
امــام هشتم)ع( در  بارگاه منور  زائــران و مــجــاوران 
حرم  مــدافــع  شهید  پیکر  بــا  باشکوهی  مــراســم 
حرم  خمینی)ره(  امــام  رواق  در  بیات  محمدرضا 
مطهر رضوی وداع کردند. به گزارش تسنیم، شهید 
بیات یکی از فرمانده  گردان های لشکر فاطمیون بود 
ارتفاعات »العیس«  که در 24 فروردین 1395 در 
در حومه »حــلــب« ســوریــه بــه شــهــادت رسید و 
پیکرش مفقوداالثر بــود.  پیکر مطهر این شهید 
مدافع حرم پس از گذشت پنج سال از شهادتش، 
در عملیات تفحص پیکر مطهر شهدا توسط تیم 
ایثارگران سپاه و نقسا در سوریه کشف  تفحص 
شناسایی  دی ان ای  آزمایش  طریق  از  هویتش  و 

شد. پدر شهید محمدرضا بیات 
در این مراسم اظهار کرد: وقتی 
ــت مــی رفــت قــد و باالیش  داشـ
امام  که  همان طور  کــردم  نگاه  را 

حسین)ع( ظهر عاشورا...

گالیه شهروندان مشهدی از هزینه باالی انتقال خط

دردسر های جابه جایی تلفن ثابت
در مراسمی با حضور خانواده شهید 
محمد رضا بیات با پیکر او وداع شد

 شهید  مدافع حرم 
j در پابوسی رضا
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 دندانپزشکی رایگان 
برای مردم حاشیه شهر مشهد 

با ارسال نامه ای از سوی پژمان فر به  محسنی اژه ای صورت گرفت

 واکنش نماینده مشهد 
به تخلفات اتاق اصناف

 نام نویسی ۱۱۷هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد:

 میوه شب یلدا 
به مقدار کافی موجود است

722420 618
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در استان2

هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای 
بــروز خسارت،  احتمال  با  بــاد  وزش  به  نسبت 
ــاران و بــرف و کاهش محسوس دمــا در  بــارش ب
سطح استان هشدار داد. براساس این اطالعیه و 
بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی 
به تدریج  استان  آذرمــاه   11 پنجشنبه،  امــروز  از 

نواحی  در  فعال  بـــارش زای  سامانه  تأثیر  تحت 
شمال غرب کشور قرار خواهد گرفت که موجب 
وقوع بارش باران و برف در روزهای جمعه و شنبه 
در  ــا  دم محسوس  کــاهــش  نیز  و  آیــنــده  هفته 
از  ــارش  ب شــروع  مــی شــود.  استان  نقاط  بیشتر 
غرب  نــواحــی شمال  از  پنجشنبه  وقــت  اواخـــر 

بارش ها در روز جمعه هفته  استان و گسترش 
جریان های  نفوذ  همچنین  بــود.  خواهد  جــاری 
از  دما  کاهش محسوس  با  سرد شمالی همراه 
و برف  باران  بارش  با  اواخر وقت جمعه، همراه 
می شود.  پیش بینی  استان  نواحی سردسیر  در 
بر این اساس در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای 

جلوگیری از خسارت های احتمالی ناشی از افزایش 
شدت وزش باد، خــودداری از عملیات کوهنوردی 
گلخانه ها،  دمــای  تنظیم  ارتــفــاعــات،  به  و صعود 
تــردد و توقف  دامــداری هــا، مرغداری ها و...، عدم 
در حاشیه رودخانه ها و به همراه داشتن تجهیزات 

زمستانی در ترددهای جاده ای توصیه می شود.

خبر خوش هواشناسی ضمن هشدار های الزم

بارش باران و برف در خراسان رضوی

خبر

 مثبت شدن 8درصد 
آزمایش های کرونا در مشهد 

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه 
نتایج  درصـــد  گــفــت: ۸  پزشکی مشهد  عــلــوم 
آزمایش های شهروندان مراجعه کننده به مراکز 

منتخب کرونا در مشهد مثبت است.
ــان افــــــزود: آمـــار  ــشـ ــر مــحــمــدحــســن درخـ ــت دک
مراجعان و مبتالیان به کرونا در مشهد و مناطق 
زیرپوشش به نسبت باالست و به دلیل شکننده 
بودن شرایط، رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

از سوی شهروندان مورد تأکید است.
ــدد در دیــگــر  ــ ع ــن  ــ ای کـــــرد:  وی خــاطــرنــشــان 
شهرستان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد در خراسان رضوی ۶ درصد است.
درخشان افزود: شتاب در عملیات واکسیناسیون 
از  استفاده  آن،  تکمیل  و  کرونا  علیه  عمومی 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  و  ماسک 
در  زیـــادی  اهمیت  از  دورهــمــی هــا  از  پرهیز  و 
پیشگیری از کرونا برخوردار است. روزانــه هزار 
بیمار با عالئم مشکوک به مراکز منتخب کرونای 

زیر پوشش این دانشگاه مراجعه می کنند.

رئــیــس جمعیت  ــور،  ــ ــاپ احــمــد رضــ
با  گــفــت وگــو  در  کاشمر  هــالل احــمــر 
ایسنا به وضعیت ایمنی مدارس در 
برابر زلزله اشاره کرد و گفت: براساس 
بازدیدی که از مدارس شهر و روستا 
داشته ایم در 5۰ درصد مدارس موضوع ایمنی در 

سازه ها آن طور که باید رعایت نشده است.
و  بیست  امسال  که  فرهنگ  مدرسه  ــزود:  افـ وی 
سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در آن برگزار 
شد یکی از همان مدارس قدیمی محسوب می شود 
که در برابر زلزله آن گونه که باید ایمن نیست حتی 
در کالس ها باید به بیرون باز شوند که این مورد هم 

در این مدرسه رعایت نشده است.
کرد:  تصریح  کاشمر  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
در  کــه  شهرستان  خطرپذیری  نقشه  بــه  با توجه 
دست تهیه داریم و برابر دستورالعمل موجود از یک 
سال گذشته از تمامی اداره ها به خصوص آموزش و 
پرورش خواسته شده تا اماکن امنی را که در اختیار 

دارند، به ما معرفی کنند تا در مواقع بحرانی برای 
اسکان شهروندان هر منطقه بتوان از آن ها استفاده 
کرد، ولی هنوز آمــوزش و پــرورش جواب نامه ما را 
نداده است. وی تصریح کرد: تالش می شود نقشه 
خطرپذیری شهرستان با رویکرد زلزله تا سه ماهه 

ابتدایی سال 14۰1 جمع بندی و رونمایی شود.
رضاپور در ادامه به وضعیت تنها مجتمع امدادی 
هالل احمر شهرستان کاشمر اشــاره و اظهار کرد: 
چندین دهه است که کار ساخت مجتمع امدادی 
کاشمر آغــاز شده ولی به دلیل تخصیص نیافتن 
اعتبارات مورد نیاز تاکنون فقط 25 درصد پیشرفت 
به  توجه  با  کــرد:  بیان  اســـت.وی  داشته  فیزیکی 
و  بــزرگ کشور  دومــیــن گسل  بــه  کاشمر  نزدیکی 
زلزله خیزی منطقه، به اتمام رساندن این پروژه بسیار 
ضروری است. رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر 
عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر ظرفیت انبار 
هالل احمر برای منطقه ترشیز 3۰۰ مترمربع است 
بسیار  اســتــانــداردهــای موجود  از  ایــن ظرفیت  که 

پایین تر است. وی افزود: امیدواریم با تکمیل انبار و 
محوطه سازی هایی که انجام می شود بتوانیم ظرفیت 
لجستیکی و امدادی شهرستان و منطقه ترشیز را 

افزایش دهیم.
ظرفیت  استانداردها  برپایه  کــرد:  تصریح  رضاپور 
براساس  می شود  دپــو  در شهرستان ها  که  اقالمی 
2درصـــد جمعیت اســت کــه یــک درصــد در مرکز 
اســتــان و یــک درصـــد دیــگــر در خـــود شهرستان 
نگهداری می شود ولی ظرفیت فعلی بسیار پایین تر از 
همان یک درصد است و اصالً جوابگوی نیاز نیست.

وی گفت: در خصوص تجهیزات و وسایل نقلیه 
هم با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم و باید 
حتماً تقویت شود، از سویی چون فاصله شهرهای 
اطراف با کاشمر بین 15 تا 45 کیلومتر است و فاقد 
انبار امدادی هستند در صورت وقوع اتفاق باید از 
کاشمر امدادرسانی صورت گیرد که با ساخت انبار 
امدادی می توانیم جوابگوی نیاز شهرهای اطراف نیز 

در مواقع بحرانی باشیم.

رئیس جمعیت هالل احمر این شهرستان مدعی شد

۵۰ درصد مدارس کاشمر ایمنی سازه ندارند! 
گزارش کوتاه

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

بدینوسیله به اطالع می رساند مجمع فوق العاده 
جه��ت )تصوی��ب اساس��نامه جدی��د و آنچه در 
اختیارمجامع می باش��د( و مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه جهت) انتخابات اعضای هیئت مدیره و 
بازرس( در تاریخ 1400/9/24 ساعت 16 و 17 در 
محل اتاق جلسات سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان برگزار می گردد. از اعضای محترم دعوت 
می ش��ود در مجمع فوق حضور به هم رس��انید.

 هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن و 
صنایع معدنی استان خراسان رضوی 

اعضای محترم انجمن تخصصی 
معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی

/ر
14
08
37
0

اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهر 12 مشهد در ساعت 8 صبح 
روز ش��نبه 1400/9/27 در محل مشهد، مطهری 
جنوب��ی 14، مس��جد الزه��را تش��کیل می گردد.
ل��ذا از کلی��ه اعض��ای محت��رم دعوت می ش��ود 
رأس س��اعت مق��رر در مح��ل مذک��ور حض��ور 
به��م رس��انند و چنانچ��ه حض��ور عضوی میس��ر 
نباش��د می توان��د از می��ان اعض��ا و یا خ��ارج از 
اعضا ب��ه نماینده تام االختیار خ��ود وکالت دهد 
ک��ه در این ص��ورت هر عض��و با ی��ک وکالت از 
اعضای دیگر در جلس��ه حضور داش��ته باش��ند.

دستورجلسه:
1- تغییر ماده 5 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت 

شرکت تعاونی(
هیئت مدیره 

شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده  شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 نوبت  سوم
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14
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ک
/1
40
84
28

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 22 دی ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت به نشانی گلبهار 
–بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با 

دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397-1398

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج 20 نفر از اعضا

تذکر :1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت 
و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماینده خود در تاریخ های 20 و 21 دی ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن 

کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2-با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره یا بازرسی 
دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ) دفتر مرکزی تعاونی ( مراجعه و 

فرم مربوط  را تکمیل نمایند .                
چهارشنبه مورخ 1400/8/5 ساعت 13 به نشاني بلوار امامیه، تقاطع استادیوسفی، سالن اجتماعات دانشگاه آزاد 

اسالمی مشهد مراجعه نمایند. 
 توضیح : در خصوص بند 6  در ابتداي تشکیل شرکت و ثبت آن سهام برابر  و این مصوبه بعد از ثبت شرکت 

الزم االجرا خواهد بود.
هیئت مدیره شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهریک مشهد منحله)درحال تصفیه (دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی)نوبت دوم( به طور فوق العاده که درساعت 09:00 روز جمعه مورخ 1400/9/26 درمحل مجتمع 
مسکونی مهر یک واقع درگلبهار جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص موارد زیر تشکیل میگردد حضور بهم 
رس��انند درصورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میسر نباشد می تواند حق حضور واعمال رای خودرا به عضو دیگر 
ویا نماینده تام االختیار واگذار نماید .عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود حداکثر  
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8 الی 10 صبح به دفتر شرکت تعاونی به آدرس گلبهار بولوار 
مهرگان مهرگان 13 مجتمع مس��کونی مهریک با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت حضور به جلسه مجمع 
یادش��ده مراجعه نمایند.الزم به ذکر اس��ت آرای وکالتی هر عضو 3 رای وهر غیر عضو یک رای خواهد بود.ضمنًا 
چنانچه هریک از اعضا مایل به کاندیداتوری س��مت هیئت تصفیه و ناظر تصفیه تعاونی میباش��ند تقاضای کتبی 

خویش را حداکثر تا تاریخ 1400/9/23 به دفتر شرکت تعاونی به آدرس فوق الذکر ارائه نمایند.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر یک مشهد

دستور جلسه؛1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 2-انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه و یک نفر 
ناظر تصفیه برای مدت دوس��ال.3-طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی سال 1400 هیئت تصفیه جهت انجام امور 

تصفیه شرکت تعاونی.
مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهریک مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهریک مشهد منحله)درحال تصفیه (  تاریخ انتشار: 1400/9/11
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی:

 در ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر 
جدی هستیم 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: 
نیروگاه های  ایجاد  مطالعات  انجام  استاندار خراسان رضوی 
انرژی تجدیدپذیر وخورشیدی با همکاری واحدهای تولیدی را 
در شهرک ها و نواحی صنعتی مورد تأکید قرار داده و تحقق 
این موضوع به جد در دستور کار این شرکت و تشکل های 
صنعتی مربوط در استان قرار گرفته است. علی بهرامی زاده 
در این خصوص اظهار کرد: در نشست هم اندیشی اعضای 
تشکل ها و مدیران دستگاه های اجرایی در بخش صنعت با 
استاندار محترم ضمن تشریح موانع و مشکالت این بخش 
در استان به خصوص در حوزه تأمین زیرساخت های آب، برق، 
گاز و مخابرات، موضوع مطالعات ایجاد نیروگاه های انرژی های 
تجدیدپذیر و خورشیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
مدیرعامل شرکت شهرک های  گرفت.  قــرار  تأکید  مــورد  نیز 
صنعتی خراسان رضــوی بیان کــرد: در این نشست مصوب 
مدیران صنایع  انجمن  محوریت  با  تخصصی  کــارگــروه  شد 
استان موضوع اجرای طرح نیروگاه های خورشیدی و انرژی های 
تجدیدپذیر را به صورت کارشناسی و عملیاتی بررسی کرده و به 

مدیریت عالی استان گزارش دهد.
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   باید به 
دنبال ایجاد 
شهرک های 
تخصصی باشیم  
استاندار خراسان 
رضوی گفت: باید 
در استان به دنبال 
ایجاد شهرک های 
تخصصی زیادی در 
حوزه های مختلف 
بوده و تالش کنیم 
تا در این زمینه در 
کشور الگو شویم. 
نظری افزود: عزم 
جدی فعاالن بخش 
خصوصی در خراسان 
رضوی می تواند 
دستگاه های حاکمیتی 
و دولتی را فعال کند.

مکتب عشق وی افــزود: ســؤال اینجاست 
اگر جای خالی ندارید چگونه 
خــط جــدیــد می کشید؟ اگر 
امــکــان کشیدن خط جدید 
ــود دارد پـــس مـــی تـــوان  ــ وجـ
جابه جایی خط قدیم را نیز 

انجام داد.
وی ادامــه داد: چــرا مسئوالن مخابرات الهیه 
برای انتقال خطوط از یک کوچه به کوچه دیگر 
ــرای خرید  عــدم ظرفیت اعــام می کنند، امــا ب
جــدیــد ظــرفــیــت دارنــــد؟ همین مــرکــز در  خــط 
ــصــراف از خــط تلفن اعـــام می کند ودیعه  ان
برگردانده نمی شود و بهتر است بروید خودتان 

به یکی از همسایه ها واگذار کنید.
وی افزود: در دفتر پیشخوان شرکت مخابرات 
به بنده اعام کردند به دلیل گران شدن سیم 
و کابل های ارتباطی، شرکت مخابرات مدتی 
اســت انــتــقــال و جــابــه جــایــی خــط ثــابــت را به 
سختی می پذیرد و ایــن هزینه را گذاشته که 
کسی به فکر انتقال و جابه جایی خط  تلفن 

ثابت خود نباشد.
گــایــه هــای ایـــن شــهــرونــد درحـــالـــی اســـت که 
تلفن  براساس قوانین همیشه امکان انتقال خط 
ثــابــت از یــک محل بــه محل دیــگــر در همان 
نزدیکی و در سطح همان مرکز مخابراتی وجود 
داشـــت، بــه ایــن صـــورت کــه اگــر مــخــابــرات در 
خیابان مقصد مــورد نظر مشترک، امکانات 

داشت خط را به آدرس جدید منتقل می کرد.
ــکــان تــوســط مــســتــأجــران و صــاحــبــان  ــن ام ایـ
کار که اغلب در یک محل مشخص  کسب و
جابه جا می شوند مورد استفاده قرار می گرفت، 
همچنین افرادی که باوجود تغییر جزئی آدرس 
عادت به سکونت در یک محل مشخص دارند، 

اغلب شماره تلفن خود را به آدرس جدید در 
همان محل منتقل می کردند.

برای انتقال خط مشکلی نداریم ◾
ــاری شـــرکـــت مـــخـــابـــرات منطقه  ــجـ ــاون تـ ــعـ مـ
تلفن  رضوی با بیان اینکه برای انتقال خط  خراسان 

در محدوده مخابرات هیچ مشکلی وجود ندارد، 
گفت: مشترکان تلفن ثابتی که قصد نقل مکان 
و  و تغییر محل زندگی و کار خود را دارند برای نقل 
انتقال تلفن ثابت خود می توانند به مراکز تلفن 

شهر و منطقه خود مراجعه کنند.
سعید موسوی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ما 

با تأکید بر اینکه تغییر مکان خط تلفن ثابت 
برای شرکت مخابرات هزینه دارد، عنوان کرد: 
برخی اوقات ممکن است در مکان جدید پورت 
پر شده باشد و جای خالی نباشد و از طرفی در 
برخی مــوارد بــرای ایــن موضوع باید در حدود 

تا 100متر کابل کشی جدید انجام شود.  50
وی با بیان اینکه یک جابه جایی تلفن مانند یک 
ثبت نامی جدید هزینه دارد، چراکه هزینه های 
کابل و سیم در حال حاضر بسیار افزایش یافته 
است و این موضوع هزینه باالیی برای مخابرات 
تحمیل می کند که با تعرفه های کنونی جوابگوی 
هزینه های ما نخواهد بود، عنوان کرد: در برخی 
موارد پست پر شده است و باید پست برگردان 
شود و امکان رزرو، استخراج شود که همه این ها 

برای مخابرات هزینه در بر دارد.
وی اظهار کرد: بر این اساس یا خط تلفن ثابت 
جابه جا می شود و یا خط تلفن دیگری در صورت 
نبود امکانات در مقصد مورد نظر جایگزین آن 
می شود و در مــوارد محدود اگر امکاناتی برای 
جابه جایی وجــود نداشته باشد شماره تلفن 

ثابت موردنظر تغییر داده می شود.
وی درخــصــوص هــزیــنــه بـــاالی جــابــه جــایــی و 
انتقال خط ثابت تلفن با تأکید بر اینکه هنوز 
تعرفه های تلفن ثابت هیچ افزایشی نیافته و 
فعاً در حد اعــام بــوده اســت، عنوان کــرد: تا 
زمانی که سازمان افزایش تعرفه ها را مصوب 
ــال هــم نمی توانیم افــزایــش نرخ  نکند یــک ری

داشته باشیم.
وی دربــاره میزان افزایش تعرفه ها هم گفت: 
سازمان تنظیم مقررات باید در خصوص میزان 
و درصد افزایش اظهارنظر کند، اما تاکنون هیچ 
افزایشی در تعرفه ها نداشتیم که امیدواریم این 

افزایش زودتر اتفاق بیفتد.

گالیه شهروندان مشهدی از هزینه باالی انتقال خط

دردسر های جابه جایی تلفن ثابت

خبرخبر
روزروز

پارک ملت، پارکی هویتی در حوزه  ورزش
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شــورای اسامی شهر 
مشهد با اشاره به احساس تعلق خاطر ویژه عموم مردم 
مشهد به پارک ملت گفت: از این پارک می توان به عنوان 

یک پارک هویتی در حوزه ورزش بهره گرفت.
ــزود: در حـــوزه تربیت بدنی  ــ سیدحسین علوی مقدم اف
شهرداری مشهد مقرر شده مطالعات و مقدمات تحقق 

این مهم را انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین 
عرصه ها، رینگ پیاده روی اطراف پارک است که می تواند 
به عنوان یک فضای هویتی مــورد استفاده قــرار گیرد. این 
ــیــاده روی حــدود ۶ کیلومتری پیرامون پـــارک، در  رینگ پ
ساعات مختلف شبانه روز پذیرای شهروندان و ورزشکاران 
مشهدی است. علوی مقدم در ادامه گفت: ازجمله کارهایی 

که می تواند در ایــن عرصه ورزشــی صــورت گیرد، نصب 
سردیس ورزشکاران، پیشکسوتان و افتخارآفرینان ورزشی 
مشهد و استان و معرفی آن ها به عموم جامعه به ویژه نسل 
جوان است و بی شک، گامی در جهت تقویت هویت شهر 
مشهدالرضا)ع( و تکریم و بزرگداشت نام آوران شهر است 

که اثرات بسیار مثبتی روی جوانان هم خواهد گذاشت.

ــزود: پــارک هــا و بوستان های سطح شهر فرصتی  وی افـ
ارزشمند برای مسائل فرهنگی و اجتماعی است. یکی از 
برنامه های مورد تأکید شــورای ششم و کمیسیون ورزش 
و جوانان، قرار گرفتن ورزش در کنار اقدام های اجتماعی 
در پارک ها به ویژه پارک هایی چون ملت و دیگر پارک های 

بزرگ  مقیاس شهری است.

پیگیری
   مهدی توحیدی   اعالم رسمی افزایش 

تعرفه های تلفن ثابت که چند روز پیش توسط 
مدیرعامل مخابرات منطقه خراسان رضوی در یک 

نشست خبری، رسانه ای شد، انگارخیلی زودتر از 
آن چیزی که فکرش را می کردیم گریبان مشترکان را 

گرفته است. روز گذشته یکی از مشترکان تلفن ثابت 
شرکت مخابرات در تماس تلفنی با روزنامه به طرح 
گالیه و شکایتی پرداخت که برای انتقال خط تلفن 
ثابت دفتر کار خود در الهیه و در منطقه مخابرات 
همان محله هزینه یک خط جدید و صفر را از وی 

طلب کرده بودند. حمیدی نیا در گفت وگو با خبرنگار 
ما با اشاره به اینکه برای انتقال خط تلفن ثابت 

دفتر کار خود از محله الهیه که سال هاست با آن کار 
می کنم به دفتر پیشخوان مخابرات محله اقدسیه 

مراجعه کردم و هزینه 218هزار تومانی که هزینه 

یک خط جدید است را از من طلب کرده اند، گفت: دفتر 
پیشخوان ابتدا اعالم کرد امکان جابه جایی خط تلفن 

ثابت در محدوده مرکز مخابرات الهیه وجود ندارد 
چون جای خالی در منطقه نداریم و شما باید یک 

خط جدید درخواست دهید.

در مراسمی با حضور خانواده 
شهید محمد رضا بیات با پیکر او وداع شد

 شهید  مدافع حرم 
 j در پابوسی رضا

زائــران و مجاوران بارگاه منور امام هشتم)ع( در 
مراسم باشکوهی با پیکر شهید مدافع حرم 
محمدرضا بیات در رواق امام خمینی)ره( حرم 

مطهر رضوی وداع کردند.
به گــزارش تسنیم، شهید بیات فرمانده  یکی از 
گردان های لشکر فاطمیون بود که در 24 فروردین 
1395 در ارتفاعات »العیس« در حومه »حلب« 
سوریه به شهادت رسید و پیکرش مفقوداالثر بود. 
پیکر مطهر این شهید مدافع حرم پس از گذشت 
پنج سال از شهادتش، در عملیات تفحص پیکر 
مطهر شهدا توسط تیم تفحص ایثارگران سپاه و 
نقسا در سوریه کشف و هویتش از طریق آزمایش 

دی ان ای شناسایی شد.
پـــدر شهید محمدرضا بــیــات در ایـــن مراسم 
اظهار کــرد: وقتی داشــت می رفت قد و باالیش 
را نگاه کردم همان طور که امام حسین)ع( ظهر 
عاشورا علی اکبرش را نگاه کرد. پس از شهادتش 
دوستانش آمدند و گفتند محمدرضا فهمیده 
بود که چطور پشت سرش نگاهش می کردید و به 
ما گفت برنگشتم تا عاطفه پدر و پسری مرا از راه 
خودم برنگرداند. وی افزود: پسرم  میهمان امام 
رضا)ع( است و آمده برای پابوسی، افتخار می کنم 

پسرم شهید راه والیت شده است.
مادر شهید نیز گفت: حس قشنگی است اینکه 
پس از پنج سال چشم انتظاری پسرت را ببینی 
اگر گریه می کنم دلیل بر ناراحتی نیست بلکه 
خوشحالم و ایــن اشــک، اشــک شــوق و افتخار 

است و خدا را شکر می کنم.

چرا مســئوالن مخابرات الهیه برای انتقال خطوط از یک کوچه به کوچه 
دیگر عدم ظرفیت اعالم می کنند، اما برای خرید خط جدید ظرفیت دارند؟ 
همین مرکز در انصراف از خط تلفن اعالم می کند ودیعه برگردانده نمی شود 

و بهتر است بروید خودتان به یکی از همسایه ها واگذار کنید.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

پ
/1
40
42
52

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/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

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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



سارقان 
همچنان در 
فکر قاچاق 

گوشی های 
سرقتی

به گزارش قدس، 
سرهنگ پارسافر، 
جانشين مرزبانی 

خراسان گفت: 
مرزبانان هنگ 

تايباد موفق به کشف 
14 دستگاه گوشی 

سرقتی شدند که در 
حدود 670 ميليون 

ريال ارزش دارد.

خبرخبر
خوبخوب

تخلفی که لو رفت ◾
در ادامـــــــه  قـــاضـــی ســیــدهــادی 
ــان   شــریــعــت یــار، مــعــاون دادســت
گــفــت: بــه مــســئــوالن کمیسیون 
نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت 
مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی 
مشهد در مکاتبه ای تذکرات الزم را در زمینه انتخابات 

هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده ایم.
همچنین از حضور افرادی که براساس رأی هیئت دیوان 
عدالت اداری حق شرکت در انتخابات را ندارند و باید 
جلوگیری به عمل  آید. پس از آن خبر ابطال انتخابات 

اتاق اصناف مشهد به دست ما رسید.
در این زمینه هم غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــا تــوجــه بــه شکایت های  خــراســان رضـــوی گــفــت: ب
مطرح شده و تفویض اختیار بند )ط( ماده 56 قانون 
نظام صنفی و با رأی اكثریت مطلق اعضای كمیسیون 
نظارت، ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد مقدس 

مورد تصویب قرار گرفت. 

صدای نماینده مشهد از ترک فعل ها درآمد! ◾
اما پس از این کش وقوس ها باخبر شدیم نصرهللا 
پژمان فر نماینده مــردم مشهد در مجلس شــورای 
اسالمی هم به ماجرا ورود کــرده و نامه ای خطاب به 
رئیس قوه قضائیه نوشته است. در متن این نامه آمده 
است: برادر ارجمند جناب حجت االسالم والمسلمین 

اژه ای، رئیس قوه قضائیه سالم علیکم؛
از آنجایی که حضرت عالی در بین مقامات قضایی به 
عدالت و عدالت خواهی مشهور هستید و انتصابتان 
به ریاست قوه قضائیه کشور توسط رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی ایران مؤید این باور است، تقاضا دارد با توجه 
به مالقات جناب عالی با هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایــران و تنی چند از نمایندگان محترم مجلس مورخ 

1400/08/30 و طرح موضوعاتی درخصوص قانون 
نظام صنفی و آرای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت 

اداری توضیحاتی را بدواً خدمتتان عرض نماییم.
پیرو دادنامه شماره 1166 و 1165 مورخ 1399/9/29 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند بر بند یک 
ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین  دادرسی 
دیــوان عدالت اداری در راستای ابطال بخشنامه ها 
و تفاسیر هیئت عالی نظارت از ماده 22 قانون نظام 
صنفی و تبصره های تابع آن، ضمن تأکید بر صراحت 
متن قانون )مــدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره 
اتحادیه های صنفی از تاریخ انتخاب و عضویت چهار 
سال تمام است، در هر زمان اعضای هیئت مدیره و 
افراد مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار 

دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضویت 
داشته باشند( و با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری، تبصره های ذیل ماده 22 قانون نظام صنفی، 
هشت سال پس از تصویب قانون نظام صنفی، مجدد 

استوار گردید.
مطابق با ماده 107 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری، شعبه پنجم اجرای احکام دیوان 
عدالت اداری شماره 9901730 مورخ 1399/11/06 
ضمن ابالغ به وزارت صمت و هیئت عالی نظارت مرکز 
اصناف و بازرگانان ایــران، تعیین تکلیف قانونی برای 
اجــرای رأی دیــوان صادر گردید، اما متأسفانه وزارت 
صمت و دبیرخانه هیئت عالی نظارت با استنکاف 
اخــیــر با  ــوان، طــی یــک ســال  ــ ــرای رأی دی مکرر از اجـ

مکاتبات سهم فراوان دبیر محترم هیئت عالی نظارت بر 
سازمان های صنفی و مکاتبه خالف قانون دستورالعمل 
به شماره 60/132662 مورخ 1400/05/31 دبیرخانه 
هیئت عالی نــظــارت )پیوست دو( بــرخــالف قانون 
مستقل و خاص نظام صنفی و به استناد مــاده 50 
قانون خاص تعاونی ها، که اشعار می دارد حضور افراد 
بدون اعتبارنامه و تاریخ منقضی شده تا مادامی که 
زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید فرا برسد یا 
همان هیئت مدیره قدیم معتبر است، به عنوان مثال 
بعضاً برخی اتحادیه های صنفی در کشور با وجود 
اینکه دو سال از پایان اعتبارنامه هیئت مدیره آن ها 
گذشته و بر اساس  رأی دیوان معزول تلقی می گردند، 
ــد و بــدون در نظر گرفته شدن  همچنان حضور دارن
صراحت و نظر صریح قانون در تبصره یک و پیش بینی 
قانون گذار برای عزل افراد معزول مطابق تبصره 4 ماده 
22 قانون نظام صنفی، رأساً برای جایگزین افراد متعزل 
و فاقد اعتبار تبصره یک ماده 22 اقدام عملی صورت 

نپذیرفته است.
متأسفانه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با استفاده 
از ایــن فرصت بـــرای بقا و خواسته خــالف قــانــون با 
هــدف استمرار طلبی، ضمن تضییع حقوق افــراد 
ذی نفع هر بار با گزارش خالف واقع از وضعیت بازار 
و گــره زدن مسائل مختلف به اجرای قانون، به دنبال 
ادامــه حضور برخالف قانون و عدالت، در چند ماه 
گذشته با ترفند، دور زدن قانون برای تغییر نوع پروانه 
کسب از حقیقی به حقوقی، یا عضویت در اتحادیه 
صنفی دیگر و با بهانه های واهــی ضمن مهندسی 
اطاله اجرای قانون، از جمله شرایط ممنوعیت برگزاری 
انتخابات، به دلیل ویروس کرونا، به دنبال اصالح قانون 
و طــرح استفساریه هایی بی دلیل و تفسیر تبصره 
یک ماده 22 قانون نظام صنفی از طریق قانون گذاران 
مجلس شورای اسالمی و در نهایت به سخره گرفتن 
قوانین و آرای هیئت محترم عمومی دیوان تا به امروز 

کامالً مشهود است. خوشبختانه در جلسه مورخ 
1400/08/09 صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
با مخالفت اکثریت نمایندگان محترم این استفساریه 
از فوریت بررسی خارج و ضمن تأکید بر اجرای بی وقفه 
قانون، همچنان تفسیر و صراحت تبصره یک ماده 
22 قانون نظام صنفی همان رأی قطعی و الزم االجرای 

هیئت محترم عمومی دیوان خواهد بود.
بنابراین با پیگیری های صورت گرفته توسط نمایندگان 
مــحــتــرم مجلس و ذی نــفــعــان رأی دیــــوان در اکثر 
شهرستان های سراسر کشور در راستای اجرای قانون 
و رأی دیوان افراد معزول دارای سابقه عضویت بیشتر 
از تکلیف قانون حذف و مر قانون تسریع یافت. حال که 
اجرای قانون و نوبت به آقایان هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایران در سمت شهرستان های خود رسیده این روند 
مقبول خواست آن ها نیست و اصرار به عدم اجرای 

آن دارند و از نگاه و میل خود طرح موضوع می نمایند.
به تازگی ضمن گمراه کــردن افکار مسئوالن محترم 
ــای مصدوق  قضایی از جمله مــعــاون اول جناب آق
)پیوست سوم( با گرفتن توصیه نامه توقف سه ماهه 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و طرح خواسته 
دیگر در جلسه مشترک هیئت رئیسه اتاق اصناف 
کشور با حضرت عالی و پیرو آن، مأموریت پیگیری 
موضوعات و گالیه های مطروحه از آرای دیوان عدالت 
اداری در این نشست را به معاونت محترم حقوقی و 

پیشگیری از وقوع جرم قوه سپرده اید.
ضمن تأکید بر اجرای سریع قوانین، از حضرت عالی 
درخواست می گردد از آنجایی که عدالت حکم می کند 
نظر طالبان اجرای قانون و ادله آنان نیز به سمع و نظر 
متولی امر برسد، به همین دلیال جمعی از نمایندگان 
محترم مجلس و اعضای جامعه اصناف کشور که 
ــرای قــانــون هستند، استدعا می گردد  مصر بــه اجـ
دستورات و هماهنگی الزم برای حضور آن ها در جلسه 

بررسی موضوع را مبذول فرمایید.

با ارسال نامه ای از سوی حجت االسالم والمسلمین پژمان فر به رئیس قوه قضائیه صورت گرفت

 واکنش نماینده مشهد 
به تخلفات اتاق اصناف

در شهر3
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جويندگان کار در خراسان جنوبی يابنده شدند 
862 جوینده کار در کاریابی های خراسان جنوبی در سال 

جاری به کار گمارده شده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از 
رشد 170 درصــدی به کارگمارده شدگان دفاتر کاریابی 

خصوصی در استان خبر داد.
غالمرضا اشرفی به صداوسیما گفت: براساس مکاتبه 

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت متبوع، در کشور 
تعداد به کارگمارده شدگان دفاتر کاریابی خصوصی 
در پایان مهر ســال جــاری در مقایسه با مــدت مشابه 
سال گذشته، 3/6 درصد کاهش داشته که این رقم در 

خراسان جنوبی 170/7 درصد افزایش داشته است.
وی افــــــــزود: خــــراســــان جـــنـــوبـــی در رشـــــد تـــعـــداد 

به کارگمارده شدگان از طریق دفاتر کاریابی خصوصی 
موفق به کسب جایگاه نخست در کشور شده است.

مدیرکل تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی استان گفت: از 
ابتدای سال جاری تعداد هزار و 877 نفر جوینده کار در 
دفاتر کاریابی استان نام نویسی کرده اند و تعداد 862 نفر 

به کارگمارده شدند.

ــتــدای ســال جـــاری تعداد  اشــرفــی بــا بــیــان اینکه از اب
و 350 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است،  2 هزار 
افزود: تاکنون تعداد 2 هزار و 954 نفر برای بهره مندی از 
این فرصت های شغلی از سوی دفاتر کاریابی معرفی 
شده اند که گا هی فرصت های شغلی به دلیل نداشتن 

مهارت های الزم کارجو از دست می رود.

پیگیری
   عقيل رحمانی   نصراهلل پژمان فر، نماينده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی پس از انتشار اخبار 

حواشی ايجاد شده در زمينه بی توجهی مسئوالن 
سازمان صمت خراسان رضوی، اتاق اصناف مشهد 

و حتی اتاق اصناف ايران نسبت به اجرای رأی هيئت 

عمومی ديوان عدالت اداری در اقدامی انقالبی نامه ای 
خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت. اما بازهم پيش 

از انتشار متن نامه بايد به آنچه در حدود يک سال 
پيگيری روزنامه قدس و برمال کردن بی تفاوتی نسبت 
به اجرای رأی ديوان عدالت اداری بود، اشاره ای شود.

در نخستين گزارش که در تاريخ 11 بهمن سال 
گذشته منتشر شد دست روی اصل تخلف گذاشتيم 

و در آن اشاره شد چرا باوجود رأی هيئت ديوان 
عدالت اداری مبنی بر اعالم شرايط حضور و برکناری 

مسئوالن اتاق های اصناف سراسر کشور، مسئوالن 

اتاق اصناف مشهد همچنان پشت ميز رياست 
نشسته اند. در حالی که مسئوالن سازمان صمت 

استان به بهانه کرونا تمايلی نداشتند انتخابات اتاق 
اصناف که يک شهر را درگير بحران صنفی کرده بود 

برگزار کنند، دادستانی مشهد به ماجرا ورود کرد.

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 ، 38792729
0915  123  6889، 0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

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
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

طعضو درجه یک اتحادیه
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ج
/1
40
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

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325

ج
/1
40
83
04

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1
40
55
77

ط
/1
40
75
31

09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

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

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

منشی خانم
آش��نا ب��ه حس��ابداری جهت 
هم��کاری در دفت��ر ف��روش 
مصال��ح س��اختمانی واقع در 

بلوار توس  نیازمندیم. 
09150300026

ح
/1
40
81
15

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

مفقود شده
فاکتور بلوک س��یلندر به 
 14000507934 ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره  ب��ه  و 
 1 0 F S B 4 3 4 7 4 3 5 7
مفق��ود ش��ده و از درج��ه 
میباش��د. س��اقط  اعتب��ار 

ح
/1
40
81
42

جواز امالک 
به شماره عضویت 9566 

به نام یاسر دشتی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

1/ر
40

84
23

ج
/1
40
49
92

جشنواره فروش 
کارتخوان

و تعمیرات تخصصی 
انواع کارتخوان

کیوانی
09026558692

ج
/1
40
84
25

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

منشی و تایپیست

خرید و فروش
ضایعات

متفرقهمفقود شده

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد کارگر

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9862
 به نشانی: شهید آوینی بین 1 و 3

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09352182730
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

83
72



   خوشحالی 
 ایوانوویچ 
از حضور دوباره 
در آویژه صنعت   
سرجان ایوانوویچ، 
سرمربی تیم 
بسکتبال آویژه 
صنعت پارسا گفت: 
پس از چند ماه 
دوری از بسکتبال 
ایران وقتی پیشنهاد 
آویژه صنعت مشهد 
را دریافت کردم، 
خوشحال شدم که 
می توانم دوباره به 
این تیم بیایم.

در  حاشيه

دندانپزشکی 
رایگان برای 
مردم حاشیه 
شهر مشهد 

رئیس گروه بهداشت 
دهان و دندان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
گفت: در قالب 
اجرای طرح خدمات 
دندانپزشکی رایگان در 
حاشیه شهر مشهد، 
مادران باردار و شیرده در 
اولویت اصلی خدمات 
دندانپزشکی قرار 
خواهند داشت.
دکتر فتح هللا فانی 
افزود: چهار گروه دیگر 
شامل مراقبت از گروه 
سنی زیر سه سال، 
کودکان سه تا پنج 
سال، آموزش و معاینه 
کودکان ۶ تا ۱۴ سال، 
طرح رفع پوسیدگی 
دندان های دانش آموزان 
پایه ششم و هفتم و نیز 
ارائه خدمات به سایرین 
در قالب طرح پزشک 
خانواده مشمول 
دریافت خدمات 
دندانپزشکی در حاشیه 
شهر مشهد هستند.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه ۱۱ آذر ۱400    ۲6 ربیع الثانی ۱443    ۲ دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9686  ویژه نامه 4065

افقی ◾
 ۱. قلب گردشگری روســیــه کــه کاخ 
کرملین و کلیسای سنت باسیل 
ــده اســــت  - کــافــی  ــع شــ ــ  در آن واقـ
2. از جویدنی ها – پارسنگ تــرازو – 
خانه کوچک و محقرانه 3. نردبان 
ــون - استخوانی در پا  – پست و زب
۴. خویشاوندی - فــرزنــدان ابلیس 
5. کلمه تحسین – پارچه مانتویی 
- بنابراین ۶. پایتخت جالینوس 
ــار و  و ســـقـــراط – پــایــتــخــت شــهــری
مــلــک الــشــعــرای بــهــار – ترکیبی از 
یــد 7. نــوعــی حــلــوا – انــکــراالصــوات 
ــام – روحــیــه  ــیـ – شــهــر خــــون و قـ
مذهبی 8. آرامــــش – کــویــری زیبا 
در شمال شرقی کرمان - شهرآورد 
ــم – بنیان –  9. بین دهــم و دوازدهــ
انــتــهــا – مـــوی مجعد ۱0. مشهور 

 – واســطــه احــضــار ارواح - جلوتر 
۱۱. بله ایتالیایی – رهایی – رمزمیله 
۱2. عــمــلــیــاتــی رزمـــــی بـــه مــنــظــور 
جلوگیری از موفقیت دشمن – ابزار 
ردزنــی ۱3. سرمایه جاودانی – خط 
لــولــه انــتــقــال گـــاز طبیعی از طریق 
ــد طول  ــا - واحـ ــ ــــای خــزر بــه اروپ دری
دو ونیم سانتی ۱۴. فرزند - زورکی - 
منقطع ۱5. حیوانی از خانواده میمون 

– عکس العمل – دانه معطر

عمودی ◾
 ۱. اخاللگر – موسیقیدان معاصر 
ایرانی و از شاگردان علینقی وزیری - 
اختناق 2. زین و برگ اسب – سلسله 
پادشاهی آسیای میانه در شاهنامه که 
معروف ترین سردار آن افراسیاب بود - 
میوه تلفنی 3. بنات – مساوی – محل 

نصب دوشــاخــه ۴. چندین روح – 
عاقل – ماه سرد 5. عدد منفی – بالین 
– جوش و خروش ۶. آشوب – رایحه – 
نتیجه خوب 7. منطقه ای صنعتی در 
آلمان – بچه بمب – آگاه شده 8. بانگ 
و فریاد – یــاری - مــزور 9. اسب ماده 
– صدمه - مرزبان ۱0. امانت فروش 
 – الگوی روز – قبل از پشتک می زنند 
۱۱. بـــه طـــمـــع انـــداخـــتـــن کـــســـی – 
گردن کشی – ریشه ۱2. زبان گنجشک 
ــه وطــنــی  ــرانـ ــام پـــسـ ــ  – لـــجـــبـــاز – نـ
۱3. صده – زادگاه حضرت ابراهیم)ع( 
– جــان نــثــار ۱۴. مصیبت – نوعی 
بیسکویت خشک معروف فرانسوی 
- تنه ۱5. از تــوابــع مثلثاتی – تنها 
ماده ای که طال را در خود حل می کند 

– عدد کالغی

جدول     8249
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zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

دبیر قــرارگــاه مدیریت کــرونــا در 
خراسان رضوی گفت: در روزهای 
اخیر تعداد آزمایش های طبی 
ــد تــســت( از  ــی ــا )رپ ــرون ســریــع ک
بستگان و اطرافیان مبتالیان به بیماری کووید۱9 
در این استان نسبت به گذشته پنج برابر شده 
است.دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: رهگیری 
و ردیابی جدی تر مبتالیان به کرونا در شرایط 
کنونی به منظور شناسایی به موقع بیماران 
کرونایی و جلوگیری از انتشار ایــن ویــروس 

صورت می گیرد.
ــه داد: از ســـوی دیــگــر در فــرودگــاه  ــ وی ادام
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نیز برای 
مسافران ورودی پروازهای خارجی دستورالعمل 
هوشمندسازی حمل ونقل در شرایط کرونا 

اجرا می شود.
دبیر قرارگاه مدیریت کرونا در خراسان رضوی 
گفت: این قرارگاه به خاطر گسترش ویروس 
کرونا در کشورهای اروپایی و شیوع سویه جدید 
این ویــروس موسوم به »امیکرون« در برخی 
کــشــورهــای آفــریــقــایــی، مقرر 

کــرده اســت تمامی اقــدام هــای الزم به منظور 
آمــادگــی کامل در بــرابــر شیوع احتمالی این 

ویروس انجام شود. 
ــا در  وی بــه فعالیت قـــرارگـــاه مــدیــریــت کــرون
ــاره کرد  شهرستان های خــراســان رضـــوی اشـ
و افــزود: کمیته های بهداشت، دارو، درمــان، 
فناوری اطالعات، اطالع رسانی، نظارت و پایش، 
مشارکت های مردمی و دانشجویی در این 

قرارگاه ها فعال هستند. 
دکتر انجیدنی ادامــه داد: گزارش های روزانــه 
فعالیت این کمیته ها در مقابله با ویروس کرونا 
مورد بررسی قرار می گیرد تا نیازهای موجود در 

کوتاه ترین زمان ممکن تأمین شوند.
وی گفت: تمامی بیمارستان ها موظف اند 
آمادگی کامل در زمینه تجهیزات پزشکی و 
ملزومات مصرفی برای ۶ ماه آتی داشته باشند.
ــزود: هرگونه کمبود و مانع در تأمین  ــ وی اف
اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتال به کووید۱9 در 
مراکز درمانی رفع شده و مدیریت تخت های 
بیمارستانی برای این بیماران نیز مورد بازنگری 

قرار می گیرد. 

روســتــای فــریــزی کــه بــه بهشت 
پنهان خراسان نیز شهرت دارد، 
در دامنه رشته کوه عظیم بینالود 
و در میان کــوه هــای سربه فلک 
کشیده، با قدمتی چند هزارساله چون نگینی 

درخشان خودنمایی می کند.
ایــن روســتــا در 75 کیلومتری جــنــوب غربی 
مشهد در سرسبزترین دره هــای بینالود واقع 
شده است. نام فریزی برگرفته از فر، به معنای 
شکوه و عظمت و زی به معنای زندگی است. 
راه ارتباطی این منطقه که تماماً آسفالت بوده، 
در امتداد جاده آسیایی)سنتو( از داخل شهر 
گلبهار می گذرد و در مسیر معادن سنگ آهک 
ــا روســتــای یــیــالقــی آبقد  و روســتــای خــیــج، ت
امتداد می یابد. این جــاده به دلیل موقعیت 
کــوهــســتــانــی، دارای چـــشـــم انـــدازی بسیار 

زیباست.
فریزی بیش از ۴0 کیلومتر رودخانه و باغ های 
متنوع دارد. طبیعتی زیبا و بکر، هوایی پاک و 
سرشار از اکسیژن و آب هایی خوش طعم و گوارا 
و همچنین مردمانی خونگرم و میهمان نواز از 

ویژگی ها و شاخصه های اصلی این روستاست.
روستای فریزی در محاصره کوه های بلندی قرار 
دارد که در زمستان پوشیده از برف است و به 
همین دلیل بخشی از آب شهرستان چناران 
توسط سد فریزی تأمین می شود؛ همچنین 
تعداد زیــادی از کوهنوردان داخلی و خارجی 
برای آموزش و صعود به قله بینالود، جذب این 

روستا می شوند.
روستای فریزی در گذشته در مسیر فرعی 
نیشابور، توس و مشهد قرار داشت و وجود 
کاروانسراها و ربــاط هــای بین راهی گــواه آن 
اســت. ربــاط منطقه درمــه در فریزی و رباط 
جـــاده چــاه مــال در منطقه گلمکان و ربــاط 
ویرانی شاندیز مسیر رفت وآمد کاروان ها، 
مسافران و مردم محلی از نیشابور به مشهد 
و برعکس را نشان می دهد. زبان مردم فریزی 
فارسی دری است که با لهجه ای متفاوت و 
به صورت حلقی ادا می شود. اهالی بیشتر 
روستاهای اطراف اما کُرد و یا ترک هستند و 
لهجه فارس زبانان منطقه نیز هیچ شباهتی 

به لهجه مردم فریزی ندارد.

افزایش پنج برابری آزمایش کرونا در خراسان رضوی »فریزی« بهشت پنهان خراسان

رئـــــــیـــــــس 
ــه صنف  ــادیـ ــحـ اتـ

ــروشــان مشهد گــفــت: در  ــارف ب
ســال جــاری میوه به مقدار کافی بــرای شب یلدا 
موجود است و تا 20 روز آینده مشکل خاصی در 
توزیع این میوه ها نداریم. در صورتی که بخشنامه 
خاصی صادر نشود و یا در بحث واردات و صادرات 
محصوالت تغییر یا ممنوعیتی رخ ندهد هیچ اتفاق 
خاصی در بازار رخ نمی دهد. حیدر ساکن برجی در 
گفت وگو با ایسنا در خصوص قیمت میوه  در بازار 
مشهد و تأمین میوه شب یلدا اظهار کرد: براساس 
تجربیات گذشته چند روز پیش از شب یلدا بازار 
شاهد افزایش انــدک قیمت میوه خواهد بود اما 
معموالً در شب یلدا قیمت ها نسبت به روزهای 
قبلش کاهش پیدا می کند؛ مگر اینکه در بحث 

نقل  حمل و
ــی اقــــــــالم کــه  ــرخــ ــ ب
عرضه آن ها در بعضی از شهرها 

کمتر است مشکلی ایجاد شود.
وی با تأکید بر فراوانی محصوالت برای شب یلدا 
تصریح کرد: در سال جاری میوه به مقدار کافی برای 
شب یلدا موجود است و تا 20 روز آینده مشکل 

خاصی در توزیع این میوه ها نداریم. 
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد با اشاره 

به میوه های پرتقاضا بــرای شب یلدا عنوان کرد: 
میوه هایی مثل مرکبات، سیب، مــوز، کیوی، انار، 
ــرای شب یلدا  انگور و خیار میوه های پرتقاضا ب
هستند. همچنین آناناس جزو میوه هایی است 
که بیشتر توسط قشر مرفه جامعه برای این شب 

مصرف می شود.
ساکن برجی افزود: متأسفانه امسال کیفیت میوه 
انار به دلیل گرمای زیاد تابستان و کم آبی و... نسبت 

به سال های گذشته پایین است.

خبر خوبخبر خوب

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد:

میوه شب یلدا 
به مقدار کافی 
 موجود است

مردان آسمانی 

خبر

ایستگاه سالمت خراسان گردی

شهید محمدحسین بخشی
متولد: ۱352/۱/۴

شهادت: ۱372/9/۱8
محل تولد: روســتــای رکــات از توابع شهرستان 

خوسف
محل شهادت: جاده ایرانشهر- زاهدان

شهید محمدحسین بخشی به تاریخ ۱352/۱/۴ 
همزمان با رسیدن فصل بهار، در روستای رکات از 
توابع شهرستان خوسف دیده به جهان گشود. 
تحصیالت خود را تا سال سوم راهنمایی ادامه داد 
و سپس به استخدام نیروی انتظامی درآمد و دوران 
کوتاه خدمت خود را خالصانه در خدمت مردم 

محروم سیستان و بلوچستان گذراند.
شهید بخشی اهــل نماز بــوده و فرایضش ترک 
نمی شد. رفتارش خوب بود و توصیه به رفتار نیکو 
با والدین و انجام کارهای نیک در صحبت هایش 
مــوج مـــی زد. مــردم او را دوســت داشتند و او نیز 
دوستدار مردم بود. در مراسم عزاداری، هیئت ها 
و تشییع جنازه ها شرکت می کرد و به این مسئله 

اهمیت خاصی می داد.
ــخ ۱372/9/۱8 در جــاده  ــاری او ســرانــجــام در ت
ایرانشهر- زاهدان به همراه تعدادی از همرزمانش 
مورد حمله اشرار قرار گرفت و خودروشان واژگون شد 
و محمدحسین بخشی جان به جان آفرین تسلیم 
و به فیض شهادت نائل شد. پیکر مطهر این شهید 
پس از تشییع در شهرستان بیرجند، به زادگاهش 

منتقل و به خاک سپرده شد. روحش شاد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی خبر داد

 حمایت دولت 
از صنعت تولید انرژی های پاک

مدیرکل منابع طبیعی و آبــخــیــزداری خراسان 
رضــوی از طرح های حمایتی دولــت بــرای توسعه 

صنایع تولید انرژی پاک خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن فنودی با بیان 
اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ضمن حفظ انفال با تمام طرح های اقتصادی و 
اشتغال زا همراهی دارد، گفت: در شهرستان خواف 
که زمینه مشارکت اقتصادی باالیی هم در موضوع 
نیروگاه های بادی و هم معادن وجود دارد از هرگونه 

طرح اقتصادی و اشتغال زا استقبال می کنیم.
او با بیان اینکه باید در کنار حفظ و احیای منابع 
طبیعی به توسعه اقتصاد و اشتغال نیز کمک 
کنیم، افزود: براساس سیاست های کاری ما، به هر 
طرح اقتصادی دارای بازده و سودآوری و اشتغال زا 

به شرط عدم ممنوعیت زمین واگذار می کنیم.
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
ادامه داد: استفاده از انرژی های پاک از جمله باد 
خروجی بسیار مفیدی دارد که ضمن تولید انرژی 
مورد نیاز کشور سبب حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی نیز می شود. البته زمین همیشه متقاضی 
فراوانی دارد، اما اولویت ما طرح های اقتصادی، 
اشتغال زا، منفعت رسانی به مردم بومی و کمک به 

حفظ منابع طبیعی خواهد بود.
 

هشدار دامپزشکی به دامداران 
برای محافظت دام ها از سرما

کارشناسان دامپزشکی خراسان جنوبی با توجه به 
شروع فصل سرما و به منظور محافظت از دام ها 

توصیه هایی به دامداران ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، 
سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
دام اداره کل دامپزشکی اســتــان، با هشدار به 
دامــداران برای محافظت از دام هــا، سرمای زیاد و 
یخ زدن را از مهم ترین عوامل بروز سقط جنین دام 
در فصل سرما عنوان کرد و گفت: دامداران نسبت 
به عایق بندی منبع ذخیره آب اقدام کرده و تا حد 
امکان آبشخور ها را در اواخر شب تخلیه و آب گرم 

در اختیار حیوانات قرار دهند. 
علی اکبر عندلیبی با بیان اینکه سرما و کاهش 
دما از یک طرف و آب سرد از طرف دیگر موجب 
افت شدید انــرژی بدن دام هــا و خطر بــروز سقط 
جنین می شود، افزود: مناسب سازی تأسیسات 
دامداری برای تأمین دمای مناسب و بهبود شرایط 
تهویه در اماکن دامی در فصل سرما دارای اهمیت 

فراوانی است.
سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
دام اداره کل دامپزشکی استان گفت: تراکم دام، 
بسته بودن فضای نگهداری دام ها در شب، عدم 
جــمــع آوری کــود و فضوالت و خیس بــودن بستر 
سبب تولید گاز های سمی مثل آمونیاک و آسیب 
به سیستم تنفسی و درگیری ریه های دام می شود، 
تهویه مناسب برای جایگاه نگهداری دام در شب 
که به دلیل سرما در و پنجره ها بسته می شود باید 

در نظر گرفته شود.
به گفته وی تخلیه کود و فضوالت دامی از جایگاه 
نگهداری دام ها و اطمینان از خشک بودن بستر 

اهمیت باالیی در کاهش بروز بیماری دارد.

مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی 
با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۱7 هزار 

نفر در طــرح نهضت ملی مسکن 
در خــراســان رضـــوی نام نویسی 

ــا تـــوجـــه به  کـــردنـــد، گـــفـــت: بـ
اهمیت و تأثیرگذاری طرح 
ــهـــضـــت مـــلـــی مــســکــن  نـ
در خــــــــانــــــــه دار کــــــردن 
اقــشــار هـــدف، از تمامی 
دســـتـــگـــاه هـــای اجـــرایـــی 
استان خواست ضمن در 
اختیار گذاشتن اراضی 
مـــازاد خــود، بــه پیشبرد 
هرچه سریع تر این طرح 

کمک کنند.
عبدالمجید نــژاد صفوی 
گفت: بــا استقبالی کــه از 

طرح نهضت ملی مسکن در 
خراسان رضــوی شــده است، 

متقاضیانی کــه تاکنون موفق 
به نام نویسی نشده اند می توانند 

ــاه بــا مراجعه بــه سامانه  تــا ۱5 آذرمـ
https://saman.mrud.ir ثبت نام 

کنند.

 نام نویسی ۱۱۷هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن

مدیر جهاد کــشــاورزی ســبــزوار گفت: 
بــا پــایــان فــصــل بـــرداشـــت زعــفــران 
5هـــزار کیلوگرم از ایــن محصول 
ــزارع  ــزار و ۶00 هــکــتــار مـ از هــ
ــزوار و  ــبـ شــهــرســتــان هــای سـ

ششتمد برداشت شد.
به گزارش ایرنا، علی اصغر 
امانیان افـــزود: میانگین 
ــران  ــ ــفـ ــ ــت زعـ ــ ــ ــرداشـ ــ ــ بـ
ــن  ــار در ای ــر هــکــت از هـ
ــدود  ــان هــا حـ شــهــرســت
ــت که  ــوگــرم اســ ــل ۴ کــی
بـــه عــلــت گـــرمـــای زیـــاد 
ــدگــی هــا  ــارن و کـــاهـــش ب
نسبت به پارسال کاهش 

یافته است.
بـــه گــفــتــه وی: هـــم اکــنــون 
مرکز فراوری و بسته بندی  سه 
زعفران در این شهرستان فعال 
است که در صورت افزایش سطح 
زیرکشت و تولید ایــن محصول، 
ایجاد مراکز فراوری و بسته بندی جدید 

در این شهرستان ضروری است.

 برداشت 5 تن زعفران 
در سبزوار 

 پــیــکــر مــطــهــر شــهــیــد افــتــخــارآفــریــن ابــراهــیــم 
 DNA قائمی پس از 39 سال با آزمایش های

شناسایی و در مراسمی به خانواده 
وی اعالم شد.

ــزاری  ــ ــرگـ ــ ــبـ ــ بــــــه گـــــــــــزارش خـ
صداوسیمای مرکز خراسان 

رضــــــــوی، حـــجـــت االســـالم 
احمد ملکی، رئیس بنیاد 
شــهــیــد و امــــور ایــثــارگــران 
منطقه 2 مشهد و ســردار 
مجتبی غــفــورپــور؛ مشاور 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
با حضور در منزل والدین 
ایــن شهید افتخارآفرین 

خبر شناسایی هویت فرزند 
شهیدشان پس از 39 سال 

را اعالم کردند.
فاطمه تقی آبادی مادر شهید 

در این دیــدار ضمن شکرگزاری 
بــه درگـــاه ایـــزد مــنــان گــفــت: وقتی 

ــاردار بــودم خــواب دیــدم زنــان  فــرزنــدم را بـ
سیاه پوش در خانه نشستند و گفتند ابراهیم 
فــدای حسین شد، از خــواب بیدار شدم 
خواب را با همسرم درمیان گذاشتم 
و به خاطر این خواب اسم 
ــدم را  ــ ــ ــرزنـ ــ ــ فـ

ابراهیم گذاشتم.
عــلــی اکــبــر قــائــمــی پـــدر شــهــیــد ضــمــن ابـــراز 

خرسندی از اعــالم ایــن خبر افــزود: 
شهید با اینکه ۱7 ســال داشــت، 

اما بزرگ تر از سنش بود، افکار 
ــت و دنــبــال آرمـــان  بلند داشـ

امام راحل بود. فرزندم اعالم 
ــاع  ــا در دفـ ــرد تـ ــ ــادگــــی ک آمــ
ــران اســالمــی بــه همراه  از ایـ
دوستانش درجبهه حضور 
یابد، من هم رضایت دادم 
که فرزندم در راه اسالم قدم 

بردارد.
همچنین با همکاری بنیاد 
ــور ایـــثـــارگـــران،  ــ شــهــیــد و ام
والــدیــن شهید قائمی بــرای 

نخستین بار، هفته آینده به 
ــارت مـــزار شهیدشان نائل  زیـ

می شوند.
پیکر شهید دفاع مقدس در سال 90 

طی مراسمی باشکوه به عنوان شهید گمنام در 
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران به خاک سپرده 

شد و با توجه به شناسایی مشخصات این 
 شهید واالمــقــام، سنگ مــزار شهید 

 بـــه زودی تــغــیــیــر خــواهــد 
کرد.

شناسایی هویت شهید مشهدی پس از ۳۹ سال

عشقستان
شهید ابراهیم قائمی
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