
زمین خواران در محاصره نوروزی 
جهاد کشاورزی مشهد

 داللی و احتکار 
بالی جان تولید است

امام جمعه مشهد مقدس:تغییرکاربری های غیرمجاز دو منطقه تخریب شد

مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: در عملیات 
مــورد  کــشــاورزی، 32  نیروهای جهاد  نـــوروزی 
دیوارکشی و 25 مورد پی کنی که تحت ساخت 
و سازهای غیرمجاز قرار گرفته بودند، در اراضی 
روستای گازرگاه و معین آباد در بخش تبادکان 
تخریب شد. طهماسبی زاده این عملیات را در 
راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 اراضی تغییر 

کاربری داده شده و در...

گفت:  رضــوی  خــراســان  در  ولی فقیه  نماینده 
قضایی  دستگاه  و  شــود  برداشته  موانع  باید 
را  اجــرایــی  دستگاه های  و  کند  مانع زدایی  نیز 
تحت کنترل قرار دهد. به گزارش قدس آنالین، 
خطبه های  در  علم الهدی  سیداحمد  آیت الله 
نماز جمعه مشهد مقدس با اشــاره به شعار 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب گفت: در 

این شعار، اسراری برای... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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مشهد و سه شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی
بررسی نوروزی یک سوژه قدیمی

چشم انداز سوغات 
مشهد پس از کرونا

با حضور میدانی استاندار 
خراسان رضوی صورت گرفت

 50 مصوبه برای 
توسعه و محرومیت زدایی 

صالح آباد

یک مسئول خبر داد

۴0 درصد منازل روستایی 
خراسان شمالی 

نیازمند مقاوم سازی 

.......صفحه 2 .......صفحه 4 

.......صفحه 2 .......صفحه 4 

بازگشت کرونا با موج چهارم به خراسان رضوی

.......صفحه 3 

 تا سال ۹۸ ساالنه 2۶میلیون گردشگر داخلی و یک میلیون 
گردشگر خارجی وارد مشهد می شدند که نخستین مقصد 
برای خرید بازاررضا، الماس شرق، شاندیز و طرقبه بود و 
زائــران و گردشگران رقمی معادل  این در حالی است که 
۸هزار میلیارد تومان به بازار مشهد تزریق کرده و سبب 

رونق آن می شدند...

 استاندار خراسان رضوی در ادامه سفرهای کاری و میدانی 
خود، به شهرستان محروم و مرزی صالح آباد سفر کرد و در 

بدو ورود با غبارروبی مزار شهدای گمنام...

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: ۴0 درصد از 
منازل مسکونی روستایی در این استان نیاز به مقاوم سازی 

دارند. محمدی در گفت وگو با...

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

شنبه  14 فروردین 1400

20 شعبان 1442  
 3 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9493  
ویژه نامه 3872 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی در حال 
تصفیه مهر 110 به شناسه ملی 10380460203  و شماره ثبت 30788

 ازکلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود که در روز جمعه مورخ 1400/1/27 س��اعت ده صبح در مکان گلبهار جمهوری 
اس��امی 39 مس��جد امام حس��ن)ع( روبروی مجتمع حضور بهم رس��انند در صورتی که عض��وی نمی تواند در مجمع 
حاضر شود می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که در این صورت هر عضو تعاونی سه وکالت و غیرعضو فقط یک 
وکالت می تواند بهمراه داشته باشد وکیل و موکل در روز 1400/1/19 ساعت اداری به دفتر مجتمع یا هیئت تصفیه 

مراجعه نماید و ثبت نام کند.
اعض��اء محت��رم که تمایل به کاندیداتوری س��مت های ذیل را دارند تا یک هفته و بعد از انتش��ار آگهی در س��اعات 

اداری به دفتر مجتمع و هیئت تصفیه مراجعه و مدارک خود را تحویل نمایند.
دستورجلسه:   1- استعفای دسته جمعی هیئت تصفیه و ناظر     2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر برای مدت دو سال

14 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر110مشهد
00
01
0

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت ارشیا نیروگستران آژند – سهامی خاص 

 شماره ثبت 37566
به اطاع س��هامداران می رساند مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت ارش��یا نیروگستران آژند 
در روز ش��نبه مورخ 28 فروردین س��ال 1400 
س��اعت 9 صبح در محل شرکت واقع در شهرک 
صنعتی توس – فاز چهار – قطعه 77 برگزار می 

گردد. دستور جلسه به قرار زیر می باشد:
1- تغییر محل قانونی شرکت

2- تغییر اساسنامه شرکت
3- تعیی��ن تکلیف بدهی های ش��رکت و نحوه 

پرداخت توسط سهامداران
 هیئت مدیره شرکت ارشیا نیروگستران آژند  

سهامی خاص 14
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت صنعت یاران انرژی فدک 
قدر)سهامی خاص( شماره ثبت 44411 

و شماره ملی 10380605051
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
صنعت یاران انرژی فدک قدر)س��هامی خاص( 
دع��وت به عم��ل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه ک��ه در س��اعت 10 صبح 
مورخ  چهار ش��نبه 1400/01/25 در محل دفتر 
قانونی این ش��رکت  واقع در اس��تان خراسان 
مرک��زی- مش��هد-بخش  رضوی-شهرس��تان 

شهر مش��هد-محله بهارستان- بزرگراه شهید 
کانت��ری - خیاب��ان آبادگران-پ��اک 0 -  برج 
اداری آفت��اب -طبق��ه نهم برگ��زار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه:

- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و بازرس 
قانونی شرکت

- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

- طرح و تصویب صورت های مالی سال 99
و سایر مواردیکه در اختیار مجمع می باشد

 هیئت مدیره 
شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر ع 9

91
29
70

»سیزده به در«کرونایی!

 بهار را بهانه 
مهرورزی بی بهانه کنیم

راه رسید و سالی دیگر ورق خورد زمین  از  بهاری دیگر 
شکوفه ها  و  شد  سبزینه پوش  بهار  روحبخش  نفس   با 
آرام آرام سر از لفاف های خود بیرون می آورند و همه این ها 
سبب شده تا حس تولدی دوباره در همه ما ایجاد شود. 
هرچند دو هفته ای از آغاز سال نو می گذرد اما به بهانه 

انتشار نخستین...

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده
annotation@qudsonline.ir



با حضور میدانی استاندار خراسان رضوی صورت گرفت

50مصوبهبرایتوسعهومحرومیتزداییصالحآباد
خراسان  اســتــانــدار  صاحبی:  ابوالحسن 
رضوی در ادامــه سفرهای کاری و میدانی 
خــــود، بـــه شــهــرســتــان مـــحـــروم و مـــرزی 
با  بـــدو ورود  و در  کـــرد  ــاد ســفــر  ــح آب صــال
غبارروبی مزار شهدای گمنام به مقام شامخ 
و  احترام  ادای  اسالمی  انقالب  شهیدان 

تجدید بیعت کرد.
در این سفر که ســردار یعقوبعلی نظری؛ 
فرمانده سپاه امام رضا)ع(، نماینده و تنی 
چند از مسئوالن استان از جمله مدیرکل 
بنیادمسکن و بهزیستی استان و رئیس 
همراهی  را  وی  جــام  تــربــت  بنیادشهید 
می کردند، از بخش های مختلف شهرستان 
صالح آباد از جمله روستاهای درخت بید، 
کاریز کهندل، جنت آباد، کالته صمد و... 

بازدید کردند.
ــدار خـــراســـان رضــــوی در ســفــر به  ــان اســت
کردن  عملی  راستای  در  گفت:  صالح آباد 
و  پشتیبانی ها  تــولــیــد،  شــعــار  تحقق  و 
مانع زدایی ها 50مصوبه برای شتاب بخشی 
محرومیت زدایی  و  پیشرفت  توسعه،  به 
به  صالح آباد  مــرزی  و  محروم  شهرستان 
تصویب رسیده که به زودی اجرایی خواهد 
با  افــــزود:  معتمدیان  شــد.مــحــمــدصــادق 
برنامه های  انسجام،  و  همدلی  وحـــدت، 
استان را پیش می بریم و به دنبال تثبیت 
و  روســتــایــی  مـــرزی،  مناطق  در  جمعیت 
عشایری چون صالح آباد هستیم، بنابراین 
در  باید  شهرستانی  سفرهای  مصوبات 

اولویت کاری مدیران استان قرار گیرد.
از  صــالــح آبــاد  شهرستان  کـــرد:  تأکید  وی 
ملی  بعد  در  کشور  مهم  شهرستان های 
این شهرستان  به  با سفر  بنابراین  است 
سعی می کنیم تا مشکالت آن هر چه زودتر 
ــرد: تالش  ــود.وی تصریح ک حل و رفــع شـ
می کنیم از استعدادها و ظرفیت های بسیار 
خوبی که قرارگاه های محرومیت زدایی سپاه 
پاسداران برای رفع مشکالت و موانع دارند 
به خوبی و به بهترین وجه بهره مند شویم. 
فرمانده سپاه امام رضــا)ع( هم از رویکرد 
ــی و مــؤثــر اســـتـــانـــدار به  ــدان حــضــور مــی
شهرستان های استان قدردانی کرد و گفت: 

مسئوالن  که  همین  یعنی  اسالمی  نظام 
به سراغ مشکالت عموم مردم بروند و از 
را  ــان  آن و خواسته های  ــا  درد دل هـ نزدیک 
گوش کنند و درصدد رفع مشکالت آن ها 
برآیند.سردار یعقوبعلی نظری افزود: مدتی 
است کارها در صالح آباد متمرکز شده و ما 
در  اقتصادی  عنوان معین  به  )سپاه( هم 
این شهرستان محروم و مرزی به ویژه در 
حوزه های روستایی و بخش های زیرساختی 
و  زمینه سازی  و  هستیم  فعال  عمرانی  و 
اشتغال زایی  و  توانمندی ها  زیرساختی 

مردم را توسعه و گسترش می دهیم. 
ــاد هــم به  ــح آب ــدار شــهــرســتــان صــال فــرمــان
خبرنگار ما گفت: استاندار خراسان رضوی 
مرکزی  بخش  بــه  خــود  ورود  ــتــدای  اب در 
شهرستان صالح آباد از روستای دورافتاده 
و محروم درخت بید که دارای ۱۲0 خانوار 
اســت، بــازدیــد کــرد و در جمع اهالی این 
بازدید و بررسی  با  و  روستا حضور یافت 
بافت منطقه، به درخواست ها و نیازهای 
و  داد  گــوش  نزدیک  از  روستا  ایــن  اهالی 

دستورهای مقتضی را صادر کرد.
ولی قلیچی افزود: استاندار خراسان رضوی 
همچنین در این روستا با حضور در منزل 
شهیدان مهدی و محمد علی میرزایی، با 
مادر این شهیدان سرافراز دیدار کرد و یاد 
و خاطره شهدای واالمقام سال های دفاع 

مقدس را گرامی داشت. 
وی تصریح کرد: از مشکالت مهم روستای 
خاکی،  جــاده  کیلومتر  بید 5/۸  درخــت 
اعتبارات  کمبود  گــازرســانــی،  ــد  رون کندی 
تلفن  آنتن دهی  و  آب  مشکل  دهــیــاری، 
رسانده  استاندار  اطــالع  به  که  بود  همراه 
شد و با تصمیم و دستور استاندار، یکصد 
میلیون تومان به دهیاری و500 هزار تومان 
مالی شد. همچنین  به هر خانوار کمک 
کمک برای ساخت 500 متر دیوار ساحلی و 
اعتبار مورد نیاز برای آسفالت جاده روستا 
شد  مقرر  و  یافت  اختصاص  و  تصویب 
مشکل آنتن دهی تلفن همراه و گازرسانی 

به این روستا نیز رفع شود. 
همچنین  استاندار  کــرد:  خاطرنشان  وی 
با حضور در روستای کاریز کهندل، پروژه 
گازرسانی به ۲۸ روستای محور بنی تاک و 
افتتاح  را  صالح آباد  شهرستان  جنت آباد 
کــرد کــه خــط تغذیه و تــوزیــع ایــن پــروژه 
اعتبار  ــا  ب و  بـــوده  کیلومتر  طــــول۱۷۷   بــه 
بــهــره بــرداری رسید  به  ریــال  ۳۷0 میلیارد 
که ۳ هــزار و ۲۳۷ خــانــوار را زیــر پوشش 

گازرسانی قرار داد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و 
و مدیران  استاندار  از سفر  صالح آباد هم 
ــه شهرستان  ــان ب ــد اداره هــــــای اســت ارشــ
از  و  تــازه تأسیس صالح آباد قدردانی کرد 

اقتصادی  و  عمرانی  مصوبه   50 تصویب 
سفر  ایــن  جمع بندی  نهایی  جلسه  در 
خبر داد و با برشمردن اهمیت سفرهای 
میدانی مسئوالن استان به شهرستان های 
اگر  که  امـــوری  از  بسیاری  گفت:  محروم 
معمولی  و  اداری  روال  بــه  می خواستیم 
انجام دهیم شاید ماه ها طول می کشید و 
نیازمند پیگیری بود، اما با سفر استاندار 
از  و مدیران کل و مشاهده میدانی آن ها 
وضعیت این شهرستان مهم و مرزی، امروز 

این خواسته های به حق محقق شد.
جلیل رحیمی افزود: تأمین اعتبار عمرانی 
بیمارستان ۳۲ تختخوابی و تکمیل فاز دو 
رفع مشکل  بیمارستان صالح آباد،  و سه 
ایجاد میدان خرید و فروش دام، افزایش 
ســه بــرابــری اعــتــبــارات احــیــای قــنــات هــا، 
ــومــان کــمــک به  اخــتــصــاص ۲  مــیــلــیــارد ت
شهرداری های جنت آباد و صالح آباد، تقبل 
آسفالت معابر اصلی شهر جنت آباد، رفع 
موانع گازرسانی به روستاهای باغکشمیر، 
درخت بید، شوراب و چشمه گل )منطقه 
مــرکــز خدمات  تأسیس  ــاد(،  مــلــک آب کــل 
به  ــوردی  مـ کمک  بهزیستی،  مــشــاوره ای 
میلیاردی   50 اعتبار  تأمین  روستا،  چند 
اشتغال زایی، رفع مشکل آبرسانی به چند 
پربرکت  این سفر  از مصوبات  و...  روستا 

استاندار محترم بود.

یک مسئول خبر داد

 ۴۰ درصد منازل روستایی 
خراسان شمالی نیازمند مقاوم سازی

بــنــیــاد مسکن خـــراســـان شــمــالــی گفت:  ــل   مــدیــر ک
۴0 درصد از منازل مسکونی روستایی در این استان 

نیاز به مقاوم سازی دارند.
محمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ۱00 هزار و 
۲۲۱ واحد مسکونی روستایی در این استان وجود دارد 
که از این تعداد تاکنون ۶۹ هزار واحد مقاوم سازی شده 

است.
وی افــزود: بر اساس برنامه طرح ملی مسکن کشور 
شــده،  پیوست  آن  بــه  نیز  روستایی  مسکن های  کــه 
قرار بر این است ۷5 درصد از منازل روستایی استان 
هزار   ۱5 خــراســان شمالی  در  اگــر  شــود.  مقاوم سازی 
 واحد مسکونی روستایی دیگر مقاوم سازی شود به رقم 

۷5 درصد مذکور خواهیم رسید.
وی تصریح کــرد: امــا ایــده آل بــرای ما رقــم ۷5 درصد 
نیست؛ چراکه روستاهای خراسان شمالی پرجمعیت تر 
از روستاهای سایر استان های کشور است و از سوی 
دیگر روستاهای این استان زنده تر و اقتصاد آن پویاتر 
است. از سوی دیگر روستاهای این استان در معرض 
قرار  زمین  رانش  و  زلزله، سیل  سوانح دیگر همچون 

دارند.
این  در  واحــد مسکونی  5هـــزار  ســاالنــه  افـــزود:  وی 
طرح  ــرای  اجـ بــا  البته  کــه  مــی شــود  اســتــان ساخته 
»اترک« نیز ساخت 5هزار واحد مسکونی در سال 
جــاری و 5هــزار واحــد در سال آینده در دستور کار 

قرار گرفته است.
مهم ترین  شمالی  خــراســان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
روستایی  مسکن های  مقاوم سازی  راه  سر  بر  چالش 
را باال بودن هزینه های ساخت و ساز  این استان  در 
بــودن هزینه حمل مصالح  باال  به علت  روستاها  در 

ساختمانی عنوان کرد.
دیگر  از  ماهر  کــارگــر  نبود  دیگر  ســوی  از  گفت:  وی 
با  روستایی  منازل  برای ساخت  که  مشکالتی است 

آن مواجه هستیم.

مدیر کل گمرکات خراسان  جنوبی مطرح کرد

کمبود نیرو در مرز ماهیرود

مدیر کل گمرکات خراسان  جنوبی با اشاره به اینکه 
سهم کاالهای تولیدی خراسان  جنوبی از صادرات مرز 
انسانی  نیروی  کمبود  گفت:  اســت،  ناچیز  ماهیرود 

یکی از مشکالت گمرک در این مرز است.
به  اشــاره  با  مهر  با  گفت وگو  در  رحیمی زاده  حسن 
نام گذاری سال به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
اظهار کرد: یکی از مسائلی که به رونق تولید کمک 

می کند توجه به صادرات و بازارهای صادراتی است.
مدیر کل گمرکات خراسان  جنوبی با اشاره به اینکه 
اگر ما موانع در مسیر صادرات را رفع کنیم به افزایش 
تولید در کشور کمک کرده ایم، بیان  کرد: متأسفانه در 
حال حاضر از میزان کاالهایی که از گمرک ماهیرود 
صادر می شود، بخش ناچیزی سهم کاالهای تولیدی 

خراسان  جنوبی است.
ــه  داد: بـــه عـــنـــوان مــثــال اگـــر ما  ــ  رحـــیـــمـــی زاده ادامـ
۸00 میلیون دالر صادرات از مرز ماهیرود داریم تنها 
۱50 یا ۲00 میلیون دالر سهم کاالهای تولیدی استان 

است که این رقم را باید افزایش دهیم.
انبار، سایت و…  وی با بیان اینکه ما امکاناتی چون 
قرار  آنــان  اختیار  در  تولیدکنندگان  کاالهای  بــرای  را 
می دهیم، افزود: یکی از مشکالت ما در گمرک و مرز 
ماهیرود موضوع کمبود نیروی انسانی است که در این 

زمینه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
مدیر کل گمرکات خراسان  جنوبی گفت: متأسفانه به 
دالیل عدیده و از جمله سختی کار افراد کمتری تمایل 
به فعالیت در مناطق محروم دارند و تالش ما بر این 
است که نیروی انسانی را از خراسان بزرگ تأمین کنیم 

تا به محل زندگی خود نزدیک باشند.
شاهد  و  ــه  داشــت ثــبــات  ارز  قیمت  ــر  اگـ گــفــت:  وی 
نوسان های غیرمعمول نباشیم می توان پیش بینی کرد 
افزایش  از مرز ماهیرود در سال جــاری  که صــادرات 
خواهد داشت اما اگر شاهد نوسان های قیمت ارز و 
بی شک  باشیم  مسیر صادرکنندگان  در  مانع  ایجاد 

بازارهای هدف را به رقیبان باخته ایم.
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شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

شنبه  14 فروردین 1400
   20 شعبان 1442  3 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9493  ویژه نامه 3872 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقد، اقساط

) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

 

کرایه خودرو
 

خودروهای فرسوده
 

مشاورین امالک
 

خرید و فروش
باغ و زمین

 

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

 

قالی شویی
 

نقاشی و کاغذ دیواری
  

درهای اتوماتیک
 

داربست
 

ایزوگام و عایق کاری
 

تخریب ساختمان
 

آسانسور
 

کابینت / ام دی اف
 

گازرسانی
 

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

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



خبرخبر خبرخبر
بازگشت کرونا با موج چهارم به خراسان رضوی

 مشهد و سه شهرستان دیگر 
در وضعیت نارنجی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
براساس داده هــای نرم افزار ماسک، وضعیت مشهد و 
سه شهرستان دیگر خراسان رضوی از نظر کرونا از رنگ 
زرد به نارنجی تغییر یافته است.دکتر مهدی قلیان اول 
در گفت وگو با ایرنا افزود: شهرستان های مشهد، بینالود، 
ادامــه  نارنجی دارنـــد. وی  نیشابور و ســبــزوار وضعیت 
از ۳۳ شهرستان خراسان رضوی،  در حال حاضر   داد: 
۱۹ شهرستان وضعیت زرد، ۱۰ شهرستان وضعیت آبی و 

چهار شهرستان وضعیت نارنجی دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با 
ادامه روند افزایشی تعداد بیماران کرونایی احتمال تغییر 
رنگ دیگر شهرستان های خراسان رضوی نیز وجود دارد.

نفری  و ۴۰۰هـــــزار  ۶مــیــلــیــون  جمعیت  از  درصـــد   ۸۰
خراسان رضوی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هستند و بقیه جمعیت این استان توسط دانشکده و 
دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، 

تربت جام و نیشابور خدمات رسانی می شوند.

 شناسایی ١٢۴ نانوایی متخلف 
 در مناطق تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از معرفی ١٢۴نانوایی متخلف به 
مراجع قانونی و پلمب پنج نانوایی در مناطق تحت 

پوشش این دانشگاه خبر داد.
در  کــرد:  اظهار  علی اصغر حسنی  وبــدا،  گــزارش  به 
 قالب طرح بسیج سالمت نوروزی، عملکرد یک هزارو
۴۴۱ نانوایی مورد نظارت قرار گرفت که از این تعداد 
۱۲۴ نانوایی به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 
به  دانــشــگــاه  پــوشــش  تحت  مناطق  در  بهداشتی 

مراجع قانونی معرفی شدند.
مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در این مدت ١٢۴ 
نانوایی به مراجع قانونی معرفی و پنج واحــد نیز به 
دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی پلمب 
برای  مــردم  از شکایت های  ــد  ــزود: ۴۰درصـ افـ شدند، 
کرونا،  دوران  بهداشتی  شیوه نامه های  نشدن  رعایت 
مربوط به نانوایی هاست و بازدید کارشناسان بهداشت 

از نانوایی ها با جدیت بیشتری دنبال می شود.

 اسکان بیش از ۴۴۷هزار مسافر 
در مراکز اقامتی خراسان رضوی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی از اسکان ۴۴۷هزار و 

۹۰۹ مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان خبر داد.
اداره کل میراث فرهنگی،  روابــط عمومی  گــزارش  به 
یوسف  خــراســان رضــوی،  صنایع دستی  و  گردشگری 
بیدخوری با اشاره به اسکان ۴۴۷هزار و ۹۰۹ مسافر 
نوروزی در مراکز اقامتی استان، اظهار کرد: این تعداد 
مسافر از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۰فروردین 
 ماه جاری در سفر به خراسان رضوی در مراکز اقامتی 

اقامت داشته اند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی یادآور شد: ۱۷۷هزار و 
۹۸۶ نفر معادل حدود ۳۹درصد در هتل ها، ۹۷هزار 
و ۶۷۶ نفر معادل ۲۱درصد در هتل آپارتمان ها، ۱۱۰هزار 
و ۷۴۲ نفر معادل ۲۴درصد در مهمانپذیرها، ۹هزار 
و ۳۹۱ نفر معادل ۲درصد در اقامتگاه های بومگردی، 
مــجــتــمــع هــای  در  درصــــد   ۰/۶ مـــعـــادل  نــفــر   ۲۷۰
گردشگری و ۵۱هــزار و ۸۴۴ نفر معادل ۱۱درصــد در 

خانه مسافرهای رسمی در استان پذیرش شدند.
به  بهداشتی  پروتکل های  اینکه  بیان  با  بیدخوری 
 صورت کامل در مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری 
استان رعایت می شود، ابراز کرد: در راستای رعایت 
و  ــزار  ۳هـ بهداشتی،  پروتکل های  و  مسافر  حقوق 
۱۱بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، رستوران ها و مراکز 
بــیــن راهــی، دفــاتــر خــدمــات  مسافرتی و  پــذیــرایــی و 
و  مهمانسراها  کمپ ها،  موقت شامل  اقامتی  مراکز 

خانه مسافرها انجام  شده است.

کشاورزی  جهاد  مدیر  رحمانی:  عقیل 
ــوروزی  ــ مــشــهــد گـــفـــت: در عــمــلــیــات نـ
ــاورزی، ۳۲ مــورد  ــشـ نــیــروهــای جــهــاد کـ
دیوارکشی و ۲۵ مــورد پی کنی که تحت 
گرفته  قــرار  غیرمجاز  و سازهای  ساخت 
ــی روســتــای گـــازرگـــاه و  بــودنــد، در اراضــ
معین آباد در بخش تبادکان تخریب شد.
طهماسبی زاده این عملیات را در راستای 
اجــرای تبصره ۲ مــاده ۱۰ اراضــی تغییر 
در سطح ۸ هکتار  و  داده شــده  کاربری 
اعالم کرد و افزود: در پی گشت و رصد 
نــیــروهــای مــدیــریــت جــهــاد کــشــاورزی و 
شهرستان  اراضــی  امــور  اداره  مسئوالن 
مشهد در اطــراف شهر که در ایــام عید 
نوروز صورت گرفت متوجه حجم وسیعی 
از تغییر کاربری ها در روستای گازرگاه و 

معین آباد توابع بخش تبادکان شدیم.
میدانی  مشاهده های  کــرد:  تصریح  وی 
اعالم  مانند  قانونی  اقــدام هــای  انجام  و 
اخطار به عامالن تغییرکاربری و ... کافی 
تغییرکاربری وسیع  از یک مورد  که  بود 
بــود  بــه ســرعــت در حـــال رخ دادن  کــه 
جلوگیری شده و نسبت به قلع و قمع 
با  هماهنگی  طریق  از  شــده  ایجاد  آثــار 
دادستان مرکز استان، معاونان دادستان 
و همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال 

اقدام شود.
امید طهماسبی زاده بیان کرد: این گونه 

شد که با پیگیری های انجام شده از طریق 
بیت المال  اعضای شــورای حفظ حقوق 
با  و  قضایی،انتظامی  محترم  مراجع  و 
همکاری کارکنان امور اراضی شهرستان 
مشهد و با بسیج کلیه امکانات، با انجام 
مــورد   ۳۲ پــی  در  پــی  عملیات  چندین 
دیوارکشی قلع و قمع و ۲۵ مــورد دپوی 
و  ســاخــت  تحت  کــه  پی کنی  و  مصالح 
در  بـــود،  گرفته  قـــرار  غیرمجاز  ســازهــای 
اراضی روستای گازرگاه و معین آباد بخش 
قرار  قانونی  قاطع  برخورد  مورد  تبادکان 
گرفت و از ادامه تغییرکاربری ها جلوگیری 

شد.

کــشــاورزی  جهاد  در  مسئول  مقام  ایــن 
عملیات  ایــن  پــایــان  در  ــزود:  ــ اف مشهد 
قلع و قمع نتیجه آن شد که از آن همه 
دیوارکشی و بنای برپا شده که قرار بود 
به آن واسطه جیب مردم ناآگاه و بعضاً 
طماع پر شود، به جز تلی از خاک، نخاله 
سیمانی و تعداد زیادی تانکرهای مچاله 
شده فلزی درهم پیچیده چیزی بر زمین 

باقی نماند.
ــورد  مــ در  ــه  ــ ک ــی  ــالـ حـ در  ــت:  ــفـ گـ وی 
غیرمجاز  تغییرکاربری  که  آسیب هایی 
به محیط زیست و حتی امنیت غذایی 
مردم وارد می کند بارها هشدار داده ایم و 

تبعات آن را برشمرده ایم، بازهم شــاهدیم 
بــرای  شنوایی  گــوش  عـــده ای  متأسفانه 
و  نداشتند  قانونی  اخطارهای  شنیدن 
نتیجه این بی توجهی زیان مالی است که 

از اجرای قانون متحمل شدند.
برخــی  کــه  ادعــا  ایــن  کــرد:  وی تصریح 
بگویند مــا خبر نداشــتیم روی این گونه 
بنا ســاخت،  یا  زمین ها نمی شــود دیوار 
در  بارها  کــه  چــرا  نیســت،  قبــول  قابل 
این زمینه آگاه سازی شده و حتی اخطار 
داده شده و موارد قانونــی را هــم اعلــام 

کرده ایــم.
 وی متذکر شــد: شــهــرونــدان در خرید 
ــی بــه خــصــوص در حــاشــیــه شهر  اراضــ
و  به خــرج دهند  را  کافی  دقــت  مشهد 
الزم  استعالم های  ذی صـــالح  مــراجــع  از 
افـــرادی  ادعــاهــای  بــه  فقط  و  بگیرند  را 
نظیر بنگاه دار یا افــراد محلی که مدعی 
می شوند در محل تغییرکاربری مشکلی 
ــدارد، اقـــدام بــه خرید نکنند؛ چــرا که  نـ

سرمایه آن ها قطعاً به باد خواهد رفت.
 وی از خریداران امالک دارای تغییرکاربری 
درخواست کرد پیش از هر گونه پرداخت 
اراضـــی جهاد  امــور  از  یــا معامله،  وجــه 
کشاورزی شهرستان در خصوص قانونی 
بــودن اقــدام هــای صــورت گرفته یا خالف 
قانون بودن آن اطالع پیدا کنند تا گرفتار 

دردسرهای احتمالی نشوند. 

تغییرکاربری های غیرمجاز دو منطقه تخریب شد

زمین خواران در محاصره نوروزی جهاد کشاورزی مشهد

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3000۷٢305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: مدیریت 
و اداره مهدهای کودک از دستور کار بهزیستی خراسان 

رضوی حذف شد.
به گــزارش قدس آنالین، شهره شاهرودی افــزود: با ابالغ 
اداره   و  مدیریت  کــار  بهزیستی،  ســازمــان  دستورالعمل 
و سایر  نظارت  نظر ساختار، مجوز،  از  کــودک  مهدهای 
ارتباطات اداری و مدیریتی با این نهادها، از ابتدای سال 
جاری از دستور کار بهزیستی خراسان رضوی خارج شده 

است.

وی بیان کرد: بهزیستی خراسان رضوی پیش از این، هزار 
و ۴۹۳ مهد کودک را تحت نظارت داشت که ۶۳۷ مهد 
در روستاها و ۸۵۶ مهد در شهرها اداره می شدند و بیش 
از ۷۰ هزار کودک زیر ۶ سال تحت نظام تعلیم و تربیت 

تخصصی بودند. 
ــبــال گــفــت وگــوهــای مفصل و  ــه دن شـــاهـــرودی گــفــت: ب
رایزنی های صورت گرفته و نیز برنامه ریزی کالن کشور با 
تمام  انقالب فرهنگی،  و تصویب شــورای عالی  تصمیم 
برنامه ریزی و مدیریت مهدهای کودک به آموزش و پرورش 

واگذار شد و در اواخر اسفندماه، اساسنامه سازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک نیز به تصویب رسید و ابالغ شد.

بنا به گفته  معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی از 
ابتدای سال جاری، با عنایت به مکاتبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، بهزیستی استان هیچ مسئولیتی در قبال مسائل 
مهدهای کودک ندارد و شهروندان و خانواده ها، مشکالت 
و مسائل مهدهای کــودک و سایر مــوارد اعم از شهریه، 
مــدارک، نحوه  مدیریت و مجوزها را از آمــوزش و پرورش 

استعالم کنند و یا با این نهاد در میان بگذارند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان خبر داد
خداحافظی بهزیستی خراسان رضوی با مهدهای کودک

شنبه  14 فروردین 1400
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 سال سی و چهارم  
شماره 9493  ویژه نامه 3872 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9

90
06

79

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
 / 

99
07

79
4

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

09380904479

ج
/9

90
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51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ج
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90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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91
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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

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
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 / 
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1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
/9

90
92

07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

کرایه چی
1306

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

91
17

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

ط
/9

90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
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90
33
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ط
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03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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32

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عباسعلی اکرامی

مســؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 11664 
به نشــانی: امــت 25 بیــن علیمردانی 34 و 36 

پالک 236
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

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

مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155017870
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد



خبرخبر

خبرخبر

بهار را بهانه مهرورزی بی بهانه کنیم
بهاری دیگر از راه رسید و سالی دیگر ورق خورد زمین 
با نفس روحبخش بهار سبزینه پوش شد و شکوفه ها 
آرام آرام سر از لفاف های خود بیرون می آورند و همه 
این ها سبب شده تا حس تولدی دوبــاره در همه ما 

ایجاد شود.
به  امــا  نو می گذرد  آغــاز ســال  از  هرچند دو هفته ای 
بهانه انتشار نخستین شماره روزنامه در سال جدید 
ضمن تبریک نوروز باستانی و سال جدید می خواهیم 
تــعــارف و  بــه دور از   بــه زبــانــی ســاده تــر از همیشه و 
گوشزد  را  کوچک  نکته  یک  نوشتاری  وبندهای  قید 
کنیم که می شود به تقلید از زمین به اندک بهانه ای 

دوباره همه چیز را از نو شروع کرد.
باقی  کــه  تنها چــیــزی  و  مــی رونــد  و  ســال هــا می آیند 
می ماند خاطرات است و  ای کاش آنچنان باشیم تا در 
خاطر آن هایی که ما را می شناسند انسانی باشیم به 
دور از غرور و کینه ورزی ها و ناممان تداعی گر مهرورزی 

باشد و دوست داشتن ها.
بیاییم همنفس بهار شکوفه های دوستی را بشکافیم 
و عطر مهربانی را در هر جایی که هستیم بیفشانیم. 
با  بار دیگر نشان داد آدمی  باشد کرونا یک  یادمان 
همه عظمت و قدرتی که تصور می کند دارد به اندک 
بهانه از میان مــی رود و آنچنان فراموش می شود که 

گویی هیچ گاه نبوده است.
زمستان  و  بیاموزیم  را  بخشندگی  خــاک،  از  بیاییم 
و  کنیم  فــرامــوش  را  دیــگــران  نــامــایــمــات  و  کینه ها 
عقده های  خاشاک  جایگزین  را  بخشش  سبزه های 
سالیان گذشته کنیم و فرصتی دوباره برای رویش نهال 
دوستی های جدید به خودمان و به دیگران بدهیم و 
همواره به یاد داشته باشیم شاید این آخرین بهاری 

باشد که تجربه می کنیم.
بــرای خود  ایــن نکته ســاده که هرآنچه را   با اتکا به 
می خواهیم برای دیگران هم بخواهیم می شود بی بهانه 
مهر ورزیــد و دوست بود، بی توقع جبران خوبی کرد 
و به جای امید بستن به آدم های زمینی دل به یاری 
خدا بست و به خاطر او خوبی کرد و انتظار رحمتش 
را داشت که هیچ تردیدی در وعده یاری گری خداوند 

نیست.
خود  ذهــن  در  بهاری  تقویمی  بهار  بهانه  به  بیاییم 
بنویسیم که با دلیل و بی دلیل برای بهروزی دیگرانی 
اگر  و  بــرداریــم  گــام  نمی شناسیم  و  می شناسیم  کــه 
یــاری  اگـــر  گــرفــتــار شــدیــم  نــاخــواســتــه در دام حسد 
نرساندیم حداقل سنگی بر سر راه موفقیت دیگران 

نیندازیم.
می شود با اندکی دوست داشتن و با هم بودن و با 
برای  باشیم  دریایی  خود  خواستن های  قطره  قطره 
که  افــرادی  زیستن  بهتر  دوبــاره  موقعیت های  خلق 
را  روزهـــای سختی  و  نبوده  مهربان  آن هــا  با  روزگـــار 

می گذرانند.
بارها مهرورزی های بسیاری  تمام وجود  با  و  می دانم 
را  انسان های بی نشان بسیاری  و  دیــده ام  را  مــردم  از 
می شناسم که آسمان دلشان همیشه بهاری است و 
قطره قطره عشق می بارند و عاشق جوانه زدن دوباره 
امید در زندگی دیگران هستند و آنچه گفته شد تنها 
یادآوری به افرادی چون خودم بود که گاهی در میان 
شلوغی های زندگی یادمان می رود که می شود با یک 
قرص نان هم لحظات خوبی را برای یک فرد نیازمند 

خلق کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی:

نیمی از هزینه طرح های بازآفرینی 
شهری مشهد اختصاص یافته است

مــعــاون اســتــانــدار خــراســان رضــوی گفت: ۵۰۵ طرح 
 عــمــرانــی در قــالــب طــرح هــای بــازآفــریــنــی شــهــری در 
۷۸ محله واقع در حاشیه کانشهر مشهد اجرا می شود 
تا  از وضعیت موجود  ایــن طرح ها  اجــرای  که هزینه 
 رسیدن به وضعیت مطلوب حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال
بــرآورد شده که ۴۰ هزار میلیارد ریال آن اختصاص 

یافته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
کرد:  اظهار  میرجعفریان  کمال الدین  سید  رضــوی، 
امید است با تخصیص این اعتبارات اجرای طرح های 
عمرانی در حاشیه شهر مشهد سرعت بیشتری بگیرد 
تا بتوان در پایان سال دستاورد مطلوبی در این بخش 

داشت.
ــوی افــــزود: در حال  مــعــاون اســتــانــدار خــراســان رضـ
حاضر در مشهد حدود یک میلیون و ٢٥٠ هزار نفر 
جمعیت حاشیه نشین وجود دارد که اگر با عزم جدی 
شاهد  نکنیم  جلوگیری  حاشیه نشینی  گسترش  از 

معضات فراوانی خواهیم بود.
محات  دارای  رضــوی  خراسان  شهر   ۸۱ از  شهر   ۳۱
محله   ۱۱۷ بر  مشتمل  که  هستند  بازآفرینی  هــدف 
تــعــداد شهر  ایــن   و ۹ هــزار و ۲۰۲ هکتار اســت. در 
شهری  بازآفرینی  هدف  محات  در  نفر  میلیون   ۱.۷

زندگی می کنند.
سهم خــراســان رضــوی ۶.۵ درصــد از سطح محات 
هــدف  مـــحـــات  جــمــعــیــت  از  درصـــــد  دهــــم   ۸۲ و 
رضوی  خراسان  شهر   ۶ اســت.  کشور  در  بازآفرینی 
و  هــزار   ۵ میزان  به  غیررسمی  سکونتگاه های   دارای 
۶۰۰ هکتار، ۳۰ شهر استان ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار بافت 
فرسوده و ۱۹ شهر به میزان ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار بافت 

تاریخی دارند.

امام جمعه مشهد مقدس:

 داللی و احتکار 
بالی جان تولید است

باید موانع  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
و  کند  مانع زدایی  نیز  و دستگاه قضایی  برداشته شود 

دستگاه های اجرایی را تحت کنترل قرار دهد.
به گزارش قدس آناین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس با اشاره به شعار 
امسال از سوی رهبر معظم انقاب گفت: در این شعار، 
اسراری برای حل تمام مشکات ما وجود دارد. این صف 
مرغ و روغن چرا ایجاد شده است؟ این گرانی کاالهای 
ایــن مملکت  در  اســـت؟  از کجا شکل گرفته  اســاســی 
سرمایه های سرگردانی وجود دارد که سرمایه دار در حوزه 
داللی و تجارت نامشروع به کار گرفته و احتکار می کند و 
نتیجه آن صف مرغ و روغن می شود و دودش به چشم 

مردم و قشر آسیب پذیر می رود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: اگر بازار 
افتد و چــرخ کارخانجات به حرکت درآیــد  راه  تولید به 
مشکل حل می شود؛ نیروی انسانی مبتکر باالیی داریم 
که در جریان توسعه امکانات زندگی روزمــره از ظرفیت 
این ظرفیت ها بهره  از  باید  و  بــرخــوردار هستند  باالیی 
گرفت. سد و زمین های هموار زیادی در عرصه کشاورزی 

داریم و مملکت ما چهارفصل است.
آیت هللا علم الهدی عنوان کرد: یک چنین مملکتی اگر 
وارد  سرگردانش  سرمایه های  و  بیفتد  کــار  به  تولیدش 
عرصه تولید شود دیگر کسی برای سرمایه دار شدن به 
احتکار روغن و مرغ روی نمی آورد و کاالی روزمره زندگی 

مردم احتکار نمی شود. راهکار مشکات تولید است.
وی گفت: اگر تولید در این کشور در عرصه های کشاورزی 
و صنعت و دانش بنیان به کار بیفتد و تولید روزافــزون 
شود و دستگاه های اجرایی و ادارات مسئول به پشتیبانی 
باشند، موانع تولید از میان می رود. وظیفه وزارت اقتصاد، 
صمت و دستگاه های قضایی و قانون گذاری در این زمینه 

روشن است.
موانع  باید  کـــرد:  تصریح  مقدس  مشهد  جمعه  امـــام 
و  کند  مانع زدایی  نیز  و دستگاه قضایی  برداشته شود 
دستگاه های اجرایی را تحت کنترل قــرار دهــد. موانعی 
واردات و صــادرات  و  بــرود  از میان  باید  وجــود دارد که 
مدیریت شده و بر آن ها نظارت شود. مجلس نیز باید 
نظارتش کامل شود. اگر فعالیت دستگاه ها و نظارت ها 

جهادی شود تولید پشتیبانی و مانع زدایی می شود.
آیت هللا علم الهدی همچنین با اشاره به بزرگداشت روز 
طبیعت بیان کرد: این روز از ابعاد مختلف قابل تعقل 
است؛ یک عده در مقام نقد این روز هستند که اتفاقاً این 
درست نیست؛ مسئله روز طبیعت از بقایای فرهنگ این 

سرزمین و فرهنگ ایرانیان قدیم است.

 خسارت 20میلیارد ریالي 
باد و طوفان به کشاورزي نیشابور

نیشابور: در فروردین ۱۴۰۰ باد و طوفان موجب خسارت 
بیش از۲۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی شهرستان 

نیشابور شد.
معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
نیشابور با اعام خسارت باد و طوفان اظهار کرد: باد و 
طوفان در روزهای ابتدایی هفته اول فروردین ۱۴۰۰ موجب 
خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به زیرساخت ها و دامداری ها و 

محصوالت کشاورزی و باغی شد.
محمدعلی فرهمند راد افــزود: از روزهــای پیش از وقوع 
طوفان، براساس پیش بینی اداره هواشناسی نیشابور و 
اطاع رسانی در سامانه ها و فضاهای مجازی به مالکان و 
بهره برداران از آنان خواسته شد تا تمهیدات الزم را برای 
جلوگیری از بروز خسارت در این خصوص داشته باشند.

بررسی نوروزی یک سوژه قدیمی

چشم انداز سوغات مشهد پس از کرونا
سرور هادیان : تا سال ۹۸ ساالنه ۲۶میلیون 
گردشگر  میلیون  یک  و  داخلی  گردشگر 
خارجی وارد مشهد می شدند که نخستین 
مقصد برای خرید بازاررضا، الماس شرق، 
شاندیز و طرقبه بود و این در حالی است 
 کــه زائـــــران و گــردشــگــران رقــمــی مــعــادل 
۸هزار میلیارد تومان به بازار مشهد تزریق 

کرده و سبب رونق آن می شدند.
مختلف  ــای  ــ ــزارش هـ ــ گـ در  ــه  کـ طــــور  آن 
تاریخی آمــده چندین قرن است اقتصاد 
بوده  زیـــارت  اقتصاد  برپایه  مشهد  شهر 
و هــســت، مــرکــز عــرضــه مــهــر و تسبیح، 
جانماز، نــبــات، زعــفــران، زرشـــک، گلیم و 
سنگ تراشی  ارغــوان بــافــی،  پوستین دوزی، 
و ده ها سوغاتی زیبا و خواستنی.اما یک 
سالی است کوچه های اطراف حرم خلوت 
ــای مسافرکش  اســـت. مــدت هــاســت ون هـ
است  طرقبه مقصدشان  و  کمتر شاندیز 
کامل  در سکوت  مختلف  رستوران های  و 
حاشیه  رنگارنگ  می برند.بازارهای  سر  به 
شاندیز و منطقه سپاد هم کمتر هیاهوی 
گذشته را دارد. این یعنی ضرر سنگین به 
سرمایه تولیدکننده و فروشنده مشهدی که 
در دومین نوروز متفاوت به دلیل کرونا روزگار 
سختی را برای تأمین هزینه ها گذراند. از این 
رو به سراغ تعدادی از مسئوالن رفتیم تا 
درباره چشم انداز آینده بازار سوغات مشهد 
به گفت وگو بنشینیم که ماحصل آن پیش 

روی شماست.

مشهد و بالتکلیفی ها»
مــعــاون صــنــایــع دســتــی اداره کــــــل مــیــراث 
 فــرهــنــگــی، گــردشــگــری و صــنــایــع دســتــی 
ــاره برنامه های نــوروزی  خراسان رضــوی درب
برای  نــوروز ۱۴۰۰  در  فرهنگی  میراث  اداره 
یا  و  صنایع دستی  نمایشگاه های  برپایی 
فــروش صنایع دستی می گوید: امسال در 
مشهد به طور استثنایی برنامه خاصی نبود 
و آن هم به دلیل نبود تکلیف مشخص در 
شرایط کرونایی بود که برنامه نمایشگاهی 
نداشتیم.محمد مطیع می افزاید: مشهد 
به دلیل فروشگاه هایی که نسبت به سایر 
شهرهای دیگر دارد معموالً کفایت می کند 
نــوروز  اگــر بخواهیم در زمان هایی چــون  و 
نمایشگاه ها  اســت  مسافر  ورود  اوج  کــه 
می شود  موجب  خــودش  کنیم ،  بــرگــزار  را 

فروشگاه هایمان از رونق خاصشان بیفتند.
صنایع دستی  صــــادرات  درخــصــوص  وی 
خراسان رضوی در سال ۹۹ بیان می کند: در 
عین حال که با شیوع کرونا مواجه بودیم و 
صادرات ما به یک چهارم رسید اما به اعتقاد 

من با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط 
خاص، صادرات به صورت چمدانی و گمرکی 
آمار خوبی داشت. آمار صادرات از طریق 
گمرک حدود۱۴ میلیون دالر و آمار صادرات 
دالر ۲۲میلیون  حـــدود  در  نیز   چــمــدانــی 
ــمــی حـــدود   بــــوده کـــه در مــجــمــوع بـــه رق
۳۶ میلیون دالر رسیده است.وی با اشاره 
ایـــن نکته کــه بیشترین صــــادرات به  بــه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عراق 
است، تأکید می کند: صــادرات چمدانی و 

همراه مسافر بیشتر طا و نقره است.

برند سوغات مشهد »
برندسازی سوغات مشهد  دربــاره  مطیع 
در سال جدید اظهار می کند: به اعتقاد 
من برای سوغات نمی توان تعریف خاصی 
داشت. در سبد زائر یکی از کاالهایی که 
می تواند داشته باشد صنایع دستی است 
و ما متولی سوغات مشهد نیستیم. ما 
زائر  سبد  در  می توانیم  را  صنایع دستی 
سوغات  عنوان  به  می تواند  و  بگنجانیم 
از طرفی بحث  زائر باشد.  یا خرید خود 
ــر را نــداریــم  ــ هــدایــت بــــازار ســوغــات زائ
ــروش  فـ بــخــش  بــحــثــمــان در  بــیــشــتــر  و 

صنایع دستی است.
میراث  اداره کــــل  صنایع دستی  مــعــاون 
صنایع دستی  و  گــردشــگــری   فــرهــنــگــی، 
خراسان رضوی تصریح می کند: فردی که 
به سفر می رود می تواند هر چیزی را به 
عنوان سوغات که برایش خوشایند است 
خریداری کند، اما برخی چیزها به عنوان 
زعفران  مثل  اســت  گرفته  نــام  ســوغــات 
در حال حاضر شرکت های  که  خراسان 
خاصی هم در حال انجام کارهای خوبی 
هستند و این رسالت را به خوبی انجام 

می دهند و نیازی به دخالت ما نیست و 
در زمینه صنایع دستی نیز کارهایی چون 
صنایع دستی  مختص  ــازارهــای  ب ایــجــاد 
بسته بندی و فروشگاه های خاص است 

که خودش می تواند کمک کننده باشد.

 بازار سوغات با برند نبات »
و ۶۰ محصول

رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشهد نیز 
از راه اندازی بازاری مستقل برای سوغات 
محصول   ۶۰ از  بیش  و  آبنبات  و  نبات 
زیر مجموعه آن خبر می دهد و می گوید: 
شرق  الماس  مجاورت  در  مکانی  ایجاد 
به  نــبــات  بــرنــدســازی  در جهت  مشهد 
اقــدام  شهرمان  در  سوغات  یک  عنوان 
استانداری  همکاری  با  که  اســت  خوبی 

و صنعت و معدن در حال انجام است.
جواد رنگی تهرانی می افزاید: در این مکان 
همه اقام مجموعه اجاق پزی که به صنف 
همکاری  اســت  مــعــروف  آبنبات  و  نبات 
که شامل ۶۰ محصول  داشــت  خواهند 
خــواهــد بـــود، مــحــصــوالتــی چـــون نــبــات، 
شکات،  نقل،  باسلق،  سوهان،  آبنبات، 

انواع آبنبات های رنگی و... است.
 وی بــا اشـــاره بــه ایــن نکته کــه حــدود۷۰ 
درصــــد تــولــیــد شــکــر در کــشــور انــجــام 
با  خوشبختانه  می کند:  بیان  مــی شــود، 
کمبود آن مواجه نیستیم. اگر گاهی هم 
در بازار با کمبود مواجه شدیم، صنعت 
این  کــه  کــرده  را  تاشش  همه  معدن  و 
امسال  همچنین  شــود.  مرتفع  مشکل 
صنعت و معدن با همکاری خوبی که در 
بحث تأمین شکر و روغــن با ما داشت 
سبب شد که از بیکاری و رکــود کــار در 
صنف ما جلوگیری شود و این در حالی 

است که درصورت عدم حمایت به موقع 
با ورشکستگی نیمی از کارگاه ها مواجه 

می شدیم.

مشهد قطب تولید نبات کشور »
وی در خصوص برندسازی نبات نیز اظهار 
می کند: چندین سال است بیش از ۱۵۰ 
واحد تولیدی نبات در مشهد برندسازی 
شده و شناسه نظارت را دریافت کرده اند 
و تولیدات آن ها تمام کشور را زیر پوشش 
قرار داده و این در حالی است که در کشور 
فقط مشهد قطب تولید نبات است و دو 
یا سه شهرستان به تعداد محدود این کار 
را انجام می دهند.وی در ادامه خاطرنشان 
می کند: از حدود هشت سال گذشته ۱۵۰ 
برند به تمام کشور و همچنین کشورهایی 
چـــون عـــــراق، افــغــانــســتــان، ازبــکــســتــان، 
به  و...  فرانسه  آلمان،  هلند،  آذربایجان، 
صورت بسته بندی های بسیار زیبا و شکیل 

صادرات بسیار خوبی را انجام می دهند.
وی در خصوص نرخ فعلی شکر می گوید: 
ــی شکر  ــتـ ــال حـــاضـــر قــیــمــت دولـ  در حــ
۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان است که به اعضا با این 
رقم شکر داده می شود و در بازار آزاد این 
رقم حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که 
 این رقم در سال گذشته کیلویی۵ هزار و ۵۰۰ 
تا ۶ هزار و۵۰۰ تومان بوده است که می توان 
دوبرابر  تقریباً  دولتی  شکر  قیمت  گفت 
افــزایــش داشته  به ســال گذشته  نسبت 
است. از این رو قیمت محصوالتی چون 
نبات و آبنبات نیز افزایش داشته است. 
آبنبات  و  نبات  ســال گذشته  مثال  ــرای   ب
۱۳ الی ۱۴ هزار تومان اما درحال حاضر این 
رقم برای نرخ کلی به ۱۸ هزار تومان رسیده 

است. 
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ــیــرســتــانــی-  دب تــحــصــیــلــی  رشـــتـــه   .۱
 خــیــابــانــی عــریــض و زیــبــا در پــاریــس 
ــازی- حــیــوان  ــ ــ نـ ــــن  ــری ــــم- آخــ ــی ــ ال  .۲
نــجــس  و  حـــــرام گـــــوشـــــت   وحــــشــــی 
۳. اسباب سفر با خودرو- با این اما 
 هم بند پایی گزنده است- مرغ می رود 
تـــقـــوا   – کــــــنــــــگــــــره ای  بـــــــــرش   .۴ 
هــمــیــشــه  خــــــودمــــــان-  خــــبــــازی   .۵ 
آسیا- شهر  ادیــان جنوب شرقی  از   .۶
 و تــیــم فــوتــبــال آلــمــانــی- غـــذای آبکی
۷. شجاعت- نت استمرار- شدیدتر- 
یار  قدما-  دارایــی  اداره   .۸ نوعی حلوا 
داســتــانــی »رابــعــه« ۹. حـــرارت بــدن- 
 خالص و سره- دم و لحظه- انس و الفت 
محلی  شــیــمــیــایــی-  بــــــاردار  ذره   .۱۰
بــــــرگ- و  پــــــرشــــــاخ   بــــــا درخـــــــتـــــــان 
ــدانــد/   ... کــه نــدانــد و نــدانــد کــه ن
ــر بــمــانــد  ــدهـ ــدالـ  در جــهــل مـــرکـــب ابـ
ــوچـــک  کـ نـــــــام  دریـــــــــــا-  ــار  ــ ــنـ ــ کـ  .۱۱
 »راســـــــــــل«  فـــیـــلـــســـوف انــگــلــیــســی 
ســـــــــــازمـــــــــــان  آوا-  و  صـــــــــــدا   .۱۲ 

 ۱۳. حرص و طمع- نفرات- درخشنده 
جامه-  تــای   – عهدوپیمان  ادای   .۱۴
اصلی  نـــام   .۱۵ ــری  ســردســی منطقه 
»مستربین« کمدین مشهور- خوشنام 

 ۱. منسوب به ادبیات-  تیم فوتبالی   در 
اسلواکی ۲. دیوار  کوتاه و مقابل ترا - عضو 
خطرناک-  عظیم الجثه  مــار  سمیع- 
درشت هیکل ۳. درخت کنار- حیوان 
و صدمه  آسیب   اهلی- ضميریتازی- 
۴. بادمجان- جاهل- پرچم ۵. شترمرغ 
آمــریــکــایــی- ســعــی و جــهــد- پسوند 
 پرتاب کردن ۶. بی همتا- خراب و ویران 
دهان  گس کننده  میوه  سرزنشگر-   .۷
۸.  از قوای انتظامی شهرها در گذشته- 
دخمه و گور ۹. از سیستم های ضبط 
ــدا- شــهــر مــقــدس هند   و پــخــش صــ
۱۰. »کافی« بود درهم ریخت- حقیقی 
 ۱۱. کرم خونخوار- از ملزومات آش- فینال 

۱۲. بهشت شداد- یار عروس- »سياه« در گویش 
بانکی ها ۱۳. آب بسته – نسک- انجام یافتن- از 
دبیرکل های سابق سازمان ملل متحد ۱۴. دوتایی- 
 نخست-  توقف کوتاه کردن- کلمه احترام مردان 

۱۵. نام قدیم دامغان است- طبیب

  افقی

  عمودی
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