
 یکی از معضالت دیرینه شهرها به ویژه کالنشهرها 
حــضــور کـــارگـــران ســرگــذرهــاســت. وجـــود کــارگــران 
سرگذرها عالوه برنازیبایی چهره شهر، آسیب های 
ــادی را نیز بــه هــمــراه داشــتــه اســـت از طرفی  ــ زی
شهروندان با وجود نداشتن اطمینان و نگرانی های 
از  بودند  مجبور  کارهایشان  انجام  ــرای  ب بسیار، 

هیچ  که  بگیرند  کمک  کارگرانی 
شناختی از میزان تخصص آن ها 
نداشتند و هیچ مرجع معتبری 
هم وجود نداشت که بتوانند این 

ابهام خود را برطرف نمایند...

در نشست خبری مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی عنوان شد 

دامداریهایاستانبا30درصدظرفیتادارهمیشوند!
مهندس مسعود رضوی

 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری مشهد عنوان کرد

ثبت 317 هزار 
 نوبت دهی 

در ایست کارهای 
مشهد
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نخستین تماشاخانه سیار خراسان رضوی 
در مشهد رونمایی شد

آیت هللا علم الهدی در دیدار رئیس بنیاد شهید:

به مشکالت جانبازان »فاطمیون« 
رسیدگی کنید

اختراعی برای پیشگیری از ریزش موی 
بیماران شیمی درمانی در مشهد

توسط کمیته امداد خراسان شمالی

 ۴۵ مسکن ایتام 
امسال افتتاح می شود

515420 417
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 با وجود قرار گرفتن آشخانه؛ مرکز شهرستان 
مانه و سملقان در حاشیه جاده آسیایی؛ این 
شهرستان 120هزار نفری که بیش از 75درصد 
جمعیت آن در مناطق روستایی و کوهستانی 
ساکن هستند و نخستین شهرستانی است 

استان های سرسبز شمالی  که متصل کننده 
کشور و قطب زیارتی استان های شرق کشور 
)مشهد مقدس( است در طول سال پذیرای 
20میلیون زائــر امــام هشتم)ع( و مسافران و 

گردشگران داخلی و خارجی است.

نزدیک به سه دهه از انقالب گذشته بود که 
پیگیری رسانه ها در دهــه فجر سال  از  پس 
آشخانه  پورسینای  بیمارستان  کلنگ   1385
زده شد اما متأسفانه از همان ابتدا، ساخت 
ــا فـــراز و  بــیــمــارســتــان پــورســیــنــای آشــخــانــه ب

نشیب های زیــادی روبــه رو شد تا اینکه پس 
مسئوالن  رسانه ها،  پیگیری  ســال  از هشت 
شهرستانی و نمایندگان مردم با حضور دکتر 
ــر وقــت بهداشت   قـــاضـــی زاده هــاشــمــی، وزیـ

در اسفند ماه 93 بدون توجه به امکانات...

گزارش قدس از یک پروژه از نفس افتاده درمانی در آشخانه

فاز دوم بیمارستان پورسینا در آی سی یوی بی پولی
در استان2

استاندار خراسان رضوی گفت: رفع 
با  ســبــزوار  شهر  حاشیه  مشکالت 
رویکرد توانمندسازی و بهبود کیفیت 
ضروری  مناطق  این  ساکنان  زندگی 
است. محمدصادق معتمدیان در حاشیه بازدید 
افــزود: طرح های  از محالت حاشیه شهر سبزوار 
حاشیه  مناطق  ساماندهی  هــدف  بــا  بازآفرینی 
شهر سبزوار با هم افزایی و مشارکت دستگاه های 

خدمات رسان اجرا شود.
وی تصریح کرد: در رفع مشکالت حاشیه نشینی 
مناطق شهری، تکلیف دستگاه ها مشخص شده 
است که در راستای کاهش مشکالت این محالت 

باید اقدام های الزم و بایسته انجام شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: موضوع اشتغال 
و  روستایی  مناطق  در  جــوانــان  مطالبات  از  یکی 

شهری است که ارائه تسهیالت مناسب به مشاغل 
زودبازده یکی از راهکارهای الزم در این زمینه است.
سیدمجتبی علوی  مقدم، فرماندار سبزوار نیز با 
بیان اینکه اولویت نخست در محالت حاشیه این 
شهر توانمندسازی ساکنان است، گفت: برای هر 
طرح های  اجــرای  بــرای  وظیفه ای  اجرایی  دستگاه 
بازآفرینی، بهسازی بافت و توانمندسازی اجتماعی 

و اقتصادی محالت هدف تعریف شده است. 
دوم حاشیه نشینی  رتبه  از مشهد،  پس  سبزوار 
از جمله  ایــن شهر  دارد.  رضـــوی  خــراســان  در  را 
شهرهایی است که با سکونتگاه غیررسمی مواجه 
است و نزدیک به 70 هزار نفر از جمعیت این شهر 

در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.
800 هکتار از گستره 3هزار و 75۴ هکتاری شهر 

سبزوار سکونتگاه غیررسمی یا حاشیه است.

ابوالحسن صاحبی  رئیس دادگستری 
ــه هــمــراه  ــاد بـ ــح آبـ ــالـ ــان صـ شــهــرســت
این  احکام  اجــرای  مدیر  و  مدیردفتر 
حوزه قضایی از زندان تربت جام بازدید 
و رودررو با زندانیان بحث و گفت وگو کرد و جمعی 

از زندانیان آزاد و برخی به مرخصی اعزام شدند.
رئیس حوزه قضایی شهرستان صالح آباد گفت: در 
این دیدار حضوری با بررسی سوابق زندانیان، هفت 
نفر آزاد و تعدادی نیز به مرخص رفتند و کماکان 

این روال آزادسازی زندانیان ادامه دارد. 
امید توکلی کیا افزود: براساس تبعات و آسیب های 
جدی زندان بر مجرمان و خانواده آنان و جامعه، 
این مجازات در اسالم توصیه نشده و نظام قضایی 
جمهوری اسالمی ایران نیز براین اساس درصدد 
تقویت مجازات های جایگزین حبس و تبدیل آن به 

یک فرهنگ و الگوی کامالً اسالمی است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر یکی از راه های قابل 
آمار  کاهش  و  بــرای حبس زدایی  اجرایی  و  توجه 
ورودی به زندان ها و افزایش آمار خروجی از زندان و 
در نهایت کمک به تقلیل آمار جمعیت کیفری آن 
است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی 
تا حد امکان متهمان حتی مجرمان غیرخطرناک 
و افــراد عادی که ســزاوار مجازات حبس نیستند 
کرد:  خاطرنشان  وی  نشوند.  فرستاده  زنــدان  به 
درصورت ضرورت استفاده از حبس از نهادهایی 
چون حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی 
موسوم به پابند الکترونیکی و نظام نیمه آزادی 
و تعلیق مجازات و یا جایگزین حبس )خدمات 
عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و 

محرومیت از حقوق اجتماعی( بهره برد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد گفت: در 
نیمه نخست امسال 39 هزار و 872 فرصت شغلی در این 

شهرستان ایجاد شده است.
شکوه میرشاهی در گفت وگو با ایرنا افزود: مجموع تعهد 
در چارچوب  این شهرستان  اجرایی  بــرای دستگاه های  اشتغال  ایجاد 
برنامه های سال جاری، 58 هزار و ۴78 شغل جدید بوده است که بر 
اساس آمار ثبت فرصت های شغلی تازه، تاکنون ۶8 درصد تعهد اشتغال 

در مشهد محقق شده است.
وی ادامه داد: بخش عمده اشتغال جدید ثبت شده در این شهرستان 
مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت بوده است و پس از آن اداره های 
راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهزیستی و راهداری در رده های بعدی 

ایجاد شغل در میان 17 دستگاه اداری و اجرایی قرار گرفته اند. 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد مشاغل تعهد شده امسال 
در خراسان رضوی را 1۶2 هزار شغل اعالم و بیان کرد: بدین ترتیب یک 
سوم از ایجاد شغل تعهد شده در استان سهم شهرستان مشهد است.

استاندار خراسان رضوی: 

رفع مشکالت حاشیه شهر سبزوار ضروری است
در پی دیدار رئیس دادگستری صالح آباد 

جمعی از زندانیان تربت جام آزاد شدند 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد خبر داد 

 ایجاد۴۰ هزار شغل جدید در مشهد 

خبر خبر خوبخبر

دی
سی

از 
هن

  ب

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

آگهی استخدام راننده
از افراد واجد ش�رایط جهت استخدام راننده در کنسولگری پاکستان در مشهد دعوت به 

همکاری می شود. عالقمندان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

2- دانش خوب زبان انگلیسی و فارسی
3- دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر با تجربه خوب

4- ساکن مشهد
5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

متقاضیان  واجد ش�رایط می توانند رزومه کاری خود را به زبان انگلیسی به همراه شماره موبایل 
وهمچنین کپی مدارک تحصیلی، کارت ملی و گواهینامه رانندگی خود را به همراه 2 قطعه عکس 

رنگی جدید تا 15 روز پس از چاپ آگهی ، به کنسولگری پاکستان تحویل دهند. 
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشترمی توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند:

خانم مریم حق پرست - کنسولگری پاکستان – مشهد 
خیابان امام خمینی ، روبروی باغ ملی

تلفن: 32229845 - 051 
 parepmashhad@mofa.gov.pk :ایمیل ف
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 باتوجه به درج چند نوبت آگهی، برای آخرین بار به اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارشیا نیروگستران 
آژند در روز پنجشنبه مورخ 29 مهر سال 1400 ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در شهرک صنعتی توس – فاز چهار – قطعه 77 برگزار می گردد.

دستور جلسه به قرار زیر می باشد:1-تغییر سرمایه شرکت تا مبلغ یک میلیارد ریال2-تغییر اساسنامه شرکت
3-تعیین تکلیف بدهی های شرکت و نحوه پرداخت توسط سهامداران

 هیئت مدیره شرکت ارشیا نیروگستران آژند  سهامی خاص

آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت 
ارشیا نیروگستران آژند  

شماره ثبت 37566 ح
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 جلس��ه مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
اموراقتص��ادی ودارای��ی خراس��ان درروزدوش��نبه 
1400/8/10 س��اعت 17/30 درمح��ل نمازخانه اداره 
کل امورمالیاتی واقع درس��ه راه پاسداران تشکیل 
خواهدش��دازاعضاءمحترم دع��وت به عم��ل می آید 
راس ساعت مقرردرمحل مذکورحضوربهم رسانند.

درص��ورت عدم امکان حضور، عضوم��ی تواندوکالت 
خودراب��ه فرددیگ��ری واگذارنمایددرای��ن ص��ورت 
هرعضوعالوه بررای خود تا 3 رای با وکالت وغیرعضو 
فقط یک رای با وکالت می تواندداشته باشد.همچنین 
متقاضی��ان کاندیداتوری هیئت بازرس��ی ظرف یک 
هفته ازتاریخ انتش��ارآگهی به دفترشرکت مراجعه 

وفرم مربوطه راتکمیل نمایند.
دستورجلس��ه :1 - اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره 
مال��ی  بازرس��ان 2- ط��رح وتصوی��ب صورته��ای  و 
1399-1398 )ازتاری��خ 98/5/1 ال��ی 99/4/31 ( و 
صورتهای مال��ی 1400-1399 )ازتاریخ 1399/5/1 الی 

1400/4/31 (  برابرتغییرات اساسنامه
3 - تصویب بودجه ش��رکت جهت س��ال مالی 1401-

1400 )ازتاریخ 1400/5/1 الی 1401/4/31(
4 - انتخاب بازرسان برای یکسال مالی

محمد سیف زاده
 رئی��س هیئ��ت مدیره ش��رکت تعاونی مص��رف کارکنان 

دارایی خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت اول

ف
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 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم شرکت 
)اصالتٌا یا وکالتٌا( دعوت میش��ود تا با توجه به حد 
نصاب نرسیدن  جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  مورخ 1400/05/13  در جلس��ه مجمع 
عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده روز چهارش��نبه  
م��ورخ 1400/08/05 س��اعت 17 در مح��ل س��الن 
اجتماع��ات  انجم��ن صنفی کارفرمایی ش��رکتهای 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به آدرس : 
مشهد میدان جمهوری اسالمی )تلویزیون(بزرگراه 
ش��هید کالنتری ،خیاب��ان انوری، بین ان��وری 3 و 
5 پالک 322 کد پس��تی 9177785443 تشکیل 

میگردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

1(انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
2(انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

3( تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
برگه ورود به مجمع تا نیم ساعت قبل از برگزاری 

مجمع تقدیم خواهد شد.
       هیئت مدیره  

آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده 

شرکت  خدماتی پشتیبانی راه آوران خراسان 
) سهامی خاص  ( به شماره ثبت 23348و  

شناسه ملی 10380388047
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جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مسکن مهر 88 در حال 
تصفی��ه رأس س��اعت 10 صبح روز جمع��ه م��ورخ 1400/7/30 در محل دفتر تعاون��ی واقع در 
گلبهار- بلوار خیام- مهرگان 14 مجتمع مسکونی آراراد برگزار می گردد. اعضاء می توانند حق 
رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی طبق ضوابط از ساعت 8 صبح تا 13 مورخ 1400/7/28 در 

دفتر تعاونی تنظیم و تسلیم نمایند.
دستورات جلسه

1- استماع گزارش هیئت تصفیه           2- تصویب صورت های مالی 1392 تا 1399
3- طرح و تصویب بودجه سال 1400      4- تصمیم اجرائی جهت تکمیل و رفع نواقص مجتمع

5- تصمیمات مالی از جمله تعیین قیمت واگذاری پارکینگ- جرایم اعضاء بد حساب.
6- اخراج عضو بد حساب و فاقد واحد آقای غالمرضا جوینی. با توجه به اخطارهای صادره

7- سایر موارد که در صالحیت و تشخیص مجمع باشد. 
هیئت تصفیه تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده- نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر 88 )در حال تصفیه( شماره ثبت 31613

تاریخ انتشار 1400/7/18
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   مرزهای شرقی  
از امن ترین   
مرزهای کشور 
است  
محمدصادق معتمدیان، 
استاندار خراسان 
رضوی گفت: با وجود 
برخی کانون های 
بی ثباتی و ناامنی در 
مجاورت مرزهای 
شرقی، این نواحی در 
زمره امن ترین مرزهای 
کشور است.
تأمین امنیت پایدار و 
مثال زدنی جمهوری 
اسالمی، مرهون 
مجاهدت شبانه روزی 
این گروه های نظامی، 
انتظامی و امنیتی است.

خبر نوروزی با وجود قرار گرفتن 
آشخانه؛ مرکز شهرستان مانه 
و سملقان در حاشیه جــاده 
ــی؛ ایــــن شــهــرســتــان  ــایـ ــیـ آسـ
ــه بیش  ــ 120هــــــــــزار نـــفـــری ک
ــد جمعیت آن در  از 75درصــ
مناطق روستایی و کوهستانی ساکن هستند و 
نخستین شهرستانی اســت کــه متصل کننده 
استان های سرسبز شمالی کشور و قطب زیارتی 
استان های شرق کشور )مشهد مقدس( است در 
طول سال پذیرای 20میلیون زائر امام هشتم)ع( 

و مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است.

کلنگ زنی دیرهنگام  ◾
نزدیک به سه دهه از انقالب گذشته بود که پس 
از پیگیری رسانه ها در دهه فجر سال 1385 کلنگ 
بیمارستان پورسینای آشخانه زده شد اما متأسفانه 
از همان ابــتــدا، ساخت بیمارستان پورسینای 
ــادی روبــه رو شد  آشخانه با فــراز و نشیب های زی
تا اینکه پس از هشت ســال پیگیری رسانه ها، 
مسئوالن شهرستانی و نمایندگان مردم با حضور 
دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت در 
اسفند ماه 93 بدون توجه به امکانات پیشرفته و 
به روز پزشکی بیمارستان 32 تختخوابی آشخانه 

افتتاح شد. 
در حالی که یک بیمارستان مجهز با تجهیزات 
بـــه روز و پیشرفته می تواند موجب نجات جان 
بیماران اورژانسی و مصدومان جاده ای شود، اما 
به دلیل نبود امکانات پیشرفته پزشکی در این 
بیمارستان بیشتر بیماران اورژانسی و مصدومان 
جاده ای در مسیر اعزام به بجنورد جان خود را از 

دست می دهند.
با توجه به موقعیت راهبردی مسیر مانه و سملقان 

و بــا پیگیری های مــکــرر و احــســاس مسئولیت 
مسئوالن شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی درباره سالمت مسافران، زائران و 
ساکنان این مناطق و یکی از خواسته های بحق مردم 
شهرستان که افزایش تخت بیمارستانی، حضور 
پزشکان متخصص و مجهز کردن بیمارستان به 
امکانات پیشرفته پزشکی و به روز است، دانشکده 
عــلــوم پزشکی خــراســان شمالی در اوایـــل سال 
1399 پـــروژه فــاز دوم افــزایــش تخت بیمارستان 
پورسینای آشخانه از 32 به 64 تخت در مجاورت 

این بیمارستان را در دستور کار خود قرار داد.
پــروژه فاز دوم بیمارستان پورسینای آشخانه در 
خـــرداد ســال گذشته با حضور دکتر شجاعی و 
دکتر هاشمی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی 
خراسان شمالی و تعدادی از مسئوالن شهرستان 
کلنگ زنی و تحویل پیمانکار شرکت تبوک توان شد 
و طبق قرارداد این شرکت باید در مدت زمان 15 ماه 

پروژه را به اتمام برساند.
در آیین کلنگ زنی فاز دوم بیمارستان پورسینای 
آشخانه دکتر شجاعی، استاندار خراسان شمالی 

در سخنانی کوتاه گفت: با توجه به اینکه این 
شهرستان بــه عــنــوان پیشانی و ورودی استان 
خراسان شمالی در مسیر جاده آسیایی است توجه 
به مسائل بهداشتی و درمانی و نجات جان بیماران 
اورژانسی و مصدومان جاده ای یک ضرورت است. 

توقف پروژه  ◾
اما متأسفانه حاال پس از گذشت 15 ماه عقربه های 
پیشرفت پــروژه همچنان روی عدد 10 ایستاده و 

معلوم نیست کی به پایان خواهد رسید.   
پیمانکار پـــروژه بــه خبرنگار شهرستان مــانــه و 
سملقان گفت: متأسفانه مسئوالن دانشکده علوم 
پزشکی و معاونت عمرانی استانداری خراسان 
شمالی عالقه ای به ادامه کار پروژه و اتمام آن ندارند. 
ناگفته نماند این هم گره کوری است همانند ده ها 
پـــروژه دیگر از قبیل کارخانه سیمان سمنگان، 
کــارخــانــه خــانــه هــای پیش ساخته، طـــرح طوبا، 
پوکه صنعتی، روغن خوراکی، کنسانتره و نکتار 
میوه جات، کنسانتره و فــراوری انگور، مرغ مادر، 
ــروژه شرکت اتکا و کارخانه  کاشی سمنگان، پـ
الستیک سازی بخش مانه که از سال  1382 توسط 
استانداران قبلی کلنگ زنی شد و ده ها هکتار اراضی 
ملی را تصرف کردند و زخمی بر پیکر شهرستان 
مانه و سملقان اضافه و ذهن مردم شهرستان را به 
خود مشغول کرده و حتی می توان گفت موجب 

بدبینی مردم شده است.
با توجه به اینکه مردم مانه و سملقان هر روز 
شاهد تصادفات دلخراش در گردنه های چمن 
بید جوزک و قورسیالب بدرانلو هستند برای 
نجات جان مصدومان حــوادث رانندگی نیاز 
بــه یــک بیمارستان بــا امــکــانــات بهداشتی و 
درمانی با تجهیزات پیشرفته و به روز و پزشکان 

متخصص دارند .

گزارش قدس از یک پروژه از نفس افتاده درمانی در آشخانه

 فاز دوم بیمارستان پورسینا 
در آی سی یوی بی پولی

خبرخبر
ويژهويژه

آیت اهلل علم الهدی در دیدار  رئیس بنیاد شهید: به مشکالت جانبازان »فاطمیون« رسیدگی کنید
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بسیاری از 
فرزندان ما به دفاع از حرم پرداختند که یک گروه از این 

عزیزان فاطمیون هستند که نیاز به یاری دارند.
به گزارش مهر، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در دیدار 
سید امیرحسین قاضی زاده، رئیس جدید بنیاد شهید 
و امور ایثارگران ضمن تبریک این انتصاب اظهار کرد: 

جانبازان افتخار این ملت هستند که شما باید مراقب 
این قشر ارزشمند باشید.

وی ادامه داد: پس از واقعه مدافعان حرم، بسیاری از 
فرزندان ما به دفاع از حرم پرداختند که یک گروه از این 
عزیزان فاطمیون هستند، درخواست دارم مراقب این 
عزیزان باشید و به مشکالت آنان رسیدگی کنید زیرا 

بسیاری از اینان گمنام هستند و در عین حال دچار 
جانبازی شدند که نیاز به یاری دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بسیاری از 
جانبازان، خانواده ایثارگران و خانواده شهدا در زندگی 
بسیار سختی به سر می برند که نیازمند کمک و همراهی 

شما در بنیاد شهید هستند.

وی خاطرنشان کرد: به فکر هزینه های درمان جانبازان 
قطع نخاع و شرایط سخت باشید زیرا هزینه های امروز 
پاسخگوی تأمین زندگی و سالمت این عزیزان نیست؛ 
ان شـــاءهللا با عنایت امــام هشتم)ع( در کــارتــان موفق 
باشید و بتوانید بــه خوبی بــه ایــن قشر زحمتکش و 

سرافراز خدمت کنید.

    نخستین تماشاخانه سیار خراسان رضوی خبر خوب
در مشهد رونمایی شد 

نخستین تماشاخانه سیار خراسان رضوی روز شنبه 
همزمان با هفته کودک با حضور مدیر عامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مشهد 

رونمایی شد.
رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

خراسان رضوی در این مراسم گفت: بازیابی هویت 
اصلی انقالبی، دینی و تاریخی کودکان و نوجوانان 

دغدغه مهم این کانون است و از همه مسئوالن و 

دست اندرکاران فرهنگی می خواهیم ما را در انجام این 
مأموریت یاری کنند. ابراهیم زره ساز افزود: ساخت 
این تماشاخانه سیار با اهدای یک دستگاه تریلی از 

سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
آغاز شد و با هزینه ۲۲ میلیارد ریال و تجهیز آن به 

سیستم های صوتی و تصویری و سایر امکانات 
برگزاری نمایش و تئاتر به انجام رسید.

با راه اندازی این تماشاخانه کودکان نقاط محروم، 
حاشیه شهرها و روستاهای دورافتاده نیز از این 

امکان فرهنگی برخوردار می شوند.

توسط کمیته امداد خراسان شمالی

 ۴۵ مسکن ایتام 
امسال افتتاح می شود

مدیرکل کمیته امــداد امــام خمینی)ره( خراسان 
شمالی گفت: 45 واحــد مسکونی ویــژه ایتام که 
هم اکنون 80 درصــد پیشرفت فیزیکی دارد تا 
پــایــان امــســال افتتاح مــی شــود. مجید الهی راد 
در گفت وگو بــا ایــرنــا اظــهــار کــرد: ایــن واحــدهــا با 
زیربنای 60 مترمربع ساخته می شود که در صورت 
نیاز، صاحبان واحدهای مسکونی با هزینه های 

شخصی می توانند متراژ آن را افزایش دهند.
وی در رابطه با منابع مــورد نیاز بــرای ساخت این 
واحدها گفت: بــرای ساخت هر واحــد مسکونی 
ایتام بیش از 100 میلیون تومان پیش بینی شده 
که 50 میلیون تومان آن به صورت بالعوض از محل 
منابع کمیته امداد و صندوق توسعه ملی و مابقی 

نیز تسهیالت بانک های قرض الحسنه است.
وی گفت: با توجه به گرانی مصالح برای تکمیل این 
واحدها حدود 50 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز 
است که این نهاد در تالش است با رایزنی این منابع 
را جذب و  واحدهای مسکونی ایتام را در کمترین 

بازه زمانی در اختیار این خانواده ها قرار دهد.
مدیرکل کمیته امــداد امــام خمینی)ره( خراسان 
شمالی اظهار امیدواری کرد با همکاری حامیان و 
خیران بتوانیم برای تمامی ایتام نیازمند استان منزل 

مسکونی مقاوم بسازیم.
الهی راد اظهار کرد: هم اکنون 6 هزار و 572 یتیم و 
فرزند محسنین نیازمند تحت حمایت این نهاد قرار 
دارند که 3هزار و 334 نفر از این کودکان خاصه یتیم 

و باقیمانده فرزندان خانواده های نیازمند هستند.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

ج
/1
40
29
91

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو
303

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

503

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

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
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
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هشدار دادستان 
بیرجند به 

گرانفروشان 
میوه 

حجت االسالم نسائی 
زهان، دادستان 

عمومی و انقالب 
بیرجند از کنترل 

بازار میوه خبر داد 
و گفت: در بسیاری 

از میوه ها شاهد 
دالل بازی هستیم 
در مرحله نخست 
به متخلفان تذکر، 

بار دوم جریمه و در 
مرحله سوم پلمب 

واحد صنفی را 
شاهد خواهیم بود. 

خبرخبر
خوبخوب

 مدیرکل دامپزشکی خراسان 
رضـــــوی از ردپــــــای بــیــمــاری 
جدیدی در بین مرغداران به 
نام »آنگارا« خبر داد و گفت: 
دستورالعمل های الزم برای 
پیشگیری از ایــن بیماری به 
مرغداران داده شده، هرچند این بیماری در اوایل 
ســال مشاهده شد و خوشبختانه جمع آوری 

شده است. 
اعلمی در خصوص شایعه خوراندن تریاک به 
مرغ ها با بیان اینکه این شایعه دو سال پیش 
مطرح و همان موقع هم تکذیب شد، بیان کرد: 
اینکه چــرا هرچند وقــت یــک بــار ایــن موضوع 
مطرح می شود نظام دامپزشکی و امور انتظامی و 
دستگاه قضا به جد پیگیر این موضوع هستند، 
اما این خبر به هیچ عنوان خبر درستی نیست، 
چراکه تغذیه طیور در واحد های مرغداری تحت 
نظر مسئول فنی بهداشتی است و خوراک این 

طیور در اختیار آن ها قرار می گیرد.

تعارض منافع مسئوالن فنی کشتارگاه ◾
رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی 
هـــم در ایـــن نــشــســت در خــصــوص عملکرد 
مسئوالن فنی بهداشتی که در واحدهای تولیدی 
کشتارگاهی مشغول به فعالیت هستند، گفت: 
علت حضور این افــراد در واحدهای دامپروری 
و کشتارگاهی ایــن اســت که واحــد هــای دامــی از 

سالمت بهداشتی مناسبی برخوردار باشند.
غالمرضا قنبری با اشاره به اینکه وقتی مسئول 
فنی بهداشتی واحد کشتارگاهی حقوقش را 
از کارفرما می گیرد در بحث بهداشتی در آن 
واحد دامی تأثیرگذار نخواهد بود، عنوان کرد: 
خراسان رضوی در بحث تفکیک و قطع رابطه 

مالی کارفرما و مسئول فنی بهداشتی با اجرای 
ــاده 19 نــظــام دامــپــزشــکــی کــشــور پیشقدم  مـ
شده به طوری که طرحی را در مجلس شورای 
ــم کــه مسئول  ــ اســالمــی در دســـت اجـــرا داری
ــراردادش را تا حد امکان با نظام  فنی بتواند ق

دامپزشکی منعقد کند.
وی با بیان اینکه در واحد های تولیدی خدماتی 
مسئول فنی بهداشتی نباید دائمی باشد بلکه 
باید دوره ای و گردشی انتخاب شود، بیان کرد: 

تاکنون کارفرما مسئول فنی را انتخاب می کرد 
امــا در حــال حــاضــر بــا کــارگــروهــی کــه تشکیل 
دادیــم کارفرما درخواست خود را بــرای داشتن 
ــه مــی دهــد و مسئوالن فنی  مسئول فنی ارائـ
کــه از دانــش آمــوخــتــگــان دانشگاهی هستند 
درخواست خود را می دهند و پس از امتیازگیری 

به واحد های دامی معرفی می شوند. 
وی با انتقاد از اینکه در نظام بودجه سالمت 
که در مجلس تصویب شد نظام دامپزشکی 

در کمال تعجب هیچ سهمی ندارد، عنوان کرد: 
دامــداری هــای استان تنها با 30درصــد ظرفیت 
اداره می شوند که یکی از دالیل آن عدم بهره وری 

و رعایت نکردن مسائل بهداشتی است.
ــیــدی مثل  ــول ــزود: مـــا در واحـــد هـــای ت ــ ــ وی اف
مرغداری ها تا 30درصد تلفات داریم و به دلیل 
مسائل بهداشتی تـــوان رقــابــت بــا کشورهای 

همسایه مثل ترکیه را نداریم.

نظارت بر کمتر از نیمی از واحدهای دامی ◾
وی با بیان اینکه نظارت ما در خراسان رضوی 
بــه 50درصـــــد در بــخــش دام هـــــای صنعتی و 
غیرصنعتی نمی رسد و نظارت مستقیم مقدور 
نیست، عنوان کرد: در اصالح ساختار واحدهای 
تولیدی بودجه ای در نظر گرفته نشده است و 
دولت باید در این خصوص سرمایه گذاری جدی 

داشته باشد. 

کمک مؤمنانه به دامداران ◾
در پــایــان ایـــن نشست مــدیــرکــل دامپزشکی 
خراسان رضــوی از اجــرای طرح کمک مؤمنانه 
برای دامــداران هشت روستا در 20مهرماه خبر 
داد و عنوان کرد: در این طرح، کمک به دامداران 
زیر پوشش کمیته امــداد با اقــالم و نهاده هایی 
نظیر دارو، واکسن، سموم و در صــورت امکان 
مکمل و خـــوراک دام به صــورت رایــگــان انجام 
خواهد شد و در اجرای آن اداره کــل دامپزشکی 
اســتــان، نظام دامپزشکی اســتــان، دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه 
تحقیقات واکــســن و ســرم ســازی رازی شعبه 
شمال شرق به عنوان دستگاه های عضو ستاد 
بــزرگــداشــت روز ملی دامــپــزشــکــی، مشارکت 

خواهند داشت.

در نشست خبری مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی عنوان شد

 دامداری های استان 
با 30درصد ظرفیت اداره می شوند!

غالمرضا قنبری با اشــاره به اینکه وقتی مســئول فنی بهداشــتی واحد 
 کشــتارگاهی حقوقش را از کارفرمــا می گیرد در بحث بهداشــتی در آن 

واحد دامی تأثیرگذار نخواهد بود.
گزيدهگزيده

خبر
دادستان کل کشوردر مشهد:

 مدیران قضایی به دنبال 
تسهیل امور مردم باشند

دادستان کل کشور گفت: مدیران از انجام هرگونه 
اقدامی که موجب تحمیل هزینه به بیت المال شود 

پرهیز کرده و به دنبال تسهیل امور مردم باشند.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت االسالم 
والمسلمین محمدجعفر منتظری در بــازدیــد از 
نواحی دادســرای عمومی و انقالب مشهد افــزود: 
در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی همواره بر 
تسهیل امور مراجعان در چارچوب قوانین و مقررات 
تأکید شده و در این زمینه بهره گیری از فناوری های 
نوین می تواند بسیار اثربخش باشد که در مشهد 
نمونه های خوبی از این گونه اقدام ها قابل مشاهده 
است. منتظری با اشاره به ضرورت استمرار حرکت 
تحولی در دستگاه قضایی افـــزود: تــالش زیــادی 
در ایــن خصوص ازجمله در زمینه الکترونیکی 
کردن فرایند های دادرسی در حال انجام و کار های 
ارزشمندی نیز در حال اجراست که بر این اساس 
واحد های قضایی باید نسبت به هم افزایی و انتقال 

تجربیات نوآورانه و مبتکرانه خود اقدام کنند. 
محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقالب 
مشهد نیز با تشریح اقدامات در دست اجرای 
ایــن مجموعه قضایی گفت: اجـــرای طرح های 
نوآورانه ازجمله طرح ساماندهی ارجاع، طرح های 
حمایتی از زنان و کودکان کار، مبارزه با مفاسد، 
طرح های مربوط به حاشیه شهر، طرح های متعدد 
پیشگیرانه و پیشدستانه و مانند آن ها موجب 
افزایش رضایتمندی عمومی شده و در این زمینه 
ــالش شــده تــا از ظرفیت های مــردمــی بــه نحو  ت

مطلوبی استفاده شود.

در شهر3
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اجرای ۲۵ حرفه مهارتی در ۴۲ روستای خراسان جنوبی
مدیرکل آمــوزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی از اجرای 
25 حرفه مهارتی در ۴2 روستای استان در ۶ ماهه نخست 

امسال خبر داد.
عــرب در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جــوان گفت: در 
این مدت ۶00 نفر از اهالی روستا های استان موفق شدند 
با گذراندن 120 هــزار و 2۸2 نفر ساعت دوره آموزشی در 

کالس های مهارتی شرکت کنند.
وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی به روستاییان افزود: 
امسال با انعقاد تفاهم نامه مشترک با نهاد کتابخانه های 
استان، فنی وحرفه ای در کنار همه پایگاه های غیرثابت 
مهارت آموزی روستایی از امکانات 25 کتابخانه روستایی 

برای تقویت مهارت آموزی بهره خواهد برد.

عرب با بیان اینکه همکاری با بسیج سازندگی و کمیته 
ــام)ره( در گسترش اجـــرای دوره هـــای  امـــداد حضرت امــ
مهارتی حتی در دورافتاده ترین روستا های استان حائز 
اهمیت اســت عنوان کــرد: در ســال 1399 ایــن اداره کل 
به منظور حمایت از روستاییان و عشایر دارای مهارت، 
اقدام به شناسایی استعداد های برتر روستایی کرد که از 

بین طرح های واصله، پنج طرح برای حمایت های الزم به 
ارگان های ذی ربط معرفی شدند.

 وی برگزاری اردو های فنی و مهندسی در روستا های استان را از 
دیگر برنامه های این اداره کل ذکر کرد و گفت: از ابتدای سال 
تاکنون در شهرستان های درمیان، قاین، بیرجند، سرایان، 

فردوس و بشرویه اردوی جهادی برگزار شده است.

نشست خبری
   مهدی توحیدی   مدیرکل دامپزشکی خراسان 

رضوی گفت: با توجه به نام گذاری سال، خراسان 
رضوی یکی از استان های شاخص در زمینه تولیدات 

دامی و صنایع تبدیلی است و سطح قابل توجهی از 
اشتغال استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

این حوزه قرار دارد.
دکتر جواد اعلمی در جمع خبرنگاران که به مناسبت 

هفته دامپزشکی برگزار شد با اشاره به اینکه 
دامپزشکی به عنوان یک مجموعه تخصصی باید 

حرکت خود را در مسیر علمی و تخصصی قرار دهد، 

گفت: حمایت از دامپزشکی باید با تخصیص بودجه 
باشد ولی وقتی بودجه کافی نداریم مشکلی را هم 

نمی توانیم برطرف کنیم.
وی در خصوص بیماری هایی که دام و طیور استان را 
تهدید می کند با اشاره به اینکه دو بیماری تب برفکی 

در دام های سبک و سنگین و طاعون نشخوارکنندگان 
در دام های سبک وجود دارد که تحت کنترل کامل 

دامپزشکی قرار دارند، افزود: در بخش طیور 
آنفلوانزای پرندگان را داریم که به بهترین شکل 

ممکن کنترل شده است.

رنا
 ای
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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

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
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
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نا 
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آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سیدحجت اله حیدری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15257
 به نش��انی: بولوار ج��الل آل احمد نبش جالل 

63
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151093584
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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ج
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40
49
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

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

 تمام نقاط شهر

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



   تأکید استاندار 
خراسان شمالی 
بر سرعت 
واکسیناسیون 
دانش آموزان  
محمدعلی شجاعی، 
استاندار خراسان 
شمالی گفت: باید 
واکسیناسیون 
دانش آموزان سرعت 
گیرد و نباید خانواده ها 
نگران حضور فرزندان 
خود در مدارس باشند. 
هم اینک ۴۴درصد 
دانش آموزان واکسینه 
شدند که درخصوص 
رفع نگرانی خانواده ها 
برای بازگشایی مدارس 
باید این میزان افزایش 
یابد.

در  حاشيه

خانواده شهیِد 
شیروانی در 
خدمت علم و 
فقاهت

خانواده شهید 
محمدرضا خداپناهی، 
زمینی به مساحت 
3 هزار مترمربع برای 
ساخت حوزه علمیه 
خواهران در شیروان 
اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، 
حجت االسالم 
تکمیلی؛ امام جمعه 
و حجت االسالم 
مهرپویان؛ رئیس 
حوزه علمیه شیروان 
با خانواده شهید 
محمدرضا خداپناهی 
دیدار کردند.
امام جمعه شیروان 
گفت: این بنا تاکنون 
با یک میلیارد تومان 
اعتبار خیران، به مرحله 
سقف بتونی رسیده 
و برای بهره برداری، 
دست کم 7 میلیارد 
تومان اعتبار دیگر 
الزم است و با توجه به 
اینکه در این مورد هیچ 
ردیف اعتباری نداریم، 
امیدواریم با مشارکت 
خیران، بنا را تکمیل 
کنیم.

افقی ◾
ــری از »بـــارتـــولـــد مــنــدلــســون«  ــ ــ  1. اث
آهنگساز آلمانی 2. بــوی رطوبت - ننر 
- پیشرفت - مــوی شاعرانه 3. حــرارت 
ــد اخــتــالف پتانسیل الکتریکی  - واحـ
- فــرودآمــدن - قیمت 4. امــانــت- جوی 
خون - برای سفت و براق کردن به پارچه 
می  زنند 5. همسر حضرت ابراهیم)ع( 
- حل شده- غــده ای در زیرگلو 6. نشان 
مفعول بی واسطه - شیرینی سوغاتی 
کـــرمـــان - میانگین 7. مــیــوه جهنمی 
- مــوش خــرمــا - زیــنــت نــاخــن 8. نــیــز - 
 رواج دهنده - دیوار قلعه - طایفه کم حرف
 9. از حبوبات - میان وعده - ...خواهم 
ــا بگویم شرح  شرحه شرحه از فــراق/ت
درد اشتیاق 10. رنگارنگ - کربن خالص 
- »قوم« سربریده 11. کرم کدو- مانندی - 
چگونگی 12. اقل - نت بیماری - رادار نوع 
الکترونیکی آن است 13. مخفف اینک - 
 مساوی - مزه آدم عبوس - شهر بادگیرها

 14. شکوه - نشانه ها - از لغت نامه ها - 

نت استمرار 15. کتابی از امام محمد غزالی

عمودی ◾
ــازار بـــورس - جــزایــر  ــ  1. غــصــه - مــتــاع ب
دوســتــان 2. مقروض - پناهگاه - آهک 
ــی - تـــیـــرانـــدازی  ــده 3. خــالصــه گــوی ــ زنـ
- همگی 4. نــگــاه خــیــره - نــیــم صــدای 
انکراالصوات - شهر قیام - دلــداده عذرا 
5. تیم فوتبال قدرتمند ایتالیایی که اخیراً 
مدتی هم رونالدو را به خدمت گرفت - 
جریان هــوا - خاندان 6. بی حال - قابل 
ــان اســـت و جمع شریعت ــ  لمس - ادی

ــســوزی - کلمه احــتــرام آمــیــز اول   7. دل
اســم آقــایــان - بــی زبــان 8. خــدای سنگی 
- گیاهی از تــیــره چتریان کــه در ترشی 
 می ریزند - اتــاق مــدرســه - مایه آهنگ 
9. سبزی خردکردنی - بسیاربخشنده - 
مجال 10. شانس - دریچه هــوای موتور 
خــودرو - تخته متحرک چوبی که قرآن 
را هنگام تالوت روی آن می گذارند 11. زن 
شوهرمرده - تبعیدگاه رضاخان میرپنج 

- بلندقامت 12. بخت و اقبال - درخت 
ــازات شــرعــی -  ــجـ زبــان گــنــجــشــک - مـ
ام الخبائث 13. موضوع رساله - از عوارض 
 آنی پرخوری - از نیروهای چهارگانه ارتشی
  14. هزارتای عرب - شفاف - همنشین
 15. نام دخترانه وطنی - کشوری در لبنیات 

- دگرگونی

جدول     8204
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مجاورت سالن ورزشی محله حصار 
در شهر طرقبه با مخزن آب شرب این 
محله موجب شده امور آبفای طرقبه 
شاندیز برای رفع خطرات احتمالی 
برای این سالن ورزشی، به اداره ورزش 
و جوانان هشدار دهد که ابتدا باید 
دیوار ساحلی برای ایمن سازی در این 

مکان ساخته شود.
امیررضا زارعی، رئیس اداره ورزش و 
جوانان طرقبه شاندیز در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: براساس آخرین 
جلسه ای که در اردیبهشت ماه 1400 
در محل فرمانداری طرقبه شاندیز با 
حضور فرماندار شهرستان، مسئوالن 
استانی و شهرستانی بــرگــزار شد، 

مصوب شد امور آبفای طرقبه شاندیز 
ــرآورد  ــ نــقــشــه هــای دیــــوار ســاحــلــی و ب
هزینه های ساخت این دیوار را انجام و 
آن را در اختیار شهرداری طرقبه قرار دهد 
و شهرداری هم تأمین اعتبار الزم را برای 
ساخت این دیوار ساحلی داشته باشد.
مدیر امــور آبــفــای طرقبه شاندیز نیز 
گفت: ساخت وساز و هزینه های سالن 
ورزشی به امور آبفای شهرستان ارتباطی 
ندارد، ما در جلسه فرمانداری به اداره 
ــان شهرستان گفتیم  ورزش و جــوان
دیوار ساحلی را برای ایمن سازی سالن 
ورزشی بسازید و این مطلب را از دیدگاه 
انسان دوستی و به عنوان یک کارشناس 
بیان کردیم و ساختن یا نساختن این 

دیــوار ساحلی به اداره ورزش و جوانان 
مربوط می شود.

ــرد: زیر  علی اصغر پــاکــروان تصریح ک
مخزن آب شرب که خالی شده است 
باید یک ایمنی بــرای آن ایجاد شود، 
در بــازدیــدهــایــی کــه از محل داشتیم 

زیر مخزن کنده شده و سالن در حال 
ساخت بود، هشدار دادیم این سالن در 
جای مناسبی ساخته نشده و احتمال 
خطرات فــراوان وجــود دارد و باید برای 
رفع خطر یک دیوار ساحلی برای ایمنی 

سالن ورزشی ساخته شود.
ورزش خراسانورزش خراسان

چرا سالن ورزشی 
محله حصار طرقبه 
تکمیل نمی شود؟!

مردان آسمانی  ــان یـــکـــی از  ــادی ــروره س
معضالت دیرینه شهرها به ویژه 
کالنشهرها حــضــور کــارگــران 
سرگذرهاست. وجــود کارگران 
سرگذرها عالوه برنازیبایی چهره 
شهر، آسیب های زیادی را نیز 
به همراه داشته است از طرفی شهروندان با وجود 
نداشتن اطمینان و نگرانی های بسیار، برای انجام 
کارهایشان مجبور بودند از کارگرانی کمک بگیرند 
که هیچ شناختی از میزان تخصص آن ها نداشتند 
و هیچ مرجع معتبری هم وجود نداشت که بتوانند 

این ابهام خود را برطرف نمایند.
برهمین اساس از سال ها پیش موضوع ساماندهی 
کــارگــران ســر گــذر در مــدیــریــت شــهــری مــطــرح و 
سرانجام نخستین ایستگاه کارگران در مشهد چند 
سال پیش افتتاح شد، اما بنا به دالیل متعددی 
ادامــه این طرح در مقاطعی کُند و حتی به حالت 
توقف درآمد که درنهایت با رفع موانع اجرایی شاهد 
اجــرای قابل قبول ایــن طــرح در مشهد هستیم. 
ازایــــن رو بـــرای تشریح بیشتر مــوضــوع بــه ســراغ 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد رفتیم که 

ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

از کرامت کارگر تا ساماندهی آن ها ◾
ــوی درخـــصـــوص طــرح  ــ مــهــنــدس مــســعــود رضـ
ساماندهی کارگران سرگذر می گوید: ساماندهی 
کارگران سرگذر برایمان دغدغه جدی بود و این در 
حالی است که کرامت کارگر نیز باید رعایت می شد.
او می افزاید: از طرفی این نیاز احساس می شد که 
باید کارفرمایان یا همان شهروندان مرجعی برای 
شناخت و انتخاب کارگر داشته باشند. همچنین 
بحث سیما و منظر شهرمان نیز مطرح بود. برای 
مثال هنگامی که کارگران کنار خیابان صبحانه 
می خوردند، زیباسازی میلیاردی شهرداری برای 
شهر فایده ای نداشت و حتی دیدن این صحنه ها، 

سبب آزردگی خاطر شهروندان می شد.

۲۷ نقطه تجمع کارگران  ◾
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد با اشاره 
به ایــن نکته که شــهــرداری مشهد مطالعاتی را 
ــن خــصــوص انــجــام داد، تصریح می کند:  در ای
طی مطالعات به عمل آمــده در مشهد 27 نقطه 
تجمع کارگران ساختمانی را داشتیم  که باید این 
تجمع ها ساماندهی می شدند. از طرفی باید نوعی 

اعتمادسازی هم  می شد. از این رو برای انجام این 
کار از سایر ارگان ها و دستگاه ها که در این موضوع 
دخیل بودند و احساس مسئولیت می کردند، 
ــادی با بسیاری از  استفاده شد و جلسه  های زی
مسئوالن مختلف گذاشتیم که درنهایت ایست 
کارهای موقتی را ایجاد کردیم. وی با اشاره به این 
نکته که بخشی از ساماندهی در بستر شهر باید 
صورت بگیرد و بخشی دیگر الزم است به صورت 
جمع آوری و سیاست های اجباری اتفاق بیفتد، 
بیان می کند: عالوه براین مــوارد باید سیاست ها 
و مأموریت های تشویقی و رغبت ساز نیز صورت 
گیرد که در این زمینه با انجمن صنفی کارگران، کار 
را انجام دادیم و خواستیم متولی این کار انجمن 
صنفی کارگری که از جنس خود آن هاست، باشد 
و درد آن ها را می داند. وظیفه ما در این تفاهم نامه 
ایجاد بسترهای الزم شهری برای ساماندهی بود که 
درهمین راستا 12 جایگاه ساماندهی و یا به تعبیری 

ایست کار را در سطح شهر ایجاد کردیم. 

اپلیکیشن هوشمند و تلفن ۳۱۷۵  ◾
وی خاطرنشان می کند: جایگاه ها ایجاد شدند و 
بستری برای ساخت اپلیکیشن هوشمند فراهم 
شد تا فرد بتواند با استفاده از نرم افزار، کارگر خودش 
را تأمین کند. همچنین تلفن چهار رقمی 3175 نیز 
در همین راستا پاسخگویی تلفنی را انجام می دهد.
از طرفی دستگاه قضایی احکامی را برای جمع آوری 
کارگران سرگذر صادر کرد به طوری که در مجموع 
نتیجه تمام ایــن اقــدامــات موجب شد در بحث 
ساماندهی کارگران سرگذر، شهر مشهد به عنوان 
الگوی کشوری شناخته شود. برای مثال بالفاصله 
مدیریت شهری قم مراجعه و الگوگیری کــرد و 
پس از آن شهرهایی چون یزد و تبریز از این طرح 

الگوبرداری کردند.

کارگران تحصیلکرده  ◾
وی در ادامــه می افزاید: با این کار شأن و کرامت 
کارگرها حفظ می شود و ایــن در حالی اســت که 

تــعــدادی از ایــن کارگرها کــه درصــد بــاالیــی را هم 
تشکیل می دهند، دارای تحصیالت کارشناسی 
و تعدادی نیز دانشجو هستند و یا افــرادی که در 
مقطعی دچار بیکاری شده اند می توانند در این 

ایست کارها حضور پیدا کنند.
رضوی تأکید می کند: امنیت کارفرما نکته بعدی 
است که در یک محیط مناسب می تواند کارگر 
را خـــودش انتخاب کند. همچنین می تواند از 
نرم افزار هوشمند و یا از طریق شماره تلفن این کار 
را انجام دهد و یا با مراجعه حضوری شهروندان 
به ایست کارها، با هماهنگی متصدی و نماینده 

اصناف، کارگر مورد نظرشان را انتخاب کنند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فـــراورده هـــای کــشــاورزی اظــهــار می کند: مــا نیز 
توقع داریم دستگاه هایی که در تفاهم نامه اعالم 
مشارکت کردند، پای کار حاضر شوند. چرا سازمان 
تأمین اجتماعی، اداره کل کــار و فنی وحرفه ای 
خدمات خودشان را در این ایست کارها نمی آورند، 
زیرا برای یک کارگر مهم ترین بخش بیمه است و 
تا زمانی که کارگر از این سازمان ها نتواند در قالب 

پوشش بیمه ای استفاده کند دل به کار نمی دهد.
وی تأکید مــی کــنــد: ســازمــان تأمین اجتماعی 
دست کم خدمات بیمه ای خاصی را ارائــه دهد و 
این در حالی است که می دانیم آن هــا می گویند 
قانون و ضوابط به ما اجازه نمی دهد. از طرفی این 
کار در حوزه وظایف شهرداری نبوده ولی شهرداری 
این را یک معضل شهری و اجتماعی دیده و اقدام 
کرده است که برای موفقیت در این مسیر نیاز به 

همکاری دیگر دستگاه ها داریم. 
وی گفت: شهروندان اگر مایل به کمک و یا اهدای 
نــذورات هستند در سطح خیابان ها یا گذرگاه ها 
این کمک ها را ارائه ندهند، زیرا همین کار پدیده 
گذرنشینی را تشدید می کند، می توانند خودشان 
این کمک ها را در ایست کار ها به کارگران اهدا کنند.

آمار قابل قبول  ◾
وی در ادامه درباره تعداد ثبت کار در مدت اجرای این 
طرح بیان می کند: حدود 10 هزار نفر در این ایست 
کارها نام نویسی کرده اند. بیش از70 درصد افرادی 
که نام نویسی می کنند در این نوبت دهی اعزام به کار 
می شوند که در ابتدای کار برای ما آمار قابل قبول و 
خوبی محسوب می شود. اگرچه همه تالشمان را 
انجام می دهیم تا زودتر به آمار مطلوب تری دست 
یابیم. رضــوی خاطرنشان می کند: در هشت ماه 
گذشته حــدود 317 هــزار نوبت دهی داشته ایم و 

تقریبا، 23هزار نفر اعزام به کار شده اند.

مهندس مسعود رضوی ، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری مشهد عنوان کرد

 ثبت 317 هزار نوبت دهی 
در ایست کارهای مشهد

خبرخبر

اجرای طرح هادی در280 روستای خراسان جنوبی
طی هشت سال گذشته طرح هــادی در 280 روستای 
خراسان جنوبی اجرا شده و میزان برخورداری روستا های 
استان از اجــرای این طرح به 63 درصــد افزایش یافته 

است.
به گــزارش ایرنا، آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن 
ــقــالب اســالمــی خــراســان جــنــوبــی گــفــت: بــراســاس  ان

سرشماری نفوس و مسکن سال 95، هزار و 752 روستا 
در خراسان جنوبی وجود دارد که از این تعداد 918 روستا 

باالی 20 خانوار هستند.
وی در خصوص تهیه طرح هادی روستایی نیز افزود: 
طــرح هــادی 329 روســتــای بــاالی 20 خــانــوار در هشت 
سال گذشته تهیه و بازنگری طرح 113 روستا نیز انجام 

شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
عنوان کرد: در چهار سال گذشته 10 هزار و 500 واحد از 
محل تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستا ها 
و شهر های زیر 25 هزار نفر ساخته شده، همچنین 497 
واحد نیز شامل 262 واحد احداثی و 235 واحد تعمیری 

از اعتبارات حوادث، بازسازی یا تعمیر شدند.
آسمانی مقدم ادامــه داد: با اقــدام هــای صــورت گرفته 
در هشت ســال اخیر، بــرخــورداری خراسان جنوبی از 
واحــد هــای مــقــاوم ســازی شــده در روستا ها به بیش از 
52 درصــد رسیده است و نسبت به میانگین کشوری 

تقریباً برابری می کند.

    اختراعی برای پیشگیری از ریزش موی خبر خوب
بیماران شیمی درمانی در مشهد

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
موفق به طراحی و ساخت »کالهک سرد« برای 

پیشگیری از ریزش مو در بیماران سرطانی تحت 

شیمی درمانی شدند.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نقل از مدیر مرکز 

رشد و فناوری سالمت این دانشگاه گزارش داد: 
یک شرکت صنایع پزشکی مستقر در این مرکز 

رشد به عنوان نخستین شرکت ایرانی موفق 

به دریافت پروانه ساخت برای دستگاه کاله 
سردکننده سر بیماران شیمی درمانی وزارت 

بهداشت شده است.
مدیر مرکز رشد و فناوری سالمت دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد افزود: دستگاه کاله سردکننده 

برای بیماران تحت شیمی درمانی می تواند 
احتمال و شدت ریزش موی سر را تا حد قابل 

توجهی کاهش دهد و به بیماران کمک کند تا در 
کنار سیر درمان، ضمن حفظ اعتماد به نفس و 

زیبایی به فعالیت های اجتماعی خود ادامه دهند.
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سرور هادیان شهید محمود امیرخانی 
سال 1329 در خانواده ای مذهبی متولد شد. 
پدرش با فروش پارچه، زندگی نسبتاً خوبی 
برای خانواده اش تأمین کرده بود. او و همسرش 
که افرادی معتقد و مذهبی بودند در تربیت و 
پرورش فرزندانشان حداکثر تالششان را کردند 
تا آن هــا را مؤمن و معتقد به اصــول مذهبی 
ــد. محمود پــس از گرفتن دیپلم، به  بــار آورنـ
خدمت سربازی می رود و با درجه گروهبانی، 
در پادگانی در حومه زادگاهش مشهد خدمت 
می کند. مطالعه گسترده، حضور در مجالس 
مذهبی و نشستن پای سخنرانی اشخاص 
متدین و روشنفکر، موجب شده بود تا با ذهنی 
روشن با مسائل جامعه اش برخورد کند. پس 
از خاتمه خدمت و با شرکت در کنکور، در 
چند دانشگاه پذیرفته شد. ابتدا در دانشگاه 
فردوسی مشهد رشته شیمی را برمی گزیند 
اما چند ماه بعد انصراف می دهد و به دانشگاه 
مهندسی کار که به تازگی تأسیس شده بوده 
مـــی رود و بــه تحصیل مــی پــردازد. زمــانــی که 
امــکــان تحصیل در فیلیپین بــرایــش فراهم 
شد، به آن کشور رفت. از سال 1353 تا 1357 
در فیلیپین بود. او که در رشته مهندسی برق 
الکترونیک درس می خواند، همزمان شروع 
به فعالیت در زمینه مذهبی- سیاسی کرد 
و توانست با کمک دوستان هم عقیده اش، 

انجمن اسالمی دانشجویان را تأسیس کند.
با اوج گیری انقالب در ایران، محمود و یارانش با 
تهیه سالح و مهمات و آموزش نظامی و کسب 
آمادگی بدنی، آماده شدند به محض صدور 
اجــازه از دفتر امــام، به کشور بــاز گردند و در 
جریان انقالب شرکت کنند که پس از گذشت 
مدتی اجــازه داده می شود و محمود و چهار 
تن از یــاران نزدیکش در سفری مخاطره آمیز 
و اقــدامــی حــیــرت آور، با همراه داشتن چند 
قبضه مسلسل و ســالح کمری و چند کیلو 
مــواد منفجره، پا به خــاک وطــن می گذارند و 
به انقالب می پیوندند. از جمله اقــدام آن ها، 

شرکت در جنگ مسلحانه تهران بود.
پـــس از ســقــوط رژیــــم پــهــلــوی و اســتــقــرار 
حکومت اسالمی، همرزمان و یارانش برای 
ادامه تحصیل به فیلیپین باز می گردند ولی 
محمود همراه آن ها برنمی گردد و ترم آخرش 
را در دانشگاه مشهد می گذراند و در رشته 
بــرق و الکترونیک دانش  آموخته می شود. 
تصمیم می گیرد در رشته زمین شناسی نیز 

تحصیل کند.
بــا شـــروع جنگ تحمیلی قصد می کند به 
جبهه های نبرد بشتابد. در این مقطع است که 
زیر فشار سنگین نصایح خیرخواهانه اطرافیان 
و دوستان به عنوان بسیجی ساده عازم جبهه 

می شود.
سرانجام در نیمه شب جمعه هفدهم مهر 
1361 پس از حدود دو سال حضور در جبهه، 
به هنگام نیایش و قرائت دعای کمیل، به همراه 
برادر همرزمش محمد نصیری بر باالی سنگر 
دیده بانی، بر فراز ارتفاعی در منطقه سومار، 
ــوپ قـــرار می گیرد و به  هــدف تــرکــش گلوله ت

شهادت می رسد. روحش شاد

رضوی : طی مطالعات به عمل آمده در مشهد 2۷ نقطه تجمع کارگران ساختمانی 
را داشــتیم  که باید این تجمع ها ســاماندهی می شــدند. از طرفی باید نوعی 
اعتمادسازی هم  می شد. از این رو برای انجام این کار از سایر ارگان ها و دستگاه ها 

که در این موضوع دخیل بودند و احساس مسئولیت می کردند،  استفاده شد.
گزيدهگزيده
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