
 ۹۰ درصد محصوالت کشاورزی 
خام فروشی می شود

 مشارکت حداکثری و دقت در انتخاب 
از الزام های انتخابات ١٤۰۰ است

امام جمعه مشهد:نماینده مردم پنج شهر خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی: 

افزون  جمعیتی  داشتن  با  شمالی  خراسان 
 بر ۹۰۰ هزار نفر، دارای منابع، استعدادها و 
ظرفیت های بسیار خوبی در منطقه است و 
ظرفیت های این استان در حوزه های کشاورزی، 
گردشگری، صنعت، معدن و... بسیار فراوان 
است که می توان از این ظرفیت ها در راستای 

اجرای طرح های توسعه ای...

امــام جمعه مشهد گفت: طبق رهنمود رهبر 
معظم انقالب، مشارکت حداکثری و دقت در 
انتخاب از الزام های شرکت در انتخابات سال ١٤٠٠ 
و مورد تأکید است.آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه مشهد افزود: ٤٢ سال 
از پیروزی انقالب اسالمی گذشته و هر سال یک 

انتخابات در کشور برگزار شده... .......همین صفحه.......صفحه 2 

آسیب مشکالت زیست محیطی از مسائل امنیتی بیشتر است
مکتب خانه موسیقی 

نواحی و خانه فرهنگ 
و هنر خراسان جنوبی 

گشایش یافت

 : j فرمانده سپاه امام رضا

سنگربندی فرهنگی 
اولویت امروز بسیجیان 
در مقابل دشمنان است

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 
.......همین صفحه 

نایب رئیس اول مجلس در مراسم افتتاحیه پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضالب کشور: 

.......صفحه 4 

مکتب خانه موسیقی نواحی و خانه فرهنگ و هنر خراسان 
جنوبی با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجموعه باغ و 

عمارت جهانی اکبریه بیرجند گشایش یافت...

سردار سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری، فرمانده سپاه امام 
رضــا)ع( در همایش سراسری نقش اقشار بسیج در حفظ 
دستاوردهای انقالب اسالمی اظهار کرد: از سال ۱۳۵۹ تاکنون، 

نحله بسیج تالطمات و فراز و نشیب های...

امام جمعه مشهد:

 مشارکت حداکثری و دقت 
 در انتخاب از الزام های 

انتخابات ١٤۰۰ است
امام جمعه مشهد گفت: طبق رهنمود رهبر معظم 
انقالب، مشارکت حداکثری و دقت در انتخاب از 
الزام های شرکت در انتخابات سال ١٤٠٠ و مورد تأکید 
است.آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه مشهد افزود: ٤٢ سال از پیروزی انقالب 
اسالمی گذشته و هر سال یک انتخابات در کشور 
برگزار شده است بنابراین همه رشد پیدا کرده ایم و 

جوانان در انتخابات، نیازی به قیم ندارند.
وی اضافه کرد: در انتخابات باید به دنبال فردی باشیم 
که خسته انقالب نباشد بلکه خداباور، والیتمدار، 
فعال و کارآمد باشد. حجت بر ملت تمام است، با 
تحقیق و دقــت فــردی را انتخاب کنید که بعدها 
پشیمان نشوید، امروز دلیل مشکالت پیش  آمده در 
بخش های اقتصادی و معیشتی این است که برخی 
از مدیریت های نظام را افرادی برعهده گرفته اند که از 
انقالب خسته شده اند و این خسته ها مشکل ساز 
افــزود: رهبر معظم انقالب در  هستند.علم الهدی 
گفت وگو با مردم تبریز گفتند: »انتخابات ١٤٠٠ در 
دستان شماست« بنابراین در مقابل تبلیغات پوشالی، 

دین، ایمان و مغز خود را ندهید.
فرمایش های رهبری تعیین تکلیف و برنامه اجتماعی 
ــــرای مــــردم، مــســئــوالن و  ــدگــی و خــط حــرکــت ب زن
جریان های سیاسی است که در نظام سیاسی باید 

مورد توجه باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 42سال 
آمریکا و قدرت های غرب هر چه در توان داشتند 
برای دشمنی با ایران هزینه کردند اما هیچ غلطی 
نتوانستند بکنند و دشمنی آمریکا و غرب با انقالب 
اسالمی ایران دشمنی ای نیست که با لبخند، دست 
دادن و حتی تسلیم شدن از بین برود، تا امروز پیروز 
میدان بوده ایم و از این به بعد نیز طبق فرمایش های 
رهبری با تکیه بر »استحکام عناصر هویتی و اقتدار 

درونی« پیروز خواهیم بود.
اگــر حرکت جهادی با  امــام جمعه مشهد گفت: 
استحکام عناصر هویتی آمیخته نباشد نه تنها ارزشی 

ندارد بلکه برای نظام و انقالب مضر نیز است.
همچنین باید قدرت درونی داشته باشیم تا بر دشمن 
فائق شویم که البته در حوزه دفاعی دشمن را متحیر 
کرده و نخستین قدرت در منطقه هستیم اما در حوزه 
معیشتی و اقتصادی به فضای شایسته ملت انقالبی 
نرسیده ایم که اگر به آن حد نرسیم نمی توانیم بر 
دشمن پیروز شویم. اقتدار درونی با خستگی ناپذیری 
محقق می شود و با به دنبال رفاه و آسایش رفتن 

اقتداری حاصل نمی شود.

مرز خدمت در ۲٤ کیلومتری 
افغانستان

۹۰نفر از جوانان گروه جهادی لشکر ویژه شهدای 
خراسان جنوبی، به 24 کیلومتری مرز افغانستان 
در منطقه النو از توابع شهرستان سربیشه سفر 
و به اهالی این منطقه مرزی خدمات ارائه کردند.
به گزارش مهر، ویزیت هزار و 2۰۰ بیمار توسط 
پزشکان متخصص زنان، مغز و اعصاب، گوش، 
حلق و بینی، دندان پزشکی، سونوگرافی، اطفال و 
آزمایشگاه در ۱۰ روستای منطقه صورت گرفت. 
روان شــنــاســی  و  پزشکی  غــربــالــگــری  همچنین 
بود.  گــروه جهادی  از دیگر خدمات  در منطقه 
قرارگاه فرهنگی و هنری لشکر ویژه شهدا عالوه 
بر بــرگــزاری کــالس هــای آمــوزشــی مختلف برای 
مردم این منطقه؛ ۵۰۰ دست لباس و 2۰۰ بسته 

نوشت افزار بین دانش آموزان توزیع کرد. 
ابراهیم  شهید  قرارگاه  نیز  جوانان  نشاط  بــرای 
بــرگــزار  تیم   ۱۵ بین  ورزشـــی  مسابقات  هـــادی 
به رسم  تا سوم جوایزی  اول  به نفرات  کرد که 
یادبود اهدا شد. همچنین به دلیل کمبود آب و 
خشکسالی های 2۰ ساله پخت غلور و توزیع آن 
بین روستاهای منطقه به نیت بارش باران توسط 

قرارگاه پشتیبانی لشکر صورت گرفت.

خبرخبرخبرخبر
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 نوبت دوم )بطور فوق العاده(

شرکت تعاونی مصرف کارکنان زندان های خراسان
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه نوبت دوم 
در روز ش��نبه م��ورخ 99/12/16 رأس س��اعت 12 
در محل نمازخانه پرس��نل زندان مشهد تشکیل 
می گردد، از کلیه اعضای ش��رکت دعوت می شود 
جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موارد مش��روحه 
ذیل در جلس��ه ش��رکت نمایند، ل��ذا اعضایی که 
امکان حضور آن ها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانن��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنامه 
کتب��ی به ف��رد دیگ��ری واگ��ذار نماین��د در این 
ص��ورت تع��داد آرای وکالت��ی هر عضو س��ه رأی 
و ه��ر فرد غیرعضو ی��ک رأی خواهد ب��ود. ضمنًا 
افرادی که متقاضی کاندیدای بازرس می باشند 
می توانند حداکثر یک هفته بعد از انتشار آگهی 
در ساعت اداری به دفتر شرکت مراجعه و نسبت 

به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش عملک��رد س��ال 1398 تعاونی توس��ط 
هیأت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب ب��ازرس )اصلی و عل��ی البدل( برای 
مدت یک سال مالی

5- طرح و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی 
شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
زندانهای خراسان  ع 9

91
12
86

,ع
99
12
12
6

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره انبار- نوبت اول
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس�تان خراسان رضوی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت 
به اجاره س�ه باب انبار مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و در بس�تر س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از "دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
، بازگش�ایی ن�رخ های پیش�نهادی و ..." از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 5099001566000001 روز شنبه مورخ 99/12/02
2. نام و نشانی برگزار کننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد - 

میدان فردوسی  ابتدای بلوار شهید صادقی 
3. هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه ستاد انجام می گیرد.

4. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخ 99/12/02 لغایت ساعت 19:00 روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/06 

5. آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی – بارگزاری در سامانه: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 99/12/16
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 09:00 در سالن جلسات استان می باشد.
7. مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار:     الف( جهت انبار شماره 1 محوطه اداری : مبلغ 24.600.000 ریال 

 ب( جهت انبار شماره 2 محوطه اداری: مبلغ 41.400.000 ریال 
 ج ( جهت انبار شهرستان سرخس : مبلغ 18.600.000 ریال

 IR 250100004001039704005791 که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ش�ماره حساب ش�بای
نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 رقمی 328039760263500650000000000008 

قابل ارائه می باشد.
8. آدرس و زمان تحویل اصل تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار 
)پاکت الف( عالوه بر بارگزاری در س�امانه، می بایس�تی به صورت فیزیکی و در پاکت دربس�ته و ممهور، حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 99/12/16 به دبیرخانه کمیس�یون معامالت برگزار کننده مزایده در آدرس              

فوق  الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
متقاضیان ش�رکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیش�نهادی، از انبار در زمان تعیین شده بازدید نمایند. 
مهلت بازدید از ساعت 08:00 صبح الی 14:00 از روز شنبه مورخ 99/12/02 لغایت روز چهار شنبه مورخ 99/12/06 می باشد.

ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیشتر می توانید ضمناً تماس با ش�ماره تلفن 37269063-051 به آدرس اینترنتی 
شرکت www. assc. ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets. mporg. ir نیز مراجعه فرمائید.

در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
مشهد گفت: همیشه حرف از خواهرخواندگی 
میان شهرها می شود اما بنده معتقدم ایران و 
افغانستان خواهرهای دوقلوی یکدیگر هستند.
ــه گــــزارش پــایــگــاه اطـــالع رســـانـــی شــهــرداری  ب
مشهد، عبدالجابر انصار در مراسم تجلیل از 
آتش نشانان مشهدی اعزامی به عملیات اطفای 
حریق گمرک اسالم قلعه افغانستان که با حضور 
جمعی از مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: 
از زحمات بی شائبه آتش نشانان شهر مشهد 
تشکر و قدردانی می کنم و مراتب قدردانی و 
تشکر خود را از نظام جمهوری اسالمی ایران 
در قبال ارفاق و کمک ها در طول 4۰ سال به 
ملت مجاهد افغانستان، میزبانی شایسته از 
مهاجران افغانستانی و حضور در حادثه اخیر 

اعالم می کنم.
آقــای  از  آتـــش ســـوزی  ــه  ــزود: در حــادث ــ افـ وی 
استاندار  رئیس جمهور،  معاون  جهانگیری؛ 
خراسان رضوی، شهردار مشهد، فرماندار تایباد 
قــدردانــی  و  تشکر  استانی  مسئوالن  تمام  و 
می کنم که با تصمیم به موقع و برگزاری کمیته و 

کمیسیون  های اضطرار، بررسی و آسیب شناسی 
تدابیر الزم را اخذ کردند. 

انصار خاطرنشان کرد: این حادثه چالش ها و 
زحمات زیادی را بر ملت افغانستان وارد کرده 
است اما می توان آن را به فرصت تبدیل کرده 
و زمینه همکاری دو والیت و استان همجوار را 
مساعد کنیم به این شکل که از دانش و فناوری 
آتش نشانان مشهدی برای ارتقای آتش نشانان 
به دلیل  و  مستقر در گمرکات استفاده کرده 
سقف مراودات تجاری کالن در حدود 2میلیارد 
افغانستان،  و  ــران  ای بین  دالر  میلیون   8۵۰ و 
با  در سه گمرک همجوار  آتش نشانی  سایت 

کشور ایران استقرار کنیم.

نامه ای  در  و معماری  عالی شهرسازی  شــورای 
توقف  خواستار  رضــوی  خــراســان  استاندار  به 
ساخت بزرگراه جنوبی مشهد با هدف جلوگیری 
از کوه خواری در مشهد شد. به گزارش خبرنگار 
مهر؛ فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و 
شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای 
عالی شهرسازی در نامه ای به استاندار خراسان 
رضــوی خواستار توقف ساخت بزرگراه جنوبی 
مشهد شد. در این نامه که معاون وزیر راه به 
معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نوشته، آمده 
است: با توجه به اینکه کوه های واقع در جنوب 
مشهد، مرکز تنفس این شهر است و همچنین با 
هدف جلوگیری از کوه خواری و هر گونه ساخت و 
ساز کالبدی در این منطقه از مشهد، خواهشمند 
این  هر چه سریع تر  تا  فرمایید  اســت دستور 
پروژه متوقف شود. در این نامه از وجود »تردید 
در صحت و سقم مطالعات ترافیکی مشهد« و 
همچنین »مغایرت طرح تفصیلی این منطقه از 
مشهد با اسناد فرادستی« سخن گفته شده است 

و مواردی چون تخریب و دست اندازی به مناطق 
حداکثری  مداخله  کوهستانی،  شده  حفاظت 
در  زمین خواری  شائبه  منطقه،  توپوگرافی  در 
اراضی حاشیه بزرگراه و نیز اعتراض سازمان های 
مردم نهاد و مراجع دانشگاهی و دغدغه حقوق 
عامه در این پــروژه از دیگر دالیل توقف اجرای 
این پروژه ذکر شده است تا پس از بررسی مجدد 
موضوع در کمیسیون مــاده ۵ و شــورای عالی 
شهرسازی و معماری نسبت به ادامه این طرح 

تصمیم گیری شود.

مــدیــر بـــازارچـــه هـــای مـــرزی خــراســان رضــوی 
گفت: فعالیت بازارچه باجگیران در مرز بین 
 خراسان رضوی و ترکمنستان همچنان متوقف 

است.
به گزارش قدس آنالین؛ هادی حقیقی، مدیر 
ــازارچــه هــای مـــرزی خــراســان رضـــوی گفت:  ب
فعالیت بازارچه باجگیران در مرز بین خراسان 
رضوی و ترکمنستان همچنان متوقف است و 
تا زمان بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا رفت و 

آمد در آن انجام نمی شود.
دلیل  بــه  کــرونــا  ــان شــیــوع  ــ زم از  افـــــزود:  او 
فعالیت  ترکمنستان  کشور  سخت گیری های 
بازارچه باجگیران به حالت تعلیق درآمده است 
و این وضعیت تا زمانی که کشور ترکمنستان 
در حوزه کرونا به شرایط مطلوب برسد، ادامه 

خواهد داشت.
مــدیــر بـــازارچـــه هـــای مـــرزی خــراســان رضــوی 
زمینه  ایــن  در  ترکمنستان  دلیل  داد:  ادامــه 
این است که بازارچه محل رفت و آمد افراد 

از  نمی شود،  تــبــادل  کــاال  فقط  و  هست  نیز 
سوی دیگر روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تبعه ترکمنستان 
خـــریـــداری  کـــاال  و  مــی شــونــد  بـــازارچـــه   وارد 

می کنند.
حقیقی بیان کرد: ترکمنستان تالش می کند 
ارتباطات مردم کشورش با سایر نقاط به دلیل 
شرایط ویژه شیوع کرونا، تحت کنترل باشد و 
تا زمانی که شرایط در ترکمنستان از این نظر 
به درجه اطمینان بخش نرسد، امکان فعالیت 

بازارچه باجگیران میسر نیست. 

 سرکنسول افغانستان
 از آتش نشانان مشهد تجلیل کرد 

با هدف جلوگیری از کوه خواری

 شورای عالی شهرسازی 
خواستار توقف ساخت بزرگراه جنوبی مشهد شد

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی:

 بازارچه مرزی
 باجگیران همچنان تعطیل است

با هدف جلوگیری از کوه خواری

شورای عالی 
 شهرسازی 

خواستار توقف 
ساخت بزرگراه 
جنوبی مشهد شد
به  نامه ای  در  معماری  و  عالی شهرسازی  شــورای 
توقف ساخت  استاندار خراسان رضــوی خواستار 
بزرگراه جنوبی مشهد با هدف جلوگیری از کوه خواری 
در مشهد شد. به گزارش خبرنگار مهر؛ فرزانه صادق 
مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در نامه ای 
به استاندار خراسان رضوی خواستار توقف ساخت 
بزرگراه جنوبی مشهد شد. در این نامه که معاون وزیر 
راه به معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نوشته، 
آمده است: با توجه به اینکه کوه های واقع در جنوب 

مشهد، مرکز تنفس این شهر است ...
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نماینده مردم پنج شهر خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی: 

۹۰درصدمحصوالتکشاورزیخامفروشیمیشود
ــه مـــحـــمـــدزاده ثـــانـــی: خـــراســـان  ســمــان
افـــزون  بر  جمعیتی  داشــتــن  بــا  شمالی 
استعدادها  منابع،  دارای  نفر،  ۹۰۰ هزار 
منطقه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  و 
اســـت و ظــرفــیــت هــای ایـــن اســـتـــان در 
حوزه های کشاورزی، گردشگری، صنعت، 
معدن و... بسیار فراوان است که می توان 
ایـــن ظــرفــیــت هــا در راســـتـــای اجـــرای  از 
طرح های توسعه ای در حوزه های مختلف 

بهره گرفت. 
تقسیم  از  اینکه ۱۶ ســال  بــه  تــوجــه  بــا 
ــا بــه نظر  ــزرگ مـــی گـــذرد امـ ــ خـــراســـان ب
این  در  انجام  شــده  اقــدام هــای  می رسد 
مدت آن  گونه که باید و شاید نتوانسته 
شــاخــص هــای اســتــان نــوپــای خــراســان 

شمالی را ارتقا دهند. 
بررسی  در  مــی تــوان  را  خــراســان  شمالی 
ــوســعــه و  بــســیــاری از شـــاخـــص هـــای ت
پیشرفت، جزو استان های محروم و کمتر 
استان  این  دانست  کشور  توسعه یافته 
اکنون با مشکالتی از جمله عدم توجه به 
تولید، خام فروشی، مهارت فروشی، تأخیر 
در توزیع اعتبارات و... مواجه است که 
بدون  عقب ماندگی ها  و  مشکالت  ایــن 
تردید با تمرکز مدیران و نمایندگان استان 

می تواند هر چه زودتر جبران شود. 

محرومیتیکاستانجوان»
سملقان،  و  مانه  بجنورد،  مــردم  نماینده 
گرمه و جاجرم و رازوجــرگــالن در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ما 
و  منابع  دارای  می گوید: خراسان شمالی 
ظرفیت های بسیار خوبی در منطقه است 
قــرار گرفتن در موقعیت  با  ایــن استان  و 
ــود مــعــادن و  جــغــرافــیــایــی مــنــاســب، وجــ
برخورداری از ظرفیت خوب در حوزه دامی 
نوعی بهشت سرمایه گذاری  به   باغات  و 
آن  ــرای  ب به خوبی  نتوانسته ایم  امــا  ــوده  ب

سرمایه گذار جذب کنیم.
محمد وحیدی اظهار می دارد: با توجه به 
اینکه ۱۶ سال از جدا شدن این استان 
ــزرگ مــی گــذرد ولی  از استان خــراســان ب

متأسفانه نبود ثبات مدیریتی و تغییرات 
خـــراســـان شمالی  در  مــســئــوالن  مــکــرر 
از تصمیم گیری در  افــراد  تا  سبب شده 
در  و  بازبمانند  برنامه ریزی  و  درازمـــدت 
حال حاضر احوال بازار سرمایه گذاری در 
خراسان شمالی مورد قبول نیست و باید 
با انسجام مردم و مسئوالن، موانع را از 

پیش رو برداریم. 
در  انــقــالب  رهبر معظم  مــی افــزایــد:  وی 
سفر خود در سال ۹۱ به خراسان شمالی 
تأکید کردند که این استان می تواند جزو 
۱۰ استان برتر کشور باشد و این مسئله 
نشان دهنده وجود ظرفیت های مختلف 

است. 
انجام   بسیاری  مطالعات  زمینه   این  در 
شده و این قابلیت وجود دارد و این امر 
با انسجام و همراهی مــردم و مسئوالن 

محقق خواهد شد. 
وی در ادامه به نبود توجه به حوزه تولید 
اظهار  و  می کند  ــاره  اشـ اســتــان  ــن  ای در 
مــی دارد: اکنون در یک شهرک صنعتی 
تهران، 2هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی وجود 
در  آن  واحــد صنعتی  اگــر 2۷۰  که  دارد 
مهاجرت  شــاهــد  ــود  ب شمالی  خــراســان 

مردم استان به تهران نبودیم. 

وحیدی با بیان اینکه تا کی باید پول ها 
در استان هایی همچون: اصفهان، تبریز و 
شیراز هزینه شود، تصریح می کند: اعالم 
نشدن نتایج پهنه های مطالعاتی معادن 
زمین شناسی  ســازمــان  از ســوی  اســتــان 
سرمایه گذاران  سردرگمی  موجب  کشور 
در این حوزه شده است. در شهرستان 
رازوجــرگــالن صنعت  و  سملقان  و  مانه 
دیده نشده است. در حال حاضر چهار 
صنعت بزرگ استان هر سال بین ۸۰۰ 
خریداری  قطعه  تومان  میلیارد  هــزار  تا 
می کنند که هیچ  کدام از این خریدها از 
تولیدات خود این استان نیست و تماماً 

از سایر استان ها  انجام می شود. 

خامفروشی۹۰درصدمحصوالت»
و سملقان،  مانه  بجنورد،  مردم  نماینده 
گرمه و جاجرم و رازوجرگالن در خصوص 
کــشــاورزی  بخش  در  مــوجــود  مشکالت 
کشاورزی  به بخش  می گوید  نیز  استان 
خراسان شمالی نیز از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی به  خوبی توجه نشده و سهم 
اعتبارات بخش کشاورزی استان بسیار 

کم است.
وضعیت صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی 

استان مطلوب نیست در حال حاضر باالی 
کــشــاورزی  درصــد محصوالت بخش   ٩٠
باالی  وجــود  استان خام فروشی می شود، 
2میلیون دام سبک و سنگین در خراسان 
شمالی ظرفیت خوبی است که باید توسط 
وزارت جهاد کشاورزی حمایت شود. وی 
کار  ــازار  بـ وضعیت  پرسش  بــه  پاسخ  در 
استان برای دانش آموختگان نیز می گوید: 
فقر مدیریتی یکی از مهم ترین مشکالت 
ما در عدم استفاده از ظرفیت های کشور 

است.
خراسان  شهرستان  پنج  مــردم  نماینده 
 شمالی ادامـــه مــی دهــد: در ســال جاری 
آمــوزش  بــرای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۰
ــه ایــن  ــده کـ ــان مـــصـــوب شــ ــتـ عـــالـــی اسـ
و  نکرده است  پیدا  اعتبارات تخصیص 
وزارت  از  مناسبی  اقدام های  نیز  امسال 
علوم در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده نمی شود.

وحـــیـــدی اظـــهـــار مــــــــی دارد: بـــرخـــی از 
پاسخگوی  موجود  تحصیلی  رشته های 
دانشگاهی  رشته های  نیستند،  استان 
در  کــه  بــرود  رشته هایی  بــه سمت  باید 
ایجاد کند و خود  کار  بخش خصوصی 
بــازار  و  کــار  سمت  بــه  دانش آموختگان 

حرکت کنند.

استاندار: 

سهم خراسان شمالی از خط انتقال 
آب دریای چابهار مشخص شود

استاندار خراسان شمالی خواستار تعیین سهم این استان 
در طرح انتقال آب دریای چابهار شد و گفت: این طرح با 

هدف توسعه سرمایه گذاری است.
محمدعلی شجاعی در نشست کارگروه استانی منطقه پنج 
کشور؛ خواستار تعیین سهم این استان در طرح انتقال آب 
دریای چابهار شد و گفت: اینکه طرحی برای توسعه منطقه 
پنج برنامه ریزی شود اما خراسان شمالی شامل آن نباشد 
قابل  قبول نیست.وی با بیان اینکه چرا خراسان شمالی از 
آب دریای چابهار در خط انتقال آب به استان های شرقی 
سهمی ندارد؟ افزود: طرح انتقال آب چابهار با هدف توسعه 
سرمایه گذاری است و نبود خراسان شمالی در این طرح به 
معنای عدم سرمایه گذاری به دلیل کمبود آب و پیمودن 
دوباره چرخه فقر است. وی در بیانی طعنه آمیز گفت: گاهی 
به عدم اطالع درست مسئوالن کشور از وضعیت استان 
خراسان شمالی تعجب می کنم و می پرسم نقشه اتاق شما 

شامل ۳۰ استان است؟
شجاعی به موقعیت جغرافیای استان خراسان شمالی و 
وجود ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان اشاره 
کرد و افــزود: چه زمانی می خواهیم متوجه شویم این مرز 
روزی به درد کشور و به  ویژه استان های منطقه پنج می خورد؟

نیمی از معدن های خراسان شمالی 
غیرفعال است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان شمالی گفت: 
این استان 2۵۳ واحد معدنی دارد که اکنون بیش از نیمی 
از آن ها غیرفعال هستند. مهدی سجادی به ایرنا اظهار 
کرد: نوسان زیاد قیمت ها و افزایش قیمت تمام شده انجام 
فعالیت ها، سبب شده تا بیش از ۱۴۰ معدن استان غیرفعال 
شوند.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علل غیرفعال بودن 
فعالیت های  گذشته،  در  که  اســت  آن  استان  در  معادن 
اکتشافی به موقع و دقیق انجام نشده است. فعالیت در 
برخی معادن هم با مشکل معارض روبه رو است که بعضاً 
سبب تعطیلی معادن می شود. وی خاطرنشان کرد: فعالیت 
سه چهار معدن سنگ الشه به علت مشکل اجتماعی و 
مخالفت های مردمی با مشکل روبه رو شده است. 2۸ ماده 
معدنی از ۶۸ ماده معدنی موجود در کشور در خراسان 
شمالی وجود دارد و ساالنه ۵میلیون و ۸۰۰ هزار تن ماده 

معدنی در استان خراسان شمالی استخراج می شود. 
شمالی  خراسان  معادن  بخش  در  سرمایه گذاری   میزان 

هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال گزارش شده است. 

مکتب خانه موسیقی نواحی 
و خانه فرهنگ و هنر 

خراسان جنوبی گشایش یافت

هنر  و  فرهنگ  خانه  و  نــواحــی  موسیقی  مکتب خانه 
و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  با حضور  جنوبی  خراسان 
آموزش های هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند 

گشایش یافت. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در این 
آیین گفت: بستری برای فعالیت و احیای هنرهای بومی 
به خصوص موسیقی نواحی و مقامی خراسان جنوبی 
فراهم شده است.ناصر نبی زاده افزود: تالش های زیادی 
برای حفظ نواهای موسیقی خراسان جنوبی و گسترش 
آن بین عالقه مندان و جوانان صورت گرفته و گام نخست 
بــرای تحقق ایــن منظور برداشته شــده که در ادامــه به 

حمایت های گسترده تر و فضاهای وسیع تر نیاز دارد.
وی افزود: در شرایط فعلی که با هجوم بخش های فرهنگی 
غیرایرانی مواجه هستیم، اولویت با حمایت از هنرهای 

بومی و نواهای مقامی و سنتی است.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان جنوبی هم در این آیین با بیان اینکه در استان 
امکان ضبط فنی قطعات موسیقی وجود ندارد، گفت: در 
راستای حفظ، حراست و اشاعه موسیقی مقامی و نواحی 
افــزود:  رمضانی  کرد.حسن  مستندسازی  باید  استان 
متأسفانه بسیاری از هنرمندان بااستعداد خراسان جنوبی 
به دلیل نبود مستندی از آثار آنان، فراموش شده اند سهم 
دولت ها در این موضوع اندک بوده و هر آنچه تاکنون 

اتفاق افتاده، حاصل تالش هنرمندان است.
موسیقی  قطعات  فنی  امکان ضبط  کــرد:  تصریح  وی 
در استان خراسان جنوبی وجــود نــدارد بنابراین تقاضا 
داریم در راستای حفظ، حراست، مستندسازی و اشاعه 

موسیقی مقامی به این مجموعه کمک کنید.
مقامی  موسیقی  گــروه  و  بیتانه  ذوالفقار  آیین  ایــن  در 
سلم آبادی ها به هنرنمایی پرداختند و از ذوالفقار بیتانه 
به عنوان میراث معنوی زنده خراسان جنوبی تجلیل شد.
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خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

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

شنبه  2 اسفند 1399
   8 رجب 1442  20 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9471  ویژه نامه 3850 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد  5252020
سراسرمشهد 36011376

/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

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

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

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 

کاشی  )آخرین تماس با ما (
 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

 
کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

جوشکاری

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

پ
/9
90
33
17

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
نقش مهم مساجد در 
 یک هزارو968 پرونده 

صلح و سازش

گردهمایی مسئوالن قضایی استان با محوریت همیاران 
شوراهای حل اختالف خراسان رضوی برگزار شد.

ــت، در ایـــن گــردهــمــایــی که  ــزارش قـــدس حــاکــی اسـ ــ گ
اســتــان، رئیس کل  بــا حضور رئیس شـــورای قضایی 
دادگستری خراسان رضوی و معاون قضایی دادگستری 
و رئیس اداره شوراهای حل اختالف خراسان رضوی، 
جمعی از مسئوالن قضایی و اداری ستاد دادگستری 
استان و رؤسای حوزه های قضایی خراسان رضوی و به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، آخرین اقدامات در 
حوزه صلح و سازش در دعاوی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
شوراهای  رئیس  رفسنجانی،  محمود  جلسه  ایــن  در 
حــل اخــتــالف خــراســان رضــوی گفت: 120 مسجد در 
سطح شهر مشهد در طــرح همیاران شــوراهــای حل 
اختالف مشارکت دارند و در مدت اخیر 3هزار و 542 
فقره پرونده به این شوراها ارجاع شده که از این تعداد 
یک هزار و 968 پرونده منتهی به صلح و سازش شده و 
460 پرونده دیگر نیز در دست اقدام است. این اعداد 
نشان دهنده این است که موفقیت خوبی در زمینه صلح 
و سازش بدست آمده و ان شاء هللا با افزایش استفاده 
از ظرفیت های مردمی در سراسر استان، شاهد افزایش 
میزان صلح و سازش در میان شهروندان گرانقدر باشیم.
خراسان رضوی  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
بر همیاران شوراها در مساجد، در  ادامــه داد: عــالوه 
اداره ها و سازمان های مختلف نیز شاهد تشکیل شعب 
همیاران شوراهای حل اختالف با حضور اعضای همان 
نیز شاهد کسب  ایــن بخش  سازمان هستیم که در 

موفقیت های خوبی بوده ایم.
با  از رؤســـای حــوزه هــای قضایی خواست منطبق  وی 
سند تحول قضایی تالش مضاعفی در زمینه راه اندازی 
همیاران شوراهای حل اختالف در شهرستان ها داشته 

باشند.

طوفانی  با 90 کیلومتر سرعت 
خراسان جنوبی را درنوردید

اصله   18 شکستگی  سبب  خراسان جنوبی  در  طــوفــان 
درخت شد.میرجلیلی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان جنوبی با اشاره به شکستگی 18 اصله درخت در 
اثر طوفان به باشگاه خبرنگاران  گفت: شکستگی درختان 
و  قائنات  شهرستان های  از  گذشته  پنجشنبه  عصر  از 
فردوس گزارش شد که بالفاصله پس از شکستگی، درختان 
جمع آوری و معابر مسدود بازگشایی شدند.وی افزود: عصر 
پنجشنبه گذشته همچنین در اثر طوفانی که سرعت آن 
در برخی شهرستان های خراسان جنوبی به 90 کیلومتر بر 
ساعت رسید، دید افقی در بیشتر نقاط و محور ها کاهش 
نداشتیم. ولــی خوشبختانه حــادثــه ای در محورها  یافت 
میرجلیلی از هم استانی ها خواست در خصوص مراقبت 
از تأسیسات خــود به ویــژه گلخانه ها و واحــد هــای دامــی، 

تمهیدات الزم را بیندیشند.

برخورد چند خودرو در حوالی 
تربت حیدریه هفت مصدوم داشت

ــه گــفــت:  ــدری ــت  حــی ــرب رئـــیـــس جــمــعــیــت هـــالل احـــمـــر ت
ــواری در مــحــور  ــ ــودرو ســ ــ ــاه خــ ــگ ــه دســت  در بـــرخـــورد سـ
تربت حیدریه - باخرز هفت نفر مصدوم شدند.سعید فکوری 
به باشگاه خبرنگاران گفت: با اعالم مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات استان به پایگاه امداد و نجات بین جاده ای شهید 
بهروز مبنی بر درخــواســت کمک از ســوی اورژانـــس برای 
امدادرسانی به مصدومان برخورد دو دستگاه سواری پراید و 
سمند با یکدیگر در کیلومتر 15 محور تربت حیدریه- باخرز، 
نیرو های مستقر در پایگاه با خودرو های آمبوالنس و نجات به 
محل اعزام شدند.وی افزود: پس از رسیدن نیرو ها و ارزیابی 
مصدومان مشخص شد این حادثه هفت مصدوم دارد که 
دو نفر توسط عوامل هالل احمر و دیگر مصدومان توسط 
اورژانـــس به مرکز درمانی نهم دی منتقل شدند. رئیس 
جمعیت هالل احمر تربت  حیدریه ادامه داد: حال دو نفر از 

مصدومان وخیم گزارش شده است.

عقیل رحمانی: نمایشگاه بزرگ کشفیات 
دهمین مرحله از طرح مبارزه با سرقت ثامن 
با حضور دادستان مشهد و دیگر مسئوالن 
پایانه معراج  انتظامی در محل  و  قضایی 
مشهد برگزار و در این زمینه صدها سارق 
دستگیر و ده هــا باند سرقت نیز متالشی 

شدند.
پلیس  کشفیات  نمایشگاه  حاشیه  در 
مشهد که در پی اجرای دهمین مرحله از 
طرح امنیت محور و مبارزه با سرقت،صبح 
ــد،  ــ نــمــایــش درآم بــه  گــذشــتــه  پنجشنبه 
سرهنگ صارمی، رئیس پلیس مشهد به 
قدس گفت: این طرح در راستای مطالبات 
تمام  با  و  مــردم عزیز شهر  و دغدغه های 
کالنتری ها  در سطح  مشهد  پلیس  تــوان 
زمــان  مـــدت  در  پــلــیــس هــای تخصصی   و 

48 ساعته انجام شد.

 رئیس پلیس مشهد:837 پرونده »
با دستگیری متهمان در مراحل پایانی

افراد  با اشــاره  به تعداد  سرهنگ صارمی 
دستگیر شده، تصریح کرد: در این زمینه 
دستگاه  بــا  بسیارخوبی  هماهنگی های 
قضایی و دادستانی صورت گرفت تا پلیس 
به موقع و به صورت ضربتی برای برخورد با 
مجرمانی که در پاتوق ها، مخفیگاه ها و ... 
این  در  وارد عمل شــود.  داشتند،  حضور 
طرح که بازخورد بسیارخوبی از سوی مردم 
مناطق مختلف شهر داشــت، در مجموع 

حدود 941 نفر دستگیر شدند.
اگر بخواهیم به تفکیک آمار متهمان را بیان 
کنیم، باید گفت به این واسطه 519 سارق 
عمده  شدند،  گرفتار  پلیس  محاصره  در 
جرایم صورت گرفته از سوی این افراد هم 
زورگیری، موبایل قاپی، کیف قاپی، سرقت از 
منازل و باغ ویالها بود. به واسطه دستگیری 
در  ســرقــت  ــورد  مـ ــده 837  ــرون پ متهمان، 

مراحل نهایی قرار گرفت.
از سوی  کــرد:  بیان  پلیس مشهد  رئیس 
دیگر حدود 86 معتاد متجاهر که در شهر 
پرسه می زدند و برای مردم ایجاد مزاحمت 
مراکز  تحویل  و  جــمــع آوری  هم  می کردند 

ترک اعتیاد شدند.
در  ثامن  اجـــرای دهمین طــرح ضربتی  با 
انـــواع  تــوزیــع کــنــنــده   92 از  بیش  مشهد 
موادمخدر شناسایی و دستگیر شدند که 
در پی آن هم مقادیری مواد مخدر آماده 

توزیع کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این 
راستا و حسب تأکیدات مقام قضایی در 
برخورد با عامالن ناامنی در نقاط مختلف 
شهر مشهد 18 نفر از اراذل و اوبــاش که 
گرفته  قـــرار  رصــد  و  کنترل  تحت  قبل  از 
بودند به همراه 38 نفر از مزاحمان خیابانی 
دستگیر شدند. از همین رو حدود 9 نفر از 
اتباع بیگانه بدون مجوز حضور در کشور را 
شناسایی و مراحل رد مرز آن ها در دستور 

کار قرار دارد.
ایــن طــرح تصمیم گرفته شــد وسایل  در 
نقلیه ای که سرنشینان آن ها با اقدام های 
جان  سالمت  بـــرای  تهدیدی  خطرآفرین 
قــرار بگیرد  دیگران بودند مــورد شناسایی 
که در پی آن 368 دستگاه خــودرو و 104 

دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

کشف قرآن خطی عتیقه»
سرهنگ صارمی بیان کرد: موضوع کنترل 
مجرمان حرفه ای هم برای ما اهمیت باالیی 

بــا همراهی خوب  رابــطــه  ــن  ای کــه در  دارد 
همکاران انتظامی مشهد 57 مــورد از این 

افراد شناسایی و دستگیر شدند.
همچنین اماکن متخلف هم مورد بازرسی 
قرار گرفت که به این واسطه 17 مورد از 
ایــن واحــدهــا پلمب شــد. 370 مــورد هم 
ماهواره  از  دریــافــت  غیرمجاز  تجهیزات 

جمع آوری شد.
تعداد خودروهای سرقتی که در پی اجرای 
مناطق  در  ثامن  طــرح  از  مرحله  دهمین 
مختلف شهر کشف شد هم به 34 مورد 
رسید که شناسایی مالکان آن ها در دستور 
موتورسیکلت  دارد. 24 دستگاه  قرار  کار 
ــه مــقــر انــتــظــامــی منتقل  ســرقــتــی نــیــز ب
شد.حدود 9 قبضه سالح که دو مورد آن 
اسلحه جنگی و مابقی شکاری غیرمجاز 
بود از ید افراد مجرم و متخلف خارج شد. 
در پی این سلسله اقدامات پلیس بیش 
از 2 هزار انواع قرص روانگردان کشف و 

جمع آوری شد.
وی در تشریح یکی از این عملیات ها گفت: 
تــالش همکاران ما یک نسخه قدیمی  با 
قرآن خطی که به احتمال قوی روی پوست 
آهو نگاشته شده و به دوره صفویه متعلق 
است هم کشف و عوامل دخیل در ماجرا 
که از استان های جنوبی و شمالی بودند طی 

یک قرار صوری در مشهد دستگیر شدند.

دادستان مشهد: برای برخورد با »
سارقان عزم جدی داریم

همچنین دادســتــان مشهد کــه هــمــراه با 
در محل  سرپرستان مجتمع های قضایی 
نمایشگاه حضور پیدا کــرده بــود در پایان 
بازدید از کشفیات به قدس گفت: تالش 
امکان  حد  تا  که  باشد  براین  باید  پلیس 
به  و سرقتی  کــرده  پیدا  کاهش  سرقت ها 
وقوع نپیوندد، اما در صورت رخ دادن این 
گونه جــرایــم، در راســتــای دستگیری افــراد 
امـــوال جــدی هستیم. از همین  و کشف 
رو پس از تشکیل پــرونــده، حکمی که در 
دادگــاه و توسط همکاران ما صادر شود، با 
قاطعیت اجرا خواهد شد.مردم عزیز  بدانند 
در  قضایی  دستگاه  و  دادستانی  عــزم  که 
مبارزه با سارقان و سرقت ها جدی است. 
محمدحسین درودی در ادامه و در پاسخ 
به این پرسش که سرانجام پرونده دستگیری 
بیش از 140 شرور در یک باغ ویال به کجا 
رسیده است، بیان کرد: در برخورد با این 
افــراد اشــد مجازات در نظر گرفته شــده و 
مراحل کار در دادسرا در حال پیگیری است 
که ان شــاءهللا در دادگـــاه هم همین رویه 

پیش گرفته خواهد شد.

رئیس پلیس مشهد رسانه ای کرد

دستگیری 941 متهم در پی اجرای طرح ثامن 
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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 
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بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 
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حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
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آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
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سند تک برگ زمین به مساحت 
250 متر از اراضی گلمکان از 

زمینهای کارکنان بیمارستان امام 
رضا بنام غالمرضا بخشی فرزند 

اسماعیل کد ملی 0749495495 
از تابستان 97 مفقود گردیده 

از یابنده تقاضامی شود با 
شماره 09338845206 تماس و 

مژدگانی دریافت نماید

مفقود شده
پروان��ه اش��تغال ب��ه کار 
مهندسی ) نظارت و اجرا( 
اینجانب شهره اقطاعی به 
مفقود   191221082 شماره 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

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
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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
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عضو درجه یک اتحادیه
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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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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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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن اسماعیل زاده

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
11282

 به نشانی:  مشهد بلوار سرافرازان52 پالک21
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155001681
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای یداله جوادی 

مس��ئول دفت��ر مش��اوره ام��الک به ش��ماره عضویت 
,ابوطال��ب  ابوطال��ب  بل��وار  ب��ه نش��انی:   5041

25/5،پالک 112
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

جهت تس��ویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155748040
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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مجتمع خیرساز آبرسانی چشمه گل 
تربت جام به بهره برداری رسید

تربت جام: پروژه مجتمع آبرسانی چشمه گل با همت 
 بنیاد فرهنگی حاج اکبر ابراهیمی با اعتباری بیش از 

10 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
 به گزارش خبرنگار قدس، با بهره برداری از این مجموعه 
چهار روستای چشمه گل، کالته هللا رسان، بشیرآباد و 
چنگ آباد با یک هزار خانوار پس از سال ها تحمل بی آبی 
و کم آبی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار 

شدند.
با  مراسم  ایــن  در  ابراهیمی  فرهنگی  بنیاد  مدیرعامل 
تأکید براینکه تالش خواهیم کرد تا مناطق روستایی که با 
تانکر سیار آبرسانی می شوند از نعمت آب شرب سالم 
بهرمند شوند، گفت: به لطف خداوند و با همراهی مردم 
و مدیران ریشه بی آبی در روستاها را از بین خواهیم برد. 
اکنون سه پروژه آبرسانی در شهرستان های درگز، خواف و 
تربت جام در حال انجام است و بیش از 300پروژه دیگر 

در سایر نقاط کشور اجرایی می شود.
حاج اکبر ابراهیمی، از چهار روستای کم آب تربت جام 
دیدن کرد و افزود: بنیاد فرهنگی ابراهیمی پروژه آبرسانی 
روستاهای قلعه گک، بوته سبز، فیروز کوه و یخک را 
هم برعهده می گیرد تا در ماه های آینده این روستاهای 
از نعمت آب شــرب سالم بهره مند  مــرزی  کم برخودار 

شوند. 
فرماندار شهرستان تربت جام نیز در ادامه این مراسم، 
آبرسانی سیار روستایی در تربت جام را یک مشکل 
بزرگ یاد کرد که توسط بنیاد فرهنگی حاج اکبر ابراهیمی 
به نتیجه رسید و خاطرنشان کرد: با اعتبارات دولتی به 
طور قطع چنین پروژه ای اگر تخصیص کامل اعتبار انجام 
می شد حدود دو سال زمان الزم داشت اما حضور خیر 
نیکوکار حاج اکبر ابراهیمی موجب شد این پــروژه در 

مدت زمان چهار ماه به بهره برداری برسد.
مرتضی حمیدی افزود: با بهره برداری از پروژه مجتمع 
با جمعیتی  هزارخانوار  از  بیش  گل  آبرسانی چشمه 
افزون بر ۴ هزار نفر از توابع دهستان جامرود تربت جام 

از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

فراكسیون زيرساخت هاي 
فرهنگي، سیاحتی و نمايشگاهی 

در مجلس تشکیل شد
در راستای اجرایی نمودن بند)دهم( سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه جانبه  هدفمند 
کــاالهــا و خــدمــات، مــوضــوع شناسایی  ــادرات  از صــ
فعالیت های نمایشگاهی به عنوان صنعت، »ضرورت 
در  کــشــور«  نمایشگاهی  صنعت  از  قاطع  حمایت 
کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسالمی، مطرح 
و پس از بررسی، فراكسيون زيرساخت های فرهنگی، 
سياحتی، گردشگری و نمايشگاهی در مجلس شورای 

اسالمی تشکیل شد.
ایران  بین المللی  نمایشگاه های  انجمن  رئیس  نایب 
با اعالم این خبر گفت: یکی از راهکار های دستیابی 
به میانگین رشد در برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
خارجی،  تجارت  تقویت  و  ایــران  غیرنفتی  صـــادرات 
توجه و حمایت همه جانبه از صنعت نمایشگاه است.
فعالیت های  ــمــودن  ن تلقی  ــزود:  ــ افـ صیفی  سعید 
موجب  ایــران  در  »صنعت«  عنوان  به  نمایشگاهی 
ارتقای جایگاه سهم نمایشگاه ها در کشور شده و رشد 

و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت. 
خاطرنشان  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  مدیرعامل 
فراكسيون  نشست  ــرگــزاری  ب شــاهــد  زودی  بــه  کـــرد: 
محل  در  ــران  ــ اي نمايشگاه های  انجمن  بــا  مــربــوطــه 

نمايشگاه بين المللی مشهد خواهيم بود.
گفتني است هاجر چناراني، نماينده مردم نيشابور و 

فيروزه عهده دار رياست اين فراكسيون است.

شناسايی 28 خانواده دارای فرزند 
دوقلو به باال در صالح آباد 

ابوالحسن صاحبی: رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
صالح آباد گفت: کار شناسایی و ثبت خانواده های دارای 
فرزند دوقلو به باال که در دهک های پایین درآمدی هستند 
به پایان رسید و 28 خانواده شناسایی و اطالعات آن ها در 

سامانه ارمغان ثبت شد.
که  دوقلو  فرزند  دارای  خانواده های  ــزود:  اف زری صادقی 
مشکالت معیشتی دارند و در دهک های درآمــدی یک 
مابقی  و  ماهیانه  خــدمــات مستمر  از  ســه هستند  تــا 
خانواده های دارای فرزند دوقلو از کمک هزینه های موردی 
برخوردار می شوند.وی تصریح کرد:خانوارهای شناسایی 
شــده در ایــن طـــرح، 28 خــانــوار جــزو دهــک هــای پایین 
درآمــدی هستند که براساس این طرح خانواده سه قلو 
از خدمات مستمر مالی برخوردار شده و ماهیانه مبلغ 

۴50هزار تومان به حساب آن ها واریز می شود. 
صــادقــی اظــهــار کـــرد: خــانــواده هــای دوقــلــو پشت نوبت 
مستمری ماهیانه هستند ولی کمک موردی به حساب 
ایــن خــانــواده هــا واریـــز شــده و تمام خــانــواده هــای دارای 
فرزندان دوقلو و سه قلوی زیر یک سال شیرخشک تحویل 

می گیرند.

 : j فرمانده سپاه امام رضا

سنگربندی فرهنگی اولويت امروز 
بسیجیان در مقابل دشمنان است

جلیل فخرایی: سردار سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری، 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( در همایش سراسری نقش 
انقالب اسالمی  اقشار بسیج در حفظ دستاوردهای 
اظهار کرد: از سال 135۹ تاکنون، نحله بسیج تالطمات 
گذاشته،  را پشت سر  فــراوانــی  و نشیب های  ــراز  ف و 
گرچه همواره به خاطر توطئه های دشمن با خطرات و 
آسیب های فراوان مواجه بوده است، اما اکنون در یک 
پیچ تاریخی، در آستانه دستیابی به فتوحات عظیمی 

قرار دارد.
ســردار نظری بابیان اینکه بیانیه گام دوم، آغاز فصل 
جدیدی از این انقالب است، تصریح کرد: کسانی که 
به توهم ابرقدرتی ایاالت متحده؛ بهبود شرایط و رفع 
مشکالت مردم را به کسب رضایت سردمداران کاخ 
سفید گره می زنند، دچار شناخت اشتباهی از آمریکا 
هستند و انتظار مساعدت از رژیمی دارند که حتی از 
عهده مشکالت ملت خود برنمی آید و در مقابل، این 
نظام جمهوری اسالمی است که با بیانیه گام دوم، فصل 

جدیدی از مسیر پرافتخار خود را آغاز کرده است.
وی ابراز کرد: امروز دشمن جمهوری اسالمی مستأصل 
طریق  از  را  خــود  اهـــداف  تحقق  نظامی،  تهاجم  از 
تهاجمات فرهنگی دنبال می کند. نظام سلطه، باورهای 
جوانان ما را نشانه گرفته است و در مقابل این تهدید 
سنگربندی های  راســتــای  در  کوششی  هیچ  از  نباید 

فرهنگی دریغ داشت.

معاون فرماندار قوچان :

رعايت پروتکل های بهداشتی
35 درصد كاهش يافته است

اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  معاون  زهرایی:  هادی 
کرونای  با  مقابله  ستاد  در جلسه  قوچان  فرمانداری 
شهرستان قوچان خواستار لزوم اجرای مصوبات این 

ستاد توسط دستگاه های دولتی این شهرستان شد.

گذشته  روز  چند  طی  گفت:  مقدم  رضـــازاده  عباس 
شاهد عدم اجــرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا در 
حوزه ناوگان حمل ونقل درون شهری قوچان بودیم که 
سبب تجمع رانندگان تاکسی در مقابل فرمانداری شده 
و پس از آن اداره های مربوط اجرای مصوبات این ستاد 

را اجرایی نکردند. 
وی ادامه داد: در خرداد سال جاری کرایه تاکسی های 
درون شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل 
کاهش مسافر بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد و 
حال پس از اینکه مماشات های بسیاری با این صنف 
انجام شد، آن ها با رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
و کاهش سرنشینان خــودرو  کابین  قبیل ماسک،  از 
موجب ادامه یافتن زنجیره انتقال ویروس کرونا هستند 
که ابتدا به خود و سپس به دیگران آسیب خواهند زد.

فــرمــانــداری  اجتماعی  امنیتی،  ســیــاســی،  مــعــاون 
یا نماینده  از عدم حضور شهردار  انتقاد  با  قوچان 
او در جلسه ستاد مقابله با کرونا خواستار ضرورت 
اجــرایــی شــدن مــصــوبــات ســتــاد مقابله بــا کــرونــای 
حاضر  حــال  در  گــفــت:  و  شــد  قــوچــان  شهرستان 
اداره ها،  بانک ها،  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
طور  بــه  ــت  دول پیشخوان های  و   10+ پلیس  مــراکــز 
میانگین به 35 درصد کاهش یافته و شرایط کرونای 
اگر ساده انگاری ها  شهرستان شکننده شده است، 
توسط مردم و مسئوالن ادامه پیدا کند شاهد تغییر 
قرمز  وضعیت  بــه  بازگشت  و  شهرستان  شــرایــط 

خواهیم بود.

نایب رئیس اول مجلس در مراسم افتتاحیه پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضالب کشور: 

آسیب مشکالت زیست محیطی از مسائل امنیتی بیشتر است
نایب رئیس اول مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مسئله محیط زیست از مهم ترین 
دولت هاست  بین  گفت وگوی  محورهای 
مسئله  باید  مــا  دیپلماسی  جدی ترین  و 
آسیب  چـــراکـــه  ــاشــد  ب محیطی  زیــســت 
مسائل زیست محیطی به کشور از مسائل 

امنیتی بیشتر است.
به گزارش ایرنا، امیرحسین قاضی زاده در 
مراسم بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب 
محلی »چهل بازه« در مشهد خاطرنشان 
کرد: محیط زیست کشور با توجه به اقلیم 
است چراکه هم  بحرانی  در وضعیت  آن 
و هم در کمربند  در کمربند خشکسالی 
ــم، ازایـــــن رو بــایــد قوانین  ــ ــه قـــرار داریـ ــزل  زل

زیست محیطی مورد توجه باشد.
زیـــادی  قــوانــیــن  مجلس  داد:  ادامــــه  وی 
مــرتــبــط بـــا مــحــیــط زیــســت داشـــتـــه و از 
قوانین پیشرفته ای برخوردار هستیم اما با 
دولت ها  و  مواجه ایم  اجراها  ضعیف ترین 
خود را مکلف به اجــرای قانون نمی دانند، 
به عنوان نمونه در بحث تصفیه فاضالب 
قوانین خوبی داریم اما متأسفانه در شهرها 
به ویژه حاشیه شهرها مشکالت جدی در 

این حوزه وجود دارد.
قـــاضـــی زاده افــــزود: مشهد مــی تــوانــد در 
ایــن حــوزه پیشرو باشد چــون مــردم این 
کالنشهر، مــردم همراهی هستند اما در 
طرح های فاضالب شهری نسبت به آنچه 
وجود  ــادی  زی عقب ماندگی  باشیم،  باید 

دارد.
نایب رئیس اول مجلس شــورای اسالمی 

گفت: شفافیت یک موضوع جامع است 
و حتی آرای نمایندگان نیز باید شفاف باشد 
جامعه شکل  در  گفت وگوی صحیحی  و 

بگیرد.
قــاضــی زاده به روستاهای متصل به شهر 
مشهد اشاره کرد و افــزود: برخی روستاها 
نظیر همت آباد وصل به مشهد هستند و 
چاره ای جز اتصال آن ها به شهر نداریم که 
برای این اقدام مصوبات عالی گرفته شده و 

معطل مصوبه شورای شهر است.
وی ادامه داد: این روستاها فاقد مدیریت 
منسجم و پیوسته به شهر هستند، از این 

رو باید برای آن ها چاره اندیشی کرد.
تصفیه خانه فاضالب محلی »چهل بازه« به 
عنوان پیشرفته ترین تصفیه خانه غشایی 
کشور و با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در مشهد به بهره برداری رسید.
به  غشایی  فاضالب  تصفیه خانه های  در 
همچون  ــز  ری بسیار  ذرات  حــذف  منظور 
نمک ها، ویروس ها، آفت کُش ها و بسیاری 
از ترکیبات آلی، آب را تحت فشار باال و یا 

خأل از غشاهایی نازک عبور می دهند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد هم 
در این مراسم گفت: تصفیه خانه فاضالب 
محلی چهل بازه با فرایند پیشرفته و ترکیبی 
از تصفیه بیولوژیکی فاضالب و غشایی با 
تومان سرمایه گذاری  میلیارد  از 23  بیش 

بخش خصوصی اجرایی شد.
ــا بــیــان ایــنــکــه خـــروجـــی ایــن  یــعــقــوبــی بـ
تصفیه خانه بسیار با کیفیت است، افزود: 
این تصفیه خانه در هر ثانیه 50 لیتر پساب 
تولید می کند و در مجموع با استفاده از این 

مقدار پساب تولیدشده حدود 50 هکتار از 
فضای سبز شهر به صورت روزانــه آبیاری 

خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد نیز در 
این مراسم گفت: یکی از بحران های جدی 
و  آلودگی هواست  و  در کشور بحران آب 
استفاده بهینه از منابع آبــی مــورد تأکید 
ــورای شهر  اســـت، مــدیــریــت شــهــری و شــ
مشهد نیز روی این موضوع تمرکز کرده اند 
و ساخت تصفیه خانه های محلی در دستور 

کار قرار گرفت.
محمدحسین ودیعی افــزود: تصفیه خانه 
خــصــوصــیــات  دارای  چـــهـــل بـــازه  مــحــلــی 
مــی تــوانــد  و  اســـت  ــژگــی هــای مهمی  وی و 
چشم انداز مطلوبی برای توسعه فضای سبز 

به شهروندان مشهدی ارائه دهد.
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دارد.  کلیه  ســریــع  پــیــونــد  نــیــازبــه  او  ــادیـــان:  ســـرورهـ
»محمدرضا« را می گویم. او که شبیه همه بچه هایی 
ــازی کند، درس  ب ــدود و  اســت کــه دلــش می خواهد ب

بخواند و به همه آرزوهایش برسد.
در  کلیه  پیوند  عمل  کرونا  دلیل  به  است  یک سالی 
تنها  نمی شود.  انجام  مشهد  منتصریه  بیمارستان 
گزینه تهران است و این درحالی است که 25 هزارنفر 
در تهران و بیش از 5 هزار نفر در مشهد منتظر پیوند 

کلیه هستند.

دیالیز به جای بازی»
اتاقی  در  که  است  فرزندان  ازهمین  یکی  محمدرضا 
در این مجموعه این روزها در قرنطینه به سر می برد 
التیام  را  کلیه، جان خسته اش  پیوند  بــرای  امیدی  تا 
بهزیستی  بــه  سالگی  هفت  در  بخشد.محمدرضا 
سپرده شد. درست زمانی که در بررسی های پزشکی 
مشخص شد او یک کلیه دارد و کلیه دیگرش به علت 

نارسایی دچار مشکل جدی شده است. 
بود که  او هفت ساله  او خاطرنشان می کند:  مددکار 
به مدت  بررسی های کامل پزشکی، بالفاصله  از  پس 
۹ ماه دیالیز برای شروع درمانش آغاز شد و در همین 
شد.  مهیا  کلیه  پیوند  بــرای  الزم  آمادگی های  مــدت، 
نیشابوری  مغزی  مــرگ  ساله   ۹ دختر  یــک  از  پیوند 
برایش انجام شد که پس از بهبود طی مراسمی از آن 

خانواده با حضور محمدرضا قدردانی شد.
این مددکار توضیح می دهد: پسرمان پس از پیوند 6 
ماه در یک منزل با دو پرستار قرنطینه شد و پس از 
بهبودی به مرکز محمدی در سال ۹6 بازگشت و همه 

به خاطر این اتفاق خوب خدا را شاکر بودیم.
محمدرضا  مــدت  ایــن  درهمه  اینکه  بیان  با  رحمانی 

دارای رژیم خاص غذایی و دارو و  آزمایش های دوره ای 
نزدیک  بلوغ  به سن  او  بــوده اســت، تصریح می کند: 
شده است و بدنش آنتی بادی هایی را تولید کرده که 

این عضو را ناشناخته می داند.
آزمایش های تخصصی تر نشان داد متأسفانه کلیه اش 
گذشته  ســـال  بهمن  از  و  اســـت  زده  پــس  را  پــیــونــد 
دیالیزهای محمدرضا سه روز در هفته و سه ساعت در 
روز در اتاق ایزوله درمانگاه آل نبی آغاز و با شیوع کرونا 
کار برایمان سخت تر شده است. افزایش فشارخون و 
گشادی دریچه های قلب به تشخیص پزشک معالج و 
سایر متخصصان موجب شد برای بهبود روند درمانی، 
نظر  در  و چهار ساعت  در هفته  روز  او چهار  دیالیز 
گرفته شود. باید برای عبور از این بحران هرچه سریع تر 

پیوند کلیه پسرمان انجام شود.

آرزویی برای پایان درد بچه های دیالیزی»
حاال در دیداربا محمدرضا که کالس ششم و معدلش 
برایم می گوید که دوست  آرزویــش  اولین  از  1۹ است 
دارد فوق تخصص کلیه بشود و همه تالشش را خواهد 
کرد. او حاال آرام و شمرده برایم توضیح می دهد: برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشور می روم تا با موفقیت 
برگردم و شرایطی را برای بیماران دیالیزی به وجود آورم 

که درد نکشند.
این بزرگمرد کوچک بیان می کرد: کلیه ام پس از چهار 
سال پیوندش را پس زد از هفت سالگی مدام تحت 
درمان بودم. درد دیگر یک واژه آشنا و همراهم شده 
است اما نمی خواهم بچه های دیگر این درد را تجربه 
کنند. محمدرضا می گوید: بزرگ که بشوم همه کسانی 
را چک  فشارخونشان  کــرده انــد،  محبت  مــن  بــه  کــه 
اگر  اما  باشند.  امیدوارم همیشه همه سالم  می کنم، 

فردی مشکل مالی داشت، من رایگان درمانش خواهم 
دیالیز  ــی جایگزین  داروی را می کنم  تالشم  کــرد. همه 

کنیم تا بچه ها اذیت نشوند.
حال روال دیالیز را برایم تعریف می کند و می پرسم، 
خیلی درد دارد و او با متانت خاصی پاسخ می دهد: 
من مَردم، برای من دیگر درد ندارد اما چهره رنگ پریده 
و  یــادآورمــی شــود  پاسخ  ایــن  با  را  محمدرضا، صبرش 
بالفاصله تأکید می کند: به بیمارانم امید می دهم و همه 
تالشم را می کنم که آن هــا درد نکشند. دوســت دارم 
زودتر پیوند شوم تا بتوانم با بچه ها بازی کنم و درسم را 
بهتر بخوانم و بعد از دیالیز سردرد نداشته باشم.حاال 
زنگ ساعت تبلتش همه مان را به خود می آورد و سه 
مددکار او می گویند؛ محمدرضا قرص فشارخون. بین 
گفت وگو قرصش را می خورد و می پرسم فشارت چند 

است؟ می گوید االن خوبم اما گاهی به 17 می رسد.

کاش و  ای کاش »
پس از خداحافظی با محمدرضا، مدام در ذهنم یک 
آرزو دارم اینکه  ای کاش می شد یک روز اتاق عمل در 
شهرمان برای عمل پیوند کلیه محمدرضا اختصاص 
یابد چون او تنهای تنهاست و تمام دلخوشی اش در 
مهربان  آدم هــای  مهرورزی های  همین  خاکی  کره  این 

است.

ساعتی با »محمدرضا«، نوجوانی که نیاز فوری به پیوند کلیه دارد

دوست دارم فوق تخصص کلیه بشوم

گزارشگزارش

4
شماره پیامک: 300072305  

@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

شنبه  2 اسفند 1399
   8 رجب 1442  20 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9471  ویژه نامه 3850 

8034zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 1 م ی ک ر و س ک پ  م ش ک ل ا ت
 2 ا ل  ه ا ی  ن س ر ی ن  س ا
 3 ل  م ن گ ن ز  ا ی ن د ه  ز

 4 ب ا ی  ر ک ا ب ز ن  ن ا م ی

 5 ا گ ز م ا  ل ا ی و س  ل و ا

 6 خ ر ا ج  خ ز ر  س ی س ت ا ن
 7 ت  ن ا ن و ا ی ی  ا ی ر ج 

 8 ه م  ه ا ب ل  ا ن د ر  ب ا

 9  ص ا د ر  ک ر د س ت ا ن  پ
 10 پ ا س ت و ر  ی د ک  ب ی ن ا
 11 ه د ر  ن ا ر و ا  ب ی ک ا ر
 12 ن ف ا ق  د ا ن ش و ر  ا ر ت
 13 ا  ر و د ک ی  ت ا ب ا ن  ا

 14 و پ  ا م ا ن ت  ج ر م  ک ی

 15 ر ی س م ا ن  ر ا ب ی ن ه و د
 

حل جدول شماره قبل
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1.  نقاش و مجسمه ساز اسپانیایی که همراه 
با »ژرژبراک« ، مکتب نقاشی »کوبیسم« را 
بنانهادند- تصویر 2.  سال- با این امالء هم 
بندپای گزنده ای است از خانواده عنکبوتیان 
– پیغام 3. آخرین رمق- جانوری افسانه ای 
با ظاهری شبیه انسان و هیکلی ترسناک- 
آب  باالآمدن  تزریقی-  غــذای  هم معنی ۴. 
ــا- سعی و تـــالش- نوعی پــارچــه تــوری  دریـ
 زبر و پراز نقش های گل و بوته ای برجسته 
ــت زبــان گــنــجــشــک-  5. آمــریــکــایــی- درخــ
ویتامین جدولی 6. وداع کـــردن- خــودداری 
از خوردن و آشامیدن- جعبه ای که قطعات 
رایانه داخــل آن نصب می شود 7. چون که 
 – بــیــخ گــیــاه ریـــــواس- »کــــاله« انگلیسی 
8. حــاجــت و خــواســتــه- دانـــک- خــداونــد 
تــورات ۹. عزیز همگان- دوصدا  در گویش 
به مــوازات هم را گویند- دیباچه 10. مکر و 
 حیله- بیگانگان- توسری خور کارگاه آهنگری 
11. الستیک مرتجع- دریا – حیوان مردارخوار 
12. آنچه از میت به جا ماند- سر فوتبالی- 
بــاال- سطل آبکشی 13. آواره و بی خانمان 

همه  »عــســکــر«-  جمع  و  لشکرهاست   - 
1۴. آزادگی- رودخانه ای پرآب در خوزستان 
که شاهد دالورمــردی هــای رزمندگان اسالم 
بـــود- اجــســام 15. طناب  در دفــاع مــقــدس 
مستحکم- اثری از »نسرین ثامنی« بانوی 

نویسنده ایرانی

ــراددل  ــه مــ ــول اخـــالقـــی- ب 1. مــنــش و اصــ
نوعی   .2 ــال  ــرب ک دشـــت  آزاده  نــرســیــده- 
نشانی  همیشگی-  پرپشت-  زیــبــای   گــل 
3. باال- منشی و نویسنده – نظریه سیاسی 
۴. رنگ و فام- گوشواره - نوشیدنی 5. جانوری 
شبیه سوسمار که »آذرشین« هم نام دارد- 
ضمیر اتحاد- عدد رمز 6. پادگانی معروف در 
تهران- خواهر-  عقیده انتخاباتی 7. حرف 
نهم یونانی- بله آلمانی- سرزنشگر- طاقچه 
 باال 8. جیب خودمانی- طیور- فراخواندن 
۹. زائوترسان خیالی- آقای فرانسوی- پستی 
 در زمین فوتبال- بزرگش نشان نزدن است 
 10. جد رستم – جنگ و نبرد- عمل انفرادی 
 11. جوی خون- شهر جشنواره- شهری در آلمان 

12. ساقه قارچ در گیاه شناسی- الهه جنگل یونان باستان- 
حیوان اهلی 13. عید مسیحیان مصادف با نخستین بدر 
از اعتدال بهاری- غمگسار- پخش و پراکنده کردن   پس 
1۴. بازیکن برزیلی سال های پیش تیم فوتبال »ميالن«- 
از حواریون حضرت عیسی»ع«- شعله آتش 15. کشنده 
بی صدا- نوعی گوشت مرغوب کبابی- چیزهایی که پس از 

برآورده شدن حاجتی انفاق کنند

  افقی

  عمودی
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