
 میناکاری هنری اســت که چندین قــرن از ابــداع 
دوران  به  هنر  این  قدمت  می گویند  می گذرد.  آن 
 ساسانی برمی گردد. اگر چه ردپایی از این هنر در 
اروپا روی فلزات مس و برنج دیده شده اما خاستگاه 
این هنر به ایران و به خصوص مهد آن، اصفهان 
کارشناس  و  نیشابور  در   ۵۸ متولد  بــازمــی گــردد. 
به  فــردوســی مشهد  دانشگاه  از  ریــاضــی محض 
عنوان بانوی کارآفرینی که نخستین تولیدکننده این 
هنر در شرق ایران به صورت حرفه ای است، این کار 

را انجام می دهد. او در گفت وگو 
هنر  به  می گوید:  ما  با خبرنگار 
عالقه داشتم. در دوران ما برای 
ادامــه در رشته هنر خیلی فضا 

مهیا نبود اما...

دادستان مشهد تأکید کرد

»برگ سبز« مالک رفع توقیف خودروها
 گفت وگو با نخستین میناکار حرفه ای 

در شمال شرق ایران 

رقابت از نیشابور 
باصنایع دستی 

اصفهان
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آیت هللا علم الهدی: 

مدیریت روتین و روزمره 
 باید به مدیریت انقالبی 
و جهادی تبدیل شود

 مشکل کم آبی 
»علی آباد جلگه زوزن« حل شد

 واکسیناسیون کارکنان سینماهای 
مشهد به مناسبت روز سینما  

16291131 1229

111

2

3

4

در استان2

یادداشت

خبر

بی توجهی ادامه دار به ماسک!
رضا طلبی: بنا به گفته مسئوالن ستاد مقابله 
با کرونای خراسان رضوی موج پنجم این بیماری 
تا حدودی در سرازیری قرار گرفته و آمار در زمینه 
ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا روند کاهشی دارد 
امــا با وجــود گذشت بیش از ۱۸مــاه از حضور 
آن  تبعات  و مشاهده  ویـــروس در جامعه  ایــن 
اقتصادی  اجــتــمــاعــی،  مختلف  حــوزه هــای  در 
به  همچنان  مشهد  مـــردم  بــرخــی  سیاسی،  و 
دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از 

ماسک بی توجه هستند. 
ــارک ملت که با  به صــورت میدانی ســری به پ
برداشتن محدودیت ها، دوباره شهروندان امکان 
پیدا  را  ورزش  بـــرای  مجموعه  ــن  ای در  حــضــور 
کرده اند زدیم. متأسفانه شاهد عادی انگاری مردم 
در برابر کرونا بودیم، به طــوری که در یک بازه 
زمانی از بین ۲۰۰نفری که از اقشار مختلف برای 
ورزش صبحگاهی در این مکان از نگاه ما عبور 
می کردند ۱۳۰نفر از آن ها یا به عبارتی ۶۵درصد 

آن ها ماسک نداشتند. 
جای بسی تعجب است که همین شهروندان تا 
چند روز پیش به دلیل شیوع گسترده کرونا و 
طغیان موج پنجم این ویروس در شهر مشهد، 
فرصت حضور در پارک ملت و استفاده از فضای 
صبحگاهی و نشاط  آور از آن ها سلب شده بود و 
اکنون که این فضا در اختیار آن ها قرار داده شده 
اعتنایی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و استفاده از ماسک ندارند. برخی از مردم در 
بازارها، پاساژها و مراودات روزانه نیز تعهد آنچنانی 
به استفاده از ماسک ندارند که این موضوع به 
نوعی می تواند سطح انضباط اجتماعی و فرهنگ 
بهداشتی و اطاعت پذیری جامعه را نیز مشخص 
کند. در حالی که مسئوالن بهداشت و درمان 
کشور بارها بر ضــرورت استفاده از ماسک به 
عنوان ساده ترین مسیر برای پیشگیری از ابتال به 
این بیماری تأکید کرده و حتی رهبر معظم انقالب 
مجلس  نمایندگان  بــا  تصویری  دیـــدار  در  نیز 
شورای اسالمی با تجلیل چندین باره از خدمات 
و  بهداشتی  کادرهای  فداکاری های  و  درخشان 
درمانی که بعضی از آن ها نیز در راه خدمت به 
مردم به بیماری مبتال شدند و یا جان باختند، 
گفتند: با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی 
کار ساده ای مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند 
که من واقعاً از آن پرستاری که فداکارانه در حال 

ارائه خدمت است خجالت می کشم.
گرفته،  صــورت  مطالعات  نتایج  طبق  طرفی  از 
میزان انتقال ویروس کرونا از طریق راه تنفسی در 
هنگام استفاده از ماسک های پزشکی ۷۵ درصد 
کاهش می یابد و در صورت استفاده صحیح از 
ماسک های پزشکی تا ۱۰۰ درصد امکان انتشار 
ویروس از ناحیه تنفسی افراد کم می شود و اگر 
در مکان های عمومی ۸۰ درصد افراد از ماسک 
وجــود  ــروس  ویـ انتقال  امــکــان  کنند،  استفاده 
و  استانی  رو مسئوالن  ایــن  ــت.از  نخواهد داشـ
حداکثری  استفاده  بــرای  مشهد  مقدس  شهر 
شهروندان از ماسک در فضاهای عمومی باید 
چـــاره ای جــدی و عملیاتی و نــه صــرفــاً شعاری 
بیندیشند تا دوباره قصه پرغصه افزایش مبتالیان 
و مرگ و میر بر اثر کرونا، کمبود سرم و داروهای 
مورد نیاز بیماران و تکرار تبعات مختلف موج های 

قبلی رنگ واقعیت به خود نگیرد.

ایستگاه های صلواتی مشهد مجوز ندارند
مدیر گروه بهداشت سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: این دانشگاه در ماه های محرم و صفر هیچ مجوزی 
برای برپایی ایستگاه ها و موکب های صلواتی صادر نکرده است و 

ایستگاه های دایر، غیرمجاز فعالیت می کنند.
علی اصغر حسنی افزود: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
ایستگاه های صلواتی با توجه به توزیع نذری، پذیرایی و ازدحام 

جمعیت امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: با توجه به شروع دهه اول ماه صفر شاهد برپایی 
برخی موکب های صلواتی در شهر مشهد هستیم که بر اساس 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برپایی این موکب ها ممنوع 
است. مدیر گروه بهداشت سالمت محیط و کار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: نظارت بر فعالیت هیئت های مذهبی و 
موکب های صلواتی بر عهده سازمان تبلیغات اسالمی است و 
در عین حال دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز بر عملکرد و نحوه 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این اماکن نظارت دارد.
حسنی افزود: طرح تشدید نظارت  بر عملکرد هیئت های مذهبی 
پیش از آغاز ماه محرم شروع شده است و در این مدت تعدادی 
از هیئت های متخلف به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی به سازمان تبلیغات اسالمی، استانداری و دادستانی 

معرفی شده اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره 
به اینکه دز دوم واکسن ها باید هرچه سریع تر تزریق شود 
تا بتوان سراغ دز اول افراد و گروه های جدید رفت، گفت: 
افرادی که دز دوم واکسن آسترازنکا و سینوفارم را دریافت 
واکسیناسیون  مــراکــز  بــه  باید  سریع تر  هرچه  نــکــرده انــد، 
گــروه هــای  ــتــوان  ب ــا  ت بــزنــنــد  را  واکــســن خـــود  و دز دوم  مــراجــعــه کنند 

واکسیناسیون را گسترش داد و وارد دز اول های جدید شد. 
اکنون مردم با سرعت کمتری برای دز دوم واکسن اقدام می کنند؛ البته 
در چند روز گذشته عملیات واکسیناسیون با تعداد قابل توجهی انجام 
نیز  را  رکــوردهــا  توانستیم  روز  در  واکسن  دز  هــزار   ۵۰ تزریق  با  و  شــده 

بشکنیم. 
باقی  افــراد  واکسن   که دز دوم  زمانی  تا  کرد:  حمیدرضا رحیمی اضافه 
مانده باشد، برایمان سخت است دز اول افراد جدید را شروع کنیم و 

مجوزها در این زمینه دست و پای ما را می بندد. 
رسیده  دوم  دز  در  واکسن  تزریق  از  قابل توجهی  درصــد  به  ابتدا  باید 
باشیم، سپس وارد گروه های جدید شویم؛ بنابراین از افرادی که هنوز دز 
دوم واکسن را تزریق نکردند، درخواست داریم هرچه سریع تر به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی گفت: 
ائمه جمعه مناطق کاشمر، زبرخان، فردوس، بجستان و خوشاب 

تغییر می کنند.
حجت االسالم محمدحسین ایزدی، رئیس شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه خراسان رضوی گفت: از هفته آینده امام جمعه زبرخان در پی 
استعفای امام جمعه سابق تغییر می کند؛ با استعفای حجت االسالم گرمابی، 

حجت االسالم بابایی از فردوس به زبرخان منتقل می شود.
وی افــزود: همچنین روز شنبه )امــروز( معارفه امام جمعه بجستان صورت 

می گیرد و امام جمعه جدید این شهر از هفته آینده کار خود را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه این تغییرات هیچ  کــدام مربوط به تغییر دولــت و مسائل 
سیاسی نیست، ادامه داد: امام جمعه کاشمر هم چون بازنشسته آموزش 
و پرورش بود و سه سال از زمان خدمت ایشان می گذرد، با درخواست مردم 

کاشمر، جای خود را به طلبه ای موفق، بومی و تشکیالتی می دهد. 
ایزدی بیان کرد: حجت االسالم طاهری از سلطان آباد )خوشاب( نیز به کاشمر 
منتقل می شود؛ هنوز برای برخی شهرستان ها که امام جمعه آن ها منتقل 
می شود، امامی انتخاب نکرده ایم. او تصریح کرد: این تغییرات نشان از تغییر 
سیاست های ما در سیاست گذاری ائمه جمعه ندارد، تغییر و تحول ائمه جمعه 

به طور معمول پیش از این در شهریور ماه صورت می گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: عملیات برداشت 
محصول پسته از سطح ۳هزار و ۵۷۵ هکتار از باغات مشهد 

آغاز شده است.
نوسازی،  و  اصــالح  راستای  در  کــرد:  اظهار  سعید خوش قامت 
بهبود عملکرد، مدیریت مصرف سموم و کودهای شیمیایی، اصالح سامانه 
آبیاری، انجام عملیات گرده افشانی مصنوعی توسط باغداران فعال، اجرای 
کالس های آموزشی پسته در سطح شهرستان، اجرای عملیات سرشاخه کاری 
و اجرای عملیات نصب فرمون و کارت زرد و استفاده از سرکه و آبشویی در 
مبارزه با پسیل به منظور کنترل آفات از مهم ترین اقدام های مؤثری است که 
انجام گرفته و ۲هزار هکتار از سطح باغات پسته شهرستان مشهد مجهز به 
سامانه نوین آبیاری است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد عنوان کرد: 
شهرستان مشهد با داشتن ۳هزار و ۵۷۵ هکتار باغ پسته که بیش از هزار و 
۱۵۰ هکتار آن به صورت بارور و ۲هزار و 4۲۵ هکتار نهال و غیربارور است یکی 

از قطب های مهم تولید پسته در استان به شمار می رود.  
وی گفت: پیش بینی می شود هزار و ۳4۷تن پسته خشک در شهرستان با 
میانگین عملکرد هزار و ۱۷۱ کیلوگرم در هکتار پسته خشک از باغات پسته 
برداشت شود. مهم ترین ارقام پسته شهرستان مشهد فندقی، اوحدی، احمد 

آقایی، اکبری، کله قوچی و بادام سفید است.

مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی گفت: ساالنه ۲۱۹ هزار تن 
خاک از محل کانون های گرد و غبار داخلی وارد هوای این استان 

شده و در معرض تنفس ساکنان آن قرار می گیرد.
تورج همتی افــزود: بر اساس آخرین بررسی های انجام شده از 
سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، هم اکنون ۳۰ کانون تحت تأثیر 
فرسایش بادی در خراسان رضوی وجود دارد که در سال های گذشته دو برابر 
شده و اکنون ۲۲ شهرستان استان را درگیر این کانون ها کرده است. وی ادامه 
داد: سطح کنونی مناطق بحرانی تحت تأثیر فرسایش بادی در خراسان رضوی  

بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و حال آنکه پیش از این ۷۵۰ 
هزار هکتار بوده است. مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه 
ورود ساالنه ۲۱۹ هزار تن خاک از محل کانون های گرد و غبار این استان به هوا 
تهدیدی برای سالمت مردم است گفت: براساس مطالعات منشأیابی انجام 
شده در حوزه کانون های گرد و غبار، این کانون ها پراکنش باالیی در استان دارند 
اما کانون های بحرانی استان در شهرستان های سبزوار، گناباد، رشتخوار، خواف 
و تایباد است که ۲.۵ میلیون هکتار از مجموع ۳.۳ میلیون هکتار عرصه های 

تحت تأثیر فرسایش بادی خراسان رضوی را شامل می شوند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد

درخواست از مردم برای تزریق دز دوم

ورود ساالنه  ۲۱۹ هزار تن خاک به هوای خراسان رضوی  

خبر

خبرخبر

هشدار

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

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 
140060306013000245 مورخ 1400/01/29 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم بتول ثابتی نوقابی فرزند رجبعلی نسبت به 1197/09 مترمربع مشاع از کل 2197/87 مترمربع ششدانگ یکقطعه باغ و زمین 
مزروعی پالک شماره 2388 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمرضا 
راه نشین و خانم صالحه نوریان مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی 
هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405333 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/4

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

 ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی از كلیه س��هامداران 
شركت ویانمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل 
می آید جهت ش��ركت در مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه بطورفوق العاده صاحبان سهام شركت 
رأس س��اعت 10 صب��ح  روز چهارش��نبه مورخه 
1400/7/7 ك��ه در مح��ل قانونی ش��ركت واقع 
درخیابان كوهس��نگی نبش كوهس��نگی 22/1 
پالك 216 تشكیل می گردد حضوربه هم رسانند.

س��هامدارانی ك��ه مایلندخوددرجلس��ه مجمع 
شركت نمایند می بایس��ت 4 روزقبل به دفتر 
ش��ركت مراجعه و كارت دعوت به جلس��ه را از 

امورسهام شركت دریافت نمایند.
دستورجلسه عبارتست از:

1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و بازرس 
قانونی  شركت 

2-بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب سود 
وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند99 

3-انتخاب ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل جهت 
سال  1400

4-تعیین روزنامه كثیراالنتشارمحلی
5-سایرمواردی كه درصالحیت مجمع می باشد.

 هیئت مدیره شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه بطورفوق العاده صاحبان سهام 

 شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 33224 
شناسه ملی 10380484113 )نوبت اول(

ف
/1
40
53
53

آغاز برداشت پسته در باغات مشهدتغییر پنج امام جمعه در خراسان رضوی



   درگذشت 
مداح معروف 
مشهدی در اثر 
تصادف  
مداح اهل بیت)ع( 
حاج حسن جمالی بر 
اثر تصادف شدید و 
واژگونی خودرو در 
جاده راوند کاشان 
درگذشت. به گزارش 
تسنیم، خودرو 
مرحوم جمالی چهار 
سرنشین داشته که 
پس از واژگونی، این 
مداح و ذاکر مشهدی 
فوت می کند و دو نفر 
دیگر در بیمارستان 
بستری هستند.

نماز جمعه سرور هادیان میناکاری 
هنری است که چندین قرن از 
ابداع آن می گذرد. می گویند 
ــدمــت ایـــن هــنــر بـــه دوران  ق
 ساسانی برمی گردد. اگر چه 
ردپایی از این هنر در اروپا روی 
فلزات مس و برنج دیده شده اما خاستگاه این 
هنر به ایــران و به خصوص مهد آن، اصفهان 

بازمی گردد.

از ریاضی تا هنر ◾
متولد ۵۸ در نیشابور و کارشناس ریاضی محض 
از دانشگاه فــردوســی مشهد به عنوان بانوی 
کارآفرینی که نخستین تولیدکننده این هنر در 
شرق ایران به صورت حرفه ای است، این کار را 

انجام می دهد.
او در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: به هنر 
عالقه داشتم. در دوران ما برای ادامه در رشته 
هنر خیلی فضا مهیا نبود اما پس از ازدواج به 
خاطر کار همسرم دو سالی در تهران بــودم که 
از همین فرصت استفاده کردم و از سال ۹۵ به 
فراگیری هنر میناکاری پرداختم و به صورت 
جدی با استادان اصفهان به صورت حضوری 
و مجازی مرتبط شدم و به یادگیری پرداختم و 
هنوز هم به صورت مجازی هفته ای یک بار این 
آموزش را از استادان فن اصفهانی فرامی گیرم. 

این بانوی کارآفرین می افزاید: این هنر نقاشی 
روی مس است که پس از رنگ آمیزی در کوره 
قرار می گیرد و رنگ ها ثابت می شوند. رنگ ها 
پودری و طبیعی هستند که از اکسید فلزات در 
طبیعت گرفته شده اند و هنگامی که در کوره قرار 
می گیرند با فلز ترکیب و ثابت می شوند از این رو 

قابل شست وشو هستند.

کارآفرینی برای ۱۵ نفر ◾
او می گوید: بیش از یک سال است که دفتر و 
کارگاهی دایر کــرده ام که عالوه بر آموزش بیش 
از ۱۵ نفر با من همکاری می کنند. برای نخستین 
بار در شرق ایران کوره این کار را در نیشابور برپا 

کرده ام که وابسته به اصفهان نباشم.
ــالوه بــر همکاری  وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: عـ
مستقیم این تعداد افــراد با من، تعدادی افراد 
در خانه کار می کنند، عــده ای نیز در اصفهان 
ظرف مسی برایم تولید می کنند و چند نفر نیز 

کوره کار هستند. 
ــح مـــی کـــنـــد: مـــحـــصـــوالت ما  ــصــری ــوی ت ــنـ دهـ
کارهایی است که به صورت میناکاری در بازار 
دیده می شود و شامل بشقاب ها در سایزهای 
مختلف، ساعت، گلدان، جام، شکالت خوری، 
ظــروف تزئینی و دکــوری، ظــروف چایخوری و... 
است که توان تولید همه این محصوالت را داریم 
و در حال حاضر به تولید زیورآالت میناکاری نیز 
ورود پیدا کــرده ایــم که خوشبختانه در همین 

دوران سخت بازار با استقبال مواجه شده ایم. 

استقبال خوب حتی در دوران کرونا  ◾
ایــن بانوی توانمند دربـــاره بحث صـــادرات آثار 
هــنــری و صنایع دســتــی تــولــیــدی شــان اظهار 
می دارد: به صورت جدی امکان صادرات برایمان 
مهیا نشده امــا به صــورت تکی محصوالتمان 
بــه کشورهای مختلفی چــون آمریکا، لبنان، 
آلمان و... ارسال شده است. محصوالت ما به 
صورت مجازی در تمام ایران به خصوص تهران، 
اصفهان، مشهد و شهرهای مختلف خریداری 

می شود.
این هنرمند در رابطه با افزایش قیمت مواد اولیه 
نیز بیان می دارد: یکی از مواد اولیه اصلی ما فلز 
مس است که نسبت به فلزهای دیگر افزایش 
قیمت بیشتری داشته و قیمت آن دائم در حال 
افزایش اســت. به طــور مثال بشقاب هایی که 
ما به قیمت ۲۰هزار تومان خریداری می کردیم 
اکنون به ۱۰۰ هزار تومان رسیده، یا رنگ هایی که 
مــورد استفاده ماست، از آلمان وارد می شود. 
به طور مثال این رنگ ها از گرمی ٧٠٠ تومان به 

گرمی ۲هزار تومان رسیده است. 
وی در ادامه می افزاید: برخی قلم موها به دلیل 
تحریم پیدا نمی شود و یا قلم موهای دست ساز 
ــزار تــومــان  ــا ۳۰ هــ ــه قیمت ۲۰ ی ــه پیشتر ب ک
خــریــداری می کردیم اکنون به ۷۰ الــی ۸۰هــزار 

تومان رسیده است.

هنر مس و پرداز ◾
وی همچنین از شـــروع هنر مــس و پـــرداز خبر 
می دهد و می گوید: این هنر را هم به تازگی شروع 
کرده ام و محصوالتمان نیز به مرحله تولید رسیده 
است. هنر مس و پــرداز، نقاشی مستقیم روی 
مس است؛ بدون لعاب کاری زیرین و بدون کوره 

که زیرمجموعه هنر مینا و تذهیب است. 

گفت وگو با نخستین میناکار حرفه ای در شمال شرق ایران 

 رقابت از نیشابور 
باصنایع دستی اصفهان

خبرخبر
ويژهويژه

برگزیدگان  جشنواره »شعر تعاون«  معرفی شدند
افشین تحفه گر ، مــعــاون فرهنگی و رســانــه ای اداره کـــل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در مراسم تجلیل 
از برگزیدگان جشنواره شعر تعاون گفت: تعداد ۴۰ اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که پس از داوری، سه اثر برگزیده 
شد. این جشنواره با هدف توجه به ادبیات به عنوان یک 
ابزار قدرتمند برای معرفی تعاون و تعاون گران، تعامل بیشتر 

فرهنگ و ادبیات با تعاون و نهادینه کردن فرهنگ کار جمعی 
در بین تمام اقشار مردم، ایجاد ارتباط بین تعاون گران و مردم 

برگزار شد.
یوسف امینی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی، نیز در این مراسم گفت: جشنواره شعر 
تعاون در نخستین قدم میان فرهنگ و تعاون، همدلی، 

همکاری و همیاری ایجاد کرد. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم 
گفتمانی شکل بگیرد و به طور مؤثر تداوم یابد، باید از زبان 
فرهنگ و هنر استفاده کنیم، ادامه داد: در این جشنواره 
از زبان فرهنگ برای عمومی کردن موضوع تعاون استفاده 
شده است. ما در ادبیات فولکلور و عامه رسم یاوری را داریم 
که باید مطابق نیاز روز بازسازی و به روز رسانی شود؛ کاری که 

اداره کل تعاون با برگزاری این جشنواره کرد. براساس گزارش 
روابط عمومی اداره کــل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، در این مراسم از منتخبان  جشنواره شعر تعاون و 
از بازنشستگان بخش تعاون استان تجلیل به عمل آمد، 
همچنین سه برگزیده این جشنواره مهرداد مهرابی، مجتبی 

صفدری و ام البنین میرزایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

خبر
    اعمال محدودیت 

برای افرادی که واکسن نمی زنند
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس 

کرونا در خراسان جنوبی از اعمال محدودیت 
برای واجدان شرایط تزریق واکسن کرونا که از 

آن خودداری می کنند خبر داد.
غالمرضا شریف زاده گفت: بر اساس اعالم وزارت 

بهداشت پس از اتمام واکسیناسیون، برای 
واجدان شرایط تزریق واکسن کرونا که واکسن 

را دریافت نکرده اند محدودیت هایی اعمال 

می شود.
وی ادامه داد: به محض اینکه واکسیناسیون 

کرونا در استان به پایان برسد محدودیت هایی 
مانند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای 

کسانی که از تزریق واکسن کرونا خودداری 

کرده اند اعمال می شود. وی اظهار کرد: همه 
افرادی که می توانند واکسن کرونا را دریافت 
کنند حتمًا برای تزریق این واکسن به مراکز 

تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند تا در آینده 
دچار مشکل نشوند.

آیت هللا علم الهدی: 

مدیریت روتین و روزمره باید 
به مدیریت انقالبی و جهادی 

تبدیل شود
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز 
جمعه مشهد با اشاره به بیانات و راهبردهای رهبر 
ــدار با دولــت سیزدهم گفت:  معظم انقالب در دی
آموزه رهبر معظم انقالب برای نهادینه کردن  فرهنگ 
انــقــالبــی در مــدیــریــت کــشــور بسیار مهم اســت؛ 

مدیریت انقالبی در مدیریت جهادی است. 
نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی ادامــه داد: 
مدیریت روتین و روزمــره بــرای این نظام و انقالب، 
جــواب نمی دهد؛ ایــن مشکالتی کــه امـــروز داریــم 
بخشی ناشی از این نگرش است. رهبر معظم انقالب 
دستور دادنــد که فرهنگ مدیریت عــوض شــود و 
تبدیل به مدیریت انقالبی و جهادی شود و زمان و 
ساعت و شب و روز نداشته باشد. امام جمعه مشهد 
افزود: در مدیریت جهادی، امکانات موجود معنایی 
ــدارد و باید امکانات جدید تولید شــود و در عین  ن
عقالنیت این مدیریت دنبال شود. روز گذشته شاهد 
صحنه ای بودم و مدیریت جهادی را مشاهده کردم که 
به اتفاق فرمانده محترم بسیج کشور بیمارستانی را که 
عزیزان بسیجی ما ۱۰ روزه راه اندازی کرده بودند افتتاح 
کردیم که ۱۰۰تختخواب داشت و پیش از این سالن 
سخنرانی بود. عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید 
کرد: یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در ۱۰ روز توسط 
بچه بسیجی ها افتتاح شد تا اگر موج بعدی کرونا آمد 
یک بیمارستان مجهز با نیروی انسانی داشته باشیم 
و مریض در چمن خوابانده نشود؛ رهبر معظم انقالب 
به دولت  امر فرمودند مدیریت انقالبی و جهادی را  در 

کشور تبدیل به فرهنگ کنند.
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در استان

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

داربست 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
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

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

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

پ
/1
40
42
53

قالی شویی

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

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
09
47

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



کشف محموله 
سالح مورد 
استفاده در 
قاچاق مواد 

مخدر
سردار سعید 
مطهری زاده، 

فرمانده انتظامي 
خراسان شمالی 

از کشف مقاديری 
سالح قاچاق و 

دستگیری متخلفان 
خبر داد و در ادامه 

به صداوسیما گفت: 
اين متخلفان از 

اسلحه قاچاق و يا 
دست ساز برای حمل 
مواد مخدر استفاده 

می کردند.

خبرخبر

عقیل رحمانی مدیر امور 
آب و فـــاضـــاب شهرستان 
ــا تـــوجـــه به  خـــــواف گـــفـــت: بـ
ــراض اهـــالـــی روســـتـــای  ــ ــت ــ اع
علی آباد مبنی بر پایین بودن 
بیش از حــد فــشــار آب، طی 
بازدید میدانی مشخص شد جوش پلی اتیلن در 

مسیر انتقال آب دلیل ایجاد مشکل بود. 
سیدحسن رضائیان در تشریح ماجرای کاهش 
شدید فشار آب در ایــن محل اظــهــار کـــرد: در 
روســتــای عــلــی آبــاد بــه خــاطــر کــاهــش فــشــار آب 
مشکاتی برای مردم ایجاد شده بود که پس از 
دریافت گایه ها و اعتراض های صــورت گرفته 
از سوی روستاییان، بازدید میدانی از منطقه در 
دستور کار قرار گرفت. همچنین پس از بررسی و 
فشارسنجی در نقاط مختلف، اقدام به حفاری 
ــر در شبکه گرفتگی ایــجــاد شــده،  کــردیــم تــا اگ

مشخص شود.
ــور آب و فــاضــاب شهرستان خــواف  مــدیــر امـ
افــزود: در محلی از اتصال لوله ها که به صورت 
جوش پلی اتیلن به هم متصل شده بود شاهد 
گرفتگی 80 درصـــدی بودیم که ایــن مــورد مانع 
انتقال آب به محدوده ای که روستاییان از افت 
شدید فشار آب گایه داشتند، شده بود. در ادامه 
و پس از عیب یابی و همچنین رفع این گرفتگی، 
شست وشوی مسیر آنجا و اتصال دوباره لوله ها 
هم انجام شد.این اقدام سبب رفع مشکل کمبود 
فشار و دبی آب در مسیرها شد و رضایت مردم 

روستا را به دنبال داشت.

کاهش خروجی یک چاه و راه چاره آن ◾
رضائیان بیان کرد: توان تولید در روستای هزارو 
600 نفری علی آباد بخش جلگه زوزن، 8 لیترو 

نیاز آبی مردم ۵/6 لیتر برثانیه است، اما با توجه 
به شرایطی که به وجود آمده بود شاهد اعتراض 
مردم روستا مبنی بر کمبود آب بودیم و با توجه به 
کاهش دبی، بالفعل یکی از دو حلقه چاه مجتمع 
حسن آباد علی آباد از 8 لیتر به 4 لیتر برثانیه برای 
افزایش توان برداشت در شرایط پیک مصرف آب؛ 
ویدئو متری چاه شماره 2 مجتمع مذکور انجام شد 
که پس از بررسی ها به دلیل گرفتگی قسمتی از 

مشبک های لوله جدار که مانع تغذیه چاه می شد 
تصمیم گیری شد تا پس از کاهش مصارف و سرد 
شدن هوا عملیات احیای چاه مذکور برای افزایش 
توان آبدهی چاه توسط امور آب و فاضاب خواف 

انجام پذیرد.
مدیر آبفای شهر خواف عنوان کرد: در راستای 
استفاده بهینه از مخزن تــازه تأسیس مجتمع 
مذکور به ظرفیت ۵00 مترمکعب که به دلیل عدم 

اجــرای خطوط مجزا بــرای دو روستا و همچنین 
فرسودگی خارج از مدار است، اقدام های الزم برای 
این موضوع در اسرع وقت صورت پذیرد تا از این 
طریق در زمــان پیک مصرف آب و یا قطعی برق 
ضمن افزایش قدرت مانور و استفاده از حجم آب 
ذخیره شده، کمترین تنش به مشترکان وارد شود.

سپاه و یک خیریه پای کار حل مشکل مردم ◾
وی تأکید کرد: با پیگیری های صورت گرفته توسط 
آب و فاضاب خــواف، بنیاد خیریه نیکوکاری 
ابراهیمی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام 
ــاح شبکه  رضــــا)ع( درخــصــوص عملیات اصـ
فرسوده این دو روستا پای کار آمدند و با توجه به 
اولویت بندی در دستور کار قرار گرفت و به زودی 

عملیات مورد نیاز آغاز خواهد شد.
رضائیان یکی از چالش های جدی تأمین آب در 
منطقه را وجود انشعاب های غیرمجاز عنوان کرد 
و ادامه داد: در دو روستای مذکور تخلف هایی 
نظیر اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع، دستکاری 
در تجهیزات اندازه گیری، اتصال قبل از کنتور 
ــه آب )مـــصـــارفـــی همچون  ــی رویـ و مــصــرف بـ
دامداری ها، باغات و...(، حجم قابل ماحظه ای 
از آب تخصیص داده شده بــرای شهروندان را 
مصرف نموده و موجب ایجاد چالش در مقوله 
مصارف شرب و مسکونی می شود. این ماجرا 
در فصل های گرم سال و پیک مصرف به مراتب 
بیشتر قابل لمس است. از همین رو امور آب و 
فاضاب درخصوص حفظ حقوق مشترکان و 
کاهش آب بدون درآمد و همچنین پیشگیری از 
صدمه به شبکه و مشکات بهداشتی ناشی از 
برگشت آب در انشعاب های غیرمجاز، با جدیت 
در این مــوارد ورود کــرده و با متخلفان برخورد 

خواهد کرد.

با بازدید میدانی و رفع گرفتگی خط انتقال توسط آبفای خواف

 مشکل کم آبی 
»علی آباد جلگه زوزن« حل شد

مدير امور آب و فاضالب شهرستان خواف: امور آب و فاضالب درخصوص حفظ 
حقوق مشترکان و کاهش آب بدون درآمد و همچنین پیشگیری از صدمه به 
 شبکه و مشکالت بهداشتی ناشی از برگشــت آب در انشعاب های غیرمجاز،

 با جديت در اين موارد ورود کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
گزيدهگزيده

پرونده روز
دادستان مشهد تأکید کرد

 »برگ سبز« مالک 
رفع توقیف خودروها

عقیل رحمانی  دادستان مشهد گفت: از این 
پس درصورتی که خودرویی در دستگاه قضایی، 
انتظامی و... توقیف شــود نیاز بــه ارائـــه سند 
دفترخانه ای برای اثبات مالکیت نیست و ارائه 

برگه سبز خودرو کفایت می کند.
چند روز پیش بود که دادستان کل کشور طی 
دستوری خطاب به دادســتــان هــای عمومی و 
انقاب شهرستان ها اعــام کــرد: »تلقی برگ 
سبز خــودرو صــادره از شرکت های تولیدی به 
عنوان سند مالکیت بــوده و نقل و انتقاالت 
خـــودرو بــا ثبت مشخصات متعاملین و نیز 
مشخصات خــودرو مندرج در بــرگ سبز؛ در 
ــوده و  ادارات راهنمایی و رانندگی بامانع ب
ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نیست 
مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر 
مذکور باشند«. در ایــن زمینه هم دادستان 
مشهد به خبرنگار قدس گفت: درصورتی که 
خــودرویــی به هر دلیل توسط مقام قضایی و 
یا نهاد های دیگر توقیف شــود مالک خــودرو 
با ارائــه برگه سبز آن می تواند وسیله نقلیه را 
رفع توقیف کند و به هیچ عنوان سندی که در 
دفترخانه ها تنظیم شده باشد برای ما ماک 
عمل نیست. درودی ادامه داد: از سوی دیگر 
ــرادی خــودشــان تمایل و تــوافــق داشته  اگــر افـ
باشند با این اوصــاف بازهم برای تنظیم سند 
ــدارد، اما برای  به دفترخانه ای بروند مانعی ن
دستگاه های قضایی، انتظامی و... مهم برگ 

سبز خودرو است.

در شهر3
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دستگیری »کاتالیزور دزدها« در کاشمر
فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر به صدا وسیما گفت: 
2۷فقره سرقت قطعات خودرو در شهرستان کاشمر کشف 

و با دستور مقام قضایی سه واحد صنفی پلمب شدند.
ــزود: پس از وقــوع یک فقره  سرهنگ حسین احمدی اف
سرقت کاتالیزور خودرو شهروندان، کارآگاهان دایره مبارزه 
با سرقت پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با انجام تحقیقات 

گسترده میدانی پی بردند متصدی یک واحد صنفی در این 
زمینه نقش دارد.

او ادامه داد: پلیس با دریافت گزارش های مشابه دیگری از 
سرقت این قطعه از خودرو های سواری، با دریافت مجوز های 
قضایی از واحد صنفی مذکور و همزمان از چند تعمیرگاه در 
شهرستان بازدید و چهار متهم اصلی وقوع این سرقت ها را 

دستگیر کرد و تعداد قابل توجهی کاتالیزور خودرو که توسط 
آن ها از خودرو های شهروندان سرقت شده بود، کشف شد.
متهمان دستگیر شــده در ابتدا منکر هرگونه سرقتی 
بودند، ولی پس از انجام بازجویی های علمی و مواجهه با 
مستندات متقن پلیس، تاکنون به 2۷فقره سرقت کاتالیزور 

خودرو در شهرستان کاشمر اعتراف کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی پرونده و سرشاخه این 
باند سرقت در یکی دیگر از شهر های استان شناسایی و 
در یک عملیات ضربتی دستگیر شد که به سرقت های 
مشابه در دیگر استان های کشور اعتراف کرد. با دستور 
مقام قضایی، سه واحد صنفی متخلف پلمب و تحقیقات 

در این خصوص همچنان ادامه دارد.

خط قرمز
   کشف 1/5 تن کاال پیش از قاچاق به افغانستان

فرمانده مرزبانی استان از کشف بیش از 1/5 تن 
روغن توسط مرزبانان هنگ تايباد خبر داد.

 سردار مجید شجاع در تشريح اين خبر به قدس 
گفت : در راستای جلوگیری از ورود و خروج 

کاالی قاچاق و برخورد قاطعانه با قاچاقچیان، 
مرزبانان اين فرماندهی در هنگ تايباد يک 

محموله کاالی قاچاق را کشف کردند.
وی در ادامه افزود: مرزبانان هنگ تايباد مستقر 

در ايست و بازرسی 17 شهريور در بازرسی 

خودروها و مسافران که قصد خروج از کشور را 
داشتند موفق شدند يک تن و 670 کیلوگرم روغن 

خوراکی و اقالم ديگری همچون رب، آرد، مواد 
شوينده، تخم مرغ و... را کشف کنند.

سردار شجاع در ادامه با اشاره به اينکه چند نفر 

متخلف در اين راستا دستگیر شده اند، عنوان 
کرد: مرزبانان با اشراف اطالعاتی و هوشیاری 
کامل از خروج اقالم اساسی و کاالهای قاچاق 

جلوگیری نموده و قاطعانه با آن ها برخورد 
می کنند.
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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
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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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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

ج
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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

استخدام سرایدار
جه��ت  فرزن��د،  ب��دون  زوج 
س��رایداری و ام��ور خدمات��ی باغ 
وی��ال، تم��ام وق��ت ب��ا در اختی��ار 
گذاش��تن خانه و حق��وق مکفی  با 
مع��رف و ضامن معتبر در گلمکان 

نیازمندیم.
09057050329
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

مشاغل گوناگون

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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آژانس های مسافرتی
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا خیرابادی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16038
 به نشانی: نبش ایثارگران 30 قطعه دوم

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم 

به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155105822
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

05
33

4

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



   واکسیناسیون 
کارکنان 
سینماهای 
مشهد به 
مناسبت روز 
سینما  
حمیدرضا رحیمی، 
مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از 
انجام واکسیناسیون 
هنرمندان و کارکنان 
سینماها به مناسبت 
روز ملی سینما خبر 
داد. بر این اساس 
قرار است محل 
واکسیناسیون آن ها 
را مرکز بهداشت با 
سینماها هماهنگ 
کند.

در  حاشيه

نمایشگاه 
 »هایکو«
  در گالری 
روند مشهد

نمایشگاه گروهی 
نقاشی »هایکو« با 
آثاری از محمدرضا 
آذر آئین، افسانه 
خورشیدی، نگین 
درخشان، امیر راحتی، 
آویده سلمان پور، الهام 
علوی زاده، نویدرضا 
علیزاده، یگانه 
قریب، سمیرا کرد، 
زهرامحمدی، فهیمه 
مرادپور، امیرمهدی 
وثوق، زهره وحدتی، 
امیرعباس هاشمی، 
عسل همتیان و 
محبوبه یزدانی، از 
۱۹شهریور در نگارخانه 
»روند« واقع در بولوار 
ارشاد، خیابان هجرت 
آغاز شده و تا ۳۱شهریور 
ادامه خواهد داشت. 
زمان بازدید از این 
 نمایشگاه از ساعت 
۱۸تا ۲۱ خواهد بود.
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افقی ◾
ــــدی ایـــرانـــی بـــا مــحــوریــت  ــدروی ــ ــازی ان ــ  ۱. ب
ــزرگ چهلمین روز شهادت  راهپیمایی بـ
امــام حسین)ع( و یــاران گرامی اش – مظهر 
ــودروی بیابانی امریکایی -  تاریکی ۲. خــ
جایز الخطاست – بـــازار بــی رونــق ۳. نوعی 
زیرپوش مردانه – کمک غذای گیاهی – بلندی 
مرتبه 4. کافی – جاهل – درخــت ریزه های 
ژاپنی 5. نشانه – گیاه رنگرزی – واکنش بدن 
در مقابله با بیماری 6. فیلمی محصول سال 
۱۳۹6 از »محمدحسین مهدویان« - بیماری 
مسری خطرناک – ضربه فوتبالی 7. سمت و 
سو – برادران فوتبالیست سال های قبل تیم 
فوتبال استقالل و پرسپولیس - مایه حیات 
۸. یخ رفت – خداوند - شناس ۹. خاندان – 
آتشدان – عصر و روزگار ۱0. نماز یک رکعتی 
– خرد و کوچک - دستورات ۱۱. نــزول کالم 
خدا بر پیامبرش – برادر حضرت موسی)ع( 
– درخــت اعـــدام ۱۲. آهــوی ترکی – دارایــی 
سابق - رایحه ۱۳. مکانی مقدس در مکه – 
باغی در نزدیک حرم مطهر امام رضا)ع( – نام 
کوچک »همیلتون« اتومبیلران انگلیسی 

تیم مرسدس ۱4. دوم – سطح و روی چیزی 
ــاردار شیمیایی ۱5. عضو صورت  - ترکیب ب
– کتابی از امير دولــتــشــاه بــن عــالء الدوله 
بختيشاه سمرقندی بيوگرافی گروهی از شعرا 
و سخنوران نامی را با نمونه هايی از شعر آنان

عمودی ◾
 ۱. صمغی زردرنــــگ ، فسیلی و از دسته 
هیدروکربن ها که الکتریسیته ساکن را جذب 
ــوش آوردن آب – مانند و  می کند - ابـــزار جــ
شبیه ۲. رشته قیطانی بافته شده روی دوش 
نظامیان – واحد اختالف پتانسیل الکتریکی 
– کلمه احترام آمیز اول اسم آقایان ۳. حرارت 
– بــازرگــان - جنین 4. عنصر الماس ساز – 
خودروی جنگی – آزاده دشت کربال – پسوند 
مصدر جعلی 5. ...چه غریبانه / رفتند از این 
خانه – موشک فضایی غیرنظامی یک بار 
مصرف اروپایی 6. بوی رطوبت – در این عیب 
ــدن اشیاء نزدیک  انکساری ، چشم در دی
دچار اشکال است- کم عرض 7. از رشته های 
تحصیلی دبیرستانی – آوای گرگ – به پشت 
خوابیده ۸. هادی گرما و جریان الکتریسیته – 

تن – حکم حکومتی ۹. عضو پرواز – پروتئین 
گیاهی – مراحل مختلف کاری ۱0. میوه ریز 
قرمزرنگ بزرگ تر از سنجد که مصرف خوراکی 
و دارویی دارد - کاغذ  بسته بندی اسکناس 
- خــدای درویـــش ۱۱. عضو جویدن – عطر 
شیرینی ۱۲. مخفف اینک – راز و رمز – نیم 
ترکی - شناسایی ۱۳. خوشبختی – کشته 
راه خــدا – زادگـــاه شعرنو ۱4. برنج – معدن 
- روشندل ۱5. آغــاز – ورزش ویــژه نابینایان 

– کشور تزارها

جدول     8182

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

               1 
               2 
               3 

               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

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

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــاط طبسی در تربت حیدریه  رب
ــنــای تــاریــخــی متعلق به  یـــک ب
شخص حقیقی است که می توان 
از آن به عنوان یکی از مصادیق 
ناهماهنگی برخی دستگاه های دولتی در عمل 
به تعهدات و همراهی نکردن با سرمایه گذار 
انـــگـــیـــزه دار بــخــش خــصــوصــی در خــراســان 
رضوی نام برد. این بنای تاریخی که در بافت 
تاریخی شهر تربت حیدریه قرار دارد، یکی از 
۱۳کاروانسرایی است که از دوران های تاریخی 
تیموریان تا قاجار به منظور خدمت به مردم و به 
طور مشخص مسافران، با کارکرد رفاهی و هدف 
ایجاد حس امنیت و آسایش عمومی در این 

خطه برپا شده  است.
امروز پس از گذر قرن ها مالک حقیقی و یا به 
تعبیر روز »فعال بخش خصوصی« درصدد 
احیا و تداوم حیات کاروانسرای طبسی با همان 
هدف اولیه اما در شکلی متناسب با نیازهای 
روز جامعه و به طور مشخص »گردشگری« به 
سبک زندگی امروزی است، ولی همکاری 
نکردن ارگان های دولتی 

مرتبط موانعی برای وی ایجاد کرده است.  
این در حالی است که بیشتر کاروانسراهای 
ــع در  ــای تاریخی واق برجای مانده از دوران هــ
محدوده شهر تربت حیدریه همچون »رباط 
علیا و رباط الری« و بناهای خارج از محدوده 
این شهر نظیر »رباط کامه، رباط کسکک، رباط 
تروسک، رباط شور حصار، رباط میاندشت و 
رباط اسدآباد« گرچه از دست تطاول زمان جان 
سالم به در برده و هنوز پابرجا هستند اما برخی 
از آن ها به خاطر تغییرات عمیق سبک زندگی، 
بــدون استفاده مانده  اند و همچنان در چنگ 
ــرار داشته و رو به  چرخه تــکــراری فرسایش ق

تخریب و نابودی می روند.  
گرچه ربــاط طبسی از ۲0 ســال پیش تاکنون 
ــار ملی ایـــران مشمول  بــا ثبت در فهرست آث
مجموعه قوانین حفاظتی میراث فرهنگی شده 
است اما ملک و بنای آن همچنان در مالکیت 
بــازمــانــدگــان مــرحــوم محمدابراهیم طبسی، 
برپاکننده ساختمان کاروانسرا قرار دارد که آن 
را وقف آسایش و امنیت مسافران و زائران حرم 

مطهر امام رضا)ع( کرده اند.  

مهدی کاهانی در طبیعت 
زیــبــا و بکر تــربــت جــام، مناظر 
ــه چــشــم مــی خــورد.  شــگــرفــی ب
ــای بـــلـــنـــد، دره هــــــــای  ــه هــ ــ ــل ــ ق
عمیق، آبشارهای باطراوت و جنگل ارس، 
ــژگــی هــای طبیعت تــربــت جــام اســت  از وی
کـــه شــبــاهــت بــســیــار زیـــــادی بـــه طبیعت 

هزارمسجد دارد.
یکی از مناطق دیدنی تربت جام، دره روستای 
ــردو اســت. ایــن روستا هرچند به فریمان  ب
نــزدیــک تــر اســـت، امــا از تــوابــع شهرستان 
ــد. بـــــردو در  ــ ــی آی ــه شـــمـــار مــ تـــربـــت جـــام بـ
47کیلومتری شرق فریمان و در 57کیلومتری 
غرب تربت جام واقع شده است. ارتفاع این 
روستا از سطح دریا، هزار و۳۸0متر است و در 
5 کیلومتری جنوب غربی این روستا، دره ای 
عمیق و پرآب وجود دارد که طبیعت آن یادآور 
هزارمسجد اســت. جنگل ارس، رودخانه 
دائمی و چندین آبشار، زیبایی این منطقه را 
دوچندان کرده است. این دره، چندین شاخه 
فرعی دارد و پیمودن آن معموالً از حوصله 

افراد مسن و از حد توان کودکان خارج است؛ 
به همین خاطر این دره و کوهپیمایی را برای 
رسیدن به آبشارهای منطقه، در قالب یک 
گردش خانوادگی توصیه نمی کنیم، اما برای 
افرادی که توان پیمایش این مسیر را دارند، 
سفری ماجراجویانه، مهیج و خاطره انگیز 

خواهد بود.
عــالوه بر قله بــردو و آبشار قندیل، آبشار بردو 
که در ۲ کیلومتری غرب روستای شــورآب علیا 
از تــوابــع بخش نــصــرآبــاد، دهستان کــاریــزان 
تربت جام قرار گرفته و از ارتفاع ۳0 متری روی 
شیب صخره ای در شیار کوه به پایین می ریزد، 
از زیباترین جاذبه های این منطقه است. ارتفاع 
ــر اســت و  آبــشــار از سطح دریـــا هـــزار و460مــت
پیرامون آن صخره های خزه بسته چشم انداز 
زیبایی ایجاد کرده است. دسترسی به آبشار از 
طریق جاده ارتباطی فریمان به تربت جام، پس از 
روستای کهریز نو، جاده فرعی روستای شوراب 
 علیا میسر اســت. بهترین راه بــرای رسیدن

 به دره بردو نیز روستای کالته محمدآقا 
است.

»رباط طبسی« درخدمت زائران امام رضا)ع( سفری ماجراجویانه و مهیج در »دره بردو«

مسئول 
نـــمـــایـــنـــدگـــی 

ــگــــی،  ــ ــن ــرهــ ــ مـــــــیـــــــراث  ف
گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار 
از دریافت سند ششدانگ برای قلعه تاریخی 

کریم آباد این شهرستان خبر داد.
کاظم کامیاب با بیان ایــن مطلب اظهار کرد: 
سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان قلعه 
تاریخی کریم آباد با مالکیت جمهوری اسالمی 
ایران و با حق بهره برداری وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی توسط اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان رشتخوار صادر شد.

وی هــدف از دریــافــت سند مالکیت بــرای آثار 
تاریخی توسط میراث  فرهنگی را برنامه ریزی 
بــرای حفاظت، حراست و مرمت بیشتر این 
بناها عنوان کرد و ادامه داد: پروسه اخذ سند 

مالکیت 
این اثر تاریخی 
کــه بــه شــمــاره ۲۹۲۸5 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ در سال 
۱۳۹۸ توسط دهیاری، شورای اسالمی و اهالی 
فرهنگ دوست روســتــای کریم آباد به میراث 
فرهنگی واگــذار شد و سپس مراحل دریافت 

سند آن در دستور کار این اداره قرار گرفت.
مسئول نمایندگی میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان رشتخوار عنوان کرد: 
پس از پیگیری های الزم سند ششدانگ عرصه 
و اعیان قلعه کریم آباد به مساحت 7هزار و۹۳۲ 

مترمربع صادر شده است.
کامیاب تصریح کرد: این اثر تاریخی از یادگاران 
دوره قاجار است که در 5 کیلومتری جنوب شهر 
رشتخوار و در جنوب  غرب روستای کریم آباد 

واقع شده است.
وی گفت: پالن این اثر تاریخی مستطیل شکل 
و دارای چهار برج دایره ای شکل در چهار جهت 
اصلی و در دو طبقه اســت کــه حــدود ۱0 متر 
ارتفاع دارند. فضاهای داخلی قلعه توسط چهار 
حیاط و اتاق های پیرامون آن محدود و تعدادی 
از اتاق ها آراسته به تزئینات رسمی بندی، اندود 

گچ و نقاشی روی گچ است.
مسئول نمایندگی میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان رشتخوار با اشاره 
به اینکه قلعه کریم آباد مهم ترین بنای تاریخی 
روستای کریم آباد است، افزود: تالش می شود با 
هماهنگی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی هر ساله اعتباری 
ویژه به منظور مرمت و احیای این قلعه تاریخی 

اختصاص یابد.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

سند ششدانگ 
برای قلعه تاریخی 
کریم آباد رشتخوار

خارج از گود ميراث خراسان گردی

 سرمربی تیم فوتسال بانوان 
هیئت فوتبال خراسان رضوی:

اولویت با بازیکنان بومی است
سرمربی تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال خراسان 
رضوی گفت: اگر قرار باشد هزینه نکنیم، مجبوریم 
تیمی راهــی لیگ برتر کنیم که زنگ تفریح سایر 

تیم ها باشد و فقط برای بقا بجنگد.
فاطمه شریف در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
وضعیت تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال خراسان 
رضوی اظهار کرد: هنوز تصمیم قطعی برای نحوه 
حضور در لیگ برتر گرفته نشده  اســت. منتظر 
قرعه کشی مسابقات بودیم تا فرمت لیگ برتر در 
فصل آینده مشخص شود. جلسه ای درخصوص 
نحوه حضور تیم فوتسال بانوان استان در لیگ برتر 
خواهیم داشت تا تکلیف تیم داری خراسان رضوی 

در لیگ برتر مشخص شود.
سرمربی تیم فوتسال هیئت فوتبال خراسان 
رضــوی در خصوص وضعیت بازیکنان تیمش 
گفت: با وجود پیک پنجم کرونا و تعطیلی سالن ها 
تاکنون تمرینی نداشته ایم. در ابتدا باید برنامه 
تیم مشخص شود، چقدر قرار است هزینه کنیم 
و چه بازیکنانی را می توانیم جذب کنیم، سپس با 
بازیکنان مذاکره خواهد شد، در هر صورت اولویت 

با بازیکنان بومی است.
شریف در پاسخ به این پرسش که آیا هدایت تیم 
فوتسال بانوان خراسان رضوی را برعهده خواهد 
داشت، تصریح کرد: هنوز وضعیت هدایت تیم 
هــم مشخص نیست. امــیــدوارم بــه زودی همه 
چیز مشخص شود، گرچه از سایر تیم های لیگ 
برتری پیشنهاد دارم، اما ترجیحم این است در 

مشهد بمانم.
وی در خصوص انتقادهایی مبنی بر هزینه های 
تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: نمی دانم 
کسانی که انتقاد می کنند دنبال چه چیزی هستند. 
اگر می خواهیم هزینه نکنیم، باید تیمی راهی لیگ 
برتر کنیم که زنگ تفریح سایر تیم ها باشد و از همان 
ابتدا برای بقا در لیگ برتر به میدان برود، البته اگر 
این اتفاق هم رخ دهد، دوباره انتقاد خواهند کرد که 
چرا هیئت فوتبال استان به فکر نبوده و برای این تیم 

هزینه نکرده تا آبروی خراسان رضوی نرود.
وقتی تیمی قدرتمند با بازیکنان ملی پوش هم راهی 
مسابقات می کنیم، انتقاد می کنند این پول ها از کجا 
آمده است. تمام اسناد و مدارک هزینه هایی که برای 
تیم صورت گرفته، موجود و مشخص است. بودجه 
هیئت فوتبال خراسان رضوی نصف بودجه تیم های 
آبادان، ساپیا و ملی حفاری بود. برای تمام مسابقات 
خارج از خانه، یک روز پیش از مسابقه اعزام شدیم و 
در هتل سه ستاره اقامت داشتیم، اما به عنوان مثال 
تیم های آبادان و سایپا که در مشهد بازی داشتند در 
هتل پنج ستاره پارس اقامت داشته و چهار تا پنج روز 
پیش از مسابقه به مشهد آمدند. شریف افزود: به 
مراتب کمتر از دیگر تیم های مدعی لیگ برتر هزینه 
کردیم. تیم مدعی باید هزینه کند. در حال حاضر 
تیم سپاهان برای لیگ برتر فوتبال آقایان می خواهد 
مدعی باشد و برای جذب یک بازیکن شاید چندین 
میلیارد هزینه کند. اگر قرار است به عنوان مدعی در 
لیگ برتر ظاهر شویم باید هزینه کنیم، اما همیشه 
هزینه های تیم خراسان رضوی معقول و منطقی 
بوده است. در تمام بازی های لیگ برتر، به غیر از 
مرحله پلی آف فقط سرمربی و سرپرست تیم اعزام 
شده اند و برای صرفه جویی در هزینه ها، در هیچ 
یک از مسابقات مربی، بدنساز و مربی دروازه بــان 

اعزام نشدند.

بازیکن مشهدی تیم ملی بسکتبال با ویلچر:

در پارالمپیک در حد خودمان 
ظاهر نشدیم

بازیکن خراسانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: 
بازی های تدارکاتی نقش زیادی در هماهنگی تیم و 
شناخت مربی از بازیکنانش دارد، اما متأسفانه این 

امکان برای تیم ملی فراهم نشد.
حسن عبدی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
آینده تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان اظهار 
کرد: گروه سختی در پارالمپیک توکیو داشتیم و تیم 
ملی ایران در حد خود ظاهر نشد. یک روز پیش از 
اعزام و در حین مسابقات دو بازیکنان اصلی را از 
دست دادیم و دست مربی کامالً خالی شد. با توجه 
به کالس بندی، مربی نمی توانست به خوبی از 

بازیکن جایگزین در ارنج تیم استفاده کند.
ــود مــشــکــالتــی کـــه رخ داد،  وی افـــــزود: بـــا وجــ
توانستیم مقابل سه تیم قدرتمند استرالیا، 
آمریکا و انگلیس نمایش خوبی داشته باشیم. 
نتایج مطلوبی کسب نکردیم، امــا بــا توجه به 
ــرای نخستین بـــار حــضــور در  بــازیــکــنــانــی کــه بـ
پارالمپیک را تجربه می کردند، نبود بازی تدارکاتی 
و ویلچر مناسب، توانستیم نمایش قابل قبولی 
مقابل قــدرت هــای جهان ارائــه دهیم. با توجه 
به بضاعتمان به شخصه از عملکرد تیم ملی 
رضایت دارم. بازیکن اهل خراسان رضوی تیم 
ملی بسکتبال بــا ویلچر عــنــوان کـــرد: آخرین 
تورنمنت بین المللی تیم ملی در سال ۲0۱۸ بود. 
پس از آن، تیم ملی هیچ بازی تدارکاتی یا رسمی 
با تیم های خارجی نداشت. بازی های تدارکاتی 
یـــادی در هماهنگی تیمی و شناخت  نقش ز
مربی از بازیکنان دارد، اما متأسفانه این امکان 
بــرای تیم ملی فراهم نشد. شیوع کرونا در این 
امــر دخیل بــود، امــا بــاز هــم چند مــاه مــانــده به 
مسابقات می توانستند چند بازی دوستانه برای 

تیم ملی تدارک ببینند، اما سهل انگاری شد.

مرکز بستری ۱۱0 تختخوابی امــام 
خــمــیــنــی)ره( ویـــژه بــیــمــاران حاد 

تنفسی در مشهد راه انـــدازی 
شد.

به گزارش ایسنا؛ یعقوبعلی 
نظری، فرمانده سپاه امام 
رضا)ع( خراسان رضوی، 
در ایــن خصوص بیان 
کرد: پیش از این نیز دو 
مرکز بستری در شهر 
مــشــهــد راه انــــــــدازی 

شده بود.
وی افـــــــزود: وظــیــفــه 
داریم تمام ظرفیت ها 
و زمــیــنــه هــای خدمت 
و درمــان را فراهم کنیم 

ــا از بـــار بیمارستان ها  ت
کاسته شود.

ــکــه  ــن ــان ای ــ ــی ــ ــا ب ــ ــری بـ ــظــ ــ ن
ــز  ــرک هــــم اکــــنــــون هـــشـــت م

واکسیناسیون سپاه در حاشیه 
شهر مشهد فعال است، ادامه داد: 

با تأمین واکسن تعداد این مراکز دوبرابر 
خواهد شد.

افتتاح مرکز بستری 
۱۱۰تختخوابی بیماران کرونایی 

- امامزادگان سلطان محمد و سلطان 
ابراهیم؛ آستان امامزادگان در مرکز 
شهر فردوس است که میعادگاه 
ــه خـــانـــدان  عـــالقـــه مـــنـــدان بـ
عصمت و طــهــارت در این 
شهرستان می باشد. بقاع 
متبرک ایــن امــام زادگــان  
در فــاصــلــه انـــدکـــی از 
ــع ایـــن  ــامـ مــســجــد جـ
شهر قــرار دارد و یکی 
ــن بــقــاع  ــری از مــهــم ت
ــان  ــراســ مـــتـــبـــرکـــه خــ
ــه شــمــار  ــ ــی بـ ــوبـ ــنـ جـ

می آید.
ــاه سلیمان  - مــــزار شــ
ــاه  ــگـ ــارتـ عـــلـــی؛ ایـــــن زیـ
غــــربــــی  ــوب  ــ ــ ــنـ ــ ــ جـ در 
شــهــرســتــان بــیــرجــنــد، در 
75 کــيــلــومــتــری خـــوســـف و 
ــاد، از  ــنـــگ آبـ در روســـتـــای جـ
دهستان جلگه مــاژان در بخش 
خوسف واقع شده و از طریق جاده 
 آسفالت خوسفـ  دولت آباد گیو قابل  

دسترسی است.

 گردشگری زیارت
خراسان

مقدم        محمدحسین فدایی چیروکی، شاعر 
برجسته خراسانی و سراینده کتاب های شعر لبخند 

کــويــر، گنج ســعــادت، حديث کسا و کشکول 
فدايی، تیرماه ۱۳04 شمسی در روستای 

کوچکی از توابع شهرستان طبس به 
نام چیروک به دنیا آمد.

ــاورز بــــود و بـــه کــار  ــشــ ــ پـــــدرش ک
ــز اشـــتـــغـــال داشــــت.  ــی ــی ن ــای ــن ب
ــی شــایــد  ــدایـ مــحــمــدحــســیــن فـ
ــه ارث  طــبــع شــعــر را از پـــدرش ب
ــوادش  ــه ســ ــراکـ ــد، چـ ــاشـ ــرده بـ ــ بـ
ــــدر در حـــد هــمــان  نــیــز مــانــنــد پ
چند مــاه مکتبخانه رفتن بــود، 

امــا خوشبختانه تاکنون بیشتر 
اشــعــارش در قــالــب چــنــد کتاب 

گردآوری و منتشر شده است.
استاد فدایی شعر گفتن را از جوانی 

شروع کرد، ولی به دلیل جو بی سوادی 
حاکم بر روستا و عــدم استقبال و ارتباط 

با دیگران، به ناچار شاعری را کنار گذاشت، اما پس 
ــران، در بهمن ماه  ــ از پــیــروزی انــقــالب اســالمــی ای
۱۳6۱، به یک جلسه شعرخوانی دعــوت و با 
سرودن شعری با مطلع: دمید باز به الطاف 
خالق اکبر، شعاع صبح سعادت ز 
ــاور…؛ بــه صحنه  مطلع خـ
شــعــر و ادب 

بازگشت. او سال بعد در مراسمی با حضور شعرای 
نامی خراسان، با خواندن قطعه شعری، جایزه اول را 

کسب کرد.
مــحــمــدحــســیــن فـــدایـــی هــمــچــنــیــن در 

نخستین گردهمایی شاعران استان 
یزد که در شهریور۱۳۹۱ برگزار شد، 

از سوی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد 
اســالمــی و نیز یــک ســال بعد در 
اجـــالس بین المللی پیرغالمان 
حسینی در استان گلستان مورد 

قدردانی و تجلیل قرار گرفت.
ــون  ــنـ ــاکـ از اســـــتـــــاد فـــــدایـــــی تـ
مجموعه های شعر لبخند کویر، 
گنج سعادت، منظومه حدیث کسا 
و کشکول فدایی منتشر شــده که 
در قالب های فکاهی و طنز، مدح 

و تــوصــیــف مـــکـــان هـــا، اشـــخـــاص و 
حکایت هاست. این شاعر گرانقدر صبح 

روز دوم تیرماه ۱۳۹۳ دار فانی را وداع گفت.
فدایی بارها گفته بــود آرزو دارد چــاپ آخرین کتاب 

خــود )راهــی به سوی دوســت( را ببیند که خــود به 
دلیل نداشتن استطاعت مالی نتوانسته بود 

به چــاپ برساند. ولــی باوجود وعده های 
مدیران کل ارشاد خراسان جنوبی و 

یزد، درنهایت این آرزویش 
محقق نشد.

»محمدحسین فدایی« استادی که مدرسه نرفت!

نام آوران خراسان
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