
در شرایط امــروز و وجــود تحریم های ریز و درشت 
تولید  رفــع مشکالت  و  و داخلی، حمایت  خارجی 
یکی از نیازهای ضــروری اســت؛ در این بین تبیین 
دقیق شعار سال و مشخص شدن »موانع تولید« و 
پشتیبانی هایی که از آن باید صورت بگیرد، اهمیتی 
اساسی می یابد.به گفته کارشناسان توجه به توان 
داخلی که امروز یکی از نیازهای کشور است با کاهش 
وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و 

با  تنها  خوداتکایی  بـــرای  تــالش 
رفع موانع تولید و بهبود فضای 
کــســب و کـــار مــیــســر مــی شــود.
اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 

استانداری خراسان...

رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونای خراسان رضوی هشدار داد

احتمال آغاز موج ششم از اواخر برج هفت
معاون استاندار خراسان رضوی 

در گفت و گو با قدس خبر داد

رشد 6درصدی 
تأمین منابع مالی 

تولید

2
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 تکذیب فرونشست 
زمین یک هتل در مشهد   

رمزهای تمام عددی اینترنت وای فای به راحتی هک می شوند

باند سرقت »پهنای باند«!

 اعزام کاروان »نذر آب« 
به سیستان وبلوچستان 

 آب مشهد 
درحال شور شدن

18311435 1432
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در استان2

هاشمی نژاد  فــرودگــاه  عمومی  ــط  رواب مدیر 
مشهد بــا بــیــان ایــنــکــه بــا تــوجــه بــه اعــالم 
برگشت  و  رفت  پــروازهــای  العراقیه  شرکت 
این شرکت در روز یکشنبه ۲۸ شهریور۱۴۰۰ 
که  نامه ای  در  کرد:  اظهار  است،  لغو شده 

این شرکت به ما داده علت این موضوع را 
بیان نکرده است.

حسن جعفری تعداد پروازهای لغو شده را 
افــزود: لغو پروازهای  پنج پرواز اعالم کرد و 
هواپیمایی  شرکت  نماینده  توسط  العراقیه 

صورت گرفته و ارتباطی به فرودگاه مشهد 
ندارد و ایرالین های ایرانی قشم ایر، ماهان، 
و  سپهران  مــعــراج،  تــابــان،  کیش ایر،  آبـــان، 
همچنین شرکت هواپیمایی فالی بغداد)که 
را  مسافران  جابه جایی  کــار  اســت(  عــراقــی 

بدون وقفه انجام می دهند.
اگرچه تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره 
اما  نشده  العراقیه  یکشنبه  پــروازهــای  لغو 
یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس گفت: 

شرکت هواپیمایی العراقیه...

روز گذشته پروازهای شرکت العراقیه لغو شد

سرگردانی زائران اربعین در فرودگاه مشهد
4
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
بهداشتی  كامل مفاد دستورالعمل  با رعایت  كاران مشهد  اتحادیه صنف آلومینیوم  بازرس  و  مدیره 

ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف آلومینیوم كاران مشهد دعوت 
میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار

مدیره  انتخابات هیئت  در  1400/07/19 جهت شركت  مورخ  روز دوشنبه   11 لغایت  9 صبح  از ساعت   
و بازرس اتحادیه، به » قصر خاتم « واقع در مشهد، حد فاصل شهید صادقی 27 و میدان فردوسی،  
مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 

یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد. 
محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به  اتحادیه های صنفی،  انتخابات  برگزاری  اجرائی  ** هیئت 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد

 به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد
 به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگیردیف

حسن اظهری1

احسان اعلم كفش چی2

امید قائم مقامی3

نام و نام خانوادگیردیف

علیرضا مددی4

كریم یزدان پناه5

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
هادی كریم زاده7رضا برومند علی زاده طوسی1
محمد محبی فرد8اسماعیل دوزنده2
روح اله مظفریان سنگ نقره9محمد ذاكرینی3
محمدحسن مظفریان سنگ نقره10ناصر روستائی4
مجتبی نرماشیری11بهنام شاكری5
حمیدرضا واژگو12حبیب اله شهسواری6

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف الكترو مكانیک مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف الكترومكانیک مشهد با رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی 

ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف الكترو مكانیک مشهد دعوت 
میگردد شخصًا با  در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار
 از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز یكشنبه مورخ  1400/07/18 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه  به » تاالر قصر خاتم « واقع درحد فاصل شهید صادقی 27 و میدان فردوسی، مراجعه 
افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك  از بین  نمایندگان مورد نظر خود را  و 

نفربازرس اصلی انتخاب نمایند. 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد. 
محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به  اتحادیه های صنفی،  انتخابات  برگزاری  اجرائی  ** هیئت 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .    
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف الكترو مكانیک مشهد

 به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف الكترو مكانیک مشهد 
به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگیردیف

محمد بیكس1

امیر حكیمی2

محمدرضا راستی3

علی محمد صفائی4

نام و نام خانوادگیردیف

مهدی طوسی5

جعفر مختاری خراسانی6

محمود منصوری7

نام و نام خانوادگیردیف

غالمحسن اوشان1

احمد خوزستانی منفرد2

شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 5 آئین 
نام��ه مالی ش��هرداری ها و به اس��تناد بند 3مصوبه 
مورخ 1399/12/2ش��ورای اسالمی محترم نسبت به 
ف��روش 13 قطعه مل��ک خود واقع در نوقاب حاش��یه 
ش��رقی بلوار انقالب اقدام نماید. لذا متقاضیان می 
توانند جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط مزایده 

به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

تجدید آگهی مزایده کتبی 
شهرداری گناباد

ف
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 بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت 
می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده ك��ه در س��اعت 9 صبح روز ش��نبه 
مورخ 1400/07/17 در محل قانونی ش��ركت به 
آدرس مشهد، پنج راه سناباد، خیابان دانشسرا 
جنوبی، پالك 9، طبقه س��وم، تشكیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1(انتخاب اعضای هیئت مدیره
2(انتخاب بازرس��ین )انتخاب ب��ازرس اصلی و 

بازرس علی البدل(
3(انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

4(تصوی��ب صورت ه��ای مالی ش��ركت )ارائه 
گزارش ترازنامه و حس��اب سود و زیان شركت 

منتهی به سال های مالی 1397-1399(
 هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت آمار پژوه شرق 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره  13136 
و شناسه ملی 10380288040

ح
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بدین وس��یله به اّطالع كّلیه ی اعضای محترم می رس��اند؛ جلس��ه ی مجمع عمومی عاّدی ساالنه ی انجمن شركت های 
دانش بنیان استان خراسان رضوی ساعت 9صبح روز پنجشنبه موّرخ 1400/07/22 با رعایت كامل شیوه نامه های 
بهداشتی در سالن اجتماعات ساختمان مركزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی به نشانی 
مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ مّلی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد. لذا از كّلیه ی اعضای حقوقی 
عضو انجمن جهت ش��ركت دراین مجمع و با دستورجلس��ه ی ذیل به صورت حضوری دعوت به عمل می آید. ضمنًا 
الزم به ذكر اس��ت كه مطابق اساس��نامه فقط اعضای محترمی كه 1- دارای كارت بازرگانی یا كارت عضویت معتبر 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی هستند و همچنین 2- عضویت قطعی دارای اعتبار در 
انجمن دارند، حّق انشای رأی خواهند داشت ولی حضور تمام اعضای انجمن در این جلسه مزید امتنان خواهدبود.           

دستورجلسه:      
1-ارائه ی گزارش عملكرد هیئت مدیره ؛                                                     2-ارائه ی گزارش بازرس ؛

3-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 و 1399 ؛
4-تعیین حّق ورودی و حّق عضویت ساالنه ی اعضای انجمن ؛                 5-تصویب بودجه ی سال 1400 انجمن ؛                  

6-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل ؛
7-سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عاّدی ساالنه می باشد.

 دبیرخانه ی انجمن شركت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عاّدی ساالنه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی
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 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی كارفرمائی شركتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی  راس ساعت 10 
صبح  روز یكشنبه 1400/7/25 با دستورجلسه زیر در محل  سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد 
واقع در انتهای بلوار وكیل آباد تشكیل  خواهد شد . لذا ازكلیه اعضاء محترم انجمن دعوت میگردد  در روز 
وساعت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از شركت مربوطه درمحل  یادشده حضور بهمرسانند . 

ضمنا" كاندیداهای هیئت مدیره و بازرس��ین با توجه به ماده 32 اساس��نامه میتوانند درخواس��ت خود را 
حداكثر تا روز 1400/7/21 به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. به تقاضاهای رسیده بعد از تاریخ فوق ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.     دستور جلسه :
1-استماع گزارش سالیانه هیئت مدیره                             2-استماع گزارش بازرسین

3-بررسی و تصویب تراز مالی  منتهی به سال 1398 و 1399
4-بررسی وتصویب پیش بینی بودجه سال 1400

5-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره  برای مدت 3 سال
6-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل  برای مدت 1 سال

7-تعیین حق  عضویت ماهیانه اعضاء                               8-سایر موارد 
 هیئت مدیره -انجمن صنفی كارفرمائی شركتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی
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 شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به 
واگذاری به صورت اجاره اماكن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت 
پایه اجاره و ضمانت شركت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از كلیه 

افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و كسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/06/22 لغایت 1400/07/8         مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 13 مورخ 1400/07/8 

زمان بازگشایی پاكات  1400/07/10 در محل دفتر شهردار تایباد.  
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت و در صورتی كه برندگان اول تا سوم مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شود. محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 

 تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف
اجاره )ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

15/000/00020/000/000یک بابحمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با 8چشمه موجود1
14/500/0006/000/000 قطعه290مترمربع زمین واقع در ترمینال مسافربری جهت احداث کارواش2

رامین خواجه احمدی  سرپرست شهرداری تایباد

آگهی تجدید مزایده  - نوبت دوم
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   آب مشهد 
 درحال
 شور شدن  
کامران داوری، عضو 
هیئت علمی گروه 
علوم و مهندسی آب 
دانشگاه فردوسی 
 مشهد گفت:

 شور شدن آب 
ورودی مشهد 
اتفاقی است که در 
پیش چشمانمان در 
حال رخ دادن است. 
باید توجه داشت 
 شور شدن

  آب دشت ها 
 عواقب وخیمی 
به دنبال دارد.

خبر مهدی توحیدی در شرایط 
 امـــــروز و وجــــود تــحــریــم هــای 
ریز و درشت خارجی و داخلی، 
ــع مــشــکــات  ــ حــمــایــت و رفـ
تولید یکی از نیازهای ضروری 
است؛ در این بین تبیین دقیق 
شعار ســال و مشخص شــدن »مــوانــع تولید« و 
پشتیبانی هایی که از آن باید صورت بگیرد، اهمیتی 

اساسی می یابد.
به گفته کارشناسان توجه به توان داخلی که امروز 
یکی از نیازهای کشور است با کاهش وابستگی ها 
و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تاش برای 
خوداتکایی تنها با رفع موانع تولید و بهبود فضای 

کسب و کار میسر می شود.
مــعــاون هماهنگی امـــور اقــتــصــادی اســتــانــداری 
خراسان رضوی در تشریح رفع مشکات واحدهای 
تولیدی از ابتدای سال جــاری با اشــاره به دستور 
استاندار در نخستین روزهای سال برای تشکیل 
ستاد راهبردی حمایت از تولید با حضور مسئوالن 
همه دستگاه های اســتــان، گفت: رصــد و پایش 
گلوگاه های تسهیل در امر سرمایه گذاری، بهبود 
فضای کسب و کار، نظارت بر بحث های بانکی و... 
را تاکنون در بیش از هفت جلسه با حضور همه 

مسئوالن استانی برگزار کرده ایم.

بانک های خصوصی پای کار آمدند ◾
مرتضی اشرفی در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکه هدف گذاری ما این بود که منابع مالی را به 
سمت بخش های مولد و صنعت سوق دهیم و در 
این باره بانک های خصوصی با محوریت اقتصاد 
و دارایی پای کار آمده اند، گفت: بحث های تأمین 
مالی مطالبه اصلی بنگاه های اقتصادی بود و بر این 
اساس پیگیری منابع مالی این بنگاه ها افزایش پیدا 

کرد به طوری که در حال حاضر تأمین منابع مالی 
از 77درصد در سال گذشته به 83درصد در سال 

جاری افزایش پیدا کرده است.
وی بــه فــعــال ســازی واحــدهــای راکــد و شناسایی 
مشکات آن هــا در هر شهرستان و تأمین مالی 
آن ها اشاره کرد و افزود: در سطح استان براساس 
گزارش سازمان صمت ۱3 درصد واحد راکد داریم 
که ۹ دلیل و مشکل این واحدها احصا شده است.

وی ادامــه داد: در حال حاضر به منظور پیگیری 
مشکات بخش خصوصی استان، برنامه ای با 
عنوان یکشنبه های پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
هر هفته با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار 

می شود. وی بیان کرد: در یکشنبه های پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولید با حضور استاندار و مدیران 
اقتصادی از چند واحد تولیدی بازدید به عمل آمده 
و ضمن پیگیری مشکات و برگزاری کارگروه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل واحد 
ــرای حل  یا اســتــانــداری، تصمیم های مقتضی ب

مشکات آن ها گرفته می شود.
امسال کمیته اجرایی بر اساس نام گذاری مبتنی بر 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« شکل گرفته 
است تا موانعی را که در بخش های مختلف تجارت 
خارجی، کشاورزی، تولید و صنعت و معدن وجود 

دارد شناسایی و برای آن ها چاره اندیشی شود.

هزار هکتار شهرک کشاورزی تأسیس خواهد شد ◾
وی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۱۱6 واحد تولیدی 
با ۱85مصوبه بــازدیــد شــده و با 26 انجمن مثل 
خانه صنعت، انجمن کارآفرینان، انجمن مدیران 
صنایع و... جلسه گذاشته شده و ۱۱2 سرمایه گذار 
پــای کــار آمدند و ۱45دســتــور پیگیری هم صادر 
شده است، تصریح کرد: در بخش کشاورزی و در 
راستای جهش تولید گلخانه ای تفاهم نامه ای با 
مدیرعامل شرکت های کشاورزی کشور برگزار شده 
که هزار هکتار شهرک کشاورزی، دامداری و شیات 
تأسیس خواهد شد و اقدام های خوبی در این زمینه 
و در راستای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها انجام 
شده؛ یعنی زمین ها مشخص و در شهرستان های 
مختلف سهمیه بندی شــده و جهاد هم در این 

زمینه ورود کرده است. 
وی به تفاهم نامه همکاری با استانداری های سراسر 
کشور در راستای پشتیبانی از تولید اشــاره کرد 
ــروژه هــای اولــویــت دار  ــرای پ و گفت: سهمیه مــا ب
جهش تولید در سال جــاری بیشتر شده است؛ 
ــروژه در  به طوری که هزار و ۱00 میلیارد برای ۱20پ
حوزه های مختلف انعقاد تفاهم نامه انجام شده 
و از استان های اولی هستیم که یارانه به این بحث 

تخصیص داده شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 76میلیارد تومان از 
این یارانه آمده و اکنون هم در حال پرداخت است 
که به 30طرح این یارانه پرداخت شده و بقیه این 

موضوع هم در حال پرداخت است.
وی افزود: کارگاه های تسهیل هم هر هفته برگزار 
می شود تا مشکات تولید بررسی شود؛ ضمن 
اینکه مرکزی هم داریم که به صورت روزانه اگر 
هر واحد مشکل داری با آن مرکز تماس بگیرد 
مشکل در بین نمایندگان دستگاه ها مطرح و 

رفع خواهد شد.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با قدس خبر داد

 رشد 6درصدی 
تأمین منابع مالی تولید

خبرخبر
ويژهويژه

اعالم برنامه های مساجد خراسان در هفته  دفاع مقدس و اربعین حسینی
حجت االسام والمسلمین امیرحسین احمدنیا، معاون 
فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
گفت: مساجد استان های خراسان در این روزها با اجرای 
بیش از 30 عنوان برنامه در قالب طرح »از کربای حسینی 
تا کربای خمینی)ره(« در راستای انجام این فریضه و نشر 
و پاسداشت ارزش هــای دفاع مقدس و اربعین حسینی 

خواهند کوشید. وی ادامه داد: فضاآرایی مساجد و محله  
پیرامونی، دیــدار با ائمه  جماعات، اعضای هیئت امنا و 
خدام ایثارگر و جانباز، دیدار با خانواده های محترم شهدا 
و ایثارگران ساکن در محله  مساجد و اجــرای طرح آبروی 
محله در منازل آن ها با اجرای سرود متناسب با هفته  دفاع 
مقدس و اربعین حسینی و روضه خوانی و قدردانی از این 

عزیزان، از جمله برنامه هایی است که در این ایام توسط 
مساجد این سه استان انجام خواهد شد.

وی برگزاری مراسم شب های خاطره و گردهمایی راویان 
دفاع مقدس و قدردانی از راویان برگزیده، اعزام سخنران 
متخصص به مساجد و برگزاری سخنرانی برای بیان معارف 
ناب اربعین حسینی و دفاع مقدس، قرائت دسته جمعی 

زیارت اربعین به نیابت از شهدای دفاع مقدس، برگزاری 
مسابقه  کــتــاب خــوانــی، طنین انداز شــدن بانگ لبیک 
یاحسین، برپایی موکب هنرمندان، نصب تابلو شهدا، 
ــوار منازل بــرای نقاشی تصاویر  بــرگــزاری کمپین وقــف دی
شهدای مسجد محله و دیوارنویسی را از دیگر برنامه های 

مساجد این سه استان برشمرد.

خبر
    امدادرسانی اورژانس هوایی سبزوار 

به ۵۲ مصدوم
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: اورژانس هوایی 
این شهرستان در پنج ماه گذشته ناجی ۵۲ بیمار و 

مصدوم حوادث رانندگی بوده است. عباس کافی 
عنوان کرد: اورژانس هوایی این شهرستان در پنج ماه 
ابتدای سال جاری ۳۸ سورتی پرواز انجام داده که در 
این عملیات ها به ۵۲ مصدوم و بیماران غیرتصادفی 

شامل بیماران قلبی، سکته مغزی و زنان باردار 

امدادرسانی شده است.وی اظهار کرد: از ۵۲ مصدومی 
که از طریق اورژانس هوایی به مراکز درمانی حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار منتقل شده اند 
۲۹مصدوم مربوط به حوادث جاده ای بوده است.

اورژانس هوایی سبزوار که اواخر سال ۹۴ فعال شد 

به طور میانگین ساالنه بیش از ۶۵ سورتی پرواز امداد 
و نجات به منظور انتقال مصدومان، بیماران وخیم 
و مادران باردار در حوزه جغرافیایی غرب خراسان 
رضوی انجام می دهد و ساالنه نجات بخش بیش از 

۱۵۰ مصدوم و بیمار وخیم بوده است.

 احتمال آغاز موج ششم
از اواخر برج هفت

رئــیــس کمیته علمی ســتــاد مــبــارزه بــا کــرونــای 
خــراســان رضــوی بــا بیان اینکه مــا باید مراقب 
موج ششم باشیم، گفت: احتمال دارد اواخر 
مهر ماه موج ششم کرونا دوبــاره در شرق ایران 
آغاز شود. به  علت رفت  و آمدهایی که در شرق 
ایــران به جهت همجواری با کشور افغانستان 
وجود دارد، خطر موج ششم کرونا در این مناطق 

بیشتر است.
شبستری اظهار کرد: به جز سه شهر که در وضعیت 
قرمز قرار داشته و انتظار مــی رود که در هفته های 
آینده نارنجی و زرد شود، شرایط فعلی استان حاکی 
از آن است که موج پنجم کرونا در خراسان رضوی 
در حال رسیدن به  انتهاست و شرایط ثابتی دارد. 
وی ادامه داد: نگرانی اصلی ستاد مقابله با کرونا در 
استان این است که شرایط فعلی پایدار نماند. ما 

باید مراقب موج ششم باشیم.
رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونای خراسان 
رضوی عنوان کرد: تاکنون پنج موج کرونا را پشت 
ــروس  ســر گــذاشــتــه ایــم. جهش های مختلف وی
کرونا مانند یک دستگاه کپی است که مدل های 
مختلف دارد. شبستری در پاسخ به این پرسش 
که اگر پوشش فراگیر واکسیناسیون ایجاد شود، 
آیا همچنان باید نگران موج ششم کرونا بود، گفت: 
واکسیناسیون در سه  هفته اخیر به  خصوص در 
استان خراسان، سرعت بسیار باالیی گرفته  است. 
ما باید در مدت سه ماه آینده واکسیناسیون عمومی 
را به سرانجام برسانیم، به  طوری که 70درصد مردم 
دو دُز واکسن را دریافت کرده باشند تا چرخش و 

جهش یافتگی ویروس از بین برود.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

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

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
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
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

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

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
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شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی
802

تخریب ساختمان

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی

ج
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66
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
41
13

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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72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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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کشف محموله 
 بزرگ 

گازوئیل قاچاق
سرهنگ حسین 

بیات مختاری، 
فرمانده انتظامی 

شهرستان سبزوار 
به صدا وسیما گفت: 

 مأموران پلیس 
 این شهرستان

  در پی بازرسی 
 از یک خودرو، 

بیش از 27هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف کردند.

 با با
 مشموالن مشموالن

ــه گــــــزارش قـــــدس، رئــیــس  بـ
پلیس فــتــا خــراســان رضــوی 
ــامــــان  ــری عــ ــ ــی ــگــ ــ ــت از دســ
سوء استفاده از پهنای باند 
و ترافیک اینترنت شهروند 

مشهدی خبر داد.

300 گیگ دود شد ◾
سرهنگ جـــواد جهانشیری در تشریح خبر 
گــفــت: شــهــرونــدی بــه کــارشــنــاســان پلیس فتا 
مشهد مقدس مراجعه و درخواست رسیدگی 
به شكایت خود مبنی بر سوء استفاده از پهنای 

باند اینترنت وای فای به میزان GB 300 را کرد.
ــوی افــــزود: با  رئــیــس پلیس فتا خــراســان رضـ
عنایت بــه شكایت مطروحه از ســوی شاكی 
ــای و استفاده از حجم  مبنی بر هک رمز وای ف
 300GB اینترنت خریداری شده شاکی به میزان
توسط افراد ناشناس و پیرو ارجاع پرونده مذكور 
بــه پلیس فتا، بــررســی مــوضــوع در دســتــور كار 
كارشناسان آن پلیس قــرار گرفت تا مشخص 
شود این حجم بــاالی اینترنت چگونه سرقت 
شـــده اســـت. ایـــن مــقــام مسئول بــه چگونگی 
دستگیری متهم اشاره و در این زمینه بیان کرد: 
كارشناسان پلیس فتا شهر مشهد پس از انجام 
تحقیقات و بررسی های فنی و پیگیری های به 
عمل آمده و همچنین با بهره گیری از روش های 
فنی و پلیسی توانستند عامل این اقدام را که مرد 
جوانی بود رد زنی کنند و پس از شناسایی متهم را 

به پلیس فتا احضار کردند.

عامل سرقت، رمز را به دوستان خود داد! ◾
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: 
متهم كه در ابتدا منكر هر گونه بزهی بود با رؤیت 

شــواهــد غیرقابل انــكــار و مستندات سایبری 
پلیس که دقیقاً مشخص می کرد متهم در چه 
بازه زمانی و هر بار چه حجمی را سرقت کرده، با 
ندامت بزه خود را پذیرفته و ضمن اقرار صریح 
بیان کرد با نصب برنامه هایی موسوم به هک 
وای فای روی گوشی، پس از بدست آوردن رمز، 

آن را در اختیار دوستان نزدیک خود قرار داده 
است.

وقتی کار به اینجا رسید و پرونده انتظامی ماجرا 
در پلیس فتا بسته شــد، پــرونــده تحقیقات 
تكمیلی بـــرای سیر مــراحــل قضایی بــه همراه 

مستندات به دادسرا ارسال شد.

سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان 
در ادامه به كاربران فضای وب و اینترنت هشدار 
داد برای سهولت به خاطر سپردن رمزهایی که 
در فضای مجازی کاربرد دارد، به هیچ عنوان 
به تنهایی از اعداد استفاده نشود و با انتخاب 
ترکیب اعــداد، حــروف و همچنین کاراکترهای 
ــژه، راه دسترسی هکر ها و متخلفان فضای  وی
مــجــازی را تــا حــد زیـــادی مــســدود و بــه حداقل 

برسانند.

حبس و جریمه در انتظار متخلفان ◾
ایــن مقام ارشــد انتظامی ادامــه داد: استفاده 
غیرمجاز از امــوال حقیقی و حقوقی دیگران 
جــرم بــوده و قانون گذار مطابق مــاده 25 قانون 
جرایم رایانه ای )هر شخصی که مرتکب اعمال 
زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا 
جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون 
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: الف-
تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن 
یا معامله داده هــا یا نرم افزارها یا هر نــوع ابــزار 
الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم 
رایانه ای به کار می رود.ب-فروش یا انتشار یا در 
دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان 
دسترسی غیرمجاز به داده هـــا یا سامانه های 
رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون 
رضــایــت او فــراهــم مــی کــنــد.( بــا متخلفان وفق 
مــقــررات مــذکــور بــرخــورد خــواهــد کــرد. گفتنی 
است، شهروندان گرامی برای ارســال گــزارش و 
یا در صورت وقوع هرگونه اتفاق و حادثه ای در 
فضای سایبر بافاصله با شماره 096380 مرکز 
فوریت های سایبری پلیس فتا ارتباط برقرار کنند 
و از خدمات اورژانس سایبری توسط کارشناسان 

پلیس فتا بهره مند شوند.

رمزهایتمامعددیاینترنتوایفایبهراحتیهکمیشوند

باند سرقت »پهنای باند«!

 رئیس پلیس فتا استان هشدار داد: برای سهولت به خاطر سپردن رمزهایی که 
در فضای مجازی کاربرد دارد، به هیچ عنوان به تنهایی از اعداد استفاده نشود 
و با انتخاب ترکیبی اعداد، حروف و همچنین کاراکترهای ویژه، راه دسترسی 
هکر ها و متخلفان فضای مجازی را تا حد زیادی مسدود و به حداقل برسانند.

گزيدهگزيده

مبارزه با سرقت
80 درصد دستگیر شدگان معتادند!

رمزگشایی از 50 فقره سرقت
فــرمــانــده انتظامی مشهد از اجـــرای طرح 
عملیاتی ارتــقــای امنیت اجتماعی در این 
کانشهر و رمزگشایی 52 فقره سرقت در 

72ساعت خبر داد. 
سرهنگ حسین دهقان پور گفت: مرحله 
ــقــای امنیت  دیــگــری از طـــرح عملیاتی ارت
اجتماعی، پس از اقدام های اولیه تحقیقاتی 
و همچنین با هماهنگی مراجع قضایی، در 
کانشهر مشهد اجرا شد و پلیس 40 متهم 

به سرقت را دستگیر کرد.
مــأمــوران انتظامی در ایــن عملیات ضربتی 
که 72 ساعت به طول انجامید این افــراد را 
دستگیر و با رمزگشایی از 52 فقره سرقت، 

انواع لوازم مسروقه را نیز کشف کردند.
وی با اشاره به این مطلب که متهمان برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شده اند، گفت: افرادی که بخواهند نظم و 
امنیت را در ایــن شهر مقدس خدشه دار 
کنند بدانند با بــرخــورد قاطعانه و قانونی 
خادمان امنیت و دستگاه قضایی روبــه رو 

خواهند شد.
وی در پایان اظهار کرد: آنچه در بررسی های 
ــه حــاصــل شـــده، بــیــش از 80 درصــد  ــی اول
متهمان دستگیر شده این عملیات به مواد 
مخدر اعتیاد دارنــد و این مسئله، اهمیت 
بــرنــامــه ریــزی بـــرای پیشگیری از اعــتــیــاد و 
ایفای نقش همگانی در کاهش آسیب های 
این پدیده شوم اجتماعی را بیش از پیش 

روشن می سازد.

در شهر3
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تشریح چگونگی اعزام مشموالن خدمت سربازی در مهرماه
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان 
رضــوی گفت: اعــزام مشموالن درمهرماه در یک روز 
و از سه شهرستان مشهد، سبزوار و تربت حیدریه 
برابراطاعات مندرج در برگه اعــزام مشموالن صورت 

خواهد گرفت.
وی افــزود: مشموالن پایه خدمتی مهرماه 1400 که از 

مشهد به خدمت اعزام می شوند باید در تاریخ تعیین 
شده در برگه اعزام به خدمت به آدرس مشهد، پایانه 
مسافربری، جایگاه 10مراجعه تا به خدمت اعزام شوند 

و از مراجعه به معاونت وظیفه عمومی خودداری کنند.
سرهنگ سیدمحسن شجاعی گفت: برابر اباغ ستاد 
کل نیروهای مسلح با توجه به اینکه اعزام به مرخصی 

سربازان در طول دوره به دلیل شرایط پیش آمده و در 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا امکان پذیر نیست، 
بنابراین مشموالن، اصل مدارک مورد نیاز )برگ اعزام، 
برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و 
شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص مشموالن 
متأهل، پدر نظامی شاغل یا وابسته، گواهی فوت والدین، 

جانبازان و خانواده درجه یک شهدا و...( را همراه خود 
داشته باشند.

وی در پایان گفت: مشموالنی که تمایل دارند شخصاً 
به مرکز آمـــوزش تعیین شــده مراجعه داشته باشند 
می توانند حداکثر در مدت 24 ساعت خود را به مرکز 

آموزش تعیین شده معرفی کنند.

خط قرمز
    32 هزار زندانی استان 

به مرخصی رفتند
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: 
از ابتدای سال تاکنون 32 هزار و ۹2۰ مورد 

مرخصی به مددجویان اعطا شده است.

به گزارش قدس، غالمعلی صادقی با اشاره به 
سیاست های دستگاه قضایی در زمینه کاهش 

جمعیت کیفری گفت: به تمام حوزه های قضایی 
تأکید شده با حضور مستمر مسئوالن و قضات 
در زندان ها، مالقات های رودررو با مددجویان 

 انجام گیرد تا شاهد مشکالت زندانیان باشیم 
 و بر این اساس از ابتدای سال برنامه بازدید 
 از زندان ها با قوت اجرا شده و هم اکنون نیز

 ادامه دارد.
او با اشاره به برخی اقدام های انجام شده به 

منظور کاهش جمعیت کیفری در استان افزود: 
از ابتدای سال تاکنون 32 هزار و ۹2۰ مورد 
مرخصی به مددجویان اعطا شده و در این 

زمینه تالش شده از تمام ظرفیت های قانونی 
استفاده شود.
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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
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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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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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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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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جهت کار در معدن
 در محدوده شهرستان تایباد و 
سنگان به افراد ذیل نیازمندیم

1- کارشناس معدن 
آشنایی  با  استخراج  گرایش 
 Data Mine کامل به نرم افزار
با حداقل سه سال سابقه کار 

 IT 2- کارشناس
 گرایش نرم افزار آشنا به 

شبکه حداقل دو سال تجربه 
کار در مشهد
 تلفن تماس 

09205219375

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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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

ج
/1

40
49

92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803
خدمات

پزشکی و درمانی

کرایه چی

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

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

پ
/1

40
42

52
ج

/1
40

16
03

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 

ج
/1

40
17

95

ج
/1

40
57

18

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ابوطالب سنجری

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
14447

 به نش��انی: س��یدی بین س��پاه 37 و39 امالک 
سنجری

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 حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نشر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 
 در قب��ال مش��کالت و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151060249
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40

57
24

خرید و فروش
ضایعات



   تکذیب 
فرونشست 
زمین یک هتل 
در مشهد   
یوسف بیدخوری، 
معاون گردشگری 
اداره  کل میراث 
 فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی 
خراسان رضوی 
با تکذیب خبر 
فرونشست زمین 
یک هتل در مشهد 
گفت: ساختمانی که 
دچار حادثه شده 
هیچ گونه مجوزی 
برای فعالیت به 
عنوان واحد اقامتی 
از این اداره  کل 
نداشته است.

در  حاشيه

گرامیداشت 
نخستین 
سالگرد 
درگذشت 
»آقای انجمن« 
در مشهد

فخرایی: مراسم 
گرامیداشت نخستین 
سالگرد درگذشت 
استاد مهدی 
شهیدزاده، مؤسس 
انجمن پویا، با حضور 
خانواده وی و تعدادی از 
دوستان و عالقه مندان 
او در مشهد برگزار شد.
در این مراسم که 
به صورت برخط برگزار 
شد، جمعی از شاعران 
و استادان ادبیات 
مشهد ازجمله دکتر 
محمدجعفر یاحقی، 
دکتر عباس خیرآبادی، 
مهندس مهدی 
زمانی و شاعرانی نظیر 
استاد محمد نیک، 
ناصر عرفانیان، دکتر 
محمدرضا سرساالری، 
سهیال قربانی و پروانه 
عارف، هنرمند نقاش 
در این مراسم حضور 
داشتند که به ذکر 
خاطره و شعرخوانی 
پرداختند.
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افقی ◾
ــی کـــــه ۱ تـــــا ۲ درصـــــد  ــ ــای ــول هــ ــ ــل  ۱. ســ
ــتـــه انـــد ــده را گـــرفـ ــ ــع ــ ــم ــ ــوزال ــ  از حـــجـــم ل
ــاز   ۲. پـــســـرمـــازنـــی – کـــامـــل تـــریـــن سـ
ــه  ــانـ ــان -  واحــــــد حـــافـــظـــه رایـ ــهـ زهـــــی جـ
ــاهــت دادن - ستم ــری – شــب ــ ــی ــ  3. درگ
ــزرگ –   4. بیچاره – جمع تدبیر 5. خانه ب
خــبــرگــزاری رسمی کویت – خــوب و خوش 
– پــســونــد شــبــاهــت 6. مــیــوه پرخاصیت 
تابستانی – دارو – شکاف پارچه - زشتی 
ــای  7. مــایــه آهــنــگ – اتـــوبـــان - از روش هــ
چــاپ 8. گــونــه برجسته – پــولــی کــه برسر 
ــد – صـــوت شگفتی  ــزن  عـــروس و دامــــاد ری
9. ابــزار غذاخوری – قافله ســاالر – مخفف 
ــر ۱0. عــدس – لــبــاس – از سیستم های  اگ
ــی - شخص ــون ــزی ــوی ــل ــخــش تـــصـــاویـــر ت  پ
 ۱۱. شــهــر خــــون و قـــیـــام – چــــای دارای 
ــیـــس  ــوئـ ــخــــت سـ ــ ــت ــ ــای ــ مــــــــزه تــــــــرش - پ
ــوش ــ ــب و جـ ــ ــنـ ــ ــم جـ ــ  – اقــــــیــــــانــــــوس کـ
ــروش   ۱۲. نـــامـــه نـــگـــاری – جـــــوش و خــ
  ۱3. امـــیـــدواری – تــئــاتــر – ظـــرف مشبک
۱4. از سبک های مهم ادبی ایران – نام پسرانه 

فرنگی – غذای مجردی ۱5. خانه کعبه

عمودی ◾
 ۱. بــزه و گناه – فتور – طبل کوچک که با 
دوچــوب نواخته می شود ۲. حیات – گلی 
 زیبا و خوشبو و نامی دخترانه – سوگند - کنار
 3. بــدســت آوردن – زینت ناخن – مقابل 
معنوی 4. امریکایی – حشره انگل اجباری 
- دفــع مزاحمت – پسوند مصدرجعلی 
5. جسم – بیماری – از بزرگ ترین اعیاد 
اسالمی 6. گونه برجسته – سرزنش کردن 
ــه قـــالـــب خــشــت را مـــی ریـــزد   – کــســی کـ
7. نشانه – کج – شجاع 8. صبحانه نخورده 
ــوان چــهــارپــا ــیـ ــردن – حـ ــ  – خـــــــودداری کـ

ــار دیــریــن گلدسته – فیلمی در ژانــر   9. ی
جنگی و درام به کارگردانی شکهارکاپور که در 
سال ۲00۲ اکران شد- دودمــان خاقان های 
نیکوکار چین ۱0. اولین گوسفند شبیه سازی 
ــه – پشته خاک  شده ایرانی – مقابل روزان
۱۱. بلوک سبک وزنی کــه بــه روش اتوکالو 
 ساخته مــی شــود – خــانــدان – قلب قــرآن

۱۲. مایه حیات – دریا – ذره باردار شیمیایی 

- وادارکردن ۱3. بیننده – ستیغ کوه – فراورده 
استریلیزه شده که مدت زمان نگهداری آن 
با این روش باال مــی رود ۱4. آب بنیان کن – 
کم وزن – قیمتی – تکیه دادن ۱5. کروکودیل 

– خلق – لنگه در

جدول     8190
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 1 ا ل ک س ا ن د ر ف ل م ی ن گ  
 2 ل   ا ن ت ق ا ل   ب ل و ک   ف
 3 و و   ت ی ا ر   ط ن ا ز   ک ر
 4 ب ر ق   ه ل   م ر ا   ی و ی و
 5 خ ا ل ق   ه م س ا ن ه   ج ه ت
 6 ا ث ب ا ت   ا ی ز   م ر د ا ن
 7 ر ت   ب و ن ک ر   ت ا و ا ن  
 8 ا   پ ل ا ک ت   ت و ه ی ن   ر
 9   ک ل م ب و   و ا ر ن ا   ا و
 10 ت ب ا ه ی   ک ل ر   گ ی ل ک ی
 11 س و گ   ن ا م ر ا د   ی ا ن گ
 12 ع ت ر ت   س ا م   ر ک   س د ر
 13 ی ر   ف س ی ل   ط و ب ا   ه د
 14 ر   م ن ه ا   د ر ی و ز ه   ا
 15   ر ی گ ی ب ه ک ف ش د ا ش ت ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مهدی کاهانی منطقه باغ 
کشمیر در 55 کیلومتری شمال 
ــع شــده و از توابع  تربت جام واق
شهر صالح آباد و دهستان باغ کشمیر است؛ 
وضعیت آن کوهستانی، تپه ماهور و منطقه 
باارزشی ازنظر وجود جنگل های پسته وحشی 
است. این منطقه یکی از زیباترین و بکرترین 
مناطق بــرای طبیعت گردان و عالقه مندان به 

محیط  زیست به شمار می آید.
ــن منطقه کــه از بکرترین مناطق طبیعی  ای
ــوی و دارای گــونــه هــای متعدد  خــراســان رضـ
حیات وحش است، از سال ۱375 به مدت پنج 
سال شکارممنوع اعالم و سپس به دلیل وجود 
جنگل های پسته وحشی، در ســال ۱38۱ به 

منطقه حفاظت شده جنگلی تبدیل شد.
منطقه کوهستانی باغ کشمیر دارای ۲0 هزار 
هکتار وسعت بــوده و درختان پراکنده پسته 
وحشی از شاخص های مهم آن است 
ــکــی از مــهــم تــریــن  و ی

ذخیره گاه های ژنتیکی برای پسته استان و کشور 
محسوب می شود؛ به همین خاطر حفاظت 
از آن و حفظ و تکثیر طبیعی وحوش ازجمله 
اهداف حفاظت از منطقه باغ کشمیر تربت جام 
عــنــوان شــده اســـت. بــا تــوجــه بــه کوهستانی 
بودن منطقه باغ کشمیر، ۱4 چشمه در نقاط 
مختلف آن شناسایی شده که ازجمله آن ها 
می توان به چشمه چاه باال، بیگ مراد، حلقگی، 
چهارسبز، پلنگی، زیـــری، شله، گله گــاش و 
چشمه چاه بوناک اشاره کرد. پوشش گیاهی 
منطقه شامل پسته وحشی، بـــادام، درمنه، 
آویشن، کاکوتی، زیره وحشی، زالزالک، اسپند، 
بارهنگ و قوچ و میش، گراز، گربه وحشی، گرگ، 
روباه، شغال و پرندگان آن کبک، تیهو، سارگپه، 
بلدرچین، کالغ، سبزقبا، شاهین، قمری، سهره، 
قرقی و عقاب گونه های حیات وحش منطقه 
باغ کشمیر را تشکیل می دهند. وسعت منطقه 
باغ کشمیر بیش از ۲0 هزار هکتار بوده و دارای 

940 تا هزار و649 متر ارتفاع است. 

ایدو یکی از روستاهای شهرستان 
گناباد است که در بخش کاخک 
واقع شده وجه تسمیه این روستا 
نیز ایدو محلی بوده برای تفریح حاکمان که در 

زمان های قدیم به این نام انتخاب شده است.
امــیــری، دهــیــار روســتــای ایــدو در گفت وگو با 
تسنیم گفت: روستای ایدو سال ۱375 در طرح 
نوسازی به این مکان منتقل می شود و پس از 
پنج سال مردم به این نقطه کوچ می کنند و در 
حال حاضر ۲7 خانواده در آن ساکن هستند و 

۱۲0 خانوار نیز فصلی به روستا می آیند.
وی افزود: شغل اصلی مردم روستا مانند سایر 
روستاها دامداری و کشاورزی است که این دو 
شغل نیز با وضعیت موجود در حال نابودی 
است و تولیدکنندگان در حال تبدیل شدن به 

مصرف کننده هستند.
وی گفت: ایــن روســتــا دارای دو رشته قنات 
سطحی اســت کــه در ســال هــای ترسالی آب 
افزایش و در خشکسالی آب آن کاهش می یابد 

و دیگر کشاورزی نمی توان کرد، برای این مهم 
مکاتبات زیادی با نهادها داشته ایم که در حال 
حاضر این مکاتبات روی میز مسئوالن خاک 

می خورد.
دهیار ایدو ما را به روستای قدیمی که در سال 
۱375 مردمانش به این روستای جدید منتقل 
شدند، می برد، روستای قدیمی ایدو یک منطقه 
زیبا و خوش آب و هواست که اگر طرح درست 
گــردشــگــری بـــرای آن تعریف شــود می تواند 
تبدیل به یک ماسوله دیگر در کشور و مرکز 
بومگردی ویــژه ای در شرق کشور شود.یکی از 
بازنشستگان راه آهـــن که مهاجرت معکوس 
داشته و به این روستا آمده است نیز اظهار کرد: 
اینکه از مهاجرت معکوس حمایت می شود 
فقط یک شعار است، در روستا از شخصی که 
شهر را رها کرده و آمده تا تولید کند چه حمایتی 
می شود؟ با این رفتارها کاری می کنند که خود 

این افراد فریاد بزنند کسی به روستاها 
مهاجرت نکند.

 »باغ کشمیر« طبیعتی بکر 
در دل جنگل های پسته

 »ایدو« جاذبه ای ناشناخته 
در جنوب خراسان رضوی

رئیس 
ــه  ــ ــادی ــحــ ــ ات

صنف شیرینی پزان، 
شیرینی فروشان، کافه و قنادی مشهد در 

گفت وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار 
شیرینی اظهار کرد: با گستردگی شیوع ویروس 
کرونا و قرمز شــدن وضعیت مشهد، نه تنها 
صنف قنادی و شیرینی فروشی بلکه تمامی 

اصناف بیشتر از گذشته تحت فشار بودند.
محمد فرزانی افـــزود: گــران شــدن شیرینی به 
خاطر افزایش قیمت مواد اولیه است. همزمان 
با افزایش قیمت تخم مرغ، شکر،آرد و روغن 
هزینه تمام شده تهیه شیرینی نیز افزایش یافته 
است. در پی افزایش قیمت شیرینی، صنف 
شیرینی فروشان در شرایط خوبی به سر نمی برد 
زیــرا ایــن صنف نیازهای اولیه مــردم را تأمین 

نمی کند، 
به همین خاطر 
ــویــت خرید  شیرینی اول

مردم محسوب نمی شود.
ــیـــس اتـــحـــادیـــه صـــنـــف شـــیـــریـــنـــی پـــزان،  رئـ
شــیــریــنــی فــروشــان، کــافــه و قــنــادی مشهد با 
بیان نابسامانی رونــد عرضه و تقاضا در بازار 
شیرینی فروشان عنوان کــرد: در حــال حاضر 
وضعیت عــرضــه و تقاضا بسیار نابسامان 
اســت و تقاضایی بــرای خرید شیرینی وجود 
نــدارد. بسیاری از کارگاه های شیرینی پزی در 
مشهد تعدیل شده و فعالیت آنچنانی ندارند 
و تعدادی از آن ها نیز تعطیل شده اند. از طرفی 
پرداخت قبوض مختلف برق، آب، گاز و... برای  
مغازه دار ها سرسام آور شده و این در شرایطی 
است که فروشنده هیچ سودی از مغازه نمی برد.

فرزانی ادامــه داد: قیمت شیرینی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 40 درصــد افزایش 
یافته و ریشه این افزایش قیمت، گــران شدن 

مواد اولیه است.
وی عنوان کرد: امــروزه به دلیل گرانی، مراجعه 
ــاهــش پــیــدا  مــــردم بـــه شــیــریــنــی فــروشــی هــا ک
کــرده اســت و بیشتر مــردم شیرینی مــورد نیاز 
خــود را از سوپرمارکت ها و یا نانوایی ها تهیه 
می کنند. سوپرمارکت ها و نانوایی ها جزء صنف 
شیرینی فروشان قرار نمی گیرند و بیشتر آن ها 
شیرینی های خشکی را به فروش می رسانند که 
از کارگاه های غیرمجاز و گاهی از شهرستان ها 
تهیه مــی شــود. پیشنهاد بــنــده بــه مـــردم این 
اســت کــه بـــرای حفظ سالمتی شان شیرینی 
مــورد نیازشان را تنها از مراکز شیرینی  معتبر 

و واحدهای صنفی که پروانه دارند تهیه کنند.

گزارش خبریگزارش خبری

 وضعیت تلخ 
 بازار شیرینی! 

مردان آسمانی

گزارش کوتاه

مثبت خبر

خراسان گردی ميراث

شهید محمود ضمیری مروی زاده
فرزند: غالمرضا

متولد:۱34۱/06/0۱
تاریخ شهادت: ۱36۱/06/۲8 

محل تولد: مشهد
محل شهادت: سردشت 

سرورهادیان شهید مدافع وطن »محمود 
ضميری مــــروی زاده« یکم شــهــریــور۱34۱، در 
شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش غالمرضا 
و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 
در رشته تجربی درس خواند. سرباز ژاندارمری 
بــود. بیست و هشتم شهریور ۱36۱ با سمت 
تیربارچی در سردشت هنگام درگیری با نیروهای 
حــزب کومله بــر اثــر اصــابــت گلوله بــه صــورت، 
شهید شد. پیکر او را در بهشت رضا به خاک 

سپردند.
او در وصیت نامه اش تأکید کــرده اســت: ای 
برادران و خواهرانم به آن صورت پیامی ندارم. 
فقط می خواهم قدر و ارزش یکدیگر و پدر و 
مادرتان را بدانید و از کبر و غــرور و حب دنیا 
بپرهیزید که این ها راه هـــای شیطان اســت و 
مانع سعادت بلکه مایه شقاوت و بدبختی 

انسان است.

روز گذشته پروازهای شرکت العراقیه لغو شد

 سرگردانی زائران اربعین 
در فرودگاه مشهد

مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد 
با بیان اینکه با توجه به اعالم شرکت العراقیه 
پــروازهــای رفــت و برگشت ایــن شرکت در روز 
یکشنبه ۲8 شهریور۱400 لغو شده است، اظهار 
کرد: در نامه ای که این شرکت به ما داده علت 

این موضوع را بیان نکرده است.
حسن جعفری تعداد پروازهای لغو شده را پنج 
پرواز اعالم کرد و افــزود: لغو پروازهای العراقیه 
توسط نماینده شرکت هواپیمایی صورت گرفته 
و ارتباطی به فرودگاه مشهد ندارد و ایرالین های 
ایرانی قشم ایر، ماهان، آبــان، کیش ایر، تابان، 
معراج، سپهران و همچنین شرکت هواپیمایی 
فــالی بغداد)که عراقی اســت( کــار جابه جایی 

مسافران را بدون وقفه انجام می دهند.
اگــرچــه تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی دربــاره 
لغو پـــروازهـــای یکشنبه الــعــراقــیــه نــشــده اما 
یــک منبع آگـــاه در گفت وگو بــا فـــارس گفت: 
شرکت هواپیمایی العراقیه برای جلب مشتری 
پروازهایش را از ایران بدون ویزا انجام می داد و 
در کشور عــراق روادیــد مسافران توسط پلیس 
فرودگاه صادر می شد، این موضوع با واکنش 
ایرالین های ایرانی همراه شد و گویا ادامــه این 

روند را از طرف العراقیه با مشکل مواجه کرد.
ــاه، روال شرکت  بــراســاس گفته ایــن منبع آگـ
هواپیمایی فالی بغداد نیز به همین صورت بوده 
و احتمال دارد این شرکت نیز پروازهایش را از 

مشهد به بغداد لغو کند.

معاون هالل احمر خراسان شمالی خبر داد

 اعزام کاروان »نذر آب« 
به سیستان وبلوچستان 

مــعــاون امـــور داوطــلــبــان جمعیت هالل احمر 
ــذر آب به  ــاروان ن ــ ــزام ک خــراســان شمالی از اعـ

سیستان وبلوچستان خبر داد. 
محمد رحمتی گفت: این کــاروان اقالمی نظیر 
۲5 تانکر آب برای لوله کشی آب، لوازم خانگی، 
پتو، 400 بسته معیشتی، نوشت افزار، کفش، 
لباس، اسباب بازی و... را با خود به همراه دارد 
که ارزش خدمات آن 300 میلیون تومان برآورد 

شده است.
ــاره بــه ایــنــکــه جمعیت هــالل احــمــر  ــا اشــ وی ب
خــراســان شمالی نیز بــا تــوجــه بــه جــمــع آوری 
کمک های مردمی از مــردم نوع دوست استان 
ــذر آب و ســالمــت به  ــاروان ن ــ ــزام ک ــدام بــه اعـ اقـ
سیستان وبلوچستان کــرده اســت، ادامــه داد: 
در همین راستا کاروانی متشکل از کمک های 
معیشتی، مخازن آب برای لوله کشی و آبرسانی 
به مناطق محروم سیستان وبلوچستان اعزام 

شده است.

کــارشــنــاس مسئول بــازرســی ســازمــان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوی از اجرای طرح نظارتی ویژه 
بر میوه و تره بار در میادین بار 

و خرده فروشان مشهد خبر 
داد. بخشعلی بیاتی اظهار 
کرد: طرح تشدید نظارت 
ــازار میوه و تره بار در  بر ب
جهت اجرای برنامه های 
ابالغی و سیاست ها و 
اهــــــــداف مـــــــورد نــظــر 
ســــــازمــــــان حــمــایــت 
مـــصـــرف کـــنـــنـــدگـــان و 
تولیدکنندگان در امر 
تنظیم بــــازار و کنترل 

قیمت میوه و تره بار، رصد 
ــازار ایــن کــاال در  و پایش بـ
مشهد اجرایی شده است.

ــزود: ایــن طــرح نظارتی  وی افـ
از ۲0 شهریور به مدت یک ماه 

آغاز شده و با برگزاری گشت های 
ــازرســان ســازمــان صمت،  مشترک ب

تــعــزیــرات حــکــومــتــی، اتــــاق اصـــنـــاف و 
اتحادیه ادامه خواهد داشت.

 تشدید نظارت 
بر بازار میوه و تره بار مشهد

افزایش آالینده های جوی دیروز در مشهد 
به حدی رسید که سبب شد 9 منطقه در 
شرایط قرمز و ناسالم برای همه افراد و 
سایر مناطق در وضعیت نارنجی و 
ناسالم برای گروه های حساس 
شامل بیماران قلبی و ریــوی، 
سالمندان، کــودکــان و زنــان 

باردار قرار گیرند.
ــای مرکز  ــ ــراســاس داده هـ ب
ــش آالیــــنــــده هــــای  ــ ــای ــ پ
زیست محیطی مشهد، 
شاخص کیفی هوای این 
کالنشهر در روز گذشته 
روی عدد ۱43 و شاخص 
در ساعاتی از روز با عدد 
۱5۲ در وضعیت نارنجی 
ــرای گــروه هــای  ــ و نــاســالــم ب
حساس قرار گرفت. براساس 
نمودار مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی شهرداری مشهد 
بــا افــزایــش آلــودگــی هــا، در مناطق 
ســـرافـــرازان، سمزقند، مفتح، خیام 
شمالی، کریمی، امامیه، الهیه، تقی آباد 
و شهرک لشکر)قاسم آباد( در شرایط قرمز و 

ناسالم برای همه افراد قرار داشت.

 هوای مشهد؛ 
در همه مناطق ناسالم!

مقدم     عــالمــه ابــوالــفــتــح محمدبن ابوالقاسم 
عبدالکریم، معروف به شهرستانی، فقیه و متکلم، 

عالم ادیــان و از دانشمندان اشعری است که در 
سال 4۲9 هجری قمری در شهرستان یا 

شهرستانه از توابع خراسان قدیم دیده 
به جهان گشود.

شهرستانی نزد ابوالمظفر خوافی 
)قــاضــی تـــوس(، ابونصر قشیری، 
ابوالقاسم سلمان بن ناصر انصاری 
و ابوالحسن علی بن احمد مدینی 
به کسب علم و معرفت پرداخت 
ــراوان کــرد تا  ــ ــن راه تــالش ف و در ای
اینکه در بحث و مناظره و وعظ و 

تذکیر از مشاهیر عصر خود شد. 
ــوارزم بــه ســر بــرد و  او مــدتــی در خــ

پـــس ازآن، مــدت سه ســال در بغداد 
زندگی کرد و پس از بازگشت از بغداد، 

بقیه عمر خــود را در خــراســان گذراند 
که در این دوران، مدتی را مــالزم مجدالدین 

ابوالقاسم علی نقیب سادات ترمذ و مدتی هم به خدمت 
سلطان سنجر مشغول بـــود.از آثــار معروف عالمه 
عبدالکریم شهرستانی می توان به »ملل و نحل«، 
ــدام فــی علم  ــ »الــمــصــارعــه« و »نــهــایــة االق

الکالم« اشاره کرد.
وی در اواخر عمر به مولد خود 
»شهرستان« 

رفت و در سال 548 قمری درگذشت و همان جا دفن 
شد. آرامگاه عالمه شهرستانی در حدود ۲0 کیلومتری 

غرب درگز و 4 کیلومتری جنوب شهر نوخندان از 
توابع شهرستان درگز در روستای حضرت 

سلطان واقع شده است.
بنای اصلی آرامگاه در یورش قبایل 

غزنوی و شکست سلطان سنجر 
که »شهرستانه« به کلی ویران شد، 
از تخریب مصون نماند. آرامگاه 
عالمه شهرستانی بنایی است 
ــوان در اضـــالع شمالی،  بــا ســه ایـ
غربی و شرقی که مدخل اصلی 
و ایـــوان رفیع و عمیق و پرتکلف 
آن در جانب شمالی قـــرار دارد. 
البته امـــروزه از آن ایــوان مرتفع و 
ــری بــه جــا نــمــانــده است   عظیم اثـ

 و تنها آثــار و نشان های قــوس ایــوان 
بر پیشانی بنا خودنمایی می کند.

ایــن بنا پیش از ســال 74 تــوســط ســازمــان 
حفاظت آثار باستانی خراسان و با اعتبار انجمن آثار و 

مفاخر، مرمت شد. هیئت بنا، گنبد و ایوان ها قابل  
مقایسه با بناهای دوره ایلخانی و کتیبه آن نیز 

به همان سبک و سیاق اســت. متأسفانه 
ــدون متولی  ــ ــاه، ب ــگــ ــ ــون آرام ــن هــم اک

مشخصی به حال خود رها 
شده است.

»عالمه عبدالکریم شهرستانی« عالم ادیان، فقیه و متکلم

نام آوران خراسان
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