
جمع آوری 308هزار تابلو صنفی غیرمجازدر برزخ ماندن یا رفتن!
یک مقام مسئول در شهرداری مشهد خبر دادبی آبی و بی تدبیری مسئوالن سبب تخلیه روستاهای خراسان جنوبی شده است

مــردم خــراســان جنوبی بیش از دو دهــه است 
نرم  پنجه  و کم آبی دســت  و  با خشکسالی  که 
نــزدیــک به  ایــن اســتــان در حالی  کــه  می کنند. 
به  10درصـــــد مــســاحــت کــشــور وســعــت دارد، 
بیابانی  و  واقــع  شــدن در منطقه خشک  دلیل 
تأمین  و  کم آبی  بحران  با  همواره  کویر،  حاشیه 
بــوده است.  و آشامیدنی مواجه  آب کــشــاورزی 

در این میان...

مشاغل  ــدهــی  ســامــان ــان  ــازمـ سـ ــرعــامــل  مــدی
ــای کــشــاورزی شــهــرداری  ــراورده هـ شــهــری و فـ
مشهد گفت: از ابتدای سال جاری تا آذر ماه 
متعلق  غیرمجاز  تابلو   261 308هــزارو  گذشته 
نکرده  را  قوانین  رعایت  که  صنوف  انــواع  به 
ــرای شما هم  ب بــودنــد، جــمــع آوری شــد. حتماً 
ــده اســـت کــه در شــهــر بــه  خصوص  پــیــش آمـ

شب ها و در مراکز... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س
عک

داروهای گیاهِی 
کرونا در انزوا

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
عنوان کرد

کمبود 20 هزار نیرو 
در آموزش و پرورش 

خراسان رضوی

 یک مدیر دانشگاه علوم پزشکی
 مطرح کرد

الزام مسافران پروازهای 
 خارجی ورودی مشهد

به ارائه گواهی سالمت 

3 ماه از اعالم عمومی وزارت بهداشت گذشت
iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

پنجشنبه  9 بهمن 1399

14 جمادی الثانی 1442 
  28 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9454  
ویژه نامه 3833 

 رشد خزنده کرونا 
در مبتالیان سرپایی

6 برابر شدن مراجعات حضوری مردم مشهد برای آزمایش کووید19

اوایل آبان سال جاری بود که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
چهار فــراورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود عالئم کووید1۹ از 
کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند. دو مورد آن ها 

توانستند مجوز تولید موقت 6 ماهه را دریافت کنند و دو داروی دیگر 
هنوز مجوز تولید نگرفته اند. کیانوش جهانپور افزود: نخستین داروی 

گیاهی از این مجموعه یک اسپری دهانی...

نشست مشترک اهالی پهنه شهید بخشی با مسئوالن شهری و استانی برگزار شد

بررسی مشکالت
 از»کشف رود« تا »مهرگان«

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

.......صفحه 4  .......صفحه 4 

.......صفحه 4 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرورزان 

دانشگاه علوم پزشکی  انتشار 99/11/9

  جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده نوبت دوم 
ش��رکت تعاونی مس��کن مهرورزان دانش��گاه 
روز  صب��ح   10 س��اعت  در  پزش��کی  عل��وم 
پن��ج ش��نبه م��ورخ 99/11/23 در مح��ل مرکز 
بهداشت ش��ماره یک برگزار میشود از اعضای 
محترم تقاضا میش��ود نسبت به اتخاذ تصمیم 
به موضوعات زیر حضور بهم رس��انند اعضایی 
ک��ه امکان حض��ور ندارن��د حق رای خ��ودرا با 
وکال��ت نامه کتبی ب��ه عضو حداکثر س��ه رای  
وغیر عضو یک رای مح��ول نمایند جهت اعطای 
نمایندگی روزهای یکش��نبه ودوش��نبه مورخ 
99/11/19و99/11/20  س��اعت9تا12 ب��ه دفت��ر 

تعاونی مراجعه نمایند
دس��تور جلس��ه:تمدید مدت فعالی��ت تعاونی 

مطابق بند ۶ اساسنامه شرکت تعاونی
ع شرکت تعاونی  9

91
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به روش الکترونیکی )غیرحضوری(
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  استان خراسان رضوی )سهامی عام(

نماد : ) وسرضوی( "نوبت دوم" شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

,ع
99
11
40
8

چ��ون جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه به روش 
الکترونیک��ی )غیرحضوری ( م��ورخ 99/10/30  به حد 
نصاب الزم جهت رس��میت جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه حاصل نگردید لذا مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم به روش الکترونیکی )غیرحضوری( شرکت 
س��رمایه گذاری استان خراس��ان رضوی در ساعت 10 
صبح روز دو شنبه مورخ 99/11/20 به آدرس مشهد-

میدان تلویزیون - ابتدای بلوار ش��هید منتظری بعد 
از پم��پ بنزی��ن - مرکز رفاهی دانش��گاه فردوس��ی 
https://  مشهد بصورت الکترونیک به آدرس تارنما

dima.csdiran.ir برگزار می ش��ود از کلیه نمایندگان 
حقیقی و یا حقوقی س��هامدارا ن ثبتی و یا وکیل و یا 
قائ��م مقام قانونی صاحب س��هم دعوت میگردد جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به م��وارد ذیل به تارنمای فوق 

مراجعه نمایند .  
 الف -دستور جلسه: 1-  انتخاب اعضای هیئت مدیره 

 ب – نحوه حضور الکترونیکی در مجمع  :
بمنظ��ور حض��ور الکترونیک��ی در مجم��ع از تاری��خ 
99/11/1۶ به تارنما https://dima.csdiran.ir مراجعه 

فرمایند .
از کلی��ه کاندیده��ای تایید صالحیت ش��ده دعوت به 
عمل می ای��د تا در تاریخ 99/11/20 در محل برگزاری 

مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .
  -  دع��وت کنن��ده مجم��ع : هیئ��ت مدی��ره ش��رکت                

سرمایه گذاری استان خراسان رضوی 
 -  برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی :
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه )سمات(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان
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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
ساعت 18:00 مورخ 1399/11/23 با دستور جلسه ذیل 
در  مسجد غدیر بابا علی واقع در بلوار ارشاد - ارشاد 
1/1۶  برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی 
دعوت می شود جهت اخذ تصمیم در این جلسه حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
2- استماع گزارش حسابرس قانونی

3- تصوی��ب صورتهای مالی س��الهای 1395 و 139۶ و 
1397 و 1398

4-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
5- انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره

۶- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
7- افزایش سرمایه شرکت

تذکر :  در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه مذکور 
میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خ��ود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار 
نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه 
رأی با وکالت و اعضای غیرعضو فقط یک رأی با وکالت 
می توانند داش��ته باش��ند. )کلیه داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس ش��رکت می بایست حداقل 
ده روز قب��ل از برگزاری مجمع، مدارک، مس��تندات 
و رزوم��ه کاری خود را ب��ه دفتر هئیت مدیر واقع در 

بلوار شریعتی نبش شریعتی 44 تحویل نمایند(.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

بانک تجارت خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات استان 
خراسان رضوی  تاریخ:1399/11/09
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جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات استان خراسان 
رض��وی به ش��ماره ثبت 407۶7 در روز ش��نبه مورخ 
1399/12/02 راس س��اعت 9/30 صبح در محل سالن 
کنفرانس گمرک مش��هد با حضور کلی��ه اعضا برگزار 
می گ��ردد.از کلیه اعضای محترم ای��ن تعاونی اعتبار 
دعوت به عمل می آید در جلس��ه حضور بهم رسانند.
ضمن��ا چنانچه حضور عضوی به هر دلیل میس��ر واقع 
نشد،می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه 
کتبی به عضو دیگر واگذار نماید.توضیح اینکه هیچ 
عضوی نم��ی تواند عالوه بر رای خ��ود وکالت بیش از 
دو عض��و دیگ��ر را قبول  و غیر عض��و فقط وکالت یک 
عض��و را می تواند قب��ول نماید،ضمنا هر یک از اعضا 
که تمایل به نامزد ش��دن در س��مت بازرسی شرکت 
را دارن��د ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار این 

آگهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

)حضور اعض��ا فقط با رعایت پروتکل های بهداش��تی 
میسر خواهد بود(

 دستور جلسه:  1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره 
و بازرس     2- تصویب صورت حس��اب های عملکرد ، 

سود و زیان، ترازنامه نهایی فعالیت یکساله 1398
3- اتخ��اذ تصمیم در خصوص تقس��یم س��ود ، مازاد 

درآمد و ذخایر بر طبق اساس نامه
4- انتخ��اب ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای مدت 

یکسال   5- تعیین خط مشی بودجه سال 1399
۶- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیر عامل سال 1399

7- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای غیر فعال 
بر اساس ماده  1۶ ، 17 و 18 اساس نامه

8- تصمی��م گیری در خصوص ادامه فعالیت ش��رکت 
ب��ا توجه به محدودیت های ایجاد ش��ده از س��وی 

نه��اد ه��ای نظارت��ی 
 حبیب اله دارایی رییس هیئت مدیره شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی 

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گناباد 
در نظر داردبرابر ایین نامه مالی ش��هرداری ها

 نس��بت ب��ه واگ��ذاری کلی��ه خدم��ات پایان��ه 
مس��افربری اعم از تاسیس��ات و اجاره غرفه ها

 و 5درص��د ع��وارض بلی��ط ه��ای مس��افری  به 
اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط اقدام 
نمای��د. از متفاضی��ان محترم دع��وت می گردد 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد ب��ه س��ازمان مدیریت 
حم��ل و نق��ل واق��ع در خیاب��ان غف��اری طبق��ه 
فوقان��ی پاس��از ش��هرداری مراجع��ه نماین��د.

ضمن��ا اخری��ن مهل��ت ش��رکت در مزای��ده 10 
روز پ��س از درج اگه��ی نوبت دوم می باش��د.

پور عیدی سرپرست سازمان مدیریت                   
حمل و نقل شهرداری گناباد  ,ع
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 آگهی تجدید مزایده
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مــهــدی کــاهــانــی مــقــدم: مـــردم خــراســان 
ــت کــه با  ــه اسـ جــنــوبــی بــیــش از دو دهـ
نرم  پنجه  کم آبی دست  و  و  خشکسالی 
می کنند. این استان در حالی  که نزدیک 
به 10درصد مساحت کشور وسعت دارد، 
ــع  شــدن در منطقه خشک  واق بــه دلیل 
بحران  با  همواره  کویر،  حاشیه  بیابانی  و 
کم آبی و تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی 

مواجه بوده است.
در این میان روستاهای خراسان جنوبی، 
بــی آبــی  نــاحــیــه  از  را  آســیــب  بیشترین 
اســاس  ــر  ب اســــت.  ــده  ــ دی خشکسالی  و 
20 سال  از  بیش  طــول  در  رســمــی  ــار  آمـ
این  روســتــاهــای  از  نیمی  حــدود  گذشته 
خطه)نزدیک به هزار و 800 روستا( تخلیه 
به دلیل خشکی آب  آن  شده و ساکنان 
کــشــاورزی  امــکــان  نبود  و  قنات ها  و  چــاه 
و دامـــداری، به شهرها و به  ویــژه حاشیه 
به حدی  کرده اند؛  مهاجرت  شهر مشهد 
که گفته می شود در حال حاضر نزدیک 
این  حاشیه نشین  جمعیت  یک سوم  به 

کالنشهر را تشکیل می دهند.
جنوبی  خراسان  که  است  حالی  در  این 
با  مــشــتــرک  مـــرز  کیلومتر   ۳۳1 دارای 
در  ــه  ک همسایگی  اســـت.  افــغــانــســتــان 
شــرایــط نــرمــال مــی تــوانــســت بــه عــنــوان 
ــرای تــوســعــه اقــتــصــادی  ــ یـــک فــرصــت ب
اما  کند؛  ایفا  نقش  کشورمان  و  منطقه 
تخلیه  و  مرزنشینان  کوچ  دلیل  به  حاال 
بیشتر  ــرزی،  مــ روســتــاهــای  از  بــســیــاری 
اوج  فــرصــت!  تــا  تهدید می ماند  یــک  بــه 
نــابــودی  و  بــی آبــی  از  نــاشــی  محرومیت 
اصلی ترین  هــم  دامــــداری  و  کــشــاورزی 

دلیل کوچ روستاییان است.
ــد: بـــحـــران آب،  ــ ــ ـــاور دارن ــاســان بـ کــارشــن
جدی ترین مشکل خراسان جنوبی است 
که بخش زیادی از مساحت حوضه های 
آبــریــز هــامــون و نیز فــالت مــرکــزی کشور 
بـــه دلــیــل  ــا  ــ ام ــت؛  ــ ــر گــرفــتــه اسـ بـ را در 
خشکسالی و کاهش بارش های جوی در 
پافشاری مدیریت  نیز  و  دو دهه گذشته 
منابع آب بر تداوم الگو های سنتی، با گذر 
زمان بر دامنه این بحران افزوده می شود.

آن ها می گویند: خشکسالی سطح درآمد 
خانوار های روستایی از محصوالت زراعی 
و دامی را کاهش می دهد و سبب افزایش 
نرخ بیکاری در این مناطق می شود و آنچه 

از  در نهایت برای خانوار های آسیب دیده 
و  فقر  افزایش  می دهد،  رخ  خشکسالی 
وابستگی بیشتر به سازمان های حمایتی، 
شدن  بیشتر  حتی  و  مهاجرت  افــزایــش 
فعالیت های غیرقانونی است. این مسئله 
با  جنوبی  خــراســان  همسایگی  خاطر  به 
به  جهان،  تریاک  تولیدکننده  بزرگ ترین 
 ویژه برای خانوارهای ساکن در روستاهای 
مرزی این استان یک تهدید جدی است.

برای رفع این مشکالت، هر چند سرعت 
احیای  آب،  تأمین  رونـــد  بــه  بخشیدن 
اجــرای  سطحی،  آب هــای  مهار  قنات ها، 
ــداری و آبــخــیــزداری و  ــخــوان طــرح هــای آب
باید  دســت،  ایــن   از  دیــگــری  برنامه های 
به  صورت  تاکنون  گذشته  سال های  در 
ــران بــومــی و  جـــدی در دســتــور کـــار مــدی
ــن حــــوزه  قــرار  دســتــگــاه هــای مــتــولــی ایـ
مــی گــرفــت امـــا مــتــأســفــانــه هــرگــز شاهد 

چنین اتفاقی نبودیم.
جنوبی  خــراســان  در  ولی فقیه  نماینده 
در  آب  کمبود  بــه  نسبت  پیش  چــنــدی 
بیان  با  و  داد  نشان  واکنش  استان  ایــن 
از  یکی  آینده  در  جنوبی  خراسان  اینکه 
تأمین  لحاظ  بــه  اســتــان هــا  بحرانی ترین 
ــزود: دولــــت بـــرای  ــ ــ آب خـــواهـــد بــــود، اف

مهاجرت  از  جلوگیری  و  تثبیت جمعیت 
ــد بــحــث تــأمــیــن آب را  ــای ــان ب ــی ــای روســت

جدی تر دنبال کند. 
تأکید  عبادی  والمسلمین  حجت االسالم  
احتمال  پیش بینی ها،  ــاس  اسـ بــر  ــرد:  کـ
تا ۳5 ساله وجود  ادامــه خشکسالی ۳0 
ــد پــیــش بــرویــم،  ــ ــن رون ــر بــا ایـ دارد و اگـ
که  داشــت  نخواهیم  استانی  و  جمعیت 
بعد از آن بخواهیم فکر چاره کنیم. خالی 
بــرای  نــه  فقط  از سکنه شــدن روســتــاهــا 

استان بلکه برای کشور زنگ خطر است.
روستاییان  تا 60 درصــد  به گفته وی، 50 
استان در 10 ســال گذشته مهاجرت  ایــن 
کــرده انــد و مــن بــه  عــنــوان نماینده مــردم، 
در  رئــیــس جــمــهــور  ــان  مــعــاون عملکرد  از 
هر  نیستم؛  راضـــی  اعــتــبــارات  تخصیص 
چند گفته  شده آبرسانی سیار به روستاها 
رو به افزایش است اما روستاییان خراسان 

جنوبی از تشنگی می نالند.
در همین حال مدیرعامل آب و فاضالب 
خراسان جنوبی از هدررفت باالی آب در 
و  داده  خبر  استان  شهرهای  و  روستاها 
می گوید: به دلیل قدمت باالی تأسیسات 
شهری  بخش  در  آب  هدررفت  آبرسانی، 
ــی  ــای روســت ــخــش  ب در  و  درصـــــد   ۳1.۷

۴2درصـــد اســت کــه حــدود 10 درصــد از 
میانگین کشوری باالتر است.

روستای  کــه صدها  اســت  حالی  در  ایــن 
خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود؛ 
این  تانکر،  کمبود  دلیل  به  که  حالی   در 
شیوه آبرسانی هم به شکل دقیقی انجام 
نمی شود و نمی تواند تمام نیاز روستاییان 
به آب را پاسخگو باشد و در خیلی اوقات 
بسیاری  به  روز  چند  مــدت  به  آب  حتی 
از روستاها نمی رسد. در این وضعیت نه 
 تنها کشاورزی که دامــداری نیز به سمت 
نابودی رفته و برای بسیاری هیچ انگیزه ای 

برای ماندن در روستا باقی نمانده است.
نگران کننده،  وضعیت  ایــن  تردید  بــدون 
زنگ خطر را برای متولیان، تصمیم سازان 
ــالن کـــشـــور به  ــ و تــصــمــیــم گــیــرنــدگــان ک
بــه  مــوازات  باید  کــه  صــدا درآورده اســت 
غلبه  بلندمدت  و  میان مدت  برنامه های 
دریــای  از  آب  انتقال  مثل  آب  بحران  بر 
برنامه های  همسایه،  دشت های  و  عمان 
ــه  مــنــظــور رفــع  ــاه مــدت و ســریــع را ب کــوت
به  مــرزی  خطه  ایــن  روستاییان  تشنگی 
اجـــرا بــگــذارنــد و مــانــع مهاجرت هــر چه 
کاشانه  و  خــانــه  از  ــا  آن هـ ــرار  فـ و  بیشتر 

موروثی خود شوند.

 اوج دوباره ویروس کرونا 
در خراسان شمالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از نگرانی ها 
نسبت به خیز دوباره شیوع ویروس کرونا در این استان خبر 
داد. دکتر سیداحمد  هاشمی دیروز در جمع خبرنگاران، از 
افزایش شیوع ویروس کرونا در استان خبر داد و گفت: در 
مدت دو سه روز گذشته تعداد تست های مثبت در استان 
در حال افزایش است که این امر موجب نگرانی و دغدغه 

شده است. 
وی افزود: زمانی که تعداد تست های مثبت افزایش می یابد 
پس از یک هفته بر تعداد بیماران سرپایی افزوده می شود، 
هفته بعد از آن تعداد بیماران بستری زیاد می شود و هفته 
بعدی آن با افزایش مرگ و میر مواجه می شویم. هاشمی 
مثبت  مـــوارد  تــعــداد  گذشته  هفته  در  کـــرد:  خاطرنشان 
تست های انجام شده کمتر از 10 درصد بود اما این رقم در 

هفته جاری به بیش از ۳0 درصد رسیده است.

 هزار و 170 واحد راکد 
به چرخه تولید بازگشت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایــران گفت: هــزار و 
1۷0 واحد صنعتی که دچار رکود و یا تعطیلی فعالیت شده 

بودند، به چرخه کار بازگردانده شدند.
علی رسولیان در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به راه انــدازی 
افــزود: در  کلینیک صنعت در تمام استان های کشور، 
این کلینیک ها، مشاوران مجربی به کار گرفته شده اند 
تا با ورود به واحدهای راکــد و نیمه راکد شــده، موانع و 
و  بررسی  را  واحــدهــا  ایــن  راه  بر سر  موجود  مشکالت 

نسبت به رفع آن راهکار بدهند. 
او گفت: تالش اصلی ما بر احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و 
شناسایی سرمایه گذاران خوب متمرکز است و برنامه جدیدی 
را آغاز کرده ایم تا از وقتی که زمین را به متقاضیان این بخش 
واگذار می کنیم تا زمان بهره برداری و پس از آن همراه واحدهای 

تولیدی باشیم تا آنان کار خود را به خوبی انجام دهند.

1۶۶ میلیارد تومان کمک های 
مؤمنانه به نیازمندان خراسان جنوبی 
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
نهضت کمک های مؤمنانه تاکنون خدماتی به ارزش 166 

میلیارد تومان به جامعه هدف ارائه شده است.
به گزارش مهر، مهدی هنری با بیان اینکه نهضت کمک 
مؤمنانه موجی از حماسه و امید را در جامعه ایجاد کرده 
اســت، از اجــرای مرحله سوم و گام سوم نهضت کمک 

مؤمنانه در دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.
مسئول دبیرخانه ستاد استانی نهضت کمک مؤمنانه 
خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای آغاز نهضت کمک 
مؤمنانه تاکنون ۳۳۹ هزار سبد معیشتی، 1۴ هزار جفت 
کفش و لباس، ۴هــزار عدد لــوازم زندگی و 6 هــزار کارت 

هدیه بین نیازمندان توزیع شده است.
وی توزیع یک میلیون و 800 هزار وعده غذای گرم، 885 
هــزار قرص نان و 185 هــزار کیلوگرم گوشت قربانی را از 
دیگر اقــدام هــای انجام شــده در ایــن رزمایش دانست و 
گفت: در مجموع خدماتی به ارزش بیش از 121 میلیارد 
تومان به قشر نیازمند ارائه و از ابتدای آغاز نهضت کمک 
با  تاکنون 8۳ زندانی جرایم غیرعمد  مؤمنانه در استان 

مبلغ بیش از 11 میلیارد تومان آزاد شده اند.

 توزیع ۵0 تن روغن مایع و جامد 
در طبس 

در  گفت:  تجارت طبس  و  معدن  اداره صنعت،  رئیس 
چند روز آینده 50 تن روغن مایع و جامد دیگر به  دست 

عامالن توزیع در سراسر این شهرستان خواهد رسید.
محمود زارع نیا در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به وعده 
بـــازار در  داده شــده، 20 تن روغــن مایع و جامد تنظیم 
هفته های اخیر بین ۳0 عامل توزیع در شهرستان طبس 
ــاره انتشار کلیپی در فضای مجازی  پخش شد. وی درب
حاوی تصاویری از ازدحــام و صف طوالنی مردم در شهر 
عشق آباد مرکز بخش دستگردان شهرستان طبس برای 
دریافت روغن گفت: کلیپ منتشر شده مربوط به عوامل 

پخش این اداره نبوده است.

رخاسان جنوبیرخاسان جنوبی رخاسان شمالیرخاسان شمالی

2
پنجشنبه  9 بهمن 1399

   14 جمادی الثانی 1442  28 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9454  ویژه نامه 3833 

شماره پیامک: 30007230۵  استان مااستان ما
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

بی آبی و بی تدبیری مسئوالن سبب تخلیه روستاهای خراسان جنوبی شده است

در برزخ ماندن یا رفتن!
پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

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

خرید ضایعات 

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
90
35
98

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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
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

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
91
10
84

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
13

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

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

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک
خرید و فروش لوازم 

منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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88
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 7 کیلوگرم زعفران سرقتی

 به صاحبش برگشت
انتظامی، سارق  مأموران  قاینات گفت:  فرمانده انتظامی 
هفت کیلوگرم زعفران به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال را در 
این شهرستان دستگیر کردند.سرهنگ محمود زال بیکی 
اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
وقوع سرقت هفت کیلوگرم زعفران در شهرستان قاینات، 
بالفاصله پیگیری موضوع به منظور شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قــرار گرفت.به گــزارش ایسنا، وی افــزود: مأموران 
شیوه های  بررسی  و  اطالعاتی  اشــراف  با  آگاهی  پلیس 
وقــوع سرقت، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش 
اینکه  با بیان  انتظامی قاینات  دستگیر کردند. فرمانده 
مأموران در بازرسی از منزل متهم هفت کیلوگرم زعفران 
به ارزش ۷۰۰میلیون ریال را کشف کردند، گفت: سارق در 
اظهارات خود به یک فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرد و 
همدستش را هم لو داد  که نفر دوم هم دستگیر شد. 
وی تصریح کرد: شهروندان در نگهداری اموال باارزش خود 
دقت بیشتری داشته باشند و نکات ایمنی و هشدارهای 

انتظامی را برای پیشگیری از سرقت جدی بگیرند.

دستگیری سه متهم پرونده 
دستبرد به خودروهای سواری

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سه جوان معتاد 
داخل  وسایل  سریالی  سرقت های  پــرونــده  متهم  که 
خودروهای سواری بودند، خبر داد. به گزارش قدس، 
سرهنگ »عباس صارمی ساداتی« گفت: تیم تجسس 
کالنتری 42 شهید نواب صفوی مشهد در این مأموریت 
عامالن  از  یکی  موجود  سرنخ های  بررسی  با  ضربتی 
مراقبت های  و  کنترل  از  پس  و  را چهره زنی  سرقت ها 
پوششی، او را در حالی که قصد سرقت از صندوق عقب 
یک خودرو سواری پژو 4۰5 را داشت، دستگیر کردند.
این مقام انتظامی گفت: متهم که جوانی ۱8ساله است 
در تحقیقات اولیه با معرفی همدستان خود و اعتراف ، 
نشانی پاتوقی که در آن با همدستان خود مواد مخدر 
وی  گــذاشــت.  پلیس  اختیار  در  را   می کنند  مصرف 
نواب صفوی  کالنتری شهید  مأموران  کرد:  خاطرنشان 
مشهد با هماهنگی مقام قضایی محل مذکور را بازرسی 
و دو متهم دیگر پرونده را در حال استعمال موادمخدر 
گفت:  مشهد  انــتــظــامــی  فــرمــانــده  کــردنــد.  دستگیر 
سرقت های  دیگر  کشف  ــرای  ب متهمان  از  تحقیقات 

انجام شده توسط آن ها ادامه دارد.

کرد بیان  تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی  مدیرکل 

رسیدگی  به ۳۵ پرونده قاچاق روغن
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: 
ابتدای امسال تاکنون ۳5 پرونده مربوط به قاچاق  از 
روغن خوراکی در استان تشکیل شده و اغلب آن ها در 
بازارچه ماهیرود و در مسیر انتقال به کشور افغانستان 
کشف و ضبط شده است.وی ادامه داد: متخلفان این 
سربیشه  درح  شعبه  در  آن هــا  تخلفات  که  پرونده ها 
مورد رسیدگی قرار گرفت به پرداخت 884 میلیون و 

۶۱4هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
ایرنا  به  خراسان جنوبی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
گفت: به واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فروش 
کــه متضمن  اقــدامــی  گــونــه  از هــر  هــشــدار می دهیم 
فروش اجباری کاال باشد، خــوددداری کنند. به عنوان 
اجناس  روغــن  ازای هر حلب  به  مثال مشاهده شده 
در  شــود  خــریــداری  توسط مشتری  باید  نیز  دیــگــری 
حالی که مورد تقاضای مشتری نبوده است.وی اضافه 
کرد: در صورتی که مشتری درخواست کاالیی نداشته 
باشد فروشندگان حق فروش اجباری اجناس یا کاال به 
مشتری را ندارند و در صورت دریافت گزارش در این 
خصوص با فروشنده برخورد قانونی خواهد شد.اشرفی 
گفت: هر گونه تغییر یا افزایش قیمت اقالم اساسی از 
قبیل روغن خوراکی توسط سازمان صنعت، معدن و 
تجارت تعیین می شود و در اختیار اصناف قرار می گیرد.

 موادمخدر با هوشیاری پلیس
 به مقصد نرسید

و  کیلو  کشف ۱84  از  خراسان جنوبی  فرمانده انتظامی 
ناصر  این استان خبر داد. ســردار  تریاک در  ۶۶۰ گرم 
فرشید اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان 
اخباری دریافت کردند که سوداگران مرگ قصد دارند 
یک محموله موادمخدر را در محورهای مواصالتی این 
شهرستان حمل و به نقاط مرکزی کشور منتقل کنند که 
بالفاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

در  هنگام گشت زنی  انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  وی 
وانت مزدا که  به یک  این شهرستان  فرعی  محورهای 
در حال حرکت بود مشکوک شدند که به راننده خودرو 
فرمانده  قــدس؛  گـــزارش  داده شــد.بــه  ایست  دســتــور 
خودرو  راننده  افــزود:  خراسان جنوبی  استان  انتظامی 
به محض مشاهده مأموران از محل متواری شد که با 
انجام اقدام های پلیسی خودرو متوقف و در بازرسی از 
آن ۱84کیلو و ۶۶۰ گرم تریاک کشف شد.سردار فرشید 
تصريح كرد: مأموران در اين رابطه یک خودرو را توقیف 

و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

ساماندهی  ســازمــان  مدیرعامل  بختی: 
کشاورزی  فراورده های  و  شهری  مشاغل 
سال  ابتدای  از  گفت:  مشهد  شهرداری 
تا آذر ماه گذشته ۳۰8هــزارو 2۶۱  جاری 
تابلو غیرمجاز متعلق به انواع صنوف که 
رعایت قوانین را نکرده بودند، جمع آوری 

شد.
حتماً برای شما هم پیش آمده است که 
در شهر به  خصوص شب ها و در مراکز 
ابعاد  با  تبلیغاتی  تابلوهای  شهر  اصلی 
عجیب و غریب و با نورافشانی کورکننده 
چه  و  بصری  چه  اســتــانــداردی  هیچ  که 
نکرده اند چشم شما  رعایت  را  جانمایی 
را برای لحظاتی به خود خیره می کند و 
مشاغل  دیگر  تابلوهای  می شود  موجب 

اصالً به چشم نیایند. 

سدمعبر از نوع تابلویی»
حــتــی مــی تــوان نـــام ایـــن کـــار عجیب را 
اینکه  گذاشت.  تابلویی  نوع  از  سدمعبر 
هر که پول بیشتر داشته باشد می تواند 
اختیار  در  را  بیشتری  بــصــری  فــضــای 
بگیرد، مسلماً خوشایند نیست و تمامی 
کاسب کاران باید حق یکسانی را داشته 

باشند.
ــواب کـــه آیــا  ــن جــ ــرای رســـیـــدن بـــه ایـ ــ  ب
و...  فروشگاهی  تابلوهای  تمامی  نصب 
ارگان های مربوط  و  با مقررات شهرداری 
مدیرعامل  ــراغ  سـ بــه  دارد،  هــمــخــوانــی 
و  شــهــری  مشاغل  ساماندهی  ســازمــان 
مشهد  شهرداری  کشاورزی  فراورده های 
رفته و موضوع را از وی پیگیری می کنیم.
قدس  به  زمینه  ایــن  در  رضــوی  مسعود 
ــاه ابــتــدایــی ســال جــاری،  گــفــت: در 9 م
از  غیرمجاز  تابلو  مــورد   2۶۱ و  ۳۰8هـــزار 
همه  با  اما  مشهد جمع آوری شد،  شهر 
این اجرای قانون ها تأمل پیش می آید که 
از نقاط شهر و گاهی در  چرا در بعضی 
حاشیه شهر افرادی هستند که از این امر 
قانونی سرپیچی می کنند و این نازیبایی 

را در سطح شهر به وجود می آورند.

ــل ســــازمــــان  ــامــ ــرعــ ــ ــدی ــ م
ــی مــشــاغــل  ــدهــ ــ ــان ــ ــام ســ
ــای  ــ ــراورده هـ ــ فـ و  شـــهـــری 
ــاورزی شــــهــــرداری  ــ ــشــ ــ ــ ک
مشهد با بیان اینکه اقالم 
ــده تحت  ــع آوری شــ ــمــ جــ
ماه   9 در  عنوان سدمعبر 
سال جاری در راستای رفع 
نازیبایی در مناطق، 2۰هزار 
و ۶۱۷مـــــورد بـــوده اســت، 
اظهار کرد: به جز چندصد 
هزار تابلو جمع آوری شده 
که به آن اشاره شد، تعداد 

تبلیغاتی جمع آوری شده هم رقمی  پرده 
برابربا 2۳هزار و ۱۶۷ مورد بود.

ــزود: در حــوزه ســازمــان ساماندهی  افـ وی 
مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی نیز 
جمع آوری سازه تابلوهای غیرمجاز در سال 
گذشته 959 مورد بوده که این آمار در  9 
ماه سال جاری به 25۶ مورد رسیده است.

ـــرد:  ــوی تـــصـــریـــح کـ ــ ــ رضـ
جــــــمــــــع آوری چـــیـــدمـــان 
ــه تــوســط  غــیــرمــجــازی کـ
برخی صنوف در پیاده روها 
قرار داده می شود هم در 
سال گذشته ۷9مورد و در 
9 ماه سال جاری به 5۳۰ 
مورد رسید که افزایش آن 

مشهود است.
ــان  ــ ــازم مـــدیـــرعـــامـــل ســ
ســـامـــانـــدهـــی مــشــاغــل 
فــــراورده هــــای  و  شـــهـــری 
ــرداری  ــ ــه کـــــشـــــاورزی شــ
ابتدایی  مــاه   9 در  اینکه  بیان  با  مشهد 
 ۱۰۳ غیرمجاز،  بنرهای  جــمــع آوری  ســال 
مــورد بــوده اســت، ادامــه داد: جمع آوری 
از ضوابط مصوبه  آویــز خــارج  پــرده هــای 
8۷۱ مورد و همچنین  جمع آوری پوشش 
حال  در  ساختمانی  پروژه های  نامناسب 

ساخت۱۷ مورد بود.

پزشکان هم تخلف کنند برخورد »
می شود

طبق  ــرد:  کـ عــنــوان  زحمتکش  مــســعــود 
هستند  موظف  پزشکان  تمام  مــقــررات 
در۷۰   5۰ ابــعــاد  در  را   خـــود  تــابــلــوهــای 

سانتیمتری نصب کنند.
جــلــســات مشترکی  ایــنــکــه  بــیــان  ــا  ب وی 
شهرداری  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین 
)مــعــاونــت خــدمــات شــهــری و ســازمــان 
میادین( برای رفع  هرگونه نازیبایی برگزار 
شد، افزود: تاکنون تخلفی در این حوزه 
رعایت  بـــدون  پزشکی  اگــر  و  نداشتیم 
دستورالعمل ها تابلویی نصب کند، طبق 

قانون برخوردهای الزم انجام می شود.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 
تابلوهای  تمامی  کـــرد:  تصریح  مشهد 
نصب  خـــیـــابـــان هـــا  در  کـــه  پــزشــکــانــی 
می شوند باید با پس زمینه روشن همراه 
باشد که این امر شامل مراکز درمانی و 

داروخانه هاست.

یک مقام مسئول در شهرداری مشهد خبر داد

جمع آوری 308هزار تابلو صنفی غیرمجاز 
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در شهـردر شهـر شماره پیامک: ۳00072۳0۵  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

 با همه این اجرای 
قانون ها تأمل پیش 

می آید که چرا در بعضی 
از نقاط شهر و گاهی در 

حاشیه شهر افرادی هستند 
که از این امر قانونی 

سرپیچی می کنند و این 
نازیبایی را در سطح شهر 

به وجود می آورند

بــرشبــرش

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 
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نظاف�ت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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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

/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
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61

7

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

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

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

/ج
99

10
61

6

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

90
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
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 

/ج
99

09
72

3

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

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

مفقود شده
پروانه کسب مشاورین معامالت 
امالک اینجان��ب عزیزاله بهلولی 
به ش��ماره مل��ی 0935147381  
به ش��ماره پروان��ه 1803/803 
تاری��خ ص��دور 84/8/9 تاری��خ 
انقضا94/5/9 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

11
31

3

مفقود شده



خبرخبر
 6 برابر شدن مراجعات حضوری مردم مشهد

 برای آزمایش  کووید19

 رشد خزنده کرونا 
در مبتالیان سرپایی

مسئول گروه کووید عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: عادی انگاری مردم پس از رسیدن به وضعیت آبی در 

خراسان رضوی به شدت نگران کننده است.
رزیتا خداشاهی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: آمار بیماران 
کرونایی بستری روزانه در بخش های عفونی هیچ تغییری 
نکرده، نه افزایش داشته و نه کاهش، اما در موارد سرپایی 
رشد 6 برابری داشته ایم. وی افزود: در حال حاضر روزانه 
10 مورد ویزیت داریم و به نسبت ماه های گذشته که باالی 
30 نفر بود به یک سوم رسیده، اما این کاهش آمارها نباید 
گول زننده باشد، زیرا آمار پنج نفره سرپایی به 30 نفر رسیده 
است. مسئول گروه کووید عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با بیان اینکه همیشه 10 تا 14 روز پس از افزایش آمار 
سرپایی رشد 20 تا 40 درصدی آمار بستری عفونی کووید 
را داشته ایم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نگرانی ها بابت 
موج چهارم بحران کرونا بوده و با توجه به اینکه در فصل 
زمستان هستیم و همزمانی سه بیماری کرونا، سرماخوردگی 
و آنفلوانزا در این فصل شایع است نگرانی های کادر درمان 
بیمارستان ها بابت بی توجهی  برخی افراد نسبت به رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی دوچندان شده است.

قطار مسافربری هرات - خواف 
راه اندازی می شود

رئیس راه آهن هرات افغانستان اعالم کرد قطار مسافربری 
هرات- خواف پس از بررسی های فنی در ماه های آینده برای 
انتقال مسافران فعال خواهد شد. به گزارش ایرنا، سید آقا 
عزیزی گفت: براساس توافق بین ایران و افغانستان قرار 
است پس از بررسی های فنی نخستین قطار مسافربری در 
ماه های آینده از هرات عازم جمهوری اسالمی ایران شود. 
وی افزود: این قطار مسافربری ظرفیت جابه جایی یک هزار 

و 100 نفر را بین دو کشور دارد.

 پرداخت تسهیالت کرونا 
به ۱۴۷ واحد صنفی جغتای

تسهیالت  ریــال  میلیارد  گفت: 2۷  جغتای  فــرمــانــدار 
این  و صنعتی  واحـــد صنفی  بــه 14۷  کــرونــا  حمایتی 
شهرستان پرداخت شد. به گزارش ایرنا، مرتضی محبی فر 
ــزود: این واحدهای صنفی و صنعتی در شهرستان  اف
جغتای بر اثر شیوع کرونا متحمل خسارت و زیان شدند 
که پس از پایش دستگاه های اجرایی، تسهیالت حمایتی 

دولت ویژه کسب وکارهای آسیب دیده را دریافت کردند.

 کمبود 20 هزار نیرو 
در آموزش و پرورش خراسان رضوی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از کمبود 20 هزار 
نیرو در این اداره کل در سطح استان خبر داد. قاسمعلی 
خدابنده در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: در سال جاری در 
استان با کمبود 19 هزار نیرو مواجه بودیم که 2هزار و 380 
نفر از طریق ماده 28، هزار و۷6۷ پذیرش فرهنگیان،2هزار 
ایثارگری جذب  و212 حق التدریس و 540 نفر سهمیه 
کرده ایم که در مجموع 6هزار و900 نفر می شوند، ولی باز هم 

با کمبود 20 هزار نیرو مواجه هستیم.

 الزام مسافران پروازهای خارجی 
ورودی مشهد به ارائه گواهی سالمت 

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه 
پروازهای خارجی  علوم پزشکی مشهد گفت: مسافران 
 pcr ورودی به مشهد باید گواهی سالمت همراه با تست
باشند. محمدجعفر  داشته  را  کووید19  به  نبودن  مبتال 
کــرد: شرکت های  اظهار  تسنیم  با  گفت وگو  در  صادقی 
هواپیمایی بــدون داشتن این برگه مجاز به صــدور بلیت 
نیستند و به افرادی که این گواهی را نداشته باشند اجازه 
ورود داده نمی شود.از زمان صدور گواهی آزمایشگاهی نباید 
بیش از 96 ساعت گذشته باشد و افرادی که زمان سفرشان 
طوالنی تر است باید غربالگری در بدو ورود به مقصد بعدی 
داشته باشند و اگر تستشان مثبت بود باید 14 روز قرنطینه 

شوند و تمام هزینه ها بر عهده خود فرد است.

ــل آبـــان ســـال جـــاری بـــود که  ــ مــحــمــدزاده: اوای
گــفــت: چهار  دارو  و  غــذا  ســازمــان  سخنگوی 
فراورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود عالئم 
کووید19 از کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو 
مصوبه گرفتند. دو مورد آن ها توانستند مجوز 
تولید موقت 6 ماهه را دریافت کنند و دو داروی 

دیگر هنوز مجوز تولید نگرفته اند.
داروی  نخستین  افـــزود:  جهانپور  کیانوش 
دهانی  اسپری  یک  مجموعه  این  از  گیاهی 
گیاهی  اسانس  که حــاوی 6  پـــی اچ آر 160  با 
بالینی  کارآزمایی  نتایج  به  توجه  با  و  اســت 
ارائه شده در صورت مصرف به بهبود عوارض 
ریــوی کــوویــد19 شامل تنگی نفس، سرفه و 

اکسیژن رسانی شریانی کمک می کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: داروی دوم 
شربت موکوزیفت حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه 
است که با توجه به مدارک کارآزمایی بالینی ارائه 
شده، در صورت مصرف به بهبود عالئم خستگی 
و بی اشتهایی در بیماران مبتال به کووید١٩ کمک 
می کند، این دو دارو مجوز تولید موقت 6 ماهه را 

دریافت کرده اند و وارد بازار شده اند.

داروهای کمیاب ناشناس»
اما حاال با گذشت نزدیک به سه ماه از آن روز 
که جهانپور خبر این داروهــای پیشگیری کننده 
یا اثربخش قابل قبول در پروسه درمان بیماران 
آنچه در عمل شاهد آن  بــود،  را داده  کرونایی 
هستیم این است که اسپری و شربت اعالمی 
هنوز برای بسیاری از مردم و حتی داروخانه داران 
انگشت شماری  تعداد  تنها  و  اســت  ناشناس 
از داروخــانــه داران از وجود محدود اسپری خبر 
می دهند. یکی از داروخانه داران می گوید: تعداد 
شرکت های  از  یکی  اســپــری  انگشت شماری 
دارویــی تحویل داده ولی نه در نسخه پزشکان 
اثــری از ایــن اسپری می بینیم ونــه مــردم عادی 
متقاضی آن هستند و کامالً برای همه ناشناخته 
است. متصدی داروخانه دیگری می گوید: نام این 
دو محصول را تنها در رسانه ها خوانده ام ولی هیچ 
شرکتی این دو داروهای گیاهی را برای فروش به ما 

عرضه نکرده است.
نسخه پیچ یک داروخانه هم می گوید: زمانی یک 
دارو در بازار بیشتر می شود که نسخه پزشکان 
زیادی حاوی آن دارو باشد و داروخانه ها ترغیب 

شوند آن را تهیه کنند.
نتیجه اینکه کنکاش خبرنگار ما برای یافتن این 
داروهای مؤثر در بهبود بیماران کرونایی به ادعای 
متولیان وزارت بهداشت و درمان نشان داد در 
کالنشهری مانند مشهد که یکی از قطب های 
محسوب  کشور  شــرق  شمال  اصلی  درمــانــی 
از  پس  کشور  دوم  کانون جمعیتی  و  می شود 
تهران است داروهای اعالمی بیشتر از آنکه مورد 
اقبال قرار بگیرند ناشناخته هستند و به دلیل 

همین ناشناخته بودن کمیاب هستند.

روی دیگر سکه»
آنچه گفته شد یک روی سکه است و روی دیگر 
آن به موضوع اقدام های وزارت بهداشت و درمان 
ارتباط دارد هرچند نمی توان توقع تبلیغ مستقیم 
یک دارو را داشت، ولی می شود انتظار داشت به 
سبب شرایط خاص همه گیری این ویروس و در 
صورت اطمینان از مؤثر بودن این داروها در بهبود 
حال مبتالیان، این بار به شیوه ای دیگر عمل کرد 
و اطالع رسانی گسترده نمود تا جان افراد کمتری 

در خطر قرار بگیرد.

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره 
به خبرنگار ما می گوید: وزارت بهداشت و درمان 
ابالغیه خاصی در این خصوص صادر نکرده و 

وظیفه ای برای استان ها تعریف نکرده است.
علی روحبخش می افزاید: براساس روال معمول 
داروهای دارای مجوز از طریق شرکت های دارویی 
بین داروخانه ها توزیع می شوند و به استناد همان 
اصل عرضه و تقاضا در بخش دارو نیز وقتی 
میزان ارجاعات پزشکان به یک دارو بیشتر باشد 

تأمین آن هم سرعت می گیرد.
وی ادامه می دهد: در خصوص دو داروی گیاهی 
مــورد نظر نیز بــه نظر مــی رســد بــه دلیل آنکه 
پزشکان بنا به هر علتی به ســراغ تجویز آن ها 
و  نمی کنند  ریسک  هم  داروخانه ها  نرفته اند، 

به سراغ خرید و سفارش دارویــی که متقاضی 
کمتری دارد نمی روند.

با استناد به آنچه گفته شد و تأکید بر این 
نکته که انتشار این مطلب نه از باب تبلیغ یک 
دارو بوده و نه به دنبال بیان کم کاری متولیان 
است و هدف، طرح این پرسش است که اگر 
متولیان وزارت بهداشت براساس ادعایی که 
مطرح می کنند و بر اثربخش بودن این دو دارو 
در باال بردن میزان اکسیژن خون مبتالیان یا 
بهبود شرایط تنفس بیماران باور دارنــد، چرا 
تمهیداتی نداشته و ندارند تا حداقل جامعه 
پزشکان هــم بــه ایــن بــاور برسند و بــا ترویج 
منطقی و مبتنی بر دستاوردهای علمی آن، 
با  مقابله  برای  مؤثرتری  پیشگیری  اقدام های 

این ویروس مرگبار برداشته شود. 

3 ماه از اعالم عمومی وزارت بهداشت گذشت

داروهای گیاهِی کرونا در انزوا
گزارشگزارش

4
پنجشنبه  9 بهمن 1399
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 سال سی و چهارم  
شماره 9454  ویژه نامه 3833 

شماره پیامک: 3000۷2305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

احــمــد فـــیـــاض: چــهــارمــیــن جــلــســه حــضــور و 
ــران ارشــد  نشست مــیــدانــی مــســئــوالن و مــدی
مناطق  فرهنگی  ستاد  دبیر  همت  به  مشهد 
پهنه شهید بخشی  در  حاشیه شهر مشهد 
)رسالت( برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما؛ این 
نشست به منظور بررسی مشکالت، معضالت 
بخشی  وسیع شهید  پهنه  اهالی  مطالبات  و 
مسجد  در  گذشته  سه شنبه  شامگاه  مشهد 
حضرت ابوالفضل)ع( رسالت 129 برگزار شد. در 
این نشست شماری از نمایندگان این پهنه از 
جمله نمایندگان قرقی، مهرگان، مسئول بخش 
پهنه شهید بخشی، مسئول بسیج  فرهنگی 
خواهران محله طالقانی و... پشت تریبون رفته 
و به بیان اهم مطالبات و مشکالت پهنه شهید 
بخشی پرداختند. انسداد ترافیکی شدید جاده 
سیمان و بولوار 22بهمن و جاده کالت در روزهای 
عادی، کیفیت آب شرب، مشکالت فاز یک و 
صنایع  اشتغال،  و  تولید  مهرگان،  شهرک  دو 
آالینده، ناامنی محالت، بیکاری، زنان سرپرست 
پدیده  غیرمجاز،  ســازهــای  و  ساخت  خــانــوار، 
مهاجران و ضــرورت ساماندهی آنــان، کیفیت 
نامطلوب آسفالت محالت و مناطق، هزینه های 
سنگین و مدت زمان طوالنی دریافت پروانه های 
ساختمانی، ساماندهی کشف رود و... از جمله 
شهروندان  مطالبات  سرفصل های  مهم ترین 
بــه مــســئــوالن و  بــود کــه  پهنه شهید بخشی 

مدیران انتقال داده شد.

کمبود اعتبارات نباید مانع حضور مسئوالن »
میان مردم شود

محمدرضا هاشمی، فرماندار 
مشهد با تأکید بر این نکته 
ــن جلسه ها  ــرگــزاری ای کــه ب
فــقــط ســخــنــرانــی نیست؛ 
ایــن چهارمین  ــرد:  ک اظهار 

نشست در مناطق کم برخوردار و حاشیه مشهد 
بــا هدف  اســـت و ســایــر نشست های مــردمــی 
و  برگزار می شود  عملیاتی مصوبات  و  کاربردی 
هفته آینده نیز در یک نشست کامالً تخصصی 
روند  پهنه،  ایــن  محالت  نمایندگان  حضور  با 

عملیاتی شدن مصوبات پیگیری خواهد شد.
ــارات و  ــب ــا اظــهــار گــالیــه از کــمــبــود اعــت وی ب
کرد:  خاطرنشان  کشور  اقتصادی  وضعیت 
نباید  بــودجــه ای  و  عمرانی  اعتبارات  کمبود 
مدیران  و  مسئوالن  میدانی  حضور  از  مانع 

میان مردم شود چه بسا برخی از عملکردها 
به واسطه حضور مدیران و یا نظارت عالی شان 

تقویت شده و شرایط را بهبود می بخشد. 
ساماندهی  طــرح  از  ادامـــه  در  استاندار  معاون 
موفق  عنوان یک طرح  به  اسماعیل آباد  محله 
یاد کرد و افــزود: این محله به خاطر همجواری 
بــا امــاکــن تــجــاری و اقــتــصــادی چــهــره زشـــت و 
ناشایستی از مشهد نزد گردشگران ارائه می کرد 
که خوشبختانه با ساماندهی محله اسماعیل آباد 
اکنون شرایط خوبی رقــم خــورده اســت و دیگر 
ایــن محله  در  از آسیب های هجده گانه  خبری 

نیست و یا به شدت کاهش یافته است.
هاشمی در پاسخ به مطالبات نمایندگان این 
پهنه به ویژه در بحث امنیت و ترافیک جاده 
امنیت  بحث  در  کـــرد:  تصریح  و...  سیمان 
ترافیک  با  همچنین  نداریم.  تعارف  کسی  با 
این محور از نزدیک آشنا هستم و در همین 
شد.  خواهد  چاره اندیشی  تمهیداتی  جلسه 
تعیین تکلیف 14 روستای منفصل به شهر را 
دستگاه  با  مکاتبه هایی  و  نموده  پیگیری  نیز 
به  بنا  چراکه  داشته ایم،  کشوری  تقسیمات 
ادعای شهرداری در حریم شهر هستند اما از 

خدمات شهری بی بهره اند.

بوی بد، ناشی از خاموشی فن های »
کارگاه های تولید ایزوگام است

امیررضا رحمانیان، شهردار منطقه 3 نیز در 
جمع نمایندگان محالت پهنه شهید بخشی 
ــاده ســیــمــان اظــهــار  و در بــحــث تــرافــیــک جـ
موارد  از  یکی  شهرداری  تحقیقات  در  کــرد: 
ترافیک زا عدم ارتباط خیابان رسالت شمالی 
دسترسی  برای  که  است  شمالی  طبرسی  با 
شود.  پیمایش  طوالنی تری  مسیر  بایستی 
برای  45متری  خیابان  دو  اینکه  خوش  خبر 
رفع این گره در حال ساخت است و احداث 
پل در رسالت 91 به منظور روان سازی ترافیک 
داده  پیمانکار  به  تومان  میلیارد   ۷ اعتبار  با 
عملیاتی خواهد  و  اجــرایــی  بــه زودی  و  شــده 
در  و  شده  طراحی  نیز   85 رسالت  پل  شد. 
خواهد  کلید  آن  ساخت  شــروع   1400 ســال 

خورد. 
وی دربــــاره مــشــکــالت شــهــرک مــهــرگــان نیز 
خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه 3، 3 هزار 
و 300 هکتار محدوده و 11 هزار هکتار حریم 
کار  محدوده  این  کنترل  و  مدیریت  که  دارد 
در  حــال  عین  در  اســت  سنگینی  و  ســتــرگ 
راه  به  مشکالت  از  بخشی  مهرگان  شهرک 

و شهرسازی باز می گردد. بوی بد شبانه هم 
تولید  کارگاه های  فن های  خاموشی  از  ناشی 
ــاوجــود چــنــدیــن بــازدیــد  ایـــزوگـــام اســـت کــه ب
به قوت  اما همچنان  توسط مقامات قضایی 

خود باقی است. 

 افزایش تعداد و ساعت های»
 گشت های بسیج در محالت

غفورپور،  مجتبی  ــردار  سـ
 فـــــــرمـــــــانـــــــده قــــــــرارگــــــــاه 
شهید  امنیتی  اجتماعی- 
بــرونــســی نیز بــا اشـــاره به 
طرح رهاسازی مجرمان در 

پی بیماری کرونا افزود: در سال جاری شماری 
از ســارقــان و زورگــیــران حــرفــه ای کــه زنــدانــی 
همین  و  ــد  شــده ان آزاد  و  رهــاســازی  ــد؛  ــودن ب
و  به شهر  امنیت  را در حــوزه  امر مشکالتی 
این شرایط  نموده است. در  محالت تحمیل 
خــاص هــمــکــاری و هــمــیــاری مـــردم بــا بسیج 
محالت و ناجا می تواند مؤثر واقع گردد. البته 
شاهد  شهروندان  امنیت  تأمین  راستای  در 
افزایش تعداد و ساعت های گشت های بسیج 

در محالت هستیم.

 درآمد حاصل ازمناطق برخوردار »
در مناطق نابرخوردار هزینه  می شود

شهناز رمارم، نایب رئیس عضو 
پیرامونی  مناطق  کمیسیون 
ــورای شهر  و کــم بــرخــوردار شــ
اظهارات  به  پاسخ  در  مشهد 
یکی از نمایندگان پهنه مبنی 

بر تفاوت مناطق باالشهر با پایین شهر گفت: تفاوت 
اینجاست که 25 درصد درآمد از 3 هزار میلیارد تومان 
جمع آوری شده از شهروندان منطقه 9 حاصل شده 
لکن این منطقه ۷5 میلیارد تومان در سال جاری 
اعتبارات عمرانی داشته اما منطقه3 تنها 80 میلیارد 
تومان اعتبار بودجه داشته است. به عبارتی مدیریت 
شهری از مناطق برخوردار درآمد حاصل می نماید و 
هزینه کرد آن در مناطق نابرخوردار است. دو هفته 
پیش در دولت تصویب و ابالغ شد که 20 هکتار از 
زمین های مسکن و شهرسازی در بولوار شهید فکوری 
فروخته و هزینه آن برای ساماندهی حاشیه شهر 

صرف شود که خبر خوبی است.

 دیگر شاهد مانور اراذل و اوباش »
در محالت مشهد  نیستیم

فرماندهی  جانشین  طبسی،  محمد  سرهنگ 
انتظامی مشهد نیز در این نشست مردمی اظهار 
کرد: اکنون اگر دقت شود دیگر شاهد مانور اراذل و 

اوباش در سطح شهر و محالت مشهد نیستیم. 
وی افزود: در تمام پهنه های شهر نیروهای واکنش 
سریع را مستقر کرده که در صورت هر گونه ناامنی 
میدان  وارد  ویــژه  اختیارات  و  قــدرت  با  بالفاصله 
عملیات مهار خواهند شد. در بحث تیراندازی ها 
دستگیری  لحظه  تــا  کــرده  موظف  را  فرماندهان 
برهم زنندگان نظم و امنیت از محل وقوع تیراندازی 
خارج نشوند. در حوزه دستگیری معتادان متجاهر 
به تازگی  و  گرفته  ــورت  صـ خــوبــی  اقـــدام هـــای  نیز 
400 معتاد متجاهر از همین پهنه دستگیر و به 

کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شده اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد نیز در 
این نشست در پاسخ به مطالبات ترافیکی اهالی 
گفت: دوربرگردان همت آباد به خاطر حادثه خیز 
بودن منطقه و آمار فوتی های باال مسدود شده 
و بازگشایی آن مستلزم بهسازی خیابان رسالت 
بــا همکاری  امــا در عین حــال  اســـت،  شمالی 
آن  از  باالتر  دوربــرگــردان  یک  منطقه  بخشدار 
ایجاد خواهد شد که تأیید آن توسط پلیس راهور 

صورت گرفته است.

8017zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 3 ر ی م   م ع ط ر   ر ن ج ش   د
 4 م ت ا س ف   ی و ا ش   م ک ن ی
 5 ا ر   ا س م ا ن ی   ت ع ر ی ق
 6 ل   م د ر س     س ر ب ی   م 
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تقلید  کــتــاب   – صنعت  و  تــکــنــولــوژی   .1
ــه داران  درجـ بــرای  لقبی   .2 – ضمیرجمع 
مطلع-   .3 خنجر  چــیــزی-  اول  ارتــشــی- 
بـــوكـــســـور مــســلــمــان آمـــریـــكـــایـــی- دوی 
ــده  ــوانـ اســتــقــامــت 4. پـــس غـــذا- درس خـ
پذیرایی-  ظـــروف  از   .5 دیــد  دشمنی-   -
ــی ســـرخ رنـــگ   آســـیـــاب دســـتـــی- چــاشــن
قدما-  خانه های  كولر   – معروف  جــام   .6
رسم-  جمع   .۷ بجویید  آقایان  برصورت 
هماهنگی  بیهوده-   .8 افتتاح  خــانــدان- 
آزاردهــنــده   .9 پخته  چغندر  موسیقایی- 
والــدیــن- شــرور- ستون- مــاده جــاری 10. 
هدیه نامشروع- خودروی حمل مایعات- 
آرواره 11. نپذیرفتن- خواهر و برادر شیری- 
اشعه مجهول 12. رودخانه مرزی- سال های 
گذشته از زندگی كسی- ماهی- شادمانی 
13. بهشتی- سخنان بیهوده- سمیع 14. 
رسوم- لقب اشرافی هندی- منفعت طلب 
15. هزاركیلو- خبرگزاری دانشجویان ایران- 

گوهرفروش

1. پوسیدگی- از چهارعمل اصلی ریاضیات- 
از  شــیــرازی-  زیــبــای  گــل   .2 جوانمردی ها 
ــردن 3.  ــاره كـ پـ اشــكــال منظم هــنــدســی- 
قـــارچ- كــارهــای یــك هنرمند- روشــنــی 4. 
صوت تعجب خانمانه- خشك مزاج- الیه- 
مكرر-  5. حرف  بیماری مسری خطرناك 
پایتخت بحرین- حركت زمین گرد خودش 
خاک  دســـت-  انگشتان  از   - مفتاح   .6
کوزه گری ۷. سرپرستی- محافظ- برهنه 8. 
اهــرم- خط كش هندسی-  شاعر مسافر- 
ارتش جمهوری اسالمی 9. بیماری خطرناك 
منفک  پــشــت ســر-  كــم كــردن-   تنفسی- 
10. مهم بودن- كتیبه های تاریخی به جامانده 
كوه  صــخــره هــای  دل  بــر  هخامنشیان  از 
الــونــد هــمــدان 11. هــرج و مــرج- شیرینی 
تلف شدن-   .12 تركی  آب  عروسی-  بزرگ 
كود  نوعی   - یانکی ها  جاسوسی  سازمان 
خطرناك  عظیم الجثه  مـــار   شیمیایی- 
13. ارزش و اعتبار- كشور دراز- بخشی از 
 غشای داخلی تخم مرغ كه زرده را دربر می گیرد 

ــی غــل و غـــش- ســربــاز  ب و  14. درانـــتـــظـــار- صـــاف 
خاصیت  دارای  جــســم  هـــر   .15 هــمــه فــن حــریــف 

مغناطیسی- ضمیری در زبان عربی- دربرگیرنده

  عمودی  افقی

 نشست مشترک اهالی پهنه شهید بخشی
با مسئوالن شهری و استانی برگزار شد

بررسی مشکالت
از»کشف رود« تا »مهرگان«
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