
بودجه زیارت همچنان در پیچ و خم وعده هاتأییدیه پولی معاینه فنی تکذیب شد 
نوبخت می گوید دولت آمادگی دارد اعتباراتی را به زیارت اختصاص دهدپیگیری یک گالیه مردمی 

مدیر روابــط عمومی معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری مشهد، ماجرای پرداخت 
فنی  معاینه  مراکز  نیروهای  برخی  به  پــول 
خودروها در ازای چشمپوشی از ایرادهای فنی 
خودروها را رد کرد و مدعی شد تمامی مراکز 
تحت کنترل دقیق هستند.چند سالی است در 

راستای طرح کنترل...

محمدباقر نوبخت که صبح پنجشنبه گذشته 
با  خراسان رضوی  استان  به  دوروزه  سفر  در 
رشد  بــه  استانی،  سفرهای  اهـــداف  تشریح 
مسئوالن  تعامل  پی  در  استان ها  توسعه  و 
منطقه ای و ملی، با در میان گذاشتن و انتقال 
نابسامانی ها،  مشکالت و معضالت از سوی 

مسئوالن منطقه ای، اشاره... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

رشد برنامه های دانش بنیان؛ افتخار جامعه والیی ایران
 نماینده مردم خراسان شمالی

  با اشاره به توزیع نهاده های دولتی 
در بازار آزاد مطرح کرد

 چرا دام مولد 
وارد بازار شد؟

درخشش دو و میدانی 
 کارگران خراسان رضوی 

در مسابقات کشوری

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 
.......صفحه 4 

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان رضوی:

دستگاه های کم کار 
در پیشگیری از 

حوادث حساب کشی 
می شوند

ــی اســـتـــانـــداری  ــور عــمــران ــ مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امـ
خراسان رضوی گفت: دستگاه های اجرایی مسئول 
چنانچه در پیشگیری از بروز حوادث ناشی از وزش 
شدید باد، برف و باران، اقدام های الزم را انجام نداده 
باشند، باید پاسخگو باشند و از آن ها حساب کشی 
می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان رضوی، سیدکمال الدین میرجعفریان اظهار 
کرد: پیش از این با توجه به پیش بینی هواشناسی 
نسبت به وزش باد شدید، بارش برف و باران در استان، 
فرمانداری ها،  از  اعم  اجرایی  به همه دستگاه های 
شهرداری ها، راهــداری و راهنمایی و رانندگی اعالم 
شده بود ضمن آماده باش کامل، تمهیدات الزم را برای 
بروز کمترین حادثه ناشی از برودت هوا بیندیشند.
وی گفت: با این حال روز پنجشنبه شاهد تصادف 

زنجیره ای چندین خودرو در ...

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد تأکید کرد

.......صفحه 4 

و  و جاجرم  مانه و سملقان، گرمه  مــردم بجنورد،  نماینده 
رازوجرگالن گفت: وضعیت صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی 
استان مطلوب نیست و باالی ٩٠ درصد محصوالت بخش 

کشاورزی استان خام فروشی می شود...

تیم دوومــیــدانــی کــارگــران خــراســان رضــوی موفق شدند در 
مسابقات کشوری اهــواز به ۶ مدال دست یابند. براساس 
گـــزارش انجمن دوومــیــدانــی کــارگــران خــراســان رضــوی، تیم 
نیان الکترونیک به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی 
کشور، گرامیداشت شهدای کارگر و مدافعان سالمت و انتخابی 

تیم ملی برای مسابقات جهانی ایتالیا ...

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

شنبه  4 بهمن 1399

  9 جمادی الثانی 1442 
  23 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9449  
ویژه نامه 3828 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون و ماده13آئین نام��ه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمیبرابر رای شماره 
اول  139960306021000804هی��ات   -139960306021000803
موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا دهباشی و جواد دهباشی فرزند محمد شماره 
شناس��نامه 370 و373 صادره از بردس��کن در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  بالس��ویه به مساحت 70315 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی 
بخش 6 بردس��کن واقع در خراس��ان رضوی بخش 6 بردسکن اراضی اهوبم 
خریداری از مالک رس��می آقای محمد دهباش��ی محرز گردیده است.لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد.شماره198   آ-9911187
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/19 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/04 

غالمرضا گنج بخش - رئیس ثبت اسناد و امالک

1399/11/19: دوم  نوب��ت  انتش��ار  تاری��خ 
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تجدیدآگهی مزایده عمومی شهرداری نقاب 

محمد امین علیخانی-شهردار نقاب 

   ش�هرداری نقاب در نظر دارد بر اس��اس ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد جلسه شماره 
سیزدهم مورخ 1399/07/14 شورای محترم اسالمی 
ش��هر نقاب نس��بت به ف��روش ی��ک قطع��ه زمین به 
متراژ ح��دودًا 48/03 مترمربع ب��ا کاربری تجاری به 
قیمت روز کارش��ناس رس��می دادگستری از قرار هر 
مترمربع یکصد و بیس��ت میلیون ریال جمعا  به مبلغ 
5/763/600/000 ری��ال واق��ع در ش��هر نقاب، بلوار 
ش��هید س��لیمانی، امام رض��ا )ع( 5 از طری��ق مزایده 
عموم��ی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط 
دعوت می گردد جهت دریافت فرم اس��ناد شرکت در 
مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir و ب��ه ش��ماره 
مزای��ده 2099093552000002 بص��ورت الکترونیکی 

اقدام نمایند.
زمان انتشار در سایت ساعت 8 صبح مورخ  99/11/04 

لغایت تا ساعت 14 مورخ  99/11/14 
تاری��خ بازدی��د از مح��ل و موض��وع مزای��ده از تاریخ 

1399/11/04 لغایت 1399/11/14 
مهلت دریافت اس��ناد مزایده از ساعت 8 صبح مورخ  
م��ورخ  99/11/13  ت��ا س��اعت 14  لغای��ت   99/11/04
آخری��ن مهلت ارس��ال پیش��نهاد قیمت تا س��اعت 14 

مورخ  99/11/14 .
زمان بازگشایی ساعت 10 مورخ  99/11/15

زمان اعالم برنده ساعت 12 مورخ 99/11/16 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

ت��دارکات  س��امانه  طری��ق  از  مزای��ده  1.برگ��زاری 

الکترونیکی دولت و به ص��ورت کتبی نیز قابل قبول 
است.

2.کلیه مراحل فرایند مزایده ش��امل خرید و دریافت 
اسناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت در مزایده و 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 
مزایده گزاران محترم از این طریق س��امانه و حضورًا 

انجام می پذیرد. 
3.ضمانتنام��ه ش��رکت در مزایده می بایس��ت عالوه 
بر بارگزاری در س��امانه بصورت دس��تی به دبیرخانه 

شهرداری تحویل گردد. 
4.سپرده ش��رکت در مزایده به مبلغ 288/180/000 
ریال در قبال ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز فیش 
نقدی به حس��اب بانک صادرات نقاب حس��اب درآمد 

عمومی شهرداری حساب 0103776341008 
5.ش��هرداری در رد ی��ا قبول ی��ک یا چند پیش��نهاد 

مختار است.
6.کلیه هزینه چاپ آگهی  از قبیل : کارشناسی رسمی 
دادگستری و چاپ آگهی روزنامه هر چند نوبت باشد 

بر عهده برنده مزایده می باشد. 
7.مت��راژ دقی��ق و ابع��اد زمین م��ورد نظ��ر در زمان 

انتقال مشخص و تحویل می گردد.
8.سایر اطالعات و مواردی که در این آگهی قید نشده 

در اسناد مزایده قابل درج می باشد.  99/2455
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  99/11/04 

www.neghabcity.ir آدرس سایت
سامانه پیامکی 3000819151

تلفن: 45222111 - فاکس: 45222365

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نس�بت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری 
مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود 

جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/21      مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ 99/11/21

زمان بازگشایی پاکات 99/11/23در محل دفتر شهردار تایباد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
مح�ل تحوی�ل اس�ناد مزای�ده دبیرخانه ش�هرداری تایب�اد می باش�د . متقاضیان محت�رم می توانن�د جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن

54536525-051 تماس حاصل نمایند. 
ضمانت شرکت در مزایدهمبلغ پایه ماهیانهتعدادنام محلردیف

11/800/0001/500/000بابمغازه شماره 1  مجتمع تجاری گلستان1
92/000/0001/500/000بابمغازهای شماره 2-3-4-5-6-15-16-17-18  مجتمع تجاری گلستان2
13/100/0002/200/000 بابمغازه شماره 19  مجتمع تجاری گلستان3
13/800/0002/700/000بابمغازه شماره 20  مجتمع تجاری گلستان4
11/900/0002/000/000 بابمغازه شماره 6 مجتمع تجاری موالنا5
160/000/00080/000/000بابرستوران و مهمان سرای شهرداری واقع در پارک ملت6
15/200/0004/200/000 قطعهقطعه زمین شماره 3 حاشیه میدان سیف باخرزی7

)) آگهی تجدید مزایده(( نوبت اول
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ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد
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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 
اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده 
در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 

اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/21

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ 99/11/21
زمان بازگشایی پاکات 99/11/23در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم م��ی توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 مبلغ پایهتعدادنام محلردیف
ماهیانه

 ضمانت شرکت
در مزایده

 غرفه شماره 11 تیرپارک شهرداری به1
150/000/00032/500/000بابمساحت 25 متر مربع

 غرفه شماره 31 تیرپارک شهرداری به2
143/000/00028/000/000 باب مساحت 12 متر مربع

 یکباب مغازه آجری واقع در تیرپارک3
18/200/0005/500/000 بابشهرداری

150/000/00033/000/000بابحمام بهداشتی تیرپارک4

16/000/0002/000/000 بابسالن ورزشی خیام5

)) آگهی مزایده(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

 آگهی دعوت شرکت خدماتي شهرك صنعتي 
چرمشهر مشهد)سهامی خاص( به شماره ثبت 

53517 و شناسه ملی 14004677318 جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 
بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 
خدمات��ي ش��هرك صنعتي چرمش��هر مشهد)س��هامی 
خاص( به ش��ماره ثبت 53517 دع��وت  به عمل می 
آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

شرکت فرمایید.
 م��کان: کیلومتر 32 محور مش��هد- میامی – بعد از 
روستای قازقان- ش��هرک صنعتی چرمشهر مشهد- 
خیاب��ان ت��الش3- س��الن اجتماع��ات ش��رکت چ��رم 

مشهد.
م��ورخ  چهارش��نبه   روز  صب��ح   9 س��اعت  زم��ان: 

 1399/11/15
دستور جلسه :

1(طرح و  تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
2(ط��رح و تصوی��ب آیین نام��ه نحوه انتخ��اب اعضاء 

هیئت مدیره
3(بررسی و اخذ تصمیم نسبت به سایرمواردی  که 

در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد
 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
91
11
99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت رزمندگان خراسان 

)سهامی خاص(
 

ی��ا  س��هام  صاحب��ان  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
نماین��دگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید 
در مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت منتهی 
به 99/8/30 روز پنجش��نبه م��ورخ 99/11/16 
رأس س��اعت 9 صب��ح در مح��ل دفتر ش��رکت 
واقع در شهرستان بجستان- کیلومتر 15 )چاه 

فالیز( حضور بهم رسانند.
محوره��ای مجمع: 1- اس��تماع گ��زارش هیئت 
مدیره و بازرس��ی قانونی در خصوص عملکرد 

سال منتهی به 99/8/30
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 
99/8/30 و تصمیم گیری در خصوص تقس��یم 

سود سهامداران
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و 

علی البدل شرکت برای سال مالی آتی
4- انتخاب هیئت مدیره

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش 

هیئت مدیره
7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه می باشد.
ع  هیئت مدیره شرکت رزمندگان خراسان 9

91
11
92

آگهی دعوت از سهام داران شرکت فرش شهریار 
طوس به شماره ثبت 6849 و
 شناسه ملی 10380226590

در اجرای ماده 136 الیح��ه اصالحی قانون تجارت از 
کلیه س��هام داران ش��رکت فرش ش��هریار طوس به 
ش��ماره ثبت 6849 و شناس��ه مل��ی 10380226590 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1399/11/15 در ساعت 10 صبح که 
در نش��انی: کیلومتر 35 جاده مشهد نیشابور- سه 
راهی باغچه- س��مت چپ- روس��تای باغچه کارخانه 
فرش شهریار برگزار می گردد حضور به هم رسانید. 

آ- 9911139
دستورجلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری مشهد 
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شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی 
ش�هر، تعدادی از قطعات زمین دارای کاربری مسکونی با مشخصات مندرج 
در ش�رایط مزایده بفروش برساند متقاضیان از روز شنبه 99/10/27  لغایت 
آخ�ر وق�ت اداری روز ش�نبه 99/11/11 مهل�ت دارند با مراجع�ه به امور 
قراردادها یا س�ایت ش�هرداریwww.sh-zavin.ir   اس�ناد مزایده دریافت  

نمایند.
آدرس : شهرستان کالت – شهرزاوین –شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13 

آگهی مزایده فروش زمین – مرحله اول )نوبت دوم(

علی ایزدیان - شهردارزو



نماینده مردم خراسان شمالی با اشاره به توزیع نهاده های دولتی در بازار آزاد مطرح کرد

چرا دام مولد وارد بازار شد؟ 
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه 
و جــاجــرم و رازوجـــرگـــان گــفــت: وضعیت 
استان  کـــشـــاورزی  حـــوزه  تبدیلی  صنایع 
مطلوب نیست و باالی ٩٠ درصد محصوالت 
بخش کشاورزی استان خام فروشی می شود. 
بــا خبرنگار  گــفــت وگــو  در  وحــیــدی  محمد 
قدس با بیان اینکه بخش کشاورزی استان 
جهاد  وزارت  ســـوی  از  شــمــالــی  خـــراســـان 
کشاورزی به  خوبی مورد توجه قرار نگرفته 
است، افزود: سهم اعتبارات بخش کشاورزی 

استان خراسان شمالی بسیار کم است.
وحیدی ادامه داد: وجود بیش از 2میلیون 
شمالی  خراسان  در  سنگین  و  سبک  دام 
ظرفیت خوبی است که باید توسط وزارت 
جهاد کشاورزی حمایت شود. نماینده مردم 
پنج شهرستان خراسان شمالی در خصوص 
توزیع نهاده های دامی با ارز دولتی نیز گفت: 
در این زمینه باید نظارت ها بیشتر باشد از 
شهریور سال گذشته تا شهریورماه امسال 
4۵ درصد از نهاده های دامی که با ارز 4هزار 
و 200 تومانی تأمین  شده بود در بــازار آزاد 
نهاده های  تنها ۵۵ درصــد  و  فروخته  شده 
دامی با ارز دولتی وارد شده و در اختیار مردم 
قرار گرفته، این امر سبب شده تا دامداران 
خراسان شمالی دام مولد خود را وارد بازار 

فروش کنند.
وحیدی تصریح کرد: فروش این نهاده ها در 

بــازار آزاد سبب می شود تا دامــدار متضرر 
شود و دام مولد خود را به فروش برساند و 
برای جلوگیری از بروز این امر باید سامانه ها 
برخط شوند و این مورد به  صورت جدی تر 
پیگیری شود. وی اظهار کرد: بر اساس تفریغ 
این بودجه ۳4 درصد  بودجه سال ۱۳۹۸، 
به  صورت کامل اجرا شده و 42 درصد به  
ــده و باقی آن  صــورت ناقص به اجــرا درآمـ
عملی نشده است؛ با این اوصــاف منابع و 
مصارف تطبیق دارند.نماینده مردم بجنورد، 

مانه وسملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگان 
سوخت  خصوص  در  ادامـــه  در  همچنین 
عشایر گفت: در چند هفته گذشته دیداری 
با دکتر عائی مقدم، رئیس سازمان عشایر 
کشور داشتیم که در آن دیدار دغدغه ها و 
مشکات عشایر استان از جمله کمبود نفت 
عنوان و مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه 
به  برابری سوخت  افزایش 2.۵  دیــدار  این 
عشایر خراسان شمالی بود. وحیدی افزود: 
حتی مقرر شد میزان نفت اختصاص  یافته 

به عشایر این استان از ۵0 لیتر در هر ماه 
افزایش  مــاه  در  لیتر  به ۱2۵  به هر خانوار 
داده شــود.وی در پاسخ به این پرسش که 
سامانه  در  افـــراد  ایــن  از  تعداد  چه  اکنون 
گفت: ۵هزار  کــرده انــد،  نام نویسی  سوخت 
خانوار در سامانه مــورد نظر بــرای سوخت 
 نام نویسی کرده بودند که از این تعداد تاکنون 
۳هــزار و ۸0۵ نفر تأیید شده اند که به این 
خانوارها 440 لیتر سوخت در ماه اختصاص 

می یابد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی: 

۲۲۶ خانوار مددجوی کمیته امداد 
صاحب خانه شدند

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ۱۸۳ خانوار 
روستایی و 4۳ خانوار شهری تحت حمایت کمیته امداد 
این استان در ۹ ماه امسال صاحب خانه شدند. به گزارش 
خبرنگار قدس، مجید الهی راد با بیان اینکه ساخت این 
واحدها ۹ میلیارد و ۵00 میلیون تومان هزینه در برداشته 
است، اظهار کرد: این مبالغ از طریق اعتبارات دولتی، زکات، 
تسهیات صندوق امداد والیت، صدقات، تسهیات سایر 

بانک ها و آورده خود مددجویان پرداخت  شده است. 
وی افزود: این نهاد از ابتدای امسال بیش از ۱۳ میلیارد و 
204 میلیارد تومان خدمات عمرانی به مددجویان استان 
ارائه داده است. الهی راد گفت: همچنین امسال این نهاد 
به ۱20 خانوار مستأجر تحت حمایت خود اجاره مسکن به 

ارزش ۱۸0 میلیون تومان پرداخت کرده است.

 امدادرسانی جمعیت هالل احمر 
به هزار نفر از حادثه دیدگان

از  خــراســان شمالی  هــال احــمــر  مــدیــرعــامــل جمعیت 
امدادرسانی به حدود هزار نفر که در اثر بارش برف و بروز 
کوالک روز گذشته دچار مشکل شده بودند در استان خبر 
داد.به گزارش خبرنگار قدس، ابوالفضل محبان گفت: با 
ورود سامانه بارشی و وقوع برف و کوالک، ۱6 تیم عملیاتی 
و پنج تیم پشتیبانی برای خدمت رسانی به حادثه دیدگان و 

در راه ماندگان به کارگیری شدند. 
وی افزود: با تاش امدادگران و نجاتگران جمعیت هال 
احمر اســتــان، 2۵0 خــودرو رهــاســازی شد و 70 نفر نیز 
نفر   2۳ همچنین  کــرد:  خاطرنشان  وی  یافتند.  نجات 
از اعضای یک خانواده که در کوالک گرفتار شده بودند 
امدادرسانی و اسکان اضطراری داده شدند. محبان اظهار 
کرد: خوابگاه های دانش آموزی سطح استان با ظرفیت هزار 
تخت برای اسکان اضطراری در راه ماندگان در نظر گرفته 
شد و 2۳0بسته غذایی 24 ساعته نیز بین در راه ماندگان 

توزیع شد. 

8 اثر از خراسان جنوبی در 
فهرست میراث ملی قرار گرفت

میراث  کــل  اداره  مطالعات  و  پــژوهــش  واحـــد  مسئول 
جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
گفت: در یک ماه اخیر با تاش های صورت گرفته هشت 
اثر از این استان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس 
)معنوی( ثبت شد و تعداد آثار معنوی خراسان جنوبی 
در فهرست ملی به ۸0 مورد رسید.سیداحمد برآبادی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به مصوبات شورای 
ملی ثبت میراث  فرهنگی ناملموس که دی امسال برگزار 
شد از استان خراسان جنوبی آیین و مراسم هولکه خوانی 
طراحی،  در  بشری  زنــده  گنجینه  هــردنــگ،  منطقه  در 
نقشه کشی، بافندگی و رنگرزی قالی های سنتی شهر مود، 
مهارت ساخت کاه پولی )کلوته( روستای چنشت، مراسم 
عناب ته کنی، مهارت پاس بافی )سیاه چادربافی( روستای 
سیدال، مهارت ساخت کیسه چکن دوزی توتون و تنباکو 
در شهر سه قلعه، آیین و مراسم جشن کاکل و مهارت 
پخت نان سنتی غینیچه شهرستان بشرویه در فهرست 

ملی میراث  فرهنگی ناملموس ثبت شد.

قرمز شدن وضعیت آنفلوانزای 
پرندگان با پنهان کاری یک مرغدار

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: دلیل اصلی 
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  گسترده  شیوع 
وضعیت قرمز استان این است که واحد اولی حداقل با ۱0 
روز تأخیر تغییرات موجود در مرغداری خود را اعام کرد 
و زمانی اعام شد که تلفات باال رفته بود.محمد اصغرزاده 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اکنون در خراسان جنوبی 
مواردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای 
صنعتی تخم گذار، مرغ مادر، نیمچه گوشتی و بوقلمون 
شناسایی شده که عملیات مهار در آن ها در حال انجام 
است.مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
۸۵۸ هزار پرنده معدوم شده اند که با توجه به اینکه انتشار 
ویروس سریع است، باید تمام مرغداران توجه الزم را به 

موارد بهداشتی داشته باشند.

رخاسان جنوبیرخاسان جنوبی رخاسان شمالی رخاسان شمالی 
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   9 جمادی الثانی 1442  23 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9449  ویژه نامه 3828 

شماره پیامک: 30007۲305  استان مااستان ما
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

ــاه اجتماعی  ــعــاون، کـــار و رفـ مــدیــر کــل ت
خراسان جنوبی از نام نویسی 6هزار و ۳00 
نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد و 
گفت: از این تعداد ۵هزار و ۵00 نفر واجد 

شرایط شناخته شدند.
 غامرضا اشرفی در گفت وگو با خبرنگار 
در سال  کــرد:  اظهار  بیرجند،  در  تسنیم 
جاری اقدام هایی انجام شد که مربوط به 
حوزه کرونا و تکالیفی بود که به وجود آمد.
وی با بیان اینکه از اسفند سال گذشته 
تاکنون 6 هزار و ۳00 نیروی کار در سامانه 
بیمه بیکاری ثبت نام کردند، گفت: از این 
تعداد ۵ هزار و ۵00 نفر واجد شرایط بیمه 

تعاون،  مدیرکل  شدند.  شناخته  بیکاری 
ــاه اجتماعی خــراســان جنوبی با  کــار و رف
اقــدام هــای  ایــن راستا  اشـــاره به اینکه در 
از طریق سازمان  و  گرفته  خوبی صــورت 
برنامه وبودجه به افراد واجد شرایط مبالغی 
پرداخت شده است، بیان کرد: همچنین 
بنگاه های آسیب دیده از کرونا نیز در این 
راستا شناسایی شدند که ۱۳ وزارتخانه کار 
هماهنگی این موارد را انجام می  دهند. وی 
تأکید کرد: تاکنون بیش از 60 میلیارد تومان 

تسهیات توسط بانک های عامل به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شده 

است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی ادامه داد: 6 هزار و ۵۸4 متقاضی 
با اشتغال ۸ هزار و 466 نفر برای دریافت 
۸۳ میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیات 
در استان تشکیل پرونده دادند.اشرفی با 
بیان اینکه از این تعداد تاکنون به ۵ هزار و 
46۸ پرونده 60 میلیارد و ۵00 میلیون تومان 

شده،  پــرداخــت  عامل  بانک های  توسط 
افزود: نام نویسی تسهیات کرونا با توجه 
به ۱4 رسته شغلی به شدت آسیب دیده از 

کرونا انجام شد.
طرح  ایــن  در  نام نویسی  مهلت  بــه  وی 
نام نویسی  مهلت  ــرد:  کـ بــیــان  و  اشـــاره 
رسیده،  اتمام  به  کرونا  تسهیات  بــرای 
به جز حــوزه وزارت ورزش و جوانان که 
و  کسب  و  فعالیت ها  شامل  متقاضیان 
کار های غیردولتی به شدت آسیب دیده 
ویــروس کرونا در حــوزه ورزش و جوانان 
به  با مراجعه  پایان دی مهلت دارنــد  تا 

سامانه کارا نام نویسی کنند.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی عنوان کرد
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09151115493
38696868

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

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

38824494

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

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

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

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 

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

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

پ
/9
90
33
17



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
ماجرایی که با تیزبینی پلیس لو رفت

سرقت گوشی در کالنتری!

فرمانده  انتظامی مشهد از دستگیری سارق خیابانی 
خبر داد که در کالنتری هم قصد سرقت گوشی تلفن 

همراه را داشت. 
صارمی ساداتی  عباس  سرهنگ  قــدس،  گـــزارش  بــه 
حــال  در  مشهد   12 کــالنــتــری  تجسس  تــیــم  گــفــت: 
مشاهده  بــا  خــود  استحفاظی  حـــوزه  در  گــشــت زنــی 
درگیری یک جوان و دو  شهروند بالفاصله برای بررسی 

موضوع وارد عمل شد. 
وی افزود: بررسی های اولیه مأموران انتظامی نشان 
ــواری سمند  ــودرو سـ از شــهــرونــدان خـ مـــی داد یکی 
شخصی خود را کنار خیابان پارک کرده و برای خرید 
وارد مغازه ای شده و از وسیله نقلیه اش دور می شود 
که در این میان متوجه حضور فردی غریبه در اطراف 

خودرو می شود. 
سرهنگ صارمی گفت: مالک خودرو در حالی که به 
سمت خودرو برمی گردد با متهم که شروع به سرقت 
لوازم آن کرده بود درگیر شده که در این لحظه یک 

شهروند نیز به کمک او می آید. 
انتظامی  فرمانده  صــارمــی ســاداتــی،  عباس  سرهنگ 
مشهد اظهار کــرد: متهم که می خواست راهــی برای 
فرار خود پیدا کند اقدام به ضرب و شتم شهروندان 
را دستگیر  او  و  مـــأمـــوران ســررســیــده  کـــه    مــی کــنــد 

کرده اند. 
فقره  چند  دارای  که  متهم  گفت:  مقام انتظامی  ایــن 
سابقه کیفری  بوده و به مواد مخدر هم اعتیاد دارد، 
پس از آنکه به کالنتری منتقل می شود در یک لحظه 
گوشی تلفن همراه یکی از مأموران را که روی میز بود 
به قصد سرقت برمی دارد که افسرنگهبان کالنتری مچ 

متهم را می گیرد. 
با  متهم  ایــن  داد:  ــه  ادامـ مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و در ادامه 

روانه زندان شد.

 حمله یک پلنگ
 به شهروند تایبادی 

درمــان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  صاحبی:  ابوالحسن 
و  یــک شهروند  بــه  پلنگ  ــالده  ق یــک  از حمله  تایباد 

مجروح شدن وی خبر داد.
این مقام مسئول ادامه داد: یک شهروند تایبادی که 
در مسیر خواف - تایباد در حرکت بود برای استراحت 
در نزدیکی بند تفریحی و آبگیری شده »کرات« از توابع 
بخش مرکزی تایباد اتراق کرده بود که مورد حمله یک 

قالده پلنگ وحشی قرار گرفت.
وی افزود: این فرد که از ناحیه بازوی دست چپ و سر 
دچار جراحت شده بود با حضور به موقع تیم درمانی 
و  سرپایی  صــورت  به  مذکور  روستایی   11۵ اورژانـــس 
بیمارستان  به  تکمیلی  درمــان  ــرای  ب و  درمــان  موقت 

خاتم االنبیا)ص( تایباد منتقل شد.

با هوشیاری مرزبانان خراسان رضوی لو رفت

 دستگیری دو قاچاقچی
 با معده های پر هروئین 

آب بندی  بسته   121 گفت:  تایباد  هنگ  مرزی  فرمانده 
شده مواد مخدر از معده دو قاچاقچی کشف شد.

جلوگیری  راستای  در  گفت:  چــراغ  محمد  سرهنگ  
از ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان این فرماندهی 
بلعی  بــه صــورت  کــه  را  افــغــان  تبعه  دو  موفق شدند 
بودند،  کــرده  را در معده خــود جــاســازی  مــوادمــخــدر 

شناسایی و دستگیر کنند.
مرزبانان  کــرد:  خاطرنشان  ادامــه  در  چــراغ  سرهنگ 
هفده  مــرزی  مراقبت  و  کنترل  پست  در  هنگ تایباد 
شهریور از این دو متهم یک کیلو و ۵13 گرم مواد مخدر 
از نوع هروئین فشرده در قالب 121 بسته آب بندی شده 
که به صورت بلعی در معده خود جاسازی کرده و قصد 
قاچاقچیان  و  کــرده  داشتند، کشف  را  به کشور  ورود 
تحویل  مراجع قضایی  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  را 

دادند.

بختی: مدیر روابط عمومی معاونت حمل 
ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، ماجرای 
مراکز  نیروهای  برخی  بــه  پــول  پــرداخــت 
معاینه فنی خودروها در ازای چشمپوشی 
ــرادهــای فنی خــودروهــا را رد کــرد و  ای از 
کنترل  تحت  مــراکــز  تمامی  شــد  مــدعــی 

دقیق هستند.
چند سالی است در راستای طرح کنترل 
فنی   معاینه  شهر،  هــوای  آلودگی  کاهش 
اتوبوس های  از  )اعم  اتوبوس ها  خودروها، 
ناوگان  مسافر(،  حمل  و  ارگانی  سرویس 
و  کامیونت ها  وانــت هــا،  از  بــار)اعــم  حمل 
کامیون ها( با هدف کنترل  آالیندگی اجرا 

می شود.
ــی شـــدن طــرح  ــرایـ ــان بـــا اجـ ــی در ایـــن م
کــاهــش آلــودگــی هــای نــاشــی از خــودروهــا 
شاهد  فنی،  معاینه  محوریت  با  هم  آن 
افــزایــش مــراجــعــه هــای مــردمــی بــه مراکز 
معاینه فنی هستیم؛ چرا که براساس این 
طــرح، خــودروهــای بــدون معاینه فنی در 
شهرها از طریق دوربین های ثبت تخلف، 

اعمال قانون می شوند.
ثبت  و  هوشمند  کــنــتــرل  خــبــر  شــنــیــدن 
فنی  معاینه  بــدون  خــودروهــای  تخلفات 
این وظیفه را به دوش رانندگان می اندازد 
تا کسانی که معاینه فنی ندارند و مهلت 
است،  گذشته  آن ها  خودروهای  معاینه 

ــار دســتــشــان بیاید و خــود را  حــســاب ک
فنی  معاینه  مــراکــز  بــه  سریع تر  چــه  هــر 
به  را  زمــیــنــه ای  امــر  همین  کــه  برسانند 
وجود می آورد تا صف طویلی از خودروها 
انتظاری که در  آیــد. صف های  به وجــود 
مقاطع مختلف هر نفر باید ساعت ها در 
معاینه  برچسب  بتواند یک  تا  بماند  آن 

فنی دریافت کند.
طوالنی  صــف هــای  در  مــانــدن  و  شلوغی 
و  برچسب  دریــافــت  فنی،  معاینه  مراکز 
برگه، ناخودآگاه راه را برای افراد متخلف 
باز می کند تا برای هر چه زودتر تمام شدن 

این مسیر، با پرداخت هزینه ای هر چند 
ناچیز، فکر دور زدن قانون باشند. از سوی 
دیگر شنیده می شود هستند افــرادی که 
مسیر تخلف را هموار می کنند. برای مثال 
پی  در  پیش  چندی  شهروندان  از  یکی 
قــدس مدعی  روزنــامــه  با تحریریه  تماس 
فنی سطح  معاینه  مراکز  از  یکی  در  شد 
می توانید خودرویی  پول  با  شهر مشهد، 
در  از  را  دارد  ظاهری  و  فنی  مشکل  که 
خروجی پاک و بی عیب خارج کنید و فقط 
روی صفحه  را  10هزارتومانی  است  کافی 

کیلومتر بگذارید و پیاده شوید!

تخلف در حوزه ما نیست»
ایــن ادعــا  بــه  مجید بخت آزما در واکــنــش 
این موضوع  با خبرنگار ما،  و در گفت وگو 
را کامالً رد کرد و گفت: با توجه به کاهش 
تخلفات و نظارت بر اجرای این طرح، تمام 
مراکز مستقیم در رصد ما قرار دارند. وی در 
ادامه تصریح کرد:سیستم کنترل خودروها، 
کــشــوری اســت و هــر ورود و خــروجــی نیز 
توسط دوربــیــن و شبکه ســراســری کنترل 
معاونت  عمومی  روابــط  شد.مدیر  خواهد 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با 
اشــاره به اینکه شهروندان نگران  تخلفات 
ادعــا شــده در مراکز معاینه فنی  نباشند، 
ادامــه داد: تمامی اقدام ها در مرکز معاینه 
فنی خـــودرو تحت مدیریت شــهــرداری به 
نام های  آزادی حدفاصل آزادی 113 و 11۵، 
مرکز معاینه فنی خودرو بهمن واقع در بولوار 
22 بهمن) کیلومتر ۴ جاده مشهد کالت(، 
مرکز حافظ واقع در نزدیکی سازمان پسماند 
)مپ( شهرداری مشهد، مرکز معاینه فنی 
ــودرو ربـــاط طــرق بــه آدرس جـــاده قدیم  خـ
نیشابور )یــک هــزارو۵00 متر پس از شهرک 
ــوذر( و مرکز معاینه فنی خــودرو واقــع در  اب
بولوار شهیدمفتح )سی متری طالب( تحت 
کنترل دقیق قرار دارد و با کوچک ترین رفتار 

خالف قانون برخورد می شود.

پیگیری یک گالیه مردمی 

تأییدیه پولی معاینه فنی تکذیب شد 

3
شنبه  4 بهمن 1399

   9 جمادی الثانی 1442  23 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9449  ویژه نامه 3828 

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

از  آتش نشانی مشهد  مدیرعامل سازمان 
بــروز خسارت ها در پی وزش باد شدید و 
انجام 13۶ مأموریت توسط آتش نشانان و 
نجاتگران این سازمان در 20 ساعت گذشته 

در این شهر خبر داد.
 آتشپاد مسعود ظهوریان  گفت: از ساعت 
13 روز پنجشنبه دوم  بهمن مــاه  لغایت 
از  مـــاه  بهمن   ســـوم  جمعه  روز  صــبــح   ۸
مجموع عملیات های انجام شده در حوزه 
ــداد و نــجــات و اطــفــای حــریــق توسط  ــ ام
ایستگاه   ۵0 از  بیش  در  مستقر  پرسنل 
آتش نشانی مشهد، 13۶ مأموریت مرتبط 

تمامی  که  انجام شد  بــاد شدید  وزش  با 
آن هــا از سوی شهروندان و در پی تماس 
با سامانه 12۵ اطالع رسانی شد. از همین 
ــروهــای  آتــش نــشــان و  ــی ــه ســرعــت ن رو ب
نجاتگران ایستگاه های مختلف نسبت به 
امدادرسانی به موارد درخواست شده اقدام 

کرده اند.
مشهد  آتش نشانی  ســازمــان  مدیرعامل 

افزود: این حوادث شامل ایمن سازی دیوار 
خطری 22 مورد، اسکلت خطری ساختمان 
3۵ مورد، بازدید ساختمان خطری ۹ مورد، 
و  خطری  نمای  اجــســام،  سقوط  احتمال 
ایمن سازی اجسام معلق۴۴ مورد و سقوط 
درخت روی کابل برق، خودرو و دیوار منازل 

2۶ عملیات را در پی داشت.
در  داد:  ادامــه  ظهوریان  مسعود  آتشپاد 

مأموریت  چندین  آتش نشانان  مدت  این 
در خصوص نجات افراد محبوس شده از 
داخل آسانسور به دلیل قطع برق در  نقاط 

مختلف شهر مشهد را نیز انجام دادند.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد : خوشبختانه این حوادث که به صورت 
پراکنده در تمام نقاط شهر به وقوع پیوست، 
تلفات یا خسارت های جانی در پی نداشت.
شایان ذکر است؛ براساس اعالم اداره کل 
پنجشنبه   خـــراســـان رضـــوی  هــواشــنــاســی 
سرعت وزش باد در مشهد ۵۸ کیلومتر در 

ساعت بوده است.

 خدمت رسانی آتش نشانان مشهدی در 20 ساعت پراسترس 

وزش باد، خسارت جانی نداشت

ط
/9

90
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
99

03
30

1

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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
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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
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

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

/ج
99

01
74

3

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

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

09380904479

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/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

پیک موتوری
به تعدادی پیک موتوری 
با حقوق عالی نیازمندیم.

طبرسی شمالی 43 
آشپزخانه زهانی و پسران 

09153088197

/ع
99

11
07

6
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99
01

65
9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
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91
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13
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

 ج
/ 9

90
39

31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

 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

7

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

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

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61

6

مفقود شده
کار  بــه  اشــتغال  پروانــه 
احمــد  اینجانــب  مهندســی 
حیدریــان میــری به شــماره 
بشــماره   01940001008
عضویــت 194010593 مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

/ع
99

11
17

1

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

پیک موتوری

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
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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
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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 

پ
/9

90
33

14
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90
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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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امید کول آبادی

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
14096

 به نشانی:  پنجتن 48 بین قربانی16 و18
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: 09352756689
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

11
93

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر غالمپور

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
105

 به نشانی:  امامت52 پالک 5
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: 09153150801
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

10
86



گزارش خبریگزارش خبری خبرخبر
درخشش دو و میدانی  کارگران 

خراسان رضوی در مسابقات کشوری
تیم دوومیدانی کارگران خراسان رضوی موفق شدند در 
مسابقات کشوری اهواز به ۶ مدال دست یابند. براساس 
گزارش انجمن دوومیدانی کارگران خراسان رضوی، تیم 
نیان الکترونیک به عنوان نماینده استان در مسابقات 
قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای کارگر و مدافعان 
سالمت و انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی ایتالیا 
حضور پیدا کردند و موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ 
دوومــیــدانــی  انجمن  مسئول  رنجبر،  سعید  شــدنــد.  
در  رقابت ها  این  اینکه  بیان  با  کارگران خراسان رضوی 
دو بخش بانوان و آقایان در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
 این ورزشکاران در رشته های پرتاب وزنه، دوی ۱۰۰ متر، 
دوی ۵۰۰ متر، دوی ۸۰۰ متر، دوی یک هزارو۵۰۰ متر، پرتاب 
دیسک، پرش طول و پرتاب نیزه با حریفان خود به رقابت 
پرداختند.  وی افزود: این ورزشکاران توانستند  یک مدال 

طال، چهار  نقره و یک مدال برنز کسب کنند.  
رنجبر ادامه داد: در بخش بانوان سمیرا حاتمی نشان 
طالی پرتاب نیزه را از آن خود کرد.  در بخش بانوان الهه 
سیفی در ماده ۸۰۰ متر، سمیرا خجسته در پرش طول و 
نیز در رشته ۴ در۱۰۰ متر امدادی بهاره شایسته افشار، 
الهه سیفی، سمیرا حاتمی و سمیرا خجسته موفق به 
کسب مدال نقره شدند و در بخش آقایان مهدی رستمی 
در رشته پرتاب وزنه به مدال نقره و محمد فرجی در دوی 

۵هزار متر به مدال برنز دست یافتند.  
وی با بیان اینکه تیم نیان الکترونیک خراسان رضوی 
بانوان به مقام چهارم و  در مجموع تیمی در بخش 
آقایان در رده پنجم رقابت ها قرار گرفت، گفت: نفرات 
برتر این مسابقات در مسابقات ورزشی کارگران جهان 
شد،  خواهد  برگزار  ایتالیا  در   ۱۴۰۰ ســال  خــرداد  که 

شرکت خواهند کرد.

 انجام بیش از ۶۵هزار 
تست مولکولی کرونا در مشهد

علی اکبر شمسیان، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
گفت: از شیوع کرونا تاکنون در جهاد دانشگاهی مشهد 
بیش از  ۶۵هزار تست مولکولی کووید ۱۹ انجام شد که در 
راستای حمایت از اقشار کم درآمد، ۲۰هزار تست به طور 

رایگان در جهاد دانشگاهی صورت گرفت.
به گزارش  فارس، وی افزود: براساس تفاهم نامه مقرر بود 
که بخش تشخیص مولکولی جهاد دانشگاهی نیشابور در 
بازه زمانی ۶ ماهه انجام شود که با کمک خیران و همکاری 
 همه جانبه دانشکده علوم پزشکی نیشابور در کمتر از

 ۱۰۰ روز به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه هزینه انجام این کار یک میلیارد تومان 
نیشابور در  کــرد: خیران  ــود، تصریح  ب محاسبه شــده 
شروع کار ۵۰۰ میلیون  تومان اهدا کردند، اما با توجه به  
نوسان های شدید ارزی و سه برابر شدن هزینه ها، بخش 
مولکولی جهاد دانشگاهی نیشابور با صرف ۲میلیارد 

تومان راه اندازی شد.

 آبرسانی به 4۵0 روستا 
در خراسان رضوی تا سال 1400

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی از برگزاری 
نشست بررسی راه های تأمین منابع مالی اجرای پروژه های 
آبرسانی به روستاهای این استان با وزیر نیرو و آبرسانی به 

۴۵۰ روستا در خراسان رضوی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.
فاضالب  و  آب  اطالع رسانی شرکت  پایگاه  گــزارش  به 
بررسی  از نشست  خراسان رضوی، سیدابراهیم علوی 
راه های تأمین منابع مالی اجرای پروژه های آبرسانی به 
روستاهای این استان با وزیر نیرو خبر داد و اظهار کرد: در 
این جلسه که استاندار خراسان رضوی هم حضور داشت، 
آبرسانی به ۴۵۰ روستای استان از محل اعتبارات صندوق 
افزایش کمک  و مقرر شد ضمن  توسعه ملی مطرح 
اعتباری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، از ظرفیت 

ماده ۵۶ هم با مساعدت استانداری استفاده شود.

 نیشابور یکی از سه شهرستان 
برتر در حوزه آبزی پروری

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: نیشابور یکی از 
سه شهرستان برتر استان در حوزه آبزی پروری است و 
امکان توسعه آبزی پروری در منابع آب متعدد سطحی 
در شهرستان میسر است. به گزارش ایسنا، محمدعلی 
فرهمندراد در رابطه با بحث آبزی پروری گفت: تعداد 
استخرهای پــرورش ماهی شهرستان نیشابور بیش از 
تولیدشان در بخش  ۳۰۰بـــاب اســت که حجم عمده 
سردابی است. وی ادامه داد: سال گذشته در نیشابور 
افزون بر یک هزارو۲۸۵تن ماهی تولید شده که بیشتر از 

نوع ماهی قزل آالی رنگین کمان هستند. 

 آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه مشهد تأکید کرد

رشد برنامه های دانش بنیان؛ 
افتخار جامعه والیی ایران

آیت هللا سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، با تأکید بر حفظ هویت جامعه والیی 
اظهار کرد: والیی بودن امتیاز جامعه ما نسبت به سایر 
جوامع است که ضامن تکامل و سالمتی اجتماعی 
مردم در برابر مفاسد می شود، عامل این والیی بودن 
و تقویت و تحکیم آن وابستگی به صدیقه اطهر)س( 
و حاکمیت مظلومیت ایشان بر کانون عاطفه و عشق 
مردم است. وجود مقدس ایشان مظلومیت جانکاهی 
کرد: ما صدها  امام جمعه مشهد تصریح  داشتند. 
اثربخشی عشق  کنار  ما در  و هویت  داریــم  سرمایه 
اهل بیت)ع( سر  بلند کرده و زبانزد مردم جهان شده 
است به طوری که ملت های مسلمان کره زمین به ما به 
عنوان جامعه دینی پیشرفته دینی نگاه می کنند و همه 

این ها ناشی از برکات جامعه والیی است.
ــان ایــن کــشــور کــه در  عــلــم الــهــدی اظــهــار کـــرد: جــوان
به  متعلق  می کنند  افتخارآفرینی  علمی  عرصه های 
امروز جامعه ایران نیستند، این جوانان در گذشته و 
سال های پیش هم در این کشور حضور داشتند، اما 
چرا در  دوران پهلوی این استعدادها شکوفا نمی شدند، 
چون جامعه، جامعه والیی نبود و بستری نبود تا این 
استعدادها رشد کنند. امروز با عشق شما مردم این 
استعدادها به عرصه علم و دانش آمده اند و شکوفا 
شده اند. هویت دینی و علمی ما به پیشرفت های علمی 
دانش بنیانی است که توسط نوابغ این جامعه به وجود 
آمده و نمونه آن را امروز در تولید واکسن ایرانی کرونا 

توسط همین دانشمندان مشاهده می کنیم.
وی یادآور شد، با وجود اینکه در آمریکا و انگلیس، واکسن 
آمریکا را تولید کردند، اما امروز می بینید که این ویروس 
این دو کشور را مستأصل کرده است. آن ها واکسن دارند، 
اما مردم می ترسند آن را تزریق کنند. آن وقت جوانان 
متدین و باایمان ما واکسن کرونا را تولید کردند و روی 
فرزندان خودشان آن را آزمایش کردند و اعالم شده که 
آنتی بادی آن تا هشت برابر در بدن داوطلبانی که واکسن 

را دریافت کردند، رشد کرده است.
امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه ما در چنین بستری 
در انقالب به سر می بریم، اضافه کرد: اما در مقابل 
می بینیم که مردم انگلیس و آمریکا به واکسن هایی 
که در کشورشان تولید شده، اطمینان ندارند، تن به 
کشتار ویروس داده اند، اما به تزریق واکسن تن ندادند.
وی با اشاره به تصمیم مقام معظم رهبری مبنی بر 
ممنوعیت واردات واکسن از انگلیس و آمریکا، ادامه 
با  داشتن  زاویــه  دلیل  به  متأسفانه  که  ــرادی  اف داد: 
رهبری و بیماری سیاسی که پیدا کردند نسبت به این 
تصمیم رهبری اعتراض کردند، این واقعیت ها را نادیده 
گرفتند  واکسنی که خودشان جرئت نکردند تزریق 
کنند می گویید چرا ما در کشورمان آن را وارد نکنیم.

امام جمعه مشهد بیان کرد: ابتدای کرونا ایران از یک 
شرکت انگلیسی ماسک خرید، اما آن ها اجازه ندادند 
ماسک ها وارد کشورمان شود و اکنون خودمان ماسک 
به اندازه ای تولید می کنیم که حتی قابلیت صادرات هم 

پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دانشمندان امروز در بستر این 
انقالب رشد کردند که این به دلیل  عشق به حضرت 
فاطمه)س(است، افزود: جوانان عزیز ما باید به این 
مسئله توجه داشته  باشند که هویت ما به کاهش ارزش 
پول ملی ما نیست بلکه به حرکت های دانش بنیان و 
ارزش های بنیادینی که است که در کشورمان توسط 

دانشمندان ایرانی شکل می گیرد.

نوبخت می گوید دولت آمادگی دارد اعتباراتی را به زیارت اختصاص دهد

بودجه زیارت همچنان در پیچ و خم وعده ها
احمد فیاض: محمدباقر نوبخت که صبح 
پنجشنبه گذشته در سفر دوروزه به استان 
خراسان رضوی با تشریح اهداف سفرهای 
در  استان ها  توسعه  و  رشــد  به  استانی، 
پی تعامل مسئوالن منطقه ای و ملی، با 
در میان گذاشتن و انتقال نابسامانی ها،  
مشکالت و معضالت از سوی مسئوالن 
منطقه ای، اشاره کرد و در بیان دستاوردها 
و مصوبات این سفر افزود: در گام نخست 
برای ۵۲ طرح و پروژه نیمه کاره که احتمال 
مــی رود تا پایان دولــت دوازدهـــم به پایان 
برسد و پیشرفت های خوبی نیز داشته، 
یک هزارو۱۰۵میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده که تاکنون ۳۳۴میلیارد تومان 
آن پرداخت و برای باقیمانده با توجه به 
وجــود  ابـــالغ  امــکــان  تخصیص ها  اینکه 
از  تــا پیش  تــوافــق حــاصــل شـــده،  دارد؛ 
اتمام دوره دولت دوازدهــم، این ۵۲ پروژه 
برای  همچنین  برسد.  فرجام  به  عمرانی 
به  توجه  با  نیز  دیگر  عمرانی  پـــروژه   ۱۲۰
و ۴۹۳  مبلغ یک هزار  ســال جهش تولید 
میلیارد تومان اعتبار و منابع لحاظ شده 
که با تکمیل آن، ۸هزارو۵۶۰ فرصت شغلی 
مستقیم و ۲۶هزارو۴۵۰ شغل غیرمستقیم 
در بخش های مختلف و در استان فراهم 

خواهد شد.
و  عدم تحویل  از  انتقاد  بــا  ــه  ادامـ در  وی 
در  محرومان  ۲هزارمسکن  آمـــاده ســـازی 
حــاشــیــه شــهــر مشهد تــوســط بــرخــی از 
دستگاه های متولی، تصریح کرد: انتظار این 
بود تا طی  سفر، این ۲هزار واحد مسکن 
محرومان - براساس مصوبات سفر سال 
داده  آن  اعتبارات  و  که هزینه  گذشته-  
شده، به متقاضیان حاشیه شهر مشهد 
این  و  امــا محقق نشد  مــی شــد،  تحویل 
پرسش مطرح است که چرا این پروژه های 
مهم که نیازمند یک ردیف بودجه مشخص 
است، به بهره برداری نرسید و اگر موانعی 
دارد هر چه زودتــر باید این موانع مرتفع 
شود. این در حالی است که ۸هزار واحد 
مسکن محرومان روستایی در استان آماده 
گذشته  پنجشنبه  که  اســت  بهره برداری 

۴هزار واحد آن به متقاضیان واگذار شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
پاسخ به مطالبه جدی خبرنگاران و اصحاب 
ــارت و  زی رسانه دربـــاره سرنوشت بودجه 
حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: برای حاشیه 
شهر مشهد در سال های گذشته ردیف 
بودجه مستقلی داشتیم که با تزریق اعتبار 
به  نسبت  می توانستیم  ردیف ها  این  به 
تکمیل زیرساخت ها اقدام نماییم و شخصاً 
نیز چندین بار از محالت حاشیه مشهد 
بازدید کردم. در عین حال این ردیف بودجه 
مستقل موجب شد انتظارات و توقعاتی 
برای سایر استان های کشور به وجود آورد 

ــه عــبــارتــی ۳۱ اســتــان  و ب
دیــگــر درخـــواســـت ردیــف 
ساماندهی  بـــرای  بــودجــه 
حــاشــیــه شــهــرهــایــشــان 
داشــتــنــد؛بــنــابــرایــن بـــرای 
ــزایـــش نــیــافــتــن تــعــداد   افـ
ردیف ها؛ همه ردیف ها؛ به 
یک ردیــف متمرکز تحت 
حــاشــیــه شهرها  عـــنـــوان 
اختصاص یافت. البته با 
توجه به اهمیت و اولویت 

دولت  مشهد،  شهر  حاشیه  ساماندهی 
موافقت کرد  یک ردیف مستقل با همین 
عنوان برای شهر مشهد در نظر گیرد که 
از جمله مصوبات خواهد بود و ان شاء هللا 
و  نیز همکاری  اعتباری  و  به لحاظ مالی 
مساعدت خواهد شد. درباره همین موضوع 
 ۳۰۰ پیشنهاد  خــراســان رضــوی  استاندار 
میلیارد تومانی برای تکمیل زیرساخت ها 

ارائه کرده است.
نوبخت با ذکر این مطلب که بودجه زیارت 
نیز سرنوشت مشابهی دارد، بیان کرد: به 
هر حال هر استان و شهری یک امامزاده 
دارد و متأسفانه وقتی که بحث اعتبار ویژه 
شهرهای زیارتی مطرح می شود- که البته 
و  قم  با شهرهای مشهد،  مقایسه  قابل 
شیراز نیست- حجم تقاضا برای بهره مندی 
از این ردیف در تمام کشور تسری می یابد، 
ــه اهــمــیــت و اولــویــت  ــازهــم نــظــر ب لــکــن ب
مشهدمقدس و حجم زیاد زائرپذیری این 
شهر؛ دولت اعالم آمادگی کرد اعتباراتی را 

در این راستا تخصیص دهد.

  تمرکز استانداری روی تکمیل»
۲۸۳ پروژه تا پایان عمر دولت است

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با 
تأکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان 
آنکه خراسان رضوی  با وجــود  کــرد:  اظهار 

شاهراه ورود به کشورهای 
ــت، امــا  آســیــای مــیــانــه اســ
زیرساخت ها  از  برخی  در 
آبــرســانــی  و  راه  ــژه  ــ ویـ بـــه 
دچــار مشکالت عدیده ای 
آب،  مــقــولــه  در  و  اســــت 
دارای  خــــراســــان رضــــوی 
مخازن  کسری  بیشترین 
ــوری که  ــه طــ آب اســــت، ب
روســتــای   ۲۵۰ ــنــون  هــم اک
استان هنوز به صورت سیار 
آبرسانی می شوند. محمدصادق معتمدیان 
استان ۴هــزار  در سطح  کــرد:  خاطرنشان 
پروژه نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل 
آن ۴۶هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
و تکمیل این پروژه ها در چند ماه آینده با 
توجه به شرایط موجود نشدنی است، به 
همین دلیل تمرکز استانداری روی تکمیل 
۲۸۳ پروژه تا پایان عمر دولت است.استاندار 
خراسان رضوی درباره حاشیه شهر مشهد با 
تأکید بر ملی بودن آن افزود: حاشیه شهر 
مشهد در مسائل مربوط به مسکن، امکانات 
زیربنایی و سرانه آموزشی، پایین ترین سرانه 
را در کشور دارد و دچار مشکالت زیادی 
است. در بخش بهداشت و درمان هم اکنون 
که  دارد  جدید  درمــانــی  مرکز  بــه ۴۰  نیاز 
امیدواریم با تصویب ردیف بودجه مستقل، 
این مشکالت رفع شــود. همچنین حدود 
۳میلیون نفر از جمعیت استان در مناطق 

محروم زندگی می کنند.

 افتتاح 4هزار واحد»
 مسکن محرومان روستایی

جلسه مشترک نوبخت با مجمع نمایندگان 
پنجشنبه  برنامه صبح  دومــیــن  اســتــان، 
و  ــای بسته  درهــ کــه پشت  بـــود  گذشته 
بــرگــزار شــد. در  ــدون حضور خبرنگاران  ب
معاون  گذشته،  پنجشنبه  عصر  بــازدیــد 

رئیس جمهور تحت تأثیر تغییرات نابهنگام 
ــرار گــرفــت و پــس از لغو  آب و هــوایــی قـ
بازدید از بیمارستان امداد و نجات مشهد 
واقع در شهرک سالمت، به منظور افتتاح 
۴هزارواحد مسکن محرومان در استان به 
بخش رادکان شهرستان چناران سفر کرد 
و با اهدای کلید دو واحد ساختمانی به دو 
شهروند رادکانی، با حضور تابش؛ مدیرکل 
بنیاد مسکن کشور، تحویل این پروژه ها به 
متقاضیان رسماً کلید خورد. مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در این مراسم اظهار 
کرد: ۴هزار واحد مسکن محرومان روستایی 
افتتاح  امــروز در خراسان رضوی  در حالی 
می شود که تعداد ۴ هزار  واحد باقیمانده در 
چند ماه آینده تحویل داده خواهد شد و به 
لحاظ اعتباری هیچ مشکلی نداریم و تمام 
اعتبارات و تسهیالت آن فراهم شده است.
ایــن خانه ها تماماً  افـــزود:  تابش  علیرضا 
با پول دولتی و تسهیالت ارزان قیمت در 
بــرای  و  قـــرار داده مــی شــود  اختیار مـــردم 
ــزارواحـــد؛ در مجموع یــک هــزارو  ایــن ۴هـ
یک هزار  و  تسهیالت  ریــال  میلیارد   ۶۰۰
طور  )بـــه  بــالعــوض  کمک  ــال  ریـ میلیارد 
متوسط بــرای هر واحــد تسهیالت ۴۰۰ و 
۵۰۰ میلیون ریالی کم بهره و ۲۵۰ میلیون 
ریالی   بالعوض( هزینه شده است. ۳۵هزار 
واحد مسکونی در سراسر کشور به اتمام 
رسیده و برخی از واحدهای دیگر در شرف 
پایان قرار دارد. ُسرخوردگی و تصادف یکی 
از ون هــای حامل خبرنگاران در کــوالک و 
بوران کمربندی چناران، یکی از حاشیه های 
بازدید محمدباقر نوبخت بود که الحمدلله 
به خیر گذشت.آخرین برنامه بازدید معاون 
رئیس جمهور و هیئت همراه در شامگاه 
بیمارستان  افتتاح  به  گذشته  پنجشنبه 
خیرساز عباس ناظران مشهد اختصاص 
بیمارستان ۲۰۰  ایـــن  آن  طــی  کــه  یــافــت 
تختخوابی ویژه بیماران سرطانی افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
گفت: دستگاه های اجرایی مسئول چنانچه در پیشگیری 
از بــروز حــوادث ناشی از وزش شدید بــاد، برف و بــاران، 
اقدام های الزم را انجام نداده باشند، باید پاسخگو باشند و 

از آن ها حساب کشی می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
سیدکمال الدین میرجعفریان اظهار کرد: پیش از این با توجه 

به پیش بینی هواشناسی نسبت به وزش باد شدید، بارش 
برف و باران در استان، به همه دستگاه های اجرایی اعم از 
فرمانداری ها، شهرداری ها، راهداری و راهنمایی و رانندگی 
اعالم شده بود ضمن آماده باش کامل، تمهیدات الزم را 
برای بروز کمترین حادثه ناشی از برودت هوا بیندیشند.وی 
گفت: با این حال روز پنجشنبه شاهد تصادف زنجیره ای 
چندین خودرو در محور ارتباطی مشهد-تربت حیدریه در 

نتیجه وزش باد و کوالک برف و خسارت ها، خمیدگی و 
ریزش اسکلت آهنی چند ساختمان و سقوط تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی در مشهد در نتیجه وزش شدید باد 

و گرفتاری خودروها در برف جاده های این استان بودیم.
وی اضافه کــرد: چنانچه در پیشگیری از این حــوادث، 
دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام های به موقع را انجام نداده 

باشند  باید پاسخگو باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

دستگاههایکمکاردرپیشگیریازحوادثحسابکشیمیشوند

خبرخبر

نظر به اهمیت و اولویت 
مشهدمقدس و حجم 
زیاد زائرپذیری این 

شهر؛ دولت اعالم 
آمادگی کرد اعتباراتی 

را درخصوص بودجه 
زیارت تخصیص دهد

بــرشبــرش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ك و ت ه ن ظ ر ي ب ا ش د   ب ا
 2 ا ل و ا ر   و ل ا ت   ر م ز ي
 3 ب خ ت   م ر ب و ط   م ك ه   و
 4 و ر   م ه ن ا   ن ق ب   د م ا
 5 س ج د ه   ج ن ت   ر ن د ي د ن
 6     م ا ر ش   ا خ و ا ن   ي م
 7 م د ا ر ا   ك ر ا ت   ت ا ر خ
 8 و ا د   د و ل و م ي ت   ن ا و
 9 ا ر م ك   ا ي م ه   م ت ك ن ف
 10 د ك   س ي ن م ا   م ر ب ا    
 11 ا و ر ا ق ي   ر ف ع   س ر ا ب
 12 و ب ا   ي ل ه   ر ا س م   ك ي
 13 ل   و ا ن   ا ن و ش ه   ب ت ر
 14 ي و ر و   ك م ا ن   م ا ر ي و
 15 ه د   خ و ر ش ي د ت ي س ف و ن
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سرگذشت   - جوانمرد  ثروتمند-   .1
ابتدایی 3. الف  قدما 2. کودن- گرامی- 
حرفی   .4 مادرترکی  ناامید-  گزاف-  و 
شهر   – ماندگی  بوی  یونانی-  الفبای  در 
روشنایی   .5 بیماری  نت  بــی دفــاع- 
الکل  کاشف  در صبح دم-  آسمان   اندک 
 6. شهر ارگ- مرغ سعادت- مساوی کردن 
7. نان کلفت سنتی- عضو دست- آهک 
 زنده 8. رایزنی- رنگارنگ- نقیض اصول 
9. مظهر سبکی- سپردن کاری یا چیزی 
باستان  یونان  شکار  ایــزد  کسی-   به 
10. آزاد و رها- پیوسته- کرکس- عدد رمز 
11. انسانی- کشته شده 12. کافی- هریک 
از طبایع چهارگانه- نفت سیاه 13. تخته 
چوبی- نام دخترانه وطنی- هدایت کردن 
نشانه ها  زیرلب-  دعاهای  خیمه ها-   .14
15. خداوند- میزان پولی که در حساب 

بانکی باشد - حرف دوم انگلیسی

1. نقطه سیاه روی پوست- شاعر سده 
چهارم هجری و خالق »آفرین نامه« که به 
زبان های فارسی و عربی شعر می سروده 
کانال  ــه-  روی زحمت-  اسباب   .2
استراتژیک مصر 3. کربن خالص- ابزار 
درودگری- تند و برنده 4. برابر پارسی 
ضمیر  درهم شکسته-  اینترنت-»کمر« 
قرارگرفتن  بانوی همنشین-  جمع 5. 
ماه در نقطه ای که فاصله آن تا خورشید 
شاید  به جاآوردن-   .6 باشد   60درجه 
 7. بخشایش- فلز سبک هواپیماسازی 
شیمیایی-  بوی  و  بی رنگ  گاز   .8
بحر-   .9 امــروز  مخفف  روشنگری- 
می آید  »واج«  از  پیش   اندیشه- 
10. درخت انگور- پرفروغ – عذاب هاست 
ورزش هـــا  مـــادر  نقمت-  جمع   و 
پــارچــه ای  بــیــمــاری-  شیوع   .11
الفبای   .12 بندند  ــرســر  ب ــه  ک

آبی  ــواده  ــان خ از  رنــگــی  طــعــم-   آبـــادانـــی- 
13. نوعی باالپوش- اجاره- »نوعی حلوا«+»پیشوند 
نداری« 14. پیامبری در شکم ماهی- کنایه از خانه 
 – موهومی   .15 خاک  است-  حقیرانه  و  کوچک 

خوشبختی - مرد برفی افسانه ای کوه های هیمالیا

  عمودی  افقی
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