
 دبیر هیئت تنیس خراسان رضوی از آغاز مسابقات 
قهرمانی رده های سنی کشور به میزبانی مشهد خبر 
داد.  فرخ اعتمادی افزود: این مسابقات در مجموعه 
در  تنیسور   300 حــدود  شرکت  بــا  و  سجاد  تنیس 
رده های سنی پایه زیر نظر مربیان و استعدادیاب های 
فدراسیون برگزار می شود. این رقابت ها از روز جمعه 
تنیسورها  و  انجام می شود  روز  مــدت 10  به  و  آغــاز 
به صــورت انفرادی مقابل هم قــرار می گیرند که 25 
خواهند  رضــوی  خراسان  از  شرکت کنندگان  درصــد 
بود. اعتمادی در پایان با اشاره به چنین میزبانی های 
و گسترش رشته  انگیزه  ایجاد  بــرای  کشوری گفت: 

تنیس در استان ما نیازمند برگزاری 
چــنــیــن مــســابــقــاتــی هــســتــیــم تا 
بتوانیم عالوه بر میزبانی شایسته، 
ظرفیت های تنیس استان را هم به 

فدراسیون نشین ها نشان داده و...

آیت اهلل علم الهدی با اشاره به ضربه شیعه انگلیسی و وهابی آمریکایی به رشد اسالم گرایی در جهان مطرح کرد

اختالف بین مسلمانان، بزرگ ترین ظلم به اسالم است
با میزبانی مسابقات قهرمانی رده های سنی

نبض تنیس 
 کشور 

در مشهد می تپد
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پروژه های بیابان زدایی نیشابور 
نیازمند 45 میلیارد ریال اعتبار 

 اعزام  ۱5 گروه جهادی 
به روستاهای خراسان جنوبی 

عامالن ضرب و شتم هالیوودی 
مردان قانون، تحت تعقیب

فرهنگسرای زیارت،  دبیرخانه 
دائمی زائران پیاده می شود 
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تربیت  دانــشــگــاه  جامعه شناسی  اســتــادیــار 
کارکردهای  و  اهمیت  تبیین  مــدرس، ضمن 
بر  مــســئــوالن،  و  مــدیــران  عملکرد  شفافیت 
به  رسیدگی  فرایندهای  شفافیت  ضـــرورت 
تخلفات در کنار آن تأکید کرد و از رسانه ها 

ــه جــای  ــعــاالن مــدنــی درخـــواســـت کـــرد ب و ف
مچ گیری، ابتدا مطالبه اطالعات داشته باشند 
و در مطالبات خود تا حد امکان به مصادیق 
و  ســیــاســی  ــابــت  رق شبهه  کــه  نکنند  ورود 
تخریب شخصی ایجاد نشود. بهاره آروین در 

کالس »شفافیت در مدیریت شهری« کارگاه 
چرایی  ــاره  درب قدس  روزنامه  مشهدشناسی 
مدیریت  فرایندهای  شــفــاف ســازی  اهمیت 
شهری با وجود مسائلی که به ظاهر مهم تر 
به نظر می رسند، گفت: در 100 سال گذشته، 

بنیادی ترین مسئله در جامعه ما بی اعتمادی 
بوده است و از طرفی برای حل مسائل جامعه، 
مردم  مشارکت  و  اعتماد  بازیابی  جز  راهــی 
نداریم؛ در شرایطی که مردم فکر کنند همه 

دروغگو و دنبال منافع شخصی هستند...

دکتر بهاره آروین در کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس از ابعاد مبارزه سیستماتیک با فساد می گوید  

مطالبه شفافیت به جای مچ گیری
4

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان 
ــروژه  ــ ــفـــت: تــکــمــیــل پـ شــمــالــی گـ
ــازی در مــحــور بــجــنــورد به  ــسـ راهـ
جنگل گلستان 7هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد که امسال تنها 150 میلیارد ریال 

اختصاص یافته است.
قاسم قاسمی به ایرنا اظهار کرد: چهاربانده کردن 
محور بجنورد- جنگل گلستان از مطالبات مردم 
دولت  کــاروان  از مصوبات سفر  البته  و  استان 
گذشته به این خطه است که همچنان محقق 
نشده است.وی افزود: طول پروژه محور بجنورد- 
شمالی  کنارگذر  احتساب  )بــا  گلستان  جنگل 
بجنورد( 15۶ کیلومتر است که اکنون ۴3 کیلومتر 

از آن باقی مانده است که در اولویت اجراست.
اما  اســت  کــار  اجـــرای  پیمانکار مشغول  اکنون 
محور  ــن  ای بــه  مناسبی  خیلی  اعتبار  امــســال 
اختصاص نیافته است و تالش داریم این پروژه 

راهسازی بهار سال آینده به پایان برسد.
شریان های  از  گلستان  جنگل  بجنورد-  محور 
استان های  به  شمالی  خراسان  ارتباطی  اصلی 
شمالی کشور و تهران محسوب می شود که طرح 
چهاربانده آن از دهه ۸0 در دستور کار قرار گرفت 
و هر بار به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار 

نیمه کاره ماند.
ــان کشور  خـــراســـان شــمــالــی یــکــی از پــنــج اســت
محسوب می شود که فاقد شبکه ریلی است و 
دلیل  به  نیز  استان  ایــن  هوایی  خطوط  شبکه 
جانمایی نامناسب و احاطه شدن توسط کوه های 
اطراف کارایی الزم را برای جابه جایی مسافر و بار 
نــدارد و هم اکنون بیش از ۹0 درصــد از شبکه 
حمل و نقل استان وابسته به حمل و نقل زمینی 
است و تکمیل محور چهاربانده بجنورد- جنگل 
گلستان می تواند عالوه بر کاهش سوانح رانندگی، 
سرعت جابه جایی مسافر و بار را نیز افزایش دهد.

خدمتگزاران  جمعیت  سخنگوی 
ــام رضـــــا)ع( از  ــ زائـــــران پــیــاده ام
ــارت  زی فرهنگسرای  اختصاص 
عنوان  بــه  مشهد  مقدس  شهر 

دبیرخانه دائمی این جمعیت خبر داد.
ــزارش قـــدس آنـــالیـــن، حسین رضــایــی  ــ ــه گ ب
جمعیت  مــدیــره  هیئت  نشست  در  گــفــت: 
ــا)ع( با  ــران پــیــاده امـــام رضــ ــ خــدمــتــگــزاران زائ
ایجاد  نظیر  مواردی  ارجائی، شهردار مشهد 
مجوز  جمعیت،  ایــن  بــرای  دائمی  دبیرخانه 
همچنین  و  پــیــاده  ــران  ــ زائ اقامتگاه  ســاخــت 
زائــــران خــارجــی مــورد  بــه  خــدمــت شایسته 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین در این نشست چگونگی 
آخر  دهــه  در  پیاده  زائــران  به  خدمت رسانی 
صفر مطرح و گزارش اسکان 25 هزار زائر با 
همکاری شهرداری و نهادهای مردمی توسط 

جمعیت خدمتگزاران ارائه شد .
رضایی تصریح کرد: با توجه به حضور زائران 
پیاده در سایر مناسبت های سال با درخواست 
هیئت مدیره جمعیت خدمتگزاران برای ایجاد 
دبیرخانه دائمی، شهردار مشهد فرهنگسرای 
ــارت را بـــرای ایـــن مــنــظــور در اخــتــیــار ایــن  ــ زی
جمعیت قرار داد. همچنین دستور مساعدت 
در  پــیــاده  زائـــران  اقامتگاه  ساخت  بــرای  الزم 
مشهد و تکریم و پذیرایی از زائران خارجی در 
توسط  شهرداری  منطقه7  کمپ های  از  یکی 

شهردار مشهد صادر شد.
وی ادامه داد: ارجائی در این دیدار از هیئت 
پیاده  زائـــران  خــدمــتــگــزاران  مــدیــره جمعیت 
امام رضا)ع( خواست مدیریت و برنامه ریزی 
اربعین در مشهد را انجام دهند و از حضور 
نیروهای جوان در ترکیب مدیریت عالی این 

جمعیت غافل نشوند.

استان  در  متجاهر  معتاد   ۴00 گفت:  شمالی  خــراســان  استاندار 
شناسایی شده است که این افراد پس از بهبودی کامل باید در مراکز 

تولیدی استان به کار گرفته شوند.
به گزارش ایرنا، محمد شجاعی در جلسه ستاد استانی طرح مشارکت 
مردم و توسعه نظم و امنیت عمومی خراسان شمالی اظهار کرد: افراد معتاد به 
عنوان یک آسیب دیده اجتماعی تلقی می شوند و باید در استان سازوکاری فراهم 
شود تا هم آموزش های الزم و هم ضمانت الزم برای ورود این افراد به بازار کار وجود 
داشته باشد. وی تصریح کرد: بسیاری از این افراد مشتاق ورود به بازار کار هستند، 
حتی برای شروع کار می توان یک واحد صنعتی و تولیدی را به عنوان نمونه انتخاب 

کرد و افراد بهبودیافته را صاحب شغل کنیم.
استاندار خراسان شمالی افزود: معتادان متجاهر استان باید توسط نیروی انتظامی 
جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و پس از بهبودی کامل باید توسط اداره کل 

صنعت و معدن استان به واحدهای تولیدی و صنعتی ارجاع شوند.
وی بیان کرد: نقش آموزش و پرورش در زمینه کنترل و مقابله با مواد مخدر بسیار 
بااهمیت است و این نهاد باید موضوعات اجتماعی را به خوبی به دانش آموزان 
آموزش دهد. پلیس وقت می گذارد و معتادان و خرده فروشان را جمع آوری می کند 

ولی پس از مدتی به دلیل مشکالت زیرساختی رها می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی عنوان کرد

محور »بجنورد- جنگل« نیازمند7هزار میلیارد ریال اعتبار
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا)ع( :

فرهنگسرای زیارت،  دبیرخانه دائمی زائران پیاده می شود 
استاندار خراسان شمالی خبر داد

اشتغال معتادان در دستور کار

خبر خبرخبر

رنا
 ای

 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

 جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول شركت تعاونی مسكن مخابرات )در حال تصفیه( 
در روز شنبه مورخ 1400/08/15 راس ساعت 14:30 
ب��ه آدرس مش��هد : ع��دل خمین��ی- اداره مرك��زی 
مخابرات - نمازخانه برگزار می شود . از كلیه اعضای 
محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوع��ات زیر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند. 
اعض��ای محترمی ك��ه امكان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب 
وكالتنامه كتبی به ف��رد دیگری محول نمایند كه در 
این صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر س��ه 
رای و هر شخص غیر عضو تنها یك رای خواهد بود . 
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وكیل مورد 
نظر خود باید در ساعات اداری  روزهای زوج تا تاریخ  
1400/08/12 به اداره مركزی مخابرات بلوك سیزده 
طبقه همكف واحد سمت چپ مراجعه تاپس از تایید 
وكالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دس��تور جلس��ه : 1 - تصوی��ب صورتهای مالی س��ال 
1398 و 1399 پس از اس��تماع گزارش هیئت تصفیه 

و  ناظرین
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

3- تمدید مدت فعالیت هیئت تصفیه شركت تعاونی 
4- تمدی��د مدت ماموریت هیئ��ت تصفیه و ناظرین 
و در ص��ورت عدم تمدی��د ، انتخاب هیئت تصفیه و 

ناظرین  جدید
 هیئت تصفیه شركت  تعاونی مسكن مخابرات

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور  فوق العاده  نوبت اول 

  شركت تعاوني مسكن  مخابرات
 ) در حال تصفیه (   
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  به اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت ارشیا نیروگستران 
آژند در روز دوشنبه مورخ 10 آبان سال 1400 ساعت 9 صبح در محل شركت واقع در شهرک صنعتی توس 

– فاز چهار – قطعه 77 برگزار می گردد.
دستور جلسه به قرار زیر می باشد:

1-تغییر محل قانونی شركت
2-انتخاب اعضای هیئت مدیره

 هیئت مدیره شركت ارشیا نیروگستران آژند  سهامی خاص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت ارشیا نیروگستران آژند – شماره ثبت 37566
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 بدینوسیله از كلیه اعضاء  محترم شركت تعاونی دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت دوم( كه در روز پنج ش��نبه مورخه 1400/08/13 ر أس س��اعت 13:30 درمحل س��الن اجتماعات ساختمان 

مركزی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تشكیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 
توضیحات :1-در اجرای بند 3 و 4 دستور جلسه )انتخاب اعضای هیات مدیره  و  بازرس اصلی و علی البدل  (متقاضیان ، 
بایستی حداكثرتا تاریخ  1400/08/12 ضمن ارائه مدارك الزم كاندیداتوری  خود را كتبًا به دفتر شركت تحویل نمایند.

2-اعضاء محترمی كه امكان حضور آنها در جلس��ه مذكور مقدور نمی باش��د می تواننداز تاریخ نشر آگهی لغایت 
تاریخ 1400/08/12در ساعات اداری به همراه وكیل مورد نظر خود به محل دفتر شركت مراجعه و برگ وكالتنامه 
با تأیید یه شركت را دریافت نماید.در این صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر شخص غیر 

عضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی،) سالهای 98 و 99 ( 
3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شركت برای مدت یكسال مالی
5-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 1400 

6-تصمیم گیری در خصوص راه اندازی مجدد یا فروش تجهیزات كارخانه یخ
هیئت مدیره شركت تعاونی چندمنظوره  عام كاركنان سازمان پایانه های مسافربری   شهرداری مشهد

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(شركت تعاونی چندمنظوره عام 
كاركنان سازمان پايانه های مسافربری  شهرداری مشهد
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 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مسكن شهریار كاركنان شهرداری 
مش��هد  در س��اعت 15 روز شنبه مورخ 1400/08/15 در محل مسجد و حسینیه امام حسین )ع ( واقع در 

بلوار خیام- خیام 10 با رعایت پروتكل های بهداشتی برگزار می گردد.
از كلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم 
رسانند مطابق ماده 19 آیین نامه تشكیل مجامع عمومی هر یک از اعضا می توانند نماینده تام االختیار خود را 
از میان اعضا یا خارج از آن برای حضور در مجمع مذكور تعیین نمایند. عضو جهت ارایه  نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده خود از 1400/08/10 الی  1400/08/12 از ساعت 9 الی 12 به دفتر تعاونی مراجعه و برگه ورود 
به جلسه دریافت نمایند. همچنین آراء وكالتی هر عضو 3 رای  و هر شخص غیر عضو  تنها  1 رای می باشد.

ضمنا  اش��خاصی كه دارای وكالتنامه محضری می باش��ند مقام مجاز تایید نمایندگی پس از احراز هویت 
وكیل بدون رعایت تشریفات مكلف به صدور ورقه ورود به مجمع می باشد،حضور در روز جلسه مجمع با 

ارائه كارت شناسایی معتبر میسر می باشد.
دستور جلسه : 1. استماع گزارش هیئت مدیره       2. بررسی و تصویب صورتهای مالی 96 و 97 و 98 و 99

3. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400       4. تعیین پاداش هیئت مدیره بر اساس ماده 5 آیین 
نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران  

5. تعیین تكلیف جرائم تاخیر در پرداخت سهامداران و تخفیف در پرداخت های زودتر از موعد
6. انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر

 هیئت مدیره تعاونی مسكن شهریار كاركنان شهرداری مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
 شركت تعاونی مسكن شهريار كاركنان شهرداری مشهد

تاريخ انتشار: 1400/07/29     به شماره ثبت : 31871
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از كلیه اعضاء ش��ركت تعاونی مسكن مهر99  دعوت 
می ش��ود در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده كه 
س��اعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1400/8/12 در محل 
ابوطالب 57 مس��جد ابوالفضلی جهت رس��یدگی به 
تصمیم گیری در خصوص موارد زیر تشكیل می گردد 
حضور به هم رسانند در صورتیكه حضور عضوی در 
جلسه میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی 
خود را به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار 
نمای��د. عضو متقاضی اعضای نمایندگی می بایس��ت 
ب��ه هم��راه نماینده خود حداكثر ی��ک هفته  قبل از 
برگزاری مجمع از ساعت  9 الی 12 مورخ 1400/8/7 
به دفتر شركت واقع در بلوار ابوطالب چهارراه شفا 
به سمت دادگاه پالک 1 تلفن تماس 09153174766  
با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور 
ورقه ورود به جلس��ه مجمع مراجعه نمایند. الزم به 
ذكر اس��ت، تعداد آراء وكالتی هر عضو 3 رأی و هر 

غیرعضو 1 رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شركت
2- تعیین مكان تصفیه

3-تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده از لوله های 
داربست و لوزم مازاد در انبارهای تعاونی جهت اجرای 
آسانس��ور و اع��الن و اطفاء حریق بل��وک های مجتمع

 هیئت مدیره شركت

 مجمع عمومی فوق العاده شركت 
تعاونی مسكن مهر 99 مشهد )نوبت دوم(

تاريخ انتشار1400/7/29
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    تفاهم نامه 
اداره کل 
کتابخانه ها و 
بسیج عشایری  
حجت االسالم 
والمسلمین علی اکبر 
سبزیان؛ مدیر کل 
کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی  و 
عیسی صفری؛ رئیس 
سازمان بسیج عشایری 
سپاه امام رضا)ع( 
در راستای افزایش 
تعامالت فرهنگی، 
ترویج فرهنگ مطالعه 
و افزایش مهارت های 
اجتماعی عشایر 
تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند . 

خبر نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفت: جریان متحجر 
شیعه انگلیسی و جــریــان 
سنتی وهــابــی آمریکایی به 
صــورت یکسان و هماهنگ 
ــه رســــــــــول هللا، اســـــــام و  ــ بـ
جریان های فراگیر اسام گرایی در جهان ضربه 

می زنند.
به گــزارش قــدس آناین، آیــت هللا سیداحمد 
علم الهدی در همایش محوری گرامیداشت 
هفته وحدت در خراسان رضوی افزود: امروز، 
وهابیت بــه عــنــوان جریانی تفرقه افکن بین 
مسلمانان و جریان متحجر شیعه انگلیسی 
دو لبه یک قیچی برای جلوگیری از نفوذ اسام 

و جریان اسام گرایی در جهان هستند.

 ایجاد تفرقه بین مسلمانان  ◾
جنایت در حق پیامبر)ص( است

وی با بیان اینکه هر گونه تشدید اختاف بین  
مسلمانان بزرگ ترین ظلم و جنایت به اسام 
اســت ادامــه داد: امــروز هر فــردی از هر قــوم و 
مذهبی بخواهد بین مسلمانان از نظر قومی و 
مذهبی جدایی ایجاد کند، عنصر جنایتکار در 

حق شخص رسول هللا خواهد بود.
امام جمعه مشهد گفت: اختاف در امت اسامی 
سبب ضعف اسام می شود و به استناد منابع 
دینی اگر جامعه اسامی دچار فرسایش شد نام 

پیامبر اسام)ص( دچار فرسایش می شود.
ــرد: اســتــعــمــارگــران در قــرن هــای  وی اضــافــه کـ
گذشته می دانستند ساح و زور وسیله استیا 
بر جهان نیست و از طرفی استیا بر جهان از 

طریق پول و سرمایه نیز بسیار پرهزینه است.
نهاد حاکمیت انگلستان در آغاز دوره سلطنت 

ملکه الیزابت اعام کرد الزمه تسلط بر سراسر 
جهان، تسلط بر مرکز زمین یعنی باد اسامی 
است بنابراین برای تسلط بر همه زمین براندازی 

قرآن و اسام در باد اسامی ضروری است.
آیت هللا علم الهدی افزود: هدف از وحدت آن 

طوری که برخی روشنفکران اسامی در مصر 
می پنداشتند معامله و تعامل با غرب در سایه 
یک اسام حداقلی نیست، اسامی که فقط 
نام پیامبر و شهادتین دارد و بقیه احکام اسام 

را برای تعامل با دنیا کنار می گذارد.

امام جمعه مشهد گفت: همه فتنه های کنونی 
از کاریکاتور علیه پیامبر اسام تا ایجاد داعش 
با هــدف اصلی بــرانــدازی اســام، اصــل قــرآن و 

پیامبر اسام صورت گرفته است.

رواج اسالم  گرایی در غرب  ◾
آیت هللا علم الهدی افزود: اکنون هویت فرهنگی 
بومی در آسیا مطرح نیست، در شــرق ایــن قاره 
سبک زندگی و سنت های غربی حاکم است اما 
آنچه در برابر غرب و فرهنگ غالب آن توان رقابت 

فرهنگی دارد اسام و ایدئولوژی اسامی است.
وی ادامــه داد: در هیچ زمانی گرایش به اسام و 
توسعه اسام گرایی در جهان به این میزان نبوده  
اســت البته توسعه ایــن اسام گرایی با پیروزی 
انقاب اسامی آغــاز شــد. اگــر پــای ایــن انقاب 
بایستیم و اصول خود را در دنیا توسعه دهیم، 
اصول اسام گرایی را در دنیا توسعه خواهیم داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین 
الزمه مقابله با هجوم غرب را حمایت از مقاومت 
فلسطین عنوان کرد و افــزود: نیازمند عملیات 
مشترک برای مقابله با سیادت غرب هستیم و 
خط مقدم جریان مقابله با دشمنان، فلسطین 
است از طرفی باید در راستای این راهبرد مهم 
حمایت از جریان جبهه مقاومت در کشورهای 

منطقه را توسعه و گسترش دهیم.
در همایش محوری گرامیداشت هفته وحدت 
در خراسان رضوی ۳۰۰ نفر از علما و روحانیان 

اهل سنت این استان حضور داشتند.
از ۱۲ ربــیــع االول سالروز والدت پیامبر اسام 
به روایــت اهل سنت تا ۱۷ ربیع االول سالروز 
والدت حضرت محمد)ص( به روایت شیعیان 
در تــقــویــم کــشــور بـــه عـــنـــوان هــفــتــه وحـــدت 

نام گذاری شده است.

 آیت اهلل علم الهدی با اشاره به ضربه شیعه انگلیسی و وهابی آمریکایی 
به رشد اسالم گرایی در جهان مطرح کرد

اختالف بین مسلمانان 
بزرگ ترین ظلم به اسالم است

خبرخبر
ويژهويژه

کمبود آب و نامناسب بودن راه ها دو مشکل مّهم صالح آباد
ابوالحسن صاحبی فرماندار صالح آباد کمبود آب و 
نامناسب بودن راه های بین شهری و روستایی را دو مشکل 

بزرگ صالح آباد دانست.
ولی قلیچی در شورای اداری این شهرستان افزود: ارتقای جاده 
مشهد به صالح آباد و تربت جام به صالح آباد از فرعی به اصلی 
از نتایج سفر استاندار به این شهر بود و امیدواریم هر چه 

سریع تر مشکات سایر محورهای صالح آباد نیز رفع شود. وی 
در ادامه از اجرای مصوبه بازار دام در این شهرستان خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد این مشکل هم هر چه زودتر برطرف شود. 
وی اما از نبود بنزین در بعضی از اوقات در جایگاه سوخت 
ــزود: نبود سوخت در صالح آباد  صالح آباد انتقاد کرد و اف
ــرای چند دقیقه قابل قبول نیست و ایــن مشکل  حتی ب

دیگر نباید تکرار شود. حجت االسام والمسلمین محمد 
ساجدیان، امام جمعه صالح آباد هم با تبریک هفته وحدت 
گفت: متأسفانه شهرستان صالح آباد یکی از محرو م ترین 
شهرستان های استان و کشور است. متأسفانه دو سال است 
در جلسات شورای اداری شرکت و مشکات را مطرح می کنیم 
اما بسیاری از آنان هنوز حل نشده که یک نمونه آن مشکل 

قطعی شبکه های تلویزیونی و آنتن دهی تلفن های همراه 
است. وی به مشکل کمبود آرد و نان در شهرستان پرداخت 
و افزود: طبق دستور استاندار سهمیه آرد افزایش یافت اما 
متأسفانه دوباره پس از مدتی به حالت گذشته برگشت! که 
حتماً باید این مشکل ریشه یابی شود. وی همچنین از نبود 
آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در شهرستان نیز گایه کرد.

مسابقه
    برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزی

 در شهرستان زبرخان 
نجم الشریعه  مسابقات حفظ یک، سه و پنج جزء 
قرآن کریم ویژه دانش آموزان شهرستان زبرخان 
در بقعه رضوی قدمگاه برگزار شد. در این مراسم 

امام جمعه دّرود »حفظ« را یکی از راه های پرورش 
عقل بیان کرد و افزود: تجربه نشان داده حفظ 
قرآن هوش انسان را پرورش می دهد و یکی از 
راه های تقویت حافظه حفظ قرآن کریم است 

که می تواند در یادگیری و حفظ دروس دیگر به 

دانش آموزان کمک کند. سیدمجتبی تاراش، مدیر 
آموزش و پرورش زبرخان هم در این مراسم گفت: 

۲۰۰ نفر از دانش آموزان در سامانه اینترنتی که 
به همین منظور طراحی شده، نام نویسی کردند 

که به دلیل شیوع کرونا ۱۶۰ نفر از آنان حضوری 

شرکت کردند. جوایز 
نفرات برتر این مسابقه به 

آموزشگاه ها ارسال و در 
مراسمی از دانش آموزان 

قدردانی خواهد شد.

در آستانه روز ملی صادرات از سوی متولیان 
صادرات خراسان رضوی بیان شد

ده گانه موانع صادرکنندگان 
برای رونق اقتصاد 

ــای هــیــئــت مــدیــره  هاشم رسائی فر اعـــضـ
اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی رفع موانع 
سیستماتیک و سرعت بخشیدن به فرایند خدمات 
بازرگانی در بخش های مختلف را از ضروری ترین 
اقدام ها برای ارتقای شاخص های صادراتی استان 
دانستند. مشکات حوزه حمل و نقل چه در بخش 
ریلی و کمبود واگن و چه در حمل و نقل جاده ای 
و ناوگانی که کارایی مناسبی بــرای جابه جایی بار 
ــزن بازرگانی یا رایزن هایی با  نــدارنــد، نداشتن رای
توانمندی پایین، ناهماهنگی تسهیات بانکی با 
میزان رشد تورم، ناکارآمد بودن شعبات بانک های 
تخصصی در حــوزه صــادرات در شهرستان ها در 
مقایسه با آنچه همین بانک ها در تهران برای 
بازرگانان تهرانی انجام می دهند، استرداد به موقع 
وجــه ارزش افــــزوده ای کــه صادرکنندگان در نزد 
ــد، همراهی نــکــردن بسیاری از  ــی دارنـ اداره دارایـ
سازمان ها و نهادهای مرتبط با صادرات با فعالیت 
بازرگانان استان، واردات محور بودن سیاست های 
بانکی کشور به جای حمایت از صادرکنندگان، 
کوتاه بودن زمان فعالیت گمرکات استان، همکاری 
شهرداری های استان به ویژه شهرداری مشهد با 
دفاتر فعالیت بازرگانان و الزام به تجاری بودن آن ها 
در قیاس با فعالیت مطب پزشکان و دفاتر وکا 
و همچنین توجه بیشتر به توانمندی های زنان 
بازرگان که می توانند نقش تعیین کننده ای در تولید 
و صادرات داشته باشند از جمله موارد مطرح شده 
توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 

خراسان رضوی در آستانه روز ملی صادرات بود.

در هیچ زمانی گرایش به اسالم و توسعه اسالم گرایی در جهان به این میزان 
نبوده  است البته توسعه این اسالم گرایی با پیروزی انقالب اسالمی آغاز شد. 
اگر پای این انقالب بایســتیم و اصول خود را در دنیا توسعه دهیم، اصول 

اسالم گرایی را در دنیا توسعه خواهیم داد.
گزيدهگزيده
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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
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اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467
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مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

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

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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



کشف 3 تن 
آبمیوه 

غیرمجاز
حسینی، مدیر غذا 

و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی 

تربت حیدریه به 
صداوسیما گفت: 

با هوشیاری 
مأموران ایستگاه 
ایست و بازرسی 

شهید شیردل کامه، 
یک دستگاه خودرو 
خاور حامل 3 هزار 

کیلوگرم محموله 
غیرمجاز شامل 
آبمیوه منجمد 
به صورت فله، 

توقیف شد.

خبرخبر

تغییر پــاک خــودرو هــا  ◾
برای رد گم کنی

فرد زخمی به بیمارستان منتقل 
شده و تحت درمان قرار گرفته 
اما پس از چند روز بر اثر شدت 
جراحات جان خود را از دست 
داده اســت. بررسی دیگر زوایــای کار موجب شد 
خــودرو ســواری سمند شناسایی و توقیف شود. 
اما واکــاوی هــای دقیق مقام قضایی پــرده ای دیگر 
از نقشه مخفی ماندن هویت مجرمان مسلح را 
آشکار کرد، چرا که مشخص شد سارقان مسلح 
پالک خودرو سمند دیگری را جعل و هنگام جنایت 

روی آن نصب کرده بودند.
ردزنی باند مخوف همچنان در دستورکار بود، اما 
ردی از سارقان وجود نداشت تا اینکه آن ها برای 
سرقت از یک طالفروشی باز هم دست به اسلحه 
بردند. در این اقــدام جنون آمیز اعضای باند که 
از قبل یک طالفروشی را برای سرقت تحت نظر 
داشتند )حدود چهار ماه پیش(، هنگامی که مالک 
طالفروشی برای به خانه برگشتن کرکره مغازه را 
پایین کشیده بود، مسیر خودرو او را سد کردند و 
یکی از آن ها باز هم با دستور سرکرده باند به سمت 
طالفروش مشهدی شلیک و او را نقش زمین کرد. 
آن هــا که برق طال ها کورشان کــرده بود بدن نیمه 
جان راننده را داخــل خــودرو انداخته و به سمت 
طالفروشی حرکت کردند اما موفق به اجرای نقشه 
سرقت نشدند و راه فرار را در پیش گرفتند. آن ها 
جنازه طالفروش مشهدی را به بیابان های شهر 
گلبهار منتقل کرده و او را به طرز فجیعی سوزاندند.
در نهایت با پیگیری های شبانه روزی مأموران پلیس 
آگاهی، هویت هر سه سارق مسلح که در میان آن ها 
دو بــرادر حضور داشتند شناسایی شد. آنــان در 
عملیاتی پیچیده و در ارتفاعات یکی از شهر های 

استان درحالی به محاصره مردان قانون درآمدند 
که با خود چندین قبضه سالح گرم )کالش و کلت( 

و همچنین دیگر ادوات جنگی به همراه داشتند.
 وقتی عملیات پلیس آغاز شد، آن ها که راه فراری 
نداشتند و خود را در محاصره کارآگاهان دیدند 
دست به سالح بردند، اما واکنش سریع و دقیق 
مأموران و شلیک به پای یکی از اعضای باند او را 
زمینگیر کرد و سبب شد دیگر افراد هم دستگیر 
شوند. در پایان این عملیات از متهمان چندین 
قبضه سالح جنگی، تعداد زیادی فشنگ جنگی، 

نارنجک جنگی، پالک جعلی خــودرو، لباس های 
نظامی و... کشف شد.

 من دستور شلیک دادم! ◾
از همین رو روز گذشته در حاشیه یک نشست 
خبری که با حضور ســردار قــربــانــزاده، جانشین 
انتظامی خراسان رضــوی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتــان، رئیس پلیس مشهد و دیگر مسئوالن 
انتظامی استان برگزار شد، متهمان پرونده که به 
غل و زنجیر کشیده شده بودند، میان خبرنگاران 

آورده شدند.
در ادامه »جواد« سرکرده باند در پاسخ به پرسش 
جانشین فرمانده انتظامی که از او خواست بگوید 
چگونه اقدامات مسلحانه را رقم زدند، مدعی شد: 
در یکی از اقدامات مسلحانه در خیابان منوچهری 
با فردی درگیری لفظی پیدا کردم و کار به فحاشی 
کشید؛ در ادامه »حسن« آمد و من گفتم بزن و او 

هم با اسلحه شلیک کرد.
 فکر کردیم تیر به پایش خـــورده، قــرار نبود او را 
بکشیم، پس از چند روز فهمیدم او کشته شده 
است. اسلحه ها را از یکی از شهر های غربی کشور 
خریده بودیم. تا به امروز هم چندین فقره سرقت از 
منازل مسکونی به جز سرقت نافرجام طالفروشی 
انجام داده ایم. در ماجرای سرقت طالفروشی هم 
قرار بود با خــودرو راهش را سد کنیم و فقط کلید 
مغازه او را بگیریم و طال ها را ببریم، اما زمانی که 
با خودرو جلو او پیچیدم، باز هم حسن آمد و یک 
تیر به راننده شلیک کرد. من راننده بــودم؛ وقتی 
دور می شدیم باز هم حسن چند گلوله دیگر به 

طالفروش زد.
در ماجرای سرقت یک سمند هم برادرم که لباس 
سربازی تنش کرده بود، جلو خودرو نشست و در 
فرصتی مناسب که راننده برای خُرد کردن پول پیاده 
شد، خــودرو او را سرقت کرد. دو ماشین و حدود 

30خانه را تا به امروز سرقت کرده ایم.
عضو دیگر باند که برادر سرکرده گروه هم بود در 
مقابل دوربین عکاسان و خبرنگاران قرار گرفت 
و در حالی که بدنش به شدت می لرزید، گفت: 
من حین فــرار در فنس گیر کــردم و تیرخوردم، 
از ما دو کلت و یک کالش گرفتند. زمانی که راه 
طالفروش را بستیم او از ترس دست هایش را 
باالی سرش برده بود و تسلیم بود، اما دوستانم 

به او شلیک کردند.

متهمان مقابل خبرنگاران جنایت های خود را به تصویر کشیدند

جزئیاتی تازه   از دستگیری 
آدمکش های مسلح 

پیگیری
 دادستان مشهد دستور برخورد قاطع

 با هنجارشکنان را صادر کرد

عامالن ضرب و شتم هالیوودی 
مردان قانون، تحت تعقیب

رحمانی پس از انتشار خبر حمله حدود 50نفر از 
نیروهای یک فروشگاه لــوازم خانگی که کاالی قاچاق 
می فروختند در روزنامه قدس، دادستان مشهد گفت: 
با قاطعیت با عامالن این اقدام برخورد و برای آن ها پرونده 
قضایی تشکیل خواهد شد. روز گذشته بود که ماجرای 
حمله کارکنان یک فروشگاه زنجیره ای شناخته شده، به 
کارشناسان سازمان صمت و رئیس انجمن حمایت از 
حقوق مصرف  کنندگان استان را با عنوان »ضرب و شتم 
هالیوودی مردان قانون« رسانه ای کردیم. در آن گزارش 
اشاره شد مأموران برای جمع آوری کاالهای مشکوک 
به قاچاق به یکی از شعبه های این فروشگاه زنجیره ای 
مراجعه کرده بودند که با دستور مدیر فروشگاه حدود 
50 نفر حمله ور و آن ها را به باد مشت و لگد گرفتند. این 
موضوع با ورود به موقع جانشین دادسرای انقالب ختم 
به خیر و تا به این لحظه منجر به کشف بیش از 5 میلیارد 
تومان کاالی قاچاق از شعب این فروشگاه شده است. از 
همین رو و برای پیگیری بیشتر با قاضی محمد حسین 
درودی، دادستان مشهد گفت وگو کردیم. دادستان 
مشهد در این زمینه گفت: با مسببان این واقعه برخورد 
قاطع و عبرت آموزی خواهیم کرد. وی تصریح کرد: تمامی 
افراد دخیل در ماجرا شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار 
خواهند گرفت. قوانین موجود هم بر حمایت از مأموران 
دولتی تأکید دارد. دادستان مشهد در واکنش به این 
نکته که گفته می شود مدیر فروشگاه از سوی برخی افراد 
صاحب نفوذ حمایت می شود هم بیان کرد: به هیچ 
عنوان این موضوعات برای دادستانی اهمیتی ندارد و 

مسلماً برخورد ما قاطع و سخت خواهد بود.

در شهر3
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2 هزار چاه غیرمجاز  ُپر  شد
ــدام  مــدیــر امـــور منابع آب مشهد گــفــت: در یــک اق
کم نظیر از سال ۹۷ تا پایان نیمه اول سال ۱۴00، تعداد 
2 هــزار و ۴۷6 حلقه چــاه غیرمجاز در ایــن محدوده 
ــاران، گلبهار، طرقبه  )شــهــرســتــان هــای مشهد، چــن

-شاندیز و فریمان( پر و مسلوب المنفعه شد.
ــن خــبــر اظــهــار کـــرد: پیرو  محمد بــرزویــی بــا اعـــالم ای

ــورت گــرفــتــه از ســـال ۹۷ تــا پــایــان نیمه  اقـــدامـــات صـ
ــور، گــروه هــای  ــ اول ســـال ۱۴00 تــوســط هــمــکــاران ام
گشت وبازرسی و با همکاری نیروی انتظامی و دریافت 
دســتــور قــضــایــی، ایـــن تــعــداد چـــاه غــیــرمــجــاز پــر و از 
برداشت غیرمجاز بیش از ۹۷ میلیون مترمکعب آب 

جلوگیری شد.

وی افزود: از این تعداد چاه 3۷3 حلقه آن تا ۱60 متر 
عمق داشته و بقیه نیمه عمیق بود.

به گــزارش ایسنا، مدیر امــور منابع آب مشهد بیان 
کرد: از تعداد 2 هزار و ۴۷6 حلقه چاه غیرمجاز، ۴5۹ 
حلقه آن تا ۱۷0 مترعمق داشــت که بــرداشــت آن ها 
معادل حجمی در حدود 2۱ میلیون مترمکعب بود. 

در شهرستان های چناران و گلبهار هم 6۷ حلقه چاه 
تا عمق 300 متر مسلوب شد که حجم خروجی آن ها 
2۱.5میلیون مترمکعب بــود. همچنین در محدوده 
شهرستان طرقبه-شاندیز هم تعداد ۷0 حلقه چاه 
غیرمجاز با حجم حــدود 2 میلیون مترمکعب مورد 

شناسایی قرار گرفته بود.

خط قرمز
   عقیل رحمانی  سه سارق مسلحی که برای 

اجرای نقشه های شومشان دو شهروند مشهدی 
را به قتل رسانده بودند، با تالش مأموران دایره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در بیابان های 
خراسان رضوی در حالی دستگیر شدند که بین 

آن ها و مأموران پلیس درگیری مسلحانه نیز رخ داد.
ماجرا از سال پیش با وقوع یک فقره درگیری 

مسلحانه در هسته مرکزی شهر مشهد آغاز و به 
سرعت پرونده ای در شعبه 203 دادسرای مشهد 

مطرح شد و روی میز بازپرس این شعبه قرار گرفت. 

در آن زمان شواهد ماجرا حاکی از آن بود در پی بروز 
درگیری لفظی بین دو راننده خودرو سواری حین 
رانندگی، سرنشین سواری سمند شیشه دودی در 

مکانی خلوت راه خودرو دیگر را سد کرده و در همین 
حین یکی از افرادمسلح از خودرو پیاده شده و به 

تهدید راننده دیگر پرداخته، پس از آن یکی دیگر از 
سرنشینان سواری سمند هم از خودرو پیاده شده و 

با دستور سرکرده باند با سالح کالشی که به همراه 
داشته گلوله ای به شکم مرد جوان شلیک کرده و از 

محل متواری شدند...
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
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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 

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

ط
/1
40
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ط
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40
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/1
40
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9
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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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

خیریه
 آبشار عاطفه ها

به تعدادی نیروی خانم
 محجبه جهت مشارکت و
کادر اداری نیازمندیم .

مراجعه همه روزه فقط حضوری
آدرس :مصلی 7/1

33691667-70
09365076567

ج
/1
40
67
96

ط
/1
40
67
61

 به تعدادی چرخکار
 مانتودوز بیرون بر
 و داخل کارگاه نیازمندیم.
 )کار دائم تسویه نقدی(

 محدوده گاز
 09330652929 کرامتی

09153817243

ط
/1
40
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
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58

ج
/1
40
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جناب آقای
 امید ساالر تکی 

به اطالع شما می رساند 
همسر شما خانم 

فرزانه قاسمی فرزند 
عیدمحمد برابر دادنامه 

قطعیت یافته از شعبه 21 
دادگاه خانواده مشهد طالق 

خود را ذیل شماره 295 
مورخ 1400/6/15 

در این دفترخانه به ثبت 
رسانده است.

سردفتر طالق 53 مشهد- 
محمود ساالری

/ر
14
06
76
2

جناب آقای 
حمید مالزم 

به اطالع شما می رساند
 همسر شما 

خانم کبری شش یکانی 
برابر دادنامه قطعیت 

یافته از شعبه اول دادگاه 
سروالیت طالق خود را ذیل 

ثبت شماره 298 مورخ 
 1400/6/22

در این دفترخانه به ثبت 
رسانده است.

سردفتر طالق 53 مشهد- 
محمود ساالری

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

منشی و تایپیست

خیاط و چرخکار

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی گرامی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3911
 به نش��انی: صارمی بی��ن 34 و 36 جنب پالک 

248
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا 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: 09155144995
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

68
23

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حمیدرضا نعیمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15325
 به نش��انی: میدان هفت تیر نبش صارمی 42 

پالک6
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا 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: 09153032464
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

68
01

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای عباس موس��ی زاده آل 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4962
و 17  بی��ن 15  کامی��اب  نش��انی: ش��هید  ب��ه   

پالک105
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا 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: 09153105614
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

68
21
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37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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اعزام  ۱۵ گروه 
جهادی به 
روستاهای 
خراسان جنوبی 
مسئول بسیج 
سازندگی خراسان 
جنوبی گفت: به 
مناسبت ایام مبارک 
هفته وحدت ۱۶۰ 
جهادگر به روستاها 
 اعزام می شوند. 
بر این اساس 
گروه های جهادی 
شیعه در روستاهای 
سنی نشین و 
گروه های جهادی 
اهل تسنن در 
روستاهای شیعه 
فعالیت می کنند.

در  حاشيه

رگبار و باد 
 شدید در راه 
خراسان رضوی

 
کارشناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
ابرناکی در استان آغاز 
شده  و پیش بینی 
می شود بارش باران به 
 صورت رگبار در نواحی 
شمال غرب استان به 
تدریج شروع شود.
به گزارش قدس آنالین، 
زهرا مبشری نسب 
افزود: دمای هوا در 
استان روند کاهشی 
پیدا می کند و کاهش 
دما به طور محسوس 
قابل مالحظه است. 
دمای هوا به حدود 
۱۵ درجه سانتیگراد 
می رسد و همچنین 
سرمای هوا تا روز شنبه 
ماندگار خواهد بود.
پیش بینی می شود 
دمای هوا در نواحی 
سردسیر و مناطق 
کوهستانی استان در 
صبح روز جمعه و صبح 
روز شنبه به حدود 
صفر و کمتر از صفر 
درجه سانتیگراد برسد.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه ۲9 مهر 1400    14 ربیع االول 1443   ۲1 اکتبر۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9651  ویژه نامه 4030

تجربه نشــان داده آنچــه از فســاد، پیشــگیری می کند و مدیــران را 
 محتاط در تخلف می کند، این اســت که مطمئن شــوند دیگر نمی شــود
  زد و بنــد کرد؛ چــرا کــه اطالعات جلــو چشــم میلیون ها شــهروند

 قرار دارد.
گزيدهگزيده

خبر
با میزبانی مسابقات قهرمانی رده های سنی

 نبض تنیس کشور 
در مشهد می تپد

 دبــیــر هیئت تنیس خـــراســـان رضـــوی از آغــاز 
مسابقات قهرمانی رده هــــای سنی کــشــور به 
میزبانی مشهد خبر داد.  فرخ اطمینانی افزود: 
ایــن مسابقات در مجموعه تنیس سجاد و با 
شرکت حدود 300 تنیسور در رده های سنی پایه 
زیــر نظر مربیان و استعدادیاب های فدراسیون 
برگزار می شود. این رقابت ها از روز جمعه آغاز و به 
مدت ۱0 روز انجام می شود و تنیسورها به صورت 
انفرادی مقابل هم قــرار می گیرند که 2۵ درصد 
شرکت کنندگان از خراسان رضوی خواهند بود. 
اعتمادی در پایان با اشاره به چنین میزبانی های 
کــشــوری گــفــت: بـــرای ایــجــاد انگیزه و گسترش 
رشته تنیس در استان ما نیازمند برگزاری چنین 
مسابقاتی هستیم تا بتوانیم عــالوه بر میزبانی 
شایسته، ظرفیت های تنیس اســتــان را هــم به 
فدراسیون نشین ها نشان داده و زمینه ملی پوش 
شدن بازیکنانمان در رده هــای پایه را هم فراهم 

کنیم.

افتتاح نخستین هنرستان 
دخترانه هنرهای زیبا در مشهد

نخستین هنرستان هنرهای زیبا ویژه دختران با 
پذیرش هنرجو در سه رشته گرافیک، سینما و تئاتر 

در مشهد افتتاح شد. 
به گزارش قدس آنالین؛ جواد روشندل، سرپرست 
معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی راه انــدازی این هنرستان 
را اقدامی مثبت در راستای توسعه آموزش های 

هنری و عدالت جنسیتی دانست. 

زهرا شریعتی استادیار 
جــامــعــه شــنــاســی دانــشــگــاه 
تـــربـــیـــت مـــــــــدرس، ضــمــن 
تبیین اهمیت و کارکردهای 
شفافیت عملکرد مــدیــران 
ــوالن، بـــر ضــــرورت  ــئـ و مـــسـ
شفافیت فرایندهای رسیدگی به تخلفات در 
کنار آن تأکید کرد و از رسانه ها و فعاالن مدنی 
درخواست کرد به جای مچ گیری، ابتدا مطالبه 
اطالعات داشته باشند و در مطالبات خود تا 
حد امکان به مصادیق ورود نکنند که شبهه 
رقــابــت ســیــاســی و تــخــریــب شخصی ایــجــاد 

نشود.
بهاره آروین در کالس »شفافیت در مدیریت 
شهری« کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس 
درباره چرایی اهمیت شفاف سازی فرایندهای 
مدیریت شهری با وجود مسائلی که به ظاهر 
مهم تر به نظر می رسند، گفت: در ۱00 سال 
گذشته، بنیادی ترین مسئله در جامعه ما 
ــرای حل  ــوده اســت و از طرفی ب بی اعتمادی ب
مسائل جامعه، راهــی جــز بازیابی اعتماد و 
مشارکت مــردم نداریم؛ در شرایطی که مردم 
فکر کنند همه دروغگو و دنبال منافع شخصی 

هستند، نمی شود مسائل را حل کرد.

 شفافیت یعنی انتشار عمومی اطالعات  ◾
به صورت مستمر

وی با بیان اینکه تجربه جهانی ثابت کــرده، 
اعتماد تنها از طریق شفافیت بدست می آید، 
شفافیت را انتشار عمومی و سیستماتیک 
اطالعات دانست و افــزود: اینکه اطالعات به 
صورت شفاف برای مدیران موجود باشد ولی 
در دســتــرس عــمــوم نباشد و منتشر نشود، 

شفافیت نیست. 
متأسفانه در کشور دچار بدفهمی از شفافیت 
هستیم و ایــن مفهوم با مفاهیم دیگر خلط 
می شود؛ به عنوان مثال، اغلب افشاگری با 
شفافیت خلط می شود در حالی که افشاگری 
به معنای آشکار کردن تخلفات بوده، کارکردها 
و پیامدهای خاص خود را دارد و حتی ممکن 
است برخالف شفافیت به بی اعتمادی مردم 

دامن بزند.
 
تفاوت های افشاگری و شفاف سازی ◾

ــهــران در تبیین  ــورای شــهــر ت عــضــو ســابــق شــ
تفاوت های افشاگری و شفافیت تصریح کرد: 
به عنوان مثال اینکه ناگهان نــام یک فــرد یا 
شرکت بــه عــنــوان ســوء استفاده کننده از ارز 
دولتی در رسانه ها منتشر شود، افشاگری است 
اما شفافیت در این مــورد، آن است که بانک 
مرکزی اسامی همه دریافت کنندگان ارز دولتی 
را بــه صـــورت منظم و سیستماتیک )برخط 
و بــدون دخالت عامل انسانی( منتشر کند. 
افشاگری معموالً ابزار رقابت رقیبان سیاسی 
قــرار می گیرد اما شفافیت از خود فرد شروع 
شده و پیش از هر کس دیگر، خود او را در برابر 

رقیبان آسیب پذیر می کند. 
همچنین باید توجه کــرد آشکار کــردن فساد 
بدون ارائه راهکار و رسیدگی الزم موجب حادتر 

شدن اوضاع و سلب اعتماد عمومی می شود.

 در معرض دید بودن، مدیران را محتاط می کند ◾
آرویـــن اســتــفــاده از ظرفیت نــظــارت همگانی 
را از کارکردهای شفاف سازی معرفی و تأکید 
کرد: در زمینه مبارزه با فساد نیز مانند سایر 
موضوعات، پیشگیری بهتر از درمــان است 
و نــظــارت هــمــگــانــی از بــهــتــریــن راهــکــارهــای 
پیشگیری می تواند باشد؛ تجربه نشان داده 
آنچه از فــســاد، پیشگیری می کند و مدیران 
ــن اســت که  را محتاط در تخلف مــی کــنــد، ای
مطمئن شوند دیگر نمی شود زد و بند کرد؛ چرا 
که اطالعات جلو چشم میلیون ها شهروند قرار 
دارد )فارغ از اینکه شهروندان اطالعات را رصد 
می کنند یا خیر( البته در نظارت همگانی باید 
دقت شود شفافیت علیه شفافیت و به عنوان 

ابزار افشاگری استفاده نشود.
وی فــراهــم کـــردن دســتــرســی متخصصان به 
ــجــام پــژوهــش هــای  داده هـــــای معتبر بـــرای ان
مفید و معتبر و ورود نخبگان به حل مسائل 
کشور را دیگر کارکرد شفاف سازی فرایندهای 
مدیریتی دانست و افــزود: به عنوان مثال در 
شهرداری تهران، اطالعات قراردادهای باالی 
یــک میلیارد تــومــان، تغییر کــاربــری هــا، جــواز 
ساخت و ساز و پایان کار، اعالم ریز کمک های 
نقدی و غیرنقدی به نهادها و اشخاص حقیقی 
و حقوقی و رأی تک تک اعضای شــورای شهر 
به هر یک از مصوبات در دسترس عموم قرار 

داشت.

 مالک های اولویت بخشی به موضوعات  ◾
برای شفاف سازی 

ــودن،  ــن؛ فــســادخــیــز بـ ــ ــهــاره آرویـ همچنین ب
حساسیت افکار عمومی، ملموس بودن نتایج 
بــرای شهروندان، در دسترس بــودن اطالعات 
و وجود استانداردهای جهانی تثبیت شده را 
مالک های اولویت بخشی به موضوعات برای 
شفاف سازی برشمرد و درباره الزام های تحقق 
شفافیت گفت: الکترونیکی، سیستماتیک 
ــودن فرایندهای انتشار اطــالعــات،  و برخط ب

پیش زمینه ضـــروری تحقق شفافیت است 
کــه سبب کاهش مراجعات غــیــرضــروری )که 
خود مستعد فساد هستند( و صرفه جویی در 
وقت و هزینه مردم و در نتیجه رضایت عمومی 
ــا باید  مــی شــود. منبع دریــافــت و ارائـــه داده هـ
مشخص بوده )بــدون دخالت عامل انسانی( 
و همه داده هـــا در قالب اســتــانــدارد )اکسل( 

منتشر شود.
آروین، مناسب سازی، راه انــدازی و به کارگیری 
سامانه ها در واحدها و یکپارچگی داده ای و 
اتصال بین سامانه ها را از دیگر الزام های تحقق 
شفافیت دانست و درباره پیشران های تحقق 
شفافیت اظهار کرد: رسانه ها و فعاالن مدنی 
در وهله نخست باید توجه داشته باشند که 
مطالبات را از جایگاه ها یا نهادهای انتخابی 
شـــروع کنند؛ چــرا کــه ایــن هــا ریــســک کمتر و 

ظرفیت بیشتری دارند.

 تعارض منافع جایگاهی  ◾
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، نمایندگان 
ــردم نــســبــت بـــه مـــدیـــران انــتــصــابــی، گـــروه  ــ م
مناسب تری بــرای مطالبه شفافیت هستند 
زیرا معموالً گوش نمایندگان به صدای مردم، 
فــعــاالن مــدنــی و رســانــه هــا حــســاس تــر اســت 
و از ســوی دیگر تــا زمــانــی کــه اتــفــاق جــدی رخ 
نــدهــد، از مصونیت بـــرخـــوردار هستند امــا 
مدیران به محض اینکه وارد حــوزه شفافیت 
می شوند، مقاومت ها و مخالفت ها در برابرشان 
فعال شده و عمالً تخریب و به حاشیه رانده 
می شوند؛ هیچ کس هم فکر نمی کند که این 
تخریب ها و مخالفت ها بــه دلیل ورود آنــان 
به حــوزه شفاف سازی اســت؛ از طرفی ممکن 
اســت واحــدهــای مرتبط با فعالیت سازمانی 
مــدیــران از داده هـــای شفاف سازی شــده علیه 
مدیران سوءاستفاده کنند بنابراین مدیران در 
مسیر شفاف سازی اقدام هایشان عموماً دچار 

تعارض منافع جایگاهی می شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این مواقع باید 
مدیران توجیه شوند که اطالع رسانی و انتشار 
اطالعات )شفاف سازی( را از زمانی مشخص در 

حال یا آینده آغاز کنند تا اشتباه های مدیران 
ــا گــذاشــتــه نــشــود و صرفاً  پیشین، پــای آن هـ

پاسخگوی عملکرد خود باشند.

ــای ضــــــــروری شــــفــــاف ســــازی در  ◾ ــ ــ ــوزه ه ــ حــ
شهرداری ها

ــن شفاف سازی در حــوزه هــای مطالعات،  آروی
پژوهش ها، نیروی انسانی، داده باز )زمینه ساز 
شهر هوشمند(، عملکرد شــورای شهر و آرا و 
مصوبات را از مــوارد ضــروری در شهرداری ها 
نام برد و گفت: به عنوان مثال، شفاف بودن 
رویه های گزینش و جذب نیروی انسانی )اعم 
از مــدیــران و کــارکــنــان( از انتصاب های قــوم و 
قبیله ای جلوگیری می کند. همچنین شفافیت 
پژوهش ها و مطالعات انجام شده می تواند از 
انجام پژوهش های تکراری و ضعیف و اتالف 

منابع عمومی پیشگیری کند.

چالش های بروکراتیک؛ موانع تحقق شفافیت ◾
ــزود: چالش های بروکراتیک  وی در ادامـــه افـ
)مانند شکاف میان رویه های مدیران و قوانین، 
مقاومت بدنه سازمانی در برابر تغییر رویه ها، 
محافظه کاری، بی ثباتی مدیریتی و تغییرات 
متناوب مدیران میانی و...( اصلی ترین موانع 
تحقق شفافیت در کشور اســت که لــزومــاً به 
معنای غیرقانونی بودن رویه ها نیست و حتی 

ممکن است مکمل قانون نیز باشد.
آرویــن چالش های موجود در زیرساخت های 
فنی و مقاومت ذی نفعان و پیامدهای آن را 
از دیگر مــوانــع تحقق شفافیت معرفی کرد 
ــرای قــانــون منع مــداخــلــه با  و گــفــت: عــدم اجـ
گذشت 70 سال از تصویب آن، از تبعات عدم 
شفافیت قراردادهای دولتی و اطالعات ثبت 

شرکت هاست.
به گفته آروین، عواملی همچون ایجاد فضای 
رقــابــت توسط رســانــه هــا بــا تــدویــن و سنجش 
دوره ای شــاخــص هــای شفافیت، شکل دهی 
به شبکه ذی نفعان شفافیت، نهادینه شدن 
تغییرات با ورود هر چه بیشتر ارگان ها، ارتقای 
سامانه های نظارت همگانی، استمرار مطالبه 
شفاف سازی، ایجاد سازوکار گزارشگری تخلف 
و فساد برای مردم )فراتر از سایت و شبکه( و 
تقویت نقش جامعه مدنی و سمن های فعال 
در حـــوزه شفافیت و مــبــارزه بــا فــســاد، نقش 
مهمی در پایدارسازی دستاوردهای شفافیت 

دارد.

 ضرورت شفافیت فرایندهای رسیدگی ◾
 به تخلفات

اســتــادیــار جامعه شناسی دانــشــگــاه تربیت 
مــدرس با تأکید بر ضــرورت مطالبه آیین نامه 
حمایت از گزارشگران تخلف توسط فعاالن 
مدنی و رســانــه هــا از شــوراهــا، شــهــرداری هــا و 
ــدن  ــر واقـــــــع شـ ــ ــؤث ــ ــور م ــظـ ــنـ ــه مـ ــ مـــجـــلـــس بـ
شفاف سازی ها، اضافه کرد: طبعاً شفاف سازی 
زمــانــی مفید واقـــع مــی شــود کــه فــرایــنــدهــای 
رسیدگی به تخلفات نیز شفاف و روشن باشد 
ــن صـــورت، رســیــدگــی مــؤثــر صــورت  در غیر ای

نخواهد گرفت.

دکتر بهاره آروین در کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس از ابعاد مبارزه سیستماتیک با فساد  می گوید 

مطالبه شفافیت به جای مچ گیری

برگزاری شب شعر وحدت در خراسان  جنوبیخبر خوب
رئیس حوزه هنری خراسان  جنوبی با اشاره به 

اجرای ۱۰ برنامه هنری به مناسبت هفته وحدت 
در استان گفت: شب شعر وحدت در خراسان 

 جنوبی برگزار می شود. مجید کریمیان در گفت وگو 

با مهر اظهار کرد: وجود پیامبر نازنین اسالم 
حضرت محمد مصطفی)ص(، مهم ترین رکن برای 

تحکیم پایه های وحدت و همدلی است، بر همین 
اساس شب شعری با عنوان »وحدت، انسجام و 
همدلی« با حضور شاعران برجسته خراسان 

جنوبی به منظور بزرگداشت مقام پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و اهمیت برقراری وحدت و همدلی 

برگزار می شود. رئیس حوزه هنری خراسان 
جنوبی ادامه داد: تولید نماهنگ »حضرت خاتم« 

و رونمایی از هفت اثر فاخر خوشنویسی استاد 

»مهدی اسماعیلی مود« از جمله برنامه های هفته 
وحدت در استان است. یکی دیگر از برنامه های 

حوزه هنری برای بزرگداشت هفته وحدت، دیدار 
با خانواده یکی از رزمندگان اهل تسنن استان 

است.

خبرخبر
پروژه های بیابان زدایی نیشابور نیازمند 4۵ میلیارد ریال اعتبار 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
نیشابور گفت: اجــرای پــروژه هــای اولــویــت دار بخش 
 بــیــابــان ایـــن شــهــرســتــان نــیــازمــنــد 4۵ مــیــلــیــارد ریــال 

اعتبار است.
ــل مــنــابــع  ــه گــــــــزارش روابــــــــط عـــمـــومـــی اداره کــ ــ ب
ــوی، حسین  ــ ــان رضـ طــبــیــعــی و آبـــخـــیـــزداری خـــراسـ

ــرای پـــروژه هـــای بــیــابــان زدایــی که  ــزود: اجـ ــ ســهــرابــی اف
بــا هــدف تثبیت شــن هــای روان، کنترل ریــزگــردهــا، 
ــاک و  ــ ــدن خـ ــ ــور شـ ــ جـــلـــوگـــیـــری از ســـیـــالب هـــا و شـ
ــه ریـــزی هـــای ــامـ ــرنـ ــود نـــیـــازمـــنـــد بـ ــرا مــــی شــ ــ  آب اجــ

 بلندمدت است .
ــزود: وســعــت عــرصــه هــای بیابانی شهرستان  ــ وی اف

نیشابور افزون بر 220 هزار هکتار و حدود ۵4 درصد 
اراضی ملی است که طبق آخرین بازنگری کانون های 
ــه بــیــش از ۱6۵  فــرســایــش بـــادی در ســـال 98 ســاالن
 میلیارد ریال به زیرساخت های شهرستان خسارت 

وارد می کند.
سهرابی افـــزود: در حــوزه بیابانی نیشابور طرح های 

مطالعاتی بــیــابــان زدایــی فدیشه و عشق آباد جمعاً 
بــه مساحت 200 هــزار هکتار و همچنین طرح های 
مدیریت جنگل های دست کاشت در این دو منطقه در 
سطح 30 هزار هکتار در سال های گذشته انجام شده 
که مبنای اجــرای بسیاری از اقــدا م هــای بیابان زدایی 

شهرستان است.

مردان آسمانی 

نام و نام خانوادگی: مرتضی بهاری
نام پدر: محمدرضا

محل تولد: خراسان - کاشمر 
تاریخ تولد: 47/۱2/۱ 

محل شهادت: جزیره مجنون 
تاریخ شهادت: 6۵/7/28 

گلزار شهید: آرامگاه شهید مدرس- کاشمر
سرور  هادیان: مرتضی بهاری در اولین روز از 
اسفند ســال ۱347 در شهرستان کاشمر دیده 
به جهان گشود. پدرش محمدرضا بهاری، اهل 
کاشمر و کاسب بود و مادرش خانه دار. هر دو مؤمن 
و متعهد بودند و مرتضی در خانواده ای مذهبی، 

بالید و رشد کرد.
دوران ابتدایی را در دبستان رودکی کاشمر گذراند 
و دوران راهنمایی او مصادف با سال های نخستین 
پــیــروزی انقالب اسالمی و صــدور فرمان جهاد 

سازندگی از سوی امام خمینی)ره( بود.
وی عالوه بر تحصیل، در پی فرمان امام خمینی)ره( 
بــه روســتــاهــای اطـــراف کاشمر مــی رفــت و در امر 
کــشــاورزی کمک مــی کــرد. همچنین در انجمن 
اسالمی دانش آموزان فعالیت چشمگیری داشت. 
در ۱3سالگی با دستکاری کپی شناسنامه اش، 
تاریخ تولدش را تغییر داد و با این ترفند، توانست 
عازم جبهه شود. مرتضی به مدت پنج سال به طور 
دائــم در جبهه حضور داشــت و در عملیات های 
بسیاری به عنوان تخریبچی لشکر۵ نصر شرکت 
ــار فــــراوان، انجام  کـــرد. وی بــا وجـــود مشغله و ک
مستحبات و واجبات دین را فراموش نمی کرد. 
یکی از دوستانش می گوید: »با آنکه از همه ما 
کوچک تر بــود، ولی او ما را بــرای نماز شب بیدار 
می کرد. گاهی آن قدر خسته بودیم که توان بیدار 
شــدن نداشتیم. بـــرای همین بــه او می گفتیم: 
آقامرتضی! ما هم جزو همان 40خشاب... اصالً 
همان آخریش!« خلق و خوی پسندیده و برخورد 
مؤدبانه مرتضی، او را در بین دوستان و همرزمانش 
زبانزد کرده بود به همین خاطر معموالً مورد توجه 
همه بود. مرتضی در کنار سختی های رزم، سعی در 
هر چه پاک تر شدن خود داشت تا اینکه در حالی 
که مسئولیت گروه تخریب لشکر۵ نصر را بر عهده 
داشت در تاریخ 28 مهر ۱36۵ در جزیره مجنون در 
حین انجام مأموریت در سن ۱8 سالگی به درجه 
رفیع شهادت نایل آمد و در عملیات خیبر به یاران 

شهیدش پیوست.

افقی ◾
ــه کـــارگـــردانـــی   ۱. ســـپـــاه - فــیــلــمــی بـ
»حــســیــن هـــدایـــت« مــحــصــول ســال 
۱367 با بازی مرحوم عزت ا... انتظامی 
 ، اکبر عبدی ، مرتضی احــمــدی و... 
2. آونـــگ - واحـــد شــمــارش انــســان و 
ــرقــرار - عضو بدن  شتر - بـــزرگ 3. ب
ــام نهم  ــ ــت - ام کــه نــمــاد جــرئــت اسـ
شیعیان)ع( 4. صــوت ترساندن بچه 
از داغی - یار کلید - تخته های چوبی 
زیــر ریــل قطار ۵. فیض گرفته - کرانه 
- کیسه - از احشام 6. صوت درد - بر 
روی ســر بعضی ها می بینید - گیاه 
شیرین - طعم 7. از کشفیات جمشید 
- سرگرمی موردعالقه شما - بلندقامت 
8. میانگین شش و هشت - فهماندن 
ــه لــطــیــف ابــریــشــمــی  ــارچـ  - نـــوعـــی پـ
9. بیماری عصبی که با تشنج همراه 
اســت - واحـــد بـــزرگ زمـــان - بخیه - 
ترمز چهارپا ۱0. نیمه دیوانه - قاصد 
- واحــد شمارش سگ ۱۱. تسمه کمر 
- راه - پسوند شباهت ۱2. جنگجو - 

اعتبار دهنده به چک و سفته - شامل 
۱3. اشـــاره بــه نــزدیــک - بـــاور قلبی - 
مبادله کردن ۱4. قایق - از ماشین آالت 
راهــســازی - تئاتر ۱۵. غــذایــی بومی 

استان گیالن و شهر رشت - اخوان

عمودی ◾
 ۱. گونه برجسته - نعش - میوه ای 
پرخاصیت شبیه گوجه فرنگی 2. نام 
کهن نیشابور - از تقسیمات چهارگانه 
ســال - یگانه 3. حــاشــیــه ای - مــاده 
بیهوشی - حبوبات 4. پذیرفته نشده 
- چغندرپخته - گــذر - صــوت ندا 
ــاران - کاشف الکل  ۵. بــرگ - شهر ب
6. همنشین خار - شکاف سرقلم - 
سنگواره - بانک خانگی 7. سبک سر 
- مبارزه در راه خدا - مارکی ژاپنی برای 
لــوازم صوتی و تصویری 8. برچسب 
تجارتی کاال - لوستر - از محصوالت 
ــارچــه  ایـــــران خـــــودرو 9. انـــزجـــار - پ
ــرای نقاشی  نــصــب شــده روی پــایــه بـ
ــد  ــرواری - گــرفــتــن - پـــروردگـــار ۱0. م

ــردان - مقابل جزئیات  درشـــت - مـ
 ۱۱. شب در گویش بچه لندن - پرسش 
ــده  آن ۱2. پــدر  - ســاخــتــمــان و ســازن
حضرت یوسف)ع( - ایستا - ستاینده 
۱3. شبیه - نمونه خروار است - تیم 
فوتبال تهرانی تـــازه وارد به لیگ برتر 
کشورمان به مربیگری رضاعنایتی 
۱4. ام الخبائث - کلروفیل گیاهی - 
سرپرستان ۱۵. شهر آرزو - تقوا - مزه 

پرنمک - از مصالح ساختمانی

جدول     8214
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 1 ت گ   د ر پ ی ف ی ث ا غ و ر ث
 2 ی و ل ا ف   م ق  ا م   ا ر ا م
 3 ل ا و   ع ط ا ر ی   ک ی ا ن ی
 4 ا   ز م   ل ن   س ا ر ی   ک ن
 5 پ ک   ع ل ا ی ق   ع م   م ی  
 6 ی ا ش م ا ق   ا س ت و ر ی   ت
 7 ا ف ک ا ر   ج ل ی ل   ش ک ر ک

 8   ک ر   و ا ل ی ب ا ل   ر س  
 9 م ا ش ه   ک ا ب ل   ا ک و ا ن
 10 ا   ک ا ن ا د ا   م د ر ن   ی
 11 س ا ن   ب ر   ف ن ج ا ن   ر م
 12 ت ل   ت ر س و   ج ر   د ر و س
 13 ب ی د ا د   ج و ا ی ز   ف د ا
 14 ن ا ی ب   ت ی ل ر   ه م ر ا ی
 15 د ژ م   م ک ن ت   ا ر ا م ن ه
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