
 ما را مدافعان حرم
آفریده اند

پیکر شهید نیروی انتظامی 
در فاروج تشییع شد

پس از طواف در حرم مطهر رضویگفت وگوی قدس با یک عضو لشکر فاطمیون

روز گذشته سالروز وفات حضرت زینب)س( بود 
که مقارن با سالروز شهادت یکی از سربازان نامدار 
توسلی  علیرضا  شهید  نــام  بــه  فاطمیون  لشکر 
یا همان ابوحامد هم بود. به همین بهانه و برای 
یادآوری و پاسداشت سربازان مدافع حرم با یکی 
از اعضای لشکر فاطمیون گفت وگویی انجام دادیم 
که در ادامــه می خوانید. او خودش را محمدرضا 

جعفری معرفی می کند...

پیکر شهید رجایی پس از طواف در حرم مطهر 
رضــوی در زادگــاهــش تشییع و به خــاک سپرده 
پیکر مطهر شهید  ما  گـــزارش خبرنگار  به  شــد. 
رضوی  چــهــارراه  از  گذشته  روز  رجایی«  »مجید 
به سمت میدان مرکزی شهر فاروج تشییع و در 
روستای نجف آباد زادگــاه این شهید خاکسپاری 
شد. در آیین تشییع پیکر این شهید که با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی... .......صفحه 2 .......صفحه 2 
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اثرات آلودگی هوا برجنین و مادران باردار
امام جمعه مشهد: 

 h حضرت زینب
بزرگ ترین حماسه آفرین 

پس از عاشوراست

قدس گزارش می دهد

»صالح آباد« 
آموزشگاه رانندگی 
موتورسیکلت  ندارد!

.......صفحه 4 

.......صفحه 4
.......صفحه 3 

دادستانی مشهد  ادوات مکانیکی 
مورد استفاده در تغییر کاربری های 

غیرمجاز را توقیف کرد

هزینه 
زمین خواری 

باال رفت
ــرای طـــرح بـــرخـــورد با  ــ مــعــاون دادســـتـــان مشهد از اجـ
افــراد  بـــازوی  که  داد  خبر  مکانیکی  دستگاه های  مالکان 
پنج  از  بیش  زمینه  ایــن  در  افـــزود:  و  زمین خوارهستند 
دستگاه لودر و بیل مکانیکی توقیف شده است.سیدهادی 
وقــوع جرم  از  و پیشگیری  شریعت یار، معاون اجتماعی 
دادســرای مرکز استان خراسان رضوی به قدس گفت: در 
بحث تغییر کاربری های غیرمجازی که در اراضی کشاورزی و 
... صورت می گیرد، در پی آن تخریب منابع طبیعی، تصرف 
و تجاوز به حریم و بستر و مسیل رودخانه ها نیز صورت 
می گیرد که خسارت های فراوانی در پی دارد. وی تصریح کرد: 

برخی از این موارد اگر دیر مورد...

.......صفحه 4 

امام جمعه مشهد گفت: حضرت زینب)س( بزرگ ترین حماسه 
آفرین، قهرمان و بزرگ ترین مغز سیاسی و مستأصل کننده 
دشمن بود و شکستی که امام حسین)ع( بر یزید تحمیل کرد 

با وجود حضرت زینب)س( اتفاق افتاد...

نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در شهرستان 50 هزار 
نفری صالح آباد موجب شده تا متقاضیان دریافت گواهی نامه 
موتورسیکلت برای گذراندن دوره آمــوزش رانندگی و کسب 

مهارت های الزم به مشهد یا تربت...

کاشت ۳۰ اصله نهال به یاد شهدای 
سالمت در محدوده حرم مطهر

شنبه  روز  سالمت  شهدای  یاد  به  نهال  اصله   ۳0
در  مراسمی  در  درخــتــکــاری  هفته  روز  سومین  در 

محدوده حرم مطهر رضوی کاشته شد.
به گزارش ایرنا، در این مراسم که خانواده های شهید 
دکتر محمد ساالری و شهید سیدابراهیم سجادی 
از شهدای سالمت مرکز بهداشت ثامن و جمعی از 
مسئوالن شهری حضور داشتند ۳0 اصله نهال در 
در  شارستان  بولوار  سوم  فاز  میانی  آیلند  محدوده 

تقاطع بولوار طبرسی کاشته شد.
همچنین در مراسم دیگری در درمانگاه سیدی واقع 
در منطقه 7 شهرداری مشهد با حضور کادر درمان 
تعدادی  سالمت  شهدای  یاد  به  شهری  مدیران  و 

نهال غرس شد.
درمـــان  و  ــهــداشــت  ب کــــادر  از  ــفــر  ن  ۳۲ ــون  ــن ــاک ت
و  عمومی  پزشک  شامل  رضــوی  خراسان  استان 
درمانی  کادر  و سایر  داروساز  پرستار،  متخصص، 
از  را  ابتال به کرونا حین خدمت جان خود  اثر  بر 

دست داده اند.

هشدار دامپزشکی نسبت به 
شیوع آنفلوانزای پرندگان 

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خراسان 
رضوی نسبت به شیوع و انتقال آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان از استان هرات افغانستان هشدار داد.
براساس اعالم روابط عمومی دامپزشکی خراسان 
ــاف گــفــت: بــا تــوجــه به  رضــــوی؛ مــحــمــد رشــتــی ب
افغانستان،  در  پرندگان  حاد  آنفلوانزای  مشاهده 
روستاییان  و  مرغداران  بیشتر  چه  هر  هوشیاری 
ــوار مــرز شرقی و رعــایــت اقــدام هــا و  ــژه در ن بــه وی
زمینه  ــن  ای در  بهداشتی  پیشگیرانه  الــزام هــای 

ضروری است.
وی گفت: سویه آنفلوانزای پرندگان مشاهده شده در 
کشور افغانستان از نوع H5N8 بوده بنابراین انجام و 
تشدید اقدام های امنیت زیستی توسط مرغداران به 
منظور جلوگیری از ابتال به بیماری در گله  ها و مراکز 

تولید و پرورش مرغ مورد تأکید است.
مــعــاون ســالمــت اداره کــل دامــپــزشــکــی خــراســان 
مزرعه  بــه  کــه  تجهیزاتی  و  ــراد  افـ افـــزود:  رضـــوی 
باید  ــد  دارن دسترسی  مــرغــداران  ــرورش  پ و  تولید 
تجهیزات،  ضدعفونی  سیستم  و  شوند  محدود 
مزرعه و واحد تولیدی خود را همیشه کارا و به روز 

نگه دارند.
وی ادامه داد: مرغداران باید هر گونه بیماری و تلفات 
را فوری به مقامات رسمی دامپزشکی گزارش و دقت 
کنند تا سیستم امحای مناسب و براساس موازین 
به  مرده  پرندگان  و الشه های  کود  برای  را  بهداشتی 

کار گیرند.
رشتی باف گفت: سامانه پیام کوتاه ۳0000۱5۱۲ آماده 
دامپزشکان  تمامی  و  مرغداران  گزارش های  دریافت 

شاغل در این واحدها در این مورد است.

خبرخبرخبرخبر

از  پیشگیری  گفت:  رضــوی  استاندار خراسان 
کرونای  ویــژه  به  کرونا  نــوع جهش یافته  شیوع 
انگلیسی نیازمند همکاری و مشارکت مردم در 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.
محمدصادق معتمدیان در جلسه دیروز ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان 
رضوی افزود: هفته گذشته ۶ مورد ابتال به کرونای 
انگلیسی در استان شناسایی شد که نگرانی های 
بسیار بابت انتشار این ویروس که خطر سرایت و 

همه گیری زیادی دارد، ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: سرعت زیاد انتقال ویروس و درگیر 
کردن گروه های سنی پایین تر از ویژگی های نوع 
انگلیسی  جهش یافته ویــروس کرونا و کرونای 
است، بنابراین از مردم تقاضا داریم پروتکل های 
بهداشتی را بیش از گذشته و به طور جدی تر 

رعایت کنند.
استاندار خــراســان رضــوی با اشـــاره به کاهش 
هفته های  در  بهداشتی  پروتکل های  رعــایــت 
اخیر در استان گفت: در حال حاضر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان به طور میانگین 

حدود 70 درصد است و برای کنترل و پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونای انگلیسی باید رعایت 
جامعه  ــراد  افـ بین  در  بهداشتی  پروتکل های 

افزایش یابد.
افـــزود: در حــال حاضر تــعــداد مبتالیان و  وی 
فوتی های ناشی از کرونا در این استان کاهش 
چشمگیر یافته است و این امر نتیجه تالش 
تمامی مسئوالن و دست اندرکاران کنترل کرونا در 
استان و مشارکت مردم در رعایت پروتکل های 

بهداشتی بوده است. 

معتمدیان ادامــه داد: حفظ شرایط موجود با 
همکاری مردم میسر است، بنابراین با توجه به 
شیوع کرونای انگلیسی رعایت جدی پروتکل های 
بهداشتی، پرهیز از دورهمی و محافل خانوادگی 
و همچنین محدود کردن بازارهای عیدانه مورد 

تأکید است.
وی بــر کنترل، نــظــارت و آگـــاه ســـازی مـــردم در 
طریق  از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  زمینه 
اطالع رسانی و تولید برنامه های خبری و آموزشی 

مختلف از سوی رسانه های جمعی تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی: 

پیشگیری از شیوع کرونا با همکاری مردم میسراست
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 آق��ای حامدپنهائ��ی فرزن��د غالم علی ب��ه موجب 
دادنام��ه ص��ادره دادگاه محت��رم ترب��ت ج��ام به 
شمااخطار میشود ظرف یك هفته جهت امضاء سند 
ط��الق ش��ماباخانم فاطمه جعفری ارزن��ه ئی فرزند 
ت��اج محم��د ب��ه دفترخان��ه ٣١باخرز حاضرش��وید 

درغیراینصورت طبق قانون عمل خواهد شد
سردفتر ثبت رسمی ازدواج و طالق ٥٠,٣١باخرز 

عباسعلی درویشی ,ع
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آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول آگهی طالق
شرکت تعاونی منحله اتحاد توس سناباد به شماره ثبت 37287

 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول رأس ساعت ١٠صبح   روز ١٣99/١2/22 به آدرس 
مشهد: هفت تیر نبش فکوری ١٣ مرکز رفاهی دکتر شهرستانی برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم 
دعوت می ش��ود با در دست داشتن برگ سهام و کارت ملی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعات ذیل، 
در جلسه حضور به هم رسانند. اعضاء محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند حق رأی 
خود را با وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نمایند. در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
٣ رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود که می توانند در ساعت ١5 تا ١7 روز ١٣99/١2/2١ به 

محل شرکت واقع در هاشمیه 9١/١ پالک ١4 مراجعه نمایند و برگ حضور در جلسه دریافت نمایند.
دستورجلس��ه:١- تصمیم گیری در خصوص ق��رارداد فروش مورخ ١٣97/١2/8 به ش��ماره 97/١24٠ و 

توافق نامه طرفین
2- ارائه گزارش هیئت تصفیه، ناظر و حسابرس هیئت تصفیه

٣- طرح و تصویب صورت های مالی سال ١٣98      4- پیشنهاد تصویب بودجه سال ١٣99
,ع  شرکت تعاونی منحله اتحاد توس سناباد  

99
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ــم بــــهــــاردوســــت: مـــدتـــی اســـــت کــه  ــکــت ت
مرغ فروشی ها روشی جدید برای گران فروشی 
مرغ انتخاب کرده اند و برای اینکه مرغ را به 
قیمت مصوب خود به فروش نرسانند، آن 
باالیی  قیمت های  با  و  کــرده  قطعه بندی  را 

می فروشند.
در هــمــیــن خـــصـــوص »مــحــمــد اخـــــوان« 
بازرسی سازمان صمت خراسان  کارشناس 
ــا وجـــود منع فـــروش مرغ  رضـــوی گــفــت: ب
قطعه بندی شده از سوی ستاد تنظیم بازار 
استان اما قیمت گذاری شفاف و اطالع رسانی 
در خصوص این قضیه مطالبه مردمی است. 
تا دو هفته گذشته قیمت مرغ قطعه بندی 
شده در استان با احتساب ضریب هر قطعه 
بر مبنای ۲0 هزار و ۴00 تومان کارشناسی و 

اعالم شد ولی در چند روز گذشته در نامه ای 
از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده در 
سراسر کشور قیمت قطعه  بندی مرغ اعالم 
شده است و باید رعایت شود طبق ابالغیه 
سازمان حمایت از مصرف کننده برای عرضه 
در میادین مرغ و تخم مرغ به این شرح است: 
قیمت سینه بدون پوست ۴0 هزار تومان، ران 
ــازوی ساده  بــدون پوست ۳۶ هــزار تومان، ب
۲8 هــزار تومان، بال ســاده ۳۲ هــزار تومان، 
گردن بدون پوست ۱۱ هزار و 500 تومان، مرغ 
قطعه بندی شده بدون پوست و بسته بندی 
بدون  تومان، سینه  هــزار  فیله اش 5۱  شــده 
پوست و استخوان ۴۶ هزار تومان، ساق ران 
بدون پوست ۴0 هزار تومان و مغز ران بدون 

پوست هم ۳۶ هزار تومان.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گفت: 
اپتیکی  الکترونیکی و  ــه روز شــدن تجهیزات  ب
مرزبانی و بازسازی و ترمیم مقرهای انتظامی در 

مرزها ضروری است.
به گزارش ایرنا سردار حسین اشتری روز شنبه 
در بازدید از ستاد مرزبانی خراسان رضوی افزود: 
امنیت ساز،  نظیر خیران  از ظرفیت هایی  باید 
استانداری ها و شهرداری ها نیز برای این منظور 
استفاده شود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
رفــع کمبود ۱۲0 هــزار مسکن  اسالمی گفت: 
ملکی در قرارگاه جهادی تأمین مسکن نیروی 
انتظامی مورد توجه است و امیدواریم تا سال 

۱۴0۴ این کار بزرگ را به ثمر برسانیم.
می خواهد  دشمن  داد:  ادامـــه  اشتری  ســـردار 
خراسان رضوی و مشهد را که پایگاه تشیع و 

اســالم است  و فرهنگی جهان  قطب معنوی 
ناامن کند و امنیت مطلوب و شایسته ای را که 
امــروز در این منطقه از کشور حکمفرماست 
برنمی تابد اما با عنایت الهی و توجهات حضرت 
امام رضا)ع( تمام این توطئه ها آشکار و خنثی 
خواهد شد. وی گفت: کار و مسئولیت مرزبانی 
بسیار مهم است و مرزبانان همان گونه که حافظ 
مرزهای کشور از گزند حمالت اشرار و گروه های 
ضدانقالب هستند، می کوشند نفوذ معاندان 

برای ایجاد ناامنی در شهرها نیز اتفاق نیفتد.
وی افــزود: مراقبت و تحلیل مسائل امنیتی، 
اجتماعی و فرهنگی در مرزها و داخل شهرها 
یک ضرورت است و هر چه دایره اطالعات  ما 
گسترده تر باشد، بهتر می توانیم مراقبت و انجام 

وظیفه کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی:

دشمن در ناامن کردن مشهد ناکام است
براساس ابالغیه سازمان حمایت از مصرف کننده

قیمت رسمی مرغ قطعه بندی شده اعالم شد



گفت وگوی قدس با یک عضو لشکر فاطمیون

 ما را مدافعان حرم
آفریده اند

ابوالحسن صاحبی جهان آبادی: روز گذشته 
ســالــروز وفــات حضرت زیــنــب)س( بــود که 
مقارن با سالروز شهادت یکی از سربازان 
نامدار لشکر فاطمیون به نام شهید علیرضا 
توسلی یا همان ابوحامد هم بود. به همین 
بهانه و برای یادآوری و پاسداشت سربازان 
ــرم بــا یــکــی از اعــضــای لشکر  مــدافــع حـ
انجام دادیــم که در  فاطمیون گفت وگویی 

ادامه می خوانید.

»ابو فاطمه« از لشکر فاطمیون»
معرفی  جعفری  محمدرضا  را  خــودش  او 
یا  فاطمیون  بچه های  می گوید:  و  می کند 
نــام مستعار  همان تیپ فاطمیون مــرا به 
اهل  اصالتاً  امــا  می شناسند  »ابوفاطمه« 
مزارشریف و متولد 1357 هستم. از بدو تولد 
در مشهد بزرگ شده ام و هرگز افغانستان را 
ندیده ام ولی كشورم را دوست دارم و به آن 
عشق ورزیده و به افغانستانی بودنم افتخار 
می كنم. این چریك مهاجر افغان از ناحیه 
دست و پا بر اثر تركش های خمپاره مجروح 
و جانباز شده و همچنین بر اثر شلیك تیر 
و انفجار خمپاره های تروریست های داعش 
دچار موج گرفتگی شده و حتی گاهی دچار 
فراموشی می شود و برخی وقایع جنگ را 
خوب به خاطر نــدارد.ایــن فرمانده یكی از 
گروهان های فاطمیون كه حدود 60 نیرو در 
جبهه های جنگ علیه تكفیری ها را سال ها 
فرماندهی کرده، می گوید: همه اعضای لشکر 
طایفه  از  و  افغانستانی  شیعه  فاطمیون، 
هزاره هستند و ملیت های دیگر را قبول و 
نام نویسی نمی كنند مگر آنكه با شناسنامه 
و لهجه جعلی افغانی و تغییر ظاهر و سایر 
ترفندها به این لشکر ملحق شده باشند و 
جالب است بدانید در میان این لشکر از 
نوجوانان 14ساله تا پیرمرد 60 ساله حضور 
دارند و شعار و البته عقیده شان این است 

که »ما را مدافعان حرم آفریده اند«. 
نخستین بــار كــه بــه حــرم حضرت زینب 
و  قــدر منقلب  آن  وارد شــدم  کــبــری)س( 
متحول شدم كه بی اختیار اشك از چشمانم 
جاری شد و همان جا به بی بی قول شرف 
دادم تا ریشه کن كردن تكفیری های داعش 
از حریم و حرم پاکش به قیمت جان دفاع 
کرده و حتی یك لحظه عقب نشینی نكنم. 
بارها به سوریه اعــزام شــدم، اما باز هم به 
خاطر حفظ آرمان ها و ارزش هــای اسالمی 

در  روزی  اگــر  و  تكلیف می كنم  احــســاس 
هر كجا از دنیا، اسالم و مسلمین در خطر 
باشند بنا به تكلیف شرعی و انسانی، آنجا 

حضور پیدا خواهم كرد.
فرمانده شجاع فاطمیون که ارادت خاصی 
به نظام جمهوری اســالمــی، امــام راحــل و 
رهبر معظم انقالب دارد، می گوید: از توجه 
و عنایت رهبر معظم انقالب به رزمندگان 
مدافع حرم و درباره اینكه معظم له دستور 
مانند  را  فاطمیون  شــهــدای  كــه  داده انـــــد 
شهدای هشت ســال دفــاع مقدس ایــران 
تشییع و تجلیل كنند و یا مقدمات تحصیل 
افغانستانی های مقیم ایران را به نیکی فراهم 
كنند خوشحال و خرسندم و آقا را رهبر و 

پیشوای خود می دانم.  
او که بارها در سوریه سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را از نزدیک دیده به همین سبب 
سخت عاشق و دلباخته وی بوده و با بردن 
نامش گریه می کند، می گوید: هنوز باور ندارم 

که او دیگر نیست، همه سوری ها شهید 
حاج قاسم را از صمیم دل و جان دوست 
داشتند و دارند چون حفظ امنیت و برقراری 

حکومت سوریه را مدیون او می دانند.

 »ابوحامد«گل سرسبد »
شهدای افغانستانی

این چریک افغانستانی در پاسخ به این 
می شناسد،  را  ابوحامد  آیــا  که  پرسش 
می گوید: شهید علیرضا توسلی، فرمانده 
بــود،  ســوریــه  در  فاطمیون  لشکر  ارشــد 
بسیار محبوب، مقتدر، شجاع، فوق العاده 
دیرینه سردار  یار  و  وثوق  مورد  باهوش، 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود و سال ها 
هم در افغانستان با طالبان جنگیده بود. 
ابوحامد گل سرسبد شهدای افغانستانی 
ــود کــه در آخــریــن  از طــایــفــه خــــاوری بـ
عملیات در »مقر سراج« وی را چند بار 
و  فروتن، خاکی  متواضع،  بسیار  دیــدم، 

خونسرد، اما شجاع و باصالبت بود انگار 
که از نیروهای خدماتی است در حالی که 
فرمانده ارشد و دالور تیپ فاطمیون بود 
ابوحامد همچنان  راه و حماسه  و قطعاً 

ادامه دارد. 
وی با اشاره به اینکه جنگ با داعش، جنگ 
آن ها  می افزاید:  بــود  تجهیزات  و  امکانات 
ظاهر  به  و  انگلیس  فرانسه،  اهــل  بیشتر 
مسلمان )وهابی( بودند که بر اثر جهالت 
و نادانی و قدرت دالرهــای نفتی عربستان، 
قطر، ترکیه و... نفس می کشیدند و حدود 18 
زیرشاخه از جمله جیش الحر، جیش الفتح، 
جبهه النصره )با حمایت اسرائیل(، جبهه 
الشام، داعش )با حمایت ترکیه( و... دارد و 
تقریباً 40 درصد از مناطق نفت خیز خاک 
سوریه در تصرف آن ها بود که متأسفانه با 
پرچم هللا اکبر، ال اله اال هللا و محمد رسول 
با همین تکبیرها و شعارها هم در  و  هللا 
عملیات ها علیه مسلمان ها یــورش بــرده و 
جنایت می کردند و زنده زنده دست و پای 
اسیران را قطعه قطعه می کردند و یا مانند 

شهید حججی سر می بریدند.
وی می گوید: هر وقت ما اعزام می شدیم باید 
60 روز کامل در جبهه می بودیم ولی مدت 
زمــان مرخصی اختیاری بود که چه زمانی 
برگردیم و چون در جنگ با داعش بیشتر 
در  زمــان مرخصی  در  بودیم  بیدار  شب ها 
منزل شب ها خوابمان نمی برد. در طول روز 
در عالم خواب رؤیاهای وحشتناک و کابوس 
می دیدم و وقتی مرا از خواب بیدار می کردند 
همسر و فرزندانم را در حال گریه می دیدم 
و به من می گفتند تو که چندین مرحله به 
جبهه اعزام شده و ادای دین کــرده ای دیگر 
کافی است، می گفتم نه! دل از مهر حسین 
گر پرفروغ است/ بدون زینبی بودن دروغ 
است. ابوفاطمه ادامه می دهد: هر فردی که 
نمی شود، شهادت  رفــت شهید  جبهه  به 
لیاقت و سعادت می خواهد و از طرفی شهدا 
وظیفه و رسالت سنگین و خطیری به دوش 
ما گذاشته اند و باید به عنوان رهروان آن ها، 
راه و هدفشان که همان راه اهل بیت)ع( است 
ادامه دهیم و این نکته را مد نظر داشتیم که 
با تفکر »شهید شــدن« نباید پا به عرصه 
میدان گذاشت، بلکه با این ایده وارد معرکه 
همه  از  و  بکشیم  را  دشمن  که  می شدیم 
مهم تر اندیشه و تفکر کثیف تکفیری- وهابی 

داعشی ها را بر هم زده و نابود کنیم.

پس از طواف در حرم مطهر رضوی

 پیکر شهید نیروی انتظامی 
            در فاروج تشییع شد  

پیکر شهید رجایی پس از طواف در حرم مطهر رضوی 
در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده شد.

»مجید  شهید  مطهر  پیکر  مــا  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
رجایی« روز گذشته از چهارراه رضوی به سمت میدان 
نجف آباد  روستای  در  و  تشییع  ــاروج  ف شهر  مرکزی 

زادگاه این شهید خاکسپاری شد.  
رعــایــت   ــا  ب ــه  ک شهید  ایـــن  پیکر  تشییع  آیــیــن   در 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد 
شماری از مسئوالن استان، روحانیون، نیروهای نظامی 
و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار 

مختلف مردم  شهرستان فاروج حضور داشتند.
اهل  انتظامی  نــیــروی  افــســر  رجــایــی،  مجید  شهید 
پاسگاه  به  مسلح  اشـــرار  حمله  در  فـــاروج  نجف آباد 
در  مــاه  اسفند  هفتم  شبانگاه  در  زاهـــدان،  قلعه بید 

سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.
الزم به ذکر است پیکر شهید مجید رجایی شامگاه 
تشریفات  ــا  ب و  شــد  مــشــهــدالــرضــا)ع(  وارد  جمعه 
شهید  بین المللی  فــرودگــاه  در  نظامی  احــتــرامــات  و 
هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال سردار سرتیپ دوم 
کاظم تقوی؛ فرمانده انتظامی خراسان رضوی، جمعی 
قرار  اجرایی  مسئوالن  و  انتظامی  نیروی  کارکنان  از 
از طواف شبانه در حرم مطهر رضوی،  گرفت و پس 
خراسان  در  ــاروج   فـ شهرستان  به  خاکسپاری  ــرای  ب

شمالی انتقال داده شد.

نماینده مردم بجنورد:

انتقال آب از دریای عمان مطالبه 
خراسان شمالی است

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگالن، 
گرمه و جاجرم گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان 
به خراسان شمالی یکی از مطالبات جدی این استان 
است و این موضوع نیز چندی پیش در جلسه ای با 

حضور وزیر نیرو مطرح شد.
محمد وحیدی ضمن قدردانی از استاندار خراسان 
به  دریــای عمان  از  آب  انتقال  که موضوع  شمالی 
منطقه  استانداران  همایش  در  را  خراسان شمالی 
در  گذشته  هفته  ــزود:  ــ اف کـــرد،  اعـــالم  کــشــور  پنج 
شمالی  خراسان  از  نامی  رئیس جمهور  جلسه ای، 
که از این پروژه بهره مند شود، نبرد که این موضوع 
صورت  به   که  شد  خواهد  پیگیری  جــدی  طــور  به  
این  از  صدور یک دستور سراسر خراسان شمالی 

طرح بهره مند شود.
وی در ادامه با بیان اینکه خراسان شمالی با کمبود 
آب در حوزه کشاورزی و به  خصوص صنعت مواجه 
است، تصریح کرد: قرار بر این بود در کشت پاییزه 
سال جاری میزان دبی آب چاه ها برای انجام کارهای 
کشاورزی کاهش یابد اما با پیگیری های انجام  شده 
از سوی وزیر جهاد کشاورزی، درخواست شد تا این 
امر محقق نشود؛ چراکه اجرای آن مغایر امر جهش 

تولید است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگالن و 
گرمه و جاجرم خاطرنشان کرد: اگر قرار است که این 
طرح اجرایی شود باید پیش از انجام کشت پاییزه 
اعالم می شد تا کشاورزان برنامه ریزی الزم را انجام 

می دادند.
حاضر  ــال  حـ در  مــتــأســفــانــه  داد:  ادامــــه  ــدی  وحــی
زیرزمینی  چــاه هــای  از  آب  تأمین  بــرای  پتروشیمی 
ــگــر بــســیــاری از  ــاده مــی کــنــد و از ســـوی دی ــف اســت
اسفراین،  دشــت  جمله  از  استان  مهم  دشــت هــای 
جاجرم و شیروان جزو دشت های ممنوعه هستند و 

نمی توان آبی برداشت کرد.
ایــن در حــالــی اســت کــه صنایع  کـــرد:  وی تصریح 
مهمی همچون فوالد اسفراین و لوله گستر نیازمند 
خراسان  پنج شهرستان  مردم  آب هستند.نماینده 
ایجاد  بـــرای  شمالی  خــراســان  کـــرد:  تأکید  شمالی 
جهش در راه انــدازی واحدهای صنعتی پایین دست 
و اشتغال بیشتر نیازمند آن است که از طرح انتقال 
آب از دریای عمان بهره مند شود و در این خصوص 

پیگیری ها به  صورت جدی انجام خواهد شد.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

 یکشنبه  10 اسفند 1399
   16 رجب 1442  28 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9477  ویژه نامه 3856 

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ط
/9
91
21
20

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

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/9
90
33
17

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
/9
90
06
79



روی خط حادهثروی خط حادهث
اعمال قانون کرونایی همچنان ادامه دارد

 جریمه 314 دستگاه خودرو
 در ورودی های مشهد

با اجرای طرح کرونایی منع ورود خودرو های غیربومی 
به برخی شهرها، ۳۱۴ دستگاه خــودرو در ورودی هــای 

مشهد جریمه شدند.
خراسان رضوی  انتظامی  فرماندهی  پلیس راه  رئیس 
گفت: صاحبان این تعداد خودرو در ۲۴ ساعت گذشته 
هر کدام 5میلیون ریال جریمه شدند.سرهنگ حسین 
میش مست به صدا وسیما گفت: در این مدت رانندگان 

۳۹۱ دستگاه خودرو نیز پیامک تذکر دریافت کرده اند.
وی گفت: 5۳۶ دستگاه خودرو نیز در جریان اجرای این 
طرح )طی ۲۴ ساعت( از ورودی هــای مشهد برگردانده 
شدند.طرح منع ورود خودرو های غیربومی به شهر های 
دارای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد از نظر شیوع کرونا 
همزمان با محدودیت های سراسری، از اول آذر تا ۱۳دی 
ماه امسال در مشهد و دیگر شهر های خراسان رضوی 
اجــرا شده و با آبی شدن وضعیت مشهد از ١٣ دی 
متوقف شد، اما این طرح دوباره از ۱۸ بهمن ماه امسال 

با زرد شدن وضعیت مشهد اجرایی شد.

ماجرای مشکوکی که همچنان ادامه دارد

 کشف ۲میلیارد ریال 
پول قاچاق در مرز

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: ۲میلیارد ریال وجه نقد 
رایج جمهوری اسالمی ایران در مرز دوغارون تایباد کشف 
و ضبط  شد.سرهنگ محمد چراغ افزود: این میزان پول 
پیش از خروج از کشور توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد 

در معبر زمینی دوغارون کشف و ضبط شد.
افغانستانی  تبعه  دو  زمینه  ایــن  در  کــرد:  اظــهــار  وی 
دستگیر و با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند. 
سرهنگ چراغ در ادامه به صدا و سیما گفت: مبارزه 
کــاال در مبادی ورودی و خروجی مرز  ــواع  ان با قاچاق 
دوغارون یکی از مهم ترین رسالت های نیرو های مرزبانی 

در این نقطه از کشور است.

عقیل رحمانی: معاون دادستان مشهد از اجرای 
با مالکان دستگاه های مکانیکی  طرح برخورد 
و  زمین خوارهستند  افــراد  بــازوی  که  داد  خبر 
افزود: در این زمینه بیش از پنج دستگاه لودر و 

بیل مکانیکی توقیف شده است.
ســیــدهــادی شــریــعــت یــار، مــعــاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادســرای مرکز استان 
خراسان رضوی به قدس گفت: در بحث تغییر 
کاربری های غیرمجازی که در اراضی کشاورزی 
و ... صورت می گیرد، در پی آن تخریب منابع 
و  بستر  و  حریم  به  تجاوز  و  تصرف  طبیعی، 
ــورت مــی گــیــرد که  ــه هــا نیز صـ مسیل رودخــان
تصریح  وی  دارد.  پی  در  فراوانی  خسارت های 
کــرد: برخی از این مــوارد اگر دیر مــورد برخورد 
قانونی قرار بگیرند، اعاده آن به وضع سابق حتی 
اگــر رفــع تصرف هم صــورت بگیرد، به آسانی 

نخواهد بود.

هزینهتخلفراباالمیبریم»
مــعــاون دادســـتـــان مشهد 
بیان کرد: این موضوع مهم 
از سوی  رهبر معظم انقالب 
در مقوله مبارزه با کوه خواری 
و زمــیــن خــواری بــارهــا مــورد 

تأکید قرار گرفته است. متأسفانه وقتی اطراف 
شهر مشهد را به صورت میدانی مورد بررسی 

قــرار دادیــم مشخص شد همچنان این پدیده 
نامبارک در حال گسترش است و در کنار قلع 
بنای ساخته شده روی زمین های تغییرکاربری 
تــازه ای به کار  غیرمجاز داده شــده، باید روش 
بست تا هزینه تغییر کاربری برای عامالن اصلی 
و حتی افرادی که ادوات مکانیکی خود را در این 

مسیر به کار می گیرند، بسیار باال برود.
شریعت یار گفت: تغییر کاربری غیرمجاز روی 
یک زمین کشاورزی و ... دارای زیان و تبعات 
از  گوشه ای  به  بخواهیم  اگر  که  است  فراوانی 
آن ها اشاره کنیم باید بیان کرد وقتی به دشت 
یک  یک شبه  می کنید  مــشــاهــده  و  مــراجــعــه 
چهاردیواری وسط آن دشت برپا شده و در حال 
تبدیل شدن به یک باغ ویالست، این تصویر در 
مرحله نخست به عنوان یک چراغ سبزی دیده 
می شود که دیگران هم می توانند به محل رفته و 
تیشه به ریشه تولیدات کشاورزی بزنند و جای 
تا منافع مادی  باغ ویالی غیرمجاز بسازند  آن 

عده ای تأمین شود.

مشکالتایجادباغویالیغیرمجاز»
جرم  وقـــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  مــعــاون 
دادستانی مشهد ادامه داد: از سوی دیگر اگر 
از دید امنیتی به ماجرا نگاه کنیم هم متوجه 
خواهیم شد در صورتی که در این باغ ویالهای 
غیرمجاز اتفاقی رخ بدهد، حضور یک مأمور 

ــادی مــی بــرد و  پلیس در ایــن منطقه زمـــان زیـ
تبعات اخالقی و خدماتی فراوانی را هم به دنبال 
خواهد داشت. با توجه به جمیع موضوع های 
پیش رو و اهمیتی که این ماجرا برای دستگاه 
قضایی داشت، موضوع در شورای حفظ حقوق 
بیت المال استان مطرح و تصمیم گرفته شد 
با  ایــن متخلفان در هر سطحی که باشند  با 

قاطعیت بیشتری برخورد شود.
این مقام قضایی بیان کرد: برای رسیدن به هدف 
هم از توان تمامی دستگاه های متولی، مردمی، 
بسیج، دهیاری ها و...استفاده می شود، چنانکه 
از چند روز پیش این اقدام در دستور کار قرار 

گرفته است. با این کار تمامی افراد زمین خوار در 
تمامی نقاط مانند حاشیه شهر مشهد، طرقبه، 
شاندیز، نقندر و... به سرعت شناسایی و با آن ها 

برخورد قاطع خواهد شد.

همتخریببناهمتوقیفادواتمکانیکی»
آن هایی  کنار  در  مسلماً  افـــزود:  شریعت یار 
کــه دســت بــه زمــیــن خــواری می زنند، هستند 
افــرادی که مالک ادواتــی چون بیل مکانیکی، 
لــودر، کامیون های حمل سنگ و... هستند و 
به متخلفان در رسیدن به آنچه می خواهند، 
کمک می کنند. در این مرحله مالکان این ادوات 

را شناسایی و آن ها را ملزم می کنیم محلی را که 
تخریب کرده اند و روی آن بنا و... ایجاد شده را 

تا حد امکان به حالت اولیه اعاده کنند.
باشد  برای متخلفان درس عبرتی  آنکه  برای 
و هزینه این گونه اقدام ها برای آن ها باال برود، 
ادوات مذکور را هم برای مدت طوالنی توقیف 
تصمیم  و  می کنیم  منتقل  پارکینگ  بــه  و 
گرفته شــد دســتــگــاه هــای مـــورد اســتــفــاده در 
تغییرکاربری ها مانند لودر، بیل مکانیکی و... 
در محل تخلف قرار داده شوند و با نصب بنر 
روی آن ها، دیگران از اعمال قانون قاطع در این 

زمینه مطلع شوند.
معاون دادســتــان مشهد بیان کــرد: در همین 
راستا در سه روز گذشته بیش از پنج دستگاه 
اطـــراف شهر  در  کــه  و...  لــودر  مکانیکی،  بیل 
مشهد در حال انجام تغییر کاربری و تخریب 
پارکینگ  به  و  توقیف شــده  بودند   ... و  کوه ها 

منتقل شدند.
متخلفان در گذشته برای آنکه از اعمال قانون 
دور بمانند شب ها و روزهای تعطیل که تصور 
حضور  متولی  دستگاه های  مأموران  می کردند 
ندارند اقدام های خود را رقم می زدند که با اجرای 
این طرح دیگر زمان و مکان هم برای آن ها هیچ 

امنیتی ایجاد نخواهد کرد.
وی در پایان به مالکان خــودروهــای سنگین و 
دستگاه های مکانیکی مورد استفاده در تخریب 
و تصرف منابع طبیعی و ... هشدار داد: این 
افــراد بدانند به هیچ عنوان با آن هــا مماشاتی 
نخواهد شد و برخورد قاطع دستگاه قضایی با 
آن ها پشیمان کننده خواهد بود، مگر اینکه دیگر 

زمین خواران را همراهی نکنند.

دادستانی مشهد  ادوات مکانیکی مورد استفاده در تغییر کاربری های غیرمجاز را توقیف کرد

هزینهزمینخواریباالرفت

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 30007۲305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 
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رحمانی: دو فرد شرور که در یکی از روستاهای حاشیه شهر مشهد به صورت 
مسلحانه تردد می کردند در حالی دستگیر شدند که روی برخی از اهالی سالح 

کشیده بودند.
اواخــر هفته گذشته اطالعاتی روی میز فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( قرار گرفت که از تحرکات مجرمانه چند شرور مسلح در یکی از 

روستاهای بخش رضویه مشهد حکایت داشت.
در این گزارش که حتی برخی از اهالی آن روستا هم پای آن را امضا کرده بودند 
آمده بود که با حضور این دو شرور مسلح در روستا راه دیگر افراد مشکوک هم به 
محل باز شده و حتی در مواردی یکی از این افراد روی اهالی روستا اسلحه کشیده 

و آن ها را وادار به سکوت در مقابل رفتار مجرمانه شان کرده است.

با توجه به اهمیت ماجرا، سرهنگ پاسدار شریف، فرمانده این ناحیه مقاومت 
بسیج، موضوع را به اطالع معاون دادستان در ناحیه ۴ مشهد رساند و در پی آن 
قاضی عندلیب هم دستور برخورد سریع و قاطع را با عامالن ناامنی موصوف صادر 
کرد.این گونه شد که یک تیم از نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( عملیات بررسی و دستگیری متهمان را آغاز و لحظاتی 
بعد محل حضور متهمان را در روستا محاصره و تمامی زوایای کار را تحت کنترل 
گرفتند.در ادامه رفت وآمدهای مشکوک به محل و اقدام های حاشیه دار افراد در 
منطقه، مهر تأیید بر گزارش واصله زد و عملیات دستگیری متهمان هم کلید 
خورد.پس از آن و در پی یک اقدام غافلگیرانه نیروهای معاونت عملیات این ناحیه 
مقاومت بسیج وارد خانه روستایی شده و دو فرد شرور را دستگیر کردند. همزمان 

با دستگیری افراد شرور، محل اختفای آن ها نیز مورد بازرسی قرارگرفت که یک 
قبضه اسلحه  کمری به همراه هفت فشنگ و یک قبضه سالح وینچستر کشف 
شد. از همین رو با دستور مقام قضایی متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار سازمان اطالعات سپاه امام رضا)ع( قرار گرفتند.

با تالش نیروهای سپاه مشهد

دو شرور مسلح در یک روستا دستگیر شدند

 یکشنبه  10 اسفند 1399
   16 رجب 1442  28 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9477  ویژه نامه 3856 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

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
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ط
/9

91
03

05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

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 تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818

/ع
99

11
98

1
ج

/9
90

16
59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9

81
59

01

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
/9

81
53

18

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

ج
/9

90
92

07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

ط
/9

90
05

55

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
/9

90
97

23

پ
/9

90
33

14

ط
/9

90
05

57

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

ط
/9

90
06

03

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
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم معصومه سادات موسوی فر

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6755
 به نش��انی:  طبرس��ی شمالی 41 س��ه راه اول سر 

دونبش پ 16
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09039107127
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

24
07

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا درودی

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
9212

 به نشانی:  مهرآباد بین14 و16
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155177541
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

23
61



خبرخبر خبرخبر
 مشموالن سهام عدالت باید 

در سامانه سجام  نام نویسی کنند

ــور اقـــتـــصـــادی و دارایــــــی خـــراســـان  ــ مــدیــرکــل امـ
روش  که  عدالت  سهام  مشموالن  گفت:  رضــوی 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند هم باید نسبت به 
ثبت نام در سامانه سجام )سامانه جامع اطالعات 

مشتریان( اقدام کنند.
افــزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  امیررحیمی  حسین 
مشموالن سهام عدالت خراسان رضوی که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند برای برخورداری از 
منافع آزادسازی سهام خود، مزایای قانونی و امکان 
اعضای  انتخاب  الکترونیکی  رأی گیری  در  شرکت 
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 

استانی، باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.
ــا مــراجــعــه به  ب بــایــد  ــدام  ــ اق ایـــن  ــه داد:  ــ وی ادام
سامانه سجام به آدرس www.sejam.ir یا دفاتر 
پیشخوان دولت برای سجامی شدن سهام عدالت 

انجام شود.
سهام  غیرمستقیم  روش  در  افــزود:  رحیمی  امیر 
عدالت، مدیریت سهام عدالت و اعمال نمایندگی 
از طریق شرکت های  مراتبی  لحاظ  با  سهامداران، 

سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
قابل  زیــان  یــا  ایــن روش ســود  ادامـــه داد: در  وی 
ــان ســهــام عــدالــت بــراســاس  ــدگ تخصیص بــه دارن
اختصاص  ســرمــایــه گــذاری  شــرکــت هــای  عملکرد 
اخــتــیــار، سهام  ایــن تفویض  بــا  و  یــافــت  خــواهــد 
به  متعلق  عدالت  سهام  سرمایه پذیر  شرکت های 
سرمایه گذاری  شرکت های  توسط  سهام  دارندگان 

استانی ساماندهی خواهد شد.
رضوی  خراسان  دارایــی  و  اقتصادی  امــور  مدیرکل 
مکلف  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های  گفت: 
یا  بــورس  بــازار  نــزد  افــزایــش سرمایه و پذیرش  به 
انجام  اســتــان  در  ایــن مهم  کــه  فــرابــورس هستند 
قابل  در صورتی  روش غیرمستقیم  و سهام  شده 
واگــذاری و فروش خواهد بود که نماد شرکت های 
سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه قابل معامله 
بــاشــد، چــراکــه ایــن افـــراد ســهــامــداران شرکت های 

سرمایه گذاری استانی خواهند بود.

 بهره برداری از سالن ورزشی
 »کته شمشیرعلیا« فریمان

از  فریمان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  فریمان: 
بهره برداری سالن سرپوشیده ورزشی چندمنظوره 
قلندرآباد  بخش  شمشیرعلیا  کته  روســتــای  در 
با حضور معاون ورزشی مدیرکل ورزش و  فریمان 
شورای  مجلس  در  مــردم  نماینده  استان،  جوانان 
اسالمی، فرماندار و تنی چند از مسئوالن خبر داد.
ارتقای  در  این سالن  اهمیت  به  اشــاره  با  صیامی 
ورزش در بخش قلندرآباد افزود: این سالن ورزشی 
بــا۱۱۰مــتــر زیــربــنــا و اعــتــبــار ۱۵مــیــلــیــارد ریــالــی به 

بهره برداری رسید.

رقابت ۳۰ تیرانداز از چهار استان 
در تربت جام 

 تربت جام: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جایزه  تیراندازی  مسابقات  برگزاری  از  جام  تربت 

بزرگ در این شهرستان خبر داد.
قدس  خبرنگار  بــا  گــفــت وگــو  در  سپهری  محسن 
اظــهــار کــرد: مسابقات تــیــرانــدازی اهـــداف پــروازی 
)تراپ( جایزه بزرگ از سوی هیئت تیراندازی تربت 
جام و با همکاری اداره ورزش و جوانان به مناسبت 
در  علی)ع(  حضرت  باسعادت  میالد  گرامیداشت 

این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این مسابقه ۳۰ تیرانداز از استان های 
گلستان، مازندران، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 

شرکت و در مدت یک روز به رقابت پرداختند.
تربت  تیرانداز  اسدی  وحید  رقابت ها  این  پایان  در 
جام موفق شد عنوان نخست را از آن خود نماید و 
خلیقی از استان گلستان و فرشید احمدی از تربت 

جام  در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

امام جمعه مشهد: 

حضرت زینب h  بزرگ ترین 
حماسه آفرین پس از عاشوراست

ــنـــب)س(  امـــــام جــمــعــه مــشــهــد گـــفـــت: حـــضـــرت زیـ
مغز  بزرگ ترین  و  قهرمان  آفرین،  حماسه  بزرگ ترین 
سیاسی و مستأصل کننده دشمن بود و شکستی که 
امام حسین)ع( بر یزید تحمیل کرد با وجود حضرت 

زینب)س( اتفاق افتاد.
ــــت هللا ســیــداحــمــد عــلــم الــهــدی  ــه گــــزارش ایـــرنـــا، آی ب
رواق  در  زیــنــب)س(  ــروز در سالروز رحلت حضرت   دی
امام خمینی حرم امام رضا)ع( افزود: حضرت زینب)س( 
قهرمان کربالست و مقام و عظمت آن حضرت به خاطر 

صبر و تحمل در مصیبت و سختی ها نیست.
وی ادامه داد: حضرت زینب)س( در عرصه زندگانی 
با مشکالت زیادی روبه رو شد و در برابر پیشامدها و 
رویدادهای فوق العاده ناگوار تحمل ورزید در حالی که 
آن حضرت  مثل  بافضیلتی  انسان  برای  این مسئله 

نمی تواند به عنوان فضیلت مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: آنچه در 
کربال رخ داد یک چیز تصادفی و غیرقابل پیش بینی 
نبود، بلکه از آغاز حرکت، آینده همه یاران و همراهان 
امام حسین)ع( پیش بینی شده بود و کسانی که برای 

اسارت آمده، گزینش شده بودند.
سیدالشهدا)ع(  انقالب  افـــزود:  علم الهدی  آیــت هللا 
فقط برای همان دوره نبود. انقالبی را خواست شروع 
کند که در همه نسل ها انقالب ساز باشد و حضرت 

زینب)س( در این زمینه نقش مهمی ایفا کرد.

توضیح رئیس پلیس نیشابور درباره 
خودرو مشکوک به بمب گذاری 

ماجرای  جزئیات  نیشابور  انتظامی  فرمانده  نیشابور: 
خودرو مشکوک به بمب گذاری را تشریح کرد.

ــرد: در  ــاســدار حسین دهــقــان پــور اظــهــار کـ سرهنگ پ
تماس های مردمی با پلیس مبنی بر توقف چندین ساعته 
یــک خـــودرو مشکوک در مــجــاورت پمپ بنزین خیام 
اعزام  به محل  بررسی موضوع  بــرای  بالفاصله مأموران 
انجام شده مشخص  بررسی های  در  ــزود:  اف شدند.وی 
شد خودرو زانتیا که دارای پالک غیربومی بود از ساعت 
۲۰ جمعه شب در نزدیکی پمپ بنزین رها شده و کسی 

تاکنون مراجعه نکرده است. 
ــرد: پــس از اســتــعــالم پــالک خــودرو  وی خــاطــرنــشــان کـ
و تماس با صاحب پالک در یک استان دیگر این فرد 
اعالم کرد ماشین خود را فروخته است اما پالک ها نباید 
روی این خودرو نصب باشد چون این پالک روی خودرو 
فعلی من نصب و در حــال استفاده اســت. وی یــادآور 
شد: به دلیل پارک خودرو در نزدیکی مخازن سوخت و 
حساسیت موضوع پلیس به این خودرو مشکوک شد 
و تیم های چک و خنثی سازی پلیس به همراه نیروهای 
آتش نشانی و اورژانس نیز به محل حادثه اعزام شدند. 
سرهنگ دهقان پور تصریح کرد: پس از بررسی هایی که 
این  در  بمب گذاری  مــورد  گرفت  پلیس صــورت  توسط 
خودرو مشاهد نشد و خودرو برای انجام تحقیقات فنی 
و تخصصی بیشتر در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با 
سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

اثرات آلودگی هوا  بر جنین و مادران باردار
در ســال هــای اخیر هــوای  قــمــری:  مهدیه 
کیفیت  بریده،  را  نفسمان  شهر مشهد 
هــوا بــه حــدی رســیــده کــه تنفس را بــرای 
گــروه هــای حــســاس سخت کـــرده اســت. 
 به گفته مسئول مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی شهرداری مشهد، هوای 
مشهد از ابتدای امسال تاکنون، ۲۳۱ روز 
در وضعیت قابل قبول، ۶۶ روز در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس و یک روز 
شاخص هوا در وضعیت ناسالم برای همه 
گروه ها قرار گرفته، این در حالی است که 
ـ  قلبی  بیماران  شامل  گروه های حساس 
ریوی، سالمندان، کودکان و مادران باردار 

می شود.

اثر مخرب آلودگی هوا بر رشد »
کامل ریه های نوزادان نارس 

بی تردید گزارش های متعددی از تأثیر هوای 
آلــوده بر موجودات زنــده شامل جانوران و 
گیاهان خوانده یا شنیده اید اما اثرات این 
میراث زندگی ماشینی بشر در برخی حوزه ها 
را کمتر شنیده اید که یکی از آن ها تأثیرات 
منفی آلودگی هوا بر مادران باردار و جنین 
است.کارشناسان سالمت از سال ها پیش 
درباره تأثیر هوای آلوده بر افراد مسن و بیماران 
هشدار داده اند، اما در مورد تأثیر آلودگی بر 
جنین به تازگی تحقیقاتی انجام شده است.
در این گزارش آمده است: مشخص نیست 
در این مرحله چه مکانیزمی اتفاق می افتد، 
اما عاملی وجود دارد که سبب کاهش رشد 
جنین و در نهایت پایین بودن وزن هنگام 
تولد می شود.به گزارش روزنامه گاردین، به 
گفته متخصصان نوزادانی که با وزن پایین به 
دنیا می آیند بیشتر در معرض عفونت های 
دوران کودکی و ذات الریه هستند، همچنین 
ریه های نـــوزادان نــارس به طور کامل رشد 

نمی کند.
مــدیــر گـــروه بــهــداشــت محیط حــرفــه ای 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکه تحقیقات انجام شده نشان می دهد 
آلودگی هوا حتی روی سالمت روانی زنان 
افزایش  تأثیر مــی گــذارد، می گوید:  بــاردار 
دی  اکسید  نــیــتــروژن،  دی  اکسید  غلظت 
گوگرد و ذرات معلق، به طور قابل  توجهی 

دوره   طـــول  در  را  ــان  زنـ عاطفی  اســتــرس 
افزایش می دهد، همچنین یک  بـــارداری 
مطالعه نشان می دهد خطر تولد کودکان 
در طول  که  مادرانی  از  اوتیسم  به  مبتال 
سه  ماهه  ســوم بـــارداری بیش  از حد در 
معرض آالینده هایی مانند ذرات معلق قرار 

می گیرند، دو برابر بیشتر از دیگران است.
می کند:  بــیــان  حسنی یزدی  علی اصغر 
آلودگی هوا عالوه بر اینکه سبب عوارضی 
از جمله سوزش چشم، خستگی و سرفه 
بــه بیماری های  ابــتــال  مــی شــود، مــوجــب 
نــوزادان  زمینه ای و اختالالتی مانند تولد 
و در طوالنی  زایــمــان هــای زودرس  نـــارس، 

مدت سرطان می شود.
وی به شیوه نامه کشوری وزارت بهداشت 
به عنوان راهکارهایی برای کاهش عوارض 
ناشی از آلودگی هوا بر جنین و مادران باردار 
اشاره می کند و می افزاید: دستورالعمل های 
کلی از جمله کاهش تردد مادران در سطح 
شهر اســت و نیز با کمک دستگاه هایی 
مانند شهرداری و رسانه ها اقدام هایی مانند 
اطالع رسانی وضعیت کیفیت هوا به مردم 
شبانه روزی  فعالیت  همچون  خدماتی  و 
آمبوالنس ها و اورژانس ها در سطح شهر 
انجام شده تا سالمت گروه های حساس از 

جمله مادران باردار به خطر نیفتد.

ارائه آموزش های عمومی به مادران »
باردار 

خانواده  جمعیت،  سالمت،  دفتر  مدیر 
و مــدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ما می گوید:  با خبرنگار  در گفت وگو  نیز 
وقتی مادران باردار به علوم پزشکی مشهد 
بــارداری  با  برای دریافت اطالعات مرتبط 
مراقبت های  تحت  می کنند،  مــراجــعــه 
جسمی، روحی و روانی این دانشگاه طی 
بازه های زمانی یکماهه و یک ماه و نیم قرار 
می گیرند.دکتر محمدعلی احمدیان به این 
نکته اشاره می کند که عالوه بر مراقبت ها 
و غربالگری هایی که از مادران باردار انجام 
آمــوزش هــای عمومی  یکسری  مــی شــود، 
شامل پیشگیری و مراقبت در هنگام بروز 
در شرایطی  زنــدگــی سالم  نحوه  و  کــرونــا 
مانند افزایش آلودگی هوا به مادران باردار 
ارائه می شود که تا پایان دوره بارداری این 

آموزش ها ادامه دارد.

36 هزار مادر باردار مشهدی »
زیرپوشش مراقبت های بارداری 

 آمــارهــا نــشــان مــی دهــد هــر ســـال حــدود 
9۰ هزار مادر باردار در مشهد وجود دارد 
که از این میان حدود ۳۶ هزار مادر باردار 
پزشکی  علوم  دانشگاه  زیرمجموعه  در 
شناسایی و تحت مراقبت ها، غربالگری ها 
و آمــوزش هــای عمومی ایــن دانشگاه قرار 
مــی گــیــرنــد، ایـــن مــوضــوع را مــدیــر دفتر 
ــواده و مــدارس  ســالمــت، جمعیت، خــان
حالی  در  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه 
اعالم می کند که اذعان دارد، به بانوان باردار 
تذکر داده می شود در روزهایی که آلودگی 
هوا رو به افزایش است از تردد در سطح 
شهر خـــودداری کنند، همچنین عوارض 

از آلودگی هــوا بر جنین و مــادران  ناشی 
باردار نیز به آن ها یادآوری می شود.

دکتر احمدیان با تأکید بر اینکه آموزش های 
ارائه شده به بانوان در سطح عمومی است 
دانشگاه  بهداشت  معاونت  حــوزه  در  و 
علوم پزشکی مشهد، مطالعه آینده نگری 
نــداشــتــیــم کــه بــدانــیــم ایـــن آمـــوزش هـــا و 
مراقبت ها تا چه انــدازه در کاهش میزان 
تولد نــوزادان نــارس یا اختالالت ناشی از 
آلودگی هوا بر نوزادان تأثیرگذار بوده، اضافه 
می کند: این آموزش ها در مرحله نخست 
می تواند حساسیت مادران باردار را در تولد 

نوزادان سالم افزایش دهد.

سهم خودروهای دولتی در کاهش »
آلودگی هوا 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان رضوی هم در گفت وگو با خبرنگار 
ــا عــنــوان  ــارگــروهــی ب ــا بــیــان مــی کــنــد: ک م
»آلــودگــی هــوا« در ایــن استان با حضور 
در  کــه  دارد  فعالیت  مرتبط  مــســئــوالن 
حوزه های مختلف از جمله کاهش آلودگی 
هوا در بازه های زمانی کوتاه مدت، بلندمدت 
را  و الیحه هایی  طــرح هــا  مـــدت،  مــیــان  و 

مصوب می کند.
ــه  ســیــدکــمــال الــدیــن مــیــرجــعــفــریــان ادامـ
علت  عمده  اینکه  به  توجه  با  مــی دهــد: 
آلودگی هوا در مشهد و شهرهای بزرگ 
خراسان رضوی آالینده های صنعتی و تردد 
وسایل نقلیه است، برای کاهش آلودگی 
هوای ناشی از تردد وسایل نقلیه به عنوان 
راهکار کوتاه مدت، خودروهای دستگاه های 
دولتی در روزهایی که آلودگی هوا باالست، 
کمتر فعالیت کنند.به گفته وی، بسیاری 
در  خدمت رسان  دولتی  دستگاه های  از 
ــودگــی هــوا بــاالســت باید  روزهــایــی کــه آل
الکترونیکی  صــورت  به  را  خــود  خدمات 
در اختیار مردم قرار دهند تا رفت و آمد 
ــوی شــهــرونــدان در شهر  از سـ کــمــتــری 
انجام شود.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان رضوی از جدیدترین 
مصوبات کارگروه آلودگی هوا در خراسان 
ــوی؛ بــرنــامــه ریــزی و تمرکز بــر کاهش  رضـ
آلودگی های ناشی از آالینده های صنعتی 

را عنوان می کند.

در  موتورسیکلت  رانندگی  آموزشگاه  نبود  صاحبی: 
تا  شــده  موجب  نفری صــالــح آبــاد  هــزار  شهرستان ۵۰ 
بــرای  موتورسیکلت  گواهی نامه  دریــافــت  متقاضیان 
گذراندن دوره آموزش رانندگی و کسب مهارت های الزم 

به مشهد یا تربت جام تردد کنند.
نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در این شهرستان 
از جمله  این منطقه  از کمبودهای  نوپا مانند بسیاری 
موضوعاتی بوده که روزنامه قدس از سال ها پیش و در 

گزارش های متعددی به آن پرداخته است.
موجب  مسئله  ایــن  می گوید:  صالح آبادی  جــوان  یک 
شده متقاضیان عالوه بر صرف هزینه های گواهی نامه، 
اقــامــت در  و  غــذا  و ذهـــاب،  ایــاب  هزینه های سنگین 
بی انصافی  ایــن  و  کنند  پرداخت  را  همجوار  شهرهای 
برخی  از  دورافــتــاده همچنان  این شهرستان  که  است 
شهروند  یک  ابتدایی  حقوق  و  امکانات  و  ظرفیت ها 

محروم است.
وی می افزاید: رفت وآمدهای مکرر برای آموزش رانندگی 

ــه شــهــرســتــان هــای هــمــجــوار موجب  مــوتــورســیــکــلــت ب
خطرات جانی و از کارافتادگی آن ها در روزهای آموزش 
رانندگی  آموزشگاه  یک  صالح آباد  در  اگر  که  می شود 
موتورسیکلت دایر شود به مردم هیچ گونه هزینه جانی و 

جانبی تحمیل نمی شود.
جوانان  و  پیرمردها  می گوید:  هم  دیگر  شهروند  یک 
زیادی با تنها وسیله خود که یک موتورسیکلت است 
به سرکار کشاورزی و دامداری می روند و یا از روستاهای 
همجوار یا دورافتاده برای خرید موادغذایی و انجام امور 
اداری و بانکی به شهر صالح آباد مراجعه می کنند که 
متأسفانه برخی با توقیف و یا جریمه موتورسیکلت خود 
مواجه می شوند که با این وضع حالوت کار و زندگی به 
کام آن ها تلخ شده زیرا مجبوراند اندک درآمد کارگری 
خود را بابت جریمه پرداخت کنند.وی می افزاید: اوایل 
آذر سال 9۳ سردار بهمن امیری مقدم، فرمانده انتظامی 
وقت استان به صالح آباد سفر کرد و در مسجد جامع 
این شهر در جمع نمازگزاران وعده هایی مبنی بر ایجاد 

تسهیالت  و  موتورسیکلت  رانندگی  تعلیم  آموزشگاه 
آن  داد.از  بـــود،  منطقه  مـــردم  بحق  خواسته  کــه  الزم 
اقدام  تاکنون  و  از ۶ سال گذشته  بیش  تاریخی  سفر 
انجام است  در حال  اگر  یا  و  ندیدیم  اتفاق خاصی  و 
خبری نشنیده ایم که حاکی از تحقق وعده های این مقام 
مسئول باشد، اما باز هم چشم مردم به تدبیر دولت 
است تا هرچه سریع تر گرهی از مشکالت اهالی منطقه 

محروم و مرزی باز کند.
اولیه  مجوزهای  می گویند  حــوزه  این  فعاالن  که  آنچنان 
برای ایجاد یک مجموعه تلفیقی آموزش رانندگی صادر 
شده اما به سبب آنکه ساخت و تجهیز چنین مکانی 
اعتبارات مالی قابل توجهی نیاز دارد متقاضیان ایجاد 
این مجموعه توان مالی الزم را ندارند وبه نظر می رسد 
توجه  نیازمند  صالح آبادی  شهروندان  مشکل  این  حل 
مدیران شهرستان است تا تسهیالت موردنیاز در اختیار 
طریق  از  یا  گیرد  قــرار  مجتمع  ایــن  متقاضیان ساخت 

جذب سرمایه گذار شرایط الزم را فراهم آورند.

»صالح آباد« آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت ندارد!
گزارشگزارش
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محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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در  ۲. ضـــربـــه ای  عــهــدنــامــه  ــو-  ــان ب  .۱
پدر  طــردکــردن-  و  رانـــدن   بسکتبال- 
۳. مخفف اگر- فرق سر- داغ فرنگی- 
گل  درازا-   .4 عــصــایــی شــکــل  ــرف  حـ
زیرپامانده  بینش-  و  نگاه  شهادت- 
اینترنتی-  پرمراجعه  از سایت های   .۵
رودخـــانـــه ای در آذربــایــجــان غــربــی که 
سرچشمه گرفته  »چهل چشمه«  از 
ــاطــل-  ب  .۶ ــزد  ــ ــی ری مــ ــه  ــ ــی ــ اروم ــه  بـ و 
مجبورشده  ــرقــی-  ب صــاف کــن  لــبــاس 
بلیغ  خـــطـــرکـــردن-  ــداری-  ــ ــنـ ــ دیـ  .7 
کــمــرشــکــن-  اعــــــداد-  ــه دار  ــ ــالی طــ  .8
فضول  کشیدنی   .9 ریشه  صحیح- 
درکار مردم- جمع ماده- ستون خیمه 
انـــدازه گـــیـــری-  ســیــســتــم هــای  از   .۱۰
ــزی پـــیـــچـــیـــده- بـــاطـــل کـــنـــنـــده  ــ ــب  ســ
»هــفــت ســامــورایــی«-  کـــارگـــردان   .۱۱
الگو-  اصفهان-  سوغات   .۱۲ مسلک 
متعجب  خـــوردنـــی   نــگــهــبــانــی دادن- 
گـــزش-  عــضــو  ــد-  ــردیـ تـ و  ۱۳. شـــک 

مــاه   .۱4 ــاهــت  شــب ــد  ــســون پ قـــــوس- 
پــایــیــزی- ســرحــد- نــامــوری ۱۵. واحــد 

سنجش دمای هوا- بازرگانی

زلزله سنج  دستگاه  چوب تراشی-  کارگاه   .۱
کوچک-  باغچه  ارمنستان-  پایتخت   .۲
می دانند-  آن  پزشک  را  لیمو   .۳ قشنگ 
زبان کوچک- پشم نرم- دفعه 4. مخترع 
مثنوی  ســاز  روز-  یگانگی-  ماشین بخار- 
به پاخاستن ۶. طویل-  نالیدن-  از  ۵. نهی 
بیماری   .7 عروسی  مجلس  شام  بالیدن- 
ــذای کــفــش- خـــریـــدن 8. جنس  ــ ــا- غ ــ وب
ــوی- گــرمــکــن آزمــایــشــگــاهــی-  ــ بــه ظــاهــر ق
ــردن  ــ ــی کـ ــ ــدگـ ــ  کـــیـــســـه کـــش حـــــمـــــام- زنـ
جـــنـــگ افـــزارهـــا  از  بــــشــــارت-  پــــــول-   .9 
سابق  دیکتاتور  قــذافــی  زادگـــاه  تــیــار-   .۱۰
لیبی- اشاره کردن ۱۱. هورمونی که از تیروئید 

واکنش های  سرعت  باالرفتن  باعث  و  می شود  ترشح 
زراعــت  نخست  مرحله  مــی شــود-  ــدن  ب در   شیمیایی 
۱۲. دشنام دادن- دارو- خانه های ریز روی عکس- آنچه 
از گله زائیده شود ۱۳. موی گردن شیر- گردش کودکانه- 
کم و کاست- نشان جمع ۱4. اسباب زحمت- حیوان 
نجیب- آدم متواضع ۱۵. نوشتن پیاپی و بیهوده نامه به 

اشخاص دیگر- چیره دستی
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