
پنج سال از زمانی که تصمیم به ساخت تصفیه خانه 
سپتاژ برای مشهد گرفته شد می گذرد. تصفیه خانه ای 
ــود بــا ســاخــت آن فــاضــاب هــای خانگی،  کــه قـــرار ب
بیمارستانی و گاهاً صنعتی که با تانکر از شهر مشهد 
و حومه آن جمع آوری و در کشف رود تخلیه می شد 
پس از تصفیه سر از کشف رود درآورد. با وجود این و 
با توجه به اینکه شرکت آب و فاضاب مشهد مجری 
طرح بود و پروژه ساخت این تصفیه خانه را تا اتمام 
فاز یک آن نیز پیش برده بود اما تغییر و تحوالتی که 
در زمان استاندار سابق در بحث ساماندهی کشف رود 
ــرای بــه ثمر رسیدن  واقـــع شــد ادامــــه داســتــان را بـ
تصفیه خانه سپتاژ متفاوت کرد. شهرداری مشهد 
برعهده  را  کــشــف رود  ساماندهی  بحث  فرماندهی 

گرفت تا تمامی اتفاق های مرتبط 
بــزرگ تــریــن معضات  از  یکی  بــا 
مشهد  شــهــر  محیطی  زیــســت 

با محوریت مدیریت شهری...

با هوشیاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی صورت گرفت 

کشف 38 هزار قلم داروی قاچاق در مشهد
این تصفیه خانه باید خرداد ماه 

بهره برداری می شد

سپتاژ کشف رود 
در فاز توقف!
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راهیابی 34نخبه قرآنی استان 
به مرحله کشوری    

خشکسالی شدید در 
شهرستان های خراسان رضوی  

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد 

 40هزار دانش آموز 
نام نویسی نکرده اند!

گفت وگو با کارگردان تله فیلم »طهورا« 

فیلم سازی در مشهد آسان نیست
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در استان2

در دیدار شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر 
مشهد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی  بر راه اندازی 

»هاب رسانه ای« در مشهد تأکید شد.
به گزارش مرکز  روابط عمومی  و اطاع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در این دیدار محمدمهدی 
اسماعیلی ایده راه اندازی »هاب رسانه ای« یا »شهر 
رسانه ای« در مشهد را مطرح کرد که از حدود یک 

ماه پیش مذاکرات مرتبط با آن میان وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و شهرداری مشهد آغاز شده است.
اسماعیلی ضرورت های رسانه ای برای مشهد  از نظر 
مجاورت خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان 
و ظرفیت زیارتی شیعیان این مناطق را مطرح و اظهار 
کرد: مسئله فرهنگ  در کشور باید هم در برنامه ریزی 
و هم بودجه ریزی در اولویت باشد و در برنامه های 

استانی هم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این  در  نیز  ارجــایــی، شهردار مشهد  سیدعبدهللا 
دیــدار در خصوص برنامه ریزی در حــوزه  فرهنگی 
وضعیت  از  گـــزارشـــی  و  ــیــان  ب را  نــکــاتــی  مشهد 
فعالیت های فرهنگی، زیرساخت ها و فضای بصری 
مشهد و همچنین تعداد فرهنگسراها و امکانات در 

اختیار مجموعه شهرداری مشهد ارائه کرد.

اعضای دیگر شورای شهر مشهد هم در  این جلسه 
مــورد موقعیت مشهد و آسیب های اجتماعی  در 
را  نکاتی  مشهد  در  اولـــویـــت دار  زنــدگــی  و سبک 
مطرح کردند. موضوعات دیگری مانند فعال کردن 
سینماهای کوچک در حاشیه شهر مشهد، افزایش 
ارتباطات رسانه ای شهرداری و ظرفیت های مشهد 

در حوزه رسانه  و فضای سایبری بیان شد.

در جلسه شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شد 

ایجاد »هاب رسانه ای« در مشهد
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی تاریخ   20 / 07  / 1400      صفحه  1 خراسان
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  جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد 
و حومه ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1400/08/06 در عرصه میدان شهدا مجتمع تجاری اداری میالد با 

دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد .
از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ س��هام / دفترچه عضویت / کارت 

عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :

1- استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس شرکت
2- طرح و تصویب صورتهای مالی ، زیان ، تقسیم سود و ترازنامه منتهی به سال های 98 و 99 

3-طرح و تصویب بودجه 1400 
4-انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظران و حق الزحمه آنان 

تذکر:
1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه دیگرنماینده تام االختیار واگ��ذار نماید . در این صورت هر عضو عالوه ب��ر رای خود 3 رای با وکالت 
وغیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به 
همراه نماینده خود در تاریخ های 1400/08/01و 1400/08/02 به نش��انی میدان ش��هدا - ساختمان میالد 
واحد G49 از س��اعت 8 تا 12 با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورودیه به مجمع 

 هیئت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد و نواحیحضور یابند .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد و نواحی 

تاریخ انتشار1400/7/25
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از اعضاء محترم دعوت می ش��ود در جلسه مجمع فوق الذکر که در تاریخ 1400/8/7 روز جمعه 
ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی برگزار می گردد حضور بهم رسانند اعضاء محترمی که امکان 
حضور ندارند می توانند به موجب وکالتنامه حق حضور و رأی خود را به دیگری وکالت دهند که 

در این صورت هر عضو تعاونی 3 وکالت و غیرعضو یک وکالت می تواند داشته باشد.
بدین منظور وکیل و موکل در س��اعت اداری روز قبل از مجمع به دفتر تعاونی مراجعه و فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2- طرح و تصویب صورتهای مالی 98 و 99

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1400
4- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت تصفیه

5- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت هیئت تصفیه
6- در صورت عدم موافقت با تمدید مدت هیئت تصفیه انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن کارگران مؤسسه صنعتی گوشت مشهد

نوبت اول شماره ثبت 12547 شناسه ملی 10380282309

/ر
14
06
61
5

 جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی تولیدی معدنی نصر ایله 
به ش��ماره ثبت: 937 و شناس��ه ملی: 14003391813 در ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه مورخه: 
1400/8/7 در محل مسجد امام جعفر صادق)ع( واقع در روستای ایله برگزار میشود. لذا از کلیه 
س��هامداران محترم دعوت می گردد در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. ضمنًا داوطلبان تصدی 
س��مت های هیئت مدیره و بازرس��ی به موجب ماده )2( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک 

هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
 دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت به مدت 3 سال مالی

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/ بازرسان به مدت یکسال
4- طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 97، 98، 99 و تصویب بودجه سال جاری شرکت.

5- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

 هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی معدنی نصر ایله
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 
تولیدی معدنی نصر ایله به شماره ثبت 937 و شناسه ملی 14003391813
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سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه فروشآدرسمشخصاتردیف

200،000،000 ریال2،400،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 1 به مساحت24متر مربع1

300،000،000 ریال4،500،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 2 به مساحت46/8متر مربع2

300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 3 به مساحت44/26متر مربع3

300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 4 به مساحت44/26متر مربع4

300،000،000 ریال4،476،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 5 به مساحت55/95متر مربع5

300،000،000 ریال4،742،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 6 به مساحت59/28متر مربع6

آگهی تجدید مزایده
شهرداری بیدخت در نظر دارد       )نوبت اول(

محمدرضا علی اکبری بیدختی - شهردار بیدخت

    این شهرداری در نظر دارد به استناد  مصوبه  شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به فروش 6 باب واحد 
تجاری از امالک خود در سطح شهر بیدخت  از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان جهت دریافت اطالعات تا پایان وقت اداری 1400/8/11 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. بازگشایی پاکات 
پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1400/8/12خواهد بود. برنده اول یک هفته پس از ابالغ می بایست نسبت به عقد قرارداد و 

واریز وجه اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی ضبط و با نفرات دوم و سوم به همین منوال عمل خواهد شد.

ضمنًا شماره حساب سپرده 3100003490002 جهت واریز سپرده شرکت در مزایده می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه و آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره      
140004007151000233

بدین وس��یله به آق��ای غالمرضا لع��ل جواهری ن��ام پدر:محمد تاریخ تول��د:1355/12/05 ش��ماره ملی: 
0639409601ش��ماره شناس��نامه :294 به نشانی :خرینان اسفراین )نش��انی متن سند(و اسفراین خ امام 
خمینی کوچه قند وش��کر روبروی امام زاده کوچه ش��هید قرنی یا بلوار کش��اورز پشت سنگ فروشی آقای 
کاظمی داخل باغ آقای جواهری)نش��انی اظهاری(ابالغ می ش��ود که خانم کلث��وم منصوری جهت وصول 
تع��داد یکصد س��که طالی کامل به��ار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 9968-
1379/07/01دفتر ازدواج شماره 32 شهر اسفراین علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه 
140004007151000233/1 در این اداره تش��کیل شده وطبق گزارش مامور پست اسفراین آدرس شما 
به شرح متن سند شناسایی نگردیده و ابالغ  واقعی در نشانی اظهاری میسر نگردیده است.لذا بنا به تقاضای 
وکیل بستانکار به شرح وارده به شماره 140005007151002629-07/18/ 1400 طبق ماده18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه 
ظرف مدت 10روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت وهمچنین ابالغ می گردد سهم االرث شما از مازاد اول ششدانگ 
عرصه واعیان پالک ثبتی شماره 762 فرعی از 64 اصلی بخش 05 ملکی مرحوم محمد لعل جواهری در قبال 
تعداد یکصد سکه  طال تمام بهارازادی بابت  طلب خانم کلثوم منصوری و پنج درصد حقوق دولتی بازداشت 
گردیده است،لذا طبق ماده87 آئین نامه اجراءمراتب بشما اخطار می شود.ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.در ضمن این آگهی در یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی چاپ ومنتشر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از انتشار 

این آگهی ادامه خواهد یافت.آ1406490
رئیس ثبت اسناد و امالک اسفراین -اردالن محمدی کوشکی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی شماره 140060306013000875 مورخ 1400/04/27 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
صفرنیا شهری فرزند ذبیحاله در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 318/03 مترمربع قسمتی از پالک 724 فرعی 
باقیمانده و تمامت پالک 1631 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 
محل مالکیت خود متقاضی و خریداری شده از خانم فاطمه ذوقی ریابی مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیننامه مربوطه 

این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406486
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/5

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی شماره 140060306013000885 مورخ 1400/04/28 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
سعید بسکابادی فرزند محمدحسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 245/05 مترمربع از پالک شماره 
3361 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای 
ابراهیم فالح مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406487
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   راهیابی 
34نخبه قرآنی 
استان به مرحله 
کشوری    
جعفر حسینی، رئیس 
اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و 
امور خیریه خراسان 
رضوی گفت: با پایان 
یافتن مسابقات 
استانی و مشخص 
شدن نتایج، 27 نخبه 
قرآنی آقا و هفت 
نخبه قرآنی خانم 
از استان خراسان 
رضوی به مرحله 
نیمه نهایی کشوری 
چهل و چهارمین 
دوره مسابقات قرآن 
کریم راه یافتند.

هاشم رسائی فر پنج سال 
از زمانی که تصمیم به ساخت 
ــرای  ــ ــه ســـپـــتـــاژ ب تــصــفــیــه خــان
مشهد گــرفــتــه شــد مــی گــذرد. 
ــود با  تصفیه خانه ای کــه قـــرار ب
ساخت آن فاضالب های خانگی، 
بیمارستانی و گاهاً صنعتی که با تانکر از شهر 
مشهد و حومه آن جمع آوری و در کشف رود تخلیه 

می شد پس از تصفیه سر از کشف رود درآورد. 
بــا وجـــود ایــن و بــا تــوجــه بــه اینکه شــرکــت آب و 
فاضالب مشهد مجری طرح بود و پروژه ساخت 
این تصفیه خانه را تا اتمام فاز یک آن نیز پیش برده 
بود اما تغییر و تحوالتی که در زمان استاندار سابق 
در بحث ساماندهی کشف رود واقــع شد ادامــه 
داستان را برای به ثمر رسیدن تصفیه خانه سپتاژ 
متفاوت کرد. شهرداری مشهد فرماندهی بحث 
ساماندهی کشف رود را برعهده گرفت تا تمامی 
اتفاق های مرتبط با یکی از بزرگ ترین معضالت 
زیست محیطی شهر مشهد با محوریت مدیریت 

شهری اداره شود.

ــروژه  ◾ ــ ــاردی دلــیــل تــعــطــیــلــی پ ــی ــل بــدهــی 7 مــی
تصفیه خانه سپتاژ!

از آبان سال گذشته عمالً پروژه تصفیه خانه سپتاژ 
وارد مرحله جدیدی شد و با نظارت شهرداری 
مشهد و مشخص شــدن پیمانکار استارت کار 
زده شــد. همان جا بــود که مدیران شهری اعالم 
کردند فــاز یک تصفیه خانه تا خــرداد مــاه 1400 
به بهره برداری خواهد رسید هر چند که پیش از 
ایــن نیز شرکت آب و فاضالب مشهد تا مرحله 
بهره برداری از فاز یک کار را پیش برده بود. با وجود 
این اما گفته می شد فاز اول تصفیه خانه تا خرداد 

به بهره برداری خواهد رسید.

خرداد 1400 گذشت اما خبری از افتتاح فاز یک 
نشد! اکنون نیز که نزدیک به چهار ماه از این وعده 
می گذرد هنوز که هنوز است از راه اندازی فاز یک 

تصفیه خانه سپتاژ خبری نیست!
ــکــه پــــــروژه ســاخــت  ــن نــکــتــه قـــابـــل تـــأمـــل تـــر ای
تصفیه خانه سپتاژ مشهد حدود دو ماه است که 
به کل خوابیده و هیچ گونه فعالیتی در آن انجام 

نمی شود! علت آن نیز گویا عدم اجرای تعهدات 
مالی شهرداری برای ساخت تصفیه خانه سپتاژ 

است!
گفته می شود شهرداری مشهد رقمی در حدود 
7 میلیارد تومان تا به اینجا به پیمانکار پــروژه 
بــدهــکــار اســـت و پـــرداخـــت نــشــدن ایـــن بدهی 
موجب شده شرکت پیمانکاری کارش را نزدیک 

مــاه تعطیل کند! ایــن رقــم بدهی در قیاس  به دو 
با رقم 75میلیارد تومانی که قــرار بود شهرداری 
مشهد برای تصفیه خانه سپتاژ هزینه کند رقم 
چندان قابل مالحظه ای نیست و اینکه چرا سپتاژ 
به ایــن سرنوشت دچــار شــده پرسشی اســت که 
باید مدیریت شهری به عنوان متولی ساماندهی 

کشف رود پاسخگوی آن باشد.

همتی برای به سرانجام رسیدن سپتاژ نیست! ◾
یکی از مهندسان دست اندرکار پروژه در خصوص 
پیشرفت این پروژه به ما می گوید: پروژه ای که به ما 
سپرده شده تا به اینجا 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته که تا پیش از تعطیلی کار طبق آنچه پیش بینی 
شده بود جلو می رفت اما چون شهرداری به تعهدات 
مــالــی اش بــه شرکت پیمانکار درســت عمل نکرد 
شرکت تصمیم گرفت کار را بخواباند تا تکلیف آن 
مشخص شود. وی که مصر بود نامی از او برده نشود 
ادامــه مــی دهــد: گویا مسئوالنی که دست اندرکار 
هستند تمایلی ندارند که این پروژه زودتر به سرانجام 
برسد؛ چرا که اگر چیزی جز این بود این گونه همکاران 
ما را بالتکلیف نمی گذاشتند و کمک می کردند کار 

زودتر به پایان برسد.
وی ادامــه می دهد: شرکت ما تا به اینجا چیزی در 
حدود 7 میلیارد تومان از مطالباتش باقی مانده و 
چندین و چند بار این موضوع با اعضای جدید شورا 
و مسئوالن مرتبط در شــهــرداری مطرح شــده اما 
نتیجه ای حاصل نشده است به همین دلیل تصمیم 
گرفته شد پــروژه تعطیل شود تا از این بالتکلیفی 
خــارج شــویــم. وی تأکید می کند: بــا شــرایــط فعلی 
نمی توان امیدوار بود تا چند ماه آینده هم این پروژه 
به اتمام برسد؛ چرا که هم پروژه دو ماهی می شود که 
خوابیده و هم اینکه با فرارسیدن فصل سرما عمالً 

همه چیز خود به خود می خوابد.

تانکرهایی که همچنان فاضالب مرگ به طبیعت  ◾
تزریق می کنند

بر اساس آنچه آمار و ارقام مسئوالن نشان می دهد 
روزانه چیزی در حدود 400 تانکر فاضالب خانگی، 
بیمارستانی، صنعتی و سایر مــوارد را از مشهد 
و حــوالــی آن جــمــع آوری و بــه محلی در نزدیکی 
همان تصفیه خانه سپتاژ منتقل می کنند. این 
فــاضــالب هــا بـــدون هیچ مالحظه و تغییری در 
ماهیتشان همان جا تخلیه شده و راهی کشف رود 
می شوند؛ فاضالب هایی که بخش عمده آن مواد 

فوق العاده سمی و خطرآفرین هستند!
مشاهدات میدانی ما از محل، از این حکایت دارد 
که همچنان فاضالب های جمع آوری شده شهر 
مشهد و اطــراف آن به عــادت همیشگی توسط 
تانکرهای حمل فــاضــالب بــه داخـــل کشف رود 
ریــخــتــه مــی شــونــد! ایـــن یعنی فــاجــعــه زیست 
محیطی در همسایگی کــشــف رود همچنان در 

حال وقوع است. 

محاسبه مرگبار ◾
نکته قابل تأمل و البته ترسناک ایــن اســت که 
بارها از ســوی متولیان و حتی دســت انــدرکــاران 
این حوزه آمار متفاوتی از تعداد تانکرهایی که در 
کشف رود تخلیه می شوند ارائه می شود؛ تاکنون 
حداقل رقم اعالمی 300 بوده و حتی رقم 400 تا 
450 تانکر بوده است که اگر دست کم رقم روزانه را 
در تعداد روزهای سال ضرب کنیم به رقمی حدود 
600 هزار تانکر در سال می رسیم و اگر کمترین 
حجم هــر تانکر را 6هـــزار لیتر در نظر بگیریم 
خواهیم دیــد ســاالنــه میلیون ها لیتر فاضالب 
بــه صــورت آشــکــار و سیستمی وارد کشف رود 
می شود که فاجعه زیست محیطی ساده ترین 

تعریف این اقدام است.

اینتصفیهخانهبایدخردادماهبهرهبرداریمیشد

سپتاژ کشف رود در فاز توقف!

خبرخبر
ويژهويژه

ساخت فرهنگسرا روی گسل !
اســتــاد زمین شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند گفت: سالن فرهنگسرای این شهر که بزرگ ترین 
فرهنگسرای شــرق کشور به شمار مـــی رود، روی یکی از 

گسل های فعال بنا شده است.
ــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، خطیب افـــزود: در  به گ
سال ۸5 به دستور شهرداری نقشه ای برای تعیین مناطق 

زلزله خیز و نقاطی که گسل فعال دارند تهیه و تحویل داده 
شد، اما در برخی از ساخت و ساز ها به این نقشه هیچ 
توجهی نشد. وی تصریح کرد: سالن فرهنگسرای شهر 
بیرجند یکی از مهم ترین ساختمان هایی است که روی یکی 
از گسل های فعال بنا شده و این قصور در زمان شهردار آن 
زمان صورت گرفته است. ساخت بزرگ ترین مرکز همایش 

شهرستان روی گسل می تواند عواقب خطرناکی در زمان 
وقوع زلزله داشته باشد.خطیب عنوان کرد: بار ها به شهردار 
وقت تذکر دادیم و در شورای آن زمان نیز جلساتی برگزار 
کردیم، اما راه به جایی نبرد و همچنان این خطر وجود دارد.

خطیب ادامه داد: تاکنون تقریباً 30 گسل فعال در استان 
شناسایی شده و هنوز مشخص نیست چند گسل فعال 

دیگر داشته باشیم که در حال شناسایی هستیم.  ما از لحاظ 
زمین شناختی، یک منطقه فعال هستیم که بین دو سامانه 
بزرگ گسل نهبندان و نایبند قرار گرفته و هر دو نیز فعال اند.
الزم به ذکر است سالن همایش و فرهنگسرای شهر بیرجند 
با هزینه 4۸ میلیارد و 500 میلیون تومان در مدت سه سال 

ساخته شده است.

خبر
   بازگشایی عجوالنه مدارس

 مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد 
گفت: باید بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه به طور کامل 
واکسینه شوند تا پس از آن با در نظر گرفتن تمهیدات 

الزم بازگشایی مدارس در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش قدس آنالین، دکتر مسعود زحمتکش 
در میزگرد »بهداشت روان در دوران کرونا« افزود: 
تصمیم عجوالنه در خصوص بازگشایی مدارس 

به خصوص در شرایطی که آهسته آهسته شاهد 
شکل گیری موج ششم کرونا هستیم، درست نیست 

و به نفع کودکان و نوجوانانمان نیز نخواهد بود. وی 
با اشاره به واکسیناسیون نوجوانان باالی ۱2 سال 

در کشور گفت: باید شرط برگزاری کالس حضوری 
را گذشت بیش از دو تا سه هفته از دریافت ُدز دوم 

واکسن آموزگاران و کودکان باالی ۱2 سال قرار داد. 

همچنین برای کودکان زیر ۱2سال حتماً باید عالوه بر 
واکسیناسیون کادر آموزشی و اداری مدارس، والدین 

کودکانی که می خواهند در کالس شرکت کنند هم 
واکسینه شده باشند؛ چرا که این رده سنی به علت عدم 

دریافت واکسن به شدت در معرض ابتال خواهند بود.

پروژه ساخت تصفیه خانه سپتاژ مشهد حدود دو ماه است که به کل خوابیده و 
هیچ گونه فعالیتی در آن انجام نمی شود! علت آن نیز گویا عدم اجرای تعهدات 

مالی شهرداری برای ساخت تصفیه خانه سپتاژ است!
گزيدهگزيده
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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
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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 ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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

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

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

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی
802

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

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

پ
/1
40
42
52

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



 زنده گیری 
 گربه وحشی 

در بجنورد
بهروز جعفری، 

رئیس اداره نظارت 
بر امور حیات وحش 

حفاظت محیط 
زیست خراسان 

شمالی به باشگاه 
خبرنگاران گفت: یک 

قالده گربه وحشی 
که با وارد شدن به 

محدوده یک واحد 
پرورش شترمرغ 
در بخش حصار 

گرمخان موجب تلف 
شدن چند قطعه 
جوجه شترمرغ 

شده بود، زنده گیری 
شد.

خبرخبر

عقیل رحمانی مــأمــوران 
ــلــیــس امــنــیــت اقــتــصــادی  پ
ــوی پــس از یک  خــراســان رضـ
مــاه تــاش شبانه روزی و رصد 
تــحــرکــات قــاچــاقــچــیــان دارو، 
ضربه نهایی را به ایــن شبکه 
وارد و ضمن کشف 38 هزار قلم انواع دارو، اعضای 

این شبکه را نیز دستگیر کردند.
باتوجه به معضل قاچاق دارو و سود قابل توجهی 
که این اقدام شوم برای مجرمان و قاچاقچیان دارو 
در پی دارد، این عده به هرشیوه و روشی اقدام به 
ارتباط گیری با افــرادی می کنند که به راحتی به 
شبکه توزیع دارو دسترسی دارند و آن ها را با خود 

همراه می کنند. 
قاچاق دارو توسط باندهای مخوف در مقاطع زمانی 
خاص که شرایط ویژه ای پیش می آید مانند آنچه 
در حال حاضر و در ایام کرونا شاهد آن هستیم، 
شدت بیشتری می گیرد، این ماجرا تحت عنوان 
ورود غیرقانونی دارو و یا خــروج مخفیانه آن از 
کشور رقم می خورد که در هر دو حالت سود کانی 
به جیب قاچاقچیان دارو و اعضای این شبکه ها 

سرازیر می شود.

ردزنی سرشاخه های قاچاق دارو در مشهد ◾
در همین زمینه و همزمان با اوج گرفتن موج پنجم 
کرونا بود که سرهنگ حسین جوانبخت، رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی دستورات 
ویــژه و دقیقی بــرای وارد آمــدن ضربه به زنجیره 
قاچاق دارو صادر و کارشناسان دایره قاچاق کاال و 

ارز این حوزه را مأمور رصد شبانه روزی ماجرا کرد.
این گونه شد که سرهنگ شجیعی، رئیس دایره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
استان تمامی سرنخ های بدست آمده را تک به تک 

پیگیری و هــمــراه بــا تیم های پلیسی بــه صــورت 
میدانی چندین مکان مشکوک تحت کنترل و 
رفت وآمد افراد به نقاط هدف که انبارهای زیرزمینی 

بود را مورد رصد قرار دادند.
ــات پــلــیــســی ســبــب شد  ــ ــدامـ ــ ــن ســلــســه اقـ ــ ایـ
سرشاخه های قاچاق دارو به داخــل و همچنین 

خارج کردن داروهــای تولید داخل از کشور مورد 
شناسایی قرار بگیرند.

وقتی مأموران از وجــود حجم زیــادی دارو در سه 
انبار تحت کنترل مطمئن شدند، آخرین مرحله از 
عملیات پیچیده مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
خراسان رضوی به اجرا در آمد و در پی یک سلسله 

عملیات هماهنگ، مأموران به انبار های زیرزمینی 
وارد شدند؛ پیش از آن نیز تمامی راه هـــای فرار 

مسدود شده بود.
در همان ابتدای عملیات نهایی پلیس هر سه فردی 
که شناسایی شده بودند و عامان اصلی قاچاق 
دارو به داخل و خارج از کشور بودند دستگیر کردند 
و حجم زیادی دارو که تعداد آن بیش از 38 هزار 
قلم است و شامل انواع داروهای مورد استفاده در 
درمــان کرونا، داروهــای خارجی قاچاق و داروهــای 
تولید داخل که از شبکه توزیع خارج شده بودند، 

کشف شد.
اقدام های تکمیلی پلیس حاکی از آن بود این افراد 
عاوه بر قاچاق داروی خارجی به داخل کشور و 
همچنین خــارج کــردن داروی ایرانی به آن سوی 
مرزها، به صورت گسترده ای در زمینه فروش داروی 
تولید داخل در خارج از شبکه توزیع نیز فعالیت 
داشتند. از همین رو باتوجه به سرنخ های موجود، 
دیگر اعضای این شبکه قاچاق دارو تحت تعقیب 
قرار دارند. متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا 

منتقل شدند.

کشف محموله ای دیگر ◾
اما این گوشه ای از اقدامات دقیق مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان رضوی بود، چراکه آن ها 
در اقدامی دیگر در بازرسی از 60 انبار نگهداری 
دارو، 30 شرکت دارویی، 150 داروخانه و... انباری 
را شناسایی کردند که تعداد زیــادی داروی مورد 
استفاده در درمان کرونا در آنجا نگهداری می شد. 
تحقیقات نشان داد رد پای خــارج کــردن دارو از 
شبکه مجاز توزیع در محل دیده می شود. از همین 
رو یک خودرو سواری که دارو ها را توزیع می کرد در 
محل توقیف شد. ارزش ریالی محموله هم فراتر از 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است.

با هوشیاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی صورت گرفت

 کشف 38 هزار قلم 
داروی قاچاق در مشهد

اقدام های تکمیلی پلیس حاکی از آن بود این افراد عالوه بر قاچاق داروی 
خارجی به داخل کشور و همچنین خارج کردن داروی ایرانی به آن سوی 
مرزها، به صورت گسترده ای در زمینه فروش داروی تولید داخل در خارج 

از شبکه توزیع نیز فعالیت داشتند.
گزيدهگزيده

پرونده روز
بویاختالسمیآید!

بازداشتچهارمسئول
درشرکتعمرانگلبهار

با ورود قاطع و دقیق دستگاه قضایی مرکز  رحمانی
خراسان رضوی به پرونده تخلفات گسترده مالی در 
شرکت عمران گلبهار، چهار نفر از مسئوالن سابق و 

حال حاضر این شرکت بازداشت شدند.
چند ماه پیش اطاعاتی از وجــود سوء جریان مالی 
در شرکت عمران گلبهار روی میز مقام قضایی در 
دادســـرای ناحیه 2 مشهد قــرار گرفت. بررسی های 
موشکافانه بازپرس پرونده حاکی از آن بود تعدادی 
از مدیران این شرکت به صورت گسترده ای دست به 
اختاس زده اند. از همین رو دستورات ویژه ای برای رصد 
تمامی تحرکات افراد مذکور صادر شد. مأموران هرچه 
تحقیقات را پیش می بردند عمق تخلفات این افراد 
که درمیان آن ها یکی از مدیران ارشد و سابق شرکت 
عمران گلبهار حضور داشت، بیشتر مشخص می شد. 
سرانجام پس از جمع بندی مستندات در این زمینه 
چهار نفر دستگیر شدند و پس از انتقال به دادسرا به 
آن ها اتهام اختاس تفهیم شد. باتوجه به گستردگی 
اقدام های خاف قانون صــورت گرفته، کشف دیگر 
زوایــای ماجرا زمانبر و مقام قضایی به دقت در حال 
بررسی ماجرا ست. از همین رو اخبار تکمیلی در چند 

روز آینده منتشر خواهد شد.

در شهر3
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معدوم سازی ۵۶ هزار کیلو فراورده خام دامی  غیر بهداشتی
معاون سامت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 
گفت: نیمه نخست امسال 56 هــزار و ۷00 کیلوگرم 
فراورده های غیربهداشتی در استان کشف، معدوم و 
5۷ مــورد از تخلفات بهداشتی نیز به مراجع قضایی 

ارجاع شد. 
به گزارش ایرنا، دکتر علی اکبر دلیرصحرایی اعام کرد: 

نیمه نخست امسال 21 هــزار و 808 مــورد بازرسی از 
یک هزار و 203 مرکز عرضه فراورده های خام دامی استان 
انجام که این بازرسی ها منجر به شناسایی 323 مورد 

تخلف بهداشتی شده است. 
وی خاطرنشان کرد: امسال کشتار 60 هزار و ۷۹3 رأس 
دام در کشتارگاه های استان مورد بازرسی بهداشتی قرار 

گرفته است همچنین دامپزشکان استان بر کشتار بیش 
از 6 میلیون و 5۷3 هزار قطعه مرغ نظارت داشته اند.

دلیرصحرایی افزود: در این مدت 22 هزار و ۷۷6 قطعه 
الشه مرغ غیربهداشتی در کشتارگاه های استان کشف 

و معدوم شده است.
معاون سامت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 

اظهار کــرد: در نیمه نخست امسال بیش از ۴6 هزار 
کیلوگرم فــراورده غیربهداشتی در کشتارگاه های دام و 

طیور استان ضبط شده است.
خــراســان شمالی قطب دامـــداری و دامــپــروری کشور 
است و در آن 2 میلیون و 500 هزار رأس دام نگهداری و 

پرورش داده می شود. 

هشدار
     مرغداران مراقب شیوع 

مشکالت تنفسی طیور باشند   
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور 

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: استرس 
سرمایی طیور را در معرض عوامل ویروسی و 

باکتریایی بیماری زای تنفسی قرار می دهد که باید 
جدی گرفته شود.

دکتر شهرام شرقی به صدا وسیما گفت: مرغداران 
باید با مدیریت صحیح گرمایش سالن های 

مرغداری، تأمین رطوبت نسبی سالن ها و تهویه 

کافی، شرایط به وجود آمدن استرس های حرارتی را 
از بین برده و به یاد داشته باشند بهداشت تردد افراد، 

وسایل و نهاده ها، شرط اصلی جلوگیری از ورود 
عوامل بیماری زاست. وی ادامه داد: واکسیناسیون 

طیور براساس دستورالعمل های دامپزشکی، ایمنی 

ماکیان پرورشی را در قبال بیماری ها افزایش داده 
و شدت عوارض سندرم های تنفسی را کاهش 
می دهد. همچنین امحای صحیح الشه های 

تلف شده طیور در داخل مرغداری ها، از گسترش و 
پراکنده شدن عوامل بیماری زا جلوگیری می کند.

س 
قد

 - 
ت

بیا
د 

حی
  و

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

ج
/1
40
57
47

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

ج
/1
40
55
77

ط
/9
91
15
53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی  موتوری جهت کار
در پیک موتوری تمام وقت و

نیمه وقت نیازمندیم
09152482184

ط
/1
40
66
16

ج
/1
40
66
49

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
49
92

جناب آقای 
علیرضا کاشی پورمحمدی 
سالم علیکم دراجراء دادنامه 

 -9609977586201283
 1396/11/17

شعبه 12 مطهری مشهد
 و آراء صادره بعد الصدور 

سند مذکور ازدواج طی 
شماره 41856 در این دفتر 

ثبت گردیده است.
سردفتر رسمی ازدواج و طالق 
ضیائی حامد  مشهد   80/90

/ر
14
06
64
1

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

پیک موتوری

مشاغل گوناگون

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
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
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 



سرمایه گذاری 
500 هزار 
میلیارد ریالی در 
حوزه گردشگری
احمد دیناری، معاون 
سرمایه گذاری اداره 
کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و 
صنایع دستی خراسان 
رضوی گفت: هم 
اکنون 500 هزار 
میلیارد ریال حجم 
سرمایه گذاری در 
طرح های گردشگری 
در حال ساخت این 
استان است .

در  حاشيه

مخالفت با 
کوچ زودهنگام 
عشایر 
خراسان 
شمالی

محمدرضا قلی پور 
مدیرکل امور عشایری 
خراسان شمالی گفت: 
با کوچ زودهنگام 
عشایر این استان به 
مناطق قشالقی استان 
گلستان موافقت نشد.
 خشکسالی های حادث 
شده سبب شده تا 
عشایر این استان به 
شدت برای تأمین آب و 
علوفه با مشکل مواجه 
شوند به همین خاطر 
تقاضا داشتند تا امسال 
کوچ به مناطق قشالقی 
استان گلستان زودتر از 
موعد صورت گیرد.
وی ادامه داد: 
پیگیری های الزم 
با مسئوالن استان 
گلستان صورت 
گرفت اما آن ها با این 
امر موافق نبودند. 
در حقیقت مناطق 
قشالقی استان 
گلستان نیز به علت 
بروز خشکسالی از 
شرایط خوبی برخوردار 
نیست و علت اصلی 
موافقت نکردن 
مسئوالن گلستان  بوده 
است. 
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افقی ◾
ــه - راه پـــلـــه  ــ   1. تــســت عــمــلــکــرد ری
2. طالیی - یار مجنون - انتهایی 3. 
عضو صورت - کار بی مزد - هر گردی 
که آن نیست 4. محکم - الهبختکی 
- نشانه 5. دورترین سیاره منظومه 
ــیـــد -  ــه خـــورشـ ــ ــســبــت ب شــمــســی ن
جنگجوی غــرب وحشی - سنگریزه 
6. یار پیچ - مزد ساختمانی -  زنگ 
ساعت 7. رسوب ته جوی - اهداکردن 
ــه جــانــشــیــن اســـم شــود   - عــنــوانــی ک
8. خاندان - رئوس - طلوع کردن ماه 
نــو - حــرف فاصله 9. مصیبت - از 
ــرانــی خلیج  همیشه فارس  جــزایــر ای
- سبزی خــردکــردنــی 10. ناشناس - 
خنک - طوالنی 11. شهر خون و قیام - 
از درجه داران ارشد ارتشی -فرسوده و 
کهنه 12. گونه و نوع - »بیماری+میوه 
نارس« - سختی و مشقت 13. اشاره 
- آتشدان - زدنی بهانه گیر 14. شک 
زیــاد داشتن به همه چیز و همه کس 
ــه فــوتــبــال اروپــــا - کمبود  ــحــادی  - ات

15. پایتخت ایران زمین - از جاذبه های 
گردشگری طبیعی دیدنی همدان

عمودی ◾
ــره چــغــنــدرقــنــد -  ــاز - شــی  1. بـــی آغـ
خویشاوندی 2. فلز سنگین - درخت 
ــره -  ــ کــوچــک - مــغــمــوم 3. عـــدد دای
ــاال - سایدباساید  بــه ســر رســیــده - ب
4. دوغاب - کالم بلیغ -کلمه پرسش 
5. آزاد - ضمیر درون - تغییر اپراتور 
ارائــه دهــنــده خدمات تلفن همراه به 
ــر - حــرف  اپـــراتـــور دیــگــر تــوســط کــارب
مکرر 6. گوسفند ماده - شتر ماده - 
پرده دری 7. سعی و پشتکار - ستیزه 
- واحد 8. بازیابی کامپیوتری - کشور 
ماتادورها 9. خوگرفتن - چرخ چاه - 
موزه معروف پاریس 10. عبادت - گلی 
زیبا و نامی دخترانه - ســود و فایده 
11. ستون بدن - دسته حروف قرآنی 
ــودار بــرخــی پستانداران  - پــوســت مـ
که به عنوان منبعی برای تهیه لباس 
توسط انسان ها استفاده می شود- 

ــی 12. سلسله  ــال ــان خــی ــــرســ ــوت ــ زائ
مــســابــقــات ســـراســـری - نقل کننده 
- مــنــتــهــی شــده 13. بـــه دردبـــخـــور - 
تخصص ابن سینا - نــام دیگر شهر 
ــه - کــالم  بــاســتــانــی پــالــمــیــرای ســوری
معتبر 14. سگال - رستوران فرنگی - 
نقیض نسیه 15. کاشف قانون جاذبه 

عمومی زمین - گواه - تقصیرکار

جدول     8210
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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بــه گفته مدیرکل آمـــوزش و پـــرورش خــراســان 
ــا 40 هــزار  رضـــوی هــنــوز اســامــی حـــدود 35 ت
ــوی ثــبــت نشده  دانـــش آمـــوز در خــراســان رضـ
ــن مــوضــوع بــه معنای بازماندگی  کــه البته ای
ــام ایــــــن دانـــــــش آمـــــــوزان  ــ ــم ــ از تـــحـــصـــیـــل ت
 نــیــســت و مــمــکــن اســـــت دالیــــــل مــخــتــلــف 

داشته باشد.
ــزارش قــدس آنــالیــن، قاسمعلی خدابنده  به گ
اظهار کــرد: پیش بینی ما این بــوده که امسال 
یک میلیون و 395 هــزار دانش آموز در استان 
نام نویسی کنند. تعداد دانــش آمــوزان استان 
کــه درحـــال حاضر ثبت نام شــده یــک میلیون 
و 360 هـــزار نــفــر هستند؛ بــنــابــرایــن اســامــی 
ــوز هــنــوز ثبت  ــش آم  حـــدود 35 تــا 40 هـــزار دان

نشده  است.
ــوزان  ــــش آمــ ــار دان ــ ــاره بـــه ایــنــکــه آم ــ وی بـــا اشـ
نام نویسی نشده به این معنی نیست که همه 
آن ها به مدرسه نیامده اند، افزود: برخی از دالیل 
ثبت نام نشدن این دانش آموزان این است که 
پــرونــده برخی از آن هــا هنوز در سامانه ثبت 

نشده  و تعدادی هم جزو اتباع هستند و مدارک 
اقامت آن ها آماده نیست. 

وی ادامــه داد: برخی از ایــن دانــش آمــوزان نیز 
از اســتــان خــارج شــده انــد. البته ممکن است 
پیش بینی های ما تا حدودی خطا داشته باشد 
و تعداد دانش آموزان نام نویسی نشده به رقم 

گفته شده، نرسد.
ــا بــیــان ایــنــکــه بیشترین بــازمــانــدگــان از  وی  ب
تحصیل در استان، دانش آموزان پایه های دهم 
و هفتم هستند، تصریح کرد: سال گذشته نیز 
حدود 40 هزار دانش آموز  از تحصیل باز مانده 
بودند که با انجام اقدامات متعدد 17 هزار نفر 
ــوزان بــه تحصیل بــازگــردانــده  ــش آمـ از ایــن دان
شدند و در نهایت  23 هزار نفر از دانش آموزان 
خراسان رضــوی از تحصیل بازماندند. این در 
حالیست که  ترک تحصیل دختران بیشتر از 

پسران است. 
خدابنده  در توضیح این مسئله گفت: در برخی 
مناطق روستایی مــدارس دوره متوسطه اول 
مختلط بــرگــزار می شود و خانواده ها به دلیل 

حــســاســیــت هــای خـــاص، مــســائــل اجتماعی 
و فرهنگی از حضور دخــتــران خــود در کالس 
درس خــودداری می کنند. متأسفانه در برخی 
 روستاها نیز شاهد ازدواج دختران در سنین 

پایین هستیم.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراسان رضــوی در 
ــش آمــوزان اتباع خارجی گفت:  خصوص دان
ســال گذشته خــراســان رضــوی حــدود 70 هزار 

دانش آمور اتباع داشت. 
امسال براساس پیش بینی های آموزش وپرورش 
رشد حداقل 10 هزار نفری دانش آموزان اتباع را 

شاهد خواهیم بود. 
خـــدابـــنـــده تــأکــیــد کــــرد: شـــرایـــط نــام نــویــســی 
ــاع داشــتــن کـــارت اقــامــت،  ــب ــوزان ات ــــش آمــ دان
گذرنامه و حداقل یک معرفی نامه از اداره کل 
امور اتباع است. اگر دانش آموزی این مدارک را 
نداشته باشد، نمی تواند در مدرسه نام نویسی 
کند.  الزم به ذکر است خراسان رضوی بیشترین 
تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی را در بین 

استانهای کشور دارد.

گزارش خبریگزارش خبری

 مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبر داد 

40هزار دانش آموز 
نام نویسی نکرده اند!

مردان آسمانی

کافه هنر

سرورهادیان  »طــهــورا« 
تله فیلم 90 دقیقه ای با ژانر 
مذهبی - اجتماعی است که 
توسط علی احمدی یکی از 
فیلم سازان و تهیه کنندگان 
ــرای شــبــکــه دو  ــ مــشــهــدی بـ

سیما ساخته شده است. 

از عالقه و تالش تا ادامه راه  ◾
او کــه عالقه مندی دوران نوجوانی بــه فضای 
سینما وهنر، مقدمه ای بــرای شــروع فعالیت 
ــا حــضــور در جــوامــع هنری  هـــنـــری اش شــد ب
ــوزش بــازیــگــری و بـــازی در تئاتر توانایی  و آمـ
ــرای کــارگــردانــی نیز محک زد و با  خــودش را ب
توجه به عالقه اش به ساخت فیلم پا به عرصه 

کارگردانی گذاشت.
 علی احمدی در گفت وگو با قدس درباره آخرین 
ــت دختری  ساخته اش  می گوید: طهورا روای
بی سرپرست است که توسط شخصیت منفی 
فیلم، »اصغر کالغ« از بهزیستی دزدیده شده 
اســت. اصغر می خواهد از او به همراه دیگر 
کودکان بی سرپرستی که در اختیار دارد، برای 
تــکــدی گــری اســتــفــاده کند امــا مخالفت های 
شدید طهورا با فعالیت های تبهکارانه او سبب 
ایجاد درگیری بین این دو می شود. پایان بندی 
ایــن فیلم در حسینیه شــاهــزاده علی اکبر)ع( 
رقم می خورد. جایی که طهورا به حسینیه پناه 
می برد و کرامت های اهل بیت)ع( شامل حال 

او می شود و... .
وی در خصوص لوکیشین های ایــن تله فیلم 
بیان می  کند: بخشی از این فیلم در مشهد و 
بخشی دیگر در تهران ضبط شده است. تکیه 
شــاهــزاده علی اکبر، مسجد حضرت فاطمه 
زهـــرا)س( در روســتــای خــوش هــوا و حسینیه 
حضرت ابوالفضل)ع( در خیابان امام رضا)ع(، 

ازجمله مکان هایی بودند که تصویربرداری 
داشتیم.

ــاره  ایــن کــارگــردان و تهیه کننده شهرمان درب
بازیگران این تله فیلم نیز می گوید: در این تله 
فیلم بازیگران تهرانی، مشهدی و افغانستانی 
چون آتش تقی پور، کیانوش گرامی، ساجده 
لــطــفــی، عــلــی اصــغــر لــطــفــی، کــریــم جشنی، 
ســارا ضیافت، حسام الدین شربیانی، دینا 
چرم فروشان، مهرناز جعفری، فائزه حسینی، 
امیرحسین حسینی، مریم محمدی و شهربانو 

حکیمی به ایفای نقش پرداختند.
 این هنرمند فیلمساز درباره حضور بچه های 
مهاجر افغانستانی در این تله فیلم توضیح 

می دهد: با توجه با اینکه آقای محسن لطفی 
ــا بــچــه هــای بــااســتــعــداد و  ســابــقــه هــمــکــاری ب
مستعد مهاجر افغانستانی در اجــرای موفق 
ویلچر با موضوع مدافعان حرم لشکرفاطمیون 
را داشــت به پیشنهاد او از بازیگران مهاجر 
افغانستانی در کار دعوت کردیم که در جایگاه 

هنری خود واقعاً درخشیدند.

مشکالت فراوان برای پخش ◾
 احمدی که در کارنامه هنری خود کارگردانی 
فیلم سینمایی و سریال را دارد، درباره پخش 
ــارهــایــش اظـــهـــار مــی گــویــد:  ــرخــی ک نــشــدن ب
متأسفانه برخی کارهایم به دالیــل مختلفی 

ازجمله نــبــود بــودجــه کــافــی و پــروانــه نمایش 
هنوز به پخش نرسیده اند و پیگیری برای حل 
مشکالت ادامه دارد اما خوشبختانه »طهورا« 
باوجود فراز و نشیب های گوناگون، سرانجام به 

مرحله نمایش رسیده است. 

سختی گرفتن مجوزها  ◾
در زمینه کارگردانی و تهیه کنندگی وی، می توان 
ــوار شهر، شلیک  ــاری همچون پشت دی به آث
آخــر)تــهــیــه کــنــنــده و کـــارگـــردان( و فیلم های 
جــدی نگیرید شبکه خــراســان، آش نــذری، 
فیلم پــریــا، صندوقچه مـــادربـــزرگ و فیلم 9 
 بــرای جشنواره کن )در زمینه تهیه کنندگی(

اشاره کرد.
ــاره سختی کــار  فیلم سازی در مشهد  او دربـ
مـــی افـــزایـــد: مــتــأســفــانــه گــرفــتــن مــجــوزهــا در 
مشهد موجب می شود امثال محسن لطفی 
)تهیه کننده( رغبتی به کار در شهرمان نداشته 
باشند. درخصوص گرفتن مجوز برای یک کار 
کوتاه باید سه ماه در راهروهای ارشاد مشهد 
رفــت وآمــد داشــت وایــن درحــالــی اســت که در 
تهران گرفتن مجوزکار یک هفته ای انجام پذیر 

است.

کار بعدی  ◾
علی احمدی درباره ساخت کار بعدی اش نیز 
مــی گــویــد: کــار بعدی مــن دربـــاره مطالبه گری 
درخــصــوص مــعــضــالت روســتــایــی در اســتــان 
ــراف مشهد و برخی  ــاهــای اطــ بـــه ویـــژه روســت
روستاهای شاخص است که از امکانات اولیه 
مانند آب آشامیدنی مناسب، آب زراعتی، 
اینترنت، دکل تلفن، تلفن ثابت و... محروم 
هستند درحــالــی که ایــن روستاها باتوجه به 
تولید زعــفــران می توانند در جایگاه ویــژه ای 

باشند.

گفت وگو با کارگردان تله فیلم »طهورا« 

فیلم سازی در مشهد آسان نیست 

خبرخبر

خشکسالی شدید در شهرستان های خراسان رضوی  
مدیرکل هواشناسی خــراســان رضــوی گفت: براساس 
بررسی ها بیشتر شهرستان های این استان در سال زراعی 
گذشته با خشکسالی بسیار شدید مواجه بودند که این 

روند ادامه دارد.
ــراقـــی زاده افـــزود:  بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، محسن عـ
از اول مهر ســال گذشته تــا ابــتــدای مهر امــســال فقط 

شهرستان های تربت جام، تربت حیدریه و بردسکن از 
نظر بارندگی بهتر از بقیه شهرستان ها بوده  و خشکسالی 
بسیار شدید در شهرستان های مشهد، خواف، رشتخوار، 
ــالت، داورزن، جــویــن و تــایــبــاد مشهودتر از مابقی  کـ

شهرستان ها بوده است.
مدیرکل هواشناسی خــراســان رضــوی گفت: تابستان 

امــســال غیر از بخش هایی از مرکز اســتــان کــه شرایط 
خشکسالی متوسط تا نرمال داشته اند مابقی مناطق این 

استان خشکسالی بسیار شدید را تجربه کردند.
وی افـــزود: ایــن در حالی اســت کــه پهنه بندی 6 ماهه 
خراسان رضوی شرایط بهتری داشته، به طوری که غیر 
از بخش هایی از شــرق، جنوب و جنوب غــرب استان 

که خشکسالی بسیار شدید تا خشکسالی متوسط 
داشته اند، مابقی استان شرایط خشکسالی شدید تا 
نرمال را تجربه کردند. وی میانگین بارندگی این استان در 
سال زراعی گذشته را 120 میلیمتر ذکر کرد و ادامه داد: این 
میزان نسبت به سال زراعی پیش از آن 60 درصد و نسبت 

به دوره آماری بلندمدت 41 درصد کاهش دارد.

خبر
     نصب 239 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 

در روستاهای خراسان رضوی
با هدف حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع 

239 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در روستاهای 
کم برخوردار خراسان رضوی راه اندازی شد. 

محسن زارع، رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اعالم 

این خبر گفت: قطع درختان جنگلی و بوته کنی 
در مراتع استان به وسیله روستاییان که عموماً با 

هدف تأمین سوخت صورت می گیرد یکی از عوامل 

تخریب عرصه های منابع طبیعی شناخته می شود 
بنابراین برای حفظ و حراست از عرصه های منابع 

طبیعی و کمک به اقتصاد خانواده ها در مناطق 
روستایی کم برخوردار در طول سه سال گذشته 

239 دستگاه آبگرمکن خورشیدی از محل اعتبارات 

منابع طبیعی نصب و راه اندازی شده است. وی 
اظهار امیدواری کرد چنانچه اعتبار برای تداوم 

این امر تأمین شود تا پایان سال جاری امکان نصب 
و راه اندازی 150 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 

دیگروجود دارد.

گالری  گردی در مشهد  

گالری های شهر مشهد این هفته میزبان چهار 
ــفـــرادی و یک  ــروهــی و انـ نــمــایــشــگــاه نــقــاشــی گ

نمایشگاه عکس صنعتی هستند.
ــا بــهــبــود وضعیت  ــزارش قـــدس آنـــالیـــن، ب ــ ــه گ ب
شیوع بیماری کرونا در مشهد و قرار گیری این 
شهر در وضعیت زرد، در هفته پایانی مهرماه، 
نمایشگاه های نقاشی و عکس »قاب پاییزی«، »از 
تاریکی تا نور«، »سروتونین« و »بوم رنگ درخت« 
در گالری های فعال مشهد در حال برگزاری است. 

در ادامه به معرفی این نمایشگاه ها می پردازیم.
»از تاریکی تا نور« در گالری گلستانه

نمایشگاه انفرادی عکس صنعتی »از تاریکی تا 
نور« با آثاری از مژگان یوسف زاده از 26 مهرماه 
در گــالــری گلستانه واقـــع در چــهــارراه بیسیم، 
خیابان جهاد 2 افتتاح می شود و تا روز جمعه، 
دوم آبان  ادامه خواهد داشت. زمان بازدید از این 
نمایشگاه صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از 

ساعت 17 تا 20 خواهد بود.

»بوم رنگ درخت« در گالری روند ◾
نمایشگاه گــروهــی نقاشی طبیعت بــا عنوان 
ــاری از دانــشــجــویــان  ــ ــا آث ــت« ب »بـــوم رنـــگ درخــ
دانشگاه فــردوس زیر نظر حمید حلیمی از روز 
جمعه، 16 مهر در گــالــری رونــد واقــع در بولوار 
خیام، خیابان ارشــاد 6، بین خیابان هجرت 6 و 
8 آغــاز شــده و تا روز چهارشنبه 28 مهر ادامــه 

خواهد داشت.
زهرا خراسانی، فاطمه رسا، الناز غالمی، شیرین 
گـــروی، محبوبه مختاری و آناهید هاشمی پور 
ــا آثـــار خـــود در ایــن  ــه ب هــنــرمــنــدانــی هستند ک
نمایشگاه حضور یافته اند. زمــان بازدید از این 
نمایشگاه نقاشی عصرها از ساعت 17 تــا 21 

است.

روز پایانی »سروتونین« و»قاب پاییزی« ◾
ــفــرادی نقاشی  ــروز آخــریــن روز نمایشگاه ان امـ
»سروتونین« با آثــاری از ندا عظیمی در گالری 
هــنــگــام و نــمــایــشــگــاه گـــروهـــی نــقــاشــی »قـــاب 
پاییزی« با آثاری از مینا جره، الناز خمسه، مریم 
عباس زاده، مریم فدایی، فرزانه فرهادیان، آزیتا 
وظیفه دان، الهام وظیفه دان، هــدی هاشمی و 

عماد نظری در هنرخانه درخت است.

نام شهید: جواد مؤمنی پور
تاریخ تولد: 1361/03/15

محل تولد: خراسان رضوی، مشهد 
تاریخ شهادت: 1388/10/11

محل و نحوه شهادت: مرزبانی خراسان جنوبی، 
قلعه بلوچ، درگیری با اشرار و قاچاقچیان

زندگی نامه:  شهید مؤمنی پور در پانزدهمین روز 
از خردادماه 1361 در یک خانواده عاشق اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( در شهر مشهد، شهر عاشقان 
و شیفتگان امام هشتم)ع( شیعیان چشم به جهان 
گشود. دوران طفولیت را در دامان پر مهر خانواده 
سپری کــرد و تحصیالتش را در مشهد بــه پایان 
رساند. وی با هدف خدمت به میهنش و ادای دین 
به شهدای دفاع مقدس به استخدام ناجا درآمد 
و در مرزبانی خراسان جنوبی مشغول به خدمت 
شد. وی در بسیاری از مأموریت های محوله شرکت 
و خدمات ارزنده ای در راستای حفظ نظم و امنیت 
در شرق کشور به مردم ارائه کرد. سرانجام در یازدهم 
دی ماه 1388 این رزمنده سلحشور به همراه سایر 
همرزمانش تلفات سنگینی بر اشــرار وارد کــرد و 
در همین عملیات در عین مظلومیت شجاعانه به 

فیض شهادت نائل گشت. روحش شاد

 متأسفانه گرفتن مجوزها در مشــهد موجب می شود امثال محسن لطفی 
)تهیه کننده( رغبتی به کار در شهرمان نداشته باشند. درخصوص گرفتن 
مجوز برای یک کار کوتاه باید سه ماه در راهروهای ارشاد مشهد رفت وآمد 
داشــت واین درحالی اســت که در تهــران گرفتن مجوزکار یــک هفته ای 

انجام پذیر است.
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