
وزیـــران  هــیــأت  گــذشــتــه  روز  بــعــدازظــهــر  جلسه  در 
ــس جـــمـــهـــور تــشــکــیــل شـــد،  ــیـ ــه بـــه ریـــاســـت رئـ ــ ک
یعقوب علی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی از 
اعضای دولت رأی اعتماد گرفت. نظری، متولد ۱۳۴۰ 
در شهرستان فریمان و دارای مدرک کارشناسی ارشد 
از  کارشناسی جغرافیاست. وی پیش  و  امور دفاعی 

این، فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی بود.
معتمدیان،  محمدصادق  جلسه  ایــن  در  همچنین 
استاندار پیشین خراسان رضوی به عنوان استاندار 
از هیأت دولت رأی اعتماد گرفت.  آذربایجان غربی 
رشته  در  ارشــد  کارشناسی  مــدرک  دارای  معتمدیان 
از این  مدیریت و کارشناسی اقتصاد است و پیش 

استاندار خراسان جنوبی نیز بوده است.

گزارشی به مناسبت دوازدهمین سالگرد شهادت سردار نورعلی شوشتری 

عروج از سنگر وحدت
با رأی اعتماد دولت 

  »نظری« استاندار
خراسان رضوی شد
»معتمدیان«  به 

آذربایجان غربی رفت

2
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 بدهی 25 میلیاردی ستاد مبارزه 
با موادمخدر به مراکز ترک اعتیاد

نبود بازارچه مرزی مانع رونق تعاونی های 
مرزنشین خراسان شمالی

 کمبود هزار و500 معلم ورزش 
در خراسان رضوی

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان:

 تمدن سازی بدون وحدت 
محقق نمی شود

723525 524
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نماینده ولی فقیه در خراسان  رضوی گفت: اخالص 
را در همه احوال در کار خود داشته باشید؛ چرا که 

اخالص ضامن همه پیشرفت هاست .
به گزارش تسنیم، آیت هللا سید احمد علم الهدی در 
دیدار با مسئوالن خیمه االنتظار اظهار کرد: اخالصی 
که در تأسیس خیمه االنتظار بود ضامن همه برکات 

این مجموعه است، همه  خیرات و مبراتی که در 
محصوالت آموزشی و فرهنگی این خیمه وجود دارد، 
محصول اخالص است .باید توجه داشته باشید که 
تمام ارزش زحمات شما، به اخالص عمل شماست، 
این  از  که حمایت  اســت  نهاد  خیمه االنتظار یک 
نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. ابتدا باید هدف این 

نهاد را تعیین کنید و سپس به سراغ اولویت بندی 
بروید؛ چرا که هدف به انسان جهت می دهد. تا به 
امروز خدمات خوبی از سوی این نهاد صورت گرفته، 
امیدوارم همه کسانی که در این مجموعه مشغول 
داشته  کــار خــود  در  را  اخــالص  فعالیت هستند، 
باشند؛ چرا که اخالص ضامن همه پیشرفت هاست .

وی تصریح کرد: در کارهای احساسی افراط نداشته 
اینجا  کنید.  کـــار  جامعه  معرفت  روی  و  باشید 
خیمه االنتظار است و انتظار واقعی امام زمان)عج( 
باید صورت گیرد. باید مراقب فضای فرهنگی باشید 
که کسی از زمان غیبت امام زمان)عج( سوءاستفاده 

نکند و دروغی را به ایشان نسبت ندهد.

آیت اهلل علم الهدی در دیدار مسئوالن خیمه االنتظار:

»اخالص« ضامن همه پیشرفت هاست

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان
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موقوفه »عبدا        هلل رضوی« 

موقوفه » عبداهلل رضوی«
 در نظر دارد 

متراژ  به  کدام  هر  خود  مسکونی  رقبات  از  قطعه   2 تعداد  اعیانی  تملک  حق 
560 متر مربع  دارای کد نوسازی و پروانه شهرداری واقع در خیابان اسماعیل پور طرقی 26 را 
از طریق مزایده کتبی واگذارنماید. قیمت پایه کارشناسی برای هر قطعه 000 /000 /300 /67 ریال

می باشد که متقاضی جهت شرکت در مزایده می بایست 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 
000 /000 /730 /6 ریال را به عنوان ودیعه شرکت در مزایده طی فیش به حساب مربوطه واریز نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان 
آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 

7 - 38432011 داخلی 3219 تماس حاصل نمایند.
مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 10 /08 /1400 می باشد.

پاکت های مزایده در روز سه شنبه مورخ 11 /08 /1400 در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور 
اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 اطالعیه آگهی مزایده 

س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله   
موسس��ه دع��وت می گردد در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
موسس��ه فرهنگی ش��میم اخالص در 
روز س��ه شنبه 1400،8،11 رأس ساعت 
16 در محل بلوار توس میدان معراج - 
معراج شهدا برگزار می گردد حضور به 

هم رسانید. 
هیئت مدیره

آ گهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده 

موسسه فرهنگی شمیم اخالص
 بشماره ثبت 5547 و شناسه ملی 

14006814077
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با توجه به حد نصاب نرسیدن سهامداران 
در جلسه نوبت اول )1400/7/24( از کلیه 
سهامداران دعوت می شود ساعت 10 صبح 
روز یکش��نبه 1400/8/8 در محل شرکت 
کوهسر واقع در هاشمیه بین هاشمیه 60 

و 62 حضور بهمرسانند. 
موضوع جلسه: تعیین مجدد مدیر تصفیه

 مدیر تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت منحله در حال تصفیه 

کوهسر بتن خاور )سهامی خاص(
نوبت دوم به شماره ثبت 22883 
و شناسه ملی 411187554613
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 بدینوس��یله از نمایندگان منتخ��ب حوزه های 
فرعی دعوت میگردد در روزس��ه  شنبه مورخ 
1400/08/25ساعت 11 صبح در محل دفتر کار 
ش��رکت واقع در شهر آش��خانه خیابان مدرس 
نبش کوچه شهید جهانی جهت تصمیم گیری در 

موارد دستور جلسه ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1.اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان از 
عملکرد سال 99

2.طرح و تصویب صورتهای مالی س��ال 1398 و 
1399 شامل عملکرد سود و زیان و ترازنامه 

3.تصمیم گیری در مورد سود ویژه سال 1398 
و 1399 

4.ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی هیئت 
مدیره برای سال 1400

5.انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3سال
6.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی 
7.انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

داوطلبان س��مت هیئت مدیره و بازرسی ظرف 
یک هفته پس از انتشار آگهی  جهت ثبت نام و 

تکمیل فرم  به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
م��دارک الزم) اص��ل و کپی گواه��ی تحصیلی , 

کارت ملی و  پایان خدمت(
 هیئت مدیره

 شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت گوگالن 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده

شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت گوگالن
مرحله دوم)نوبت اول(

ف
/ 1
40
67
34

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ��ه 1400/08/08 درس��اعت 10 صبح  واقع 
در تهران :  خیابان ولیعصر ، ضلع شمالی پارک 
ساعی ، کوچه ساعی یکم ، پالک یک ، برج گلرنگ 

، طبقه 6  حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- افزایش سرمایه شرکت 
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع  
عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت  نوین زعفران )سهامی خاص(
به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی 

10380231552
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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 
140060306013000883 مورخ 1400/04/27 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم اسماء عرب نژاد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231/36 مترمربع از پالک شماره 584 فرعی از 
118- اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی نیازی شهری 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/کثیراالنتش��ار در ش��هرها 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.آ1406719
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/11             رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری



در طول سال های جنگ ایــران و 
عراق شوشتری اغلب در جبهٔه 
خوزستان بود و در عملیات های 
ســپــاه در جــنــوب حــضــور فعال 
داشــت. وی در عملیات مرصاد 
نقش فرماندهی برعهده داشت.

فرماندهی لشکر ۵ قــرارگــاه نجف و قــرارگــاه حمزه، 
همچنین جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه 
بخشی از مسئولیت های نظامی- امنیتی اوست. او 
از اول فروردین ۱۳۸۸ با حفظ سمت، به فرماندهی 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مستقر در زاهدان 
ــاریــخ ۲۶ مــهــرمــاه ۱۳۸۸ در  مــنــصــوب شــد و در ت
همایشی به نام »وحدت اقوام و مذاهب سیستان 
و بلوچستان« که با شرکت عشایر بلوچ در منطقٔه 
پیشین جریان داشت، در انفجاری انتحاری به همراه 
برخی از فرماندهان سپاه شهید شد. شوشتری تا 
زمان این ترور با درجٔه سرتیپی، جانشین فرمانده 

نیروی زمینی سپاه بود.

روایت های حضوری  ◾
در همه مأموریت ها در گفت وگو با سران طوایف هر 
منطقه دریافتم، شهید سردار شوشتری برای تأمین 
مسائل نظامی سیستان و بلوچستان، تأمین اقتصاد 
و مسائل فرهنگی را در دستور کــار قــرار داده بود، 
محمدرضا شاهوزهی یکی از سران طوایف می گفت: 
هدف سردار این بود که با رسیدن به سطح اقتصادی و 

فرهنگی مطلوب، امنیت هم تأمین شود.
او همه تالشش را کرد تا ذهنیت و نگرش مردم را به 
واقعیت ها و بضاعت های این استان پهناور معطوف 
کند. در استانی که با وجود همه تنگناها مناعت طبع 
و میهمان نوازی مردم قابل توجه است، بسیاری از 
مردم خاطره های مشترکی را از سردار شوشتری برایم 
تعریف می کردند، بارها سردار اعالم کرده بود به دنبال 

این نیستیم مقابل افرادی که چند لیتر بنزین را به  
وسیله موتور با هزار مکافات بیرون از مرز می فروشند، 
بایستیم. او معتقد بود: باید برای این مردم کارآفرینی 
کنیم تا بتوانند خرج زندگی خودشان را با آبرومندی 
دربیاورند، حال اگر کار برای آنان فراهم شد و باز هم 

قاچاق کردند بعد با آنان مقابله می کنیم. 

از طرح های کارآفرینی تا دفاع از مرز  ◾
ــدان بـــرای بــازدیــد از یکی از طرح های  در اطـــراف زاهــ
اشتغال زایی سردار، گلخانه زیبایی توجهم را جلب کرد. 

کاشت میوه های گلخانه ای و در مجاورتش حوضچه های 
پرورش ماهی اتفاق خوبی برای آن منطقه بود. 

مرزها هم ماجراهای زیادی دارند. سردار شوشتری 
همه جوان هایی که بیکار بودند را وارد میدان بسیج 
کرد و لباس رزم به آن ها داد، ماهیانه برای آن ها حقوق 
تعیین کرد و امنیت منطقه را به آن ها سپرد. یکی از 
سران طوایف می گفت: هر کس از روستا و منطقه 
ــاع می کند و ایــن گونه ضریب دفاعی  خــودش دف
منطقه خیلی باال می رود. یکی دیگر از سران طوایف 
از توجه و پیگیری ســردار برای برگزاری همایش در 

سراسر سیستان و بلوچستان روایت می کرد.

همایش ها و توانمندی بانوان بلوچ ◾
سرطایفه بارانی دورازهی می گفت: سردار با برگزاری 
این همایش ها اقوام و سران طوایف را دور هم جمع 
می کرد تا با نشان دادن توانمندی مردم و منطقه حال 
و هوای خاصی را برای مردم این خطه به وجود آورد که 

بسیار هم موفق بود. 
ایجاد کارگاه های خیاطی و توجه به هنر سوزن دوزی 
یا همان ذی آستین و اشتغال زایی و صادر کردن این 
هنر به سایر شهرهای کشور از دیگر اتفاق های خوب 
حضور سردار در سیستان و بلوچستان بود که شور و 
انگیزه خاصی برای بانوان به همراه آورده تا توانمندی 

و ارزش بانوان آن مناطق را بیان کند. 
یکی از خاطرات مشترک و روایت های مختلف در 
اول مهر بود که بارها از مردم خوب این خطه از کشورم 
شنیدم که اول سال تحصیلی سردار به دانش آموزان 
کیف و کفش هدیه می داد و سر آن ها را می بوسید و 
به آغوش می گرفت که بسیاری از مردم از این رفتار 

متعجب می شدند.

قربانی و مراسم در سالروز شهادت ◾
پس از پنج بار حضورم در همه استان ها و بیشتر 
روستا های سیستان و بلوچستان بیشتر اهالی 
سیستان و بلوچستان به شهید شوشتری عالقه مند 
بودند و هنوز هم از او به نیکی یاد می کنند و در سالروز 
شهادتش مراسم  مختلفی برای او برگزار و به رسم 

خودشان شتر قربانی می کنند. 
ســاخــت بیمارستان صــحــرایــی و روایـــت مـــردم از 
مهربانی های سردار برای کمک به درمان و هزینه های 
جراحی های مردمان بی بضاعت نیز پس از شهادت 
شوشتری، خودش حدیث مفصلی است. او نسبت 
به فقر و گرفتاری مردم بی تفاوت نبود و مثال یاد دادن 

ماهیگیری به جای دادن ماهی را بارها از زبان مردم 
سیستان و بلوچستان شنیدم که سردار ماهیگیری 
را به مردم یاد می داد. شهید شوشتری با وجود اینکه 
فرمانده نظامی منطقه بود، اما روحیه فرهنگی او 
سبب شــده بــود که با مــردم بسیار صمیمی رفتار 
کند. او به معنای واقعی خاک را مادر می دانست و 
می گفت باید امنیت را به مردم بدهیم تا از این خاک 

دفاع کنند.

کوچک ترین شهید کنار سردار ◾
ــاز کــه رفــتــم، با  بــه منطقه پیشین و سپس ســرب
خانواده های شهیدان آن روز بیشتر آشنا شدم، 
آن هامعتقد بــودنــد همه کسانی کــه بــه شهادت 
رسیده اند، برای شهادت در کنار بزرگمردی مانند 
ســردار شوشتری طلبیده شــده بودند. حتی مادر 
کوچک ترین شهید چهار ساله ای که با زبان بلوچی 
در حالی که اشک می ریخت، به من می گفت پسرم 
شبی که فهمید سردار می خواهد بیاید اصرار کرد که 
او را حمام ببرم و صبح کلی گریه و اصرار کرد که لباس 

و کفش های نو تنش کنم.  

تأکید به وحدت تا شهادت ◾
مــردم آن منطقه متفق القول معتقدند از دالیل 
معروفیت این شهدا به شهدای وحــدت آن است 
که در این عملیات تروریستی خون شهدای شیعه 
و سنی ریخته شد و این خون ها با هم آمیخته شد 
و در کنارهم به شهادت رسیدند. سردار در زندگی با 
مردم سیستان و بلوچستان سعی داشت اهل شیعه 
و تسنن را به هم نزدیک و وحدت بین آن ها بیشتر 
شود. او با عروجش باز هم این مهم را یادآوری کرد. 
در این عملیات تروریستی بیش از 40 نفر از سران 
طوایف اهــل سنت و جمعی از مــردم سیستان و 

بلوچستان به شهادت رسیدند.

گزارشی به مناسبت دوازدهمین سالگرد شهادت سردار نورعلی شوشتری 

عروج از سنگر وحدت 

خبرخبر
ويژهويژه

تمدنسازیبدونوحدتمحققنمیشود
مهدیتوحیدیرئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور 
اهل سنت خراسان گفت: تمدن سازی منهای وحدت امکان 

تحقق نخواهد داشت. 
حجت االسالم علیرضا جوانشیری در نشست خبری تبیین 
و تشریح برنامه های هفته وحدت  در خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه تدبیر حکیمانه امام راحل موجب شد ما تمرکز 

بیشتری در این هفته داشته باشیم، اظهار کرد: وحدت باید 
به یک گفتمان تبدیل شود و این نیازمند همت همه مردم، 
مسئوالن و عناصر مؤثر و مختلف امت اسالم است. باید 
وحدت بین مسلمانان را در بدنه اجتماعی نهادینه کنیم 
و در مسیر تحقق هدف اصلی بیانیه گام دوم انقالب که 

تمدن سازی اسالمی است گام برداریم. 

وی به نشست های متعدد بین علمای شیعه و سنی به عنوان 
یکی از مهم ترین برنامه های این هفته اشــاره کرد و افزود: 
تجلیل از چهره های ماندگار تقریب و یادواره شهدای وحدت 
به خصوص سردار شوشتری و سردار محمدزاده به همت 

سپاه پاسداران انجام خواهد شد.
مولوی برزگر، امام جمعه اهل سنت سمیع آباد تربت جام هم 

عنوان کرد: دشمنان اسالم درصدد این هستند که گروه های 
افراطی را علم کنند و مسلمانان را به جان یکدیگر بیندازند.

مصطفی زیتونی، مدیر مدرسه خلفای راشدین باالجام 
تربت جام هم با بیان اینکه وحدت از اوجب واجبات است، 
افزود: مسلم است که هر پیشرفتی که امت اسالم تاکنون در 
هر زمینه ای داشته، از وحدت بین امت اسالمی بوده است. 

سرورهادیاننوشتنازسردارشوشتریشهدای وحدت 
اینبزرگمردبیادعاکارسادهاینیستحتیحاال
که12سالازشهادتاومیگذرد.شهادتیکههفته

وحدترایادآورمیشود.وقتیقرارشدبرای
نخستینبار10سالپیش،ازشهادتاوبنویسم،

میدانستمازپشتمیزنوشتنوباگفتوگوهای
تلفنیحقمطلبرابرایاینبزرگمردنمیتوانادا
کرد؛اوکههمهتالششرادرمنطقهمردممظلومدر

سیستانوبلوچستانانجامدادهاست.
درمأموریتهایمختلفبهاینمنطقهدریافتم

وجببهوجباینمنطقهروایتهایناگفتهبسیاری
راازسرداربزرگدردلدارد.اززاهدانبهسراوان
ازسراوانبهمنطقهپیشینومحلشهادتسردار
شوشتریونوارصفرمرزیوروستاهاحضوراو
رابارهادرنبودشباکارهایماندگارشمیتوان

دید.»نورعلیشوشتری«درخانوادهایدهقان
در14اسفند1۳2۷درخانوادهایترکزباندر

روستایینگجه،بخشسروالیتنیشابورزادهشد.
اوپسازانقالب1۳۵۷وتشکیلسپاهپاسداران

انقالباسالمیبهعضویتایننهاددرآمد...
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در استان

مبلغقبضهای
آبجوابگوی
هزینههایآبفا
نیست
غالمحسینساقی،
مدیرعاملآبفای
خراسانشمالیبا
بیاناینکههزینه
تمامشدهتولید
آبشربدراستان
خراسانشمالی
باالست،گفت:
قیمتتمامشدههر
مترمکعبآبشرب
افزونبر2هزار
توماناستکه
مشترکانخانگی
حدود۳1درصدآن
راپرداختمیکنند.

ط
/1
40
63
62

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
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/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

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

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

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری
512

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خرید و فروش
باغ و زمین

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش لوازم 
منزل

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

قالی شویی

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 

پ
/1
40
42
53



واژگونی؛ 
پرتکرارترین 
عامل حوادث 

جاده ای 
اسعدزاده، معاون 

امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر 

خراسان جنوبی 
به ایسنا گفت: از 

ابتدای سال جاری 
به یک هزار و 

۱۴۵نفر در حوادث 
جاده ای امدادرسانی 

شد که واژگونی با 
۲۱۴ مورد بیش از 
۵۷ درصد حوادث 
جاده ای را به خود 

اختصاص داده است.

خبرخبر

رئــیــس  رحمانی  عقیل 
پلیس فتا ضمن تشریح شیوه 
جدید کشاندن افــراد به باتالق 
کالهبرداری از طریق رمزارزها 
گفت: افرادی که برای جمع آوری 
سرمایه های شهروندان و وارد 
کردن آن ها به بازار بی پشتوانه رمزارز، قمارخانه های 
آنالین و... در تالش هستند به تازگی به جای برگزاری 
جلسه های متعدد و راضی کردن طعمه ها، با اجرای 
نمایشی دروغین بین دوستان و آشنایان وانمود 
می کنند سود سرشاری به جیب زده و اصالً به دنبال 
جذب دیگران نیستند، درحالی که تمام اقدام های 

آن ها برنامه ریزی شده است.

سود»شارپی«پایهتمامیدامها ◾
این روش جدید که از طریق برانگیختن حس طمع، 
طعمه های خودش را انتخاب می کند انسان را یاد 
کلک گربه نــره و روبــاه مکار در انیمیشن معروف 
پینوکیو برای کاشت سکّه و برداشت درخت سکّه 

می اندازد!
سرهنگ جواد جهانشیری در این زمینه به خبرنگار 
قدس گفت: در گذشته شاهد بودیم برخی افراد برای 
جذب طعمه ها به کانال های تلگرامی خرید و فروش 
رمــزارز و قمارخانه های آنالین، ابتدا با شناسایی 
ــد آن هــا را به جلسات  افـــرادی که تمکن مالی دارن
خاصی دعوت و در ادامه با روش های روان شناسی، 
طعمه ها را وارد بازی های سودجویانه خود می کردند. 
در ادامه هم سرمایه این افراد را با وعده وعیدهای 
توخالی سودهای کالن)شارپی( و...از یدشان خارج 
می کردند. وی بیان کرد: در حال حاضر که سطح 
آگاهی مردم و کاربران فضای مجازی بسیار باالتر 
رفته و بــه ایــن راحــتــی شــهــرونــدان وارد ایــن گونه 
بازی های شیادانه نمی شوند، آن ها دست به اجرای 

نمایشی دیگر زده اند.
سودجویان در این مرحله از عوامل خود خواسته اند 
هــر کــدام در هــر مکانی کــه حضور پیدا می کنند 
حاال می خواهد جمع خانوادگی باشد یا دوستانه، 
با نشان دادن گوشی تلفن همراه و اعــداد و ارقام 
ساختگی، مدعی شوند در مدتی کوتاه سود زیادی 

از مسیر های مذکور کسب کرده اند. 
آن ها در ادامــه هرگز به افــراد اصــرار نمی کنند باید 
حتماً به عضویت کانال تلگرامی و... درآیند و با 
اجـــرای یک نمایش ساختگی موجب می شوند 
طعمه خودش سؤال و جواب های ذهنی را مطرح 

کند و آنجاست که دروغ پــردازی هــای آن هــا دوبــاره 
شروع و پرده آخر نقشه آن ها که همان جمع آوری 
سرمایه شهروندان اســت، اجــرا می شود. رئیس 
پلیس فتا استان افــزود: در دو ماه اخیر 20پرونده 
شکایت در پلیس فتا استان مطرح شد که با همین 
شیوه ها پول های کالنی را به یغما برده بودند. بیشتر 

شکات این پرونده ها هم یک قشر خاص بودند.
از سوی دیگر بارها هشدار داده ایــم این گونه افراد 
یا از کم اطالعی و یا از اعتماد بیجای شهروندان 
سوءاستفاده می کنند و در مــوارد متعددی هم به 
بهانه نگهداری رمـــزارز دیــگــران و پــرداخــت سود، 

سرمایه آن ها را سرقت می کنند.
در ادامه رئیس پلیس فتا استان با اشاره به شیب 
تند افزایش ورود تجهیزات هوشمند به آزمایشگاه 
ادله دیجیتال این پلیس گفت: ورود این حجم از 
تجهیزات هوشمند نمایانگر تغییر سبک زندگی و 
فراگیر شدن استفاده از تجهیزات نوین و هوشمند 
توسط شــهــرونــدان و ســوء اســتــفــاده از آن توسط 
مجرمان سایبری و نیز کاهش سن مجرمان در سایه 

هوشمند شدن ابزارهای الکترونیک است.

افزایشپروندههایورودیبهپلیسفتا ◾
سرهنگ جهانشیری با مقایسه آمار 6 ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه پارسال بیان کرد: پرونده های 
مرتبط با کپی کارت های بانکی و تجهیزات اسکیمر، 
افزایش 200درصـــدی داشته و در حــوزه رمزارزها و 
کیف پول الکترونیکی با افزایش 40درصدی پرونده ها 
مواجه بوده ایم. وی ادامه داد: در خصوص پیشگیری 
از اسکن شدن کارت عابربانک و دسترسی غیرمجاز 
به حساب بانکی، به شهروندان توصیه می شود 
هنگام خرید از دستگاه کارتخوان، رمز خود را به 
طور مخفیانه و کامالً با حفظ حریم خصوصی وارد 
نمایند تا احدی از رمز کارت عابر بانک مطلع نشود 
و در نهایت کارتی جداگانه با موجودی حداقلی برای 

خریدهای معمولی داشته باشند.
سرهنگ جهانشیری تصریح کــرد: کالهبرداران 
بــا شــیــوه هــای مختلفی از دارنــــده ارز دیجیتال 
می خواهند وارد کانال های تلگرامی، اینستاگرام، 
واتسا پ و یا هر شبکه اجتماعی دیگری شــده و 
روی لینک هایی که در پس آن بدافزار وجود دارد 
کلیک کنند که در این صورت اطالعات آن ها سرقت 
می شود و در نهایت حساب کیف پول دیجیتال 
قربانی را خالی می کنند. کاربران فضای مجازی باید 

مراقب این گونه موارد باشند.

سبک جدید فروش رمز ارز با اجرای نمایش کسب سود

 جذب سرمایه گذار 
به روش گربه نره و روباه مکّار!

در حاشیه
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

 بدهی 25 میلیاردی 
 ستاد مبارزه با موادمخدر 

به مراکز ترک اعتیاد 
ــان رضـــــوی به  ــراســ مـــدیـــرکـــل بــهــزیــســتــی خــ
صداوسیما گفت: براساس قانون تأمین اعتبار 
ــان مــعــتــادان متجاهر  هزینه نــگــهــداری و درمـ
برعهده ستاد مبارزه با موادمخدر است و این 
ــه شده  مــیــزان بدهی تنها بابت خــدمــات ارائـ

امسال این مراکز به ستاد است.
 مسعود فیروزی افزود: براساس قانون و با دستور 
قضایی، هر معتاد متجاهر تنها یک بار امکان 
پذیرش در مراکز ماده ۱6 و بهره مندی از خدمات 
آن را دارد، حال اگر این افــراد پس از ترخیص 
دوبــاره گرفتار دام اعتیاد  شوند دیگر نمی توان 
آن ها را به عنوان معتاد متجاهر جمع آوری کرد و 

به مرکز انتقال داد.
 مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: در این 
زمینه مهم ترین مسئله اختصاص بودجه است 
که بخشی از آن باید توسط نمایندگان و مقامات 

استانی از محل اعتبارات ملی تأمین شود.
 فیروزی با بیان اینکه مسئولیت مراکز درمان 
و تــرک اعتیاد مــاده ۱6 در بیش از یــک سال 
گــذشــتــه بــرعــهــده بهزیستی گــذاشــتــه شــده 
اســت، بیان کــرد: هم اکنون حــدود 4هــزار نفر 
در 22مرکز ماده ۱6 درمان اعتیاد استان اقامت 

دارند.
 وی با بیان اینکه هزینه نگهداری هر معتاد 
متجاهر در این مراکز روزانه ۳۵هزار تومان است، 
افزود: ماهیانه 4میلیارد تومان به بدهی فعلی به 

مراکز ماده ۱6 استان افزوده می شود.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4027 دوشنبه 26 مهر ۱400    ۱۱ ربیع االول ۱443   ۱8 اکتبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9648  ویژه نامه

مشاهده ۱۲ قالده پلنگ در منطقه گلیل شیروان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان به ایرنا 
گفت: نیمه نخست امسال ۱2 قالده پلنگ در منطقه 
گلیل واقع در بخش سرحد این شهرستان خراسان 
شمالی مشاهده شد که نشان دهنده سالمت چرخه 
زیست و حفاظت مناسب از ایــن گونه در منطقه 
اســت. حمید فخرانی دلیل مشاهده مکرر پلنگ را 

وجــود امنیت در منطقه و افــزایــش طعمه دانست. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون مردم روستاها و همچنین 
عشایر و چوپانان از این گونه کمیاب جانوری ترس و 
واهمه ای ندارند زیرا متوجه این موضوع شده اند که 
وجود پلنگ موجب کاهش تعداد گرگ ها در منطقه 
می شود و اگر آسیبی به این حیوان رسانده نشود به 

انسان حمله نمی کند.
فخرانی افــزود: با وجــود ایــن، به مــردم منطقه توصیه 
شده است در صورت مشاهده پلنگ، سگ گله را به 
سمت این حیوان هدایت و تحریک نکنند زیرا وجود 
پلنگ برای محیط زیست الزم است و نبود آن موجب 
طغیان جمعیت گــرگ و گــراز شــده و مــی تــوانــد بــرای 

دامـــداران، کــشــاورزان و بــاغــداران خسارت بار باشد. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: 
پلنگ معموالً زمانی به انسان حمله می کند که کسی 
وارد حــریــم و زیستگاهش شــده بــاشــد و بــه محض 

احساس خطر درصدد دفاع از خود برمی آید.

خط قرمز
    شکات پرونده »آذران اکسچنج« 

و »اکو سرمایه« به پلیس فتا مراجعه کنند
رحمانی  با دستور مقام قضایی در دادسرای ناحیه 

۲مشهد شهروندانی که طعمه کالهبرداری متهمان این 
پرونده شده اند می توانند برای طرح شکایت به دستگاه 

قضایی و پلیس فتا مراجعه کنند. پلیس فتا خراسان 
رضوی روز گذشته اعالم کرد: با دستور بازپرس شعبه 

۲۱6 دادسرای ناحیه ۲ مشهد شهروندانی که از دو 
متهم پرونده رمزارز با هویت های »متین بختیاری« 
و»هادی زینالی« که تحت پوشش سایت هایی به نام 

آذران اکسچنج )xchange azaran( یا »اکو سرمایه« 
فعالیت می کردند، شکایت دارند می توانند به شعبه 

مذکور و یا پلیس فتا استان مراجعه کنند. این متهمان با 
ایجاد سایت، کانال تلگرامی و همچنین تبلیغات گسترده 
در سایت دیوار با نفوذ به کانال های پر مخاطب فعال در 

حوزه سرمایه گذاری به ویژه تلگرام به قصد کالهبرداری 
پیشنهاد دریافت سود ثابت ۴درصد و تضمین تصاعدی 

به صورت شناور به ازای سرمایه گذاری در حوزه 
رمزارزها را داده و پس از پرداخت یک الی دو ماه سود، 

اصل سرمایه را به یغما می بردند..
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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سـیدقالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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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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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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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متفرقه



 کسری بودجه و 
ضرری به قیمت 
جان حیات وحش  
حسن اکبری، 
مدیرکل حفاظت 
محیط زیست 
خراسان جنوبی گفت: 
در دو سال اخیر هیچ 
اعتباری برای جبران 
خسارت هایی که به 
حیات وحش وارد شده 
به این استان پرداخت 
نشده و ممکن است 
در آینده نزدیک 
هجوم حیات وحش 
به باغ های مردم به 
قیمت جانشان تمام 
شود.

در  حاشيه

نبود بازارچه 
مرزی 
مانع رونق 
تعاونی های 
مرزنشین 
خراسان 
شمالی

سرپرست مدیریت 
تعاونی اداره کل کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی 
خراسان شمالی نبود 
بازارچه مرزی را مانعی 
برای رشد فعالیت 
تعاونی های مرزنشین 
در این استان اعالم کرد.
خوش آینه در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به 
اینکه خراسان شمالی 
با کشور ترکمنستان 
بیش از ۳۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک دارد، 
گفت: در هیچ جایی 
از این استان بازارچه 
مرزی وجود ندارد این 
در حالی است که سایر 
استان های مرزنشین 
دارای بازارچه های 
مرزنشین هستند 
و یکی از علل رونق 
فعالیت تعاونی های 
مرزنشین در سایر 
استان ها وجود این 
بازارچه هاست.

ــان  مـــعـــاون بــهــبــود تــولــیــدات گــیــاهــی ســازم
ــوی بــا بیان  ــاورزی خـــراســـان رضــ ــشـ جــهــاد کـ
اینکه به طــور میانگین و بــراســاس یک روال 
ــادی ســـاالنـــه ۱۵۰ میلیمتر بــارنــدگــی در  ــ ع
اســتــان رخ مــی دهــد امــا حـــدود ۳ متر از این 
آب دچـــار تبخیر و تــعــرق مـــی شـــود، گفت: 
هرچند ســال گذشته ۱۰۰ میلیمتر بارندگی 
در اســتــان صــورت گرفت امــا بــه دلیل گرمی 
 هــوا ۳۰ برابر ایــن بارش ها تبخیر و تعرق آب 

صورت گرفت.

ــن، غــالمــحــســیــن  ــ ــالی ــ ــدس آن ــ ــزارش قـ ــ ــ ــــه گـ ب
ســاربــان اظهار کــرد: در حــال حاضر متوسط 
 تــبــخــیــر آب در یـــک روال عــــادی ۲۰ بــرابــر 

بارش هاست. 
بــــراســــاس پــیــش بــیــنــی هــای هــواشــنــاســی 
ــت و  ــ ــم اسـ ــ ــه بـــارنـــدگـــی ک ــ ــد ب ــیـ ــال امـ ــســ امــ
ــال کــشــت هــای  ــ ــب ــ ــه دن ــ ــد ب ــایـ  کـــــشـــــاورزان بـ

جایگزین باشند.
ساربان با بیان اینکه ساخت مخزن ذخیره آب 
در حد اجرای سیستم آبیاری قطره ای معقول 

اســت، عنوان کــرد: در حــال حاضر مشاهده 
می شود گاهی آبی که باید سفره های زیرزمینی 
ــای غــیــراصــولــی در  را تغذیه کــنــد، بــه روش هــ
مخزن های چند هــزار مترمکعبی نگهداری 

می شود. 
ساربان خاطرنشان کــرد: به هر روش ممکن 
ــیــاری زیرسطحی را اجــرا  کـــشـــاورزان بــایــد آب
کنند و منتظر تسهیالت و اعتبار نباشند. 
 در واقـــع در شــرایــط کنونی نباید زمـــان را از

 دست داد.

خبر خبر 

 تبخیر
 30 برابر 
بارندگی!

خبر

 معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش استان عنوان کرد

کمبود هزار و500 معلم ورزش 
در خراسان رضوی 

ــوی بــرای  هاشم رسائی فر  خـــراســـان رضــ
پــوشــش درس تربیت بدنی در تــمــام مقاطع 
 تحصیلی مدارس این استان نیازمند به کارگیری 

هزار و۵۰۰ معلم دیگر است.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پــرورش خراسان رضوی در نشستی رسانه ای و 
در پاسخ به پرسش قدس در خصوص وضعیت 
فعلی پــوشــش درس تربیت بدنی بــا تــوجــه به 
کمبود نیرویی که در این حوزه در استان احساس 
می شود، گفت: در حال حاضر ۲هــزارو876 نفر 
ــم کــه وظیفه  معلم متخصص در اســتــان داریـ
تدریس تربیت بدنی در مدارس را برعهده دارند 
با وجــود ایــن، هـــزارو۵۰۰ نفر دیگر بــرای پوشش 
ــم. صفدر  همه پایه ها در مـــدارس کمبود داریـ
سلطانی ادامــه داد: با وجــود اینکه با طرح های 
مختلفی ازجمله به کارگیری همکاران به صورت 
حق التدریسی و همکاران بازنشسته سعی کردیم 
ایــن کمبود را جبران کنیم، امــا بــاز هم هستند 
کالس هایی که معلم ورزش ندارند. وی افــزود: 
برای جبران بخشی از این کمبود امسال مجوز 
استخدام ۳۰۰ نفر معلم ورزش را گرفته ایم که 
به همین میزان نیز در حوزه مراقب بهداشت و 

سالمت استخدامی داریم.

اضافه وزن دانش آموزان در دوران کرونا ◾
ــاره بــه مــوضــوع رواج معضل  ــا اشــ سلطانی ب
اضــافــه وزن بین دانـــش آمـــوزان اظــهــار کــرد: با 
شیوع کرونا و مجازی شدن آمــوزش این خطر 
احساس می شد که باتوجه به کم تحرک شدن 
دانــش آمــوزان شرایط بــرای افــزایــش وزن و باال 
رفتن درصد چاقی آن ها بیشتر شود که همین 
اتــفــاق هــم افــتــاد. پیش بینی مــا ۲۵ درصـــد از 
دانش آموزان بود که دچار اضافه وزن در دوران 
کرونا باشند اما با پایشی که ابتدا صورت گرفت 
این میزان به ۲7 درصد افزایش یافت. ازاین رو، 
بــا ارائـــه برنامه های حرکتی توسط همکاران، 
براساس ارزیابی که در مرحله دوم صورت گرفت 
این میزان ۳ درصد کاهش یافت. با این شرایط 
وضعیت دانــش آمــوزان در قیاس با میانگین 

سایر استان ها شرایط بهتری داشتیم.

مشهد در زمره شهرهای کم برخوردار سرانه  ◾
فضای ورزشی 

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی همچنین درباره سرانه 
ــدارس اســتــان گــفــت: تالش  ــی مـ فــضــای ورزشـ
ما این بــوده سالن های ورزشــی را به مدرسه ها 
 بیاوریم که در همین راستا طی ســال گذشته
ــا هـــدف  ــ ــالس درس تـــربـــیـــت بـــدنـــی ب ــ  ۵6 کـ
ــضــاهــای هــرچــنــد  ایـــجـــاد مـــــدارس پــویــا در ف
کــوچــک مــدرســه هــا بــه بـــهـــره بـــرداری رســیــده 
اســت کــه پیشبرد ایــن مــوضــوع جــزو اهــداف 
ــاب مـــــی آیـــــد. ســــرانــــه فــضــای  ــســ مــــا بــــه حــ
 ســـرپـــوشـــیـــده ورزشــــــی مـــا در حــــال حــاضــر
 ۱8 صدم مترمربع است که شرایطی مطلوبی در 
کشور است هرچند فاصله زیادی با استاندارد 
یک مترمربع داریم. فضای روباز ما نیز ۲۱ صدم 
مترمربع است که در مجموع حدود 4۰ صدم 

مترمربع میزان سرانه ورزشی ماست.
سلطانی با بیان اینکه نواحی مشهد در استان 
جزو مناطق کم برخودار در موضوع سرانه فضای 
ورزشــی هستند، اظهار کرد: منطقه تبادکان، 
ــرورش مشهد به  ــوزش و پـ خـــواف و نــواحــی آمـ
ترتیب کمترین مــیــزان ســرانــه فضای ورزشــی 
مدارس استان را دارند. وی به کاروان تجهیزات 
ورزشی و بهداشتی برای مدارس استان اشاره 
ــزود: 88 هــزار قلم تجهیزات ورزشــی  کــرد و افـ
و بــهــداشــتــی در همین هفته بـــرای مـــدارس 
ارسال خواهد شد که بزرگ ترین کاروان در نوع 
خــود در کشور به حساب می آید که نیمی از 
 مــدارس خراسان رضــوی سهمی از این کــاروان 
خـــواهـــنـــد داشــــــــت. ســـلـــطـــانـــی هــمــچــنــیــن 
ــون مـــعـــلـــمـــان و  ــیـ ــاسـ ــنـ ــیـ ــسـ بــــه مــــیــــزان واکـ
ــتـــان اشـــــاره و بــیــان کـــرد: ــوزان اسـ ــ ــش آمـ ــ  دانـ
ــنــون دز اول و ــاک  9۱ درصــــد از فــرهــنــگــیــان ت
 ۵8 درصد دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند 
که این میزان در بین دانــش آمــوزان 7۵ درصد 
است که تالش داریــم در این هفته این میزان 
را بــه 8۰ درصـــد کــه وضعیتی مطلوب اســت، 

برسانیم.
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زهرا شریعتی   باالترین 
ســنــد مــدیــریــت شــهــری ذیــل 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
یا برنامه توسعه، طرح کالبدی 
کشوری است که کمتر از آن نام 
برده می شود و جانمایی شهرها 
و فعالیت ها در مقیاس کشوری 
و حتی فراکشوری )همراه با پیوست هایی همچون 
پیوست انرژی( را دربر دارد. کشور به لحاظ اسناد 
باالدستی کمبود ندارد و این اسناد، فرصت هایی 

هستند که باید غنیمت شمرد. 

نقشه راهی به نام سند توسعه ◾
سعید شعرباف، اســتــاد دانشگاه و کارشناس 
شهرسازی در کارگاه مشهدشناسی و در کالسی 
با عنوان »نظام شهر«، به تشریح مراتب اسناد 
بــاالدســتــی در بــرنــامــه ریــزی و مــدیــریــت شهری 

پرداخت.
این استاد دانشگاه به برنامه های توسعه اشاره و 
خاطرنشان کرد: اگر برنامه های توسعه درست طی 
مسیر داشتند، باید هر یک )هر برنامه پنج ساله( به 
یک برنامه کالبدی در مقیاس کشور ختم می شدند 
و اقدام ها و فعالیت های محلی نمایندگان مجلس 

در مقیاس کالن به این الگو ارجاع داده می شد. 
شعرباف، سند آمایش سرزمینی را دومین سند 
باالدستی برای مدیریت شهری معرفی کرد و افزود: 
ایــن سند که در بیشتر نقاط کشور وجــود دارد، 
نسبتاً سند فاخری بوده و مبتنی بر فرصت های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که 
در رونــد صحیح، طرح مجموعه شهری ذیل آن 
قرار می گیرد. این کارشناس مسائل شهری ادامه 
داد: طرح مجموعه شهری مجموعه ای از طرح های 
باالدستی است که شهرهای به هم متصل و دارای 
ارتــبــاط را مشخص می کند؛ در طــرح مجموعه 
شهری مشهد، نتوانستیم آنچه باید مطابق سند 
آمایش محقق می شد را لحاظ کنیم که حاصل آن 
برخی اشکاالت مانند توسعه مشهد به سمت 

غرب شده است.

 مدیریت راهبردی جایگزین نگاه کالبدی ◾
وی با بیان اینکه طــرح جامع شهری ذیــل طرح 
مجموعه شهری، قــرار دارد که حاصل آن، طرح 
توسعه شهری است، تصریح کرد: این در حالی 
است که طی دو دهه اخیر در دنیا، نگاه کالبدی 
جای خود را به نگاه راهبردی در مدیریت شهری 

داده است.

به گفته شعرباف، در نگاه راهبردی به مدیریت 
شهر، برخالف نگاه کالبدی که تراکم پایه است، 
سرمایه شامل سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، 
مشارکتی، تکنولوژیک، انسان ساخته، مالی و 
طبیعی بوده و مجموع این ها، داشته ها و میزان 
 موفقیت یــک شهر را شکل مــی دهــد، بنابراین 
سود مالی، بدون تقویت سایر سرمایه ها، عین ضرر 
خواهد بود. اما این الگو در ایران تقریباً شکست 
خورده و تجربه موفقی از اجرای طرح های راهبردی 
در شهرها نداشته ایم؛ هرچند اکنون آرام آرام برخی 

شهرهای کوچک به این سمت می روند.

طرح های تفصیلی؛ اثرگذارترین اسناد باالدستی  ◾
در زندگی مردم 

ــرد: طــرح  ــ ــشــان کـ ــاف در ادامـــــه خــاطــرن شــعــرب
ــرح جــامــع شــهــری تعریف  ــل طــ ــ تفصیلی ذی
شــده و مالکیت ها، حقوق مکتسبه، کاربری ها 
و تــراکــم هــا را مشخص مــی کــنــد.  ایـــن طـــرح در 
سیستم یکپارچه شــهــری می نشیند، مالک 
پاسخگویی به مــردم می شود و هیچ فعالیتی در 
ــرم افــزاری  شهر حتی فعالیت های فرهنگی و ن
نمی تواند مستقل از فرصت ها و تهدیدهای 
آن بــرنــامــه ریــزی شـــود. بــنــابــرایــن اثــرگــذارتــریــن 
ــردم، طــرح هــای  ــ  اســنــاد بــاالدســتــی در زنــدگــی م
تفصیلی هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد: 
حداقل فایده از اسناد باالدستیِ مدیریت شهری، 
بــرای رسانه ها و کنشگران اجتماعی ایــن است 
که همیشه می تواند منبع خوبی بــرای نقدهای 
عالمانه در اختیار قرار داده و آن ها را از درگیری در 

برخی موضوعات زرد محلی رها کند؛ مانند افتتاح 
کارخانه فــوالد ســبــزوار کــه جــز بــا شاخص سند 
آمایش سرزمینی قابل نقد نیست، چراکه در نگاه 
ساده محلی، کلی اشتغال ایجاد کرده و گویا آب بَری 

چندانی هم ندارد.

نقاط تهدیدساز اسناد باالدستی ◾
وی در ادامـــه بــه تهدیدهای نــاشــی از خألهای 
موجود در اسناد باالدستی اشــاره و اظهار کرد: 
بیش از 8۰درصــد درگیری مــردم با شهرداری ها، 
در حــوزه شهرسازی و بیشتر مرتبط با عــوارض، 
پروانه، تراکم و ساخت وساز است، اینجا نخستین 
جایی اســت که طــرح تفصیلی باید مــالک عمل 
قــرار گیرد، به عنوان مثال، تراکم غیرمجاز باید 
ــاده۱۰۰ تعیین تکلیف شــود که  در کمیسیون مــ
در برخی شهرها ایــن اتفاق می افتد و در برخی 
دیگر نمی افتد ازجمله در مشهد که پاسخگویی، 
جریمه و محاسبه تراکم های غیرمجاز فراتر از 
طرح تفصیلی، در هیئت های فنی انجام می شود 
و شهرداری در این زمینه با نهادهای نظارتی به 
همزیستی مسالمت آمیز رسیده که خود تخلفی 
واضح از قوانین شهرسازی است. شعرباف اظهار 
کــرد: سیستم یکپارچه شهرسازی مشهد که از 
مدرن ترین سیستم های یکپارچه ایران است، اما نه 
تنها این سیستم را اعمال نمی کنند بلکه دفترچه 
»وحــدت رویــه« درســت می کنند و از ایــن بدتر، 
کمیسیون ماده ۱۰۰، که در قانون هم ذکر شده است 
اطالعات آن می تواند در دسترس عموم قرار گیرد، 

هیچ شفافیتی در این خصوص ندارد. 

وی اضافه کرد: فشار مردمی ناشی از این مشکالت 
و بی قانونی مدیریت شــهــری، بــه مــشــاور طرح 
ــاوران طــرح هــای  ــه مـــشـ تفصیلی و درنــهــایــت ب
باالدستی می رسد و طرح متناسب با خواست 
پایین تغییر می کند که یکی از حلقه های معیوب 

فسادآور است.

  نـــــاهـــــمـــــخـــــوانـــــی خــــــطــــــوط مــــــحــــــدوده ◾
حریم و کمربند سبز

ایــن کارشناس شهرسازی خطوط تعریف شده 
برای اطراف شهر در طرح تفصیلی را از دیگر نقاط 
آسیب زا برشمرد و گفت: به عنوان مثال، کمربند 
سبز که تعیین کننده مرز توسعه شهر است، گاهی 
از خط محدوده شهری فراتر می رود؛ در این حالت 
عمالً شهر نباید فراتر از محدوده شهری توسعه 
پیدا کند ولی حدفاصل خط محدوده و کمربند 
سبز، منطقه آزادی ایجاد می شود که شهر نیست 
ولــی دعــوت به توسعه آن می شود و درنهایت تا 
مدت ها باید برای حل انواع بحران های اجتماعی 
بدویم آن هم در حالی که به دلیل قــرار نداشتن 
در محدوده شهری، شرعاً و قانوناً امکان همراهی 
شهرداری وجود ندارد.  وی افزود: مشهد به دلیل 
بلوغی که در حوزه شهری دارد می تواند نخستین 
شهری باشد که این جنس از حرف ها را در فضای 
عمومی طرح می کند، چراکه همه فکر می کنند این 
مباحث، خیلی تخصصی و مثالً مربوط به مرکز 
مطالعات شهرسازی است در حالی که این گونه 
نیست؛ چنان که در تجربه کمربند جنوبی مشهد 
یا بافت اطــراف حرم )که بالشک از پیچیده ترین 
ــروژه هــای شهرسازی ایـــران بــود( دیــدیــم حــدود  پ
 ۱۲ سال پیش از یک مطالبه گری ساده شروع شد 
و به طرحی بی نظیر در مقیاس کشوری رسید. 
مطالبه گران در این روند، از ابتدا متخصص نبودند 
بلکه طی فرایند مطالبات خــود با بهره مندی از 
ظرفیت های دانشگاهی، به توانایی محاجّه با 

متخصصان امر رسیدند.
 وی شکل گیری روزنــامــه نــگــاری تحقیقی حول 
محور مدیریت شهری را از نتایج قابل توجه تسلط 
کنشگران اجتماعی به اسناد باالدستی دانست 
و گفت: روزنامه نگاری تحقیقی، داده بنیاد عمل 
می کند، از زاویه دید مردم به موضوعات می پردازد 
و تجربه زیست آنان در مسائل شهری را روایت 
می کند )مانند مسیر دریافت پروانه از شهرداری( 
بنابراین از نــزدیــک مشاهده می کند کــه کجای 
فرایند، مستعد فساد و سنگ اندازی سر راه مردم 

است.

گفتاری از دکتر سعید شعرباف درکارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس 

اصالح فرایندهای مدیریت شهری با مطالبه گری آگاهانه  

برخالف نگاه کالبدی که تراکم پایه اســت، ســرمایه شامل سرمایه های 
فرهنگی، اجتماعی، مشارکتی، تکنولوژیک، انسان ساخته، مالی و طبیعی 
بوده و مجموع این ها، داشته ها و میزان موفقیت یک شهر را شکل می دهد، 
بنابراین سود مالی، بدون تقویت سایر سرمایه ها، عین ضرر خواهد بود. 

گزيدهگزيده

    پیکر یک جانباز شهیدمردان آسمانی
 در تربت  حیدریه تشییع شد

پیکر جانباز شهید محمد محمدی که پس از سال ها 
تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت دوران دفاع 
مقدس، شهد شهادت را نوشید، با حضور مردم و 

مسئوالن تربت  حیدریه تشییع و در گلزار شهدای 
بهشت عسکری این شهر به خاک سپرده شد.

محمد حسینعلی زاده، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تربت  حیدریه در معرفی این شهید 

واالمقام به ایرنا گفت: جانباز ۷0 درصد محمد 

محمدی ششم مرداد ۱3۶۱ در منطقه سومار 
از ناحیه جمجمه و پای راست مجروح شده بود 

که سرانجام پس از سال ها دوری از همرزمان 
شهیدش، دیروز بر اثر ایست قلبی در ۵۲ سالگی به 

فیض شهادت نائل آمد.

خبرخبر
مهلت ثبت مشخصات واحد مسکونی تا پایان مهرماه

صاحبان امالک و مستأجران تا پایان مهرماه فرصت دارند 
با مراجعه به سایت )امالک( مشخصات واحد مسکونی 

خود را ثبت کنند.
به گزارش صداوسیما، معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: صاحبان امالک و 
مستأجران تا پایان مهر فرصت دارند با مراجعه به سایت 

)amlak.mrud.ir( مشخصات واحد مسکونی خود را 
ثبت کنند.

علی فخرانی، افزود: کسانی که تا پایان مهرماه برای ثبت 
امالک و زمین های خود اقدام نکنند، با برگه جریمه مواجه 
خواهند شد. همچنین افتتاح حساب بانکی و اخذ چک، 

منوط به ثبت اسناد و امالک در این سامانه است.

مدیر امور آب و فاضالب فریمان از آغاز عملیات اجرایی 
آبرسانی به ۱۰روســتــای محروم این شهرستان در قالب 
طرح های مشارکتی خبر داد. موسی رضایی سرمایه گذاری 
مورد نیاز این پروژه را 4۰میلیارد ریال بــرآورد کرد که ۱۰ تا 
۱۵درصــد آن توسط افــراد خیر و مشارکت مردم و مابقی 
از منابع داخلی آبفا خراسان رضــوی تأمین و پرداخت 

می شود. با افتتاح این پــروژه هــزارو۵۰۰ خانوار روستایی 
فریمان از طریق مجتمع های نزدیک و یا ظرفیت های 
ــرخــوردار  مــوجــود نظیر چشمه و قــنــات از آب شـــرب ب
می شوند. 9۵روستا زیر پوشش خدمات آبفا فریمان قرار 
دارند که تا پایان سال تعداد روستاهای برخوردار از خدمات 

آبفا به ۱۰۵مورد می رسد. 

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۱0 روستای محروم فریمان

افقی ◾
ــالل آل احــمــد  ــ ــی از جــ ــابـ ــتـ   ۱. کـ
ــازی پــرنــوســان کــودکــانــه  ــاب ب ۲. اســب
ــی  - شــهــر خــروس جــنــگــی - خــوراک
از شیر و شکر و نشاسته ۳. نوعی 
اســبــاب بــازی کودکانه در  شهربازی 
ــودروی اســکــیــمــو - قــبــل از لند  ــ - خـ
می آید 4. درنگ کردن - شهر کرمان 
- ابــزارکــار بنا ۵. مسدودکردن - برج 
داستانی فرانسه -آفریدگار 6. لنگه 
ــارت - دریــچــه  ــ در - مـــرطـــوب - اسـ
 چشم 7. مــوشــواره - بحر - سختی 
8. تشنه فریب بــیــابــان - مــســاوی - 
شرور - ریزنمره 9. پس از بار می آید 
- طــایــفــه - عــیــب ۱۰. چــوبــدســتــی 
پلیس - بیان - نام ترکی - باال ۱۱. از 
رهبران شوروی سابق - مخترع تلفن 
 - آک بند ۱۲. رنگ - بنیان - سرزمین

 ۱۳. لحظه - اتفاق و اتحاد- بدگویی 
مـــردم ۱4. فصل شکوفایی - سالح 
ــقــل  رســـتـــم - کــبــیــر ۱۵. حــمــل ون

بین المللی کاال - دربی

عمودی ◾
 ۱. درخــت تسبیح - دســت سائیدن 
- پایتخت ایرلندشمالی ۲. زادگــاه 
ــیـــم)ع( - از طبقات  حــضــرت ابـــراهـ
چهارگانه ایرانی در دوره ساسانیان 
ــرد فــرانــســوی -  ۳. حــیــات - پـــول خـ
حــرف هــمــراهــی 4. صــاف و صـــادق - 
فاقد - مادر فلزات ۵. غمخوار - پول 
سامورایی - گیاهی در مو 6. پوشش 
ســتــور - نــت منفی - جـــاده آهــنــی - 
ــاره 7. گــل نــومــیــدی - از درجــات  ــب ان
آمــوزشــی باالتر از آمــوزگــار و پایین تر 
از مــدرس - بــرادر هلو 8. نیم میلیون 
- بوی رطوبت - خیس - عامل تکثیر 
ــوکــس -  ــد ورزش ب ــا 9. واحــ ــارچ هـ قـ
الیتناهی - زیرانداز ۱۰. میلگرد توپر 
ــاالی مجلس - نپذیرفتن  فــلــزی - بـ
- دنــیــاآوردن ۱۱. امید - خمیر بتونه 
- از پــســران آدم ابــوالــبــشــر)ع( کــه به 
قتل رسید ۱۲. پسته کوهی - آرزوی 
ــرآورده نــشــده نقش آن اســـت- ماه  ب
ــیـــالدی ۱۳. زادگــــــاه رازی -  ــر مـ آخــ

ــرخــی کــشــتــی هــا - مــیــزان  مــحــرک ب
ــگ نفرت  ۱4. پیش بینی نشده - رن
۱۵. منطقه ای باستانی در نزدیک 
رودبار - کشور فراعنه - بازیکن سابق 
تیم فوتبال استقالل که این فصل به 

سپاهان پیوست
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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