
ایمن سازی نقاط حادثه خیز نیازمند 450 میلیارد ریال اعتبارپروژه های هوشمندسازی شهری خوابیده!
مدیر کل حمل و نقل خراسان شمالی مطرح کردگالیه استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای ترافیک

استاندار خراسان شمالی با ابراز تأسف نسبت 
در  ترافیکی  اقدام های  برخی  نکردن  اجرا  به 
استان گفت: پروژه هایی همچون اجرای مسیر 
اختصاصی دوچرخه سواری و هوشمندسازی 
و سرعت  و خدمات شهری خوابیده  شهرها 
گلستان  جنگل  ــه  ب بــجــنــورد  ــاده  جــ اجــــرای 

مطلوب نیست...

نقل جـــاده ای  و  راهــــداری و حمل  کــل  مدیر 
ــی از اتـــمـــام ایـــمـــن ســـازی ــال ــان شــم ــراســ  خــ
 20 نقطه پرتصادف جدید در محورهای استان 
طــی مــاه هــای اخیر خبر داد.جــعــفــر شهامت 
در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از 96 نقطه 
پرتصادف مصوب سال 95 که عمالً همان نقاط 

حادثه خیز هستند، تا سال... .......صفحه 2 .......صفحه 2 

از»ماه و خورشید« 
تا  »مکتب خانه سرخس«

 در نامه جمعی از 
اهالی رسانه مطرح شد

 تحریم آستان قدس رضوی
 ناشی از حماقت دشمن است

 میزان بهره برداری ساالنه
 3 استان شرقی مشخص شد

 سهمیه بندی خط انتقال آب 
از سواحل چابهار

.......صفحه 4 .......صفحه 4 

.......صفحه 4 

برگزیدگان جشنواره مجازی نمایش نامه نویسی رضوی معرفی شدند

.......صفحه 2 

پایگاه های  خبرگزاری ها،  مدیران  مطبوعات،  مسئول  مدیران  از  جمعی 
خانه  و  رســانــه  بسیج  ســازمــان  رســانــه ای،  قــرارگــاه  خــبــری، خبرنگاران، 
فعاالن  از  جمعی  همچنین  و  رضــوی  خراسان  رسانه های  و  مطبوعات 
به  نسبت  نــامــه ای  در  اجتماعی  شبکه های  و  مــجــازی  فضای  عرصه 
تحریم آستان قدس رضوی توسط آمریکا واکنش نشان دادند: حضرت 
حجت االسالم والمسلمین مروی )دام عزه العالی( تولیت محترم و معزز 

آستان قدس رضوی...

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضــوی گفت: سهم 
آب  انتقال  خــط  از  بلوچستان  و  سیستان  و  جنوبی  ــوی،  رضـ خــراســان 
چابهار مشخص شد. علیرضا طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
گام نخست شیرین سازی  اجتماعی  کــرد: مطالعات  اظهار  مشهدمقدس 
و خط انتقال آب از سواحل چابهار به استان های شرق کشور با اولویت 
جغرافیایی و مکانی در وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته و با تخصیص 400 

میلیون مترمکعب آب در سال به بخش...
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سه شنبه  30 دی 1399

 5 جمادی الثانی 1442 
  19 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9446  
ویژه نامه 3825 

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
اجرای طرح احداث میدان ورودی از سمت 
فردوس را بر اس��اس فهرس��ت به��ا ابنیه 
سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور به بخش خصوص��ی واگ��ذار نماید 
لذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از 
تاری��خ درج آگه��ی نوبت دوم به س��امانه 
س��تاد مراجعه ونس��بت ب��ه ارائ��ه قیمت 

پیشنهادی اقدام نمایند.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

,ع
99
10
76
8

 آگهی مناقصه کتبی شهرداری 
گناباد نوبت دوم

)) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفه " غالمحس��ین دست فروش" درنظر دارد یکی از رقبات مسکونی خود را به مدت یك سال از 

طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

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

1
یک باب مجتمع 

امام رضا )ع( 5 - 70.000.000 ریال460مسکونی
نبش چهنو 7

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر م��ی توانند به اداره اوق��اف واقع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل 
پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل 

نمایند.
مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روز دوشنبه مورخ 13 /11 /1399 می باشد.  پاکت های مزایده در 
روز سه شنبه مورخ 14 /11 /1399 ساعت 11 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده 

بازگشایی خواهد شد. ,ع
99
10
99
7

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
تکمی��ل عملی��ات اجرایی پ��ارک بانوان را 
بر اس��اس فهرس��ت بها ابنیه س��ال 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
92
5

 آگهی مناقصه کتبی
 شهرداری گناباد-نوبت اول

,ع
99
11
05
3

آگهی مزایده پیش فروش طبقه فوقانی واحدهای تجاری بازارچه شهرداری لطف آباد
 شماره :  2286  تاریخ :  99/10/29

 محمد پروانه -  شهردار لطف آباد 

شهرداری لطف آباد در نظر دارد نسبت به پیش فروش 5 واحد تجاری تفکیک 
ش��ده ازپالک ش��ماره 50 اصلی لطف آباد قطعه 3درگزبخ��ش 7قوچان موقوفه 
آستان قدس به مساحت کل145 مترمربع در طبقه فوقانی بازارچه شهرداری 
از طری��ق آگه��ی مزایده کتب��ی اقدام نماید .ل��ذا از کلیه متقاضی��ان که مایل 
به ش��رکت در مزایده میباش��ند دعوت می ش��ود تا حداکثر تا ساعت 13 مورخ 
99/11/9 مهلت دارند جهت ش��رکت در مزای��ده مبلغ 224/000/000ریال برای 
هرواحد ش��ماره 26-27-28-29 ومبلغ 363/000/000ریال برای واحد شماره 
30 به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به شماره 3100002472000 نزد بانک 
مل��ی واری��ز و یک ب��رگ اصل فیش واری��زی را همراه با فرم پیش��نهاد قیمت 
تکمی��ل همراه با پیش نویس قرارداد پیش فروش ملک که تمام  صفحات آن 
توس��ط متقاضی امضاء شده اس��ت به صورت جداگانه در داخل پاکت دربسته 

وثبت شده توسط دبیرخانه به  امور اداری شهرداری تحویل نمایند.
ش��رایط مزایده :1- ش��هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده 
مختار میباش��د2-  به پیش��نهادات مخدوش ومشروط بدون امضا فاقد سپرده 
ترتی��ب اثر داده نمی ش��ود 3- ش��رایط پرداخ��ت :پرداخ��ت 30 درصد بهای 
پیش��نهادی  در مزای��ده حداکث��ر بم��دت یک هفت��ه از تاریخ اع��الم برندگان 
برنده مزایده 40 درصد بهای پیش��نهادی در مزایده پس از پایان س��فتکاری 
و30درصد بهای پیشنهادی درمزایده پس از تحویل نهایی واتمام کار، شرایط 
تحوی��ل ملک: زمانی که پیش فروش��نده آمادگی خود را مبتنی بر آماده بودن 
مل��ک  م��ورد مزایده جهت تحویل ملک چنانچه عملی��ات عمرانی ملک تجاری به 
اتمام رسیده باش��د ملک تحویل پیش خریدار می گردد و کلیه تعهدات  پیش 
خری��دار دراین مزایده می بایس��ت ایفا گردد به پی��ش خریدار اعالم می دارد 
،پیش خریدار می بایس��ت حداکثر ظرف مهلت تعیین ش��ده )اخطار  اّول بمدت 
30روز واخطار دوم بمدت 20 روز ( نسبت به واریز 30 درصد هرمرحله  بهای 
پیش��نهادی در مزایده  اقدام نماید)) در غیر اینصورت قرارداد پیش فروش 
فس��خ و 25 درصد کل پرداختی بابت ثمن معامله توس��ط پیش خریدار به نفع 
پیش فروش��نده ضب��ط می گردد(( .انتقال س��ند رس��می ملک م��ورد مزایده 
پیش خریدار پس از واریز کامل  قیمت پیش��نهادی برنده مزایده به حس��اب 
ش��هرداری لطف آباد و تسویه حس��اب کامل  با پیش فروشنده صورت خواهد 

گرفت تا زمانی که با پیش فروشنده تسویه حساب نگردد انتقال سند رسمی 
وتحوی��ل ملک م��ورد مزایده به ن��ام پیش  خری��د ار صورت نخواه��د گرفت .
4- کلی��ه هزین��ه ه��ای نقل و انتقال س��ند به عه��ده برنده مزایده میباش��د.

5-  مزای��ده  به صورت کتب��ی برگزار می گردد 6- برنده مزایده می بایس��ت 
ظرف یک هفته از زمان ابالغ برندگی نس��بت ب��ه انعقاد قرارداد پیش فروش 
وواری��ز کل 40 درصد بهای پیش��نهادی در مزایده اق��دام نمایند در غیر این 
صورت س��پرده ش��رکت در مزایده ایشان به نفع ش��هرداری ضبط و هیچگونه 
حقی در خصوص ملک برای ایش��ان وجود نخواهد داش��ت س��پرده ش��رکت در 
مزایده تا پایان تس��ویه حساب پیش خریدار با شهرداری نزد پیش فروشنده 
باقی خواهد ماند 7- سپرده شرکت در مزایده نفرات اول تا سوم تا واریز وجه 
توس��ط برندگان نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده نفرات بعدی مسترد 
می گ��ردد و در صورت انصراف برنده اول س��پرده ایش��ان  به نفع ش��هرداری 
ضب��ط و برنده دوم و س��وم نی��ز به همین ترتی��ب خواهد ب��ود8-  متقاضیان 
می بایس��ت قانون منع مداخله کارکنان در معامالت شهرداری را رعایت نمایند 
در غیر اینصورت مس��ئولیت آن به عهده پیش خریدار می باش��د9-  ضروری 
اس��ت متقاضی شرکت در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد قیمت جهت بازدید از 
امالک مورد مزایده و کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده و 
پیش نویس قرارداد پیش فروش به واحد حراست شهرداری  وعمران مراجعه 
نماین��د. پ��س از برگزاری مزای��ده هیچگونه ای��راد واش��کال دراین خصوص 
پذیرفتنی نمیباش��د. 10- جلسه بازگش��ایی پاکت های مزایده راس ساعت 10 
صبح مورخ 99/11/11در سالن جلسات شهرداری برگزار می گردد11-  متقاضیان 
می بایس��ت قیمت پیشنهادی و رسیده فیش واریزی راو پیش نویس قرارداد 
تایی��د ش��ده را به صورت جداگان��ه داخل پاکت ق��رار داده و تحویل دبیرخانه 
ش��هرداری نمایند.12- بر روی پاکت های مزایده مشخصات ملک مورد مزایده  
و ن��ام ش��رکت کننده درج گ��ردد13- قیم��ت پایه مزایده جه��ت پیش فروش 
هرواحد به  ش��ماره 26-27-28-29هرکدام جداگانه بمساحت22.40مترمربع 
به قیمت کل 4/480/000/000ریال  وواحد ش��ماره 30بمساحت 33 مترمربع 
به قیمت کل 7/260/000/000ریال میباشد.14- مبنای محاسبه تسویه حساب 

جهت تحویل وانتقال ملک متراژنهایی پس از ساخت میباشد.  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن مهر 217( شورای حل اختالف مشهد

)  تاریخ 99/10/30(
 جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 217

 ش��ورای حل اختالف مشهد در س��اعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/11/11  
در محل خیابان آیت ا... بهجت 23 حسینیه شهید شیخ االسالمی برگزار 
می شود.  از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود با در دست داشتن کارت 
شناس��ایی معتب��ر جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوع��ات زیر در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
 اعض��ای محترم��ی که ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه  رای و 

هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود 
اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگی ب��ه همراه وکیل مورد نظر خود باید از 
س��اعت 11 ت��ا 13 از تاریخ 99/11/4 لغایت 99/11/9 ب��ه محل اداره، واقع 
در بلوار خیام- روبروی خیام 20 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
طبق��ه پنج��م مراجعه و پ��س از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام 

مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه :

1- طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت تعاونی تا پایان سال 1401 
2- طرح و تصویب اساس��نامه جدی��د تعاونی مطابق با اصالح قانون بخش 

تعاونی مصوب سال 93 
ع  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد  9

91
10
54

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 217 
شورای حل اختالف مشهد تاریخ انتشار: 99/10/30

,ع
99
11
05
5

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
ش��رکت تعاونی مسکن مهر 217 ش��ورای حل اختالف 
مشهد در س��اعت 15 روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 
در محل خیابان آیت ا... بهجت 23 حس��ینیه ش��هید 
شیخ االسالمی برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 
تقاضا می ش��ود با در دس��ت داشتن کارت شناسایی 
معتب��ر جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر 
در این جلسه حضور به هم رسانند.  اعضای محترمی 
که ام��کان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د              
م��ی توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص 
غیر عضو تنه��ا یک رای خواهد بود.  اعضای متقاضی 
اعط��اء نمایندگی به همراه وکی��ل مورد نظر خود باید 
از س��اعت 11 تا 13 تا تاری��خ 99/11/20 به محل اداره 

واق��ع در بلوار خیام- روبروی خی��ام 20 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی مشهد طبقه پنجم مراجعه تا پس 
از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 
ورود به مجمع ب��رای فرد نماینده صادر گردد. ضمنا 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت 
موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به مدت 
ی��ک هفته تا آخر وق��ت اداری مورخ 99/11/08 جهت 
ثبت نام به اداره واقع در بلوار خیام- روبروی خیام 
20 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد طبقه پنجم 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
 دس��تور جلس��ه: 1- ارائه گزارش نماینده مدیریت 
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گالیه استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای ترافیک

پروژه های هوشمندسازی شهری خوابیده!
تأسف  ابــراز  با  شمالی  خراسان  استاندار 
اقدام های  برخی  نکردن  اجــرا  به  نسبت 
پــروژه هــایــی  گــفــت:  اســتــان  در  ترافیکی 
هــمــچــون اجــــــرای مــســیــر اخــتــصــاصــی 
دوچرخه سواری و هوشمندسازی شهرها و 
خدمات شهری خوابیده و سرعت اجرای 
جاده بجنورد به جنگل گلستان مطلوب 

نیست.
شجاعی  محمدعلی  ــارس،  فـ ــزارش  گـ بــه 
دیروز در جلسه شورای ترافیک خراسان 
با اشــاره به ضــرورت نگاه بلند و  شمالی 
اظهار  شهرها  مدیریت  در  مــدرن  تفکر 
باید  در شهرها  از خدمات  بسیاری  کرد: 
به  صورت سیستم الکترونیک ارائه شود و 
به حوزه فناوری و ارتباطات نقش بیشتری 

داده شود.
سوی  از  خدمات  شــدن  الکترونیکی  وی 
شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسان 
را عاملی برای کاهش بسیاری از ترددهای 
ــورت  گـــفـــت: در صـ و  دانـــســـت  شـــهـــری 
گسترش خدمات الکترونیکی و مدرن در 
نمی شود  انجام  ترددها  از  شهرها، خیلی 
دستگاه های  از  را  خدمات  شهروندان  و 
از مــنــزل دریــافــت  بـــدون خـــروج  مختلف 

می کنند.
ــا ابــــراز  ــی بـ ــان شــمــال ــراســ ــدار خــ ــانـ ــتـ اسـ

برای  اقــدام جدی  نبود  به  تأسف نسبت 
هوشمندسازی شهر بجنورد تصریح کرد: 
از سال ۹۰ مشاور هوشمندسازی شهری 
متأسفانه  امــا  دارد  فعالیت  بجنورد  در 

خروجی جدی حاصل نشده است.
وی افزود: برای ۲۴ شهر خراسان شمالی 
و تمامی دستگاه های خدمات رسان، طرح 
هوشمندسازی تعریف و به اجرا گذاشته 
می شود تا سطح خدمات به مردم بهبود 

یابد.
اصــاح  ــرورت  ضــ از  همچنین  شــجــاعــی 
وضــعــیــت نــقــاط حــادثــه خــیــز در اســتــان 
این نقاط  خبر داد و گفت: پلیس راهــور 

برون شهری  و  به  صــورت درون شــهــری  را 
و  می کند  اعــام  مربوطه  دستگاه های  به 
و  بــرآورد زمانی  نیز طی  بایستی متولیان 
را در راستای  نیاز  ریالی، اصاحات مورد 

کاهش حوادث و سوانح اجرایی کنند.
وی دربــاره وضعیت دوربین های ترافیکی 
نصب  شده در شهرهای استان خاطرنشان 
کرد: دوربین های نصب  شده در شهرهای 
ــروان و اســفــرایــن تــوســط  ــیـ بــجــنــورد، شـ
شهرداری بجنورد به سیستم های ترافیکی 
مجهز خواهند شد و اتصال آنان به مرکز 
کنترل ترافیک محقق می شود تا پلیس در 

صورت نیاز بتواند از آن ها استفاده کند.

از  همچنین  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار 
شهرهای  در  دوچرخه  مسیر  اختصاص 
و  در مسیرها  ــزود:  افـ و  داد  اســتــان خبر 
وجود  طــرح  ایــن  فنی  امکان  که  معابری 
تــردد  مسیر  بــه  معابر  از  بخشی  دارد، 
ــواران اخــتــصــاص مــی یــابــد  ــه ســ ــرخــ دوچــ
امــا تــاکــنــون اقـــدام هـــای خــاصــی از سوی 

شهرداری های استان انجام  نشده است.
شـــرایـــط  ــت  ــ ــای ــ رع و  ــازی  ــن ســ ــ ــم ــ ای وی 
اولویت های  جمله  از  را  دوچــرخــه ســواران 
از  استفاده  گفت:  و  کرد  بیان  معابر  این 
دوچرخه به  جای خودرو و موتور عاوه بر 
سامتی افراد به کاهش ترافیک و آلودگی 

هوای شهرها کمک می کند.
خــود  نــارضــایــتــی  از  همچنین  شــجــاعــی 
بــانــد دوم  بــه وضــعــیــت ســاخــت  نسبت 
خبر  گلستان  جنگل  بــه  بجنورد  جـــاده 
از جمله  پــروژه  ایــن  کــرد:  و تصریح  داد 
رئیس جمهور  سفر  و  راه  وزارت  تعهدات 
کــه در حال  اســت  بــه خــراســان شمالی 
تاش برای افزایش سرعت این پروژه در 
آن  افتتاح  یکساله  وعده  تحقق  راستای 
هستیم؛ چراکه اگر سرعت اجرای پروژه 
پــروژه  فعلی  وضعیت  با  و  نشود  بیشتر 
تعهد محقق  این  باشد  داشته  پیشرفت 

نمی شود.

مدیر کل حمل و نقل خراسان شمالی مطرح کرد

ایمنسازینقاطحادثهخیز
نیازمند450میلیاردریالاعتبار

ــاده ای خــراســان  مــدیــر کــل راهــــداری و حمل و نقل جــ
شمالی از اتمام ایمن سازی ۲۰ نقطه پرتصادف جدید در 

محورهای استان طی ماه های اخیر خبر داد.
جعفر شهامت در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از ۹6 
نقطه پرتصادف مصوب سال ۹5 که عماً همان نقاط 
تا سال گذشته 1۹ نقطه در قالب  حادثه خیز هستند، 
اقدام های راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل رفع حادثه خیزی و ایمن سازی شده است که 
با ایمن سازی ۲۰ نقطه جدید طی سال جاری، این تعداد 

به 3۹ نقطه افزایش یافت.
وی به اهمیت همسویی دستگاه ها در ارتقای ایمنی راه ها 
و حمل و نقل اشاره و اظهار کرد: با وجود کاهش تلفات 
تصادفات جاده ای که از ۲۴۹ نفر در سال ۹6 به 1۹3 نفر 
در سال ۹8 رسیده، خوشبختانه با تاش همه عوامل و 
همکاری مردم شاهد تداوم روند کاهشی تلفات تصادفات 
در سال جاری بوده ایم، ولی باید این روند را به طور مداوم 
آثار  از کاهش  ترافیک پس  زیــرا رشــد  کــرد،  پشتیبانی 
بیماری کرونا احتمال تغییر این روند را تقویت می کند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی 
افزود: برنامه ریزی برای ایمن سازی حداقل 15 نقطه جدید 
در صورت بهبود اعتبارات و تخصیص تا پایان سال مالی 

13۹۹ انجام گرفته است.
وی از افزایش کنترل و نظارت بر ناوگان عمومی به ویژه از 
طریق سامانه سپهتن، راه اندازی کنترل متوسط سرعت 
ــاری، پیگیری  در راه هـــای اســتــان تــا دهــه فجر ســال جـ
بازسازی  اعتبارات و تخصیص ملی و استانی،  افزایش 
شبکه روشنایی استان، افزایش تابلو و عائم و خط کشی 
راه ها در شرایط سخت اعتباری و افزایش دو تا سه برابری 
هزینه ها، به عنوان چالش های مهم حوزه راهداری خبر 
داد.وی همچنین از هزینه کرد 6۹ میلیارد ریالی طی سال 
مالی ۹8 و ۹۹، پیگیری افزایش عملکرد حوزه با تجمیع 
منابع و استفاده از ظرفیت کار امانی برای کاهش هزینه ها 
نوسازی  عملیات  آینده  مــاه هــای  در  گفت:  و  داد  خبر 
 و اصـــاح شبکه روشــنــایــی گــردنــه امــیــن هللا در محور 
آغاز  استانی  و  ملی  منابع  تجمیع  با  -آشخانه  بجنورد 
خواهد شد. وی به نیاز اعتباری ۴5۰ میلیارد ریالی برای 
رفع تمام نقاط پرتصادف استان و کسری اعتبار 8۰میلیارد 
ریالی بازسازی کامل شبکه قدیمی روشنایی گردنه های 
مه گیر استان اشاره و اعام کرد: تاش داریم با کاهش 
هزینه ها از طریق بهره گیری از امکانات راهداری، راه های 

ایمن تری برای شهروندان فراهم کنیم.

استاندار خراسان  جنوبی:

بازگشایی»مرزیزدان«منوط
بهموافقتافغانستانیهاست

نمی توان  اینکه  به  اشــاره  با  جنوبی  خراسان   استاندار 
یــزدان زمان مشخص کرد، گفت:  بازگشایی مرز  برای 
بازگشایی مرز یزدان منوط به موافقت دولت افغانستان 

است.
به گزارش مهر، بازگشایی پایانه مرزی مرز یزدان از چند 
سال پیش در سخنان و گفته های مسئوالن خراسان  
جنوبی مطرح بوده و آن را یکی از اولویت ها ذکر کرده اند 
ولی تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. 
گفت وگو  در  پیش  چندی  خــراســان  جنوبی  استاندار 
افغانستان این موضوع را مطرح و  با والی والیت فراه 

خواستار بازگشایی این پایانه مرزی شد.
حمید مانوری در گفت وگو با مهر در زمینه نتایج این 
رایزنی ها اظهار کرد: مرز یزدان در سال های دور یکی از 
مرزهای فعال کشور بوده و اکنون نیز زیرساخت انجام 

مبادالت در آنجا فراهم است.
ــزدان خواست  ی مــرز  بازگشایی  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
افغانستانی  و  ــی  ــران ای طــرف  دو  ــاجــران  ت و  ــان  ــازرگــان ب
است، بیان  کرد: در این راستا در روزهــای گذشته هم 
رایزنی هایی با والی والیت فراه افغانستان داشته ایم و 
بازدید  زیرکوه  یــزدان در شهرستان  پایانه مرزی  از  هم 
حال  در  ادامــه  داد:  جنوبی  خراسان   کردیم.استاندار 
حاضر بازگشایی این پایانه مرزی منوط به برخی مسائل 
داخل کشور افغانستان و موضوعات اداری در آنجا و 
با  بعد  تا  اســت،  افغانستان  دولــت  موافقت  همچنین 
هماهنگی دو کشور بتوانیم مجوزهای الزم برای فعالیت 
این پایانه مرزی را دریافت کنیم.وی افزود: در دو طرف 
مرز یزدان در کشور ایران و افغانستان شهرستان های 
مرزی وجود دارد که راه اندازی این پایانه مرزی و افزایش 
برای  اشتغال زایی  در  بین دو کشور می تواند  مبادالت 

مرزنشینان تأثیر بسزایی داشته باشد.
او گفت: هر چند در حال حاضر در مرز امنیت برقرار 
است ولی بازگشایی پایانه مرزی یزدان می تواند به ثبات 

و ارتقای امنیت در مرز کمک شایانی داشته باشد.

رخاسان  جنوبیرخاسان  جنوبی رخاسان شمالیرخاسان شمالی
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@q u d s d a i l y فضایمجازی: 

گاز  شــرکــت  مدیرعامل  قــربــانــی:  محمد 
خراسان جنوبی از بهره مندی 1۰ شهر استان 
از نعمت گاز طبیعی در سه سال اخیر خبر 
این  داد.سیدمحمود هاشمی در تشریح 
خبر گفت: در حال حاضر تمامی شهرهای 
استان زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند 
که با تاش و همت مجموعه شرکت گاز 
خراسان جنوبی 1۰ شهر استان از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شده اند.مدیرعامل شرکت 

گاز استان افــزود: باوجود محدودیت های 
اقتصادی در کشور، گازرسانی در استان 
ایــن امر  سرعت قابل توجهی داشته که 
مــرهــون تــاش جــهــادی و همت کارکنان 

شرکت گاز خراسان جنوبی است.
وی تصریح کرد: گسترش شبکه گاز، یکی 
از ارکــان مهم در خدمت رسانی به شمار 
می رود که این امر در توسعه مناطق محروم 
و روســتــایــی و همچنین کاهش  شــهــری 

دغدغه های مردم می تواند مؤثر باشد.
بهره مندی  بــه  ــاره  ــ اشـ بــا  ــه  ــ ادامـ در   وی 
1۰۰ درصدی خانوار شهری استان از نعمت 
حــال حاضر ۹56  در  گفت:  طبیعی  گــاز 
روستای استان از گاز طبیعی برخوردارند 
و امــیــدواریــم تــا تیر ســال آیــنــده تمامی 
روستاهای دارای قابلیت گازرسانی استان از 

این نعمت خدادادی بهره مند شوند.
هاشمی با اشاره به اینکه ارائه خدمات 

ــره ور و  ــهـ گـــازرســـانـــی ایـــمـــن، پـــایـــدار، بـ
رونـــق  و  رفــــاه  ــای  ــتـ راسـ بــاکــیــفــیــت در 
شرکت  مأموریت  از  بخشی  اقتصادی 
گاز استان است، افزود: پایان پروژه های 
مأموریت  پایان  اســتــان،  در  گازرسانی 
در  جدیدی  بخش  و  نبوده  گاز  شرکت 
پیش  از  بیش  باکیفیت  خدمات  ارائــه 
برای مشترکین و متقاضیان گاز طبیعی 

آغاز خواهد شد.

در سه سال اخیر رقم خورده است

گازرسانی به 10 شهر خراسان جنوبی
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کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

/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
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
90
33
17

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

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 

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 



روی خط خبرروی خط خبر روی خط حادهثروی خط حادهث
رئیس پلیس این شهر خبر داد

دستگیری یک شرور در کاشمر
فرمانده  انتظامی شهرستان کاشمر گفت: مأموران پلیس 

امنیت عمومی، یکی از اوباش خیابانی را دستگیر کردند.
جـــوان، سرهنگ حسین  خبرنگاران  باشگاه  گـــزارش  به 
احمدی گفت: فروش مواد مخدر، شرب خمر، مزاحمت 
بــرای نوامیس، چند فقره نــزاع، درگیری با سالح سرد و 
از  شکاری،  سالح  با  تیراندازی  و  قدرت نمایی  همچنین 
جمله جرایم این فرد است.وی افزود: این مجرم سابقه دار 
به دلیل اطالع از تحت تعقیب بودن، پی در پی مخفیگاه 
خود را تغییر می داد، اما سرانجام هنگام فرار از شهرستان 
تربت حیدریه  شهرستان  فرماندهی انتظامی  همکاری  با 
در مسیر کاشمر به مشهد شناسایی و در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و از محل سکونت او یک 

قبضه اسلحه شکاری کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی کاشمر با بیان اینکه مقابله با اراذل 
و اوباش و افراد شرور خیابانی، یکی از مطالبات جدی مردم 
است، ادامه داد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس 
است و اگر کسی بخواهد امنیت و آسایش عمومی را به هم 
بزند، برابر قانون با مخالن امنیت برخورد قاطع و شدیدی 

خواهد شد.

کشف بیش از 500میلیون ریال 
کاالی قاچاق در مرز 

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش از 
500 میلیون ریال کاالی قاچاق در طول  24 ساعت در حوزه 

استحفاظی هنگ تایباد خبر داد.
به گزارش فارس، سردار مجید شجاع بیان کرد: مرزبانان 
به  موفق  مـــداوم،  بازرسی های  و  ایست  هنگ تایباد طی 
کشف چندین مورد کاالی قاچاق از قبیل روغن، برنج، آرد و 

... به ارزش 517 میلیون و 700هزار ریال شدند.
این مقدار کاالی قاچاق در کمتر از 24 ساعت و از چندین 
قاچاقچی کشف شده است که متهمان پس از دستگیری 

تحویل مراجع قضایی شدند.

یک مقام مسئول در خراسان جنوبی خبر داد

شناسایی ۱۸ کانون آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان

معاون بهداشتی و پیشگیری دامپزشکی کل کشور از 
شناسایی 1۸ کانون رخداد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 

خراسان جنوبی خبر داد.

سیدبهمن نقیبی، روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره 
به انتشار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان 
خراسان جنوبی، اظهار کرد: ۹واحد تخم گذار تجاری، یک 
واحد مادر گوشتی و پنج واحد پرورش گوشت مرغ ، درگیر 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شدند.
وی به ایسنا گفت: یک واحد پرورش بوقلمون، یک واحد 
پرورش شترمرغ و یک قطعه پرنده حیات وحش که در 
خانه نگهداری شده بود نیز به این ویروس آلوده شده اند.
معاون بهداشتی و پیشگیری دامپزشکی کل کشور گفت: 
در 4۸ ساعت گذشته هیچ گونه تلفات طیور و پرندگان 
آنفلوانزای  و  نداشتیم  خراسان جنوبی  در  حیات وحش 
منتشر شده در واحدهای صنعتی خراسان جنوبی نمونه 
 H 5 N ۸ است که در سال های گذشته نیز به دفعات 
در سایر واحدهای صنعتی مرغداری کشور گزارش شده 

است.
وی یادآور شد؛ ویروس هایی که جزو خانواده H محسوب 
می شوند به صورت بالقوه قابلیت انتقال به انسان را دارند، 
اما خوشبختانه در سال های اخیر موردی از انتقال بیماری 

فوق حاد پرندگان در انسان گزارش نشده است.

 زلزله 2/9 ریشتری 
سبزوار را تکان داد

قدس آنالین: طبق اعالم مرکز زلزله نگاری کشور، ساعت 
2/۹ریشتر  بزرگی  به  زلزله ای  گذشته،  روز  صبح   ۸:20

سبزوار را تکان داد.
و  داده  رخ   زمین  کیلومتری   ۶ عمق  در  زمین لرزه  ایــن 
در عرض جغرافیایی ۳۶.۳11  زلزله  این  مرکز  موقعیت 

شمالی و 57.۶74 شرقی  بوده است.
مرکز کنترل عملیات اضطراری جمعیت هالل احمر سبزوار 
در منطقه حدفاصل  ریشتری  زلزله 2/۹  وقــوع  دربـــاره 
روستای سنگ سفید و دانشگاه حکیم سبزواری اعالم 
کرد: تیم های ارزیاب هالل احمر سبزوار به منطقه اعزام 

شدند.
همچنین گفته شد با توجه به نزدیکی توحید شهر به 
کانون زلزله و عمق نسبتاً کم، احساس زلزله برای اهالی 

این منطقه بیشتر بوده است.

گــزارش  دو  انتشار  از  پــس  رحمانی:  عقیل 
در مـــورد خــانــه هــای ســازمــانــی کــه مــدیــران 
تصرف  در  قانونی  ضــوابــط  خــالف  استانی 
این  داد  نشان  تکمیلی  تحقیقات  ــد،  ــ دارن
افراد در مقابل دستور قضایی هم حاضر به 

سرخم کردن نیستند.

مدیران بی تفاوت به اجرای قانون»
هشتم آذر ماه بود که پس از مدت ها تالش 
و پیگیری رسانه ای در زمینه نوعی تضییع 
مدیران  برخی  توسط  که  بیت المال  حقوق 
بود،  انجام  حــال  در  خــراســان رضــوی  استان 
ماجرای تصرف غیرقانونی خانه های سازمانی 
از سوی حدود 40 مدیر شاغل در دستگاه های 
مختلف با عنوان » 40 مدیر استانی خانه های 
سازمانی را پس نمی دهند« در همان تاریخ در 

روزنامه قدس منتشر شد.
در قسمتی از آن گزارش آمده بود: »به سراغ 
مجتمع آپارتمانی می رویم که در بولوار فرامرز 
عباسی قــرار دارد. حــدود یک هفته کارمان 
رصد ماجرا بود که به نتایج غیرقابل تصوری 
دست پیدا کردیم؛ چرا که پرس و جوها حاکی 
از آن بود در 4۸ دستگاه آپارتمانی که در محل 
وجود دارد و متراژ آن ها باالی 100 متر است، 
مسئوالنی مانند فرمانداری از شهرستان های 
خراسان رضوی، مدیران استانداری، کارمندان 
دادگستری خراسان رضوی و... ساکن هستند.
ــدارد، اما  ــرادی وجــود ن تا اینجای کار هیچ ای
وقتی بیشتر روی ماجرا دقیق می شویم پی 
می بریم برخی از همین مسئوالنی که آمده اند 
به مردم خدمت کنند، خود هیچ توجهی به 
افرادی  قانون ندارند؛ چرا که در میان آن ها 
هستند که از سال ۸4 یعنی 15 سال، خانه 
سازمانی را تحویل گرفته و عالقه ای به تحویل 

دادن آن ندارند.
در  قــانــون سکونت  کنار  را  عــدد  ایــن  وقتی 
خانه های سازمانی قرار می دهیم  پی می بریم 
یکی از این افراد که در یکی از شهرستان های 
خــراســان رضــوی فرماندار اســت، به جز پنج 
سال اول ماجرا که حق قانونی او بوده، 10سال 
مال البیت  به  تبدیل  را  بیت المال  که  است 

کرده است.
ایــن فــرد تنها مسئولی نیست که به قانون 

ــکــه در  ــل بـــی اعـــتـــنـــا بـــــود ب
آپارتمان ها  ســاکــنــان  مــیــان 
مسئوالنی هستند که بین 
ــه بر  ــا 10 ســـال اضــاف ســه ت
ســازمــان در محل سکونت 

دارند«.
اینجا رسید و  کــار به  وقتی 
بود  آن  از  حاکی  چیز  همه 
که مسئوالن اداره کل راه و 
شهرسازی استان که متولی 
ــه هــای  ــیـــری خــان بـــازپـــس گـ
همتی  هستند،  ســازمــانــی 
گذشته  در  مــوضــوع  بـــرای 

و دست کم تا پیش از گــزارش منتشر شده، 
این  در  گرفته  اقدام های صورت  نداشته اند، 
رابطه را در دادستانی مشهد مــورد تحقیق 

قرار دادیم. 

دادستانی از سال 93 می گوید »
واحدها تخلیه شود

در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
ماجرای پرحاشیه خانه های سازمانی از سال 
برهمین  و  مطرح  مشهد  دادستانی  در   ۹۳
اساس پرونده ای در معاونت قضایی دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز استان گشوده می شود. 
کار  رفتن های  پایین  و  بــاال  و  فرایند قضایی 
همچنان ادامه داشت تا اینکه دو سال بعد 
و در سال ۹5 برای یکی از مدیرانی که باید 

خانه سازمانی در تصرفش را 
تخلیه می کرد، حکم تخلیه 
صادر و در اختیار مسئوالن 
سازی شهر  و  راه  کل   اداره 
اســتــان قـــرار گــرفــت. نکته 
عــجــیــب ایـــن بـــود کـــه فــرد 
با روش هــایــی مانند  مذکور 
از خــانــه و...  خـــارج شـــدن 
در مــقــابــل اجـــــرای قــانــون 
اینکه  تــا  مــی کــرد  مقاومت 
ورود  اذن  و  دستور قضایی 
به منزل مسکونی این مدیر 

قانون شکن داده شد.
از آن زمـــان بــه بعد کــار بــا سختی فــراوانــی 
ــرخــی از افـــراد  ــت؛ چـــرا کـــه ب ــی رفـ پــیــش مـ
ســاکــن در خـــانـــه هـــای ســـازمـــانـــی اتــکــا به 
بخشنامه هایی)ساماندهی مسکن( می کردند 
که در سال ۸7 صادر و به هیچ عنوان شامل 
حال آن ها نمی شد و  قصد داشتند هر طور 
شده منازل مسکونی را با قیمت کارشناسی 
بــود که  ایــن نکته در حالی  تصاحب کنند. 
این زمینه می گوید متصرفان هم  قانون در 
باید مانند دیگر افراد شهر در مزایده واحدها 
شرکت کرده و در صورت برنده شدن، مالک 
خانه های سازمانی شوند و هزینه واحدها هم 
به خزانه دولت واریز شود. پس از مقاومت 
مدیران و مسئوالن استانی، کار به مکاتبه با 
فرمانداری وقت و شــورای تأمین شهرستان 

می رسد، زیرا مدیران مذکور به هیچ وجه به 
تخلیه خانه ها فکر نمی کردند و امکان درگیری 
در محل و در حین اجرای حکم وجود داشت!

 مدیرانی که دوست ندارند»
با مردم برابر باشند

سال ۹5 هم به پایان می رسد و مدیران به 
هیچ عنوان تن به اجــرای قانون نمی دهند. 
بار  بــرای چندمین  دادستانی در سال ۹7 و 
پیگیر ماجرا می شود و از مسئوالن اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان رضوی می خواهد هر 
چه سریع تر تکلیف واحد های سازمانی که 
باید به مزایده گذاشته می شد را روشن کنند و 
اخطارهای قاطعی را هم به مدیران ارشد این 

سازمان می دهد.
اما باز هم اشتیاقی به اجرای قانون وجود ندارد 
و مدتی بعد مسئوالن راه  و شهرسازی استان 
به دادستانی اعالم می کنند که از 4۸ دستگاه 
بــولــوار فرامرز  واقــع شــده در  خانه سازمانی 
عباسی، 11 عدد خالی و مسئوالنی که در دیگر 
واحدها حضور دارند، بیشتر از ۶ سال در آن 

واحدها زندگی کرده اند.
این گونه می شود که قاضی صادقی، دادستان 
وقت مشهد، دستور تخلیه تمامی واحدها را 
صادر می کند، اما بازهم مسئوالن ساکن در 
خانه های سازمانی که خود باید الگوی رعایت 
مقابل  در  باشند،  آن  به  نهادن  تن  و  قانون 
قانون سرخم نمی کنند و برخی حواشی مطرح 
می شود و تا امــروز خانه های سازمانی از ید 

مسئوالن استانی خارج نمی شود.
شنیده ها حاکی اســت؛ یکی دیگر از دالیلی 
که این افــراد حاضر به پس دادن خانه های 
سازمانی نیستند این است که برخی مدعی 
سوی  از  خانه ها  تخلیه  محض  به  هستند 
آن ها، برخی قصد دارند خانه های سازمانی را 
به نام دیگر مسئوالن سند بزنند و به آن ها 
بفروشند که این موضوع هم بهانه ای بیش 

نیست. 
حال با این اوصاف انتظار می رود دادستانی 
مرکز خراسان رضوی برای برخورد قاطع با این 
افراد قانوندان فکر چاره ای کرده  و خانه های 
سازمانی را از تصرف غیرقانونی آن ها خارج 

کند.

دادستانی دستور تخلیه داد اما هنوز برخی از مدیران خانه های سازمانی را پس نمی دهند

تبدیل بیت المال به مال البیت!
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   5 جمادی الثانی 1442  19 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9446  ویژه نامه 3825 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

انتظار می رود 
دادستانی مرکز 

خراسان رضوی برای 
برخورد قاطع با این 

 افراد قانوندان 
فکر چاره ای کرده  و 

خانه های سازمانی را از 
تصرف غیرقانونی آن ها 

خارج کند

بــرشبــرش

ط
/9

90
05

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

/ج
99

04
56

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
04

99

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

ط
99

10
73

4

نظافـت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

ط
/9

91
03

05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

فروشنده
به یک فروشنده خانم 
جهــت کار در لبنیاتی 
شیفت عصر درمحدوده 

توس نیازمندیم
09380181239

/ع
99

10
80

4
/ج

99
01

65
9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
98

15
90

1

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

10
61

6

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03
ط

/9
91

07
30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

/ج
98

15
31

8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

/ج
99

10
61

7
/ج

99
00

58
1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
خرید لوازم منزل 

آهن،کارتون، پالستیک و غیره 
09030256816

ط
/9

81
50

60

مفقود شده
اینجانب  اشــتغال  پروانه 
سعیده محمدی به شماره 
شــماره  و   1940004835
 194051981 عضویــت 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

10
98

6

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

فروشنده و
صندوقدار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

خدمات نظافتی

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

/ج
99

09
72

3

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

پ
/9

90
33

14

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
/9

90
06

79

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای  محمد رضا حیدرپور

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9362
 به نشانی:  توس 41 درودی 19 بین زارع 1 و 3

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: 0915507321
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

09
28

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عطا مشتاقان

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
11273

 به نشانی:  نبش پیروزی66
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 م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر 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 قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153202094
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

09
41

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68

ط
/9

91
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مفقود شده
تعداد 421 سهم 1000 ریالی به 
مبلغ 421000 ریال بنام سید 
جواد حسینی فرزند عباس با 
کد عضویت 4776 و مسلسل 
1987 و کد ملی 1060249758 
از شرکت تعاونی تاکسیرانی 

مشهد و حومه مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.



بیانیهبیانیه

خبرخبر

خبرخبر
میزان بهره برداری ساالنه سه استان شرقی مشخص شد

 سهمیه بندی خط انتقال آب 
از سواحل چابهار

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
رضوی گفت: سهم خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و 
بلوچستان از خط انتقال آب چابهار مشخص شد. علیرضا 
طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس 
اظهار کرد: مطالعات اجتماعی گام نخست شیرین سازی 
و خط انتقال آب از سواحل چابهار به استان های شرق 
کشور با اولویت جغرافیایی و مکانی در وزارت نیرو مورد 
توجه قرار گرفته و با تخصیص 400 میلیون مترمکعب آب 
در سال به بخش خدمات و صنعت مرحله نخست آغاز 
شد که از این میزان 220 میلیون مترمکعب به سیستان 
 و بلوچستان، 60 میلیون مترمکعب خراسان جنوبی و
رضــوی  خــراســان  اســتــان  بــه  مترمکعب  میلیون   120

تخصیص یافت.

استفاده 7500عضو صندوق 
 بازنشستگی خراسان رضوی 
از تسهیالت »طرح منزلت« 

مدیرصندوق بازنشستگی کشوری خراسان رضوی گفت: 
از آغــاز سال تاکنون 7 هــزار و ۵00 نفر از مشترکان این 
صندوق از 10 تا ۳00 میلیون ریالی تسهیالت طرح منزلت 

استفاده کردند.
اینکه  بیان  با  ایرنا  با  گفت وگو  در  کــریــم دادی  علیرضا 
تسهیالت منزلت، تنها مخصوص استان خراسان رضوی 
ایــن طــرح در ۳0 گستره  ادامـــه داد: تسهیالت  اســت، 
پرداخت می شود و از جمله ویژگی های تسهیالت یادشده؛ 
بــدون سپرده گذاری، بــدون وثیقه، بــدون معدل حساب 
مفاد  در  براساس شرایط مندرج  بــودن  بــدون ضامن  و 

تفاهم نامه آن است.

 ارائه مشاوره به مالکان 
بافت اطراف حرم؛ زمینه ساز 

افزایش مشارکت مردم

مشاور شهرسازی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان 
ثامن از ارائه مشاوره و اطالعات به مالکان بافت اطراف 
حرم به منظور زمینه سازی برای افزایش مشارکت مردم در 

طرح جدید بهسازی و نوسازی این منطقه خبر داد. 
وحید محکی در گفت وگو با فارس بابیان اینکه اطالع رسانی 
درباره طرح های شهری و محلی ازجمله حقوقی است که 
تأکید  آن  بر  هم  منشور حقوق شهرنشینی مشهد  در 
فراوان شده است، عنوان کرد: اکنون طرح حریم رضوی 
در حال طی کردن مراحل تصویب خود در مراجع ذی ربط 
است، بنابراین در گام نخست ما این آمادگی را داریم تا 
پاسخگوی مردم، کسبه و سرمایه گذاران بافت اطراف حرم 
در ارتباط با موقعیت ملک خود در طرح جدید در مقایسه 

با طرح قبلی باشیم.

۱۹ هزار نفر، متقاضی مرحله سوم 
طرح ملی مسکن در خراسان رضوی

از خراسان رضــوی در مرحله  1۹ هــزار و 6۳0 متقاضی 
ســوم طــرح ملی مسکن در خراسان رضــوی نام نویسی 
کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان 
رضوی؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل 
ایــن مرحله  در  و شهرسازی خراسان رضــوی گفت:  راه 
بــدون  شهرهای  در  جدید  متقاضیان  نام نویسی  ــرای  ب
ثبت نام در مراحل قبل و بر اســاس ظرفیت های احصا 
از جمله  استان کشور  در 1۹  واقــع  در 1۸۳ شهر  شــده 
خراسان رضوی برنامه ریزی شده است که در مرحله سوم 
از این طرح متقاضیان در خراسان رضوی می توانند برای 
ساخت مسکن در 10 شهر نیشابور، نشتیفان، گناباد، 
 کدکن، فریمان، شادمهر، سالمی، سرخس، خلیل آباد و 
اعالم  نام نویسی در سامانه مربوط  از طریق  تربت جام 

آمادگی کنند.

فرودگاه گناباد در آستانه بهره برداری 
به نظر می رسد با نهایی شدن مراحل ساخت فرودگاه 
از  بهره برداری  شاهد  زودی  به  باید  گناباد  شهرستان 
وضعیت  آخرین  زمینه  در  گناباد  فرماندار  باشیم.  آن 
فرودگاه گناباد در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: اجرای 
پروژه محوطه سازی و راه ورودی این فرودگاه توسط یک 
پیمانکار بومی با اعتباری ۸ میلیارد تومانی آغاز خواهد 

شد.
حامد قربانی اعــالم کــرد: این پــروژه ۹2 درصــد پیشرفت 
فیزیکی دارد و با انجام اقدام های راه ورودی و محوطه سازی، 

باید به زودی شاهد بهره برداری آن باشیم.

 تحریم آستان قدس رضوی
 ناشی از حماقت دشمن است

ــوعــات، مــدیــران  جــمــعــی از مـــدیـــران مــســئــول مــطــب
قرارگاه  خبرنگاران،  خبری،  پایگاه های  خبرگزاری ها، 
و  مطبوعات  خانه  و  رسانه  بسیج  ســازمــان  رســانــه ای، 
رسانه های خراسان رضوی و همچنین جمعی از فعاالن 
عرصه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در نامه ای 
آمریکا  توسط  رضــوی  قدس  آستان  تحریم  به  نسبت 

واکنش نشان دادند: 
حضرت حجت االسالم والمسلمین مروی )دام عزه العالی(

تولیت محترم و معزز آستان قدس رضوی
سالم علیکم 

پــیــروزی  بــا  بــا احــتــرام، هــمــان گــونــه کــه مستحضرید، 
حضرت  رهبری  به  ــران  ای اسالمی  شکوهمند  انقالب 
امـــام خــمــیــنــی)ره( و ایــجــاد جــریــان مــقــاومــت و جبهه 
آمریکای  علیه  جــهــان  و  منطقه  در  استکبارستیزی 
آنان،  مرتجع  ایــادی  و  رژیــم صهیونیستی  و  جنایتکار 
نظام جمهوری اسالمی و ملت والیتمدار ایران همواره 
در معرض دشمنی و اقدامات خصمانه جبهه استکبار 
و نظام سلطه از جمله تحریم های ظالمانه بوده است 
که به حول و قوه الهی و با راهبری داهیانه و حکیمانه 
ولی فقیه آگاه، هوشمند و شجاع، این توطئه ها در طول 
حیات انقالب شکوهمند اسالمی بی اثر شده و همواره 
شاهد رشد و بالندگی هر چه بیشتر انقالب و نظام الهی 

جمهوری اسالمی بوده ایم. 
در ادامه دشمنی های آمریکای جنایتکار، شاهد اعالم 
قدس  آستان  بــزرگ  مجموعه  و  حضرت عالی  تحریم 
رضوی بودیم که این موضوع بیانگر نقش مهم و مؤثر 
قدس  آستان  محترم  تولیت  جایگاه  در  حضرت عالی 
رضوی و هدایت و مدیریت انقالبی، والیی و ارزشی آن 

مقام عالی است. 
این اقدامات و دشمنی های ناشیانه و احمقانه آمریکا 
و  بوده  تروریستی  رژیم  آن  افول  و  استیصال  از  ناشی 
ضعف و ناتوانی نظام سلطه و جبهه استکبار غربی و 
عبری را در مقابل نظام اسالمی و والیت فقیه و انقالب 
شکوهمند اسالمی و ملت بزرگ ایران، نشان می دهد. 

لذا ضمن حمایت از نقش و مدیریت برجسته و عملکرد 
ارزنده حضرت عالی در حوزه های مختلف از جمله ایجاد 
تحول و توسعه در مجموعه آستان قدس رضوی، تقویت 
حــوزه دینی، فرهنگی، معارفی و ارتقای حــوزه زیــارت و 
زائرین در ابعاد داخلی و خارجی، اهتمام ویژه به اهداف و 
آرمان های انقالب شکوهمند اسالمی، تقویت جریان های 
ارزشی و جبهه انقالب فرهنگی استان، حمایت از جریان 
آزادی خواهی و مقاومت اسالمی در منطقه، ایفای نقش 
سازنده در کمک به رشد و توسعه همه جانبه استان، 
حضور برجسته در مبارزه با بحران کرونا و همچنین رفع 
مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعه، که این رویکرد و 
اقدامات عالی و راهبری هوشمندانه نشان از ثبات قدم 
در مسیر حرکت الهی انقالب اسالمی و بیانگر روحیه 
جهادی، انقالبی و والیی حضرت عالی به عنوان تولیت 

محترم و معزز آستان قدس رضوی است. 
سالمتی و توفیقات روزافزون آن مقام عالی را از خداوند 

تبارک و تعالی خواستاریم.

ورود مسافر به مشهد عادی است
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان 
رضوی گفت: میزان ورود زائر و مسافر به کالنشهر مشهد 
عادی و طبیعی است و با توجه به رفع محدودیت های 
کرونایی در زمینه ورود و خروج به شهرها با مشکل و 
ازدحام مسافران مواجه نیستیم. محمدصادق براتی در 
گفت وگو با ایرنا بدون ذکر آماری مشخص در این زمینه 
در خصوص آمار ورودی مسافران و گردشگران مذهبی 
به استان خراسان رضوی و مشهد در آذرماه گفت: آذر 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 6۳ 
درصدی در بخش ورود وسایل نقلیه عمومی به مشهد 
و کاهش ۸۳ درصدی را به استان خراسان رضوی شاهد 
بوده ایم. وی میزان کاهش ورودی در دو بخش هوایی و 

ریلی را به ترتیب 6۹ و ۵۹ درصد اعالم کرد.

مدرسه ها از اول بهمن دائر می شوند اما رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد این موضوع را زمینه شیوع کرونا می داند

بازگشایی مدارس در برزخ اظهارنظرها
هــاشــم رســائــی فــر: در آســتــانــه یــک ســال 
ویــروس کرونا در کشورمان  با  همزیستی 
تقریباً تمامی واکنش های کووید1۹ را تجربه 
کرونا شایع شد  که  اوایــل  کــردیــم. حتی 
گفته بودند با گرما از بین می رود. امیدوار 
بــودیــم فصل گــرمــا بــرســد تــا از شــر این 
ویروس رهایی یابیم، اما این نشد که هیچ، 
حتی همه گیری عجیبی در کشور راه افتاد 
از کرونا در گرما زیر  امان ماندنمان  و در 
سؤال رفت. می ماند رعایت شیوه نامه های 
تجربه  محدودیت ها.  ایجاد  و  بهداشتی 
پروتکلی شدن و فاصله گذاری های مدنظر 
شبکه درمان، بهترین بازخورد در کشیدن 
ترمز کووید1۹ را به ما داد. در این تقریباً 
و  گرفتیم  جــدی  را  کرونا  هرگاه  یک سال 
شیوه نامه ها خط به خط اجرایی شد کرونا 
در مهارمان قرار گرفت. هرگاه محدودیتی 
نبود یا محدودیت ها شل شد، تفکر رفتن 
کرونا به سرمان زد و به قول وزیر بهداشت 
گل دقیقه نودی از کرونا خوردیم. این گل 
خوردن ها اما آمارها را در جدول گرفتاران 

و مردگان کووید1۹ صعودی کرد!

بازگشایی مدارس»
اکــنــون کــه بــا مــحــدودیــت هــا و رعــایــت 
شـــیـــوه نـــامـــه، اوضـــــاع و احـــــوال شــیــوع 
اســت،  گرفته  قـــرار  کنترل  تحت  کــرونــا 
را  فعالیتشان  مختلف  شغلی  گروه های 
از سر گرفتند جز گروه 4 که بیشترشان 
آموزشی اند، البته فعالیت این گروه نیز با 
زرد  و  آبی  مناطق  در  مــدارس  بازگشایی 
تا تجربه  از همین فردا آغاز خواهد شد 
اول مهر در شروع مدارس در کنار کرونا 

تکرار شود.
 با این شرایط تقریباً بیم حمله مجدد کرونا 
احساس می شود و پرسش ها و نگرانی ها 
آمــوزش و پرورشی ها  این بابت بسیار.  از 
مدعی اند براساس اعالم ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مدارس در مناطق آبی و حتی زرد 
از اول بهمن باز خواهند بود و به صورت 
حضوری معلمان تدریس خواهند داشت 
از طرفی فعاالن عرصه بهداشت و درمان 
بیم طغیان دوبــاره کرونا را دارنــد و تکرار 
در  مــدارس  بازگشایی  تلخ  تجربه  مجدد 

ابتدای سال تحصیلی.

آغاز فعالیت مدارس خراسان »
رضوی از فردا در مناطق آبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
دیروز در دیدار با مدیران 4۹ اداره آموزش 

ویدئوکنفرانس  ــه صــورت  ب کــه  ـــرورش  وپـ
ملی  ستاد  ابالغیه  با  گفت:  شــد،  برگزار 
مقابله با کرونا تمامی مدارس در مناطق 
با وضعیت آبی کرونا در خراسان رضوی از 
اول بهمن برای ورود دانش آموزان باز است 
و تدریس معلمان هم به صورت حضوری 

انجام می شود.
قاسمعلی خدابنده افــزود: حفظ سالمت 
جسمانی و روانی دانش آموزان و همکاران 

از اهمیت باالیی برخوردار 
است و شرایط باید طوری 
ــدارس،  فــراهــم شـــود تــا مـ
ــا و هــمــکــاران  ــواده هـ ــانـ خـ
آموزش و پرورش احساس 
تمامی  در  و  کنند  امنیت 
مدارس استان ضدعفونی 
اجتماعی  فاصله گذاری  و 
در مدارس انجام می شود. 
به گفته وی نحوه حضور و 

تعداد دانش آموزان در کالس ها به عهده 
شورای دانش آموزی مدرسه است.

زرد  مــنــاطــق  در  ــدارس  ــ ــ مـ ــفـــت:  گـ وی 
ــر کــالس  ــر در هـ ــفـ ــیــت 10نـ ــا ظــرف ــم بـ هـ
ابتدایی  دوم  و  اول  ــوزان  دانـــش آمـ بـــرای 
ــان هــنــرســتــان هــا بـــا رعــایــت  ــرجــوی و هــن
بازگشایی  بهداشتی  دستورالعمل های 

می شود.
ــزود: مـــدارس شبانه هــم با  ــ خــدابــنــده اف
۵0درصـــد ظرفیت و کــالس هــای کنکور و 
زبان حداکثر با 10نفر ظرفیت و سالن های 
بــرای  یــک ســوم ظرفیت  بــا  هــم  مطالعه 
دانــش آمــوزان کالس دوازدهــم آغــاز به کار 

می کنند.

 بیم شیوع کرونای انگلیسی»
 با بازگشایی مجدد مدارس

رئــیــس ســازمــان نــظــام پــزشــکــی مشهد 
اول  از  مــدارس  بازگشایی  به  واکنش  در 
با  گــفــت:  وی  دارد.  دیــگــری  نظر  بهمن 
انگلیسی،  کرونای  شیوع  خطر  به  توجه 
بــه شدت  ــدارس  مـ دوبـــاره  بازگشایی  بــا 
موجب  ــار  ک ــن  ای معتقدیم  و  مخالفیم 

شیوع این بیماری می شود.
ــژاد در  ــیــرجــنــدی ن عــلــی ب
این  در  ایلنا  بــا  گفت وگو 
در  ــت:  ــ ــفـ ــ گـ ــوص  ــ ــصـ ــ خـ
ــا گذشت  شــرایــطــی کــه ب
اجـــرای طرح  از  مــاه  چند 
ایجاد  و  آمـــوزش مــجــازی 
الزم،  شــرایــط  و  بسترها 
توانسته اند  دانش آموزان 
از  ــوع  ــ ن ــن  ــ ای ــا  بـ ــود را  خــ
آمــــوزش هــــا وفــــق دهــنــد 
بازگشایی مدارس حتی به صورت محدود 
نه تنها کمکی به برطرف کردن مشکالت 
بــا شیوع  بلکه  کـــرد،  نــخــواهــد  آمــوزشــی 
و  مشکالت  ایجاد  موجب  کرونا  بیشتر 
تبعات بیشتر برای دانش آموزان، معلمان 

و خانواده های آنان خواهد شد.
وی خطر شیوع کرونای انگلیسی را جدی 
جهش یافته  ویروس  داد:  ادامه  و  خواند 
کرونا مُسری تر است و براساس مطالعات 
ــر 20  ــن ویــــروس در افــــراد زیـ اولـــیـــه، ایـ
کووید1۹  از  بیشتر  کودکان  به ویژه  سال 

غیرجهش یافته بروز پیدا می کند.
رئــیــس ســازمــان نــظــام پــزشــکــی مشهد 

گفت: از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
به  جــهــان  در  کـــودک  میلیون   2 تاکنون 
این  از  نیمی  که  شده اند  مبتال  کووید1۹ 
دنبال  به  و  گذشته  مــاه  یک  ــوارد طی  م
شیوع کرونای انگلیسی ثبت شده است 
بنابراین بازگشایی مدارس در هر مقطع 
تحصیلی حتی با رعایت پذیرش حداکثر 
10 نفر در هر کالس نیز خطرناک خواهد 

بود.
بیرجندی نژاد شرایط آبی را برای مشهد 
متفاوت از سایر شهرها دانست و افزود: 
مشهد شهر زائرپذیری است و از این  رو 
شیوع ویروس در شهر با ورود مسافران 
این  از  یابد،  افزایش  شدت  به  می تواند 
رو رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و 
ممنوعیت های ورود به مشهد باید کمی 
گرفته  نظر  در  شهرها  سایر  با  متفاوت 

شود.
و  تاالرها  بازگشایی  از  انتقاد  ضمن  وی 
عده ای  معیشت  اگرچه  گفت:  استخرها 
اما  اســت،  خــورده  گره  بازگشایی  این  به 
نباید فراموش کرد که در اواسط تابستان 
برداشتن  و  بازگشایی ها  با  پاییز  اوایــل  و 
محدودیت ها شیوع بیشتر کرونا را شاهد 

بودیم.
متناقض  ــارات  ــ ــه اظــ شــنــیــدن  ــا  بـ ــال  حــ
منتظر  باید  باره ظاهراً  این  در  مسئوالن 
بازگشایی  به  نسبت  خانواده ها  واکنش 
در  خانواده ها  ببینیم  تا  باشیم  مــدارس 
این شرایط فرزندان خود را راهی مدرسه 
بهتر،  شــرایــط  انــتــظــار  در  یــا  مــی کــنــنــد 

کالس های مجازی را ادامه می دهند؟

کارگاه  و  جشنواره  نخستین  برگزیدگان  هادیان:  ســرور 
مجازی نمایش نامه نویسی رضوی معرفی شدند.

دبیر نخستین کارگاه مجازی نمایش نامه نویسی رضوی 
ضمن اعالم  این خبر گفت: دکتر قطب الدین صادقی، 
نصرهللا قادری، دکتر سعید اسدی، شهرام کرمی و نادر 
و  اولین جشنواره  داوران  هیئت  به عنوان  مرند  برهانی 
کارگاه مجازی نمایش نامه نویسی رضوی، با بررسی آثار 
نهایی کارگاه های آموزشی، سه برگزیده این دوره از این 

رویداد را معرفی کردند.
سید جواد اشکذری افزود: »حمام خون« به نویسندگی 
احمد ملک نژاد از مشهد، رتبه نخست را کسب کرد و 

رتبه های دوم و سوم جشنواره به ترتیب به نمایش نامه های 
»مکتب خانه سرخس« به نویسندگی پریسا کیومرثی از 
خرم آباد و »ماه و خورشید« به نویسندگی عقیل جماعتی 

از جزیره خارک رسید.
وی با بیان اینکه هیئت داوران لوح تقدیری را به بهمن 
خوسف  از  ترنج«  »مارینا  نمایش نامه  نویسنده  بارانی 
در  برندگان  به  داد:  ادامــه  کــرد،  اهــدا خواهند  بیرجند 
رتبه های اول، دوم و سوم جشنواره، به ترتیب مبلغ 12، 
۸ و 4 میلیون تومان به همراه لوح افتخار تقدیم خواهد 
شد و آثار برگزیده نیز در قالب کتابی منتشر خواهد شد.
وی تصریح می کند: از میان ۸0 طرح رسیده به دبیرخانه، 

12 طرح در دو بخش اقتباسی و آزاد در سه گروه مجازی 
با حضور و راهنمایی دکتر قطب الدین صادقی، نصرهللا 
قادری و نادر برهانی مرند از استادان مطرح تئاتر کشور، 

به نمایش نامه تبدیل شدند.
کــارگــاه مجازی  و  بــه ذکــر اســـت، جــشــنــواره ملی  الزم 
نمایش نامه نویسی رضوی با همت بنیاد فرهنگی هنری 

امام رضا)ع( در نیمه دوم سال۹۹ برگزار شد.

برگزیدگان جشنواره مجازی نمایش نامه نویسی رضوی معرفی شدند 

از»ماه و خورشید« تا  »مکتب خانه سرخس«

خبرخبر
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