
 چالش های محیط زیستی 
» صالح آباد «

 پیروزی امروز مقاومت 
تداوم عملیات بیت المقدس است

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی: در گفت وگوی قدس با یک مقام مسئول مطرح شد

داشتن حدود  با  مرزی صالح آباد  شهرستان 
حفاظت  زیرپوشش  مناطق  هکتار  100هـــزار 
و  مهم  اداره  ایــن  داشتن  از  زیست،  محیط 
ضروری محروم است و همچنان زیر نظر اداره 
صالح آباد  می شود.مردم  مدیریت  تربت جام 
می گویند: این شهرستان گرچه دو سال است 

ارتقا یافته و غنی ترین ...

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ــازی  بــه آزادســ خــراســان رضـــوی گفت: اعتقاد 
خرمشهر توسط امام خمینی)ره( و شهدا نشان 
اســت. ســـردار سرتیپ  ایشان  از عرفان عملی 
جمع  در  یوسفعلی زاده  پاسدار حسینعلی  دوم 
خبرنگاران افزود: عنوان عملیات آزادسازی خرمشهر 

»الی بیت المقدس« بود ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

کیکتخلفاتحوزهآرددولتیبرشمیخورد!
در پی انتشار گزارش قدس، دادستان مشهد به پرونده ورود کرد

.......صفحه 3 

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

یکشنبه  2 خرداد 1400

   11 شوال 1442 
   23 می2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9534 
 ویژه نامه 3913 

ویروس هندی پشت مرزهای استان 

 خراسان رضوی
 در وضعیت شکننده 

کرونایی قرار دارد

رئیس هیئت ورزش های همگانی 
استان اعالم کرد

 ورزش همگانی
  خراسان رضوی 
در مسیر پیشرفت

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

استاندار خراسان رضوی از سرعت سیر نزولی کرونا در استان 
خبر داد و گفت: با اینکه شرایط مطلوبی از نظر کرونا وجود 
دارد اما همچنان وضعیت استان از این حیث شکننده است.به 

گزارش روابط عمومی استانداری خراسان ...

ورزش همگانی یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقالب 
است، ایشان در سال های گذشته بارها و بارها بر ضرورت توجه 
مسئوالن به این مسئله و برنامه ریزی درست و مناسب برای 

پیشرفت در ورزش همگانی تأکید داشته اند...

جمعی از مردم مشهد به دلیل توقف حمالت رژیم 
سوی  از  بس  آتــش  پذیرش  غــزه،  به  صهیونیستی 
در  فلسطین  مقاومت  نیروهای  پیروزی  و  رژیم  این 
درگیری های 12 روز گذشته جمعه شب در یکی از 
 میادین این شهر اقدام به شادمانی و نورافشانی کردند.
به گزارش ایرنا، حدود ۵00 نفر از جوانان مشهدی 
اهتزاز  به  و  این شهر  با تجمع در میدان فلسطین 
های  گــروه  و  فلسطین  ایــران،  پرچم های  درآوردن 
ســرودهــای  نــورافــشــانــی، پخش  بــه  اقـــدام  مقاومت 
ــمــودنــد. ــاد ن ــای شــ ــه هــ ــام ــرن ــی و اجـــــرای ب ــالب ــق  ان
حضور خانواده ها و کودکان در این تجمع چشمگیر 
در  تردد خودروها  منع  آغاز ساعت  از  پیش  و  بود 
ــایــان یــافــت و شــرکــت کــنــنــدگــان با  شــهــر مــراســم پ
خود  محل سکونت  به  خــودرویــی  ــاروان  ک تشکیل 
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كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات عایقهای 
رطوبتی و معماران تجربی مشهد

موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
با  اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات عایقهای رطوبتی و معماران تجربی مشهد  مدیره و بازرس 

رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
لذا از كلیه اعضاء محترم دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات عایقهای 
رطوبتی و معماران تجربی مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب 
معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت  12 روز چهارشنبه مورخ  1400/03/19 
جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به نشانی مشهد، خیام جنوبی 10، پالک 23،      
» تاالر خیام «، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی 

هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد .   
، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل  اتحادیه های صنفی  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات عایقهای رطوبتی و 

معماران تجربی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات عایقهای رطوبتی و 
معماران تجربی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ف
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نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

مسعود زلفی6حسین آئینه چی1

محمدحسن كاظمینی7سید محمدامیر احمدی2

جواد كشفی    8عباس اساسی  3

مجید گلمكانی9نسرین دهقانیان4

سمانه مشتاقی یزدی نژاد10شهرام راد5

نام و نام خانوادگیردیف

اسماعیل ثمره1

سید موسی غفوریان شكیب2

امیرحسین نعیم آبادی3

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله به اطالع می 
رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد با رعایت كامل 

مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
كاران  آلومینیوم  صنف  اتحادیه  معتبر  كسب  پروانه  دارای  اعضاء  كلیه  از  بدینوسیله  لذا 
مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه 
كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز پنجشنبه مورخ  1400/03/20 جهت 
شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی مشهد، خیام جنوبی 10، پالک 
23، » تاالر خیام «،  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج 

نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر 

می باشد .   
** هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به 

محل برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد به 

ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ف
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نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
هادی كریم زاده7رضا برومند علی زاده طوسی1
محمد محبی فرد8اسماعیل دوزنده2
روح اله مظفریان سنگ نقره9محمد ذاكرینی3
محمدحسن مظفریان سنگ نقره10ناصر روستائی4
مجتبی نرماشیری11بهنام شاكری5
حمیدرضا واژگو12حبیب اله شهسواری6

نام و نام خانوادگی         ردیف
حسن اظهری                        1
احسان اعلم كفش چی          2
امید قائم مقامی3

نام و نام خانوادگی         ردیف
علیرضا مددی4
كریم یزدان پناه5

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف صنف بانوان خیاط مشهد با رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی 

ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
لذا از كلیه اعضاء محترم دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد دعوت میگردد 
شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از 
ساعت 9 صبح لغایت  12 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه به نشانی مشهد، خیام جنوبی 10، پالک 23، » تاالر خیام «، مراجعه و نمایندگان مورد 
نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب 

نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل  اتحادیه های صنفی  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 
برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ف

/ 1
40
16
69

نام و نام خانوادگی ردیف
زینب اله دوست1
سودابه ایلخانی فرح آبادی2
اعظم پارسا3
معصومه دیناری قوژدی4
طیبه سلمانی نژاد سالمی5
منیره شقائی فالح6
زهره صابری7
زهرا طهماسبی فرحدل8

نام و نام خانوادگی ردیف 
عطیه علی زاده9
الهام غمگین10
زهرا فرهوش11
فرشته كمالی12
اعظم كمیلی13
مریم محمودی فتح آبادی14
بی بی مرضیه موسوی15

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
مهرانگیز قلیزاده3طاهره زرئی1
معصومه گل مارشک4زهرا فراز فاروجی2

 مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت اول ش��ركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا روز چهارشنبه 
مورخ 1400/04/02 رأس س��اعت 17:00 در محل دفتر ش��ركت تعاونی واقع در بلوار خیام- چهارراه ارشاد – خیابان مهندس 8 - 
پالك 50 طبقه سوم برگزار می گردد . لذا از كلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-گزارش هیئت مدیره و بازرسین در مورد عملكرد سال 1399
2- طرح و تصویب صورتهای مالی و عملكرد سال 1399

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4- انتخاب اعضاء  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
6- تعیین روزنامه كثیر االنتشار

ضمنًا كس��انی كه كاندید س��مت هیئت مدیره و بازرس��ی شركت می باشند از تاریخ انتش��ار آگهی تا روز قبل از برگزاری مجمع 
به دفتر ش��ركت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تكمیل نمایند و اعضای محترمی كه امكان حضور آنها در جلس��ه مذكور میسر                    
نمی باش��د وكیل و موكل می توانند در روزهای1400/03/31و 1400/04/01  در س��اعات  اداری به دفتر ش��ركت مراجعه و فرم 

وكالت را تنظیم نمایند. هر عضو می تواند وكالت سه نفر و غیر عضو وكالت یك نفر را دارا باشد
   هیئت مدیره

      آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول                                              
شركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا

ح
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شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد »انجام عملیات اجرای جاده های
 دسترس�ی و محوطه سازی)غیر از فضای س�بز( مجتمع توسعه فراگیر سناباد« واقع در 
منطقه صنعتی س�نگان خواف را ب�ا برگزاری مناقصه عمومی طبق ش�رایط مندرج در 

اسناد مناقصه به یک شرکت دارای صالحیت واگذار نماید.
 لذا از کلیه شرکت های توانمند در این حوزه)حداقل رتبه 3( دعوت میگردد در صورت 
  /http://simidco.comتمایل به دریافت اسناد مناقصه، به سایت این شرکت به آدرس
مراجع�ه و از مس�یر بازرگان�ی- مناقص�ه نس�بت ب�ه دریاف�ت اس�ناد اق�دام نماین�د. 
مهل�ت تحویل اس�ناد جهت ش�رکت در مناقصه س�اعت 12:00 روز س�ه ش�نبه مورخ 

1400/03/18 است و میبایست در مهلت تعیین شده به آدرس  ذیل تحویل گردد.
تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه، 

تلفن : 021-41089000

آگهی مناقصه عمومی شماره 206032

ف
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ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد ایج��اد 
سیستم آرشیو الكترونیكی پرونده های 
شهرس��ازی؛ نوس��ازی؛ كس��بی؛ امالک؛ 
كمیسیون ماده صد خود را با رعایت كلیه 
موارد اعالم ش��ده در اسناد مناقصه در 
چهارچوب قانون برگ��زاری مناقصات به 
اش��خاص حقوقی دارای صالحیت واگذار 
نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط جهت 
دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد از طریق 

سامانه ستاد اقدام نمایند.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

 آگهی مناقصه شهرداری گناباد 
)نوبت دوم(

/ع
14
01
40
5



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی: 

پیروزی امروز مقاومت تداوم عملیات بیت المقدس است
سرور هادیان: مدیر کل حفظ آثــار و نشر 
ــای دفــاع مقدس خــراســان رضــوی  ارزش هــ
گفت: اعتقاد به آزادسازی خرمشهر توسط 
عرفان  از  نشان  و شهدا  امــام خمینی)ره( 

عملی ایشان است. 
حسینعلی  پــاســدار  دوم  سرتیپ  ســــردار 
افــزود:  خبرنگاران  جمع  در  یوسفعلی زاده 
آزادســـــــــازی خرمشهر  عــمــلــیــات  ــوان  ــنـ  عـ
»الی بیت المقدس« بود و اگرچه آن عملیات 
با هدف آزادســـازی خرمشهر انجام شد اما 
هدف تا بیت المقدس بود و این روزها پس از 
نبردهای دالورانه و شجاعانه با صهیونیست ها 

شاهد پیروزی فلسطینیان هستیم.
وی با اشاره به این نکته که آن روز در فتح 
خرمشهر آن ها نمی دانستند دامنه و جهت 
این عملیات، بیت المقدس است، بیان کرد: 
امروز با چشم سر ببینید آن شعار شهدا 

امروز عملیاتی شده است.
کرد:  خاطرنشان  یوسفعلی زاده  ســردار 
گرفته  مقدسی شکل  دفــاع  تقویم  یک 
است و بر اساس آن همه دستگاه ها برای 
سوم خرداد با برپایی ستادی، برنامه های 
اجرایی را در هر دستگاهی تدبیر کرده اند 
فضاسازی  از  اعــم  مختلفی  کــارهــای  و 

از ظــرفــیــت هــای  اســـتـــفـــاده  مــحــیــطــی، 
شبکه هایی  از  استفاده  مجازی،  فضای 
مراسمات  برگزاری  دارنــد،  اختیار  در  که 
مقدس  ــاع  دف پیشکسوتان  نکوداشت 
غرورآفرین عملیات  رزمندگان  ــژه  وی  به 

الی بیت المقدس شکل گرفته است.
برنامه ها  دیــگــر  از  گــفــت:  یــوســفــعــلــی زاده 
از  بیش  نکوداشت  و  تکریم  بــه  مــی تــوان 
100هزار پیشکسوت در برنامه های روزشمار 
ــاره کــرد و ایــن در حالی  دفـــاع مقدس اشـ
است که در سال گذشته بیش از 10هــزار 
بــرای گرامیداشت  و 700 برنامه در استان 

حماسه آفرینی ها و دفاع مقدس برگزار شد 
که امسال برآوردمان این است که بیش از 

این رقم را به انجام برسانیم.
مسئول روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان نیز در 
این جلسه شعار برنامه های سالروز حماسه 
آزادسازی خرمشهر را در سوم خرداد 1400 
»ما مقتدریم« اعــام کرد و گفت: عنوان 
روز سوم خــرداد؛ مقاومت، ایثار و پیروزی 
نام دارد و محور فعالیت ها تبیین اهداف و 
نتایج عملیات پیروزمندانه بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر قهرمان است. همچنین 

چهارم خــرداد روز دزفـــول، روز مقاومت و 
پایداری عنوان شده است که محور فعالیت 
تبیین مقاومت و پایداری مردم سلحشور 

دزفول است.
حجت االسام والمسلمین علیرضا دهقان 
درباره اهم مراسم ها در این روزها افزود: شب 
انجمن های  به همت  ــاع مقدس  دف شعر 
ادبی به صورت مجازی توسط اداره ارشاد، 
غبارروبی، زیارت عاشورا و تجدید بیعت با 
آرمان های شهدا در مزار شهدای گمنام با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد، بنیاد 
شهید و سایر دستگاه های اجرایی نظامی و 

امور مساجد و... انجام خواهد شد.
مقدس،  ــاع  دف فیلم های  بــررســی  و  نقد 
فراخوان پنجمین جشنواره ملی فانوس 
بــرگــزاری  بــه میزبانی خــراســان رضـــوی، 
فتح  با محوریت  کتاب خوانی  مسابقات 
رزمندگان  خاطرات  بازگویی  خرمشهر، 
مسجدی با محوریت امام های جماعت  
مساجد، غبارروبی مزار شهدای مساجد 
و رونمایی از کتاب توسط انجمن راویان 
از  نیز  عمومی  کتابخانه های  نــهــاد  در 
دیگر برنامه های این اداره کل در سالروز 

آزادسازی خرمشهر قهرمان است.

 معاون وزیر با اشاره به وجود
 240 پروژه نیمه تمام ورزشی:

 پیمانکار ورزشگاه شیروان 
یک سال تأخیر دارد

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: حدود ۲40 پروژه 
نیمه تمام ورزشی در کشور داریم که 11 مورد آن تا پایان 

دولت به بهره برداری خواهد رسید.
کــرد: سال  اظهار  با مهر  در گفت وگو  کریمی  حسن 
گذشته ۳۲۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود 
داشت که اکنون به حدود ۲40 مورد رسیده است و 

تا پایان دولت 11 مورد دیگر به بهره برداری می رسد.
ورزشگاه خصوص  در  جــوانــان  و  ورزش  وزیــر   معاون 
 1۵ هزار نفری بجنورد گفت: این پروژه به اتمام رسیده 

و آماده بهره برداری است.
وی در خصوص پروژه های شیروان نیز گفت: ورزشگاه 
این شهر تکمیل شده و صرفاً رختکن باقی مانده که 
پیمانکار پس از یک سال هنوز کار را آغاز نکرده است.
کریمی ادامه داد: بناست معاون عمرانی استانداری 
خراسان شمالی با این پیمانکار صحبت کرده و او را 
راضی به اجرای کار کند در غیر این صورت پیمانکار 

خلع ید شده و دوباره مناقصه برگزار خواهد شد. 
به نفع  پایان گفت:  وزیــر ورزش و جوانان در  معاون 
استان است که با همین پیمانکار کار به اتمام برسد 

در غیر این صورت پروژه یک سال به تأخیر می افتد.

در مسجد جامع سبزوار صورت گرفت

رونمایی از ثبت اثر ناملموس 
»روضه خوانی هیئت آهنگران«

همزمان با گرامیداشت هفته میراث فرهنگی از لوح 
آهنگران  هیئت  »روضــه خــوانــی  ناملموس  اثــر  ثبت 

سبزوار« رونمایی شد.
میراث  رئیس  سیما،  و  صــدا  خبرگزاری  گــزارش  به 
اثــر  ایـــن  از  رونــمــایــی  مــراســم  در  ســبــزوار  فرهنگی 
آیین  گــفــت:  ســبــزوار  جــامــع  مسجد  در  ناملموس 
سبزوار  مسجدجامع  آهنگران  هیئت  روضه خوانی 
دارای پیشینه ای 1۵0 ساله است که باوجود گذشت 
تاکنون  آن  ــرگــزاری  ب سنت های  بیشتر  مـــدت،  ایــن 

محفوظ مانده است.
حسینی افــزود: این اثر به شماره ۲۲0۵ در فهرست 
آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده است و همزمان 
با هفته میراث فرهنگی در محل مسجدجامع سبزوار 
با حضور امام جمعه و مردم همراه با اجرای مراسم 

روضه خوانی از لوح ثبت اثر نیز رونمایی شد.

سرپرست ستاد انتخابات خراسان رضوی:

داشتن کارت هوشمند ملی برای 
شرکت در انتخابات الزامی نیست

رضاطلبی: سرپرست ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: 
مهم ترین مدرک برای شرکت در انتخابات همراه داشتن 
شناسنامه و کدملی است، از این رو نداشتن کارت هوشمند 

ملی مشکلی برای شرکت در انتخابات ایجاد نمی کند.
محمدعلی نبی پور در گفت وگو با قدس آناین اظهار کرد: 
هنوز آمار دقیقی از تعداد رأی اولی های خراسان رضوی برای 

حضور در انتخابات خردادماه وجود ندارد.
وی همچنین درباره اینکه آیا افراد برای شرکت در ششمین 
دوره انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا و سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری ملزم به داشتن کارت هوشمند 
ملی هستند نیز گفت: براساس قانون، مهم ترین مدرک 
برای شرکت در انتخابات همراه داشتن شناسنامه و کدملی 
است، از این رو افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی خود را 
دریافت نکرده اند با کارت ملی قدیمی یا رسیدی که هنگام 
نام نویسی کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند می توانند در 

انتخابات شرکت کنند.
سرپرست ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: اما اگر افراد 
شناسنامه خود را در اختیار ندارند با مراجعه به اداره های 
ثبت احوال برای دریافت المثنی اقدام کنند و به روزهای 
نزدیک انتخابات موکول نکنند تا برای حضور در انتخابات 

با مشکلی مواجه نشوند. 

اهدای عضو جوان مرگ مغزی 
مشهدی جان پنج نفر را نجات داد

اهدای عضو بیمار ۳0 ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به پنج 
بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: در هزار و 
چهل و هفتمین عمل اهدای عضو این دانشگاه، بیمار مرگ 
از انجام مراحل تأیید مرگ  مغزی »امین رمضانی« پس 
مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد 

تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
ــزود: قلب این بیمار مرگ مغزی  دکتر ابراهیم خالقی اف
در بیمارستان امام رضا)ع( به بانویی ۳۶ ساله و مبتا به 
نارسایی حاد قلبی اهل مشهد پیوند شد و به وی زندگی 
دوباره بخشید.کبد زنده یاد رمضانی در بیمارستان منتصریه 
به بانویی 4۶ ساله ساکن بیرجند پیوند شد. همچنین 
قرنیه های این جوان مرگ مغزی به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

خبرخبر خبرخبر

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

یکشنبه  2 خرداد 1400
    11 شوال 1442   23 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9534  ویژه نامه 3913 

مهم  دغــدغــه هــای  از  یکی  همگانی  ورزش  تــربــت جــام: 
رهبر معظم انقاب است، ایشان در سال های گذشته 
بارها و بارها بر ضرورت توجه مسئوالن به این مسئله 
و برنامه ریزی درست و مناسب برای پیشرفت در ورزش 

همگانی تأکید داشته اند.
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان خراسان رضوی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس می گوید: حدود ۵1 درصد 
مردم خراسان رضوی در ورزش همگانی شرکت می کنند 
و برای پیشرفت این ورزش کارهای علمی و عملی در حال 
انجام بوده و تفاهم نامه با دانشگاه ها شکل گرفته است.

رضا آذریان گفت: با وجود 1۵ ماه درگیری مردم کشور با 
ویروس کرونا اما هیئت ورزش های همگانی استان دارای 
رتبه برتر در فدراسیون ورزش همگانی بوده و توانسته 

لیگ تندرستی، پویش ملی ورزش در همسایگی، ورزش 
در خانه و طرحی به نام طرح نشاط ملی که در حال 
تبدیل شدن به انجمن است را اجرا کند و در آینده هم 
بحث پیاده روی خانوادگی در روزهای دوشنبه هر هفته 

کلید خواهد خورد.
و  کــرد  اشــاره  ورزش همگانی  با  پویایی محات  به  وی 
به  را  مــی شــود محات  کــه  برنامه هایی  از  یکی  ــزود:  افـ
جامعه ورزش همگانی معرفی کرد مینی فوتبال است که 
از سال گذشته فعالیت آن برای نخستین بار در استان 
کلید خورد و مسئولیت آن هم برعهده استاد اسماعیل 
شجیع یکی از پیشکسوتان نامی فوتبال خراسان رضوی 
است که خوشبختانه تاکنون استقبال خوبی هم از آن به 
عمل آمده و از تمامی هیئت های ورزش های همگانی در 

شهرستان ها می خواهیم با تشکیل این کمیته فعالیت 
رسمی خود را در رشته ورزشی مینی فوتبال آغاز کنند.

وی گفت: ضرورت ورزش همگانی عاوه بر خانواده ها برای 
کارکنان دولت هم خیلی مهم است و از همه مسئوالن 
استان به خصوص استاندار خراسان رضوی می خواهم 
به این رشته ورزشی توجه کنند به ویژه برای آن دسته 
از کارکنان دولتی که در کارهای پراسترس مشغول به کار 

هستند و مراجعه کنندگان زیادی دارند.
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان خاطرنشان کرد: 
در هیئت استان برای بحث آموزش اهمیت زیادی قائل 
هستیم؛ به طوری که وقتی من سکان هدایت این رشته 
ورزشی را در سال 9۶ در استان بدست گرفتم تنها هشت 
مدرس داشتیم ولی اکنون پس از چهار سال این تعداد 
به 100 مدرس افزایش یافته است و از سال 9۶ تاکنون 
۳۶7 دوره کاس مربیگری برگزار شده و شهرستان ها نیز 

از این کاس ها به خوبی استقبال کرده اند.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان اعالم کرد

ورزش همگانی خراسان رضوی در مسیر پیشرفت 

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

/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

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
81
37
50

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

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

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت
لکه گیری حتی یک متر

09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

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

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروشمشاورین امالک
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
48

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
/1
40
16
03

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



خبرخبر روی خط خبرروی خط خبر
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی: 

قاچاقچیان مواد در سه محور 
مواصالتی  زمینگیر شدند

فرماندهی  جانشین  ــان زاده،  ــربـ قـ ســـردار  رحــمــانــی: 
انتظامی خراسان رضوی از انجام سه مرحله عملیات 
برای کشف  استان خراسان رضوی  در سطح  پلیسی 
250 کیلوگرم موادمخدر و دستگیری چند قاچاقچی 

حرفه ای خبر داد.
ویژه  عملیات  تیم های  گفت:  ماجرا  تشریح  در  وی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی که 
انتقال  باندهای  در راستای برخورد و متالشی کردن 
مواد مخدر در سطح استان از جان هم گذشته اند، روز 
گذشته پی بردند که قاچاقچیان قصد دارند از طریق 
سه محور مواصالتی استان خراسان رضوی دست به 

انتقال مواد مخدر بزنند. 
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در همین راستا 
هماهنگی های الزم صورت گرفت و نخستین عملیات 
در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
قرار گرفت و مأموران پلیس در شهرستان سبزوار یک 
دستگاه کامیون حامل 42 کیلوگرم تریاک را در حالی 
متوقف کردند که قاچاقچیان قصد داشتند در پوشش 
بار هندوانه دست به انتقال مواد بزنند. در این زمینه دو 

نفر دستگیر و خودرو مذکور هم توقیف شد.
سردار قربان زاده ادامه داد: در عملیات بعدی مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تربت حیدریه 
ــازرســی کــامــه یــک دســتــگــاه اتــوبــوس  در ایــســت و ب
130کیلوگرم  حامل  که  کردند  متوقف  را  مسافربری 

تریاک بود و در این زمینه هم یک نفر دستگیر شد.
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در بیان 
چگونگی انجام آخرین عملیات پلیسی هم بیان کرد: 
در این عملیات پلیسی برای مبارزه با سوداگران مرگ 
در حوالی فریمان، یک دستگاه ســواری پراید تحت 
تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهر قرار گرفت 
که پس از توقف خــودرو و بازرسی از آن 77کیلوگرم 
تریاک جاسازی شده کشف شد و دو قاچاقچی در این 
زمینه دستگیر شده و به مراجع قضایی منتقل شدند.

پس از احضار در مشهد صورت گرفت

صدور قرار وثیقه یک میلیاردی 
برای مدیر ارشد اجرایی مه والت

پرونده ای که برای مدیر ارشد اجرایی  رسایی فر:  هاشم 
شهرستان مه والت تشکیل گردید با احضار او به دادسرای 
انقالب مرکز استان خراسان رضوی وارد مرحله جدیدی 
شد. شنیده ها حاکی از این است که  این پرونده که به 
اتهام دریافت رشــوه تشکیل شده و براساس آنچه در 
گزارش های آن آمده، دستگیری مدیر مذکور حین دریافت 

رشوه صورت گرفته است.
براساس آخرین اخبار به دست آمــده شنیده می شود 
متهم این پرونده به شعبه 217 بازپرسی دادسرای عمومی 
انقالب مرکز استان در مشهد احضار شد و ضمن  و 
تفهیم اتهام با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد تا 
دیگر فرایند قضایی پرونده مراحل قانونی خود را طی کند.

در اسفراین رخ  داد

 مرگ عابرپیاده بر اثر برخورد
 با یک دستگاه اتوبوس

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشته شدن 
یک عابرپیاده بر اثر تصادف با یک دستگاه اتوبوس 

در این شهرستان خبر داد .
اعالم  با  یگانه پور  قــدس، سرهنگ مجید  ــزارش  گ به 
جزئیات این خبر اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر 
پیاده، بالفاصله کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی 
به محل اعــزام  شــدنــد.وی با اشــاره به اینکه در این 
حادثه عابرپیاده به محض برخورد با اتوبوس به بیرون 
از جاده پرتاب شده است، افزود: متأسفانه عابرپیاده بر 

اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.
سرهنگ یگانه پور با بیان اینکه بی احتیاطی عابرپیاده و 
 توجه نکردن به جلو از جانب راننده اتوبوس، علت این 
تصادف بوده است، تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی از بروز این گونه حوادث تلخ  پیشگیری 
می کند و از رانندگان عزیز درخواست می شود این قوانین 

را با جدیت مورد توجه قرار دهند.

گــزارش  انتشار  از  پس  رحمانی:  عقیل 
تحویل هر ماه 160 تن آرد نیمه یارانه ای 
بـــه یـــک واحــــد تــولــیــد نـــان صــنــعــتــی و 
حاشیه های ایجاد شده، دادستان مشهد 
که رصد موضوع های مهم رسانه ای را هر 
پیگیری  کار دارد، دستور  روز در دستور 
ماجرا و برخورد با متخلفان احتمالی را 

صادر کرد.

یادآوری آنچه گذشت»
ــال جــــاری بــود  ــاه ســ ــبــهــشــت مــ 28 اردی
آرد  تــن  ماهیانه 160  تحویل  مــاجــرای  کــه 
نیمه یارانه ای به یک واحد تولید نان صنعتی 
در حوالی مشهد را رسانه ای کردیم. در آن 
گزارش که با تیتر» رونمایی از کیک جدید 
منتشر  دولتی!«  آرد  در مصرف  تخلفات 
شد به حاشیه های پررنگ تر از متن اشاره 
و مطرح شد: وجود نامه نگاری صورت گرفته 
میان مدیر ایــن واحــد تولید نــان صنعتی 
بــا یکی از مــعــاونــان وقــت در اســتــانــداری 
خــراســان رضــوی بـــرای افــزایــش تخصیص 
سهمیه ای 40 تنی در ماه هم در نوع خود 
بسیار جالب و شک برانگیز بــود. در متن 
درخواست که ابتدای سال 99 تنظیم شده 
بود آمده است:ضمن تبریک سال نو)99( 
و همچنین تشکر از مساعدت جناب عالی 
در اسفندماه سال گذشته که موجب شد 
در فروردین ماه 40 تن آرد سهمیه به این 
واحد تولیدی اضافه شود،الزم به ذکر است 
که)این واحد( در سال 99 از دوم فروردین 
مــاه فعالیت خــود را در سه شیفت کاری 
آغـــاز کـــرده و بــا تولید نــان هــای مـــورد نیاز 
 بیمارستان ها، کارخانه ها، سوپرمارکت ها و...

رسالت اصلی خود را در تأمین نان سالم 
انجام داده است و از آنجایی که اقتصاد 
واحـــدهـــای نـــان بــه خــصــوص ایـــن واحـــد 
آسیب پذیر  بسیار  آرد  خرید  در  تولیدی 
است؛ بنابراین خواهشمند است بررسی 
و دســتــور فرمایید مــیــزان آرد شــارژ شده 
در فــروردیــن مــاه) 40 تــن( به سهمیه این 
واحد اضافه شود. همچنین در ادامه این 
نامه نگاری  از  اشـــاره شد که پس  گـــزارش 

 صــــورت گــرفــتــه همانند ســـال قـــبـــل)99(،
40 تــن آرد نــیــمــه یــارانــه ای بــه ایـــن واحــد 
تخصیص می یابد و سرجمع آرد سهمیه ای 
ماهیانه این واحد صنعتی به حدود 160 تن 

رسید. 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
آرد نیمه یارانه ای را این واحد هر ماه پیش 
چشمان مسئوالن سازمان صنعت،معدن 
و تجارت خراسان رضوی دریافت می کند و 
مشابه آنچه در بازار مرغ و نهاده های آن 
رخ می دهد، پس از تولید کیک و کلوچه 
علنی محصوالت صورت  آزادفروشی  و... 
نان  تولید  وعــده  دیگر  ســوی  از  می گیرد. 
و  دیگر موضوع های مطرح شده  و  سفره 
فروش آن با قیمت مصوب بیشتر شبیه 
یک بــازی سودجویانه بــود. از سوی دیگر 
تحویل  بودند  معتقد  کارشناسان  برخی 
نداشتن  نظارت  و  آرد  بــزرگ  این سهمیه 
روی ماجرا از سوی سازمان صمت استان 
و فروش آزاد محصوالت، هر ماه در حدود 
یک میلیون و 600هــزارقــرص نان از سفره 
مردم شهر کسر می کند و سودی در حدود 
آن  مــدیــران  به جیب  تومان  میلیون   600

واحد تولیدی سرازیر می شود.
توسعه  و  امــوربــازرگــانــی  معاون  همچنین 
تجارت سازمان صمت استان در این زمینه 
کــرد: برخی واحدهای صنعتی آرد  اعــالم 
نیمه یارانه ای دریافت می کنند و تخصیص 

آرد را هم غله انجام می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود 
شده  داده  تخصیص  نیمه یارانه ای  آرد  با 
نان تولید و با قیمت آزاد فروخته شود و 
قیمت مصوب را رعایت نکرد، پاسخ داد: 
آرد نیمه یارانه ای تخصیص داده شده برای 
مصوب(  قیمت  ــره)دارای  ــفـ سـ ــان  ن تولید 

است. 
همچنین  این مقام مسئول در مواجهه با 
ماجرای سهمیه 160 تنی آرد و حاشیه های 
ایجاد شده، بیان کرد: موضوع در کارگروه 
آرد و نان مطرح شده است. در ابتدا برخی 
واحــدهــای  بــه  کــه اصـــالً  مطرح می کردند 
صنعتی آرد نیمه یارانه ای داده نشود، بحث 
فراوان شد که این واحدها صنعتی هستند 
و باید نان بسته بندی بزنند، اما در نهایت 
داده  آن هــا  به  نیمه یارانه ای  آرد  شد  قــرار 
آرد  کارگروه  شــود. در حال حاضر هم در 
نان به دنبال قیمت گذاری روی محصوالت 
به  نیمه یارانه ای  آرد  اگــر  هستیم.  آن هــا 
فرایند  در  باید  داده می شود  واحدها  این 

قیمت گذاری قرار بگیرند.
که  هستند  واحـــدهـــا  از  ــادی  ــ زیـ تـــعـــداد 
را به صورت   ... و  اولیه مانند شکر  مــواد 
اما سازمان صمت در  یــارانــه ای می گیرند 

قیمت گذاری آن ها حضور ندارد.

دادستان مشهد و دستور برخورد با »
ترک  فعل های احتمالی

انتشار ماجرا و این گالیه که چرا  از  پس 

شهر  مــردم  حق  و  نیمه یارانه ای  آرد  باید 
تحویل یک واحد تولید نان صنعتی شود 
تا محصوالت تولیدشده را آزاد و چند برابر 
قیمت به فروش برساند، اطالعاتی به دست 
ما رسید که حاکی از ورود قاضی درودی، 

دادستان شهر مشهد به ماجرا داشت.
از همین رو پیگیری رسانه ای ماجرا در دستور 
کار قرار گرفت و دادستان مشهد در گفت وگو 

با خبرنگار قدس، ماجرا را تأیید کرد.
در ادامـــه مشخص شــد دادســتــان مرکز 
این  انتشار  پی  در  خراسان رضوی  استان 
ــزارش و طی دستوری خطاب به قاضی  گ
و سرپرست  دادســتــان  مــعــاون  سلطانی، 
دادسرای انقالب مشهد، خواستار بررسی 

هر چه سریع تر ماجرا شده است.
در این دستور آمده است: به پیوست تصویر 
خبر»رونمایی از کیک جدید تخلفات در 
مصرف آرد دولتی!« که در روزنامه قدس 
منتشر  تاریخ 1400/2/28  در  و  خراسان 

شده، ارسال می شود. 
نظر به اهمیت موضوع نظارت بر توزیع آرد 
دولتی و اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از 
تخلفات در توزیع آن و برخورد با مدیرانی که 
در این راستا کوتاهی یا سهل انگاری و یا ترک 
فعل کــرده انــد، مقتضی اســت در راستای 
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف 
و همچنین  کــارمــنــدان  و  مــدیــران  قانونی 
پیشگیری از آن، اقدام شود و نتیجه آن را به 

این دادستانی گزارش نمایید.

در پی انتشار گزارش قدس، دادستان مشهد به پرونده ورود کرد

کیک تخلفات حوزه آرد دولتی برش می خورد!

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

یکشنبه  2 خرداد 1400
    11 شوال 1442   23 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9534  ویژه نامه 3913 

پذیرش  غیر 

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68

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

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/1

40
09

39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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

ط
/1

40
16

80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

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

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

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

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/1

40
10

67
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
16

79

به تعدادی زیگزاگ دوز 
و چرخکار خانم و آقا و 
تعدادی بردست خانم 
و آقا و کارگاه بیرون 

بر جهت کار در تولیدی 
تریکو نیازمندیم

09151026986
09151008600

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1

40
14

18

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60
ج

 / 
99

11
82

5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016 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
09

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

قابل توجه همشهریان گرامی تمام نقاط شهر
به اطالع می رساند آقای حسین وفادار

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14503
 5 توس-تــوس  بلــوار  نشــانی:   بــه   
مــدرن امــالک  امیــر  چهــارراه  نبــش 
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت 
در ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155100074
/حروابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

14
01

64
2

پ
/9

90
33

14



ورزش خراسانورزش خراسان خبرخبر
ویروس هندی پشت مرزهای استان 

خراسان رضوی در وضعیت 
شکننده کرونایی قرار دارد

استاندار خراسان رضوی از سرعت سیر نزولی کرونا در 
استان خبر داد و گفت: با اینکه شرایط مطلوبی از نظر 
کرونا وجود دارد اما همچنان وضعیت استان از این حیث 

شکننده است.
ــط عمومی استانداری خراسان رضــوی،  گــزارش رواب به 
محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد استانی پیشگیری 
و مقابله با کرونا اظهار کرد: باوجود روند کاهشی فوتی ها، 
در بحث نظارت ها باید نگاه ویژه ای وجود داشته باشد و 
نظارت بر اصناف و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
آن ها با جدیت دنبال شود تا در هفته های آینده شاهد 

افزایش سرعت این روند کاهشی باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جریان 
سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان، 
چند نگرانی از جمله ورود ویروس هندی از مناطق شرقی 
کشور و موضوع حاشیه شهر مطرح شد که ضرورت دارد 
این مسئله در کمیته علمی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

معتمدیان افــزود: احتمال دارد ویــروس هندی از طریق 
استان های  از مسیر  پاکستان  و  افغانستان  کشورهای 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان وارد کشور شود و به 
دلیل مــراودات این استان ها با خراسان رضــوی، ممکن 
است در استان نیز شیوع پیدا کند. از این رو باید حتماً 

تدابیر الزم اندیشیده شود.

گالیه استاندار خراسان شمالی از برخی مدیران

ستاد مقابله با کرونا دورهمی نیست
استاندار خراسان شمالی از کم توجهی بعضی مدیران به 
مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا انتقاد کرد. 
به گــزارش ایسنا، شجاعی گفت:دانشگاه علوم پزشکی 
روز، اطالعات  خــراســان شمالی موظف اســت طی یک 
کامل سالمندانی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند را به 

فرمانداری ها ارسال کند.
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، دورهمی نیست که 
در آن فقط صحبت کنیم، مصوبات آن الزم االجراست.
با اعمال محدودیت های کرونایی، بسیاری از مشاغل 
بسته و خسارت های مالی سنگینی به صاحبان آن ها 
وارد شد، اما باوجود آگاهی از شرایط اقتصادی، به خاطر 
سالمت مردم از فعالیت اصناف جلوگیری شد، حال 
چگونه می توانیم درباره اصل موضوع که تزریق واکسن 

است کوتاه بیاییم؟

 استاد شطرنج خراسانی 
در مسابقات قهرمانی آسیا

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: مسعود 
در  استان  ایــن  شطرنج  پرافتخار  استاد  مصدق پور، 

مسابقات قهرمانی مردان آسیا حضور یافت.
رضا پاشانجاتی در گفت وگو با ایرنا افزود: مصدق پور 
به عنوان یکی از نمایندگان و اعضای تیم ملی مردان 
ایران در این مسابقات شرکت کرده است. وی ادامه 
داد: این مسابقات که با حضور ۷۹ شطرنج باز از ۱۵ 
از روز شنبه در محل فدراسیون شطرنج آغاز  کشور 

شده است تا دهم خرداد ادامه دارد.
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: مسابقات 
که  ترتیب  این  به  می شود  برگزار  هیبرید  به صــورت 
بازیکنان هر کشور در محل فدراسیون شطرنج کشور 
خود حاضر شده و در حضور یک داور و یک مسئول 
فنی و تحت نظارت چندین دوربین به صورت آنالین 

به رقابت می پردازند.

درخشش خراسانی ها در انتخابی 
تیم ملی پاورلیفتینگ دانشجویان

ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات انتخابی تیم 
سه  کسب  به  موفق  دانشجویان  پاورلیفتینگ  ملی 
مدال طال و یک نقره شدند. به گزارش قدس آنالین، 
مسابقات انتخابی تیم ملی پاورلیفتینگ دانشجویان 
ایــران بــرای اعــزام به مسابقات جهانی لیتوانی ۲۰۲۱ 
و  بدنسازی  فدراسیون  پاورلیفتینگ  انجمن  توسط 
پرورش اندام برگزار شد و نمایندگان خراسان رضوی در 

این رقابت ها سه طال و یک نقره کسب کردند.
امیر  کــیــلــوگــرم،   ۵۹ در  محمدی  رضــا  ترتیب  بــدیــن 
نورحسینی در ۷۴ کیلوگرم و امیر رضا فتاحی در مثبت 
۱۲۰ کیلوگرم مدال طال را از آن خود کردند و ابوالفضل 
سفری نیز در ۱۰۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره 
شد تا خراسانی ها درخشش قابل توجهی از خود در 

این رقابت ها به جا بگذارند.

در گفت وگوی قدس با یک مقام مسئول مطرح شد

چالش های محیط زیستی » صالح آباد «
مــرزی  شهرستان  صاحبی:  ابوالحسن 
ــزار  ــ ــا داشــتــن حـــدود ۱۰۰ه ــاد ب ــح آب صــال
هکتار مناطق زیرپوشش حفاظت محیط 
و  مــهــم  اداره  ایـــن  از داشــتــن  زیــســت، 
ضروری محروم است و همچنان زیر نظر 

اداره تربت جام مدیریت می شود.
ــد: ایـــن  ــنـ ــویـ ــی گـ ــردم صــــالــــح آبــــاد مـ ــ ــ مـ
ارتقا  اســت  ســال  دو  گرچه  شهرستان 
و بیشترین مساحت  و غنی ترین  یافته 
ــوشــش حــفــاظــت مــحــیــط زیست  ــرپ زی
 نــســبــت بـــه شــهــرســتــان هــای هــمــجــوار
اما یک  دارد  را  و...(  تایباد  )تربت جام، 
صــالــح آبــاد  در  مستقل  اداره  و  متولی 
باید مسئوالن هرچه سریع تر  نــدارد که 

چاره اندیشی کنند.
محیط  اداره  رئــیــس 
زیـــســـت شــهــرســتــان 
تربت جام و صالح آباد 
خـــصـــوص  ایــــــن  در 
مـــی گـــویـــد: هــرچــنــد 

بــا تــالش هــای زیـــاد، چـــارت اداری بــرای 
ولی  شده  مصوب  صالح آباد  شهرستان 
مدیریت  تربت جام  اداره  نظر  زیر  هنوز 
در  زیــســت  محیط  اداره  اگــر  مــی شــود، 
صالح آباد مستقر و مستقل شود کار ما 
خیلی سبک و آسان می شود اما بسیار 
به محیط زیست مجوز توسعه  سخت 

ساختار سازمانی می دهند.
جواد دامن پاک می افزاید: استخدامی ها 
مرحله  ایــن  در  اســـت،  مــحــدود  بسیار 
ــعــداد چهار  ــه ت پــســت هــای ســازمــانــی ب
ــه صــورت  نــفــر مــصــوب شـــده، آن هــم ب
اداره  نه  و  تربت جام  اداره  زیرمجموعه 
مستقل، گویا تأمین نیرو هم به این زودی 
اتفاق نمی افتد اما باز هم به تالش هایمان 

ادامه می دهیم.
وی یــادآور شد: اصحاب رسانه همیشه 
یار و یاور محیط زیست بوده و هستند، 
کار  و همکاری شما،  به همت  امیدوارم 

تسریع شود.
وضعیت  و  مساحت  خــصــوص  در  وی 

محیط زیست صالح آباد خاطرنشان کرد: 
حدود ۴هزار هکتار از رودخانه حفاظت 
ــالوه ۷۲هـــــزار هکتار  ــ شـــده تــجــن بـــه ع
۵هــزار  و  هــریــرود  ممنوع  شکار  منطقه 
منطقه  هکتار  ــزار  از۲۰هــ هکتار   ۹63  و 
در  باغکشمیر  جنگلی  شــده  حفاظت 

محدوده شهرستان صالح آباد است.
خــبــرنــگــار  پـــرســـش  بـــه  پـــاســـخ  در  وی 
مــــــا کــــــه چــــــه اقـــــــدام هـــــــایـــــــی بــــــرای 
ــده ــاظــــت شــ ــ ــف ــقـــه حــ ــنـــطـ  احـــــیـــــای مـ

 باغکشمیر انجام شده که به علت چَرای 
غیرمجاز دام و قطع بی رویه شاخ و برگ 
درخــتــان تــوســط  روســتــاهــای مــجــاور در 
حال از دست دادن پوشش گیاهی است 
و قرقبان این جنگل چندین سال به علت 
پرداخت نشدن حق الزحمه از کار بیکار 
شده  حفاظت  منطقه  می گوید:  شــده، 
باغکشمیر به دلیل وجود آخرین بقایای 
از  کشور  در  وحشی  پسته  جنگل های 
برخوردار است  ویــژه ای  اهمیت  و  ارزش 
در  دارد.  قــرار  باالیی  رده حفاظتی  در  و 
سال های گذشته اقدام های زیادی صورت 
گرفته ازجمله ایجاد پاسگاه محیط بانی، 
ــادی و ســاخــت ده هــا  بـ اســتــقــرار تلمبه 
به حیات وحش،  آبرسانی  برای  آبشخور 

در  باالیی  از ظرفیت  منطقه  این  چراکه 
بحث اکوتوریسم برخوردار است .

تربت جام  زیست  محیط  اداره  رئیس 
و نصب  عــزل  گرچه  و صالح آباد گفت: 
قرقبان در حوزه وظایف سازمانی محیط 
منابع  اداره  عهده  بر  و  نیست  زیست 
ــرار شده  ق امــا شنیده ام  اســت،  طبیعی 
آقای رضایی که از قرقبانان نمونه کشوری 

است به کار خود بازگردد.
دامن پاک با اشــاره به خاطره تلخ کاری 
خــود افـــزود: در ایــن ۷-6 ســـال، حــدود 
هفت پلنگ در تربت جام و تایباد کشته 
شده اند، یاد سالخی و کشتن یک پلنگ 
کمیاب روی دکل برق در تربت جام، داغ 
دلم را تازه می کند، آن صحنه وحشتناک 
یکی از غم انگیزترین لحظه های کاری من 
در این ۲۰ سال بود. در این مدت حداقل 
سه بار تا آستانه مرگ نیز پیش رفته ام، 
دیگر فکر نکنم چیز بیشتری برای ترس 

وجود داشته باشد.
تربت جام  زیست  محیط  اداره  رئیس 
همکاری های  درخــصــوص  صــالــح آبــاد  و 
ــم تــصــریــح  ــه هــ ــانـ ــبـ ــلـ ــی و داوطـ ــردمــ مــ
دو سمن  گــذشــتــه  ســـال هـــای  در  ــرد:  ــ ک
دانشجویی  ــوزه  حـ در  زیست محیطی 

فعال بود که با محیط زیست همکاری 
می کردند و اداره نیز از خدمات آن ها در 
امــر آمـــوزش بهره مــی بــرد، ولــی در حال 
حاضر سمن فعالی وجود ندارد و وقتی 
مراجعه  سمن  ثبت  ــرای  ب عالقه مندان 
اداری  کــارهــای  خــم  و  پیچ  در  می کنند 
منصرف می شوند، اما دوستان عالقه مند 
ــدام به  اقـ بــه صـــورت گــروهــی  می توانند 
ایجاد یک سمن محیط زیستی کنند و یا 
انفرادی با اداره به عنوان همیار افتخاری 
همکاری کنند در هر صورت در خدمت 

دوستان محیط زیست هستیم. 
حال  در  یــا  و  ارزشمند  گونه های  بــه  وی 
انقراض حیات وحش منطقه هم اشاره کرد 
و گفت: پلنگ از شاخص ترین آن هاست 
و در بین پرندگان هوبره، باالبان و عقاب 
طالیی از جمله گونه های در معرض خطر 
انقراض هستند. هوبره یکی از پرندگانی 
است که در این شهرستان وجود دارد و در 
طول یک دهه کمتر از ۲۰ قطعه در برخی 

دشت های تربت جام دیده شده است. 
سهمیه  گذشته  در  اســـت  معتقد  وی 
ــه و دفــتــرچــه شــکــار به  ــروان ــا پ فشنگ ب
چند  امــا  می شد  داده  مجاز  شکارچیان 
با  ارتباطی  سالی است سهمیه  فشنگ 
نــدارد و محیط زیست  پروانه های شکار 
به طور کلی با توزیع سالح و مهمات در 
جامعه موافق نیست و خواستار محدود 
کــردن توزیع سالح در جامعه است و از 
نظر محیط زیست این اشکال وارد است.
بــحــث کاهش  از  ــرد: پــس  ــ ک تــأکــیــد  وی 
از  آبــی، مسئله آلودگی خاک هم  منابع 
بــزرگ زیست محیطی است.  مشکالت 
آسیب پذیرترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
فـــعـــالـــیـــت هـــای ضــــدخــــاکــــی، کــشــت 
زیرپالستیکی خربزه است که متأسفانه 
یک دهه است در منطقه اجــرا می شود 
هرگز  جالیز،  بــرداشــت  فصل  از  پــس  و 
پالستیک ها جمع آوری نشده و در خاک 
تجزیه نمی شوند و این یک تهدید جدی 

برای محیط زیست است.

مرحله نخست واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان 
رضوی صبح شنبه، اول خرداد به طور رسمی در مراکز 
به  فقط  مرحله  ایــن  در  شــد.  آغــاز  منتخب  بهداشت 
به  توجه  با  و  پرونده سالمت هستند  دارای  اتباعی که 
مرحله بندی رده های سنی، واکسن کرونا تزریق می شود. 
براساس آمار اعالم شده حدود 3۰۰ هزار نفر از اتباع در 

خراسان رضوی دارای پرونده سالمت هستند.

 آغاز  واکسیناسیون 
اتباع خارجی در مشهد

خبر روزخبر روز
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۱. علیل – صدراعظم آهنین ۲. شانس – برادر گرامی 
 امام حسین)ع(و سقای دشت کربال - خوشگذرانی 
3. واحد واکسیناسیون – از شریان های حیاتی دوگانه 
عراق – شیرینی کرمانشاهی – سخن و گفته ۴. قیمت 
– سمبلیک – نت منفی ۵. این هم سرمربی ایتالیایی 
حال حاضر تیم والیبال هالک بانک – کاهش - ابتیاع 
6. برندی سوئیسی در ساعت – بتون مسلح – پول 
ایران در دوره صفویه ۷. گشودن مسئله – گلی زیبا 
 از تیره زیتونیان و نامی دخترانه – کاغذی نامرغوب

8 . ماه محبت – سرزمین- مرکز استان البرز – نوعی 
ساعت قدیمی ۹. اتاق - تمرینات ایروبیک - کشیدن 
۱۰. آلبومی از استاد علیرضا افتخاری که با استقبال 
مخاطبان روبه رو شد– ژانر طنز در سینما و  تئاتر - 
قشنگ ۱۱. کامل – هزارال – ورزشی گروهی با توپ و 
 دست ۱۲. دربست کارخانه – موافق– حشره خونخوار 
آن  آلمان ها مخترع  رومــیــزی که  ــازی فکری   ب  .۱3
 بودند – حرکت به شیوه کرم – ماه پاییزی - هزارکیلو 
خراسان   – بحران   – راهسازی  ماشین آالت  از   .۱۴
قدیم ۱۵. محلی برای سرگرمی و شادی کودکان در 

بوستان ها - تاج
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 ۱. خالق »نفحات االنس« ۲. پوستش بالی جانش 
گفت وگوی   .3 مقیم   - شیدا  و  عاشق   – شــده 
اینترنتی – نقیض باخت – مهربان – شب یلدا 
۴. بازیکن مشهدی بازنشسته فوتبال کشورمان 
با نام کوچک قاسم – پایان بخش هفته مسلمانان 
زرد و سرخ  عــادت – خاکی  - پرحرفی ۵. خــرق 
 رنگ که در تهیه رنگ نقاشی کاربرد دارد - باادب 
6. پیش – میانجی – پشت سرچیزی ۷. مادر فلزات 
– گله گوسفند – سهل انگار 8. کافی – پناهگاه 

مــواد در آشپزخانه  بــرای مخلوط کردن  ابــزاری   –
– خــط کــش مــهــنــدســی ۹. چــایــخــانــه – غــذای 
 زمین - طویله ۱۰. خوشبختی – اجاره - اسارت 
۱۱. سیاه رنگ – ناتوان – تیم فوتبال شمالی حاضر 
در لیگ برتر کشورمان ۱۲. صدمترمربع – باهوش 
- خداوند ۱3. دوختن – امپراطوری آلمان نازی – 
خشک مزاج – نت استمرار ۱۴. قهرمان سرزمین 
عــجــایــب – جــمــع مــکــســر نــجــیــب – نــیــم ســال 
تحصیلی ۱۵. سرمربی روس تیم ملی والیبال ایران
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم با ما تماس بگیرید

شهرداری قوچان
ش�ماره  مصوب�ه  باس�تناد  دارد  نظ�ر  در   
4288/ش مورخ 99/5/9  شورای اسالمی 
شهر قوچان و بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 با اصالحات بعدی، نسبت به واگذاری و فروش تعداد 
هفت قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش به ش�رح ذیل، اقدام نماید.لذا از اش�خاص واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت فرم 
شرکت در مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده  2000091163000004 به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.

قیمت پایه )ریال(مساحت زمین )مترمربع(شماره قطعهمشخصات ثبتی ملکآدرس ملک
)ارزش قطعه(

کمربندی شهید مدرس- روبروی ترمینال 
شماره 2، خیابان 8 متری منشعب از 

بولوار شهید مدرس
قطعه 3 تفکیکی از تجمیعی 
پالک 147 ، 148 و 138 از 166 

اصلی

1140.312.104.650.000

2156.832.117.205.000

3196.752.557.750.000

4178.941.878.870.000

5167.101.503.900.000

61651.815.000.000

71651.815.000.000
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/2/26  لغایت ساعت 14 مورخ  1400/3/13

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8  مورخ 1400/3/3  لغایت ساعت 13 مورخ  1400/3/13
تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ  1400/2/26  لغایت ساعت 14  مورخ  1400/3/13

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 1400/3/13
زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ   1400/3/17

زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/3/18
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت 
اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت 

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر" وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300                                   

 روابط عمومی شهرداری قوچان

آگهی تجدید مزایده- نوبت دوم
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