
به مناسبت هفته دفاع مقدس یــادواره شهدای 
رسانه خراسان رضوی در مؤسسه فرهنگی قدس 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما این مراسم عصر 
روز گذشته به همت کانون بسیج رسانه با حضور 
خراسان  رسانه  اصحاب  و  مسئوالن  از  جمعی 
فرهنگی  مؤسسه  همایش های  سالن  در  رضــوی 
فرهنگی  مؤسسه  عامل  مدیر  شد.  برگزار  قدس 
ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به  قدس در 

پیش  ــام  ای تسلیت  و  مدعوین 
روزهــا  ایــن  متأسفانه  گفت:  رو 
دیــدن هــا  جایگزین  شنیدن ها 
می شود و کسانی که مختصات 

زمانی و مکانی دفاع مقدس...

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

کم بارانی مشهد رکورد 60 ساله را جابه جا کرد!
 با حضور مسئوالن شهری و استانی 

و به همت کانون بسیج رسانه

یادواره شهدای 
رسانه در روزنامه 
قدس برگزار شد 
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آبیاری صیفی جات با پساب فاضالب 
در حاشیه شهر بجنورد

 بهره مندی تمامی 
روستاهای سرایان از نعمت گاز 

 کاهش آمار بستری های کرونا 
در خراسان رضوی

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

 5هزار داوطلب کنکور 
بازیچه شیادان اینترنتی
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هاشمرسائیفر  سال زراعی چند 
روزی است که به پایان رسیده و سال 
جدید زراعی شروع شده است. سالی 
دو  برخالف  و  شد  بخیل  آسمان  که 
سال قبل، آن قدر کم بارید که رکوردهای چندین و 
چند ساله فقر بارش را جابه جا کرد. کم بارشی سال 
زراعی 1400-99 که اثرات آن زمان زیادی خواهد برد 
تا از بین بــرود. طبق آنچه پیش بینی می شود گویا 
دست کم پاییز 1400 را نیز با خود همراه خواهد کرد. 
باران که نباشد تغییرات دمایی هم متأثر از آن شده 
و نمودارهای دمایی نیز رو به باال و فراتر از نرمال 
همیشه می رود. در شروع سال زراعی 1401 -1400 
بر اساس نقشه های پیش آگاهی سازمان هواشناسی 
اتفاق  نرمالی  در حد  یا  توجه  قابل  بــارش  چندان 
نخواهد افتاد و پاییز کم بارانی را دست کم در خراسان 

رضوی شاهد خواهیم بود. 

کم باران ترین هفته ها در 60 سال گذشته ◾
مدیر کل هواشناسی خراسان رضــوی با اشــاره به 
اینکه خــراســان رضــوی و شهرستان مشهد سال 
کرد  تجربه  گذشته  زراعـــی  ســال  در  را  کم بارشی 
زراعــی 99-1400  ســال  در  ایستگاه مشهد  گفت: 
کم بارش ترین سال دوره آماری ۶0 ساله را پشت سر 
گذاشت. در این سال میزان بارش 9۵ میلیمتر در 
این ایستگاه بوده در حالی که میانگین ۶0 ساله ۲۳۸ 

میلیمتر بوده است.
محسن عراقی زاده افزود: میانگین بارش استان در 
سال زراعی که گذشت 11۷ میلیمتر بوده که کمترین 
بــارش مربوط به ایستگاه خــواف با ۷9 میلیمتر و 
بیشترین بارش مربوط به ایستگاه تربت حیدریه با 

1۸۳ میلیمتر بوده است.
وی در خصوص پیش بینی میزان بارندگی ها در پاییز 
پیش رو اظهار کرد: طبق پیش بینی فصلی بارش 

البته  که  اســت  نرمال  از  کمتر  در محدوده  کشور 
باید گفت بــارش شمال شــرق قابل توجه نیست 
مدت ۶  در  باشیم.  کم باران  پاییزی  منتظر  باید  و 
هفته آینده بارش  کشور در محدوده کمتر از نرمال 
است. بارش ها عمدتاً به استان های ساحلی خزر به 
ویژه گیالن و مازندران محدود خواهد بود و میزان 
قابل  شمال شرق  و  غرب  شمال غرب،  در  بارندگی 

توجه نیست و سایر مناطق بی بارش خواهند بود.
مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که پیش بینی ها برای تغییرات 
دمای استان در آینده چگونه است بیان کرد: دمای 
هوا نیز در شمال شرق در هفته اول مهرماه حدود 
4درجه بیش از نرمال اما در هفته بعد حدود نرمال 
و در هفته های بعد حدود یک تا ۲ درجه کمتر از 
نرمال خواهد شد. مهم ترین مشخصه دمایی دو 

هفته آینده تغییرات به نسبت شدید آن است.

 19 کووید  بیماری  اطالع  رسانی  کــارگــروه  دبیر 
تعداد  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های 
خراسان رضوی رو به کاهش و به کمتر از هزار 
و ۲00 نفر رسیده است. به گزارش وبدا، حمیدرضا رحیمی 
افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های 
خراسان رضوی به کمتر از هزار و ۲00 نفر رسیده که این 
تعداد در ۲4 شهریور ماه امسال حدود هزار و ۸00 نفر بود 
که روند ابتال، بستری و فوت ناشی از کرونا در خراسان رضوی 
رو به کاهش است. وی ادامه داد: از بیماران کرونایی بستری 
شده در بیمارستان های خراسان رضوی ۸۵0 نفر در مناطق 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 1۵ شهرستان 

این استان تحت درمان هستند.
وی ادامه داد: تعداد بستری شدگان روزانه در خراسان رضوی 
نیز به ۲۳0 نفر رسیده که نسبت به هفته گذشته 110 نفر 

کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران دوغارون از 
اجرایی   شدن فاز یک منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون با همکاری شهرداری تایباد خبر داد.

به گــزارش تسنیم، محمد رستمی در جمع 
خبرنگاران از آغاز عملیات فاز یک شامل محصور کردن، 
تایباد در  با همکاری شهرداری  نیرورسانی  و  آماده سازی 

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون خبر داد.
افــزود: با عنایت به تصویب طــرح جامع منطقه ویژه  وی 
اقتصادی دوغــارون پس از 11 سال انتظار در فاز یک طرح 
جامع حدود ۸00 هکتار عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

طبق پیش بینی مشاور در اجــرای عملیات فاز یک حدود 
400 میلیارد تومان سرمایه گذاری الزم است، همچنین انتظار 
می رود حدود ۵ هزار نفر در این مرحله مشغول به کار شوند.
رستمی ادامــه داد: در فاز یک صنایع غذایی، خدماتی، 
ایجاد  تولیدی  و  سلولزی  کــشــاورزی، صنعتی،  درمــانــی، 

خواهد شد. 

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

کم بارانی مشهد رکورد 60 ساله را جابه جا کرد!
 کاهش آمار بستری های کرونا 

در خراسان رضوی
فاز یک منطقه ویژه اقتصادی 

دوغارون اجرایی شد

گزارش خبری خبرخبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی گفت: مشکل صدور ویزای مسافران 
دو پرواز شرکت عراقی حل شد و عصر روز شنبه به 

مقصد نجف و بغداد عزیمت کردند.
صادق براتی در گفت وگو با ایسنا در خصوص لغو 
دو پرواز شرکت العراقیه به مقصد بغداد و نجف 

در  پــروازهــا  ایــن  به سرگردانی مسافران  منجر  که 
فــرودگــاه مشهد شــده بــود، اظهار کــرد: متأسفانه 
پــرواز  چند  گذشته  روز  چند  در  العراقیه  شرکت 
خود را لغو کرد و این در حالی است که از زائران 
ایرانی نیز بابت صادر کردن ویزای آنان در فرودگاه 
مقصد مبالغی دریافت کرده که ظاهراً مشکل این 

ــزود: محمدصادق  افـ وی  ــود.  ب نشده  شرکت حل 
معتمدیان، استاندار خراسان رضوی روز جمعه به 
محض اطالع از این موضوع، به این قضیه ورود پیدا 
کرد و ویزای مسافران از روز شنبه در حال صدور 
است و عصر شنبه مسافران عراق به سمت بغداد 
و نجف عزیمت کردند. معاون هماهنگی و مدیریت 

امور زائران استانداری خراسان رضوی در خصوص 
برای  وضعیت رزرو بلیت سفرهای هوایی و ریلی 
دهه پایانی صفر در مشهد خاطرنشان کرد: برای 
بازگرداندن زائران ایرانی از عراق در اربعین حسینی و 
افرادی که می خواهند در دهه پایانی صفر از خطوط 

ریلی و هوایی استفاده کنند، مشکلی نداریم.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی:

مشکل مسافران سرگردان پروازهای عراق برطرف شد

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

در روز یکش��نبه مورخ  1400/7/18 راس س��اعت 13 در محل پش��ت بام همکف مجتمع زیس��ت خاور تش��کیل                          
می گردد، بدینوسیله از کلیه مالکین محترم دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند ضمنًا در صورتیکه 
حضور مالکینی که به هر دلیل مقدور نمیباشد می تواند رای خود را بموجب وکالت نامه مورد تایید هیئت مدیره 

به فرد دیگری واگذار نماید.
 دستور جلسه:

1.گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد 1398 و 1399
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 /12 /1398 و 1399/12/30 

3.تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و زیان 98 و 99 
4.انتخاب هیئت مدیره ۵.انتخاب بازرس برای سال مالی 1400

۶.تعیین حق الزحمه هیئت مدیره و بازرس 
آن دس��ته از مالکی��ن محترمی که تمایل دارن��د کاندیدای هیئت مدیره و بازرس پارکینگ ش��وند تقاضای خود 
را بانضم��ام دو قطع��ه عک��س و مدارک مالکی��ت پارکینگ خود را حداکثر ت��ا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 

1400/17/17  به دفتر هیئت مدیره تحویل نمایند.
هیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم پارکینگ
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    کیانی، 
سرپرست 
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
شد
بهرام عین اللهی؛ 
وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 
در حکمی دکتر 
»محمدعلی کیانی« را 
به عنوان سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی 
درمانی مشهد 
منصوب کرد.

دکتر محمدعلی 
کیانی استاد دانشگاه 
علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 
درمانی مشهد است.

ــزدی بـــه مناسبت  ســرو ی
ــاع مــقــدس یــــادواره  ــ هــفــتــه دف
شهدای رسانه خراسان رضوی 
در مــؤســســه فــرهــنــگــی قــدس 

برگزار شد .
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار مـــا ایــن 
مراسم عصر روز گذشته به همت کانون بسیج 
رسانه با حضور جمعی از مسئوالن و اصحاب 
رســانــه خــراســان رضـــوی در ســالــن همایش های 
مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد. مدیر عامل 
مؤسسه فرهنگی قــدس در ابــتــدای ایــن مراسم 
ضمن خیرمقدم به مدعوین و تسلیت ایام پیش 
رو گفت: متأسفانه این روزها شنیدن ها جایگزین 
دیدن ها می شود و کسانی که مختصات زمانی و 
مکانی دفاع مقدس را درک کرده اند، یک به یک از 

میان ما می روند .
دکتر علی یعقوبی افزود: شنیده هایی که تنها به 
صورت روایــت برای نسل امــروز نقل می شود، ما 
را به این فکر وامی دارد که در برابر این نسل و این 

مسئولیت بزرگ چه کرده ایم؟
وی با اشــاره به ایــن نکته که ما اصحاب رسانه، 
فرهنگ و هنر در قبال این پدیده و حماسه بسیار 
بــزرگ کــه مهم ترین بن مایه قــدرت نــرم انقالب 
ــرد:  اســالمــی اســـت کـــم کـــاری کـــرده ایـــم، بــیــان ک
کشورهایی که جنگ افروز و  متخاصم بوده اند چه 
افسانه سازی هایی که نکرده اند، از نجات جهان 
صحبت کردند و از کاه کوه ساختند اما ما با داشتن 
سلسله جبال اخالص، فداکاری، ایمان و حماسه 

آن گونه که شایسته بوده است از آنان نگفته ایم.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس با تأکید بر این 
نکته که این محفل باید تذکری باشد برای توجه 
اصحاب رسانه به این مقوله اظهار کرد: باید یادآور 
مسئولیت بزرگی که در پیش داریم، باشیم و باید 

از امکاناتی که از شهدا به ما رسیده است برای 
ایجاد تولیدات فاخر و اثرگذار استفاده کنیم .

جنگ رسانه ای  ◾
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 
هم در ادامــه این مراسم گفت: امــروز در جنگی 
به سر می بریم که عمده تمرکز دشمن در بحث 
رسانه است. امروز اهالی رسانه یک تکلیف مهم و 
بزرگ بر عهده دارند که نباید در این جنگ مغلوب  
باشند ؛ چرا که پــدران و بزرگ ترهای ما در جنگ 

سخت توانستند پیروز شوند .
ــاره بــه گــوشــه ای از  محمدمهدی خیرجو بــا اشـ
بیانات رهبر معظم انقالب افزود: در جنگ نرم 
سختی هایی وجـــود دارد کــه در جنگ سخت 
نیست. در جنگ سخت، جسم ها آزرده می شود 
ولی در نهایت نتیجه که شهادت است سبب 
می شود ارواح به بهشت بروند و جاودان شوند 
اما در جنگ نرم، تن ها در رفاه و آسایش است 
که اگر در این جنگ مغلوب شوند ارواح به دوزخ 

می روند . 

شهید سلیمانی پرورش یافته دفاع مقدس است ◾
ــا)ع( گفت:  ــام رضــ در ادامـــه فــرمــانــده ســپــاه امـ
شــهــادت مــقــام و مــرتــبــه ای اســـت کــه حداکثر 
ــد بــه آن  ــوان ــت کــه انــســان مــی ت جــایــگــاهــی اسـ
دسترسی پیدا کند و افتخار آن را داشته باشد. 
سردار یعقوبعلی نظری افزود: شهادت در شرایط 
عادی و در جریان زندگی عادی اتفاق نمی افتد و 
شرط دسترسی به این جایگاه و مقام بــرای هر 

انسانی مبارزه و مجاهدت است .
وی در ادامه افزود: برای رسیدن به این مرتبه رفیع 
غیر از جهاد و مبارزه راه دیگری وجود ندارد. وقتی 
نیت خدایی می شود انسان از خود و دنیای خود 
و هر آنچه به عنوان حیات عادی و طبیعی از آن یاد 
می کنیم فاصله می گیرد و تعلق به نقطه دیگری 
پیدا می کند و در این مسیر برای تحقق اهداف عالیه 
راه مبارزه را انتخاب می کند و در این راه می کشد و 
کشته می شود و آنجاست که می تواند جایگاهی به 
نام شهادت را بدست آورد. وی تأکید کرد: در سال 
59 میدانی از دفاع ایجاد شد و دفاع از نظام الهی و 
نظام مقدس اسالمی هدف اصلی بود. شهدای ما 

به خاطر اهداف الهی شهادت را انتخاب کردند .
فرمانده سپاه امام رضا)ع( در ادامه خاطرنشان 
کرد: برکات و دستاوردهای انقالب اسالمی و این 
امانت الهی در دنیا در حال انتشار است. در واقع 
نتیجه این دفاع هشت ساله انسان های ویژه و 
برتر هستند. مگر می شود در زندگی های عادی 
اینچنین انسان هایی ساخته شوند، شهید قاسم 

سلیمانی پرورش یافته دفاع مقدس است .

فرهنگ متمایز دفاع مقدس ◾
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
هم در این مراسم گفت: هر زمان از موضوع دفاع 
مقدس صحبت می کنیم بــا دو مفهوم مواجه 

هستیم؛ یک مفهوم همانند همه جنگ ها است 
که در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و آثار، اسناد 
و مدارکی به لحاظ تاریخی از آن باقی می ماند 
که در همه کشورها در قالب موزه، تصویر و فیلم 

نگهداری می شود که بسیار ارزشمند است .
یوسف امینی تصریح کرد: بخش دیگر بحث فرهنگ 
است که در دوره هشت ساله از دل این رویدادها 
خلق شد و جهان بینی، بــاور و اعتقادی اســت که 
به دلیل حضور در جبهه منجر به خلق یک فرهنگ 
خاص شد که تمایز دفاع مقدس با سایر جنگ ها 
در همین بخش ملموس است. در ادامه این مراسم 
سیدمصطفی میرشجاع از فرماندهان هشت سال 
دفاع مقدس و مدافع حرم به روایت گوشه هایی از 

رشادت های شهدای رسانه و سایر شهدا پرداخت .
همچنین در ادامه این مراسم، چهره شهید رسانه 
محسن خزائی که توسط طــراح روزنامه قدس به 
صــورت دیجیتالی نقاشی شد توسط مسئوالن 
حاضر در مراسم امضای الکترونیک شد تا  این 
تصویر در مراسم چهل و یکمین سالگرد دفاع 
مقدس در قاب به یادگار بماند. همچنین از فرزند 

این شهید واالمقام در این مراسم تجلیل شد .
ــان ذکـــر اســـت  در ایـــن مــراســم کــه حسن  شــای
موحدیان رئیس شــورای شهر مشهد، مجتبی 
محمودی مدیر عامل خانه مطبوعات و هادی 
فیاضی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا  نیز 
حضور داشتند از خبرنگاران رسانه های مختلف 
استان از جمله ســرور هــادیــان، میثم دهقانی، 
حمیده رمضانی، محبوبه خلوصی، علیرضا 
جالیر، ناصر اســدزاده، فریده خسروی، فرشید 
عبدی، زهرا بیات، محسن بخشنده، محمدعلی 
تــمــدن، علیرضا محبی، مــهــدی رهنما، مبین 
شریعتمداری، فاطمه سلطانی و جواد محمدزاده 

تجلیل به عمل آمد.

با حضور مسئوالن شهری و استانی و به همت کانون بسیج رسانه

 یادواره شهدای رسانه 
در روزنامه قدس برگزار شد 

خبرخبر

زنگ آغاز سال تحصیلی در خراسان رضوی نواخته شد
زنگ آغاز سال تحصیلی بیش از یک میلیون دانش آموز 

خراسان رضوی در مراسمی نمادین به صدا درآمد.
به گــزارش قدس آنالین؛ قاسمعلی خدابنده، مدیرکل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی روز گذشته در مراسمی 
نمادین که در محل دبیرستان دخترانه آرمیتا مصلی نژاد 
در بولوار توس مشهد برگزار شد؛ گفت: در مدتی که به 

دلیل بیماری کرونا آموزش ها به صورت مجازی برگزار 
شد تالش دانــش آمــوزان، دبیران، مسئوالن آموزشی، 
خانواده ها و والدین دانش آموزان برای پیشبرد اهداف 

آموزشی ستودنی و قابل قدردانی است.
او افزود: در سال تحصیلی پیش رو در خراسان رضوی 
یک میلیون و ۳۶۰ هــزار دانــش آمــوز در ۱۰ هــزار واحد 

آموزشی و 5۷ هزار کالس درس با همت و تالش بیش از 
9۰ هزار معلم تحت آموزش قرار می گیرند. همچنین در 
مناطق عشایری و در کالس های کمتر از ۱5 دانش آموز، 
آموزش ها به صــورت حضوری و بقیه کالس ها فعالً با 
استفاده از شبکه شاد به صــورت غیرحضوری برگزار 

می شود.

ــوی ادامـــه  ــرورش خــراســان رضـ ــ ــوزش و پ مــدیــرکــل آمــ
داد: واکسیناسیون معلمان اســتــان در حــال اتمام 
و واکسیناسیون دانــش آمــوزان نیز با رونــدی بسیار 
مطلوب در حال انجام است که پس از اتمام این مراحل 
آموزش دانش آموزان استان به صورت حضوری انجام 

خواهد شد.

خبر
    تأمین درازمدت آب شرب شهرستان کالت 

با حفر چاه های آهکی
مدیر آب و فاضالب کالت از حفر چاه های آهکی برای 

تأمین درازمدت آب شرب این شهرستان خبر داد .
رضا رمضان پور از چاه های آهکی به عنوان منابع 

پایدار تأمین آب نام برد و با بیان اینکه چاه های 
شهرستان در جریان خشکسالی های پی در پی با 
30 تا 40 درصد کاهش دبی مواجه شده اند اظهار 

کرد: چاه های آهکی به ندرت تحت تأثیر پدیده 
خشکسالی قرار می گیرند و در زمان وقوع سیالب هم 

دچار کدورت نمی شوند.
وی با اشاره به پیگیری دوساله امور آب کالت 

برای کسب مجوز استفاده از چاه های آهکی از آب 
منطقه ای استان خاطرنشان کرد: با توجه به تعیین 
چند نقطه روستایی و شهری برای حفر چاه های 

آهکی، کارشناسان آبفا و آب منطقه ای برای نیل به 
یک تصمیم واحد نشست هم اندیشی برگزار کردند.

وی با تأکید بر ضرورت پلمب چاه های غیرمجاز 
افزود: نباید از آب چاه های آهکی برای مصارف 

غیرشرب استفاده شود.
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در استان

نی
س

 ح
مد

اح
  

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

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

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/1
40
43
10

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

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

پ
/1
40
42
53

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/1
40
42
52

ج
/1
40
16
03

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه



رشد 
۸۰درصدی 
رسیدگی به 
پرونده های 

تعزیراتی
حسن پور، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
از رشد حدود 
۸۰درصدی 
رسیدگی به 
پرونده های 

تعزیراتی در ۶ ماهه 
نخست امسال در 

مقایسه با پارسال 
خبر داد.

خبرخبر

ــلــیــس فتا  ــیـــس پ ــدس  رئـ ق
خــراســان رضـــوی از شناسایی 
ــه عـــامـــل  ــ و دســـتـــگـــیـــری سـ
کــاهــبــرداری بــا ترفند فــروش 
ســـؤال هـــای کــنــکــور در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: 5 هزارو 
389 نفر از داوطــلــبــان کنکوری بازیچه شیادان 

اینترنتی شدند.
سرهنگ جـــواد جهانشیری، رئــیــس پلیس فتا 
خراسان رضوی در تشریح این ماجرا گفت: در پی 
رصد و پایش فضای سایبری کارشناسان پلیس 
فتا متوجه فعالیت غیرقانونی یک کانال تلگرامی 
شدند که تعداد قابل توجهی عضو داشت. باتوجه به 
اهمیت حوزه فعالیت این کانال تلگرامی، رسیدگی 
به موضوع در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با 

جرایم سایبری قرار گرفت.

فروش سؤال های کنکور تا 15 میلیون تومان! ◾
سرهنگ جواد جهانشیری با اشــاره به اینکه 
گردانندگان کانال دســت به فریب مــردم زده 
بــودنــد، ادامــه داد: در پی بررسی های بیشتر 
محتوای کانال تلگرامی که گفته شد مخاطب 
قابل توجهی هم داشته، مشخص شد افرادی 
کــه پشت پـــرده مــاجــرا حــضــور دارنـــد بــا وعــده 
انتشار سؤال های کنکور اقدام به فریب افراد 
پشت کنکوری کرده و در ادامه به بهانه تحویل 
این سؤال ها از اعضای کانال تلگرامی مبالغی 

بین یک تا 15 میلیون تومان دریافت کرده اند.
همین تــرفــنــد ســبــب شـــده بـــود تــا مخاطبان 
ــا از داوطــلــبــان  قابل توجهی کــه بیشتر آن هـ
کنکور و همان پشت کنکوری ها بودند، جذب 
ــه نــوعــی در دام شــیــادان  ــال مــوصــوف و ب  کــان

گرفتار شوند.

همه چیز زیر سر نوه شیاد بود ◾
رئیس پلیس فتا خــراســان رضـــوی تصریح کــرد: 
کارشناسان پلیس فتا با یک سری اقدامات فنی 
و پلیسی بــه سرعت توانستند سرنخ های قابل 
ــرده مجرمانه عــامــان ایجاد  اتــکــایــی از پشت پـ
صفحه تلگرامی بدست آورند. درمرحله نخست 
عامل ایجاد کانال تلگرامی که مــردی سالخورده 

و ساکن یکی از شهرستان های خــراســان رضوی 
بود، شناسایی شد. پس از آن، مرد سالخورده در 
بازجویی های صورت گرفته خود را از ماجرا بی خبر 
اعــام کرد و حتی منکر آن شد که سیم کارت و یا 

گوشی تلفن همراه هوشمندی به نامش باشد.
ــزود: در پــی تــاش هــای  ــ سرهنگ جهانشیری اف
بی وقفه کارشناسان پلیس فتا شهرستان سرخس 

و باتوجه به اظهارات فرد مذکور تحقیقات تکمیلی 
در دستور کار قــرار گرفت و مشخص شد نوه فرد 
شناسایی شده که دانشجوی سال اول دانشگاه 
اســت بــا همدستی دو تــن دیگر از دوستانش با 
سوءاستفاده از کارت ملی پدربزرگ خود اقدام به 
دریافت سیم کارت کرده و در ادامه با ایجاد کانال 
تلگرامی با نــام فــروش ســؤال هــای کنکور به قصد 
کاهبرداری از داوطلبان کنکوری مبالغی در حدود 
700میلیون ریــال بدست آورده اســت. باتوجه به 
ابعاد گسترده ماجرا تحقیقات در خصوص تعداد 

و میزان کاهبرداری های صورت گرفته ادامه دارد.

به هویت های مجازی اعتماد نکنید ◾
رئیس پلیس فتا استان به تمامی شهروندان هشدار 
داد: شهروندان و کاربران فضای مجازی به خاطر 
داشته باشند کاهبرداران با توجه به گستردگی 
فضای سایبری و امکان مخفی کردن هویت خود در 
این فضا، محل را برای اقدامات مجرمانه خود نظیر 
آنچه مطرح شد مستعد می دانند، بنابراین به هیچ 
عنوان به هویت های اعام شده توسط افراد اعتماد 
نکنید و از قبول هرگونه پیشنهادی خاف قانون و 
مقررات پرهیز نموده تا دستمایه کاهبرداران فضای 

سایبری نشوند.
اینکه عــده ای در فضای مجازی با ادعــای فروش 
سؤال های کنکور کانالی تلگرامی ایجاد کنند پر واضح 
است در پس پرده آن، اقدامی خاف قانون نهفته 
است و کاربران باید مراقبت بیشتری در این راستا 
داشته باشند. شهروندان می توانند بــرای ارسال 
گزارش و یا در صورت وقوع هرگونه اتفاق و حادثه ای 
در فضای سایبری بافاصله با شماره 096380 مرکز 
فوريت های سايبری پليس فتا ارتباط برقرار نموده 
تا از دریافت خدمات فوریت های سایبری توسط 

کارشناسان پلیس فتا بهره مند شوند. 

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

5هزار داوطلب کنکور 
بازیچه شیادان اینترنتی

شهروندان و کاربران فضای مجازی به خاطر داشته باشند کالهبرداران با توجه 
به گستردگی فضای سایبری و امکان مخفی کردن هویت خود در این فضا، محل 
را برای اقدامات مجرمانه خود نظیر آنچه مطرح شد مستعد می دانند، بنابراین 

به هیچ عنوان به هویت های اعالم شده توسط افراد اعتماد نکنید.
گزيدهگزيده

خبر
یک مقام مسئول در سازمان صمت 

خراسان جنوبی خبر داد

ارسال 781 فقره گزارش 
تخلف به تعزیرات حکومتی

بــا بــررســی شکایت های مــردمــی در سازمان 
صمت خــراســان جنوبی و پیگیری آن هــا در 
نیمه نخست امسال، ۲ میلیارد و 173 میلیون 

و ۲6۲هزار ریال به مردم برگشت داده شد.
ــان صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت  رئــیــس ســازم
ــان جــنــوبــی بـــه صـــدا وســیــمــا گــفــت:  ــراسـ خـ
برگشت این مبلغ به شاکیان پس از پیگیری 
و بررسی شکایت های مردمی و گزارش های 
سامانه 1۲۴از ســوی بــازرســان و در راستای 
حمایت از حــقــوق مصرف کنندگان انجام 

شده است.
ــافـــت  ــبـــاس جـــرجـــانـــی بـــا اشــــــاره بـــه دریـ عـ
گــزارش هــای مــردمــی از دو طریق حــضــوری و 
سامانه تلفنی 1۲۴ در تمامی شهرستان ها 
افزود: در این مدت 3 هزار و 311 مورد گزارش 
مردمی از طریق سامانه 1۲۴ در استان دریافت 

و مورد رسیدگی بازرسان قرار گرفته است.
بــه گفته وی همچنین در ایــن مـــدت، بیش 
از۴6هـــزار و36۲ مــورد بــازرســی از واحد های 
صنفی و غیرصنفی خراسان جنوبی انجام 

شده است.
ــان صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت  رئــیــس ســازم
خراسان جنوبی گفت: در این راستا 781 فقره 
پــرونــده تخلف نیز بــه ارزش 309 میلیارد و 
83۲ میلیون و 179 هزار ریال برای واحد های 
متخلف در استان تشکیل و برای رسیدگی به 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

در شهر3
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آبیاری صیفی جات با پساب فاضالب در حاشیه شهر بجنورد
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی به ایسنا گفت: برخی از مزارع 
صیفی جات و اراضی کشاورزی در حاشیه شهر شبانه و 

غیرمجاز با پساب فاضاب آبیاری می شوند.
حسن براتی زاده اظهار کرد: با وجود پیگیری ها و تذکرهای 
داده شده به کشاورزان، آن ها همچنان به آبیاری اراضی 

کشاورزی و صیفی جات اقدام می کنند که نیاز به برخورد 
جدی از سوی  متولیان ازجمله جهاد کشاورزی است.

وی با اظهار تأسف از استفاده پساب برای آبیاری اراضی 
کشاورزی در حاشیه شهر بجنورد تصریح کرد: پساب 
کشتارگاه در حاشیه شهر بدون تصفیه الزم در کانال آب 

اراضی کشاورزی رها می شود.

براتی زاده ادامه داد: استفاده از صیفی جات و میوه هایی 
که با پساب های آلوده آبیاری شده است در آینده ای نه 
چندان دور صدمات جبران ناپذیری به سامت مردم و 

محیط زیست وارد می کند.
وی گفت: پیش از مصرف صیفی جات باید آلودگی زدایی 
انجام شود؛ به عنوان نمونه ابتدا گل و الی صیفی جات 

از آن جدا شود و ۲0 دقیقه تا نیم ساعت آن را  در آب 
قرار دهید.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: آبیاری مزارع با آب  
فاضاب تصفیه نشده عامل بــروز انــواع بیماری های 

انگلی، روده ای و سرطان هاست.

خط قرمز
   سقوط پیرمرد کاشمری  از کوه   

رئیس جمعیت هالل  احمر کاشمر به باشگاه 
خبرنگاران گفت: پیرمرد ۶۰ ساله کاشمری بر 
اثر سقوط از کوه در ارتفاعات شمالی این شهر 

فوت کرد.

احمد رضاپور ادامه داد: در پی اعالم مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری خراسان 

رضوی مبنی بر مصدومیت فردی ۶۰ ساله 
در ارتفاعات شمالی کاشمر، بالفاصله یک تیم 
امداد و نجات کوهستان برای بررسی ماجرا و 

 انجام عملیات امداد و نجات به منطقه
 اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران جمعیت هالل احمر پس 
از عبور از مناطق سخت گذر و پیمایش مسیر 

کوهستانی، با پیکر بی جان شخص حادثه دیده 

روبه رو شدند که پس از هماهنگی با مراجع 
قضایی و انتظامی، فرد فوت شده به حاشیه 

جاده منتقل و تحویل عوامل انتظامی مستقر 
در محل و خانواده متوفی شد. این عملیات در 

ساعت ۴بامداد روز گذشته پایان یافت.
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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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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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1
40
17
95

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به یک حسابدار خانم با 
روابط عمومی باال نیازمندیم    

09151021744
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واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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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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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تخلیه چاه
لوله بازکنی حسابدار

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه
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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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر دالوری

 مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
15737

 به نشانی: توس 65 کوشک مهدی نبش مهدی 11
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل 
خ��ود را دارند لذا از کلی��ه متعاملینی که در 
دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند 
اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکث��ر ظرف 
ب��ه  آگه��ی  نش��ر  تاری��خ  از  روز   30 م��دت 

مح��ل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم 
ب��ه توضی��ح اس��ت در صورت ع��دم مراجع��ه در زمان ف��وق یا عدم 
اع��ام ش��کایت خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی 
 در قب��ال مش��کات و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153090063
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامات اماک مشهد
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41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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



   آغاز عملیات 
گمانه زنی محوطه 
مناره فیروزآباد 
بردسکن   
سیدجواد موسوی، 
مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: 
امسال برای نخستین 
بار از محل اعتبارات 
ملی ۶۴۰میلیون ریال 
برای کاوش و مطالعه 
گمانه زنی محوطه 
مناره فیروزآباد 
شهرستان بردسکن 
اختصاص یافت و 
عملیات اجرایی طرح 
گمانه زنی این محوطه 
آغاز شد.

در  حاشيه

بهره مندی 
تمامی 
روستاهای 
 سرایان
 از نعمت گاز 

بیرجند: مدیرعامل 
شرکت گاز 
خراسان جنوبی از 
پایان یافتن پروژه های 
گازرسانی روستایی 
و بهره مندی کامل 
خانوارهای روستایی و 
شهری سرایان از نعمت 
گاز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، 
سیدمحمود هاشمی 
گفت: موجب افتخار 
است که با همت 
کارکنان در شهریور 
سال جاری سه 
شهرستان سرایان، 
فردوس و قاینات زیر 
پوشش 100 درصدی 
گازرسانی قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: با 
بهره برداری از پروژه های 
گازرسانی در شهریور 
سال جاری هفت 
روستای شهرستان 
سرایان با جمعیتی 
افزون بر 276 خانوار زیر 
پوشش گاز طبیعی قرار 
گرفتند.
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افقی ◾
ــده »مـــجـــمـــع الـــتـــواریـــخ« ــنـ ــسـ ــویـ   1. نـ
ــده –  ــرن  2. پــرنــورتــر – نخست – دهـــان پ
صــدای پنچری 3. الگو – سینمای فاجعه 
ــادان – عدد گرو نه – بخشی از دستگاه  آب
ــوارش 4. لحظه – انیمیشن - وسایل  ــ گ
5. شــب روســتــا – تکیه کالم بچه مشهد 
ــواع دوگانه حج 6. کشتزار خربزه و  – از ان
 هــنــدوانــه – ذره بنیادی – اکسید فلزات 
 7. دهلیز – تالفی کننده – صفحه اینترنت

 8. پیشوند استمرار – غــزال – سرپرست 
– فانوس دریایی 9. دل آزار کهنه – ترکیدن 
– فشار شدید عصبی 10. روش – خالی 
– تجزیه و تحلیل 11. کــاربــلــد -  شهری 
بــاســتــانــی در مــصــر - خــیــس 12. کثرت 
 آمـــدوشـــد – فــصــل ســرمــا – کــجــاســت؟
13. روزگــار  - بیماری تنگی نفس – درخت 
انگور – از حــاالت سه گانه مــاده 14. حرف 
 فاصله – مادر ترکی – نزد ایرانیان است - قلوه
 15. بانوی نویسنده آمریکایی خالق »زنان 

کوچک«

عمودی ◾
 1. رونــق زندگانی – قــرض – جنون راننده 
ــی –  ــای ــود اروپ متخلف 2. پایتخت مــه آل
گاومیش - پیوند 3. از اضالع مستطیل – از 
سبزی های خوردن - از حاالت سه گانه آب 
4. صــدمــتــرمــربــع – ابــــزار ســرمــایــشــی – 
بــزرگ تــر – صــوت نــدا 5. عالمت مفعولی 
– پول کشور اژدهــای زرد – دچــار اختالل 
روحـــی شـــده 6. سنگر مــوقــتــی – عــددی 
در مــاه – ابـــزار موسیقایی 7. چلچراغ – 
 بــچــه مـــرغ و خــــروس – ســـرمـــای شدید 
8. پــهــلــوان – بسیاربخشنده – هریک 
از بــخــش هــای جــداگــانــه یــک مــوضــوع - 
نیز 9. نفس خسته – کشتار سیاسی 
– خــوردنــی خنک تابستانی 10. خلق و 
 خــو – عمل کنندگان – بــنــدری در گیالن 
11. از شاهان بنی اسرائیل – غالف شمشیر 
– دربست کارخانه 12. صریح – خیاط – 
 نوعی پارچه ابریشمی - نوعی زغال سنگ
ــان کلفت سنتی -  ــن آور – نـ ــوهــی  13. ت
حلق 14. سریالی بــه کــارگــردانــی بهرنگ 

ــال پــخــش از شبکه اول  تــوفــیــقــی در حـ
ــل پــــرواز ــایـ  ســیــمــا – هــاضــمــه – از وسـ
 15. شهر در گویش بچه لندن – از موآراها 

– غالف پنبه

جدول     8195
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 1 م ح م د ک ر ی م پ ی ر ن ی ا  
 2   د ل ا ر   ق ی ر گ و ن ی   ک
 3 س   خ م ی د ه   د ا ی ر   س و
 4 و ت   ا ه و   م ه ن ا   ک ی ت
 5 س ک ا ن   ا و ل   ه ر ک ا ر ه
 6 ه ل و   م ز د و ر   و ل   ا ف
 7   م ر د ا د   س ف ت   ا س ب ک
 8 ا   ا ش ت ه ا   و ل و ل ه   ر
 9 چ ا ق و   ه و ا   و ا ه م ه  
 10 ا ک   ا م   ج س ا ر ت   ی ا س
 11 ر ن گ ر ز ی   ر س ا   پ ه ل و
 12 ک د ر   ا ع ل ا   ن س ا   و ر
 13 ش ه   م ی ن و   ب س ت ن ی   ه
 14 ی   ر ا د ی ک ا ل   م د ا ل  
 15   گ ز م ه   س ل ا خ   ا م ی ر

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــان دانــشــگــاه  ــ ــروه زن ــ ــیــس گ رئ
عــلــوم پزشکی مشهد گفت: 
خوددرمانی و دیر مراجعه کردن 
مـــادران بـــاردار بــه مــراکــز درمــانــی، دو علت 
مهم مرگ ومیر در همه گیری کرونا در این 

گروه است.
به گــزارش وب دا، دکتر نفیسه ثقفی اظهار 
ــارداری موجب افــزایــش مــیــزان ابتال  ــ کــرد: ب
به کرونا نمی شود اما اگر خانم  بــاردار کرونا 
بــگــیــرد، ممکن اســت بــیــمــاری در او شدت 
بیشتری داشته باشد؛ به خصوص اگــر وی 
دچار بیماری زمینه ای نیز باشد. رئیس گروه 
زنــان دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان 
کرد: اگر خانمی می خواهد باردار شود، بهتر 
است پیش از بارداری واکسیناسیون را انجام 
دهد تا مبتال به کرونا نشود و اگر مبتال شد، 

ابتالی او خفیف باشد.
ــاردار  ــادران ب وی خاطرنشان کــرد: مـ
ــه واکــســن دریــافــت  ک

کــرده انــد همچنان باید دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در اماکن 
عمومی و پرجمعیت خودداری کنند، چراکه 
واکسیناسیون به هیچ وجه ایمنی 100 درصد 
نمی دهد ولی در صورت ابتالی مادر باردار 
واکسینه شده به کرونا، شدت و مرگ ومیر 
ناشی از بیماری به طور چشمگیری در وی 

کاهش می یابد.
وی درخصوص نگرانی برخی زنان بــاردار از 
مراجعه به بیمارستان  به دلیل افزایش امکان 
ابتال به کرونا گفت: در بیمارستان بخش 
مراجعه و نگهداری از زنــان بــاردار سالم، از 
بخش کرونا و مشکوک به کرونا مجزاست. 
همچنین زایشگاه محل بستری و اتاق عمل 

زنان باردار سالم، جدا از بخش کروناست.
وی در خصوص انتقال کرونا از مادر به نوزاد 
گفت: موردی از انتقال این بیماری از طریق 
مادر به نوزاد تاکنون گزارش نشده و احتمال 

آن کمتر از 2 درصد است.

مهدی کاهانی رشته کوه های  
هزارمسجد با 497 کیلومتر طول 
و 25هــــزار و800 کیلومترمربع 
وسعت، در شمال خراسان واقع 
شده است. بلندترین نقطه این رشته کوه  )قله 
هزارمسجد( حدود 3هزارو140 متر ارتفاع دارد 

و بخشی از آن را »کپه داغ« می نامند.
ــوه هــای ســر بــه فلک کشیده هزارمسجد  ک
عالوه بر اینکه منشأ بسیاری از چشمه سارها، 
رودخانه ها  و آبشارهاست؛ زمین پوشیده از 
انبوه علف های شاداب آن که با کوه های سرسبز 
و مزین به درختان کهن اُرس محصورشده، 
هر بیننده ای را افسون می کند. هرچه باالتر 
می روید، کوهستان بکرتر و خلوت تر می شود 
و تابلویی رؤیایی برایتان به تصویر می کشد. 
برای دسترسی به کوه های هزارمسجد، باید در 
جاده زیبای کالت - درگز پس از طی 30 کیلومتر، 
الئین نو و بعد روستای چهارراه را پشت سر 
گذاشت. پیمودن مسیر تا روستای چهارراه 

فقط با خودرو سواری امکان پذیر است.
آبشار »زو سیا« یکی از زیبایی های هزارمسجد 
اســت که با بیش از 50 متر ارتفاع به صورت 
پلکانی در دامنه ارتفاعات منطقه حفاظت شده 
ارس سیستان قرار دارد. این آبشار در ارتفاع 
ــع شده  ــا واق 2هـــزار و300 متری از سطح دری
و فاصله آن تا شهر الیین حــدود 20 کیلومتر 
است. برای دسترسی به آبشار باید مسیر دره 

جنوب الیین تا آبشار را پیاده طی کرد.
آبشار نورالی)نورعلی(، دیگر جاذبه بکر طبیعی 
منطقه است. این آبشار فوق العاده زیبا، آبشاری 
چندطبقه است و برای رفتن به طبقات باالتر آن، 
راهی خطرناک وجود دارد که بهتر است از رفتن 

به طبقات باالی آبشار صرف نظر کنید.
 بــرای رسیدن به ایــن آبشار باید از راهــی که 
به سمت چپ مــی رود، به سمت پایین دره 
رفت. بعد از حدود نیم ساعت پیاده روی در 

ایــن دره بسیار زیبا، آبشار کم کم نمایان 
می شود.

 خوددرمانی و مراجعه دیرهنگام 
مادران باردار به مراکز درمانی 

 »هزارمسجد«
 از آبشار زوسیا تا نورالی

ــن  ــیـ آیـ
رونـــمـــایـــی از 

10 عــنــوان کــتــاب حــوزه 
دفاع مقدس با حضور مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان، نویسندگان کتاب و 
جمعی از خانواده معظم شهدا در کتابخانه مرکزی 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کــل کتابخانه های 
ــی خـــــراســـــان رضـــــــــوی، حــســیــنــعــلــی  ــومـ ــمـ عـ
یوسفعلی زاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی ضمن تسلیت ایام 
اربعین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت 
سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و سالمت، گفت: 
ادبیات یکی از ظرفیت ها و تکنیک های اقتدار و 
اعتدال فرهنگ است درواقع ادبیات دفاع از یک 

ــفــکــر،  ت
نــــــشــــــر یـــک 
آرمـــــــان و اهـــــــداف یک 

مکتب است. ادبیات هنر بیان نیت هاست.
وی تصریح کــرد: این بیان هرچه هنرمندانه تر، 
زیباتر و مزین به آرایه های ادبی باشد فراگیرتر و 
اثرگذاری و تأثیرپذیری بیشتری دارد و در عمق 
جان مخاطب می نشیند. با نگاهی به آثار بزرگان 
ادبیات فارسی همچون حافظ، فردوسی، نظامی 
گنجوی، مولوی و... می شود به سادگی دریافت که 
با استفاده از ذوق و شوق هنری و ادبی می توان به 

ترویج و بیان احادیث و آیات الهی پرداخت.
یوسفعلی زاده با بیان اینکه براساس فرمایش 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( دفاع مقدس 
مایه مباهات و فخر دینی و انقالبی در عصر 
حاضر است، گفت: اگر ما در مکتوب کردن وقایع 

هشت سال دفاع مقدس کوتاهی کنیم دشمن 
به جای ما آن را تحریف کرده و با هدف دوری از 
آرمان های اسالمی و آموزه های دینی به جامعه 

تزریق می کند. 
در ادامــه حجت االسالم والمسلمین علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی ضمن تسلیت ایام سوگواری اهل بیت)ع( 
و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: نگفتن 
و ننوشتن از مقاومت ملت ایــران در دوران دفاع 
مقدس اجحاف در هشت سال ازخودگذشتی 
مردم این سرزمین است. در واقع آثار این حوزه 

سندی ماندگار برای آیندگان است. 
در ادامه مراسم از پوستر دهمین جشنواره ادبی 
یوسف و شعر دفاع مقدس همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس و با محوریت تولید داستان کوتاه در 

حوزه دفاع مقدس رونمایی شد. 

پاسداشت حماسهپاسداشت حماسه

1۰ عنوان کتاب 
درحوزه دفاع مقدس 

رونمایی شد

مردان آسمانی

خبر

ورزش خراسان

حاشيه کرونا خراسان گردی

نام شهید: مرتضی شاکری 
تاریخ تولد: 1364/10/23

محل تولد: بخش میان جلگه - روستای رئیسی 
تاریخ شهادت: 1385/12/20

محل و نحوه شهادت: تایباد، درگیری با اشرار 
مسلح 

زندگی نامه شهید
شهید شاکری در بیست و ســوم دی مـــاه 1364 
دربخش میان جلگه، روستای رئیسی چشم به 
جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی این مرزدار 
سلحشور در فضای معنوی و انقالبی خانواده 
سپری شد. مقطع ابتدایی را در مدرسه فضل بن 
شاذان نیشابور و روستای رئیسی به پایان رساند. 
این مرزدار غیور تربیت اسالمی را مدیون محیط 
سالم خانواده و جامعه خود می دانست. پیش 
از رسیدن به سن تکلیف اعمال دینی خود را به 
نحو احسن انجام می داد. او مقطع راهنمایی را در 
نیشابور گذراند و پس از دوره پیش دانشگاهی برای 
انجام خدمت مقدس سربازی راهی مرکز آموزش 
ولی عصر زابل و از آنجا به منطقه عملیاتی تایباد 
منتقل شد. سرانجام در آستانه عید نوروز 1386 
هنگام درگیری با اشرار مسلح، پس از وارد کردن 
خسارت فــراوان به آن هــا به فیض شهادت نائل 

گشت. )روحش شاد(

از سال 1398 تاکنون انجام شده است

 3هزار هکتار بیابان زدایی 
در سرخس

به منظور جلوگیری از حرکت شن های روان 
از ســال 1398 تاکنون بیش از 3000 هکتار 
عملیات بیابان زدایی در شهرستان سرخس 

اجراشده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان رضوی سید کمال الدین 
حــیــدری منش رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبــخــیــزداری شهرستان سرخس بابیان این 
مطلب گفت : با توجه به اهمیت تثبیت شن 
در کانونهای بحرانی و با اولویت روستاها به 
زمین های زراعی و محدوده های فعال شن های 
روان اقدامات اجرایی در دست اجراست. وی 
افزود : برای 3000 هکتار عملیات بیابان زدایی 
اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال هزینه شده که 
تماما از محل اعتبارات ملی تأمین و پرداخت 

شده است.

کشتی گیر جوان خراسان رضوی 
به تیم ملی امید راه یافت

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی گفت: احمد 
محمدنژاد کشتی گیر جوان آزادکار استان به تیم 

ملی امید راه یافت.
خــســرو عــلــیــزاده در گــفــت وگــو بــا ایــرنــا افـــزود: 
محمدنژاد موفق شــد در وزن 57 کیلوگرم با 
شکست دو حــریــف خــود از اســتــان الــبــرز به 
مرحله نهایی راه یابد و در این مرحله با غلبه 
بر حریف خــود از استان مــازنــدران بر سکوی 

نخست ایستاد.
وی ادامــه داد: رقابت های انتخابی درون اردویی 
تیم ملی امید کشتی آزاد دوم مهرماه در تهران 

برگزار شد.
ــوی گفت:  ــیــر هیئت کشتی خـــراســـان رضــ دب
رقابت های کشتی زیر 23 سال )امید( قهرمانی 
جهان روزهای 10 تا 16 آبان در شهر بلگراد کشور 

صربستان برگزار می شود.
 

 شمشیرباز جوان خراسانی 
در اردوی تیم ملی

رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی گفت: 
مبین محمدی شمشیرباز اسلحه اپه به اردوی تیم 

ملی شمشیربازی جوانان دعوت شد.
علی یعقوبیان در گفت وگو با ایرنا افزود: تیم ملی 
شمشیربازی جوانان کشورمان مهرماه جاری در 
شهر اردبیل اردو خواهد زد تا شمشیربازان تیم 
ملی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی 
جوانان آسیا که اسفند امسال در امــارات برگزار 

می شود آماده کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه مالک گزینش و دعوت از 
شمشیربازان جوان به اردوی تیم ملی رتبه بندی 
دو ســال پیش آنــان بــود کــه مــا بــه ایــن موضوع 
اعتراض کــرده ایــم. رئیس هیئت شمشیربازی 
خراسان رضوی گفت: در صورتی که رتبه بندی 
کنونی شمشیربازان مالک دعوت آنان به اردوها 
قــرار می گرفت هــم اکــنــون بــه جــز محمدی سه 
شمشیرباز جوان دیگر استان نیز در اردوی تیم 

ملی اپه حضور داشتند.

پرداخت تسهیالت به عشایر خراسان 
جــنــوبــی در ســـال جـــاری 2.5 بــرابــر 

افزایش یافت.
مدیرکل امــور عشایر خراسان 

جنوبی در گفتگو با خبرنگار 
صدا و سیما گفت: در نیمه 
نخست امسال 58میلیارد 
تــــــومــــــان تـــســـهـــیـــالت 
زنــجــیــره گــوشــت قرمز 
ــران  و تــســهــیــالت جــب
خــســارت خشکسالی 
به عشایر و تعاونی های 
عشایر استان پرداخت 
شــد کــه در مقایسه با 
مـــدت مــشــابــه پــارســال 
226درصد افزایش دارد.

ــور بـــا بــیــان  ــ عــصــمــتــی پـ
اینکه از این رقم 51 میلیارد 

تومان تسهیالت 10 درصد با 
بازپرداخت یک ساله به عشایر 

بوده است، افزود: این تسهیالت 
به 855 نفر از عشایر پرداخت شد.

همچنین بیش از 7 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 
5ساله به 544 نفر از عشایر پرداخت شد.

 افزایش 2/5 برابری 
تسهیالت عشایر

امامزاده احمد الرضا)ع(
ــزاده در  ــامــ ــ آســـتـــان مــقــدس ایـــن ام
روستای بوری آباد از توابع بخش 
مرکزی تربت حیدریه واقع شده 

است.
بـــرخـــی مــعــتــقــدنــد وی از 
نوادگان موسی مبرقع)ع( 
است؛ زیرا آنان به سادات 
رضاییه، رضایی و رضوی 
ــرت داشـــتـــه انـــد؛  ــهـ شـ
بنابراین به نظر می رسد 
با گذشت زمــان احمد 
رضاییه بــه احمدرضا 
ــام  ــرزنـــد امـ و ســپــس فـ
موسی کاظم)ع( شهرت 

پیدا کرده است.
امامزاده سیدحسین بن 

موسی)ع(
ــان در  ــشـ ــبــرک ایـ بــقــعــه مــت
روستای ریوند از توابع دهستان 
باشتین، بخش داورزن شهرستان 
ســبــزوار قـــرار دارد. گفته می شود 
امامزاده حسین از نوادگان امام موسی 
بن جعفر)ع( است؛ اما تاکنون سندی که 

این ادعا را ثابت کند به دست نیامده است.

گردشگری زیارت
در خراسان

مقدم        ابوبکر عتیق بن محمد هروی نیشابوری 
معروف به سورآبادی یا سوریانی، مفسر قرن پنجم 

قمری است که تفسیر کهن قرآن کریم به فارسی 
به نــام تفسیر ســورآبــادی، از مهم ترین 

آثار اوست.
ــادی  ــورآبـ نــثــر فـــارســـی تــفــســیــر سـ

و ترجمه او از قــرآن، از نمونه های 
فصیح و عالی نثر فارسی و پر از 
لغات و اصطالحات فارسی دری 
است که سورآبادی برای عبارات 
ــی بـــرگـــزیـــده  ــ ــرآن ــ و تـــرکـــیـــبـــات ق
ــادی  ــ ــورآبـ ــ ــر سـ ــفــســی اســـــــت. ت
ــیــق«  ــکــرعــت ــی ب ــراب ــفــســی ــا »ت ــ  ی

ــمــری بـــه تألیف  ــه470 ق ــ ــ در ده
درآمـــده اســت. ســورآبــادی دربــاره 

علت به فارسی نوشتن اين تفسير 
گفته از او خواسته اند تا نفع آن عام تر 

ــزوده اســت كــه اگــر آن را به  باشد و افـ
عربی می نوشتم، بايد معلمی آن را درس 

مــی داد، درحالی که قرآن را به هیچ یک از الفاظ عربی 
بهتر از الفاظ خود قرآن، نمی توان بيان كرد.

سورآبادی که از معاصران آلپ ارسالن و پسرش 
ملکشاه سلجوقی است، همچنین قصص 
مربوط به آیات را گاهی به مناسبت 
ــزول آن  یــک آیــه یــا شــأن نـ
ــی در  ــاهــ ــ و گ

ضمن ترجمه و تفسیر آیات، آورده و پس از ترجمه 
برخی آیات، سؤال و جوابی آورده که ناظر به بخشی از 

آن آیه است. وی در مواردی به ابیات و سخنانی 
از امــام علی، امــام حسین، امــام صادق 

و امــام رضا)علیهم السالم( اشـــاره و 
احادیثی از پیامبر اکــرم)ص( درباره 

فضل اهل بیت)س( و دوستی امام 
علی)ع( و نهی از دشمنی با او نقل 

کرده است.
ــخ تــولــد  ــ ــاری ــ ــال از ت ــن حــ ــ ــی درعــ
ســورآبــادی و جزئیات زنــدگــی او 
اطــالعــی در دســت نیست. نام 
روســتــا یــا محلی بــه نــام ســورآبــاد 
در منابع نیامده ، امــا در منابع 
ســوریــان از روســتــاهــای نیشابور 
ذکــر شــده و یــاقــوت حــمــوی )ذیــل 

َــذ« یاد کرده  »زورَابَـــذ«( نیز از »زورَاب
که روستایی در نیشابور بوده است ، اما 

در انتساب سورآبادی به هرات که در برخی 
منابع به آن اشاره  شده، دلیل قاطعی در دست نیست .

ابراهیم بن محمد صریفینی از او با عنوان »عتیق بن 
محمد سوریانی « و »شیخ طایفه ابی عبدهللا در 

نیشابور« یاد کــرده، همچنین سورآبادی را 
عابد، مجتهد و فاضل خوانده و وفاتش 

را در ماه صفر 494 قمری ذکر 
کرده است .

 »ابوبکر عتیق نیشابوری«مفسر عابد، مجتهد فاضل

نام آوران خراسان
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