
مشاور ژئوپارک طبس گفت: پرونده سومین ژئوپارک 
ایــران برای عضویت در شبکه ژئوپارک های جهانی 
به یونسکو ارسال شد. علیرضا امری کاظمی، مدیر 
به  ژئوپارک طبس  مشاور  و  قشم  ژئوپارک جهانی 
خبرنگار مهر گفت: پس از چهار سال کار و تالش 
براساس  الزم  آمــوزش هــای  و  زیرساخت ها  انجام  و 
درخواست  پرونده  یونسکو،  ژئوپارک های  آیین نامه 
ژئــوپــارک هــای  شبکه  در  طبس  ــارک  ــوپ ژئ عضویت 
جهانی یونسکو ارســال شد. یونسکو پس از اینکه 
در  دادنـــد،  تأییدیه  مختلف  بین المللی  نهادهای 
تابستان سال دیگر ارزیابان خود را به ایران می فرستد.
وی بیان کــرد: ژئوپارک طبس با مساحت ۲۲ هزار 
که  اســت  ژئوسایت  دارای ۳۹  کیلومترمربع   ۷۷۱ و 
جذابیت های زمین شناختی فرهنگی و طبیعی زیادی 
از مراکز مــورد توجه خاص  را در خــود دارد و یکی 

زمین شناسان ایران و جهان است.
و  ژئــوپــارک  توانمندی های  اطلس  در  کاظمی  امــری 
ایــران را به عنوان  ــران، ۳۰ منطقه در  ای ژئوتوریسم 
مناطق پیشنهادی برای معرفی و ثبت تحت عنوان 

ژئوپارک به تفصیل معرفی کرده  است.

گالیه های رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

از مهاجرت پزشکان تا دردسر  نسخه  الکترونیکی

 ژئوپارک طبس 
در صف ثبت جهانی
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خراسان جنوبی

 جا ماندن ۶ شهر 
از طرح جهش مسکن

خراسان رضوی

 لبخند زندگی 
به سه بیمار نیازمند عضو

هشدار پلیس فتا خراسان رضوی 
به خریداران اینترنتی

خراسان شمالی

آموزش رایگان 52 رشته هنری 
در مناطق محروم 
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مدیر درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی گفت: 
ــتــدای ســال جـــاری، 48  در هشت مــاهــه اب
هزار و ۷۲4 نفر با هزینه ۳8 میلیارد و 8۷۳ 
میلیون ریال از خدمات درمانی و بهداشتی 
حال  در  و  شــده انــد  بهره مند  درمانگاه  ایــن 

حاضر حدود ۱۰ هزار نفر زیر پوشش خدمات 
درمانی این درمانگاه هستند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
کــرد: درمانگاه  بیان  رضــوی، مهدی رحیمی 
موقوفه عبدهللا رضوی در سال ۱۳64 توسط 

رضــوی  عبدهللا  مــرحــوم  خیراندیش  واقـــف 
ــه خدمات  ــ ــرزای نــاظــر در خــصــوص ارائ ــی م
تأسیس  ویژه محرومان  به  به مردم  درمانی 
شده اســت. وی خدمت منحصربه فرد این 
درمانگاه را درمان و تأمین داروی رایگان برای 

خدمات  گفت:  و  دانست  نیازمند  بیماران 
ارائه شده به بیماران در بخش های پزشک 
خدمات  مامایی،  دندانپزشکی،  عمومی، 
پرستاری، داروخانه، آزمایشگاه، سونوگرافی و 

رادیولوژی است...

گزارشی از خدمات درمانی موقوفه عبداهلل رضوی

وقف سالمت برای 48 هزار نفر  
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به ط��ور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاون��ی مس��کن ش��ماره س��ه راه آه��ن 
 1400/09/29 م��ورخ  دوش��نبه  روز   15 س��اعت  رأس 
در مح��ل پ��روژه ب��ه آدرس: گلبه��ار خیاب��ان ام��ام 
رض��ا 41 مطه��ری 15 برگزار می ش��ود. از کلی��ه اعضاء 
محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 
موضوع��ات زی��ر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.

اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنام��ه کتبی ب��ه فرد دیگری مح��ول نمایند که در 
این صورت تع��داد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 
رأی و ه��ر ش��خص غیرعضو تنها ی��ک رأی خواهد بود.

*ضمن��ًا ب��ه اط��اع می رس��اند اعض��اء متقاض��ی اعطای 
بای��د در  ب��ه هم��راه وکی��ل م��ورد نظ��ر  نمایندگ��ی 
س��اعات اداری روزه��ای زوج تا تاری��خ 1400/09/25 
ب��ه آدرس قاض��ی طباطبای��ی بی��ن قاض��ی طباطبای��ی 
س��ه و پن��ج، پ��اک 170 واح��د 3 مراجع��ه ت��ا پس از 
تأیی��د وکالتنامه های مزبور توس��ط مق��ام مجاز ورقه 
ورود ب��ه مجم��ع ب��رای ف��رد نماین��ده ص��ادر گ��ردد.
دستورجلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که 

به تعهدات خود عمل ننموده اند مطابق با ماده 17 و 
58 اساسنامه و 13 قانون بخش تعاونی ها

هیئ��ت مدی��ره تعاونی مس��کن ش��ماره س��ه راه آهن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

شماره سه راه آهن   تاریخ انتشار: 1400/09/15
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ش��رکت پویش��گران مع��ادن ش��رق در نظ��ر دارد 
اج��رای عملیات و خری��د کاالی پروژه برق رس��انی 
ب��ه مع��دن ک��وه باخ��رز) س��م آهن��ی( واق��ع در 
شهرس��تان تایباد ب��ه طرف شهرس��تان خواف بعد 
از پاس��گاه کرات به طرف روس��تای رهنه و فرزنه 
بع��د از جرثقی��ل س��نگبری ج��اده خاکی به س��مت 
مع��دن کوه باخ��رز را از طری��ق برگ��زاری مناقصه 
مح��دود ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط و م��ورد تایید 
توزیع برق اس��تان خراس��ان رضوی واگذار نماید.
 ل��ذا از کلی��ه ش��رکت های محت��رم واجد ش��رایط 
ف��وق دع��وت م��ی گ��ردد ضم��ن بازدی��د از مح��ل 
پ��روژه و بررس��ی نقش��ه ه��ای اجرایی نس��بت به 
ارائه پیشنهاد قیمت بر اس��اس آنالیز جدول ریز 
اقدام و قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ 
1400/9/22 به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار سجاد 
بهارستان 2 - ساختمان تجاری وصال - طبقه 5 واحد 
53 ش��رکت پویش��گران معادن شرق تحویل نمایند. 
تلفن تماس :                   051-37624971-2            
   09025219375   

مناقصه محدوده 
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جلس��ه مجمع عمومی ف��وق الع��اده نوبت  دوم 
ش��رکت تعاونی مس��کن مهرورزان دانش��گاه 
علوم پزش��کی در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه 
م��ورخ1400/9/27 در مح��ل مرک��ز بهداش��ت 
ش��ماره یک انتهای وکیل آباد برگزار میش��ود 
از اعضای محترم تقاضا میشود نسبت به اتخاذ 
تصمی��م ب��ه موضوع زی��ر حضور بهم رس��انند 
اعضایی که امکان حضور ندارند حق رای خودرا 
ب��ا وکالت نامه کتبی به عضو حداکثر س��ه رای  
وغیر عضو یک رای مح��ول نمایند جهت اعطای 
نمایندگ��ی روزه��ای چهار ش��نبه  وپنجش��نبه 
م��ورخ 1400/9/24 و 1400/9/25 س��اعت 9 تا 
12 ب��ه دفتر پروژه در گلبه��ار مراجعه نمایند.
دستور جلسه:  تمدید مدت فعالیت تعاونی  تا پایان 
سال 1401 مطابق بند 6 اساسنامه شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم ش�رکت تعاونی مس�کن مهرورزان 
دانش�گاه علوم پزش�کی ش�ماره ثبت 30891  

انتشار  1400/9/15
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 بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت ایده پ��ردازان فدک ق��در پویا 
)س��هامی خاص( دعوت به عمل می آید 
تا در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
شرکت در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1400/09/27 در آدرس مشهد بزرگراه 
ش��هید کانتری مجتمع آبادگران- برج 
اداری آفتاب- طبقه 9 ش��رکت نمایند.

دستور جلسه:  
 1( انحال شرکت  

 2( سایرموارد در صاحیت مجمع
رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت ایده پردازان 

فدک قدر پویا )سهامی خاص(
شماره ثبت 34306 

شناسه ملی10380495030

ف
/

آگهی مزایده
موقوف�ه نادرقلی خان افش�ار در نظر دارد دو واحد آپارتمان به مس�احت 90 متر 
مرب�ع، طبقه دوم با آسانس�ور و نوس�از ب�ه آدرس خیابان اقدس�یه 51  را از طریق 
اطالع�ات مزایده کتبی به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت  کس�ب 

بیشتر با شماره تلفن30-36513728 -051 و داخلی 31 تماس حاصل فرمایند.

قیمت پایه مساحتآدرسمورد اجاره
مزایده)ماهانه(

آپارتمان طبقه 
دوم

الهیه  خیابان  
اقدسیه 51

دو واحد 90 
000 /000 /40 ریال مترمربعی

اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه چهار مشهد

ف
,1
40
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از کلیه اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود در 
س��اعت 14 روز جمع��ه م��ورخ 1400/9/26 در محل 
ش��هر جدید گلبهار بلوار جمهوری 29 مجتمع تجاری 
تندیس جهت رسیدگی به تصمیم گیری در خصوص 
م��وارد زیر حضور به هم رس��انند .و یا وکای خود 
را جهت ش��رکت در جلس��ه حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار آگهی روز جمعه 19 /1400/9 
از س��اعت 14 تا 18 حضورا به دفتر شرکت واقع در 
بلوار ابوطالب چهارراه شفا به سمت دادگاه پاک 1 
معرفی نمایند .الزم به ذکر است تعداد آرای وکالتی 
ه��ر عضو 3 رای و هر غیر عض��و 1 رای خواهد بود.

دستور جلسه :
 1-انتخاب سه نفر هیئت تصفیه 

2-انتخاب دو نفر ناظر هیئت تصفیه 
3- گزارش صورتهای مالی و اجرایی
هیئت مدیره شرکت 

تلفن تماس: 09153174766

آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مسکن مهر 99  مشهد )نوبت اول ( 
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 بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت فدک نصیران توس )سهامی خاص( 
دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 9 
روز ش��نبه مورخ 1400/09/27 در آدرس 
مش��هد بزرگراه ش��هید کانت��ری مجتمع 
آبادگ��ران- ب��رج اداری آفت��اب- طبقه 9 

شرکت نمایند.
دستور جلسه: 

  1( انحال شرکت 
  2( سایرموارد در صاحیت مجمع

 رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت فدک نصیران 

توس )سهامی خاص(
به شماره ثبت  34169 و شناسه ملی 

10380494097

ف
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 ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای محترم اسامی 
ش��هر تایباد نس��بت به واگذاری ام��ورات تأمین نظ��م و امنیت تعدادی از 
اماکن خود تا س��قف مبلغ و ضمانت شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل 
به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت دریافت اسناد 

مناقصه و ارایه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/09/25 به شهرداری مراجعه نمایند. 
- محل دریافت اسناد مناقصه اداره حراست شهرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 1400/09/25 می باشد.

- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1400/09/25 می باشد.
- در صورتی که برندگان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- شهرداری  در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره 54522265- 051 

تماس حاصل فرمایند.
مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(سقف مبلغ سالیانه )ریال(نام محلردیف

4/968/000/000248/400/000تیر پارک شهرداری واقع در گمرک دوغارون1
پارکینگ شهید فخری زاده واقع در کیلومتر 10 2

جاده تایباد به گمرک دوغارون
11/700/000/000585/000/000

ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع واقع در جنب 3
کشتارگاه دام شهرداری تایباد

2/484/000/000124/200/000

 شهردار تایباد- مهرداد کریم زاده

آگهی مناقصه

ف
/1
40
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60

ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئین نامه مالی ش��هرداری ها تعداد 2غرفه 
جدید االحداث عرضه می��وه و تره بار واقع در 
می��دان بار را از طریق مزایده به اجاره واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اس��ناد و ارائ��ه پیش��نهاد ب��ه س��امانه س��تاد 

مراجعه فرمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

تجدید آگهی مزایده 
شهرداری گناباد

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

پیرو آگهی های منتش��ره قبلی به شمارات 9599- 1400/05/21 و 9607- 1400/06/06 در روزنامه قدس خراسان و شمارات 2590- 1400/05/21 و 
2598- 1400/06/06 در روزنامه بشارت نو، برابر رأی اصالحی شماره 140060306013001508- 1400/08/05 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد در خصوص ششدانگ یک قطعه باغ مورد تقاضای آقای 
سیدمحمد اکرامی فرزند ذبیح اله در رأی صادره قبلی به شماره 140060306013000356- 1400/02/25 و آگهی های منتشره فوق الذکر پالک 3245 
فرعی )به مساحت 404/98 مترمربع خریداری مع الواسطه از حسن کربالئی علی حسین میرزا از سهام مجهول به میزان سه سهم و نیم مشاع و خریداری 
مع الواسطه از بانو کبری مختارپور از سهام ثبت شده به میزان یک سهم و نیم مشاع از کل پنج سهم( و پالک اصلی مورد تقاضا )154- اصلی( واقع در 
اراضی کاخک بخش یک گناباد درج نگردیده است، لذا به شرح فوق مراتب اصالح می گردد. ضمناً مابقی مفاد رأی صادره و آگهی های منتشره قبلی کماکان 

به قوت خود باقیست و تغییری در آن حاصل نگردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 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 صورتی که 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 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 می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- 1408607 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری



   شناسایی 
۶۳ ملک مازاد 
دستگاه های 
اجرایی 
خراسان جنوبی  
عیسی جعفری، 
مدیرکل اقتصاد 
و دارایی خراسان 
جنوبی گفت: 
۶۳ملک مازاد مربوط 
به ۹ دستگاه اجرایی 
در خراسان جنوبی 
شناسایی شده که 
از این امالک مازاد، 
تاکنون ۱۱ ملک به 
ارزش ۱۱ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان 
به فروش رسیده 
است.

خراسان شمالی  ــشــخــیــصــی  ◾ کــــیــــت ت
اُمیکرون وجود ندارد

وی افـــــزود: هــنــوز هــیــچ کیت 
تشخیصی خاص امیکرون در 

کشور و دنیا وجود ندارد.
ــه ایــنــکــه هنوز  ــا اشــــاره ب وی ب
بیش از 9 میلیون نفر از واجدان شرایط واکسینه 
نشده اند، عنوان کرد: خبر خوب اینکه پس از رصد 
عالئم در محیط آزمایشگاهی محققان می توانند 
در 100روز آیــنــده واکــســن مؤثر بــر سویه جدید 
امیکرون را تأمین کنند و از این جهت نگرانی وجود 
ندارد. وی با اشاره به واکسن هراسی و واکسن گریزی 
که در جامعه وجود دارد، گفت: بسیاری از افراد 
واکسن گریز کسانی بودند که سؤال داشتند و ما 
نتوانستیم آن هــا را در بحث داشتن مسئولیت 
اجتماعی در قبال مردم اقناع کنیم؛ این در حالی 
است که برخی از همین افراد به طب سنتی استناد 
می کنند در حالی کــه همین متخصصان طب 

سنتی هم به ضرورت واکسن کرونا تأکید دارند.
وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون تنها راه نجات ما 
از این مصیبت است، ادامه داد: واکسیناسیون دز 
سوم و حتی چهارم خواهد آمد و افراد واجد شرایط 
باید این واکسن را تا زمانی که این بیماری از بین 

برود، ادامه دهند.

آمار نگران کننده مهاجرت پزشکان ◾
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار 
نگران کننده مهاجرت پزشکان و آسیب های آن 
اظهار کرد: مهاجرت پزشکان هزینه های هنگفتی 
به نظام سالمت کشور وارد کرده است و این یک 
پدیده اجتماعی تک علتی نیست و علل مختلفی 
دارد؛ هرچند کم بودن تعرفه ها اصالً نمی تواند دلیل 

اصلی آن باشد، اما بی تأثیر نیست.

وی با اشــاره به اینکه در مــورد خدمات درمانی و 
تشخیصی افزایش تعرفه ها مصوب نمی شود و 
متأسفانه سال هاست ارائه دهنده خدمت در نظام 
تعرفه گذاری برخالف سایر صنوف نقشی ندارد، 
اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی سال هاست به 
عنوان مشاور در جلسه های نظام تعرفه گذاری 
دعوت می شود این درحالی است که بسیاری از 
خدمات ما تعاریف مشخص و یک ارزش و قیمت 
تمام شده ای دارند که در زیر آن قیمت تمام شده 

هم لحاظ نشده و ما به این قضیه اعتراض داریم.
وی با اشــاره به اینکه در حال پیگیری از مجلس 

شورای اسالمی و شورای هماهنگی بیمه هستیم 
تا هم سهم پزشکان و هم سهم خدمات گیرندگان 
و بیماران در نظام تعرفه ها لحاظ شــود، افــزود: 
تعرفه های مــا کــامــالً غیرواقعی اســت و درواقــع 

پزشکان از جیب خود یارانه می دهند.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان مهاجرت 
پزشکان در استان نداریم، گفت: در بــازه زمانی 
سال  98تا 99 بیش از 2هزار و400 پزشک از کشور 
مهاجرت کرده اند و در یک سال اخیر 3 هزار پزشک 
یعنی چهار برابر سال های گذشته به کشور های 

دیگر مهاجرت کرده اند.

3هزار پزشک بیکار در استان ◾
وی افــزود: در مشهد 5هزار پزشک عمومی داریم 
که تنها 2هــزار و200نفر پروانه طبابت گرفته اند و 
فقط 900 نفر مطب داری می کنند و مابقی اصالً 
توان مالی تأمین و اداره مطب را ندارند و به عبارتی 
3هزار پزشک بیکار داریم که به دلیل هزینه های آن 
و اینکه مطب داری مقرون به صرفه نیست تمایلی 

به مطب داری ندارند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص 
باید ها و نباید های واکسیناسیون افراد زیر 12سال 
با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه هیچ 
واکسیناسیونی انجام نشود، عنوان کرد: هر زمان 
نتایج بررسی واکسیناسیون 10کشوری که تزریق 
ــد به ستاد ملی مقابله  زیر 12ســال را انجام داده ان
با کرونا اعالم و بی خطر بودن آن تأیید شود ما هم 
واکسیناسیون زیر 12سال را آغاز خواهیم کرد، به 
همین دلیل بازگشایی کامل مدارس ابتدایی فعالً 
در ستاد ملی مقابله با کرونا از اول دی ممنوع است.
وی ادامــه داد: در کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
بــا کــرونــای اســتــان مصوب کــردیــم یکم بهمن ماه 
زمان بازگشایی مدارس باشد تا وضعیت امیکرون 
مشخص شود.وی در خصوص نسخه الکترونیک و 
مشکالت پیش روی آن با تأکید بر اینکه زیرساخت ها 
برای نسخه الکترونیکی هنوز هم مشکل دارد، عنوان 
کرد: وضعیت اینترنت و پهنای باند شرایط را برای 
پزشکان در مطب ها و داروخانه ها سخت کــرده و 
شرایط برای عملیاتی شدن و حذف دفترچه ها از اول 
دی ماه وجود ندارد. وی در مورد پرونده های شهدای 
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار 
کرد: در این خصوص در مشهد 35پرونده داریم که 
18مورد به تأیید رسیده و مابقی پرونده ها در دانشگاه 
علوم پزشکی در حال رسیدگی است که ان شاءهللا 

به نتیجه خواهد رسید. 

گالیه های رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

 از مهاجرت پزشکان 
تا دردسر  نسخه  الکترونیکی

خبرخبر
روزروز

۶ شهر خراسان جنوبی از طرح جهش مسکن جا ماندند 
استاندار خراسان جنوبی بر جذب کامل سهمیه استان 
در طرح جهش تولید مسکن تأکید کرد و گفت: به دلیل 
کمبود زمین، ۶ شهر استان هنوز وارد مرحله اجرایی این 

طرح نشده اند.
جــواد قناعت در حاشیه جلسه نشست فرمانداران 
خاطرنشان کــرد: در ایــن جلسه، ضمن ارائـــه گــزارش 

فرمانداران درخصوص مسائل شهرستان ها، دربــاره 
موضوعات متعددی بحث و گفت وگو شد.

وی ادامه داد: یکی از این موارد، موضوع جذب سهمیه 
استان در طرح جهش تولید مسکن بود که با توجه به 
اقدام های صورت گرفته، در 25 شهر استان زمین های 
الزم برای اجرای این برنامه آماده شده و نام نویسی های 

اولیه نیز صورت گرفته است.
به گــزارش ایسنا، وی اظهار کــرد: درایــن جلسه به این 
نکته تأکید شد برای ۶ شهری که به علت کمبود زمین، 
این طرح وارد مرحله اجرا نشده، جلسه های فوق العاده 
برگزار و موانع برطرف شود تا بتوانیم سهمیه استان برای 
سال نخست و در مجموع کل چهار سال را به طور کامل 

جذب کنیم.
قناعت، موضوع بازارچه های مرزی را از دیگر موارد مطرح 
شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: بنا بر تصمیمی 
که در این جلسه گرفته شد، به زودی در بازدید میدانی 
از بازارچه های مــرزی استان، بــرای فعال تر کــردن آن ها 

برنامه ریزی خواهد شد.

مهدی توحیدی  رئیس سازمان نظام پزشکی بهداشت و درمان
خراسان رضوی گفت: اکنون در شرایط خوبی از 
وضعیت کرونا قرار داریم، اما این هیزم خاموش 

شده اگر رها شود عواقب خطرناکی برای جامعه به 
وجود خواهد آورد.

علیرضا صداقت در خصوص سویه جدید کرونا 
)امیکرون( با اشاره به اینکه کرونا تاکنون ۱۳ جهش 

داشته و امیکرون سیزدهمین جهش از کروناست، 
گفت: نگران کننده ترین بخش این سویه این است 

که زمان شیوع این سویه در هفت روز اول دو برابر 

جهش های دیگر بوده است.
وی با اشاره به اینکه امیکرون خواهد آمد، بلکه شاید 
تاکنون هم باشد و مبتال هم خواهیم داشت، اما جای 

هیچ نگرانی نیست و باید همچنان دستورالعمل ها 
و زدن ماسک را رعایت کنیم، افزود: در ستاد ملی 

و استانی مقابله با کرونا این موضوع مطرح شده 
و قرار بر این است با توجه به آزمایش های خاص 
و هزینه های سنگین تشخیص این سویه جدید، 

در مورد بیماران مشکوک انجام و نتایج آن در 
هفته های آینده اعالم شود.

آموزش رایگان 52 رشته هنری 
در مناطق محروم 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی 
گفت: با اجرای طرح آموزش رایگان هنر، در مناطق 
محروم، کمتر توسعه  یافته و مرزی این استان 52 رشته 

هنری آموزش داده می شود.
حسین فرخنده در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: ازجمله 
رشته های این طرح آموزشی سفال گیری، طراحی 
فــرش و گلیم، کــاشــی کــاری، نمایش نامه نویسی، 

کارگردانی، قلمزنی و عکاسی است.
وی گفت: در راستای شعار تحول و عدالت محوری 
دولــت و برنامه های وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
ــتــصــاد هــنــر و  ــدف تــوســعــه اق و دســتــیــابــی بـــه هــ
کسب وکارهای فرهنگی و هنری و صیانت از هنرهای 
ملی، بومی و محلی، طرح آموزش رایگان رشته های 
مختلف هنری در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته 
و مرزی برگزار می شود. فرخنده در خصوص شرایط 
اجرای این طرح گفت: تمامی برنامه های مرتبط با 
طرح بدون دریافت هزینه و رایگان است و در شهرها 
و روستاهای خارج از مرکز استان اجرا خواهد شد. 
وی اظهار کرد: جاماندگان از ادامه تحصیل در دوره 
متوسطه با شرکت در این دوره هــا و پس از کسب 
مهارت الزم می توانند در آزمون های ادواری نام نویسی 
و شرکت کنند و در صورت قبولی، گواهی نامه مهارتی 
دریافت کنند و برای دریافت دیپلم کاردانش به وزارت 
آمــوزش و پــرورش ارائــه کنند. فرخنده خاطرنشان 
ــروم، کمتر  ــحـ ــدان در مــنــاطــق مـ کــــرد: عــالقــه مــن
 توسعه یافته و مرزی می توانند با مراجعه به سامانه
نــــــســــــبــــــت    amoozesh.azmoonehonar.ir
 بــه نام نویسی در یکی از رشــتــه هــای پیشنهادی 

اقدام کنند.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۱5 آذر ۱400    ۱ جمادی االول ۱443    6 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9689  ویژه نامه 4068

در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
53

پ
/1
40
42
52

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
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/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 

قالی شویی



دستگیری عامل 
سرقت های 

 سریالی 
از باغ ویالهای 

مشهد 
به گزارش قدس، 

سرهنگ دهقان پور، 
فرمانده انتظامی 

مشهد از دستگیری 
متهم پرونده 

سرقت های سریالی 
از باغ ویالهای 

اطراف مشهد و اعالم 
شکایت 50 مالباخته 

در این زمینه خبر 
داد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی بـــا توجه 
ــه گـــــــــزارش وقــــــــوع بــرخــی  ــ بـ
کـــاهـــبـــرداری هـــا در پــوشــش 
فــروش کاالهایی که به صورت 
آنــایــن فروخته شــده بودند، 
ــیــس پــلــیــس فــتــا خــراســان  رئ
رضــوی به شهروندان هشدار داد به هیچ عنوان 
پیش از آنکه محتویات بسته خریداری و دریافت 
شده از سایت را مشاهده نکرده اید، تأیید رسید 

کاال ندهید.

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ◾
مــدتــی پیش یکی از شــهــرونــدان بــا مراجعه به 
تحریریه روزنامه قدس به شیوه ای از کاهبرداری در 
پس خرید اینترنتی اشاره کرد. وقتی ابعاد موضوع 
بررسی شد آن هم فارغ از صحت و سقم ادعای 
صورت گرفته، این فرضیه پیش روی ما قرار گرفت 
که با اندکی سهل انگاری از سوی خریداران کاال به 
صورت برخط، این کم توجهی می تواند دردسرهای 

فراوانی برای آن ها ایجاد کند.
این شهروند در تشریح نحوه کاهبرداری حدود 
70 میلیون تومانی به خبرنگار قدس گفت: چندی 
پیش با توجه به تبلیغات گسترده ای که یکی از 
سایت های فروش کاال به صورت برخط داشت و 
از طرفی این سایت که به نوعی یکی از سایت های 
مرجع خرید و فروش کاال به صورت اینترنتی در 
ایــران شناخته می شود، دست به کار شدم تا دو 

گوشی آیفون 13 از این سایت خریداری کنم.
مراحل خرید کاال طی و هزینه مورد نیاز را هم به 

صورت اینترنتی به حساب سایت واریز کردم.
چند روزی هم منتظر ارسال کاالی خریداری شده 
ماندم تا اینکه پیک سایت شناخته شده با من 
تماس گرفت و آدرس و مشخصات من را چک کرد 

و اندکی بعد هم پشت در خانه حاضر شد. من 
هم برای تحویل گرفتن دو گوشی موبایل که حدود 
70 میلیون تومان در آن زمان قیمت داشت مقابل 
در آمدم و کاال را تحویل گرفته و کد تأیید دریافت 

کاال را هم برای پیک خواندم. 
پیک رفــت و مــن هــم وارد خانه شـــدم، امــا همه 
چیز به زمانی مربوط می شود که من کارتن های 
مهرو موم شده گوشی ها را بــاز کــردم و همان جا 

خشکم زد، چــرا که داخــل بسته آن چیزی نبود 
که من سفارش داده بودم. مشخص بود کارتن ها 

پیشتر باز شده و کاال جعلی است.
ــه داد: بــه ســرعــت بــا شماره  ایــن شــهــرونــد ادامــ
تلفن پیگیری سایت تماس گرفتم و ماجرا را به 
آن هــا گفتم. اما متصدی مربوط اعــام کرد شما 
تأیید دریافت کاال را زده اید، این یعنی شما تأیید 
کــرده ایــد که بسته دریافتی با محتویات داخل 

آن همخوانی دارد. همان جا پی بردم چه اشتباه 
بزرگی کردم ولی دست از پیگیری ماجرا برنداشتم. 
مدام از مسئوالن سایت پیگیری می کردم چرا که 
70میلیون تومان پول کمی نبود و جبران آن برایم 
سخت بــود. اما چند روز بعد فهمیدم همه چیز 
زیر سر پیک سایت بوده و او با همین شیوه افراد 
دیگری را هم هدف کاهبرداری قرار داده و با روشی 
خاص کارتن ها را باز و محتویات را تغییر می داده 
و گوشی ها را هم به سرقت بــرده اســت. درحــال 
حاضر پیک مذکور متواری است. از سوی دیگر 
ــازار فروخته شــده و در حال  گوشی های من در ب
حاضر سایت می گوید بررسی شماره سریال گوشی 
نشان می دهد که آن ها فعال شده اند! اما مگر پیک 
نیروی سایت نیست؟ چرا مدیران سایت زیر بار 
نمی روند. این گونه باشد اعتماد مردم از خرید های 

اینترنتی از بین خواهد رفت. 

کاالی مجازی را حقیقی ببینید  ◾
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: شهروندان 
و افرادی که از سایت های فروش کاال اقدام به خرید 
اینترنتی می کنند باید بدانند و مراقب باشند که 
به هیچ عنوان پیش از مشاهده کــاال به صورت 
فیزیکی و تست سامت آن، اقدام به تأیید دریافت 

کاال نکنند.
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: خریداران کاال 
به صورت برخط این نکته را هم مد نظر قرار دهند 
که در زمان تحویل این گونه کاال ها عجله نداشته 
باشند و فقط به فکر دریافت کاال نباشند و تا حد 
امکان مشخصاتی از فــرد تحویل دهنده مانند 
شماره پاک خــودرو یا موتورسیکلت را به خاطر 
بسپارند. اگر بسته بندی کاال از نظر ظاهری دارای 
مشکل بود حتماً از آن در حضور نماینده سایت 

تصویربرداری و مستندسازی کنند.

هشدار پلیس فتا خراسان رضوی به خریداران اینترنتی

 پیش از مشاهده کاال 
تأیید دریافت ندهید

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی: شــهروندان و افرادی که از سایت های 
فروش کاال اقدام به خرید اینترنتی می کنند باید بدانند و مراقب باشند که 
به هیچ عنوان پیش از مشاهده کاال به صورت فیزیکی و تست سالمت آن، 

اقدام به تأیید دریافت کاال نکنند.
گزيدهگزيده

محیط زيست
نجات بره قوچ وحشی مجروح  

رحمانی یک رأس بره قوچ وحشی که از سوی چند 
قاده سگ مورد حمله قرار گرفته بود، با اقدام قابل 
ستایش یکی از اهالی روستای سیج از تلف شدن 
نجات یافت. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد مقدس در این زمینه گفت: یک 
رأس بره قوچ وحشی که در حاشیه منطقه حفاظت 
شده ارس سیستان مورد حمله سگ های ولگرد قرار 
گرفته بود، توسط شهروند طبیعت دوست با هویت 

»باقر مستشاری« از تلف شدن نجات پیدا کرد.
شــیــرزور تــصــریــح کـــرد: پــس از تــمــاس ایـــن فــرد 
در خصوص ایــن مــاجــرا بــا اداره محیط زیست 
شهرستان و ارائه آموزش های الزم به وی، مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
با همراهی کارکنان پاسگاه انتظامی سد کــارده 
ــزارش عزیمت و پس از تحویل  به محل مــورد گ
بره قوچ وحشی، او را بــرای تیمار به دامپزشکی 

منتقل کردند.
وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده ارس سیستان 
از مناطق بکر و منحصربه فرد درشهرستان مشهد 
است که پوشش گیاهی منطقه از درختان زیبا و 
باارزش ارس)سرو کوهی( تشکیل شده و جانورانی 
 از جمله پلنگ، قوچ و میش، کل و بز وحشی و... 

در این منطقه زیست می کنند.

در شهر3
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دستگیری 316 نفر در پی اجرای طرح ارتقای امنیت
سرهنگ حسین دهــقــانــپــور، رئــیــس پلیس مشهد 
گفت: در 48 ساعت گذشته در راستای ارتقای امنیت و 
جلب رضایت عمومی شهروندان، طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی با محوریت مبارزه با توزیع كنندگان مواد 
مخدر، پاک سازی نقاط آلــوده و جرم خیز، دستگیری 
ســارقــان و بــرخــورد بــا مــزاحــمــان و متخلفان مــقــررات 

راهنمایی و رانندگی در شهرستان مشهد اجرا شد.
وی افزود: دستگیری 316 متهم به سرقت و كشف 403 
فقره انواع سرقت ازجمله چهار دستگاه موتورسیكلت، 
36 دستگاه خودرو، 363 فقره سایر سرقت ها و همچنین 
توقیف 220 دستگاه وسیله نقلیه پاک مخدوش، بدون 

مدارک و... از نتایج اجرای این طرح است.

در ادامــه 18 خــرده فــروش نیز دستگیر و متهمان پس 
از تشكیل پرونده مقدماتی بــرای سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضایی معرفی شدند. وی بیان کرد: اجرای 
طرح های امنیت اجتماعی یكی از راهکارهای کنترل و 

کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی است.
فرمانده انتظامی مشهد مقدس با قدردانی از همكاری و 

تعامل مثبت شهروندان با پلیس و همچنین خبرنگاران 
در انعكاس اخبار، از شهروندان خواست هرگونه اخبار 
و اطاعات از فعالیت مجرمان و برهم زنندگان نظم و 
امنیت را از طریق تلفن 110 به پلیس اعام کنند و هرگونه 
انتقاد، پیشنهاد و یا قدردانی از عملکرد کارکنان ناجا را 

با تلفن 197 در میان بگذارند.

صدای مردم
    نامه جمعی از مردم 

خطاب به دادستان مشهد
رحمانی  پس از انتشار سلسله گزارش های 

روزنامه قدس از اوضاع نا بسامان تولید و عرضه 
پوشاک در بازار مشهد، نامه ای که به امضای 

چند هزار نفر از شهروندان مشهدی رسیده بود 
به دست ما رسید. این افراد از دادستان مرکز استان 

خواستار برخورد با عامالن فروش البسه نامتعارف 
در شهر مشهد شدند. در متن این نامه آمده است: 
مردم متدین و انقالبی مشهد الرضا)ع(، از شما به 

عنوان مدعی العموم خواستار رسیدگی هرچه 
سریع تر به آشفته بازار مسائل فرهنگی شهرمان از 
حرمت شکنی های وسیع در فضای مجازی توسط 
واحدهای صنفی تا اوضاع نابسامان بازار پوشاک 
هستند. پخش زنده از داخل آرایشگاه های زنانه، 

فروش شلوارهای پاره، مدل های نامتعارف البسه و... 
در شأن مشهدالرضا)ع( نیست. از شما درخواست 

داریم هرچه سریع تر با ترک فعل های صورت گرفته 
مسئوالن مربوط در این حوزه که منجر به ایجاد این 

فضای رها شده گردیده، برخورد کنید.

ط
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40
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ج
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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
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40
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ط
/1

40
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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
طرقبه شاندیز09335225171

ج
/1

40
83

04
ج

/1
40

18
08

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
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40
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96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
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40
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562
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40
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پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141
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34

پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

کارگر ساده
1410

پیک موتوری

پرده و مبلمان

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

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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
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40
58
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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40

81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
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40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا حیدریان

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15471
 به نش��انی: بلوار صادقی��ه 40 صادقیه 40/3 

امالک استوره
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 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151142047
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

84
48

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



ریال  ۳۳ میلیارد 
تسهیالت 
قرض الحسنه 
 برای 
معلوالن کاشمر   
اعظم حسن زاده، 
رئیس اداره بهزیستی 
کاشمر گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 
حدود ۳۳ میلیارد 
ریال تسهیالت 
قرض الحسنه 
برای معلوالن این 
شهرستان ابالغ شده 
است. تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال 
امسال برای معلوالن 
نیز 2۳/5 میلیارد ریال 
بوده است. 

در  حاشيه

دعوت 
دوچرخه سواران 
 خراسان رضوی 
 به اردوی 
تیم ملی

رئیس هیئت 
دوچرخه سواری 
خراسان رضوی گفت: 
۹دوچرخه سوار این 
استان به اردوهای تیم 
ملی سرعت، نیمه 
استقامت و استقامت 
مردان و زنان دعوت 
شده اند.
به گزارش پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، مهدی 
روزبهان افزود: محمد 
دانشور، احمد نصرآبادی 
و حسن حصاری در رده 
بزرگساالن و امیرعلی 
علیزاده، سهیل عباسیان 
و بنیامین فنایی در رده 
سنی جوانان در اردوی 
سرعت و نیمه استقامت 
حضور خواهند داشت.
وی گفت: همچنین 
امیرحسین محمدی 
به اردوی تیم ملی 
دوچرخه سواری 
استقامت و لیال حیدری 
و یکتا غالمرضایی در 
رده سنی جوانان بخش 
بانوان برای حضور در این 
اردو دعوت شده اند.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۱5 آذر ۱400    ۱ جمادی االول ۱443    6 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9689  ویژه نامه 4068

افقی ◾
 1. منبع ایــن گـــروه از باکتری ها کــه بــرای 
گـــوارش مفید هستند لبنیات و میوه ها 
هستند – آخرین روز هفته 2. سهل – واحد 
ــامــه ورزشــی  شــمــارش کــت وشــلــوار – روزن
چــاپ آلــمــان 3. واحــد 365روزی – مــاده 
بیهوشی – کوچه ای که کنار یا منتهی به 
باغی شود 4. از مرکبات – پول سامورایی – 
بهشت شداد – ویتامین جدولی 5. نیم تنه 
مــردانــه – بــی زبــان – بهجت – نوشیدنی 
ــودرو کوچک  لبنی 6. بــااســتــعــداد – خــ
شهری حمل مسافر 7. ابریشم ناخالص 
– ترکیدن – گل مظهر شهادت 8. پوشاننده 
است و از نام های باری تعالی – آموختنی 
لقمان – سمت نماز ۹. خــودرو چینی از 
خانواده چانگان که در کشورمان هم مونتاژ 
می شود - از چهارعمل اصلی ریاضیات 
– ذره بــــاردار شیمیایی 10. سهولت – 
پیوسته خودمانی 11. باالترین نوع اختیار 
 – قــرض – گله گوسفند – خمیر بتونه 
12. درنـــوردیـــدن – تحمل – لنگه در - 

کاربامید 13. به خدمت گرفتن کسی – 
استخوانی در پا – رنگ نفرت 14. عاجل 
– طالیی - مهیا 15. توگوشی – می گویند 

آفت ندارد

عمودی ◾
 1. تیم فوتبال ریــشــه داری کــه بــه همدان 
منتقل شد و این روزها در دسته دوم فوتبال 
ــران بـــازی می کند - بی مو - ناسازگاری  ایـ
2. پیامبری – نومید – دریـــغ و حسرت 
3. فرماندار – پاینده – سه تای انگلیسی 
4. ریشه – تــرش و شیرین – قبیله ای در 
صدر اسالم - خیال پردازی 5. در آیین هندو 
عبارت است از تجسد مادّی ناشی از هُبوط 
»ایـــزدان هندو« از آسمان به زمین است 
ــده روی  - برقرار 6. زمــان – نفرین – راه رونـ
طناب در سیرک 7. پارچه مشبک – برای 
دورکـــردن اتهام ارائــه می کنند - »مربا«ی 
ــدا – ســایــه – ستیزه  نــاتــمــام 8. صـــوت نـ
– پهلوان – حــرف انتخاب ۹. پشم نــرم – 
فیلمی عاشقانه به نویسندگی و کارگردانی 

نیکی کریمی - روستایی در سیستان و 
بلوچستان و نیز شبکه های اجتماعی 
 10. پشتیبان – آشیانه پــرنــده – مهم تر 
11. پارتیزان - نفر اول مسابقه 12. ناشناخته 
– گرفتن – یکباره خودمانی – حرف فاصله 
13. ایــراد – جداسازی مــواد سمی از خون 
 در بیماران دارای اختالل کلیوی- صمغ 
14. از سرکردگان مغول – بازیچه – پادشاه 
کابلی و جد مادری رستم 15. بازیکن اهوازی 
سابق تیم فوتبال پرسپولیس - یار نبات – 

همان درهم است

جدول     8252
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 م ح م د ح س  ی  ن  ت ب ر ی  ز ی   
 2   د و ک    ا ل و ا ر   و ب ا ل
 3 ف   س  ت ی  ز ه   ب ل ا   ر س  ا

 4 ل و   ر و ش    س  ل ی  ق ه   ا ل
 5 س  ا ر ی  ن    ش  ی  و ا   د م   ه
 6   ت ی  ن    ر ب ا   ن  ک    ن  ا ع
 7 ع ف و   ت ق ا ر ن    ل ی  و س  ا

 8 ا و   د خ م ه   ا م ا ل   ت ش 
 9 ب ر ه و ت   ت ر د س  ت   ف ر ق
 10 د د ر   ه م   ش  ا ن    س  ی  د  
 11 ز   س  ت   ف ا ت ر   ش  ا ک  ا ر
 12 ا ف   ک  م ا ن  ه   ل ا و   د و
 13 د ی  م   ز ه د   خ و ر ا ک    ی 
 14 ه ل د ر   ی  ی  ل ا ق   ک  ا ج  

 15   م ح س  ن  م س  ل م ا ن    ش  ی  ک 
 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

فاطمه رباط جزی، از کودکی دچار معلولیت است 
و یک خواهر و برادر معلول دیگر نیز دارد که با هم 

در یک خانه زندگی می کنند. 
فاطمه با بیان اینکه حــدود سال ۹5 آموزشگاه 
نقاشی برای آموزش در خانه دایر کرد، می گوید: 
با حمایت هایی که مسئوالن بهزیستی داشتند 
با وام اشتغال، آموزشگاه را گسترش داده و آن 
را از خانه به روستا آوردم و در حال حاضر حدود 
40 شاگرد دارم و در زمینه های مختلف آموزش 
نقاشی در سبک هایی نظیر رئالیسم، هایپر رئال 

و... از مقدماتی تا پیشرفته را آموزش می دهم.
وی بــا انــتــقــاد از مسئوالنی کــه جلو دوربــیــن 

خبرنگاران سخنان زیبا و وعــده هــای شیرین 
می دهند، می افزاید: مطابق قانون باید مسئوالن 
برای خانواده های دارای دو معلول به باال خانه 
بسازند ولی متأسفانه سنگ بزرگی جلو پای 
خانواده  معلوالن قرار داده اند که شرط ساختن 
خانه، داشتن زمین سنددار توسط معلوالن 
است که عمالً بــرای خانواده هایی مانند ما که 
چند معلول در خانه دارنــد و 350 هــزار تومان 
حقوقی کــه بهزیستی مــی دهــد فقط صرف 
هزینه رفت وبرگشت به مطب دکتر می شود، 

غیرممکن است.
بــه گفته او، عـــالوه بــر مناسب نــبــودن معابر 

بـــرای تـــردد مــعــلــوالن، از دیــگــر مشکالت این 
قشر در شهرستان خوشاب حضور رؤســای 
ــا مــانــنــد جــهــاد کـــشـــاورزی، آمــــوزش و  ــ اداره هـ
پـــرورش و کمیته امـــداد در طبقه دوم و نبود 
آسانسور اســت، همچنین به دلیل نداشتن 
رمپ رفت وآمد کنار عابربانک ها برای معلوالن، 
عمالً امکان دریافت خدمات از آن هــا، بدون 
هــمــراه و یــا تــقــاضــای کمک از دیــگــران وجــود 
نـــدارد. گفتنی اســت در شهرستان خوشاب 
۹00 توانیاب زندگی می کنند. این بانوی هنرمند 
بهترین تابلو نقاشی خود را  تصویری از چهره 

سردار سلیمانی می داند.

تلنگرتلنگر

درد دل های یک 
 نقاش توان یاب

مردان آسمانی 

گزارش کوتاه

ــر درمـــانـــگـــاه مــوقــوفــه  ــدیـ مـ
عــبــدهللا رضــــوی گــفــت: در 
ــدای ســال  ــ ــت ــ هــشــت مــــاه اب
جـــاری، 48 هــزار و 724 نفر 
با هزینه 38 میلیارد و 873 
مــیــلــیــون ریــــال از خــدمــات 
درمــانــی و بهداشتی ایــن درمــانــگــاه بهره مند 
شده اند و در حال حاضر حدود 10 هزار نفر زیر 
پوشش خدمات درمانی این درمانگاه هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضــوی، مهدی رحیمی بیان 
کرد: درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی در سال 
1364 توسط واقف خیراندیش مرحوم عبدهللا 
رضوی میرزای ناظر در خصوص ارائه خدمات 
ــژه محرومان تأسیس  درمــانــی بــه مــردم بــه وی

شده است.
وی خدمت منحصربه فرد این درمانگاه را درمان 
ــرای بیماران نیازمند  و تأمین داروی رایــگــان ب
دانست و گفت: خدمات ارائه شده به بیماران 
در بخش های پزشک عمومی، دندانپزشکی، 
ــه،  ــ ــان ــاری، داروخــ ــتـ ــرسـ ــات پـ ــدمـ مـــامـــایـــی، خـ

آزمایشگاه، سونوگرافی و رادیولوژی است.
وی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به 
بیماران نیازمند بیان کرد: ابتدا افراد نیازمند از 
طرق مختلف چون معتمد و یا شــورای روستا 
ــرای افـــراد خــارج از روســتــا بــا ارائـــه مستند  و ب
پزشکی شناسایی می شوند و با توجه به میزان 
محرومیت در سه گــروه زرد، آبــی و سبز قرار 

می گیرند.
ــرادی که در گــروه زرد  رحیمی با بیان اینکه اف
قرار می گیرند، درمانگاه 50 درصد، گروه سبز 

70 درصــد و گــروه آبــی 100 درصــد هزینه دارو 
را تأمین می کند و در مــورد ویزیت نیز بنا به 
محرومیت افراد مقدار آن متغیر است؛ تصریح 
کرد: برای این افراد کارت درمان صادر می شود 
ــارت، تــعــرفــه ای کــه پیشتر  و بــراســاس رنــگ کـ

اعالم شده، پرداخت می کنند. همچنین این 
درمانگاه در مواردی هزینه بستری بیمار را در 
بیمارستانی که تحت مراقبت بــوده پرداخت 

کرده است.
ــوژی گــفــت:  ــ ــول ــ وی در خــصــوص بــخــش رادی

خدمات در این بخش نیز بــرای افــراد نیازمند 
براساس رنــگ کــارت اســت امــا چــون درمانگاه 
موقوفه عبدهللا رضوی رادیولوژی ندارد بیماران 
به مراکز طرف قرارداد برای دریافت این خدمت 

معرفی می شوند.
مدیر درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی با بیان 
اینکه براساس وقف نامه تمام بیماران می توانند 
از خدمات این درمانگاه بهره مند شوند؛ گفت: 
خــدمــات درمــانــی بـــرای افــــرادی کــه نیازمند 

نیستند، به صورت آزاد محاسبه می شود.
وی افـــزود: در هشت مــاه ابــتــدای ســال جاری 
48 هزار و 724 نفر با هزینه 38 میلیارد و 873 
میلیون ریال از خدمات درمانی و بهداشتی این 
درمانگاه بهره مند شده اند و در حــال حاضر 
حدود 10هزار نفر زیر پوشش مستمر خدمات 

درمانی این درمانگاه هستند.
رحیمی با بیان اینکه درمانگاه موقوفه عبدهللا 
رضــوی در زمــان شیوع کرونا، در بحث تأمین 
داروی نیازمندان حاشیه شهر ورود کرده است؛ 
اظهار کرد: به همین منظور تفاهم نامه ای بین 
بسیج جامعه پزشکی مشهد و درمانگاه امضا 
شده است که براساس آن ارائه خدمات درمانی 
و بهداشتی در حاشیه شهر مشهد انجام 
مــی شــود. در ایــن طــرح پزشک توسط بسیج 
جامعه پزشکی و دارو توسط ایــن درمانگاه 

به صورت رایگان تأمین می شود.
ــر ایـــن تـــعـــداد20 کپسول  ــالوه ب وی افــــزود: عـ
اکسیژن به همراه تجهیزات جانبی با اعتبار 
720 میلیون ریال تهیه و برای درمــان بیماران 
کرونایی به صورت امانت و رایگان در اختیار 

بیماران متقاضی قرار می گیرد.

گزارشی از خدمات درمانی موقوفه عبداهلل رضوی

وقف سالمت برای 48 هزار نفر  

خبرخبر
روزروز

مرکز آموزش عالی کاشمر بودجه عمرانی ندارد
مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: 
باوجود اینکه 10 سال از تأسیس مرکز آموزش عالی کاشمر 
می گذرد اما هنوز سهم این مرکز از بودجه عمرانی صفر 
است. به گزارش قدس آنالین، میثم مجیدی در نشست 
بررسی چشم انداز توسعه مرکز آموزش عالی کاشمر افزود: 
نبود بودجه عمرانی موجب شده قدرت تجهیز و راه اندازی 

آزمایشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی را نداشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه در این خصوص تقاضای ردیف اعتباری 
عمرانی و ارتقای بودجه با هدف بسترسازی بــرای ایجاد 
دانشگاه توسعه پایدار را داریم، بیان کرد: هر کاری که تاکنون 
در راستای مسئولیت اجتماعی و مأموریت دانشگاه برای 
کاشمر انجام داده ایم، توسط نیروهای بومی و نخبگان واقعی 

غیربومی بوده است.
مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار 
کــرد: با وجــود اینکه تمام هزینه ها صــرف هیئت علمی، 
دانشجو و دیگر بخش ها می شود و برای توسعه دانشگاه، 
آزمایشگاه، فضاهای عمرانی، تأمین تجهیزات و ایجاد 
فضای کالبدی استاندارد شرایط بسیار سخت شده است، 

اما سازمان برنامه و بودجه هم در این خصوص همکاری 
الزم را ندارد.

وی گفت: نگاه سازمان برنامه وبودجه به شهرستان ها 
و دانشگاه های کوچک ایــن اســت که خودشان از طریق 
مــســئــوالن و خــیــران بــایــد بتوانند حــداقــل تــا 50 درصــد 

هزینه هایشان را تأمین کنند.

جمعیت
    ثبت 9 هزار والدت در خراسان شمالی 

بجنورد: مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از 
ثبت 9 هزار و 446 واقعه والدت طی هشت ماه 

سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش قدس آنالین، علی زاهدی نیا اظهار کرد: 

تعداد واقعه والدت ثبت شده در سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال 1/6 درصد کاهش 

داشت.
وی گفت: از مجموع موالید ثبت شده تعداد 4 هزار 

و 887 پسر و 4 هزار و 559 دختر هستند. 

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در خصوص 
آمار چندقلوزایی در استان نیز افزود: در هشت 

ماه سال جاری تعداد 9 هزار و 204 واقعه والدت 
 تک زایی و 242 واقعه والدت حاصل 

از چندقلوزایی است.

زاهدی نیا در ادامه گفت: اسامی محمد، امیرعلی، 
علی، آریا و حسین به ترتیب پنج نام منتخب 

پسران و اسامی فاطمه، زهرا، رستا، آوا و آسنا 
به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم جدول فراوانی 

اسامی منتخب دختران قرار گرفته اند.

شهید غالمحسین رضوی
متولد: مشهد 

تاریخ تولد: 1337/1/7 
تاریخ شهادت: 1365/۹/15

محل شهادت: قالویزان 
 سرورهادیان شهید غالمرضا رضــوی هفتم 
فروردین1337، در شهرستان مشهد به دنیا آمد. 
پــدرش محمدعلی، کارگر بــود و مــادرش نسا نام 
داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال 
1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر 
شــد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و 
در پانزدهم آذر1365، در قالویزان بر اثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای 

زادگاهش به خاک سپردند.

فرازی از وصيت نامه شهيد ◾
همسرم و فرزندانم! من شما را به تقوا و پرهيزگاری 
و پاکدامنی دعـــوت می كنم و امــيــدوارم از خط 
مستقيم الهی كه راه سعادت و خوشبختی است، 
در هيچ موقع حتی در يک لحظه منحرف نشويد، 
ان شاءهللا. باز هم تكرار می كنم از دين اسالم دست 
نكشيد و هر كجا احساس كرديد اسالم به شما 
نيازمند اســت، قدم جلو گذاريد و اســالم را ياری 
كنيد و سعی كنيد نماز را اول وقت به پا داريد و درد 
ضعيفان را گوش دهيد و به آن ها تا آنجایی كه از 

دستتان برمی آيد، كمک كنيد.

ورودی تربت حیدریه همچنان حادثه ساز است

رانندگی در تاریکی!

مریم ساالری پس از تعریض ورودی محور 
تربت حیدریه به مشهد و اقدام های مناسبی که 
از سوی شهرداری و اداره راه و شهرسازی درباره 
آسفالت آن انجام شده، این مکان به دلیل نبود 
روشنایی کافی به نقطه ای حادثه خیز و خطرناک 

تبدیل شده است.
حادثه خیزترین جاده تربت حیدریه در حالی 
همچنان قربانی می گیرد که بازسازی و ایمن 
ــاده بــه خــاطــر ناهماهنگی بین  ــردن ایـــن جـ کـ
دستگاه های متولی هر روز به تأخیر افتاده است.
یکی از شهروندان تربت حیدریه به خبرنگار قدس 
گفت: به دنبال ایجاد جاده کمربندی مشهد- 
تربت حیدریه، یک کیلومتر جاده باقی مانده و 
میدان دوغشک با وجود پرتردد بودن همچنان 

محل عبور خودروهای سبک و سنگین است.
محمدرضا وحیدنیا تأکید کرد: به علت عرض 
کم و دو طرفه بودن جاده از یک سو و نیز ورود 
و خروج خودروها )از شهرک ولیعصر به جاده 
و برعکس در دو تقاطع(، متأسفانه حــوادث 

ناگواری اتفاق می افتد. 
محمدجواد امــیــری، مــدیــر مــرکــز فــوریــت هــای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
هم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون در این 
مسیر 25 مورد تصادف )با 54 مصدوم( به وقوع 

پیوسته است.
علی رجــایــی، رئــیــس اداره نــگــهــداری راه هـــای 
خراسان هم در این باره گفت: تکمیل باقیمانده 
عملیات یک کیلومتر روکش نهایی آسفالت و 
میدان روستای دوغشک حدفاصل روستای 
ــزون بر 60 میلیارد ریال  منظر تا پل الغدیر اف

اعتبار نیاز دارد.
محمد روحی، مدیر شرکت برق تربت حیدریه 
نیز گفت: پــروژه روشنایی معابر ورودی شهر 
تــربــت حیدریه بــه طــول 8 کیلومتر بــا اعتبار 
70میلیارد ریال آغاز شده و در دهه فجر انقالب 

اسالمی به بهره داری می رسد.

ابتدا افراد نیازمند از طرق مختلف چون معتمد و یا شورای روستا و برای 
افراد خارج از روستا با ارائه مستند پزشکی شناسایی می شوند و با توجه 

به میزان محرومیت در سه گروه زرد، آبی و سبز قرار می گیرند.
گزيدهگزيده

اهـــــدای اعـــضـــای بـــانـــوی مــرگ 
ــزی در مـــشـــهـــد مــوجــب  ــغــ مــ
حیات دوباره سه بیمار هموطن 

نیازمند به عضو شد.
به گــزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری 
اعــضــای پــیــونــدی دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
مشهد گفت: در هــزار و صــد و هفدهمین 
عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی 
در مرکز پیوند اعضای منتصریه دانشگاه، 
سه عضو مرحومه بلبل حسینی 67ساله 
برای پیوند به بیماران نیازمند به طور رایگان 

اهدا شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرنیه های زنده یاد 
ــرای پیوند بــه بانک چشم  بلبل حسینی ب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از 
پوست این مرحومه نیز برای پیوند به بخش 
سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( فرستاده 

شد.
ــلــبــل حــســیــنــی از  وی گـــفـــت: مـــرحـــومـــه ب
بیمارستان قائم)عج( به واحــد فــراهــم آوری 
اعــضــای پــیــونــدی در مــرکــز پــیــونــد اعــضــای 
دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از انجام 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده 
تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
ــوی گـــفـــت: یک  ــ ــان رضـ ــراســ خــ
قـــالده پلنگ ایــرانــی در منطقه 
ــزار مسجد  ــ ــده هـ حــفــاظــت شــ
ــل نامعلومی از  شهرستان کــالت که به دالی
ناحیه سر و صورت مجروح شده، برای درمان 
بــه بیمارستان دامپزشکی و پلی کلینیک 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی در 

مشهد انتقال یافت.
بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضــوی، تورج همتی 
عنوان کــرد: ایــن پلنگ زخمی روز شنبه در 

نزدیکی روستای ژرف توسط بومیان منطقه 
مشاهده شد، پس از تماس با اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان، سریعاً محیط  بانان 
بــرای بررسی اولیه به منطقه اعــزام و پس از 
بررسی شرایط حیوان، اکیپی متخصص از 
اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی در محل حاضر و موفق 

به زنده گیری پلنگ زخمی شدند.
وی ادامه داد: این پلنگ برای انجام معاینه ها 
و اقدام های پزشکی به بیمارستان دامپزشکی 
و پلی کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

فردوسی مشهد منتقل شد.

انتقال پلنگ زخمی هزارمسجد به مشهد لبخند زندگی به سه بیمار نیازمند عضو
محيط زيستسالمت
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