
همزمان با روز عصای سفید، جمعی از خادمان دربان 
حرم امام رضا)ع( به دیدار نابینایان مشهدی رفتند 
و از تالش های آنان تجلیل کردند. احمد محمدی 
دانشور یکی از خادمان بارگاه حرم رضوی در گفت وگو 
با خبرنگار ما دربــاره برگزاری این گونه برنامه ها در 
گروه فرهنگی دربانان می گوید: هدف از دیدار با این 
عزیزان یــادآوری و معطوف  کــردن توجه جامعه به 
این گروه و تجلیل از روشندالنی است که توانستند 

باشند.  افتخارآفرین  کشور  برای 
از »سیدمجتبی  این دیدارها  در 
ــد ســال  مـــیـــراســـکـــنـــدری« مــتــول
ــار آسیب  ــه در ســال ۶۲دچـ  ۴۲ک

و نابینا شد و ...

در نشست کمیسیون جهش تولید مجلس با اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان شد

سهم بخش خصوصی از صادرات ساالنه؛فقط 35 درصد!
 تجلیل سفیران امام مهربانی ها 

 ازیک چهره موفق 
همزمان با روز عصای سفید

خادمان خورشید 
در خانه روشندل 

مشهدی
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آیت هللا علم الهدی:

 آمریکا به دنبال 
 ایجاد جنگ داخلی 
در افغانستان است

 همزمان با آغاز جام رسانه و مهربانی 
از دو چهره خراسانی ورزش کشور قدردانی شد  

شیر مادر و نان پدر حاللتان ...

۷۰ درصد دانش آموزان 
خراسان رضوی واکسینه شدند
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در استان2

معمولی  مــردم  بــا  نخستین نشست خبری 
ــاره مشکالت حل نشده مــردم مناطق  که درب
خبرنگاران  حضور  با  می شود،  دایــر  مختلف 
رسانه های استانی و مــردم روستای فیانی در 
شد.  برگزار  شاندیز  توابع  از  ویرانی  روستای 

در این نشست مردم روستای فیانی از گره ای 
حرف زدند که سال هاست با وجود پیگیری های 
چندین ساله اهالی، حل نشده باقی مانده است. 
اهالی روستای فیانی و ویرانی در اطراف مشهد 
مسئله ای  در  رضــوی  خــراســان  دادگستری  با 

حقوقی دچار مشکل شده اند و در مدت چند 
سال پیگیری هایشان به جایی نرسیده، حتی کار 
به آنجا رسیده که دادگستری از هر گونه نقل و 
انتقال سند اراضی مورد اختالف یا حتی تعمیر 
خانه های این منطقه جلوگیری می کند. صدای 

مردم به گوش مسئوالن رسیده، اما این پرونده 
همچنان در الیه های مختلف دادگستری گیر 
کرده است. مردم فیانی می گویند: زمین های ما 
جزو پالک 1۶9 ثبتی است و سال هاست پدران 

ما در اینجا زندگی می کرده اند...

در نخستین نشست خبری »با مردم معمولی« مطرح شد

اهالی روستای »فیانی« خواهان پایان بالتکلیفی ها
4

چند روزی می شود که در قاین پزشک عفونی حضور 
ندارد و احتماالً در آذر ماه این مشکل برطرف خواهد 
شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کمبود پزشک 
در شهرستان های خراسان جنوبی مشکلی است که در 
تخصص های مختلف وجود دارد. این بار جمعی از مردم قاین با طرح 
گالیه ای از نبود پزشک عفونی در این شهرستان ابراز نارضایتی کردند.
به گفته شهروندان قاینی، چند هفته ای می شود که پزشک عفونی 
مستقر در قاین از این شهر رفته و بیماران مجبور هستند به شهر های 
دیگر سفر کنند. در شرایط شیوع کرونا، مردم نیازمند پزشک عفونی 
هستند، اما نبود این پزشک در قاین سبب شده بیماران کرونایی نیز 
سرگردان باشند. احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: طرح پزشک عفونی مستقر در قاین در اسفند ماه پارسال به 
پایان رسیده است و پزشک می توانست شهر را ترک کند که با اصرار 
مسئوالن دانشگاه، پزشک چندین ماه دیگر نیز در شهرستان باقی 

ماند، اما در اواخر شهریور ماه از قاین خارج شد.
ــان و  ــرد: درخــواســت هــایــی بــه وزارت بــهــداشــت، درمــ وی عــنــوان کـ
آمـــوزش پزشکی داده شــده اســت تــا بــا مشخص شــدن وضعیت 
دانش آموختگان، سهمیه ای به خراسان جنوبی و قاین داده شود. تا 
آذر ماه نتیجه نهایی اعالم می شود و باید دید سهمیه ای به خراسان 

جنوبی اختصاص خواهد یافت یا خیر.

خط  گفت:  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
قرمز این قرارگاه، تعطیل  شدن فعالیت پروژه ها در مشهد 
است و بر  همین اساس اجازه نمی دهیم کار در پروژه های 

در حال اجرا تعطیل شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، سردار سید حسین 
هوش السادات در دیدار با شهردار مشهد اظهار کرد: پس از تهران، 
شهرداری مشهد در حوزه خطوط مترو در کشور پیشرو بوده و در 

موضوع تجهیزات کارگاهی و نحوه اجرا هم ردیف تهران است.
افـــزود: هم  اکنون دو دستگاه حفار تــی. بــی. ام به  همراه هــزار و  وی 
۲00نیروی انسانی در کنار سایر تجهیزات در مشهد فعال هستند 
و بــرای پیشبرد و تسریع اجــرای پــروژه هــا در مشهد به حمایت و 
پشتیبانی شهرداری نیازمند هستیم و آمادگی سرعت بخشیدن به 

کار و باال بردن سقف فعالیت ها هم وجود دارد.
ســردار هوش السادات تأکید کرد: همین جا اعالم می کنیم که خط 
قرمز قرارگاه خاتم االنبیا)ص( تعطیل  شدن فعالیت پروژه ها در مشهد 
است و بر همین اساس اجازه نمی دهیم کار در پروژه های در حال اجرا 
تعطیل شود. شهردار مشهد مقدس نیز اظهار کرد: در راستای کاهش 
ترافیک در هسته مرکزی شهر و اتصال خطوط قطار شهری به حرم 
مطهر برای خدمات رسانی بهتر به زائران و مجاوران، بهره برداری از 
5.۲ کیلومتر از خط3 حد فاصل میدان شهدا تا پایانه مسافربری امام 

رضا)ع( در اولویت است.
سیدعبدهللا ارجایی افزود: مدیران مجموعه قرارگاه در مشهد اعالم 
کرده اند ظرفیت انجام کار تا سقف 800 میلیارد تومان در سال را دارند 
و این آمادگی وجود دارد تا حجم کار را تا مبلغ 5هزار میلیارد تومان 
افزایش دهیم و از قرارگاه نیز می خواهیم در چارچوب این مبلغ، کار را 

تعریف و اجرا کند.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ریوی گفت: صاحبان 
هکتاری   110 محوطه  از  هکتار  آجرپزی 33  کــوره هــای 
این اثر تاریخی در مانه و سملقان خراسان شمالی را 
تخریب کردند. سیدجواد جعفری در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: در واقع 30درصــد این محوطه تخریب شده و با وجود 
اینکه ریوی در سال 13۴۶ با شماره ۷۲0 در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسید اما در دهه ۶0 و با وجود ممنوعیت هر گونه تخریب و ساخت و 
ساز، سه کوره آجرپزی مجوز فعالیت در این محل را دریافت کردند و 
خاک برداری این کوره ها موجب تخریب محدوده ای وسیع شده است.
وی افزود: با پیگیری هایی که انجام شد فعالیت این کوره ها محدود و 
هم اکنون خاک برداری از محل متوقف شده است و سازمان صنعت، 
و  مانه  فرمانداری  و  شمالی  خراسان  استانداری  تجارت،  و  معدن 

سملقان نیز با ساماندهی و جابه جایی این کوره ها موافق هستند.
وی اظهار کرد: ۷0درصد باقیمانده از محوطه ریوی ظرفیت باالیی برای 
فعالیت های باستان شناسی دارد و اگر چه از باقیمانده محل تخریب 
شده نیز یک بنای باستانی بیرون کشیده شد اما در همه جای این 

محل شواهد باستان شناسی زیادی برای کاوش وجود دارد.
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ریوی در مورد هزینه هایی که برای 
اجرای این طرح ها الزم است نیز افزود: ساالنه ۲ تا 3 میلیارد تومان 
اعتبار الزم است تا در پنج سال بتوانیم دست کم 50 درصد طرح 
را اجرا کنیم. کاوش های ریوی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان و مؤسسه باستان شناسی آلمان از 
سال 1391 آغاز شد و با توجه به اهمیت علمی و گردشگری این اثر 
تاریخی، برنامه منظمی با عنوان »پروژه باستان شناسی ریوی« برای 
کاوش و پژوهش در این محوطه تاریخی تدوین شد. این محدوده در 

واقع بقایای یک شهر دوران هخامنشی است.

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  اداره  مدیر 
شمالی گفت: این استان با کمبود پرستار مواجه است 
در حالی که میانگین کشوری نسبت پرستار به تخت 

1/3 تا 1/5 است، این رقم در استان 0/9 است.
رضا فانی با بیان اینکه مشکل کمبود پرستار کشوری است گفت: 
سال گذشته بخش درمان از استخدامی های وزارت بهداشت 180نفر 
سهمیه داشت که 90 نفر آن پرستار بودند و ابالغ به کار آن ها در 

چند روز اخیر شروع شده است.
فانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی برای جبران کمبود پرستار به 
ویژه در زمان پیک به تمدید طرح 100 پرستار اقدام کرده است، افزود: 
با این حال با توجه به اینکه استان های محروم و دانشگاه های کوچک 
دارای ضریب پایین تری هستند درخواست داریم وزارت بهداشت و 
سازمان امور استخدامی در زمان برگزاری آزمون ها سهمیه بیشتری را 
به دانشگاه های کوچک تر بدهند تا تعادل شاخص نیروی انسانی در 

همه دانشگاه ها به یک سطح برسد.
با بیان اینکه نبود نیروی کافی موجب می شود بیمارستان ها  وی 
اضافه کاری و شیفت های طوالنی مدت برای پرستاران در نظر بگیرند 
ادامه داد: این موضوع عالوه بر اینکه برای تمام پرستاران آسیب زننده 
است برای پرستاران خانم به مراتب آسیب بیشتری دارد و سبب 

ایجاد فرسودگی و مشکالت خانوادگی می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

»قاین« پزشک عفونی ندارد!
 شهردار مشهد در دیدار با فرمانده  قرارگاه خاتم االنبیا)ص(:

پروژه قطار شهری سرعت می گیرد
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی خبر داد

تخریب 3۰درصد محوطه تاریخی ریوی
مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد

کمبود پرستار در خراسان شمالی
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی تاریخ   20 / 07  / 1400      صفحه  1 خراسان

 بنا به دعوت هیئت مدیره  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی  مصرف بسیجیان 
مشهد وحومه راس ساعت 16 روزسه شنبه مورخ 1400/08/25درمحل دفتر شرکت واقع در میدان شهدامجتمع تجاری 
واداری توس طبقه دوم واحد 18 برگزارمی گردد.لذا ازعموم اعضاء دعوت به عمل می آید راس س��اعت مقرر با همراه 
داش��تن کارت ملی ودفترچه  عضویت حضور بهم رس��انند و یا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نش��ر آگهي با 
مراجعه به دفتر شرکت واقع در میدان شهدا ازساعت 16 الی 19به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو(وموکل )عضو(
و تایید وکالت نامه و دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی معرفی  نمایند دراین صورت هرعضو میتواند حداکثرسه 
رای باوکالت وغیر عضو فقط یک رای باوکالت  داشته باشد. ضمنا" کاندیداها ی بازرسی نیز حداکثر 7روزکاری ازتاریخ 

انتشار این آگهی مهلت دارند بامراجعه به دفتر شرکت وارائه مدارك الزم ثبت نام نمایند.
دستور  جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 
2-طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال1398 و 1399

3-طرح وتصویب بودجه سال1400 
4-طرح وتصویب تغییرات سرمایه

5-اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی بابانكها واشخاص حقیقی وحقوق
9- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بسیجیان  مشهد وحومه

            آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت اول
  شرکت تعاونی مصرف بسیجیان مشهد وحومه
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بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
مسكن مهر 12 که در ساعت 8 صبح دوشنبه 1400/8/18 در محل مشهد، مطهری جنوبی 14، مسجد الزهراء، تشكیل 
می ش��ود در ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رس��انند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مجامع عمومی در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه به 
عضو دیگری واگذار نماید و ضمنًا تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی 

می باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورت های عملكرد مالی شامل ترازنامه مربوط به سال های مالی 96- 97- 98 -99

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1400
4- طرح و تصویب، تمدید کلیه قراردادهای اجرائی پروژه ها )امانی/ پیمانی(

5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
6- اتخاذ تصمیم در خصوص اخراج اعضاء بدهكار بر اساس ماده 17 اساسنامه

7- اتخاذ هرگونه تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن مهر 12

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت ماده 
13 آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از 
جایگاه های سوخت CNG خودرا به مدت یكسال 
بص��ورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید 
لذا متقاضیان واجد ش��رایط م��ی توانند جهت 
دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد به سامانه ستاد 

مراجعه نمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

آگهی مزایده شهرداری گناباد
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ماده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها کلیه 
امور ارامستان بهش��ت قاسم شهر گناباد 
ش��امل )حمل میت، شتشوی میت، مراحل 
تدفین وحفظ و نگهداری و تنظیف مجموعه 
بهشت قاسم( را به بخش خصوصی واگذار 
نمای��د. لذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می 
توانند جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد 

به سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

 آگهی مزایده کتبی
 شهرداری گناباد

ف
/1
40
63
56



۷۰ درصد 
دانش آموزان 
خراسان رضوی 
واکسینه شدند 
قاسمعلی خدابنده، 
مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان 
رضوی گفت: در 
خراسان رضوی 
۵۴۵ هزار دانش آموز 
در رده سنی ۱۲ تا 
۱۸ سال مشغول به 
تحصیل هستند 
که مشمول واکسن 
می شوند. از این تعداد 
 ۴۰۸ هزار، یعنی

 ۷۰ درصد آنان 
واکسینه شده اند.

سرور هادیان همزمان با روز 
عصای سفید، جمعی از خادمان 
دربان حرم امام رضا)ع( به دیدار 
نابینایان مشهدی رفتند و از 

تالش های آنان تجلیل کردند.
احمد محمدی دانشور یکی از 
خادمان بارگاه حرم رضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ما درباره برگزاری این گونه برنامه ها در گروه فرهنگی 
ــن عــزیــزان  ــان مــی گــویــد: هــدف از دیـــدار بــا ای ــان درب
یادآوری و معطوف  کردن توجه جامعه به این گروه و 
تجلیل از روشندالنی است که توانستند برای کشور 

افتخارآفرین باشند.
در ایــن دیــدارهــا از »سیدمجتبی میراسکندری« 
متولد سال ۴۲ که در سال ۶۲ دچار آسیب و نابینا 
شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و همچنین 
از »محمدجواد علوی زاده« روشندل ۲۲ساله ای که 
حافظ کل قرآن و در نزدیکی سرخس ساکن است، 
با اهــدای متبرکات رضــوی و پرچم بارگاه منور امام 

رضا)ع( تجلیل به عمل آمد.
ایـــن دیــــدار در مــنــزل مــدافــع وطـــن سیدمجتبی 
میراسکندری در مشهد انــجــام شــد. ایــن جانباز 
روشندل در درگیری با ضدانقالب چشمان خود را از 

دست داده است .
او تأکید می کند: مدافع وطن بودم و باالترین افتخارم 
همین است که خداوند ما را در صف اول ثبت نام 

کرده است.
او می افزاید: هنوز هم مدافع وطن هستم و از هیچ 
تالشی بــرای عــزت انقالب و میهن اسالمی دریغ 
ندارم.وی از خاطرات ورودش به فضای جبهه این گونه 
برایمان روایت می کند: دیپلم ریاضی هستم، دلم 
می خواست وارد سپاه شوم؛ ابتدا به عنوان پاسدار 
وظیفه به بیرجند اعزام شدم و پس از گذراندن دوره 
آموزشی به تیپ ۱۱۰ شهید بروجردی مهاباد که تیپ 

سپاه بود، اعزام شدم .

از ارادت به سپاه تا جانبازی ◾
اسکندری در سال ۶۲ و زمانی که چند ماه مانده بود 
تا ۲۰ ساله شود در حوالی شهر سردشت با معاندان 
دین و انسانیت درگیر شد و در همین درگیری از ناحیه 
هر دو چشم به دلیل برخورد ترکش در ناحیه پیشانی 
و آسیب به پــرده مغز نابینا شد و افتخار جانبازی 

۱۰۰درصدی را کسب کرد.
او دربــاره ماجرای جانبازی تعریف می کند: فردای 
صبح عاشورا اعالم کردند می خواهیم برای عملیات 

برویم. سوار وانت های لندکروز شدیم که از مهاباد به 
سپاه بوکان برویم اما وقتی رسیدیم خبری از عملیات 
نبود. من آن زمان سرباز نیروی انتظامی مأمور در 
سپاه بودم. دوباره برگشتیم و در ۳۵ کیلومتری مهاباد 
متوجه شدیم پشت کوه ها عملیات است. ما هم به 
رزمنده ها ملحق شدیم که با اصابت ترکش به سرم 

همه چیز تاریک شد.
این جانباز روشندل تصریح می کند: به یاد دارم همراه 
با تعدادی از شهیدان دیگر ما را پشت لندکروزها 

گذاشتند تا به سردخانه انتقال دهند. من بین راه 
گاهی به هوش می آمدم اما توان داد زدن نداشتم. 
یکی از رزمنده ها متوجه شد من لبانم را تکان می دهم 
و زنده هستم و من را به بیمارستان طالقانی ارومیه 
منتقل کردند. آنجا پزشکی به نام دکتر عباسیان 
گفت: پــرده مغزش را مــی دوزیــم امــا ترکشی که از 
پیشانی وارد مغزش شده بینایی او را از بین برده 
است.  او بیان می کند: آن ترکش که سبب شده بود 
یک چشمم را همان لحظه اول کامالً از دست بدهم 
هنوز هم  هست. در همان اوایـــل با چشم دیگرم 
تصویرهای کمی را می دیدم اما دست و پای سمت 

چپم بی حس بود.

شفا و ارادتی که ادامه دارد ◾
سیدمجتبی میراسکندری اظهار می دارد: برای مداوا 
به تهران منتقل شدم. قرار شد برای درمان چشمم به 
آلمان اعزام شوم و حدود ۱۰ روز در بیمارستان چشم 
تهران بستری بودم. شبی خواب اتاقی که در آن بودم 
را دیدم که در آن یک مرد قد بلند با چهره ای نورانی 
با عمامه ای سپید و قبا بر تن وارد اتاق شد و پایین 
پای راست من ایستاد. با هم  صحبتی نمی کردیم 
امــا حــس بیان کلمات بــه حالت اشـــراق بــود و من 

می دانستم ایشان امام زمان)عج( هستند .
پس از آن خــواب بی حسی طرف چپ بدنم خوب 
شد و توانستم کم کم راه بروم. نذر کردم اگر دستم را 
تکان بدهم روزی حداقل یک بار تسبیحات حضرت 
زهرا)س( را بگویم و این اتفاق افتاد و دستم نیز مثل 

پایم خوب شد .
او از سه بــار اعــزام به آلمان بــرای درمــان چشمش 
می گوید و اینکه پزشکان مجبور به تخلیه یک چشم 
او می شوند. او توضیح می دهد: چشم دیگرم نیز به 
دلیل بیماری قرنیه و باال رفتن فشار چشمی کامالً 
نابینا شد و پزشکان آلمان اعالم کردند متأسفانه 
علم هنوز آن قدر پیشرفت نکرده که این بیماری را 

بتوان درمان کرد و تا زمان پیشرفت آن باید تحمل 
کرد. از هر دو چشم نابینا شدم و این در حالی بود که 
در سال ۶۴ با همسرم که او هم سادات است، ازدواج 
کردم و اسفند ۶۵ پس از آخرین مرحله درمانم که از 
آلمان به ایران بازگشتم، خداوند اولین فرزندم را به 

من عطا کرد.

از ریاضی تا دکترای ادبیات ◾
وی می افزاید: سه سالی در استانداری به عنوان 
تلفنچی مشغول به کار شدم. حس کردم این کار برای 
من در جا زدن است زیرا توانایی های بیشتری داشتم 
بنابراین از همان جا تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم 
تا رشد کنم و اگرچه سال ۶۱ دیپلم ریاضی را گرفتم و 
دوران بچگی تصورم این بود پاسبان یا دکتر بشوم اما 

رشته ادبیات انتخاب قطعی من شد.
از او دربــاره ادامــه تحصیلش که می پرسم، تصریح 
می کند: در سال ۷۰ وارد دانشگاه فردوسی مشهد 
شدم و هر ترم شاگرد اول بــودم. در مقطع کاردانی 
رشته زبان و ادبیات فارسی را با موفقیت طی کردم. 
در سال ۷۴ با کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی 
در همان رشته تحصیلی موفق به ورود به مقطع 
تحصیلی فوق لیسانس شدم و در سال ۷۷ با رتبه 
عالی در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته 
شدم.  مجاهدت این جانباز عزیز در عرصه کسب 
علم و دانــش به همین جا ختم نشد و در سال ۸۸ 
برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته زبان و 
ادبیات فارسی پذیرفته شد و هم اکنون در حال دفاع 

از رساله خود است .
او که برای تدریس چند واحد در برخی دانشگاه ها 
مختصری حضور دارد، با وجود امکان حضور بیشتر 
 می گوید: معتقدم باید عرصه را بــرای کــار جوانان 
باز گذاشت و تا حدی که از فضای علمی و دانشگاه 
دور نشوم، حضور دارم و کارهای پژوهشی نیز مدتی 

بر عهده داشتم. 

تجلیل سفیران امام مهربانی ها ازیک چهره موفق همزمان با روز عصای سفید

 خادمان خورشید 
در خانه روشندل مشهدی 

نمازنماز
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی:آمریکا به دنبال ایجاد جنگ داخلی در افغانستان است
امــام جمعه مشهد با بیان اینکه داعــش ملعون مــزدور 
جنگ های نیابتی آمریکاست، گفت: آمریکا برای راه اندازی 
جنگ شیعه و سنی کور خوانده است. به گــزارش قدس 
 آنــالیــن، آیــت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه مشهد مقدس در جــوار بارگاه منور رضوی 
اظهار کــرد: برخوردهای سیاسی ائمه معصومین)ع( با 

حکومت های زمان خود به چندین دوره تقسیم می شود؛ 
دوره نخست پس از رحلت پیامبر)ص(، دوره سکوت 
است. دوره دوم، دوره اقتدار آمیخته با مظلومیت است. 
امام  جمعه مشهد مقدس افزود: دوره دیگر، دوران تالش 
سازنده بلندمدت بر حسب آن چیزی است که در انقالب 
عظیم کربال صورت گرفت. دشمنان نیز در مقابل، جریان 

سرکوب و فتنه را در پیش گرفتند تا این برخوردهای سیاسی 
را به نظر خود خنثی کنند. وی با اشاره به اینکه به تازگی در 
شهر قندوز افغانستان عده ای از دوستداران اهل بیت)ع( به 
خاک و خون کشیده شدند، بیان کرد: پشت  پرده این قضیه 
دو مسئله قابل توجه است؛ کارنامه آمریکا در این ۲۰ سال 
مظلوم کشی، ضعیف کشی و آدم کشی است و در نهایت با 

ذلت افغانستان را تخلیه کردند. آمریکا دنبال ناامن سازی 
افغانستان و از سوی دیگر ایجاد جنگ داخلی، قومی و 

مذهبی بوده است.
 بزرگ ترین سنگر استکبارستیزی، انقالب اسالمی ایران 
است. درباره مسئله داعش و برخورد آن، آمریکا اشتباه 

کرده؛ از اینجا جنگ سنی و شیعه شکل نمی گیرد. 

خبر
   رؤیای انتقال آب خلیج فارس به خراسان 

جنوبی تا دو سال دیگر محقق می شود
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: آب خلیج 

فارس در مدت دو سال به تمام شهرهای خراسان 

جنوبی می رسد و عملیات انتقال آب از نیمه آذر 
آغاز می شود. حجت االسالم مجید نصیرایی گفت: 

جلسه تشریح خط انتقال آب از خلیج فارس به 
شهرستان های سرایان و فردوس با حضور مدیر 

عامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن ایران، مجری 

طرح انتقال آب و مسئوالن در سرایان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رئیس مجمع نمایندگان خراسان 

جنوبی تصریح کرد: تمام شهرستان های خراسان 
جنوبی به صورت عادالنه از خط انتقال آب از خلیج 

فارس برخوردار می شوند و با اجرای این طرح 

تضمین زندگی در استان تشنه خراسان جنوبی رقم 
خورد. وی گفت: پس از ماه ها پیگیری و جلسات 
متعدد، اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به 
شهرستان های غرب استان خراسان جنوبی  به 

مرحله عملیاتی نزدیک شد.
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باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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
/1
40
65
60

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

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
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
65
96

رستوران 541 متر
2 طبقه، 2 ممر

با 10  باب مغازه
حاشیه جاده قائن

فروش، معاوضه، شرایطی 
قیمت 6800 میلیارد
0938 541 0968

خرید و فروش
تجاری و اداری

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی

پ
/1
40
42
52



فقط ۲۸ درصد 
ظرفیت سدهای 
خراسان رضوی 

آب دارد
کاظم جم، مدیر 
روابط عمومی 

شرکت آب 
منطقه ای خراسان 

رضوی گفت: در 
حال حاضر فقط 

۲۸درصد از ظرفیت 
مخازن سدهای 

این استان آب دارد 
درحالی که در مدت 
مشابه پارسال این 

میزان ۵۷ درصد 
بود. ذخیره فعلی 
سدهای خراسان 

رضوی ۴۳۵ میلیون 
مترمکعب است. 

خبرخبر

ــی ایـــران  ــازرگــان رئــیــس اتـــاق ب
گفت: نگاه واقع گرایانه ای در 
حوزه خودکفایی و حمایت از 
تولید داخل وجود ندارد که این 
موضوع سبب تنزل کشور در 
زنجیره ارزش آسیا شده است.
غــامــحــســیــن شــافــعــی در نــشــســت اعــضــای 
کمیسیون ویــژه جهش و رونــق تولید مجلس با 
رئیس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با 
بیان اینکه مشکل مهلک دولت ها، استفاده از ارز 
در اقتصاد ملی به جای توجه به افزایش صادرات 
است، اظهار کرد: دولت ها بیشتر به دنبال افزایش 
عرضه ارز و کنترل قیمت آن هستند که در نهایت 

نتیجه ای ندارد.
وی بــا بیان اینکه هیچ دولــتــی بــه انـــدازه دولــت 
جدید با این حجم از مسائل و مشکات روبه رو 
نبوده است، ادامــه داد: عاوه بر مسئله تحریم 
اقــتــصــادی، خشکسالی گسترده در کــشــور و 
شیوع کرونا سبب شده دولت سیزدهم را دارای 
بیشترین مشکات پیش رو در میان دولت های 

پس از انقاب بدانیم.

تورمسرسامآور،نتیجهخطادرتصمیمگیری ◾
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران با بیان اینکه هرگونه 
خــطــای راهــبــردی مــی تــوانــد حجم نقدینگی را 
افزایش داده و تورم سرسام آوری در آینده به وجود 
آورد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اقتصاد، 
مشکل نخست کشور نیست و سیاست داخلی 
و خــارجــی در خــدمــت اقتصاد دولــتــی حرکت 

نمی کنند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه واقع گرایانه ای در حوزه 
خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد، 
اضافه کرد: نبود چنین نگاهی سبب تنزل کشور 

در زنجیره ارزش آسیا شده و سهم ایران از اقتصاد 
جهانی را به نصف کاهش داده است.

شافعی با بیان اینکه مردم باید تــاوان نبود نگاه 
نظام مند علمی و همه جانبه به اقتصاد کشور را 
بپردازند، تصریح کرد: قدرت تصمیم گیری بین 
مدیران عالی کشور در ستادهای مختلف توزیع 
شده و هر کدام کار خود را انجام می دهند که این 
موضوع سبب شده فرایند تصمیم گیری در کشور 

بسیار طوالنی و بدون پاسخگو شود.

 روشدرستحمایتازتولید ◾
مشخصنیست

وی افزود: حمایت از تولید در هر قوه به یک شکل 
انجام می شود و مشخص نیست روش درست 

چگونه است.
شافعی با بیان اینکه متأسفانه هیچ اولویت بندی 
در حمایت از واحدهای تولیدی از کار افتاده با 
ــدازی واحدهای  بازدهی پایین یا حمایت از راه ان
ــدارد، خــاطــرنــشــان کـــرد: نظام  ــ جــدیــد وجـــود نـ

قیمت گذاری کاال در بخش تولید در قالب شعار 
»کنترل تورم« موضوع امروز اقتصاد کشور است.
بــه گـــزارش قــدس آنــایــن وی اضــافــه کـــرد: بــروز 
بسیاری از مسائل ناشی از سوءمدیریت بوده که 
منجر به افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام 
شده محصول شده است؛ منطقی نیست نرخ 
نهاده های تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده 

را وادار به ثبات قیمت کاال کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
ایران گفت: تنها ۳۵ درصد از کل صادرات ساالنه 

کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
وی بــه مشکل مــوجــود در سیاست های ارزی 
کشور در چهار سال اخیر اشاره و اظهار کرد: ۶۵ 
درصد صادرات ساالنه کشور به واحدهای دولتی، 
نیمه دولتی و خصولتی تعلق دارد که بیش از 

۹۰درصد صادرات آن ها نیز مواد خام است.

تبدیلبازارخودروبه»بختآزماییملی« ◾
ــودرو بـــه شکل  ــ ــوه واگــــــذاری خـ شــافــعــی شــی
قــرعــه کــشــی را بـــه »بـــخـــت آزمـــایـــی مــلــی« 
توصیف کرد و ادامــه داد: یکی از شرکت های 
خودروسازی در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد 
ریال تولید داشــت، اما سقف افزایش قیمت 
دستوری برای محصوالت این شرکت حداکثر 
یک میلیارد ریال در نظر گرفته شد در حالی 
که افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ۲ میلیارد 
ریــال بــوده و بیشتر سود مابه التفاوت قیمت 
ــازار بــا قیمت کــارخــانــه بــه جیب  ــودرو در بـ خـ
دالالن بازار رفت. وی با اشاره به افزایش بدهی 
این شرکت خودروسازی و تزریق منابع مالی 
از بــانــک مــرکــزی بـــرای جــبــران ایــن بــدهــی، از 
کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس خواست 

به دنبال نجات واقعی بخش تولید باشد.

در نشست کمیسیون جهش تولید مجلس با اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان شد

سهم بخش خصوصی از 
صادرات ساالنه؛فقط 35 درصد!

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4025 شنبه 24 مهر ۱400    9 ربیع االول ۱443   ۱6 اکتبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9646  ویژه نامه

»گران فروشی« در صدر تخلفات صنفی خراسان رضوی
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی با 
اشاره به شناسایی ۴ هزار و ۱۱۱ واحد صنفی در نیمه نخست 
امسال گفت: گران فروشی با ۵۴ درصد در صدر تخلفات 

صنفی خراسان رضوی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت خراسان رضوی، 
بخش علی بیاتی قله زو بابیان اینکه دریافت و رسیدگی 

به موقع گزارش ها و شکایت های مردمی از اولویت های کاری 
معاونت نظارت و بازرسی این سازمان است، اظهار کرد: 
در ۶ ماهه اول امسال، ۱۴ هزار و ۵۶۴ گزارش ستاد خبری، 
شکایت مردمی و ناظران افتخاری به صورت حضوری، 

تلفنی، سامانه سامد، ۱۲۴و پیام گیر دریافت شده است.
وی افزود: ازنظر نوع تخلف کشف شده در پیگیری ستاد های 

خبری  به ترتیب گران فروشی ۵۴ درصد، درج نشدن قیمت 
با ۱۴درصـــد، کم فروشی ۹ درصــد، عرضه خــارج از شبکه 
۶درصــد، فــروش اجباری کاال و خدمات ۵ درصــد، اخفا و 
امتناع از عرضه کاال ۴ درصد و سایر تخلفات ۸ درصد را 
شامل شده است. وی بیان کرد: اهم گزارش های رسیده در 
بخش کاالیی شامل نان، گوشت مرغ، میوه و تره بار و خواربار 

و در بخش خدمات، رستوران ها و غذاخوری ها، خدمات 
مشاوران اماک، آرایشگاه مردانه و تعمیر خودرو بوده است.
بیاتی یادآور شد: درمجموع از بررسی گزارش های رسیده 
تعداد ۴ هزار و ۱۱۱ واحد متخلف شناسایی و برای ایشان 
پرونده تخلف به ارزش ۵۳۹ میلیارد ریال تنظیم  و به شعب 

تعزیرات حکومتی در استان ارسال شده است.

خبر خوب
    طرح مردمیاری برای مرزنشینان درگز 

معاونت بهداشت، امداد و درمان هنگ مرزی درگز 
به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، 

اقدام به اجرای طرح مردمیاری و خدمات رسانی 
درمانی به صورت ویزیت رایگان در مناطق محروم 

روستاهای مرزی این شهرستان نمود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی 

استان، سرهنگ علی گندم کار جانشین هنگ مرزی 
درگز در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای 

اجرای برنامه های مصوب هفته نیروی انتظامی، 

تیم معاونت بهداشت، امداد و درمان این هنگ 
در اقدامی خداپسندانه اقدام به ارائه خدمات 

بهداشتی درمانی رایگان برای مرزنشینان مناطق 
محروم در روستاهای مرزی این شهرستان کرد.
وی افزود: طرح مردمیاری که همه ساله چندین 

نوبت و به مناسبت های مختلف در مناطق مرزی 
اجرا می شود، ضمن اینکه مورد استقبال خوب 

مرزنشینان عزیزمان قرار می گیرد، در دستور کار 
همیشگی معاونت بهداشت، امداد و درمان مرزبانی 

هنگ قرار دارد.

حادثه روز
 مهار حریق اتاق برق 

در بازارامام رضا)ع( مشهد
معاون عملیات آتش نشانی مشهد از اقدام به موقع 
پرسنل چهار ایستگاه آتش نشانی در مهار حریق 

یک اتاق برق در بازار امام رضا)ع( مشهد خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهــرداری مشهد، آتشپاد دوم 
مهدی رضایی با بیان این مطلب گفت: شامگاه روز 
پنجشنبه ۲۲مهرماه در پی تماس تلفنی با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر مشاهده آتش و دود از داخل یک اتاق 
برق در داخل بازار امام رضا)ع( ستاد فرماندهی با 
توجه به حساسیت موضوع بافاصله آتش نشانان 
ایستگاه های ۱، ۲، ۳۲ و ۲۴ را به محل حادثه در 
هشتی چهارم این بازار از سمت میدان ۱۷ شهریور 

اعزام کرد.
ــازار به  وی افـــزود: بــا اطـــاع بــه موقع نگهبانان بـ
آتش نشانی و حــضــور ســریــع آتــش نــشــانــان در 
محل، حریق که در یک اتاق برق به وسعت تقریبی 
۱۰ مترمربع و در ضلع جنوبی در داخل بازار امام 
رضــا)ع( به وقــوع پیوسته بــود، به سرعت مهار و 
از سرایت آتــش به مغازه های ایــن بــازار تاریخی 
جلوگیری به عمل آمد. معاون عملیات آتش نشانی 
مشهد خاطرنشان کــرد: نیروهای آتش نشانی 
پس از انجام عملیات لکه گیری، کــاوش و تهویه 
محیط با خــودرو پیشرفته توربوفن و دمنده ها و 
مکنده های قوی هوا به مأموریت خود پایان داده و 

به ایستگاه های خود برگشتند.
 شــایــان ذکــر اســت در ایــن آتــش ســوزی بــه کسی 
آسیب نرسیده و میزان و علت دقیق این حریق 
توسط کارشناسان آتش نشانی مشهد در دست 

بررسی است.
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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

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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی

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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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ج
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ج
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40
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ج
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40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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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

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
/1

40
29

96

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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش 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

به تعدادی  موتوری جهت کار
در پیک موتوری تمام وقت و

نیمه وقت نیازمندیم
09152482184
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1

40
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77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

پیک موتوری

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
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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

ط
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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 
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد رحمتی

 مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
14955

 به نشــانی: بلوار مجیدیه 37 صادقیه 4 نبش 
پهلوان زاده امالک آسمان

مشارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 
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 ش��کایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در 

 قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09381185561

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

66
22

ج
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متفرقه



   پیشکسوت 
تئاتر مشهد 
درگذشت  
پیکر حسین مقدم، 
پیشکسوت تئاتر 
و نمایش مشهد که 
روز سه شنبه بر اثر 
عارضه نارسایی 
کبد درگذشت، در 
مشهد تشییع و پس 
از انتقال به روستای 
کاهو به خاک سپرده 
شد.

حسین مقدم کار 
هنری اش را با تئاتر 
از سال ۶۹  آغاز کرد 
و سابقه بازیگری 
در نمایش های 
متعددی را در 
کارنامه داشت.  

در  حاشيه

دعوت چهار 
جودوکار 
خراسان جنوبی 
به اردوی
 تیم ملی

چهار جودوکار خراسان 
جنوبی به اردوی تیم ملی 
دعوت شدند.

با دعوت فدراسیون جودو 
جمهوری اسالمی ایران 
دو بانوی جودوکار استان 
که در مسابقات قهرمانی 
کشور و انتخابی تیم ملی، 
صاحب مدال نقره و برنز 
شده بودند به اردوی تیم 
ملی دعوت شدند.

سپیده طاهری در وزن 
۴۰- کیلوگرم نایب 
قهرمانی کشور و راضیه 
سبزه کار مقام سوم 
در وزن ۷۰+ کیلوگرم را 
بدست آورد و در اردو های 
آینده تیم ملی حضور 
خواهند یافت.

همچنین با تشخیص 
کمیته فنی، مرضیه 
سبزه کار به اردوی تیم 
ملی بانوان جوان دعوت 
شد. در مسابقات 
آقایان هم امیرحسین 
پوستینی، جودوکار 
نوجوان خراسان جنوبی 
در وزن ۷۳- کیلوگرم و 
صاحب مدال برنز به 
اردوی تیم ملی دعوت 
شد.
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افقی ◾
 1. دریــانــورد پرتغالی کاشف راه دریایی 
هندوستان - از درخــتــان سوزنی برگ 
ــت دادن  ــنــ ــ ــی حـــس - زی ــری 2. بـ ــهـ شـ
ــردن ذرات  ــاردارکـ - فــرایــنــد شیمیایی بـ
۳. شــهــری در کــره جــنــوبــی و مــیــزبــان 
ــای آســیــایــی 2۰۰2 - سرشک  ــازی هـ بـ
ــده ــشـــک شـ  دیــــــــده - زردآلـــــــــــــوی خـ

 ۴. شکافتن - نام پسرانه ایرانی - فلوی 
مغناطیسی 5. فوتبالیست ســابــق و 
مربی اسپانیایی که سابقه مربیگری در 
السد قطر را در کارنامه دارد - نت میانی 
- کوتاهی - راه میان بر 6. اولین نبرد بزرگ 
پیامبر اعظم)ص( با کفار مکه - مسابقه 
- پرحرفی ۷. حــرف مکرر - گــل زیبای 
نوروزی - زندان 8. قرمزرنگ - ساز مثنوی 
- دریا - فرستاده 9. حشره آفت گیاهان 
که از شیره آن  ها تغذیه می کند - خوشنام 
- پرنده تنهای لب آب 1۰. شیر درنــده 
 - عزیز عــرب - مخفف کــوتــاه - نصف
ــر ــادوگـ ــه - جـ ــتـ ــح - وابـــسـ ــریـ   11. صـ
 12. کــلــوچــه خــشــک- دســتــگــاهــی در 

موسیقی سنتی ایرانی - غالم مخصوص 
دربـــار سلطان محمودغزنوی 1۳. نان 
گرد - نقیض تند - حاال 1۴. سرزنش گر 
 - نویسنده »قــرارداد اجتماعی« - بدی 

15. تندیس - کشور قوم مجار

عمودی ◾
 1. آزاد - شیر خشمگین - ورزش عبور 
ــان ممکن  از مــوانــع در ســریــع تــریــن زمـ
2. حــیــوان نجیب - نشانی- ایستایی 
ــشــکــده فرنگی   ۳. کــثــرت - نــمــو - دان
 ۴. کمبود - طبخ - از تــوابــع مثلثاتی 
5. ورق فروش - ویتامین جدولی - حیوان 
بیمار - مــرد بلندهمت6. غــذای پرنده 
 - شهر کلوچه - کهنسال - ابــر زمینی
۷. حــرف پیروزی - منطقه ای در تهران 
که کارخانه های صنایع دفاعی متعددی 
ــع شــده اســت - غـــالف فلزی  در آن واقـ
ــراخ - پسوند شباهت -  فشنگ 8. فـ
اسب اصیل 9. مذهب - از احزاب رژیم 
اشغالگر و جعلی صهیونیستی - سفتن 
1۰. لقب امپراتوران ژاپن - پایان - تعجب 

خانمانه 11. ضمیر بی حضور - مخترع 
تلگراف - ســودای ناله - شترکش عرب 
 12. زدنی بهانه گیر - ناگزیر - چرب زبان
ــی مسیحی - کــاال - عقیم   1۳. روحــان
ــــدران - زشـــت - قلمه  ــازن  1۴. مــرکــز مــ
15. آداک - خوارکی از برنج که بهتر است 

با زرشک سرو شود - رود اروپایی

جدول     8209
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 1 د ا ر ا ی ی م ل ت   گ ا ز   و
 2   م ی ر   خ و ا ص   ز ل   خ ا
 3 ا   ح د س   م ل و س   م ب ر د
 4 س ر ا ی ا ن   م ر و ج   ا ب و
 5 ت و ن   ک ا د و   س ر ا م ی ک
 6 ا ب ه ت   م ا ن ت و   س ر ن ا
 7 ن ا   م ر و   ی ن   ب ت ا   ی
 8   ن ا و ی ر ا   ب ر ن ا م ه  
 9 ا   ک چ ل   ل ک   ق د ر   م ش
 10 ز ش ت ی   ت م ا م ی   ت ا ن ک
 11 ا ر س ن ا ل   ر ا ه ب   ن و ا
 12 د و ا   س ا ج د ه   د س ت ا ر
 13 ر ی ب ن   ش ن ا   خ و ر ش   ی
 14 ا ن   ف ل   ا ن ب ر   ن ا ت  
 15 ه   ش خ م   س ی س ت و گ ر ا م

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بهترین 
نیتی که افــراد خیر و واقــفــان می توانند داشته 

باشند ترویج علم و فناوری است.
محمد کافی افزود: علم و فناوری برای بشر آسایش 
به همراه می آورد و وقف این امکان را ایجاد می کند 
تا ظرفیت های مغفول و نهفته موجود در کشور و 
هر منطقه ای کشف شود و بتوان از آن به شکل 
مطلوب بهره برداری کرد. هر چه خیران و واقفان 

در ترویج علم و فناوری و همچنین کمک به مراکز 
آموزشی همت کنند به همان نسبت جامعه ای 
دارای بهره مندی از امکانات و پایدار خواهیم 

داشت.
وی اظهار کرد: مــدارس دارای وقف مخصوص، 
بیشترین تأثیر را در طول دوره حیات خود برای 
ایجاد جامعه ای پایدار داشته اند از این رو انتظار 
ایــن اســت که هم اکنون نیز واقفان و خیران به 
دانــشــگــاه هــا همچون مــــدارس علمی گذشته 
بنگرند، زیرا دانشگاه ها ادامه دهنده همان مسیر 

در راستای ترویج علم هستند.
کافی بیان کــرد: به خاطر مشکالت موجود در 
کشور کمتر از ۰/5درصد از حدود ۳درصد بودجه 
دولتی که بــرای مراکز علمی و پژوهشی در نظر 
گرفته می شود به این مراکز رسیده به همین دلیل 
جامعه علمی به خوبی نتوانسته نتایج کار های 
خود را در اختیار جامعه قرار دهد تا موجب تحول 
و پیشرفت کشور شــود. الزم بــه ذکــر اســت در 
سال های اخیر به دنبال اطالع رسانی های صورت 
گرفته شاهد تحوالت قابل توجهی در حوزه وقف 
بوده ایم به نحوی که واقفان خیر اندیش اهداف 
و نیت های به روزی چون ترویج علم، حفاظت از 

محیط زیست را انگیزه موقوفات خود کرده اند.

مسئول واحــد فــراهــم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضای 
بیمار مرگ مغزی نیشابوری به چهار بیمار 

نیازمند عضو اهدا شد.
ابراهیم خالقی، مسئول واحــد فــراهــم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
افزود: در هزار و نود و هشتمین عمل اهدای 
عضو از اهداکننده مرگ مغزی؛ حسن اژدرپور 

5۴ ساله که از بیمارستان 22 بهمن نیشابور 
به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 
پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده 
بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و 
رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه 

تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
کــلــیــه هــای زنــــده یــــاد حــســن اژدرپــــــــور در 
بیمارستان منتصریه به آقای ۳۰ ساله ساکن 
نیشابور و خانم ۳1 ساله ساکن مشهد که 
ســال هــا از نارسایی کلیه رنــج می بردند و با 
دیالیز تحت درمــان بودند به صورت رایگان 

اهدا و پیوند شد.
مسئول واحــد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانــشــگــاه علوم پزشکی مشهد ادامـــه داد: 
کبد مرحوم در  بیمارستان منتصریه به خانم 
66 ساله ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار 

زندگی دوباره بخشید.
خالقی بیان کــرد: قرنیه های زنده یاد حسن 
اژدرپــور برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 
عــلــوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست 
مرحوم حسن اژدرپـــور به بخش سوختگی 
بیمارستان امــام رضــا)ع( بــرای پیوند ارسال 

شد.

وقف علموقف علم

رئیس دانشگاه
 فردوسی مشهد: 

 بهترین نیت
  برای وقف

 ترویج علم است

اهدای عضواهدای عضو

با فداکاری خانواده بیمار مرگ مغزی 
صورت گرفت

نجات جان 
 چهار بیمار 

با اهدای عضو 

مردان آسمانی

تلنگر

هاشم رسائی فر برگزاری 
ســومــیــن دوره مــســابــقــات 
فـــوتـــســـال جـــــام رســــانــــه و 
مــهــربــانــی بــهــانــه ای شـــد تا 
خبرنگاران و عکاسان ورزشی 
ــوی بـــه سنت  خـــراســـان رضــ
سال های اخیر در جام رسانه و مهربانی دور هم 
جمع شوند. دوره سوم این رقابت ها با دعوت از 
دو چهره سرشناس این روزهای ورزش خراسان 
و به پاس افتخارآفرینی که برای ورزش استان 

داشتندآغاز شد. 
هــادی رضــایــی، مــرد موفق ورزش جــانــبــازان و 
معلوالن کشور و چهره بین المللی رقابت های 
جهانی و پارالمپیک ها در کنار هــادی عامل، 
گــزارشــگــر و کــارشــنــاس کشتی ایـــران و جهان 
ــردان دوســت داشــتــنــی بــودنــد کــه میهمان  مــ
ویـــژه گردهمایی ورزشــی نــویــســان و عکاسان 
ورزشــی بودند. به رسم دو دوره گذشته البته 
بــا دعــوت از خــانــواده چهار چهره سرشناس 
ورزشی استان که در سال گذشته درگذشته اند 
ضمن نام گذاری هر کدام از تیم های حاضر در 
مسابقات به نام یکی از این ورزشکاران فقید با 
اهدای لوح و تندیس توسط انجمن خبرنگاران، 
نویسندگان و عکاسان ورزشی خراسان رضوی 

از خانواده آن ها قدردانی شد.

هادی عامل: شهرداری ها باید به ورزش  ◾
توجه کنند

در ایـــن مـــراســـم هــــادی عـــامـــل، گــزارشــگــر و 
کارشناس مشهدی و مشهور کشتی کشورمان 
با اشاره به اینکه نقش شهرداری ها در ورزش 
در کل کشور می بایست بیشتر از آنچه هست 
باشد گفت: متأسفانه شــهــرداری هــا در کل 
کشور در زمینه ورزش بسیار کم کارند و حتی به 
بخش ورزش همگانی هم آن طور که باید و شاید 
ورود نمی کنند. کار شهرداری فقط کاشتن گل  
و گیاه در سطح شهر و ساخت و افتتاح بولوار 
نیست بلکه بخش عظیمی از ورزش  همگانی 

به شهرداری ها بازمی گردد.
گزارشگر و کارشناس کشتی ایــران ادامــه داد: 
خبرنگاران و رسانه ها مقصرند که مسئوالن را 
متوجه مسئولیت خود نمی کنند. هر موقع که 
شهرداری به ورزش قهرمانی ورود کرد، به آنان 
اعتراض کرده ام. اگر مردم ورزش کنند، جامعه  
سالمی خواهیم داشت. ورزش قهرمانی از دل 

یک جامعه سالم شکل می گیرد.
وی اظهار کــرد: تنها خبرنگاری هستم که با 
وجــود 25 سال کار با تهران هنوز به این شهر 
نرفته ام. قطعاً با زندگی در تهران امتیازات 
بیشتری خواهم داشت اما بخشی از خاطرات 

ــدگــی ام در مشهد و در کــنــار خبرنگاران  و زن
مشهدی است.

ــادی رضــایــی، ســرمــربــی تــیــم مــلــی والــیــبــال  هـ
نشسته کشورمان نیز که سابقه 9 دوره حضور 
در پارالمپیک به عنوان بازیکن و مربی را در 
کارنامه خود دارد که از این نظر و قهرمانی هایی 
که بدست آورده در تاریخ پارالمپیک بی رقیب 
ــا بــیــان ایــنــکــه امــشــب یــکــی از  ــیــز بـ اســــت ن
خاطره انگیزترین شب های من اســت گفت: 
جــایــزه ای که امشب به من داده شد بهترین 
جــایــزه ای اســت که گرفتم؛ چــرا که می دانم از 
ذره بین تیزبین خبرنگارانی گذشته که نکته بین 

هستند و این برای من ارزشمند است. 

قول تسهیلگری شورایی ها در ورزش  ◾
ــورای شــهــر مشهد نــیــز در ایــن  یــک عــضــو شــ
هــمــایــش گــفــت: شــــورای شــشــم بــا تصویب 
ایجاد کمیسیون ویژه ورزش  و جوانان به دنبال 

تسهیلگری در حوزه ورزش است.
مهدی ناصحی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت 
ــزایــش ســالمــت و آرامــش  ورزش منجر بــه اف
جامعه می شود. به تازگی همین انسجامی که 
به دلیل پیروزی های پی در پی در مسابقات 
کشتی میان مــردم ایــران شکل گرفت، اتفاق 
ــت و دســتــگــاه هــای  ــ ــود کــه دول ارزشــمــنــدی بـ
حاکمیتی نمی توانند چنین انسجامی را در 
هیچ زمینه مشابهی برای کشور ایجاد کنند. 
لحظه ای که حسن یزدانی بر حریف خود غلبه 

کرد، با هیچ لحظه ای قابل معامله نیست. 
وی افزود: ورزش تنها حوزه ای است که فارغ از 
هر نگرش مذهبی، سیاسی و فکری می تواند 
مــردم را زیر یک پرچم جمع کند. اگر مدیری 
به این ظرفیت توجه نکند، زمــان خود را هدر 

داده است. 
مــدیــران شــهــری مشهد بـــرای توسعه ورزش 
همگانی در این شهر نگاه ویژه ای دارند و قطعاً 
اقــدام هــایــی در ایــن خصوص انــجــام خواهند 
داد. همچنین سیدحسین علوی مقدم، دیگر 
عضو شـــورای شهر مشهد در ایــن نشست 
خاطرنشان کرد: شــورای ششم به عنوان یک 
ــژه ای بــه ورزش دارد.  شـــورای جــهــادی نگاه ویـ
شورای ششم با تصویب کمیسیون ویژه ورزش 
 و جوانان به دنبال تسهیلگری در حوزه ورزش 
است.  گفتنی است در این مراسم از برخی از 
چهره ها و حامیان ورزش استان ازجمله محمد 
علیزاده حامی ورزش شنا و دوچرخه سواری 
نیز تقدیر شد الزم به ذکر است سومین دوره 
مسابقات فوتسال جــام رسانه و مهربانی از 
دیروز با حضور خبرنگاران و عکاسان ورزشی 

خراسان رضوی آغاز شد.

همزمان با آغاز جام رسانه و مهربانی از دو چهره خراسانی ورزش کشور قدردانی شد 

شیر مادر و نان پدر 
حاللتان ... 

خبرخبر

کاهش ۸۰ درصدی برداشت گیاهان دارویی دیم
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی گفت: کاهش شدید بارش ها و بروز خشکسالی 
موجب کاهش 8۰ درصدی برداشت محصوالت گیاهان 

دارویی دیم در استان شده است.
ساربان افزود: گیاهان دارویی دیم به طور متوسط 8۰ درصد 
کاهش عملکرد داشته است که این کاهش در گیاهان 

دارویی آبی حدود ۳۰ درصد برآورد می شود به همین دلیل 
قیمت برخی از اقالم گیاهان دارویی نسبت به سال گذشته 
1۰۰ تا 15۰ درصد افزایش یافته و این موضوع سبب کاهش 

اقبال مردم به خرید این فراورده های گیاهی شده است.
ساربان افـــزود: زمانی که تولید گیاهان دارویـــی متأثر از 
خشکسالی کاهش یابد، قیمت تمام شده عرقیات و سایر 

محصوالت بدست آمده از آن افزایش پیدا کرده و کاهش 
مشتری ناشی از آن، کسب و کار فروشندگان این حوزه را نیز 
کساد می کند. وی اظهار کرد: کاهش 6۷ درصدی بارندگی ها 
در سال زراعــی گذشته تأثیر بسزایی در کاهش عملکرد 
گیاهان دارویی داشته و دارد که این کاهش در اراضی دیم 
محسوس تر است. به عنوان مثال حدود ۷۰ درصد زیره دیم 

استان قابلیت برداشت ندارد و دست کم 5۰ درصد کاهش 
در میزان برداشت زیره دیم خواهیم داشت.

ساربان با اشاره به کشت تخم شربتی )بالنگو( در سطح 
بیش از 2 هزار هکتار از دیمزارهای شهرستان کالت افزود: 
خشکسالی به سطح زیر کشت این محصول 1۰۰ درصد 

خسارت وارد کرده است.

وقف
    بهره برداری و کلنگ زنی پنج پروژه عمرانی 

موقوفات خراسان رضوی 
پنج پروژه عمرانی موقوفات خراسان رضوی با 

هزینه ای در حدود 2۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و  رسید.

امور خیریه خراسان رضوی، همزمان با دهه وقف، 
شبستان آستان مقدس امامزادگان یاسر و ناصر)ع( 

به مساحت 4۰۶ مترمربع و سه واحد تجاری موقوفه 
حاج محمد جاغرقی شهرستان طرقبه شاندیز 

به مساحت 3۸۰ مترمربع در مجموع با هزینه ای 

افزون بر 2۰ میلیارد و 47۰ میلیون ریال با حضور 
حجت االسالم والمسلمین احمدزاده، مدیرکل اوقاف 

و امور خیریه استان و مسئوالن شهرستان طرقبه 
شاندیز به بهره برداری رسید. همچنین در ادامه 

پروژه ساخت استخر ذخیره آب با ظرفیت 2۰۰ هزار 

مترمکعب یکی از بزرگ ترین استخرهای ذخیره آب 
کشور، پروژه حد واسط تخم گذاری ماهی، موقوفه 

عبداهلل رضوی و پروژه تجاری مسکونی، موقوفه 
سکینه خانم شاندیز با سرمایه گذاری موقوفه میرزا 

مجتهد کلیددار کلنگ آنها به زمین زده شد.

 در نخستین نشست خبری 
»با مردم معمولی« مطرح شد

 اهالی روستای »فیانی« 
خواهان پایان بالتکلیفی ها 

نخستین نشست خبری با مردم معمولی که درباره 
مشکالت حــل نــشــده مـــردم مناطق مختلف دایــر 
می شود، با حضور خبرنگاران رسانه های استانی و مردم 
روستای فیانی در روستای ویرانی از توابع شاندیز برگزار 
شد. در این نشست مردم روستای فیانی از گره ای حرف 
زدند که سال هاست با وجود پیگیری های چندین ساله 
اهالی، حل نشده باقی مانده است. اهالی روستای فیانی 
و ویرانی در اطراف مشهد با دادگستری خراسان رضوی 
در مسئله ای حقوقی دچار مشکل شده اند و در مدت 
چند سال پیگیری هایشان به جایی نرسیده، حتی کار به 
آنجا رسیده که دادگستری از هر گونه نقل و انتقال سند 
اراضی مورد اختالف یا حتی تعمیر خانه های این منطقه 
جلوگیری می کند. صــدای مــردم به گــوش مسئوالن 
رسیده، اما این پرونده همچنان در الیه های مختلف 
دادگستری گیر کــرده اســت. مــردم فیانی می گویند: 
زمین های ما جزو پالک 169 ثبتی است و سال هاست 
ــدران ما در اینجا زندگی مــی کــرده انــد. در ایــن بین  پ
رفاهیات دادگستری زمین هایی را از کسی خریده و در 
قولنامه ای که دارد به نام پالک 26۷ است. با اینکه تمام 
کارشناسان تا این لحظه حرف مردم را تأیید کرده اند اما 
طرف دیگر دعوی زیر بار نمی رود و همچنان بر مالکیت 
این زمین ها تأکید می کند. یکی دیگر از اهالی فیانی 
بر این موضوع تأکید می کند که حتی ما نمی توانیم 
داخل زمین هایمان کار کنیم و به محض شروع کار 
نگهبانان با ما برخورد می کنند.  با این حال و با وجود 
این اظهارات چند نفر از خبرنگاران خواهان ارائه فرایند 
پیگیری این پرونده از اهالی شدند. یکی از اهالی با نام 
بردن از تمامی ارگان های نظارتی و مراجعه برای پیگیری 
این پرونده، اظهارات کارشناسی صورت گرفته را کامل 
اعالم و تمام پیگیری ها را بی نتیجه خواند و افزود: به هر 
جا می شد و امکان داشت مراجعه کردیم، دیگر جایی 
نمانده که مشکل ما را ندانند، به ما بگویید دادمان را 

به کجا بگوییم؟
اهالی روستای فیانی در بخشی از اظهارات به بررسی 
این پرونده توسط بازرسان قوه قضائیه اشاره کردند و 
گفتند: یک تیم برای بررسی پرونده به مشهد آمدند، 
پس از بررسی و با گذشت چندین مــاه، نتیجه این 
بازرسی را جویا شدیم ولی متوجه شدیم نتیجه دو 
ماه پیش به استان اعالم شده است ولی کسی به ما 
در این باره چیزی نمی گوید و اطالعاتی به ما نمی دهد. 
در ادامه این نشست دیگر اهالی ویرانی از ساخت 
و سازها و زمین خواری های منطقه شکایت داشتند 
و این شکایت ها را با خبرنگاران در میان گذاشتند. 
نشست خبری با مــردم معمولی در تالش است با 
ایجاد تریبونی برای مردم به سراغ موضوعاتی برود که 
رسانه ها به علت مالحظات سازمانی کمتر سراغ این 

موضوعات را می گیرند.

نام شهید: جعفر رفیعی
تاریخ تولد: 1۳66/۰1/۰1

محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
تاریخ شهادت: 1۳88/1۰/11

محل و نحوه شهادت: خراسان جنوبی- قلعه 
بلوچ – درگیری با اشرار و قاچاقچیان

زندگی نامه: 
شهید رفیعی در نخستین روز از فروردین سال 
1۳66، در خانواده ای متدین و مذهبی در خراسان 
ــرزدار  ــ ــن م ــوی چــشــم بــه جــهــان گــشــود. ایـ رضــ
سلحشور، دوران طفولیت را در فضای معنوی 
و انقالبی خانواده سپری کــرد. تحصیالت خود 
را تا مقطع دیپلم در همان شهر به پایان رساند 
و به عضویت بسیج درآمــد تا روحیه انقالبی و 
ایثارگری را در وجــودش پــرورش دهد. پس از آن 
برای پاسداشت خون شهیدان هشت سال دفاع 
مقدس و پیروی از ایشان به استخدام ناجا درآمد 

و به مرزبانی خراسان جنوبی منتقل شد. 
وی سرانجام در یازدهمین روز از دی سال 1۳88 
در درگــیــری بــا اشـــرار و قاچاقچیان پــس از وارد 
ــا بــه طــور  ــردن خــســارت هــای سنگین بــه آن هـ کـ
ناجوانمردانه به فیض عظیم شهادت نائل شد؛ 

»روحش شاد«.

 هادی عامل: تنها خبرنگاری هستم که با وجود 2۵ سال کار با تهران هنوز به 
این شهر نرفته ام. قطعًا با زندگی در تهران امتیازات بیشتری خواهم داشت اما 
بخشی از خاطرات و زندگی ام در مشهد و در کنار خبرنگاران مشهدی است.
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