
صحبت اشتغال که می شود بیشتر ما به فکر یک 
واحد تولیدی بزرگ یا اداره می افتیم در حالی که اگر با 
اندکی مطالعه و تحقیق و البته عالقه مندی بخواهیم 
می توانیم شرایط الزم را برای ایجاد فرصت شغلی 
توجه  قابل  کنیم.نکته  فراهم  دیگران  و حتی  خــود 
اینکه برخالف تصور اکثر افراد جویای کار که شهرهای 
بزرگ را دارای مزیت های ایجاد شغل می دانند باید 
بگوییم اگر فــردی تصمیم به انجام کــاری در زمینه 
ایجاد فرصت شغلی بگیرد شهرهای کوچک و حتی 
محیط های روستایی زمینه های بیشتری دارند.برای 
مثال زنبورداری یکی از زیرشاخه های مهم دامپروری 

در بخش کشاورزی است که یکی 
از مهم ترین ظرفیت های طبیعی 
خراسان شمالی، وجود گونه های 

گیاهی، دارویی و شهدزا ...

با حضور استاندار خراسان رضوی و فرمانده نیروی زمینی سپاه در نیشابورصورت گرفت

افتتاح بیمارستان ۹۶تختخوابی بیماران حاد تنفسی 
 زنبوردار چناران شهری
 با دو کندو شروع کرده 

و حاال زنبور ملکه پرورش می دهد

 به شیرینی 
عسل پشتکار
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 درباره اطلس 
آسباد های خراسان

 قهرمانی شطرنج باز خراسانی 
در مسابقات جهانی ورزش های فکری

 درخواست تعزیرات از بانک ها 
برای شناسایی شرکت های کاغذی

 برای ورود به افغانستان 
ویزای جدید صادر نمی شود
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در استان2

ــان کــوویــد ۱۹  دبــیــر کـــارگـــروه مــراقــبــت و درمــ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد بیماران 
کرونایی بستری در بیمارستان های خراسان 
ــزار و ۶۰۰ نفر عــنــوان کـــرد و  ــوی را 3هــ رضـ
گفت: ۶۸۰ نفر از بیماران مبتال به کرونا در 

خراسان رضوی بدحال بوده و در بخش های 
مراقبت های ویژه تحت مداوا هستند.

به گــزارش وب دا، دکتر علی اصغر انجیدنی 
اظهار کرد: در حال حاضر 3هزار و ۶۰۰ بیمار 
خراسان  بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال 

و  مبتالیان  آمــار  و  بستری هستند  رضــوی 
بستری شدن در هفته اخیر روند افزایشی 
نداشته است.دبیر کارگروه مراقبت و درمان 
با  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه  کووید ۱۹ 
ــه ۶۲۰ بیمار مبتال به کرونا  بیان اینکه روزان

بستری  رضــوی  خراسان  بیمارستان های  در 
می شوند، خاطرنشان کرد: ۵۹۵ نفر از بیماران 
خراسان  در  شــده  بستری  کــرونــایــی  جدید 
ــوی مــربــوط بــه دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی  رضـ

مشهد هستند که کالنشهر ...

بستری 3هزار و 600 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان

حال 680 بیمار وخیم است
در استان2

نیشابور: سومین مرحله از پویش زیست محیطی 
درختان  نــذر  بازیافتی  آب هــای  سبز«  »قــرار  مردمی 
از دوستداران  با حضور جمعی  تشنه شهر نیشابور 

محیط زیست برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما این برنامه با مشارکت سازمان سیما و منظر 
مردم نهاد  سازمان های  زیست،  محیط  حفاظت  اداره  شهرداری، 
زیست محیطی و کمیته حفاظت محیط زیست هیئت کوهنوردی 

چهارشنبه ها برگزار می شود.
عالقه مندان به محیط زیست با جمع آوری آب های بازیافتی ناشی 
از شست وشوی میوه و سبزی آن را پای درختان تشنه و فضای 

سبز شهری می ریزند.
قرار سبز؛  این هفته  برنامه  در  برای شرکت کنندگان  نکته جدید 

حضور چشمگیر و پررنگ کودکان  طبیعت دوست نیشابوری بود.
ارزشــمــنــد عمومی شــهــرونــدان محسوب  درخــتــان ســرمــایــه هــای 

می شوند و حفظ و آبیاری آن ها وظیفه همه ماست.

نقطه  چهار  هر  اینک  هم   گفت:  زبــرخــان  فرماندار 
آبی  تنش  با  رضــوی  این شهرستان خراسان  شهری 
این  اقلیمی  تغییرات  بــه  توجه  بــا  کــه  اســت  مــواجــه 

وضعیت در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
سیدیحیی سلیمانی در آیین آغاز بهره برداری از طرح های امور آب  
و فاضالب زبرخان به مناسبت هفته دولت افزود: اکنون شهرهای 
خرو، درود، اسحاق آباد و قدمگاه از نظر آبی دچار مشکل هستند.
وی اظهار کرد: در ۱۵ سال گذشته بر اثر سوءمدیریت و سهل انگاری 
صورت گرفته خرو علیا با برداشت های غیرمجاز آب روبه رو شده 
است که برای حل این مشکل نیازمند همکاری شورای شهر خرو و 

انجام اقدام های جبرانی هستیم.
وی با اشاره به افتتاح ۴۲ طرح عمرانی هفته دولت با 3۴۰ میلیارد 
از  ریال اعتبار در شهرستان زبرخان، سهم حوزه آب  و فاضالب 
این اعتبارات را با وجود مشکالت زیاد در این بخش، بسیار اندک 

دانست.

عضو شــورای اسالمی شهر نیشابور گفت: در چهار 
دلیل سکانداری شهردار  به  این شهر  گذشته  سال 
ــدام هــای  اق لــحــاظ  بــه  انــــدازه ۴۰ ســـال  بــه  غیربومی 

زیربنایی عقب مانده است.
بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، حبیب هللا بتوئی اظــهــار کــرد: بیشتر 
دوران  در  فعلی  شــورای  اعضای  ویــژه  به   شــورای شهر  نامزدهای 
تبلیغات انتخاباتی، شعار انتخاب »شهردار بومی« سر می دادند 
ولی اکنون با چرخش ۱۸۰ درجه ای به سمت گزینه های غیربومی 
رفته اند.وی افزود: در حالی که در بین گزینه های شهرداری، مدیران 
توانمند بومی حضور دارند، اعضای شورا به بهانه های مختلف آنان 
را کنار زده اند و به پنج گزینه رسیده اند که چهار گزینه آن غیربومی 

است و حتی یک روز در نیشابور سابقه مدیریت اجرایی ندارند.
وی ابراز کرد: شهردار غیربومی دغدغه نیشابور را ندارد، به صندلی 
شهرداری به  عنوان سکوی پرتاب به پست های باالتر نگاه می کند و 

عمدتاً نیمی از هفته را در نیشابور به سر نمی برد.

همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان 
هزینه ای  با  خورشیدی  پنل  دستگاه   ۱۲۰ تعداد  خــواف 
افزون بر ۱۲ میلیارد ریال توسط امور عشایر شهرستان و 
همکاری اداره برق بین عشایر منطقه  »دره وجین آباد« از 
توابع بخش سنگان خواف توزیع شد.به گزارش فارس، فرماندار خواف 
از منابع، صرفه جویی در  بــرای استفاده بهینه  این مراسم گفت:  در 
منابع انرژی و استفاده از انرژی های پاک، توسط اداره کل امور عشایر 
استان این پنل  های خورشیدی در مناطق عشایری بخش سنگان توزیع 
شد.حسین سنجرانی با اشاره به اینکه این پنل ها امکان تأمین برق 
حداکثر پنج المپ در شبانه روز برای هر خانوار را دارند، ادامه داد: در این 
مناطق به علت سخت گذر بودن و فاصله زیاد از خط انتقال برق، امکان 
برق رسانی برای مناطق اسکان آن ها غیرممکن بود که بر همین اساس 
این پنل ها که نیاز عشایر را رفع می کند بین آن ها توزیع شد.فرماندار 
خواف بیان کرد: شهرستان خواف با هزار و ۴۶۰ خانوار عشایری و حدود 
۷ هزار نفر جمعیت بیشترین آمار عشایر در خراسان رضوی را داراست.

پویش »قرار سبز« در نیشابور

آب های بازیافتی، نذر درختان تشنه
فرماندار مطرح کرد

خطر تنش آبی در »زبرخان« 
انتقاد عضو شورای اسالمی نیشابور

شعار شهردار بومی چه شد؟
همزمان با هفته دولت انجام شد

توزیع ۱۲0 پنل خورشیدی بین عشایر سنگان

خبرخبرخبرخبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 بدینوس�یله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید در جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  
شرکت تعاونی که درتاریخ 1400/06/21 روز یکشنبه ساعت 14 در محل مسجد ولیعصر واقع در ابوطالب 
74 چهار راه اول س�مت راس�ت برگزار می گردد ش�خصا حضور بهم رس�انند .اعضایی ک�ه امکان حضور 
ندارن�د م�ی توانند حق حضورو رای خود را به موجب وکالتنامه به ش�خص دیگری واگذار نمایند که در 
این صورت هر عضو تعاونی 3 وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواند به همراه داش�ته باش�د .جهت 

وکالت یک روز قبل از برگزاری مجمع وکیل و موکل در ساعت اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .
دستور جلسه : 1- طرح انحالل تعاونی 

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 
کارکنان نان قدس رضوی  به شماره ثبت 15631 و شناسه ملی 10380312546
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اطالعیه آگهی مزایده 
موقوفات غیرمتصرفی ذی�ل الذکردرنظر دارند تعدادی از 
رقبات مس�کونی خودرا ب�ه مدت یکس�ال از طریق مزایده 

کتبی به اجاره واگذارنمایند.

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف 
واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،
اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا 

با شماره تلفن 2529 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روزیکشنبه مورخ  
14 /06 /1400 م�ی باش�د.  پاکت ه�ای مزایده در روز دوش�نبه 
مورخ  15 /06 /1400 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه 
یک با حضور اعضای کمیس�یون مزایده بازگش�ایی خواهد ش�د.

ف
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آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

یک واحدآپارتمان 1
بلوارشهیدکریمی 11 چهارراه اول ساختمان 000 /500 /24 ریال82 /112مسکونی -نوبت  اول

ارکیده پالک 7 طبقه سوم غربی 

یک واحدآپارتمان 2
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 48 طبقه 000 /000 /14 ریال50 /83مسکونی -نوبت  اول

سوم شمالی واحد5

یک واحدآپارتمان 3
خیابان توحید23نبش کوچه شهیدگنجه ای 000 /000 /23 ریال133مسکونی -نوبت  اول

پالک 65 طبقه همکف و زیرزمین

یک واحدآپارتمان 4
خیابان توحید23نبش کوچه شهیدگنجه ای 000 /000 /22 ریال131مسکونی -نوبت  اول

پالک 65 طبقه اول

یک دربندمغازه  تجاری -5
خیابان شیرازی 3 کوچه مالهاشم،جنب 000 /000 /40 ریال45 /27نوبت اول

حسینیه حوض محمدعلی خان  
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   شناسایی  
2هزارو 
300انشعاب 
 غیرمجاز آب 
در مشهد  
حسین اسماعیلیان، 
مدیرعامل آبفا 
مشهد گفت: حدود 
2هزارو300انشعاب 
غیرمجاز شناسایی و 
قطع شده است. حدود 
۵00 مورد از این 
انشعابات باغ ویالهای 
ساکن در بولوار 
شاهنامه و حاشیه 
شهر مشهد بوده است. 
پیش بینی می کنیم در 
مشهد حدود۴هزار 
انشعاب غیرمجاز 
وجود داشته باشد .

هشدار زنبوردارچنارانشهریبادوکندوشروعکردهوحاالزنبورملکهپرورشمیدهد

به شیرینی عسل پشتکار

خبرخبر
ویژهویژه

درخواست تعزیرات از بانک ها برای شناسایی شرکت های کاغذی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خــراســان رضــوی از مدیران 
بانک ها خواست تا این نهاد را »برای شناسایی ۱۱۸ شرکت 
بی نام و نشان که اقدام به دریافت وام ارزی از بانک های این 
استان کرده اما در ازای آن کاالیی وارد نکرده یا ناقص انجام 

داده اند« یاری دهند.
به گزارش قدس آنالین، مرتضی مدنی افزود: ۱۱۸ شرکت 

بی نام و نشان در این چارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده اند.

وی ادامه داد: این شرکت ها قابل شناسایی نیستند و یا 
وجود خارجی ندارند، زیرا اداره  کل تعزیرات حکومتی 
خــراســان رضــوی بــرای شناسایی آن هــا از همه مراکز 
و ادارات استعالم کــرده که تاکنون همه ایــن اقدام ها 

بی نتیجه بوده است.
سرپرست ناظر بانک مرکزی در خراسان رضوی در خصوص 
اینکه چطور ممکن است بانک بدون آنکه قانونی بودن 
شرکت را رصد کند، نسبت به پرداخت وام ارزی به آن اقدام 
کند، پاسخ داد: حوزه کاری من امور مربوط به شرکت هایی 

است که تسهیالت ارزی را دریافت می کنند.

مجید امانی افـــزود: بانک موظف اســت بــرای پرداخت 
تسهیالت ابتدا نسبت به احراز هویت شرکت متقاضی 
و اهلیت سنجی شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه اقدام 
و سپس تسهیالت را پرداخت کند. اداره تعهدات ارزی 
که می تواند پاسخگوی این پرسش باشد، نماینده ای در 

خراسان رضوی ندارد.

    افتتاح ۵99 پروژه در خراسان شمالی خبر خوش
به مناسبت هفته دولت 

 بجنورد: در آیینی با حضور استاندار خراسان 
شمالی و مدیران ارشد استانی ۵99 پروژه به ارزش 
هزار و 708 میلیارد تومان در هفته دولت به صورت 

متمرکز به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 

خراسان شمالی محمدعلی شجاعی در این آیین 
گفت: دو سوم از پروژه های هفته دولت امسال 

در حوزه اقتصادی است که با بهره برداری از این 

پروژه ها برای بیش از 3هزار نفر اشتغال ایجاد 
می شود .

وی افزود: در سه سال گذشته بیش از 20هزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه گذاری 

پرداخت شده که نشان دهنده هم افزایی و تالش 

مدیران در راستای رفع مشکالت اساسی مردم است .
وی در ادامه افزود: در سه سال اخیر و در گرامیداشت 

هفته های دولت پروژه های متعددی به ارزش 
12هزار و ۴6۵ میلیارد تومان و 3۵۵میلیون یورو 

کلنگ زنی و به بهره برداری رسیده است.

 بستری 3هزار و 600 بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان

حال 680 بیمار وخیم است
دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید ۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تعداد بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان های خراسان رضــوی را 
۳هزار و ۶۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: ۶۸۰ نفر از 
بیماران مبتال به کرونا در خراسان رضوی بدحال 
بــوده و در بخش های مراقبت های ویــژه تحت 

مداوا هستند.
به گــزارش وب دا، دکتر علی اصغر انجیدنی 
اظهار کرد: در حال حاضر ۳هزار و ۶۰۰ بیمار 
مبتال بــه کــرونــا در بیمارستان های خراسان 
ــار مــبــتــالیــان و  ــوی بــســتــری هستند و آمـ رضـ
بستری شــدن در هفته اخیر رونــد افزایشی 

نداشته است.
دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید ۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه روزانــه ۶۲۰ 
بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های خراسان 
رضوی بستری می شوند، خاطرنشان کرد: ۵۹۵ 
نفر از بیماران جدید کرونایی بستری شده 
در خــراســان رضــوی مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد هستند که کالنشهر مشهد و 

۱۵ شهرستان دیگر را زیر پوشش دارد.
وی گفت: ۶۸۰ نفر از بیماران مبتال به کرونا در 
خــراســان رضــوی بدحال بــوده و در بخش های 

مراقبت های ویژه تحت مداوا هستند.
دکــتــر انــجــیــدنــی در پـــایـــان بـــر رعـــایـــت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و تداوم واکسیناسیون 

برای خروج از بحران کرونا تأکید کرد.
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در استان

محمدزاده ثانی صحبت 
اشــتــغــال کــه مــی شــود بیشتر 
ما به فکر پشت میز نشینی 
یا اداره می افتیم در حالی که 
اگر با اندکی مطالعه و تحقیق 
و البته عالقه مندی بخواهیم 
می توانیم شرایط الزم را برای ایجاد فرصت شغلی 

خود و حتی دیگران فراهم کنیم.
نکته قابل توجه اینکه برخالف تصور اکثر افراد 
جویای کار که شهرهای بزرگ را دارای مزیت های 
ایجاد شغل می دانند باید بگوییم اگر فردی تصمیم 
به انجام کاری در زمینه ایجاد فرصت شغلی بگیرد 
شهرهای کوچک و حتی محیط های روستایی 

زمینه های بیشتری دارند.

مشت، نمونه خروار ◾
برای مثال زنبورداری یکی از زیرشاخه های مهم 
دامــپــروری در بخش کــشــاورزی اســت که یکی از 
مهم ترین ظرفیت های طبیعی خراسان شمالی، 
وجــود گونه های گیاهی، دارویــی و شهدزا در این 
استان است که موجب شده بسیاری از افــراد به 

سمت پرورش زنبور عسل روی آورند.
در ایــن میان محمدرضا بهمن، جــوان ۳۵ ساله 
موفق منطقه چناران شهر در خــراســان شمالی 
مــدت ۲۰ ســال به پـــرورش زنبور عسل پرداخته 
است و توانسته تعداد دو کندوی زنبورعسل خود 
را با تالش و همت خود و برادرانش به چندین برابر 
برساند و اکنون صاحب 7۰۰کلنی زنبور است 
و در کنار تولید عسل پنج سالی است که ملکه 
زنبورعسل با نژاد کارنیکا آلمانی پرورش می دهد و 

به همه  نقاط کشور صادر می کند.
پرورش دهنده زنبور عسل در منطقه چناران شهر 
در خراسان شمالی می گوید: بنده ۲۰ سال است که 

در کار پرورش زنبور عسل فعالیت دارم.
محمدرضا بهمن در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
می دارد: در ابتدا کارم را با دو کندو آغاز کردم و در 
حــال حاضر ایــن تعداد را به 7۰۰ کلنی افزایش 
داده ام.  وی می افزاید: به  طور میانگین از هر کندو 
۱۵کیلو عسل برداشت می شود که از هر کندو سالی 

سه تا چهار میلیون ریال درآمد داریم.
وی ادامه داد: زهر زنبور عسل یکی از فراورده های 
ــورداری بــه  عــنــوان یک  ــبـ بــــاارزش کــســب وکــار زنـ
محصول راهبردی محسوب می شود و هر گرم زهر 
زنبور هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد که قصد داریم 

روی زهر زنبورعسل نیز کار کنیم.
این پرورش دهنده زنبور عسل در استان می گوید: 

در خصوص ژل رویــال نیز که غــذای اصلی ملکه 
محسوب می شود هر گرم ژل رویال ۱۵ هزار تومان 
است که در سال یک کندو نیم کیلو ژل می دهد. 
خوشبختانه این ژل را به کشورهای همسایه ارسال 
می کنیم و برای تولید این کار نیاز به نیروی زیادی 
داریم. وی در خصوص ویژگی های عسل طبییعی 
مــی افــزایــد: متأسفانه بسیاری از مـــردم تصور 
می کنند عسل طبیعی عسلی است که شکرک 
نزند و سفت باشد امــا ایــن تفکر اشتباه است. 
عسل طبیعی به دلیل اینکه حرارت نمی بیند حتماً 

در بازه زمانی بین یک تا سه ماه شکرک می زند.
بهمن قیمت عسل خوب را در هر کیلو ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان عنوان می کند و اظهار مــی دارد:  بازار 

فــروش ما خوب اســت، با توجه به اینکه چندین 
سال است که در کار تولید و فروش عسل هستیم، 
محصول ما شناخته  شده است و به تمام نقاط 
کشور صــادر می کنیم. ایــن پرورش دهنده زنبور 
عسل که در کنار این حرفه، ملکه زنبور عسل نیز 
پــرورش می دهد می گوید: پنج سالی است که با 
برادرانم در کنار زنبورداری و تولید عسل، ملکه زنبور 
عسل با نژاد کارنیکا آلمانی را نیز در این منطقه 
پرورش می دهیم که اگر به  صورت فشرده کار کنیم 
سالی ۵هـــزار ملکه پـــرورش می دهیم که فروش 
حاصل از این ملکه ها سالیانه ۲میلیارد ریال است.
بهمن تصریح می کند: در حــال حاضر ملکه ها 
را به  همه نقاط کشور مانند آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اصفهان، تبریز، تهران، مشهد، 
بابل، گرگان، قم و... صــادر می کنیم و در صورت 
اینکه دستگاه های مرتبط مجوز دهند ظرفیت و 

توان صادرات را نیز داریم.

کندوی خالی حمایت ها! ◾
وی عمده مشکالت زنــبــورداران را موضوع بیمه 
عنوان می کند و می گوید:  یکی از مشکالتی که ما 
زنبورداران با آن مواجه هستیم بحث بیمه است 
اکنون نه  تنها خود زنــبــورداران بیمه نیستند بلکه 
زنبورهای خود را نیز بیمه نکرده اند زیرا شرایط بیمه 
به صورتی است که تنها در حادثه هایی از جمله 
سیل و آتش سوزی بیمه خسارت پرداخت می کند 
در صورتی  که در طول سال بسیاری از زنبورها به دلیل 
برخی بیماری ها و آفت هایی مثل کنه تلف می شوند. 
بسیاری از زنبورداران استان ما در این اواخر به دلیل 
وضعیت آب وهوایی و نبود  حمایت حدود ۲۰ درصد 
زنبورهای خود را از دست دادند و می طلبد مسئوالن 
با حمایت ها و کمک هایی که انجام می دهند مانع از 

بین رفتن نسل زنبورها و شغل پرورش زنبور شوند.

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
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
52



امنیت کامل 
در مرزهای 

خراسان جنوبی 
برقرار است

سردار علی قاسمی 
فرمانده سپاه 

انصارالرضا )ع( 
خراسان جنوبی با 

بیان اینکه امنیت کامل 
در شهرستان های 

مرزی استان برقرار 
است، گفت: تهدیدی 

متصور خراسان 
جنوبی نیست و 

زندگی به روال عادی 
در روستاهای نقطه 

صفر مرزی جاری 
است.تبادالت تجاری 

در مرز ماهیرود نیز 
در حال انجام است.

خبرخبر

خبر روز
 برای ورود به افغانستان 

ویزای جدید صادر نمی شود
مسئول مهاجرین کنسولگری افغانستان در 
مشهد گفت: فعالیت های مربوط به شناسنامه 
و پاسپورت کامپیوتری در حال حاضر به دلیل 
حضور طالبان در افغانستان و تعطیلی اداره ها 

در افغانستان انجام نمی شود.
به گزارش قدس آنالین، سیداسدهللا حیدری،  
افغانستان  کنسولگری  مهاجرین  مسئول 
ــزای جدید  در مشهد در خــصــوص صـــدور ویـ
به افغانستان  گفت:  افـــرادی که از قبل برای 
شناسنامه کامپیوتری و پاسپورت اقدام کرده اند 
جهت تحویل می توانند اقــدام کنند ولی برای 
صدورجدید شناسنامه و پاسپورت الکترونیکی 
فعالً منتظریم تا وضعیت داخلی افغانستان 

مشخص شود.
ــراســـاس  ــزا، بـ ــ ــ وی افــــــــزود: در خـــصـــوص ویـ
دستورالعمل طالبان، هر یک از اتباع خارجی که 
خواسته باشند وارد افغانستان شوند، صدور 
ــزا از نمایندگی های سیاسی و کنسولگری  وی
تهران، مشهد و زاهدان اعتبار ندارد و باید ویزا را 

از نقطه صفرمرزی بگیرند.
مسئول مهاجرین کنسولگری افغانستان در 
مشهد  ادامه داد: در حال حاضر در کنسولگری 
افغانستان در مشهد  بخش های مهاجرین، 
بخش نکانامه و زوجیت و توزیع شناسنامه و 
پاسپورت هایی که از قبل بوده است، فعال است.

ــرادی کــه اقــامــت در  ــ حــیــدری بــیــان کــرد:امــا اف
افغانستان داشته و دارای پاسپورت باشند برای 

خروج از مرز هیچ مشکلی ندارند.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR3988 دوشنبه 8 شهریور ۱400    ۲۱ محرم الحرام ۱443    30 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9609     ویژه نامه

ضرورت افزایش سهمیه مسکن زلزله زدگان خراسان شمالی     
بجنورد: استاندار خراسان شمالی در دیدار با سرپرست 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، خواستار افزایش تعداد 
واحدهای مسکونی آسیب دیده استان در زلزله اردیبهشت 

ماه سال جاری مصوبه هیئت دولت برای بازسازی شد.
به گـــزارش روابـــط عمومی و امــور بین الملل استانداری 
خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی در این دیدار گفت: 

تــعــداد واحــدهــای مسکونی آســیــب دیــده اســتــان بــرای 
ساخت یــک هــزارو۲۴۵واحــد و تعمیر۵۷واحد است اما 
در هیئت دولت ۷۹۵ واحــد احداثی و ۵۲ واحــد تعمیری 
مصوب شده که ۴۵۵ واحد کمتر از برآورد استان است و 
همچنین تسهیالت و کمک های بالعوض معیشتی نیز 

برای آسیب دیدگان از زلزله اختصاص نیافته است.

شــجــاعــی گـــفـــت: تــســهــیــالت بــــازســــازی واحـــدهـــای 
ــه زده اســتــان ۸۰۰میلیون ریــال  ــزل مسکونی روستایی زل
با دوره بازپرداخت ۱۵ساله است که این شرایط از توان 
آسیب دیدگان زلزله استان خارج است و نیاز به مساعدت 

بیشتری دارند. 
ــرای واحــدهــای  ــ تــصــویــب کــمــک بــالعــوض معیشتی ب

مسکونی آسیب دیده، افزایش مبلغ تسهیالت بانکی 
واحدهای بازسازی احداثی استان از ۸۰۰میلیون ریال به 
یک هزارمیلیون ریال، افزایش مدت زمان دوره مشارکت 
ساخت و بازپرداخت به ۲۰سال و تسریع در روند بازسازی  
از مطالبات استاندار خراسان شمالی از سرپرست بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی بود.

خبر خوش
   افتتاح بیمارستان ۹۶تختخوابی بیماران 

حاد تنفسی در نیشابور
بیمارستان ۹۶تختخوابی بیماران حادتنفسی 

نیروی زمینی سپاه با حضور استاندار 
خراسان رضوی و فرمانده نیروی زمینی سپاه در 

شهرستان نیشابور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، استاندار 

خراسان رضوی گفت: شاهد هستیم که در کمتر از 
۱۵روز دو مرکز بیمارستانی حاد تنفسی در مشهد 

و نیشابور افتتاح شد.

معتمدیان با اشاره به کاهش میانگین سن 
فوتی ها و بستری ها به دلیل واکسیناسیون، 
ابراز کرد: امیدواریم با تأمین واکسن بیشتر 

بتوانیم روند واکسیناسیون را سرعت ببخشیم.
سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز 

در حاشیه این مراسم گفت: امروز اولویت کشور 
کروناست و بر همین اساس آمادگی داریم هر جا 

نیاز باشد پس از بررسی های الزم، بیمارستان 
برپا  کرده و در زمینه تیم های پزشکی مساعدت 

کنیم.

رئــیــس پــلــیــس فــتــا اســتــان 
خراسان رضوی از شناسایی 
و دســتــگــیــری عــامــل فــروش 
ــازار  تــوکــن هــای تقلبی در بـ

رمزارز خبر داد.
ــزارش قــدس،ســرهــنــگ  بــه گــ
جــواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان 
خـــراســـان رضـــوی در تــشــریــح خــبــر گــفــت: با 
شکایت بیش از ۱3 نفر از همشهریان در 
خصوص کالهبرداری و فروش توکن های جعلی 
و تقلبی در بازار رمزارز، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار یک تیم زبده از کارشناسان پلیس 

فتا منطقه مشهد قرار گرفت.

وسوسه درآمد های آسان ◾
ســرهــنــگ جـــــواد جــهــانــشــیــری بـــیـــان کـــرد: 
ــه عــمــل آمـــده و بــازخــوانــی  ــررســی هــای ب در ب
ــد فـــرد  ــات مــشــخــص شــ ــکـ ــای شـ ــ ــده ه ــ ــرون ــ پ
فریبکاری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران 
نسبت به ابعاد پیچیده بــازار رمزارزها، اقدام 
ــران بــه بهانه افزایش  بــه جــذب سرمایه کــارب
چــنــدصــددرصــدی ســرمــایــه نــمــوده و در ازای 
دریافت وجه به آن ها توکن بدون پشتوانه ارائه 

کرده است.
رئیس پلیس فتا خــراســان رضــوی همچنین 
تصریح کــرد:کــارشــنــاســان پلیس فتا منطقه 
مــشــهــد بــه مــحــض تجمیع تــمــامــی اوراق و 
مستندات پرونده های متشکله با موضوعی 
واحد، اقدام های فنی و پلیسی خود را آغاز کرده 
و پس از آن  توانستند در کوتاه ترین زمــان رد 
متهم را شناسایی کرده و پس از کسب دستور 
قضایی، محل اختفای عامل کالهبرداری را 
محاصره و او را به صورت غافلگیرانه در محل 

سکونتش دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا خــراســان رضــوی ادامـــه داد: 
متهم ۴۲ساله با دیدن شواهد فنی جرم خود 
را پذیرفت و اعــتــراف کــرد بــا انــجــام تبلیغات 

دربـــاره موفقیت ســرشــار در حـــوزه رمـــزارز در 
فضای مجازی موفق به جذب سرمایه گذار در 
این رابطه شده و پس از جلب اعتماد کاربران، 
اقدام به فروش »توکن« بدون اعتبار به  افراد 

زیرمجموعه خود کرده است.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: حس طمع و 
کسب درآمد میلیونی توسط کاربران در روزهای 
اخیر با دیدن بازار پرفراز و فرود رمزارزها افزایش 
یافته و متأسفانه برخی کاربران بدون دارا بودن 
دانش فنی و به صورت کامالً هیجانی وارد بازار 
شده و در بیشتر موارد اعتماد بی جا موجب از 

دست رفتن سرمایه آن ها می شود. 
سرهنگ جواد جهانشیری گفت: ایجاد توکن 
هزینه چندانی ندارد، میزان ارزش توکن در بازار 
و وایت پیپر و عملی که توکن در زنجیره بالکچین 
قــرار اســت انــجــام دهــد مهم اســت؛ بنابراین 
فریب توکن های با ارزش مالی کم را به بهانه 

ارزشمند شدن آن نخورید.

مراقبت و افزایش آگاهی ◾
وی همچنین تأکید کرد: یکی از مواردی که بارها به 
آن اشاره شده که می تواند عامل اصلی از دست 
رفتن سرمایه کاربران فضای مجازی باشد، همان 
اعتماد بی جا به افراد و حتی نزدیک ترین دوستان 
و... است؛ بنابراین در این مسیر کاربران ابتدا باید 
معلومات خود را افزایش دهند تا خدایی نکرده در 

دام کالهبرداران گرفتار نشوند.
ــنــد در صـــورت  ــوان شـــهـــرونـــدان گـــرامـــی مــی ت
ــفــاق و حـــادثـــه ای در فضای  وقـــوع هــرگــونــه ات
سایبر بالفاصله  بــا شــمــاره تــمــاس ۰۹63۸۰ 
ــيــس فــتــا  ــل ــری پ ــبـ ــايـ ــای سـ ــــت هــ ــوري ــ ــز ف ــرکـ مـ
ــرده تــا از خــدمــات اورژانـــس  ــرار کـ ــرق ــبــاط ب ارت
ســـایـــبـــری تـــوســـط کـــارشـــنـــاســـان پــلــیــس فــتــا 
ــکــی  ــی ــرون ــکــت ــا آدرس ال ــ ــا ب ــ  بـــهـــره مـــنـــد و ی
www.cyberpolice.ir  از به روزترین اخبار، 
ــوادث و آمــوزش هــای پیشگیرانه در حــوزه  حـ

فضای سایبری مطلع شوند.

وسوسه درآمدهای آسان 13 نفر را به دردسر انداخت

دستگیری عامل فروش 
توکن های تقلبی 

سرهنگ جهانشیری:  در بررسی های به عمل آمده مشخص شد فرد فریبکاری 
با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران نسبت به ابعاد پیچیده بازار رمزارزها، 
اقدام به جذب سرمایه کاربران به بهانه افزایش چندصددرصدی سرمایه نموده 

و در ازای دریافت وجه به آن ها توکن بدون پشتوانه ارائه کرده است.
گزيدهگزيده
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران
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37286050
36222223
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33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ابوالفضل ا    هلل آبادی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10327
 به نشانی:

 سیدی- بولوار سپاه بین 36و38  پ 58
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159243109
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آگهی
فرزند  مالزم  حمید  آقای  جناب 
به اطالع جنابعالی می رساند  علی 
همسر شما خانم کبری شش یکانی 
فرزند عطا برابر دادنامه قطعیت 
یافته از شعبه اول دادگاه عمومی 
ثبت  به  تصمیم  سروالیت  بخش 
را  دفترخانه  این  در  خود  طالق 
می شود  اخطار  شما  به  لذا  دارد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ 
به  خود  طالق  ثبت  به  نسبت 
دفترخانه مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت طالق فوق وفق مقررات 
ثبت و هیچگونه اعتراضی مسموع 

نخواهد بود. 
آدرس دفترخانه: مشهد انتهای 
بلوار توس- نرسیده به سه راه 

فردوسی جنب درمانگاه
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین محمدحسین زاده 
مسئول دفتر مشــاور امالک به شماره عضویت 

804
 به نشــانی: بلــوار ادیب بیــن 34 و 36 پالک 
486 امالک حســین زاده مشارالیه درخواست 
کناره گیری از شغل خود را دارند لذا از کلیه 
متعاملین��ی ک��ه در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب 
حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر 

آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. 
الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم 
اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در 

 قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155019298

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

48
86



   خاکسپاری 
پیکر بازیگر 
خراسانی 
در بهشت 
جواداالئمه 
مشهد 
مراسم خاکسپاری 
صادق صفایی، 
بازیگر فقید و مدرس 
دانشگاه در بهشت 
جواداالئمه مشهد 
برگزار شد.

اصغر همت، 
پیشکسوت سینما، 
تئاتر و تلویزیون بیان 
کرد: مراسم تدفین 
پیکر این هنرمند 
در جوار مزار پدر و 
مادرش در مشهد، 
انجام شد.

در  حاشيه

کشتی گیر 
خراسانی در راه 
بالروس

دبیر هیئت کشتی 
خراسان رضوی 
گفت: »احمد 
محمدنژادجوان« 
آزادکار این استان همراه 
با تیم ملی بزرگساالن 
به مسابقات بین المللی 
کشتی جام »مدوید« 
بالروس اعزام می شود.
خسرو علیزاده در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
محمدنژادجوان در 
وزن ۵۷ کیلوگرم این 
مسابقات با حریفان 
خود رقابت خواهد کرد.
وی ادامه داد: 
رقابت های بین المللی 
کشتی آزاد جام مدوید 
بالروس، روزهای ۱۹ تا 
۲۱ شهریور در شهر 
مینسک بالروس برگزار 
می شود.
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افقی ◾
 ۱. واکــســن کــرونــای ساخت کشورهای 
 ســــوئــــد و انـــگـــلـــســـتـــان - حـــلـــقـــوم
  ۲. قــشــنــگ – قــصــه – نــفــی از آمـــدن
 3. تصویب کردنی مجلسی ها – عالمت 
تجارتی کاال - پریشان 4. نشان جمع – 
 لوله تنفسی – قــاره کهن – عزیز عرب 
۵. ناوارد – امپراطور ظالم عصر اصحاب 
کهف 6. صــوت درد – مستبد - غــرور 
۷. جنگ افزار ورزشــی – صلح و آشتی 
– خــودروی حمل بار 8. کلمه استثنا – 
بیماری جرب – صوت شگفتی – سود 
 حرام ۹. چلچراغ – برادر هلو – روز عرب

 ۱0. دینی در جنوب شرق آسیا – واسطه 
احضار ارواح – نت چهارم ۱۱. نام کهن 
یزد - شفاف ۱۲. ورم – اشــاره به جمعی 
ــرای – عــزیــز عــرب ۱3. بخت و  دور – بـ
اقبال – نام کوچک »کامو« نویسنده و 
روزنامه نگار فرانسوی برنده جایز نوبل 
ادبــیــات  - سنگ محک طــال ۱4. ساز 
تیره – هم رتبه – عینک آفتابی ۱۵. خرد و 

هوش – کوچک ترین قاره جهان

عمودی ◾
ــاز – ابــــــــزار ورزش  ــ ــی آغـ ــ  ۱. زمــــــان بـ
ژیمناستیک – تپه کوچک ۲. باالترین 
ــــی - زخــمــی 3. از نــام هــای  رنـــگ – دای
ــاس 4. نشاط  ــرآن – پــیــشــه وری - آمـ قـ
ــروژن – از مــحــصــوالت شرکت  ــت ــی – ن
 خــــودروســــاز هــیــونــدایــی کــره جــنــوبــی
ــره ژاپــــــن - از  ــ ــزی ــن جــ ــ ــری ــ ــزرگ ت ــ  ۵. ب
 تــقــســیــمــات ارتـــشـــی – نــفــس خسته
 6. حرف آخر انگلیسی – رنگین کمان – 
تهمت زدن ۷. مشهور – کفش الستیکی 
قدما – شهری در کریمه و در ساحل 
ــای سیاه 8. چــادر – پس از دوخت  دری
مــی آیــد – دست کشیدن روی سطحی 
– مظهر ســرعــت ۹. تــوقــف مــوقــت در 
بین راه – از سبزی های خوردنی – کلمه 
تعلیل ۱0. نام قدیم تیم گل ریحان که در 
دسته اول لیگ فوتبال کشورمان فعالیت 
دارد – کــاخ ریاست جمهوری فرانسه 

- دنیاآوردن ۱۱. آتشدان حمام – سلول – 
نیمه گرم ۱۲. رزمایش – ظاهر ساختمان 
- دشمن ۱3. انحنا یافتن اعضای سازه 
بر اثــر فشار – راه و روش – کشوری در 
جنوب شرقی آسیا ۱4. گیاه خورشتی – 
زیلوباف – مقابل معنوی ۱۵. نام پسرانه 
عربی – اجــرام گردنده آسمانی – عضو 

دستگاه تنفسی
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

               1 
               2 
               3 
               4 

               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 

               12 
               13 
               14 
               15 
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 1 ش ی ر د ر ه پ ن ج ش ی ر   م ش
 2 م ل ح   ک ر ا ی ه   خ ی ر ا ت
 3 ش ا م ل   ا د و ا ت   گ و ه ر
 4 ا ن   ا ل   م ت د ی ن   ب ا ی
 5 د   ج م ا ر ا ن   ا ر م ا ن  

 6   ب ی ا ب ا ن   ت ر د س ت   س
 7 ک ل ر   ه ی   ل ر   ه ر   گ ی
 8 م ا ه ر   ج م ج م ه   ف و ی ل
 9 ی ل   ف م   ش ن   ج ز   ا ش ک

 10 ل   ب ا ر و ت   پ ر و ا ن ه  
 11   ش ا ه ی ن   ا س ت ا ر ت   ک
 12 ب ل د   د ی ه ی م   ل م   ت ی
 13 ی و ا ش   ز ی ر ا ب   ک ن ا م
 14 ک ا م و ا   م ج ن و ن   ک و ی
 15 س ر   خ ا م ه   د ر ا ک و ل ا

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

روســـتـــای  کاهانی  مهدی 
ــوای رضــوان  زیبا و خــوش آب وهـ
»آنـــــــدروخ« یـــا »انــــــدرخ« یکی 
از روستاهای سرسبز با آب وهـــوا و طبیعتی 
کوهستانی و بکر است که در 33 کیلومتری 
شمال شرقی مشهد و در مسیر راه مشهد به 

کالت و سد کارده واقع شده است.
این روستا با باغ های میوه، درختان سر به فلک 
کشیده، چشمه های زیبا و جوشان و صخره های 
به جامانده از سالیان دراز، فضایی جــذاب و 
هیجان انگیز دارد کــه بــرای تفریحاتی چون 
ــوردی، دوچــرخــه ســواری، صــخــره نــوردی،  ــوه ن ک
جمع آوری گیاهان دارویــی و عکاسی مناسب 
اســت. بی تردید با اقامت در انــدرخ خاطره ای 
عالی و به یادماندنی برای شما به یادگار خواهد 
ماند. دره باریک اندرخ در این روستا با عرض کم 
توسط صخره  و دیوارهای بلند احاطه شده و به 
خاطر وجود چندین چشمه و غار به ویژه 
ــزرگ و  غــاری با دهانه ب

جالب، موردتوجه کــوهــنــوردان قــرار دارد. آب 
موردنیاز این روستا که دارای زمین های سرسبز 
و حاصلخیز است، از دره)زو( انــدرخ که به سد 
کارده می ریزد، تأمین می شود. درون این دره در 
سال های دور پر از آب بوده، اما به دلیل توسعه 
شهرنشینی و کاهش بارندگی، حاال به دره ای 
با سنگ های بزرگ در اطراف خود تبدیل شده 
است. در روستای انــدرخ سه امامزاده در کنار 
هم در یک آرامگاه دفن شده  انــد؛ امامزادگان 
سیدفتح هللا، میرعمادالدین و بی بی ربابه بیگم 
که با توجه به اسناد موجود نسب این امامزادگان 
ــام موسی کــاظــم)ع( مــی رســد. همچنین  به ام
مقبره امامزاده حاتم)ع( در روستای رضوان در 
همسایگی اندرخ قرار دارد. هرسال تعداد زیادی 
از مردم برای زیارت این امامزادگان به روستای 
اندرخ می آیند. از طرفی به دلیل قرار گرفتن در 
نزدیکی دره آل، سد کارده و دره زو با جاذبه های 
طبیعی فراوان، این منطقه فضای مناسبی برای 

زیارت، گردش و ورزش فراهم کرده است.

یــکــی از مــــواردی کــه طبیعت 
ــان شـــمـــالـــی در ایـــن  ــ ــراسـ ــ خـ
ســال هــا بــا آن مــواجــه بـــوده به 
وجود آمدن نژاد ناخالصی شبیه سگ و با 
خصوصیات گــرگ اســت. تصاویر بدست 
ــیــن هــای تــلــه ای نــصــب شــده  ــده از دورب آمـ
در مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
استان بیانگر این موضوع است که نژاد گرگ 
ناخالص)گرگاس( در طبیعت رو به افزایش 
بوده و در بسیاری از موارد در حمله به دام ها 

این گونه پیشرو است.
گرگاس عالوه بر ضررهای اقتصادی که برای 
انسان دارد به عنوان گونه ای جدید و رقیب 
سایر گوشتخواران موجود در مناطق مانند 
یوزپلنگ، کــاراکــال، پلنگ و... بــوده که در 
رأس هــرم غذایی می تواند موجب به هم 

خوردن تعادل زیست محیطی شود.
بــررســی هــای کارشناسی در چندین مــورد 
از شکایت حمله گــرگ بــه دامــداری هــای 

حاشیه شهر بجنورد در ســال هــای اخیر، 
نــشــان دهــنــده ایــن اســت کــه ایــن حمالت 

توسط گرگاس انجام شده است.
تــولــه هــای حاصل از آمــیــزش گــرگ و سگ 
ظاهری شبیه گرگ و سگ و درندگی گرگ 

را دارند .
بــه صــورتــی کــه آن هـــا تــهــدیــدی جــدی بــرای 
ــای اهــلــی و حــیــات وحــش محسوب  ــ دام هـ

می شوند.
ــراد در خصوص بدست  نــاآگــاهــی برخی افـ
آوردن یک نژاد بهتر برای سگ نگهبان موجب 
شــده بــه اخــتــالط دو گونه ســگ و گــرگ روی 
آورند که این توله ها)گرگاس( به علت داشتن 
خصوصیات درندگی گرگ درنهایت توسط 
ــاآگــاه رهــا مــی شــونــد کــه ایــن امر  ایــن افـــراد ن
سبب به وجود آمدن مشکالتی در خصوص 
ــن گــونــه هیبرید بــه حیات وحش،   حمله ای

 دام های اهلی و برخی موارد به انسان 
شده است.

 »اندرخ«
انتخابورزشکارانوطبیعتگردان

 »گرگاس«
تهدیدیبرایحیاتوحشخراسانشمالی

بــــــایــــــد 
ــه فـــرهـــنـــگ  ــ ــ ب

و میراث  کــشــاورزی توجه 
بیشتری شود؛ میراث کشاورزی فرصت توسعه 
گردشگری استان است. مقدماتی برای بهره مندی 
از ایـــن ظرفیت در قــالــب مـــوزه گــنــدم در شهر 
نشتیفان خواف فراهم شده است که گردشگران 
و عالقه مندان را با بخشی از میراث کشاورزی 

آشنا می کند.
پــژوهــش، مطالعه، ثبت و استفاده کــاربــردی از 
ایــن مــیــراث نیازمند همکاری همه  جانبه تمام 
دســتــگــاه هــاســت تـــا از ایـــن مـــیـــراث ارزشــمــنــد 

بهره برداری اقتصادی صورت گیرد.
همکاری و مشارکت در زمینه های علمی، پژوهشی، 
مــشــاوره ای و کارآفرینی در حــوزه نفوذ آسبادها 

به عنوان 
یک عنصر مهم 
در حوزه میراث  کشاورزی و 
اهمیت پژوهش، معرفی و نقش عملکرد اجتماعی 
و اقتصادی گذشته آسبادها در منطقه خواف 
جزو موضوعات تفاهم نامه  با مدیر پایگاه میراث 
فرهنگی آسباد های ایران است.توجه به موضوع 
حفاظت کالبدی و ساختاری آسبادها و بهره برداری 
بهینه از این آثار و ضــرورت ساماندهی و نمایش 
استاندارد محتویات مرتبط با آسبادها )گندم و جو( 
به عنوان غالت های حیاتی و مؤثر در معیشت و 
زندگی مردم در قرون گذشته از دیگر موضوعات 

این تفاهم نامه است.
تاکنون در ایران ۵0۷ آسباد در استان های خراسان 
رضوی، جنوبی، سیستان وبلوچستان، کرمان و 

یزد شناسایی شده که 3۲۹ آسباد موجود است.
توجه به بستر شکل گیری این آثار تاریخی و جامعه 
محلی نیز در دستور کار قــرار گرفته و به باغ ها و 
جوامع محلی توجه ویژه ای شده، به عنوان مثال 

نشتیفان به اکو موزه تبدیل شده است.
اطلس پراکندگی آسبادهای خراسان، 

پراکندگی گندم و جو و میزان سطح 
زیرکشت در ایــن جهت تهیه 

شده است.

شفاهی شفاهییاداشت  یاداشت 

 سید جواد موسوی 
 مدیر کل  میراث فرهنگی خراسان رضوی 

درباره اطلس 
آسباد های 

خراسان

خبر

مثبت خبر

مردان آسمانی خراسان گردی محيط زیست

 مرمت15اثرتاریخی
خراسانجنوبی

علی شریعتی منش، معاون میراث فرهنگی 
ــراث فــرهــنــگــی، گـــردشـــگـــری و  ــیـ اداره کـــل مـ
صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از محل 
اعتبارات مشارکتی ملی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ۱۵ بنای تاریخی 
شــامــل خــانــه و حسینیه در شــهــرهــای قاین، 
بشرویه، خوسف، فــردوس، بیرجند، درمیان، 
نهبندان و سرایان با مشارکت مالکان مرمت 

شد.
وی افــزود: اعتبار تخصیص یافته از اعتبارات 
ملی به مبلغ 8۲۵ میلیون تومان بوده که از سوی 
مالکان نیز مشارکت در مرمت بناها صورت 

گرفته است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خــراســان جنوبی 
بیان کرد: اقدام های خوبی درخصوص مرمت 
و بازسازی آسبادهای نهبندان و درمیان انجام 
شده است که در سال جــاری هم ادامــه دارد و 
ــدازی تعدادی از  به دنبال ایــن هستیم با راه انـ
آسبادهای این مناطق شرایط را برای ثبت جهانی 

آسبادها )آسیاب بادی( فراهم کنیم.

جذب1۷۰درصدیتسهیالت
حمایتیاهالیفرهنگ،هنرو

رسانهخراسانشمالی
توسعه مــدیــریــت و منابع اداره کــل فرهنگ 
و ارشـــاد اســالمــی خــراســان شمالی از جذب 
۱۷0درصـــــدی تسهیالت حمایتی بــه اهــالــی 

فرهنگ، هنر و رسانه استان خبر داد.
علی اکبر طهماسبی گفت: براساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا و تسهیالت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بــرای کمک و جبران 
خسارت ها به صاحبان فرهنگ، ادب، هنر و 
رسانه که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری 
کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شدند، در 
مرحله نخست تاکنون افــزون بر ۷ میلیارد و 
6۵0 میلیون ریال وام حمایتی به متقاضیان و 

واجدان شرایط پرداخت شده است.

قهرمانیشطرنجبازخراسانی
درمسابقاتجهانیورزشهای

فکری
رسائی فر فاطه یــزدانــی شطرنج باز نونهال 
ــابــت هــای جهانی  خـــراســـان رضـــوی کــه در رق
ورزش هـــای فکری حضور یافته بــود توانست 
عنوان قهرمانی این مسابقات را در کره جنوبی 

بدست آورد.
یزدانی در فینال با ۲۷ نفر رقابت کرد و توانست 
مقام قهرمانی زیر هشت سال دختران جهان 

را کسب کند.

نام شهید: فرزاد اسماعیل زاده
تاریخ تولد: ۱3۷۲/۱0/۲۷

محل تولد: خراسان رضوی، مشهد مقدس
تاریخ شهادت: ۱3۹4/0۱/۱۷

ــســتــان و  محل و نحوه شــهــادت: ســی
بلوچستان، گردان مرزی نگور، درگیری با اشرار 

مسلح
زندگی نامه: 

شهید اسماعیل زاده در بیست و هفتمین روز 
از دی ماه ۱3۷۲ در خانواده ای متدین و مذهبی 
ــا)ع( چشم به  در مشهد و جــوار حضرت رضـ
جهان گشود. دوران طفولیت را در دامان پر مهر 
خانواده سپری کرد و تحصیالتش را در همان 
زادگاهش به پایان رساند و با عشق و عالقه فراوان 
به منظور خدمت به وطن و نظام اسالمی عازم 
پادگان آموزشی شد. پس از طی دوره آموزشی به 
مرزبانی سیستان و بلوستان و هنگ نگور منتقل 
شد. او در دوران خدمتش، خدمات شایسته ای 
در راســتــای حفاظت از مــرزهــای شرقی کشور 
انجام داد. سرانجام در هفدهمین روز از فروردین 
۱3۹4 به اتفاق تعدادی از همرزمان خود با اشرار 
مسلح »جیش الظلم« درگیر شده و پس از ایراد 
خسارت به آنان به طور ناجوانمردانه به درجه 

رفیع شهادت نائل گشت. روحش شاد

ــای طبیعت  ــبـ ــکــی از جـــلـــوه هـــای زیـ ی
شهرستان گناباد که همزمان جنگل، 

رودخانه و کوه را در دل خود جای 
داده کــویــر آن اســـت، نیمی از 

مساحت گناباد را کویر و بیابان 
فرا گرفته است.

بـــــه گــــــــــزارش تــســنــیــم، 
دراین میان کویر عمرانی 
و مناطق همجوار آن، با 
داشــتــن جذابیت های 
منحصربه فرد همچون 
رودخــانــه »کــال شــور«، 
تــاغــزارهــا و جنگل های 
دســت کــاشــت، رمل ها 
و تپه های شنی و از همه 
مهم تر کلوت های گناباد 
یــکــی از مــنــاطــق جـــذاب 

ــوردی در  ــرن ــوی و مناسب ک
ــت.  ــان رضــــــوی اســ ــ ــراسـ ــ خـ

ــتــهــای »کــــال شــــور« در  در ان
نزدیکی های شهر روشناوند به 

کلوتی طبیعی می رسید که جاذبه 
گردشگری بکری را رقم زده؛ این نقطه از 

شهرستان گناباد زیر پای گردشگران نرفته و 
طبیعی بودنش آن را منحصربه فرد کرده است.

 جاذبههایچشمنوازکویر
درجنوبخراسانرضوی

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
بینالود گفت: ســه طــرح ورزشـــی با 
هزینه 3۷ میلیارد ریال با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
ــوالن ایـــن  ــئـ ــسـ رضــــــوی و مـ
شهرستان در شهر شاندیز 

به بهره برداری رسید.
امیر زارعی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: این طرح های 
ورزشــــــی شـــامـــل یک 
ــازی  ــســ ــ ــدن ــ ــن ب ــ ــالـ ــ سـ
اخـــتـــصـــاصـــی ویـــــژه 
بانوان و دو زمین چمن 

مصنوعی است.
ــه داد: سالن  ــ وی ادامـ
بدنسازی و پرورش اندام 
ویژه بانوان در 400مترمربع 
بــا هزینه ۲0 میلیارد ریــال 
ــخــش خــصــوصــی  تـــوســـط ب

راه اندازی شده است.
وی اظهار کرد: همچنین یک زمین 
چمن مصنوعی با هزار و ۱00 مترمربع 
و هزینه ۹ میلیارد ریال در روستای ابرده 

علیا به بهره برداری رسید. 

بهرهبرداریازسهطرحورزشی
درشهرستانبینالود

مقدم        امام قلی خراسانی، متخلص به خاکی 
و مشهور به امام قلی دیزبادی، از شاعران فارسی قرن 

یازدهم هجری قمری است. از او اشعار فلسفی 
بلندی برجای  مانده است.

او از کشاورزان روستای دژآباد)دیزباد( 
ــاال و هــم عــصــر شـــاه عـــبـــاس اول  ــ ب

صفوی، شاه صفی و گویا در اوایل 
زمان شاه عباس ثانی، وفات یافته، 
چراکه در بعضی اشعارش به سال 
ــاره کــرده  ۱0۵6 هجری قمری اشـ
اســت. وی از داعیان اسماعیلیه 
بود و به همین دلیل آزار و شکنجه 
بــســیــار دیـــد. هموطنانش نقل 

می کنند او از دست پادشاه عصر 
خیلی آزار کــشــیــده، چــنــان کــه از 

حیات خود مأیوس شده بود.
ــوان اشــعــارش کــه مجموعه ای از  دیـ

غزلیات اوست و به ترتیب حروف الفبا 
مرتب  شده و بیش از ۲ هــزار بیت دارد، به 

کوشش والدیمیر آلکسیویچ ایوانُف، در بمبئی به چاپ 
رسیده است. به گفته ایوانُف، اشعار خاکی عامیانه 
اســت و با اشعار پخته اســتــادان شعر فارسی 
فاصله ای بسیار دارد. این اشعار چنان از 
برخی تعصبات سرشار است که در 
کــشــورهــای سنی مذهب، 
نمی توان چاپ 

کرد. لهجه این دیوان گاهی لهجه روستایی خراسانی 
ــوان بیشتر توسط افــراد  اســت. رونوشت های ایــن دی

کم سواد نوشته شده و بسیار کمیاب است.
او همچنین یک مثنوی بلند از تصنیفات 

با نام طلوع الشمس یا طوالع الشمس 
در حدود هزار و300 بیت دارد که آن 

را در سال ۱0۵۵ قمری سروده و گویا 
به پایان نبرده است. درعین حال 
برخی بر این باورند اشعار خاکی 
گرچه ساده و عوامانه است، ولی 
بسیاری از نکات عرفانی و اسرار 
ائمه اطــهــار)ع( را واضــح و آشکار 

می کند.
از دیـــگـــر آثـــــار خـــاکـــی مـــی تـــوان 
نگارستان را نام برد که قصیده ای 
طوالنی با محتوایی اخالقی، مذهبی 

و مزین به نمادگرایی تصوف است 
که روی هـــم حــدود ۹80 بیت را شامل 

می شود. همچنین شعری به لهجه محلی 
دیزباد دارد که به دلیل روشن شدن زندگی اسماعیلیان 

دیزباد در قرن یازدهم قمری، حائز اهمیت است.
ــاد هنوز  ــزب ــاغ هــای دی مــقــبــره او در یــکــی از ب

وجــود دارد ولــی هیچ گونه سنگ نوشته 
و کــتــیــبــه ای کــه تــاریــخ وفــاتــش را 

ــــد بـــــر آن  ــن ــ ــخـــص ک ــشـ مـ
نیست.

»امامقلیدیزبادی«شاعرخاکی

نام آوران خراسان
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