
مــوضــوع  ــا  ب مشهدشناسی  روزه  چــهــار  کـــارگـــاه 
در  مشهد«  جامع  و  مسائل  شبکه  »شناخت 
روزنامه قدس برگزار شد. در این کارگاه که از 28 الی 
31 شهریور برگزار شد 11 موضوع به طرح و بحث 
گذاشته شد. مخاطبان این کارگاه را عالقه مندان 
تشکیل  شهری  مدیریت  و  اجتماعی  فــعــاالن  و 

می دادند. »داستان شهر« که از 
شهرسازی و پروسه شکل گیری 
می کرد  حکایت  مشهد  شهر 
تــوســط مــحــســن اکــــبــــرزاده که 

سابقه ژورنالیسم تخصصی...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر:

به دنبال شکستن انحصار در حوزه فرهنگ و رسانه هستیم

 کارگاه چهار روزه مشهد شناسی
  به  همت مؤسسه فرهنگی قدس 

 و با حضور کارشناسان خبره 
مسائل شهری برگزار شد

 داستان 
یک شهر
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آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: 

 دفاع مقدس
 نقطه آغاز دوران ذلّت 
استکبار جهانی است

استاندار خراسان شمالی:
 قدرت دیپلماسی ایران از

است    قدرت میدان و فرهنگ شهادت 

تنور 35 نانوایی متخلف 
خاموش شد 

21361135 1435
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رضوی  خراسان  پلیس راه  رئیس  جانشین  
خــودروهــای  سفر  ممنوعیت  ــرای  ب گفت: 
شخصی غیربومی به مشهد در دهه پایانی 
صفر هنوز تصمیم گیری نشده و تصمیمی 
ــن خــصــوص بــه پــلــیــس راه نیز ابــالغ  در ای

قانعی نژاد  محمد  سرهنگ  اســت.  نشده 
با ایسنا افزود: روش کار این  در گفت وگو 
است که دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
اطالع رسانی  اســتــانــداری خــراســان رضــوی 
کند که چنین تصمیمی گرفته شده است. 

ــن عنوان  ای بــا  نیز جــلــســه ای  اســتــانــداری 
استانی  یــک ســتــاد  در  و  مــی کــنــد  ــزار  ــرگ ب
تصمیم گیری خواهد شد که آیا ممنوعیتی 
اعــمــال  شخصی  ــای  ــودروهـ خـ ورود  بـــرای 
بشود یا نه. این جلسه هنوز برگزار نشده 

است.جانشین   نشده  گرفته  تصمیمی  و 
رئیس پلیس راه خراسان رضوی خاطرنشان 
ورود  در  مـــحـــدودیـــت  ــحــث  ب ــر  ــ اگ ــرد:  ــ کـ
خودروهای شخصی غیربومی است که در 

حال حاضر ورود خودروهای شخصی...

جانشین  رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

هنوز تصمیمی برای ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به مشهدگرفته نشده است 

4

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

  سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس

  ابوالفضل نوروزی
مدیر گروه مسکن اندیشکده ایتان

  حجت االسالم قنبریان
استاد حوزه و دانشگاه

  علیرضا خدابخشی
روزنامه نگار و اقتصاد دان

  میثم ظهوریان
مدیر اندیشکده توسعه منطقه ای خراسان

  محمد جواد استادی
کنشگر فرهنگی

  سعید اکبریان
شهردار سابق تربت حیدریه

  محسن اکبرزاده
معامر و شهرساز

  سعید شعرباف
شهردار کرمان

  بهاره آروین
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

آگهی تاریخ   03 / 07  / 1400

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013000366 مورخ 1400/02/26 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاس��م 
رضی زاده ش��هری فرزند حس��ن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل )با کاربری مصوب باغ مسکونی برابر 
جوابیه شماره 533- 1400/02/11 اداره محترم راه و شهرسازی گناباد( به مساحت کل 885/51 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 1470 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 

مع الواسطه از آقای حسن مقیمی شهری مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013000367 مورخ 1400/02/26 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره عسکری 
مقدم شهری فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل )با کاربری مصوب باغ مسکونی برابر جوابیه 

ش��ماره 533- 1400/02/11 اداره محترم راه و شهرس��ازی گناباد( به مس��احت کل 885/51 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 1470 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 

مع الواسطه از آقای حسن مقیمی شهری مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
ش��هرها منتشر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405311
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/18              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/3

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

   ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد 
نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده 
عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل 

اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/07/3 لغایت 1400/07/20              مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ 1400/07/20 

زمان بازگشایی پاکات 1400/07/21 در محل دفتر شهردار تایباد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شود.محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 
متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت در مزایده )ریال(قیمت ماهیانه پایه اجاره )ریال(تعدادنام محلردیف
 325/000/0006/500/000 بابغرفه های شماره 6 ،18،12 تیرپارک شهرداری1
111/000/0003/000/000 بابیکباب مغازه انتهای تیرپارک شهرداری2
120/000/0005/000/000 بابیکباب مغازه آجری شماره 34 تیرپارک3
115/000/0004/000/000 بابیکباب مغازه آجری شماره 38 تیرپارک4
111/000/0003/000/000 بابیکباب مغازه آجری شماره 39 تیرپارک5
23/000/0001/000/000باب غرفه های شماره 5 و 6 بازار میوه فروشی6
124/000/0006/000/000 بابمغازه جنب اداره عمران بلوار شریعتی7
140/000/00010/000/000بابحمام بهداشتی تیرپارک8

رامین خواجه احمدی - سرپرست شهرداری تایباد

  آگهی مزایده)نوبت اول( 

ف
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از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن مهر99  
دعوت می ش��ود در جلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده که ساعت 9 روزیکشنبه مورخ 
1400/7/25 در محل ابوطالب 57 مس��جد 
ابوالفضلی جهت رسیدگی به تصمیم گیری 
در خص��وص موارد زیر تش��کیل می گردد 
حضور به هم رسانند در صورتیکه حضور 
عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رأی خ��ود را به عضو دیگر 
یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. عضو 
متقاضی اعضای نمایندگی می بایس��ت به 
همراه نماینده خود حداکثر یک هفته  قبل 
از برگزاری مجمع از ساعت  9 الی 12 مورخ 
1400/7/16 به دفتر شرکت واقع در بلوار 
ابوطالب چهارراه شفا به سمت دادگاه پالک 
1 تلف��ن تم��اس 09153174766  با همراه 
داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 
ورقه ورود به جلسه مجمع مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر اس��ت، تعداد آراء وکالتی هر 
عض��و 3 رأی و هر غیرعض��و 1 رأی خواهد 

بود.
دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت
2- تعیین مکان تصفیه
 هیئت مدیره شرکت

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 99 مشهد )نوبت اول(

تاریخ انتشار1400/7/3
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 15 روز شنبه 
مورخ 1400/07/17 در محل پروژه به آدرس: گلبهار خیابان امام رضا 41 مطهری 15 برگزار میشود. از کلیه اعضاء 
محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود.ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری 
روزهای زوج تا تاریخ 1400/07/12  به آدرس قاضی طباطبایی بین قاضی طباطبایی سه و پنج ،پالک 170 واحد 3 
مراجعه تا پس از تائید وکالتنامه های مذبور  توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.

 دستور جلسه : 1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال99 و98 پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

3- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 
4-تصمیم گیری در خصوص اعضائی که به تعهدات خود عمل ننمودند مطابق با ماده 17 و 58 اساسنامه و 13 قانون 

بخش تعاونی ها
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت  یک هفته جهت ثبت نام 

به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.    
هیات مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  سالیانه
 نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن      )تاریخ انتشار:1400/07/03( 
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سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس 
ساعت 14:30 روز شنبه  مورخ 1400/07/17 در  
محل پروژه به آدرس: گلبهار، بلوار استقالل، 
امام رضا 41 مطهری 15 برگزار میشود. از کلیه 
اعضای محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
* اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه 
به  را  خود  رای  حق  میتوانند  نمیباشد  مقدور 
محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه  موجب 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل 
زوج  روزهای  اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد 
آدرس  به   1400/07/10 تاریخ  تا  ذیل  محل  به 
و  سه  طباطبایی  قاضی  بین  طباطبایی  قاضی 
پنج، پالک 170 واحد 3 مراجعه تا پس از تائید 
ورقه  مجاز  مقام  توسط  مذبور  های  وکالتنامه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مطابق با 
ماده 6 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره سه 

راه آهن
هیات مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن

         آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
       نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره

)تاریخ انتشار:1400/07/03(                        سه راه آهن 

ک
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بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان منتخب سهامداران شرکت تعاونی  که در مرحله اول مجمع عمومی سال مالی 
1398-1397  از حوزه های فرعی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای تابعه استانهای خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی  و حوزه فرعی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی جهت شرکت در مجامع عمومی 
مرحله دوم برای مدت سه سال انتخاب شده اند می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم سال مالی 
1400-1399 ساعت 12 ظهر چهارشنبه مورخه 1400/8/5  در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
به آدرس وکیل آباد 30 ) بلوار حافظ ( تشکیل میگردد. از کلیه نمایندگان منتخب سهامداران دعوت می شود با 

رعایت پروتکلهای بهداشتی در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین شرکت  
2- طرح و تصویب گزارش مالی مشتمل بر عملکرد صورتحساب سود و زیان –  بیالن سالیانه و تراز نامه منتهی به 

 1400/06/31
3- طرح و تصویب تغییرات به عمل آمده در سرمایه و سهام شرکت  

4- طرح و تصویب و اتخاد تصمیم نسبت به تعیین ذخایر قانونی و تقسیم سود سهام  
5- طرح و تصویب بودجه پیش بینی شده و منابَع مالی برای سالی مالی 1401 -1400  

6- طرح و تصویب فروش قسمتی از دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول شرکت به منظور سرمایه گذاری در 
پروژه های جدید 

7- طرح و تصویب پاداش عملکرد سال مالی 1400-1399 برای اعضای هیئت مدیره 
8- طرح وتصویب حق الزحمه بازرسین وحق الجلسه هیئت مدیره برای سال مالی 1400-1401

9-  انتخاب بازرسین شرکت برای سال مالی 1400-1401 
10- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال

11- تعیین خط مشی آتی شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطروحه توسط هیئت مدیره که در اختیار مجمع 
می باشد

12- طرح و تصویب ارزش دوره ای سهام برای سال مالی 1400-1401
 ضمنًا افرادی که منع قانونی نداشته و تمایل به کاندیداتوری برای هِیت مدیره و یا بازرسی شرکت را دارند می 

توانند حداکثر تا قبل از برگزاری مجمع  تقاضای خود را به دفتر شرکت تسلیم نمایند .
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره ثامن سبز بوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  مرحله دوم 
) شرکت تعاونی چند منظوره  عام ثامن سبز بوم به شماره ثبت 13018(



قدرت دیپلماسی 
 ایران از
 قدرت میدان و 
فرهنگ شهادت 
است  
محمدعلی شجاعی 
استاندار خراسان 
شمالی در آیین 
گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس گفت: 
قدرت دیپلماسی 
ایران ناشی از قدرت 
میدان است که 
در آن شهادت ها، 
جانبازی ها، 
نیروهای مسلح، 
سپاه قدس و 
موشک های دور برد 
ما نقش دارد.

نماز جمعه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فــتــنــه ۸۸ را مــحــصــول یک 
عــمــلــیــات روانـــــی، امــنــیــتــی و 
رسانه ای در کشور دانست و 
بیان کرد: شاهد یک عملیات 
ــه بــلــوغ رســیــده رســـانـــه ای و  ب
امنیتی علیه ایـــران اسالمی بودیم که از آن به 

عنوان جنگ نرم یاد شد. 
وی با تأکید بر اینکه واژه تقلب بسیار با این جنگ 
نرم و اطالعاتی در کشور ما چرخید و هنوز دشمن 
در حوزه رسانه ای یک سناریوی سه دهه ای علیه 
انقالب اسالمی پیش می برد تا در یک گلوگاه 
بتواند ضربه خودش را وارد کند، عنوان کرد: از 
سال ۸۹ و ۹۰ وارد یک جریان رسانه ای جدیدی 
در کشور شدیم که فتنه ۸۸ سرآغاز آن بود، اما 
برخالف تمام مشکالتی که در دهه اخیر داشتیم 

امروز به نقاط خوبی دست پیدا کردیم.
وی با اشــاره به اینکه به دنبال ایجاد یک شبکه 
هم افزای رسانه ای هستیم تا گام های بزرگی برای 
اعتالی حوزه رسانه کشور برداریم و این کار را در 
قالب یک برنامه منظم و مــدون پیش خواهیم 
برد،عنوان کرد: صندوق هنر از این به بعد صندوق 
فرهنگ و هنر و رسانه می شود و همه فعاالن 
این حوزه اعضای این خانواده هستند که مورد 

حمایت قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه یک اعتبار ویژه برای رسانه های 
آسیب دیده از کرونا و هنر در نظر گرفته شده، بیان 
کرد: برای خدمت به حوزه فرهنگ و رسانه به دنبال 

شکستن انحصارهای به وجود آمده هستیم.

سالح رسانه ◾
معاون هماهنگ کننده سپاه امــام رضـــا)ع( نیز 
در ایــن مراسم گفت: ایــن رسانه ها هستند که 

می توانند با ثبت و ضبط وقایع دفــاع مقدس و 
با قلم و دریچه  دوربین هایشان دالورمردی ها را 

ماندگار کنند.
سردار علی اکبر افراسیابی با بیان اینکه شهدای 
رسانه با به دوش کشیدن سالح رسانه ای خود 
هــمــپــای رزمــنــدگــان اســـالم حــضــور داشــتــنــد و 

صحنه های جبهه را با هنر خــود ثبت و ضبط 
می کردند، اظهار کرد: به عنوان فردی که در عرصه 
تاریخ نگاری، در حال مطالعه تاریخ گذشتگان 
هستم، می گویم رسانه ها می توانند در ثبت و 
ضبط صحنه های ماندگار، عزتمند و ارزشمند این 

روزها سهیم باشند.

ــزود: در تــاریــخ ۴۰۰ ساله ایـــران اگــر دقت  وی افـ
کنید، امروز بهترین، ارزشمندترین، فداکارترین، 
شجاع ترین و بزرگ ترین  مردانی وجود دارند که 
در صحنه انقالب اسالمی نقش ایفا می کنند و از 
زمانی که والیت فقیه هدایت و رهبری این ملت را 
برعهده گرفته، سابقه ندارد در طول هشت سال 
دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک پاک ایران 
اسالمی را به دشمن واگذار کرده باشیم. امروز نیز 
به رزمندگان و دلیرمردانی که عزت و شرف را برای 

ملت ایران به ارمغان آورده اند، افتخار می کنیم.
دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره رسانه ای 
ابــوذر خراسان رضــوی در این مراسم با اشــاره به 
اینکه خــراســان قطب والیــت، رسانه و فرهنگ 
است، گفت: ساختار رسانه ای کشور در دولت 
مردمی و انقالبی نیازمند تغییر و تحول است و 
امیدوارم تمام خبرنگاران این موضوع را مطالبه 
کنند تا قانون مطبوعات اصالح شود، چراکه از 
تصویب قانون کنونی چندین دهه گذشته و این 

قانون نیازمند به روزرسانی است .
عباس محمدیان افزود: امروز فضای مجازی بازیگر 
اصلی جریان رسانه هاست که متأسفانه هیچ 
نظارتی بر آن وجود ندارد و در دولت های گذشته 

نیز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت. 
در این جشنواره خبرنگاران روزنامه قدس در بخش 
یــادداشــت وحید اکرمی مقام ســوم و در بخش 
مصاحبه صدیقه رضوانی نیا رتبه دوم و محسن 
فاطمی نژاد عنوان سوم را کسب کردند و احمد 

فیاض هم در بخش عکس شایسته تقدیر شد.
ــن جـــشـــنـــواره از  ــ هــمــچــنــیــن در اخــتــتــامــیــه ای
ــون غــالمــرضــا بــنــی اســدی،  پیشکسوتانی چـ
سیدمحسن جعفری، سیدحسین محمودزاده 
ــرور و  ــ سیستانی، حسین کامشاد، امیر روح پ

محمد مهرنیا تقدیر به عمل آمد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر:

 به دنبال شکستن انحصار 
در حوزه فرهنگ و رسانه هستیم

خبرخبر
شهرستان پرآب کالت هم نیازمند آبرسانی سیار شد!

فرماندار کالت گفت: با وجود اینکه این شهرستان جزو 
مناطق پرآب خراسان رضوی محسوب می شود، اکنون 
آب آشامیدنی دو روستای پرجمعیت این شهرستان از 

طریق تانکر سیار تأمین می شود.
ــزارش قــدس آنــالیــن، مهدی ناصری اظهار کرد:  به گ
خشکسالی اخــیــر مــوجــب پــایــیــن آمـــدن ســطــح آب 

چاه های شهرستان شده است به گونه ای که از پنج 
چــاهــی کــه آب شــرب شهر کــالت نـــادر و دو روســتــای 
»گــرو« و »خشت« را تأمین مــی کــرد، تنها یک چاه 
آبدهی دارد و آب گیری از یک چاه دیگر نیز به صورت 

بسیار محدود انجام می شود.
فرماندار کــالت، جمعیت شهر کالت نــادر، مرکز این 

شهرستان را ۸ هزار نفر عنوان کرد و گفت: هم اینک 
تأمین آب شــرب بخشی از روســتــای گــرو، بــه عنوان 
پرجمعیت ترین روســتــای شهرستان با ۵۰۰ خانوار 
معادل ۲ هزار و ۵۰ نفر جمعیت و روستای خشت با 

۹۰۰ نفر جمعیت با تانکر صورت می گیرد.
ناصری اضافه کرد: از سوی دیگر اهالی روستای گرو 

ــد که بــرای شــرب آن ها  حــدود ۲۰ هــزار رأس دام دارن
نیازمند حجم قابل توجهی آب هستند که خود بر 
مشکالت ایــن مجموعه های مولد روستایی افــزوده 
اســت، ازایـــن رو سعی داریــم بــرای تأمین آب شــرب و 

غیرشرب روستاییان تانکر مورد نیاز را فراهم کنیم.

جشنواره
   مهدی توحیدی   همزمان با چهل و یکمین 

سالگرد دفاع مقدس، پنجمین دوره جشنواره 
رسانه ای ابوذر با اعالم برگزیدگان از سوی هیئت 

داوران به کار خود پایان داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامییه 

این جشنواره با اشاره به اینکه مشهد در 100 سال 
اخیر همیشه پیشقراول جریان های فرهنگی 

بوده است، گفت: دولت انقالبی و مردمی سیاست 
اصلی خود را براساس منویات رهبر معظم انقالب، 

بازسازی رسانه ها گذاشته است به طوری که 

رئیس جمهور دستور به اتصال مراکز فرهنگی 
وزارتخانه ها دادند تا ملزومات فرهنگ و رسانه را با 

جدیت دنبال کنیم. محمدمهدی اسماعیلی با بیان 
اینکه ما در حوزه رسانه سال هاست در یک رقابت 
نابرابر با امپریالیسم رسانه ای قرار داریم و عبور 

از مرحله نظامی به مرحله فرهنگی در مواجهه 
با انقالب اسالمی بود، اظهار کرد: یکی از ابعاد 

پیش برنده برای جریان دشمن حوزه رسانه بود و 
ما با یک عملیات پیچیده رسانه ای، با یک پشتیبانی 

امنیتی، اطالعاتی و رسانه ای روبه رو بودیم.

آیت هللا علم الهدی: 

دفاع مقدس، نقطه آغاز دوران 
ذلت استکبار جهانی است

امام جمعه مشهد گفت: ذلت استکبار جهانی یکی 
از ثمرات فرهنگ دفاع مقدس است و رزمندگان ما با 
تکیه بر قدرت پروردگار، دشمن مستکبر و پرطمطراق 

را به مذلت کشاندند.
ــــت هللا سیداحمد  ــدس آنـــالیـــن، آی ــزارش قـ ــ بــه گـ
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد اظهار 
کرد: هفته دفاع مقدس، هفته تجلیل و گرامیداشت 
فرهنگی است که منجر به تجدید حیات انقالب 
شد. فرهنگ دفاع مقدس برکات و دستاوردهایی 
داشــت که حیات جامعه اسالمی ما را در ۴۱ سال 
اخیر بیمه کرده است. اگر امروزه شاهد هستیم نسل 
سوم و چهارم ما به آرمان های نسل اول و دوم اتصال 
پیدا کرده اند، به برکت خون های پاکی است که زمانی 
در اوج مظلومیت، در کانال های محاصره شده بر زمین 
ریخته شد. وی ابراز کرد: سخن رئیس جمهور دولت 
مردمی ما در مجمع جهانی سازمان ملل منطبق با 
یک حقیقت محض است. حقیقت آن است که از 
کاپیتال تا کابل، ذلت آمریکا در پیش چشم جهانیان 
به نمایش گذاشته شد. عذاب الهی منحصر در ایام 
قدیم و سرنوشت قوم عاد و ثمود نیست و سنت 
ــار عالم اســت کــه درهـــم شکستن هیمنه  ــروردگ پ
دشمنان دین خدا را به صورت تدریجی و مستمر در 

برابر نظاره همه عالمیان به نمایش می گذارد.
نسل جــوان ما باید با پیشکسوتان دفــاع مقدس 
انس بگیرند و این حقایق را از زبان آنان بشنوند زیرا 
روایتگری های صادقانه ای که از ایام پرافتخار دفاع 
مقدس مطرح می شود، می تواند راهبرد روشنی برای 

چشم انداز آینده جامعه ما باشد.

سردار افراسیابی: امروز بهترین، ارزشمندترین، فداکارترین، شجاع ترین و بزرگ ترین  
مردانی وجود دارند که در صحنه انقالب اســالمی نقش ایفا می کنند و از زمانی که 
والیت فقیه هدایت و رهبری این ملت را برعهده گرفته، سابقه ندارد در طول هشت سال 
دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک پاک ایران اسالمی را به دشمن واگذار کرده باشیم.
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در استان

اح
ذب

ق 
اد

ص
  

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

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

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

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

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

ج
/1
40
53
97

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خرید و فروش
باغ و زمین

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

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
/1
40
42
53



6 ماه حبس 
محیط زیستی 
برای مدیر یک 

کارخانه
مدثر تیموری، 

سرپرست حفاظت 
محیط زیست جغتای 

گفت: مدیر یک 
کارخانه در جغتای 
که به اخطاریه های 

محیط زیستی 
)ایجاد آلودگی و عدم 

مدیریت پسماند( 
توجهی نداشت، بــا 

شکایت اداره حفاظت 
محیط زیست جغتای 

و با رأی دادگاه این 
شهرستان به 6مــاه 

حبس تعزیری 
محکوم شد.

خبرخبر

مــدیــرکــل  رحمانی  عقیل 
ــرات حــکــومــتــی خــراســان  ــعــزی ت
ــام اســتــمــرار  ــوی ضــمــن اعــ رضــ
طرح تشدید برخورد با نانوایان 
متخلف، در حالی که از پلمب 
تعدادی واحد صنفی در این راستا 
خبر داد، تصریح کرد: اولویت و هدف نخست ما از 
برخورد با نانوایی هایی که کم فروشی، فروش اجباری 
و... دارند برخورد با عامان اصلی ایجاد نابسامانی در 
این حوزه است که در مقابل قانون سرخم نمی کنند.

زخم کهنه ای که باید درمان شود ◾
ماجرای تخلفات در حــوزه نانوایی ها سال هاست 
به زخمی کهنه تبدیل شده، زمانی که بیش از هزار 
نــانــوایــی در شهر مشهد بـــدون پــروانــه و دریــافــت 
مجوز های قانونی تنور خود را گرم و به نوعی موجب 
شده بودند واحد های مجاز به جای تولید نان، سهمیه 
آرد دریافتی یــارانــه ای را چند برابر قیمت به آن ها 
بفروشند. دلیل این اقدام هم اختاف قیمت هرکیسه 
آرد یارانه ای و آزاد آن بود. از دیگر عواقب این کار شیوع 
گسترده گران فروشی در شهر و افزایش نارضایتی های 
عمومی بود. حال بماند عده ای سودجو که آرد دولتی 
و حق مردم شهر را از چرخه توزیع خارج کرده بودند به 
واسطه کم شدن موجودی آرد، کاهش ساعت پخت 
و تعطیلی های غیرمجاز را تنها راه فرار می دیدند که در 

این زمینه هم اقدام های خوبی صورت گرفت.
اما در ماه های اخیر که قیمت نان افزایش یافت و 
بهانه از افــرادی که مدعی بودند تولید نان با قیمت 
چند سال پیش توجیهی نــدارد گرفته شد، بازهم 
عــده ای از فــروش آرد، کم فروشی و دیگر تخلفات 
دســـت برنداشتند و همچنان سعی می کردند 

درمقابل اجرای قانون ایستادگی کنند.
از طرفی تحقیقات میدانی ما گویای این واقعیت تلخ 

بود که این متخلفان همزمان و با شیوه های خاصی 
مالک چندین واحــد نانوایی هستند و به صورت 
زنجیروار و با هماهنگی، قیمت ها را افزایش و یا دست 

به تخلفات دیگر می زنند.
باتوجه به این مشکات، طرح برخورد با این متخلفان 
در مشهد با مدیریت تعزیرات حکومتی، دستگاه 
قضایی و همراهی اتحادیه نانوایان مشهد کلید خورد. 
طرحی که بررسی ابعاد آن گویای این واقعیت بود که 
تا به امروز نمونه مشابهی در مشهد و دیگر شهرهای 

استان نداشته است.

اجرای این طرح در دیگر اتحادیه ها کلید خورد ◾
از همین رو سید مرتضی مدنی فــدکــی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح زوایای 
کار بیان کرد: باتوجه به اینکه بارها گفته ایم و سعی 
کرده ایم در عمل هم به مــردم عزیز اثبات کنیم که 
اولــویــت پیگیری های صــورت گرفته در ایــن حــوزه 
رضایت آن ها است، به هیچ کس اجازه نخواهیم داد 
با حرکت در خارج از مسیر تعریف شده قانونی، قصد 

داشته باشد تا مصرف کننده را زیر فشار قرار دهد.
در پی آن با پیگیری تعزیرات حکومتی استان و 

تصویب کمیسیون نظارت بر این حوزه تصمیم گرفته 
شد تا اتحادیه نانوایان مشهد که انصافاً همراهی 
خوبی هم در این مسیر داشت برای اجــرای بند )ه( 
مــاده 28 قانون نظام صنفی )عــدم اجــرای تكاليف 
واحدهای صنفی به موجب قانون نظام صنفی( وارد 
عمل شود و ما هم حمایت قانونی و قاطع در مسیر 
برخورد با متخلفان را از اتحادیه در دستور کار قرار 
دادیم. خوب است همشهریان عزیز بدانند اجرای 

این طرح در استان نمونه ای مشابه نداشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: براساس 
گزارشی که از سوی اتحادیه نانوایان مشهد واصل 
شد در پی اجرای این طرح چندین نانوایی متخلف که 
رعایت قانون را نکرده بودند پلمب شدند. حتی برخی 
دیگر اخطار و مهلت قانونی گرفتند تا ایرادها را حل 
کنند، آن ها هم اگر پس از اتمام مدت داده شده در 
مقابل اجرای قانون سرخم نکنند واحد صنفی آن ها 

نیز پلمب خواهد شد.
مدنی فدکی تصریح کرد: از همین فرصت استفاده 
می کنم و از مسئوالن اتحادیه نانوایان می خواهم 
هرچه سریع تر لیست دقیق واحد های متخلف 
ــرای طـــرح را به  ــزارش اجــ ــ اعــمــال قــانــون شـــده و گ
تعزیرات حکومتی منعکس تا دیگر مراحل قانونی 

کار طی شود.
وی بیان کــرد: حتی اجــرای این طرح در حــوزه میوه، 
گوشت قرمز و سفید، لوازم یدکی و چند قلم کاالی 
اساسی دیگر را کلید زد ه ایم. با مسئوالن مربوط هم 

جلساتی گذاشته و دستورات مورد نظر داده شد.

 برخورد با واحد هایی که ◾
 قانون را تحویل نمی گیرند!

در ادامه به سراغ کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان 
مشهد رفــتــیــم کــه وی در تکمیل توضیحات 
مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی خــراســان رضــوی 

بــیــان کــرد: طــرح تشدید و بــرخــورد بــا واحــدهــای 
متخلف نانوایی دراجرای بنده )ه( ماده28 قانون 
نظام صنفی پس ازاعام نرخ جدید نان در تیرماه، 
در دستور کار قرارگرفت. در این راستا اجرای طرح 
به صورت ویژه مورد تأکید دادستانی و تعزیرات 

حکومتی بود.
از همین رو اتحادیه ضمن شناسایی واحــد هــای 
متخلف در مرحله نخست اقــدام به صدور اخطار 
بــنــد)ه ( مــاده 28نــمــود تــا واحــد هــای مــذکــور هرچه 
سریع تر نسبت به رفع ایرادهای وارد شده اقدام کنند.
کشتگر تصریح کــرد: پس از آن در ادامــه درتاریخ 
1400/6/29 پس از طی مراحل قانونی 15 واحد 
نانوایی که همچنان پافشاری بر تخلف داشتند 

پلمب شدند.
پیگیری ماجرا ادامــه داشــت تا اینکه پنج واحد 
دیگر هم که بدون پروانه فعالیت می کردند اخطار 
دریافت کردند. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد 
گفت: از سوی دیگر برای 15 واحد اخطاریه بند)ه( 
ماده 28 صادر و تحویل متصدی نانوایی ها شد. 
به این افــراد هم اخطار داده شد در مدت 10 روز 
نسبت به رفع تخلف اقــدام کنند که اگر پس از 
مهلت قانونی این کار صورت نگرفت پلمب این 

واحد ها هم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی بیان کــرد: طرح شناسایی این قبیل واحدها 
که بدون رعایت تکالیف صنفی اصــرار به انجام 
تخلفات دارند ادامه خواهد داشت و در صورت 
مــشــاهــده هــرگــونــه عـــدم رعــایــت قــانــون بــرخــورد 
شــدیــدتــری مانند پلمب واحــد صنفی بــا مدت 
زمانی طوالنی و حتی امکان لغو پروانه نیز وجود 

خواهد داشت.
به این واقعیت هم باید توجه داشت که درحال حاضر 
بیشتر همکاران ما رعایت قانون و مقررات را در دستور 

کار خود دارند که جای تشکر دارد.

با اجرای طرح تشدید نظارت در مشهد

تنور 35 نانوایی متخلف 
خاموش شد 

در شهر3
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همسر سابق، عامل بارگذاری تصاویر شخصی در» شاد«
ــدام بــه بــارگــذاری تصاویر شخصی همسر  فـــردی کــه اقـ
سابقش به دلیل اختافات قبلی در شبکه اجتماعی شاد 
کرده بود، از سوی پلیس فتا خراسان جنوبی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی به صدا وسیما گفت: با 
مراجعه خانم جوانی به پلیس فتا شهرستان قائن و طرح 
شکایت مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی 

شــاد اقــدام به توهین و بــارگــذاری عکس های شخصی و 
خانوادگی او کرده، بافاصله موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.  سرهنگ محمدپور افزود: کارشناسان پلیس 
فتای شهرستان قاین پس از بررسی دقیق اظهارات شاکیه 
و با انجام اقدام های پلیسی و تخصصی، متهم که همسر 
سابق این فرد بود را شناسایی و  پس از تکمیل  پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 
رئیس پلیس فتا استان از کاربران خواست در تعامل با 
دیگران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رعایت 
احترام به حریم خصوصی افراد را همواره مدنظر داشته 
باشند، همچنین برابر قانون هرگونه توهین، اهانت و 
یا پخش تصاویر شخصی افــراد در فضای مجازی جرم 

محسوب می شود.
سرهنگ محمدپور گفت: در صــورت اطــاع از هرگونه 
فعالیت مجرمانه در فضای مــجــازی یــا پیام رسان های 
موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش 

کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. 

خط قرمز
    کشف 16 گوشی سرقتی 
توسط مرزبانان هنگ تایباد

جانشین مرزبانی خراسان رضوی از کشف 
16گوشی هوشمند سرقتی با هوشیاری 

مرزبانان این فرماندهی خبر داد.

به گزارش قدس، سرهنگ محمود پارسافر در 
تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح 

سراسری مبارزه با قاچاق کاال، مرزبانان این استان 
در پست کنترل و مراقبت مرزی هفده شهریور 

هنگ تایباد، 16 گوشی هوشمند سرقتی که 

عامالن این اقدام قصد خارج نمودن آن ها را از 
کشور داشتند، کشف کردند.

وی در ادامه افزود: کارشناسان ارزش ریالی این 
گوشی ها را 660 میلیون ریال ارزیابی کرده اند 
و متهمان دستگیر شده در این خصوص پس از 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شدند. 
سرهنگ پارسافر در خاتمه عنوان کرد: خروج 
هرگونه اقالم و وسایل بدون مجوز از مرزهای 
استان ممنوع بوده و مرزبانان نسبت به توقیف 

آن ها اقدام می کنند.

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
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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 

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
/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

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1

40
42

52
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
18

08

ج
/1

40
55

77
ج

/1
40

17
95

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

14
04

99
0

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

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
57

47

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
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ج
/1

40
58

35

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58
ج

/1
40

37
34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
/1

40
49

92

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات



   راه اندازی 
مرکز 
واکسیناسیون 
 خودرویی
 در درگز   
علی فراهی، 
فرماندار درگز گفت: 
همزمان با هفته 
دفاع مقدس و پس 
از مشهد، درگز 
نخستین شهرستان 
از مجموعه 
شهرستان های 
زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
است که اقدام به 
راه اندازی مرکز 
واکسیناسیون 
خودرویی کرده 
است.

در  حاشيه

60 درصد 
بردسکنی ها 
علیه کرونا 
واکسینه شدند 

مدیر شبکه بهداشت و 
درمان بردسکن گفت: 
از آغاز اجرای طرح 
ملی واکسیناسیون 
علیه کرونا ۶۱ درصد از 
جمعیت هدف در این 
شهرستان خراسان 
رضوی واکسینه 
شده اند.
محمدرضا رضانژاد 
اظهار کرد: تاکنون به 
۸۰ درصد از افراد باالی 
۴۵ سال این شهرستان، 
واکسن تزریق شده 
است و خوشبختانه در 
زمینه واکسن کمبودی 
نداریم و در مرکز 
تجمیعی شهر بردسکن 
و تمامی مراکز بهداشتی 
و خانه های بهداشت 
واکسیناسیون انجام 
می شود.
وی افزود: اگرچه 
بردسکن یکی از سه 
شهرستان دارای 
وضعیت قرمز کرونایی 
خراسان رضوی است اما 
اکنون آمار مبتالیان به 
کرونا در این شهرستان 
رو به کاهش است.

افقی ◾
ــی ــ ــرانـ ــ ــن ایـ ــ ــویـ ــ ــاری نـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــدرمـ ــ   ۱. پـ
 2. این پول در کانبرا به کارتان می آید – از 
روش هـــای قدیمی ایــزولــه کــردن پشت بام 
3. منحنی – برقرار - جهت ۴. پوستین 
ــزال – گـــوارا – صفحه الکترونیکی  – غـ
ــرمــان کشتی – نخست – سنگ   ۵. ف
ــزی ۶. میوه آبــدار  مخصوص ساخت دی
 تابستانی – اجیر – آزاد – صــوت نفرت 
 7. ماه پنجم – محکم- ضربه ای در والیبال
  ۸. میل بــه غــذا - ســروصــدای جمعیت 
 9. سوغاتی زنجان – گاز تنفسی - هراس
۱۰. دربـــســـت کـــارخـــانـــه – عـــزیـــز عــرب 
– شهامت – گل نومیدی ۱۱. صباغی – 
بلیغ - کنار ۱2. تــار – بلندمرتبه - سوره 
ــاه –  ــان - پــرحــرفــی ۱3. مــخــفــف شــ ــ زنـ
ــدار  ــرطــرف ــی خــنــک پ ــوراکـ بــهــشــت – خـ
ــت جـــذرگـــیـــری  ــالمـ ــی ۱۴. عـ ــان ــســت ــاب ت
ــات – گــــــردن آویــــــز قـــهـــرمـــان ــ ــی ــاضــ ــ  ری

 ۱۵. پاسبان– پوست کن - حاکم

عمودی ◾
ــاک –  ــرنـ ــطـ  ۱. آبــــــزی خــشــمــگــیــن خـ
ســـرویـــس کــــردن خـــــودرو و امـــثـــال آن 
را گویند 2. مــجــازات – سخن گفتن - 
مــاالمــال 3. حــشــره آفــت مـــزارع گندم 
ــر – گــل ســرخ  – ورقـــه هـــا – مخفف اگـ
  ۴. بخش پایینی لباس – مشکل - مادر
 ۵. بدمنظر- بازنده شطرنجی – فروش 
ــریــن قیمت پیشنهادی ــاالت ــاال بــه ب  کـ
 ۶. نــام دیگر ایــن عضو بــدن اثنی عشر 
ــه ای در مـــقـــام تــعــلــیــل ــمـ ــلـ  اســــــت- کـ
 7. گریبان – دوســت داشــتــن – بلندی 
- شیک ۸. نــت ســوم – صفت گربه – 
دربندان - خاندان 9. پارچه نصب شده 
پشت پنجره– دوخــتــن پــارگــی فــرش – 
بنیان - مصبت ۱۰. بی همتا – مقیاسی 
اســت در ریاضیات کــه نشان می دهد 
ــول مــیــانــگــیــن چــگــونــه  ــا حــ ــ ــ ــه داده هـ کـ
پــخــش شـــده انـــد ۱۱. مــقــابــلــه کــنــنــده – 
 مخترع مــاشــیــن بــخــاری – ظلم و جور

  ۱2. بچه ننه – دسته گل – خرس چینی
 ۱3. حرف دهن کجی - ویتامین انعقاد 
ــهــره و نصیب - اســـب چــاپــار  خـــون -ب
ــدم یک پا    ۱۴. آب خــــورده – احــمــق – ق
۱۵. آدمی که که درک پایینی دارد – جمله 

قرآنی

جدول     8194
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال 
گفت: با توجه به تأیید امکانات والیبال ساحلی 
مشهد، با درخواست میزبانی این شهر از مسابقات 
والیبال ساحلی قهرمانی کشور در همه رده هــای 

سنی موافقت می شود.
توفیق کابلی در جریان بازدید از امکانات والیبال 
ساحلی در مشهد افزود: این شهر پس از چند سال 
و برای نخستین بار توانسته امکانات مورد نیاز برای 
برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور 
را در سطح استاندارد فراهم کرده و دو زمین مناسب 

برای این رویدادها آماده کند.
وی ادامــه داد: دو زمین والیبال ساحلی جداگانه 
با رعایت ابعاد و امکانات استاندارد در یکی از 
بوستان های بزرگ مشهد در نظر گرفته شده که با 
وجود یک رودخانه بزرگ مصنوعی در همجواری 
این مجموعه ساحلی شرایط مناسبی برای میزبانی 

از تیم های سراسر کشور فراهم شده است. 
رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال با 
اشاره به طرح توسعه این زمین ها گفت: با توجه به 
وجود چند زمین ورزشی دیگر در کنار این مجموعه 

ساحلی، امکان توسعه زمین ها به چهار زمین 
استاندارد وجــود دارد که در ایــن صــورت برگزاری 
مسابقات جهانی نیز در ایــن مجموعه ساحلی 
امکان پذیر است و امیدواریم با همراهی مسئوالن 
محلی این امکان در شهر مشهد با توجه به وجود 
امکانات گردشگری مناسب هرچه زودتــر فراهم 
شود.  وی با بررسی امکانات اقامتی اعضای تیم ها 
در مسابقات قهرمانی کشور نیز افزود: یک مجموعه 
اقامتی در نزدیک ایــن زمین ها با کیفیت بسیار 
مناسب در نظر گرفته شــده که موقعیتی بسیار 
خوب برای بازیکنان و مربیان تیم ها دارد به طوری 
که آن هــا می توانند با طی مسافت کوتاه از درون 
همین بوستان به زمین های ساحلی برسند و امکان 
دسترسی خودرویی نیز از چهار مسیر اطراف محل 

اقامت تا کنار زمین ها وجود دارد.
کابلی ادامه داد: امیدواریم این مسابقات که برای 
نخستین بار در مشهد برگزار خواهد شد به توسعه 

والیبال ساحلی در این شهر بینجامد.

خارج از گودخارج از گود

 برای نخستین بار 
و در همه رده های سنی

»مشهد« میزبان 
قهرمانی    مسابقات 

والیبال ساحلی 
کشور شد

گزارش کوتاه

درخواست مردم برای افزایش 
مراکز واکسیناسیون در گناباد  
در شهرستان گناباد یک مرکز واکسیناسیون 
تجمیعی به همت سپاه راه انــدازی شده و روزانه 
ــادی دارد امــا متأسفانه از چند روز  مراجعان زی
گذشته تاکنون، مردم این شهرستان با مراجعه 
به سامانه ثبت نام با کلمه ظرفیت تکمیل است 

روبه رو می شوند.
به گزارش تسنیم یکی از مراجعه کنندگان به این 
سایت اظهار کرد: سه روز است برای نام نویسی 
به سایت مراجعه می کنم. هر روز اعالم می کند 
ظرفیت کامل است، با این شیوه که واکسیناسیون 

یک سال طول خواهد کشید.
وی ادامه داد: در شهرستان های همجوار ظرفیت 
وجود دارد و فقط در گناباد گویا این مشکل هست 
که مسئوالن باید پیگیری کنند. خانمی که برای 
واکسن به مرکز واکسیناسیون در گناباد مراجعه 
کــرده نیز گفت: چند روز اســت منتظر واکسن 
برکت هستیم امــا در شهرستان وجــود نــدارد و 
امروز مجبور شدم واکسن خارجی بزنم. دوست 
داریم از واکسن برکت استفاده کنیم و مردم گناباد 
درخواست زیادی برای این واکسن دارند ولی در 

شهر گویا موجود نیست.
سرهنگ پــاســدار علی محبی، فرمانده ناحیه 
مقاومت سپاه گناباد نیز در گفت وگو با تسنیم 
اظهار کــرد: پس از اینکه در محل قبلی تزریق 
ــادی صــورت می گرفت و مردم  واکسن تجمع زی
اعتراض داشتند، سالن 9 دی را تجهیز و آماده 
کردیم و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار 
دادیــم. وی ادامــه داد: در صــورت تأمین واکسن 
این آمادگی را داریــم هم تعداد سالن های تزریق 
را افزایش دهیم و هم نیروهای جهادی بیشتری 
را اختصاص دهیم تــا سرعت واکسیناسیون 
افزایش یابد. حجت االسالم حسن صادقی نسب، 
امام جمعه گناباد نیز در واکنش به مشکالت مردم 
در مرکز واکسیناسیون و شلوغی آن اعــالم کرد: 
مصالی جدید گناباد را در اختیار دانشگاه قرار 
می دهیم تا در صــورت نیاز از آن به عنوان مرکز 
واکسیناسیون استفاده کنند. وی به مسئوالن 
شهرستان توصیه کرد از تمامی ظرفیت ها برای 
واکسیناسیون استفاده کنند زیرا گناباد دومین 
شهر سالمند کشور است و فوت 3۴۴ شهروند 

از ابتدای کرونا در این شهر اتفاق خوبی نیست.

خبر

کـــــــــارگـــــــــاه چـــــــهـــــــار روزه 
مــشــهــدشــنــاســی بـــا مــوضــوع 
»شــنــاخــت شــبــکــه مــســائــل 
ــامــه  جــامــع مــشــهــد« در روزن
ــزار شــــد. در ایــن  ــ ــرگ ــ قــــدس ب
کارگاه که از 2۸ الی 3۱ شهریور 
بــرگــزار شد ۱۱ موضوع به طــرح و بحث گذاشته 
شد. مخاطبان این کارگاه را عالقه مندان و فعاالن 

اجتماعی و مدیریت شهری تشکیل می دادند.
ــه از شــهــرســازی و پــروســه  ــان شــهــر« ک ــتـ »داسـ
شکل گیری شهر مشهد حکایت می کرد توسط 
محسن اکبرزاده که سابقه ژورنالیسم تخصصی 
در حوزه معماری را نیز برعهده داشت ارائه شد. 
اکبرزاده در این طرح بحث به بافت اطــراف حرم 
مطهر رضوی به عنوان هسته اصلی شکل دهنده 
شهر مشهد اشاره و درباره ضرورت شناخت نظام 

حاکم بر شهرسازی اسالمی تأکید کرد.
»ســؤال شهر« عنوان دومین کالس روز نخست 
کارگاه مشهدشناسی با ارائه علیرضا خدابخشی 
اقــتــصــاددان و روزنــامــه نــگــار بــود. در ایــن بخش، 
خدابخشی به ضرورت شناخت و بررسی اسناد 
باالدستی توسط خبرنگاران و کنشگران اجتماعی 
پرداخت. وی معتقد است بسیاری از مواردی که 
باید توسط کنشگران اجتماعی مورد مطالبه قرار 
گیرد همان مواردی است که در قوانین باالدستی 
مورد تأکید قرار گرفته اند اما در اجرا به آن ها عمل 
نشده است. خدابخشی همچنین به مداومت در 

پیگیری سوژه ها تأکید کرد.
ــه سعید شعرباف به طــرح و  »نظام شهر« با ارائ
بحث دربــاره محدوده شهر و مفاهیم الزم برای 
شناخت ادبیات شهرسازی پرداخت. شعرباف 
دانش آموخته شهرسازی هوش مصنوعی است و 
هم اکنون مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان 
ثامن و نامزد منتخب شــورای شهر کرمان برای 
خدمت در جایگاه شــهــرداری ایــن شهر است. 
مباحث مــطــروحــه در »نــظــام شــهــر« در تالش 
بــرای آگاهی مخاطبان از ادبیات حاکم بر اسناد 
شهرسازی کشور و مشهد شکل گرفت. محدوده و 
حریم مشهد، حاشیه شهر و بافت مرکزی مشهد 
ــا، تشکیل دهنده  و چگونگی مــواجــهــه بــا آن هــ

پرسش های مخاطبان بود.
ــه سعید اکبریان با  کارگاه مشهدشناسی با ارائ
موضوع »حاشیه شهر« روز دوم را آغاز کرد. اکبریان 

در سال های دور مسئولیت های بسیاری دربــاره 
حاشیه شهر مشهد داشته و در آخرین سمت 

خود شهردار تربت حیدریه بود.
ــوع مواجهه؛  وی حاشیه شهر را متأثر از دو ن
پیشگیری از شکل گیری بافت فرسوده و ساماندهی 
بافت فرسوده دانست که باید به هر دو به یک 
میزان اهمیت داده شــود. همچنین اکبریان به 
بیان تجربیات و ضرورت کار فرهنگی در حاشیه 

شهر پرداخت.
»مسئله شهر« شامل چند پیشنهاد برآمده از 
پژوهش های اندیشکده های مرتبط با شهر بود 
که توسط ابوالفضل نوروزی از اندیشکده ایتان و 
به صورت مجازی به حاضران در سالن اجتماعات 
ارائه شد. نــوروزی در این بخش به مسئله تأمین 
مسکن توسط شهرداری ها و ضرورت پرداختن به 
این موضوع در الیه های مدیریت شهری پرداخت.

»جامعه شهر« مــوضــوع سخنان محمدجواد 
استادی در این کارگاه بود. استادی از استادان و 
کنشگران فرهنگی مشهد در این کارگاه به تبیین 
هویت موزائیکی در مشهد پرداخت و به ضرورت 
شناخت فعاالن شهری از زمینه های فرهنگی در 

مشهد تأکید کرد.
دکتر بهاره آروین در کارگاه آموزشی مشهدشناسی 
با موضوع »شفاف شهر و شهرداری شیشه ای« 
پرداخت و گفت: اگرچه باوجود مسائلی نظیر 
تورم، بیکاری و آسیب های اجتماعی ممکن است 
موضوع شفافیت، یک مفهوم و مطالبه تجملی و 
تزئینی در سطح جامعه تقلی شود، اما در حقیقت 
اصلی ترین پاسخ به بی اعتمادی ای که مــردم به 

نهادها و دولت ها دارند شفاف سازی است.
این استاد دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران 
بابیان اینکه یک نوع بدفهمی از موضوع شفافیت 

در جامعه وجود دارد، اظهار کرد: بهترین تعریف از 
شفافیت انتشار عمومی و سیستماتیک اطالعات 
است زیرا یکی از آسیب هایی که در مورد شفافیت 
هــمــواره رخ مــی دهــد انتشار غیرسیستماتیک 
اطالعات است به عبارتی هر نشر اطالعاتی به 

معنای شفافیت نیست.
»سفرشهر« عــنــوان بحثی بــود کــه توسط امیر 
جلیلی نژاد در کــارگــاه آمــوزشــی مشهدشناسی 
ارائه شد و به موضوع جریان شناسی نگرش های 

مختلف به موضوع زیارت و گردشگری پرداخت.
وی تصریح کــرد: از گذشته تاکنون دو نگاه کلی 
نسبت به مقوله زیارت و گردشگری وجود داشته، 
یکی دیدگاه سهل گیرانه که قابل تفکیک نیست 
و هر دو موضوع را یکی عنوان کرده و زیارت را ذیل 
گردشگری مذهبی و فرهنگی معرفی می نماید که 
این رویکرد طرفداران معدودی داشته و فاقد مبنای 
فکری محکم اســت، اما در دیدگاه دیگر با دقت 
نظر و بر مبنای نگاه فلسفی به موضوع زیــارت و 

گردشگری توجه دارد.
»اقتصاد سیاسی مشهد« با ارائـــه دکتر میثم 
ظهوریان به جنبه های گوناگون اقتصاد شهری 
پرداخت و بر ضرورت توجه به ظرفیت های بومی 
برای کسب درآمد های مدیریت شهری تأکید کرد.

»مردم شهر« به عنوان یکی از مباحث اصلی کارگاه 
مشهدشناسی توسط حجت االسالم قنبری درباره 
نقش مــردم در شهر و پیگیری مطالبات مردمی 
برای کنشگران، تبیین شد. وی با این سؤال بحث 
خود را شروع کرد که: با دولت های گسترده مواجه 
هستیم و عمالً این سؤال ایجاد شده که آیا نهاد 
اجتماعی همچنان کارکرد خود را دارد یا خیر؟ این 
استاد دانشگاه و حوزه بیان کرد: در جامعه ای که 
گفتمان قوی نهادینه شود، هیچ کس نمی تواند آن 
را تضعیف کند، باید برای قوی شدن گفتمان هایی 

مانند عدالت تالش کنیم.
»زیست شهر« که با موضوع شهر حافظ محیط 
زیست در این دوره مطرح شده بود توسط سمیه 
رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
ارائه شد. رفیعی گفت: وقتی طرحی مانند کمربند 
جنوبی بـــرای مشهد طــراحــی و بــودجــه هــایــی از 
جیب مردم برای این طرح ها تصویب می شود، آن 
هم طرحی که ابتدا و پایانش مشخص نیست، 
متأسفانه تنها نتیجه آن، از بین رفتن سرمایه های 

طبیعی است.

 کارگاه چهار روزه مشهد شناسی به  همت مؤسسه فرهنگی قدس 
و با حضور کارشناسان خبره مسائل شهری برگزار شد

داستان یک شهر

خبرخبر
هنوز تصمیمی برای ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به مشهدگرفته نشده است 

جانشین  رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: برای 
ممنوعیت سفر خــودروهــای شخصی غیربومی به 
مشهد در دهه پایانی صفر هنوز تصمیم گیری نشده 
و تصمیمی در ایــن خصوص بــه پلیس راه نیز ابــالغ 

نشده است.
سرهنگ محمد قــانــعــی نــژاد در گفت وگو بــا ایسنا 

افزود: روش کار این است که دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به استانداری خراسان رضوی اطالع رسانی 
کند که چنین تصمیمی گرفته شده است. استانداری 
نیز جلسه ای با ایــن عنوان برگزار می کند و در یک 
ــه آیــا  ســتــاد اســتــانــی تــصــمــیــم گــیــری خــواهــد شــد ک
ممنوعیتی بــرای ورود خــودروهــای شخصی اعمال 

بشود یا نه. این جلسه هنوز برگزار نشده و تصمیمی 
گرفته نشده است.

جانشین  رئیس پلیس راه خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: اگر بحث محدودیت در ورود خودروهای شخصی 
غیربومی اســت که در حــال حاضر ورود خودروهای 
شخصی به تمام شهرهای نارنجی و قرمز با محدودیت 

روبـــه رو بــوده و خــودروهــای غیربومی به محض ورود 
بــه ایــن شهرها بــه ترتیب ۵۰۰ هـــزار و یــک میلیون 
تومان جریمه خواهند شد، اما برای ممنوعیت ورود 
خودروهای غیربومی که همانند پنج روز آخر مرداد 
رخ داد و پلیس در مبادی ورودی استان و شهر مستقر 

شد، هنوز تصمیم گیری نشده است.

جشنواره
    برگزاری همایش ویلچررانی، 

دوچرخه سواری و پیاده روی در مشهد 
همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش ویلچررانی، 
دوچرخه سواری و پیاده روی، ویژه خانواده شهدا 
و جانبازان در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( مشهد 

برگزار شد. به گزارش اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی، این همایش فرهنگی 

ورزشی در راستای ارتقای سطح نشاط و شادابی 
خانواده شهدا و ایثارگران سازماندهی شده است.

براساس این گزارش، مسابقه ویلچرانی ویژه 

جانبازان قطع نخاعی، دوچرخه سواری ویژه 
آزادگان و فرزندان ذکور ایثارگران و پیاده روی نیز 

ویژه خانواده شهدا و جانبازان برگزار شد.
شرکت کنندگان در این برنامه با نثار شاخه های گل 
و قرائت فاتحه بر مزار شهدا، با آرمان های شهدای 

دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
براساس اعالم روابط عمومی بنیاد شهید و امور 

ایثارگران خراسان رضوی مشابه این مراسم 
فرهنگی ورزشی در دیگر شهرستان های استان نیز 

برگزار شد.

 برگزاری 300 برنامه 
هفته دفاع مقدس در بشرویه 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان 
بشرویه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 
دفاع مقدس گنجینه ای است که باید با فرهنگ  آن، 
نسل جوانمان را بیمه کنیم.  سرهنگ حسنی بیان 
کــرد: دفــاع مقدس یک مقطعی از زمــان است که 
همچون قطب نما مسیر انقالب را مشخص می کند. 
سرهنگ حسنی گفت: ما بیش از 3۰۰ برنامه در 
شهرستان بشرویه در سطح حوزه های مختلف اجرا 
خواهیم کرد. ۵3 برنامه شاخص خواهیم داشت 
که یــادواره شهدا، اعزام گروه های جهادی، دیدار با 
خانواده شهدا، شب شعر دفــاع مقدس و برپایی 

میزخدمت از جمله این برنامه ها خواهد بود.

 آسمان خراسان رضوی 
در هفته پیش رو چگونه خواهد بود؟

باران پاییزی همراه با کاهش دما
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: بارش های رگباری همراه با کاهش قابل 
مالحظه دمای هوا در روزهای ابتدایی هفته آینده این 
استان را فرا می گیرد. زهرا عنایتی افزود: بارش های 
پاییزی عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه هفته آینده 
همراه با وزش باد بیشتر در نیمه شمالی استان رخ 
خواهد داد. وی با اشاره به روند کاهش دمای هوا از 
روز یکشنبه در این استان ادامه داد: بیشینه دمای 
هوای امروز)جمعه( مشهد 3۵ درجه سلسیوس 
پیش بینی شد که شنبه به 3۶ درجه خواهد رسید 

ولی تا روز دوشنبه ۱۰ درجه کاهش خواهد داشت.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: بیشینه دمای هوای مشهد در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه هفته آیــنــده بــه ترتیب 32 و 

2۶درجه سلسیوس پیش بینی شده است. 
وی افزود: از روز یکشنبه سرعت وزش باد به ویژه در 
نواحی بادخیز خراسان رضوی همراه با گرد و خاک، 
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا شدت خواهد یافت.

علیرضا خدابخشی : بسیاری از مواردی که باید توسط کنشگران اجتماعی مورد 
مطالبه قرار گیرد همان مواردی است که در قوانین باالدستی مورد تأکید قرار گرفته اند 

اما در اجرا به آن ها عمل نشده است. 
گزيدهگزيده
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