
دام  صنعتی  کــشــتــارگــاه  فـــاضـــاب  رهـــاســـازی   
ــراف در حــالــی سبب  بــجــنــورد در زمــیــن هــای اطــ
پرونده قضایی شده  و تشکیل  گایه شهروندان 
تومان حل می شود. با 3میلیارد  این مشکل  که 
فاضاب  سیستم  بــودن  غیرفعال  می شود  گفته 
کشتارگاه صنعتی دام بجنورد سبب شده فاضاب 
این واحد تولیدی به زمین های اطراف سرازیر شود. 
نبود  علت  بــه  دام  صنعتی  کشتارگاه  متولیان 
استخر  چــنــد  در  را  پــســاب  تــصــفــیــه،  سیستم 
جمع آوری و سپس با تانکرهای حمل فاضاب به 

می کنند.  منتقل  قارلق  منطقه 
از ســـوی دیــگــر بــرخــی هــا یکی 
مشکل  ایــن  بـــروز  علت های  از 
را افـــزایـــش مــیــزان کــشــتــار در 

کشتارگاه با اجرای ...

پیگیری گالیه شهروندان در مورد قطعی تلفن و پاسخ مخابرات

دریافت هزینه برای وصل دوباره تلفن ثابت تخلف است
 مشکلی که با  3 میلیارد تومان

 حل می شود

پساب کشتارگاه 
 بجنورد، قاتل 

محیط زیست!
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
و ی��ا نمایندگان قانون��ی آنان دع��وت به عمل        
می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت که راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ             
13/ 05/ 1400 در آدرس مشهد- بلوار جانباز-

خیاب��ان جانب��از 5-بلوار جانباز- پ��اک 0-برج 
طبقه13-واح��د4  مرواری��د-  اداری  تج��اری 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
2-سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 

فوق العاده باشد. 
 هیات مدیره شرکت انگیزه نگار خاوران 

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت انگیزه نگارخاوران

 )سهامی خاص( به شماره ثبت 16282 
و شناسه ملی 10380318902   
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 به اط��اع کلیه اعضاء محترم میرس��اند تاریخ 
برگ��زاری مجمع عمومی عادی س��الیانه انجمن 
صنفی کارفرمائی ش��رکتهای حم��ل ونقل بین 

المللی خراسان رضوی بشرح زیر تغییر یافت.
زم��ان برگزاری س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه 

1400/5/25
ضمن��ا" در محل برگزاری و دس��تورات جلس��ه 

هیچ تغییری بوجود نیامده است.
 هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای 

حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

آگهی اصالحیه برگزاری 
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن 

صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل و نقل 
بین المللی خراسان رضوی به شماره 
ثبت 2060094090100 و شناسه ملی 

 14003345565

ح
/ 1
40
39
14

  بدی��ن وس��یله از س��هامداران و نماین��دگان 
محترم سهامداران دعوت به عمل می آید تا در 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
) نوب��ت اول ( ک��ه راس س��اعت9:30 م��ورخ 
1400/05/13 در مش��هد – نبش خیابان آبکوه 
16 – پاک 2 – طبقه2 – واحد 201 برگزار می شود 

حضور به هم رسانید .
الف ( دستور کار مجمع عمومی فوق العاده :

1 –  تغییر ماده 3 اساسنامه ) تغییر آدرس شرکت (
2 – افزایش سرمایه

 هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده، مجتمع اقتصادی آزادگان 

خراسان به شماره ثبت 7092 ) نوبت اول (

ح
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کــوویــد۱۹  ــان  کــارگــروه مراقبت و درمـ دبــیــر 
ــی مــشــهــد  ــکــ ــزشــ ــ ــوم پ ــ ــلـ ــ دانـــــشـــــگـــــاه عـ
گفت: هم اکنون همه بیمارستان های تحت 
این دانشگاه به حالت آماده باش  پوشش  
داده شده است همه  و دستور  در آمده اند 

بیمارستان ها  این  در  عمل های غیرضروری 
لغو شود.

همه  ــزود:  ــ اف انجیدنی  اصــغــر  علی  دکــتــر 
ظــرفــیــت هــای بــیــمــارســتــان هــای عــمــومــی و 
خصوصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 

درمان کرونا اختصاص یافته است.
بازرسان اداره نظارت در محل بیمارستان ها 
ــــت  ــای بـــــر رونــــــــد رعــ حــــضــــور دارنــــــــــد و 
دستور العمل های بهداشتی و انجام اعمال 
جراحی غیرضروری در بیمارستان ها نظارت 

می دهد  نــشــان  شــواهــد  همه  می کنند. 
با  کــرونــا  بیماری  پنجم  مــوج  اکــنــون  هــم 
رضوی  خراسان  و  مشهد  در  دلتا  سویه 
در  و  است  در حال گسترش  به سرعت 

هفته آینده ...

آماده باش بیمارستان ها برای مقابله با کرونا

استان2

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
میز  و  تکریم  جامع  طــرح  آزمایشی  اجــرای  گفت: 

خدمت ایثارگران در این استان آغاز شده است.
ــزارش قــدس آنــایــن، حجت االســـام حسین  بــه گـ
معصومی اظهار کرد: این طرح به شکل آزمایشی در شهرستان 
بجستان آغاز شده و محوریت اجرای طرح یاد شده حضور در 
روستاها و تشکیل میز خدمت برای تکریم و دیدار با خانواده 
روستایی  اقشار  دیگر  مسائل  آن  کنار  در  البته  که  شهداست 
نیز از سوی شورای اداری شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی همچنین 
گفت: تاکنون مسئوالن این اداره کل سه دوره سفر به تمامی 33 
شهرستان خراسان رضوی انجام داده اند که دیدار با فرمانداران، 
ایثارگران و تشکیل  و  امامان جمعه، خانواده های معظم شهدا 
های  برنامه  از جمله  ایثارگران  امور  هماهنگی  شــورای  جلسات 
بوده  ایثارگری  جامعه  رفع مشکات  هدف  با  این سفرها  مهم 

است.
ســفــرهــای  دور  چــهــارمــیــن  مــحــوریــت  داد:  ادامــــه  مــعــصــومــی 
شهرستانی که از ابتدای سال جاری آغاز شده نیز بررسی اجرای 
با محوریت  ایثارگران  امور  مصوبات جلسات شورای هماهنگی 
بهسازی گلزار شهدا، واگذاری زمین به ایثارگران و ایجاد اشتغال 

برای فرزندان ایثارگران است.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا)ع( 
ــا)ع( به  ــزارو780 زائـــر پــیــاده امـــام رضــ ــ گفت: حـــدود هـ

مناسبت عید سعید قربان به مشهد مشرف شدند.
حسین رضایی با اعام این خبر، اظهار کرد: هزارو780 
زائر به مناسبت عید قربان شامل هزارو500 دانشجو از دانشگاه های 
شهر تهران، ۲50 زائر از تهران، کرج و استان خوزستان و 30 زائر از 

استان گلستان به مشهد مشرف شدند.
وی افزود: با وجود اقامتگاه های ثابت در طول مسیر، همانند سابق 
برای زائران پیاده امام هشتم)ع( خدمات سرپایی و درمانی نیز در نظر 

گرفته شده است.
شیوه نامه های بهداشتی در تمامی اقامتگاه ها به صورت کامل رعایت 
می شود. موکب امام حسن مجتبی)ع(، مسجد بینالود و زائرسرای 
امام هادی)ع( اقامتگاه های ثابت و بزرگی هستند که با ظرفیتی افزون 

بر هزارو500 نفر از زائران پیاده میزبانی می کنند.
رضایی عنوان کرد: زائران پیاده معموالً در مشهد توقف ندارند و پس 
از زیــارت بازمی گردند، اما در صورت توقف در مشهد از هتل ها و 

واحدهای اقامتی دارای مجوز استفاده خواهند کرد.
ــران پیاده تقاضا داریــم از شهرهای دور به سمت  وی گفت: از زائ
مشهد حرکت نکنند و سفر پیاده خود را از شهرهای نزدیک مشهد 
مانند نیشابور و ملک آباد آغاز کنند تا در طول مسیر مشکلی به 

لحاظ بهداشتی و کرونایی برای آنان به وجود نیاید. 

دبیر بنیاد بین المللی غدیر خراسان رضوی گفت: در 
دهه والیت یک میلیون و ۱۱0 هزار بطری آب معدنی 
ارسال  مردم خوزستان  برای  کوثر«  عنوان »ساقی  با 

می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر خراسان رضوی، 
با  کوثر  کرد: طرح ساقی  بیان  آخوندی،  االســام سعید  حجت 
ارســال آب  با  بــی آب خوزستان  و  مــردم تشنه  به  هــدف کمک 

معدنی برای آنان انجام می شود.
یک  داد:  ادامــه  رضــوی  خراسان  غدیر  المللی  بین  بنیاد  دبیر 
محروم  روستاهای  مــردم  بــرای  معدنی  آب  هــزار   ۱۱0 و  میلیون 
به  جــاری  هفته  محموله  می شود.نخستین  ارســال  خوزستان 
از  که  استان خوزستان  آزادگــان  روستاهای دشت  مردم  دست 

داشتن آب شرب محروم هستند، می رسد.
آخوندی با بیان اینکه طرح با کمک های مردمی انجام می شود، 
ــز بــه خــصــوص هــم اســتــانــی هــا بــرای  ــردم عــزی ــ ــرد: م ــ مــطــرح ک
کارت  شماره  یا  و   ۱۱0۱0 شماره حساب  به  می توانند  مشارکت 
استان  غدیر  بنیاد  نام  به  تجارت  بانک   585۹83700۶7۱۱۶۱۴

خراسان رضوی کمک های خود را واریز کنند.
مــردمــی،  کــمــک هــای  مبالغ  جــمــع آوری  از  پــس  اســـت؛  گفتنی 
ــداری و بــه خــوزســتــان ارســال  آب مــعــدنــی از اســتــان ایـــام خــری

می شود تا هزینه حمل ونقل کمتری پرداخت شود.

ابوالحسن صاحبی  مدیر شبکه بهداشت ودرمان 
اختصاص  از  ــاد  آب صالح  بیمارستان  سرپرست  و 
دستگاه دیالیز جدید دیگر به بیمارستان شهدا  یک 
با توجه به  این شهرستان محروم خبرداد و گفت: 
کمبود دستگاه  در خصوص  که  و مشکاتی  بیماران  مبرم  نیاز 
انجام  پیگیری های  با  داشــت،  وجــود  عــزیــزان  ایــن  بــرای  دیالیز 
شده یک دستگاه دیالیز جدید به بخش دیالیز این بیمارستان 

اختصاص یافت.
جدید،  دستگاه  این  اضافه شدن  با  افزود:  دکترسعیدغامزاده 
پنج  به  آباد  بیمارستان صالح  دیالیز  تعداد دستگاه های بخش 
عدد رسیده که با این وضع، شرایط برای پذیرش همه بیماران 
دیالیزی شهرستان فراهم شده و از این پس هیچ بیمار دیالیزی 
صالح آباد برای انجام دیالیز نیاز به مراجعه به شهرستان های 
ای درخصوص  بیماری دغدغه  که هیچ  امیدوارم  و  ندارد  دیگر 

تأمین نیازهای اولیه بهداشتی و درمانی خود نداشته باشد.
نوپای  شهرستان  دیالیزی  بیماران  تاکنون  اســت  ذکــر  به  الزم 
انجام  خاص  طور  به  و  درمانی  خدمات  گرفتن  بــرای  صالح آباد 
دیالیز مجبور به سفر به شهر های همجوار و حتی مشهد بودند.
در شهرستان  کرونا  واکسیناسیون  روند  ادامه  از  همچنین  وی 
صالح آباد با تزریق واکسن به مولوی یوسفی، امام  جمعه اهل 

سنت این شهرستان خبر داد.

اجرای طرح تکریم و میز خدمت 
ایثارگران در خراسان رضوی آغاز شد

 تشرف زائران پیاده امام رضا)ع( 
به مشهد در عید قربان

 ارسال یک میلیون و ۱۱0 هزار بطری
آب معدنی به خوزستان

 اختصاص یک دستگاه دیالیز دیگر 
به بیمارستان صالح آباد

خبرخبر خبرخبر

آیت اللّه علم الهدی در خطبه های مناز جمعه:  

 مبارزه با مستکبران 
 از برکات 
انقالب است



    ۵ شهر 
 خراسان جنوبی 
 در وضعیت 
قرمز کرونایی  
شریف زاده، دبیر ستاد 
دانشگاهی پیشگیری 
و کنترل کرونای 
خراسان جنوبی گفت: 
تعداد شهرستان های 
با وضعیت خیلی 
پرخطر در این استان 
به پنج شهر افزایش 
یافت. شهرستان های 
بیرجند، طبس، 
نهبندان، قاینات و 
زیرکوه در وضع قرمز 
 پرخطر قرار دارند 
 و درمیان، سربیشه 
 و فردوس هم 
نارنجی هستند.

نماز جمعه محمدزاده ثانی  رهاسازی 
فاضالب کشتارگاه صنعتی دام 
بجنورد در زمین های اطراف در 
حالی سبب گالیه شهروندان و 
تشکیل پرونده قضایی شده که 
این مشکل با 3میلیارد تومان 
حل می شود.گفته می شود غیرفعال بودن سیستم 
فاضالب کشتارگاه صنعتی دام بجنورد سبب شده 
فاضالب این واحــد تولیدی به زمین های اطراف 

سرازیر شود. 
متولیان کشتارگاه صنعتی دام بــه علت نبود 
سیستم تصفیه، پــســاب را در چــنــد استخر 
جمع آوری و سپس با تانکرهای حمل فاضالب 
به منطقه قارلق منتقل می کنند. از سوی دیگر 
برخی ها یکی از علت های بـــروز ایــن مشکل را 
افزایش میزان کشتار در کشتارگاه با اجرای طرح 

تضمینی خرید دام عشایر می دانند.
ــرای ایــن طــرح،  مسئوالن می گویند پیش از اجـ
ظرفیت استخرها پاسخگو بــود و استخرها به 
 موقع تخلیه می شد اما اکنون با اجرای طرح خرید 
تضمینی دام عشایر و افــزایــش مــیــزان کشتار، 

استخرها زودتر پر می شود.
راهکار موقتی این مشکل، افزایش تعداد تانکرها و 
تخلیه زود به  زود فاضالب در منطقه قارلق است، 
امــا همین امــر هم یک معضل زیست محیطی 
است که اداره کل حفاظت محیط  زیست با آن 

مشکل دارد.
نکته قابل توجه اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی 
کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد گذشته اما این 

واحد هنوز سیستم تصفیه ندارد.

نبود اعتبار کافی ◾
راهبر)پیمانکار( کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد در 

این  باره در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: راهکار 
اساسی جلوگیری از رهاسازی پساب کشتارگاه، 
ــــدازی سیستم تصفیه اســت که متأسفانه  راه ان

شهرداری اعتبار الزم را ندارد.
جعفر فدایی اظهار مــی دارد: راه انـــدازی سیستم 
تصفیه 3میلیارد تــومــان اعــتــبــار نــیــاز دارد اما 

شهرداری توان تأمین این مبلغ را ندارد. 
وی می افزاید: تا زمانی که تصفیه خانه کشتارگاه 
ــدازی شــود به  ناچار فاضالب در استخرها  ــ راه ان
جمع آوری و با تانکر به منطقه قارلق منتقل می شود 
که اداره کل حفاظت محیط  زیست با آن مخالف 

است.  راهبر کشتارگاه صنعتی دام بجنورد اظهار 
مــی دارد: بر اساس قــرارداد عملیات اجرایی و رفع 
نواقص کلی کشتارگاه بر عهده شهرداری است اما  

شهرداری در این  باره اعتبار کافی ندارد.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
 زیست خراسان شمالی هم در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: این اداره کل به علت سرازیر شدن 
پساب کشتارگاه صنعتی دام از شهرداری بجنورد 
شکایت کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است.

حسین هراتی اظهار مـــی دارد: سیستم تصفیه 
کشتارگاه صنعتی دام در بجنورد به  عنوان تنها 

کشتارگاه صنعتی دام استان، با مشکل فنی روبه رو 
است و پیش  از این هم برای رفع این مشکل تذکر 
و همچنین مهلت داده  شده بود اما اقدامی انجام  
نشده است.  مهلت رفع مشکل ۱۵ تیرماه جاری 
به اتمام رسیده و با توجه به اینکه اقدامی در این 
زمینه انجام  نشده، از طریق مرجع قضایی اقدام 

شده است.

افزایش تانکرهای حمل فاضالب ◾
مجید شادکام، معاون خدمات شهری شهرداری 
بجنورد هم در گفت وگو با خبرنگار ما دربــاره 
ــد: سیستم  ــن مــشــکــل مــی گــوی ــروز ایـ ــ عــلــت ب
تصفیه خانه کشتارگاه با مشکل فنی و نقص 
روبه رو است از این  رو پساب حاصل از فعالیت 
کشتار دام در استخرها جمع آوری و سپس با 
استفاده از تانکرهای حمل فاضالب به محل 
دفع فاضالب در الگون های منطقه قارلق منتقل 

و تخلیه می شود.
وی می افزاید: با اجرای طرح خرید تضمینی دام 
عشایر و راهــی شدن دام هــا به کشتارگاه، میزان 
کشتار دام در کشتارگاه افزایش  یافته و استخرها 
لبریز از پساب شده و به زمین های اطراف سرازیر 
می شود. شادکام ادامه می دهد: پیش  از این، که 
کشتار کم بود ظرفیت استخرها برای جمع آوری 
فاضالب پاسخگو بود اما اکنون این استخرها در 
زمــان کمتری پر می شود و پساب در زمین های 

اطراف سرازیر شده است. 
وی اظهار مــی دارد: در این زمینه راهبر کشتارگاه 
مکلف شده است تا استخرهای جمع آوری پساب 
را در زمان کمتر و پیش از پر شدن تخلیه کند، در این 
 باره باید شمار تانکرهای حمل فاضالب بیشتری 
به کار گرفته شود تا مشکل سرازیر شدن پساب به 

زمین های اطراف تکرار نشود.

مشکلیکهبا3میلیاردتومانحلمیشود

 پساب کشتارگاه بجنورد 
قاتل محیط زیست!

يادداشتيادداشت
کوتاهکوتاه

راننده های تاکسی و اتوبوس هم رسانه هستند 
مجتبی محمودی  شهرداری مشهد شهرآرا را تنها 
رسانه خود می داند اما به نظر می رسد مشارکت پذیری 
مـــردم در شهر نیازمند تعاملی عمل کـــردن مــدیــران 

شهری است. 
شهرداری باید جریان آزاد اطالعات را راه انــدازی کرده و از 
مدیران متخصص رسانه ای بخواهد در ایده پردازی کمک 

کنند.  بحث هویت شهری و شهروندان در رسانه بسیار 
مهم است که در مشهد و خطه خورشید به این مبحث 
پرداخته نشده است، عالوه بر این رسانه ها در این زمینه 
باید فرهنگ سازی کرده و ظرفیت ها و فرصت های ویژه ای را 

احصا کنند و روی آن ها کار شود.
برای داشتن شهری پویا عالوه بر اینکه نیازمند رسانه هایی 

هستیم که روح آرامش را به مخاطبان تزریق کنند، نیازمند 
مدیرانی نیز هستیم که با عملکرد خود سرمایه اجتماعی را 
باال ببرند. در شهر زنده شریان حیاتی شهروندان آن شهر 

هستند که به شهر هویت و شخصیت می دهند. 
قطعاً در بحث رسانه ها به شهروند خبرنگارها و شهروند 
رسانه ها نیز باید پرداخته شــود. رانــنــده هــای تاکسی و 

اتوبوس های شهر رسانه هستند و در ذهنیتی که زائــر و 
مجاور از مشهد دارند مؤثر هستند. 

شهر هوشمند باید متکی بر خالقیت باشد و در بحث 
رســانــه ای باید اجــازه مشارکت رسانه ها و افــراد صاحب 
رسانه را بدهد و مهم ترین ویژگی رسانه ای امروز تعاملی 

بودن است.

هشدار
   آماده باش بیمارستان ها برای مقابله با کرونا

دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون همه 

بیمارستان های تحت پوشش  این دانشگاه به حالت 
آماده باش در آمده اند و دستور داده شده است همه 

عمل های غیرضروری در این بیمارستان ها لغو شود.
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: همه ظرفیت های 

بیمارستان های عمومی و خصوصی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به درمان کرونا اختصاص یافته است.
بازرسان اداره نظارت در محل بیمارستان ها حضور 

دارند و بر روند رعایت دستور العمل های بهداشتی و 
انجام اعمال جراحی غیرضروری در بیمارستان ها 

نظارت می کنند. همه شواهد نشان می دهد هم 
اکنون موج پنجم بیماری کرونا با سویه دلتا در مشهد 

و خراسان رضوی به سرعت در حال گسترش است 

و در هفته آینده شاهد گسترش این موج در استان 
خواهیم بود. دکتر انجیدنی افزود: تعداد بیماران 

بستری کرونایی زیر پوشش بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  هم اکنون به هزار و 

۳۰۰نفر رسیده است.

آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: 

 مبارزه با مستکبران 
از برکات انقالب است

امام جمعه مشهد گفت: انقالب اسالمی در این 
۴۲ سال در راستای رمی جمرات و مبارزه با شیطان 

بزرگ و استکبار در منطقه بوده است.
بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن آیـــت هللا سیداحمد 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد 
در جوار مضجع نورانی امام رضــا)ع(، با تبریک 
فرا رسیدن دهه والیــت، اظهار کرد: عمل عمده 
ــا همان  ــا شــیــطــان ی حــاجــیــان در مــنــا مـــبـــارزه ب
رمی جمرات است؛ مقام معظم رهبری در پیام 
حج امسال نکته قابل توجهی را متذکر شدند؛ 
ایشان فرمودند ما امسال از فرستادن حاجی به 
مکه محروم بودیم اما این به معنای آن نیست که 

مناسک حج را فراموش کنیم.
مقام معظم رهبری فرمودند رمی جمرات ما مبارزه 
با مستکبرانی است که می خواهند بر امت و ملت 

اسالم چیره شوند و ما با آن ها مبارزه می کنیم.
آیت هللا علم الهدی تشریح کرد: شکر می کنیم 
که انقالب در این ۴۲ سال در راستای رمی جمرات 
و مبارزه با شیطان بــزرگ و استکبار در کشور و 
منطقه بوده است و مردم ما به برکت خون شهدا 
توانستند مهم ترین قسمت حج یعنی مبارزه با 

شیطان را انجام دهند.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: کالم ما در خطبه 
اول دربــاره تقوای عملی در ارتباطات بود، مکرر 
این امر مقام معظم رهبری که باید تقوا در زندگی 
روزمـــره بــرای مــردم تبیین شــود را گوشزد کــردم؛ 
تقوا در مقام شعار به درد نمی خورد و در عمل 

ارزش دارد.

WWW.QUDSONLINE.IR  شنبه 2 مرداد ۱4۰۰    ۱3 ذی الحجه ۱442    24 جوالی 2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9583    ویژه نامه 3962

در استان

ط
/1
40
28
38

باربری نمونه
امام رضا

تریلی، تک، خاور، کارگر
شهرستان همه روزه

32136393
32136394

09152494232
09013563828

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

 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

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

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

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ط
/1
40
37
11

مشاور امالک 
آریا

با مدیریت قصاب
خرید، فروش
 رهن و اجاره

جاده سیمان، بلوار کشمیری 44
09159114214

09157388208
09394262894

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
14
03
57
4

زمین باغی فروشی
2000متردرروستای دستگرد
09156971409

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی
حمل و نقل کاال

و اثاثیه
کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

در و پنجرهدرهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

پ
/9
90
33
14

ج
/1
40
16
03

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
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
90
33
17



باابتالی  100نفر 
به کرونا عروسی 
به عزا تبدیل شد
رئیس دانشکده علوم 
پزشکی تربت جام به 
صدا وسیما گفت: در 

یکی از روستا های این 
شهرستان به واسطه 

برگزاری جشن 
عروسی تاکنون بیش 

از 100 نفر به کرونا 
مبتال شده اند و یک 

نفر از آن ها نیز جان 
 باخته است.

محمد افکار افزود: 
متأسفانه شاهد 
عادی انگاری در 
جامعه هستیم و 

مراجعان کرونایی 
و بیماران سرپایی 

افزایش یافته اند.

خبرخبر

بختی  تـــــــــراژدی ســرقــت 
کــابــل هــای تلفن و تجهیزات 
مخابراتی در چند ســال اخیر 
به نقطه اوج خود رسیده است 
وکار را به جایی رسانده که روز به 
روز به تعداد قطعی تلفن های 
سطح شهر حاصل از این اقــدام مجرمانه افزوده 
می شود،به طوری که شاهد آن هستیم در بعضی 
از مناطق شهری این امر چندین بار اتفاق افتاده 

است.
سرقت مکرر کابل تلفن ثابت با وجود برخورد مداوم 
مأموران نیروی انتظامی و دستگیری  تعدادی از 
ســارقــان همچنان ادامــه دارد و ایــن کــار خدمات 
رسانی مطلوب شبکه مخابراتی را با اختالل مواجه 

کرده است.

کابل تلفن بخر ما نصب کنیم! ◾
ــه بــرای  ــدام یــک خــســارت دوســوی ــ انــجــام ایـــن اق
شهروندان و مخابرات ایجاد می کند، اما در این 
بین یکی از شهروندان که در منطقه دالوران ساکن  
بود به خبرنگار ما گفت: چندروزی منزل نبودم و 
وقتی به خانه مراجعه کردن و قصد برقراری تماس 
با تلفن ثابت را داشتم متوجه شدم تلفن بوق ندارد. 
تک به تک مــوارد را بررسی کــردم و پی بــردم این 
قطعی داخلی نیست، بلکه در محل جعبه تقسیم 
تلفن کــه چند متری خانه واقــع شــده بــا قطعی 
کابل مواجه شدیم. آنچه مشخص بود حدود دو 
متر از کابل به شیوه ای عجیب قطع شده بود اما 
دیگر کابل های تلفن سرجایش بود، برای پیگیری 
موضوع با مسئوالن مربوط تماس برقرارکردم که 
آن ها مدعی شدند باید خودتان کابل بخرید و ما 
برای شما نصب را انجام خواهیم داد! از این گفته 
متعجب شــدم که مگر ایــن گونه می شــود، پس 

وظیفه مخابرات چیست؟ مگر از داخل منزل ما 
مشکل ایجاد شده که ما باید برای آن هزینه کنیم 
و مگر مخابرات و نیروهای پیمانکاری نباید بوق را 
در منزل تحویل مشترک بدهند! لطفاً موضوع را 
پیگیری کنید، االن چند هفته است تلفن ما و حتی 
برخی مشترکان در همین محدوده به این شکل 

قطع و دچار مشکل شده است.
در همین راستا با حسن پــور رئیس اداره روابــط 
عمومی مخابرات خــراســان رضــوی به گفت وگو 
پرداختیم که وی در پاسخ به موضوعات مطرح 
شــده، بیان کــرد: هر کــدام از شهروندان مشکلی 

در خصوص پــرداخــت هزینه دوبـــاره در جهت 
ارائــه خدمات دارنــد و یا در این زمینه با پیمانکار 
دچــار مشکل شــده انــد هــم مــی توانند موضوع 
را به ما اطــالع دهند. یا اینکه شکایت خود را با 
واحد حراست مخابرات خراسان رضوی در میان 

بگذارند.
این مقام مسئول در شرکت مخابرات استان تصریح 
کرد:درخواست و مطالبه وجه نقد تعقیبات قانونی 
دارد.حسن پور افزود: اگر شهروندان با قطعی تلفن 
ــرای ثبت  ثابت خــود مواجه شدند، به سرعت ب

گزارش ماجرا را به پلیس ۱۱۰اطالع بدهند.

رئیس اداره روابـــط عمومی مخابرات خراسان 
رضــوی در ادامــه با بیان اینکه متأسفانه سرقت 
ــن شــرایــط کــرونــایــی افــزایــش پیدا  کــابــل هــا در ای
کــرده است،گفت:ما موظف هستیم در اسرع 
وقت خطوط را وصل کنیم.حسن پور همچنین 
خاطرنشان کرد:شهروندان برای بررسی و پیگیری 
مشکل قطعی خطوط تلفن ثابت خود می توانند 

با شماره ۲۰۱۱۷تماس حاصل کنند.
وی گفت:هم اکنون بیشتر امکانات و نیرو های فنی 
این اداره درگیر پیگیری سرقت کابل ها و جایگزینی 
کابل های جدید شده تا برقراری ارتباط شهروندان 
با مشکلی مواجه نشود، به گونه ای که کابل تلفن 
برخی از مناطق شهر تاکنون ۶ تا ۷ بار به سرقت 

رفته و ما برای وصل کردن آن اقدام کرده ایم.

پرداخت وجه برای کابل کشی دوباره ممنوع ◾
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات خراسان رضوی 
تصریح کـــرد.از شــهــرونــدان محترم درخــواســت 
ــوارد مشکوک را گــــزارش کنند ودر  می کنیم مــ
خصوص ارائه خدمات توسط مأموران مخابرات 
حتماً کارت شناسایی مطالبه نموده و از پرداخت 
هرگونه وجهی بابت کابل کشی دوباره خودداری 
نمایند. وی بــا بیان اینکه مــا تاکنون اقــدامــات 
بــســیــاری در جــهــت کــاهــش ســرقــت و رفـــع ایــن 
معضل انجام داده ایم در شرایطی که نیاز به تلفن 
و اینترنت  تقریباً دوبرابر شده است،خاطرنشان 
کــرد: مخابرات با نصب قفل هــای ضد سرقت ، 
نصب دوربین و همچنین استفاده از فیبر نوری 
ــرای مجتمع ها  ونصب سیستم های رادیــویــی ب
اقدام کرده است. حسن پور افزود:شماره تماس 
واحد حراست ۲۰۴۰،شماره بازرسی ورسیدگی به 
شکایات ۳۸۵۴۴۴۴۴ است  که پذیرای پیشنهادها 

وانتقادهای شهروندان است.

پیگیری گالیه شهروندان در مورد قطعی تلفن و پاسخ مخابرات

دریافت هزینه برای وصل دوباره 
تلفن ثابت تخلف است

واژگونی
 مرگ دو جوان 

 و تبدیل سمند به آهن پاره! 

افسرنگهبان آتش نشانی شهر مشهد از وقوع 
حادثه رانندگی در بولوار طبرسی این شهر که منجر 
به جان باختن دو نفر و مجروح شدن یک تن دیگر 

شد، خبر داد.
به گزارش قدس، آتشیار محمدرضا زهانی گفت: 
عصرچهارشنبه گذشته در پی دریافت گزارشی در 
سامانه ۱۲۵مبنی بر وقوع سانحه رانندگی، ستاد 
فرماندهی بالفاصله گــروه نجات و پیشگیری از 
حریق ایستگاه شماره ۸ را به بولوار طبرسی شمالی 
مشهد اعزام که با حضور آتش نشانان و نجاتگران 
در محل مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری 
سمند که در ایــن مسیر در حرکت بــود به دلیل 
نامعلومی واژگون شده که در این حادثه دلخراش 
دو جوان ۲۰ساله در دم فوت و یک جوان دیگر نیز 
به شدت مجروح که توسط تکنسین های اورژانس 

به مراکزدرمانی منتقل شد.
ــن گـــــزارش؛ آتــش نــشــانــان پــس از   بـــراســـاس ایـ
ایـــمـــن ســـازی مــحــل حـــادثـــه و تــحــویــل اجــســاد 
جان باختگان به عوامل انتظامی حاضر در صحنه 
و پیشگیری از آتش سوزی خودرو واژگون شده به 
مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه خویش 

مراجعت کردند. 

در شهر3
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معرفی نانوای متخلف به تعزیرات
ــا هــوشــیــاری ضــابــطــان قضایی  عقیل رحمانی ب
حــوزه هــای مقاومت بسیج 9 و ۱۱ حضرت مسلم)ع( 
ویژه حاشیه شهر مشهد، یک قبضه سالح غیرمجاز و 
چند صد قرص نان که از مسیر توزیع خارج شده بود، 

کشف شد.
هفته گذشته ضابطان قضایی گشت عملیاتی حوزه 

مقاومت بسیج ۱۱ حضرت مسلم)ع( دریافتند در 
روستای خــادم آبــاد بخش رضویه فــردی حاشیه دار 
اقدام به نگهداری یک قبضه سالح وینچستر کرده و 
هر آن احتمال استفاده از اسلحه غیرمجاز وجود دارد. 
درادامه نیروهای بسیجی پس از ورود به محل و کشف 
سالح دریافتند که عامل نگهداری ازمحل متواری شده 

که دستگیری وی در دستور کار قرار دارد.
در عملیات دیگرنیروهای عملیات حــوزه مقاومت 
بسیج 9 حــضــرت مــســلــم)ع( مطلع شــدنــد کــه یک 
واحد نانوایی در شهرک مهرآباد اقــدام به فروش نان 
 خارج از چرخه قانونی می کند و به دنبال کسب سود 

نامشروع است.

باتوجه به اهمیت موضوع هماهنگی الزم با قاضی 
عندلیب،معاون دادستان در دادسرای ناحیه ۴ مشهد 
صورت گرفت و وانتی که درحال حمل ۴۰۰ قرص نان 
بود متوقف شد.  نان های مکشوفه به صورت رایگان 
در منطقه مهرآباد توزیع و متخلفان هم به تعزیرات 

معرفی شدند.

با مرزبانان
    کشف یک میلیارد و500 میلیون ریال 

کاالی قاچاق در مرز
به گزارش قدس،سردار مجید شجاع؛ فرمانده 

مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: مرزبانان 
هنگ تایباد، در ایست و بازرسی های مداوم، موفق 

به کشف یک میلیارد و500  میلیون ریال انواع 
کاالی قاچاق شدند.  وی خاطرنشان کرد: در جهت 
پیشگیری از قاچاق انواع کاال و حمایت از تولیدات 

داخلی، مرزبانان هنگ مرزی تایباد، در پست 
کنترل و مراقبت مرزی هفده شهریور، در ایست و 

بازرسی های جداگانه موفق به کشف یک میلیارد و 
501 میلیون و 500 هزار ریال کاالی قاچاق شامل 
35 گوشی هوشمند، پارچه، کفش، انگشتر و... از 

19 متهم در حال خروج از کشور شدند. 
فرمانده مرزبانی استان با قدردانی از زحمات 

شبانه روزی همرزمان خود یادآور شد: قاچاق کاال 
صدمات جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد می زند 

که مرزبانان خطه خورشید با توجه به این مسئله 
تمام قد در برابر این پدیده شوم ایستاده اند و به 

احدی اجازه قانون شکنی و گردن  فرازی نمی دهند.
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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
/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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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به 2 نفر نیروی خانم جهت 
انجام امور دفتری نیازمندیم 

ساعت کاری: 8 الی 15 
حقوق 850،000 تومان و 

قابلیت افزایش
آدرس محل کار: مصلی 30/7
09021223304 گلپرور

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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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
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34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



   افتتاح 
»زیست پارک« 
در مشهد   
مهدی یعقوبی، 
معاون خدمات 
شهری شهرداری 
مشهد، در مراسم 
بهره برداری از 
پروژه تفریحی 
»زیست پارک« گفت: 
زیست پارک یک 
پروژه با رویکرد 
بومگردی و آشنایی 
شهروندان با زندگی 
روستایی و عشایری 
است. این بوستان 
۲۲هکتاری متفاوت 
از بوستان های سایر 
شهر است. 

در  حاشيه

چرا پناهگاه 
حیات وحش 
حیدری 
به پارک 
ملی تبدیل 
نمی شود؟

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست نیشابور، 
ارتقای پناهگاه 
حیات وحش حیدری 
به پارک ملی را در گرو 
خروج دام از منطقه 
و موافقت اصولی 
ارگان های مختلف 
دانست.
به گزارش  فارس، 
محمدمهدی 
نوربخش ادامه داد: 
در حال حاضر وجود 
یورتگاه های عشایری 
و پروانه های چرای 
دام ها در داخل و 
حاشیه پناهگاه 
حیات وحش حیدری و 
نیز وجود مستثنیات، 
محدودیت های موجود 
جهت ارتقای این 
منطقه به پارک ملی 
شده است.
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افقی: ◾
 1. ریــاضــیــدان لیتوانیایی پــدیــدآورنــده 
هندسه چهاربعدی 2. فرایند شیمیایی 
ــدن ذرات – مــیــوه  خــوشــه ای  ــاردارشــ ــ ب
 – از پهلوانان شاهنامه و پسر گــودرز 
ــش  ــ ــاب ــ ــوم انــــــــــــــرژی ت ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوانـ ــ ــ 3. کـ
ــرورت - آزاد  الکترومغناطیسی - ضــ
4. نیم تنه مـــردانـــه – زن نــومــیــد – به 
انـــواع وســایــط نقلیه دریــایــی می گویند 
ــوری مــعــروف به  ــواری – جــان ــرشــل 5. زی
دم عــصــایــی - کــشــوی لــبــاس 6. سفید 
ــیـــوان  تـــرکـــی – شـــخـــص و فـــــرد - حـ
 7. اسارت – منافق – پارچه ای ابریشمی 
8. بـــازاری شامل کاروانسرایی کوچک 
ــاتــی – ســاده تــریــن  ــتــخــاب - عــقــیــده ان
شکل هندسی - برهنه 9. بیگانگان 
– متحرک – کــوزه سفالی 10. اندیشه 
– پاکدامنی - لباس 11. ضمیر ملکی 
ــار-  جــمــع مــخــاطــب - ابــــزار نــواخــتــن ت
مــیــوه ای کـــروی شبیه خــربــزه 12. درس 
ــه – کــشــنــده بــی صــدا   شــیــریــن – حــول
13. پسوند شباهت – راز و رمز – جسم 

– تـــوبـــه کـــردن 14. شــهــر ارگ – لقب 
درجــــــه داران ارتــشــی - بــاهــوش 15. در 
این ورزش ، ورزشکار بایستی توپ را به 

مهره ها بزند- موزون

عمودی: ◾
 1. صوت ندای بی ادبانه – نوشتن – واحد 
ورزش تنیس – فلز سنگین 2. پاک کردن 
– مجموعه آبشارهایی در مرز آمریکا و 
کانادا 3. لیست غذای رستوران – رنگی 
از خانواده بنفش – مخترع تلفن 4. شور 
و شوق – گودال - مشهور 5. دریاچه ای 
درحمام – قــرض- ضرررسان 6. پیامبر 
 نقاش - چه کسی؟ - برخی - حیوان باوفا 
ــان –  ــ ــابـ ــ ــاب تـ ــ ــتـ ــ ــور آفـ ــشــ ــ 7. پــــــول ک
 امـــانـــت فـــروش – مـــوی مــجــعــد - بــدی 
8. یک نگاه – کشوری در آمریکای مرکزی 
 کــه مــعــنــای نــامــش ســاحــل غــنــی اســت 
9. شانه – رئیس جمهور شهید – رایحه 
– سودای ناله 10. با انجام تمرینات منظم 
بدنی به حفظ سالمتی و باالبردن قوای 
دفاعی بدنش کمک می کند- کدوتنبل 

- خاک هایی که دارای 35 تا 65 درصد 
ــد کــربــنــات انــد   رس  و 65 تـــا 35 درصــ
ــــت امــــواج  ــاف ــ 11. ابــــــزار ارســــــال و دری
ــرودت –  رادیــویــی – چوب تراش ها 12. ب
میانه – کشوری آفریقایی به پایتختی 
ــاه –  ــ ــوه و ک ــ لــیــلــونــگــوه 13. مــخــفــف ک
 اعضای کابینه – آســان – امــر از دیدن 
 14. معاضدت – سبزی غــده ای - بالین 
15. گالبی – اجـــرای نمایش بــی کــالم با 

کمک اعضای بدن - خاندان

جدول     8146
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 1 گ ز ر و ف ت ا ل م ی   ب ق ی ه
 2   ل ت ه   ا س ی ه   خ ر د ا د
 3 ع ف و   م ز د ک   ا ن ج ی ر  
 4 ا   ش ف ا ه ی   ع م   ک س   خ
 5 ج د   ک د و   ق ب ر س   ه و ل
 6 ز ر ع   ر ا م ب ر ا ن د   ح ب
 7   ک ا ک   ر ا ل ی   گ و ن ی ا
 8 ا   ج ل ا د   ه   م ر خ ص   ن
 9 م ع ل و م   ق ن ا ت   ت ی غ  
 10 ن ص   پ ل ی س م خ ف ی   ر ل ه
 11 ی ب س   ا ع ط ا   ا و ت   ه م
 12 ت   ا س   ن ی   م و ز ی ک   د
 13   ت ی و ر ی   ک ل ت   ز و ا ل
 14 ا ق ب ا ل   ر ی ا   م ا ک ت  
 15 ب ی ر د   س ن پ ط ر ز ب و ر گ

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

درمنطقه  سرورهادیان  
ــواف ســـه سالی  نــشــتــیــفــان خــ
ــازارچــه  اســـت کــه راه انــــــدازی ب
هــنــری تــوانــســت تــوجــه گــردشــگــران ملی و 

بین المللی زیادی را به خود جلب کند.
عبدالرئوف مطبوع نشتیفانی، مسئول 
صنایع دســتــی نشتیفان مــی گــویــد: بــرای 
حفظ ایــن هنرکه نوعی خــاص از گلدوزی 
رنگ ها ، طرح ها، مختص خود منطقه است 
را بــرنــامــه ریـــزی کـــردم . ایــن هنرها شامل 
سوزن دوزی،بافندگی  در کارگاه های خانگی 
است که حدود 20 خانواده دراین منطقه ما 
راهمراهی می کنند که روی پرده،جالباسی، 
روپشتی ، حوله و همچنین به تازگی این 
گلدوزی روی شال و لباس های بانوان طراحی 
می شود که قیمت ها از 200هزارتومان تا یک 
میلیون براساس طرح و میزان کارمتفاوت 
ــت . وی تــوضــیــح مـــی دهـــد: از  اســ
راه اندازی سه ساله این 

بازارچه فقط یک سال اول استقبال خوب 
گردشگران داخلی و خارجی را داشتیم که از 
کشورهایی چون ایتالیا ، لهستان ، آلمان  و ... 

برای دیدن منطقه حضور پیدا کردند . 
او تصریح می کند:گلدوزی سنتی هنری شاد 
و بدون ریتم ونظم است که زیبایی خاصی را 
ایجاد می کند.پارچه ها بخشی در کارگاه های 
سنتی مان که با دست بافته می شود و به نام 
فرت بافی مشهوراست ، می باشد و بخشی 
نیز پارچه های تترون  ومتقال است که حس 
پارچه های سنتی را بدهد. درحال حاضرتهیه 
نخ برای گلدوزی از نخ های کارخانه ای می باشد 
ــر دهـــه50  ــا اواخــ ــی اســـت کــه ت ــن درحــال وایـ
محصوالتی چون نخ وپارچه را مردم ازپنبه 
همین منطقه تأمین می کردند امــا درحــال 

حاضرنخ ها از یزد تهیه می شود .
ــده مــالــی بــســیــاری  ــود وعــ مــتــأســفــانــه بــا وجــ
ازمسئوالن امــر بــرای تسهیالت تاکنون هیچ 
کمکی برای حفظ  و ارتقای این هنرنشده است .

مهدی کاهانی      فریمان یکی 
ــوای  از شــهــرهــای خـــوش آب وهــ
خــراســان رضــوی اســت که دارای 
بناهای تاریخی و گردشگری متعددی ازجمله 

»بند فریمان« است. 
بند)سد( فریمان که بنای اولیه آن به عصر 
مغول و به روایتی به دوران صفوی برمی گردد، 
به  عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی ایران 
در دوران گذشته در 86 کیلومتری مشهد و 
12کیلومتری جنوب شهر فریمان روی رودخانه 

فریمان بسته شده است.
ایــن سد که بیش از هــزار ســال قدمت دارد، 
در طــول قرن ها دستخوش حـــوادث طبیعی 
ــوده اســــت. گفته مـــی شـــود  سطح  ــ زیــــادی ب
اولیه بستر آن آجرفرش بــوده و بر اثر رسوب 
ــاد، پوشیده شــده اســت. ارتفاع  و گــل والی زی
کنونی این سد 20 متر و دارای پشت بندهای 
آجــری بسیار مستحکمی اســت. طاقی های 
بی شمار و معماری آجرچین آن نمایی زیبا به 

سد بخشیده، مصالح به کاررفته در آن ساروج، 
سنگ و آجر است. دریاچه ای که پشت سد 
فریمان قرارگرفته  حدود دو کیلومتر طول دارد و 
عالوه بر اینکه آب بخش وسیعی از زمین های 
کشاورزی و شرب فریمان و چند روستای آن را 
تأمین می کند، یکی از جاذبه های گردشگری این 
شهر نیز محسوب می شود. در زیردست سد، 
رودخانه ای صخره ای و سنگی جریان دارد که 
در کنار آن شاخه های درختان تنومند همنوا با 
آواز رودخانه می رقصند و سایه بان   گردشگران 
هستند.  یکی از مناظر بسیار زیبای سد فریمان 
دهانه های متعدد آن است که حدود دو متر 
عمق دارد. این دهانه ها در مقیاسی کوچک تر 
شبیه دهانه های سی وسه پل اصفهان است 
که در گذشته مکانی برای نشستن مسافران و 

هنرمندان بوده است. 
مسیر دسترسی به سد، جاده ای آسفالته است 

و در دو طرف جــاده درختان متعددی 
چشم ها را می نوازد.

 توجه گردشگران خارجی 
به هنر دست زنان نشتیفانی

 لَختی آسایش 
در سایه سد هزارساله فریمان

قیمت 
ــاالی کتاب  ــ ب

ایـــن روزهـــــا ایـــن کـــاالی 
فرهنگی را از سبد خرید بسیاری از مردم خارج 
کــرده اســت. قیمت کتاب ها مانند بسیاری از 
کاالهای دیگر در مدت اخیر رشــدی سرسام آور 
ــده بــســیــاری از نخبگان و  ــه و ســبــب شـ داشــت
کتاب  خوانان نیز عطای خرید کتاب را به لقای 

آن ببخشند.
اما در این میان بعضا اجرای طرح هایی مانند بهاره 
یا تابستانه کتاب با تخفیفی که برای خرید کتاب 
در نظر می گیرد، سبب می شود کورسوی امیدی 
برای کتاب خوانان ایجاد شود و با تخفیف 20 تا 
25درصدی کتاب مورد نظر خود را خریداری کنند.
علیرضا.ب یکی از کتاب فروشانی که همواره در طرح 
تخفیف کتاب در خراسان رضوی مشارکت دارد، 

می گوید: 
ــال از  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــا تــوجــه به  خــریــد کــتــاب ب
شرایط کرونایی به نصف دوره قبل از کرونا کاهش 
پیدا کرده است. شرایط کرونا سبب شده میزان 
حضور در کتاب فروشی به حداقل برسد. بسیاری 
از مراجعان عالوه بر کرونا، قیمت ها را نیز مطرح 
می کنند و البته که حق هم دارند؛ بعضاً کتابی بوده 
که فاصله میان چاپ سوم و چهارم آن افزایش 
قیمتی تا 70 هزار تومان داشته که حداقل با منطق 
مخاطب سازگار نیست. حسین.ر،دانشجویی 
است که در محدوده هسته مرکزی مشهد در میان 
کتاب فروشی ها در گردش است و با وی همکالم 
می شوم که می گوید: با قیمت های فعلی باید برای 

خرید کتاب هم وام بگیریم!
وی ادامه می دهد: شرایط فعلی اصالً برای خرید 

کتاب مساعد نیست و باید منتظر باشیم تا 
طرح های تخفیف دار شکل بگیرد تا برای خرید 
کتاب اقــدام کنیم و یا اینکه از مراکزی که کتاب 

دست دوم می فروشند کتاب را خریداری کنیم.
اما در این میان بعضاً طرح هایی مانند تابستانه 
و یا بهاره و پاییزه کتاب بارقه های امیدی برای 
کتاب خوانان ایجاد می کند تا حداقل تخفیفی را در 
زمان خرید کتاب بگیرند. افشین تحفه گر؛ معاون 
فرهنگی و امــور رسانه اداره کـــل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی در زمینه تابستانه کتاب 
می گوید:هجدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از 
طریق کتاب فروشی ها با افزایش 50 درصدی اعتبار 
همراه است؛ بر همین اساس سقف مجاز خرید 
برای هر خریدار نیز که در طرح پیشین 200هزار 
تومان بــود،  در طرح تابستانه کتاب به 300 هزار 

تومان افزایش یافته است.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

 »تابستانه«
 بارقه امید 

کتاب خوانان 
مشهد 

لهجه ِمَشدی

خبر خوب

کافه هنر خراسان گردی

مش کاتب و کمک 13میلیونی 
تولد فرزند چهارم

سعید ترشیزی
داشتُم از َسر میالنِما میامَدُم سمِت ِخنه که 
تو میالن ناَسن مَمَدآقا هَمِسَدمایِ دیــدُم که 
عینِ هَم دیوِنه ها دِره از خوشالی لِنگَک مِزِنه ُی 
مـِـِخــنــده ُی با یـَـک جَبه ِشــرِنــی به دستِش دِره 
مُدُوه مِره َسرِ میالن. بِزِش گفتُم یَره ِخبریه که 
ایقذَر مَِشنگی؟ گفتِگ ها! برارومه بِگِردُم! دِرُم 
مُرُم زایِشگا بِرِیکه بِچّه چارُمُم امروز بُدُنیا آمَد. 
واچُرتیدُمُ گفتُم یَرِگه پخمه! تو ای وضعِ گیرونیا 
که ملت تو خرجِ یَک بِچّه یَم مُندَن حاال که بچه 
چارُمت آمده بایِست با گورمُشت قایِم بِزِنی به 
َّت، بعد تو دِری مِِخندی؟ گفتِگ بِرِیکه ُشنُفتُم  کِل
که گفتن هرکی بِچه چارُمِش رِ بُدُنیا بیِره بِزِش 
13مِیلون کمک مُکُنَن. تازَش مُخوام چَنوَخت 
دِگه بُرُم تو کارِ بِچّه پنجم که فِکِر کُنُم تا او موقه 

کمکِشا باالی 20تومن بِره. 
حاال مویِ مَش کاتب موندُم ایقذَر که مِگَن بِچه 
آوردن خوبه ُی ایقذَر که مِگَن جمعیتِما دِره پیر 
مِره ُی بایست بِچه بیِرِمُ ایقذَر که مِگَن بِچه برکُت 
ِشرینی زندگی ُی ایقذَر که مسئوالما دِرَن مِگَن 
تا مِتِنِن بِچه بیِرِن خب پس بِرِیچی اَقَلَکَندِش 
هَمی هزینه زایـِـشــگــاُی بیمارستان رِ مجانی 
ِیچی پــوشــکُ شیرخشک مُفته  ُــنـَـن؟ بِر ِــمـُـک ن
نِمَِدن به بِچه دارا؟ بِرِیچی بِچه خُردویا رِ بُدون 
پول بیمه نِمُکُنَن؟ بِرِیچی به بابا نَنه یِ بِچه ها تا 
وَختی بِچَّشا گُنده بِره ماهانه یَک پولی نِمَِدن؟ 
نَکِنه بِچه خوبه فِقط تا وَختی که خرجی بِرِی 

دولت نَدِشته بِشه! 

 تأمین سرپناه برای زنی که تمام 
زندگی اش طعمه آتش شد

20 تیرماه سال جاری بود که در اثر فرسودگی 
سیم کشی برق، یک خانه در روستای کالته آهن 
طرقبه دچار آتش سوزی شد و به علت دوری 
مسافت ایــن روستا تا نزدیک ترین ایستگاه 
ــیـــدن مــاشــیــن هــای  ــر رسـ ــ ــی و دی ــشــان آتــش ن
آتش نشانی جهت اطــفــای حریق و از سوی 
دیگر به علت مصالح قابل اشتعال به کار رفته 
در ساخت این خانه روستایی تمام اسباب و 
وسایل مادری تنها به همراه سیسمونی دختر 
بــاردار او در آتش سوخت و چیزی جز تلی از 
خاکستر باقی نماند، اما با همت انسان هایی 
نیکوکار و حضور نیروهای محرومیت زدایی 
بسیج ســازنــدگــی  دوران ایــن غــم بــه زودی به 

سر می آید.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بینالود در این 
خصوص به فارس گفت: در همان ساعات اولیه 
بعد از انتشار خبر آتــش ســوزی یک منزل در 
روستای کالته آهن نیروهای بسیج برای بررسی 
شرایط به آن منطقه اعزام شدند و خوشبختانه  
با همت نیروهای مردمی، کمک های بسیج و 
خیریه ها ی شهر طرقبه توانستیم ضمن تأمین 
سرپناه موقتی بــرای ایــن خــانــواده، چند بسته 
کمک معیشتی و لــوازم اولیه زندگی برای آن ها 

تهیه کنیم.
روح هللا پــســنــدیــده اظـــهـــار کــــرد: بـــه منظور 
هماهنگی در امر خدمات رسانی به این خانواده 
و رفع نیازهای آن ها با حضور بخشدار طرقبه، 
ــیــروهــای مــردمــی و مرکز  نــمــایــنــده بسیج و ن
نیکوکاری جلسه ای تشکیل و حوزه کمک رسانی 

هر قسمت مشخص شد.
ــه داد: خوشبختانه هــم اکــنــون طی  وی ادامــ
هماهنگی هایی که صــورت گرفت بــرای مدت 
6 ماه خانه ای برای اسکان موقت این خانواده 
تــا ساخت منزل جدید آن هــا تأمین شــد و با 
مساعدت صاحبخانه اجــاره بهای ایــن 6 ماه 
به این خانم روستایی و خانواده اش بخشیده 
شد. همچنین از طرف بسیج لوازم اولیه زندگی 
همچون یخچال، گاز، کمد، لباس و آذوقه غذایی 

برای این خانواده تهیه شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بینالود بیان 
کــرد: همچنین قــرار شد با هماهنگی دهیاری 
روستا یک زمین جهت احــداث خانه جدید 
به این خانواده داده شود و  15 میلیون تومان 
ــرای تأمین مصالح اولــیــه ساخت منزل  پــول ب
جدید جمع آوری شده که امیدواریم به زودی با 
مشخص شدن مکان زمین و با حضور نیروهای 
بسیجی و کمک های مردم و خیریه ها منزل این 

خانم روستایی ساخته شود.
ــزود: از طــرف کمیته امداد امــام  ــ پسندیده اف
خمینی نیز قرار شد یک وام بالعوض به مبلغ 

15 تا 20 میلیون تومان به این مادر تعلق گیرد.
وی ادامه داد: سیسمونی نوزاد در راه دختر باردار 
این خانواده که به طور کامل در آتش سوخته بود، 
نیز با کمک مردم روستا و مرکز نیکوکاری طرقبه  

تهیه و به دست این خانواده رسانده شد.

مراسم تجلیل از خانواده های شهدای 
ــاع مــقــدس و ســالمــت شهید  دفــ

بــرونــســی و شهید خــســروی با 
حــضــور علیرضا تـــاج فــیــروز، 

مدیرعامل مؤسسه تربیت 
بدنی و محمدرضا ساکت، 
ــامــــل بـــاشـــگـــاه  ــرعــ ــ ــدی مــ
ســــپــــاهــــان در مــحــل 
مؤسسه تربیت بدنی 

برگزار شد.
الزم بـــه ذکــــر اســـت؛ 
در پــایــان ایـــن مــراســم 
توسط مؤسسه تربیت 
ــرچــم متبرک  ــی پ ــدن ب
حــرم مطهر به باشگاه 
سپاهان اهــدا شد و نیز 
هدایای معنوی از سوی 

مؤسسه تربیت بــدنــی و 
باشگاه سپاهان شامل تابلو 

ــرم مــطــهــر ،  ــرش عــرشــی حـ فـ
پیراهن امضاشده توسط کادر 

فنی و بــازیــکــنــان تیم ســپــاهــان و 
صنایع دستی اصفهان به خانواده 

این دو شهید عزیز اهدا شد.

تجلیل تربیت بدنی آستان 
قدس از خانواده دو شهید 

در آستانه سالروز شهادت محمود صارمی 
و روز خبرنگار ،نخستین جشنواره 
خبرنگار محله آغــاز شد.معاون 
فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری مشهد 
گفت: این جشنواره با هدف 
شــنــاســایــی ظــرفــیــت هــا و 
استعداد های درخشان در 
زمینه رسانه های مکتوب 
در مــیــان شــهــرونــدان و 
تشویق شــهــرونــدان به 
آشنایی و اهمیت بیشتر 
به مسائل شهری برگزار 

می شود.
یــوســف اســمــاعــیــل زاده 
افــــــــزود: ایـــجـــاد رقــابــت 
اثربخش و افزایش انگیزه 
و خالقیت در جهت توسعه 
محتوایی مطبوعات، ارتقای 
هــر چــه بیشتر ســطــح دانــش 
رســـانـــه ای شــهــر، قـــدم برداشتن 
در مسیر مشهد شهریادگیرنده و 
تمهید زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی 
از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

 آغاز جشنواره خبرنگار محله 
در مشهد

مقدم    حسن بن علی بن اسحاق بن عباس 
مشهور بــه خــواجــه نظام الملک طــوســی، یکی از 

نیرومندترین و مشهورترین وزرای مسلمان 
ایرانی بود که نزدیک به 30 سال وزارت 

دو تــن از شــاهــان دوره سلجوقیان 
را بــر عــهــده داشـــت و بــا تدبیر او 

 قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت 
و قدرت رسید.

خواجه  نظام  الملک در سال408 
هــجــری در شــهــر نـــوغـــان تــوس 
)یکی از مناطق مشهد( دیده به 
جهان گــشــود. او در 21 سالگی 
ــا انــحــطــاط سلطنت غــزنــوی و  ب

هــجــوم تــرکــمــانــان ســلــجــوقــی به 
خراسان به خدمت سلجوقیان 

درآمــد. سلجوقیان که  بــرای اداره 
ــود، دانـــش و  مــتــصــرفــات وســیــع خـ

تجربه کافی نداشتند، مجبور شدند 
فرهیختگان و کارگزاران باتجربه ایرانی را 

به خدمت گیرند که در رأس آن ها خواجه نظام  الملک 
قرار داشت.

خواجه نظام الملک در حدود 30 سال وزارت 
آلــپ ارســالن و ملک شــاه سلجوقی، در 
اداره امـــور، فتح بــالد و سرکوبی 
مخالفان ایــن دو پادشاه 
چنان کفایت 

و حسن تدبیر بــه خـــرج داد کــه قــلــمــرو وسیع 
از حلب تــا کاشغر را تحت امــر آن هــا درآورد؛ به 

عبارتی حــوزه قلمرو حکومت ایــران را چنان 
 وسیع کرد که در 15 قرن گذشته نظیر 

نداشته است.
وی دارای همتی واال بود و به ایران 

عشق می ورزید و همواره به دنبال 
راهی برای رشد و اعتالی میهن 
و ساختن مدارسی بود که علم 
را دوباره برای هموطنانش رونق 
بخشد. این مدارس که به نام وی 
به مــدارس نظامیه مشهورند، 
سرمشق دانــشــگــاه هــا شــدنــد و 
با سرعت شگفت آوری الگوی 
ــران و بسیاری  ــ تــمــامــی نــقــاط ای
دیگر از کشورهای اسالمی قرار 

گرفتند، بــه طــوری کــه در قــرن هــای 
پنجم و ششم هــجــری هیچ شهری 

ــدارس مــتــعــدد وجــود  ــ  نــبــود کــه در آن م
نداشته باشد.

خــواجــه نظام الملک عـــالوه بــر ساختن دانشگاه، 
خدمات فراوان دیگری همچون ساخت آب انبار، 

گرمابه، بــازار و بیمارستان ها را به جهانیان 
عرضه کــرد و قــرن پنجم را مبدل به 

شکوفاترین قــرون فرهنگی 
اسالم ساخت.

خواجه نظام الملک طوسی؛ مقتدرترین وزیر ایرانی

نام آوران خراسان
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