
 اسفند ماه؛آغاز اجرای طرح نسخه الكترونيكی 
در مراكز درمانی

 الزام شهرداری
 به ساخت المان های دائمی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد خبردادمدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خبر داد

مــدیــرکــل تــأمــیــن اجــتــمــاعــی خــراســان رضــوی 
گفت: طرح نسخه الکترونیکی دفترچه بیمه 
از اول  تأمين اجتماعی در تمام مراکز درمانی 
اجـــرا می شود.نظام  مــاه  ســال جـــاری  اسفند 
خيرآبادی در نشست مطبوعاتی در خصوص 
حــذف  و  الکترونيکی  نسخه  طـــرح  اجــــرای 

دفترچه های درمانی و طرح...

 شهرسازی و متناسب سازی فضاهای شهری با 
روح حاکم بر شهرها سال هاست به یک اولویت 
و تخصص خاص در حوزه مدیریت شهر تبدیل 
شــده اســت و بر همین اســاس در ساده ترین 
مثال می توان به تفاوت آشکار طراحی شهرهای 
ساحلی با دیگر شهرها اشاره کرد.به بیان دیگر 

ابتدایی ترین توقع این است... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

بازار مواد شوینده آب رفت! 
طی اطالعيه ای

هشدار سطح نارنجی 
هواشناسی خراسان 

رضوی صادر شد

دبير شورای هماهنگی بانک های استان: 

 بخشنامه کارت اعتباری
  سهام عدالت 

 به خراسان رضوی
 ابالغ نشده است

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 
.......صفحه 4 

در چهارشنبه های امام رضایی 
این هفته انجام شد 

تکریم خادمان 
خورشید 

ازغساالن 
بهشت رضا

روز گــذشــتــه مــراســم تــکــریــم مــتــفــاوت غــســاالن 
بهشت رضای مشهد توسط دربانان آستان قدس 
رضوی برگزار شد.تعدادی از دربانان آستان قدس 
پرچم سبز  با  رئــوف انــد، همراه  امــام  که سفیران 
اهــدای بسته های تبرکی  با  آستان قدس رضــوی 
به غساالن و کارکنان آرامستان بهشت رضا ادای 
خادمین  فرهنگی  بخش  کردند.مسئول  احترام 
آستان قدس رضوی می گوید: خادمان امام رضا)ع( 
ضمن خدمتی که در حرم انجام می دهند، وظیفه 
خودشان می دانند در ارگان ها و قسمت های اداری 
که برای شهروندان زحمت می کشند، حضور پیدا 

کرده و خسته نباشیدی به آن ها بگویند...

گالیه جدی تولیدکنندگان از ممنوعیت صادرات  

......همین صفحه  سازمان هواشناسی خراسان رضوی در اطالعیه ای با صدور 
هشدار سطح نارنجی از احتمال تندباد خبر داد. براساس 
این اطالعیه تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان 
می دهد؛ امروز و فردا هوای استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار 

جوی قرار خواهد گرفت که پیامد آن افزایش ...

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: درباره 
ارائه کارت اعتباری سهام عدالت هنوز هیچ گونه بخشنامه ای 
به استان ابالغ نشده است و مردم از مراجعه غیرضروری در 
این باره به شعب خودداری کنند.حمید صفای نیکو اظهار 
کرد: درباره ارائه کارت اعتباری سهام عدالت هنوز هیچ گونه 
بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و همچنین بانک ملی که 
بانک عامل این برنامه است به خراسان رضوی ابالغ نشده 
است.وی تصریح کرد: از این رو تا زمانی که دستورالعمل 
اجرایی آن اعالم نشود نمی توان درباره جزئیات آن نظیر 

میمبلغ کارت های اعتباری، چگونگی استفاده...
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آیت هللا علم الهدی:

 امر به معروف نيازمند 
فرهنگ سازی است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دشمنان به 
دنبال ضدارزش کردن امر به معروف در جامعه هستند 
بنابراین این فریضه باید در جامعه فرهنگ سازی شود.به 
گزارش پایگاه خبری آیت هللا سیداحمد علم الهدی، وی 
در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور 
و جمعی از مدیران این نهاد در مشهد افزود: فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر باید احیا شود در این صورت 
مردم خود آمران به معروف و ناهیان از منکر می شوند.
وی ادامه داد: دشمنان ما وقتی می خواهند به ما ضربه 
بزنند، کارهای شیطانی مد نظر خود را ارزش  تلقی کرده 
و افرادی را که با آن ها مخالفت کنند ضدارزش می دانند.
در مقابل ما اگر تشکیالت امر به معروف و نهی از منکر 

نداشته باشیم، نمی توانیم فرهنگ سازی کنیم.

هاشم رسائی فر: سال گذشته همین حوالی بود که کرونا خبرخبر
در ایران رخ نمود. ویروسی که ناشناخته بود و دردسرساز. 
چاره مهارش تنها در رعایت چند نکته ساده نهفته بود 
و البته هست. رعایت بهداشت که بیشتر شستن 
دست ها مد نظر است، حفظ فاصله فیزیکی و استفاده 
از ماسک سه ضلع مثلث در امان ماندن از کرونا از ابتدا 
تاکنون بوده و هست. برای رسیدن به این هدف قطعاً 
اهمیت استفاده از ضدعفونی کننده ها و شوینده ها 
بیشتر از همیشه حس می شد. اوایل کمبودهای زیادی 
حس می شد که بیشتر آن در حوزه ضدعفونی کننده ها 
بود تا شوینده های بهداشتی اما استفاده از شوینده ها به 
تناسب رشد قابل توجهی در بین مردم پیدا کرد. با وجود 
این اتفاق هایی در این حوزه برای تولیدکنندگان در یک 
سال گذشته افتاده که موجب نارضایتی آن ها شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان شوینده های خراسان رضوی 
در نشست ستاد رسانه ای پایش تولید استان با اشاره به 
اینکه ممنوعیت صادرات مواد شوینده موجب شد که 
تولیدکنندگان داخلی بازار بین المللی را که سال ها برای 
در اختیار گرفتن آن تالش کرده بودند از دست بدهند، 

گفت: در یک سال اخیر که ویروس کرونا در کشور شایع 
شده است برخی مسئوالن دولتی با تصمیم گیری های 
غیرمنطقی موجب خسارت زیادی به تولیدکنندگان 
شدند که از جمله آن ممنوعیت صادرات مواد شوینده 
در 6ماه و قرار دادن سقف برای صادرات این محصوالت 
بود که سبب شد خیلی از صادرکنندگان مشتریان 
خارجی خود را از دست بدهند.جواد نیشابوری اظهار 
کرد: موجب تأسف است در این مدت که صادرات 
محصوالت شوینده ممنوع بوده صادرات مواد اولیه 
به کشورهای دیگر از جمله کشورهایی که محصوالت 
ایران را خریداری می کردند افزایش زیادی داشته و این 
کار سبب شده تا هم ما بازار صادرات کاالی خودمان 
را از دست بدهیم هم اینکه برای خودمان در صنعت 
شوینده ها رقیب درست کنیم با این شرایطی که اکنون 

به وجود آمده حداقل 6 ماه طول می کشد جایگاهی 
برای خودمان در بازاری درست کنیم که 186 میلیون دالر 
آورده ارزی برای کشورمان دارد.وی بیان کرد: ممنوعیت 
صادرات مواد شوینده در مقاطع مختلف سال گذشته 
سبب شد برخی  از واحدهای تولیدی شوینده به سمت 
تعطیلی پیش بروند به طوری که در سالی که به نام 
جهش تولید نام گذاری شده است به طور متوسط این 
واحد ها با 40درصد ظرفیت فعالیت می کنند و عمالً 

60درصد ظرفیت آن ها از چرخه تولید خارج شده اند.
مهم ترین موضوعی که موجب شد این اتفاق رخ دهد 
جوسازی دالالن برای صادرات مواد اولیه محصوالت 
شوینده و منافع کالنی بود که از این مسیر عاید آن ها 
ــراد در بدنه  اف شــد، از طرفی متأسفانه نفوذ برخی 
تصمیم گیری دولت باعث شده است که چالش های 

زیادی پیش روی تولیدکنندگان گذاشته شود به طوری 
که در همین موضوع تالش برای برداشتن ممنوعیت 
صادرات مواد شوینده، از هر اداره و مرجعی که مجوز 
و تأییدیه دریافت می کردیم مرجع بعدی آن را نقض 
می کرد.   وی در واکنش به چند مرتبه افزایش قیمت 
مواد شوینده در سال جاری گفت: 70درصد مواد اولیه 
صابون مربوط به چیپس صابون است که از کشورهایی 
نظیر اندونزی و مالزی وارد می شود که به طور طبیعی 
افزایش قیمت ارز سبب افزایش قیمت این مواد اولیه 
می شود. رضایی یکی دیگر از تولیدکنندگان شوینده در 
خراسان رضوی نیز گفت: صنعت شوینده در سه دهه 
اخیر همواره از برخی سیاست های اشتباه آسیب های 
ــزود: هر گاه صــادرات یک  فراوانی دیــده اســت.وی اف
محصول در کشور ما رونق گرفته افرادی که منافع آن ها 

در خطر است با استفاده از البی گری و مافیایی که در 
اختیار دارند به دنبال ضربه زدن به صادرات هستند. 
وی با بیان اینکه تولید داخلی کشور در زمینه شوینده ها 
چهار برابر نیاز داخلی است، افزود: ممنوعیت صادرات 
محصوالت شوینده موجب شد تولیدکنندگان زیادی از 
جمله شرکت ما که بازارهای کشورهای همسایه نظیر 
ترکمنستان را در اختیار داشت از دست بدهد و امروز این 
گونه کشورها در حال تأمین نیازهای خود از کشورهایی 
نظیر ترکیه هستند. وی در پاسخ به پرسش قدس در 
خصوص تولید مواد شوینده به صورت غیرقانونی یا همان 
زیرپله ای ها اظهار کرد: آنچه در این خصوص می توان 
گفت این است که این واحدها در شهر مشهد و استان 
به صورت غیرقانونی کار می کنند که حتی در همین 
چهارراه میدان بار مشهد و شهرک صنعتی هم می شود 
رد آن ها را گرفت اما کسی به آن ها کاری ندارد و متأسفانه 
حتی این گونه مواد شوینده در فروشگاه های زنجیره ای 
معتبر نیز در حال عرضه است و کسی به آن ها کاری 
ندارد و فقط ما که تولیدکننده ایم و قانونی کار می کنیم 
باید چوب برخی از اقدام های نسنجیده را بخوریم. 

گالیه جدی تولیدکنندگان از  ممنوعیت صادرات

بازار مواد شوینده آب رفت! 

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

پنجشنبه  30 بهمن 1399

   6 رجب 1442  
 18 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9470 
ویژه نامه 3849 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
 تاریخ انتشار:1399/11/30

 بدینوس��یله از کلی��ه اعضاء محترم دعوت میش��ود 
، ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��رکت 
تعاونی  مس��کن مهر 28  مشهد که در ساعت 8 صبح 
روز دوش��نبه م��ورخ 1399/12/11 در مح��ل قاض��ی 
طباطبای��ی 8 پ��اک 14/1 تش��کیل میش��ود در زمان 
مقرر حضور بهم رس��انید و طبق م��اده 19 آئین نامه 
اجرای مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع عمومی میسر  نباشد میتواند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه ب��ه عضو دیگری واگذار نماید . 
ضمن��ا تعداد آراء وکالت��ی هر عضو حداکثر 3 رای  و 

هر شخص غیر عضو یک رای می باشد .
دستور جلسه :

تغیی��ر م��اده 5 اساس��نامه )تمدی��د م��دت فعالیت 
شرکت تعاونی (

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28مشهد
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 ش��هرداری جغتای به اس��تناد مصوبه ش��ورای 
اس��امی ش��هر جغت��ای در نظر دارد نس��بت به 
ف��روش تع��دادی از زمین های واق��ع در غرب 
وش��رق هتل رضا و سایر معابر محدوده شهر  با 
کاربری  مس��کونی ،تجاری و... از طریق مزایده 
کتب��ی ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط ب��ه فروش 

برساند.
ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانن��د به منظور کس��ب 
اطاعات بیش��تر و اخذ اس��ناد مزای��ده و ارائه 
پیش��نهاد قیمت از تاری��خ 1399/11/30 لغایت  
1399/12/09 ب��ه واح��د ام��ور مالی ش��هرداری 
جغتای مراجعه  و یا با شماره تلفن 45620299-

051 تماس حاصل فرمایند .
شهرداری جغتای  ,ع

99
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 آگهی مزایده كتبی »نوبت اول«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شركت تعاونی تولیدی توزیعی باغستان لنگر مشهد به شماره ثبت 45246

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی باغستان لنگر 
مش��هد در روز پنجشنبه 99/12/21 رأس ساعت 4 بعداز ظهر در محل دفتر باغستان لنگر به آدرس 

جاده قوچان بعد از نیروگاه توس ، جنب نیروگاه فردوسی برگزار می گردد.
از کلیه اعضاء ش��رکت دعوت می ش��ود به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل در جلسه مذکور 
ش��رکت نماین��د. اعضایی که امکان حضور آنان در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د ، م��ی توانند تا 
48 س��اعت قب��ل از تاریخ برگزاری مجمع به دفت��ر تعاونی مراجعه و حق رأی خ��ود را به موجب فرم 

وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند.)حضور عضو و نیز وکیل وی در دفتر الزامی است.(
در ای��ن صورت تعداد آرای وکالت��ی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی خواهد بود.

ضمنًا اعضاء محترم در صورت تمایل به کاندیدای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی میتوانند حداکثر 
ت��ا 48 س��اعت قبل از تاریخ برگ��زاری مجمع به منظور تکمیل فرم و ارائه م��دارک ثبت نام به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- طرح و تصویب قطع انشعاب آب و پیگیری قانونی اعضایی که شارژ خود را پرداخت ننموده اند.
5- طرح و تصویب مبلغ حق الجلسه اعضای هیئت مدیره و حقوق مدیرعامل
6- طرح و تصویب اجرای نصب کنتور آب جهت کلیه قطعات با هزینه اعضاء

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

,ع هیئت مدیره شرکت تعلونی تولیدی باغستان لنگرمشهد
99
12
09
5

آگهی مزایده
و  مجهز  مرغداری  سالن  یک  دارد  نظر  در  شرکتی 
اتومات به ظرفیت 30،000 قطعه از نوع پرورش پولت 
کارگری،  اتاق  )انباری،  مربوطه  تاسیسات  همراه  به 
برداری،  بهره  پروانه   ( امتیازات  و  و...(  موتورخانه 
برق و گاز( و زمین متعلق به آن مجموعه به مساحت 
شمالی  کنارگذر  تقاطع  آدرس  به  مترمربع   36،205
 - کیلومتر 5  به سمت قوچان -  جاده کات  و  مشهد 
جنب   ( مشهد  شمالی  کنارگذر  حاشیه   - چپ  سمت 
روستای خوش هوا( را از طریق مزایده عمومی واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در ساعت اداری 
پیشنهادات  تسلیم  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت 
خود و کسب اطاعات بیشتر به دفتر شرکت واقع در 
بلوار خیام- خیام جنوبی 10- خیابان زنبق- پاک 10 

ساختمان البرز واحد 4 مراجعه نمایند.
تلفن 05137626925
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده صاحبان سهام شركت  سوتارا 
)سهامی خاص(  به شماره ثبت 3154 و 

شناسه ملی 10380190567
 

دع��وت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
میگردد جهت ش��رکت در جلسه مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه ک��ه در س��اعت 9 صب��ح مورخ  
1399/12/12 ک��ه در مح��ل قانونی ش��رکت به 
آدرس :کیلومتر 17 ج��اده قوچان جنب صنایع 
بسته بندی مشهد )کدپستی: 9185951571 ( 

برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 دستورجلسه : 

1. انتخاب اعضای هیئت مدیره  براي یك دوره 
دوساله

ع هیئت مدیره  9
91
21
02



سرعت گرفتن خودرو در جاده گرانی
قیمت  پیش  روز   20 تــا  قربانی:  محمد 
خودروها افزایشی نداشت اما چند روزی 
است که قیمت ها در جاده گرانی می تازد؛ 
فــروش کساد اســت و گویی  بـــازار  البته 

مشتری ها غیبشان زده است.
از زمــان شیوع  بــه گـــزارش خبرنگار مــا، 
کرونا وضعیت بازار خودروها هر روز باال و 
پایین می شود؛ یک روز سرعت می گیرد 
و روز دیگر در دنده کسادی می راند. یک 
روز به بهانه افزایش قیمت دالر، روز دیگر 
به بهانه انتخابات آمریکا و هر روز به یک 
بهانه قیمت خودروها روند صعودی پیدا 
می کند و در این ماه های پایانی سال هم 
در جاده گرانی تخت گاز می تازد؛ اما با 
این حال این روزها، روزهای کسادی بازار 

خودرو در خراسان جنوبی است.

بنگاه داری زیر سایه دیوار»
از  قیمت  ها  بی ثباتی  و  یک سو  از  ــود  رک
سوی دیگر موجب شده تا بازار خودرو این 
 روزها در شرایط خاصی قرار بگیرد. پیشتر 
بازار خودرو برای هر تغییر و تحولی منتظر 
نرخ ارز بود اما اکنون چند عامل دست  به 
 دست هم داده  و سبب شده تا این بخش 

در شرایط ویژه ای قرار بگیرد.
گذشته  روز   20 مــدت  در  خـــودرو  بـــازار 
روند آرامی را طی می کرد اما از چند روز 

گذشته افزایش قیمت ها  شدت گرفت 
در  فــروش  و  خرید  حجم  مقابل،  در  و 
این بازار به حداقل رسید و رکود در بازار 

خودرو حکمفرما شد.
معامله  بــه  حاضر  فروشنده  و  خــریــدار 
نیستند؛ گویا بازار مناسب نیست و کار 
و کاسبی نمایشگاه  داران اتومبیل کساد 
اگر  نمی شود  امــضــا  قــولــنــامــه ای  اســـت؛ 
صورت  به  گیرد،  صــورت  معامله ای  هم 
دیوار  طریق سایت  از  و  شخصی)کناره( 
است. از این رو چرخ زندگی بنگاه داران 

خودرو این روزها فلج شده است.
گفت وگو  در  خــودرو  بنگاه داران  از  یکی 
کسانی  فقط  گفت:  قــدس  خبرنگار  بــا 

که برای مصرف شخصی نیاز به خودرو 
دارند، برای خرید خودرو اقدام می کنند 
و خرید برای سرمایه گذاری در این حوزه 

تقریباً به صفر رسیده است.
بــا نــزدیــک شــدن بــه پــایــان ســال دوبـــاره 
ــازار خــودرو اســتــارت افــزایــش قیمت را  ب
زده است، بازاری که در ماه های گذشته 
كرده  تجربه  را  نشيبی  و  پرفراز  روزهــای 
بــازار معتقدند  است و حاال هم فعاالن 
اخیر  روز  دو  در یکی  که قیمت خــودرو 
نسبت به 20 روز گذشته روند افزایشی 
به خود گرفته و به بهانه افزایش نرخ دالر 

هر روز قیمتی برای آن اعالم می شود. 
نمایشگاه داران  صنف  اتــحــادیــه  رئــیــس 

کــرد: در حال  اتومبیل در بیرجند اظهار 
حاضر بازار خودرو همچنان کساد اما گران 
اســت و خرید و فــروش بسیار به ندرت 
رقم می خورد و حتی برخی نمایشگاه داران 
اتومبیل اعالم می کنند که بیش از 20 روز 

است قولنامه ای ننوشته  اند.

نایابی خودرو های ارزان»
است  حالی  در  این  کــرد:  بیان  راعی فرد 
که برخی خرید و فروش ها سر از فضای 
 مجازی درآورده و به صورت چراغ خاموش 

خرید و فروش انجام می شود.
بازار خودرو روزهای  وی گفت: همچنان 
در  و  مــی کــنــد  ــپـــری  سـ را  خــــود  ســــرد 
به  بیشتر  قیمت  افزایش  فعلی  شرایط 
قیمت  رشــد  و  یدکی  لــوازم  گرانی  دلیل 

محصوالت ایران خودرو و سایپاست.
وی ادامه داد: با وجود افزایش قیمت، بازار 
خودرو کساد است و نه خریدار تمایلی برای 
خرید نشان می دهد و نه فروشنده رغبتی 
بــرای فــروش دارد؛ چرا که خریدار معتقد 
است قیمت ها واقعی نیست و فروشنده 
هم حاضر به فروش با قیمت کم نمی شود.
وی معتقد است در حال حاضر شرایط 
قیمت به گونه ای است که خودرو مدل 
یافت  تومان  میلیون   زیر 30  نیز  پایین 

نمی شود و بازار بی ثبات است.

افتتاح پروژه های صنعت آب و برق 
خراسان شمالی

بجنورد: در مراسمی به صورت ویدئوکنفراس با حضور 
عامل  مدیران  و  شمالی  خراسان  استاندار  نیرو،  وزیــر 
شرکت های آب و فاضالب، توزیع نیروی برق و شرکت آب 
منطقه ای استان، پروژه های صنعت آب و برق خراسان 

شمالی افتتاح شد. 
به 32 روستا و یک  آبرسانی  مــا،  گــزارش خبرنگار  به 
شهرک جدید با اعتباری افــزون بر ۷۵ میلیارد تومان، 
برق رسانی به 6 روستای سخت گذر با اعتبار 3میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان و بهره برداری از پروژه آبگیر موقت 
سطحی از سد شیرین دره با اعتبار بیش از ۷میلیارد 
تومان از جمله این طرح ها بود.مدیر عامل شرکت آب 
ایــن خصوص گفت:  در  خــراســان شمالی  فاضالب  و 
یکپارچه سازی  از  بار در سال ۱3۹۹ پس  بــرای دومین 
شرکت های آب و فاضالب، طرح آبرسانی به 32 روستا 
و یک شهرک جدید استان در چهل و یکمین هفته از 
پویش »هر هفته الف- ب- ایــران« به ثمر نشست و 
۱6 هزار و 300 نفر از روستانشینان استان از آب شرب 

باکیفیت و بهداشتی بهره مند شدند.
غالمحسین ساقی عملیات اجرایی این پروژه ها را شامل 
اجــرای ۹۸ کیلومتر خطوط انتقال و اصــالح و توسعه 
شبکه توزیع آب، ساخت و تجهیز پنج مخزن ذخیره آب 
با ظرفیت 4هزار و 2۵0 مترمکعب، ساخت دو ایستگاه 
پمپاژ، ۵2 حوضچه شیرآالت، حفر و تجهیز دو حلقه 

چاه و بهسازی یک دهنه چشمه عنوان کرد.
وی افزود: همچنین ساخت چهار ایستگاه فشارشکن، 
حصارکشی تأسیسات به طول ۸36 متر و ساخت یک 

اتاقک تأسیسات از دیگر عملیات این پروژه ها هستند.

 چهره بجنورد  زخم خورده 
رها شده است

همایش ملی »بازآفرینی شهری در شهر ایرانی« دیروز با 
حضور مسئوالن، محققان و استادان دانشگاه ها در حوزه 
شهرسازی به صورت مجازی در دانشگاه بجنورد آغاز 
شد.رئیس همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی 
در این آیین با بیان اینکه بازآفرینی بافت قدیمی این شهر 
به صورت زخم خورده رها شده است افزود: از پژوهشگران 
و محققان شهرسازی و سایر رشته های مرتبط می خواهیم 

به صورت علمی این  طرح را کالبدشکافی کنند.
دکتر احمد محقر از جمله علل نیمه کاره رها شدن این 
طرح در مرکز استان را نگاه صرف درآمدزایی و درک نکردن 

سرمایه گذاران دانست.

 ساخت  نخستین 
 نیروگاه زغال سنگ کشور 

در خراسان  جنوبی
استاندار خراسان جنوبی در دیدار با معاون وزیر در امور 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، همراهی وزارت نیرو با 
برنامه های استان در راستای صادرات برق به افغانستان را 
خواستار شد.به گزارش خبرگزاری فارس، مالنوری افزود: 
مرز ماهیرود از مرزهای فعال کشور در یک سال گذشته 
بوده و به جهت مرز مشترک گسترده با کشور افغانستان، 
تمایل به فعال شدن دیگر مرزهای استان داریم.وی یادآور 
شد: یکی از این منافع، تأمین برق است که چنانچه ما 
بتوانیم شرایط را بــرای صــادرات برق به این کشور مهیا 
کنیم، گامی در راستای بازگشایی مرز یزدان برداشته ایم.
معاون وزیر در امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو نیز 
در این جلسه به ذخایر زغال سنگ در خراسان  جنوبی 
اشاره کرد و گفت: نخستین نیروگاه زغال سنگ کشور در 
این منطقه در حال ساخت است.محمود بختیار، آب را از 
اولویت های خراسان  جنوبی برشمرد و گفت: اجرای طرح 
فاضالب به عنوان راهکاری برای تأمین آب جایگزین است 
که خراسان  جنوبی از استان های پیشرو در این زمینه است 
و نخستین وام بانک توسعه اکو برای اجرای تصفیه خانه 

فاضالب به این منطقه اختصاص یافت.

 قیمت شکر تا چهار ماه آینده 
تغییر  نمی کند

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
قیمت شکر تا سه ماهه نخست سال ۱400 تغییر پیدا 

نخواهد کرد.
به گزارش مهر، سیدداود موسوی دیروز در جمع خبرنگاران 
بـُـرش استانی و  اینکه سهمیه استان ها براساس  با بیان 
زمینه  در  کــرد:  بیان  ابــالغ می شود،  استان  جمعیت هر 
روغن جامد، کمبود در خراسان جنوبی داریم که به زودی 
رونــد توزیع روغــن جامد هم بهبود پیدا خواهد کــرد.وی 
تجدیدنظر شده  روغــن جامد  قیمت  روی  اینکه  بیان  با 
است، تصریح کرد: در تأمین ورق حلب های روغن جامد 
بــه دلیل مقرون  بــا مشکل مــواجــه شــده ایــم و  در کشور 
بیشتر  در  روغــن جامد  نــبــودن، شاهد کمبود  بــه صرفه 
استان های کشور هستیم.وی با اشاره به تصمیم گیری ها در 
 زمینه تأمین شکر عنوان کرد: آخرین قیمت مصوب شکر 
۸هزار و ۷00 تومان تعیین شده که تا سه ماهه نخست سال 
۱400 تغییر نخواهد کرد. قیمت هر کیلوگرم قند بسته بندی 

نیز حداکثر ۱0 هزار و ۵00 تومان تعیین شده است.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

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

پنجشنبه  30 بهمن 1399
   6 رجب 1442  18 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9470 ویژه نامه 3849 

گفت: خطر  بجنورد  آتش نشانی  رئیس 
از پالسکو در کمین  بــروز حادثه ای بدتر 
دو پاساژ »الدن و ارم« در بجنورد است.
گریوانی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
بازدید توسط آتش نشانی  تاکنون 2هــزار 
بجنورد در ساختمان های مختلف انجام 
شده که ۵۵ مرکز تجاری، اداری، بهداشتی 
و درمانی اخطار ایمنی گرفتند که مشکالت 
جدی در آن ها مشاهده می شد.وی افزود: 
در واقع در پاساژ ارم سیستم اطفای حریق 

وجود ندارد و سیتم اطفای حریق در پاساژ 
الدن از کار افتاده است و مشکالت دیگری 
نیز در این دو پاساژ مشاهده شده که به 
مالکان آن ها مهلت داده شده  نواقص را 

هر چه سریع تر مرتفع کنند.
وی با اشاره به کاروانسرای تاریخی سردار 
در محل سبزه میدان بجنورد نیز بیان کرد: 
نخ،  همچون  کاالهایی  کاروانسرا  این  در 
پشم، ابر، پر و .... به صورت غیراصولی در 
غرفه ها چیده شده و در واقع این کاالها 

در آنجا فقط تپانده شده اند که در صورت 
ــروز حــادثــه ای همچون آتــش ســوزی، به  ب
ایــن واســطــه کــه در بخش شــرق، شمال 
وجود  فرسوده  بافت  منطقه  آن  غــرب  و 
دارد  و مــنــازل و واحـــدهـــای تــجــاری به 
بروز  احتمال  هستند،  شیروانی  صــورت 
آتش سوزی در سطح بزرگ دور از انتظار 
با توجه به موقعیت  از سویی  نیست و 
مکانی، دسترسی آتش نشانی به آنجا نیز 

امکان پذیر نخواهد شد.

ایــن مقام مسئول بیان کــرد: تراکم و بار 
کاروانسرا  ایــن  در  شــده  انباشت  وسایل 
است  نامناسب  چیدمان  و  ــاال  ب خیلی 
ــرای چــیــدمــان کاالها  کــه بــایــد تــدبــیــری بـ
کــرد:  خاطرنشان  وی  شـــود.  اندیشیده 
عالوه بر آن اخطارهایی نیز به بیمارستان 
تخصصی زنان بنت الهدی، امام علی)ع(، 
امام حسن)ع( و تأمین اجتماعی نیز بابت 
داده  حریق  اعــالم  و  اطفاء  سیستم های 

شده است.

رئیس آتش نشانی هشدار داد

خطر بروز حادثه ای بدتر از پالسکو در بجنورد

پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
13

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

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

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

قالی شویی

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



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
ورودی نصرآباد باز هم حادثه آفرید 

پایان تلخ برخورد رخ به رخ 
کامیون و نیسان 

ابوالحسن صاحبی: در پی برخورد دو خودرو در حوالی 
روستای نصرآباد، یک نفر جان خود را از دست داد و 

راننده خودرو سنگین از محل متواری شد.
این  دربـــاره  تربت جام  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پلیسی  فوریت های  اعالم مرکز  پی  در  حادثه گفت: 
۱۱۰ مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی در ورودی شهر 
نصرآباد، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند. 
سرهنگ قهستانی افزود: با حضور مأموران در محل 
و بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه کامیون 
بنز نارنجی رنگ به صورت رخ در رخ با یک دستگاه 
خــودرو نیسان بــرخــورد کــرده که در اثــر ایــن سانحه 
راننده نیسان فوت می کند. در ادامه هم راننده کامیون 

را متوقف نمی کند و از محل متواری می شود.
راننده  و دستگیری  موضوع  پیگیری  کرد:  اظهار  وی 
متواری به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفته 

و تحقیقات همچنان ادامه دارد. 
وی تصریح کرد: تصادفات برون شهری اغلب به دلیل 
رانندگان  و  و خواب آلودگی رخ می دهد  زیاد  سرعت 
و  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  با  می توانند 
هوشیاری کامل مانع بروز چنین حوادث تلخی شوند.

 اعمال محدودیت تردد شبانه 
در تمام شهرهای خراسان جنوبی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از 
اعمال محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد در 

تمام شهرهای استان خبر داد.
سرهنگ علیرضا عباسی در گفت وگو با مهر با اشاره 
به محدودیت های جدید کرونا گفت: با کمرنگ شدن 
محدودیت های کرونایی و سهل انگاری از سوی مردم، 

رنگ بندی شهرهای استان تغییر کرد.
استان،  شهرهای  جدید  رنگ بندی  به  اشــاره  با  وی 
ادامه داد: بر اساس محدودیت های جدید اعالم شده 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تردد تمامی وسایل 
نقلیه به جز آژانس ها از ساعت ۲۱ شب تا ۳ بامداد 

ممنوع است.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: با متخلفان 
هــزار   ۲۰۰ جریمه  مشمول  و  شــده  قانونی  بــرخــورد 

تومانی می شوند.

تعزیرات حکومتی بیرجند خبر داد

نقره داغ قاچاقچی پوشاک

عامل قاچاق پوشاک در بیرجند به پرداخت ۶۳۰ میلیون 
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.رئیس شعبه 
سوم بدوی مرکز استان به صدا و سیما گفت: مأموران 
پلیس آگاهی مستقر در پلیس راه استان هنگام کنترل 
خودرو های عبوری از یک دستگاه اتوبوس ۲۵۰ کیلوگرم 
البسه مستعمل کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به 
اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ارسال کردند.
در شعبه  پرونده  بررسی  از  پس  افـــزود:  امامی  یونس 
سوم بدوی و گرفتن پاسخ استعالمات از گمرک و محرز 
شدن تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال های مکشوفه به 

پرداخت ۶۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه کرونایی ۵۶۷ دستگاه 
خودرو در ورودی مشهد

مشهد  ورودی  در  متخلف  ــودروی  خــ دستگاه   ۵۶۷
در۲۴ ساعت جریمه شدند.رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی خراسان رضوی به صدا وسیما گفت: اعمال 
قانون بــرای ایــن خــودرو هــا در چارچوب اجــرای »طرح 
هدف  با  غیربومی  خــودرو هــای  ورود  منع  پیشگیرانه 
مقابله با شیوع ویروس همه گیر کرونا« در مبادی ورودی 
گرفت.سرهنگ حسین  به کالنشهر مشهد صــورت 
میش مست افزود: رانندگان متخلف این خودرو ها به 
مصوب  محدودیت های  به  نسبت  بی توجهی  دلیل 
ستاد ملی مقابله با کــرونــا، هر یک با دریــافــت برگه 
جریمه ۵ میلیون ریالی اعمال قانون شدند.وی گفت: 
رانندگان ۴۱۴ دستگاه خــودروی در حال حرکت دیگر 
نیز در مدت  ــاده ای خــراســان رضــوی   در مسیر های جـ

۲۴ ساعت پیامک تذکر پلیس را دریافت کردند.
 رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: همچنین در 
چارچوب اجرای طرح پیشگیرانه منع ورود خودرو های 
ویــروس همه گیر  با شیوع  با هدف مقابله  غیربومی 
مبادی  از  پلیس  توسط  کرونا، ۵۳۶ دستگاه خــودرو 

ورودی کالنشهر مشهد به مبدأ برگردانده شدند.

ــمــاعــی  ــن اجــت ــی ــأم ــتـــی: مـــدیـــرکـــل ت ــخـ بـ
ــرح نسخه  ــ ــفـــت: طـ خــــراســــان رضــــوی گـ
الکترونیکی دفترچه بیمه تأمين اجتماعی 
در تمام مراکز درمانی از اول اسفند ماه  سال 

جاری اجرا می شود.
نظام خيرآبادی در نشست مطبوعاتی در 
خصوص اجــرای طرح نسخه الکترونيکی 
و حذف دفترچه های درمانی و طرح تحول 
دیجیتالی موسوم به» ٣٠٧٠« اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین اقدام های سازمان، حذف 
دفترچه های درمانی است که  در این حوزه 
در سال گذشته مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال و در 
سال جاری )تاکنون( 8۶ میلیارد ریال هزینه 

شده است.

 3هزارو 100میلیارد ریال »
مقرری بیکاری

افـــزود: ۴۶ درصــد از جمعیت استان  وی 
تحت  پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار 
دارنــد و این میزان پوشش بــرای جمعیت 

شهری ۶۷ درصد است.
مديركل تأمين اجتماعی خراسان رضوی با 
بيان اينكه در مجموع ۲ميليون و9۴۱هــزار 
ــان  ــازمـ سـ ــش  ــوشـ پـ تـــحـــت  نـــفـــر   9۶9 و 
تأمین اجتماعی  استان هستند،گفت: در 
٩ماه اول سال 99 ، مبلغی بیش از ۳هزارو 
بیکاری  بیمه  مــقــرری  ــال  ریـ ۱۰۰مــیــلــیــارد 

هزینه  است.همچنین  شـــده  پــرداخــت 
اجتماعی  تأمین  مستمری بگیران  حقوق 
مبلغی  ــال  سـ اول  ــاه  مـ  9 در  اســتــان  در 
بیش از ۶8 میلیارد ریال و کل هزینه های 
سازمان تأمین اجتماعی در استان از جمله 
کمک های بلندمدت و کوتاه مدت و درمان 
مستقیم و غیرمستقیم در 9 ماه اول سال 
افــزون بر 8۱میلیارد ریال اســت.وی افزود: 
دیجیتالی سازمان  تحول  طــرح  اجـــرای  با 
 ،»٣٠٧٠ « طــرح  نــام  به  اجتماعی  تأمین 
مقرر است ٣٠ خدمت حضوری سازمان 
بــه صــورت غیرحضوری ارائـــه شــود تــا ٧٠ 
مراجعه  میلیون   ٩۶ از  مراجعه  میلیون 
بــه واحــدهــای اجــرایــی ســازمــان در کشور 
حــذف شـــود.وی خاطرنشان كــرد: تاکنون 
و  ــمــایــی  رون از ٣٠ خــدمــت  ٢٣ خــدمــت 

اجرایی شده که با وجود مشکالت متعدد 
سازمان، این خدمات زمینه های زیرساختی 
و بیشتر در حوزه بسترهای سخت افزاری 
داد:  ادامــــــــه  اســـــــــت.وی  ایــنــتــرنــتــی   و 
سازمان  غیرحضوری  خدمات  اخــذ  ــرای  ب
تأمین اجتماعی، بیمه شدگان، کارفرمایان 
و مستمری بگیران باید به سامانه خدمات 
به  اجتماعی  تأمین  سازمان  غیرحضوری 
آدرس es.tamin.ir مراجعه نموده، ثبت نام 
به مالکیت  تلفن همراه  با شماره   ( کــرده 
شوند. بهره مند  خدمات  از  و  خــودشــان( 
وی در ادامه به ارائه بسیاری از خدمات از 
جمله مشاهده سوابق، درخواست بازرسی 
از کارگاه، مشاهده حقوق و دستمزد مبنای 
کسر حق بیمه، مشاهده عنوان شغلی و... 
، ٢٣ خدمت غیرحضوری که تاکنون اجرایی 

ازدواج،  هزینه  پــرداخــت  جمله  از  شــده 
حـــذف مــراجــعــه حــضــوری فـــرزنـــدان انــاث 
خاتمه  هوشمند  ثبت  و  مستمری بگیران 
کفالت، ابالغ الکترونیکی احکام مطالباتی 

و...عنوان كرد.

خدمت رسانی با کدملی»
تأمین  درمــــان  مــدیــر  ــی،  ــان داســت حمید 
اجتماعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه  
از اول اسفند ماه سال جاری دفترچه بيمه 
جدیدی صادر نمی شود،گفت:بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی که از قبل دفترچه دارند 
تــا آخــریــن بــرگــه اش قابل اعتبار اســت و 
می توانند پس از مراجعه از آن استفاده 
ــرادی  که  ــ کنند.وی بــا اشـــاره بــه اينكه اف
دفترچه هایشان تمام شده است با کارت 
ملی خودشان می توانند به مراکز درمانی 
مراجعه  كنند،افزود: در صورت خرابی یا 
درمانی،  مراکز  سیستم های  در  اختالل 
پزشک  روی سربرگ مطب خود و با درج 
شماره ملی نسخه نویسی کند و نسخه 
به  مــی تــوانــد  بيمار  و  اســت  اعتبار  قابل 
داروخانه برای دريافت داروی خود مراجعه 
کند.وی تصريح كرد: بیمار در هر مكانی 
با گرفتن #۴۲۰* می تواند استحقاق درمان 
یا همان دریافت تأمین اعتبار دفترچه های 

قدیمی را بگیرد.

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خبر داد

اسفند ماه؛آغاز اجرای طرح نسخه الکترونیکی در مراکز درمانی

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3000۷230۵  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

انتقال کاالهای صادراتی فسادپذیر از جمله 
میوه و سبزیجات به افغانستان از بازارچه 
مرزی دوغارون که در پی آتش سوزی گمرک 
متوقف شده  همسایه  کشور  اسالم قلعه 
بازارچه های  شد.مدیر  گرفته  سر  از  بــود، 
ــوی گــفــت: بـــازارچـــه  ــان رضـ ــراسـ ــرزی خـ ــ م
دوغارون که در نقطه مقابل مرزی در خاک 
افغانستان قرینه نــدارد در جریان حادثه 
برای گمرک مرزی کشور همسایه  آسیب 
ندید، اما به دلیل وضعیت بحرانی آن سوی 

مرز با هدف پیشگیری از هر گونه حادثه، 
فعالیتش از عصر شنبه ۲۵ بهمن ماه جاری 
متوقف شده بود. هادی حقیقی به صدا و 
سیما گفت: با از سرگیری محدود مراوده 
تجاری مرزی در دوغــارون - اسالم قلعه با 
امــروز کامیون های حامل کاالهای  حرکت 
صادراتی فسادپذیر به مقصد افغانستان، 
انتظار مــی رود با پیگیری جدی و مستمر 
به  وارده  افــغــان، آســیــب هــای  بــازرگــانــان 
تأسیسات گمرک مرزی کشور همسایه در 

مدت کمتر از یک هفته بازسازی و جبران 
شــده تــا فعالیت تــجــارت مـــرزی بــه روال 
سابق خود بازگردد. بازارچه مرزی دوغارون 
با ۴۲ غرفه فعال ساالنه ۶۰۰ قلم کاال را از 
خراسان رضوی به افغانستان صادر می کند. 
عمده کاالهای صادراتی از این بازارچه مرزی 
شامل مصالح ساختمانی، میوه و تره بار، 
مواد غذایی، مصنوعات فلزی و پالستیکی، 

فرش و موکت است. 
آتش سوزی وسیع عصر شنبه ۲۵ بهمن ماه 

در محدوده ۴۰ هکتاری تأسیسات گمرکی 
اسالم قلعه افغانستان واقع در نقطه مقابل 
تایباد  مــرزی دوغـــارون شهرستان  گمرک 
انفجارهای  با  در شرق خراسان رضوی که 
گاز  و  تانکرهای حامل سوخت  پــی درپــی 
ــی هــای اولیه  ــاب هــمــراه بـــود، بــراســاس ارزی
نــابــودی  بــه  افغانستان  محلی  مــقــامــات 
از  مملو  باربری  خـــودروی  صدها دستگاه 
انواع کاالهای صادراتی و ده ها میلیون دالر 

خسارت انجامید. 

چند روز پس از حادثه انفجار در آن سوی مرز صورت گرفت

از سرگیری صادرات کاال از بازارچه مرزی دوغارون به صورت محدود

پنجشنبه  30 بهمن 1399
   6 رجب 1442  18 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9470 ویژه نامه 3849 
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09035480162

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

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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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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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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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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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 
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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18

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

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99
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88
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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قولنامه منزل مسکونی به 
مساحت 92 متر در 2 طبقه واقع 

در فتاح 32 پ 63 متعلق به 
غالمرضا بخشی فرزند اسماعیل 

با کد ملی 0749195495 از 
تابستان 97 مفقود گردیده از 
یابنده تقاضامی شود با شماره 

09338845206 تماس و 
مژدگانی دریافت نماید
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مفقود شده
برگ سبز، کارت و کلیه اسناد 

موتورسیکلت ریسر مدل 
 rr2116248 1384 شماره موتور

 125R8410625 و شماره تنه
شماره پالک 47625 ایران 771 

بنام سید امیر علوی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مفقود شده
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به یک منشی خانم 
جهت جوابگویی 
تلفن نیازمندیم 
 37675840
09397101729

منشی و تایپیست
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31 09368875142  - 09159035350 - 38550490

شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در نظر دارد حدود 5 تن ضایعات 
فلزی خود را واگذار نماید. جهت بازدید با شماره های زیر هماهنگ 

گردد

مزایده واگذاری ضایعات فلزی
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قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان
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خبرخبر خبرخبر

هیئت مدیره جدید آساک دوچرخ 
انتخاب شد

هــادی زهــرایــی: پس سال ها مالکیت آســاک دوچــرخ 
و مدیریت  این مجموعه سلب  از مدیرعامل  قوچان 

این واحد تولیدی به هیئت مدیره جدید سپرده شد.
روزنامه قدس طی سال های اخیر گزارش های متعددی 
در خصوص فعالیت و مشکالت پیش روی کارخانه 
ــرخ بــه عــنــوان بــزرگ تــریــن واحـــد تولیدی  آســـاک دوچـ
دوچرخه در خاورمیانه به چاپ رسانده است و این بار 
پس از ورود جدی دستگاه قضا و واگذاری این واحد 
بزرگ صنعتی شهرستان قوچان و خلع ید مدیرعامل 
سابق آســاک دوچـــرخ به ســراغ دادســتــان عمومی و 
انقالب شهرستان قوچان رفتیم و با وی گفت وگویی 

انجام دادیم.
حــســیــن ولــیــدخــت، دادســـتـــان عــمــومــی و انــقــالب 
شهرستان قوچان در گفت وگو با قدس گفت: پس از 
اینکه سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی 
بیت المال  به  قبلی  مالک  از  عــام(  )سهامی  قوچان 
برگشت خورد و زیر نظر دادستانی قوچان قرار گرفت، 
از  و جلوگیری  تولید  استمرار  برای  قوچان  دادستانی 
بیکاری کارگران تصمیم به تشکیل مجمع سهامداران 

گرفت. 
 وی افزود: مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۳ /۱۱ / ۹۹ 
با رعایت تشریفات قانونی با حضور سهامدارانی که 
سهامداران  شــد.  برگزار  داشتند  را  سهام  بیشترین 
به نفع شرکت  را  از مواد اساس نامه شرکت  بخشی 
و مردم شریف قوچان اصالح کردند و بند۳ به ماده۳ 
اساس نامه شرکت اضافه شد که براساس آن موضوع 
می تواند  شرکت  و  کرد  پیدا  توسعه  شرکت  فعالیت 
نوین در صنعت دوچرخه سازی  فناوری های  انــواع  از 

استفاده کند. 
 ۴۱ مـــاده  تبصره  همچنین  کـــرد:  تصریح  ولــیــدخــت 
اساس نامه شرکت که مقرر کرده بود »اعضای هیئت 
مدیره شرکت از بین کسانی که توسط بانک صنعت 
شد«  خواهند  انتخاب  می شوند  پیشنهاد  معدن  و 
نیز از اساس نامه کارخانه آساک دوچرخ حذف شد و 
نیز ماده۵ اساس نامه که تعیین مرکز اصلی شرکت و 

شعب آن بود به قوچان منتقل شد.
بــه طــور  ــادی  عــ عــمــومــی  مجمع  در  داد:  ادامــــه  وی 
بهمن  تاریخ ۲۳  در  در ساعت ۱۶  که  فوق العاده هم 
به عنوان عضو اصلی هیئت  نفر  پنج  تشکیل شد، 
مدیره و دو نفر به عنوان عضو علی البدل برای مدت 
دو سال و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال توسط سهامداران انتخاب شدند.

 سرپرست معاونت امور اجتماعی 
بهزیستی استان خبر داد

 کاهش واگذاری فرزندخوانده 
در خراسان رضوی

سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه میزان واگذاری  فرزندخوانده 
نسبت به سال گذشته در استان کاهش یافته است، 
گفت: در حال حاضر در خراسان رضوی ۸۵۰ زوج در 

صف انتظار سامانه ملی فرزندخواندگی هستند.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شــاهــرودی  شهره 
در خراسان رضوی  قانونی  فرزندخوانده  امسال ۲۳۵ 
تعداد  از  و  واگــذار شده اند  متقاضی  به خانواده های 
و  معلولیت  دارای  بچه   ۱۱ شـــده،  ــذار  ــ واگ بــچــه هــای 

بیماری های خاص بودند.
وی با بیان اینکه میزان واگذاری ها نسبت به پارسال کاهش 
یافته است، افزود: شیوع ویروس کرونا، محدودیت ترددها 
و منع آمد و شد، کاهش یک سوم نیروها به دلیل وضعیت 
کرونا و مسائلی از این قبیل از جمله عوامل کاهش آمار 

فرزندخواندگی نسبت به سال گذشته  است.
ــادی  ــاره بــه ایــن نکته کــه تــعــداد زی شــاهــرودی بــا اشـ
کــودک در مــراکــز بهزیستی وجــود دارنـــد، امــا آن هــا 
برای واگذاری باید دارای شرایط خاص باشند، اظهار 
کرد: دو گروه کودک در بهزیستی پذیرش می شوند؛ 
یک گروه بچه های رها شده و گم شده و در یک کالم 
بدسرپرست  بچه های  دیگر  ــروه  گ و  مجهول الهویه 
اثبات حائز شرایط  هستند. در مقوله بدسرپرستی، 
نبودن پدر، مادر یا هردو و یقین قاضی از این مدعا، 
نیازمند طی کردن مراحل خاصی است و این فرایند 
زمانبر است.سرپرست معاونت اجتماعی بهزیستی 
خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه قانون گذار کامالً 
را  متقاضی  ــواده هــای  خــان صالحیت های  و  شــرایــط 
مشخص کــرده اســت، عنوان کــرد: سن حداقل یکی 
از زوجین باید باالی ۳۰ سال باشد، پنج سال از تاریخ 
متخصص  پزشک  و  باشد  گذشته  زوجــیــن  ازدواج 
نازایی زوجین را تأیید کرده باشد. در خصوص مورد 
آخر، اگر نازایی مطلق یکی از زوجین تأیید شده باشد، 

قانون گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج لغو می شود.
ایــن نکته که در حــال حاضر در خراسان  بیان  با  وی 
رضوی ۱۱ فرزند به زنان منحصر )زنان و دختران مجرد 
ــذار شــده اســـت، تأکید کـــرد: در  ــ بـــاالی ۳۰ ســـال( واگ
خصوص سرپرستان منحصر، صالحیت ها مشابه سایر 
متقاضیان است و تفاوت در این است که فقط فرزند 

دختر به این افراد تعلق می گیرد.

در اطالعیه ای

هشدار سطح نارنجی هواشناسی 
خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی خراسان 
رضوی در اطالعیه ای با صدور هشدار سطح نارنجی از 

احتمال تندباد خبر داد.
مدل های  و  نقشه ها  تحلیل  اطالعیه  ایــن  بــراســاس 
هواشناسی نشان می دهد؛ امروز و فردا هوای استان 
قرار خواهد گرفت  ناپایدار جوی  تأثیر سامانه  تحت 
که پیامد آن افزایش سرعت وزش باد )شدید تا خیلی 
شدید(، افزایش ابرناکی، بارش های پراکنده و همچنین 
کاهش دما در سطح استان خواهد بود. فعالیت این 

سامانه تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
فـــردا توصیف  از  ــی رود  ــ م انــتــظــار  اســـاس  بــر همین 
ناپایداری مورد انتظار موجب افزایش شدت وزش باد 
همراه با گردوخاک و نیز کاهش کیفیت هوا و میدان 

دید با احتمال بروز خسارت ها شود.
بنابراین انتظار می رود شاهد کاهش دما )به ویژه نیمه 
مناطق  )در  پراکنده  بارش های  وقوع  استان(،  شمالی 
و برف( در  باران  پراکنده  بارش  سردسیر وکوهستانی 
نواحی مستعد با احتمال وقوع رعدوبرق و بارش تگرگ 

در غالب نقاط استان باشیم.
در این اطالعیه تأکید شده است که اثرات مخاطره تا 
جمعه بعدازظهر اول اسفندماه ادامه و احتمال بروز 
خسارت ها به سبب وزش باد شدید تا خیلی شدید 

وجود دارد.
تمهیدات  اســت  کــرده  توصیه  هواشناسی  ســازمــان 
الزم به منظور جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از 
وزش باد شدید؛ افزایش استحکام سازه های موقت، 
عملیات  نــدادن  انجام  نیز  و  و...  تبلیغاتی  تابلوهای 

کوهنوردی و ترددهای کوهستانی مد نظر قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان:

 بخشنامه کارت اعتباری
  سهام عدالت به خراسان رضوی

 ابالغ نشده است
طلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
ــاره ارائــه کــارت اعتباری سهام عدالت هنوز  گفت: درب
هیچ گونه بخشنامه ای به استان ابالغ نشده است و مردم 
از مراجعه غیرضروری در این باره به شعب خودداری 
کنند.حمید صفای نیکو اظهار کرد: دربــاره ارائــه کارت 
از  اعتباری سهام عدالت هنوز هیچ گونه بخشنامه ای 
سوی بانک مرکزی و همچنین بانک ملی که بانک عامل 

این برنامه است به خراسان رضوی ابالغ نشده است.
تا زمانی که دستورالعمل  رو  این  از  وی تصریح کرد: 
اعــالم نشود نمی توان دربــاره جزئیات آن  اجرایی آن 
از  استفاده  اعتباری، چگونگی  کارت های  مبلغ  نظیر 
این کارت و همچنین مدت بازپرداخت این تسهیالت 

اظهارنظر کرد.
با  بانک های خراسان رضــوی  دبیر شــورای هماهنگی 
استان،  به  ایــن موضوع  ابــالغ  به محض  اینکه  بیان 
صورت  رسانه ها  طریق  از  مــردم  به  آن  اطالع رسانی 
خواهد گرفت، افــزود: تقاضای ما از مردم این است 
که در شرایط فعلی از مراجعه غیرضروری به شعب 
بانک ها خــودداری کنند و فعالیت های بانکی خود را 
جز  و  داده  انجام  غیرحضوری  سامانه های  طریق  از 
نکنند  بانک ها مراجعه  به شعب  در مواقع ضــروری 
محیط ها  این گونه  در  کرونا  ویــروس  انتقال  زمینه  تا 
فراوان  احتمال  به  از طرفی  برسد،  به حداقل ممکن 
به  اعتباری  کارت  این  دریافت  برای  اولیه  نام نویسی 

صورت غیرحضوری خواهد بود.

در چهارشنبه های امام رضایی این هفته انجام شد 

تکریم خادمان خورشید ازغساالن بهشت رضا 
تکریم  مراسم  گذشته  روز  سرورهادیان: 
متفاوت غساالن بهشت رضای مشهد 
توسط دربانان آستان قدس رضوی برگزار 
شد.تعدادی از دربانان آستان قدس که 
سفیران امام رئوف اند، همراه با پرچم سبز 
آستان قدس رضوی با اهدای بسته های 
آرامستان  کارکنان  و  غساالن  به  تبرکی 

بهشت رضا ادای احترام کردند.

خداقوتی از جنس امام مهربانی ها »
مسئول بخش فرهنگی خادمین آستان 
ــوی مــی گــویــد: خــادمــان امــام  قـــدس رضـ
رضا)ع( ضمن خدمتی که در حرم انجام 
در  می دهند، وظیفه خودشان می دانند 
بــرای  کــه  اداری  قسمت های  و  ارگــان هــا 
حضور  می کشند،  زحــمــت  شــهــرونــدان 
آن ها  به  نباشیدی  خسته  و  کــرده  پیدا 

بگویند.
احــمــد محمدی دانــشــور مــی افــزایــد: به 
همین دلیل در بهشت رضا برای دیدار 
و ادای احترام به غسال های بهشت رضا 
آمدیم تا قدردانی از آن ها داشته باشیم، 
دیده  و  نیستند  نام  جویای  که  آن هایی 

نمی شوند.
دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی 
در ادامــه با اشــاره به این نکته که ما به 
عنوان سفیران امام رضا)ع( هستیم، بیان 
می کند: از این رو با اهدای تبرکی آستان 
قدس رضوی )نمک و نبات، پوسترهایی 
گنبد  عکس  و  امــام  ایــن  فرمایشات  از 
مضجع آقای مهربانمان( سپاسگزاری و 

قدردانی خود ابراز نمودیم. 
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری 

ــــن نــشــســت دربــــاره  مــشــهــد نــیــز در ای
قدردانی خادمان از غساالن بهشت رضا 
می گوید: سال ۹۹ سالی استثنایی برای 
تمام مردم دنیا و کشورمان است و شهر 
قرار  اتفاق  ایــن  تأثیر  تحت  نیز  مشهد 

گرفته است.
والــمــســلــمــیــن حسین  حـــجـــت االســـالم 
مهدوی دامغانی می افزاید: کادردرمان با 
زحمات بی دریغشان همه تالش خویش 
فوت  و  کشیدن  درد  مانع  آنکه  بــرای  را 
مردم شوند در اولویت های برنامه هایشان 
قرار می دهند و برخی از آن ها نیز در این 

راه، جان خودشان را از دست داده اند.

زحماتی که دیده نشده »
وی تصریح می کند: بخش دیگر، پرسنل 
آرامـــســـتـــان هـــا هــســتــنــد کـــه بـــا افــــرادی 
مواجه اند که جانشان را از دست داده اند 

و تالش و زحمات و فشار کاری آن ها در 
این یک سال کمتر دیده شده است. 

حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن مــهــدوی 
دامغانی تأکید می کند: گاهی نیروهایمان 
ــر ظــرفــیــت  ــرابـ ــاری چــنــد بـ ــ ــال جـ در ســ
آرامستان مجبور بودند به ارائه خدمات 
بپردازند که کار بسیار دشواری است، زیرا 
شرایط استرس و ترس ناشی ازکرونا نیز با 

خستگی کار همراه بود. 
کشیک  ــان  ــ ــان ــ درب از  ــــی  ــــدردان ق بـــا  وی 
آستان قدس رضوی خاطرنشان می کند: 
حضور و قدردانی شما از پرسنل آرامستان 
تغسیل،  و  تدفین  قسمت  به خصوص 
انتظامات، رانندگان آمبوالنس ها و... که 
در سال جاری زحمات زیادی را متحمل 
شده اند، به طور قطع قابل احترام و عامل 
ایجاد فضای معنوی خوبی خواهد شد. 

بــه پرسش  مــهــدوی دامــغــانــی در پاسخ 

خــبــرنــگــار مـــا دربـــــاره وضــعــیــت کنونی 
ــان شـــهـــرمـــان بـــیـــان مــی کــنــد:  ــتـ ــسـ آرامـ
شــرایــط  حــاضــر  حـــال  در  خوشبختانه 

بحرانی نیست و این درحالی است که 
ــال اخــــــیــــــر هــــــرزمــــــان  ــ ــسـ ــ ــکـ ــ طـــــــی یـ
فاصله گذاری های اجتماعی رعایت شده، 
کاهش  نیز  آن  از  ناشی  فوتی های  آمــار 

یافته است.
وی در ادامه بیان می کند: محدودیت های 
ورود و خروج در آرامستان کامالً براساس 
با  مقابله  ستاد  مــحــدودیــت هــای  اعــالم 
حاضرمحدودیتی  ــال  ودرحــ کــرونــاســت 
بـــرای ورود و خـــروج وجـــود نـــدارد و این 
موضوع منوط به آن است که وضعیت 
تغییر  و در صــورت  بماند  باقی  این گونه 
محدودیت ها  سمت  به  مجدد  شرایط، 
در آرامستان های شهرمان خواهیم رفت 
که امیدواریم شاهد این مشکل نباشیم.

مشهد پیشگام تفکیک در تغسیل »
مسئول روابط عمومی آرامستان سازمان 
ــا نــیــز مــی گــویــد: آرامــســتــان  ــــردوس هــ ف
رضوان دومین آرامستان بزرگ شهرمان 
اســت و ایــن درحــالــی اســت کــه مشهد 
نخستین شهر کشور بود که غسالخانه 
و شست وشوی فوت شدگان کرونایی را از 

غیرکرونایی جدا کرد.
مــهــدی عــیــالــوار مــی افــزایــد: بـــرای دفــن 
اموات کرونایی محدودیتی وجود ندارد و 
براساس خواسته بستگان متوفی امکان 
بهشت  آرامــســتــان هــای  در  خاکسپاری 
همچنین  و  خواجه ربیع  ــوان،  رضـ رضــا، 

انتقال به شهرستان وجود دارد.
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محمدزاده: شهرسازی و متناسب سازی فضاهای شهری با 
روح حاکم بر شهرها سال هاست به یک اولویت و تخصص 
خاص در حوزه مدیریت شهر تبدیل شده است و بر همین 
اساس در ساده ترین مثال می توان به تفاوت آشکار طراحی 

شهرهای ساحلی با دیگر شهرها اشاره کرد.
این است که شهرها  توقع  ابتدایی ترین  بیان دیگر  به 
دارند  میان شهرها  در  که  نقشی  و  کارکرد  تناسب  به 
و  معماری  ــوع  ن کــه  آنچنان  و ساخته  شــونــد  طــراحــی 
مبلمان شهری یک شهر صنعتی صرف با شهر مذهبی 

تفاوت معناداری دارد.
بر همین اساس از سال ها پیش که شهر مشهد شروع به 
پوست اندازی از سنت به مدرنیته کرد همواره این دغدغه 
وجود داشت که باید معماری و مبلمان شهر برگرفته از 
روح مذهبی حاکم بر شهرمقدس مشهد باشد، اما آنچه 
در عمل رخ داد و همیشه مورد انتقاد مذهبیون بوده و 
هست اینکه جنبه تجارت و اقتصاد بر جنبه دینی سایه 

افکنده است.
الگوهای غربی  با  که  مسئله معماری و ساختمان هایی 
قدعلم کرده اند مختص به مشهد نبوده و از جنبه های 
مختلفی قابل تحلیل و بحث هستند که باید در فرصت 
دیگری به آن پرداخت، اما در این نوشته به نمادسازی یا 
طراحی مبلمان شهری مناسب با شهر مذهبی که به طور 
مشخص یک متولی به نام مدیریت شهری دارد، خواهیم 

پرداخت.

گنبد طالیی؛ نماد جهانی مشهد»
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری 

اولویت بی قید  و رسانه شــورای شهر مشهد می گوید: 
و شرط که شاید بتوان گفت در حد یک وظیفه ملی 
است، جهانی کردن گنبد طالیی حرم مطهر به عنوان 

نماد شهر مشهد است.
احسان اصولی می افزاید: فضاسازی معنوی مشهد به 
در  هم  باشد  مذهبی  شهر  یک  القاکننده  که  گونه ای 
دستور کار شورای پنجم بوده و هست و در بخش های 
مختلف اقداماتی صورت گرفته و اقداماتی هم در دستور 
کار است که به دلیل شیوع کرونا اندکی روند اجرایی 

آن ها کند شده است.
وی ادامه می دهد: نام گذاری بزرگراه ورودی به مشهد از 
سمت قوچان به نام پیامبر اعظم)ص( یکی از نخستین 
اقدام ها در این بخش بود و به دنبال آن مقرر شد تا 
یک نماد یا دروازه ورودی متناسب هم طراحی و ساخته 
تا طرح های  از هنرمندان بسیاری دعوت شد  شود که 

خود را ارائه نمایند.
وی اظهار می دارد: در ورودی مشهد از سمت نیشابور 
نیز تصمیم بر این بود که ایستگاه های استقبال از زائر 
به نحوی طراحی و ساخته شوند که کاربرد دائمی داشته 
باشند، اما زمین مورد نظر معارض داشته که در مرحله 
حل وفصل شدن است و به زودی وارد مرحله اجرایی 

خواهد شد.
اصولی ساخت تندیس شهدا را یکی دیگر از اقدام های 
و می گوید: شهر  مــی دانــد  راستا  ایــن  در  گرفته  صــورت 
کــاوه،  بــزرگــی مانند شهید  فــرمــانــدهــان  ــاه  ــ زادگ مشهد 
که  دیگر است  و بسیاری  بابانظر  و  برونسی، چراغچی 
ساخت و نصب تندیس و سردیس آن ها از مدتی پیش 

آغاز شده وعالوه بر این، تندیس شهدای خاص از قبیل 
سردارسلیمانی هم در مشهد ساخته و نصب شده است.

 الزام شهرداری به کاهش»
 المان های موقت

وی مــی افــزایــد: بــراســاس بــودجــه ســال ۹7 شــهــرداری 
مشهد مکلف شده است تا از آمار المان های موقت 
توجه بیشتری  دائمی  المان های  به ساخت  و  کاسته 
نماید و بر همین اساس در چند بخش اقداماتی صورت 
گرفته است. به طور مثال استفاده از فضاهای خالی 
سازه های شهری مانند جداره پل ها و دیوارها برای خلق 

آثار هنری حجمی و نقاشی از آن جمله است. 
هم  مشاهیر  بــاغ  مسیر  طراحی  ــی دارد:  مـ اظهار  وی 
بــوده که  اقــدام هــای دیگری اســت که در دستورکار  از 
اولویت تمامی این اقدامات تبدیل فضای شهر مشهد 
به یک شهر با روح مذهبی است و برپایی گردهمایی 
مجسمه سازی هم با هدف اجرای همین ایده ها بوده 
که البته به دلیل شیوع کرونا اندکی از برنامه ها عقب 
سرعت  شرایط  شــدن  عــادی  با  امیدواریم  و  هستیم 

بیشتری بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد خبرداد

الزام شهرداری به ساخت المان های دائمی

گزارشگزارش
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۱. ذره بین آزمایشگاهی و پزشکی- سختی های 
زندگی ۲. خاندان- می گویند جواب آن هوی 
 است- نام دخترانه وطنی- پسوند شباهت 
با  عناصر  جــدول تــنــاوبــی  در  عنصری   .۳
ــدار-  عـــدد اتـــمـــی۲۵- آتــیــه ۴. غــنــی و مــال
بیماری   .۵ اسمی  و  شهیر  دوچرخه سوار- 
التهاب غیرمسری پوست- کشور آسیایی 
به مرکزیت »وین تیان«- پرچم ۶. مالیات- 
بزرگ ترین دریاچه جهان- سرزمینی تاریخی 
در شرق ایران 7. خبازی- نام پسرانه ایرانی 
کــه در  انـــدوه و غــم- تلسکوپ فضایی   .۸
خــواهــروبــرادر  فرستاده شد-  فضا  به   ۱۹۹۰
ــه بیرون  غــیــراصــلــی- حـــرف هــمــراهــی ۹. ب
فــرســتــادن کـــاال- اســتــانــی در غـــرب کشور 
واکسن  کــاشــف   .۱۰ سنندج  مــرکــزیــت  بــه 
تلف شده-   .۱۱ بصیر  زاپـــاس-  ســیــاه زخــم- 
ناشایست- جویای شغل است ۱۲. تزویر- 
نویسنده و مترجم و نخستین بانوی ایرانی 
و  پرداخت  حرفه ای  داستان نویسی  به  که 
سرگردان«  »جزیره  به  می توان  وی  آثــار  از 
اشاره کرد- سیم اتصال زمین ۱۳. شاعر ایرانی 

که کلیله و دمنه را به صورت شعر سرود ، که 
 این نسخته هم ازمیان رفته است- درخشان 
گناه-  و  بزه  ودیعه-  اینترنتی-  ۱۴. صفحه 
چه وقت؟ ۱۵. مارگزیده از سیاه و سفیدش 
می ترسد- یاغی افسانه ای انگلیسی که به 
مبارزه با ظالمان و یاری بینوایان می پرداخت

۱. كسي كه تمام دارايی اش را به تاراج برده اند- 
وسيع ۲. پهلوان- از ادات شرط- همزمان- 
حرف دوم انگليسی ۳. ترازو- رموز ۴. قرض و 
 دين- مبارزه در راه خدا- پايداری و استحكام 
نــوع عدسی  ايــن  از  ۵. پرتوها پــس از عبور 
ــت پــرشــاخ و  ــم دور مــی شــونــد- درخـ ، از هـ
گرمی ۶. حوض  و  ــرارت  حـ بــرگ جنگلی- 
دســتــشــويــی- نــيــكــو- گــنــبــدی تــاريــخــی در 
نزديكی کردکوی كه آرامگاه یکی از اسپهبدان 
آل باوند طبرستان به نام ابوجعفر محمدبن 
وندربن باوندی است 7. درختچه ای با ميوه 
يــا نارنجی كــه در نواحی  ريــز خــوراكــی زرد 
اروپايی ۸. خودكار  معتدل می رويد- رودی 
در گويش بچه لندن- عنوان عمومی خودروی 

حمل کاال- اشعه- خیس ۹. یک ساز- نامه خبری کوتاه 
۱۰. گوسفند استرالیایی- عدس- ضروری ۱۱. یک حرف و 
سه حرف- سروری کردن- نوعی نان سنتی ۱۲. حفرکردن- 
از  بزنید- درپناه ۱۳.  به کله پزی  را داریــد سری  هوسش 
وسایل وزنه برداری- صلحا ۱۴. آسیاب- حقوق و مستمری- 
نژادپرست  ــم  رژی ــراب-  اعـ  .۱۵ کجاست؟  آتشین-  میوه 

برچیده شده آفریقای جنوبی

  افقی

  عمودی
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