
 40 سال انتظار 
برای 30 کیلومتر جاده!

 پلمب 2هزارو100 واحد صنفی 
در مشهد

مدیربازرسیونظارتبراصنافخبردادقدسازمنطقهبراکوهغربیجغتایگزارشمیدهد

امروزه صاحبنظران بین المللی معتقداند باید جدای 
و راهبردهای کالن توسعه، به طور  از سیاست ها 
ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه کنی 
فقر گسترده ای که بر آن ها حاکم است، پرداخت 
چراکه کمبود درآمد جامعه روستایی و نیز کمبود 
امکانات اجتماعی موردنیاز روستاها ازجمله خدمات 
بهداشتی، آموزشی، بیمه و تأمین اجتماعی، خطوط 

ارتباطی، امنیت، آب آشامیدنی...

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: از 
آغاز محدودیت های کرونایی برای اصناف این شهر 
در ۲۰ آبــان ماه تاکنون ۳۵۰هـــزار مــورد بازرسی از 
واحدهای صنفی انجام گرفت که منجر به پلمب 
۲هزار و ۱۰۰ واحد متخلف شده است. امیر دلداری 
در نشست با خبرنگاران افزود: این بازرسی ها منجر 
به صــدور ۲هــزار و ۵۰۰ اخطار و تنظیم ۷۶۳ فرم 

تخلف در خصوص عمل... .......صفحه 3 .......صفحه 4 

ثبت نخستین مورد کرونای انگلیسی در مشهد
اهالی 14 روستا خواستار 

اتمام پروژه شدند 
سالن ورزشی 
فراموش شده 

در بنی تاک صالح آباد 

مدیر امور داروی دانشگاه علوم 
پزشکی خبر داد

کمبود داروی 
بیماران پیوندی 

در مشهد

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

آیادستدالالنازمعدن
آلبالغکوتاهمیشود؟

خام فروشی 
 مواد معدنی 

در نبود صنایع 
فراوری

معدن آلبالغ اسفراین در ارتفاعات سخت گذر آلبالغ 
و در محدوده پارک ملی زیست  محیطی ساریگل، در 
شمال شرق شهرستان اسفراین قرار دارد.  کشف یک 
معدن سرب و روی در این منطقه افراد محلی را بر آن 
داشته تا به  قصد تهیه لقمه نانی به  صورت غیرمجاز 
به این معدن هجوم آورده و به  صورت سنتی از آن 
سنگ استخراج کنند و مواد معدنی را با چهارپایانی 
معدنی  مــواد  کنند؛  حمل  کوله پشتی  و  االغ  مانند 
برداشت  شده در روستاهای نزدیک این معدن )پرکانلو 

و برسطو( دپو می شود و زمانی...

سخنگوی ستاد استانی به مردم هشدار داد

.......صفحه 4 

جمعی از ورزش دوســـتـــان و ورزشـــکـــاران جـــوان روســتــای 
بنی تاک و ۱۳ روستای حومه خطاب به مسئوالن ورزشی 
و فرماندار صالح آباد خواستار اجرای مصوبه ساخت سالن 

ورزشی روستای بنی تاک شدند...

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از کمبود داروهای بیماران 
پیوندی در مشهد خبر داد و گفت: در روزهای آینده این 

کمبود برطرف خواهد شد...

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

چهار شنبه  6 اسفند 1399

12 رجب 1442 
  24 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9475  
ویژه نامه 3854 
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ملت س��رافراز ایران میرود تا با گذر از مرز چهل س��الگی انقالب 
پرشکوهش از کرامت خود صیانت کند. ازاینرو امید است که جامعه 
مهندس��ی که عضوی از این ملت عزیز است درراستای رهنمودهای 
مقام عظمای والیت در گام دوم انقالب بیش از پیش تالش و وحدت 

خود را بکار گرفته تا ایرانی آبادتر داشته باشیم.
س��ازمان بسیج مهندس��ین عمران و معماری سپاه امام رضا)ع( این 
روز را به جامعه مهندس��ین تبریک گفت��ه و توفیق روزافزون برای 

آنها آرزو مند است. 
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا)ع(

پنجم اس��فند هر م��اه در تقویم زندگی یک 
روز خ��اص برای قش��ری اس��ت که ب��ا زبان 
ریاضی و هندس��ه به ترس��یم خطوطی دست 
می زن��د که حاصل آن عمران و آبادانی برای 

این مرز و بوم است.
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها 
تعداد س��ه غرف��ه جدید االح��داث عرضه 
می��وه و تره ب��ار واقع در می��دان بار را از 
طریق مزایده کتبی به صورت اس��تیجاری 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار نمای��د ل��ذا 
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت 
اسناد ش��رکت در مزایده به سامانه ستاد 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد ,ع
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 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد

شهرداری درگزدرنظرداردبه استنادمصوبه شماره   115 مورخه 1399/03/25 شورای محترم اسالمی 
ش�هردرگز امالك مش�روحه ذیل را به آدرس درگز- پشت سالن ورزش�ی فریدونی ها ازطریق مزایده 
كتب�ی به فروش برس�اند. متقاضی�ان میتوانندجهت اطالع از ش�رایط مزایده ازتاری�خ 1399/12/06 
لغای�ت پای�ان وق�ت اداری روز مورخه 1399/12/15 ازس�اعت 7:15 الی 14:15 ب�ه واحد حقوقی 
شهرداری مراجعه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحساب سپرده3100002230000 نزد 
بانك ملی ش�عبه مركزی برای هرقطعه پیش�نهادات خود را مكتوب تا مورخه  1399/12/15 به واحد 
حقوقی ش�هرداری درگز ارائه نمایند. ش�هرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیشنهادات مختار است. 
زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9 روز شنبه مورخ   1399/12/16 خواهد بود. درصورتیكه برندگان 
اول و دوم و س�وم مزای�ده حاض�ر به انعقاد قرارداد نش�وند س�پرده آنان به ترتیب به نفع ش�هرداری 
ضبط خواهد ش�د. ضمنًا هزینه درج آگهی ها در روزنامه بعهده برنده مزایده می باش�د. تلفن تماس 

05146232801
1- یک قطعه زمین به  پالک ثبتی 5490 فرعی از 51 فرعی از 22 اصلی  بمس�احت 189.10 مترمربع 
و تعدادچه�ار قطع�ه زمین هر ك�دام به مس�احت 190 مترمربع  به پالک ثبت�ی 5486 -5488-5487-
5489  همگ�ی فرع�ی از 51 فرعی از 22  اصلی با كاربری مس�كونی –  همگی به آدرس درگز-خیابان 
طالقانی سمت جاده كهنه قلعه سمت چپ بهاء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 2.700.000.000 ریال كه 
5% س�پرده تضمین ش�ركت در مزایده برای هرقطعه 135.000.000 ریال-  یک قطعه زمین به پالک 
ثبت�ی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی بمس�احت 200 مترمربع به قیمت تمام ش�ده 2.100.000.000 

ریال و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ   105.000.000  ریال 

آگهی مزایده
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز

باس�تناد مصوبه ش�ماره 120مورخه 1399/05/26  ش�ورای محترم  اس�المی ش�هر درگز و در راستای 
ارتق�ای كیفیت خدمات ش�هری و اج�رای مفاد قانون مدیریت پس�ماند و آیین نام�ه اجرایی ذیربط 
ش�هرداری درگز در نظر دارد حق جمع آوری و تفكیک زباله خش�ک از مب�دأ ) درب منازل.محیط 
های اداری.تجاری آموزش�ی و ....(  را به اش�خاص حقیقی یا حقوقی واجدش�رایط واگذار نماید، 
لذا ازكلیه پیمانكاران و ش�ركت های دارای تائیدیه در رش�ته مربوطه و یا اش�خاص حقیقی ذیصالح 
دعوت می ش�ود برای دریافت اس�ناد مزایده به واحد حقوقی واقع در س�اختمان اداری شهرداری 

درگز مراجعه نمایند.
موض�وع پ�روژه : تفكیک زباله های ش�هری و حق جمع آوری زباله خش�ک در مبدأ  )درب منازل.

محیط های اداری.تجاری آموزشی و ....(  
مدت قرارداد: سه سال 

1-تضمی�ن ش�ركت در مزای�ده میبایس�ت ب�ه ص�ورت واری�ز وج�ه نق�د ی�ا ضمان�ت نام�ه بانك�ی به 
مبلغ3000.000.000 ریال  به حس�اب  سپرده شماره 3100002230000 بانك ملی شعبه مركزی درگز 

ارائه گردد.
2-تاریخ دریافت اسناد: كلیه متقاضیان میتوانندحداكثر ازتاریخ فراخوان مورخه 1399/12/06 تا پایان 

وقت اداری روز مورخه 1399/12/15 به واحد حقوقی مراجعه و اسناد مناقصه  را دریافت نمایند.
3-مهلت تحویل اسناد: تا مورخه 1399/12/15          

4-تاریخ بازگشایی پاكتها: روز شنبه مورخه 1399/12/16
5- شهرداری درگز در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

6- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده  درج گردیده  است.

آگهی مزایده تفکیک زباله از مبدأ شهرداری درگز
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رمضان یزدان پناه –شهرداردرگز

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

کارگران گیبرساز
 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی 
 16 س��اعت  گیبرس��ازراس  کارگ��ران  مس��کن 
مح��ل  در   1399/12/20 م��ورخ  روزچهارش��نبه 
قاس��م آباد بین چه��ارراه ورزش و فالحی مقابل 
ش��ریعتی 37 خیاب��ان مروارید مقاب��ل مروارید 
6 مجموعه ورزش��ی کارگران جه��ت اتخاذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور 

بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه 
مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود 
را ب��ه موجب وکالت نام��ه کتبی به ف��رد دیگری 
واگ��ذار نمایند در اینصورت تعداد آرای وکالتی 
هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود.
اعط��ای نمایندگی به همراه وکی��ل مورد نظر باید 
از س��اعت 16 ت��ا 20 روزه��ای ش��نبه ، یکش��نبه 
مح��ل  ب��ه  و1399/12/18   ،  17  ،  16 دوش��نبه  و 
ش��هرجدید گلبه��ار فروردی��ن 14 مجتمع پامچال 
مراجع��ه تا پ��س از تایید وکالتنامه ه��ای مزبور 
توس��ط مقام مج��از ورقه ی ورود ب��ه مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب برکناری هیئت مدیره
  هیئت مدیره

ع شرکت تعاونی مسکن کارگران گیبرساز  9
91
23
11
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دانش��گاه عل��وم پزش��کی تربت حیدریه در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی خریداری یک 
دس��تگاه آسانسور بیمارستان آموزش��ی درمانی نهم دی تربت حیدریه را به شماره 
فراخوان 2099004688000019 از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهل��ت زمان��ی دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از س��ایت: س��اعت 19 روز دوش��نبه تاریخ 

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

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1399/12/24
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقص��ه و ارائه پاکت ها ب��ه آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی یک س��تاد مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051 می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 خریداری یک دستگاه آسانسور بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 



آیادستدالالنازمعدنآلبالغکوتاهمیشود؟

خام فروشی مواد معدنی در نبود صنایع فراوری
آلبالغ  معدن  ثــانــی: مــحــمــدزاده سمانه
آلبالغ  سخت گذر  ارتفاعات  در  اسفراین 
و در محدوده پارک ملی زیست  محیطی 
ــرق شهرستان  شـ شــمــال  در  ســاریــگــل، 

اسفراین قرار دارد. 
این  در  روی  و  یــک معدن ســرب  کشف 
منطقه افــراد محلی را بر آن داشته تا به 
 قصد تهیه لقمه نانی به  صورت غیرمجاز به 
این معدن هجوم آورده و به  صورت سنتی 
از آن سنگ استخراج کنند و مواد معدنی 
را با چهارپایانی مانند االغ و کوله پشتی 
حمل کنند؛ مــواد معدنی برداشت  شده 
در روستاهای نزدیک این معدن )پرکانلو و 
برسطو( دپو می شود و زمانی که مقدار آن 
به  اندازه یک کامیون می رسد به کارخانه ای 

در زنجان حمل می شود.
واقع شدن این معدن در منطقه حفاظت 
ــده ســـاریـــگـــل، مــوجــب شـــد ســازمــان  شــ
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
مدت ها در ثبت آن ناکام بماند؛ ولی وزارت 
تــجــارت ســال گذشته  صنعت، مــعــدن و 
مجوز مطالعات و اکتشافات اولیه روی این 
منطقه معدنی را برای »ایمیدرو« صادر کرد.

حوادث ریزش سنگ و آوار در معدن آلبالغ 
تاکنون جان چند نفر از برداشت کنندگان 
غیرمجاز را که بعضاً از دیگر مناطق کشور 
راهی این منطقه شده و می شوند، گرفته 

است. 

خام فروشی مواد معدنی»
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ما در این 
باره می گوید: معدن آلبالغ اسفراین، گنج 
و ظرفیت خدادادی است که می بایست 
درســت،  معدن  ایــن  از  استفاده  مسیر 

کارشناسی و قانونی طراحی شود. 
اینکه حتی  بیان  با  امــان هللا حسین پور 
یک کیلوگرم از مواد معدنی آلبالغ نباید 
متأسفانه  می افزاید:  شــود،  خام فروشی 
به دلیل نبود صنایع فــراوری در استان، 
مــواد معادن خراسان  اکنون ۱۰۰ درصــد 

شمالی خام فروشی می شود.

وی اظهار می دارد: روزانه 
ــای  ــرداشــــت هــ ــ ــاهــــد ب شــ
غیرمجاز و ریــزش کــوه و 
منطقه  ــن  ای در  درگــیــری 
ــن اقــدامــی  ــ بــــوده ایــــم؛ ای
حادثه آفرین  و  خطرناک 
ــنــهــا شــمــار  ــت کـــه ت ــ اسـ
بــســیــار انــدکــی از مــردم 

بهره مند  معدن  ایــن  مــزایــای  از  منطقه 
آن نصیب دالالن  باز هم سود  و  شوند 

خارج استان شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی می افزاید: مسئولیت مطالعه و 
سازمان  با  آلبالغ  معدن  حفاظتی  امــور 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایــــران )ایــمــیــدرو( اســـت و ایـــن شرکت 
متعهد شده موارد مرتبط با معدن آلبالغ 
را اجرا کند و نخستین قدم در مطالعه 

معدن، حفاظت از آن است.
باید  اسفراین  مــردم  اینکه  بیان  بــا  وی 
کارخانه  و  معدن  ایــن  اصلی  سهامدار 
فرآوری آن باشند، می گوید: در دیداری که 
با رئیس ایمیدرو داشتم، وی عنوان کرد 
تا زمانی که مردم در آن منطقه باشند، 
ما نمی توانیم کار انفجار در معدن را آغاز 

خاطر  همین  ــه  ب کــنــیــم. 
مردم باید همکاری کنند 
بمانند  دور  منطقه  از  و 
بتواند مراحل  ایمیدرو  تا 

اکتشاف را انجام دهد.
حــســیــن پــور مـــی افـــزایـــد: 
مردم  نماینده  عنوان  به 
پــیــگــیــر حــــق آنـــــــان در 
در  یقیناً  و  این معدن هستم  از  انتفاع 
بهره برداری از معدن آلبالغ منافع و سود 

مردم منطقه لحاظ خواهد شد.

ماده های معدنی خطرناک»
ســرپــرســت ســازمــان صنعت، مــعــدن و 
تجارت خراسان شمالی نیز با بیان اینکه 
ماده معدنی موجود در این معدن سرب 
و روی است اما از آنجایی  که در منطقه 
آن  واقــع  شــده، نمی توان  حفاظت  شده 
ــرد، می گوید:  کـ ــذار  ــ واگ بــه اشــخــاص  را 
این  در  روی  و  ســرب  معدنی  مــاده هــای 
معدن سبب شده اشخاص برداشت های 
با  را  غیرمجاز داشته باشند و این مواد 
تا  کوله پشتی  و  االغ  مانند  چهارپایانی 

روستاهای مجاور حمل کنند.
علی اصغر رضــازاده اظهار مــی دارد: شرکت 

حفاظتی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
)ایــمــیــدرو( در پی  ایـــران  و صنایع معدنی 
اسفراین  آلبالغ  منطقه  کامل  پــاک ســازی 
روز  برداشت کنندگان غیرمجاز،  از حضور 
جمعه در این منطقه معدنی مستقر شده 

و کار حفاظت را آغاز خواهند کرد. 
وی می افزاید: انعقاد قرارداد میان ایمیدرو 
با یک شرکت حفاظتی بــرای حفاظت از 
معدن سرب و روی آلبالغ ۲۳دی ماه گذشته 
قــرار شد  و  انجام  اسفراین  در شهرستان 
شرکت منتخب یک هفته پس از انعقاد 
قــرارداد با به کارگیری نیروهای مــورد نیاز، 
کار حفاظت از معدن آلبالغ را آغاز کند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ادامــه می دهد: مقاومت  خراسان شمالی 
برداشت کنندگان غیرمجاز برای ترک محل 
ایــن حــوزه،  و برخی مسائل اجتماعی در 
استقرار شرکت حفاظتی ایمیدرو که قرار 
بود یک هفته پس از انعقاد قرارداد انجام 
انــداخــت.وی می افزاید:  شــود را به تعویق 
اکتشاف مقدماتی در معدن آلبالغ انجام 
شده است و با استقرار شرکت حفاظتی 
و  نیمه تفصیلی  اکــتــشــاف  کـــار  ایــمــیــدرو، 
تفصیلی برای تشخیص میزان ذخایر این 

معدن نیز انجام خواهد شد.

»شهرتکانی« در بجنورد آغاز شد
بجنورد:معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد از آغاز 
عملیات گسترده »شهرتکانی« در آستانه سال نو خبر داد 
و گفت: در برنامه شهرتکانی، اکیپ های خدمات شهری 
به صورت منسجم و گروهی در مناطق مختلف شهری 

حضور یافته و محالت را نظافت می کنند.
و همپوشانی  انسجام  ایجاد  منظور  به  افــزود:  شادکام 
مناسب و برخورداری همه محالت از خدمات شهرداری، 
اقدام به بلوک بندی و ناحیه بندی شهر کردیم و هر روز 
چهار محله در این طرح نظافت، شست وشو و رفت و روب 
می شوند.وی گفت: تسطیح اراضی خالصه، نخاله برداری، 
هــرس درخــتــان و بــرداشــت زباله ها، الیــروبــی کانال ها و 
که  است  دیگر خدماتی  از  مبلمان شهری  ضدعفونی 
در محالت صورت می گیرد.اجرای طرح رفع سد معبر، 
ساماندهی دستفروشان سیار و جمع آوری متکدیان از 
دیگر اقدام هایی است که مهندس شادکام در طرح نوروزی 
خدمات شهری شهرداری بجنورد به آن اشاره کرد و گفت: 
دستفروشان در روزبازارها مستقر خواهند شد تا عالوه 
بر ساماندهی معابر شهری، نظارت بیشتری بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی نیز اعمال شود.

کاهش کیفیت آب سد شیرین دره؛ 
ماهی ها تبرئه شدند!

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان  معاون فنی 
شمالی گفت: با توجه به شناختی که از ماهیان داریم، 
آب سد  کیفیت  کاهش  عامل  نمی توانند  آبــزیــان  ایــن 
شیرین دره باشند و اگر شرکت آب منطقه ای استان بر 
برداشت ماهیان زردپَر از این سد اصرار دارد، باید دالیل 
علمی خود را ارائه کند.حبیب لشکری در گفت وگو با ایرنا، 
با اذعان به اینکه البته هنوز کار علمی و پژوهشی در زمینه 
تأثیر ماهیان در کاهش کیفیت آب سد شیرین دره انجام 
نشده است، اظهار کرد: اگر این تأثیرگذاری به تأیید علمی 
برسد، محیط زیست با رغبت تمام در زمینه برداشت این 

آبزیان از دریاچه سد همکاری الزم را خواهد کرد.
وی افزود: بررسی های کارشناسی نشان می دهد، ماهیان 
و  شوند  آب  کیفیت  کاهش  سبب  نمی توانند  ــر  زردپـ
از  که  به عنوان تصفیه کننده آب  آبزیان  این  برعکس، 
میکروارگانیسم ها و موجودات ریز آب تغذیه می کنند، 
سبب افزایش کیفیت آب می شوند.وی افزود: این گونه 
را می توان به عنوان یک پیش مرگ در صورت آلودگی آب 
توسط مواد شیمیایی در نظر گرفت که در مواقع بحرانی 
پیش از اینکه آب به مصرف آشامیدنی برسد می تواند به 

عنوان نشانگر طبیعی کیفیت آب تلقی شود.

 کرونای انگلیسی 
به خراسان  جنوبی رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ابتالی دو مورد 
محتمل به کرونای انگلیسی در بیرجند خبر داد.

بر  تأکید  ضمن  دهقانی  محمد  ــارس،  فـ ــزارش  گـ بــه 
برای  محدودیت ها  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
پیشگیری از ابتال به کرونا عنوان کرد: تست اولیه دو 
مورد محتمل ابتال به کرونای انگلیسی در بیرجند با 
و نتیجه  انجام  از کیت تشخیصی مربوطه  استفاده 

تست اولیه مثبت شده است.
وی تصریح کرد: این تست ها برای تأیید و توالی یابی به 
انستیتو پاستور ارسال شده است و در صورت تأیید 
نهایی، مراتب به اطالع هم استانی های عزیز خواهد 

رسید.

نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبیخواستارشد

 حذف کالس های مختلط 
از مدارس خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خواستار رفع مشکل 
کمبود کالس های درس و معلم و حذف کالس های مختلط 
فرهنگی،  تهاجم های  وجــود  با  و گفت:  استان شد  در 

جبران خسارت های فرهنگی بسیار مشکل است.
به گــزارش مهر، آیــت هللا سیدعلیرضا عبادی در دیدار 
با معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امروز با وجود 
ویروس کرونا فضای مجازی به ناچار در اختیار نسلی که 
هنوز به حد نصاب سنی برای استفاده از آن نرسیده اند، 
قرار گرفته است.وی ادامه داد: برخی از کالس ها در مناطق 
روستایی به صورت مختلط برگزار می شود که این در شأن 

نظام جمهوری اسالمی نیست.
مدیر کل آمــوزش و پــرورش خراسان جنوبی هم در این 
استان  فرهنگی  و  پــرورشــی  کــرد: معاونت  بیان  جلسه 
و  خالقیت  کاربست  و  هم افزایی  طریق  از  دارد  تــالش 
نوآوری، مفاهیم تربیت اسالمی مبتنی بر سند تحول را 
به زیور فضائل اخالقی، قانون گرایی، مسئولیت پذیری و 

عدالت گستری آراسته کند.

در بهره برداری از 
معدن آلبالغ منافع و 

سود مردم منطقه لحاظ 
خواهد شد

بــرشبــرش

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

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

چهار شنبه  6 اسفند 1399
   12 رجب 1442  24 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9475  ویژه نامه 3854 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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
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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

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

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
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

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
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

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

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

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
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02
68

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

پ
/9
90
33
17



خبرخبر خبرخبر

 آتش سوزی خودرو سواری 
در گناباد سه کشته داشت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه 
ــوزی یک  ــش ســ ــ ــزشــکــی گـــنـــابـــاد گـــفـــت: آت عـــلـــوم پ
دستگاه خــودرو ســواری پژو ۴۰۵ در جــاده گناباد به 

تربت حیدریه، سه کشته در پی داشت.
ــزود: به  افـ ایــرنــا  بــا   دکتر امین زمــانــی در  گفت وگو 
ــزارش انــحــراف یــک دستگاه خــودرو  دنــبــال اعـــام گـ
جـــاده  در  آن  گــرفــتــن  ــــش  آت و  جــــاده  از   ۴۰۵ ــــژو  پ
و  آمبوالنس  دستگاه  سه  تربت حیدریه،  به   گناباد 

خودرو آتش نشانی به محل اعزام شدند.
این حادثه بسیار  داد: شدت آتش سوزی  ادامــه  وی 
زیاد بود و سه تن از سرنشینان این خودرو که دچار 
سوختگی کامل شده بودند، پیش از رسیدن تیم های 

اورژانس و آتش نشانی جان باختند.

مدیر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

 کمبود داروی بیماران پیوندی 
در مشهد

مدیر امــور دارو و مــواد تحت کنترل معاونت غذا و 
کمبود  از  مشهد،  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  داروی 
داروهای بیماران پیوندی در مشهد خبر داد و گفت: 

در روزهای آینده این کمبود برطرف خواهد شد.
علی روحبخش در گفت وگو با مهر، از وضعیت نسبتاً 
پایدار داروهــای بیماران خاص در مشهد خبر داد و 
اظهار کرد: در زمینه داروهای بیماران پیوندی مانند 
پیوند کلیه، قلب و… با کمبود مواجه هستیم که با 
ورود محموله جدید، در روزهای آینده این کمبود رفع 

خواهد شد.
ــزود:  اف هــم  در مشهد  انسولین  ــاره وضعیت  دربـ وی 
وضعیت انسولین برای بیماران دیابتی هم اکنون نسبتاً 
پایدار است و در اسفند ماه هم چند محموله جدید 

به بازار تزریق خواهد شد تا وضعیت مناسب تر شود.
وی از کاهش قیمت انسولین خبر داد و افزود: قیمت 
انسولین خارجی هم اکنون در حدود  ۳۰هزار تومان 
اســت کــه حـــدود ۶هـــزار تــومــان نسبت بــه مــاه هــای 

گذشته کاهش داشته است.
روحبخش با تأکید بر توزیع سهمیه اختصاص یافته 
از طرف سازمان غذا و دارو در داروخانه های منتخب، 
بیان کــرد: مــردم مطمئن باشند داروهـــای مــورد نیاز 
آن ها بافاصله پس از دریافت، وارد چرخه توزیع در 

داروخانه های منتخب خواهد شد.

دستگیری سارقی که پیش از 
دزدی اموال را می فروخت!

فرمانده انتظامی طرقبه  شاندیز از دستگیری سارق حرفه ای 
وسایل و اموال مردم در باغ ویاهای این شهرستان خبر 
داد.سرهنگ بهنام اویسی در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: در پی گزارش هایی مبنی بر سرقت تانکرهای آب 
مزارع و باغ های شهرستان، پیگیری موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: تیم های تجسس بخش انتظامی شاندیز پس 
به سرنخ هایی  تحلیل سرقت ها  و  تجزیه  و  بررسی  از 
دست یافتند که منجر به شناسایی و دستگیری یک 

متهم در این رابطه شد.
وی در تشریح جزئیات سرقت تانکرهای آب با شگرد 
خــاص، بیان کــرد: متهم از تانکرهای موجود در باغ ها 
عکس می گرفت و با جست وجو در سایت آگهی کسب و 
کار »دیوار« طعمه های خود را در باغ های اطراف شناسایی 
و اقدام به درج آگهی فروش تانکرهای مستعمل می کرد  
و خریداران با وی تماس می گرفتند و در خرید تانکرهای 

آب به توافق می رسیدند.
اویسی تصریح کرد: متهم با همین شگرد از طریق سایت 
»دیوار« با راننده جرثقیل تماس گرفته و آنان را برای حمل 
تانکرهای آب اعزام کرده، راننده جرثقیل هم بدون اینکه از 
سرقت اطاعی داشته باشد، تانکرها را بارگیری و به خریدار 
تحویل و هزینه حمل آن را از خریدار دریافت می کرده 
اســت.وی با اشاره به اینکه متهم پس از آزادی از زندان 
دوباره دست به سرقت زده و روش سرقت خود را تغییر 
داده است، گفت: این  بار خریدار در محل حضور پیدا کرده 
و سارق، تانکر را به خریدار نشان داده و در مورد قیمت آن 
به توافق می رسیدند و خریدار بدون اطاع از اصل ماجرا، 

تانکر را با استفاده از جرثقیل از باغ خارج می کرد.
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز افزود: با بررسی های انجام 
کارت  و شماره  به حساب  پول ها  شــده مشخص شد 
ــز شــده که با این  یک خانم که مــادر متهم اســت، واری
 شگرد متهم تاکنون هشت تانکر آب به ارزش بیش از 

۵۰۰ میلیون ریال را به سرقت برده است. 

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد 
کرونایی  محدودیت های  آغــاز  از  گفت: 
ایـــن شــهــر در ۲۰ آبـــان  بــــرای اصـــنـــاف 
ــزار مـــورد بــازرســی از  مــاه تاکنون ۳۵۰هــ
واحدهای صنفی انجام گرفت که منجر 
به پلمب ۲هزار و ۱۰۰ واحد متخلف شده 

است.
خبرنگاران  با  نشست  در  دلــداری  امیر 
ــزود: ایــن بــازرســی هــا منجر بــه صــدور  افـ
فرم  تنظیم ۷۶۳  و  اخطار  و ۵۰۰  ۲هــزار 
و  قــانــون  بــه  در خــصــوص عمل  تخلف 
رعــایــت پــروتــکــل هــای بــهــداشــتــی بــرای 
صاحبان واحدهای صنفی و غیرصنفی 

در شهر مشهد شده است.

تاخیر در نظارت بر بازار نوروزی»
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد 
پایانی هر سال طرح  روزهــای  گفت: در 
نظارتی ویژه نوروزی برگزار می شود که به 
هنوز  جــاری  در سال  کرونا  دلیل شیوع 
بازار  بر  نظارت  برای  تصمیم مشخصی 

نوروزی گرفته نشده است.
وی افــزود: با ایــن حــال واحــد بازرسی و 

طرح  اجــرای  مشهد،  اصناف  بر  نظارت 
ویژه ای را برای مجاوران در نوروز امسال 
برنامه ریزی کرده است تا برخی اقدام های 
و  قیمت  درج  خصوص  در  پیشگیرانه 
استقرار  بــا  خرید  صورتحساب  صــدور 
چهار پایگاه نظارتی در اطراف حرم مطهر 
مشترک  گشت های  ــرقــراری  ب و  رضـــوی 

نظارتی انجام دهد.
از  مــشــهــد  اصـــنـــاف  تعطیلی  ــداری  ــ ــ  دل
۱۵ اسفند ماه به بعد را شایعه دانست 
ــط مــشــهــد در  ــرایـ ــون شـ ــنـ و گـــفـــت: اکـ
فعالیت  و  زرد  کرونا در وضعیت  شیوع 
صنوف بامانع است، اما در صورتی که 
رنگ بندی این شهر از نظر شیوع کرونا 

تغییر کرد، فعالیت صنوف با محدودیت 
یا تعطیلی همراه خواهد بود.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد 
گــفــت: ســامــانــه هــای ارتــبــاطــی مـــردم با 
نــظــارت مشهد   بـــازرســـی و  ــای  ــدهـ واحـ
شماره تماس ۳۱۷۳۰ و شماره پیامک های 

۳۰۰۰۱۳۴ و ۳۰۰۰۱۲۴ می باشد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خبر داد

پلمب 2هزارو100 واحد صنفی در مشهد

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

رنا
 ای

س :
عک

ــیــس کـــانـــون وکــــای دادگـــســـتـــری خــراســان  بــخــتــی: رئ
گفت:افزون بر ۲۰درصد از وکای جوان ما که تحصیلکرده 
در رشته حقوق هستند، بیکار و برای ادامه فعالیت تاکنون 
مجتبی  ما،  خبرنگار  گــزارش  نکرده اند.به  پروانه  تمدید 
زاهدیان در نشست مطبوعاتی که به مناسبت شصت و 
هشتمین سالگرد استقال کانون وکای دادگستری برگزار 
شد،اظهار کرد: طبق آمار بدست آمده، افزون بر ۸۰درصد 
مردم در انجام کار قانونی خود به وکیل مراجعه نمی کنند 
که همین امر موجب اطاله دادرسی در محاکم شده است.

وی افزود: متأسفانه ما ساالنه شاهد این امر هستیم که 
افراد بسیاری از رشته حقوق دانش آموخته می شوند، ولی 
فقط دانش آموخته هستند و برای حضور در فضای کار 

توانایی الزم را ندارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته ظرفیت 

حضور وکا را در شهر مشهد و شهرستان ها اعام کردیم، 
رؤسای  از سوی  نیاز هر مکان  براساس  تعداد  این  ولی 
دادگستری کاهش یافت.وی تصریح کرد:تمام هزینه که 
وکا برای انجام کار حقوقی خود از مراجعه کننده می گیرند 

براساس حق الوکاله مصوب و یا توافق شده است.
حسن حسن زاده، نایب رئیس کانون وکای دادگستری 
خــراســان بــا اشـــاره بــه اینکه طــی ســال جــاری پــروانــه دو 
وکیل دادگستری ابطال شده است، افزود:طبق مقررات 
مجازات های انتظامی از جمله ابطال پروانه، تنزل درجه 
و همچنین محرومیت سه مــاه تا سه ســال پیش بینی 
ــاه انتظامی کــانــون پس  ــ ــرا و دادگ شــده اســت کــه دادســ
اقــدام  تصمیم  اتخاذ  به  نسبت  دقیق  رسیدگی های  از 
می نمایند. وی گفت: در سال جاری دادگاه های انتظامی 
کانون وکای دادگستری برای ۱۷ وکیل حکم به ابطال پروانه 

یا ممنوعیت موقت و تعلیق از وکالت صادر کرده است.
نایب رئیس کــانــون وکـــای دادگــســتــری خــراســان رضــوی 
گفت: در سال جاری به یک هزار و ۶۰۰ نفر وکیل رایگان 
معاضدتی معرفی شده است.حسن زاده با بیان اینکه هر 
ماه ۱۲۰نفر به صورت تسخیری در دادگاه های مشهد برای 
جرائم مهم به عنوان وکیل مدافع حاضر می شوند،افزود: 
هر روز سه نفر از وکا در دادگاه اطفال حضور پیدا می کنند 

و به  صورت رایگان خدمات ارائه می دهند.

در نشست خبری مدیران این کانون در خراسان رضوی مطرح شد

رسیدگی به پرونده 17 وکیل متخلف در دادگاه انتظامی کانون وکال

چهار شنبه  6 اسفند 1399
   12 رجب 1442  24 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9475  ویژه نامه 3854 

ج
/9

90
45

66

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

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
 / 

99
07

79
4

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

ج
/9

91
22

86

به چند ویزیتور 
خانم جهت پخش

 روغن زیتون
 نیازمندیم 

09151312781

به تعدادی راسته دوز آقا 
جهت کار در تریکو نیازمندیم 

مفتح 10
09356403563

ط
/9

91
21

09
ج

/9
90

16
59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

91
03

13

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ج
/9

90
92

07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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 آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

بازاریاب

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالیشویی 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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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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09035480162

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

خرید ضایعات 

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

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

عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ9911796
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/21                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/6

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001536 مورخ 1399/08/15 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رامین خراسانی فرزند حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 384/41 مترمربع تمامت پالک 2778 فرعی و قسمتی از پالک شماره 2385 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 
خود متقاضی )تمامت پالک 2778 فرعی( و خریداری شده از آقای محمدناصر قهرمانی )قسمتی از پالک 2385 فرعی( مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ9911797                                       

تاریخ انتشار نوبت  اول: 1399/11/21  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/6
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری



خبرخبر خبرخبر

مهلت شرکت در دهمین جشنواره 
ملی عکس رضوی تمدید شد

ــاد  ارشـ و  فــرهــنــگ  اداره  سینمایی  و  هــنــری  ــعــاون  م
ــار بــه دهمین  خــراســان رضــوی گــفــت: زمـــان ارســـال آثـ
جشنواره ملی عکس رضوی تا ۱۰ اسفند ماه تمدید شد. 
محمدرضا محمدی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: جشنواره ملی عکس رضوی از سری برنامه های 
امــام رضــا)ع(  بین المللی  جشنواره های   هجدهمین 

امسال هم در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.
وی تصریح کرد: به دلیل استقبال بی نظیر هنرمندان 
ایـــن جــشــنــواره و تنوع  ــران از  ــ ای عــکــاس از ســراســر 
موضوعات ارزشی به ویژه فرهنگ رضوی، بنا براین شد 
که مدت ارسال آثار تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری تمدید 
شود.  از این رو هنرمندان و عالقه مندان به حضور در 
این جشنواره  فرصت دارند  تا این تاریخ  آثار خود را 

ارسال نمایند.

اهالی 14 روستا خواستار اتمام پروژه شدند 

 سالن ورزشی فراموش شده 
در بنی تاک صالح آباد

ورزشکاران جوان  و  ورزش دوستان  از  جمعی  صاحبی: 
روستای بنی تاک و ۱3 روستای حومه خطاب به مسئوالن 
اجــرای مصوبه  فرماندار صالح آباد خواستار  و  ورزشــی 

ساخت سالن ورزشی روستای بنی تاک شدند. 
یکی از اهالی روستای بنی تاک گفت: آیین کلنگ زنی 
بنی تاک در نخستین  ساخت سالن ورزشــی روستای 
سفر مدیرکل نوسازی مــدارس استان به این روستا با 
حضور مردم و مسئوالن به زمین زده شد که هزینه آن 
یک میلیارد تومان در دو سال گذشته بود ولی متأسفانه 

تاکنون اجرایی نشده است. 
صالح آباد  شهرستان  در  ــت  دول عالی  نماینده  از  وی 
بنی تاک  خواست به مشکل ورزشــی جوانان روستای 

و۱3روستای محروم حومه آن توجه ویژه کند. 
با  و۱3روســتــای حــومــه، ۵۵کیلومتر  بنی تاک  روســتــای 
شهرستان  بــا  کیلومتر  و۴۵  جـــام  تــربــت  شهرستان 
صالح آباد فاصله دارند و این امر موجب فقر و محرومیت 
از امکانات و تجهیزات رفاهی، ورزشی و... برای اهالی 

شده است.
عضو شــورای اسالمی روستای بنی تاک و نایب رئیس 
مــرکــزی شهرستان صالح آباد  اســالمــی بخش  شـــورای 
نیز گفت: روستای بنی تاک و حومه از هرگونه سالن و 
امکانات ورزشــی بــرای پرکردن اوقــات فراغت جوانان و 
نوجوانان محروم اند و آن ها در فصل گرما و سرما با موتور 
و ماشین های فرسوده در شب های سرد و برف و یخبندان 
به ناچار یا به تربت جام یا جعفریه در نزدیکی صالح آباد 

رفته و نوبت سالن می گیرند و ورزش می کنند.
غوث الدین خوافی افزود: جوانان و نوجوانان با ریسک 
احتمالی جــاده ای و تصادفات و خطر حمله حیوانات 
وحشی از جمله سگ، گرگ و... در طول مسیر مواجه اند 
و تا پاسی از شب که به منزل برمی گردند خانواده هایشان 
نگران و دلواپس اند بنابراین از مسئوالن اداره های ورزش 
استان و شهرستان و خیرانی که تمایل به ساخت سالن 
درخصوص  و  کـــرده  همت  می خواهیم  دارنـــد  خیریه 

ساخت سالن ورزشی ما را کمک کنند. 
یک جوان بنی تاکی که سخت دغدغه جوانان این دیار را 
دارد، گفت: زمینی به همت خود مردم این روستا برای 
سالن ۲هزارو۲۰۰مترمربعی خریداری شده و داخل طرح 
هادی روستا آماده ساخت وساز برای سالن ورزشی است.
هاشم رحمت زاده افـــزود: جوانان ایــن مــرز و بــوم جز 
ورزش هیچ دلمشغولی دیگری ندارند که متأسفانه از 
آن هم محروم اند و همت دستگاه های متولی و خیران 
نیک اندیش را می طلبد تا این راه های پرخوف و خطر از 
سر راه جوانان برداشته شود و در روستای خودشان با 

خاطری آسوده ورزش کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

اجازه ساخت آب بند در حوزه 
کشف رود داده نمی شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
در حوزه کشف رود اجــازه ساخته شدن بند جدیدی 
داده نخواهد شد و با آب فروشی های غیرمجاز برخورد 

خواهد شد. 
به گــزارش قدس، محمد عالیی در جلسه کشاورزان 
حاشیه جاده سرخس با بیان اینکه دولت باید به مردم 
خدمت کند، اظهار کرد: در گذشته امکان برداشت 
حدود ۶میلیارد مترمکعب آب از دشت مشهد وجود 
آب  مترمکعب  میلیارد   ۴ تنها  اکــنــون  امــا  داشـــت، 
می توان برداشت کرد و علت این کاهش تنها برداشت 
آب از آن دشت نبوده بلکه کاهش بارش ها نیز مؤثر 
بوده است، اما در عین حال ما باید برداشت آب از آن 

را مدیریت کنیم.
عالیی در پاسخ به مسائل و مشکالت کشاورزان در 
خصوص آب فروشی ها و جلوگیری از احداث بندهای 
جدید، عنوان کرد: مشاوری برای تهیه گزارش کامل 
از کل بندهای کشف رود تعیین می شود و همه بندها 
جلوگیری  آب فروشی ها  از  تا  شد  خواهند  شناسایی 

شود و اجازه ساخت بند جدیدی داده نشود. 

 قهرمانی بانوی آلیش کار فریمانی 
در مسابقات قهرمانی کشور

فریمان: رئیس اداره ورزش و جوانان فریمان از قهرمانی 
بانوی آلیش کار فریمانی در مسابقات قهرمانی کشور 

خبر داد.
آلیش  رقابت های  دوره  ششمین  در  گفت:  صیامی 
بانوان، قهرمانی بزرگساالن کشور که به میزبانی تهران 
برگزار شد محدثه حسینی که سابقه عضویت در تیم 
کارنامه  در  را  آسیا  پنجمی  و  بزرگساالن  جــودو  ملی 
این  به  رضــوی  خراسان  تیم  قالب  در  توانست  دارد 
مسابقات اعزام و با پشت سرگذاشتن تمامی رقبا در 
وزن۶۵کیلوگرم، ضمن کسب عنوان قهرمانی، به عنوان 
ستاره مسابقات و تنها مدال آور استان خراسان رضوی 

انتخاب شود.

تیم دو صحرانوردی خراسان رضوی 
قهرمان کشور شد 

صاحبی: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش 
و پرورش ناحیه ۲ مشهد گفت: تیم دو صحرانوردی 
دختران دانش آموز خراسان رضوی قهرمان کشور شد. 
افتخارآفرینی  از  قدردانی  موسوی ضمن  سیدمهدی 
این دانش آموزان ورزشکار افزود: این تیم متشکل از 
سه دختر دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد 
بود که توانست بر رقبا غلبه کند و بر سکوی اول کشور 

تکیه زند.
وی خاطرنشان کرد: حدیثه رئوف از دبیرستان شاهد 
فاطمیه، فاطمه سیما شادکام و زهرا افشاریان هر دو از 
هنرستان الزهرا اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد 
اعضای تیم دو صحرانوردی خراسان رضوی بودند که 
در نهایت با تمرین و تالش خستگی ناپذیر، قهرمان 

کشور شدند.

 دیدار فرماندهی انتظامی فریمان 
با خانواده دو شهید نیروی انتظامی    
فرمانده انتظامی فریمان با خانواده دو شهید نیروی 

انتظامی در این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد.
سرهنگ خرسند در دیدار با خانواده شهیدان محمد 
شهدا  خانواده  داوطلب،  سیدرضا  و  فریمانی  کــردی 
را بزرگ ترین سرمایه فرهنگی و معنوی جامعه و نور 
چشم ملت دانست و گفت: خون شهیدان واالمقام 
و صبر و بردباری خانواده معزز شهدا و نیز قدم نهادن 

در این مسیر نورانی، باید در رأس امور قرار گیرد. 
اســوه هــای  تکریم  ــروزه  امـ ــزود:  افـ انتظامی  مقام  ایــن 
شجاعت و ازخودگذشتگی که درراه صیانت از آرمان ها 
و ارزش های واالی انسانی و اسالمی و حفظ وطن بذل 
جان نموده اند، از وظایف آحاد جامعه است و در این 
آمــاده خدمت  خــود  به سهم  نیروهای مسلح  راستا 
راه  از  تأسی  با  کشور  امنیت  از  پاسداری  و  نظام  به 

شهیدانند.
شایان ذکراست شهیدان کردی در نهبندان و سیدرضا 
داوطلب در منطقه نصرت آباد زاهــدان به ترتیب در 
یکم مرداد و دوم تیر۱3۷۱ حین درگیری با اشرار مسلح 
و قاچاقچیان موادمخدر به فیض شهادت نائل آمدند.

قدس از منطقه براکوه غربی جغتای گزارش می دهد

40 سال انتظار برای 30 کیلومتر جاده!
امروزه صاحبنظران  حسینی:  سیداحمد 
از  ــدای  جــ بــایــد  مــعــتــقــدانــد  بین المللی 
سیاست ها و راهبردهای کالن توسعه، به 
طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها 
آن ها  بر  که  فقر گسترده ای  ریشه کنی  و 
حاکم است، پرداخت چراکه کمبود درآمد 
امکانات  کمبود  نیز  و  روستایی  جامعه 
ــاز روســتــاهــا ازجمله  ــی اجــتــمــاعــی مــوردن
خدمات بهداشتی، آموزشی، بیمه و تأمین 
آب  امنیت،  ارتباطی،  خطوط  اجتماعی، 
واقعیتی  و...  بــرق  سوخت،  آشامیدنی، 
ملموس است. اگرچه بسیاری از دولت ها، 
برای  را  پرهزینه ای  و  گسترده  برنامه های 
داده انـــد،  انجام  زیرساخت ها  ایــن  بهبود 
اما شواهد نشانگر آن است که این امر به 
تنهایی نتوانسته است معضالت زندگی 
روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند 
و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش 

دهد.

راه، زیرساخت توسعه»
راه هــای روستایی استاندارد یکی  ساخت 
توسعه یافتگی  مهم ترین شاخصه های  از 
در یک منطقه است که به گفته بسیاری 
و  بر رشد  عامل  این  تأثیر  کارشناسان  از 
گسترش سایر عوامل توسعه انکارناپذیر 
است و زمینه توسعه از جهات مختلف را 
فراهم می آورد. متأسفانه در چند دهه اخیر 
به نقش راه روستایی در توسعه شهرستان 
جغتای توجهی نشده اســت، هرچند راه 
ارتباطی مرکز شهرستان با مرکز استان هم 

تعریفی ندارد. 
ــاد، کــهــنــه، شـــادمـــان،  ــ ــ روســـتـــاهـــای هللا آب
حسن آباد  و  محمدیه  منیدر،  ــن،  جــاورت
ــراکــوه غــربــی معروف   کــه بــه روســتــاهــای ب
هستند حتی از داشتن یک راه روستایی 
آسفالت درجه سه محروم اند به طوری که با 
کوچک ترین بارندگی برف و باران ارتباط این 
روستاها با مرکز شهرستان به مدت چند 

روز قطع می شود.
از جانبازان روستای  قــدرت منیدری یکی 
منیدر در گفت وگو با خبرنگار ما از رسیدگی 
نکردن مسئوالن به مشکالت منیدر انتقاد 
کرد و گفت: اصلی ترین مشکل ما نداشتن 
راه است اگر در چند دهه گذشته هر سال 
تنها یک کیلومتر از این جــاده را درست 

می کردند اکنون مردم این روستا از بهترین 
راه برخوردار بودند.

به خصوص  مسئوالن  شــعــارهــای  بــه  وی 
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی 
افـــزود: متأسفانه وعده های  اشـــاره کــرد و 
این آقایان تنها شعار است و این وعده ها 
نوعی توهین به مــردم منیدر اســت. این 
برادر شهید و جانباز دفاع مقدس به سابقه 
حمایت مردم این روستا از انقالب هم اشاره 
و اظهار کرد: این روستا بیشترین شهید را 
در بین روستاهای شهرستان تقدیم انقالب 
کرده است ولی وقتی به مقایسه این روستا 
در برخورداری از امکانات با دیگر روستاهای 
شهرستان می پردازیم مشاهده می کنیم که 

در حق مردم منیدر ظلم شده است.

راه های کهنه روستای کهنه»
این  اهــالــی  از  دیگر  یکی  کهنه ای  علی 
روســتــای کهنه هــم گــفــت: اگــر مــا یک 
باشیم  داشته  شب  در  بدحال  مریض 
مجبوریم تا صبح صبر کنیم و مریض را 
با مبلغ بسیارباالی کرایه به مرکز درمانی 
مجلس  نماینده های  اینکه  با  برسانیم. 
شورای اسالمی بارها قول پیگیری ساخت 
راه در شأن این مردم را داده اند به عنوان 
یکی از اهالی این روستا ضمن انتقاد از 
استاندار  از  جغتای،  مسئوالن  عملکرد 

به  رسیدگی  خواستار  رضــوی  خــراســان 
مشکالت این روستا هستم.

ساکنان  از  دیــگــر  یــکــی  کهنه  مــحــمــود 
روستای کهنه هم گفت: با توجه به اینکه 
سه  مسیر  از  روستا ها  ایــن  ارتباطی  راه 
راهی دستوران به سمت روستای هللا آباد 
روستای  به سمت  کارخانه سیمان  از  و 
زیرسازی  اســت  ســال  چندین  محمدیه 
شده و نمایندگان و مسئوالن زیادی در 
این سال ها قول بهسازی و آسفالت این 
مسیر را داده اند، ولی هر بار به دالیلی به 

حال خود رها شده است.
آیا مردم این روستا ها که شهیدان زیادی 
ــقــالب کـــرده انـــد حــق اســتــفــاده  تــقــدیــم ان
هر  به  نــدارنــد،  را  مناسب  ارتباطی  راه  از 
ــل امــکــانــات  ــورداری از حــداق ــرخــ ــ ــال ب حـ
 رفاهی و خدمات عمومی براساس اصول 
قانون اساسی حق مسلم همه اقشار کشور 

از جمله روستاییان است.
وی افــزود: مردم روستاهای عبوری از این 
جاده به دلیل وضعیت بد راه  های روستایی 
ارتباطی  مسیر  هستند،  گله  مند  بسیار 
بیماران  و رساندن  تــردد  و  منطقه خاکی 
به بیمارستان در این جاده بسیار سخت 
و دشــوار است و عــالوه بر خسارت مالی 
سالمت  ماشین ها  مــی شــود،  متوجه  که 
شهروندان هم به علت گرد و خاک حاصل 

از تـــردد خــودروهــا بــه خصوص در چند 
سال اخیر به علت تردد زیاد ماشین های 
سنگین کارخانه سیمان در خطر است و 
حتی پس از بارش باران با انباشته شدن 
گل و الی تردد سخت تر می شود به طوری 
که چند نفر از ساکنان این روستا به دلیل 
دیر رسیدن به بیمارستان جان خود را از 

دست داده اند.

درخواست های گم شده »
با توجه به نامطلوب بودن وضعیت راه  های 
مواصالتی ۶ روستای غربی بخش مرکزی 
ــاد، محمدیه،  ــ کــهــنــه، هللا آبـ )روســتــاهــای 
حسن آباد، شادمان و جاورتن( در فاصله 3۰ 
کیلومتری شهرستان جغتای، انتظار می رود 
اقدا م های قابل توجهی از سوی مسئوالن امر 
در این زمینه انجام گیرد، چراکه صرف نظر از 
خدمات رسانی به روستاها و مناطق محروم 
به عنوان وظیفه اصلی مسئوالن، رسیدگی 
به وضعیت راه های روستایی می تواند نقش 

مهمی در توسعه منطقه داشته باشد.
پیگیری های  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب اســـت  گفتنی 
انجام شده، مسئوالن اداره راه وشهرسازی 
شهرستان علت راکد ماندن عملیات این 
جاده را نبود اعتبارات و یا پیمانکار اعالم 
می کنند و تکمیل شدن جاده را منوط به 

تأمین اعتبار می دانند.
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وزیـــر بهداشت شــانــزدهــم دی ماه  رســائــی فــر:  هــاشــم 
ویــروس  مــورد  از شناسایی نخستین  کــه  بــود  گذشته 
کرونای جهش یافته انگلیسی در ایران خبر داد . دکتر 
نمکی همان روز گفته بود مردم بدانند گزارش این خبر 
به معنای وحشت جدید نیست بلکه به معنای رعایت 

بیشتر پروتکل ها و مراقبت هاست.
از آن روز تاکنون گرچه موارد خیلی کمی از شیوع کرونای 
انگلیسی در کشور ثبت شده است، اما افزایش شیوع 
این ویروس در شهرها و استان های مختلف نشان دهنده 
این است که کرونای انگلیسی در نقاط مختلف ایران در 

حال انتشار است! 
ــبــرز، قــزویــن، خــوزســتــان، خــراســان جــنــوبــی  تــهــران، ال
از جمله  دیگر  و شهرستان  استان  و چند  و چندین 
مناطقی بودند که نامشان در فهرست ثبت شده های 
بین  ایــن  در  دیــده می شد.  تاکنون  انگلیسی  کــرونــای 
اینکه  تا  نمی خورد  چشم  به  خراسان رضوی  از  نامی 
دیروز خبر رسید نخستین نمونه مثبت شده کرونای 
انگلیسی در مشهد به ثبت رسیده که با این تفاسیر 
خراسان رضوی و مشهد به فهرست مثبت شده های 

کرونای انگلیسی کشور اضافه شدند.
بــه کــرونــای  فــرد چگونه  ایــن  گــرچــه مشخص نیست 

انگلیسی مبتال شده، اما گفته می شود فرد بستری شده 
در یکی از بیمارستان های مشهد تبعه کشور عراق است.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی گفت: 
کووید ۱9  ویـــروس جهش یافته  مثبت  مــورد  نخستین 
موسوم به کرونای انگلیسی با شناسایی یک فرد مبتال در 

یکی از بیمارستان های مشهد بستری شد.
دکتر قلیان ادامــه داد: تاکنون 3۰ تا ۴۰ مورد از افرادی 
که مشکوک به کرونای انگلیسی بودند مورد آزمایش قرار 
گرفتند که از این تعداد تا امروز)دیروز( تست همین یک 
نفر مثبت شده است که به محض تشخیص نهایی در 
یک اتاق ایزوله مخصوص بستری شده و همه آن هایی که 
با این فرد ارتباطی داشتند نیز از آن ها تست گرفته شده 

و تحت نظر هستند.

چرخش کرونای انگلیسی بین مشهدی ها!»
با  انگلیسی  کــرونــای  که  تفاوتی  اینکه  به  اشـــاره  با  وی 
اظهار  اســت،  آن  نحوه شیوع  در  دارد،  آن  نــوع چینی 
کرد:سرعت انتشار کرونای انگلیسی بیشتر است، ضمن 
اینکه کودکان و جوانان و نوجوانان زیر ۲۰ سال را نیز به 
راحتی مبتال می کند و به همین جهت مردم این بحث 
را جدی بگیرند . گاهی کودکان و نوجوانان بدون اینکه از 

ماسک استفاده کنند یا پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمایند، دور هم جمع می شوند و بازی می کنند یا حتی 
به گردش می روند که این خیلی خطرناک است و خطر 
ابتالی کرونای انگلیسی آن ها را به شدت تهدید می کند.

قلیان بیان کرد: با توجه به کشف نخستین بیمار مبتال 
به کرونای انگلیسی در مشهد، مــردم بیشتر به هوش 
باشند که کرونای انگلیسی در مشهد در حال چرخش 
است وهمان طور که بیان شد سرعت انتشار باالیی دارد 
و ۲۰ تا 3۰ درصد نیز کشنده تر از نوع چینی آن است! 
آنچه پس از ثبت نخستین نمونه این ویروس در مشهد 
می توان در مورد آن گفت این است که کرونای انگلیسی 
در مشهد مثل کوه یخی است که اکنون سر قله آن را 
دیده ایم. با این وجود هر کدام از ما که با یک نفر در یک 
مکانی هستیم آنقدر باید وسواس داشته باشیم که هر 
کداممان فکر کنیم طرف مقابلمان کرونای انگلیسی دارد و 

سخت مراقب باشیم.
دکتر قلیان همچنین در خصوص کنترل مبادی ورودی 
استان به خصوص در مورد مسافران خارجی گفت:تمامی 
مبادی ورودی استان کنترل می شود و برای ورود مسافران 
 خارجی تمهیدات خاصی اندیشیده شده و تست های 

پی سی آر سریع از آن ها گرفته می شود. 

سخنگوی ستاد استانی به مردم هشدار داد

ثبت نخستین مورد کرونای انگلیسی در مشهد 

گزارشگزارش
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به  شـــعـــرش  در  حـــافـــظ  را  مــلــک  ایــــن   .۱
ــقــصــان –  ــخــشــد- ن خــــال هـــنـــدویـــی مــی ب
قطعات  از  آن ۲.  امثال  و  ملک  یک ششم 
ــتــی در  ب ــه کــشــی-  ــول ل ــاده در  ــفـ ــتـ ــورداسـ مـ
 جاهلیت- صدای زیر در آواز دسته جمعی 
ــن آســـیـــاب- طـــرح قدیمی  ــری 3. ســنــگ زی
دبــیــرســتــانــی- کــاشــف گـــردش خـــون ۴. از 
علوفه جات- خوگرفته- تیراندازی- تکیه دادن 
پیامبران  بــرای خودکار-  مارکی  ۵. سایبان- 
و  تابستان  در  کــه  یکساله  زینتی  گیاه   .۶
پــایــیــز گــل مـــی دهـــد- فــرهــنــگ مــعــروفــی از 
 »لوئیس معلوف« در زبان عربی – شهرآرزو 
۷. لوله تنفسی- عضو طیران- نیکی- اهل 
قرارگرفتن  اســـاس- حالت  و  پایه  هــرات 8. 
بــدون  ــا فاصله معین درکــنــارهــم  ب دوخـــط 
اینکه همدیگر را قطع کنند- خلعت آخرت 
۰9 چوبدستی قلدر- از مصنوعات سنگین 
ــاغـــی- اســـب چــاپــار  ــع دبـ  شــیــمــیــایــی- مــای
۱۰. زادگاه حضرت ابراهیم»ع«- نوعی ماهی 
نان کالغ-  گیاه   .۱۱ گــدایــی کــردن  کنسروی- 
ــازده- الــفــبــای تــلــگــراف ۱۲. قــدم  ــکــصــدوی ی
 یکپا- بهره و فایده- کتاب تقلید- عدد ماه 

۱3. این هم چوبدستی پلیس  است- وسیله- 
کیسه لباسی ۱۴. سالمتی می آورد- گریبان- 
سرباز جنگ های ناگهانی ۱۵. ابزار استثمار- 

پیروان دین یهود- از فراورده های گوشتی

۱. لقبی که به تبت داده اند- تملق و چرب زبانی 
۲.اســمــی پــســرانــه بــه معنی »نــیــک نــام«- 
هماهنگی موسیقایی- می دهند تا گرفتارکنند 
3. بن مضارع از آمدن- از مشاغل رایج در 
عالمت  بوستان ۴.  کشور-  مناطق شمالی 
بهانه گیر-  زدنـــی  طـــول-  واحـــد  مفعولی- 
پــوشــانــدن سطح فلزات  ــارش  کـ نــقــاش ۵.  
ــا هـــدف تــزئــیــن و یا  ــا الیــــه ای ازآب فــلــز ب ب
 حفاظت در برابر خوردگی است- بی صدایی 
 ۶. سخنان بیهوده- ترقی دادن- نبرد تن به تن 
۷. دوبرابر- باهوش و ذکاوت- پاک و خالص 
8. حرف همراهی عرب- حصار سیمی اختراع 
و جدیت  اســمــیــت«- سعی   »لــوســیــن ب 
 9. جرم و گناه- بانوی خدمتکار- قانون مغولی 
در  سیال  یــک  حرکت  آبستن-  هــوس   .۱۰

زاری کننده  نــرم-  خاکستر   .۱۱ سرند  و  غربال   مسیری- 
نوعی  ایــنــتــرنــتــی-  نــفــوذ  تـــهـــران-  در  نــدامــتــگــاهــی   .۱۲
... به دست  تاتوانی  سبزی خوردن- ضمیر بی حضور ۱3. 
 آور / دل شکستن هنر نمی باشد- از وسایل ژیمناستیک- 
مــتــاع ۱۴. الــفــبــای مــوســیــقــی- شــربــت خــنــک و مفرح 
تابستانی- لوح فشرده ۱۵. کنایه از تنبیه کردن کسی است- 

خودروی متوسط مسافربری عمومی
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