
استعالم بیست وهفت گانه برای راه اندازی یک گلخانهتبدیل کارخانه  به انبار، در شهرک صنعتی بیرجند
انتقاد رئیس نظام مهندسی کشاورزی از قوانین ضد تولیدجهش تولید به خراسان جنوبی نرسید

با وجــود اینکه رهبری سال جــاری را به عنوان 
اعــام کرده اند، خراسان  تولید«  سال »جهش 
جنوبی در زمینه بهبود تولید و گسترش صنایع 
و تولیدات دچار ضعف جدی بوده و گزارش های 
حوزه  در  موجود  برخی ضعف های  به  داخلی 
دستگاه های اجرایی و بانک ها اشاره می کند. به 
گزارش مهر، امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی 

در شهرک صنعتی بیرجند...

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی خراسان رضوی با اشاره به این مطلب 
که این سازمان در استان 17 هزار عضو دارد و 
حدود 7هزار و500 نفر از آن ها فعال اند، گفت: با 
وجود اینکه کار در بخش های مختلف کشاورزی 
و دامپروری نیاز به تخصص ویژه دارد و کشورهای 
مختلف به این موضوع اهمیت خاصی می دهند 

اما این... .......صفحه 4 .......صفحه 2 
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کالهبرداری با عنوان صدور کارت هوشمند سالمت
درخواست از وزیر راه و شهرسازی

نامه اساتید 
دانشگاه های ایران 

برای نجات ارتفاعات 
جنوبی مشهد

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
خبر داد

مشاهده ۳۰ مورد 
مشکوک به 

کرونای انگلیسی 
در خراسان  رضوی

مدیرکل زندان های خراسان  جنوبی 
خبر داد

آزادی ۶۳ زندانی 
جرایم غیرعمد 
با همکاری ستاد 

eاجرایی فرمان امام

بیانیه جبهه روحانیت مردمی
 انقالب اسالمی در سالروز 

صدور پیام »منشور روحانیت«

می خواهیم گفتمان 
روحانیت دردمند و 

 دردآشنا را 
زنده نگه داریم .......صفحه 4 

.......صفحه 2 .......صفحه 3 

.......صفحه 4 

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی هشدار داد 

.......صفحه 3 
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001575 مورخ 1399/08/20 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین 
مرتضوی فرزند محمدعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت کل 208/13 مترمربع قسمتی از پالک 2585 
فرعی و قسمتی از پالک 7556 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 

مالکیت خود متقاضی و خریداری شده از آقای علی بخشی مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001574 مورخ 1399/08/30 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا مرتضوی 
فرزند احمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 263/71 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 7042 فرعی و 

قسمتی از پالک 2585 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 
خود متقاضی و خریداری شده از آقای علی بخشی مالک رسمی

محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به  اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911759
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/5  

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

/ع
99
10
57
4

تزئینات  تولیدکنندگان  و  چادردوزان  صنف  اتحادیه 
 11 بند  اجرای  در  دارد  نظر  در  مشهد  خودرو  داخلی 
مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد 
بلوار  طالب،  در  واقع  خود  ملک   1399/11/16 مورخ 
مساحت  به   20/1 پالک  ابوریحان  ابتدای  مجلسی، 
فروش  به  مزایده  طریق  از  را  مربع  متر   71/40
تاریخ  تا  توانند  می  محترم  متقاضیان  برساند. 
ارائه  اتحادیه  به  را  خود  پیشنهادات   1399/12/15
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نمایند. 

05132764060 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده امالک

,ع
99
12
26
8

دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدریه در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی همزمان با 
ارزیاب��ی ی��ک مرحله ای احداث مرکزجامع خدمات س��المت روس��تائی نس��ر را به 
ش��ماره فراخ��وان 2099004688000018 از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل 
ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند.
مهل��ت زمان��ی دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��ایت: س��اعت 19 روز ش��نبه تاریخ 

1399/12/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص 
اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی یک ستاد 

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051 می باشد.

آگهي مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای
 احداث مرکزجامع خدمات سالمت روستائی نسر

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

,ع
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)) اطالعيه آگهی مزایده ((
موقوف��ه غیرمتصرف��ی کربالیی کاظم درنظر دارد یکی از رقبات مس��کونی خودرا به مدت یکس��ال از طریق مزایده کتبي به اجاره 

واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانرديف
پايه کارشناسی
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

1
يک واحدآپارتمان 
000 /000 /23 ريال73 /98مسکونی -نوبت  اول

بلوارصیادشیرازی 23 خیابان عمادخراسانی 6 
ساختمان آسايش پالک44طبقه سوم شمالی

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهل��ت ش��رکت در مزای��ده تا پایان س��اعت اداری روزدوش��نبه مورخ  18 /12 /1399 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز س��ه ش��نبه مورخ  
19 /12 /1399 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 شهرداری گناباد در نظر دارد در خصوص 
دس��تورالعمل توزیع قیر موضوع قانون 
الحاق یک بند ب تبصره )1(قانون بودجه 
س��ال 99نس��بت به خرید قیر 60/70 به 
طری��ق  از  ری��ال   9.450.000.000 مبل��غ 
اس��ناد خزان��ه اس��المی )بن��د )ب( اخزا 
911با سررس��ید 1402(اقدام نماید. لذا 
خواهش��مند است نسبت به اعالم قیمت 
پیشنهادی از طریق سامانه ستاد اقدام 

فرمایید.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد
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 آگهی شهرداری گناباد

ش��هرداری بیدخت در نظ��ر دارد تعداد 2 
باب مغازه تجاری نوس��از واقع در  حاش��یه 
جاده سنتو روبروی پمپ بنزین شهرداری 
بیدخت را از طریق مزایده، بصورت اجاره 

یکساله واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به ش��هرداری مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 
57332250 داخل��ی 5)امور مالی( تماس 

حاصل فرمایند.  
میر بیدختی

شهردار بیدخت ,ع
99
12
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصنوعات چوبی  آگهي تجدید مزایده- نوبت اول
آشيان سازان زرین هنر توس شماره ثبت34272 شماره ملی10380494764

و کد پستی9184973978 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی فوق الذکر در تاریخ 26/ 12 /99 در روز سه شنبه 
ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی واقع در موسوی قوچانی 31 پالک 1 واحد 1 برگزار می گردد از اعضای 
محترم دعوت می ش��ود که شخصا حضور به هم رسانند در صورتی که حضور عضوی میسر نباشد می تواند 
وکی��ل تعیی��ن نماید که در این صورت هر عضو تعاونی میتواند وکالت س��ه نفر وغیر عضو تعاونی فقط یک 
وکالت می تواند داش��ته باش��د جهت تعیین وکیل تا یک روز به مجمع وکیل و موکل در س��اعات اداری به 
دفتر تعاونی مراجعه نمایند در صورتی که کاندیدای س��مت های ذیل باش��د تا یک هفته بعد از نشر آگهی 

به دفتر تعاونی مراجعه و ثبت نام و مدارک خود را تحویل نماید و رسید دریافت کند
 دستور جلسه: 1_استماع گزارش هیئت مدیره تعاونی      2_ استماع گزارش بازرسان تعاونی

3_ تصویب صورتهای مالی سال های 96و 97 و 98             4_پیش بینی بودجه  1400  
5_ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره              6_ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

 7_ ط��رح و پیش��نهاد هیئ��ت مدیره در خص��وص ادامه احداث پ��روژه 8_ تصویب پ��اداش هیئت مدیره 
و بازرس��ی و عوام��ل اجرای��ی 9_طرح اجازه دریافت وام از بانک ها و موسس��ات مالی اعتباری یا اش��خاص 

حقیقی و حقوقی ,ع
99
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001575 مورخ 1399/08/20 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین 
مرتضوی فرزند محمدعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت کل 208/13 مترمربع قسمتی از پالک 2585 
فرعی و قسمتی از پالک 7556 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 

مالکیت خود متقاضی و خریداری شده از آقای علی بخشی مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001574 مورخ 1399/08/30 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا مرتضوی 
فرزند احمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 263/71 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 7042 فرعی و 

قسمتی از پالک 2585 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 
خود متقاضی و خریداری شده از آقای علی بخشی مالک رسمی

محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به  اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911759
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/5  

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

/ع
99
10
57
4

تزئینات  تولیدکنندگان  و  چادردوزان  صنف  اتحادیه 
 11 بند  اجرای  در  دارد  نظر  در  مشهد  خودرو  داخلی 
مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد 
بلوار  طالب،  در  واقع  خود  ملک   1399/11/16 مورخ 
مساحت  به   20/1 پالک  ابوریحان  ابتدای  مجلسی، 
فروش  به  مزایده  طریق  از  را  مربع  متر   71/40
تاریخ  تا  توانند  می  محترم  متقاضیان  برساند. 
ارائه  اتحادیه  به  را  خود  پیشنهادات   1399/12/15
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نمایند. 

05132764060 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده امالک

,ع
99
12
26
8

دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدریه در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی همزمان با 
ارزیاب��ی ی��ک مرحله ای احداث مرکزجامع خدمات س��المت روس��تائی نس��ر را به 
ش��ماره فراخ��وان 2099004688000018 از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل 
ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند.
مهل��ت زمان��ی دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��ایت: س��اعت 19 روز ش��نبه تاریخ 

1399/12/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص 
اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی یک ستاد 

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051 می باشد.

آگهي مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای
 احداث مرکزجامع خدمات سالمت روستائی نسر

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

,ع
99
12
25
7

)) اطالعيه آگهی مزایده ((
موقوف��ه غیرمتصرف��ی کربالیی کاظم درنظر دارد یکی از رقبات مس��کونی خودرا به مدت یکس��ال از طریق مزایده کتبي به اجاره 

واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانرديف
پايه کارشناسی
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

1
يک واحدآپارتمان 
000 /000 /23 ريال73 /98مسکونی -نوبت  اول

بلوارصیادشیرازی 23 خیابان عمادخراسانی 6 
ساختمان آسايش پالک44طبقه سوم شمالی

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهل��ت ش��رکت در مزای��ده تا پایان س��اعت اداری روزدوش��نبه مورخ  18 /12 /1399 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز س��ه ش��نبه مورخ  
19 /12 /1399 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 شهرداری گناباد در نظر دارد در خصوص 
دس��تورالعمل توزیع قیر موضوع قانون 
الحاق یک بند ب تبصره )1(قانون بودجه 
س��ال 99نس��بت به خرید قیر 60/70 به 
طری��ق  از  ری��ال   9.450.000.000 مبل��غ 
اس��ناد خزان��ه اس��المی )بن��د )ب( اخزا 
911با سررس��ید 1402(اقدام نماید. لذا 
خواهش��مند است نسبت به اعالم قیمت 
پیشنهادی از طریق سامانه ستاد اقدام 

فرمایید.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

,ع 
99
12
01
8

 آگهی شهرداری گناباد

ش��هرداری بیدخت در نظ��ر دارد تعداد 2 
باب مغازه تجاری نوس��از واقع در  حاش��یه 
جاده سنتو روبروی پمپ بنزین شهرداری 
بیدخت را از طریق مزایده، بصورت اجاره 

یکساله واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به ش��هرداری مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 
57332250 داخل��ی 5)امور مالی( تماس 

حاصل فرمایند.  
میر بیدختی

شهردار بیدخت ,ع
99
12
26
7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصنوعات چوبی  آگهي تجدید مزایده- نوبت اول
آشيان سازان زرین هنر توس شماره ثبت34272 شماره ملی10380494764

و کد پستی9184973978 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی فوق الذکر در تاریخ 26/ 12 /99 در روز سه شنبه 
ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی واقع در موسوی قوچانی 31 پالک 1 واحد 1 برگزار می گردد از اعضای 
محترم دعوت می ش��ود که شخصا حضور به هم رسانند در صورتی که حضور عضوی میسر نباشد می تواند 
وکی��ل تعیی��ن نماید که در این صورت هر عضو تعاونی میتواند وکالت س��ه نفر وغیر عضو تعاونی فقط یک 
وکالت می تواند داش��ته باش��د جهت تعیین وکیل تا یک روز به مجمع وکیل و موکل در س��اعات اداری به 
دفتر تعاونی مراجعه نمایند در صورتی که کاندیدای س��مت های ذیل باش��د تا یک هفته بعد از نشر آگهی 

به دفتر تعاونی مراجعه و ثبت نام و مدارک خود را تحویل نماید و رسید دریافت کند
 دستور جلسه: 1_استماع گزارش هیئت مدیره تعاونی      2_ استماع گزارش بازرسان تعاونی

3_ تصویب صورتهای مالی سال های 96و 97 و 98             4_پیش بینی بودجه  1400  
5_ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره              6_ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

 7_ ط��رح و پیش��نهاد هیئ��ت مدیره در خص��وص ادامه احداث پ��روژه 8_ تصویب پ��اداش هیئت مدیره 
و بازرس��ی و عوام��ل اجرای��ی 9_طرح اجازه دریافت وام از بانک ها و موسس��ات مالی اعتباری یا اش��خاص 

حقیقی و حقوقی ,ع
99
12
22
7

ضرورت  بر  تأکید  با  شمالی  خراسان  استاندار 
اولویت بندی در اجرای طرح های استان، گفت: 
اجــرای پــروژه باید با هدف منافع مــردم، ایجاد 

درآمد پایدار و جذب گردشگر باشد.
در جمع  مهر، محمدعلی شجاعی  گــزارش  به 
اعضای شورای شهر بجنورد با تأکید بر ضرورت 
اجرای طرح های ماندگار اظهار کرد: اگر انتقادی 
به طرحی می شود باید با هدف اصاح باشد تا 
سبب شتاب در اجرای آن شود؛ چرا که منتقد 
با انتقاد خود به دنبال اصاحات در اجرای طرح 

است نه مخالفت.
وی با تأکید بر اینکه اولویت برای اجرای طرح ها 
بسیار مهم اســت، افـــزود: اگــر اعضای شــورای 

شهر تشخیص اولویت ها را با دقت و با بررسی 
این  ــدون شــک  ب دهند  انــجــام  تمام ماحظات 

طرح ها سریع تر عملیاتی می شوند.
توسعه  طــرح  خصوص  در  همچنین  شجاعی 
اعضای  گفت:  شــورای شهر  به  مفخم خطاب 
شــورای شهر اهتمام جدی بر اجــرای این طرح 
ــد به  ــ ــمــام درآمـ ــون قــطــعــاً ت داشــتــه بــاشــنــد چـ

شهرداری بازمی گردد.
استاندار خراسان شمالی در پایان گفت: اجرای 
نباید  استان  عام المنفعه  و  ماندگار  طرح های 

معطل مخالفت یک یا دو نفر بماند.

فرمانده انتظامی مشهد از کشف مقادیر زیادی 
اموال مسروقه در داخل خانه مسکونی که انبار 

این کاالها بود، خبر داد.
سرهنگ عــبــاس صــارمــی ســاداتــی اظــهــار کــرد: 
تیم های تجسس کانتری خواجه ربیع در اجرای 
دست  اطاعاتی  بــه  محله محور  امنیت  طــرح 
یافتند که نشان می داد یک خانه مسکونی انبار  

نگهداری وسایل سرقتی شده است.
تقویت  ــا  ب افــــزود:  انــتــظــامــی مشهد  فــرمــانــده 
گــشــت هــای نــامــحــســوس و پـــس از کــنــتــرل و 
مراقبت های پوششی پلیس با هماهنگی مقام 

قضایی وارد عمل شد.
وی اظهار کرد: مأموران کانتری خواجه ربیع در 
این عملیات ضربتی ۴۲ قلم کاال و ۸00 قطعه 

لـــوازم ریــز سرقتی از خــودروهــای ســـواری را در 
بازرسی از محل کشف کردند.

ــری پــلــیــس،  ــبـ ــاه خـ ــگـ ــایـ بــــراســــاس گـــــــزارش پـ
با هدایت یک متهم به  صارمی ساداتی گفت: 
کانتری خواجه ربیع، تحقیقات در حالی ادامه 
دارد که تاکنون پنج شاکی پرونده اموال مسروقه 

خود را مورد شناسایی قرار داده اند.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد

اولویت بندی پروژه ها بر اساس منافع مردم و درآمدزایی

کشف ۸۴۲ قطعه لوازم سرقتی در خانه سیاه

احیای دوباره یک مکان تاریخی

یادآوری آخرین دیدار 
درمعراج شهدای مشهد

.......صفحه 4 



جهش تولید به خراسان جنوبی نرسید

تبدیل کارخانه  به انبار، در شهرک صنعتی بیرجند
بــا وجــود اینکه رهــبــری ســال جــاری را به 
عنوان سال »جهش تولید« اعالم کرده اند، 
و  تولید  خراسان جنوبی در زمینه بهبود 
گسترش صنایع و تولیدات دچار ضعف 
جدی بوده و گزارش های داخلی به برخی 
ضعف های موجود در حــوزه دستگاه های 
اجرایی و بانک ها اشاره می کند.به گزارش 
مهر، امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی در 
شهرک صنعتی بیرجند به سکوتی سرد 
فرو رفته و از شکوه و هیاهوی کارگرانش 
ــرده اســت. در  تنها نــام واحــد را به ارث ب
شهرک صنعتی بیرجند برخی از واحدها 
غبار چند ساله به خود گرفته و برخی هم 

آخرین نفسشان را شمارش می کنند.

پاسکاری خبرنگاران »
متولیان  که  در حالی است  فعلی  شرایط 
امر صنعت، آماری از وضعیت واحدهای 
تولیدی ارائه نمی دهند و خبرنگاران را برای 
پاسکاری  یکدیگر  بین  اطالعات  دریافت 
می کنند. در حالی که شاید شفاف سازی ها 
می توانست غربت شهرک صنعتی بیرجند 
بشکند.گزارش ها  کــارگــران  هیاهوی  بــا  را 
ــتــی از  حــاکــی اســـت آمـــارهـــای بخش دول
وضعیت اعطای تسهیالت، صادرات استان 
و فعالیت واحدها کامالً متمایز با گفته های 
تولید  اصلی  متولی  که  بخش خصوصی 
معتقد  خصوصی  است.بخش  هستند، 
است تسهیالت حمایتی دولــت در سال 
جــاری نه تنها محدود بــوده بلکه تنها به 
واحدهای بزرگ اعطا شده و از سوی دیگر 
پــرداخــت ۸۵۰  از  دولتی  بخش  مسئوالن 
 ۶۰۰ و  هــزار  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
واحد گزارش می دهند که بنا به گفته فعاالن 
اقتصادی ارائه این آمارهای اشتباه و جلوه 
مضاعف  دردی  مطلوب،  وضعیت  دادن 

برای این قشر است.

دردسر هدفمندی یارانه ها برای »
واحدهای تولیدی

ــا، مـــدیـــرعـــامـــل شــرکــت  ــارســ ــ ــدی پ ــهـ مـ
تعطیلی  گــفــت:  صنعتی  شــهــرک هــای 

تــولــیــدی شهرک  ــای  ــدهـ واحـ از  ــرخــی  ب
دهــه  یــک  حــــدود  از  بــیــرجــنــد  صنعتی 
پیش و از مرحله اول هدفمندی یارانه ها 
شروع شد. پس از مرحله اول هدفمندی 
یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی 
بــازســازی،  امکان  واحــدهــا  ایــن  از  برخی 
نوسازی و به روز شدن را نداشتند و کم کم 

در این چند سال تعطیل شدند.

جهشی که به تولید نرسید»
بازرگانی  اتــاق  کمیسیون صنعت  رئیس 
بیرجند در پاسخ به این پرسش که در سال 
جهش تولید چه میزان افزایش تولید در 
واحدهای استان داشته ایم، گفت: امسال 
هیچ تغییر مثبتی در راستای جهش تولید 
و هیچ  نداشته ایم  اســتــان  واحــدهــای  در 
انگیزه ای در مسئوالن استانی برای تغییر 

شرایط وجود ندارد.
محمدعلی رمضانی اظهار کرد: در خراسان 
امکانات  تمام  مسئوالن  برخی  جنوبی، 
استان را بــرای یک واحــد تولیدی بسیج 
کــرده و سهم صنعتگران خــرد، کوچک و 

متوسط ضایع شده است.
وی با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی 
بیرجند بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد 
واحدها در شهرک صنعتی بیرجند به طور 

کامل تعطیل هستند.

وی با بیان اینکه فراتر از قانون عمل کردن 
بــزرگ  مــوانــع  از  یکی  استانی   مسئوالن 
پیش رو است، اظهار کرد: برخی قانون ها 
در دیگر نقاط به گونه ای اجرایی می شود که 
صنعتگر توان کار و فعالیت داشته باشد 
اما همان قانون در خراسان جنوبی مانع 

بوده و تولید را نابود می کند.
رمضانی با اشــاره به مرزی بودن خراسان 
جنوبی بیان کــرد: افغانستان و پاکستان 
محصوالت  از  را  ــازار  ب بهترین  می توانند 
اســتــان داشــتــه باشند امــا بــه دلیل نبود 

حمایت و مانع تراشی موفق نبوده ایم.
وی با تأکید بر اینکه در خراسان جنوبی 
هیچ انگیزه ای برای حل مشکالت صنعت 
و صنعتگر وجــود نــدارد، افــزود: وضعیت 

فعاالن اقتصادی روز به روز بدتر می شود.

سهم ناچیز خراسان جنوبی از صادرات»
ــار مــســئــوالن از  ــــرد: آمــ رمــضــانــی بــیــان ک
ــادرات اســتــان صــرفــاً تــولــیــدات داخــل  صــ
اســتــان نیست بلکه کـــاالی مــربــوطــه در 
گمرک خراسان جنوبی پلمب و اظهارنامه 
از این استان صادر شده است.وی در پاسخ 
به این پرسش مبنی بر اینکه با این حساب 
سهم خراسان جنوبی از آمار صادرات خیلی 
ناچیز است، گفت: سهم صادرات استان 
است.برخی  ایــزوگــام  و  قیر  سیمان،  تنها 

وضعیت،  دادن  نشان  مطلوب  هــدف  بــا 
آماری غلط ارائه می دهند در صورتی که در 

واقعیت شرایط طور دیگری است.

آن روی سکه صادرات در استان»
اشــاره  با  مدیرکل گمرک خــراســان جنوبی 
به عملکرد ۱۰مــاهــه ســال جــاری در حوزه 
ــادرات بــیــان کـــرد: کــل کـــاالی صــادراتــی  صــ
خروجی از طریق گمرکات استان در سال ۹۹ 
از نظر ارزشی ۶۱۹ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۲۷ 
دالر و از نظر وزنی ۲میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۰ 

تن بوده است.
حسن رحیمی زاده ادامه داد: این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 
وزن  لحاظ  از  و  درصــد  ارزش ۶۸  لحاظ 
۳۰ درصد افزایش داشته است.وی بیان 
کرد: صیفی جات، سیمان، روغن سوخت 
تقطیری، هیدروکربن حاصل از بازیافت 
خاک های مستعمل رنگ بر، هیدروکربن 
سبک، کاشی و سرامیک، گازوئیل، نخود 
آبــگــوشــتــی، نمک و تــخــم مــرغ خــوراکــی 
عمده اقالم صــادرات قطعی گمرک بوده 

است.
رحــیــمــی گــفــت: عــمــده اقـــالم خــروجــی 
موضوع ۱۱۶ شامل مشتقات نفتی، کود، 
بوده  غیره  و  ایــزوگــام  شیشه،  پروفیل، 
است. در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۵هزار 
و ۲۳۱ دستگاه کامیون به وزن ۱۶۱ هزار 
و ۲۱۲ تن به کشور افغانستان ترانزیت 

شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
به تسهیالت  اشــاره  با  خراسان جنوبی 
پــرداخــتــی بــه واحــدهــای تــولــیــدی بیان 
از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۰  کرد: 
میلیارد تومان تسهیالت به هزار و ۶۰۰ 

واحد تولیدی پرداخت شده است.
میلیون   ۷۹۵ و  میلیارد   ۲۱ همچنین 
اختیار  تولید در  رونق  تومان تسهیالت 
واحدها قرار گرفته است. ۱۳۳ میلیارد و 
۹۲۲ میلیون تومان هم از طریق تبصره 
۱۸ در سال جاری به واحدهای تولیدی 

اعطا شده است.

اعتبار الزم برای مرکز »کاهش 
آسیب« بجنورد تأمین نشده است

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  مــعــاون 
»گــذری  مرکز  تعطیلی  احتمال  خصوص  در  شمالی 
این  برای  الزم  اعتبار  گفت:  بجنورد  آسیب«  کاهش 

مرکز تأمین نشده است.
افشین دلشاد در گفت وگو با مهر در خصوص احتمال 
تعطیلی و واگــذاری به بخش خصوصی مرکز گذری 
کاهش آسیب بجنورد، اظهار کرد: مرکز کاهش آسیب 
برای معتادانی است که قادر و یا حاضر به ترک دائم 
بروز می دهند.  از خود  رفتارهای پرخطری  و  نیستند 
این مراکز به منظور کنترل و کاهش آسیب های آنان 
به جامعه و سایر افراد و در راستای ترغیب آن ها برای 

درمان تأسیس و اداره می شوند.
مجوز  آسیب  کاهش  مــراکــز  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
فعالیت را از وزارت بهداشت دریافت می کنند، افزود: 
از شروط راه اندازی این مراکز داشتن حداقل ۵۰ بیمار 
با سابقه تزریق مواد مخدر، استفاده از سرنگ و سوزن 
متادون  از خدمات  استفاده  و  گذشته  سال  یک  در 

درمانی تا سقف ۱۰۰ بیمار است.
دلشاد بیان کرد: در شرایطی که تعداد افراد گروه هدف 
که مــواد را به صــورت تزریقی مصرف می کنند کمتر 
از استاندارد مد نظر برای راه انــدازی یک مرکز گذری 
در سطح شهر،  پاتوق ها  پراکندگی  یا  باشد  مستقل 
فراتر از پوشش جغرافیایی یک مراکز کاهش آسیب 
باشد، به تیم سیار مستقل تغییر کاربری خواهد داد تا 

زمانی که تعداد گروه هدف دوباره افزایش یابد.
وی تصریح کرد: ساالنه منابع مالی از سوی دبیرخانه 
ــواد مــخــدر و ایـــن مــعــاونــت بــرای  ــا مـ ــارزه ب ــب ســتــاد م
ــدازی و تداوم فعالیت کاهش آسیب اختصاص  راه ان
می یابد و ارائه خدمات و دستورالعمل ها و تخصیص 
اعتبار مربوط از طرف وزارت بهداشت ارسال می شود.
وی ادامه داد: از آنجا که این اعتبارات از طرف وزارت 
بهداشت کاهش پیدا کرد و چندین مکاتبه در راستای 
تغییر کاربری مرکز به تیم سیار مستقل دریافت شد، 
دانشگاه علوم پزشکی در جلسه ای با ساغ )سازمان 
امنیت غذایی( و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
در استان تصمیم گرفتند به مدت یک سال به شرط 
و…(  )شــهــرداری  استان  منابع  سایر  از  بودجه  اینکه 
تأمین شود این مرکز با وجود باطل شدن مجوزش از 
طرف وزارت بهداشت، همچنان فعالیت داشته باشد.

دلشاد بیان کرد: یک سال از فعالیت مرکز و از آخرین 
مکاتبه وزارت مبنی بر تعطیلی آن گذشت ولی تأمین 

اعتبار الزم صورت نگرفت. 

آزادی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد 
با همکاری ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره(
مدیرکل زنــدان هــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی استان 
خراسان  جنوبی گفت: تاکنون زمینه آزادی ۶۳ نفر از 
زندانیان نیازمند غیرعمد این استان با همکاری ستاد 

اجرایی فرمان امام خمینی)ره( فراهم شده است.
غالمرضا روشان صبح دیروز در جشن آزادی ۳۱زندانی 
بی بضاعت در بیرجند اظهار کرد: از این تعداد، هفت 
زنــدانــی مــربــوط بــه بیرجند و مابقی مــربــوط بــه سایر 

شهرستان هاست که به آغوش خانواده برگشتند. 
او با بیان اینکه وظیفه زندان ها تنها نگهداری از زندانیان 
نیست، افــزود: امروز زندان ها محل اصالح و تربیت و 
آمــوزش مهارت های زندگی با تکیه بر تعالیم اسالمی 
است.وی زندان ها را یک بیمارستان اجتماعی دانست 
که نیازمند یاری همه نهاد ها برای اصالح و تربیت جامعه 
با  تفاهم نامه همکاری  انعقاد  با  گفت:  اســت،  هــدف 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و تالش اداره کل زندان های 
استان در گرفتن رضایت شکات زمینه آزادی زندانیان 

بی بضاعت استان فراهم شد.
مدیرکل زنــدان هــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی استان 
خراسان جنوبی تصریح کرد: تا پایان سال زمینه آزادی 
۲۸نفر دیگر از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم خواهد 
شد. گفتنی است تاکنون زمینه آزادی ۶۳ نفر از زندانیان 
نیازمند غیرعمد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام 

خمینی)ره( فراهم شده است.  

احتمال فاجعه آمیز شدن شیوع 
کرونا در خراسان جنوبی

در  کرونا  کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
خراسان جنوبی با اشاره به آمار یکساله کرونا در خراسان 
جنوبی، گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۵ نفر در استان به 
کرونا مبتال شده اند. غالمرضا شریف زاده در گفت وگو 
با ایسنا گفت: در حال حاضر ۱۴۳ بیمار با عالیم حاد 
تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند که از 
این تعداد هفت بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری 

بوده و حال عمومی یک نفر مساعد نیست.
نارنجی  و  زرد  اینکه تعداد شهرستان های  بیان  با  وی 
افــزود:  افزایش یافته اســت،  نسبت به هفته گذشته 
در حال حاضر قاین در وضعیت نارنجی کرونا و پنج 
شهرستان بیرجند، زیرکوه، فردوس، نهبندان و طبس در 

وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

شماره پیامک: ۳00072۳05  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

سه شنبه  5 اسفند 1399
   11 رجب 1442  23 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9474  ویژه نامه 3853 

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا

خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 
32136393-4

سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

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
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

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

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

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
90
37
13

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

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

قالی شوییمشاورین امالکخودروهای فرسوده

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

پ
/9
90
33
17

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283



خبرخبر خبرخبر
معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

مشاهده ۳۰ مورد مشکوک 
به کرونای انگلیسی در 

خراسان رضوی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
تا امروز ۲۰-۳۰ مورد مشکوک به کرونای انگلیسی را 
آزمایش کرده ایم و مورد مثبتی یافت نشده، اما یافت 
معنای  به  آزمایشگاهی  نظر  از  ــروس  وی ایــن  نشدن 

عدم احتمال  وجود آن در استان نیست.
مهدی قلیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
نظر  از  انگلیسی  کرونای  مــورد مثبت  امــروز هیچ  تا 
مشهد  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  در  آزمــایــشــگــاهــی 
نداشته ایم، گفت: وقتی ویروسی گردش کشوری پیدا 
می کند و با توجه به اینکه مشهد یک شهر زیارتی 
است، امکان اینکه  ویروس منتقل شود و در مشهد 

نیز مشاهده شود، تعجب برانگیز نیست.
کــرونــای  تشخیص  کــیــت هــای  ــعــداد  ت مـــورد  در  وی 
کرونای  تشخیص  کیت   ۵۰ حــدود  گفت:  انگلیسی 
انگلیسی، پنجشنبه شب گذشته به خراسان رضوی 
تعلق گرفته است و در مرحله بعدی توزیع این کیت ها 
داده  تحویل  کیت  تعدادی  ما  استان  به  دوبــاره  نیز 
می شود. تست کرونای تشخیص نوع ژنوم انگلیسی، 
یک تست دیده وری است؛ به این معنا که تشخیص 
می دهد بروز بیماری از چه نوع کرونایی است؛ بنابراین 
درمان، رویکرد پیشگیری و مراقبت آن با انواع دیگر 
کرونا تفاوتی ندارد و صرفاً هدف استفاده از این کیت 
این است که متوجه شویم آیا این بیماری در مشهد و 

خراسان رضوی وجود دارد یا خیر.
وی با اشاره به این نکته که اگر تمامی مردم پروتکل های 
همچنان  را  اجتماعی  فاصله گذاری های  و  بهداشتی 
رعایت کنند، ممکن است موج چهارم خفیفی را طی 
کنیم، خاطرنشان کرد: آثاری از افزایش مختصر در شیوع 
بیماری دیده می شود، اما نشانی از موج چهارم را هنوز 
نداریم. با رعایت پروتکل های اجتماعی در سطح جامعه، 
مطمئناً  دولتی،  و  اداری  نهادهای  و  سازمان ها  تمامی 
شدت بیماری می تواند کمتر باشد.قلیان با بیان اینکه 
براساس  عید  ایــام  و محدودیت های  پروتکل ها  تمامی 
رنگ بندی تعیین می شود، بیان کرد. اگر مشهد قرمز یا 
نارنجی باشد، سفر به شهر ممنوع خواهد شد. در حال 
حاضر مشهد زرد است،  سفر از شهر زرد به زرد مانعی 
ندارد و فقط محدودیت ترافیک از ۹ شب و محدودیت 
شغلی مختص سطح  شغلی چهار،  از جمله شهربازی ها 

و مراکز تفریحی آبی را همچنان خواهیم داشت.

 بازداشت شکارچی آهو 
در مه والت

رئیس اداره حفاظت محیط  زیست مه والت گفت: به 
دنبال گزارش های مردمی فرد شکارچی که در حاشیه 
منطقه شکارممنوع نوبهار مه والت اقدام به شکار یک 

رأس آهو کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش مشهد فوری، حمید جوانبخت اظهار کرد: 
فــردی که در حاشیه  طبق گــزارش هــای موثق مردمی 
منطقه شکارممنوع نوبهار مه والت اقدام به شکار یک 
رأس آهــو کــرده بــود، شناسایی و با حمایت دستگاه 
قضایی و اقدام به موقع مأموران اجرایی یگان حفاظت 
محیط زیست و نیروی انتظامی، در حالی که قصد پاک 
کــردن ادلــه جرم را داشــت، دستگیر و تحویل مراجع 
قانونی شد.رئیس اداره حفاظت محیط  زیست مه والت 
ادامه داد: در بازرسی از منزل این متهم، مقادیری ابزار، 
مقداری  به شکار،  مربوط  غیرمجاز  مهمات  و  ادوات 
گوشت و پوست آهو و یک قطعه پرنده وحشی مینا 
کشف و ضبط و نامبرده با تشکیل پرونده به دادسرای 

عمومی و انقالب مه والت معرفی شد.
عالی  شــورای   مصوبه  آخرین  طبق  شــد:  متذکر  وی 
شکار  جریمه  قــانــون گــذار  زیست،  محیط  حفاظت 
یک رأس آهــوی جنس نر و مــاده را به ترتیب ۲۵۰ 
و ۷۵۰میلیون ریال تعیین کرده که فرد متهم عالوه 
بر تحمل مجازات کیفری، باید جریمه نقدی را نیز 
به دلیل ضرر و زیان وارده به محیط  زیست، در حق 

دولت پرداخت کند.

برای نخستین بار در کشور

راه اندازی رشته طب سوزنی در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علوم  دانشگاه  مکمل  و  ایرانی  طب  دانشکده  رئیس 
پزشکی مشهد گفت: رشته طب  سوزنی برای نخستین 
بار در کشور با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ــدازی شد.دکتر مهدی  ــ راه ان دانشکده  ایــن  در  پزشکی 
ــرانــی و  ــاره بــه اینکه دانــشــکــده طــب ای یوسفی بــا اشــ
مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع دکترای 
طب سوزنی  رشــتــه  در  بــار  نخستین  بـــرای  تخصصی 
دانشجو می پذیرد، بیان کرد: ۶ نفر در این رشته تحصیلی 
مشغول به ادامه تحصیل خواهند شد. وی ادامه داد: 
این رشته جزو نخستین رشته های طب مکمل است 
که توسط وزارت بهداشت مجوز شروع فعالیت آموزشی 

کسب کرده است.

اجــرای  آغـــاز  از  روز  چند  هــنــوز  بختی: 
طرح نسخه نویسی الکترونيکی و حذف 
دفترچه های کاغذی نمی گذرد که مانند 
بسیاری از مــوارد عــده ای از کالهبرداران 
از فــرصــت پــیــش آمـــده در بــی اطــالعــی 
شــهــرونــدان از رونـــد اجـــرای یــک طــرح، 
دست به کار شده اند و به طرق مختلف 
و بـــه بــهــانــه صــــدور بــیــمــه ســالمــت یا 
بیمه ای  خدمات  اینترنتی  پروسه  انجام 
بــه اصــطــالح بــه فــکــر ســرکــیــســه کــردن 

شهروندان افتاده اند.
آنچه مسلم است اطالع رسانی به موقع 
و دقیق در زمان اجرای طرح های فراگیر 
ــروز تــخــلــفــات یــا جــرایــم  ــ ــد از ب ــوان مــی ت

احتمالی پیشگیری نماید. 
با  کوتاه  در گفت وگویی  اســاس  برهمین 
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی 
ــه تــوضــیــحــات کـــاربـــردی و  ــ خــواهــان ارائ
اطالعات مؤثری شدیم که دانستن آن ها 
می تواند زمینه بروز تخلفات بعدی را از 

بین ببرد.

تأمین اجتماعی کارت هوشمند »
سالمت ندارد

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی 
ــا بــیــان ایــنــکــه ایـــن ســازمــان هیچ گونه  ب
بازاریابی و یا ارتباط تلفنی، مجازی و یا 
»صدور  عنوان  با  کارشناسان  حضوری 
ــدارد،  ن بیمه ســالمــت«  کــارت هوشمند 

اظهار کرد: هر آنچه تحت این عنوان از 
سوی برخی افراد مطرح می شود بی تردید 
از  برخی  اســت.  متأسفانه  کالهبرداری 
شهروندان با توجه به عدم آگاهی، مورد 

سوءاستفاده کالهبرداران قرار می گیرند.
این  افــزود:  نظام خیرآبادی  سیدمحسن 
کــالهــبــرداری هــا بــه شــیــوه هــای مختلف 
به صــورت حضوری  انجام می شود، هم 
جعلی  شناسایی  کــارت  دادن  نشان  بــا 
و هم به صــورت تلفنی به بهانه صدور 
کارت سالمت، طعمه های خود را انتخاب 

می کنند.
خراسان رضوی  تأمین اجتماعی  مدیرکل 
تــــصــــریــــح کــــــــــرد: بــــیــــمــــه شــــدگــــان و 
شرایطی  هیچ  تحت  مستمری بگیران  
اطالعات بانکی و کارت ملی و رمز کارت 

قــرار  ناشناس  ــراد  افـ اختیار  در  را  خــود 
ندهند.

حال  در  اینکه  بیان  با  خیرآبادی  نظام 
حــاضــر مــا هیچ بــرنــامــه ای بـــرای صــدور 
ادامـــه داد: در  نــداریــم،  ــارت سالمت  ک
افــرادی تحت این عنوان به  صورتی که 
فوراً  کردند،  از شهروندان مراجعه  یکی 
به شماره ۰۵1۳۷۰۰۶41۲ اداره حراست 
خراسان رضوی  اجتماعی  تأمین  اداره 

اطالع دهند.

ارائه خدمات با کد ملی »
وقفه  نگران  شهروندان  کــرد:  اظهار  وی 
و  نباشند  بیمه ای  خدمات  دریافت  در 
ــه مــدرک شناسایی معتبر  به صــرف ارائ
یا  ، شــنــاســنــامــه   مــلــی  کـــارت  قبیل  از 

بیمه سابق خود خدمات  دفترچه  جلد 
موردنیاز را دریافت نمایند. طبق برنامه 
ــال نــیــز کــه شناسنامه  ــراد زیـــر 18ســ ــ اف
با  می توانند  اســت  بـــدون عکس  آن هـــا 
به  بــا شناسنامه خــود  یــا  و  کـــارت ملی 
مطب های  و  درمانی،آزمایشگاه ها  مراکز 

شخصی برای امر درمان مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح 
نوزادان زیر یک ماه نیز برای امر درمان با 
کارت شناسایی مادر از خدمات درمانی 

بهره مند می شوند.
تمامی  ایــنــکــه   بــیــان  ــا  ب همچنین  وی 
اصلی  مستمری بگیران  و  بیمه شدگان 
و تــبــعــی پــیــش از مــراجــعــه بـــه مــراکــز 
استعالم  به  نسبت  می توانند  درمــانــی 
ــق یــکــی از  ــان از طــری ــ اســتــحــقــاق درمـ
روش هــای زیــر اقــدام و از پوشش بیمه 
ــان خـــود اطــمــیــنــان حــاصــل کنند،  ــ درم
گفت: بیمه شدگان می توانند با ورود به 
سایت medical.tamin.ir و وارد کردن 
از طریق شماره گیری  یا  فردی  اطالعات 
یک  ــنــه  گــزی انــتــخــاب   ،  *4*14۲۰#
استحقاق  از  درمانی(  اعتبار  )استعالم 

درمان خود اطالع نمایند.
نظام خیرآبادی تصریح کرد: در مواردی که 
بیمه شده براساس نتایج دریافتی یا اعالم 
مراکزدرمانی، فاقد استحقاق درمان است، 
در صورت اعتراض می تواند موضوع را از 

طریق سامانه 14۲۰ پیگیری کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی هشدار داد 

کالهبرداری با عنوان صدور کارت هوشمند سالمت

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  مبتال  مشکوک  بیمار  ســه  گــفــت: 
این  در  انگلیسی  جهش یافته  کرونای 

شهرستان شناسایی شده اند.
با  گفت وگو  در  مسلم  علیرضا  دکــتــر 
ــراد  ــن بــیــمــاران اف ــزود: ای ــ خــبــرنــگــاران اف
مرکز  در  اکــنــون  کــه  هستند  میانسال 

آموزش درمانی واسعی بستری هستند.
اعضای  داد: همچنین همه  ادامــه  وی 
خانواده این بیماران در قرنطینه به سر 
می برند و آزمایش  و نمونه برداری از این 
نهایی  تأیید  بــرای  و  انجام شــده  افــراد 
ارســال شده  ایــران  پاستور  انستیتو  به 

است.

ــوم پــزشــکــی  ــ ــل ــاه عــ ــ ــگ ــشــ ــ ــیــــس دان ــ رئ
ویــروس  قــدرت سرایت  ســبــزوار گفت: 
ویــروس چینی  به  نسبت  جهش یافته 
بسیار بیشتر است، به  طوری که شدت 
عالئم و میزان مرگ و میر در ابتال به این 

ویروس افزایش می یابد.
نزدیک  به  توجه  با  داد:  ادامــه  مسلم 

شدن سال نو و تعطیالت عید نوروز از 
همه مردم تقاضا می شود از رفت وآمد 
غیرضروری در سطح شهر و تجمع در 
خــودداری  خرید  مراکز  و  فروشگاه ها 
کرده و از تدارک برای مسافرت و دید 
و بازدید در ایام نوروز پرهیز کنند. به 
گفته وی استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی اصلی ترین راه مقابل 

با این ویروس مرگبار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

شناسایی سه بیمار مشکوک به کرونای انگلیسی در سبزوار

سه شنبه  5 اسفند 1399
   11 رجب 1442  23 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9474  ویژه نامه 3853 
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

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

ط
/9

91
19

78
ط

/9
91

03
05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818
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98
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32

شرکت نظافتی 
تعداد نیروی خانم 

وآقا جهت کار 
نیازمندیم  
38528746
09301972912

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
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ج
/9

81
53

18

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

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
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90
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ط
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41

قالیشویی استان
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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90
33
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ط
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03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ج
/9

90
28

35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/9

90
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/9

90
92

07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
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خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی علیزاده

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
14783

 به نشانی:  توس 51 پالک 56 رادمرد11 سردونبش
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 م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09150509720
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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ط
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09035480162

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

خرید ضایعات 



خبرخبر خبرخبر
درخواست از وزیر راه و شهرسازی

نامه اساتید دانشگاه های ایران 
برای نجات ارتفاعات جنوبی مشهد 

دانشگاهی  اســـتـــادان  از  قــدس،104نــفــر  ــزارش  ــ گ بــه 
ــســت مــحــیــطــی و کــارشــنــاســان  و فـــعـــاالن حــــوزه زی
طوماری  امــضــای  بــا  کشور  شهرسازی  و  حمل ونقل 
تا  نــمــودنــد  ــت  ــواسـ درخـ و شــهــرســازی  راه  ــر  ــ وزی از 
ــرح کــمــربــنــد جنوبی  پـــرونـــده طـ بــررســی مــجــدد  در 
ــه تـــبـــعـــات زیـــســـت مــحــیــطــی ــ  تـــوجـــه بــیــشــتــری ب

 این پروژه داشته باشد.
که  همان گونه  اســت:  آمــده  نامه  ایــن  از  بخشی  در 
شهر  جنوبی  بــزرگــراه  نیمه کاره   پـــروژه   مستحضرید 
اسناد  برخی  به  توسل  با  اخیر  سال های  در  مشهد 
و اطالعات و مصوبات مراجع گوناگون ملی و محلی 
در دستور کار قرار گرفته است، اما از زمستان 1۳۹۶ 
ــراوان و حساسیت مــوضــوع و  بــه دلیل ابــهــام هــای فـ
به دنبال دستور نهادهای قضایی متوقف شده است. 
این توقف، موجب بــروز فرصتی بــرای متخصصان و 
چیستی  در  دیگر  بار  تا  شد  دغدغه مند  شهروندان 
و چرایی اجــرای چنین پــروژه ای تعمق کنند و مجدد 
اطالعات مرتبط با پروژه را مرور نمایند و نتیجه  آن را 
به اطالع نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر برسانند.

به گفته این افراد بزرگراه جنوبی مشهد عالوه بر اینکه 
است،  مــحــدوده  ایــن  در  مصداق ساخت وساز  خــود 
محرکی تام برای سایر ساخت وسازهایی است که از 

مصادیق جرم تلقی می شوند.
هــمــچــنــیــن بـــررســـی هـــای اخــیــر و بــازبــیــنــی و مـــرور 
ــراه جــنــوبــی نــشــان مــی دهــد  ــزرگـ اســنــاد مــرتــبــط بــا بـ
اساس  بر  پــروژه  ایــن  دربـــاره   قبلی  تصمیم گیری های 
اطالعات نادرست و خطاهای محاسباتی صورت گرفته 
که البته مسئولیت آن متوجه ارائه دهندگان اطالعات 

نادرست و جهتدار است.
شــــورای حــفــظ حــقــوق بــیــت الــمــال خـــراســـان رضــوی 
پرداخته  جنوبی  ارتفاعات  موضوع  به  بار  دو  تاکنون 
و در مصوبات خود بر حذف کاربری ترافیکی اراضی 
ارتفاعات جنوبی و ضرورت ایجاد و تثبیت فضای سبز 

و تفریحی تأکید کرده است.

مدیران شهرستان نسبت به فراموشی شیوه نامه ها از 
سوی مردم هشدار دادند

بستری هشت بیمار کرونایی در 
بیمارستان سجادیه تربت جام 

نــوروزی: فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری از کرونای 
تــربــت جــام بــا هــشــدار بــه مـــردم و مسئوالن گفت: 
مراکز  به  مراجعان  افزایش  و  بیماری  مجدد  باشیوع 
بیمارستان  در  جدید  کرونایی  بیمار  هشت  درمانی، 

سجادیه این شهر بستری شدند.
مرتضی حمیدی افــزود: مدتی بود هیچ بیمار کرونایی 
شهروندان  برخی  ساده انگاری  دلیل  به  امــا  نداشتیم 
و حتی  بیماری هستیم  مــوج چهارم  بازگشت  شاهد 
زمزمه هایی از ورود ویروس کرونای انگلیسی به استان 
شنیده می شود که خطرناک تر است و کودکان ۵ تا 1۸ 
سال را درگیر می کند از ایــن رو نباید مقابل این ویروس 
ساده انگاری کنیم. وی با قدردانی از کادر درمان ادامه 
داد: کادر درمان توانایی گذشته را ندارند و همه مردم و 
مسئوالن تا جایی که امکان دارد شیوه نامه های بهداشتی 
را رعایت کنند چراکه در جامعه و اداره ها رعایت نکات 

بهداشتی کمرنگ شده و باید جدی تر برخورد کنند.
ــم بــازار  وی اضافه کــرد: در آستانه ســال نو قــرار داری
نگرانی  اســت،   یافته  افزایش  ترددها  و  شــده  شلوغ 
و دغدغه هم وجود دارد و چــاره ای جز زندگی با این 
ویروس نداریم. نظارت ها بیشتر و تیم های بازرسی باید 

فعال شوند و حساسیت ها را باال ببریم. 
وی با اشاره به ایجاد صف برای کاالهای اساسی در 
ایجاد  کــرد: بخشی از صف های  سطح شهر تصریح 
شهرستان  ایــن  به  مربوط  تنها  صنوف  مقابل  شــده 
باید  اســت.  زنجیره ای  و  و موضوعی کشوری  نیست 
نظارت بر تاالرها بیشتر شود متأسفانه در برخی مواقع 

دستورالعمل ها را به درستی انجام نمی دهند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
نیز گفت: به دلیل کاهش حساسیت های شهروندان 
در رعایت شیوه نامه ها و شیوع انواع جهش یافته این 
ویروس، متأسفانه در طول یک ماه گذشته تعداد ۲۸ 

کودک با عالئم گوارشی بستری شدند.
محمد رحیمیان افزود: خطر ویروس کرونای انگلیسی 
با ۷0درصـــد سرایت و ۵0درصـــد مــرگ و میر بیشتر 
نسبت به ویروس معمولی کرونا همه را تهدید می کند، 
نباید غافلگیر شویم، سایر دستگاه ها توان مقابله با 

شرایط خطرناک را ندارند. 
وی خاطرنشان کرد: به خاطر ایام پایانی سال و رعایت 
این  در  نگرانی ها  بهداشتی  دستورالعمل های  نکردن 
ــازار هم  روزهــا بیشتر شــده اســت، وضعیت جمعه ب

مناسب نیست و متولی ندارد.
وی تأکید کرد: ساده انگاری و عادی انگاری در جامعه 
رعایت  را  شیوه نامه ها  تــاالرهــا  و  اســت  نگران کننده 
نمی کنند و نکات بهداشتی را فراموش کرده اند و برای 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا همه باید پای کار 

باشند.

افتتاح مدرسه خیرساز در یک 
روستای محروم صالح آباد 

صاحبی: رئیس اداره آموزش و پرورش صالح آباد گفت: 
خادمان  مؤسسه  خیرساز  مـــدارس  از  مدرسه  دومین 
شهرک  روستای  در  تهران  علی بن ابیطالب)ع(  حضرت 
صالح آباد  مـــرزی  و  مــحــروم  شهرستان  حاجی  محمد 
 افتتاح شد.غالم حیدر اسدی افــزود: برای چندمین بار 
جهان پهلوانان خیر، رسول خادم، کمیل قاسمی، امیر 
توکلیان، هومن توکلیان و مرتضی علیزاده تبسم و لبخند 
شادی را برای دانش آموزان یکی دیگر از روستاهای محروم 

شهرستان صالح آباد به ارمغان آوردند.
»حسن  مدرسه  افتتاحیه  آیین  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
تهرانی« در میان شور و شوق وصف ناشدنی مردم به ویژه 

دانش آموزان روستای شهرک محمد حاجی برگزار شد. 
ــه داد: مـــدرســـه حــســن تــهــرانــی دومــیــن  ــ اســــدی ادامـ
مــدرســه ای اســت که توسط مؤسسه خادمان حضرت 
ساخته  صــالــح آبــاد  شهرستان  در  علی بن ابیطالب)ع( 
ــای   شـــده اســـت و در مـــاه آیـــنـــده نــیــز مـــدرســـه روســت
»ســیــاه خــولــه« توسط همین مؤسسه بــه بــهــره بــرداری 

خواهد رسید.

بیانیه جبهه روحانیت مردمی انقالب اسالمی در 
سالروز صدور پیام »منشور روحانیت«

 می خواهیم گفتمان روحانیت 
 دردمند و دردآشنا را 

زنده نگه داریم
پیام  از ســوم اسفند 1۳۶۷، ســالــروز صــدور  ۳۲ ســال 
همچنان  ما  و  گذشت  روحانیت«  »منشور  تاریخی 

نیازمند بازخوانی این پیام پرسوزوگدازیم. 
گویا هنوز امام ما نگران بر زمین ماندن بار رسالت رجال 
دین است. از سویی نگاهی به سلف صالح روحانیت 
ــدازد کــه در راه خــدا و بــرای مـــردم، درد اســارت،   مــی ان
زخم زبان و شکنجه کشیدند، جنایت ها دیدند و شهد 
شیرین شهادت نوشیدند و از سویی دیگر، با بیم و امید، 
به نسل های بعدی روحانیت نظر می کند و از دغدغه های 
خود نسبت به آینده سخن می گوید و از مردمی برای ما 
می گوید که با زور سرنیزه ها و ثروت زرانــدوزان، دنباله رو 
تعهد  و  صــداقــت  شیفته  بلکه  نــشــده انــد؛  روحانیت 
روحانیت شده اند. مردمی که سرسختی و شدت عمل 
روحانیت در برابر ستم پیشگان و دلسوزی و مواسات با 
ستم دیدگان را با چشم خود دیده اند و دلداده مشی و 

مرام روحانیت شده اند.
ــویـــه هـــای رهـــبـــری اســـت که  مــنــشــور روحـــانـــیـــت، واگـ
و  پشتیبانی  با  را  معاصر  تاریخ  انقالب  مردمی ترین 
حضور میدانی روحانیت مبارز به ویژه علمای مجاهد 
در سرتاسر کشور به پیروزی رساند و سرتاسر این پیام 
پربار، بایدها و نبایدهای نقش آفرینی روحانیت در مسیر 
نهضت است. روحانیت اصیل و مردمی در گام نخست 
انقالب، پشت سر امام راحل، کار بزرگ و تاریخی خود 
را انجام داد و اینک نوبت نسل گام دوم است که پشت 
سر امام حاضر، رسالت تاریخی و تمدن ساز خویش را 
به سرانجام رساند. بی تردید انجام این رسالت، بدون 
همراهی و همیاری امتی که عزیزترین سرمایه هایش را در 

راه اسالم و انقالب فدا کرده است، ممکن نخواهد بود.
»جبهه روحانیت مردمی انقالب اسالمی« با الگوگیری 
از روحانیت پیشرو و جان برکف انقالب اسالمی به ویژه 
پیشگامان نهضت در حوزه علمیه مشهد و در رأس آنان 
رهبر فرزانه انقالب، درصــدد است گفتمان روحانیت 
دردمند و دردآشنا را زنده نگه دارد و هم افزایی تشکیالتی 
روحانیت را در جهت گره گشایی از کار مردم که صاحبان 

اصلی انقالب اند، دنبال کند.

احیای دوباره یک مکان تاریخی 

یادآوری آخرین دیدار در معراج شهدای مشهد
اینجا معراج شهداست.  هــادیــان:  ســرور 
پاره  با  خانواده شهدا  وداع  آخرین  محل 
هزارشهید   ۲0 حــــدود  تشییع  تــنــشــان. 
خراسان بزرگ، این محل را در یاد و خاطر 

بسیاری از ما جاودانه کرده است.
مارش های  شبیه  نوایی  می شوم  که  وارد 
در محوطه  مــی رســد.  گــوش  بــه  عملیات 
معراج شهدا انواع جنگ افزارهای بازسازی و 
راه اندازی شده را می بینم. درب معراج شهدا 
به روی همه باز است. کاله آهنی، لبا س های 
بسیجی و مدافعان حرم و اسلحه های بدل 
به خانواده ها در هنگام بازدید ارائه می شود 

و آن ها می توانند عکس بگیرند.
نفربرها، تانک ها و خودرو شن رو که می توان 
از نزدیک بزرگی آن را دید. ماشین هایی که 
بتوانند در جنگ با محیط جنگی کارایی 
بیشتری داشته باشند، مانند خودروهایی 
که برای تردد در مناطق رملی طراحی شدند 
مهمات  و  مجروحان  نیروها،  بتوانند  تــا 
حالت  هم  بیرون  کنند.فضای  جابه جا  را 
نمایشگاهی است که دانشجویان بیشتر از 

بقیه برای بازدید می آیند. 
در  که  این مجموعه  فعالیت های  از دیگر 
انــجــام مــی شــود، نمایش  مشهد و حومه 
اقالم دفاع مقدسی مانند جعبه مهمات، 
کـــاله آهــنــی، اســلــحــه، تــابــوت هــای خالی، 
پالستیکی،  مین های  ــواع  انـ اســتــتــار،  ــور  ت
کوله پشتی، فانوس، پوکه گلوله های توپ و 
تانک، مهمات، المان های ســرداران شهید 
و... است. این  وسایل به تشکل ها برای ایام 
مختلف و مناسبت های دفاع مقدسی به 

امانت نیز داده می شود.

آخرین وداع »
آن گونه که شنیده ام بنیان گذار این مکان در 
سال ۶۳ سرهنگ کیخا بوده است، گرچه 
مرحوم سرهنگ رضایی این زمین را اجاره و 
آماده می کند و بعدها توسط سپاه ساخته 
می شود. تا سال ۶۸یعنی درست یک سال 
هر  در  خراسانی  شهدای  جنگ،  از  پس 
کسوتی که به شهادت می رسیدند به این 
می شدند.  آورده  وداع  آخرین  بــرای  مکان 
سرهنگ بیات که جانباز۷0 درصد بود، تا 
یک سال پس از جنگ نیز مسئولیت این 
مکان را برعهده داشت.حاال به گذشته های 
از همین جا  که  زمــان  آن  برمی گردم،  دور 
اطالع رسانی به خانواده شهدا برای آخرین 

حسن  »شهید  گویا  می شد،  انجام  وداع 
نیک بافت« درِ تابوت را برای خانواده شهدا 

باز می کرده تا آخرین دیدار انجام شود.

از تراشکاری تا پس گرفتن معراج »
پس از جنگ سپاه این مکان را به صاحب 
به  شهدا  معراج  و  می دهد  تحویل  ملک 
کارگاه تراشکاری اجاره داده می شود. اما در 
سال ۹4 به همت شورای شهر و با همکاری 
سپاه بازسازی آغــاز می شود و از آن زمان 
این فضا برای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت، 
برگزاری مراسم در مناسبت هایی چون دهه 
فجر و هفته دفاع مقدس برای تشکل های 
مردمی، هیئت ها و نیروهای مقاومت بسیج 
استفاده  انتظامی  و  نظامی  ارگــان هــای  و 

می شود.

حضور خراسانی ها در دفاع »
 به سراغ راوی این مجموعه می روم، محسن 
مسلح،  نــیــروهــای  بازنشسته  عــرفــانــیــان، 
تا پایان جنگ  رزمــنــده ای که از ســال ۵۹ 
حضور داشته است. او درباره علت تعداد 
زیاد شهدای خراسانی می گوید: در خراسان 
جهادسازندگی  و  ســپــاه  عملیاتی  یــگــان 
نسبت به استان های دیگر بیشتر و طبعاً 
ــراوان بــود در نتیجه در  ــ ــزام نیرو هــم ف اعـ
عملیات های بزرگ مثل خیبر، بدر، والفجر۸ 
و10، کربالی4، ۵ و۸ شهدای خراسانی زیاد 
با  اتاقی مــی انــدازم که  بود.حاال نگاهی به 
تزئین  نمادین  تابوت های  و  و قاب  عکس 
شده و پیشتر سردخانه بوده است. همان 
جایی که دو تا کانکس در پشت دیوار قرار 

گرفته بود و پیکر شهدا را به خاطر کمبود 
جا، داخل این کانکس ها قرار می دادند.

نسخه های فراموش شده »
از  ایـــن رزمــنــده دوران دفـــاع مــقــدس  از   
خون  و  آتــش  دوران  ارزش هـــای  فراموشی 
وعشق می پرسم و با تأملی خاص می گوید: 
یـــادآوری رشادت ها  به  نیاز  امــروز  جامعه 
دارد. اگر امروز این فضا ایجاد نشده است، 
نشانه کم کاری جنس ماست.من نقدی به 
همجنس های خودمان دارم. از سال ۵۹ تا 
پایان جنگ سال هایی است که ما حرف 
برای گفتن داریم اما بسیاری از حرف ها در 

سینه ها مدفون می شود.
عملکردهای  و  افکارها  می کند:  اظهار  او   
ناب آن دوران در دنیا بی نظیر بوده و این 
وظیفه پیشکسوتان دفاع مقدس است که 
در صحنه بیایند و با حضور در مساجد و 
جاهای مختلف در اعیاد ناگفته ها را بیان 
کنند.عرفانیان تصریح می کند: به اعتقاد 
که  ــادآوری حــس مسئولیت پذیری  ــ ی مــن 
رزمنده ها در دوران دفاع مقدس داشتند، 
کنونی  جامعه  شفابخش  نسخه  امـــروز 
رفتار برخی دولتمردان  و متأسفانه  است 
موجب شده است، نگاه مردم به ما تغییر 
روی  از  انگار  ما  از  برخی  گاهی  ــرا  زی کند 
سیری و بی حوصلگی روی صندلی مدیریت 
نشسته ایم که دغدغه مند هم نیستیم و آن 
شور و نشاط دوران دفاع را نداریم. تا جایی 
که وقتی با این گونه افراد صحبت می کنیم، 
به  گویی  تکان می دهند،  را  فقط سرشان 
نظری  مــبــادا  کــه  چسبیده اند  صندلی ها 

بدهند و فــردا دیگر آن هــا را در آن پست 
نخواسته باشند. فضا باید روزبه روز بهتر 

شود پس کم کاری ها را کنار بگذاریم.
بیان  ــاع مقدس  ایــن جانباز40 درصــد دف
می کند: باید فضا را به دهه۶0 برگردانیم. 
فقط با روحیه ایثار و ازخودگذشتگی جامعه 

را می توان به آن اهداف عالی رساند .

ثبت ملی معراج شهدا »
معراج  ثبت  خبر  پیشنهاد  پیش  چندی 
شهدا در فهرست آثار ملی کشور اعالم شد 
امید است این ثبت معنوی هرچه زودتر به 

نتیجه مطلوب برسد.
از معراج شهدا بیرون می آیم پسربچه هایی 
خانواده هایشان  همراه  به  که  می بینم  را 
با  و  آمــده انــد  ادوات جنگی  دیـــدن  ــرای  بـ
اسلحه های کوچک در دست روی نفربرها و 
قایق ها ایستاده اند و مشغول گرفتن عکس 
جــوانــان  طــرف تــرعــکــس هــای  آن  هستند. 
رفتنشان  با  که  می بینم  را  شهرم  شهید 

امنیت را برایمان به همراه آوردند.
در جلو معراج شهدا می ایستم همان جایی 
که محل آخرین وداع با پیکر بسیاری از 
آن هــا بــوده اســت. مــدام به جمله نگهبان 
پیکر  آخــریــن  می اندیشم:  مجموعه  ایــن 
از  حسینی  ابوالفضل  شهید  بــه  متعلق 
خــرو نیشابور بــود که پس ازســال هــا پیکر 
پاکش پیدا شد. او در سال ۶4 در عملیات 
والفجر۸ به شهادت رسیده بود و چندی 
پیش در معراج شهدا آخرین وداع او انجام 
شد. هنوز چند هزار مادر، همسر و فرزند 

برای آخرین دیدار منتظراند.
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هاشم رسائی فر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی خراسان رضــوی با اشــاره به این مطلب 
ایــن ســازمــان در استان 1۷ هــزار عضو دارد و حدود   که 
۷هــزار و۵00 نفر از آن ها فعال اند، گفت: با وجود اینکه 
کار در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری نیاز به 
تخصص ویژه دارد و کشورهای مختلف به این موضوع 
اهمیت خاصی می دهند اما این بحث در ایران نادیده گرفته 
می شود و معموالً کمتر کسی بــرای شــروع یک فعالیت 
در بخش کشاورزی تأییدیه نظام مهندسی کشاورزی را 
می گیرد. مهندس ناصر صداقت ادامه داد: این در حالی 
است که همه تأییدیه ها برای ساخت وساز حتماً باید به 
امضا و تأیید نظام مهندسی ساختمان برسد ولی اینچنین 
موضوعی هنوز در حوزه کشاورزی که ارتباط مستقیمی با 

امنیت غذایی دارد عمالً نادیده گرفته می شود.
وی اظهار کرد: متأسفانه مشکالتی در قانون و مقررات 

نقطه مقابل ماست به طور مثال  وجــود دارد که کامالً 
را صادر  رأیــی  اداری  عدالت  ــوان  دی گذشته  شهریورماه 
کرد که تمام فعالیت هایی که در اراضی کشاورزی صورت 
می گیرد باید زمین آن دارای سند ششدانگ باشد این در 

حالی است که بیش از ۹0 درصد از زمین های کشاورزی 
هر  رأی  ایــن  با  عمالً  و  ــدون سند هستند  ب روستاییان 
فعالیتی مثل ایجاد گلخانه، واحد دامپروری یا هر فعالیت 
دیگری که جنبه تولیدات کشاورزی و دامی دارد باید در 

زمینی انجام شود که سنددار است.
 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
خراسان رضوی افزود: به فرض اینکه موضوع سند زمین ها 
حل شود و یک نفر بخواهد فعالیتی داشته باشد پیش از 
آن باید بین ۲0 تا ۲۷ استعالم از مراجع مختلف بگیرد که 
مجوز فعالیت به او بدهند که این داستان موجب می شود 
تولیدی بخش کشاورزی  از ۹0 درصــد واحــدهــای  بیش 
استان به تعطیلی کشانده شوند. درحال حاضر بیش از 
۲هزار پروانه در بحث پرورش دام داریم که یا متقاضی باید 
بی خیال ادامه فعالیتش شود یا اینکه شروع به فعالیت به 

صورت خالف کند. 

انتقاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از قوانین ضد تولید

استعالم بیست وهفت گانه برای راه اندازی یک گلخانه
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ــــده از مفسر و روحــانــی بــزرگ  1. اثـــری ارزن
شیعه »عالمه طباطبایی«- شهر جشنواره 
قبر-  حفرکننده  ارتــبــاطــی-  وســایــل  از   .۲
عبوس  آدم  از  کنایه  شکرگزاری ۳. حجره- 
اســـت- شــک و تــردیــد 4. اولــیــن کالنشهر 
مذهبی دنیا- پاسخ گفتن به ندای یاری طلبی 
کسی – علم آموختن ۵. پوستین- فدراسیون 
بین المللی کشتی- زن دیرنشین ۶. از ادات 
تعلیل- نوعی چــراغ روشنایی نفتی قدما- 
رشته کوه  قله  بلندترین   .۷ شــانــه  و  کتف 
زاگــــرس- عــضــوی از دســتــگــاه گــــوارش- به 
مراددل نرسیده ۸. ازآن خارها گل می شود- 
پس آیندگان نظیر اوالد و...- شتر بی کوهان 
ســرشــت-  و  جـــوهـــر  رهـــایـــی یـــافـــتـــن-   0۹
غرب  جنگجوی  روستا-  عدد   .10 خورشید 
مـــرض قند-  ــرده 11.  ــ ــ مـــرد زن م وحـــشـــی- 
پرسش  صــوت  آب-  بـــرای  مطلوب   صفتی 
 1۲. مــثــمــر- فـــرمـــانـــروا- اســـبـــاب زنــدگــانــی 
کاشف  خــون-  بسته شدن  بلندمرتبه-   .1۳
اقــمــار آن  و   انگلیسی ســیــاره »اورانــــــوس« 
14. ماده خوشنویسی- بندری در بلغارستان- 
فیلمی  »تـــورات« 1۵. سرنیزه-  در  خــداونــد 

اوکراین  و  فنالند   ، روسیه  دیدنی محصول 
که به شرح بخشی از حــوادث زمان اشغال 
سابق  شــوروی  نیروهای  توسط  افغانستان 

می پردازد

که  خانمان برانداز  عاملی  ویتنامی-  عید   .1
متأسفانه امــروزه دامن بعضی از جوانان را 
گرفته است- ایرانی ۲. بدبختی و بیچارگی- 
بخشش و عطا- قطعه سیمانی پیش ساخته 
دلسوزتر  گاهی  پــدر-  بــهــادار-  اوراق  از   .۳
در  شــهــری صنعتی  مــی شــود 4.  ــادر  مــ از 
و جبروت- عکس- چاشنی  آلمان- جــالل 
چماق  نگهبان   – جوشیدن   .۵ ســرخ رنــگ 
نقره ای ۶. »گندم« در گویش قدما- جواب 
مخصوص عروس خانم- درخت عناب ۷. از 
حبوبات پرمصرف- پوزش خواستن- »ستاد«  
آغـــازنـــشـــده ۸. مــصــغــر مــــرد- جــداکــنــنــده 
واحــد-   .۹ تاج محل  شهر   – باطل  از  حــق 
از نیروهای  پرچم هاست و جمع »رایـــت«- 
چهارگانه ارتشی 10. چانه – شیمی کربن- 

پایتخت »زیمباوه«  وامـــدار-  و  تنفر 11. مقروض   صــوت 
1۲. گرداگرد دهان - یار داستانی »سالمان«- خمیر بتونه- 
در جایی-  بی هدف  و  افراطی  ارتشی 1۳.گـــردش  کامیون 
بی عیب و نقص- پایتخت معنوی ایران زمین 14. ابزاری 
 برای پــرواز- از لبنیات – شهری زیبا در استان مازندران 
1۵. خویشاوندی- نویسنده ، شاعر و دولتمرد فرانسوی و 

خالق »نغمه های شاعرانه«- »کاله« در گویش بچه لندن

  افقی

  عمودی
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