
آمریکا از تحریم ایران بیشتر ضرر کرده استسرنوشت مبهم فرودگاه دوم خراسان شمالی
آیت الله علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: نتیجه وعده های روی هوا !

راه اندازی فرودگاه دوم خراسان شمالی درگیر 
حاشیه های زیادی است و در این بین دو شهر 
جاجرم و شیروان در صف اول تقاضای فرودگاه 
هستند اما پس از مدت ها همچنان سرنوشت 
ایــن استان مشخص نیست. فــرودگــاه دوم 

مسئوالن خراسان شمالی نیز به این موضوع 
اذعان دارند، به حدی ...

امام جمعه مشهد گفت: تحریم ها بیش از آنکه 
برای ما ضرر داشته باشد برای آمریکا خسارت 
به بار آورده است زیرا یک کشور و اقتصاد در 
حال توسعه ۸۰ میلیون نفری را از دست داد.
به گزارش ایرنا، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر امام 
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خروجی سدها؛ دو برابر ورودی
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دادستان این شهر خبر داد 

دستگیری عامالن کودک آزاری در نیشابور 

 زخم بی توجهی
 بر تن یک مجموعه پیر

 فعالیت تنها سه واحد صنعتی
در شهرک صنعتی 25ساله کالت

 رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد
 در میزگرد بررسی خیز مجدد کرونا:

 مراکز درمانی متخلف 
پلمب می شوند
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شاید بارندگی اسفندماه جبران کند
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تنها شهرک صنعتی شهرستان کالت با گذشت ۲۵ سال از افتتاح آن اکنون زخم های 
کهنه و ناسوری برداشته و بیش از هر درمانی نیازمند توجه مسئوالن به این منطقه 

مرزی و سخت گذر است.فرماندار کالت در تشریح...

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر به دلیل رعایت نکردن موارد 
بهداشتی مرتبط با کرونا، هفته ای یک تا دو مطب یا مرکز درمانی پلمب می شوند.دکتر 

علی بیرجندی نژاد در میزگردی که با عنوان »بررسی ...
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صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن در نظر دارد جهت طراحی و تهیه نقشه های مورد نیاز یک 
قطعه زمین به مس�احت 2427 متر مربع واقع در ش�هر مشهد، بلوار شریعتی، نبش خیابان مروارید مطابق 
دس�تور نقش�ه های برای س�اخت حدود 140 واحد مس�کونی اقدام نماید.از این رو از مش�اورین پایه 1 

ذیصالح دعوت می گرددتا در مناقصه مذکور شرکت نمایند
تاریخ و مهلت ارائه اسناد: یک هفته پس از چاپ آگهی

مهلت دریافت پیشنهادات: پایان وقت اداری روز 99/12/3
آدرس محل دریافت و ارائه اس�ناد: تهران، میدان نوبنیاد ،خیابان ش�هید لنگری ،سایت شرقی شهرک 

شهید چمران،ساختمان امام حسن مجتبی)ع( ،طبقه اول ،معاونت پیمان و رسیدگی  
خرید اس�ناد مناقصه یا امضاء اسناد هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان در مناقصه ایجاد نمی نماید 

و دستگاه مناقصه گزار در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت ارائه و دریافت اسناد: 22771146-021 و یا 09126130675 

هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ دو میلیون ریال می باشد.

 آگهی فراخوان عمومی مشاوره طراحی 

قدس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
ــوم هللا ۲۲ بهمن در مشهد  مــراســم بــزرگــداشــت ی
مقدس، با توصیه مردم انقالبی به حفظ هوشمندی 
خود همانند سابق، درباره سناریو دولت جدید آمریکا 
برای مقابله با قدرت ملت ایران، گفت: امروز دشمنان 
می خواهند آنچه را که با فشار حداکثری بدست 
نیاوردند، با کاهش حداقلی فشارها همان امتیاز های 
حداکثری را بدست آورند.سعید جلیلی تصریح کرد: 
بیش از 7۰۰ تحریم جدید در سه سال گذشته به ۸۰۰ 
تحریم قبلی آمریکا اضافه شده است. آن ها در دو سه 
سال اخیر با اضافه کردن برچسب های واهی نظیر 
تروریسم و حقوق بشر، تحریم ها را بازآفرینی کردند.
نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی 
افزود: حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، به 
دلیل آنکه این تحریم ها موضوعات دیگری به جز 
هسته ای را دربرمی گیرد، این هزار و ۵۰۰ تحریم باقی 
خواهد ماند. اگر رهبر معظم انقالب اجازه مذاکره 
دادند برای رفع این تحریم ها بود و امروز نیز ایشان 
تأکید دارند که مسئله فعلی بازگشت به برجام نیست 

بلکه رفع تمامی تحریم هاست. 
وی با اشاره به اقدام های دشمنان در برابر نهضت 
از سوی  انقالب اسالمی، دربــاره سیاست اعمالی 
آمریکا موسوم به »فشار حداکثری« گفت: سیاست 
فشار حداکثری آمریکا گواه قدرت این ملت است؛ 
چرا که اگر قدرت ملت ایران کم بود دشمن هیچ گاه با 

حداکثر توان خود به مقابله با او برنمی خاست. 
عضو شــورای راهبردی روابــط خارجی کشورمان با 
اشاره به موشک باران پایگاه نظامی و انهدام پهپاد 
متجاوز آمریکایی، آن را نشانه قدرت ملت ایران به 
برکت تحقق انقالب اسالمی دانست و عنوان کرد: 
دشمنان ما دیدند وقتی عزیز ایران را به شهادت 

رساندند و به این ملت جسارت کردند، بالفاصله 
ادعا  که  کشوری  گرفتند؛  را  گستاخی  ایــن  پاسخ 
می کرد 7۰ سال است که از سوی هیچ دولتی تهدید 
نظامی نشده است، پایگاه نظامی اش با موشک های 
اقتدار ملت ایران ویران شد. روزگاری آن ها در جنگ 
تحمیلی ما را در تهیه سیم خاردار تحریم می کردند 
اما حاال نگران قدرت موشک های بالستیک و توان 

هوافضایی ملت ایران هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
پیشرفتی ارزشمند است که به خاطر منافع مردم به 
ویژه مستضعفان صورت بگیرد و هر جا از این آرمان 

عدول شود، انحراف رخ داده است. 
جلیلی با بیان اینکه فعالیت های اجرایی، تقنینی 
و قضایی در کشور باید برای رشد جامعه باشند، 
گفت: هر حرکتی که در مسیر پیشرفت جامعه رقم 
بخورد، انقالبی است؛ اگر منابع و اراده ها در کشور 
برای رفع استضعاف، تقویت تولید و مقابله با تبعیض 
باشد، انقالبی است و اگر در خدمت زیاده خواهان و 

مستکبران قرار بگیرد، آمریکایی است.
امام جمعه مشهد هم در حاشیه مراسم روز ۲۲بهمن 
گفت: معجزه انقالب اسالمی ما این است که در 
عمق جان مردم نفوذ پیدا کرده و با خون و جان مردم 

آمیخته است. 
آیت هللا سیداحمد علم الهدی افزود: آن چیزی که 
برای ما مهم است حال و هوای مردمی این انقالب 
مبارک است و از سال ۱۳۵7 که این انقالب به پیروزی 
رسیده است تا به امسال، ما هیچ لحظه ای حضور 

ارزشمند مردم را از دست نداده ایم. 
وی ادامه داد: امسال با وجود بیماری کرونا و شرایط 
محدودیت ایجاد شده باز هم مردم حضور خودشان 

را به شیوه های متفاوت حفظ کردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی با اشــاره به 
راهپیمایی در  انقالبی  جــوان  نسل  پرشور   حضور 

۲۲ بهمن گفت: ایــن نسلی کــه امـــروز بــه عرصه 
خیابان ها آمده، نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی 
است که پیروزی انقالب را ندیده اما با همان هیجان و 

عشق پای انقالب اسالمی ایستاده است.

سعید جلیلی در مراسم 22 بهمن مشهد:

تقویت تولید و مقابله با تبعیض، اقداماتی انقالبی است

پایان 2 دهه بالتکلیفی ساکنان 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

سرانجام طرح تفصیلی منطقه ثامن با اجماع اعضای کمیسیون ماده 5 تصویب شد

براساس آخرین به روزرسانی شرایط آبی ۱9 سد خراسان 
رضوی که هجدهم بهمن شرکت آب منطقه ای استان آن را 
منتشر نموده حجم ذخیره فعلی سدهای این استان 7۸7 
میلیون و ۲9۰ هزار مترمکعب است که از این مقدار ۵9۲ 

میلیون و 4۲۰ هزار مترمکعب آن متعلق به سد دوستی است 
سدی که برداشت مشترک با کشور ترکمنستان دارد و در 
واقع نیمی از آب پشت آن به سمت ایران سرازیر می شود.

این آمار و ارقام نشان دهنده این است که شرایط آبی خراسان 

رضوی در صورت تداوم بی بارانی استان نگران کننده خواهد 
شد! برای اینکه ذهن ها بیشتر روشن شود به نمونه های 
دیگری نیز اشاره می کنیم. ابتدا حجم ورودی آب به سد 

دوستی از آغاز سال آبی جدید)ابتدای مهر(...

.......صفحه 4 



نتیجه وعده های روی هوا!

سرنوشت مبهم فرودگاه دوم خراسان شمالی
دوم خراسان شمالی  فرودگاه  راه انـــدازی 
درگیر حاشیه های زیادی است و در این 
بین دو شهر جاجرم و شیروان در صف 
اول تقاضای فرودگاه هستند اما پس از 
مدت ها همچنان سرنوشت فرودگاه دوم 

این استان مشخص نیست.
به گزارش مهر مسئوالن خراسان شمالی 
نیز به این موضوع اذعان دارند، به حدی 
فــرودگــاه  انــتــخــابــات ،  از  بسیاری  در  کــه 
بجنورد به عاملی برای گرفتن رأی از مردم 

تبدیل شده است. 

فرودگاه بجنورد درگیر مسائل فنی»
با این حال تنها فرودگاه خراسان شمالی 
استان  نــیــازهــای  نتوانسته  بجنورد  در 
جانمایی های  دلیل  به  ــرا  زی کند  رفــع  را 
شرایط  تغییر  کــوچــک تــریــن  بــا  اشــتــبــاه 
ــوی، پـــروازهـــا بــه ایـــن فـــرودگـــاه لــغــو و  جـ
محمدابراهیم  مــی افــتــد.  تــعــویــق  ــه  ب ــا  ی
قدمگاهی، مدیر فرودگاه شهدای بجنورد 
پرواز  این خصوص می گوید: معموالً  در 
شرکت های هواپیمایی به مقصد بجنورد 
به علت کمبود ناوگان و نیاز آن به بررسی 
فنی دوره ای هواپیما، شیوع ویروس کرونا 

و کاهش سفر لغو می شود.
قدمگاهی می افزاید: شیوع ویروس کرونا 
هوایی  خطوط  پــروازهــای  کاهش  سبب 
افــت ۲۳  بــه مقصد خــراســان شمالی و 
فرودگاه  این  درصدی جابه جایی مسافر 
در چهار ماهه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه پارسال شد.

وعده بی ثمر پروازهای خارجی»
در حالی که بجنورد برای پروازهای داخلی 
است،  مواجه  فــراوانــی  مشکالت  با  نیز 
مسئوالن مختلف بارها وعده راه انــدازی 
را به مــردم داده انـــد.  پــروازهــای خارجی 
شجاعی،  محمدعلی  نمونه  عــنــوان  بــه 
استاندار خراسان شمالی در اسفند سال 
عمره  پــروازهــای حج  برقراری  به  گذشته 
و عتبات عالیات در استان اشاره کرد و 
گفت: با پیگیری های انجام شده سازمان 

این  اســت  پذیرفته  ــارت کشور  زی و  حج 
پروازها از فرودگاه بجنورد برقرار شود.

همچنین در مهر سال ۹۸ ماجرا فراتر از 
این نیز رفت؛ تا حدی که ولی هللا حیاتی، 
معاون سیاسی وقت استانداری خراسان 
شــمــالــی در جــمــع خــبــرنــگــاران از پـــرواز 
قطعی بجنورد به نجف خبر داد و حتی 

قیمت بلیت آن را نیز تعیین کرد.
این  بود:  این خصوص گفته  حیاتی در 
بار است که پرواز بین المللی  نخستین 
از  و  می شود  انجام  بجنورد  فرودگاه  از 
بــه نجف  ــران حسینی  ــ زائ ــن طــریــق،  ای
این  ظرفیت  مــی شــونــد.  منتقل  اشــرف 
و  رفــت  بلیت  هزینه  و  نفر   ۱۵۰ پـــرواز، 
ریــال  میلیون  ــرواز ۳۵  پـ ــن  ای بــازگــشــت 
اســت. امــا هیچ گــاه ایــن وعده ها ثمری 
نداشت و کارشناسان اصلی ترین دلیل 
فرودگاه  در  مناسب  شرایط  نبود  را  آن 

بجنورد می دانستند.
زیادی  رو مدت هاست بحث های  این  از 
مطرح  استان  دوم  فرودگاه  در خصوص 
مــی شــود؛ بــه طـــوری کــه هــوایــی، معاون 
عمرانی استاندار خراسان شمالی بررسی 
را  استان  فــرودگــاه  طــرح ساخت دومین 

الزم دانست.
ــدگــاه هــای  دی بــا  ــراد مختلف  ــ افـ اکــنــون 
گوناگون سعی دارند فرودگاه را به منطقه 
راســتــا  ایـــن  در  و  کنند  هــدایــت  خـــاص 

امر  ایــن  به  و شــیــروان  دو شهر جاجرم 
نزدیک تر هستند. 

رقابت شیروان و جاجرم برای »
گرفتن مجوز فرودگاه

تاکنون  از چند سال گذشته  شیروانی ها 
تالش زیادی برای گرفتن مجوز و تأسیس 
فرودگاه در این شهر کرده اند. نماینده سابق 
این شهر بارها به جانمایی غلط فرودگاه 
بجنورد اشاره کرد و این موضوع به فرماندار 
نیز کشیده شد به حدی که موضوع گرفتن 
نیز  فرودگاه شیروان  بــرای ساخت  مجوز 
در رسانه ها مطرح شد. حتی علی جدی، 
نماینده فعلی مردم شیروان در مجلس نیز 
وعده پیگیری فرودگاه برای این شهر را داده 

است.
دالیلی  کارشناسان  و  مسئوالن  از  برخی 
همچون نزدیک بودن شیروان به بجنورد، 
ــروان و امـــکـــان اســتــفــاده  ــیـ مــرکــزیــت شـ
جمعیت بیشتری از فرودگاه، قرار داشتن 
صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، سیمان، 
قند و نیروگاه در اطراف شیروان و پروژه های 
ــاوداری و گلخانه ۱۰۰ هکتاری را  گـ بــزرگ 
دلیلی برای ساخت فرودگاه در این شهر 

می دانند. 
پیگیری های مستمر برخی افــراد موجب 
شد خبری تحت عنوان تصویب ساخت 
شهر  کیلومتری   ۱۰ در  اضـــطـــراری  بــانــد 

اما  شــود  منعکس  رسانه ها  در  شــیــروان 
تاکنون این امر به سرانجام نرسیده است.

جــاجــرم دیــگــر مــدعــی ســاخــت فــرودگــاه 
است البته جاجرم هم اکنون دارای باند 
بـــوده؛ فــرودگــاه جــاجــرم در حــال حاضر 
و  بــانــد  طــول  متر  و ۸۵۰  هـــزار   ۲ دارای 
شده  کشیده  حصار  زمین  هکتار   ۵۵۰
از جاجرم  پــرواز  برقراری  موافقان  است. 
و  آلومینا  بزرگ  کارخانه  دو  فعالیت  نیز 
شمش در این شهر را یکی از اصلی ترین 
دالیل آن می دانند. همچنین با توجه به 
به  بجنورد  پــروازهــای  لغو  بیشتر  اینکه 
دلیل شرایط آب و هوایی است، جاجرم 
از مزیت بیشتری در این حوزه برخوردار 
است و به این ترتیب ممکن است لغو 

پروازها کاهش یابد.
در نهایت غالمرضا هوایی، معاون عمرانی 
اســـتـــانـــدار چــنــدی پــیــش گــفــت: تــالش 
می کنیم با کمک کارخانه ملی جاجرم در 
فعال  این شهر  فرودگاه  آینده  یک سال 
آمــادگــی  ــرا شــرکــت هواپیمایی  زیـ ــود؛  شـ
استفاده از این فرودگاه را دارد و تنها باید 

زمینه این حضور را فراهم کنیم.
اینک باید دید در میان کشمکش های دو 
شهر شیروان و جاجرم و با توجه به شرایط 
آب و هوایی و امکانات موجود، کدام شهر 
می تواند گوی سبقت راه اندازی فرودگاه را 

از دیگری برباید.

مرکز تخصصی بیماری های خاص 
خراسان شمالی افتتاح شد

به صورت  کشور  بیمار ی های خاص  تخصصی  مرکز 
خراسان  در  رئیس جمهور  حضور  با  ویدئوکنفرانس 

شمالی افتتاح شد.
فاطمه  هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص 
این مراسم در بجنورد حضور داشــت، گفت:  که در 
مرکز بیماری های خاص خراسان شمالی با ۸۰ تخت 

سرپایی به بهره برداری رسیده است.
ــه ایــنــکــه بـــرای راه انــــــدازی ایـــن مرکز ــاره ب ــا اشــ  وی ب
دولــت  و  خــیــران  کمک  بــا  اعتبار  ریــال  میلیارد   ۲۰۰
هزینه شده است، افزود: این مرکز دارای بخش های 
شــیــمــی درمــانــی، تــاالســمــی، آزمــایــشــگــاه، داروخــانــه، 
کلینیک های تخصصی، دیالیز، رادیولوژی و فیزیوتراپی 

است.
انتقال خواسته مسئوالن  به  این مراسم  هاشمی در 
استان به رئیس جمهوری پرداخت و گفت: مردم ساکن 
در شمال شهر بجنورد نیاز به بیمارستان دیگری دارند 
که امیدواریم ریاست جمهوری به ساخت این مرکز 

درمانی کمک کند.
این  گفت:  مراسم  در  نیز  شمالی  خراسان  استاندار 
تخصصی  مرکز  دارای  استان  مرکز  چهارمین  استان 

درمان بیماری های خاص است.
 محمدعلی شجاعی افزود: با همت و تالش مجموعه 
استان به ویژه خیران و اهتمام بنیاد امور بیماری های 
موقع  بــه  خرید  و  اعتبار  تأمین  بــرای  کشور  خــاص 

تجهیزات شاهد افتتاح این مرکز تخصصی هستیم.
وی گفت: پیش از این افزون بر ۲هزار بیمار خاص استان 
یا سایر استان ها  در بیمارستان های عمومی استان و 
خدمات دریافت می کردند اما با افتتاح این مرکز نیاز این 

قشر از بیماران در استان برطرف خواهد شد.
شجاعی افزود: خراسان شمالی به دلیل نداشته هایش 
جمعیت  از  بخشی  که  اســت  استان هایی  جمله  از 
سازنده خود را به دلیل کمبودها که حوزه بهداشت 

و درمان یکی از این حوزه هاست، از دست می دهد. 

توزیع ۲۳۸ سری جهیزیه بین 
زوج های نیازمند مناطق مرزی 

۲۳۸ سری جهیزیه به زوج های نیازمند چهار شهرستان 
مرزی خراسان جنوبی با همکاری قرارگاه عملیاتی شهید 

ناصری و خیران استان اهدا شد.
سردار غالمعلی تناکی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید 
ناصری خراسان جنوبی در این مراسم گفت: برای تهیه 
تومان هزینه  میلیون  و ۳۸۰  میلیارد  این جهیزیه ها ۲ 
شده است.به گزارش ایسنا وی افزود: فعالیت عملیاتی 
قرارگاه شهید ناصری خراسان جنوبی در حوزه امنیتی و 
محرومیت زدایی به مردم چهار شهرستان مرزی نهبندان، 

زیرکوه، سربیشه و درمیان است. 
وی اظهار کرد: از هر سری جهیزیه تاکنون ۵ میلیون تومان 
توسط افراد خیر جمع آوری و هزینه شده است. فرمانده 
قرارگاه عملیاتی شهید ناصری خراسان جنوبی بیان کرد: 
تاکنون در زمینه کمک و تسهیل ازدواج آسان هزار و ۵۰ 
سری جهیزیه توسط قرارگاه عملیاتی شهید ناصری با 
کمک خیران در استان توزیع شده است.وی یادآور شد: 
یخچال، فرش، اجاق گاز، سرویس قابلمه، سرویس چینی، 
پتو و بخاری از جمله اقالم اساسی و مهمی است که به 

نوعروسان شهرستان های مرزی استان اهدا می شود.

با اجرای طرح »مسکن محرومان«

بیش از ۶ هزار نفر از محرومان  
خراسان جنوبی خانه دار می شوند

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان  جنوبی 
گفت: در راستای اجرای طرح »مسکن محرومان« تاکنون 
۶ هــزار و ۶۱ پــرونــده بــرای دریــافــت تسهیالت مسکن 
محرومان تشکیل شده که از این تعداد ۵هزار و ۷۴۹ نفر 

به بانک ها معرفی شدند. 
به گزارش فارس، غالمرضا آسمانی  مقدم اظهار کرد: از 
این تعداد ۵هزار و ۸۳ عقد قــرارداد نیز صورت گرفته و 
ساختمانی  واحــد   ۹۱۶ و  هــزار   ۳ ساختمانی  عملیات 
مسکن محرومان نیز در استان آغاز و برای ۳ هزار و ۴۷۷ 
واحد مسکونی فندانسیون اجرا و ۲هزار و ۶۴۰ واحد هم 

در مرحله دیوارچینی و اسکلت بندی است. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان  جنوبی از 
اتمام مرحله سفت کاری و نصب در و پنجره در هزار و 
۵۵۴ واحد مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۶۱ واحد به 
بهره برداری رسیده است.آسمانی مقدم عنوان کرد: طرح 
»مسکن محرومان« شامل شهرهای زیر ۲۵ هــزار نفر 

جمعیت می شود.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی
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︫ ،︫︨︣︣︐︀ن ﹨﹞﹥ روزه 
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﹇︊﹢ل ﹞﹏ ا︔︀︔﹫﹥ ﹝﹠︤ل 
و ︋︀ر﹨︀ی ︑︖︀ری و ︮﹠︺︐﹩

٣٣٦٨٥٩٠٠
٣٣٨٩٥٨٥٦
٣٣٨٩٥٨٥٥
٣٦٢٣٧٣٤٠
٣٦٢٣٧٣٤١
﹩﹚︣︑ - ︠︀ور - ﹋︀﹝﹫﹢ن

︫︊︀﹡﹥ روزی - ︋﹫﹞﹥ را﹍︀ن
︫︣ د﹨﹩ ︋﹥ ︑﹞︀م ﹡﹆︀ط ︨︦︣و

ط
/۹
۹۰
۹۹
۲۶

/د
۹۹
۱۰
۰۴
۱

︀ر  ︧︠ــ︣و︋ 
وا﹡️ - ︠︀ور - ﹋︀ر﹎︣

٣۶۶٧۴۴٣٧-٠٠۶۶٢١٢۶
٣٨٩١۵١۵٩

ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹋︣ا﹥ ︋︡ون را﹡﹠︡ه
ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲ـ﹢ی

︨︺﹫ـ︡ ︻﹙ـ﹫︤اده
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﹋︣ا﹥ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ر﹨﹠﹢رد
ارا︣︑ ︦﹋﹢﹛ ﹤﹟ ︠﹢درو﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ 
و︠︀ر︗﹩ ︋︀ را﹡﹠︡ه و︋︡ون را﹡﹠︡ه
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︣︠︡︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣﹢ده
︋︀﹐︑︣﹟ ﹇﹫﹞️،︋︀زد︡ را﹍︀ن 
︎︣﹨﹫︤﹎︀ر٠٩١۵٣٠٢۶٧٢٢
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︣︠︡ ︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣﹢ده 

︋︀﹐︑︣﹟ ﹇﹫﹞️ - ︋︀زد︡ را﹍︀ن
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﹡﹆︀︫﹩ و﹋︀︾︢د﹢اری
﹤﹡︀﹍ 

﹁︣وش ،﹡︭︉ ،ا︗︣ا
٠٩١۵٣٠٠۶۴۴٠

﹎︣ا﹡﹢﹜﹫️ ، ︋﹙﹊︀ ، ︨﹫﹞︀ن ﹋︀ری 
﹋︀︫﹩  (آ︣︠﹟ ︑﹞︀س ︋︀ ﹝︀ )

 ︣︑ ﹟﹫︀︎﹟ ﹇﹫﹞️ ︋︡ون وا︨︴﹥ 
 ٠٩٣۵۶٣٣٩۴۵٨ ﹩︀︲ر
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ا﹡﹢اع ﹋︀︾︢ د﹢اری و ︎﹢︨︐︣، 

︎︣ده ︑﹢ر، ﹋︣﹋︣ه ﹁﹙︤ی، ﹋﹀︍﹢ش 
︎︀ر﹋️ و ﹝﹢﹋️، آ﹠﹥ ︎︀ز﹜﹩

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹡︭︉ و ار︨︀ل آ﹜︊﹢م
٣٦٢٣٧٦٥٥ ﹩﹑﹁
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﹋﹠﹫︐﹊︦،︋﹙﹊︀،﹎︣ا﹡﹢﹜﹫️
﹡﹆︀︫﹩ ︋︀ ٣٠ ︨︀ل ︑︖︣︋﹥، د﹁︐︣ 

︠︣ا︨︀ن ﹡﹞︀، ﹝︊﹢ب ٣٦٥١٩٧٧٦
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درب ا︑﹢﹝︀ت 
﹩﹚ای،︗﹊﹩،ر ﹤︪﹫︫
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﹩︐﹝دار︋︧️ ر
︋︀ ︋﹫﹞﹥ ﹝︧﹢و﹜﹫️ 
﹡︭︉ ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣وز
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 دار︋︧️ ﹝﹞︡︎﹢ر   
 ﹤︐︑ ︹︨︣ ︉︭﹡

٠٩١۵۵١٨۶٨۴٣
︦دار︋︧️ ︎︣د

︋︀ ︋﹫﹞﹥ ﹝︑ ️﹫﹛﹢︧﹀﹫︿ و︥ه 
︗︀ده ﹇︡﹛ و ︨﹠︐﹢

٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٦٧٦٤٣

ط
/۹
۹۱
۱۵
۵۱

ا︤و﹎︀م ︫︣ق
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 ﹩︤︗ ، ﹩﹚﹋
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ا︤و﹎︀م ︫︣ق
﹇﹫︣﹎﹢﹡﹩،آ︨﹀︀﹜️ ﹜﹊﹥ ﹎﹫︣ی 

︐﹩ ١ ﹝︐︣ «︀︗﹩ ر﹝︱︀﹡﹩»
٠٩١٥٣٠٥٩٣٠٢-٣٧٥٧١٠٦٨

ط
/۹
۹۰
۶۳
۵۴

︀︠︐﹞︀ن    ︑︣︉ ﹁﹢ری︨ 
و︠︀﹋︊︣داری ﹋﹙﹫﹥ ﹝︭︀﹜ ︫ــ﹞︀ را 

 ﹜︡ار︣︠ ️﹝﹫﹇ ﹟︣︑﹐︀︋ ﹤︋
٠٩١۵١١٠۴٧٠٨

ج
/۹
۹۰
۰۵
۹۰

ج
/۹
۸۱
۳۴
۰۶

﹋︀رآ︨︀ن ا︡ه 
﹡︭︉ وا︗︣ا،︨︣و﹍﹡ ︦︡اری
آ︨︀﹡︧﹢ر ﹨︣ ︑﹢﹇︿ ٨٠٠٠ت 

٣٨٨٢۴۴٩۴

﹟ر﹢﹋
 ️﹠﹫︋︀﹋ ﹩︻﹢﹠︭﹞ ﹌﹠︨

٠٩١٠٨٧۴٠٨۶١

ط
/۹
۹۱
۱۶
۷۴

﹜﹢﹜﹥ ﹋︪﹩ ﹎︀ز
﹡ــ︣ده ﹜﹢﹜ــ﹥ ای، ︑︺﹞﹫ــ︣ات ﹎︀ز
٣٣۶۴٠٠٠٧  /  ٠٩١۵٣١٨٢۴١١
﹩﹞︣﹋ ️︣︡﹞ / ا﹇︧ــ︀ط ︡﹆﹡

ط
/۹
۹۱
۱۰
۸۴

ج
/۹
۹۰
۳۲
۲۰

︗﹢︫﹊︀ری و︋︫︣﹊︀ری 
ا︗︣ای ا︨﹊﹙️ ،︎﹙﹥ ،﹡﹞︀ 

﹢رده ﹋︀ری  ︀ر﹋﹫﹠﹉  ︠، ︀︨︊︀ن︎ 
درب و︎﹠︖︣ه آ︋﹍︣﹝﹊﹟ 

٠٩١۵۵١٨۴٢۴٨

ج
/۹
۹۱
۰۳
۴۲

﹝︪︀ر﹋️ 
در︨︀︠️
٠٩١٥١٠١٦٢٨٨

︑︣︊︤ی

ج
/۹
۹۱
۰۳
۳۷

︣︠ــ︡ار
ز﹝﹫﹟

︗﹙ـــ︡ک
٠٩١۵١٠١۶٢٨٨ ︑︣︊︤ی

ج
/۹
۹۱
۰۳
۳۳

﹁︣وش ز﹝﹫﹟ 
﹎﹙︊ـــ︀ر

(٢۵٠﹝︐︣ ︨﹠︡︑﹉ ︋︣گ
٧/۶٠٠م)

٠٩١۵۵٠٢٣٢٢٨
﹩﹚﹠ز

ج
/۹
۹۰
۳۷
۷۷

︤︡﹡︀︫ــــ
︣︠︡ و﹁︣وش
﹑ز﹝﹫﹟ ،︋︀غ و

٠٩١۵١١١۶٧٣٣ ا﹋︣﹝﹩

︣︠︡ار ﹜﹢ازم ﹝﹠︤ل
︲︀︺︀ت،﹋︀︋﹫﹠️ ︠︣ده ر︤ ا﹡︊︀ری
︧﹟ ︎﹢ر ٠٩١۵٣٢۵۵۶٢٢

٠٩٣٠٢٩٧٨۶٩٨

ط
/۹
۹۰
۸۴
۶۷

︣︐︋﹟ و ︋︀﹐︑︣︠ ﹟︣︡ار
﹜﹢ازم ﹝﹠︤ل ﹁﹫︣وزی

« ︀ج ﹇︀︨﹛» ٣٢٧۶۶٢٩۶
٠٩١۵۵١٣۵١٠٢

ط
/۹
۷۱
۵۰
۶۵

︣︠︡ار ︲︀︺︀ت 
آ﹨﹟ ، ﹝︦، ︋︣﹡︕
 درب و ︎﹠︖︣ه 

٠٩١۵٣٠٣٠۶٢٢

ط
/۹
۹۱
۰۱
۵۹

ج
/۹
۹۰
۳۳
۰۱

﹇︀﹜﹫︪﹢﹩ ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣
٣٣٨٧٢۴۵٠

٠٩١۵٣١۴١٣۴٣
٠٩٣۶۶۶۶٢٠۴۶

و ا︔︀︔﹫﹥﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︀﹐

︣ا﹥ ︠﹢درو ﹋

︨︣﹢ده ︠﹢درو﹨︀ی ﹁

﹝︪︀ور﹟ ا﹝﹑ک

︣︠︡ و ﹁︣وش
︋︀غ و ز﹝﹫﹟

︣︠︡ و ﹁︣وش

︣︠︡ و ﹁︣وش ﹜﹢ازم 
﹝﹠︤ل و ا︔︀︔﹫﹥

︣︠︡ و ﹁︣وش ﹜﹢ازم 

﹩﹢︫ ﹩﹛︀﹇

﹡﹆︀︫﹩ و ﹋︀︾︢ د﹢اری

در﹨︀ی ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉

️︧ دا︋ر

ا︤و﹎︀م و ︻︀﹅ ﹋︀ری

︉ ︨︀︠︐﹞︀ن ︣︑

آ︨︀﹡︧﹢ر

﹋︀︋﹫﹠️ / ام دی اف

﹩﹡︀ ﹎︀ز︨ر

︗﹢︫﹊︀ری

﹩﹢︪﹫﹛︀﹇

︾︤ال
﹤︀د︑ا ﹉ ﹤︗در ﹢︱︻

ر﹁﹢﹎︣ی، ︫︧︐︪﹢ ︋︀ ا︮﹢ل ﹝︢﹨︊﹩ 
︑️ ︎﹢︫︩ ︋﹫﹞﹥ ا︣ان

٣ ٨ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٠
٣٧٢٨٦٠٥٠
٣٦٢٢٢٢٢٣
٣ ٣ ٦ ٦ ١ ١ ١ ٥
٣٣٦٧٠٩٧٦
٠٩١٥٣٢١٢٠٣٤

︩︊رو ️︣︡﹞

ط
/۹
۹۰
۰۶
۷۹

پ
/۹
۹۰
۳۳
۱۷

ط
/۹
۹۰
۰۵
۵۹

سـيدقاليشوئى
100٪ اسالمى

سرويس دهى به تمام نقاط شهر
گرى
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ايام تعطيل09155291598

 ﹩﹢︪﹫﹛︀﹇
دو︨︐︀ن

 ٣٢٢٣٣٥٢٥
 ٣٣٧٢٤٣٩٢
 ٣٥٠٩٠٦٥٨
 ٣٦١١٢٤٥٤
 ٣٨٨٢٦١٦٤
٣٧٦٠٥٩٨٩

ز︣ک ٠٩١٥٥٥٢٠٧٣٦
︨︣و︦ را﹍︀ن
︨︣ا︨︣ ا︨︐︀ن

ط
/۹
۹۱
۰۲
۶۸



روی خط خبرروی خط خبر
خلع ید 170هکتار از اراضی ملی 

تصرف شده در صالح آباد 

و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  صاحبی:  ابوالحسن 
آبخیزداری صالح آباد از آزادسازی 170 هکتار اراضی 
متصرف شده در این شهرستان خبر داد و گفت: 
از این مقدار ۴۳هکتار از اراضی ملی در روستاهای 
ملی  اراضــی  از  127هکتار  و  شوراب علیا  و  درازآب 
روستای شهوه که به صورت غیرقانونی قطعه بندی 

و تخریب  شده بود، از متصرفان خلع ید شد.
ــازی  آزادســ مساحت  ــزود:  ــ اف توسلی  محمدرضا 
شده مجدد احیا شد.  وی خاطرنشان کرد: عالوه 
بــا حکم مراجع قضایی  کــه  مــاه جــاری  ایــن در  بــر 
مساحت  هم  شهرستان  این  روستاهای  سایر  در 

قابل توجهی  از زمین های تصرف شده است.

 کشف محموله قاچاق
 در هنگ مرزی تایباد

قاچاق   اقــالم  کشف  از  تایباد  هنگ مرزی  فرمانده 
شامل  گوشی تلفن همراه، کیت آزمایشگاهی، قالی، 

سرسیلندر و... با هوشیاری مرزبانان خبر داد. 
ــن خبر  ــ ای ــراغ در تــشــریــح  ــ ســرهــنــگ مــحــمــد چـ
ــرح ســراســری  ــرای طـ ــ ــتـــای اجـ ــرد: در راسـ ــ ــیــان ک ب
از  حــمــایــت  و همچنین  ــاال  کـ قــاچــاق  بــا  مـــبـــارزه 
ــان هــنــگ تــایــبــاد حین  ــان ــیــدات داخـــلـــی، مــرزب تــول
اقــدام هــای  انجام  و  ترانزیتی  خــودروهــای  بــازرســی 
ــر قــابــل تــوجــهــی  ــد مــقــادی ــق شــدن اطــالعــاتــی مــوف
مرزی  مراقبت  و  کنترل  در پست  را  قاچاق   کــاالی 
هــفــده شــهــریــور کــشــف کــنــنــد. وی افــــزود: اقــالم 
کیت  تلفن همراه،  گوشی  شامل   مکشوفه  قاچاق 
آزمایشگاهی، قالی، سرسیلندر، پارچه و... بوده که 
کارشناسان ارزش ریالی این کاالها را 818 میلیون و 

۳50هزار ریال برآورد کرده اند.
گــزارش قدس حاکی اســت، 7 متهم در این رابطه 

دستگیر و به مراجع قضایی هدایت شدند.

بختی: رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: در 
حال حاضر به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی 
مرتبط با کرونا، هفته ای یک تا دو مطب یا مرکز 
بیرجندی نژاد  پلمب می شوند.دکتر علی  درمانی 
در میزگردی که با عنوان »بررسی خیز مجدد کرونا 
و ظهور سویه های جدیدی از این ویــروس« که در 
اظهار  برگزار شــد،  پزشکی مشهد  نظام  سازمان 
کرد:همیشه موج های بعدی از نظر قدرت، تعداد 
مبتالیان و میزان تلفات شدیدتر از موج های قبلی 
است. وی گفت: پیش بینی شده اوایل سال آینده 
پیدا می کند.رئیس  را  بیشترین شدت  موج  این 
سازمان نظام پزشکی مشهد درباره ابتالی کودکان 
به ویــروس کرونا بیان کــرد: تصور ذهنی رایــج این 
است که کودکان به این ویــروس مبتال نمی شوند 
و ما باید این تصور غلط را تصحیح کنیم. کودکان 
به این بیماری مبتال می شوند، اما با شدت کمتر 
و عالئم خفیف تر، هر چند کودکان عالئم شدید 
نمی دهند.بیرجندی نژاد  نشان  را  مشخصی  و 
افزود: افرادی که با کودکان کرونایی ارتباط دارند به 
دلیل نوع تماسشان در معرض خطری جدی قرار 
دارنــد. استاد اسماعیلی و استاد خوارزمی که از 
بهترین متخصصان حوزه کودکان بودند را به دلیل 
ابتال به کرونا از طریق تماس نزدیک با کودکان از 
دست دادیم.وی با اشاره به اینکه تاکنون در حوزه 
سالمت خراسان رضوی ۳2 شهید داشته ایم، گفت: 
از مردم تقاضا می شود برای حفظ سالمتی خود 
و خانواده هایشان رعایت پروتکل ها و اجتناب از 

حضور در مراکز تجمع را جدی تر بگیرند.

پلمب هفته ای دو مرکز درمانی»
بیرجندی نژاد در خصوص بازدیدهای بهداشتی 
انجام گرفته از مراکز و مطب ها، عنوان کرد: این 

بازدیدها از حدود چهار ماه پیش شروع شده و 
بیش از یک هزار و 500 مورد بازدید انجام شده 
فعال،  مراکز  و  مؤسسات  حداکثر  از  تقریباً  و 
دست کم یک بار بازدید صــورت گرفته و نقاط 
اســت.وی  داده شــده  تذکر  پزشکان  به  ضعف 
گفت: در حال حاضر به دلیل رعایت نکردن موارد 
بهداشتی هفته ای یک تا دو پلمب مراکز انجام  
می شود.رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با 
اشاره به انجام واکسیناسیون کادر درمان علیه 
کرونا در مشهد همزمان با سراسر کشور، بیان 
کرد: تا رسیدن به ایمنی مناسب در سطح جامعه 
که پس از واکسیناسیون 70درصد از مردم کشور 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  می شود،  محقق 
نباید فراموش کنیم. را  فاصله گذاری اجتماعی 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص گروه های 
هدف واکسیناسیون علیه کرونا بیان کرد: طبق 
اعالن های رسمی، کادر درمانی شاغل در بخش 
مراقبت های ویژه و درگیر با بیماران کرونایی در 
بیمارستان های دولتی در سراسر کشور و استان 
کرونا  واکسن  تزریق  اولویت  در  خراسان رضوی 
هستند. این واکسن در دو دُز و به فاصله 21روز 
رعایت ضوابط مشخص  با  که  تزریق می شود 
افــزود:  و براساس کد ملی صــورت می گیرد.وی 
براساس آخرین آمار رسمی تاکنون یک میلیون 
و ۴7۳هــزار و 75۶ نفر در ایران به ویروس کرونا 
تاکنون جان  کووید 1۹  بیماری  شــده انــد.  مبتال 
58هزار و 5۳۶ نفر را در کشورمان گرفته است. 
از  نفر  و ۴5  و 2۶0هـــزار  همچنین یک میلیون 

مبتالیان به ویروس کرونا تاکنون در ایران بهبود 
یافته اند. وی با تأکید بر اینکه آغاز واکسیناسیون 
و یا کاهش آمار مبتالیان و بستری ها در این اواخر 
اعمال محدودیت ها  با  و  مــردم  با همکاری  که 
نباید موجب عادی انگاری  آمــده است  بدست 
وضعیت  فعلی  وضعیت  گفت:  شــود،  شرایط 
بسیار شکننده ای است و نگرانی های زیادی در 
خصوص موج چهارم کرونا وجود دارد. متأسفانه 
مــراتــب گسترده تر و  بــه  و ســوم  پیک های دوم 
سخت تر بودند و این بدان معناست که احتماالً 
در پیک بعدی شرایط بسیار سخت تری را تجربه 
خواهیم کرد.بیرجندی نژاد افزود: متأسفانه تا آمار 
مرگ و میر کمی کاهشی می شود یا اخبار مرتبط 
با واکسن مطرح می شود شاهد افزایش حجم 

مسافرت ها، برگزاری مجالس و میهمانی ها و ... 
در بین مردم هستیم. کرونا همچنان وجود دارد 
و آماده است تا از هر فرصتی که ما برایش فراهم 
کنیم، استفاده کند. هنوز هیچ واکسنی ایمن تر از 
استفاده از ماسک نیست و ما برای حفظ جان 
خود و عزیزانمان ملزم به استفاده از آن هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چه نظارتی روی 
فعالیت مطب های شخصی و مراکز درمانی در 
زمینه رعایت پروتکل ها شده است، تصریح کرد: 
مــردم نباید بــرای ابتال یک بیماری ســاده پیش 
متخصص بروند و در صورت مشاهده رعایت 
مسائل  آن هــا  بهداشتی،  پروتکل های  نــکــردن 
پزشکی  نظام  ســازمــان  کنند.رئیس  رعــایــت  را 
مشهد با بیان اینکه یکی از معضالت مطب ها 
و مراکز، تراکم جمعیت به دلیل محدودیت ها و 
منع آمدوشد از ساعتی مشخص است، اظهار 
مراکز  به  ایــن ساعت  از  پیش  تا  بیماران  کــرد: 
مراجعه می کنند و این امر موجب تراکم جمعیت 
می شود، با این وجــود ما نظارت های دقیقی را 
انجام می دهیم و تأکید شده است نوبت دهی ها 
تا جایی که ممکن است به گونه ای باشد که از 
شــود.  جلوگیری  مطب ها  در  جمعیت  ازدیـــاد 
توصیه می کنیم بیماران در مراجعه به مراکز در 
هوای آزاد منتظر بمانند و در هنگام نوبت خود به 

داخل مراجعه کنند. 

بیمارستان اکبر 10 روز بدون ثبت بیمار کرونایی»
در ادامه دکتر خادمی، رئیس بخش مراقبت های 
ویژه کودکان بیمارستان فوق تخصصی اکبر مشهد 
گفت: خوشبختانه در 10 روز گذشته هیچ بیمار 
کرونایی در این بیمارستان پذیرش نشده و تمام 

بیماران قبلی نیز از این مرکز مرخص شده اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در میزگرد بررسی خیز مجدد کرونا:

مراکز درمانی متخلف پلمب می شوند

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

 شنبه  25 بهمن 1399
   1 رجب 1442   13فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9465  ویژه نامه 3844 

ساعاتی پس از انتشار تصاویر آزار و اذیت یک  رحمانی: 
اقــدام  ایــن  آپــاراتــی شهر نیشابور،عامالن  پسربچه در یک 

شناسایی و بازداشت شدند.
22 بهمن ماه بود که قطعه فیلمی از آزار و اذیت یک پسربچه 
حدوداً 10 ساله در فضای مجازی منتشر شد و آنچه از آن 
تصاویر برمی آمد این بود که پسربچه شاگرد یک آپاراتی در 
شهر نیشابور است که توسط مالک واحد صنفی به دلیل 
رفتاری که از سوی او بی ادبی به نظر آمده با دستان بسته و در 

انبار الستیک مورد تهدید، آزار و اذیت قرار می گیرد. 
در این میان فردی که در حال تصویربرداری از این صحنه 
دلخراش و ناراحت کننده است، لنز دوربین گوشی تلفن همراه 
را از میان حلقه الستیک یک خودرو سنگین که وزن زیادی 

دارد، به سمت شاگرد مغازه نزدیک می کند و معلوم می شود 
که عامل و یا عامالن این کودک آزاری الستیک را روی پشت 
پسربچه انداخته اند تا او نتواند تکان بخورد. حتی وقتی با آه 
و ناله این پسربچه الستیک را کنار می زنند و داد و فریادهای 
او را می شنوند، او را به سکوت وادار کرده و دهانش را هم برای 

لحظاتی با دست می گیرند.
از سوی دیگر کودک که توان و تحمل این اقدام ها را ندارد با 
دستانی که از پشت بسته شده است، هیچ راهی برای نجات 

خود نمی بیند.

در حالی که این اقدام دل هر بیننده ای را به درد می آورد، روابط 
سیدمحمد  از  نقل  به  خراسان رضوی  دادگستری  عمومی 
حسینی، دادستان شهر نیشابور، خبر دستگیری دو متهم 

کودک آزاری اخیر در شهرستان نیشابور را رسانه ای کرد.
در همین زمینه دادستان عمومی و انقالب نیشابور گفت: 
متعاقب انتشار تصاویر متأثرکننده یک مورد کودک آزاری در 
فضای مجازی و به محض وصول گزارش های مردمی، دستور 
الزم در خصوص شناسایی سریع متهمان خطاب به اداره 
بهزیستی و پلیس فتا صادر و با تالش های صورت گرفته 

چهارشنبه ۹۹/11/22 مکان وقوع جرم شناسایی و متهم 
دستگیر شد. 

نیز  دیگری  فــرد  اولیه  تحقیقات  از  کــرد: پس  وی تصریح 
روز  و صبح  اصلی شناسایی  متهم  با  دلیل همدستی  به 

پنجشنبه ۹۹/11/2۳ دستگیر شد. 
سیدمحمد حسینی افزود: متهمان به جرم خود اقرار کرده 
انتشار تصاویر  و  تهیه  و  کــــودک آزاری  عنوان  با  پــرونــده  و 
کودک آزاری منتهی به جریحه دار نمودن احساسات عمومی، 
در جریان رسیدگی قرار دارد. گفتنی  است در اجرای تبصره 
۴ ماده 27 قانون نظام صنفی و به  دلیل اینکه محل فعالیت 
بدون پروانه کسب بود، دستور پلمب محل وقوع جرم نیز 

صادر شد.

دادستان این شهر خبر داد 

دستگیری عامالن کودک آزاری در نیشابور 

صفحه3 خراسان  1399/11/25

ط
/۹

۹۰
۲۵

۳۹

٠٩٠٣٥٤٨٠١٦٢

آ﹨﹟، آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م، ﹝︦، ︋︣﹡︕ 
﹋︀ر︑﹟، ﹐ک و ...

︀︲ ︡︣︠︺︀ت 

ط
/۹

۹۰
۰۵

۶۰

ستاره شرققاليشوئى

١٠٠٪ ا︨﹑﹝﹩
︨︣و︦ د﹨﹩

︫︣ گرى ︋﹥ ︑﹞︀م ﹡﹆︀ط
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ايام تعطيل09155086122

ط
/۹

۹۱
۱۵

۵۳

︑ ﹤﹫﹚︀ه ︨︺﹫︡ 
 ︪︡﹞︫︣ در ︑﹞︀م ﹡﹆︀ط
︋﹠︤ ده ︣خ و ︋﹠︤ ده ︑﹟ 

٠٩١٥٣٠١٢٠٨٠
٠٩٣٣٢٩٢٩٤٩٥
www.khadamatsaeed.ir

/ج
۹۹

۰۴
۵۶

۶

﹜﹢﹜﹥ ︋︀ز﹋﹠﹩ 
﹝︪︡ا﹜︣︲︀

 و︮﹏ ا﹎﹢
 ﹩﹎︡﹫﹋︣︑ ︬﹫︪︑ 
و﹡﹛ زد﹎﹩ ︋︀د︨︐﹍︀ه 
﹛︀︭﹞︀︋ ︨︦︣و ︿﹋ ﹜﹫﹞︣︑

︎﹫︣وزی ٣٨٧۶۴۴۶٧ 
 ٣٨٧۶۴۴۶٨ ︨ــ︖︀د 
﹁︣دو︨﹩ ٣٨٨٢۵٢۶۴ 
 ٣٨٨٢۵٢۶۴ ﹩﹍﹠︧﹨﹢﹋
﹝︴ــ︣ی ٣٧٢٨۵۶٧٠
 ٣٨٧۶۴۴۶٧ ﹝︺﹙ــ﹛ 
و﹋﹫﹏ آ︋︀د ٣٨٧۶۴۴۶٧

 ٣٧٢٨۵۶٧٠ ︻︊ــ︀دی 
 ٣٨٨٢۵٢۶۴ ﹤﹫﹝︫︀﹨
٣٨٧۶۴۴۶٧ ︣﹫︑ ️﹀﹨

/ج
۹۹

۱۰
۹۲

۷

 ️﹠︗ ﹩︐﹁︀︷﹡
﹡︷︀﹁️ ︎﹙﹥ و︎﹫﹙﹢ت 
٣٨۴٧۵۵٨٧

٠٩١۵۵٧٩٩۴٩٨

/ج
۹۹

۰۷
۴۵

۱

﹏︊﹞ ﹤︣رو﹫﹝︺︑
 ︋︀ ر﹡﹌ و︎︀ر﹥ د﹜﹢اه ︫﹞︀ 

﹞﹏ و﹡﹆﹏ و ︋︀ز︡را﹍︀ن
٠٩٣٣٧٩٣٣١٩٣آ︨﹫︀︋︀ن

 ج
/ ۹

۹۰
۷۷

۹۴

 ﹜︡﹇ ︀ور﹋ ︪︡﹞
( ﹤﹆︋︀ ︣و(١٨︨︀ل︨  ︡ون︎   ︋-﹤و︎︀ر ﹅﹚︵
︺﹫︡ی  ︨٠٩١۵٧٧٩٩٩٧١

٠٩٣٨٠٩٠۴۴٧٩

/ج
۹۹

۱۰
۶۱

۹

︨︀﹜﹞﹠︡ان ﹝︣و﹝︀ه
VIP ار︨︖︀د،﹁︱︀ی﹢﹚︋

︠︡﹝︀ت ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀در ﹝︖︣ب
٣۶٠٢۴١۶۶-٠٩١۵۴٠٧٧٩١۶

/ج
۹۹

۱۰
۵۲

۱

﹤ا︗﹠︀س ﹋︣ا
 ﹩﹀︴︭﹞ 

︮﹀︀ر﹡︖﹫︉ 
︮﹠︡﹜﹩،﹝︊﹏،﹝﹫︤،︸︣وف  ﹜﹢﹋︦

 ﹁︣ش ،Lcd ، ر﹇︬ ﹡﹢ر، ︋︀﹡︡ و....
 ︫︣︀︲ر

٣٨٧۶۵٠٩١ -  ١٢٠۵٧٧٧۵۶٠٠
﹝︴︣ی ︫﹞︀﹜﹩ 

 ٠٩١ - ٣٧٣٢٣٧٠٠۵١١٠٣٧٠٠

﹋︀ر﹎︤اری ا﹝﹑ک ﹝︐﹫﹟
︋﹥ ︗ ﹜﹡︀︠ ﹩︪﹠﹞ ﹉️ ا﹝﹢ر 

 ﹜︡﹠﹞︧︀︋︡اری ﹡﹫︀ز د﹁︐︣ی و
٠٩١۵۵٠۶۴٧٨٣

ط
/۹

۹۱
۱۶

۷۲
ط

/۹
۹۱

۱۷
۷۵

﹁﹢ری         ﹁﹢ری
 ️︗ ﹜﹡︀︠ ︡ادی ﹡﹫︣وی︺︑ ﹤︋

﹋︀ر در ﹋︀ر﹎︀ه ︑﹀﹊﹫﹉ ︎﹑︨︐﹫﹉ 
 (︪︣﹚﹎ ︡وده﹞ ) ﹜︡﹠﹞︀ز﹫﹡

آدرس: ﹋︣ا﹝️ ( ︗﹞︺﹥ ︋︀زار 
﹇ (﹜︡﹆﹢ق روزا﹡﹥ ۵٠ ︑︀ 

١٢٠ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن
٠٩٣۵۶٨۵٣۴۴١

/ج
۹۹

۱۱
۷۸

۹

︋﹥ ︠﹫︀ط ﹝︀﹨︣
 ز﹡︀﹡﹥ دوز و﹝︣دا﹡﹥ دوز 

﹜︡﹠﹞︀ز﹫﹡
 ۶٠٪از درآ﹝︡ ︨﹛ ﹋︀ر﹎︣ 

ا﹜︊︀﹇﹩ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︀ه 
٠٩١۵٣٠٢۵٩٠٣

٣٧۶٢۵٣٩٢﹝︡دی 

/ج
۹۹

۱۱
۷۸

۸

︋﹥ ︠﹫︀ط ﹝︀﹨︣
 ز﹡︀﹡﹥ دوز و﹝︣دا﹡﹥ دوز 

﹜︡﹠﹞︀ز﹫﹡
 ۶٠٪از درآ﹝︡ ︨﹛ ﹋︀ر﹎︣ 

ا﹜︊︀﹇﹩ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︀ه 
٠٩١۵٣٠٢۵٩٠٣

٣٧۶٢۵٣٩٢﹝︡دی 

/ج
۹۹

۰۱
۶۵

۹

﹟︨︀ز︮﹠︺️ آذ﹢﹚︋︀︑
LED،﹏﹫︐︨م،ا﹢﹫﹠﹫﹚

﹋︀﹝︍﹢ز ،﹩︧﹊﹚﹁،︣﹠︋،️︀پ ا︗︧︀م،︋︣ش 
٠٩١۵۴٢٠۵٧٢٩ ﹩︑︀︽﹫﹚︊︑︀︤ر،﹨︡ا﹫﹛

واز
︣︎ 

︀﹠
٣٧۶٠۴٨٠٩آ︑︣ ︣︑ ﹟﹫︀﹟ ﹡︣خ ︑﹢ر  ︎﹟﹫﹝︱︑

︩﹫﹋
﹜︪﹇

ط
/۹

۹۱
۰۳

۱۳

/ج
۹۹

۰۹
۲۰

۷

︀︲︡︣︠︺︀ت
︀وری   ︠

 ﹩︊︣︑ آ﹨﹟ آ﹐ت
درو︎﹠︖︣ه  

   ﹜﹢ازم ا﹡︊︀ری ︫﹫︣آ﹐ت  
️﹝﹫﹇ ﹟︣︑﹐︀  ︋ 

٠٩١۵٩٨٢٩٨٨۴

 ج
/ ۹

۹۰
۳۹

۳۱

︀︲ ︡︣︠︺︀ت 
وآ﹨﹟ آ﹐ت 
٣۶٩٠١٧٩۶

 ٠٩١۵١١١٨۴۴١ 

﹝︣ادی

ط
/۹

۹۱
۰۷

۳۰

︣︠ ﹟︣︐︋︡ار 
︲︀︺︀ت ﹁﹙︤ی 

آ﹨﹟ ، آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م ، ﹝︦ ، 
﹋︀ر︑﹟ و ︎﹑︨︐﹫﹉

︋︴﹢ر ︫︊︀﹡﹥ روزی، ﹞﹏ را﹍︀ن 
٠٩٣٦١٩٥٨٧٢٣
٠٩١٥٢٢٢٢٠٣٤
︣︠︡ آ﹨﹟ آ﹐ت 

︑︣︊﹩ و ︲︀︺︀ت و... 
 ٠٩١۵٧٠٠۶١٠۴ (٨٣٣ ️﹢︱︻)
٠٩٣٩٧٣٩۶١٠۴    ︾﹑م آذر     

/ه
۹۹

۰۳
۸۸

۸

︲︀︺︀ت ﹁﹑ح
︣︠︡ آ﹨﹟،آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م،﹝︦ و...

︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه
٣٦٦٦٠٨٨٣-٠٩١٥٧١٣٧٤٩٩

ط
/۹

۹۰
۵۱

۴۴

︑ ﹤﹫﹚︀ه
﹜﹢﹜﹥ ︋︀ز﹋﹠﹩ و ر﹁︹ ﹡﹛

︑ ﹤﹫﹚︀ه

︠︡﹝︀ت
︫︤﹊﹩ و در﹝︀﹡﹩ ︎

︠︡﹝︀ت

﹩ ﹤︣ا ﹋

️︧﹫︍︀︑ و ﹩︪﹠﹞

﹋︀ر﹎︣ ︨︀ده

︣︠﹊︀ر  ︀ط و﹫︠

︑︀︋﹙﹢︨︀زی

︣︠︡ و ﹁︣وش
︲︀︺︀ت

︣︠︡ و ﹁︣وش

︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁︐﹩

︎︣ده و ﹝︊﹙﹞︀ن

ط
/۹

۹۰
۰۵

۵۵

قالى و مبل شوئى
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بيمه ايران

رفوگرى

ايام تعطيل 09155092518
شستشو 100٪ اسالمى

قالى و مبل شوئى

عدالتيان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بيمه ايران

رفوگرىسرويس سراسر شهر

قالى شويى

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ايام تعطيل

ممـتاز ايران
سرويس دهى

 تمام نقاط شهر

پ
/۹

۹۰
۳۳

۱۴
ط

/۹
۹۰

۰۵
۵۷

عدالتيان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بيمه ايران، سرويس دهى در تمام نقاط شهر

هيچ شعبه ديگرى ندارد

رفوگرى

33442201-33680841-32731892
ايام تعطيل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مديريت :سيد على 

عدالتيان

قالى شوئى

عضو درجه يك اتحاديه

/ج
۹۹

۰۹
۷۲

۳

ط
/۹

۹۰
۰۶

۰۳

قالى شوئى نيما
بهترين كيفيت را با ما تجربه كنيد

١٠٠٪ ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ︲﹞︀﹡️
︎︀ره ﹡︪︡ن و ر﹡﹌ ﹡︡ادن

تخصص در شستشوى فرشهاى كرم، دست باف و ماشينى تراكم باال

خريد و فروش
كاركرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/۹

۹۱
۰۹

۲۶

 ﹩﹢︪﹫﹛︀﹇
︑ـــ︣ان

٣۶٠۴٧۵٧۶
٣٨۴۵٣٨٨٧
٣٢٢۴٣٢٣٩

٠٩١۵٧٠٠٧۴١٠
﹇︀﹜﹫︪﹢﹩ ﹝︡رن ︋︀ ︲﹞︀﹡️
ر﹡﹌ ﹡︡ادن و ︎︀ره ﹡︪︡ن 

︋﹥ روش ﹋︀﹝ً﹑ ا︨﹑﹝﹩ 
︋︀ ︨︣و︦ را﹍︀ن

ط
/۹

۹۱
۱۷

۴۱

قاليشويى ممتاز ابريشم
︫︧︐︪﹢ی ا﹡﹢اع ﹁︫︣︀ی ﹡﹀﹫︦ و ﹁︫︣︀ی ﹋︣م و ︑︣ا﹋﹛ ︋︀﹐، ︫︧︐︪﹢ی 

﹁︣ش ﹨︀ی ١٠٠٠ و ١٢٠٠ ︫︀﹡﹥ ︋︀ ︲﹞︀﹡️ و ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️
١٠٠٪ ا︨﹑﹝﹩︋︡ون ﹫﹟ و ︣وک و ︠︡﹝︀ت ︋︺︡ از ︫︧︐︪﹢

كيفيت را تضمينى از ما بخواهيد سرويس دهى تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ايازى
 36011612-36011613-32792526

 ج
/ ۹

۹۰
۷۶

۲۶

︲︀︺︀ت ﹝︪︡ی
︣︠︡ار﹋﹙﹫﹥ ︲︀︺︀ت ﹁﹙︤ی

آ﹨﹟ ،آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م 
︗﹞︹ آوری ﹝﹢︑﹢ر ︠︀﹡﹥

 ︠﹢رده ر︤ ا﹡︊︀ری
﹞﹏ و ︋︀زد︡ را﹍︀ن
٠٩٣٣۴٩۵٩٠١۶

/ج
۹۹

۰۰
۵۸

۱

﹩﹝﹫︺﹡
در،︎﹠︖︣ه و﹋︀︋﹫﹠️
٠٩٣۵۴۶٠۴٧۴۵︠﹢رده ر︤ و︾﹫︣ه

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞︪︣︀ن ﹎︣ا﹝﹩
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا﹋︊︣زاده

 ️﹢︱︻ ل د﹁︐︣ ﹝︪ــ︀ور ا﹝﹑ک ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره﹢︧ــ﹞ 
١١۴٧۴

 ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:  ︎﹫︣وزی٢۶ ︫﹫︡ ﹁︣﹇︀﹡﹩٩ ︎﹑ک٢٣
﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ در︠﹢ا︨ــ️ ﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی از ︫︽﹏ ︠﹢د 
را دار﹡ــ︡ ﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐︺︀﹝﹙﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ در د﹁︐︣ 
 ️︗ ️︨︪︀را﹜﹫﹥ ﹝︡ار﹋﹩ دار﹡︡ ︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ ا﹞

 ﹤︋ ﹩﹎︪ــ︣ آ﹡ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٣٠ روز از ︑︀ر ︧ــ︀ب ﹤﹢︧ــ︑
﹝ــ﹏ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ﹝︡ارک ︠﹢د را ︑﹢ــ﹏ ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹐زم ︋﹥ 
︑﹢︲﹫ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻ــ︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ز﹝︀ن ﹁ــ﹢ق ︀ ︻︡م ا︻﹑م 
︫ــ﹊︀️ ︠﹢د از ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥، ا︑︀د﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧ــ﹣و﹜﹫︐﹩ در ﹇︊︀ل 

﹝︪﹊﹑ت و اد︻︀﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︺︡ی ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
 

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک: ٠٩١۵٧٧٠٩٠٠٧
︪︡﹞ ت ا﹝﹑ک﹑﹞︀︺﹞ ﹟︪︀ور﹞ ︿﹠  ︮﹤︀د︑روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ا
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ط
/۹

۹۱
۱۷

۹۰

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞︪︣︀ن ﹎︣ا﹝﹩
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ آ﹇︀ی ︀︨︣ ﹡﹢ر﹝﹞︡ی

 ١٠٠٩٢ ️﹢︱︻ ﹤︋ ول د﹁︐︣ ﹝︪ــ︀وره ا﹝﹑ک﹣︧﹞
︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ︵﹑ب ︋﹙ــ﹢ار ا︋﹢رــ︀ن ا︋﹢ر︀ن ٢ 

︗﹠︉ ︎﹑ک ٢۴
﹝︪︀را﹜﹫﹥ در︠﹢ا︨️ ﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی از ︫︽﹏ ︠﹢د 
را دار﹡ــ︡ ﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐︺︀﹝﹙﹫﹠ــ﹩ ﹋﹥ در د﹁︐︣ 
﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ ﹝︡ار﹋﹩ دار﹡︡ ︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨ــ️ 

 ﹩﹎آ ︪︣﹡ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٣٠ روز از ︑︀ر ︧︀ب ﹤﹢︧ــ︑ ️︗
﹍﹫︣﹡︡. ﹐زم ︋﹥   ︋﹏﹢︑ ق ا﹜︢﹋︣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹝︡ارک ︠﹢د را﹢﹁ ﹏﹞ ﹤︋ــ
︑﹢︲﹫ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻ــ︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ز﹝︀ن ﹁ــ﹢ق ︀ ︻︡م ا︻﹑م 
︫ــ﹊︀️ ︠﹢د از ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥، ا︑︀د﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧ــ﹣و﹜﹫︐﹩ در ﹇︊︀ل 

﹝︪﹊﹑ت و اد︻︀ی ﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︺︡ی ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
 

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک: ٠٩٣٠٢٧٠٢٨۵۵
︪︡﹞ ت ا﹝﹑ک﹑﹞︀︺﹞ ﹟︪︀ور﹞ ︿﹠  ︮﹤︀د︑روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ا

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞︪︣︀ن ﹎︣ا﹝﹩
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ آ﹇︀ی و﹫︡ آز﹝﹢ن

١٣۵٣۶ ️ ﹢︱︻ ︀ره﹝  ︫﹤ ︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک︋   ﹝︧﹢ل د﹁︐
﹫ــ︣وزی و ــ︀رراه  ﹙ــ﹢ار︎  ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:  ︑﹆︀︵ــ︹︋   ︋

︮﹫︀د︫﹫︣ازی پ۴١٢
﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ در︠﹢ا︨ــ️ ﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی از ︫︽﹏ ︠﹢د 
را دار﹡ــ︡ ﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐︺︀﹝﹙﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ در د﹁︐︣ 
 ️︗ ️︨︪︀را﹜﹫﹥ ﹝︡ار﹋﹩ دار﹡︡ ︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ ا﹞
︑︧ــ﹢ ﹤︧ــ︀ب ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝ــ︡ت ٣٠ روز از 

 ﹏﹢︑ د را﹢ ﹥ ﹝﹏ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹝︡ارک︠   ︋﹩﹎︪ــ︣ آ﹡ ︀ر︑
﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ز﹝︀ن ﹁﹢ق  ﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨ــ️ در︮  ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹐زم︋ 
︀ ︻︡م ا︻﹑م ︫﹊︀️ ︠﹢د از ﹝︪︀را﹜﹫﹥، ا︑︀د﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹣و﹜﹫︐﹩ 

در ﹇︊︀ل ﹝︪﹊﹑ت و اد︻︀﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︺︡ی ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
 

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک: ٠٩١۵٣٠٧٣٧٣٢
︪︡﹞ ت ا﹝﹑ک﹑﹞︀︺﹞ ﹟︪︀ور﹞ ︿﹠  ︮﹤︀د︑روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ا
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گزارش خبریگزارش خبری خبرخبر
آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: 

 آمریکا از تحریم ایران
 بیشتر ضرر کرده است

امام جمعه مشهد گفت: تحریم ها بیش از آنکه برای ما 
ضرر داشته باشد برای آمریکا خسارت به بار آورده است 
 زیرا یک کشور و اقتصاد در حال توسعه ۸۰ میلیون نفری

ــزارش ایــرنــا، آیـــت هللا سیداحمد  ــه گـ ــ را از دســت داد.ب
حرم  در  مشهد  جمعه  نماز  خطبه های  در  علم الهدی 
مطهر امام رضا)ع( افزود: تحریم ما از سوی آمریکا، روابط 
اقتصادی آن کشور با شرق را نیز بر هم زده است و به 
مراتب بیشتر از مشکالتی که در زندگی معیشتی ما به 

وجود آورده، ضرر کرده است.
وی ادامه داد: آمریکا با تحریم ها، خودکشی اقتصادی کرد 
و دست به انتحار اقتصادی زد و خود را در پرتگاه یک 
خطر فروپاشی داخلی قرار داد.وی افزود: روزی که برجام 
تصویب شد تحریم های آمریکا ۸۰۰ مورد بود و از آن زمان 
تاکنون ۷۵۰ تحریم دیگر را افزوده اند. آن ها می خواهند ما 
را در دام بیندازند و در بازگشت به برجام توطئه دارند 
بنابراین باید هوشیار و بیدار باشیم و گول آن ها را نخوریم.
آیت هللا علم الهدی ادامه داد: بعد از سخنان اخیر رهبر 
معظم انقالب مبنی بر لزوم لغو تحریم ها از سوی آمریکا 
و راستی آزمایی آن از سوی جمهوری اسالمی ایران، اگر 

فردی دم از مذاکره بزند خائن به انقالب است.
وی گفت: رهبر معظم انقالب با بینش عمیق و بصیرت 
خدادادی خود عمق فاجعه را دیده و فرمودند آمریکا ابتدا 
باید تحریم ها را بردارد و ما باید آن ها را راستی آزمایی کنیم.
امام جمعه مشهد افزود: نظام ما رهبر دارد و تکلیف را 
مشخص می کند. دشمن در تمام توطئه های اقتصادی 
خود شکست خورده است اما هنوز به تزویر و شیطنت 

خود امیدوار است. 
تحریم ها هرچند مشکالتی را برای ما ایجاد کرده است 
امــا آن طــور که آن هــا می خواستند فلج نشدیم، زندگی 
می کنیم عشق مردم به انقالب بیشتر شده است، اما 
کاری  ندانم  و  به خاطر سوءمدیریت  بیشتر مشکالت 
و زاویه با فرامین رهبری در اقتصاد مقاومتی است اگر 
فرامین رهبری در اقتصاد مقاومتی اجرا می شد ما دچار 

مشکل نبودیم.
آیت هللا علم الهدی با قدردانی از حضور مردم در مراسم 
یــک خاطره  تــکــرار  مــراســم ۲۲ بهمن  ۲۲ بهمن گفت: 
نیست. انقالب در هر سال در موقعیت خاصی قرار دارد. 
امــروز رشد و پیشرفت و تعالی جهانی انقالب در مرز 
باالتری است. در ۲۲ بهمن امسال انقالب در اوج اقتدار 
خود است و کسی که عربده می کشید انقالب اسالمی 
چهلمین سالگرد پیروزی خود را نخواهد دید، خودش از 
قدرت اخراج شده و منتظر استیضاح ذلت بار است تا 

برای همیشه از عرصه سیاسی دنیا کنار برود.

 آثار برتر پویش مردمی 
»میزبان توایم« اکران شد

همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی پویش مردمی »میزبان توایم« در مشهد برگزار 
شد.به گــزارش خبرگزاری صدا وسیما،، مسئول هیئت 
نخستین  با  همزمان  گفت:  مشهد  بقیه هللا  مذهبی 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی پویشی با عنوان 
میزبان توایم در قالب عکس هایی از تمثال سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در مشهد برگزار شد.پرنیان افزود: 
در این پویش کتیبه ای که تمثال سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در آن نقش بسته بود بــرای شرکت کنندگان 
ارسال شد و مردم با نصب این کتیبه در منازل خود و 
ارسال آثار به صورت عکس و فیلم در این پویش شرکت 
کردند.وی افزود: حدود ۱۰۴ اثر به صورت فیلم و عکس 
به دبیرخانه این پویش ارسال شد که پس از داوری ۱۷ اثر 
برگزیده و در مراسم پایانی این پویش از خالق این آثار با 

اهدای تندیس و هدیه تجلیل شد.

 قدردانی از کارگران نمونه
 ایران خودرو خراسان

گروه  و  کارگران  از  تقدیر  نخستین جشنواره  اختتامیه 
کارهای برتر ایران خودرو خراسان برگزار شد.عطا متین فر، 
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
برگزاری این گونه برنامه ها را ابتکاری ارزنده دانست و گفت: 
با توجه به محدودیت هایی که از نظر کمی در معرفی 
کارگران نمونه در جشنواره استانی داریم، برگزاری این گونه 
جشنواره ها موجب ایجاد انگیزه در کارکنان می شود که 
انتفاع آن در نهایت به خود شرکت برمی گردد و امیدواریم 
بــرگــزار شود.بیژن  نیز  بعد  در ســال هــای  ایــن جشنواره 
زاهدی فرد، مدیرعامل این مجموعه نیز نیروی انسانی را 
سرمایه اصلی یک شرکت دانست و اظهار کــرد: ایران 
خودرو خراسان نه یک شرکت صنعتی بلکه یک مرکز 
آموزشی است. ما در این شرکت همه تمهیدات الزم را 
پیش بینی کرده ایم که کارکنان ما در حین کار آموزش های 
الزم را هم ببینند و فکر کنند و برای پیشرفت و تعالی خود 
تالش کنند.به گفته مجید خاتمی، مدیر منابع انسانی 
شرکت ایران خودرو خراسان در نخستین جشنواره تقدیر 
از کارگران و گــروه کارهای نمونه ایــران خــودرو خراسان، 
۱۲۵نفر در قالب 3۷ گــروه کار و ۱3کارگر نمونه حضور 

داشتند.

زخم بی توجهی بر تن یک مجموعه پیر

فعالیت تنها سه واحد صنعتی در 
شهرک صنعتی 25ساله کالت 

گذشت بــا  کــالت  شهرستان  صنعتی  شــهــرک   تنها 
۲۵ سال از افتتاح آن اکنون زخم های کهنه و ناسوری 
برداشته و بیش از هر درمانی نیازمند توجه مسئوالن 

به این منطقه مرزی و سخت گذر است.
مجموعه  ایــن  وضعیت  تشریح  در  کــالت  فــرمــانــدار 
با گذشت ۲۵ سال  ایرنا گفت:  به خبرنگار  صنعتی 
از افتتاح ناحیه صنعتی زاوین در این شهرستان، تنها 

سه واحد در این مجموعه صنعتی فعالیت دارند.
برای  تاکنون  زمین  قطعه   3۰ افـــزود:  ناصری  مهدی 
استفاده صنایع در تنها شهرک صنعتی شهرستان 
کالت واگــذار شده که از این تعداد، هشت واحد به 
بهره برداری رسیده ولی فقط سه واحد آن فعال است.
وی یک واحد تولید قلم مو، کارگاه تولید اجاق گاز و 
را سه واحد صنعتی  تولید آجر  و کارخانه  آبگرمکن 
فعال در ناحیه صنعتی زاوین شهرستان کالت ذکر و 
بیان کرد: پنج واحد تولیدی دیگر به دلیل مشکالت 
غیرفعال  اکنون  هم  بانکی  و  مالیاتی  بدهی  و  مالی 
هستند و از طرف دیگر شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی حاضر به ارائه زمین برای فعاالن جدید 

در این ناحیه صنعتی نیست.
ــذاری زمین به  ــ ــه داد: بـــرای واگ فــرمــانــدار کــالت ادامـ
و  نشده  انجام  درستی  به  توان سنجی  متقاضیان، 
زاوین  ناحیه صنعتی  در  فعالیت  وارد مقوله  افــرادی 
شدند که اهلیت فعالیت در این حوزه را نداشته اند و 
از این رو گرفتار مسائل اداری و موانع تولید شده و از 
طرف دیگر با طلبکاران حقیقی و حقوقی مجموعه نیز 

با مشکل مواجه شدند.
وی گفت: شرکت شهرک های صنعتی نیز حــدود دو 
سال است به درخواست های جدید متقاضیان فعالیت 
در تنها شهرک صنعتی شهرستان پاسخ نداده است 
و اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های 
صنعتی برای بررسی مشکالت با فرمانداری همکاری 
الزم را ندارند.ناصری افزود: با وجود منابع سرشار آبی در 
این شهرستان مرزی و کوهستانی، نیروی کار ارزان، زمین 
مناسب و وجود بخش کشاورزی و دامداری و فراهم بودن 
زمینه فعالیت صنایع تبدیلی، فعالیت صنعتی در این 

شهرستان نزدیک به صفر است.
وی همچنین به سابقه فعالیت ۲۵ ساله این ناحیه 
کــرد: سرشماری های  بیان  و  صنعتی در کالت اشــاره 
صورت گرفته در سال های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ نشان می دهد 
رشد جمعیت این شهرستان کوچک مرزی و محصور 
طی ۲۰ سال گذشته به واسطه مشکالت ایجاد شده 
منفی بوده است، اما امیدواریم با ایجاد اشتغال پایدار 
افزایش  و  تثبیت  شاهد   ۱۴۰۰ ســال  سرشماری  در 

جمعیت کالت باشیم.
خــراســان  صنعتی  شــهــرک هــای  شــرکــت  مدیرعامل 
صنعتی  ناحیه  مشکالت  خصوص  در  هــم  رضــوی 
به  زمین  واگـــذاری  بــرای  زاویــن گفت: هیچ مشکلی 
متقاضیان جدید برای فعالیت در این ناحیه صنعتی 
وجود ندارد و واگذاری زمین به متقاضیان جدید با 
است.رضا  همراه  خوبی  تخفیف های  و  معافیت ها 
کارگاهی  از ۶ سوله  افــزود: در حال حاضر  شجاعی 
واگــذار شده است  ناحیه صنعتی سه مورد  این  در 
و همکاری خوبی دراین زمینه وجود دارد با این حال 
ناحیه  ایــن  رفــع مشکالت  بــرای  را  کلینیک صنعت 
ناحیه  مغفول  ظرفیت های  از  استفاده  و  صنعتی 
صنعتی زاوین ترتیب خواهیم داد و در صورت لزوم 
و  در ستاد تسهیل  را  رفع مشکالت، موضوع  بــرای 

رفع موانع تولید مطرح خواهیم کرد. 

پیرامون حرم  بافت  تفصیلی  ویــژه  طرح 
مطهر رضوی در کمیسیون ماده ۵ استان 
به  رضوی  خراسان  استاندار  ریاست  به 

تصویب رسید.
عمومی  روابـــــط  کـــل  اداره  گـــــزارش  بـــه 
اســـتـــانـــداری خـــراســـان رضــــوی، پــس از 
توسعه  آغــاز طــرح  از  گذشت ٢۵ ســال 
بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( و 
به منظور حفظ شأن و جایگاه حرم مطهر 
در سیمای شهری این محدوده، استمرار 
هویت معنوی زیارت، ارتقای شاخص های 
خدمات عمومی و تسهیالت اقامتی برای 
از جمعیت  و حــمــایــت  اقــشــار  تــمــامــی 
مجاور باقی مانده و احیای بافت تاریخی 
موجود، از انتهای سال گذشته بازنگری 
شهرسازی  و  راه   وزارت  هدایت  با  طــرح 
قالب  و همکاری دستگاه های محلی در 
»طرح ویژه تفصیلی« در دستور کار قرار 

گرفت.
ــه اهــمــیــت مسئله، مــراحــل  ب تــوجــه  ــا  ب
تهیه طرح طی بازه فشرده یکساله و با 
مشارکت متخصصان ملی و محلی حوزه 

شهرسازی به انجام رسید.
ــه تدبیر  ــه ب مــاحــصــل ایـــن جــلــســه هــا ک
مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان اســتــانــدار 
خــراســان رضـــوی بــرگــزار گــردیــد، اجماع 
کامل همه سطوح مدیریتی استان روی 
طرح جدید و در نهایت تصویب آن در 
جلسه کمیسیون ماده ۵ استان خراسان 

رضوی بوده است.
هزار   ٣ از  بیش  طــرح،  ایــن  تصویب  با 
پالک از تملک اجباری خارج و نوسازی 
ضوابط  پــایــه  بــر  باقیمانده  پــالک هــای 
توسط  و  جــدیــد  طــرح  کننده  تسهیل 

ــرد.  ــذی مــــردم و ســاکــنــان صــــورت مــی پ
اقامتی  اماکن  سهم  افزایش  همچنین 
با گروه های مختلف درآمدی،  متناسب 
افـــزایـــش ســرانــه فــضــای ســبــز و سایر 
کاربری های خدماتی نسبت به گذشته 
و احیای ساختارهای فرهنگی، اجتماعی 
و تاریخی بافت از مهم ترین نتایج طرح 

مصوب است.
ــم مــنــظــری، حــفــظ تمامی  حــفــظ حــرائ

مساجد و حسینیه ها و عناصر هویتی، 
ارائــه ضوابط ویــژه بــرای آثــار ملموس و 
احیای هــویــتــی،  و  فرهنگی   ناملموس 

به  رونق بخشی  نیز  و  تشرف  محور   ٢٧
سایر گذرهای تاریخی از دیگر ویژگی های 
طرح حریم رضوی است که مورد تأکید 

کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت.
از  بیش  به  زمین  اختصاص  همچنین 
قالب  در  ــودرو  خـ پـــارک  هـــزار محل   ١٠

محور  حاشیه  در  عمومی  پارکینگ های 
نیز  و  مناسب  جانمایی  بــا  شــارســتــان 
جانمایی  و  عمومی  حمل ونقل  تقویت 

ایستگاه های مترو به تأیید رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه، اختصاص 
تعیین تکلیف  بـــرای  مــاهــه  دو  فــرصــت 
ــع در  ــ ــه گـــذاری واقـ ــایـ ــرمـ پــــروژه هــــای سـ
محدوده پیرامون حرم در چارچوب طرح 

جدید است.
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اقب طالییاقب طالیی
گزارش تصویری سه رویداد فرهنگی هنری در مشهد

شرایط  روزرسانی  به  آخرین  براساس  رسائی فر:  هاشم 
آبی ۱۹ سد خراسان رضوی که هجدهم بهمن شرکت آب 
منطقه ای استان آن را منتشر نموده حجم ذخیره فعلی 
سدهای این استان ۷۸۷ میلیون و ۲۹۰ هزار مترمکعب 
است که از این مقدار ۵۹۲ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمکعب 
آن متعلق به سد دوستی است سدی که برداشت مشترک 
با کشور ترکمنستان دارد و در واقع نیمی از آب پشت آن 

به سمت ایران سرازیر می شود.

نیم میلیون مترمکعب تمام ورودی سد دوستی »
ــار و ارقـــام نــشــان دهــنــده ایــن اســت کــه شرایط  ایــن آمـ
آبــی خــراســان رضــوی در صــورت تــداوم بی بارانی استان 
نگران کننده خواهد شد! برای اینکه ذهن ها بیشتر روشن 
شود به نمونه های دیگری نیز اشاره می کنیم. ابتدا حجم 
ورودی آب به سد دوستی از آغاز سال آبی جدید)ابتدای 
مهر( تا همان هجدهم بهمن جاری؛ در کمال تأسف باید 
گفت ورودی آب حتی به یک میلیون مترمکعب نمی رسد 
و رقم ۵۰۰ هزار مترمکعب برای سد دوستی در این بخش 
ثبت شده است. این نکته را نیز از یاد نبریم که مصرف 
میلیون  ساالنه آب شهر مشهد چیزی در حــدود ۲۰۰ 
از طریق سد  آن  از  زیـــادی  اســت که حجم  مترمکعب 

دوستی تأمین می شود.

از  آب  مترمکعب  هـــزار   ۲3۰ و  میلیون   ۴3 خـــروج 
ابتدای سال آبی تاکنون در قیاس با ورود نیم میلیون 
مترمکعب آب به سد دوستی عمق داستان را برای همه 
ما مشخص می کند. کاهش شدید حجم بارش ها دلیل 
اصلی این اتفاق بوده به طوری که مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی به تازگی از کاهش ۸۰ درصدی 

بارش ها خبر داده بود.

ورودی سدهای استان نصف خروجی آن»
از سدهای استان  آمــاری سد طرق یکی دیگر  بررسی 
ابتدای سال آبی تاکنون از   نشان دهنده این است که 
۴ میلیون و ۹۰ هزار مترمکعب ورودی آب این سد بوده 
که در همین مدت بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب از 
سد طرق برداشت شده است! طرق نیز در محاسبات 
ورودی و خروجی تراز منفی ۶ میلیون مترمکعبی دارد.

در بازه آماری ابتدای سال آبی تا هجدهم بهمن جاری 
۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آب به ۱۹ سد استان 
خراسان رضوی وارد شده است اما چیزی در حدود دو 
برابر این میزان )۸۰ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب( آب 
از سدهای استان به مصرف شرب و کشاورزی رسیده 

است. 
آمار و ارقام ثبت شده در خصوص شرایط آبی سدهای 

بارندگی های  چنانچه  می دهد  نشان  رضــوی  خراسان 
ابتدای سال را فاکتور بگیریم از شروع سال آبی جاری 
وضعیت بارش ها و ذخیره آبی پشت سدها به نسبت 

سال های گذشته افت قابل مالحظه ای داشته است. 

شروع بارش ها از میانه اسفند»
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی نیز در مورد آنچه تا به 
امروز در حوزه بارندگی استان اتفاق افتاده به قدس گفت: 
به جز بازه زمانی کوتاهی که در پاییز شاهد بارندگی هایی در 
سطح استان بودیم در سایر مقاطع زمانی از ابتدای مهر تا 
به امروز شرایط گاهی از میزان نرمال بارندگی ها در استان 

کمتر بوده است.
دکتر عــراقــی زاده افــزود: این میزان کاهش به مراتب در 
مشهد از سایر شهرستان های استان کمتر بوده است. اما 
آنچه برای بارش های آینده و طبق نقشه های پیش بینی 
به آن استناد می شود این است که از نیمه دوم اسفند 
بارش های قابل مالحظه ای در استان شاهد خواهیم بود که 

این بارش ها در بهار سال ۱۴۰۰ ادامه دار است.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شود بارش هایی که در پیش 
است به صورت رگباری، تند و در برخی از نقاط استان 
بارندگی می تواند کمبود  سیل آسا باشد که این میزان 

بارش ها در مهرماه را تا حدودی جبران کند.

شاید بارندگی اسفندماه جبران کند

خروجی سدها؛ دو برابر ورودی

گزارشگزارش
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۱. مقبره – مجلس ازدواج ۲. شیوع این 
دارد- شتر  رواج  گرما  در فصل  بیماری 
تندرو - نخ بافتنی 3. پروازکننده- سبیل- 
خوشبو  چـــوب   – بریتانیا  از   بخشی 
نـــام پسرانه  افــراســیــاب-  ۴. ســرزمــیــن 
ــنـــی ۵. خــــاک کـــــوزه گـــــری- تــکــرار  وطـ
ــانـــدول  ــرف- تـــوزیـــع کـــنـــنـــده- پـ ــک حــ ــ ی
ــارســـی آن  ــر فـ ــرابـ ــوت تــنــبــیــه- بـ ۶. صــ
 گــویــانــه اســـت- شــهــرتــوت- صـــوت ندا 
به  در  جمع  افسانه گو-  بیان شده-   .۷
معنی مروارید ۸. سهل و ساده- آن چه 
از میت به جا ماند- المپ دوالکترودی 
گام ها  کارتن ضخیم-  داور-  ابــزارکــار   .۹
اصــفــهــان-   ــو- ســوغــاتــی  ــل ــی هــزارک  .۱۰
جزایر  از  ــران-  ای دانشجویان  خبرگزاری 
نــام   .۱۱ هــمــیــشــه فــارس  خلیج  ایـــرانـــی 
ــگــا- چـــاره و عــالج-  قــدیــم رودخـــانـــه ول
واکسیناسیون  واحـــد  سنگی-   خـــدای 
کشتی ورزش  در  فــنــی  ــود–  ــادبـ یـ  .۱۲ 
۱3. راه کوتاه- قرض و دین- میان بدن- 

از ســال ۱3۶۸  پادشاهی چین  دودمـــان 
تــا ۱۶۴۴ مــیــالدی کــه پــس از فروپاشی 
 پادشاهی مغوالن یوآن بنیاد گذاشته شد
۱۴. روزانه- پروتئین گیاهی- قانون مغولی 
 - افــق  مشروطیت-  دوران  شــاعــر   .۱۵

سودای ناله

متعال  ــد  خــداون از  کنایه  افــســانــه-   .۱
انتخاباتی- کیف آقای  است ۲. عقیده 
وسایل-   .3 ــای«  »هـ جـــواب  مهندس- 
ریشه گرفتن- آب بسته- تلخ ۴. ناپسند 
درگیرشده  اروپــایــی-  رودخــانــه  شرعی- 
و شیرین- داســتــان  ــرش  ت ۵. ســالــک- 
 وســوســه آدم و حــوا درایـــن ســـوره آمــده
 ۶. عمل کردن- کودن- واحد کوچک وزن 
 ۷. شبیه و نظیر- شهرت- عدد خیطی
 ۸. سودای ناله – رکود و سکون- کجاست؟ 
۹. ارجمندی – موخشک کن برقی- نوعی 
کف پوش ساختمانی ۱۰. هوش و ذکاوت- 

ناشنوا- شایسته   جا- گریختن ۱۱. نمایندگان- آب 
یک  کارمندان  و  شعب  و  دستگاه ها  مجموعه   .۱۲
امن کردن  درنـــده-  و  وحشی  موسسه-  یک  یا  اداره 
۱3. دریا- کجاست؟- چند دیه- مرزبان ۱۴. درخت 
زبان گنجشک- قوی- سوره زنان ۱۵. محافظ شخصی- 

موقع حساس 

  افقی

  عمودی

بزرگترین  فجر  دهــه  هللا  ایـــام  بهانه  بــه 
با مساحت دویست  پرچم شرق کشور 
آمد. در  اهتزاز  به  در مشهد  مربع  متر 
و  انــدرزگــو  شهید  تندیس  از  همچنین 

شهید صیاد شیرازی رونمایی شد.

سرانجام طرح تفصیلی منطقه ثامن با اجماع اعضای کمیسیون ماده ۵ تصویب شد

پایان 2 دهه بالتکلیفی ساکنان بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی
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