
به انتهای سجاد مــی روم. از پل عابر پیاده انتهای 
طرف  آن  کــه  جایی  می کنم.  عبور  سجاد  خیابان 
خیابان، پارک بزرگ و قدیمی مشهد است. همان 
جــایــی کــه بــارهــا همه مــا بـــرای نفس کشیدن در 
فضای سبز و قدم زدن  برای آرامش آنجا را انتخاب 
کرده ایم. جایی که »مرکز توانبخشی جانبازان امام 
خمینی)ره(« است. دفاع مقدس بخشی عظیم از 
تاریخ کشورمان است که هنوز ناگفته های بسیاری 
دارد، رشادت ها، ایثار و صبوری های مردان بی ادعایی 

که باورهایشان آن قدر محکم و 
در اولویت قرار داشت که رفتن را 
به ماندن ترجیح دادند و رفتند و 
حماسه ای جاویدان برای همیشه 

باقی گذاشتند...

بر اساس نقشه های هواشناسی پاییز کم بارشی خواهیم داشت

احتمال تنش آبی شدید در مشهد تا دو سال آینده
 گزارش متفاوت قدس درباره 

شناخت مردم از نسل سال های جنگ

دفاع  
داوطلبانه
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آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 
پایه دوازدهم درمشهد 

دست و دلبازی ها در سازمان صمت استان ادامه دارد

معجزه عقب گرد سابقه خدمت!

 دود پتروشیمی در چشم 
محیط زیست خراسان شمالی

حضور نماینده خراسان رضوی 
درلیگ برتر بدمینتون
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آیت هللا علم الهدی:

واکسن نزدن، تبلیغ سوء دشمن و جریان تحجر است
آیت هللا علم الهدی در آیین بهره برداری از بزرگ ترین 
مرکز واکسیناسیون کشور در نمایشگاه بین المللی 
مشهد، با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ 
بسیار ارزشمند و قوی است که بنیان نظام و انقالب 
کــرد: برخی معتقد  بر آن استوار اســت، اظهار  ما 
هستند بزرگداشت هفته دفاع مقدس یک مراسم 
در  تکرار می شود،  به سال  که سال  است  تکراری 
داده  نمایش  فیلم هایی  و  سریال ها  صداوسیما 
می شود و تنها خاطره ای تجدید می شود در حالی 
که این نیست، در حقیقت بزرگداشت هشت سال 
دفاع مقدس، توجه به ایثارگری هاست و نتیجه اش 
از حــرم در راســتــای دفــاع  پیدایش جــریــان دفـــاع 

مقدس و پیدایش دفاع سالمت است.

تثبیت فرهنگ ایثار در هشت سال دفاع مقدس ◾
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
بسیاری از شهدای دفاع حرم نه تنها در دفاع مقدس 
حضور نداشتند بلکه شاید برخی از آنــان همچون 
شهید حججی در دوران دفاع مقدس به دنیا نیامده 
ایثار و شهادتی که در هشت سال  بودند، فرهنگ 
دفاع مقدس تثبیت شد، از قدرت آموزشی سازنده 
نسل جوان برای نسل های بعدی برخوردار و مؤثر بود.
و  اینکه مسئله جهاد  بیان  با  علم الهدی  آیت هللا 
حرکت های جهادی در برنامه زندگانی و نسل انقالبی 
ما نهادینه شده است، تصریح کرد: امام بزرگوار در 
همان دوران دفاع مقدس، مکرر می فرمودند: »این 
جنگ برکات زیادی برای ما دارد« و خوشبختانه ما 
آثار آن را در آموزه جهادی نسل های بعدی و امروز 

مشاهده می کنیم.
ایــشــان بــه حضور اعــضــای جــوان در شـــورای ششم 
شهر مشهد اشاره کرد و گفت: با شورایی جوان که 
انقالب تشکیل  از نسل های دوم و ســوم  افـــرادی  از 
می شود روبه رو هستیم و از نسل اول انقالب نیز افراد 
باتجربه ای حضور دارند، اکثریت جوان شورای ششم 
شهر مشهد در حقیقت بیانگر واقعیت نهادینه شدن 

فرهنگ جهاد و عملیات جهادی در این نسل است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عزیزان ما 
در شورای ششم باید در فعالیت های ارزشمند خود در 
عرصه های عمرانی و ساختاری این شهر، حرکت های 
جهادی را به  عنوان یک آموزه دفاع مقدس مورد توجه 
قرار دهند، اظهار کرد: با ابتکار و فعالیت های شهردار 
جوان روبه رو هستیم که در دوران دفاع مقدس، دوران 
از  به  عنوان یک عنصر  و  را می گذرانده  طفولیتش 
نسل دوم انقالب، امروز در عرصه خدمتگزاری آن  هم 
در موقعیت خاص مدیریت شهری واقع شده که آثار 

پربرکتی در حرکت های جهادی نشان خواهد داد.
واکسیناسیون  مرکز  بزرگ ترین  راه انـــدازی  به  ایشان 
کشور در مشهد اشاره و بیان کرد: نمونه کوچک این 
فعالیت ها در یک دوره بسیار کوتاه به اندازه یک مرکز 
واکسیناسیون با این عظمت و تجهیزات و راه انــدازی 
اتوبوس های واکسیناسیون مجهز نمود پیدا کرد، این 
امر نشانگر این واقعیت است که نسل انقالب و نسل 
و  به مراتب قوی تر  انقالب،  بدنه  آمــده در  به وجــود 
فعال تر از نسل اول انقالب در کارهای جهادی هستند.
آیت هللا علم الهدی بیان کرد: عده ای از عزیزان ما هم 
در بین پزشکان و پرستاران و هم از استادان محترم 
عرصه  وارد  شــبــانــه روزی  فعالیت های  بــا  دانشگاه 
شدند و شاهد فعالیت و فداکاری بعضی از بزرگواران 

بودیم که اصالً در این عرصه مسئولیت نداشتند اما 
مجاهدانه با همه قدرت به عرصه آمدند و فعالیت ها 

و خدمات شبانه روزی را ارائه کردند.
امــام جمعه مشهد مقدس با قدردانی از تالش های 
استاندار محترم در مقابله با موج پنجم کرونا، یادآور 
آقــای  جــنــاب  از  اول  درجـــه  در  می کنم  تشکر  شــد: 
استاندار به عنوان ریاست محترم ستاد مقابله با کرونای 
استان که در موج پنجم با غافلگیر شدن عزیزان در 
مسئله تهاجم این ویروس، مخلصانه ایستادگی کردند 
و به لطف خدا، جریان درمان با کمک علوم پزشکی 

توانست جوابگوی این تهاجم شدید ویروس باشد.

قدردانی از دستور تولیت آستان قدس رضوی برای  ◾
کمک به نهادهای درمانی

در  نهادها  و  دستگاه ها  دیگر  خــدمــات  بــه  ایــشــان 
مقابله با کرونا اشــاره و خاطرنشان کرد: خدمات و 
فعالیت های ارزشمندی که با دستور تولیت آستان 
قدس از نهاد مقدس وابسته به امام هشتم صورت 
گرفت، بسیار ارزشمند بود؛ ایشان دستور فرمودند 
مــهــمــان ســرای آســتــان قــدس مــدتــی تعطیل بشود 
و تمام بودجه آن صــرف و خــرج درمــان و کمک به 
نهادهای درمانی و بهداشتی در مقابله با این ویروس 

قرار گیرد، این حسن تدبیر و روشن اندیشی تولیت 
عظمای آستان قدس نیز قابل قدردانی است.

آیت هللا علم الهدی گفت: آنچه جنبه فعالیت های 
ایــن عرصه به طــور کامل به نمایش  را در  جهادی 
گذاشت، بسیج جامعه پزشکی و عزیزان زحمتکش 
ما در این نهاد بودند که با دست خالی و طرح های 
سنگر سالمت«  »مسجد  طــرح  قبیل  از  مبتکرانه 
که از آن در تمام کشور به عنوان طرح شهید حاج 
قاسم سلیمانی نسخه گیری شد، به میدان آمدند 
و به خصوص در نقاط محروم  حاشیه شهر بدون 

لحظه ای آرامش مجاهدانه عمل کردند.
یــادآور شد:  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
دشمنان با وسایل مختلف با نسبت های گوناگون 
تبلیغ می کنند که شما واکسن نزنید. امروز دچار دو 
نوع تفکر هستیم؛ یک تفکر متحجرانه افرادی که 
ناآگاه هستند و بر ناآگاهی خودشان اصرار می کنند 
که واکسن ضرر دارد و چنین و چنان است؛ تفکر 
دوم، تفکر یک عده افراد غرب زده ای است که چشم 
تبلیغات سوء و سم پاشی  و  به دروازه غرب دارنــد 
ناپاک آنان در مقابله با جریان واکسیناسیون است 

که مردم را وادار کنند واکسن نزنند.
و  کشور  در  واکسیناسیون  اگــر  کــرد:  بیان  ایشان 
ریشه کن  بیماری  ایــن  نشود،  همگانی  ما  جامعه 
نخواهد شد حتی اگر 90 درصد جامعه ما واکسن 
این  توسعه  و  نفوذ  سبب  10درصـــد  همان  بزنند، 
ویروس خواهند شد؛ از همه مردم خواهش می کنم 
از واکسیناسیون استقبال کنند.آیت هللا علم الهدی 
اضافه کرد: این خدمات با تالش این دولت در عرصه 
نهادهای حکومتی  و  نیروها  با مجاهدات  و  پزشکی 
انجام گرفت و در اختیار عموم مردم قرار گرفته به نحوی 
که در هر ساعت از شبانه روز اراده کنند، واکسن در 
دسترس است؛ این خودداری از تزریق واکسن، تبلیغ 
دشمن از یک طرف و جریان تحجر ناآگاهانه و جاهالنه 
نیز از طرف دیگر است که شما مردم هیچ وقت نباید 
از یک جریان تحجر جاهالنه و تبلیغات سوء دشمن 

استقبال کنید و تحت تأثیر قرار بگیرید.
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

خبر
 رئیس کمیسیون حقوقی 

و نظارت شورای شهر مشهد خبر داد

 قراردادهای شورای پنجم مشهد 
زیر ذره بین تحقیق و تفحص

نخستین طــرح تحقیق و تفحص در شــورای ششم از 
کمیسیون حقوقی و نظارت بر امالک و قراردادها کلید 
خورد. به گزارش خبرنگار ما، هاشم دائمی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: طبق این طرح  تمامی امالک واگذار 
و هبه شده به افــراد حقیقی و حقوقی مــورد تحقیق و 
کمیسیون  و  مشهد  شهر  اســالمــی  ــورای  شــ تفحص 
تخصصی حقوقی قرار خواهد گرفت. دائمی خاطرنشان 
کرد: از طرفی تمامی قراردادهای منعقد شده در دو سال 
اخیر که مبلغ آن باالی 10 میلیارد تومان است نیز مورد 

تحقیق و تفحص قرار می گیرد. 
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت بر امالک و قراردادهای 
شورای شهر تأکید کرد: با توجه به اینکه حجم فزاینده ای از 
قراردادهای منعقده در قالب ترک تشریفات در سال پایانی 
شــورای پنجم منعقد شده است ضــرورت این طرح برای 
تحقیق و تفحص احساس شد. دائمی هدف از این طرح 
را روشن شدن ابهام ها، گزارش به مردم و شفافیت مالی 
در قراردادها و امالک و هر آنچه در شهرداری اتفاق افتاده 
و در آینده اتفاق خواهد افتاد عنوان کرد و افزود: به زودی 
گزارش های جدیدی در طرح تحقیق و تفحص در حوزه 
امالک و قراردادها به سمع و نظر مردم شریف مشهد از 
سوی کمیسیون حقوقی و نظارت بر امالک و قراردادهای 

شورای شهر ششم خواهد رسید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
139660306013003307 مورخ 1396/12/17 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل رازنهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/41 مترمربع از پالک باقیمانده شماره 388 فرعی از 
چهار اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای غالمرضا لطفی مقدم نوقابی مالک رسمی محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست 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، گوهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405853
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/1                                                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/17

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
139460306013000277 مورخ 1394/01/26 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای هاشم میرثانی فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/18 مترمربع از پالک شماره 880 فرعی از یک اصلی 
واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود ایشان مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 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 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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 و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405243

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 88 در حال 
تصفیه رأس س��اعت 10 صبح روز پنج ش��نبه مورخ 1400/7/15 در محل دفتر تعاونی واقع در 
گلبهار- بلوار خیام- مهرگان 14 مجتمع مسکونی آراراد برگزار می گردد. اعضاء می توانند حق 
رأی خ��ود را به موج��ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگ��ری واگذار نماین��د. و اعضاء متقاضی به 
همراه وکیل مورد نظر از ساعت 8 صبح الی 13 روز پنج شنبه 1400/7/14 به محل دفتر تعاونی 

مراجعه تا اقدامات حضور آنان صورت پذیرد.
دستورات جلسه

1- استماع گزارش هیئت تصفیه           2- تصویب صورت های مالی 1392 تا 1399
3- طرح و تصویب بودجه سال 1400      4- تصمیم اجرائی جهت تکمیل و رفع نواقص مجتمع

5- تصمیمات مالی از جمله تعیین قیمت واگذاری پارکینگ- جرایم اعضاء بد حساب.
6- اخراج عضو بد حساب و فاقد واحد آقای غالمرضا جوینی. با توجه به اخطارهای صادره

7- سایر موارد که در صالحیت و تشخیص مجمع باشد. 
هیئت تصفیه تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده- نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر 88 )در حال تصفیه( شماره ثبت 31613

تاریخ انتشار 1400/7/1
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جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه در 
تاریخ های ذیل در دفتر مرکزی موسسه طبق آخرین 
تغییرات واقع در بلوار فرامرز عباسی ابتدا فرامرز 
عباسی 3 مقابل سالن  ورزشی شهید حاتمی ساختمان 
یزدیانی طبقه اول در تاریخ 1400/07/14 برگزار می 
گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود در این جلسات به 

موقع حضور بهم رسانند.
زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده :

روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14 ساعت 10:00
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- اصالح ماده 15 اساسنامه 
2- انتقال بخشی از سهام تعدادی از سهامداران به 

نام خانم حلیمه سرخوشی
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی:

روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14 ساعت 11:30
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- گزارش مالی موسسه توسط هیئت مدیره
2- انتخاب هیئت مدیره جدید

هیئت مدیره موسسه حفاظتی مراقبتی
 حافظ گستر توس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
و مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه حفاظتی 

و مراقبتی حافظ گستر توس ثبت 3439 
نوبت اول

از کلیه سهامداران دعوت می شود ساعت 

10 صبح روز چهارشنبه 1400/7/14 در 

محل شرکت کوهسر واقع در هاشمیه بین 

هاشمیه 60 و 62 حضور به هم رسانند
 موضوع جلسه: تعیین مجدد مدیرتصفیه 

مدیر تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت منحله

 در حال تصفیه کوهسر بتن خاور 
به شماره ثبت 22883 

و شناسه ملی 411187554613 
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    شرکت 
در محافل، عامل 
قرمز ماندن 
وضعیت کرونا 
در خلیل آباد  
سیدمحمد هاشمی، 
مدیر شبکه بهداشت 
و درمان خلیل آباد 
عادی انگاری و 
محافل خانگی را 
موجب افزایش موارد 
ابتال و تغییر وضعیت 
رنگ بندی کرونا در 
این شهرستان به 
قرمز دانست و افزود: 
این عوامل موجب 
شده شهرستان 
خلیل آباد همچنان 
در وضعیت قرمز قرار 
داشته باشد.

خبر ــن، پــتــروشــیــمــی  ــ ــود ایـ ــ ــا وجـ بـ
خراسان از همه زیرساخت ها 
و امکانات این منطقه استفاده 
مــی کــنــد امـــا ســـودش نصیب 

سایر استان ها می شود. 
در ســال هــای اخــیــر استاندار 
خراسان شمالی بارها از انجام نشدن مسئولیت 
اجتماعی صنایع بزرگ به  ویژه پتروشیمی خراسان 
شمالی انتقاد کرده اما این مجموعه همچنان به آن 

بی توجه بوده است.
مردم این استان معتقدند این مجموعه صنعتی 
تاکنون ســودی بــرای استان نداشته و تنها دود و 
آلودگی های منابع آبی نصیب آنان به ویژه ساکنان 

روستاهای اطراف شده است.
خراسان شمالی، استان محرومی است که درآمد 
سرانه خانوار در رده انتهایی جــدول استان های 
کشور اســت، از این  رو مــردم وجــود پتروشیمی را 
غنیمت و فرصتی برای رشد و پیشرفت اقتصادی 
می دانستند و می دانند امــا در ایــن سال ها این 

خواسته محقق نشده است.
شرکت پتروشیمی نه  تنها برداشت آب از منابع 
دست اول را متوقف نکرده بلکه با رهاسازی پساب 
در رودخــانــه سبب آلودگی ایــن منابع آبــی شده 

است.
پیش از ایــن مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار ما، استفاده 
پتروشیمی خراسان از آب باکیفیت را خیانت 
دانست و گفت: پتروشیمی از پساب موجود در 

بجنورد استفاده نمی کند.
به گفته غالمحسین ساقی بسیاری از کارخانه ها 
خودشان فاضالب را اجرا کرده و از پساب تولیدی 
بهره برداری می کنند اما پساب از جلو پتروشیمی 
ــن مجموعه از آن  خــراســان عــبــور می کند امــا ای

استفاده نمی کند.
پتروشیمی خراسان هفت، هشت حلقه چاه دارای 
مجوز دارد که از آب آن برای تولید بهره می برد، اما 
مردم روستاهای این مجموعه تولیدی با کمبود آب 

و یا پایین بودن کیفیت منابع آبی روبه رو هستند.
حتی با توجه به اینکه آب شرب مرکز استان از سد 

شیرین دره تأمین می شود گاهی با بارش باران، آب 
سد گل آلود می شود و شهروندان با قطعی آب به 

مدت چند روز مواجه می شوند.
منابع آبی که پتروشیمی در تولید از آن برداشت 
می کند، آب های کارستی باارزشی است که از منابع 
راهــبــردی محسوب می شود و استفاده از آن در 

صنعت، خیانت به مردم به شمار می رود.
منابع کارستی و آهکی منابع باارزشی هستند که 
استفاده از آن فقط و فقط برای شرب مجاز است از 
این  رو استفاده از آن در صنعت، حیف  و میل این 
منابع اســت. یکی از دالیــل انتقادهای استاندار 
از پتروشیمی هم همین اســت. بر اســاس اعالم 
مسئوالن میزان مصرف آب در کارخانه پتروشیمی 
خراسان از مصرف شرب در شهر شیروان به  عنوان 

دومین شهر پرجمعیت این استان بیشتر است.
مصرف آب منابع دست اول در پتروشیمی در حالی 
است که ساالنه 7میلیون مترمکعب پساب تولیدی 
در تصفیه خانه های شهر بجنورد به رودخانه اترک 
رها می شود. اگر سری به کمربندی های استان 
بزنید خواهید دید که به دلیل رفت و آمد روزانه 
ده ها کامیون سنگین پس از بارگیری از این مجتمع، 
بسیاری از آسفالت های  این محورها تخریب شده 
و این مجتمع هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام 

نداده است.
همچنین گردش مالی قراردادهای بیمه ای شرکت 
پتروشیمی خراسان از دیگر مواردی است که مورد 

گالیه مردم خراسان شمالی است. 
پتروشیمی خراسان در حالی قــراردادهــای چند 
میلیارد تومانی بیمه ای را در خارج استان منعقد 
کرده که تمام زحمات کارهای بیمه ای آن در صورت 
وقوع حادثه، با شرکت های بیمه ای داخل استان 
اســـت.در صورتی  که گــردش مالی چند میلیارد 
تومانی بیمه ای در داخل استان باشد، گامی بزرگ 
بــرای توسعه استان برداشته می شود و می توان 

بخشی از محرومیت ها را از چهره استان زدود.
ــا وجـــود ســـود ســـرشـــاری کــه دارد  پتروشیمی ب
داوطلبانه که هیچ، با وجود پیگیری های استاندار 
هم حاضر نشده آن  گونه که باید به مردم استان و 

گردش مالی در این خطه کمک کند.

پیگیری های استاندار جواب نداد

دود پتروشیمی در چشم 
محیط زیست خراسان شمالی

خبرخبر
ويژهويژه

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان پایه دوازدهم درمشهد 
مدیر سالمت جمعیت، خانواده و مــدارس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون دانــش آمــوزان پایه 
دوازدهم ساکن در مناطق زیر پوشش دانشگاه از دیروز آغاز 
شد. دکتر محمد احمدیان اظهار کرد: برنامه واکسیناسیون 
دانش آموزان بر اساس دستورالعمل های وزارتــی آغاز شد 
و دانــش آمــوزان ۱7 ساله می توانند بــرای دریافت واکسن 

سینوفارم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
وی افزود: در خصوص بازگشایی مدارس در جلسه ای که با 
مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی داشتیم 
و براساس اعالم وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به این نتیجه رسیدیم که برگزاری 
کالس های حضوری منوط به انجام واکسیناسیون باشد. 

احمدیان در رابطه با واکسیناسیون فرهنگیان هم بیان کرد: 
از عید سعید غدیر خم بحث واکسیناسیون این گروه هدف 
نیز آغاز شده و تاکنون ۴7 هزار و ۳۰۶ نفر نوبت اول و ۲۱ هزار 
و ۳۵ نفر نوبت دوم واکسن را دریافت کرده اند و تا این لحظه 
۶۸ هزار و ۳۴۱  دُز واکسن کرونا به معلمان تزریق شده است.  
ــدارس دانشگاه  ــ مــدیــر ســالمــت جمعیت، خـــانـــواده و م

علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: برنامه بازگشایی مدارس 
براساس دستورالعمل های ابالغی و با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندی های موجود در مــدارس دولتی و غیردولتی و 
اجرای موارد خواسته شده در دستورالعمل ها و تصمیمات 
الزم در بازگشایی بهنگام مدارس و تدوین برنامه بازگشایی 

پیشنهادی حوزه آموزش و پرورش خواهد بود.

   سمانه محمد زاده ثانی    شرکت سهامی گزارش روز
پتروشیمی خراسان مستقر در ۱۷ کیلومتری جاده 

اصلی بجنورد - شیروان بزرگ ترین مرکز تولید 
محصوالت شیمیایی شمال و شمال شرق کشور، 

خــرداد ۱۳۷۵ در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار به 

بهره برداری رسید و دارای واحدهای تولید آمونیاک، 
اوره، کریستال مالمین و یوتیلیتی است. این مجتمع 

صنعتی از پیشرفته ترین واحدهای تولیدکننده 
آمونیاک، کود شیمیایی اوره، مالمین و ازت در کشور 

است که برای 4هزار نفر اشتغال پایدار مستقیم و 

غیرمستقیم ایجاد کرده است. بر اساس اعالم مجتمع 
پتروشیمی خراسان، این مجتمع صنعتی در پنج  ماه 

سال جاری موفق به فروش محصوالت خود به ارزش 
۱4 هزار و ۵۰۰میلیارد ریال شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشت 

و بنا به گفته مدیرعامل این شرکت ارزش فروش 
 محصوالت این شرکت صنعتی در این بازه زمانی،

 سال گذشته معادل ۵هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود و 
تولید اوره نیز در این مدت ۱۱ هزار تن نسبت به سال 

۹۹ افزایش داشته و به رقم ۱۰۰ هزار تن رسید.

پیام استاندار خراسان رضوی 
 به مناسبت فرا رسیدن 

هفته دفاع مقدس
ــوی در پیامی بــه مناسبت  اســتــانــدار خــراســان رضـ
فرارسیدن هفته دفــاع مقدس، یاد و خاطره شهدای 

خراسانی دفاع مقدس را گرامی داشت.
 متن پیام محمدصادق معتمدیان بدین شرح است: 

بسم هللا الرحمن الرحیم
»دفــاع مقدس« امــروز یک کلیدواژه و اسم رمز برای 
یادآوری ارزش ها و حماسه سازی های جوانان این مرز 
و بوم است که تا ابد بر تارک ایران اسالمی می درخشد.

ــم جنایتکار و تا دنـــدان مسلح بعث با  ــاری، رژی ــ روزگ
پشتیبانی دنیای استکبار به مصاف ایــران سرافرازی 
رفت که در آغازین سال های پیروزی انقالب اسالمی 
به سر می برد. به گــواه تاریخ، مــردم شریفمان، زنــان و 
مردان ما، »حماسه دفاع مقدس« هشت سال به طول 
انجامید و دنیا دید که چطور دلیرمردان ایران اسالمی 
در سایه رهبری حکیمانه حضرت امــام خمینی)ره(، 
دشمن را به عقب رانده و حتی اجازه دست درازی به یک 
وجب از خاک میهنمان را ندادند. آری اکنون فرزندان 
روح هللا در ادامــه تحقق آرمان های انقالب اسالمی و 
مسیر رهنمودهای پیر جماران، غیرتمندانه پشتیبان 
پرچمدار انقالب اسالمی حضرت آیت هللا العظمی امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( هستند تا دوشادوش یکدیگر 
مسیر توسعه و پیشرفت میهن را تحقق بخشند. به 
عنوان خدمتگزار مردم شریف و انقالبی خطه پهناور 
استان خراسان رضوی از کنار مضجع شریف و نورانی 
حضرت علی بن موسی  الرضا)ع( یاد و خاطره شهدای 
خراسانی واالمقام دفاع مقدس را گرامی  می دارم و در 
برابر جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز این دیار، سر 

تعظیم فرود آورده و ادای احترام می نمایم.

 مصرف آب در کارخانه پتروشیمی خراسان از مصرف شرب در شهر شیروان به 
 عنوان دومین شهر پرجمعیت این استان بیشتر است. مصرف آب منابع دست اول 
در پتروشیمی در حالی است که ســاالنه ۷میلیون مترمکعب پساب تولیدی در 

تصفیه خانه های شهر بجنورد به رودخانه اترک رها می شود.
گزيدهگزيده
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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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

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

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

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

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

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
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

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

ج
/1
40
16
03

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

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
/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

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



واکسیناسیون 
تمامی زندانیان 
خراسان شمالی 

پایان یافت
عبدالرحیم گرجی، 

مدیرکل زندان ها 
و اقدامات تأمینی 
و تربیتی خراسان 

شمالی به ایرنا گفت: 
حدود هزار و ۵۰۰ 

زندانی در زندان های 
استان علیه کرونا 

واکسینه شدند که 
عالوه بر مددجویان، 

تمامی کارکنان و 
سربازان این دستگاه 

نیز واکسن دریافت 
کردند.

خبرخبر
خوبخوب

عقیل رحمانی پیگیری های 
خبرنگار قــدس نشان می دهد 
نورچشمی ها  بــرخــی  نه تنها 
در ســازمــان صنعت، مــعــدن و 
ــوی روی  تــجــارت خــراســان رضـ
کاغذ در پست های سازمانی 
قــرار گرفته اند و درحالی که به هیچ عنوان در آن 
محل فعالیت نمی کنند حقوق مدیریتی دریافت 
می کنند بلکه اسناد جدید واصله حاکی است 
سابقه کار یکی از همین افراد را که دو سال پیش 
بازنشسته بود به طور کامالً مشکوکی کم کرده اند 
تا این فرد با حقوق حدود 10 میلیون تومانی در ماه، 
بازنشستگی را زیر درختان پارک های شهر مشهد 

بدون دل نگرانی سپری کند.

تکرار پیگیری و ورود دیوان محاسبات استان ◾
22 فروردین سال جاری بود که اسنادی به تحریریه 
روزنامه قدس منعکس شد؛ بررسی های مقدماتی 
و اجــمــالــی حــاکــی بـــود در احــکــام بــرخــی نیروها 
در ســازمــان صمت خــراســان رضـــوی بـــرای آن هــا 
عنوان های سازمانی تعریف شده درحالی که به 
هیچ عنوان در آن پست ها مشغول نیستند. پس 
از چند روز ایــن نتیجه حاصل می شود فــردی با 
هویت »س.د« که برای او پست سازمانی کارشناس 
مسئولی در واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی تعریف شده به هیچ عنوان 
در آن حــوزه فعالیت نـــدارد. وقتی بیشتر پیگیر 
چرایی کــار می شویم به نکته قابل تأملی دست 
پیدا می کنیم؛ اینکه حقوق دریافتی با این حکم 
چند میلیون تومان در هر ماه افزایش یافته و هدف 
اصلی، افزایش حقوق فرد یاد شده آن هم برای 

دوران بازنشستگی است!
حتی پیگیری های ما نشان داد بــرای برخی افراد 

دیگر هم این گونه دست و دلبازی ها در سازمان 
ــفــاق افــتــاده و هــدف  صــمــت خــراســان رضـــوی ات
هــم حمایت مالی ویـــژه از ایــن نیرو ها در دوران 
ــرای رسیدن به ایــن هدف  بازنشستگی اســت، ب
هم حــدود دو ســال آخــر فعالیت ایــن افــراد مورد 

محبت های ویژه قرار گرفته است.
اضافه دریافت حقوق براساس حکمی که این افراد 
در آن پست شاغل نیستند، در دو ســال پایانی 
خدمت آن هـــا عــدد مشخصی دارد کــه مسلماً 
تضییع حقوق بیت المال اســت، اما بازنشسته 
شدن آن ها با این شیوه و دریافت حقوق تا زمانی که 
فرد زنده است ارقامی نجومی را در برخواهد گرفت 

که مسئوالن مربوط باید در این زمینه پاسخگو 
باشند.

در ادامه، اسناد را به یک مقام مسئول در اداره کل 
دیوان محاسبات خراسان رضوی ارائه می دهیم که 
او به قدس گفت: براساس قانون، پرداخت حقوق 
به فردی که در قسمتی دیگر شاغل است و حکم 
سازمانی او برای جای دیگر تعریف شده تا به آن 
واسطه، حقوقش افزایش یافته و از مزایای باالتری 
بــرخــوردار شود که حقش نیست، تخلف بــوده و 
برخورد قانونی در این زمینه صورت می گیرد. وی 

همچنین وعده بررسی ماجرا را داد.
چند ماهی از ایــن ماجرا گذشت و در ایــن میان 

لیست حدود 10 نفره ای به دست ما رسید که برای 
آن ها هم به همین شیوه رفتار شده بود و پست های 
سازمانی این نورچشمی همراه با مستندات موجود 
بــاز هــم بــه ایــن مقام مسئول در اداره کــل دیــوان 
محاسبات استان ارائه شد و طبق اطالعات واصله، 

ماجرا به صورت ویژه ای در حال پیگیری است.

چگونه سابقه خدمت را کم کردند!  ◾
براساس رسالت خبرنگاری، پیگیری این ماجرا 
هرگز از دستور کــار خــارج نشد تا حقوق از بین 
رفــتــه بــیــت الــمــال در ایــن مــیــان بــه خــزانــه دولــت 
برگردد. در این میان چند روز پیش اسناد دیگری 
از عمق فاجعه و حمایت های بی حساب و کتاب از 
کارشناس مسئولی که پست سازمانی دخانیات 
داشت اما درجایی دیگر فعالیت می کرد به دست 

ما رسید.
در بــررســی ایــن اســنــاد کــه احــکــام سازمانی چند 
سال اخیر این فرد با کد کارمندی 66****88 بود 
و این حکم در تاریخ 98/5/5 شماره دبیرخانه 
و ثبت خــورده، در بند 15 آن که به سابقه خدمت 
ــود سابقه خدمت  ــاره داشـــت درج شــده ب او اشـ
قابل قبول:30سال و 5 مــاه و 8 روز. ایــن موضوع 
را کنار ذهــن داشته باشید، چــرا که وقتی حکم 
سازمانی این فرد در 1400/3/1 یعنی دوسال بعد 
مورد بررسی قرار گرفت در همین بند درج شده بود 
این کارشناساس مسئول 29 سال و 10 ماه و 7 روز 
خدمت کرده است، این یعنی پس از دو سال عبور 
از مدت زمان بازنشستگی، دراقدامی کم سابقه، 
سنوات خدمت این فرد به جای عبور از 32 سال، 

عقب گرد کرد!
برخی تحقیقات میدانی و شنیده ها حاکی از آن 
بود هدف از حذف کردن سابقه خدمت سربازی 
این فرد از پــرونــده اش، حضور وی در سازمان یاد 

شــده و افزایش حقوق بــوده که در بازبینی حکم 
سازمانی ســال 88 و 1400 او میزان دریافتی اش 
مهر تأییدی برماجرا زد، زیرا حقوق او از 4 میلیون و 
400هزار تومان به بیش از 9 میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده بود.
به سرعت این موارد حاشیه ساز هم به مقام ارشد در 
اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی منعکس 

و وی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد.

 جمع کردن ماجرا در دستور کار صمت ◾
نکته جالب تر این بود پس از ورود دیوان محاسبات 
به ماجرا، روز گذشته نامه نگاری های داخلی در 
ســازمــان صمت اســتــان بــرای حــل مــاجــرای کامالً 
ــاز شـــده و در مــتــن یــکــی از همین  مــشــکــوک آغــ
یادداشت های اداری که خطاب به رئیس اداره منابع 
انسانی زده شده، آمده است: باتوجه به بررسی های 
ــــای... به  صــورت پذیرفته در احــکــام کارگزینی آق
اطالع می رساند سنوات شغلی نامبرده در تاریخ 
97/12/29 با احتساب خدمت سربازی بوده که از 
تاریخ 98/1/1 به اشتباه سنوات مذکور حذف شده 
که در حال حاضر با لحاظ نمودن مدت سربازی، 

سنوات خدمتی نامبرده 32 سال و 6 ماه است!
ــاک کـــردن صــورت  ــن مــاجــرا کــه شبیه بــه پ ــر ای اگ
مسئله سوء جریان ازابتدا )صدور حکم سازمانی 
غیرمرتبط و حذف سنوات خدمتی برای افزایش 
حقوق( تا انتها بود را کنار بگذاریم، چطور می شود 
خود این مقام مسئول در سازمان صمت که در 
جریان واقعیت امر قرار داشته در برابر آن سکوت 
اختیار کند. پس انتظار می رود دستگاه های نظارتی 
و دیوان محاسبات استان برای پس گرفتن حقوق 
تضییع شده بیت المال که تا به امروز به ناحق به 
جیب این فرد و دیگر افراد مورد اشاره واریز شده 

اقدام عاجلی کنند.

دست و دلبازی ها در سازمان صمت استان ادامه دارد

معجزه عقب گرد سابقه خدمت!

در شهر3
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اجرای طرح کمک مؤمنانه حمایتی از دامداران زیر پوشش کمیته امداد
ــا هــمــت اداره کل  ــا هفته دامــپــزشــکــی و ب هــمــزمــان ب
دامپزشکی خراسان رضــوی طرح کمک مؤمنانه برای 

دامداران گروه هدف از 16 تا 23 مهرماه اجرا می شود.
به گزارش قدس، دکتر جواد اعلمی، مدیرکل دامپزشکی 
خراسان رضوی این اقدام را خدمتی جهادی از خانواده 
دامپزشکی خراسان رضوی در سال حمایت از تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دانست که به مناسبت 
هفته دامپزشکی و بــرای دامــداران زیر پوشش کمیته 
امــداد مستقر در هشت روستای اطــراف مشهد اجرا 

خواهد شد.
وی در توضیح این اقدام عنوان کرد: با توجه به مصادف 
شدن 14 مهرماه روز ملی دامپزشکی با تعطیالت پایان 

مــاه صفر و شهادت امــام رضــا)ع( و نیز شرایط خاص 
بیماری کرونا، اعضای ستاد استانی گرامیداشت روز 

ملی دامپزشکی تصمیم به اجرای این طرح گرفتند.
ــاد شــده بــا اقـــالم و  در ایــن طـــرح، کمک بــه دامــــداران ی
نهاده هایی نظیر دارو، واکسن، سموم و در صورت امکان 
مکمل و خــوراک دام به صــورت رایــگــان انجام خواهد 

شد و در اجــرای آن اداره کل دامپزشکی استان، نظام 
دامپزشکی اســتــان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
فـــردوســـی مشهد و مــؤســســه تحقیقات واکــســن و 
سرم سازی رازی شعبه شمال شرق به عنوان دستگاه های 
عضو ستاد بزرگداشت روز ملی دامپزشکی، مشارکت 

خواهند داشت.

خط قرمز
   کشف محموله قاچاق روغن خوراکی   

فرمانده مرزبانی استان از کشف بیش از 2 تن روغن 
توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.

به گزارش قدس، سردار مجید شجاع، فرمانده 
مرزبانی استان در تشریح این خبر گفت: در راستای 

جلوگیری از ورود و خروج کاالی قاچاق و برخورد 
قاطعانه با قاچاقچیان، مرزبانان این فرماندهی در 
هنگ تایباد مقادیری کاالی قاچاق کشف نمودند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان هنگ تایباد مستقر در 
ایست و بازرسی 17 شهریور در بازرسی خودروها 

و مسافرانی که قصد خروج از کشور را داشتند 
موفق شدند 2 تن و ۵4 کیلوگرم روغن خوراکی و 

اقالم دیگری همچون رب، آرد، مواد شوینده، تخم 
مرغ و... کشف کنند. سردار شجاع در ادامه با اشاره 

به اینکه افرادی در این راستا دستگیر شده اند، 

تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کاالی قاچاق 
مکشوفه را ۵۵7 میلیون ریال برآورد کرده اند.  

مرزبانان با اشرافیت اطالعاتی و هوشیاری کامل از 
خروج اقالم اساسی و کاالهای قاچاق جلوگیری و 

قاطعانه با آن ها برخورد می کنند.
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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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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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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

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد مرادی

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 15085 
به نشــانی: طالب مفتح 18 بین وحید 7 و 9 پالک 

 533
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 آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09380684502
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ج
/1

40
55

77
ج

/1
40

17
95

ط
/9

91
15

53

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

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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تخلیه چاه، 
لوله بازکنی



   توزیع تجهیزات 
 ورزشی 
در روستاهای 
خراسان رضوی  
محمدرضا 
خوش باطن، رئیس 
هیئت ورزش روستایی 
و بازی های بومی 
محلی خراسان رضوی 
گفت: به مناسبت 
گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس ۳۵ست 
ورزشی به ارزش 
۱۰ میلیون تومان 
دراختیار هیئت های 
ورزش روستایی 
شهرستان های 
استان قرار گرفت تا در 
خانه های روستایی 
توزیع شود.

سرور هادیان به انتهای سجاد می روم. از پل عابر 
پیاده انتهای خیابان سجاد عبور می کنم. جایی که 
آن طرف خیابان، پارک بزرگ و قدیمی مشهد است. 
همان جایی که بارها همه ما برای نفس کشیدن در 
فضای سبز و قدم زدن  برای آرامش آنجا را انتخاب 
کــرده ایــم. جایی که »مرکز توانبخشی جانبازان 
ــاع مقدس بخشی  ــام خمینی)ره(« اســت. دف ام
عظیم از تاریخ کشورمان است که هنوز ناگفته های 
بسیاری دارد، رشادت ها، ایثار و صبوری های مردان 
بی ادعایی که باورهایشان آن قدر محکم و در اولویت 
قرار داشت که رفتن را به ماندن ترجیح دادند و رفتند 
و حماسه ای جاویدان برای همیشه باقی گذاشتند. 
جایی خواندم »شهادت باالترین نعمت خداوند به 
انسان است« و اما برای من شهدا به دور از شعارها 
یعنی قهرمان های بــی ادعــا. یعنی جنگیدن های 
بسیجی ها، رزمنده ها، سپاهی ها و ارتشی هایی که 
رفتند تا امروز من و تو آرام در خیابان های شهر قدم 
بزنیم. دل هایی که بی  محابا برای مردم تپید و از تپش 

بازماند. همان دل هایی که عاشق بوده اند.
حــاال بیش از چهار دهــه از روزهــایــی مــی گــذرد که 
مــادران و پــدران، پسرانشان را از زیر آینه و قرآن به 
امید برگشتشان رد کردند و پشت سرشان آب 
ریختند. آن ها پاره تنشان را راهی جبهه های جنوب 
و غــرب کشور کردند تا وطنمان به دســت بیگانه 
نیفتد. هنوز هم صدای سوت قطار برای بسیاری از 

خانواده ها آخرین دیدار را تداعی می کند.
در آغاز هفته دفاع مقدس به سراغ مردم شهرمان 
ــاره احساسشان بــه قهرمان های  ــ مـــی روم تــا درب

شهرمان به گفت وگو بپردازم. 

جنگ شود برای دفاع داوطلبم  ◾
رحیمی، متولد 67 است. او می گوید: عکس شهدا را 
بر در و دیوار شهر می بینم به یاد جوان هایی می افتم 
که به خاطر امنیت ما رفتند و شهید شدند. او که 

متأهل و شغلش آزاد است، می افزاید: من دو پسر 
دارم. لحظه ای از آن ها بی خبر بودن خیلی سخت 
است اما مادران و پدران زیادی سال ها چشم انتظار 
برگشت یا دست کم خبری از پسرشان بودند. اگر 
روزی جنگ شود نخستین حس را بــرای خــودم و 
پسرم دارم که برای دفاع از میهن، ناموس و دینمان 
چه باید کرد؟ پس قدردان رفتن ها و انتظار ها باشیم. 

دفاع را نمی شناسم  ◾
ثمین حسینی متولد 78 و دانشجوی معماری 
است. او می گوید: نمی دانستم که از امروز)دیروز( 

هفته دفاع مقدس شروع می شود.
او بیان می دارد: حس خاصی به دفاع مقدس ندارم. 

آن دوران نــبــودم و آن طور 
کــه باید و شاید 

اطالعاتی نــدارم، جنگ را دوســت نــدارم اما اینکه 
کشورم به دست بیگانه نیفتاده خوشحالم. 

لیال رحمان زاده در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
همسرم در حال حاضر بازنشسته شده است و 
زمان جنگ ایران و عراق داوطلبانه به جبهه می رفت. 
این بانوی 60 ساله می افزاید: فرزندم دو ساله 
بــود پــدر اعــزام شد . آن زمــان از هر خــانــواده ای 
یک مرد در جبهه حضور داشت. برادرم، عمو و 

پسردایی هایم هم رفتند. 
وی تأکید می کند: خوشحال بودم که همسرم برای 
دفــاع از وطن و ناموس به جبهه باید بــرود. حسم 
ــرود. آخر  ایــن بــود که یک وظیفه اســت و او باید ب
مگر می شد هر مادر و همسری بگوید تو نرو، پس 
چه کسی قــرار بود در مقابل 

دشمن بایستد.

همسرم داوطلبانه بــرای دفــاع به جبهه رفــت، به 
اعتقاد من اگر همین امروز باز هم همین موقعیت 
پیش بیاید به خاطر امنیت و کشورمان بیشتر مردان 
و پسران همین نسل امروز حضور خواهند داشت.

رامــان، دانشجوی ارشد مهندسی عمران و متولد 
76 هم در گفت وگو با قدس می گوید: من خیلی آن 
نسل را نمی شناسم. شاید آرمان ها و هدفی را که به 
خاطرش به جبهه رفتند برای من درست توضیح 
نــدادنــد. فقط مــی دانــم آن هــا نسل و انسان های 
متفاوتی بودند اما برایم محترم اند چون به طور قطع 
کارشان افتخارآمیز اســت. اگــر کسی بخواهد به 
خاک ما تجاوز کند حتماً برای دفاع عده ای داوطلب 
می شوند. زهرا رمضانی هم می گوید: هنگام جنگ 
17ساله بودم و زمانی که عراق حمله کرد همه مردم 
ــرای آنکه امنیت  با هم متحد بــودنــد. زن و مــرد ب
کشورمان، ناموسمان و دینمان دست بیگانه نیفتد 
تالش می کردند. مردانمان به جبهه می رفتند و ما 
زن هــا هم در پشت جبهه حضور داشتیم. آن ها 
خیالشان از خانه و بچه ها راحت بود تا در جبهه ها 

با آرامش به دفاع از خاکمان بپردازند. 

5 بار در دوران جنگ به جبهه ها اعزام شدم ◾
یکی از رزمــنــده هــای دوران دفــاع مقدس توضیح 
ــات هــای مــخــتــلــف مــانــنــد  ــی ــد: در عــمــل ــی دهــ مــ
بیت المقدس، محمد رسول هللا)ص( و... حضور 
داشتم. وی در پاسخ به این پرسش که در این ایام 
چه حس و حالی دارد، می گوید: به خلوص نیت و 
صداقتی که بین بچه ها وجود داشت، می اندیشم. 
آن زمان کسی برای پست و مقام به جبهه نرفت. 
برخالف امروز که متأسفانه این واژه ها برای برخی 
افراد اولویت شده است. وی تأکید می کند: آن زمان 
کسی نمی پرسید اهــل کجا هستی و چه پستی 
داری؟ آن موقع همه هدفشان یکی بود و آن هم دفاع 

از دین، سرزمین ایران و ناموس بود.

گزارش متفاوت قدس درباره شناخت مردم از نسل سال های جنگ

دفاع  داوطلبانه

در  حاشيه

کاهش شمار 
بیماران بدحال 
کرونایی 
 خراسان رضوی 
به زیر ۴۰۰ نفر 

دبیر کارگروه اطالع رسانی 
بیماری کووید 1۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
گفت: با ادامه روند 
کاهشی ابتال، شمار 
بیماران بدحال کرونایی 
بستری در بخش های 
مراقبت های ویژه 
بیمارستان های استان 
خراسان رضوی به زیر 
۴00 نفر کاهش یافت.
دکتر حمیدرضا رحیمی 
روز چهارشنبه در 
گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: حدود ۳۳0 
نفر از این تعداد مربوط 
به حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد است 
که این دانشگاه عالوه 
بر کالنشهر مشهد، 1۵ 
شهرستان دیگر خراسان 
رضوی را زیر پوشش دارد.
وی بیان کرد: 
خوشبختانه آمار بیماران 
بستری شده کرونایی در 
استان خراسان رضوی 
به ۲۲۵ نفر در روز کاهش 
یافته است.
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افقی ◾
 1. از مهم ترین فاکتورهای فــروش کــاال یا 
ــازار که نشان دهنده کیفیت  خدمات در ب
ــاال و تعهد ارائــه دهــنــده آن بــه مشتریان  ب
ــیـــم)ع(  ــت ۲. زادگــــــاه حــضــرت ابـــراهـ اســ
– نکته  سنج – شهر ساحلی ۳. تــن پــرور 
ــزاوار – جـــواب مثبت   – دهـــان پــرنــده – ســ
۴. واحدی در سطح معادل ده هزارمترمربع 
 – مقابل نسیه – سرای مهر – شهر جشنواره 
۵. سرپناه – عدد منفی – خــدای درویش 
– دربــســت کــارخــانــه 6. هــنــگــام غـــروب – 
سیفی جات 7. آفت مزرعه گندم – سوغات 
– بسیاربخشنده 8. عدد آسمانی – قرض 
– پسوند یافتن - جغد ۹. گیاه آپارتمانی با 
برگ های خنجری کشیده نوک تیز و گل های 
زنــگــولــه ای سفید - نگهدارنده احــشــام - 
صدمترمربع 10. جهانگشای مقدونی – مثل 
پاسخ دندان شکن 11. دشمن سرسخت – 
باالبر خودرو – ساز مثنوی – سازمان جهانی 
حمل ونقل هوایی 1۲. حرف تکراری – خاک 
کوزه -  به موقع - صوت تحسین 1۳. گندم 

کوبیده – از ماه های حرام – راه رفتن – پیش 
از بند می آید 1۴. باد خنک و مالیم – نگهبان 
گله فیلم – ضمیر مفعولی اول شخص مفرد 
1۵. فیلمی هندی به کارگردانی »نشکانت 

کامت« محصول ۲01۵

عمودی ◾
 1. کسی که حتی دوستی اش هم مایه ضرر 
ــایــی میزبان منافقین  اســت – کشور اروپ
کــوردل ۲. نوعی مسلسل سنگین ساخت 
شوروی سابق - گران بها – از موآراها ۳. تلخ 
 – نــزاع – اتکال کردن – روسیاه آشپزخانه 
۴. غذای میان روز – گیاهی با سوزاندن آن 
بوی خوشی در فضا می پیچد- درخت انگور 
۵. کشتار سیاسی – نــام پسرانه وطنی – 
کفش چهارپایان 6. قاصد – دید – ستون 
ــاز« توخالی – شهری  - نگهداری 7. »سـ
در همدان - جــالل و جبروت 8. دورنــگ – 
همگی – دربست کارخانه – کالم و سخن 
بامعنی که مرکب از مسند و مسندالیه باشد 
۹. بخش اضافی چیزی – شهر نیروگاهی 

رژیم اشغالگر قدس - باال 10. متخصص در 
تکنیک – پوستین – از رشته های قدیمی 
دبیرستانی – خزنده گزنده 11. کشیدنی 
 بچه – نوار پارچه ای باریک و بلند - شناس 
ــاه  ــ 1۲. صــفــحــه ایــنــتــرنــت – شــهــر دادگـ
بین المللی – از روش هـــای کشت جالیزی 
1۳. ورزش مفرح آبی – بریان شده – حیوان 
بیمار – مغز سر 1۴. فهمیدن – ساز بادی 
چوبی دوقمیشی موسیقی فرنگی - رهوار 
1۵. چاپگر رایانه – از مقامات محلی هر شهر
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 1 ب ه ر و ز ع ط ا ی ی   پ ا ک ت
 2 خ ل ف   ر ک ن   ک ا م   ز ن د
 3 ا و ر د   ا ز ا د   ا ر ا ک ی
 4 ر   م ی ک س   و س و س ه   و ن
 5 ی خ   س ل   ف ر ت و ت   پ ر  
 6   ر ش ک   ت ر ی   د ر ن ا   م
 7 ک ا ف   ا ق   ل ه   ی ا ر ا ن
 8 ن ف ت ا ل ی ن   م ا خ و ن ی ک
 9 ج ه ا ن ی   ک ل   ل ت   ا م ر
 10 د   ل ی گ ا   و ا م   م س ا  
 11   ب و   و س ت ر ن   د د   ن ش
 12 م و   ج د ا ر ی   ح ف ر ه   ف
 13 ت ر ی ل ر   ا س ت ر   ن ا ز ا
 14 ل ی ر   ز ی ن   ر ی ش   د ب ه
 15 ک ا ه ی   ب ه ر ا م ح ص ی ر ی
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

پـــــــس 
گــذشــت  از 

یک دهه غیبت، امسال 
نماینده بدمینتون خراسان رضوی قرار است وارد 

رقابت های لیگ برتر شود.
ــوس مسیر یــکــی از تــیــم هــای قــدیــمــی و  تــیــم تـ
سرشناس خــراســانــی اســت کــه فصل گذشته 
قهرمان لیگ دسته یک بدمینتون کشور شد 
و جــواز حضور در لیگ برتر را کسب کــرد و در 
نخستین قرعه این بازی ها روز پنجشنبه به مصاف 

تیم اردکان یزد می رود.
ــتــان تیم  ــی ــاپ ســعــیــد بــابــیــانــی، ســـرمـــربـــی و ک
بدمینتون  توس مسیر می گوید:  1۲ سال پیش بود 
که تیم شهید فخار مشهد در لیگ برتر بدمینتون 
حاضر بود و پس از آن هرگز مشهد در لیگ برتر 

تیمداری 
نکرد و این خأل  
ــاران ایــن حــرفــه را  ــکـ ورزشـ
اذیت می کرد اما خدا را شکر توانستیم با تالش 
خودمان راهی لیگ برتر شویم و باید از این فرصت 

بهترین استفاده را ببریم.
وی افزود: تیم هشت نفره اعزامی نماینده مشهد 
به رقابت های لیگ برتر بدمینتون را سعید بابیانی، 
محمد زرچی، سینا ساالری، محسن معصومی، 
مــهــدی رضـــایـــی، مــحــمــدجــواد غــریــب، قاسم 
شاه محمدی، امیررضا بیانی و سهیل اشجعی 
تشکیل می دهند.وی تصریح کرد: در تیم توس 
مسیر همه خراسانی هستند و تنها محسن 
معصومی و قاسم شاه محمدی به ترتیب از زنجان 

و تهران به تیم پیوسته اند.

سرمربی بازیکن تــوس مسیر مشهد، دربــاره 
کیفیت تیم برای حضور در لیگ برتر می گوید:  
ما یک تیم خصوصی هستیم و مثل بسیاری از 
تیم ها نیستیم که توسط دولت یا سازمان های 
بزرگ حمایت شویم. به همین خاطر نمی توانیم 
بازیکن زیادی جذب کنیم اما اگر تنها یک بازیکن 

ــزرگــســال مــلــی پــوش جـــذب مــی کــردیــم،  ب
می توانستیم رفتن روی سکو را تضمین 

کنیم با وجود این ناامید نیستیم.

خارج از گودخارج از گود

12سال انتظار به پایان رسید

حضور نماینده 
خراسان رضوی 

 درلیگ برتر بدمینتون 

در شهر

خبر

 بر اساس نقشه های هواشناسی 
پاییز کم بارشی خواهیم داشت

 احتمال تنش آبی شدید 
در مشهد تا دو سال آینده

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: طبق نقشه های هواشناسی امسال پاییز 
کم بارش تری را نسبت به سال های گذشته خواهیم 
داشت اما امیدواریم این اتفاق رخ ندهد زیرا تا دو 
سال آینده مشهد با تنش آبی بسیار شدیدی 

مواجه خواهد شد.
محمد عالیی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
وضعیت منابع آبی در استان اظهار کرد: میزان 
بارندگی در سال آبی جاری ۹7 میلیمتر است که 
این عدد در سال آبی گذشته ۲7۴ میلیمتر بوده 
است. براساس آمار بلندمدت نیز میزان بارندگی 
18۲ میلیمتر است که این نشان دهنده کاهش 
ــار سال  بارندگی در سطح اســتــان نسبت بــه آم
گذشته و اطالعات مربوط به بارش های بلندمدت 
اســت. در نیمسال ابتدایی ســال جــاری کاهش 
6۵درصدی بارندگی در استان وجود داشته است.
وی افــزود: مخازن سدهای استان یک میلیارد و 
۵70میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و میزان ورودی 
آب از شروع سال جاری به مخازن سدهای استان 
۴1میلیون مترمکعب بوده که در حال حاضر تنها 
۲۹ درصد یعنی معادل ۴۵۵ میلیون مترمکعب 
مخازن سدهای استان پر است. همچنین این عدد 
در سال آبی گذشته یعنی از ابتدای پاییز 1۳۹8 تا 
پایان شهریور ماه سال پیش ۵۹ درصــد، معادل 

۹۳1میلیون مترمکعب بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
درباره کسری مخازن سدهای استان تصریح کرد: 
کسری مخزن منابع آبــی بلندمدت در استان 
معادل یک میلیارد و ۲8 میلیون مترمکعب است 
که این کسری در سال آبی گذشته طبق آخرین 
آمار معادل 18۵ میلیون مترمکعب بوده است. 
همچنین میزان آب تجدیدپذیر در سطح استان 
۴میلیارد و 7۴8 میلیون مترمکعب بوده است. 
هم اکنون حدود ۵ میلیارد و 670 میلیون مترمکعب 

از منابع آبی استان برداشت آب داریم.
وی در خصوص طــرح تعادل بخشی و احیای 
ــرد: ایــن طرح  منابع آب اســتــان خاطرنشان ک
از ســال 1۳۹۲ بــا هــدف احــیــای منابع آب در 
دشـــت هـــای خـــراســـان رضـــوی آغـــاز شـــده و با 
ــارزه بــا چــاه هــای غیرمجاز ادامــه  مــوضــوع مــب
یافت. از مجموع ۳7 دشت محدوده مطالعاتی 
در استان تعداد ۳۴ محدوده آن ممنوعه و حفر 
چاه در آن  تخلف محسوب می شود. از سال ۹۲ 
تاکنون تعداد 1۳ هزار و 787 حلقه چاه با حجم 
برداشت معادل ۳0۵ میلیون مترمکعب آب در 

استان شناسایی و پلمب شد.
عالیی با اشــاره به الگوی مصرف آب در استان 
عنوان کــرد: از 100 درصــد منابع آبــی استان که 
شامل سدها و منابع زیرزمینی اســت، حــدود 
8۵ درصد از منابع موجود در بخش کشاورزی، 
10 درصــد در بخش شرب و بهداشت، ۳ درصد 
در بخش خدمات و ۲ درصــد در بخش صنعت 

استفاده می شود.

 سخنگوی جمعیت زائران امام رضا)ع( 
برای دهه آخر صفر مشهد خبر داد 

 خدماتی برای 
اسکان زائران نداریم 

سخنگوی جمعیت زائــران امام رضــا)ع( گفت: 
در آستانه اربعین و شهادت امــام  رضـــا)ع( با 
توجه  به پیش بینی ورود زائر پیاده به مشهد، 
ایستگاه های ثابت بین راهی برقرار اســت، اما 
هیچ اقامتگاهی برای اسکان زائران در مشهد در 

نظر گرفته نشده است.
حسین رضایی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
در سال های گذشته پیش از اینکه کرونا شروع 
شود، بین ۴ تا 8 هزار زائر پیاده در روز اربعین به 
مشهد می آمدند و از روز اربعین تا شهادت امام  
رضا)ع( خدمات جانبی به زائران ارائه می شد، 
اما در دو سال اخیر به دلیل کرونا، این موضوع 
کمرنگ تر شده  و زائر به  عنوان کــاروان نداریم. 
پیش بینی ما این است که با توجه  به وضعیتی 
که برای عالقه مندان به پیاده روی اربعین در کربال 
پیش آمده است، در این ایام زائر پیاده از اطراف 

مشهد داشته باشیم.
وی افـــزود: امسال تعداد ایستگاه های ثابت 
بین راهی محدود است، در گذشته ایستگاه های 
صلواتی بین راهی بیشتری داشتیم که اکنون به  
دلیل کرونا برپا نمی شود. فقط ایستگاه های 
ثابت بین راهی که مکان بیشتری مثل فضای 

۵هزار نفری برای پذیرایی دارند پابرجاست.

هوای گرم به خراسان رضوی 
برمی گردد

کــارشــنــاس پیش بینی اداره کــل هواشناسی 
ــر پــایــه نقشه های  ــوی گــفــت: ب خـــراســـان رضــ
پیش یابی، دمــای هــوای استان از امــروز رو به 
گرمی خواهد رفت به گونه ای که در روز شنبه 
آینده چهار تا پنج درجه نسبت به دیروز افزایش 
می یابد، اما از روز یکشنبه دمای هوای استان رو 

به کاهش تدریجی خواهد رفت.

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خراسان 
رضــوی از انجام روزانــه پنج تا هفت 

ــژه اربــعــیــن از فــرودگــاه  ــ ــرواز وی ــ پـ
بین المللی شهید  هاشمی نژاد 

مشهد خبر داد.
ــزود: این  حسن جعفری اف
پروازها توسط شرکت های 
داخلی و شرکت العراقیه 
به مقصد بغداد و نجف 

اشرف انجام می شود.
وی خــاطــرنــشــان کــرد: 
ــرخــی  ــه بــــه ب ــوجــ ــ بــــا ت
لغو  و  ناهماهنگی ها 
بــرخــی پـــروازهـــا توسط 
شرکت های هواپیمایی، 
نماینده ویــژه وزیــر راه و 
شـــهـــرســـازی و نــمــایــنــده 

سازمان هواپیمایی کشوری 
در فــرودگــاه مشهد مستقر 

شده اند.
جعفری اضافه کرد: بر این اساس 

بر روند انجام پروازها و نحوه فعالیت 
شرکت ها نظارت کاملی وجود دارد تا 

زائــران اربعین با کمترین مشکل بتوانند 
سفر خود را انجام دهند.

فرودگاه مشهد روزانه پنج تا 
هفت پرواز ویژه اربعین دارد

سرپرست معاونت هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
گفت: با تغییر وضعیت ها در 
مشاغل چــهــارگــانــه اعالمی 
ستاد مقابله با کرونا و تغییر 
سطح سالن های تئاتر از 
سطح ۳ به ۲، در وضعیت 
نارنجی سالن های تئاتر 
و ســیــنــمــا بــازگــشــایــی 

شدند.
جـــــــــــواد روشـــــنـــــدل 
افـــــــــزود: ســـالـــن هـــای 
سینما و تئاتر مشهد 
می توانند با ۵0 درصد 
ظرفیت، رعایت فاصله 
اجتماعی، استفاده از 
ماسک برای همه عوامل 
ــی و بــیــنــنــدگــان و  خــدمــات
دستورالعملی که ستاد مقابله 
با کرونای استان مصوب کرده و 
برای هر حوزه ابالغ شده، فعالیت 
کنند. در مشهد سالن پردیس تئاتر 
مستقل که فعال است بازگشایی شده و 

تئاتر در این سالن اجرا می شود.

 بازگشایی سالن های سینما 
و تئاتر در مشهد 

مقدم          ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث 
قبادیانی بلخی، معروف به ناصر خسرو؛ متکلم، شاعر، 

نویسنده و جهانگرد قرن پنجم در سال ۳۹۴ق 
در خراسان بــزرگ، روستای قبادیان بلخ 

)تاجیکستان فعلی( چشم به جهان 
گشود. از آغــاز جوانی به تحصیل 

ــار غزنویان  علوم پرداخت و به درب
و سپس به دربـــار سلجوقیان راه 
یافت. در سال ۴۳7ق خوابی دید 
که موجب شد کارهای دولتی را 
ــرود. در  رهــا کند و بــه سفر حــج بـ
ایــن سفر وقــتــی بــه مصر رسید، 
فاطمیان بر آن حکومت می کردند. 

او چند سالی در آنجا ماند و عقاید 
فرقٔه اسماعیلیه را پذیرفت و از 

دانشمندان آنان به  حساب می آمد 
ــدد کشتن وی  کــه سلجوقیان درصـ

بــرآمــدنــد؛ پــس بــه  نــاچــار بــه بدخشان 
فرار کرد.

شهرت ناصر خسرو در بین مردم به شعر است. ولی ناصر 
پیش از آنکه شاعر باشد، متکلم است. وی به اهل  
بیت)ع( ارادت داشت و در آثارش به  ویژه در دیوان 
شعرش این عالقه زیاد دیده می شود. ناصر 
خسرو در کتاب جامُع الِحکمَتَین 
که در اواخــر عمرش نوشته 
کـــتـــاب  در   و 

»وجه دین« که رساله عملی محسوب می شود، به 
اثبات وصایت حضرت علی)ع( پرداخته است.

ناصر خسرو عشق و عالقه خود به اهل  بیت)ع( 
را در دیوان اشعارش بیشتر منعکس کرده 

اســــت. تــوصــیــف و تــوضــیــح صــفــات، 
ستایش مردانگی، شجاعت و دالوری 

حــضــرت عــلــی)ع( در مــیــان اشعار 
وی زیـــاد دیـــده مــی شــود. وی اهل  
بیت)ع( را لوای خداوند و ریسمان 
محکم الهی می داند که تمسک 
بــدان موجب رهایی از چــاه جهل 
است. همچنین در دیوان این شاعر 
مضمون  و اندرزهایی دیده می شود 
که ترجمه و یا برگرفته از سخنان 
امام علی)ع( است. برخی معتقدند 
ناصر خسرو بر غنای اشعار حسینی 

افزوده است. او ابیاتی درباره شهادت 
امــام حسین)ع( و واقعه کربال دارد و از 

قاتالن او به زشتی یاد می کند و آنان را به سگان 
مست تشبیه می کند. بــرای ایــن حکیم بــزرگ بارها در 

ایران و افغانستان مراسم بزرگداشت برگزار شده و در 
همایشی که در کابل برگزار شد، یونسکو در پیامی 

از شخصیت ناصر خسرو تجلیل کــرد. او 
در ۴68 شمسی در روستای یمگان 

والیت بدخشان افغانستان 
فوت کرد.

»ناصربن خسرو«  متکلم و شاعر دلباخته اهل بیت)ع(

نام آوران خراسان
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