
که  مسائلی  از  خیلی  گــفــت:  مشهد  شـــهـــردار   
گریبانگیر مدیریت شهری است به این دلیل بوده 
که به استیفای حقوق مردم پرداخته نشده به همین 
دلیل در دوره جدید مدیریت شهری ذره ای از حقوق 
ارجائی  سیدعبدهللا  آمـــد.  نخواهیم  کــوتــاه  مـــردم 
در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه در 
اینکه  بیان  با  متجاهر  معتادان  خصوص موضوع 
باید سلیقه ها را کنار گذاشته و قانون را مبنا قرار 
دهیم، اظهار کرد: در قانون به صراحت بیان شده 
افــراد  ایــن  توانمندسازی  شــهــرداری  تعامل  با  باید 
صورت بگیرد و ما آمــاده تعامل با همه دستگاه ها 

برای ساماندهی معتادان متجاهر 
ــا بـــیـــان ایــنــکــه  هــســتــیــم. وی بـ
حرف  معتادان  آمــار  درخصوص 
داریــم و دستگاه های متولی یک 

بار برای همیشه اسکن قرنیه...

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در همایش تربت جام:

توهین به مذاهب نقشه دشمن است
شهردار در نخستین نشست خبری 

وعده داد

 مشهد 
به سمت شرق 
توسعه می یابد
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38درصد مدارس خراسان جنوبی 
نیازمند مقاوم سازی

مشهد و چهار شهر دیگر استان 
در وضعیت زرد کرونایی

 دستگیری 271 سارق 
در مشهد 

تسهیالت قرض الحسنه برای 
سربازان ماهر خراسان شمالی

-113-215 -310
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در استان2

دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی با توجه 
استفاده  مــورد  اولیه  مــواد  قیمت  افزایش  به 
سواری  خــودرو هــای  سوخت  کاتالیزور های  در 
ــوع  وق همچنین  و  آن  واردات  مــشــکــالت  و 

سرقت های متعدد، از شهروندان خواست برای 
تعمیر خــودرو به مراکز مجاز و شناخته شده 
مراجعه کنند و پس از دریافت خودرو موضوع 
را مورد بررسی قرار دهند.قاضی ابراهیم زاده در 
این زمینه به خبرنگار قدس گفت: متأسفانه با 

گران شدن مواد اولیه مورد استفاده در تولید 
سوی  از  و  ســـواری  خــودروهــای  کاتالیزورهای 
تولید  و  واردات  دیگر مشکالت و محدودیت 
این قطعه با اهمیت که نقش بسیار مهمی 
در کاهش آلودگی هوا دارد، مدتی است شاهد 

خودروهای  روی  از  کاتالیزور  سرقت  افزایش 
سواری شهروندان هستیم. وی تصریح کرد: در 
این زمینه حتی گزارشی از سوی اتحادیه گلگیر 
و رادیاتورسازان مشهد به حوزه پیشگیری از 
وقوع جرم دادستانی مرکز استان واصل شد...

هشدار دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد 

مراقب سرقت کاتالیزور خودروتان باشید!
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 ش��رکت کارخان��ه ه��ای تولیدی وصنعت��ی ثابت 
خراسان )قند فریمان( درنظردارد برخی ازاقالم، 
ل��وازم یدک��ی خودرو و دس��تگاه های مس��تعمل 
خ��ود را ازطری��ق مزای��ده عموم��ی ب��ه ف��روش 
برس��اند، لذامتقاضیان جهت ش��رکت درمزایده 
ودریافت اطالعات بیشترمی توانندازتاریخ درج 
ای��ن آگهی به م��دت 7 روز با ش��ماره تلفن های 
تم��اس   05134623982-6 و   05134653342

حاصل  نمایند. 
کارخانه قند فریمان

آگهی مزایده فروش اقالم و 
دستگاه های مستعمل
 کارخانه قند فریمان
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یک جلد گذرنامه/ پاسپورت به نام محمد معروف 
رس�ولی  ب�ه ش�ماره  O1294625  از مس�یر 
علیمردانی 10 الی میرزاکوچک خان 25 مفقود 
گردی�ده  از یابن�ده تقاضا می گردد با ش�ماره
 09921107792 تماس حاصل نموده 
 و یا ب�ه آدرس می�رزا کوچک خان 25 ام�الک پیروزی 
تسلیم نماید و مبلغ 10 میلیون ریال  مژدگانی

 اخذ نماید.

در اجرای ماده 27 قان��ون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( 
و دس��تورالعمل شماره 58206 مورخ 95/4/5 
م��اده مذکور، ش��هرداری ری��وش در نظر دارد 
تعدادی از پروژه های خود را از طریق فراخوان 
عمومی به بخش غیردولت��ی واگذار نماید. لذا 
از کلیه متقاضی��ان دعوت می گردد در صورت 
عالقمن��دی به س��رمایه گ��ذاری ب��ا مراجعه به 
ش��هرداری ریوش از پروژه های قابل واگذاری 
مطل��ع و در ص��ورت تمای��ل ضم��ن بازدی��د از 
وضعیت پروژه تا تاریخ 1400/11/23 به صورت 

کتبی آمادگی خود را اعالم نمایند. 
نش��انی: شهرس��تان کوهسرخ، ش��هر ریوش، 

خیابان معلم، شهرداری ریوش
تلفن: 05155823317

 شهرداری ریوش

فراخوان عمومی 
جذب سرمایه گذار
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 احترام��ًا: بدینوس��یله به اط��الع کلی��ه تعاونی های 
مسکن عضو میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول رأس ساعت 11 روز شنبه مورخ 
1400/11/30 در محل دفتر اتحادیه، واقع در مش��هد 
خیابان س��عدی، س��عدی 9 پالک 62 برگزار میگردد. 
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل الذکر در این 
جلسه حضور بهمرسانید. الزم است شرکت کنندگان 
صورتجلسه معرفینامه هیئت مدیره شرکت تعاونی 
عضو را مبنی بر معرفی نماینده جهت حضور در جلسه 
مجمع عمومی بهمراه داش��ته باشند. ضمنًا داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه موظفند 
از تاریخ انتش��ار آگهی حداکثر بمدت پنج روز جهت 
ثبت نام با در دست داشتن صورتجلسه هیئت مدیره 

تعاونی به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایند.
دستورجلسه:

1- تصویب صورت های مالی س��ال 99 پس از استماع 
گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرس

2- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
3- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای 3 سال
4- انتخاب هیئت بازرسی برای مدت یک سال مالی

5- تعیین تکلیف مکان دفتر اتحادیه
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده اتحادیه تعاونی مسکن 

کارمندان خراسان ))نوبت اول((
به شماره: 903/1866

تاریخ انتشار: 1400/11/7
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 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هامداران  ش��رکت 
دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ع��ادی ب��ه طور ف��وق الع��اده که در س��اعت 16 
م��ورخ 1400/11/20 در محل قانونی ش��رکت به 
آدرس ش��هرک صنعتی چناران فاز 2 دانش 3 
شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان تشکیل                    

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب بازرسین

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره ش��رکت داروس��ازی آرم��ان دارو 

خراسان

آگهی دعوت سهامداران شرکت 
داروسازی آرمان دارو خراسان سهامی 

خاص ثبت شده به شماره 815 و شناسه ملی 
14005924015 جهت تشکیل مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده
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پیرو تش��کیل مجمع فوق در مورخ 1400/10/22 و 
نرس��یدن به حد نصاب الزم بدین وس��یله از کلیه 
س��هامداران ش��رکت منحله صنایع پش��م مش��هد 
دع��وت می گ��ردد در جلس��ه روز پنجش��نبه مورخ 
1400/11/19 س��اعت 16 در مح��ل ش��رکت واقع در  

خلج 2 پالک 246 حضور به هم رسانند .
دستور جلسه:

 1- گزارش و تصویب عملکرد سالیانه
 2- تعیین حق الزحمه مدیران تصفیه 

هیئت تصفیه شرکت منحله صنایع پشم مشهد 

مجم�ع عموم�ی عادی ب�ه طور 
فوق الع�اده ش�رکت منحله صنایع پش�م 
مش�هد نوب�ت دوم به ش�ماره ثبت 844
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آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل)س��بک و س��نگین(به منظور ش��رکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبص��ره 3 م��اده 22 قان��ون نظام صنفی، بدینوس��یله از کلیه اعضاء دارای پروانه کس��ب از اتحادی��ه تعمیرکاران 
اتومبیل)س��بک و سنگین(شهرستان س��بزوار دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب به 
همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 18 لغایت20روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 جهت شرکت در انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس. ش��خصًا به نشانی- بلوارشهدای کوشک-حس��ینیه کوشک مراجعه و نمایندگان مورد نظر 
خ��ود را از بی��ن افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعض��اء هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخ��اب نمایند. الزم به ذکر 
اس��ت بر اس��اس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت دادن رأی ممنوع 
می باش��د )رعایت پروتکل های بهداش��تی و زدن ماس��ک در محل برگزاری انتخابات الزامی بوده و از ورود افراد 
بدون ماسک جلوگیری میگردد.اس��امی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل)سبک و 
س��نگین( شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(: 1-علی استیری 2-ابوالفضل تقدسی کارگر 3-امیر دارینی 
4-جعفر س��یاح 5-مجتبی شیرازی 6-رضا صالح آبادی7-مجید صبازاده 8-حسین مشقی9-مرتضی ملک ناصری 
10-حمید میان آبادی )اس��امی داوطلبان س��مت ب��ازرس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل)س��بک و س��نگین( 
شهرس��تان س��بزوار به ترتیب حروف الفبا(: 1-س��یداحمد حس��ینی جاهد 2-علی دلک آبادی 3-سعید فسنقری 

واسعی(
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سبزوار)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

در اجرای دستور العمل اجرایی ماده23قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت)2( ش��هرداری داورزن در نظر دارد نسبت به 
واگ��ذاری پروژه ه��ای دارای طرح تمل��ک دارائیهای 
سرمایه ای از طریق فراخوان مناقصه عمومی مندرج 
در سامانه ستاد  معامالت دولتی به بخش غیر دولتی 
واگ��ذار نماید لذا از کلی��ه متقاضیان دعوت به عمل 
م��ی آید ب��ا مراجعه به س��امانه مذک��ور از واگذاری 
پ��روژه های قابل واگذاری مطل��ع و در صورت تمایل 
ت��ا مورخه1400/11/5 به ش��هرداری داورزن مراجعه 
و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن ذیل تم��اس حاص��ل فرمایند.  

 05144923882
میثم حسین آبادی - شهردار داورزن 

فراخ�وان عموم�ی واگ�ذاری ط�رح 
ایجاد و توس�عه فضای سبز ش�هرداری داورزن 

)نوبت دوم(
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   فرهنگ 
مؤثر تر از سایر 
حوزه هاست   
سردار سیدهاشم 
غیاثی در مراسم 
پایانی جشنواره 
»شبیه یاس« گفت: 
همچنان که امام 
راحل و رهبر 
فرزانه انقالب، 
توسعه یافتگی را تابع 
فرهنگ می دانند 
فرهنگ مؤثرتر از 
سایر حوزه هاست 
و باید در جامعه 
اسالمی حاکم باشد. 

شــهــردار مشهد گــفــت:نــگــاه به 
مدیریت شهری نباید به صورت 
کیسه پول باشد، زیرا این کیسه 
پول حقوق بیت المال و درنهایت از 
جیب مردم است.وی درخصوص 
پــرداخــت مطالبات پیمانکاران 
و مطالبات معوق با بیان اینکه به ناچار باید بودجه 
ــزود: تصمیمات غلط در  ــ را افــزایــش مـــی دادیـــم، اف
دوره های قبلی موجب توقف ساخت وساز در مناطق 
به ویژه منطقه های 9 و 11 شده است.  وی افزود: تعداد 
پرونده های قضایی که پس از ابــاغ طــرح تفصیلی 
جنوب غرب مبنی بر انصراف سازندگان و مالکان شکل 
گرفت، بسیار زیاد بود، ما نمی توانیم بدهی ایجاد کنیم 

و راه های درآمدی را ببندیم.

کاهشوابستگیبودجهبهساختوسازها ◾
وی در مورد وجه تمایز بودجه1401با بودجه قبلی با بیان 
اینکه بودجه1401 افزون بر 26هزار میلیارد تومان است 
که 46درصد درآمدهای پایدار را افزایش دادیم و برای 
نخستین بار 70درصد بودجه به سمت فعالیت های 
عمرانی اختصاص یافته است و 36درصد به مناطق 
کمتر توسعه یافته اختصاص یافته است، عنوان کرد: 
میزان وابستگی بودجه به ساخت وسازها کاهش 
یافته و ما به شدت دنبال خودکفایی سازمان هایی در 
شهرداری هستیم که امکان فعالیت اقتصادی دارند.

وی با تأکید بر اینکه شعار ما حمایت از سرمایه گذاری 
در شهر مشهد است و البته اقتصاد ما صرفاً اقتصاد 
زمین نیست، بیان کرد: ما نیاز داریم به سمت شهر 
ثروتمند برویم نه شهرداری ثروتمند به همین دلیل 
شرایط ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری باید 
تسهیل شود. وی افزود: شهرداری از سرمایه گذاری 
سالم چه خارجی و چه داخلی حمایت می کند و 
تمام توان خود را برای ایجاد آسایش مردم از طریق 

سرمایه گذاری فراهم خواهیم کرد، اما تعیین اینکه 
سرمایه گذاری سالم است یا نه، در حیطه وظایف 
ما نیست بلکه مراجع نظارتی باید به این موضوع 

ورود کنند. 

نیازبهشهرفرودگاهی ◾
وی در بخش دیگری با اشــاره به اینکه مشهد نیاز 
بــه شهر فــرودگــاهــی دارد و تــعــداد زائـــران مــا همین 
االن استانداردهای الزم برای شهر فرودگاهی دارد، 
گفت: فرودگاه مشهد در موقعیت مناسبی نیست، 

ــرا همه در کشور قبول دارنـــد کــه آلــودگــی صوتی  زی
و زیست محیطی ایجاد می کند و همچنین تمام 
لندینگ ها از روی شهر است؛ مصوباتی برای تغییر 

فرودگاه داشتیم که به زودی اعام خواهیم کرد.
وی افزود: مطالبه مدیران شهری انتقال فرودگاه است 
ما در این زمینه مطالبه گری و کمک خواهیم کرد و اینکه 
چه چیزی جایگزین فرودگاه شود، نیازمند مطالعه 
اســت. وی در خصوص حل مشکات ترافیکی با 
اشاره به تشکیل مثلثی با حضور شهرداری، نیروی 
انتظامی و گروه های مردم نهاد، عنوان کرد: هرسال 

نزدیک به 230 کشته در سوانح رانندگی در درون  شهر 
و بیش از 20هزار تصادف جرحی اتفاق می افتد که قابل 
قبول نیست. وی افزود: در این زمینه برنامه هایی در 
دست اقدام داریم که شامل انضباط ترافیکی و اصاح 
هندسی است و در زمینه انضباط ترافیکی موضع 

خود را رسماً اعام کرده و محکم پای آن ایستاده ایم. 
وی درخصوص بحث های پیش آمده در مورد ایجاد 
حسینیه در میدان شهدا با اشاره به اینکه این زمین 
یک زیرساخت شهری است که با آن رفتار سیاسی 
مــی شــود، افــــزود: نــزدیــک بــه 30هــــزار متر فضا در 
نزدیک ترین نقطه به حرم مطهر وجود دارد که از آن 
می توان برای فعالیت های دینی و فرهنگی استفاده 
کرد و همچنین برای زائران پیاده که در دهه آخر صفر به 
مشهد تشرف پیدا می کنند می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد؛ این فضا بدون استفاده مانده و برای کاربری های 

مختلف در حال تفکیک و طراحی است. 
وی نگاه توسعه ای در شهرداری را توسعه شرق دانست 
و عنوان کرد: البته این به معنای محدودیت در غرب 
نیست، امــا ادامـــه شهر مشهد بــا وضعیت فعلی 
شرایطی مشابه شهر ری و تهران را ایجاد خواهد کرد؛ 
توسعه به غرب تا کجا می خواهد انجام شود؛ متولیان 

باید به این موضوع ورود کنند.

رفتاردوگانهباآلودگیمشهد ◾
وی درباره آلودگی شهر مشهد با بیان اینکه 20درصد 
آلودگی مشهد مربوط به یک جا و سوخت مازوت در 
نیروگاه است، عنوان کرد: چرا درخصوص تخصیص 
سوخت مــازوت به نیروگاه ها رفتار دوگانه می شود، 
اگر قرار است نیروگاه ها با مازوت بسوزند، چرا فقط 
بــرای مشهد اســت، چــرا به نیروگاه های مشهد گاز 

نمی دهند؟
وی با بیان اینکه توسعه حمل ونقل ریلی یکی از 
برنامه های اصلی ما بــرای کاهش آلودگی هواست، 

عنوان کرد: ساخت مترو نباید تنها با هزینه شهرداری 
باشد، بلکه سهم دولت نیز در این موضوع مهم است 
که انتظار می رود در بودجه1401 کمیسیون تلفیق و 

مجلس توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

خبرهاییکخطی ◾
 برای ورود اتوبوس های جدید به حمل ونقل عمومی 

برنامه ویژه ای داریم.
 هزینه نگهداری شهر مشهد اشکالی نــدارد زیاد 
باشد، بلکه باید از اسراف در ایجاد هزینه ها جلوگیری 

شود. 
 با تغییر کاربری کوهستان پارک به شدت مخالفیم.

 ساختمان های ناایمن در دوره قبلی شناسایی و به 
دادستان معرفی شوند حتماً باید پاسکو دیگری 

رخ دهد.
 تحقیق و تفحص مربوط به وظایف شهرداری نیست 
و شورا برای هر موضوعی که بخواهد می تواند تحقیق 

و تفحص را اباغ کند. 
 سفرهای خارجی را نفی نمی کنم، اما سفر خارجی 
را صرفًا برای سفر رفتن مجاز نمی دانم بلکه باید سفر 

به نفع مردم باشد.
 حضور مدیران خارج از بدنه شهرداری در دوره ششم 
قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست در حال حاضر 

افراد کارشناس خوبی در شهرداری حضور دارند.
 ما پروژه بدون مطالعه انجام نخواهیم داد و همه آن ها 
را لغو کرده ایم؛ مواردی نظیر پل نوغان باید درس عبرتی 
برای پروژه های فاقد مطالعه باشد. نباید به هر قیمتی 

نسبت به اجرای هر پروژه ای اقدام کرد.
 دربــاره گورهای دسته جمعی دستگاه متولی به هر 
جمع بندی برسد آماده همکاری خواهیم بود؛ صحت 

داشتن یا نداشتن آن باید مشخص شود.
 نوروز 1401 تعداد زائران حضور چشمگیری خواهد 

داشت که باالترین درجه آمادگی را خواهیم داشت.

شهردار در نخستین نشست خبری وعده داد

مشهد به سمت شرق 
توسعه می یابد

خبرخبر
صادرات 44 میلیون دالری کاال از گمرک خراسان شمالی

بجنورد مدیر گمرک خــراســان شمالی از صــادرات 
44میلیون دالری کاال از گمرک استان در 10 ماه سال 
جاری خبر داد و گفت: صــادرات کاال در استان از نظر 
ارزشــی نسبت به سال گذشته 41میلیون دالر بیشتر 

بوده که نشان دهنده افزایش 6درصدی است.

به گزارش قدس آناین، جواد جعفری اظهار کرد: میزان 
صادرات کاال از نظر وزنی 49هزار تن بوده که این رقم در 

سال گذشته 151هزار تن بوده است. 
وی یکی از علل افــزایــش ارزش صـــادرات را صــادرات 
شمش آلومینیم بیان کرد و گفت: تا پیش از این پودر 

آلومینا با قیمت تنی 640 دالر صادر می شد که هم اکنون 
پــودر آلومینا به صــورت شمش صــادر می شود.هر تن 
شمش با ارزش 2هـــزارو640 دالر صــادر می شود که به 
ــزوده 2هــزار دالری بــرای هر تن  ــ معنای فاصله ارزش اف

است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی در ادامــه از راه انــدازی 
 دفــتــر گــمــرک خـــراســـان شــمــالــی در خـــراســـان رضــوی 
)در شهرستان سبزوار( خبر داد و گفت: در حال حاضر 
10 تا 12 واحد تولیدی در خراسان رضوی خدمات خود را 

از گمرک خراسان شمالی دریافت می کنند.

   مهدی توحیدی    شهردار مشهد گفت: خیلی نشست خبری
از مسائلی که گریبانگیر مدیریت شهری است به این 

دلیل بوده که به استیفای حقوق مردم پرداخته نشده 
به همین دلیل در دوره جدید مدیریت شهری ذره ای 

از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.

سیدعبداهلل ارجائی در نخستین نشست خبری با 
اصحاب رسانه در خصوص موضوع معتادان متجاهر 

با بیان اینکه باید سلیقه ها را کنار گذاشته و قانون را 
مبنا قرار دهیم، اظهار کرد: در قانون به صراحت بیان 
شده باید با تعامل شهرداری توانمندسازی این افراد 

صورت بگیرد و ما آماده تعامل با همه دستگاه ها برای 
ساماندهی معتادان متجاهر هستیم. 

وی با بیان اینکه درخصوص آمار معتادان حرف داریم 
و دستگاه های متولی یک بار برای همیشه اسکن 

قرنیه کنند تا ببینیم چقدر معتاد متجاهر وجود دارد، 

افزود: برخی از معتادان متجاهر مشهدی نیستند، 
چرا باید هزینه آن ها را مردم مشهد بدهند. این 

چرخه معیوب معتاد متجاهر باید اصالح شود اگر 
دستورالعمل های فعلی کارساز بود موضوع معتادان 

متجاهر نباید روند افزایشی می داشت.
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در استان
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
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44
47

ج
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40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
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65
60

ط
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40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
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30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

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

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

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
41
07
31

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
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1
40
42
53

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
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

خرید و فروشمشاورین امالکخودروهای فرسوده
صنعتی و کشاورزی

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
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40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

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

ج
/1
40
94
05

ط
/1
40
90
07

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



محکومیت 
میلیاردی 

قاچاقچیان کاال 
به گزارش قدس، 

حسن پور مدیرکل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
گفت: در ۱۰ ماهه 
ابتدای امسال در 
بخش قاچاق کاال 

و ارز متخلفان 
به پرداخت 

۲۲۳میلیارد و 
۲۸۱میلیون 
و ۱۶۷هزار 

۷۱۸تومان محکوم 
شده اند.

خبرخبر
روزروز

دادیـــــار  رحمانی  عقیل 
حــوزه پیشگیری از وقــوع جرم 
ــرای عــمــومــی و انــقــاب  ــ دادسـ
مرکز خراسان رضــوی با توجه 
به افــزایــش قیمت مــواد اولیه 
مورد استفاده در کاتالیزور های 
سوخت خودرو های سواری و مشکات واردات 
ــوع ســرقــت هــای مــتــعــدد، از  آن و همچنین وقـ
شهروندان خواست برای تعمیر خودرو به مراکز 
مجاز و شناخته شــده مراجعه کنند و پــس از 
ــودرو مــوضــوع را مـــورد بــررســی قــرار  دریــافــت خـ

دهند.

هرکجا مناسب تعمیر خودرو نیست ◾
قاضی ابــراهــیــم زاده در ایــن زمینه بــه خبرنگار 
قدس گفت: متأسفانه با گران شدن مواد اولیه 
مورد استفاده در تولید کاتالیزورهای خودروهای 
ســواری و از سوی دیگر مشکات و محدودیت 
واردات و تولید ایــن قطعه با اهمیت که نقش 
بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد، مدتی 
اســت شاهد افــزایــش سرقت کاتالیزور از روی 

خودروهای سواری شهروندان هستیم.
وی تصریح کــرد: در این زمینه حتی گزارشی از 
سوی اتحادیه گلگیر و رادیاتورسازان مشهد به 
حــوزه پیشگیری از وقــوع جــرم دادستانی مرکز 
استان واصــل شد که بررسی آن نشان مــی داد 
در چند ماه اخیر 120فقره سرقت کاتالیزور انواع 
خودرو سواری صورت گرفته که شهروندان پس 
از اطاع برای شکایت و پیگیری ماجرا به اتحادیه 

مذکور مراجعه کرده اند.
ــار حــوزه پیشگیری از وقــوع جرم دادســرای  دادی
مرکز خراسان رضوی ادامه داد: پس از دریافت 
گزارش برای پیگیری اقدام هایی صورت گرفت و 

مشخص شد کاتالیزور خودروها بیشتر درزمانی 
به سرقت رفته است که مالک خودرو برای تعمیر 
به تعمیرگاه و یا برای شست وشوی آن به کارواش 
مراجعه کــرده بــود. متخلفان دقیقاً زمانی وارد 
عمل می شدند که مالک برای چند ساعت و یا 
دقایقی از خودرو دور می شد و آن ها قطعه مذکور 
را سرقت و جــای آن لــولــه ای دیگر روی خــودرو 

نصب می کردند.
این مقام قضایی تصریح کرد: درحاضر حاضر 
چندین مرکز کــه در آنجا ایــن اقـــدام مجرمانه 
صورت گرفته بود پلمب شد و برخورد با خاطیان 
در دستور کار قرارگرفت، اما می طلب شهروندان 
عزیز هم چند نکته را در این زمینه رعایت کنند.

اولین مــورد ایــن اســت که اگــر کاتالیزور خــودرو 

سرقت یــا از روی خـــودرو بــه هــر دلیل بــاز شده 
ــای مــدل  ــ ــودروه بـــاشـــد، بـــه مــحــض ایــنــکــه خــ
بــاال اســتــارت زده می شوند، پیام خطا و چــراغ 
ــن مــی شــود، پس  ــودرو روشـ هــشــدار)چــک( خــ
مالکان خودروها پس مشاهده ماجرا به راحتی 
از کنار ماجرا عبور نکنند. امــا در خــودروهــای 
مدل پایین تر که سنسور اکسیژن روی کاتالیروز 
نصب نمی شود و یــا خطا و هــشــداری نمایش 
داده نمی شود، مالک خودرو قبل از خارج کردن 
خودرو از تعمیرگاه یا کارواش موضوع را در همان 
ــراد خبره  محل مـــورد بــررســی قـــرار دهــد و از افـ

کمک بگیرد.
قاضی ابراهیم زاده بیان کــرد: متأسفانه برخی 
ــراد  ــ مــتــخــلــفــان و ســـودجـــویـــان از نـــاآگـــاهـــی اف
سوءاستفاده می کنند و به بهانه افزایش شتاب 
خــــودرو، مــالــک را مــجــاب می کنند کــاتــالــیــزور 
خودرو اش را باز کند، درست است شتاب خودرو 
ــزایــش مــی یــابــد امـــا بــه مــراتــب مصرف  کــمــی اف
سوخت خودرو و خروج گازهای آالینده و سمی 

در شهر هم افزایش می یابد.
پس شهروندان به هیچ عنوان برای تعمیر خودرو 
به مراکز غیرمجاز و یا ناشناخته مراجعه نکنند 
و در صــورت امکان حین تعمیر خـــودرو، محل 
را تــرک نکنند. اگــر شهروندان مــورد مشکوکی 
مشاهده کردند برای پیگیری با اتحادیه مذکور 

تماس بگیرند.
وی گفت: این اقدام مجازات دارد و متخلفان با 
عنوان اتهام خیانت در امانت رو بــه رو و برخورد 
ــا خــواهــد شـــد. امـــا اگـــر سرقت  ــا آن هـ قــاطــعــی ب
کــاتــالــیــزور خــــودرو در یــک مــرکــز مــجــاز صــورت 
گرفته باشد، عاوه بر مــوارد ذکر شده می تواند 
ابطال پروانه کسب را هم برای فرد خاطی در پی 

داشته باشد.

بررسی ساده در فضای مجازی و نتیجه ای عجیب ◾
در ادامه برای بررسی بیشتر ماجرا دست به کار 
می شویم و فضای مجازی را زیر و رو می کنیم تا 
در مــورد ایــن قطعه اطــاعــات بیشتری بدست 
آوریــم که مشخص مــی شــود:»رودیــوم« یکی از 
عناصر اصلی اســت کــه در ترکیب مبدل های 
کاتالیزوری مورد استفاده قرار می گیرد و بودن آن 
ضــروری است که در چندسال گذشته، قیمت 
آن چند برابر از قیمت طا گران تر شده است. 
یک شیمیدان و استاد محقق در گــروه شیمی 
دانشگاه الوال مدعی شده است: جای تعجب 
نیست که دزدی از مبدل های کاتالیستی اگزوز 
خودروها باالست. رودیوم نادرترین عنصر روی 
سیاره ماست. به گفته این متخصص، دو فلز 
گرانبهای پاتین و پاالدیوم نیز در کاتالیزورهای 
اتــومــبــیــل هــا اســتــفــاده شـــده انـــد. ایـــن ســه فلز 
جــزو فــلــزات بسیار کمیاب هستند و خــواص 
مــنــحــصــربــه فــردی دارنــــد. جــایــگــزیــن مناسبی 
نیز برای آن ها وجود نــدارد چراکه این فلزات در 
بــرابــر اســیــد، خــوردگــی و اکسیداسیون بسیار 
مــقــاوم هستند. ایــن فــرد همچنین ادامـــه داد: 
رودیوم، پاتین و پاالدیوم بسیار مقاوم هستند و 
می توانند به اندازه عمر یک ماشین دوام داشته 
باشند. کاتالیزور خودرو به منظور کاهش انتشار 
گــازهــای سمی روی خــودروهــا نصب می شود. 
حتی برخی مدعی هستند این قطعات از کشور 
قاچاق و آن سوی مرزها فروخته می شوند. حال 
این توضیحات تکمیلی به خوبی نشان می دهد 
چــرا برخی بــه سرقت کاتالیزور خــودروهــا روی 
آورده اند و برای پیشگیری از این سرقت که فقط 
در مکان هایی که چاله سرویس و دیگر ادوات 
مکانیکی وجود دارد صورت می گیرد باید مالکان 

خودرو ها دقت بیشتری داشته باشند.

هشدار دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد 

مراقب سرقت کاتالیزور 
خودروتان باشید!

دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد: متخلفان با عنوان اتهام 
خیانت در امانت رو به رو و برخورد قاطعی با آن ها خواهد شــد. اما اگر ســرقت 
کاتالیزور خودرو در یک مرکز مجاز صورت گرفته باشد، عالوه بر موارد ذکر شده 

می تواند ابطال پروانه کسب را هم برای فرد خاطی در پی داشته باشد.
گزيدهگزيده

در شهر3
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دستگیری ۲۷۱ سارق در مشهد 
ــرح امنیت  ــده انــتــظــامــی مــشــهــد از اجــــرای طـ فــرمــان
محله محور و دستگیری 271 متهم به سرقت در شهر 

مشهد خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ حسین دهقان پور در تشریح 
این خبر بیان کرد: در راستای تأمین امنیت اجتماعی 
و روانــی شهروندان، طــرح ارتقای امنیت اجتماعی و 

ــوده و جرم خیز در شهر مشهد به  پــاک ســازی نقاط آل
مرحله اجرا درآمد.

رئیس پلیس مشهد با اشــاره به اینکه بــرقــراری نظم 
و امنیت مطلوب و تحقق آن همواره در سرلوحه کار 
پلیس قــرار دارد، اظهار کــرد: در خصوص اجــرای این 
طرح 271متهم به سرقت، 13خرده فروش موادمخدر، 

34معتاد متجاهر و 21 شرور سابقه دار دستگیر و تعداد 
36دستگاه خودرو و 13دستگاه موتورسيکلت سرقتی 

نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی مشهد با بیان اینکه متهمان به سرقت 
در تحقیقات پلیس به 355فقره انواع سرقت در شهر 
مشهد اعتراف کردند، افزود: 11کیلوگرم انواع موادمخدر 

نیز در اجــرای این طرح کشف شد که متهمان پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی با تأکید بر تعامل و همکاری مردم 
با نیروی انتظامی در ایجاد امنیت پایدار، افزود: هدف 
پليس از اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی افزايش 

امنيت، آسايش و آرامش شهروندان است.

خط قرمز
    کالهبرداری در پوشش سرمایه گذاری 

فرمانده انتظامی نیشابور از شناسایی و دستگیری 
فردی خبر داد که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در 

این شهر کالهبرداری کرده است.
سرهنگ حسینعلی زاده به صداوسیما گفت: درپی 

دریافت مرجوعه قضایی مبنی بر واریز یک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومانی از سوی یک شهروند نیشابوری 

به حساب فردی دیگر برای مشارکت در یک 
سرمایه گذاری و دریافت مزایای حاصله از آن و عدم 

پاسخگویی متهم پرونده، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار پلیس آگاهی نیشابور قرار گرفت.
به گفته رئیس پلیس نیشابور شاکی پس از اعتماد 

بیجا به فردی برای مشارکت در یک سرمایه گذاری 
و دریافت مزایای حاصل از آن، مبلغ یک میلیارد و 

۸۴۰ میلیون تومان به حساب وی واریز کرد، اما پس 

از آن، متهم گوشی خود را خاموش می کند و هیچ گونه 
وجهی به مالباخته پرداخت نمی کند. مأموران پلیس 

آگاهی با اشراف اطالعاتی، متهم و مخفیگاهش را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را در 

یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.
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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
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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
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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ط
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40
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

خرید و فروش
ضایعات

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

اخطاریه دوم دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: آقای محمد نسیمی پور     شغل: آزاد

اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان  اخطاریه دوم
موضوع: بدینوسیله به ش��ما اعالم می گردد: همسر جنابعالی خانم زهرا ساقی 
طی حکم دادگاه به شماره دادنامه بشماره 140025390008474524 که قطعیت 

یافته، با نیابت از دادگاه قصد مطلقه نمودن خود را به نوع خلعی دارد.
اب��الغ،  ل��ذا از ش��ما دع��وت می ش��ود ظ��رف م��دت ی��ک هفت��ه از الص��اق 
در  فرمایی��د.  مراجع��ه  دفترخان��ه  ای��ن  ب��ه  موض��وع  پیگی��ری  جه��ت 
ش��د. خواه��د  اعم��ال  قانون��ی  و  ش��رعی  مق��ررات  وف��ق  اینص��ورت  غی��ر 

آدرس مشهد- قاسم آباد- حاشیه میدان شهید مطهری- نبش فالحی 4- پالک 
2  تلفن دفتر: 35215195  همراه: 09151237854

لطفًا در صورت عدم حضور مخاطب، ابالغیه الصاق گردد.
سردفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره 30 و طالق شماره 50 مشهد

ح محمد رزمجو
/1
41
06
70

ط
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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
/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

پ
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ط
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40
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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 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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   زندگی سخت 
عشایر در 
خشکسالی   
مهدی عصمتی پور، 
مدیرکل امور 
عشایر خراسان 
جنوبی گفت: با 
توجه به خشکسالی 
۸۰درصد مراتع از 
بین رفته و ۲۰درصد 
دیگر هم در مناطق 
کوهستانی گرفتار 
طوفان شن شده اند 
و از طرفی گرانی 
نهاده ها نیز فشار 
زیادی به عشایر 
وارد کرده است.

در  حاشيه

 آغاز 
پیش ثبت نام 
 سفر به سوریه
  در خراسان
 جنوبی

پیش ثبت نام سفر به 
سوریه برای متقاضیان 
 در خراسان جنوبی
 آغاز شد.
نوفرستی، مدیر حج و 
زیارت خراسان جنوبی 
گفت: متقاضیان 
تشرف به سوریه تا 
۱۵بهمن فرصت دارند 
نسبت به تکمیل 
فرم مربوط در سایت 
)http://Ziarat.haj.ir(
اقدام کرده و برای 
خود و همراهانشان 
پیش ثبت نام را در منزل 
و یا با مراجعه به دفاتر 
و شرکت های زیارتی در 
استان، انجام دهند.
براساس مصوبه ستاد 
مدیریت بیماری 
کرونا داشتن کارت 
واکسیناسیون و نتیجه 
 PCR منفی آزمایش
برای ۷۲ ساعت قبل از 
پرواز الزامی است.
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افقی ◾
ــی ســابــق تیم فوتبال  ــران  ۱. مهاجم ای
ــقــه حـــضـــور در  ــیــس بـــا ســاب پــرســپــول
سانتاکالرا پرتغال که چندی قبل بعد 
از حضوری موفق در این تیم تهرانی به 
 سپاهان پیوست – الفبای موسیقی

۲. ایالتی در هندوستان – کالم منظوم 
ــریــن نــقــطــه ایـــــران در یــزد  ــزی ت ــرک – م
3. شاعر مسافر – ســازگــار و همسو- 
ریــاکــار 4.سبک سر – تــداول – شکاف 
روی چیزی ۵. پسوند جمع مونث – 
خوردنی دردآور – از القاب امام علی)ع( 
- درس کشیدنی 6. مقتول – پرفروغ 
ــجــشــک – حــــرف فــاصــلــه  ــن ــان گ – زب
۷. دل آزار کهنه – آوای دردمــنــدی - 
وضــع دســتــگــاه گـــوارش 8. نــام همسر 
گــرامــی امــام حــســیــن)ع( - خــبــازی 9. از 
ــاز –  تقسیمات ارتــشــی شــامــل 4ســرب
طــرح – تکرار حــرف ســی ام ۱0. چاشنی 
 سرخ – چهره – پایتخت تزارها - ناموری 
۱۱. نشانه – جــالل و جبروت – کشتی 
جنگی – تعجب خانمانه ۱۲. مــردن - 

ــده ای ۱3. آینده  زبــردســت – سبزی غـ
ــام کــوچــک مــانــدال ، رهــبــر مــبــارزات  – ن
ضــدنــژادپــرســتــی آفــریــقــای جــنــوبــی – 
ــرادران فریدون  ــ پشت سر ۱4.یــکــی از ب
که وی را در شکست ضحاک یاری کرد 
– بلندی - ریزنمره ۱۵. قومی اروپایی – از 
شاگردان علینقی وزیری که سرود »ای 

ایران ای مرز پرگهر« را ساخت

عمودی ◾
 ۱. الک هواخشک - نام پسرانه وطنی 
– بــز کــوهــی ۲. نویسنده »گـــرتـــرود« - 
آب نــخــورده – مفلس 3. متداول – نام 
پــســرانــه- بــزرگ تــریــن خــودروســاز هند 
ــه تــوســط یــک ایـــرانـــی بــنــانــهــاده شد   ک
4. دریای عربی – اثر چربی – طالیی رنگ 
– از حالل های رنگ ۵. مجانی – بیمار - 
وسنی 6. دادگر – افق – »قوم« سربریده 
- بخیل ۷. خوشبو – پخش شده روی 
زمین - محل 8 . نیمه دوم قــرن نــوزده 
آمریکا را گویند– تالش برای رؤیت هالل 
ماه نو 9. شهر زعفران – خوب - فرستاده 

ــی خسیس – دشمن  ــدادن ۱0. پــس ن
سرسخت – زیردست - پول ۱۱. حرف 
عصایی شکل – عضو تنفسی گیاهان 
– پایتخت فالسفه ۱۲. تمرینات منظم 
بدنی – کشتی جنگی – مزه پرنمک – 
آش ساده ۱3. دشت بی آب و علف – از 
جزایر بزرگ اندونزی که جاکارتا را دربر 
گرفته است - خواروبارفروش ۱4. دروغ 
 – پــول واحــد اتحادیه اروپــایــی - تفاوت 
۱۵. مـــرطـــوب – فـــال بـــیـــنـــی- عــرصــه 

مسابقات تکواندو

جدول     8296
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نـــوروزی دبــیــرکــل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
ــر ایــنــکــه احــدیــت  ــأکــیــد بـ ــا ت بـ
خداوند معیار وحدت اسالمی است، گفت: 
توهین بــه مــذاهــب نقشه دشمن اســت و 

استکبار اختالفات اسالمی را رها نمی کند.
ــزارش خبرنگار قــدس، حجت االسالم  به گ
حــمــیــد شــهــریــاری در هــمــایــش تقریبی 
ریحانه النبی)س( بــه میزبانی تربت جام 
ــزود: رســالــت نــبــوی مــحــور وحـــدت امت  ــ اف
اسالمی است و نباید دوگانگی در مذاهب 
اسالمی ایجاد کرد و همراهی با رسالت نبوی 
تنها با گفتار محقق نمی شود، بلکه ضرورت 

دارد با همدلی و عمل باشد.
وی با اشاره به اینکه دشمن با میراث فرهنگی 
اســالم بــرای خــودش هویت سازی می کند، 
گفت: استکبار تــالش می کند کشورهای 
ــا ایــجــاد  جــهــان اســـالم را تکه تکه کــنــد و ب
اخـــتـــالف هـــای مذهبی 

برای خود کسب ثروت کند، اما بیداری جهان 
اسالم و تقریب مذاهب اسالمی این توطئه ها 
را خنثی می کند و ایــن بــیــداری اسالمی در 
ســوریــه و عـــراق بــه خــوبــی بــا حــضــور ســردار 
شهید سلیمانی اتــفــاق افــتــاد و دشمنان 
می خواستند با مسئولیت موقتی به داعش، 

نقشه های خود را پیاده  کنند که خنثی شد.
دبیرکل مجمع تقریب مــذاهــب اسالمی 
ــران اسالمی با تکیه بر همین  ادامــه داد: ای
نژادهای اسالمی توانسته است کانون زندگی 

مسالمت آمیز با ادیان الهی در کشور باشد.
حسین جمشیدی، فرماندار تربت جام و 
رئیس ستاد بــرگــزاری همایش نیز گفت: 
ــی و  ــدت، هــمــگــرای ــ تـــربـــت جـــام نـــمـــاد وحــ
هم افزایی تشیع و تسنن در کشور است. در 
این همایش چهره های تقریبی، علمی تراز 
اول کشور شرکت داشتند و به مناسبت 
هفته گرامیداشت مقام زن از بانوان تقریبی 

تجلیل شد. 

ــه در  ــ روســــتــــای »بـــاغـــلـــق« ک
ــزی شــهــرســتــان  ــ ــرک ــ بـــخـــش م
مـــرزی رازوجـــرگـــالن واقـــع شده 
است، عالوه بر طبیعت سرسبز، آب و هوای 
فــرح بــخــش و مناظر دلفریبش، بــه خاطر 
وجـــود گــورســتــان قدیمی عجیب و غریب 
و منحصربه فردش، بــه جــاذبــه گردشگری 

بی نظیری تبدیل شده است.
ــبــرســتــان کـــه از قــدیــمــی تــریــن  در ایــــن ق
گــورســتــان هــای خـــراســـان شــمــالــی اســـت و 
شباهتی با گورستان های دیگر مناطق کشور 
ندارد، سنگ  مزارها، چوب های دنده ای شکل 
هستند که به درهم تنیدگی ذوق شخصی و 
اصالت های قومی مرزنشینان این خطه گره 

خورده است.
این گورستان در ورودی روستای باغلق و در 
دامنه تپه ای قــرار گرفته و تراکم چوب های 
ــه ای بـــر ســـر مـــزارهـــای ایــن  ــ ــدان ــ خــشــک دن
گورستان، نگاه هر بیننده ای را به خود جلب 

می کند. چوب هایی که به باور اهالی منطقه، 
ابتدا در قالب نهال برای رهایی مِیت از عذاب 
قبر، کاشته می شده اســت ولــی با گذشت 
زمان، غلبه باورهای قومی و درآمیختن ذوق 
شخصی، در قــالــب چــوب هــای خشک با 
دندانه های متعدد، بر سر هر مزار، جلوه ای 

عجیب و رمزدار را ایجاد کرده است.
در این بین گذشت زمان نیز نتوانسته است 
این سنت دیرینه را در بایگانی سنت های 
فــرامــوش شــده جــای دهــد؛ به گــونــه ای که با 
وجــود رواج سنگ قبرهای متنوع جدید، 
هنوز اهالی این منطقه قبر مردگان خود را 
با استفاده از همان چوب های دندانه دار که 
مشخصات متوفی بــر روی آن حــک شده 

است، نشانه گذاری می کنند. 
ــر ایــن  گفته مــی شــود دنـــده هـــای مــتــعــدد ب
چوب های مزار، نشان از طول عمر مِیت نیز 
دارد و هر دنده نشان دهنده یک دهه از عمر 

متوفی است. 

 توهین به مذاهب 
نقشه دشمن است

 گورستانی مرموز
 جاذبه گردشگری »باغلق«

مدیرکل 
امــور اقتصادی 

و دارایـــی خــراســان رضــوی 
گفت: از سال ۱39۲ تاکنون ۲9 کشور در این 

استان سرمایه گذاری کرده اند.
رضا خواجه نایینی در گفت وگو با ایرنا افزود: از 
ابتدای امسال تاکنون ۷۱ طرح سرمایه گذاری 
خارجی با مبلغ 6۱میلیون دالر برای این استان 
مصوب شده که اجــرای آن ها حدود ۵0درصد 

پیشرفت داشته است.
ــرح  ــال۱39۲ تــاکــنــون 3۵۲طـ ــ وی گــفــت: از سـ
سرمایه گذاری خارجی با مبلغ یک میلیارد 
و ۲00 میلیون دالر در این استان به تصویب 
رسیده که سرمایه گذاران آن هــا از ۲9 کشور 

هستند.

وی افزود: 
بــیــشــتــریــن رقــم 
سرمایه گذاری در استان به 
ترتیب مربوط به کشورهای چین، امارات، عراق، 

آلمان و افغانستان است.
خواجه نایینی ادامــه داد: در سال های اخیر 
عالوه بر وظیفه ارائه خدمات به سرمایه گذاران 
خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان، وظایف دیگری ازجمله ایجاد پنجره 
واحد فیزیکی کسب وکار، پنجره واحد معدن و 
رسیدگی به مشکالت طرح های سرمایه گذاری 
داخــلــی بــا اســتــفــاده از ظــرفــیــت نمایندگان 
دستگاه های اجرایی بر وظایف این مرکز افزوده 

شده است.
ــای  ــرح هـ ــان ایـــنـــکـــه ۷۲درصــــــــد طـ ــیـ ــا بـ ــ وی ب

سرمایه گذاری استان مربوط به سرمایه گذاران 
افغانستان است، گفت: حدود نیمی از طرح های 
سرمایه گذاری کشور بــرای تصویب از استان 
خراسان رضوی به تهران ارسال شده است که با 
رفع مشکالت این سرمایه گذاران بخش عمده ای 
از مشکالت سرمایه گذاران خارجی در کشور 

حل خواهد شد.
وی افزود: در راستای حمایت از بخش تولید و 
سرمایه گذاران، قرارگاه مرکز حمایت و پشتیبانی 
از فعالیت های اقــتــصــادی اســتــان بــا دستور 
استاندار در مرکز خدمات سرمایه گذاری فعال 
شده و با حضور روزانــه معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری در این مرکز، مشکالت 
سرمایه گذاران به صورت مستقیم مورد بررسی 

قرار می گیرد.

اقتصاداقتصاد

 سرمایه گذاری ۲۹ کشور
  در خراسان رضوی 
  از سال۹۲ تاکنون 

آسمانی ها

خبر

همایش تقریب مذاهب خراسان گردی

 مادر شهیدان »جعفری« 
به فرزندان شهیدش پیوست

مرحومه حاجیه جواهر جعفری مــادر شهیدان 
واالمــقــام » ابوالفضل و علیرضا جعفری« در 
9۱سالگی به علت کهولت ســن، پس از تحمل 
سال ها دوری از فرزندان افتخارآفرینش، آسمانی 
شــد و بــه شهیدانش پیوست. حجت االسالم 
حسین مــعــصــومــی، مــدیــرکــل بــنــیــاد شهید و 
امورایثارگران خراسان رضوی در پیامی درگذشت 
این مادر فداکار را تسلیت گفت و برای بازماندگان 

صبری جزیل از خداوند منان مسئلت کرد.
شهیدان »ابوالفضل و علیرضا جعفری« در چهارم 
دی۱343 و یکم دی ۱34۵ چشم به جهان گشودند 
و در ۲۲ اسفند۱363 در عملیات بدر جزیره مجنون 

به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. 

در آبفا خراسان رضوی محقق شد     

 تعویض 2هزار کنتور آب 
با استفاده از ظرفیت گارانتی

به گفته دبير کميته کنترل کيفيت کــاال، ۲هــزار 
ــال از  دســتــگــاه کنتور نــو بــه ارزش ۱0مــيــلــيــارد ريـ

توليدکنندگان دريافت شد.
محمد ناصری در جلسه کنترل کیفیت کاال آبفا 
ــزود: ایــن تعداد کنتور خراب  خــراســان رضــوی افـ
مشترکان با استفاده از ظرفیت گارانتی تحویل آبفا 

خراسان رضوی شد. 
وی ارزش هر کنتور را ۵میلیون ریــال اعــالم کرد و 
ــادآور شد: ساالنه 40 تا 4۵ هــزار دستگاه کنتور  ی
آب در شهرها و روستاهای این استان نصب و یا 

تعویض می شود.
وی از افــزایــش نظارت های ایــن شرکت بر خرید 
کاالها، با هدف کاهش خسارت های مالی شرکت 
و مشترکان آب در استان خبر داد و با بیان اینکه 
کنتورهای خراب برگشت شده به کارخانه ها مربوط 
به دورانی است که خود شرکت آبفا اقدام به خرید 
و نصب در اماکن مورد تقاضای مشترکان می کرد، 
افزود: کنتورهای نو تحویلی با گارانتی سه ساله یا سه 
هزار مترمکعب کارکرد، در اختیار شرکت های تبصره 
دو و امورهای تابعه قرار گرفته است تا با کنتورهای 
خراب و معیوب مشترکان نیازمند و یا زیرپوشش 
نهادهای حمایتی نظیر کمیته امــداد به صورت 

رایگان تعویض شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی خبر داد

 38درصد مدارس 
نیازمند مقاوم سازی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
ــد مـــدارس استان  جنوبی گفت: حــدود 38درصـ
نیازمند بهسازی و مــقــاوم ســازی و ۱۲درصـــد نیز 
تخریبی هستند. به گزارش صداوسیما، چاوشان 
افـــزود: هم اکنون ۲00طـــرح با ۵00کـــالس درس و 
9۲هــزار مترمربع فضا در استان در حال ساخت 
اســت که تمام ایــن ۵00کـــالس درس با مشارکت 

خیران ساخته می شود. 
سرانه فضای آموزشی در برخی نقاط استان ازجمله 
مهرشهر بیرجند که با کمبود سرانه آموزشی مواجه 
هستیم به کمتر از ۲ مترمربع می رسد و در مدارس 
حاشیه شهر بیرجند نیز با سرانه آموزشی کشور 

فاصله زیادی داریم. 
ــرای رفــع کمبود 300کـــالس درس در  وی گفت: ب
خانه های مهر استان به ازای هر کالس درس نیازمند 

یک میلیارد تومان اعتبار هستیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم:

تصمیم دولت احیای واحدهای 
تعطیل و نیمه تعطیل است

مــعــاون توسعه روستایی و مناطق مــحــروم نهاد 
ریاست جمهوری گفت: احیا و راه اندازی واحدهای 
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل ازجمله برنامه های 
دولت در نهضت احیاست که با اولویت واحدهای 

مرتبط با اقتصاد روستا به اجرا درمی آید.
 سیدامیرحسین مدنی در حاشیه بازدید از یک 
واحد تعطیل شده رب گوجه فرنگی در مشهد در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار 
اکــنــون در حـــوزه واحــدهــای بخش های مختلف 
معدنی، کشاورزی و صنعتی بیش از 30هزار واحد 

تعطیل شده و راکد داریم.
وی ادامــه داد: برخی از این واحدها ممکن است 
قابل احیا نباشند، اما دست کم ۲0 تا ۲۵درصــد 
قابل احیا هستند که در قالب نهضت احیا برای 

بازگرداندن آن ها به چرخه تولید تالش می کنیم.
به گــزارش ایرنا، وی گفت: بــرآورد ما این است که 
بیش از ۵0درصـــد ایــن واحــدهــا، مشکالت مالی 
ــروز مشکالت  نــدارنــد و تعطیلی آن هــا به دلیل ب
حقوقی، ساختاری، مدیریتی و تکنولوژی است که 

رفع آن احتیاج به اقدام و رسیدگی نهضتی دارد.

ــن گــــــزارش ســامــانــه  ــریـ ــاس آخـ ــراســ ــ ب
نــــــرم افــــــزاری »مــــاســــک« وزارت 

بـــهـــداشـــت، درمــــــان و آمــــوزش 
پزشکی، شهرستان مشهد که 

پیش از این رنگ آبی کرونایی 
داشــت، به زرد تغییر رنگ 

داد.
ــراســاس ایـــن نـــرم افـــزار،  ب
شهرستان های بینالود، 
ــبــاد نیز  ــای ــمــان و ت فــری
ــــی بـــه زرد تغییر  از آب
ــد و بــا این  ــ رنــگ داده انـ
احــتــســاب هـــم اکــنــون 
پنج شهرستان خراسان 
ــوی در شــرایــط زرد  رضــ
کرونایی قرار دارند، چراکه 

شهرستان خــلــیــل آبــاد از 
قبل رنگ زرد داشته است.

شهرستان تربت حیدریه هم از 
زرد به نارنجی و شهرستان گناباد 

از زرد به آبی تغییر رنگ داده است.
هم اکنون از بین 33شهرستان خراسان 

رضــوی، ۲۷شهرستان در وضعیت آبی و 
یک شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

مشهد و چهار شهر دیگر استان 
در وضعیت زرد کرونایی

ســــربــــازان پـــایـــان خـــدمـــت ســــال 9۷، 
می توانند از وام ۵0 تــا ۱00 میلیون 
تــومــانــی اشــتــغــال زایــی اســتــفــاده 

کنند.
بـــــه گــــــــــزارش خــــبــــرگــــزاری 
صداوسیما، مدیرکل دفتر 
سرمایه گذاری و اشتغال 
ــان  ــراسـ ــداری خـ ــ ــان ــ ــت اســ
شــمــالــی گــفــت: افـــرادی 
کــه پــس از ســـال 9۷ به 
ــظــام وظیفه  خــدمــت ن
ــان دادنــــــد  ــ ــایـ ــ خــــــود پـ
می توانند از تسهیالت 
۱00 مــیــلــیــون  تــــا   ۵0
تــومــانــی قرض الحسنه 
ــی  ــ ــال زای ــغــ ــ ــت بــــــــرای اشــ

استفاده کنند.
 سیدعلی میرکریمی افزود: 
این افراد در صورتی که دارای 
ــه مـــهـــارت شغلی  ــام ــواهــی ن گ
باشند، پس از پایان دوران خدمت 
وظیفه با معرفی دبیرخانه کارگروه 
تخصصی و اشتغال کارکنان وظیفه 
نیرو های مسلح استان، می توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند. 

تسهیالت قرض الحسنه برای 
سربازان ماهر خراسان شمالی

ــیــشــاوری فــرزنــد  ــب پ ــ مقدم    ســیــداحــمــد ادی
شهاب الدین، از سخن سرایان و ادیبان قرن چهاردهم 

قمری و از شاگردان مالهادی سبزواری بود.
احاطه ادیب بر بسیاری از علوم زمان خود 

و تبحر فراوان او در لغت پارسی و تازی و 
نیز برخورداری از حافظه بسیار قوی، 

وی را از برجسته ترین ادیبان عصر 
خویش ساخت.

ــوادث ســیــاســی زنـــدگـــی او  ــ از حـ
نـــهـــضـــت مـــشـــروطـــه و جــنــگ 
جــهــانــی اول بـــود. ادیـــب اگــرچــه 
در دوره مــشــروطــه مــی زیــســت، 
سروده هایش از نظر زبان، ساختار، 

وزن و درون مایه شعری با سبک 
رایــج آن دوران متفاوت و برخالف 

زبـــان شــعــر مــشــروطــه، پیچیده و 
دشوار بوده است.

او حدود سال ۱۲60قمری، در دهکده ای 
کوهپایه ای میان افغانستان و پیشاور والدت 

یافت. در سال ۱۲66قمری، زادگاهش )پیشاور( به دست 
انگلیس از افغانستان جــدا شد و به هندوستان 
پیوست. همین امر سبب شورش مردم پیشاور و 
مبارزات طوالنی آن ها با نیروهای انگلیسی 
شد. ادیب، پدر و تمامی بستگانش 
را در این مبارزات از دست 

داد.

پس از آن ادیــب به خواست مــادرش مهدعلیا، 
رهسپار کابل شد و پس از حدود دو سال به غزنین رفت 

و در باغ فیروزه، مرقد حکیم سنایی، اقامت گزید 
و نزد سعدالدین غزنوی، ادب و حکمت 

آموخت و از آنجا به شهرهای هرات 
و جام سفر کرد و سپس به مشهد 

رفــت و از آنجا راهــی ســبــزوار شد 
و در دو ســال آخــر زندگانی حاج 
مالهادی سبزواری، محضر وی و 
فرزندش را دریافت. آن غمِ بزرگ 
از دست دادن پدر و خویشان و نیز 
مصیبت آوارگی و غربت اما سبب 
نشد ادیــب، از ادامــه راه دانش پا 

پس بکشد.
ادیــب پس از درگذشت مالهادی 
بار دیگر به مشهد بازگشت. او که 

در این هنگام به ادیب هندی شهرت 
داشـــت، در مــدرســه رضــویــه و مدرسه 

میرزاجعفر به تدریس  پرداخت.
ادیب در سال ۱300قمری، به پیشنهاد میرزا سعیدخان 

 گـــرمـــرودی، )تــولــیــت آســتــان قــدس رضــــوی(، راهــی 
تهران شد و تا پایان زندگانی نیز تأهل اختیارنکرد. 

وی سرانجام در نهم تیرماه ۱309شمسی 
۱349 قـــــمـــــری(درگـــــذشـــــت و  ( 

 در شهر ری به خاک سپرده
 شد.

»ادیب پیشاوری« ایستاده بر قله علم و ادب

نام آوران خراسان
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