
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: برابر بند 
نوع  هر  راهنمایی ورانندگی  آیین نامه  یک  94مــاده 
نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله 
نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی 
و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آالینده هوا 
و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا باشد نقص فنی 
دهنوی  حمیدرضا  سرهنگ  مــی شــود.  محسوب 
در طول  و  پیوسته  پلیس  اگرچه  گفت:  قــدس  به 
سال با اجرا و اعمال قانون، تالش می کند از تردد 
خودروهای معیوب و بدون معاینه فنی جلوگیری تا 
از وقوع تصادفات در اثر نقایص فنی از قبیل نقص 
پاک کن  در الستیک ها، سیستم روشنایی، ترمز، برف 

و... پیشگیری کند، لیکن در حال 
حاضر بــا افــزایــش آلــودگــی هــوا، 
بــا خــودروهــای  ــرخــورد  ب تشدید 
دودزا و وسایل دارای نقص فنی 

به طور ویژه در دستور کار...

در مراسم تکریم و معارفه استاندار خراسان شمالی با حضور وزیر کشور عنوان شد

زمان آزمون و خطا نیست
آغاز طرح 

تشدید برخورد با 
خودروهای دودزا
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دبیر ستاد مدیریت کرونای خراسان رضوی:

 موردی از ابتال به اُمیکرون 
مشاهده نشده است

 شناسایی پنج بیمار پروانه ای 
در خراسان شمالی

ورود دادستان به ماجرای 
بی احترامی به مردم مشهد 

 افزایش کشتار دام مولد 
در خراسان رضوی
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در شهر3

رسانه ای  قــرارگــاه  اعضای  مشترک  نشست 
با هدف  با شهردار مشهد  رضــوی  خراسان 
بررسی راهکارهای تعامل شهرداری و رسانه ها 

در برطرف کردن مشکالت مردم برگزار شد.
به گــزارش قدس آنالین، شهردار مشهد در 

این نشست گفت: نقاط اشتراک و تبادالت 
بسیاری میان شهرداری و رسانه ها وجود دارد 
که از این میان سه محور برجسته تر هستند: 
توجه به هویت شهر مشهد، مردم و توسعه و 

پیشرفت شهر .

آن چــیــزی که  ــزود:  ــ اف ارجــائــی  سیدعبدهللا 
ســرعــت جــمــعــیــت پــذیــری یک  ســبــب شــد  
ــزارو۲۰۰ ســال از تمام  بــاغ خصوصی طی هــ
اطـــراف خــودش گــوی سبقت  کهن شهرهای 
را ربوده و به ابرشهر بین المللی تبدیل شود، 

وجــود مضجع منور امــام رضــا)ع( اســت. اگر 
این فلسفه ذاتی را قبول داریم باید بر تمام 
کنشگران  رفتار  و  شــود  حاکم  ما  مناسبات 
اجتماعی از کالبد گرفته تا فرهنگ نیز منطبق 

با آن باشد. سیاست اصلی فرهنگی ما...

نشست مشترک قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی با شهردار برگزار شد

اولویت ها و ضرورت های اداره مشهد از نگاه مدیران رسانه
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 
140060306013000973 م��ورخ 1400/05/10 هی��ات اول موضوع ماده 
ی��ک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 
به شناس��ه ملی 10101335539 و شماره ثبت 8506  در ششدانگ اعیان 
یکباب س��اختمان به مس��احت 55/42 مترمربع در قسمتی از عرصه وقفی 
پالک 228 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت 
ملک گناباد برابر سند اجاره نامه رسمی شماره 107648 مورخ 1399/10/04 
دفترخانه اس��ناد  رس��می 41 گناب��اد و جوابیه ش��ماره 1400/380673- 
1400/05/05 اداره اوق��اف و امور خیریه گناباد محرز گردیده اس��ت. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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.آ1407932  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/1   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/16      
سید ضیا الدین مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
نوبت دوم ش��ركت تعاونی اعتبارتاكس��یرانی 
مشهد راس ساعت8/30 صبح روز شنبه مورخ 
1400/09/27 درمحل تاالر عدل واقع در میدان 
امام خمینی برگزار میگردد . لذا از كلیه اعضاء 
دع��وت مینمای��د راس موعد مقرر در جلس��ه 
مذكورباهم��راه داش��تن كارت ملی حضور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه :

1-طرح و تصویب تغییرات سرمایه
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطورفوق العاده نوبت دوم 

شركت تعاونی اعتبارتاكسیرانی مشهد
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 جلس��ه مجمع عمومی عادى به طور فوق العاده نوبت اول ش��ركت تعاونی راس س��اعت 10روز س��ه شنبه 
1400/09/30 در شهرستان باخرز بخش باال والیت،روستاى شهیدبهشتی،محل مسجدجامع با دستور جلسه 
ذیل تشكیل میگردد. از كلیه اعضا محترم تعاونی دعوت میگردد بابه همراه داشتن برگ سهام/دفترچه 
عضویت/كارت عضویت جهت اتخاذ تصمیم درخصوص دستور جلسه دراین جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:  1.انتخاب هیئت تصفیه
2.تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه

تذكر:درصورتیك��ه حض��ور عضوی درجلس��ه مذكور میس��ر نباش��د میتواند ح��ق رای خ��ود را به موجب 
وكال��ت نام��ه ب��ه عض��و دیگر ی��ا نماینده ت��ام االختی��ار واگ��ذار نمای��د در این ص��ورت هرعض��و عالوه 
ب��ر راى خ��ود ت��ا 3 راى ب��ا وكال��ت و غی��ر عضو فقط ی��ك راى ب��ا وكال��ت نامه میتواند داش��ته باش��د.
عض��و متقاض��ی اعط��اى نمایندگ��ی میبایس��ت به هم��راه نماین��ده خ��ود در تاری��خ ه��اى 1400/09/28 
لغای��ت1400/09/29 س��اعت 8 صب��ح ت��ا 13 ظه��ر ب��ا ب��ه هم��راه داش��تن كارت شناس��ایی معتب��ر جهت 
ص��دور ورق��ه ورود به مجمع ب��ه نمایندگی تعاون كار ورفاه اجتماعی  شهرس��تان باخ��رز مراجعه نماید. 

نمایندگی تعاون كار ورفاه اجتماعی شهرستان باخرز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرك شهید بهشتی باخرز
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بدین وسیله به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی نوبت اول شركت تع��اونی مصرف فرهنگی��ان جغت�ای درس�اعت 10 صبح 
روزپنجشنبه مورخه 1400/10/30 درمحل سالن آمفی تئاتر  دبستان شهید سیدمصطفی خمینی  واقع در جغتای بلوار پاسداران تشكی�ل 

می گردد . ل��ذا ازكلیه اعضاء محترم دعوت می شود در این جلسه حضوربهم رسانند.
دستورجلسه :1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 

2-تصویب ترازمالی سالهای  1399 - 1398 – 1397 و بودجه پیشنهادی سال 1400
3-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره  برای مدت سه سال 

4- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین برای مدت یك سال 
تذكر:)1(-كس����انی كه داوطلب عضویت درانتخ��ابات هیئت مدیره و  ب��ازرس��ین ش��ركت تع��او نی می ب�اشند جهت ثبت نام با در دست 
داشتن  مدارک ذیل از مورخه 1400/09/20 تا حداكث��رمورخه 1400/10/27  درساعات اداری شخصا به دفترشركت تعاونی  مراجعه نمایند. 

گفتنی است بعدازتاریخ قیدشده به هیچ عنوان مداركی  تحویل گرفته نخواهد شد.
1- دفترچه عضویت  2- كارت شناسایی ملی  3- تكمیل فرم مربوطه درشركت تعاونی

)2(-درص��ورت ع��دم امكان حضور در جلس��ه مجم��ع  هریك ازاعض�ای محت��رم  می توانند وكی��ل یانماینده تام االختیارخ��ودرا ازتاریخ 
1400/09/20 لغایت 1400/10/28 درس��اعات اداری )ش��یفت صبح ( باحضور خود ونماینده دردفترشركت تعاونی به صورت كتبی معرفی 
نماید. هرعضو تعاونی حداكثر تا سه رای باوكالت و غیر عضو یك رای باوكالت می تواند داشته باشد.)3( همراه داشتن دفترچه عضویت 

هنگام رای گیری الزامی است .
علینقی معینی -رئیس هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان جغتای

آگهی دعوت مجمع عمـومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول 
شركت  تعـاونی مصــرف فرهنگیــان شهرستان جغتــای
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 جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تعاونی در روز پنجش��نبه مورخ 1400/10/02 رأس 
ساعت 10 صبح در محل مركز آموزشی و رفاهی نادر جنب اداره آموزش و پرورش كالت برگزار خواهد شد. 
از كلیه اعضا محترم دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شركت نمایند، اعضایی 
كه امكان حضور آنان در جلس��ه مقدور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را به موجب وكالت نامه كتبی به 
فرد دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رأی و هر فرد غیرعضو 1 رأی 
خواهد بود. ضمنًا اعضای متقاضی اعطاء وكالت می توانند به همراه وكیل مورد نظر از ساعت 9 الی 12 مورخه 
1400/09/29 الی 1400/10/01 به دفتر تعاونی )جنب اداره آموزش و پرورش كالت( مراجعه نمایند تا پس 
از تأیید وكالت نامه های مزبور برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان 
عضویت در س��مت هیئت مدیره و بازرس ش��ركت می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، 
جهت اخذ و تكمیل فرم كاندیداتوری و ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت 

به انجام امور قانونی اقدام الزم به عمل آید.
دستورجلسه:1- قرائت گزارش عملكرد سال 1399 توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملكرد مالی سال 1399 تعاونی شامل: عملكرد، ترازنامه، حساب سود و 
زیان، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی

3- تصمیم در مورد عضویت در اتحادیه مصرف فرهنگیان خراسان رضوی
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

5- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای سه سال مالی
6- بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالت- شماره ثبت 6             

 تاریخ انتشار سه شنبه 1400/09/16
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   توزیع نهاده 
یارانه دار در 
خراسان رضوی 
دو برابر شد  
سعادت علی نیا، 
مدیرکل پشتیبانی 
امور دام خراسان 
رضوی گفت: از 
ابتدای امسال 
تاکنون ۳۱۵ هزار 
تن نهاده دامی شامل 
جو، ذرت و کنجاله 
سویا توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام 
استان میان دامداران 
و مرغداران توزیع 
شده که این مقدار در 
مدت مشابه پارسال 
۱۶۰ هزار تن بود.

خبر ــر کشور گفت: بخش های  وزی
کشاورزی، دامداری و گردشگری 
ــن ظــرفــیــت هــای  ــری از مــهــم ت

خراسان شمالی است.
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار قـــدس، 
احمد وحیدی در مراسم تودیع 
و معارفه اســتــانــدار خــراســان شمالی بــا اشـــاره به 
مهم ترین ظرفیت های استان گفت: خراسان شمالی 
دارای کمبودهای مختلف است اما ظرفیت های 
ارزشمندی دارد که کارهای زیادی در این مدت انجام 
شده ولی همچنان باید از ظرفیت های مغفول مانده 

استفاده کرد.
وزیــر کشور با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
شتاب می گیرد، گفت: دلیلی بــر کندی حرکت 
توسعه در همه بخش ها نیست و انجام فعالیت های 
عمرانی و خدمت رسانی به مردم باید با شتاب هرچه 

بیشتر و همدلی و انسجام پیش برود.
ــدگــی ایــرانــی  ــدی افـــــزود: مسئله ســبــک زن وحــی
ــرای  ــاب بـ ــقـ ــوی رهــبــرمــعــظــم انـ ــی از ســ ــامـ اسـ
نخستین بار در خراسان شمالی مطرح و اعام شد 
آسیب های اجتماعی از خطرناک ترین تهدیدهاست 
و باید با جدیت به آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
استان پرداخته شود. وزیر کشور ادامه داد: دولت 
وظیفه خود می داند با تمام ظرفیت به دنبال حل 

تک تک مسائل کلی و جزئی استان باشد.
وی با بیان اینکه آحــاد جامعه و تک تک افراد 
جامعه باید نسبت به حل مسائل و مشکات 
احساس مسئولیت کنند، گفت: الگوی مشارکت 
مردم برای توسعه و پیشرفت استان باید براساس 
ظرفیت ها و داشته های استان مشخص باشد 
و بستر حــضــور مـــردم در حــرکــت هــای مختلف 

توسعه ای فراهم شود. 
وی اظهار کرد: اگر سازوکارها و بروکراسی های اداری 

به گــونــه ای باشد که مــردم تصور کنند در مسیر 
حرکت و توسعه کشور نقشی ندارند بزرگ ترین 

خطر راهبردی است.

محرومیت ها و کمبودها در خراسان شمالی  ◾
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز در این 
مراسم با بیان اینکه این استان دارای محرومیت و 
نواقص زیادی است، اظهار کرد: از آنجایی که این 
استان دارای مشکات و محرومیت های زیــادی 
اســت؛ کار و فعالیت بــرای استاندار جدید فــراوان 

است.
حجت االسام نوری افــزود: خراسان شمالی جزو 

استان های کم برخوردار است و بنا بر فرمایشات 
رهبرمعظم انقاب، با توجه به ظرفیت های این 
استان، باید مدیریت صحیحی انجام شود و تمام 
ظرفیت ها به کار گرفته شود تا خراسان شمالی جزو 

۱۰ استان برتر باشد.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم وحدت و همدلی 

تمام گروه هاست .

ضعف خراسان شمالی در حوزه صنایع تبدیلی ◾
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی نیز با 
بیان اینکه اشتغال یکی از مهم ترین مشکات و 
دغدغه های اصلی ایــن استان اســت، گفت: این 

استان در صنایع تبدیلی بسیار ضعیف است و 
از زمــان تأسیس خراسان شمالی صنایع مولد و 
مادر ایجاد نشده که موجب افزایش نرخ بیکاری و 

مهاجرت از استان شده است.
دکتر علی جدی مشکل نبود حتی یک کیلومتر 
آزادراه و ریل و کم آبی فوق بحرانی را از مشکات 

اولویت دار این استان عنوان کرد.
گفتنی اســت در ایــن مراسم از زحمات سه ساله 
مــحــمــدعــلــی شــجــاعــی قـــدردانـــی و محمدرضا 
حسین نژاد به عنوان یازدهمین استاندار خراسان 

شمالی معرفی شد.

از بودجه موجود، به درستی استفاده می شود ◾
استاندار خراسان شمالی گفت: اکنون زمان آزمون 
و خطا نیست و باید با تکیه بر دانش و تجهیزات، 

تصمیمات صحیح بگیریم.
محمدرضا حسین نژاد با بیان اینکه رهبر انقاب 
گفته اند آن مسیری که ملت را به حقوق اساسی 
ــای اساسی  خــود مــی رســانــد پایبندی بــه ارزش هــ
انقاب اسامی است، تصریح کرد: مردم بزرگ ترین 
پشتوانه ما هستند و باید هر چقدر می توانیم 
امید را در مردم به وجود آوریم و مردم بدانند که از 
بودجه موجود به درستی استفاده می شود و هدف 
این است از بی عدالتی جلوگیری کرده و علمی جلو 

 رویم؛ اکنون زمان آزمون و خطا نیست.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ادامه داد: 
باید از تجارب استانی، ملی، منطقه ای و نقاط قوت 

افراد پیشین استفاده کنیم.
وی افــزود: ظرفیت های بسیاری در استان وجود 
دارد که باید با کمک مردم، نماینده ولی فقیه، سایر 
مسئوالن و تقویت شرکت های دانش بنیان به 
سمت استفاده از آن ها و روشن کردن نور امید در 

دل مردم حرکت کنیم.

در مراسم تکریم و معارفه استاندار خراسان شمالی با حضور وزیر کشور عنوان شد

زمان آزمون و خطا نیست

خبرخبر
روزروز

موردی از ابتال به اُمیکرون در خراسان رضوی مشاهده نشده است
دبیر ستاد مدیریت کرونا در خراسان رضوی گفت: تاکنون 
هیچ گونه گــزارشــی از ابتا حتی یک نفر از شهروندان 
خراسانی به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به امیکرون از 

سطح این استان دریافت و مشاهده نشده است.
دکتر علی اصغر انجیدنی بر توانایی متخصصان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به تشخیص سویه جدید ویروس 

کرونا از طریق آزمایش های پی.سی.آر تأکید و بیان کرد: 
کمیته های تخصصی قرارگاه کرونای خراسان رضوی در 

خصوص این موضوع در آمادگی کامل قرار دارند.
به گــزارش ایسنا، وی افــزود: کمیته بهداشت این قرارگاه 
نیز به منظور جلوگیری از انتشار سویه امیکرون که در 
ــده، مــیــزان  ــایـــی شــایــع شــ کــشــورهــای آفــریــقــایــی و اروپـ

رهگیری های مرتبط با بستگان و اطرافیان مبتایان به کرونا 
را در خراسان رضوی افزایش داده است. 

دبیر ستاد مدیریت کرونا در خراسان رضوی سطح پایین و 
ناکافی واکسیناسیون کرونا در کشورهای آفریقایی را علت 
تاخت و تاز امیکرون در آن قــاره ذکر و بیان کــرد: پوشش 
عمومی واکسیناسیون مردم علیه کرونا باید با توجه به 

همین موضوع همراه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
افزایش یابد.

وی ادامــه داد: توجه عموم مردم نسبت به رعایت نکات 
بهداشتی پیشگیرانه باید به مرحله ای برسد که مانع از 
وقوع اوج گیری جدید ویروس کرونا شود، اما هم اکنون میزان 
استفاده از ماسک در جامعه پایین است که باید ارتقا یابد.

ذرهبین
   تولید فرش دستباف تقلبی بدون گره!

رئیس اداره فرش سازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: بسیاری از فروشندگان این نوع فرش را به 
عنوان فرش دستباف در بازار عرضه می کنند و 
از آنجا که بسیاری از خریداران فرش دستباف 

تخصص الزم در تشخیص این نوع فرش ها را 
ندارند، در حق آنان اجحاف می شود زیرا صرف نظر 
از اینکه این نوع فرش ها موجب لطمه وارد کردن به 

ماهیت فرش دستباف ایرانی می شود، دوام و کیفیت 
فرش دستباف واقعی را ندارند.

مهدی کاللی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: فرش 
دستباف بافته ای گره دار و پرزدار است که همه 

مراحل بافت آن توسط فرد بافنده با دست )یا کمک 
ابزار ابتدایی بافت مانند قالب و سیخ پودکشی( 

انجام می شود، بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده 

چنانچه فرش تولیدی بدون گره باشد، اساساً به آن 
فرش دستباف اطالق نمی شود. با توجه به اینکه تولید 
فرش بدون گره با سرعت بیشتر و زحمت کمتر صورت 

می گیرد، تعدادی از واحدهای تولیدی که بیشتر آن  
مجوز ندارند، اقدام به این نوع تولید می کنند.

 افزایش کشتار دام مولد 
در خراسان رضوی

رئیس اتحادیه گاوداران خراسان رضوی گفت: 
در آبان امسال ۴هــزارو۵۰۰ رأس دام  مولد در 
استان کشتار شد که این عدد نسبت به خرداد 

کاهش قابل توجهی داشته است.
فرشید صراف افزود: البته این آمار در مقایسه 
با مــدت مشابه ســال گذشته همچنان حدود 
ــد و در مقایسه با آبــان مــاه ۹۸  حدود  ۲۸درصـ
۲۰۰درصد افزایش را نشان می دهد. این مقدار 
ــزارو۵۰۰ رأس و در  کشتار در سال گذشته ۳هـ

سال ۹۸، هزارو۴۸۰ رأس دام بوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه توجهی به این موضوع 
نشده و پیش بینی می شود افزایش نرخ کشتار 
دام مــولــد در نهایت  مــوجــب کــاهــش تولید 

لبنیات و گوشت شود.
ــراف بــا بــیــان اینکه از اردیــبــهــشــت سال  صـ
گذشته به دلیل کمبود نهاده  دامی در بازار، 
افزایش قیمت آن و تورم موجود در جامعه، 
کشتار دام مولد افزایش بیشتری پیدا کرد، 
ــادآور شد: این وضعیت شرایط را تا جایی  ی
وخیم کرد که در اردیبهشت  و خرداد امسال 
کشتار دام مولد به باالترین حجم خــود در 

سال های اخیر رسید.
وی عنوان کرد: براساس آمار کشتارگاه صنعتی 
مشهد که حدود ۷۳درصد از کشتار دام استان 
در این مکان صورت می گیرد، تنها در خردادماه 
امــســال بیشترین حجم دام مولد بــا حــدود 
۷هزارو۴۰۰ رأس کشتار شد؛ در حالی که میزان 
کشتار دام مولد در خرداد سال گذشته حدود 

هزارو۶۴۰ رأس بود.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
65
60

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

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 

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

پ
/1
40
42
53

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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
/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
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 خسارت 
2هزار میلیاردی 

 کشاورزان 
از خشکسالی
غالمرضا قوسی، 

رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی 

خراسان جنوبی به 
صداوسیما گفت: 
براساس برآورد 

اولیه، خشکسالی 
2هزار و ۴۷۹میلیارد 

تومان به بخش 
کشاورزی خراسان 

جنوبی در سال 
زراعی جاری 

خسارت وارد کرد.

خبرخبر
روزروز

ــورت گرفته،  بــا اقـــدام هـــای صـ
ضمن جلوگیری از خروج حجم 
باالیی ارز از کشور، سایر اعضای 
فعال این شبکه هرمی تحت 
رصــد اطــاعــاتــی قـــرار گرفته و 
پــرونــده قــضــایــی مــؤســســان و 
گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه 
رسیدگی به اخالگران در نظام اقتصادی کشور، در 

دست رسیدگی و صدور حکم است«.

یونیکی های مشهد در محاصره ◾
با متاشی شدن شبکه اصلی این شرکت هرمی 
کــار به پایان نرسید و پیگیری و شناسایی دیگر 
سرشاخه های ایــن شرکت پوشالی همچنان در 
دیگر شهر های کشور و همچنین خراسان رضوی به 
صورت ویژه  توسط دادستانی مرکز استان پیگیری 
می شد تا اینکه 6 نفر از اعضای اصلی جذب عضو 
در شرکت هرمی یونیک فاینانس در مشهد و دیگر 
شهر های خراسان رضوی مورد شناسایی مأموران 

قرار گرفتند.
رد این افــراد در حالی زده شد که پیش از آن هم 
پرونده ای 6 جلدی برای آن ها باتوجه به شکایت 
بیش از 110 نفر از مالباخته ها در شعبه 201 
دادسرای ناحیه 2 مشهد تشکیل و توسط بازپرس 
طاهری مورد رسیدگی قرار گرفته و دستور بازداشت 

آن ها نیز صادر شده بود.
اما سلسله اقدام های قضایی دقیق صورت گرفته 
موجب شد تا سرانجام هر 6 نفر از سرشاخه های 
شرکت هرمی یونیک فاینانس در خراسان رضوی 
طی چند عملیات هماهنگ به محاصره مردان 
قانون درآیند و دستگیر شوند. پس از آنکه متهمان 
به شعبه مذکور منتقل شدند توسط بازپرس 

پرونده به آن ها تفهیم اتهام شد.

در حــالــی کــه تحقیقات قضایی نــشــان مــی داد 
متهمان پرونده با برخی صرافی ها در اجرای نقشه 
سودجویانه خود ارتباط داشتند، باتوجه به تجمیع 
پرونده در پایتخت، پرونده مذکور پس از تکمیل 
مراحل قضایی به تهران ارسال خواهد شد تا افراد 
دستگیر شده همراه با دیگر سرکرده های این شرکت 

هرمی پای میز عدالت قرار گیرند.

شکات چگونه وارد بازی شدند؟ ◾
همچنین تعدادی از شکات پرونده نحوه گرفتار 
شدنشان در بازی سرشبکه های این شرکت هرمی 

را به صــورت مکتوب به بــازپــرس پــرونــده تحویل 
دادنــد. یکی از این افراد که خودرو زیر پایش را به 
واسطه ســراب پولدار شدن فروخته بــود، گفت: 
بـــرادرم من را گــول زد. او که خــود خــام وعده های 
سرکرده شرکت هرمی یونیک فاینانس شده بود با 
این نکته که اگر 3 هزار دالر در شرکت سرمایه گذاری 
کنی، هرماه می توانی سود خوبی به دست آوری 
من را وارد ایــن شرکت هرمی کــرد. من هم تنها 
دارایی خودم که خودرو ام بود را زیر قیمت فروختم. 
چند ماهی هم برای عادی جلوه دادن ماجرا سود 
پرداخت می کردند اما به یک باره همه ناپدید شدند 

و دیگر جواب تماس های تلفنی را هم نمی دادند.
یکی دیگر از این 110 مالباخته که یک زن بود نیز در 
اظهاراتش مدعی شد: همه چیز زیر سر بــرادرزاده 
همسرم بود. او سال 99 با این وعده که اگر یک هزارو 
700 دالر به صــورت نقدی به شرکت بدهی همان 
ابتدا سهام شما 2 هزار دالر محاسبه می شود و هر 
روز سه دالر هم سود می گیری، من را جذب شرکت 
هرمی کــرد. حتی بــرای آنکه نگرانی وجــود نداشته 
باشد عنوان کرد پس از یک سال هم کل دالرها به من 
برگشت داده می شود. اما هر موقع ماجرا را پیگیری 
می کردم اعضای شرکت می گفتند سود شما هر روز 
به حساب کیف پول دیجیتال واریز می شود. مدتی 
بعد هم مدعی شدند ارز های دیجیتال ریزش کرده و 

هیچ پولی به شما پرداخت نمی شود!
شاکی بعدی که 700 میلیون تومان به سرشبکه های 
شرکت هرمی یونیک فاینانس در مشهد پرداخت 
کــرده بــود هم در اظهاراتش گفت: به پیشنهاد 
دوستم وارد این کار شدم و سرمایه ام را از دست 
دادم. برخی از شکات هم به این بهانه که پول شما 
بیمه شده است و نوسان بازار هیچ زیانی به شما 
نمی زند و از برگشت اصــل پــول خیالتان راحت 
باشد، به متهمان اعتماد و اندکی بعد سرمایه خود 

را از کف رفته دیدند.

نکته ◾
در بررسی اظهارات شکات پرونده مشاهده می شود 
بیشتر افرادی که در دام اقدام های متقلبانه این افراد 
گرفتار شده اند به پیشنهاد یک فرد آشنا که به او 
اعتماد داشتند وارد این بازی شوم شدند. این اقدام 
هم هدف اصلی شرکت های هرمی است، چراکه 
می دانند پس از باال کشیدن پول ها، طعمه ها به 
راحتی از آشنایان خود در محاکم قضایی شکایت 
نمی کنند و پیگیری ماجرا با چالش رو به رو می شود.

ماجرای »یونیک فاینانس« همچنان ادامه دارد

 دستگیری 6 سرشبکه 
یک شرکت هرمی در مشهد

تلنگر
ورود دادستان به ماجرای 

بی احترامی به مردم مشهد 
رحمانی  در پی اهانت یک میهمان در برنامه 
زنده شبکه سه سیما به مردم عزیز مشهد، روز 
گذشته دادستان مشهد هم به موضوع ورود و 

در این زمینه دستوراتی صادر کرد.
 ماجرا از این قرار بود که یکشنبه گذشته قطعه 
فیلمی در فــضــای مــجــازی دســـت بــه دست 
می شد و در آن برنامه میهمان شناخته شده 
برنامه، »شهاب مرادی« بیان کرد: بین مرگ و 
همکاری با مشهدی ها، مرگ خیلی شیرین تر 
اســت! ایــن سخنان شهاب مـــرادی در حالی 
بیان می شد که مجری مرد برنامه هم در حال 

خندیدن بود.
انتشار ایــن بی احترامی در شبکه سه سیما 
حتی اگر تصور شود میهمان برنامه عمدی در 
بیان آن نداشته، از بدی و مذمت آن نمی کاهد 

و به نوعی هنجارشکنی محسوب می شود.
در ادامه، ماجرا را از حوزه دادستانی مرکز خراسان 
ــوی پیگیری کــردیــم کــه پــی بــردیــم قاضی  رضـ
محمدحسین درودی، دادستان مشهد پس از 
وقوع این ماجرا و وصول گایه مردمی، به ماجرا 
ورود و دستوراتی در این زمینه صادر کرده است.

از ســوی دیگر محمد حــســیــن زاده، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم در واکنش 
به ایــن ماجرا با انتشار یادداشتی با عنوان 
»چند خطی در باب نسبت نادرست به مردم 
مشهد« در صفحه اینستاگرامش از شهاب 
مـــرادی خــواســت کــتــاب هــای »خــاک هــای نرم 
کوشک«، »شهربانو«، »بابانظر« و »بابارجب« 

را بخواند.

در شهر3
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آغاز طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا 
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: برابر بند 94ماده 
یک آیین نامه راهنمایی ورانندگی هر نوع نقصان یا تغییر 
در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش 
ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز 
گازهای آالینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا 

باشد نقص فنی محسوب می شود.
 سرهنگ حمیدرضا دهنوی به قدس گفت: اگرچه پلیس 
پیوسته و در طول سال با اجرا و اعمال قانون، تاش می کند 
از تردد خودروهای معیوب و بدون معاینه فنی جلوگیری 
تا از وقوع تصادفات در اثر نقایص فنی از قبیل نقص در 

الستیک ها، سیستم روشنایی، ترمز، برف  پاک کن و... 
پیشگیری کند، لیکن در حال حاضر با افزایش آلودگی 
هوا، تشدید برخورد با خودروهای دودزا و وسایل دارای 
نقص فنی به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته و برخورد با 

این قبیل خودروها جزو یکی از اولویت های پلیس است.

بی تردید بــرای کاهش آالیندگی هــوا نیاز به مشارکت 
عمومی است و تقاضای ما از شهروندان محترم این است 
که درخصوص رفع عیوب فنی وسایل نقلیه خود اقدام و از 
طرف دیگر از تردد و سفرهای شهری غیرضروری با وسایل 

نقلیه شخصی تا حد ممکن اجتناب کنند.

پیگیری
   عقیل رحمانی   6 نفر از سرشبکه های شرکت هرمی 
یونیک فاینانس در حالی در مشهد دستگیر شدند که تا به 

امروز بیش از 110 نفر از آن ها شکایت کرده اند. 16 آبان 
سال جاری بود که خبر ضربه سنگین نیروهای وزارت 

اطالعات به شبکه سازمان یافته کالهبرداری یونیک 

فاینانس و دستگیری اعضای اصلی شبکه در کشور 
رسانه ای شد. در اطالعیه وزارت اطالعات آمده بود: »با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج(، بیش از 150 نفر از سرشبکه ها و سرکرده های 

 unique( اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس

finance( در 1۹ استان کشور شناسایی و با هماهنگی 
مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت. مؤسسان و 

مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای 
همسایه هستند؛ با معرفی واهی این مجموعه به عنوان 

یک شرکت بین المللی و فعال در خریدوفروش سهام 

شرکت های معتبر در بورس های خارجی، با استفاده 
از روش های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای 
نامتعارف و دالری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه 

توکن دیجیتال به نام UNQT   و کالهبرداری از تعداد 
زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند.
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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
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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
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
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

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

051-37285662
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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به تعدادی نجار مبلمان 
راحتی نیازمندیم 

09151207453
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واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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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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ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا صبوحی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15166
 ب��ه نش��انی: بی��ن س��جادیه 24 و26 ام��الک 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155119859
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

86
44

ج
/1
40
49
92

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مجید رئیسیان

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
5888

 ب��ه نشانی:هاش��میه 18 بین صارم��ی 20 و22 
پالک 51

است کناره گیری از شغل خود را دارند لذا از 
کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 

حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق 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: 09155011019

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

14
08

66
3

جناب آقای محمود عبدی 
نظر با اجرا دادنامه 

 - 09609975113501061
1396/9/14 شعبه 7 

دادگاه خانواده مطهری مشهد 
با توجه به اخطار نوبت اول 

مقتضی است ظرف مدت
 7 روز از تاریخ رؤیت اخطاریه 

به آدرس دفترخانه جهت 
امضاء سند حضور یابید.

 آدرس دفترخانه مشهد 
حاشیه بلوار فردوسی 

نرسیده به فردوسی 20 
پالک 430 طبقه 1- سردفتر 

ازدواج و طالق
 90- 80 مشهد 

حامد ضیائی

1/ر
40

86
53

متفرقه



 ابتالی ۱۰۵ دام 
به تب مالت در 
خراسان جنوبی
اصغرزاده، مدیرکل 
دامپزشکی خراسان 
جنوبی گفت: به 
منظور پایش و 
مراقبت از بیماری 
تب مالت )بروسلوز( 
از حدود ۱3هزار 
گاو و گوسفند و بز 
نمونه گیری به عمل 
آمده که ۶ نفر شتر و 
۹۹ رأس گوسفند و 
بز آلوده به تب مالت 
شناسایی شده اند.

هوا شناسی

کم بارشی 
در خراسان 
رضوی تا 
انتهای پاییز 
ادامه دارد

مدیر کل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
براساس پیش بینی های 
انجام شده کم بارشی در 
خراسان رضوی تا انتهای 
پاییز ادامه دارد اما در 
فصل زمستان مقدار 
بارش های استان در حد 
طبیعی خواهد شد.
محسن عراقی زاده افزود: 
بارش های زمستانه 
۴۵درصد از حجم 
بارش های ساالنه در 
کشور را تشکیل می دهد و 
۲۵درصد مربوط به بهار و 
۳۰درصد مربوط به فصول 
پاییز و تابستان است.
وی ادامه داد: به احتمال 
زیاد از دی ماه امسال 
شرایط جوی به گونه ای 
تغییر پیدا می کند که 
فرکانس عبور سامانه های 
جوی با افزایش و تغذیه 
رطوبت از دریای عمان 
و اقیانوس هند بسیار 
بیشتر از پاییز خواهد شد 
که با ریزش بارش های 
خوب زمستانی همراه 
خواهد شد.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱6 آذر ۱400    ۲ جمادی االول ۱443    7 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9690  ویژه نامه 4069

افقی ◾
 1. اتفاقات غیرقابل پیش بینی را گویند 
۲.  کــام غیرمنظوم – تخم مــرغ محلی 
– قهرمان سرزمین عجایب ۳. گریختن 
– شهری در استان لرستان – خوش اندام 
– گوشت ترکی ۴. پرنده بزرگ بال – وزارت 
 صنعت، معدن و تــجــارت - معاضدت

 ۵. میوه آبـــدار تابستانی – مضطرب – 
 نــام یکی از پسران فریدون در شاهنامه 
6. کماندو – امام هفتم شیعیان - حرارت 
7. شتر تندرو – عضوی در بدن و آرایشگاه 
-وســعــت 8. شخص – عنصری مفید 
برای مغز - داخل شدن – سرای مهروکین 
9. کمیته بین المللی ضــددوپــیــنــگ – 
دانشکده فرنگی – درخت پرشاخ و برگ 
جنگلی 1۰. سینمای فاجعه – راه فــرار 
– شهری در سوئد و زادگــاه ابراهیموویچ 
11. خستگی – همسرگرفتن – نافرمان 
در مقابل پدرومادر 1۲. رودخانه اروپایی 
– پول خرد مهاراجه – تکیه کام مشهدی 
– قفل لباس 1۳. صوت نفرت – مقتدا – 

شهر روی آب – صوت ندا 1۴. نخ همیشه 
دنباله رو آن اســت – انسولین گیاهی – 

آموختنی لقمان 1۵. متبسم - عفونی

عمودی ◾
ــاالی کشتی - محل چیدن   1. سطح بـ
اشیای تزئینی - جــواب ۲. مجال – ساز 
اختراع شده توسط آدولف ساکس بلژیکی  
۳. زبان گنجشک – غاف فلزی فشنگ – 
یکی اش صدا ندارد – قبل از بند ۴. نتایج 
– حرف اول یونانی – بندری در بلغارستان 
۵. شکاف – ورزش مشت زنی – واحــد 
شــمــارش مــغــازه 6. یاریگر – اندیشه - 
بخشیدن 7. جریمه – بــدی – پسوند 
ــول در  ــن پ ــاک کــردن 8. قلب قـــرآن – ای پ
بنگادش به کارتان می آید – از اشکال 
مــتــقــارن هــنــدســی – صـــوت نـــدا 9. گله 
 گوسفند – بـــرادر گــهــواره - بچه فضول
1۰. ثمره – میان روز- کشور 11. پایان یافته 
– پرحرف- رفیق شفیق 1۲. پاردم – هریک 
ــنــده -  ــای ران ــرپ از اهــرم هــای ســه گــانــه زی

سرقت 1۳. سوره چهارتایی – روغن کنجد 
-ستون کوچکی برای جلوگیری از خرابی 
دیـــواری که مشکوک اســت - آش ساده 
1۴. از توابع شاهرود و شهری در استان 
سمنان - مقروض 1۵. وجود – سربه راه – 

چیره شونده

جدول     8253
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی 

خبر

نــشــســت مــشــتــرک اعــضــای 
ــه ای خــراســان  ــ ــان ــاه رســ ــ ــرارگ ــ ق
ــوی بــا شــهــردار مشهد با  رضـ
هدف بررسی راهکارهای تعامل 
شهرداری و رسانه ها در برطرف 
کــردن مشکات مــردم برگزار 

شد.
به گــزارش قدس آناین، شهردار مشهد در این 
نشست گفت: نقاط اشتراک و تبادالت بسیاری 
میان شهرداری و رسانه ها وجود دارد که از این میان 
سه محور برجسته تر هستند: توجه به هویت شهر 

مشهد، مردم و توسعه و پیشرفت شهر .
سیدعبدهللا ارجائی افــزود: آن چیزی که سبب 
شد سرعت جمعیت پذیری یک باغ خصوصی  
طی هــزارو۲۰۰ سال از تمام کهن شهرهای اطراف 
خودش گوی سبقت را ربوده و به ابرشهر بین المللی 
تبدیل شود، وجود مضجع منور امام رضا)ع( است. 
اگر این فلسفه ذاتــی را قبول داریــم باید بر تمام 
مناسبات ما حاکم شود و رفتار کنشگران اجتماعی 
از کالبد گرفته تا فرهنگ نیز منطبق با آن باشد. 
سیاست اصلی فرهنگی ما در دوره ششم مدیریت 
شهری ترویج سبک زندگی خــادم، زائــر، مجاور و 
تسری صفات امام رضا)ع( به شهر است که این 
می تواند یک محور اشتراکی میان مدیریت شهری 

و رسانه های شهر امام رضا)ع( باشد.
شهردار مشهد در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: برای توسعه سرمایه گذاری و پیشرفت شهر 
حداقل به نگاه مشترک در حمایت از سرمایه گذاری 
سالم نیاز داریم. نمی توان شهر را با 18 هزار میلیارد 
تومان شهرداری و ۴ هزار میلیارد تومان دولت اداره 
کــرد، این مبالغ کفاف هزینه های روزمــره شهر را 
هم نمی دهد. ناچار هستیم به سمت استفاده 

از ظرفیت های مردمی )داخلی و خارجی( برویم.
وی گفت: بزرگ ترین وجه مشترک شهرداری و 
رسانه کار برای مردم است. برای مردم کار کنیم و 
مطمئن باشیم خداوند نیز در این مسیر کمکمان 

خواهد کرد.
ارجائی با تشکر از نقدهای رسانه ها، افــزود: به 
عنوان خــادم مــردم مشهد از رسانه ها به عنوان 
چشم ها، گــوش هــا و زبـــان گــویــای مـــردم مشهد 
درخواست دارم تا روی منافع مردم با هم همقسم 
شویم و کوتاه نیاییم، شما به عنوان رسانه مطالبه 

کنید و ما به عنوان خادم مردم اجرا کنیم.

ــود ظــرفــیــت هــای هــمــکــاری مــیــان رســانــه و  ◾ وجـ
شهرداری

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی نیز در این 
جلسه گفت: ظرفیت های مرتبط و مناسب برای 
هم افزایی و همکاری میان اهالی رسانه و شهرداری 
وجــود دارد و در صــورت وجــود یــک اراده قــوی و 
برنامه ریزی درست و منسجم می توان به آینده 

همکاری دوجانبه امیدوار بود.
محسن نصرپور افـــزود: باید تمامی برنامه های 
فرهنگی، هــنــری، اجــرایــی، عمرانی، اقتصادی، 
تفریحی و خدماتی شهر متأثر از فرهنگ رضوی 
باشد به نحوی که وقتی زائــری وارد شهر مشهد 
می شود تفاوت را با سایر شهرها احساس کرده 

و تحت تأثیر آن قــرار گیرد. این مهم می تواند با 
همکاری و اشتراک نظر میان شهرداری، شورای 
شهر و اهالی رسانه و ضریب دادن آن در رسانه های 
مختلف، فضای مجازی و... تبدیل به مطالبه 
عمومی شده و زمینه های مشارکت مادی و معنوی 

را بیش از پیش فراهم کند.
نصرپور افزود: بزرگ ترین انتظار مردم از اصحاب 
رسانه طرح مشکات آن ها در رسانه ها و دریافت 
پاسخ مسئوالن است. اصحاب رسانه و صداوسیما 
از شهردار مشهد، معاونان شهردار و شهرداران 
مناطق توقع دارند ضمن پاسخگویی به مطالبات 
مردم، توان نقدپذیری خویش را نیز افزایش دهند 
تا از این طریق زمینه های تقویت و تسهیل گردش 

کار مردم در مدیریت شهری فراهم شود.

شهرداری آغازگر حرکت تمدن سازی در کشور  ◾
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قــدس هم در این 
جلسه بر ضـــرورت حرکت به ســوی تمدن نوین 
اســامــی در عصر انــقــاب اســامــی و تــوجــه به 
جنبه های ابزاری تمدن سازی نظیر هنر، معماری، 
فناوری و... همزمان با جنبه های حقیقی آن یعنی 
فلسفه، جهان بینی و سبک زندگی تأکید کرد. 
دکتر علی یعقوبی گفت: شهرداری ها به نوعی 
»سیاست مــدن« و »معماری و هویت بصری 
شهرها« را در اختیار دارند و مناسب ترین نهاد برای 
تمرکز بر جنبه های ابــزاری تمدن سازی هستند. 
وی افــزود: شهر مشهد به خاطر وجــود مضجع 
نورانی علی بن موسی الرضا)ع( و نقش و جایگاه 
خاصش بهترین جغرافیا بــرای ایــن نمادسازی 
است. در دوره جدید مدیریت شهری نیز به دلیل 
هماهنگی و درک رؤســای دو قوه مجریه و مقننه 
از اهمیت و نقش مشهد بهترین زمان برای آغاز 
این حرکت اســت، چراکه عصر انقاب اسامی 
با داشتن فلسفه غنی، تاریخ و رویدادهایی بدیع 
و دستاوردهای مختلف در معرفی خود در قالب 

هنر و معماری و نمادسازی همچنان عقب است.

یعقوبی بر پرهیز از گفتمان سازی های موازی تأکید 
و اظهار کــرد: در دوره جدید مفهومی با عنوان 
»مشهد، جهانشهر برکت و کرامت« مطرح شده 
که شعاری زیبا و درخور است و مدیریت شهری 
هم در هر دوره حق دارد راهبرد ویــژه ای برای خود 
تعریف کند، اما نباید از یاد برد که یک دهه پیش 
گفتمان »پایتخت معنوی ایران« با اجماع نخبگان 
و نمایندگان مجلس و رسانه ها طرح شد و در ادامه 
کارگروه ملی زیارت شکل گرفت، طرح مطالعات 
کمی و  کیفی زیارت انجام و بودجه زیارت مصوب 
شد و معاونت زیــارت در استانداری ایجاد شد، 
بنابراین به نظر می رسد به جای طرح گفتمان جدید، 
اگر مسیری که بخش قابل توجهی از آن طی شده 
اما در هشت سال گذشته کاماً رها شد دوباره احیا 

شود مؤثرتر خواهد بود.

توجه بیش از اندازه رسانه های خارجی به مشهد  ◾
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
خراسان رضــوی نیز در این نشست گفت: یکی 
از دغدغه های ما توجه بیش از انــدازه رسانه های 
خارجی به شهر مشهد اســت. به ایــن شکل که 
نقاط مثبت ناگفته می ماند و کوچک ترین خطا 

برجسته می شود.
افشین تحفه گر افزود: اگر نگاه به جهانشهر برکت 
است طبیعتاً باید بر تمدن نوین اسامی متمرکز 
ــرای آن راهــبــرد مناسبی تدوین کنیم.  شویم و ب
راهبردی که به صورت بالقوه در شهر مشهد وجود 
دارد؛ سبک زندگی رضوی است. انتظاری که زائر 
از کانشهر مذهبی مشهد دارد در قالب راهبرد 
سبک زندگی رضوی تحقق پیدا می کند. مدیریت 
شهری باید زمینه رسانه ای انقابی را نیز در این 

شهر ایجاد کند.

به رسانه مشهد توجه بیشتری شود ◾
سرپرست اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی نیز گفت: مشهد 

و خراسان قطب رسانه ای کشور بوده و رسانه های ما 
ثابت کردند تأثیرگذارند و این امر نشان دهنده عیار 
خبرنگاران و مدیران رسانه ای این شهر است. بر این 

اساس باید به رسانه مشهد توجه بیشتری شود.
ــزود: ما در شهر مشهد برای  محسن سمیع افـ
زائــران ایرانی و خارجی برنامه ای نداریم و بخش 
خصوصی با هزینه خود برخی کارها را آغاز کرده 

است.

بازتعریف هزینه پروژه های شهری  ◾
ــاون اطــــاعــــات و اخــبــار  ــعـ ــاد رحــیــمــی، مـ ــرهـ فـ
صداوسیمای خراسان رضوی نیز در این نشست 
خاطرنشان کرد: بازتعریف هزینه ها در پروژه های 
شهری در مشهد امری ضروری است، ما به عنوان 
خبرنگار در گذشته هزینه هایی را می شنیدیم 
که سرسام آور بود، به طور مثال بازپیرایی بوستان 
ملت هزینه ای سرسام آور داشت که هرکس آن را 

می شنید تعجب می کرد.

ضرورت توجه به تصویر و سیمای شهر مشهد  ◾
در نگاه دیگران

مدیر خبر و رسانه های نوین مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی نیز در این نشست خاطرنشان 
کرد: یکی از دغدغه های ما تصویر و سیمای شهر 
مشهد در نــگــاه دیـــگـــران اســـت. محمدجمال 
رستم زاده خراسانی افزود: نگاه رسانه ها به شهر باید 
یک نگاه مشاوره ای و راهگشا باشد. نگاه دیگران به 
این شهر نتیجه عملکرد ماست، بنابراین دربــاره 
نگاهی که از شهر ارائه می دهیم مسئولیت داریم. 
باید به یکدیگر کمک کنیم تا تصویری در شأن شهر 

امام رضا)ع( ترسیم کنیم.

مسئله ترافیک باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد ◾
امید موالیی، سردبیر خبر فوری نیز در این نشست 
گفت: یکی از مباحث مهم در شهر مشهد ترافیک 
است؛ زمان زیادی از مردم صرف ماندن در ترافیک 
می شود که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و این 

مسئله حل شود.
وی افزود: معتقدیم شورای اندیشه ورزی رسانه ای 
می تواند کمک کند تــا شعار جهانشهر برکت 
و کــرامــت محقق شــود و مشهد می تواند مبدأ 
جشنواره های فیلم، شعر و کتاب در سطح کشوری 

و بین المللی با محور زیارت باشد.

ــه ای شــعــار جهانشهر بــرکــت و  ◾ پیوست رســان
کرامت ایجاد شود

سرپرست خبرگزاری فــارس در خراسان رضوی 
ــن نشست گــفــت: از زمــانــی کــه شعار  نیز در ای
مشهدالرضا، جهانشهر برکت و کرامت انتخاب 
ــرای آن  شــده، هیچ پیوست رســانــه ای و هویتی ب
ساخته نشده که گویا این موضوع در حال تحقق 

است.
حجت االسام والمسلمین محمدعلی محمدی 
ــزود: رسانه ها اصحاب رصدکننده مدیریت  افـ
شهری در شهر و زبــان گویای مــردم هستند. بر 
همین اساس از شهردار مشهد درخواست دارم 

این جایگاه را برای رسانه ها بپذیرد.

نشست مشترک قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی با شهردار برگزار شد

اولویت ها و ضرورت های اداره مشهد از نگاه مدیران رسانه

خبرخبر
روزروز

کرایه ناوگان سواری برون شهری خراسان رضوی افزایش یافت
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافر 
سواری کرایه خراسان رضوی گفت: از 16 آذر نرخ کرایه 
ناوگان سواری برون شهری استان در همه مسیرها 1۵ 

درصد افزایش خواهد یافت.
علی شمشیردار در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به 
نــرخ تــورم کشور که بانک مرکزی ســال گذشته اعام 

کرد این انجمن صنفی افزایش ۳7 درصــدی کرایه ها 
را خــواســتــار شــد کــه متأسفانه تنها بــا 1۵درصـــد آن 

موافقت شد.
وی ادامــه داد: همچنین در شرایط کنونی ناشی از 
شیوع ویــروس همه گیر کــرونــا، نــاوگــان ســواری کرایه 
استان تنها مجاز به سوار کردن سه مسافر و یا همان 

8۰درصد ظرفیت خودرو است.
وی گفت: بــر ایــن اســاس کمترین نــرخ کــرایــه مربوط 
ــال و  بــه مسیر مشهد-گلبهار بــه مبلغ 1۳۰ هــزار ری
بیشترین کرایه مربوط به مسیر مشهد-دوغارون به 

مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است.
شمشیردار افزود: هم اکنون بین 8۰۰ تا هزار دستگاه 

ناوگان ســواری فعال در استان به کار مشغول اند که 
8۰درصد این تعداد در مسیرهای منتهی به مشهد در 
رفت و آمدند و این در حالی است که اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی پیش از این شمار 
ناوگان سواری کرایه استان را حدود هزار و ۲۵۰ دستگاه 

عنوان کرده بود.

    بانوی مرگ مغزی مشهدی اهدای عضو
ناجی هفت بیمار 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای 

بانوی جوان مرگ مغزی مشهدی، موجب نجات 

زندگی هفت بیمار نیازمند عضو شد.
به گزارش وب دا، ابراهیم خالقی مسئول 

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و صد و 
نوزدهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده 

مرگ مغزی خانم طوبی شیوک 33 ساله که 
از بیمارستان قائم)عج( به واحد فراهم آوری 

اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای 
دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام 

مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده 

وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی 
اهدای عضو قرار گرفت. او گفت: کلیه ها، کبد، 

قلب، قرنیه ها و قسمتی از پوست زنده یاد 
 طوبی شیوک به صورت رایگان 

به بیماران نیازمند اهدا و پیوند شد.

شهید هادی کاردیده 
فرزند: علی اکبر

متولد: 1۳69/۳/1 
تاریخ شهادت :1۳96/9/17

محل تولد: بیرجند
 سرورهادیان: شهید هــادی کــاردیــده در هر 
مأموریتی آرزوی شهادت داشت تا اینکه در روز 
جمعه به شهادت رسید. از او دختری سه ساله به 

نام حلما به یادگار مانده است .
در روز حادثه حساسیت مــأمــوران پلیس برای 
آسیب ندیدن یک زن و کودک، منجر به شهادت 
یک مأمور نیروی انتظامی و مجروح شدن دو مأمور 
دیگر شد. مأموران پلیس با توجه به حضور یک 
زن و کودک در خودرو متهم از تیراندازی به سمت 
خودرو خــودداری و با اقدام های پلیسی خودرو را 
متوقف کردند، اما بافاصله با تیراندازی سرنشین 
جلو خودرو روبه رو شدند. در این تیراندازی سه نفر 
از کارکنان فرماندهی انتظامی استان مجروح شدند 
که ستوان یکم هادی کاردیده به علت اصابت تیر 
به گــردن و قفسه سینه به شهادت رسید و در 
تیراندازی متقابل شرور مسلح تحت تعقیب به 

هاکت رسید .

شناسایی پنج بیمار پروانه ای 
در خراسان شمالی

کارشناس مسئول بیماران خــاص معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: پنج بیمار پروانه ای که همه آن ها کودک 

هستند در استان شناسایی شده اند.
بــه گـــزارش فـــارس، مهری فــرشــاد اظــهــار کــرد: 
بیماری پــروانــه  ای، بیماری ارثــی اســت که در 
پوست و غشای مخاطی تاول ایجاد می کند. 
ــازک شـــدن پــوســت و  ایـــن بــیــمــاری بــه دلــیــل نـ
افــزایــش آسیب پذیری آن به بــال  هــای پروانه 
تشبیه می شود و شیوع آن ارثی و یک در ۵۰ 
هزار نفر و عامل اصلی بروز آن ازدواج فامیلی 

است.
وی افـــزود: در بیماری پــروانــه ای یــا »ای.بـــی« 
تــاول هــایــی بــر تــن مبتایان ایــجــاد و بــه زخم 
تبدیل می شود و به جز درمــان موقت زخم ها 

هیچ التیامی برایش وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خانه »ای.بی« زیر نظر وزارت 
بهداشت به این بیماران پانسمان مخصوص 
ارائــه می کند، ادامــه داد: پنج کودک مبتا در 
اســتــان، خــدمــات پانسمان رایــگــان در منزل 
و جــراحــی هــای رایــگــان در مشهد و شــیــراز را 

دریافت می کنند.
فرشاد با بیان اینکه این بیماران هرچند وقت 
ــار بــه دلــیــل چسبنده شــدن انگشتان  یــک ب
دست و پا به عمل های جراحی سنگین نیاز 
دارند، اعام کرد: جراحی این بیماران، به شکل 
رایگان در شیراز و مشهد و دیگر جراحی های 
مــورد نیاز این بیماران نیز با مساعدت مالی 

دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده این بیماران، 
هزینه های بـــاالی درمــان هــای مــوقــت اســت، 
تصریح کــرد: پانسمان های تهیه شــده برای 
این بیماران خارجی است و به صورت محدود 
وجود دارد و کفاف نیاز آن ها را نمی دهد، اما این 
پانسمان ها اگر در داروخانه ها و مراکز توزیع 
دارو وجــود داشته باشند هزینه های بسیار 
باالیی دارند که در توان پرداخت این بیماران 

نیست.

  اختصاص ۴هزار تن 
سهمیه برنج به خراسان رضوی   
علی غفوری، معاون بازرگانی و توسعه تجارت 
ســازمــان صنعت، مــعــدن و تــجــارت خــراســان 
رضوی تصریح کرد: در آذرماه جاری حدود ۴هزار 
تن سهمیه برنج به خراسان رضوی اختصاص 
یافته که از این میزان 8۰۰تــن برنج پاکستانی، 

هندی و... است.

ارجائی با تشکر از نقدهای رسانه ها، گفت: به عنوان خادم مردم مشهد از 
رسانه ها به عنوان چشم ها، گوش ها و زبان گویای مردم مشهد درخواست 
دارم تا روی منافع مردم با هم همقسم شویم و کوتاه نیاییم، شما به عنوان 

رسانه مطالبه کنید و ما به عنوان خادم مردم اجرا کنیم.
گزيدهگزيده
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