
جزئیاتی از پرونده باند دالتون های قماربازکارگاه های کوچک را دریابیم

 گفت وگو با تنها تولیدکننده مبل 
شهرستان سرخس

 چند برادر عامل اصلی ایجاد قمارخانه های میلیاردی 
در مناطق مرفه شهر مشهد بودند

اینکه بتوانی با همت و تالش موفق شوی، 
بهترین اتفاق زندگی هر فردی در حوزه کار 
است و اما این روزها بسیاری از کارآفرین ها 
و تولیدکننده ها با وجود همت و تالش بسیار 
در شرایط تعطیلی کارگاه هایشان قرار دارند 
و چشم امیدشان به مسئوالن است که با 

راهکارهای حمایتی ...

از  پس  قمار  باند مخوف  اعضای  حالی  در 
 210 شعبه  بــازپــرس  دســتــور  بــا  دستگیری 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد پای میز 
محاکمه کشانده شدند که بررسی قضایی 
پرونده و ورود به تاریکخانه اقدام های آن ها 
نشان می دهد هیچ کس در شهر اجازه دایر 

کردن قمارخانه ... .......صفحه 3.......صفحه 2

تجمیع دکل های  رادیویی؛ شاید وقتی دیگر
آیت اهلل علم الهدی:

بنی عباس بابی بصیرتی 
جامعه اسالمی، انقالبی 

جهانی را مصادره کرد

آیت اهلل سید احمدخاتمی:

 حضور 
 در انتخابات 

تقویت اسالم است

.......صفحه 4

.......صفحه 4

 چهار شهید دفاع مقدس و 
دو شهید مدافع حرم در 

سالروز شهادت امام صادق)ع( 
تشییع شدند

بدرقه 6 شهید  
در مشهدالرضا)ع(

فاواشهرداریمشهد،هممجوزمیدهدهماخطارجمعآوری!

.......صفحه 4

اینکه  بــیــان  بــا  ــوی  رضـ خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
بزرگ ترین عرض ارادت به ائمه)ع(، توجه به منظومه فکری 
و سیره عملی آن بزرگواران است، گفت: باید توجه داشته 

باشیم همان اتفاقی که زمان امام ...

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه حضور در انتخابات 
و انتخاب اصلح دو مسئله مهم است، گفت: امروز ما بر سر 
سفره والیت و حکومت حق نشسته ایم، این نظام را بنا بر 

روایت امام صادق)ع( ...
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iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

با  همزمان  مقدس  دفــاع  شهید  چهار  مطهر  پیکر 
سالروز شهادت امام صادق)ع( در مشهد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیکر پاک و مطهر 
تــازه تفحص شده دوران دفــاع مقدس  چهار شهید 
محمدرضا  قربانی،  غالمحسن  دشتبان،  ابوالقاسم 
سالروز  با  همزمان  افالکی  عبدهللا  و  قدیم  صنعتی 
شهادت امام جعفر صادق)ع(، در حرم مطهر رضوی 

تشییع شدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: پیکر شهید دشتبان در حرم مطهر، پیکر شهید 
قربانی در روستای سعدآباد و پیکر دو شهید دیگر در 
بهشت رضا)ع( مشهد به خاک سپرده خواهند شد.

.......صفحه 4حجت االسالم معصومی...

دوشنبه  17 خرداد 1400

 26 شوال 1442  
 7 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9545  
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ش��هرداری قوچان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( کاالهای/ خدمات ) .... شرح مختصر کاالها 
/ خدمات .... ( به شماره ......... 20000911۶300000...... را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 12 مورخ 1400/3/17  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: ساعت 10 مورخ 1400/3/25 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/4/5

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/4/15  -       زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 مورخ 1400/4/1۶
زمان اعالم برنده: ساعت 12 مورخ 1400/4/17       - قیمت پایه ماهیانه مبلغ 10.897.708.048  ریال

  ساالنه مبلغ   130.772.49۶.575 ریال     - سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس 

خیابان ولیعصر )عج(، ساختمان مرکزی شهرداری قوچان، دبیرخانه شهرداری  و تلفن 051-47217300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 41934-021                      دفتر ثبت نام : 889۶9737 و 851937۶8
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 

مناقصه گر " موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای نظافت ، رفت و روب، 
جمع آوری و انتقال زباله شهر قوچان - نوبت اول

شهرداری سالمی درنظردارد با توجه به مجوز شماره 25 مورخ 1400/1/16 شورای اسالمی 
شهر سالمی مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات شهری وفضای سبز رابصورت حجمی 
ازطری�ق س�امانه ت�داركات الكترونیكی دول�ت برگزارنماید.كلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه 
ازدریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاكتها ازطریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است 
مناقص�ه گ�ران درصورت عدم عضویت قبل�ی ، مراحل ثبت نام درس�ایت مذكور و دریافت 
گواه�ی امض�ای الكترونیكی راجهت ش�ركت درمناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ارمناقصه 

درسامانه تاریخ 1400/3/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 1400/3/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روزیكشنبه تاریخ 1400/3/23
مهلت بازگشایی پاكتها: ساعت 10 روزدوشنبه تاریخ 1400/3/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  تلفن 05154323900 
روح ا... ایزدی - شهردارسالمی

فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم
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 از کلی��ه س��هام داران دع��وت میش��ود 
در روز س��ه ش��نبه 1400/3/18 س��اعت 
ب��ه  ش��رکت  دفت��ر  مح��ل  در  10صب��ح 
رض��ا  س��اختمان   10 آب��اد  احم��د  آدرس 
طبق��ه دوم پ��الک 9حض��ور بهم رس��انید.

دستورجلسه:
1_تعیین هیئت مدیره جدید

2_تعیین بازرس
3_تصمیم گیری برای فروش ش��رکت یا 

کارگاه 
هیئت مدیره شرکت بتن سبک طوس

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت بتن سبک طوس
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اطالعیه آگهی مزایده 
موقوفه "غالمحس��ین دس��تفروش و شرف نس��اء خانم" درنظر دارد رقبه مس��کونی خود را به مدت یك سال از 

طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

امام رضا علیه السالم 5 - نبش چهنو 46075.000.0007یک باب منزل مسکونی1

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین س��عد 
آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 22 /03 /1400 می باشد.  پاکت های مزایده در روز یکشنبه مورخ 
23 /03 /1400 ساعت 12 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد

ارسال ۱۰۰ پرونده زلزله زدگان 
خراسان شمالی به بانک 

خراسان  اســامــی  انــقــاب  مسکن  بنیاد  کــل  مدیر 
زلزله زدگان  پــرونــده  ۱۰۰فــقــره  تاکنون  گفت:  شمالی 
دریــافــت  بـــرای  مسکونی  واحــدهــای  کــامــل  تخریب 
شده  معرفی  استان  عامل  بانک های  به  تسهیات 

است. 
ــرد:  ــا اظــهــار ک ــرن ــا ای عــلــی مــحــمــدی در گــفــت وگــو ب
سقف این تسهیات ۱۰۰ میلیون ریال و به صورت 
واحدهای  که  زلزله  آسیب  دیدگان  به  قرض الحسنه 
است،  شــده  تخریب  کامل  طــور  به  آن هــا  مسکونی 

پرداخت می شود. 
قرض الحسنه  تسهیات  خــصــوص  در  افــــزود:  وی 
با کمک  زلزله در تاش هستیم  برای آسیب دیدگان 

استانداری رقم بیشتری را در نظر بگیریم.
واحد  اخیر ۱۲۱  زلزله  در  اینکه  بیان  با  ادامــه  در  وی 
مسکونی روستایی به طور کامل تخریب شده است، 
گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی آواربرداری 

شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی خراسان شمالی 
گفت: تاکنون ۴۵۰ فقره پرونده برای بازسازی واحدهای 
و  شــده  تشکیل  اســتــان  زلــزلــه زده  مناطق  مسکونی 
اقدام هایی برای کمک به خسارت دیدگان از این حادثه 

در حال انجام است.
وی افزود: برای پرداخت تسهیات و بازسازی مناطق 
زلزله زده پیشنهاد تخصیص اعتبارات الزم به هیئت 
دولت ارائه شده است و تاش داریم هر چه سریع تر 

موضوع در هیئت دولت مصوب شود.
انــقــاب اســامــی خــراســان  مــدیــر کــل بنیاد مسکن 
از فصل  شمالی گفت: همچنین تاش داریــم پیش 
سرما واحدهای مسکونی آسیب دیده را بازسازی کنیم. 
روستاهای  در  واحــد   ۲۵۲ اخیر  زلزله  در  گفت:  وی 
گرمه، ۶۷۹ واحد در روستاهای جاجرم و ۹۸ واحد در 
روستاهای مانه و سملقان نیاز به بازسازی پیدا کرده 

است. 

 همزمان با سالروز شهادت امام صادق)ع( 
در مشهد برگزار شد

اجتماع صادقیون در میدان شهدا
فــروزان  ستاره  ششمین  شهادت  سالروز  با  همزمان 
آسمان امامت و والیت امام جعفر صادق)ع(، اجتماع 
روز  عــنــوان »صــادقــیــون« صبح  مــردم مشهد تحت 
علم الهدی،  سیداحمد  آیــت هللا  حضور  با  یکشنبه 
امــام جمعه  و  نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی 

مشهد در میدان شهدای این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا در این مراسم جمع بسیاری از 
عاشقان و ارادتمندان اهل بیت)ع( به مناسبت سالروز 
شهادت این امام بزرگوار در عرصه میدان شهدای مشهد 

اجتماع کرده و به عزاداری و مرثیه سرایی پرداختند.
از کام هللا  آیاتی چند  تــاوت  از  این مراسم پس  در 
مجید و قرائت زیــارت امــام جعفر صــادق)ع( یکی از 
مداحان خاندان عصمت و طهارت، در رثای شهادت 

بنیان گذار مکتب جعفری به مرثیه سرایی پرداخت.
با  شــعــارهــایــی  همنوایی  و  سینه زنی  نــوحــه خــوانــی، 
مضمون تسلیت به امام رضا)ع( و امام زمان)عج( از 

دیگر برنامه های اجتماع صادقیون در مشهد بود.
برنامه اجتماع عظیم صادقیون همه  ساله در عرصه 
به  توجه  با  امسال  اما  می شود  برگزار  شهدا  میدان 
با  اجتماعی،  فاصله گذاری  خاطر  به  کرونا  وضعیت 
جمعیت  بــا  و  بهداشتی  دستورالعمل  های  رعــایــت 

کمتری برگزار شد.

 رکوردشکنی پرتابگر بجنوردی 
در مسابقات دوومیدانی ترکیه

از گذشت ۱۰سال،  پرتابگر کشورمان موفق شد پس 
حد نصاب تیم ایران را در ماده پرتاب وزنه ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در ادامه مسابقات 
بین المللی دوومیدانی ترکیه، شاهین مهردالن با ثبت 
حد نصاب ۲۰ متر و ۲۳ سانتیمتر، رکورد ماده پرتاب 
وزنه ایران را ارتقا بخشید. حد نصاب قبلی کشورمان 
در این ماده با ۲۰ متر و ۵ سانتیمتر، در اختیار امین 

نیکفر بود که ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ ثبت شده بود.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

گفت وگو با تنها تولیدکننده مبل شهرستان سرخس

کارگاه های کوچک را دریابیم
اینکه بتوانی با همت و  ســرور  هــادیــان: 
تاش موفق شوی، بهترین اتفاق زندگی 
هر فردی در حوزه کار است و اما این روزها 
بسیاری از کارآفرین ها و تولیدکننده ها با 
تــاش بسیار در شرایط  و  وجــود همت 
ــد که  تعطیلی کــارگــاه هــایــشــان قـــرار دارنـ
چشم امیدشان به مسئوالن است که با 
راهکارهای حمایتی بتوانند از این روزگار 
با امید به روزهــای  سخت عبور کنند و 

بهتر کارشان را ادامه دهند.

روزهای سخت برای تولید»
تنها سازنده  متولد ۶۴،  »علی خــدری« 
او یکی  مبل راحتی در سرخس اســت. 
و می گوید:  اســت  موفق  ــراد  اف از همین 
این روزها به دلیل کرونا و افزایش قیمت 
ــدی را پشت سر  ــای ب مـــواد اولــیــه روزهــ
می گذرانیم که با نبود حمایت مسئوالن 
کامل  تعطیلی  با  کارآفرینان  از  بسیاری 

کارگاه هایشان مواجه اند.
که  اســت  او می افزاید: حــدود ۱۰ سالی 
در صنعت مبلمان سازی مشغول به کار 
هستم. شروع کارم با یک مغازه کوچک 
بــود. حــدود سه  در شهرستان سرخس 
سال پیش با پیشنهاد واحد خودکفایی 
مساحت بـــه  ــاهــی  ــارگ ک ــداد  ــ امـ  کمیته 
ــذار شــد که  ــ ۳۰۰ متر مــربــع بــه مــن واگ
سالی  یــک  بــازســازی  از  پــس  متأسفانه 

درگیر وصل شدن برق آن بودم و زمان را 
در این مدت از دست دادم. 

تنها کارگاه تولیدی مبل در »
شهرستان

ــاره بــه آن کــه با  ــ ــن کــارآفــریــن بــا اشـ ایـ
 راه اندازی این کارگاه و اعطای دو وام ۲۰ و

کمیته  اشتغال زایی  تومانی  میلیون   ۱۰۰
امداد، توانسته زمینه کار و اشتغال زایی 
این  مــی دارد:  بیان  فراهم کند،  را  نفر   ۶
و  کرونا  نبود  صــورت  در  تولیدی  کــارگــاه 
می توانست  قیمت ها  بــی رویــه  افــزایــش 
نیز  را  نفر   ۱۰ ــرای  ب اشتغال زایی  زمینه 

مهیا کند.
اولین و تنها تولیدکننده مبلمان راحتی 

سرخس تصریح می کند: متأسفانه بیش 
از یک سال است که با افت شدید فروش 
محصوالتمان در بازار مواجه شده ایم. از 
طرفی با شیوع کرونا و افزایش قیمت ها 
تمام پس اندازم را برای پرداخت اقساط و 
هزینه های جاری هزینه کرده ام تا کارگاه 

همچنان پا برجا بماند.

تورم 150 درصدی در مبلمان »
وی با اشاره به آن که در حال حاضر مواد 
با  تولید صنایع چوبی مبلمان  در  اولیه 
افزایش ۱۵۰ درصدی مواجه است، بیان 
مـــی دارد: پیش از ایــن شرایط نــرخ تمام 
ما  بــرای  راحتی  شــده هر سرویس مبل 
در کارگاه حدود ۷ الی ۸ میلیون بود که 

همان کار در بازار بین ۱۵ الی ۱۶ میلیون 
تومان فروخته می شد اما در حال حاضر 
برای  کارگاه  در  تومان  میلیون  حــدود ۱۶ 
ساخت همان سرویس باید هزینه کنیم 
که در بــازار حــدود ۲۵ میلیون تومان به 

مشتری فروخته می شود.

واسطه های بی تدبیری»
نبود  متأسفانه  می کند:  تأکید  خــدری 
یک نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات 
موجب شده است در این میان واسطه ها 
به  را  مبلمان  بــاال  نرخ های  با  راحتی  به 
دست مشتری برسانند و درآمــد باالیی 

کسب کنند.
وی در ادامه تأکید می کند: این روزها مردم 
به دلیل شیوع بیماری کرونا، تورم و نبود 
ــازار قـــدرت خــریــدشــان بــه شدت  ثبات بـ
کاهش یافته و همین موضوع سبب افت 

و رکود جدی در بازار شده است.
امـــیـــدوارم در بــحــث تــولــیــد مــســئــوالن 
ــه ایـــن بــخــش تــوجــه داشــتــه  ــر ب جــدی ت
ــیــد  ــول ت در  چـــــون شــکــســت  ــنـــد  بـــاشـ
می تواند  زیــادی  ناخوشایند  پیامدهای 
تعطیلی  نتیجه  چــراکــه  بــاشــد؛  داشــتــه 
بــزرگ  کــارگــاه هــای کوچک و واحــدهــای 
جامعه  در  بــیــکــاری  افـــزایـــش  تــولــیــدی 
اســت کــه خــود زمــیــنــه ســاز بــســیــاری از 

آسیب های اجتماعی می شود.

ــاون امـــــــداد و نـــجـــات جــمــعــیــت هـــال احـــمـــر  ــ ــع ــ م
ارتفاعات   در  گمشده   ۱۳ نجات  از  خراسان شمالی 

»یامان داغی« خبر داد.
ایــن خصوص  در  ســارمــی  ابراهیم  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
هماهنگی  کنترل  مرکز  با  مردمی  تماس  طی  گفت: 
ارتفاعات  در  نفر  گم شدن ۱۳  بر  مبنی  عملیات ۱۱۲ 
کوهستان  نجات  و  امــداد  تیم  بافاصله  یامان داغی، 
به  سملقان  و  مانه  شهرستان  هال احمر  جمعیت 
منطقه اعزام شد. وی ادامه داد: به علت تاریک بودن 

وجو  جست  عملیات،  مسیر  سخت گذربودن  و  هــوا 
بیش از ۱۳ ساعت به طول انجامید.

سارمی اضافه کرد: پس از آن افراد گمشده که اعضای 
تیم کوهنوردی شهرستان گرمه بودند توسط تیم امداد 
و نجات جمعیت هال احمر شهرستان مانه و سملقان 
ارتفاعات  یافتند.  انتقال  امــن  محل  به  و  شــده  پیدا 
و  بجنورد  شهر  ارتــفــاعــات  بلندترین  از  یــامــان داغــی 
 آشخانه اســت که ارتــفــاع قله آن به حــدود ۲هـــزار و

 ۳۶۰ متر می رسد.

معاون جمعیت هالل احمر خراسان شمالی تشریح کرد
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 سال سی و چهارم   
شماره 9545  ویژه نامه 3924 

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
91
21
20

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

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

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

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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

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

ط
/1
40
01
13

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
/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
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
15
39

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ط
/1
40
22
22 09021188096

باغ تازه تاسیس 
حدودًا 2000 متر

باغ میوه و انگور 24 ساعت 
آب چاه 2 اینچ مدار 12

با پروانه و استخر
قیمت 10% زیر
فی کارشناسی

شهرک جدید بینالود 

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

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

ج
/1
40
16
03

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9
90
33
14

ج
/1
40
16
03



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
با رصد دقیق پلیس صورت گرفت

 کشف ۱۶۰دستگاه ماینر 
در حوالی مشهد

۱۶۰دستگاه استخراج ارز دیجیتال از چهار ساختمان 
در حاشیه شهر مشهد کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی به صدا و 
استفاده  با  مقابله  اهمیت  به  توجه  با  سیما گفت: 
خسارت  که  دیجیتال  ارز  استخراج   دستگاه های  از 
می کند،  وارد  شــهــری  بـــرق  شبکه  ــه  ب صــدمــاتــی  و 
دستورات الزم صادر و تیم های پلیس امنیت عمومی 
خراسان رضوی و فرماندهی انتظامی مشهد تحقیقات 

خود را در این زمینه آغاز کردند.
سردار ابراهیم قربان زاده افزود: تیم های پلیس امنیت عمومی 
استان با اقدام های گسترده اطالعاتی چهار ساختمان در 
حاشیه شهر مشهد را که استخراج ارزدیجیتال در آن انجام 
می شد با همکاری کارشناسان شرکت برق و سازمان صمت  
استان شناسایی و با هماهنگی قضایی به طور ضربتی این 

محل ها را پاک سازی کردند.
عملیات  ایــن  در  عمومی  امنیت  پلیس  گفت:  وی 
۱۴۰دستگاه استخراج ارزدیجیتال را کشف و پرونده 

مربوط را تحویل مرجع قضایی داد.
افــزود:  خــراســان رضــوی  انتظامی  فرمانده  جانشین 
انتظامی  مــأمــوران  و  خواجه ربیع  کالنتری  تیم های 
عملیات  ایــن  ادامـــه  در  نیز  مشهد  رضــویــه  بخش 
گسترده با شناسایی و پاک سازی دو ساختمان دیگر،  

۲۰ دستگاه استخراج ارزدیجیتال کشف کردند.

دستگیری دو کالهبردار حرفه ای 
در خراسان شمالی

ــده انــتــظــامــی خــراســان شــمــالــی از  ــان ــرم جــانــشــیــن ف
ــا بــیــش از 7مــیــلــیــارد و  دســتــگــیــری دو کــالهــبــردار ب

33۶میلیون ریال کالهبرداری در استان خبر داد.
سرهنگ محمد غالمی به ایسنا گفت: در پی شکایت 
۱۰ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه افــرادی با ترفند 
فروش زمین، خودرو و... از آن ها کالهبرداری کرده اند، 
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان در نهایت دو کالهبردار را دستگیر 

و به مقر پلیس آگاهی استان منتقل کردند.
داشــت  اظــهــار  اســتــان  انتظامی  فــرمــانــده  جانشین 
فقره  بــه ۱۰  انــجــام شــده  بــازجــویــی هــای  در  متهمان 
کــالهــبــرداری بــه ارزش 7مــیــلــیــارد و 33۶مــیــلــیــون و 

9۰۰هزار ریال اعتراف کردند.

درگیری خیابانی رنگ خون گرفت

اختالفات قبلی چاشنی یک جنایت
به گزارش قدس، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
تشریح یک پرونده جنایی گفت: درگیری چند جوان که 
به سالح سرد مسلح بودند منجر به مرگ یک نفر شد.
سرهنگ جواد شفیع زاده تصریح کرد: درگیری خیابانی 
که در منطقه سیدی مشهد رخ داده بود به فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ اعالم شد و در پی آن کارآگاهان مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی استان با هدایت تخصصی 

بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند. 
چهار  بین  درگیری  مــی داد  نشان  اولیه  بررسی های 

جوان و به علت اختالفات قبلی رخ داده است. 
رئیس پلیس آگاهی استان افزود: در این واقعه یکی 
چاقو جان  اصابت ضربه  اثــر  بر  درگــیــری  طرفین  از 
باخته و فردی که همراه او بود هم زخمی شده است. 
کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل را دستگیر و 
تحقیقات درباره چرایی و  چگونگی ماجرا ادامه دارد.

معاون آتش نشانی مشهد خبر داد

 آتش سوزی مهیب 
درتعمیرگاه خودرو

خــودروهــای  تعمیرگاه  یــک  در  ایــجــاد حریق  پــی  در 
سواری که در منطقه پنجتن مشهد واقع شده بود، 

چهار نفر مجروح شدند.
به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی سازمان 
مشهد،  شــهــرداری  ایمنی  خــدمــات  و  آتش نشانی 
عملیات  مـــعـــاون  رضـــایـــی،  مــهــدی  دوم  ــاد  ــشــپ آت
مهیب   آتـــش ســـوزی  مــهــار  از  مشهد  آتــش نــشــانــی 
با  پنجتن  منطقه  در  ســواری  خــودروهــای  تعمیرگاه 
این  آتش نشانی  ایستگاه های۴۲و۱۸  پرسنل  تــالش 
شهر خبر داد و افــزود: در پی این حادثه چهار نفر 
دچار سوختگی شده و به دو خودرو سواری در داخل 

این تعمیرگاه خسارت هایی وارد آمد.
وی افزود: حال مصدومان مساعد گزارش  شده وعلت 

دقیق این آتش سوزی در دست بررسی است.

باند  اعضای  حالی  در  رحمانی:  عقیل 
مخوف قمار پس از دستگیری با دستور 
و  دادســرای عمومی  بازپرس شعبه ۲۱۰ 
انقالب مشهد پای میز محاکمه کشانده 
شدند که بررسی قضایی پرونده و ورود 
نشان  ــا  آن هـ اقـــدام هـــای  تاریکخانه  بــه 
دایــر  اجـــازه  در شهر  مــی دهــد هیچ کس 
کردن قمارخانه بدون اجــازه این افــراد را 
باید حق حساب  آن  از  پیش  و  نداشت 
سرکرده های باند روی میز برادران قمارباز 

قرار می گرفت.
اوایـــل اردیبهشت مــاه ســال جــاری بود 
که خبر متالشی شدن یک باند قمار در 
مشهد که با تالش سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در سپاه استان مورد شناسایی 
بــه ثمر رسیدن  بــرای  و  بــود  قــرار گرفته 
آن بیش از چهار ماه تالش شبانه روزی 

صورت گرفت، رسانه ای شد.
اختیار  در  مستنداتی  راه  ــدای  ــت اب در 
نشان  کــه  گرفت  قـــرار  قضایی  دستگاه 
ایجاد  اصلی  عامل  بـــرادر  چند  مـــی داد 
شهر  مرفه نشین  مناطق  در  قمارخانه 
ــاد  مــشــهــد هــســتــنــد. بـــازخـــوانـــی اســن
همچنین حاکی از آن بود که یکی از این 
برادران مسلح به کلت کمری بوده و از راه 
قمار خودروهای لوکس چند صدمیلیون 

تومانی خریداری کرده است. 
اهمیت  به  توجه  با  که  بود  رو  از همین 
ماجرا، پرونده با دستور مقام قضایی در 
دادسرای مشهد برای بررسی تمامی ابعاد 

تیم های  به  نهایی،  ضربه  آمــدن  وارد  و 
سازمان اطالعات سپاه استان سپرده شد 
و در نهایت پس از ماه ها تالش و نفوذ به 
این باند خطرناک، تمامی اعضای باند که 

در حدود ۸۰ نفر بودند دستگیر شدند.
برای اینکه دیگر افراد دخیل در ماجرا به 
دستگیری های پیاپی شک نکنند، قاضی 
دادســرای   ۲۱۰ شعبه  بازپرس  »بابایی« 
لحظه ای  صـــورت  بــه  مشهد  دو  ناحیه 
افراد  این  کردن حساب  دستور مسدود 

را صادر می کرد.

حق حساب دایر کردن قمارخانه!»
آن ها،  پلمب  و  قمارخانه ها  با شناسایی 
تمامی متهمان مورد تحقیق قضایی قرار 

برداشته  تلخ  از حقایقی  پرده  و  گرفتند 
شد؛ چرا که مشخص شد سرکرده باند و 
گردانندگان آن در کنار نگهداری و حمل 
سالح، دست به جرایمی نظیر آدم ربایی و 
شرارت نیز زده اند که برای آن ها بر همین 

اساس قرارقانونی مناسب صادر شد.
از طــرفــی مــعــلــوم شــد هــیــچ کــس بــدون 
ــازه ســرکــردگــان ایــن بــانــد و  اطـــالع و اجـ
ایادی آن ها، حق دایر کردن قمارخانه ای 
اقدامی  هر  از  پیش  باید  و  نداشته  را 
پرداخت  را  آن ها  میلیونی  حق حساب 

می کرده است.
از سالح  قمارباز  ــرادران  بـ دیگر  ســوی  از 
ــوه از بــازنــده  ــردن وجـ ــرای نقد کـ خـــود بـ
اگر  و  می کردند  استفاده  بازی های شوم 

فردی در قمار، میلیاردی می باخت و زیر 
میز می زد، با اسلحه آن ها روبه رو می شد.

 باخت باغ ویالیی میلیاردی »
در یک قمار

در حالی که همچنان تحقیقات بازپرس 
پرونده در زمینه شناسایی ابعاد گسترده 
اقدام های مجرمانه این باند مخوف ادامه 
دارد، اعترافات برخی افراد از آن حکایت 
داشت که در یک دست قمار، باغ ویالیی 
بازنده  چنگ  از  را  چندمیلیاردتومانی 

خارج کرده بودند.
همچنین برادران شرور برخی افراد را به 
زور وارد قمار می کردند؛ چرا که آن ها به 
آن ها  از  گذشته  در  مالی،  نیاز  واسطه 
شده  بدهکارشان  و  دریافت  را  وجوهی 
بودند و این بهترین فرصتی بود که دیگر 

اموال آن ها را در قمار باال بکشند.
بنا بر این گزارش، وقتی ورودی و خروجی 
این  سرکرده های  از  یکی  بانکی  حساب 
باند جمع زده شد، معلوم شد فقط در 
گردش  تومان  ماه حدود ۱7میلیارد  یک 

مالی داشته است.
این احتمال وجود دارد افراد دیگری که با 
زور و تهدید وارد بازی شوم این افراد شده 
انتقام جویانه  اقدام های  ترس  از  بودند، 
دادســرا  در  شکایت  از  قمارباز  بـــرادران 
منصرف شده اند که آن ها هم می توانند 
ــرای  دادسـ  ۲۱۰ شعبه  بــه  پیگیری  بـــرای 

عمومی و انقالب مشهد مراجعه کنند.

چند برادر عامل اصلی ایجاد قمارخانه های میلیاردی در مناطق مرفه شهر مشهد بودند

جزئیاتی از پرونده باند دالتون های قمارباز

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

فرمانده  انتظامی بیرجند اظهار کرد: سارقان آیفون های 
منازل مسکونی با ۲۴ فقره سرقت در بیرجند دستگیر 

شدند.
سرهنگ علیرضا فوالدی اظهار کرد: در پی وقوع  چند 
فقره سرقت آیفون منازل مسکونی در شهر بیرجند، 
تحقیق و بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مأموران کالنتری ۱3 جوادیه 
با انجام اقدام های اطالعاتی و با بررسی های همه جانبه، 

موفق به شناسایی محل اختفای سارقان شدند.
وی گفت: مأموران پس از هماهنگی مقام قضایی در یک 
عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه سارقان شده و دو سارق 
حرفه ای را دستگیر کرده که متهمان در بازجویی ها به ۲۴ 

فقره سرقت آیفون منازل اعتراف کردند. 

فرمانده انتظامی بیرجند خبر داد

سارقان آیفون در دام پلیس 

ط
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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

ط
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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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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
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
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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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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

99
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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 / 
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
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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
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به تعدادی زیگزاگ 
دوز و چرخکار و 

کارگر ساده خانم و 
آقا نیازمندیم

09151057099
32717088

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

خیاط و چرخکار

آشپز

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
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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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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
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ج
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
 / 

99
11
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5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

مفقود شده
پروانه کسب اینجانب مهدی 
نســترن  فرزنــد محمدعلی 
رســته   13441 عضویــت 
مشــهد  امــالک  مشــاوران 
مفقــود     گردیده  و از درجه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه

دوشنبه 17 خرداد 1400
    26 شوال 1442   7 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9545  ویژه نامه 3924 



گزارش خبریگزارش خبری خبرخبر
آیت هللا علم الهدی:

بنی عباس با بی بصیرتی جامعه 
اسالمی، انقالبی جهانی را مصادره کرد

اینکه  بیان  با  رضــوی  خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
به منظومه  توجه  ائمه)ع(،  به  ارادت  بزرگ ترین عرض 
فکری و سیره عملی آن بزرگواران است، گفت: باید توجه 
داشته باشیم همان اتفاقی که زمان امام صادق)ع( افتاد 
زمان ما هم می افتد اگر با وجود این همه شهید، باز با 
بی بصیرتی رأی داده شود و مردم بیدار نباشند وضع 
به همان صورت در خواهد آمد، با وجود این، انقالب 
اسالمی مانند انقالب امام صادق)ع( مصادره می شود.

ــت هللا ســیــد احــمــد  ــ ــــن، آیـ ــــالی ــدس آن ــ ــزارش ق ــ ــ ــه گ  بـ
میدان شهدای  در  اجتماع صادقیون  در  الهدی  علم 
شیعه،  مــذهــب  رئــیــس  شــهــادت  تسلیت  بــا  مشهد 
این مسئله به عنوان  امروز ما  اظهار کرد: در شرایط 
یک مسئله حائز اهمیت و قابل توجه مطرح است، 
روش و سیره امام صادق)ع( به عنوان رئیس مذهب 

در مقابل جنایتکاران آن زمان چه بود؟
تبیین  طور  این  می خواهند  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
کنند که امام صادق)ع( در سیاست مداخله نمی کرد و 
سیاستمداری مسلمانان را به حکومت عباسی واگذار 
کرده بود، متذکر شد: این تحلیل باطل و غیرمنصفانه 
اســت، امــام صـــادق)ع( سرنوشت امــت اســالم را در 
دست ظالم بگذارد و فقط درس دهد و شاگرد تربیت 

کند و در جریان سیاست دخالت نکند!
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تشریح کرد: روایات 
بــوده زمان  قــرار  بــرای ما ثابت می کند اصــالح جهانی 
به وسیله  انقالب  این  اما  بیفتد  اتفاق  امــام صــادق)ع( 
بنی عباس مصادره شد، انقالبی قرار بود اسالم را در کل 
جهان تثبیت کند، اما این انقالب را مسلمانان لو دادند.
وی یادآور شد: بنی عباس مردم را گول زدند و ده ها سال 
به مردم حکمرانی کردند و این از ظلم ظالم نیست بلکه 
از بی بصیرتی مردم بود، حکمرانی امثال بنی عباس طوری 
به جز ظلم  که حکومت  انداخته شد  مــردم جا  ــرای  ب
نمی شود. شیطان در این زمان هم در مکر خود همان گونه 

وارد می شود که در زمان بنی امیه و بنی عباس وارد شد.

آیت اللّه سید احمدخاتمی:

حضور در انتخابات تقویت اسالم است
در  اینکه حضور  بیان  با  نگهبان  شـــورای  فقهای  عضو 
انتخابات و انتخاب اصلح دو مسئله مهم است، گفت: 
امروز ما بر سر سفره والیت و حکومت حق نشسته ایم، 
این نظام را بنا بر روایت امام صادق)ع( باید تقویت کرد و 

تقویت این نظام با حضور در صحنه است.
به گــزارش قدس آنالین، آیــت هللا سیداحمد خاتمی در 
ویژه برنامه شهادت امام صادق)ع( بیان کرد: امام صادق)ع( 
در یک روایت جامعی شغل های مختلف را برشمرده و یکی 
از شغل ها را مسئله والیت و به عبارتی رهبری جامعه به 
حساب آورده انــد. ایشان می فرمایند: »رهبری جامعه دو 
بخش است، یک بخش والیت والی جاهل و ستمگر و 

دیگری والیت والی حاکم عادل است«.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه کمک به والی 
ستمگر کمک به ظلم و باطل است و باید همگان در برابر او 
بایستند، افزود: سالروز قیام ۱۵ خرداد روزی است که مردم 
در برابر والی ستمگر حکومت طاغوت قهرمانانه ایستادند. 
آیت هللا خاتمی با اشاره به والیت والی عادل گفت: امام 
صادق)ع( فرمودند تقویت والیت والی عادل تقویت دین، 
تقویت ارزش هــا و تقویت حق است و هر فردی که والی 

عادل را کمک کند، دین خدا را کمک کرده است.
در  مــا  ــزود:  ــ اف خــود  از سخنان  دیــگــری  در بخش  وی 
انتخابات دو مسئله داریم، مسئله مهم نخست، حضور 
انتخاب اصلح است،  انتخابات و مسئله مهم دوم  در 
تحقیقاً این حضور تقویت دین خداست و به دستور امام 
صــادق)ع( این آمدن یک آمدن شعاری عادی نیست، 
بلکه آمدن هدفمند است و اگر می خواهید بدانید این 
ماهواره ها  رسانه ها،  ببینید  اســت،  مهم  حضور چقدر 
مــردم  از  ملتمسانه  دشــمــن چگونه  مــجــازی  فــضــای  و 

می خواهند پای صندوق های رأی نیایند.
آیت هللا خاتمی اظهار کرد: امام راحل در این خصوص 
معیار را مشخص کردند که هر جا دشمن روی آن حساس 
نقطه، نقطه آسیب دشمن است،  بدانید همان  است 
دشمن برای اینکه حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد، 

با حساسیت تمام رفتار می کند.
شده  مهندسی  انتخابات  می گویند  برخی  گفت:  وی 
امــا من  انتخاب شــده،  موردنظر  فــرد  قبل  از  و  اســت 
حرف  ایــن  می گویم  نگهبان  ــورای  شـ عضو  عــنــوان  بــه 
افــرادی که  دروغ اســت، در دنیا هم همین گونه است 
می خواهند رئیس جمهور یا نخست وزیر شوند، توسط 
کمیته ای احراز صالحیت می شوند و در ایران هم توسط 
شورای نگهبان افراد احراز هویت می شوند و افرادی که 

صالحیت الزم را دارند، تأیید می شوند.

فاوا شهرداری مشهد، هم مجوز می دهد هم اخطار جمع آوری!

تجمیع دکل های رادیویی؛ شاید وقتی دیگر
دکل ها  تعداد  افــزایــش  توحیدی:  مهدی 
از  یکی  ارتباطی  و  مخابراتی  تجهیزات  و 
مسائل حل  نشده نه  تنها در ایــران بلکه 
در جهان است؛ مسئله ای که از یک سو 
شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
و شهروندان را در مقابل هم قرار داده و از 
سوی دیگر موافقان و مخالفانی نیز در میان 

کارشناسان و اهل فن دارد.
ایــن در حالی اســت که حل ایــن موضوع 
به دلیل ارتباط آن با سازمان ها و نهادهای 
گوناگون و دارا بودن ابعاد مختلف خدماتی، 
ارتباطی، امنیتی و اقتصادی و ایجاد تغییر 
در روند فعلی با دشواری های بسیاری روبه رو 

است.
این  گــرچــه  مانند مشهد  ــادر شــهــری  ــ ام
موضوع سبب ایجاد امکانات و بهره مندی 
شهروندان از مزایای آن شده ا ست، ولی 
به واسطه نبود نظارت و خألهای قانونی 
در زمینه کنترل توسعه شبکه های موبایل، 
مخابراتی  دکــل هــای  غیراصولی  ساخت 
و ســایــر دکــل هــا بــا کــاربــری هــای متفاوت 
آلــودگــی بصری و  ایــجــاد   در شهر سبب 
به هم ریختگی مبلمان شهری شده است.

در برخی از موارد نیز به دلیل نصب دکل 
مخابراتی در فضاهای غیراستاندارد، ایمنی 
و سالمت ساکنان همجوار دکل  ها به خطر 
افتاده است؛ تعدد دکل های مخابراتی هر 
اپراتور عمدتاً به دلیل تأکید آن اپراتور به 
تکمیل پوشش آنتن دهی در سطح شهر 
بوده و تا حدودی اجتناب ناپذیر است، اما 
اپراتور دکل خاص و انحصاری  اینکه هر 
خود را در سطح شهر نصب کند، کامالً 

غیرضروری است.
ــال88 و اوایـــل ســال 89 بــود که  ــر سـ اواخـ
افزایش انواع دکل ها در سطح شهر مشهد 
و  آلودگی بصری در سیما  ایجاد  موجب 
منظر شهری و نگرانی شهروندان از خطرات 

دکل ها شده بود.
همان زمان بود که شورای وقت شهر مشهد، 
برای  را  الیحه ای  کرد  مکلف  را  شهرداری 
سطح  در  مخابراتی  دکل های  ساماندهی 
شهر ارائه کند و قرار شد در مدت دو سال 

تعداد دکل های سطح شهر مشهد به یک 
سوم کاهش یابد، هر چند در این زمینه از 
همان ابتدا مقاومت هایی از جمله مقاومت  
اپراتورهای تلفن همراه و سازمان هایی که 
بدون دریافت مجوز از شهرداری دکلی را 

نصب کردند، وجود داشته و دارد.
در این بین و با توجه به اینکه هر کدام از 
اپراتورها در سال های قبل به صورت مجزا 
اقدام به نصب دکل می کردند، سال 9۰ بود 
که الیحه ساماندهی و تجمیع دکل های 
مخابراتی دیگری در شورای اسالمی شهر 
تصویب شد و نقاط مشترک برای ساخت 
و نصب دکل ها شناسایی شد تا از گسترش 

بی ضابطه این دکل ها جلوگیری شود.
همان سال بود که برای ساماندهی دکل ها 
تعریف شد  زمانی چهار ساله  ــازه  ب یک 
ــن بـــازه زمانی  تــا شــهــرداری مشهد در ای
دکل های موجود را ساماندهی، تجمیع و 
زیباسازی کند و قرار بر این بود که نزدیک به 
هزار و 2۰۰ سایت موجود مشهد جمع آوری 
و در 349 سایت زیبا سازی  شده و تجمیع 

شوند. 
با وجود این و با گذشت بیش از ۱2 سال از 
مصوبه شورای شهر مشهد، هر چند شاهد 
زیباسازی برخی از این دکل ها در حاشیه 
معابر اصــلــی مشهد بــودیــم امــا بــه نظر 
می رسد هنوز اتفاق قابل توجهی در ارتباط 
با تجمیع این دکل ها که به طور خاص در 

پشت بام بسیاری از ادارات، ارگان ها و سطح 
افزایش هم داشته نیفتاده و هنوز  شهر 
مدیریت شهری اقدام خاصی در این ارتباط 

صورت نداده است.

توضیحات فاوا»
سخنگوی سازمان فاوا شهرداری با اشاره 
به اینکه در بحث ساماندهی و البته ایجاد 
سایت های مخابراتی باید حتماً از شهرداری 
مجوز دریافت شــود، عنوان کــرد: ســازه ای 
نظام  تأیید ســازمــان  باید  بنا می شود  که 
مهندسی را داشته باشد و به لحاظ سیما و 

منظر شهری مورد تأیید باشد.
مهدی پناه در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: در بحث تجمیع دکل های مخابراتی 
که در سال 9۵ در شورای شهر کلید خورد 
در سال 96منجر به یک قرارداد مشارکتی با 
بخش خصوصی شد و پیش بینی این بود 
که تا آبان ۱4۰۰، 3۰۰ دکل تجمیعی، قابلیت 
پذیرش دو یا سه اپراتور را داشته باشند و 
شاهد تعدد دکل ها برای هر اپراتور نباشیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال۱4۰۰، 
تاکنون ۱۵6 دکل تجمیعی را در قالب همین 
قرارداد با بخش خصوصی ایجاد و 9۱ دکل 
تجمیعی هرم را احداث کردیم، بیان کرد: 
امیدواریم تا آبان ۱4۰۰ که قرارداد ماست به 

3۰۰ دکل تجمیعی برسیم.
وی افزود: نرسیدن احتمالی ما به این رقم به 

چند دلیل ممکن است اتفاق بیفتد؛ یکی 
اینکه در یک سال و نیم اخیر ویروس کرونا 
پروژه های ما را تا حــدودی با وقفه مواجه 
کرد و دیگر اینکه از ابتدای طرح با مقاومت 
اپراتورهایی روبه رو شدیم که برخی از دکل ها 

را بدون مجوز نصب کرده بودند.
در خصوص  کــرد:  تصریح  وی همچنین 
ــاکــنــون 3۰۰ دکــل  ــاطــی ت ــب ــای ارت ــل هـ دکـ
ارتباطی در شهر مشهد جمع آوری شده 
و درحال حاضر از بسترهای دیگر در حال 
استفاده هستند، اما براساس قانون دیگر 
مجوز دکل های مخابراتی تک اپراتور صادر 
نمی شود و باید حداقل دو اپراتور در یک 

دکل مشترک باشند تا مجوز صادر شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ سایت 
متناظر با سایت های تجمیعی وجود دارد 
که اخطار جمع آوری به آن ها داده شده و 
باید برچیده شوند، افــزود: درحــال حاضر 
دکــل تجمیعی داریــم که به عنوان مثال 
ایرانسل می تواند بیاید روی این دکل، اما 
مقاومت کــرده و ۱۰۰متر جلوتر یک دکل 
مخصوص خــودش را دارد، ایــن دکــل در 
اصــل باید قلع شــود، امــا اکنون داریــم از 
ادامــه می دهیم، ولی  تفاهمی  مسیرهای 
اگر تا آبان ۱4۰۰اتفاقی نیفتد این دکل های 
معارض از طریق ابزار های قانونی جمع آوری 

خواهند شد.
وی افزود: طرح تجمیع دکل های مخابراتی 
با بخش خصوصی است و از سال ۱396تا 
۱4۰۱هــم دکل های درختی و هم دکل های 
را احداث  زیبا سازی شده هندسی شکل 
بــرای شهرداری  و هیچ هزینه ای  می کنند 
این  از  بهره برداری  تا سال ۱4۰7،  و  نــدارد 
دکل ها با شرکت طرف قرارداد خواهد بود و 
پس از آن، تمام عوایدش در اختیار مدیریت 

شهری و شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم بستر جدید 
تجمیعی برای اپراتور ها تأمین کنیم، مجوز 
جدید هم صادر می شود، گفت: دادن این 
مجوز اما جنبه بازدارندگی دارد و از طرفی 
درخواست کننده هم باید هزینه پرداخت کند 
و هم باید به تأیید سازمان های مربوط برسد. 
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 12 ا س م ا ع ی ل   د ل و ا ر   ک
 13 ر ر   ن ی ا   م ه ی ب   ه و ا
 14 د ا ل   ی ر ن ا   م ا ت   ل ش
 15   ب ه د ن ب ا ل خ و ش ب خ ت ی

 

ــه ای تــیــم والــیــبــال اســکــرا  ــیـ ۱. مــلــی پــوش ارومـ
جــواب   – شــوریــده حــال   .2 لهستان  بلچاتوف 
طایفه   .3 چــوبــی  بـــزرگ  تــخــتــه هــای   – منفی 
کم حرف – نشانه ها – نقطه سیاه روی پوست 
- منفک 4. جزیره – پشیمان – صوت نفرت۵.  
امکاناتی  ــا  ب وطــنــی  پــیــام رســانــی   – نگهبانی 
درخور – از این نوشیدنی قهوه در دوره قاجار 
 بــــرای کــشــتــن مــخــالــفــان اســـتـــفـــاده مــی شــده 
 6. دردنــاک – قایق و کرجی – سالح زیرخاکی 
7. رایحه – آسمان - مفتخر 8. روز تازی – دل را 

خطاب کرده – سال ترکی - گرفتن 9. آدمکشی 
دنــیــاآوردن   - چهارجوابی  امتحان   –  سیاسی 
۱۰. پایتخت موسیقی جهان – ستاره – ستون 
از  میوه ای   – یونانی  اســـالم۱۱. هشت تای  دیــن 
راسته خلنگ سانان - سبزی پیچیده ۱2. نقش 
هنری – ماه مبارک – اهل شهر بادگیرها ۱3. حرف 
 نوروزی – سیم برق گیر – ستمکار – همسر مرد 
۱4. دیوی در شاهنامه – دعای زیرلب – از توابع 
کاشان ۱۵. کارگردان سریال شبکه خانگی ملکه 

گدایان محصول۱399

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 

               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

عـمـودیافــقــی

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

نام مناقصه گذار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه:

میزان سپرده شرکت در موضوع
شماره مناقصهمناقصه به ریال

انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش 
3.703.324.7662000005243000001 ریال اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

مهلت دریافت اسناد:
1-تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی به مدت 7 روز تا تاریخ 1400/03/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

2-قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1400/4/1 می باشد .
3-بازگشائی پاکتها 1400/4/2 راس ساعت 9 صبح در محل سالن شهید هاشمی نژاد اداره  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

آدرس و تلفن مناقصه گذار:
آدرس و تلفن: مشهد، انتهای بلوار مدرس، جنب مدرس12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طبقه دوم اداره پشتیبانی اتاق 225

تلفن تماس: 051-33130201
- اس�ناد و مدارک ارائه ش�ده طب�ق ضوابط و مقررات بویژه قان�ون برگزاری مناقص�ات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررس�ی 

می گردد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت اول
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اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 33

خراسان رضوی

 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران 
ش��رکت دعوت به عمل م��ی آید تا 
در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی در 
س��اعت 10 صبح روز 1400/03/29 
که در محل قانونی ش��رکت سهامی 
خ��اص ذخیره س��ازی گن��دم زرین 
فاروج تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه: 

1-انتخاب اعضای اصلی هئیت مدیره
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 هئیت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی شرکت زرین فاروج 

به شماره ثبت 109 شناسه ملی 
10860290700
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دوشنبه 17 خرداد 1400
    26 شوال 1442   7 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9545  ویژه نامه 3924 

پیکر مطهر چهار شهید دفاع مقدس همزمان 
امــام صــادق)ع( در مشهد  با سالروز شهادت 

تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیکر پاک و 
دوران  تفحص شــده  تــازه  مطهر چهار شهید 
غالمحسن  دشتبان،  ابوالقاسم  مقدس  دفاع 
عبدهللا  و  قدیم  صنعتی  محمدرضا  قربانی، 
افالکی همزمان با سالروز شهادت امام جعفر 
صادق)ع(، در حرم مطهر رضوی تشییع شدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
حرم  در  دشتبان  شهید  پیکر  گفت:  رضــوی 
مطهر، پیکر شهید قربانی در روستای سعدآباد 

رضـــا)ع(  بهشت  در  دیــگــر  شهید  دو  پیکر  و 
مشهد به خاک سپرده خواهند شد.

پیکر های  افــــزود:  معصومی  حــجــت االســالم 
مطهر شهیدان تازه تفحص شده دفاع مقدس 
ابوالقاسم دشتبان و غالمحسن قربانی پس از 

37 سال به وطن بازگشته است.
همچنین پیکر دو شهید مدافع حرم در حرم 

مطهر امام رضا)ع( طواف داده شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا)ع( گفت: 
پیکر شهیدان عبدهللا زاده و عباسی از شهدای 
مــدافــع حــرم اهــل بــیــت)ع(، پــس از ورود به 
مشهد در حرم مطهر رضوی طواف داده شدند.

شهیدان  افـــزود:  افراسیابی  علی اکبر  ســـردار 
حسن عبدهللا زاده و مجید عباسی از جوانان 
غیور ایران اسالمی بودند که در دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( و در راه دفاع از جبهه مقاومت به 

شهادت رسیدند.
پیکر این دو شهید پس از طواف در حرم امام 
رضا)ع( برای تشییع و تدفین به تهران و سپس 

زادگاهشان بازگردانده شد.
از  شهید حسن عبدهللا زاده و مجید عباسی 
نیرو های مستشاری ایران در سوریه بودند که 
پنج روز گذشته در مسیر دیرالزور به تدمر به 

دست نیرو های داعش به شهادت رسیدند.

چهار شهید دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم در سالروز شهادت امام صادق)ع( تشییع شدند
بدرقه 6 شهید در مشهدالرضا)ع(
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