
بارها شلوغی و ترافیک سنگین خیابان ها و کوچه های 
منتهی به مراکز درمانی و مطب پزشکان ســوژه ما 
و معضالتی  از مشکالت  ایــن خصوص  در  و  شــد 
که شهروندان دارنــد، نوشتیم، چه شهروندانی که 
مــراکــز درمــانــی و مطب پزشکان  بــه  قصد مراجعه 
را دارنــد و چه آن هایی که در همسایگی این مراکز 
ساکن اند. گالیه مندی در این باره بسیار است و هنوز 

راهگشا  اقــدامــی  که هنوز اســت 
در این زمینه در مشهد که یکی 
ــی کــشــور به  از قــطــب هــای درمــان
 حــســاب مـــی آیـــد، نــشــده اســت. 

با اینکه شاید با درصد باالیی ...

پلیس فتا خطاب به خانواده ها تشریح کرد

راهکار های ایمن سازی فضای مجازی برای کودکان
 خیابان های اطراف بیمارستان 

امام رضا)ع( به پارکینگ تبدیل شده اند 

ترافیک  معابر 
 قدیمی مشهد

گرهی که هر روز 
کورتر می شود
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در استان2

زاوه  و  مـــه والت  تــربــت حــیــدریــه،  نماینده 
در مــجــلــس ضــمــن اشــــــاره بـــه پــرســش 
ــر صــمــت گــفــت: اقـــدام هـــای  ــ ــود از وزی خـ
ضرر  موجب  زعفران  ملی  شــورای  مخرب 
میلیاردی کشاورزان شده است  هزارو۵۰۰ 

وزارتــخــانــه  سیاست  فاطمی امین  بــایــد  و 
خود را در برابر این موضوع مشخص کند. 
زنگنه  آنــالیــن، محسن  قــدس  بــه گــزارش 
ادامه داد: نظر به اهداف تأسیس شورای 
مــلــی زعــفــران و اتــحــادیــه صــادرکــنــنــدگــان 

این شورا  متأسفانه  )عضو شــورا(،  زعفران 
زیرمجموعه  حقوقی  نــهــادهــای  بــرخــی  و 
جایگاه  از  سوءاستفاده  با  بازرگانی  اتــاق 
حقوقی در جهت تضعیف قیمت زعفران 
در داخــل حرکت کــرده و موجبات ضرر و 

فراهم  را  زعفران کار  زیان 13۰ هزار کشاورز 
به جیب  میلیاردی  هزار  و سودهای  کرده 
بودجه  برنامه،  زده اند.این عضو کمیسیون 
و محاسبات در مجلس تصریح کرد: علت 

بی توجهی اتاق بازرگانی و ...

نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس انتقاد کرد

ضرر1500میلیاردی کشاورزان از اقدام  شورای ملی زعفران
4 

کتابخانه های  اداره کل  تفاهم نامه همکاری 
انتظامی  نیروی  و  رضــوی  خراسان  عمومی 
تعامالت  افزایش  هدف  با  رضــوی  خراسان 

فرهنگی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
علی اکبر  والمسلمین  حجت االسالم  رضـــوی،  خــراســان 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با 
بیان اینکه انعقاد این تفاهم نامه در روز زیارتی حضرت 
رضا)ع( را به فال نیک می گیریم، گفت: امروز کتابخانه های 
عمومی از نسل اول خود در قالب امانت کتاب و سالن 
مطالعه خارج شده و با تغییر مأموریت خود در اجتماع در 
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش امید، نشاط، 
دانایی و آگاهی به فرهنگسراهای اجتماعی و آموزشگاه های 

غیررسمی مردمی تبدیل شده اند.
در  عمومی  کتابخانه های  مؤثر  نقش  به  اشـــاره  با  وی 
برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت امنیت اجتماعی، 
افزود: همچنین می توان از ظرفیت کاربران کتابخانه ها 
به عنوان »یاوران پلیس« و »تسهیلگران اجتماعی« به 
واسطه ارتباط سایر دستگاه های اجتماعی با مجموعه 
دورافتاده ترین  در  حتی  استان  عمومی  کتابخانه های 
اجتماعی  امنیت  و  آگــاهــی  تأمین  ــوزه  حـ در  مناطق 

استفاده کرد.
با توجه  مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
به روند رو به رشد استفاده از فضاهای مجازی، برگزاری 
فضاهای  در  امنیت  محوریت  با  آمــوزشــی  کــارگــاه هــای 

سایبری را از ضروریات جامعه دانست.
رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  تقوی،  محمدکاظم 
ضمن تسلیت ایام دهه فاطمیه)س( گفت: مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در سخنرانی اخیر خود موضوعات 
مختلف و متعددی را در ساختار جدید نیروی انتظامی 
تعریف کردند که ازجمله آن ها تغییر معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی به معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی 

انتظامی بود. 
و  انقالب اسالمی  با اشــاره به دغدغه رهبر معظم  وی 
توجه ویژه ایشان به مسائل فرهنگی در جامعه، افزود: 
هدف ما امروز پرورش نیروهای آشنا با علم و دانش روز 
با توجه  است، چراکه شکوفایی و ایجاد امنیت پایدار 
به تهدیدها و تهاجم  فرهنگی دشمنان، در گرو آگاهی 

و دانایی است.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در پایان توجه به 
نیازهای جامعه و راهنمایی مردم در حوزه های سایبری 

به ویژه برای قشر جوان را واجب و الزم دانست.

اداره کــل  گــروه پیش بینی و صــدور پیش آگاهی های جــوی  رئیس 
هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 

میزان بارش ها حکایت از کاهش ۶۷درصدی در این استان دارد.
جواد نخعی در گفت وگو با ایرنا افــزود: سال آبی زراعی گذشته 
2۵میلیمتر بارش گزارش شده بود که این میزان در سال جاری به 8.2 میلیمتر 
کاهش  هم 38درصــد  بلندمدت  میانگین  به  نسبت  بارش ها  اســت.  رسیده 

داشته  و میزان بارش در بلندمدت 13.2 میلیمتر بوده است.
براساس آخرین نقشه های هواشناسی که اوایل آذر امسال بدست آمده است 

میزان بارش ها در زمستان سال جاری نزدیک به نرمال خواهد بود.
وی با اشاره به ادامه روند کاهشی دمای هوا در استان گفت: صبح روز سه شنبه 
یخبندان در خراسان جنوبی به اوج خود رسید و سربیشه با منفی 11درجه 
سلسیوس سردترین شهر کشور و بیرجند با منفی ۷ درجه دومین مرکز استان 
سرد کشور پس از شهرکرد بود.سرما و یخبندان تا پایان هفته جاری ادامه 
خواهد داشت و از صبح جمعه تا اوایل هفته آینده از شدت سرما در منطقه 

کاسته خواهد شد.
همچنین سال آبی گذشته )اول مهر 13۹۹ تا پایان شهریور 1۴۰۰( در خراسان 

جنوبی با ۵۷درصد کاهش نسبت به دوره مشابه قبل به پایان رسید.
براساس محاسبات انجام شده به روش همباران از داده های 1۷ایستگاه مبنای 
باران سنجی در سطح استان، متوسط ریزش های جوی در سال آبی 1۴۰۰-13۹۹ 
نسبت به بارندگی های سال آبی پیش ۵۷درصد و نسبت به متوسط درازمدت 

)11۵ میلیمتر( 3۵درصد کاهش داشته است.

از بزرگ ترین مشکالت دانش آموزان  از دیرباز یکی  فقر حرکتی 
است. شیوع کرونا و به تبع آن تعطیلی مدارس در ماه های متمادی 
و اعمال برخی قرنطینه ها به این معضل دامن زد به نحوی که 

برخی والدین را نگران سالمت جسمانی فرزندانشان کرده است.
به گزارش ایسنا، گودی کمر، کف پای صاف، زانوی پرانتزی و ضربدری عارضه  های 
نام آشنای ساختار قامتی هستند که براساس اظهارات کارشناسان، برخی از 
آن ها فراوانی زیادی در میان دانش آموزان دارند. به نظر می رسد موارد مطرح 
شده و به طور کلی عوارض ساختاری و قامتی، پس از شیوع کرونا و با به حداقل 
رسیدن فعالیت های بدنی و تحرک دانش آموزان و استفاده بیش از اندازه از 

گوشی های هوشمند، افزایش پیدا کرده است.
یکی از مربیان ورزشی در استان می گوید: آپارتمان نشینی، رواج زندگی ماشینی و 
کم تحرکی که از آن به عنوان فقر حرکتی یاد می شود، مسائلی همچون مشکالت 

ساختاری و چاقی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است.
 اسدزاده اضافه می کند: در این میان متأسفانه ساعت های ورزش در مدارس 

ناکافی و همین ساعت کم نیز در دو سال گذشته کامالً تعطیل شده است.
او اضافه می کند: بخشی از مشکالت ساختار قامتی دانش آموزان مربوط به نوع 
حمل کیف های مدرسه است که موجب افتادگی در شانه و اختالالتی در ستون 
فقرات می شود که با توجه به بازگشایی مدارس، والدین باید به آن ها توجه کنند.
دکتر مریم پورآدینه، معاون فنی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی در همین باره گفت: براساس آمار سال گذشته در سامانه سیب، ۴۰نفر 

از گروه سنی پنج تا 18 سال دارای اختالل اسکلتی-عضالنی و قامتی بودند.

 امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل کتابخانه ها 
و نیروی انتظامی

 کاهش ۶۷درصدی بارندگی 
در سال آبی گذشته 

 کم تحرکی  عامل 
ناهنجاری های قامتی دانش آموزان

خراسان رضوی خراسان شمالیخراسان جنوبی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

ت
بیا

د 
حی

  و

      صفحه  1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013001608 مورخ 1400/08/16 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای سیدابوالفضل کوچکی بهابادی فرزند سیدرضا در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1107/24 مترمربع پالک شماره 654 
فرعی از 117- اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده مع الواسطه از آقای 
حسین آراسته مالک رسمی محرز گردیده است، 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 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- 1408348
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25     رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

بدینوسیله از کلیه اعضاء تعاونی دعوت میشود در مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم( از ساعت 14 الی 15 و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( از ساعت 15 الی 17 روز دوشنبه  1400/10/13 در محل حسینیه 
و مسجد زابلیها به آدرس مشهد خیابان حرعاملی8 )تعبدی( نبش تعبدی 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
اعضای��ی ک��ه امکان حض��ور ندارند میتوان��د وکالت خود را به فرد دیگ��ری واگذار نمای��د در اینصورت آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و غیرعضو یک رأی خواهد بود وکیل و موکل میبایس��ت حداکثر تا 3 روز قبل 
از برگزاری مجمع با مدارک شناسایی به محل دفتر تعاونی واقع در   بلوار جالل آل احمد35 پالک134 طبقه 

اول در ساعت اداری 13-9 مراجعه نمایند.
دستور جلسه فوق العاده :

1- موافقت با انحالل شرکت تعاونی  2- تعیین مکان تصفیه
دستور جلسه عادی بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 98 و 99

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4- تصویب حق الزحمه بازرس و پاداش هیئت مدیره

5- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
6- بررسی مشکالت تعاونی خاصه مکاتبات و اقدامات فاقد مستندات مطابق بند3 ماده17 اساس نامه 

 هیئت مدیره تعاونی مهر62

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

 شرکت تعاونی مسکن مهر62مشهد )تاریخ انتشار 1400/09/25(
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   پروژه های 
نیمه تمام 
در اولویت 
برنامه های 
استان  
جواد قناعت، 
استاندار خراسان 
جنوبی گفت: با 
توجه به اهمیت 
موضوع و مدیریت 
بهتر منابع، اتمام 
پروژه های نیمه تمام 
را در اولویت برنامه ها 
دیده ایم. در سفر به 
شهرستان ها مدیران 
کل نیز حضور دارند و 
مسائل هر منطقه بنا 
به ضرورت و اولویت 
در آن جلسه طرح 
شود.

خبر بــارهــا  رسائی فر  هاشم 
شــلــوغــی و تــرافــیــک سنگین 
خیابان ها و کوچه های منتهی به 
مراکز درمانی و مطب پزشکان 
سوژه ما شده و در این خصوص 
از مشکالت و معضالتی که 
شهروندان دارند، نوشته ایم، چه شهروندانی که 
قصد مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان 
را دارند و چه آن هایی که در همسایگی این مراکز 
ساکن اند. گالیه مندی در این باره بسیار است و 
هنوز که هنوز است اقدامی راهگشا در این زمینه 
در مشهد که یکی از قطب های درمانی کشور به 

حساب می آید، نشده است.
با اینکه شاید با درصد باالیی حدس زده شود مطرح 
کردن این موضوع نیز مانند سوژه های قبلی چندان 
تغییری در روند کار ایجاد نخواهد کرد، اما حداقل 
انتظار این است که با برخورد مداوم با قانون شکنی و 
عدم رعایت حقوق شهروندان اندکی از تشدید این 
معضل کاسته شود، چراکه حضور نداشتن مأموران 

راهور موجب بدتر شدن شرایط شده است. 

مشت نمونه خروار ◾
 اگر گذرتان به مسیر حاشیه میدان بیمارستان 
امام رضا)ع( به ویژه در ساعات بعدازظهر و منتهی 
به شب افتاده باشد اوج بی نظمی و تخلف از قانون 
راهنمایی ورانندگی را خواهید دید. پارک کردن های 
غیرمجاز در حاشیه میدان و دوبله و گاهی سوبله 
پــارک کردن های برخی از افــراد موجب می شود 
خودروهایی که قصد عبور از این مسیر را دارند 
دچار مشکل و ترافیک شدید شوند. رانندگان 
قانون گریز به خاطر راحتی خودشان دردسرهای 

بسیاری برای سایر شهروندان به وجود آورده اند.
ــه هــمــان حــاشــیــه مــیــدان  ایـــن داســتــان الــبــتــه ب

بیمارستان امام رضــا)ع( مشهد ختم نمی شود 
کافی است بخواهید به سمت خیابان شهدای 
مــدافــع سالمت ادامـــه مسیر دهــیــد. در کمال 
تعجب با سیلی از خودروهایی مواجه می شوید 
ــالوه بــر پــارک  ــا عــ کــه رانــنــدگــان متخلف آن هــ
خودروهایشان در مکان های ممنوعه دارای تابلو، 
در اقدامی واقعاً تأسف برانگیر در سمت چپ 
مسیر که در حالت عادی باید الین آزاد باشد نیز 
خودرو های خود را پارک کرده اند! نکته جالب تر 
اینکه حتی برخی رانندگان متخلف پا را از این 

فراتر گذاشته و گاهی در همین شرایط به صورت 
دوبله پارک کرده و برای سایر شهروندان مزاحمت 

ایجاد می کنند!
حــال پــرســش ایــن اســت عـــالوه بــر مــزاحــمــت و 
قانون شکنی هایی که این رانندگان برای شهروندان 
دارنــد و مشکالت عدیده ای برای آن ها به وجود 
می آورند، اگر در چنین شرایطی جان یک نفر از 
شهروندان در خطر باشد و خودروهای امدادرسان 
بخواهند ایــن حجم از ترافیک و مشکالت را 
پشت سر بگذارند تا بیمار را به بیمارستان امام 

رضا)ع( برسانند تکلیف چه خواهد بود؟ پرسش 
بعدی این است که نقش راهنمایی ورانندگی در 
مدیریت این مشکل چیست و چرا تاکنون برای 
رفع آن اقدام اصولی صورت نگرفته و برخوردی 
قاطع با رانندگان متخلف نشده اســت؟ چراکه 
اگر برخوردها به اندازه و تأثیرگذار بود نباید شاهد 

چنین اوضاعی می بودیم.

توضیحات رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ◾
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی شرایط مکانی 
و کم عرض بــودن معبر های مذکور را دلیل این 
اتفاق می داند و می گوید: در خصوص مسئله 
ترافیکی مــورد نظر باید پیش از هــر چیزی به 
موضوعیت مکانی بیمارستان امــام رضـــا)ع( و 
ساختمان پزشکان و مطب های آن ها پرداخت، 
چراکه از مکان های پرتقاضای شهر مشهد به 
حساب می آید که عرض کم و تردد زیاد در برخی 
از ساعت های شبانه روز موجب ایجاد ترافیک و 

کندی حرکت می شود.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: از زمان شیوع 
کــرونــا بــا توجه بــه اینکه یکی از مــراکــز درمانی 
مخصوص کرونایی ها بیمارستان امــام رضــا)ع( 
اســت ایــن مشکل بیشتر شــده اســت. هرچند 
رعایت نکردن قوانین راهنمایی ورانندگی از سوی 
برخی رانندگان در نحوه پارک خودروهایشان و نیز 
نبود پارکینگ در آن محدوده از دالیل اصلی ایجاد 

گره ترافیکی است.
وی اظهار کرد: این نکته را هم نباید از یاد برد که 
اگر حضور همکاران ما در محدود چهارراه دکترا تا 
میدان بیمارستان امام رضا)ع( و همچنین بعد از 
آن نباشد قطعاً گره ترافیکی به وجود آمده سبب 
قفل شدن ترافیک و سرایت آن به خیابان ها و 

میدان های همجوار خواهد شد.

خیابانهایاطرافبیمارستانامامرضا)ع(بهپارکینگتبدیلشدهاند

 ترافیک  معابر قدیمی مشهد
گرهی که هر روز کورتر می شود

خبرخبر
خوبخوب

کام تشنه 18 روستای رازوجرگالن سیراب می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی گفت: 
با افتتاح بزرگ ترین پروژه آبرسانی خیرساز در خراسان 
شمالی کام تشنه 3هزارو100 خانوار ساکن در 18 روستای 
شهرستان های رازوجـــرگـــالن و مانه وسملقان سیراب 
خواهد شد. به گزارش قدس آنالین، غالمحسین ساقی با 
 اعالم این خبر گفت: این پروژه به همت خیر نیک اندیش 

حاج اکبر ابراهیمی و اهدای مبلغ 28میلیارد و 193 میلیون 
ریالی و مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان 
و همچنین هزینه کرد 192 میلیارد ریالی شرکت آبفا 
خراسان شمالی اجرا شده است. وی افزود: در این پروژه 
اجرای 33کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع و احداث پنج 
باب مخزن ذخیره آب با حجم 520 مترمکعب، برق رسانی 

به یک باب ایستگاه پمپاژ و بهسازی سه دهنه چشمه 
نیکوکاری فرهنگی ابراهیمی و مشارکت  توسط بنیاد 
 قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان انجام شده است. 
وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضالب استان نیز در این 
پروژه 18 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع،10 باب مخزن 
ذخیره آب با حجم 920 مترمکعب، برق رسانی به یک باب 

ایستگاه پمپاژ و بهسازی پنج دهنه چشمه را اجرا نموده 
است. شایان ذکر است، پروژه آبرسانی به 18 روستای استان 
با حضور حاج اکبر ابراهیمی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری 
فرهنگی ابراهیمی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان 
خراسان شمالی و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی امروز 

در روستای اشرف دره افتتاح خواهد شد.

بیمه 
    سقف 18 میلیونی بیمه سالمت 

برای زوج های نابارور
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سالمت 

خراسان رضوی گفت: درمان ناباروری از ابتدای 
امسال زیرپوشش بیمه سالمت قرار گرفته و 

زوج های نابارور می توانند در هر سال سه نوبت از 
پوشش این بیمه استفاده کنند.

دکتر مسعود باقرزاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در هر نوبت تا ۶۰ میلیون ریال هزینه درمان های 

ناباروری از سوی بیمه سالمت قابل پرداخت 

است )ساالنه 18۰میلیون ریال(. از مراکز درمان 
ناباروری نیز برای برخورداری از مزایای پوشش 

بیمه ای برای این گونه بیماران دعوت می شود.
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سالمت خراسان 

رضوی گفت: هم اکنون پنج مرکز درمان ناباروری 

دولتی و خصوصی در خراسان رضوی فعال اند. وی 
افزود: شرط استفاده از درمان های ناباروری، داشتن 

شوهر تبعه ایران است و اگر زن تبعه ایران و شوهر 
تبعه کشورهای دیگر باشد، نمی توان از پوشش 

بیمه ای در این زمینه استفاده کرد.

واگذاری دوباره اعزام زائران 
عتبات به بخش خصوصی 

مدیرکل حج و زیـــارت خــراســان رضــوی گفت: 
سازمان حج و زیارت در نجف با یک آزمایشگاه 
به توافق رسیده است تا زائران ۷2 ساعت پیش 
از بازگشت به ایران در آنجا تست کرونا دهند. 

جــواد شــاد در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
همکاری بخش خصوصی با سازمان حج و زیارت 
ــران به عتبات عالیات اظهار کرد:  در اعــزام زائ
اعزام به عتبات عالیات از ابتدا و پیش از شیوع 
کرونا توسط یک شرکت بخش خصوصی انجام 
می گرفت اما در طرح نوین این اجــازه به سایر 
شرکت ها داده شــده که اگــر ظرفیت و توانایی 
انجام عملیات اعــزام به عتبات را دارنــد، وارد 
عرصه اجرایی شده و با عقد قرارداد با واحدهای 
اسکان، اغذیه، خدمات و تدارکات در ایران زائر 
جذب کرده و تحت نظارت سازمان حج و زیارت 

زائران را به زیارت ببرند.
وی افزود: این موضوع از هفته گذشته عملی شده 
و دو کاروان نیز اعزام شده اند. تا کنون پنج شرکت 
اعالم آمادگی کرده اند. سایر شرکت ها نیز می توانند 

وارد عرصه شده و فعالیت خود را آغاز کنند. 
شاد خاطرنشان کرد: کاروان ها براساس خدماتی 
که به زائران ارائه می دهند، نرخ گذاری می شوند. 
ــرای یــک زائــر  بیمه کامل و خــدمــات پزشکی ب
بسیار اهمیت دارد. اما براساس هزینه ای که 
در هنگام نام نویسی پرداخت کــرده ، خدمات 
پزشکی برای آنان در عراق رایگان خواهد بود. 
همچنین تمامی زائـــران از آغــاز تا پایان سفر 
شامل بیمه می شوند و تنها هزینه های تست 

کرونا به عهده زائران است. 
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باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
87
46

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

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

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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 ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

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
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

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
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

پ
/1
40
42
53

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
52

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454



جذب ۳۴پزشک 
متخصص برای 

تربت حیدریه 
ایزدی، معاون 

درمان دانشگاه 
علوم پزشکی 

تربت حیدریه به 
صدا وسیما گفت: 

۳۴متخصص 
جذب شده در همه 

مراکز درمانی 
و در رشته های 
آسیب شناسی، 

بیماری های داخلی، 
بیماری های عفونی 
و گرمسیری، داخلی 

مغز و اعصاب، 
بیهوشی، جراحی 

عمومی، جراحی مغز 
و اعصاب و... فعالیت 

خواهند کرد .

خبرخبر
روزروز

رئـــیـــس مـــرکـــز تــشــخــیــص  و 
پیشگیری از جــرایــم سایبری 
ــاره به  ــ ــاجــا بــا اشـ پــلــیــس فــتــا ن
افزایش روزافزون حضور کودکان 
در فضای سایبری، به ضرورت 
آموزش کودکان در زمینه ایمنی 
سایبری و آشنایی با تهدیدهای سایبری تأکید کرد.

به گــزارش قدس، سرهنگ دوم علی محمد رجبی 
گفت: همچنان که الگوهای ارتباطی به طور روزافزونی 
از مرزهای ملی فراتر می رود، آمار اتصال به اینترنت 
و کاربران آن نیز به طور تصاعدی در حال رشد است، 
به همین منظور الگوهای تربیتی نیز باید تغییر کند 
و خانواده ها درباره خطرات فضای سایبری با کودکان 
خود صحبت کنند. وی گفت: در دنیای امــروزی 
موضوعات زیادی ازجمله موضوعات سایبری وجود 
دارد که کودکان در مورد آن ها نمی دانند و کودکانی 
که ناآگاه باشند در معرض از دست دادن اطالعات، 
هویت و پول خود هستند. سرهنگ رجبی ضمن 
اشــاره به نقش خانواده به عنوان نخستین معلم 
فرزندان گفت: خانواده ها زمینه زیادی برای آموزش 
کــودکــان در مــورد مسائل دنیای واقعی دارنــد اما 
مهم ترین موضوعی که بر بخش های زیادی از زندگی 
کودکان تأثیر می گذارد را نباید فراموش کنند و آن 
ایمنی سایبری است. وی در تشریح این موضوع 
گفت: نخستین چیزی که کودکان باید در مورد 
ایمنی سایبری بدانند این است که تهدید واقعی 
است و مجرمان سایبری وجود دارند که از هر کسی، 
حتی یک کودک، دزدی می کنند. این مقام مسئول 
در ادامه به مواردی از قبیل سرقت اطالعات، سرقت 
هویت، سرقت مالی و همچنین آزار و اذیت سایبری 
که در قالب دو موضوع با عناوین شکارچیان سایبری 
و زورگــویــی سایبری شناخته مــی شــود بــه عنوان 
تهدیدات مهم فضای سایبر اشاره کرد و گفت: شاید 

در گذشته کودکان هرگز مجبور نبودند این تهدیدها 
را در نظر بگیرند امــا امـــروزه نیاز مبرم به داشتن 
آگاهی در این زمینه دارند و کودکانی می توانند از 
خود در برابر این تهدیدها محافظت کنند که درباره 
تهدیدهای سایبری آگاهی داشته باشند. این مقام 
مسئول در ادامــه به برخی دیگر از روش هایی که 
والدین می توانند از آن ها برای حفظ ایمنی سایبری 
فرزندانشان استفاده کنند اشاره کرد و گفت: رمز 
عبور قوی ایجاد کنید، بدون رمز عبور قوی، مجرمان 
سایبری ممکن است بتوانند به راحتی رمز عبور را 
حدس بزنند و یک حساب کاربری را هک کنند. از 

احراز هویت چندعاملی استفاده کنید، به طوری 
که اگر مجرمان سایبری بتوانند رمز عبور را حدس 
بزنند، همچنان به اطالعات دیگری بــرای ورود به 
حساب کاربری نیاز دارند. به روزرسانی های نرم افزار 
را فعال کنید، به روزرسانی ها و وصله های نرم افزاری 
فقط برای دریافت ویژگی های جدید نیستند. آن ها 
همچنین نقاط ضعف یا آسیب پذیری های امنیتی 

را برطرف می کنند. 

مراقب بلوغ زودرس کودکان باشید ◾
سرهنگ رجبی گفت: گوشی هوشمند یکی از 

روش هایی است که کودکان از طریق آن به اینترنت و 
فضای مجازی متصل می شوند و بیشتر کودکان به 
دلیل نداشتن تبلت یا گوشی هوشمند شخصی، 
اغلب از گوشی والدین خود استفاده می کنند که این 
امر با توجه به وجود اپلیکیشن ها و پیام رسان های 
مختلف و همچنین وجود اطالعات مهم در گوشی 
بزرگساالن، عالوه بر گسترده کردن بستر خطر برای 
کودکان، می تواند سبب بروز خطراتی نیز برای والدین 
آن هــا شــود. کودکان هنگام بــازی با گوشی والدین 
به صورت آنالین، با برخی تبلیغات منتشر شده 
در وب سایت ها و پیام رسان های موبایلی ازجمله 
اینستاگرام که هرگونه عکس و فیلم در آن رد و بدل 
می شود، مواجه خواهند شد و کنجکاو می شوند 
آن را مشاهده کنند و حتی صفحه ها را دنبال کنند 
که این امر می تواند کودکان را با صدماتی از قبیل 
بلوغ زودرس، اختالل شخصیتی، افسردگی و... 

مواجه کند.
در برخی بازی های آنالین امکان ارتباط گیری و چت 
کردن وجود دارد و بسیاری از مجرمان از این طریق 
در قالب دوستی با کودکان ارتباط برقرار می کنند که 
عالوه بر احتمال اعمال موارد مجرمانه روی کودکان 
از قبیل خشونت و قلدری سایبری، می توانند آن ها را 
به سمت سایت های فیشینگ یا نرم افزارهای حاوی 
بدافزار هدایت کــرده و اقــدام به سرقت اطالعات 
بانکی والدین کنند. این مقام انتظامی مهم ترین 
مورد در زمینه فعالیت کودکان در اینترنت را ایمنی 
خود آن ها و خانواده شان عنوان کرد و در خصوص 
رعایت مواردی برای ایمنی کودکان در اینترنت اظهار 
کرد: استفاده کودکان از اپلیکیشن ها و وب سایت ها 
یا بازی های موبایلی، باید با اجــازه والدین باشد و 
خانواده ها باید به کودکان خود نحوه صحیح استفاده 
از گوشی و اینترنت را یاد بدهند و فعالیت هایشان در 

اینترنت را مدیریت کنند. 

پلیس فتا خطاب به خانواده ها تشریح کرد

راهکار های ایمن سازی 
فضای مجازی برای کودکان

خبر
معاون وزارت بهداشت خبر داد

 اضافه شدن 20میلیون سالمند 
تا 20سال آینده

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمــان و آموزش 
پزشکی گفت: تا ۲۰ سال آینده، ۲۰ میلیون سالمند به 
جمعیت سالمندان کشور اضافه می شود. به گزارش 
مهر، عباس عبادی در مراسم گرامیداشت روز پرستار 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کاهش 
رشد جمعیت تا ۲۰ سال آینده کشورمان را با مشکالت 
بیماری های مزمن روبــه رو خواهد کرد، افــزود: در این 
مدت بیش از ۲۰ میلیون سالمند به جمعیت سالمندان 
افزوده می شود، باید به سمتی حرکت کنیم که پرستاران 
و سایر اعضای تیم سالمت با حضور در جامعه در 
توسعه و ارتقای سواد سالمت جامعه بیش از پیش 
مؤثر باشند. وی با بیان این که تمامی خدمات پرستاران 
بر پایه علمی و مدیریت مراقبت از بیمار انجام می شود 
تصریح کرد: تقویت ارتباط کالمی و روحی با بیماران در 
کنار ارائه خدمات حرفه ای همراه با دانش فنی و به روز 
بودن از مهم ترین مــواردی است که باید به آن توجه 
شود.معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اینکه حوزه سالمت باید با رویکرد و 
نگاه تیمی فعالیت نماید ادامه داد: کار تیمی به دنبال 
هم افزایی است و اگر نقص و عیبی در کار ایجاد شود، 

سایر اعضا باید در رفع آن تالش کنند.

در شهر3
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کشف هزاران قلم داروی قاچاق و مواد مخدر در مرز 
به گزارش قدس، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از 
کشف محموله 4 هزار عددی انواع داروهای قاچاق و 

بیش از 9۲ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.
ــردار مجید شــجــاع در تــشــریــح ایـــن خــبــر گفت:  ســ
مرزبانان هنگ تایباد در ایست و بازرسی های مداوم، 

موفق به کشف محموله داروی قاچاق شدند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان این فرماندهی حین بازدید 
خودروهای ترانزیتی موفق به کشف 4 هزارو ۲91 عدد 
داروی قاچاق شدند که عامالن این اقدام دستگیر و به 
مراجع قانونی تحویل شدند. کارشناسان ارزش ریالی 
این محموله را یک میلیارد و ۲6۰ میلیون ریال برآورد 

کرده اند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در بیان عملیات دیگر 
تصریح کــرد: در پی اشرافیت اطالعاتی و عملیاتی 
مرزبانان این فرماندهی مقدار 9۲ کیلو و 68۲ گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک هم در مرزهای استان کشف شد.

 وی در ادامــــــه افـــــــزود: مـــــواد افـــیـــونـــی مــکــشــوفــه 
در دو عملیات جداگانه و اقدامی مشترک با مأموران 

انتظامی مستقر در استان های جنوبی ضبط شد. 
ســردار شجاع در پایان گفت: با تالش شبانه روزی و 
اشرافیت اطالعاتی و عملیاتی مرزبانان، امروز مرزهای 
استان برای قاچاقچیان ناامن شده است و نقشه های 
سودجویانه آن هــا یکی پــس از دیــگــری بــا شکست 

روبه رو می شود.

خط قرمز
     محموله ۳ تنی مورفین 

در محاصره مردان قانون 
 محموله مورفین به وزن ۲ هزار و ۹۲۱ کیلوگرم 

در خراسان جنوبی کشف و از عبور و توزیع آن در 
سایر نقاط کشور جلوگیری شد. فرمانده انتظامی 

خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی استان با 
توقیف یک دستگاه تریلی و دستگیری دو قاچاقچی، 

یکی از بزرگ ترین محموله های قاچاق مواد مخدر 
در استان را کشف کردند. به گزارش صداوسیما، 

سردار فرشید افزود: سه شنبه گذشته نیرو های 

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی طی یک 
عملیات دقیق در ایست و بازرسی سهل آباد نهبندان، 

منطقه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 
با ردزنی این محموله، موفق به کشف ۲ هزار و ۹۲۱ 

کیلوگرم مورفین شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: از ابتدای امسال 
توسط دستگاه های مقابله کننده با مواد مخدر 
۶۴تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که 

۹۴درصد از این کشفیات توسط رزمندگان پلیس 
درجای جای استان صورت گرفته است.
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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 
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
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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 و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ج
/1
40
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47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

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

ج
/1
40
83
04

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

ط
/1
40
86
62

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

به تعدادی نجار مبلمان 
راحتی نیازمندیم 

09151207453

ط
/1
40
86
00

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ط
/1
40
88
31

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

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

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
49
92

متفرقه



     آمادگی 
 سه مرکز 
 برای 
خرید زرشک   
ضیاییان احمدی، 
مدیرعامل تعاون 
روستایی خراسان 
جنوبی گفت: سه 
مرکز خرید زرشک 
در قاینات، بیرجند و 
درمیان آماده خرید 
شده اند و دو مرکز 
در حال آماده سازی 
 است. 
قیمت هر کیلوگرم 
زرشک دانه اناری 
 حداکثر 
 ۶۵ هزار تومان

  در نظر گرفته 
شده است. 

در  حاشيه

نخستین  نشست 
 تخصصی 
 صنعت - دانشگاه 
در تربت جام 

نوروزی: نخستین 
نشست تخصصی 
صنعت - دانشگاه با 
محوریت دستاوردهای 
علمی و چالش های صنعتی 
در تولید پوشاک و صنایع 
 چرمی در تربت جام
 برگزار شد.
 سعید صباغیان ،
قائم مقام مؤسسه آموزش 
عالی وحدت تربت جام 
با تأکید بر اینکه صنعت 
و دانشگاه نیازمند پیوند 
مشترک در این حوزه 
هستند، گفت: شهرستان 
تربت جام با وجود 2هزار 
تحصیلکرده در حوزه 
تولید، متأسفانه رشته های 
آکادمیک برای ادامه 
 تحصیل در منطقه 
وجود ندارد. 
 مهارت آموزی می تواند 
زمینه اشتغال بیشتر را 
فراهم کرده و آسیب های 
اجتماعی را به حداقل 
برساند .
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افقی  ◾
 1. کارتونی به یادماندنی از دهه 60شمسی - 
تن پرور 2. باالپوش – از شیفت های دوگانه 
– ناز و ادا 3. بازپرس – نمک ها  - چکامه سرا 
4. پله اتوبوس – زاپاس - بازداشتن 5. دانه 
معطر – گل ســرخ – از پیامبر اعظم)ص( 
6. تربت – ارتــش جمهوری اسالمی ایــران 
 – از حبوبات – ضلع خارجی زمین یا بنا 
7. جابه جایی – از لوازم هندسی رسم زاویه 
قائمه - ناشناخته 8. لحظه – صدمترمربع 
– ترش وشیرین - چهره 9. ظرف جوش آوردن 
 آب – یــاقــوت ســرخ – واحـــد شــمــارش قند 
10. مفرد – طویله – سخت - الیه 11. متحیر 
– نقش هنری – ســرمــای شدید 12. اهل 
 مکه – همسرحضرت ابراهیم)ع( - مطرود 
13. حشره منفور خانگی – برند خودروهای 
ــن مـــاه  ــرمـ ــا – خـ ــوتـ ــویـ ــت تـ ــرکـ ــوکـــس شـ  لـ
 14. بلدرچین – بــدافــزار رایــانــه ای - منفک
ــه داران   15. عــدد منفی – لقبی بــرای درجــ
ــادل ســـرهـــنـــگ -  ــ ــع ــ ــی فـــرنـــگـــی م ــشــ ــ ارت

مدعی العموم

عمودی ◾
 1. گیاه علف جــارو – از گرفتنی ها – نوعی 
پرتقال مرغوب 2. مراد و مقصود – گوشت 
خــالــص بــی چــربــی و  اســتــخــوان - نوعی 
زغالسنگ – آتــشــدان 3. تیغ موکت بری 
– وسایل – فرمان توقف 4. برسطح مربا 
می زند – گل زیبا و خوشبوی شــیــرازی – 
شیرینی بــزرگ عــروســی 5. ترمز چهارپا 
– حرص و طمع – نومید – پوشش ستور 
6. واحدشمارش المپ – کلمه احترام آمیز 
ــردان – از چهارجهت اصلی  اول اســم مـ
جغرافیایی 7. نخست – درودگــری – الهه 
قــدرت یونان باستان 8. ورزش توپ و تور- 
کاری که بدون تعقل و فقط براساس شادی 
یا غم فراوان انجام شود 9. عمدی – رفیق و 
رقیب اداری – دعای زیرلب 10. فرمانروایان 
– سلسله کریم خانی – بی آبرو 11. دربست 
کارخانه – پهلوانان – صف و قطار - آب بند 
12. مزه ای در صورت آدم عبوس – سپاه – 
 گوشت ریزشده بریان شده در تــاوه روغن 
13. از موآراها – کاور – از لبنیات 14.  پرتو – 

میوه نیکو – تکان و جنبش - پرچم 15. لقب 
علی دایی در فوتبال ایران – انتها – کویری 

زیبا در کرمان

جدول     8261
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

سرپرست اداره کــل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی 
ــان پلنگ  ــ ــ ــد درمـ ــ ــ ــفـــت: رون گـ
هزارمسجد که هفته گذشته با وضعیت 

زخمی پیدا شد در مسیر مطلوبی قرار دارد.
ــزود: پــس از طــی مراحل  ــ ــور اف ــه پ مــهــدی ال
درمــان اولیه در پلی کلینیک و بیمارستان 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی 
مشهد در هفته گــذشــتــه، رونـــد درمـــان با 
ــداوم کارشناسان  ــه روزی و مــ ــان تـــالش شــب
ــش اداره کـــــل حـــفـــاظـــت  ــ ــات وحـ ــ ــیـ ــ حـ
محیط زیست خراسان رضوی و تیم پزشکی 
و دامپزشکی در باغ وحش مشهد همچنان 

ادامه دارد.
ــه داد:  ــن، وی ادامــ ــالی ــزارش قـــدس آن ــ بــه گ
تیم درمــانــی بــا تمامی تجهیزات موجود 
در بیمارستان، پلنگ بیمار را پــذیــرش و 
معاینه کــرد و اقــدام هــای درمــانــی همچون 
ــوژی،  ــول نــمــونــه بــرداری، رادی

ــراپــی، آنتی بیوتیک و  ســونــوگــرافــی، ســرم ت
درمان های حمایتی صــورت گرفته و پس از 
آن با انتقال این گونه به قرنطینه و ادامه کار 
توسط کــادر درمــان، نتایج اقدام ها حاکی از 
روند کاهشی عفونت و نشان از پاسخگویی 
مثبت پلنگ به مسیر صحیح درمانی است. 
الــه پــور افـــزود: ایــن پلنگ صبح روز دوشنبه 
مورخ 22 آذرمــاه، از محل قرنطینه باغ وحش 
وکیل آباد مشهد به مرکز تصویربرداری، برای 
شناسایی علت نشانه های بالینی عصبی 

انتقال داده شد.
وی اضافه کرد: این حیوان با هوشیاری کامل 
بــه بخش ســی.تــی.اســکــن و ثــبــات تنفس 
منتقل و عملیات آرام بخشی عمیق انجام شد 
و شیوه نامه های تشخیصی، تصویربرداری و 
سی.تی.اسکن از ناحیه سر و گردن صورت 
گرفت و سپس نمونه مایع مغزی نخاعی 
اخذ و کشت و بررسی شاخص های سلولی و 

یاخته شناسی انجام شد.

روســتــای »بــیــار« یكی از مناطق 
هدف گردشگری خراسان شمالی 
است كه در 2 کیلومتری جنوب 
شهر آشخانه )مرکز شهرستان مانه وسملقان( 

و 52 کیلومتری غرب بجنورد قرار دارد.
این روستا دارای چشم اندازی زیباست و آوازه 
طبیعت زیبایش در همه جا پیچیده است. 
وجــود درخــتــان سرسبز و جــاری شــدن آب در 
مسیر زیبایی خاصی به این منطقه داده است 
ــراد بومی استان،  و موجب شــده عـــالوه بــر افـ
گردشگران بسیاری نیز از دیگر نقاط کشور 

جذب این روستا شوند.
آبــشــار زیــبــای بــیــار کــه بــه عـــروس آبــشــارهــای 
خراسان شمالی شهره است، در همین روستا 
ــرار دارد. روســتــایــی کــه نــزدیــک تــریــن مركز  قـ
گردشگری شهرستان مانه وسملقان با فاصله 
2كیلومتری از شهر آشخانه و جاده آسیایی، 
ــراوان و درختان چند  دارای چشمه سارهای ف
صدساله است و رودخانه پرآبش تمام ایام سال 

موجب نشاط و شادابی مسافران می شود.
آبشار بیار از ارتفاعات جنوب روستا سرچشمه 
می گیرد و حدود 15 متر ارتفاع دارد. اطراف این 
آبشار دارای مناظر زیبا و دلفریب است. آبی که 
از این آبشار می ریزد، بسیار خنک بوده و سبب 
به وجــود آمــدن مناظر زیبای جنگلی در این 
منطقه شده است. هرچند در سال های اخیر، 
سیل، زلزله و بارش باران، راه دسترسی به آبشار 
بیار را سخت كرده و مسیری که پس از عبور از 
باغ ها باید طی شود تا بتوان به آبشار رسید، 
سخت گذر شده است و خود آبشار نیز به دلیل 
وقوع زلزله دچار تغییرات و دگرگونی های ظاهری 
شده، اما هنوز گردشگران زیادی برای رسیدن به 
عروس آبشارهای خراسان شمالی، سختی این 

مسیر را تحمل می کنند. 
ــای بــاســتــان شــنــاســی  ــژوهـــش هـ بـــراســـاس پـ
بخش هایی از مانه وسملقان بــرای نخستین 
بار در حدود 8 هزار سال پیش مسکونی شده 

است.

 پاسخ مثبت پلنگ هزارمسجد 
به مسیر صحیح درمان

 »بیار«
سرزمین عروس آبشارهای خراسان شمالی

نــمــایــنــده 
تــربــت حــیــدریــه، 

مه والت و زاوه در مجلس ضمن 
اشاره به پرسش خود از وزیر صمت گفت: اقدام های 
مخرب شورای ملی زعفران موجب ضرر هزارو500 
میلیاردی کشاورزان شده است و باید فاطمی امین 
سیاست وزارتخانه خــود را در برابر ایــن موضوع 
مشخص کند. به گــزارش قــدس آنالین، محسن 
زنگنه ادامــه داد: نظر به اهــداف تأسیس شــورای 
ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران )عضو 
شورا(، متأسفانه این شورا و برخی نهادهای حقوقی 
زیرمجموعه اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از جایگاه 
حقوقی در جهت تضعیف قیمت زعفران در داخل 
حرکت کرده و موجبات ضرر و زیان 130 هزار کشاورز 
زعفران کار را فراهم کرده و سودهای هزار میلیاردی به 

جیب زده اند.

عـــضـــو  ایـــن 
کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات در مجلس 
تصریح کرد: علت بی توجهی اتاق بازرگانی و سازمان 
توسعه تــجــارت بــه تــذکــرهــای مکرر نمایندگان 
مجلس در یک سال ونیم گذشته مشخص شود. 
علت اقــدام نکردن اتــاق بازرگانی و وزارت صمت 
در انحالل اتحادیه صادرکنندگان و شــورای ملی 

زعــفــران بــاوجــود درخــواســت بیش از ده هــا هــزار 
کشاورز، معرفی دستان پنهان احتمالی و پشت 
ــرده حمایت های دولتی به خصوص در دولت  پ
آقای روحانی در وزارت صمت و نهادهای تابع و 
تحت امر آن وزارتخانه و سیاست های وزارتخانه 
متبوع در حــذف مافیای زعــفــران و کوتاه نمودن 
دست سودجویان از این محصول چیست، از دیگر 

محورهای سؤال از وزیر صمت است.

ذره بينذره بين

ضرر1۵00میلیاردی 
کشاورزان از اقدام  
 شورای ملی زعفران

مردان آسمانی 

خبر

حيات وحش خراسان گردی

برگزاری یادواره دو شهید 
مرزبانی در عبدهللا آباد

یــادواره شهیدان »علی طاهری« و »احسان 
لـــزگـــی« از شـــهـــدای مـــرزبـــانـــی در روســتــای 

عبدهللا آباد شهرستان نیشابور برگزار شد.
علی طاهری و احسان لزگی از کارکنان وظیفه 
مــرزبــانــی نــیــروی انتظامی در یکم تیر 1371 
در روســتــای عبدهللا آباد و ششم مهر 1370 
در روســتــای عشرت آباد از توابع شهرستان 
نیشابور متولد شدند و هر دو در 17مهر1391 
ــران و پــاکــســتــان در  ــ در نقطه صــفــر مـــرزی ای
درگیری با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت 

نائل آمدند.

 یادواره ای برای شهدای 
عملیات »طریق القدس«

یادواره شهدای عملیات »طریق القدس« امروز 
25 آذر در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دفاع پرس، یادواره شهدای 
عملیات طــریــق الــقــدس در قــالــب نخستین 
پیش نشست کنگره یک هــزار و 250 شهید 
آرمیده در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد 
امــروز ساعت 14 در مجتمع فرهنگی شهدا 

واقع در محله خواجه ربیع برگزار می شود.
در این مراسم که خانواده شهدا و پیشکسوتان 
جــهــاد و مــقــاومــت حــضــور خــواهــنــد داشـــت، 
ــــرادران، مدیر عالی حــرم مطهر  محمدمهدی ب
رضوی به ایراد سخن می پردازد و علیرضا دلبریان 

راوی رشادت های رزمندگان خواهد بود. 

 دشت کاشمر 
رکورددار برداشت آب زیرزمینی

ــا بــهــره کــشــی آب زیرزمینی  دشـــت کــاشــمــر ب
1.4 سانتیمتر در سال در کشور اول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پژوهشگر آب 
در دانشگاه عالی کاشمر گفت: این در حالی 
اســت کــه حــد مجاز بــرداشــت و بهره کشی از 

آب های زیرزمینی نباید بیشتر از یک باشد.
هادی معماریان افــزود: مهم ترین منبع تأمین 
آب در کشور ذخــایــر آب زیرزمینی اســت که 
کاشمر با کسری بلندمدت 32میلیمترمکعب 
مواجه است. او ادامــه داد: دشت های کاشمر 
در وضعیت ممنوعه بحرانی و دارای فرونشست 

باال به خصوص در منطقه جنوبی است.
معماریان تصریح کرد: باتوجه به بهره برداری 
باال از منابع آب زیرزمینی که بیشتر آن در حوزه 
کــشــاورزی مصرف می شود تا کمتر از 20ســال 
آینده در کاشمر آبی باقی نمی ماند و باید مردم 

شهر را ترک کنند.
وی گفت: توسعه پایدار یعنی وجود منابع پایدار 
برای نسل آینده در حالی که کاشمر 270درصد 

اضافه برداشت از منابع آبی داشته است.

ایمن سازی راه گلستان شهر 
۱۵میلیارد اعتبار نیاز دارد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
شمالی گفت: ایمن سازی و رفع نواقص جاده 
گلستان شهر بجنورد به طــول 4.5 کیلومتر، 

بیش از 15میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران، جعفر شهامت 
افزود: این جاده با خصوصیات شهری طراحی 
شده و بر این اساس سرعت طرح آن 60کیلومتر 
ــودن و  اســت در حالی کــه بــه دلیل ســه خطه ب
سرعت عملکردی بیش از 90کیلومتر موجب 

تصادفات متعدد شده است.
او گفت: مهم ترین مشکالت مسیر، طراحی 
نامناسب میدان های کالته محمدعلی پهلوان 
و علی آباد است که به لحاظ ایمنی و عملکردی 

مشکالت متعددی دارد.
 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
شمالی گفت: بــا توجه بــه تخصیص نیافتن 
اعتبار بــرای ایــن محور، تنها اقــدام قابل اجــرا، 
آرام ســازی ترافیک در میدان ها بــوده که انجام 

شده است.
در هشت مــاه گذشته 15تــصــادف خسارتی، 
جرحی و فوتی در این مسیر گزارش شده است.

رئــیــس اداره آمــــوزش و پــــرورش گناباد 
گفت: دو دانش آموز این شهرستان به 

مرحله کشوری رقابت های کشتی 
دانش آموزی راه یافتند.

حسین احمدی در گفت وگو 
ــزود: محمدعلی  ــ ــا افـ ــرن ــا ای ب
ــــارف کــمــالــی  عــبــاســی و عـ
ــیــب در وزن هـــــای  ــرت ــه ت بـ
ــلـــوگـــرم بــا  ــیـ 55 و 71 کـ
راهیابی به مرحله نهایی 
رقابت های کشتی فرنگی 
ــوزان خــراســان  ــــش آمــ دان
رضــــــوی، جـــــواز حــضــور 
در مسابقات ســراســری 
ــوزان  ــ ــ ــش آم ــ ــ کــشــتــی دان
کشور را کسب کردند.   تیم 

کشتی دانــش آمــوزان گناباد 
با  مربیگری و سرپرستی جواد 

خــزایــی و حسین ســبــزیــان در 
رقابت های کشتی فرنگی خراسان 

رضوی شرکت کرد. رقابت های نهایی 
کشتی آزاد و فرنگی پسران دانش آموز 

سراسر کشور در رده سنی نوجوانان دهه فجر 
امسال در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

راهیابی دو دانش آموز گنابادی 
به رقابت های کشتی کشور 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بردسکن گفت: از مجموع 690هـــزار 
هکتار زمــیــن ملی ایــن شهرستان 
ــزار هکتار بیابان و کانون  ــ 160ه
ــادی است  بحرانی فرسایش ب
که 23درصد زمین های ملی را 

شامل می شود.
حمیدرضا اقبالی افــزود: 
از ایــن مقدار زمین ملی 
450هـــــزار هــکــتــار مرتع 
و 28هــــــــزار هــکــتــار آن 
جنگل های تــاغ اســت. 
تاکنون در 23 نقطه از 
این شهرستان سازه های 
آبـــخـــیـــزداری اجــــرا شــده 
که حجم این تعداد سازه 
بیش از 2 میلیون مترمکعب 
ــا  اســـــت و 80درصــــــــد آن هــ

نیازمند اعتبارند.
ــوع گیاه دارویـــی در  بیش از 70نـ
ایــن شهرستان وجــود دارد. اقبالی 
تشکیل مجمع خیران آب را در حوزه 
منابع طبیعی ایـــن شهرستان ضـــروری 

دانست. 

 زمین های ملی بردسکن 
کانون بحرانی فرسایش بادی

مقدم        اثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاهر 
اخسیکتی، معروف به »اثیر اخسیکتی« از شاعران 

مشهور قرن ششم هجری قمری است.
او در شهر اخسیکت زاده شد که در آن 

دوران، یکی از شهرهای آباد ماوراءالنهر 
در خــراســان قدیم، منطقه فرغانه 

)ازبکستان کنونی( در شمال رود 
ــت. »اثــیــر«  ــ ــوده اسـ ــ ســیــحــون بـ
سخنوری را همان جا آغاز کرد. با 
حمله ترکان و زوال دولت سنجری 
و پریشانی خراسان که او از آن با 
عــنــوان »وحــشــت خــراســان« یاد 
می کند، نواحی شرقی ایران را ترک 

کرد و به نواحی غرب و شمال غرب 
کشور رفــت. نخست در همدان 

ــار غــیــاث الــدیــن محمد بن  ــ ــه درب ب
ملکشاه سلجوقی )555 ه .ق( پیوست 

و مدت زیادی مورد حمایت عالءالدین 
عربشاه، حاکم کُهستان بود. اثیر سال های 

پایانی زندگانی را در شهر خلخال به سر برد و در سال 
609 هجری قمری در همین شهر درگــذشــت. او 
به احتمال بسیار شافعی مذهب بوده و مدایح 
وی در ستایش ائمه اطهار)ع( به خصوص 

حضرت علی)ع( قابل توجه است.
اثیر اخسیکتی با شاعران 
بزرگ هم عصر 

خــود همچون خاقانی شــروانــی، نظامی گنجوی، 
رشید وطواط، مجیر بیلقانی و ظهیر فاریابی مراوده و 

معارضاتی داشته است. اثیر بعضی از قصاید 
خاقانی را جواب گفته و پایه خود را باالتر 

شمرده است.
ــتــشــاه ســمــرقــنــدی،  بــه نــوشــتــه دول

بعضی اربــاب فضل سخن، اثیر را 
ــوری ترجیح  بر سخن خاقانی و ان
داده اند و بعضی دیگر این دعوی را 
مسلّم ندانسته اند. از سوی دیگر، 
ورزیدگی شاعر در علوم مختلف 
ازجمله ریاضی، حکمت، پزشکی، 
اخــتــرشــنــاســی، هــیــئــت، منطق، 
فقه، اصول و کالم و آوردن معانی 
ــوم، سبب  و اصــطــالحــات آن عــل

پیچیدگی سخنش شده است.
شــهــرت اثــیــر اخسیکتی به واسطه 

قصاید اوســت. اگرچه این اشعار حاوی 
ــی و تاریخی اســت، امــا از  نکات و فواید ادب

خواندن آن ها لذتی نصیب خواننده امروزی نمی شود. اثیر 
در غزل های خود، برخالف قصایدش، زبانی روشن و 

لطیف دارد. این غزل ها، اغلب مضامینی عاشقانه 
و اوزانی نرم و کوتاه دارند. بسیاری از اشعار 

اثیر را رباعیاتش تشکیل می دهند 
که شمار آن ها به 560 رباعی 

می رسد. 

»اثیر اخسیکتی« شاعر مسلط به علوم زمان

نام آوران خراسان
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