
جاده ناهموار توسعه روستایی در خراسان جنوبی»نهضت مواسات« ایرانیان، دنیا را بهت زده کرده است
نگاهی به وضعیت نامطلوب راه های روستایی سومین استان پهناور کشورامام جمعه موقت مشهد مقدس:

امام جمعه موقت مشهد مقدس با اشاره به 
اهمیت نهضت مواسات گفت: خدا می داند 
آمریکا و استکبار چه زجری از این نهضت 
می کشند.به  کمکی  بسته های  و  مــواســات 
گزارش قدس آنالین، حجت االسالم محمدباقر 
فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار 

بارگاه رضوی اظهار کرد: ...

خراسان جنوبی با ۱۱ شهرستان، سومین استان 
پهناور ایران محسوب می شود؛ ۱۱ هزار و ۳۸۰ 
کیلومتر راه آسفالت و غیرآسفالت در حوزه 
روستایی این استان قرار دارد که ۵.۲ درصد 
راه هــای روستایی کشور را تشکیل می دهد. 
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی 

نیز در مناطق روستایی ساکن ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

تخریب 170 باغ ویالی غیرمجاز در دو روستای اطراف مشهد
معاون شرکت آب منطقه ای استان 

خبر داد
کاهش 32 درصدی ورودی 

آب به سدهای خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی عنوان کرد

 دعوت از خیران 
برای حضانت کودکان 

بی سرپرست

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

گزارش قدس از مهیا شدن گروه های 
خیریه در ماه نزول قرآن

»رمضان« 
بهترین بهانه 

مهرورزی

با اقدام ویژه جهاد کشاورزی صورت گرفت

.......صفحه 3 

معاون شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: سال زراعی 
جاری ۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شد در 
حالی  که در مدت مشابه سال گذشته، ۷۵ میلیون مترمکعب 
آب وارد سدهای استان شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای خراسان شمالی، وحید واسطه با بیان اینکه در 

سال زراعی جاری از اول مهر ۹۹ تا ۱۶ ...

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی از خیران برای حضانت 
باشگاه  گــزارش  کرد.به  دعــوت  یتیم  کودکان  و سرپرستی 
خبرنگاران جوان، حجت االسالم والمسلمین رضا نوری در 
بازدید از شیرخوارگاه غنچه رضوان؛ مرکز نگهداری کودکان 

بدسرپرست و بی سرپرست از خیران...

به همت نیکوکاران در سال گذشته محقق شد

آزادی ۷3۸ زندانی جرایم 
غیرعمد در خراسان رضوی

تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
نهادهای  و  نیکوکاران  گفت:  رضــوی  خــراســان 
زندانی   ۷۳۸ گذشته  ســال  حمایتی  و  مردمی 
از  را  زن  و ۳۶  جرایم غیرعمد شامل ۷۰۲ مرد 

زندان های استان آزاد کردند.
به گزارش اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی خراسان رضوی جانفدا گفت: این زندانیان 
با مدیریت ستاد رسیدگی به امور دیه استان از 

زندان آزاد شدند.
تصادفات  واسطه  به  ــراد  اف ایــن  گفت:  جانفدا 
بدنی  آسیب  ایــراد  کارگاهی،  حــوادث  رانندگی، 
غیرعمد، مهریه، نفقه و بدهکاری مالی محکوم 
شده بودند و با مجموع ۹۵۲ میلیارد ریال بدهی 
مالی در زندان های استان دوران حبس خود را 

می گذراندند.
وی ادامه داد: با پرداخت ۱۵۵ میلیارد ریال کمک 
اعطای  ریــال  میلیارد   ۹۵ دیــه،  ستاد  بالعوض 
گذشت  ریــال  میلیارد   ۳۲۰ بانکی،  تسهیالت 
شاکیان این افراد، ۱۱۶ میلیارد ریال آورده خود 
محکومان و در نهایت ۲۶۶ میلیارد ریال پذیرش 
اعسار و تقسیط اعسار زمینه آزادی این تعداد 

زندانی فراهم شد.
جرایم  زندانیان  آزادی  به  کمک  کرد:  بیان  او 
غیرعمد، خیری دو سویه است؛ چرا که خیران 
و  زنــدانــی  فــرد  آزادی  ایــجــاد زمینه  بــر  عــالوه 
کاهش آسیب وارده به خانواده های آنان، زمینه 
احقاق حقوق از دست رفته شاکی پرونده که به 
نوعی متضرر شده است را نیز فراهم می آورند 
و این خیر و برکت شامل هر دو طرف پرونده 

می شود.
آمــار  ایــنــکــه بیشترین  بــه  بــا اشــــاره  جــانــفــدا 
زندانیان جرایم غیرعمد با ۶۶ درصد مربوط به 
خواست  مــردم  از  اســت  مالی  محکومیت های 
مالی  و  ــتــصــادی  اق مــــــراودات  و  مـــبـــادالت  در 
خـــود دقـــت و مــالحــظــات الزم را مــدنــظــر قــرار 
 دهند تا دچار ضرر و زیان و مشکالت قضایی 

نشوند.

خبرخبر

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

شنبه  28 فروردین 1400

  4 رمضان 1442 
  17 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9505  
ویژه نامه 3884 

همدلی زمان نمی خواهد تا هنگامی که نگاهی منتظر 
باشد، دل های مهربان، آرام و قرار ندارند و هربار موضوعی 
انگیزه ای برای کمک های بیشترمی شود. اما ماه مبارک 
رمضان ماه سخاوت آسمانی، همدلی ها و سفره های 
مهربانی است. ماهی که از گذشته های دور، همدلی ها 
برای کمک به نیازمندان بیش از پیش می شود و حاال 
همزمانی ماه مبارک با شیوع ویروس کرونا سبب شده 
است مردم همچنان این مسیرهمدلی را ادامه دهند.
مؤسسه های  تا  دولتی  مسئوالن  از  می توانند  آن هــا 
نیکوکاری و پایگاه های بسیج و پویش های مردمی و... 
باشند که هنوز هم  جهادی کار می کنند.به سراغ تعدادی 

.......صفحه 4 از آن ها می روم که حاصل این...
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ش�رکت صنعتی و معدنی توس�عه فراگیر س�ناباد در نظر دارد، " انجام عملیات 
احداث جاده ارتباطی کارخانه با جاده س�نگان " مجتمع توس�عه فراگیر سناباد واقع در 
منطق�ه صنعتی س�نگان-خواف را با برگ�زاری مناقصه عمومی طبق ش�رایط مندرج در 

اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صالحیت واگذار نماید. 
ل�ذا از کلیه ش�رکت ه�ای توانمند در این ح�وزه دعوت میگردد در ص�ورت تمایل به 
دریافت اس�ناد مناقصه، به سایت ش�رکت به آدرسhttp://simidco.com/  مراجعه و از 
مس�یر بازرگانی-مزایده و مناقصه نسبت به دریافت اس�ناد اقدام نمایند.  مهلت تحویل 
اس�ناد جهت ش�رکت در مناقصه ساعت 12:00 روز  ش�نبه مورخ 1400/02/04 است و 

میبایست در مهلت تعیین شده به آدرس  ذیل تحویل گردد.
تهران، خ مالصدرا، خ ش�یراز شمالی، کوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه، 

تلفن : 021-41089000

آگهی مناقصه عمومی شماره 205448 

 ش��هرداری درگز درنظر دارد تعداد2 
باب مغازه جنب ایس��تگاه آتش نشانی 
خود را از طریق تجدیدمزایده بصورت 
اجاره واگذار نماید . تلفن تماس جهت 

کسب اطالعات بیشتر : 46232801
رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  ,ع
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 آگهی تجدید مزایده 
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استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
خراسان رضوی گفت: تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون 
مدیریت خدمات کشوری اجازه تعطیلی روزهای 
را  پنجشنبه در کالنشهرهایی مانند مشهد 

نمی دهد.
کوکب موسوی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: تعطیلی روزهای پنجشنبه در مشهد سبب 
خواهد شد ساعت کاری دستگاه های اجرایی در 
این کالنشهر در طول هفته منطبق با ساعت 
کاری دستگاه های متناظر با خودشان در تهران 

باشد.
وی تصریح کرد: زمانی که در سازمان مدیریت 
برنامه ریزی خراسان رضــوی حضور داشتم  و 
موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه یا یک روز 
دیگر در طول هفته را از وزارت کشور و سازمان 
امور اداری و استخدامی پیگیری کردم که پاسخی 
که به ما ارائه کردند این بود که به استناد تبصره 
۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمام 
ساعت  هستند  موظف  اجرایی  دستگاه های 
کاری خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند و ستاد 
مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم 

نیستند.
موسوی افــزود: از این رو به جز ستاد مرکزی 
دستگاه های اجرایی که در تهران حضور دارند، 
دستگاه ها در سایر شهرهای کشور باید ساعت 

کاری خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند.

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که چرا 
برخی از شرکت های خدمات رسان و همچنین 
دانشگاه ها و مدارس در روز پنجشنبه در مشهد 
تعطیل هستند، افزود: دانشگاه ها به صورت 
هیئت امنایی اداره می شوند و رویه اداره آن ها 
متفاوت با دستگاه های اجرایی است، استنباط 
سازمان امور اداری و استخدامی نیز این است 
که شرکت ها نیز نباید روزهای پنجشنبه تعطیل 
ایــن راستا ســال گذشته وزارت  باشند که در 
نیرو نیز پیگیر این بود که از سازمان اداری و 
استخدامی مجوز تعطیلی این شرکت ها در روز 
پنجشنبه را دریافت کند.وی با بیان اینکه این 
موضوع از نگاه کارشناسی و همچنین در نظر 
گرفتن قوانین موجود نیاز به بررسی بیشتر دارد، 
افزود: از دیدگاه یک شهروند که در این کالنشهر 
به عنوان یک کارمند زندگی می کنم و از طرفی با 
توجه به اینکه ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی 
در تهران نیز روزهای پنجشنبه تعطیل هستند، 
با تعطیلی دستگاه های اجرایی مشهد در این روز 

موافق هستم.
ــزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای  اف وی 
اسالمی نیز چند سال پیش یک طرح پژوهشی 
درباره این موضوع انجام داد و نتایج طرح را با 
بیان مزایا و معایب آن بیان کرد که می تواند در 

تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار بگیرد. 

جهاد  ســازمــان  زراعـــت  مدیریت  سرپرست 
کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به کاهش 
شدید بارندگی ها در سال زراعی جاری از کاهش 
چشمگیر برداشت حبوبات دیم در این استان 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد 
با  پژمان شهابی  کشاورزی خراسان شمالی، 
در سال  برداشت حبوبات  کاهش  به  اشــاره 
جاری در استان گفت: حتی پیش بینی می شود 
برداشت محصول حبوبات دیم در برخی از 

مناطق استان به صفر برسد.
وی افزود: در مناطقی که کشاورزان بتوانند از 
مزارع دیم خود محصول برداشت کنند شاید 
رقم برداشت محصول به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم 

برسد.
جهاد  ســازمــان  زراعـــت  مدیریت  سرپرست 

تولید  داد:  ادامــه  خراسان شمالی  کشاورزی 
حبوبات در بخش آبی استان طی امسال شاید 

بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
شهابی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۴۴۶ هکتار 
سطح مزارع حبوبات دیم و آبی این استان 
است، اظهار کرد: در خراسان شمالی سطح 
زیر کشت نخود آبی ۶۰ هکتار و نخود دیم 
۴۶ هکتار است و سطح زیر کشت لوبیای 
آبی یک هزار و ۹۶۰ هکتار بوده و در بخش 
دیم لوبیا کشت نمی شود.سرپرست مدیریت 
کــشــاورزی خراسان  زراعـــت ســازمــان جهاد 
شمالی سطح زیــر کشت عــدس آبــی را ۱۶ 
هکتار و عدس دیم را ۸۷.۲۰ هکتار و سایر 
را ۸۷ هکتار  و دیم  آبی  حبوبات در بخش 

اعالم کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی عنوان کرد

 قانون مدیریت خدمات کشوری 
مانع تعطیلی روزهای پنجشنبه 

بر اثر کاهش شدید بارندگی ها در خراسان شمالی

برداشت حبوبات دیم کاهش یافت
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نگاهی به وضعیت نامطلوب راه های روستایی سومین استان پهناور کشور

جاده ناهموار توسعه روستایی در خراسان جنوبی
با  جنوبی  خراسان  مقدم:  کاهانی  مهدی 
۱۱ شهرستان، سومین استان پهناور ایران 
محسوب می شود؛ ۱۱ هزار و ۳۸۰ کیلومتر 
راه آسفالت و غیرآسفالت در حوزه روستایی 
این استان قرار دارد که ۵.۲ درصد راه های 
روستایی کشور را تشکیل می دهد. نزدیک 
به ۴۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی نیز 

در مناطق روستایی ساکن هستند.

مسیر مرگبار»
عــاوه بر اینکه شاخص بــرخــورداری از راه 
ایــن اســتــان ۵۰ درصــد یعنی  آسفالت در 
۳درصد پایین تر از میانگین کشوری است 
اما خراسان جنوبی حتی یک متر راه آهن و 
آزادراه ندارد و به گفته یک نماینده مجلس، 
جاده های پرمشکل فعلی این استان هم به 
قتلگاه مسافران و مردم نجیب آن تبدیل 
شده و ۷۸ درصد امدادرسانی هال احمر 
خراسان جنوبی در سال گذشته مربوط به 
حوادث جاده ای بوده است.از سوی دیگر در 
حالی که جاده ها و شریان های ارتباطی، از 
شاخص های اصلی توسعه یک استان به 
شمار می آید، محرومیت خراسان جنوبی 
از زیرساخت های الزم و جاده  های مناسب 
عقب ماندگی  سبب  نــقــل،  و  حمل  ــرای  بـ
این استان مرزی کویری شده است و این 
مشکل به ویژه در حوزه راه هــای روستایی 
وجود  می کند.با  خودنمایی  بیشتر  استان 
آنکه روستاها کانون مهم تولید و اشتغال 
از  زیرساختی  وضعیت  بهبود  و  هستند 
جمله راه های روستایی یکی از اصلی ترین 
راه های رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه 
است اما به گفته برخی روستاییان خراسان 
جنوبی، درصد زیادی از راه های روستایی این 
استان هنوز آسفالت نشده و همان راه های 
آسفالته نیز عموماً پر از دست انداز، چاله و 
فرورفتگی هایی است که عاوه بر وارد کردن 
خسارت های فراوان به خودروها، سبب بروز 

سوانح رانندگی بسیاری شده است.

جیب خالی راه های روستایی»
آن هــا می گویند: وضعیت راه هــای ارتباطی 

بـــــه خــــصــــوص پـــــس از 
ســال  دو  ــای  ــی هـ ــدگـ ــارنـ بـ
گــذشــتــه وخــیــم تــر شـــده و 
ترمیم  و  ــهــســازی  ب رونــــد 
از  نیز  ایــن جاده ها  خرابی 
بـــرخـــوردار  مطلوبی  ــــد  رون
نبوده است. عاوه بر این، 
فاصله  روســـتـــاهـــا،  ــعــدد  ت
زیاد بین روستاها و تراکم 
خراسان  در  جمعیت  کــم 
جنوبی سبب شده راه های 
استان  ایـــن  در  روســتــایــی 

وضعیت مطلوبی نداشته باشند.
اشــاره  بــا  راهــــداری  همچنین مــســئــوالن 
راه هـــای  بهسازی  و  نــگــهــداری  اینکه  بــه 
ــداری  راهـ بــه  از ســال گذشته  روســتــایــی 
واگذار شده است، می گویند در سال 99 
ترمیم آسفالت محور های  و  برای روکش 
روستایی هیچ اعتباری اختصاص نیافته 
و با توجه به اینکه ردیف بودجه ساخت 
راه های روستایی از ملی به استانی تغییر 
اعتبارات  با  نظر می رسد  به  است،  کرده 
در  باید  هم سال ها  استانی  قطره چکانی 

انتظار ماند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اواخــر سال گذشته  نیز  خراسان جنوبی 

همین  در  گفت وگویی  در 
با  داد:  تــوضــیــح  ارتـــبـــاط 
تــوجــه بــه وســعــت استان 
ــی  ــایـ ــتـ روسـ راه هــــــــــای  و 
ــه  ــن ایــــجــــاد شـــــــده، هــزی
روکــــــش آســـفـــالـــت ایـــن 
را  زیـــادی  اعتبار  جــاده هــا 
موضوع  ایــن  و  می طلبد 
بــرای  را  محدودیت هایی 
عملیات  کــــردن  اجـــرایـــی 

ترمیم ایجاد کرده است.

هزینه های باالی راهسازی»
اســدهللا جـــال زاده افـــزود: توسعه راه هــای 
باالی ۲۰ خانوار  برای روستا های  روستایی 
در اولــویــت قــرار گرفته اســت امــا به دلیل 
ــال مــا بــرای  مــحــدودیــت اعتبار دســت و ب
تسهیل اجرای پروژه ها بسته است؛ چراکه 
میلیون  آسفالت ۶۰۰  کیلومتر  روکــش هر 
این  روســتــای   9۰۰ از  و  دارد  هزینه  تومان 
آسفالته  جــاده  دارای  روســتــا  اســتــان ۸۴۰ 
هستند که اگر بخواهیم تمامی این محور ها 
را روکش آسفالت کنیم، هزینه هنگفتی را 

باید بپردازیم.
در همین حال هر چند با اجرای طرح ملی 
ابرار)اقدام ملی برای احداث راه های روستایی 

از سال 9۸ در کشور شروع  اولویتدار( که 
شده است هزینه ساخت راه روستایی ۲۵ تا 
۵۰ درصد کاهش می یابد اما انتظار می رود 
راه هـــای روستایی  و آسفالت  کــار بهسازی 
سرعت بیشتری بگیرد؛ اما در همین طرح 
سهمیه خراسان جنوبی برای سال گذشته 
۱۳۸ کیلومتر تعیین شده بود که به فرض 
تحقق، با توجه به اظهارات مسئوالن این 
حوزه هنوز صدها کیلومتر دیگر از راه های 
روستایی استان نیازمند بهسازی و آسفالت 

باقی خواهند ماند.

پایین تر از میانگین کشوری »
ــن در حــالــی اســت کــه بــه گفته استاندار  ای
خراسان جنوبی، گستردگی این استان، قرار 
گرفتن در مسیر کریدورهای اصلی کشور و گذر 
مسافران استان های غربی و جنوبی و تردد بار 
از اقصی نقاط کشور، شرایط خراسان جنوبی 
موضوع  بــه  باید  بنابراین  کـــرده  خــاص تــر  را 

محورهای مواصاتی آن توجه ویژه ای شود.
حمید مانوری خاطرنشان کرد: در حالی 
خراسان جنوبی به لحاظ کیفیت راه هــای 
ارتباطی از میانگین کشوری عقب تر است 
و  دارد  فــردی  به  که ظرفیت های منحصر 
این فرصت ها و ظرفیت ها می تواند خراسان 
جنوبی را به استانی پرظرفیت برای ایجاد 
واحدهای مختلف تولیدی تبدیل کند که 
توسعه کشور کمک  و  اقتصاد منطقه  به 

شایانی خواهد کرد.
با وجود این انتظار این است که مسئوالن 
در  خطه  ــن  ای مـــردم  نمایندگان  و  محلی 
پیگیری های  بــا  اســامــی  ــورای  مجلس شـ
ــزایــش بــودجــه هــای  ــرای اف مستمر خـــود بـ
موقع  بـــه  تخصیص  و  مــلــی  و  ــی  ــان اســت
روستایی  جــاده هــای  زخمی  تن  اعتبارات، 
خراسان جنوبی را مرهم نهاده و گام مثبتی 
و  منطقه  توسعه  و  پیشرفت  راســتــای  در 
اینکه  افزایش رفاه مردمانش بردارند. چه 
با توجه به عمر استاندارد پنج ساله راه های 
راه  این  در  تعللی  و  اگر کم کاری  روستایی 
صورت بگیرد، به طور حتم وضعیت کنونی، 

بدتر نیز خواهد شد. 

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی عنوان کرد

 دعوت از خیران برای 
حضانت کودکان بی سرپرست

برای  خیران  از  خراسان شمالی  در  فقیه  ولی  نماینده 
حضانت و سرپرستی کودکان یتیم دعوت کرد.

حجت االسام  جـــوان،  خبرنگاران  باشگاه  گـــزارش  بــه 
شــیــرخــوارگــاه  از  بــازدیــد  در  نـــوری  رضـــا  والمسلمین 
و  بدسرپرست  کودکان  نگهداری  مرکز  رضــوان؛  غنچه 
بی سرپرست از خیران برای حضانت و سرپرستی این 

کودکان یتیم دعوت کرد.
این مرکز  اینکه  بیان  با  استان هم  بهزیستی  مدیرکل 
خیران  را  هزینه ها  عمده  بخش  و  اســت  نیمه دولتی 
مــی پــردازنــد، خــواســتــار مشارکت بیشتر مــردم شــد و 
گفت: از ۲۰ کودکی که در این مرکز نگهداری می شوند، 

تعدادی معلول هستند.
فرزندخواندگی  متقاضیان  از  گفت:  قربانی  اسماعیل 
دارنــد  را  کــودکــان  ایــن  نگهداری  شرایط  که  کسانی  و 

می خواهیم برای این امر خداپسندانه اقدام کنند.

خوشنویس قوچانی، حائز رتبه 
کشوری کتابت فاخر قرآن

قوچان  خوشنویسان  انجمن  رئیس  میکانیک،  حمید 
در دومین دوره مسابقات ملی  کتابت فاخر قرآن  کریم، 

جایزه تقدیری را دریافت کرد.
به گزارش قدس آناین؛ دکتر مطاعی، سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی قوچان گفت: حمید میکانیک، 
دوره  دومین  در  قوچان  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
مسابقات ملی  کتابت فاخر قرآن  کریم، جایزه تقدیری را 
دریافت کرد، این خوشنویس قوچانی، سوره مبارکه »نبأ« 

را با خط زیبای نسخ ایرانی کتابت کرده است.
او افزود: مسابقات کتابت قرآن  کریم، جزئی از مسابقات 
ایــران اســت که به  قــرآن کریم جمهوری اسامی  ملی 
همت مدرسه اسامی هنر و مدرسه کتابت قرآن برگزار 
قــرآن و  ترویج کتابت  و  از آن توسعه  می شود و هدف 

خطوط قرآنی از جمله خط نسخ ایرانی است.

 رشد دوبرابری فوتی های 
ناشی از کرونا در خراسان جنوبی

در  کرونا  کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در طول اسفند سال گذشته 
تعداد موارد فوت ناشی از کرونا 9 نفر بوده است که با 
شروع سال جدید تا ۲۵ فروردین ماه ۲۰ مورد فوتی ثبت 

شده که حدود رشد دو برابری داشته است.
غامرضا شریف زاده گفت: به لحاظ سنی سال گذشته 
۸۱ درصد موارد مرگ باالی ۶۰ سال بوده اند در حالی که 
۲۰ مورد مرگ امسال همه  موارد باالی ۶۰ سال بودند 
که سه مــورد ۶9 ساله و ۱۷ مــورد بــاالی ۷۰ سال سن 

داشته اند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به کاهش قابل توجه سن 
مبتایان به کرونا خاطرنشان کرد: موج چهارم؛ گروه های 

سنی پایین تر و جوان ترها را بیشتر درگیر کرده است.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  مــهــدی زاده،  کامبیز 
پزشکی بیرجند نیز بیان کرد: با رعایت دستورالعمل های 
را قطع  انتقال ویروس کرونا  بهداشتی می توان چرخه 

کرد.
بیشتر  در  روزه   ۱۰ محدودیت های  در  کــرد:  اظهار  وی 

شهرستان ها همراهی خوب اصناف را داشته ایم.
با عائم  بیمار  اکنون ۲۵۷  داد: هم  ادامــه  مــهــدی زاده 
حاد تنفسی در بیمارستان ها بستری هستند که از این 

تعداد ۱۱۷ نفر دارای تست مثبت کرونا هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور 
شد: ۲۵ بیمار مبتا به کرونا در بخش های مراقبت ویژه 

بستری هستند که حال عمومی پنج نفر وخیم است.

 بجنورد و اسفراین 
در وضعیت بحرانی کرونا قرار گرفتند

در  کرونایی  بیماران  روند بستری  ارزیابی  آخرین  طبق 
خراسان  در  اسفراین  و  بجنورد  کشور،  شهرستان های 
قــرار  ســیــاه  وضعیت  در  کــرونــا  رنــگ بــنــدی  در  شمالی 

گرفتند.
رونــد  ارزیــابــی  آخــریــن  گـــزارش خبرنگار مهر، طبق  بــه 
در  شهرستان   ۶۳ کشور،  شهرستان های  در  بستری 
وضعیت سیاه کرونایی قرار گرفتند که سهم خراسان 

شمالی از این تعداد دو شهرستان است.
بر این اساس بجنورد و اسفراین در رنگ بندی کرونایی 

در وضعیت سیاه قرار گرفتند.
هم اکنون ۸۵ شهرستان کشور در وضعیت فوق قرمز و 

۱۷۶ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

وضعیت راه های 
 ارتباطی به خصوص 

پس از بارندگی های دو 
سال گذشته وخیم تر شده 
و روند بهسازی و ترمیم 

خرابی این جاده ها 
نیز از روند مطلوبی 
برخوردار نبوده است
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پ
/9
90
32
28

/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

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

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

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق 

قیرگونی ، آسفالت  
کلی ، جزئی 

09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
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91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
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91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
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40
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61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
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67

ط
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59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
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33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

ج
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46

ط
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91
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26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
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90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ج
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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
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خبرخبر
عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه صورت گرفت

 جریمه نقدی قاچاقچی کاال 
در نهبندان

متهم قاچاق کاال در نهبندان به پرداخت ۶۴۹میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

به  نهبندان  تعزیرات حکومتی شهرستان  اداره  رئیس 
صدا و سیما گفت: مأموران ایست و بازرسی سهل آباد 
نهبندان هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه 
اتوبوس که از زاهــدان به مقصد مشهد در حرکت بود 
مشکوک شده که پس از توقف، بازرسی های الزم از آن 

انجام گرفت.
هادی میرعرب افــزود: در بازرسی تعدادی کاالی قاچاق 
کفش  ۲۵جفت  البسه،  ۱۰۰کیلوگرم  شامل  مستعمل 

ورزشی و سه عدد بخاری برقی کشف شد.  
وی گفت: مالک اقالم قاچاق به همراه پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارز شهرستان نهبندان معرفی شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان افزود: 
این شعبه پس از بررسی اسناد و مدارک موجود متهم 
مبلغ  پرداخت  به  کاال های مکشوفه  بر ضبط  عــالوه  را 

۶۴۹میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حریق خودرو در پارکینگ 
دردسرساز شد

آتش سوزی گسترده خودرو و منزل مسکونی در گناباد 
مهار شد.

رئیس آتش نشانی گناباد به صدا و سیما  گفت: این حادثه 
بر اثر آتش سوزی خودرو سواری آردی در پارکینگ منزل 
مسکونی در قنبرآباد گناباد رخ داد که در پی گسترش 
آتش تعدادی از افراد ساکن در این آپارتمان دو طبقه  نیز 
در منزل محبوس شدند.رضا رجب نژاد افــزود: نیرو های 
آتش نشانی  با حضور در محل، حریق خودرو را مهار و 
دو کودک گرفتار در طبقه دوم و سایر ساکنان آپارتمان را 
نجات دادند و از سرایت آتش به دیگر بخش ها جلوگیری 

کردند.

عقیل رحمانی: با اقدام ویژه جهاد کشاورزی مشهد 
تعداد زیادی از باغ ویالهای غیرمجاز و تغییرکاربری 
عارفی)بخش  روستاهای  محدوده  در  شــده  داده 
احمدآباد شهرستان مشهد( و روستای نجم )بخش 
تبادکان شهرستان مشهد( تبدیل به تلی از خاک شد.

»عارفی« ناامن برای سودجویان»
کــشــاورزی  و مدیر جهاد  مــعــاون رئیس ســازمــان 
گفت:  مــاجــرا  ایــن  تشریح  در  مشهد  شهرستان 
پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی 
کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی 
اقدام های اولیه جهت تغییرکاربری در سطح وسیعی 
از اراضی شدیم و در همان مراحل ابتدایی اخطار 
مبنی بر توقف عملیات اجرایی به صورت الصاقی 
و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت. همچنین پس از 
هماهنگی با ریاست کمیته صیانت از حریم مشهد 
و حضور مقام قضایی در منطقه به عنوان نماینده 
شهرستان  اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادســـرای 
مشهد، عملیات گسترده و  اقدام به قلع و قمع ابنیه 
و  مستحدثاتی که غیرقانونی بنا شده بود، صورت 

گرفت.
طهماسبی زاده افــزود: با وجود اینکه سال هاست 
از تصویب قانون حفظ کــاربــری اراضـــی زراعـــی و 
باغ ها مصوب ۱37۴و اصالحیه آن در سال ۱38۵ 
مــی گــذرد و  ویــالهــای ساخته شــده بـــدون مجوز 
بارها به تیغ لودرها سپرده شده و با خاک یکسان 

شده اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه های 
مختلف به سمع و نظر مــردم رسیده، متأسفانه 
برخی با ساده اندیشی، سرمایه و اندوخته سال ها 
زحمت و تالش خود را فدای زیاده خواهی عده ای از 
فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می کنند و در 
پایان مغبون و ناراحت نظاره گر اتالف سرمایه خود 
می شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع 
چنین وانمود یا اظهار می دارند که از قانون اطالعی 

نداشته اند. 
این  بــه  پاسخ  در  مشهد  کــشــاورزی  جهاد  مدیر 

شهروندان عنوان کرد: نخست، جهل به قانون رافع 
مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از 

انتشار قانون همه از آن مطلع هستند.
احترام  قــانــون  بــه  باید  جامعه  آحـــاد  همه  دوم؛   
این  و  بپرهیزند  آن  خــالف  انــجــام  از  و  گذاشته 
موضوع که برخی عنوان می کنند چرا همان موقع 
که در شــروع ساخت بودیم مانع کــار ما نشدید 
باید گفت عدم تذکر یا اخطار مجوزی برای تداوم 
این کار خالف و مانعی برای قلع و قمع نیست و 
سوم اینکه مگر یک موضوع چند بار باید از طرق 

طهماسبی زاده  امید  شــود.  اطالع رسانی  مختلف 
بیان کرد: در عملیات وسیع اول چهار مورد بنا و 
3۲ مورد دیوارکشی که تحت ساخت و سازهای 
غیرمجاز قرار گرفته بود، در اراضی روستای عارفی 

بخش احمدآباد شهرستان مشهد تخریب  شد .
از یک تغییرکاربری  همین موضوع کافی بود که 
وسیع جلوگیری شود و نسبت به قلع و قمع آثار 
ایجاد شده پس از هماهنگی و همراهی دادستانی 
مرکز استان و شورای حفظ حقوق بیت المال اقدام 

نماییم .

تخریب ها به روستای »نجم« هم رسید »
استان در  معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
هم  گرفته  صــورت  عملیات  دیگر  بیان چگونگی 
گفت: در دومین اقدام صورت گرفته  ۱۲مورد بنا، 
۵8 مورد قطعه دور دیوار، ۲۱ مورد محوطه سازی ، 
۴۰ مورد پی کنی و هشت مورد استخر تخریب و در 
ادامه هم 3۰ مورد مصالح از زمین های کشاورزی در 
روستای نجم بخش تبادکان شهرستان مشهد که 
تحت ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته بود، 

جمع آوری شد.
عملیات  پایان  در  داد:  ادامـــه  مسئول  مقام  ایــن 
قلع و قمع، از آن همه دیوار و بنا که می خواست 
ویالهایی باشد تا جیب مردم ناآگاه و بعضاً طماع را 
به این امید که ویال را بخرند و به چند برابر قیمت 
بفروشند، فقط تلی از خاک و سیمان و تعداد زیادی 

فلزی در هم  و درب هـــای  تانکرهای مچاله شــده 
پیچیده بر زمین باقی مانده است.

امید طهماسبی زاده  بیان کرد: پایش مزارع و باغ ها 
و حفاظت از اراضی کشاورزی، در تعطیالت سال 
جدید در غالب کشیک های نوروزی در این مدیریت 

انجام شد .
این مطلب  بیان  با  مدیر جهاد کشاورزی مشهد 
که مشارکت و نظارت همگانی بهترین و مؤثرترین 
راه برای حفاظت از سرمایه های ملی کشور است، 
تصریح کرد: گشت های حفاظت اراضی کشاورزی 
با گشت زنی و مراقبت مستمر و حضور فعال در 
دریافتی،  گزارش های  نیز  و  کشاورزی  عرصه های 
مــزارع و باغ ها را رصد و با هرگونه ساخت و ساز 
غیرمجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب برخورد 
کردند.وی متذکر شد: شهروندان در خرید اراضی 
به خصوص در حاشیه شهر مشهد دقت کافی را به 
خرج دهند و از مراجع ذی صالح استعالمات الزم 
را اخذ کنند و با حرف یک بنگاهدار یا افراد محلی 
که مدعی می شوند در محل تغییرکاربری مشکلی 
ندارد، اقدام به خرید نکنند که سرمایه آن ها به باد 

خواهد رفت.
رئیس جهادکشاورزی مشهد همچنین از خریداران 
از  پیش   خواست  تغییرکاربری  دارای  ملک های 
هر گونه معامله این گونه زمین ها، از امور اراضی 
شهرستان در خصوص دارا بودن مجوزهای الزم 

برای تغییرکاربری آن اراضی استعالم نمایند.

با اقدام ویژه جهاد کشاورزی صورت گرفت

تخریب 170 باغ ویالی غیرمجاز در دو روستای اطراف مشهد

3
شنبه  28 فروردین 1400

   4 رمضان 1442  17 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9505  ویژه نامه 3884 

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

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری باند 
کالهبرداری که کارت بانکی افراد زیادی را برای اقداماتی نظیر 

پولشویی و ... اجاره کرده بودند، خبر داد.
بنا بر گزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری در تشريح خبر 
گفت: با توجه به ارجاع شکوائیه قضایی از سوی چند تن از 
شهروندان مشهدی مبنی بر کالهبرداری و برداشت غیرمجاز 
مالباختگان،  توسط  اینترنتی  در پی خرید  آن هــا  از حساب 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان 

قرار گرفت.
افــزود: با توجه به اظهارات شکات و مستندات موجود  وی 
در پرونده مالباختگان مشخص شد خرید ناآگاهانه از برخی 
شبکه های اجتماعی صرفاً با رؤیت یک عکس،  کلیک روی 
لینک ناشناس و یا پرداخت وجه برای ثبت آگهی و یا خرید 

شارژ و بسته اینترنتی برای گوشی تلفن همراه زیر قیمت بازار 
از جمله مواردی بوده که افراد فریب خورده و اطالعات حساب 
بانکی شان را در صفحه فیشینگ شده وارد کرده و حساب 

بانکی شان مورد دستبرد قرار گرفته بود.
رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: در ادامه بررسی های صورت 
در  قربانی  تعدادی  رد  فتا،  پلیس  کارشناسان  توسط  گرفته 
پولشویی یا همان تغییر منشأ وجوه سرقت شده نیز بدست 
آمد و مشخص شد برخی با هدف کسب درآمد مالی، اطالعات 
حساب بانکی خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و به 
صورت ماهیانه و به ازای هر کارت بانکی ارقامی بین ۲میلیون  

تا ۴ میلیون ریال دریافت کرده اند. در ادامه کارشناسان پلیس 
فتا دریافتند عامالن کالهبرداری صورت گرفته عالوه بر ارتکاب 
جرایم کالهبرداری و پولشویی، در دایره عملیات ویژه  پلیس 
فتا نیز پرونده مفتوحه دیگری داشته که در آن پرونده آن ها با 
راه اندازی فضای غیراخالقی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی 
و تقلید صدای زنانه؛ مبالغی را از برخی کاربران فضای سایبری 

به بهانه همسریابی و دوستیابی، کالهبرداری کرده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: در بررسی های بعدی پای یک راننده 
تاکسی اینترنتی به ماجرا باز شد که با پیش کشیدن صحبت 
کسب و کار از مسافرانش به ویژه دختران جوان درخواست کرده 

با اجاره کارت ملی و اجاره حساب بانکی شان به یک صرافی، 
کسب درآمد بدون صرف وقت و بی دردسر داشته باشند. در 
نهایت سه نفر از متهمان این پرونده به همراه ادوات رایانه ای 
مورد استفاده در این رابطه دستگیر و به پلیس فتا منتقل 
شدند. دو نفر از متهمان نسبت برادری داشته و دارای سابقه 
کیفری مشابه هستند و نفر سوم نیز همان راننده تاکسی 
اینترنتی بود که در تهیه کارت ملی و پولشویی فعال بوده و با 
این افراد همکاری می کرد. آن ها در مواجهه با ادله فنی، جرایم 

ارتکابی شان را پذیرفتند.
ــدارک و  وی گفت: بــا تحقیقات بــه عمل آمـــده بــراســاس مـ
مستندات موجود در پرونده و دامنه جغرافیایی جرایم ارتکابی 
توسط اعضای این باند، آن ها تاکنون بیش از ۱۰میلیارد ریال از 
7۰ شاکی صرفاً  در استان خراسان رضوی کالهبرداری کرده اند .

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی پرونده جدیدی را تشریح کرد

اجاره کارت بانکی با وعده درآمد بادآورده

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

/ج
99

10
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9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم
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91
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13

/ج
99
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1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
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44
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25

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/1

40
04

62

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

 ج
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31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

تابلوسازیکرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

90
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
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14
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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 

/ج
99

09
72

3

ط
/9

91
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
قابل توجه همشهریان گرامی

به اطالع می رساند آقای مهدی امانی
 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1846

 به نش��انی:  ج��الل آل احمد ش��مالی بین64-62 
امالک پیروزی

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

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153195981
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

05
07
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عکس نوشتعکس نوشت

امام جمعه موقت مشهد مقدس:

 »نهضت مواسات« ایرانیان
 دنیا را بهت زده کرده است

امام جمعه موقت مشهد مقدس با اشاره به اهمیت 
نهضت مواسات گفت: خدا می داند آمریکا و استکبار 
چه زجری از این نهضت مواسات و بسته های کمکی 

می کشند.
محمدباقر  حجت االسالم  آنالین،  قــدس  گــزارش  به 
فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه 
رضوی اظهار کرد: بسته های تهیه شده برای محرومان 
را قدر بدانید و هر چه می توانید در ماه مبارک رمضان 
در این امر انسانی مشارکت کنید؛ دنیا را این حرکت 
بهت زده کرده زیرا نتایج بسیار خوبی برای محرومان 

دارد.
امام جمعه موقت مشهد مقدس در ادامه با اشاره به 
گرفتاری های ایجاد شده توسط ویروس کرونا گفت: 
به رهبر معظم انقالب نگاه کنید که چگونه مراقب 
رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  و  هستند 

می کنند و این روش را در دستور کار قرار دهید.
امام جمعه موقت مشهد مقدس در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به دشمنی چند دهه ای استکبار 
از ما  اظهار کرد: استکبار  ایــران  انقالبی در  با تفکر 
ناراحت است چون از مظلومان یمن و سوریه دفاع 
می کنیم؛ در یمن به دلیل محاصره، جنگ، گرسنگی و 
نبود بهداشت در هر پنج ثانیه یک نوزاد از دنیا می رود 
و این آماری است که انصارهللا یمن بر آن تأکید دارد؛ 

می گویند چرا از این ها دفاع می کنید؟
امــــام جــمــعــه مــوقــت مــشــهــد مــقــدس بــیــان کـــرد: 
و  حــرف  بــه  و  دارد  امید  دشمن  بــه  دشمن نشناس 
مسئله  این  روی  رهبری  می کند؛  اعتماد  امضایش 
اعتمادی نیست. دشمن  به دشمن  دارند که  تأکید 
لحظه  یک  نمی دهد.  امتیاز  و  می گیرد  امتیاز  فقط 
غفلت از دشمن برای ما ضربه ایجاد می کند. عوامل 

نفوذی از غفلت ها استفاده می کنند. 
وی گفت: مشروطیت از اختالف میان علما و بزرگان 
ضربه خورد؛ مصدق به آمریکا اعتماد کرد و دولتش 
تمرکز  اقــتــصــادی  ضعف  روی  دشمن  شــد،  ساقط 
کرده است، مراقب باشید که رهبری به همین دلیل 
اخالق  ضعف  دارنــد؛  تأکید  اقتصاد  روی  همه  این 
نیز  الهی  وعــده هــای  به  ایمان  ضعف  و  معنویت  و 

مشکل ساز است.
فرزانه اظهار کرد: دشمن در آنجایی موفق می شود که 
کسی یا کسانی به فرمایش رهبری بی اعتنایی کنند و 
گاهی هم متأسفانه اتفاق می افتد و این ضربه پذیری 

ایجاد می کند.

مصرف مواد غذایی شیرین در سحر 
سبب گرسنگی می شود

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی خراسان 
شمالی گفت: مصرف مواد غذایی شیرین در وعده 

سحری سبب گرسنگی زودرس می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرین علیزاده، 
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی خراسان 
شمالی گفت: مصرف مواد غذایی شیرین در وعده 
سحری توصیه نمی شود؛ چرا که مواد غذایی شیرین 
با تحریک انسولین و ورود سریع قند خون به داخل 
سلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی 

زودرس می شود.
وی گفت: از غذا های کم حجم و غنی از مواد مغذی که 
کم نمک، کم چرب و کم شیرین هستند در وعده سحر 

استفاده شود.
عــلــیــزاده وعــده سحری و دو وعــده افــطــار و شــام را 
وعده های اصلی در ماه رمضان خواند و گفت: نوع 
غذا هایی که در وعده سحری مصرف می شود با تأمین 
انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن، نقش مهمی در 
و  بــدن، ضعف  کم آبی  از  جلوگیری  و  کــارایــی  حفظ 

خستگی دارد.
او افزود: غذا های ساده و سبک مثل انواع پلو و خورش 
در حجم کم برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری 
در طول روز دارند و یا غذا های سبک تر شبیه وعده 
افــرادی که در طول روز فعالیت کمی  صبحانه برای 

دارند برای وعده سحر می تواند مناسب باشد.

تیم کوهنوردی پایگاه هوانیروز مشهد مقدس با نام پرواز 
به مناسبت 29فروردین، روز ارتش جمهوری اسالمی 
علی صیاد  ســالــروز شهادت سپهبد شهید  و  ایــران 
شیرازی صعودی را به قله 3 هزار و 880 متری شیرباد با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام داد. 

پیام تسلیت استانداران 
 خراسان های رضوی و جنوبی

  به مناسبت درگذشت 
مادر سردار شهید ناصری

استانداران خراسان های رضوی و جنوبی با صدور پیام های 
جداگانه ای درگذشت مادر سردار سرلشکر شهید ناصری 
روابــط عمومی  اداره کل  گــزارش  گفتند.به  را تسلیت 
استانداری خراسان رضوی، متن پیام تسلیت محمدصادق 

معتمدیان به شرح زیر است:
خانواده معزز سردار سرلشکر شهید ناصری

با ابراز تأثر و تألم، درگذشت الگوی صبر و مقاومت و ایثار، 
مادر واالمقام سردار سرلشکر شهید ناصری که نمادی از 
عاطفه، مهربانی و مقاومت بود را به همه خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران و به ویژه خانواده مکرم شهید تسلیت 

عرض می نمایم.
فــرزنــدان  تربیت  بابرکتش  عمر  محصول  کــه  ــادری  مـ
سلحشور و شجاع برای دفاع از سرزمین و مرزهای ایمان 

و عقیده بود.
برای آن بانوی صبور و پرصالبت، رحمت و رضوان الهی 
و برای خاندان معزز شهید به ویژه فرزندان خدوم آن 

مرحومه، صبر جمیل و اجر فراوان مسئلت دارم.

پیام تسلیت استاندار خراسان جنوبی»
استاندار خراسان جنوبی درگذشت مادر سردار سرلشکر 

شهید محمدناصر ناصری را تسلیت گفت.
متن پیام آقای مالنوری به شرح ذیل است:

درگذشت بانوی مؤمنه و پرهیزکار »حاجیه خانم مریم 
هاشمی« والده مکرمه سردار سرلشکر شهید محمدناصر 

ناصری، موجب تأثر و تألم شد.
بدون شک تالش های فاطمی آن بانوی صالحه در تربیت 
سردار سرافراز اسالم که مجاهداتش همواره موجب فخر 
و مباهات است، توشه ای بس گرانبهاست که در سرای 
باقی، با رحمت واسعه حضرت حق، تجلی خواهد یافت.
اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده 
معزز شهید و بازماندگان ایشان تسلیت عرض کرده، از 
درگاه حضرت پروردگار برای آن فقیده سعیده، غفران و 
رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت زهرا)س( و 

برای بازماندگان بردباری مسئلت دارم.

معاون شرکت آب منطقه ای استان خبر داد

 کاهش 32 درصدی ورودی آب 
به سدهای خراسان شمالی

بجنورد: معاون شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
گفت: سال زراعی جاری ۵0 میلیون مترمکعب آب وارد 
سدهای استان شد در حالی  که در مدت مشابه سال 
گذشته، ۷۵ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی، وحید واسطه با بیان اینکه در سال زراعی جاری 
از اول مهر 99 تا ۱۶ فروردین امسال، ۵0 میلیون مترمکعب 
آب وارد سدهای استان شد افزود: این در حالی است که 
در مدت مشابه سال گذشته، ۷۵ میلیون مترمکعب آب 
وارد سدهای استان شد به  عبارت  دیگر امسال 32 درصد 

کاهش ورودی آب داشتیم.
وی افزود: در این مدت، از مجموع 23۴ میلیون مترمکعب 
ظرفیت سدهای استان، ۱23 میلیون مترمکعب معادل 

۵2.۷ درصد آبگیری شده است.
معاون شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به 
تحقیق مرکز تغییر اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی 
گفت: بارندگی در ادامه سال جاری، کمتر از حد معمول 
)نرمال( پیش بینی  شده و با توجه به کاهش 38 درصدی 
بارش ها تاکنون، مدیریت آب و الگوی کشت ضرورت دارد.

گزارش قدس از مهیا شدن گروه های خیریه در ماه نزول قرآن

»رمضان«  بهترین بهانه مهرورزی 
سرورهادیان: همدلی زمان نمی خواهد تا 
هنگامی که نگاهی منتظر باشد، دل های 
مهربان، آرام و قرار ندارند و هربار موضوعی 
انگیزه ای برای کمک های بیشترمی شود. اما 
ماه مبارک رمضان ماه سخاوت آسمانی، 
است.  مهربانی  سفره های  و  همدلی ها 
ماهی که از گذشته های دور، همدلی ها برای 
کمک به نیازمندان بیش از پیش می شود 
و حاال همزمانی ماه مبارک با شیوع ویروس 
کرونا سبب شده است مردم همچنان این 

مسیرهمدلی را ادامه دهند.
تا  دولــتــی  مسئوالن  از  می توانند  آن هـــا 
مؤسسه های نیکوکاری و پایگاه های بسیج 
و پویش های مردمی و... باشند که هنوز هم  

جهادی کار می کنند.
به سراغ تعدادی از آن ها می روم که حاصل 

این گفت وگوها را با هم مرور می کنیم.

 500 بسته معیشتی»
 برای بیماران کرونایی 

میزبان  نیکوکاری  مؤسسه  مدیرعامل 
خورشید می گوید: در آغاز ماه رحمت و 
مغفرت، ماه مبارک رمضان همه می دانیم 
از خانواده های  در شرایط فعلی بسیاری 
آبرومند که متأسفانه به دالیل بیماری دچار 
ازکارافتادگی شده اند و در شرایط سخت 
زندگی را می گذرانند، نه تنها قادر به درمان 
بیماری نیستند بلکه توان خرید قرص نانی 

را هم ندارند.
محمد فــرزانــی مــی افــزایــد: درایـــن روزهــا 
آن هــا نــگــران سحری و افــطــاری فــرزنــدان 
معصومشان هستند، از این رو همچون 
سنوات گذشته با کمک و مساعدت های 
گرفتیم  تصمیم  نیز  امــســال  گــروهــمــان، 

۵00بسته كمک معيشتی تهیه کنیم.
مسئول اتحادیه قنادی و شیرینی سازان 
مشهد دربــاره اقالم بسته های معیشتی 
خانواده بیماران نیازمند که بیشتر بیماران 
کرونایی هستند، می گوید: برآورد تهیه این 
 ۵00 بسته معیشتی شامل قند و شکر

2 هــزارکــیــلــوگــرم، بــرنــج ۵ هــزارکــیــلــوگــرم، 
ماکارونی یک هزاربسته، سویا ۵00کیلوگرم، 
ــخــود، لــوبــیــا، عــدس(  حــبــوبــات شــامــل )ن
مــرغ ۵00عــدد،  و ۵00کیلوگرم،  یــک هــزار 
ــن دو لــیــتــری ۵00بـــطـــری، زولــبــیــا و  روغــ
بامیه ۵00جعبه، رب۵00قوطی، نشاسته 
یک هزارکیلوگرم، خرما ۵00جعبه و پنیر یک 

هزار بسته ۴00گرمی می شود.

از طرح کیسه نذری تا اشتغال زایی»
گروه مسجد الغدیر که از مدت ها پیش 
با طرح »کیسه نذری« توانست کمک های 
مردمی خوبی را برای نیازمندان جمع آوری 
نیازمندان  ایــن روزهــا نیز کمک به  کند، 
منطقه سپاد را در برنامه دارد. امام جماعت 

می گوید:  الغدیر  مسجد 
کمک های  خوشبختانه 
ــا  کــرون دوران  در  مـــــردم 
و  بـــود  بــســیــار چشمگیر 
در ماه مبارک رمضان در 
مؤمنانه  بحث کمک های 
ادامــه  را  فعالیت هایمان 

می دهیم.
می افزاید:  طوسی  داوود  حجت االسالم 
ــذری کـــه ســـال گذشته  ــ بــحــث کــیــســه ن
آزمـــوده شــده اســت، ادامــه دارد. در این 
طرح کیسه های پارچه ای دو کیلویی را که 
قبالً تهیه شده درِ منازل محل می بریم و 
از طرف مسجد محل  توضیح می دهیم 
به منظور جمع آوری کمک های ماه مبارک 
برای خانواده های نیازمنده آمده ایم و مردم 
از برنج، نخود، لوبیا، عدس و... هر اقالمی 
که در منزلشان موجود است کیسه ها را پر 
و به ما برمی گردانند که سال گذشته رقمی 
از همین  اقــالم موادغذایی  تن  معادل 2 

طریق جمع آوری شد.
وی در ادامه به طرح جدید نان اشاره کرد و 
افزود: بحث نان یکی از اقالم ضروری افطار 
است، ازاین رو وجوهات را جمع آوری و طرح 
نذر نان راه اندازی کردیم از طرفی با توجه به 
شعار امسال که بحث تولید است، سعی 
کردیم از دو طرف به نیازمندان کمک شود. 
بنابراین با شناسایی خانواده های نیازمندی 
که در حاشیه شهر مشهد تنورهای خانگی 

دارند این طرح به آن ها واگذار شد.
از لحاظ  ابتدا محیط  وی تأکید می کند: 
بهداشت رصد شد و دریافتیم نان کامل و 
سالم و درجه یک تحویل می دهند. به این 
ترتیب شبی حدود 300 قرص نان که باید 
از بیرون تهیه می شد را به این افراد که زنان 

سرپرست خانوار هستند، 
سفارش دادیم.

طرح نان و سبزی »
حـــجـــت االســـالم طــوســی 
ــرای  ــح مـــی کـــنـــد: بـ تــصــری
بسته های ســاده افطار که 
در آن سبزی خــوردن نیز 
قرار دارد، تصمیم گرفتیم امسال برای تهیه 
سبزی به جای آنکه از ظرفیت خانم های 
مسجد استفاده شود که همیشه پای کار 
بوده اند، این بار باتوجه به کرونا، تجمعی 
در مسجد صورت نگیرد. به همین خاطر 
تا  شــد  هماهنگ  نیازمندان  ــواده  خــان بــا 
آن هایی که می توانند سبزی پاک کنند، این 
کار را برعهده بگیرند و سبزی پاک شده را 
از آن ها خریداری می کنیم تا برای آن ها نیز 
درآمدزایی انجام شود.امام جماعت مسجد 
الغدیر تعداد افرادی که در ماه مبارک رمضان 
اطعام می شوند را ۵00 خانواده اعالم می کند 
و می گوید: ۵00 خانواده شناسایی شده اند 
که هرشب بسته ساده شامل نان و پنیر و 
سبزی، خرما و سوپ تحویل آن ها می شود. 
از این ۵00 خانواده 80درصد خانواده های 
زیرپوشش و مابقی افـــرادی هستند  که 

توسط خود مسجد شناسایی شده اند.

 کمک هایی»
 برای حاشیه شهر و روستاها

یکی از اعضای گروه مردمی جهادی یاران 
به  کمک  راســتــای  در  می گوید:  نیز  مهر 
همنوعان این بار کمک های معیشتی برای 
ماه مبارک رمضان را به صورت متمرکز در 
حاشیه شهرمشهد و روستاهای سرخس 

قرار داده ایم. 

کمک ها  ایــن  می افزاید:  کمیلی  علیرضا 
شامل توزیع سبد کاال، کارت نان و برنامه  
اطعام سحری و افطاری در حاشیه شهرمان 

و روستاهای مرزی سرخس است.
وی با اشاره به این نکته که از دو روز پیش 
فعالیت های خیرخواهانه ماه مبارک رمضان 
آغاز شده است، بیان می کند: توزیع ۱20 
بسته معیشتی درحاشیه شهرمشهد و 
منطقه سیس آباد و طبرسی انجام شده 
بــعــدی آخــر هفته در  اســت کــه مرحله 
سرخس با توزیع سبد معیشتی و اعطای 
پــول نقد به خــانــواده هــای نیازمند ادامــه 
پیدا خواهد کرد.وی خاطرنشان می کند: 
در ابتدای ماه مبارک رمضان توزیع کارت 
اولویت  در  نــان در حاشیه شهر مشهد 
هفته  ابتدای  از  همچنین  برنامه هاست 
آینده برنامه سحری و افطاری در حاشیه 
شهر مشهد و روســتــاهــای ســرخــس به 

صورت جدی انجام خواهد شد.
کمیلی درباره برنامه های قطعی این گروه 
جهادی در ماه بهار قرآن می گوید: توزیع 
سبدکاال حدود ۱۵0 بسته، برنامه سحری و 
افطاری برای 300 نفر درحاشیه شهرمشهد 
درچند روزمتوالی، توزیع لباس و کفش، 
هدایای نقدی بــرای حــدود ۵0 خانواده و 
ــارت نــان رایــگــان بــرای  همچنین تــوزیــع ک
حداقل ۱20 خانواده از برنامه های قطعی 

این گروه جهادی است.

کالم آخر »
مهربانی زمان ندارد اما ماه مبارک رمضان 
ماهی است که همدلی مؤمنانه بیشتری 
را نیاز دارد و هرکدام از ما می توانیم در 
گرفتن دستان منتظر نیازمندی شریک 

شویم. 
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ماه مبارک رمضان 
ماه سخاوت آسمانی، 
همدلی ها و سفره های 

مهربانی است
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استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر حدود ۶هزار واحد تولیدی در 
استان وجود دارد، گفت: نباید اجازه بدهیم 
که کارگری بیکار و یا واحد تولیدی تعطیل 
باید تالش کرد تا وضعیت  بنابراین  شود 

موجود را تثبیت کنیم.
ــزارش قـــدس آنــالیــن، محمدصادق  ــ ــه گ ب
کانون  اعضای  با  نشست  در  معتمدیان 
کارآفرینان استان اظهار کرد: در چند ماه 
برنامه های  میدانی،  مطالعات  در  گذشته 
میانبری مشخص کــرده ایــم و تالش ها بر 

این بوده که اقدام های عملیاتی، محسوس 
اینکه  بیان  با  باشد.معتمدیان  و ملموس 
»اقــتــصــاد فقط ســرمــایــه گــذاری نیست« 
خاطرنشان کرد: باید شرایط سرمایه گذاری 
فراهم کنیم، همچنین موانع را برداریم و در 
این راستا تالش ما بر این بوده که وضعیت 
اقتصادی را تثبیت کنیم.استاندار خراسان 
رضــوی عنوان کــرد: باید اقــدام هــا، کارهای 

زودبـــازده و اثرگذار باشند. در حــوزه کمک 
به واحــدهــای صنعتی، نخستین استانی 
 بوده ایم که تفاهم نامه ۱۵ هزار میلیارد ریالی
منابع ارزان قیمت که کمک فنی اعتباری از 

سوی دولت است را به امضا رسانده ایم.
معتمدیان تصریح کرد: مرز دوغارون یکی از 
مرزهای مهم خراسان رضوی به شمار می رود. 
موضوع احیای جاده ابریشم باید مورد توجه 

قــرار بگیرد. در ایــن راستا در پیگیری ها و 
رایزنی های کوتاه مدت اخیر تالش شده است 
که مشکالت دیرینه  آن حل و مرتفع شود.

وی به ظرفیت های بالقوه مرزی و مبادالت 
تجاری خراسان رضوی با کشورهای همسایه 
ــارون فرصت  اشــاره کــرد و گفت: مــرز دوغـ
مناسبی را ایجاد کرده است تا از طریق آن با 
کشورهای منطقه ارتباط تجاری برقرار کنیم.

استاندار خراسان رضوی:

نباید اجازه دهیم کارگری بیکار و کارگاهی تعطیل شود

8068جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا پ و ل و س ی ز د ه   ک ت ا ن
 2 س   ر ی ح ا ن ه   و ا ل ی و م
 3 ت ت   ا ی و ا   ی ر ه   ا ر ک
 4 ث ب ت   د ل   خ ل ا   س ر ی  
 5 ن ر و د   ن خ و د س ب ز   و ب
 6 ا ی ا ر ه   ن د ا   ا ی و ن ا
 7   ز ن ز ی ا د ی   ا د م ی   ن
 8 ت ی م   ل ت ه   س ی ب   ز ن گ
 9 ب   ن ق ا ل   م ا ل ا ر ی ا  
 10 ر ا د ا ر   م ز ه   ن س ت ر ن
 11 ک س   ر ی ا ض ی ا ت   م و ن ا
 12   ل ا ی   ن ا ن   ر ا   ر ج م
 13 ن ی ک   ک ت ف   م ت ه م   ی ن
 14 س م ب و س ه   پ د ی د ا ر   ی
 15 ل ی ر ه   ا س ی د ل ا ک ت ی ک
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»ابــراهــیــم  کـــارگـــردانـــی  بـــه  فیلمی   .۱  
از  تــخــلــیــه آب  ابـــــزار   - حــاتــمــی کــیــا« 
پــنــاهــگــاه  مــایــل -  نــهــنــگ –  ــاه 2.   چــ
3. پیشی گیرنده – بخیل – پادگانی در 
ستاره   – شوشتری  برنج   .۴ رباط کریم 
لحظه- درس خــوانــده  بیمارپرسی ۵.   -
– فیلسوف بزرگ آلمانی قرن ۱8 و ۱9 - 
زینت رو ۶. شل کردن سر کیسه – لون 
- بیهوده ۷. محل عبور سیل – مربی 
دستیار  و  کشورمان   فوتبال  ملی  تیم 
دراگان اسکوچیچ - راز و رمز 8. هجرت 
– شایسته – درخــت انگور 9. صفحه 
اینترنت – اولین فرزند امام حسین)ع( که 
در کربال به شهادت رسید - جانشینان ۱0. 
هفت تیر – دریاچه ای در ترکیه - »سالن 
بزرگ«+»پایتخت اتریش« ۱۱. تکرار حرف 
سی ام – آزاد- دارو – همسر مرد ۱2. از 
آرایه های ادبی – آدم آهنی - گیسو ۱3. 
وارســی – صنم - از روزگــار درمی آورند 

۱۴. باغ ارم را در مقابل بهشت ساخت 
– مدخل غذا به بدن – اکنون ۱۵. سبزی 

غده ای – رمانی از خانم آلیس واکر

 ۱. رمــزمــیــلــه بــرابــر فــارســی آن اســت 
زراعـــت  عــبــاســی -   - دهــمــیــن خلیفه 
2. لغت نامه – مخترع تلفن – گیاهی 
مؤثر در تقویت حافظه 3. دیدن – اما ، 
ولی – کارگری که در گلخن حمام آتش 
روشـــن مــی کــرده ۴. خــالــص و ســـره – 
همنشین   .۵ چیره دست   – خلع شده 
خار – گاز ضدعفونی – برنج پخته شده 
 - دستبند   - دولــتــمــنــد  پــهــلــوان ۶.   -
روســتــا ۷. شــهــری در سیستان  عـــدد 
رودخــانــه   - سوبسید  بلوچستان-   و 
ــد عصبی  ــکــان شــدی ت ــاآشــنــا –  ن  .  8
ــان  ــت ارقـ ــن هسته مــیــوه درخــ  – روغــ
9. دلـــــداده رامــیــن – حــمــام - فــریــاد 
نوع   – آشــکــارشــده   – حیات  مایه   .۱0

موافقت نامه  دایـــره –  عــدد  ردیـــاب ۱۱.  الکترونیکی 
عمومی تعرفه و تجارت جهانی - کویر مرکزی ایران 
 – آزاده دشــت کربال ۱2. مسلک – خباز - ســوزان 
۱3. آونگ – محله و برزن - آکنده ۱۴. دوستی – معاون 
هیتلر – گوشه گیری کردن ۱۵. مطهر – از پاپوش ها – 

غیر ایران
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