
هفته آینده مشکل برطرف می شود!دشمن امید جوانان را هدف قرار داده است
وعده مدیران استانی برای آرام سازی بازار پرحاشیه مرغ در خراسان شمالیرئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

در  گفت:  اســامــی  تبلیغات  ســازمــان  رئیس 
گام دوم انقاب در محاصره تبلیغاتی دشمن 
ناامید  وادی  این  گرفتار شده ایم و دشمن در 
داده است.  قرار  کار  را در رأس  کردن جوانان 
قمی  محمد  حجت االسام  مهر،  گـــزارش  به 
نمایندگی های  و  ادارات  در گردهمایی رؤسای 
در  کــه  ــوی  رضــ خـــراســـان  اســامــی  تبلیغات 

زیارتگاه امامزاده سیدحمزه...

و  2میلیون  ظرفیت  بــا  مــرغــداری  واحـــد   114
651 هــزار قطعه شامل پــرورش مرغ گوشتی، 
اجــداد، شترمرغ،  مرغ  مــادر،  مرغ  تخم گذار، 
بــوقــلــمــون، جــوجــه کــشــی و ســایــر مــاکــیــان در 
خراسان شمالی وجود دارد که بر اساس اعام 
مرغ  گوشت  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مصرفی ساالنه استان 2۸ هزار تن است که در 

این استان تنها 23 هزار... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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اتصال 50درصد مشترکان مشهدی به شبکه فاضالب
معاون حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری خبر داد

افزایش ۳۵ درصدی 
کرایه تاکسی در مشهد

بی تعارف با گروه»آفت«
 که خیابان های مشهد را 

با پیست سرعت اشتباه گرفته بودند

سریع و خشن ها 
در دادسرا

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

 برای نخستین بار در کشور توسط 
کشاورزان سرایانی صورت گرفت

اهدای محصول 
6۵0 درخت پسته 
برای بازسازی 

عتبات

در گفت وگو با مدیرعامل آب و فاضالب مطرح شد

.......صفحه 4 

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: 
کرایه تاکسی مشهد پس از تأیید فرمانداری در سال جاری 
35درصد گران خواهد شد. خلیل هللا کاظمی در گفت وگو با 

قدس آناین درباره افزایش هزینه های...

سه عضو یک گروه معروف به »آفت« که با خودرو، مسابقه 
در  می کردند،  برگزار  مشهد  خیابان های  کف  در  سرعت 
حالی که مورد شناسایی قرار گرفته  و به دادسرا احضار 

شده بودند، در گفت وگو با...

پنجمین شهر در خراسان رضوی 
نارنجی شد

نــرم افــزار  در  رنگ بندی شهرستان ها  اعــام  اســاس  بــر 
تا  نارنجی تغییر رنگ داد  به  از زرد  ماسک، بردسکن 
تعداد شهرستان های نارنجی در خراسان رضوی به عدد 

پنج برسد.
بــه گـــزارش قــدس آنــایــن، بــا اعـــام رنــگ بــنــدی جدید 
ماه  فــروردیــن   ١6 از  ماسک  ــزار  ــرم اف ن در  شهرستان ها 
بردسکن به دلیل افزایش تعداد مبتا و بستری ناشی از 

کرونا از زرد به نارنجی تغییر رنگ داد. 
ــت هــای جــدیــد بــر اســاس  ــاس مــحــدودی ــن اســ بــر ایـ
به  مــی شــود؛  اعــمــال  بردسکن  در  نارنجی  وضعیت 
به بردسکن  و خــروج خــودرو  ورود  طــوری  که جریمه 
5میلیون ریال است و مسافرت از بردسکن به سایر 
خــودروهــای  با  غیرساکن  افــراد  ورود  و  شهرستان ها 

شخصی به این شهر ممنوع است.
همچنین طبق اعام ستاد ملی مقابله با کرونا شهرهایی 
که در وضعیت نارنجی یا پرخطر قرار می گیرند فعالیت 

مشاغل سطح سه و چهار در این مناطق ممنوع است.
پیش از این شهرستان های نیشابور، مشهد، سبزوار و 

بینالود در ردیف شهرستان های نارنجی قرار داشتند.

در آینده نزدیک محقق خواهد شد 

  کلنگ زنی دو مدرسه 12کالسه 
در مناطق محروم ناحیه 2مشهد 

ابوالحسن صاحبی: مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد 
از افتتاح و کلنگ زنی دو مدرسه 12کاسه در مناطق محروم 

ناحیه 2 آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد.
تاش های  و  پیگیری ها  با  گفت:  روحانی نیا  محسن 
صــورت گرفته بــه زودی یــک آمــوزشــگــاه 12کــاســه در 
منطقه محروم طرق و مجتمع ورزشی حافظ در سیدی 
سال  شــروع  از  پیش  همچنین  و  شد  خواهد  افتتاح 
تحصیلی جدید یک باب آموزشگاه 12 کاسه شهید 

رزاقی کلنگ زنی می شود.
در  اســتــانــدار  مساعدت  و  همت  بــا  کـــرد:  تصریح  او 
حاشیه  در  آمــوزشــی  مجتمع  یــک  ساخت  خصوص 
این  زمین  اهــدای  با  زودی  به  و منطقه سیدی،  شهر 
مجتمع از سوی آستان قدس رضوی عملیات اجرایی 

این مجتمع بزرگ نیز آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته در مرحله اول 163 تبلت 
از اعتبارات آموزش و پرورش بین دانش آموزان مستحق 
و نیازمند این ناحیه توزیع و در مرحله دوم با مساعدت 
داده  تخصیص  تبلت   132 تعداد  مشهد  شــهــرداری 
شده که به زودی توزیع می شود. تاکنون 150تبلت از 
طریق خیران به دانش آموزان این ناحیه اهدا شده که 

در مجموع 445 تبلت توزیع شده است.
پرورش  و  آمــوزش  وزیر  در خصوص سفر  روحانی نیا 
وزارت در خصوص  عالی  مقام  به مشهد هم گفت: 
فارابی  کــانــون  تجهیز  و  هتلداری  هنرستان  تکمیل 
ناحیه 2 نیز قول مساعد داد که در آینده ای نزدیک 

این مهم اجرایی خواهد شد. 

خبرخبرخبرخبر

با همیاری آستان قدس رضوی، آزادراه مشهد- 
چناران در سال 1401 به بهره برداری می رسد.

به گـــزارش قــدس آنــایــن، رونــد ساخت آزادراه 
از مدیران  بازدید تعدادی  مشهد-چناران مورد 
آستان قدس رضوی و خراسان رضوی قرار گرفت.
این آزادراه، شاهرگ حیاتی ورود زائران و مسافران 
شهرهای شمالی کشور به مشهد مقدس خواهد 
بود که آستان قدس رضوی در راستای رفاه حال 
زائــران و مجاوران آقا علی بن موسی الرضا)ع(، 
مسئولیت طراحی و اجرای آن را عهده دار شده 
اســت. مدیرعامل شرکت احــداث، نگهداری و 
در  قوچان  مشهد-چناران-  آزادراه  بهره برداری 
بازدید اظهار کــرد: آزادراه مشهد- این  حاشیه 
چناران به طول حدود 50 کیلومتر دارای سه باند 
رفت، سه باند برگشت و یک باند توقف به همراه 
جزیره میانی است که بهره برداری از آن نقش 
مؤثری در کاهش بار ترافیکی مسیر ورودی غربی 

مشهد خواهد داشت.
محمدرضا رئیسی همچنین با اشاره به میزان 
پیشرفت این پروژه گفت: ساخت آزادراه مشهد 
- چناران در حال حاضر پیشرفت 1۹ درصدی 

داشته است و پیش بینی می شود این پروژه در 
سال 1401 به بهره برداری برسد.

وی ساخت این آزادراه را اقدامی مهم در توسعه 
زیربنای حمل و نقل در استان دانست و گفت: 
با بهره برداری از این آزادراه، عاوه بر اینکه معضل 
ورودی شهر مشهد از سمت غرب حل خواهد 
شــد، شاهد تسهیل سفر زائـــران آقــا علی بن 
موسی الرضا)ع(، کاهش 40 درصدی تصادفات 
و بهبود کیفیت تردد خواهیم بود. همچنین با 
بهره برداری از این آزادراه، فعالیت های واحدهای 
ایجاد  طریق  از  منطقه  در  تولیدی  و  صنعتی 
تسهیات جدید حمل و نقل رونق خواهد گرفت.
را  مــشــهــد-چــنــاران  آزادراه  ــداث  ــ احـ رئــیــســی 
فرصتی برای تحقق شعار »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« برشمرد و گفت: ساخت آزادراه 
مشهد-چناران که از آن به عنوان بزرگ ترین پروژه 
عمرانی در منطقه شرق و شمال شرق کشور یاد 
می شود، یکی از پروژه هایی است که تکمیل و 
بهره برداری از آن به دلیل استفاده از توان داخلی 
و همچنین اشتغال زایی، می تواند بستر تحقق 

شعار سال 1400 را فراهم کند.

شعر  کنگره  اختتامیه  فــخــرایــی:  جلیل 
مــهــدوی در ســه اســتــان خــراســان بــرگــزار 
شد. این کنگره که در منزل پیرغام اهل 
آیینی  اســتــادان شعر  از  یکی  و  بــیــت)ع( 
موید  ســیــدرضــا  ــاد  اســت یعنی  خـــراســـان 
خراسانی برگزار شد با شناخت برگزیدگان 

به کار خود پایان داد.
رهــاوردهــای  از  یکی  مــهــدوی  شعر  کنگره 
انجمن شعر مطلع است که این انجمن، 
به  را  مطلع الفجر  مــهــدوی  شعر  کنگره 
روز  در  زمـــان)عـــج(  ــام  امـ مــیــاد  مناسبت 
اســتــاد  ــزل  ــن م در  شــعــبــان   21 یکشنبه 
ســیــدرضــا مــویــد بــرگــزار کـــرد. ایـــن کنگره 
استانی با موضوع مهدویت در دو قسمت 

شعر کاسیک و تصنیف برگزار شد. 
حدود 50 اثر به انجمن ارسال شد که سه 
در  نفر  یــک  و  کاسیک  قسمت  در  نفر 

قسمت تصنیف برگزیده شده اند.
در این برنامه برگزیده های کنگره به خوانش 
سیدروح هللا  ابتدا  پرداختند.  اشعارشان 
بود  رتبه نخست شده  که حائز  فریدونی 
با یک غزل  وی  پــرداخــت.  به شعرخوانی 
و هشت رباعی مهدوی به میزبانی جمع 

مشتاقان اهل بیت)ع( رفت: 
یک عمر فــریب نفسمان را خوردیم 

جا داشت اگر که پیش از این می مردیم 
گفتند كه عاشقـان فــرج نزدیک است 

ما ساعــت خویــش را عقـب تر بردیم
سپس سیدعلی جالی که حائز رتبه دوم 
شده به شعرخوانی پرداخت که در بخشی 

از سروده او آمده است:
ای راوی زمانه! یکی بود قصه ها! 

برگرد، قصه را تو بخوان، زود زود زود 
چیزی نمانده بی برو برگرد می رسی 

پایان قصه است: »به دریا رسید رود« 
جمعه به جمعه هجر تو را آه می کشیم 

در انزوای ممتد این جمعه کبود 

رتبه سوم  که حائز  نیز  حسین شهریاری 
شده بود به قرائت اشعار خود پرداخت: 

انداختم پی تو بساط سفر به راه 
شاید مرا بیاوری ای راهبر به راه 

از طعنه ها اگر که توانم گریختن... 
از خیرخواه های بینداز شر به راه 
در انتظار یار نباید فقط نشست 
افتم به قعر چاه نیفتم اگر به راه 

با  سپس  نیز  سیدی  سیدحسین  استاد 
استقبال جمع  بــه  نــاب  غــزل  دو  قــرائــت 
مشتاق رفت. در زمینه تصنیف نیز احسان 

نوری رتبه نخست را کسب کرد.
ــان،  ــ ــدگ ــ ــزی ــ ــرگ ــ ب ــی  ــ ــوان ــرخــ ــعــ شــ از  ــس  ــ پـ
دبیر  عنوان  به  مقدم  علی  حجت االسام 
اهـــداف  و  فعالیت ها  از  ــزارشــی  گ کــنــگــره 
انجمن ادبی مطلع و همچنین روند کنگره 

و داوری ها برای حاضران ارائه داد. 
او گفت: شعر مدح و مرثیه اهل بیت)ع( 
چیزی به مقام اهل بیت)ع( اضافه نمی کند 
شاعر  خــود  ارزش  بــه  حقیقت  در  بلکه 

اضافه می کند.
از  ادبــی همچنین برخی  ایــن نشست  در 
استاد  همچون  آیینی  شعر  پیشکسوتان 
موید و استاد علی انسانی به شعرخوانی 

پرداختند. 
این گردهمایی بزرگ شاعران آیینی و مداحان 
اهل بیت)ع( عاوه بر آیین اختتامیه کنگره 
با  بــرگــزیــدگــان،  از  تقدیر  و  مــهــدوی  شعر 
تجلیل از مقام ادبی استاد سیدرضا موید 
خراسانی و استاد حاج علی انسانی دو تن از 
شاعران پیشکسوت عرصه شعر آیینی نیز 
همراه بود. بزرگداشت شاعر بزرگ و انقابی 
که  اکبرزاده  محمود  حاج  زنده یاد  خراسان 
را می توان سرآغاز نشر شعر  واقــع وی  در 
آیینی در خراسان و مشوق بیشتر شاعران 
و مداحان آل هللا نامید از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

 آزادراه مشهدـ  چناران در سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری می رسد

 اختتامیه کنگره شعر مهدوی 
در مشهد برگزار شد 

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

سه شنبه  17 فروردین 1400

23 شعبان 1442  
 6 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9496  
ویژه نامه 3875 

درخت  اصله   650 محصول  سرایانی  کشاورزان 
اهــدا  عــالــیــات  عــتــبــات  بــازســازی  بـــرای  را  پسته 
کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس 
از  نوع  این  بازسازی عتبات عالیات گفت:  ستاد 
نخستین  بــرای  درخــت(  محصول  )اهــدای  اهــدا 
بار است که برای بازسازی عتبات رخ می دهد و 
سرایانی  کشاورزان  سخاوت  می شود  پیش بینی 
جوینده  برود.  پیش  هم  درخت  اصله  هزار   2 تا 
درختان  محصول  طرح  این  در  کشاورزان  گفت: 
 خود را با زمان معین یا مادام العمر برای بازسازی 

اهدا کردند. عتبات عالیات 

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی

 
ب��ه اط��اع کلیه اعض��ا می رس��اند که جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت تعاون��ی مص��رف 
کارکنان بانک صادرات درس��اعت 17 بعد از ظهر روز 
چهارشنبه 1400/2/15 درمحل شرکت واقع در بلوار 
فرامرزعباس��ی 44 برج نور طبق��ه منفی یک برگزار 
م��ی گ��ردد؛ ضمن��ا درصورت��ی ک��ه حضورهرعضوی 
درجلس��ه مقدور نباش��د می تواند ح��ق رای خود را 
ب��ه موجب وکالتنامه س��ربرگ دار به عض��و دیگر یا 

نماینده تام االختیار خود واگذار نماید.
دس��تور جلس��ه : 1-طرح و تصویب ترازنامه سود و 
زیان س��ال 99 پس از استماع گزارش هیئت مدیره 
و ب��ازرس    2-ط��رح تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی 
تعاونی برای س��ال مال��ی 1400    3-انتخاب دوعضو                      

علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی
4-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک 
س��ال مالی    5-تعیین خط مشی ش��رکت برای سال 
1400    6-تصمی��م گیری درارتباط با زمین ش��رکت 
تعاونی )خریداری ش��ده ازآس��تان قدس( واقع در 

بلوار فردوسی
7-بررس��ی و رس��یدگی به وضعیت اراضی ش��رکت 

تعاونی واقع دراراضی هاشم آباد-ساغروان
8-ضمن��ا اعضای��ی ک��ه تمای��ل دارند جه��ت هیئت 
مدی��ره و ب��ازرس ش��رکت تعاونی کاندید ش��وند تا 
م��دارک  کپ��ی  و  کتب��ی  تاریخ1400/2/12تقاض��ای 
شناس��ایی خ��ود را به دفتر ش��رکت تعاون��ی تحویل 

دهند.
ع هیئت مدیره  1

40
01
60

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت آذر ماهان طوس  به شماره ثبت 

21856و شناسه ملی10380373432
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق الع��اده مورخه 1400/01/29 در محل 
قانونی شرکت واقع در مشهد، خیابان یاس8، 
پاک29، طبقه4، در ساعت 10 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1. انتخ��اب اعض��ای هیئ��ت مدی��ره 2. انتخاب 
بازرسان اصلی و علی البدل 3. تعیین روزنامه 
محلی 4. تصمیم در هر موردی که در صاحیت 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد
ع هیئت مدیره  1

40
01
91



وعده مدیران استانی برای آرام سازی بازار پرحاشیه مرغ در خراسان شمالی

هفتهآیندهمشکلبرطرفمیشود!
ثـــانـــی: 114 واحـــد  ســمــانــه مـــحـــمـــدزاده 
ــا ظــرفــیــت 2مــیــلــیــون و 651  مـــرغـــداری ب
هــزار قطعه شامل پــرورش مرغ گوشتی، 
ــداد،  ــ ــرغ اجـ ــرغ مـــــادر، مــ تـــخـــم گـــذار، مــ
سایر  و  جوجه کشی  بوقلمون،  شترمرغ، 
ماکیان در خراسان شمالی وجود دارد که 
بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی 
استان گوشت مرغ مصرفی ساالنه استان 
2۸ هزار تن است که در این استان تنها 
23 هزار تن گوشت مرغ تولید می شود و 

مابقی از سایر استان ها تأمین می شود.
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال 
1400، از همان ابتدا با وجود عرضه مرغ 
در استان، شاهد صف های طوالنی خرید 
گوشت مرغ و گالیه مندی مردم بودیم که 
این موضوع همچون سال گذشته سوژه 

دوربین خبرنگاران بود.
فروشگاه های  از  بسیاری  اینکه  وجــود  با 
اما  ــروش نداشتند  ف ــرای  ب بـــزرگ، مرغی 
بازار  در  فراوانی مرغ  از  استان  مسئوالن 
خبر می دادند. شنبه گذشته نیز با وجود 
توزیع 30 تن مرغ تنظیم بازار، بازار مرغ در 
استان باز هم آرام نگرفت و مرغ فروشی ها 
مرغ قطعه شده با نرخ آزاد 32 هزار و 100 
تومانی داشتند و این مسئله موجب گالیه 

شهروندان شد.

ممنوعیتتوزیعمرغقطعهشده»
رئــیــس اتــحــادیــه مــرغ فــروشــان، قصابان، 
تخم مرغ و لبنیات فروشان مرکز استان در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: مدتی بود 
که در بــازار با کمبود مرغ مواجه بودیم به 
همین دلیل مرغ قطعه شده با نرخ آزاد هم 

توزیع شد تا بازار آرام شود.
حسین قاسم زاده با اشاره به توزیع مرغ در 
روز شنبه در استان اظهار می دارد: روز شنبه 
مرغ تنظیم بازار با نرخ 24 هزار و 900 تومان 
در حاشیه شهر توزیع شد و مــرغ قطعه 
شــده با نــرخ 32 هــزار و 100 تومان هم در 

مرغ فروشی ها موجود بود.
وی می افزاید: با اینکه توزیع مرغ قطعه شده 
در مرغ فروشی ها ممنوع است با وجود این 

توزیع می شود.معاون  بــازار  در  آزاد  نرخ  با 
معدن  صنعت،  ســازمــان  داخلی  بازرگانی 
می گوید:  نیز  خــراســان شمالی  تــجــارت  و 
بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ 
مرغ  گــرم  گوشت  قیمت مصوب  کــشــور، 
و  هـــزار  کیلویی 20  از  مصرف کننده  بـــرای 
400 تومان به کیلویی 24 هزار و 900 تومان 
افزایش یافت.مهرداد داودزاده با بیان اینکه 
افزایش قیمت با توجه به قیمت مؤلفه های 
تولید مرغ صــورت گرفته است می افزاید: 
بر اساس تصمیم این قرارگاه، قیمت مرغ 
منجمد برای مصرف کننده کیلویی 19 هزار و 
۸00 تومان و قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه 
تعیین  تــومــان  و 100  هــزار  کیلویی 17  نیز 
شد.وی ادامه می دهد: در حال حاضر مرغ 
به صورت قطعه بندی وارد و توزیع نخواهد 
شد و کشتارگاه ها و واحدهای صنعتی که 
دارای مجوز هستند با نظارت سازمان جهاد 
کشاورزی و سازمان صمت استان می توانند 

گوشت مرغ را قطعه بندی و توزیع کنند.

میزانتولیدمرغمناسبنیست»
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز 
و جرگالن و گرمه و جاجرم در مجلس نیز 
میزان تولید مرغ در خراسان شمالی را به 
نسبت جمعیت و تقاضا نامناسب عنوان 
می کند و می گوید: توزیع مرغ در کشور نیز 

وضعیت مناسبی ندارد.
نبود  ــی دارد:  ــ ــ م اظــهــار  وحــیــدی  محمد 

و  صمت  وزارتــخــانــه  دو  بین  هماهنگی 
جهاد کشاورزی و نبود هماهنگی مناسب 
موجب  تــوزیــع،  و  تولید  بخش های  بین 
در کشور  توزیع مرغ  از  مــردم  نارضایتی 

شده است.
وی با بیان اینکه در بحث توزیع مرغ کنترل 
است،  نداشته  وجــود  بـــازار  در  مناسبی 
تصریح می کند: با شیوه فعلی توزیع مرغ، 
مصرف کننده واقعی، دریافت کننده نبوده 
و همین موضوع موجب نارضایتی مردم 
بــرای مــرغ در  و ایجاد صف های طوالنی 

کشور شده است.
خراسان  شهرستان  پنج  مــردم  نماینده 
با  اســالمــی  شــــورای  مجلس  در  شمالی 
یارانه ای  بین  در حال حاضر  اینکه  بیان 
و  قــرار می گیرد  مــرغــداران  اختیار  که در 
انجام شده، اختالف وجود  قیمت گذاری 
میزان  مجموع  در  می کند:  تأکید  دارد، 
بــه نسبت میزان  اســتــان  تولید مــرغ در 

جمعیت و تقاضا باال نیست.
ــکــه اقــلــیــم  ــن ــر ای ــد بـ ــی ــأک ــا ت ــدی بـ ــیـ وحـ
مرغ  تولید  بـــرای  اســتــان  هــوایــی  و  آب 
مــی دارد:  اظهار  اســت،  مناسب  بسیار 
بــه  ــا  ــوزهـ ــجـ مـ ارائـــــــه  در  مـــحـــدودیـــت 
کمبود  از مشکالت  یکی  تولیدکنندگان 
حاضر  حال  در  که  بود  استان  در  مرغ 
ایـــن مــحــدودیــت هــا کــاهــش پــیــدا کــرده 
و نــیــاز اســت جــهــاد کــشــاورزی بــه این 
تا  باشد  داشته  ویـــژه ای  توجه  موضوع 

به  نیز  اســتــان  در  مــرغ  کمبود  مشکل 
خوبی مدیریت شود.

دستورویژهاستاندار»
محمدعلی  دســتــور  پــی  در  گذشته  روز 
شجاعی؛ استاندار خراسان شمالی، مقرر 
شــد جهاد کــشــاورزی و ســازمــان صمت 
استان هفتگی میزان مرغ مصرفی استان 

را محاسبه، رصد و تأمین کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در  زمینه  ــن  ای در  نیز  شمالی  خــراســان 
پی  در  ما می گوید:  با خبرنگار  گفت وگو 
ــدار در خــصــوص بـــرآورد  ــان ــور اســت دســت
مصرف سرانه مرغ به صورت هفته ای و 
تأمین و توزیع به موقع با همکاری سازمان 
جهاد کشاورزی استان، جلسه ای در این 

زمینه تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
حاجی بگلو می افزاید: با دریافت نظرات 
مدیران کشتارگاه ها، فروشندگان، ریاست 
دو  کارشناسان هر  و  این صنف  اتحادیه 
ســازمــان مــیــزان ســرانــه مــصــرف هفتگی 
استان مشخص و نحوه تأمین و توزیع مرغ 
در استان را نیز تعیین کرده  ایم که از امروز 
تا 22 فروردین مرغ مورد نیاز هم استانی ها 
تأمین و روزانــه طبق جدول زمان بندی به 

بازار استان تزریق خواهیم کرد.

یکنکته»
با مــرور اخبار این حــوزه در چند ماه اخیر 
می بینیم که وعــده بهبود اوضــاع حاکم بر 
بازار بارها و بارها داده شده و حتی مدیران 
کشوری هم از تثبیت قیمت گوشت مرغ 
سخن می گفتند با تمام این وعده ها اما نه 
شاهد فراوانی گوشت مرغ در بازار به قیمت 
مصوب بودیم و نه قیمت ها ثابت ماند و 
حاال این ترس وجود دارد که با نزدیک شدن 
به ماه مبارک رمضان که به روال هر سال 
تقاضای اقالمی چون گوشت مرغ افزایش 
و  مــرغ  گوشت  کمبود  بــاز شاهد  می یابد 
افزایش قیمت غیررسمی آن در بازار باشیم، 
بنابراین امیدواریم این بار وعده ها نتیجه الزم 

را بدهد.

اکران تصاویر سربازان شهید و 
گمنام امام زمان)عج( در مشهد

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشهد گفت: تصاویر 14 نفر از سربازان شهید 
این  از  امام زمان)عج( به منظور تجلیل  و گمنام 
با  بیشتر شهروندان  آشنایی  و  آسمانی  عزیزان 
این  مختلف  مناطق  در  کشور  امنیت  حافظان 

کالنشهر جانمایی و نصب شد.
سیدمجتبی منتظری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
بــه مــنــاســبــت فــرارســیــدن هــفــتــه گــرامــیــداشــت 
سربازان گمنام امام زمان)عج( تصاویر 14 شهید 
گمنام در 33 سازه قاب عکس شهری اکران شده 

و در معرض دید عموم قرار گرفته  است.
از پیروزی انقالب اسالمی،  وی اضافه کرد: پس 
بدخواهان نظام با اهداف شوم، آرامش و امنیت 
مبارزه  و  فداکاری  با  اما  گرفتند  نشانه  را  کشور 
دشمنان  توطئه  زمــان)عــج(  امــام  گمنام  سربازان 

خنثی شد و ناکام ماند.
سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
دارد  ســعــی  مشهد  شـــهـــرداری  گــفــت:  مشهد 
تصاویر  نمایش  بــا  مختلف  مناسبت های  در 
در  مهمی  نقش  کــه  ــرادی  افـ و  شهدا  مشاهیر، 
گامی  دارنــد  و  داشته  آبادانی کشور  و  پیشرفت 
در راستای پاسداشت مقام شامخ این بزرگواران 

بردارد.
امــام  گمنام  شــهــدای  تــصــاویــر  ــزود:  ــ اف منتظری 
زمان)عج( نیز تا مناسبت بعدی جالبخش فضای 

شهر مشهد است.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی مطرح کرد

ارائه رایگان آموزش های هنری 
 به فرزندان مستعد 

خانواده های کم بضاعت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از 
برای برگزاری کالس های فرهنگی و  این نهاد  آمادگی 
هنری برای فرزندان خانواده های کم بضاعت شناسایی 

شده توسط مرکز نیکوکاری رسانه یاران خبر داد.
دیــدار  در  نــبــی زاده  ناصر  مهر،  ــزارش خبرگزاری  گ به 
جمعی از اعضای مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان 
جنوبی افزود: فرهنگ ایرانی و اسالمی ما ایرانی ها بر 
پایه اجتماع و همدلی بنا شده است و همین موضوع 
بسیار کمک کرد تا در این روزهای سخت فعالیت های 

خیرخواهانه زیادی را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان 
و  است  از خبرنگاران  از جمعی  که متشکل  جنوبی 
راستای  در  خوبی  خیلی  قدم های  تاکنون  بحمدهللا 
کمک به نیازمندان برداشته است، افزود: یکی از نقاط 
قوت این مرکز عالوه بر خدمات ارزنده  به خانواده های 
کم بضاعت، نداشتن هیچ حاشیه ای در فعالیت این 
گــروه اســت کــه نشان دهنده اخــالص اعــضــای مرکز 

است.
نبی زاده با اشاره به وجود 3 هزار بیمار سخت درمان 
بیماران  ایــن  بــه  کمک  ــزود:  ــ اف جنوبی  خــراســان  در 
نیازمند جذب خیران از سراسر کشور و حتی خارج 
کشور است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
آمادگی الزم برای طراحی و چاپ پوسترهای تبلیغاتی 
و هر آنچه در حوزه اطالع رسانی نیاز است به صورت 

گسترده دارد.
اسالمی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  کــل  اداره  آمــادگــی  از  وی 
و  فرهنگی  کالس های  برگزاری  بــرای  جنوبی  خراسان 
هنری برای فرزندان خانواده های کم بضاعت شناسایی 
و  داد  خبر  رســانــه یــاران  نیکوکاری  مرکز  توسط  شــده 
برای  را  باشد زمینه  فرزندی مستعد  افــزود: چنانچه 

آموزش رایگان او فراهم می کنیم. 
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خبرخبر خبرخبر

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

سه شنبه  17 فروردین 1400
   23 شعبان 1442  6 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9496  ویژه نامه 3875 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا

خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 
32136393-4

سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ط
/9
91
21
20

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

خراسان نما، محبوب
37665344-09158910589

ط
/1
40
01
13

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما 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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
37

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلبـــهار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

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

/د
99
10
04
1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



خبرخبر
از ابتدای ممنوعیت تردد شبانه صورت گرفت 

انتقال تعداد زیادی خودرو پالک 
مخدوش به پارکینگ

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: برابر ماده ۷۲۰ 
جرم  پــاک  نمودن  مخدوش  اسامی،  مجازات  قانون 

محسوب می شود.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی گفت: برابر ماده ۷۲۰ قانون 
مجازات اسامی، هر کس در ارقام و مشخصات پاک 
وسیله نقلیه تغییری ایجاد کرده یا از پاک وسیله نقلیه 
دیگری استفاده کند به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم 
خواهد شد.وی ادامه داد: در سال ۹۹ و از ابتدای طرح 
ممنوعیت تردد شبانه، تعداد زیادی وسیله نقلیه پاک 
مخدوش اعمال قانون و به پارکینگ انتقال داده شده و 

همچنین افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان به شهروندان عزیز توصیه کرد  تحت هیچ  
عنوان در مشخصات  پاک خود تغییری ایجاد نکنند 
قانون صورت  زیــرا در صــورت مشاهده پلیس، اعمال 

گرفته و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

 دستگیری چهار قاچاقچی 
در نقطه صفر مرزی

مقادیر  از کشف  خــراســان رضــوی  مــرزبــانــی  فــرمــانــده 
قابل توجهی مواد افیونی توسط مرزبانان این فرماندهی 

خبر داد.
به گزارش قدس؛ سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی 
راستای  این خبر گفت: در  خراسان رضوی در تشریح 
از  با قاچاقچیان موادمخدر و جلوگیری  برخورد قاطع 
ورود مواد افیونی به داخل کشور، مرزبانان هنگ تایباد 
موفق شدند در چند عملیات جداگانه 168کیلو و ۲5۰ 

گرم انواع موادمخدر را کشف کنند.
وی عنوان کرد: مواد کشف شده از نوع تریاک، شیشه و 
هروئین فشرده بود که در این رابطه چهار متهم دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.

معروف  گــروه  سه عضو یک  رحمانی:  عقیل 
ــودرو، مسابقه سرعت  ــت« کــه بــا خــ بــه »آفـ
سریع  مانند  هالیوودی  فیلم های  سبک  به 
برگزار  مشهد  خیابان های  کف  در  خشن  و 
قرار  شناسایی  مــورد  که  حالی  در  می کردند، 
و به دادســرا احضار شــده بودند، در  گرفته  
اقــدام هــای  دلیل  قــدس  خبرنگار  با  گفت وگو 
نبود  و  امــکــانــات  کمبود  را  خــود  خطرآفرین 

پیست مناسب بیان کردند.
و  نــداشــت  مفهومی  برایشان  عصر  و  صبح 
روی موتور  کــه دستکاری جــدیــدی  زمــان  هــر 
از  یکی  در  مــی دادنــد،  انجام  خودروهایشان 
برای  و  می شدند  حاضر  مشهد  خیابان های 
انتهای پیست  و  خود خط شــروع مشخص 
خیابانی را هم تعیین می کردند. شور و اشتیاق 
انرژی جوانی  تخلیه  و  رانندگی،الیی کشی  به 
چاشنی کار می شد تا برای روکم کنی و تست 

شتاب خودروها، خیابانی قرق شود.
ــودرو گــروه  ــا چــهــار خــ ی در یــک لحظه ســه 
»آفــت« بــرای مسابقه ســرعــت)درگ کــردن( 
تا  می گرفتند  خــود  بــه  وحشتناکی  شــتــاب 
از دیگری پشت  زودتــر  را  پایان  هرکس خط 
ــروه بــاشــد و  ســر گــذاشــت، او قـــدرت اول گـ
حسابی روی دیگران را کم کرده باشد، حاال 
حال  در  پیرمردی  لحظه  آن  در  می خواهد 

یا اینکه کودک  عبور از عرض خیابان باشد 
خردسالی در گوشه ای نشسته باشد.

 تست سرعت در خیابان »
با خودرو های  تقویت شده

»م.الــف« که ۲6ساله است و با دستور معاون 
دادستان حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 
مشهد همراه با دیگر اعضای گروه به دستگاه 
قضایی فراخوانده شده بود، در گوشه ای ایستاده 
که به سراغش می روم و از او می خواهم در مورد 
اقــدام هــای گروهشان بیشتر بــرای من توضیح 
بدهد و او هم این گونه شروع کرد: خودرو من 
یک ۲۰6 تقویت شده است، بیشتر اوقات هم 

در حوالی بولوار خیام کورس می گذاشتم.
انتخاب می کردیم درگ  ما فقط در محلی که 
یــا الیــی بــازی مــی کــردیــم. یکی از دالیــل اینکه 
انتخاب  بــرای مسابقه سرعت  را  کف خیابان 
می کردیم هم نبود پیست داینو جت)محل و 

ادوات تست قدرت خودروها( بود.
ــا هر  ــد: از طــرفــی م وی در ادامــــه مــدعــی شـ
تنظیمی)setup( که روی موتور خودروها انجام 
کنیم  را احساس  تغییر  آنکه  بــرای  مــی دادیــم 
درگ  و  می رفتیم  خـــود  خیابانی  پیست  بــه 
در هفته چند  کار هم معموالً  این  می کردیم. 
بار تکرار می شد. نتیجه این اقدام هم در حین 

درگ مشخص می شد و اگر در این میان موتور 
خودرو من قفل نمی کرد یا کم نمی آورد، پیروز 

مسابقه بودم.

قبول داریم کارمان خطرناک است، اما »
امکانات نداریم

یکی دیگر از اعضای این گروه که دوست نداشت 
ــاره ای بــه کمبود  ــ ــود، اشـ اســمــی از او مــطــرح شـ
امکانات کرد و ادامه داد: ما نمی گوییم در شهر 
مشهد پیست وجــود نــدارد، اما آن هــا مناسب 
رانندگان سرعت شهری نیست و آسفالت خوبی 
ندارد، چاله و دست انداز دارد و حتی ورود به آن 
پیست ها ساعت و زمان خاصی نیاز دارد و ما 
نمی توانیم در ایام هفته و ساعت های دلخواه به 
آنجا مراجعه کنیم و این گونه می شد که خیابان را 

برای تخلیه انرژی جوانی انتخاب کردیم. 
قبول داریــم که رانندگی به این شیوه در شهر 
جان دیگران را به خطر می اندازد، اما چاره دیگر 
برای ما باقی نمانده بود، در ادامه هم دستگاه 
قضایی خودروهای اعضای گروه را شناسایی و 

برای مدتی متوقف کرد.
ما در دادســرا  با  برخورد قهری  به هیچ عنوان 
صورت نگرفته، اما باید مسئوالن ورزشی استان 
امکانات مورد نیاز ما را هم فراهم کنند، من دارای 

دو مقام استانی هستم.

تعدادی از ما خــودرو ۲۰6 و یک نفر هم پراید 
دارد و تمامی این خودروها تقویت شده اند. به 
عنوان مثال از خودرو پراید فقط اسم و اتاقش 
باقی مانده  و تمامی قطعاتش عــوض شــده و 
برای این کار هم حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه 
صرف کرده ام آن هم روی خودرویی که در حالت 
عادی ۲۰ میلیون تومان هم ارزش نداشت. این 
را به طور معمول در خیابان نمی شود  خــودرو 
سوار شد و فقط برای درگ کردن از آن استفاده 
می کنم. هر کدام از اعضای گروه هم میانگین 
بین 5۰ تا 6۰ میلیون تومان هزینه تقویت موتور 

خودرو کرده اند.
بــازهــم تــکــرار می کنم کــه مــا همه قبول داریــم 
رفتارمان خطرآفرین است، اما باید برای امثال 
ما که عاقه خاصی به سرعت داریم هم فکری 

شود. در میان ما استعدادهای فراوانی وجود دارد 
که می توانند در کشور و حتی خارج از کشور هم 

افتخارآفرینی کنند.

 مسئوالن امکانات مورد نیاز را »
فراهم کنند

دادستان  معاون  شریعت یار،  قاضی  ادامــه  در 
مشهد بیان کرد: تست سرعت خودروها به این 
شکل و آن هم در کف خیابان خاف قانون و برای 
شهروندان خطرآفرین است و با متخلفان طبق 
قانون برخورد خواهد شد، اما باید مسئوالن امر 
در حوزه ورزش زیرساخت های مناسب فعالیت 
این دست افراد را هم فراهم  کنند و به گونه ای 
برنامه ریزی شود که شرایط حضور آن ها در هر 

زمانی که می خواهند در پیست ها فراهم شود.

بی تعارف با گروه»آفت« که خیابان های مشهد را با پیست سرعت اشتباه گرفته بودند

سریع و خشن ها در دادسرا

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

خبر  گذشته  روز  که  خــراســان رضــوی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  رحمانی: 
احتمالی  سودجویی های  از  جلوگیری  ــرای  ب را  مــرغ  قطعه کاری  ممنوعیت 
رسانه ای کرد، از توقیف یک محموله 13 تنی مرغ در حوالی مشهد خبر داد.

سیدمرتضی مدنی فدکی در تشریح ماجرا به خبرنگار قدس گفت: همان طور 
متخلفان  بــه  قــدس  روزنــامــه  در  گذشته  روز  شــده  منتشر  مصاحبه  در  کــه 
آن ها  به  اجازه جوالن  عنوان  به هیچ  که  بودیم  داده  قاطع  احتمالی هشدار 
را نخواهیم داد و از طرفی اعام کردیم که تا اطاع ثانوی هرگونه قطعه کاری 
مرغ در استان ممنوع است، بازهم شاهد آن بودیم که عده ای برای رسیدن به 

سودهای نامشروع دست به هر اقدامی در این زمینه می زنند.
کــارشــنــاســان ســـازمـــان صمت  ــطــه روز گــذشــتــه  راب ایـــن  کـــرد: در  بــیــان  وی 
خراسان رضوی پی بردند که محموله بزرگ مرغ گرم به صورت مخفیانه حوالی 

شهرک صنعتی مشهد در یک واحد صنفی تخلیه شده است.
وجود  احتمال  به  توجه  با  افزود:  تعزیرات حکومتی خراسان رضوی  مدیرکل 
آن ها  و  کارشناسان مذکور داده شد  به  سوءجریان در محل، دستورات الزم 
برای بررسی ماجرا به محل اعزام شدند. پس از حضور کارشناسان سازمان 
صمت استان در این واحد مشخص شد محموله مرغ گرمی که در حدود 13 
تن وزن داشته از یکی از شهرهای شمالی کشور به مقصد مشهد بارگیری و 
به محل مورد اشاره منتقل شده است و پس از آن هم افراد خاطی شروع به 

قطعه کاری مرغ ها کرده بودند. 
مدنی فدکی بیان کرد: پس از جمع بندی ماجرا از سوی کارشناسان به آن ها 
دستور داده شد تمامی محموله در محل های مشخص و با نظارت کامل و با 

قیمت مصوب بین شهروندان توزیع شود.

از سوی دیگر پرونده تخلفی هم برای عامان این اقدام در تعزیرات حکومتی 
تشکیل و طبق وعده داده شده اشد مجازات برای آن ها در نظر گرفته خواهد 

شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد

کشف13 تن  مرغ قطعه شده!

سه شنبه  17 فروردین 1400
   23 شعبان 1442  6 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9496  ویژه نامه 3875 
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

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

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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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

به چند کارگر ماهر و نیمه 
ماهر جهت گاوداری شیری 
نیازمندیم  09151104505
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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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

منشی و تایپیست

حسابدار

کارگرماهر

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
33

14

ج
/9

90
97

23

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

مفقود شده
پروانه بهره برداری 

درمانگاه تخصصی پوست و مو
 بشماره 3-195831

 بتاریخ 1398/08/31  بنام  
فرزاد بیدوئی و الهام سردار
) موسسه نوآوران زیبایی( 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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اخطار و ابالغ
جناب آقای فره��اد پایدار بدین 
وس��یله ب��ه ش��ما ابالغ می ش��ود 
همسر قانونی ش��ما سمیه جنگی 
قازقان طبق گواهی عدم س��ازش 
دادگاه  دو  ش��عبه  از  ص��ادره 
خانواده مش��هد به این دفترخانه 
ارائه نموده اس��ت ضروری است 
ظرف مدت یک هفته جهت اجرای 
طالق مورخ 1400/1/22 ساعت 12 
ظهر واقع در مشهد نبش مطهری 
شمالی )چهارراه 35 متری( جنب 
داروخان��ه دکتر اس��ماعیلی پالک 
659 به ای��ن دفترخان��ه مراجعه 
نمائید- بدیهی است عدم مراجعه 
شما عواقب قانونی داشته و طالق 

غیابی ثبت خواهد گردید.
 18 ط��الق  و   4 ازدواج  س��ردفتر 

مشهد- سیدهاشم مقدس
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مفقود شده

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای یونس غفاری

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
3815

 به نشانی:  بلوار صبا، بین صبا 23 و 25
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: 09151011047
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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خبرخبر خبرخبر
 استخرهای شنا در مشهد 

سه هفته تعطیل شد

سه  تعطیلی  از  رضوی  خراسان  شنای  هیئت  رئیس 
هفته ای استخرهای شنای مشهد در پی نارنجی شدن 

وضعیت کرونا خبر داد.
به گزارش قدس آنالین، مجید مشتاق عشق اظهار کرد: 
با توجه به نارنجی شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا 
اداره کل ورزش و جوانان  از سوی  نامه ای  در مشهد 
استان مبنی بر تعطیلی سه هفته ای استخرهای شنا 
دریافت کردیم و از دیروز )دوشنبه( این موضوع را به 

مجموعه های آبی شهر مشهد ابالغ کردیم.
افزود:  تیم ملی هستیم،  پایگاه  ما  اینکه  بیان  با  وی 
تعطیلی استخرهای شنا شامل محل اردوی تیم های 
حرفه ای و تیم ملی نخواهد شد و بازیکنان و عوامل 
حاضر همانند گذشته پس از انجام تست کرونا، به 

فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مشتاق عشق گفت: در فاصله چند ماهی که وضعیت 
رقابت های  بــود،  کــرده  پیدا  بهبود  مشهد  کــرونــایــی 
تایم تریل در رده های مختلف سنی آقایان و بانوان را 
تهران،  در سه شهر  این مسابقات  و  کردیم  میزبانی 

مشهد و اصفهان برگزار می شد.
رئیس هیئت شنای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
مسابقات تایم تریل رده های سنی برای شناگران منتخب 
استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، سمنان و خراسان رضوی در مشهد برگزار شد 

که چندین رکورد کشوری در این رقابت ها ارتقا یافت.
از  رکـــورد  بــانــوان شناگر خــراســانــی چهار  افـــزود:  وی 
مجموع ۹ رکورد ارتقا یافته در این مسابقات را به نام 
خود ثبت کردند؛ همچنین سینا غالمپور که رکورددار 
شنای سرعت کشور است نیز موفق شد رکورد خود 
را تکرار کند که با توجه به محدودیت تمریناتش در 

یک سال گذشته، بسیار قابل قبول است.

نام نویسی قطعی 3 داوطلب برای 
انتخابات میان دوره ای مجلس 

خبرگان در خراسان رضوی

بیان  با  رضــوی  خــراســان  انتخابات  ستاد  سرپرست 
اینکه مهلت نام نویسی انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان تا بیستم فروردین است، گفت: تاکنون ثبت 

نام 3 نفر برای نامزدی انتخابات قطعی شده است.
نبی پور در گفت وگو با ایرنا در مشهد، اظهار کرد: از 
سیزدهم فروردین، نخستین روز نام نویسی نامزدها برای 
انتخابات دومین میان دوره ای پنجمین  دوره مجلس 

خبرگان، تا کنون 3 نفر ثبت نام قطعی شده است.
وی تأکید کرد: داوطلبان دومین میان دوره ای پنجمین 
انتخابیه  حـــوزه  در  رهــبــری  خــبــرگــان  مجلس  دوره 
فرمانداری  بــه  مراجعه حــضــوری  بــا  رضــوی  خــراســان 
ارائه مدارک  با  و فرمانداری قم  مشهد، وزارت کشور 
و تکمیل فرم های مربوط ثبت نامشان را قطعی کنند.

266 مورد سانحه رانندگی نوروزی 
در نیشابور

نیشابور: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
ــصــادف و  پــزشــکــی نــیــشــابــور از وقـــوع 266 مـــورد ت

مجروحیت 368 نفر در نوروز خبر داد.
تــعــداد  ایـــن  از  کـــرد:  اظــهــار  افــشــارنــیــک   مصطفی 
2۹8 مصدوم به بیمارستان انتقال داده شده اند، 25 
نفر در محل توسط کارشناسان اورژانس 115 درمان 
شده اند، 45 مصدوم هیچ گونه همکاری برای دریافت 
هشت  متأسفانه  و  نــداشــتــه انــد  ــی  درمــان خــدمــات 

مصدوم پیش از رسیدن آمبوالنس جان باخته اند.
وی ادامه داد: از 266 مورد حادثه 55 درصد در معابر 
شهری، 16 درصد برون شهری و 28 درصد در معابر 

روستایی رخ داده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

 دشمن امید جوانان را 
هدف قرار داده است

دوم  گام  در  گفت:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
انقالب در محاصره تبلیغاتی دشمن گرفتار شده ایم 
و دشمن در این وادی ناامید کردن جوانان را در رأس 

کار قرار داده است.
ــه گــــزارش مــهــر، حــجــت االســالم مــحــمــد قــمــی در  ب
تبلیغات  نمایندگی های  و  ادارات  رؤسای  گردهمایی 
اســالمــی خــراســان رضــوی کــه در زیــارتــگــاه امــامــزاده 
سیدحمزه شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: 
رهبرمعظم انقالب نگران هجمه های دشمن هستند، 
اگر  و  داریــم  خوبی  بسیار  مــردم  می فرمایند  ایشان 
اسالم ناب برای آن ها تبیین شود برای آن می ایستند 
ایجاد  جمعی  اراده  و  امــیــدواری  تبلیغ  گونه  ایــن  و 

می کنند.
وی افزود: باید عرضه، تبیین و تبلیغ خوب از اسالم 

اتفاق بیفتد و این کار شدنی است.
حجت االسالم قمی با بیان اینکه هم اکنون در وسط 
نامردی هستیم، گفت:  و  از بی انصافی  جنگی مملو 
همیشه باید با مردم باشیم همان گونه که رهبر کبیر 
انقالب و مقام معظم رهبری همیشه با مردم بودند 
و نتیجه اش پیروزی بسیار ارزشمند انقالب اسالمی 
ایران بود و تاکنون با هدایت های رهبرمعظم انقالب 

هم به پیش رفته است.
و  در شهر  انقالب  از  پیش  روحانیان  کــرد:  بیان  وی 
روستا تبلیغ کردند و در کنار مردم ایستادند و اتفاق 
بزرگی را رقم زدنــد، از همین رو باید بدانیم گام دوم 
انقالب ادامه گام اول انقالب و روحانیت عنصر کلیدی 

تبلیغ است.
وی افــزود: در گام دوم انقالب در محاصره تبلیغاتی 
دشمن گرفتار شده ایم و دشمن در این وادی ناامید 
کردن جوانان را در رأس کار قرار داده است، بنابراین 
نخستین جهاد ما ایجاد امید است، هم اکنون جنگ 
تبلیغاتی و نبرد روایت هاست و این جنگ سرنوشت ها 
را رقم می زند، از این رو باید به توان داخلی توجه کنیم 

و اهداف انقالب را پیش ببریم.

خدمت رسانی دانشجویان بسیجی 
به محرومان تایباد

اردو هـــای  طــرح  قــالــب  در  بسیجی  دانــشــجــوی   3۰۰
نــوروزی به مناطق مرزی و  ایام تعطیالت  جهادی در 

محروم شهرستان تایباد اعزام شدند.
ناحیه  فرمانده  سیما،  و  صــدا  خبرگزاری  گــزارش  به 
مقاومت بسیج سپاه تایباد گفت: این دانشجویان از 
روز در  به مدت ۹  مراکز دانشگاهی خراسان رضــوی 
تایباد  شهرستان  کــرات  دهستان  محروم  روستا های 

خدمت رسانی کردند.
سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل با بیان اینکه ساخت 
مــنــازل مــحــرومــان، خانه عالم و ساخت  بــازســازی  و 
سرویس بهداشتی در 1۰ روستای شیعه و اهل سنت 
از مهم ترین اقدام های این گروه جهادی است، افزود: 
اردو های جهادی امسال در تایباد با مشارکت آستان 
قدس رضوی، بنیاد علوی، بسیج سازندگی و قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا)ع( در تایباد بر پا 

شد.
بــه اینکه اردو هــــای جــهــادی از کار های  بــا اشـــاره  وی 
پسندیده ای است که آثار بسزایی در بهسازی مناطق 
دانــشــجــویــان و قشر  گــفــت:  مــحــروم دارد،  و  ــرزی  مـ
نزدیک  از  اردو هــا شرکت می کنند  این  جوانی که در 
با مشکالت مناطق مرزی و محروم آشنا شده و بهتر 

سختی ها را لمس می کنند.

در گفت وگو با مدیرعامل آب و فاضالب مطرح شد

اتصال 50درصد مشترکان مشهدی به شبکه فاضالب
جمله  از  مــشــهــد  ــر:  ــی فـ ــائـ رسـ هـــاشـــم 
موضوع  کــه  اســت  کشور  کالنشهرهای 
در  فاضالبش  جــمــع آوری  و  آب  تأمین 
سال های گذشته مورد توجه همگان بوده 
است. اینکه شهری با جمعیتی نزدیک 
آب  دغدغه  مردمش  نفر،  میلیون   4 به 
نــداشــتــه باشند و بــرنــامــه مــدونــی بــرای 
اجرای شبکه فاضالب و تصفیه فاضالب 
اقدامی  باشد  داشــتــه  جــمــع آوری شــده 
بزرگ به شمار می رود که البته سختی ها 
و دشــواری هــای خاص خــودش را هم به 

همراه داشته و دارد.
داستان  آنچه  اقلیمی مشهد  با شرایط 
بااهمیت تر  کالنشهر  ایــن  بـــرای  را  آب 
ــی در  ــ مــی کــنــد حــفــاظــت از مــنــابــع آب
ــا همان  ی آب  بــازچــرخــانــی  و  ــرس  دســت

تصفیه فاضالب است. 
ــالب مشهد  ــاضـ فـ ــع آوری  ــمــ شــبــکــه جــ
به  هنوز  امــا  اجــرایــی شــده  سال هاست 

پایان نرسیده است.

600 کیلومتر تا پایان اجرای شبکه »
فاضالب مشهد

فــاضــالب  و  آب  ــرکـــت  شـ مـــدیـــرعـــامـــل 
ــــن خــصــوص  شــهــرســتــان مــشــهــد در ای
مشهد  شهر  فــاضــالب  شبکه  می گوید: 
تاکنون 8۰ درصــد پیشرفت داشته و به 
همین نسبت ظرفیت جمع آوری فاضالب 
آنچه هست  امــا  دارد  وجــود  مشترکین 
اتصال  بــه  اقـــدام  مشترکین  همه  اینکه 

نکرده اند.
حسین اسماعیلیان در ادامــه می افزاید: 
شبکه  کیلومتر  و6۰۰  ــزار  ــ 3هـ تــاکــنــون 
جمع آوری فاضالب در مشهد اجرا شده 
که 6۰۰ کیلومتر دیگر با توجه به وضعیت 
موجود مورد نیاز است تا میزان پوشش 

شبکه فاضالب به 1۰۰ درصد برسد. 
وی با اشاره به پیشرفت 8۰ درصدی این 
پروژه اظهار کرد: این به آن معنا نیست 
که همه مشترکین به شبکه وصل شده اند 
بلکه امــکــان اتــصــال بـــرای 8۰ درصـــد از 
مشترکین فراهم شده اما چیزی در حدود 
3۰ درصــد که بیشتر مشترکین قدیمی 
فاضالب  جــمــع آوری  شبکه  بــه  هستند 

متصل نشده اند.
فــاضــالب  و  آب  ــرکـــت  شـ مـــدیـــرعـــامـــل 
شهرستان مشهد در پاسخ به این پرسش 

که شرایط مشهد در حوزه 
نیازی  و  تصفیه خانه ها 
که به ایجاد تصفیه خانه 
ــت،  ــ اسـ ــگـــونـــه  چـ دارد 
گفت: در حال حاضر ما 
داریــم  تصفیه خانه  پنج 
ــزار  هـ ظــرفــیــت 263  ــه  کـ
مــتــرمــکــعــب فـــاضـــالب را 
دارنـــد و از ایــن مــیــزان به 
عمرانی  عــمــلــیــات  دلــیــل 
وجــود  پرکندآباد2  در  کــه 

این  ظرفیت  مترمکعب  هـــزار   35 دارد 
اما  اســـت.  ــارج  خـ مـــدار  از  تصفیه خانه 
مترمکعب  هــزار  به حجم 25۰  توجه  با 
ــه روز در مشهد  کــه در شــبــان فــاضــالبــی 
جمع آوری می شود تقریباً میزان فاضالب 
با گنجایش تصفیه خانه های موجود برابر 

است.

ساخت سه تصفیه خانه جدید »
ــشــان  حــســیــن اســمــاعــیــلــیــان خــاطــرن
کــــرد: بـــا وجــــود ایــــن، بـــا اتـــصـــال همه 
مـــشـــتـــرکـــیـــن بــــه شـــبـــکـــه جــــمــــع آوری 
فـــــاضـــــالب کـــــه مـــــیـــــزان جـــــمـــــع آوری 
مترمکعب ــزار  هــ  54۰ ــه  ب را  ــاضــالب   ف
راه انــــــــدازی سه  داد  خـــواهـــد  ــزایـــش  افـ
تصفیه خانه دیگر در دستور کار قرار دارد. 
در کنار این ظرفیت 37 هزار مترمکعبی 
تصفیه خانه هایی که شهرداری مشهد در 
دست اقدام دارد نیز به کمک ما خواهد 

آمــد کــه بــه نظر می رسد 
ــود  ــه وجـ نـــیـــاز مــشــهــد بـ
تصفیه خانه در وضعیت 
بــرآورده شود. اما  موجود 
برای افق 142۰ که شبکه 
باید  فاضالب  جمع آوری 
کیلومتر  و8۰۰  4هــزار  به 
ظرفیت  بایستی  بــرســد، 
مشهد  تصفیه خانه های 
مترمکعب  هــزار  بــه 814 

در شبانه روز ارتقا یابد.
تصفیه خانه  ارتـــقـــای  کــــرد:  اظــهــار  وی 
پرکندآباد2 که از 6۰ هزار مترمکعب به 2۰۰ 
هزار مترمکعب افزایش ظرفیت خواهد 
داشت، ایجاد تصفیه خانه شماره 2 خین 
مترمکعب هـــزار   125 ظرفیت  بــا   عــرب 
شمالی  طبرسی  تصفیه خانه  ایــجــاد  و 
جمله  از  مترمکعب  هــزار   68 ظرفت  با 
تعداد  به  آینده  در  که  است  پروژه هایی 
اضافه  مشهد  شهر  تصفیه خانه های 

خواهد شد.
ــورد  ــ ــه م ــودجــ ــ ــزان ب ــ ــی ــ اســمــاعــیــلــیــان م
را  ــور  مــذک تصفیه خانه  ســه  ــرای  ــ ب  نــیــاز 
5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
مشارکت  با  سرمایه گذاری  از  حجم  این 
بــخــش خــصــوصــی و فــایــنــانــس خــارجــی 
تأمین خواهد شد که براساس برنامه ریزی، 
فــروش  از  استفاده  بــا  خصوصی  بخش 
پساب حاصل از تصفیه فاضالب در مدت 

قرارداد می تواند درآمدزایی داشته باشد.

پس لرزه خشکسالی در روستاها»
فــاضــالب  و  آب  ــرعــامــل شــرکــت  مــدی  
مــورد  در  همچنین  مشهد  شهرستان 
ــرطـــرف شــدن  ــرای بـ ــ ــه بـ اقـــدام هـــایـــی کـ
مشکالت آب روستاهای این شهرستان 
ــت، گـــفـــت: از ســال  ــ ــده اسـ ــام شــ انـــجـ
شرکت های  ادغــام  موضوع  که  گذشته 
آب و فاضالب شهری و روستایی اتفاق 
قابل توجهی  و  خــوب  ــدام هــای  اق افــتــاد 
ــردن مشکالت  ــ ک بــرطــرف  درخـــصـــوص 
مشهد  شــهــرســتــان  ــای  ــاهـ ــتـ روسـ آب 
صورت گرفته است در همین راستا 1۹ 
حلقه چاه از 22 حلقه چاه برای شرب 
حفر  داشتند  مشکل  کــه  روستاییانی 
امیدواریم  تابستان  تــا  کــه  اســت  شــده 

بقیه چاه ها نیز حفر شود.
بــرای  تــأمــیــن آب  وی مــشــکــل اســاســی 
روستاییان را خشکسالی بیان کرد و افزود: 
بیشتر منابع آبی که ما برای روستاییان در 
اختیار داریم منابع غیرپایداری هستند 
بارش ها  میزان  به  وابستگی شدیدی  که 
بــه کاهش  تــوجــه  بــا  و متأسفانه  ــــد  دارن
شدید بارندگی در طول سال آبی که در 
آبــی تغذیه خوبی  ــرار داریـــم منابع  ق آن 
بارندگی هاست  به  ما  امید  و  نداشته اند 
که شاید اتفاق بیفتد. با این تفاسیر به 
دلیل محدودیت هایی که در بحث تأمین 
آب روستاییان وجود دارد همیشه باید کار 

کنیم تا شرایط تعدیل شود.
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ترافیک  و  نقل  و  عــمــران، حمل  مــعــاون  طلبی:  رضــا 
شهرداری مشهد گفت: کرایه تاکسی مشهد پس از 
تأیید فرمانداری در سال جاری 35درصد گران خواهد 

شد.
درباره  آنالین  با قدس  در گفت وگو  کاظمی  خلیل هللا 
کالنشهر  عمومی  نقل  و  حمل  هزینه های  افــزایــش 
با  ارتـــبـــاط  در  ــرد:  ــ ک اظــهــار  ــاری  ــال جــ مشهد در سـ
از  روال  طبق  و  گذشته  ســال  در  اگــرچــه  تاکسیرانی 
ابتدای سال افزایش 25درصدی در کرایه ها اعمال شد 
و با وجود کرونا و افزایش مشکالت مربوط به سوخت 
بــرای تاکسی ها به وجــود آمد  و مسائلی نظیر آن که 
و حتی مجوزهایی که وزارت کشور برای افزایش کرایه 
در این زمینه صادر کرده بود اما افزایش مجددی در 
کرایه تاکسی به جز همان 25درصد اولیه تا پایان سال 

اعمال نکردیم.
بــرای سال 14۰۰پیشنهاد  رو  این  از  کــرد:  وی تصریح 
افزایش میانگین 35درصدی کرایه تاکسی را برای شهر 
مقدس مشهد مطرح کردیم که این موضوع به تصویب 

شورای اسالمی نیز رسیده و برای فرمانداری هم ارسال 
شده است که به محض تأیید و طی مراحل قانونی، 

ابالغ و اجرایی خواهد شد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد  
ادامه داد: درباره قطار شهری و اتوبوس نیز پیشنهاد 
افزایش 2۰درصــدی هزینه استفاده از این خدمات را 
به شرایط  توجه  با  که  کردیم  بــرای سال 14۰۰ مطرح 
اقشار  ــژه  وی به  مــردم  با  همراهی  ضـــرورت  و  کرونایی 
آسیب پذیر، این افزایش در 6ماهه نخست سال جاری 
اعمال نخواهد شد و کرایه اتوبوس در این مدت همان 
75۰تومان و قطار شهری نیز همان هزار تومان خواهد 
بود و از 6ماهه دوم و با در نظر گرفتن شرایط کرونایی 
قانونی  مراحل  با طی  افزایش ها  این  زیاد  احتمال  به 

اجرایی خواهند شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد

افزایش ۳۵ درصدی کرایه تاکسی در مشهد

خبرخبر

تاکنون 3هزار 
و600 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب 

در مشهد اجرا شده که 
600 کیلومتر دیگر با 

توجه به وضعیت موجود 
مورد نیاز است

بــرشبــرش
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محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

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

تاریخی  درام  تلویزیونی  مجموعه   .1
تلویزیون  از  هفتاد  دهـــه  کــه  هــنــدی 
نام   – مانتویی  پــارچــه   .2 شــد  پخش 
شالکوت   ، پاکستان  شهر  ایــن  قدیم 
صــورت  عضو   .3 آجیل ها  از   – بــوده 
 – عــدد روســتــا – کــرکــس- جوشیدن 
دوجــنــس  از  یــکــی   – ســوبــســیــد   .4
 – ســنــگــریــزه  زیـــرلـــب 5.  دعـــــای   –
زبان گنجشک - انتها 6. غذای آبکی 
زیبای  زینتی  – سنگ  معطر  دانــه   –
گرفتنی ها  از   – نــیــشــابــور   ســـوغـــات 
7. بر صورت آقایان بجویید - دشمن 
خنجر   - نیکو  مــیــوه   - پنیر   دیــریــن 
 – موسیقی  الــفــبــای   - خــواســت   .8
سطح  درخشش   – جدولی  ویتامین 
عرب  نفی   – سبکی  مظهر   .۹ فلزات 
از   .1۰ چسبیده  بــه هــم   – آشــیــانــه   –
ــی –  ــران بــرونــتــه – مــبــل راحــت ــواهـ خـ
ضمیر اتحاد – حرف فاصله 11. کربن 
 خالص - پهلوان – واحد ورزش تنیس 
بــنــابــرایــن   – بـــیـــهـــوده  ــان  ســخــن  .12
 – العـــــالج   .13 ادبـــــی  ــت  ــرداشــ ــ ب  –

آرایـــش کـــردن – نــت اســتــمــرار- حرف 
مقابل   – پــیــروزی 14. خــواب شیرین 
جزئیات – کرمینه حشرات 15. کنایه 

از رشدکردن و بزرگ شدن است

درونــی  قطر   – برنج  کاشت  زمین   .1
از صــبــحــانــه جــات  تــفــنــگ  2.  لــولــه 
بــرنــدی  الـــهـــی –  – مـــطـــرود درگــــــاه 
تصویری  و  صوتی  صنایع  در   ژاپــنــی 
ــــدک – غــذای  ان بــــاران  بــویــایــی –   .3
کوچک  ــددی  عـ  – مشهدی  مــعــروف 
ــود  ــه شـ ــتـ ــوشـ ــار عــــــدد بـــــــزرگ نـ ــ ــن ــ  ک
4. عزیز – بز کوهی – مخترع ماشین 
چربی-  اثــر   – خسته  نفس   .5 بخار 
خدای   – مفرد   .6 نفتی  چــراغ  نوعی 
درویش – میوه پرخاصیت گرمسیری 
باردارشیمیایی –  – کجاست؟ 7. ذره 
. یک صدم  فتنه 8   - بنیان   – انزجار 
ــی– گــونــه  ــای ــمــی ــه –عــنــصــرشــی ــ ــی ــ روپ
یک رکعتی  نماز   .۹ صمغ   - برجسته 
 – نامرغوب  کاغذ  نوعی   – ماالمال   –

نیروی  افسر    – عــدد خیطی   .1۰ برنج شوشتری 
دریایی - نفی تــازی- خیس 11. توانایی وراثتی – 
تالش – کوچک ترین استان ایــران از نظر وسعت 
 بعد از البرز 12. کودک – سودای ناله – چیره شدن 
13. یون دارای بار منفی - بانک خانگی – حرارت 
نبرد   - پشتیبانی   – فقیر  لحظه 14.  بیمار-   بدن 

15. بخش انتهایی تفنگ – مهمانکده

  افقی

  عمودی

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