
با لباس پلنگی در مسجد ورزش می کردیم
سردار نظری، فرمانده سپاه امام رضا )ع( از خاطرات مسجدی شدنش می گوید

نهضت تجربه نگاری مساجد به منظور تبیین و رسیدن به فهمی مشترک و 
جامع در خصوص تجربه نگاری فعالیت های مساجد، با مسئوالن و نخبگان 
اجتماعی و فرهنگی به گفت وگو می پردازد. متن زیر خالصه ای از گفت وگوی 
دبیرخانه نهضت تجربه نگاری مساجد با سردار یوسفعلی نظری، مسئول 
روند  و  مساجد  تجربه نگاری  اهمیت  موضوع  با  امـــام رضـــا)ع(،  سپاه 

شکل گیری آن است.

محدودیتی برای فعالیت های گردشگری وجود ندارد
 افزایش تعداد 

 مناطق آبی کرونایی 
در خراسان رضوی

معاون برنامه ریزی سازمان صمت 
خراسان رضوی خبر داد

هر گونه تولید ارز دیجیتال 
غیرقانونی است

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 
.......صفحه 2 

بررسی خسارت های شیوع 
 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

در خراسان جنوبی

آنفلوانزای 
250 میلیاردی! 
به  را  آن  مــرغــداران  و  فعاالن عرصه صنعت طیور 
که  می کنند  توصیف  برانداز  خانمان  سیلی  مانند 
همه سرمایه 30-20 ساله آنان را نابود کرده است. 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پس از شیوع در خراسان 
 جنوبی پرسش های زیادی را در اذهان مطرح کرده 
است. اینکه چرا در راستای پیشگیری زودتر واکسن 
و  نشد  جنوبی  خــراســان  وارد  پرندگان  آنفلوانزای 
آیــا درســـت اســت کــه یــک واحـــد طیور شیوع این 
ویروس را دیر اعالم کرده است.سیدحسین خیریه، 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: در هفته های گذشته 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان واحدهای مرغ 
تخم گذار، بوقلمون و حتی واحدهای مرغ گوشتی 
خراسان  جنوبی را درگیر کرده است و آمار باالیی از 

تلفات داشته ایم...

معاون استاندار خراسان  رضوی:

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد 
خراسان رضوی  در  کرونایی  زرد  وضعیت  با  شهرستان های 
هم اکنون به ۶ شهرستان کاهش یافته است و 2۷ شهرستان 
این استان در وضعیت آبی قرار دارند.دکتر حمیدرضا رحیمی 

در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس جدیدترین...

معاون برنامه ریزی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: تاکنون 
هیچ یک از مجوزهای تأسیس معتبر در خصوص تولید ارز 
دیجیتال در خراسان رضوی پروانه بهره برداری نگرفته اند و هر 
گونه تولید در این زمینه غیرقانونی است.به گزارش ایلنا، جواد 
خزایی گفت: جواز تأسیس برای تولید ارز دیجیتال از سال 

گذشته تاکنون به 2۵2 مورد به وسیله ...

تولید اثر صوتی رادیویی جدید 
به سبک » دارکسم« در مشهد

فخرایی: آکادمی بین المللی دوبالژ برای نخستین بار 
در تاریخ نمایش های صوتی، اثری بدیع را که یک 
نوع سینمای شنیداری است برای عرضه به بازار 

تولیدات صوتی آماده می سازد. 
از  اثــر گفت:  ایــن  تولید  امینی، مدیر  محمودرضا 
دستاوردهای ویژه   آکادمی بین المللی دوبالژ، »آان« 
نخستین و بزرگ ترین داستان نمایشی_رادیویی 

فارسی است. 

قطع دوباره شبکه های تلفن و 
اینترنت در دو ماه اخیر در سرخس

شبکه های تلفن و اینترنت در دو ماه اخیر به دالیل 
قطعی شده  و  اختالل  دچــار  در سرخس  نامعلومی 
است. به گزارش فارس، صبح دیروز به دالیل نامعلومی 
در  ثابت  و  همراه  تلفن  اینترنت  و  تلفن  شبکه های 
شهرستان سرخس دچار اختالل و قطعی شد.برخی 
شهروندان از اتصال شبکه تلفن و اینترنت ایرانسل و 
رایتل پس از دو ساعت قطعی خبر دادند.  قطعی قبلی 
همراه اول در سرخس در تاریخ 2۹ آبان به وجود آمده بود.

خبرخبرخبرخبر

2هزار  اختصاص  گفت:  خراسان رضوی  استاندار 
و ۵00 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام و طرح های جهش تولید از دستاوردهای 
مهم سفر دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به این استان است. به نقل از اداره کل روابط 

محمدصادق  خراسان رضوی،  استانداری  عمومی 
معتمدیان اظهار کرد: در این راستا یک هزار و ۱00 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۵2 پروژه نیمه تمام 
عمرانی در استان خراسان رضوی عالوه بر بودجه های 
است.استاندار  یافته  اختصاص  عمرانی  و  جــاری 

۴00میلیارد  و  یک هزار  تخصیص  خراسان رضوی 
از دیگر  را  بــه خــراســان رضــوی  تــومــان تسهیالت 
دستاوردهای سفر دکتر نوبخت به این استان عنوان 
کرد و گفت: این میزان اعتبار در قالب تفاهم نامه ای 
بین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور با استانداری خراسان رضوی به ۱20 
پروژه و طرح جهش تولید استان اختصاص یافت.وی 
تأکید کرد: همچنین در این سفر اعتبارات ویژه ای 
برای توسعه و تکمیل پروژه های واقع در حاشیه شهر 

مشهد درخواست شد.

ــن خــارجــی  مـــدیـــرکـــل امـــــور اتـــبـــاع و مــهــاجــری
ــوار در  ــ ــان ــوی گـــفـــت: ۱۱ هـــــزار خــ ــان رضــ ــراســ خــ
خراسان رضوی برای دریافت شناسنامه ایرانی در 

سامانه اداره اتباع  نام نویسی کرده اند.
در  ایسنا  بــا  گــفــت وگــو  در  هاشمی  محمدتقی 
خصوص پرونده های متقاضیان دریافت شناسنامه 

فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع خارجی 
اظهار کرد: استان ما جزو نخستین استان هایی 
است که کار را آغاز کرده و اتفاقات خوب و مبارکی 

هم در این رابطه در خراسان رضوی افتاده است.
ــزار خـــانـــوار در  ــ ــا بــیــان ایــنــکــه تــاکــنــون ۱۱هـ وی ب
ایرانی  شناسنامه  دریافت  بــرای  خــراســان رضــوی 

 نام نویسی کرده اند، ادامه داد: به صورت متوسط 
اگر هر خانوار را سه نفر حساب کنیم، 33 هزار نفر 
متقاضی دریافت شناسنامه هستند. ما سامانه ای 
بــایــد در آن سامانه  ــراد  ــ اف ایــجــاد کــردیــم کــه  را 
 نام نویسی کنند و نوبت دهی شوند و ما تاکنون تا 

۱۵ شهریور سال ۱۴00 نوبت دهی داشته ایم.

اختصاص 2هزارو 500 میلیارد تومان اعتبار به خراسان رضوی

 نام نویسی 11هزار خانواده اتباع در خراسان رضوی برای دریافت شناسنامه ایرانی

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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محمد حسین زاده،  معاون فرهنگی سپاه امام رضا)ع( 

 نهضت تجربه نگاری مساجد 
و حفظ میراث گرانبهای معاصر

جمال یزدانی،  کارشناس امور فرهنگی 

پایگاه بسیج 
هسته اصلی تجربه نگاری مسجد
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)) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذكردرنظر دارند تعدادی از رقبات مسكونی وتجاری را به مدت یكسال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

پایه کارشناسی متراژ)مترمربع(عنوانردیف
)اجاره ماهیانه(

آدرس محل

1
یک واحدآپارتمان مسکونی -

بلوارهاشمیه 48 پالک 10 طبقه چهارم000 /000 /20 ریال54 /96نوبت  اول

2
یک واحدآپارتمان مسکونی -

بلواروکیل آباد،بلوارکوثرجنوبی 16پالک 2 طبقه اول000 /000 /13 ریال65نوبت  اول

3
یک واحدآپارتمان مسکونی -

بلوار دانشجو 13پالک 94 طبقه همکف000 /500 /13 ریال40 /80نوبت  اول

4
یک واحدآپارتمان مسکونی -

بلوار دانشجو 13پالک 94 طبقه چهارم000 /000 /19 ریال09 /155نوبت  اول

5
یک واحدآپارتمان مسکونی -

نوبت  اول
000 /000 /20 ریال85

بلوارشهیدکریمی 9چهارراه اول دست راست پالک 59 طبقه 
دوم شرقی

متقاضی��ان جهت كس��ب اطالعات بیش��تر می توانن��د به اداره اوقاف واقع در می��دان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره اوق��اف ناحیه یک واحد 
موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��ركت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روزدوش��نبه مورخ  13 /11 /1399می باش��د.  پاكت های مزایده در روز سه شنبه مورخ 14 /11 /1399ساعت 10 صبح در 
محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد. ,ع

99
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»اطالعیه  کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان رضوی «
به اطالع كلیه بازنشس��تگان ومس��تمری بگیران تأمین اجتماعی اس��تان خراسان 
رض��وی می رس��اند كه ح��ذف واضافات  بیم��ه تكمیلی كه از اول آب��ان ماه 1399 
ش��روع ش��ده تا 1399/11/15 در كلیه كان��ون های بازنشس��تگی تأمین اجتماعی 
شهرستان های اس��تان خراس��ان رضوی ادامه داردوكلیه مواردحذف و اضافات 
درقرارداد بعدی كه از 1399/9/1ش��روع می ش��ود،اعمال خواهد ش��د.ضمنًا حق 
بیمه تكمیلی ماهیانه برای هرنفرمبلغ ش��صت وپنج هزارتومان باسقف تعهدات 
حداكثرچه��ل میلیون توم��ان وحق بیمه عمر 117700ریال وس��قف غرامت ش��ش 
میلی��ون تومان می باش��دواعضائی كه درح��ال حاضرتحت پوش��ش بیمه تكمیلی 

وعمرقراردارند نیازبه مراجعه به كانون هاوثبت نام مجددندارندوپوشش بیمه 
تكمیل��ی وعمرب��رای آنهاادامه خواهدداش��ت.حذف واضافات درمش��هدازطریق 
س��ایت www.Ekanon.ir دركافی ن��ت هاانجام می ش��ود.ضمنًا باتالش كانونهای 
بازنشستگی شهرستانهاواستانها وكانون عالی بازنشستگان كشور،سازمان تأمین 
اجتماع��ی تقبل نمودكه برای هرنفرمبلغ بیس��ت وی��ک هزارتومان ماهیانه بابت 
ح��ق بیمه تكمیلی بپردازد.جمع پرداختی هرنفر بابت بیمه تكمیلی وعمرماهیانه 
557700ری��ال میباش��د ضمن��ًا درمح��ل كان��ون مش��هد م��دارک هزین��ه ه��ای

 بیمه تكمیلی جهت پرداخت پذیرفته می شود.
  كانون كارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی- رمضانی 



بررسی خسارت های شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی

آنفلوانزای 250 میلیاردی!
آن  مــرغــداران  و  طیور  عرصه صنعت  فعاالن 
توصیف  ــرانــداز  ب خانمان  سیلی  مانند  بــه  را 
می کنند که همه سرمایه 30-20 ساله آنان را 
نابود کرده است. آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
پس از شیوع در خراسان  جنوبی پرسش های 
زیادی را در اذهان مطرح کرده است. اینکه چرا 
آنفلوانزا  واکسن  زودتــر  پیشگیری  راستای  در 
پرندگان وارد خراسان جنوبی نشد و آیا درست 
است که یک واحد طیور شیوع این ویروس را 

دیر اعالم کرده است.
سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی بیرجند در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
آنفلوانزای  بیماری  گذشته  هفته های  در   گفت: 
فوق حاد پرندگان واحدهای مرغ تخم گذار، بوقلمون 
و حتی واحدهای مرغ گوشتی خراسان  جنوبی را 
درگیر کرده است و آمار باالیی از تلفات داشته ایم.

پرندگان وحشی مهاجر منشأ آلودگی»
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
با بیان اینکه اگر شیوع ویروس از کنترل خارج 
نیز  شــود، پخش آن در سایر واحدهای طیور 
صورت می گیرد، ادامه  داد: بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان بیشتر از طریق پرندگان وحشی 
مهاجر به استان ما منتقل می شود. خیریه گفت: 
وقتی که در زمستان هوا سرد می شود، پرندگان 
وحشی به مناطق گرمسیر مهاجرت کرده و در 
فرود  استراحت  بــرای  تاالب ها  در  طول مسیر 
می آیند و در این فاصله ممکن است ویروس 

آنفلوانزا را منتشر کنند. 
وی اظهار کرد: در سه سال گذشته در استان های 
شمالی و غربی کشور مشکل شیوع آنفلوانزای 
راستا ۱۷،  ایــن  در  و حتی  داشتیم  را  پرندگان 
2۶ و 20 میلیون پرنده در این سه سال معدوم 
شدند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
بیرجند، بیان  کرد: با توجه به شیوع این ویروس 
مشکلی که ممکن است به وجود آید کمبود مرغ 
و تخم مرغ در استان است که به سایر نقاط کشور 

نیز منتقل خواهد شد.

 پیش بینی خسارت 250 میلیارد تومانی »
از شیوع ویروس

بــازرگــانــی  اتـــاق  کـــشـــاورزی  رئــیــس کمیسیون 
بیرجند بیان  کرد: پیش بینی می شود که شیوع 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان حدود 200 تا 2۵0 
میلیارد تومان خسارت و آسیب اقتصادی وارد 
کند. وی گفت: با توجه به مشکالت اقتصادی 
زنجیره صنعت  واحــدهــای  بـــرای  آمـــده  پیش 

طــیــور از بــانــک هــا درخــواســت 
استمهال وام هــای این واحدها 
بــرای مدت یک سال را داریــم. 
کــشــاورزی  کمیسیون  رئــیــس 
اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتــاق 
به آسیب هایی که شیوع کرونا 
بــر واحــدهــای مــرغ مـــادر و کل 
اظهار  کــرد،  وارد  صنعت طیور 
ستاد  در  زمینه  ایـــن  در  ــرد:  کـ
پرداخت  موضوع  بــازار  تنظیم 
خسارت مطرح شد ولی تاکنون 
پرداخت  واحدها  به  خسارتی 
بیان  بــا  ــت. خیریه  اسـ نــشــده 

اینکه تنها واحد مرغ مادر خراسان جنوبی 2۸ 
میلیارد تومان زیان از شیوع کرونا و 20 میلیارد 
تومان از حذف گله آسیب دید، بیان  کرد: هزینه 
باالیی نیز برای واکسیناسیون پرداخت کرده ایم.

سرمایه ای که یک شبه بر باد رفت»
از  یکی  مدیرعامل  پورشمسیان،  سیدمحمد 
نیز  خراسان  جنوبی  تخم گذار  مرغ  واحدهای 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، بیان  کرد: سرمایه 
آنفلوانزای فوق حاد  با شیوع  40-30 ساله ما 

پرندگان یک شبه بر باد رفت و 
حال نوبت دولتمردان است که 
چگونه می خواهند این مشکل را 
رفع کنند. وی ادامه  داد: ویروس 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
اســتــان کشور  ســال ۹۶ در ۱3 
نمایان و 2۶ میلیون قطعه مرغ 

معدوم شد.
پورشمسیان گفت: دامپزشکی 
در آذر ماه اطــالع داده بود که 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وارد 
استان شده است ولی اطالعی 
ندادند که در برابر این ویروس 
باید چه کنیم. وی اظهار کرد: وقتی میزان تلفات 
واحد خود را به دامپزشکی اعالم کردیم، اول بیان 
کردند که بیماری نیوکاسل است. وی افزود: پس 
از اینکه برخی از طیور ما آلوده به این ویروس 
شدند، دامپزشکی در مدت 24 ساعت واکسن را 
تأمین کرد که در حقیقت فایده چندانی نداشته 
و مصداق نوشداروی پس از مرگ سهراب بود. 
انجام  امکان  نبود  از  همچنین  پورشمسیان 
حاد  فــوق  آنفلوانزای  مــورد  در   PSR آزمــایــش 

پرندگان در بیرجند گالیه کرد.

دردسرهای صندوق بیمه بخش کشاورزی»
از  دیگر  یکی  مدیرعامل  فــروزانــفــر،  منوچهر 
در  طیور  حــوزه صنعت  در  فعال  شرکت های 
به آسیب های  اشـــاره  با  نیز  خــراســان  جنوبی 
پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای  ویــروس  شیوع 
راه جبران  که  است  این  من  پیشنهاد  گفت: 
خسارت از طریق صندوق بیمه بخش کشاورزی 
نباشد؛ چرا که زمانبر و طوالنی مدت خواهد 
بود. جبران خسارت واحدهای آسیب دیده از 
شیوع این ویروس باید در اسرع وقت صورت 
ــاره به  گیرد تا آن هــا بتوانند هر چه زودتــر دوب

چرخه تولید برگردند.

تعیین میزان خسارت بر اساس سن جوجه»
بانک  بیمه ای  معاون  بخشی،  محمدحسین 
گفت وگو  در  نیز  خراسان  جنوبی  کــشــاورزی 
محصوالت  بیمه  اینکه  به  اشــاره  با  مهر  با 
کشاورزی در ایران بیمه هزینه تولید و نه بیمه 
مورد  در  کــرد:  اظهار  اســت،  محصول  ارزش 
در  است  اجباری  تولید  مبدأ  از  بیمه  طیور، 
مورد بیمه تکمیلی هم در صورت درخواست 
مرغداران در خدمت آنان هستیم. وی با اشاره 
زمان  مدت  خسارت  نوع  به  بسته  اینکه  به 

بررسی و زمان پرداخت خسارت فرق می کند، 
گفت: اگر مستندات خسارت کامل باشد ما 
نیز در اسرع وقت خسارت را پرداخت خواهیم 

کرد. 
معاون بیمه ای بانک کشاورزی خراسان  جنوبی 
افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در مورد دام 
سبک و سنگین در مدت یک هفته خسارت 
پــرداخــت مــی شــود. بخشی تأکید کــرد: میزان 
تعیین خسارت در مورد واحدهای طیور بر اساس 

سن جوجه تعیین می شود.

 درخواست واکسن داشتیم»
 اما اختصاص پیدا نکرد

دامپزشکی  طــیــور  اداره  رئــیــس  عــجــم،  قــاســم 
خراسان  جنوبی نیز در گفت وگو با مهر با اشاره 
به اینکه موضوع تشخیص دیرهنگام بیماری 
و نبود آزمایشگاه PSR در خود دامپزشکی در 
حال بررسی است، اظهار کرد: واکسن آنفلوانزا 
به ۱2 استان داده شد و  در سال های گذشته 
ولــی متأسفانه  بودیم  نیز درخــواســت داده  ما 
با درخواست ما موافقت نشد چون ما جزو ۱2 

استان آلوده نبودیم.

 انجام آزمایش PSR آنفلوانزا »
در بیرجند فعال شد

محمد اصغرزاده، مدیرکل دامپزشکی خراسان  
 PSR جنوبی در گفت وگو با مهر گفت: آزمایش
ویژه تشخیص آنفلوانزای فوق حاد پرندگان چند 

روزی است در بیرجند انجام می شود.
وی با اشــاره به معدوم شدن ۸۵۸ هــزار پرنده 
کرد:  اظهار  حاد  فوق  آنفلوانزای  اثر  بر  مرغ  و 
متأسفانه یکی از واحدها دیر شیوع ویروس در 
واحد خود را به ما اعالم کرد. مدیرکل دامپزشکی 
از  بــرخــی  متأسفانه  افــــزود:  خــراســان جــنــوبــی 
واحدهای صنعت طیور، بیمه و واکسن سایر 
بیماری ها را جدی نمی گیرند ولی اکنون حرف 
 از این می زنند چرا قبالً به ما واکسن آنفلوانزای 

فوق حاد داده نشده است.
مرغ  گــوشــت  تولید  قطب  جنوبی  خــراســان  
و تــخــم مــرغ اســت و بــی شــک اگــر مسئوالن 
و متولیان امر در اسرع وقت به مشکالت و 
حاد  فــوق  آنفلوانزای  از  ناشی  خسارت های 
پرندگان رسیدگی نکنند در آینده ای نه چندان 
با  مرتبط  محصوالت  کمبود  مشکل  با  دور 
بود، موضوعی  بازار مواجه خواهیم  طیور در 
که پیامدهای اجتماعی و نارضایتی مردم را به 

همراه خواهد داشت.

زلزله ۳ ریشتری در جاجرم 
خسارتی نداشت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
گفت: زلزله 3 ریشتری در شهرستان جاجرم این استان 
که ظهر دیروز- شنبه- به وقوع پیوست، خسارتی نداشته 

است.
و  دهــیــاران  ــرد:  ک اظهار  ایرنا  به خبرنگار  نظری  جــواد 
بخشداران این شهرستان تاکنون گزارشی مبنی بر وارد 

آمدن خسارتی از ناحیه زلزله ارسال نکرده اند.
براساس اعالم مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه 
زمین لرزه  ایــن  وقــوع  زمــان  تهران،  دانشگاه  ژئوفیزیک 
 ساعت ۱۱ و  2۹ دقیقه و 22 ثانیه و در عمق ۶ کیلومتری 
زمین رخ داده است. براساس این گــزارش، مختصات 
زمین لرزه 3۶.۹۷ درجــه عرض شمالی  این  جغرافیایی 
و ۵۶.4۶ درجه طول شرقی بوده است. استان خراسان 
شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار 
دارد که در این زون گسل های فعال و مهمی وجود دارد، 
این گسل ها برخی مواقع با حرکاتی که انجام می دهند 
موجب وقوع زمین لرزه های مخرب می شوند.مهم ترین 
گسل های خراسان شمالی گسل اسفراین است که این 
گسل با درازای حدود ۱۷0 کیلومتر و در راستای شمال 
باختری- جنوب خاوری واقع شده که از حاشیه شمال 
خاوری شهر اسفراین گذر می کند. گسل باغان- گرماب 
نیز گسلی است با درازای ۵۵ تا۵0 کیلومتر و راستای 
شمال، شمال باختری – جنوب، جنوب خاوری واقع است.

براساس آمارهای موجود در سده اخیر ۱3 زمین لرزه با 
قدرت بیش از ۵.۵ ریشتر در خراسان شمالی رخ داده 
است. زمین لرزه ای با قدرت ۶.2 درجه ریشتر بهمن 
سال ۱3۷۵ و زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت سال ۹۶ 
و  جانی  خسارت های  سملقان،  و  مانه  و  بجنورد  در 

مالی به دنبال داشت.

 کشف سه مرکز استخراج بیت کوین 
در خراسان شمالی

قائم مقام شرکت برق خراسان شمالی از کشف سه مرکز 
علیرضا  داد.  خبر  استان  این  در  بیت کوین  استخراج 
عیلخانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مراکز 
استخراج بیت کوین یکی از علل افزایش مصرف برق در 
کشور هستند، گفت: تعدادی مرکز در این استان نیز 
کشف شده که البته میزان برق مصرفی آن ها خیلی زیاد 
نبوده است. به گفته وی، در این سه مرکز ۵3 دستگاه 
ــرق مصرفی در آن هـــا ۱23  وجـــود داشــتــه کــه مــقــدار ب

کیلوولت به اندازه مصرف برق در 2۵ منزل بوده است.

واکسن آنفلوانزا در 
سال های گذشته به ۱2 
استان داده شد و ما 
نیز درخواست داده 

بودیم ولی متأسفانه با 
درخواست ما موافقت 
نشد چون ما جزو ۱2 
استان آلوده نبودیم

بــرشبــرش

خراسان شمالیخراسان شمالی
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شماره پیامک: ۳00072۳05  استان مااستان ما
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

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
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ط
/9
90
05
57

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
/9
90
06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اعالم کرد

وصول بیش از 7 میلیارد جریمه صادره
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: 
در 10 ماه اول سال جاری به 308 فقره پرونده در شعبه 
ویژه رسیدگی شد.علی محدثی نژاد ادامه داد: در 10 ماه 
سال جاری  320 پرونده  به شعبه ویژه رسیدگی کننده به 
تخلفات قاچاق کاال و ارز وارد شده که تعداد 308 فقره 

پرونده از آن مختومه شده است .
میزان  گفت:  استان  تعزیرات حکومتی  اجرایی  معاون 
محکومیت متخلفان در این شعبه طی 10 ماه مذکور 36 
میلیارد و 445 میلیون و 79 هزار ریال بوده است.به گزارش 
قدس، رئیس شعبه رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کاال 
و ارز سربیشه افــزود: در همین مدت 7 میلیارد و 582 
میلیون و 160هزار ریال از مبلغ محکومیت ها وصول و به 

حساب دولت واریز شده است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأکید کرد

سند تحول مبنای اصلی اقدام های 
قضایی استان 

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری 
اقدام های  تشریح  با  صادقی  غالمعلی  خراسان رضوی، 
مجموعه قضایی استان، خواستار اجرای دقیق آن توسط 

مسئوالن در تمامی حوزه های قضایی شد.
در  که  خــراســان رضــوی  استان  قضایی  شـــورای  رئیس 
قضایی  تحول  سند  موضوع  با  هم اندیشی  نشست 
آیت هللا  ارزشمند  اقـــدام  به  اشـــاره  با  می گفت  سخن 
رئیسی در ارائــه این سند، افــزود: اجــرای این سند در 
کشور باید مدیریت شود تا ان شــاءهللا نتیجه مطلوب 

حاصل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: به بیان دیگر 
می توان گفت این سند در واقع سند ارتقایافته اقدام های 
تمامی  باید  و  اســت  روزانـــه مجموعه قضایی  و  کنونی 
شورای  شود.رئیس  سنجیده  اســاس  براین  عملکردها 
اقــدام هــای  از  برخی  با تشریح  قضایی خــراســان رضــوی 
مجموعه قضایی استان گفت: کارگروه ها و کمیته های 
متعدد برای تحقق سند تحول قضایی تشکیل شده و 
شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه بوده ایم و ان شاءهللا 

این اقدام ها با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت. 
این نشست دکتر اصفهانی،  ابتدای  گفتنی اســت؛ در 
رئیس مرکز راهبری و پیگیری سندتحول قوه قضائیه به 
تشریح ابعاد مختلف این سند پرداخت  و به پرسش های  

مطرح شده پاسخ داد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد

 5 مرد و سه زن 
پشت پرده 21 فقره زورگیری 

رئيس پليس آگاهی استان از دستگیری هشت کیف قاپ 
با 21 فقره سرقت در یکی از مناطق شهر مشهد خبر داد. 
سرهنگ جواد شفيع زاده  در تشريح اين خبر گفت: در 
پی کسب خبری مبنی بر چند فقره کیف قاپی همراه با 
زورگیری در یکی از مناطق شهر مشهد، پیگیری موضوع 
با جرایم خشن  مبارزه  دايــره  كارآگاهان  كار  در دستور 

پليس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود:  كارآگاهان دايره مبارزه با جرایم خشن پليس 
آگاهی با اشراف اطالعاتی و تحقیقات گسترده میدانی 
پنج متهم مرد و سه متهم زن را در این زمینه شناسایی و 

آن ها را در مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.
متهمان دستگیرشده در تحقیقات به عمل آمده به 21 

فقره کیف قاپی همراه با زورگیری اعتراف کردند.
رئيس پليس آگاهی استان در تشریح یک اقدام پلیسی 
دیگر بیان کرد: در پی مراجعه چند شهروند مبنی بر اينكه 
فردی ناشناس در منطقه سرافرازان اقدام به زورگيری با 
سالح سرد از آنان کرده است، پیگیری موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی 
افزود: کارآگاهان دايره مبارزه با جرایم خشن پليس آگاهی 
 پس از اخذ اظهارات مالباختگان و  با اشــراف اطالعاتی 
و تحقیقات گسترده میدانی یک متهم را در این زمینه 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی این فرد را دستگیر 

کردند.
سرهنگ شفيع زاده تصريح کــرد: متهم دستگیر شده 
تاکنون در تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس به هفت 
فقره زورگیری با سالح سرد در منطقه سرافرازان مشهد 
اعتراف کرده که در بازرسی از مخفیگاهش مقداری اموال 

مسروقه كشف شد.
رئيس پليس آگاهی استان خراسان رضوی در خاتمه از 
شهروندان خواست در صورت داشتن هر گونه شكايت 
در اين خصوص به دايره مبارزه با جرایم خشن پليس 

آگاهی واقع در ابتدای بولوار پيروزی 2/1 مراجعه کنند.

استان  فتا  پلیس  رئیس  رحمانی:  عقیل 
دستگیری  و  شناسایی  از  خراسان رضوی 
پنج عامل کالهبرداری از شرکت توزیع برق 

خراسان رضوی خبر داد.
سرهنگ جواد جهانشیری در تشريح خبر 
گفت: با اعالم گزارش حراست شرکت برق 
مبنی بر کالهبرداری 12میلیارد ریالی از این 
شرکت، رسیدگی به موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: 
طبق گزارش واصله به پلیس فتا، مشخص 
شد که با هدف هوشمندسازی شبکه برق، 
در تعدادی از پست برق ها بــرای ارســال و 
دریافت گزارش، تعدادی سیم کارت با داده 
نامحدود بــارگــذاری شــده اســت که فــرد یا 
افرادی مطلع از این اقدام، با سوءاستفاده از 
این طرح بار مالی بیش از 10 میلیارد ریالی را 

به شبکه برق تحمیل کرده اند.
این مقام انتظامی گفت: با توجه به اهمیت 
ماجرا موضوع به صورت ویژه ای در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و در 
نهایت آن ها در پی یک سلسله تحقیقات 
فنی و پلیسی موفق به شناسایی دو متهم 

در همین رابطه شدند.
کرد:   تصریح  جهانشیری  جــواد  سرهنگ 

پس از انجام هماهنگی الزم قضایی و برخی 
در  متهم  دو  هر  پلیسی،  و  فنی  عملیات 
محل اختفای خود دستگیر و به اداره پلیس 

انتقال داده شدند. 
متهمان که از افــراد مطلع در حــوزه کاری 
خود بودند در مواجهه با ادله غیرقابل انکار، 
ارتکاب جرم خود را پذیرفتند.این مقام ارشد 
انتظامی افزود: کارشناسان پلیس فتا استان 
در ادامه سه نفر دیگر را هم که در این امر 
دخیل بودند شناسایی و بازداشت کردند. 
در حال حاضر هم هر پنج متهم برای کشف 
دیگر جرایم احتمالی در اختیار پلیس قرار 

گرفته اند.

خرید اینترنتی در ثانیه های آخر »
اعتبار رمز موقت

پــرونــده  یــک  تــشــریــح  در  همچنین  وی 
 10 گذشته  مــاه  در  کــرد:  بیان  هم  دیگر 
به  کــه  شــد  شناسایی  فیشینگ  سایت 
بهانه به روز کردن اطالعات حساب افراد 
را به سایت های جعلی  یارانه بگیر، آن ها 
بانکی  کــارت  اطالعات  تمامی  و  هدایت 

طعمه را سرقت می کردند.
توجه  قابل  و  مهم  نکته  پرونده  ایــن  در 
با  اینترنتی  ایــن اســت کــه کــالهــبــرداران 
می شوند  مــوجــب  ــاگــون  گــون ــای  ــ روش هـ

ارســال  طعمه  بــرای  وجــه  انتقال  پیامک 
شود. 

باید کــار طــوری پیش بــرود تــا آن هــا به 
استفاده  زمـــان  کــه  مــوقــت  رمــز  پیامک 
محدودی دارد، دسترسی داشته باشند. 
بررسی پرونده حاکی از آن بود که اغلب 
افرادی که در همان لحظات اولیه دریافت 
سایت  در  را  بــانــکــی  اطــالعــات  پــیــامــک 
مورد  بــودنــد،  کــرده  وارد  فیشینگ شــده 
سرقت اینترنتی واقع شده بودند؛ چرا که 
کالهبرداران در بازه زمانی باقیمانده اقدام 

به انتقال وجه کرده بودند.
ــرد: امــا  ــ ــیــان ک ســرهــنــگ جــهــانــشــیــری ب
افرادی که در 10 ثانیه آخر اقدام به وارد 
کرده  درگــاه خرید  در  رمــز موقت  کــردن 
بودند کمتر مورد خسارت واقع شده اند. 
تــوصــیــه  ــرونـــدان  ــهـ شـ ــه  بـ رو  هــمــیــن  از 
می کنیم در مرحله نخست مراقب باشند 
اطالعات بانکی را در سایت های نامعتبر 
تا حد امکان وارد نکنند و در مرحله دوم 
موقت  رمــز  پیامک  دریــافــت  از  هم پس 
اعتبار  آخــر  هــای  ثانیه  در  وجــه،  انتقال 
آن اقدام به خرید اینترنتی و... بکنند تا 
از  اینترنتی  احتمالی  فرصت سرقت های 

کالهبرداران گرفته شود.

با تالش کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی متهمان دستگیر شدند

کشف کالهبرداری 12 میلیاردی از شرکت برق 
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عقیل رحمانی: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان خلیل آباد گفت: شکارچی 
او  فــرار  فـــراری که شلیک هوایی هم مانع 
نشده بود، در شهرستان خلیل آباد شناسایی 

و به قانون سپرده شد.
ــزارش حــضــور یک  ــ ــل صبح بـــود کــه گ ــ اوای
جنوبی  تــاغــزارهــای  در  متخلف  شکارچی 
شهرستان خلیل آباد به یگان حفاظت محیط 
زیست این شهراعالم شد . با دستور رئیس 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
یک تیم که در همان حوالی در حال رصد 
و پایش بود برای دوربین کشی در منطقه و 
شناسایی متخلف به محل اعزام شد.صدای 
شلیک های پیاپی گلوله توسط  شکارچی 

متخلف دشت را پر کرده و آرامش پرندگان 
مهاجر  به هم ریخته بود تا جایی که آن ها 
از ترس شکارشدن دسته دسته در حال فرار 

از محل بودند.
در  بــانــان  زمــان ممکن محیط  در کمترین 
دفاع از مهاجران بی دفاع و در جست وجوی 
متخلف شکار و صید، تاغزارهای منطقه را 
زیرورو کردند تا اینکه ناگهان خودرو زانتیای 
بــه شــکــارچــی تحت  ــگ  متعلق  سفید رنـ
تعقیب مقابل مأموران یگان حفاظت محیط 

و  شــد  سبز  خلیل آباد  شهرستان  زیــســت 
موجب شد  مأموران از کمین خارج و طرح 
مهار شکارچی متخلف را اجرایی کنند. فرد 
یگان  مــأمــوران  انتظار حضور  کــه  متخلف 
حفاظت را در محل نداشت،با مشاهده تیم 
عملیاتی اشتباهی دیگر را مرتکب شد و با 
تمرّد از دستور ایست ضابطان قضایی، پا 
روی پدال گاز خودرو فشرد و راه فرار را در 
محیط  حفاظت  اداره  گرفت.رئیس  پیش 
زیست شهرستان خلیل آباد درتشریح ماجرا 

به خبرنگار ما گفت: متخلف با وجود دستور 
توقف و شلیک تیر هوایی از محل متواری 
فرد  فــرار  از لحظه  ولــی خوشبختانه  شــد، 
متخلف تصویربرداری و هویت مالک خودرو 
ــزود:  افـ شفیعیان  سعید  شــد.  شناسایی 
وقایع  به مستندسازی  توجه  با  آن  از  پس 
همکاری  و  قضایی  مراجع  هماهنگی  با  و 
پلیس اطالعات نیروی انتظامی شهرستان 
و  شناسایی  متخلف  شکارچی  خلیل آباد، 
برای احضار یا جلب به مرجع قضایی معرفی 
شــد. وی ادامــه داد: بــرای عامل ایــن اقــدام 
عالوه بر محکومیت ناشی از تخلف شکار و 
صید، سرپیچی از دستور نیز می تواند تا یک 

سال حبس را به دنبال داشته باشد.

فیلم برداری از صحنه فرار کار دست فرد خاطی داد

شکارچی در دام خودش افتاد!
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و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
98

15
90

1

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

10
61

6

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
98

15
31

8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
99

10
61

7

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات خدمات نظافتی

ط
/9

90
05

55

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

/ج
99

09
72

3

پ
/9

90
33

14

پ
/9

90
33

17
ط

/9
90

05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین اخوان

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
10020

 به نشانی:  قاسم آباد اندیشه93 پالک6
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153119681
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

12
06



خبرخبر
معاون استاندار خراسان  رضوی: 

محدودیتی برای فعالیت های 
گردشگری وجود ندارد

استانداری  ــران  زائـ امــور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
خراسان  رضوی از فعالیت همه مشاغل و کسب و کارهای 
گردشگری و برگزاری بدون محدودیت تورها با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در خراسان  رضوی خبر داد. 
خراسان رضوی،  فرهنگی  میراث  کل  اداره   گــزارش  به 
دفاتر  صنفی  انجمن  از  بازدید  در  براتی  محمدصادق 
استان خراسان رضوی  و گردشگری  خدمات مسافرتی 
گفت: به واسطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( 
مــحــدودیــت هــای  گــردشــگــر،  و  ــر  زائـ میلیون ها  سفر  و 

سختگیرانه تری در ایام اوج کرونا در مشهد اجرا شد.
وی با اشاره به تشکیل گروه کاری گردشگری ویژه ایام 
کرونایی در استانداری خراسان رضوی افزود: بسیاری از 
مشکالت حوزه گردشگری از طریق این کارگروه و در ستاد 

ملی مقابله با کرونا مرتفع شد.
وی ادامه داد: با توجه به نامشخص بودن زمان پایان 
کرونا، سررسید بازپرداخت  تمامی هزینه های گردشگری 
باید به دست کم سه ماه پس از پایان کرونا موکول شود.

استانداری  ــران  زائـ امــور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: در تالش هستیم  مسائل پیش 
آمــده در مــورد گردشگری سالمت، اخذ هزینه تجاری 
و  مسافرتی  خــدمــات  دفــاتــر  و  بـــرای شرکت ها  موقت 
با وزارت میراث فرهنگی،  ارتباط  با تعامل و  گردشگری 
و  درمــان  بهداشت،  وزارت  و صنایع دستی،  گردشگری 
آموزش پزشکی، شورای اسالمی شهر، شهرداری مشهد 

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، حل و فصل شود.
حرفه ای  تشکل های  نقش  اهمیت  به  اشــاره  با  براتی 
کاهش  و  اجــرایــی  فرایندهای  تسهیل  در  گردشگری 
تصدی گری دولت افزود: در راستای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت برای 
تقویت وظایف حاکمیتی در حوزه گردشگری، خدمات 
و امــور تصدی گردشگری به بخش خصوصی واگــذار 

می شود.

معاون برنامه ریزی سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

هر گونه تولید ارز دیجیتال 
غیرقانونی است

معاون برنامه ریزی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: 
تاکنون هیچ یک از مجوزهای تأسیس معتبر در خصوص 
تولید ارز دیجیتال در خراسان رضوی پروانه بهره برداری 
نگرفته اند و هر گونه تولید در این زمینه غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا، جواد خزایی گفت: جواز تأسیس برای 
تولید ارز دیجیتال از سال گذشته تاکنون به ۲۵۲ مورد 
بــرای متقاضیان داخــل استان  ایــن سازمان  به وسیله 
صادر شده که مشخصات همه آن ها روی سامانه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

افزایش تعداد مناطق آبی کرونایی 
در خراسان رضوی

مشهد  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  عمومی  ــط  روابـ مدیر 
گفت: تعداد شهرستان های با وضعیت زرد کرونایی در 
خراسان رضوی هم اکنون به ۶ شهرستان کاهش یافته 
است و ۲۷ شهرستان این استان در وضعیت آبی قرار 
دارند.دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
براساس جدیدترین گــزارش وزارت بهداشت، درمــان و 
آموزش پزشکی، شهرستان های باخرز، خلیل آباد ، قوچان، 
گناباد، سبزوار و نیشابور خراسان رضوی در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.

آزادی پنج زندانی جرایم غیرعمد 
توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان

هادیان: پنج زندانی جرایم غیرعمد توسط بنیاد نیکوکاری 
ایرانیان آزاد شدند.محمدجعفر کروژدهی، مدیرعامل این 
بنیاد گفت:همزمان با ایام فاطمیه و در راستای سنت 
حسنه بنیاد نیکوکاری ایرانیان در آزادی زندانیان جرایم 
 غیرعمد با همت حامیان بنیاد، ۲۸۳میلیون و ۹۷۵هزار ریال
برای آزادی این زندانی ها پرداخت شد و پنج زندانی دیگر 

به کانون گرم خانواده بازگشتند.

پایگاه بسیج؛ هسته اصلی 
تجربه نگاری مسجد

مسجد کانون اصلی بزرگ ترین شبکه نهاد دینی کشور 
است که به  طور روزانه از همه طبقات اجتماعی با سطح 
سواد متفاوت و با اندیشه های متنوع و با سالیق سیاسی 
متضاد با آن ارتباط دارند؛ از معنویت و اخالق گرفته تا 
مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی در مسجد 
طرح می شود. مساجد در وقایع مهم کشور واکنش های 
متفاوتی دارنــد. به  طور مثال در بزرگداشت حاج قاسم 
سلیمانی نقش ایفا کردند. اکنون و در موج سوم کرونا 
نقش  مساجد  بهداشت،  وزارت  اذعـــان  بــه  کــشــور،  در 
بسیار مؤثری داشته اند. این همه آدم و اتفاق و ارتباط 
اجتماعی، به طور طبیعی باید خروجی های بسیار زیادی 
می داشت. مساجد در همه محالت، از مرفه نشین گرفته 
تا مستضعف نشین، از روستایی گرفته تا کالنشهری، از 
مساجد جاده ای و کوهستانی تا مساجد دارای مناسبات 
و تعامالت بین المللی و از مساجد در نهادها و دانشگاه ها 

گرفته تا بیمارستان ها و پادگان ها!
 ما باید در این چهار دهه گذشته این بزرگ ترین شبکه 
دینی و مردمی حقیقی را در چشم جهانیان فرومی کردیم، 
آن قدری که ایران را باید با این برند می شناختند! به طور 
ادعا کرد چنین شبکه به هم پیوسته ای  قطع می توان 
در هیچ کجای جهان نظیر ندارد. این سرمایه معنوی و 
اجتماعی بی نظیر قابلیت ثبت جهانی دارد. میلیون ها 
در  واقعی  رابطه  میلیاردها  در  حاضر  دراماتیک  سوژه 
میان کنشگران انسانی در بستر مسجد می توانستند 
دستمایه تولیدات سینمایی و ادبی قرار گیرند. تجربه 
 زیسته انسان های متدین ایرانی و انقالبی با ویژگی های 
و  دانشگاه ها  ســوی  از  می توانست  بومی شان  هویتی 
قرار  انسانی روی میز نظریه پردازی  اندیشمندان علوم 
گیرد و علوم انسانی اسالمی بومی را تولید نماید. رسانه 
مسجد می توانست به فعاالن مسجدی هویت بخشی 
کند و تأثیر آن ها را در کیفیت بخشی به حیات ایرانیان 
معاصر را به رخ جهان بکشد! اما چرا این گنج پنهان 
کمتر دیده شده و بی توجهی فعاالن مردمی، مسئوالن 
شهری و متولیان ملی به مسجد ظلم مضاعفی را وارد 

کرده است؟
مستضعفین  بسیج  نهاد  ایــجــاد  بــا  ــام)ره(  ــ ام حضرت 
بین  اتصال جــدی  کــرد  تــالش  در دل مساجد کشور، 
نیروی کنشگر انقالبی با این نهاد دینی که کارکردهای 
امام  کند.  ایجاد  بــود،  داده  دست  از  را  غیرعبادی اش 
فعال سازی  قــدرت  مساجد  ائمه جماعات  که  می دید 
کامل ظرفیت های مردم محله را ندارند. آن ها توانسته 
بودند مردم را برای حضور در نهضت فعال کنند، اما آیا 
می توانستند همه امورات محلی را تمشیت کنند؟ قطعاً 
جز با نیروهای فعال و دغدغه مند محلی به خصوص 
جوانان این کار امکان پذیر نبود. از سوی دیگر دور شدن 
نیروی انقالبی از مبانی دینی و بستر ارتباط اجتماعی 
مسجد نیز تهدیدی جدی محسوب می شد. به همین 
بازوی  امـــام)ره(،  پیگیری های مستمر حضرت  با  دلیل 
بود-  بسیج  پایگاه  که همان  فعالی-  و  اجرایی چابک 
مأموریت  مهم ترین  کردند.  پایه گذاری  برای مسجد  را 
برای  مردم  عمومی  ظرفیت های  بسیج کنندگی  بسیج، 

آنچه مورد نیاز انقالب اسالمی در سطح محلی است.
حاال اگر همین مأموریت ثبت تجربه زیسته مسجد را 
به  عنوان امری ضروری و فوری برای تداوم حیات مسجد 
در جامعه ایرانی بدانیم، آنگاه انجام این مأموریت نه در 
این دلیل که نه  توان دستگاه های حاکمیتی است به 
فهمش را دارند و اگر هم داشته باشند، بودجه اش را 
ندارند و نه در توان خود مساجد است! تنها تشکل های 
قدرت  و  محلی اند  فعال  نیروهای  که  مسجدی  فعال 
با  به  میدان آوردن مردم را در محله دارنــد، می توانند 
هزینه پایین و گستردگی باال این مأموریت مهم را به 
سرانجام برسانند. تنها نیاز داریم به یک گفتمان سازی 
همه جانبه رسانه ای، اقناع سازمان بسیج مستضعفین و 
کانون های فرهنگی مساجد برای پشتیبانی و تسهیل از 
این عملیات کالن، ساده سازی آموزش های ثبت تجربه 
و طراحی و اجرای سامانه هایی که بتوانند به این حرکت 

ملی کمک کنند.

سردار نظری، فرمانده سپاه امام رضا)ع( از خاطرات مسجدی شدنش می گوید

با لباس پلنگی در مسجد ورزش می کردیم
منظور  به  مساجد  تجربه نگاری  نهضت 
تبیین و رسیدن به فهمی مشترک و جامع 
فعالیت های  تجربه نگاری  خــصــوص  در 
مساجد، با مسئوالن و نخبگان اجتماعی 
و فرهنگی به گفت وگو می پردازد. متن زیر 
خالصه ای از گفت وگوی دبیرخانه نهضت 
با ســردار یوسفعلی  تجربه نگاری مساجد 
نظری، فرمانده سپاه امام رضا)ع(، با موضوع 
اهــمــیــت تــجــربــه نــگــاری مــســاجــد و رونــد 

شکل گیری آن است.

رسم داریم به عنوان نخستین پرسش   
از اولین بــاری که به مسجد رفتید سؤال 

بپرسیم؟
نخستین خاطراتی که از مسجد یادم می آید 
و در ذهنم مانده مربوط به مسجدی است 
که اول کوچه چهنوی پایین خیابان قرار دارد.

در مــورد نخستین مسجد چه چیزی   
یادتان هست؟

جزئیاتش  ــود.  ب شجره  مسجد  کنم  فکر 
با چه کسی  و  یــادم نمی آید که چطور  را 
ــادم هــســت از مــدرســه  ــ ــی ی مــی رفــتــم، ولـ
آن   اعـــدام  مــیــدان  اطـــراف  در  عبدالهیان 
زمان که می آمدم، این مسجد، در مسیر 
رفت وآمد من قرار داشت و بعدش هم برای 
مناسبت های مختلف رفت وآمد می کردیم 
که در ذهنم شکل و شمایل مسجد و نام 

آن باقی مانده است.

از همین مسجد به جبهه اعزام شدید؟  
نه، من از مسجد امام حسن)ع( اعزام شدم. 
ــادری، صاحب حمام قـــادری توی  آقــای قـ
امام حسن)ع(  مسجد  طــالب،  سی متری 
از پایگاه  را ساخت. من اعزامی به جبهه 
مربوط به آن مسجد هستم. بالفاصله پس 
از انقالب، شهید حمزه ای بروبچه های محله 
جمع  اســالم«  »رزمندگان  عنوان  تحت  را 
لباس های  بچه ها  ــرای  ب آن،  از  پس  کــرد؛ 
پلنگی درست کردیم و توی همان مسجد 
ورزش می کردیم و پس از این جریان بود 
که بسیج تشکیل شد. نخستین دوره ای که 
ما از طرف بسیج رفتیم یک اردوی سه روزه 
۵۸ ســال  می کنم  فکر  نیشابور،  در  ــود   ب
بــود، من هنوز مدرسه می رفتم سال آخر 
از  لباس ها  همان  بــا  کــه  بــودم  دبیرستان 
راه آهن برای آموزش به نیشابور عازم شدیم 
و آموزشمان با سالح »ام یک« بود. آن موقع 
بسیج ملی بود و برادران ارتشی مسئولیت 
آموزش اردوی نیشابور را به عهده داشتند؛ 
که  موقعی  و  رفتم  به سربازی  آن  از  پس 
جنگ شــروع شــد، ســربــاز بـــودم، خدمتم 
هم توی مناطق عملیاتی جنوب بود. منتها 

حالت  آن  ســـربـــازی  تـــوی 
بسیجی یا مردمی که آدم 
می خواست در جبهه باشد 
را نداشتیم. پس از سربازی 
چون هم آموزش دیده بودم 
بودم،  رفته  سربازی  هم  و 
پــایــگــاه بسیج مسجد  بــه 
ــتــم و بــالفــاصــلــه مـــا را  رف
اعزام کردند. آن قدر سریع 
اعزام شدم که یادم نیست 
تشکیل  چه جوری  پرونده 
ــون ســربــازی  ــد. مــن چـ شـ
رفته بودم پوشش نظامی ام 

خیلی منظم بودم و مستقیم رفتم اطالعات 
عملیات.

چرا اطالعات عملیات؟  
به دلیل عالقه به موتورسواری اش.

با توجه به تجربه ای که شما داشته اید،   
مساجد چقدر توانستند و می توانند از نظر 

تربیتی تأثیرگذار باشند؟
به هر حال موضوع تربیت، یک موضوع 
براساس  و  جدی  عمیق،  ریشه ای،  خیلی 
تــجــارب و آمـــوزه هـــای دیــنــی مــا، یــک امر 
نمی افتد.  اتفاق  دفعی  و  اســت  تدریجی 
زندگی  طبیعی  جریان  در  بیشتر  تربیت 
اتفاق می افتد؛ با چه کسانی شما در ارتباط 
هستید، با کجا در ارتباط هستید و تحت 
چه افکاری داریــد زندگی می کنید، این ها 
ابعاد  البته  دارد؛  تأثیر  که  اســت  عواملی 
آموزشی و معرفتی موضوع هم که در محل 
مــا معتقدیم  اســـت.  قابل بحث  خـــودش 
بــرای  چـــون  دارد،  مبنایی  تأثیر  مسجد 
موضوع تربیت ساخته شده است. خیلی 
را  تربیتی مسجد  کــارکــرد  اســت که  مهم 

نهفته در درون همه اجزای 
بنای  از  ببینیم،  مسجد 
تا  اذان  صــوت  و  فیزیکی 
انسان هایی که در آن رفت 
وآمــد می کنند و محتوایی 

که تولید می شود.
متعدد  مساجد  که  وقتی 
بــاشــنــد مــا زمــیــنــه ارتــبــاط 
چشمی، بصری، جسمی و 
بعد هم محتوایی مسجد را 
با مردم برقرار کردیم و یقیناً 
ضریب اثرگذاری و تربیتی 
می کند.  تغییر  فوق العاده 
امــروز در جریان  از اشکاالتی که ما  یکی 
ساخت وسازهای شهری مواجه هستیم این 
است که کیلومترها می رویم، ولی مسجدی 
را نمی بینیم. صدایی از مسجد یا مناره ای 
نیست که به گــوش برسد، پس مساجد 
باید متعدد شوند ولو اینکه کوچک باشند. 
مهم نیست از نظر فیزیکی چقدر هستند، 
سر هر چهارراهی در هر محله ای ما باید 
مسجد ببینیم و صدای مسجد را بشنویم 

تا بتوانیم راحت به مسجد برویم.

ــگــاری مــســاجــد مــی خــواهــد    ــه ن ــجــرب ت
تجربه ای که مساجد داشته اند و نقشی که 
در جامعه ایفا کرده اند را به صورت گسترده 
توانسته  که  تجربه ای  کند.  و ضبط  ثبت 
برطرف  را  از مشکالت ملی  بزرگی  بخش 
کند یــا بــه حــداقــل بــرســانــد. ثبت چنین 
جامعه  بــرای  می تواند  چقدر  تجربه هایی 

کنونی و آینده ایران مفید باشد؟
مــا یــک گــام برگردیم بــه عقب تر، اگــر بنا 
داریم که مباحث اجتماعی و ملی خودمان 
را مردم محور حل بکنیم طبیعی است که 
کانون های شکل گیری فکری و تشکیالتی 

مردم، مساجد هستند، چون در مسجد دو 
تا موضوع خیلی برجسته است؛ نخست 
تفکر و مــحــتــوا کــه هــمــان جــهــت دهــی و 
به  عامل  اینکه  دوم  اســـت،  جهت گیری 
مشارکت  و  همت  مسجد،  آمـــدن  وجـــود 

مردمی است. 
برنامه ای  جــا شما  هــر  کــه  اســت  طبیعی 
برای حضور مردمی داشته باشید مسجد 
مــی تــوانــد کــارکــرد قــوی و کانونی خــودش 
در  ــارهــای خیر  ک بــاشــد. همه  داشــتــه  را 
اجتماعات مذهبی مبتنی بر مساجد است. 
بستر  در  خیریه ها  و  مؤسسات  از  خیلی 
مسجد شکل می گیرند. براساس تجربیات 
این ها  از  غنی  کــه  مــا  گذشته  ســوابــق  و 
هستیم و براساس نیازهایی که در آینده و 
در شرایط فعلی جامعه ما وجود دارد باید از 

این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

چه توصیه یا پیشنهادی برای نهضت   
تجربه نگاری مساجد دارید؟

این ضرورت برای اهالی مسجد باید تبیین 
بشود، بیشترین کارکرد مساجد را باید در 
همان  در  مسجد  ببینیم.  جامعه  سطح 
به اصطالح تراز و رتبه ای که ظرفیت دارد 
باید عملیات بکند. برای این موضوع هم 
عنوان  به  در گذشته سوابقی  پیشتر  اگــر 
روش های خوب وجود دارد باید جمع آوری 
شــود و متولیان مــربــوط ایــن کــارکــردهــا را 
تعمیم بدهند که ان شاءهللا مساجد قوی تر 
و جدی تر شوند. بخش های مختلف مثل 
و محالت،  بسیج مساجد  امــور مساجد، 
تشکل های مردمی و... می توانند یک کار 
سطح  در  مسابقه  عنوان  تحت  مشترک 
اجرا  تجربه نگاری  نهضت  ــرای  ب مساجد 
کنند و ان شـــاءهللا خــروجــی اش تجربیات 

خوبی خواهد شد.

فرهنگی  معاون  حسین زاده،  محمد 
سپاه امام رضا)ع(: در غرب تشکل های 
مردمی )NGO( بار زیادی از فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی جوامع را به دوش 
فرصتی  تشکل ها  بستر  و  می کشند 
برای تسهیل فرایند اجتماعی شدن نوجوانان و جوانان است. 
مسجدالنبی در صدر اسالم، تمام آنچه یک تشکل مردمی 
امـــروزی را دارد، داشــت و بیشترش را هم داشــت.  الگوی 
شاکله مساجد براساس نقش آفرینی اجتماعی با محوریت 

 دیــن و ستون آن یعنی نماز بنا شــده اســت. در تمام این
 ۱۴۰۰ سال، این نهاد مردمی، محور رشد فرهنگی محله، محل 
دستگیری و امــداد اجتماعی و اجتماعی سازی نوجوانان و 
جوانان بوده است. قله این اتفاق را انقالب اسالمی رقم زد که 
مساجد را به عنوان سنگر رشد آحاد جامعه قرار داد.گنج های 
اجتماعی  ما چه از جهت اصالت، محتوا و اثربخشی بیش از 
داشته های غرب است، ولی آن ها همان تجربه های کوچک 
مردمی شان را چنان بازپیرایی و به مخاطب عرضه می کنند 
که گویی تنها آن ها هستند که کار مردمی  می کنند، در حالی 

که گنج های ما چون الماسی تراش نخورده است که قدردان 
آن نیستیم. 

داراســـت،  را  اجتماعی  تشکل های  ظرفیت  تمام  مسجد 
چنانکه اکنون به برکت انقالب اسالمی با مساجدی روبه رو 
هستیم که مادر چندین تشکل است. نهضت تجربه نگاری 
از دست ندادن  بــرای  اقدامی الزم و عاجل است  مساجد 
تا ۹۰. تجربه نگاری  از دهه ۴۰  میراث گرانبهای معاصر ما 
همان تراش و صیقل الماس مساجد است. با تجربه نگاری، 
تجربه های مثبت یا منفی را ماندگار و راه اشتراک و آموختن 
آن ها را هموار می کنیم. یکی از دالیل افت و خیز بسیار زیاد 
مساجد در چهار دهه اخیر، عدم انباشت تجربیات مکتوب 

مسجدی هاست.

نهضت تجربه نگاری مساجد و حفظ میراث گرانبهای معاصر
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