
رئیس کمیته رسانه و اطالع رسانی قرارگاه مدیریت 
گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  کــرونــا 
براساس اعــالم وزارت بهداشت، درمــان و آموزش 
ــوی در وضعیت  پــزشــکــی، ۶ شهر خــراســان رضـ
در  همچنان  نیز  نیشابور  شهرستان  و  نارنجی 
شرایط قرمز کرونایی است. به گزارش وبدا، دکتر 
محمد پهلوان مهم ترین نگرانی مدافعان سالمت را 
کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی دانست 
و افزود: بردسکن، خلیل آباد، داورزن، فیروزه، کالت و 
کوهسرخ در وضعیت نارنجی قرار دارند. وی با اشاره 
به اینکه براساس اعالم وزارت بهداشت شهرهای 
بینالود، تربت جام و زاوه در شرایط آبی قرار دارند، 
ادامه داد: سایر شهرهای استان نیز در وضعیت 

زرد هستند. رئیس کمیته رسانه 
مدیریت  قرارگاه  اطالع رسانی  و 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 
در حــال حاضر  گــفــت:  مشهد 

بیش از یک چهارم...

متولیان،کمبودمسکنراعلتافزایشقیمتمیدانند

رشد نجومی رهن و اجاره در مشهد
 6 شهر 

 خراسان رضوی 
در وضعیت نارنجی
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شهردار مرکز خراسان شمالی خبر داد

»آفرینش«  بوستان اختصاصی 
بانوان بجنوردی

6۷۲ حلقه چاه غیرمجاز پر شد 

 ایجاد 6هزارو۵۰۰
فرصت شغلی برای مددجویان   

 ارتقای شاخص مسکن مقاوم 
در خراسان جنوبی به ۵3/۵درصد

13261231 817

D32
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در استان2

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: فردی 
با  دیجیتالی  ارز  گــردانــی  بهانه سبد  بــه  کــه 
دادن مشاوره در خرید و فروش ارز دیجیتال 
اقــدام به کــاله بــرداری 43 میلیارد ریالی کرده 
گــزارش  بــه  دستگیرشد.  و  شناسایی  ــود،  بـ

قدس، سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح 
ــادی هم  ــراد زیـ ایــن پــرونــده کــه متأسفانه افـ
درگیر موارد مشابه آن هستند، بیان کرد: با 
به  از شهروندان مشهدی  تن  مراجعه چند 
پول  کیف  موجودی  بر سرقت  مبنی  پلیس  

در  موضوع  به  رسیدگی  آن هــا،  الکترونیکی 
خراسان  فتا  پلیس  کارشناسان  کــار  دستور 
رضوی قرار گرفت تا با انجام اقدام های مورد 
نیاز دقیق مشخص شود نحوه سرقت از کیف 
به چه  پرونده  این  در  دیجیتال شکات  پول 

صورتی بوده است. این مقام ارشد انتظامی 
افــزود: شاکیان در مرحله نخست که همان 
شرح واقعه بود در اظهارات خود عنوان کردند 
مدتی پیش در فضای مجازی با فردی آشنا 

شده که با وعده پولدار شدن...

رئیسپلیسفتاخراسانرضویخبرداد

دستگیری عامل کاله برداری 43میلیارد ریالی در فضای مجازی
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 بدین وسیله از کلیه سهامداران  شرکت 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ب��ه طور ف��وق العاده که در س��اعت 
16 م��ورخ 1401/01/04 به آدرس ش��هرک 
صنعتی چن��اران ف��از 2 دانش 3 ش��رکت 
داروس��ازی آرمان دارو خراس��ان تشکیل 

می گردد حضور بهم رساندد
دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب بازرسین

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیات مدیره شرکت داروسازی آرمان دارو 

خراسان

آگهی نوبت دوم 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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علی ایزدیان-  شهردار زو 

آگهی مزایده کامیون رنو میدالم مرحله اول
 شهرداری زو در نظردارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر 
یک دستگاه کامیون کمپرسی رنو مدل 1389 رنگ سفید-روغنی تیپ 
میدالمDXI -4*2 18 ،280 با مشخصات مندرج در شرایط مزایده 

بفروش برساند.
اداری  لغایت آخروقت  از روزسه شنبه مورخ1400/01/24  متقاضیان   
روزپنجشنبه مورخ 1400/02/01 مهلت دارند با مراجعه به امور قراردادها 

یا سایت شهرداری sh-zavin.irاسناد مزایده  دریافت نمایند.
آدرس: شهرستان کالت – شهر زاوین – شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13
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علی ایزدیان  -  شهردار زو

شهرداری زو)زاوین( در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت  خیابان شقایق را به شرکتهای 
دارای رتبه 5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:

1- کلیه شرکتها بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت فهرست بهاء راه و باند سال 1401 و 
به پیوست آنالیز قیمت اعالم نمایند.

کل  مبلغ  به   ) ای  )تبصره  دارایی  و  تملک   اعتبارات   محل  از  پروژه  اجرای  اعتبار   -2
24/738/000/000 ریال می باشد.

3- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  150/000/000 ریال  بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی است.
4- از کلیه متقاضیان  درخواست می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/01/20 

لغایت 1401/01/31 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند.
5- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 1401/02/1 می باشد.

6- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.sh-zavin.ir و یا با 
شماره    تلفن13 - 34744111-051 تماس حاصل فرمایند.

آدرس : شهرستان کالت – شهر زو )زاوین( میدان صاحب الزمان)عج( 

آگهی مناقصه مرحله اول
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علی ایزدیان  -  شهردار زو

شهرداری زو)زاوین( در نظر دارد اجرای پروژه جدول گذاری خیابان شقایق را به شرکتهای 
دارای رتبه 5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:

1-کلیه شرکتها بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت فهرست بهاء راه و باند سال 1401 و 
به پیوست آنالیز قیمت اعالم نمایند.

2- اعتبار اجرای پروژه از محل اعتبارات تملک  و دارایی )تبصره ای (به مبلغ کل 1/500/000/000 
ریال می باشد.

3- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  150/000/000 ریال  بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی است.
4- از کلیه متقاضیان  درخواست می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/01/20لغایت 

1401/01/31به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند.
5- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 1401/02/01 می باشد.

6- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.sh-zavin.irو یا با 
شماره  تلفن13 - 34744111-051 تماس حاصل فرمایند.

آدرس : شهرستان کالت – شهر زو )زاوین( میدان صاحب الزمان)عج( 

آگهی مناقصه مرحله اول

برابر مصوبه هیئت مدیره  جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  صاحبان س��هام, راس س��اعت 10:00 روز  
پنجش��نبه  یکم  اردیبهش��ت  ماه 1401 ، در محل :مش��هد- خیابان راهنمایی – حدفاصل راهنمایی 17 و 19 )تقاطع 
س��لمان و راهنمایی( –برج تجاری اداری س��لمان –طبقه مدیریت – واحد 1  برگزار می گردد بدینوس��یله از کلیه 

سهامداران  محترم یا وکال آنان دعوت می شود در موعد مقرر در جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 
2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1400/06/31 و اخذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود

3-تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
4-انتخاب بازرسین قانونی شرکت  برای سال مالی منتهی به  1401/06/31

5-اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.
برگه حضور در جلسه مجمع صرفًا همان روز و یک ساعت قبل از شروع جلسه و با ارائه کارت شناسایی از سوی 

سهامداران توزیع می گردد.
 جهت رعایت پروتکل های بهداشتی از ورود افراد دارای عالئم جلوگیری خواهد شد .

 هیئت مدیره

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت ارقام سهم توس
به شناسه ملی 10380380244 و شماره ثبت 22547
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جلس��ه مجع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی بشماره ثبت40767 
در روز  شنبه مورخ1401/02/17راس ساعت8:30  صبح در محل نمازخانه گمرک مشهد با حضور کلیه اعضاء برگزار می 
گردد. از کلیه اعضاء محترم این تعاونی اعتبار دعوت بعمل می آید درجلسه حضور بهم رساند ضمنا چنانچه حضور عضوی 
به هر دلیلی میسر نگردید می توانند حق رای خود  را  به موجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگری واگذار نماید. توضیح 
اینکه هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رای خود وکالت بیش از 3 نفر عضو دیگر را قبول و غیر عضو فقط می تواند وکالت 
یک عضو را قبول کند. اعضاء که تمایل به نامزدی در سمت هیئت مدیره و بازرس را دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 

انتشار این آگهی نسبت به ارائه مدارک مربوط به دفتر تعاونی درگمرک مشهد اقدام نمایند.
  دستور جلسه:  1- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس                     

2-تصویب صورتهای مالی سالهای 1396- 1397-  1398-  1399 - 1400
3- اتخاد تصمیم در خصوص تقسیم سود، مازاد درآمد و ذخایر برطبق اساسنامه سالهای 1396-  1397 -  1398 -  1399 - 1400                                                           

4- تعیین خط و مشی بودجه سال 1400 -  1401  
5- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیرعامل در سال1400

6-  تعیین  حق جلسات و پاداش هیئت مدیره  از سال 1396 الی1400
7-  تعیین حق الزحمه و پاداش بازرس از سال 1396 الی 1400 

8- تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب اعضاء  غیرفعال براساس ماده 16- 17  و 18 اساسنامه    
  9-  تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت تعاونی اعتبار

10-  تعیین  مبلغ 800000 ریال جهت سپرده گذاری ماهیانه و کسر از حقوق  سهامداران  تعاونی اعتبار در جهت  باال بردن 
توانایی شرکت در افزایش تسهیالت پرداختی  به اعضاء. 

11-  انتخاب اعضاء  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 
12-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی .

  حبیب ا       هلل دارایی-رییس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه    نوبت اول
 شرکت تعاونی اعتبارکارکنان گمرکات خراسان رضوی ) تاریخ  1401/01/21(
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        شهرداری تایباد 
در نظر دارد 

به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به 
واگذاری کلیه امور خدماتی اعم از رفت و روب و نظافت معابر و جمع آوری زباله و نخاله شهری،حفظ 
و نگهداری و آبیاری فضای سبز،نگهداری و نگهبانی تاسیسات و اماکن شهرداری،امور مربوط به اخذ 
بهاء خدمات اتباع خارجی و تیرپارک،اجرائیات،قسمتی از نیروهای مورد نیاز آتش نشانی،عمران و 
کارخانه آسفالت و توقفگاه را در سال 1401 به شکل حجمی تا سقف سالیانه مبلغ 350/000/000/000 
ریال  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان 
محترم می توانند جهت دریافت فرمهای مناقصه و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 

1401/01/31 به امور اداری شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی میباشد.

مهات دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/12/28 لغایت 1401/01/31
مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 مورخ 1401/01/31

زمان بازگشایی پاکات 1401/02/01 در محل دفتر شهردار تایباد.
  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مناقصه از 

پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.متقاضیان محترم می توانند جهت 

دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  54526525-051 تماس حاصل نمایند.

40 مهرداد کریم زاده- شهردار تایباد
10
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)) آگهی مناقصه(( 
نوبت دوم



   ایجاد 
 ۶هزارو۵۰۰

فرصت شغلی 
برای مددجویان   
محمد عرب، مدیرکل 
کمیته امداد امام 
خمینی)ره( خراسان 
جنوبی از ایجاد 
اشتغال برای ۶هزار 
و ۵۶۴ مددجوی 
کمیته امداد استان 
در سال گذشته با 
اجرای طرح های 
خوداشتغالی خبر داد.

هرچند  توحیدی  مهدی 
هنوز تا رسیدن به فصل تابستان 
و اوج جابه جایی مستأجران 
ــاقــی مـــانـــده، امــا  چــنــد مــاهــی ب
بــســیــاری از مالکانی کــه زمــان 
تمدید ملکشان با مستأجرشان 
فرا رسیده اجاره ملک خود را البته با همکاری برخی 
دفاتر امالک به بیش از دو برابر نرخ سال گذشته 

افزایش داده اند.
در این بین و در حالی که بسیاری از مستأجران نگران 
رشد جهشی قیمت ها در بخش اجاره هستند، اما 
خیزش دوبــاره و بی سروصدای نرخ اجــاره مسکن 
که از بهمن سال گذشته آغاز شده، در سال جاری 
هم ادامه دارد و گالیه بسیاری از مستأجران را به 
دنبال داشته است به طوری که بسیاری از مالکان و 
دالالن دندان طمع برای باالبردن قیمت های اجاره 
تیز کرده اند تا شاید با فشار بر جیب مستأجران 
بخشی از مشکالت اقتصادی و معیشتی خود را 

برطرف کنند.
این روز ها مستأجرانی که موعد قراردادشان به پایان 
رسیده هنگام مراجعه به مشاوران امالک با ارقام 
نجومی رهــن و اجــاره مواجه می شوند که مبنای 
منطقی و عقالنی برای میزان افزایش مبالغ نسبت 

به سال گذشته ندارد.
با این حال هرچند دولت گذشته در سال های ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در 
پیش گرفت؛ ازجمله تعیین مالیات بر خانه های 
خالی و یا اینکه سقف مجازی برای افزایش اجاره بها 
تعیین کــرد و بــر ایــن اســـاس در شهرهای بزرگی 
مثل مشهد 2۰درصــد نرخ برای افزایش اجاره بها 
اعالم کرد و از طرفی با پرداخت اندک تسهیالت 
کمک ودیعه هم سعی بر ایجاد اهرمی برای کاهش 
فشار بر مستأجران کرد، اما آمارها از بی تأثیری تمام 

این سیاست ها حکایت داشت و اجاره های مسکن 
روزبه روز رو به افزایش گذاشت.

نظام ناکارآمد بخش مسکن ◾
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهربانی 
بین صاحبخانه و مستأجر به شدت کمرنگ شده 
است، می گوید: همه اسیر یک نظام ناکارآمد در 
بخش مسکن شده ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک 
و مستأجر؛ به گونه ای که خروجی این وضعیت به 
این ختم می شود که مردم از باالی شهر به مناطق 

میانی و جنوب شهر مــی رونــد و برخی افـــراد به 
اطراف کالنشهرها می روند.

زمردی در گفت وگو با قدس با اشاره به مشکالتی 
که در بخش رهــن و اجــاره به وجــود آمــده است، 
اظهار کرد: اضافه قیمت در بخش اجاره مسکن 
که از سال گذشته شروع شده همچنان در حال 
اوج گیری است به طوری که هم اکنون اجاره یک 
واحــد آپــارتــمــان 75مــتــری طبقه دوم در مناطق 
متوسط شهر درحدود 5میلیون برای اجاره واگذار 
شده است، آن هم خانه های قدیمی سازی که نه 

آسانسور و نه پکیج دارد.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه افــزایــش بیش از حــد نرخ 
ــا مــشــکــالت فـــراوانـــی بـــرای بــســیــاری از  اجـــاره هـ
مستأجران بــه وجــود آورده اســت، عــنــوان کــرد: 
مسئوالن باید یک نرخ مشخصی برای افزایش 
اجاره در شهرهای بزرگی مثل مشهد اعالم کنند 
و در این موضوع نظارت های خود را تشدید کنند 
و نگذارند صاحبخانه ها با همکاری دفاتر امالک 

قیمت اجاره را به صورت نجومی افزایش دهند.

کمبود مسکن سبب افزایش اجاره بها  ◾
مدیر اجرایی اتحادیه امــالک مشهد هم در این 
خصوص با اشاره به اینکه هنوز اجاره بها به طور 
رسمی افزایش پیدا نکرده است، عنوان می کند: 
هنوز نشانه هایی از افزایش قیمت در نرخ اجاره بها 
طی سال جاری مشاهده نشده و این افزایش های 
اتفاق افتاده مربوط به افزایش تورمی اجاره بها 
در سال گذشته است و به نظر می رسد افزایش 
اجاره بها به طور رسمی پس از ماه رمضان صورت 

می گیرد.
حسین رستمی در گفت وگو با قدس کمبود تولید 
ــل بــاال رفتن نــرخ اجاره بها  مسکن را یکی از دالی
عنوان می کند و می افزاید: سازنده های بنا به دالیل 
مختلف نمی توانند ساخت وساز خود را انجام دهند 
و این درحالی است که حتی انبوه سازان هم که از 
پشتوانه های اداری برخوردارند با افزایش قیمت در 

نرخ مصالح ساختمانی به مشکل خورده اند.
وی می افزاید: اگر بتوانیم به سازنده کمک کنیم 
تا تولید مسکن مسیر ثابت و مشخصی داشته 
باشد همان طور که دولت در این زمینه ورود کرده 
و با تخصیص زمین های ارزان قیمت بــرای افراد 
کم درآمد در حال ساخت مسکن اســت، همین 
کار را هم برای سازنده های خرد در قالب تخصیص 

وام و یا زمین ارزان قیمت انجام دهد و کمک کند 
تا تولید مسکن افزایش یابد، می توانیم با افزایش 
عرضه شاهد کاهش نرخ اجاره بها و حتی قیمت 

مسکن باشیم.

مسبب وضع کنونی، دولت گذشته است ◾
وی می گوید: افــزایــش نــرخ اجــاره بــهــای به وجود 
آمـــده از ســال گذشته تاکنون تأثیر اقــدام هــای 
صــورت گرفته در دولــت قبل بــوده است که هیچ 
کار زیربنایی خاصی در آن زمان انجام نگرفت و 
موجب رکود در بخش تولید مسکن و به تبع آن، 

افزایش نرخ اجاره بها شد.
وی با بیان اینکه وام هایی که در دوره های گذشته 
در قالب ودیعه به مستأجران داده  شد هیچ دردی 
از مستأجران را درمان نکرد و نخواهد کرد، ادامه 
می دهد: این گونه وام ها باید به صورت تجمیعی 
به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن داده شود 
تا تولید مسکن افزایش یابد؛ چراکه این موضوع 

می تواند در کاهش نرخ اجاره بها اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز برای سال جدید هیچ نرخ 
مشخص و مصوبی برای افزایش اجاره بها اعالم 
نشده است و این صاحبخانه ها هستند که نرخ ها 
را به دلــخــواه افــزایــش می دهند، اظهار می کند: 
مصوبه ای که ستاد کرونا در دو سال گذشته در 
قالب ممنوعیت افزایش بیش از 2۰درصــد نرخ 
اجاره بها گرفته بود، چنانچه با همکاری و همراهی 
تعزیرات و دستگاه های نظارتی ادامــه می یافت 
و همان مصوبه را به جد دنبال می کردند دیگر 
مالکان اجازه نداشتند باالتر از نرخ مصوب افزایش 
اجاره بها داشته باشند، اما با رها شدن این مصوبه 
و عدم نظارت ها وضعیت به جایی رسیده که نرخ 
اجاره بها از کنترل خارج شده و مالکان هر قیمتی را 
که مایل هستند برای مستأجران تعیین می کنند. 

متولیان،کمبودمسکنراعلتافزایشقیمتمیدانند

رشد نجومی رهن و اجاره 
در مشهد

خبرخبر
روزروز

۶ شهر خراسان رضوی در وضعیت نارنجی 
رئیس کمیته رسانه و اطالع رسانی قرارگاه مدیریت کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: براساس اعالم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶ شهر خراسان 
رضــوی در وضعیت نارنجی و شهرستان نیشابور نیز 

همچنان در شرایط قرمز کرونایی است.
به گــزارش وب دا، دکتر محمد پهلوان مهم ترین نگرانی 

مدافعان سالمت را کاهش رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی دانست و افزود: بردسکن، خلیل آباد، داورزن، 

فیروزه، کالت و کوهسرخ در وضعیت نارنجی قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه بــراســاس اعــالم وزارت بهداشت 
شهرهای بینالود، تربت جام و زاوه در شرایط آبی قرار 
دارند، ادامه داد: سایر شهرهای استان نیز در وضعیت 

زرد هستند.
رئیس کمیته رسانه و اطالع رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر بیش 
از یک چهارم بیماران بدحال بستری مبتال و یا مشکوک به 
کرونا در استان در بخش های مراقبت های ویژه بستری اند و 
براساس بررسی  بیشتر بیماران بدحال، افراد واکسن نزده و 

یا مبتال به بیماری های مزمن  هستند.
در یک روز 72۸ بیمار مبتال و یا مشکوک به کرونا به مراکز 
خدمات جامع سالمت  و یا اورژانس بیمارستان ها مراجعه 
کردند. عموم مردم در صورت بروز عالئم مشکوک به کرونا 
به نزدیک ترین مرکز درمانی سطح یک و دو مراجعه و از 

خوددرمانی و مراجعه دیرهنگام پرهیز کنند.

خراسانجنوبی
    وجود ۴۱ کانون فرسایش بادی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
گفت: با به روزرسانی که انجام شد ۴۱ کانون بحرانی 

فرسایش بادی در ۱۰شهرستان استان شناسایی 
شده است.

علیرضا نصرآبادی در گفت و گو با فارس اظهار کرد: 
خراسان جنوبی با مساحت ۱۵میلیون و ۷۹هزار و 
۷۱۷ هکتار حدود ۹درصد از مساحت کشور را به 
خود اختصاص داده است. وی افزود: استان ما با 

۱۲میلیون و ۹۸۹هزار و ۲۸۴هکتار اراضی بیابانی 

و مراتع کم تراکم بیابانی دومین استان بیابانی کشور 
است که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 

۸۶درصد مساحت استان را شامل می شود.
وی با بیان اینکه بیابان زایی پس از دو چالش اقلیم 

و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش 

مهم جهانی در قرن ۲۱محسوب می شود، گفت: 
خراسان جنوبی با قرار داشتن روی کمربند خشک 

و نیمه خشک نیمکره شمالی دارای ذخایر منابع 
آبی بسیار ضعیف و نزوالت جوی کم، تبخیر ساالنه 

بسیار شدید و میزان پوشش گیاهی اندک است.
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در استان

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
00
22
0

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

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
/4
01
00
33
5

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
41
14
48

ط
/1
41
11
46

گازرسانی نوین
لوله کشی گاز، نرده، خرده کاری

عضویت 295
09155019775

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

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
41
24
56

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
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40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

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
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

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
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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

لوله بازکنی 
ضمانتی 

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
41
19
52

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  
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 2 بولوار
 به نام شهدای 

حادثه حرم
نام گذاری بولوار صبا 
به نام شهید اصالنی 

و بولوار پانیذ به 
نام شهید دارایی در 

کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر 

مشهد به تصویب 
رسید. حجت االسالم 

حسن منصوریان 
در این باره گفت: بنا به 

مطالبه مردم مشهد دو 
معبر را به محل زندگی 

این شهدا اختصاص 
دادیم تا نمایش نامشان 
تداعی کننده خاطرات 
و اقدامات آن ها باشد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پــلــیــس فــتــا خــراســان 
رضوی گفت: فردی که به بهانه 
سبد گــردانــی ارز دیجیتالی با 
دادن مشاوره در خرید و فروش 
ارز دیجیتال اقدام به کاله برداری 
43 میلیارد ریــالــی کـــرده بــود، 

شناسایی و دستگیرشد.

اعتماد بیجا دردسرساز شد ◾
ــزارش قـــدس، سرهنگ جـــواد جهانشیری  بــه گـ
در تشریح این پرونده که متأسفانه افراد زیادی 
هم درگیر موارد مشابه آن هستند، بیان کرد: با 
مراجعه چند تن از شهروندان مشهدی به پلیس  
مبنی بر سرقت موجودی کیف پول الکترونیکی 
ــا، رســیــدگــی بــه مــوضــوع در دســتــور کــار  ــ آن هـ
کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی قرار گرفت 
تا با انجام اقدام های مورد نیاز دقیق مشخص شود 
نحوه سرقت از کیف پول دیجیتال شکات در این 

پرونده به چه صورتی بوده است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: شاکیان در مرحله 
نخست که همان شرح واقعه بود در اظهارات خود 
عنوان کردند مدتی پیش در فضای مجازی با فردی 
آشنا شده که با وعده پولدار شدن آن ها با خرید و 
فروش ارز دیجیتال پیشنهاد سبد گردانی ارزهای 
مذکور را به آن ها می دهد. همچنین در ادامه فرد 
مذکور با ساخت کیف پول  الکترونیکی و انتقال 
ارز دیجیتال این افراد به سبدی از رمزارزهایی که 
مدعی بود در آینده جای رشد دارد دیگر مراحل 
کار را برای شاکیان پیگیری می کند. اما چندی بعد 
شکات متوجه برداشت غیرمجاز ارزهای دیجیتال 
از کیف پولشان و صفر شدن موجودی حسابشان 
می شوند که پی می برند تمامی مراحل کار حربه ای 

برای این اقدام سودجویانه بوده است.

این مقام مسئول در پلیس فتا خراسان رضوی 
ادامه داد: افسران سایبری پلیس فتا با بررسی های 
اوليه مستندات دیجیتالی ارائـــه شــده توسط 
شاکیان و انجام اقدام های تخصصی پی بردند 
متهم با فریب قربانیان خود با وعده سبد گردانی 
ــراد را وارد بــازی از  مشابه بــورس اوراق بهادار اف
پیش طراحی شده خود کرده و پس از دستیابی 
به اطالعات خصوصی کیف پول ارز دیجیتال 
قربانیان، موجودی کیف پول آن هــا را سرقت و 

منتقل کرده است.
سرهنگ جهانشیری اشــاره ای هم به عملیات 

نهایی و محاصره محل اختفای متهم کــرد و 
در این بــاره افــزود: با توجه به اینکه ردزنــی این 
 افــراد زمانبر و با سختی هایی مواجه است اما 
بــا تــالش شــبــانــه روزی کــارشــنــاســان پلیس فتا 
خراسان رضوی در نهایت هویت متهم مشخص 
شد و در ادامه با اقدام های صورت گرفته محل 
اختفایش مــورد شناسایی قــرار گرفت. در این 
مرحله هماهنگی های قضایی مورد نیاز انجام 
و در پی یک عملیات غافلگیرانه مجرم سایبری 
دستگیر و برای پیگیری دیگر مراحل انتظامی 

پرونده به مقر پلیس فتا منتقل شد.

کاله برداری گسترده در شرق کشور ◾
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: متهم 
در مراحل ابتدایی دستگیری منکر هرگونه بزه 
ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده و ضد ونقیض 
قصد فریب پلیس و انــحــراف مسیر پــرونــده را 
داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و 
روبه رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر، لب به 
سخن گشود و به کاله برداری و برداشت غیرمجاز 
ــادی از  از حساب کیف پــول دیجیتال تعداد زی
شهروندان شمال شرق کشور به  مبلغ 43میلیارد 

ریال تا این لحظه اعتراف کرد.
سرهنگ جهانشیری وجــود سه عامل نداشتن 
دانـــش و آگــاهــی الزم، برانگیختن حــس طمع و 
درنهایت  اعتماد بیجا را زمینه ساز کــاله بــرداری 
عنوان کرد و گفت: شهروندان گرامی پیش از ورود 
به هر بازاری  دانش و آگاهی الزم را برای بی نیازی از 
اعتماد بیجا به افراد بدست آورده تا قربانی دام های 
پهن شــده در فضای مجازی توسط کــاله بــرداران 
نشوند. همچنین مکرر به شهروندان و افــرادی 
که در این حوزه ورود می کنند هشدار داده شده 
که نخستین اعتماد می تواند سرمایه یک عمر 
زندگی و تالش آن ها را به باد دهد و بهترین روش 
برای حفاظت از اموال و دارایی آن ها رعایت نکات 
ایمنی و اطمینان نکردن به غیر است. همان طور 
ــاره شــد نداشتن علم و دانــش دقیق در  کــه اشـ
حوزه های مذکور و حتی فضای مجازی یکی از 
دالیل اصلی وقوع جرایم است چراکه کالهبرداران 
و مجرمان فضای سایبری از همین نکته برای 

سوءاستفاده بهره می برند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در صورتی که 
شهروندان با مــوارد مشکوک مواجه می شوند 
می توانند بـــرای راهنمایی و دریــافــت مشاوره 

کارشناسان به سایت پلیس فتا مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

دستگیری عامل کاله برداری 
43میلیارد ریالی در فضای مجازی

خبر
۶۷۲ حلقه چاه غیرمجاز پر شد 

ــع آب مــشــهــد در شــرکــت  ــاب ــن مـــدیـــر امـــــور م
آب منطقه ای خــراســان رضـــوی بــه ایــرنــا گفت: 
ســال گذشته تــعــداد ۶۷۲ حلقه چــاه غیرمجاز 
در شهرستان های مشهد، چــنــاران، گلبهار، 

طرقبه شاندیز و فریمان پر و مسدود شد.
محمد برزویی در تشریح ماجرا و خسارتی که 
وجــود ایــن چاه ها به سفره آب زیرزمینی می زد 
بیان کرد: از تعداد چاه های مسدود شده، تعداد 
۲۲۵ حلقه چاه غیرمجاز عمیق تا عمق ۱۸۰ متر و با 

آبدهی  تا ۱9/۵ لیتر در ثانیه بوده  است.
وی اضافه کرد: 44۷ حلقه چاه غیرمجاز نیمه عمیق 
با آبدهی تا ۱۵ لیتر در ثانیه هم در ادامــه پر شده 
اســـت. مدیر امـــور منابع آب مشهد در شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضــوی گفت: با مسدود 
شدن این تعداد چاه، از برداشت غیرمجاز بیش از 
۲3میلیون مترمکعب آب در سال جلوگیری شد. 
برزویی افــزود: همچنین سال گذشته امور منابع 
آب مشهد با همکاری نیروی انتظامی، ۱9دستگاه و 
ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده زیرپوشش خود 

را شناسایی و توقیف کرد.
خراسان رضوی با کسری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب، هم اکنون بحرانی ترین منابع زیرزمینی 

آب در کشور را به خود اختصاص داده است.

در شهر3
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یک زن و دو مرد پشت پرده سرقت از پارکینگ خانه های مسکونی 
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری زن و مردی خبر 
ــردی دیگر پارکینگ خانه های  داد کــه بــا همدستی ف

مسکونی را هدف سرقت های خود قرار می دادند. 
به گــزارش قــدس، سرهنگ حسین دهقان پور در این 
زمینه گفت: تیم های تجسس کالنتری سناباد مشهد 
مرحله دیگری از طــرح تشدید مقابله با سرقت را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وی افـــزود: مــأمــوران کالنتری سناباد در ایــن عملیات 
ضربتی که با محوریت پیگیری سرقت های سریالی 
دوچــرخــه، موتورسیکلت و دیگر وسایل از پارکینگ 
خانه های مسکونی حوزه استحفاظی خود اجرا شد، 
با توجه به سرنخ های موجود توانستند یک زن و دو 

مــرد را چهره زنی و مــورد شناسایی قــرار دهند.رئیس 
پلیس مشهد بیان کرد: پلیس پس از بررسی های اولیه 
و هماهنگی با مرجع قضایی، مخفیگاه متهمان در 
محدوده بولوار شفا را مورد بازرسی قرار داد و زن 4۰ساله 
و همدست 3۵ ساله اش را در حال استعمال مواد مخدر 

صنعتی دستگیر کرد.

وی با اشاره به این مطلب که تاکنون از پنج فقره سرقت 
در ایــن خصوص رمزگشایی و سه دستگاه پمپ آب 
نیز از محل اختفای آن ها کشف شده است، تصریح 
کرد: دیگر همدست متهمان در حال حاضر متواری و 
تحقیقات برای دستگیری او و کشف دیگر اقدام های 

مجرمانه آنان ادامه دارد.  

خبر
    کشف نیم تن تریاک 

در محور گناباد - مشهد 
 جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی از 
کشف 500 کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک 

دستگاه کامیونت در شهرستان گناباد خبر داد. 

به گزارش قدس، سردار ابراهیم قربان زاده در 
تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی 

ایستگاه بازرسی شهید ساالری گناباد هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت که به 
سمت مشهد در حرکت بود مشکوک شدند و آن را 

به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران انتظامی 

در بازرسی از خودرو موردنظر 500 کیلوگرم 
تریاک که در قسمت بار آن جاسازی شده بود 

کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره 
به دستگیری دو متهم در این زمینه، خاطرنشان 
کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفي شدند.

سرپرست اداره ترانزیت راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
ــارون، سرخس،  رضــوی گفت: ایــن استان با چهار مــرز دوغــ
لطف آباد و باجگیران رتبه نخست ترانزیت خروجی جاده ای 

کشور را کسب کرده است.
به گزارش قدس آنالین، مرتضی مجردی افزود: خروج بارهای 
ترانزیتی از مرزهای استان به مقصد کشورهای دیگر یا همان 
ترانزیت خروجی از خراسان رضوی در سال گذشته به یک 
میلیون و ۲۲3 هزار تن رسید که در مقایسه با سال پیش از آن 
۷۰درصد و در مقایسه با سال9۸ و پیش از شیوع کرونا 3درصد 

افزایش داشته است.
ــزیــت ورودی از کــشــورهــای افــغــانــســتــان و  ــران وی گــفــت: ت
ترکمنستان بــه اســتــان در ســال گذشته 33۸هـــزار تــن بــوده 
است که رشدی ۲۱۰درصدی نسبت به سال99 و البته کاهش 

۵۶درصدی در مقایسه با سال 9۸ را نشان می دهد.

سرپرست اداره ترانزیت راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
رضــوی ادامــه داد: افزایش ترانزیت خروجی نشان می دهد 
تأثیرات کرونا بر بخش تجارت جاده ای با همسایگان به شدت 
کاهش یافته اســت، امــا مــانــدگــاری شیوه تــجــارت بــه شکل 
ترانشیپمنت کاال در مرزهای ترکمنستان، همچنان ترانزیت 

ورودی به مرزهای استان را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۲ مرز جاده ای کشور، مرز دوغارون 
رتبه پنجم، مرز سرخس رتبه دوم و مرز لطف آباد نیز رتبه هفتم 

ترانزیت خروجی را کسب کرده اند.
مرتضی مجردی با بیان اینکه مرزهای زمینی استان در بحث 
ترانزیت ورودی جایگاه پنجم کشور را کسب کرده اند، در این 
رابطه افزود: مرز باجگیران در عمل یک مرز تجاری نیست 
بلکه فقط ترددهای مسافری دیپلماتیک و خاص از آن انجام 

می شود.

مدیر امور تاکسیرانی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند از افزایش 4۰درصدی کرایه تاکسی ها از ابتدای سال 

خبر داد.
بذرافشان گفت: نرخ تاکسی های گردشی و خطی درون شهری 
برای امسال مشخص شده است و ورودی به ازای هر نفر ۲هزار 
تومان و به ازای هر ۱۰۰ متر مسافت مازاد، ۲۵۰ریال به این مبلغ 

اضافه می شود.
او گفت: کرایه سرویس ساعتی به ازای هر ساعت ۲۸هــزار 
تومان، کرایه دربستی تا شعاع 4کیلومتر ۸هزار تومان است و 
به ازای هر ۱۰۰ متر مسافت مازاد ۶۰۰ریال به این مبلغ اضافه 

می شود.
بذرافشان گفت: نرخ کرایه تاکسی های بی سیم، آژانس تاکسی 
تلفنی و اینترنتی مصوب امسال تعیین شده و ورودی اولیه 
۶هزار تومان و به ازای هر ۱۰۰متر مسافت مازاد ۲۵۰ریال اضافه 

می شود.
مدیر امور تاکسیرانی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند گفت: کرایه سرویس دربستی تا شعاع 4 کیلومتر 
۸هزار تومان و به ازای هر ۱۰۰متر مسافت مازاد ۶۰۰ریــال در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش قدس، بذرافشان تصریح کرد: همچنین از ساعت 
۲۲ تا ۶صبح ۲۰درصد به مبالغ باال اضافه می شود و مبلغ کرایه 
دریافتی در مسیر های حومه شهر به ازای هر کیلومتر طی شده 

هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه می شود.
مدیر امور تاکسیرانی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند تصریح کرد: به طور کلی ۷۲۰ تاکسی در شهر بیرجند 
مشغول به کار هستند که ۲۰۰ تاکسی بی سیم، 9۰ تاکسی 
مربوط به پایانه مسافربری، 4۰ تاکسی مربوط به فرودگاه، 

۸۰تاکسی خطی و الباقی گردشی هستند.

سرپرست اداره ترانزیت راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد

خراسان رضوی در سکوی نخست ترانزیت خروجی کشور
یک مسئول شهری خبر داد

افزایش ۴۰درصدی کرایه تاکسی  در بیرجند

ترانزیت حمل و نقل

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

شغل مناسب تمام نقاط شهر
 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
/4
01
00
18
8

ج
/4
01
00
36
4

4/ر
01

00
27

3

به یک کارگر متاهل
با امکانات اتاق 

جهت زندگی 
نیازمندیم

09151110185

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
41
13
31 آموزشگاه های

تخصصی

منشی و تایپیست

کارگر ساده

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید و فروش
ضایعات



   معافیت 
 دانش بنیان ها
 از مالیات  
علی جدی رئیس 
مجمع نمایندگان 
خراسان شمالی 
گفت: شرکت های 
دانش بنیان از 
معافیت های مالیاتی 
و بیمه ای بهره مند 
می شوند.مصوبه 
معافیت برخی 
از اقالم مالیاتی 
برای شرکت های 
دانش بنیان در 
مجلس تصویب و 
به تصویب شورای 
نگهبان هم رسیده 
است.

خبر

6 مربی قرآن 
استان در جمع 
مربیان برتر 
کشوری

رئیس اداره امور قرآنی 
اوقاف خراسان رضوی 
گفت: 6 مربی فعال در 
عرصه آموزش حفظ 
قرآن کریم استان در 
جمع 114مربی برتر 
کشور قرار گرفتند و 
همزمان با ماه مبارک 
رمضان از آن ها تجلیل 
می شود.
به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی، 
جعفر حسینی گفت: 
از بین مربیان واجد 
شرایط استان، مریم 
رحیم زادگان همدانی، 
معصومه عزیزی، داود 
خلوصی، صاحب 
برجی، محمدمهدی 
رجبی و سیدعلی 
مؤمنیان توسط کمیته 
کشوری معرفی شدند 
و در بین 114مربی فعال 
کشور قرار گرفتند که در 
ماه مبارک رمضان طی 
مراسمی از آن ها تجلیل 
می شود.
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افقی ◾
ــاه جــامــگــان که  1. رهــبــر جــنــبــش ســی
توانست با براندازی حکومت بنی امیه، 
ــه گــذاری  ــای حــکــومــت بــنــی عــبــاس را پ
کند 2. روکــش چــرخ خـــودرو– اشــاره به 
نزدیک – باران اندک 3. مغزسر – اهالی 
پارسی میانه را گویند - پیشه و شغل 
4. دریـــا – نشان مفعول بــی واســطــه - 
شباب 5. چیره و مستولی – نام پسرانه 
وطنی - نفیر6. کشور خجسته – سرای 
مهروکین – از انواع تزریق سرم یا آمپول- 
ضمیربی حضور 7. گویانه – دودکــش 
- پدرترکی 8. امرود- نادانی 9. یقه آهاری 
– جنگی که بعد وفات پیامبراعظم)ص( 
بین مسلمانان و امپراتوری روم شرقی 
رخ داد - کــوتــاهــی در انـــجـــام وظیفه 
10.آب ترکی – بانگ – پیشوند نداری – 
به جاآوردن 11. خودرو وطنی – پاره کردن 
– ابزار مخابراتی بازنشسته 12. ... رنج ، 
گنج میسر نمی شود – برادر پدر – شاعر 
مسافر 13. استخوانی در پا – درجه ای 

در نیروی دریــای معادل گروهبان- نت 
استمرار 14. خاندان – عاشق و شیدا – 
جانوری که توانایی زندگی در خشکی و 
آب را دارد 15. فیلمی محصول سال 2020 
کــه سیزدهمین قسمت در مجموعه 

فیلم های مردان ایکس است

عمودی ◾
 1. تغییرکننده – نتیجه  گیری کــردن 
ــاری از  2. والیتی در افغانستان که روزگ
شهرهای مهم خراسان بوده - کلمه شرط 
– خواب شیرین - زیرپامانده 3.تعجب 
خانمانه – مبدل انـــرژی الکتریکی به 
ــده جنگلی 4. عملی  صــدا- حیوان درن
که انجام دادنــش ثــواب دارد اما ترکش 
گناه نیست – پهلوان – فیلسوف ایرانی 
معروف به معلم ثانی 5. چهارپایان – 
چندین دایــره – مزرعه آخــرت 6. واحد 
پـــول ایتالیا – مخترع تلفن – قطعه 
جداشده از چیزی – ساز مدور 7. بازار 
موقتی روزانه – بیمارپرسی – افراد یک 

کشور 8 . درخت پرشاخ و برگ جنگلی - 
امانت 9. شاعر مسافر – کودک بازیگوش 
- بادکننده 10. عزیز عــرب – آداک – 
ریشه – صدا و نوا 11. مارکی ژاپنی برای 
ساعت و ماشین حساب – روستای- رزق 
12. از رشته های تحصیلی دبیرستان 
– ســســت – بـــه هـــیـــجـــان آوردن کسی 
13.ساختمان و سازنده اش- کنتاکت – 
آب بند 14. مساوی – وسایل – زاپاس – از 
اناجیل اربعه 15. خبرگزاری رسمی چین 

– صداقت در کالم
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شـــهـــردار بــجــنــورد بــا تکذیب 
مضامین کلیپ پخش شده در 
فضای مجازی مبنی بر ایجاد 
حصار در این بوستان و تفکیک 
جنسیتی برای حضور زنان و مــردان گفت: 

ادعاهای این کلیپ صحت ندارد. 
جواد حمیدی راوری به ایرنا اظهار کرد: این 
کلیپ این باور را به مخاطب القا می کند که 
دیوار برای جداسازی زنان و مردان در فضای 
داخلی مجموعه یک بوستان اجرا شده این 
در حالی است که دیوار در بوستان آفرینش 
بجنورد در راستای ایجاد حصار برای بوستان 

بانوان اجرا شده است.
شــهــردار بــجــنــورد افــــزود: مــحــصــور کــردن 
بوستان آفرینش در راستای ایجاد بوستان 
بانوان انجام گرفته و در بخشی از پارک که 
مشرف به خیابان و معبر عام است اجرایی 

شده است.
وی اظــهــار کـــرد: بوستان 

اختصاصی بانوان که مجموعه ای با امکانات 
متنوع و مختلف بـــرای انــجــام فعالیت های 
ــی، تفریحی، سرگرمی و اجتماعی در  ورزشـ
حال ساخت است برای تکمیل نیازمند تأمین 
زیرساخت هایی است تا بانوان بتوانند در آن با 
اطمینان خاطر و امنیت حضور پیدا کنند بر 
این اساس محصور کردن مجموعه در محدوده 
ایجاد شده اختصاصی و در بخشی از پارک 

آفرینش انجام پذیرفته است.
ــرد: سمت داخــلــی دیــوار  وی خاطرنشان ک
پل در محدوده پــارک بانوان اســت، سمت 
دیگر که مشرف به معبر عام است عمومی 
بــوده و محل عبور عابران خواهد بود که به 
لحاظ حفظ ایمنی تــردد، شهرداری ترجیح 
داد بخشی از فضای روی پل را برای عابران 
حفظ کند، زیرا از گذشته محلی برای انتظار 
مسافران به منظور سفرهای خارج از  شهر 
بوده یا به عنوان ایستگاه ورودی شهر محل 

اول توقف اتوبوس های بین شهری است.

پیشینه تاریخی »خــوســف« به 
دوران پیش از اســالم می رسد و 
ــریــن شــهــرهــای  یــکــی از کــهــن ت
خراسان جنوبی محسوب می شود 
که در منابع تاریخی از آن با نام های خسف، 

خسب، خوسف یاد شده است.
روستای سرسبز و خوش آب وهــوای »آرک« با 
انبوه درختان و آبشارهای زیبا، در ٣٥كیلومتری 
شهر خوسف و در دامنه رشته كوه های معروف 
به »آرک« و »بین آباد« واقع شده و فاصله آن 
تا بیرجند، مركز خراسان جنوبی، 70 کیلومتر 
است. طبیعت بکر این روستا کم نظیر است و 
برخورداری از آب وهوای كوهستانی، رودخانه 
و آبشار بسیار زیبایی كه بر بلندای کوه آرک قرار 
دارد و توسط باغ های انبوه میوه و مزارع سرسبز 
احاطه شــده، آب آشامیدنی شیرین و گــوارا و 
مهم تر، مردمانی خونگرم و میهمان نواز، آرک 
را به مقصدی جــذاب بــرای گردشگران تبدیل 

كرده است.

روستای آرک دارای جاذبه های متنوع گردشگری 
اســـت. ایــن روســتــا عـــالوه بــر دارا بـــودن اماکن 
تاریخی متعدد ازجمله قلعه های باستانی 
)معروف به قالع اسماعیلیه( و ساختمانی بزرگ 
با معماری خاص، بافت مسکونی زیبا و دیدنی 
نیز دارد. این روستا در شیب تند زمین و روی 
یک تپه شکل گرفته و خانه های آن، معموالً از 
پایین به طرف باال به صــورت یک بافت به هم 
پیوسته ساخته شده که سقف بعضی از خانه ها 
به عنوان حیاط خانه همسایه مــورد استفاده 
قرار می گیرد. مراسم سنتی کشت گندم آرک 
)مراسم ساعت( که  همه ساله در یک روز جمعه 
نیمه آبان و با شیوه خاصی انجام می شود، در 

میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر نزدیک به 90 نوع گیاه دارویی 
ــرامــون آرک شــنــاســایــی و  ــی در طبیعت پ
جمع آوری شده و این منطقه درواقــع یک 
ــای گیاهی  ــه و آزمــایــشــگــاه داروهــ داروخــان

است. 

»آفرینش« 
 بوستان اختصاصی بانوان بجنوردی

 روستای »آرک«
از آبشار تا قلعه های باستانی

مــــدیــــرکــــل 
بــــنــــیــــاد مــســکــن 

انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
گفت: شاخص مقاوم سازی مسکن در استان 
ــزار و 552واحـــد به  با نــوســازی و بهسازی 47هـ
ــد رسید که میانگین کشوری این  53/5درصــ

شاخص 52درصد است. 
قاسم تنها افزود: براساس سرشماری سال1395 
تاکنون 88هزار و 835 واحد مسکونی در هزار و 
852 روستای خراسان جنوبی ساخته شده است. 
سال1400 در طرح ویژه مسکن روستایی 2هزار و 
723نفر به بانک های عامل معرفی شدند که با 
هزار و 852 نفر قرارداد بسته شد و از این تعداد 
هزار و 386 مورد اجرای فونداسیون، هزار و 116 
مــورد اسکلت و سقف و 534 واحــد به مرحله 

سفت کاری 
رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان 
جنوبی اظهار کــرد: همچنین در طــرح مسکن 
محرومان که بنیاد مسکن در ســال هــای 98 و 
99 ساخت 11هزار واحد را در راستای تفاهم نامه 
مشترک با سازمان برنامه وبودجه آغاز کرد تاکنون 
9هزار و 645 واحد به اتمام رسیده و بقیه در حال 

اتمام است.
وی افــزود: اسفند پارسال نیز با حضور رؤسای 
بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن در خراسان 
جنوبی تفاهم نامه ساخت 20هزار واحد مسکونی 
محرومان در سراسر کشور اجرایی شد که هزار 
واحد به خراسان جنوبی اختصاص یافته و به 
همه واحدها وام مسکن روستایی، 50میلیون 

تومان بالعوض از ناحیه بنیاد مستضعفان و 
میلگرد و سیمان رایگان اختصاص می یابد.

وی دربـــاره طــرح هــادی گفت: خــراســان جنوبی 
دارای 918روستای باالی 20خانوار است که طرح 
هادی تاکنون در 608روستا اجرا شده یا در حال 
اجراست. براساس آمار 66/2درصد روستاهای 
باالی 20خانوار استان اجرای طرح داشته اند که 

204 میلیارد تومان هزینه شده است.

مقاوم سازیمقاوم سازی

 ارتقای شاخص
  مسکن مقاوم 

در خراسان جنوبی 
 به 53/5درصد

مردان آسمانی

خبر

خراسان شمالی خراسان گردی

شهید مهندس سرهنگ دوم مرتضی زرهرن 
والدت:1358/3/24

شهادت: 1395/01/21
متولد: شیروان

محل شهادت: حلب، سوریه
شهید مهندس سرهنگ دوم مرتضی زرهرن 
ــروان به  ــرداد 1358 در شهرستان شــی ــ 24خـ
دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در 
روستای حسین آباد و دبیرستان را در شهرستان 
شیروان گذراند و پس از اخذ دپیلم در سال78، 
در دانشگاه افسری امام علی)ع( پذیرفته شد 
و به خدمت ارتش جمهوری اسالمی درآمــد و 
طی چهار سال تحصیل در دانشکده افسری 
در سطح مهندسی با درجــه ستوان دومــی از 
دانشگاه دانش آموخته شــد. دوره تــکــاوری را 
نیز گذراند و به عنوان یک نیروی زبده و فعال 
مشغول خدمت در لشکر شــاهــرود و پس از 
مدتی به پادگان شهید پژوهنده چهل دختر 

منتقل شد.
ــودن تخصص  در ســال 1388 بــه دلیل دارا ب
در پاک سازی مواد منفجره به منطقه مرزی 
ــزام شد  عین خوش در اســتــان خــوزســتــان اعـ
و به مدت 18مــاه به پاک سازی موادمنفجره 
و مــیــن هــای بــه جــا مــانــده از جــنــگ تحمیلی 

مشغول بود.
در سال 93 به بروجرد منتقل شد تا دوره عالی 
مهندسی را در آنجا بگذراند و در تاریخ ششم 
فــروردیــن  1394بـــه درجــه سرگردی نائل آمــد و 
در اسفند 94 داوطلبانه با علم و ایمان کامل 
وعاشقانه برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
و جنگ با کفار تکفیری داعشی به سوریه اعزام 
شد و در نیمه شب 95/1/21 در منطقه جنوب 
حلب در حین درگــیــری مستقیم بــا دشمن 
تکفیری بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

 راهیابی دانش آموز شیروانی 
به تیم ملی المپیاد علوم زمین

مدیرکل آمـــوزش و پـــرورش خــراســان شمالی از 
راهیابی یاسین التماسی دانش آموز استعدادهای 
درخشان استان به تیم ملی المپیاد علوم زمین 

خبر داد.
ابوالقاسم اکبری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
کمیته علمی المپیاد علوم زمین چهار نفر را به 
عنوان اعضای تیم ملی این المپیاد پس از گذراندن 
دوره های آموزشی و براساس نمرات کسب شده 
اعالم کرد که یاسین التماسی دانش آموز خراسان 

شمالی نیز جزو این نفرات است.
وی اضافه کرد: مسابقات جهانی المپیاد علمی 
علوم زمین تیرماه1401 به میزبانی کشور ایتالیا 

برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی بیان 
کــرد: یاسین التماسی دانــش آمــوز دبیرستان 
شهید بهشتی دوره دوم متوسطه شهرستان 

شیروان است.
وی در پایان تأکید کــرد: دانــش آمــوزان خراسان 
شمالی در سال تحصیلی 1401-1400 ، هفت 
مدال  کسب کردند که این دانش آموز در المپیاد 

علوم زمین مدال طالی کشوری را کسب کرد.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری از کرونای 
ــان جــنــوبــی گـــفـــت: هــفــتــه آخــر  ــراســ خــ

اسفندماه تعداد مبتالیان به کرونا در 
خراسان جنوبی روزانه 70 نفر بود که 

این آمار در روزهای اخیر به 147 نفر 
رسیده است.

غـــالمـــرضـــا شـــــریـــــف زاده در 
ــا مـــهـــر اظـــهـــار  ــ ــو ب گـــفـــت وگـ
کــرد: مــوارد ابتال به کرونا در 
خراسان جنوبی نسبت به 
هفته آخر اسفندماه روند 
ــرده و به  ــ افــزایــشــی پــیــدا ک
حدود دو برابر رسیده است. 
وی با اشــاره به اینکه تعداد 
بیماران بستری دارای عالئم 
تنفسی و کــرونــای مثبت در 

بیمارستان ها تغییر چندانی 
نکرده اســت، ادامــه  داد: هفته 

آخــر اسفند تعداد بستری های 
ــورد بـــود کـــه در  ــ تنفسی مـــا 37 م

ایــن روزهـــا به حــدود 42 مــورد رسیده 
است. وی گفت: تعداد افــراد بستری در 

بیمارستان ها با کرونای مثبت نیز در بازه زمانی 
بیان شده 32 مورد بوده که این آمار به 35مورد 

رسیده است.

 روند افزایشی کرونا 
در خراسان جنوبی

کــارشــنــاس مرکز پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل 
نقشه های آیــنــده نــگــری و تصاویر 
ماهواره ای با توجه به افزایش فشار 
هــوا در نقاط شمالی و جنوبی 
ــاد و  ــ ــان، شــاهــد وزش ب ــتـ اسـ
انتقال گردوغبار به بیشتر 
نقاط استان خواهیم بود. 
یحیی قاینی پور در گفت وگو 
با ایرنا افــزود: کیفیت هوا 
در بیشتر نــقــاط استان 
بــرای یکشنبه هم پایین 
خــواهــد بـــود و وزش بــاد 
ــاک به  ــردوخـ هــمــراه بــا گـ
خصوص در نواحی غربی و 
شمالی استان ادامه خواهد 
داشـــت. وی ادامـــه داد: روز 
جمعه نیز وزش باد شدید در 
خــراســان رضـــوی رخ داد کــه با 
توجه به این رویــداد بیشتر نقاط 
استان شاهد گردوخاک و غبار بود که 
کاهش کیفیت هوا را نیز در پی داشت.

قاینی پور افزود: انتظار می رود از روز دوشنبه، 
شرایط کیفیت هوا به سمت بهبود رفته و هوا 

سالم شود. 

 ماندگاری چند روزه گردوغبار 
در خراسان رضوی 

مقدم    ابوعلی فضیل بن عیاض بن مسعود 
بــن بشر تمیمی ملقب بــه »شیخ الــحــرام«، سال 

105 هجری قمری در سمرقند متولد شد؛ در 
ابیورد)درگز کنونی( نشو و نما یافت و 

سپس به كوفه رفــت و در ســال 187 
قمری هم در مكه وفات یافت.

فضیل از زهـــاد و صــوفــیــه عصر 
خود بود. نکته جالب در زندگی 
فضیل اینکه او در جوانی مدتی 
ــا شــبــی با  ــ ــرد ام ــی كـ راهـــزنـــی مـ
شنیدن قــرائــت آیـــه ای از قــرآن، 
متحول شد و توبه کرد و سپس 
ــرد و به  ــ ــه كـــوفـــه مــهــاجــرت ک بـ

یــادگــیــری عــلــوم دیــنــی و حدیث 
پرداخت.

عطار نیشابوری جــریــان راهزنی 
او را چنین توصیف می كند. »اول 

حال او آن بود كه در میان بیابان مرو 
ــیــورد( خیمه زده بــود و پالسی  ــاورد)اب و ب

پوشیده و كالهی پشمین بر سر نهاده و تسبیحی در 
گردن افكنده و یــاران بسیار داشتی؛ همه دزدان 
و راهــزن بودند و شب و روز راه زدنــدی و كاال 
بــه نــزدیــک فضیل آوردنـــدی كــه مهم ترِ 
ایشان بود و او میان ایشان قسمت 

كردی«.
عــــــــــــطــــــــــــار 

همچنین واقعه ای كه منجر به توبه فضیل شد 
را چنین بیان كرده است: »نقل است كه پیوسته 

مروتی و همتی در طبع او بود. 
چنان كه اگــر  زنــی در قافله بــود، كــاالی 

َـــبُـــردی و كــســی كــه ســرمــایــه او  وی ن
اندک بودی، مال او نستُدی و با هر 

كسی به مقدار سرمایه، چیزی 
بگذاشتی و... یک شب كاروانی 
ــاروان  ــ مــی گــذشــت؛ در مــیــان ك
یكی قــرآن می خواند. ایــن آیت 
به گوش فضیل رسید؛ )ترجمه:( 
آیا وقت نیامد كه این دل خفته 
شما بیدار شود؟ )این آیه( تیری 
بود كه بر جان او آمــد... فضیل 
ســراســیــمــه، سرگشته و خجل، 
روی به ویــرانــه ای نهاد، جماعتی 

كاروانیان بودند، می گفتند،  برویم. 
یكی گفت: نتوان رفت كه فضیل بر 

راهست؛ فضیل پاسخ داد: بشارت شما 
را كه او توبه كــرد. فضیل در كوفه به یادگیری علوم 

دینی همت گماشت. یک بار نیز به هارون الرشید 
 اندرز داد و تأثیری كه اندرز او در خلیفه باقی 

گذاشت، در بغداد او را نزد صوفیه و زهاد 
ــام احمد  محبوب كــرد و حتی امـ

حنبل، از وی به تكریم یاد 
می كرد.

»فضیل بن عیاض« راهزنی که عارف شد

نام آوران خراسان

9360006158    سامانه پیامکی سازمان اتوبوسرانی 
بسیار کارآمد است اما مشکلی که دارد اداره 
بازرسی اتوبوسرانی به سامانه متصل نیست!؟ 
و باید پــس از اعــالم تخلف رانــنــده بــه سامانه 
پیامکی دوباره تخلف را به بازرسی اتوبوسرانی 
اعالم کنیم! اگر واقعاً قصد نظارت در سازمان 
اتــوبــوســرانــی اســت بــایــد تخلفات اعــالمــی در 
سامانه توسط بازرسی بررسی و اعمال قانون 

شود. 
9150005443   قابل توجه اتحادیه نانوایان و اداره 
صمت و تعزیرات؛ در ماه رمضان ماه میهمانی 
خدا نانوایی جدید نرسیده به چهارراه 35متری 
شهید کامیاب نان 11هزارریالی را 35هزار ریال و 
نانوایی بولوار شهید کریمی نان را 30هزار ریال 

می فروشد.
ــا دادن مــجــوز خــالف  9150007855 مــســئــوالن ب

اضافه بنا آرامــش را از مردم گرفتند. این افراد 
بزرگ ترین ناقضان قوانین و حقوق شهروندی 

هستند.

 صدای مردم
شماره پیامک: 30004567
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