروخته شود.
ــن مــوضــوع را  ــزود: بــایــد ریــشــه ای ــ وی اف
ترخیص  ــحــوه  ن و  گــمــرک  عــمــلــکــرد  در 
بــرخــی کــاالهــا مــشــاهــده کـــرد. از ســوی 
دیــگــر انــبــاشــت تولید بــرخــی واحــدهــا و 
خرید مفت کاالهای آنان از سوی برخی 
همین  صاحبان  از  عمدتاً  که  واسطه ها 
دیگر  علت  هستند،  بزرگ  فروشگاه های 

این آشفتگی است.
کمترین  میان  این  در  کرد:  تأکید  گرایلو 
خــردی  فــروشــنــدگــان  گـــردن  ــر  ب تقصیر 
به  را در شــهــرســتــان هــا  ــاال  کـ کــه  اســـت 
است  ایــن  واقعیت  مــی رســانــنــد.  فـــروش 
که بــرای مــردم تهیه کــاالی اساسی یک 
نیاز داشته  ضرورت است و وقتی روغن 
می شوند  مجبور  متوسط  طبقه  باشند، 

و  کنند  خــریــداری  نیز  را  دیگر  کــاالهــای 
اقشار ضعیف به  طور کلی قید این کاال 
را می زنند و این یک آسیب جدی است.

تأکید  با  بجنورد هم  اصناف  اتاق  رئیس 
است  تخلف  اجــبــاری  فـــروش  اینکه  بــر 
ــرخــورد مــی شــود، اظــهــار کــرد:  و بــا آن ب
مشکل اصلی در فروشگاه های مرکزی و 
کارخانه هایی است که کاالهای خود را به 

 زور به شهرستان ها می فروشند.
مهدی امیدوار افزود: فروش اجباری نه  تنها 
در مواد غذایی بلکه در بقیه کاالها تحت 
عــنــوان »ســبــدی خــریــدن« دیــده می شود. 
فروشندگان  ــرای  ب کاالها  خریدن  سبدی 
موجب دپوی کاالها در فروشگاه ها شده و 
این عامل ضرر و زیان زیادی را برای اصناف 

در پی داشته است.
وی با بیان اینکه ما به فروش اجباری کاال 
ورود کرده ایم، اضافه کرد: مشکل اصلی 
صادر  فاکتورهای  ــوارد،  م از  بسیاری  در 

شده از مرکز است. در یک فاکتور پکیج 
فروخته شده که  آبگرمکن در صورتی  و 
این  رادیاتور هم خریداری شود؛ در غیر 
سلب  شهرستان  از  نمایندگی  صـــورت 

می شود.
از علت های  را یکی دیگر  کاال  وی کمبود 
فـــروش اجــبــاری دانــســت و گفت: فــروش 
ــه شـــده اســـت و  ــبـــاری کـــاال یـــک حــرب اجـ
ــود، برخی  ـــت کــاالیــی کــمــیــاب شــ هــر وق
شرکت های پخش و کارخانه ها به این رویه 
روی می آورند. مانند زمانی که روغن را به 

 شرط خرید کیک و کلوچه می فروختند.
گفت:  استان  مرکز  اصناف  اتــاق   رئیس 
بـــر اســــاس شــکــایــت هــایــی کـــه تــاکــنــون 
بــه دســت مــا رســیــده و آن هـــا را بررسی 
کرده ایم، سه واحد شامل یک واحد مواد 
گرمایشی،  تأسیسات  واحد  دو  و  غذایی 
با  که  داشتند  اجباری  فروش  سرمایشی 

آن ها برخورد کردیم.

در بیانیه علمای اهل سنت خراسان شمالی عنوان شد

اجازه نخواهیم داد دشمنان برای 
ایران شرط و شروط بگذارند

جامعه روحانیون اهل تسنن خراسان شمالی، با اشاره به 
سخنان رهبر معظم انقاب در سالروز قیام ۱۹ دی اعام 
کردند: اهل تسنن مطیع ولی فقیه هستند؛ حمایت از 
ولی فقیه و اولی االمر مسلمین در مقابل دشمنان، بر همه 
واجب است.علما و روحانیون اهل تسنن خراسان شمالی 
والیت  مقام  اخیر  سخنان  از  اطاعت  و  حمایت  ضمن 
فقیه در سالروز قیام ۱۹ دی در بیانیه ای تأکید کردند: باید 
گوش به فرمان فرامین مقام معظم رهبری باشیم، اهل 
سنت نقش مهمی را در همبستگی و اطاعت از ولی امر 
مسلمین جهان به اثبات رسانده اند و امــروز با بینش و 
آگاهی که بین علمای اهل سنت و تشیع حکمفرماست، 
هرگز به دشمنان اجــازه رسیدن به اهــداف شومشان را 
 نخواهیم داد.در این بیانیه همچنین آمده است: ما علمای 
اهل سنت به سران ظلم اعام می داریم دیگر توان مقابله 
با قدرت دفاعی و نظامی ایران را ندارند و ما برای آن ها خط 
و نشان خواهیم کشید و اجازه نخواهیم داد که دیگر برای 
ما شرط و شروط بگذارند. این را بدانند که ما وقتی رهبری 
مثل حضرت امام خامنه ای داریم، از هیچ ظالمی واهمه 
نداریم و اجــازه تعرض و تفرقه به مستکبران در جهان 

نخواهیم داد.

فروش خارج از شبکه آرد 
سهمیه ای جرم است

فرماندار بجنورد گفت: فروش آرد سهمیه ای نانوایان در 
خــارج از شبکه توزیع، جرم است و با مجرمان برخورد 
می شود.غامرضا عوض زاده با اشاره به تدابیر اندیشیده 
شده برای کاهش صف نانوایی های بجنورد، اظهار کرد: 
۱5 نانوایی کشیک به شمار واحدهای نانوایی در بجنورد 

افزوده شده است.
وی تصریح کرد: هیچ افزایشی در نرخ نان نداریم و هر 
گونه افزایش قیمت باید با مصوبه و تأیید شورای آرد و 

نان باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 جامعه نیازمند تولید محتوا 
در حوزه مهدویت است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: نیاز است در 
بازه ای مشخص، محتواهای الزم در موضوعات مهدویت 
منظم  انتشار  به  نسبت  زمان بندی  اســاس  بر  و  تولید 
آن اقــدام شود.آیت هللا سیدعلیرضا عبادی در دیــدار با 
دست اندرکاران مهدویت بیان کرد: برای تولید برنامه های 
تبیین مهدویت، ورود به دانشگاه ها و آمــوزش و پرورش 

همواره باید با متخصصان در ارتباط بود.
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی 
افزود: ایجاد فرقه  های مختلف و شبهات دینی و مذهبی 
از برنامه های کشورهای استعمارگر مانند انگلیس است که 

می دانند حق با کیست، اما باز اختاف ایجاد می کنند.

لغو محدودیت تردد بین شهری 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: با 
توجه به وضعیت جدید کرونا در استان و تا زمانی که این 
وضعیت )زرد و آبی( حفظ شود، محدودیتی برای ورود و 
خروج پاک های بومی و غیربومی در شهرهای خراسان 
با  افــزود:  جنوبی وجود ندارد.سرهنگ علیرضا عباسی 
توجه به لغو محدودیت بین شهری در استان برای تردد 
خودروها نیاز به مجوز نیست؛ اما محدودیت  تردد شبانه 
براساس مصوبه ستاد مدیریت کرونا از ساعت ۲۲ تا 4 

صبح همچنان در تمامی شهرهای استان ادامه دارد.

 ۲۷۰ تن روغن خوراکی 
در راه خراسان جنوبی

توزیع به  اشــاره  با  خراسان جنوبی  صمت  سازمان   معاون 
۹ هزار تن کاالی اساسی طی ۹ ماه گذشته در این استان گفت: 
۲۷0 تن روغن مایع و جامد نیز به زودی در خراسان جنوبی 
توزیع می شود.الیاس جویبان اضافه کرد: سهمیه ۲۷0 تنی 
روغن خوراکی، در حال حمل به استان است و طی هفته 

جاری در همه شهرستان های استان توزیع خواهد شد.

 فروش اجباری کاال یک 
حربه شده است و هر 
وقت کاالیی کمیاب 

شود، برخی شرکت های 
پخش و کارخانه ها به 
این رویه روی می آورند. 
مانند زمانی که روغن را 
به  شرط خرید کیک و 

کلوچه می فروختند.
فروش اجباری نه  تنها 

در مواد غذایی بلکه در 
بقیه کاالها تحت عنوان 
»سبدی خریدن« دیده 

می شود
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فضای مجازی: 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
53
22

فروشگاه آنالین دوربین
مداربسته ودزدگیر

Karapro.ir
36037009-09156200071

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

ج
/9
91
06
84

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/9
90
05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



روی خط حادهثروی خط حادهث
 نجات ۶ گرفتار در آتش 

با تالش آتش نشانان مشهدی 

معاون عملیات آتش نشانی مشهد از وقوع انفجار 
در  آپارتمان مسکونی  یک  در  آتــش ســوزی  با  تــوأم 

بولوار پیروزی این شهر خبر داد.
آتشپاد دوم مهدی رضایی گفت:  شامگاه بیستم 
با سامانه  تلفنی شهروندان  تماس  پی  در  ماه  دی 
با آتش سوزی طبقه  ۱۲۵ و اعالم وقوع انفجار توأم 
گرفتار  و  طبقه  مجتمع مسکونی سه  یک  همکف 
شدن ساکنان در میان آتش و دود، ستاد فرماندهی 
ایستگاه های  نجاتگران  و  آتش نشانان  بالفاصله 
۴۷،۲۳،۲۵ را به محل حادثه در بولوار پیروزی اعزام 

کرد.
این مقام ارشد آتش نشانی مشهد افزود: نیروهای 
امدادی به محض حضور در محل مشاهده کردند 
موجب  آن،  از  ناشی  آتــش ســوزی  و  انفجار  شــدت 
۶۰متری  مسکونی  منزل  یــک  از  بخشی  تخریب 
که  شــده  ــاال  ب طبقات  در  ساکنان  شــدن  گرفتار  و 
بالفاصله امدادگران و آتش نشانان با تقسیم شدن 
به چند گروه، ضمن نجات و انتقال محبوس شدگان 

به مکان امن، حریق را مهار کردند.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: 
با اقدام به موقع نیروهای اعزامی، ۶ فرد گرفتار شامل 
سه کودک، دو مرد و یک زن به طرز معجزه آسایی از 
مرگ حتمی نجات یافته و با توجه به استنشاق دود، 
توسط  پزشکی  مراحل  برای سیر  افــراد  این  همگی 
مراکز  بــه  محل  در  حاضر  ــس  اورژانـ تکنسین های 

درمانی منتقل شدند.
آتش نشانان پس از مهار و اطفای کامل آتش سوزی و 
ایمن سازی منزل آسیب دیده و محیط اطراف  محل 
انفجار، به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه های 
خویش مراجعت کردند. میزان خسارت مالی و علت 
آتش نشانی  کارشناسان  توسط  حادثه  ایــن  دقیق 

مشهد در دست بررسی است.
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اعتباربخشی  و  نظارت  مدیر  رحمانی:  عقیل 
معاونت درمــان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
صبح روز گذشته در رابطه با مرگ دو بیمار در اتاق 
عمل یک مرکز درمانی شفاف سازی کرد و سه 
احتمال قصور کادردرمانی، مشکل در تجهیزات 
پزشکی و حساسیت دارویی را از مهم ترین دالیل 

این حادثه برشمرد.

وقایع ناخواسته چیست؟»
مقوله  به  ابتدا  در  انجیدنی  علی اصغر  دکتر 
خطاهای ناخواسته پزشکی پرداخت و بیان کرد: 
در پزشکی اصطالحی وجود دارد به نام وقایع 
ناخواسته که این وقایع شامل ۲8 مورد می شود. 
دستورالعملی  موضوع  ایــن  ــرای  ب رو  همین  از 

مشخص و گروه های آن نیز تعیین شده است.
اگر  موضع ها،  ایــن  به  توجه  با  داد:  ادامـــه  وی 
اتفاقی در بیمارستانی رخ بدهد، شرایط ویژه ای 
در دانشگاه علوم پزشکی آن شهر ایجاد خواهد 
ناخواسته،  وقایع  نمونه شایع ترین  بــرای  شــد. 
سقوط بیمار از تخت است. مورد دیگر هم آسیب 
رسیدن به بیمار حین عمل جراحی است  و یا 
تمامی مواردی که در ۲8 مورد وقایع ناخواسته 

قرار بگیرد.
درمــان  معاونت  اعتباربخشی  و  نظارت  مدیر 
کــرد:  تصریح  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دلیل ذکر این موضوع هم این بود که به اصل 
ماجرا بپردازیم و آن هم این است که صبح روز 
چهارشنبه گذشته دو مورد از این وقایع ناخواسته 

در یکی از بیمارستان های مشهد رخ داد.

مرگ دو بیمار در یک بیمارستان»
وقایع  آنــکــه  محض  بــه  دستورالعمل ها  طبق 
ناخواسته ای در مرکز درمانی رخ بدهد و این ماجرا 
منجر به فوت فردی شده باشد، بیمارستان و یا آن 
مرکز درمانی به سرعت دانشگاه علوم پزشکی را 
از اتفاق رخ داده مطلع می کند و نماینده معاونت 

درمان در محل حاضر می شود.
دکتر انجیدنی ادامــه داد: وقتی موضوع به ما 
اطالع داده شد کمتر از ۱۰ دقیقه بنده به شخصه 
به بیمارستان مدنظر مراجعه و تحقیق در این 

زمینه آغاز شد. 
پس از آن دستورات ویژه ای صادر و به مسئوالن 

بیمارستان ابالغ شد خطای رخ 
داده به صورت ریشه ای پیگیری 
بــه معاونت  آن هــم  ــزارش  ــ گ و 
درمان منتقل شود تا برخوردهای 
با  زمینه  ایــن  در  الزم  و  قــاطــع 

عامالن قصور صورت پذیرد.
مــا نشان  بــررســی هــای میدانی 
مــی داد دو بیمار که بــرای عمل 
آمــاده شده بودند، پس از آغاز 
بیهوشی دچار مشکل شده و با 
وجود تالش کادر درمانی، جان 

خودشان را از دست دادند.

کادردرمان معلق شدند»
درمــان  معاونت  اعتباربخشی  و  نظارت  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در نخستین 
گام، با حضور نماینده حراست سازمان، دستور 
پلمب اتاق عمل داده شد. تصاویر ذخیره شده  
دوربین های نصب شده در اتاق عمل مورد بازبینی 
و کار کارشناسی قرار گرفت. در این میان تمامی 
گزارش های پزشک جراح، بیهوشی و... بازبینی و 

از محل جمع آوری شد.
همچنین با مشورتی که با ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و معاونت درمان شد، تصمیم 
گرفته شد فعالً تمامی اعضای کادردرمانی که 

دخیل  جـــراحـــی  عــمــل  دو  در 
جراح،  بیهوشی،  بودند)پزشک 
مسئول اتاق عمل، سوپروایزر و 
پرسنل کادردرمانی( از کار معلق 
ــار هــم صــورت  ــن ک شوند کــه ای

گرفت. 
این برخورد قانونی هم تا زمانی که 
صورت  کارشناسی  بررسی های 
بگیرد و موضوع تعیین تکلیف 
شود، ادامه خواهد داشت. یکی 
از علت هایی که در حین واکاوی 
تمامی جوانب ماجرا مطرح شد، 
مقوله ایراد در تجهیزات پزشکی 
مــورد استفاده قــرار گرفته در اتــاق عمل بــود، از 
همین رو نماینده شرکت طرف حساب فراخوانده 
و به آن ها هم به نوعی تفهیم اتهام شد. همزمان با 
این اقدام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدا م های 
حقوقی را هم در دستور کار خود قرارداد و فرایند 
شکایت از شرکت تهیه کننده تجهیزات پزشکی 

هم در دست پیگیری است.
دکتر انجیدنی گفت: این گونه اتفاقاتی که در 
اتاق عمل رخ می دهد، می تواند دالیل مختلفی 
داشــتــه بــاشــد، نخست ایـــن اســـت کــه اتفاق 
بــه واســطــه خطا و یــا قــصــوری بــاشــد کــه کــادر 
درمانی)پزشک، پرستار و...( مسبب آن باشند. 

دومین دلیل می تواند مشکالت تجهیزات پزشکی 
باشد و نکته آخر هم می تواند حساسیت هایی 

باشد که یک فرد به دارو دارد.
چنانکه در خصوص نخستین بیماری که وارد اتاق 
عمل شده بود، همراهی های بیمار هم اعالم کرده 
بودند که متوفی به داروی بیهوشی حساسیت 
دارد و این موضوع نخستین تشخیص در مورد 
وی بود. حتی همراهی های این فرد بیان داشتند 
که ما اصرار داشتیم این عمل انجام نشود، اما 
یکی از اعضای خانواده او بیان کرده عمل بشود 

بهتر است که این حادثه پیش آمد.
علوم  دانشگاه  کــرد:  اظــهــار  مقام مسئول  ایــن 
صورت  پیگیری های  دلیل  به  مشهد  پزشکی 
گرفته در رأس دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
قــرار دارد که گــزارش خطای خود را به سرعت 
ماندن  ما مخفی  اعــالم می کند؛چرا که هــدف 
موضوعی نیست و تالش کرده ایم فرهنگ اعالم 
گزارش خطا و ثبت وقایع ناخواسته را گسترش 
بدهیم. در حالی که در گذشته مواردی بود که 

الپوشانی و یا خطایی پنهان می شد.
این موضوع مزایای خوبی در پی داشت؛ چرا که 
پرسنل و کادردرمانی روی موارد مذکور حساس تر 
می شدند و آن خطا دیگر تکرار نمی شد. حتی 
واحدی تحت عنوان واحد ایمنی بیمار در دانشگاه 
علوم پزشکی در حال فعالیت است که گزارش 

خطا و اصالحات آن را مورد پایش قرار می دهد.
دکتر انجیدنی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد طبق پروتکل هایی که دارد تمام تالش 
خود را برای روشن شدن میزان قصور و برخورد 
قانونی با عامالن احتمالی انجام داده و همچنان 
پیگیر ماجرا خواهد بود، ولی در نهایت مرجع 
رسیدگی کننده به ماجرا دادستانی و نهادهای 
انتظامی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی است.

تا اینجای کار آنچه در اختیار ما بوده از قبیل 
اقدامات  انجام  کــادردرمــانــی،  با  اولیه  بــرخــورد 
اصالحی و... انجام شده است و به جد پیگیر 

دیگر مراحل کار هستیم.
به دیگر بیمارستان ها چه دولتی چه خصوصی 
این دستور داده شد که در صورت وقوع موارد 
از  پس  و  شــود  کنسل  عمل ها  تمامی  مشابه 
بررسی و اخذ تأییدیه های مورد نیاز، کار ادامه 

پیدا کند.

خطای کادر درمانی چه بود؟ »
وی در حاشیه این جلسه که برای شفاف سازی 
با حضور رسانه های مکتوب  و  حادثه رخ داده 
برگزار شده بود، در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
قدس که این افراد برای انجام چه عملی به مرکز 
درمانی رفته و سن آن ها چقدر بود، بیان کرد: یکی 
از این افراد حدود ۳8سال و دیگری زیر ۳۰ سال 
بود و دلیل مراجعه آن ها به بیمارستان، انجام 
عمل مربوط به گوش و حلق و بینی و عمل ها هم 

اورژانسی تشخیص داده شده بود. 
وی در پاسخ به این نکته که علت اصلی مرگ دو 
بیمار چه بود، بیان کرد: هنوز علت دقیق ماجرا 
مشخص نیست و دالیــل عمده هم می تواند 
گازهای بیهوشی و دستگاه های همراه، حساسیت 
دارویی و آخرین دلیل هم خطای پزشکی باشد. 
در نهایت دو علت عامل اصلی خواهد بود و ما 
نمی توانیم همه چیز را پای گاز بیهوشی بیندازیم؛ 
چرا که پرسنل ما هم به احتمال قوی قصوری 
ــای پرسنل  داشــتــه انــد، اگــر هــم همه چیز را پ
بنویسیم، بازهم درست نیست و باید صبر کرد تا 

میزان دقیق تقصیر مشخص شود.
اتفاق رخ  کــادر درمانی به تصور این بودند که 
از یک  پــس  و  بـــوده  ــی  ــ داروی داده حساسیت 
ساعت برای عمل دوم حاضر می شوند که اینجا 
خطای پزشکی رخ داده و نباید عملی در محل 
انجام می شد و باید اتاق عمل بسته می شد که 
و همین  متأسفانه عمل دوم صــورت می گیرد 
اتفاق رخ می دهد و پس از آن موضوع به رئیس 

بیمارستان منتقل می شود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با متخلفان برخورد کرد

پرونده مرگ دو بیمار در اتاق عمل در دست بررسی

کادر درمانی به تصور 
این بودند که اتفاق رخ 
داده حساسیت دارویی 

بوده و پس از یک ساعت 
برای عمل دوم حاضر 

می شوند که اینجا خطای 
پزشکی رخ داده و نباید 
عملی در محل انجام 

می شد و باید اتاق عمل 
بسته می شد

بــرشبــرش

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
99
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6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

90
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99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافـت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

ط
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72

شرکت نظافتی 
ایمن آریا

شرکت بزرگ نظافتی 
در شرق کشور 

بامدرنترین تجهیزات در زمینه 
مبل شویی و نظافت منزل

 و پروژه های تازه ساز
 و بازسازی شده 

با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی 

37601737
09304110606
09366420026

 ج
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

/ج
99
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کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

/ج
99
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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99
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
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94

94

تدریس خصوصی زیست 
فیزیک و شیمی در همه پایه ها 

توسط رتبه برتر کنکور 
ویژه پسران  09156555410
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

خیریه
 آبشار عاطفه ها
به تعدادی نیروی خانم
 محجبه جهت مشارکت و
کادر اداری نیازمندیم .

مراجعه همه روزه فقط حضوری
آدرس :مصلی 7/1،چهارراه 

اول سمت راست،پالک44
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به تعدادی MDF کار ماهر 
نیازمندیم 09157002005 

09156910516
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
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99

10
61

7
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00
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61
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/ج
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

 ج
/ 9

90
39

31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک
بطور شبانه روزی 

09361958723
09152222034

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

تدریس خصوصی
و مشاوره تحصیلی

کرایه چی

منشی و تایپیست

کارگرماهر

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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پ
/9

90
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ط
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/9

90
33

17

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

91
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13

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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44

فروش 
برنج هندی 1121
شماره تماس  

051-32259575
09155837220
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99
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متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین شبانی

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
8002

 به نشانی:  رسالت55 بین شاکری3و5 پ 67
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155176840
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

07
45

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اکبر احمدیان

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
1738

 به نشانی:  چمن 54 پالک146
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151056374
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



خبرخبر خبرخبر
از ابتدای بحران کرونا رخ داد

پلمب بیش از 4 هزار واحد متخلف

کار  و  محیط  سالمت  اداره  رئیس  حسنی،  علی اصغر 
مردم  درصــد  گفت: 78  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه 
مشهد و 77.5 درصد ساکنان شهرستان های خراسان 

رضوی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند.
وی افزود: از ابتدای بحران کرونا تاکنون 447 هزار و 344 
مورد بازدید انجام شده که از میزان 10هــزار و 581 مورد 
معرفی به دستگاه قضایی، صدور 12 هزار و587 اخطار و 
4هزار و325 مورد پلمب شده است، در این مدت 35 هزار 
و 938 بازدید مشترک با همکاری سایر مجموعه ها صورت 

پذیرفته است.

فعالیت دوباره نزدیک ترین پایگاه 
اهدای خون به حرم مطهر رضوی

دکتر مجید عبداللهی، مدیرکل انتقال خون استان گفت: 
با توجه کاهش شدید ذخایر خونی و اعمال محدودیت ها 
و بنا به مشکالت به وجود آمده در ایام شیوع بیماری کرونا 
پایگاه اهدای خون ثامن نزدیک ترین پایگاه اهدای خون 
به حرم مطهر رضوی از روز یکشنبه 21 دی ماه )دیروز( 

فعالیت خود را مجدد آغاز کرد.
وی گفت: اداره کل انتقال خون خراسان رضوی تأمین 
خون 61 بیمارستان در این استان را بر عهده دارد و این در 
حالی است که اکنون میزان ذخایر خونی استان وضعیت 

مطلوبی ندارد.

برای نخستین بار در تربت حیدریه صورت گرفت

 جراحی ترمیم 
کف جمجمه و بازسازی صورت

ترمیم كف  بــار عمل جراحی  بــرای نخستین  صاحبی: 
بــازســازی صــورت در  و  پــره کرانیال(  )از طریق  جمجمه 

بیمارستان سجادیه تربت جام با موفقیت انجام شد.
جراح متخصص بیمارستان سجادیه تربت جام با بیان این 
موفقیت پزشکی گفت: بیمار نوجوان15 ساله و از اتباع 
افغانستانی به علت افتادن از ارتفاع زیاد دچار شكستگی 
به ویژه  صــورت  جمجمه، شکستگی های  كف  یا  قاعده 
چشم و دچار نشت مایع مغزی نخاعی از بینی شده بود.

دکتر فاطمه باوی افزود: با استفاده از امكانات در دسترس، 
محل شكستگی قاعده جمجمه ترمیم و جااندازی شد و 

این بیمار هم اكنون در سالمتی كامل به سر می برد.

 ۶ دستگاه سی تی اسکن
 به بیمارستان های خراسان رضوی 

اضافه شد

پزشکی مشهد  دانشگاه علوم  پزشکی  مدیر تجهیزات 
گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون 6 دستگاه سی تی اسکن 
تک به مجموعه تجهیزات پزشکی بیمارستان های این 
دانشگاه در خراسان رضــوی افـــزوده شــده اســت. دکتر 
علیرضا جوان در گفت وگو با ایرنا افزود: این دستگاه های 
سی تی اسکن به بیمارستان های امام رضا)ع(، تخصصی 
کودکان اکبر و امید در مشهد و شهرستان های بردسکن، 

تایباد و سرخس اختصاص داده شده است. 

۹۲ میلیارد ریال برای ساخت 
مسکن روستایی در تایباد و باخرز

کمک  و  تسهیالت  ــال  ریـ میلیون   250 و  میلیارد   92
بالعوض برای ساخت واحدهای مسکونی در روستاهای 
شهرستان های تایباد و باخرز در خراسان رضوی اختصاص 

یافت.
با  باخرز  و  تایباد  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
بیان این مطلب گفت: این مبلغ تسهیالت برای ساخت 
185 واحد مسکونی روستایی در باخرز و 184 واحد در 
افـــزود:  تایباد پیش بینی شــده اســـت. رضــا احــمــدی فــر 
همچنین برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در این 
 شهرستان ها 147 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیالت
5 درصد با بازپرداخت 12 ساله در نظر گرفته شده است.

 افتتاح طرح گردشگری
 سد درونگر در بهمن 

مدیر تحقیقات برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: طرح گردشگری سد 
درونگر با سرمایه گذاری اولیه 250 میلیارد ریال در هفته 

نخست بهمن سال جاری افتتاح می شود.
آیتم های  از  طــرح  ایــن  در  داد:  ادامـــه  برغمدی  مجتبی 
متنوع گردشگری نظیر مجموعه تفريحی آبی، گردشگری 

سالمت، تونل نور، باغ گل و... استفاده شده است. 

نخستین تصفیه خانه »سپتاژ« ایران 
در مشهد به کجا رسید؟

معاون شهردار مشهد در مورد ساخت و بهره برداری از 
نخستین تصفیه خانه سپتاژ گفت: از آبان  سال گذشته 
که فرماندهی احیا و ساماندهی کشف رود به مدیریت 
شهری واگذار شد، ساخت تصفیه خانه سپتاژ به عنوان 
معاونت  کــار  دســتــور  در  اولــویــت هــا  مهم ترین  از  یکی 
مطالعات  انجام  از  پس  و  گرفت  قــرار  خدمات شهری 
فراوان و هماهنگی  های الزم با شرکت آب منطقه  ای و 
اداره  کل حفاظت محیط زیست استان، عملیات اجرایی 
آن در آبان  سال جاری با اعتباری افزون بر 74 میلیارد 
ادامه  تسنیم  با  گفت وگو  در  شد.یعقوبی  آغــاز  تومان 
داد: خوشبختانه این پروژه با سرعت بسیار مناسبی در 
حال اجراست و تاکنون پیشرفت 35 درصدی داشته 
و براساس برنامه زمان بندی تعیین شده، فاز شیمیایی 
این تصفیه خانه در خرداد ماه و فاز بیولوژیک آن در آبان  

سال 1400 به بهره  برداری می  رسد.

 افزایش 5 درصدی آمار ازدواج
 در خراسان  رضوی 

گفت:  خراسان  رضــوی  امــالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
یافته  افزایش  این استان 5 درصد  ازدواج در  شاخص 
افــزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  بهادر  محمدحسن   اســت. 
از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، 39 هزار و 72 واقعه 
به  اســتــان  در  واقــعــه طــالق  و 924  هـــزار  و 13  ازدواج 
ثبت رسید که رشد 5.2 درصدی ازدواج و توقف روند 
افزایشی طالق را نشان می دهد.وی اضافه کرد: در این 
با ثبت حــدود 9.2 درصد  بــازه زمانی خراسان رضــوی 
از کل ازدواج هــای کشور پس از تهران بیشترین تعداد 
ازدواج های ثبت شده کشور را به خود اختصاص داده 
 است، اما خراسان رضوی با وجود توقف روند افزایشی 
طالق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
همچنان رتبه دوم کشور در این زمینه را در اختیار دارد.

 تور گردشگری ابریشم 
در تربت حیدریه اجرا می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
تور  راه انـــدازی  بــرای  بسترسازی  از  زاوه  و  تربت حیدریه 
گردشگری صنایع دستی به خصوص صنعت ابریشم بافی 
در تربت حیدریه خبر داد.علی محمدی در جریان بازدید 
تورگردان های خراسان رضوی از روستای بسک واقع در 
بایگ تربت حیدریه گفت: تنوع و ناب بودن صنایع دستی 
این خطه ما را بر آن داشت تا زمینه ذهنی تورگردان ها را 
برای معرفی این خطه فراهم آوریم تا پس از ایام قرنطینه 

کرونا، شاهد درآمدزایی از این حوزه باشیم.

چرا هیچ وقت این معضل حل نمی شود؟

آلودگی هوا و راهکارهای بی »اعتبار«!
محمدزاده: دیروز در خبرها آمده بود مدیرکل 
رضوی  خراسان  زیست  محیط  از  حفاظت 
ــاره شاهد  از سه روز پیش دوبـ گفته اســت 
تنفسی  هــوای  در  آالینده ها  افــزایــش حجم 
مشهد هستیم و بر همین اســاس شاخص 
آلودگی هوا نشانگر بار باالی آالینده هاست. به 
گفته تورج همتی مناطق نوزده گانه مشهد که 
دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا هستند 
ناسالم و در وضعیت هشدار آلودگی برای افراد 

حساس قرار دارند.
هوای  آلودگی  به  مربوط  اخبار  به  نگاهی  با 
مشهد در سال های اخیر بی تردید خواهیم 
دید یکی از پرتکرار ترین تیترهای این حوزه 
قرار گرفتن وضعیت آلودگی هوای مشهد در 
مرز هشدار و ناسالم است، ازایــن رو به بهانه 
اشاره  نکته  به چند  مکرر  تکرارهای  همین 

می کنیم.
از  توقع  ابتدایی ترین  اینکه  نخست  نکته 
سازمان های  شــده  تعریف  مأموریت های 
مختلف همچنین برنامه های ارائه شده این 
این  عمومی  خدمات  حــوزه  در  سازمان ها 
با گذشت ماه ها و سال ها بسته  است که 
به موضوع مأموریت شاهد تحوالتی در این 
حوزه ها باشیم، بنابراین اگر بخواهیم به طور 
انتظار  بگوییم  سخن  صریح  و  مصداقی 
با وجود سازمان ها و دستگاه های  می رفت 
دخــیــل در مــوضــوع آلــودگــی هـــوا، حداقل 
از  متأثر  آلودگی کالنشهر مشهد  وضعیت 
برنامه های اجرایی این عناصر بهبود نسبی 
پاک  روزهــای  افزایش  آنکه  حال  می یافت 
مشهد در برخی مواقع ارتباط مستقیمی با 

شرایط جوی داشته و دارد.
این  متولی  مدیران  سا ل هاست  دوم،  نکته 
موضوع تنها به ارائه آمار و ارقام و سهم عناصر 
مختلف در آالیندگی هوای مشهد می پردازند 
و طرح های پیشگیرانه آن ها مقطعی و موقت 
فراموشی سپرده  بــه  مدتی  از  پــس  و  بـــوده 

می شود.
نکته سوم، به لطف تکرارهای متعدد سهم 
همه  تقریباً  مشهد  ــوای  هـ ــده  ــن آالی منابع 

ــدان مــشــهــد هم  ــ ــرون ــ ــه شــ
مفصل  طــور  بــه  می توانند 
از  هواپیماها  پــرواز  تأثیر  از 
آســـمـــان شــهــر و ســوخــت 
مـــــازوت در نــیــروگــاه هـــا و 
خودروهای دودزا بر آلودگی 
هــوای شهر سخن بگویند، 
تصمیمات  چــرا  اینکه  امــا 
ــذف ایــن  ــرای حــ ــ قــاطــعــی بـ
ــده هــوا  ــ ــن ــ ـــای آالی ــون ه ــانـ کـ
ــل کــاهــش مــیــزان  ــا حــداق ی
آالیندگی آن ها گرفته یا اگر 
گرفته شــده اجــرا نمی شود 

به طور مثال بارها اعالم شده عبور هواپیماها 
از آسمان شهر مشهد در زمان ورود یا خروج 
از فرودگاه مشهد ممنوع است و تنها برای 
موارد خاص مجاز به تعیین مسیر از فراز شهر 
هستند، اما به جز مقطع کوتاهی این تصمیم 
اجرایی نشده و هر روز شاهد پرواز هواپیماهای 

متعددی در آسمان مشهد هستیم.
بــرخــورد با خــودروهــای دودزا یا آالیــنــده هم 
شاهد  مقاطعی  در  دارد  مشابهی  شــرایــط 
استقرار تیم های کنترل آالیندگی خودروها در 

معابر شهر بودیم که مدتی 
آن ها  از  دیگر خبری  اســت 
هم نیست و می توان گفت 
تنها دلخوشی متولیان این 
اســت کــه خــودروهــای فاقد 
معاینه فنی جریمه می شوند 
حال آنکه این احتمال قوی 
وجود دارد که تعداد زیادی 
از خودروهای جریمه شده در 
واقع دودزا یا آالینده نباشند 
و به هر دلیلی مالکان آن ها 

معاینه فنی نگرفته اند.
نکته چهارم، آنچه گفته شد 
اقــدام هــای صورت  گرفتن  نادیده  معنای  به 
گرفته در این حوزه نیست، اما به نظر می رسد 
بنا به دالیل مختلفی از جمله نبود اعتبارات 
الزم برای اجرای برخی تصمیمات، تحوالت 
نگرفته  ایــن بخش صــورت  در  چشمگیری 
است به عنوان مثال اگر اعتبارات الزم تأمین 
خــودروهــای  کنترلی  تیم های  تعداد  و  شــود 
دوم  ماهه  در 6  به ویژه  یابد  افزایش  آالینده 
ســال هــرروز در سطح شهر مستقر شــده و 
بر اساس قانون با خودروهای دودزا و آالینده 

برخورد نمایند بی تردید ضمن کاهش هزینه 
درمانی شهروندان متأثر از آلودگی هوا، هزینه 
در بخش سوخت، چند  صرفه جویی شــده 
برابر اعتبار اختصاص یافته برای این تیم ها 

خواهد بود.
اعــتــبــارات الزم  بــا تخصیص  اگـــر  اینکه  یــا 
و  ــرودگــاه مشهد ساخته شــود  ف باند ســوم 
دیگر گذر هواپیماها به آسمان شهر مشهد 
نیفتد بی تردید بخش قابل توجهی از حجم 

آالینده های شهر کاهش خواهد یافت.
مطلب  ایــن  انتهای  در  آنچه  پایانی،  نکته 
می خواهم به آن اشاره کنم شاید برای برخی ها 
در حد طنز و ادعایی غیرمنطقی به نظر برسد، 
اما از دید نگارنده حاال که قرار است همواره 
به تکرار آمارها و منابع همیشگی آالینده ها 
اشاره کنیم و تحوالت بنیادینی در این حوزه 
نمایشگر  تابلوهای  بهتر است  رخ نمی دهد 
میزان آالیندگی هوا را جمع آوری یا خاموش 
کنیم تا حداقل شهروندان عادی به ویژه افراد 
آسیب پذیر با دیدن نشانگرها دچار تشویش 
روانی بیشتر نشوند و با تلقین مرگ آور بودن 
هوایی که تنفس می کنند تصور نکنند مرگ 

استنشاق می کنند.

ــر: حساسیت مــردم نسبت بــه شیوع  هــاشــم رســائــی ف
ویــروس کرونا که بیشتر شد و شیوه نامه های بهداشتی 
فروکش  کرونا  تند  به خود گرفت تب  رعایت حداکثری 
نمود آمارها هر روز از بهتر شدن شرایط خبر مــی داد و 
امیدواری ها نسبت به روزهای پیش رو بیشتر می شد. آمار 
فوت شده ها که تا نزدیکی های 500 نفر در روز در کشور 
رسیده بود کم کم دارد به نزدیکی های 50 نفر می رسد 
گرچه هنوز کرونا در برخی نقاط کشور با شدت زیاد و کم 
همچنان جوالن می دهد و خطر همچنان باقی است، اما 
روند خوب کنترل شیوع و کاهشی شدن آمارها موجب 
شده تا رنگ شهرها از قرمز و بحرانی به نارنجی و در خیلی 
از شهرها به آبی تغییر یابد. این اتفاق های خوب تا به اینجا 
رسیده که اخبار خوبی از جمله تک رقمی شدن فوتی ها 
در خراسان رضوی و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی از 

ابتدای بهمن به گوش می رسد. 
در همین راستا مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی 
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره روند فعالیت مــدارس در 
شهرهای با وضعیت آبی و زرد در کشور گفت: پیشنهاد 
بازگشایی مدارس در مناطق زرد و آبی در ستاد ملی مقابله 
با کرونا مطرح و خواسته شده که دستورالعمل آن تدوین 

شود.
محمد محسن بیگی افزود: پیشنهاد این بوده که در مناطق 

آبی فقط مدارس زیر 50 دانش آموز در کشور به صورت 
حضوری بازگشایی شوند، چون اکثر این مدارس در مناطق 
دورافتاده و سخت گذر هستند که دسترسی کمتری هم به 
امکانات و فضای مجازی دارند. همچنین پیشنهاد شده 
که دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق 
آبی و زرد با حداکثر 10 دانش آموز به صورت حضوری به 
مدرسه بروند.مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش اضافه کرد: پیشنهاد شده هنرستان ها که 
فعالیت های کارگاهی دارند تا سقف 15 نفر در مناطق آبی 
و زرد بازگشایی شوند و در مناطق قرمز و نارنجی به روال 

گذشته، بازگشایی انجام نمی شود.
محسن بیگی درباره زمان و نحوه تدوین دستورالعمل 
عالی  شـــورای  گفت:  زرد  و  آبــی  مناطق  در  بازگشایی 
تهیه کند.  را  این دستورالعمل  باید  پــرورش  و  آمــوزش 
ما شرایط و پروتکل ها را به شورای عالی اعالم کردیم 
احتماالً موضوع در جلسه بعدی ستاد مقابله با کرونا 
دوباره مطرح و درباره آن تصمیم گیری می شود. فعالً تا 
زمانی که ابالغیه جدیدی صادر شود، مدارس به روال 

قبل غیرحضوری هستند.
در حالی که در اخبار آمده بود سه بیمار مشکوک ابتال 
به کرونای انگلیسی در خراسان رضوی شناسایی شده اند 
گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

ابتالی کرونای  به  آزمایش کرونای سه مسافر مشکوک 
انگلیسی که از کشور انگلیس به خراسان رضــوی سفر 

کرده اند منفی شده است.
دکتر مهدی قلیان اول افزود: این سه مسافر برای شرکت در 
یک مراسم سوگواری خانوادگی در هفته گذشته از انگلیس 
خراسان  شهرستان های  از  یکی  به  و سپس  مشهد  به 

رضوی سفر کرده اند.
وی اضافه کرد: این سه فرد عالئم مشکوک به کرونا داشتند 
که نمونه آزمایش آن ها برای تشخیص کرونای انگلیسی به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال و نتیجه 
آزمایش کرونای انگلیسی این سه فرد منفی شد، اما آن ها 

مبتال به کرونای رایج بوده اند.
گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
راننده  حتی  شــده  انجام  ردیابی های  و  بررسی  براساس 
بوده اند  ارتباط  این مسافران در  با  ــرادی که  اف و  تاکسی 

شناسایی و قرنطینه شدند.

آخرین وضعیت آموزشی در شرایط کرونایی

پیشنهاد بازگشایی مدارس در شهرهای آبی

زگارش خبریزگارش خبری

 سا ل هاست مدیران 
متولی این موضوع تنها 
به ارائه آمار و ارقام و 

سهم عناصر مختلف در 
آالیندگی هوای مشهد 
می پردازند و طرح های 

پیشگیرانه آن ها مقطعی 
و موقت بوده و پس از 

مدتی به فراموشی سپرده 
می شود

بــرشبــرش
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محمدرضا علی زاده

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 م ر ا د ن ا ژ   ن ا د ر گ ب ا 1
 ل ي و ي س   ا س ا   ن ا م و ه 2
 ا و ا م   ق ل ت ش م   م ا ر ت 3
 م ا ن   ن ا و ر ت خ ت   ن ي ز 4
 ي س   ت و ب ن   ا ف ي ا   س ا 5
 ن   ط ب ا ض   ك   ي و ر م   ز 6
   ا و س ر   ا ل خ   ي س ي س   7
 ب ل ط م   ي س ر ا د   ي س ر ك 8
 ا ك ي   ن و ف ا ر ا س   ر و ف 9
 ر ن   س ر ت ن   ج ي و ه   ر ا 10
 و   ن ا م ا د   ه م ي ر ك   ل 11
   ل ا ر ا م   ك   ا د و ر ن   12
 ا ي ب و ل   ا ل م   ي ل ا گ چ 13
 ي ز و ي   م د ا ص ت   ه چ و ك 14
 ا ر د   ي ن ا و ر ي ش   ي ن ش 15

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 

               4 
               5 

               6 

               7 

               8 
               9 
               10 
               11 
               12 

               13 

               14 
               15 

 

1. داستان جذاب و ماندگار »جین وبستر« 
سیمای  از  و  تولید  هم  آن  انیمیشن  که 
جمهوری اسالمی پخش شد- بدنه 2. پس غذا- 
هدیه کردن- بخشی از خاک استان گلستان را 
دربر می گیرد 3. دچار اختالالت روحی شده- 
قلعه مستحکم- عقاب سیاه 4. راکد و ساکن- 
سامانه بانکی تسویه اوراق بهادار الکترونیکي- 
خوردنی آدم متعجب 5. شهر جشنواره- میوه 
 پرخاصیت گرمسیری- گیاه پیچنده مردابی
6. پاداش و جزای نیکی و بدی- نهار- گرفتنی 
دورگه-  نسخه-  چندین   .7 خالفکار  از 
و  واحد- تصور  نان سنتی-  نوعی  لحظه 8. 
میان بچه مدرسه-  برگه دان  باال-   .9  گمان 
نام آذری- پرنده آفت توت- سمبلیک  .10 

11. سخنان و گفتار- خوب و خوش- می گویند 
گرفتنی است 12. روسیاه آشپزخانه- چاق- 
لحظه به لحظه 13. سرشک دیده- مرغ سعادت 
 که گونه ای از کرکس است- ثروتمندان و اعیان 

14. سوغات بجنورد- طرح و نظر- سرپرست 
15. تکه پارچه کهنه- »بدرود تهران«  سروده 
»عبدالوهاب البیاتی« را به فارسی ترجمه کرد

1. از غزوات- پایتخت استرالیا- تسمه کمر 
2. سد باستانی مصر- کله- از شیخ نشین های 
از   .3 صنم  پارس-  ابد  تا  خیلج  حاشیه 
بافنده-   .4 واحد  خبررسان-  تعلیل-  ادات 
جداکردن  بی زوال-  مظهرتاریکی 5.   سران- 
 6. اکبر اعداد یک رقمی- جانوری که به جای 
شش آبشش دارد- بسیار حمله برنده- حرف 
پسران  از  ترحم طلب-  آبروفروش   .7 فاصله 
ورزش   .8 اندک  »تباه«  ابوالبشر»ع«-  آدم 
ایرانی-  اقوام  بزرگ ترین  از  نشانه روی- 
بلندهمت 9. معدن- نام دخترانه وطنی- از 
و  گم  صدمه-  و  آسیب   .10 پرسش  ادات 
ناپیدا- نوعی لنزعکاسی- سرای مهر و کین 

حالل گوشت آبزیان  از  تابستانی-  پرخاصیت  میوه   .11 
12. بیماری- صفتی برای باد- آهسته و آرام 13. رسیدن 
به سن بلوغ و رشد- معکوس- چندین درس 14. دل آزار 
کهنه- رنگ بخشش- اساس- باربری 15. هیزم- خوابیدن 

به پشت با دست ها و پاهای باز- حمام کاشان

  افقی

  عمودی
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