
ــفـــت: مــــــوزه ملی  ــوبـــی گـ ــنـ ــان جـ ــدار خـــراسـ ــ ــان ــ ــت اســ
بین المللی شدن  ظرفیت  در طبس  استکبارستیزی 
را دارد و باید در ساخت آن و تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز از ظرفیت های کشوری هم استفاده شود. 
آثـــار و نشر  ــورای حفظ  جـــواد قناعت در جلسه شـ
ارزش هـــای دفــاع مقدس استان اظهار کــرد: عملیات 
بــا هدف  ابــرقــدرت جهانی  یــک  پنجه عقاب توسط 
آزادســازی گروگان های آمریکایی و در شرایطی انجام 
شد که نظام جمهوری اسالمی ایران تازه مستقر شده 
بود و امکانات و تجهیزات کافی در اختیار نداشت.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی)ره( که شن های 

صحرای طبس مأمور خدا بودند، 
گــفــت: شــب کــه هــمــه مــا خــواب 
بودیم، حرکتی عجیب و معجزه ای 
در تاریخ معاصر صورت گرفت که 
هواپیماهای آمریکایی را زمینگیر...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

وحدت ایرانیان با مردم افغانستان دچار خدشه نخواهد شد

 پیشنهاد 
بین المللی شدن 

موزه استکبارستیزی 
»طبس«
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معضلی زیست محیطی که سالمت مردم شهر و روستا را به خطر می اندازد

تخلیه غیرقانونی نخاله ها
در حاشیه روستاها

بستری شدن ۳۵۷ بیمارکرونایی 
در خراسان رضوی

دستور معاون استاندار 
برای سرعت دادن به 

ساخت بیمارستان در قوچان 

 خرید تضمینی تخم مرغ 
راه نجات مرغداران
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با ورود دادستانی مرکز خراسان رضوی یک سوء 
روند دیگر در زمینه برگزاری انتخابات اتحادیه 
رئیس اتاق اصناف مشهد لو رفت و جلو آن 
گرفته شــد. حــدود یک ســال اســت از پشت 
هیئت  رأی  گرفتن  نــادیــده  و  انداختن  گــوش 

این مضمون که ذیل  با  اداری  دیــوان عدالت 
تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور 
مصوب ۱۳۹۲، اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها 
نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار 
دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت 

داشته باشند، چندین گزارش منتشر کرده ایم. 
از ابتدای امر و پس از انتشار نخستین گزارش 
به  استان  مرکز  دادستانی  قــدس،  روزنامه  در 
ماجرا حساس و به موضوع ورود کرد و مقابل 
ایستاد. حتی  زمینه  ایــن  در  تخلف ها  برخی 

کار به جایی رسید که انتخابات هیئت رئیسه 
انجام  قانونی  مراحل  که خــالف  اصناف  اتــاق 
شده بود، ابطال شد. اما این همه ماجرا نبود و 
البی ها و دست های پشت پرده هر بار طراحی 

جدید را رو می کردند...

با ورود به موقع دادستانی مشهد مشخص شد

پروژه ادغام اتحادیه به بهانه به حد نصاب نرسیدن آرا 

در شهر3

قول های  آخرین  براساس 
ســـوی  از  ــده  ــ ــ شـ داده 
ــرار اســت  ــ ــ ــوالن، ق ــئـ ــسـ مـ
ــرق  بـ و  آب  ــکـــالت  ــشـ مـ
طرح های مسکن در خراسان جنوبی تا 

کمتر از یک ماه دیگر حل شوند.
ــان جــنــوبــی نــیــز طــرح هــای  ــراسـ در خـ
ــراد  ــدن افـ ــه دار شـ ــانـ ــرای خـ ــ مسکن ب
متقاضی اجرا می شود، اما مشکالتی 
در حوزه های مختلف آن وجود دارد که 

باید رفع شود.
تشکیل  ایــن مشکالت سبب  وجـــود 
جــلــســه هــای مــتــعــدد شــــورای مسکن 
نخستین  در  و  خراسان جنوبی شده 
جلسه این شورا در سال جدید که با 
درخصوص  ملی  رســانــه  پیگیری های 
مشکالت آب و بــرق بــرگــزار شــد، این 

مشکالت مورد بررسی قرار گرفت.

در  حاضر  مردمی  نمایندگان  از  یکی 
این جلسه گفت: از جمله اولویت های 
در نظر گرفته شــده درخــصــوص حل 
مشکالت، پیگیری مسائل آب و برق 

طرح های مسکن است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او 
گفت: شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی به ما اعالم کرده طرح برق رسانی 

به این مجموعه انجام نشده است.
طــرح هــای  از  یکی  در  ــردم  مـ نماینده 
ــل مشکل  مــســکــن گـــفـــت: بـــــرای حـ
نیز  فـــاضـــالب  و  آب  شــرکــت  بـــه  آب 
مجموعه  این  پاسخ  کرده ایم؛  مراجعه 
درخــصــوص آبــرســانــی بــه مجتمع ها، 
میلیون   ۲۰۰ آورده  تــأمــیــن  ــرورت  ضــ

تومانی از سوی شهروندان بود.
ایــــن مــشــکــالت تــنــهــا بـــــرای ســایــت 
بلکه  بیرجند مطرح نشد  ۲۷هکتاری 

بــرای زمین های ۵۰هکتاری طبس هم 
که برای طرح های مسکن در نظر گرفته 

شده اند، وجود داشت.
داعی، مدیرکل راه وشهرسازی خراسان 
گرفته  تصمیمات  درخصوص  جنوبی 
شده برای حل این مشکالت گفت: با 
طرح مشکالت، قول هایی مبنی بر رفع 
آن ها از سوی دو شرکت خدمات رسان 

داده شد.
او گفت: قرار شد شرکت های آب و برق 
تا ۲۰ اردیبهشت انشعابات موقتی را به 
صورت شارژی تأمین کنند تا کار بنایی 

سرعت گیرد.
امــور  هماهنگی  مــعــاون  ــاس زاده،  ــبـ عـ
عــمــرانــی اســتــانــداری نیز گــفــت: باید 
مشکالت مردم در حوزه های مختلف 
مسکن برطرف شود و در این خصوص 

تفاوتی در طرح ها وجود ندارد.

یاد و خاطره شهید احسان اسماعیلی از شهدای افغانستانی 
دوران دفاع مقدس گرامی  داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید احسان اسماعیلی از شهدای افغانستانی از سوی حوزه 
هنری خراسان جنوبی در هفته هنر اسالمی در مسجد امین بیرجند برگزار شد.
کریمیان، رئیس حوزه هنری استان در این مراسم گفت: شهدای زیادی از 
ایران اسالمی در کشور افغانستان و همچنین شهدایی از کشور افغانستان 
کشور  از  اسماعیلی  احسان  اسماعیل  شهید  آنــان  از  یکی  که  داشته ایم 
افغانستان استان قندهار است که در دوران هشت سال دفاع مقدس در 
منطقه شرهانی در جبهه های نبرد حق علیه باطل در ۱۹ سالگی به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. زندگی این شهیدان باید همواره زنده بماند تا نسل 

جوان از آن بهره بگیرد. 
مختار اسماعیلی، برادر شهید احسان اسماعیلی هم در این مراسم به بیان 
خاطراتی از این شهید پرداخت و درخصوص عشق و عالقه به ایران و انقالب 
اسالمی و امام راحل و حضور وی در جبهه های نبرد حق علیه باطل مطالبی 
بیان کرد و گفت: کشور ایران اسالمی و افغانستان مشترکات زیادی با هم 
دارند و در شرایط و اوضاع کنونی نباید در دام توطئه ها و ترفند های دشمنان 

قرار بگیریم و باید بصیرت داشته  باشیم.

قرار بود دستگاه ایکس ری تا پایان اسفند پارسال به مرز ماهیرود 
برسد اما این موضوع به تعویق افتاده و این دستگاه در ماهیرود 
مستقر نشده است و بازرسی کامیون ها بدون دستگاه ایکس ری 

انجام می شود.
وجود دستگاه ایکس ری می تواند تا حد زیادی هم به سهولت تجارت کمک 

کند و هم نقش مهمی را در جلوگیری از قاچاق کاال بر عهده داشته باشد.
که  دالیلی  جمله  از  گفت:  جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل  رحیمی زاده، 
می توان برای انتقال نیافتن دستگاه ایکس ری به ماهیرود به آن اشاره کرد، 

تکمیل نبودن سوله نگهداری دستگاه است.
وی گفت: سرمای هوا و وزش باد های شدید در زمستان سبب شد تا اجرای 
سقف سوله با وقفه رو به رو شود و نتوانیم عملیات ساخت آن را تکمیل 

کنیم.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: عالوه بر این منتظریم تا مجوز های 
الزم برای انتقال این دستگاه کسب شود و بتوانیم هرچه زودتر دستگاه را به 

مرز ماهیرود انتقال دهیم.
پارسال ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تُن کاال به ارزش ۷۲۲ میلیون دالر از خراسان 
جنوبی به افغانستان صادر شده است که عمده آن از ماهیرود به افغانستان 

ارسال شده است.

وعده های یک ماهه برای حل مشکالت طرح های مسکن ایکس ری به مرز ماهیرود نرسید برگزاری یادواره شهید اسماعیلی در بیرجند
عمرانی اقتصادیفرهنگی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رنا
 ای
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده شرکت باغداری 

کشاورزی سرافرازان احرار خراسان 
رضوی به شماره ثبت 35514

بدین وسیله از سهامداران شرکت دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در مورخ 1401/02/07 رأس  ساعت  9 صبح  
اعظم 25 و27پالک  پیامبر  بین  در محل  مشهد 

69 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 

قانونی
2- تصویب صورت های مالی منتهی به 

 1399/12/30
3- انتخاب بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت

40
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07
جلسات مجامع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی به منظور انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور در کلیه مجامع عمومی عادی مرحله دوم )اصلی (از طریق 34
استقرار صندوق رای بشرح جدول ذیل برگزار میگردد.

محل برگزاریساعتتاریخ جلسهتعداد نمایندهنام حوزه
مسجدجامع آبنیه9صبح121401/02/28آبنیه-آویان-آبخیزه-کوالب-تورانه-تقی-ساریان

مسجدرباط151401/02/2814رباط-دشتاب-قلعه نوشاملو-منج- نوبهارغالمان-کافچ- ساالرحسین-چهارطاق 
شهرک شهیدبهشتی-هفت سویی-همت آباد-سنقرآباد-سورستان –بایی-

9صبح121401/02/29قلعه سرخ-کالته کاظم-دهبرزو
مسجدجامع شهرک 

شهیدبهشتی
مسجدجامع قلعه نوعلیا171401/02/2914قلعه نوعلیا-استجرود-تنگل مزار-گرازی-دهنو-فری آباد

مسجدجامع ارزنه9صبح51401/02/31ارزنه-خیدیز
مسجدجامع کردیان151401/02/3114کردیان-بزنجردکردیان-جیزآباد-ارخود

مسجدجامع کوه سفید9صبح41401/03/01کوه سفید-مرادآباد-نقاره خانه-بزنجرداسالمی-الهی-کمرسبز-گزی-گزیچه
اشتیوان-سیاه الخ-خواجه بیک-گندم شاد-نصرت آباد-حاجی آباد-کالته 

مسجدجامع اشتیوان161401/03/0114خویی-نوبهارکردیان

مسجدجامع باخرز9صبح61401/03/02شهرباخرزبخش یک
مسجدجامع بخش دو51401/03/0214شهرباخرزبخش دو

ازکلیه سرپرستان  دعوت می شود با همراه داشتن دفترچه سهامداری جهت اعمال رای در ساعت اعالم شده در حوزه مربوطه خود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: انتخاب نمایندگان هر حوزه به ازای هر 100خانوار یک نماینده 

توضیحات :1-کلیه سرپرستان که قصدارائه وکالت دارند بایستی بهمراه وکیل یا نماینده خود  طی روزهای 20 الی 25 اردیبهشت  ماه به دفتر شرکت واقع در 
شهرباخرز بلوار امام خمینی دفترشرکت تعاونی  مراجعه وضمن ارائه وکالت برگه  ورود دریافت نمایند.

2-کلیه اعضایی که کاندیدای نمایندگی جهت حضور در مجامع اصلی می باشند،الزم است تا 5 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
3-نمایندگان برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.                                                                        هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان مهرباخرز

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی مرحله اول  شرکت تعاونی مرزنشینان مهرباخرز
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   اعتبار ویژه برای 
باغ موزه دفاع 
مقدس مشهد  
سردار یوسفعلی زاده، 
مدیرکل حفظ آثار 
و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان 
رضوی گفت: ۵۳۰ 
میلیارد ریال از 
اعتبارات سفر استانی 
رئیس جمهور، به 
حوزه حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس 
استان به ویژه مرکز 
فرهنگی و باغ موزه 
دفاع مقدس مشهد 
تعلق گرفت.

 مهدی توحیدی     یکی 
ــن مـــعـــضـــات  ــ ــری ــ ــم ت ــهــ از مــ
به خصوص  زیست محیطی 
در حــاشــیــه شــهــرهــای بــزرگــی 
مثل مشهد، تخلیه نخاله های 
ــی در مــحــل هــای  ــمــان ســاخــت
غیرمجاز، روستاهای با جمعیت اندک و زمین های 
رها شده و دشت هاست که مشکات عدیده ای 

برای مردم پدید آورده است.
تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر و 
روستاها موجب آلودگی های متعدد و منظر زشتی 
ــرای این  شــده که اگــر مسئوالن شهری طرحی ب
موضوع نداشته باشند، در آینده ای نه چندان دور 

این مشکل به معضلی جدی تبدیل خواهد شد.
ــاره مــدیــران شهری و مسئوالن  هرچند در ایــن ب
استانی بــار هــا بــر ضـــرورت مقابله بــا متخلفانی 
کــه بــا بی اعتنایی بــه حقوق و سامت دیــگــران، 
قانون را زیرپا می گذارند، تأکید کرده اند، اما بازهم 
شاهد تکرار ماجرای انباشت زباله و نخاله های 

ساختمانی در اطراف حاشیه های شهر هستیم.
با این حال به نظر می رسد رفع این موضوع نیازمند 
رسیدگی جدی متولیان امر است، چراکه موجب 
نارضایتی شهروندان و برهم زدن سیمای شهری و 

همچنین آلودگی محیطی شده است.

تخلیه نخاله ها در روستاهای اطراف ◾
در همین خصوص یکی از اهالی روستای گَراب 
در کیلومتر5 جـــاده کــات بــا گــایــه از اینکه در 
هفته های اخیر نخاله ها و زباله های فراوانی در 
اطراف روستا تخلیه شده است، به خبرنگار قدس 
گفت: بسیاری از کامیون ها و وانت بارها از نقاط 
مختلف نخاله های خود را در اطــراف روستای ما 
تخلیه می کنند به گونه ای که چهره روستا بسیار 

زشت شده است.
وی با اشــاره به اینکه هرجا در اطــراف روستا نگاه 
می کنیم چشممان به انواع و اقسام خاک، نخاله 
و زباله می افتد که زباله گرد ها هم در اطــراف آنجا 
بی توجه به وضعیت بهداشتی، امنیت ما را به خطر 
انداخته اند، افزود: این موضوع تنها برای روستای ما 
نیست، اطراف شهر مشهد را نخاله های ساختمانی 
و زباله هایی که غیراستاندارد تخلیه می شود احاطه 

کرده است.
وی افزود: وجود این نخاله ها و زباله ها و زباله گردها 

که در همان نزدیکی ها برای خود آلونکی برای زندگی 
ساخته اند موجب شده دزدی های فراوانی در روستا 
انجام شود، به طوری که سیم های برق، کنتورهای 

آب و...توسط این افراد به سرقت می رود.
وی با اشاره به اینکه وجود این نخاله ها و زباله ها 
ــرای اهالی  ــروز بیماری های مختلفی ب موجب ب
روستا شده است و برخی از بچه ها در روستا به 
بیماری سالک مبتا شــده انــد، اظهار کــرد: این 
بیماری و دزدی های فراوان از منازل اهالی موجب 

شده بسیاری از ساکنان مهاجرت کنند.

نظارت های گذشته پاسخگو نیست ◾
معاون خدمات شهری شــهــرداری مشهد در این 
زمینه با اشــاره به اینکه موضوع تخلیه نخاله های 
ــار و  ــکـ ســاخــتــمــانــی از ســـال هـــا پــیــش بــــوده و راهـ
فرایندهایی هم در گذشته بــرای این موضوع اجرا 
می شده، عنوان کرد: در حال حاضر به نظر می رسد 
راهکارهای گذشته مثل اعمال قانون و برخوردهای 
فیزیکی که توسط مدیریت پسماند و شورای شهر 
اتخاذ می شد، دیگر جوابگو نیست و باید روش های 
جدیدتری برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده 

شود.
علی نجفی در گفت وگو با قــدس با تأکید بر این 
موضوع که ما به سمت شهر هوشمند در حرکتیم 
و در حوزه مدیریت خدمات شهری با تغییر رویکرد 
بــا حفظ نــظــارت هــای قبلی بــه سمت نظارت های 
هوشمند سوق پیدا کرده ایم، اظهار کرد: ما به دنبال 
این هستیم که هم با سازمان ترافیک و هم سازمان 
فاوا شهرداری کنترل هوشمند تردد خودروهایی که 
حامل خاک و نخاله ساختمانی هستند، داشته 
باشیم و به نوعی شناسایی تخلف و اعمال قانون را 
به طور هوشمند به انجام برسانیم که امیدواریم این 
موضوع در گام نخست تا پایان سال جاری به صورت 
آزمایشی اجرا شود و پس از آسیب شناسی و رفع 

نواقص به طور کامل در سطح شهر به اجرا بگذاریم.
ــاره بــه اینکه نــظــارت هــای تــصــویــری در  ــا اشــ وی ب
شهرمشهد نظارت های خوب و قابل قبولی است، 
تصریح کرد:ما باید حساسیت ها و نرم افزارهای 
مربوط را برای نظارت تصویری ایجاد کنیم تا بتوانیم 
خــودروهــای متخلف را شناسایی کنیم که در این 
خصوص به جرئت می توان گفت بیش از 80درصد 
محورهای ما که به سمت خروجی های شهر و محل 
تخلیه نخاله ها منتهی می شوند به نحوی زیر پوشش 

تصویری قرار دارند.

نظارت با حسگرهای تصویری ◾
وی سیستم جی پی اس را درحال حاضر فاقد کاربری 
و توانایی دانست و افزود: سیستم جی پی اس خیلی 
پاسخگو نیست و به عبارتی مشخص نمی شود 
خودرویی که در حال حرکت به سمت خروجی های 
شهر است دارای بار و نخاله است یا خیر، خیلی 
ــدارد، اما حسگرهای  به لحاظ قضایی مرجعیت ن
تصویری می توانند هم بار خودرو و هم مسیری که 
به سمت تخلیه نخاله در حرکت است را مشخص 

کنند. 
وی با تأکید بر اینکه اگر دهیاری ها و حتی شهروندان 
بتوانند مستندسازی و تصویرسازی کنند به نحوی 
که پــاک خـــودرو قابل تشخیص باشد به راحتی 
می توانیم با تعاملی که با دستگاه قضایی داریــم 
خودروهای متخلف را اعمال قانون، جریمه و یا به 
پارکینگ منتقل کنیم و یا حتی خودرو را مکلف کنیم 

تخریبی را که به وجود آورده است، مرتفع کند.
وی درخصوص سرانجام ساخت کارخانه بازیافت 
زباله و نخاله های ساختمانی و تبدیل آن ها به بلوک 
سیمانی کوچک برای سنگفرش خیابان ها که مصوبه 
آن در گذشته اخذ شده بود، عنوان کرد: سرمایه گذار 
با توجه به افزایش نرخ ارز گایه هایی داشت و عنوان 
می کرد این موضوع توجیه اقتصادی برای او نداشته 

و از این پروژه انصراف داد.
وی افزود: این پروژه ها، پروژه های زمانبری هستند 
و ما هم مذاکراتی با سرمایه گذار در این باره انجام 
دادیــم که البته با توجه به نوسان های شدید نرخ 
ارز و اختافات ارزی به سرانجام خوبی نرسیده 
است، اما مذاکرات جدیدی با سرمایه گذار قبلی 
ــم که  ــ و چــنــد ســرمــایــه گــذار جــدیــد انــجــام داده ایـ
امیدواریم شرایطی به وجود بیاید تا بتوانیم ریسک 
سرمایه گذاری را برای آن ها کاهش دهیم و این پروژه 

را به سرانجام برسانیم.

معضلیزیستمحیطیکهسالمتمردمشهروروستارابهخطرمیاندازد

تخلیهغیرقانونینخالهها
درحاشیهروستاها

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: وحدت ایرانیان با مردم افغانستان دچار خدشه نخواهد شد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: حقیقت آن 
است که ایرانیان با برادران و خواهران افغانستانی خود 
اختاط خونی دارند و این وحدت اصیل هرگز با توطئه ها 

دچار خدشه نخواهد شد.
ــت هللا عــلــم الــهــدی در  ــ ــدس آنـــایـــن، آی ــزارش قـ ــ بــه گـ
خطبه های نمازجمعه مشهد که در رواق امام خمینی)ره( 

حــرم مطهر رضــوی بــرگــزار شــد، با اشــاره به تقارن روز 
ارتش با سالروز والدت امام مجتبی)ع(، گوهر گرانمایه 
مقاومت را جوهره باعظمتی خواند که زمینه ساز بروز 

همه فتوحات در نیروهای مسلح بوده است.
امام جمعه مشهد حادثه تروریستی اخیر در حرم مطهر 
رضــوی را مصداق بــارز یکی از فتنه افکنی های دشمن 

دانست و خاطرنشان کــرد: در واقعه اخیر، استکبار 
جهانی یکی از مـــزدوران خــود را در عرصه میدانی به 
کــار گرفت تا با لباس مشخص، چاقو به دســت گیرد 
و در صحن جامع پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر امام 
رضا)ع(، به جان سه عالم مجاهد شیعه سوءقصد کند تا 
با نشر تصاویر آن در فضای مجازی، از عامل تروریست 

به عنوان نمادی از انشقاق و شکاف میان دو ملت ایران 
و افغانستان یاد شود. اما حقیقت آن است ایرانیان با 
برادران و خواهران افغانستانی خود اختاط خونی دارند 
و این وحدت اصیل هرگز با توطئه های این چنینی دچار 

خدشه نخواهد شد.

تلنگر
   افزایش استرس و بیماری های 

روحی و روانی در جامعه
مسئول کارگروه بهداشت و سالمت مجمع 

بسیجیان شهرستان بیرجند از افزایش استرس و 
بیماری های روحی و روانی که نتیجه کم تحرکی 

است، خبر داد. به گزارش مهر، مریم نواب زاده 
اظهار کرد: ۴۴درصد بیماری های قلبی و عروقی 

در ۴۰سال اخیر از ۶۰ سالگی به ۳۰ سالگی 
رسیده و کم تحرکی عامل افزایش سطح استرس و 

بیماری های روحی و روانی است.

وی اضافه کرد: براساس نظریات کارشناسان 
در ۱۰ سال آینده از هر ۱۰نفر یک نفر مبتال 

به سرطان خواهد شد و افزایش بیماری های 
مفصلی، استخوانی و دیسک نتیجه کم تحرکی و 

کمبود ویتامین در بدن افراد است.

وی گفت: حل این مشکالت نیاز به کار جهادی 
دارد و در این خصوص باید از همه ظرفیت های 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استفاده شود تا با 
تدوین برنامه هایی و اجرای اردوهای جهادی 

زمینه اجرای این کار فراهم شود.
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کارآسان ایده 
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 
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با سرویس رایگان

پ
/1

40
42

53

ط
/1

40
09

70

ستاره شرققالیشوئی
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گری به تمام نقاط شهر
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خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان
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100% اسالمی با ضمانت
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تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا
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ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی
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کشف 
۸۵۰کیلوگرم 
مواد مخدر در 

خراسان رضوی
سردار تقوی 

فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی به 

صداوسیما گفت: 
مأموران انتظامی 
خراسان رضوی 

در شهر های 
تربت حیدریه، تایباد 
و مشهد موفق شدند 
عالوه بر انهدام باند 

قاچاق اسلحه، 
۸۵۰کیلوگرم مواد 

مخدر به ارزش بیش 
از 4۰ میلیارد تومان 
کشف و ضبط کنند.

خبرخبر
روزروز

ورود  ــا  بـ رحمانی  عقیل 
دادستانی مرکز خراسان رضوی 
یک ســوء رونــد دیگر در زمینه 
بـــرگـــزاری انــتــخــابــات اتــحــادیــه 
رئیس اتــاق اصناف مشهد لو 

رفت و جلو آن گرفته شد.
حــدود یک سال است از پشت گوش انداختن و 
نادیده گرفتن رأی هیئت دیوان عدالت اداری با این 
مضمون که ذیل تبصره یک مــاده ۲۲ قانون نظام 
صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، اعضای هیئت مدیره 
اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا 
چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت 

داشته باشند، چندین گزارش منتشر کرده ایم.
از ابتدای امر و پس از انتشار نخستین گزارش در 
روزنــامــه قــدس، دادستانی مرکز استان به ماجرا 
حساس و در حالی به موضوع ورود کرد و مقابل 
برخی تخلف ها در این زمینه ایستاد. حتی کار به 
جایی رسید انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف که 
خالف مراحل قانونی انجام شده بود، ابطال شد. اما 
این همه ماجرا نبود و البی ها و دست های پشت پرده 
هر بار طراحی جدید را رو می کردند تا هر طور شده 
اجرای انتخابات اتاق اصناف مشهد که نابسامانی 
در آن مساوی با حواشی متعدد در سطح بازار است، 

اجرایی نشود.
اما در مقابل هر بار قاضی شریعت یار، معاون امور 
اجتماعی و پیشگیری از جرم و حقوق عامه دادسرای 
عمومی و انــقــالب مرکز خــراســان رضـــوی مقابل 
کارشکنی ها ایستاد و فرایند اجرای قانون که توسط 
عده ای که منافعشان در ماندن غیرقانونی پشت میز 
اتحادیه ها و حتی اتاق اصناف مشهد بود از مسیرش 

خارج شده بود به مسیر اصلی هدایت می کرد.
حتی موضوع را به مجلس شورای اسالمی کشاندند 
که هیچ فایده ای نداشت و مجلس هم آب پاکی را 
روی دست افــرادی که مدعی بودند بــرای خدمت 
به مردم آمده اند اما در عمل رفتارشان چیز دیگری 
می گفت ریخت و بررسی طرح مذکور را از فوریت 
خارج کرد. در آخر دستور بازشدن سامانه نام نویسی 

انتخابات اتاق اصناف داده شد. 
قرار شد مراحل انتخابات اتاق اصناف مشهد هرچه 
سریع تر مانند دیگر شهر های کشور انجام شود، 
اما زمانی که تقویم برگزاری انتخابات صادر شد، 
تاریخ های برگزاری انتخابات برخی اعضای هیئت 
رئیسه اتاق به گونه ای بود که مدت ها زمان می برد تا 
نوبت به آن ها برسد. این موضوع بازهم حساسیت 
مقام قضایی را در پی داشت و برای برطرف کردن 
حواشی موجود وارد عمل و موجب شد خواسته 
بسیاری از اعضای اتحادیه های صنفی که بارها 
شکایت کارشکنی های صورت گرفته را به دادستانی 
ارائه کرده بودند اجرایی شود و تاریخ انتخابات برخی 
اعضای هیئت رئیسه و حتی رئیس اتاق اصناف 

مشهد تغییر کرد و تقویم برگزاری آن اعالم شد. 
همه چیز خــوب پیش می رفت تا اینکه نوبت به 
برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف در 

تاریخ ۱400/۱۲/۱8 رسید. 

تهرانردکرد،دوبارهتقویممیکنیم! ◾
به یک بــاره آسمان تپید و یک روز پیش از زمان 
برگزاری انتخابات اتحادیه کامپیوتر و ماشین های 
اداری مشهد باز به هم ریخت و ابالغیه یکصدو 
سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی کــشــور روی میز کمیسیون مــربــوط در 
خراسان قرار گرفت که در یکی از بند های آن آمده 
بود: به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی 
بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی، 
مقرر شد در خصوص آن دسته از اتحادیه هایی 
کــه بــه دلیل فراگیری بیماری کــرونــا و مصوبات 
ــال از تــاریــخ  قــانــونــی مـــربـــوط، بــیــش از یــک سـ
فراخوان نام نویسی آن ها سپری شده، انتخابات 
آن هـــا بــرگــزارنــگــردیــده و کمیسیون های نظارت 
مکلف هستند پس از بررسی الزم و با رعایت 
بخشنامه های پیشین نسبت به صدور تجدید 
فراخوان ثبت نام و برگزاری انتخابات اتحادیه ها 

مربوط اقدام نماید.
همین کار کافی بود که به سرعت کمیسیون استانی 
یک روز پیش از انتخابات اتحادیه رئیس اتاق 
اصــنــاف مشهد تشکیل جلسه و رأی بــه توقف 
انتخابات ایــن اتحادیه مذکور بدهد درحالی که 
حتی تاالر و محل برگزاری انتخابات هم مشخص 

شده بود. نکته دیگر و مهم این ماجرا این بود که 
در رونوشت ارســال این مصوبه خطاب به رؤسای 
ــود: الزم به ذکر  ۳۱اســتــان و جنوب کرمان آمــده ب
است باعنایت به تعیین تقویم برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان تهران و در جریان 
بــودن فرایند آن، شهرستان مزبورمشمول بند7 
مصوبات جلسه فوق نبوده و مکلف است مطابق 
همان تقویم نسبت به برگزاری انتخابات تشکل های 

صنفی خود اقدام نمایند.
اینکه دقیقاً همین شرایط در مشهد هم حاکم بود 
و چــرا کمیسیون نظارت استانی چشم روی این 
موضوع بست و انتخابات روز بعد را کنسل کرد، 
با اما و اگرهای فراوانی روبــه رو کرد و این شاعبه را 
پیش آورد که دست های پشت پــرده بــرای برگزار 
نشدن انتخابات اتحادیه آقای رئیس با هم متحد 

شده بودند.
از همین رو به سراغ غفوری مقدم، معاون سازمان 
صمت رفتیم و دلیل این اقدام حاشیه ساز را پیگیری 
کردیم که وی اعالم کرد: اجرای نشدن انتخابات این 
اتحادیه تصمیم اعضای کمیسیون بوده و اگر تهران 
مصوبه مشهد را رد کند انتخابات دوبــاره برگزار 

خواهد شد!
تحلیل این پاسخ عجیب جای ساعت ها بحث دارد 
اما بازهم منتظر ماندیم تا ببینیم پایتخت نشین ها 
بـــرای ایـــن مــصــوبــه چــه تصمیمی مــی گــیــرنــد که 
مستنداتی به دســت ما رسید که بر رد و ابطال 
مصوبه صادر شده در کمیسیون نظارت استانی 

مهر تأیید می زد.

انتخاباتاتحادیهآقایرئیسدرروز19رمضان! ◾
کمی بعد همان چیزی که رسانه ها هشدار داده 
بــودنــد و حــواشــی کــار را مشکوک می دانستند، 
اتفاق افتاد و دبیر هیئت عالی نظارت خطاب به 
رئیس ســازمــان صمت خــراســان رضــوی به تاریخ 
۱400/۱۲/۲۳ نامه ای صادر و ارســال کرد و در آن 
اعالم کرد: حسب بررسی و مداقه نظر در بند های 
۲،۳،4 کد مصوبات صدر االشعاره محرز گردید آن 
کمیسیون از میان شرایط فوق صرفاً سپری شدن 
مدت زمان پیش ازیک سال را از تاریخ فراخوان ثبت 
نام مورد توجه قرار داده و نسبت به بررسی و احراز 

سایر شرایط مشخص شده نپرداخته است!
اینکه عده ای که مسئول اجرای قوانین و جاری کردن 
عدالت در حوزه اصناف استان و مشهد بودند به این 
راحتی چشم به روی همه چیز بستند و انتخابات 
تقویم شده اتحادیه مذکور را لغو کردند موضوعی 
است که تصور می شود فقط با ورود دادستانی و 
دستگاه های نظارتی مشهد به عمق آن، می توانند 
سوءروندها را استخراج و برای برخورد با متخلفان 
احتمالی که حقوق صدها نفر را نادیده گرفتند فکری 
بکنند. اما این آخرین حرکت حاشیه دار ماجرا نبود 
و پس ازآنکه برای بار دوم تاریخ انتخابات اتحادیه 
رئیس اتاق اصناف مشهد تقویم شد، زمان اعالم 
شده به یکم اردیبهشت ماه پیش رو اشاره داشت، 
وقتی موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت این 
فرضیه متصور بود که این بارهم برای آنکه انتخابات 
به حد نصاب نرسد طراحی دیگری صورت گرفته 
چراکه زمــان انتخابات دقیقاً روز ۱۹ مــاه رمضان 
بود و مسلماً مردم روزه دار که شب زنــده داری هم 
کرده بودند به راحتی پای صندوق رأی حضور پیدا 

نمی کردند!

معاوندادستانمشهد:ماجراتأملبرانگیزاست! ◾
بازهم معاون دادستان به ماجرای حاشیه دار ورود 
کرد و مسئوالن مربوط در سازمان صمت خراسان 
رضوی را بازخواست کرد و وقتی کار بیخ پیدا کرد 
آقایان تاریخ انتخابات را به هفتم اردیبهشت ماه 

پیش رو تغییر دادند!
از همین رو قاضی شریعت یــار، معاون دادستان 
مشهد در مکاتبه ای با رئیس سازمان صمت خراسان 
رضوی از محل سؤال بودن نحوه انتخابات، تاریخ آن و 
حتی زمان لغو انتخابات گالیه و اعالم می کند برگزاری 
انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد در روز 
۱۹ ماه مبارک رمضان و نحوه مدیریت صورت گرفته 

غیرقابل قبول و تأمل برانگیز است!
حال باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم عده ای در 
وقت برگزاری انتخابات نقشه دیگری رو می کنند 
و سرانجام دادستانی را به برخورد قضایی وادار 
خواهند کرد یا این بار حق بازاریان پایمال نخواهد 

شد و قانون اجرا می شود؟

با ورود به موقع دادستانی مشهد مشخص شد

 پروژه ادغام اتحادیه به بهانه 
به حد نصاب نرسیدن آرا 

خبر
یک مقام مسئول در اتحادیه مرغ تخم گذار 

پیشنهاد داد
 خرید تضمینی تخم مرغ 

راه نجات مرغداران
مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه مـــرغـــداران مــرغ تخم گذار 
خراسان رضوی گفت: خرید تضمینی تخم مرغ 
بــرای حمایت از مــرغــداران ایــن استان در شرایط 

کنونی ضروری است.
سیدحسین موسوی نژاد افزود: آخرین نرخ مصوب 
تخم مرغ آبان  سال گذشته اعالم شد، در حالی که از 
آن زمان تاکنون هزینه های تولید تخم مرغ افزایش 

زیادی داشته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا 
و در پی گرمای هوا و ایــام ماه رمضان، الزم است 
دولــت از تولیدکنندگان در ایــن بخش بــا خرید 

تضمینی تخم مرغ حمایت کند.
وی با بیان  اینکه تنها دو قلم ذرت و کنجاله سویای 
مورد نیاز از سوی دولت با ارز دولتی تأمین می شود، 
ادامه داد: این میزان ۵0درصد از هزینه ها و نیازهای 
مرغداران مرغ تخم گذار را تأمین می کند و دیگر 
نیازها یا با ارز آزاد و یا براساس نرخ تورم روز پرداخت 

می شود.
مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه مـــرغـــداران مــرغ تخم گذار 
خراسان رضوی اظهار کرد: امسال به تبع افزایش 
هزینه ها ازجمله نــرخ حقوق و دستمزد،  قیمت 
تمام شده تولید تخم مرغ بیش از ۲۲هزار تومان در 
هرکیلوگرم است که در صورت برداشته  شدن ارز 

دولتی این تفاوت بسیار باال خواهد رفت.
به گزارش ایرنا، موسوی نژاد تأکید کرد: به روزرسانی 
نرخ مصوب تخم مرغ با توجه به گرانی هزینه ها در 
سال جاری یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان در 

استان به شمار می رود.
وی ادامــــــه داد: در ایـــــام تــعــطــیــالت نـــــوروزی 
تولیدکنندگان تخم مرغ در استان نهایت همکاری 
را برای تأمین نیاز مردم داشته اند و انتظار داریم در 
شرایط کنونی که شاهد کاهش مصرف هستیم، 
دولــت و شرکت پشتیبانی امــور دام وظیفه خود 
را انجام دهند و با خرید تخم مرغ مــازاد بر نیاز از 
تولیدکنندگان حمایت الزم را داشته باشند. وی 
گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۲هزار 
ریـــال کمتر از قیمت مــصــوب بــه فـــروش مــی رود 
که خسارت فراوانی را به تولیدکنندگان تحمیل 
می کند. وی ادامـــه داد: عــالوه بــر ایــن الزم است 
مجوز صادرات تخم مرغ به کشورهای دیگر را هم 

مسئوالن مورد توجه قرار دهند.
روزانــه 400 تن تخم مرغ در خراسان رضوی تولید 
می شود که مازاد بر نیاز استان است و نیمی از آن 

به سایر استان های کشور ارسال می شود.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4164 شنبه 27 فروردین 1401   14 رمضان 1443  16 آوریل 2022  سال سی و پنجم   شماره 9785   ویژه نامه

کشف محموله قاچاق چوب »طاق«
فرمانده هنگ مرزی سرخس از كشف ۲00 کیلوگرم چوب 

جنگلی قاچاق، توسط مرزبانان این هنگ خبر داد.
به گزارش قدس، سرهنگ ستاد »محمودی« با اعالم این 
خبر گفت: مأموران مرزبانی پاسگاه مرزی دولت آباد، حین 
گشت زنی در حوزه استحفاظی خودرو حامل بار چوب 

جنگلی قاچاق را متوقف كردند.

فرمانده هنگ مرزی سرخس در ادامه افــزود: به منظور 
مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق، مرزبانان 
پس از متوقف کردن یک دستگاه خودرو، در بازرسی از آن 
موفق شدند ۲00كیلوگرم چوب جنگلی قاچاق از نوع طاق 

را کشف کنند. 
سرهنگ محمودی خاطرنشان كرد: در این زمینه متهمان 

دستگیر و چوب های قاچاق ضبط و پرونده تشكیلی برای 
انجام اقدام های قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

ایــن مقام مرزبانی بــا بیان اینکه حفاظت از منابع 
طبیعی، جنگل ها و مراتع مهم ترین اصل در محیط 
زیست اســت، گفت: همه ما باید در نگهداری این 
سرمایه ملی احساس مسئولیت کــرده و در راستای 

حفظ محیط زیست کوشا باشیم.
وی در ادامه افزود: همچنین مرزبانان در این پاسگاه مرزی 
موفق شدند در عملیاتی دیگر یک قبضه سالح شكاری 
غیرمجاز تک لول مدل كوسه به ارزش ۱۵0میلیون ریال 
را كشف كنند که در این زمینه یک نفر دستگیر و راهی 

مراجع قضایی شد.

خبر
   کشف یک میلیارد  ریال پول نقد در مرز

فرمانده هنگ مرزی تایباد از کشف مقادیر قابل 
توجهی پول نقد در مرزهای حوزه استحفاظی 

این هنگ خبر داد.
به گزارش خراسان، سرهنگ محمد چراغ در 

تشریح این خبر گفت: مرزبانان این هنگ موفق 
شدند مبلغ قابل توجهی پول نقد رایج کشور را از 

یک تبعه افغانستانی کشف کنند.
وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان 

عنوان کرد: مرزبانان هنگ تایباد پس از کنترل 

دقیق،  یک میلیارد و1۰۰ میلیون ریال وجه رایج 
جمهوری اسالمی ایران را از یک تبعه افغانستانی 

که در حال خروج از کشور بود، کشف کردند. 
این مقدار پول پس از کشف تحویل بانک ملی 

جمهوری اسالمی ایران و متهم برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد. سرهنگ 
چراغ در پایان خاطرنشان کرد: به همت مرزبانان 
مرزهای خراسان رضوی برای قاچاقچیان ناامن 
شده است زیرا مرزبانان ما با مقوله قاچاق به هر 
شکلی که باشد برخوردی سخت خواهند داشت.
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
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41
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گروه تولیدی عالیجناب
جهت تکمیل نیروی خود

 به تعدادی چرخکار خانم 
یقه دوز 3 نفر
وصل یقه 2 نفر
وصل مچ 2 نفر

راسته دوز 5 نفر
کاویی دوز 2 نفر

مادگی دکمه دوز 2 نفر 
 نیازمند است.

تسویه هفته ای
سرویس محدوده مفتح و 

 بلوار طبرسی و پنجتن 
کارگاه بلوار آوینی خیابان گلریز

09155084420 
کارگاه بیرون بر متعهد به کار 

هم مورد نیاز هست

ط
/4
01
00
43
7

خدمات
پزشکی و درمانی

خیاط و چرخکارحسابدار

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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ط
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41
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93  09158900335

09150079166

خرید ضایعات و لوازم انباری
شرکت در مزایده
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

آگهی
خان��م  س��رکار  ))مجهول الم��کان 
خدیج��ه ق��ادری پارس��ا فرزن��د 
عب��اس براب��ر دادنام��ه ش��ماره 
مورخه   140025390011824897
1400/10/25 از ش��عبه 9 دادگاه 
خان��واده مجتم��ع قضایی ش��هید 
س��ابق(  خان��واده   38( مطه��ری 
روی��ت  تاری��خ  از  لطف��ًا  مش��هد 
روزنام��ه ظ��رف مدت هف��ت روز 
جه��ت ثبت طالق رجعی نوبت اول 
خود به آدرس دفترخانه ازدواج 
18 مش��هد واق��ع در خواجه ربیع 
بی��ن 22 و 24 س��اختمان ش��بنم 
حضور یابید(( لطفًا اقدامات الزم 

مبذول فرمائید.
سردفتر ازدواج 18 و طالق 24 مشهد 

عباس بهروزیان
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آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



   دستگاه های 
 نظارتی 
یاریگر مدیران    
نظری، استاندار 
خراسان رضوی 
گفت: دستگاه های 
نظارتی یاریگر 
دستگاه های اجرایی 
و مدیران در اجرای 
اهداف بلند نظام 
هستند. فساد باید 
در نطفه از بین برود 
و نگذاریم شکل 
بگیرد و پویایی 
سیستم اداری را 
مختل کند.

در  حاشيه

   آبرسانی بنیاد 
نیکوکاری به 
۲۰روستای 
محروم فریمان   

رضایی، مدیرامور آبفا 
فریمان از آبرسانی به 
۲۰روستای کم برخوردار 
این شهرستان با همت 
یک بنیاد نیکوکاری 
خبر داد و گفت: با 
انجام 1۰۰درصدی 
تعهد واقف حاج اکبر 
ابراهیمی و به دنبال 
تحقق اهداف جهاد 
آبرسانی در کشور 
توسط وزارت نیرو، 
پروژه آبرسانی به 
1۲روستای کم برخوردار 
و محروم فریمان در 
سال گذشته اجرایی و 
هم اکنون آبرسانی به 
هشت روستای دیگر، 
با هدف برخورداری 
مردم از آب آشامیدنی 
سالم و پایدار، در حال 
اجراست.
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افقی ◾
 1. لقب ستارخان قراچه داغی از سرداران 
جنبش مشروطیت – نام پسرانه ایرانی 
۲. دیدنی نظامی – حرص و عالقه شدید به 
چیزی- ماه نو – نفی تازی 3. تبدیل کننده 
– از انواع پیوند درختان 4. ستاره – سیاره 
ناهید- کلمه استثنا 5. مجال – پسران – از 
پادشاهان بنی اسرائیل 6. صوت ندا – از 
جراید – پول سامورایی 7. گوشه جسم – 
شــاداب - جا 8. پسر جنگل - کوچیدن 
9. پرفروغ – می خورند و لنگر می اندازند 
– نقطه ســیــاه روی پــوســت 1۰. نــاپــیــدا – 
بیماری ارثــی خــون تــراوی- نشان مفعول 
بی واسطه 11. نام دخترانه وطنی – چرخ 
خــودرو – چاشنی تــرش که بخش اصلی 
آن اسیداستیک و آب اســت 1۲. ابتدا - 
جرگه – گوشت پخته سردشده 13. کشوری 
در شــمــال آمــریــکــای مــرکــزی – کم عرض 
14. زدنی بهانه گیر – تازیانه – ثروتمند – 

مخترع ماشین بخار 15. تبعیدگاه رضاخان 
– این یکی هم لقب باقرخان قراچه داغی از 

سرداران جنبش مشروطیت است

عمودی ◾
 1. از چاشنی ها – زیبایی صورت - محافظ 
۲. دست آموز – جالل و جبروت – قوم ایران 
باستان – شهر خون و قیام 3. پشت سر – 
حیوان بیمار - فرزندفرزند 4. فرزند اناث 
– فیلمی به کارگردانی امیرحسین ثقفی 
و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی محصول 
1396 - پــراکــنــدن 5. شیرینی ورقـــه ای 
پرطرفدار – تمرینات منظم بدنی - وفاق 
6. خمیر بتونه – گیاه بادیان – قوای مدرکه 
7. نفرین – موز – پراکنده شده 8.کشور 
فالسفه – خرس درختی 9. آداش – مقابل 
مثبت – ســرزمــیــن بلقیس 1۰. شعله 
آتــش – اپیدمی - خاندان 11. االبختکی 
– نام پسرانه فرنگی - نغمه 1۲. بوکسور 

فقید مسلمان آمریکایی – پرحرف – از 
بخش های پنج گانه اوستا 13. بازنده عرصه 
شطرنج – بها و قیمت – ساقه زیرزمینی 
برخی گیاهان 14. برج افسانه ای فرانسه 
 – رسوب ته جوی – فرق سر – میوه نارس
15.از اقلیت های مذهبی در کشورمان 
– شهر دیــوان بین المللی دادگستری – 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

استاندار خراسان جنوبی گفت: 
مـــوزه مــلــی استکبارستیزی در 
طبس ظرفیت بین المللی شدن 
را دارد و باید در ساخت آن و تأمین 
زیرساخت های مورد نیاز از ظرفیت های کشوری 

هم استفاده شود.
به گزارش فارس، جواد قناعت در جلسه شورای 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اظهار کــرد: عملیات پنجه عقاب توسط یک 
ابرقدرت جهانی با هدف آزادسازی گروگان های 
آمریکایی و در شرایطی انــجــام شــد کــه نظام 
جمهوری اسالمی ایــران تازه مستقر شده بود 

و امکانات و تجهیزات کافی در اختیار نداشت.
وی با اشــاره به فرمایش امام خمینی)ره( که 
شن های صحرای طبس مأمور خدا بودند، 
گفت: شب که همه ما خواب بودیم، حرکتی 
عجیب و معجزه ای در تاریخ معاصر صورت 
گرفت کــه هواپیماهای آمریکایی را 
زمینگیر و عملیات را 

متوقف کرد.
ــزود: ایــن اتفاق،  استاندار خراسان جنوبی افـ
تکلیف همه مــا را سنگین می کند و وظیفه 
انسانی و انقالبی داریم که خاطره ارزشمند این 

واقعه را زنده نگه  داریم.
قناعت بــا تأکید بــر پاسداشت مقام همسر 
شهید »محمد منتظر قائم« متذکر شــد: از 
ظرفیت این بانوی بزرگوار در حفظ خاطرات واقعه 
صحرای طبس باید بهترین استفاده را ببریم. 
استاندار خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه در 
صورت امکان، قطعات باقیمانده از هواپیماهای 
آمریکایی حادثه طبس به محل مسجد شکر 
منتقل شوند تا بهتر مورد بهره برداری قرار گیرند، 
بیان کرد: باید غفلت چندین ساله در ساخت 

موزه استکبارستیزی طبس جبران شود.
قناعت اظهار کرد: از آنجایی که این موزه ملی 
است و ظرفیت بین المللی شدن دارد، باید در 
اجــرای آن و تأمین زیرساخت های مورد نیاز از 

ظرفیت های کشوری استفاده شود.

فرمانده تیپ 13۰ ارتــش شهید 
دلجویان خراسان شمالی گفت: 
طــرح مـــردم یـــاری بــا هــدف انجام 
رایگان خدمات پزشکی و دارویی 
در حاشیه شهر بجنورد به مناسبت هفته ارتش 

از ۲5فروردین به مدت یک هفته آغاز شد.
ــا ایرنا  سرهنگ رضـــا نجفی در گــفــت وگــو ب
ــرد: در ایــن طــرح تیمی متشکل از  اظــهــار کـ
پزشک متخصص، دندانپزشک، داروســاز و 
روان شناس با حضور در مناطق حاشیه شهر 
بجنورد خدمات رایگان دارویی، روان شناسی و 

دندانپزشکی را انجام می دهند.
وی تصریح کــرد: ایــن تیم با حضور در مراکز 
معلوالن بهزیستی، مناطق کمتر برخوردار 
صندل آباد و محمد علی پهلوان بجنورد خدمات 
ــه مــی دهــنــد ضــمــن ایــنــکــه در ایـــن مــدت  ــ ارائ
بیمارستان ارتــش بجنورد نیز به شهروندان 

خدمات رایگان پزشکی ارائه می دهد.
فــرمــانــده تیپ 13۰ ارتـــش شهید دلجویان 

ــزاری مــراســم  ــرگـ خـــراســـان شــمــالــی افـــــزود: بـ
بــزرگــداشــت شهید صیاد شــیــرازی و شهید 
زرهرن از شهدای مدافع حرم و اجرای صبحگاه 
مشترک با حضور نیروهای نظامی و انتظامی به 
میزبانی این پادگان از دیگر برنامه های این هفته 
اســت. سرهنگ نجفی گفت: پس از جنگ، 
ارتــش به بازسازی و نوسازی خود در راستای 
انسجام بیشتر پرداخت که در بومی سازی 
تمامی تجهیزات نوین به نقطه عطفی رسیده 
و امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از 
قدرتمندترین ارتش های دنیاست. ۲9 فروردین 
هــر ســـال، یـــادآور فــرمــان تاریخی، مدبرانه و 
دوراندیشانه حضرت امام خمینی)ره( مبنی 
بر تعیین روز ارتــش جمهوری اسالمی ایران 
است.  برنامه های ایام بزرگداشت ارتش از روز 
۲1 فروردین سالروز شهادت شهید سپهبد علی 
صیاد شیرازی آغاز شده و تا سوم اردیبهشت 

ســالــروز شــهــادت شهید قرنی ادامــه 
خواهد داشت.

 پیشنهاد بین المللی شدن 
موزه استکبارستیزی »طبس«

 آغاز اجرای طرح »مردم  یاری« 
در حاشیه شهر بجنورد

ون  معا
ــی  ــ ــان ــمــ ــ ــارل ــ پ

رئــیــس جمهور گفت: 
اســاس تفکر عطار بر زهــد، عرفان، وارستگی 

و اخالق است.
به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی در مراسم 
بزرگداشت عطار نیشابوری در محل آرامگاه 
ایــن شــاعــر بـــزرگ اظــهــار کـــرد: هــر چــه دربـــاره 
مشاهیر سخن گفته شود کم است و اینکه 
مــوالنــا از عطار بــه بــزرگــی یــاد می کند آشکار 

است که این انسان چه جایگاهی دارد.
ــزود: ســه نقطه اوج و قله رفیع عرفان  وی افـ
اسالمی را می توان سنایی، عطار و موالنا نامید 
و اساس تفکر عطار بر زهد، عرفان، وارستگی 

و اخالق است.

مــعــاون 
پــــارلــــمــــانــــی 
رئیس جمهور ابراز کرد: 
تسلط عطار نیشابوری به مضامین قرآنی، 
تفسیر کــالم، حدیث، فقه و دیگر علوم مثل 
طب و نجوم سبب شد تا زیبایی کالم و جاذبه 
زیــبــایــی سخن او بــا یــک مــحــتــوای عــالــی گره 

بخورد و جاودانه بماند.
وی بیان کرد: عطار حکایت ها را با زبان شیوا و 
ساده از زبان پرندگان در منطق الطیر بیان کرده 
که هنرمندان باید از این ظرفیت استفاده کرده 
و به تولید فیلم، پویا نمایی، مستند و سریال در 

این زمینه بپردازند.
حسینی ادامــه داد: عرفان و معنویت فقط 
ــران نیست و اینکه  ــ ــه مــرزهــای ای مــحــدود ب

شرق شناسان غیرایرانی دربــاره عطار مطالعه 
کرده و مطلب نوشتند به دلیل همین محتوای 
بلندی است که در ابیات و اشعار عطار وجود 

دارد.
وی گفت: سخن عطار؛ انسانی و درباره رهایی 
از نفس امــاره اســت و انسان را در نهایت به 

سمت نفس مطمئنه راهنمایی می کند.

بزرگداشتبزرگداشت

 اساس تفکر 
عطار، عرفان و 

اخالق است
 

مردان آسمانی

خبر

یادمان همدلی

شهید حمیدرضا بااطمینان
والدت:1344/۰8/۲۰

 شهادت: 1366/۰1/۲7
محل تولد: بیرجند

محل شهادت: عملیات نصریک، سلیمانیه 
مزار: گلزار شهدای بیرجند

ــان 1344در شهرستان بيرجند به دنيا  ۲۰ آب
آمــد. پــدرش آقا رجبعلی نظامی بود و مادرش 
كنيزخانم نام داشت. در دانشگاه علم و صنعت 
ــران در دوره كــارشــنــاســی رشــتــه مهندسی  ــ اي
مكانيک بــه عــنــوان دانــشــجــو پذيرفته شد. 
۲7فروردين 1366در عمليات نصر یک به عنوان 
پيک گردان در منطقه سليمانيه بر اثر اصابت 
تركش به درجه رفيع شهادت نائل آمد. پيكر 
مطهرش در سال 1374 پس از تفحص در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.
دانشجوی شهید »حمیدرضا بااطمینان« در 
وصیت نامه خــود آورده اســت: »مــرا همچون 
شهدای عزیز محمدرضا و علی شبانی از محل 
مسجد رضوی بیرجند تشییع نمایید و در کنار 
گلگون کفنان اسالم در مزار شهدای بیرجند به 
خاک سپارید. امیدوارم با خون خود خدمتی به 

اسالم کرده باشم.
کتاب های درسی مرا به کتابخانه دانشگاه علم و 

صنعت تهران اهدا کنید.
نوار های درس انگلیسی و کتاب های غیردرسی 
ــدا می کنم؛  خـــود را بــه بــــرادرم محمدرضا اهـ
ان شاءهللا به نحو خوبی از آن ها استفاده کند«.

 برداشت های سلیقه ای 
 در دستگاه های اجرایی 

باید برطرف شود
رئیس دبیرخانه شـــورای گفت وگوی دولــت و 
بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مشکل 
عدم تفویض اختیارات ملی به استان و برخی 
بــرداشــت هــای سلیقه ای کــه در دستگاه های 

اجرایی وجود دارد باید برطرف شود.
ــزارش قــدس آنــالیــن، علی اکبر لبافی در  بــه گـ
نشست شـــورای گــفــت وگــوی دولـــت و بخش 
خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال 
حاضر یکی از موضوعات مهم و مخل کسب 
ــار، قوانین و مــقــررات در حــوزه حمل ونقل  و ک
ــاده ای اســت. در راســتــای اجـــرای دســتــورات  جـ
استاندار قرار بر این است هر یک از دستگاه های 
اجرایی مشکالت خود را در این زمینه استخراج 

کرده و اعالم نماید.
وی با اشاره به مشکالت موجود در سال گذشته 
ادامه داد: در زمینه زیرساخت ها همچون تأمین 
آب، برق و گاز، بحث زمین و مجوزها مشکالتی 
داریم. همچنین مشکل عدم تفویض اختیارات 
ملی به استان در دستگاه های اجرایی یکی دیگر 
از ایــن مشکالت اســت. برخی برداشت های 
سلیقه ای هم در دستگاه های اجرایی وجود دارد 

که این موارد نیز باید برطرف شود.
رئیس دبیرخانه شـــورای گفت وگوی دولــت و 
بخش خصوصی خــراســان رضــوی بیان کــرد: 
در برنامه کاری امسال عالوه بر رویه های کاری 
گــذشــتــه، بــر بهبود شــاخــص هــای کسب وکار 
و شــرایــط ســرمــایــه گــذاری خــارجــی، بــه حداقل 
رســانــدن قــوانــیــن مــخــل کــســب وکــار، تکمیل 
ظـــرفـــیـــت هـــای کـــــاری و تــحــقــق شـــعـــار ســال 
در خصوص شرکت های دانش بنیان هدف گذاری 

صورت گرفته است. 

بستری شدن ۳۵۷ بیمار 
کرونایی در خراسان رضوی

ــا در  357 بیمار مبتال و یــا مشکوک بــه کــرون
بیمارستان های خراسان رضوی بستری هستند.

ــای  ــ ــرون ــ ــــس کــمــیــتــه اطـــــالع رســـــانـــــی ک ــی ــ رئ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از کل 
بستری شدگان کرونایی در بیمارستان های 
خراسان، 95 نفر از آنــان بدحال هستند و در 
بخش های مراقبت های ویژه این بیمارستان ها 

تحت درمان و مراقبت قرار دارند.
ــزود:۲86 نفر از کل بیماران  ــ محمد پهلوان اف
کرونایی بستری در خراسان رضوی مربوط به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اســت که این 
دانشگاه عالوه بر کالنشهر مشهد، 15شهرستان 

دیگر استان را زیر پوشش دارد.
وی گفت: 165 بیمار جدید مبتال به کرونا در 
بیمارستان های خراسان رضوی بستری شدند 
که سهم بیمارستان های زیرپوشش دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد از این تعداد 1۲5 نفر بود.
ــه یــــادآور شـــد: همچنین در یک  وی در ادامــ
روز 653 بیمار مبتال و یا مشکوک به کرونا به 
صورت سرپایی به مراکز خدمات جامع سالمت 
منتخب و مراکز اورژانس بیمارستان ها مراجعه 

و خدمات دریافت کردند.

رئیس جهاد کشاورزی شیروان گفت: 
براساس بازدیدهای مکرر، یک کارخانه 

آرد این شهرستان به علت رعایت 
نـــکـــردن اســـتـــانـــداردهـــای الزم 

پلمب شــد. حسن ایزانلو در 
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
پلمب ایــن واحـــد تولیدی 
ــتـــای حــمــایــت از  در راسـ
حقوق مصرف کنندگان 
و اجــرای مطلوب قانون 
ــه ایـــن  ــ ــام شـــــد؛ ب ــجــ ــ ان
کارخانه پیش از پلمب 
تذکرات الزم داده شده 
بود. در بازدیدهای انجام 
ــار کــارخــانــه  ــب شـــده از ان
آرد مــتــوجــه ســن زدگــی 
15درصــــدی گندم شدیم 

که این نوع گندم نباید مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین 

در پی بازدیدها متوجه شدیم 
دستگاه های کارخانه مدتی است 

سرویس نشده و کارخانه متخلف 
بیش از ظرفیت تــوانــی خــود فعالیت 

می کرد و فعالیتش سه نوبته بود که این امر 
خالف است.

 یک کارخانه آرد شیروان 
پلمب شد

یـــــادواره سپهبد شهید عــلــی صیاد 
ــرازی و ۲8 شــهــیــد ارتــــش در  ــیـ شـ

شهرستان کالت برگزار شد.
ــن،  ــالیـ ــدس آنـ ــ ــه گـــــــزارش قـ ــ ب
امیر سرتیپ رضــا آذریـــان، 
ــش  ــ ــــده ارشــــــد ارت ــان ــرمــ ــ ف
جمهوری اسالمی ایــران 
در شــمــال شــرق در این 
یــــادواره گــفــت: شهید 
عــلــی صــیــاد شــیــرازی 
انقالبی قبل از انقالب 
بــود و ارتــبــاط خوبی با 
مــراجــع بـــزرگ و حــوزه 
عــلــمــیــه قــــم داشــــت 
و چــنــد روز پــیــش از 
پیروزی انقالب اسالمی 

دستگیر شد.
هـــمـــچـــنـــیـــن بـــــا حـــضـــور 
ــان زمــیــن چمن  ــ امــیــر آذریـ
مصنوعی و مجتمع ورزشــی 
ــی صــیــاد  ســپــهــبــد شــهــیــد عــل
شیرازی در روستای احمدآباد با 
هزینه بیش از 6۰۰ میلیون تومان از 
محل اعتبارات فرمانداری و اداره ورزش و 

جوانان افتتاح شد.

 برگزاری یادواره صیاد شیرازی 
و ۲۸ شهید ارتش در کالت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی 
در سفر به قوچان ضمن بازدید از طرح های مختلف عمرانی، 

نسبت به تسریع ساخت یک بیمارستان در 
این شهر که زمین آن توسط خیران اهدا 

شــده اســت، تأکید و دســتــورات الزم را 
صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری 
خــراســان رضـــوی، جــواد خــدایــی در 
سفر یــک روزه خــود بــه قــوچــان از 
زمین 5 هکتاری اهدایی خیران برای 
ساخت بیمارستان 3۲۰ تختخوابی 
شهید کالهدوز این شهر دیدن کرد.

وی گفت: با ارائه الیحه این طرح به 
کارگروه امور زیربنایی خراسان رضوی 

و فــراهــم نــمــودن مقدمات دریــافــت 
مجوز ماده ۲3 برای آن، عملیات اجرایی 

این بیمارستان آغاز خواهد شد.
وی همچنین در بــازدیــد از پــروژه هــای شهرستان 

قــوچــان در جــریــان ســاخــت وســازهــای غیرمجاز و 
مشکالت و معضالت ساکنان اراضــی منطقه 
تعاونی مسکن فرهنگیان )شماره 4( قرار 
گرفت و مقرر شد ساخت وسازهای 
غیر مجاز شناسایی شود و از 
ــه رونـــد وضع  ادامـ

موجود ممانعت به عمل آید.
خدایی در جریان سفر به شهرستان قوچان، به همراه 

نماینده مردم شهرستان های قوچان و فاروج در 
منزل شهید سیدیحیی موسوی پور یکی از 

شهدای قوچان حضور یافت و با خانواده 
این شهید دیدار و گفت وگو کرد.

در ادامــه این سفر معاون استاندار 
خــراســان رضــوی به همراه نماینده 
مـــردم قــوچــان در مجلس شـــورای 
ــران اســـتـــانـــی و  ــ ــدی ــ اســـالمـــی و م
مـــحـــلـــی از مــجــتــمــع فــرهــنــگــی 
ــد،  ــ قــوچــان بــا پــیــشــرفــت 37درصـ
دانــشــگــاه صنعتی قــوچــان، بافت 
ــارک هــای شهر  فــرســوده شــهــری، پ
ازجمله پــارک نشاط، پــروژه استخر 

ــا چـــوخـــه و  ــ ــی، گـــود کـــشـــتـــی ب ــ ــانـ ــ زمـ
ــدن کــرد.   ساختمان اداری شــهــرداری دی

وی در بازدید از سد تبارک و خط انتقال آب شرب از 
محل این سد به تصفیه خانه قوچان اظهار امیدواری 

کــرد: با همکاری و همدلی، مشکالت موجود 
ازجمله تملک اراضی و مصالح ساختمانی 

حل شــود و پــروژه خط انتقال آب از 
ــاه به  ــ ــه م ــارک در سـ ــبـ ــد تـ سـ

بهره برداری برسد.

 دستور معاون استاندار برای سرعت دادن 
به ساخت بیمارستان در قوچان 

خراسان رضوی
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