
دشمن برای ناامیدی مردم  تالش مدونی دارد »شاندیز« شهر گردشگری بی امکانات !
آیت اللّه علم الهدی:انتقاد شهردار از نبود زیرساخت های خدماتی 

و  برنامه  نبود  شهردار شاندیز طرح جامع، 
از  میزبانی  بــرای  نیاز  مــورد  زیرساخت های 
غیرمجاز  ســاز هــای  و  ساخت  و  گردشگران 
دانست.  شهر  ایــن  مشکالت  مهم ترین  را 
جمع  در  نکاحی  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گـ بــه 
خبرنگاران گفت: همجواری دو شهر طرقبه و 

شاندیز در کنار کالنشهر ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
و  ازدواج  مــیــان  اولــویــت بــنــدی  در  مــعــمــوالً 
سوم  اولویت  را  ازدواج  مسکن،  و  اشتغال 
مــی دانــیــم و مــی گــویــیــم اول بــایــد مــوضــوع 
که  حالی  در  شــود  حــل  و مسکن  اشتغال 
و  اشتغال  بر  ازدواج  اولویت بندی،  در مقام 

مسکن مقدم است... .......صفحه 4.......صفحه 4 

آب بستن به قیمت مواد شوینده!
مواد بهداشتی برای سومین بار در یک سال و نیم اخیر گران شد
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مدیر بهزیستی مشهد:

مرکز حمایت از زنان باردار معتاد 
راه اندازی  می شود

با گزارش تیم های نظارتی شرکت برق 
صورت گرفت

 کشف ماینر 
 از سقف کاذب 
یک مجتمع آبی!

 رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

 تمام مسافران عراقی 
 در فرودگاه 

تست کرونا می دهند

بهزیستی و دادستانی مشهد، یک مرکز حمایت از مادران 
و کودکان معتاد راه اندازی می کنند.به گزارش قدس آنالین، 
مرکز  این  گفت:  مشهد  بهزیستی  مدیر  نخعی؛  مهدی 
دادستانی  از سوی  آزمایشی  صــورت  به  حاضر  حال  در 

راه انــدازی شده و پنج مادر و کودک در آن تحت خدمات 
حمایتی هستند.او افزود: با یکی از خیران رایزنی کرده ایم 
که یک ساختمان مناسب با ظرفیت بیشتر به این مرکز 

اختصاص ...

مدیران یک مجتمع آبی شناخته شده که از برق صنعتی باارزش 
خالف تعهد داده شده برای پرکردن جیب و استخراج ارز دیجیتال 
سوءاستفاده می کردند، شناسایی و برخورد قانونی با آن ها صورت 

گرفت.اواخر هفته گذشته ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تمام مسافران 
 »PCR« تست  به  ملزم  مشهد  فــرودگــاه  به  ورودی  عراقی 
است.به  انجام  حــال  در  وقفه  بــدون  برنامه  ایــن  و  هستند 

گزارش خبرگزاری مهر...
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مواد بهداشتی برای سومین بار در یک سال و نیم اخیر گران شد

آب بستن به قیمت مواد شوینده!
مواد  قیمت  حالی  در  توحیدی:  مهدی 
انجمن  اعـــام  بــا  بهداشتی  و  شــویــنــده 
آرایشی  و  بهداشتی  شوینده،  صنایع 
25درصد گران شد که این اتفاق و گرانی 
ــرای ســومــیــن بـــار در یــک ســـال و نیم  بـ

گذشته رخ داده است.
بر این اساس و پیش از این و از اسفند 
۹۸ )شیوع کرونا( تا امروز به جز مورد اخیر 
دو بار دیگر شوینده ها با افزایش قیمت 
روبــه رو شده بود؛ اولین بار در خــرداد ۹۹ 
بود که قیمت ها 2۰ تا ۳۰ درصد افزایش 
یافت و بار دوم نیز اوایل آبان ۹۹ بود که 

رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد.
رئیس انجمن مواد شوینده و بهداشتی 
ــیــه  ــواد اول ــ ــی مـ ــرانـ ــوی گـ ــ ــان رضـ ــراســ خــ
پــتــروشــیــمــی، گــرانــی حــمــل و نــقــل و از 
از  را  دستمزد  هزینه های  افزایش  طرفی 
جمله عوامل گرانی مواد شوینده دانست 
اخــیــر شاهد  روزهـــــای  مــا در  گــفــت:  و 
افزایش ۳۰ درصــدی قیمت محصوالت 
پتروشیمی بودیم که این سبب افزایش 
اما سازمان  قیمت محصوالت می شود، 
شرکت های  مصرف کننده،  از  حمایت 
قیمت ها  افزایش  پاسخگوی  را  تولیدی 
می داند در حالی  که عوامل مختلفی از 
هزینه  افزایش  بر  بسیار  تحریم  جمله 

تولید اثرگذار است.
سیدهادی نبی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
ما افزود: متأسفانه افزایش قیمت پایه مواد 
پاستیکی موجب افزایش قیمت قوطی 

و بسته بندی محصوالت شده و این فقط 
یکی از علل افزایش قیمت های اخیر ما 
بوده است؛ حال چطور از ما انتظار می رود 
قیمت محصوالت را ثابت نگه داریــم در 

حالی که همه چیز گران شده و می شود.

ضوابط ضد تولید»
وی با بیان اینکه در ۱2 ماه گذشته حدود 
پنج ماه ممنوعیت صــادرات محصوالت 
که  ــی  حــال در  ــم،  ــی داشــت را  بــهــداشــتــی 
ــور در حال  ــواد اولــیــه بــه وفـ ــادرات مـ صــ
انجام بــود، تأکید کــرد: این اقــدام سبب 
ضربه به تولید، کمبود و افزایش قیمت 
شدید مواد اولیه در داخل و از بین رفتن 

بازارهای بدست آمده در حوزه صادرات 
طــوری  بــه  شــده  همسایه  کشورهای  در 
که در حال حاضر ترکیه جای ما در این 
بازارها گرفته و حداقل ۶ ماه زمان برای 

بازیابی بازارهای قبلی الزم است.
وی با اشاره به اینکه قیمت های جهانی 
کرونا  جهانی  وضعیت  بهبود  پــی  در 
ــد بـــازارهـــای جــهــانــی و  و از طــرفــی رشـ
مواجه  قیمت  افزایش  با  بازارها  حرکت 
اولیه  مــواد  افـــزود: قیمت های  شــده انــد، 
در بــازار جهانی در حال حاضر بین ۳۰ 
تــا ۸۰درصـــد افــزایــش داشــتــه اســت، به 
عبارتی کاالیی که ما در یک تن هزار یورو 
خریداری می کردیم در روزهای گذشته به 

هزار و ۸۰۰ یورو رسیده است.
رئیس انجمن مواد شوینده و بهداشتی 
درصد  کرد: ۷۰  تصریح  خراسان رضوی 
از  ما  از محصوالت  اولیه بسیاری  مــواد 
خارج از کشور تأمین می شود که با باال 
و  تحریم ها  بحث  و  دالر  قیمت  رفــتــن 
سرباز زدن همکاری شرکت های معتبر با 
ایران، شرکت های حمل و نقل هزینه های 
بیشتری را برای انتقال به ایران می گیرند 
که همه این ها بر افزایش قیمت محصول 

اثرگذار است.

همیشه پای غیرمجازها در میان است»
وی اضافه کرد: یکی از مشکات ما در 
کارگاه های  وجود  مواد شوینده،  صنعت 
مواد  ایــن  که  اســت  غیرمجاز  زیرزمینی 
بــازار کرده و  با کیفیت نا مطلوب وارد  را 
ما  وارد می کنند.  این صنعت ضربه  به 
اداره بهداشت اطاع  به  را  این موضوع 
در  این ها  شناسایی  گفتند  امــا  دادیـــم، 

حوزه وظایف اداره بهداشت نیست.
وی گرانی محصوالت شوینده و بهداشتی 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  به ضرر  را 
ــا تــوجــه بـــه تـــوان  دانـــســـت و گــفــت: بـ
به حداقل  را  خــود  مــردم مصرف  مالی، 
می رسانند و زمانی که مردم مصرف خود 
بهداشتی  کــاالهــای  از  دسته  ایــن  در  را 
کاهش دهند، بهداشت جامعه به خطر 
بعضی  اســت  ممکن  حتی  کــه  می افتد 

عواقب دیگر به همراه داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تمام مسافران عراقی در فرودگاه 
تست کرونا می دهند

تمام  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  ملزم  مشهد  فــرودگــاه  به  ورودی  عراقی  مسافران 
در  وقفه  بــدون  برنامه  این  و  تست »PCR« هستند 

حال انجام است.
بحرینی  محمدحسین  مهر،  خــبــرگــزاری  گـــزارش  بــه 
گفت: با تأکید مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
تمامی  از  وقفه  بــدون  پــارســال  اسفند  از  بهداشت 
به  ــال«  ــاالی هشت سـ ــ »ب ورودی  عــراقــی  مــســافــران 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد بدون توجه به اینکه دارای 
تست یا گواهی سامت هستند، تست PCR دریافت 

می شود.
وی افزود: به هیچ عنوان مسافر ورودی از کشور عراق 
از   PCR انجام تست  بــدون  فــرد«  »بــا توجه به سن 
فرودگاه خارج نمی شود مگر آنکه فرد گواهی مکتوب 
مبنی بر تکمیل واکسیناسیون کرونا داشته و از تاریخ 
تکمیل واکسیناسیون وی نیز حداقل دو هفته گذشته 

باشد.
اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خصوصی  بخش  آزمایشگاه های  توسط  آزمایش ها 
مورد تأیید معاونت درمان مستقر در فرودگاه انجام 
از ۶۶  تاکنون  پارسال  اسفند  از  داد:  ادامــه  می شود، 
بــغــداد( تعداد  )نــجــف -  عــراق  از کشور  ورودی   پـــرواز 
۱۱ هزار و ۶۹5 مسافر مورد آزمایش قرار گرفتند که از 
این میان 55 مسافر PCR مثبت شناسایی و اقدام های 
زمان  کوتاه ترین  در  اطرافیان  نمونه گیری  و  آموزشی 

ممکن انجام شده است.

 موتورسواران خراسان شمالی 
در راه ارمنستان

گروه چهار نفره تورینگ موتورسواران خراسان شمالی، 
حرکت فرهنگی ورزشــی خود را به سمت ارمنستان 

آغاز کردند.
ــزارش خــبــرگــزاری صــدا و سیما، رئیس هیئت  گـ بــه 
گفت:  شمالی  خــراســان  مــوتــورســواری  و  اتومبیلرانی 
تیمی چهار نفره از کمیته تورینگ استان متشکل از 

موتورسواران به سمت ارمنستان اعزام شدند.
با  این ورزشکاران حرفه ای  افزود:  فرزاد احمدی آوین 
تجهیزات،  با  ایمن  موتورسواری  سطح  ارتقای  هدف 
بررسی  همچنین  و  زیست  محیط  به  آسیب  بــدون 

موقعیت های منطقه اعزام شدند.

بنیاد برکت به فعاالن صنایع دستی 
تربت حیدریه تسهیالت می دهد 

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
ماه  که  تفاهم نامه ای  براساس  شورای اسامی گفت: 
گذشته با مسئوالن بنیاد برکت منعقد شد به افراد 
فعال در حوزه صنایع دستی این منطقه تا ۱۰۰ میلیون 
تومان و به کارگاه های فعال آن تا سقف ۳میلیارد تومان 
تسهیات پرداخت می شود. محسن زنگنه در وبینار 
پایدار تربت حیدریه  نقش صنایع دستی در توسعه 
کــه در حــوزه صنایع دستی اشتغال  ــرادی  افـ ــزود:  افـ
ایجاد کنند از طریق بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام خمینی)ره( تأمین مالی می شوند.
وی ادامه داد: شهرستان تربت حیدریه در حوزه صنایع 
دستی و تنوع آن از شهرستان های مستعد کشور بوده 
و در بخش نمدمالی، عقیق و ابریشم کشی کم نظیر 
است که تمرکز روی این بخش ها یکی از راهکارهای 

رفع مشکل اشتغال در این منطقه است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مــه والت در مجلس 
شــورای اسامی گفت: صنایع دستی از نظر اقتصادی 
کشور  در  صنعتی  هیچ  و  دارد  بسیاری  ــزوده  افـ ارزش 
نمی تواند به اندازه صنایع دستی ارزش افزوده داشته باشد 

چون با کمترین هزینه ارزش چندبرابری ایجاد می کند.
وی افــزود: حوزه گردشگری نیز اشتغال زایی بسیار و 
بازدهی سریع دارد و کشورهای دنیا به سوی این حوزه 
کل  اداره   معاون صنایع  دستی  کــرده انــد.  پیدا  ســوق 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی هم در این وبینار گفت: صنایع دستی استان 
از کیفیت مطلوب و تنوع بسیاری برخوردار است و 
روستای بسک از توابع شهر بایگ تربت حیدریه نیز 
در زمینه ابریشم کشی در سطح ملی مطرح است و 

توجه مسئوالن را به این منطقه جلب کرده ایم.
محمد مطیع افــزود: ابریشم کشی روستای بسک از 
حالت خام فروشی به فروش فــراورده تبدیل شده که 
باید با  افــزوده می شود.  این امر موجب ایجاد ارزش 
هم افزایی بین دستگاه های اجرایی در تربت حیدریه به 
در  روستای بسک  و  بایگ  دنبال مطرح شدن شهر 

سطح جهانی باشیم.
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اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159
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باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

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

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
17
97

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

 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

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

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

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
38

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

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
90
33
17

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

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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
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

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در سال 
تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ بیش از ۸۰۰ دستگاه تبلت بین 

دانش آموزان نیازمند استان توزیع شد.
راد  الهی  مجید  صداوسیما،  خبرگزاری  گــزارش  به 
ویــروس کرونا و گسترش آموزش  به شیوع  اشــاره  با 
مدارس در بستر اینترنت، گفت: با مشارکت خیران 
تبلت  دستگاه   ۸۰۰ از  بیش  امــداد  کمیته  منابع  و 

بین دانش آموزان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.
دانــش آمــوز  و ۳۰۰  هــزار  اینکه حــدود ۱2  بیان  بــا  وی 
خراسان  امــداد  کمیته  حمایت  تحت  استان  نیازمند 
از  بیش  تبلت ها  ایــن  بـــرای  افـــزود:  هستند،   شمالی 

2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
ارتقای  بر  تأکید  ضمن  استان  امــداد  کمیته  مدیرکل 
فــقــر، گفت:  بــا  ــرای مقابله  بـ شــاخــص هــای آمــوزشــی 

تهیه تجهیزات الکترونیکی آموزشی از ترک تحصیل 
دانش آموزان تحت حمایت این نهاد جلوگیری می کند.
از  گرفته  صـــورت  نیازسنجی  بــه  اشـــاره  بــا  الــهــی راد 
دانش آموز  2هزار  حدود  افزود:  نیازمند  دانش آموزان 
مــحــروم تــحــت حــمــایــت ایـــن نــهــاد نــیــازمــنــد گوشی 
آنان  بین  و  تهیه  آن  مــورد   ۸۰۰ که  بودند  هوشمند 

توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد

توزیع ۸۰۰ تبلت بین دانش آموزان نیازمند



خبرخبر

کشف محموله مواد مخدر صنعتی 
در بولوار پیروزی

کشف  مشهد  در  شیشه  مخدر  مــاده  ۴۸کیلوگرم 
شد.به گزارش قدس، جانشین فرمانده ارشد انتظامی 
ویژه  عملیات  مرکز  نیروهای  گفت:  خــراســان رضــوی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی اطالعاتی 
موفق  شدند رد محموله مواد مخدر صنعتی که از 
استان های شرقی کشور به مشهد قاچاق شده بود 

را بزنند.
سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده با اشاره به هماهنگی 
در  پلیس  ــرد:  ک تأکید  قضایی،  مقام  بــا  انــجــام شــده 
را  نظر  مـــورد  مسکونی  خانه  غافلگیرانه  عملیاتی 
و  کردند  بازرسی  مشهد  پیروزی  بولوار  محدوده  در 
در بــازرســی از ایــن واحــد مسکونی عــالوه بر کشف 
را  ۴۸کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه، ۶ متهم 
ــادآور شــد: تحقیقات  یـ ــان زاده  ــرب ق دستگیر کــردنــد. 

بیشتر در خصوص این پرونده ادامه دارد.

اعزام غواصان آتش نشانی مشهد به محل 

 مرگ جوان 15ساله 
عاقبت شنا در »تجن«

آتش نشانان مشهدی برای خارج کردن جنازه جوانی 
که در رودخانه مرزی تجن غرق شده بود به سرخس 

اعزام شدند.
به گزارش قدس، آتشپاد مسعود ظهوریان، مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد 
گفت: در پی اعالم حادثه ای مبنی بر غرق شدن جوانی 
15ساله در رودخانه تجن در مرز ایران و ترکمنستان، 
تیم ویژه ایستگاه غواصی سازمان آتش نشانی مشهد 
به محل حادثه در شهرستان سرخس اعزام شد که 
غواصان زبده این سازمان پس از حضور در محل در 
کمترین زمان ممکن عملیات جست وجو را از همان 
نقطه ای که توسط حاضران اعالم شده بود آغاز کردند و 
پس از ساعتی عملیات، پیکر بی جان این جوان از عمق 

رودخانه کشف و خارج شد.
شایان ذکر است؛ متأسفانه این جوان که به همراه 
اقدامی  در  بــود  یافته  حضور  محل  در  دوستانش 
خطرناک و به علت توجه نکردن به نکات ایمنی به 
قصد شنا وارد آب شده بــود.  در ادامــه  جسد این 
فرد تحویل عوامل مرزبانی حاضر در محل شد. علت 
دقیق این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی 

است.

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

شنبه 22 خرداد 1400
    1 ذی القعده1442   12 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9549  ویژه نامه 3928 

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1

40
09

47

ج
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1

40
17

95

ج
/1

40
18

08
ط

/9
91

15
53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/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

به چند کارگر ماهر و مجرب 

به کار گاوداری شیری          
و راننده تراکتور بیل دار 
با حقوق عالی نیاز مندیم. 

09151104505

ح
/1

40
24

18
ط

/1
40

22
23

به تعدادی زیگزاگ 
دوز و چرخکار و 
کارگر ساده خانم 
و آقا نیازمندیم 

09151008600
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

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

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

کارگرماهر

خیاط و چرخکار

آشپز

تابلوسازی آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

ج
/1

40
16

03
ط

/1
40

09
48

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 

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ج
/1

40
20

59

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای میالد صفریان

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15770
 به نشــانی:امام خمینی 74سمت راست درب 

دوم پالک از 328
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت 
در ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09331158565
/حروابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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رحمانی: مدیران یک مجتمع آبی شناخته شده که از برق 
صنعتی بــاارزش خالف تعهد داده شده برای پرکردن جیب 
و استخراج ارز دیجیتال سوءاستفاده می کردند، شناسایی و 

برخورد قانونی با آن ها صورت گرفت.
اواخــر هفته گذشته از ســوی تیم های نظارتی شرکت برق 
اطالعاتی به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی منعکس شد که از مصرف برق مشکوک در یک 
مجتمع آبی شناخته شده شهر مشهد حکایت داشت. آنچه 

در این گزارش موضوع را کمی حساس تر می کرد این بود که 
مجتمع آبی در شرایط  کرونایی تعطیل و تمامی دستگاه هایی 
که در این مجموعه با برق کار می کنند هم مسلماً باید خاموش 
باشند، بنابراین این مصرف باالی برق جای تردید داشت.از 
همین رو موضوع برای بررسی در اختیار سرگرد »حسنی« قرار 

گرفت و پس از هماهنگی های الزم با دادسرای انقالب و کسب 
دستور بازرسی مجتمع آبی از قاضی »طباطبایی« جانشین 

این دادسرا، مأموران به محل اعزام شدند.
وقتی پلیس با همراهی کارشناسان شرکت برق رد مصرف 
مشکوک برق را گرفتند مشخص شد هر اتفاقی در حال رخ 

دادن است، به داخل سقف کاذب آن مجموعه برمی گردد.
این گونه شد که سقف کاذب مجتمع آبی شناخته شده کنار 
از سودجویی مدیران آن برداشته شد و چهار  پــرده  و  زده 
دستگاه استخراج رمزارز که در محل جاسازی شده بود کشف 
و از مدار مصرف برق جداسازی و توقیف شد.همچنین با 
توجه به این احتمال که این تعداد دستگاه استخراج رمزارز از 
مدت ها پیش در سقف کاذب نصب شده است، این موضوع 
و میزان خسارت آن به شبکه برق در دست بررسی قرار دارد.

با گزارش تیم های نظارتی شرکت برق صورت گرفت

کشف ماینر از سقف کاذب یک مجتمع آبی!

محیط  حفاظت  اداره  رئیس  رحمانی:  عقیل 
با  گــفــت:  شــهــرســتــان مشهدمقدس  زیــســت 
توجه به گشت ها و پایش های صــورت گرفته و 
همچنین تعامل یگان حفاظت این اداره با سایر 
ادارات و ارگان های نظامی و انتظامی در راستای 
ــداران  بــرخــورد با متخلفان شکار و صید و دامـ
غیرمجاز،سلسله این اقدام ها منجر به دستگیری 

1۸شکارچی غیرمجاز در دو هفته گذشته شد.

 برخورد با عامالن فروش عقاب »
در فضای مجازی

مرتضی شیرزور در تشریح نخستین اقدام بیان 
کرد: درپی رصد فضای مجازی توسط کارشناسان 
مرکز فوریت های سایبری یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد فردی شناسایی شد 
که یک بهله جوجه پرنده شکاری عقاب طالیی 
را در سایت »دیوار« به مبلغ 35 میلیون تومان به 

فروش گذاشته بود.
فــروش این  از  ادامــه دستور داده شد پیش  در 
پرنده بــاارزش، دیگر اقدام های مورد نیاز صورت 
بگیرد و این گونه شد که چندین ساعت بعد عامل 
فــروش پرنده شکاری عقاب طالیی در پی یک 
قرار صوری با همکاری نیروهای معاونت عملیات 
حوزه مقاومت بسيج 10 سپاه حضرت مسلم)ع( 
بــه مــحــاصــره درآمــــد و بــه هــمــراه همدستش 
 دستگیر و از ناحیه آن ها یک بهله پرنده شکاری 
عقاب طالیی آسیب دیده کشف شد. همچنین 
یک دستگاه خودرو پراید که پرنده  شکاری با آن 
به محل آورده شده بود، توقیف شد. وی گفت: 
تحویل  هماهنگی  از  پــس  دستگیرشده  ــراد  افـ

کالنتری 33 شهید باهنر شدند. 

خارج کردن 800رأس دام از مناطق ممنوعه»
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
با  کــه  دیگر  مأموریت  در  داد:  ادامـــه  مشهد 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  عوامل  حضور 
چرای  پــروانــه   کنترل  ــرای  ب مشهد  شهرستان 

دام و خروج دام های غیرمجاز از مناطق تحت 
مدیریت به مرحله اجرا درآمد، پس از حضور 
این مناطق، چهار  از  یکی  تیم های گشتی در 
از  و  شدند  دستگیر  صید  و  شکار  متخلف 
ناحیه آن ها یک قبضه اسلحه شکاری تک لول 
کالیبر 12 غیرمجاز، سه تیر فشنگ غیرمجاز 
یک  و  ساچمه  فشنگ  تير  یــک  ــاره،  چــهــارپ
دستگاه دوربین چشمی کشف و توقیف شد. 

از سوی دیگر در این مأموریت ۸00رأس دام 
غیرمجاز از منطقه خارج شد و متخلفان به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

صیادان تحت تعقیب در محاصره »
مرتضی شیرزور اشاره ای به عملیات تعقیب و 
گریز چهار شکارچی پرندگان وحشی کرده و  در 
این راستا عنوان کرد: در این عملیات چهار صیاد 
اطراف  در شهرستان های  که  وحشی  پرندگان 
دست به تخلفاتی زده و از سوی  مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست تحت تعقیب بودند، 
توسط همکاران ما مورد شناسایی قرار گرفتند، 
امــا آن هــا که خــود را دستگیر شــده می دیدند 

نیروهای معاونت  از  از محل متواری شده که 
اطالعات حوزه مقاومت بسیج 10 سپاه حضرت 
مسلم)ع( خواسته شد در شناسایی متهمان به 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست مشهد 
ــن اقـــدام افـــراد تحت  کمک کنند و در پــی ای
تعقیب که تمامی آن ها از اتباع خارجه هستند، 
دستگیر شدند. بازرسی لوازم همراه آن ها منجر 
وحشی صید  بلدرچين  قطعه  پنج  کشف  به 
شده، دو رشته تور مخصوص صید بلدرچين 
 و یک دستگاه شبچه شد. در ادامه خودرو پژو 
پارس صیادان هم توقیف و آن ها  پس  از تکمیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد گفت: مدتی پیش گزارشی به محیط 
زیست واصل شد که نشان مــی داد فردی با 
ساخت یک استخر ذخیره آب غیرمجاز در 
حوالی تپه سالم مشهد سبب شده  چندین 
تلف شوند.  آن  در  افتادن  با  وحشی  حیوان 
داد  نــشــان  مــیــدانــی  ــررســی هــای  ب همچنین 
حتی  و  ساخت  مجوز  ــدون  ب مذکور  استخر 
اطراف آن  هیچ گونه مانع یا فنس نصب نشده 

و همین امر موجب تلف شدن یک قالده روباه 
و یک سرخرگوش شده است. در ادامه عامل 
این اقدام دستگیر و برای برخورد قانونی راهی 

مراجع قضایی شد.
مأموران  دیگر  سوی  از  کــرد:  تصریح  شیرزور 
شهرستان  زیــســت  محیط  حــفــاظــت  یــگــان 
منطقه  پیمایش  و  گشت  حین  در  مشهد 
روستای  حوالی  به  که  زمانی  کنترل   تحت 
قشالق رسیدند، دو صیاد پرندگان وحشی از 
نوع کبک و تیهو را مشاهده و پیش از اینکه 
آن ها حیوانی را صید نمایند، دستگیر کردند 
و از ناحیه آن ها دو رشته دام صیادی و یک 
عدد نوارکاست صدای کبک  و تیهو کشف و 
خودرو مزدا دوکابین متخلفان هم توقیف شد. 

تلف شدن یک بهله»لیل«»
این مقام مسئول در محیط زیست شهرستان 
مشهد بــیــان کـــرد: فـــردی کــه اقـــدام بــه صید و 
زنده گیری یک بهله پرنده شکاری »لیل« نموده و 
حیوان را در شرایطی بسیار نامناسب در یک خانه 
متروکه نگهداری می کرد، شناسایی و دستگیر 

شد. در پی بازرسی از محل اختفای این فرد یک 
بهله پرنده شکاری لیل آسیب دیده نیز کشف 
و پرنده برای درمــان به اداره دامپزشکی منتقل 
شد. شیرزور ادامه داد: با وجود تالش  فراوان برای 
مــداوای پرنده، این حیوان به دلیل نگهداری در 
فضای نامناسب و همچنین تغذیه ناسالم، تلف 
شد و از همین رو متخلف ملزم به پرداخت ضرر و 

زیان وارده به محیط زیست خواهد شد.
اداره حفاظت محیط  مرتضی شــیــرزور، رئیس 
پیرو  کـــرد:  تصریح  مشهد  شهرستان  زیست 
گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور سه 
متخلف شکار و صید با دو دستگاه موتورسیکلت 
جــانــواران  ــرای شکار  ب بزنگان  کــوه  ارتفاعات  در 
وحشی، با توجه به وسعت منطقه، از نیروهای 
معاونت عملیات ناحیه مقاومت سپاه حضرت 
مسلم)ع( خواسته شد برای پایش میدانی همراه 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منطقه 
را تحت کنترل بگیرند. پس از حضور مأموران 
در محل و دو گــروه شــدن آن هــا و چند ساعت 
دوربین کشی و پیاده روی در ارتفاعات، سرانجام 
حیوانات  آبشخور  نزدیک  که  را  شکارچی  سه 
کمین زده بودند پیش از اینکه حیوانی را شکار 
نمایند، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. 
از ناحیه آن ها یک قبضه اسلحه شکاری تک لول 
غیرمجاز چهارپاره  فشنگ  تیر  پنج  کالیبر 12، 
دست ساز و 10تیر فشنگ ساچمه ای کشف شد. 
وی بیان کرد: همچنین دو دستگاه موتورسیکلت 
متعلق به شکارچیان هم توقیف شد. در یکی دیگر 
از عملیات ها یک شکارچی که با ساخت خانه 
اقــدام هــای  ــرای  ب را تبدیل به محلی  آنجا  باغی 
خالف قانون کرده بود، دستگیر و از داخل محل 
مذکور یک قبضه اسلحه دولول کالیبر12)قاچاق(، 
دو تیرفشنگ غیرمجاز چهارپاره، 2۸ تیر فشنگ 
ساچمه ای و یک دستگاه دوربین چشمی که به 
طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد و 
 فرد خاطی هم تحویل عوامل انتظامی پاسگاه 

سد کارده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد خبر داد

دستگیری هشت گروه متخلف شکار و صید 



خبرخبر خبرخبر
آیتهللاعلمالهدی:

دشمنبرایناامیدیمردم
تالشمدونیدارد

در  ولــی فقیه در خراسان رضــوی گفت: معموالً  نماینده 
را  ازدواج  مسکن،  و  اشتغال  و  ازدواج  میان  اولویت بندی 
اولویت سوم می دانیم و می گوییم اول باید موضوع اشتغال 
و مسکن حل شود در حالی که در مقام اولویت بندی، ازدواج 

بر اشتغال و مسکن مقدم است.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
جوار  در  مشهد  جمعه  عبادی-سیاسی  نماز  خطبه های 
بارگاه منور رضوی اظهار کرد: این یک مشکل فرهنگی در 
تلقین خانواده ها است؛ نیاز جوان به مسئله ازدواج عین 

خوراک و غذاست و جزو نیازهای اولیه و ضروری است.
خطیب جمعه مشهد مقدس در ادامــه با تبریک میالد 
حضرت معصومه)س( و تبریک دهه کرامت گفت: دهه 
کرامت دهه رأفت خاصه امام هشتم)ع( است. بزرگ ترین 
خدمت و عرض ارادت و باالترین اعالم وابستگی به ساحت 
والیتمدار امام هشتم را باید ما مردمی داشته باشیم که در 

این شهر شبانه روز مشمول عنایت های حضرت هستیم. 
از  وی در بخش دیگری از سخنان خــود بیان کــرد: یکی 
سیاستمداران کنگره آمریکا دیروز گفته بود سعی کنید در 
ایران یک دولت انقالبی به وجود نیاید زیرا اگر شکل بگیرد 
و مشکالت مردم حل شود در جریان برخورد و مقابله با 
ایران شکست خواهیم خورد؛ تمام رسانه های استکباری و 
دستگاه های تبلیغاتی آمریکا و استکبار تالش می کنند ما در 
انتخابات شرکت نکنیم زیرا با کاهش مشارکت در انتخابات 
می خواهند این نظامی که ودیعه حضرت رضــا)ع( است 

دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: در گام دوم انقالب، گردنه فراروی این گام 
دوم، انتخابات 1400 است و اگر با حضور مردم در صحنه 
همراه شد و مــردم یک دولــت آرمانی و انقالبی تشکیل 
دادند، دشمن شکست خورده است؛ بقای نظام در چرخه 

گام دوم انقالب تأمین می شود.
دشمن جامعه را می خواهد دوقطبی کند تا با این دوقطبی 
کردن جامعه هم کاهش شرکت انتخابات را رقم بزند و هم 
اینکه مردم مقابل یکدیگر قرار گیرند و این نقشه دشمن 
اســت. به ایــن نتیجه رسیده اند که اگــر مــردم نیامدند و 
مشارکت مردم کاهش پیدا کند زمینه ضعف نظام فراهم 
می شود و روی این مسئله کار می کنند و قطعاً در هفته آینده 
این مسائل بیشتر نیز خواهد شد و رسانه های استکباری 
یا  غوغا خواهند کرد و عجیب است که عــده ای آگاهانه 
ناآگاهانه دنبال این ها افتاده اند، اما بدانند در مسئله نومید 
کردن مردم اگر دنبال این ها باشند، کشور آن ها و ایران آنان 

نیز خسارت خواهد خورد. 

انتقادشهردارازنبودزیرساختهایخدماتی

»شاندیز«شهرگردشگری
بیامکانات!

قـــدس:شــهــردار شــانــدیــز طـــرح جــامــع، نــبــود بــرنــامــه و 
از گردشگران و  بــرای میزبانی  نیاز  زیرساخت های مــورد 
ساخت و ساز های غیرمجاز را مهم ترین مشکالت  این 

شهر دانست. 
به گزارش خبرنگار ما، نکاحی در جمع خبرنگاران گفت: 
همجواری دو شهر طرقبه و شاندیز در کنار کالنشهر مشهد 
به نوعی تناقض دارد و باید این دو شهر به عنوان دو شهر 
با جمعیت یک میلیون نفری دیده شوند. در حال حاضر 
نیز اراضی اختالفی در مرز مشهد بر خالف ادعای متولیان 
که آنجا را به عنوان کاربری غیرمسکونی می دانند صرفاً برای 

اسکان جمعیت آن هم برای مشهد در نظر گرفته اند.
او اظهار کرد: تصمیم گرفته شده مبنی بر اینکه مشهد 
کانون جمعیتی باشد و شاندیز کاربری گردشگری داشته 
باشد موجب نابودی شاندیز می شود؛ چرا که شاندیز هیچ 

زیرساخت گردشگری ندارد و تنها شهر غذاست.
او ادامه داد: ویالسازی تهدید جدی طبیعت شاندیز است 
و تعداد باالی تعاونی های مسکن و تفکیک های غیرمجاز 
نتیجه  این ها  تمام  و  داده  افزایش  نیز  را  نظارت  هزینه 
نبود یک برنامه جامع آینده نگر برای مدیریت اراضی این 

محدوده است.
نکاحی همچنین با اشاره به حاشیه های ایجاد شده برای 
تملک اراضــی ایجاد یک بند خاکی در شاندیز گفت: 
نخستین نیاز و الزمــه حیات آب اســت امــا متأسفانه 
شاندیز یک منبع یا بند ذخیره ای آب ندارد و در همین 
راستا و برای کسب مجوز به مشکل سنددار نبودن اراضی 
منطقه برخوردیم. متولیان ارشد استان می توانستند برای 
حل مشکالت کمبود آب بندهای شهر شاندیز تالش کنند.
نکاحی در خصوص مشکالت مسکن مهر شاندیز هم 
اظهار کرد: متأسفانه در یک محدوده 23هکتاری سه برابر 
سقف قانونی تراکم بارگذاری شده و هیچ سرانه خدماتی 
ــدازه نیاز اولیه تعریف نشده  نــدارد حتی پارکینگ به ان
است، با این حال شهرداری با واگــذاری زمین در تالش 

است برخی از کمبودها را جبران کند.
او به مشکل رها بودن موضوعات در حوزه اراضی اطراف 
شاندیز هم اشاره ای داشت و گفت: متولیان در بخش های 
مختلف به وظایف خــود عمل نمی کنند و پس از بروز 
مشکل به دنبال چرایی آن هستند؛ برای نمونه شهرکی 
به نام پرستو ساخته شده که جایگاه قانونی ندارد و اکنون 
حجمی از تخلفات رها شده در حال تبدیل شدن به یک 

بحران است.

نوزدهمینجشنوارهامامرضا)ع(درآستانهبرگزاری

هفتخادمبرگزیدهفرهنگرضویتجلیلمیشوند
بین المللی  بنیاد  عامل  مدیر  هــادیــان:
ــام رضـــــا)ع( گــفــت: از اهــــداف مهم  ــ ام
بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، هم افزایی 
مــنــظــور گسترش  بـــه  مــیــان دســتــگــاهــی 
فــرهــنــگ رضــــوی در ســطــح کـــشـــوری و 

جهانی است.
مــحــمــود بــــــرازش در نــشــســت خــبــری 
ــام شــــده در  ــجـ ــای انـ ــ ــدام هـ ــ ــح اقـ ــشــری ت
بین المللی  جشنواره  دوره  هجدهمین 
امــام رضــا)ع( و تمهیدات در نظر گرفته 
جشنواره،  دوره  نوزدهمین  بـــرای  شــده 
بنیادی  رضـــا)ع(  امــام  :بنیاد  کــرد  اظهار 
دیگر  برخالف  آن،  دفتر  که  اســت  ملی 
پایتخت  در  کــه  بین المللی  نــهــادهــای 
مستقر هستند، در مشهد قرار دارد که 
نشان دهنده این است که مشهد ظرفیت 

پذیرش نهادهای بین المللی را نیز دارد.
بین المللی  بنیاد  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
ــا)ع( در تـــالش اســـت کـــه از  ــ امــــام رضــ
بودن  بنیاد  سمت  به  جشنواره  حالت 
حرکت کند، بیان کرد: امروز در حقیقت 
جشنواره یکی از محورهای فعالیتی این 
اصلی  برنامه های  از  و  اســت  مجموعه 
ما هم افزایی میان دستگاه های مختلف 
بـــرگـــزاری جشنواره ها  ــرای  بـ ــرا  زیـ اســـت 
بــودجــه  گــاهــی  مختلف  ــامــه هــای  ــرن ب و 
تفاهم نامه های  طریق  از  و  نیست  کافی 
می  توانیم  را  فعالیت ها  این  چندجانبه، 

تحقق بخشیم.

ستادکوچکخریدآثارهنری»
برازش تأکید کرد: سعی کرده ایم در این 
امکان  حــد  تــا  ســتــادی  مجموعه  بنیاد، 
کوچک نگه داشته شود تا بیشتر بودجه 
آثـــار هــنــری و فعالیت های  بـــرای خــریــد 

فرهنگی استفاده شود. 
جــمــع آوری تمامی اطــالعــات مــربــوط به 
امــام رضــا)ع( در یک بانک اطالعاتی از 
فعالیت های دیگری است که این فعالیت 
می تواند بستری برای تمامی فعالیت های 
پژوهشی و فرهنگی مرتبط با امام رضا)ع( 

فراهم  سازد.
وی خاطرنشان کرد: هفت خادم برگزیده 
بین المللی  بنیاد  توسط  رضــوی  فرهنگ 
امام رضا)ع( انتخاب شده اند و از روز شنبه 
)امروز( روند معرفی این افراد آغاز می شود.
برازش نخستین فردی که برای این منظور 
حــجــت االســالم  را  شــده  گرفته  نظر  در 
والمسلمین  راشد یزدی معرفی و اظهار 
راشد  والمسلمین  حجت االسالم  کــرد: 
یزدی بیش از 40 سال است به مشهد 
نقل مکان کرده  و در حرم امام رضا)ع( در 

حال خدمت به مردم است.
مـــحـــمـــودرضـــا بــــــرازش افـــــــزود: جـــدول 
استان ها  به  و  تهیه  استانی  برنامه های 
ارسال شده است. بر اساس این جدول 
در  را  خوشنویسی  جــشــنــواره  امــســال 
بیرجند)خراسان جنوبی(، جشنواره شعر 
غربی،  آذربــایــجــان  در  را  ترکی  زبـــان  بــه 
جــشــنــواره آواهـــا و نــواهــا را در قــزویــن، 
جشنواره فضای مجازی را در سمنان و... 

خواهیم داشت.
پخش 30 برنامه رادیویی و تلویزیونی با 
محور امام رضا)ع( از شبکه دوم سیما، 
از آثار  شبکه سیمای خراسان، رونمایی 
کــرامــت ســال  دهـــه  در  هــنــری مختلف 
با محور  ارادت  آوای  برنامه های  و  جاری 
از دیگر  امــام رضـــا)ع(  بــرای  شعرخوانی 

برنامه های این دهه است.
ــژه کــودکــان و  ــاره بــرنــامــه هــای ویـ ــ وی درب
ایــن دهــه نیز اعــالم کــرد: این  نوجوانان 
به هر نحو که  گــروه سنی می توانند  دو 
شعر،  نــقــاشــی،  جمله  از  مــی خــواهــنــد 
دلگویه، داستان و... ارادت خود را به امام 
رضا)ع( نشان دهند و به بهترین آثار نیز 

هدیه ای از سوی ستاد اهدا می شود.

برگزاریمجازینوزدهمیندوره»
در ادامـــــه ایـــن نــشــســت، مـــشـــاور عالی 
امــام رضــا)ع(  بین المللی  بنیاد  مدیرعامل 
توجه  با  گفت:  رسانه  اصحاب  جمع  در 
دوره  نوزدهمین  کــرونــا  ویـــروس  بــه شیوع 
نیز  رضــــا)ع(  ــام  امـ بین المللی  جــشــنــواره 
همانند سال گذشته به صورت مجازی و در 

قالب 2۷ عنوان برنامه برگزار خواهد شد.
مــهــم تــریــن  از  ــی  ــاضـ ــیـ فـ ــــدجــــالل  ــی ســ
فعالیت های بنیاد بین المللی امام رضا)ع( را 
برگزاری جشنواره های بین المللی اعالم کرد 
و گفت: امسال در دهه کرامت هجدهمین 
دوره پایان و نوزدهمین دوره آن آغاز خواهد 
شــد کــه در ســه ســال گذشته بــا ارزیــابــی 
ادغــام  جشنواره  از  تــعــدادی  جشنواره ها 
یا حذف شده اند و از 3۵ جشنواره به 13 
ذکر  به  الزم  اما  یافتند  کاهش  جشنواره 
است که در کنار آن فعالیت های فرهنگی 

دیگری شکل گرفته است.
ــاره بــه آنکه در سال  وی در ادامـــه بــا اشـ
مجموعه  کرونا  بیماری  دلیل  به  گذشته 
فــعــالــیــت هــای ایـــن جــشــنــواره در فضای 
مــجــازی انــجــام شــد، خاطرنشان کــرد: با 
وجود شیوع کرونا و عدم برگزاری حضوری 
ایــن  خوشبختانه  هــجــدهــم،  جــشــنــواره 
در  هنرمندان  خــوب  اقــبــال  بــا  جشنواره 
فضای مجازی مواجه شد که امسال نیز 
جشنواره به صورت مجازی برگزار می شود 
مگر آنکه فضا در زمان اختتامیه، مناسب 

برگزاری حضوری باشد .

بازدید۷۰میلیونی»
ســال گذشته  از  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
ــار کـــوتـــاه و مــوشــن گــرافــی از  ــ تــولــیــد آث
ــه در خـــصـــوص مــســائــل  احـــادیـــثـــی کـ
اجتماعی و فرهنگی هستند، در فضای 
ــرد: در  مــجــازی انــجــام مــی شــود، بیان ک
از  موشن گرافی   ۵00 از  بیش   ۹۹ ســال 
که  شــد  منتشر  روایـــت هـــا  و  ــث  احــادی
حدود ۷0 میلیون نفر در مجموع از این 

تولیدات بازدید داشته اند.
فیاضی خاطرنشان کرد: برای نوزدهمین 
دوره جشنواره در حال حاضر 2۷ عنوان 
شده  پیش بینی  جشنواره   1۹ و  برنامه 
اردبیل،  در  مناظرات  همایش  که  است 
همایش اخالق و آداب رضوی در استان 
و  در سیستان  گرافیک  کــارگــاه  مــرکــزی، 
در  رضـــوی  پوستر  کــارگــاه  و  بلوچستان 
اصفهان و رویداد های فرهنگی ویژه نظیر 
شب های تئاتر خیابانی رضوی در جنوب 

کرمان برگزار خواهند شد.
تولید  جشنواره  در  کــرد:  اظهار  فیاضی 
محتوای رضوی در فضای مجازی بیش از 
10 هزار اثر با هشتگ امام رضا)ع( تاکنون 
بــرگــزاری جشنواره  منتشر شــده اســت. 
کتاب خوانی رضوی نیز با همکاری نهاد 
امــام  بین المللی  بــنــیــاد  و  کتابخانه ها 
رضا)ع( برگزار شد که یک میلیون و 300 

هزار نفر در آن شرکت کردند. 
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@q u d s d a i l y فضایمجازی: 

ــر  ــ ــزرگ ت ــ ب  – 366روزی  ســــــال   – ــی  ــ ــدن شــ  .1 
ــان تـــوســـعـــه صــنــعــتــی مـــلـــل مــتــحــد-  ــ ــازمـ ــ 2. سـ
ــتــخــت مــوســیــقــی جــهــان  ــای ــو جـــــوانـــــه زده – پ  جــ
3. کبک مشهور – آموختنی لقمان – ماه یازدهم 
میالدی 4. یار داستانی سالمان – شیر درنده – باالتر از 
علم است ۵. پاره تن خمپاره – گوسفند جنگی – قسمتی 
از جمله 6. کفش چهارپایان – مرآت – طنین صدا – 
نشان مفعولی ۷. سنگ مرمر – چرک لباس – واحد 
ورزش بوکس 8 . پشت سر – لقبی در چرخ ریسندگی 
– اثر چربی – شلغم ۹. مقابل اسید – گوسفند ماده 
– بخیه درشت 10. سفر بی پایان – مادر فلزات – قشر 
زحمتکش تأمین کننده نظافت شهر – چاشنی سرخ 
11. بسته انگلیسی – نخست – این جاده نزدیک ترین 
راه اصلی به قله دماوند است 12. ترس و هراس – حق 
حذف مصوبات سازمان ملل متحد – واحــد شدت 
صوت 13. مویز از خشک کردن این نوع انگور به دست 
 می آید- باز در گویش بچه لندن – قلعه دیدنی شهر بم 
14. دلیل – گوسفند نر سه یا چهارساله – از مقامات 
مذهبی-  مراسم  برپایی  ــرای  ب محلی  محلی 1۵. 
نــاوچــه کــالس موج  مچاله در دســت - سومین 
که توسط نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 

طراحی و ساخته شده است

8112zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

 

1. همه ساله رژه پیروزی در جنگ دوم جهانی در 
این نقطه از روسیه برگزار می شود – واحد ورزش 
 تنیس 2. مایل – اخاللگر – گذشته نمایی در سینما 
ــه  ــران ک  – بـــــزرگ  ســـالـــن  دارای  کــلــیــســای   .3
ــی عـــربـــســـتـــان  ــ ــب ــذهــ تــــــنــــــدروی مــ فــــرقــــه   – 
ضــــــروری   - آهـــســـتـــه   – شــــاکــــی  ســــــاز   .4 
از   – خــون بــهــا  ــارس-  ــ ف در  دوشــاخــه  رودی   .۵
تجهیزات ساخت شبکه های ماهواره ای 6. غذای 
خرما  درخــت   – فلزی  شیبدار  سقف   – زمین 
۷. آش ساده – خوب – مرکز ایالت بلوچستان 

پاکستان 8. دریا – به هم پیوسته – بازسازی – 
صوت ندای بــی ادب ۹. مبارزه تن به تن در ووشو 
– برگ درخت خرما – تعجب خانمانه 10. میوه 
آبدار تابستانی – باتجربه – حشره عامل مرگ 
نمرود 11. فارسی زبان – مظهر سبکی – راه سخت 
و پرپیچ وخم در کوه 12. دیوانه – نوعی دوچرخه 
پرنده وحشی  مسابقه ای – خاک کوزه گری 13. 
 .14 اضــافــه   - آبکشی  سطل   – حــالل گــوشــت 
مسلسل – اندیشه - قاطع 1۵. بخش فرانسوی 

رودخانه راین – ارشاد – هلی کوپتر
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عـمـودیافــقــی

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

شنبه 22 خرداد 1400
    1 ذی القعده1442   12 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9549  ویژه نامه 3928 

مرکز  یــک  مشهد،  دادســتــانــی  و  بهزیستی 
حمایت از مادران و کودکان معتاد راه اندازی 

می کنند.
ــزارش قـــدس آنـــالیـــن، مــهــدی نخعی؛  ــ ــه گ ب
مرکز  ــن  ای گــفــت:  مشهد  بهزیستی  مــدیــر 
ــشــی از  ــای ــورت آزم ــال حــاضــر بـــه صــ در حـ
سوی دادستانی راه انــدازی شده و پنج مادر 
حمایتی  خــدمــات  تــحــت  آن  در  کـــودک  و 

هستند.
کرده ایم  رایزنی  خیران  از  یکی  با  افــزود:  او 
که یک ساختمان مناسب با ظرفیت بیشتر 
درصــد   ۷0 و  دهــد  اختصاص  مرکز  ایــن  بــه 
البته  کــنــد.  تــأمــیــن  هــزیــنــه هــا را خــود خــیــر 

سوی  از  مرکز  ایــن  اداره  اجــرایــی  شیوه نامه 
دادستانی و بهزیستی در حال تدوین است 
ــدارد  ن اســتــان  در  اجــرایــی  پیشینه  چــون  و 
سنجیده  وضعیت  شرایط،  پیشبرد  با  باید 

و بهینه شود.
در  مرکزی  چنین  اینکه  به  اشــاره  با  نخعی 
مدت  بــرای  تهران  در  مــورد  یک  تنها  کشور 
کوتاهی دایر بوده، بیان کرد: مادران بارداری 
که دچار اعتیاد هستند به صورت اختیاری 
بــرده  اعتیاد  تــرک  کمپ های  بــه  اجــبــاری  یــا 
می شوند و بچه هایی که از این مادران متولد 
اعــتــیــاد هستند  دچـــار  مــعــمــوالً  مــی شــونــد 
خارج  در  مــادران  ایــن  کودکان  نگهداری  که 

زیادی  با مشکالت  مــادر،  از  دور  و  از کمپ 
روبه رو است.

در حال  کرد:  تأکید  بهزیستی مشهد  مدیر 
حاضر 30 کودک معتاد که از مادران باردار 
ــه دنــیــا آمـــده انـــد در شــیــرخــوارگــاه  مــعــتــاد ب
داریم  خیال  که  می شوند  نگهداری  مشهد 
آن ها را در کنار مادرانشان در این مرکز گرد 

آوریم.
نخعی اظهار کرد: مادران از کمپ و نوزادان 
از شیرخوارگاه به این مرکز آورده می شوند که 
و حفاظت  اولیه، حراست  تفاهم  اساس  بر 
از مــرکــز بــه عــهــده دادســتــانــی و خــدمــات 

تخصصی به عهده بهزیستی خواهد بود.

مدیربهزیستیمشهد:

مرکزحمایتاززنانباردارمعتادراهاندازیمیشود
 جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان داروسازی ثامن رأس س��اعت 14/00 روز چهارشنبه 
مورخ 1400/4/23 در محل ش��رکت داروسازی ثامن با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضاء دعوت 
می ش��ود با همراه داش��تن برگ سهام جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس. 2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399   3- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1400  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و 
غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخ های 1400/4/19 لغایت 1400/4/22 در محل تعاونی مصرف از ساعت 7 الی 16/00 با همراه داشتن 

کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
2- با توجه به انتخابات بازرس: افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت بازرس دارند ظرف یک هفته از تاریخ 

انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. آ- 1402353
 هیئت مدیره تعاونی مصرف داروسازی ثامن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(- شرکت تعاونی مصرف کارکنان داروسازی ثامن
 تاریخ انتشار: 1400/3/22
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