
حضورتخصص های مختلف شورا را تقویت می کندوضعیت راه های خراسان رضوی مطلوب نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس:

نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: افزون بر ۵۰ پروژه ملی و 
استانی نیمه تمام در این سه شهرستان وجود 
دارد که برای تکمیل آن ها نیاز به ۷۵۰میلیارد 
تومان اعتبار است.محسن زنگنه درخصوص 
اظهارنظر یکی از مدیران استان که تا پایان دولت 

پروژه عمرانی جدیدی ...

استاد دکترای برنامه ریزی شهری و عضو هیئت 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است 
شــورای شهر باید محل حضور افــراد مختلف 
با دیدگاه های متفاوت باشد. دکتر محمدرضا 
مبهوت می گوید: هرچه اختالف نظر در شورا 
بیشتر باشد بهتر می توان در اسناد باالدست 

تجدیدنظر کرد. یک دست... .......صفحه 4 .......صفحه 4 

صدور وثیقه 200میلیاردی برای مدیر موقوفه خودساخته
 کرونا روز جمعه 21 قربانی

 در استان گرفت

 مشهد 
در وضعیت نارنجی

لطفاً پالس های مثبت نفرستید

آقایان مسئول، کرونا تعارف ندارد!
پیش از این هم بارها نوشتم و این واقعیت تلخ را که کرونا 
از کوچک ترین اشتباه و  نــدارد و  هیچ قید و بند و تعارفی 
سهل انگاری ما برای گرفتن قربانیانش بهره می گیرد، متذکر 
اقدام های  و  تصمیمات  مــدام شاهد  و  پی درپی  اما  شــدم. 

اشتباه و سهل انگاری های فراوان مردم ...

.......همین صفحه 

.......صفحه 4 

سنتی بودن تولید پیله  تر و نبود 
نهالستان توت در خراسان شمالی

 نوغان داری 
در پیله مشکالت!

جزئیاتی تازه  از ماجرای یک زمین خواری گسترده 

.......صفحه 3 

ــی مــقــابــلــه بـــا کـــرونـــا مــی گــویــد:  ــان ســخــنــگــوی ســتــاد اســت
خراسان رضوی با کاهشی شدن آمار مراجعان و بستری های 
را مثل  ویـــروس در مــوج چــهــارم  ایــن  انتشار  کــرونــا، پیک 
بسیاری از نقاط کشور پشت سر گذاشته است.دکتر مهدی 
قلیان اول در نشست خبری هفتگی ستاد مقابله با کرونای 
خراسان رضوی افزود: روند کاهشی ابتال به کرونا در استان 

در برخی از شهرها بیشتر ...

می
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- و
نا 
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س
عک

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

با  مــاه  اردیبهشت  بــه ویــژه  و  بهار  فصل  در  ساله  هــر 
درختان  برگ دهی  و  درختان  رویــش  شــروع  به  توجه 
توت، فعالیت های نوغان داری در کشور آغاز می شود.
خراسان شمالی یکی از پنج قطب پرورش کرم ابریشم  
براساس  و  انجام می شود  به صــورت سنتی  است که 
گلستان،  خــراســان رضــوی،  گیالن،  استان های  آمــارهــا 
بیشترین حجم  ترتیب  به  مازندران  و  خراسان شمالی 
تولید کرم ابریشم کشور را بر عهده دارند.زنان مناطق 
خــانــه داری،  کنار  در  استان  ایــن  عشایری  و  روستایی 
فعالیت  بــه  ــدان،  ــرزن ف بــه  رسیدگی  و  منزل  مدیریت 
می پردازند.یکی  ابریشم  کــرم  پـــرورش  و  ــوغــان داری  ن
کرم  پــرورش  می گوید:  خراسان شمالی  نــوغــان داران  از 
ابریشم از اواسط فروردین  ماه هر سال به مدت 4۵ روز 
آغاز می شود. رحیمی  اظهار می دارد: برخی از افراد فکر 
می کنند نوغان داری یکی از مشاغل آسان و بدون هزینه 
است، اما برای نوغان داری که توتستان نداشته باشد، 

.......صفحه 2 کار بسیار سختی خواهد بود...

یکشنبه  19 اردیبهشت 1400

  26 رمضان 1442 
  9 می2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9523  
ویژه نامه 3902 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شــرکت تعــاونی مسکــن 

 کلبـه سـازان نـور بـدیع - نوبت دوم
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده نوب��ت دوم 
ش��رکت تعاونی در س��اعت17:00 روز پنجش��نبه 
بل��وار  مش��هد،  مح��ل  در   1400/02/30 م��ورخ 
فکوری، فکوری27 مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

برگزار میگردد.
از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود در جلسه 
مذکور حضور به هم رس��انند و ی��ا وکالی خود را 
از بی��ن اعضا و یا خارج از اعضای ش��رکت معرفی 
نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو وکالت 

یک عضو را می تواند داشته باشد(.
تذک��ر: اعض��ا ب��رای دادن وکالت می بایس��ت به 
هم��راه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری 
مجمع م��ورخ 1400/02/30 در س��اعت اداری به 
دفتر ش��رکت مراجع��ه نمایند در ص��ورت اتمام 

مهلت مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.
دستور جلسه:1- تمدید مدت فعالیت شرکت

 هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 

ع 1
40
11
76

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت صنایع پروفیل سینا شرق 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 16145 و 
شناسه ملی 10380317589

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت 
ع��ادی  ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی  میگ��ردد 
س��االنه صاحبان س��هام ش��رکت صنایع پروفیل 
سیناش��رق ) س��هامی خاص ( برای س��ال منتهی 
به 1399/12/30 که رأس س��اعت 14روز س��ه شنبه  
م��ورخ 1400/03/18 در مح��ل ش��رکت واق��ع در 
بل��وار فردوس��ی – خیاب��ان ثمان��ه 1 - پ��الک 51 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1. اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گ��زارش 
بازرس قانونی ش��رکت در خصوص عملکرد سال 

منتهی به 1399/12/30
2. بررس��ی و تصوی��ب ترازنامه و حس��اب س��ود 
وزیان شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30

3. انتخاب هیئت مدیره
4. انتخاب بازرس قانونی شرکت و بازرس علی البدل 

برای سال منتهی به 1400/12/29
5. تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت درج 

آگهی های رس��می ش��رکت
6. سایرمواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در 

صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد
ع هیئت مدیره  1

40
11
54

ل��ی  ما م��ه  نا آئی��ن   5 ده  م��ا ی��ت  رعا در   
نام��ه س��رمایه گ��ذاری و مش��ارکت  وش��یوه 
ش��هرداری ها به منظ��ور مش��ارکت در احداث 
مجتمع تجاری در زمین متعلق به شهرداری گناباد 
واقع در انتهای خیابان س��عدی حاش��یه میدان 
آزادی. بدین وسیله از سرمایه گذاران محترم 
دعوت می شود جهت دریافت اسناد فراخوان به 
سامانه س��تاد مراجعه ویا با ش��ماره تلفن های 
05157221244و09155338117تم��اس حاصل 

فرمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

,ع 
14
01
08
3

 فراخوان
 دعوت از سرمایه گذار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت آهن وفوالدشرق )سهامی 

خاص( به شماره ثبت 24392 
و شناسه ملی 10380398299

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت 
میگردد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان سهام شرکت آهن وفوالدشرق ) سهامی 
خاص ( برای سال منتهی به 1399/12/30 که رأس 
س��اعت 14روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 در 
محل ش��رکت واق��ع در بلوار فردوس��ی – خیابان 
ثمان��ه 1 - پالک 51 تش��کیل میگ��ردد حضور بهم 

رسانند .
دستور جلسه :

1. اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گ��زارش 
بازرس قانونی ش��رکت در خصوص عملکرد سال 

منتهی به 1399/12/30
2. بررس��ی و تصوی��ب ترازنامه و حس��اب س��ود 
وزیان شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30

3. انتخاب هیئت مدیره
4. انتخ��اب ب��ازرس قانون��ی ش��رکت و بازرس 

علی البدل برای س��ال منتهی به 1400/12/29
5. تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت درج 

آگهی های رس��می ش��رکت
6. سایرمواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در 

صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
ع هیئت مدیره  1

40
11
56

هاشم رسائی فر: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا می گوید: 
خراسان رضوی با کاهشی شدن آمار مراجعان و بستری های کرونا، 
پیک انتشار این ویروس در موج چهارم را مثل بسیاری از نقاط کشور 

پشت سر گذاشته است.

عبور از موج چهارم»
با  مقابله  در نشست خبری هفتگی ستاد  قلیان اول  دکتر مهدی 
کرونای خراسان رضوی افزود: روند کاهشی ابتال به کرونا در استان در 
برخی از شهرها بیشتر و در برخی دیگر کندتر است، به طور مثال در 
حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد این روند به کندی 
پیش می رود که در مشهد کندتر از سایر مناطق است. در مجموع 
کاهش مراجعه های سرپایی نوید آن را می دهد که با کاهشی شدن 
روند بستری ها، میزان بستری در بخش های مراقبت های ویژه و مرگ 
و میر از دو هفته دیگر کاهش یابد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در جمعه گذشته به جز آماری که در گناباد 
ثبت شده، 283 نفر بستری کرونایی در استان داشتیم که مجموع کل 
بستری های هفته گذشته به یک هزارو262 نفر رسید که از این تعداد  
338 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند، ضمن اینکه 

تعداد فوتی های کرونایی در روز جمعه 21 نفر بوده است. 
انتهای  استان  بین سه  در  خــراســان رضــوی  به حضور  قلیان  دکتر 
جدول آماری کرونای کشور اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی پس از 
سیستان وبلوچستان و گلستان که به ترتیب با نیم و 2/2 میزان بروز 
کرونا در 1۰۰هزار نفر در انتهای این جدول قرار گرفته اند، با 2/۵ بروز در 
1۰۰هزار نفر، عنوان سومین استان در کمترین ابتال در موج چهارم کرونا 
را به خود اختصاص داده است. ما در موج چهارم نوک قله ابتالی 

هفتگی که ثبت شد یک هزارو492 نفر در هفته دوم اردیبهشت بود که 
این میزان در پیک سوم در بازه زمانی آبان گذشته 2هزارو12۰نفر بوده 
که این نشانه وفاق از ستاد استانی گرفته تا سازمان ها و مهم تر از همه، 

همراهی مردم بوده است.

شناسایی دو فرد مشکوک به کرونای هندی در مشهد»
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در پاسخ به پرسش قدس در 
خصوص شناسایی ویروس هندی گفت: دو مورد از اتباع هندی که 
مشکوک بودند در استان شناسایی شدند و از آن ها نمونه گرفته شد 

اما مثبت تشخیص داده نشدند.
وی همچنین در واکنش به این موضوع که با توجه به اینکه در قم 
موارد مثبتی از کرونای هندی مشاهده شده و برای اینکه تجربه تلخ 
انتقال این ویروس در موج اول  از طریق ریلی و هوایی تکرار نشود، 
چه اقداماتی را انجام داده اید، اظهار کرد: براساس گزارش ها سه نفر 
را داشتیم که ساکن قم بودند و به مشهد سفر کرده بودند، از آن ها 
نیز تست کرونا گرفتیم که نه تنها کرونای هندی نداشتند بلکه اصالً 
مبتال نبودند. اما در کل باید گفت در هر نقطه ای از کشور که هر نوع 
ویروسی مشاهده شود چون این بیماری از راه تنفسی منتقل می شود 
امکان اینکه به هر جایی سرایت یابد، وجود دارد. ما نیز به دلیل اینکه 

محدودیتی برای سفر از هر شهر چه قم یا هر جای دیگر به صورت 
ریلی و هوایی نداریم ، ممکن است هر موضوعی اتفاق بیفتد. گرچه 
ما اینجا سختگیری های خاص خودمان را داریم، همان طور که اکنون 
در موضوع مرزهایمان داریم و اجازه ورود اتباع خارجی را بدون انجام 

تست نمی دهیم.

تست 20 دقیقه ای برای اتباع خارجی»
مــورد رهــا شدن  قــدس در  به پرسش دیگر  پاسخ  قلیان در  دکتر 
اتباع خارجی در شهر مشهد تا زمان اعالم تست کرونایی که از آن ها در 
فرودگاه گرفته می شود، گفت: ما این موارد را قبول داریم اما براساس 
تصمیمی که در ستاد استانی گرفته شد، قرار بر این شد تست رپید 
که نتیجه آن در 2۰ دقیقه اعالم می شود، در فرودگاه از اتباع خارجی 
گرفته و در صورت نیاز تست های بعدی از آن ها گرفته شود. با این کار 

می توان موارد مطرح شده را از بین ببریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این مطلب 
که مشهد در رنگ بندی جدید اپلیکیشن ماسک، نارنجی شده است، 
بیان کرد: این اتفاق وقتی می افتد که آمار هفتگی کاهش پیدا کند، 
اما مردم به این رنگ بندی ها توجه نکرده و همچنان دستورالعمل ها 
را رعایت کنند. موضوع ممنوعیت سفر در تعطیالت عید فطر برای 

همه شهرها با هر رنگی پابرجاست، ضمن اینکه مشاغلی هم که اجازه 
بازگشایی به آن ها داده شده باید با رعایت تمامی دستورالعمل های 
بهداشتی فعالیت کنند و مردم حواسشان به این باشد که اگر جایی 
رفتند  که این دستورالعمل  ها رعایت نشده بود، در آن مکان نمانند و 

خارج شوند.

نمره قبولی رعایت دستورالعمل ها در شب های قدر»
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: در شب های قدر ۷۰3 
مورد بازرسی از اماکنی که مراسم احیا در آن ها برگزار می شد انجام 
شد که در 1۰3 مورد در برخی مــوارد دستورالعمل ها به طور کامل 
رعایت نشده بود. درست است که 1۰۰درصد به طور کامل همه رعایت 
نکردند اما 6۰ تا  ۷۰درصد رعایت کردند و تقریباً از این حیث مورد 

قبول بوده است.
دکتر قلیان همچنین در خصوص روند واکسیناسیون بزرگساالن بیان 
کرد: در حال حاضر واکسیناسیون افراد باالی 8۰ سال در استان ادامه 
دارد که در این خصوص 2۰ تا 2۵ درصد از افراد برای دریافت واکسن 
ابراز تمایلی نداشتند و به بیش از 32درصد واکسن زده شده و 2۰ تا 3۰ 
درصد هم باقی مانده اند. آنچه در این مورد می شود به آن اشاره کرد 
این است که واکسیناسیون ادامه دارد و افرادی که گاهی بیش از ۷۰ 
سال و کمتر از 8۰ سال هم بودند به صورت موردی که مراجعه کردند 

ما دست رد به سینه آن ها نزدیم و واکسینه شدند. 
با وجود این از شنبه واکسیناسیون خودرویی در فضای باز دهکده 
سالمت در بولوار فکوری مشهد شروع به کار کرده تا افرادی که توانایی 
راه رفتن ندارند با خودرو به این مرکز مراجعه کنند و واکسن خود را 

دریافت نمایند.

کرونا روز جمعه 21 قربانی در استان گرفت

مشهد در وضعیت نارنجی

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

رئیس بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه امام رضا)ع(:

 4هزار و 314 گروه جهادی 
در خراسان رضوی فعالیت دارند 

امام رضا)ع(  رئیس بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه 
خراسان رضوی از فعالیت 4هزار و 314 گروه جهادی در این استان 
خبر داد و گفت: این گروه های جهادی به صورت محله محور 
و جغرافیامحور در حوزه های امور بهداشتی و عمرانی فعالیت 
می کنند.سرهنگ پاسدار داریوش کوکبی در نشست مطبوعاتی 
به مناسبت 1۷ اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس بسیج سازندگی 
به فرمان رهبر معظم انقالب، خدمت بی منت به مــردم را از 

اهداف بسیج سازندگی و محرومیت زدایی عنوان کرد. 
وی ادامه داد: در سال 99 با موضوع اقدام مؤمنانه، بیش از 82۵ 
هزار سبد معیشتی، 121هــزار بسته نوشت افزار، 18هزار دست 
لباس و کفش و همچنین 2۵3هزار و ۵86 بسته بهداشتی میان 

افراد کم برخوردار توزیع شده است.
کوکبی گفت: از دیگر اقدام های گروه های جهادی استان، تهیه 
۵39 مورد تجهیزات پزشکی، کمک جهیزیه و تهیه جهیزیه برای 
بیش از ۷هزار نوعروس و همچنین بیش از 81هزار نفر ساعت 
آموزش برای افراد متقاضی در نقاط  کمتربرخوردار شهر بوده 
اســت.وی افــزود: با تالش گروه های جهادی تاکنون 24 زندانی 
معسر استان آزاد شدند. مرمت و بازسازی 6۷2 باب منزل در 
نقاط محروم استان، ساخت 1۵۵ باب منزل مرتبط به سیل استان 
گلستان و همچنین بازسازی 421 منزل در سیل خراسان رضوی از 

دیگر اقدام های این بسیج بوده است.



سنتیبودنتولیدپیلهترونبودنهالستانتوتدرخراسانشمالی

نوغان داری در پیله مشکالت!
محمدزادهثانی:هر ساله در فصل بهار و 
به ویژه اردیبهشت ماه با توجه به شروع 
رویش درختان و برگ دهی درختان توت، 
آغاز  کشور  در  نــوغــان داری  فعالیت های 

می شود.
پــنــج قطب  از  یــکــی  خــراســان شــمــالــی 
پرورش کرم ابریشم  است که به صورت 
آمارها  براساس  و  می شود  انجام  سنتی 
ــوی،  ــان رضـ ــراسـ اســـتـــان هـــای گـــیـــان، خـ
به  مازندران  و  خراسان شمالی  گلستان، 
ترتیب بیشترین حجم تولید کرم ابریشم 

کشور را بر عهده دارند.
این  عشایری  و  روســتــایــی  مناطق  زنـــان 
مدیریت  خـــانـــه داری،  کــنــار  در  اســتــان 
منزل و رسیدگی به فرزندان، به فعالیت 
ــرم ابــریــشــم  ــ ــان داری و پـــــرورش ک ــ ــوغـ ــ نـ

می پردازند.
ــان داران خــراســان شــمــالــی  ــ ــوغ ــ یــکــی از ن
اواسط  از  ابریشم  پــرورش کرم  می گوید: 
فــروردیــن  مــاه هر ســال به مــدت 45 روز 

آغاز می شود .
افراد  از  برخی  مـــی دارد:  اظهار  رحیمی  
فکر می کنند نوغان داری یکی از مشاغل 
ــان و بـــدون هزینه اســـت، امــا بــرای  آسـ
باشد،  نداشته  توتستان  که  نوغان داری 

کار بسیار سختی خواهد بود.
ــه مــی دهــد: امــســال هــم مانند  وی ادامـ
سال گذشته بسیاری از کرم های ابریشم 
نوغان داران تلف شدند که سال گذشته 
ــان داری عــلــت آن را  ــوغــ ــ کــارشــنــاســان ن

صحیح،  ــریــت  عــدم مــدی
ــی،  ــ ــای ــ ــای دم ــ ــان هـ ــ ــوسـ ــ نـ
ضدعفونی نکردن الروها 

و رطوبت اعام کردند.
قیمت  خــصــوص  در  وی 
پــــیــــلــــه هــــای ابـــریـــشـــم 
می گوید: در سال گذشته 
به  نسبت  پیله  قیمت 
آن کاهش  از  سال پیش 
داشت، ولی امسال هنوز 
جهاد  ســـوی  از  قیمتی 
نشده  تعیین  کــشــاورزی 

است.
خراسان شمالی  نوغان داران  از  یکی دیگر 
که عاوه بر پرورش کرم ابریشم، در حرفه 
فرش دستباف ترکمنی نیز فعالیت دارد، 

نبود نهالستان توت، نبود 
و  نخریسی  دستگاه های 
 ، بیمه  پیله خشک کنی، 
جمله  از  را   ... و  واردات 
ــان داران  ــ ــوغ ــ مــشــکــات ن

استان عنوان می کند.
درخـــشـــانـــی مـــی افـــزایـــد: 
ــیــل نــبــود فــــراوری،  بــه دل
را  خود  تولیدی  پیله های 
ابریشم  بــه  تبدیل  بـــرای 
خراسان رضوی  استان  به 

ارسال می کنیم.

نبود نهالستان توت»
ــاورزی  ــشــ ــ ــان جـــهـــاد ک ــ ــازمـ ــ رئـــیـــس سـ
سنتی  بودن  می گوید:  خراسان شمالی 

نهالستان  نبود  و  تر  پیله   تولید  فرایند 
توت، از عمده مشکات نوغان داران این 

استان است.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی 
اظهار  یوسفی  عبدهللا  خراسان شمالی، 
تولید  و  ابریشم  کــرم  پـــرورش  ــی دارد:  مــ
توزیع  توتستان،  توسعه  و  ایجاد  پیله، 
و  ابریشمی  فــرش  تولید  ــوغــان،  ن تخم 
ــروش،  تولید پــارچــه و  ــرای فـ بــازاریــابــی ب
جمله  از  ابریشم کشی  و  صنایع دستی 
حلقه های زنجیره پرورش ابریشم است 

که باید تکمیل شود.
وی در ادامه شمار بهره برداران نوغان داری 
در استان را 4هــزار و 166خــانــوار عنوان 
می کند و می گوید: با توجه به گرم شدن 
هوا و رشد برگ درختان توت، نوغان داران 
استان فعالیت خود در زمینه پرورش کرم 

ابریشم را از سر گرفته اند.
ــاورزی  ــشــ ــ ــان جـــهـــاد ک ــ ــازمـ ــ رئـــیـــس سـ
و  5هــزار  اینکه  بیان  با  خراسان شمالی 
تأمین  از استان  نوغان  500 جعبه تخم 
 شده است، ادامه می دهد: در نخستین 
مرحله از توزیع، 2هزار و 500 جعبه بین 
پرورش دهندگان کرم ابریشم توزیع شد.

از هر جعبه نوغان  وی تصریح می کند: 
در کشور، ۳6 کیلو و در خراسان شمالی 
42/۳ کیلوگرم پیله  تر برداشت می شود 
پیله  تولید  وزنــی  مقدار  میانگین  در  که 
از   تر از یک جعبه، 17/5 درصــد باالتر 

میانگین کشوری است.

درخراسانشمالی

 84درصد تست های کرونا 
مثبت شده است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خراسان شمالی را 
جزو استان هایی اعام کرد که در موضوع کرونا، نیاز به 

مراقبت بیشتری دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی در نشست صبح دیــروز ستاد 
استانی مقابله با کرونا، با اعام اینکه ۸4درصد تست های 
انجام شده در استان در روز گذشته مثبت بوده است، 
گفت: روستای باغچق بجنورد از مناطق فوق قرمز است 

که رعایت دستورالعمل ها در آن، زیر صفر است.
دکتر هاشمی با اشــاره به ادامــه رونــد واکسیناسیون 
گروه های سالمند گفت: احتیاط پس از تزریق واکسن 
در  فوتی ها  درصــد  شـــود.۸0  نهادینه  جامعه  در  باید 
بیماری های  دارای  افــراد  و  بــاال  به  رده سنی 65 ســال 
زمینه ای اند و باید در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند.

اجرای نخستین مرحله جهاد 
سالمت در روستاهای بشرویه 

تیم  ســه  گــفــت:  بشرویه  ســپــاه  فــرمــانــده  مـرتضـوی:
اقماری  به روستا های  برای درمان روستاییان  پزشکی 

شهرستان اعزام شدند. 
افــزود:  قــدس، سرهنگ حسنی  ــزارش خبرنگار  گ به 
جهادگران تیم پزشکی شهدای مدافعان سامت گروه 
جهادی امام حسن مجتبی)ع( برای تجدید میثاق با 
شهدا در محضر شهدای گمنام بشرویه حضور یافتند 
و ضمن دیدار با امام جمعه این شهرستان، از حضور 
و  مجتبی)ع(  حسن  امـــام  جــهــادی  گـــروه  پیگیری  و 
دست اندر کاران اجرای نخستین مرحله جهاد سامت 

در شهرستان، تشکر و قدردانی به عمل آمد. 
مکان  و  حمل ونقل  هماهنگی  اســـت  ذکـــر  بــه  الزم 
معاینه بیماران توسط بسیج جامعه پزشکی و بسیج 
خدمات  تمامی  و  شــده  انجام  شهرستان   سازندگی 

ارائه شده رایگان است.

معاونوزیردرخراسانجنوبیخبرداد

تکمیل پروژه های نیمه تمام 
آموزشی در دستور کار 

پروژه های  باید  پــرورش گفت:  و  آمــوزش  وزیــر  معاون 
نیمه تمام آموزشی در استان خراسان جنوبی با سرعت 

بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
رخشانی مهر  مهرهللا  تسنیم،  خبرگزاری  گــزارش  به 
پــرورش  و  آمـــوزش  مسئوالن  جمع  در  دیـــروز  صبح 
خراسان جنوبی به ساخت خوابگاه شبانه روزی دکتر 
ایــن خوابگاه  کــرد:  اظهار  و  اشــاره  نهبندان  جــوادی 
ــرداری  ــهــره ب ــه ب ــه روزی مــهــرمــاه ســـال جـــاری ب ــان شــب

می رسد.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه نهبندان 
داریم که سرعت آن مناسب است، بیان کرد: پروژه های 
نیمه تمام را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار می دهیم. 
ــش آمــوزی ایــن شهرستان از محل  ــرای اردوگـــاه دان ب
منابع در اختیار برای آسفالت برخی از محوطه های آن 
اقدام می کنیم.رخشانی مهر با اشاره به اینکه در سال 
گذشته 7.5درصد اعتبارات  عمرانی کشور به موضوع 
مدرسه سازی اختصاص یافت، گفت: در هشت سال 
گذشته میزان کاس های درس غیراستاندارد کشور از 
90 درصد به 19.5درصد کاهش یافته و هم اکنون بیش 

 از ۸0 درصد مدارس ایمن هستند.  
نهبندان  در شهرستان  گفت:  نیز  نهبندان  فرماندار 
نقاط  برخی  در  شــده  دالیــلــی سبب  بــه  مهاجرت ها 
و  فضا  نیازمند  که  باشیم  جمعیت  افــزایــش  شاهد 

امکانات آموزشی  جدید هستند.
مجید بیکی با بیان اینکه در حوزه هوشمندسازی و 
نگهداری مدارس نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب 
و توسعه هستیم، افزود: با توجه به وجود خوابگاه های 
شبانه روزی در نهبندان، برای این خوابگاه ها نیازمند 

سیستم های کامپیوتری و تجهیزات جدید هستیم.
اقتصادی شهرستان نسبت به  یــادآور شد: نرخ  وی 
میانگین استان، پایین تر است؛ بنابراین هر عنایتی به 
توسعه آموزشی شهرستان شود، در راستای منویات 

رهبری است که امیدآفرین است. 

از هر جعبه نوغان در 
کشور، ۳۶ کیلو و در 

خراسان شمالی 42/۳ 
کیلوگرم پیله  تر برداشت 
می شود که در میانگین 
مقدار وزنی تولید پیله 
 تر از یک جعبه، 17/5 
درصد باالتر از میانگین 

کشوری است
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خبرخبر خبرخبر

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

یکشنبه  19 اردیبهشت 1400
   26 رمضان 1442  9 می2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9523  ویژه نامه 3902 

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
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
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
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
09
27

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

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

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

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
5م(

09155023228
زینلی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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
/1
40
09
47

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

پ
/9
90
33
14

ط
/1
40
09
71

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

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

خــراســان رضــوی  ــاد  ارشــ سینمایی  و  هــنــری  مــعــاون 
اما  دارند  بازگشایی  امکان  گفت: سینماهای مشهد 
مدیران  برعهده  زمینه  ایــن  در  نهایی  تصمیم گیری 

سالن های سینمایی است.
کــرد:  اظــهــار  بــا تسنیم  جــواد روشــنــدل در گفت وگو 
کرونا، سینماهای  با  مقابله  ملی  نظر ستاد  براساس 
فعالیت  و  بازگشایی  امکان  امــروز)دیــروز(  از  مشهد 

مجدد  دارند.

بیان  ارشــاد خراسان رضوی  و سینمایی  معاون هنری 
را  نظر خود  این  از  پیش  کرونا  با  مقابله  کــرد: ستاد 
دو  و  گروه های یک  فعالیت مشاغل  امکان  بر  مبنی 
اعام کرده و بر این اساس سینماها می توانند فعالیت 

خود را آغاز کنند.
و  سینماها  حــاضــر  حـــال  در  ــرد:  کـ تأکید  ــدل  روشــن
سالن های تئاتر در رده مشاغل گروه دو هستند و تنها 
قید موجود این است که باید نظارت های بهداشتی در 

صورت بازگشایی در آن ها تشدید شود.
وی ادامه داد: تمام دستورالعمل های بهداشتی باید با 
جدیت دنبال شود و سینماها و سالن های تئاتر تنها 

در این صورت امکان بازگشایی و فعالیت دارند.
معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی تصریح 
کرد: بازگشایی سینماها در اختیار خودشان است و 
ممکن است در شرایط فعلی برخی  سینماها برنامه 

بازگشایی نداشته باشند.

امکان بازگشایی سینماها و تئاترهای مشهد



روی خط خبرروی خط خبر
در مشهد رخ داد 

 مرگ دلخراش کارگر جوان 
حین تخریب ساختمان 

آتش نشانی  افسرنگهبان  فــدایــی،  جلیل  آتــشــیــار 
مشهد از وقوع حادثه دلخراش منجر به فوت کارگر 
۳۵ساله حین تخریب ساختمان دو طبقه در بولوار 

عبدالمطلب این شهر خبر داد.
به گزارش قدس، وی افــزود: در پی اعالم این حادثه 
به سامانه ۱۲۵آتش نشانی، ستاد فرماندهی بالفاصله 
این   ۲۸،۱،۳۸ ایستگاه های  آتش نشانان  و  نجاتگران 
با حضور  که  کــرد  اعــزام  به محل حادثه  را  سازمان 
امدادگران در محل مشخص شد این فرد حین کار به 
دلیل نامعلومی دچار حادثه شده و در دم فوت شده 
بود. در ادامه آتش نشانان پس از تأیید فوت این فرد 
توسط تکنسین های اورژانس، جسم بی جان او را از 
محل به سطح زمین منتقل و تحویل عوامل انتظامی 

حاضر در صحنه دادند.
ــراش تــوســط  ــخـ ــق وقــــوع ایـــن حـــادثـــه دلـ ــی عــلــت دق

کارشناسان مربوط  در دست بررسی است.

قاچاقچیان در چنگال قانون

انتقال کویری موادمخدر لو رفت
فرمانده  انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس 
دستگاه  دو  از  بــازرســی  در  نهبندان  شهرستان  در 

موتورسیکلت،  ۱7۱ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
کرد:  اظهار  فرشید  ناصر  ســردار  قــدس،  گــزارش  به 
دریافت  بــا  نهبندان  شهرستان  انتظامی  مــأمــوران 
بر حمل موادمخدر توسط سوداگران  اخباری مبنی 
پیگیری  شهرستان،  ایــن  کویری  محورهای  در  مــرگ 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
همکاری  بــا  نهبندان  انتظامی  مــأمــوران  ــزود:  افـ وی 
کنترل  هنگام  دهسلم   ۱0۳ یگان  تــکــاوران  مشترک 
خودروهای عبوری در محورهای فرعی این شهرستان، 
دو موتورسیکلت را مشاهده و به آنان دستور ایست 

دادند.
کرد:  بیان  خراسان جنوبی  استان  فرمانده انتظامی 
مــأمــوران  مــشــاهــده  از  پــس  موتورسیکلت  راکــبــان 
عملیات  یک  در  مأموران  که  متواری شدند  پلیس 
هوایی  صــورت  بــه  گلوله  چند  شلیک  بــا  ضربتی 
بازرسی  در  کردند.  توقف  به  وادار  را  قاچاقچیان 
تریاک  ۱7۱کیلوگرم  متهمان  و  موتورسیکلت ها  از 
کشف و دو  متهم دستگیر شده به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

عقیل رحمانی: فردی که با سندسازی و تهیه 
نقشه های تفکیکی برای زمین های مشکل دار، 
افراد  به  موقوفه»رضوان«  پوشش  با  را  آن هــا 
ناآگاه و ساده انگار فروخته بود، دستگیر و با 
قرار وثیقه ۲00 میلیارد ریالی راهی زندان شد 

تا به  اعمالش رسیدگی شود.

نقشهمردمکارچگونهاجرامیشد؟»
در این پرونده که تمامی تخلفات در پوشش 
موقوفه ای به نام رضوان صورت گرفته است، 
نخستین  در  و  ابتدا  )ع.ف(  هویت  با  فــردی 
اقــدام به  گام اجــرای نقشه های شیطانی اش، 

تأسیس این موقوفه می کند.
بــا روش هـــــای خــاصــی در حــوالــی شهر   وی 
و  سند  نظر  از  کــه  زمین هایی   ... و  مشهد 
همچنین  و  بــودنــد  مشکل  ــار  دچـ مالکیت 
اراضــی دولتی قرار داشتند  زمین هایی که در 

پـــروژه  را شــنــاســایــی کـــرده و 
کالهبرداری های سازمان یافته 
جـــدیـــدی  مـــرحـــلـــه  وارد  او 

می شد.
شناسایی  از  پــس  فـــرد  ایـــن 
زمین های مذکور با روش های 
به  دســت  دیــگــری  مجرمانه 
سندسازی و تهیه نقشه های 
تفکیکی مــی زد و ایــن کــار را 
هم به صورت کامالً حرفه ای 

پیش می برد.
از  ایــن مرحله  آنــکــه  از  پــس 
به  شــده  طــراحــی  نقشه های 
نقطه دلخواه می رسید، وقت 

آن فرامی رسید که ایادی این متهم، تبلیغات 

گسترده ای را در فضای مجازی 
به گونه ای  و  بزنند  ... کلید  و 
رفــتــار مــی کــردنــد کــه مشتری 
ــمــی کــرد پــشــت پــرده  ــصــور ن ت
فروش زمین ها یک کالهبردار 
ــه ای بــاشــد و مـــال آن هــا  حــرف
گرفته  ــرار  ق سودجویی  هــدف 

است.
تــمــامــی  مـــرحـــلـــه  ایــــــن  در 
ــداران بــه دفــاتــری کــه در  خــری
ســطــح شــهــر تــأســیــس شــده 
ــوه دادن کار  ــرای عــادی جــل و ب
آنجا  در  کارمند  تعدادی  هم 
گماشته شده بود، هدایت می شدند که ظاهر 

فعالیت در آنجا کامالً قانونی به چشم می آمد.
خریداران  که  بود  فریبنده  آن قــدر  شیوه  این 
رؤیت  و  دفاتر  آن  در  از حضور  زمین ها پس 
سیستم اداری، اعتماد آن ها جلب می شد و 
از کالهبرداری حرفه ای  زمین  به خرید  اقدام 
متهم  کالهبرداری  روش  تنها  این  می کردند. 
زمین های  حتی  او  بلکه  نبود  پــرونــده  اصلی 
سندسازی شده را به اجاره هم واگذار می کرد.

وروددادستانیبهماجرا»
وبازداشتمتهم

ایــن ســلــســلــه اقــدامــات و انــعــکــاس مــاجــرا به 
وسیله گزارش های مردمی به اداره کل اوقاف 
و امــورخــیــریــه خـــراســـان رضـــوی مــوجــب شد 

همزمان  و  بــرابــرشــود  چند  کـــار  حساسیت 
موضوع به دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
گستردگی  بــه  تــوجــه  بــا  ــد.  شـ داده  ــالع  اطــ
پرونده ای  گرفته،  صــورت  مجرمانه  اقدام های 
بـــه شــعــبــه 60۵ ایـــن زمــیــنــه تــشــکــیــل و   در 
قــاضــی  ــز  ــیـ مـ روی  و  ارجــــــــاع  ــی  ــرســ ــ ــازپ ــ ب

»عرب میستانی« قرار گرفت.
این مقام قضایی پس از مالحظه اسناد موجود و 
اخذ استعالمات الزم و دقیق، از سربازان گمنام 
اداره کل اطــالعــات و سپاه  امــام زمــان)عــج( در 
به صورت  خواست  خراسان رضوی  پــاســداران 
ویژه ای روی ماجرا تمرکز و تمامی نقاط تاریک 
این پرونده کالهبرداری بزرگ را استخراج کنند. 
مأموران نیز پس از چندین روز اقدام های فنی 

و شبانه روزی، ادله کافی از سوءجریان صورت 
گرفته را روی میز بازپرس پرونده قرار دادند و کار 
که به اینجا رسید متهم با قرار ۲00 میلیارد ریالی 
بازداشت شد تا دیگر مراحل کار هم پیش برود. 
در ادامه مشخص شد فرد کالهبردار در دیگر 
استان ها نیز با همین شیوه دست به اقدام های 
با  و  پرونده  بازپرس  دستور  با  که  زده  مشابه 
اقـــدام هـــای مجرمانه صــورت  بــه عمق  تــوجــه 
گرفته، تمامی دفاتر مربوط به موقوفه موسوم به 
رضوان، پلمب شد. این گزارش حاکی است، تا 
امروز تعداد زیادی از مالباختگان شکایت خود 

را به دادسرا ارائه کرده اند.

شّکاتتوجهکنند»
توصیه  شهروندان  به  عرب میستانی  بازپرس 
مالکیت  اسناد  معامله،  انجام  از  پیش  کــرد: 
ادعای  بررسی  بــرای  را  فروشنده  و مستندات 
مالکیت به نهادهای متولی ارائه و از صحت و 

اصالت آن اطمینان حاصل نمایند.
توجه  با  باشند  باید دقت داشته  شهروندان 
به معاذیر قانونی در خصوص فروش امالک 
و اراضــی موقوفه، پیش از هرگونه خرید و یا 
کل  اداره  از  زمینه  ایــن  در  وجهی  پــرداخــت 
استعالم  امور خیریه خراسان رضوی  و  اوقاف 
گرفته شود تا مورد سوءاستفاده واقع نشوند.

قاضی پرونده تصریح کرد: چنانچه  شخص 
و یا اشخاصی تحت عنوان اراضی صفی آباد، 
اطلسیه و زعفرانیه و امالک و اراضی موقوفه 
رضوان، امالکی را خریداری کرده اند می توانند 
شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی 
به دادسرای عمومی و انقالب مشهد تحویل 

دهند.

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

چنانچهشخصویا
اشخاصیازاراضی

موقوفهموسومبهرضوان،
امالکیراخریداری
کردهاندمیتوانند

شکایتخودراازطریق
دفاترخدماتقضاییبه
دادسرایعمومیوانقالب

مشهدتحویلدهند

بــرشبــرش

یکشنبه  19 اردیبهشت 1400
   26 رمضان 1442  9 می2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9523  ویژه نامه 3902 

ط
/9
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09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ج
/9

90
45

66

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

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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67

ط
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05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1

40
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به تعدادی چرخکار و 
زیگزاگ دوز 

و بیرون بر و بردست 
آقا و خانم نیازمندیم

09151008600
32717088

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
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91
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی

اینجانب  فارغ  التحصیلــی  مدرک 
فرزنــد  آزاد  مختــاری  نســرین 
فریــدون به شــماره شناســنامه 
0860098028 صــادره از قوچــان 
در مقطع کاردانی پیوسته رشته 
گرافیک صادره از دانشگاه آزاد 
اســالمی واحــد قوچان با شــماره 
3998- 97/8/2 مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار می باشــد.
از یابنــده تقاضــا می شــود اصل 
آزاد  دانشــگاه  بــه  را  مــدرک 
اســالمی واحد قوچان به نشانی: 
قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان- 
مشــهد- مجتمع دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد قوچان ارسال نماید.

/ع
14

00
71

2

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1

40
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72

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
/1

40
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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 

ط
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ماشااله قاسم پور

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 671
 به نشــانی:  الهیه 15 ســمت راســت قطعه چهارم 

سمت چپ 
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 

مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153110761

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

11
70

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم مریم غالمی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14913
 به نشــانی:  ده غیبی روســتا ســرجام، نبش امام 

رضا5 پ7 امالک بوستان
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 مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09397404961
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40
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عقیل رحمانی: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد گفت: در پی انجام عملیات مشترک اداره های حفاظت 
محیط زیست شهرستان های سبزوار، مشهد و فریمان، عامل 

فروش حیوانات وحشی شناسایی و دستگیر شد.
شیرزور در تشریح این ماجرا بیان کرد: چندی پیش عامل 
فروش پرنده شکاری از نوع »سارگپه« در پی رصدهای صورت 
گرفته فضای مجازی  توسط فرمانده یگان حفاظت شهرستان 
سبزوار شناسایی شد و پس از آن دستگیری فرد در دستور 
کار محیط بانان قرار گرفت و قرار صوری خرید این نوع پرنده 

شکاری هم گذاشته شد.  رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه متهم در 
مرحله اول، محل زندگی خود را شهرستان مشهد اعالم کرده 
بود، ماجرا به فرمانده یگان شهرستان مشهد اطالع داده شد 
تا پس از بررسی اولیه، عملیات دستگیری عامل خرید و فروش 
حیوانات وحشی انجام شود. این مقام مسئول در محیط 
زیست مشهد ادامــه داد: زمانی که محیط بانان مشهدی 
برای دستگیری متخلف وارد عمل شدند، متهم آدرس محل 
سکونت خود را تغییر داد و در شهر فریمان قرار گذاشت. 

با توجه به اینکه نیروهای یگان حفاظت مشهد برای انجام 
عملیات دستگیری در آماده باش قرار داشتند، ماجرا به اطالع 
فرمانده یگان شهرستان فریمان نیز رسید و با هماهنگی، یک 

تیم از مشهد صبح جمعه گذشته راهی این شهر شدند.
پس از حضور مأموران  یگان حفاظت محیط زیست مشهد و 
فریمان در محل قرار خرید صوری، فرد متخلف به همراه سه  

بهله جوجه سارگپه دستگیر شد.
پس از کسب دستور از قاضی کشیک شهرستان فریمان، 
فــرد متخلف  با همراهی پلیس اطــالعــات و امنیت، منزل 

در سفیدسنگ مــورد بــازرســی قــرار گرفت که در آن چهار 
سنجاب درختی و یک قطعه مینا کشف و یک خودرو پراید 
که پرنده های شکاری با آن حمل شده بود نیز توقیف شد. 

همچنین متهم با دستور مقام قضایی روانه بازداشتگاه شد.

با همکاری مشترک محیط بانان سه شهرستان صورت گرفت

دستگیری عامل خرید و فروش پرندگان شکاری

جزئیاتی تازه  از ماجرای یک زمین خواری گسترده جزئیاتی تازه  از ماجرای یک زمین خواری گسترده 

صدوروثیقهصدوروثیقه200200میلیاردیبرایمدیرموقوفهخودساختهمیلیاردیبرایمدیرموقوفهخودساخته



خبرخبر

خبرخبر

توقیف ادوات متخلف رودخانه ای 
در تربت جام و باخرز 

ادوات  توقیف  از  تــربــت جــام  آب  منابع  امـــور  مــدیــر 
متخلف رودخانه ای در تربت جام و باخرز خبر داد.

اخــتــری گفت: یک  یوسف  مــا،  گـــزارش خبرنگار  بــه 
دستگاه لودر و یک دستگاه کمپرسی حین برداشت 
از بستر مسیل چشمه جوهر  غیرمجاز شن و ماسه 

توقیف و راهی پارکینگ کالنتری نصرآباد شدند.
وی تصریح کرد: با وجود شرایط قانونی در جهت اخذ 
مجوز و برداشت با رعایت موارد فنی و نظارت دقیق در 
محل هایی که ظرفیت الزم وجود دارد، با همکاری اداره  
دنبال  به  برخی  هنوز هم  تجارت،  و  صنعت، معدن 

تخلف و تخریب بستر رودخانه ها هستند!
مدیر امور منابع آب تربت جام عنوان کرد: در اردیبهشت 
ماه جاری هم در محدوده فری آباد باخرز ماشین آالت 
شن شوئی این فرد متخلف توسط پرسنل این اداره با 

همکاری پاسگاه انتظامی همت آباد توقیف شده بود.

لطفاً پالس های مثبت نفرستید

آقایان مسئول، کرونا تعارف ندارد!
پیش از این هم بارها نوشتم و این واقعیت تلخ را که 
کرونا هیچ قید و بند و تعارفی ندارد و از کوچک ترین 
اشتباه و سهل انگاری ما برای گرفتن قربانیانش بهره 
مــدام شاهد  و  پــی درپــی  امــا  می گیرد، متذکر شــدم. 
سهل انگاری های  و  اشتباه  اقــدام هــای  و  تصمیمات 
فراوان مردم و مسئوالن بوده و هستیم؛ نتیجه اش هم 
اوضاع و احوال کنونی شهر و استان و کشورمان شده 

است.
درمانی،  کــادر  و  متولیان سالمت  گفته های  براساس 
تعداد  در  و  شــده  پــر  بیمارستان ها  بیشتر  ظرفیت 
بیماران مبتال به کرونا و مراجعان به بیمارستان ها و 
محسوسی  کاهش  خراسان  و  مشهد  درمانی  مراکز 

دیده نمی شود.
عالوه بر این، همان طور که منابع رسمی اعالم کرده اند 
گردش  به  کشور  در  نیز  هندی  جهش یافته  کرونای 
درآمــده که از انواع خطرناک کووید19 بوده و سرعت 
اینکه  بد  و خبر  دارد  باالتری  بسیار  ابتالی  و شدت 
انواع  با  از یک سال درگیری  باتوجه به تجربه بیش 
مختلف این ویروس، احتمال ورود و شیوع آن در خطه 
خراسان به ویژه مشهد دور از انتظار نیست. هرچند 
تاکنون گزارش رسمی از ابتالی مردم استان به ویروس 
نوع هندی کرونا منتشر نشده اما ظواهر امر و شدت 
این  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  مراجعان  بیماری 

احتمال را نزدیک به یقین ساخته است.
با وجود این و در حالی که بنابر شنیده ها و شواهد 
استان،  ورودی  مــبــادی  در  چندانی  کنترل  مــوجــود، 
صورت  مسافربری  پایانه های  و  راه آهـــن  فــرودگــاه هــا، 
نمی گیرد، قطارهای مسافربری بین مشهد و تهران و 
حتی قم - به عنوان کانون اصلی کرونای جهش یافته- 
دومین  بــه  مسافر  و  هستند  تـــردد  حــال  در  مــرتــب 
بین شهری  اتــوبــوس هــای  مــی آورنــد.  کشور  کالنشهر 
هم که مسافر بین شهرهای مختلف استان و کشور 
جابه جا می کنند؛ در مرزها و گمرک های استان، اتباع 
خارجی را تنها با گرفتن یک تست کرونا و پیش از 
آنکه جواب تست مشخص شود، به داخل خاکمان 
راه می دهند. بازارها و پاساژها، رستوران ها، باشگاه ها و 
بسیاری دیگر از اماکن عمومی باز هستند و مجالس و 

مراسم مختلف برقرار است.
از روز گذشته )شنبه( نیز به یکباره مشهد از وضعیت 
قرمز خارج و فعالیت مشاغل و صنوف گروه یک و دو 
رسماً آزاد شد تا آن دسته اندکی از کسبه که قانونمند 
بودند هم کرکره واحد صنفی خود را باال زده و همه 
فعالیت ها به حالت عادی خود بازگردد. مسئوالن در 
بستری های  تعداد  آمــار  می گویند  اتفاق  این  توجیه 
گذشته  هفته  در  استان  بیمارستان های  در  کرونایی 
سیر نزولی داشته و از حدود هزار و500 به هزار و260 

نفر کاهش یافته است.
اما واقعیت دیگری که نباید از آن غافل شد، ناتوانی 
مطالبات  بــه  پاسخگویی  در  مسئول  دســتــگــاه هــای 
به  کــرونــا  از  مـــردم و کسبه، جــبــران خــســارت ناشی 
با  بــرخــورد  در  آنـــان  عجز  مهم تر  و  مختلف  اقــشــار 
افــراد بی توجه به محدودیت های  و  متخلفان صنفی 
کرونایی است که بی عدالتی و اجحاف بزرگی در حق 
و  مایه گالیه مندی  و  از وضعیت موجود  زیاندیدگان 

اعتراض های آن ها بوده است.
مسئوالن  اینکه  اســت  مسلم  آنــچــه  حــال  عین  در 
دستگاه های مرتبط و دولتمردان باید هرچه سریع تر 
این رویه آزمون و خطا و تسامح و تساهل را به تدابیر 
کارآمد کارشناسانه در مقابله با کرونا تغییر داده و تمام 
عزم خویش را به کار بندند تا احساس مسئولیت و 
بــرای  مــردم  مختلف  اقــشــار  در  الزم  حساسیت های 
زودتر  و هرچه  تقویت شده  بهداشتی  نکات  رعایت 
شــاهــد قطع زنــجــیــره انــتــقــال کــرونــا در ایــن خطه و 

سرزمینمان باشیم.
مانند  مثبت  پالس  یک  ارســال  اینکه  کــالم  خالصه 
تغییر وضعیت یک شهر از رنگ قرمز به نارنجی خود 
عامل ایجاد حس بهبود اوضاع در شنونده ای است 
که اندک ترسی از ابتال به این ویروس دارد برهمین 
بیشتر  بی اعتنایی  شاهد  امــروز  از  بی تردید  اســاس 
شهروندان به دستورالعمل ها خواهیم بود در حالی که 
کارکنان فعال در بدنه درمانی نظر دیگر دارنــد چون 
به عینه می بینند در بخش های کرونایی تختی خالی 

نیست و شرایط مبتالیان حاد است. 

رئیس اداره اوقاف ناحیه یک مشهد خبر داد

 پخت 435هزار پرس غذا 
با مشارکت موقوفات در ماه رمضان

رئیس اداره اوقــاف و امــور خیریه ناحیه یک مشهد 
ــاه مــبــارک رمــضــان بــا هــمــکــاری خــیــران،  گــفــت: در م
435هزار پرس غذای گرم با رعایت دستورالعمل های 
بین  بیرون بر  بسته بندی های  در  و  پخته  بهداشتی 

نیازمندان توزیع می شود.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
خـــراســـان رضـــوی، حــجــت االســالم صــفــرپــور در تشریح 
برنامه های اوقاف ناحیه یک مشهد در ماه مبارک رمضان، 
گفت: اداره اوقاف ناحیه یک مشهد با مشارکت خیران 
ــه 15هــزار پرس غــذای گرم در 19  و عواید موقوفات، روزان
آشپزخانه حاشیه شهر با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی پخت کــرده و به صــورت غــذای بیرون بر بین 

نیازمندان توزیع می کند.
وی افزود: در طرح نان حاج رضوان به 500 خانوار نیازمند 

کارت نان یک میلیون ریالی اهدا می شود.
رئیس اداره اوقاف ناحیه یک مشهد تصریح کرد: 7هزار 
روغن خوراکی یک لیتری به ارزش 700میلیون ریال بین 

نیازمندان و  جامعه هدف توزیع شد.
حــجــت االســالم صــفــرپــور گــفــت: یـــک هـــزارو740 بسته 
معیشتی به ارزش 4میلیارد و 350 میلیون ریال از محل 
موقوفات تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از بیماری 

کرونا، پخش شد.
وی افزود: 20هزار بطری آب معدنی نیز در شب های قدر 

بین شرکت کنندگان این مراسم تقسیم شد.
 رئیس اداره اوقاف ناحیه یک مشهد اظهار کرد: از محل 
موقوفات مرتبط به 40 مسجد در سطح شهر مشهد برای 

برپایی مراسم جزء خوانی و ترتیل خوانی کمک شد.
حجت االسالم صفرپور اظهار کــرد: اجـــرای طــرح حفظ 
موضوعی قــرآن کریم در بخش رضویه با عنوان آیه های 
والیت از دیگر برنامه ناحیه یک در ماه مبارک رمضان است.

 تصویب دو منطقه ویژه اقتصادی
 در خراسان رضوی

ــادی زهـــرایـــی: ایــجــاد دو منطقه ویـــژه اقــتــصــادی در  هـ
شــهــرســتــان هــای خـــواف و قــوچــان بــه تصویب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه پانزدهم 
اردیبهشت به ریاست آیت هللا آملی الریجانی و با حضور 
اعضای مجمع و رؤسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد. 
موضوع مصوبه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
و 13منطقه ویژه اقتصادی بود که در مجلس دهم تصویب 
شده بود و پس از مخالفت شورای نگهبان دوباره بر آن 
اصــرار شد، ازایــن رو برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرانجام پس از تبادل نظرات موافقان و مخالفان و با رأی 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد هفت 
منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل مناطق آزاد مهران در 
استان ایالم، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، 
بانه - مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، 
قصرشیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و 

اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسید.
همچنین اعضای مجمع با ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی 
شامل مناطق ویژه اقتصادی الر و فسا در استان فارس، 
زنجان،  استان  در  زنجان  یــزد،  استان  در  میبد  و  ابرکوه 
گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان 
آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، 
قزوین،  استان  در  تاکستان  لرستان،  استان  در  خرم آباد 
شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبالغ در استان 

البرز موافقت کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

حضورتخصصهایمختلفشوراراتقویتمیکند
شــیــریــن طــبــرســتــانــی: اســتــاد دکــتــرای 
هیئت  عــضــو  شـــهـــری،  بـــرنـــامـــه ریـــزی 
مشهد  فـــردوســـی  دانـــشـــگـــاه  عــلــمــی 
محل  باید  شهر  شورای  است  معتقد 
دیــدگــاه هــای  بــا  مختلف  افـــراد  حضور 

باشد.  متفاوت 
دکتر محمدرضا مبهوت می گوید: هرچه 
اختالف نظر در شورا بیشتر باشد بهتر 
می توان در اسناد باالدست تجدیدنظر 
براساس  نبودن شــورا  کــرد. یک دســت 
ارزشمند  قـــدری  بــه  مؤتلفان  انــتــخــاب 
ــه نــظــارت  اســـت کــه مــی تــوانــد منجر ب

درست و شفافیت بیشتر شود.

استفادهازتخصصهایمرتبط»
ــن اســتــاد دانــشــگــاه فــردوســی مشهد  ای
این  در  ــادآور می شود: محوریت شــورا  ی
دوره باید براساس استفاده از اشخاصی 
با تخصص مرتبط در حوزه شهری باشد. 
افرادی  از  استفاده  وی تصریح می کند: 
بـــا تــخــصــص هــای مــرتــبــط در شــــورا و 
شهرداری ها منجر به مدیریت یکپارچه، 
تأمین حقوق  و  اهــداف  تحقق سریع تر 

شهروندی می شود.
از این رو، وی برای عملکرد قوی تر شورا 
بیشتر بر انتخاب مستقل ها یا انتخاب 

از طیف های گوناگون تأکید دارد.
از  برای استفاده  راه چاره  دکتر مبهوت 
افراد با تخصص های مرتبط را گذاشتن 
ــبــان  ــویــســی داوطــل ــام ن فــیــلــتــری بــــرای ن

می داند.

مشهدماهیتفرهنگیدارد»
مــبــهــوت هــمــچــنــیــن اظـــهـــار مــی کــنــد: 
دیگر  بــه  نسبت  مشهد  شهر  ماهیت 

متفاوت  ــران  ای شهرهای 
است. مشهد یک شهر 
فرهنگی و زائرپذیر است 
ــا تمرکز  بــنــابــرایــن بــایــد ب
این  مذهبیِ  ماهیت  بــر 
ــرســاخــت هــای  شــهــر، زی
و  استقبال  بـــرای  خــوبــی 
ــه خــدمــات بــه زائـــران  ارائـ

مهیا شود.
او ادامه می دهد: مشهد 
شـــهـــری پـــویـــا و زنـــــده و 
افــتــخــار کــشــور اســـت به 
ــای  ــقـ ــر ارتـ ــاطـ هــمــیــن خـ
فــرهــنــگ شـــهـــرونـــدی از 
فعالیت های  مــهــم تــریــن 
متأسفانه  کــه  شــوراســت 
توجه  در  شوراها  تاکنون 

یا  منفی،  عملکردی  یــا  مقوله  ایــن  بــه 

ــزی کــمــرنــگــی  ــه ریـ ــامـ ــرنـ بـ
داشته اند.

وی با اشاره بر کلیدی بودن 
فرهنگ فردی و اجتماعی 
و  مـــاهـــیـــت  مـــعـــرفـــی  در 
قــابــلــیــت هــای فــرهــنــگــی - 
هنری شهرمان، بر استفاده 
شورا از مشارکت شهروندان 
می کند:  تصریح  و  تأکید 
ارتقای  مــردم در  مشارکت 
عملکرد شوراها برای تأمین 
و تحقق حقوق شهروندی 

نقشی بسزا دارد.

مدیریتشهری»
فقطساختوسازنیست

در  ــبــایــد  ن مـــی گـــویـــد:  او 
مدیریت شهری فقط بر کاربری شهری و 

ساخت وساز متمرکز شد، چراکه مشهد 
فرهنگی،  ازجمله  مختلفی  مشکالت  با 
سیاسی  حتی  و  اقــتــصــادی  اجتماعی، 
مواجه است، بنابراین هر کسی که نامزد 
به  منظر  ایــن  از  نخست  باید  مــی شــود 
شورا ورود کند که خودش یک شهروند 
باید در متن جامعه قرار گرفته  است و 
مختلف  ابــعــاد  از  را  شهر  مشکالت  و 
باالدست  در  درنهایت  و  کــرده  بــررســی 

تصمیم گیری نماید.
محمدرضا مبهوت با انتقاد از پشت میز 
نشینی اعضا، پیشنهاد می کند در دور 
جدید اعضا تصمیمی بگیرند که بتوانند 
و  نهادها  عملکرد  نامحسوس  طــور  بــه 
قرار  بررسی  مــورد  را  ارگــان هــای مختلف 
دهند و حتی کمیته ای تشکیل دهند تا 
نظارت  مناطق  شهرداری های  کارکرد  بر 

کنند.

ــه،  ــدری ــده تـــربـــت حــی ــن ــای ــم طــلــبــی: ن
ــورای  شـ مــجــلــس  در  زاوه  و  مــــه والت 
ــر 50 پـــروژه  ــزون ب ــ اســالمــی گــفــت: اف
سه  ایــن  در  نیمه تمام  استانی  و  ملی 
شهرستان وجود دارد که برای تکمیل 
آن ها نیاز به 750میلیارد تومان اعتبار 

است.
اظهارنظر  درخصوص  زنگنه  محسن 
ــران اســتــان کــه تــا پــایــان  یــکــی از مــدی
دولــــت پـــــروژه عــمــرانــی جـــدیـــدی در 
خراسان رضوی تعریف نخواهد شد و 
است  فعلی  پروژه های  اتمام  بر  تأکید 
در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
عمرانی جدیدی  پروژه  که  رویکرد  این 
ــوی تــعــریــف نــشــود  در خـــراســـان رضــ
پــروژه هــای  اتــمــام  بــر  تمرکز  و  تأکید  و 
اما  اســت،  مناسبی  رویــه  باشد  فعلی 
بــراســاس شــواهــد و اطــالعــات چندین 
ــرای اســتــان  ــ ــد ب پــــروژه عــمــرانــی جــدی
از  برخی  حتی  و  اســت  شــده  تعریف 
آن ها در بودجه 1400 شماره ردیف نیز 
دنبال  به  هم  دیگر  برخی  و  گرفته اند 

گرفتن مجوز ماده 23 هستند.
ــادی از  ــ ــا بــیــان ایــنــکــه تــعــداد زی وی ب
که  رضوی  خراسان  عمرانی  پروژه های 
در حال حاضر در دست اجرا هستند 

با  کرد:  تصریح  ملی اند،  اعتبار  دارای 
برای  امسال  که  چکانی  قطره  بودجه 
آن ها درنظر گرفته شده است احتمال 
ضعیفی وجود دارد که در سال جاری 

به پایان برسند. 
 یکی از این پروژه ها، بهسازی راه های 
وضعیت  مــتــأســفــانــه  اســــت،  اســتــان 
ــان رضــــوی در حـــوزه  ــراسـ ــای خـ ــ ــ راه ه
ایــن  در  و  نیست  مــطــلــوب  بــهــســازی 
ــان هــای  ــزو اســت زمــیــنــه در کــشــور جــ

رتبه های آخر است.
و  والت  مــه  حــیــدریــه،  تــربــت  نماینده 
ادامه  زاوه در مجلس شورای اسالمی 
افزایش هزینه های عمرانی که  با  داد: 
5تا  بین  عادی  راه  کیلومتر  هر  تقریباً 
و هر  نیاز دارد  تومان هزینه  6میلیارد 
15میلیارد  حدود  نیز  آزادراه  کیلومتر 
تـــومـــان بـــــرآورد هــزیــنــه شـــده اســـت، 
زمینه  در  جدی  اقدام های  نمی توانیم 
بهسازی راه های استان داشته باشیم.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه های مهم 
استان، آبرسانی است و باوجود اینکه 
دولت در این زمینه بودجه خوبی قرار 
خراسان  در  آن  اتمام  امــا  اســت  داده 

رضوی بعید به نظر می رسد.
سه  در  هــمــچــنــیــن  داد:  ادامـــــه  وی 
و  والت  مه  تربت حیدریه،  شهرستان 
ملی  عمرانی  ــروژه  پ  50 بر  افــزون  زاوه 
که  دارد  وجـــود  نیمه تمام  اســتــانــی  و 
در حــوزه  و  ملی  آن  مــورد  پنج  حــدود 
برخی  و  است  آبرسانی  و  جــاده  و  راه 
و  فرهنگی  مجتمع  نظیر  پــروژه هــا  از 
حیدریه،  تربت  شهرستان  ورزشــگــاه 
مصوبه سفر استانی رئیس جمهور به 

این سه شهرستان هستند.
وی با اشاره به اینکه به جز پروژه جاده در 
این سه شهرستان برای تکمیل پروژه های 
دیگر به حدود 250میلیارد تومان بودجه 
نیاز است، افزود: تنها برای تکمیل جاده 
تومان  حــدود 500میلیارد  زاوه  به  تربت 
اعتبار نیاز است که در بودجه سال جاری 
فقط 40میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
 است از این رو به دنبال این هستیم تا از 
ماده 56استفاده کرده و با همکاری یکی 
از بانک های کشور حداقل تا دولت آینده 

آن را به پایان برسانیم.

نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس:

وضعیت راه های خراسان رضوی مطلوب نیست
خبرخبر

استفادهازافرادیبا
تخصصهایمرتبطدر
شوراوشهرداریها
منجربهمدیریت

یکپارچه،تحققسریعتر
اهدافوتأمینحقوق
شهروندیمیشود
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 س ی د ج ل ا ل ح س ی ن ی   د ب
 2 ر ا ن د   ن ا ت و   م ا ج ر ا
 3 ا ی   ا ن گ ل ی س ی   ر ا س ب
 4 ب و ش   ف ل ج   ن و ا د ه   ل
 5   ن ی ا ت   ی ل   غ م   ل ا ی
 6 ی د ک ی   ب ن ا ن   ر گ   ه س
 7 ب ه   ر ن د   ف ج ر   و ز ن  
 8 س   د م خ و ر   م ی د ا ن   ک
 9   گ و ا   ن و ل   و ی ر   گ ل
 10 ا ل   ن ر   ی و س ف   گ و ش ه
 11 ق ه ر   و ل   س و   م ه ل ا  
 12 ا   ی د د ا ر   ب ق ا   ا د ب
 13 ق ب و ل   س و م ا ت ر ا   ه ر
 14 ی ک س ا ن   ی ا ر ا   ر ه ر و
 15 ا ر   ک ا پ ی ت و ل ا س ی و ن
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و  1. فرمانده میدانی حشدالشعبی عــراق 
ایشان  همراه  که  شهیدسلیمانی  همرزم 
آمریکایی ها  به دســت  بغداد  فــرودگــاه  در 
 – بهادار  اوراق  از   .2 رسیدند  شهادت  به 
نــام دخترانه 3. مــوی مجعد  کــم عــرض – 
– برهنه – نوشته – بــازار موقتی روزانــه 4. 
 – ــران  ایـ جنوب شرقی  در  بیابانی  دشتی 
دربست کارخانه – جاده هموار شن ریزی 
شده  - فروغ 5. پایتخت ایران - مینیمم 6. 
پنج ترکی – ابر بارانی– مایع دباغی - یازده 
7. شیر درنــده – ذره بــاردار شیمیایی – از 
مولدهای برق 8. سوغات گجرات - جویبار - 
 تکیه کالم بچه  مشهد – برداشت محصول 
حشره  باستان-  یونان  خورشید  الهه   .9
آفـــت مــزرعــه گــنــدم - کــمــان 10. درخــت 
انگور – صدمترمربع – تکثیر – حرف 19 
انگلیسی 11. از لوازم چوبی منزل - محفل 
 - پایاپای  معامله   – ساختمان  ظاهر   .12
ــان عــربــی - حیله   ضمیری در دســتــور زبـ
امــواج  تقویت   – صباح  حسن  قلعه   .13
رادیــویــی – چهره – نت منفی 14. قدرت 
ســازمــان هــای  از   – تــلــویــزیــونــی  شبکه   –

این   .15 هیتلر  نظارت  تحت  شبه نظامی 
ضرب المثل کنایه از انجام کاری که امتحان 

کردنش هزینه ای ندارد

را  ایشان  اعظم)ص(که  پیامبر  عموی   .1
مورد آزار و اذیت قرار می داد – اداره آگاهی 
سابق 2. نام پسرانه وطنی – از سرشوی ها 
گــربــه 3. تعجب خــانــمــانــه –  – صــفــت 
ویتنامی – درخــت سهی – بخش  عید 
کشور   – طــول  واحـــد   .4 پیراهن  پایینی 
هفتادودوملت – شهر خروس جنگی – 
نیم صدای گریه کودک 5. تیرگی – صاف و 
صادق 6. خرس آسمانی – خودروی بزرگ 
حمل بار – تکرار یک حرف – محصول آب 
و صابون 7. اسب چاپار – فقدان – رشته کوه 
ــرز ارمــنــســتــان   مــرتــفــع تــرکــیــه نــزدیــک مـ
ــوای نــظــامــی – زبــان گــنــجــشــک –  ــ 8 . ق
گربه سانان  از  جانوری   – شیرین  و   ترش 
9. از سیستم های عامل رایانه ای با نماد 
 پــنــگــوئــن - شـــب چــلــه – صـــوت تنبیه 
10. سرنیزه – کفش چهارپایان – غذای 
ساخته شده از دوغ یا شیر تخمیرشده- 

یکدندگی 11. غذای سنتی جنوبی - مزدور 12. مزه ای 
در صــورت بعضی ها – پراکندن – گام -  بارزترین 
مصداق زمین از مطهرات 13. واحد مغازه- ابتدا – 
خیسی – کفش چهارپایان 14. منطقه ای باستانی 
سردرگمی  مظهر   – رنگین کمان  بندرعباس–   در 
15. همسرگرامی امام حسین)ع( و دختر یزدگرد سوم 

ساسانی - مستقیم

  افقی

  عمودی
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