
با بیان اینکه توسعه  تولیت آستان قــدس رضــوی 
مشهد نباید به گونه ای صورت پذیرد که در آینده 
بر ضرورت  باشیم،  و جدید  بافت قدیم  شاهد دو 
حرم  مــحــوریــت  ــا  ب مشهد  شهر  مــتــوازن  توسعه 
کــرد.  تأکید  آسیب  ایــن  از  جلوگیری  بـــرای  مطهر 

ــزارش آســتــان نــیــوز، حجت  بــه گـ
االسالم والمسلمین احمد مروی 
ــای جــداگــانــه حسن  ــدارهـ در دیـ
موحدیان رئیس شورای اسالمی 

و سیدعبدهللا ارجایی...

نخستینبخشازطرحتفصیلیحوزههایهفتگانهشهرابالغشد

توسعهمشهدسامانمییابد
تولیتآستانقدسرضوی

دردیدارهایجداگانهشهردار
ورئیسشورایشهر:

توسعه شهر 
باید حول محور 

حرم مطهر رضوی 
انجام شود
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توزیع 2هزار و 200 تن کاالی اساسی 
توسط تعاون روستایی خراسان رضوی  

واکسیناسیون ۳0 هزار کارگر 
بخش صنعت در خراسان رضوی

اختصاص 2هزار و 445 سهمیه 
اربعین به زائران خراسان رضوی 

 سالنی که 6 ماه قبل افتتاح 
و بالفاصله بسته شد!
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در استان2

به همت دفتر حفظ و نشر آثار آیت هللا خامنه ای 
در مشهد با مشارکت معاونت تبلیغات آستان 
قدس رضوی، مراسم نکوداشت مرحوم حاج علی 

شمقدری در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

دیرین  یار  درگذشت  سالگرد  اولین  آستانه  در 
العالی(؛  )مدظله  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نکوداشتی  مراسم  شمقدری،  حاج علی  مرحوم 
ترویج معارف  ایشان در  به پاس مجاهدت های 

و ارزش های انقالب اسالمی و همچنین خدمات 
بــرگــزار  مستضعفان  و  مــحــرومــان  ــه  ب ــشــان  ای

می شود.
ماه  شهریور   27 شنبه  روز  که  مراسم  ایــن  در 

اسالمی  عــلــوم  دانــشــگــاه  در  10 صبح  ســاعــت 
آیـــت هللا علم الهدی،  مــی شــود،  ــرگــزار  ب رضـــوی 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی به 

سخنرانی خواهد پرداخت.

بههمتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهایدرمشهدانجاممیشود

برگزاری مراسم نکوداشت مرحوم حاج علی شمقدری در حرم مطهر رضوی 

ابوالحسن صاحبی: علی شکری، مسئول کتابخانه 
عمومی شهرستان صالح آباد گفت: با تعامالت خوبی 
بهزیستی  اداره  رئیس  با  تفاهم نامه ها  راستای  در  که 
و  منطقه  محرومیت  به  توجه  با  داشتیم،  شهرستان 
کمبودی که در بخش منابع کتابخانه ای داشتیم خیر نیک اندیش 
مهندس اقبال فر و پویش »مهر سارا« در این زمینه معرفی شدند. 

وی تأکید کرد: با پیگیری این خیر 750 نسخه کتاب به کتابخانه 
گــروه سنی  ــرای  ب آن  نسخه   500 که  اهــدا شد  عمومی صالح آباد 

بزرگسال و در موضوعات مختلف ادبیات، تاریخ، دین، علوم کاربردی 
و علوم اجتماعی و کمک درسی به ارزش بیش از 100میلیون ریال، 
250 نسخه کتاب برای رده سنی کودک و نوجوان به ارزش 56میلیون 
ریال و همچنین بازی های فکری به ارزش 10 میلیون ریال برای بخش 

کودک تهیه شد. 
تأیید  از  مرکز پس  این  توسط  اهدایی  کتاب های  کرد:  وی تصریح 
و استعالم و ثبت در سامانه، در اختیار اعضا و عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.

جانشین رئیس پلیس  راه  خراسان رضوی گفت: از ابتدای 
شهریور حــدود 70 هــزار خــودرو غیربومی توسط نیروهای 
پلیس راه و دوربین های نظارتی در جاده های استان اعمال 
گفت وگو  در  قانعی نژاد  محمد  شده اند.سرهنگ  قــانــون 
با ایسنا در خصوص میزان تغییر حجم سفرهای جــاده ای در خراسان 
رضوی و مشهد اظهار کرد: از یکم تا 22 شهریور نسبت به یکم تا 22 
مرداد ماه، میزان تردد در جاده های ورودی و خروجی مشهد، ۴ درصد 
کاهش و یک درصد افزایش داشته است. همچنین در خراسان رضوی 

شاهد کاهش ۴ درصدی سفرهای ورودی و 7 درصدی سفرهای خروجی 
بوده ایم. ترددها نسبت به ایام تعطیلی کشور در اوج پیک پنجم افزایش 
پیدا کرده، اما نسبت به مرداد ماه میزان ترددها در محورها تغییر چندانی 
نداشته و تعداد پالک های غیربومی در جاده های خراسان رضوی نسبت 
پلیس  راه  رئیس  جانشین  اســت.  انگشت شمار  گذشته  سال های  به 
خراسان رضوی در خصوص میزان خودروهای اعمال قانون شده در همین 
بازه زمانی خاطرنشان کرد: از ابتدای شهریور تا 22 شهریور حدود ۳1 هزار 

خودرو تذکر دریافت کرده، 5هزار و 800 خودرو بازگردانده شده است.

مسئول کتابخانه عمومی شهرستان خبر داد

اهدای 750 جلد کتاب به کتابخانه عمومی صالح آباد 
جانشین رئیس پلیس  راه  خراسان رضوی:

70 هزار خودرو غیربومی از ابتدای شهریور جریمه شدند
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳وقانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
۱۳90/09/20 و برابر رای ش��ماره ۵0044۸۵ ۱40060۳0600 مورخ ۱400/06/06هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم عزت بهرامی فرزند علی 
نس��بت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 26/۷۵ مترمربع از پالک شماره ۷ فرعی از ۱0۷ اصلی واقع 
در اراضی زهد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر کاظم زاده فرزند 
غالمحسین محرز گردیده است. لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تادوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.آ۱40۵0۱2 م الف ۷۳6
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                                تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظ��ر به دس��تور م��واد ۱و ۳ و قان��ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب۱۳90/09/20  وبرابر رای شماره ۱40060۳0600۵0044۸۱ مورخ ۱400/06/06هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای محمود حسین آبادی 
فرزند رمضانعلی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت ۱۱6/2۵ مترمربع از پالک شماره 2۳0 
اصلی واقع در اراضی حاج کاظمی بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم 
تنگدست محرز گردیده است . لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تادوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. آ۱40۵0۱۱ م الف ۷۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                       تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳وقانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی وتصرفات 

مالکانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 بخش 2 پالک 22۵ اصلی  امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور                    

ال��ف(۷۷۸ فرع��ی خان��م مرضی��ه میربلوک��ی فرزن��د حبی��ب اله نس��بت ب��ه شش��دانگ یکباب مغ��ازه ب��ه مس��احت ۷0/2۳ متر 
مرب��ع واق��ع در اراض��ی نواح��ی خری��داری از مح��ل مالکی��ت مش��اعی متقاض��ی براب��ر رای ش��ماره ۱40060۳0600۵004006

ب(۷۷۸ فرع��ی خان��م مرضی��ه میربلوک��ی فرزن��د حبی��ب اله نس��بت به شش��دانگ یکباب مغ��ازه ب��ه مس��احت 6۷/۷۱ مترمربع 
ش��ماره ۱40060۳0600۵00400۷  رای  براب��ر  متقاض��ی  مش��اعی  مالکی��ت  مح��ل  از  خری��داری  نواح��ی  اراض��ی  در  واق��ع 
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تادوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان وفاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. آ۱40۵0۱۳ م الف ۷40

تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                     تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵
علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد ۱و ۳ و قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مص��وب۱۳90/09/20 و برابر رای ش��ماره ۱40060۳0600۵0044۸4 مورخ ۱400/06/06 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای سید داودهاشمی خواه 
فرزند س��ید حسن نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/۱۵ مترمربع از پالک شماره ۱۷ فرعی از 
۳۸ اصلی واقع در اراضی گذرش��اه پس��ند بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد عابدین فرزند محمود محرز گردیده است . لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. آ۱40۵0۱4  م الف ۷۳9
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0       تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی
رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

  بر اساس ماده 12 اساسنامه، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فوق دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/29 روز پنجشنبه ساعت 16 و همچنین 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مورخ 1400/07/29 روز پنجشنبه ساعت 17 بشرح ذیل 

در محل تاالر نور واقع در مشهد خیابان آبکوه تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/29

1- اصالح در تبصره 1 ماده 32 اساس��نامه )کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره از 7 نفر اصلی به 5 
نفر اصلی(

2- اضافه نمودن عنوان )اعزام( در بند 3 ماده 3 اساسنامه موضوع شرکت
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/07/29

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- تصویب ترازمالی سال 1399

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل(
4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیئت مدیره شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان رضوی

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهوعادیبهطورفوقالعاده
شرکتمرکزیخدماتزیارتیخراسانرضوی)سهامیخاص(
بهشمارهثبت22263وشناسهملی10380377421

,ر
14
05
54
2



   توزیع 2هزار و 
200 تن کاالی 
اساسی توسط 
تعاون روستایی 
خراسان رضوی  
ایرج ناصری مقدم، 
مدیر تعاون روستایی 
خراسان رضوی 
گفت: در پنج ماه 
ابتدای سال جاری، 
در مجموع 2هزار و 
240تن کاالی اساسی 
و تنظیم بازار به ارزش 
تقریبی 22میلیارد و 
۵02میلیون تومان 
از طریق شبکه تعاون 
روستایی خراسان 
رضوی توزیع شده 
است.

خبرخبر
ويژهويژه

اختصاص 2هزار و 44۵ سهمیه اربعین به زائران خراسان رضوی 
مدیرکل حج و زیــارت خراسان رضــوی گفت: در ابتدا 
سهمیه ۳۰هزار نفری از سوی عراق برای ایران مختص 
کارگزاران و موکب داران بود که از سوی ستاد بازسازی 
ــود. پــس از آن با  بــه استان ها اختصاص داده شــده ب
افزایش ۳۰ هزار زائر دیگر موافقت شد که به عموم مردم 

اختصاص یافت و سهمیه خراسان رضوی از این میزان 
2هزار و 445 نفر اعالم شده است.

جــواد شــاد در گفت وگو با ایسنا در خصوص آخرین 
وضعیت اعــزام زائــران بــرای اربعین اظهار کــرد: افــرادی 
که دو دُز واکسن خود را تزریق کرده باشند باید ۶5هزار 

ــا انتخاب  ــومــان هــزیــنــه نــام نــویــســی را پــرداخــت و ب ت
نزدیک ترین دفتر به محل خود برای ارائه گذرنامه اقدام 

کنند تا فرایند صدور ویزا برایشان انجام شود.
مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به حجم 
باالی افراد نام نویسی شده در سامانه »سماح« ادامه 

داد: به احتمال فراوان مرز زمینی مهران برای بازگشت 
زائران از عراق بازگشایی خواهد شد. زائرانی که به صورت 
هوایی به عراق مشرف می شوند، منتظر اعالم بازگشایی 
مرز زمینی مهران بمانند تا در صورت لزوم بتوانند به 

صورت زمینی به ایران بازگردند.

مسکن
    ۱00 هزار واحد مسکونی 

در مشهد ساخته می شود
در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر مشهد با 
وزیر راه و  شهرسازی بر انعقاد  تفاهم نامه میان 
این وزارتخانه و شهرداری مشهد برای ساخت 

مسکن در مشهد تأکید شد.
در این جلسه که در تهران و  با حضور  هاشم دائمی، 

موسی الرضا حاجی بگلو و مجید دبیریان سه 
عضو شورای اسالمی شهر مشهد، حجت االسالم 

پژمان فر؛ نماینده مردم مشهد در مجلس و 

رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، 
انعقاد تفاهم نامه میان وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری مشهد برای ساخت ۱00 هزار واحد 

مسکونی در مشهد کلید خورد.
همچنین با پیگیری اعضای شورای اسالمی شهر 

مشهد قرار است به زودی وزیر راه و شهرسازی 
به مشهد سفر کند تا این اتفاق در راستای تحقق 

وعده های نمایندگان مردم در شورای اسالمی 
شهر مشهد و ساخت مسکن ارزان قیمت، به 

واقعیت تبدیل شود.
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در استان

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
خانه و ویال

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

ج
/1
40
16
03

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

تولیت آستان قــدس رضــوی با بیان اینکه توسعه 
مشهد نباید به گونه ای صورت پذیرد که در آینده 
شاهد دو بافت قدیم و جدید باشیم، بر ضــرورت 
توسعه متوازن شهر مشهد با محوریت حرم مطهر 

برای جلوگیری از این آسیب تأکید کرد.
به گــزارش آستان نیوز، حجت االســالم والمسلمین 
احمد مروی در دیدارهای جداگانه حسن موحدیان 
رئیس شورای اسالمی و سیدعبدهللا ارجایی شهردار 
مشهد که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، 
ضمن اظهار امیدواری برای شتاب گیری بیش از پیش 
خدمات عمرانی و رفاهی شهرداری در دوران جدید، 
گفت: با توجه به نحوه رشد شهرمشهد هم اکنون این 
نگرانی به طور جدی وجود دارد که در آینده تمام آثار 
شهری و امکانات به یک سمت شهر برود و مناطق 
پیرامونی حــرم مطهر به بافت قدیمی شهر مبدل 
شوند. وی با بیان اینکه شهر مشهد به واسطه وجود 
بارگاه شریف رضوی ایجاد شده و نام آن نیز به اعتبار 
شهادتگاه امام رضا)ع( گذاشته شده است، تأکید کرد: 
مرکزیت حرم مطهر در مشهد باید حفظ و توسعه 
شهر حول محور حرم مطهر رضوی انجام شود تا در 

بلندمدت حرم مطهر رضوی به حاشیه نرود.

شایسته ساالری در انتصابات بر گرایش های  ◾
سیاسی حاکم باشد

حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه بر اهمیت 
شایسته ســاالری بــرای قرارگیری افــراد مناسب در 
جایگاه های شغلی مناسب اشـــاره و عــنــوان کــرد: 

در نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این 
گزینش تخصص، تعهد، توانایی و پاکدستی باید 
مدنظر قرار گیرد؛ به عبارتی در انتصابات، شایسته 
ســاالری باید حاکم بر گرایش های سیاسی باشد.
گــرایــش هــای سیاسی و جناحی مــربــوط بــه دوران 
انتخابات اســت، پس از آن منتخب یا منتخبان 
خدمتگزار تمام مردم هستند و باید از تمام ظرفیت 
کارشناسی نیروهای متخصص فارغ از گرایش های 
سیاسی استفاده کنند، هرکسی در جریان انقالب، 

شایسته و سالم بود باید مورد استفاده قرار گیرد.

انتظارات از شورای شهر انقالبی مشهد باالست ◾
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مسئوالن باید 
فرصت کوتاه خدمتگزاری را برای حل مشکالت مردم 

مغتنم بدانند، گفت: شورای شهر و شهرداری مشهد 
با رویکرد انقالبی و حزب اللهی روی کار آمده است؛ 
بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت این شورا به حساب 
جریان ارزشی و انقالبی گذاشته می شود که این امر 
حساسیت و اهمیت کار شورای شهر را باال می برد. 
تمامی رفتار و تعامل اعضای شــورای شهر با مردم، 
خدمات این شورا به شهر و دغدغه  مندی این شورا 
نسبت به مشکالت مردم به حساب جریان انقالبی 
گذاشته می شود که اعضای شورای شهر و مدیران 
شهری باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

مشهد نباید از مفاهیم و نمادهای فرهنگی خالی باشد ◾
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه فضای 
شهر مشهد بــایــد بــه گــونــه ای بــاشــد کــه بیننده 

احساس کند در شهر امام رضا)ع( است، تصریح 
کرد: مبلمان شهری و تابلوهای تبلیغاتی مشهد 
باید به گونه ای معنویت را در بیننده القا کند که 
مردم احساس کنند در شهر امام رضا)ع( هستند. 
نمادهای فرهنگ رضوی باید در شهر چشم نواز 
باشد. مشهد هویت خود را از حرم مطهر رضوی 
می گیرد، بنابراین نمادسازی ها و فضاآرایی ها در 
این شهر باید به گونه ای باشد که معانی و مفاهیم 
فرهنگی را به بیننده منتقل کند، فضای شهر 
مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایــران اسالمی 

نباید از مفاهیم و نمادهای فرهنگی خالی باشد.
حجت االســالم والمسلمین مــروی همچنین با 
اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی، بر 
کاهش بار ترافیک خیابان های پیرامون حرم مطهر، 
افزایش پارکینگ های اطراف حرم مطهر و تسهیل 
شرایط تشرف زائران تأکید کرد و گفت: رفاهیات 
زائران در مشهد باید به بهترین نحو فراهم شود از 
این رو الزم است شهرداری و شورای شهر مشهد 
برای این امر برنامه  و اقدام جدی داشته باشند، 
آســتــان قــدس نیز بــه مــیــزان تـــوان از هــر کمک و 

همیاری در این مسیر دریغ نخواهد کرد.
تولیت آستان قدس رضــوی همچنین خواستار 
تعیین تکلیف شارستان های اطــراف حرم مطهر 
ــا تــوجــه بــه ایــنــکــه تــوســعــه افقی  شــد و افــــزود: ب
حــرم مطهر بیش از ایــن ممکن نیست، اماکن 
زیرسطحی حرم مطهر با کاربری رواق برای توسعه 
فضاهای عبادی و زیارتی احداث شده اند، منتها 

هم اکنون این فضاها به گذرگاه خودروها تبدیل 
شده اند؛ مدیریت شهری برای حل این معضل 

تدبیری بیندیشد.
ضرورت کاهش فاصله میان مناطق پایین و باالی 
شهر، توجه بــه کــار فرهنگی عمیق و تأثیرگذار 
در شهر، مراقبت از سالمت نظام اداری، توجه 
به پیوست های فرهنگی در پــروژه هــای شهری و 
ساماندهی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر از 
دیگر موارد مورد اشاره حجت االسالم والمسلمین 

مروی در این دیدارها بود.
حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن تصریح 
بر همکاری و همفکری بین آستان قدس رضوی و 
شورای شهر مشهد برای حل مسائل و معضالت، 
ــرای همکاری با  آمــادگــی ایــن آستان مقدس را ب
شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد در جهت 
ــــران و مــجــاوران  خــدمــت رســانــی شایسته بــه زائ

حضرت رضا)ع( اعالم کرد.
حسن موحدیان رئیس شـــورای اســالمــی شهر 
مشهد نیز در این دیدار بر اهمیت ارتباط معنایی 
میان حریم و حرم رضوی به ویژه در معماری تأکید 
کرد و گفت: توجه به مفاهیم معنویت در اطراف 
حرم مطهر از جمله اقدامات ضــروری و ماندگار 

برای مدیریت شهری به شمار می رود.
ــی شـــهـــردار  ــ ــای هــمــچــنــیــن ســیــدعــبــدهللا ارجــ
ــدار ضمن بــیــان دیــدگــاه هــا و  مشهد در ایــن دیـ
برنامه های خود برای رفع مشکالت شهر مشهد 
و خدمت رسانی شایسته تر به زائران و مجاوران 
بارگاه منور امام رضا)ع(، ویژگی منحصر به فرد 
خدمت در شهر مشهد را توفیق خدمتگزاری 
به زائران امام رضا)ع( دانست و ابراز کرد: برنامه 
شهرداری مشهد در ۶ محور اصلی در نظر گرفته 
شده است که همگی به طور خاص یا با واسطه 
بــه مسائل پــیــرامــون مضجع شــریــف حضرت 

ثامن الحجج)ع( مرتبط می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدارهای جداگانه شهردار و رئیس شورای شهر:

توسعه شهر باید حول محور حرم مطهر رضوی انجام شود
ری
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رفع تصرف 
۲۰هزار مترمربع 

از اراضی 
کشاورزی 

مهدی حقدادی، 
دادستان شهرستان 

فریمان به قدس گفت: 
با حضور تیم اجرایی 
شورای حفظ حقوق 
بیت المال شهرستان 

و در اجرای تبصره ۲ 
ماده ۱۰ قانون حفظ 

کاربری اراضی زراعی 
۲۰هزار مترمربع 

اراضی کشاورزی که 
به صورت غیرمجاز 

تغییرکاربری 
پیداکرده بود، به 

حالت سابق اعاده شد.

خبرخبر

در شهر3
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تصادف، گوشی قاپ ها را زمینگیر کرد
دو گوشی قاپ حرفه ای که با دیــدن مأموران قصد فرار 
داشتند هنگام عبور از یک چراغ قرمز تصادف کردند و 

نقش برزمین شدند.
فرمانده انتظامی مشهد به قدس گفت: تیم های تجسس 
کالنتری 19شفا  در پی دریافت گزارشی از مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر گوشی قاپی های سریالی برای بررسی 

واردعمل شدند.  سرهنگ دهقان پور خاطرنشان کرد: 
پلیس در ادامه به سرنخ هایی دست یافت که منجر به 
چهره زنی عامالن سرقت و شناسایی آن ها شد و در حالی 
آن ها را دستگیر کردند که سارقان با دیدن پلیس قصد 
فرار داشتند و به هنگام عبور از چراغ قرمز با یک خودرو 
برخورد و متوقف شدند. این مقام ارشد انتظامی گفت: 

مأموران کالنتری شفا دو متهم را دستگیر و بررسی لوازم 
همراه آن ها منجر به کشف سه دستگاه گوشی تلفن همراه 
شد. سرهنگ دهقان پور با اشاره به این مطلب که تاکنون 
12 شاکی پرونده متهمان را شناسایی کرده اند و تحقیقات 
ادامه دارد، گفت: نقش شهروندان عزیز درپیشگیری از 
وقوع سرقت بسیار مهم است؛ چراکه بی توجهی به نحوه 

استفاده از گوشی تلفن همراه در خیابان ها و معابر زمینه 
سوء استفاده را برای متهمان فراهم می سازد. رئیس پلیس 
مشهد تصریح کــرد: باتوجه به نحوه ارتکاب سرقت ها 
تحقیقات تکمیلی از دو جوان که دارای سابقه کیفری 
نیز هستند برای کشف دیگر جرایم احتمالی همچنان 

ادامه دارد.

خط قرمز
   دستگیری رمال 4۰ ساله  

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری فردی 
خبر داد که به بهانه گره گشایی و رمالی از هر نفر 

8میلیون تومان پول می گرفت. 
به گزارش قدس، سرهنگ حسین دهقان پور در 

تشریح این خبر گفت: تیم های تجسس دایره 
کالنتری ۱۲ امام رضا)ع( دراقدامی اطالعاتی به 

سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد فردی با 
ادعای شکستن طلسم و جادو ، افراد ساده لوح را در 

فضای مجازی شناسایی و با دریافت مبلغ 8میلیون 

تومان با وعده گره گشایی از گرفتاری های شان  
آن ها را سرکیسه می کند. وی افزود: بالفاصله 

هماهنگی های الزم دراین رابطه با مقام قضایی به 
عمل آمد و مأموران انتظامی محل زندگی این جوان 

4۰ ساله را مورد بازرسی قرار دادند. 

در این عملیات تعدادی دست نوشته و کتاب های 
مربوط به رمالی و یک عدد دفترچه یادداشت کشف 
و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد. 
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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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
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37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

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

09158012802
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد احتشام

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 14835 
به نشانی: آیت ا... عبادی نبش 21

مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 
حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ 

نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09156221321
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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خبر مشهد  توحیدی  مهدی 
در حالی با طــرح تفصیلی نیم 
ــرن قــبــل اداره مـــی شـــود که  ــ ق
ایــــن کــالنــشــهــر ســال هــاســت 
بابت نداشتن طــرح تفصیلی 
خسارت های فراوانی دیده است.
کارشناسان معتقدند بسیاری از ناهنجاری های 
شهر مشهد و گسترش پدیده حاشیه نشینی در آن 
به اجرا نشدن و یا نبود طرح های جامع و تفصیلی 
بازمی گردد و امــروز اگر شاهد گسترش افقی این 
کالنشهر و رویش قارچ گونه شهرک های اقماری در 
گوشه و کنار آن هستیم علت اصلی آن به فراموشی 
سپردن طرح اصلی جامع شهر مشهد و تغییرات و 
بازنگری های پیاپی در طرح تفصیلی مشهد است.

پایان یک کابوس ◾
اما در حالی مبنای توسعه شهر مشهد در ۵0 سال 
گذشته با یک طرح تفصیلی قدیمی بوده است و 
بسیاری از طرح های توسعه ای منتظر ابالغ طرح 
جدید تفصیلی هستند که سرانجام 10 شهریور 
ماه بخش هایی از این طرح از سوی استاندار به 
شهرداری و بالفاصله برای اجرا به مناطق 9 و 11 که 
مشمول این طرح هستند، ابالغ شد تا یک کابوس 

طوالنی از مسیر توسعه شهر برداشته شود.
مدیر کل دفتر مطالعات و طرح های فنی شهری 
شهرداری مشهد ضمن اشاره به ابالغ نخستین 
بخش از مجموعه طرح های تفصیلی هفت گانه 
شهر مشهد توسط استاندار خراسان رضــوی به 
عنوان رئیس کمیسیون ماده ۵، گفت: این طرح در 
کمیسیون ماده ۵ استان بررسی و پس از دریافت 
نظرات دستگاه های قانونی، تصویب و ابالغ شده 
است. ساسان نورین مقدم در گفت وگو با خبرنگار 
ما در تشریح آخرین وضعیت طرح های تفصیلی، 

اظهار کرد: کل مشهد به هفت حوزه برنامه ریزی 
تقسیم شده که هر کدام ویژگی های خاص خودشان 
را دارند که مشاوران در حال تهیه طرح تفصیلی برای 
هر کدام از این بخش ها هستند؛ اما تاکنون سند 
طرح تفصیلی حــوزه جنوب غرب مشهد انجام، 

تصویب و ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه موقعیت حوزه جنوب  غربی محدود 
به بولوار امام  علی)ع( از سمت شمال، جاده سنتو 
و بولوار شهید ناصری از شرق، ارتفاعات  جنوبی 
مشهد از جنوب و مرز محدوده مشهد از سمت 
غرب با حدود جمعیتی ۶0۵ هزار نفر دیده شده  

اســت، عنوان کــرد: مساحت محدوده ایــن طرح 
تفصیلی ۶ هــزار هکتار است که مرز جغرافیایی 

مناطق 9 و 11 را در برمی گیرد.
وی با تأکید بر این موضوع که با ابالغ این طرح، برای 
نخستین بار این منطقه به صورت یکپارچه مطالعه 
شده و موضوعات زیست محیطی در طرح جدید 
دیده شده  است، افزود: ارتفاعات جنوب مشهد در 
این طرح با نگاهی زیست محیطی دیده شده و قرار 
است این ارتفاعات فضایی تفرجگاهی مبتنی بر 
محیط زیست برای مردم باشد.وی برنامه مسکن 
را یکی از موضوعات جدی در اسناد تصویبی طرح 

تفصیلی عنوان کــرد و گفت: ایــن طــرح می گوید 
مسکن در کجا، تا چه حدی و با چه ظرفیتی ساخته 
شود، همچنین پهنه های بلندمرتبه سازی نیز در 
پالک های کالن مقیاس و پهنه هایی که به فضاهای 

حمل و نقل ریلی متصل است دیده شده  است.

ابالغ طرح حوزه جنوب شرق تا یک ماه دیگر ◾
وی در خصوص چگونگی تصویب سایر حوزه ها 
اظهار کــرد: حــوزه جنوب شرق نیز در کمیسیون 
فنی مــاده ۵ تصویب شــده و مــشــاور نسبت به 
تکمیل اسناد مبتنی بر مصوبات اقدام کرده است 
و احتماالً تا یک ماه آینده طرح تفصیلی جنوب 
شرق هم ابالغ خواهد شد. ازمجموع حوزه ها پنج 
حوزه در شورا تأیید شده، دو حوزه در کمیسیون 
ماده ۵تصویب شده، کمیته فنی سه حوزه نهایی 
شده و مابقی حوزه ها در حال بررسی و رسیدگی 
اســت، یک حــوزه چارچوب کلی آن تعیین شده 
اما به شورا ارسال نشده است و در یک حوزه هم 
مشاور به دلیل عدم پایبندی به تعهدات و شرح 
خدماتش به طور کل خلع ید شده و مشاور جدید 
کــار خــودش را آغــاز کــرده اســت. مصمم هستیم 
باقیمانده حــوزه هــا را تا آخــر ســال به کمیسیون 
ماده ۵ برسانیم، اما در مجموع پنج حوزه در شورا 
مصوب شده و دو حوزه در کمیسیون ماده ۵تأیید 
و تصویب نهایی شده اســت.وی ضمن تأکید بر 
اینکه موضوعات اقتصاد کالن در این طرح مورد 
توجه قرار گرفته و تضمین شده که سرمایه گذاران 
و مالکان طبق ظرفیت قانونی حداکثر انتفاع را از 
آن داشته باشند، ادامه داد: توسعه شهر بدون 
برنامه مشخص میسر نیست و با مباحث نظری و 
شعاری نمی توان مسیر توسعه شهر را هموار کرد، 
بنابراین در این طرح تمام مباحث نظری به نقشه 

تبدیل شده  است.

نخستین بخش از طرح تفصیلی حوزه های هفت گانه شهر ابالغ شد

 توسعه مشهد 
سامان می یابد

 مصرف ۹۳ درصد آب بردسکن 
در بخش کشاورزی

ــور آب  رئــیــس اداره بـــهـــره بـــرداری و تــوســعــه امــ
و فــاضــالب بــردســکــن گــفــت: بخش کــشــاورزی 
بردسکن که بیش از 9۳ درصد آب استحصالی 
منابع زیرزمینی را مصرف می کند نیازمند توجه 
بیشتری به ویــژه بــرای افزایش بــهــره  وری آبیاری 
است. محمد صادقی در گفت وگو با ایسنا بیان 
کرد: سال هاست در کشور، استان و شهرستان 
بردسکن با خشکسالی پیاپی و کم آبی دست و 
پنجه نرم می  کنیم و هر ساله شاهد افت کمی و 
کیفی سفره های زیرزمینی آب در منطقه هستیم و 
در  بیشتر مناطق شهرستان بردسکن افت سطح 
آب به بیش از یک متر می رسد. وی اظهار کرد: 
کسری مخازن زیرزمینی ساالنه رو به افزایش بوده 
و آب چاه بسیاری از مناطق و دشت ها شور شده 
است، همچنین نشست زمین و پیشروی کویر و 
شور شدن خاک نیز مزید بر علت شده و جابه جایی 
و تغییر محل چاه ها، کف شکنی و تقاضای افزایش 
دبی آب از طرف کشاورزان همه و همه گواهی بر 
این مدعاست. متأسفانه دیگر از چشمه سارها، 
رودخانه ها و قنات  های ساخته دست بشر خبری 
نیست و عمده آن ها یا خشک و رها شده و یا دبی 

استحصالی آن ها به شدت کاهش یافته است.



تزریق روزانه 
 واکسن 
 در سبزوار 
 از ۱۰هزارُدز
عبور کرد   
دکتر علیرضا مسلم، 
رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی 
سبزوار با اشاره به 
فعال شدن سومین 
مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون در این 
شهر گفت: رکورد 
تزریق روزانه واکسن 
در شهرستان های 
زیر پوشش این 
دانشگاه از ۱۰ هزار 
ُدز عبور کرده است.

در  حاشيه

حضور بدنساز 
خراسانی 
در مسابقات 
آسیایی 

مرتضی راستگو 
با درخشش در 
مسابقات انتخابی تیم 
ملی در رشته فیزیک 
کالسیک به مسابقات 
بدنسازی و پرورش 
اندام لبنان راه پیدا کرد.
در خالل این رقابت ها 
اعضای کمیته فنی 
نفرات مدنظر خود 
را انتخاب و سپس 
به فدراسیون معرفی 
کردند که مرتضی 
راستگو با درخشش 
در این مسابقات به 
رقابت های بدنسازی و 
پرورش اندام قهرمانی 
آسیا که در لبنان برگزار 
خواهد شد راه پیدا کرد 
تا خراسان رضوی پس 
از سال ها نماینده ای 
در تیم ملی بدنسازی 
داشته باشد.
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کدیور که به وقایع بعد از وفــات پیامبر 
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مزد ساختمانی 2. دشت بی آب و علف 
– حسد – برابر فارسی رمزمیله برایش 
ــودرو و  برگزیدند 3. عضو مشترک خـ
بدن انسان – اجرای فرم در ورزش ووشو 
- پدرمرده 4. گودی میان دریا – سرنیزه 
– تردید - شانه 5. ضمیر بی حضور – 
تیرگی – قدیمی ترین دانشگاه امریکا در 
این شهر واقع شده است 6. دستورکار – 
نرم کننده مزاج – عزیز عرب 7. نژاد ایرانی 
– قــمــری – دومــیــن مــهــره گـــردن انسان 
8. غذایی از سیب زمینی و تخم مرغ – 
بچه گرفتن از شتر و گوسفند - کوچیدن 
9. مظهر  سبکی – کشوری در جنوب 
شــرق آسیا به مرکزیت تایپه – بندپای 
گزنده 10. پــروردگــار – بستنی چوبی – 
کوچک اندام 11. بانویی که دانته به وی 
عالقه داشت – سخنان بیهوده – نوعی 
زغالسنگ 12. مخفف سیاه – برادرپدر – 

چاشنی سرخ – صوت دعوت به سکوت 
13. ســتــاره – مــیــوه ســـاالدی – شیشه 
آزمایشگاهی 14. جمع مخزن – کرکس 
- زاپــاس 15. پس غذا – بزرگ نمایی در 

عکاسی آنالوگ

عمودی ◾
ــگــار – شتر   1. زدنـــــی مــظــهــر بـــه ســی
ــوهــان – مــدفــن امــام حــســیــن)ع(  ــی ک  ب
2. مــنــفــعــت طــلــب – نــوعــی زیــرپــوش 
ــروع دیــن  ــ بــی آســتــیــن مـــردانـــه – از فـ
اســـــالم 3. مـــــرآت – زن شـــوهـــرمـــرده 
ــفـــرت – شــکــاف  ــگ نـ ــ - آبــگــیــر 4. رنـ
 – از مــــواد گــیــاهــی حــالــت دهــنــده مو
  5. اشاره به دور – راه و روش - دنیاآوردن
 6. تیر پیکان دار – اجــاره – بــی  ســواد – 
اســب سفید 7. مشکل – بــرد مشهور 
- تــالش 8. کوشش – نــام کوچک کوپر 
ســرمــربــی آرژانــتــیــنــی ســابــق تــیــم ملی 
ــام جهانی  ــن تــیــم بــه جـ مــصــر کــه بــا ایـ
2018 صعودکرد - شبیه 9. اثــر چربی 
– رئـــیـــس جـــمـــهـــور شــهــیــد - طــنــاب 

10. پــدرعــرب – شیمی کــربــن – نــاتــوان 
ــای جــامــه – بــانــوی  - نــپــذیــرفــتــن 11. تـ
بــزرگــوار- مخترع دینامیت 12. ظروفی 
کــه در دوران کهن بــه شکل حیوانات 
ــــش - نومید  مــی ســاخــتــنــد – ریــــزه آت
 13. بسنده کردن – قوای نظامی - مونس 
14. نــقــیــض شــوخــی – صــداقــت – از 
ماهیان ریــز خوردنی 15. پیش گفتار – 
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ســرمــربــی صــربــســتــانــی آویـــژه 
ــا در خــصــوص  ــارسـ صــنــعــت پـ
ــم گــفــت:  ــیـ ــن تـ ــ ــ ــیـــت ای ــعـ وضـ
ــادگــی  در مــهــم تــریــن زمــــان آم
پیش فصل هستیم و یک ماه تا آغاز رقابت ها 
مانده اســت. تمرینات را با بازیکنان ایرانی 
آغاز کردیم و خارجی ها هم به زودی به جمع 

ما ملحق خواهند شد.
نبوشا کنژویچ در پاسخ به این پرسش که آیا 
از این تیم مشهدی شناخت داشته، توضیح 
داد: نخستین فصل حضورم در ایران نیست 
و پیش از این دو سال با تیم مهرام کار کردم و 
به خوبی شرایط بسکتبال ایران را می شناسم. 
از تیم و بسکتبال مشهد هم شناختی نسبی 
داشتم. سرجان ایوانوویچ دوست خوب من 
است و از او اطالعات خوبی راجع به تیم آویژه 

و لیگ بسکتبال ایران گرفتم.
کنژویچ ادامه داد: مهم ترین مورد در تیم این 
است که بازیکنان به تالش خود ادامه دهند 
و ناامید نشوند. برنامه داریـــم تا 
از ترکیب بازیکنان 

باتجربه و جــوان کــه از تیم های پایه جذب 
کردیم، استفاده کنیم. قطعاً تالش مضاعف 
بازیکنان جـــوان مــوجــب ارتــقــای ظرفیت و 

توانایی های آن ها خواهد شد.
وی در خصوص ادامه فعالیت آویژه صنعت 
پارسا در فصل نقل و انتقاالت تصریح کرد: 
در فلسفه من، هیچ گاه آمادگی 100 درصدی 
معنا ندارد. هر روز، روز جدیدی است که باید 
بیشتر و بیشتر تــالش کنیم. در بسکتبال 
چیزی نیست که نتواند بهتر شود. 99 درصد 
انتخاب بازیکنان ما تمام شده است، اما یک 
درصــد احتمال دارد که در زمــان باقیمانده 

بخواهیم جابه جایی در تیم داشته باشیم.
کنژویچ در پاسخ به اینکه چه رتبه ای برای آویژه 
در انتهای فصل پیش بینی می کند، اضافه 
کرد: زیاد به آینده نگاه نمی کنم و دوست ندارم 
در مورد انتهای لیگ پیش بینی کنم. مهم ترین 
چیز برای من به ترتیب اولین تمرین، اولین 
بازی، اولین دفاع و اولین حمله است. با این 
تفکر به درستی باور دارم که به بهترین نتیجه 

ممکن دست پیدا می کنیم.

دریـــاچـــه  کاهانی   مهدی 
ــزنــگــان یـــا »گـــل بـــی بـــی« تنها  ب
ــر طــبــیــعــی اســــت کـــه در  ــگــی آب
خطه خــراســان وجــود دارد. این 
دریاچه با حــدود 80 هکتار وسعت و 12 متر 
عمق در بلندی های کــپــه داغ واقــع در جنوب 
رشــتــه کــوه هــای هــزارمــســجــد در فاصله 130 

کیلومتری جاده مشهد - سرخس قرار دارد.
ارتفاع این دریاچه از سطح دریا 850 متر است 
و به لحاظ آب و هوایی در ناحیه ای معتدل با 
بــارش کم –ساالنه 300- 200 میلیمتر- قرار 
گرفته است. در عین  حال آب این دریاچه از 
بارندگی های ســاالنــه و چشمه های کوچک 
حاشیه و کف دریاچه تأمین می شود. طعم آب 
نیز کمی تلخ و شورمزه بوده و غلظت باالی نمک 
سبب شده دریاچه از دور به رنگ الجــوردی 

دیده شود.
دریاچه بزنگان از ویژگی های خاص و اهمیت 
علمی و تحقیقاتی باالیی بــرخــوردار است؛ 
عــالوه بر ایــن همه  ساله در فصل های پاییز، 
زمستان و اوایل بهار، زیستگاه بسیار مناسبی 

برای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است. از 
نکات جالب این دریاچه نبود هیچ نوع درختی 
در حاشیه و سواحل آن است.با این  وجود این 
دریاچه که در فاصله یک کیلومتری روستایی 
به همین نام واقع  شده، همواره پذیرای تعداد 
بسیار زیادی از طبیعت گردان و خانواده هایی 
است که می خواهند به  دور از هیاهوی شهر و 
شهرنشینی در ساحل زیبا و آرام گل بی بی دمی 

استراحت کنند. 
طبق اندازه گیری های اخیر، عمق آب دریاچه 
بزنگان که بخش زیادی از آن در خشکسالی 
چندساله اخیر خشک  شده، در عمیق ترین 

نقطه آن تنها 2متر است.
تاکنون 33 گونه فیتوپالنگتون جلبکی در آن 
شناسایی شده اســت. شیرماهی به  عنوان 
ماهی بومی دریــاچــه شناخته مــی شــود که 
در اغلب رودخــانــه هــای اســتــان هــم زیست 
می کند. این دریاچه همچنین مرکز پرورش 
ماهی قـــزل آال بــوده و زیستگاه خوبی بــرای 

چند نوع ماهی کپور نیز محسوب 
می شود.

کنژویچ: آویژه آماده آغاز لیگ برتر بسکتبال است لختی استراحت در ساحل آرام »گل بی بی« 

سخنگوی 
دانـــشـــگـــاه عــلــوم 

پــزشــکــی مــشــهــد مــقــدس از 
راه اندازی سه مرکز واکسیناسیون شبانه روزی در 

مشهد مقدس خبر  داد.
حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: سه مرکز واکسیناسیون شبانه روزی در مشهد 
ــدازی این مراکز در  ــدازی شده است و با راه ان راه ان
انتظار رسیدگی وزارت کشور و تأییدیه نهایی مجوز 
برای لغو محدودیت تردد در شهر مشهد هستیم.

وی افـــزود: نامه درخــواســتــی توسط سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت کشور ارسال 
شده که اگر در هر نقطه  کشور، مرکز شبانه روزی 
واکسیناسیون کرونا راه انـــدازی شد محدودیت 
تردد شبانه آن با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 

ــع  ــ رف
شود.

رحــیــمــی تــصــریــح 
ــرد: عــطــف بــه همین دســتــور  ــ ک
ــا کـــرونـــا، ســه مرکز  سخنگوی ســتــاد مقابله ب
واکسیناسیون شبانه روزی در مشهد آماده شده 
است و به استانداری خراسان رضوی اعالم شده و 
منتظر ابالغ دستورالعمل ها از سوی وزارت کشور 
هستیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با اشاره به امکان راه اندازی سه مرکز واکسیناسیون 
شامل مرکز ابــاعــبــدهللا)ع( در معلم 75، مرکز 
صبای غربی 11 )سیدی( و فرامرز عباسی 3 گفت: 
برای راه انــدازی مرکز واکسیناسیون شهرداری و 
مشهدمال در حال برنامه ریزی هستیم تا به این 

مراکز سه گانه ملحق شوند.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز واکسیناسیون 

شبانه روزی در مشهد منتظر دستور وزارت کشور 
است، افزود: ستاد مقابله با کرونای استان در این 
زمینه نمی تواند مستقل تصمیم گیری داشته 
باشد؛ چراکه باید درخواست سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا توسط وزارت کشور تأیید نهایی شود 
و احتماالً این تأیید نهایی مجوز راه اندازی مراکز، در 

ابتدای هفته آینده صورت بگیرد.
رحیمی ادامه داد: البته فعالً مراکز واکسیناسیون تا 
نیمه شب در صورت مراجعه متقاضیان خدمات 
ارائه خواهند داد و ظرفیت این مراکز شبانه روزی 
نامحدود است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
واکسن سینوفارم دُز اول و دوم و آسترازینکا دُز دوم 
موجود است و در انتظار دریافت واکسن برکت 
ــدازی واکسیناسیون  ــ هستیم افـــزود: زمــان راه ان
شبانه روزی و در پی آن لغو محدودیت تردد شبانه 

هفته آینده مشخص خواهد شد.

و شنود و شنودگفت  گفت 

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 با اشاره به راه اندازی مراکز واکسیناسیون 

شبانه روزی در هفته آینده، مطرح کرد

لغو محدودیت 
 تردد شبانه 

منتظر دستور 
وزارت کشور

گزارش کوتاه

خبر

خارج از گود خراسان گردی

 حکایتی از پروژه ورزشی 
روستای غنی آباد بشرویه

 سالنی که 6 ماه قبل افتتاح 
و بالفاصله بسته شد!

حسین مرتضوی پس از 9ســال از شروع 
عملیات اجرایی سالن ورزشی غنی آباد از توابع 
بخش مرکزی شهرستان بشرویه، ایــن سالن 
ــل فــروردیــن ســال جــاری با حضور دکتر  در اوای
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان دولت سابق 
افتتاح شد. نکته قابل توجه پس از افتتاح این 
است که در سالن با چند قفل کتابی بسته شده 
و اکنون نزدیک به 6مــاه اســت که بــاز نشده و 

جوالنگاه پرندگان منطقه شده است.
بــرای بازگشایی ایــن سالن جــوانــان ایــن روستا 
که مرکز دهستان بــوده و بزرگ ترین روستای 
بخش مرکزی شهرستان اســت پیگیری های 
فراوانی کرده اند ولی متأسفانه تاکنون به نتیجه 
نرسیده اند و نظر به اینکه روستا هیچ مکانی برای 
گذراندن اوقات فراغت آنان ندارد عالقه مندان 
به ورزش باید هر روز برای استفاده از سالن های 
ورزشی بشرویه مسیر 20 کیلومتری که معروف 

به جاده مرگ است را طی کنند.
با پیگیری های انجام شده دادستانی وارد کار شده 
و با خوش خبری دادستان سالن ورزشی غنی آباد 

در مدت 10 روز آینده بازگشایی خواهد شد. 
خسروی، دادستان شهرستان بشرویه گفت: 
رئیس اداره ورزش و جوانان بشرویه برای اعالم 
آخرین اقدام های آن اداره پیرامون راه اندازی سالن 
ورزشی غنی آباد در دفتر دادستانی حاضر شد 
که پس از ارائــه توضیحات رئیس اداره ورزش و 
جوانان بشرویه، مقرر شد سالن ورزشی غنی آباد 
در مدت 10 روز آینده بازگشایی شود و در صورت 
وجود هر گونه مشکل و یا مانع، مراتب به فوریت 
در راستای احقاق حقوق عامه برای پیگیری قانونی 

به دادستانی منعکس شود.

در پنج ماه نخست امسال در مشهد 

55 کودک به شکل قانونی 
فرزند خوانده شدند

مــدیــر اداره بهزیستی مشهد در گفت وگو 
ــان ایـــنـــکـــه درصـــــــــدی از  ــ ــی ــ ــا ب ــ ــا فـــــــارس بـ ــ بـ
فرزندخواندگی هایی که بهزیستی از آن ها مطلع 
می شود، غیرقانونی است، اظهار کرد: البته هیچ 
آماری از میزان واقعی فرزندخواندگی غیرقانونی 
یا خرید و فروش کودکان در دست نیست اما 
کسانی که پس از قبول کودک به فرزندخواندگی 
بدون طی مراحل قانونی، برای گرفتن شناسنامه 
به ما مراجعه می کنند، حدوداً 25 درصد میزان 
کل فرزندخواندگی های قانونی است که از طریق 

ضوابط و مقررات انجام می گیرد.
مهدی نخعی بــا بیان اینکه فرزندخواندگی 
در یکی دو ســال اخیر، تغییر چندانی نکرده 
است، گفت: با اینکه تالش در راستای کاهش 
پشت نوبتی های فرزند خواندگی، توسط تیم 
تخصصی بهزیستی موجب کاهش فرزندان 
شیرخوارگاه شــده، امــا آمــار پشت نوبتی های 
فرزندخواندگی همچنان باالست، چون بیشتر 
خانواده ها متقاضی تحویل فرزند شیرخوار 
هستند و براساس قانون امکان واگذاری فرزند 

شیرخوار به آن ها وجود ندارد.
وی ادامــه داد: اگــر فرایند نگهداری از فرزند در 
خانواده بدون مدارک هویتی ادامه پیدا کند بچه در 
آینده دچار مشکل می شود، بنابراین بهتر است 
برای طی مراحل قانونی اقدامات الزم را انجام دهند 

تا بعداً دچار مشکالت مضاعف نشوند.
بــه گفته  نخعی، بیشتر فرزندخواندگی های 
غیرقانونی که به شکل سنتی انجام می گیرد در 
طبقات متوسط صورت می گیرد، چون غالباً از 
قوانین آگاه نیستند و یا اهمیتی به هویت مندی 

قانونی نمی دهند.
مــدیــر اداره بهزیستی مشهد در خصوص 
تقاضاها و نتایج بررسی های این موضوع در سال 
جاری بیان کرد: در پنج ماه ابتدای امسال حدود 
55 کــودک به شکل قانونی به فرزندخواندگی 

پذیرفته شده اند.
وی ادامــه داد: 350 خانواده در مشهد پشت 
نوبت فرزندخواندگی هستند که نسبتاً تعداد 
بــاالیــی اســت و علت های مختلفی دارد، اما 
بررسی این علت ها هم شاید در اصل موضوع 
تغییری ایجاد نکند و آمار پشت نوبتی های ما 

همچنان باالست.
نخعی اضافه کرد: متقاضیان فرزندخواندگی، 
گروه های مختلفی هستند که بعضی صاحب 
فرزند هستند و فــرزنــدان دیگری می خواهند، 
گروهی هستند که اصالً ازدواج نکرده اند و بچه 
دوست دارند، بعضی ها دچار ناباروری هستند و 
بچه می خواهند و عده ای هم فرزند یا فرزندانشان 

فوت شده و دنبال فرزند دیگر هستند.

ــی، بـــهـــداشـــت، محیط  ــمــن مــدیــر ای
زیست و انرژی شرکت شهرک های 

صنعتی خراسان رضوی گفت: 
در حــال حاضر 30 هــزار نفر 

از جــامــعــه کــارگــری بخش 
صنعت در شهرک های 
صــنــعــتــی و نـــواحـــی آن  
در خــراســان رضــوی دُز 
ــا را  ــرون اول واکــســن ک

دریافت کرده اند.
عـــــلـــــی هـــوشـــمـــنـــد 
در گـــــفـــــت وگـــــو بــا 
ــه با  ــطـ ــا در رابـ ــســن ای
واکسیناسیون کارگران 
شــهــرک هــای صنعتی 
خــراســان رضــوی اظهار 

کرد: از روز 21 مرداد ماه که 
مصادف با روز ملی صنایع 

کوچک بود، واکسیناسیون 
جامعه کارگری بخش صنعت 

در مــراکــز تجمیعی تخصصی 
شــهــرک هــای صنعتی اســتــان آغــاز 

شـــد. از روز 18 شــهــریــور نــیــز دُز دوم 
واکسیناسیون آغاز شده است.

واکسیناسیون ۳۰ هزار کارگر 
بخش صنعت در خراسان رضوی

بـــر اســـــاس داده هــــــــای مـــرکـــز پــایــش 
آالینده های زیست محیطی مشهد، 
شــاخــص کیفیت هـــوای دیـــروز 
مشهد در 9 ایستگاه روی عدد 
113 و در وضعیت نارنجی 
ــرای گــروه هــای  و نــاســالــم بـ
حساس قــرار داشــت که 
بــرای گــروه هــای حساس 
ــود و بیرون  خطرناک ب
آمدن از خانه برایشان 

ایجاد مشکل می کرد.
9 ایــســتــگــاه مــفــتــح، 
ــام  ــیـ ــد، خـ ــ ــن ــ ــزق ــ ــم ســ
ــی، کـــریـــمـــی،  ــ ــال ــ ــم شــ
الــهــیــه، خــیــام جنوبی، 
ــاد، شـــهـــرک  ــ ــ ــی آب ــ ــ ــق ــ ــ ت
لــشــگــر و مـــاشـــیـــن ابـــزار 
ایستگاه هایی بودند که در 
وضعیت نارنجی و ناسالم برای 
گروه های حساس قرار داشتند و 
ایستگاه کریمی با شاخص کیفی 

114بیشترین بار آلودگی را داشت.
ضمن اینکه ایستگاه چمن با شاخص 72 
در شرایط زرد و قابل قبول گزارش شده است.

 کیفیت هوای مشهد 
در محدوده ناسالم 

مقدم         آیت هللا حاج شیخ ذبیح هللا قوچانی، 
از مجتهدان و علمای زاهد خراسان بود که در سال 

1289شمسی در روستای خیرآباد مایوان دیده به 
جهان گشود. پدرش شیخ محمدصادق 

خبوشانی از مراتب علمی و معنوی 
ــود. او فــرزنــد  ــ بــاالیــی بـــرخـــوردار ب

حاج مالمهدی منجم فرزند آخوند 
مالاحمد خبوشانی از شاگردان 
مبرز مرحوم مجلسی دوم بود. 
ــر مــرحــوم  مــــادر ذبـــیـــح هللا دخــت
مالصالح تربتی از علمای زاهد و 

مرجع تربت حیدریه بود.
ــادی در ایجاد مشروطه  ــراد زی اف

نقش داشــتــه انــد کــه کمتر نامی 
ــرده مـــی شـــود و شیخ  ــ ــان بـ ــ از آنـ

ذبیح هللا مجتهد قوچانی از جمله 
آن هاست.

وی تحصیالت حــوزوی را در قوچان، 
مشهد مــقــدس، نجف اشـــرف و کربالی 

معلی سپری کرد و پس از رسیدن به درجــه اجتهاد، 
در سال 1371 قمری زمانی که زلزله بزرگ قوچان رخ 
داد و شهر را به  کلی ویران کرد و خبر این حادثه 
غم انگیز و درگذشت برخی از خویشان، 
بــه او رســیــد، بــه قــوچــان بازگشت. 
شیخ ذبیح هللا در بازسازی 
شــهــر قــوچــان 

شرکت کرد و زمینی برای بازسازی مدرسه علمیه 
عوضیه دریافت و موقوفات مدرسه را احیا کرد. از دیگر 

اقدام های مفید ایشان، تأسیس مدرسه علوم 
دینی محمودیه فاروج است.

او پــس از 10 ســال فعالیت علمی و 
دینی، در سال 1381 قمری به مشهد 

مقدس عازم شد و ضمن مجاورت 
ــمــی حـــرم مطهر رضــــوی، به  دائ
سیر و ســلــوک شــرعــی و تربیت 
نفوس اهتمام ورزیـــد. آیــت هللا 
مجتهد قوچانی عــالوه بر مقام 
علمی و جامعیت، از وارستگی 
ــی نیز برخوردار  و معنویت واالی
بـــود. او عالمی زاهـــد بــود کــه در 
ــوک شــرعــی مقامی  ســیــر و ســل
واال داشـــــت. ایـــشـــان همچنین 

ــوزه علمیه مــشــهــد مقدس  در حــ
بـــا عـــالـــمـــان بـــرجـــســـتـــه ای هــمــچــون 

ــاج شــیــخ مــجــتــبــی قــزویــنــی ــت هللا حــ ــ  آیـ
  ارتــبــاط داشــت.ایــن عــالــم ربــانــی در کــمــال زهــد و تقوا 

ــاورت حـــرم امــــام هــشــتــم)ع( زنـــدگـــی  کــرد  ــجـ  در مـ
 تــا اینکه در سحرگاه روز سه شنبه 24 اسفند 

ســـال 1372 شمسی بــر اثـــر سکته قلبی 
 درگــــذشــــت و در صـــحـــن آزادی، 

ــوان طــال بــه خاک  نــزدیــک ایـ
سپرده شد.

 »شیخ ذبیح هللا قوچانی« عالمی زاهد و مجتهدی وارسته

نام آوران خراسان
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