
 نرخ نامه خشکشویی ها 
تغییر نکرده است

»زباله های عفونی«
زخم بستر محیط زیست شهری مشهد

3645مطبقراردادجمعآوریزبالهندارندرئیساتحادیهبااشارهبهگرانیشویندهها:

پایانی  هفته های  پــرتــکــرار  واژه  خانه تکانی 
سال است و تمام اعضای خانواده به نحوی 
بی تردید  اما  دارند  این موضوع مشارکت  در 
یا همان زن هــا دارنــد  مــادران  را  نقش اصلی 
به هر  را  اجــزای خانه  تمام  و سعی می کنند 
شکلی پاکیزه تر کنند. بر همین اساس ازجمله 
کارهای این ایام شستن پرده، پتو، لباس های 

زمستانی و... است خالصه...

پسماندهای  جــمــع آوری  در  تخلف  مــوضــوع 
عفونِی خیابان های مشهد اصالً جریان تازه ای 
قدس  روزنامه  که  پیش  ماه  چند  از  نیست. 
زیست محیط  و  ــرداخــت  پ مسئله  ایــن   بــه 
اعـــالم کرد  را  بــه متخلفان  اخــطــار  آمـــار  هــم 
این قصه همچنان  اما  حدود10 ماه می گذرد 
ادامه دارد. با وجود این، در تهیه این گزارش 

همه سعی کردند... .......صفحه 4 .......صفحه 4 
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احضار عامالن نقض دستورقضایی در کوه  پارک
در آستانه ۲۲ اسفند »روز شهید« 

اعالم شد

روزنامه قدس جزو 
10 رسانه برتر در حوزه 

ایثار و شهادت

آیت اهلل علم الهدی :

جشن های شعبانیه 
با رعایت نکات بهداشتی 

برگزار شوند

.......همین صفحه 

.......صفحه 2 

قانونبرایهمهیکیاست

تخریب باغ ویالی 
 منتسب به 

یک مسئول دولتی
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقالب 
ویالی  باغ  مــورد   10 گفت:  قدس  به  خراسان رضوی 
غیرمجازی که مــواردی از آن ها متعلق به مسئوالن 
دولتی بود، روز گذشته با پیگیری و نظارت دستگاه 
قضایی تخریب شد. غالمرضا قنبری راد در تشریح 
ماجرا بیان کرد: یک مورد ویالی منتسب به یکی از 
مسئوالن دولتی و همچنین ویالهای مجاور آن در 
منطقه شاهنامه که بدون مجوز تغییرکاربری بوده و 
اجرای رأی تخریب آن ها چند سالی متوقف مانده 
بود، روز گذشته با پیگیری دستگاه قضایی تخریب 
شد.این مقام قضایی افزود: این ویالها بدون مجوز 
بوده و آرای کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوی و 
تجدیدنظر برای آن ها صادر شده بود و همچنین رأی 
این  نیز در  اداری  قلع و قمع توسط دیــوان عدالت 
زمینه مورد تأیید قرار گرفته بود. این قاضی دادسرای 
ویژه فضای مجازی مشهد ادامه داد: قانون برای همه 

شهروندان یکسان است...

معاون دادستان مشهد به قدس خبر داد

.......صفحه 3 

 نشست خبری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی با قدردانی از رسانه های برتر حوزه ایثار و شهادت برگزار 

شد. به گزارش خبرنگار ما در این...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: جشن های شعبانیه 
پایگاه  گـــزارش  به  شوند.  بــرگــزار  بهداشتی  نکات  رعایت  با 
اطالع رسانی امام جمعه مشهد، آیت هللا علم الهدی در دیدار با 

اعضای ستاد مهدویت خراسان رضوی...

سرپرستبهزیستیخراسانرضویخبرداد

 افتتاح 1۹۳ مرکز مثبت زندگی 
در خراسان رضوی

مرکز  افتتاح 1۹۳  از  رضــوی  خــراســان  بهزیستی  سرپرست 
خدمات بهزیستی در این استان خبر داد.

مسعود فیروزی در گفت وگو با مهر، بیان کرد: امروز)دوشنبه ( 
1۹۳ مرکز خدمات بهزیستی در خراسان رضوی افتتاح شد که 
۷۷ مورد از آن ها در مشهد قرار دارد. وی افزود: خصوصیات 
این مراکز، محله محور و مددکارمحور بودن، محوریت بر اساس 
فناوری و خدمات اینترنتی، عدالت محور بودن و جلوگیری از 
مراجعات مکرر و بعضاً بی نتیجه به مراکز معدود در سطح 
شهرهاست. وی با بیان اینکه با افتتاح این مراکز در خراسان 
رضوی برای هزار نفر شامل مددکار، روان شناس و کادر اداری 
شغل ایجاد شده ادامه داد: یکی از اقدام های مهم در راستای 
فعالیت مراکز مثبت زندگی، مهندسی معکوس است. در این 
مراکز به جای اینکه مددجویان به مراکز مراجعه کنند، مراکز 
بهزیستی با مراجعه به جامعه هدف و نیازسنجی و معرفی 
آن ها به مراکز مورد نیاز، اقدام های الزم را برای رفع مشکالت 
آن ها انجام می دهند. فیروزی افزود:  بودجه صرف شده برای 
ساخت مراکز مثبت زندگی در کل کشور ۶ هزار میلیارد تومان و 

در استان خراسان رضوی حدود ۵00 میلیارد تومان است.

خبرخبر

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

سه شنبه  19 اسفند 1399

 25 رجب 1442  
 9 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9485  
ویژه نامه 3864 

بنیاد  کل  مدیر  خبری  نشست  هادیان:  سرور
با  ــوی  ــارگــران خــراســان رضـ ــث ای ــور  امـ شهید و 
قدردانی از رسانه های برتر حوزه ایثار و شهادت 

برگزار شد.
ایــن نشست کــه با  بــه گـــزارش خبرنگار مــا در 
استان  رســانــه هــای  اصــحــاب  از  جمعی  حضور 
برگزار شد، روزنامه قدس جزو 10 رسانه برتر در 

حوزه ایثار و شهادت معرفی شد. 
مقام  بــزرگــداشــت  روز  اسفند   ۲۲ آســتــانــه  در 
شــامــخ شــهــدا مــدیــر کــل بــنــیــاد شهید و امــور 
ایثارگران خراسان رضوی در یک نشست خبری 
سالروز  اسفند   ۲۲ گفت:  استان  رسانه های  با 
بزرگداشت شهدا و ۲۸ اسفند روز جانباز است 
که این هفته فرهنگی ایثار و شهادت به نام هفته 

»عرشیان و قدسیان« نام گذاری شده است .
معصومی  حسین  والمسلمین  حجت االسالم 
رفــع مشکالت  و  راســتــای شناسایی  در  ــزود:  افـ
ایثارگران و خانواده های شهدا سه دور سفر به 
۲۷ شهرستان انجام و با بیش از ۴0 هزار ایثارگر 

و خانواده  شهدا دیدار برگزار شد.
وی با اشاره به این نکته که با برگزاری ۹۲ جلسه 
اولویت فعالیت ها با موضوعات مختلف شامل 
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اشتغال، 
مسکن و گلزار ها مشخص شده است، تصریح 

پیگیری  مــوضــوع مسائل  چــهــار  ایــن  در  کـــرد: 
سپس ارزیابی و نظارت های الزم انجام شد که 
از مجموع 1۲هــزار نفر فاقد شغل برای  تاکنون 
نفر زمینه اشتغال فراهم شده که  هــزار و ۷00 

هماهنگی های بیشتر برای اشتغال فاقدان شغل 
در حال انجام است.

وی در ادامه از افتتاح مجتمع غذایی ثامن در 
سال   1۷ از  پــس  گفت:  و  داد  خبر  تــربــت جــام 

تعطیلی، این کارخانه از شهریور ماه دوباره شروع 
به کار آزمایشی کرد و با پیگیری هایی که انجام 
از پنجشنبه  این کارخانه به صورت جدی  شد 
و  کــنــســروجــات  تولید  زمینه  در  ــاری  جـ هفته 
ــرای خـــانـــواده مــحــتــرم شــهــدا و  اشــتــغــال زایــی بـ

ایثارگران فعالیت می کند.
بنیاد  در  فقیه  ــی  ول نمایندگی  دفــتــر  مسئول 
شهید خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه 
از امروز کنگره شهدا، ایثارگران و آزادگــان و 1۷ 
کرد:  اظهار  برگزار خواهد شد،  زن  هــزار شهید 
تعداد 1۶0 شهید آن متعلق به مشهد است که 
نمایندگان  به عنوان  این شهدا  از  تن  از هفت 

تجلیل به عمل خواهد آمد. 
وی درباره مباحث فرهنگی دیگر در حوزه ایثار و 
شهادت بیان کرد: ایجاد کیوسک های فرهنگی 
فعالیت های فرهنگی  از  پرتردد یکی  در مناطق 
است که به مرور انجام می شود و این کار از خود 
بنیاد آغاز شده و به تناوب در فرودگاه و راه آهن 

شکل خواهد گرفت.

در ادامه این نشست معاون بهداشت و درمان 
امسال  پاییز  از  گفت:  استان هم  بنیاد شهید 
بیش از 11 هزار واکسن آنفلوانزا برای جانبازان و 
خانواده شهدا در نظر گرفته شده و تزریق انجام 

شده است.
ــار  ــزود: هــمــچــنــیــن در بــحــث آمـ ــ ــ غــالمــپــور افـ
اخیر  هفته  در  استان  در  کرونا  واکسیناسیون 
۴۷۳ دُز واکسن در مرحله اول وارد استان شد که 
افراد مشمول شامل جانبازان نخاعی، روشندل، 
باال در  شیمیایی شدید و والدین دو شهید به 
اولویت واکسینه شدن قرار دارند که این رقم در 

مشهد حدود ۲۵0 دُز واکسن است. 
بنیاد  اجتماعی  امــور  و  تعاون  معاون  همچنین 
کرد:  بیان  بحث شهدای سالمت  در خصوص 
شهدای سالمتی که پرونده هایشان پس از احراز 
استانی به تأیید مرکز برسد، خدمات مربوط به 

شهدا را دریافت می کنند.
دکتر خدیوی افــزود: شهدای سالمت در حکم 
پرونده های  از  برخی  مسائل  و  هستند  شهید 
ــت و شــهــدای ســالمــت با  ــا مــتــفــاوت اسـ آن هــ
که  است  متفاوت  دفاع مقدس  دوران  شهدای 
این تفاوت در خدمات نیست. به محض تأیید 
پرونده ها، خدمات معمول به خانواده های آن ها 

ارائه می شود.

.......صفحه 3 

درآستانه۲۲اسفند»روزشهید«اعالمشد

روزنامه قدس جزو 10 رسانه برتر در حوزه ایثار و شهادت 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/9/20 و برابر رأی ش��ماره 
139960306013001454 مورخ 1399/8/7 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه یاس��من فرزند رجبعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 250/94 مترمربع از پالک ش��ماره 2941 فرعی از 
117- اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن رحمانی پور مالک رسمی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند 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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912823
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/9/20 و برابر رأی ش��ماره 
139960306013001573 مورخ 1399/8/20 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم عصمت دولتی فرزند حس��ن در شش��دانگ یک قطعه باغ میمی )با کربری مصوب گردش��گری و پذیرایی برابر جوابیه شماره 
2621 مورخ 1399/8/17 اداره محترم راه و شهرسازی گناباد( به مساحت 610/74 مترمربع پالک شماره 763 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمرضا غیاثی 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 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی /کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 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 
مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورت��ی 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 سندمالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9912824
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد
ع سیدضیاءالدین مهدوی شهری 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی حمل و نقل داخلی کاالی الجورد 

اخترکیهان توس )نوبت اول(  
بدی��ن وس��یله از کلیه اعضای ش��رکت مذک��ور و یا 
نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه 
مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه )نوبت اول( ش��رکت 
ک��ه رأس س��اعت 15 م��ورخ 1400/1/16 و در مح��ل 
مش��هد چهارراه راه آهن مجلس��ی 30 غربی نبش 29 
حس��ینیه بیت الحس��ن ش��رکت تش��کیل  می ش��ود 
حض��ور به هم رس��انند. ضمن��ًا از داوطلبان عضویت 
در بازرس��ی دعوت می شود ظرف یک هفته از تاریخ 
دعوتنامه ب��ه آدرس فوق مراجعه و تقاضای خود را 

کتبًا به مدیرعامل تحویل و رسید دریافت نمایند.
کس��انی ک��ه ام��کان حض��ور در جلس��ه را ندارن��د 
می توانند در ساعات اداری تا 1400/1/15 به آدرس 
ف��وق مراجعه و وکالت کتبی خود را به ش��خص مورد 
نظر جهت ش��رکت در جلس��ه ارائه نماین��د ضمنًا هر 
عضو حداکثر وکالت س��ه نفر و هر غیرعضو می تواند 

وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
1- انتخ��اب بازرس��ان اصلی و علی الب��دل برای یک 

سال مالی
2- دادن مأموری��ت ب��ه هیئ��ت مدی��ره جه��ت ثبت 

تغییرات تعاونی
ع هیئت مدیره 9
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آیت هللا علم الهدی :

جشن های شعبانیه با رعایت نکات بهداشتی برگزار شوند
رضــوی  خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
رعایت  بــا  شعبانیه  جشن های  گــفــت: 

نکات بهداشتی برگزار شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی امام جمعه 
با  مشهد، آیت هللا علم الهدی در دیدار 
اعضای ستاد مهدویت خراسان رضوی 
با بیان اینکه نباید بگذاریم چراغ نیمه 
کرد: مهم  اظهار  شعبان خاموش شود، 
اســـت بـــرای بـــرگـــزاری جــشــن هــای نیمه 
عمل  کــرونــا چگونه  ــای  روزهـ در  شعبان 

کنیم.
وی ادامه داد: در نیمه شعبان سال های 
گذشته، حرکت های جمعی در کل کشور 
ایجاد می شد که مردم برای عهد و پیمان 
خــودشــان با امــام زمــان)عــج( راهپیمایی 
می کردند اما امسال امکان این کار فراهم 

نیست.
رضــوی  خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
ــه کـــرد: بـــرای بـــرگـــزاری جشن ها،  اضــاف
مجازی  فــضــای  در  گرفتن  جشن  فقط 
با رعایت نکات  باید  بلکه  کافی نیست 
فضای  در  مــحــدودیــت هــا،  و  بهداشتی 

حقیقی نیز جشن ها برگزار شود.
وی با تأکید بر اینکه باید ابتکارات بیشتری 
شعبان نیمه  جــشــن هــای  بـــرگـــزاری   در 

به خرج داد، خاطرنشان کرد: باید بررسی 
و  ابتکارات  با  چگونه  بسنجید  و  کنید 
برگزار  را  مراسم  ایــن  بیشتری  ابــداعــات 
کنید زیرا در آینده مناسبت های بسیار 

مهمی در پیش داریم.
آیت هللا علم الهدی با بیان اینکه باید به 
فرهنگی«  مباحث  »ایــجــاد  موضوع  دو 
ــزاری جــشــن هــای اعـــیـــاد طبق  ــ ــرگ ــ و »ب
بــهــداشــتــی« توجه  دســتــورالــعــمــل هــای 
کمیته های  تشکیل  بــا  گــفــت:  ــت،  داشـ
جشن ها  بـــرگـــزاری  مــی تــوانــیــد  مختلف 
از  خـــارج  کسی  تــا  کنید  ساماندهی   را 

شیوه نامه های بهداشتی اقدام به برگزاری 
جشن های اعیاد شعبان نکند.

با  کــه  باشید  تـــالش  در  ــرد:  کـ بــیــان  وی 
حضور کاروان های شادی و تزئین سردر 
خانه های مــردم، این شادی و شور را به 

فضای شهر بیاوریم.

 نام گذاری دهه مهدویت با نام »
قرن تمدن نوین اسالمی

ــر عــامــل بــنــیــاد فــرهــنــگــی حضرت  مــدی
با  مهدی)عج( هم گفت: دهه مهدویت 
نوین اسالمی، زمینه ساز  نام قرن تمدن 

ظهور نام گذاری شده است.
ــدا و سیما،  گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــ بـــه 
سیدجعفر  والمسلمین  حــجــت االســالم 
موسوی نسب اظهار کرد: برنامه های دهه 
مهدویت از ۲۹ اسفند آغاز می شود و تا 
و  دارد  ادامــه  مهدی)عج(  حضرت  میالد 
برنامه های ویژه ای در حوزه مباحث معرفتی 
مسجد   ۱۰ در  و  ــرگــزار  ب مسجد   ۱۱۰ در 

محصوالت مهدویت ارائه خواهد شد.
شــهــر هــای  تــمــامــی  در  داد:  ــه  ــ ادامـ وی 
استان در شب میالد حضرت قائم)عج( 
نورافشانی انجام می شود و صداوسیمای 
خراسان رضوی ویژه برنامه »جان جهان« 

را پخش خواهد کرد.
نام های  با  روز   ۱۰ افـــزود:  موسوی نسب 
بــرای  آمــادگــی  و  اخـــالق  ــا، معنویت  دعـ
ظهور،  ــرای  ب همدلی  و  مــواســات  ظهور، 
ظهور بهار جان و جهان، معرفت، تربیت 
تمدن سازی  فقیه  والیــت  منتظر،  نسل 
ــوان تمدن  ــرای ظـــهـــور، جــ ــ و آمـــادگـــی ب
اسالمی و آمادگی برای ظهور، سالمت، 
ظهور،  آمادگی  و  زندگی  خانواده سبک 
برای ظهور  زمینه ساز  و  اسالمی  انقالب 
و  اســالمــی  نوین  تمدن  مستضعفین  و 

انتظار جهانی نام گذاری شد.

به همت خیران خراسان شمالی و در مدت دو سال 

18 محکوم به اعدام با رضایت 
اولیای دم بخشیده شدند

و  رهایی  از  شمالی  خــراســان  دادگستری  کل  رئیس  
بخشش ۱۸ محکوم به اعدام در خراسان شمالی خبر 

داد.
حــجــت االســالم اســـدهللا جــعــفــری در گــفــت وگــو با 
تسنیم اظهار کرد: در نتیجه تالش اعضای ستادهای 
صبر شــوراهــای حــل اخــتــالف اســتــان، دادســتــان هــا، 
زندان ها  مددکاری  واحدهای  احکام،  اجــرای  قضات 
از تشکل های مردم نهاد و مؤسسه های  نیز برخی  و 
خیریه در سال ۱3۹۸، هفت نفر و در ۱۱ ماه ابتدای 
به  محکوم   ۱۸ مجموع  در  و  نفر   ۱۱ نیز   ۱3۹۹ سال 
قصاص نفس از اجرای مجازات قصاص نفس رهایی 

یافتند.
وی افزود: عالوه بر روحیه گذشت اولیای دم، عملکرد 
مــوجــبــات حصول  بــرقــراری  در  مختلف  بــخــش هــای 

سازش در این پرونده ها قابل قدردانی است.
داد:  ادامه  شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  
واحدهای صلح و سازش متشکل از همه بخش های 
و  دم  اولــیــای  منزل  در  با حضور  شــده  یــاد  قضایی 
ریش سفیدان  و  معتمدان  ظرفیت های  از  استفاده 
پایدار  توافق  برای حصول  را  الزم  زمینه های  محلی 
ستودنی  واقــعــاً  تــالش هــا  ــن  ای کــه  ساختند  فــراهــم 

است.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد

چاه های آب دستگاه های دولتی 
کنتورگذاری شوند

استاندار خراسان  جنوبی بر کنتورگذاری چاه های آب 
دستگاه های دولتی تأکید کرد و گفت: اکنون ۴۵ درصد 
از آب شرب استان، به دلیل شبکه فرسوده انتقال آب 
هدر می رود که باید هر چه زودتر در خصوص اصالح 
شود.حمید  انجام  مؤثری  اقــدام هــای  آب  شبکه های 
کم آبی خراسان  با  در جلسه ستاد سازگاری  مالنوری 
 جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی با توجه به کویری 
بودن و کمبود بارندگی در سال های اخیر در وضعیت 

بحران کم آبی قرار دارد.
برنامه ریزی  باید  اینکه  بیان  با  وی  ایسنا،  گــزارش  به 
جدی تری در این حوزه انجام شود تا وضعیت از اینکه 
وجود دارد، بحرانی تر نشود، افزود: فرسودگی شبکه ها 
و کنتورها در شهر و هدررفت آب، تبخیر باالی آب در 
استان و عدم استفاده از شیوهای نوین آبیاری از جمله 

عواملی است که سبب شده این بحران تشدید شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ما بــرای اصالح 
الگوی مصرف در بخش آب روی ۵درصــد مصرف یعنی 
آب شرب تأکید کرده و از سایر بخش ها غفلت کرده ایم، هر 
چند این ۵درصد به واسطه شرب بودن ارزش بسیار باالیی 
دارد، اظهار کرد: تنظیم سند سازگاری با کم آبی استان در 
راستای سازگاری با طبیعت کم آب خراسان جنوبی است 
که وظایفی در این راستا به حوزه های مختلف استان واگذار 
شده است.مالنوری گفت: میزان مصرف آب در بخش 
شــرب خانگی حــدود ۵ تا 7 درصــد، در بخش صنعت 
و خدمات حــدود 3 درصــد و مابقی مصرف در بخش 
کشاورزی است.وی افزود: گاهی ما با هزینه های بسیار و 
سختی فراوان آب را سالم سازی و قابل شرب کرده و وارد 
شبکه می کنیم، اما این آب در آبیاری فضای سبز و باغچه، 

شستن ماشین و… مورد استفاده قرار می گیرد.
مــالنــوری تصریح کــرد: بخشی از ایــن سهل انگاری در 
مصرف آب به واسطه قیمت پایین آن در کشور است 
و اگر آب با قیمت واقعی عرضه و افراد به ارزش واقعی 
با  ایــن اســراف صــورت نمی گرفت.وی  آن پی می بردند 
ترسالی  در ســال هــای  در خــراســان  جنوبی  اینکه  بیان 
میزان بارندگی ۱۱۵ میلیمتر بوده است، خاطرنشان کرد:  
در ســال زراعــی جــاری میزان بارندگی تاکنون تنها 3۵ 
میلیمتر بوده است.احمد قندهاری، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان  جنوبی نیز در این جلسه گفت: 
با وجود بارندگی های بسیار خوبی که در دو سال گذشته 
در خراسان  جنوبی داشته ایم هنوز ۱۰۱ میلیون مترمکعب 

کسری مخازن آبی داریم.

خبرخبر خبرخبر

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

سه شنبه  19 اسفند 1399
   25 رجب 1442  9 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9485  ویژه نامه 3864 

کمیته  نمایندگی  دفــتــر  ــاســت  ری مــوقــت  جانشین 
بین المللی صلیب سرخ در ایران از مرکز پیش آگاهی 

از خطرات مین مرز دوغارون بازدید کرد.
مونیوس  دنیل  سیما،  و  صــدا  خبرگزاری  گـــزارش  به 
دولــت جمهوری  و همکاری  گفت: خدمات  روخــاس 
اسالمی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر 
دستگاه های مرتبط از سایر کشور های عضو پوشیده 

نیست.
از خطرات  آموزشی پیش آگاهی  داد: طرح  ادامــه  وی 
مین که به صورت مشترک با کمیته بین المللی صلیب 
سرخ، وزارت کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری 
ــرگــزار مــی شــود از  اســالمــی ایـــران در مــرز دوغــــارون ب
مهم ترین برنامه های کمیته بین المللی صلیب سرخ در 

ایران برای اتباع کشور افغانستان است.
روخاس به توزیع اقالم بهداشتی در بین اتباع خارجی 
کرد  ــاره  اشـ ــارون  ــ دوغ رســمــی  گــذرگــاه  در  افغانستان 
از  با هدف جلوگیری  اقالم بهداشتی  توزیع  افــزود:  و 
ابتال به بیماری کووید۱۹ در بین اتباع افغانستان که 
قصد خروج به سمت کشور خود را دارند یکی از نکات 
مهمی بود که در این مرز مشاهده کردم که این خود 
جای تشکر و قدردانی از دستگاه های متولی به ویژه 

مردم این منطقه دارد.
حوزه  در  فعال  جهانی  سازمان های  کــرد:  اضافه  وی 
خدمات اتباع خارجی باید همچون همیشه در کنار 
از تجربیات یکدیگر  با استفاده  و  بــوده  ایــران  دولــت 
در راستای کاهش مشکالت اتباع خارجی به ویژه در 

کشور های جنگ زده گام های مثبتی بردارند.
مرکز پیش آگاهی از خطرات مین جمعیت هالل احمر 
تایباد از سال ۱3۸۴ در مرز دوغارون تایباد فعال شده 
گلوله های منفجر  و  انــواع مین  آمــوزش تشخیص  و 
با  آشنایی  و  آسیب دیدگان  با  برخورد  نحوه  نشده، 
از مهم ترین  مین گذاری  و محل های  تابلو ها  رنگ ها، 
در  افغانستانی  مهاجران  به  شده  ارائــه  آموزش های 

این مرکز است.
ــار هــای ارائـــه شــده از ســوی مــرکــز مین  بــر اســـاس آم
نفر   ۱7۲ ماهانه  مــیــالدی   ۲۰۰۵ ســال  از  افغانستان 
جان  مین  با  برخورد  اثر  بر  کشور  این  شهروندان  از 
باخته اند و در پی آموزش های ارائه شده در ایران این 

عدد به ماهانه ۴۰ نفر کاهش یافته است.

تجلیل نماینده صلیب سرخ از خدمات ایران به اتباع افغانستانی

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

      ارسال مطلب و عکس از طریق سروش
۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

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
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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

نقاشی صدرا
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/9
91
28
13

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
37
13

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

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

پ
/9
90
33
17

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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
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
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



خبرخبر
قانون برای همه یکی است

 تخریب باغ ویالی منتسب به 
یک مسئول دولتی 

قاضی ویــژه فضای مجازی دادســرای عمومی و انقالب 
ــاغ ویــالی  خــراســان رضــوی بــه قــدس گــفــت: 10 مـــورد ب
غیرمجازی که مواردی از آن ها متعلق به مسئوالن دولتی 
با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی  بــود، روز گذشته 

تخریب شد.
غالمرضا قنبری راد در تشریح ماجرا بیان کرد: یک مورد 
ویالی منتسب به یکی از مسئوالن دولتی و همچنین 
ویالهای مجاور آن در منطقه شاهنامه که بدون مجوز 
تغییرکاربری بوده و اجرای رأی تخریب آن ها چند سالی 
متوقف مانده بود، روز گذشته با پیگیری دستگاه قضایی 
تخریب شد.این مقام قضایی افــزود: این ویالها بدون 
مجوز بوده و آرای کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوی و 
تجدیدنظر برای آن ها صادر شده بود و همچنین رأی قلع 
و قمع توسط دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه مورد 

تأیید قرار گرفته بود.
این قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد ادامه داد: 
قانون برای همه شهروندان یکسان است و در این زمینه 
فردی تصور  نکند چون ویالی غیرمجاز او در مجاورت 
ویــالی غیرمجاز برخی مسئوالن بنا شــده، هیچ وقت 
قانون به سراغ او نخواهد آمد و بنای ایجادشده تخریب 

نخواهد شد.
قاضی قنبری راد بیان کــرد: روز گذشته با حکم قاطع 
قضایی این باغ ویالهای غیرمجاز قلع و قمع شد و این 
اقدام مقدمه ای برای پیگیری رانت های احتمالی صورت 

گرفته در طرح منفصله توس خواهد بود.
وی تصریح کرد: 3هزارو 500هکتار از زمین های توس وارد 
محدوده شهری شده بودند که در این بین رانت هایی 
هم برای برخی افــراد صورت گرفته و خوشبختانه این 
اراضی با ورود شورای حفظ حقوق بیت المال به عرصه 
کشاورزی برگردانده شدند. این مقام قضایی در پایان بیان 
کرد: تخریب های صورت گرفته مقدمه ای برای پیگیری 

تخلفات منطقه توس و مشکالت آن است.

قاضی سیدهادی شریعت یار،  عقیل رحمانی: 
مــعــاون دادســتــان مرکز اســتــان خــراســان رضــوی 
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در 
حالی که برای بررسی میدانی یک مورد فک پلمب 
به  از ســوی شــهــرداری مشهد  گرفته  ــورت  صـ
کوه پارک رفته بود، بیان کرد: مسئوالن و افرادی 
که از دستور پلمب و توقف عملیات اجرایی در 
انتهای کوه پارک سرپیچی کرده بودند، به دادسرا 
احضار می شوند و برخورد قانونی با آن ها خواهد 

شد.

توبیخقضاییمسئوالندرمحلفکپلمب»
حضور  از  اطـــالع  از  پــس  گذشته  روز  صبح 
کــوه پــارک)کــمــربــنــد  انــتــهــای  در  مقام قضایی 
جنوبی سابق( به واسطه وقوع برخی تخلفات 
از سوی مسئوالن مربوط در شهرداری مشهد، 
تیم خبری روزنامه قدس هم به محل اعزام و 
در کوه پارک حضور پیدا کرد. آنچه مشخص 
ــان مشهد  ــ ــت ــود بـــا دســـتـــور مـــعـــاون دادســ ــ ب
مسئوالن شهری از قبیل معاون عمران، حمل 
معاون  مشهد،  شــهــرداری  ترافیک  و  نقل  و 
خدمات شهری شهرداری مشهد، مدیر پروژه 
کوه پارک و... برای پاسخگویی  به آنچه رخ داده 

بود در محل حضور پیدا کرده بودند.
ــیـــدانـــی، مــعــاون  ــد مـ ــ ــازدی ــ در ادامــــــه ایــــن ب
مــــســــئــــوالن  از  مــــشــــهــــد  دادســـــــــتـــــــــان 
ــد مــتــر ــ ــد صــ ــ ــن ــری مـــــی خـــــواهـــــد چــ ــ ــهـ ــ  شـ
انتهایی  ارتفاعات  از  به قسمتی  و  آن طرف تر 
کوه پارک بروند که فک پلمب صورت گرفته بود. 
مسئوالن  بــه  آن  از  پــس  شریعت یار  قاضی 
مربوط اعالم می کند: چند روز پیش با توجه 
 به فعالیت برخی دستگاه های راه سازی مانند 
شدیم  حاضر  منطقه  در  و...،  بیل مکانیکی 
را هم  پلمب محل  و  فعالیت  توقف  و دستور 
اما آنچه مشخص است پس  صــادر کردیم، 
از حضور ما باز هم عملیات عمرانی در محل 
صورت گرفته است. حتی دو روز اول فعالیت 
به محل  ارتفاعات  در  مکانیکی  دستگاه های 
دیگری  چیز  موضوع  اگر  تا  نکردیم  مراجعه 
دستگاه های  وقتی  اما  شود،  است مشخص 
پیکور)ابزاری برای تخریب( پس از این مدت 
ادامــه  را  خــود  اقــدام هــای  در محل  همچنان 

دادنــد، به موضوع ورود کرده و دستور توقف 
کار را صادر کردیم.

ادامهتخریببافکپلمپ»
این مقام قضایی تصریح کرد: اما امروز مشاهده 
ــاز هم   می کنیم بــا وجـــود دســتــور داده شــده ب
رسماً  و  بــود  نشده  متوقف  در محل  فعالیت 
در محل فک پلمب اتفاق افتاده اســت. نباید 
وقتی عملیاتی از سوی دستگاه قضایی متوقف 
می شود، باز هم  شاهد انجام کار باشیم. چه 
کسی از مسئوالن پروژه کوه پارک دستور ادامه 

عملیات ساختمانی را صادر کرده است؟
معاون دادستان بیان کرد: اگر هم متولی کار 
قرار باشد در محل فعالیتی بکند باید با اجازه 
و دستور قضایی باشد و در مــوارد دیگر هم 
قانون  همه  بــرای  و  می شود  رفتار  همین گونه 
باید پیش از  پــروژه  یکسان اســت. مسئوالن 
شروع مجدد هماهنگی های الزم را با ما انجام 
می دادند. این تنها مشکل کار نبوده و همین 
امروز هم برای من مستنداتی ارسال شد که 

حاکی از ادامه فعالیت در محل بود.
و  اجتماعی  امور  در  دادستان مشهد  معاون 
پیشگیری از وقوع جرم  ادامه داد: با توجه به 
دستورات صادر شده و توقف عملیات اجرایی 
در  نباید  دیگر  کمربندجنوبی،  عنوان  تحت 
مباحثی  این  بگیرد،  تخریبی صورت  منطقه 
که کارشناسان محیط زیست، مشاوران پروژه، 
داشتند، همین  پافشاری  آن  بر  و...  سمن ها 
و  کــوه  محل  در  نباید  دیگر  که  بــود  موضوع 

منابع طبیعی تخریب شود.
و  کارشناسی  نظرات  برخالف  باشد  قــرار  اگــر 
برویم  اقدامی شــود، پس  دستورهای صــادره 
همان کمربند جنوبی را ادامه بدهیم! ایرادهایی 
که در کمربند جنوبی وجود داشت، نخست 
بحث تخریب کوه ها و منابع طبیعی و دیگری 
هم ماجرای تردد خودروها و آالیندگی هایی که 

در آینده برای شهر ایجاد می شد بود.
قاضی شریعت یار گفت: همان زمان عنوان شد 
اگر قرار است مشاور بیاید و برنامه ریزی کند، 
منطقه را ببیند و با وضع موجود برنامه و طرح 
را ارائــه کند؛ چرا که نباید به سمتی برویم که 

تخریب های جدید در ارتفاعات ایجاد شود.

ورود  مــدیــران  ترک فعل  موضوع  به  ما  وقتی 
عدم تدبیرهایی   واسطه  به  موضوع  می کنیم، 
هست که صــورت گرفته اســت. نباید زمانی 
که روشی برای کار مشخص می شود، به زبان 

عامیانه موضوع دور زده شود.
باید  رفــت  تدبیر  به ستاد  که ماجرا  زمــان  آن 
تمامی جوانب کار دقیق بررسی می شد و طرح 
پخته ای از آن خارج می شد. همچنین اگر در 
بــرخــی مناطق مشخص مــی شــد کــه کــوه بـُـری 
زیادی دارد باید می رفتند و از مسیری دیگر ورود 
دقیقی  بررسی  موضوع ها  این  روی  می کردند. 
صــورت نگرفت و هرچند وقت یک بار شاهد 
اضافه شدن طرح هستیم. حتماً مدتی بعد هم 
با وجود مشاهده وضعیت موجود اعالم خواهد 

شد آنچه انجام شده، جوابگو نیست.
به مسئوالن شهری  معاون دادستان خطاب 
حاضر در محل بیان کرد: انتهای کار کجاست 
دیــگــر شاهد  کــه  ببندیم  را  کــار  بــایــد  کجا  و 
است  نیاز  اگــر  نباشیم.  تخریب ها  افــزایــش 
تا  بــاشــد  مـــاه تعطیل  کـــوه پـــارک چند  ــروژه  ــ پ
مطالعات دقیقی روی آن انجام شود و این کار 
هر چه سریع تر بشود بهتر است. آیا افرادی را 
نداریم که برای 10 یا 15 سال بعد کار مطالعاتی 
نیست.این  این گونه  مسلماً  بدهند،  انجام 
موضوع  بیان  در  پــروژه  مدیر  به  مقام قضایی 
این تخریب ها  از  دیگری گفت: در قسمتی  
حریم دکل برق فشار قوی هم رعایت نشده 
کند  نشست  دکل  اگر  تراشیده اید،  را  کوه  و 
پاسخگو  شــود چه کسی  ایجاد  حــادثــه ای  و 
بنده در زمانی که دستور توقف  بود.  خواهد 
عملیات را به شما ابالغ کردم باز هم شما کل 
مسیر را شن ریزی و عملیات عمرانی کرده اید، 
دستور  بــه  کــه  دارد  را  مفهوم  ایــن  کــار  ایــن 
قضایی اهمیتی نداده اید. شما خودتان را در 
ثابت  ما  بــرای  اگر  قــرار می دهید،  مظان اتهام 
شود عمدی در کار بوده حتماً تصمیم قضایی 

خواهیم گرفت.

کمربندجنوبیفعالدردستورکارنیست»
عمران،  معاون  کاظمی،  خلیل هللا  ادامــه  در 
ترافیک شهرداری مشهد در  و  نقل  و  حمل 
پاسخ به این نکته که سرانجام چه برنامه ای 

برای پــروژه داریــد و آیا کوه پارک باقی خواهد 
ماند یا باز هم تبدیل به کمربندجنوبی خواهد 
شد، به خبرنگار ما عنوان کرد: در محل  هیچ 
گونه فعالیت عمرانی نسبت به کمربندجنوبی 
انجام نخواهد شد و  نه تنها انجام نمی شود 
ــه مــصــوبــات بــاالدســتــی که  ــا تــوجــه ب بلکه ب
ــجــام نــخــواهــد شـــد. پــس در  وجـــود دارد، ان
با کمربندجنوبی هیچ فعالیتی صورت  رابطه 
ادامــه داد: مطالعات  نخواهد گرفت. کاظمی 
زیست محیطی ماجرا در حال انجام است و 
وقتی کار انجام شد در اختیار کمیسیون ماده 
پنج قرار خواهد گرفت و پس از آن به ستاد 
تدبیر خواهد رفت که تصمیم گیری نهایی برای 

این موضوع در اختیار آن هاست.
وی همچنین در واکــنــش بــه ایــن مــوضــوع که 
ماجرای فک پلمب در محل چیست، بیان کرد: 
از من در مورد کمربندجنوبی سؤال کردید که 
پاسخ دادم هیچ فعالیتی نخواهیم داشت، اما 
من نمی توانم در مورد تمام شهر پاسخگو باشم.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد ادامه داد: تاکنون هم یک سانتی متر 
انجام نشده و  کــاری  مــورد کمربندجنوبی  در 
نخواهد شد، مگر اینکه تصمیم کالن استانی 

و ستاد تدبیر در این زمینه اعالم شود.

کوهپارکیاکمربندجنوبی،مسئلهاین»
است!

از سوی دیگر این موضوع از طرف رسانه مطرح 
شد که با این اوصــاف همچنان سرانجام باقی 
ماندن کوه پارک و یا بازگشت به کمربندجنوبی 

در هاله ای از ابهام است، پس صرف این همه 
هزینه از بیت المال برای چیست، کاظمی بیان 
کرد: باید در این زمینه مطالعات زیست محیطی 
انجام شود و همان طور که گفته شد گزارش آن 
به کمیسیون ماده پنج خواهد رفت و آنجا برای 
کاربری کمربندجنوبی تصمیم خواهند گرفت. 
من نمی توانم بگویم محل کوه پارک خواهد ماند 
یا کمربندجنوبی اجــرا خواهد شد و همه چیز 
ــاره بــرخــواهــد گشت و  بــه مطالعات مـــورد اشـ
مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته خروجی آن 
بر عدم اجرای پروژه کمربندجنوبی است و گزینه 
اجرا نکردن  آن تاکنون رأی باالتری دارد. اما در 
جلد پنج و 6 این مطالعات باید حــدود 11/5 
کیلومتر دیگری که باقی مانده هم بررسی و به روز 
شــود. پس ما نمی دانیم کمیسیون مــاده پنج 
در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت و ستاد 

تدبیر چه نظری بدهد.

عامالنفکپلمباحضارمیشوند»
در  همچنین  یــار  شریعت  سیدهادی  قاضی 
حاشیه بازدید میدانی از محل مورد فک پلمب 
واقع شده، در واکنش به موضوع مطرح شده 
از سوی خبرنگار قدس که آیا فک پلمب صورت 
گرفته در محل برخالف دستور قضایی و قانون 
نبوده اســت و بــرخــوردی با عامالن ایــن اقــدام 
صورت خواهد گرفت، بیان کرد: مسلماً موضوع 
پیگیری قضایی خواهد شد و در رابطه با محلی 
که دستور بر توقف عملیات عمرانی آن داده و 
شاهد فک پلمب  آن بودیم، متخلفان مربوط را 

به دستگاه قضایی احضار خواهیم کرد.

معاون دادستان مشهد به قدس خبر داد

احضارعامالننقضدستورقضاییدرکوهپارک
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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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 ميالدقاليشويی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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تخليه چاه سعيد 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخيص ترکيدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترميم کف سرويس بامصالح

پيروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکيل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشميه 38825264 
هفت تير 38764467
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپيلوت 
38475587

09155799498

شغل مناسب
 با کمترين هزينه

دوره تعميرات تخصصی موبايل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سيستمهای ايمنی حفاظتی 

)دزدگير،دوربين مداربسته،اعالم 
حريق،آيفون تصويری،دربهای 
اتوماتيک(،تعمير لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپيوتر و تعميرات تخصصی 

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

نرم افزار،مهارت های ديپلم 
ويژه بازماندگان از تحصيل

آموزشگاه شهريار 
با گواهينامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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ضمانتی ، موبايل
 را آموزش ببينيد

و سپس استخدام شويد 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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اجناس کرايه
 مصطفی 

صفارنجيب 
صندلی،مبل،ميز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی نيروی کار خانم 
و آقا برای هتل نيازمنديم

38541818
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تابلوسازصنعت آذين
LED،چلينيوم،استيل

کامپوزيت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
ليزر،هداياتبليغاتی 09154205729
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ش
05132282103آر

@charterme ارزانترين نرخ کيش

ج
/9

81
59

01

کيش - قشم
تضمين پايين ترين نرخ تور  

آترينا پرواز 37604809
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آهن االت توس
ساخت،خريدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دايی زاده(
09151176273-09155137032
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بهترين خريدار 
ضايعات فلزی 

آهن ، آلومينيوم ، مس ، 
کارتن و پالستيک

بطور شبانه روزی، حمل رايگان 
09361958723
09152222034

ط
/9

91
23

22

خريد ضايعات
آهن، آلومينيوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غيره
09035480162
خريد ضايعات

کارتن، آهن، پالستيک
09155234752 خاکشور
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نعيمی
در،پنجره وکابينت
09354604745خورده ريز وغيره
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خريدضايعات
 خاوری 

آهن آالت تخريبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شيرآالت  
  باالترين قيمت

09159829884

خريد لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستيک و غيره 

09030256816
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ضايعات 
مشهدی

خريدارکليه
 ضايعات فلزی

آهن
آلومينيوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ريز انباری

حمل و بازديد
 رايگان

09334959016

خريد آهن آالت 
تخريبی و ضايعات و... 

)عضويت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88
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ضايعات فالح
خريد آهن،آلومينيوم،مس و...

شرکت در مزايده
09157137499-36660883
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مدرک تحصيلی 
کارشناسی علوم تربيتی 

اينجانب زهرا قوچی 
فرزند حسن به شماره ملی 

0 8 1 9 8 1 2 9 0 0
مفقود وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد

تخليه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرايه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خريد و فروش
ضايعات

مفقود شده

خدمات نظافتی
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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

ط
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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 نفيس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمين کيفيت
100% اسالمیبدون چين 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 شويی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283



خبرخبر گزارشگزارش

خبرخبر

رئیساتحادیهبااشارهبهگرانیشویندهها:

 نرخ نامه خشکشویی ها 
تغییر نکرده است

سرورهادیان:خانه تکانی واژه پرتکرار هفته های پایانی 
این  سال است و تمام اعضای خانواده به نحوی در 
را  اما بی تردید نقش اصلی  موضوع مشارکت دارنــد 
یا همان زن هــا دارنــد و سعی می کنند تمام  مـــادران 

اجزای خانه را به هر شکلی پاکیزه تر کنند.
ــام شستن   بر همین اســاس ازجمله کــارهــای ایــن ای
خالصه  اســت  و...  زمستانی  لباس های  پتو،  پـــرده، 
خشک شویی  صنف  به  خانواده ها  همه  گــذر  اینکه 
خواهد افتاد اما آنچه اندکی موجب گالیه شهروندان 
می شود قیمت های چندگانه این واحدهای صنفی و 
استدالل های آن ها برای دریافت پول بیشتر است. از 
این رو به منظور اطالع رسانی دقیق قیمت ها و آگاهی 
از قواعد حاکم بر این شغل با رئیس اتحادیه صنف 
انجام  کوتاهی  گفت وگوی  مشهد  خشک شویی های 

داده ایم که در ادامه می خوانید.

واحد بدون مجوز نداریم»
و  خشک شویی  واحـــد   600 مــی گــویــد:  کاشفی  علی 
لباس شویی در شهر مشهد با مجوز رسمی مشغول 
به کار هستند. همان طور که در هر صنفی واحد های 
بــه همین  ایــن صنف هــم  غیرمجاز وجــود دارنـــد در 
صورت است اما این رقم به زیر 5 درصد می رسد و این 
درصد کم هم واحدهایی هستند که در شرف گرفتن 
مجوزند و خوشبختانه واحدهای غیرمجاز وجود ندارد.
موجب  کرونا  بیماری  که  جایی  ازآن  می افزاید:  وی 
در  بیماری  ایــن  زمینه ها شــد،  در همه  مــردم  نگرانی 
فراوانی  تأثیر  هم  لباس شویی  و  بحث خشک شویی 
تــا 15 درصــد  پــارســال حـــدود 10  گــذاشــت و از عید 
خشک شویی ها جمع کردند و دلیل آن مراجعه نکردن 
مشتری به علت ترس از بیماری کرونا و تأمین نشدن 

هزینه های خشک شویی ها بود.

گرانی شوینده ها و قیمت های ثابت»
کاشفی درباره علت گرانی خدمات خشک شویی ها نیز 
اظهار می کند: مواد شوینده از اول سال تاکنون چهار بار 
افزایش قیمت داشته است و با توجه به افزایش قیمت 
مواد شوینده اگر هزینه ها را باال ببریم برای مشتری ها 
نیز سخت شده و درصد کمی هم که مراجعه می کردند، 
توان مراجعه نخواهند داشت چراکه وضعیت اقتصادی 
نه تنها برای ما بلکه برای همه دشوار اســت.وی تأکید 
به  مــواد مایع شوینده  و  پودرها  ــوادی مثل  م می کند: 
خصوص مــاده اصلی خشک شویی ها که پرکلرواتیلن 
ــا وارد می شود  اروپ از  ــدارد  ن نــام دارد و مشابه داخلی 
ما  باالست.  بسیار  آن  قیمت  تحریم  وضعیت  با  که 
سه نرخ نامه داریــم؛ یک نرخ نامه مربوط به واحد هایی 
است که توضیحات آن در باال ذکر شد؛ موادی که برای 
دستگاه های خاص استفاده می کنند و مشابه داخلی 
ندارند. در این واحدها قیمت شست وشوی یک دست 
بــراســاس نرخ نامه  کت و شلوار حــدود 40 هــزارتــومــان 
اســت، اما لباس شویی داران که از پودرها و مــواد مایع 
دارد.  و 2  استفاده می کنند قیمت ها درجه بندی یک 
در لباس شویی درجه یک حدود 30 هزار تومان همان 
کت و شلوار هزینه دارد و درجه دو این رقم به 20 هزار 
خشک شویی  صنف  اتحادیه  می رسد.رئیس  تومان 
درباره تفاوت نرخ ها در مناطق مختلف شهر نیز توضیح 
می دهد: درواقع استفاده از مواد شوینده، دستگاه ها و 
همچنین مناطق مختلف واحد ها در نرخ ها تأثیر دارد زیرا 

هزینه های واحدهای صنفی نیز متفاوت است.
وی درخصوص تفاوت نرخ ها و جلوگیری از سوءاستفاده 
در  باید  نرخ نامه ها  می کند:  اظهار  خدمات  ارائــه  در 
واحد صنفی نصب شده باشد تا مشتری بتواند ببیند 
و از طرفی صدور قبض برای مشتری الزامی است و در 
صورت مشاهده هرگونه تفاوتی در نرخ ها شهروندان 
 37628589 37659027و  شــمــاره هــای  بــا  می توانند 

تماس بگیرند و رسیدگی الزم انجام خواهد شد. 

استانداردرمراسمبهرهبرداریاردوگاهنگهداریو
درمانمعتادانمتجاهرمشهد:

 ظرفیت اردوگاه های استان 
به 8800نفر افزایش پیدا می کند

با حضور ویدئوکنفرانسی محمود واعظی، رئیس دفتر 
استاندار  معتمدیان  محمدصادق  و  رئیس جمهور 
خراسان رضــوی، اردوگــاه نگهداری و درمــان معتادان 

متجاهر شماره یک مشهد افتتاح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی، محمدصادق معتمدیان در مراسم افتتاح این 
اردوگاه اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل دارا بودن 
مرزهای طوالنی و همجواری با یکی از مراکز مهم عمده 
تولید مواد مخدر در جهان، یکی از استان های درگیر با 

حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
با اشــاره به آمــار کشفیات مــواد مخدر در سال  وی 
جاری افزود: در 11 ماهه امسال، بیش از 40 تن میزان 
کشفیات مواد مخدر بوده که نسبت به سال گذشته 

12 درصد افزایش داشته است.
درمان  نگهداری،  ساماندهی،  بحث  به  اشــاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  متجاهر  معتادان  توانمندسازی  و 
اقدام های بسیار خوبی در این حوزه انجام گرفته است 
و با همکاری های شکل گرفته در استان، برنامه ها را به 

صورت جهشی انجام خواهیم داد.
را شاهد  افتتاح چهار مرکز  اینکه  بیان  با  معتمدیان 
ظرفیت  نخست  گــام  در  داد:  ــه  ادامـ بـــود،  خواهیم 
ســال 1400  در  توسعه  برنامه  بــا  کــه  اســت  نفر   500
اضافه  استان  ظرفیت های  به  نفر  2هـــزارو500  تعداد 
 خواهد شد. همچنین در چهار شهرستان نیشابور، 
تربت حیدریه، سبزوار و قوچان امکان نگهداری 800 

نفر فراهم خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با افتتاح این مراکز 
ظرفیت اردوگاه های نگهداری از معتادان متجاهر در 
استان به 3 هزار و 100 نفر رسیده است. در این راستا 
این   1400 ســال  داشــت  خواهیم  که  با حمایت هایی 

ظرفیت به 8 هزار و 800 نفر افزایش خواهد یافت.
اردوگــــاه  ســاخــت  اجـــرایـــی  عملیات  اســــت؛  گفتنی 
نگهداری و درمان معتادان متجاهر شماره یک مشهد 
آسیب های  کنترل  هدف  با  و  استانداری  همکاری  با 

اجتماعی در تاریخ 24 تیرماه امسال آغاز شد.
 ساخت این مرکز در زمینی به مساحت 32 هزار مترمربع

به اجرا درآمده است.
الزم به ذکر است؛ در مرحله نخست در 20 هزار مترمربع 
بر  افـــزون  هزینه ای  صــرف  بــا  عمرانی  عملیات  آن   از 
180 میلیارد ریال و هزینه کل پروژه 250 میلیارد ریال به 
اجرا درآمده است و در حال حاضر امکان ارائه خدمات 
ظرفیت  بعدی  مرحله  در  و  شــده  فراهم  نفر   500 به 

پذیرش آن به 3 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرکلگمرکاتخراسانجنوبی:

تردد در مرز ماهیرود امکان ندارد
در  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل 
حال حاضر تردد در مرز ماهیرود امکان ندارد، گفت: 
افغانستانی  مسئوالن  با  مشکل  رفــع  ــرای  ب رایــزنــی 

ادامه دارد.
حسن رحیمی زاده در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
اظهار  اســـت،  افغانستانی  طــرف  سمت  از  مشکل 
کرد: از آنجایی که گاهی حجم بار طرف افغانستانی 
از میزان حجم بار قانونی شان بیشتر است در موقع 

بازرسی بازرسان با مشکالتی روبه رو می شوند.
بــا مسئوالن  رایــزنــی  مــا در حــال  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
افغانستانی هستیم، یادآور شد: این مشکل به صورت 

موقتی رخ داده و در یک تا دو روز رفع می شود.

3645مطبقراردادجمعآوریزبالهندارند

»زباله های عفونی«زخم بستر محیط زیست شهری مشهد
ــوع تــخــلــف  ــگــامــهطــــاهــــری:مــــوضــ هــن
در جـــمـــع آوری پــســمــانــدهــای عــفــونــیِ 
تازه ای  جریان  خیابان های مشهد اصالً 
نیست. از چند ماه پیش که روزنامه قدس 
 به این مسئله پرداخت و محیط زیست
بــه متخلفان را اعــالم  ــار اخــطــار  هــم آم
کرد حدود10 ماه می گذرد اما این قصه 
ایــن، در  با وجــود  همچنان ادامــه دارد. 
ــزارش هــمــه ســعــی کــردنــد  ــ تهیه ایـــن گ
خــودشــان را پــشــت تــوجــیــه  هــای واهــی 
آمار  به  نهایت  در  ما  ولی  کنند  پنهان 

متخلفان رسیدیم.

به یکدیگر رحم کنیم»
ــروع شــد کــه برخی  قــصــه از ایــنــجــا شــ
پاکبان ها معترض شدند حین جمع آوری 
زباله ها، به دلیل رها شدن پسماندهای 
در معرض  درمانی،  مراکز  برخی  عفونی 
ــقــال احــتــمــالــی  ــت خـــطـــرات نــاشــی از ان

بیماری های واگیر قرار می گیرند.
حتی برخی از اهالی خیابان پرستار نیز 
در همین زمینه به گزارشگر ما می گویند 
ساعت 9 شب به بعد سری به آن حوالی 
رها  از  ما هم عکس هایی  بزنیم. همکار 
و  مطب ها  زبــالــه  پالستیک های  شــدن 
آزمایشگاه ها در گوشه و کنار کوچه های 
احمدآباد  خیابان  درمانی  مراکز  تجمع 

می گیرد.
ــی خـــیـــابـــان پـــرســـتـــار که  ــالـ ــکــی از اهـ ی
اظهار  شــود  عــنــوان  نامش  نمی خواهد 
ــز درمــانــی  ــراک مــی کــنــد: ایــنــجــا بــرخــی م
دیگری  مــرکــز  در  جلو  را  زبــالــه هــایــشــان 
مــی انــدازنــد، آن یکی مــی بــرد ســر کوچه 
آن  پرتاب می کند  مــی گــذارد. یکی دیگر 

طرف کوچه که یعنی مال ما نیست.
خالصه هر کسی سعی می کند به نوعی 
پرداخت  تا  کند  فــرار  زباله هایش  گیر  از 
100 یا 200 هزار تومانی که می خواهد به 

پسماند بدهد نیفتد گردنش!
عنوان  محله  همان  اهالی  از  دیگر  یکی 
می کند: این همه محدودیت برای قطع  
نمی دهد؟ مگر  کرونا چرا جواب  زنجیره 
نه اینکه حتی ماسک ها هم عامل انتقال 
بیماری هستند؟ یکی از مسئوالن به ما 
ما   آیا ماسک هایی که جلو خانه  بگوید 

می اندازند زباله پر خطر نیست؟
دیـــگـــری خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: همین 
و  که سرنگ خونی  زباله  پالستیک های 
باند آغشته به خون در آن نمایان است 
پسماند  به  درمــانــی  مراکز  و  مطب ها  و 
نمی دهند تا بی خطر کنند، بد تر از دیگر 
بیماری های واگیردار شایع است. دروازه 
مشهد را هم ببندیم خودمان به خودمان 

رحم نمی کنیم!

سازمان پسماند پاسخ می دهد»
می گوید:  پسماند  ســازمــان  مدیرعامل 
دارد.  متولی  بیمارستانی  پسماندهای 
ــت پــســمــانــد،  ــدیــری ــانـــون م بـــراســـاس قـ
جمع آوری،  به  موظف  زباله  تولیدکننده 
بی خطرسازی و دفن زباله هاست. با این 
حال ما بیش از 30 بیمارستان را پوشش 
تحت  دو شرکت خصوصی  و  می دهیم 
نظارت حفاظت محیط زیست هم این 

زباله ها را جمع آوری می کنند.
مهندس کریمیان ادامه می دهد: مطب ها 
زباله های  جــمــع آوری  بــرای  درمانگاه ها  و 
عفونی با بخش خصوصی قرارداد بسته 
و هزینه پرداخت می کنند و مرجع نظارت 
تشخیص  مــتــولــی  و  بــهــداشــت   وزارت 
آفرین  پسماندهای خطر  بی خطرسازی 

سازمان محیط زیست می باشد.

محیط زیست ماده قانونی رو »
می کند

اداره  خـــاک  و  آب  مــســئــول  کــارشــنــاس 
محیط زیست به خبرنگار ما می گوید: در 
سال 83 قانون مدیریت پسماند تدوین، 
آیین نامه های آن ابالغ و شرح وظایف آن 

مشخص شد.
بهداشت  وزارت  شد  مصوب   88 ســال 
)در شهرستان ها دانشگاه علوم پزشکی( 
روش هــای  و  ضوابط  بر  نظارت  مسئول 
مــورد  در  ــران  ــ وزی هیئت  تصویب  مـــورد 

پسماندهای بیمارستانی است.
به گفته مهدی نوروززاده در دو سه سال 
خصوصی  شرکت  دو  فعالیت  بــا  اخیر 
جــمــع آوری زبــالــه هــای پــر خطر نــه تنها 
برای جمع آوری، بی خطر  بستر مناسب 
کردن و دفن این نوع زباله ها فراهم شده، 
است.  وظایف هم مشخص شده  بلکه 
بنابراین اگر تخلفی صورت می گیرد باید 
اعمال قانون شود چنان که اگر مطب یا 
زباله های  کردن  بی خطر  از  درمانی  مرکز 

عفونی سر باز زند دانشگاه علوم پزشکی 
متولی نظارت و برخورد است.

وی ادامه می دهد: چنانچه دانشگاه علوم 
پزشکی فهرست متخلفان را به ما ارائه 
کند ما نیز آن را بررسی و برخورد قضایی 

می کنیم.
زیست  از محیط  آمــاری  زمینه  ایــن  در 
از  اینکه  بر  مبنی  می رسد  دستمان  به 
اردیــبــهــشــت امــســال تــاکــنــون 60 مــورد 
اخطار برای بیمارستان هایی که در مورد 
داشتند  تخلف  عــفــونــی  پــســمــانــدهــای 

صادر شده است.
این در حالی است که تصور نمی کردیم 
بیمارستان ها هم با وجود داشتن دستگاه 
اتوکالو در این تخلف شریک باشند. پس 
در مورد تخلف مطب ها شکی نمی ماند.

نظام پزشکی تکذیب می کند »
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 
ــرای  تــأکــیــد مــی کــنــد پــزشــکــان ب مشهد 
پرداخت مبلغی اندک، زباله های  عفونی 

خود را در خیابان رها نمی کنند. 
دو شرکت  از  شـــادنـــژاد  مــســعــود  دکــتــر 
»صنعت تصفیه سبز کاسپین خراسان« 
و »نگار مهر« نام می برد که مسئولیت 
ــه هــای عــفــونــی را طبق  ــال جـــمـــع آوری زب
ــرارداد بــر عــهــده گــرفــتــه انــد و تصریح  ــ قـ
می کند: 99 درصد مطب ها و درمانگاه ها 
ــمــــع آوری و بــی خــطــر کـــردن  - بــــرای جــ
قــرارداد  طرف  عفونی شان-  پسماندهای 
از  اگر تعدادی  پسماند هستند و حتی 
ایــن دو شرکت  با  قــراردادشــان  همکاران 
تمام شده باشد زباله های خود را به بقیه 
همکاران می دهند تا زباله های عفونی در 

خیابان نماند.
وی ضمن اینکه چنین اعمالی را ناشی 
عنوان می کند،  افــراد  برخی  از شیطنت 
یــــــادآور مـــی شـــود: پــزشــکــان مــتــولــیــان 
سالمت اند و چون از خطرات ناشی از رها 

شدن این پسماندها آگاهی دارند محال 
است دست به چنین تخلفی بزنند.

معاونت درمان تکذیب می کند»
مدیر سالمت محیط و کار معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی هم می گوید: اگر 
بگیرد مدیریت پسماند  تخلفی صورت 
به ما اعالم می کند ولی تاکنون تخلفی به 

ما اعالم نشده است.
مرکز  اگــر  مــی کــنــد:  تأکید  حسنی  علی 
درمانی برای جمع آوری این نوع پسماند با 
سازمان پسماند قرارداد نداشته باشد در 
تمدید قراردادش دچار مشکل می شود از 
این رو امکان ندارد مراکز درمانی و مطب ها 

در این زمینه کوتاهی کنند.

دروغ ها لو رفت!»
سبز  تصفیه  »صنعت  شرکت  مــعــاون 
و  از همکاری نکردن مطب ها  کاسپین« 
مراکز خصوصی درمانی دل پری دارد. وی 
می گوید: نظام پزشکی از بین 6 هزارو 500 
واحد مطب فقط نام 2 هزارو 850 مورد 
از آن ها را به عنوان تولیدکننده پسماند 
عفونی اعالم کرده که از بین این تعداد 
تا   تا سال گذشته فقط بین هــزارو 200 

هزارو 300 مورد با ما قرارداد بستند.
محسن رضاییان ادامه می دهد: در سال 
جاری تعداد آن ها از این مقدار هم کمتر 
شد به طوری که تعداد آن ها به زیر هزار 

مورد رسید.
وی در این خصوص اضافه می کند شرکت 
صنعت تصفیه سبز کاسپین 800 مورد و 

نگار مهر 50 مورد را پوشش می دهند.
در  درمانی  مراکز  او مطب ها  و  گفته  به 
مقابل مراجعه همکارانشان برای بستن 
برای  و  کــرده  رفتار  توهین آمیز  قـــرارداد، 
تــومــان در ماه  پــرداخــت مبلغ 110 هــزار 
منافع شخصی  دنبال  و  بهانه می آورند 

خودشان هستند.

«.....
واقـــعـــاً در شــرایــطــی کــه هــمــه عــوامــل 
و ســامــانــدهــی  مــتــولــی در جـــمـــع آوری 
ــهــام را  ــه هــای عــفــونــی انــگــشــت ات ــال زب
ــک شــرکــت  ــم گـــرفـــتـــه انـــد یـ ســمــت هـ
می دهد،  لو  را  ماجرا  اصل  خصوصی 
هزار   6 از  می شود  که مشخص  چنان 
از  تا   850 و  2هــزار  فقط  500 مطب  و 
آن ها در قبال بی خطر و معدوم کردن 

می کنند. وظیفه  احساس  زباله ها 
هر چند تمام مطب ها واقعاً تولیدکننده 
باورپذیر  امــا  نیستند  پرخطر  زباله های 
نیست که از این تعداد فقط 2هزار و 850 

تا تولیدکننده زباله های عفونی باشند. 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا ک ر ا د   م س ی ر   ر ا ک ب
 2 س ر خ و ر   ت ا ن ن   م ل ا ح
 3 ا ب ت ل ا   ض م ا د   ا ن و ر
 4 ن ل   م خ ت ر ع   ی و ن   ی ا
 5 ت ا ر   م ب ر   ر د ه   خ ا ن
 6 ر   ا م ا ل   ب ا ن   ب ر ن ز
 7   ا س ب   ی ت ی م   م و س پ د
 8 ک د   ا ف غ ا ن س ت ا ن   و ه
 9 ش ی ر د ل   ل ا ر و   ک ب ر  
 10 و س ن ی   ا ی م   ت ک ر ر   ا
 11 ر ا د   ا س ف   ن ی ا   ق د م
 12 ق ب   ب ه ت   ف ر ا ن ک   ی ت
 13 ه ا ر د   ف ر ن گ   ب ر ی ا ن
 14 و ب ا ل   ا ق د س   ر س ا ن ا
 15 ه ا ک ی   ن م ک ی   ا ی م ا ن
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ــای  »آرزوهــ شهیر  نویسنده   – مقیمان   .1
 بزرگ« 2. هم قدم – بارز و آشکار- دم و لحظه 
ــوار بلند – سخت و مشکل – واحد  3. دی
 شمارش احشام– مسابقات دوره ای ورزشی 
4. رشدکننده – بهره و فایده – اجرای حرکات 
نمایشی در ورزش های رزمی 5. با همه باریکی 
توی آن هم می روند – نامی دخترانه – زراعت 
گشاده   – پیمانه   – سه گانه  پرتوهای  از   .6
7. مــودت- رئیس سابق باشگاه اینترمیالن 
ایتالیا– صــوت نــدا 8. اشـــاره بــه نــزدیــک – 
 دارای امنیت – سرپرستی – از نزوالت جوی 
 – نظامی  پــوشــانــدن   – مفعول  عالمت   .9
اســالو  ــوم  ق کشور   .10 الکترونیکی  ــاب  ردیـ
ارژنگ  – خالق  فارسی  الفبای  در   – حرفی 
ژاپنی  پــول  اهــمــال –   11. صندلی اســب – 
12. یکه و تنها- فلز چهره – بوستان شهری 
13. فام و رنگ – از تقسیمات نظامی – پولک 
ماهی – خودداری کردن 14. جانشین او- از 
انــواع کمیت های فیزیکی – آغشته به زهر 

15. مکتب سرمایه داری- مردم این شهر به 
بی وفایی و پیمان شکنی مشهور شده اند

1. اثری از »الکساندردوما« - بیچاره 2. میانه 
بدن- صادرات گران قیمت دریایی کشورمان 
– خواب و خیال 3. صنم – پیر و کهنسال 
– سنگین و باوقار 4. عالمت جمع – بالها - 
»قلیا« نیست – حرف اول انگلیسی 5. کوچک 
- قلب قرآن – سؤال چهارجوابی 6. این لحظه 
دیــــوار- پسر مازنی  و   – ســـوراخ کـــن چـــوب 
7. رشــتــه کــوه آمــریــکــایــی – مــکــان عمومی 
بــــازوان 8. گریختن  رایـــانـــه ای –  بـــازی هـــای 
ــی کــم خــونــی –  ــ – انــبــارغــلــه – بــیــمــاری ارث
ــغــات فــرانــســه  شـــلـــوار جــیــن 9. فــرهــنــگ ل
ــرای بــه راه انــداخــتــن کــودک  – وســیــلــه ای بـ
ــی ،  ــ ــراوان – دارای ــ نــوپــا – اســب تـــازی 10. ف
ثروت- شهری در ایتالیا 11. از سیستم های 

ــه ای –  حــیــوان وحشی مــردارخــوار – نقاش  ــان  عامل رای
12. پسوند نسبیت – ورزش اول ایرانیان- حاکم ، فرمانروا- 
جنبش ، تکان 13. نردبان- آغازکردن – نویسنده فرانسوی 
 »طاعون« 14. »شب« در زبان انگلیسی – سرگشتگی – 
از  منظوم  اثـــری  می نشیند–  آیینه  بــرچــهــره   .15 جغد 

»ابوشکوربلخی«

افقی

عمودی

از  ارشــاد اسالمی خراسان رضوی  و  مدیرکل فرهنگ 
پرداخت 54 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیالت 
به رسته های فرهنگی هنری و رسانه استان در سال 

1399 خبر داد.
با اعالم این  به گــزارش قدس آنالین، جعفر مروارید 
به  مشاغل  از  حمایت  تسهیالت  کــرد:  اظهار  خبر، 
شدت آسیب دیده در پی شیوع ویــروس کرونا در دو 
مرحله پرداخت شده است. مرحله اول این تسهیالت 
به تمامی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آسیب دیده از 

کرونا از خرداد تا پایان آبان پرداخت شد در مرحله دوم 
کسب وکارهای  فعالیت ها،  به  بنگاه محور  تسهیالت 
از کرونا در حوزه های  به شدت آسیب دیده  غیردولتی 
سال  پایان  تا  دی مــاه  نیمه  از  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 

پرداخت شد.
وی ادامه داد: در مجموع 2هزار و 362 طرح با اشتغال 
4هزار و334 نفر به مبلغ 73 میلیارد و 987 میلیون 
تومان در سامانه کارا نام نویسی و به بانک های عامل 
 معرفی شده اند که تاکنون مبلغ 47 میلیارد و 814 میلیون

تومان تسهیالت پرداخت شده است.
ارشــاد  و  فرهنگ  کــل  اداره  اینکه  بیان  بــا  مــرواریــد 
دوم  رتبه  این خصوص  در  رضــوی  اسالمی خراسان 
استان های  کــل  ادارات  استانی  دستگاه های  میان 
وزارت ارشاد و رتبه نخست میان ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را دارد، تصریح کرد: در تالش هستیم 
و صندوق  آینده  بانک  از طریق  پایان سال  از  پیش 
کارآفرینی امید نسبت به پرداخت طرح های مصوب 

اقدام شود. 

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانخبرداد

پرداخت ۵۴ میلیارد تومان تسهیالت به رسته های فرهنگی هنری خراسان رضوی

 احمد فخر، بازیگر مشهدی 
سینما و تلویزیون درگذشت

احــمــد فــخــر، بــازیــگــر مــشــهــدی صــبــح روز گــذشــتــه در 
بیمارستان درگذشت.

 بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، احــمــد فخر صباحی متولد 
12 اسفند 1325 در مشهد است. وی در تئاترها و فیلم های 
متعددی نقش آفرینی کرده و سال ها در رادیو به نویسندگی 
و سریال های  فیلم ها  در  اســت.او  پرداخته  کارگردانی  و 
متعددی از جمله »مزد ترس«، »بازی با مرگ«، »حمزه 
علی خان«، »کمند خاطرات«، »یار در خانه« و »اسب 
سهراب« ایفای نقش کرده است. این هنرمند مشهدی در 
تابستان امسال بر اثر عارضه مغزی راهی بیمارستان شد. 
پس از گذشت چند ماه از بهبودی نسبی او پس از عمل 
جراحی، دوباره با درد شدید از ناحیه کیسه صفرا راهی 
بیمارستان شد و پس از تحمل چند ماهه بیماری صبح 

دیروز درگذشت.
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