
از مکتب داستان تا فتح نامه و نّقالیمشهد زیرساخت شهرک سینمایی تاریخی را دارد
در گفت وگو با مدیر حوزه هنری خراسان رضوی مطرح شدبه بهانه حضور ابراهیم حاتمی کیا برای گرفتن تست تصویری از هنرمندان 

باخبر شدیم که ابراهیم حاتمی کیا، نویسنده و 
کارگردان سینمای کشورمان هفته گذشته برای 
گرفتن تست تصویر از هنرمندان تئاتر مشهد 
و نقش آفرینی در سریال حضرت موسی)ع( به 
این شهر آمده است.رئیس انجمن هنرهای 
نمایشی خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار 

ما اظهار کرد: ابراهیم ...

در هفته هنرانقالب، برخی برنامه ها مناسبتی 
هستند اما اصل کار این است که هفته های 
هنری انقالب برای همه سال حوزه های هنری 
باشد. داشته  راهبردی  و  ساالنه  برنامه های 
اعالم  با  مدیر حوزه هنری خراسان رضوی 
ــط و  ــ ایـــن مــطــلــب، مــی گــویــد: مــا بــایــد رواب

خدمات هنر و انقالب را ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 

جا خوش کردن کرونا در صف های نان
قیمت پایین در مقایسه با نهاده های دامی صف نانوایی های خراسان شمالی را شلوغ کرد

.......صفحه 2 
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 نیاز خراسان شمالی 
 به ۱۸ مدرسه تخصصی 

برای دانش آموزان استثنایی

پــرورش  و  مدیر کل مــدارس استثنایی آمــوزش 
به ۱۸  نیاز خراسان شمالی  از  خراسان شمالی 
استثنایی  دانش آموزان  برای  مدرسه تخصصی 

خبر داد.
متقیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تفاهم نامه 
منعقد شده با سازمان آموزش استثنایی کشور گفت: 
طبق این تفاهم نامه ۱۱ مدرسه تخصصی در استان 

در حال ساخت است.
وی افزود: در حال حاضر در هر شهر این استان یک 
مدرسه تخصصی وجود دارد که نیازمند آن هستیم 
تعداد مــدارس تخصصی در هر شهر به دو باب 

مدرسه برسد.
با بیان اینکه ۳ هــزار و ۳۴۷ دانش آموز  متقیان 
مـــدارس در حال  استثنایی خــراســان شمالی در 
ــدازی مدرسه  ــ راه ان ادامــه داد:  تحصیل هستند، 
اوتیسم یکی از اقدام هایی بود که در سال گذشته 
در استان انجام و ۵۶ دانش آموز جذب این مدرسه 

شدند.
وی بیان کرد: به روزرسانی تجهیزات مدارس استثنایی 
یکی از اقدام هایی است که باید انجام شود و مورد 

نیاز مدارس استثنایی استان است.
به گفته این مقام مسئول تا سال ۹۸، ۶ معلولیت؛ 
حرکتی،  معلول  بینایی،  شــنــوایــی،  آســیــب دیــده 
اختالل های حرکتی، کم توان ذهنی و چند معلولیت 
زیر پوشش مــدارس استثنایی استان قــرار گرفته 

است.

 ابتالی ۱۴ کودک به کرونا 
در نیشابور

۱۴ کودک زیر ۱۴سال مبتال به کرونا در بیمارستان 
حکیم نیشابور بستری هستند.

به گزارش صداوسیما، معاون درمان دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور گفت: متأسفانه در موج چهارم 
تعداد ابتال به کرونا در سنین پایین افزایش پیدا 
کرده به طوری که هم اکنون ۱۴کودک زیر ۱۴سال 
مبتال به کرونا در بیمارستان حکیم بستری هستند.
دکتر موحد با اشاره به واکسینه کردن کادر درمان 
افزود: از ابتدای شروع تزریق واکسن ۴۰درصد از 
کادر درمان واکسینه شده اند که این روند ادامه 
دارد.دکتر تقی آبادی، معاون بهداشت دانشکده 
علوم پزشکی نیشابور نیز گفت: میانگین مراجعان 
ماه  اسفند  به  نیشابور نسبت  درمــان  مراکز  به 
افزایش چشم گیری دارد به طوری که در اسفند ماه 
از هر ۱۸۰مراجعه ۲۰درصد نتیجه مثبت بوده اما در 
فروردین ماه به طور میانگین در هر روز ۴۸۰مراجعه 

به مراکز درمان داشته ایم.
وی افــزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به طور 
میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد دستورالعمل های بهداشتی 

در نیشابور رعایت شده است.

خبرخبرخبرخبر

سیاسی  معاونت  سرپرست  رسائی فر:  هاشم 
اجتماعی استانداری خراسان رضوی در تشریح 
داوطلبان  صالحیت  تأیید  و  نام نویسی  رونــد 
حضور در انتخابات شورای شهر و روستای استان 
گفت: در انتخابات شورای شهر پس از  نام نویسی 
و استعالم از مراجع چهارگانه در استان نتایج 
تأیید یا رد صالحیت ها به شهرستان ها ارسال 

شده است.
ایــن  از  پــس  داد:  ــه  ــ ادام نــبــی پــور  محمدعلی 
مــورد  در  شهرستان ها  در  نــظــارت  هیئت های 
پرونده های رد صالحیت شده و تأیید صالحیت 
شده در مدت هفت روز می توانند اظهار نظر 
کنند. پس از این مدت نتایج به داوطلبان اعالم 
می شود و می توانند برای اعتراض به مرکز استان 

مراجعه نمایند .

13 درصد از داوطلبان رد شدند»
وی در مورد میزان داوطلبان رد صالحیت شده 
استان  در  اجرایی رسیدگی  کرد: هیئت  اظهار 
۱۳ درصد از داوطلبان را رد صالحیت کرد و در 

مجموع ۳هزار و ۲۴۴ نفر در گردونه رقابت باقی 
مانده اند که چنانچه رد صالحیتی در ادامه برای 
آن ها اتفاق نیفتد می توانند درعرصه انتخابات 
پیش رو شرکت کنند.سرپرست معاونت سیاسی 
اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین 
در خصوص میزان نام نویسی داوطلبان انتخابات 
شورا در روستاهای استان بیان کرد: انتخابات 
شوراها در ۲هزار و ۵۸۶ روستای خراسان رضوی 
برگزار خواهد شد که ۲هزار و ۳۳۰ روستا شورای 
روستا شورای  و ۲۵۶  داشــت  سه نفره خواهند 
برای  کننده  ثبت نام  داوطلبان  تعداد  پنج نفره. 
نیز ۱۶هــزار  استان  انتخابات شــورای روستا در 
و ۵۴۰ نفر بوده که در مقایسه با دوره گذشته 
)۱۶هزار و ۲۴۱ نفر( رشد و استقبال بیشتر بوده 
است اما انتخابات شهرها آمار کاهشی نسبت 
به ثبت نام داوطلبان در این دوره داشته است.

افزایش حضور بانوان در عرصه انتخابات »
شورای شهر و روستا

وی افزود: در این دوره از انتخابات، نام نویسی 

خانم ها ۶ درصد از میزان کل ثبت نام ها را شامل 
می شود که به نسبت دوره پنجم و چهارم که ۵ 
درصد بود، افزایش داشته است. اتفاق دیگری 
که در این دوره از ثبت نام افتاده این است که 
۶۹ درصد از ثبت نام شدگان هیچ سابقه ای در 

دوره های قبلی نداشته اند. 
نبی پور گفت: از نظر سنی نیز افرادی که زیر ۳۵ 
سال سن داشتند ۱۹ درصد از داوطلبان را شامل 
می شوند، افــرادی که ۳۵ تا ۴۵ سال دارند ۳۴ 
درصد هستند، ۲۷ درصد ۴۵ تا ۵۵ سال سن 
دارنــد و ۱۹ درصــد نیز سنشان بــاالی ۵۵ سال 

است.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری 
خراسان رضوی در مورد آمار نام نویسی در حوزه 
شهرستان مشهد نیز بیان کرد: در این شهرستان 
هزار و ۶۰۲ نفر داوطلب شده اند که از این میزان 
از  درصــد  که ۱۵  رد صالحیت شدند  نفر   ۱۶۱

داوطلبان را شامل می شود.
وی ادامه داد: ۱۲ نفر در استان نیز برای حضور 
خبرگان  مجلس  دوره ای  مــیــان  انتخابات   در 

ثبت نام کردند که روند رسیدگی به صالحیت 
آن ها و آزمونی که قرار است برگزار شود نیز در 

دستور کار قرار دارد.

پیش بینی 5 هزار صندوق رأی »
تعداد صندوق  در خصوص  نبی پور همچنین 
پــیــش رو در نظر  انــتــخــابــات  بـــرای  ــه  رأیـــی ک
رعایت  مــورد  در  که  تمهیداتی  و  شــده  گرفته 
شده  اندیشیده  بهداشتی  دستورالعمل های 
ایــن اســت کــه ۵  اســت، گفت: پیش بینی مــا 
را دریافت  آرای مردم  هزار صندوق در استان 
میزان  ایــن  که  قبل  دوره  به  نسبت  که  کنند 
۴هزار و ۲۳ صندوق بود افزایش قابل توجهی 
خواهد داشت. این افزایش در راستای رعایت 
است ضمن  بوده  بهداشتی  دستورالعمل های 
اجــرایــی  عــوامــل  واکسیناسیون  بحث  اینکه 
حال  در  طور جدی  به  انتخابات  در  دخیل  و 
پیگیری اســت که ایــن افــراد در مــدت حضور 
زمینه  در  دغــدغــه ای  رأی  سر صندوق های  بر 
احتمال درگیری با ویروس کرونا نداشته باشند.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خبر داد

نام نویسی قطعی 3هزار و 244 نفر در انتخابات شوراهای خراسان رضوی
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و مراجعان، خراسان  افزایش تعداد مبتالیان  با 
رضوی اینک در شرایط حاد و سیاه کرونایی قرار 

گرفته است.
به گزارش قدس آنالین وضعیت و شرایط کرونا در 
خراسان رضوی همچنان حاد است و شاید هم به 
تعبیر معاون علوم پزشکی مشهد در آستانه سیاه 

شدن باشد.
میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حال 
حاضر به کمترین حد خود رسیده و تمام این ها 
قطعاً  نشود  رعایت  اگــر  که  اســت  هشدارهایی 
وضعیت استان و مشهد مقدس را از شرایط فعلی 

نیز بدتر خواهد کرد.
محمد باباخانی، رئیس گروه سالمت محیط مرکز 

بهداشت خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: 
بهبود وضعیت بحرانی کرونا در موج چهارم نیازمند 
مشارکت همگانی بوده و این گونه نیست که بگوییم 

تنها حوزه سالمت در این زمینه مسئولیت دارد.
باباخانی بیان کرد: از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه 
امسال فعالیت مشاغل کدهای ۲، ۳ و ۴ و برخی 
از مشاغل کد ۱ ممنوع اعالم شده و با متخلفان در 
این زمینه طبق قانون برخورد می شود، ضمن اینکه 
فعالیت رستوران ها، کافی شاپ ها، آبمیوه فروشی ها، 
پیتزافروشی ها و اغذیه ها باید به  صورت بیرون بر 

باشد و پذیرایی در این مکان ها ممنوع است.
وی افزود: تعطیلی واحدهای ممنوعه باید توسط 
مسئوالن مستقیمشان پیگیری شده و با افراد 
متخلف طبق قانون برخورد می شود، اگر کسی در 
این خصوص کوتاهی کند کم لطفی به مردم کرده 
و نباید گذشت کرد و خطای صورت گرفته نادیده 
گرفته شود، زیرا سالمت جامعه را به خطر می اندازد.
رئیس گروه سالمت محیط مرکز بهداشت خراسان 
رضوی با بیان اینکه نظارت بر واحدهای صنفی و 
پاساژها با سازمان صمت بوده و در کنار اتاق اصناف 

و اتحادیه مربوطه فعال است، خاطرنشان کرد: 
بهبود وضعیت بحرانی کرونا در موج چهارم نیازمند 
مشارکت همگانی بوده و این گونه نیست که بگوییم 
تنها وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در 

این خصوص مسئولیت دارند.
باباخانی تأکید کرد: زمان ۱۰ روزه در صورت عدم 
بهبود وضعیت قرمز کرونایی تمدید می شود و از 
آنجا که در حوزه زیر پوشش چهار شهرستان قرمز 
اضافه شده امکان تمدید این زمان قابل پیش بینی 
است، هر چند که امیدواریم وضعیت کنونی بهتر 

شود و نیاز به تمدید محدودیت ها نباشد.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 
نیز  مشهد  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  بهداشت 
رعایت  در  مـــردم  همکاری  کاهش  کـــرد:  اظــهــار 
در  را  کرونا  شرایط  بهداشتی  دستورالعمل های 
کشور دشوارتر خواهد کرد.محمدجعفر صادقی 
با اشــاره به ورود به مرحله چهارم موج کرونا در 
کشور و برخی از مناطق استان خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد 
افزایش آمار مراجعان سرپایی به مراکز منتخب 
کرونا در دانشگاه هستیم که پیش بینی می شود 
در روزهای آینده افزایش موارد بستری و فوت را به 

دنبال داشته باشد.

رعایت ها کمتر و مراجعه ها به مراکز درمانی بیشتر شد

خراسان رضوی در آستانه شرایط حاد کرونایی

دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی اطالعیه داد 

برخورد با روزه خواری علنی در شهر

افزایش ۶ برابری بیماران 
 بستری حاد تنفسی 
در خراسان جنوبی

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد

بخشودگی جرایم مالیاتی 
برای فعاالن اقتصادی
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دادستانی مرکز خراسان رضوی به مناسبت فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان با صدور بیانیه ای برای پیشگیری از تظاهر 
به  روزه خواری و دیگر جرایم مربوط در این زمینه، خطاب 
آمده  اطالعیه  این  داد.در  هشدار  احتمالی  متخلفان  به 
است:»شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و 
بینات من الهدی و الفرقان«، ضمن عرض تبریک به مناسبت 

فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه عبودیت و میهمانی خدا 
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مؤمنان، به اطالع 
شهروندان عزیز می رساند، در این ماه عزیز که ماه تمرین 
صبر، عبادت و بندگی خالصانه و پرهیز از انواع معاصی 
و گناهان است و با توجه به ضرورت حفظ حرمت این ماه 

بزرگ و بابرکت و رعایت بیش از...

بیماران بستری حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی 
به باالترین میزان خود در یک ماه گذشته رسید.به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
نگرانی از افزایش بیماران حاد تنفسی در بیمارستان ها گفت: 
وضعیت بیمارستان های استان خوب نیست و تعداد بیماران 
حاد تنفسی از ۲۰ مورد در هفته آخر اسفند به ۱۲۳ بیمار 

افزایش یافته است...

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: فرصت طالیی 
بخشودگی جرایم مالیاتی در خراسان رضوی برای فعاالن اقتصادی 
تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از مشهد، احمدرضا مدبرنیا گفت: به منظور حمایت 
از تولید و تکریم فعاالن اقتصادی در سال تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و 

کار، تا پایان اردیبهشت ماه ...

کاهش ۹ درصدی ذخایر سدهای خراسان رضوی
.......صفحه .......صفحه 44  



سمانه محمدزاده ثانی: نان جزو الینفک سفره  
و کمتر خانواده ای  ایرانی است  خانواده های 
پیدا می شود که در وعده های غذایی اش نان 
استفاده نکند، از قدیم  که واحدهای نانوایی 
جایگزین تنورها شد، یکی از صف های روزمره 
از  که ساعت ها عضوی  مــردم  و همیشگی 
خانواده در آن قرار می گرفتند، صف نان بود 
که با افزایش قیمت و تقریباً نزدیک کردن آرد 
یارانه ای با آزاد، این صف از اواخر دهه 80 از 
بین رفت، از آن موقع به بعد در جلو نانوایی ها 
نه تنها صفی وجود نداشت، بلکه بخشی از 
پخت خود را به سوپرمارکت ها می دادند تا 
آن ها هم در توزیع کمک کنند اما این روزها 
شاهد برگشت مجدد صف های نان به چرخه 
زندگی هستیم.یکی از شهروندان بجنوردی 
ضمن گالیه از شلوغی نانوایی ها به خبرنگار 
ما می گوید: متأسفانه در این روزها برای خرید 
ــان زیـــادی در صف  چند قــرص نــان باید زم
برای  بیشتر  نگرانی  این  که  ایستاد  نانوایی 
شیوع بیماری کروناست که می تواند در این 
صف ها از فردی به فرد دیگر منتقل شود که 
با شرایط پیش آمده با ترس و دلهره در صف 

نانوایی می ایستیم.
اسدی اظهار می دارد: بیش از یک ساعت 
است که در صف نانوایی ایستاده ام تا نوبتم 
شود، البته همیشه این مشکل را داریم و 
از مسئوالن مربوطه خواستار ساماندهی و 
و  بــزرگ  ایــن معضل  حل هر چه سریع تر 

روزانه هستم.
اینکه  بیان  با  نیز  از شهروندان  یکی دیگر 
نــانــوایــی هــا  صــف هــای  روز  هــر  متأسفانه 
زیادی  شمار  می گوید:  می شود،  طوالنی تر 
و  کهنسال  افــراد  را  نانوایی ها  مشتریان  از 
بانوان تشکیل می دهند که در برابر ویروس 

کرونا آسیب پذیرتر هستند.
نانوایی ها  بیشتر  ادامــه می دهد:  عباس زاده 
نان های خود را به سوپرمارکت ها می دهند و 
این کار موجب می شود بسیاری از شهروندان 
پس از ساعت ها در صف، بدون نان به خانه 

برگردند.
وی می گوید: در روزهای غیرتعطیل بسیاری 
از روستاییان اطراف به شهر می آیند و 150 نان 
در روز می خرند، به همین دلیل صف ها خیلی 

شلوغ تر می شود.
خراسان  می دانند  اینکه  بــا  مــی افــزایــد:  وی 
شمالی استانی محروم است چرا سرانه آرد 
را افزایش نمی دهند تا از تشکیل صف های 

طوالنی جلوگیری شود؟

کسر سهمیه آرد نانوایان»
مدیر عامل اتحادیه صنف نانوایان در مرکز 
خـــراســـان شــمــالــی نــیــز مــی گــویــد: در حــال 
واحــد   157 تــعــداد  بجنورد  شهر  در  حاضر 

ــه ای و 74  ــ ــارانـ ــ یـ ــانـــوایـــی  نـ
و  نیمه یارانه ای داریــم  واحد 
همچنین 57 واحد یارانه ای 
در بخش گرمخان و 97واحد 
مرکزی  بخش  در  ــارانــه ای  ی
داریـــــم کـــه در مــجــمــوع با 
تعداد واحدهای خشک پزی 
شهرستان  در  428واحــــــد 
ــا قــاســمــیــان در  ــم.رضــ ــ داری
ــت اصــلــی  ــلـ ــوص عـ ــصــ خــ
صف های طوالنی نانوایی ها 

از  گذشته 20درصــد  در سال های  می گوید: 
افزایش  که  شد  کسر  نانوایان  آرد  سهمیه 
جمعیت استان در سال های اخیر و همچنین 
مهاجرت از استان های دیگر موجب افزایش 

سرانه مصرف نان شد.
بجنورد  آرد  سهمیه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش پیدا کند اظهار می دارد: تورم، افزایش 
قیمت سایر کاالهای اساسی خانوار و قیمت 
پایین نان، این کاال را به قوت اصلی بسیاری از 
خانواده ها تبدیل کرده است، همچنین قیمت 

نهاده های  قیمت  با  مقایسه  در  نــان  پایین 
دامــی موجب شده است تا دامـــداران برای 
کنند.این  استفاده  نان  از  دام خود  خــوراک 
مسئول ادامه می دهد: متأسفانه سهمیه آرد 
در برخی روستاها نیز کافی 
نیست و با توجه به فصل 
تهیه  برای  اهالی  کشاورزی 
نان مورد نیاز خود به شهرها 
سبب  و  می کنند  مراجعه 
طوالنی  صف های  تشکیل 

می شوند. 
قــاســمــیــان مــی گــویــد: یکی 
آرد،  کمبود  علل  از  دیــگــر 
سهمیه برابری است که در 
6ماه اول سال به اندازه 6ماه 
دوم سال در نظر گرفته می شود و این عامل 
موجب کسری آرد می شود و اگر فکری برای 
آن نشود قطعاً صف های بیشتری را شاهد 
صنف  اتــحــادیــه  عامل  مدیر  بـــود.  خواهیم 
در  می گوید:  شمالی  خراسان  مرکز  نانوایان 
شهرستان واحدهایی داریم که ظرفیت پخت 
به  دیگر  متأسفانه  امــا  ــد  دارن را  شبانه روزی 
این صــورت فعالیت نمی کنند و اگر بتوانیم 
به صورت  نانوایی  واحدهای  این  از ظرفیت 
در  ــادی  زی تأثیر  کنیم،  استفاده  شبانه روزی 

کاهش صف های طوالنی نان دارد.

راه اندازی مجتمع نان»
و تجارت  مــعــدن  رئــیــس ســازمــان صنعت، 
خراسان شمالی نیز در گفت وگو با خبرنگار 
نان مورد  نانوایی ها  اینکه  برای  ما می گوید: 
نیاز مردم را به سوپرمارکت ها و فروشگاه ها 
نفروشند با دو مجتمع نان در خراسان رضوی 
قــرارداد بستیم و از این پس نان بسته بندی 
با نشان مشخص وارد بــازار استان می شود 
و مشاهده هر گونه نان بسته بندی دستی از 
نانوایی های داخل استان ممنوع بوده و پیگرد 
امسال  می افزاید:  بگلو  دارد.حــاجــی  قانونی 
استان  سطح  نانوایی های  از  بازدید  چندین 
داشتیم و جلساتی نیز با مسئوالن مربوطه 
بــرگــزار شــد و تــالش می کنیم بــا راه انــــدازی 
نان در شهرستان ها و مرکز استان  مجتمع 
واگــذاری  و  را کاهش دهیم  بتوانیم صف ها 
نانوایی هایی که توان  امتیاز مجتمع نان به 
سرمایه گذاری داشته باشند در اولویت است.

وی اظهار می دارد: کم کردن خودسرانه نیرو، 
تعطیالت خودسرانه عالوه بر تعطیالت مجاز، 
فروش آزاد آرد سهمیه ای و تغییر در ساعات 
کــاری از جمله علل تشکیل صف است که 

پیگیر حل آن ها هستیم.

 برقراری اینترنت پرسرعت در
 10 روستای دیگر خراسان جنوبی 

استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  بیرجند: 
گفت: از ابتدای سال جاری 900 خانوار روستایی دیگر از 

خدمات شبکه ملی اطالعات بهره مند شدند.
به گزارش خبرنگار ما مصطفی بهی گفت: در طول یک 
ــدازی چهار سایت توسعه شبکه ملی  ماه اخیر با راه ان
اطالعات، پوشش اینترنت پرسرعت همراه و دسترسی 
 به خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطالعات، برای مردم

 10 روستای استان فراهم شد.
وی با اشــاره به ارائــه فناوری نسل چهار همراه در این 
سایت ها، افزود: با اجرای این چهار سایت در روستاهای 
نیگنان  و  اصــفــاک  رقـــه،  و  درمــیــان  خـــوان شهرستان 
اقماری  روستاهای  و  روستاها  این  بشرویه،  شهرستان 
از سرویس  خــانــوار  بــر 900  ــزون  افـ بــا جمعیتی  آن هـــا 

اینترنت پرسرعت همراه بهره مند شدند.
فناوری اطالعات استان همچنین  و  ارتباطات  مدیرکل 
با اشاره به برنامه توسعه شبکه همراه روستایی گفت: 
عالوه بر این با راه اندازی یک سایت نسل دو در روستای 
و  روستا  این  خانوار   122 سربیشه،  شهرستان  کنگان 
روستای زولسک از پوشش تلفن همراه بهره مند شدند.
از محل  پــروژه هــا  ایــن  اعتبار  تأمین  بــه  اشـــاره  بــا  بهی 
وزارت  روســتــایــی  ارتــبــاطــات  توسعه  طـــرح  اعــتــبــارات 
ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: برای اجرای این 
سایت ها اعتباری بیش از 11 میلیارد تومان از این محل 

هزینه شده است.

افزایش ۶ برابری بیماران بستری 
حاد تنفسی در خراسان جنوبی

بیماران بستری حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان 
جنوبی به باالترین میزان خود در یک ماه گذشته رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با نگرانی از افزایش بیماران حاد تنفسی 
در بیمارستان ها گفت: وضعیت بیمارستان های استان 
خوب نیست و تعداد بیماران حاد تنفسی از 20 مورد 

در هفته آخر اسفند به 12۳ بیمار افزایش یافته است.
دهقانی با اشاره به تخصیص 500 تخت بیمارستانی به 
بیماران کرونایی در استان افزود: هر چند با بستری 270 
بیمار حاد تنفسی، هنوز ظرفیت خالی تخت های ویژه در 
بیمارستان ها وجود دارد، اما اگر سیر صعودی بیماران 
و  می شوند  پر  تخت ها  یابد،  ادامــه  همچنان  کرونایی 
چه بسا ممکن است با کمبود تجهیزات و کادر درمانی 

مواجه شویم.

ادای احترام شورای فرهنگ 
عمومی نیشابور به »عطار«

نیشابور  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شــورای  اعضای 
عطار  ملی  روز  فــروردیــن   25 رسیدن  فــرا  مناسبت  به 
نیشابوری با نثار تاج گل بر آرامگاه این شاعر و عارف 

بزرگ به وی ادای احترام کردند.
روز  نیشابور  اســالمــی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  اداره  رئــیــس 
چهارشنبه در حاشیه این مراسم به ایرنا گفت: این ادای 
رعایت  با  و  جهان  عطاردوستان  تمام  طرف  از  احترام 
فاصله گذاری اجتماعی انجام و در این مراسم پیام وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به مناسبت فرا رسیدن روز 

بزرگداشت عطار نیشابوری قرائت شد.
علیرضا سیدآبادی افزود: امسال با برنامه ریزی به عمل 
آمــده و بر اســاس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
فاصله گذاری  دستورالعمل  دقیق  اجـــرای  ضـــرورت  و 
تجمعات  شکل گیری  از  پرهیز  و  اجتماعی  هوشمند 
پرخطر به منظور اطمینان از قطع زنجیره انتقال بیماری 
فریدالدین  روز ملی شیخ  بزرگداشت  برنامه های  کرونا 

محمد عطار نیشابوری به صورت مجازی برگزار شد.
دبیر بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری گفت: برگزاری 
دانشجویان  ویــژه  عطار  هنری  و  فرهنگی  مسابقات 
کتاب خوانی  مسابقات  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  توسط 
عطار  زندگی نامه  و  اشــعــار  مــوضــوع  بــا  شعر  پویش  و 
نشابور،  عمومی  کتابخانه های  اداره  توسط  نیشابوری 
نمایشگاه مجازی عکس آثار عطار نیشابوری و مسابقه 
موبایل  نرم افزار  ویدئو،  پادکست،  شامل  عطارشناسی 
عطار  اندیشه های  و  زندگی نامه  ــار،  آث از  کوتاه  فیلم  و 

نیشابوری از دیگر برنامه های این روز ملی بود.

با همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد

93تبلت به دانش آموزان مددجوی 
صالح آباد اهدا شد 

پــرورش  و  ــوزش  آمـ اداره  رئیس  صاحبی:  ابوالحسن 
امــام)ره( در  امــداد  با همکاری کمیته  صالح آباد گفت: 
ــش آمــوزان  دان بــه  تبلت  دستگاه   42 مرحله،  دومــیــن 
در مرحله  اهدا شد،  این شهرستان محروم  مددجوی 
قبلی نیز 51 دستگاه تبلت بین دانــش آمــوزان مددجو 

توزیع شده بود.
به  تبلت  ــدای  اهــ و  تهیه  ــزود:  ــ افـ حــیــدراســدی  غـــالم 
دانش آموزان کم بضاعت شهرستان صالح آباد همچنان 
ادامه دارد و به جد پیگیر مشارکت خیران و دستگاه ها 
به منظور تأمین تبلت برای همه دانش آموزان با استعداد 

و نیازمند این شهرستان دورافتاده مرزی هستیم.

 قیمت پایین نان 
در مقایسه با قیمت 

نهاده های دامی موجب 
شده است تا دامداران 
برای خوراک دام خود 

از نان استفاده کنند

بــرشبــرش

خبرخبر خبرخبر
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 سال سی و چهارم  
شماره 9504  ویژه نامه 3883 

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

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

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
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

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
نقد، اقساط

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

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
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

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

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

 
کرایه خودرو

 

خودروهای فرسوده
 

مشاورین امالک
 

خرید و فروش
باغ و زمین

 
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

ج
/1
40
01
46

پ
/9
90
33
17

قالی شویی
 

قیمت پایین در مقایسه با نهاده های دامی صف نانوایی های خراسان شمالی را شلوغ کرد

جا خوش کردن کرونا در صف های نان



خبرخبر
علوم پزشکی سبزوار

 مرگ دو نفر از کادر درمان
  ربطی به تزریق واکسن کرونا ندارد

مدیر روابــط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 
برخالف مطالب منتشر شده در برخی از شبکه های اجتماعی 
شهرستان، فوت دو نفر از کادر درمانی سبزوار در چند روز 
گذشته ارتباطی به تزریق واکسن کرونا نداشته است.بنا بر 
گزارش صدا وسیما، محمد باقرزاده  افزود: یکی از متوفیان بر 
اثر پارگی آئورت جان خود را از دست داده و دیگری نیز شب 
گذشته در محیطی خارج از بیمارستان فوت کرده است.وی 
با بیان اینکه تاکنون فوت و یا مرگ مشکوک ناشی از تزریق 
واکسن کرونا در بین کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار رخ نداده است، تصریح کرد: حدود ۹۰درصد 
از کارکنان فعال در بخش کرونای دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: تاکنون عوارض خاصی 
پس از تزریق واکسن کرونا در بین افراد دریافت کننده در 

زیرمجموعه این دانشگاه مشاهده نشده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد

 جریمه ٣٦٣ خودرو غیربومی 
در جاده های استان 

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: مالکان ٣٦٣ خودرو 
غیربومی در ورودی شهر های قرمز و نارنجی خراسان رضوی 
باشگاه  به  میش مست  حسین  شدند.سرهنگ  جریمه 
خــودرو  مالکان٣٦٣  اخیر  روزهـــای  طی  گفت:  خبرنگاران 
نارنجی  و  قرمز  با وضعیت  ورودی شهر های  در  غیربومی 
کرونایی این استان جریمه شدند.وی افزود: ٣٢١ خودرو از این 
 تعداد به دلیل ورود به شهر های قرمز با جریمه ١٠میلیون ریالی
اعمال قانون و ٤٢ دستگاه نیز با ورود به شهر های با وضعیت 
نارنجی کرونایی هر یک به مبلغ 5میلیون ریال جریمه شدند. 
رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: ٩٥٦ خودرو نیز 
طی روز گذشته از ورودی شهر های قرمز و نارنجی برگردانده 
ایــن مدت  کــرد: همچنین طی  بیان  شدند. میش مست 

رانندگان یک هزار و ٢٠٤ خودرو تذکر گرفتند.

عقیل رحمانی: دادستانی مرکز خراسان رضوی 
با  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  مناسبت  به 
به   تظاهر  از  پیشگیری  بــرای  بیانیه ای  صــدور 
روزه خواری و دیگر جرایم مربوط در این زمینه، 

خطاب به متخلفان احتمالی هشدار داد.
رمضان  اســت:»شــهــر  آمـــده  اطالعیه  ایــن  در 
بینات  و  للناس  القرآن هدی  فیه  انــزل  الــذی 
تبریک  عــرض  ضمن  الفرقان«،  و  الهدی  من 
رمضان،  مبارک  مــاه  فرارسیدن  مناسبت  به 
قبولی  آرزوی  و  خدا  میهمانی  و  عبودیت  ماه 
اطالع  به  مؤمنان،  تمامی  عبادات  و  طاعات 
عزیز  ماه  این  در  می رساند،  عزیز  شهروندان 
که ماه تمرین صبر، عبادت و بندگی خالصانه 
با  انواع معاصی و گناهان است و  از  و پرهیز 
توجه به ضرورت حفظ حرمت این ماه بزرگ 
و بابرکت و رعایت بیش از پیش حرمت حریم 
معنوی  فضایی  کــردن  فراهم  و  مطهررضوی 
به  ایمان،  دل انگیز  عطر  از  آکنده  محیطی  و 
که  روزه خــواری  به  تظاهر  از  منظور جلوگیری 
شرعاً حرام و قانوناً جرم به حساب می آید، از 
عموم مجاوران و زائران گرامی حضرت رضا)ع( 
نسبت  گذشته  از  بیشتر  می شود  درخواست 
به رعایت حرمت این ماه عزیز همت نمایند. 
دادستانی مشهد در ادامه اعالم کرد: با توجه 
بــه شــیــوع ویـــروس کــرونــا بــر ضـــرورت رعایت 
اجــرای  و  بهداشتی  دستورالعمل های  کامل 

سطح  در  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  کامل 
جامعه تأکید می شود.

همچنین با توجه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و 
برگزاری جلسات جهت هماهنگی دستگاه های 
انتظامی  محترم  مراجع  اســت  الزم  ذی ربـــط، 
در صورت مشاهده هر گونه روزه خــواری علنی 
ضمن ارشــاد و امر به معروف و نهی از منکر، 
فرد خاطی را به دادسرای ناحیه مربوط در شهر 
خودروهایی  و  نموده  معرفی  مقدس  مشهد 
که سرنشینان آن ها اقدام به روزه خواری علنی 

ــوار،  روزه خـ افــراد  با  بــرخــورد  می نمایند، ضمن 
توقیف شوند.

با  مقارن  و  شب  اولیه  ساعات  در  همچنین 
اقامه نماز و صرف افطار، با تقویت گشت های 
شهروندان  خاطر  امنیت  موجبات  انتظامی 
فراهم  را  احتمالی  سارقان  با  مقابله  زمینه  و 

آورند.
عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  دیگر  ســوی  از 
نیز  اصناف  اتــاق  و  استان  انتظامی  فرماندهی 
ضمن تقویت نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک 

رمضان و تشکیل تیم های نظارتی مشترک، به 
ویژه صنوف عرضه کننده  به  واحدهای صنفی 
رســــتــــوران داران،  و  بستنی  آبــمــیــوه،  اغـــذیـــه، 
امثال آن، ساعات  آشپزخانه های توزیع غذا و 
صــورت  در  و  نــمــوده  ــالغ  ابـ را  فعالیت  مــجــاز 
ــا واحـــدهـــای متخلف  عــدم رعــایــت مــقــررات ب

برخورد نمایند.
پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به ترافیک 
سنگین معابر در آستانه اذان مغرب و افزایش 
الزم  آن،  متعاقب  درگــیــری هــای  و  تــصــادفــات 

است ضمن حضور فعال در معابر و تقاطع ها 
و روان سازی ترافیک، با استفاده از ظرفیت های 
رسانه ها در برنامه های مختلف تذکرات الزم را 
به رانندگان محترم اعالم کنند تا شاهد کاهش 

تصادفات نیز باشیم.
همچنین اداره کل فرودگاه های استان، راه آهن 
کلیه  توجیه  ضمن  مسافربری  پــایــانــه هــای  و 
در  را  الزم  تدابیر  محل،  در  مستقر  واحدهای 
خصوص جلوگیری از هر گونه روزه خواری علنی 

اتخاذ و اجرا نمایند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت نظارت 
بیشتر بر مراکز تهیه و عرضه موادغذایی، مراکز 
بهداشت بر روند تولید و عرضه بهداشتی مراکز 
تهیه و تولید انواع شیرینی ها و زولبیا و بامیه 
نظارت جدی داشته و با متخلفان وفق قوانین و 

مقررات برخورد نمایند.
الزم به ذکر است؛ تمهیدات الزم برای افرادی 
از  هستند  شرعی  عــذر  دارای  یا  و  مسافر  که 
سوی دستگاه های مسئول اتخاذ خواهد شد و 
این افراد نباید به صورت علنی در معابر اصلی 
شهر و در مألعام اقدام به خوردن و آشامیدن 

نمایند.
متعال  خداوند  توجهات  سایه  در  است  امید 
ماه  این  فیوضات  از  امام هشتم)ع(  عنایات  و 
سراسر خیر و برکت حداکثر بهره برداری صورت 

پذیرد.

دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی اطالعیه داد 

برخورد با روزه خواری علنی در شهر
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 سال سی و چهارم  
شماره 9504  ویژه نامه 3883 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: ٣00072٣05  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی طی 
بیانیه ای خواستار برخورد قاطع و عاجل با مدیر 

هتاک به خبرنگار مطالبه گر شد.
به گــزارش قدس، خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی در اطالعیه ای اعالم کــرد:  پس 
از وقوع ماجرای برخورد با خبرنگار شناخته شده 
یکی از مطبوعات کثیراالنتشار، از همان ساعات 
اولیه این رویداد ناگوار، ماجرا را از مراجع مختلف 
مرتبط فرادستی پیگیری کردیم که خوشبختانه 

در  ولی فقیه  نماینده  قاطعانه  به دستور  منجر 
استان خراسان رضوی و پیگیری استاندار برای 
طریق  از  شد.همچنین  مــوضــوع  ایــن  پیگیری 
برای   موضوع  انتهای  تا  هم  نظارتی  نهادهای 
برخورد با فرد متعرض، پیگیر ماجرا خواهیم بود 
و اجازه نمی دهیم حقی از نمایندگان افکارعمومی 
ضایع شود و دیگر بار این گونه با آنان برخورد 
شود.این برخورد تند و زننده در حالی انجام گرفته 
که بیش از یک ســال اســت رسانه ها با وجود 

مشکالت عدیده صنفی همچنان در خط مقدم 
با کرونا استوار ایستاده اند و در آستانه  مقابله 
انتخابات امسال نیز بیش از همیشه نیازمند 
همدلی میان مسئوالن و آحاد جامعه و تالش 
در راستای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی مردم 
هستیم و برکناری مدیر هتاک و عذرخواهی از 
جامعه رسانه ای حداقل انتظار از متولیان امر در 
روز نخست انعکاس این خبر بود که متأسفانه 

با وجود پیگیری ها همچنان محقق نشده است.

این تعرض و برخورد غیرمتعارف با این خبرنگار 
بــه عــنــوان نــمــایــنــده افــکــار عــمــومــی بــه جــای 
پاسخگویی و تمکین به مطالبه شفافیت موجب 
شد توجه رسانه ها به مسائلی که در سازمان 
صمت استان وجود دارد، بیش از پیش جلب 
مسائل  ایــن  بــه  نسبت  افکارعمومی  و  شــود 
حساس تر شوند.مواردی مانند شائبه استفاده 
شخصی از خودرو بیت المال  در صمت، ابطال 
بخشی از پرونده میلیاردی قاچاق برنج، صدور 

احکام سازمانی غیرمرتبط برای افزایش حقوق 
کــردن  مخفی  ســازمــان،  ایــن  در  نورچشمی ها 
پرونده گرانفروش بزرگ برنج، فروش برنج تقلبی، 
و  مرغ  گران فروشی  تن  پرونده یک هزار  تقلیل 
برخی موارد دیگر از جمله موارد پیگیری شده در 

گزارش های تحقیقی این خبرنگار بوده است.

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی خواستار برخورد قاطع با مدیر هتاک به خبرنگار استان شد

مطالباتمردماز»صمت«باجدیتبیشتریپیگیریمیشود
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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

ط
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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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99
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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 پرســنل فروش خود 
نیازمنــد بــه تعــدادی بازاریــاب 

حرفه ای می باشــد .
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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به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و چرخکار آقا

جهت کار در تولیدی تریکو 
نیازمندیم

 09151026986
09151008600

پ
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40
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58

به دو نفر مسلط به 
کامپیوتر نیازمندیم 

رضا شهر
09157016141

بین فکوری 79 و 81 - دفتر 
پیشخوان 38710009

/ج
99
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

بازاریاب

خیاط و چرخکار

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

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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ط
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

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
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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

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش
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98
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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ضایعات 
بیرجندی

خرید آهن آالت، درب و 
پنجره آلومینیوم، مس، 
برنج، چدن، موتورخانه و 

شوفاژ، شیرآالت و ...
حمل و بازدید رایگان

) باالترین قیمت(
تخریب ساختمان پذیرفته میشود

09156656522

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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44

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید و فروش
ضایعات



خبرخبر خبرخبر
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد

 بخشودگی جرایم مالیاتی
 برای فعاالن اقتصادی

مدیر کل امــور مالیاتی خــراســان رضــوی گفت: فرصت 
طالیی بخشودگی جرایم مالیاتی در خراسان رضوی برای 

فعاالن اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احمدرضا 
مدبرنیا گفت: به منظور حمایت از تولید و تکریم فعاالن 
اقتصادی در سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با 
عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، تا 
جرایم  بخشودگی  دستورالعمل  مــاه  اردیبهشت  پایان 

مالیاتی صادر شد.
دستورالعمل  ایــن  موضوع  جرایم  بخشودگی  افـــزود:  او 
برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به ترتیب: 
پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان 
خرداد 13۹۹ حداکثر تا تاریخ 31فروردین ماه جاری برای 
مانده  پرداخت  و  تا ۷۲درصــد  اقتصادی  فعاالن  تمامی 
بدهی طبق بــرگ قطعی ابــالغ شــده از تاریخ 1تیر سال 
۹۹ حداکثر در مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی تا 

1۰۰درصد خواهد بود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکید کرد: مودیان 
موظف اند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره کل امور 

مالیاتی ذی ربط تسلیم کنند.
مدبرنیا اظهار کرد: محدودیت زمانی در ارائه درخواست 
برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع 
شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم 

بر زمان پرداخت خواهد بود.
او افزود: اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات 
یا دوره هــا در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال 
یا دوره امکان پذیر است و در صورتی که مودیان مالیاتی 
ــاده ۲۴۲ قــانــون  مــشــمــول خــســارت تــأخــیــر مــوضــوع مــ
مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده 1۷ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در 
نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر 

و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: مودیانی 
مقررات  طبق  یا  و  نبوده  مالیات  پــرداخــت  که مشمول 
مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرایم عدم انجام 
تکالیف قانونی شده اند به استثنای جرایم موضوع بند ۹ 
این دستورالعمل، حسب مورد از بخشودگی تا 1۰۰درصد 
جرایم برخوردار خواهند شد و همچنین مالک تاریخ تعیین 
قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، 

تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
او در پایان گفت: سامانه تلفنی 1۵۲۶ نیز آماده پاسخگویی 

به هر گونه ابهام و یا پرسش در این زمینه خواهد بود.

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی مشهد:

لبنیات گران نمی شود

رئیس اتحادیه صنف عمده  فروشان مواد غذایی مشهد 
با اشاره به اینکه »به تازگی زمزمه هایی در زمینه افزایش 
هزینه تولید لبنیات )شیر و مشتقات آن( به وجود آمده 
است«، گفت: افزایش قیمتی برای شیر و مشتقات آن از 
طرف شرکت های بزرگ صنعتی اعالم نشده است و در 

زمینه لبنیات سنتی نیز افزایش قیمتی وجود ندارد.
سیدحسینعلی شرف زاده در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
قیمت لبنیات و حبوبات در ماه رمضان اظهار کرد: در حال 
حاضر در زمینه عرضه لبنیات شرایط خوبی وجود دارد و 

کمبودی در این زمینه نیست. 
وی در مــورد افزایش قیمت لبنیات افــزود: آذر سال ۹۹ 
آخرین قیمت های مصوب اعالم شده و پس از آن افزایش 
قیمتی برای شیر و مشتقات آن از طرف شرکت های بزرگ 

صنعتی مطرح نبوده است.
رئیس اتحادیه صنف عمده  فروشان مواد غذایی مشهد 
مــاه مبارک رمضان  دربــاره وضعیت برنج و حبوبات در 
گفت: در زمینه حبوبات در ماه مبارک رمضان همواره طبق 
سال های گذشته تا حدودی افزایش نسبی قیمت وجود 
دارد زیرا این ماه اوج مصرف حبوبات است. اما پس از این 
زمان عرف بازار این است که قیمت حبوبات کاهش پیدا 
می کند، مگر اینکه دلیل خاصی برای افزایش قیمت وجود 
داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت 
ذخایر کاالهای اساسی در استان بسیار مناسب است و در 
مورد کاالهای اساسی سهمیه های خوبی به استان تعلق 

گرفته است. 
وی دربـــاره قیمت خرما در مــاه مــبــارک رمــضــان گفت: 
خوشبختانه از آنجایی که در سال گذشته صادرات خرما 
به مقدار باال صورت نگرفته است، ذخیره خرما به قدر 
کافی وجود دارد. حتی این ذخایر بیش از حد مصرفی 
موجود است. در حال حاضر این محصول افزایش قیمت 
نداشته است. خرما قیمت مصوب ندارد و انواع مختلفی 
از آن در بازار موجود است و عرضه و تقاضا بر قیمت آن 

تأثیرگذار است.

 کاهش ۹ درصدی ذخایر 
سدهای خراسان رضوی

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت 
درصــدی   ۹ کاهش  از  رضــوی  خراسان  منطقه ای  آب 
به  نسبت  در سال جاری  استان  آبی سدهای  ذخایر 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
افــزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قائمی   ادریــس 
سدهای  مــخــازن  ظرفیت  از  ــد  درصـ  ۴۴ اکــنــون  هــم 
خراسان رضوی پر است که این میزان در مدت مشابه 

سال گذشته ۵3 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به کاهش بسیار قابل مالحظه 
بارندگی ها، درحال حاضر مجموع آب ذخیره شده در 
سدها ۶۸۸ میلیون مترمکعب است در حالی که کل 
حال  در  و  بــزرگ  آب سدهای  ذخیره سازی  گنجایش 
بهره برداری خراسان رضوی یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون 

مترمکعب است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت 
ظرفیت،  این  از  گفت:  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 
به سد  مربوط  مترمکعب  میلیون   ۲11 و  میلیارد  یک 
ترکمنستان  جمهوری  و  ایــران  بین  مشترک  دوستی 

است.
خراسان رضوی دارای 3۲ سد در حال بهره برداری در 
قوچان،  تربت حیدریه،  شامل  استان  مختلف  نقاط 
تایباد،  مشهد، خواف، درگز، سبزوار، جغتای، جوین، 
تربت جام، چناران، سرخس، نیشابور، کالت و فریمان 
است که سد دوستی به عنوان بزرگ ترین سد استان 
به صورت مشترک و با سهم مساوی بین ایران و کشور 

ترکمنستان درحال بهره برداری است.

 ورود ۳۵۰ مسافر خارجی
 به مشهد در شرایط قرمز!

به  تعطیلی  در  مشهد  که  کرونایی  قرمز  شرایط  در 
چه  مشهد  به  خارجی  مسافر   3۵۰ ورود  می برد  سر 

توجیهی دارد؟
مدیر  جعفری،  جــوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گــزارش  به 
روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت: 3۰ پرواز خارجی 
 3۵۰ و  گرفته  صــورت  قرمز  وضعیت  اعــالم  زمــان  از 

مسافر خارجی وارد مشهد شده اند. 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید به ما اعالم می کرد 
سازمان  به  را  خارجی  پرواز های  لغو  درخواست  ما  تا 
درخواستی  هنوز  امــا  کنیم،  اعــالم  کشور  هواپیمایی 
ما  دست  به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  سوی  از 

نرسیده است.

علوم  پزشکی مشهد: موضوع کشوری است! »
قلیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
لغو  بــرای  دانشگاه  چــرا  که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در 
پرواز ها مکاتبه ای انجام نداده است گفت: نمونه این 
درخواست های ما درباره پرواز های عراق بود که حتی 
در ستاد استانی مقابله با کرونا هم پس از درخواست 
ما مصوب شد که پرواز های عراق از 1۵ اسفند بسته 
شود، اما متأسفانه از سوی مراجع کشور جلو این کار 
این  در  تصمیم گیرنده  شما  گفتند  ما  به  و  گرفتند  را 

زمینه نیستید.

در گفت وگو با مدیر حوزه هنری خراسان رضوی مطرح شد

از مکتب داستان تا فتح نامه و نّقالی
برخی  هنرانقالب،  هفته  در  سرورهادیان: 
برنامه ها مناسبتی هستند اما اصل کار این 
است که هفته های هنری انقالب برای همه 
سال حوزه های هنری برنامه های ساالنه و 

راهبردی داشته باشد.
مدیر حوزه هنری خراسان رضوی با اعالم 
و  روابـــط  باید  مــا  می گوید:  مطلب،  ایــن 
کنیم.  تبیین  را  انقالب  و  هنر  خدمات 
هنری  چهره  انتخاب  از  هدف  رو  این  از 
و  کشور  در  که  فــیــروزه  نشان  اعطای  یا 
است  ایــن  می افتد،  اتفاق  نیز  خــراســان 
انقالب  از  ســال   ۴۰ گذشت  از  پــس  کــه 
اســالمــی و رشـــد و بــالــنــدگــی جــمــهــوری 
عرصه  به  پا  ــرازی  ت هنرمندان  اسالمی، 
گذاشته اند و توانسته اند آثار هنری رو به 

جلویی تولید کنند.
تاریخ  بــه  اگــر  مجید عسگری مــی افــزایــد: 
هنر خراسان نگاهی بیندازیم در دهه ۶۰ 
و ۷۰ شعر و سپس کاریکاتور و انیمیشن 
با توجه به موضوعات و مسائل هنرانقالب 
در خراسان رشد و بالندگی خوبی داشته 
است. هفته هنر انقالب فرصتی است که 
نشان دهیم انقالب اسالمی و هنر پابه پای 
انقالب،  گفتمان  هم  و  مــی رونــد  جلو  هم 
هنرمندپرور است و هم هنر به فضا و تفکر 

انقالب اسالمی کمک می کند.
وی تصریح می کند: با توجه به اینکه اول 
سال با سالگرد شهادت شهید اهل قلم، 
سید مرتضی آوینی همراه است، می تواند 
راهبردی  و  ساالنه  برنامه های  به  ورود  با 
ــن رو  ازای باشد.  نیز همراه  در حــوزه هنری 
انقالب  هنر  هفته  در  ســاالنــه  داریـــم  بنا 
برنامه های راهبردی برای تمام سال داشته 

باشیم.

مکتب داستان»
از  اینکه یکی  بــه  ــاره  بــا اشـ ــه  ادامـ وی در 
شب  هنرانقالب،  هفته  در  ما  برنامه های 
داستان خراسان است، بیان می کند: شب  
داستان خراسان به صورت برنامه تلویزیونی 
و مجازی در چند روز گذشته ضبط شده 
است که در آخر هفته پخش خواهد شد. 
خراسان  داستان  شب  ذکراست،  به  الزم 
همزمان با افتتاح چهارمین کارگاه آفرینش 

رمان سعید تشکری در این 
ــت. سعید  ــوده اسـ بــرنــامــه بـ
تشکری، حسین لعل بذری، 
خالقی،  ــهـــرداد،  مـ علیرضا 
قــــربــــان زاده و چــنــد نــفــر از 
داستان نویسان جوان در این 
برنامه حضور خواهند داشت 
و بــه گــفــت وگــو درخــصــوص 
داســـتـــان و داســتــان خــوانــی 

خواهند پرداخت .
در  دارد  سعی  هنری  حــوزه 
آینده مکتب داستان خراسان 
مکتب  یـــک  ــنـــوان  عـ بـــه  را 
ــرگــزار کند.  داســتــانــی پــویــا ب
کردن  فهرست  با  همچنین 
از  خــراســان  درام  جنبه های 

لحاظ تاریخ، ظرفیت های فعلی خراسان از 
امام رضا)ع( تا شاهنامه فردوسی، نخبگان 
استان و وقایع استان و هر آنچه در خراسان 
رضــوی دارای ظرفیت درام اســت، در این 

مکتب اتفاق خواهد افتاد.
 وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
امــســال، می گوید:  فــیــروزه  نشان  اعــطــای 
انتخاب هنرمند برای اعطای نشان فیروزه، 
به  و  مــی گــذرانــد  را  داوری  پایانی  مــراحــل 
دلیل شیوع کرونا در یک ماه آینده این فرد 
منتخب اعالم خواهد شد و هنرمندی که 

نشان را دریافت می کند سعی 
می کنیم برای یافتن مخاطب 
آثــار هنرمند منتخب  بیشتر 

نیز کارهای الزم انجام شود. 

عابرگالری »
می کند:  خاطرنشان  عسگری 
به اعتقاد من هنر باید بازتاب 
رویـــــدادهـــــای  و  ظـــرفـــیـــت هـــا 
جامعه باشد. برای مثال سال 
شهادت  سالگرد  در  گذشته 
ــی یـــک گـــروه  ــمــان ــی ســردارســل
اعــزام  به سطح شهر  عکاسی 
کردیم و از مغازه هایی که یک 
ســال عکس ســردار سلیمانی 
یــا شیشه  و  مــغــازه  در  بــر  را 
داشتند، عکس گرفتند و اکنون به مناسبت 
در  این عکس ها  اسالمی،  هنرانقالب  هفته 
نمایشگاه عکس سردار به صورت عابرگالری 
در مقابل حوزه هنری خراسان رضوی به اکران 
درآمــد. همچنین از تعدادی از آن هــا نیز در 
مراسم افتتاحیه دعوت شد. مدیر حوزه هنری 
همچنین  می کند:  تصریح  رضــوی  خراسان 
سلیمانی،  ســردار  عکس  نمایشگاه  از  پس 
نمایشگاه تجسمی هنرمندان کاریکاتوریست 
ــت مــدافــعــان ســالمــت در  ــ بــا مــوضــوع روایـ

عابرگالری حوزه هنری اکران شده است.

فتح نامه و نقالی»
ــی از  ــمــای ــاره بـــه رون ــ وی درادامــــــه بـــا اشـ
برنامه ای  عنوان  به  فتح نامه  نقالی  پــرده 
از شهادت شهید  پس  کــرد:  بیان  دیگر، 
ــری زاده، اشـــعـــاری از شــاهــنــامــه که  ــخــ ــ ف
انتقام سوگ  و  به سوگ سیاوش  مربوط 
انتخاب کردیم و آن ها را به  سیاوش بود 
یکی از تصویرسازان سپردیم تا از آن یک 
پرده نقالی تولید شود و اکنون یک پرده 
است  شــده  تولید  روز  مضامین  با  نقالی 
که کار بسیار زیبا و خوبی شده و فضای 
جدیدی را نمایان می کند که آن نیز با نام 
»فتح نامه« در روزهــای آینده توسط حوزه 
هنری خراسان رضوی رونمایی خواهد شد 
و امیدواریم از این ژانر در استان و کشور 

در آینده کارهای بهتری داشته باشیم.
»حمّیت  کوتاه  فیلم  مــی افــزایــد:  عسگری 
فارسی« نیز که درباره تولید کاالی داخلی 

است در مشهد رونمایی می شود.
عسگری از انتشار سند تحول حوزه هنری 
خبر می دهد و می گوید: طی چندماه آینده 
به عنوان سند  را  در حــوزه هنری سندی 
تحول حــوزه هنری و نگاه حــوزه هنری به 
هنر خراسان رضوی منتشر خواهیم کرد و 
این سند اتفاقی است که می تواند سنگ 
هنری  حـــوزه  فعالیت های  بـــرای  محکی 

انقالب اسالمی خراسان رضوی باشد.

حاتمی کیا،  ابــراهــیــم  شــدیــم  بــاخــبــر  قــمــری:  مــهــدیــه 
نویسنده و کارگردان سینمای کشورمان هفته گذشته 
مشهد  تئاتر  هنرمندان  از  تصویر  تست  گرفتن  برای 
این  به  موسی)ع(  حضرت  سریال  در  نقش آفرینی  و 

شهر آمده است.
در  رضــوی  خــراســان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: ابراهیم حاتمی کیا سه 
روز در مشهد با دستیاران خود حضور پیدا کرد و از بیش 

از ۲۰۰ بازیگر تئاتر این شهر تست تصویر گرفت.
برای  است حاتمی کیا  قرار  اینکه  بیان  با  کریم جشنی 
حضرت  تاریخی  تلویزیونی  مجموعه  در  نقش آفرینی 
ــه هــمــه شــهــرهــای کــشــور ســفــر کــنــد و از  مـــوســـی)ع( ب
هنرمندان بومی هر شهر تست تصویر بگیرد، افزود: این 

موضوع احتماالً حدود یک سال طول می کشد.
وی ادامه داد: تا جایی که می دانم قرار نیست در مشهد 

سریال تاریخی حضرت موسی)ع( ساخته شود.

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در پاسخ به پرسشی 
سریال های  و  فیلم ها  ساخت  ظرفیت  اینکه  بر  مبنی 
کرد:  اظهار  اســت،  رضــوی چگونه  در خراسان  تاریخی 
خراسان رضوی چه در بخش هنرمندان و چه در حوزه 

جغرافیایی ظرفیت های بسیار خوب و باالیی دارد.

جــواد روشــنــدل ادامــه داد: در حــال حاضر عــالوه بر 
مشهوری  و  بسیار  هنرمندان  رضــوی  خراسان  اینکه 
درخواست  دارد،  و کشور  در حوزه سینمای خراسان 
این  و  باالست  استان  این  در  نیز  کوتاه  فیلم  ساخت 
این  در  رضــوی  خــراســان  بــاالی  ظرفیت  نشان دهنده 

بخش است.
برای  در مشهد  ابراهیم حاتمی کیا  تأیید حضور  با  وی 
گرفتن تست تصویر از هنرمندان تئاتر مشهد، بیان کرد: 
در  نیز  از سریال حضرت موسی)ع(  شاید بخش هایی 

مشهد ساخته شود.
سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
به پرسش  ارشــاد اسالمی خراسان رضــوی در پاسخ  و 
دیگری مبنی بر اینکه آیا در مشهد امکان ساخت شهرک 
سینمایی وجود دارد، متذکر شد: مشهد این ظرفیت را 
دارد اما ساخت شهرک سینمایی در این شهر بستگی به 

منابع مالی کشور در حوزه فرهنگ و هنر دارد.

به بهانه حضور ابراهیم حاتمی کیا برای گرفتن تست تصویری از هنرمندان 

مشهد زیرساخت شهرک سینمایی تاریخی را دارد

زگارش خبریزگارش خبری

شب  داستان خراسان 
به صورت برنامه 

تلویزیونی و مجازی 
در چند روز گذشته 
ضبط شده است که 
در آخر هفته پخش 

خواهد شد

بــرشبــرش
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 1. فیلمی از ران هاوارد و بازی تام هنکس  - 
از تخم این گیاه روغن و از ساقه  آن الیاف 
به دست می آید ۲. نامی برای دختران وطن 
– قرص خواب 3. عید ویتنامی -  شرکتی 
ژاپــنــی در عــرصــه ســاخــت لـــوازم صــوتــی و 
قلعه   – بچه مشهد  تکیه کالم  تصویری- 
مستحکم ۴. پابرجاکردن – سرای مهر – 
بی وزنی - مرموز ۵. »درون« درهم ریخته – از 
حبوبات مورد استفاده در تهیه ساالد الویه 
– صفحه اینترنت ۶. النگو – خطاب کردن – 
 خبرگزاری زنان ایران ۷. اثری از جالل آل احمد 
-بشریت ۸. گروه ورزشی – تکه پارچه کهنه 
ــه یک عــدد از ایــن میوه ،  – خـــوردن روزانـ
انسان را از مراجعه به پزشک بی نیاز می کند 
 – اکسید فلزات ۹. راوی – بیماری تب نوبه 
از  طـــعـــم-   – الــکــتــرونــیــکــی  ــاب  ــ ــ ردی  .1۰
و  رز 11. شخص  گــل  گــونــه  هــای وحــشــی 
نــامــی دخــتــرانــه  ــرد – درس شــیــریــن –  فـ
ــوب تــه جـــوی – قـــوت الیــمــوت –  1۲. رسـ
ــی واســطــه - طــردکــردن   نــشــان مــفــعــول ب

 – ــهــام  مــوردات  – شــانــه   – پسندیده   .13
پسوند نسبیت 1۴. غــذای سنتی جنوبی 
– آشکارشده 1۵. پول ترکیه – پس از انجام 

فعالیت های ورزشی در بدن تولید می شود

 1. خارج از قاعده کلی – فزونی - خاندان 
هفت  از  یــکــی  ســـپـــیـــدار-  انــــــواع  از   .۲
ایـــران   نــقــش اصــلــی در نــگــارگــری سنتی 
3. پرحرفی  - قادر – بیمارستانی تخصصی 
حضرت  همسر   .۴ مشهد  در  کـــودکـــان 
یعقوب)ع(  - شکاف جامه – خواننده – 
صوت شگفتی ۵. نامی برای پسران ایرانی 
– نام کوچک خانم »کلینتون« ، وزیرخارجه 
اسبق آمریکا - شخص ۶. ماده ضدعفونی 
پــایــان ۷. شهر   - – چــوب شکسته بندی 
بی درمان  درد  هر  دوای   – آلمان  صنعتی 
آشنا –  . چله کمان –  اضافه شونده ۸   –
زینت داده شده – عدد دایره ۹. شب چله – 
سازمان هواپیمایی مسافربری ارتش - یاری 

1۰. شاعر سرشناس روم باستان – طایفه – روخوانی قرآن کریم 
11. سودای ناله – تأمین کننده نیروی محرکه برخی کشتی ها – 
هدیه کردن 1۲. بز کوهی – عنصر مورد استفاده در ساعت اتمی 
– درس کشیدنی - سرشیر 13. آماده – بازاریاب و تحصیل دار - 
برهنه 1۴. بیماری بناگوشک- رنگی فرعی که از ترکیب زرد و قرمز 
به دست می آید 1۵. رایج ترین چاشنی پخت و پز – محل نگهداری 

پول مردم – انتخاب آن برای فرزند ، از تکالیف والدین است

  افقی

  عمودی
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