
مقاومت در برابر تحریم های دشمنباید بدون تعطیلی و حذف، با کرونا مقابله کرد
در بیانیه علمای اهل سنت خراسان شمالی عنوان شدآیت الله علم الهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی:

نخستین  در  خــراســان رضــوی  در  ولی فقیه  نماینده 
جلسه شــورای فرهنگی عمومی با حضور استاندار 
جدید، با بیان اینکه ضربه سنگین کرونا در بخش 
فرهنگ کمتر از بخش اقتصادی کشور نبود، اظهار 
کرد: سفر و زیــارت به دلیل وجود این بیماری دچار 
تأخیر و کاهش شد. آیت الله علم الهدی ادامه داد: 
مقام معظم رهبری با تدبیر در محدودیت هایی که 

برای بخش فرهنگی ایجاد شد...

با  روز گذشته  اهــل سنت خراسان شمالی  علمای 
صدور بیانیه ای تأکید کردند: حفظ و استمرار انقالب 
تحریم های  شرایط  در  دشمن  با  مقابله  و  اسالمی 
اقتصادی و محدودیت های کرونایی نیاز به هوشیاری، 
مقاومت و تالش بیشتر همه اقشار مردم و مسئوالن 
دارد. به گــزارش ایرنا، در بخشی از این بیانیه آمده 
است: جبهه دشمنان مستکبر انقالب اسالمی  که 

آمریکای تروریست پرور و... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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تسهیالت و اشتغال؛ مهم ترین درخواست ها از استاندار
پلیس راهور تشریح کرد

 تمهیدات ترافیکی
22بهمن در مشهد 

بررسی تأثیرات  آموزش های آنالین در 
دوره کرونا در گفت وگو با هنرمندان

سود و زیان 
 آموزش های هنری

 از راه دور

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

معتمدیان از طریق »سامانه سامد« پاسخ داد

.......صفحه 4 

ــرای تــمــهــیــدات ویــژه  رئــیــس پــلــیــس راهــور اســتــان از اجــ
خبر  شهرمشهدمقدس  در  ماه  بهمن   22 روز  ترافیکی 
دهنوی   حمیدرضا  سرهنگ  قــدس،  گــزارش  بر  بنا  داد. 
گفت: پلیس راهور استان خراسان رضوی تمهیدات ویژه ای 

را برای روز بیست و دوم بهمن ماه ...

آمـــوزش آنــالیــن در دوران کــرونــا، شــهــرونــدان را بــه حضور در 
کالس های آموزشی هنر ترغیب کرد و این آموزش ها هر زمان 
از سوی استادان بزرگ انجام می شد، بی شک استقبال از این 

کالس ها به مراتب بیشتر می شد...

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

سه شنبه  21 بهمن 1399

  26 جمادی الثانی 1442 
  9 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9464  
ویژه نامه 3843 
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 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت به 
واگذاری اس��تیجاری تاالر شهر و مغازه های آن 
به بخش خصوص��ی اقدام نماید لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مزایده و ارائه پیش��نهاد واز تاریخ درج آگهی 

نوبت دوم به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

 آگهی مزایده شهرداری گناباد

س
/ 9
91
17
78

دانش�گاه علوم پزش�کی تربت حیدریه در نظر دارد مناقصه ی عمومی خرید 
خدمات گروه پرس�تاری در بیمارس�تان نهم دی تربت حیدریه را به ش�ماره 
فراخ�وان 2099004688000017 از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی 
دول�ت برگ�زار نمای�د. الزم به ذکر اس�ت کلیه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از 
دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گ�ران و بازگش�ایی پاکت ها 
از طری�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت 
ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 

1399/11/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1399/12/03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 1399/12/04
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/068/000/000 ریال

اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گ�ذار جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی 
یک س�تاد مرکزی دانشگاه علوم پزش�کی و تلفن 52242035-051 می باشد.
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آگهی مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری 
در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجمع عمومی عادی س�الیانه مرحله دوم نوبت اول  ش�رکت تعاونی  در شرف 
تاس�یس توس�عه و عمران شهرس�تان تایباد  در روز ش�نبه مورخ  1399/12/23  
راس س�اعت 16  در محل مجتمع فرهنگی هنری مفاخ�ر واقع در تایباد بلوار 
امام خمینی )ره( ، خیابان ش�هید آریامنش ،کوچه اس�تاد نظر محمد س�لیمانی   
برگزار می ش�ود . از کلیه نمایندگان محترم اعضا دعوت می ش�ود شخصًا با در 
دس�ت داش�تن کارت ورود به جلس�ه به هم�راه مدرک شناس�ایی  معتبر جهت 
اتخاذ تصمیم نس�بت به موضوعات ذیل در این مجمع  حضور به هم رس�انند .

ضمن�ًا داوطلبان عضوی�ت در هیأت مدیره یا بازرس�ی موظفند ظرف 7 روز از 
تاری�خ صدور دعوتنامه ، درخواس�ت کتبی خود به همراه م�درک مربوطه را 
به دفتر ش�رکت تعاونی واقع در خیابان دکتر ش�ریعتی س�اختمان هسته اقتصاد 

مقاومتی تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
* دستور جلسه : تصویب اساسنامه

 انتخاب هیات مدیره و بازرسان
اتخ�اذ تصمیم در مورد نابرابری س�هام اعضا وتعیین حداق�ل و حداکثر تعداد 

سهام هرعضو
تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت

تعیین خط مشی و برنامه های تعاونی و تصویب بودجه جاری و سایر عملیات مالی
اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیر عامل

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  مرحله دوم  نوبت اول شرکت   تعاونی در شرف تاسیس  توسعه و عمران شهرستان تایباد
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هیات موسس

س
/ 9
91
18
09

آگهـــی برگــــزاری مـــــزایده
اقالم ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی

شركت ایران خودرو )سهامی عام( در نظر دارد اقالم ضایعاتی و انهدامی سایت تولیدی خراسان را به نمایندگی از آن از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند : 

شرح اقالم مزایده  شماره 22 – 99  )سایت خراسان ( : 
انواع قطعات تزیینی ، موتوری انهدامی و ضایعاتی خودروهای تولیدی - انواع بدنه های ضایعاتی خودروهای تولیدی )انهدامی( 

)ویژه خودروهای سوزوکی و هایما(
زمان برگزاری مزایده و محل اخذ پاكات : كلیه متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت طی روزهای شنبه   

مورخ 99/11/25 لغایت روز  چهارشنبه مورخ 99/11/29  ازساعت 08:30 صبح الی 14:30 به شرح ذیل مراجعه نمایند.
 آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده : تهران ، جاده قدیم كرج ، كیلومتر 14 ، درب 14 ایران خودرو ، اداره مزایده مراجعه نمایند و 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 48213773-021 )آقای مهندس سیالخور( تماس حاصل نمایند . ضمناً جهت اخذ اطالعات 

تكمیلی به نشانی اینترنتی www.Ikco.ir مراجعه فرمائید.
آدرس جهت بازدید از اقالم : سایت خراسان : مشهد- کیلومتر 55 جاده مشهد نیشابور- شهرک صنعتی بینالود- ایران خودرو خراسان . 

نماینده هماهنگ كننده : آقای سید محمد صادق اسماعیلیان به شماره همراه : 09153591613  
مبلغ و نحوه واریز وجه تضمین شركت در مزایده: مبلغ تضمین شركت در مزایده جهت اقالم ضایعاتی طبق مبالغ اعالم شده در فرم 

پیشنهاد قیمت به صورت فیش واریزی بایستی صورت پذیرد.
 * شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می باشد. ضمنا مشروح شرایط در اسناد مزایده به طور كامل درج خواهد گردید.
* شركت كنندگان باید مدارك را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحیح ، امضاء نموده و به همراه کپی شناسنامه و کارت 

ملی در پاكتهای دربسته به متصدی مزایده ، تحویل نمایند.
- كلیه وجوه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به صورت نقدی می باشد و هرگونه مالیات ، عوارض و حقوق دولتی طبق 

ارتبــاطات و امــور بین المـــللمقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و كارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

مستندی درباره ثبت وقایع ایام پیروزی انقالب اسالمی در مؤسسه فرهنگی قدس رونمایی شد

 راش هایی فراموش شده از»روزهای طالیی«

 برنامه های مراسم 22 بهمن خراسان رضوی
 اعالم شد

از راهپیمایی خودرویی و 
 موتوری تا پخش زنده 

در فضای مجازی
اســالمــی خــراســان  تبلیغات  رئــیــس شـــورای هماهنگی 
رضوی گفت: مراسم یوم هللا 22 بهمن امسال در بستر 
فضای مجازی برای همه اقشار مردم بارگذاری می شود. 
به  توجه  با  افـــزود:  حجت االسالم سیدمحمد سلطانی 
محدودیت های کرونایی، مراسم یوم هللا 22 بهمن امسال به 
صورت رژه خودرویی و موتوری انجام می شود عالقه مندان 
می توانند  به آدرس اینترنتیfajr.ccoip.ir  مراجعه کنند.  
قطعنامه سراسری راهپیمایی 22 بهمن نیز در این سامانه 
بارگذاری و به تأیید شرکت کنندگان خواهد رسید. مراسم 
نورافشانی نیز ساعت ۱۹ سه شنبه 2۱ بهمن  ماه در ۴2 
و ساعت 20/۴5  توسط  شهرداری  نقطه شهر مقدس  
توسط لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع( در جبل النور کوهسنگی 
ــورای هماهنگی  ــزار خــواهــد شــد.رئــیــس شــ ــرگ مشهد ب
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی افزود: راهپیمایی  موتوری 
روز  از ساعت ۹  نیز  و خــودرویــی  خــانــوادگــی 22 بهمن 
چهارشنبه در خیابان امام رضا)ع( با عبور از مقابل جایگاه 
در میدان بیت المقدس مشهد انجام می شود و در پایان این 
مراسم دکتر جلیلی، نماینده رهبر معظم انقالب در شورای 
عالی امنیت ملی سخنرانی خواهد کرد.  حجت االسالم 
سلطانی گفت: محل ورود خودروها برای حضور در مراسم 
از انتهای خیابان امام رضا)ع(، پایانه مسافربری مشهد، 

بولوار جمهوری اسالمی و خیابان خرمشهر است. .......صفحه 4 



بررسی تأثیرات  آموزش های آنالین در دوره کرونا در گفت وگو با هنرمندان

سود و زیان آموزش های هنری از راه دور
آمــوزش آنالین در دوران  ســرور  هــادیــان: 
کرونا، شهروندان را به حضور در کالس های 
آموزشی هنر ترغیب کرد و این آموزش ها 
هــر زمــان از ســوی اســتــادان بــزرگ انجام 
می شد، بی شک استقبال از این کالس ها 
به مراتب بیشتر می شد زیرا فاصله بین 
هنرمندان و مردم را کمتر می کرد و دارای 

جذابیت بیشتری بود. 
اگرچه آمــوزش آنالین از جمله شیوه های 
آمــوزشــی اســـت کــه در دنــیــا بــه سرعت 
مرسوم شد و مدرسان زیادی در حوزه های 
مختلف، کالس های آموزشی خود را با این 
شیوه برگزار کــرده انــد امــا ایــن آمــوزش در 
روزهای کرونا و قرنطینه بودن مردم، اتفاق 
جدیدی است که توانست برای بسیاری 
از افــرادی که امکان حضور در کالس های 
حضوری را به دالیلی چون دوری مسافت، 
هزینه های باالی آموزش، هماهنگ نبودن 
ساعت های حضور در بیرون خانه ندارند، 

این امکان را فراهم سازد.
بــه ضـــرورت حفظ سالمت  بنا  از طرفی 
برای  روش  بهترین  شیوه  این  هنرجویان 
ــیــز هــســت.  ــوزش ن ــ ــ تــعــطــیــل نـــشـــدن آم
تجربه جدی  کرونا  از  پیش  تا  متأسفانه 
به  و  نداشتیم  آمــوزش مجازی  در بحث 
طــور قطع آمـــوزش برخط اگــر در شرایط 
عادی بسترسازی می شد و مردم با اصول 
نسبت  همان  بــه  مــی بــودنــد،  آشناتر  آن 

تأثیرگذاری آن نیز بیشتر می بود.

فرصتی جدید»
نقاشی  پیشکسوت  مـــدرســـان  از  یــکــی 
کرونا  ایــن خصوص می گوید:  در  مشهد 
ــادان بــا آمــوزش  سبب شــد مـــردم و اســت
از راه دور آشنا شوند و آموزش مجازی هنر 

نیز از این قاعده مستثنا نماند.
مــی افــزایــد:  آسیایی  گــود  اســتــاد حسین 
بــه اعتقاد مــن آمـــوزش مــجــازی فرصت 
مناسبی بــرای فراگیری ملی و بین المللی 
ایجاد کرد؛ این در حالی است که در همین 
دوران بسیاری از هنرجویان ایرانی مقیم از 
کشورهایی چون آلمان، انگلیس و... شروع 

به یادگیری هنر نقاشی در بستر فضای 
مجازی کردند.

درآمدزایی با آموزش از راه دور»
وی با بیان اینکه آمــوزش مجازی، امکان 
تکرار آموزش را بارها و بارها برای هنرجو 
فــراهــم مــی ســازد، بیان مــــی دارد: یکی از 
هنرجویان من با آموزش برخط، نقاشی را 
فراگرفت و من برایش رفع اشکال می کردم 
پرتره آن قدر  از مدتی در طراحی  و پس 
موفق شده که همزمان با ادامه یادگیری، 
آثارش را به فروش می رساند و این وضعیت 

برایش درآمد نیز ایجاد کرده است.
رئالیست،  این استاد نقاشی سبک های 
اکسپرسیونیست، امپرسیونیست و باروک 
اظهار مــی دارد: آموزش مجازی متأسفانه 
گاهی مشکل قطع شدن اینترنت دارد و 
گاهی به دلیل مشکل آماده نبودن بستر 
آموزش مجازی، استاد تا ساعت ها درگیر 

یک جلسه آموزش می شود.

تکمیل آموزش ها »
وی اضافه می کند: به اعتقاد من کالس های 
مجازی با کالس های عملی تکمیل می شود 
ولی در شرایط کرونا، فضای مجازی بهترین 
ادامــه  و  هنرجویان  با  استاد  ارتباطی  راه 
آموزش های فراگیر ملی و بین المللی است.

نیز  خوشنویسی  پیشکسوتان  از  یکی 
دربــــاره بــرگــزاری کــالس هــای خطاطی به 
صــورت مجازی می گوید: آمــوزش مجازی 
زیرساخت های  اگر  است  خوبی  ظرفیت 
آن فراهم شود زیرا از طریق مجازی می توان 
که  مواقعی  در  و  داد  آمـــوزش  هنرجو  به 
شرایط به لحاظ کرونا امن تر است، جلسه 

حضوری برای رفع اشکال گذاشت. 
این استاد پیشکسوت که بیش از چهار 
و خوشنویسی  آمــــوزش  مــشــغــول  دهـــه 
است، تأکید می کند: آموزش مجازی امکان 
فراگیری برای بسیاری ازعالقه مندان به هنر 
خطاطی را از کشورهای دیگر فراهم ساخت. 
انگلستان،  از  من  هنرجویان  از  بسیاری 
آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به فراگیری خوشنویسی مشغول شده اند 
و پیشرفت های چشمگیری هم داشته اند.

می سازد:  خاطرنشان  فروغی  انوشیروان 
اما به اعتقاد من آمــوزش هنر به صورت 
حضوری و چهره به چهره به طــور قطع 
تأثیر و حس بهتری را برای فراگیری خواهد 

داشت.

تدریس مجازی و حضوری »
یکی از استادان دانشگاه های هنر مشهد 
نیز دربــاره نقش آمــوزش مجازی در دوران 
کرونا می گوید: وزارت علوم از زمان همه گیری 

بیماری کووید19 به دلیل رعایت پروتکل های 
کرد  تأکید  مجازی  تدریس  بر  بهداشتی 
این روش تدریس  و در حال حاضر عمالً 
در دانشگاه های هنر شهرمان و کالس های 

هنری انجام می شود.
استاد حسین رزاقی می افزاید: کالس های 
بــرگــزار می شود  آمــوزشــی هنر نیز مجازی 
و هــر زمـــان کــه امــکــان جلسات حضوری 
فراهم شود، در تکمیل جلسات مجازی این 
کالس ها برگزار می شود که خوشبختانه این 

ترکیب بسیار خوب بوده است.
بیان  شهرمان  نگارگری  پیشکسوت  ایــن 
مــی دارد: در حال حاضر با توجه به شیوع 
دانشگاه  در  هنری  دروس  تدریس  کرونا، 
فردوسی و همچنین حوزه هنری شهرمان 

به همین منوال است.
مــدرســان  از  دیــگــر  یــکــی  در همین حـــال 
مــی گــویــد:  مشهد  نــقــاشــی  پیشکسوت 

اعتقادی به آموزش آنالین ندارم.
طاهره واحدیان خاطرنشان می سازد: بیش 
آموزشگاه  و  تــدریــس  سابقه  ســال  از 25 
نقاشی دارم و به نظر من آمــوزش نقاشی 
باید حضوری باشد، چون این یک کار عملی 
است.وی با اشاره به اینکه شاید بتوان تاریخ 
بــرای آموزش  هنر را تئوری مطرح کرد اما 
هنر، باید استاد و هنرجو در کنار هم به 

آموزش و فراگیری بپردازند.

در بیانیه علمای اهل سنت خراسان شمالی عنوان شد

مقاومت در برابر تحریم های دشمن

با صدور  روز گذشته  اهــل سنت خراسان شمالی  علمای 
اسالمی  انقالب  استمرار  و  حفظ  کــردنــد:  تأکید  بیانیه ای 
و  اقــتــصــادی  تحریم های  شــرایــط  در  دشــمــن  بــا  مقابله  و 
محدودیت های کرونایی نیاز به هوشیاری، مقاومت و تالش 

بیشتر همه اقشار مردم و مسئوالن دارد. 
به گزارش ایرنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: جبهه 
دشمنان مستکبر انقالب اسالمی  که آمریکای تروریست پرور 
و رژیم منحوس اسرائیل در رأس آنان است، بیش از چهار 
دهه است که از تمامی ترفندها و توطئه ها برای انهدام نظام 
مقدس استفاده می کنند اما به حول و قوه الهی و رهبری 
بی نظیر رهبر معظم انقالب و وحــدت مــردم، دشمنان هر 
لحظه طعم تلخ شکست را می چشند و دیگر امید و توانی 
برای مقابله با نظام مقدس جهانی جمهوری اسالمی ندارند. 
بیانیه تصریح شده اســت: جامعه روحانیون اهل  این  در 
آرمان های  با  میثاق  تجدید   سنت خراسان شمالی ضمن 
امام راحل، رهبر معظم انقالب، شهیدان گلگون کفن انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان حرم به ویژه سیدالشهدای 
مقاومت سردار دل ها و محسن فخری زاده به دشمنان این 
نظام قاطعانه اعــالم می کنند که بـــرادران اهل سنت هرگز 
خامنه ای  ــام  ام عزیزشان  پــدر  از  قاطع  حمایت  از  دســت 

برنخواهند داشت.

ارتقای استانداردسازی مصالح 
ساختمانی در خراسان  شمالی

بجنورد: مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: با توجه 
به تجهیز آزمایشگاه های این اداره کل به تجهیزات آزمون روی 
محصوالت فوالد ساختمانی، کنترل ها در محل مصرف انجام 
خواهد گرفت.فهیمه مهمان نواز اضافه کرد: در راستای ارتقای 
کیفیت مصالح ساختمانی و با توجه به اهمیت محصوالت 
فوالدی در ساخت وسازها، آزمون محصوالت فوالد ساختمانی 
مشمول مقررات استاندارد اجباری )میلگرد، تیرآهن، نبشی 
ناودانی و ورق فوالدی( می شود و توسط کارشناسان اداره کل 

استاندارد در آزمایشگاه اداره کل انجام می شود.

 حمایت کمیته امداد از 3هزار و
 60 بیمار خاص و سخت درمان

امـــداد  کمیته  خـــانـــواده  ســالمــت  و  حمایت  مــعــاون 
و از 3هـــزار  نــهــاد  ایــن  از حمایت   خــراســان  جنوبی 

۶۰ بیمار سخت درمان و خاص استان خبر داد.
به گزارش فارس، علی اکبر نخعی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: امسال 21 میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال برای 
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان استان 
هزینه شده که بیشترین آن مربوط به زنان سرپرست 

خانوار بوده است.
نخعی با اشاره به حمایت این نهاد از 3هزار و ۶۰ بیمار 
سخت درمان و خاص استان عنوان کرد: کمیته امداد 
خراسان  جنوبی ۶9۸ بیمار زمین گیر را نیز زیر پوشش 
دارد که عالوه بر بهره مندی از تمامی خدمات بیمه ای و 
درمانی، ماهانه یک میلیون و 5۰۰ هزار ریال کمک هزینه 

برای نگهداری هر یک از آن ها پرداخت می کند.
۴3 هزار و 99۰ خانوار با جمعیت 1۰2 هزار و ۷۷۷ نفر 
استان خــراســان  جنوبی  امـــداد  کمیته  تحت حمایت 

هستند .

 خرید ۸00 تن میوه شب عید
 در خراسان جنوبی

خراسان  تــجــارت  و  معدن  صنعت،  ســازمــان  رئیس 
جنوبی از خرید و ذخیره سازی ۸۰۰ تن میوه سیب و 
پرتقال برای روزهای پایانی سال و نوروز 1۴۰۰ در این 

استان خبر داد.
بــه گــــزارش ایــســنــا، عــبــاس جــرجــانــی بــه خبرنگاران 
رسانه های گروهی گفت: سیب تأمین شده از نوع زرد 
و قرمز و پرتقال از نوع والنسیا و تامسون است که در 
نظر داریم با انتخاب سه مباشر میوه تنظیم بازار را از 

روزهای پایانی سال تا 15 فروردین توزیع کنیم.
وی هدف از خرید و ذخیره سازی میوه عید را حذف 
واسطه گری و کنترل قیمت ها اعالم و بیان کرد: امسال 
زودتر از سال های پیش و  از 15 بهمن تا 15 فروردین 

طرح نظارت بر بازار در استان اجرا می شود.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

سه شنبه  21 بهمن 1399
   26 جمادی الثانی 1442  9 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9464  ویژه نامه 3843 

پ
/9
90
32
28

/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

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

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
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ج
/9
90
41
88

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
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

قالی شویی



روی خط خبرروی خط خبر
پلیس راهور تشریح کرد

 تمهیدات ترافیکی
22بهمن در مشهد

تمهیدات  اجـــرای  از  اســتــان  پلیس راهور  رئیس 
در  مــاه  بهمن  دو  و  بیست  روز  ترافیکی  ویـــژه 

شهرمشهدمقدس خبر داد. 
ــدس، ســرهــنــگ حــمــیــدرضــا  ــ ــزارش قـ ــ ــ ــر گ ــا بـ ــن ب
دهنوی  گفت: پلیس راهور استان خراسان رضوی 
تمهیدات ویژه ای را برای روز بیست و دوم بهمن 

ماه  در شهر مقدس مشهد به اجرا می گذارد.
وی افزود: در اجرای این طرح  توقف وسایل نقلیه 
از ساعت 23 روز بیست و یکم بهمن ماه تا پایان 
مراسم در رینگ میدان 15 خرداد و مسافت 50 
امام رضا)ع(  خیابان  طول  مجاور،  اضالع  در  متر 
و  بسیج  میدان  رینگ  بیت المقدس،  میدان  تا 
مسافت 50 متر در اضالع مجاور، رینگ میدان 
بــیــت الــمــقــدس  و زیـــر گـــذر حـــرم مطهر رضــوی 

ممنوع است.
در  کــرد:  خاطرنشان  استان  پلیس راهور  رئیس 
خودروها  تــردد  از  مراسم  پایان  تا  بهمن   22 روز 
15خــرداد،  میدان  تا  اسالمی  بولوار جمهوری  در 
اســالم  فداییان  خیابان  طــول  نخریسی  تقاطع 
خیابان  طــول  بی سیم،  تقاطع  بسیج،  میدان  تا 
میدان  تا  بولوار خرمشهر  بسیج،  میدان  تا  بهار 
15 خــــرداد، تــقــاطــع  شهید انـــدرزگـــو تــا مــیــدان 
ــمــقــدس، مـــیـــدان امــــام خــمــیــنــی )ره( تا  ــیــت ال ب
حرم  سمت  به  شهدا  تقاطع  15خـــرداد،  میدان 
حرم  سمت  بــه  طبرسی  مــیــدان  ــوی،  رضـ مطهر 
خیابان  به سمت  عنصری  خیابان  مطهررضوی، 
حرم  سمت  به  شارستان  تقاطع  و  امــام رضــا)ع( 

مطهر رضوی، جلوگیری خواهد شد.
عزیز  شــهــرونــدان  از  اســتــان  پلیس راهور  رئیس 
بــا خــادمــان خــود در  خــواســت همچون همیشه 
پلیس راهور استان خراسان رضوی همکاری داشته 

باشند.

از  مشهد  فرمانده انتظامی  رحمانی:  عقیل 
پوشش  در  که  داد  خبر  زن  چند  دستگیری 
تــنــه زدن، کیف  با روش هــایــی مانند  مسافر و 
مسافران اتوبوس های حمل و نقل عمومی را 

خالی می کردند.
سرهنگ صارمی ساداتی، رئیس پلیس مشهد 
در تشریح دستگیری این باند حرفه ای گفت: 
در چند روز گذشته تعدادی از بانوان که در 
طالب  و  کشمیری  رسالت،  مهرگان،  مناطق 
مــورد  عمومی  نقل  و  حمل  اتــوبــوس هــای  در 
سرقت واقع شده بودند با مراجعه به مقرهای 
ــرده و  ــ ــود را مــطــرح ک انــتــظــامــی شــکــایــت خـ
خواستار دستگیری عامالن این جرایم شدند.

از همین  کــرد:  پلیس مشهد تصریح  رئیس 
در  سرقت ها  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  و  رو 
بود،  پیوسته  وقــوع  به  مــحــدوده هــای خاصی 
ــژه ای صـــادر و از عــوامــل کالنتری  ــ دســتــور وی
بانوان  از  ــژه ای  ویـ تیم  شد  خواسته  مهرگان 
پلیس برای ردزنی عامالن سرقت ها وارد عمل 

شوند.

سرقت به دو روش»
شکات  از  اولــیــه  تحقیقات  داد:  ادامـــه  وی 
با  از آن بود که تمامی آن هــا   پرونده حاکی 
دو شیوه خاص مورد سرقت واقع شده اند که 
به احتمال قوی تمامی سرقت ها هم توسط 

اعضای یک باند انجام شده باشد.
شیوه های  بیان  در  صارمی ساداتی  سرهنگ 
سرقت از مسافران اتوبوس های داخل شهری 
شکات،  از  تــعــدادی  گفته  به  بنا  کــرد:  بیان 
از تنه خوردن  امــوال داخل کیف آن ها پس 
اتــوبــوس سرقت شده  داخــل  از یک مسافر 
لحظاتی  که  کردند  بیان  هم  عــده ای  اســت. 

پس از ورود به اتوبوس و زمانی که من کارت 
در دستشان بوده اموالشان به سرقت رفته و 
در این شیوه هم سارقان از فرصت بازماندن 
ــارت را  در کــیــف مــســافــر تــا زمــانــی کــه مــن ک
و  کــرده  سوءاستفاده  بدهد  قــرار  کیفش  در 

اقدام های مجرمانه خود را انجام می دادند.
از  پــس  ــرد:  ک تصریح  مشهد  پلیس  رئیس 
کالنتری  زن  مأموران  ماجرا  اولیه  جمع بندی 
مسافر،  پوشش  در  و  تیم  چند  در  مهرگان 
خطوط  و  زده  کلید  را  خــود  نهایی  عملیات 
مــذکــور را کــه احــتــمــال حــضــور ســارقــان در 
آنجا وجود داشت تک به تک تحت کنترل 

گرفتند. 

هیاهو برای فراری دادن زن سارق»
پس از چند ساعت 
ردزنـــــــی ســـرانـــجـــام 
اعضای باند سرقت 
جوان  زن  چهار  که 
حــالــی  در  ــد  ــ ــودن ــ ب
مورد شناسایی قرار 
گرفتند که با ترفند 

تنه زنی باز هم محتویات کیف یک مسافرزن 
را مورد دستبرد قرار داده بودند. مأموران که 
آن ها را به دقت تحت نظر داشتند پی بردند 
و  داد  به  انجام سرقت شــروع  از  آن هــا پس 
فریاد در اتوبوس کرده تا وانمود کنند به اشتباه 

سوار این خط شده اند و راننده را مجاب کنند 
همان جا متوقف شده و آن ها از اتوبوس پیاده 
شده و سارق را فراری بدهند. کار به اینجا که 
رسید مأموران وارد عمل شده و هر چهار نفر 

را دستگیر کردند.
سرهنگ صارمی بیان کرد: پس از دستگیری 
قرار  بازرسی  آن ها مورد  لــوازم همراه  متهمان 
گرفت که در پی آن دو عدد گوشی تلفن همراه 

و یک کیف سرقتی کشف شد.
در ادامه اعضای باند سرقت در اتوبوس های 
تا 31 ساله  حمل و نقل عمومی که بین 21 
متعدد  ســوابــق  آن هــا  از  نفر  ســه  و  هستند 
محکومیت هم دارند، به مقر پلیس منتقل 

و دیگر مراحل انتظامی ماجرا نیز طی شد.
زنان  باند  اعضای  دستگیری  ماجرای  وقتی 
سارق به اطالع تعدادی از شکات رسید که  
پیدا  حضور  آن هــا  بــا  حــضــوری  مواجهه  در 
کنند، از حدود 12 فقره سرقت با شیوه های 
مذکور پرده برداشته شد و اعضای باند هم 

اقدام های مجرمانه خود را پذیرفتند.

 توصیه های رئیس پلیس مشهد »
به شهروندان

سرهنگ صارمی ساداتی، رئیس پلیس مشهد 
در حالی که بیان کرد تحقیقات از متهمان که 
احتمال می رود تعداد سرقت های آن ها بیش از 
این ها باشد، همچنان ادامه دارد، به شهروندان و 
افرادی که از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
می کنند، توصیه کرد با توجه به اینکه این افراد 
با  و  اتوبوس های شلوغ  در  را  طعمه های خــود 
جمعیت باال انتخاب می کردند که تنه زدن در 
هنگام  نمی کرد،  ایجاد  حساسیت  زیــاد  آنجا 
سوار شدن به اتوبوس حتماً یک دست خود را 
روی کیف قرار بدهند تا افراد سارق نتوانند اموال 
آن ها را از داخل آن خارج کنند.از سوی دیگر 
مسافران هر گونه تنه خوردن را جدی بگیرند و به 

سرعت وجود اموال خود را بررسی کنند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: شهروندان پیش 
از سوار شدن به اتوبوس من کارت خود را حاضر 
کنند و در کیف را هم ببندند و به هیچ عنوان به 
این تصور که پس از کارت زدن در کیف را خواهند 
بست، وارد اتوبوس نشوند، شاید افراد مجرم با 
روش های مذکور آن ها را طعمه کنند. همچنین 
بانوان محترم به هیچ عنوان طال، جواهر و ... را 
که به آن نیازی ندارند در این گونه ترددها  با خود 

حمل نکنند.

رئیس پلیس مشهد از دستگیری یک باند سرقت زنانه خبر داد

کیف زنی به شیوه تنه زنی!

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

سه شنبه  21 بهمن 1399
   26 جمادی الثانی 1442  9 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9464  ویژه نامه 3843 

به موقع  اقــدام  و  نظارتی  دستگاه  یک  ورود  با  رحمانی: 
در  فعال  سمن های  از  یکی  خراسان رضوی،  استانداری 

حوزه ورزش به دلیل اقدام های خالف قانون تعلیق شد.
پس از آنکه گزارش های متعددی از بروز انواع تخلف در 
با هویت »ن.م« به دستگاه نظارتی واصل شد،  سمنی 
پرونده ویژه ای با توجه به ابعاد تخلفات صورت گرفته در 
حوزه های مختلف گشوده و تحقیقات دقیق در این زمینه 
صورت گرفت که سرانجام مستندات ماجرا به استانداری 

منعکس و منجر به تعلیق فعالیت این سمن شد.
آنچه نیروهای نظارتی به آن دست یافته بودند این بود که 

پس از آغاز به کار این سمن در سال 1397 و ایجاد یک کانال 
تلگرامی، مدیران این سمن با افراد مختلف و مطرح ارتباط  
گرفته و در مواردی برای انجام اقدام های خالف قانون خود 
از اعتماد آن ها سوءاستفاده می کردند. از همین رو چند روز 
پیش فعالیت این سمن با دستور استانداری تعلیق و دیگر 

فرایند کار هم در دستور کار قرار گرفت.
این موضوع در حالی است که رصدهای صورت گرفته حاکی 

از آن است با وجود تعلیق و پلمب دفترکار این سمن کانال 
تلگرامی آن با بیش 10هزار عضو همچنان در حال فعالیت 

است.
همچنین شنیده می شود مدیر این سمن در گذشته با 
دخالت در انتخابات هیئت ها مدعی بوده مسئولین ورزشی 
اداره کل و هیئت های ورزشی استان با نظر وی منصوب 

می شوند.

با ورود دستگاه نظارتی در مشهد 

فعالیت یک سمن ورزشی متخلف تعلیق شد 
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09035480162

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

خرید ضایعات 

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان
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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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09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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88

به خیاط ماهر
 زنانه دوز ومردانه دوز 

نیازمندیم
 60٪از درآمد سهم کارگر 

الباقی متعلق به کارگاه 
09153025903

37625392مددی 
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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60

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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 / 

99
07

62
6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی
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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
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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
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
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41

قالیشویی ممتاز ابریشم
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100٪ اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

مفقود شده
اش��تغال  پروان��ه  اص��ل 
به کار ب��ا ش��ماره پروانه 
ن��ام  ب��ه   1931001778
محس��ن خوش��نواز مفقود 
گردی��ده واز درج اعتب��ار 

ساقط می باشد

/ع
99

11
50

0

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید عزت اله فتاحی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7478
 به نشانی:  بین عبدالمطلب 9 و 11 - مسکن رضا

مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09362677007
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

17
94

مفقود شده

متفرقه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001455 مورخ 
1399/08/07 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رحمت اله میر فرزند محمدرضا در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 284/41 مترمربع از پالک شماره 2751 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری مع الواسطه از آقای مجید جلودار 
مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ9911796
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/6
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001536 مورخ 
1399/08/15 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رامین خراسانی فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 384/41 مترمربع تمامت پالک 2778 فرعی و قسمتی از پالک شماره 2385 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
مالکیت خود متقاضی )تمامت پالک 2778 فرعی( و خریداری شده از آقای محمدناصر قهرمانی )قسمتی از پالک 2385 فرعی( مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.آ9911797
تاریخ انتشار نوبت  اول: 1399/11/21  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/6

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری



گزارش خبریگزارش خبری خبرخبر
 آیت هللا علم الهدی 

در جلسه شورای فرهنگ عمومی:

 باید بدون تعطیلی و حذف
 با کرونا مقابله کرد

نخستین  در  خراسان رضوی  در  ولی فقیه  نماینده 
جلسه شورای فرهنگی عمومی با حضور استاندار 
جدید، با بیان اینکه ضربه سنگین کرونا در بخش 
فرهنگ کمتر از بخش اقتصادی کشور نبود، اظهار 
کرد: سفر و زیارت به دلیل وجود این بیماری دچار 

تأخیر و کاهش شد.
آیت هللا علم الهدی ادامه داد: مقام معظم رهبری 
با تدبیر در محدودیت هایی که برای بخش فرهنگی 
تا  کردند  بیان  دیگر  گونه ای  به  را  آن  شــد،  ایجاد 
با مدل جدید، مردم در بخش های فرهنگی فعال 
همراهی  با  که  مــواســات  قــرارگــاه  همچون  باشند، 
از خسارت های  بخشی  توانست  مساجد  و  مردم 

فرهنگی را جبران کند.
حاضر  حال  در  بیماری  این  کــرد:  خاطرنشان  وی 
ادامــه دارد و تجربه ای که در یک سال برخورد با 
می شود  که  است  این  کردیم،  کسب  بیماری  این 
در بخش های فرهنگی با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی بازهم فعال بود.
امام جمعه مشهد یادآور شد: ستاد ملی مقابله با کرونا 
دستورهای الزم را بــرای کل کشور ابــاغ می کند، اما 
بازهم نیاز است که برای هر استان متناسب با شرایط 

آن استان دستورهای بهداشتی داده شود. 
فرهنگی  بخش های  اســتــان  ایــن  در  خوشبختانه 
دستورالعمل های  رعــایــت  بــا  کــه  داشــتــیــم  فعالی 

بهداشتی کارشان را انجام می دادند.
عــضــو مــجــلــس خـــبـــرگـــان رهـــبـــری بـــا اشــــــاره به 
ــزود: در کنار  ــ افـ خــســارت هــای مــدیــریــتــی کــشــور 
خسارت های  اقتصادی،  و  فرهنگی  خسارت های 
ادارات  از  بــســیــاری  ــه  ک نــیــز داشــتــیــم  مــدیــریــتــی 
کارمندان خود را تعدیل می کردند و این امر سبب 

نقص در کار ادارات می شد. 
گاهی این اتفاق سبب رسیدگی نکردن به مشکات 
نیز  مراجعان  نارضایتی  موجب  که  می شد  مــردم 
بود، از این رو باید تدبیری کنیم که بدون تعطیلی 

و حذف به مقابله با کرونا بپردازیم.
وی به تدبیر مقام معظم رهبری در قرارگاه مواسات 
از  قــرارگــاه مــواســات بسیاری  کــرد:  اشــاره و اظهار 
ائمه جماعات و مردم را با هم همراه کرد تا بازهم در 
با مساجد  مردم  نمازجمعه،  برگزار نشدن  صورت 
وجود  با  ما  مسجدی  عــزیــزان  باشند.  ارتــبــاط  در 
تعطیل  را  کــارشــان  نه تنها  کــرونــا  ــروس  ویـ شــیــوع 
نکردند بلکه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
با همت بیشتری کار کرده و خسارت های فرهنگی 

و اقتصادی را جبران کردند.
آیت هللا علم الهدی تصریح کرد: نباید در مواجهه 
داشته  انفعالی  برخورد  کرونا  ویروس  با مشکات 
انفعالی  فرهنگی،  کارهای  از  بسیاری  در  باشیم. 
کرونا،  بیماری  شیوع  محض  به  و  کردیم  برخورد 
برنامه های فرهنگی را حذف کردیم، اما نیاز است 
فکر  کشور  مدیریت  بخش های  در  ما  عزیزان  که 
کنند و تصمیم بگیرند چطور می شود با این شرایط 

خدمات خوبی را به مردم ارائه داد.
تشکیل  بــر  تأکید  بــا  مقدس  مشهد  جمعه  امـــام 
کارگروه فرهنگی برای ابتکار برخورد با محدودیت ها 
ــزان درخـــواســـت دارم  ــزیـ مــطــرح کــــرد: از شــمــا عـ
برنامه ریزی های فرهنگی را در ارتباط با ویروس کرونا 
انجام دهید تا بتوانیم با ابتکار و خاقیت آن ها را 
انجام دهیم و شاهد حذف مسائل فرهنگی نباشیم.

دادگاه نمادین عامالن ترور شهید 
سلیمانی در مشهد برگزار می شود

زبــان هــای  و  سیاسی  حــقــوق،  علوم  دانشکده  رئیس 
بــرگــزاری  از  آزاد اســامــی مشهد  خــارجــی دانــشــگــاه 
دادگاه مجازی محاکمه عامان ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی در ۱۹ اسفند امسال با حضور قضات،  وکا و 

استادان این دانشگاه خبر داد. 
مجتبی زاهدیان در خصوص اهداف برگزاری این دادگاه 
گفت: ما معتقدیم در قضیه ترور،  یک جنایت جنگی 
اتفاق افتاد به دلیل اینکه شهید سلیمانی میهمان 
کشور عراق بود و هیچ گونه تهدیدی برای آمریکا نبود 
و آمریکا دست به جنایتی زد که بارها توسط ترامپ، 
رئیس جمهوری وقت آمریکا، به این جرم سنگین اقرار 

شده است. 
وی افــزود: از طرفی جمهوری اسامی ایــران درصــدد 
انتقام این جنایت است و ضربات موشکی عین االسد 
شاید بخشی از این انتقام باشد، اما بخشی از این 
انتقام را نیز دانشگاه ها و مراکز علمی به عهده دارند که 
این ظرفیت در دانشگاه آزاد اسامی مشهد وجود دارد.
ــاه به  ــ ــرد: ســاخــتــار و ماهیت ایــن دادگ وی اضــافــه کـ
صورت نمادین،  ملی و داخلی برگزار می شود و با فرض 
ابعاد ملی  دستگیری متهمان خواهد بود و ما فقط 
پرونده را بررسی و پیگیری می کنیم و ابعاد بین المللی در 

حوزه رسیدگی ما نیست.

معتمدیان از طریق »سامانه سامد« پاسخ داد

تسهیالت و اشتغال؛ 
مهم ترین درخواست ها از استاندار

با نهمین روز دهه  استاندار خراسان رضوی همزمان 
مــبــارک فــجــر انــقــاب اســامــی در قــالــب »ســامــانــه 
سامد« به طور مستقیم با شهروندان ارتباط برقرار 
کرد و عاوه بر پاسخ به پرسش های مردم، دستورات 
از سوی  فــوری مشکات مطرح شده  بــرای رفع  الزم 

آن ها را صادر کرد.
ساعاتی  چارچوب  ایــن  در  معتمدیان  محمدصادق 
پای  مستقیم  طور  به  دوشنبه  روز  ظهر  تا  از صبح 
پیشنهادهای  و  درخواست ها  درددل ها،  صحبت ها، 
از  گــره  تا  نشست  خراسانی  شهروندان  از  نفر   ۴۰

مشکات آن ها بگشاید.
به  این نشست  استاندار خراسان رضوی در حاشیه 
سامانه  ایجاد  با  دولــت  شبکه  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
بتوانند  مردم  تا  است  کرده  فراهم  را  امکانی  سامد 

بدون واسطه با مدیران در ارتباط باشند.
استاندار خراسان رضوی افزود: مردم می توانند بدون 
مسئوالن  تمام  و  کل  مدیران  فرمانداران،  با  واسطه 
حل  پیگیر  مسئوالن  و  باشند  ارتــبــاط  در  استانی 
مشکات مردمی خواهند بود. به دنبال آن هستیم 
که  با رفع برخی مشکات موجود این سامانه بتوانیم 
ارتباط ساده تری بین مردم با مسئوالن فراهم آوریم.

اجـــرای  در  شــتــاب  بــانــکــی،  تسهیات  درخـــواســـت 
پروژه های عمرانی، تقاضای کمک معیشتی،  اشتغال 
از  مــحــل خــدمــت بخشی  تــقــاضــای جــابــه جــایــی  و 
با  تماس  مــردم در  از ســوی  موضوعات مطرح شــده 

استاندار خراسان رضوی بود.  

 حرکت جهاد علمی
 در بشرویه  ادامه دارد 

شبانه روزی  دبیرستان  معلمان  همت  به  بشرویه:   
آزادگان بشرویه، سومین اردوی جهادی آموزشی در 

روستای موردستان بخش ارسک برگزار شد. 
ــــدس در ســومــیــن مقصد  ق گـــــزارش خــبــرنــگــار  بـــه 
مدافعان حریم علم و دانش دبیرستان آزادگان این 
دبیرستان شبانه روزی  معلمان  از  شهرستان جمعی 
آزادگــان در حرکتی خودجوش و جهادی در راستای 
و  درســی  اهــداف  پیشبرد  هــدف  با  و  خدمت رسانی 
گسترش عدالت آموزشی، اقدام به برگزاری سومین 
اردوی جهادی آموزشی به مقصد روستای موردستان 

بخش ارسک شهرستان بشرویه کردند.
با  گفت:  ما  خبرنگار  به  آموزشگاه  مدیر  غامی پور، 
توجه  به شرایط حاکم کرونایی و تعطیلی مدارس، 
و  موردستان  روستاهای  در  آموزشگاه  دانش آموز   ۱۹
باغدهک ساکن هستند که با برنامه ریزی انجام شده 
و تشکیل کاس رفع اشکال برای دروس پایه همراه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، این دانش آموزان در 

روستا از خدمات آموزشی بهره مند شدند.
کرند  و  فتح آباد  روستاهای  تاکنون  کــرد:  اظهار  وی 
میزبان این گروه جهادی بوده اند و در تاش هستیم 

این حرکت جهادگونه در آینده نیز ادامه دار باشد.

مستندی درباره ثبت وقایع ایام پیروزی انقالب اسالمی در مؤسسه فرهنگی قدس رونمایی شد

 راش هایی فراموش شده از»روزهای طالیی«
»روزهـــای  فیلم  عنوان  رســائــی فــر:  هاشم 
از ثبت  فیلمی مستند  اســـت.  طــایــی« 
وقایع روزهای انقاب در پنج شهر البته به 
پایتخت. محمدرضا محمدی نجات،  جز 
را  این مستند  روزنامه نگار  و  مستندساز 
ساخته است و بــرای نخستین بار دیروز 
اجتماعات  سالن  در  آن  از  قسمت هایی 

مؤسسه فرهنگی قدس به نمایش درآمد.
تهران  در  سال 5۰  متولد  محمدی نجات 
مستند  چهار  ساخت  تجربه  او  اســت. 
دیگر از وقایع انقاب 57 را در کارنامه دارد 
که روزهــای طایی پنجمین اثر او در این 

حوزه است.
مستند  فیلم  ساخت  خصوص  در  وی 
ایــن مستند  »روزهـــای طایی« می گوید: 
روایتی از وقایع روزهای انقاب در شهرهای 
مشهد، کرج ، اصفهان ، آبادان و سبزوار 
شده  ثبت  تصاویر  از  برگرفته  که  اســت 
افــرادی است که از مــردم و در کنار آن ها 
روزهــای طایی آن زمان را در این شهرها 

ثبت کردند. 
محمدی نجات ادامه می دهد: در مشهد 
و  نعیم آبادی  علی اصغر  که  تصاویری  از 
علیرضا خالقی ثبت نمودند در ساخت 
ــای طــایــی اســتــفــاده شده  ــ مستند روزه
است و بهره گیری از تصاویرحسین قاری 
که در روزهای انقاب در کرج گرفته شده 
در مستند دیده می شود.  در کنار این ها  
تصاویر اصفهان را از آرشیو آقایان علیرضا 
الجــوردی و اصغر نم نبات بهره گرفتیم و 
تصاویر مردم سبزوار را علی میرقطبی در 
اختیار ما قرار داده و زحمت تصاویر ثبت 
شــده مــردم آبـــادان از روزهـــای انــقــاب را 

مهرداد ارشدی کشیده است. 
ــاره بــه ایــن مطلب کــه بیشتر  وی بــا اشــ
تصاویر فیلم روزهای طایی از وقایع دی ماه 
و بهمن ماه 57 است، اظهار می دارد: سعی 
بر این شده تا تصاویری در این مستند 
نشان داده شود که پیش از این کمتر جایی 
به نمایش گذاشته شده که البته تصاویر 
راهپیمایی ها و قیام مردم مشهد که آقایان 
نعیم آبادی و خالقی در اختیار ما گذاشتند 
در دیــگــر  از ســه شــهــر  بیشتری   ســهــم 

5۰ دقیقه زمان این مستند دارند.
وی می گوید: نکته ای که در مدت ساخت 
ایــن فیلم خیلی بــرای من به چشم آمد 
انقاب 57  از تصاویر  بود که خیلی  این 
هست که توسط مردم ثبت شده، اما به 
دلیل اینکه سازمان یا نهادی برای حفظ 
و نگهداری آن ها کار خاصی انجام نداده 

است، امکان اینکه با فوت این افراد این 
تصاویر نیز از بین بــرود وجــود دارد و به 
همین دلیل باید هر چه زودتر دست به کار 
شد تا این سرمایه های ثبت شده انقاب 

در شهرهای مختلف حفظ شود.
ایــن روزنــامــه نــگــار و فیلمساز مــی افــزایــد: 
من  از  و  شـــده  ــراهــم  ف ــط  شــرای چنانچه 
حمایت شود در نظر دارم سری های بعدی 
تصاویر  از  استفاده  با  را  انقاب  روزهـــای 
ثبت شده از روزهای انقاب 57 در سایر 
شهرهای کشور بسازم و مطمئن هستم که 
این قابلیت وجود دارد و مستندهای زیادی 

می شود در این خصوص ساخت.
و حفظ  اهمیت جــمــع آوری  بیان  در  وی 
اسناد مختلف مربوط به انقاب با اشاره 
به سخنان امام راحل  می افزاید: حضرت 
امام)ره( در چند نوبت با تأکید فرموده اند 
باید تاریخ انقاب با صدا و تصویر ثبت 
و ضبط شود و بر همین اســاس می توان 
گفت اســنــاد گــونــاگــون وقــایــع ســال هــای 
پنهانی  گنج های  مانند  انــقــاب  پــیــروزی 
هستند که با گردآوری آن ها می توان تصویر 
نسل  به  را  روز  آن  اتفاقات  از  واقعی تری 

آینده منتقل کرد.

جریان تحریف در کمین است»
وحید جلیلی هم در مراسم رونمایی از این 
مستند گفت: جریان تحریف در کمین 
است و اگر ما وقایع انقاب را آن گونه که 
بوده روایت نکنیم، آن ها براساس اهداف 
ــرد تا  ــع را روایــــت خــواهــنــد کـ ــای ــود وق خـ

حقیقت آشکار نشود.
فرهنگی  جبهه   مطالعات  دفــتــر  مــدیــر   
ــزود: هنرمند متعهد  ــ اف انــقــاب اســامــی 
روایت  جانبداری  بــدون  را  تاریخی  وقایع 
می کند با این حال جریان سانسور و کتمان 

به شدت فعال است و انگیزه فراوانی دارد 
پیروزی  به  اسامی منجر  وقایع نهضت 
انقاب ایــران را از جنبه باورهای اسامی 

این انقاب کتمان کند.
وی اظهار کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی 
زده  غــرب  سانسورچی های  افـــراد  ایــن  از 
داخلی هستند؛ چرا که تاش دارند بین 
جمهوریت و والیت تفکیک قائل شوند 
در حالی که به استناد بیانات امام راحل، 
از همان روزهای نخست انقاب، جمهوری 
بــاورهــای اسامی بنیان اصلی  مبتنی بر 
شکل گیری نظام جدید حاکم بر ایران بوده 
و هست و برخاف تصور جریان غربزده 
قدرت اصلی این نظام مبتنی بر جمهوریت 
در کنار والیــت است و اتفاقاً وجه تمایز 
دموکراسی های  با  ــران  ای اسامی  انقاب 

غربی همین است.
مــردم  روایـــت حضور  داد:  ادامـــه  جلیلی 
همین  بیانگر  ــقــاب  ان صــحــنــه هــای  در 
جمهوریت مبتنی بر باور اسامی است 
کــه از هــمــان روزهــــای اولــیــه شکل گیری 
انــقــاب در دهــه ۴۰ تــا هــم اکــنــون شاهد 
نقش آفرینی مردم در این صحنه بوده و 
هستیم و به ساده ترین زبان می توان گفت 
راهپیمایی های بهمن 57 نشانه انتخاب راه 
از سوی یک ملت بود راهی که به عنوان 
سبیل هللا هم می توان از آن یاد کرد؛ چرا 
که بنیان های فکری و اهداف تعریف شده 
انقاب برگرفته از دستوراتی است که خدا 
در قرآن آورده است و حرکتی مبتنی بر ایده 
و تفکر یک حزب یا گروه نبود و هر آنچه 
شاهد بودیم بر مبنای یک باور دینی رخ 

می داد.
در  فرهنگی  فعالیت های  اهمیت  در  وی 
هم  انقاب  وقایع  مستندسازی  راستای 
گفت: به دلیل آنکه انقاب ایران انقابی 

در  فرهنگی  بنیان های  باید  بود  فرهنگی 
سطوح مختلف جامعه تقویت شود و همه 
حوزه های دیگر براساس همین بنیان های 
فرهنگی تعریف شوند. به طورمثال باید 
نه  باشد  از فرهنگ  برگرفته  ما  سیاست 
اینکه حــوزه فرهنگی زیر سایه سیاست 

باشد.

 دغدغه رهبری»
 برای ثبت تاریخ انقالب

یکی  عــنــوان  بــه  نعیم آبادی  علی اصغر 
از افــرادی که از آثار وی در این مستند 
استفاده شده هم در حاشیه این مراسم 
انــقــاب سال ها  پــیــروزی  از  پــس  گفت: 
از قبیل  افــرادی مانند بنده که اسنادی 
عکس و فیلم از روزهای انقاب مشهد 
افــرادی که شاهد  یا  اختیار داشتیم  در 
وقایع خاصی بودند فراموش شده بودیم، 
اما با درایت  و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری تعدادی از مستندسازان کشوری 
این  از  با بسیاری  و  آمدند  ما  به ســراغ 

افراد گفت وگو شد.
وی افزود: بسیاری از اتفاقات ماه های آخر 
سال 57 هنوز برای بسیاری از افراد جامعه 
بازگو نشده و به ویژه نسل جدید آگاهی 
الزم از برخی وقایع را ندارند و با جمع آوری 
و انتشار اسناد مردمی می توان اطاعات 

درست را در اختیار آن ها گذاشت.
علیرضا خالقی هم گفت: تصاویر زیادی 
از روزهای انقاب در دست مردم وجود 
دارد که هیچ جایی دیــده نشده و یکی 
از اقدام های ضروری برای ثبت در تاریخ 
دید  در معرض  و  جــمــع آوری  مــا  کشور 
قراردادن همین اسناد است که می تواند 
بدون نیاز به بیان یک جمله واقعیت ها 

را بیان کند.
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مــدیــر کـــل حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت 
خراسان رضوی از ثبت حضور یک قاده 
پیشنهادی حفاظت  منطقه  در  پلنگ 
شده سرو کشمر در شهرستان بردسکن 
ــزارش اداره کل حفاظت  خبر داد.بـــه گ
محیط زیــســت خــراســان رضــوی، تــورج 
همتی افزود: منطقه پیشنهادی حفاظت 
شده سرو کشمر در ۹ کیلومتری شرق 
شهر بردسکن و در فاصله پنج کیلومتری 
روســتــای علی آباد کشمر واقــع شــده و 
مشاهده این گونه ارزشمند، محیط بانان 
و فعاالن محیط زیست منطقه را بسیار 

امیدوار کرده است. 

اتفاق  ایــن  اینکه ثبت  به  اشـــاره  با  وی 
عــبــاس زاده،  محمد  تــوســط  خوشایند 
همیار محیط زیست و از فعاالن حوزه 
حیات وحش منطقه انجام شده است، 
محتاط  گربه سانی  پلنگ  داد:  ادامـــه 
است و به همین دلیل مشاهده و ثبت 
حــضــورش بــه راحــتــی ممکن نیست و 
چون یکی از گونه های بسیار ارزشمند 
در چرخه تنوع زیستی است مشاهده 
و ثبت آن در یک منطقه، ضمن اینکه 
گواهی بر غنای زیستگاهی آن منطقه 
را  آن محدوده  اســت، مسیر حفاظتی 

تغییر خواهد داد.

مشاهده نخستین پلنگ در بردسکن
خبرخبر

ــراورده هــای  ف پخش  ملی  شرکت  مدیر 
صرفه جویی  از  ســبــزوار  منطقه  نفتی 
نزدیک به ۶ میلیون لیتر بنزین در دی 

ماه ۹۹ در منطقه سبزوار خبر داد. 
ــیـــش از  ــان رشــــــد بـ ــ ــی ــ ــا ب ــ ــی بـ ــ ــادقـ ــ صـ
۱۰درصـــــــــــد مــــصــــرف ســــــی.ان.جــــــی 
متوسط  گــفــت:  پیش  مـــاه  بــه  نسبت 
ــی  ــ ــی.ان.جـ ــ  مـــصـــرف روزانـــــــــه گـــــاز سـ
در دی ماه ۱7۸هــزار مترمکعب بوده که 
با توجه به این میزان مصرف در دی ماه، 
حدود ۶ میلیون لیتر در مصرف بنزین 
صرفه جویی شــده اســـت.وی افـــزود: ۲۲ 
جایگاه در منطقه مسئولیت توزیع گاز 

خوشاب،  شهرستان های  در  را  طبیعی 
جغتای،  ــن،  جــوی بــردســکــن،  داورزن، 
ششتمد و ســبــزوار به عهده دارنــد که 
به طور  ۲۴ساعته آماده خدمت رسانی 
صادقی  هستند.محمد  شهروندان  به 
با تأکید بر استفاده از مخازن سی.ان.

جی استاندارد در خودروهای دوگانه سوز 
گفت: مالکان محترم می توانند با مراجعه 
به کارگاه های مجاز، قانونی و معتبر برای 
دوگانه سوزکردن خودرو خود اقدام کنند 
و توصیه می شود از نصب کپسول های 
مــتــفــرقــه ســــی. ان.جــــی در کــارگــاه هــای 

غیرمجاز جداً پرهیز کنند.

رشد ۱۰درصدی مصرف گاز سی.ان.جی در سبزوار
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 5 ف   ن ر د ه   م ت ل   ر ه ب ر
 6 ل ن   ب ا و ر   ل ه ا ت   م خ
 7   ه ژ ی ر   ا س و ا ر   س ب ا
 8 ب ا ی ع   پ د ر ا م   خ ز ا ن
 9 ن و د   ق ا م و س   ک ل ا ت  
 10 د ن   ت ی ن ر   ه ا ل و   م س
 11 ب د ی ع   د د ر   گ ی ت ا   ل
 12 ا   ا د م ا   س ک ا ک   ر ا م
 13 ز د و د ه   م ا ل ه   م ا ن ا
 14 ی ا ر   د ی ا ن ا   م ر د ا ن
 15   د ی ش ی خ ب ا چ ر ا غ ه م ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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»امیرخسروی  از  ــری  اث  – شترعرب   .۱
دهلوی« ۲. قوم اروپایی – جایگاه و رتبه – 
گیاه خورشتی 3. از انبیای الهی – پایه ها 
– تیراندازی ۴. بیهوده – صــدای آن از 
– خشکی  خــوش اســت- سرمدی  دور 
5. مقابل »عمدی« - احسان و نیکی – 
قوم ايران باستان ۶. آش ساده – کنایه 
بلندمرتبه  – اســت  نداشتن  جــرات   از 

 7. چیدمان اشیای ویترین ، منزل و یا 
امثال آن- خرم و شاداب – محنت کش 
نام   از کسی–  مانده  به جا  نشانه     .۸
اسب »زورو«-  گندم سوده ۹. جنبنده 
وسایل  از   .۱۰ محکم شده   – وجـــود   –
علم جغرافیا – اذکــار زیرلب – تــاب و 
توان ۱۱. رگی است در پشت پیوسته به 
دل – خوردن – خانه باستانی ۱۲. عدد 
سه قرن– طای قابی – نقطه ضعف – 
طایفه ای ایرانی ۱3. شفقت – آتشکده ای 
باستانی در کاشان – داغ ۱۴. از زبان های 
رسمی پاکستان – ششم عربی- قومی 

مهاجم   .۱5 هندوستان  در  مارپرست 
گلساز اروگــوئــه اي  سال هاي پيش تیم 

فوتبال اینترمیان ایتالیا – مظهر نرمی

مصر  ۱۹5۲ انقاب  رهبران  از  یکی   .۱ 
بــیــشــتــر-   – جـــــریـــــده  ــی  ــ ــوعـ ــ نـ  .۲
به  آسیایی  نــاخــوش احــوال 3. کشوری 
مــرکــزیــت »ویـــن تـــیـــان«- چـــوب خمیر 
خــراســان   – عـــوام  گــویــش  در  پهن کن 
مــزاحــم   – مفعولی  قــدیــم ۴.عـــامـــت 
اینترنتی – نزدیک تر – بیماری و مرض 
از  زنــده – درگــیــری –  5. گیاه فسیلی 
دریا-پیشوند   .۶ کانادا  مهم  شهرهای 
دنباله دار  ستاره   – هیدورژنی  ترکیبات 
از  بخشی   – تركيه  ــول  پ قصه گو-   .7
را دربــر می گیرد   خاک استان مازندران 
 ۸. حیوان بیمار- مسن – کیف مسافرتی 
از  ــاقــا –  ن ــیــمــان  ۹. مــمــکــن بــودن –پ

ــام دادن  ــنـ دشـ  – قــبــل  روز  ــاقــص-  ن  .۱۰  خشکبار 
۱۱. میدان اسبدوانی و نام شهری در کرمانشاه- پايين 
– اشعه مجهول ۱۲. ساز شاکی- سمت راست – پس 
از »بحث« می آورند- پوستین ۱3. بعید – معجزه کردن 
عصر  آهــنــگــســاز  ــدن ۱۴.  ــردانـ گـ الزم  و  واجــــب   –
 خسروپرویز – بهشت ، فردوس- خوراکی از گوشت 

۱5. سهل و ساده – ناس – اسم

  افقی

  عمودی
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