
 جلوگیری از تغییر کاربری
 232 هکتار در سال 99  

 محاسبه بلیت قطار شهری 
بر اساس مسافت از خرداد

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داددادستان مشهد خبر داد 

دادستان مشهد در تشریح گزارش اقدام های 
شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1399 
به قدس گفت: بررسی آمارها در سال گذشته 
و  ملی  ــی  اراضـ از  مــی دهــد 63 هکتار  نــشــان 
دولــتــی رفــع تصرف و 899 مــورد رفــع تصرف 
کاربری هم انجام شده است.  قاضی درودی 
بیان کرد: از ابتدای سال 1399 تاکنون با وجود 

شیوع ویروس...

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: بهای بلیت اتوبوس و مترو در 
نخواهد  پیدا  افزایش  امسال  ابتدای  ماهه   6
اطالع رسانی شهرداری  پایگاه  گزارش  به  کرد. 
خصوص  ایــن  در  کاظمی  خلیل الله  مشهد، 
افزود: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا 
ــژه اقشار  ــه وی ــردم ب ــرورت هــمــراهــی بــا مـ و ضــ

آسیب پذیر، در حال حاضر... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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برگزاری نشست بازرگانان ایران و عراق در مشهد
کاهش بارندگی ها و سدهای 

در حال خالی شدن

خراسان 
تشنه است!

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی:

ترک فعل برخی 
مدیران موجب حیف 
و میل بیت المال است

.......همین صفحه 

.......صفحه 3 

درراستایتحققشعارسالانجاممیشود

.......صفحه 2

بــود و خیلی ها  بارندگی ها خــوب  انــدکــی  دو ســال گذشته 
آن را پایانی بر خشکسالی های پیاپی سال های پیش از آن 
می دانستند در بهترین حالت اما می شد آن میزان از بارندگی 

را به حساب تغییرات فصلی نوشت...

غالمعلی صادقی در جلسه مسئوالن قضایی استان بیان کرد: 
بررسی ها نشان می دهد متأسفانه در اثر ترک فعل و عدم انجام 
وظایف قانونی توسط برخی مدیران اجرایی، شاهد حیف و میل 

بیت المال و حتی تضییع حقوق...

تخریبی در اصل بنای خانه تاریخی 
کوزه کنانی مشهد صورت نگرفته است

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
بنا، معماری و  رضــوی گفت: هیچ گونه تخریب در اصــل 
تزئینات ارزشمند خانه تاریخی کوزه کنانی صورت نگرفته و این 
مکان همچنان در مشهد پا برجاست. ابوالفضل مکرمی فر 
در گفت وگو با ایرنا ادعای مطرح شده مبنی بر تخریب خانه 
تاریخی کوزه کنانی را تکذیب و بیان کرد: تنها بخشی از این 
مکان در مجاورت سرویس های بهداشتی الحاقی که فرسوده، 
ناکارآمد و فاقد بهره برداری بود فروریخته است. وی افزود: 
گرچه خانه تاریخی کوزه کنانی پیشتر از فهرست آثار ملی 
خارج شده ولی همچنان در زمره بناهای واجد ارزش قرار دارد.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی ادامــه داد: بر این اساس با توافق صورت گرفته بین 
مالک بنا و این اداره  کل طرح مرمت، احیا و بازسازی کامل خانه 
تاریخی کوزه کنانی با نظارت میراث  فرهنگی انجام خواهد شد.

خبرخبر

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

پنجشنبه  19 فروردین 1400

25 شعبان 1442  
 8 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9498  
ویژه نامه 3877 

وضعیت  وارد  رضـــوی  خــراســان  دیــگــر  شهرستان  پنج  و  مشهد 
قرمز کرونا شدند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اکنون  هم  ماسک،  نرم افزار  اطالعات  اساس جدیدترین  بر  گفت: 
سبزوار،  قوچان،  مشهد،  شامل:  رضــوی  خراسان  شهرستان  پنج 
نیشابور، گناباد و طرقبه شاندیز در وضعیت قرمز قرار دارند.دکتر 
مهدی قلیان افزود: 6 شهرستان دیگر خراسان رضوی در وضعیت 
زرد و بقیه در وضعیت نارنجی قرار دارند و شهرستانی با شرایط 
آبی نداریم. وی گفت: هم  اکنون تعداد بستری شدگان روزانــه در 
استان به بیش از ۲۰۰ نفر افزایش یافته و تعداد کل بستری شدگان 
نیز به ۷۵۰ نفر رسیده است.قلیان افزود: آمار فوت شدگان ناشی 
از کرونا در استان خراسان رضوی دورقمی است. رئیس دانشگاه 
به  استان  این  در  پزشکی خراسان شمالی گفت: سه شهر  علوم 
لحاظ شیوع ویروس کرونا قرمز شدند. دکتر سیداحمد هاشمی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین 
قرمز شدند. وی افزود: در حال حاضر شهرستان های گرمه، جاجرم 

و فاروج نارنجی هستند....

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می نظر به دستور مواد 1 و 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013002076 مورخ 
1399/11/04 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جواد عادلی 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 271/93 مترمربع پالک شماره 420 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از آقای حسین عادلی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعترض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1400246
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/19    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/4

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می نظر به دستور مواد 1 و 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001238 مورخ 
1399/07/07 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس باغبان 
فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 156/76 مترمربع از پالک شماره 890 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت 
ملک گناباد خریداری شده از ورثه مرحوم ابوالقاسم خدابنده نوقابی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 

ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1400247
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/19     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/4

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاءالدین مهدوی شهری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت 
تاریخ انتشار :  19  / 1400/01

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مس��کن دارابام پارت روز جمعه مورخ  1400/02/03 
ساعت 9 صبح در محل ابتدای جاده طرقبه نرسیده به ویالشهر سمت چپ هتل ثامن برگزار خواهد شد. 

از کلی��ه اعض��اء محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی می توانند 
ح��ق رأی خ��ود را به موجب وکالت کتبی به فرد دیگری واگ��ذار نمایند . در این صورت آرای وکالت هرعضو حداکثر 
3 رای و غی��ر عض��و ی��ک رأی خواهد ب��ود . اعضای متقاضی اعط��ای نمایندگی به همراه وکیل خود باید از س��اعت 8 
ال��ی 12 روزه��ای زوج تا قب��ل از برگزاری مجمع به محل دفتر پروژه ش��رکت تعاونی )گلبه��ار- مهرگان 13 – مجمتع 
داراب��ام پ��ارت ( مراجعه و پس از تایید وکالت نامه مزبور توس��ط مقام مجاز برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده 
صادر گردد. همچنین درصورت ضرورت و برای پاس��خگویی به س��واالت اعضای محترم می توانند با ش��ماره تلفن 

09039720402 تماس حاصل نمایند .
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی برای سال مالی 1398

2- اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه وگزارش ویادداشت های مالی حسابرسی شده مربوط به عملکرد سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 1399

4- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت تعاونی منتهی به 1398/12/29
5- طرح و تصویب گزارش کارشناس��ی رس��می دادگستری درمورد ارزیابی س��هم آورده اعضا به استناد تبصره 3 

ماده 53 اساسنامه شرکت تعاونی 
6- انتخاب اعضأ اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

7- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفربازرس علی البدل برای سال مالی 1400
ضمن��ا" داوطلبان س��مت هیأت مدیره وب��ازرس حداکثر ظرف مدت 7 روز ازانتش��ار این آگه��ی و مراجعه به دفتر 
پروژه شرکت تعاونی مدارک خود را تسلیم هیأت مدیره نمایند درغیر این صورت هیچگونه عذری ازطرف کاندیدا 

پذیرفته نیست.                         هیئت مدیره شرکت تعاونی دارابام پارت  
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایده پردازان فدک قدر پویا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت  34306 و  شناسه ملی 10380495030

بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایده پردازان فدک قدر پویا )سهامی خاص( دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 در 
آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله بهارستان، بزرگراه شهید 
کالنت��ری، خیاب��ان آبادگران، پالک. ، ب��رج اداری آفتاب، طبقه نهم، کد پس��تی 9176983536 حضور یابند .

دستور جلسه: 1- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1399/12/29
2-  انتخاب بازرس و حسابرس قانونی شرکت    3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت

4- سایر موارد در صالحیت مجمع 
ع رئیس هیئت مدیره شرکت 1
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هــاشــم رســـائـــی فـــر: دو ســـال گــذشــتــه انــدکــی 
پایانی  را  آن  خیلی ها  و  بــود  خــوب  بارندگی ها 
از  پیش  ســال هــای  پیاپی  خشکسالی های  بــر 
می شد  اما  حالت  بهترین  در  می دانستند  آن 
تغییرات  حساب  بــه  را  بارندگی  از  مــیــزان  آن 
تداومش  به  نمی شد  چندان  و  نوشت  فصلی 
امید داشت! چراکه اگر تداومی در کار بود باید 
انتهای  به  تا  آبی  ابتدای سال  از  بارش ها  آمار 
افزایشی می داشت  روندی  و  نرمال می بود  آن 
تراکم  آن قــدر  کوتاهی  زمانی  بــازه  در  اینکه  نه 
و  راه می افتاد  به  که سیالب  بود  زیاد  بارش ها 

دردسرهای بعد از آن گریبانگیر می شد.
ــارش هــای ســال آبــی جــاری  سکته در مــیــزان ب
دسته  آن  خوش خیالی  بر  کشید  بطالنی  خط 
از افرادی که پایان خشکسالی را جشن گرفته 
بودند. امسال آن قدر بارش ها کم شد که حتی 
آمار و ارقام بارش های بهاری تا به امروز کمتر از 
سال های پیش از سال های 98 و 99 بوده است! 
بهار  پایان  تا  پیش بینی  نقشه های  به  نگاهی 

1400 نیز بارش امیدوارکننده ای ندارد! 

کاهش قابل توجه بارندگی »
خراسان  هواشناسی  مدیرکل  عراقی زاده،  دکتر 
رضوی در این باره می گوید: آنچه برای ابتدای 
بــهــار 1400 انــتــظــار داشــتــیــم مــحــقــق نــشــد و 
بارندگی ها  برای  جوی  وضعیت  گفت  می توان 

خوب نبوده است.
وی ادامــه می دهد: نقشه های پیش بینی تا پایان 
نمی دهد  نشان  را  قابل مالحظه ای  بارندگی  بهار 
فقط آنچه موجب امیدواری است اینکه در ماه های 
اردیبهشت و خرداد برای شمال کشور بارندگی های 
این  مـــی رود  کــه احتمال  خوبی پیش بینی شــده 
بارندگی ها به مشهد و یا سایر نقاط استان برسد. 

بــارنــدگــی هــای احتمالی هم  ایــن  امــا در مجموع 
بارندگی های قوی و سنگینی نخواهند بود که بتوانند 

جبران بارش های کم امسال را بکنند.

شاید اردیبهشت و خرداد آسمان ببارد»
پاسخ  در  رضوی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
ــن پــرســش کــه چــقــدر احــتــمــال بـــارش در  بــه ای
کرد:  اظهار  دارد،  وجــود  خــرداد  و  اردیبهشت 
ــان مـــی شـــود بـــر مــبــنــای نــقــشــه هــای  ــی ــچــه ب آن
ندارد  زیــادی  و دقت  ماه است  پیش بینی سه 
ــوان گفت شــرایــط بــارنــدگــی هــا خوب  امــا مــی ت
اندکی  حالت  بهترین  در  یا  نرمال  به  نیست 
اینکه  ضمن  برسد.  شاید  نرمال  حد  از  باالتر 
سازمان هواشناسی هم در مورد کمبود بارش ها 

آبی  منابع  مدیریت  به  نسبت  و  داده  هشدار 
نیز اطالع رسانی کرده است.

ــی خــراســان  ــای وی در خــصــوص وضــعــیــت دم
بــیــان کـــرد: شرایط  بــهــار هــم  رضـــوی در فصل 
اطالعات  بــراســاس  بهار  فصل  در  هــوا  دمــایــی 
و  نرمال  وضعیتی  استان  در  شــده  پیش بینی 
تغییر  و  داشــت  خواهد  را  همیشگی  طبیعی 

خاصی نسبت به سال های گذشته ندارد.

آمار منفی ذخیره آب سد دوستی»
که  دوستی  سد  آب  ذخیره  جــدول  به  نگاهی 
و مهم ترین ســد خــراســان رضــوی  بــزرگ تــریــن 
است نشان می دهد از ابتدای سال 1400 تنها 
800 هزار مترمکعب آب ورودی به سد دوستی 

این در حالی است که  و  بــوده  بارندگی  اثر  در 
در همین مدت 4 میلیون 490 هزار مترمکعب 

خروجی این سد بوده است. 
سد  پشت  آب  خصوص  در  توجه  قابل  نکته 
دوستی این است که در حال حاضر این سد 
520 میلیون و 320 هزار مترمکعب ذخیره آب 
ترکمنستان  آن سهم  از  نیمی  قاعدتاً  که  دارد 
است. ابتدای سال گذشته ذخیره آب دوستی 
که  بــود  مترمکعب  هــزار   460 و  میلیون   586
کسری  مترمکعب  میلیون   60 از  بیش  چیزی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
با این شرایط و با توجه به اینکه پیش بینی های 
به  بــشــود  کــه  نیست  گــونــه ای  بــه  هواشناسی 
امیدوار  پیش رو  ماه های  در  قابل توجهی  بارش 
میزان  از  آینده  ماه های  در  مــی رود  انتظار  بود 
ذخیره سد دوستی کاسته شود چراکه دو سال 
گذشته بارش های ابتدای سال موجب افزایش 
نیز  فعلی  ذخیره  و  بــود  شــده  سد  آب  ذخیره 

نتیجه همان بارش هاست. 

کاهش بارندگی ها و سدهای در حال خالی شدن

خراسان تشنه است!

تمام مراکز استان ها و بسیاری از شهرستان ها
 از جمله 12 شهرستان استان های خراسان در وضعیت قرمز

کرونا نرفته برگشت!

.......صفحه 4 
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برگزاری نشست بازرگانان ایران و عراق در مشهد
دروازه هـــای  به  رسیدن  رسائیفر: هاشم
صادرات برای هر تولیدکننده ای می تواند 
موفقیتی قابل توجه باشد. این موفقیت 
در شرایط کنونی که تحریم های سخت 
ما  بر کشور  استکبار جهانی  و سنگین 
گسترده تر  دامــنــه اش  و  بیشتر  روز  هــر 
دوچندان  توفیقی  طورقطع  به  می شود، 
و  ارزآوری  داشــــــت.  خـــواهـــد  پـــی  در 
صــادرات  می تواند  که  اقتصادی  شرایط 
مــحــصــوالت کــشــورمــان را بـــه ارمــغــان 
چرخه  در  تحول  موجب  بی شک  آورد 
این ها  اقــتــصــادمــان خــواهــد شـــد. همه 
می تواند  تحریم،  کنار شکستن سد  در 
و  اشتغال  زمینه  در  اســاســی  تــحــوالت 
و  پشتیبانی ها  کند.  ایجاد  تولید  رونــق 
مانع زدایی ها هم که در شعار سال 1400 
مورد توجه رهبر معظم انقالب است نیز 

در همین راستا بوده است. 
که  ظرفیتی  به  باتوجه  و  تفاسیر  این  با 
برای  برخی کشورهای همسایه  بــازار  در 
ایرانی وجــود دارد،  صــادرات محصوالت 
ــازار هــدف مـــورد توجه  باید بــه عــنــوان بـ
واقع شوند. عراق، افغانستان، کشورهای 
این  از جمله  همسایه شمالی و جنوبی 

کشورها هستند. 
گرچه تجربه تلخی در موضوع صادرات 
همسایه  کشورهای  به  خدمات  و  کــاال 
باز هم  اما  شمالی در این حــوزه داریــم 
پشتیبانی  ــکــرد  روی هــمــان  بــا  مــی شــود 
و مــانــع زدایــی به اهــدافــی که مــورد نظر 
است دست پیدا کنیم. اگرچه خیلی از 
روابط بین کشورها با استفاده از ارتباط 
قطعاً  و  مــی گــیــرد  شــکــل  دیــپــلــمــاتــیــک 
زمانبری خاص خودش را دارد اما با اتکا 
به مسائل تسهیلگری که بیشتر جنبه 
غیررسمی  مــواضــع  از  دارد  پشتیبانی 
که  هدفی  به  می شود  هم  خصوصی  و 
اتفاق  ایــن  یافت.  دســت  اســت  مدنظر 
به همین  است  قرار  بار  نخستین  برای 
زودی در مشهد و به میزبانی گروهی از 
عراق  کشور  در  فعال  اقتصادی  فعاالن 
ایــن صــورت که به دعوت  رخ دهــد. به 

حضور  زمینه  ــروه  گ ایــن 
ــعــدادی از تــجــار بــزرگ  ت
در مشهد  ــراق  عـ کــشــور 
قرار است  و  فراهم شده 
ــل  ــن گـــروه تــجــاری اوای ای
مشهد  در  آیــنــده  هفته 
مستقیم  و  شــده  حاضر 
بــا  واســـــطـــــه  بــــــــدون  و 
به  تولیدکنندگان داخلی 
و  ویژه صاحبان صنعت 
رضوی  خراسان  خدمات 

برای ارتباط اقتصادی وارد مذاکره شوند. 

مشهد میزبان تجار عراقی»
مدیر گروه فعاالن اقتصادی نصرفرات در 
نشست خبری این موضوع گفت: آنچه 
بــرای تولیدکنندگان  امــروز بیش از همه 
ــای  ــازارهــ ــ داخـــلـــی بـــــرای رســـیـــدن بـــه ب
کرده  ایجاد  مشکل  همسایه  کشورهای 
عدم شناخت تولیدکنندگان ما از سبد 

کاالیی و تقاضایی آن  کشورهاست.
متأسفانه  کــرد:  اظهار  هدایتی  مرتضی 
ما  بــانــک جهانی سهم  ــار  آمـ ــراســاس  ب
از سبد خرید مــردم عــراق خیلی ناچیز 

ــچــه در حـــوزه  آن و  بــــوده 
تجارت ایران و عراق اتفاق 
حوزه  در  بیشتر  می افتد 
انــرژی، برق و خدماتی از 

این دست است.
اینکه  بــه  اشــــاره  بــا  وی 
بازار کشور عراق ظرفیت 
بــــاالیــــی بـــــــرای حــضــور 
ایرانی  خدمات  و  کاالها 
برپایه  کـــرد:  بــیــان  دارد، 
ــجــام  ــه ان تــحــقــیــقــاتــی کـ
شده است بازار عراق با توجه به کیفیت 
کاالهای  که  رقابتی  قابل  قیمت های  و 
ــعــاالن  ف حـــضـــور  تــشــنــه  دارد  ــــی  ــران ــ ای
بر همین  که  اقتصادی کشورمان است 
مبنا و در جهت تسهیلگری، از 40 تجار 
عراقی فعال دعوت شده تا در همایشی 
با  نزدیک  از  و  کنند  در مشهد شرکت 
مذاکره  وارد  خراسانی  تولیدکنندگان 
آن ها  با  قـــرارداد  عقد  مقدمات  و  شــده 

فراهم شود.
هدایتی گفت: با تمهیداتی که اندیشیده 
شده قصد داریم مشکالتی از جمله نحوه 
گمرکات،  قــراردادهــا،  مطالبات  پرداخت 

ترانزیت و حتی انبارداری در کشور عراق 
را برای تولیدکنندگان داخلی برطرف کنیم 
که این اتفاق می تواند در زمینه تبادالت 
تولیدکنندگان  و  عــراقــی  تــجــار  تــجــاری 

خراسانی و ایرانی قابل توجه باشد.

حرکت برای سهم بری از بازار عراق»
ــی، مـــدیـــر مــرکــز  ــنــعــمــان مــحــمــدعــلــی ال
بازرگانی عراق نیز در این نشست گفت: 
متأسفانه به دلیل نبود مدیریت درست 
برخی  بــه  عــراق  مــردم  از  بسیاری  نگاه 
تولیدات ایرانی مثل نگاه اجناس چینی 
پیشتر،  کــه  حــالــی  در  اســت  ایـــران  در 

اینچنین نبود.
دیگر  کشورهای  اینکه  به  اشـــاره  با  وی 
ــی کـــه داشــتــه انــد  بـــا بــرنــامــه ریــزی خــوب
را  بازار عراق  از  توانسته اند سهم زیادی 
ایــن بدان  امــا  به خــود اختصاص دهند 
معنا نیست که نشود با آن ها رقابت کرد 
دوستانمان  همکاری  با  می خواهیم  ما 
تولیدکنندگان  حضور  شرایط  ــران  ای در 
بــازار عراق فراهم نماییم که  ایرانی را در 
با همراهی و همکاری تولیدکنندگان ایران 

شدنی است.

 ۴۱۹ واحد مسکن روستایی 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

بیرجند:مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی از افتتاح 41۹ واحد مسکن روستایی با اعتباری 
افزون بر 41۹ میلیارد ریال در دهه حساب 100 امام)ره( در 

سال 1400 خبر داد.
علی اصغر آسمانی مقدم در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اشاره به پروژه های قابل افتتاح بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در دهه حساب 100 امام )ره( سال 1400 اظهار 
کرد: در مجموع 41۹ واحد مسکن روستایی با اعتباری 
افزون بر 41۹ میلیارد ریال در این دهه قابل افتتاح است.

وی تصریح کرد: همچنین در دهه حساب 100 امام)ره( 
سال جاری 34 واحد مسکونی با 34 میلیارد ریال در 
میلیارد   24 با  مسکونی  واحــد   24 طبس،  شهرستان 
ریال اعتبار در شهرستان فــردوس، 68 واحد مسکونی 
با 68 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان قاین و 6 واحد 
مسکونی با 6 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان نهبندان 

افتتاح می شود.
وی به اجرای طرح هادی در حوزه عمران روستایی خراسان 
جنوبی اشاره و خاطرنشان کرد: در مجموع چهار طرح با 
اعتباری بیش از یک میلیارد و 84 میلیون ریال در دهه 

حساب 100 امام)ره( سال 1400 به بهره برداری می رسد.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت غذاهای 
پرطرفدار در ماه رمضان

رئیس اتحادیه صنف رستوران داران، چلوکباب، آشپزخانه 
و حلیم پزان مشهد با اشاره به افزایش قیمت 80 درصدی 
اقالم مورد نیاز در تهیه سوپ، حلیم، آش و... از افزایش 
2۵ الی30 درصدی قیمت این موادغذایی در ماه مبارک 

رمضان سال جاری خبر داد.
در خصوص  امیریان  آنالین، حسن  قــدس  ــزارش  گ به 
وضعیت فعالیت رستوران ها در ماه رمضان با توجه به 
محدودیت ها و وضعیت قرمز مشهد اظهار کرد: تغییر 
در  تا 3صبح  از ساعت 10شــب  محدودیت ها  ساعت 
کسب وکار رستوران ها بسیار تأثیرگذار بوده، زیرا ساعت 
بوده  زمانی  بــازه  نیز در همین  فعالیت رستوران ها  اوج 

است که متأسفانه به زمان منع تردد برخورد می کند.
ــزود: بــا تــوجــه بــه قــرمــز شــدن وضعیت مشهد  ــ وی اف
فعالیت  بیرون بر  به صورت  فقط می توانند  رستوران ها 

کنند.
او خاطرنشان کرد: به طور متوسط هر کیلو حلیم 28هزار 
تومان و هر کیلو شله 32 هزار تومان در ماه رمضان عرضه 

خواهد شد.

 کشف ۱۰ تن روغن و تخم مرغ 
در فریمان 

نیسان  وانــت  توقیف  از  فریمان  انتظامی  فرمانده 
حامل بیش از 2تن روغــن خوراکی خــارج از شبکه 

توزیع در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ خرسند افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق 
آگاهی، هنگام گشت زنی در محور  ارز پلیس  و  کاال 
مواصالتی فریمان-مشهد به یک خودرو وانت نیسان 
مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند و 
در بررسی مدارک راننده متوجه شدند خودرو مذکور 
حامل 2/۵ تن روغن خوراکی خارج از شبکه توزیع 
است که با هماهنگی مقام قضایی دو متهم پرونده 
دستگیر و خودرو توقیف شده به پلیس آگاهی منتقل 

شد.

کشف 8تن تخم مرغ»
کشف  از  هم   فریمان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
انبار  یک  در  شده  احتکار  تخم مرغ  8تن  از  بیش 
این  در  ریــال  میلیون   ۵00 و  میلیارد  ارزش یک  به 

شهرستان خبر داد.
افــزود: در پی  این خبر  اعــالم  با  سرهنگ خنجری 
کسب خبری مبنی بر دپوی تخم مرغ در انباری در 
فریمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت عمومی قرار گرفت که پس از انجام 
نظر  مورد  انبار  نامحسوس،  و  اطالعاتی  اقدام های 
شناسایی و با مجوز مقام محترم قضایی و بازرسی 
از محل، 8هــزار و 880 کیلوگرم تخم مرغ کشف و 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  بــرای  پرونده  متهم 

قضایی معرفی شد. 

حمایت شرکت دانمارکی از طرح 
عضو هیئت علمی دانشگاه سبزوار
نوردیسک دانمارک ۷0 هزار  نوو  شرکت داروســازی 
یورو برای حمایت از طرح بین المللی مشترک دکتر 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  وطــن دوســت؛  جعفر 
حکیم سبزواری و پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه 

لیدن هلند اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر وطن دوست 
درباره این طرح بین المللی گفت: این طرح پژوهشی 
با مرکز  قبلی  ادامــه طرح های مشترک  در  مشترک 
تولید یک سوپرفاکتور  برای  لیدن  پزشکی دانشگاه 
ــرای درمـــــان مــبــتــالیــان به  ــ ــه بـ ــت کـ ــوتــرکــیــب اســ  ن

هموفیلی B مؤثر است.

بازار عراق با توجه به 
کیفیت و قیمت های قابل 

رقابتی که کاالهای 
ایرانی دارد تشنه 

حضور فعاالن اقتصادی 
کشورمان است
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پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا

خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 
32136393-4

سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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

خراسان نما، محبوب
37665344-09158910589

ط
/1
40
01
13

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

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
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
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

ج
/9
90
41
88

ج
/1
40
01
46



روی خط حادهثروی خط حادهث
در پی توجه نکردن به جلو از سوی یک راننده

 برخورد سه دستگاه خودرو  
پنج کشته داد

دو  برخورد  گفت:  خراسان جنوبی   پلیس راه  رئیس 
تریلی با پراید در محور مواصالتی بیرجند به زاهدان 

پنج کشته و یک مجروح برجای گذاشت.
به گزارش قدس، سرهنگ علیرضا رضایی اظهار کرد: 
با اعالم مركز فوريت های پليسی مبنی بر وقوع حادثه 
زاهـــدان،  بــه  بیرجند  مواصالتی  محور  در  رانندگی 
بالفاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه 

اعزام شدند.
سرهنگ علیرضا رضایی افزود: مأموران با حضور در 
محل مشاهده كردند دو دستگاه تریلی با یک سواری 
از  نفر  پنج  این حادثه  اثر  پراید برخورد کرده که در 
سرنشینان پراید جان خود را از دست دادند و یک 
بیمارستان  به  اورژانـــس  با  که  می شود  نفر مصدوم 

منتقل شد.
علت  اینکه  بیان  با  پلیس راه خراسان جنوبی  رئیس 
تصادف برابر نظریه کارشناسان پلیس راه توجه نکردن 
اســت،  شــده  داده  بــه جلو تشخیص  تریلی  رانــنــده 
مقررات  و  قوانين  رعايت  با  رانندگان  کــرد:  تصریح 
راهنمايی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد 
ناگوار  و  تلخ  حــوادث  اين گونه  تا شاهد  کنند  پرهيز 

نباشيم.

یک مقام مسئول در هالل احمر خراسان رضوی: 

زلزله مه والت خسارت جانی 
نداشت

زلزله 4/7 ریشتری سه شنبه شب گذشته در مه والت 
خراسان رضوی خسارت های جزئی به جا گذاشت.

به  خراسان رضوی  احمر  هــالل  جمعیت  مدیرعامل 
صدا و سیما گفت: براساس ارزیابی انجام شده هفت 
تیم متشکل از ٢4 ارزیاب هالل احمر، زلزله سه شنبه 
شهرستان  در  شــادمــهــر  منطقه  در  گذشته  شــب 
مه والت تلفات جانی در بر نداشته و خسارت مالی 
تــرک خــوردگــی سطحی  انــدک و صرفاً چند  نیز  آن  

منازل بوده است.
مجتبی احمدی گفت: تیم های ارزیاب تربت حیدریه 
هم به مناطق روستایی متأثر از زلزله این شهرستان 
اعــزام شدند و در شهرستان های رشتخوار، کاشمر، 
و  سریع  واکنش  تیم  گناباد،  و  بجستان  بردسکن، 

لجستیک استان به حالت آماده باش درآمدند.

تشریح  در  مشهد  دادســتــان  رحمانی:  عقیل 
گزارش اقدام های شورای حفظ حقوق بیت المال 
در سال 1399 به قدس گفت: بررسی آمارها در 
سال گذشته نشان می دهد 63 هکتار از اراضی 
ملی و دولتی رفع تصرف و 899 مورد رفع تصرف 

کاربری هم انجام شده است. 
ابتدای سال 1399  از  کــرد:  بیان  قاضی درودی 
ــــروس کــرونــا چهار  ــود شــیــوع وی تــاکــنــون بــا وجـ
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
استان خراسان رضوی  منابع طبیعی  و  اراضــی 
و  تاریخ های 1399/02/30 و 1399/06/12  در 
1399/08/22 و 1399/12/06 برگزار شد که این 

جلسات مصوباتی هم در پی داشت.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین تصمیم هایی 
که گرفته شــده  تعیین شعب تخصصی برای 
ــوط در  ــرب ــه دعــــاوی و شــکــایــات م رســیــدگــی ب

دادسرای شهرستان ها بود.
شـــورای حفظ حقوق  دبیرخانه  دیگر  ســوی  از 
که  بیت المال خراسان رضوی هم تشکیل شد 
پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حــوزه  ــار  دادیـ
ــرای  دادسـ و حفظ حقوق عامه  وقـــوع جــرم  از 
عمومی و انقالب مرکز استان به عنوان رئیس 

این دبیرخانه در امــور اراضــی و منابع طبیعی 
استان منصوب و در خصوص کمیته های فرعی 
از شعبات  یکی  بازپرس  استانی،  ذیل شــورای 
تخصصی در دادسرای ناحیه دو مشهد به عنوان 
رئیس کمیته بررسی های حقوقی قضایی شورای 
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع 
موضوع ها  نیز  خــراســان رضــوی  استان  طبیعی 
را در دست پیگیری قرار داد.دادســتــان مشهد 
ادامه داد: از سوی دیگر مدیرکل اطالعات استان 
نیز به عنوان رئیس کمیته شناسایی، حفاظت و 
پیشگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
اراضی و منابع طبیعی استان، همکاری های قابل 

تقدیری را صورت داد. 
بجستان،  کاشمر،  فریمان،  شهرستان های  در 
گناباد، نیشابور، چناران، گلبهار، قوچان، طرقبه 
شاندیز، تربت جام، سبزوار و تربت حیدریه هم 
این شورا به صورت مستمر پیگیر موضوع های 

مربوط بود.

نظارت بر 55 نقطه از اراضی خارج از »
حریم مشهد

دادستان مرکز استان بیان کــرد: در مدت یک 

سال گذشته گشت های متعددی با هماهنگی 
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال 
در  اســتــان  طبیعی  منابع  و  ــی  اراضــ امـــور   در 
55 نقطه از اراضی خارج از حریم مشهد مقدس 
اقــدام هــای میدانی  انجام شد  که خروجی آن 
منجر به شناسایی تخلفات و تصرفات، برداشت 
در  پرونده  تشکیل  و  نقاط جغرافیایی  ثبت  و 
رابطه با نوع تخلف، صدور اخطار کتبی و اعالم 

اخطار به صورت دیوارنویسی بود.
  همچنین اجرای عملیات مربوط به اعمال تبصره 2
ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ، 
جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع 
طبیعی و اراضی دولتی و تصرفات حریم و بستر 
دریاچه، رودخانه، مسیل، چشمه ها و قنوات و 
نیز جلوگیری از تخریب محیط زیست و آلوده 
ساختن آن، اجرای ماده 3 قانون توزیع عادالنه 
غیرمجاز،  امــالک  دفاتر  پلمب  و  تعطیلی  آب، 
تعطیلی و جلوگیری از هرگونه فعالیت معادن 
ارتفاعات جنوب مشهد  غیرمجاز در محدوده 
از تصرف  و جلوگیری  موقوفه  اراضــی  و حفظ 
عدوانی و تغییرکاربری غیرمجاز آن نیز از دیگر 

اقدام های صورت گرفته در سال 99 بود .

رفع تصرف از 63 هکتار اراضی ملی»
ــقــالب مشهد گفت:  ان و  عــمــومــی  ــتـــان  دادسـ
شـــورای حفظ حقوق  وظیفه  انــجــام  در مسیر 
بیت المال استان در سال گذشته 5هــزارو 688 
و 2هــزارو  کــار گرفته شــد  بــه  نیرو  نفر ساعت 
166 خــودرو و ادوات مورد نیاز در عملیات های 

مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
قمع  و  قلع  از 232 هکتار  بیش  میان  ایــن  در 
تغییرکاربری غیرمجاز انجام و بیش از 10 مخزن 

ذخیره آب غیرمجاز جمع آوری شد.

بررسی آمارها نشان می دهد 63 هکتار از اراضی 
ملی و دولتی رفع تصرف و 899 مورد رفع تصرف 

کاربری هم انجام شد. 
این مقام قضایی بیان کرد: با توجه به ماده 47 قانون 
آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل نحوه پذیرش 
مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه ها 
و ضابطین، مــورد تأکید ریــاســت قــوه قضائیه، 
کشیک دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان در 
دو بخش کشیک مرکزی و کشیک اجرای احکام 

کیفری به ارائه خدمات مورد نیاز پرداخت.

دادستان مشهد خبر داد 

جلوگیری از تغییر کاربری 232 هکتار در سال 99  
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غالمعلی صادقی در جلسه مسئوالن قضایی استان بیان 
کرد: بررسی ها نشان می دهد متأسفانه در اثر ترک فعل و 
عدم انجام وظایف قانونی توسط برخی مدیران اجرایی، 
حقوق  تضییع  حتی  و  بیت المال  میل  و  حیف  شاهد 
بخش خصوصی و عمومی هستیم و برخورد با این گونه 
مدیران در کنار تشویق مدیران شجاع، پرتالش و کوشا، در 

مسیر خدمت به مردم آغاز شده است.
به گزارش قدس، رئیس شورای قضایی استان که در جلسه 
قوه قضائیه  تابعه  سازمان های  و  دادگستری  مسئوالن 
سخن می گفت با اشاره به اهمیت شعار سال افزود: در 
تأکید  انقالب)مدظله العالی(  سال های اخیر رهبر معظم 
ویژه ای بر تقویت توان تولیدی و صنعتی داخلی داشته اند 
و برهمین اساس رفع موانع تولید و پشتیبانی از واحدهای 
صنعتی باید به عنوان یک اصل مورد توجه، تأکید و اقدام 

و عمل مسئوالن حوزه های قضایی استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدام های 
و  تولید  از  حمایت  زمینه  در  استان  قضایی  مجموعه 
صنعت در سال گذشته گفت: بحمدهللا در سایه تالش 
جمعی همکاران ما در مجموعه قضایی استان از تعطیلی 
تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و بیکاری تعداد 
زیادی از نیروهای خدوم تولیدی پیشگیری به عمل آمد و 
برخی کارگاه های تولیدی و صنعتی به چرخه ارائه خدمت 

بازگشتند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: از کلیه مدیران 
و مسئوالن می خواهیم با حضور میدانی در مراکز تولیدی 
و صنعتی از نزدیک مشکالت موجود را بررسی و در زمینه 
رفع موانع تولید و اعمال حمایت و انجام پشتیبانی های 

الزم در چارچوب دفاع از حقوق عامه اقدام نمایند.

ــاره به  ــا اشــ رئــیــس کــل دادگــســتــری خـــراســـان رضـــوی ب
بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه برخورد 
می دهد  نشان  بررسی ها  گفت:  مــدیــران  فعل  تــرک  بــا 
قانونی  وظایف  عدم انجام  و  ترک فعل  اثر  در  متأسفانه 
ــران اجـــرایـــی، شــاهــد حــیــف و میل  تــوســط بــرخــی مــدی
و  خصوصی  بخش  حقوق  تضییع  حتی  و  بیت المال 
کنار  در  مدیران  این گونه  با  برخورد  و  هستیم  عمومی 
در مسیر  کــوشــا،  و  پــرتــالش  مــدیــران شــجــاع،  تشویق 
خدمت به مردم آغاز شده و ان شاء هللا در سال جاری 

نیز با قوت و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
جریان  در  مهم  مــوانــع  از  یکی  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان  وی 
در  سوءجریان  و  فساد  وجــود  قانونمند،  و  سالم  تولید 
این  بــه  نیز  گذشته  در  کــه  همان گونه  و  فرایندهاست 
اهتمام  مــورد  نیز  جــاری  در سال  کرده ایم  توجه  مسئله 

خواهد بود و در همین زمینه مسئوالن حوزه های قضایی 
با  باید  شهرستان ها  انقالب  و  عمومی  دادستان های  و 
جدیت مبارزه با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع 

از حقوق عامه را در دستور کار خود قرار دهند.
بر  نظارت  افــزود:  خراسان رضوی  دادگستری  کل  رئیس 
جریان های پولی و مالی، شفاف سازی وظایف سازمان های 
تأمین  صنعت،  و  تولید  از  حمایت  فرایند  در  مختلف 
قـــراردادهـــای  ثبت  محوریت  بــا  ســرمــایــه گــذاری  امنیت 
رسمی، نقش بانک ها در تأمین منابع مورد نیاز بخش 
تولید، ایجاد زمینه مشارکت حداکثری مردم در فرایندها 
به ویژه حوزه اقتصاد و برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد 
اقتصادی؛ از جمله مواردی هستند که به صورت توأمان 
باید مورد توجه و اهتمام و مطالبه گری مدیران اجرایی، 

رسانه ها و مسئوالن قضایی قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی :

ترک فعل برخی مدیران موجب حیف و میل بیت المال است
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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
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به چند کارگر ماهر و نیمه 
ماهر جهت گاوداری شیری 
نیازمندیم  09151104505
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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مدرک تحصیلی 
کارشناسی علوم تربیتی 

اینجانب زهرا قوچی 
فرزند حسن به شماره ملی 

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

می باشد

تخلیه چاهقالی شویی
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگرماهر

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

پرده و مبلمان
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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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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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

اخطار و ابالغ
بانــو مــژگان صادقی همســر شــما آقــای شــاهرخ شــریفی بمرود
بموجــب حکــم صــادره از دادگاه بــه دفترخانــه مراجعــه و تصمیم 
بــر مطلقــه نمــودن خــود دارد لــذا بموجــب ایــن آگهــی به شــما 
اخطــار و ابــالغ می گــردد کــه پــس از نشــر آن ظــرف یــک هفتــه 
بــه دفترخانــه مراجعــه و ذیــل اوراق و اســناد را امضــاء در غیــر 
یــن صــورت طــالق همســر شــما یکطرفه بــه ثبــت خواهد رســید

ابراهیم آخوندی- سردفتر ازدواج107 و طالق62 مشهد

/ع
14

00
22

6

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدرضا نیک جو

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11061
 به نشــانی:  چهارراه شــهدا داخل بازار مرکزی2 

طبقه3 پالک81
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153583176
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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اخطار و ابالغ به آقای عابدین 
رستگار فرزند جان محمد 

به موجب دادنامه شماره 
9909977596201421 صادره از 
شعبه 2 دادگاه خانواده مشهد 
همسر شما اکرم جعفری فرزند 
علی جهت اجرا و ثبت طالق به 
این دفترخانه مراجعه نموده 
است لذا بدینوسیله به شما 
اخطار و ابالغ میگردد ظرف ده 
روز در روزهای سه شنبه یا 
چهارشنبه یا پنجشنبه جهت 

اجرا و ثبت طالق به این دفترخانه 
واقع در مشهد سیدی 35 متری 
مهدی جنب بانک مسکن طبقه 
باال مراجعه نمایید. در صورت 
عدم حضور این دفترخانه وفق 
مقررات نسبت به اجرا و ثبت 

طالق اقدام و هیچگونه ادعایی از 
طرف شما پذیرفته نخواهد بود

دفتر ازدواج 50 و طالق 19 ملک 
آباد - محمود محرابی

متفرقه



خبرخبر خبرخبر

هشدار جهاد کشاورزی درباره 
مصرف قارچ های سمی

و  قــارچ هــای وحشی در طبیعت  ــش  بــه روی بــا توجه 
افــزایــش بــرداشــت مـــردم، جهاد کــشــاورزی خراسان 
شمالی درباره احتمال بروز مسمومیت های شدید بر 

اثر مصرف آن هشدار داد.
ــوان؛ محمدعلی  ــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــ ــ بــه گ
کــشــاورزی  جهاد  ســازمــان  باغبانی  مدیر  شریکیان، 
خــراســان شمالی گــفــت: شــمــار زیـــادی از قــارچ هــای 
خودروی طبیعی می توانند سمی باشند و تشخیص 
آزمــایــشــگــاه  در  تنها  غیرسمی  از  ســمــی  قـــارچ هـــای 

امکان پذیر است.
وی افزود: هیچ فردی با مشاهده ظاهر قارچ، توانایی 
تشخیص انواع سمی از غیرسمی آن را ندارد به همین 
ویژه در فصل  به  قارچ های سمی  دلیل ممکن است 
بهار و حتی پاییز، مورد استفاده خوراکی قرار گرفته 
و منجر به بروز مسمومیت در افراد شده و عوارضی 

جدی و حتی مرگ آنان را در پی داشته باشد.
قارچ های  از  خانواده ها  ناآگاهانه  استفاده  دربــاره  او 
وحشی، اظهار کرد: از طریق ویژگی های ظاهری، بو و 
رنگ قارچ نمی توان به طور قطعی در خصوص سمی 
و غیرسمی بودن آن نظر داد و کوچک ترین اشتباهی 
یا  فــرد و  در تشخیص ممکن اســت به قیمت جــان 

آسیب های جدی به اعضای بدن بینجامد.

 درخشش شرکت برق 
خراسان جنوبی در هوشمندسازی 

صنعت برق  
خراسان  استان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  بیرجند: 
تحول  ســـازوکـــاری  طــرح هــای  از  تــعــدادی  در  جنوبی 
بین  در  بـــرق  هــوشــمــنــدســازی صنعت  و  دیــجــیــتــال 
شرکت های توزیع نیروی برق کشور، حائز رتبه برتر شد 
و لوح و تندیس این موفقیت ارزشمند را دریافت کرد.
همزمان با برگزاری نخستین پویش »هر هفته الف- 
ب- ایران« و بهره برداری از پروژه های صنعت برق در 
ارشد  و مدیران  نیرو  وزیــر  با حضور  که  توزیع  حــوزه 
صنعت برق به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، از 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  جمله  از  برتر  شرکت های 
خراسان جنوبی در اجرای طرح های سازوکاری تحول 

دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق قدردانی شد.
مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی تـــوزیـــع شــرکــت تــوانــیــر در ایــن 
مراسم با تأکید بر ضرورت نیاز به تحول دیجیتال و 
هوشمندسازی، گزارش عملکرد بخش برق و انرژی را 
در پنج محور و 24 برنامه در حضور مقام عالی وزارت 

نیرو تشریح کرد.
غالمعلی رخشانی مهر با اشاره به طرح های سازوکاری 
تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق اظهار 
کرد: طرح های فوق در 12 محور مورد بررسی قرار گرفته 
و عملکرد 39 شرکت توزیع در این محورها رتبه بندی 
و در هر محور 10 شرکت برتر برگزیده و مورد قدردانی 

قرار گرفتند.

بهره برداری از فاز یک پروژه 
گذرگاه فرهنگی گلستان در مشهد

 قدس: شهردار منطقه یک گفت: فاز یک پروژه گذرگاه
مشهد  یک  منطقه  شهرداری  در  گلستان  فرهنگی 
ــط عمومی  ــ ــزارش رواب ــ ــه بـــهـــره بـــرداری رســیــد.بــه گ ب
منطقه یک، کوروش باوندی با بیان این خبر اظهار 
کرد: با همت و تالش بی وقفه همکاران اجرایی این 
منطقه پروژه گذرگاه فرهنگی گلستان که با محاسبه 
زمان بندی پنج ماهه اجرایی شده بود در کمتر از یک 
ماه و 15 روز از آغاز این پروژه به بهره برداری رسید. 
وی ادامه داد: این گذرگاه با هدف شکل گیری کانون 
هنرهای استانی، ملی، سنتی و بومی ایران و عرضه 
آن به انبوه عالقه مندان شکل گرفته بود که با توجه 
ساماندهی  و  بــازســازی  عملیات  فرسایش  ــروز  ب بــه 
این گذرگاه در کمتر از یک ماه و 15 روز از آغاز این 
پروژه اجرایی و به بهره برداری رسید.وی افزود: یکی 
از مهم ترین دالیل شاخص شدن این پروژه سرعت 
با  که  آن است  اجــرای مطلوب  کیفیت  و  چشمگیر 
با اعتباری  از 2هزار و 500 مترمربع  مساحت بیش 
بــر 30 میلیارد ریـــال اجــرایــی شــده و آمــاده  ــزون  افـ

بهره برداری است.
ــرد: امید مـــی رود با  شــهــردار منطقه یک خاطرنشان ک
پیشرفت کسب شــده در اجــرا و بهره برداری ایــن پــروژه 
فاز2 آن نیز در سال 1400 اجرایی شده و با سرعت مشابه 
به بهره برداری برسد. وی هدف از تمامی این اقدام ها را 
مــجــاوران حضرت  و  زائـــران  کسب رضایت شهروندان، 

ثامن الحجج)ع( ذکر کرد.

 معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری مشهد خبر داد

 محاسبه بلیت قطار شهری 
بر اساس مسافت از خرداد 

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد 
گفت: بهای بلیت اتوبوس و مترو در 6 ماهه ابتدای 

امسال افزایش پیدا نخواهد کرد.
اطــالع رســانــی شــهــرداری مشهد،  پایگاه  ــزارش  گـ بــه 
خلیل هللا کاظمی در این خصوص افزود: با توجه به 
شرایط شیوع ویروس کرونا و ضرورت همراهی با مردم 
به ویژه اقشار آسیب پذیر، در حال حاضر برنامه ای برای 

افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو نداریم.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت بلیت ناوگان اتوبوسرانی 
و مترو در 6ماهه نخست سال جاری اعمال نخواهد 
شد و کرایه اتوبوس در این مدت همان ۷50تومان و 

قطار شهری نیز همان هزار تومان خواهد بود.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد 
تصریح کرد: اما از 6ماهه دوم و با در نظر گرفتن شرایط 
مراحل  طی  با  افزایش ها  این  به احتمال زیاد  کرونایی 

قانونی در نظر گرفته شود.
بلیت  محاسبه  طرح  خصوص  در  همچنین  کاظمی 
مــتــرو بــر اســـاس مسافت نیز اظــهــار کـــرد: بــراســاس 
برنامه ریزی های انجام شده این طرح نیز از خردادماه 

اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، قیمت بلیت مترو 
طی  مترو  با  شهروندان  که  مسیری  میزان  برحسب 

می کنند محاسبه می شود.
وی در مورد افزایش کرایه تاکسی ها نیز در سال جدید 
افزود: با توجه به افزایش پیدا نکردن کرایه ها به دلیل 
کرایه های  امسال  گذشته،  ســال  در  کرونایی  شرایط 
تاکسی نسبت به سال 99، حدود 35 درصد افزایش 

پیدا کرده است.

خراسان رضوی رتبه نخست کشور 
در جذب اسناد خزانه اسالمی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: 
ایــن استان ســال گذشته با جــذب حــدود 100 درصد 
اسناد خزانه اسالمی رتبه برتر را بین 31 استان کشور 
ایرنا  با  گفت وگو  در  امیررحیمی  آورد.حسین  بدست 
ــرای جذب  ــزود: سهمیه مصوب خــراســان رضــوی ب افـ
نمادهای اسناد خزانه اسالمی 6 هزار و 555 میلیارد 
از این مبلغ 6 هزار و 44۸ میلیارد ریال  ریال بود که 

جذب شده است.
حوزه های  در  برخی مشکالت  بــاوجــود  داد:  ادامــه  وی 
به  واگــذار شــده  اسناد خزانه  تمامی  اقتصادی کشور، 
واریز  آنــان  به حساب  پیمانکاران در سررسید مربوطه 

شده است.
ــی خــراســان رضــوی  مدیرکل امــور اقــتــصــادی و دارایـ
گفت: این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، ملی 
اعتبارات کمک شایانی  این  و جذب  بوده  ابالغی  و 
به افزایش سهم بودجه استان می کند.اسناد خزانه 
اســالمــی، اوراق بــهــادار بــا نامی اســت کــه دولــت به 
منظور تصفیه  بدهی های خود بابت طرح های تملک 
سررسید  و  اسمی  قیمت  با  سرمایه ای  دارایــی هــای 
می کند.اسناد  واگــذار  غیردولتی  طلبکاران  به  معین 
کمتر  رقمی  به  دولــت  توسط  دنیا  در  مرسوم  خزانه 
از  و  شــده  فروخته  خــریــداران  بــه  اســمــی  قیمت  از 
بــدهــی هــای دولــت  فـــروش،  از  مــالــی حــاصــل  منابع 
وارد  فقهی  اشکاالت  دلیل  به  اما  می شود  پرداخت 
اوراق  ایــران،  اسالمی  دولــت جمهوری  روش،  این  بر 
اسناد خزانه اسالمی را صادر و به شکل مستقیم به 

طلبکاران غیردولتی واگذار می کند.

 تمام مراکز استان ها و بسیاری از شهرستان ها 
از جمله 12 شهرستان استان های خراسان در وضعیت قرمز

کرونا نرفته برگشت!
دیگر خراسان  پنج شهرستان  و  مشهد 
وارد وضعیت قرمز کرونا شدند. رضوی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
جدیدترین  اســــاس  ــر  ب گــفــت:  مشهد 
اطــالعــات نـــرم افـــزار مــاســک، هــم اکنون 
شامل:  رضـــوی  خــراســان  شهرستان   6
مــشــهــد، قـــوچـــان، ســـبـــزوار، نــیــشــابــور، 
وضعیت  در  شــانــدیــز  طرقبه  و  گــنــابــاد 
قرمز قرار دارند.دکتر مهدی قلیان افزود: 
در  رضــوی  خــراســان  دیگر  6 شهرستان 
وضعیت زرد و بقیه در وضعیت نارنجی 
آبی  با شرایط  دارنــد و شهرستانی  قــرار 

نداریم.
ــداد  ــ ــع ــ ت ــون  ــ ــ ــن ــ ــ ــم  اک ــ ــ ه ــت:  ــ ــفـ ــ گـ وی 
بستری شدگان روزانه در استان به بیش 
کل  تعداد  و  یافته  افزایش  نفر   200 از 
رسیده  نفر   ۷50 به  نیز  بستری شدگان 
فوت شدگان  آمـــار  افـــزود:  اســت.قــلــیــان 
ناشی از کرونا در استان خراسان رضوی 

دورقمی است.

 سه شهر خراسان شمالی »
ماسک قرمز زد

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شمالی گفت: سه شهر در این استان به 

لحاظ شیوع ویروس کرونا قرمز شدند.
گفت وگو  در  هاشمی  سیداحمد  دکتر 
با ایسنا، اظهار کرد: شهرهای بجنورد، 

شیروان و اسفراین قرمز شدند.
وی افزود: در حال حاضر شهرستان های 

گرمه، جاجرم و فاروج نارنجی هستند.
و  راز  شهرستان های  هاشمی  گفته  به 
جرگالن و مانه و سملقان زرد هستند و 
هیچ نقطه ای در این استان آبی نیست.

شمار بیماران بستری در بیمارستان های 
استان بر اثر ابتال به کرونا تا روز گذشته 

213 نفر بوده است.
ایـــن مــقــام مــســئــول خــاطــرنــشــان کــرد: 
به  نسبت  مــردم  حساسیت  متأسفانه 
کم  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
شده است و اگر همین روند ادامه یابد 
در وضعیت بدتری قرار خواهیم گرفت.

 3 شهرستان خراسان جنوبی »
قرمز شد

ــعــداد شــهــر هــای نــارنــجــی و قــرمــز در  ت
خراسان جنوبی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز 
ــاس آخــریــن  خـــراســـان جــنــوبــی، بــر اســ
نقشه وضع کرونا )سفید، زرد، نارنجی 
و قرمز( شهرستان های بیرجند، قائنات 

و فردوس در وضع قرمز )خیلی پرخطر( 
قرار گرفتند.

هــمــچــنــیــن شـــهـــرســـتـــان هـــای طــبــس، 
بشرویه،  ســرایــان،  زیــرکــوه،  نــهــبــنــدان، 
نارنجی  رنـــگ  بــه  ــان  ــی درم و  سربیشه 

)پرخطر( درآمدند.
شهرستان خوسف تنها شهرستان زرد 

)خطر متوسط( خراسان جنوبی است.
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مهدی کاهانی مقدم: آمار مبتالیان و بستری شدگان 
همچون  خراسان  خطه  بیمارستان های  در  کرونایی 
گذشته  روز  چند  از  کشور  مناطق  از  دیگر  بسیاری 
رشد تصاعدی یافته و سبب تغییر وضعیت تعدادی 
شده  قرمز  و  نارنجی  بــه  استان ها  ایــن  شهرهای  از 

است.
براساس آمارهای اعالمی، از ابتدای نوروز تاکنون بیش 
از 60 درصد به تعداد بستری ها و موارد مشکوک به 
کرونا در خراسان اضافه شده و پیش بینی می شود در 
روزهای آینده موارد بیشتری از ابتال به کرونا نیز ثبت 
شود. همچنین بنا بر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، 
از روز گذشته 6 شهر خراسان رضوی از جمله مشهد 
و 6 شهر نیز در استان های خراسان جنوبی و شمالی 

در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
آنچه مسلم است اینکه این اتفاق پیش از هر چیز 
شیوه  نامه های  به  بی توجهی  و  عــادی انــگــاری  نتیجه 
بهداشتی از سوی مردم بوده است؛ افرادی که به  ویژه 
از هفته های پایانی سال گذشته با برپایی و یا شرکت 
خانوادگی،  دورهمی های  عــروســی،  و  عــزا  مراسم  در 
ابتدایی ترین  به  تفریح، نسبت  و  گردش  و  مسافرت 

رعایت  و  مــاســک  زدن  همچون  بهداشتی  مسائل 
فاصله اجتماعی بی توجه بوده اند. 

برخالف نوروز 99 که مردم از نزدیک شدن به یکدیگر 
استثنایی  و  معدود  مــوارد  در  جز  و  داشتند  واهمه 
خارج  خانه  از  مرسوم  بازدیدهای  و  دیــد  بــرای  حتی 
نمی شدند؛ امسال در ایام عید، دید و بازدیدها رواج 
بــارهــا شاهد در آغــوش کشیدن و  و  ــراوان داشــت  فـ
روبوسی افراد بوده ایم. پس از تعطیالت هم بی توجهی 
از  به کمتر  و  یافته  ادامه  به رعایت نکات بهداشتی 
50 درصد، یعنی پایین ترین حد از زمان شیوع کرونا 

تاکنون رسیده است.
که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  برخی  این  وجــود  با 
مدیریت  از  متأثر  زیــادی  حد  تا  مــردم،  عادی انگاری 
بوده  جامعه  متولیان سالمت  و  دولتمردان  نادرست 

است. 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مصلحت اندیشی های  اینکه 
با  و مقابله  کنترل  برنامه ریزی های  در  حتی سیاسی 
کرونا مدنظر مسئوالن قرار داشته تردیدی وجود ندارد 
و به باور نگارنده ایرادی هم بر کلیت چنین سیاستی 
نیز  دنیا  در سایر کشورهای  اینکه  کما  نیست؛  وارد 

چنین مالحظاتی وجود داشته است؛ اما نباید از این 
واقعیت هم غافل شد که اگر فرهنگ سازی و مدیریت 
و  کشور  در  کرونا  با  مقابله  برنامه های  با  مدبرانه ای 
پروتکل های  رعایت  می بایست  بود،  همراه  خراسان 
قرار  مردم  روزانــه  امور  اولویت  در  همواره  بهداشتی، 

داشت و از اهمیت آن کاسته نمی شد.
کادر  ترس  و  افتاده  اتفاق  نباید،  آنچه  در عین  حال 
درمان و متولیان سالمت جامعه واقعیت یافته و یا به 

 سرعت در حال رخ دادن است. 
به  دور  و  به  طور جدی  باید  اکنون  موضوعی که هم  
و  مــردم  عمل  مــورد  مصلحت اندیشی،  گونه  هــر  از 
شیوه  نامه های  دقیق  اجـــرای  بگیرد،  ــرار  ق مسئوالن 
به  پایبندی  و  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  بهداشتی، 

الزام های عبور از وضعیت کنونی است.
دولتمردان و متولیان سالمت جامعه اما وظیفه شان 
بخواهند  اگــر  چراکه  اســت؛  زمانی  هر  از  سنگین تر 
همان رویه تسامح و تساهل و شیوه نخ نمای آزمون 
ادامه دهند،  با کرونا  برنامه های مقابله  را در   و خطا 
یــا حتی  و  بحرانی جــدی  منتظر  بــایــد  تــردیــد  بـــدون 

فاجعه ای انسانی باشیم.

اوج دوباره کرونا؛ بی تعارف همه مقصریم!
یادداشتیادداشت

4
شماره پیامک: 300072305  

@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پنجشنبه  19 فروردین 1400
   25 شعبان 1442  8 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
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شرکت بین المللی گردشگری سالمت پدیده به عنوان 
یکی از شرکت های تابعه هلدینگ پدیده شاندیز به 

ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های 
از  اقتصادی  بهره گیری  هــدف  با  شرکت  ایــن  پدیده، 
صنعت گردشگری سالمت به عنوان پنجمین صنعت 
ــل گـــروه شــرکــت هــای ســرمــایــه گــذاری  بــرتــر جــهــان، ذی

توسعه به ثبت رسید.
هم افزایی در راستای ارتقای برند و افزایش ارزش سهام 
ظرفیت های  از  بهره گیری  پــدیــده،  شرکت های  گــروه 
ــه مــنــظــور ایــجــاد  ــود کــالــبــدی و اقـــتـــصـــادی بـ ــوجـ مـ
زیرساخت های صنعت گردشگری سالمت و مدیکال 

توریسم از جمله اهداف تشکیل این شرکت است.
الزم به ذکر است ارائه خدمات فرهنگ سازی سالمت 

خانواده و مشاوره تندرستی، ایجاد و تجهیز مکان های 
ارائه خدمات درمانی پزشکی و طب مکمل، خدمات 
غذا و محصوالت سالم، خدمات آموزشی و فناوری های 
نوین و اپلیکیشن جامع سالمت و ارائه طیف وسیعی 
از خدمات تندرستی از جمله برنامه های آتی و پیش 
مفیدی  نتایج  است  امید  که  است  این شرکت  روی 

برای سهامداران عزیز به ارمغان آورد.

در راستای حل مشکالت اقتصادی این مجموعه

شرکت بین المللی گردشگری سالمت پدیده ثبت شد

8061zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 م ع ل م ی ش غ ل ا ن ب ی ا س ت
 2 ر م   ت ا   م ا ک   ل ک ه   ل
 3 د   س ل م ه   س ا ر و ی   م ه
 4 ا س ب ک   ت ا   ر ی ز   ک ا پ
 5 و ر ق   ب ل ف ا س ت   ب ر ن ا
 6 ی ک   س س   ت ب   م ن ا   ا ت
 7 ج ا ر ک   م خ ر ج   م ب ل   ی
 8   ر ی و س ت ا   ا س ک و ا ش  
 9 ت   ه ر د   ر ک ن ی   ن ک و ل
 10 ر ف   ی ر ا   ل س   ل ه   ر ا
 11 ا ی س ت   م ر ک و ر ی   ک و ل
 12 ن د ا   غ ل و   ز م   س ل ی م
 13 ز ه   ب ر ا د ر   ه و ت ن   و
 14 ی   د ل و   ا ی س   ت ا   س ن
 15 ت ی م و ر ل ن گ گ و ر ک ا ن ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ت ا ر ی ک خ ا ن ه   ر ک ا ب  
 2   س ی ا ن س   ر ا م ی ا ن   م
 3 ت   م د  ر ج   ل ن گ ر   ب ن
 4 ر ع   گ ی و ه د و ز ی   گ ی ج
 5 ا ک ر ا ن   ا ن  ل   م ر ا م
 6 و ا ت ر   ا د ب ا   ر ع ی ت  
 7 ر س م   ر ز   ه ر ک ا ر ه   ه
 8 ت ی   س و ن ا   ی و س ف   ش ی
 9 ن   س م ب ا د ه   ک و   ه ا ر
 10   ق ل ی ل   م ا ک و   ت م ن ا
 11 ر ف ا ه   ح  د ر   س ی ا س ت
 12 ج س م   گ ا ل ی ن گ و ر   ی ی
 13 و ه   ن ر ج س   د ی  ب ت   ک
 14 ع   س ن ا ت و ر   س ر ا ی ت  
 15   م ا ر ش   ن و ر و ز ر ن گ ی

 

و عکس  فیلم  ظــهــور  بـــرای  مــکــانــی   .1
ــوس  ــوب ــوگ – پــلــه ات ــالـ  در عــکــاســی آنـ
2. واحد نمایش فیلم در سینما – شهری 
آب  بـــاالآمـــدن   .3 گلستان  اســتــان  در 
ریشه   - ترمز کشتی   –  دریــا – ستون 
4. الهه آفتاب مصر باستان – از صنایع 
کرمانشاه  که  ایرانیان  باستانی  دستی 
- سرگشته  دانسته اند  آن  خاستگاه   را 
از خواهران   – فیلم  نمایش عمومی   .5
گویش  در  آب   .6 مسلک   - بــرونــتــه 
بچه لندن – فرهیختگان – زیردست ارباب 
۷. درس کشیدنی – گل سرخ- سنگی 
 که در ساخت دیزی سنگی به کار  می رود 
 – بخار  حمام   – هندسی  ۸. خط کش 
پیامبر زیبارو- جسم 9. کاغذ صافکاری 
– کجاست؟ - حیوان بیمار 10. کم – نخ 
ماسوره و نخ باال را  در خیاطی برای ایجاد 
التماس کردن  می کند–  هــدایــت   بخیه 
11. آسایش – مروارید درشت - پدرومادر 
نــدارد 12. تن – پوششی بــرای صحافی 
کــتــاب – حـــرف دهــن کــجــی 13. صــوت 
شگفتی – مادر گرامی امام زمان)عج(- 

ماه سرد - صنم 14. عضو مجلس سنا 
- شیوع 15. موسیقی نظامی – سریال 
عید 1400 علی مسعودی که از تلویزیون 

پخش شد

ــوعــی ســنــگ رســـوبـــی تــزئــیــنــی -  1. ن
بــازگــشــت 2. بــنــیــان – تــصــویــرگــری - 
نخ  لباس – بستن  جاکتابی 3. چرک 
یــادآور بر انگشت – سالمتی می آورد 
– پسوند شباهت 4. خاطره آور – اولین 
شهیده اسالم – لوس و بی مزه 5. شهر 
جشنواره – پول کشور آفتاب تابان – 
این هم پول پوتین است – شهری در 
پادشاه – شهری در  فــارس 6.  جنوب 
لرستان - خواسته ۷. مبارزه در راه خدا 
»بی حس+زبان گنجشک«  بــشــر-   –
جانشین   – دوجـــنـــس  از  یــکــی   .  ۸
چهره   - رســانــا   – گوسفند  ــرای  بـ  دم 
مــثــبــت – اســب  ــواب  ــودن – جــ ــ ک  .9
از  زردرنـــــگ 10. ســرپــنــاه – خـــوراکـــی 
بازیکن   .11 شاعرانه  موی   – تخم مرغ 

شیرازی تیم فوتبال استقالل تهران با نام کوچک 
ــل ســرخ   مـــســـعـــود- مـــوش خـــرمـــا – جــهــت – گـ
مسلسل   – شناسنده   – جــاودانــی  سرمایه   .12
سنگین 13. لحظه- متضاد خنده – مرغ سعادت 
 - االبختکی   – نان شب مانده   .14 عرب  انجیر   –
الفبای  از  ایــن خــط  ــدن 15. ســتــاره شــنــاس –  دویـ

هیروگلیف مصریان پدیدآمد

  افقی

  عمودی
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