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رئیس پلیس راهور مشهد در گفت وگو با قدس خراسان بیان کرد 

اجرای محدودیت های ترافیکی اطراف حرم امام رضاj از امشب 

تصویب بودجه 
40همتی شهرداری 

مشهد برای 1402

برپایی اجتماعات 
مردمی از  

مأموریت هایم است

کشف محموله 
 داروهای کمیاب 
قاچاق در مشهد

4

خراسان شمالی

آغاز توزیع هزار و 1۶۵ تُن 
میوه شب عید

خراسان جنوبی

اختصاص اعتبار برای 
جبران خسارت های زلزله 
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مشهد سرمایه ای ۱۴ ساله در حوزه تولید المان ها 
و آذین بندی شهری دارد و این سرمایه عظیم که با 
تالش گروه های مختلف در سالیان گذشته حاصل 
شده، موجب افتخار ماست؛ این گفته حسین 
باغگلی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 

و اجتماعی شهرداری مشهد است.
بــه گـــزارش قــدس خــراســان، الــمــان هــای نـــوروزی 

ــال گــذشــتــه رقــابــت  ــال بــا سـ در مشهد هــر سـ
می کنند. یک روز جانمایی آن ها در سطح شهر 
اســت.  پررنگ تر  شهر  حاشیه  مناطق  سهم  و 
یک روز کیفیت مفهومی این المان ها و ارتباط یا 
بی ارتباطی آن به مشهدالرضا)ع( و مکان جانمایی 
آن هــا دغدغه عــده ای می شود و روز دیگر شاید 
سرنوشت این هزینه کرد قابل توجه و اینکه پس از 

اتمام نوروز چه بر سر المان های نوروزی که هزینه 
قابل توجهی هم دربر داشته است، می آید، سوژه 
مورد عالقه رسانه هاست. ساالنه حدود 30المان 
نیز  مــی شــود.امــســال  و نصب  تولید  در مشهد 
المان های کلیدی  و تعاملی  در چهار پهنه شهری 
از جمله میدان جانباز، کوهسنگی، پارک امت و 

رودپارک نصب شده اند.

مشهد برای میزبانی از زائران آماده می شود

آراستن شهر در آستانه نوروز

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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در  مــشــهــد  ــرداری  ــ ــهـ ــ شـ  ۱۴02 ــال  ــ سـ ــه  ــودجــ ــ ب
هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
مشهد که صبح روز 27 اسفند ماه در تاالر شهر 

برگزار شد، به تصویب رسید...

پاد با بیان اینکه جنس مأموریت های محول شده 
به بنده دغدغه همه مردم است و دیدیم همه مردم 
برپایی  و  بیان  آزادی  در بحث های  مــدت  ایــن  در 

اجتماعات دغدغه داشتند...

فرمانده انتظامی مشهد از کشف محموله ۱0میلیارد 
ریالی داروهای کمیاب قاچاق در بازرسی از یک انبار 

باربری خبر داد...
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آگهی تاریخ 27 / 12  / 1401      صفحه  1 خراسان
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   شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد 
از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری فعالیت های خدمات شهری و پشتیبانی عمومی به صورت حجمی 

اقدام نماید .
مبلغ برآورد کار : 232/809/768/725 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 11/640/488/436 ریال 
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمائید.
وحید فرخ تبار - شهردار تربت حیدریه

آگهی تجدید مناقصه پیمان خدمات شهری 
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   شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد 
از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری انجام امور اداری ، پشتیبانی ، خدماتی ، 

عمرانی ، آتش نشانی و نگهبانی به صورت حجمی اقدام نماید .
مبلغ برآورد کار : 237/193/273/386 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 11/859/663/669 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمائید.  
وحید فرخ تبار - شهردار تربت حیدریه

آگهی مناقصه پیمان انجام امور اداری ، 
پشتیبانی ، خدماتی ، عمرانی ، آتش نشانی و نگهبانی 
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    تأمین 
کاالهای اساسی 
شب عید در 
خراسان شمالی   
محمدرضا 
حسین نژاد، استاندار 
خراسان شمالی در 
جلسه کارگروه تنظیم 
بازار گفت: کاالهای 
اساسی شب عید و 
ماه رمضان در استان 
به میزان کافی ذخیره 
است، در این زمینه 
مشکلی وجود ندارد و 
مدیریت تنظیم بازار 
 به جد پیگیری 
می شود.

خبر

 الهـام مـعصـومی نـژاد  
بودجه سال 1402 شهرداری 
مشهد در هفتادوپنجمین 
جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهــر مشهد کــه صــبــح روز 
27 اسفند ماه در تاالر شهر 

برگزار شد، به تصویب رسید.
بر این اساس، منابع آلبوم بودجه سال 1402 
شهرداری مشهد با 4۵ درصد افزایش نسبت 
به اصــالح بودجه مصوب سال 1401، از مبلغ 
274 هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال به ۳۹۹ هزار و ۶۳2 
میلیارد و 22۶ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و 
به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید.

طــبــق ایـــن مــصــوبــه، درآمـــد هـــای عــمــومــی 40، 
واگــذاری دارایــی هــای سرمایه ای 7۵، واگــذاری 
دارایی های مالی 4۹، خالص منابع سازمان ها، 
شــرکــت هــا و مــؤســســات وابــســتــه 2۵و منابع 
بودجه شــهــرداری 4۸ درصــد افزایش یافت و 
منابع قابل تخصیص انتقالی از دوره گذشته با 

۳۹ درصد کاهش به تصویب رسید. 
آن طور که ابراهیم علیزاده، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد در 
خصوص بودجه سال 1402 عنوان کرد، برای 
بودجه ســال 1402 تــالش هــای زیــادی صورت 
گرفته که ۸۸ جلسه کمیسیون های تخصصی، 
140 جلسه کارشناسی و سرجمع ۸ هــزار و 

21۵ساعت کار کارشناسی انجام شده است.

مخالفت عضو شورای شهر با افزایش بودجه◾
البته مهدی ناصحی، یکی از اعضای شورای 
شهر مشهد بــا افــزایــش منابع بــودجــه سال 
1402 مخالفت کرد و گفت: مجموع درآمد های 
بودجه ۳۳ همت بوده که در کمیسیون تلفیق 
به حدود 40 همت)هزار میلیارد تومان( افزایش 
پیدا کرده است. بر چه اساسی حدود 7 هزار 
میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به منابع 
شــهــرداری اضافه شــده اســت؟ آیــا ایــن منابع 
امن، پایدار و قابل دسترس است؟ منابع باید 
مبتنی بر منابع محکم، درســت، قانونی و در 
دسترس باشد وگرنه شهرداری را دچار مشکل 

می کنیم. 
البته این افزایش بودجه موافقانی هم داشت؛ 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر مشهد در موافقت با افزایش 

منابع بودجه ســال 1402 گفت: مدیر عامل 
ســازمــان زمین و مسکن شــهــرداری در حــوزه 
استحصال زمین بیان کردند که حدود 20 هزار 
میلیارد تومان امکان درآمد از این محل داریم؛ 
اما یک پنجم آن امسال در نظر گرفته نشده 
است. ما مطالبات بسیار زیادی از دولت داریم 
که امیدواریم شهرداری سال آینده نیرو های 
خود را در استفاده از این مطالبات بسیج کند.

حمید ضمیری، شهرداری مشهد را موفق ترین 
شــهــرداری در زمینه جــذب ا وراق مشارکت 
دانست که توانسته برای جذب این اوراق در 

سنوات گذشته اقدام کند.
بــه گفته او، اوراق مشارکت سهم بــزرگــی در 

درآمد سال آینده خواهد داشت. 
حــجــت االســالم حــســن مــنــصــوریــان، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شــورای شهر مشهد هم 
در تأیید صحبت ضمیری عنوان کــرد: اوراق 
مشارکت، وام ها و امالک باید در اولویت جذب، 
تخصیص و تأمین اعتبار باشد و اگر شهرداری 
در زمــان اجــرا با کسری بودجه شدید مواجه 
شــد، بــه ســراغ درآمــد هــای عمومی بــه معنای 

جیب مردم نرود. 
مصارف آلبوم بودجه ســال 1402 شهرداری 
مشهد هــم  بــا 4۵ درصــد افــزایــش نسبت به 

ــالح بــودجــه مــصــوب ســـال 1401 از مبلغ  اصـ
2۶۹ هزار و 2۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹4هزار 
یــال و منابع  و 7۶2 میلیارد و 22۵ میلیون ر
انتقالی به سال آتی مبلغ 4 هزار و ۸70میلیارد 
ریــال تصویب شد که بر اســاس آن، اعتبارات 
ــای  ــی هــ ــ هـــزیـــنـــه ای 2۹درصـــــــد، تــمــلــک دارای
ــی هــای مالی 22،  ســرمــایــه ای77، تملک دارای
ــا، شــرکــت هــا و  ــان هـ ــازمـ خــالــص مـــصـــارف سـ
مؤسسات وابسته 2۵ و مصارف بودجه 47 
درصد افزایش و منابع انتقالی به سال آینده 

1۸درصد کاهش داشته است. 
ــال 1402 با  ــنــه ای بــودجــه سـ اعــتــبــارات هــزی
2۹درصـــد افــزایــش نسبت به بودجه مصوب 
ســال 1401 بــا مبلغ ۸1 هـــزار و 4۳۳ میلیارد 
ریال و تملک دارایی های سرمایه ای با 11درصد 
افــزایــش بــا مبلغ 10۹ هـــزار و ۸74 میلیارد و 

۹۸1میلیون و 700 هزار ریال تأیید شد.

نام گذاری پنج معبر به نام شهدا◾
در ادامــه، الیحه نام گذاری معابر فرعی نیز به 
تصویب رســیــد. بــراســاس ایــن الیــحــه، معابر 
فرعی شهید هنرور ۶ واقع در بولوار هنرور به نام 
شهید اصغر رمضانی طرنج، معبر فرعی فجر 4 
واقع در خیابان فجر به نام شهید سید حسن 

رضــوی، معبر فرعی خواجه ربیع ۵/14 واقع 
در بولوار خواجه ربیع به نام شهید سید علی 
کرمی، معبر فرعی اندیشه 1۹ واقــع در بولوار 
اندیشه به نام شهید مسعود نجار برجسته 
و معبر فرعی قائم مقام فراهانی 20 واقــع در 
خیابان قائم مقام فراهانی به نام شهید محمد 

شکری نام گذاری شدند. 
از تصویب بودجه شهرداری برای سال آینده 
و نام گذاری معابر که بگذریم، به تذکر یکی از 
اعضای شــورای شهر به سرپرست شهرداری 
مــی رســیــم. در بخشی از ایــن جلسه، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شـــورای شهر مشهد در 
تــذکــری بــه سرپرست شــهــرداری اظــهــار کــرد: 
در حــوزه فرهنگی بــه نیرو های فرهنگی ظلم 
ــرارداد نیرو ها ســال هــا بــه صــورت  ــ مــی شــود. ق
حجمی اســت؛ اما کار اداری انجام می دهند 
کــه طبق قــانــون باید تبدیل وضعیت شوند. 
متأسفانه شهرداری برای حل این موضوع، به 
جای تغییر وضعیت، دوباره قصد دارد خالف 

انجام دهد و قرارداد حجمی ببندد.
حجت االسالم حسن منصوریان ادامــه داد: 
برخی از این نیرو ها 10تا 12 سال است با این 
ــرارداد کــار می کنند و کسی بــه آن هــا توجه  ــ ق
نمی کند. در ســازمــان بازآفرینی و اقتصادی 
این تبدیل وضعیت انجام شده؛ اما در حوزه 
فرهنگی همتی نیست. بستن قرارداد حجمی، 
خالف است و اگر دوباره قرارداد حجمی بسته 

شود، تذکر خواهم داد.

 فرایند انتخاب شهردار ◾
در سال 1402 از سرگرفته می شود

رئیس شـــورای اســالمــی شهر مشهد مقدس 
گفت: فرایند انتخاب شــهــردار در حــال پیش 
رفتن است و بار دیگر تأکید می کنم با وجود اینکه 
شهرداری به صورت سرپرستی اداره می شود، 
در روند اداره شهر از نگاه شورای اسالمی شهر 
هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و در سال جدید این 

فرایند دوباره از سرگرفته می شود.
حسن مــوحــدیــان افـــزود: نسبت بــه موضوع 
انتخاب شــهــردار، دغدغه مند هستیم؛ ولی 
توجه داشته باشیم که همزمانی این فرایند با 
ایام نوروز و بررسی و تصویب بودجه سال 1402 
شهرداری، موجب شد به این موضوع، اوایل 

سال آینده ورود کنیم.

در هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد اتفاق افتاد

تصویب بودجه 40 همتی شهرداری مشهد برای 1402

خبرخبر
روزروز

کشف محموله 10میلیارد ریالی داروهای کمیاب قاچاق در مشهد
فرمانده انتظامی مشهد از کشف محموله 10 میلیارد 
ریالی داروهای کمیاب قاچاق در بازرسی از یک انبار باربری 

خبر داد.
سرهنگ احمد نگهبان در تشریح جزئیات این خبر به 
خبرنگار قدس خراسان گفت: مأموران کالنتری امام رضا)ع( 
با رصدهای اطالعاتی خود به خبری مبنی بر قاچاق دارو 

توسط فــردی سودجو از استان تهران به مرزهای شرقی 
کشور از طریق پایانه های باربری در شهر مشهد دست 

یافتند.
وی با بیان اینکه مأموران دایره امنیت عمومی کالنتری امام 
رضا)ع( پس از چند روز کار اطالعاتی، سرانجام محموله 
قاچاق را که به وسیله اتوبوس های مسافربری به مشهد 

در حال انتقال بود ردزنی کردند، خاطرنشان کرد: مأموران 
انتظامی به محض تخلیه بار در انبار یک باربری در محدوده 

خیابان 17 شهریور با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند.
نگهبان اظهار کرد: در این عملیات، مأموران انتظامی در 
بازرسی از انبار باربری 14 هزار و ۹0 عدد آمپول  کمیاب را که 
برای بیماران خاص از قبیل هموفیلی استفاده می شود، 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی مشهد با اشـــاره به اینکه برابر اعالم 
کارشناسان گمرک، ارزش محموله داروهای قاچاق کشف 
شده 10 میلیارد ریال برآورد شده است، متذکر شد: در این 
زمینه فرد متخلف که جوانی 2۶ ساله است، با تشکیل 

پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

   آغاز توزیع هزار و 1۶۵ ُتن میوه شب عید تنظیم بازار
در خراسان  شمالی 

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی 
گفت: توزیع هزار و 1۶۵ ُتن میوه شب عید از 

دیروز آغاز شده و توسط مباشران این شبکه در 

بازار استان عرضه می شود.
جلیل رمضانی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
میوه های تنظیم بازار شب عید شامل سیب و 
پرتقال است که در آستانه تعطیالت نوروز با 

10 تا 1۵ درصد تخفیف از دیروز در بازار توزیع 

می شود.
وی افزود: اتحادیه میوه فروشان نیز در بجنورد؛ 

مرکز استان خراسان شمالی، فروش فوق العاده 
دارد که سایر میوه ها در راستای تنظیم بازار 

و با تخفیف 10 تا 1۵ درصدی نسبت به قیمت 

خرده فروشان به مشتریان عرضه می شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی 

گفت: هر کیلوگرم پرتقال تنظیم بازار با 1۷ هزار 
و ۵00 تومان و سیب زرد با ۲۹ هزار و ۵00 تومان 

در بازار توزیع می شود.

چهارمین دوره مسابقات ملی 
ستون ماکارونی در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد
انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه 
فردوسی مشهد، در 2۵ اسفند ماه 1401 چهارمین 
دوره مسابقات ملی ستون ماکارونی را در این 

دانشگاه برگزار کرد.
ــجــمــن علمی  ــه گــــــزارش روابــــــط عــمــومــی ان بـ
دانشجویی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، 
شرکت کنندگان در این مسابقه ها سازه هایی از 
جنس ماکارونی که با کمترین وزن، می توانند 
بیشترین بار را تحمل کنند، می سازند. نتایج این 
مسابقه می تواند در حوزه صنایع پتروشیمی، 
نفتی، دکل های مخابراتی و همچنین حوزه انرژی 
و یا در ساخت توربین های بادی به کار گرفته شود.
در این دوره از مسابقات، 24 تیم شرکت کردند 
و مهم ترین تفاوت این دوره با دوره هــای گذشته 
مسابقات ستون ماکارونی در بخش ارائه های 
علمی بود که در این دوره به برترین تیم از لحاظ 

ارائه علمی سازه، جایزه ویژه اهدا شد.
علیرضا فتحی، عضو هیئت علمی مکانیک 
دانشگاه فردوسی مشهد، امیررضا مسعودی، 
عضو هیئت علمی عمران دانشگاه فردوسی 
مشهد و محمد ظــهــور، داوران ایــن مسابقه 
بودند که با توجه به آیین نامه و قوانین مسابقه، 
برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات ملی ستون 
ماکارونی را انتخاب کردند و جوایز نقدی و تندیس 

یادبود به آن ها اهدا شد.
محمدعماد بذرفروش و امیررضا صبوری، عنوان 
تیم نخست را از آن خود کردند. یاسمن مرتضوی، 
نازنین مرتضوی و فاطمه بابازاده به عنوان تیم 
دوم انتخاب شدند و مصطفی جهانشیری و 
محمدامین بــذرفــروش اعــضــای تیم ســوم این 

مسابقات بودند.
همچنین امــیــرحــســام فــعــلــه گــری، سید علی 
هژبرالساداتی،  رسول هاشم زهی و عباس مظلوم؛ 

برگزیدگان در بخش ارائه برتر شناخته شدند.
ــور فرهنگی و  بــادپــا )مــدیــر کــل پشتیبانی امـ
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، 
میرزایی شهرابی )ریاست پارک علم و فناوری 
خراسان(، جواهری )مدیر کل ورزش و جوانان 
خراسان رضــوی(، حجت االسالم احدی )مدیر 
ــان(،  ــور فرهنگی وزارت ورزش و جــوان کــل امـ
صــدوقــی یـــزدی )مــعــاون پــژوهــشــی دانشکده 
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد( و اصغری 
نکاح )مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه 
دانشگاه فردوسی مشهد( میهمانان ویژه این 

دوره از مسابقات بودند.

عضو شورای شهر مشهد عنوان کرد: برای بودجه سال 1۴0۲ تالش های 
زیادی صورت گرفته که ۸۸ جلسه کمیسیون های تخصصی، 1۴0 جلسه 
کارشناسی و سرجمع ۸ هزار و ۲1۵ساعت کار کارشناسی انجام شده است.

گزيدهگزيده
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شهردارى سرخس در نظر دارد مناقصه عمومى 2001090892000005 واگذارى اجراى كانال با سنگ مالون به 
ابعاد 1،5*1،5 به متراژ 2000 متر طول از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadira.ir انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. بدينوسيله از شركتهاى واجد شرايط كه گواهينامه 
صالحيت ايمنى كار و گواهينامه صالحيت امور پيمانكارى از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى با گواهينامه 
معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا گواهينامه معتبر و مرتبط 
با موضوع مناقصه صادره از نظام مهندسى را دارند . جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به سايت مزبور 

مراجعه نمايند. ضمنا هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1401،12،28

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : از 1401،12،28 تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاريخ 1402،01،09
مهلت ارائه پيشنهاد ساعت 08:00 روزپنج شنبه تاريخ 1402،01،24

بازگشايى پاكتها ساعت 10:00 روز شنبه تاريخ 1402،01،26
جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 051345225540 تماس حاصل فرماييد و در خصوص اسناد مناقصه 
وارائه پاكت ها به آدرس خراسان رضوى شهرستان سرخس بلوار سپهبد شهيد قاسم سليمانى حاشيه ميدان 

امام خمينى (ره) شهردارى سرخس اقدام نمايند.

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
    ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای

︻︱ــ﹢ ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︣︎﹢︫ــ﹫︡ه و  ︀ر﹋﹫﹠ــ﹌ ﹨ــ︀ی︨  ﹝︡ودــ️︎ 
︀ر﹋﹫﹠﹌،   ︎︬﹫︭︑ ️︗ ︡ی﹠  ︋️﹢﹛ا︻﹞︀ل او
︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡﹛ در︠﹢ا︨ــ️ ︠﹢د را ︗️ ا︠︢ 
ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︀ً در ﹝﹏ د﹁︐︫︣  ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹋︐︊

.︡﹫﹡︀︨︣  ︋️︊︔ ﹤︋
 ︑﹢︲﹫ــ ا﹠﹊ــ﹥ در د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖︀﹝︹ 
 ﹤ ︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨︀︋  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹡﹢ه وا﹎︢اری︎ 
︣﹋️ ر︨﹫︡ه  ︨ــ﹞︹ و ︑︀﹫︡ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م︫ 
ا︨ــ️ و ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸︿ ا︨ــ️ ﹝︴︀︋﹅ ﹡︷︣ و 
︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨︀  ﹥ وا﹎︢اری︎  د︨︐﹢ر ﹝︖﹞︹ ا﹇︡ام︋ 

.︡ ﹠︀ ﹝﹡
︀زان   ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥︨ 

︹︡ ﹡﹢ر︋ 

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ﹁︣ا︠﹢ان︫ 
 ︹︡ ︀زان ﹡﹢ر︋   ︨﹤︊﹚﹋ ﹟﹊︧﹞
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ــ︣﹋️ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝﹢ج  ــ︀﹝︡اران︫  ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︨ 
ر﹁﹫ــ︹ ︑﹢س  ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ︔︊️ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︋﹢︭﹞ ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ︡﹡︀︨١۶٨٣١ ﹝﹩ ر
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١۴٠١/٠٣/١۶ و ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر 
︻﹞﹙ــ﹩ ﹡﹞﹢دن ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︋﹥ ﹨﹫ــ︀ت ﹝︡︣ه، 
﹡︷︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝﹆︣ر ا︨ــ️ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ 
١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ر︀ل 
﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋ــ﹥ ٢٫١٠٠٫٠٠٠  ︨ــ﹛ ١٠٠٠٠ ر︀﹜ــ﹩  ︻︀دی 
از︵︣ــ﹅ ﹝︴︀﹜︊ــ︀ت ︀ل ︫ــ︡ه ︨ــ︀﹝︡اران ﹝﹠︡رج 
در ﹝ــ︀ده ١۵٨و١۶٩ ﹐ــ﹥ ا︮﹑ــ﹩ ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖︀رت 
ا﹁︤ا ︩︀︋︡ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
 ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟︪ــ︣ ا﹡ در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د از ︑︀ر
ــ︀م   ︨﹤ ﹢د ﹡︧ــ︊️︋  ﹝ــ︡ت ۶٠ روز از ــ﹅ ︑﹆︡م︠ 
︀ز﹝︀ن  ﹙﹢ار︨   ︋︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹞︀﹠︡ و︋ 
آب  ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ١٢ ︀رراه اول ︨ــ﹞️ 
را︨ــ️ ﹡︨︣ــ﹫︡ه ︋﹥  ﹨︖︣ت ٢ -︎﹑ک ٢٧ ﹋︡︎︧︐﹩ 
٩١٨۵٨٨۶۵۶۵ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ .︡︀﹩ ا︨️ ︎︦ از 
ا﹡﹆︱︀ء ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر، ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨ــ︀م 
.︡︀﹝﹡ ︀ن وا﹎ــ︢ار﹫︲︀﹆︐﹞ ︣︀ــ︡ه را ︋﹥ ︨ــ﹡︀﹝﹫﹇︀︋

﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︫︣﹋️

﹤︀﹞︣  ︨︩︡م در︭︠﹢ص ا﹁︤ا﹆︑ ﹅ ﹩﹎آ

︀ص ︔︊️   ︠﹩﹞︀ ︣﹋️  ﹝﹠︨︡﹩ ﹝﹢ج ر﹁﹫︹ ︑﹢س ︨  در︫ 

﹞︀ره ١۶٨٣١ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٣٨٠٣٢۴١۶٢ ︫︡ه ︋ ﹥︫ 
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شـهردارى گلبهار در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شماره   139 مورخ   27 /1 1401/0  شوراى 
محترم اسالمى شهر مناقصه

" نگهدارى و حفاظت سـاختمان هاى شـهردارى ، پارك ها و فضاى شهردارى -نظارت اجرائيات – 
حفاظت نيروى انتظامى "

را براى مدت يكسـال كامل از طريق مناقصه عمومى به شماره سـتاد  2001093255000015 واگذار 
نمايد.  لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات بيشتربه 
سامانه ستاد ايران به آدرس setadiran.ir  مراجعه نمايند. شماره تلفن  3832 3232- 051   داخلى 

133-134 آماده پاسخگويي در اوقات اداري در اين رابطه مي باشد .
5. دادن سپرده شركت در مناقصه در قالب ضمانت نامه بانكى يا فيش واريزى نقدى به حساب سپرده 

شهردارى به شماره  0211106075000  بانك صادرات به مبلغ 3،000،000،000 ريال الزامى مى باشد.
6. برندگان اول و دوم و سـوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سپرده آنان به ترتيب 

ضبط خواهد شد.
7.  شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8.  سـاير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسـناد مناقصه مندرج است. هزينه چاپ دونوبت 
آگهى با برنده مناقصه مى باشد.

︣دار ﹎﹙︊︀ر ︻﹙﹫︣︲︀ ا︮︽︣ی-︫ 

﹢م -﹡﹢︋️ دوم  ︨﹤﹚︣﹞ – ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
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︣داری ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ در ﹡︷︣ دارد   ︫  
از طريق مناقصه عمومى نسبت به واگذارى فعاليت هاى خدمات و پشتيبانى عمومى نگهدارى و احداث فضاى 

سبز به صورت حجمى اقدام نمايد .
مبلغ برآورد كار : 205/808/102/443 ريال 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 10/290/405/122 ريال
جهت كسب اطالعات بيشتر ، دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) 

به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمائيد.
وحيد فرخ تبار - شهردار تربت حيدريه

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎﹫﹞︀ن ﹁︱︀ی ︨︊︤ 
﹞︀ره  ٢٠٠١٠٠۵٢١٢٠٠٠٠٠۶   ︫﹤ ︊︤ و ︻﹞︣ا﹡﹩︋  ︣ی، ﹁︱︀ی︨  ︡﹝︀ت︫   شهردارى ريوش در نظر دارد  ﹁︣ا︠﹢ان وا﹎︢اری︠ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ︑︀︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︋️︊︧﹡ ،﹤﹡︀﹞︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ در︨  ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان در︮  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 

﹥ ︻﹞﹏ آور﹡︡. ︀ز﹝︀﹡﹩ ا﹇︡ام ﹐زم را︋   ︨︣﹞ ︊︀ن ا﹝︱︀ی ﹝︖︀ز و︀ ︣ای ﹋﹙﹫﹥︮   ︋(︳︠︣ ﹢رت︋   ︮﹤︋)
﹝﹢ا︻︡ ز﹝︀﹡﹩:

-︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان: ١۴٠١/١٢/٢٣
١۴:٠٠ ️︻︀ -﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان: ١۴٠١/١٢/٢٨︨ 

١۴:٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات: ١۴٠٢/٠١/٠٩︨  -﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
١٠:٠٠ ️︻︀  ︨١۴٠٢/٠١/١٠ :︀﹨ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز -ز﹝︀ن︋ 

﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ارا﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ ﹝︊﹙︼ ٧۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 
﹩﹚﹞ ﹉﹡︀ ︣داری ر﹢ش ﹡︤د︋  ︧︀ب ٣١٠٠٠٠٧٢٣٠٠٠۶︫ 

︣داری ر﹢ش ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س و آدرس د︨︐﹍︀ه : ٠۵١۵۵٨٢٣٩٠۵ –︫   

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای

ح
، ۴
۰۱
۱۷
۰۱
۶



 تشدید 
نظارت بر 
تأسیسات 
گردشگری 

خراسان شمالی
علی مستوفیان، 
مدیر کل میراث  

فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی 

خراسان شمالی 
گفت: با شروع 

سفرهای نوروزی در 
راستای ارائه خدمات 

مطلوب به مسافران 
و زائران ورودی به 

خراسان شمالی، 
نظارت بیشتری بر 
فعالیت تأسیسات 
گردشگری انجام 

می شود.

خبرخبر
روزروز

ظهر دیــــروز، »سکینه ســـادات 
ــاد« بــا حــضــور در مــرکــز وکــای  پـ
قوه قضائیه خراسان رضوی پروانه 

وکالت خود را تودیع کرد.
ــان،  ــراسـ ــدس خـ ــ ــه گــــــزارش ق بـ
دســتــیــار رئـــیـــس  جــمــهــور در 
پیگیری حقوق و آزادی هـــای اجتماعی در جلسه 
تودیع پروانه وکالت خود در مشهد گفت: تاکنون 
خود را وکیل خیابانی مردم ایران می دانستم و به 
این هویت افتخار می کردم و با اعتمادی که از سوی 
رئیس  جمهور به جامعه وکا و حقوقدانان وجود 
داشت و با شایستگی همه همکاران وکیل، سردفتر 
و اساتید خودم قرعه فال برای وسط میدان بودن به 
نام من افتاد و امیدوارم نماینده شایسته ای برای 
جامعه حقوقدانان در دولت باشم و بتوانم در هویت 
جدید، وکیل مردم و به طور کامل در کنار آن ها باشم 

و از حقوق ملت نجیب و وفادار ایران دفاع کنم.
ــوزه مــأمــوریــت هــا،  ــر ایــنــکــه در حــ ــا تــأکــیــد ب ــاد ب پـ
رئیس جمهور شاید برای نخستین بار در جمهوری 
اسامی ایــران بر اســاس اصل 113 قانون اساسی 
که درباره شئونات، صاحیت ها و تکالیف رئیس 
 جمهور است، بخشی از وظایف خودشان را در حوزه 
اجرا، نظارت بر اجرا و پیگیری برای اجرای صحیح 
به بنده سپردند، ادامــه داد: همچنین در مجامع 
بین المللی، دفاع از حقوق ملت ایــران را بر عهده 
دارم که با توجه به وسعت مأموریت و نو بودن این 

تأسیس مسبوق به سابقه نبوده است.
وی با بیان اینکه جنس مأموریت های محول شده 
به بنده دغدغه همه مردم است و دیدیم همه مردم 
در ایــن مــدت در بحث های آزادی بیان و برپایی 
اجتماعات دغدغه داشتند، تصریح کرد: در واقع 
ظرفیت های قانونی این موارد وجود داشته؛ اما شاید 
اجرای درست یا نادرست آن محل گفت وگو باشد 

و شاید گفتمان های مختلفی که در دولت ها قرار 
می گرفتند، عارض همین مفاهیم مانند آزادی بیان 

و برپایی اجتماعات می شدند.
دستیار رئیس  جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های 
اجتماعی افزود: در بُعد اجرا چیزی که دولت سیزدهم 

به ویژه خود رئیس جمهور با توجه به آشنایی که طی 
سال ها حضور در مسند قضا با قانون دارند و قسمت 
آخر قانون جایی که می گوید قانون باید روح بگیرد 
و اجرا بشود، احتماالً ضعف هایی داشته است که 
ناظر به همه این ها تصمیم گرفتند یک وکیل انتخاب 

کنند که این خودش پیام مهمی بوده است و با افتخار 
می گویم هیچ وابستگی سیاسی و جناحی نداشته ام و 
منتسب به هیچ کانون سیاسی که ذاتاً قدرت آور است 
یا کانون های دیگر با مؤلفه های دیگر نبودم و همکار 

کوچک شما در کف میدان بوده ام.
ــادآور شــد: اگــر زمــانــی می خواستم بدانم  ــ ــاد ی پ
خشونت علیه زنــان یعنی چه و شاید در همان 
الیحه ای که از طرف رئیس جمهور، زمان تدوین 
مداخاتی داشتم، به کمپ ها رفتم و انواع و اقسام 
خشونت ها را دیدم، چیزهایی را لمس کردم که در 
چارچوب فکری جمهوری اسامی اساساً هیچ گونه 
جایگاهی ندارد و گاهی به دلیل خوب اجرا نشدن 
و ضعف های اجرا موجب گایه مندی و دلخوری 
مردم شده است که رئیس جمهور با رویکرد جدید 
و اهتمام به اجــرای قانون اساسی ابتکار نویی به 
خرج دادند و به هر حال فرصت مغتنمی است و 
این ظرفیت ایجاد شده مستلزم کمک و مساعدت 

همه استادان و جامعه حقوقدانان است.
وی با بیان اینکه به زودی با توجه به جدید بودن 
مسئولیت، مأموریت دارم ساختار و سندی را 
آمــاده کنم، خاطرنشان کــرد: البته سند منشور 
حقوق شهروندی کــه زحمت هایی بــرای آن در 
دولــت قبل کشیده شــده، مدنظرمان اســت؛ اما 
بــه سمت کمی شــدن مــی رویــم یعنی از حالت 

توصیفی و کیفی به سمت کمی شدن می رویم.
دستیار رئیس  جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های 
اجتماعی بیان کرد: در همه این ها جامعه حقوقدانان 
باید همکاری کنند تا بتوانیم به مــردم کمک کنیم. 
به شــدت معتقدم مراجعه به مراجع تخصصی و 
نخبگانی باید در دستور کــار قــرار بگیرد و معتقدم 
هرچقدر فاصله بین حاکمیت و نخبگان و مراجع 
تخصصی بیشتر شود، حکمرانی از مسیر مقبول، 

منطقی، شایسته و اسامی خود دور می شود.

ــرد دولــــت ســیــزدهــم و فــرمــایــشــات  ــکـ  پــــاد، رویـ

رهبر معظم انقاب را رفتن به سمت نخبگان و 
جامعه متخصصان توصیف کــرد و گفت: باید 
به سوی متخصصان برویم تا مسائل را بومی و با 

تکیه بر درون کشور حل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در برنامه های خود استفاده از 
ظرفیت متخصصان به خصوص در حوزه حقوقدانان، 
وکا و سردفتران را به صورت جدی در سطح کشوری 
و استانی دارد، ابـــراز کــرد: استقبال می کنم که در 
زمینه مأموریت هایم از جمله آزادی بیان، برپایی 
اجتماعات، حریم خصوصی، حقوق مادی و معنوی 
زنان و تضییع حق هایی که نسبت به ملت ایران در 
مجامع بین المللی صورت می گیرد، اگر ایده و راهکار 
حقوقی خاصی داریــد و تمرکز قبلی نسبت به این 
موضوعات داشته اید، ارائــه دهید؛ زیــرا حتماً برای 
حل مسائل باید به سراغ متخصصین مردمی برویم.

دستیار رئیس  جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های 
اجتماعی دربــاره علت تودیع پروانه خود توضیح 
داد: در واقع با توجه به اینکه عضو رسمی مرکز وکا 
هستم، به لحاظ قانونی باید پروانه ام را تودیع کنم 
و از 6 اسفند که رئیس جمهور حکم بنده را امضا 
کردند، هیچ وکالتی را بر اساس قانون نپذیرفتم و 
تمامی پرونده هایم مطابق قانون باید تعیین تکلیف 
می شد که همکارانی که با بنده در پرونده هایم 

حضور داشتند، بار زحمت به دوششان افتاد.
پاد بیان کرد: حجم کارها سبب شد نتوانم برای 
انجام تشریفات قانونی خدمت برسم و چون 
خودم را متعهد به قانون می دانستم، در حوزه ای 
که به بنده سپرده شده است این ایام بیشتر در 
بحث هم اندیشی با نخبگان و اساتید فعالیت 
کــردم و از آنجا که ورودم از ابتدا باید قانونمند 
باشد، امروز آمده ام تا پروانه ام را تودیع کنم و در 

حوزه وکالت از مردم ایران انجام وظیفه کنم.

 در جلسه تودیع پروانه وکالت دستیار رئیس  جمهور 
در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی مطرح شد

 برپایی اجتماعات مردمی 

از  مأموریت هایم است

به شــدت معتقدم مراجعه به مراجع تخصصی و نخبگانی باید در دســتور 
کار قرار بگیرد و معتقدم هرچقدر فاصله بیــن حاکمیت و نخبگان و مراجع 
تخصصی بیشتر شود، حکمرانی از مسیر مقبول، منطقی، شایسته و اسالمی 

خود دور می شود.
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فعالیت چهار پایگاه نوروزی هالل احمر در تربت حیدریه 
رئیس جمعیت هال احمر تربت حیدریه گفت: برای 
ارائه خدمات به مسافران نوروزی، زائران و گردشگرانی 
که قصد عبور از این خطه به سمت مشهد را دارند، دو 
پایگاه امداد و نجات و دو پایگاه خدمات دهی به مسافران 

فعال شده  است.
محمد امانی در گفت وگو با ایرنا افزود: دو پایگاه امداد 

و نجات در کنار پاسگاه ایست و بازرسی شهید شیردل 
کامه و نیز در ورودی روستای گرماب فعال شده اند که به 
صورت شبانه روزی به حادثه دیدگان جاده ای خدمات 

ارائه خواهند کرد.
وی گفت: دو گروه نیز برای خدمات دهی به مسافران 
و گردشگران در مبادی ورودی و خروجی شهر شامل 

فلکه ترمینال و بــوســتــان شهید خــاکــســار مستقر 
هستند که در قالب توزیع بروشور و دیگر محصوالت 
فــرهــنــگــی، بـــه راهــنــمــایــی مــســافــران و گــردشــگــران 

می پردازند.
رئیس جمعیت هال احمر تربت حیدریه با بیان اینکه 
ــوروزی هال احمر از ۲۴ اسفند آغــاز شده  خدمات ن

و تا 1۵فروردین سال آینده ادامــه دارد، گفت: در این 
چهار پایگاه به مسافران خدمات ایمنی سامت ارائه 
و چنانچه به درمان سرپایی نیاز باشد، خدمات الزم 
داده می شود. همچنین آدرس مراکز درمانی و فضاهای 
گردشگری را که از نیازهای اساسی مسافران است، در 

اختیارشان می گذارند.

مسکن ملی
    4 هزار و ۶۱۷ نفر در بجستان 

متقاضی مسکن ملی هستند
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 

فرماندار بجستان گفت: 4 هزار و ۶۱۷ نفر در این 
شهرستان خراسان رضوی متقاضی بهره مندی از 

طرح نهضت ملی مسکن هستند.
حمید عدالتی در گفت وگو با ایرنا افزود: از مجموع 

این افراد که تاکنون نام نویسی کرده اند، شرایط 
۳ هزار و ۱۵۳ نفر در مرحله نخست مورد تأیید 

قرار گرفته و از این تعداد، هزار و ۹۵۰ نفر به تأیید 

نهایی رسیده اند.
وی ادامه داد: تاکنون هزار و ۶۸4 نفر از متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن در بجستان اقدام به افتتاح 
حساب کرده و ۷۲۳ نفر هم 4۰۰ میلیون ریال وجه 

مورد نیاز برای نام نویسی را واریز کرده اند.

وی اظهار کرد: با توجه به روند افزایش 
نام نویسی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 

در بجستان، تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت 
۲هزار و ۱۸واحد مسکن در این شهرستان تأمین 

شده است.
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نعیمی 
در، پنجره و کابینت

09354604745خورده ریز وغیره خریداریم

40
11

40
11

خرید ضایعات
 ش��رکت های دولتی و غیر دولتی 
آلمینی��وم،  برن��ج،  آهن،م��س، 
اس��تیل وغیر.. با باالترین قیمت 

روز خریداریم.
09385196104 

    09155176489 
 09157606104 آزادی      

خرید و فروش
ضایعات

ج
/4

01
15

93
9

/ج
40

10
05

86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/ج
40

10
03

35

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
38824494آسانسور هر توقف 8000ت 

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

09155597618-37532823

ط
/4

01
13

29
9

گازرسانی

درهای اتوماتیک

آسانسور

گازرسانی

/ج
40

10
33

94

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

 09153587292-38324530

/ج
40
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06

مشهدالرضالوله بازکنی 
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

مشاورین امالک

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

شرکت خدماتی
نظافتی کوثر

09010927220

/ج
40

11
65

21

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

موبایل  تخصصی  تعمیرات  دوره 
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 
برنامه  سایت،  طراحی   ،ICDL
های  دوره  فتوشاپ  نویسی، 
حسابداری + نرم افزار، مهارت 
از  بازماندگان  ویژه  دیپلم  های 

تحصیل - آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
/4

01
15

47
5

ط
/4

01
06

10
5 09155229545

2و09011254001

دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

/ج
40

11
67

12

آموزشگاه های
تخصصی

خدمات نظافتی

/ج
40

11
69

57

مشاغل گوناگون

/ج
40

11
67

80

به کمک آشپز
مسلط به تخته کاری و

منقلدار
به صورت تک شیفت 

ودوشیفت و امکانات خواب 
نیازمندیم طبرسی شمالی 17

 رستوران آشپز باشی 
09153098548

40
11

57
31

نقاشی پیمان
پلی آستر-پلی اورتان-روغنی وپالستیکی 

09153133758
37639607
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   بستری 
۸۰بیمار 
کرونایی در 
خراسان شمالی

دکتر جواد 
شاهین فر، رئیس 
دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان 
شمالی با اشاره 
به دورقمی شدن 
بستری های 
کرونایی گفت: 
بابستری ۲۲مبتالی 
جدید اینک ۸۰بیمار 
کووید ۱۹ در 
بیمارستان های 
استان بستری و 
تحت مراقبت های 
پزشکی قرار دارند.

کرونا

حذف رنگ 
نارنجی از 
نقشه کرونایی 
خراسان رضوی 

رئیس کمیته رسانه 
و اطالع رسانی قرارگاه 
مدیریت کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: بر اساس 
آخرین اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، تعداد 
شهرهای با وضعیت 
نارنجی کرونایی در استان 
خراسان رضوی به صفر 
رسید.
محمد پهلوان کاشی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
بیستم اسفند ماه امسال 
سه شهرستان استان 
شامل سبزوار، ششتمد و 
کاشمر در وضعیت نارنجی 
کرونایی قرار داشتند که با 
تغییر وضعیت این مناطق 
به شرایط زرد کرونایی، 
اکنون شمار شهرهای 
نارنجی استان به صفر 
رسیده است.هم اکنون 
مشهد و ۲۱شهرستان 
دیگر خراسان رضوی در 
وضعیت زرد کرونایی قرار 
گرفته اند و  ۱۱شهرستان 
دیگر در وضعیت  آبی 
هستند.
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افقی ◾
 ۱. این کتاب سر سفره هفت سین تمامی 
ایرانیان حضور دارد – خون گیری ۲.چهره 
– ادویه پرکاربرد هندی – سینمای فاجعه 
آبادان - روشنایی 3.  آدم پرشور - دیدنی 
نظامی - بازپرس 4. دریاچه ای در حمام 
– پول فروش – ساز مثنوی – شب روستا 
5. ناسزاگویی - ماهر و چیره دست 6.تنبل 
جالیزی – شب چله – شلتوک 7. سودای 
ناله – در حــال حاضر مدیرعاملی این 
شبکه اجتماعی را ایالن ماسک برعهده 
دارد - درواقــع شکر است 8. نام کوچک 
فـــدرر ، تنیسور مــشــهــور سوئیسی – 
پسوند شباهت – دشــنــام - رهانیدن 
9. تـــاآن مــیــزان - شــمــارگــان – رودخــانــه 
اروپایی ۱0. سرودخوانی – اعالمیه - مار 
عظیم الجثه خطرناک ۱۱. خانم مینو 
غزنوی ، صداپیشه این خانم در پویانمایی 
ماجراهای گالیور بودند  – ضمیر احترام 
۱۲. مخفف اگر – ضمیر درون – اسرافکار 

– بریدن شاخه های زاید درختان ۱3.کره 
خاکی – فراخی - سوغات ۱4. سوره مردم 
– برنج پخته – کجاوه – یکی از دوجنس 
۱5. برابر فارسی کارمایه را برایش برگزیدند 
– از حبوبات بــه رنــگ سبز کــه در طبخ 

بعضی غذاها کاربرد دارد

عمودی◾
 ۱. پرتگاه میان کوه – صیاد - شهری در 
استان لرستان ۲. اسباب بازی پرنوسان 
– مدخل غذا به دهان - دستور 3. مالح 
– ستیزه – درخــت تسبیح 4. حساب 
ــوعــی ســنــگ متخلخل  ایــنــتــرنــتــی – ن
ساختمانی 5. قوت الیموت – آوای گربه 
– پیمان ناقال – عــدد دایـــره 6. آزمند – 
زبان کشیدن روی سطحی – حیات – نت 
بیماری 7. صوت ندا – خنک کننده موتور 
خودرو در گویش خودمانی - از حواریون 
حضرت عیسی)ع( 8. دریچه هوای موتور 
خودرو – زن نومید 9. نکته سنجی – فائز – 

خدای درویش ۱0. شهر جشنواره – مایع 
دبــاغــی – بچه گوسفند – پایین آمدن 
۱۱.درک کــردن – پنبه زن – تناوب زراعی - 
مقصود ۱۲. مجسمه ساز ایتالیایی خالق 
»هــاتــف پــارســی« - کوچنده ۱3. دریــغ 
ــدون در  ــری و حــســرت – پسر کــوچــک ف
شاهنامه – دیــوار قلعه ۱4. پراکنده شده 
– زرد در گویش بچه اردبیل – ابزار تزریق 
دارو ۱5. کمرشکن – کشور ویت کنگ ها – 

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

 12 ا د ب ی    س ی  م   س ی    د س ت
 13 خ  ب ا ز ی    م ا ک ی  ا ن   ت ر
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی از اختصاص 3هزار و 36۲ میلیارد ریال 
اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از زلزله  در 

شهرستان های بشرویه و طبس خبر داد.
علیرضا عــبــاس زاده گفت: با پیگیری استاندار 
و بــراســاس درخــواســت ستاد مدیریت بحران 
استان، هیئت دولت پرداخت اعتبار الزم برای 
جبران خسارت های ناشی از زلزله های ۲۲ آذر و 
3دی امسال شهرستان های بشرویه و طبس را 

تصویب و ابالغ کرد.
وی افزود: براساس این تصویب نامه، دولت هزارو 
50 میلیارد ریال برای جبران خسارت های وارده به 
اماکن مسکونی شهری و روستایی، تأسیسات 
زیربنایی دولتی و عمومی و زیرساخت های بخش 

کشاورزی اختصاص داد.
معاون استاندار خراسان جنوبی از اختصاص 
800میلیون ریــال کمک بالعوض بــرای ساخت 
هر واحد مسکونی شهری و روستایی خبر داد 
و گفت: کمک بالعوض تعیین شده برای انجام 

تعمیرات واحدهای مسکونی و تجاری شهری و 
روستایی خسارت دیده از زلزله به ازای هر واحد 

۲00 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: برای تأمین لوازم معیشتی شامل 
لـــوازم خانگی و ســرمــایــه ای بــه ازای هــر واحــد 
مسکونی شهری و روستایی خسارت دیده 
مبلغ ۱50 میلیون ریال پرداخت خواهد شد و 
برای بازسازی تأسیسات دولتی و عمومی و نیز 
زیرساخت های بخش کشاورزی خسارت دیده 
در زلزله ۲00 میلیارد ریــال اعتبار اختصاص 

یافت.
عــبــاس زاده همچنین از تعیین مبلغ ۲ هــزار و 
3۱۲میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای واحدهای 
مسکونی خبر داد و افزود: تسهیالت تعیین شده 
برای ساخت هر واحد در مناطق شهری تا سقف 
3هزار و 500 میلیون ریال با سود و کارمزد 6درصد 

تعیین شده است.
وی تصریح کرد: سقف تسهیالت تعیین شده 
بــرای هــر واحــد مسکونی در مناطق روستایی 

3میلیارد ریال با سود و کارمزد 5درصد است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: تسهیالت برای تعمیرات واحدهای 
شهری و روستایی بــه ازای هــر واحــد تــا سقف 
ــال مــشــخــص شـــده و سقف  ــ ــیــون ری ــل 300مــی
ــرای تأمین لــوازم  تسهیالت اختصاص یافته ب
معیشتی )لـــوازم خانگی و ســرمــایــه ای( به ازای 
هر واحد 300میلیون ریال است؛ برای بازسازی 
واحدهای دامی خسارت  دیده نیز به ازای هر واحد 
تا سقف 300میلیون ریال تسهیالت پرداخت 

خواهد شد.

مديريت بحرانمديريت بحران

اختصاص اعتبار 
برای جبران 

خسارت های زلزله 
در خراسان جنوبی 

 

خبر

سرقت، رمالی و قاچاق  
کلکسیونی از سوابق مجرمانه 

داماد و برادرخانم! 
با تالش مأموران کالنتری خلق آباد مشهد دو متهم 

با کلکسیونی از جرایم، دستگیر و روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی مشهد درباره این عملیات در گفت وگو 
با خبرنگار قدس خراسان گفت: در پی گزارش دو فقره 
سرقت منزل در یک شب در محدوده خیابان امام 
رضــا)ع( روستای خلق آباد موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
ــزود: در بــررســی میدانی  سرهنگ احمد نگهبان افـ
مأموران دایره تجسس کالنتری خلق آباد در محل وقوع 
جرم مشخص شد سارقان در نبود این دو صاحبخانه 
که به میهمانی یکی از بستگانشان رفته بودند با نفوذ 
به داخل منازل حدود 500 میلیون ریال طال، وجوه نقد 
و لوازم باارزش شامل لوازم آشپزخانه، ظروف غذاخوری، 
تلویزیون، ساعت مچی مردانه و تعدادی عروسک را 

سرقت کرده اند.
وی در تشریح دیگر اقــدام هــای پلیس توضیح داد: 
مــأمــوران انتظامی پــس از بــررســی دقــیــق اظــهــارات 
مالباختگان، تحقیقات میدانی خود را آغاز و با استفاده 
از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته همان 
مــحــدوده، یکی از ســارقــان را که مدتی پیش به جرم 
سرقت توسط همین تیم از مأموران دایــره تجسس 

دستگیر شده بود را بالفاصله شناسایی کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: تیم رسیدگی کننده پرونده 
با یکسری تحقیقات میدانی محل اختفای سارقان را 
شناسایی و با کسب مجوز قضایی در اقدامی ضربتی 
آن ها را دستگیر و در بازرسی از محل اختفایشان که یک 
ساختمان دوطبقه است، قسمتی از لوازم مسروقه یکی 
از مالباخته ها شامل ساعت مچی، عروسک دخترانه و 

ظروف آشپزخانه را کشف کردند.
رئیس پلیس مشهد افزود: در همین ارتباط در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان 50 کیسه آرد یارانه ای 40 کیلویی، 
۱50 کیسه خالی آرد یارانه ای و آزاد، یک دستگاه دوخت 
کیسه، یک کیف حاوی اقالمی از قبیل کاغذهای دعا، 
کتاب هايی با مضمون طلسم و دعانویسی کشف شد.

نگهبان ضمن اشاره به اینکه متهمان ۲7 و 33 ساله 
داماد و برادرخانم هستند، خاطرنشان کرد: این افراد 
پس از انتقال به کالنتری خلق آباد در بازجویی های فنی 
پلیس و در مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به 

سرقت منازل اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی مشهد در خصوص کیف حاوی 
وسایل رمالی و دعانویسی توضیح داد: مشخص شد 
این کیف متعلق به داماد 33 ساله است که عالوه بر 
سرقت، به رمالی و دعانویسی نیز مشغول است و در 
بازجویی های علمی پلیس اعالم کرد حدود دو سال 
است که به رمالی مشغول است و به بهانه های رفع 
بیماری، گرفتاری، مشکالت خانوادگی و مالی و مسائل 
اینچنینی از مــردم شهرهای مختلف ایــران از جمله 
تبریز، اهواز، همدان، کرمان، یزد، شیراز، اردبیل و بروجرد 
بابت دعانویسی و رمالی مبالغی بین 7 تا ۱00 میلیون 

ریال دریافت کرده است.
ــای یــارانــه ای نیز تشریح کرد:  وی در خصوص آردهـ
مشخص شد همدست داماد 33 ساله پس از خرید 
آردهای یارانه ای از نانوایان سهمیه دولتی آن ها را داخل 
کیسه های آزاد بسته بندی می کند و به قیمت باال به 

فروش می رساند.

 پیش بینی 100 واحد اقامتی 
برای اسکان مسافران در زبرخان

 فرماندار شهرستان زبرخان گفت: امسال ۱00 واحد 
اقامتی برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان 

آماده سازی شده است.
محمد عین القضات در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان 
کرد: در شهرستان زبرخان از اوایل اسفند ماه آمادگی 
برای استقبال از زائــران با شروع به کار ستاد اجرایی 
خدمات فراهم شد که خدمت رسانی به مسافران در 

ستاد نوروزی در طول شبانه روز انجام می گیرد.
وی افزود: تدابیر الزم برای اسکان و نظارت بر بازار، تأمین 
مایحتاج و نظارت بر اماکن مختلف و ایستگاه های 
بین راهی و استقبال از زائران و بازگشایی بازارچه های 

نوروزی و... اندیشیده شده است.
وی اظهار کــرد: بیش از 60 کــالس، سوئیت و محل 
اسکان در مدرسه های شهرستان از جمله شهر قدمگاه 
و  درود پیش بینی شده و به جز این اماکن بیش از 40اتاق 
یا سوئیت هم از سوی سایر اداره هــا از جمله اوقــاف و 

شهرداری نیز در نظر گرفته شده است.
 فرماندار زبرخان همچنین گفت: سوئیت های اداره 
اوقاف و امور خیریه نیز در امامزاده های واقع در مسیر 
زائــران و مسافران مانند امــامــزاده سید حبیب)ع( و 
امامزاده سید یحیی)ع(، مجموعه بقعه مبارکه رضوی 

و... پیش بینی شده است.

خبرخبر
روزروز

هزار و ۳۰۰ ناظر عملکرد نوروزی اصناف مشهد را رصد می کنند
معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه مشهد 
گفت: هزار و 300 نفر از دستگاه های نظارتی و بسیج 
اصــنــاف بــر عملکرد و نحوه خــدمــات رســانــی نــوروزی 

اصناف این کالنشهر نظارت دارند.
محسن داوری در گفت وگو با ایرنا افــزود: 600 نفر از 
این افراد ناظران ۱4 دستگاه خدماتی و نظارتی دولتی 

خراسان رضوی بوده و بقیه از بسیج اصناف و در قالب 
قــرارگــاه شهید »امــانــی« بــر عملکرد اصــنــاف نظارت 

می کنند.
وی گفت: در اطــراف حرم مطهر رضــوی چهار پایگاه 
نظارتی زیر نظر ۱4 دستگاه خدماتی و نظارتی دولتی 
عمل می کنند و نــاظــران بسیج اصناف نیز در قالب 

6پایگاه نظارتی سیار با تمرکز بر کسبه اطــراف حرم 
فعالیت دارند تا حقی از زائــران در حوزه بازار تضییع 

نشود.
فــرمــانــدار مشهد بــیــان کـــرد: بـــرای اقــامــت و اسکان 
زائــران نیز تاکنون 600 هزار نفر شب خواب در بخش 
اقامت های رسمی شامل هتل، مهمانپذیر و خانه 

ــامــتــگــاه هــای دولـــتـــی و ارزان قـــیـــمـــت،  مــســافــرهــا، اق
اســکــان هــای مــوقــت مــثــل مــدرســه هــا و حسینیه ها 
و اقــامــت هــای اضــطــراری در ورزشــگــاه هــا و کمپ ها 

ساماندهی شده است.
داوری افزود: بیش از ۱6 هزار پارکینگ در اطراف حرم 
رضوی برای خدمت به زائران تدارک دیده شده است.

جشنواره
   برگزاری جشنواره عیدانه هفت حوض 

مشهد به مدت چهار روز
سرپرست شرکت توسعه گردشگری شهرداری 

مشهد گفت: جشنواره عیدانه هفت حوض در منطقه 
نمونه ملی گردشگری هفت حوض در تعطیالت 

نوروزی به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
مرتضی گواهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این 
جشن با برنامه های متنوعی چون موسیقی زنده، 
نمایش های آیینی، تردستی، جشنواره های بومی 

محلی، جشنواره های کودک، مسابقات همراه با 

جوایز و برپایی غرفه روستابازار و سیاه چادر و...
همراه خواهد بود که پیش بینی می شود با استقبال 

زیاد مردم و مسافران نوروزی مواجه شود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری جشن نوروزگاه 
ایجاد شور و نشاط مؤمنانه، حفظ و احیای آداب، 

رسوم و فرهنگ کهن جشن نوروز و معرفی آن به 
نسل های بعدی است، عنوان کرد: جشن نوروزگاه با 

اجرای آیین های سنتی و بومی از جمله موسیقی، 
بازی ها، سوغات و صنایع دستی محلی ویژه نوروز 

همراه است. نشاط مؤمنانه هدف اصلی  است.

 معصـومـه مـؤمـنیـان 
 در واپــســیــن ســاعــات ســال 
۱40۱ مشهد به خاطر مضجع 
نــورانــی امــام هشتم)ع( یکی 
از پرطرفدارترین شهرها برای 
ــوروزی، بــیــش از  ــ ســفــرهــای نـ
پیش حال و هوای میزبانی به خود گرفته است 
به خصوص اینکه نــوروز امسال پس از چند 
ســال، رهبر معظم انقالب هم بــرای سخنرانی 
نوروزی به حرم مطهر رضوی می آیند و این وظیفه 
میزبانی ما را مضاعف می کند. یکی از مهم ترین 
موضوعات در نوروزهای مشهد بحث ترافیک 
و تردد زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( است 
که معموالً با محدودیت های ترافیکی مدیریت 
می شود. به همین منظور به سراغ فرمانده پلیس 
راهور مشهد و رئیس پلیس راه خراسان رضوی 

رفتیم و با آن ها گپ و گفتی کوتاه داشتیم.

آمــاده بــاش 90 درصــد نیروهای پلیس راهــور ◾
مشهد در اطراف حرم رضوی

رئیس پلیس راهور مشهد در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس مبنی بر محدودیت های ترافیکی 
روز اول فروردین همزمان با سخنرانی رهبر معظم 
انقالب در مشهد اظهار کرد: محدودیت تردد 
روز اول فروردین ادامــه همان محدودیت های 
تردد و توقف در معابر پیرامونی حرم مطهر است 
که از ساعت ۲4 یکشنبه ۲8 اسفند )امشب( 
آغاز و تا ساعت ۲4 سه شنبه اول فروردین ماه 

تداوم دارد.
سرهنگ عباس عابدینی تشریح کــرد: بر این 
اساس طی بازه زمانی مذکور، تردد و توقف وسایل 
نقلیه در محورهای چهارگانه منتهی به حرم 
مطهر رضوی ممنوع خواهد بود، این محورهای 
چهارگانه شامل میدان بسیج، تقاطع نــواب، 
چهارراه مقدم و تقاطع شهدا به سمت حرم امام 
رضا)ع( است که به طور کامل در اختیار عابران 

پیاده خواهد بود.

وی افزود: عالوه بر عابران پیاده، اتوبوس ها نیز 
ــژه ای که بــرای ســوار و  امکان تــردد در خطوط وی
پیاده کردن مسافر در نظر گرفته شده دارند، به 
تاکسی ها بسته به مقتضای شرایط شاید اجازه 

تردد به صورت محدود بدهیم.
رئیس پلیس راهــور مشهد با بیان اینکه تردد 
اتوبوس ها از خطوط ویژه  است و تهدیدی برای 
عابران محسوب نمی شود، متذکر شد: در عین 
حال همزمان با اجرای این طرح ترافیکی ویژه در 
این محورها، مسیر ورود عابران به ایستگاه های 
ویژه اتوبوس با راه بندهایی محدود می شود تا 

حادثه ای برای عابران پیش نیاید.
عابدینی تأکید کرد: این محدودیت های تردد 
در خصوص موتورسیکلت ها و دوچرخه ها هم 

وجود دارد. 
وی محدودیت های ترافیک را تحت تأثیر حضور 
عابران پیاده در مسیرهای منتهی به حرم رضوی 

دانست و گفت: ما محدودیت ها را در سه الیه 
اندیشیده ایم و چیزی که عنوان شد مربوط به 
نزدیک ترین الیه به حرم است، اگر حجم عابران 
در روز اول فروردین بیشتر از پیش بینی ها باشد 
ممکن است محدودیت تردد وسایل نقلیه در 

الیه های دوم و سوم هم اجرا شود. 
ــرد: با  رئــیــس پلیس راهــــور مشهد تصریح کـ
۱00درصد توان پرسنلی و لجستیکی پای کار و 

آماده باش هستیم تا مشکلی پیش نیاید. 
عابدینی اضافه کــرد: بــرای کنترل ترافیک در 
سطح مشهد از توان ۱0 درصد نیروهای راهور 
استفاده می کنیم و 90 درصد در محدوده اجرای 
طــرح ترافیک اطــراف حــرم امــام هشتم)ع( پای 

کار هستند.
وی در خصوص کنترل ترافیک سایر نقاط پرتردد 
مشهد در روزهـــای منتهی به نــوروز گفت: در 
اطراف بازارها و مراکز خرید پرجاذبه برای مردم 

و مسافران کــه معموالً ترافیک بــاالیــی ایجاد 
می شود، طرح ترافیکی ویژه ای توسط همکاران ما 
اجرا می شود که ممکن است در ساعاتی خاص 

با ممنوعیت های تردد هم همراه باشد. 

محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های ◾
خراسان رضوی 

رئیس پلیس راه خراسان رضوی هم در گفت وگو 
با خبرنگار قدس از آغاز محدودیت های ترافیکی 
نوروز ۱40۲ در جاده های خراسان رضوی خبر داد 
و گفت: محدودیت های ترافیکی پلیس راه برای 
نوروز مربوط به ممنوعیت کامیون ها و تریلی ها 

در معابر آزادراه و بزرگراهی است.
سرهنگ حسین میش مست اضافه کــرد: در 
محور سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، آزادراه 
شهید شــوشــتــری و مــحــور مشهد بــه سمت 
ــاران، عـــالوه بــر ممنوعیت تــردد  قــوچــان و چــن
موتورسیکلت ها، بـــرای خـــودروهـــای سنگین 
بــاری به جز آن هــایــی که حامل سوخت، مواد 
فــاســدشــدنــی و اقـــالم اســاســی هستند نیز از 
۲7اسفند تــا ساعت ۲4 روز ۲9 اسفند تــردد 

ممنوع است.
وی با بیان اینکه برای روز اول فروردین پیش بینی 
ترافیک سبک تری در سطح جاده های استان 
داریم و بر همین اساس محدودیتی وجود ندارد، 
افزود: در روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین این 

محدودیت ها مجدد برقرار می شود.
میش مست گفت: معموالً در روز ۱3 فروردین 
در محورهای منتهی به ییالقات برای کامیون ها 
و وانت بارهایی که افــراد را در قسمت بار سوار 
می کنند و همچنین مــوتــورســیــکــلــت ســواران 

ممنوعیت تردد اعمال می شود.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: همکاران 
ما در پلیس راه استان از ۲4 اسفند امسال تا 
۱5فروردین ۱40۲ در آماده باش کامل هستند و 
در سطح جاده های استان حضور دارند تا آرامش 

و امنیت مردم در سفرهای نوروزی فراهم شود.

رئیس پلیس راهور مشهد در گفت وگو با قدس خراسان بیان کرد

اجرای محدودیت های ترافیکی اطراف حرم امام رضاj از امشب 

محدودیت تردد روز اول فروردین ادامه همان محدودیت های تردد و توقف 
در معابر پیرامونی حرم مطهر اســت که از ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۸اسفند 

)امشب( آغاز و تا ساعت ۲۴ سه شنبه اول فروردین ماه تداوم دارد.
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