
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
آموزش حضوری برای مدارس با تعداد دانش آموز 
در خراسان  آبان ماه  دوم  نیمه  از  نفر  بــاالی ۳۰۰ 
ــاز مــی شــود. قاسمعلی خــدابــنــده در  آغـ ــوی  رضـ
گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: از اول آبان ماه این 
مدارس با تکمیل فرم های خودارزیابی که توسط 
مدیران مدارس انجام می شود و با کسب مجوز از 
اداره کل آموزش و پرورش استان، امکان تشکیل 
کــاس حــضــوری بـــرای دانـــش آمـــوزان را خواهند 

داشت البته در این مدارس برای 
هــر دانـــش آمـــوز یــک مساحت 
مشخص در کاس باید در نظر 

گرفته شود...

 کاربران اینستاگرام در تله وعده دستمزد کالن برای اقدام انسان دوستانه دروغین 

کالهبرداری به روش 11سپتامبر!
 مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی عنوان کرد

 کـمبود
 24 هزار معلم 

در مدارس استان

3
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دانش آموزان  اهدای۸۰۰تبلت به 
نیازمند در سبزوار   

 ممنوعیت پیاده روی ماه صفر 
در جاده های خراسان رضوی 

تجلیل از 5هزار پیشکسوت 
دفاع مقدس در تربت جام

 پاسخ رئیس بازرسی آموزش و پرورش استان در مورد 
نارضایتی  مردم از دریافت شهریه توسط مدارس دولتی

تخلف  نخ نما!
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تایباد گفت: ۴۰ درصد  ــرورش  پ و  آمــوزش  رئیس 
دانش آموزان شهرستان به دالیلی شامل نداشتن 
آمــوزش  نعمت  از  تبلت  و  گوشی همراه  اینترنت، 

مجازی محروم اند.
احمد برزخی  فریمانی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: براساس مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا به 

منظور رفع مشکل آمــوزش مجازی در روستاهای 
محروم و عشایری، کاس ها از اول مهرماه جاری در 
مناطق محروم روستایی و عشایری که آمار جمعیت 
کاس کم است با ۱۰ الی ۱۵ دانش آموز به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد.
وی توضیح داد: تاکنون ۹۰ درصد دانش آموزان برای 

سال تحصیلی جدید در مدارس نام نویسی شده اند 
پایه های  درســی  کتاب های  درصــد   ۹۵ از  بیش  و 
مختلف تحویل این اداره شده که اولیا می توانند 
برای تحویل کتاب های درسی فرزندانشان به مدارس 
مراجعه کنند. وی در ادامه با توضیح در خصوص 
الزام لباس فرم در سال تحصیلی جدید گفت: لباس 

فرم نماد هماهنگی و نظم در مدارس است اما از 
آنجا که وضعیت اقتصادی بیشتر خانواده ها دچار 
صدمه شده، مدیران مــدارس باید وضعیت مالی 
خانواده ها را در نظر بگیرند و تا حد امکان فرم سال 
گذشته مدرسه را تغییر ندهند؛ همچنین الزامی 

برای خرید فرم از مکان مخصوصی نیست.

محرومیت 4۰ درصد دانش آموزان تایبادی از آموزش مجازی 
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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در اجرای مصوبه مورخ 1398/07/03 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد ، موضوع مؤافقت با ادغام دو 
اتحادیه 1 ( مؤسسات برق صنعتی مشهد 2 ( فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی ساختمان مشهد و مؤافقت 
با نام جدید اتحادیه مورد ادغام ) تحت عنوان اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت برق مشهد (و 
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 
بارعایت کامل مفاد  اتحادیه جدید  بازرس  انتخابات هیئت مدیره و  22  قانون نظام صنفی مصوب 1396/04/24 
دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد .لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای 
پروانه کسب معتبردو اتحادیه صنف 1 ( مؤسسات برق صنعتی مشهد 2 ( فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی 
ساختمان مشهد ، دعوت میگردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
مدیره  هیئت  انتخابات  در  شرکت  جهت  مورخ 1400/08/03  دوشنبه  روز   12 لغایت   صبح   9 ساعت  از  دار  عکس 
ورزشی  منظوره  چند  سالن   « نشانی  به  شخصًا  برق  صنعت  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  وبازرس 
کارگران « واقع در بلوار شهید صادقی ) سازمان آب ( - نرسیده به میدان فردوسی ، مراجعه و نمایندگان مورد نظر 

خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس انتخاب نمایند .    
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره3 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد .   

** هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات 
را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت برق مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

حسین ساالرپیشه13رضا اسماعیل پور قوچانی1

محسن صادقی14ماشاءاله اصغرزاده2

ا شکان صفائی15مهران اقدس طینت3

سید جالل الدین قائمی راد16مهدی اقدسی طینت4

علیرضا قاآنی فراشاهی17غالمرضا پای برجا5

ناصر کویری18جواد ثابت6

حسن محدث نجفی19محمدرضا ثابت توسلی7

حمید معدنی فاروج20مجید حریربافان8

علی اکبر مالنوروزی21غالمرضا خاکپور9

سعید نصرآبادی22رامین رضامند10

مجید هنری23مهرداد رضامند11

علیرضا یارمحمدی24محمد  زاده رحیم12
) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت برق مشهد به 

ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و
فروشندگان صنعت برق مشهد

نام و نام خانوادگیردیف

حمید رضا پرشاد1

حسام الدین ظفرنیا2

نام و نام خانوادگیردیف

محمد هاشم کاشانی نیا3

موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی مشهد با رعایت کامل مفاد دستورالعمل 

بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی 
مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت 
در  شرکت  جهت   1400/07/27 مورخ  شنبه  سه  روز   12 لغایت  صبح   9 ساعت  از  دار  عکس  شناسائی 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » سالن چند منظوره ورزشی کارگران « واقع در 
بلوار شهید صادقی ) سازمان آب ( - نرسیده به میدان فردوسی، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود 
را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند. 
می  نفر   1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر   2 مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذکر  شایان   *

باشد.  
محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به  اتحادیه های صنفی،  انتخابات  برگزاری  اجرائی  ** هیئت 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد.  
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی مشهد به 

ترتیب حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

حسن قربانی6عباس جاودانی گل پرور1

نعمت اهلل کرامت نیا7محمد راستگو2

هادی مخملی8سید محمد صابر حسینی3

مریم میری9بهزاد عالم زاده4

نوید نقیب زاده10حسین عطارزاده کرمانی5

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیف

سید احسان حسینی1

مهدی حسینی2
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                                                                                                 
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی مشهد
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی

شرکت آرایه های معماری رضوی
موضوع مناقصه: تامین 100پرس غذا روزانه برای پرسنل شرکت به مدت یک سال  

مدت و زمان دریافت پیشنهادات 5 روز بعد از تاریخ درج آگهی
میزان سپرده شرکت در مناقصه:450/000/000 ریال 

محل دریافت: بین سه راه بعثت ومیدان تلویزیون، نمایشگاه رضوی، آقای کاظمی
  تلفن: 38433287

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مجاز می باشد. )هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.( 
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شرکت آرایه های معماری رضوی

دعوت به همکاری
شرکت آرایه های معماری رضوی

در نظ�ر دارد از اف�راد با ش�رایط ذی�ل دعوت به هم�کاری نماید. 
ی�ا   و  ب�ا ش�ماره 09155446880  بیش�تر  اطالع�ات  کس�ب  جه�ت 

05132624083 تماس حاصل فرمائید. 

تعداد مورد نیازسابقه كاریعنوان حرفه مورد نظر
2 نفر5 سالرنگ کار ماهر پلی استر کار

پیرو چاپ آگهی اتحادیه صنف موسسات 
گردش��گری و خ��ودرو کرایه شهرس��تان 
قوچان مورخ  1۴00/6/28 صفحه ۴ قدس 
خراس��ان مورخه یکشنبه 1۴00/7/10 به 
روز دوش��نبه م��ورخ 7/12/ 1۴00 و در 
بند 2 جدول اسامی  نام عباس باقری به 
عباس تاتار تغییر و بدین وس��یله اصالح 

می گردد.

اصالحیه

ف
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8

پیرو چاپ آگهی اتحادیه صنف پارچه فروشان 
و فروش��ندگان ف��رش و موک��ت شهرس��تان 
قوچ��ان م��ورخ 1۴00/6/28 صفح��ه ۴ ق��دس 
1۴00/7/16ب��ه  یکش��نبه  مورخ��ه  خراس��ان 
روز یکش��نبه م��ورخ1۴00/7/11 در بن��د 2 نام 
ای��ب حس��ن زاده باق��ی  و ای��وب حس��ن زاده 
باق��ی تغییر و بدین وس��یله اص��الح می گردد.

اصالحیه 

ف
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05
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اصالحیه آگهی:
هیئت  انتخابات  برگزاری  فراخوان  آگهی  در 
و آبنبات  نبات  اتحادیه صنف  بازرس  و  مدیره 
در   1۴00/06/30 تاریخ  در  که  مشهد  ریزان 
صفحه اول قدس ویژه روزنامه قدس چاپ شده 
است عبارت » علیرضا ساالری - رئیس هیئت 
اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی 

مشهد « صحیح میباشد
هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های 

صنفی مشهد



   کاهش 
۵۰درصدی 
تولید گندم در 
سرخس  
محمدعلی 
رهنما، مدیر 
جهاد کشاورزی 
سرخس از افت 
شدید تولید گندم 
در این شهرستان 
خبر داد و گفت: 
کاهش ۸۰درصدی 
بارندگی ها سبب 
کاهش تولید گندم 
شد به طوری که 
کشت دیم اصاًل سبز 
نشد و تولید گندم 
به روش آبی نیز 
۵۰ درصد کاهش 
عملکرد داشت.

خبر ــرای ایــن  ــ امـــا از ضــمــانــت اجـ
ــیــســت و  ــری ن ــبـ ــمـــات خـ جـ
ــدون هیچ نظارتی  ــدارس بـ مــ
هزینه هایی که خــود مصوب 

می کنند را دریافت می کنند.
مدیران مدارس هم در هنگام 
ثبت نام موارد مختلفی را در توجیه گرفتن پول 
عنوان می کنند؛ آن ها هر سال می خواهند میز 
و نیمکت های مدرسه را نوسازی کنند، وسایل 
گرمایشی و سرمایشی اضافه کنند و مدرسه را 
تعمیر و بازسازی کنند، اما آخر سال از هیچ کدام 

این موارد خبری نیست.
اینکه مدارس دولتی فقط موظف به دریافت پول 
بیمه و کتاب های درسی هستند و گرفتن هر گونه 
وجهی به جز این ها، خاف قانون است، درست؛ 
اما این مطلب فقط روی کاغذ اعتبار دارد و در 
عمل والدین هنگام ثبت نام و حتی گاهی در زمان 
دریافت کارنامه فرزندشان مجبور به پرداخت 
پول هستند و آموزش و پرورش همچنان بر این 
امر اصرار دارد که دریافت وجه به صورت اجباری 

ممنوع است.

 در محدوده نیستید ◾
 باید پول بیشتری بدهید

یکی از والــدیــن در ایــن خصوص با بیان اینکه 
برای نام نویسی فرزندم در چهارم ابتدایی، مدیر 
مدرسه مشخصات اولیه فرزندم را گرفت و وقتی 
متوجه شد در محدوده آن مدرسه نیستیم، گفت 
نمی توانیم فرزندتان را ثبت نام کنیم، ولی پس از 
اصرار و خواهش های زیاد راضی شد در فهرست 

رزروی ها ثبت شود.
وی افزود: مدیر مدرسه پس از ثبت موقت اسم 
فــرزنــدم گفت: مــدرســه مــا هیئت امنایی اداره 

می شود و هر سال شهریه کمی! از دانش آموزان 
دریافت می شود که البته هر سال میزان آن توسط 
هیئت امنا تعیین می شود و برای امسال 700 هزار 
تومان است، اما شما چون در محدوده ما نیستید 
باید یک میلیون بپردازید؛ چرا که این میزان برای 
دانــش آمــوزان محدوده مدرسه است و معموالً 
ــوزان خـــارج از مــحــدوده باید شهریه  دانـــش آمـ

بیشتری بپردازند.
رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات اداره کل آمــوزش و پــرورش خراسان 

رضوی با اشاره به اینکه گرفتن هر گونه وجهی غیر 
از پول بیمه و کتاب ممنوع است و به شدت با این 
موضوع برخورد می شود، عنوان کرد: بازرسی های 
ما چه هماهنگ شده و چه غیرهماهنگ شده 

ناظر بر اجرای قانون هستند.
رضا رمضانی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه بازرسی های ما به طــور مستمر انجام 
می شود و هر ولی دانش آموزی که مطالبه وجه 
اجبار و زور از وی شده است به ما اعام کند تا در 
کمترین زمان در مدرسه حاضر و رسیدگی انجام 

شود، گفت: ما در بازرسی هایمان تاکنون 11مورد 
تذکر کتبی درج در پرونده، چهار مورد تغییر مدیر 
مدرسه و در غیردولتی ها چند نمونه انحال 

مدرسه داشته ایم.

شهریه ها در تهران تعیین می شود ◾
وی در خصوص دریــافــت مبالغ قابل توجه در 
مدارس استعدادهای درخشان و شاهد با اشاره 
به اینکه جــدول هزینه های این گونه مــدارس از 
تهران اباغ می شود و استان هیچ دخالتی در این 
موضوع ندارد، عنوان کرد: در استان چیزی مصوب 
نمی شود و خــارج از دستورالعملی که از تهران 
می آید هر مــوردی بر خــاف ایــن موضوع باشد 

پیگیری و رسیدگی خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: ما وجوهی داریم در مدارس مثاً 
شاهد که دستورالعمل دارند و از وزارتخانه با عنوان 
مشارکت های مردمی یا کمک سرانه که جدول 
دارنــد، دریافت می شود؛ مــدارس استعدادهای 
درخشان، شاهد و نمونه دولتی دستورالعمل های 
خاص خودشان را بر اساس فعالیت هایی که انجام 
می دهند، دارند، مثاً برای کاس های فوق برنامه 
و یا در مدارس متوسطه دوره دوم برای کاس های 

کنکور این وجوه دریافت می شود.
ــن مــوضــوع کــه گفته می شود  وی بــا تکذیب ای
مدیریت مدارس در مناطق برخوردار شهر توسط 
عــده ای در ازای پرداخت وجه یا راه هــای دیگر به 
اشخاص خاصی واگذار می شود، گفت: به هیچ 
عنوان چنین چیزی صحت نــدارد و این حدس 
و گمان هایی است که زده می شود؛ چراکه برای 
مدیریت در مـــدارس و نــیــروی انسانی، کمیته 
توسعه مدیریت داریم که دارای سازوکار و اصول 
مشخصی است و این گونه نیست که سرقفلی 
مدرسه ای با مسائل دیگر به شخصی واگذار شود.

 پاسخ رئیس بازرسی آموزش و پرورش استان 
در مورد نارضایتی  مردم از دریافت شهریه توسط مدارس دولتی

تخلفنخنما!

خبرخبر

خسارت 4۰۰ میلیاردی زلزله در قوچان 
فرماندار قوچان گفت: با توجه به گزارش های کارشناسی 
شده ۴00میلیارد ریال به منازل روستایی، بخش کشاورزی 
و دیگر زیرساخت های شهرستان قوچان خسارت وارد 
شده است. امین رضا مرآتی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: هفته گذشته زلزله 5.2 ریشتری با بیش از 6۴ پس لرزه 
قــوچــان را لــرزانــد کــه طبق بــررســی و ارزیــابــی کارشناسان  

۴00میلیارد ریال خسارت برآورد شده است.
ــن خــســارت هــا بیشتر بــه مــنــازل مسکونی،  ــزود: ای ــ وی اف
کشاورزی، زیرساخت های عشایری و مدارس وارد شده است 
که بر این اساس 2 هزار و 730 واحد مسکونی در روستاهای 
زلزله زده قوچان پس از زلزله مورد بازدید قرار گرفتند که 623 
واحد به صورت کامل بازسازی و 226 واحد نیز به تعمیر و 

مرمت نیاز دارند. فرماندار قوچان تصریح کرد: در جریان این 
زلزله به 58 رشته قنات و 30 کیلومتر خط انتقال آب کشاورزی 
به مبلغ 320 میلیارد ریال خسارت وارد شده است. همچنین 
واحدهای عشایری  13 میلیارد ریال و مــدارس 12 میلیارد 
ریال خسارت دیده اند. مرآتی گفت: 10 کیلومتر راه روستایی 
و هشت مخزن آب شرب روستایی نیز در اثر زلزله 55میلیارد 

خسارت دیده اند. همچنین سه اثر تاریخی ثبت شده در 
فهرست آثار ملی هشتی امامزاده سلطان ابراهیم بن موسی 
الکاظم)ع(، حسینیه حاجی کریمی و یخدان نمدمال ها و 
موزه مردم شناسی قوچان در جریان زلزله 5.2 ریشتری در 
منطقه چاپشلو قوچان دچار آسیب  شده اما هنوز میزان این 

خسارت ها از سوی میراث فرهنگی اعام نشده است.

   مهدی توحیدی  سال تحصیلی جدید گزارش روز
در شرف آغاز شدن است اما والدین همچنان 
از دریافت پول های هنگفت در روزهای آخر 

شهریور در مدارس گالیه دارند. همه ساله 
نام نویسی در مدارس دولتی دغدغه ای برای 

خانواده هاست به طوری که هنگام نام نویسی 
در این مدارس، مدیران پول هایی را از خانواده ها 

در قالب کمک های مردمی دریافت می کنند، این 
در حالی است که در سال های نه چندان دور 

کمک های مردمی برای اداره این مدارس بر اساس 

نظر مسئوالن آموزش و پرورش، اختیاری و 
داوطلبانه بود، اما همین کمک های اختیاری و 

داوطلبانه چند سالی است به معضلی برای والدین 
دانش آموزان تبدیل شده است.

این جمالت که »دریافت شهریه اجباری از والدین 

در مدارس دولتی غیرقانونی است« و »مدارس 
دولتی حق دریافت شهریه اجباری را ندارند« را 

بارها شنیده اید و این تنها کاری است که مسئوالن 
آموزش و پرورش و دست اندرکاران به خود 

زحمت می دهند و بر زبان می آورند...

 ممنوعیت پیاده روی ماه صفر 
در جاده های خراسان رضوی 

رئیس پلیس راه خراسان رضــوی از ممنوعیت 
پــیــاده روی دهــه آخــر صفر در جــاده هــای استان 
خبر داد و گفت: امسال هیچ طرحی در این زمینه 

 نخواهیم داشت.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین 
میش مست با بیان اینکه طبق هماهنگی با ستاد 
اربعین، دهه آخر صفر در استان  سفرهای زیارتی 
از طریق ناوگان حمل ونقلی انجام خواهد شد، 
اظهار کرد: به همین منظور نیروهای پلیس راه 
در محورهای مواصاتی استان   تقویت شده اند   و 
تعدادی نیز در پایانه مسافربری مشهد مستقرند 
تا مردم برای جا به جایی با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی با تأکید بر اینکه 
اتوبوس ها باید دستورالعمل  های بهداشتی را 
رعایت و تنها با 50 درصد ظرفیت خود مسافر 
حمل کنند ، افزود: تمام تاشمان را برای جلوگیری 
از پیاده روی با توجه به شدت کرونا به  کار خواهیم 

گرفت.
سید حمید موسوی، دبیر ستاد مقابله با کرونای 
خــراســان رضــوی چندی پیش اعــام کــرده بود : 
تصمیم بــرای مسدود کــردن راه هــای منتهی به 
مشهد در اختیار ستاد استانی نیست، اما 
 پیشنهاد این موضوع در قالب نامه به ستاد ملی 
و قرارگاه عملیاتی ارائه شده است  و منتظر پاسخ 
این پیشنهاد هستیم، اما در نهایت پس از اباغ 
ستاد ملی مقابله با کرونا به  دنبال این هستیم 
که به  خصوص در مشهد مسدودسازی انجام 
شود که شاهد حضور گسترده و غیرقابل کنترل 

زائران نباشیم.
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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

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 خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

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
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

 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

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

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
4
0
5
2
6
6

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

ج
/1
40
53
97

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی

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
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/1
40
42
53

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

09302978698

ط
/1
40
44
11



کشف 
۴۰۰کیلوگرم 

گوشت مرغ 
منجمد با 

برچسب جعلی 
محمودی، رئیس 
شبکه دامپزشکی 
شهرستان قاینات 

به صدا وسیما گفت: 
کارشناسان نظارت 

بهداشتی شبکه 
دامپزشکی قاینات 
در بازرسی از یک 

دستگاه وانت، بیش 
از ۴۰۰ کیلوگرم 

گوشت مرغ منجمد 
غیرقابل مصرف با 
برند جعلی کشف و 

ضبط کردند.

 خط  خط 
قرمزقرمز

ــا خـــراســـان  ــت رئـــیـــس پــلــیــس ف
رضوی در هشداری تازه از شگرد 
»خیّرنمای« خارج نشین پرده 

برداشت.
ــه گــــــزارش قـــــدس، ســرهــنــگ  بـ
جـــواد جهانشیری در تشریح 
خبر گفت: بیش از 10 تن از شهروندان ساکن در 
شهرهای مختلف خــراســان رضـــوی بــا در دست 
داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه 
و درخــواســت دادخــواهــی خــود را از کالهبرداری 
شکل گرفته به روش دریــافــت مبلغ یک میلیون 
دالر و صرف آن در امدادرسانی به نیازمندان تحت 
عنوان امور خیریه مطرح کردند. این افراد که با خیال 
مددرسانی به همنوع، فریب تماس اینستاگرامی 
فردی ناشناس را خورده بودند که وانمود می کرده به 
زبان فارسی مسلط نیست، همگی در دام کالهبردار 
یا کالهبرداران سایبری گرفتار شده و جمعاً بیش از 

500 میلیون تومان را از دست داده بودند.

یکیازشگردها؛اقدامهایانساندوستانه ◾
سرهنگ جهانشیری افــزود: در بررسی های اولیه 
توسط کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد 
فرد کالهبردار نقشه خود را طوری طراحی کرده که 
گویی این فرد صرفاً از روی انسانیت قصد کمک 
به همنوع خود را داشته و با انتخاب اتفاقی افراد از 
شبکه اجتماعی اینستاگرام حس واالی نیکوکاری 
و انفاق را در کاربر قربانی القا کرده و جای هیچ شکی 
را برای طعمه باقی نمی گذارد و با تماس های متمادی 
از وی می خواهد هزینه انتقال یک میلیون دالر وجه 
نقد به ایــران را فقط با پرداخت 6هــزار دالر شامل 

هزینه های مالیاتی و... متقبل گردد.
وی تصریح کرد: متهم در مرحله بعد طوری نقشه 
خود را به پایان رسانده که اگر زمان از دست برود این 

مبلغ توسط دولت متبوع لغو ارسال خواهد شد و 
بدین ترتیب این پیام در شبکه های اجتماعی در حال 
گسترش است و همچنان کاربران زودباور را به سمت 

خود می کشاند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: ناگفته 
پیداست شیادان فضای مجازی این بار با شگردی 
جدید اما با مختصات مشابه پرونده »کالهبرداری 
نیجریه ای« به سراغ کاربران فضای سایبری آمده اند. 
کالهبرداران، این افراد را قدم به قدم در جورچینی 
از پیش طراحی شــده وارد کــرده و آن هــا را با وعده 
دستمزد کالن برای این اقدام انسان دوستانه، وسوسه 

می کنند. قربانیان که به راحتی فریب وعده وعیدهای 
شیادان را خورده بودند، برای یک سراب چند میلیون 
دالری، میلیون ها تومان را به شکل های مختلف به 
کالهبرداران این پرونده پرداخت کرده بودند، اما پس 
از پرداخت مبالغی چشمگیر، دیگر خبری از دالر و 
وعده های شیرینشان نمی شود و به جای آن یک دنیا 

آه و حسرت برای قربانیان باقی می ماند.

ماجرای11سپتامبرهمدرخدمتشیادان! ◾
رئیس پلیس فتا خراسان رضــوی در تشریح یکی 
از این موارد بیان کرد: کالهبردار با مردی جوان که 

از اهالی یکی از مناطق اطــراف شهرستان قوچان 
بود به صورت اینستاگرامی تماس برقرار می کند و 
ادعاهای فوق را مطرح می کند. فرد تماس گیرنده 
مدعی بود ایرانی است اما درحال حاضر در آمریکا 
زندگی می کند. او ادامه می دهد که در حادثه یازدهم 
سپتامبر ایاالت متحده، یکی از عزیزانش را از دست 
می دهد و سال هاست به دنبال دریافت غرامت بابت 
این موضوع است. حاال پس از گذشت این همه سال 
دولت آمریکا با پرداخت این مبلغ موافقت کرده اما 
مشکالت حقوقی پیش پــای اوســت که تنها یک 
هموطن داخل کشور می تواند مشکل او را حل کند.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: فرد تماس گیرنده که 
متوجه رغبت شهروند قوچانی به ماجرا می شود، تیر 
خالص را به پیکره خوش باوری ها می زند و با ادعای 
اینکه او خودش دست از این پول شسته و می خواهد 
حــداقــل خدمتی بــه کــشــورش کــرده بــاشــد، مدعی 
می شود اگر یک مؤسسه خیریه در ایــران حساب 
بین المللی داشته و اقداماتش ثبت جهانی شده 
باشد، می توان با عنوان حرکت های انسان دوستانه 

این وجوه را به حساب آن ها واریز کرد.
وی افزود: در ادامه نامه های زیادی به زبان انگلیسی 
به دست شهروند قوچانی می رسد که طبق اعالم 
شهروند آمریکایی براساس همین نامه ها امکان 
واریز وجه به حساب مؤسسه های خیریه وجود دارد. 
شهروند قوچانی که حتی نتوانسته بود یک خط از 
این نامه ها را ترجمه کند از اینجا به بعد به اظهارات 
این فرد اعتماد کرده و اعالم می کند می خواهد در این 

اقدام بشردوستانه سهیم باشد.
سرهنگ جهانشیری تصریح کــرد: کالهبردار با 
استقبال از این تصمیم، آن را شجاعانه می خواند 
اما اعالم می کند مشکالت مالیاتی یکی از مباحث 
موجود در این پرونده است و تا مالیات این غرامت 
پرداخت نشود، دولت ایاالت متحده هم مبلغ را 

واریــز نمی کند. از اینجا به بعد فرد تماس گیرنده 
مدعی می شود که آهی در بساط ندارد و به این شکل 
مرد قوچانی را وادار می کند تا هزینه های مالیاتی را 
بپردازد و این مبلغ را از روی همان چندهزار دالری 
که قــرار اســت پــرداخــت شــود به اضافه هــزار دالر 

دستمزد بردارد.
این مقام مسؤل گفت: پرداخت مبلغ به ظاهر مالیات 
به یک کیف پول دیجیتال برای حل مشکالت انتقال 
پول به صورت بین المللی تقریباً آخرین قطعه این 
پازل مجرمانه بوده است و از آن به بعد دیگر خبری 
از آن فــرد به ظاهر آمریکایی نمی شود و ایــن مرد 
جــوان متوجه می شود فریب یک شیاد را خــورده 
اســـت. سرهنگ جهانشیری ادامـــه داد: پــس از 
بررسی های الزم کارشناسان دریافتند این افــراد در 
یک تله مجازی گرفتار شده اند و شیادان با مهندسی 
ذهن آن ها و تماس های مکرر تصویری، آن ها را به این 
باور رسانده اند که خارج از کشور سکونت دارند. اما 
ماجرای پرداخت ها برای هر فرد به یک شکل بوده 
اســت، از غرامت حــوادث یازدهم سپتامبر تا ارثیه 
یک میلیون دالری که در پیچ و خم مشکالت اداری 
گیر کرده است نمونه هایی از آن بود. با گشوده شدن 
الیه های پنهان این پرونده مشخص شد شیادان با 
استفاده از تماس های واتساپی و اینستاگرامی در یک 
بازه طوالنی مدت اقدام به فریب این افراد کرده اند و 
چهار شاکی که تاکنون به پلیس فتا استان مراجعه 

کرده اند اعالم کردند در اینستاگرام فریب خورده اند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی توصیه کرد: اگر 
شهروندی در گردابی این چنینی گرفتار شده که 
شیادان از او خواسته اند بــرای دوری از مشکالت 
امنیتی حاصل از دریافت پول از آمریکا این موضوع 
را محرمانه نگه دارد، می تواند در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی فتا به شماره  096380 از صحت 

ماجرا مطمئن شود.

 کاربران اینستاگرام در تله وعده دستمزد کالن 
برای اقدام انسان دوستانه دروغین

کالهبرداری به روش 11سپتامبر!

در شهر3
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دستگیری اعضای باند خرید و فروش کودکان در مشهد
تاکنون 6 متهم در جریان رسیدگی به پرونده خرید و 

فروش کودکان در مشهد بازداشت شده  اند.
معاون دادستان مشهد به صداوسیما گفت: تاکنون 
6 متهم در جریان رسیدگی به پرونده خرید و فروش 
کودکان در مشهد بازداشت شده  اند اما متهم اصلی 
پــرونــده کودک  ربایی و خرید و فــروش کــودکــان فــراری 

است.
حسن زرقانی افزود: متهمان بازداشت شده تاکنون در 
بازجویی  ها به خرید و فروش ۲5 نوزاد اعتراف کرده  اند. 
وی ادامه داد: متهمان مطابق این اعتراف  ها، کودکان و 
نوزادان را برای فروش به زنی به نام »نسرین« تحویل 

می  داده  اند. 

بر همین اساس متهم اصلی پرونده کودک  ربایی در 
مشهد همین فرد است که متواری شده است.

ــزود: تاکنون مشخص شــده اســت ایــن تعداد  وی افـ
کــودک از خانواده  های دچــار اعتیاد خریداری و برای 

فروش تحویل سرکرده باند شده  اند.
 قاضی زرقانی ادامه داد: بنابر اعتراف های متهمان، 

آن هــا سه کــودک دیگر را نیز ربــوده بودند. وی گفت: 
تحقیقات گسترده در خصوص ابعاد این پرونده تا 
روشن شدن همه زوایای آن ادامه دارد .نهم شهریور 
امسال پیرو گزارشی مبنی بر تالش یک زن برای ربودن 
دختری 6 ساله هنگام بازی در حیاط منزل مسکونی، 

پرونده ای در این زمینه در دادسرا گشوده شد.

خبر
     کشف محموله بزرگ  

دارو های تقلبی و تاریخ گذشته در مشهد 
رئیس پلیس امنیت عمومی استان از کشف ۴۰ هزار 
قلم انواع داروهای غیرمجاز، تقلبی و تاریخ گذشته 

در مشهد خبر داد. 

به گزارش قدس، سرهنگ امید نودهی در تشریح 
این خبر گفت: تیم های پلیس امنیت عمومی 

فرماندهی انتظامی استان در اقدامی اطالعاتی 
به سرنخ هایی از نگهداری مقادیری دارو در یک 

انبار دست یافتند. وی افزود: پلیس در این عملیات 

ضربتی پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی 
از محل ۴۰هزار قلم انواع داروهای غیرمجاز، تقلبی 

وتاریخ گذشته کشف و جمع آوری کرد و  این اقالم 
تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 

خراسان رضوی با اشاره به اینکه دو دستگاه مرتبط 
با امور درمانی نیز در محل کشف شد، خاطرنشان 

کرد: برابر اظهارنظر اولیه کارشناسان، ارزش ریالی 
داروهای کشف شده حدود ۴ میلیارد ریال برآورد 

شده است که تحقیقات در این باره ادامه دارد.
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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

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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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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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
 / 

14
04

99
0

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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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
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی 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
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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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مفقودی مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا  طلوع شعربافان مشهدی نژاد فرزند 
علی اصغر صادره از مشهد    شماره شناسنامه 2318 در مقطع کارشناسی  

پیوسته رشته حسابداری صادره از مشهد به شماره  791113397 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به 
نشانی: مشهد بلوار امامیه، امامیه42 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

مشهد  اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.
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مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



 اهدای
۸۰۰تبلت به 
دانش آموزان 
نیازمند در 
سبزوار  
اسماعیل 
نصرآبادی، مدیر 
آموزش و پرورش 
سبزوار گفت: 
۸۰۰دستگاه تبلت 
به ارزش هر دستگاه 
3۰ میلیون ریال به 
دانش آموزان نیازمند 
در سبزوار به منظور 
بهره مندی آن ها 
از ظرفیت شبکه 
آموزش مجازی شاد 
در یک سال گذشته 
اهدا شده است.

در  حاشيه

تولید 16هزار 
 تن پیاز 
در جوین 

رئیس جهاد کشاورزی 
جوین با اشاره به فصل 
برداشت پیاز گفت: 
۱۶ هزار تن محصول 
پیاز از کشتزارهای این 
شهرستان واقع در 
غرب خراسان رضوی 
برداشت و روانه بازار 
شده است.
علی اکبر قارزی با بیان 
این مطلب افزود: 
امسال ۲۴۵ هکتار 
از کشتزارهای این 
شهرستان زیر کشت 
پیاز رفته بود که به 
طور میانگین از هر 
هکتار ۶۵تن محصول 
برداشت شد.
وی گفت: ارقام کشت 
شده پیاز در شهرستان 
جوین بیشتر از نوع 
طالیی و سفید است که 
با بازاریابی خوب عالوه 
بر فروش در منطقه در 
سایر شهرستان های 
خراسان رضوی نیز به 
فروش می رسد.
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افقی ◾
ــم ملی  ــی ــی ت ــ ــران ــ  ۱. ســـرمـــربـــی مـــوفـــق ای
والــیــبــال کــشــورمــان کــه چــنــدروز قبل این 
تیم را قهرمان قــاره کهن کــرد – نامه را در 
ــاس –  آن مــی گــذرانــد ۲. پشت سر – اسـ
دهـــان – سلسله کریم خانی 3. جنگ و 
نبرد – رها – اهل مرکز استان مرکزی است 
۴. درهـــم آمیختن سینمایی – اندیشه 
شیطانی – زبان گنجشک ۵. آب بسته - 
نت بیماری - خاضع - ماالمال ۶. حسد 
– سه تای انگلیسی – به این پرنده کلنگ 
هــم می گویند 7. یــک حــرف و ســه حــرف – 
سفید ترکی – زیرپامانده - دوستان 8. ماده 
سفیدرنگ محافظ البسه در مقابل بید 
وموریانه - روستای لی لی پوتی های شهر 
بیرجند در خــراســان جنوبی 9. دنیایی- 
بز کوهی – لنگه در - دستور ۱0. سلسله 
مــســابــقــات حـــرفـــه ای فــوتــبــال اســپــانــیــا – 
قرض- سرشب ۱۱. رایحه – جنگجوی غرب 
وحشی – درنــده - سایه ۱۲. درخت انگور 
– فراق - گودال ۱3. پیش پرده معادل فارسی 

این واژه سینمایی است – الیه درونی لباس 
- عقیم ۱۴. پول ترکیه – صندلی اسب – 
 برصورت آقایان بجویید – ظرف درکردنی

 ۱۵. کاغذی نامرغوب – خواننده سنتی 
موسیقی که »جان عاشق« از آثار ماندگار 

ایشان است

عمودی ◾
ــه روغــنــی  ــ ــ ــاح اربـــعـــه – دان  ۱. از صـــحـ
ــالم نــیــشــدار ــ  خـــوراکـــی پــرخــاصــیــت – ک

 ۲. میوه آبدارتابستانی – باور موهومی - 
ــرادر هلو  حصیر 3. دگرگونی سیاسی – ب
– از دهان بچه مشهد نمی افتد ۴. صفحه 
 مدور خودرو و رایانه – فوری – پوشش ستور 
ــز کـــوهـــی – شـــهـــر آبـــشـــار  ــ ــال – ب ۵. طــ
ــردار  ــ ــرب ــ ــوی ــصــ ــ ــان ۶. ت ــ ــت ــرســ ــ ــیـــد ل ســـفـ
ــم شــــــیــــــعــــــیــــــان)ع( –  ــ ــهـ ــ – امـــــــــــام نـ
 پـــســـونـــد شـــبـــاهـــت – تـــیـــر پـــیـــکـــان دار
 7. مطلب ، کتاب یا فیلم خنده دار – موی 
مجعد – دهان پرنده - سرود 8. ماه چهارم 
میالدی – نــام پسرانه ارمنی 9. یکپارچه 

ــوار بلند ۱0. صــوت ندا  – نیز- لحظه – دی
– چــوب در گویش بچه لندن – درد و رنج 
– گــرداگــرد  عــمــارت ۱۱. شــهــری در هلند 
ــه اروپــایــی  ــرارداد تــاســیــس اتــحــادی ــ ــ کــه ق
ــدور - بخیل ــ ــاز م  در آن امــضــاشــد - سـ
 ۱۲. راه مــخــتــصــر – کــشــتــی جــنــگــی - 
پیشرفته ۱3. مــســاوی – کــوه افسانه ای 
ــوده  ــی آپـــولـــون بـ ــدگـ ــه مــحــل زنـ ــان کـ ــونـ یـ
ــان بــــــرق و حــــــرارت ــ ــریـ ــ  - رســـــانـــــای جـ
ــاور قلبی - ناهموار  ۱۴. سد دانشگاه – ب

 ۱۵. دینداری – ناپسند – مقابل کتبی

جدول     8192
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 1 ل س ا ن ج ل س ل ی ک ر ز   ج ک
 2 م ا ی ه   ق ی ا م ت   ل و د ر
 3 پ و ل ا د   ر ز ی ل ا   ا ل و
 4 ا ی   ل ی ق و ا ن   م ف ر   ر
 5 ر ز م   ر و ز ن   م د ی و م  
 6 د   ب س ک ی   ی ا ک ن د   ق د
 7   س ا ی ر   ک ا ت ا   ه م س ر
 8 ک ا ر   د ش ت   ا ن س   ک و ه
 9 ا ل ک ن   م ر ف ق   ا ر ا م  
 10 ک و   ج ز ا ی ر   خ ن ج ر   س
 11   س ر ی ا ل   ا ن ا ت   ه د ی
 12 م   ا ب ی   ح و ا ص ی ل   ر ا
 13 س ی ن   ر و ب ا ن   م و ل و د
 14 ک ا د ر   ل ی ن د ا   ل ی ن ت
 15 ن م   ا ت و ب ی و گ ر ا ف ی  

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مهدی کاهانی      پـــارک جنگلی 
»چهل میر« با چشم اندازهایی 
زیــبــا، تپه ماهورها و ارتــفــاعــات 
نامنظم و چــشــمــه هــای پـــرآب، 
از زیباترین مناطق بکر و طبیعی پــارک ملی 
تندوره است که در دره ای خوش آب وهــوا در 
١٥کیلومتری شمال شرقی درگز و در نزدیکی 
مــرز ترکمنستان قــرار دارد. تالقی رودخــانــه 
دائمی، کوه های بلند و درختان برافراشته، این 
منطقه را به بهشتی برای استراحت و کاهش 
فشارهای روانی تبدیل کرده است. چهل میر 
دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است که 
انبوه درختان آن، فضایی برای بازی نور و سایه 
فراهم آورده است. از دل کوه های اطراف، رودی 
زالل و خروشان سرچشمه می گیرد. حضور 
این رود، چشمه های زیرزمینی آب و آب وهوای 
عالی، موجب پوشش گیاهی منحصر به فرد 

این منطقه شده است.
درختان تنومند منطقه نشان از قدمت چند 
صدساله آن دارد. در داخل فضای 
دره هــیــچ انــســانــی 

ــده یکی از  ساکن نیست. وجــود جــانــوران درن
عوامل عــدم اسکان در ایــن منطقه اســت. از 
هفت گونه گربه سان ایـــران، پنج گونه یعنی 
پلنگ ایرانی، گربه جنگلی، گربه دشتی، گربه 
پــاالس و سیاه گوش اوراســیــا در ایــن منطقه 

زندگی می کنند.
این منطقه همچنین بهترین زیستگاه پلنگ 
در ایران است؛ به طوری که در سال ۱370 تعداد 
۱3۴ قالده پلنگ در آن شناسایی و جمعیت 
آن در سال ۱387 نزدیک به ۶0 قالده تخمین 
زده شد. کل و بز، عقاب طالیی و انواع مارهای 
سمی و غیرسمی نیز ازجمله جانوران چهل میر 
هستند. در مورد وجه تسمیه چهل میر روایت 
شــده، در گذشته ۴0 مــرد به دنبال ۴0 دختر 
جــوان بودند و قصد داشتند به ایــن دخترها 
حمله کنند. یکی از دختران از ته قلب خود دعا 
می کند تا خداوند عفتشان را حفظ کند. در این 
حین به اذن خدا دختران به درخت و مردان به 
سنگ تبدیل شدند. مردم منطقه بر این باورند 
سنگ های بزرگ مراتع چهل میر، همان مردانی 

هستند که به سنگ تبدیل  شده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گــردشــگــری و صنایع دستی 
کاشمر گفت: باوجود اینکه 
ــوزه کــاشــمــر از پیشرفت  ــ مـ
80تا 90 درصدی برخوردار بود اما با ابالغ 
اداره کل موزه های کشور مبنی بر استفاده 
نکردن از هرگونه مواد چوبی، روند پیشرفت 
موزه کاشمر متوقف شد و فعالً بازگشایی 
نمی شود.رضا یوسفی بیان کرد: براساس 
طراحی هایی که در گذشته انجام شده بود 
تمامی ویترین ها، اتاق ها و... با چوب بوده 
که خریداری هم شدند، اما با این ابالغیه 
باید همه وسایل خریداری شده تغییر کنند 

و فقط فلز و شیشه به کار گرفته شود.
یــوســفــی عـــنـــوان کــــرد: اگـــرچـــه مــــوزه از 
پیشرفت 80 تا 90 درصدی برخوردار بود 
امــا مجبوریم دوبــاره از صفر آغــاز کنیم، 
البته قیمت ها هم چندین برابر شده است. 
وی با بیان اینکه در مــوزه کاشمر بیشتر 

به مشاغل سنتی، فرش، مردم شناسی، 
اسناد تاریخی و سایر مشاغل سنتی، 
آیین ها و همچنین نسخ خطی توجه 
شده است، گفت: چون موزه اعتبارهای 
مـــحـــدودی دارد مــوجــب تــأخــیــر در به 

سرانجام رسیدن آن شده است.
هر چند طرح های موزه به تصویب رسیده 
ولی مهم ترین معضل، تغییر مصالح و 
مواد به کار رفته است که با این وضعیت 
مشخص نیست چه زمانی موزه راه اندازی 
خــواهــد شــد.  ای کــاش هــمــان ســال هــای 
نخست مــوزه را با اعتبارات شهرستانی 
ــروز بــا چنین  راه انـــــدازی مــی کــردیــم تــا امـ
مشکالتی مواجه نمی شدیم. اگر اعتبارات 
قطره چکانی هم تزریق شود باز نمی توان 
قولی برای زمان افتتاح موزه داد و قدمی 
برداشته نمی شود، در صورتی که موزه 

نقطه  امید گردشگری کاشمر 
است.

»چهل میر« فرار از استرس در قلمرو پلنگ ایرانی موانع بازگشایی موزه کاشمر چیست؟

مدیرکل 
آمـــــــــــــــــوزش و 

ــرورش خــراســان رضــوی  ــ پ
گفت: آموزش حضوری برای مدارس با تعداد 
دانش آموز باالی 300 نفر از نیمه دوم آبان ماه 

در خراسان رضوی آغاز می شود.
قاسمعلی خدابنده در گفت وگو بــا تسنیم 
اظهار کرد: از اول آبان ماه این مدارس با تکمیل 
فرم های خودارزیابی که توسط مدیران مدارس 
انجام می شود و با کسب مجوز از اداره کل 
آموزش و پرورش استان، امکان تشکیل کالس 
حضوری برای دانش آموزان را خواهند داشت 
البته در این مدارس برای هر دانش آموز یک 
مــســاحــت مشخص در کـــالس بــایــد در نظر 

گرفته شود.

وی افــزود: 
مدارس با تعداد 
دانــش آمــوز بــاالی 300 نفر 
ــر مــی شــود البته  ــان دایـ نــیــز از نیمه دوم آبـ
تمامی بازگشایی ها و دریافت مجوزها باید 
با درخواست و تأیید شــورای مدرسه انجام 

شود.
خدابنده با بیان اینکه هر کالس درس حداکثر 
فضای الزم برای ۲0 دانش آموز را دارد، ادامه 
داد: این کالس ها تنها در صورت صدور مجوز 
برگزار می شود و براساس بررسی ها در استان 
حدود 3 هزار مدرسه مشمول بازگشایی از اول 

آبان ماه خواهند شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر خراسان رضوی 
۶۴ هزار نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی دارد، 

ایــن در حالی اســت که در ســال ۱39۲ حدود 
90هـــزار همکار داشتیم کــه در هشت سال 
گذشته تقریباً ۲۶ هــزار نفر آن هــا بازنشسته 

و یا از چرخه آموزش و پرورش خارج شده اند.
ــزود: خـــراســـان رضـــوی در زمــره  ــ خــدابــنــده افـ
استان هایی اســت که به شــدت دچــار کمبود 
نیروی انسانی است و براساس بــرآورد انجام 
شــده ۵8۶ هــزار ساعت در هفته کمبود نیرو 
ــزار معلم مــی شــود.  ــم کــه مــعــادل ۲۴ هـ ــ داری
البته تا امــروز توانسته ایم ۱۶ هــزار معلم را با 
به کارگیری نیروهای حق التدریس، اضافه کار، 
نیروی خرید خدمات، به کارگیری معاونان در 

حوزه آموزش و... تأمین کنیم.
اما برای تأمین 8هزار نیروی مورد نیاز دیگر هیچ 

راهی نداریم.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

کمبود 24 هزار 
معلم در مدارس 
خراسان رضوی

 

مردان آسمانی 

دفاع مقدس

مثبت خبر

خراسان گردی ميراث

شهید حسین محرابی
تاریخ تولد: ۱3۵۶/۶/30

محل تولد: نیشابور
تاریخ شهادت: ۱39۵/9/۱0

محل شهادت: سوریه، حلب 
مزار شهید: مشهد، بهشت رضا)ع(

سرور هادیان: دیروز سالروز تولد شهید مدافع 
حرمی بــود که در روز شهادت امــام مهربانی ها 
به ســوی معبود شتافت. »شهید محرابی« در 
ــام هشتم  آخـــر مـــاه صفر و در روز شــهــادت امـ
شیعیان در منطقه جنگی حلب )سوریه( بال در 
بال مالئک گشود و پس از طــواف حرم حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( در بهشت رضا)ع( مشهد 
به خاک سپرده شد. زینب، دختر شهید روایت 
می کند: وقتی در تهران ایشان را دیدیم خانواده های 
دیگر هم حضور داشتند و خیلی شلوغ بود. اما 
من در میان جمعیت ســردار را صدا زدم: »حاج 
قاسم! حاج قاسم.!« که سردار گفتند: »بیا جلو« 
یک انگشتر به من دادند و گفتند: »در حرم امام 

رضا)ع( برای شهادتم دعا کن«.
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی صبح روز یکشنبه 
۲0 مــرداد 98 با حضور در منزل شهید حسین 

محرابی، با خانواده این شهید دیدار کرد.
فرزند شهید مدافع حرم حسین محرابی در نامه ای 
خطاب به رهبرانقالب نوشت: سالم آقاجان... 
نمی توانم در فضایی که هستید، شما را ببینم 
و نفس بکشم. کجا باید بیایم؟ بی قرارتر شدم 
زمانی که به من گفتید، باباجون و دستتان را بر 
سر من کشیدید، به انــدازه تمام عمر برایم پدری 
کردید. حاال این من هستم که ماندم، زینب! من 
صدای گریه های شبانه مادرم را می شنوم و آرامش 
می کنم. بابا گفتن های محمدمهیار را می شنوم و با 
بازی سرگرمش می کنم. بهانه گیری های خواهرم را 

می بینم و نوازشش می کنم.
ــدازه یک لحظه که  امــا تمام ایــن سختی ها به انـ
می شنوم بعضی ها حد و شئونات شما را رعایت 
نمی کنند مضطربم نمی کند...! در زمان فتنه 88 
وقتی صدای استغاثه شما به امام زمان ارواحنا فداه 
را با پدرم از تلویزیون  می دیدیم، من لرزش شانه های 
پدرم را حس کردم که ایشان گفتند، نمی دانم کجای 
کار کم گذاشتیم که آقا خود به تنهایی وارد میدان 

شدند. پدرم گفت، شرمنده ام آقا جان!«

تجلیل از 5هزار پیشکسوت 
دفاع مقدس در تربت جام

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت جام گفت: 
متأسفانه عقب ماندگی در حــوزه هــای مختلف 
ناشی از غفلت  و فاصله با روحیه بسیجی، جهادی 
و انقالبی اســت. بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فــارس از 
تربت جام، سرهنگ ابوطالب جــوان در همایش 
تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت 
با قدردانی از رشادت ها، جانفشانی ها، ایثارگری ها 
و شهامت های رزمندگان اســالم در طول هشت 
ســال دفــاع مقدس و گرامیداشت یــاد و خاطره 
۶3۱ شهید تربت جام با اشاره به دو دستاورد دفاع 
مقدس افزود: جبهه و جنگ به معنای واقعی کلمه 
دانشگاه انسان سازی بــود که امنیت و آسایش 
امروز ایران اسالمی در سایه همین روحیه جهاد و 
شهادت طلبی بدست آمد. فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج تربت جام، صدور انقالب اسالمی به جهان، 
تشکیل هسته های مقاومت، جنبش های جهاد 
اســالمــی، جبهه بــزرگ مقاومت علیه استکبار 
جهانی و پیشبرد و توسعه صنایع و تجهیزات 
دفاعی و نظامی را از دیگر دستاوردهای بزرگ دفاع 
مقدس برشمرد و اظهار کرد: بیش از ۵ هزار بسیجی 
شهرستان دوران پرافتخار دفــاع مقدس را درک 
کردند که متأسفانه بر اثر غفلت از فرهنگ ناب ایثار 

و شهادت مقداری گردوغبار به خود گرفته است.

کشاورزان صالح آبادی به کمک 
بیماران کرونایی شتافتند 

صاحبی: مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
ــاد گــفــت: تــولــیــدکــنــنــدگــان بخش  ــح آب صــال
ــن شــهــرســتــان در اقـــدامـــی  ــ ــاورزی ای ــشــ ــ ک
خــداپــســنــدانــه بــه کمک بــیــمــاران کرونایی 
شتافتند. علیرضا آرمین افزود: کشاورزان این 
دیار با حس نوع دوستی برای کنترل بیماری 
کــوویــد۱9 خــودجــوش و مصمم بـــرای کمک 
برخاسته اند. آنان به همت جهاد کشاورزی 
تعداد۱۱ کپسول اکسیژن به ارزش ۵00 میلیون 
ریــال از سوی کارخانه های خــوراک دام و نیز 
کمک نقدی به مبلغ ۱00میلیون ریال از سوی 
نماینده فروشندگان ســمــوم، کــشــاورزان و 
کارخانه های لوله به بیماران مبتال به کرونا 

اهدا کردند. 

ــاون گـــردشـــگـــری اداره کــــــــل مــیــراث  ــعـ مـ
ــان رضــــــــوی در  ــ ــراســ ــ ــگـــی خــ ــنـ ــرهـ فـ

گفت وگو بــا ایسنا گفت: پیش از 
ــزار نفر  شیوع کرونا حــدود 30هـ

ــأســیــســات گــردشــگــری  در ت
خــــراســــان رضــــــوی شــامــل 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمانپذیرها، بومگردی ها، 
خانه مسافرها، آژانس های 
مــســافــرتــی، راهــنــمــایــان 
گردشگری، مجتمع های 
خدمات رفاهی و پذیرایی 
و مــؤســســات آمــوزشــی 
مشغول بــه کـــار بــودنــد، 
امـــا پــس از شــیــوع کرونا 
ــرآوردی که اعــالم شده  ــ و ب
۲0 هزار نفر بیکار شده و به 

مشاغل دیگر رو آوردند.
ــزود:  ــ یـــوســـف بـــیـــدخـــوری افـ

بــا تــوجــه بــه اینکه تأسیسات 
ــا ضــریــب اشتغال  گــردشــگــری ب

پایینی در حال فعالیت است، ۱0 هزار 
نفر کماکان در تأسیسات گردشگری 

خراسان رضوی شاغل هستند که در حال 
حاضر تنها نیمی از آن ها مشغول به کار هستند.

20 هزار نفر از شاغالن در 
گردشگری استان بیکار شدند!

رضا گلدوزیان، رئیس هیئت پزشکی 
ــی خــراســان رضـــوی گــفــت: به  ورزشـ
دلیل محدودیت های اجتماعی، 
ــدای خـــون و ذخــایــر  مــیــزان اهــ
ــای مــخــتــلــف خــونــی  ــروه هــ ــ گ
کاهش چشمگیری داشته 
ــت. در یــکــی دو ســال   اسـ
اخــیــر و پــس از پــیــداش 
ــا، نــیــاز  ــ ــرون ــ ویــــــروس ک
بیشتر به فــراورده هــای 
خونی و نیاز همیشگی 
بــه خــون بــرای بیماران 
مــخــتــلــف بــیــشــتــر بــه 
ــده اســــت.  ــ ــ چـــشـــم آم
از آنجا کــه ورزشــکــاران 
کــمــک  ــه در  ــشـ ــیـ ــمـ هـ
ــود در  ــوعــان خــ ــه هــمــن بـ
ــای مــخــتــلــف  ــ ــه هـ ــ ــرصـ ــ عـ
پیشتاز بوده  و به جوانمردی 
ــد، از  ــ و پهلوانی شــهــرت دارن
جامعه ورزش دعــوت می کنیم 
در ایـــن پــویــش خــداپــســنــدانــه که 
به مناسبت فــرا رسیدن هفته دفاع 
مقدس و در آستانه اربعین حسینی اجرا 

می شود، شرکت کنند.

دعوت از ورزشکاران برای طرح 
اهدای خون جامعه ورزش 

مقدم       حاج میرزا نصرهللا مجتهد خراسانی، 
مشهور به میرزا نصرهللا تربتی در سال 

۱۲30 ق. در تربت حیدریه به دنیا 
آمد. پس از طی مقدمات، برای 

کسب علوم مرسوم زمان خود 
به مشهد مهاجرت کرد و در 

همان شهر سکونت گزید. او 
حکمت و فلسفه را از آیت هللا 
محمدهادی ســبــزواری فقه 
ــز نــــزد حــاج  ــی و اصـــــول را ن
سیدمحمد و مــیــرزا مسیح 
ــرا گرفت.  مجتهد تهرانی ف
برای ادامه تحصیل به مشهد 

رفـــت. وی در تحصیل علم 
بسیار جدی بود و به عالی ترین 

ــدارج علمی آن عصر یعنی  مـ
اجتهاد رســیــد. مــیــرزا نصرهللا 

مجتهد عـــالوه بــر رابــطــه اســتــاد و 
شاگردی با میرزا حبیب خراسانی، با 

او نسبت خویشاوندی نیز داشت و شوهر 
خواهر میرزا حبیب بود.

میرزا نصرهللا تربتی مدتی بعد با اجــازه میرزا 
ــرازی محکمه  مسیح و مــیــرزا حسن شــی
شرع دایر کرد و در کنار فعالیت های 
قضایی، کتاب طهارت و بیع را 
در مبحث فقه 

و حواشی متفرقه بر قوانین و فصول را در موضوع 
ــول نــوشــت. نــفــوذ مــیــرزا نصرهللا  اصـ

مجتهد خراسانی به انــدازه ای بود 
که تا پیش از اجــرای قانون ثبت 

اســنــاد، سندهای مالکیت را 
ــورد  ــرد و مـ ــی کـ او تــنــظــیــم مـ

قبول همه اداره هــا بود. میرزا 
همیشه لباس پاکیزه و تمیز 
می پوشید. عمامه کوچکی 
بــر ســر مــی گــذاشــت و اجــازه 
نمی داد شاگردان و مریدانش 

همراه او حرکت کنند.
ــر و  ــاعــ ــــصــــرهللا شــ مــــیــــرزا ن
ــانـــی« بـــود.  متخلص بـــه »فـ
ــود را  ــار خــ ــعـ مــتــأســفــانــه اشـ
نــمــی نــوشــت، بــه همین دلیل 

تعداد کمی از غزل هایش باقی 
مانده و از دیوان اشعار وی چیزی 

در دست نیست. حاج میرزا نصرهللا 
مجتهد در سال ۱۲78 هجری قمری به مکه 

مشرف شد. این مجتهد بزرگ و عالم گرانقدر که در 
شعر فانی تخلص می کرد، پس از عمری تالش 

فرهنگی و تربیت شاگردان، در 9 صفر ۱۲89 
دار فانی را وداع گفت و در رواق باالسر 

ــا)ع( بــه خاک  حــرم امــام رضـ
سپرده شد.

»میرزا نصرهللا تربتی« مجتهد امین و حاکم شرع عادل

نام آوران خراسان
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