
خیابان نشینی معلوالن به دنبال قطعی برق »ماه خانم« الگوی مادر ایرانی
پس لرزه های خاموشی برای 480 خانواده توان یاب در مشهد زنی 75 ساله و نابینا همچنان از فرزند معلول خود مراقبت می کند

پایانی برای مهر مادری نیست. جنس این محبت، 
خدایی اســت و مــاه مــادر، غروبی بــرای عشق به 
فرزند ندارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماه 
خانم، زنی 75 ساله است که با وجود نابینا بودن، 
از فرزند معلول خود نگهداری می کند. او که در 25 
سالگی یک فرزند خود را از دست داده، از فراق 
فرزند گریسته و بینایی اش را از دست داده است. 

عشق این زن سالخورده...

یکی دیگر از پس لرزه های خاموشی و قطعی برق 
معلوالن شهرمان را دچار مشکل کرده است. تعداد 
زیــادی از معلوالن شهرمان پس از اتمام کارشان 
در برگشت به منزل با قطعی برق مواجه شدند و 
به دلیل عدم امکان استفاده از آسانسور چندین 
ساعت در گرمای ظهر کنار خیابان منتظر وصل 
شدن برق ماندند. یکی از معلوالن در گفت وگو با 

خبرنگار ما ضمن اعالم... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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برخوردقضاییبابرقخواری
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی 

خبر داد

تعویض پالک خارج از 
نوبت برای وکالت نامه های 

در حال اتمام

جمعیت ۲۰ هزار رأسی این گونه کمیاب در 
خراسان جنوبی به زیر ۵۰۰ رأس رسید! 

آهوی ایرانی 
در خطر انقراض

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

قدس عملکرد دفاتر بازآفرینی شهری را 
بررسی می کند

از سند توسعه 
محالت مشهد 

چه خبر؟

برخیباسوءاستفادهازبرقصنعتیدرپستویکارخانهها»مزرعهرمزارز«ایجادکردهاند

.......صفحه 3 

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تا دو هفته آینده از 
میزان تراکم افرادی که در صف انتظار تعویض پالک قرار دارند 
کاسته خواهد شد. سرهنگ حمیدرضا دهنوی در توضیح 

وضعیت نوبت دهی مراکز تعویض پالک...

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
آهوی ایرانی، گونه ای کمیاب در شرق کشور است که در طول 
7۰ســال اخیر با خطر کاهش جمعیت مواجه شده و زنگ 

خطر انقراض آن به صدا درآمده است...

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

 سال 98 بود که در سازمان بازآفرینی شهری، طرح ایجاد 
و تأسیس دفاتر تسهیلگری و بازآفرینی محالت در کشور 
آغــاز شد و نخستین دفتر تسهیلگری در محله طرق 
شهر مشهد شروع به فعالیت کرد. هدف از تأسیس 
این دفاتر، ایجاد مشارکت حداکثری برای رفع مشکالت 
مردم منطقه از طریق خود مردم، شناسایی تمام نقاط 
ضعف محله و حل مشکالت و مسائل بافت فرسوده از 
طریق مشارکت حداکثری اهالی محله عنوان شده است. 
محدوده ها و محله های هدف برنامه های بازآفرینی شهری 
و شهرسازی  راه  وزارت  تشخیص  و  تفسیر  برحسب 
بازآفرینی  نیازمند  ایـــران،  شهری  بازآفرینی  شرکت  و 
می شوند. در این بین با وجود گذشت دو سال از ایجاد 
این دفاتر، هنوز اسناد توسعه بسیاری از محالت تدوین 
نشده و یا اگر هم تدوین شده است در انتظار تصویب 

.......صفحه 4 نهایی به سر می برند...

دوشنبه  10 خرداد 1400

  19 شوال 1442  
  31 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9541 
 ویژه نامه 3920 

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 1400/1 امداد(

دفتر فروش امالک منطقه ش�رق در نظر دارد تعدادی از امالک مس�کونی و زراعی متعلق 
به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی  با ش�رایط نقد و اقساط ، بدون دریافت کارمزد 

بفروش برساند .
متقاضی�ان خری�د م�ی توانند برای بازدی�د از ملک مورد نظر و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
نح�وه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش�رایط ش�رکت در مزایده و اس�ناد مزای�ده از تاریخ 
1400/03/05  لغای�ت 1400/03/19 هم�ه روزه به جز  ایام تعطیل از س�اعت 8 الی 15به 
دفاتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت 

معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات : 

1- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک 
مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره(

 تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
2- متقاضیان می بایس�ت رس�ید س�پرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  

پیش�نهاد قیم�ت و فرم امضا ش�ده ش�رایط ش�رکت در مزای�ده را داخل پاک�ت مخصوص 
پیش�نهادات گذاش�ته و پ�س از درج فقط نام و ن�ام خانوادگی متقاضی ب�ر روی آن پاکت 

داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده 

یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد 

فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
5- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به 

مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .
6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور 

هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .
7- مذک�ورًا توصیه میش�ود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در س�تون هر ملک توجه 
و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ ش�رایط ش�رکت در مزای�ده از ملک مورد نظر حتما 

بازدید بعمل آورند .
8- دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه( قابل 
دریاف�ت بوده و از دریافت چک های مربوط به حس�ابهای قدیمی )غیر صیادی( و س�فته 

معذور می باشیم .

9- در ص�ورت پرداخ�ت نقدی الباق�ی ثمن معامله مش�مول 17% تخفیف به مأخذ س�ال 
خواهد بود .

10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری 
عودت داده خواهد شد .

11- اخذ مفاصا حس�اب های الزم جهت تنظیم سند قطعی و پرداخت هزینه های مربوط 
به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروشنده و بعد از تحویل ملک تمامًا بر عهده خریدار 
خواه�د بود.همچنین پرداخت حق الثبت و ح�ق التحریر و مالیات نقل و انتقال ملک به 

عهده خریدار می باشد.
دفاتر فروش امالک امداد به نش�انی : اس�تان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 

 پالک 12 –  تلفن:-4- 05138525663-
استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب شرکت برق – دفتر 

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( – تلفن : 05146133001-2 
http://www.emdadimam.ir:آدرس اینترنتی

زم�ان بازگش�ایی پاکات روز ش�نبه مورخ 1400/03/22 س�اعت 9 صبح و مح�ل برگزاری 
مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.
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مساحت عرصه آدرسردیف
)مترمربع(  

نوع 
شماره کاربریملک

بلوک
شماره 

نحوه انتقال پالک ثبتیقطعه
شرایط پرداختسند

سپرده شرکت در قیمت پایه
زمان تحویل ملکمزایده

)لایر()لایر(

پس از وصول 60درصد ثمن معامله406,300,000,000315,000,000درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی1313611مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران1

پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,906,250,000295,312,500درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی1323609مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران2

پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,906,250,000295,312,500درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی1333607مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران3

پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,906,250,000295,312,500درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی1343605مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران4

پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,722,500,000286,125,000درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی13133608مسکونیزمین231.95چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران5

پس از وصول 60درصد ثمن معامله406,058,500,000302,925,000درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی13143610مسکونیزمین245.46چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران6

پس از وصول 60درصد ثمن معامله406,562,500,000328,125,000درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی13153612مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران7

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله502,500,000,000125,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی31-زراعیزمین1981.4کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(8

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله503,000,000,000150,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی32-زراعیزمین2518.5کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(9

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله503,500,000,000175,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی33-زراعیزمین3055.5کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(10

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,650,000,00082,500,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی12-زراعیزمین1350کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(11

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,660,000,00083,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی13-زراعیزمین1360کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(12

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,670,000,00083,500,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی14-زراعیزمین1370کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(13

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,680,000,00084,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی15-زراعیزمین1380کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(14

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,690,000,00084,500,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی16-زراعیزمین1389کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(15

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,700,000,00085,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی17-زراعیزمین1398.7کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(16

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,720,000,00086,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی18-زراعیزمین1408.5کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(17

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,730,000,00086,500,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی19-زراعیزمین1418کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(18

پس از وصول 70 درصد ثمن معامله501,740,000,00087,000,000درصد نقد البایق در اقساط 12 ماههقطعی62و260/235 اصلی20-زراعیزمین1428کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(19

41و42 فرعی وقسمتی از --زراعیزمین41190کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(20
پس از وصول 60 درصد ثمن معامله5070,000,000,0003,500,000,000درصد نقد البایق در اقساط 18 ماههقطعی40و62/ 235 اصلی



پس لرزه های خاموشی برای 480 خانواده توان یاب در مشهد

خیابان نشینی معلوالن به دنبال قطعی برق
پس لرزه های  از  دیگر  یکی  هــادیــان:  ســرور  
خاموشی و قطعی برق معلوالن شهرمان را 
ــادی از  دچــار مشکل کــرده اســت. تعداد زی
اتمام کارشان در  از  معلوالن شهرمان پس 
برگشت به منزل با قطعی برق مواجه شدند 
و به دلیل عدم امکان استفاده از آسانسور 
چندین ساعت در گرمای ظهر کنار خیابان 

منتظر وصل شدن برق ماندند.

قطعی برق برای شهروندان معلول »
یکی از معلوالن در گفت وگو با خبرنگار ما 
ضمن اعالم این مطلب می گوید: اولین نیاز 
فرد معلولی که روی ویلچر نشسته است، 
و  آسانسور است  و  برقی  از درب  استفاده 
تردد  امکان  بــرق عمالً  با قطعی  متأسفانه 
افراد معلول ساکن در مجتمع های مسکونی 

طبقاتی سلب می شود.
محسن برومند علوی می افزاید: در منطقه 
علیمردانی،  شهیدان  خیابان های  طــالب، 
خوشنودی و اسماعیل پور که بیش از 480 
خانواده دارای معلول جسمی و حرکتی در 
گــروه سنی 40 تا 65 ســال ساکن هستند 
قطعی برق برای ما نسبت به سایر شهروندان 

تبعات بیشتری به همراه دارد .
این کارمند 55 ساله توضیح می دهد: اگر ما 
امکان راه رفتن و باال رفتن از پله ها را داشتیم 
که روی ویلچر نمی نشستیم از سوی دیگر به 
طور قطع امکان باال رفتن از 50 پله به صورت 

نشسته هم برای ما مقدور نیست.
وی خــاطــرنــشــان مـــی ســـازد: مــن بــه عنوان 
شهروندی که به موقع قبض های آب، برق 
و عــوارض را مــی پــردازم چــرا باید از حداقل 
امکانات و خدمات شهری بی بهره بمانم. این 
در حالی است که بیشتر معلوالن فاقد خودرو 
هستند و پس از رسیدن به منزل امکان رفتن 
به محلی دیگر به خصوص به دلیل کرونا را 
از مسئوالن  تأکید می کند:  برومند  ندارند. 
را  مناطق  ایــن  در  بــرق  قطعی  می خواهیم 
ساعت هایی  در  دست کم  یا  کنند  کنسل 
بگذارند که زمان رفت و آمد معلوالن )معلوالن 
شاغل( نیست و متأسفانه بدون اطالع، برق 
در این ساعت قطع شده است و از شروع 

قطعی برق تاکنون بیش از چهار بار با این 
موضوع مواجه شده ایم که هنگام ظهر و در 
زمان بازگشت از محل کارمان کنار خیابان 
معطل مانده ایم تا برق وصل شود و بتوانیم 

از آسانسور استفاده کنیم.

معلولیت استثنا نیست!»
بــرق خــراســان نیز در  سخنگوی صنعت 
راهکاری  در خصوص  قــدس  با  گفت وگو 
بـــرای حــل مشکالت بـــرق ایـــن دســتــه از 
به  برق  معلوالن می گوید: ساعت قطعی 
صورت چرخشی است و نمی توانیم قطعی 
برق را در برخی از مناطق همیشه در صبح 
و تعداد دیگری از مناطق را همیشه در ظهر 

در نظر بگیریم .
عباس آذری با اشــاره به این نکته که در 
شرایط بحران قرار داریم، بیان می دارد: در 
حالت عادی که بحث کمبود تولید و اضافه 
مصرف نبود هر مرکزی که به ما نامه بزند 
که قطعی برق مشکالت جدی برایشان به 
همراه دارد ما این مراکز را در استثنا قرار 
داده و برق آن قسمت را قطع نمی کنیم اما 
متأسفانه در حال حاضر کل شهرستان 
ــت و  مشهد بــا ایـــن بــحــران مــواجــه اسـ

نمی توانیم استثنا قائل شویم.

ــرق  ســخــنــگــوی صــنــعــت ب
خـــراســـان اظــهــار مــــی دارد: 
بــرای منازل  بهترین راهکار 
معلوالن داشتن ژنراتور است 
تا در صــورت بــروز این گونه 
منازل  ســاکــنــان  مشکالت 
اضــطــراری  بـــرق  از  بتوانند 

استفاده کنند.

شرایط اضطراری و »
کمبودها

ــول روابــــــط عــمــومــی  مــســئ
بهزیستی استان نیز در پاسخ به این پرسش 
که آیا ضوابط تعریف شده ای برای ساخت 
وجــود  معلوالن  ویـــژه  واحــدهــای مسکونی 
نــدارد که به طور مثال نصب تجهیزاتی از 
قبیل ژنراتور برق را برای سازندگان ساختمان 
الزام آور کند، می گوید: آنچه در جامعه مرسوم 
است و بیشترین کاربرد را در ساختمان ها 
دارد، نصب آسانسور است و آسان ترین راه 
بــرای منازل معلوالن نیز پیش بینی نصب 
مسکونی  ســاخــتــمــان هــای  در  ــســور  آســان

آن هاست که جامعه هدف ما هستند.
مجید اسالمی می افزاید: متأسفانه برنامه 
قطعی برق شرایط کنونی جامعه است و 

نــمــی تــوان کـــاری کـــرد و از 
موقت  برنامه  ــن  ای طــرفــی 
است اینکه در ساختمان 
تدابیر  شهرمان  معلوالن 
گونه  ایـــن  بـــرای  بیشتری 
مـــواقـــع انــدیــشــیــده شــده 
بــرنــامــه هــای  در  ــاشــــد،  ــ ب

سازمان نیست.
اســالمــی بــا اشـــاره بــه آنکه 
ــتـــم هـــای  ــیـــسـ ــب سـ ــصــ ــ ن
جــایــگــزیــن آســانــســور و یا 
سیستم های برق اضطراری 
هزینه بر است، اظهار می دارد: بیشتر منازلی 
که برای معلوالن ساخته می شود، کارفرمایان 
معموالً زیر بار این گونه هزینه های اضافی 
نمی روند. به هر حال شرایطی است که برای 
همه حاکم است و به طور قطع این موضوع 
شهرمان  معلوالن  خصوص  به  همه  ــرای  ب
آزاردهنده است. اما بهترین کار این است که 
شهروندان معلول به گونه ای برنامه ریزی کنند 
تا در هنگام قطعی برق در آسانسور نمانند و 
ما نیز به آن اذعان داریم و به مددجویانمان 
زمان قطعی برق را از طریق سایت و فضاهای 
مجازی اعالم می کنیم که حداقل برای ورود و 

خروج از منزل زمان بندی داشته باشند.

جمعیت ۲۰ هزار رأسی این گونه کمیاب 
در خراسان جنوبی به زیر ۵۰۰ رأس رسید! 

آهوی ایرانی در خطر انقراض

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
آهوی ایرانی، گونه ای کمیاب در شرق کشور است که در 
طول ۷0 سال اخیر با خطر کاهش جمعیت مواجه شده و 

زنگ خطر انقراض آن به صدا درآمده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبری افزود: در دهه های 
۱۳۳0 و ۱۳40، خراسان جنوبی زیستگاه ۲0 هزار رأس آهو 
بود، اما با شکار بی رویه، جمعیت آن کاهش یافته و اکنون 

به زیر 500 رأس رسیده است.
وی گفت: چند سالی می شود که اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اقدام به ایجاد مناطق حفاظت شده برای 
جلوگیری از کاهش جمعیت آهو و احیای نسل این گونه 
نادر کرده تا با بارورسازی آهو ها و تولد بره آهوی ایرانی، از 

خطر انقراض این گونه جانوری جلوگیری شود.
آهو  پـــرورش  مستعد  زیستگاه های  تعداد  افـــزود:  اکبری 
امــا به دلیل وجــود تعارضاتی مانند  در استان باالست، 
محدود ه های معدنی و وجود طرح های مرتعداری، تاکنون 
منابع  و  ســازمــان هــای صمت  موافقت  بــه کسب  موفق 
طبیعی نشده ایم که از مهم ترین این زیستگا ه ها می توان به 
پیرحاجات، پلنگ آباد، استند و لشکرگاه اشاره کرد که استند 
نهبندان یک زیستگاه مستعد آهوان ایرانی را در دامان خود 
جای داده، اما برای تداوم نسل این چشم عسلی ها نیاز به 

زیستگاه های بیشتری است.
وی با اشــاره به تبدیل زیستگاه های این گونه جانوری به 
جاده های آسفالت در دهه های 60 و ۷0 گفت: تغییر اراضی 
موجب شد آهــوان ایرانی زیستگاه امن خود را از دست 

بدهند و در جست وجوی غذا در دام صیادان بیفتند.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی هم گفت: کاهش شدید نزوالت جوی سایه 
سنگین خود را بر زندگی آهوان نیز انداخته و وضعیت مراتع 
و زیستگاه  های استان چندان مناسب نیست. خشکسالی 
و نبود علوفه و آب، آهوان را مجبور به خروج از زیستگاه ها 
کــرده که  کــشــاورزی  و زمین های  ناامن  به مناطق  ورود  و 
متأسفانه در دام شکارچیان متخلف افتاده و از بین رفته اند.

تأکید معاون استاندار بر برخورد 
قانونی با رهاکنندگان پسماند عفونی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی از 
دستگاه های متولی ناظر خواست با تولیدکنندگان پسماند 
عفونی که نسبت به رها کردن آن در معابر عمومی اقدام کرده 
و سالمت عمومی را به خطر می اندازند، برخورد قانونی کنند.
به گــزارش قدس آنالین، سیدکمال الدین میرجعفریان در 
نشست کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی اظهار 
کــرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با پسماند باید موضوع 
پسماندهای عفونی را با حساسیت ویژه ای دنبال کنند زیرا 
این مسئله فراتر از دستورالعمل ها و قوانین و مقررات است و 

ارتباط مستقیمی با سالمت مردم دارد.
وی بر همکاری شهرداری در دفن پسماندهای عفونی تأکید 
کرد و گفت: برای داشتن پشتوانه اجــرای رعایت الزامات 
پسماند  تولیدکننده  مکان های  فعالیت  پــروانــه  داشــتــن 
عفونی، باید بخش »نظارت بر بهداشت محیط« به عنوان 
دستگاه نظارتی به این موضوع ورود کرده و گزارشی از صدور 

پروانه های فعالیت و اعمال ضوابط و مقررات ارائه دهد.
اصغر حاتمی، معاون سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در این 
نشست گفت: شهرداری بابت انتقال و دفن پسماندهای 
عفونی، هزینه دریافت می کند که این فشار مضاعفی بر 
جامعه پزشکی است و الزم است در این زمینه همکاری های 

الزم صورت گیرد.
تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
هم گفت: پس از اعالم فراخوان سرمایه گذاری برای راه اندازی 
سایت پسماندهای صنعتی و ویــژه استان و تبیین نتایج 
بررسی های به عمل آمده توسط هیئت ارزیابی، دو متقاضی 

برای سرمایه گذاری در این بخش اعالم آمادگی کردند.
وی افزود: درفراخوان مزبور عالوه بر ایجاد سایت پسماندهای 
صنعتی، برای ایجاد زباله سوز نیز دعوت به همکاری شده 
بود. پس از ارزیابی به عمل آمده، یک سرمایه گذار به عنوان 
منتخب و یک سرمایه گذار به عنوان جایگزین در بخش 
لندفیل فراخوان مزبور پذیرفته شدند، در محور زباله سوز نظر 
به عدم ارائه اطالعات مکفی و تکمیلی از سوی متقاضیان، 
امکان ارزیابی در این خصوص میسر نبوده و هیئت ارزیابی 

برگزاری فراخوان مجدد در این محور را پیشنهاد کرد.
در جمع بندی  این نشست همچنین مناطق یک و ۹ مشهد 
دارنده بیشترین پسماندهای عفونی شهر مشهد معرفی 
شدند که در پاره ای موارد این پسماندها از سوی مطب ها و 
مجتمع ها در معابر رها شده و جان زباله گردان و بسیاری از 
مردم را در معرض خطر قرار می دهد، از سوی دیگر پسماند 
فاضالب های خانگی نیز در فصل بهار و تابستان بعضاً در 
داخل آب های سطحی رها می شود که این از دیگر معضالت 

شهر مشهد است. 

 اگر ما امکان راه رفتن 
و باال رفتن از پله ها را 
داشتیم که روی ویلچر 
نمی نشستیم باال رفتن 
از 50 پله به صورت 
نشسته هم برای ما 

مقدور نیست
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@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«

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
/1
40
18
97

ط
/9
91
21
20

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

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

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
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
15
39

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301
کرایه خودرو

303

خودروهای فرسوده
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خبرخبر

هشدار دادستان عمومی و انقالب فریمان:

مراقب نرم افزارهای جعلی 
انتخاباتی باشید

به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات 
دادگــســتــری خــراســان رضــوی، مــهــدی حــقــدادی در 
غیرواقعی  و  جعلی  نــرم افــزارهــای  وجـــود  خــصــوص 
انتخاباتی که برای سرقت اطالعات ساخته شده اند، 

هشدار داد.
توجه  با  گفت:  فریمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ــیــش رو بـــودن انــتــخــابــات ریــاســت جــمــهــوری و  ــه پ ب
بزهکاران  و  سودجو  افــراد  روستا،  و  شهر  شوراهای 
بستر  از  دقیق  برنامه ریزی  با  فضای مجازی  فعال 
به  اقـــدام  و  ــرده  کـ ســوءاســتــفــاده  انتخاباتی  فعلی 
و  غیرواقعی  نــرم افــزارهــای  گسترده  انتشار  و  تولید 
جعلی تحت عناوین جذاب و در قالب موضوع های 
انتخابات، جذب  تبلیغات  از  اعم  انتخاباتی  متنوع 
صفحات  در   ... و  اعــضــا  افـــزایـــش  دنــبــال کــنــنــده، 
وی  می نمایند.  اجتماعی  پیام رسان های  و  مجازی 
برنامه ها  این  و نصب  دانلود  به محض  داد:  ادامــه 
ذخیره  خصوصی  اطالعات  به  شهروندان،  توسط  
شده در سامانه مخابراتی)تلفن هوشمند( یا سامانه 
رایانه ای )لپ تاپ( و یا اطالعات مالی و بانکی افراد 
دسترسی پیدا کرده و پس از آن عامالن این اقدام به 
سوءاستفاده های اخالقی و مالی دست خواهند زد.

از دانلود  افزود: شهروندان گرانقدر پیش  حقدادی 
از  باشند1-  داشته  نظر  مد  نــرم افــزاری  هر  و نصب 
سامانه  در  اینترنت  امنیت  یا  ضدویروس  نرم افزار 
رایانه ای و مخابراتی استفاده شود. 2- برای نصب و 
دانلود هر نرم افزار به سایت خود آن نرم افزار مراجعه 
تعداد  و  اطمینان حاصل شود  آن  بودن  اصل  از  و 
دفعات دانلود شدن و نظرات سایرین را در ذیل فایل 

مربوط در صفحه اینترنت حتماً مطالعه کنند.
 3- تا جایی که ممکن است از نصب نرم افزارهای  

رایگان پرهیز شود.

عقیل رحمانی: در حالی که مــوارد شناسایی 
مزرعه های رمــزارز به صــورت جهشی افزایش 
یافته و موجب بروز مشکالتی در شبکه توزیع 
بــرق شــده انــد و ســود فعالیت آن هــا بــه جیب 
ــان مشهد در  ــی رود، دادســت عـــده ای خــاص مــ
واکنش به این ماجرا گفت: چه دستگاهی به 
صورت قانونی و چه غیرقانونی وارد کشور شده 
باشد، در شرایط ویژه اعالم شده اجازه نخواهیم 

داد حتی یک عدد از آن ها هم روشن باشد.

دردسر ماینرها و نظر دادستان شهر»
از زمانی که قطعی برق در استان آن هم  پیش 
از تابستان کلید خورد، همه را شوکه کرد که چرا 
باید خاموشی های گسترده آن هم از این زمان 

آغاز شود و نگاه ها به سمت ماینرها چرخید.
پس از اینکه چندین منطقه از شهر مشهد 
در خاموشی فرو رفــت، رسانه ها هم از زوایــای 
مختلفی به موضوع پرداختند. عده ای کم شدن 
بارش ها را دلیل اصلی و گروهی دیگر تولید برق 
با سوخت های طبیعی و کم شدن آن را باعث 
و بانی قطعی برق اعالم کردند. اما آنچه در این 
میان بیشترین نگاه ها را به خودش متوجه کرد، 
سبز شدن مزارع استخراج رمزارز)بیت کوین( بود 
و عده  زیادی از مصرف باالی برق هر دستگاه 
رمزارز، تحلیل هایی را بیان کردند. در این میان 
کارشناسان هم مدعی شدند میزان مصرف برق 
هر دستگاه چهار برابر کنتور برق خانگی بوده و به 

زبان عامیانه آمپر می کشد.
ماجرا نشان  ایــن  روی  اخیر  مــاه  بررسی چند 
حکومتی  تعزیرات  و  قضایی  دستگاه  مــی داد 
را  قانونی  برخوردهای  بیشترین  زمینه  این  در 
صورت داده تا جایی که بی انصافی های تعدادی 
از واحدهای صنعتی که قرار بود چرخ تولید را 
بچرخانند فاش و مشخص شد آن ها که از برق 
صنعتی با شرایط ویــژه بــرخــوردار هستند، در 
پستوهای کارخانه مزارع رمزارز ایجاد کرده اند تا 
سودهای کالن را به جیب بزنند. عده ای دیگر 
نمانند،  عقب  معرکه  از  می خواستند  که  هم 
انشعاب غیرمجاز را به کارگاه، خانه و ... کشیدند 

و دستگاه های ماینر را استارت کردند.
در همین ایام کرونایی کم نیستند خانواده هایی 
که عزیزانشان در خانه بستری و در حال جنگ 

همسر،  حیات  که  آن هــایــی  کرونا هستند،  با 
فرزند، پدر و مادرشان به روشن بودن دستگاه 
برق  قطعی  ایــن  و  دارد  بستگی  اکسیژن ساز 
سقف آرزوهای آن ها را کوتاه و راه نفس کشیدن 

عده ای را تنگ می کند.
از همین رو با توجه به این موضوع ها که فعالیت 
دستگاه های استخراج رمزارز سودی برای عموم 
جامعه نـــدارد، امــا مصرف بــرق عــده زیـــادی را 
تحت تأثیر قرار می دهد و برای آن ها در پیک 
مصرف بــرق مشکالتی ایجاد کــرده اســت، به 
سراغ دادستان مرکز استان خراسان رضوی که 
مدعی العموم نیز هست رفتیم و در این زمینه با 

وی گفت وگو کردیم.
به  واکــنــش  در  درودی  محمدحسین  قــاضــی 
موضوع های مطرح شده بیان کرد: پس از آنکه 
قطعی های برق پیش آمد، رئیس قوه قضائیه نیز 
به ماجرا ورود کرد و از سازمان بازرسی و دادستانی 
مراکز استان ها خواست به این ماجرا ورود کنند 
و تمامی جوانب کار مــورد بررسی قــرار بگیرد.
دادستان مشهد ادامه داد: در این زمینه بدون 
فوت وقت، شــورای معاونان تشکیل و تصمیم 
بر این شد که از باب حقوق عامه با افــرادی که 
مزرعه رمزارز دایر کرده اند، برخورد قاطع شود. 
به همین واسطه موضوع صدور دستورات ورود 
مذکور  دستگاه های  جــمــع آوری  و  مکان ها  به 

ــرای انــقــالب مشهد واگـــذار و انجام  بــه دادســ
اقدام های پیشگیرانه در این زمینه هم در اختیار 

معاون حقوق عامه دادستان قرار گرفت.

اولویت تأمین برق صنعت، کشاورزی و »
خانگی است

وی تصریح کرد: آنچه در این زمینه از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و خوب است شهروندان 
عزیز هم در جریان آن باشند، این خواهد بود 
که براساس اعــالم شرکت برق در استان هیچ 
مجوزی برای ایجاد مزرعه رمزارز صادر نشده و 
به صورت رسمی هیچ فعالیتی صورت نمی گیرد.
پیگیری های  مسیر  در  گفت:  درودی  قاضی 
قضایی بــا دو گـــروه بــرخــورد کــردیــم کــه مــزارع 
رمــزارز داشتند. گروه نخست، افــرادی هستند 
که پس از نصب مــزارع استخراج رمــزارز برای 
تأمین بــرق دســت به اقــدام خــالف قــانــون زده و 
انشعاب غیرمجاز از کنتور گرفته و برق مورد نیاز 

دستگاه های ماینر را تأمین کرده اند.
 این افراد که عموماً دستگاه های آن ها به صورت 
غیرمجاز وارد کشور شده تکلیفشان مشخص 
است و برای آن ها پرونده قضایی تشکیل شده 
از  آن هــا پس  رمـــزارز  استخراج  و دستگاه های 
جمع آوری به تعزیرات حکومتی منتقل شده و 
جدا از برخورد قضایی، در تعزیرات حکومتی 

هم تحت عنوان کشف کاالی قاچاق برای آن ها 
تشکیل پرونده و برخورد قانونی و قاطع با آن ها 
صورت می گیرد. دادستان مرکز خراسان رضوی 
بیان کرد: دسته دیگری در این میان وجود دارند 
مبادی  از  را  رمـــزارز  استخراج  دستگاه های  که 
قانونی و پس از پرداخت عــوارض گمرکی وارد 
کشور کرده اند و در مکان هایی نصب کرده اند که 
آن ها برق غیرقانونی در اختیار ندارند. با توجه 
به شرایط ویــژه ای که پیش آمده، این افراد هم 
حق استفاده از دستگاه های مذکور را ندارند و 
بیمارستان ها،واحدهای  که  هیچ وجه جایی  به 
صنعتی، کشاورزی، خانه ها و ... با کمبود برق 
مواجه هستند، اجازه نخواهیم داد این دستگاه ها 
روشن باشند؛ چرا که منفعت عمومی برای ما 
در اولویت است تا اینکه سود ماجرا به جیب 
عــده ای خاص بــرود و کمبود برق ایجاد شود.
وی ادامه داد: تأکید می کنم در شرایط ویژه کنونی 
به هیچ وجه اجازه استفاده از دستگاه های ماینر 
را حتی برای آن هایی که دستگاهی را به صورت 
قانونی وارد کرده اند، نمی دهیم، هر چند که تا به 
امروز مجوز فعالیتی برای هیچ کس صادر نشده 
به معنی صــدور مجوز  قانونی  واردات  اســت. 

استفاده از این دستگاه ها نیست.
اگر فرض را بر این بگیریم که مزارع مجاز وجود 
این گونه نیست، در صورت  که  باشند  داشته 

قانونی  به صــورت  که  شناسایی دستگاه هایی 
وارده شده، آن ها هم تا پایان زمان قطعی برق 
و عبور از شرایط پیش آمده جمع آوری خواهند 

شد، زیرا اولویت قطع برق با آن هاست.

فعالیتی که فقط برای عده ای سود دارد»
دادستان مشهد اظهار کرد: فعالیت رمزارزها در 
حال حاضر به صنعت تولید و... ضربه می زند و 
سود آن فقط به جیب عده ای خاص می رود. با 
قطعی های مکرر واحدهای صنعتی این واحدها 
دچار زیان می شوند و عده ای برای جبران مجبور 
ــراج کــارگــران خــود می شوند و مــا ایــن را  بــه اخـ
نمی پسندیم. این موضوع هم تأیید می شود که 
امکان دارد فعالیت همزمان تعداد زیادی از این 
دستگاه ها در قطعی برق خانگی مؤثر باشد و در 
این ایام کرونایی خانواده ای را که درد مریض داری 
آن ها را تحت فشار قرار داده با مشکل دیگری 
روبـــه رو کند. افـــرادی که در ایــن حــوزه فعالیت 
می کنند باید بدانند  اگر شناسایی هم نشوند در 
این دردسرآفرینی برای همنوع خود نقش دارند.

درودی ادامه داد: برای برخورد مناسب با ماجرا، 
جلساتی با حضور تعزیرات حکومتی، اداره کل 
اطالعات استان و متولیان تأمین و توزیع برق 
استان برگزار شد و در این زمینه مواردی بیان و 

دستوراتی هم صادر شد.

گوشمالی متخلفان در تعزیرات»
مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی هم بیان کرد: با توجه به اعالم 
وزارت نیرو که یکی از دالیل باال رفتن مصرف 
برق، استفاده از رمزارزهاست، تیم های ویژه ای 
برای شناسایی و برخورد با عامالن این اقدام که  
دستگاه های رمزارز قاچاق را در اختیار دارند، در 
دستور کار قرار داده ایم. مدنی فدکی ادامه داد: 
به محض شناسایی مزرعه های فعال، دستگاه ها 
جمع آوری و محل پلمب می شود و این رویه از 
سال پیش در دستور کار قرار دارد. در مقابل 
ــدام در  باید شرکت بــرق بـــرای عــامــالن ایــن اقـ
دستگاه قضایی درخواست کیفر کند. همچنین 
پرونده ها شعبه  قبیل  ایــن  به  رسیدگی  ــرای  ب
ویژه ای تشکیل و از همکاران خواسته شده اشد 

مجازات را برای این افراد در نظر بگیرند.

برخی با سوءاستفاده از برق صنعتی در پستوی کارخانه ها »مزرعه رمزارز« ایجاد کرده اند

برخورد قضایی با برق خواری
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بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

40
18

08

ج
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1

40
17

95

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

99
07

79
4

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

09380904479

ج
 / 

14
00

49
5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

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

ط
/1

40
19

83

به یک باریستا
و یا کافی من

با ظاهری آراسته
و متعهد به کار

ساعت 16 الی 24
در محدوده طالب نیازمندیم

09159099179

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
14

16

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

کرایه چی
1306

آشپز
1413

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701
پرده و مبلمان

806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/1

40
09

72

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

90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/1

40
19

16

اخطار و ابالغ به آقای امین 
ساالرزاده فرزند علی محمد همسر 
شما عذری غالمزاده فرزند حسین 

بموجب حکم صادره از دادگاه 
بدفترخانه مراجعه و تصمیم بر 

مطلقه نمودن خود دارد لذا بموجب 
این آگهی به شما اخطار و ابالغ 

میگردد که پس از نشر آن ظرف 
یک هفته بدفترخانه مراجعه و

ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید.
 ذکریا صادقی سردفتر ازدواج 49 

و طالق 6 مشهد



اخباراخبار
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد

تعویض پالک خارج از نوبت برای 
وکالت نامه های در حال اتمام

تکتم بــهــاردوســت: رئیس پلیس راهـــور خــراســان رضــوی 
گفت: تا دو هفته آینده از میزان تراکم افرادی که در صف 
انتظار تعویض پالک قرار دارند کاسته خواهد شد. سرهنگ 
مراکز  نوبت دهی  توضیح وضعیت  در  دهنوی  حمیدرضا 
تعویض پالک پس از یک ماه تعطیلی به قدس آنالین گفت: 
تا پیش از تعطیلی یکماهه مراکز تعویض پالک، در روز حدود 
هزار و ۲۰۰ خودرو در دو مرکز، خدمات دریافت می کردند 
و این صف طوالنی که در حال حاضر شاهد آن هستیم 
خیلی غیرطبیعی نیست، چون اگر شما این تعداد روزی را 
که این مراکز تعطیل بوده اند را به تعداد افــرادی که در هر 
روز از این دو مرکز خدمات دریافت می کرده اند تقسیم کنید 
متوجه می شوید صف های طوالنی نوبت دهی خیلی هم دور 
از انتظار نیست. وی ادامه داد: تا پیش از تعطیلی مراکز 
تعویض پالک، ارائه خدمات برای تعویض پالک تا ساعت14 
بود که با توجه به افزایش افراد متقاضی و دپویی که در این 
مدت داشته و داریــم قرار بر این شد این مراکز تا ساعت 
16 ارائه خدمات داشته باشند که این قضیه در کم کردن 
صف های نوبت دهی کمک خواهد کرد. دهنوی در پاسخ 
به این پرسش که با توجه به این صف های طوالنی افرادی 
که دارای وکالت نامه تعویض پالک هستند باید چکار کنند، 
گفت: همشهریان می توانند برای نام نویسی از ساعت 16 هر 
روز به سایت مراجعه کرده و برای ۵ تا 6 روز آینده نام نویسی 
کنند و افــرادی که تاریخ وکالت نامه شان رو به اتمام است 
می توانند در یکی دو روز آینده با مراجعه به مراکز تعویض 

پالک خارج از نوبت از خدمات این مراکز استفاده کنند.

راهیابی سه ساواته کار خراسان شمالی 
به مسابقات جهانی اتریش

رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی گفت: رضا رحمانی، 
با  استان  ساواته کار  سه  عامری  هــادی  و  صباغی  شایان 
پیروزی های پیاپی در رقابت های انتخابی، به تیم ملی راه 
یافتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
ساواته کاران  گفت:  کیانفر  محمدرضا  شمالی،  خــراســان 
شایسته استان ضمن کسب افتخار پوشیدن پیراهن تیم  
ملی ساواته به مسابقات جهانی ۲۰۲1 اتریش که در مرداد 

امسال برگزار می شود راه یافتند.

 زنی 75 ساله و نابینا 
همچنان از فرزند معلول خود مراقبت می کند

»ماه خانم« الگوی مادر ایرانی

پایانی برای مهر مادری نیست. جنس این محبت، خدایی 
است و ماه مادر، غروبی برای عشق به فرزند ندارد. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، ماه خانم، زنی 7۵ ساله است که با 
وجود نابینا بودن، از فرزند معلول خود نگهداری می کند. او 
که در ۲۵ سالگی یک فرزند خود را از دست داده، از فراق 
فرزند گریسته و بینایی اش را از دست داده است. عشق این 
زن سالخورده به فرزند، در بین اهالی روستا زبانزد است به 

طوری که به قصه ای برای فرزندان آنان تبدیل شده است.

قدس عملکرد دفاتر بازآفرینی شهری را بررسی می کند

از سند توسعه محالت مشهد چه خبر؟
بــود که در سازمان  ســال 98  مهدی توحیدی: 
بازآفرینی شهری، طرح ایجاد و تأسیس دفاتر 
تسهیلگری و بازآفرینی محالت در کشور آغاز 
شد و نخستین دفتر تسهیلگری در محله طرق 

شهر مشهد شروع به فعالیت کرد.
هــدف از تأسیس ایــن دفــاتــر، ایجاد مشارکت 
حداکثری بــرای رفع مشکالت مــردم منطقه از 
طریق خود مردم، شناسایی تمام نقاط ضعف 
محله و حل مشکالت و مسائل بافت فرسوده 
از طریق مشارکت حداکثری اهالی محله عنوان 

شده است.
ــدف بــرنــامــه هــای  مــحــدوده هــا و مــحــلــه هــای هـ
بازآفرینی شهری برحسب تفسیر و تشخیص 
وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری 

ایران، نیازمند بازآفرینی می شوند.
در این بین با وجــود گذشت دو سال از ایجاد 
این دفاتر، هنوز اسناد توسعه بسیاری از محالت 
تدوین نشده و یا اگر هم تدوین شده است در 
انتظار تصویب نهایی به سر می برند و هنوز هیچ 
اتفاق خاصی در این مسیر نیفتاده است. ازاین رو 
در ادامه نگاهی به عملکرد برخی از این دفاتر در 

چند محله اولویت دار مشهد کرده ایم.

تصویب نهایی در گرو طرح تفصیلی منطقه»
محله  در  تسهیلگری  و  بازآفرینی  دفتر  مدیر 
وکیل آباد مشهد با تأکید بر اینکه اسناد طرح 
توسعه و بازآفرینی محله وکیل آباد در پنج فصل 
تدوین و نهایی شده است، عنوان کرد: پس از 
این مرحله نیز باید به تصویب ستاد بازآفرینی و 

سپس تأیید استانداری برسد.
حسین اسعدی در گفت وگو با خبرنگار قدس 
خاطرنشان کرد: اگر طرح تفصیلی منطقه که 
در حال حاضر کمیسیون ماده ۵ را گذرانده و 
منتظر تصویب استانداری است، تصویب شود، 
طرح توسعه منطقه نیز نهایی شده و اولویت های 
به  سرمایه گذار  ورود  زیربنای  و  سرمایه گذاری 

منطقه نیز مشخص خواهد شد.
اولـــویـــت هـــای  حـــاضـــر  حــــال  در  افـــــــزود:  وی 
سرمایه گذاری در 1۵هکتار ابتدایی بولوار وکیل آباد 
ــورت تــصــویــب، طرح  مشخص شـــده و در صـ

توسعه این 1۵هکتار آغــاز خواهد شد. پس از 
تصویب طرح تفصیلی، شهرداری تعریض معابر 
را آغاز خواهد کرد و پس از آن نسبت به تسهیل 
پروژه هایی که موضوع ماده 16است اقدام می کند 

ایـــن شکل طـــرح توسعه  بــه  و 
شهری منطقه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از معضالتی 
ممکن  بازآفرینی  طــرح  در  کــه 
ــت بــا آن روبـــــه رو شــویــم و  اسـ
نباید اتفاق بیفتد این است که 
متأسفانه در بسیاری از مواقع با 
عوض شدن مسئوالن و مدیران 
شهری به ناگاه سیاست ها تغییر 
این  در  امیدواریم  امــا  می کند، 
طـــرح حــتــی در صـــورت تغییر 
مدیریت شهری، روند بازسازی و 
طرح توسعه منطقه به کار خود 
ادامه دهد و خللی در این طرح 

به وجود نیاید.

نگاه تاریخی به محله ارگ»
اما مدیر دفتر بازآفرینی محله جنت)ارگ(، بحث 
بازآفرینی و طرح توسعه در محالت تاریخی را تا 

حدود زیادی متفاوت از دیگر محالت می داند 
و می گوید: نگاه سازمان بازآفرینی در این حوزه 
متفاوت تر است و یک نگاه تاریخی، فرهنگی و 

هویتی را دربر می گیرد.
به مساحت ۲1۰  ایوانی  هــادی 
هکتاری محله جنت)ارگ( اشاره 
و اظهار کرد: سند توسعه منطقه 
در حال اتمام است و تا 1۵روز 
آینده نهایی می شود و در انتظار 
گرفت،  خــواهــد  قـــرار  تصویب 
اما به سبب اهمیت منطقه و 
به دلیل اینکه ۲۲۰ اثر ارزنــده و 
تاریخی در این منطقه شناسایی 
شده است، تصمیم گرفته شد 
طرح توسعه و بازآفرینی 11 پروژه 
و  پــروژه هــای پیشران  به عنوان 
و  برنامه ریزی  سریع تر  محرکه 
اقدام شود. نوسازی و بازآفرینی 
پیاده راه ها و سازماندهی فضای 
پیاده راه ها در این مجموعه نیز 
پیش بینی شده است. نگاه ما به این محله یک 
نگاه شهر همگان و انسان محور و ایجاد هویت 
برای این منطقه است. ما اگر حرف از معماری 

ایرانی و اسالمی می زنیم اینجا نمایان است، اگر 
نگران معماری نئوکالسیک غربی که تمام شهر 
ما را مثل سرطان گرفته و تمام هویت و ارزش های 
ما را زیر سؤال می برد،هستیم، باید به داد این 

منطقه برسیم.

زیرساخت های آماده محله مهرآباد»
محله  در  بازآفرینی  و  تسهیلگری  دفتر  مدیر 
مهرآباد مشهد عنوان کرد: حدود 3۰محله در 
این منطقه در دست توسعه هستند که اسناد 
نیمی از آن ها به طور قطع تدوین شده و در ستاد 
تصویب  مرحله  در  استان  و ستاد  شهرستان 
هستند و مابقی در دســت تدوین اســت و به 
زودی تدوین مابقی اسناد هم انجام خواهد شد.

محمد احمدی طایفه با اشــاره به درصد باالی 
کرد:  تصریح  بازآفرینی  پروژه های  تحقق پذیری 
از  ــد  توسعه، 3۰درصــ ششم  برنامه  بــراســاس 
درآمدهای داخلی ارگان های ستاد بازآفرینی باید 
به محالت هدف اختصاص پیدا کند، بر همین 
اساس بیشتر اعتباراتی که به ما اختصاص پیدا 
می کند از این 3۰درصــد و اعتباراتی است که 
خود ستاد ملی بازآفرینی ایران به این پروژه ها 

اختصاص می دهد.

وی بیان کرد: اولویت های سرمایه گذاری در منطقه 
و  محله مهرآباد به طور کامل مشخص شده و در 
انتظار تصویب بودجه و مبلغ اختصاصی به این 

منطقه هستیم.
وی تأکید کرد: الگوی بازآفرینی در برخی محالت، 
الگوی موفقی بوده و قراردادهایی هم که با دفاتر 
تدوین شده حداقل تا دو سال دیگر استمرار دارد؛ 
ازاین رو شورای شهر بعدی و حتی شهردار بعد 

هم این الگو مشترک را ادامه خواهند داد.

دفاتر تسهیلگری؛ بازوی حاکمیت»
سرپرست معاونت اقتصادی، سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری مشهد با اشاره 
به اینکه براساس آخرین آمار در 43 محله شهر 
مشهد، 36 دفتر تسهیلگری و بازآفرینی فعالیت 
می کنند، گفت: دفاتر تسهیلگری، بازویی برای 
آشتی حاکمیت و مردم هستند و استفاده از این 
ظرفیت به دلیل کارکردی همسو با دبیرخانه شهر 
ترمیمی، می تواند اثــرات مضاعفی برای بهبود 
شرایط زندگی و معیشت شهروندان در حاشیه 
ایــن دفاتر همچنین  ایجاد کند.  شهر مشهد 
موضوعات  در  را  مناسبی  ظرفیت  می توانند 
به  شهروندان  ــرای  ب فرهنگ سازی  و  آمــوزشــی 

ارمغان بیاورند.
قدس  با خبرنگار  گفت وگو  در  حاتمی  مهدی 
ــزود: ما در بسیاری از محالت مشهد دچار  اف
مشکالت اساسی در زیرساخت ها هستیم که 
موجب شد به سمت مفاهمه و تعامل رودررو 
با مردم این مناطق برویم و نظراتشان را در قالب 
طــرح هــای توسعه محله جــمــع آوری و در طرح 

توسعه لحاظ کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از نیمی از محالت در 
افــزود:  هستند،  توسعه  اسناد  تدوین  مرحله 
بازآفرینی  و  توسعه  اسناد  از  سند  دو  تاکنون 
محله؛ یکی در طرق و دیگری در محله دروی به 
ستاد بازآفرینی استان ارسال شده و به تصویب 
نهایی رســیــده اســت و برخی پــروژه هــا در این 
محالت در حــال اجــراســت. در تــالش هستیم 
اسناد تهیه شده در مابقی محالت را هم به زودی 

به تصویب ستاد بازآفرینی استان برسانیم.
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روز  ــوال،  17شــ گرامیداشت  مــراســم 
زورخانه  محل  در  پهلوانی  فرهنگ 
از  رونمایی  با  فریمان  علی)ع(  امــام 
تابلو نقاشی سردار دل ها حاج قاسم 
سنتی  مــراســم  بــا  هــمــراه  سلیمانی 
بسته های  تهیه  هــدف  بــا  گــلــریــزان 
معیشتی کمک به نیازمندان برگزار 

شد.
این  در  قــدس،  خبرنگار  گــزارش  به 
مـــراســـم کـــه جــمــعــی از مــســئــوالن 
ورزش  پیشکسوتان  خیران،  محلی، 

زورخانه ای و باستانی کاران تربت جام 
هنرتبار،  امین  از  داشتند  حضور 
آثار  خالق  فریمانی  نقاش  هنرمند 
نقاشی شهدای مدافع حرم و حاج 
قــاســم ســلــیــمــانــی در اطــــراف حــرم 
حضرت زینب)س( - که مردم او را 
به  نام های نقاش حرم، نقاش جبهه 
مقاومت و همچنین امین اباعبدهللا 
بسیج  کانون  از سوی  می شناسند- 
و جوانان  اداره ورزش  و  ورزشــکــاران 

فریمان تجلیل به عمل آمد.

با رونمایی از تمثال شهید سردار سلیمانی برگزار شد

گرامیداشت روز پهلوانی در فریمان

تاکنون دو سند از اسناد 
توسعه و بازآفرینی 

محله؛ یکی در طرق و 
دیگری در محله دروی 

به ستاد بازآفرینی 
استان ارسال شده و به 
تصویب نهایی رسیده 

است و برخی پروژه ها 
در این محالت در حال 

اجراست

بــرشبــرش
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شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

 1. توجه کردن – بز کوهی – مربی تیم ملی والیبال 
 - شهری  میدان   – ترازونشین  پرنده   .۲ برزیل 
که  روغن خوراکی  نوعی   – پدر  برادر   .3 پیداشدن 
مصرف آن باعث رسوب کلسترول در دیواره  رگ ها 
 – خوزستان  در  پرآب  رودی   .4 پیشکار  می شود- 
فالبین   .۵ خون  جوی  اوکراین-  در  بندری  شهری 
تهران  شمال  در  روستایی  و  میدان   – حرامی   –
 – خواربارفروش   – خیطی  عدد   – نارس  میوه   .6
عامل تکثیر قارچ ها 7. از اقوام افغانستانی – خانه 
ساز   .  8 اینترنت«  »خیس«+»صفحه   - کوچک 
 – صبرزرد   – ایرانی  دخترانه  نام   – همیشه شاکی 
 - بیمار   – ماه  خرمن   .9 بی واسطه  مفعول  نشان 
حوله 1۰. پشت سر – شمع محفل بشریتند – نام 
سه حرف  و  حرف  یک   .11 آدم)ع(  حضرت  دختر 
 .1۲ زندگانی  اسباب   - هومر  اشعار  مجموعه   –
باریتعالی  از صفات  و  است  پوشاننده   – پرحرفی 
 – تدارک دیده   .13 روال  و  رویه   – پیروزی  – حرف 
روستای گردشگری هفت هزارساله آذربایجان شرقی 
14. دیگر – بالکن – خاک کوزه – آب بند 1۵. معامله 
کتلت  خوراکی جنوبی شبیه   – ناراست   – پایاپای 

از نخود و...

8104zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل
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 ، نویسنده  دووینی  آلفردو  منظوم  آثار  از   .1  
نمایش نامه نویس و شاعر قرن نوزدهم میالدی اهل 
 – عصایی شکل  حرف   .۲ والیبال  واحد   – فرانسه 
 – انتها   .3 آسایش   - »ماهیگیر«  فقید  خواننده 
جنس – زینت ناخن - دورویی 4. مسابقه نهایی – 
حرکت منظم گروهی نیروهای ارتشی - دربندشدن 
۵. آتشگیره – صفت سرو - دوغاب 6. ترکیبی که 
براق  نخ   – می ریزد  خون  به  و  تولیدشده  کبد  در 
 – آشوب   .7 پیامبر  یک  پیروان   - سوزن دوزی 
مأمور سیاسی سفارتخانه در غیاب سفیر- صریح 

چموش   – آمریکایی  فقید  مسلمان  بوکسور   .8
اثر   .9 شهری  سوزنی برگ  درختان  از   – خاطره   -
 چربی – مقابل انبساط – پیامبری در شکم ماهی 
ترشی   – سربه راه   – آشپزخانه  تهویه  ابزار   .1۰
 .1۲ آماس   - برگه   – فرستاده   .11 آزمایشگاهی 
سرمربی مسلمان تیم فوتبال رئال مادرید – آبله – 
ته نشین شده 13. سوره مردم – اسب قهوه ای رنگ 
- خجسته 14. اتاق کار – منطقه ای کوهستانی در 
غرب ایران و شرق عراق - چاشنی دوسویه1۵. کاله 

انگلیسی – کنایه از فرد  سردوگرم چشیده است
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عـمـودیافــقــی

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

بدینوس��یله از نماین��دگان منتخ��ب حوزه ه��ای فرعی 
دعوت میگردد در روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1400/04/01 
س��اعت 11 صبح در محل دفتر کار ش��رکت واقع در شهر  
آش��خانه خیابان مدرس نبش کوچه شهید جهانی جهت 
تصمیم گیری در موارد دس��تور جلسه ذیل حضور بهم 

رسانند.  دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان از عملکرد در 

سال  1399
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 و 1399 شامل 

عملکرد سود و زیان و ترازنامه
3-تصمیم گیری در مورد سود ویژه سال 1398 و 1399

4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای 
سال  1400

5-انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال
6-انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یکسال مالی

داوطلبان س��مت هیئ��ت مدیره و بازرس��ی ظرف  یک 
هفته پس از انتشار آگهی جهت ثبت نام و تکمیل فرم 

به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
مدارک الزم ) اصل و کپی گواهی تحصیلی، کارت ملی و 

پایان خدمت(
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت گوگالن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت 

گوگالن مرحله دوم ) نوبت اول(
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آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی – نوبت دوم(
موقوفه گوهرش��اد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
دو مش��هد در نظر دارد  محصوالت سردرختی باغی )آلبالو وگیالس( 
واقع در روستای محسن آباد و کاهو را در نوبت دوم از طریق مزایده 

به فروش رساند.
متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده میتوانند 
تا س��اعت9صبح روزپنج ش��نبه مورخ 1400/03/13ب��ه آدرس این 
اداره واقع در خیابان آبکوه 2 نرس��یده به خیابان سناباد رو به روی 
استخر سعدآباد مراجعه یا با شماره تلفن 38447900 تماس حاصل 

نمایند.   موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد

ف
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 ش��هرداری گناباد برابر ماده 4و5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها در نظر دارد اقالم مشروحه 
ذیل را از طریق مزایده کتبی درج شده در سامانه ستاد بفروش برساند. لذا از متقاضیان 

دعوت می شود با مراجعه به سامانه موصوف پیشنهاد خود را ثبت وارائه فرمایید.
1_کابل زمینی روکش دار نو 16+25&3 افشار نژاد خراسان )مسی( 4500مترنقره3قرقره نو
2_سپرده شرکت در مزایده 500,000,000ریال بصورت فیش نقدی واریز به حساب سپرده 
ش��هرداری نزد بان��ک ملی ایران ب��ه ش��ماره 3100007049009یا ضمانت نام��ه کتبی معتبر 

میباشد.
3_محل تحویل کاال به برنده انبار مرکزی شهرداری میباشد.

4_هزینه بارگیری حمل و هزینه درج آگهی و هزینه کارشناس��ی رس��می وبیمه کار و سایر 
هزینه مرتبط بر عهده برنده مزایده میباشد.

5_قیمت پایه فروش هر متر کابل با احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده 2485200ریال 
میباشد.

6_مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز برابر تاریخ درج شده 
در سامانه خواهد بود.

7_به پیشنهادات پس  از تاریخ مزایده پیشنهاد مخدوش مشروط وترتیب اثر داده نخواهد شد.

8_شهرداری با در نظر گرفتن صرفه وصالح شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
9_س��پرده ش��رکت کنندگان وبرنده اول تا س��وم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد 
نش��وند س��پرده به ترتیب ضبط خواهد ش��د. برندگان موصوف حق هیچگونه اعتراضی را 

نخواهند داشت.
10_بازدید حضوری از کاال برای کلیه شرکت کنندگان قبل از پیشنهاد بال مانع است.

11_باز گشایی واعالم نتیجه مزایده برابر سامانه ستاد اعالم خواهد شد.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد 

 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد - نوبت دوم
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