
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
با بیان اینکه احداث مخازن ذخیره آب نیازمند 
تومانی است، گفت: در حال  اعتبار ۲۰۰میلیارد 
حاضر کمتر از 6۰روستای استان با مشکل حاد 
آبی مواجه هستند که در این خصوص افزایش 
ظرفیت حجم مخازن ذخیره آب مناطق شهری 
در دستور کار قرار گرفت. غالمحسین ساقی در 
در سال  کــرد:  اظهار  قــدس  با خبرنگار  گفت وگو 
را در  جــاری خــراســان شمالی خشک ترین ســال 

ــبــت کــرد  ــال گــذشــتــه ث 5۰ ســ
ــاوجـــود بـــارش هـــای صـــورت  و بـ
گرفته، هنوز میزان بارندگی پنج 
استان در کشور به اندازه مقدار 

بارندگی های سال گذشته ...

مدیر حوزه علمیه »جامعه الزهرا« پاکستان  در مراسم توزیع 1300 سری جهیزیه:

نهادهایایرانیبهزناناعتمادبهنفسمیدهند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:

60 روستای 
خراسان شمالی 

مشکل تأمین 
آب دارند
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مشهد به یک جزیره گرمایی 
تبدیل شده است!

 دیدار منتخبان مطبوعات استان 
با شهردار مشهد

 اجرای طرح »فجر کتاب« 
و پویش مادران و بانوان کتابخوان

 ویزیت رایگان هزار نفر 
در بیمارستان صحرایی زیرکوه

-313-513 -88
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 هوشیاری مأموران پلیس در بازرسی بار یک 
دستگاه خــاور منجر به متالشی شــدن یک 
باند سرقت از دکل های مخابراتی شد که تا 
تومان تجهیزات  از ۲میلیارد  امــروز بیش  به 

ارزشمند از این دکل ها سرقت کرده اند.

رفتار یک  به  پلیس  روز پیش مأموران  چند 
ــودرو خـــاور کــه شهر مشهد را به  رانــنــده خـ
مقصد سبزوار ترک کرده بود، مشکوک شدند 
و پس از آنکه تحرکات راننده خودرو را تحت 
کنترل گرفتند، در فرصتی مناسب خودرو را 

متوقف و همزمان با دور کردن راننده از خودرو 
خاور، بار این وسیله نقلیه را بازرسی کردند.

ــدام، حــدود 13۲ قطعه گرانقیمت  اقـ ایــن  با 
دکل های مخابراتی کشف شد.  با کشف این 
محموله مشکوک، اقدام های کارشناسی آغاز و 

این نتیجه را در پی داشت که قیمت هر قطعه 
که در زمان قطع شدن برق دکل های مخابراتی 
وارد مدار می شود بیش از 16 میلیون تومان 
است. از سوی دیگر استعالم های گرفته شده 

مهر تأییدی بر سرقت تمامی تجهیزات...

با تالش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مشهد صورت گرفت

دستگیری عامالن سرقت 2میلیاردی از دکل های مخابراتی
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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ش��هرداری باجگیران در نظر دارد نسبت 
 same به ف��روش یک دس��تگاه تراکت��ور
طرح بیل بکهو مدل 1386 از طریق مزایده 
حض��وری اق��دام نمای��د. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیش��تر در ساعت اداری با 
شماره تلفن 0۵1۴7723211 تماس حاصل 

نمایند.
 روابط عمومی شهرداری باجگیران

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
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  بدی��ن وس��یله از س��هامداران و نماین��دگان 
محترم س��هامداران دعوت ب��ه عمل می آید تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس 
ساعت9:00 مورخ 1۴00/11/16 در مشهد – بلوار 
امام خمینی-امام خمینی ۴0-پالک 16-موسسه 
فرهنگی پیام آزادگان برگزار می ش��ود حضور 

بهم رسانید .
دستور کار مجمع عمومی عادی :

1 –  اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و گزارش 
بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال 1399

2 – تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
1399/12/29

3 – انتخاب بازرس قانونی شرکت
۴ – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت

۵ – سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع 
عمومی سالیانه می باشد

 
هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه، مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان 

به شماره ثبت 7092  
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جلسه مجمع عمومی عادی /عادی به طور فوق العاده  
مشهد  چرمشهر  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۵3۵17 و شناسه ملی 
چهارشنبه   روز  صبح   11 ساعت  در   1۴00۴677318
اجتماعات شرکت  در محل سالن  مورخه 1۴00/11/20 
چرم مشهد واقع در کیلومتر 32 محور مشهد میامی، 
چرمشهر  صنعتی  شهرک  قازقان،  روستای  از  بعد 
از  بلوار تالش، تالش 3 برگزار میگردد، لذا  مشهد، 
روز  و  راس ساعت  میشود  دعوت  کلیه سهامداران  

مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
برای سال 1۴01

2- گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1۴00
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی باشد
هئیت مدیره شرکت خدماتی شهرک 

صنعتی چرمشهر مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی / عادی به 
طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
چرمشهر مشهد )سهامی خاص( به شماره ثبت 

۵3۵17 و شناسه ملی 1۴00۴677318 
 بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
فدک قدر تکسا )سهامی خاص( دعوت به عمل 
می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت در ساعت 10 روز شنبه مورخ  
1۴00/11/16 درمحل مش��هد، حدفاصل میدان 
جمهوری اسالمی و جهاد ، مجتمع آبادگران،  برج 

آفتاب،  طبقه نهم حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- رسیدگی به صورتهای مالی و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به 1399/12/30

2-رسیدگی به صورتهای مالی و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به 1398/12/29

3-انتخاب بازرسین قانونی
۴-انتخاب مدیران

۵-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
6-سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی

 رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر تکسا
)سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت فدک قدر تکسا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت42446 و 

شناسه ملی 10380582517
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 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هفت مشهد به 
ش��ماره ثبت 3061۴ راس س���اعت 18:00 بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 1۴00/11/17 در محل دفتر شرکت  
واقع در ش��هر جدید گلبهار ، امام خمینی 62 ، مجتمع ونوس ، بلوک ۴ ، طبقه دوم ، واحد 207 ب�ا دس��ت�ور 

ج�لسه ذی�ل تشکی�ل می ش�ود : 
     از کلی�ه اعضای محترم ش��رکت  دع�وت می ش��ود با دردس��ت داشتن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به م�وض�وعات دستور جلسه ، حضور بهم رسانند . 
 دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت تصفیه  2- تصویب صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399
3- تصویب بودجه سال 1۴00

۴- تمدید مدت تصدی هیئت تصفیه و در صورت عدم تمدید ) انتخابات هیئت تصفیه و ناظر تصفیه جدید (
یاد آوری  :

1- از اعضای محترمی که تمایل به کاندید شدن جهت عضویت در هیئت تصفیه و یا در سمت ناظر شرکت را 
دارند دعوت می شود حد اکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت نام و تکمیل فرم 

مربوط به دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند .
2- اعض�اء محترم می توانند حق رای و حضور خود در مجمع عمومی را ب�ه م�وجب وک�التن�امه کتب�ی به فرد 
دیگ�ری واگ�ذار نماین�د ، در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود ح�داکث�ر ت�ا 3 رای ب�ا وک�الت و غیر عض�و 
فق�ط یک رای وک�التی می تواند داشته باشد . هریک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود ب�ه جلسه مجم�ع 
و اعط�ای وک�الت ب�ه هم�راه  نم�این�ده خ�ود با داش��ت�ن مدارک شن�اس��ایی معتبر در تاری��خ 1۴00/11/16 از              

ساعت 09:00 الی 13:00 به دفتر شرکت مراجعه نمایند .
 هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
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خدماتی  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
به  خاص(  )سهامی  مشهد  چرمشهر  صنعتی  شهرک 
 1۴00۴677318 ملی  شناسه  و   ۵3۵17 ثبت  شماره 
در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1۴00/11/20   
واقع  مشهد  چرم  شرکت  اجتماعات  سالن  محل  در 
از روستای  بعد  در کیلومتر 32 محور مشهد میامی، 
قازقان، شهرک صنعتی چرمشهر مشهد، بلوار تالش، 
سهامداران   کلیه  از  لذا  میگردد،  برگزار   3 تالش 
دعوت میشود راس ساعت و روز مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرو اصالح اساسنامه
هئیت مدیره شرکت خدماتی شهرک

صنعتی چرمشهر مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر مشهد 

)سهامی خاص( به شماره ثبت ۵3۵17 و شناسه ملی 
 1۴00۴677318

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای مجمع کانون می رساند 
جلس��ه مجمع عمومی این کانون در تاری��خ 1۴01/01/16 
ساعت 10 صبح در محل دفتر کانون واقع در خیابان خیام 
نبش خیام 6 تشکیل می گردد لذا از کلیه اعضای محترم 

دعوت می گردد در جلسه فوق شرکت نمایند.
دستور جلسه: انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 

مدیره و بازرسان
اس��تماع گزارش بازرس��ان و هیئت مدی��ره و تصویب 

صورت های مالی

آگهی دعوت مجمع عمومی
 کانون کارگران بازنشسته تایباد )نوبت اول(
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   خراسان 
شمالی نیاز به 
تسهیالت بانکی 
دارد  
محمود قنبری 
معاون هماهنگی 
امور اقتصادی 
خراسان شمالی 
گفت: با توجه به 
خشکسالی ها و 
کاهش درآمد، 
قشر تولیدکننده 
با مشکالت کمبود 
نقدینگی مواجه 
است و خانوارهای 
استان نیازمند 
دریافت تسهیالت اند 
اما منابع بانکی کافی 
نیست.

تلنگر ــی   ــان مــحــمــدزاده ث
مـــدیـــرعـــامـــل شـــرکـــت آب و 
فــاضــاب خــراســان شمالی با 
بــیــان اینکه احــــداث مخازن 
ذخــیــره آب نــیــازمــنــد اعتبار 
۲۰۰مــیــلــیــارد تــومــانــی اســت، 
گفت: در حال حاضر حدود 6۰روستای استان 
بــا مشکل حــاد آبــی مــواجــه هستند کــه در این 
خصوص افزایش ظرفیت حجم مخازن ذخیره 

آب مناطق شهری در دستور کار قرار گرفت.
غامحسین ســاقــی در گــفــت وگــو بــا خبرنگار 
قدس اظهار کرد: در سال جاری خراسان شمالی 
خشک ترین سال را در 5۰ سال گذشته ثبت کرد 
و باوجود بارش های صــورت گرفته، هنوز میزان 
بارندگی پنج استان در کشور به انـــدازه مقدار 
بارندگی های سال گذشته خود در همان منطقه 
نرسیده و خراسان شمالی یکی از آن پنج استانی 
است که میزان بارندگی های آن هنوز به مقدار 

سال گذشته نرسیده است.
وی با اشاره به تنش آبی ۲36روستای استان ادامه 
داد: در سال 98، براساس گــزارش هــای میدانی 
1۲6روستا با مشکل حاد تأمین آب مواجه بودند 
که اکنون ایــن عــدد به کمتر از 6۰روســتــا رسیده 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خراسان شمالی 
تصریح کرد: در این زمینه افزایش ظرفیت حجم 
مخازن در شهرهای بجنورد، تیتکانلو، شوقان، 
درق، راز، آشخانه، صفی آباد، سنخواست، فاروج، 
جاجرم، حصار، گرمخان، قوشخانه و چناران شهر 

در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

تبخیر90درصدبارشها ◾
ساقی افــزود: ساالنه 7میلیارد مترمکعب بارش 

در این استان اتفاق می افتد که از این مقدار بارش، 
حــدود 6میلیارد مترمکعب مــعــادل 9۰درصــد 
تبخیر می شود و مابقی آن قابل برنامه ریزی است 
که 86میلیون مترمکعب در بخش آب شرب این 

استان استفاده می شود.
ــزود: در حـــال حــاضــر ۲هــــزار 3۰۰ رأس  ــ وی افـ

دام سبک در استان وجــود دارد که 16میلیون 
مترمکعب آب شــرب بــرای مصرف ایــن دام هــا 
استفاده می شود در حالی که میانگین مصرف 
آب یــک شهرستان مانند شــیــروان 6میلیون 
مترمکعب اســت کــه بیانگر سهم قابل توجه 

دام ها از آب ا ستحصال شده است. 

وی با تصریح اینکه میزان بارندگی ها در خراسان 
شمالی به شدت کاهش یافته و با کمبود شدید 
منابع آبی روبه رو هستیم، گفت: در حال حاضر 
ــارزوی شیروان و بیدواز اسفراین  آب سدهای ب
خشک شده و برای تأمین آب مجبور به استفاده 

از آب چاه ها شده ایم.

تأمینآبشربپایدارنیازمنداعتبار ◾
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب و فــاضــاب خــراســان 
شمالی در ادامــه با اشــاره به تأمین آب شرب 
بجنورد گفت: تأمین آب شــرب پــایــدار مرکز 
خراسان شمالی نیازمند 3۰۰میلیارد تومان 
اعتبار است که در این زمینه حفر چاه عمیق 
در منطقه پلنگ دره بجنورد در دستور کار قرار 
گرفت و اکنون هشت چاه حفر شده و حفر سه 

چاه دیگر باقی است.
ساقی با اشــاره به طعم و بــوی آب شهر بجنورد 
ــرای بهبود کیفیت آب سد شیرین دره  گفت: ب
برای مصرف خانگی شهر بجنورد، استفاده از آب 
اکسیژنه در تصفیه خانه این سد انجام شده است.
ساقی افــزود: میزان تخصیص اعتبار برای اجرای 
طرح های حوزه تأمین آب در سال جاری 568میلیارد 
تومان از سوی وزارت نیرو بود که نسبت به سال 

گذشته ۲.6 درصدافزایش یافته است.
این مسئول افزود: در حوزه فاضاب نیز 77میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته که این میزان به 
سبب طــرح هــای مختلف فــاضــاب شــهــری و 

روستایی کافی نیست.
وی در انتها از طلب ۴۰میلیارد تومانی این شرکت 
از مشترکان آب و فاضاب خراسان شمالی خبر 
داد و گفت: پرداخت معوقات از سوی شهروندان 
می تواند در سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی 

در بخش های خدماتی تأثیر داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:

60 روستای خراسان شمالی 
مشکل تأمین آب دارند

خبرخبر
روزروز

150 پروژه ورزشی نیمه تمام و راکد در خراسان جنوبی
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از وجود 15۴طرح 
عمرانی نیمه تمام و راکد ورزشی در استان خبر داد و خیرین 

ورزش یار را برای مشارکت در تکمیل این طرح ها فرا خواند.
حسن عزیزی در گفت وگو با فارس گفت: برای تکمیل این 
پروژه های ورزشی به ۲هزار و 3۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است. در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی 

و بسترسازی الزم برای جذب مشارکت های خیران در امور 
عمرانی و جاری ورزشی جلسه هایی برگزار شده است.

ــار بر تکمیل  وی اظهار کــرد: در جلسه های خیران ورزش ی
ــی اولـــویـــت دار مــنــاطــق مـــرزی و  ــای نــاتــمــام ورزشــ ــروژه هـ پـ

کمتربرخوردار روستایی تأکید شده است.
 از دیگر اهــداف کمیته خیرین ورزش یـــار خراسان جنوبی 

استفاده از ظرفیت و مشارکت خیران در توسعه، تعمیم 
و فرهنگ سازی اقدامات معنوی و ساماندهی در راستای 
مشارکت در پروژه های نیمه تمام ورزشــی اســت. مدیرکل 
ورزش و جــوانــان خراسان جنوبی از تهیه و تدوین بانک 
اطاعاتی خیران ورزش یار استان به تفکیک شهرستان ها 
و همچنین برگزاری کمیته های متناظر خیرین ورزش یار در 

تمامی شهرستان ها خبر داد. عزیزی افزود: صدور اباغ برای 
اعضا و همچنین استفاده از ظرفیت های نهادهای انقابی 
در قالب قرارگاه های محرومیت زدایی و جهاد سازندگی در 
شهرستان ها انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: در جلسه 
خیرین  ورزش یار خراسان جنوبی کلیات پیش نویس انجمن 

حامیان توسعه ورزش خراسان جنوبی مصوب شده است.

خبر
 

   امهال مطالبات غیرجاری واحد های تولیدی 
به مدت پنج سال

مطالبات غیرجاری واحد های تولیدی با هدف 
تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان جنوبی به 

مدت پنج سال امهال می شود. مدیرکل هماهنگی 

امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در گفت وگو 
با خبرنگار صداوسیما گفت: در اجرای این مصوبه 
دولت، مؤسسه های اعتباری و بانک ها موظف اند 
بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و 

مقررات موجود، مطالبات از واحد های تولیدی را که 

تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار 
و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان 7/5درصد از 

مانده بدهی و با دوره تنفس 6ماهه امهال کنند.
علی اکبر اکبری راد با بیان اینکه نگاه دولت حمایت 
از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و فعاالن بخش 

خصوصی است، افزود: دولت مهلت استفاده از این 
مصوبه را تا پایان شهریور1۴01 تمدید کرد. از 

تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان 
مشمول این مصوبه درخواست می کنیم با مراجعه به 

بانک عامل نسبت به امهال مطالبات خود اقدام کنند.

مشهد به یک جزیره گرمایی 
تبدیل شده است!

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی 
گفت: مشهد به علت تعدد خودروها و کارخانه ها 
تقریباً به یک جزیره گرمایی تبدیل شده است 
و سامانه های بارشی که به مشهد وارد می شوند 

ضعیف تر عمل می کنند.
یحیی قائنی پور در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
کمبود بــارش هــا در مشهد بــاوجــود سامانه های 
بارشی اخیر که استان را تحت تأثیر خود قرار دادند، 
گفت: این سامانه ها، سامانه های جریان جنوبی 
بــودنــد و شمال اســتــان را کمتر تحت تأثیر قــرار 
دادند. انتظار بارش برای مشهد را از این سامانه ها 
نداشتیم امــا مشهد به علت تعدد خــودروهــا و 
کارخانه ها تقریباً به یک جزیره گرمایی تبدیل 
شده است و سامانه های بارشی که به مشهد وارد 

می شوند ضعیف تر عمل می کنند.
وی ادامــه داد: همچنین در مجموع سامانه های 
بارشی که به خاورمیانه وارد می شوند به دالیل 
مختلف ضعیف تر شده اند. وضعیت جوی کل دنیا 
تغییر کرده  و برعکس کشور ما در بعضی کشورها، 
سامانه ها فعال تر شده اند. وی خاطرنشان کرد: 
علت تغییر در وضعیت جوی، تغییر اقلیم جهانی 
است که به فعالیت های بشر مانند سوخت های 
فسیلی و افزایش گرمای جهانی برمی گردد که این 
تغییر بر بارش های کل جهان تأثیر گذاشته است.

رئــیــس اداره پیش بینی هــواشــنــاســی خــراســان 
رضوی گفت: براساس پیش بینی های پژوهشکده 
اقلیم شناسی بارش ها در استان تا اردیبهشت ماه 
ــارش قابل  طبیعی اســت امــا در 1۰روز آیــنــده بـ

ماحظه ای در استان نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراســان شمالی : تأمین آب شرب پایدار 
مرکز خراسان شــمالی نیازمند ۳00میلیارد تومان اعتبار است که در این 
زمینه حفر چاه عمیق در منطقه پلنگ دره بجنورد در دستور کار قرار گرفت 

و اکنون هشت چاه حفر شده و حفر سه چاه دیگر باقی است.
گزيدهگزيده
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خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

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

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

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

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

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

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

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

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
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

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

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

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



کاتالیزور دزدی 
در کارواش!

 وحیدی، فرمانده 
انتظامی بجنورد 

به صداوسیما 
گفت: افرادی که 
در یک کارواش و 
به بهانه شستن 

ماشین شهروندان 
بجنوردی کاتالیزور 
خودرو ها را سرقت 
می کردند در حالی 

دستگیر شدند 
که ارزش ریالی 

سرقت ها در حدود 
یک میلیارد تومان 
برآورد شده است.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی هوشیاری 
مــأمــوران پلیس  در بازرسی 
بــار یک دستگاه خــاور منجر 
بــه متالشی شــدن یــک باند 
سرقت از دکل های مخابراتی 
ــون بـــیـــش از  ــنـ ــاکـ ــه تـ ــ ــد ک شــ
2میلیارد تومان تجهیزات ارزشمند از این دکل ها 

سرقت کرده اند.

کشف 132 قطعه مخابراتی و لو رفتن ماجرا ◾
چند روز پیش مأموران پلیس به رفتار یک راننده 
خودرو خاور که شهر مشهد را به مقصد سبزوار 
تــرک کــرده بــود، مشکوک شدند و پــس از آنکه 
تحرکات راننده خودرو را تحت کنترل گرفتند، در 
فرصتی مناسب خودرو را متوقف و همزمان با دور 
کردن راننده از خودرو خاور، بار این وسیله نقلیه 
را بازرسی کردند. با این اقــدام، حدود 132 قطعه 
گرانقیمت دکل های مخابراتی کشف شد.  با کشف 
این محموله مشکوک، اقدام های کارشناسی آغاز 
و این نتیجه را در پی داشت که قیمت هر قطعه که 
در زمان قطع شدن برق دکل های مخابراتی وارد 
مدار می شود بیش از 16 میلیون تومان است. از 
سوی دیگر استعالم های گرفته شده مهر تأییدی بر 

سرقت تمامی تجهیزات از شهر مشهد زد.
اینجا بــود که وجــود ایــن قطعات بسیار با ارزش 
آن هم در بار یک خودرو شخصی که در مسیر شهر 
سبزوار بود، شک مأموران را چند برابر کرد و راننده 
خــودرو مــورد تحقیق قــرار گرفت و او معترف شد 
محموله را از یک واحد صنفی در مشهد بارگیری 

کرده و قرار بود در سبزوار تخلیه شود.
مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مشهد 
ــا سرهنگ  مــقــدس پــس از هماهنگی دقــیــق ب
دهقانپور، رئیس پلیس مشهد و همچنین کسب 

دستور قضایی به سراغ واحد صنفی رفتند و پس 
از دستگیری متصدی واحد مذکور بدون فوت وقت 
پستو های مغازه مورد بازرسی قرار گرفت و 12 قطعه 
دیگر از تجهیزات دکل های مخابراتی که در محل 

نگهداری می شد کشف و توقیف شد.

سرقت ها کار »کج دست« بود ◾
پس از تنظیم صورتجلسه کشف کاالی سرقتی، 

متهم به سرقت همان جا مورد تحقیق قرار گرفت 
و او که خود را در مقابل مستندات قوی می دید 
اعتراف کرد قطعات را هر چند روز یک بار از دو 

مالخر لوازم مسروقه در مشهد می خریده است.
ایــن فــرد که به صــورت گسترده ای در امــر خرید 
تجهیزات سرقتی دکل های مخابراتی فعالیت 
داشت به بازداشتگاه منتقل شد و مأموران پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی مشهد مقدس دراین 

مرحله از عملیات پلیسی به دو تیم تقسیم شدند 
و عملیات همزمان دستگیری متهمان دیگر این 
پرونده در مناطق حاشیه ای شهر کلید خورد و هر 

دو نفر دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. 
وقتی آن ها پی بردند محموله در مسیر سبزوار 
توقیف و راننده و فروشنده هم دستگیر شده اند، 
اعــتــراف کــردنــد کــه ســرقــت تمامی تجهیزات 
گرانقیمت از دکل های مخابراتی سطح شهر 
مشهد کار فردی به نام جواد »کج دست« است 
و او ســارق حرفه ای ایــن قطعات اســت. پس از 
آنکه هویت و محل اختفای »کــج دســت« در 
اظهارات افراد دستگیر شده لو رفته بود، آخرین 
مرحله از اقدام های پلیسی هم در دستور کار 
قــرار گرفت و مــأمــوران ســارق حرفه ای را هم به 

محاصره درآورده و دستگیرش کردند.
وقتی »کج دست« هم مورد بازجویی قرار گرفت 
مشخص شــد او تمامی ســرقــت هــا را شب ها 
انــجــام مـــی داده و حتی ایــن فرضیه هــم پیش 
روی مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
مشهد قــرار گرفت که چند نفر دیگر با متهم 
برای اجرای نقشه های سرقت همکاری و ارتباط 
داشته اند که تحقیقات پلیس برای دستگیری 
آن هــا و روشــن شــدن دیگر ابعاد ماجرا و حتی 
کشف دیگر سرقت های احتمالی اعضای این 

باند ادامه دارد.
اما این موضوع نباید نادیده گرفته شود که این 
افــراد بی تردید ضعف سیستم امنیتی دکل ها را 
خوب شناسایی کرده بودند که 144 قطعه باارزش 
و گرانقیمت را سرقت کــردنــد. از ســوی دیگر در 
کارشناسی های صــورت گرفته ارزش 2میلیارد 
تومانی قطعات سرقت شده اعالم شد که می طلبد 
متولیان امر برای حفظ و نگهداری امــوال مذکور 

دقت بیشتری به خرج دهند.

با تالش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مشهد صورت گرفت

دستگیری عامالن سرقت 
2میلیاردی از دکل های مخابراتی

 از سوی دیگر در کارشناســی های صورت گرفته ارزش 2میلیارد تومانی 
قطعات ســرقت شــده اعالم شــد که می طلبد متولیان امر برای حفظ و 

نگهداری اموال مذکور دقت بیشتری به خرج دهند.
گزيدهگزيده

خبر
زنده گیری یک قالده گربه وحشی 

رحمانی یکی از اهالی روستای حسن آباد که حمله 
گربه وحشی موجب تلف شــدن طــیــورش شــد، در 
اقدامی انسان دوستانه مانع از بین بردن حیوان توسط 
اهــالــی شــد. رئــیــس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد مقدس درایـــن بــاره افـــزود: پیرو 
دریافت گزارش از سوی فرمانده پاسگاه انتظامی آبروان 
مبنی بر حمله یک قــالده گربه وحشی و تلف شدن 
تعدادی مرغ متعلق به اهالی روستای حسن آباد بخش 
رضویه، بالفاصله مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد به همراه جانشین پاسگاه انتظامی 

آبروان به محل گزارش عزیمت کردند.
شیرزور ادامه داد: با حضور مأموران درمحل مشاهده 
شد یک قالده گربه وحشی به محل نگهداری مرغ ها 
در یک خانه روستایی حمله کــرده و تعداد 9 قطعه 
مرغ، بوقلمون، خروس و اردک را تلف کرده است. از 
سوی دیگر مالک خانه روستایی با هویت »نجاتی« که 
دوست دار طبیعت بود  در اقدامی خداپسندانه مانع 
از اتالف گربه وحشی توسط اهالی روستا شده و حیوان 
وحشی را در محل اتالف مرغ ها محبوس و سپس به 
پاسگاه انتظامی اطالع داده بود. درادامــه با رعایت 
مسائل ایمنی گربه وحشی زنده گیری و در زیستگاه 
خود رهاسازی شد. پرونده خسارت وارده به این فرد 

روستایی در دست پیگیری است.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4110 سه شنبه 5 بهمن 1400    22 جمادی الثانی 1443   25 ژانویه 2022   سال سی و پنجم   شماره 9731  ویژه نامه

پلمب 200 واحد متخلف به دلیل نقض موارد بهداشتی
2۰4 مجموعه و واحــد متخلف بهداشتی در مناطق 
زیــرپــوشــش دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی مشهد پلمب 

شدند.
رئــیــس اداره ســالمــت محیط و کــار دانــشــگــاه علوم 
پزشکی مشهد به صداوسیما گفت: از زمــان شیوع 
ــرای طــرح تشدید نظارت ها  ــروس امــیــکــرون و اجـ ویـ

تاکنون 24هزار و ۵33 بازدید از مجموعه ها و واحد های 
مختلف صورت پذیرفته که نتیجه آن منجر به پلمب 

2۰4 مجموعه و واحد متخلف شده است.
علی اصغر حسنی افزود: در اجرای این طرح در یک ماه 
اخیر همچنین 4هزار و 3۵6 اخطار برای مجموعه ها و 
واحد های متخلف صادر و 2هزار و 9۰4 مجموعه و واحد 

متخلف به مرجع قضایی معرفی شده اند.
وی گفت: ناظران و بــازرســان اداره سالمت محیط و 
کــار دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدای بحران 
کرونا تا کنون 9۸1 هــزار و ۵۷۸ بازدید از مراکز تهیه 
و توزیع مــوادغــذایــی، اماکن عمومی و فروشگاه ها و 
کارگاه های موادغذایی انجام داده انـــد که نتیجه آن 

منجر به صدور ۵4هزار و ۷6۸ اخطار برای مجموعه ها 
و واحد های متخلف، معرفی 36هزار و ۵۷۷ مجموعه 
و واحــد متخلف بــه مرجع قضایی و پلمب ۸هـــزار و 

3۸۵مجموعه و واحد متخلف شده است.
وی از مردم خواست تخلفاتی را که مشاهده می کنند 

بالفاصله به سامانه19۰ گزارش دهند.

خبر
    دیدار منتخبان مطبوعات استان 

با شهردار مشهد 
 رحمانی    شنبه گذشته اعضای هیئت مدیره و 

بازرسان خانه مطبوعات خراسان رضوی با شهردار 
مشهد دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار عبداهلل ارجائی، شهردار مشهد بیان 
کرد: ما اگر در شهر خدمت می کنیم به واسطه وجود 

مردم عزیزو برکت امام مهربانی هاست. در شهرداری 
مشهد همیشه از نقد منصفانه و کارساز استقبال 

می شود. شهردار مشهد ادامه داد: رسانه ها که نماینده 

افکارعمومی شهر هستند باید با نگاه به آینده و 
پیگیری موضوعات به صورت حرفه ای چالش هایی 

که امکان دارد در آینده پیش روی یک شهر باشد را 
شناسایی و برای حل آن پیگیری و مطالبه کنند. چگونه 

بود که بروز کرونا در جهان همه را زمینگیر کرد، حتی 

علم هم جا ماند، پس نگاه به آینده بسیار اهمیت دارد. در 
ادامه مدیر و چند نفر از اعضای خانه مطبوعات استان 
خواسته هایی را برای پیشرفت خانه مطرح کردند که 
شهردار مشهد یکی از موارد را همان جا پیگیری کرد و 

وعده های مثبتی در این زمینه داده شد.

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

پ
/1
40
42
52

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
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

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/1
40
90
07

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

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

ج
/1
40
94
05

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

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
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

پ
/1
40
42
53



   عقب ماندگی 
11درصدی 
آسفالت راه های 
روستایی   
جعفر شهامت، 
مدیرکل راهداری 
خراسان شمالی 
از عقب ماندگی 
11درصدی احداث 
و آسفالت راه 
روستایی استان از 
میانگین کشوری 
خبر داد و افزود: 
خراسان شمالی 
دارای ۴هزار و 
۶۵۲ کیلومتر راه 
روستایی است که 
۴۴درصد آسفالت 
است.

در  حاشيه

بازگشت رنگ 
زرد کرونایی به 
خراسان رضوی

بر اساس آخرین گزارش 
سامانه نرم افزاری 
ماسک، سه شهرستان 
خراسان رضوی به زرد 
کرونایی تغییر رنگ 
دادند.
به گزارش قدس آنالین، 
سه شهرستان خراسان 
رضوی براساس آخرین 
گزارش سامانه نرم افزاری 
ماسک به زرد کرونایی 
تغییر رنگ دادند، این 
در حالی است که در 
هفته گذشته تمامی 
شهرستان های این 
استان رنگ آبی کرونایی 
داشتند.
سه شهرستان 
تربت حیدریه، 
خلیل آباد و گناباد 
خراسان رضوی اکنون 
در وضعیت زرد قرار 
دارند.
هم اکنون از بین 
۳۳شهرستان خراسان 
رضوی، ۳۰ شهرستان 
در وضعیت آبی قرار 
دارند.
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افقی  ◾
 1. بــازی قدیمی ایــرانــی »شــاه و وزیـــر« – 
حق العمل 2. صفحه اینترنت – صوت 
افــســوس – شــهــر پــادگــانــی سیستان و 
بلوچستان – پیامبر نقاش ۳. ضربه ای 
در والــیــبــال – بخش انتهایی سیستم 
ترمز – تن و بدن 4. طایفه کم حرف – تیم 
 فوتبال شهر روتردام هلند – زبان گنجشک 
5. سبزی غده ای – خودروساز ورشکسته 
کــــــره ای – خــــــودداری کــــــردن – بخشی 
ــوارش 6. ابـــر زمینی – نام  ــ از دســتــگــاه گ
دخترانه - مژده 7. سرعت دهنده واکنش 
شیمیایی – بریدن شاخه های زاید درختان 
8. اثر تربیتی ژان ژاک روســو – صوت ندای 
 بی ادبانه – سودای ناله – خانه تابستانی 
ــرون فــوتــبــالــی -ســامــانــه هــایــی  ــ ــی ــ 9. ب
ــه مــی تــوانــنــد واکـــنـــش هـــایـــی مــشــابــه  کـ
 رفتارهای هوشمند انسانی نشان دهند 
 1۰. اندیشمند – نفرات – چوب خوشبو 
ــار عظیم الجثه  11. خــزنــده گــزنــده – مـ
خطرناک – دره کوهستانی - حــرف دوم 

یونانی 12. عنصر شیمیایی – تاریخچه 
جستجو معادل فارسی آن است – عدد 
ــره 1۳. بیمارپرسی – از طوایف بزرگ  دای
ــرانـــی – یــک شــشــم مــلــک 14. تکثیر  ایـ
لوح فشرده – البیرنت - عاجز 15. سودبردن 
– سردار جوان و دالور ملقب به سلیمانی 

دهه شصت

عمودی ◾
 1. ضمیر درون – ظالم – نام دخترانه وطنی 
2. ســودحــرام – از پهلوانان شاهنامه – 
اسب ماده ۳. گرفتن – هنر ششم – جسد 
 مـــرده 4. بــزرگ تــر – خوگرفته - ســروش 
5. شکم خودرو – عقاب سیاه – هللا اکبر 
گفتن 6. مایع دباغی – مــاه دوم میالدی 
- قوم اســالو- حرف همراهی عرب 7. پدر 
علم شیمی نوین – تکیه کردن 8. آبگوشت 
ساده - می دهند تا گرفتارکنند – تعجب 
خانمانه – اجــرای تمرینات منظم بدنی 
9. کـــوه آتشفشانی سیسیل ایتالیا – 
ــوان تــیــم فــوتــبــال  بــازیــکــن مــلــی پــوش جــ

منچستریونایتد 1۰. الستیک مرتجع 
– بــیــمــاری مــســری خــطــرنــاک دســتــگــاه 
ــاز مثنوی   هــاضــمــه – هــم عــقــیــده – ســ
11. اجاره – یک حرف و سه حرف – عدل و 
قسط 12. خاکستر نرم – نوباوه - ضدحمله 
ــای فــرانــســوی - مسکین  ــــروت- آقـ  1۳. ث
14. توپ جنگی چــرخ دار که با چهارپایان 
حمل می شده – نفرین – از احشام 15. 

تماشایی – مقاوم و استوار – عدد منفی
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ت ا ر ی  ک خ  ا ن ه   ر ک ا ب  
 2   س ی  ا ن س   ر ا م ی  ا ن   م
 3 ت   م د  ر ج    ل ن گ  ر   ب ن
 4 ر ع   گ  ی  و ه د و ز ی    گ  ی  ج 
 5 ا ک ر ا ن   ا ن  ل   م ر ا م
 6 و ا ت ر   ا د ب ا   ر ع ی  ت  
 7 ر س م   ر ز   ه ر ک ا ر ه   ه
 8 ت ی    س و ن ا   ی  و س ف   ش ی 
 9 ن   س م ب ا د ه   ک و   ه ا ر
 10   ق ل ی  ل   م ا ک و   ت م ن ا

 11 ر ف ا ه   ح   د ر   س ی  ا س ت
 12 ج  س م   گ  ا ل ی  ن گ  و ر   ی  ی 
 13 و ه   ن ر ج  س   د ی   ب ت   ک
 14 ع   س ن ا ت و ر   س ر ا ی  ت  
 15   م ا ر ش   ن و ر و ز ر ن گ  ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

فرمانده مرکز بهداری رزمی شمال شرق نیروی 
زمینی سپاه پاسداران گفت: بیمارستان ویژه 
و تخصصی صحرایی ثامن االئمه)ع( نیروی 
زمینی سپاه در شهرستان زیرکوه برپا شده که 
در یک روز هزار نفر در این بیمارستان ویزیت 

رایگان شدند.
سرهنگ علیرضا سرگزی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: بیمارستان صحرایی ثامن االئمه)ع( یکی 
از برنامه های جانبی رزمایش بــزرگ حضرت 
فاطمه زهـــرا)س( اســت که از روز یکشنبه در 
منطقه عمومی شاهرخت شهرستان زیرکوه 
بــرای ارائــه خدمات رایگان به مــردم برپا شده 

است.
وی گفت: در ایــن بیمارستان درمانگاه های 
ــوپــدی، جــراحــی، چشم،  تخصصی قلب، ارت

اطفال، زنان و زایمان، عفونی، پزشک عمومی، 
داخلی، اپتومتریست )بینایی سنجی( و تجویز 
عینک و داروخــانــه به مــردم منطقه خدمات 

ارائه می کنند.
 وی با بیان اینکه این بیمارستان با 2۰۰ نفر 
نیروی انسانی فعال شده است، اضافه کرد: 
در این بیمارستان 16پزشک متخصص و جراح 
مرد و هفت پزشک متخصص و جــراح زن به 

مردم خدمت تخصصی ارائه می کنند.
وی اظــهــار کـــرد: دو اتـــاق عــمــل، آزمایشگاه، 
ــی،  ــرافـ ــوگـ ــونـ اورژانـــــــــــس، رادیـــــــولـــــــوژی، سـ
سی  تی اسکن پرتابل )سیار(، سه عدد یونیت 
دندانپزشکی، اعــمــال جــراحــی صغیر و ۳6 
تخت بستری از ظرفیت های این بیمارستان 

صحرایی است.

ــاره بــه اینکه در این  سرهنگ ســرگــزی بــا اشـ
ــه آمــادگــی پــذیــرش هـــزار تا  ــ بیمارستان روزان
هزار و 2۰۰ بیمار وجود دارد، گفت: همچنین 
بـــا بــیــمــارســتــان هــای مــعــیــن قـــایـــن، بیرجند 
و مشهد هماهنگی الزم بــا دانــشــگــاه علوم 
پزشکی بیرجند انجام شده و مقرر شد فرانشیز 
بیمارانی که به بیمارستان های دولتی ارجاع 
داده می شوند حذف شود و خدمات به آن ها 

رایگان ارائه شود.
وی ادامه داد: ارائه خدمات رایگان دارو، درمان 
و تجویز عینک از دیگر اقدام های بسیار خوبی 
است که در این بیمارستان برنامه ریزی شده 
اســت. این بیمارستان به مدت یک هفته در 
منطقه مستقر خواهد بود و ارائه خدمات به 

5۰ هزار نفر برنامه ریزی شده است.

سالمتسالمت

 ویزیت رایگان 
هزارنفر در بیمارستان 

 صحرایی زیرکوه

مردان آسمانی 

انتصاب

ــا مــیــالد  قــدس  هــمــزمــان بـ
ــع  ــوزی حـــضـــرت زهــــــــرا)س( ت
هـــــزارو۳۰۰ ســـری جهیزیه و 
5هــزار قلم کاالی گرمایشی با 
حضور نماینده ولی فقیه در 
خــراســان رضـــوی انــجــام شد. 
بیش از 2۰ بانو از اتحادیه جهانی زنان مسلمان 
که بــرای شرکت در همایش بین المللی »بانوی 
مهر« به ایران آمده اند، نیز در این مراسم حضور 

یافتند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشهد، با اشاره به فرمایش رهبری در خصوص 
اینکه جهاد حرکتی در مقام مقابله و سرکوبی 
دشمن است، افزود: رزمایش مواسات و همدلی، 
حرکت ارزشی، در برابر مقابله با دشمن است که 
درصــدد مستأصل کــردن جامعه به ویژه اقشار 

آسیب پذیر، ناتوان و ضعیف است. 
آیــت هللا علم الهدی در مراسم اهــدای جهیزیه 
و لـــوازم گرمایشی در قالب قــرارگــاه مــواســات و 
همدلی کــه بــا حــضــور جمعی از مــســئــوالن در 
زائرسرای کرامت برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم 
شخصیت، رأفت و عطوفت حضرت زهرا)س( در 
خیرات و مبرات را نسبت به اقشار آسیب پذیر 

اجرا و احساس کنیم، خیلی فاصله داریم.
وی، ضمن تبریک میالد حضرت زهرا)س( گفت: 
رأفت، عطوفت و مودت در کمک به افراد مستمند 
و ناتوانی که در تأمین نیازهای اولیه خودشان 
استطاعت مالی ندارند، وجود دارد، اما مراتب 
عظیم تر و باالتر این اقدام ها در زندگی آن حضرت 

و ائمه اطهار)ع( است.
وی با اشاره به زحمات و لطف نیکوکاران به عنوان 
هبه و هــدیــه ای در روز میالد حضرت صدیقه 
اطهر)س(، بیان کرد: امیدوارم این کار مورد قبول 
قرار گیرد و شفاعت آن حضرت برای همه تضمین 
باشد. مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی هم 
گفت: همزمان با میالد حضرت زهرا)س( توزیع 
هــــزارو۳۰۰ ســری جهیزیه و 5 هـــزار قلم کــاالی 

گرمایشی با اعتبار ۳7 میلیارد تومان آغاز شد.
رضا سلم آبادی افزود: اقالم تهیه شده از کاالهای 

تولید داخل و باکیفیت است.
وی اظهار کــرد: هر ســری جهیزیه شامل 5 قلم 
کاالی اساسی یخچال، تلویزیون، گاز، لباسشویی 
اتوماتیک و جاروبرقی اســت که بــرای هر سری 
جهیزیه 2۰میلیون تومان توسط این نهاد هزینه 

شده است. 
ــتــدای امــســال تاکنون  وی بــا اعـــالم اینکه از اب
ــزارو5۰۰ ســری جهیزیه توزیع شــده است،  ۳هــ

ادامــه داد: از اقالم تهیه شده تاکنون 5۰۰ سری 
جهیزیه و 26۰ قلم لــوازم گرمایشی در حاشیه 

شهر مشهد توزیع شده است.
سلم آبادی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال 
صف انتظار دریافت جهیزیه در استان صفر 

شود.
مدیرکل امدادخراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
این مرحله از رزمایش با شعار یا زهرا)س( توسط 
آیت هللا علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی و امام جمعه مشهد مقدس در خراسان 

رضوی آغاز شد.

الگوسازی حمایتی ◾
مشاور امــور بــانــوان کمیته امــداد حضرت امام 
)ره( در حاشیه همایش »بانوی مهر« و بازدید از 
مرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی و اشتغال 
گل نرگس در گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره 
به ظرفیت های کمیته امداد گفت: هدف از این 
بازدید تعامل بیشتر و آشنایی با ظرفیت های 

مددجویان است.
افتخاری تاکید کرد: با توجه به وضعیت تورم و 
شرایط اقتصادی جامعه، کمیته امــداد  به طور 
ــرای شــرایــط فعلی نیز برنامه هایی را در  قطع ب
جهت ارائه الگو و سبک زندگی ایرانی-اسالمی 

و همچنین در جهت رفع مشکالت و خألهای 
مادی و معنوی دارد.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی)ره( عالوه 
بــر کمک هایی مانند اهـــدای جهیزیه، وسایل 
گرمایشی کمک برای حمایت از خانواده ها به ویژه 
زنان سرپرست خانوار اهدا می شود فعالیت های 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی نیز انجام می دهد.

مشاور امور بانوان کمیته امداد تأکید کرد: یکی 
از فعالیت های آموزشی و فرهنگی وجود مراکز 
قرآنی است که بــرای مددجویان و خانواده های 

آنها فراهم شده است.
افتخاری خاطرنشان کرد: در کمیته امداد حضرت 
امام )ره( بیش از پنج میلیون نفر تحت پوشش و 
حمایت هستند که بخش قابل توجهی از آنان را 
زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و یکی 
از فعالیت های آنها حفظ قــرآن و فعالیت های 

قرآنی است.
وی گفت: امــیــدوارم در ایــن بــازدیــدهــا بــا کمک 
خداوند بتوانیم الگوهایی از کمک رسانی، ایجاد 

اشتغال و حمایت از نیازمندان را توسعه دهیم.

عیدی حضرت زهرا)س( ◾
ــوزه علمیه  ــر حــ در حــاشــیــه ایـــن مـــراســـم مــدی
»جامعةالزهرا« شمال پاکستان و مؤسسه 

بین المذاهب و مبلغ و سخنران بین الملل در 
گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: من ابتدا در 
کنفرانس »بانوی مهر« شرکت داشتم و هیچ 
موقع فکر نمی کردم والدت حضرت زهرا)س( 

این اتفاق عجیب را به ما عیدی بدهد.
وی افــزود: در صبح یک روز ما همه به زیارت 
حضرت معصومه)س( و در بعدازظهر همان 

روز به زیارت امام رضا)ع (مشرف شدیم.
دکتر معصومه جعفری تأکید کرد: این اتفاق 
تنها زیــارت نبود، بلکه به ما یک نوع معرفت 
آموزش داده شد. به طور مثال بازدید از مراکز 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز در 
برنامه هایمان هماهنگ شد که روح ایمانمان 

تازه و یک نوع حس مسئولیت ایجاد شد. 
دکتر جعفری در پاسخ به ایــن پرسش که در 
پاکستان نیز مراکز حمایتی از بانوان سرپرست 
خانوار وجود دارد، گفت: ابتدا باید دید مفهوم 
زن از نظر سازمان های مدافع حقوق زنــان در 
کشور پاکستان چیست؟ دو نوع سازمان در 

پاکستان به عنوان حمایت از زنان فعال اند.
ــروه، فمنیستی اســت با  هــدف اصــلــی یــک گـ
اسم مدافع حقوق زنان و شعار آن ها این است 
که نباید اسم زن را مطرح کنیم و باید مسئله 
انسان را بیان کنیم. یعنی اصل زنانیت را از زن 
می خواهند بگیرند. ولی برخی از سازمان ها 
هستند کــه از خشونت علیه زنـــان حمایت 
می کنند امــا ســازمــان هــایــی کــه بــه آمـــوزش و 

اشتغال زایی زنان کمک کنند، وجود ندارد. 
مــدیــر حـــوزه علمیه »جــامــعــةالــزهــرا« شمال 
پاکستان اظهار می کند: هزاران زن در پاکستان 
دست به خودکشی زده اند، زیرا کسی به آن ها 
حس اعتماد به نفس نداده است، همچنین از 
هر قشر جامعه به آن ها تلقین شده است که تو 
کاره ای نیستی، تو نیازمندی، تو باید وابسته به 
کسی باشی و... دادن این حس به زن ها موجب 

ناامیدی در زندگی می شود. 
ــوزه علمیه »جــامــعــةالــزهــرا« شمال  مــدیــر حـ
پاکستان و مؤسسه بین المذاهب بیان کرد: 
ــران وجــود  بــه اعتقادمن نهاد هایی کــه در ایـ
دارد عالوه بر آموزش و اشتغال موجب تزریق 
اعتمادبه نفس به زن ها می شوند و حس مفید 
بودن و مستقل بودن به آن ها می دهد و زنان 
این حس را دارند که بدون اتکا به کسی، خود 
می توانند در خانه خــود یــک پایگاه تربیتی 
داشته باشند و فرزندانشان را بــزرگ کنند و 
اگر این اتفاق در همه مناطق جهان رخ دهد، 

خدمت بزرگی به زن ها خواهد شد.

مدیر حوزه علمیه »جامعه الزهرا« پاکستان  در مراسم توزیع 1300 سری جهیزیه

نهاد های ایرانی به زنان 
اعتماد به نفس می دهند

خبرخبر
خوبخوب

برگزاری نکوداشت مهدی صباغی در سینما هویزه مشهد
مراسم نکوداشت مهدی صباغی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، 
سینما و تلویزیون با حضور جمعی از هنرمندان و مسئوالن 
فرهنگی و هنری شهر مشهد به همت حوزه هنری خراسان 
رضوی و انجمن صنفی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد در 

پردیس سینمایی هویزه این شهر برگزار شد.
خزایی، رئیس سازمان سینمایی با صدور پیامی به این 

مراسم »مهدی صباغی« را در زمــره بازیگرانی دانست 
که سال های متمادی مردم این سرزمین از کلمه به کلمه 
دیالوگ هایش در فیلم های سینمایی خاطره دارند. امروز 
همان نقطه ای است که باید پس از سال ها عرق از جبین این 
هنرمند )مهدی صباغی( بزداییم و به پاس تمامی روزهایی 
که در گرما و سرما برای فرهنگ و هنر این سرزمین زحمت 

کشیده است قدردانی کنیم.
مهدی صباغی نیز در این مراسم در حالی که به سختی 
سخن می گفت با اظهار خرسندی و قدردانی از بانیان برگزاری 
این مراسم گفت: از همه افراد و مسئوالنی که این مراسم را 
برگزار کرده و کسانی که در این مکان حضور یافته اند، قدردانی 
می کنم، به من لطف داشته اند، با خضوع و فروتنی می گویم 

که دوستتان دارم، قلب های مهربانتان را می ستایم.
مجید عسکری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی نیز 
در این مراسم با بیان اینکه سینمای استانی و ملی را با 
»مهدی صباغی« شناختم اظهار امیدواری کرد این استاد 
گرانقدر سالمتی خود را بازیابد و در آثار هنری بیشتری 

نقش آفرینی کند.

خبر
 

    اجرای طرح »فجر کتاب« 
و پویش مادران و بانوان کتابخوان 

طرح »فجر کتاب« و پویش مادران و بانوان کتابخوان 
همزمان با میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و ایام اهلل 

دهه فجر در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

اجرا می شود. 
علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی با اشاره به برگزاری طرح »فجر 

کتاب« در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، 
گفت: طرح »فجر کتاب« و پویش سراسری بانوان و 

مادران کتابخوان با هدف برگزاری هزارو۴۴3برنامه  
فرهنگی کتاب محور از تاریخ 3بهمن تا 

۲۲بهمن1۴00 از والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
تا چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

برگزار می شود.  دیدار با مادران معظم شهدا، عضویت 
رایگان بانوان، کاشت درختان مثمر، جمع آوری 

کتاب های خوانده شده و اهدا به مناطق کم برخوردار 
و مسابقه کتاب خوانی »مدیران کتابخوان« ازجمله 

این برنامه هاست.

شهید پرویز حسینی
تاریخ تولد: 1۳24/۰۳/۰2

تاریخ شهادت: 1۳57/11/15
محل تولد: روستای کالته مال از توابع زیرکوه

علت شهادت: درگیری با رژیم پهلوی 
شهید پــرویــز حسینی دوم خــــرداد1۳24  در 
روستای کالته مال از توابع شهرستان زیرکوه 
متولد و در تاریخ 1۳57/11/5 بر اثر درگیری با 
چماق به دستان رژیم پهلوی به فیض شهادت 

نائل شد.
وی فردی فداکار، مؤمن و انقالبی بود. زندگی 
را با سختی آغاز کرد و با کار و کوشش و تالش، 
امر دنیا را می گذراند. نیکوکاری و خوش رفتاری 
او، زبانزد دوستان و آشنایان بود. با توجه به 
شرایط زندگی، دوران پهلوی، محرومیت های 
ــدم امـــکـــان تــحــصــیــل و شــرایــط  ــا و عــ ــتـ روسـ
نامناسب برای این امر، تا دوره ابتدایی درس 
خواند. او به خاطر عشق و عالقه ای که به ائمه 
اطهار)ع( و تقیدات مذهبی داشت، اشعار و 
مراثی اهل بیت)ع( را حفظ کرده و در مجالس، 
مرثیه خوانی می کرد و در کارهای کشاورزی و 

مالداری با پدرش همراه و کمک او بود.
دوران خدمت سربازی اش، در پادگان های رژیم 
طاغوت سپری شد. اما از آنجایی که عالقه ای 
به رژیم و سربازخانه های آن دوران نداشت، از 
خدمت سربازی فرار کرد و پس از دستگیری 
به مدت 18مــاه در زنــدان ارتــش مــورد ضرب و 

شتم قرار گرفت.
در زمــان حکومت پهلوی که هیچ کس جرئت 
اظهارعقیده و مخالفت با رژیم را نداشت، او با 
شجاعت تمام، تمثال وعکس حضرت امام)ره( 
را جلو موتورسیکلت خــود نصب مــی کــرد. با 
شروع جرقه های انقالب، از محل زندگی خود 
یعنی روســتــای کالته مال بــه بخش درخـــش و 
شهرستان بیرجند عزیمت کــرد تا بتواند در 
تظاهرات و راهپیمایی های مردمی شرکت کند. 
در پنجم بهمن 1۳57 که اعتراض های مردمی به 
اوج خود رسیده بود، شهید حسینی در مسیر 
جاده درخش - بیرجند با اوباش و چماق داران 
طــرفــدار رژیـــم شــاه بــرخــورد می کند. آن هـــا که 
تعدادشان زیاد بود، از کمپرسی پیاده می شوند 
و جلو او را می گیرند و از وی می خواهند که مرگ 
بر خمینی بگوید، ولی او با شهامت و شجاعت، 
شعار مرگ برشاه سر داده که یکی از اراذل چماق 
بــه دســت، پیچ گوشتی را در گــوش ایشان فرو 
کرده و می کوبد. بدین ترتیب در اثر ضربه وارده 
به جمجمه به فیض شهادت نائل می شود. 

روحش شاد و یادش گرامی.

 محمد علیمردانی
 فرماندار صالح آباد شد

ابوالحسن صاحبی در مراسمی با حضور 
دکــتــر طباطبایی، مــعــاون ســیــاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار خراسان رضوی، حاج محمد 
علیمردانی به عنوان فرماندار جدید شهرستان 
صالح آباد معرفی شد. در این مراسم تودیع و 
معارفه که در سالن شهید ناجی صالح آباد انجام 
شد و امامان جمعه شیعه و سنی، دهیاران و 
شوراهای اسالمی و مسئوالن اداره ها و نهادهای 
نظامی و انتظامی صالح آباد حضور داشتند 
از زحمات 27ماهه ولی قلیچی، فرماندار قبلی 

شهرستان صالح آباد تجلیل و قدردانی شد.
شایان ذکــر اســت فرماندار جدید شهرستان 
صالح آباد فرزند سردار شهید حسن علیمردانی 
است. او  دانشجوی دوره دکترا، کارشناس ارشد 
بــرنــامــه ریــزی روســتــایــی و شهری و کارشناس 
امنیتی  اســت. علیمردانی سمت های استاد 
دانشگاه امــام حسین)ع(، فرمانده مدافعان 
حرم، مدیریت بحران و استاد پدافندغیرعامل 
و افتخار 1۰ســال نمایندگی تام االختیار سپاه 
اســتــان را در اســتــانــداری خــراســان رضـــوی در 

کارنامه خود دارد.
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