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مشهد، میزبان هشتمین کنگره 
بین المللی اربعین

 گزارش قدس از دردسرهایی که مخدوش کردن پالک 
در شب های کرونایی به دنبال دارد

تفریح شبانه به حساب دیگران! 
 الزام نام نویسی واحدهای اقتصادی 
در سامانه های تجارت و جامع انبارها

رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه 
ابرده شهرستان طرقبه شاندیز

18311233 1533
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از دیــربــاز هــمــدلــی و مــهــربــانــی در روزهـــای 
سخت و کمک های مؤمنانه و مواسات بوده 
اولــویــت  و  نـــوع  مقطعی  هــر  در  و  و هست 
ضرورت ها  به  بنا  انساندوستانه  کمک های 
تغییر کرده است.  این روزها عالوه بر دولت 

گروه های جهادی بسیاری برای کمک به مردم 
و کادر درمان حضور جدی پیدا کرده اند تا از 
پیشگیری تا درمان کمک های مؤمنانه خود را 

ادامه دهند. 
دکتر یحیی میرزایی یکی از همین جهادگران 

بی ادعاست. او که جزو مدیران صنعت دار و 
ابراهیم  هادی  گــروه جهادی شهید  مسئول 
از 100 نفر  بــا بیش  اســت در حــال حــاضــر 
شبانه روزی در راه کمک به همنوعان حضوری 
جدی دارند.فعالیت های این گروه جهادی به 

ســال ۸۴بــرمــی گــردد و آن زمــان نــام مؤسسه 
خیریه آن ها »نسیم رحمت توس« بوده است.  
به گفته دکتر میرزایی،  ابتدا کار این گروه فقط 
روی حل مشکالت روستاها و حاشیه شهر 

بود و بیشتر کار فرهنگی و تبلیغی...

جهاد گران بسیج اساتید و جامعه پزشکی دغدغه درمان و معیشت نیازمندان را دارند

»گروه شهید هادی« پای کار کمک به بیماران کرونایی 
در استان2

در استان2
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان
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كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس (

* فراخوان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس *
بر اساس ماده » 6 « اصالحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده » 36 « قانون نظام صنفی ، انتخابات  هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد در روز 
سه شنبه مورخ 1400/06/23 ساعت 9 لغایت 11 در محل » سالن چند منظوره ورزشی كارگران « واقع در مشهد - بلوار شهید صادقی ) بلوار 
سازمان آب ( - نرسیده به میدان فردوسی برگزار می گردد .  لذا از كلیه رؤسا ی محترم اتحادیه های صنفی مشهد دعوت میگردد در زمان 
مقرر ، شخصًا با در دست داشتن تصویر پروانه كسب یا كارت شناسائی معتبر، جهت شركت در انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد به 

محل برگزاری انتخابات مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.  
تعداد اعضاء اصلی هیئت رئیسه  5 نفر و علی البدل 2 نفر می باشد .

* الزم به ذكر است وكالت برای دادن رأی ممنوع است و صرفًا رؤسای محترم اتحادیه های صنفی مجاز به شركت در انتخابات می باشند .
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبای داوطلبان (

» هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مشهد مقدس «

نام اتحادیهنام و نام خانوادگیردیفنام اتحادیهنام و نام خانوادگیردیف

صادق ابراهیم زاده 1
فرشچی

صنایع دستی و گلدوزان
 )تولیدی خدمات فنی(

طاقه فروشان قماش ) توزیعی خدماتی(حسن صادقی13

محصوالت فرهنگی، بازی وسرگرمیمرتضی اسکافی نوغانی2
) توزیعی خدماتی(

زهرا طهماسبی 14
فرحدل

بانوان خیاط )تولیدی خدمات فنی(

تزئینات ساختمانیعبداله افشاری صالح3
 )تولیدی خدمات فنی(

فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی) توزیعی محمد جواد فرزانه15
خدماتی(

رایانه و ماشینهای اداریمحمود بنانژاد مشهدی4
 )تولیدی خدمات فنی(

تولیدكنندگان و تعمیركاران قفل و كلید )تولیدی نوروزعلی فوالدی16
خدمات فنی(

درودگران و مبل سازان )تولیدی خدمات فنی(حسن ماجدی17بلور،چینی و لوستر ) توزیعی خدماتی(حسین بهنام5

فروشندگان مرغ ،ماهی و تخم مرغغالمرضا جاجرمی6
) توزیعی خدماتی(

كفاشان)تولیدی خدمات فنی(محمد محمدی18

سید محسن خاوری 7
هاشمی

الکترونیک، سیستمهای حفاظتی، ایمنی 
و آسانبر )تولیدی خدمات فنی(

تابلوسازان )تولیدی خدمات فنی(كاظم محیط رادی19

محسن خیرخواه 8
خیرآبادی

رنگ، یراق آالت و چتائی
 ) توزیعی خدماتی(

فرش دستباف و مواد مصرفی ) توزیعی خدماتی(هادی مخملی20

حمل ونقل درون شهریخلیل دانش عدالت9
 ) توزیعی خدماتی(

علی اصغر 21
مرادزاده

مشاورین معامالت امالک ) توزیعی خدماتی(

مؤسسات برق صنعتی )تولیدی خدمات فنی(حمید معدنی فاروج22پارچه فروشان)توزیعی خدماتی(مجید شادمهر10

سید حسینعلی11
شرف زاده

برنج فروشان و عمده  مواد غذائی
) توزیعی خدماتی(

سید محمود 23
میرمحمدی ازغندی

حروفچینی، تکثیروفتوكپی )تولیدی خدمات فنی(

سعید شریف زاده 12
مشهدی

فروشندگان آبمیوه، فالوده و 
بستنی)تولیدی خدمات فنی(

گازرسانان)تولیدی خدمات فنی(احمد نوری ناری24

 بدینوس�یله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید در جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  
ش�رکت تعاونی که درتاریخ 1400/07/2 روز جمعه س�اعت 14 در محل مسجد ولیعصر واقع در ابوطالب 
74 چهار راه اول س�مت راس�ت برگزار می گردد ش�خصا حضور بهم رس�انند .اعضایی ک�ه امکان حضور 
ندارن�د م�ی توانند حق حضورو رای خود را به موجب وکالتنامه به ش�خص دیگری واگذار نمایند که در 
این صورت هر عضو تعاونی 3 وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواند به همراه داش�ته باش�د .جهت 

وکالت یک روز قبل از برگزاری مجمع وکیل و موکل در ساعت اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .
دستور جلسه : 1- طرح انحالل تعاونی 

هیئت مدیره    

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 
کارکنان نان قدس رضوی  به شماره ثبت 15631 و شناسه ملی 10380312546
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شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 5 آئین نامه
 مالی ش��هرداری ها و به اس��تناد بند 3مصوبه مورخ 
1399/12/2شورای اسالمی محترم نسبت به فروش 
13 قطعه ملک خود واقع در نوقاب حاشیه شرقی بلوار 
انق��الب اق��دام نماید. لذا متقاضی��ان       می توانند 
جهت دریافت اس��ناد و اط��الع از ش��رایط مزایده به 

سامانه ستاد مراجعه نمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

تجدید آگهی مزایده کتبی 
شهرداری گناباد

ف
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 ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی ش��هر تایباد نسبت به واگذاری به 
صورت اجاره اماكن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شركت 
در مزایده قید ش��ده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از كلیه افراد واجد ش��رایط دعوت می شود جهت 

دریافت اسناد مزایده و كسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/06/22 لغایت 1400/07/8         مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 13 مورخ 1400/07/8 

زمان بازگشایی پاكات  1400/07/10 در محل دفتر شهردار تایباد.  
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت و در صورتی كه برندگان اول تا سوم مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شود. محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 

 تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف
اجاره )ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

15/000/00020/000/000یک بابحمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با 8چشمه موجود1
14/500/0006/000/000 قطعه290مترمربع زمین واقع در ترمینال مسافربری جهت احداث کارواش2

رامین خواجه احمدی  سرپرست شهرداری تایباد

 ))  آگهی تجدید مزایده ((

ف
/1
40
54
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013000378 مورخ 1400/02/29 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره صفرنیا شهری فرزند حسن در ششدانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 756/97 مترمربع 
از پالک شماره 43 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از فرزانه و بی بی 
فرخ و فرخنده و سیدهادی و سیدحسین و سیداحمد و سیدوحدت شهرت همگی همراز مالکان رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1404865 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/7                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
139960306013001580 مورخ 1399/08/21 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا عباسی بیلندی فرزند حسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 369/03 از پالک شماره 137 فرعی از 
یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از ورثه حسن معراجی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1404866 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/7                                                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

 راه اندازی مرکز واکسیناسیون خودرویی در نمایشگاه بین المللی مشهد



   راه اندازی مرکز 
واکسیناسیون 
خودرویی 
در نمایشگاه 
بین المللی مشهد

مهدی قلیان، رئیس 
کمیته بهداشت و 
پیشگیری ستاد 
اجرایی معاونت 
بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
از راه اندازی مرکز 
واکسیناسیون 
خودرویی کووید۱۹ 
 سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی 
واقع در نمایشگاه 
بین المللی با تزریق 
روزانه ۱5 هزار ُدز 
واکسن خبر داد.

خبر گروه 100 نفره ◾
مسئول گــروه جهادی شهید 
ابراهیم  هــادی دربـــاره ماجرای 
تشکیل این گــروه می گوید:  از 
سال۹۷ نام گروه »نسیم رحمت 
تـــوس« بــه نــام شهید ابراهیم  
هادی تغییر داده شد و 100 نفر خانم و آقا، داوطلبانه 
با گروه همکاری می کنند. 1۵پزشک متخصص و 
عمومی همراه ما هستند و عالوه بر این، پرستاران، 
ماماها، فیزیوتراپیست و بسیاری از افرادی که در 

حوزه سالمت هستند ما را همراهی می کنند. 
وی با اشاره به بحث شیوع کرونا در موج اول آن بیان 
می دارد: ابتدا در همان موج اول وارد حوزه ساخت 
مــواد ضدعفونی کننده شدیم اما در موج جدید 
فعالیت هایمان را در سه محور متمرکز کرده ایم که 
شامل بیماریابی، اعزام تیم پرستاری و مشاوره های 
پزشکی، آنالین و... است. وی با اشاره به این نکته 
که در راســتــای تأمین دارو نیز ایــن گــروه جهادی 
برنامه های مختلفی دارد، بیان مــی دارد: داروهای 
ضدسرفه را با همکاری دو شرکت داروسازی تهیه 
کردیم که ارزش ریالی آن یک و نیم میلیارد است. 
همچنین بــه تــازگــی از شــرکــت هــای جــدیــدی نیز 
کمک های تازه ای را در بحث سرم و... داریم تا ادامه 

خدمات به مردم را در بحث درمان داشته باشیم.

سوپ، آبمیوه و بسته های معیشتی کامل ◾
وی خاطرنشان می کند: همچنین هزینه بسته های 
معیشتی حدود ۸00 هزار تومان است که شامل 
ــرغ، بــرنــج، رب، مــاکــارونــی، حبوبات  گــوشــت، مـ
و... اســت و همچنین تهیه و توزیع ســوپ برای 
خانواده های کرونایی، آبمیوه، عسل و... در اولویت 
برنامه هایمان است که در واقع یک گروه مخصوص 
ــم که ایــن وظیفه را  آشپزی  نیز در گروهمان داری

برعهده دارند. وی می افزاید: تاکنون بیش از هزار 
بسته معیشتی در مــدت یک و نیم مــاه گذشته 
توزیع شده که هفته گذشته 100 بسته توزیع شد 
و روزهای جمعه هر هفته این بسته ها به افرادی که 

شناسایی شده اند اعطا می شود. 
در بین گفت وگو متوجه می شوم گــروه جهادی 
شهید ابراهیم  هادی که متشکل از بسیج اساتید 
و بسیج جامعه پزشکی است در راستای رسالت 
و وظیفه ای که برای خود تعریف کرده اند به دنبال 
ســازوکــار قانونی ایــن گــروه جهادی هستند. وی 
خاطرنشان می کند: با توجه به آنکه ممکن است 

این موج ها ادامــه داشته باشد، هماهنگی الزم را 
انجام  داده ایــم تا تحت نظر سازمان علوم  پزشکی 
این خدمات پزشکی و و پرستاری در منزل انجام  و 

کامالً ضوابط قانونی رعایت شود. 

از اکسیژن تا خدمات درمانی  ◾
وی توضیح می دهد: تأمین کپسول اکسیژن برای 
بیماران نیز در اولــویــت برنامه ماست. از ایــن رو 
تاکنون ۲00 کپسول اکسیژن برای در اختیارگذاشتن 
بیماران کرونایی نیازمند تهیه کــرده ایــم که این 
کپسول ها با تجهیزات کامل تنها در قبال دریافت 

یک کــارت شناسایی معتبر مانند کــارت ملی از 
خانواده بیمار نیازمند به  صورت امانت تا زمان بهبود 
فرد بیمار تحویل آن ها داده می شود. همچنین محل 
حضورمان در منطقه پنجتن- بین پنجتن۵۳ و 
۵۵ حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( است و محل 
استقرار کپسول ها و مراجعات مردمی در خیابان 
شهید محسن زاده ۵ یا پنجتن ۲۹ و سپاه ناحیه 

میثم است. 
 
استقبال از جهادگران ◾

وی در ادامه خاطرنشان می کند: همه افراد می توانند 
در تخصص های پزشکی و پرستاری و حوزه سالمت 
در حوزه پشتیبانی به جمع ما بپیوندند و همچنین 
سایر افراد در حوزه های دیگر نیز می توانند در کارهای 
اجرایی و خدمت رسانی با هر رشته تحصیلی ما 
را یاری کنند و یا پشتیبانی مالی داشته باشند، از 
این رو از همه اقشار مردم با توانمندی های مختلف 
استقبال می کنیم. دکتر میرزایی اظهار می دارد: در 
راستای فعالیت های قبلی مان خیلی از مردم پیش از 
کرونا مشکالتی داشتند که همچنان هست. برای 
مثال در حــوزه درمــان چندی پیش بحث جراحی 
ستون فقرات یک فرد نیازمند را در برنامه داشتیم و یا 
خانه ای که دچار حریق شده و باید همزمان با بحث 

کرونا این موارد را نیز پیگیری کنیم و انجام دهیم. 
او در ادامه با بیان آنکه پشتیبانی مؤثر مردم از همه 
گروه های جهادی فعال در عرصه کرونا کمک به 
کادر درمان است، اظهار مــی دارد: هر چه مردم ما 
را پشتیبانی کنند، فشار از روی کادر درمان کاسته 
می شود و ما تالشمان این است که از این فشار 
جلوگیری کنیم. وی درباره سایر کارهای میدانی این 
گروه نیز می گوید: در روستای بالندر در 1۷کیلومتری 
مشهد دو پروژه عمرانی داریم که برای خانواده های 

محروم نیازمند در حال انجام است.

جهاد گران بسیج اساتید و جامعه پزشکی دغدغه درمان و معیشت نیازمندان را دارند

 »گروهشهیدهادی« 
پایکارکمکبهبیمارانکرونایی

خبرخبر
ويژهويژه

الزام نام نویسی واحدهای اقتصادی در سامانه های تجارت و جامع انبارها
ــازرســی ســازمــان صنعت، معدن  کــارشــنــاس مسئول ب
و تــجــارت خــراســان رضــوی گفت: واحــدهــای اقتصادی 
عرضه کننده کاالهای پتروشیمی، روغن  موتور تصفیه اول، 
لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک 
صنعتی و مقاطع فوالدی ملزم به نام نویسی در سامانه های 

تجارت و جامع انبارها هستند.

بخشعلی بیاتی قله زو با بیان اینکه ثبت تمامی اطالعات 
مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کاالها و... در سامانه 
جامع تجارت ضروری است و در راستای اجرای تکالیف 
قانونی برگرفته از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است ادامه 
داد: طبق قانون عرضه کاالهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب 
سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر 

خواهد بود و واحدهای اقتصادی که کاالهای فوق را عرضه 
می کنند نسبت به ثبت اطالعات در سامانه جامع انبارها 
حداکثر تا تاریخ 1400/6/۲۷ هستند. کارشناس مسئول 
سازمان صمت خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت مقرر و در 
صورت عدم ثبت اطالعات در سامانه های فوق االشاره، عالوه 
بر عدم امکان عرضه کاال، با متخلفان بر اساس نوع تخلف 

تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار در چارچوب 
قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. بیاتی 
قله زو تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلفات 
موارد را از طریق تلفن 1۲4 ستاد خبری سازمان صمت استان 

خراسان رضوی اطالع  رسانی کنند.

همدلی
   سرور  هادیان     از دیرباز همدلی و مهربانی در 

روزهای سخت و کمک های مؤمنانه و مواسات بوده 
و هست و در هر مقطعی نوع و اولویت کمک های 

انساندوستانه بنا به ضرورت ها تغییر کرده است.  
این روزها عالوه بر دولت گروه های جهادی بسیاری 

برای کمک به مردم و کادر درمان حضور جدی پیدا 
کرده اند تا از پیشگیری تا درمان کمک های مؤمنانه 

خود را ادامه دهند. 
دکتر یحیی میرزایی یکی از همین جهادگران 

بی ادعاست. او که جزو مدیران صنعت دار و مسئول 

گروه جهادی شهید ابراهیم  هادی است در حال 
حاضر با بیش از ۱00 نفر شبانه روزی در راه کمک به 

همنوعان حضوری جدی دارند.
فعالیت های این گروه جهادی به سال 

۸۴برمی گردد و آن زمان نام مؤسسه خیریه آن ها 

»نسیم رحمت توس« بوده است.  به گفته دکتر 
میرزایی،  ابتدا کار این گروه فقط روی حل مشکالت 

روستاها و حاشیه شهر بود و بیشتر کار فرهنگی 
و تبلیغی و گاهی هم پروژه های عمرانی را در 

اولویت قرار می داد.

 رفع تصرف از حریم 
و بستر رودخانه ابرده 

شهرستان طرقبه شاندیز
محمد بــرزویــی، مدیر امــور منابع آب مشهد 
در گفت وگو با ایسنا در خصوص رفع تصرف 
از حریم و بستر رودخانه ها گفت: رفع تصرف 
در راســتــای حفاظت از اراضـــی ملی، دولتی و 
منابع طبیعی کشور، حمایت از حقوق عمومی، 
حفظ و صیانت از منابع آبی و نمایندگان گروه 
رودخــانــه هــای امــور منابع آب مشهد صــورت 

گرفته است.
وی افزود: همکاران ما در حضور نیروی انتظامی 
و با اخذ دستور دادستانی، در پانزدهم شهریور 
ــع تــصــرف از حــریــم و  ســال جـــاری اقـــدام بــه رف
بستر رودخانه ابــرده با مساحت حدود هزار و 
100 مترمربع و جــمــع آوری تخت ها و تخریب 

سکوهای بتنی پرداختند.
مدیر امــور منابع آب مشهد بــا اشـــاره بــه پــر و 
مسلوب المنفعه شدن سه حلقه چاه غیرمجاز 
ــوران شهرستان طرقبه  عمیق در اراضــــی ســ
شاندیز و اراضی دوله شهرستان مشهد، بیان 
کــرد: پس از طی شدن مراحل قانونی و گرفتن 
دستور دادستانی، تعداد دو حلقه چاه غیرمجاز 
عمیق با عمق هایی تا 14۵ متر در اراضی سوران 
شهرستان طرقبه شاندیز و یــک حلقه چاه 
غیرمجاز عمیق با عمق حدود 100 متر در اراضی 
دولــه در چهاردهم شهریور ســال جــاری پــر و 

مسلوب المنفعه شد.
وی ادامه داد: این اقدام ها موجب جلوگیری از 
برداشت آب غیرمجاز به میزان بیش از ۲60 هزار 

مترمکعب در سال شده است.
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در استان

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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
/1
40
18
97

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

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
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
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11

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ج
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40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی
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

ط
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ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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
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اعالم جرم 
علیه یک واحد 
تولید مصالح 

ساختمانی 
به گزارش باشگاه 

خبرنگاران، 
فهیمه مهمان نواز، 
مدیرکل استاندارد 
خراسان شمالی از 

اعالم جرم علیه یک 
واحد تولیدکننده 

سنگدانه در خراسان 
شمالی به دلیل فک 
پلمب غیرقانونی، 

تولید غیرمجاز 
و نداشتن پروانه 

استاندارد اجباری 
خبر داد.

خطخط
قرمزقرمز

مـــعـــاون  رحمانی  عقیل 
ــان مــشــهــد در حـــوزه  ــ ــت دادســ
پــیــشــگــیــری از وقــــــوع جـــرم 
دادســـــرای عــمــومــی و انــقــاب 
مشهد در واکنش به پیگیری 
روزنامه قدس در مــورد افــرادی 
که ارقــام پــاک خــودرو خــود را بــرای فــرار از ثبت 
تخلف توسط دوربین های نظارتی تغییر می دهند، 
گفت: این اقدام عاوه بر جرم بودن، خسارت های 
مادی به مالکان پاک خودروهایی وارد می کند 
که قانون را رعایت کرده و جریمه برای آن ها صادر 
می شود. این ماجرا رفتاری غیرشرعی و اخاقی 

نیز محسوب می شود.

پالک های چسب زده و دردسر برای دیگران ◾
از زمــانــی کــه مــحــدودیــت هــای کــرونــایــی سبک 
زندگی شهروندی را تا حدودی تغییر داده و قرار 
بر ایــن شد مــردم در شهرها از ساعت 10 شب 
تا 3 صبح با خودرو در خیابان ها تردد نکنند تا 
شیوع ایــن ویــروس قاتل در یکی از اصلی ترین 
کانون های انتقال که همان رستوران ها، پاساژها، 
پارک ها و مکان هایی که تجمع زیــادی در آنجا 
صــورت می گیرد، کاهش یابد، شاهد آن بودیم 
عــده ای بی توجه به قانون مذکور تــردد شبانه را 
از سر بیرون نکرده و با حضور در برخی از همین 
مکان هایی کــه بــه صــورت غیرقانونی فعالیت 
می کردند، همچنان موجب گسترش ویــروس 

کرونا می شدند.
از همین رو بررسی میدانی ماجرا را آغاز می کنیم. 
ــزارش در زمــان  ــ پــس مــا هــم بــایــد بـــرای تهیه گ
ممنوعیت تردد در شهر حضور پیدا می کردیم، 
ابتدا با هماهنگی های الزم برای تردد در ساعت 
ممنوعیت و در جــاده هــای مواصاتی  مجوز را 

دریافت می کنیم.
در این میان اقدام های برخی واحد های صنفی که 
صفحات اینستاگرامی هم داشتند جای تعجب 
داشــت، چراکه راه و روش فرار از سد مسیر های 
ــه مــشــتــری هــا و  مــســدود شـــده طــرقــبــه و... را ب

دنبال کنندگان خود آموزش می دادند.

اما وقتی در خیابان های اصلی شهر دوری زدیم 
با چندین نمونه از خودروهایی مواجه شدیم که 
مالکان آن هــا اعــداد روی پــاک خــودرو را تغییر 
داده بودند، برخی ها عدد سه را به دو تبدیل و 
عــده ای هم سه را یک کرده بودند. در این میان 
ــراد متخلفی که اعـــدادی را روی پاک  بودند اف

خــودروشــان تغییر می دادند که هر کس از دور 
خودرو را می دید تصور می کرد خودرو شهرستانی 
است. بررسی های میدانی ما در بولوار وکیل آباد، 
طرقبه و... شــب و روز ادامـــه داشــت و مــواردی 
مشاهده شد که مالک خودرو حتی فراموش کرده 
بود در روز که تــردد خــودرو ممنوع نبود چسب 

روی پاک را بکند.
قانون برای افرادی که پاک خودرو خود را به عمد 
و بــرای فــرار از اعمال قانون مخدوش می کنند، 
بین 6 ماه یک سال حبس در نظر گرفته است. به 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز 
خراسان رضــوی مراجعه می کنیم تا ماجرا را از 

قاضی شریعت یار پیگیری کنیم.

شاکی رضایت نمی دهد تا خسارت بگیرد ◾
ــودم می دانستم  بــا اطاعاتی کــه کسب کــرده ب
ــه تــعــدادی از مــالــکــان همین خــودروهــای  ــ روزان
ســواری که از ســوی پلیس مــورد شناسایی قرار 
ــاک آن هـــا را به  می گیرند یــا مـــردم اطــاعــات پ
دادســتــانــی منعکس می کنند، بـــرای پیگیری 
رفع توقیف خــودرو خود به آنجا می آیند. پس 
ــان مشهد  لحظاتی را در دفــتــر مــعــاون دادســت
منتظر می مانم. درحالی که سرگرم دیدن تصاویر 
پاک خودروها بودم یکی از همین افراد وارد دفتر 
معاون دادستان شد. من هم پشت سر او حرکت 
کــردم، او در توضیح خواسته خــود مدعی شد: 
ساکن تهران است و زمانی که چند رقم روی پاک 
خودرواش را دستکاری کرده بود از سوی پلیس 
شناسایی و خــودرو او در حوالی خیابان تهران 

توقیف می شود.
ــه داد: پـــس از آن بـــا دســـتـــور و  ــ ایـــن فـــرد ادامـ
پیگیری های قضایی فردی که به واسطه تخلف 
صورت گرفته جریمه برایش صادر شد و در یک 

شهرستان ساکن بــود شناسایی شــد؛ او از من 
شاکی شده است. این متخلف ادامه داد: حاال از 
من می خواهد در ازای خسارتی که به او وارد کردم 
باید 10 میلیون تومان پرداخت کنم تا رضایت 
بدهد، من اشتباه کردم، اما او دست بردار نیست 
و رضــایــت را فقط در قــبــال پــرداخــت خسارت 

می داند.
پــس از آنــکــه شــهــرونــد تــهــرانــی از دفــتــر معاون 
دادستان خارج شد، ماجرای گزارش میدانی را با 
قاضی سید هادی شریعت یار مطرح می کنم که 
وی در این زمینه می گوید: باوجود اینکه بسیاری از 
شهروندان به قانون احترام می گذارند اما هستند 
افرادی که دست به اقدام های خاف قانون می زنند 

و ارقام پاک خود را مخدوش می کنند.

رودررو شدن زیان دیده و متخلف  ◾
معاون دادستان مشهد تصریح کرد: این اقدام 
عاوه بر جرم بودن، خسارت های مادی به مالکان 
خودروهایی وارد می کند که قانون را رعایت کرده 
و بی خبر از همه جــا جریمه بــرای آن هــا صــادر 
می شود، پس ماجرا رفتار غیرشرعی و اخاقی نیز 

محسوب می شود.
ــه داد: در دادســتــانــی  قــاضــی شریعت یار ادامـ
سعی بر آن شده افــرادی که ارقــام پاک خودرو 
خود را تغییر می دهند خودروشان توقیف و پس 
از اعمال قانون، مالک خودرویی که جریمه به 
واسطه تخلف آن ها به حساب او منظور می شود 
شناسایی و با متخلف رودررو شود تا این افراد پی 

ببرند چه دردسری برای دیگران ایجاد کرده اند.
تا به امـــروز صدها خـــودرو مــورد شناسایی قرار 
گرفته اند که مالکان آن ها ارقام پاک خودروها را با 
چسب یا... تغییر داده بودند. تمامی آن ها نیز با 

قاطعیت مورد اعمال قانون قرار گرفتند.

گزارش قدس از دردسرهایی که مخدوش کردن پالک در شب های کرونایی به دنبال دارد

تفریح شبانه به حساب دیگران! 

قاضی شریعت یار: در دادستانی سعی بر آن شده افرادی که ارقام پالک خودرو خود 
را تغییر می دهند خودروشان توقیف و پس از اعمال قانون، مالک خودرویی که 
جریمه به واسطه تخلف آن ها به حساب او منظور می شود شناسایی و با متخلف 

رودررو شود تا این افراد پی ببرند چه دردسری برای دیگران ایجاد کرده اند.
در شهر3گزيدهگزيده
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سرقت 2/5 تن پسته با زور اسلحه 
فرمانده انتظامی شهرستان مه والت از پایان عملیات 
ضربتی برای دستگيری سارقان مسلح 2/5 تن پسته 

در كمتر از پنج ساعت خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ حمزه ذوالفقاری گفت: در 
پی اعــام سرقت 2/5 تن پسته با تهدید اسلحه در 
حوالی جاده شمس آباد از توابع شهرستان مه والت، 

دستورات الزم برای بررسی پرونده و دستگیری متهمان 
صادر شد. وی افزود: كارآگاهان پليس آگاهی شهرستان 
ــا ردزنــی هــای  ــا بــررســی صحنه ســرقــت و ب ــه والت ب ــ م
اطاعاتی، عامان سرقت را شناسایی و تحت تعقیب 

قرار دادند. 
این مقام انتظامی افزود: پیگیری های پلیسی در نهایت 

منجر به دستگیری سه متهم 28، 30 و38 ساله در 
ساختمانی متروکه شد. 

متهمان در بازجویی های اوليه منكر هرگونه جرمی 
بودند، اما در مواجهه با مستندات و ادله پليسی به 

سرقت 2/5 تن پسته با تهدید اسلحه اعتراف کردند.
سرهنگ حمزه ذوالــفــقــاری خاطرنشان كــرد: امــوال 

سرقتی با دستور مقام قضایی به مالباخته تحويل و 
متهمان به دادسرا معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مــه والت افــزود: امنیت 
مردم و به خصوص تأمین آسایش و امنیت کشاورزان 
و دامـــداران عزیز از اولویت های اصلی پلیس در این 

شهرستان است.

هشدار
    کالهبرداری در پوشش 

پیامک ابالغ الکترونیک قضایی 
متهم برداشت غیرمجاز از حساب طعمه ها به 

واسطه ارسال پیامک با محتوای ابالغ الکترونیک 
قضایی در بردسکن شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ محمود مختاری به صداوسیما گفت: 
در تحقیقات انجام شده مشخص شد مجرمان 

سایبری با ارسال پیام در شبکه اجتماعی و ارسال 
پیامک و قرار دادن لینک جعلی در آن، از طعمه ها 

می خواهند با پرداخت مبالغ اندک نسبت به 

فعال سازی نرم افزاراقدام کنند که در ادامه با کلیک 
روی لینک ارسالی، اطالعات حساب آن ها را سرقت 
می کردند که در این پرونده متهم به مبلغ ۱۹ میلیون 

و 5۰۰ هزار ریال از حساب طعمه به سرقت برد.
وی به کاربران فضای مجازی توصیه کرد از باز 

کردن لینک های ناشناس خودداری کنند و به 
هیچ عنوان نرم افزار هایی که در شبکه اجتماعی 

برایشان ارسال می شود یا در گروه و کانال ها قرار 
داده می شود را نصب نکنند و نرم افزار ها را فقط از 

منابع معتبر دانلود کنند.
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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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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
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

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

ج
/1

40
16

03
پ

/1
40

42
52

ط
/1

40
09

48

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 

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن هادی

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
7222

 به نش��انی: منزل آباد بهشت بین 1 و 3 امالک 
منزل آباد

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 

جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نشر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 
 در قب��ال مش��کالت و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151196625
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40

54
10

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن ایوبی نژاد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13411
 به نشانی: گاز مسلم 7 پالک 310

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم 

به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 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: 09153124199
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

05
40

4



   حضور 
نماینده مشهد 
در رقابت های 
لیگ یک 
بسکتبال بانوان  
مجید ولی پور، رئیس 
هیئت بسکتبال 
خراسان رضوی 
گفت: در فصل پیش 
تیم مولتی کافه با 
بازیکنان عمدتًا 
غیربومی و با 
میانگین سنی باال 
در لیگ برتر بانوان 
حضور داشت اما 
امسال تصمیم بر این 
شد این تیم در لیگ 
دسته یک حضور 
یابد. 

در  حاشيه

آغاز 
واکسیناسیون 
متمرکزرانندگان 
برون شهری 
مشهد 

مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
خراسان رضوی گفت: 
واکسیناسیون متمرکز 
رانندگان مشهدی 
در بخش حمل ونقل 
برون شهری بار و مسافر 
به صورت متمرکز در این 
کالنشهر آغاز شد.
ابراهیم نصری در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
هم اکنون کار واکسینه 
کردن این رانندگان علیه 
کووید۱۹ در پایانه بار 
مشهد، واقع در ابتدای 
جاده طرق، توسط 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، با مشارکت 
فعال بخش خصوصی و 
شرکت های حمل ونقل 
مستقر در این پایانه 
آغاز شده است.
وی گفت: پیش بینی 
شده است در این مرکز 
۱۰ هزار نفر از رانندگان 
و همچنین متصدیان 
شرکت های حمل ونقل 
مستقر در این پایانه بار 
با دو واکسن سینوفارم و 
برکت علیه ویروس کرونا 
ایمن سازی شوند.
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افقی ◾
 ۱. مکتب هنری هیجان نمایی – نیم تنه 
مردانه 2. یقین قلبی - هفتمین دریاچه 
ــزرگ جــهــان در روســیــه - امـــر از رفتن   بـ
3. تکه پارچه کهنه – ابریشم کم قیمت 
 – نــوعــی لــنــز عــکــاســی – از صبحانه ها
4. شاخه ای از اتومبیلرانی – وقت و زمان 
– بادتند و سخت 5. خوراکی تخصصی 
ــه دار هــفــتــه – حــیــوان  ــالیـ مــجــردی – طـ
باوفا 6. خمیر بتونه – کوچک - روزنامه 
ارامــنــه تــهــران 7. نــیــتــروژن – سیمین - 
باالترین نــوع اختیار 8. آقــای فرانسوی 
 – پسوند نسبت و صفت – گزارش نامه

 ۹. خراسان قدیم – نگهبان شهر - بزه 
و گــنــاه ۱۰. روشــنــایــی – تفسیرکردن - 
پرحرفی ۱۱. صوت نفرت – از تقسیمات 
ــام قــدم ایــن کشور  قــرآنــی - انــبــازی ۱2. ن
ــوده – مــجــانــی – مــدخــل غــذا ــ  مــغــرب ب

۱3. دوا – الیه – سرمای شدید - موشواره 
۱4. همه داریـــم – شهری در کردستان 
- خـــاص ۱5. بــرهــنــه – خــوانــنــده فقید 

»ناصریا«

عمودی ◾
 ۱. شتر تــازی – گرمابه – پرورش دهنده 
احشام 2. تیغ موکت بری – ضـــرورت - 
زیرکی 3. سوغاتی قوم – شیوع – بهشت 
شـــداد 4. مــاالمــال – زبان کشیدن روی 
سطحی – ســـازمـــان علمی ، آمــوزشــی 
فرهنگی مــلــل متحد 5. لــبــاس سنتی 
ژاپنی – عضو شنود – من+شما 6. رنگ 
طبیعت – دوختن – از تقسیمات کشوری 
– واحد شمارش نان 7. صوت ندا – ابزار 
ورزش باستانی – خواهر و برادر رضاعی 
8. روادیــد – چیره دستی – مقابل اصول 
۹. سرزنش – تلمبارکردن – مایه حیات 
۱۰. اسب چاپار – لوله تنفسی – زادگــاه 
 حضرت ابراهیم)ع(- سلسله کریم خانی

 ۱۱. نـــت بـــیـــمـــاری – ســــاز تـــوخـــالـــی – 
اعضای یکدیگرند ۱2. نوعی نوشیدنی 
ــازدار ،  ــ اســت کــه بــا مخلوط کـــردن آب گ
بــرگ نعناع ، شکر ، رام سفید و آبلیمو 
ــی - آزاد ــربـ ــر چـ ــ ــه مــــی شــــود- اثـ ــهــی  ت

 ۱3. از نــزوالت زیبای آسمانی که مظهر 
سفیدی است – دانشکده – طایفه ای در 

سریالنکا ۱4. پارچه پنبه ای ارزان قیمت 
– قطار زیرزمینی – کودتای نقاب برعلیه 
انقالب اسالمی قــراربــود در ایــن پادگان 
انجام شود ۱5. ثروتمند – دانشجو دنبال 

دریافت باالی آن است – درخت سهی

جدول     8184
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 1 ا ب و م س ل م خ ر ا س ا ن ی  
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 4 ا د   د ر ر   ا ل ا ت   ن ف ر
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مثبت خبر

 ۵۸ هزار حاشیه نشین 
واکسینه شدند

مسئول اجــرای واکسیناسیون کرونا در حاشیه 
ــزار نــفــر از  شــهــر مشهد گــفــت: تــاکــنــون 58 هــ
شهروندان به همت بسیج جامعه پزشکی در قالب 
پایگاه های تجمیعی سیار حاشیه شهر مشهد 

واکسینه شده اند.
محمد مقضی در گفت وگو با ایرنا افزود: هشت 
مرکز در حاشیه شهر مشهد برای واکسیناسیون 
ــن مــراکــز به  در نظر گرفته شــده اســت کــه در ای
مراجعان واکسن های سینوفارم و برکت تزریق 
می شود. وی افزود: 85 درصد از واکسن های تزریق 

شده، دُز اول و مابقی دُز دوم است.
مقضی بیان کرد: تیم های واکسیناسیون مناطق 
طرق، سیدی، پنج تن، شهید آوینی، توس، امام 
هادی، رسالت، طبرسی، شهرک شهید رجایی و 
باهنر را زیر پوشش قرار می دهند. وی گفت: طرح 
واکسیناسیون حاشیه شهر مشهد با حضور 
2۰ پزشک، 8۰ واکسیناتور و 8۰ نفر ثبت کننده 
اطــالعــات در حــال اجــراســت کــه  عـــالوه بــر ایــن، 
۱5۰نیروی جهادی با حضور در پایگاه های تجمیعی 
سیار مسجدمحور به مردم خدمات ارائه می دهند.

انجام پروازهای مشهد - نجف 
توسط پنج شرکت هواپیمایی 

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خراسان رضوی 
گفت: پروازهای مشهد - نجف توسط پنج شرکت 
هواپیمایی در حال انجام است و شرکت العراقیه 
ــرواز خواهد  نیز بـــرای اربعین بــه صـــورت ویـــژه پـ
داشـــت. حسن جعفری افـــزود: در حــال حاضر 
شرکت هواپیمایی معراج 6 روز در هفته و شرکت 
هواپیمایی تابان دو روز در هفته از مشهد به نجف 

پرواز دارند.
وی ادامه داد: شرکت هواپیمایی قشم ایر نیز هر روز 
هفته و شرکت هواپیمایی سپهران دو روز در هفته 

در مسیر مشهد - نجف پرواز دارند.
مدیر روابط عمومی فرودگاه های خراسان رضوی 
گفت: شرکت هواپیمایی العراقیه از 24 شهریور 
تا اول مهر به صورت ویژه در مسیر مشهد - نجف 

روزانه سه پرواز خواهد داشت.

انبارهای کشاورزی استان 
۲۲۰هزار تن ظرفیت دارند

مدیر تعاون روستایی خراسان رضــوی با اشــاره 
به اینکه در استان 4۰۱ انبار ذخیره محصوالت 
کشاورزی فعال است، گفت: سال گذشته دو انبار 
با ظرفیت هر کــدام 2هــزار تن به تعداد انبارهای 
حاضر در اســتــان افـــزوده شــد و در حــال حاضر 
خراسان رضوی افزون بر 22۰ هزار تن ظرفیت انبار 

ذخیره محصوالت کشاورزی در اختیار دارد.
ایــرج ناصری  مقدم اظهار کــرد: موضوع افزایش 
ظرفیت انبارهای ذخیره محصوالت کشاورزی 
ساالنه در تشکل های شرکت های تعاون روستایی 
مــطــرح مــی شــود. انــبــارهــای ذخــیــره محصوالت 
ــعــاون روســتــایــی یک  کـــشـــاورزی بـــرای شبکه ت
زیرساخت حیاتی است زیرا این انبارها رکن اصلی 
در خرید و فروش محصوالت کشاورزی محسوب 
می شود. وی افــزود: در خراسان رضوی 4۰۱ انبار 
ذخیره محصوالت کشاورزی وجــود دارد که 65 
انبار متعلق به دولت و 332 انبار متعلق به بخش  
خصوصی است که زیرمجموعه شرکت های تعاون 
روستایی هستند. همچنین چهار انبار به شکل 
اشتراکی توسط دولت و بخش خصوصی ساخته 

شده است. 

 در آستانه پاییز
  تمام شهرهای استان 

در حالت آماده باش می مانند
فرمانده ستاد اجرایی مبارزه با کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با بیان اینکه رونــد کاهش موارد 
بستری و سرپایی در مناطق زیرپوشش این دانشگاه 
شکننده و حساس است، گفت: تمامی شهرهای 
زیرپوشش به دور از وضعیت رنگ بندی کرونایی 
باید در حالت آماده باش باشند.دکتر شاپور بدیعی، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان 
اینکه با توجه به درپیش بودن فصل پاییز و افزایش 
احتمال ابتال به بیماری های ویــروســی همچنان 
باید نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
توجه جدی داشت، گفت: در کنار تمام تالشی که 
مسئوالن و مدافعان سالمت به صورت شبانه روزی 
انجام می دهند، همکاری مــردم نقش مؤثری در 

کاهش آمار بیماری دارد.

کل داستان کرونا توطئه است! ◾
دکــتــرجــعــفــری، عــضــو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونای 
استان  در مورد وجود اطالعات 
ضد و نقیض در مــورد کرونا و 
اینکه گفته می شود ما نسبت 
ــای اثـــبـــات نــشــده  ــرف هـ بـــه حـ
سازمان بهداشت جهانی بیش 
از حد حرف گوش کن هستیم و اینکه مافیای دارو و 
درمان هر جایی که سودی وجود دارد حضور دارد، 
بیان کرد: به نظر بنده این توهم توطئه نیست، بلکه 
توطئه حقیقی است و کل داستان کرونا توطئه 
است و هیچ شکی در آن وجود ندارد، به طوری که 
این موضوع از جهاتی با بزرگنمایی های ژورنالیستی 
هــمــراه مــی شــود، امــا در ایــن مــوضــوع هیچ شکی 
نیست که بسیاری در کشور می خواهند داروهای 
خود را به سود شرکت های دارویی و هژمونی غربی 
حتی نسل کشی کشورهایی که با آن هــا مخالف 

هستند، عرضه کنند.
وی افزود: چیزی که مشخص است جامعه پزشکی 
ــراد باهوشی هستند و  اهــل توطئه نیستند. افـ
نمی شود جلو چشم آن ها هر کاری و هر توطئه ای 
را انجام داد، بنابراین در این موضوع اغراق زیادی 

انجام می شود.
ایــن متخصص طــب داخــلــی تأکید کـــرد: سلول 
بــه سلول بیماری کــرونــا جلو چشم مــا شناخته 
شده است و براساس شناخت علمی از بیماری 

داروهایش هم می آید.

اشتباه در زمان تجویز رمدسیویر ◾
دکتر جعفری در خصوص داروی رمدسیویر با اشاره 
به اینکه ما می دانیم بیماری چگونه تکثیر می شود، 
اما در مورد این دارو یک اشتباهی شده که در حال 
اصالح شدن است، افزود: تا حد زیادی متخصصان 
عفونی فکر می کردند تا انتهای سیر بیماری، این 
بیماری جنبه عفونی دارد، در حالی که این گونه 
نیست و در هفته نخست ویروس کار خود را انجام 
می دهد و در مراحل انتهایی این ویروس وجود ندارد 
و این دارو را جایی تجویز کردند که دیگر ویروسی 
وجود نداشت و برخی اوقات سبب اثرات غیرقابل 

جبرانی می شد.
وی در پاسخ به اینکه چرا در استفاده از بسیاری 
از دارو ها ما پیشتازیم، اما در کنار گذاشتن آن زود 
عمل نمی کنیم، گفت: تنها به خاطر دلسوزی بیش 
از حد مسئوالنمان بود که آمدند این دارو را در کشور 
تولید کردند تا داروی وطنی به بیماران بدهند، با این 
حال این دارو با تزریق در مراحل ابتدایی بیماری 
دارد تأثیر خودش را نشان می دهد و اگر در برخی 
مــوارد تأثیر خوبی از این دارو گرفته نشده به این 
دلیل است که در جای خوبی استفاده نشده است.

بزرگنمایی صورت نگرفته است ◾
ــژه و رئیس بخش  فوق تخصص مراقبت های وی
ــژه هم در ایــن نشست در پاسخ  مراقبت های وی
به این پرسش که گفته می شود هر فرد مبتال به 
کرونای نوع دلتا می تواند 584 نفر را مبتال کند و اگر 
چنین باشد در عراق و راهپیمایی های اربعین و... 
می تواند فاجعه بزرگ تری از اینکه هست رخ دهد، 
آیا این موضوع را بزرگ نمایی نمی دانید؟ گفت: 
بحث اشتراک عقاید همین نظر را پیگیری می کند؛ 
این موضوع برمی گردد به شخصیت اجتماعی ما، 
چراکه یک شخصیت انفعالی داریم این در حالی 
است که برخی از این ساده انگاری ها برمی گردد به 

تئوری توهم توطئه و اینکه همه چیز خوب است.

دکتر صداقت افزود: من قطعاً مطمئن هستم این 
قضیه بزرگنمایی نشده، ولی در جاهای مختلف 
بــه صـــورت هیجانی ایــجــاد شــده چــه بــه صــورت 
هیجان های مثبت و چه هیجان های منفی، ولی 
رفتار انفکاکی در جامعه وجود دارد به طوری که 
می بینیم در اوج کرونا و همه گیری ایــن بیماری 
عده ای بار سفر می بندند، عده ای در میهمانی ها 
حضور پیدا می کنند و البته عــده ای درِ خانه را با 
چکش و میخ می بندند و کامالً دو طیف شخصیت 
انفعالی- تکانه ای در جامعه ایرانی می بینید، البته 
این مسئله قابل انکار نیست چراکه همین موضوع 
در کشورهای دیگر هم وجود دارد و عده ای با برگزاری 
تظاهرات های ضد ماسک و ضد واکسن و... سعی 

در انکار و ساده انگاری این بیماری دارند.
رئیس بخش مراقبت های ویــژه بیمارستان امام 
رضا)ع( با اشاره به اینکه شاید بشود با حساب و 
کتاب ریاضی گفت هر فرد مبتال می تواند بیش از 
5۰۰نفر دیگر را مبتال کند، اظهار کرد: بنده به شدت 
مخالف شمارش کنونی هستم؛ نه اینکه بگویم 
غلط است و یا سیاه نمایی کنم، اما مالک ما افرادی 
است که به بیمارستان ها مراجعه می کنند و بستری 
می شوند، با این حال معضل اصلی زمانی است که 
یک فرد مبتال سه هفته در منزل بوده یک دفعه با 
حالت عمومی بد به ما مراجعه می کند، بنابراین 

شمارش ما شمارش واقعی جامعه نیست. 
 
تجویز داروهای منسوخ شده! ◾

دکتر صداقت در مورد برخی داروهای کرونا از جمله 
رمدسیویر و شرایط تجویز آن با اشاره به اینکه دید 
مبتنی بر شواهد ما، دید علمی نیست، ما آموزش 
ندیدیم که از کجای علوم بر بالین استفاده کنیم، 
افـــزود: برخی از پزشکان ما به صــرف یک مقاله 
دارو را تجویز می کنند؛ ما با برخی پزشکانی مواجه 
هستیم که داروهای منسوخ شده را همچنان تجویز 
می کنند، چراکه دید پزشک بر استنادات علمی 
پایین است و عالمان طب ما آگاهی از اینکه از چه 

طبی بر بالین استفاده کنند، ندارند.
این فوق تخصص مراقبت های ویژه تأکید کرد: داروی 
رمدسیویر به معنای واقعی داروی خوبی است تا 
زمانی که براساس آخرین واقعیت های علمی در 
بیمارانی تجویز شود که بیمار نیاز به اکسیژن پیدا 

کرده و البته زیر دستگاه نرفته و بیش از ۱۰روز از 
بیماری وی نگذشته باشد.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان 
با بیان اینکه واقعیت این است که کاسبان کرونا 
سیاه نمایی نیست بلکه واقعیت اســت، اظهار 
کرد: در خصوص این دارو بسیاری از رسانه های 
مغرض، مطالبه مردمی برای این دارو ایجاد کردند و 
با مستندات می توان اثبات کرد کسانی که این دارو را 
مطالبه مردمی می کنند در شرکت سازنده این دارو 

پست های باالیی دارند.

دخالت ابرشرکت های دارویی در بحث واکسن ◾
چگونگی اعتماد به واکسن کرونا و به خصوص 
واکسن های وارداتی و مضرات و معایب آن، دیگر 
پرسش مطرح شده در این جلسه بود که دکتر 
صداقت با اشــاره به اینکه وجــوب واکسن برای 
رهایی از بیماری ویروسی یک واقعیت غیرقابل 
انکار اســت و بــرای فــرار از بیماری ویروسی باید 
به آن پناه برد، گفت: در مورد تمام بیماری های 
ویروسی واکسن مانع بیماری نمی شود، ولی مانع 
وخامت بیماری می شود. وی با بیان اینکه در مورد 
واکسن کرونا و هر واکسن دیگری در ابرشرکت های 
دارویی بزرگ دنیا و حتی شرکت های دانش بنیان 
خودمان پول هایی جابه جا می شود که حتی تعداد 
صفر های آن را نمی توان شمرد و این یک واقعیت 
اثبات شده است، افزود: دخالت ابرشرکت های 
دارویی دنیا در بحث واکسن یک واقعیت است، 
اما این نافی اثــرات این دارو نیست.  متخصص 
طب سنتی و رئیس دانشکده طب ایرانی مشهد 
هم در خصوص آمــار و ارقــام و تعداد مبتالیان و 
فوتی ها با اشاره به اینکه این مسئله ابعاد مختلفی 
دارد و اینکه آیــا آمــار واقــعــی اســت یــا مــا داریــم 
کشته سازی می کنیم، آیا این قدر بیمارستان های 
ما شلوغ است یا داریم تظاهر به شلوغی می کنیم، 
گفت: ما باید بپذیریم این بیماری و تعداد بیماران 
و کشته ها یــک واقعیتی اســت کــه هــر کسی با 
مراجعه به بیمارستان ها می تواند این واقعیت را 

ببیند و با سال های گذشته مقایسه کند.

 آیا کرونا سبب تامه این همه مرگ و میر است؟!
دکتر مهدی یوسفی افزود: اما بخش مهم سؤال این 

است که آیا ویروس کرونا سبب تامه این همه مرگ 
و میر است یا اینکه ما داریم بزرگنمایی می کنیم؟ در 
این خصوص البته واکاوی سبب های داستان در هر 
جامعه ای متفاوت است و شاید علل اجتماعی و 

فرهنگی بیشتر از علل پزشکی دخیل باشد.
ــاره واکــاوی بزرگنمایی یا  وی با اشــاره به اینکه درب
کوچک نمایی این موضوع باید در سطح کشور و 
جامعه بررسی و تفسیر شود و جنبه های اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی را نمی شود رها کرد و صرفاً به 
جنبه پزشکی رجــوع کنیم، عنوان کــرد: پاسخ به 
این پرسش سهل و ممتنع است یعنی مؤلفه های 
اجتماعی مثل تــورم، فقر، بیکاری و... را هم باید 
در نظر گرفت؛ شاید 75درصــد از مسائل مربوط 
به نظام سالمت اصالً در حیطه و اختیارات نظام 

سالمت نباشد.
رئیس دانشکده طب ایرانی مشهد اظهار کرد: 
اینکه درحــال حاضر اتفاقی در کشور افتاده و 
مرگ ومیر ها را افزایش داده قابل انکار نیست، 
اما اینکه چه عواملی سبب این موضوع شده 
و آیا فقط ویروس کرونا موجب این مرگ ومیرها 
شده یا مؤلفه های دیگری هم هست که مردم 
را بــه بیمارستان می کشاند، باید مــورد بحث 

قرار گیرد.

نقش پررنگ مافیای دارو ◾
دکــتــر یوسفی در پــاســخ بــه اینکه در مدیریت 
مبارزه با کرونا چقدر نقش مافیای دارو را پررنگ 
مــی دانــیــد، گفت: واقعیت ایــن اســت کــه دنیا با 
اقتصاد می چرخد و هر چیزی که پشت آن اقتصاد 
باشد جــذاب اســت؛ وی با پررنگ دانستن نقش 
ســودجــویــی، توطئه و مافیای دارو در مدیریت 
مبارزه با کرونا گفت: پس واقعیت این است که این 
امپراتوری های دارویی و شرکت های دارویی هستند 
ــی را جهت دهی می کنند؛  ــ کــه تحقیقات داروی
بنابراین این امپراتوری اقتضائش این است و اقتصاد 

در هر پدیده ای تأثیرگذار است.
یوسفی افزود: ما به شدت در کشور درگیر پوپولیسم 
هستیم یعنی خواص ما هم عوامگرا شده اند و االن 
عــوام هستند که فرمان هدایت را در بخش های 

مختلف برعهده گرفته اند.
ایـــن مــتــخــصــص طـــب ســنــتــی بـــا بــیــان اینکه 
درخصوص طب سنتی و اسالمی باید دید آیا 
ما گذاره ها را رها می کنیم و از عقبه مذهبی و 
اعتقادی مــردم سوءاستفاده می کنیم، افــزود: 
ــراســاس تــجــارب پزشکی و علمی خــودم  مــن ب
می گویم کسانی که از داروی امام کاظم)ع( اثر 
مثبت گرفته اند از اسم امام کاظم)ع( است نه از 
آن پودر؛ یعنی به نوعی توسل به این امام عزیز 
در کاهش بیماری تأثیرگذار بوده است. وی در 
خصوص واکسن کرونا و معایب و مضرات آن با 
اشاره به اینکه مگر واکسن های کزاز، دیفتری و... 
اثرگذار نبود، مگر این بیماری ها ریشه کن نشده 
است، گفت: ما باید منافع آن را در کاهش میزان 
کشته ها و بستری ها در نظر بگیریم و اینکه 

منافع آن از مضراتش بیشتر بوده است.
در پایان این جلسه اتفاق نظر همه مدعوین بر این 
موضوع بود که در شرایط کنونی تنها راه برون رفت از 
این وضعیت و بیماری؛ پیشگیری، واکسیناسیون 
عمومی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است 
چه این بیماری توطئه باشد و چه کارشرکت های 
دارویی باشد، در مجموع باید بتوانیم از گسترش 
ــرای آن جلوگیری کنیم و  ــراطــی بـ پوپولیسم اف
امیدواری را در جامعه تولید کنیم که پیک ششم 

و... نداریم و نخواهیم داشت.

 در دومین جلسه از سلسله نشست های بررسی مدیریت مقابله با کرونا در کشور 
و پاسخ به پرسش ها و ابهام ها در روزنامه قدس مطرح شد

 نقش شرکت های دارویی 
در تجویز داروهای منسوخ شده

خبرخبر
ويژهويژه

مشهد، میزبان هشتمین کنگره بین المللی اربعین
هاشم رسائی فر هشتمین کنگره بین المللی اربعین از 
بیست و چهارم شهریور به مدت سه روز در مشهد برگزار 
می شود.  دبیر ستاد علمی معرفتی اربعین با بیان این مطلب 
افزود: هشتمین کنگره بین المللی اربعین با محوریت اربعین، 
امت و تمدن اسالمی برگزار می شود. اصفهانیان اظهار 
کرد: این کنگره سعی دارد تا به عنوان موکبی علمی پدیده 

اربعین را مورد توجه و بررسی قرار دهد تا به اربعین به عنوان 
پدیده ای عظیم و انسجام بخش شیعی از زوایای مختلف 

پرداخته شود.
محمدی، مسئول ستاد هشتمین کنگره مردمی اربعین نیز 
در خصوص برگزاری این کنگره گفت: پس از برگزاری هفت 
کنگره که از سال 2۹ هرساله برگزار شدند، کنگره هشتم 

اربعین از 42 تا 62 شهریور به مــدت سه روز در مجتمع 
فرهنگی والیت مشهد برگزار می شود. 

وی در ادامه افزود: ۰۰4 نفر از استادان و نخبگان خارجی و 
داخلی در این کنگره شرکت خواهند کرد که ۰۰۱ نفر از این 
افراد به صورت حضوری و بقیه به صورت مجازی شرکت 
می کنند. از این تعداد ۰3 نفر میهمانان خارجی هستند 

که با توجه به رایزنی هایی که صــورت گرفته در این 3 روز 
در نشست های تخصصی حاضر خواهند بود.محمدی 
همچنین بیان کرد: ویژگی که این کنگره نسبت به هفت دوره 
گذشته دارد این است که در کنگره هشتم از ظرفیت های 
بانوان و نقش آن ها در پدیده عظیم اربعین استفاده خواهد 

شد که این مهم برعهده حوزه علمیه الزهرا)س( است.

نشست
   مهدی توحیدی      دومین جلسه از سلسله 
نشست های بررسی مقابله با کرونا در کشور و 

پاسخ به پرسش ها و ابهام ها با موضوع بررسی 
شیوه نامه های پیشگیری و درمان در طب سنتی و 

طب جدید با همکاری مؤسسه فرهنگی قدس، بسیج 

جامعه پزشکی و جبهه روحانیت مردمی انقالب 
اسالمی در سالن اجتماعات روزنامه قدس برگزار شد.

در این جلسه دکتر جعفری، عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونای استان و متخصص طب داخلی در 

پاسخ به این پرسش که آیا در مورد ترس از کرونا 

ساده انگاری شده است، گفت: با جزئیات می توان 
گفت بسیاری از مسائل کرونا واضح و روشن است، 
اما دلیل تلقی و ساده انگاری که ممکن است از سوی 

یک فرد عامی پیش بیاید شاید این است که اصاًل 
جزئیات قضیه را نمی داند و در این موضوع دانش 

بسیار محدودی دارد و یا اینکه افراد تمایل دارند 
دیدشان دید نامتوازنی باشد،  بنابراین کرونا را انکار 

کرده و همه را ژنتیکی و گاهی دروغ می خوانند 
ازاین رو در بحث کرونا به هیچ وجه بزرگنمایی نشده 

بلکه بزرگ هست.
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