
 تشکیل 16 هزار پرونده وصول مهریه 
درخراسان رضوی

 انتشار کلیپ ساخت ترقه 
برای الیک بیشتر!

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی عنوان کردبر اساس آمار 11 ماهه مشخص شد

در 11 ماه نخست امسال بیش از 20هزار پرونده 
اجرایی به درخواست متقاضیان توسط واحدهای 
اجـــرای اســنــاد رســمــی اســتــان تشکیل و مــورد 
رسیدگی قرار گرفت. بنا برگزارش قدس به نقل 
اداره کل ثبت اسناد وامالک  روابــط عمومی  از 
خراسان رضوی، در 11 ماه نخست امسال 20هزار 
و 217 پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که 

رتبه دوم با 8.3 درصد...

 رئــیــس پــلــیــس فــتــا خـــراســـان رضـــوی عــنــوان 
ــروش مــواد محترقه در  ــرد: عامالن خرید و ف ک
این  در  با حضور  فضای مجازی تصور می کنند 
مکان هویت آن ها پنهان خواهد ماند و هر چه 
این گونه  کــه  دهند  انــجــام  می توانند  بخواهند 
نخواهد شد چون قانون گذار برای عامالن خرید، 
فروش و تولید موادمحترقه غیرمجاز جرم انگاری 

کرده و پلیس با قاطعیت... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

آتشسوزییاآتشافروزی؟!
بیانیه جبهه روحانیت مردمی

درباره وضعیت معیشتی 
مردم و برخی اظهارات 

غیرمسئوالنه

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی:

تعداد مبتالیان کرونای 
انگلیسی در مشهد 

به 14نفر رسید

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

سومینحریقدرمرزافغانستاندرکمترازیکماه

.......همین صفحه 

ــدور بــیــانــیــه ای از مــدیــران  جبهه روحــانــیــت مــردمــی بــا صـ
دستگاه های مختلف خواست برای کاستن از فشار اقتصادی 
اقشار ضعیف جامعه از حاشیه سازی ها کاسته و با اقدام های 

جهادی زمینه سوءاستفاده های احتمالی...

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد 
مبتالیان به کرونای انگلیسی شناسایی شده در مشهد به 14 
نفر رسیده است. مهدی قلیان در گفت وگو با وب دا با بیان 

اینکه نوجوانان و جوانان در بازی ها...

با  شمالی  خــراســان  اهــل  المپیکی  جــودوکــار 
کشورهای  از  یکی  به  پناهندگی  خبر  تکذیب 
مسابقات  تماشای  ــرای  ب فقط  گفت:  اروپــایــی 
جایزه بزرگ ازبکستان به این  کشور سفر کرده ام.
با مهر  بریمانلو در گفت وگو  محمد محمدی 
کرد:  اظهار  خــود  پناهندگی  خبر  تکذیب  با 
از  است  سالی  چند  می دانید  که  همان  طور 

هدف  با  و  ــودم  ب دور  بین المللی  رویــدادهــای 
تماشای مسابقات به صورت کامالً قانونی به 

ازبکستان سفر کردم.
جودوکار المپیکی اهل خراسان شمالی تصریح 
کرد: از صبح شنبه برخی رسانه ها در شیطنتی 
بنده  پناهندگی  خبر  انتشار  به  اقــدام  آشکار 

کردند که این خبر را قویاً تکذیب می کنم.

ــزود: عشق به میهن عزیزم و  افـ ادامـــه  وی در 
کسب افتخار با پیراهن ایران را با هیچ چیزی در 
دنیا عوض نمی کنم و با وجود برخی نارسایی ها 
فقط به کسب مدال المپیک و برافراشتن پرچم 

پرافتخار کشورم می اندیشم.
محمدی بریمانلو در پایان تأکید کرد: در چند روز 

آینده به ایران برخواهم گشت.

راننده کامیون حین تعمیر میل گاردان کامیون 
یــک حــادثــه دلــخــراش جان  پــی  کمپرسی در 

باخت.
شهر  آتش نشانی  رئیس  قــدس،  ــزارش  گ به 
روز   11:2۵ ســاعــت  ــدود  حــ گــفــت:  رضـــویـــه 
ــه گــرفــتــار شـــدن یــک رانــنــده  گــذشــتــه حــادث
مسیر  در  خــودرو  قطعات  میان  در  کامیون 
اعالم   12۵ سامانه  به  مشهد-میامی  جــاده 
شد که تیم امداد و نجات آتش نشانی رضویه 

به محل حادثه که یک واحد شن شویی بود، 
اعزام شدند.

جــوان  رانــنــده  کـــرد:  بــیــان  ضیایی  محمدرضا 
حدوداً 3۵ساله در حال تعمیر قسمت »میل 
گـــــاردان«  خـــودرو کــامــیــون کمپرسی بــود که 

ناگهان دور آن گرفتار شد.
وی ادامه داد: نجاتگران با مهار خودرو کامیون 
و با به  کارگیری تجهیزات مخصوص نجات و با 
تالش فــراوان، راننده کامیون که عالئم حیاتی 

نداشت را از اطراف میل گاردان رهاسازی و برای 
انجام معاینات پزشکی تحویل عوامل اورژانس 

دادند.
پس از انجام معاینات اولیه از سوی امدادگران 
اورژانس مشخص شد راننده خودرو در همان 
ــر شــدت جــراحــات وارده  اث بــر  لحظات اولــیــه 
جــان خــود را از دســت داده اســت. همچنین 
آتش نشانان پس از ایمن سازی، محل حادثه را 

تحویل عوامل انتظامی دادند.

در واکنش به فضاسازی های رسانه ای اعالم شد

 در مسیر مشهد-میامی رخ داد

تکذیب پناهندگی جودوکار المپیکی 

مرگ دلخراش راننده کامیون دور میل گاردان 
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مهدی کاهانی مقدم: گمرک شیخ ابونصر فراهی در 
والیت فراه افغانستان در نقطه مقابل گمرک ماهیرود 
استان خراسان جنوبی، دیــروز بــرای دومین بار در دو 

هفته اخیر دچار آتش سوزی شد.
براساس آخرین اخبار منتشره، در این حریق که ابتدا 
از یک تانکر حامل گازوئیل آغاز شد، دست کم چهار 
گرفتار  دیگری  از  پس  یکی  سوخت،  ذخیره  مخزن 
امکانات الزم  نبود  دلیل  به  اما  آتش شد  شعله های 
برای اطفای حریق، با درخواست والی فراه افغانستان 
و  آتش نشانی  نیروهای  جنوبی،  خراسان  استاندار  از 
تجهیزات و نیروهای اورژانس برای خاموش کردن آتش و 
امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی از این استان به 

کشور همسایه اعزام شدند.
تانکر حامل سوخت  پنجم اسفندماه جــاری نیز دو 
متعلق به ایــران و افغانستان، در سایت منطقه ویژه 
اقتصادی در این پایانه مــرزی دچــار حریق شدند. با 
گذشته،  بهمن ماه  مهیب 2۵  آتــش ســوزی  احتساب 
در گمرک اسالم قلعه هرات، در مرز مشترک با منطقه 
دوغارون تایباد، این سومین حادثه در پایانه و بازارچه های 

مرزی افغانستان در همسایگی با ایران بوده است.
براساس آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 
آتش سوزی گمرک اسالم قلعه، بیش از 100 میلیون دالر 
خسارت وارد شد اما هنوز از میزان خسارت های حریق 

در منطقه فراه، اخبار دقیقی منتشر نشده است.
هر چند از زمان بروز این حوادث و به  ویژه آتش سوزی 
مــورد  در  رســمــی  منابع  فـــراه،  پایانه  در  گذشته  روز 
نکرده اند  اطالعاتی منتشر  آن  و قطعی  علت اصلی 
این  ــودن  ب عمدی  از  و شایعات  برخی شنیده ها  امــا 
دارد؛  حکایت  خــرابــکــاری  احتمال  و  آتــش ســوزی هــا 
مبادالت  در  پایانه ها  ایــن  خــاص  جایگاه  و  اهمیت 
حجم  افغانستان  و  ــران  ــ ای بین  بــازرگــانــی  و  تــجــاری 
را  کــشــورمــان  واردات  و  صـــــادرات  از   قــابــل  تــوجــهــی 
دربــر می گیرد. از طرفی افتتاح راه آهـــن خــواف-هــرات 
)کریدور حمل ونقلی شرق به غرب(، عالوه بر ترانزیت 
ــران، ثبات امنیت  کــاال بین چین و اروپـــا از مسیر ایـ
از  بیش  ســاالنــه  جابه جایی  منطقه،  در  معیشت  و 
12 میلیون تن کــاال در ایــن مسیر امکان پذیر شــده و 
ایــن مهم رشــد اقتصادی منطقه ای را در پی خواهد 

داشت که این مسئله خوشایند هیچ از یک دشمنان 
ما نبوده و نیست. سفیر اسبق ایران در افغانستان نیز 
در گفت وگویی با خبرنگار ما تأکید کرد که حادثه روز 
گذشته در پایانه مرزی فراه، تکرار سناریوی خرابکارانه ماه 

گذشته در گمرک اسالم قلعه هرات است.
ابوالفضل ظهره وند اضافه کرد: ارزیابی من از این حادثه 
به راهبرد برخی کشورها در افغانستان برمی گردد که 
ــاب آوری ملت ایــن کشور را به حداقل  تــالش دارنــد تـ
ممکن برسانند و چون بازارچه و پایانه های واقع در مرز 
مشترک با ایران، مسیر تنفسی برای مردم افغانستان 
است و ایران می تواند از این طریق کمک های خود را 
به ملت همسایه برساند، دشمنان تمام تالش خود را 
به کار بسته اند تا این مسیر تنفس و امدادرسانی را 

مسدود سازند.
وی گفت: تردیدی نیست که دولت آمریکا در ماجرای 
افغانستان به استیصال رسیده است و تنها راه برون رفت 
خود از وضعیت کنونی را در توافق با طالبان با کارگزاری 
پاکستان و کمک های مالی عربستان می بیند. سناریویی 
که بیشتر با هدف تحمیل فشار بر ایران طراحی  شده 

و بــدون تردید سرانجام خوشی نخواهد داشــت. این 
سناریو دورانی تازه از بحران پایدار، تجزیه افغانستان و به 
میدان آوردن سلفی ها را دنبال می کند و پاکستان هم در 
این معرکه رؤیای بدست آوردن افغانستان را در سر دارد.

سفیر اسبق ایران در افغانستان با تأکید بر اینکه در 
این ماجرا مردم افغانستان مهم ترین هدف آمریکا و 
همپیمانانش هستند، تصریح کرد: آن ها با اقدام های 
اینچنینی مصداق این ضرب المثل که به مرگ می گیرند 
تا به تب راضی شوند، هدفشان تسلیم طالبان شدن 
مردم افغانستان است. به همین خاطر است که پس 
از چند دهه آرامش در مرز مشترک ایران و افغانستان، 

ناگهان و در مدتی کوتاه حوادث پی درپی در پایانه های 
مرزی را شاهد هستیم که هدفی جز در تنگنا قرار دادن 

ملت افغانستان ندارد.
ظهره وند با بیان اینکه جو بایدن نیز راه غلط ترامپ را 
در پیش گرفته است، از مردم افغانستان خواست با 
عبرت از تجربه دخالت و حضور آمریکا در عراق، در 
برابر توطئه ها و سیاست های منطقه ای آمریکا مقاومت 
کرده و مانع سلطه طالبان و سلفی ها بر افغانستان و 
تجزیه کشورشان شوند. در عین  حال رئیس پلیس 
والیت فراه افغانستان در نخستین ساعات حریق دیروز 
در گمرک شیخ ابونصر فراهی، این حادثه را ناشی از 

بی احتیاطی یکی از رانندگان اعالم کرده و گفت: زمانی 
که این راننده مشغول ریختن بنزین در باک خودرواش 
بوده منجر به آتش سوزی شده و حریق بالفاصله به یکی 
از تانکرهای حامل گازوئیل در همان نزدیکی و سپس 
به دیگر تانکرها و مخزن های ذخیره سوخت بازرگانان 
سرایت کرده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
نیز در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: این مخازن در 
مرزها و نواحی گمرکات برای ذخیره و استفاده سوخت 
از سوی صادرکننده و واردکننده ساخته می شود تا برای 
مدتی محموله در آن ها نگهداری شده و بعد انتقال یابد. 
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه اتفاق های اینچنینی به 
روند صادرات کشور خدشه وارد می کند، افزود: سوختی 
افغانستان صــادر و دپــو می شود  از محل گمرک  که 
معموالً قانونی است، باید ببینیم این اتفاق ها عمدی 

بوده است یا خیر.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: 
امیدواریم این اتفاقات کنترل شود زیرا بر روند صادرات 
تأثیر می گذارد. وی تأکید کرد: در کل به نظر می رسد 
این اتفاقات به این دلیل است که روند صادراتی رسمی 
را مختل کنند تا صادرات غیررسمی جان بگیرد، به هر 
حال باید تحقیقات الزم صورت گیرد و جلو تکرار این 
اتفاق ها گرفته شود. الزم به ذکر است با تالش هفت 
ساعته 10 خودرو آتش نشانی از خراسان جنوبی، حریق 
در گمرک ابونصر فراهی افغانستان در جوار پایانه مرزی 

ماهیرود غروب روز گذشته مهار شد.

سومین حریق در مرز افغانستان در کمتر از یک ماه

آتش سوزی یا آتش افروزی؟!
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دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدریه در نظ��ر دارد مناقصه عمومی همزم��ان با ارزیابی 
ی��ک مرحله ای احداث مرکزجامع خدمات س��امت روس��تائی نس��ر را به ش��ماره فراخوان 
2099004688000018 از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار 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 ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه 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
اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات 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.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

شهروندان همچنان تاوان کم کاری ها 
را می دهند

ترافیک؛ 
زخم کهنه محور 
مشهد - طرقبه

شاندیز  طرقبه  شهرستان  که  جغرافیایی  موقعیت 
دارد موجب شده موضوع راه هــای دسترسی به این 
از دغدغه های اصلی مردم  شهرستان همیشه یکی 
قرار بگیرد. نزدیک به 15 سال است که این موضوع 
به اشکال متفاوتی هم از سوی مسئوالن مطرح شده 
ایــن مدت  بــوده و هست. در  و هــم ســوژه رسانه ها 
صورت  فراخور  به  نیز  اقدام هایی  و  تصمیم گیری ها 
گرفته اما آنچه اتفاق افتاده با بحث رضایتمندی و 
رفاه مردم همخوانی ندارد و همچنان نارضایتی ها در 
موضوع راه های دسترسی و خروج از شهرستان طرقبه 
شاندیز به ویژه شهر طرقبه وجود دارد. ترافیک در 
روزهای تعطیل و برخی از ساعات به حدی پرحجم و 
کسل کننده است که زمان طی مسیر چند دقیقه ای 
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ترافیک؛ زخم کهنه محور مشهد _ طرقبه
که  موقعیت جغرافیایی  رسائیفر: هاشم
شهرستان طرقبه شاندیز دارد موجب شده 
موضوع راه های دسترسی به این شهرستان 
مردم  اصلی  دغدغه های  از  یکی  همیشه 
قرار بگیرد. نزدیک به 15 سال است که این 
سوی  از  هم  متفاوتی  اشکال  به  موضوع 
مسئوالن مطرح شده و هم سوژه رسانه ها 
بوده و هست. در این مدت تصمیم گیری ها 
اقدام هایی نیز به فراخور صــورت گرفته  و 
اما آنچه اتفاق افتاده با بحث رضایتمندی 
ــاه مــردم همخوانی نـــدارد و همچنان  و رف
نارضایتی ها در موضوع راه های دسترسی و 
خروج از شهرستان طرقبه شاندیز به ویژه 
شهر طرقبه وجود دارد. ترافیک در روزهای 
تعطیل و برخی از ساعات به حدی پرحجم 
و کسل کننده اســت که زمــان طی مسیر 
چند دقیقه ای بعضی مواقع چندین ساعت 

می شود!

ساخت معبر 100 متری تا پایان سال»
در  شــانــدیــز  طرقبه  شهرستان  فــرمــانــدار 
واکنش به این موضوع و مشکالتی که مردم 
برای عزیمت به این شهرستان به ویژه در 
دارنـــد می گوید: بحث  حــوزه شهر طرقبه 
توسعه راه هــای دسترسی به شهرستان به 
ویژه طرقبه از اوایل حضور من در فرمانداری 
شهرستان طرقبه شاندیز مد نظر بوده که 
ایــن سال ها بین  با گفت و گو هایی که در 
صورت  موضوع  ایــن  در  دخیل  مسئوالن 
پذیرفته منجر به کارها و اقدام های خوبی 

شده است.
از  یکی  مــی افــزایــد:  حسینی  سیدحسن 
اقـــدام هـــای خــوبــی کــه تــوســط شــهــرداری 
مشهد و طرقبه به سرانجام رسیده موضوع 
این  ترافیک  کــه  بــود  پرتویی  پــل  تعریض 
نقطه نسبت به گذشته روان تر شده است. 
توجه  اقدامی در خــور  مبحث دیگری که 
بوده و نتایج آن در آینده مشخص خواهد 
شد تملک اراضی بولوار امام رضا)ع( طرقبه 
حد فاصل ایستگاه مترو وکیل آباد تا پمپ 
بنزین طرقبه است که در الین شرقی آن 
از  از امامزادگان یاسر و ناصر)ع( تا نیمی 

مسیر به سمت مشهد تملک اراضی برای 
تعریض 100 متری معبر است که در تالش 
هستیم تا این پروژه تا اواخر سال یا نهایت 
اوایل سال 1400 به بهره برداری برسد که این 
اقدام می تواند کمک زیادی در موضوع حل 

معضل ترافیک این نقطه نماید.

وعده ای برای  سال آینده »
تملک  کــه  مشکالتی  خــصــوص  در  وی 
امــام  بـــولـــوار  از  نقطه  ایـــن  در  پــالک هــا 
رضا)ع( طرقبه و طوالنی شدن این روند 
)الیــن رفت  در الیــن غربی  به خصوص 
کــرد: در الین  نیز اظهار  به طرقبه( دارد 
که  پــالک هــایــی  از  بــولــوار خیلی  غــربــی 
توسط  تاکنون  بــوده  مالکان  بــه  متعلق 
شهرداری طرقبه تملک شده و تحصیل 
ــن نیز  ــن الی حــریــم صـــورت گرفته کــه ای
پس از اتمام الین شرقی پروژه اش شروع 
می شود، به طور کلی سال آینده شاهد 
ــا)ع( و  امــام رضـ بــولــوار  تحول خوبی در 
به  دسترسی  ترافیک  کــاهــش  مــوضــوع 

شهر طرقبه خواهیم بود.
حسینی همچنین از ایجاد آزادراهــی بین 
طرقبه و شاندیز از طریق نغندر خبر داد 
و گفت: با ساخت این آزادراه بخشی از 
ترافیک این دو شهر به سمت گلمکان و 
بــزرگــراه مشهد- چــنــاران کشیده خواهد 
شد. در کنار این پــروژه، پــروژه ای دیگر در 

دست مطالعه است که از بولوار کوهساران 
و کنار امامزادگان یاسر و ناصر)ع( و پشت 
بند گلستان امکان دسترسی به جاده های 
جنوب شهر مشهد فــراهــم خــواهــد شد 
ایـــن مــوضــوع در حـــال حــاضــر در  البته 
مرحله مطالعاتی قرار دارد و در حال حاضر 
چانه زنی های زیست محیطی و علمی و 

عملیاتی شدن آن در حال انجام است. 

راهی برای تردد ادوات »
آنچه مسلم است از هفته های آینده و آغاز 
فصل بهار باز شاهد افزایش ترددها در این 
مسیر خواهیم بود و ترافیک به محورهای 
طرقبه باز خواهد گشت اما در هفته های 
اخیر هم تردد در روزهای تعطیل در مسیر 
طرقبه به مشهد اندکی بیشتر و موجب 
شده شهروندان برای فرار ترافیک سه راهی 
وکیل آباد به سراغ مسیر خاکی حد فاصل 
ارتفاعات جنوبی مشهد  تا  گلستان  بند 

بروند.
برای نمونه بعدازظهر جمعه گذشته برخی 
از مشهدی هایی که به طرقبه رفته بودند به 
دلیل حجم ترافیکی باالیی که در برگشت 
وجود داشت مسیر جاده حصار از قسمت 
پشت بند گلستان را انتخاب کرده بودند 
که با بسته بودن جاده فرعی و خاکی که 
به اصطالح جــاده طبیعت گفته می شود 
برخورد کردند. موضوعی که سبب شد برای 

مدتی ترافیک خودروها در این قسمت باال 
رفته و موجب سرگردانی آن ها شود.

هر چند که مسیر مد نظر یکی از راه های 
فرعی است که مدت ها مردم برای رفت و 
آمــد بین مشهد و طرقبه از آن استفاده 
جنوبی  کمربند  مسئول  امـــا  مــی کــردنــد 
مشهد در واکنش به آنچه روز جمعه در 
این محدوده اتفاق افتاد به قدس می گوید: 
همان طور که می دانید ما چیزی به اسم 
جاده در آن محدوده نداریم آنچه از قبل 
وجــود داشــتــه راهــی فرعی بــوده کــه بــرای 
عبور و مرور ماشین ها و ادوات آبرسانی به 
کمربند سبز از آن استفاده می شده است 
که با اقبالی که مردم به مرور زمان نشان 
دادند به راهی برای رفت و آمد خودروهای 
شخصی به خصوص در روزهــای تعطیل 
که بار ترافیکی جاده طرقبه به مشهد زیاد 

می شد تبدیل گردید.
رمضانی ادامه می دهد: اما از اواخر سال 
گذشته تا همین اواخر که کرونا شایع شد 
مسیر مد نظر مسدود بــود که از تجمع 
زیاد خودروها در مسیر ارتفاعات جنوب 
جلوگیری شود. پس از آن هم با کشیده 
شدن فعالیت کشت و کار و درختکاری در 
کمربند جنوبی به این قسمت بخش زیادی 
ماشین آالت  استقرار  محل  به  مسیر  از 
و یگان حفاظتی کمربند سبز تبدیل شد 
که شرایط رفت و آمد دیگر برای خودروها 

وجود نداشت.
وی اظهار می دارد: قرار بود از قسمت باالتر 
و درست از راه آسفالتی که برای رفت و آمد 
استفاده می شود  برق  خودروهای شرکت 
بسته شود اما این موجب می شد که مردم 
تا آنجا بیایند و نه راه پیش داشته باشند 
و نه راه پس؛ بنابراین ترجیح داده شد از 
محل فعلی مسدود شود تا مشکل کمتری 
ایجاد شود ضمن اینکه برای حل کامل این 
داستان باید مسئوالن شهر طرقبه همکاری 
ــاده حــصــار امکان  ــتــدای جـ اب تــا از  کنند 
دسترسی بسته شود تا کسی نتواند حتی 
تا پشت بند گلستان با خودرو بیاید و بعداً 

دچار مشکل شود.

بامعرفیرئیسادارهوکتابدارکتابخانهانجامشد

 بازگشایی کتابخانه عمومی
 شهید عباس غفرانی مه والت

کتابخانه های  کــل  اداره  عمومی  روابـــط  گـــزارش  بــه 
اداره کل  هــمــت  بـــه  عــمــومــی خـــراســـان رضـــــوی، 
کتابخانه  رضـــوی  خــراســان  عمومی  کتابخانه های 
عمومی شهید عباس غفرانی مه والت پس از تأمین 
بازگشایی  اسفندماه   14 پنجشنبه  انسانی  نیروی 

شد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان  رضوی گفت: 
با تدابیر الزم اتخاذ شده کتابخانه شهید غفرانی در 

شهرستان مه والت بازگشایی شد.
و  مــردم  عموم  از  سبزیان  علی اکبر  حجت االسالم 
اطالع رسانی،  راستای  در  استان  رسانه های عمومی 
پیگیری و تالش برای رفع موانع موجود برای ادامه 
ارائه خدمات کتابخانه ای در این کتابخانه قدردانی 

و تشکر کرد.
از پیگیری روزنامه قدس و خبرگزاری فارس در  وی 
این خصوص به صــورت ویــژه یاد کرد و ادامــه داد: 
غفرانی  شهید  کتابخانه  بازگشایی  »درخــواســت 
مه والت خراسان رضوی« از جمله اخباری بود که در 

این دو رسانه مورد پیگیری قرار گرفت .
مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان  رضوی تأکید 
کرد: ان شاءهللا به زودی با افتتاح کتابخانه عمومی 
فعالیت های  مـــه والت،  شهرستان  شادمهر  شهر 
بیشتری  شتاب  شهرستان  ترویجی  و  کتابخانه ای 

خواهد گرفت.
عباس  عمومی شهید  کتابخانه  اســت  ذکــر  شایان 
غفرانی پس از صدور دستور تعطیلی کتابخانه های 
و همزمان  ــا  کــرون ــروس  ــ وی هــمــه گــیــری  عــمــومــی در 
مرخصی استعالجی نیروی کتابدار و انتقال رئیس 
اداره شهرستان به تبعیت از همسر به شهرستان 
به  ــرای  بـ اداری  تشریفات  انــجــام  حــال  در  دیــگــر، 
کارگیری نیروی جدید بود که سبب تعطیلی کتابخانه 

در مدت کوتاهی شد.

سرمایه گذاری در سرایان و درمیان 
از معافیت مالیاتی برخوردار شد

مــدیــر کــل دفــتــر جــذب و حمایت از ســرمــایــه گــذاری 
ــداری خــراســان جــنــوبــی گــفــت: هــمــه طــرح هــا  ــان اســت
از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی که در  اعم 
شهرستان های درمیان و سرایان از ابتدای سال ۹۹ به 
بهره برداری رسیده یا مجوز تأسیس گرفته  است، از 

معافیت مالیاتی برخوردار می شود.
علی اکبر اکبری راد در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس 
ــران شــهــرســتــان هــای ســـرایـــان و  ــ مــصــوبــه هیئت وزیـ
از اشتغال  بــه عــنــوان مناطق غــیــربــرخــوردار  درمــیــان 
و  به منظور تسهیل  این وضعیت  و  شناخته شدند 
تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور در این 
شهرستان ها به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال 
تعریف شده  است.وی بیان کرد: این واحدها از مدت 
معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در 

حال حاضر ۲0 ساله است، برخوردار می شوند.
از این  افــزود: در صورت حذف این شهرستان ها  وی 
از  جــزء  ایــن  امتیازات  بعد  ســال هــای  در  مشمولیت 
قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده یعنی مدت ۲0 
سال از مبنای سال بهره برداری محاسبه شده و برای 
طرح هایی که از سال ۹۹ ایجاد و راه اندازی شده اند به 
قوت خود باقی و اجرایی خواهد ماند.اکبری راد اظهار 
کرد: از آنجا که معافیت مذکور به نرخ صفر است، سه 
شرط داشتن مجوز فعالیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
و ارائه اسناد و مدارک مربوطه و فعالیت در محدوده 

این مناطق برای فعاالن اقتصادی الزامی است.

هفتمین قالی برای اهدا به عتبات 
عالیات در بشرویه بافته شد

در  عالیات  عتبات  بــازســازی  ستاد  مسئول  بشرویه:
شهرستان  شــده  بافته  قالی  هفتمین  بــرش  مــراســم 
این  در  بــافــنــده  خــواهــران  از  تشکر  بــشــرویــه ضمن 
شهرستان گفت: با بافت این قالی ها کمک خوبی به 

ساخت این پروژه شده است. 
محمد خاکی نژاد بیان کرد: این هفتمین قالی است 
که خواهران بافنده شهرستان بشرویه از اول سال ۹۹ 

بافته اند.
دوســتــدار  و  در صحنه  همیشه  و  خیر  مــردم  از  وی 
ائمه)ع( خواست کرد در این امر خیر، این ستاد را در 
شهرستان بشرویه یاری کنند و یا به ستاد مستقر در 
مصالی شهدای گمنام نهاد امامت جمعه شهرستان 

مراجعه نمایند. 
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خبرخبر خبرخبر

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

یکشنبه  17 اسفند 1399
   23 رجب 1442  7 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9483  ویژه نامه 3862 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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

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

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

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

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

پ
/9
90
33
17



روی خط حادهثروی خط حادهث
با اقدام نیروهای سپاه مشهد صورت گرفت

 پلمب 15 مرکز توزیع موادمخدر 
در حاشیه شهر

عقیل رحمانی: با پیگیری ها و رصدهای صورت گرفته 
مقاومت  ناحیه  عملیات  معاونت  نیروهای  سوی  از 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع(، پنج واحد صنفی و 
10 واحد مسکونی که به محلی برای خرید و فروش 
موادمخدر تبدیل شده بودند، پلمب و در ادامه یک 
قــرار  شناسایی  مــورد  الکلی  مشروبات  تولید  مرکز 

گرفت.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  شریف،  پاسدار  سرهنگ 
با  گفت:  قدس  به  مسلم)ع(  حضرت  سپاه  بسیج 
تــوجــه بــه افــزایــش گــایــه مــنــدی هــای اهــالــی شهرک 
شهیدرجایی و باهنر از فعالیت برخی خرده فروشان 
مواد در منطقه، موضوع در دستور کار یک تیم از 
معاونت عملیات این ناحیه قرار گرفت و در مناطق 
اعامی پایش انجام شده و مشخص شد پنج واحد 
ــوازم  ل فــروشــگــاه  پــوشــش ســوپــرمــارکــت،  صنفی در 
شوینده و... به محلی برای فروش انواع مواد مخدر 
مسکونی  خانه   10 دیگر  از سوی  و  تبدیل شده اند 
هم مورد شناسایی قرار گرفت که در آنجا هم همین 
با  الزم  هماهنگی  رو  همین  از  می شد.  تکرار  شیوه 
و  صنفی  واحــدهــای  و  گرفت  صــورت  مقام قضایی 

مسکونی مورد اشاره پلمب شدند.
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع(
ادامــه  در  کــرد:  تصریح  پــاســدار شریف  ، سرهنگ 
دو  مــی داد  نشان  که  رسید  ما  دســت  به  اطاعاتی 
کارگاه  ایجاد یک  به  اقــدام  مهرآباد  در شهرک  نفر 
اطاع  به  ماجرا  که  کرده اند  الکلی  تولید مشروبات 
قاضی طباطبایی، جانشین دادسرای انقاب رسید 
از  پس  شــد.  متخلفان صــادر  با  بــرخــورد  دستور  و 
الکلی  مشروبات  لیتر   250 حــدود  محل   به  ورود 
همراه  به  صنعتی  موادمخدر  مقداری  دســت ســاز، 
یک افشانه فلفلی کشف شد و در ادامه عامان این 

اقدام  دستگیر شدند.

ــلـــیـــس فــتــا  ــس پـ ــ ــی ــ عـــقـــیـــل رحــــمــــانــــی: رئ
خــراســان رضــوی عــنــوان کـــرد: عــامــان خرید 
فــضــای مــجــازی  در  محترقه  مـــواد  فـــروش  و 
تــصــور مــی کــنــنــد بـــا حــضــور در ایـــن مــکــان 
هــر چه  و  ماند  خــواهــد  پنهان  آن هــا  هویت 
این گونه  که  انجام دهند  می توانند  بخواهند 
عامان  بــرای  قــانــون گــذار  نخواهد شد چــون 
خرید، فروش و تولید موادمحترقه غیرمجاز 
با این  با قاطعیت  جرم انگاری کرده و پلیس 

افراد برخورد خواهد کرد.
ــواد جــهــانــشــیــری در تــشــریــح  ــ ســرهــنــگ جـ
اقــدام هــای پلیس فتا بــرای مــبــارزه بــا فــروش 
با  فضای مجازی  در  محترقه  مــواد  غیرقانونی 
توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال 
و حوادث تلخی که تا امروز شاهد بوده ایم، به 
نزدیک  با  همزمان  و  همه ساله  گفت:  قدس 
شدن به روزهای پایانی سال، شاهدیم  برخی 
از افراد برای سودجویی دست به هر اقدامی 
سراغ  به  موادمحترقه  فروش  برای  و  می زنند 

فضای مجازی می آیند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتا استان در اداره جرم یابی، در این ایام 
ــژه روی تحرکات صــورت  خــاص بــه صــورت وی
گــرفــتــه از ســـوی خــاطــیــان دقــیــق مــی شــونــد و 
کانال ها، شبکه های مجازی، سایت های خرید 

و فروش کاال مانند »دیــوار« و »شیپور« و ... 
مورد رصد و پایش شبانه روزی قرار می گیرند.

رئــیــس پلیس فــتــا اســتــان بــیــان کـــرد: پس 
مــحــل  کـــشـــف  و  ردزنـــــــی  ــی،  ــایـ ــاسـ ــنـ شـ از 
به صــورت خرده فروشی  که  افــرادی  حضور  
ــه خــریــد و فــروش  ــدام ب ــ و ســازمــان یــافــتــه اق
موادمحترقه غیرمجاز و خطرآفرین می کنند، 
از کسب دستور  افـــراد پــس  ایــن  ــازداشــت  ب
انتظامی  یــگــان هــای  دیــگــر  بــه  قضایی  مــقــام 

سپرده می شود.

بازی اینستاگرامی با جان مردم»
رئیس پلیس فتا استان به 
بردن  باال  برای  که  رفتاری 
اعضای کانال و ... است، 
اشاره و بیان کرد: از دیگر 
ــه شـــدت با  مــــواردی کــه ب

عــامــان آن بــرخــورد شــده و خــارج از نوبت 
این  می شود،  انتظامی  رسیدگی  موضوع  به 
از فروش موادمحترقه  را  پا  است که عده ای 
فراتر  فــضــای مــجــازی  در  غیرمجاز  و  قــاچــاق 
کانال  اعضای  تعداد  آنکه  برای  و  می گذارند 
ایــنــســتــاگــرامــی شــان  ــا صفحه  ی و  تــلــگــرامــی 
افزایش داشته باشد، اقدام به انتشار نحوه 
تولید برخی موادمحترقه خطرناک )نارنجک 

اهداف  سودجو  افــراد  این  می کنند.  دستی( 
هر  تأیید  یا  و  بــازدیــد  افــزایــش  نظیر  دیگری 
چه بیشتر صفحه اینستاگرامی شان دارند و 
این کار موجب می شود برخی ترغیب شوند 
دست به تولید موادمحترقه بزنند که بسیار 
میان  در  و  اســت  حــادثــه ســاز  و  خطرآفرین 
افرادی هم که بیشتر به این سمت می روند، 

نوجوانان و جوانان هستند.
وی ادامـــه داد: ایــن افـــراد بــه ســرعــت مــورد 
شناسایی قرار می گیرند و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی دستگیری آن ها در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
متأسفانه مواردی داشته ایم نوجوان و یا جوانی 
که دست به این اقدام خطرناک زده بود و به 
واسطه یک اصطکاک کوچک، خانه پدری را 
با خاک یکسان کرده و خودش هم به شدت 

مجروح و یا دچار قطع عضو شده است.

نمونه ای از یک حادثه تلخ »
کــرد:  بــیــان  ــه  ادامـ در  جهانشیری  سرهنگ 
پــرونــده هــا مشخص شد  از  یکی  بــررســی  در 
نوجوانی که در یکی از شهرستان های اطراف 
مشهد ساکن بوده با دیدن یک قطعه فیلم 
ــرای ساخت  ــوزش تــولــیــد مــوادمــحــتــرقــه بـ آمــ
فضای مجازی، دست  در  نارنجک دست ساز 

به کــار می شود و بــرای اینکه پــدر و مــادرش 
خبردار نشوند، انباری خانه پدرش را انتخاب 

می کند که از چشم آن ها دور باشد.
این  وارد  به قصد کسب درآمــد  نوجوان  این 
بــود و حین مخلوط کــردن چند  ماجرا شــده 
ــا هــم دچـــار اشــتــبــاه شـــده و  مـــاده پــرخــطــر ب
چندین  که  می شود  انفجاری  وقــوع  موجب 
آن ها  زندگی  منطقه  و  داشت  قدرت  ریشتر 
را هم لرزاند. در حالی که این نوجوان بر اثر 
شدت جراحات وارده به کما رفت و 70 درصد  
سوختگی پیدا کرد، موج انفجار ایجاد شده 
در محل سبب فروریختن سقف بتنی خانه 

نیز شد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با 
توجه به اینکه خرید و فروش این گونه کاالها 
در کوچه و بازار به راحتی صورت نمی گیرد، 
با  می کنند  تــصــور  حـــوزه  ــن  ای در  متخلفان 
پنهان  آن ها  هویت  فضای مجازی  در  حضور 
می توانند  بخواهند  چه  هر  و  ماند  خواهد 
نخواهد شد، چون  این گونه  که  دهند  انجام 
ــذار بـــرای عــامــان خــریــد، فـــروش و  ــون گ ــان ق
تولید موادمحترقه غیرمجاز جرم انگاری کرده 
برخورد  افـــراد  ایــن  بــا  قاطعیت  بــا  پلیس   و  

می کند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی عنوان کرد

انتشار کلیپ ساخت ترقه برای الیک بیشتر!

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

درخواست  به  اجــرایــی  پــرونــده  ــزار  از 20هـ بیش  امسال  مــاه نخست   11 در 
مورد  و  تشکیل  استان  رسمی  اسناد  اجــرای  واحــدهــای  توسط  متقاضیان 

رسیدگی قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد وامــاک  از روابــط عمومی  بــرگــزارش قــدس به نقل  بنا 
در  اجرایی  پرونده  و 217  امسال 20هــزار  ماه نخست  در 11  خراسان رضوی، 
استان تشکیل شده که رتبه دوم با 8.3 درصد از 243 هزار و 896 پرونده 
اجرایی در کشور سهم استان خراسان رضوی بوده که از رشد 2.7 درصدی 
پرونده های اجرایی تشکیل شده در استان نسبت به مدت مشابه سال پیش 

حکایت دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: تا پایان بهمن ماه امسال 16هزار پرونده مهریه 
در استان شکل گرفته که 20 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته و پرونده های مرتبط با چک بامحل و سایر اجرائیه ها نیز به ترتیب با 

یک هزار و 769 و 2هزار و 448 پرونده نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 و 
45 درصد کاهش داشته اند و در همین مدت نزدیک به 26هزار و 902 پرونده 
مختومه شده که با کسب رتبه سوم کشوری، در این زمینه رشد 335 درصدی 

در مختومه کردن پرونده های اجرایی استان را شاهد هستیم .
براساس این گزارش، بیش از 13هزار و 253 میلیارد ریال از مطالبات معوقه 
بانک ها توسط شعب اجرای اسناد رسمی استان وصول شده که از این میزان 
6 هزار و 379 میلیارد ریال آن سهم بانک های دولتی و 6 هزار و 874 میلیارد 
ریال دیگر سهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی بوده که بیانگر 
رشد 138.7 درصدی وصول این مطالبات در 11 ماه نخست سال 1399 بوده 
که با وصول 6 درصد از کل معوقات بانکی کشور، استان رتبه سوم را کسب 

کرده است. 
ابــتــدای ســال جــاری 690 مــزایــده در راســتــای وصــول مطالبات  همچنین از 

بستانکاران در دوایر اجرای استان برگزار شده که شهرستان مشهد با برگزاری 
به خود  را  استان  مزایده  میزان  بیشترین  درصــدی،  رشد 60  و  مزایده   391

اختصاص داده است.
 با توجه به اسناد استخراج شده، در 11 ماه ابتدای سال جاری 13هزار و 32 نفر

از بدهکاران بانکی، مهریه، چک و سایر اسناد تعهدی، ممنوع الخروج شده 
اجازه  نیز  نفر  و 80  تاکنون رفع ممنوعیت شدند  نفر هم  و 604  و 13هــزار 
یک بار خروج از کشور را دریافت کرده اند. همچنین 9 نفر از اتباع خارجی 

ممنوع الخروج و 10 نفر نیز رفع ممنوعیت شده اند. 
گفتنی است در استان خراسان رضوی دو اداره و 31 دایره اجرای اسناد رسمی 
وظایف  اجــرای  راســتــای  در  و  هستند  مراجعان  به  خدمت رسانی  مشغول 
سازمانی در 11 ماه امسال نزدیک به 844 میلیارد و 671 میلیون ریال درآمد 

وصول شده و به حساب خزانه دولت واریز شده است.

بر اساس آمار 11 ماهه مشخص شد

تشکیل 16 هزار پرونده وصول مهریه در خراسان رضوی

یکشنبه  17 اسفند 1399
   23 رجب 1442  7 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9483  ویژه نامه 3862 

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
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ط
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91
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05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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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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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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91
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خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
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خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
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99
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5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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اخطار وابالغ
س��لیمانی  س��عید  س��ید  آق��ای 
مهرآب��اد فرزن��د س��یدعلی ب��ه 
اطالع می رساندهمسر شما خانم 
راضی��ه قربانی فرزند مس��لم  با 
در دس��ت داش��تن حک��م دادگاه 
شعبه 16دادگاه خانواده مشهد قصد 
طالق وجدای��ی از ش��مارادارند لذا 
ظرف م��دت یک هفته پس از ابالغ 
در دفترخان��ه حاض��ر وذی��ل اوراق 
راامضاءنمائیددرغی��ر  واس��نادبه 
اینصورت طالق ش��ما یکطرفه ثبت 
واعتراض بعدی شما مسموع نیست

)آدرس دفترخان��ه مش��هدابتدای پنجت��ن 
بابانظر26/1 (

محمدرضا شیدایی
سردفتر ازدواج وطالق15-27مشهد

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

خدمات نظافتی
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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

ط
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90
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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
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53

عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736
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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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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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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



خبرخبر

خبرخبر

بیانیهبیانیه
بیانیه جبهه روحانیت مردمی

 درباره وضعیت معیشتی مردم 
و برخی اظهارات غیرمسئوالنه

جبهه روحانیت مردمی با صدور بیانیه ای از مدیران 
فشار  از  کاستن  برای  مختلف خواست  دستگاه های 
حاشیه سازی ها  از  جامعه  ضعیف  اقشار  اقتصادی 
کاسته و با اقدام های جهادی زمینه سوءاستفاده های 

احتمالی را از بین ببرند.
در این بیانیه آمده است:

همه ساله در روزهای پایانی سال، به ویژه زمانی که با 
اعیاد مذهبی همراه می شود، شور و نشاطی در جامعه 
برای استقبال از سال نو پدید می آید؛ اما امسال عالوه 
بر محدودیت های ناشی از شرایط کرونایی، گرانی های 
از  افسارگسیخته و کمرشکن، حال و هوای بسیاری 
مردم عزیزمان را ناخوش نموده است. تهیه اقالم اولیه 
برای یک جشن ساده در خانواده ها برای بسیاری از 

آنان دشوار و برای عده ای آرزو شده است. 
واقعیت این است که به اذعان بسیاری از کارشناسان 
ایــن  تــدبــیــر بــســیــاری از  اقــتــصــادی، کلید  و فــعــاالن 
اما  است،  کشور  داخل  در  معیشتی  نابسامانی های 
برخی دولتمردان همچنان کلید را در روی میز مذاکره 

با دولت های بدعهد غربی جست وجو می کنند. 
این میان، برخی سخنان غیرمسئوالنه مانند: ما  در 
کاری کردیم که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم 
که  مردمی  زخم   بر  است  نمکی  تنها  اقتصاد،  چرخ 

عقبگرد هر دو را با حسرت و اندوه تماشا می کنند.
جبهه روحانیت مردمی ضمن همدردی با ملت صبور 
به  می خواهد  دولتمردان  از  اسالمی،  ایــران  نجیب  و 
جای طرح مطالب حاشیه برانگیز و دوگانه سازی های 
و  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  به  اختالف انگیز، 
پیشنهادهای صاحبنظران و کارشناسانی که دلسوزانه 
نظرات خود را در اختیار دولت می گذارند، توجه کرده و 
وقت و همت خود را صرف حل مشکالت مردم کنند.

می خواهیم  اســالمــی  شـــورای  مجلس  نمایندگان  از 
مطالبات بحق ملت را پیگیری نموده و با مسئوالنی 
که قصد انجام وظایف خویش را ندارند یا به هر دلیلی 

سهل انگاری می کنند، برخورد قانونی نمایند. 
مــجــازات  بــر  عـــالوه  می خواهیم  نیز  قضائیه  ــوه   ق از 
مفسدان اقتصادی، با تعقیب و محاکمه مدیرانی که 
سبب از بین رفتن دارایی مردم در بازار بورس شدند 
پــرده  پشت  دســت هــای  قطع  و  کشف  همچنین  و 
گرانی های اخیر، مانع تداوم و تکرار این گونه معضالت 

و مشکالت برای ملت عزیزمان بشود.

 آغاز واکسیناسیون کادر درمان 
در فریمان 

شهرستان  درمــان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  فریمان: 
فریمان از آغاز برنامه واکسیناسیون 56 نفر از کارکنان 
بیمارستان حضرت  در  کــرونــا  بــا  مــبــارزه  مقدم  خــط 

زهرا)س( فریمان خبر داد.
دکتر مصطفی جعفری، مدیر شبکه بهداشت و درمان 
فریمان در حاشیه آغاز واکسیناسیون کرونا کارکنان 
بخش مراقبت های ویژه )آی.سی.یو( بخش کووید ۱۹ 
بیمارستان حضرت زهرا)س( اظهار کرد: در این مرحله 
برای 56 نفر واکسن روسی »اسپوتنیک وی« دریافت 
شده که در دو دُز و در فاصله چهار هفته باید تزریق 

صورت بگیرد.
دکتر جعفری خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل 
مورد  که  گروهی  درمــان نخستین  و  بهداشت  وزارت 
تزریق واکسن قرار می گیرند کارکنان مراقبت های ویژه 

بخش کووید۱۹ هستند.
کووید۱۹  واکسیناسیون  مرحله  ایــن  در  افـــزود:  وی 
برای کارکنان کادر بهداشت و درمان شامل: همکاران 
بخش های ICU کرونا، بخش عفونی، کارکنان شاغل 
همکاران  از  نفر  چند  و  کــرونــا  ساعته   ۱6 مرکز  در 
از  به طور مستقیم درگیر مراقبت  اورژانــس ۱۱5 که 
در  و  تزریق می شود  کرونا هستند  به  بیماران مبتال 
کارکنان  سایر  اولویت بندی،  براساس  بعدی  مراحل 
آسیب پذیر  گــروه هــای  و  درمـــان  و  بهداشت  بخش 

واکسینه می شوند. 
فریمان  شهرستان  درمــان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
پروتکل های  رعایت  و  توصیه ها  به  مردم خواست  از 
و  عمومی  واکسیناسیون  تا  و  کنند  عمل  بهداشتی 
خود  مراقب  همچنان  بیماری،  این  کامل  ریشه کنی 
این  ریشه کنی  و  مهار  در  را  درمــانــی  ــادر  ک و  باشند 

بیماری همراهی کنند. 

 تعداد مبتالیان کرونای انگلیسی 
در مشهد به 14نفر رسید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
تعداد مبتالیان به کرونای انگلیسی شناسایی شده در 

مشهد به ۱4 نفر رسیده است.
مهدی قلیان در گفت وگو با وب دا با بیان اینکه نوجوانان 
دستورالعمل های  دورهمی ها،  و  بازی ها  در  جوانان  و 
کرد:  رعایت می کنند، خاطرنشان  کمتر  را  بهداشتی 
افــراد مشکوک به کرونای  از  تاکنون از 40 تا 50 نفر 
انگلیسی، تست گرفته شده که از این تعداد ۱4 نفر 

مبتال به این ویروس بودند.
وی با بیان اینکه از تعداد افراد شناسایی شده تنها دو 
نفر سابقه سفر به خارج از کشور را داشتند و سایر 
خاطرنشان  نداشته اند  سفر  سابقه  گونه  هیچ  افــراد 
کرد: این امر نشان دهنده آن است که ویروس کرونای 
باید  و  اســت  در حــال چرخش  در جامعه  انگلیسی 
توجه  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  به  نسبت 

بیشتری داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان 
اینکه نوجوانان و جوانان در معرض ابتال به این ویروس 
قرار دارند اما این امر به معنای آن نیست که سایر 
گروه ها نسبت به این ویروس مصونیت دارند، تصریح 
کرد: این ویروس تمام گروه های سنی را می تواند مبتال 
رعایت  آن  به  ابتال  از  پیشگیری  راهکار  تنها  و  کند 

دستورالعمل های بهداشتی است.
وی اظهار کرد: عالئم ابتال به این ویــروس با ویروس 
کرونای چینی هیچ گونه تفاوتی ندارد و تب، سردرد، 
استخوان درد، تنگی نفس و کمبود اکسیژن از عالئم 
شایع آن است و در کودکان با تظاهرات گوارشی نیز 

بروز می کند.

دختر خردسال به چهار بیمار 
نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای دختر خردسال مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار 

بیمار نیازمند به عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در گفت وگو با وب دا اظهار کرد: در هزار 
 و بیست و ششمین عمل اهــدای عضو از اهداکننده 
مــرگ مــغــزی؛ کـــودک 6 ســالــه ملیکا ابــراهــیــمــی کــه از
واحد  به  هاشمی نژاد  بیمارستان شهید   اعصاب   ICU
اعضای  پیوند  مــرکــز  در  پیوندی  اعــضــای  فـــراهـــم آوری 
دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأييد مرگ مغزی و رضايت خانواده وی در بيمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کلیه های زنده یاد 
آقایی 45  به  بیمارستان منتصریه  در  ابراهیمی  ملیکا 
رنج  کلیه  نارسایی  از  سال ها  که  اسفراین  ساکن  ساله 
می برد و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا 
و پیوند شد.وی گفت: کبد زنده یاد ملیکا ابراهیمی برای 
پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز ارســال شد .مسئول 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود: همچنین قرنیه های مرحومه برای پیوند به 

بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

شهروندان جغتایی در گفت وگو با قدس گالیه کردند

تهدید سالمتی  با دامداری در شهر
ســیــداحــمــد حــســیــنــی: از مــهــم تــریــن و 
انتقال بین  شایع ترین بیماری های قابل 
انــســان در كشور مــی تــوان به  حــیــوان و 
مالت تــب  هــیــداتــیــک،  ــاری، كیست   هــ
، سیاه زخم و… اشاره كرد. البته بیماری هایی 
ــنـــون گــــــاوی، تـــب کــریــمــه  هــمــچــون جـ
نباید  هم  را  پرندگان  آنفلوانزای  و  کنگو 
نادیده بگیریم، چراكه خطر شیوع آن ها 

همواره ما را تهدید می كند.
بین  انتقال  قابل  بیماری   850 تاكنون 
است.  شده  شناسایی  انسان  و  حیوان 
تعجب نكنید این رقمی است كه مطمئناً 
در سال های بعد بیشتر و بیشتر خواهد 

شد.
بـــا هــمــیــن مــقــدمــه کـــوتـــاه مــی خــواهــیــم 
بــه بــررســی نــگــهــداري دام در مــنــازل به 
خصوص در مناطق حاشیه شهر جغتای 
بپردازیم که موجب بروز مشكالتي شده 
اين  ساكنان  برخي  كه  طــوري  به  اســت 
مناطق سال های طوالنی با اين مشكالت 
افزایش حشرات مــوزی، کک و  از قبیل 

کنه مواجه بوده و هستند. 

شهروندان شاکی»
ــد: حــدود  يــكــي از شــهــرونــدان مــي گــوي
ــا يــكــي از  ــت در مــحــلــه مـ ١٠ســـــال اســ
و  كــرده  اقــدام  دام  نگهداري  به  ساكنان 
زمين های  در  را  حــيــوانــات  ــن  اي روز  هــر 
اطراف رها می كند. وي مي افزايد: اين كار 
موجب آلــوده شدن منطقه به فضوالت 
ادامه می دهد:  حيواني شده است. وی 
چــاره انــديــشــی اســاســی بـــراي رفـــع ايــن 
است  شهر  ساكنان  نيازهای  از  معضل 
اقــدام  مسئوالن  تاكنون  متأسفانه  كــه 
مؤثري انجام نداده اند. وی ضعف قانون 
هنوز  که  دانست  مشکل  اصلی ترین  را 
خارج  جغتای  از  را  دام هــا  نتوانسته اند 

کنند.
يكي ديگر از شهروندان می گويد: افرادي 
كه انــواع دام را در منزل خود نگهداري 

اطراف  در  را  حيواني  فضوالت  می كنند 
ــنـــازل مــســكــونــي تــخــلــيــه مــی كــنــنــد.  مـ
از  نــاشــی  نامطبوع  بـــوی  ــد:  ــزاي مــی اف او 
اقامت  گــرم،  روزهـــای  در  دام  نگهداري 
در منطقه را بسيار دشــوار می كند. وی 
اينكه  به  توجه  با  می كند:  خاطرنشان 
ــيــمــاری هــا بــيــن انـــســـان و دام  ــرخــي ب ب
منازل  از  دام هـــا  انتقال  اســت  مشترک 
مــحــدوده شهری  از  خــارج  به  مسكونی 
ضروری است. شهروند ديگری می گويد: 
جدا از مشكالت بهداشتی، سر و صدای 
از  از نگهداری دام در منزل يكی  ناشی 

مشكالت اصلی ساكنان است.

جای خالی راه حل»
يكي از شهروندانی كه اقدام به نگهداری 
می گويد:  اســـت،  كـــرده  منزلش  در   دام 
و گوسفند در  گاو  اكنون چند رأس  هم 
ــراورده هــای  ف و  می كنم  نگهداری  منزل 
آن ها را به فروش می رسانم و از اين طريق 

مخارج خانواده ام را تأمين می كنم. 
ــح مـــی كـــنـــد: تــاكــنــون  ــصــري جــغــتــایــی ت
بــرای  متوليان  ســوی  از  مناسبی  مكان 
دامداری های كوچک در خارج از شهر در 
نظر گرفته نشده است و نگهداری دام به 

همين شيوه مخارج كمتری دارد.
منزل  در  دام  نگهداری  بــا  داریـــم  قبول 

سبب آزرده شدن همسایگان می شویم 
اما تنها راه منبع درآمد ما از طریق همین 
پرسش  ــه  ب پــاســخ  در  وی  ــت.  ــاسـ دام هـ
خبرنگار ما که چرا اقدام به خروج دام ها 
از شهر نکرده است، می گوید: برای من 
امکانات ساختمانی در مزرعه وجود دارد 
ولی متأسفانه آب و برق که اصلی ترین 
و  بــرق  وقتی  نـــدارد.  وجــود  نیاز ماست 
آب نباشد هیچ توجیهی هم برای خروج 
دام هایمان از شهر توسط مسئوالن وجود 
ندارد. تاکنون چندین بار برای پیگیری و 
انتقال آب و برق به مزرعه به مسئوالن 
کسی  متأسفانه  ولی  کــرده ایــم،  مراجعه 

پاسخگو نیست.

مجتمع فراموش شده »
ــایــی در  ــر دامـــــــدار جــغــت ــگـ غـــفـــاری دیـ
ــه مــوضــوع مجتمع  گــفــت وگــوی خـــود ب
گــاوداری جغتای اشــاره کرده و می گوید: 
چند سالی است موضوع ایجاد مجتمع 
با  جغتای  شهر  از  بــیــرون  در  ــاوداری  ــ گ
و...  و برق  از جمله آب  امکانات  تمامی 
مطرح اســت به طــوری که در یک دوره 
زمـــانـــی، مــدیــریــت جــهــاد کـــشـــاورزی از 
دامــداران بــرای ایجاد این مجتمع مبلغ 
ــرد ولــی  ــال دریـــافـــت کـ ــ ــک مــیــلــیــون ری ی

متأسفانه پس از گذشت چند سال هنوز 
هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته است 
کــه مراجعه  بــه مسئوالن مــربــوط هــم  و 
می کنیم به نوعی از دادن پاسخ قانع کننده 
طفره می روند. وی تنها راه خروج دام ها از 
شهر جغتای را ارائه امکانات برق و آب به 

مزرعه های کشاورزی دانست.

همسایگی با بیماری های دامی»
يک كارشناس بهداشت هم دربــاره این 
شيوع  می گوید:  ما  خبرنگار  به  مشکل 
اهلی  حيوانات  بين  در  بيماری  ناگهانی 
می تواند با شيوع ناگهانی آن در انسان 
همراه باشد و حتي منجر به مرگ شود. 

محمدی تصریح می كند: در برخی مناطق 
انــواع  خــانــواده هــا  بعضی  جغتای  شهر 
حيوانات اهلی را در منزل خود نگهداری 
به  بی توجهي  صـــورت  در  كــه  می كنند 
بــراي  را  مشكالتی  بهداشتی  مسائل 
ــود مـــی آورنـــد.  خـــود و ســاكــنــان بـــه وجــ
انسان  مشترک  بيماری  خطرناک ترین 
آنفلوانزای مرغی،  و دام در حال حاضر 
سل و برخی بيماری های عفونی دستگاه 

تنفسی است.
وی خاطرنشان می كند: شهروندان برای 
رهايی از معضل نگهداری دام در منازل 
اطراف محل سكونت خود بايد موضوع 
با  تا  را به مراكز بهداشتی اطــالع دهند 
می گويد:  وی  شـــود.  بــرخــورد  متخلفان 
نگهداری  منزل خود  در  دام  كه  ــرادی  اف
به  را  بهداشتی  مسائل  بايد  می كنند 
طور كامل رعايت و از ريختن فضوالت و 
ساير ترشحات حيوانات در بيرون از آن 
مكان خودداری كنند. وی نگهداری دام 
در منزل در صورتی كه برای دیگر ساكنان 
مــشــكــالتــی را ايـــجـــاد كــنــد غــيــرقــانــونــی 
گونه  ايــن  شهروندان  گفت:  و  دانست 
موارد را به مراكز بهداشتی اطالع دهند 
تا بازرسان مركز بهداشت پرونده ای براي 

اين افراد تشكيل دهند. 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش
      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

»کشور  مسافربری  گــاراژ  هیاهوی  همه  آن  از  فــائــزی: 
صاحب جم« میدان عدالت )اعدام( در دهه 30، حاال 
در چوبی بزرگ و بسته آن باقی مانده است و پشت 
آن هم تلی از خار و خاشاک روی هم انباشته شده که 
به سختی می توان از درزهای در چوبی دید.تفاوت آن 
طرف در چوبی با سمتی که شاهد آن هستیم ناخواسته 
که  زمانی  کنی.  سفر  دور  زمان های  به  می شود  سبب 
گاراژها پس از پیدایش اتومبیل شکل گرفتند.تا پیش از 
آن بیشتر کاروانسراها، گاری خانه هایی بودند که در آن ها 
گاری ها و درشکه ها و کالسکه ها برای تعمیرات، بارگیری 

و یا مسافرگیری توقف داشتند.
کم کم که سرو کله اتل یا همان اتومبیل پیدا شد با زیاد 
شدنشان به تدریج گاری خانه ها تبدیل به گاراژ و دکان های 
جلو آن ها هم که انبار بار و محل اجتماع مسافران گاری ها 
و کالسکه دلیجان ها و تقریباً بلیت فروشی آن ها بود به 
صورت دفتر گاراژ درآمدند.البته گاراژ مرحوم اردکانیان به 
دلیل نزدیکی به حرم مطهر رونق زیادی داشت و موجب 
شده بود تاهر مسافر و دارنــده باری به سهولت خود را 
به آنجا برساند.اینکه گاهی روزها و هفته ها کامیون ها و 
اتوبوس ها در گاراژها جا خوش کنند تا باری برای کامیون 
امری  شــود  تکمیل  اتوبوس  مسافران  تعداد  یا  و  فراهم 
طبیعی بود.کم کم با زیاد شدن تعداد اتومبیل و کامیون 
و فراوانی بار و مسافر، گاراژ مسافربری از گاراژ باربری جدا 

شد و هر کدام وضع و کاری جداگانه گرفتند.
اگرچه آن زمان گاراژداری از مشاغلی نوظهور و ناشناخته 
با آن آشنایی نداشت اما سبک و سیاق  بود و کسی 
کار در گاراژها همان گــاری داری پیشین بود. به گونه ای 
که تعداد زیادی از کارکنان این گاراژها با سرگرم کردن 
مسافران و سر دواندن و امروز و فردا کردنشان تا جمع 
شدن و تکمیل مسافر و کم و زیاد کردن قیمت بلیت 
امرار معاش می کردند.تفاوت این گاراژ با گاراژهایی که 
به تعداد انگشت شمار در سایر محله های شهر فعال 
بودند مالک آن بود. مرحوم حاج حسن اردکانیان یکی 
از بزرگان پایین خیابان و بسیار مردمدار و سفره دار بود.
تعریف  میدان  این  پیشکسوت  ریش سفیدان  از  یکی 
می کند: قدیم ها جایی به نام پایانه مسافربری یا ترمینال 
وجود نداشت و شرکت های مسافربری با اسم تعاونی 
به فراخور نیاز مردم، گاهی در نزدیکی مبادی ورودی و 
خروجی شهر ها و یا میادین اصلی شهر مردم را از همان 

گاراژها راهی سفر می کردند.
او می گوید: آن زمان خبری از تهیه بلیت اینترنتی و رزرو 
آنالین بلیت نبود، مسافرها مجبور بودند ساعت ها کنار 
همان گاراژها اتــراق و بار و بنه سفر را حتی برای یک 
شب هم پهن کنند.به گفته وی خیلی از مردم هنوز از 
اتوبوس های دهه 30 با صندلی های چوبی که دورشان 
کالف آهنی کشیده شده بود خاطره دارند. خیلی ها هم 

زمانی که بلیت اتوبوس خط تهران -مشهد کرایه اش ۱2 
تومان بود را به یاد دارنــد، ولی شمارشان اندک است 
کسانی که کرایه پنج تومانی و بین راهی یک تومانی را 
به یاد داشته باشند.در آن سال ها تمام سفرهای شهر 
نام  شهرت  که  بود  مسافربری  تعاونی  چند  قلمرو  در 
برخی از آن ها هنوز هم به عنوان آدرس آن محله باقی 
مانده است مثالً هنوز بسیاری از مشهدی ها یا مسافران 
استفاده  دادن  نشانی  ــرای  ب تی بی تی  واژه  از  قدیمی 
فقط  بیشتر مردم  زمان  آن  اینکه  بیان  با  می کنند.وی 
بیشتر مسافران  زیارت سفر می کردند، می گوید:  برای 
و خالصه  رختخواب  و  خــوراکــی  از  کوله باری  که  گــاراژ 
همه چیز با خودشان همراه داشتند شب ها در همین 

کاروانسرا می خوابیدند.
با تمام این اوصاف آنچه در ذهنم بی جواب می ماند این 
است که چرا برخالف برخی شهرها مانند یزد که هنوز 
را  تاریخی شهر  نشانه های  و  قدیم  محالت  از  بخشی 
حفظ کرده اند، این اتفاق در مشهد رقم نخورده و همین 
گاراژ با اضافه کردن چند خودرو قدیمی و اندکی بازسازی 
هویت سازی  البته  و  خاطره بازی  بــرای  محلی  محیطی 
شهری نشده است و مانند بناهای دیگری از این دست 
در حال تبدیل شدن به مخروبه ای است که بی شک قرار 
نخاله بر  کامیون های  بار  دور  نه چندان  آینده  در  است 

شود و جایش را به یک برج دهد.

سفر از گاراژ »صاحب جم« به دهه 30
مشهد قدیممشهد قدیم
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نــگــارش کــردن  سخاوتمند-  و  بخشنده   .۱ 
2. اوضاع مرتب – فرایند هضم غذا- ضمیر 
همیشه غایب 3. تلخ مزه- شهر خون وقیام- 
افسانه گو- مال التجاره 4. آخرین نازی- گروه 
و تیم هم معنی می دهد- یقه 5. پایتخت 
»بحرین«- از مصنوعات پرمصرف شیمیایی 
 6. تــســاوی- الــتــمــاس کــردن- امــر از پریدن 
و  فقیر  ناخوانده-  میهمان  کجاست؟-   .7
وسایل   – جــبــروت  و  بی بضاعت 8. جــالل 
موتورسیکلت  نــوعــی   .۹ ــدرمــرده  پ طفل   –
روی  بافته شده  قیطانی  رشته  مسابقه ای- 
رنگ   .۱0 کــوزه گــری  خــاک  نظامیان-  دوش 
تنفر- ماه پائیزی - بندآوردن خون با فشردن 
پنبه ای استریلیزه روی جراحت ۱۱. کم عرض- 
تعمیرکار   .۱2 آلمان  فروریخته  دیــوار  شهر 
خودرو- کج و ناراست- واحد شمارش عائله 
۱3. واحـــد طـــول ۹0ســانــتــی مــتــری- کشف 
»رازی«- گرامی - تیر پیکان دار ۱4. عالمت 
از  مــیــالدی-  مــاه  مــونــث- چهارمین  جمع 
محالت قدیمی شرق تهران که زمانی روستا 

بوده ۱5. میزان دخل کاسب- جانوری خزنده 
با سر سه گوش و زبانی دراز که هنگام خطر 

همرنگ محیط می شود

نام  تلویزیونی-  کانال  قدما-  پــول  واحــد   .۱
قرآنی  تقسیمات  از  مــاه شمسی 2.  روز27 
 – از خبرگزاری های غربی - تیغ موکت بری 
ــار-  ــمــ ــ ــی ــ ب بــــــــدن  بــــــــــاالی  حــــــــــــرارت   .3
شـــکـــیـــبـــا  و  صــــــــبــــــــور   آســـــــــــمـــــــــــان- 
مــصــرف  از  را  ــردم  ــ مـ ــزشــکــان  پ ــرگ-  ــ بـ  .4
ــوع روغـــــن مــنــع مــی کــنــنــد- کــالــبــد  ــ ــن ن ــ  ای
ــی-  واحــد  ــرورش حــیــوانــات اهــل ــ 5. مــرکــز پ
قوم   .6 دوســت داشــتــن   – گرجستان  پــول 
زیــرپــامــانــده اروپـــایـــی- نــامــی دخــتــرانــه و به 
معنی زن گندمگون- دنبال شغل می گردد 
ــازی- بــرس دندان شویه- همسر  ت 7. شش 
باخبر-  و  مطلع  یــعــقــوب»ع« 8.  حــضــرت 
نــوعــی  مـــلـــزم ۹.  و  مـــوظـــف   – ــان  ــشــ درخــ

لنزعکاسی- خیس و نمور- عضو پرواز ۱0. سازمان و نهاد 
 اجتماعی- فعالً مقیم بیمارستان شده است- »من +شما« 
۱۱. آب ناشنوا- تر و تازه – کلمه ای که در مقام شگفتی 
استعمال می شود ۱2. سازمان دهی - ساکنان قدیم گیالن 
را می گفتند- کشوی لباس ۱3. شکرپنیر- از وسایل کار 
جراح- مروارید درشت ۱4. فوق- مهوش - سرور و مهتر 
۱5. شرکت توزیع نیروی برق – تکیه گاه- حیرت و شگفتی
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