
 مرز قانونی بین طرقبه شاندیز
 با مشهد مشخص است

گران فروشی مرغ 
دیگر توجیهی ندارد

اتمام حجت مدیرکل تعزیرات  حکومتی خراسان با متخلفاننماینده چناران و بینالود در گفت وگو با قدس آنالین:

شــورای  مجلس  در  بینالود  و  چناران  نماینده 
اسالمی گفت: مرز قانونی بین طرقبه شاندیز با 
مشهد مشخص است و ادعاهایی که مشهد 
اراضــی طرقبه و شاندیز  دربـــاره تصرف برخی 
اســت. حسین  غیرکارشناسی  و  غیرفنی  دارد 
امامی راد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
شهرداری مشهد بیش از ۱۱سال است که ادعا 

دارد ۵هزار هکتار از...

تعزیرات  مدیرکل  مدنی فدکی،  سیدمرتضی 
ــوی پـــس از اعـــالم  ــان رضــ ــراســ حــکــومــتــی خــ
ــرم و احــتــمــال جــوالن  ــرغ گـ قیمت جــدیــد مـ
ــازار، در واکنش به  ب این  برخی سودجویان در 
خبرنگار  ســوی  از  گرفته  صــورت  پیگیری های 
قــدس گفت: به افــرادی که می خواهند تحت 
هر عنوانی هر کیلو مرغ گرم را از قیمت مصوب 

اعالم شده باالتر بفروشند... .......صفحه 3 .......صفحه 4 

در پی اجرای طرح نظارت نوروزی 
دامپزشکی خراسان رضوی 

صورت گرفت

8 هزار بازدید و پلمب 
سه مرکز متخلف

معاون پیشگیری بهزیستی 
خراسان رضوی عنوان کرد

یارانه  سال ۹۹ 
مراکز ترک اعتیاد 

پرداخت نشده

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

گفت وگو با هنرمند قالیباف

گره زدن 
بر تابلو فرش 

مشاهیر در پی اجرای طرح تشدید نظارت های نوروزی دامپزشکی در 
استان خراسان رضوی، گروه های نظارتی این اداره کل بیش از 

8هزار بازدید از مراکز تولید، نگهداری...

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی اعالم کرد: یارانه های 
اعتیاد اجباری و مراکز نگهداری موقت  تــرک  ســال ۹۹ مراکز 

معتادان متجاهر پرداخت نشده است...

با دستور معاون اول رئیس جمهوری

۱۵ هزار میلیارد ریال بودجه 
عمرانی به خراسان رضوی 

اختصاص یافت
ــاون اول  ــعـ ــوی گـــفـــت: مـ ــ ــدار خـــراســـان رضـ ــانـ ــتـ اسـ
رئیس جمهوری در پی سفر اخیر به مشهد دستور 
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح های 
عمرانی خراسان رضوی به رئیس کل بانک مرکزی و 

دیگر بانک های عامل صادر کرد.
به گــزارش ایرنا، محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه 
دســتــاوردهــای سفر چهاردهم  ــاره  دربـ در گفت وگویی 
فروردین ماه اسحاق جهانگیری به خراسان رضوی، یکی 
از مهم ترین دستاوردهای این سفر را توافق تأمین مالی 

اجرای پروژه های عمرانی این استان اعالم کرد.
وی افــزود: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری 
۱۵هــزار میلیارد ریــال اعتبار در قالب مــاده ۵۶ بودجه و 
در واقع به عنوان فاینانس داخلی از طریق بانک ها به 
پروژه های عمرانی این استان در دو بخش اختصاص یافت. 
وی این اعتبار را مختص پروژه های عمرانی در حوزه 
راه ها و آب و فاضالب ذکر و بیان کرد: اختصاص این 
حوزه  دو  عمرانی  طرح های  اجــرای  به  اعتبار  میزان 
زیرساختی خراسان رضوی موجب شتاب   اولویتدار 

در اجرای آن هاست. 
معتمدیان به برپایی نشست هایی در نهاد ریاست 
جمهوری اشاره و بیان کرد: بر این اساس توافقی بین 
بانک های عامل و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا 
تأمین منابع مالی واحدهای فعال اقتصادی خراسان 
و  کــشــاورزی، صنعت، معدن  در بخش های  رضــوی 
گردشگری از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت 
گیرد. بر این اساس کف ۱۷ هزار میلیارد ریالی بدین 

منظور تعیین شده است. 
استاندار خراسان رضوی افزود: پرونده واحدهای مورد 
نظر پس از توجیه طرح ها و تأیید شرایط شکلی آن ها 
توسط بانک های استان برای تأمین اعتبار به صندوق 
توسعه ملی ارسال می شود تا توسط بانک های عامل 

پرداخت صورت گیرد. 

انهدام باند بزرگ مواد مخدر سنتی 
در مشهد 

با اقدام های اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات خراسان رضوی یکی از باندهای 
فعال در توزیع مواد مخدر سنتی در حاشیه شهر 
یکی  دستگیری  ضمن  و  منهدم  مــقــدس  مشهد 
کیلوگرم   2۶2 وزن  به  محموله  کل  باند  اعضای  از 

حشیش کشف شد.

خبر اعطای مجوز شکار به 
گردشگران روس تکذیب شد

سازمان حفاظت محیط  زیست خبر اعطای مجوز شکار 
به گردشگران روس در خراسان رضوی را که مدتی است 

در فضای مجازی دست به دست می شود، تکذیب کرد.
به گــزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، پیرو 
انتشار ویدئویی از حضور شکارچیان خارجی که به مناطق 
حفاظت شده خراسان رضوی نسبت داده شده بود، روابط 
عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که این 
ویدئو مربوط به سال ۹۵ و قرق اختصاصی منصورآباد 

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

دوشنبه  16 فروردین 1400

22 شعبان 1442  
 5 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9495  
ویژه نامه 3874 

ــران تــوســط  ــ ــ ــرد نــقــشــه ای ــ ــه ف ــوفــرش مــنــحــصــر بـ ــل ــاب ت
مهربانی ها  امــام  مجاور  قالیباف  پیشکسوت  هنرمند 
ــن تــابــلــوفــرش کــه در ابــعــاد 2*2 متر  ــد. ایـ بــافــتــه شـ
ــه فــرد ــا پـــوشـــش مــنــحــصــر بـ ــان بـ ــتـ ــر اسـ  اســــت و هـ
آن منطقه معرفی شده در مدت دو سال به اتمام رسیده 
است. »علی ذریه حبیب« در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: دور تا دور این فرش مزین به 28 چهره مشاهیر 
ــران اســت و همچنین گنبد امــام رضـــا)ع( و حضرت  ای
هنرمند ۷۶  ایــن  بافته ام.  ابریشم  با  را  معصومه)س( 
ساله تبریزی که بیش از سه دهه است به عشق امام 
غریب نوازمان در مشهدالرضا)ع( مجاور است، می افزاید: 
در این فرش از ۱0 گره و بیش از 2 هزار رنگ و همچنین از 

.......صفحه 4 نخ درجه یک مرینوس استفاده کرده ام...

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت چکاد کانسار کاوان الیکا به شماره 

ثبت 52476 و شناسه ملی 14004399650

تاری��خ  در  اس��ت  مق��رر  اینک��ه  ب��ه  نظ��ر 
1400/1/31 س��اعت 16 جلسه مجمع عمومی 
فوق الذکر در محل مشهد فرهاد 25 تقاطع 
قدس و فلس��طین پالک 121 تش��کیل ش��ود 
لذا بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم 
دعوت می ش��ود که جهت ش��رکت در مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده در تاریخ فوق در محل 

مذکور حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه
ع هیئت مدیره  1

40
00
40

آگهی دعوت 

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت چکاد 
کانس��ار کاوان الی��کا به ش��ماره ثب��ت 52476 و 
شناس��ه مل��ی 14004399650 دع��وت می ش��ود 
ک��ه جهت ش��رکت در مجم��ع عمومی ع��ادی بطور                    
فوق الع��اده در تاریخ 1400/1/30 س��اعت 17 به 
نش��انی مشهد فرهاد 25 تقاطع قدس و فلسطین 

پالک 121 حضور بهم رسانند دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- انتخاب بازرس��ین برای س��ال مالی منتهی به 
1400/12/29

3- اس��تماع گزارش بازرس و تصویب صورتهای 
مالی منتهی به 1399/12/29 

4- سایر موارد قابل طرح در جلسه
ع هیئت مدیره  1
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آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع بسته بندی مشهد با

 شناسه ملی 10380190780 و شماره ثبت 3178
بدین وس��یله از کلیه صاحبان س��هام شرکت و 
ی��ا نماین��دگان قانونی آنان دعوت می ش��ود تا 
در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ، برای 
س��ال مالی منته��ی ب��ه 1399/09/30  که رأس 
س��اعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/01/31 در 
محل قانونی ش��رکت ) مشهد ، کیلومتر 15 جاده 
آسیایی ، روبروی شهرک صنعتی طوس ، شرکت 
صنایع بسته بندی مش��هد ( برگزار می گردد ، 
حضور بهم رسانند . ضمنًا حضور در جلسه فوق 
مس��تلزم دریافت مجوز از امور اداری شرکت ، 

در روز دوشنبه 1400/01/30 می باشد . 
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2-بررسی و تصویب حسابها عملکرد و ترازنامه 

سال مالی منتهی به 1399/09/30
3-انتخ��اب اعضای هیئت مدیره برای دوس��ال 

آتی
4-انتخ��اب بازرس اصل��ی و علی الب��دل برای 

سال مالی منتهی به 1400/09/30
5-انتخاب روزنامه کثیر االنتش��ار برای س��ال 

مالی منتهی به 1400/09/30
6-سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی 

سالیانه
ع هیئت مدیره  1

40
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013002196 
مورخ 1399/11/16 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین حسنی 
شهری فرزند علی در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر بنا به مساحت 597/14 مترمربع از پالک شماره 1200 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای احمد ملکی شهری مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های 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 شهرها 
منتش��ر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص 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 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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. آ1400126
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/31 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16  

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان با انباشتی از 
قوانین ناکارآمد و مخل مواجه هستند که با 
وجود فشار های بیرونی، بار مضاعفی بر دوش 

فعاالن این بخش گذاشته است.
مریم  جــوان،  خبرنگاران  باشگاه  گــزارش  به 
ــزود: در ســال هــای اخیر،  ــ ســـراج احــمــدی اف
شعار سال هر بار به نوعی مسئله اقتصاد را 
نشانه رفته و این تأکید رهبر معظم انقالب 
اقتصادی  عناوین  از  انتخاب مجموعه ای  بر 
تولید  از  اهمیت حمایت  بر  نیز  که بخشی 
داخلی تمرکز دارد، مؤید این مسئله است که 
اقتصاد اثرات مهمی بر شئون مختلف زندگی 

آحاد جامعه دارد.
از  عبور  و  شکاف ها  ترمیم  بـــرای  افـــزود:  او 
چالش هایی که اقتصاد کشورمان امروز به آن 
دچار شده، مهم ترین اقدام باید حمایت از 

تولید و کارآفرینی باشد.
وی با اشاره به موانعی که سال هاست پیش 
روی بخش های مولد قرار دارد و امتیازی برای 
فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد ایجاد کرده 

ادامه داد: وقتی تولیدکننده در هر گامی که 
برمی دارد، با حجمی از قوانین ناکارآمد و چه 
بسا مخل مواجه می شود و یا کارآفرین برای 
پیشبرد برنامه یا دریافت مجوز، در چالش 
اجــرایــی گرفتار  مـــوازی کـــاری دســتــگــاه هــای 
جهش  یا  رونــق  از  نمی توان  دیگر  می شود، 

سخن به میان آورد.

سراج احمدی بیان کرد: اگر نیت به اصالحگری 
ــازی و تسهیلگری اولویت  اســت، باید روان سـ
باشد.  آن  ناظر  و  قــانــون  مجری  قــانــون گــذار، 
فــعــاالن  و  بــخــش خــصــوصــی  کــه  مشکالتی 
اقتصادی از آن بارها سخن گفته اند، در استان ها 
دشوارتر  و  بیشتر  مراتب  به  شهرستان ها  و 
اســت، چــون هر پیگیری با ایــن بهانه مواجه 

می شود که استان از اختیارات کافی برخوردار 
نیست و موضوع به مرکز مربوط می شود.

بازرگانی، صنایع،  اتــاق  رئیسه  هیئت  عضو 
مــعــادن و کــشــاورزی خــراســان رضــوی تأکید 
بــرای تحقق  را  کــرد: اگر مسئوالن عزم خود 
شعار امسال جزم کرده اند، باید در یک اقدام 
مدیران  به  اختیار  تفویض  موضوع  اساسی 
قــرار  ــویــت  اول در  را  شهرستانی  و  اســتــانــی 
زیرساخت های دولت  از سوی دیگر،  دهند. 
الکترونیک باید تکمیل شود تا کمترین زمان 
از فعاالن اقتصادی برای پیگیری امور جاری 
در ادارات صرف شود و همه این ها می تواند 

به تسهیلگری بیشتر و بهتر منجر شود.
سراج احمدی بر اهمیت ترویج و ترغیب به 
کرد:  اظهار  و  تأکید  تولیدی  سرمایه گذاری 
ارتقای  و  کــار  و  محیط کسب  بهبود  با  جز 
انگیزه  نمی توان  بخش  ایــن  در  شاخص ها 
برای سرمایه گذاران برای ورود به عرصه های 
معنای  در  مانع زدایی  اگر  کــرد،  فراهم  مولد 
کلمه انجام بگیرد، قطعاً سرمایه ها به سمت 

و سوی بخش های بهره ور میل خواهند کرد.

مدیر عامل مجمع خیران سالمت مشهد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ابتالی  از 
مشهد و اعــضــای خــانــواده او بــه کرونای 
جهش یافته خبر داد. به گــزارش باشگاه 
عامل  مدیر  کالهان،  علیرضا  خبرنگاران؛ 
گفت:  مشهد  ســالمــت  خــیــران  مجمع 
»محمدحسین بحرینی« رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و اعضای خانواده او به 
کرونای جهش یافته مبتال شدند و مراحل 
ــزود: این در  درمانی را طی می کنند. او اف
حالی است که این شخص به دلیل شرکت 

در جلسات و تماس با افراد مختلف باید در 
اولویت دریافت واکسن کرونا می بود اما از 
اختیارات خود در این زمینه استفاده نکرد 
و در گروه هدف دریافت واکسن کرونا قرار 
نگرفت. تاکنون بیش از ۱0 هزار نفر از کادر 
بهداشت و درمــان زیــر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد واکسن کرونا دریافت 
کرده اند، این رقم به جز واکسن هایی است 
که به بیماران خاص، پاکبانان، غسال ها، 
سالمندان و بیماران زیر پوشش بهزیستی 

و ایثارگران تزریق شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد

انباشت قوانین ناکارآمد، بار مضاعف بر شانه های تولید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کرونا مبتال شد
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تشدید بحران کم آبی در خراسان جنوبی
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس خبر داد

آیت اهلل علم الهدی:
سپاه و کمیته امداد 

در حاشیه شهر مشهد 
محرومیت زدایی کردند

به  اشــاره  با  رضــوی  در خراسان  فقیه  ولی  نماینده 
محرومیت زدایی سپاه و کمیته امداد در حاشیه شهر 
مشهد گفت: در نتیجه اقدامات شهرداری مشهد 
چهره  کــه  شاهدیم  امــروز  امــداد  کمیته  و  سپاه  و 
حاشیه شهر مشهد دگرگون شده است. به گزارش 
ظهر  علم الهدی  سیداحمد  آیت هللا  آنالین،  قدس 
الــزهــرا)س(  بولوار  از  بهره برداری  مراسم  در  دیــروز 
ــرگــزار  ــورت ویــدئــوکــنــفــرانــســی ب مــشــهــد کــه بــه صــ
کمیته  ــرداری،  ــهـ شـ منطقه  ایـــن  در  افــــزود:  شـــد، 
برای  و...  سپاه  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  امــداد، 
و حرکتی جهشی  دادند  تشکیل  هماهنگی، ستاد 
بهبود  مشهد  شهر  حاشیه  چهره  گرفت.   انجام 
یافته و با گذشته قابل مقایسه نیست. امام جمعه 
فعالیت های  شــهــرداری  کــرد:  بیان  مشهدمقدس 
است،  داده  انجام  مشهد  شهر  حاشیه  در  خوبی 
کــرده انــد.  مــحــرومــیــت زدایــی  امـــداد  کمیته  و  سپاه 
آیـــت هللا عــلــم الــهــدی بــا اشـــاره و تــأکــیــد بــر اینکه 
عنوان  به  چیزی  ما  فرمودند:  انقالب  »رهبرمعظم 
برخی  ــزود:  اف باشیم«  داشته  نباید  شهر  حاشیه 

برای فعالیت های سیاسی از...
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.......صفحه 4 



نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس خبر داد

تشدید بحران کم آبی در خراسان جنوبی
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
ــرورت تشکیل قــرارگــاه  ــاره بــه ضــ ــا اشــ ب
چنانچه  گفت:  خراسان  جنوبی  در  آب 
فوری  برنامه ریزی  آب  مسئله  پیرامون 
صورت نگیرد، مردم بخش هایی از استان 
در ماه های آینده برای آب آشامیدنی با 

مشکل مواجه خواهند شد.
ــازار  ب بــا  گفت وگو  در  اسحاقی  سلمان 
آذر و دی سال  مــاه هــای  کــرد: در  اظهار 
درخواست  محترم  استاندار  از  گذشته 
پیاپی  واسطه خشکسالی های  به  کــردم 
در خراسان  جنوبی و بحران آب موضوع 
ــورت جـدی  بــه صـ قـــرارگـــاه آب  تشکیل 

پیگیری شود.
وی بیان  کرد: اگر قرارگاه آب را در خراسان 
 جنوبی تشکیل دهیم در زمان بحران و 
خشکسالی با عجله و شتاب دنبال این 

ماشین آالت  و  اعتبار  که  بــود  نخواهیم 
برای انتقال آب را از کجا تأمین کنیم.

ما  داد: در حــال حاضر  ادامــه  اسحاقی 
در بسیاری از روستاهای شهرستان های 
ــه رو  بــا مشکل آب روبـ قــایــن  درمــیــان و 

تابستان تشدید خواهد  در  هستیم که 
شد. پیشنهاد من این است که تا پیش 
از تابستان و تشدید بحران آب با ارتش 
تجهیزات  از  تا  باشیم  داشته  مذاکره ای 
با  آب  انتقال  بــرای  آنــان  ماشین آالت  و 

تانکر در روزهــای بحرانی استفاده کنیم 
آرامــش  با  نیز  را  ایــن معضل  بتوانیم  تا 

سپری کنیم.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
ــر بــرای  ــرد: اگـ ــ شــــورای اســامــی بــیــان  ک
جنوبی  خــراســان   در  آب  مشکل  رفـــع 
نگیرد  فوری صورت  و  برنامه ریزی جدی 
مردم در ماه های آینده نه تنها برای آب 
مورد نیاز برای شست وشو بلکه در حوزه 
ــه رو  روبـ مشکل  بــا  نیز  آشــامــیــدنــی  آب 

خواهند شد.
اسحاقی با بیان اینکه حل مشکات در 
کشور ما کمی اراده و همت می خواهد، 
اظهار کرد: موضوع آب برای دامــداران و 
کشاورزان ما یک مسئله اساسی است 
کــه در کــنــار مــعــضــل کــمــبــود نــهــاده با 

معیشت آنان در ارتباط است.

خراسان جنوبی رکورددارگازرسانی 
به صنایع در کشور

بیرجند: مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در سال گذشته صنایع گــازدار استان به هــزار و 
میزان  باالترین  یافته است، گفت:  افزایش  واحد   650
گازرسانی به صنایع در کشور مختص خراسان جنوبی 

است.
به گزارش قدس از بیرجند، سیدمحمود هاشمی پیش از 
ظهر دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال 1399 
با همت و تاش کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی، 
در راستای توسعه شبکه گازرسانی و تحقق برنامه های 
ارزشمندی در استان  اقــدامــات  ــران  ای گــاز  شرکت ملی 
انجام شد تا سال 1399 به عنوان سالی طایی در کارنامه 

عملکرد شرکت گاز استان خراسان جنوبی ثبت شود.
وی افزود: بدون تردید فعالیت های صادقانه و دلسوزانه 
همه همکاران در بخش های مختلف شرکت در سالی که 
گذشت موجب شد تا برنامه های شرکت به نحو مطلوب 
محقق شــود، بــه طــوری کــه عــاوه بــر ارائـــه خــدمــات به 
مشترکین و استمرار گازرسانی در سراسر استان، با گازدار 
شدن 634 روستا در طول سال 99 و خلق یک رکورد 
بی نظیر در طول عمر بیش از نیم قرن فعالیت شرکت 
ملی گاز ایران، تعداد روستاهای گازدار استان به هزارو 401 

روستا افزایش یافت.
در بخش  مـــوازات خدمات رسانی  به  کــرد:  وی تصریح 
روستایی در سال گذشته، گازرسانی به واحدهای صنعتی 
و تولیدی نیز با جدیت در برنامه شرکت قرار داشته به 
به  و خدماتی  تولیدی  واحــد صنعتی،  که 264  نحوی 
شبکه گاز طبیعی متصل شدند و در این راستا تعداد 

صنایع گازدار استان به هزار و 650 واحد افزایش یافت.
هاشمی ادامه داد: همچنین باالترین میزان گازرسانی به 
صنایع مشمول مصوبه شورای اقتصاد در سطح کشور به 
تعداد هزار و 2 واحد صنعتی و تولیدی به نام شرکت گاز 
خراسان جنوبی ثبت شد.وی با اشاره به نام گذاری سال 
1400 به نام »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« از سوی 
رهبرمعظم انقاب، بر تاش مضاعف کارکنان برای تحقق 

شعار امسال تأکید کرد.

رئیس مدیریت بحران جهاد کشاورزی استان خبر داد

خسارت 15 هزار میلیارد ریالی 
سرما به کشاورزان خراسان شمالی

رئیس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی خراسان 
بایای  ریــالــی  میلیارد  هـــزار   15 خــســارت  از  شمالی 
و تگرگ( در سال  طبیعی )سرمازدگی، سیل، طوفان 

گذشته به کشاورزان خراسان شمالی خبر داد.
از جهادکشاورزی خراسان  نقل  به  قدس  گــزارش  به 
شمالی، حسینعلی فرهادی اظهار کرد: سال گذشته 
بر اثر بایای طبیعی حدود 15 هزار میلیارد ریال به 

کشاورزان این استان خسارت وارد شد.
وی افزود: حدود 4 هزار میلیارد ریال از خسارت های 
از بایای طبیعی به بخش کشاورزی خراسان  ناشی 
شمالی مربوط به سرمازدگی اواخر اسفند سال گذشته 
بود که با رسیدن دما به زیر 12 درجه سانتیگراد؛ به 
سردرختی ها و محصوالت زراعی کشاورزان خسارت 

وارد شد.
از  نــاشــی  بیشترین خــســارت هــای  ــرد:  کـ اضــافــه  وی 
سرمازدگی سال گذشته به استان مربوط به شهرستان 
بود  کشاورزی  مناطق مستعد  از  یکی  مانه وسملقان 
بــه گــونــه ای کــه یــک ســوم از ایــن خسارت ها صــرفــاً به 

کشاورزان این شهرستان وارد شد.

تعداد بستری شدگان مبتال به کرونا 
در خراسان شمالی دو برابر شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
ــروس کــرونــا در  ــ تــعــداد بــســتــری شــدگــان مبتا بــه وی
گذشته  هفته  به  نسبت  استان  این   بیمارستان های 

دو برابر شده است.
تاریخ  در  کــرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  هاشمی 
هفت فروردین ماه با بستری 19 بیمار جدید، ۷۸ بیمار 
دارای عائم بیماری کووید19 در بیمارستان های استان 
بستری شده بودند.وی افزود: این در حالی است که 
در تاریخ 14 فروردین ماه، 151 بیمار دارای عائم ویروس 

کرونا در بیمارستان های استان بستری شدند.
هاشمی درخصوص رنگ بندی شیوع ویروس کرونا در 
شهرستان های این استان نیز ادامه داد: در حال حاضر 
شیروان،  جــاجــرم،  بجنورد،  اسفراین،  شهرستان های 
فاروج، گرمه و مانه وسملقان زرد و راز و جرگان آبی است 
و احتمال تغییر رنگ شهرستان های این استان از آبی 
به زرد، یا زرد به نارنجی و قرمز وجود دارد همان طور که 
پیش از آن شهرستان جاجرم آبی بود و اکنون به زرد 

تغییر رنگ داده است.

خبرخبر خبرخبر

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

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی اعام کرد: 
مراکز  و  اجباری  اعتیاد  ترک  مراکز  یارانه های سال 99 
نگهداری موقت معتادان متجاهر پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، 
تومان، مطالبات  افــزود: 13 میلیارد  تنهاطلب  حسین 
معوقه پیمانکاران کمپ های نگهداری معتادان اجباری 
و مراکز نگهداری موقت متجاهرین خراسان رضوی در 

سال گذشته است.
تبصره 2  اعتیاد  ترک  کــرد: مطالبات مراکز  اضافه  وی 
ماده 16 موسوم به ترک اجباری و صورت حساب های 
پیمانکاران مراکز نگهداری موقت مشهد و استان، توسط 

شورای هماهنگی و شهرداری پرداخت نشده است.
تنهاطلب افزود: 9 میلیارد تومان از این مطالبات مربوط 
به مراکز ترک اعتیاد اجباری تبصره 2 ماده 16 و 4 میلیارد 
موقت  نگهداری  و  جــمــع آوری  مراکز  به  مربوط  تومان 

است.
وی با بیان اینکه حدود 2 هزار نفر در مراکز نگهداری 

موقت معتادان متجاهر در مشهد اقامت دارند، گفت: 
مراکز شهرستان ها که در چهار شهرستان استان دایر 
شده ترکیبی از مراکز نگهداری موقت و کمپ های ترک 

اجباری است.
که در مشهد، شهرداری  بــوده  تنهاطلب گفت: مقرر 
ایــن کار  بــه  ــاوه بــر ساختمان های ورزشــگــاه هــا کــه  عـ
اختصاص داده، بابت هر مددجو 25 هزار تومان به ازای 
هر روز به پیمانکاران مجری پرداخت کند که تاکنون این 
امر محقق نشده و پیمانکاران از محل سرمایه شخصی 

این موارد را پرداخت و هزینه کرده اند.
وی افزود: در شهرستان ها هم مقرر شده که 50 درصد 
هزینه ها توسط شورای هماهنگی استان و 50 درصد از 

محل مشارکت شهرستان تأمین شود.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی یادآور شد: 
تازگی  به  شهرستان ها  اجــبــاری  مراکز  اینکه  علت  به 
راه اندازی شده هنوز گزارشی از مطالبات معوقه دریافت 
نکرده ایم، اما در مشهد، مطالبات این مراکز به مدت 

چهار ماه به تعویق افتاده است.
به  پیمانکاران  بــاشــد  ــرار  قـ اگــر  ــرد:  کـ وی خــاطــرنــشــان 
وظایفشان به درستی عمل کنند و فعالیت تخصصی 
موقع  به  مطالباتشان  باید  باشند،  داشته  باکیفیت 

پرداخت شود.
تنهاطلب با بیان اینکه خراسان رضوی بیش از 10 هزار 
کارتن خواب دارد، گفت: از معتادان متجاهر آمار دقیقی 
در دست نیست، اما به نظر می رسد این دو مفهوم، 

آماری نزدیک به هم دارند.
وی اضافه کرد: بنابراین برای جمع آوری، ساماندهی و 
ترک این گروه کثیر از معتادان، نیاز به فضای فیزیکی 
و امکانات بسیار بیشتری هست که اعتبارات زیادی 
نیاز دارد.تنهاطلب همچنین گفت: در حال حاضر تنها 
زمینه نگهداری موقت 2 هزار نفر در مشهد فراهم شده و 
در خصوص معتادانی که توسط دستگاه قضایی و نیروی 
انتظامی دستگیر و به مراکز اجباری می آیند نیز در کل 

استان 4 هزار نفر تحت درمان و بازتوانی قرار دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد

یارانه  سال ۹۹ مراکز ترک اعتیاد پرداخت نشده

خبرخبر

دوشنبه  16 فروردین 1400
   22 شعبان 1442  5 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9495  ویژه نامه 3874 

پ
/9
90
32
28

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

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقد، اقساط

) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

خراسان نما، محبوب
37665344-09158910589

ط
/1
40
01
13

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
01
14

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق 

قیرگونی ، آسفالت  
کلی ، جزئی 

09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ط
/1
40
01
11 09159250072

باغ تازه تاسیس 
حدودًا 2000 متر

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

با پروانه و استخر
قیمت زیر فی

شهرک جدید بینالود 

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروشمشاورین امالک
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

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

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

قالی شویی



خبرخبر
 واکنش دادستان بشرویه 
به تصادفات اخیر جاده ای

 قصور احتمالی دستگاه ها 
در کروکی ها اعمال شود

و  دادســتــان عمومی  خــســروی،  مــرتــضــوی:  حسین 
انقالب شهرستان  بشرویه گفت: از تمام ظرفیت های 
قانونی برای دوبانده سازی جاده های ورودی شهرستان 

استفاده خواهیم کرد. 
در  خـــودرو  دستگاه  دو  بــرخــورد  خبر  گذشته   شنبه 
رسانه ای  در حالی  بشرویه  کیلومتری شهرستان   18
شد که در پی آن 6 نفر از هموطنان ما جان خود را 
از دست دادند. از همین رو خبرنگار ما برای پیگیری 
به سراغ دادستان شهرستان بشرویه  بیشتر ماجرا 
رفت که وی در این زمینه اظهار کرد :کاهش تصادفات 
هولناک در جاده های سطح استان به ویژه شهرستان 
قضایی  برای دستگاه  دغدغه جدی  همواره  بشرویه 
است. دادستان مردمی شهرستان بشرویه با اشاره 
به اینکه وظیفه دادستان احقاق حقوق عامه است، 
اظهار کرد :پس از استعالم نواقص و خطرات احتمالی 
ناحیه  از  نقایص  دقیق  اعــالم  و  جاده ها  در  موجود 
پلیس راه شهرستان، قاطعانه به دنبال آن هستیم که 
حقوق عامه مردم اجرایی شود و در پیگیری این امر 
با هیچ شخصی مماشاتی نخواهیم داشت. خسروی 
افزود :از تمام ظرفیت های قانونی برای دوبانده سازی 
جاده های ورودی شهرستان استفاده خواهیم کرد تا 
این امر محقق شود . وی گفت: به تمامی ضابطین 
اعالم شده در زمان رخداد تصادف ها  و حوادث در 
صورتی که قصوری از ادارات و ارگان ها محتمل باشد 
در ترسیم کروکی حتماً موضوع  قید شده تا با جدیت 

پیگیری قانونی شود. 
که  ادارات  کارکنان  و  از مسئوالن  پایان  در  خسروی 
ساکن بشرویه نیستند خواست تا جایی که می توانند 
از رفت و آمد روزانه پرهیز کنند و در شهر محل کار 
خود ساکن شوند تا شاهد افزایش تردد جــاده ای و 

حوادث ناگوار نباشیم.

مدنی فدکی،  سیدمرتضی  رحــمــانــی:  عقیل 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس 
از اعالم قیمت جدید مرغ گرم و احتمال جوالن 
برخی سودجویان در این بــازار، در واکنش به 
خبرنگار  ســوی  از  گرفته  صــورت  پیگیری های 
قدس گفت: به افرادی که می خواهند تحت هر 
عنوانی هر کیلو مرغ گرم را از قیمت مصوب 
اعالم شده باالتر بفروشند هشدار می دهم اشد 

مجازات را برای آن ها در نظر خواهیم گرفت.
خراسان رضوی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
گرم  مرغ  توزیع  پرحاشیه  ماجرای  ادامــه  در 
تعیین  در تصمیم گیری  کــرد:  بیان  بــازار،  در 
قیمت مصوب مرغ گرم، نماینده دستگاه های 
متولی و حتی صنف مرغداران حضور دارند. 
مرغ  مصوب  قیمت  پیش  روز  چند  اینکه 
ــزار و  ــ گــرم از 20هــــزارو 400 تــومــان بــه 24ه
بدون  مسلماً  کــرد،  پیدا  افزایش  تومان   900
کـــار کــارشــنــاســی مــســئــوالن مــربــوط و حتی 
زوایای  تمامی  و  نبوده  مرغداران  نمایندگان 
کار دیده شده و حتی سود و زیان آن ها هم 

در نظر گرفته شده است.

چون و چرا پذیرفته نیست»
مدنی فدکی تصریح کرد: با این اوصــاف دیگر 
نمانده و  باقی  جای هیچ گونه چون و چرایی 
استان خراسان رضوی  و  نباید در شهرمشهد 
شاهد این باشیم که عامالن فروش حتی یک 

ریــال مرغ گرم را باالتر از نرخ مصوب عرضه 
کنند. از همین فرصت استفاده می کنم و به این 
گونه افراد هشدار قاطع می دهم که در صورت 
پذیرفته  آن هــا  از  عــذری  هیچ  دیگر  مشاهده 

نخواهد بود. 
ــون، جــهــاد کـــشـــاورزی، ســازمــان  ــان ــراســاس ق ب
صنعت،معدن و تجارت استان و اتاق اصناف 
هر کــدام وظیفه ای مشخص دارنــد تا از مبدأ 
تولید مرغ و تا زمان توزیع آن در بازار، تمامی 

مراحل را رصد کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: از 
کارشناسان سازمان صمت استان و اتاق اصناف 
خواسته شــده بــدون وقفه بــازار را رصــد و در 
صورت مشاهده هرگونه گران فروشی با تنظیم 
سوی  از  کنند.  قانون  اعمال  تخلف،  گـــزارش 
دیگر برای آنکه نظارت ها هرچه دقیق تر صورت 
بگیرد، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی 
همراه با  نهادهای متولی هم آغاز شده و هر روز 
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان به 

صورت میدانی بازار را رصد می کند.
این رویه در ساعات غیراداری هم استمرار دارد 
و سعی خواهیم کرد تا حدامکان فضای جوالن 
به متخلفان داده نشود. از همین رو پرونده هایی 
که در این حــوزه تنظیم و به شعب تعزیرات 
حکومتی ارجــاع می شود، خارج از نوبت و به 
صورت ویژه ای مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، 
چنانکه از سال گذشته این رویــه را در پیش 

گرفته ایم.
مدنی فدکی بیان کرد: در حال حاضر قطعه بندی 
مرغ در هر حالتی ممنوع است و در صورت 
مشاهده این اقدام، با عامالن آن برخورد خواهد 
شد. در این زمینه اگر محموله ای چه تخلف 
گران فروشی داشته باشد یا پای قطعه کاری در 
میان باشد، پس از توقیف آن، مرغ ها با قیمت 

مصوب در بازار توزیع خواهند شد.

25 میلیارد ریال تخلف در یک ماه »
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 
ادامه گریزی هم به ورودی پرونده های متشکله 
در حوزه مرغ به تعزیرات حکومتی استان زد و 
بیان کرد: از ابتدای اسفند ماه سال گذشته که 
بیشترین تخلفات گران فروشی و احتکار در این 
حــوزه رقم خــورد، 187 گــزارش تخلف تا پایان 
همان ماه به تعزیرات حکومتی ارسال شده که 
تمامی این پرونده ها به شعب ارجاع و در دست 

رسیدگی و برخورد قانونی قرار گرفت.
آن رسیدگی،  پرونده  155 عدد  تعداد  این  از 
مختومه و منجر به رأی شد و مابقی پرونده ها 
هم همچنان در دســت رسیدگی قــرار دارنــد. 
ازهمین رو و پس از اتمام مراحل رسیدگی به 
ماجرا مشخص شد ارزش ریالی تخلفات مورد 
رسیدگی قرار گرفته در این بازه یکماهه بیش از 

25 میلیارد ریال است.
آرای  تعدادی از متخلفان هم در مرحله اجرای 

حکم قرار گرفته و دیگر پرونده ها هم در حال طی 
کردن مراحل مورد نیاز اجرای حکم هستند.

 تعزیرات حکومتی چشم انتظار »
افزایش اختیارات

صحبت های مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
در حالی بود که یکی از چالش های پیش روی 
این دستگاه، نیاز اصالح برخی قوانین و افزایش 
با  ــرخــورد  ب در  تعزیرات حکومتی  اخــتــیــارات 
متخلفان حرفه ای است. رصدهای این رسانه 
ربیعی، سخنگوی  علی  کــه  بــود  آن  از  حاکی 
دولــت در شهریور مــاه ســال 98 در گفت وگو 
از  سیما  یک  شبکه  نیمروزی  خبر  بخش  با 
تصمیم سران سه قوه در جلسه شورای عالی 
اختیارات  افزایش  بــرای  اقتصادی  هماهنگی 
با  بـــرخـــورد  در  تــعــزیــرات حکومتی  ســـازمـــان 

کم فروشی و گران فروشی سخن گفت و در این 
زمینه بیان کرد: بر همین اساس مقرر شد تا 
یک هفته دیگر قوه قضائیه و دولت یک الیحه 

یک فوریتی به مجلس ارسال کنند.
اختیاراتی  ما  این مصوبه  براساس  گفت:  وی 
را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیــم که در 
برخورد با مواردی مثل کم فروشی، گران فروشی، 
و  به میزان متعارف  کــاال  از عرضه  ــودداری  خـ
قبیل،  ایــن  از  ــواردی  ــ م و  فـــروش  در  تبعیض 
دستشان باز  شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را 

بیشتر حفظ و کنترل کنند.
امـــا آنــچــه مشخص اســـت هــنــوز اخــتــیــارات 
مدیران  تا  نیافته  افزایش  حکومتی  تعزیرات 
استانی در برخورد هر چه قاطع تر و بازدارنده 
ایــن دســت متخلفان بتوانند گــام مؤثرتری  با 

بردارند.

اتمام حجت مدیرکل تعزیرات  حکومتی خراسان با متخلفان

گران فروشی مرغ دیگر توجیهی ندارد

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

دوشنبه  16 فروردین 1400
   22 شعبان 1442  5 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9495  ویژه نامه 3874 

در پی اجرای طرح تشدید نظارت های نوروزی دامپزشکی 
در استان خراسان رضوی، گروه های نظارتی این اداره کل 
بیش از 8هزار بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه 

فراورده های خام دامی انجام دادند.
این  اعالم  با  استان خراسان رضوی  دامپزشکی  مدیرکل 
خبر افزود: در مدت یاد شده 77 پرونده برای متخلفان 
فــراورده  تن  و 16  و تسلیم مراجع قضایی شده  تشکیل 
خام دامی نیز ضبط و سه مرکز متخلف هم پلمب شده 

است.

 دکتر جــواد اعلمی اعــالم کــرد: در طــرح مــذکــور کــه از  
فروردین  پانزدهم  تا  و  قبل شروع  ماه سال  اسفند   25
ــافــت،250 نفر کــارشــنــاس در قالب   مــاه جــاری ادامـــه ی
ــا تــوجــه به  120 اکــیــپ نــظــارتــی حــضــور داشــتــنــد کــه ب
وظیفه مندی دامپزشکی نسبت به نظارت بهداشتی بر 
مراحل مختلف تولید، نگهداری و عرضه فراورده های خام 
دامی، کارشناسان این اداره کل و شبکه های دامپزشکی 
تابعه، کلیه مراکز یادشده اعم از رستوران های بین راهی 
مراکز  پروتئینی،  مــواد  سردخانه های  شهری،  درون  و 

قرمز،  و  انــواع گوشت سفید  و عرضه  نگهداری  تولید، 
آشپزخانه ها، هتل ها و مهمانسراها، بیمارستان ها و ... 

را به طور مستمر بازدید کردند. 
دکتر اعلمی با توجه به خطر انتقال بیماری های مختلف 
در اثر عرضه غیربهداشتی فراورده های خام دامی توسط 
افــرادی که به صورت  با کلیه  اظهار کرد:  دستفروشان، 
و  مشهد  شهر  جــاده هــا، سطح  حاشیه  در  دستفروش 
به ویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیرمجاز مواد 
 پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، کله پاچه، جگر و ...

 کنند، به طور جد برخورد شده و پس از تشکیل پرونده 
برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی 

تسلیم خواهد شد.
ــرکــل دامــپــزشــکــی اســتــان  ــرگــــزارش قــــدس، مــدی ــ بــنــا ب
ــران خواست  زائـ و  کلیه شــهــرونــدان  از  خــراســان رضــوی 
بــدون  سینه  و  ران  قطعات  یــا  مــرغ  گــوشــت  خــریــد  از 
دامپزشکی،گوشت  فاقد مهر  قرمز  بسته بندی، گوشت 
یا  از پیش چرخ شده، آالیش مرغ بدون بسته بندی و 
برچسب  با  بسته بندی  دارای  دامــی  خــام  فــراورده هــای 
فراورده های  هنگام خرید  و  نموده  خــودداری  مخدوش، 
خام دامی بسته بندی شده به تاریخ تولید، انقضا و کد 

بهداشتی دامپزشکی توجه نمایند.

در پی اجرای طرح نظارت نوروزی دامپزشکی خراسان رضوی صورت گرفت

8 هزار بازدید و پلمب سه مرکز متخلف 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به تعدادی نیروی 
کارمند اداری خانم

جهت کار در شرکت 
ساختمان سازی محدوده 

طالب نیازمندیم
09381064009 حیدری
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به تعدادی 
حسابدار خانم
جهت کار در شرکت 

ساختمان سازی محدوده 
طالب نیازمندیم

09381064009 حیدری
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به تعدادی
نیروی مهندس

معماری خانم و با تجربه 
جهت کار در شرکت 

ساختمان سازی محدوده 
طالب نیازمندیم

09381064009 حیدری
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729
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37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

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

ج
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07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

حسابدار

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
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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
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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
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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91
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034



خبرخبر خبرخبر
نماینده چناران و بینالود در گفت وگو با قدس آنالین:

 مرز قانونی بین طرقبه شاندیز
 با مشهد مشخص است

مجلس  در  بینالود  و  چــنــاران  نماینده  طلبی:  رضــا 
شورای اسالمی گفت: مرز قانونی بین طرقبه شاندیز 
با مشهد مشخص است و ادعاهایی که مشهد درباره 
تصرف برخی اراضی طرقبه و شاندیز دارد غیرفنی و 

غیرکارشناسی شده است.
اظهار  آنالین  با قدس  امامی راد در گفت وگو  حسین 
کرد: شهرداری مشهد بیش از ۱۱سال است که ادعا 
دارد ۵هزار هکتار از اراضی طرقبه شاندیز متعلق به 

آن هاست و درصدد تصرف آن است.
غیرکارشناسی  و  غیرفنی  ادعا  این  اینکه  بیان  با  وی 
اســت، تصریح کــرد: مرز طرقبه شاندیز با مشهد از 
طریق تقسیمات کشوری از مدت ها پیش تعیین شده 
شاندیز  طرقبه  مــردم  که  مهمی  دغدغه  دو  و  اســت 
بودند  پیگیری  خــواســتــار  مــا  از  انتخابات  زمـــان  در 
به  ایــن دو شهر  ترافیک در جــاده هــای  یکی موضوع 
سمت مشهد و یا برعکس بود که اگرچه پل پرتوی 
برطرف کرده  را  ایــن مسئله  تا حــدودی  آن  و توسعه 
است اما همچنان ادامه دارد و دوم همین اختالفی 
که بین مشهد و طرقبه شاندیز در موضوع مرزبندی و 

تقسیمات اراضی بود.
نماینده چناران و بینالود در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: ادعــای شهرداری مشهد در حالی مطرح 
می شود که بسیاری از اراضــی طرقبه و شاندیز مثل 
اراضــی منطقه آب و بــرق و بــولــوار آیــت هللا هاشمی 
گرفته  قــرار  مشهد  شهر  تصرف  در  کــه  رفسنجانی 
پیش تر همگی متعلق به طرقبه و شاندیز بوده است 
و زمانی که در تقسیمات کشوری این اراضی به شهر 
مشهد واگذار شد طرقبه و شاندیز نیز بر مبنای قانون 

این موضوع را پذیرفت.
امامی راد افزود: اما شهرداری مشهد به تازگی دوباره 
ادعاهایی را مطرح و نه تنها نسبت به ۵هزار هکتار از 
اراضی طرقبه شاندیز به بهانه ایجاد فضای سبز چشم 
طمع دوخته، بلکه به تازگی نسبت به بخشی از اراضی 
شاندیز  طرقبه  جــزو شهرستان  که  نیز  اردمــه  بلوک 
نارضایتی هایی  موضوع  این  که  است  مدعی  اســت، 
این  کرده است.  ایجاد  آن منطقه  بین کشاورزان  در 
ادعا در حالی از سوی شهرداری مشهد مطرح شده 
بلکه  ایجاد فضای سبز نیست،  نگاه آن ها  که قطعاً 

نگاهشان انبوه سازی و سودجویی است.
با مشهد  شاندیز  طرقبه  مــرز  و  داد: حد  ادامــه   وی 
یکدیگر مشخص  از  کــشــوری  تقسیمات  اســاس  بــر 
استانداری  کــشــور،  وزارت  بــا  زمینه  ایــن  در  و  اســت 
خراسان رضوی و مراجع قضایی استان نیز صحبت 
شده است و عنوان کرده ایم که مدارک و مستندات 
الزم برای مرز تقسیمات کشوری در هنگام شهرستان 
شدن طرقبه شاندیز وجود دارد که این مراجع نیز این 
موضوع را تأیید کرده اند که ادعاهای مشهد در این باره 

غیرفنی و غیرکارشناسی است.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه 
در حال حاضر  کرد:  قانون هستیم، تصریح  تابع  ما 
قانون مرزبندی طرقبه شاندیز با مشهد را مشخص 
کرده است و شهرداری مشهد صالحیتی برای تعیین 

این مرزبندی ندارد.

یک مقام مسئول در آبفا خواف خبر داد

 آغاز عملیات توسعه شبکه آب 
در 20 روستای مرزی

مدیر امور آب و فاضالب خواف گفت: عملیات توسعه 
با  ایــن شهرستان  روســتــای   20 در  آب  توزیع  شبکه 

اعتبار 7.2میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی امور آب و 
فاضالب شهرستان خواف، سیدحسن رضائیان بیان 
کــرد: وجــود واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین 
روستاهای  بــه  شهرها  از  معکوس  مهاجرت  پــدیــده 
شهرستان و در نتیجه روند روبه رشد توسعه روستاها 
موجب افزایش تقاضای آب شرب در مناطق روستایی 

شده است.
وی از تهیه طرح مشترک آبفا و بنیاد مسکن خواف 
شهرستان  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  توسعه  مثلث  و 
مبنی  مقام معظم رهبری  فرامین  تحقق  راســتــای  در 
خبر  اشــتــغــال  و  تولید  از  حمایت  و  مــانــع زدایــی  بــر 
روستاها شامل  آب  توسعه  پــروژه  کــرد:  اظهار  و  داد 
۱۱هزارو۵00متر لوله گذاری است  که 4هزارنفر جمعیت 
بهره مند  آن  مزایای  از  روستایی  قالب 984خانوار  در 
می شوند. وی خاطرنشان کرد: منابع موجود جوابگوی 
فاضالب  و  آب  روستاهاست.امور  آب  توسعه شبکه 

شهرستان خواف 83 روستا را تحت پوشش دارد.

آیت هللا علم الهدی:

سپاه و کمیته امداد در حاشیه شهر 
مشهد محرومیت زدایی کردند

بــا اشـــاره به  نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی 
محرومیت زدایی سپاه و کمیته امداد در حاشیه شهر 
مشهد گفت: در نتیجه اقدامات شهرداری مشهد و 
سپاه و کمیته امداد امروز شاهدیم که چهره حاشیه 

شهر مشهد دگرگون شده است.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
ظهر دیروز در مراسم بهره برداری از بولوار الزهرا)س( 
شد،  بــرگــزار  ویدئوکنفرانسی  صــورت  بــه  کــه  مشهد 
افزود: در این منطقه شهرداری، کمیته امداد، سازمان 
ستاد  هماهنگی،  بــرای  و...  سپاه  اسالمی،  تبلیغات 
تشکیل دادند و حرکتی جهشی انجام گرفت.  چهره 
قابل  گذشته  با  و  یافته  بهبود  حاشیه شهر مشهد 

مقایسه نیست.
شــهــرداری  کـــرد:  بــیــان  مشهدمقدس  جمعه  امـــام 
فعالیت های خوبی در حاشیه شهر مشهد انجام داده 

است، سپاه و کمیته امداد محرومیت زدایی کرده اند.
ــاره و تــأکــیــد بـــر اینکه  ــ ــت هللا عــلــم الــهــدی بـــا اشـ ــ آی
عنوان  بــه  مــا چیزی  فــرمــودنــد:  انــقــالب  »رهبرمعظم 
حاشیه شهر نباید داشته باشیم« افزود: برخی برای 
فعالیت های سیاسی از حاشیه شهر استفاده می کنند 
این  باید طوری باشد که  و کاسبی سیاسی می کنند 

کاسبان نتوانند سوژه پیدا کنند.
ایاب وذهاب،  برای رفع مشکالت  اقدامات شهردار  با 

این سوژه از دست این افراد گرفته می شود.
شهردار مشهدمقدس هم در این مراسم نسبت به 
پروژه های عمرانی در حاشیه شهر مشهد و  تسریع 

اختصاص اعتبارات به آن ها تأکید کرد.
امیرآباد  مــحــدوده  در  کــرد:  اظهار  کالیی  محمدرضا 
منطقه  ایــن  خیابان های  داریـــم،  عــبــورومــرور  مشکل 
عرض کمی دارند، همچنین مشکل قرار گرفتن مدرسه 

در سر راه بود که با کمک استانداری حل شد.
واقع در خیابان  الزهرا)س(  بولوار  پروژه  گفتنی است 
باند  دو  در  متر  و عرض ۱0  به طول 2۶0  بابانظر94، 
سواره رو با هزینه ای افزون بر ۱2 میلیارد تومان ایجاد 

 شده است.

برگزیدگان »جشنواره ملی ترویج 
فرهنگ نماز« معرفی شدند

ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  و عترت  قرآن  رئیس گروه 
اسالمی خراسان رضوی از معرفی برگزیدگان جشنواره 

ملی ترویج فرهنگ نماز خبر داد.
والمسلمین  حجت االسالم  آنالین،  قدس  گــزارش  به 
مــحــمــدتــقــی کــاظــمــی نــســب، رئــیــس گــــروه قــــرآن و 
خراسان  اســالمــی  ارشـــاد  و  فرهنگ  کــل  اداره  عترت 
بیانیه  براساس  کــرد:  اظهار  ایــن خبر  بیان  با   رضــوی 
هیئت داوران، آثار رسیده به جشنواره در دو بخش 
نظر  به  توجه  با  و  داوری شد  و غیرحرفه ای  حرفه ای 
داوران، در بخش غیرحرفه ای هشت اثر برگزیده و ۱2 
اثر گواهی حضور در جشنواره را دریافت نمودند و در 
بخش حرفه ای هیئت داوران، تنها با توجه به تعداد 
و سطح آثار، سه اثر را برگزیده اعالم کردند و یک اثر 

گواهی حضور در جشنواره را دریافت کرد.
دبیر اجرایی این جشنواره ادامه داد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، نخستین جشنواره ملی ترویج فرهنگ 

نماز به صورت مجازی برگزار شد.
سه  کلیپ،  زمـــان  حداکثر  کـــرد:  بیان  کاظمی نسب 
دقیقه تعیین شده و تولیدات در دو بخش حرفه ای 
و غیرحرفه ای از سوی داوران مورد بررسی قرار گرفته 

است.

گفت وگو با هنرمند قالیباف

گره زدن بر تابلو فرش مشاهیر
سرور  هادیان: تابلوفرش منحصر به فرد 
نقشه ایران توسط هنرمند پیشکسوت 
بافته  مهربانی ها  امــام  مجاور  قالیباف 

شد.
این تابلوفرش که در ابعاد 2×2 متر است 
به فرد با پوشش منحصر   و هر استان 
دو  مــدت  در  شــده  معرفی  منطقه  آن 

سال به اتمام رسیده است.
با  گــفــت وگــو  در  ــه حبیب«  ذریـ »عــلــی 
این  دور  تــا  دور  مــی گــویــد:  مــا  خبرنگار 
فرش مزین به 28 چهره مشاهیر ایران 
است و همچنین گنبد امــام رضــا)ع( و 
ابریشم  بــا  را  مــعــصــومــه)س(  حــضــرت 

بافته ام.
ــریــزی که  ــب ت ــن هــنــرمــنــد 7۶ ســالــه  ــ ای
امام  به عشق  اســت  از سه دهــه  بیش 
غریب نوازمان در مشهدالرضا)ع( مجاور 
است، می افزاید: در این فرش از ۱0 گره 
و بیش از 2 هزار رنگ و همچنین از نخ 

درجه یک مرینوس استفاده کرده ام.
او که حرفه قالی بافی را از هفت سالگی 
نزد پدر آموخته و در ۱3 سالگی در این 
یافته  دســت  بسیاری  مــهــارت  بــه  هنر 
یادگیری  از  پس  مـــی دارد:  بیان  اســت، 
قالی بافی به کار تابلوبافی، حجم بافی و 
از ۶ دهه  دوروبــافــی روی آوردم و بیش 

است که قالی می بافم.
آثــار هنری منحصر به فــردی از  وی که 
اوراقــی،  گــره  شخصی،  تابلوهای  جمله 
تابلوهایی  و  ــی  ــاف دوروب مجسمه بافی، 
ــران،  ایـ نقشه  روم،  ــون گــذاری  ــان ق مثل 
سبزی فروش ها،  بازار  واتیکان،  کلیسای 
را در  و...  یــوســف)ع(  احــواالت حضرت 
رزومه هنری خود دارد، تصریح می کند: 
از تحریم ها سفارش  نیم قرن پیش  در 
کشورهای  از  نفیسی  فــرش هــای  بافت 
ــســه، ســوئــیــس، آمــریــکــا،  ــران آلـــمـــان، ف
بــحــریــن، کــویــت، امـــــارات و… داشــتــم 
و  تابلوفرش   زیــادی  تعداد  با وجــود  امــا 
برایم  فـــروش  امــکــان  نفیس  فــرش هــای 

مهیا نیست.

دارنده درجه هنری »
یونسکو بدون بیمه 

درجـــه  دارنـــــــده  کـــه  وی 
یـــک هـــنـــری و دکـــتـــرای 
هنری  درجــه  و  افتخاری 
و  ــت  ــ اســ یـــونـــســـکـــو  از 
داخلی  مجامع  در  بارها 
کارهایش  بین المللی  و 

ــت،  ــه اسـ ــت ــرف مـــــورد قــــدردانــــی قـــــرار گ
ــد: مــــــن پــــــس از  ــ ــنـ ــ ــی کـ ــ  تــــصــــریــــح مـ
قالی بافی و عناوین مختلف  ۶ دهه کار 
بارها  وجــود  بــا  و  نیستم  بیمه  هــنــری، 
این  و  نرسیده ام  نتیجه  به  اقــدام، هنوز 
در حالی است که بارها عنوان هنرمند 
نمونه کشور را به من اعطا کرده اند و سه 
بستر  در  دلیل سکته  به  که  است  ماه 

بیماری هستم.
مشاور  و  نخبگان  انجمن  عضو  که  وی 
است،  مشهد  تجسمی  هنرهای  عالی 

خــاطــرنــشــان مـــی ســـازد: 
ــا در  ــ ــاره ــ ب مـــتـــأســـفـــانـــه 
اعــالم  مختلف  مــجــامــع 
حجم بافی  هنر  ــرده ام،  کـ
فراموشی  به  من  از  پس 
ســـپـــرده مـــی شـــود و من 
ــر را  ــنـ حــــاضــــرم ایـــــن هـ
ــه نــســل آیــنــده  رایـــگـــان ب
متأسفانه  امـــا  بــیــامــوزم 

هیچ همکاری ای با من نمی شود.
ــارهــا  ــه ب ــن نــکــتــه کـ ــ ــه ای ــاره بـ ــ ــا اشــ او بـ
پیشنهادهای مختلفی برای اقامت و کار 
در کشورهای خارجی به او شده است، 
اذعــان مـــی دارد: وطنم را دوســت دارم و 
کتاب »تا نفس دارم به افتخار ایران هنرم 
آثــار و  ارائــه می کنم« که به خاطرات،  را 
ــاره دارد را بــرای  درخــشــش هــای مــن اشـ
نسل های بعد به رشته تحریر درآورده ام 
هنرهای  دربـــاره  دیگر  کتابی  زودی  به  و 
تخصصی در حجم بافی قالی در اختیار 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

وضعیت نامساعد صادرات»
ایــــن هــنــرمــنــد پــیــشــکــســوت تــصــریــح 
می کند: متأسفانه وضعیت صادرات هم 
این در  و  در حال حاضر خوب نیست 
حالی است که هنرمندانی چون من یا 
هنرمندان سایر رشته ها همه درآمدشان 
از هنرشان است و اگر نتوانند کارشان 
برای  بدهند  آمــوزش  یا  کنند  عرضه  را 
با مشکل مواجه  امــورات زندگی  گذران 
می شوند و این در حالی است که همه 
زیرزمین  از  اجاره مختصری  من  درآمد 
منزل و ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان به 

خاطر داشتن درجه هنری است.
ــه  ادامـ در  قــالــی بــافــی  پیشکسوت  ــن  ایـ
دو پسر حاصل  و  مــی گــویــد: ســه دختر 
زندگی مشترک من است که هیچ گاه آن ها 
را به ادامه راهم تشویق نکردم اما ابتدای 
ازدواج تا چند سال پیش همه قالی ها را با 

همسرم »فاطمه رنجبر« می بافتیم.
ازدواج،  از  پــس  همسرم  مــی افــزایــد:  او 
قالی بافی را از من یاد گرفت و همیشه با 

هم کار می کردیم.
زیــادی  وی توضیح مــی دهــد: شــاگــردان 
داشتم اما بیشتر آن ها کسانی هستند 
کار  و  به خارج می روند  اقامت  برای  که 
به  آنــجــا  در  و  می گیرند  یــاد  مــن  از  را 
تابلوبافی مشغول می شوند و درآمدهای 

خوبی هم دارند.

اختراع گره»
من  می کند:  تأکید  حبیب  ذریــه  استاد 
فرش بافی  در  را  گــره  مــدل   40 از  بیش 
اخــتــراع کـــردم کــه کــارایــی آن در بافت 
به خصوص چهره  و  ریز  بسیار  نقوش 

بسیار زیاد است.
ــد: بـــا وجــــود تــالش  ــن وی تــأکــیــد مــی ک
و  فرش ها  از  نمایشگاهی  برگزاری  برای 
تابلوفرش هایم اما هنوز این همکاری با 

من نشده است.

سرپرست انتقال خون خراسان رضوی 
گفت: در ۵-4 سال آینده، دست کم ۱0 
بیمارستان با ۵00-400 تخت به تعداد 
خواهد  اضافه  استان  بیمارستان های 

شد. 
با این حجم توسعه، پیشرفت و توسعه 
زیرساخت های انتقال خون به نسبت 
پایین  بسیار  استان  درمانی  تخت های 

بوده است.
به گزارش قدس آنالین؛ مراسم تودیع 
مجید عبداللهی، مدیرکل انتقال خون 
حمیدرضا  معارفه  و  رضــوی  خــراســان 
انتقال  سرپرست  عــنــوان  بــه  اســالمــی 
اهدای  پایگاه  در  خون خراسان رضوی 

خون امام رضا)ع( برگزار شد.
انتقال  سرپرست  اسالمی،  حمیدرضا 
ایــن مراسم،  در  خــون خراسان رضــوی 
که سازمان  نکته  ایــن  به  اشــاره  ضمن 
برعهده  ــادی  زیـ وظــایــف  خــون  انتقال 
مشکل  بــزرگ تــریــن  ــرد:  کـ بــیــان  دارد، 

ستاد انتقال خون، بودجه است و این 
یک مشکل اساسی در تمامی مقاطع 
کاری برای ما بوده است؛ به طور مثال 
در پروژه های قدیمی، ساختمانی داریم 
بــه سرانجام  هنوز  اســت  ۱4 ســال  کــه 
زیادی  تالش های  مسئوالن  و  نرسیده 
مشکالت  همچنان  امــا  دادنـــد،  انجام 
مالی مانع صورت پذیرفتن کار می شود.

اینکه شاکله مدیریت  به  اظهار  با  وی 
انتقال خون، نیروی انسانی است،  در 
تــأکــیــد کـــرد: بــهــا و تــوجــه بــه تک تک 
ستاد  ایــن  در  انسانی  نــیــروی  زوایـــای 
اهمیت دارد. همچنین به علت اینکه 
ــوی یــکــی از قــطــب هــای  خـــراســـان رضــ
پس  دوران  در  و  اســت  کشور  پزشکی 
تعیین شــده،  بــرنــامــه هــای  بــا  کــرونــا  از 

ــردشــگــری ســالمــت در ایـــن اســتــان  گ
توجه  بــه  نــیــاز  مــی کــنــد،  پــیــدا  اهمیت 

بیشتری دارد.
سرمایه های  جــذب  اینکه  بیان  با  وی 
خــارجــی، چــه در داخـــل کــشــور و چه 
از کشور، بسیار مهم است،  در خارج 
که  اســت  ایــن  اعتقاد من  کــرد:  اظهار 
فــراورده هــای خونی که مسئله  و  خــون 
مهم تر  نفت  از  اســت،  زندگی  و  مــرگ 

است. 
از طرفی، از جنبه اقتصادی نیز اگر به 
آن نگاه شود، موضوع تولید فراورده های 
در  را  مهمی  جایگاه  مــی تــوانــد  خونی 

اقتصاد کشور بدست آورد.
کار  نیروی  کم  تعداد  خصوص  در  وی 
اداره انتقال خون گفت: میزان کارکنان 
با میزان وظایفی  انتقال خون  سازمان 
که برعهده دارند هماهنگی ندارد و در 
خصوص جذب نیروهای جدید بسیار 

ضعف دارد.

سرپرست اداره کل خراسان رضوی عنوان کرد

کمبود بودجه و نیرو، چالش همیشگی انتقال خون

گزارشگزارش

من حاضرم این هنر را 
رایگان به نسل آینده 
بیاموزم اما متأسفانه 

هیچ همکاری ای با من 
نمی شود

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

 

حل جدول شماره قبل

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

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

 

 ۱. »ساز مخالف« اولین آلبوم موسیقایی 
از ایــن خــوانــنــده جـــوان کــشــورمــان اســت- 
پــرخــاصــیــت  ــی  ــدن ــوشــی ن کـــالهـــبـــردار 2. 
انتخاباتی  عقیده   – نبرد   – قفقاز  منطقه 
ــایـــی - عـــدد رمــز   3. فـــرمـــانـــبـــرداری– دوتـ
پسوند   – فــوتــبــالــی  ــیــرون  ب  – ــوردن  خــ  .4
ساده  آش   .۵ دارو  دستورمصرف   – جمع 
و  بخار – حــرف  دیـــوار سیمی – حمام   –
ضمیر انگلیسی ۶. نفیر– یکی از گرم ترین 
این  جنوب غربی  در  واقــع  آلمان  شهرهای 
کشور 7. آشغال – صدای پنچری – رودخانه 
فیلگوش –  گــیــاه  مـــرزی – آب شــرعــی 8. 
دست کشیدن به سر و پاها در وضو – علف 
اشکاف   - بیاید  شیرین  دهانش  به   باید 
الکترونیکی  بـــازی   – ــده  درنـ و  وحشی   .9
نـــوعـــی  ــی- شــــــــرور –  ــ ــ ــن ــ ــ بـــاســـابـــقـــه ژاپ
ــلـــب از  ــفـــال کـــه جــنــس بـــدنـــه آن اغـ سـ
اثــری  یــا  هنرمند   .۱0 اســت  خمیرسنگی 
ــه هستند  ــوآورانـ هــنــرمــنــدانــه کــه اغــلــب نـ
ــانــی جــنــبــش هــای نــو هــســتــنــد- روســا   و ب
افسانه   – بــافــنــده   – فـــوری  رنــگ مــوی   .۱۱
ذره  آزاد-  مــقــیــم-   .۱2 نــــدا  صــــوت   –

خون  جــوی  ســنــت۱3.  چندین   – بنیادی 
در  کشوری   .۱4 هم اندیشی   – آرامــگــاه   –
محصوالت  از   – بــــاران  ــادر  مــ  – لــبــنــیــات 
ــدای کــــره ای  ــونـ ــیـ ــاز هـ ــ ــودروسـ ــ  شـــرکـــت خـ
۱۵. سمت نماز – لقبی برای امام حسین)ع( 

در شعر استادشهریار

ایـــران که  ــان فوتبال  ــ پــدر و پسر دروازه بـ  .۱
پـــدر ملقب بــه عــقــاب آســیــا بـــود - لجوج 
لیوان  استفاده-  روش   – خـــودرو  باالبر   .2
ورزش  مـــدارج   – فال گرفتن   .3 دســتــه دار 
ــز کــوهــی   تـــکـــوانـــدو – ســـرشـــک دیــــــده- بـ
در  4. وســط – حــیــوان عظیم الجثه – آب 
گویش بچه زنجان – جنس مــدال نفر دوم 
میوه   – عــام   – زردی  بیماری  مسابقات ۵. 
تبلیغاتی  ممیزی   – زیبارو  پیامبر   .۶  نیکو 
7. از اوراق بهادار – گذرگاه مرزی غزه به مصر - 
بیماری جرب – مایه حیات 8 . شهر بادگیرها 
 – حشره خونخوار – مالیات- کوزه سفالی 
9. شهر بی دفاع – جواب های – ماه کامل - 

 فرماندهان ۱0. از جان گذشته – از انواع دوگانه ترمز خودرو 
۱۱. طاقچه باال – ماه چهارم میالدی - غیرقانونی ۱2. اجرای 
-کم کردن-  کوزه گری  - خاک  کاراته  در  نمایشی  حرکات 
ارزش و احترام ۱3. شلوار جین – بعضی در کفش دارند 
– سرمایه جاودانی – ساز دهن گشاد ۱4. تنبل جالیزنشین 
از  بــرای برداشت محصول – صوت ندا ۱۵.  – ماشینی 
علوفه جات – وی را به عنوان گران قیمت ترین مدافع فوتبال 

جهان می شناسند
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