
 اهدای پست غیرمرتبط 
شاخ به شاخ با مرگ!برای افزایش حقوق یک نورچشمی!

در 10 روز گذشته 11 نفردیوان محاسبات خراسان رضوی به ماجرا ورود کرد
 در جاده های خراسان جنوبی جان باختند

ــدس نــشــان مــی دهــد برخی  بــررســی هــای قـ
صنعت،معدن  ســـازمـــان  در  نــورچــشــمــی هــا 
در  ــاغــذ  ک روی  خـــراســـان رضـــوی  تـــجـــارت  و 
پست هایی قرار گرفته اند که به هیچ عنوان در 
آن محل فعالیت نمی کنند و پشت پرده ماجرا 
این احتمال را نمایان می کند که رد پای افزایش 

حقوق سفارشی و بی اعتنایی...

قصه پرغصه تصادفات مرگبار در جاده های 
تمامی  گویا  خراسان جنوبی  غیراستاندارد 
داغــدار  که شاهد  نیست  هفته ای  و  نــدارد 
شدن خانواده ها نباشیم. به گزارش باشگاه 
11نفر  اخیر  روز   10 در  جـــوان،  خبرنگاران 
خراسان جنوبی  در  مرگ  جاده های  قربانی 

شدند... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

گارانتی لوازم خانگی ایرانی در دوران تحریم 
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 

معاونت علمی ریاست جمهوری:

ایران در حال ورود به 
اقتصاد دانش بنیان است

 رکورد مبتالیان کرونا 
در خراسان شمالی 

شکسته شد

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

مصداق »ما می توانیم« در کارگاه کوچک یک مهندس جوان خراسانی 

.......صفحه 4 

و  علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس 
فناوری ریاست جمهوری گفت: با روند رو به رشد کسب و 
کارهای دانش بنیان اکنون کشورمان در حال گذر از اقتصاد 
خرد به کالن و عبور از اقتصاد تک محصولی نفتی و ورود به 

اقتصاد دانش بنیان است...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با ثبت 
267 مورد بستری بیماران کرونایی و رشد فزاینده مراجعات 
سرپایی در استان، رکورد مبتالیان کرونا در خراسان شمالی 
در  قــدس، علی هاشمی  گــزارش خبرنگار  به  شکسته شد. 
در  اینکه  بیان  با  شمالی  خراسان  کرونای  مدیریت  ستاد 

ریشبانه روز گذشته 7۸ بیمار مبتال ...
قی
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 سیدحامد حسینی )راوش(
 دار فانی را وداع گفت

جلیل فخرایی: سیدحامد حسینی )راوش( شاعر 
آیینی پس از طی یک دوره طوالنی بیماری و تحمل 
رنج و ناراحتی های مختلف کبدی دار فانی را وداع 
سیدحامد  خراسانی  آیینی  شاعر  پیکر  گفت. 
نـــام آوران  و  هنرمندان  قطعه  در  ــروز  دی حسینی 
مشهد در جوار دوستان ادیب و شاعرش به خاک 
سپرده شد و آرام گرفت.سیدحامد حسینی با نام 
بر دو دهه  افــزون  شعری راوش متولد 1359 که 
در میان شاعران کرج به بالندگی شعری خویش 
می اندیشید در دهه ۸0 به شهر خویش مشهد 
آمده و سرودن شعر به طبع سه مجموعه شعر که 
اغلب آن اشعار آیینی)از آن جمله مجموعه شعر 

گناه درختان لخت( است می پردازد.
ــوی دوعــالــم  ــان ب مــعــنــوی  ــه ســاحــت  ب ارادت وی 
حضرت زهرا)س( وی را به سمت سرودن اشعار 
غزلیاتی  و  قصاید  سرایش  و  داد  ســوق  زهــرایــی 
در شأن مقام این بانو، وی را در زمره چهره های 
ــران آیــیــنــی و مــداحــان  ــاعـ  آشـــنـــای جــمــاعــت شـ

اهل بیت)ع( قرار داد. 

اعضای بانوی مرگ  مغزی 
مشهدی جان ۶ نفر را نجات داد

اعضای بانوی مرگ  مغزی 55 ساله مشهدی به 6 
بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

به گــزارش وبــدا؛ مسئول واحــد فــراهــم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار 
و سی و هفتمین عمل اهــدای عضو از اهداکننده 
مرگ مغزی این دانشگاه؛ خانم »زهرا بافنده بدرآباد« 
شهید  بیمارستان  اعصاب  آی سی یو  بخش  از  که 
هاشمی نژاد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان 
منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهــدای عضو 
قرار گرفت.دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های این 
بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد به 
صورت رایگان به دو مرد ۴۸ ساله از شهرستان های 
تربت جام و مشهد و کبد مرحومه نیز به مردی ۴3 
ساله از مشهد پیوند زده شد.وی بیان کرد: همچنین 
قرنیه های این بانوی مرگ مغزی برای پیوند به بانک 
چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از 
پوست وی نیز به منظور پیوند به بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

خبرخبرخبرخبر
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یکشنبه  22 فروردین 1400

  28 شعبان 1442 
  11 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9500  
ویژه نامه 3879 

بر اساس مصوبات ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا فعالیت همه مشاغل به استثنای »مشاغل سطح یک« یا ضروری تا زمان تداوم شرایط 
قرمز باید متوقف و تعطیل باشند.»مشاغل سطح یک« شغل های ضروری و مایحتاج مردم مانند واحدهای فروش مواد غذایی، سوپرمارکت ها، 
داروخانه ها، مطب ها، بیمارستان ها، تعمیرگاه های خودرو، نهادهای خدماتی در حوزه آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل، نیروهای امداد و نجات 
و مراکز درمانی است.با این حال برخی از کسبه مشاغل غیرضروری در نخستین روز اجرای محدودیت اخیر بدون توجه به دستورالعمل های 
ابالغی همچنان مشغول فعالیت بودند که امیدواریم با نظارت متولیان و همکاری این دسته از شهروندان در روزهای آینده شاهد اجرای کامل 

این مصوبه در شهرهای با وضعیت قرمز و از جمله کالنشهر مشهد باشیم.

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه خانه سازی مشهد 
 

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه  شرکت تعاونی مس��کن کارکنان کارخانه خانه سازی مشهد راس ساعت 17 روز 
ش��نبه م��ورخ 1400/2/25 در محل دفتر ش��رکت واق��ع در بلوار امام��ت – امامت 29 پالک 97 طبق��ه همکف برگزار 
میش��ود از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به 
هم رسانند     اعضای  محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به 
موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و 
هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .   اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 17 
تا 19 بعد از ظهر روزهای دو شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه  20، 21 ،22 /1400/2 به محل دفتر شرکت واقع در بلوار 
امام��ت – امام��ت 29 پالک 97 طبقه همکف مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2- تصویب صورتهای مالی سالهای 96 لغایت 99  

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400   4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400  5- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بمدت 3 سال 6- موافقت اعضا جهت دریافت تسهیالت بانکی به هر میزان 
که باش��د. ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این اگهی حداکثر به 

مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند 
ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه خانه سازی مشهد  1
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)) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذکردرنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی وتجاری را به مدت یکسال از طریق مزایده 

کتبی به اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه کارشناسی

 )اجاره ماهیانه(
آدرس محل

بلوارکالهدوز47 پالک 208 طبقه اول17.000.000 ریال06 /96یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت  دوم1

بلوارکالهدوز جنب پالک208 مغازه سرنبش000 /000 /35 ریال06 /44یکدربندمغازه تجاری -نوبت اول2

بلوارکالهدوز  مغازه جنب پالک208 000 /000 /17 ریال04 /11یکدربندمغازه تجاری -نوبت اول3

000 /800 /2 ریال64 /46یکباب انباری -طبقه زیرزمین -نوبت اول4
خیابان سعدی مقابل چلوکبابی مهدی 

)انباری زیرپله(

خیابان شهیدهاشمی نژاد -هتل صدف000 /000 /300 ریال2781سه دانگ مشاع یک باب هتل -نوبت دوم5

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد، 
اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 2529 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روزشنبه مورخ  28 /01 /1400 می باشد.  پاکت های مزایده در روز یکشنبه مورخ  
29 /01 /1400 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

کارخانه خانه سازی مشهد 

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده ش��رکت تعاونی 
مس��کن کارکنان کارخانه خانه س��ازی مشهد راس 
س��اعت 17 روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1400/2/7 در 
محل دفتر ش��رکت واقع در بل��وار امامت – امامت 
29 پ��الک 97 طبقه همکف برگزار میش��ود از کلیه 
اعضای محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به 

هم رسانند 
اعض��ا ی محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود 
را ب��ه موجب وکال��ت نام��ه کتبی به ف��رد دیگری 
واگ��ذار نمایند در اینصورت تع��داد آرای وکالتی 
هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود .
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد 
نظ��ر باید از س��اعت 17 تا 19 بع��د از ظهر روزهای 
ش��نبه ، یکشنبه ، دوش��نبه  4، 5 ،6 /1400/2 به 
محل دفتر ش��رکت واقع در بل��وار امامت – امامت 
29 پالک 97 طبقه همک��ف مراجعه تا پس از تایید 
وکال��ت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی 

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

1- اصالح ماده 21 اساسنامه ) کاهش تعداد اعضای 
هیئت مدیره از 5 به 3 نفر (

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
کارخانه خانه سازی مشهد ع 1
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  شرکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه 
)شماره ثبت: 47616  شناسه ملی: 10380637650(

بدینوس��یله از کلیه سهامداران ش��رکت، دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 
16روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 به آدرس دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان مرکز رشد شماره 4 
طبقه همکف، واحد 121/400 تشکیل می شود شخصًا و یا به نمایندگی با در دست داشتن اصل معرفی نامه کتبی 

)سهامداران حقیقی و حقوقی( حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 

1- تعیین بازرس اصلی و علی البدل سال1400
ع هیئت مدیره 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 1
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رضا طلبی: مدیر کل کمیته امــداد خراسان رضوی 
گفت: با وجــود شرایط کرونا اما همراهی مــردم در 
زمینه مواسات و همدلی و کمک به محرومان، موجب 

جمع آوری ۸6میلیارد تومان زکات در استان شد.
حبیب هللا آسوده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: سال گذشته حدود ۸6میلیارد تومان زکات در 

خراسان رضوی جمع آوری شد.
وی با بیان اینکه زکــات استان در ســال 9۸ حدود 
3۴میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: با وجود 
زمینه  در  استان  مــردم  همراهی  امــا  کرونا  شرایط 
مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان و محرومان 
و رفع مسائل آن ها به ویژه نیازهای معیشتی موجب 

شد که زکات استان در سال 99 نسبت به سال 9۸ با 
رشد بیش از 100 درصد مواجه شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: از 
9موردی که زکات واجب به آن ها تعلق می گیرد تنها 
سه مورد گندم، جو و کشمش در خراسان رضوی 
وجود دارد، از طرفی در کنار زکات واجب، در استان 
زکات مستحبی نیز از همه اقشار و صنوف جمع آوری 
و برای کمک به محرومان و اجرای برخی پروژه های 

عام المنفعه استفاده می شود .
وی افــزود: با توجه به اینکه دبیرخانه شورای زکات 
استان در کمیته امداد مستقر است این دبیرخانه 
محرومان واقعی استان را در همه مناطق شناسایی 

و اسامی آن ها را در اختیار شورای زکات شهرستان ها 
و روستاها قرار می دهد و به آن ها گفته شده است 
که اولویت اول و اصلی صرف زکــات کمک به این 
محرومان باشد. همچنین به این شوراها اعالم شده 
است افــرادی که در این فهرست قرار ندارند اما بنا 
به تشخیص آن ها نیازمند هستند نیز از طریق زکات 

جمع آوری شده به آن ها کمک هایی صورت بگیرد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
۸0درصد صرف زکات استان برای کمک به محرومان 
و 20درصد نیز اجرای پروژه های عام المنفعه و عمرانی 
بوده است، ادامه داد: طبق نظر مراجع اولویت اول 
صرف زکات جمع آوری شده کمک به محرومان به 

ویژه محرومان بومی همان منطقه است و در اولویت 
دوم اجرای پروژه های عمومی و عام المنفعه است که 
در این راستا در سال گذشته مواردی نظیر ساخت 
و  غسالخانه  بهداشت،  خانه  حسینیه،  مسجد، 
طریق  ایــن  از  استان  مختلف  مناطق  در  کتابخانه 
انجام شده است.وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و 
تأکید بر در خانه ماندن و عدم مراجعات غیرضروری، 
افراد می توانند از طریق شماره تلفن دبیرخانه شورای 
زکات استان به شماره 322۴0۸06 مشاوره های الزم 
را دریافت کنند. همچنین از طریق درگاه الکترونیکی 
ستاره ۸۸77ستاره 5مربع افراد می توانند زکات واجب 

و مستحب، فطریه و کفاره خود را پرداخت کنند.

ــشــگــاه فـــردوســـی مــشــهــد در جــدیــدتــریــن  دان
کیو.اس،  بین المللی  نظام  موضوعی  رتبه بندی 
موفق به کسب عنوان برتر سه رشته موضوعی 

در بین دانشگاه های جهان شد.
به گزارش روز شنبه دانشگاه فردوسی مشهد، 

این مرکز آموزش عالی در رشته های مهندسی 
نفت، مهندسی برق و الکترونیک- فناوری و نیز 
کشاورزی و جنگلداری با گرایش علوم زیستی و 
پزشکی صاحب عنوان برتر شناخته شده است.
این   ،ISC تــوســط   شــده  منتشر  نتایج  طبق 

بین   ،139۸  -99 ســال  ارزیــابــی  در  دانــشــگــاه 
رتبه های اول تا دهم دانشگاه های  جامع وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.
نظام  در  انجام شده  نوآوری های  از  دیگر  یکی 
علوم  استنادی  پایگاه  توسط  جدید  رتبه بندی 

جهان اسالم ISC، مقایسه دانشگاه های جامع 
و صنعتی با یکدیگر با عنوان »درهمکرد« است 
و دانشگاه فردوسی مشهد در این رتبه بندی نیز 
اول،  دسته  دانشگاه های  میان  در  موفق شده 

یعنی بازه رتبه ای 15-1 قرار گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد

کمک به محرومان و اجرای پروژه های عام المنفعه از محل زکات

درخشش دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی بین المللی

نخستین روز اجرای محدودیت های کرونایی چگونه گذشت؟

بازارگردی در وضعیت قرمز!



در 10 روز گذشته 11 نفر در جاده های خراسان جنوبی جان باختند

شاخ به شاخ با مرگ!
ــار در  ــب ــرگ قــصــه پــرغــصــه تـــصـــادفـــات م
خراسان جنوبی  غیراستاندارد  جاده های 
که  نیست  هفته ای  و  نــدارد  تمامی  گویا 

شاهد داغدار شدن خانواده ها نباشیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 10 
روز اخیر 11نفر قربانی جاده های مرگ در 
در  اول  تصادف  شدند.  خراسان جنوبی 
اطراف بشرویه رخ داد و تصادف دوم در 
بیرجند به وقوع پیوست، تصادفی که در 
فرزند  یک  تنها  پراید  سرنشین   ۶ از  آن 

کوچک جان سالم به در برد.
کیلومتری  پنج  در  مرگبار  تــصــادف  ایــن 
محور بیرجند – زاهدان درست در جایی 
کم عرض  دوطرفه،  جاده  که  افتاد  اتفاق 
زیاد  آن  در  سنگین  خــودرو هــای  عبور  و 
تریلر برخورد  با دو دستگاه  پراید  است. 
کرد و فاجعه رخ داد. نخستین بار نیست 
خراسان جنوبی  دوطــرفــه  جــاده هــای  کــه 
ــی مــی گــیــرنــد و بـــا وجــــود اذعـــان  ــان ــرب ق
مــســئــوالن بــه حــادثــه خــیــز بـــودن بیشتر 
محور های استان، اما دوبانده سازی آن ها 

به کندی پیش می رود.
رانـــنـــده ای کــه شــاهــد صــحــنــه تــصــادف 
دردناک اخیر است، می گوید: با وجودی 
که در کمربندی منتهی به فرودگاه بیرجند 
اما  می افتد،  اتفاق  زیــادی  تصادف های 
مسئوالن کمتر به این موضوع رسیدگی 
اتفاق  ــه ای  حــادث وقــتــی  تنها  و  می کنند 

می افتد به یکباره پیدایشان می شود.

 ۷۰میلیارد تومان هزینه»
حذف قطعه سه کیلومتری مرگ آفرین

بیرجند،  فــرودگــاه  خــطــرســاز  کمربندی 
دوبانده  محور های  حدفاصل  در  درست 
بیرجند - مشهد و بیرجند - زاهدان قرار 
کمربندی  از  کیلومتر  سه  اســت؛  گرفته 
و بیشتر حــوادث مرگبار  اســت  دوطــرفــه 

هم در این نقطه اتفاق می افتد.
اداره  و ساخت  مهندسی  معاون  مــودی، 
خــراســان جــنــوبــی  شــهــرســازی  و  راه  کــل 
درباره یکطرفه کردن این محور می گوید: 
حادثه خیز  نقطه  اجرایی حذف  عملیات 
تقاطع غیرهمسطح غدیر و دوبانده سازی 
میلیارد   70 اعتبار  با  را  آن  کیلومتر  سه 

که  مــی کــنــیــم  ــروع  شــ زودی  بـــه  تـــومـــان 
امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری 

برسد.
کیلومتر   ۴10 گذشته  ســال  هشت  در 
باند دوم در استان به بهره برداری رسیده 
حــال  در  نــیــز  ــراه  ــزرگـ بـ کیلومتر   ۶۴0 و 

اجراست.

 رکورد مبتالیان کرونا 
در خراسان شمالی شکسته شد

بجنورد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: با ثبت 2۶7 مورد بستری بیماران کرونایی و رشد 
مبتالیان  رکــورد  استان،  در  سرپایی  مراجعات  فزاینده 

کرونا در خراسان شمالی شکسته شد.
به گزارش خبرنگار قدس، علی هاشمی در ستاد مدیریت 
شبانه روز  در  اینکه  بیان  با  شمالی  خــراســان  کــرونــای 
گذشته 7۸ بیمار مبتال در بیمارستان های استان بستری 
شدند، اظهار کرد: هفته آینده میزان فوت ناشی از کرونا 
افزایش پیدا خواهد کرد و می توانیم بگوییم هفته آینده 

برای استان بسیار سخت است.
وی با اشاره به اینکه ۶00 تخت بیمارستانی را به بیماران 
مبتال به بیماری کووید 1۹ اختصاص داده ایم، ادامه داد: 

فعالً 2۶7 تخت بیمارستانی اشغال شده است.
هاشمی افزود: یک مراسم عروسی در روستای گریوان 
بجنورد عامل انتشار شدید ویروس کرونا در بخشی از 
استان بوده که به همین خاطر مشکالت زیادی در این 
روستا ایجاد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی با بیان اینکه مراسم عروسی و عزا و هوای خوب 
و گردشگری مشکل اصلی و دغدغه ماست تأکید کرد: 
برخورد  تاالرها  و  عروسی  برگزارکنندگان  با  فرمانداران 
ویــروس  خــصــوص  در  باشند.هاشمی  داشــتــه  قــاطــع 
کرونای انگلیسی نیز در استان گفت: شیب تندی که 
در ابتال به کرونا در استان مشاهده می شود، مشخصه 
ویروس انگلیسی است که در تمامی استان ها به این 
صورت است.وی افزود: در حال حاضر کیت های اولیه 
PCR وارد استان شده است و امکان تشخیص کرونای 
انگلیسی فراهم شــده و طی امــروز و فــردا آمــار جدید 

کرونای انگلیسی اعالم خواهد شد.
نوع  اینکه هر  بیان  با  دادستان مرکز خراسان شمالی 
تجمعی که با عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
کرد:  اذعــان  دارد  مجازات  و  است  ممنوع  برگزار شود 
حائز  ما  بــرای  در حال حاضر  که  مهم ترین مسئله ای 
عمومی  سالمت  و  بهداشت  ــرقــراری  ب اســت  اهمیت 

جامعه است.

 پیگیری امام جمعه بشرویه
برای پایان دادن به کابوس تصادفات 
بشرویه: امام جمعه بشرویه در تماسی تلفنی با استاندار و 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره مشکالت 

جاده ای شهرستان گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمسلمین معلمی که در دیدار با رئیس و 
اعضای شورای شهرستان، رئیس کمیته مردمی پیگیری 
راه ها و مطالبه گران قول پیگیری مقوله جاده ها را در استان 
داده بود با توجه به اهمیت موضوع و به منظور احترام به 
مردم رنج دیده شهرستان و مطالبات بحق آنان، در کمتر 
از 2۴ ساعت به قول خود وفا کرد و به صورت تلفنی به 
صورت جداگانه با مالنوری؛ استاندار خراسان جنوبی و 
همچنین داعی؛ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
صحبت کــرد و خواستار پیگیری سریع و حل مشکل 

راه های شهرستان شد.
در این تماس امام جمعه محترم از استاندار و مدیرکل 
مردم  در جمع  تا  کرد  دعــوت  استان  و شهرسازی  راه 
حضور پیدا کنند و صحبت های آنان را بشنوند که مقرر 
بررسی  برای  جاری  هفته  در  مدیرکل  و  استاندار  شد 
راه های شهرستان جلسه ای در مرکز استان برگزار کرده 
والیتمدار  مــردم  جمع  در  جلسه  نتایج  با  زودی  به  و 

بشرویه حاضر شوند.

پلمب ۱۴ واحد صنفی در نیشابور 
نیشابور: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
از اعمال قانون و تعطیلی 1۴ واحــد صنفی متخلف در 
دو  روز )روزهای هجدهم و نوزدهم فروردین( در نیشابور 
رعایت  عــدم  کــرد:  اظهار  تقی آبادی  عصمت  داد.  خبر 
شیوه نامه های بهداشتی از علل مهم پلمب این واحدهای 
صنفی )شامل خرازی، تابلوفروشی، پوشاک، لوازم آرایشی، 

رستوران، آشپزخانه و فست فود( بود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی، فعالیت 
گروه های شغلی دو، سه و  چهار ممنوع است، خاطرنشان 
کرد: تمامی شیوه نامه ها از طریق اتحادیه های صنفی به 
متصدیان ابالغ شده و روز پنجشنبه نوزدهم فروردین، 
شرایط کنونی گسترش بیماری و شیوه نامه های بهداشتی 
در جلسه ای با حضور مدیران اداره صمت و دانشکده 
علوم پزشکی برای مسئوالن اتحادیه های صنفی تشریح 
نیشابور  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  شد.معاون 
تصریح کرد: واحدهای صنفی مذکور دست کم به مدت 
نواقص  رفــع  از  پــس  و  ماند  خواهند  پلمب  هفته  دو 
ادامــه  به  مجاز  دانشکده  از  مجوز  کسب  و  بهداشتی 

فعالیت خواهند بود.

خبرخبر خبرخبر
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 سال سی و چهارم  
شماره 9500  ویژه نامه 3879 

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

پ
/9
90
32
28

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
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
/1
40
01
97

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

خراسان نما، محبوب
37665344-09158910589

ط
/1
40
01
13

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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
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

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت
لکه گیری حتی یک متر

09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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
90
37
13

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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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

بیرجند: مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان 
کارفرمایان  جرایم  بخشودگی  از  جنوبی 
و  خدماتی  معدنی،  تولیدی،  واحــدهــای 
اصناف اعم از حقیقی و حقوقی در راستای 

تحقق شعار سال 1۴00 خبر داد.
علیرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار کرد: نخستین اقدام سازمان تأمین 
 1۴00 ســال  شعار  تحقق  ــرای  ب اجتماعی 
به  بخشودگی جرایم  ابــالغ دستورالعمل 

شعب سازمان در سراسر کشور است.
وی افزود: در این راستا کارفرمایانی که به 
دلیل عدم پرداخت حق بیمه به موقع خود 
در سال های گذشته تا پایان اسفندماه ۹۹ 

مطالبات قطعی شــده به ســازمــان دارنــد 
استفاده  دستورالعمل  ایــن  از  می توانند 

کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 
دستورالعمل  ایــن  راستای  در  کــرد:  بیان 
به شعب  کارفرمایان  نیازی نیست  دیگر 
سازمان مراجعه کنند بلکه می توانند در 
آدرس  بــه  ســازمــان  غیرحضوری  سامانه 
ES.tamin.ir نام نویسی و درخواست خود 

را به ثبت برسانند.
محمدی تصریح کرد: کل مطالبات قطعی 
مشمول   ۹۹ اسفند  تــا  کارفرمایان  شــده 
این طرح می شود و 100 درصد جرایم این 

 افراد در صورت پرداخت نقدی و یا اقساط
12 ماهه مشمول بخشودگی می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان 
ــانــی که  ــادآور شـــد: کــارفــرمــای ــ ــ جــنــوبــی ی
یا  و  منحله  ورشکسته،  آنــان  کارگاه های 
کارگران  و  رانندگان  و  باشد  فعالیت  فاقد 
ســاخــتــمــانــی مــشــمــول بــخــشــودگــی ایــن 

دستورالعمل قرار نمی گیرند.
وی همچنین از اجرای مرحله دوم طرح 
بازنشستگان  حــقــوق  مــتــنــاســب ســازی 
با  گــفــت:  و  داد  خبر  اجتماعی  تأمین 
احتساب مرحله نخست 130 درصد به 
که  است  اضافه شده  افــراد  این  حقوق 

ضریب،  افــزایــش  نظر  از  ترتیب  بدین 
تفاوتی با بازنشستگان کشوری نخواهند 

داشت.
محمدی اظهار کرد: این امر سبب شد در 
تأمین  بازنشستگان  حقوق  حاضر  حــال 
افزایش  میزان  درصــد  نظر  از  اجتماعی 
ضریب با حقوق بازنشستگان لشکری و 

کشوری تفاوتی نداشته باشد.

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد

بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، معدنی و اصناف



خبرخبر
بامحوریتادارهکلتعزیراتحکومتیخراسانرضوی

 طرح نظارتی »ضیافت 1400 «
کلید خورد

حکومتی  تــعــزیــرات  مــدیــرکــل  ــی،  مــدن سیدمرتضی 
ــه پــیــش رو بــودن  ــا تــوجــه ب خـــراســـان رضـــوی  گــفــت: ب
ــزایــش تــقــاضــاهــای عمومی  مــاه مــبــارک رمــضــان و اف
مصرف کنندگان برای تهیه کاالهای اساسی، طرح ویژه 

نظارتی در این ایام به مرحله اجرا درآمد.
به گــزارش قدس و به نقل از روابــط عمومی اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی، بر این اساس 
طرح نظارتی »ضیافت 1400« با محوریت اداره کل تعزیرات 
گذشته  ســال هــای  همانند  خــراســان رضــوی  حکومتی 
از روز قبل  روی کاالهایی نظیر برنج، روغــن، گوشت، 
بود. خواهد  سبزیجات  و  بامیه  و  زولبیا  خرما،  شکر، 
مدنی افــزود: در این طرح با همکاری سازمان صمت 
عرضه کننده  صنفی  واحدهای  استان،  اصناف  اتاق  و 
قرار  نظارت  و  بازرسی  مــورد  طــرح،  با  مرتبط  کاالهای 
خواهند گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
و تشکیل گزارش مربوط  توسط تیم های عمل کننده، 
تعزیرات  به  ارجاعی  پرونده های  تا  شده  داده  دستور 
نوبت  از  ــارج  خـ ضیافت  طــرح  بــه  مــربــوط  حکومتی 

رسیدگی و با متخلفان برخورد قاطع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی  خراسان رضوی در ادامه بیان 
 کرد: گروه های هدف در این طرح، اصناف عرضه کننده
ــی مـــــردم و  ــاسـ ــاج اسـ ــحــت ــای ضــــــروری و مــای ــاالهــ ــ ک

فروشگاه های زنجیره ای هستند.
گونه  اشــاره کرد: شهروندان محترم می توانند هر  وی 
تعزیرات  سایت  به  مراجعه  با  را  گزارشی  یا  شکایت 
حکومتی اعالم کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی 

قرار گیرد.
تعزیرات  عــزم جــدی  بــه  پــایــان  ایــن مقام مسئول در 
حکومتی خراسان رضوی در برخورد با افرادی که برای 
بیان  و  اشــاره  تخلف می زنند  به  منفعت طلبی دست 
کرد: در این زمینه سعی خواهیم کرد در برخوردهای 
قانونی اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود.

عقیلرحمانی:بررسی های قدس نشان می دهد 
برخی نورچشمی ها در سازمان صنعت،معدن و 
تجارت خراسان رضوی روی کاغذ در پست هایی 
آن محل  در  به هیچ عنوان  که  گرفته اند  قــرار 
این  مــاجــرا  پـــرده  پشت  و  نمی کنند  فعالیت 
افزایش  پای  رد  که  می کند  نمایان  را  احتمال 
حقوق سفارشی و بی اعتنایی به بیت المال در 

میان است.

نورچشمی ها و افزایش حقوق!»
مدتی پیش اسنادی به تحریریه روزنامه قدس 
منعکس شد که بررسی های مقدماتی و اجمالی 
سازمان  در  که  بــود  موضوع  ایــن  از  حاکی  آن 
در  نیروها  برخی  بــرای  خراسان رضوی  صمت 
احکام آن ها عنوان های سازمانی تعریف شده 
مشغول  پست ها  آن  در  عــنــوان  هیچ  بــه  کــه 
بــه کار  بـــرای بــررســی مــاجــرا دســت  نیستند. 
می شویم و  پس از چند روز این نتیجه حاصل 
او پست سازمانی  بـــرای  کــه  فـــردی  مــی شــود، 
کارشناس  مسئولی در واحد دخانیات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعریف 
شده به هیچ عنوان در آن حوزه فعالیت ندارد. 
وقتی بیشتر پیگیر چرایی کار می شویم به نکته 
اختالف  کــه  می کنیم  پیدا  دســت  قابل تأملی 
حقوق دریافتی این فرد که در معاونت بازرسی 
سازمان صمت مشغول به فعالیت است، چند 

صد هزار تومان بیشتر در هر ماه است.
تحقیقات  و  نــبــود  کــار  واقعیت  همه  ایــن  امــا 
میدانی حاکی از این بود که هدف از این اقدام 
هم افزایش حقوق فرد مذکور آن هم برای دوران 

بازنشستگی است!

 افزایش حقوق »
دوران بازنشستگی هم با ما!

پیگیری های ما نشان داد برای برخی افراد دیگر 
سازمان  در  دلبازی ها  و  دســت  گونه  ایــن  هم 
صمت خــراســان رضــوی اتــفــاق افــتــاده و هدف 

هم حمایت مالی ویژه از این نیروها در دوران 
بازنشستگی است و برای رسیدن به این هدف 
هم حدود دو سال آخر فعالیت، این افراد مورد 

محبت های ویژه قرار گرفته اند.
ــراســاس حکمی که  ــافــت حــقــوق ب اضــافــه دری
افــراد در آن پست شاغل نیستند، در دو  این 
سال پایانی خدمت آن ها عدد مشخصی دارد 
که مسلماً تضییع حقوق بیت المال است، اما 
این شیوه و دریافت  با  بازنشسته شدن آن ها 
حقوق تا زمانی که فرد زنده است ارقامی نجومی 
است مسئوالن  واضــح  و  گرفت  دربرخواهد  را 

مربوط در این زمینه باید پاسخگو باشند.

 دیوان محاسبات خراسان رضوی »
پیگیر ماجراست

ــوان  دیـ کــل  اداره  بــه  بیشتر  پــیــگــیــری  ــرای  ــ ب
می کنیم.  مراجعه  خراسان رضوی  محاسبات 
در ادامه یک مقام مسئول در دیوان محاسبات 
به  موضوع  این  به  واکنش  در  خراسان رضوی 
حقوق  پرداخت  قانون  براساس  گفت:  قــدس 
به فــردی که در قسمتی دیگر شاغل است و 
حکم سازمانی او برای جای دیگر تعریف شده 

تا به آن واسطه آن فرد حقوقش افزایش یافته 
و از مزایای باالتری  برخوردار شود که حقش 
این  در  قانونی  برخورد  و  بــوده  تخلف  نیست، 
وعــده  همچنین  وی  مــی گــیــرد.  صـــورت  زمینه 

بررسی ماجرا را نیز داد.
این مقام مسئول در اداره کل دیوان محاسبات 
خراسان رضوی همچنین از برخورد با مسئوالن 
از  برخی  بــرای  که  داد  دستگاه های دیگر خبر 
می کردند  رد  نشسته  مأموریت های  کارمندان 
و در ادامه از بازگشت حقوق تضییع شده به 

بیت المال خبر داد.
از یک  نمونه ای  باید  این ماجرا  از سوی دیگر 
رویه خالف قانون با وسعت بیشتر باشد و این 
ــرادی که در دیگر  احتمال وجــود دارد بــرای اف
برخی  دارنـــد  حضور  هم  دولتی  دستگاه های 
از مسئوالن احکامی را صادر کرده باشند که 
شرعی  و  غیرقانونی  حقوق  افــزایــش  به  منجر 
ــدان آن اداره هـــــا شـــده بــاشــد و  بــرخــی کــارمــن
بگیرند  قرار  کنارهم  اگر در  پازل ها  این  تمامی 
ارقــام ناحقی که به این شیوه روی  بدون شک 
سر  شــده  افـــزوده  نورچشمی ها  حقوقی  فیش 
دیوان  کل  اداره  در  آنچه  و  می گذارد  فلک  به 
می خورد  چشم  به  خراسان رضوی  محاسبات 
عظم جدی بود که برای برخورد با این دست 
اقدام ها در دستگاه های دولتی و ... در حال رخ 

دادن است.

دیوانمحاسباتخراسانرضویبهماجراورودکرد

اهدای پست غیرمرتبط برای افزایش حقوق یک نورچشمی!
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 سال سی و چهارم  
شماره 9500  ویژه نامه 3879 

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

جانشین فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری چهار متهم 
پرونده تخریب شیشه ها و ضرب و شتم راننده و سرنشین 

یک خودرو در پی پایش های تصویری خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ  محمد طبسی در تشریح این 
خبر گفت: در پی گزارش درگیری خیابانی در یکی از مناطق 
مشهد  پلیس  یگان امداد  گشتی   تیم های  مشهد،  شهر 

بالفاصله در محل مورد نظر حاضر شدند. 
وی افزود: بررسی های اولیه پلیس در این عملیات ضربتی 
تخریب  به  اقـــدام  نامعلوم  علت  به  فــردی  مـــی داد  نشان 
شیشه های یک خودرو کرده  و پس از آن چند نفر دیگر 
نیز  راننده و سرنشین خودرو مذکور را مورد ضرب و شتم 

قرار داده اند. 

سرهنگ طبسی تصریح کرد: تیم های یگان امداد در ادامه 
با انجام پایش های تصویری عامالن این اقدام را شناسایی و 
چهار متهم پرونده را با انجام یک عملیات هماهنگ پلیسی 
دستگیر و در بازرسی از خودرو آن ها سه قبضه شمشير، 

چوب و چماق کشف کردند. 
با دستور مقام  این مطلب که تحقیقات  به  اشــاره  با  وی 
این درگیری خیابانی  وقوع  و چرایی  دربــاره علت  قضایی 
ادامه دارد، افزود: به شهروندان توصیه می کنیم مشکالت و 
اختالف خود را از راه های قانونی و منطقی حل و فصل کنند 

زیرا هرگونه اقدام به درگیری و رفتار شرارت آمیز می تواند 
برای آن ها  پایان ناخوشی به وجود آورد، ضمن آنکه پلیس 
مشهد به هیچ عنوان به افرادی که بخواهند نظم و امنیت 
شهروندان را خدشه دار کنند فرصت و اجازه جوالن نخواهد 

داد. 
به  خــود  از سخنان  دیگری  بخش  در  انتظامی  مقام  ایــن 
کشف خودرو سرقتی پراید سفیدرنگ اشاره کرد و گفت: 
این خودرو از شهرستان تربت حیدریه سرقت شده بود که 
با پیگیری علمی پلیس و تعقیب و کنترل دقیق، پس از 

ساعتی در حوزه کالنتری سیدی مشهد کشف شد و دو  
متهم  در این رابطه دستگیر  شدند و تحقیقات برای کشف 

دیگر سرقت های انجام شده توسط متهمان ادامه دارد.

باتالشپلیسمشهدصورتگرفت

دستگیری عامالن شرارت خیابانی  
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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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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

شرکت بازرگانی رامی
جهت تکمیل پرس��نل فروش خود 
نیازمن��د ب��ه تع��دادی بازاری��اب 

حرفه ای می باش��د .
حقوق ثابت + هزینه ایاب ذهاب 

و دیتا + پورسانت + بیمه 
فروشنده ای که در بازار روغن 

خودرو قبال فعالیت داشته باشد 
در اولویت قرار دارد . 

)در مشهد مقدس(
جهت هماهنگی برای مصاحبه با 

شماره ذیل تماس حاصل فرمائید 
09363788252

آقای شاه آباد
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اخطار و ابالغ به آقای غالمرضا 
بهلولی فرزند بهرام همسر شما 

خانم زهرا میرآوندی فرزند 
حسین تصمیم برمطلقه نمودن 
خود را دارند طبق آگهی ظرف 
مدت یک هفته به دفترخانه 

مراجعه نمایید 
حبیب اله حبیبی سردفتر

ازدواج و طالق 10-3 مشهد

به چند کارگر ماهر و نیمه 
ماهر جهت گاوداری شیری 
نیازمندیم  09151104505
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به دو نفر مسلط به 
کامپیوتر نیازمندیم 

رضا شهر
09157016141

بین فکوری 79 و 81 - دفتر 
پیشخوان 38710009
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

 

آموزشگاه های
تخصصی

 

کرایه چی
 

بازاریاب
 

منشی و تایپیست
 

کارگرماهر
 

مشاغل گوناگون
 

تابلوسازی
 

آژانس های مسافرتی
 

خرید و فروش
ضایعات
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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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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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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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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

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

/ج
99

09
72

3



خبرخبر خبرخبر
معاون استاندار آمار داد 

3هزارو۷۰۰طرحنیمهتمام
درخراسانرضوی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
گفت: 3هزار و ۷۰۰ طرح نیمه تمام در این استان وجود دارد 
که امسال با مانع زدایی از مسیر اجرای آن ها، در تالش 
هستیم طرح هایی را که اثربخشی بیشتری دارند هرچه 

سریع تر به بهره برداری برسانیم.
سید کمال الدین میرجعفریان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: امسال با توجه به نام گذاری سال از سوی رهبر 
معظم انقالب، نقشه راه مشخص شده است و در صورت 
برداشتن موانع از مسیر راه، ۴۰ تا ۵۰ درصد طرح های 

نیمه تمام به سرانجام می رسد.
وی ادامه داد: اگر فقط 3۰ درصد از مشکالت طرح های 
نیمه تمام رفع شود و به نتیجه برسد بهتر از آن است که 
طرح های نیمه تمام چند سال باقی بمانند و هزینه های 

بسیار برای نگهداری از آن ها به دولت تحمیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
گفت: موانع مسیر اجرای هر یک از طرح های نیمه تمام 
و  اجــرایــی  به دستگاه های  و  و تجمیع شــده  شناسایی 
فرمانداری های هر یک از شهرستان های محل اجرا ابالغ 

شده است.
وی افــزود: در تعطیالت نوروز امسال به همراه استاندار 
خراسان رضوی، پنج شهرستان، ۱۹ شهر و ۲۵ روستا مورد 
بازدید قرار گرفت که نتیجه این بازدیدها ارائه مصوباتی 

برای رفع مشکالت و توسعه هر یک از شهرستان ها بود.
اول  مــعــاون  سفر  در  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان   میرجعفریان 
رئیس جمهوری به این استان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به 
طرح های نیمه تمام در دو بخش حمل و نقل و آب وفاضالب 
اجرایی  دستگاه های  باید  که  یافت  اختصاص  استان 
پیگیری های الزم را برای جذب این اعتبارات داشته باشند.

دیداررئیسنمایندگیسازمان
فرهنگوارتباطاتاسالمیبا
مدیرکلارشادخراسانرضوی

علی بختیاری، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی با دکتر مروارید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ وارشاد خراسان رضوی 
در این دیدار مروارید بر همکاری های مشترک و توسعه 

فعالیت های فرهنگی هنری در حوزه بین الملل تأکید کرد.
به  انــقــالب  پیام رهبرمعظم  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی همچنین 
جوانان غرب گفت: باید از ظرفیت های جوانان در تحقق 
راهبردهای فرهنگی و هنری این سند و نیز فعالیت های 

بین المللی استفاده بیشتری شود.
معرفی موسیقی مقامی و آیینی خراسان، معرفی مفاخر 
فرهنگی، هنری و علمی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
برای معرفی دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی ایران 
و هنر آیینی و دینی، هماهنگی برای حضور هنرمندان 
جشنواره های  در  خوشنویسی  و  عکاسی  و  نمایشی 
محورهای  دیگر  از  فارسی  زبــان  گسترش  و  بین المللی 

گفت وگو و مورد تأکید در این دیدار بود.
در این دیــدار یوسف امینی، قائم مقام اداره کــل فرهنگ 
نمایندگی سازمان  معاون  عابدینی،  و  اسالمی  ارشــاد  و 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی خراسان رضوی نیز حضور 

داشتند.

عملکردی که سه برابر تهران است

ثبت21هزارنفرروزاقامتزنان
کارتنخوابدرخراسانرضوی

بیان  با  رضــوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  سرپرست 
اینکه در 6 ماه دوم سال ۹۹ مراکز نگهداری موقت مردان 
را  باالترین عملکرد  تهران،  از  کارتن خواب، مشهد پس 
کارتن خواب های جمع آوری  تعداد  گفت:  داشته  اســت، 
شده در تهران ۷هزار و ۵۰۰ نفر در 6 ماه دوم سال ۹۹ است 
در حالی که مشهد رقم ۲هزار و ۲۲3 نفر روز را در عملکرد 

خود ثبت کرده که رتبه دوم عملکرد کشور را داراست.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی بهزیستی خــراســان رضــوی، 
مسعود فــیــروزی اظــهــار کـــرد: تــعــداد زنـــان کارتن خواب 
جمع آوری شده در 6 ماه اول سال گذشته در خراسان 

رضوی، معادل یک سوم کل کشور بوده است.
در   ۲ تبصره  و   ۱6 مــاده  کمپ های  عملکرد  گفت:  وی 
خراسان رضوی در 6 ماه اول سال ۹۹، معادل ۲۱ هزار و 
3۵۲ نفر روز بوده که این میزان در کل کشور 6۱ هزار و ۵۷۰ 
نفر روز است. وی ضمن اشاره به آمار زنان کارتن خواب و 
متجاهر تهران در این مدت گفت: تهران بزرگ در مجموع 
مدت یاد شده ۷هــزار و ۴۰۰ نفر روز عملکرد داشته در 
حالی که این تعداد در خراسان رضوی سه برابر آن یعنی 

بیش از ۲۱ هزار نفر روز بوده است.
فیروزی اضافه کرد: این میزان در خراسان جنوبی 66۷ نفر 

روز و در خراسان شمالی هزار و ۴۷۹ نفر روز بوده است. 
سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان رضوی همچنین در 
مورد عملکرد طرح مراکز نگهداری موقت کارتن خواب ها 
که از آبان سال گذشته آغاز شده است، گفت: تا ابتدای 
فروردین ۲هــزار و 3۵۹ کارتن خواب زن و مرد در هشت 
مرکز نگهداری موقت، تحت نظر قرار گرفته اند که از میان 

آن ها ۱۷۲ نفر زن و بقیه مرد بوده اند.

پیامتسلیترئیسقوهقضائیهو
استانداردرپیدرگذشت
همسرشهیدنظرنژاد

پــیــامــی درگـــذشـــت مرحومه  ــوه قــضــائــیــه در  رئــیــس قـ
حاجیه خانم نظرنژاد، همسر سردار شهید نظرنژاد )بابانظر( 

را تسلیت گفت.
پی  در  رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
درگذشت همسر شهید سردار نظرنژاد پیام تسلیتی صادر 

کرد. در این پیام آمده است:
حاجیه خانم  مرحومه  مجاهد،  و  مؤمنه  بانوی  ارتــحــال 
نظرنژاد همسر ســردار سرافراز خراسان، شهید نظرنژاد 
)بابانظر( که سرانجام پس از سال ها بردباری، صبر و ایثار 

به همسر شهیدش پیوست را تسلیت می گویم.
در این ماه عزیز برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی 
با شهید بزرگوار و برای بازماندگان به ویژه فرزندان برومند 
متعال مسئلت  خــداونــد  درگـــاه  از  اجــر  و  شهید صبر 

می نمایم.

پیام تسلیت استاندار»
استاندار خراسان رضوی هم با صدور پیامی درگذشت 
شهید  مــقــدس  ــاع  ــ دف دوران  ســـرافـــراز  ســــردار  همسر 
محمدحسن نظرنژاد معروف به »بابانظر« را تسلیت گفت.
اســت: خبر  آورده  پیام  این  در  معتمدیان  محمدصادق 
درگذشت همسر مکرم شهید واالمقام سردار رشید اسالم 
محمدحسن نظرنژاد )بابانظر( قلوب خانواده بزرگ شاهد و 

ایثارگر را متألم ساخت.
فقدان آن بانوی پرافتخار که نمادی از صبر و مقاومت و 
پایداری و از اسناد ماندگار دفاع مقدس بود را به خانواده 
معزز شهید، به ویژه فرزندان محترم آن شیرمرد شجاع 

جبهه های نبرد حق علیه باطل تسلیت عرض  می نمایم.
استاندار خراسان رضوی آورده است: از خداوند متعال 
الهی و برای  بــرای آن مرحومه، رحمت و غفران واسعه 
بازماندگان و خانواده محترم آن سردار رشید، صبر جمیل 

و اجر جزیل مسئلت دارم.

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

3هزارو۸۶1مدافعسالمت
کروناگرفتند

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتالی 3 هزار 
و ۸6۱ نفر از مدافعان سالمت در مناطق زیر پوشش این 
و  کــادر درمانی  دانشگاه شامل پزشک، پرستار و سایر 

بهداشتی به بیماری کووید ۱۹ خبر داد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز شنبه به نقل از دکتر 
کاظم فرهمند گزارش داد: 63 نفر از این تعداد در مراکز 

درمانی بستری شده و تحت مراقبت قرار گرفتند.
 وی با بیان اینکه مدافعان سالمت درس عشق، ایثار و 
از خود گذشتگی را به  خوبی معنا کرده اند گفت: این افراد 
که داوطلبانه در بخش های کرونایی  حاضر شده بودند 
حتی پس از بهبودی نیز داوطلب خدمت رسانی به این 
گروه از بیماران شدند.قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود: تاکنون 6 نفر از مدافعان سالمت در مناطق 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع شهدای 
مدافع سالمت پیوسته اند.وی ادامه داد: شهیدان محمد 
ساالری، علی حاجی پور، احمد یلی، صدیقه سیدی، زهرا 
مغفرتی و سمیه  شیرین  فریمانی از جمله شهدای مدافع 

سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
و  نفر ساکن مشهد  تعداد سه  این  از  گفت:  فرهمند 
از شهرستان های فریمان، قوچان و  سه نفر دیگر هم 
بردسکن بودند. وی بر توجه به مثلث طالیی سالمت 
شامل رعایت دستورالعمل های بهداشتی، حفظ فاصله 
اجتماعی و استفاده از ماسک برای قطع زنجیره انتقال 

کرونا تأکید کرد.

مصداق »ما می توانیم« در کارگاه کوچک یک مهندس جوان خراسانی 

گارانتی لوازم خانگی ایرانی در دوران تحریم 
خوشبختانه در شروع سال  سرورهادیان: 
و  پشتیبانی ها  »تولید؛  با شعار  که  جدید 
مانع زدایی ها« همراه است، جوانی در حوزه 
تولید توانست اتفاق های خوبی را رقم بزند. 
از  پــس  خــدمــات  تولید  تجربه  پیشتر  او 
فروش لوازم خانگی در زمینه ساخت برد 
کــرده و سبب شد  اجرایی  را  الکترونیکی 
بسیاری از لوازم خانگی  که برد الکترونیک 
امکان  و  تحریم  ــاوجــود  ب سوخته  ــا  آن هـ

نداشتن تعمیر، آن ها را مجدد احیا کند.

شروع از تولید برد»
حیدریه،  تربت  اهــل  طبسیان  محمدرضا 
و 3۵ســالــه  تــی  آی  مهندسی  کــارشــنــاس 
ــال پــیــش شــرکــتــی در   اســــت. او چــهــار سـ
حوزه  در  که  کــرد  تأسیس  حیدریه  تربت 
خدمات پس از فروش لوازم خانگی طرحی 
با عنوان »طرح هوشمند لوازم خانگی« ارائه 
داده است که قابلیت نصب و کنترل بردهای 
ماشین های ظرفشویی و لباسشویی را دارد.

محصولی برای خودروهای گازسوز»
اوکــه در ســال ۱3۹۹ شرکت جــدیــدی در 
حوزه خودرویی ثبت کرده و برای ساخت 
دو محصول  کــه  خـــودرو  قطعات  تولید  و 
است این روزهــا مشغول تالش مضاعفی 
است، می گوید: این دو محصول مربوط به 
خودروهای گازسوز است که مراحل تست 
آن درحال اتمام و طی ماه آینده تولید انبوه 

این دو محصول را آغاز خواهیم کرد.
خــودروســازی  شرکت  دو  حاضر  حــال  در 
ایــران خــودرو و سایپا که ۱۰ الی ۱۵ درصد 
برپایه گاز است،  تولیدات آن ها گازسوز و 
قطعات سیستم گاز آن وارداتی و از ایتالیا 
وارد می شده است که درحال حاضر امکان 
واردات آن نیست. از طرفی باتوجه به آنکه 

در  فعالیت  تجربه  خــودم 
را  ــودرو  ــ خـ بـــرق  سیستم 
داشتم ایرادهای کارخانه ای 
کــــرده ام،  مــشــاهــده  را  آن 
توانستم درجهت  ازایــن رو 
ــش  ــزای ــا و اف ــرادهــ ــ ــــع ای رف
کیفیت آن محصولی ارائه 
ــور دقــیــق،  ــه طـ ــه ب ــم ک دهـ
ــرای گاز  مــیــزان ســوخــت بـ
ــع  واق کــنــد، در  کــنــتــرل  را 
هم مصرف گــاز را کاهش 
ــم مــصــرف  ــد و هـ ــی دهـ مـ

ــــدرت، شــتــاب و  بهینه گــاز را بــه خــاطــر ق
سالمت موتور به همراه دارد.

تحریم ها و فرصت ها »
او دربــاره نگرانی هایش که وجــه مشترک 
اســت،  کــشــورمــان  جـــوان  تولیدکنندگان 
می گوید: نگرانی ما درخصوص تولید انبوه 

در بخش خودرویی، تأمین 
است  گــردش  در  سرمایه 
حمایت  ــورت  ــ صـ در  ــه  کـ
نــکــردن دولـــت بــا مشکل 
مــواجــه خــواهــیــم شــد. در 
فضایی  گذشته  مــاه  یــک 
به مساحت حدود 6۰ متر 
بــرای کار به ما اختصاص 
داده شده است همچنین 
درخصوص  امـــداد  کمیته 
تأمین نیروی انسانی برای 
خط تولید و وام، قول های 
ازایــن رو برای تولید  مساعدی داده است. 
۵ هزار ریلی که توان خط تولیدمان است 

حدود ۵ میلیارد سرمایه نیاز داریم.

 گارانتی توان داخلی»
در برابر ممنوعیت واردات 

او درباره تجربه تولید بردهای الکترونیکی 

در گذشته توضیح می دهد: بردهای لوازم 
خانگی معموالً وارداتــی هستند و ازایــن رو 
شرکت ها وابستگی به خارج داشتند. مثل 
سام سرویس، دوو، ال جی و... از طرفی گاه 
واردات به سختی و با قیمت های گزاف و 
در بازار کمیاب بود و مصرف کننده مجبور 
و  را کنار بگذارد  لــوازم خانگی  آن  می شد 
دوبــاره برای خرید کاالی جدید اقدام کند 
ــازار،  ــورم ب و هزینه زیـــادی را در شــرایــط ت

متحمل شود. 
و توسط  کــردم  آمـــاده  رو بسته ای  ایــن  از 
کنترلی که طراحی شــد، می تــوان دوبــاره 
کــرد.  احــیــا  را  ــوازم خانگی  ــ ل آن دســتــگــاه 
ابتدا این بسته روی لباسشویی ها و شیر 
برقی و... قابل استفاده بود که در پروسه 
اضافه  را  ظرفشویی  ماشین های  بعدی 
کردیم. درواقع همه ماشین های شوینده از 
کارافتاده را می توانیم با این برد مجدد به 

کار بیندازیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: با روند رو به رشد کسب و 
کارهای دانش بنیان اکنون کشورمان در حال گذر از اقتصاد 
خرد به کالن و عبور از اقتصاد تک محصولی نفتی و ورود 

به اقتصاد دانش بنیان است.
اسماعیل قادری فر روز شنبه در حاشیه بازدید از پارک علم 
و فناوری خراسان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
حال حاضر شمار شرکت های دانش بنیان کشور از مرز 
۵هزار و ۷۰۰ شرکت عبور کرده و شرکت های استارت آپی 
اســت که در مجموع  مــورد رسیده  به ۷هـــزار  نوبنیاد  و 
مجموعه های  ایــن  در  نفر  هــزار   3۰۰ مــعــادل  جمعیتی 

فن محور مشغول به کار هستند.
فناوری مجلس  و  آمــوزش، تحقیقات  رئیس کمیسیون 
یازدهم نیز در جمع فعاالن شرکت های دانش بنیان در 
پارک علم و فناوری خراسان گفت: ایران دارای قابلیت های 
مهم توسعه است و یکی از نشریات معتبر علمی غرب 
در توصیف این روند گفته است ایران در طول 3۰ سال 
پیش به اندازه 3۰۰ سال رشد داشته است.علیرضا منادی 
سفیدان افزود: آن ها معتقدند علم ایرانی ها اژدهاست که 
در صورت تقویت و رشد، این اژدها همه چیز را خواهد 
بلعید به همین دلیل است که ایران سال ها و قرن ها از 

توسعه علمی دور نگه داشته شده است.
عضو دیگر کمیسیون آمــوزش مجلس نیز گفت: هدف 
ما از بازدیدهای اینچنینی رصد ضعف های قانونی و عدم 

اجرای قانون در حمایت از صنایع دانش بنیان است.

در  کــه  از جمله مشکالتی  افـــزود:  دهــمــرده  حبیب هللا 
دارد  وجــود  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  خصوص 
رغبت مصرف کننده به استفاده از کاالی تولید خارجی 
اســت بنابراین کــاری که باید انجام شــود ایــن اســت که 
دستگاه های دولتی ملزم به تأمین نیاز خود از محصوالت 

داخلی شوند.
اجــرای  در  دولــتــمــردان  برخی  متأسفانه  داد:  ادامـــه  وی 
مصوبات یاد شده، قانون را دور می زنند و با سلیقه خود 
اقدام به واردات غیراصولی می کنند بنابراین باید در کنار 
دستگاه های نظارتی، نمایندگان مجلس برای برخورد با 

تخلفات وارد عمل شوند.
ــزود: دولـــت بــایــد بــا صـــدور بخشنامه هایی  ــ دهــمــرده اف
تولیدات داخل کند و  از  به استفاده  را ملزم  دستگاه ها 
حتی برای تخصیص ارز به بخش خصوصی نیز این قید را 
بگذارد که تنها در صورت نبود مشابه داخلی اجازه واردات 

کاالیی را خواهند داشت.

کمبود زیرساخت های انرژی»
رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز در این جمع گفت: 
فناور کشور  پــارک  از سه  یکی  عنوان  به  ایــن مجموعه 

تأمین کننده نیاز صنایع مهم و پیشرفته کشور است.  
افــزود: امسال بودجه جاری مجموعه پارک  رضا قنبری 
خراسان 33۰ میلیارد ریال است اما به دلیل عدم ارائه 
بودجه عمرانی این مجموعه با مشکالت عدیده ای مواجه 

است.

او ادامه داد: مسئله ای برای تأمین زمین جهت شرکت های 
مانع  زیرساخت ها  تأمین  اما  نداریم  جدید  دانش بنیان 
فعالیت این شرکت های تازه تأسیس شده است که تأمین 
برق یکی از این موارد است که نهادهای خدمات رسان به 
واسطه معذوریت های قانونی از ارائه ظرفیت برق بیشتر 
به پارک خودداری می کنند بنابراین خواستار رسیدگی به 

این موضوع از سوی کمیسیون آموزش مجلس هستیم.
فعالیت، عدم  توسعه  بــرای  کافی  زیرساخت  ارائــه  عدم 
اجــرای قوانین و مصوبات در خصوص تأمین نقدینگی 
صنایع دانش بنیان، مشکالت اداری با مراجعی همچون 
بیمه تأمین اجتماعی و از همه مهم تر واردات محصوالت 
ایــن محصوالت در  تولید  با وجــود  فــنــاوری پیشرفته  با 
اصلی  دغــدغــه هــای  جمله  از  دانش بنیان  شــرکــت هــای 
دست اندرکاران شرکت های فناور در پارک علم و فناوری 

خراسان بود. 

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری:

ایران در حال ورود به اقتصاد دانش بنیان است

خبرخبر

 نگرانی ما درخصوص 
تولید انبوه در بخش 

خودرویی، تأمین 
سرمایه در گردش است 
که در صورت حمایت 

نکردن دولت با مشکل 
مواجه خواهیم شد

بــرشبــرش
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گرانقدر  شهید  ایــن  از  آمریکایی ها   .۱  
ــرار بــرنــامــه  ــ ــوان صــنــدوقــچــه اســ ــنـ ــا عـ بـ
 هسته ای ایران یادکردند – عدد خیطی 
۲. از صنایع ادبی – سقف فروریخته – 
از خدایان مصر باستان 3. مادر ورزش ها 
قــانــون چنگیزی ۴.  آگــاهــی ســابــق –   –
کالم غیرمنظوم – خلق و خوی – حیوان 
 .۵ ســـدوم  قـــوم  پیامبر   – عظیم الجثه 
تولیدشده  کبد  در  کــه  حیاتی  ترکیبی 
ــادشــاه کابلی و  و بــه خـــون مـــی ریـــزد- پ
رسانه   .6 گریختن   - رستم  جــدمــادری 
– طال – طایفه آسیایی ۷. چرخ خودرو 
ایران  – عنوانی که به حزب کمونیست 
پرتو –  ــد - عصر ۸. حسد –  ــودن  داده ب
ظلم و جور – خودداری کردن ۹. فرقه مذهبی 
- سفره  – صــبــرزرد  عربستان  بر   حاکم 
۱۰. سرزنشگر – شهر ارگ - مفتاح ۱۱. 
ابتدا  بــزرگ اسالمی -  از اعیاد  نیکی – 
۱۲. پایتخت موسیقی – صوت تنبیه – 
صندلی راحتی – رفیق شفیق ۱3. مخترع 

دینامیت- محاسب – آب ترکی ۱۴. روزها 
– نام دخترانه وطنی – ورزش روی یخ ۱۵. 

زمخت – لقب بابل

ــادی  ــ بـ ــی  ــجـ ــرنـ بـ ســــــاز   – الجـــــــون   .۱ 
خداوند-  وجــود  اثبات  ــرای  ب برهانی   .۲
ــاه خــورشــتــی  ــی  کــشــیــدنــی اســلــحــه – گ
3. عدد ماه – عالمت جذرگیری ریاضیاتی 
- پیامبر ۴. طالی سیاه – هوش و ذکاوت 
– ابزار اعالم خطر خودرو – جسد مردار 
۵. حکام – هواپیما – ابر زمینی 6. شهری 
در آذربایجان شرقی - خط کش هندسی 
– حالل شرعی ۷. نمو و بالیدن – گیاهی 
روغنی که  با  نعناع  از خــانــواده  دارویـــی 
نژادها  اســت-  کافور  شبیه  بویی  دارای 
۸ . ســخــنــان بــیــهــوده – ســنــگ زیــریــن 
آسیاب – شیر خوردنی- جمله قرآنی ۹. 
آغــاز ۱۰.  شترگاوپلنگ – حمله – نقطه 
کدر – نت چهارم - مرطوب ۱۱. بیماری 

– حرف یازدهم الفبای یونانی – درخت نوشابه ۱۲. 
پیشوند استمرار – ابتدا – بی وزنی - آزاد ۱3. نهنگ 
دریای- خالق مرزبان نامه- صدمترمربع ۱۴. حسگر 
الکترونیکی – برقرار و دایر – روشی برای ورود اسناد 

متنی و عکس به رایانه ۱۵. یقین قلبی – رواج دادن

  افقی

  عمودی
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