
معاون امور مساجد خراسان رضوی گفت: نسبت 
به مشهد  زائر  به سال های گذشته کاهش ورود 
ــا پیش بینی  مــقــدس را شــاهــد خــواهــیــم بـــود، ام
می شود بیش از ۵۰ هــزار نفر زائــر در دهــه آخر 
صفر در مشهد حضور داشته باشند.امیرحسین 
احمدنیا در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: باتوجه 
به تمهیدات ستاد دهه آخر صفر استان بیش از 
۵۰ مسجد محوری در اطراف حرم مطهر رضوی، 

و مناطق  ورودی مشهد  مبادی 
حاشیه شهر مشهد به منظور 
زائــران رضوی  به  خدمت رسانی 
در دهــه آخــر صفر آمــاده بــاش 

هستند...

آیت اهلل علم الهدی در آیین سالروز رحلت پیامبر)ص(:

 استکبارستیزی ریشه در خداخواهی دارد
معاون امور مساجد خراسان رضوی 

خبرداد

 پیش بینی 
 حضور

  ۵۰ هزار زائر 
در مشهد مقدس
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در حاشیه دستگیری دو زورگیر 1۵ ساله 

برای پیشگیری از جرم چهکرده ایم؟

گفت وگو با آزیتا اسکندری، کارآفرین کاشمری 

 اشتغال آسان 
با هنر تاریخی »پته دوزی«

اختصاص جاده قدیم مشهد - 
مُلک آباد به تردد زائران پیاده

زنگ خطر تشدید کرونا در دومین شهر سالمند کشور

»گناباد« پیر می شود

9191233 922
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مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون ۸۱۰ پرستار 

در بیمارستان های استان به کرونا مبتال شده اند.
رضا فانی در گفت وگو با ایسنا، گفت: با شیوع موج 
پنجم کرونا در استان آمار پرستاران مبتال به کرونا 

کادر  واکسیناسیون  به  توجه  با  که  یافت  افزایش 
درمان آمار بستری آن ها کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه عوارض ابتال به کرونا برای پرستاران 
است،  کرده  ایجاد  آن ها مشکالتی  و خانواده های 
پرستاران  استراحت  دوهفته ای  دوران  داد:  ادامــه 

موجب فشار مضاعف به دیگر همکاران خواهد شد 
زیرا شیفت های آن ها باید پوشش داده شود.

این مسئول با بیان اینکه جامعه پرستاری در استان 
مشکالتی همچون اعمال نشدن دورکاری ها در زمان 
قرمز شدن رنگ استان را متحمل می شوند، ادامه 

داد: دی سال گذشته مبلغی به عنوان حق کرونا به 
پرستاران پرداخت شد، اما پس از آن دستورالعملی 
از وزارتخانه دریافت نشده است و همکاران در واحد 
کرونا انتظار دارند بتوانند سختی کار در بخش های 

کرونا را دریافت کنند.

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی:

۸1۰ پرستار در خراسان شمالی به کرونا مبتال شدند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از وقوع ۱۱ هزار و ۶۰۰فقره 
تصادف در یک سال گذشته در محورهای مواصالتی و 
شهرهای استان خبر داد و گفت: متأسفانه ۲۳۴ نفر در 
این حــوادث جان باختند. به گــزارش مهر، ســردار ناصر 
فرشید در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا با بیان اینکه یکی از 
مأموریت های پلیس رسیدگی به امداد مردم است، بیان کرد: در یک 
سال گذشته ۴۵۶ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در استان 

داشته ایم.
وی از کشف و ضبط ۷۱ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک 

سال در استان خبر داد و بیان کرد: کشفیات در این مدت ۷ درصد 
افزایش داشته است. دستگیری قاچاقچیان افزایش ۴۷ درصدی داشته 
و همچنین ۵۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است. وی عنوان 
کرد: مجموع سرقت ها در استان ۲۳ درصد افزایش داشته که اغلب 

سرقت ها خرد بوده و بیش از ۷۰ درصد سرقت ها کشف شده است.
در یک سال گذشته ۱۱ هزار و ۶۰۰ فقره تصادف درون شهری و جاده ای 
در استان به وقوع پیوسته که ۲درصد افزایش داشته است. ۲۶ درصد 
تصادفات جرحی بوده و ۴ هزار و ۳۴۳ نفر در این تصادفات مجروح و 

متأسفانه ۲۳۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی از انجام پیگیری 
برای کوچ زودهنگام عشایر این استان به مناطق قشالقی 

در استان گلستان خبر داد.
محمدرضا قلی پور به ایسنا، گفت: با توجه به خشکسالی 
شدید در این استان و خشکیدگی مراتع و نیاز مبرم دام های عشایری به 
مراتع، جمعیت عشایری خواهان آن هستند که امسال زودتر از موعد 
سال های گذشته به مناطق قشالقی در استان گلستان کوچ کنند. زمان 
کوچ عشایر به استان گلستان پانزدهم آبان ماه است اما امسال این 
تمایل در عشایر وجود دارد تا یک ماه زودتر کوچ را انجام دهند. کمبود 

علوفه از یک سو و باال بودن قیمت آن از سوی دیگر عشایر استان را به 
شدت تحت فشار قرار داده است.

این مقام مسئول در ادامه به سهمیه سوخت عشایری نیز اشاره کرد 
و گفت: با تالش های صورت گرفته در سال گذشته سهمیه سوخت 
عشایری به ۱۲۰ لیتر در ماه افزایش یافت و پیگیری ها برای اینکه این 

سهمیه به ۲۵۰ لیتر در ماه برسد، در حال انجام است.
مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: خشکسالی و کاهش 
شدید بارندگی ها در سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان به حوزه عشایری 

این استان خسارت وارد کرد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به آمار یک ساله خبر داد

وقوع 11 هزار و ۶۰۰ تصادف و جان باختن ۲۳۴ نفر در خراسان جنوبی
مدیر کل امور عشایری استان خبر داد

پیگیری کوچ زودهنگام عشایر خراسان شمالی 

خبر خبر
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 جلس��ه مجمع عموم��ی ع��ادی/ ع��ادی بطورفوق 
الع��اده  ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعت��ی تربت 
حیدریه)س��هامی خاص(  به ش��ماره ثبت   2785   
و  شناس��ه مل��ی  14004515842   در س��اعت 10  
صبح  روز  دوشنبه  مورخه  1400/7/26  در محل   
س��اختمان اداری ش��هرک صنعتی تربت حیدریه 
شماره یک واقع کیلومتر  5 جاده تربت حیدریه  - 
گناباد ، وروردی جاده بوری آباد   برگزار میگردد، 
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود راس ساعت و روز 

مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-بررس��ی  و تصویب صورته��ای مالی منتهی به 
1399/12/30

2-انتخاب بازرس اصلی )حسابرس( وعلی البدل 
سال مالی 1400

3- انتخاب اعضاءجدید هی��ات مدیره برای مدت 
دوسال

4-س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 
عادی /عادی بطورفوق العاده باشد.

ضمنا کسانی که تمایل به کاندیداتوری در هیات 
مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی تربت حیدریه 
رادارند الزم اس��ت حداکثر تا تاریخ  1400/7/22  
حضورا به  دفتر مدیریت ش��رکت خدماتی شهرک 
صنعتی ش��ماره ی��ک مراجعه و ثبت ن��ام نمایند:
 هئیت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی تربت 

حیدریه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی/
عادی بطورفوق العاده 
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از کلی��ه اعضای محترم ش��رکت تعاونی صنوف 
توانا دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی نوبت اول که در تاری��خ 4 آبان 1400 در 
روز س��ه شنبه از س��اعت 12 واقع در نمازخانه 
مجتمع خدمات خودرویی صن��وف توانا انتهای 
طرح چی 19 تش��کیل می گردد شرکت فرمایید 
و یا نماین��ده تام االختیار خود را با وکالت نامه 
کتبی جهت شرکت در جلسه معرفی نمایید الزم 
به ذکر است اعضا حتمًا باید کارت شناسایی خود 

و برگه سهام شرکت را همراه داشته باشد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش بازرسان و هیئت مدیره
2- تغیی��ر تع��دادی اعض��ای هیئ��ت مدیره و 

مدیرعامل به دلیل استعفاء
3-تعیین بازرس جدید برای یک سال مالی

4-انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
 5- تفوی��ض اختیار و تحویل مدارک به هیئت 

مدیره و مدیرعامل جدید
تذک��ر: ب��ا توجه ب��ه انتخاب��ات هیئ��ت مدیره 
ک��ه  اف��رادی  بازرس��ی  هی��ات  بازرس��ان  و 
تمای��ل به کاندیداتوری س��مت هیئ��ت مدیره 
تاری��خ  هفت��ه  ی��ک  ظ��رف  دارن��د  بازرس��ی 
انتش��ار آگاه��ی می بایس��ت به دفتر ش��رکت 
مراجع��ه و ف��رم مربوط��ه را تکمی��ل نماین��د.

     هیئت مدیره
 مجتمع خدمات خودرویی صنوف توانا

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی نوبت اول 

شرکت تعاونی صنوف توانا
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پی���رو چاپ آگه���ی دعوت مجمع عادی ب���ه طور فوق 
العاده شرکت تعاونی در حال تصفیه مهر 110 مورخه 
1400/07/11 صفح���ه اول قدس خراس���ان نوبت اول 
اشتباه درج گردیده که نوبت دوم صحیح می باشد و 
در بند دو آگهی تاریخ دعوت مجمع روز 1400/7/23 

صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
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شهرداری تایباد در نظر دارد
 به استناد مجوزشورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری 
مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1400/07/04 لغایت 1400/07/24          مهلت تسلیم پیشنهادها: تاساعت14 مورخ 1400/07/24

زمان بازگشایی پاکات 1400/07/25 در محل دفتر شهردار 
تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی 
که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند 
سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

می  تایباد  شهرداری  دبیرخانه  مزایده  اسناد  تحویل  محل 
باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات 
حاصل  تماس  تلفن051-54536525  شماره  با  بیشتر 

نمایند.
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آگهی مزایده-نوبت دوم

 قیمت ماهیانه پایهنام محلردیف
اجاره )ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

 یکباب مغازه جهت احداث رستوران در1
محل پارکینگ شهید فخری زاده

17/500/00015/000/000

 یکباب مغازه جهت احداث اغذیه در محل2
پارکینگ شهید فخری زاده

10/000/0008/500/000

 یکباب مغازه جهت احداث سوپر مارکت3
در محل پارکینگ شهید فخری زاده

10/000/0008/500/000

رامین خواجه احمدی سرپرست شهردارتایباد

 جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده ش��رکت 
مسکن مهر 3 چناران ثبت 283 راس ساعت 16 روز دو شنبه 
مورخ 1400/08/10 در محل پروژه  واقع در انتهای بلوار 
ش��هید خوش��رو پروژه مهر 3 چناران  برگزار می شود از 
کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم 
رس��انند اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق رای خود را به 
موجب وکالت نامه کتبی  به فرد دیگری واگذار نمایند .

در ای��ن صورت تعداد آرای وکالت��ی هر عضو حداکثر 3 
رای و هر فرد و غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

 اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی به هم��راه وکیل 
م��ورد نظ��ر باید از س��اعت 9 صبح تا 13 ظه��ر روزهای 1، 
3،2  آب��ان م��اه 1400 ب��ه محل دفتر ش��رکت به نش��انی 
چن��اران بهش��تی 6 نبش چه��ارراه اول مراجع��ه تا پس 
از تایی��د وکال��ت نام��ه ه��ای مزبور توس��ط مق��ام مجاز 
ورق��ه ورود به مجمع ب��رای فرد نماینده ص��ادر گردد . 
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرس 
2- تصوی��ب صورته��ای مالی س��ال 95 تا 98 ش��رکت به 
انضمام گزارش حسابرس��ی رس��می 3-تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1400 هیئت مدیره 4-  انتصاب اعضای 
اصل��ی و عل��ی الب��دل هیئ��ت مدی��ره به مدت 3 س��ال 
5- انتص��اب بازرس��ان اصل��ی و علی البدل برای س��ال 
مال��ی  1400.  ضمنًا داوطلب��ان عضویت در هیئت مدیره 
یا بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی 
حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت 

تعاونی مراجعه و مدارک الزم  را ارائه نمایند .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 3 چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 3 

چناران تاریخ انتشار :1400/7/14



   مدیر سابق 
خبرگزاری مهر 
خراسان رضوی 
آسمانی شد  
مهدی صانعی، مدیر 
سابق خبرگزاری 
مهر خراسان رضوی 
در پی ابتال به کرونا 
درگذشت.

مرحوم صانعی 
دانشجوی دکترای 
علوم سیاسی، مدیر 
سابق خبرگزاری 
مهر در خراسان 
رضوی، سردبیر 
اسبق شهرآرا 
آنالین و مدیر گروه 
علوم سیاسی دفتر 
پژوهش روزنامه 
خراسان بود.

خبر خاستگاه  سرور  هادیان 
اصلی »پته دوزی« کرمان است 
و این هنر قدمت دیرینه ای دارد. 
قدیمی ترین پته در مقبره شاه 
نعمت هللا ولی در ماهان کرمان 
ــروزی  اســـت کــه بــا پــتــه هــای امـ
تفاوت های بسیاری دارد. پته قدیم تشکیل شده بود 
از پارچه شال یا عریض و نخ پته که هر دو جنسشان 
از پشم بود ولی در حال حاضر پته با نخ ابریشم هم 
دوخته می شود تا مشتری پسندتر و جنبه صادراتی 
داشته باشد که البته نفیس و گرانبها نیز هست. 
همچنین با نخ های گیاهی و شیمیایی نیز دوخته 
می شود که دارای هشت رنگ اصلی است و بیشتر 
رنگ های آن تیره است اما برای آنکه جذاب تر شود 
امـــروزه از رنگ های فانتزی در کنار سایر رنگ ها 

استفاده می شود. 
ایــن هــا بخشی از گــفــت وگــوی آزیــتــا اسکندری، 
هنرمند و کارآفرین کاشمری اســت. اسکندری 
متولد 69 کارشناس ارشــد حسابداری، متولد و 
ساکن کاشمر اســت. پنج سالی است به صورت 
ــدازی کارگاه صنایع دستی پته دوزی  جدی با راه ان
با برند »گلبرگ« توانسته عالوه بر حفظ و احیای 
این هنر سنتی دیرینه، موجب اشتغال زایی بانوان 

زیادی در این عرصه شود.

اشتغال برای 20 نفر ◾
او می گوید: در زمینه هنر پته دوزی و سرمه دوزی 
به صــورت جــدی کــار می کنم. آمــوزش می دهم و 
هنرجویانم بــرای خــودم کار می کنند و می توانند 
کسب درآمد کنند. در حال حاضر بیش از 20 نفر با 

من همکاری می کنند.
وی که به هنرهای ایرانی عالقه مند است، می افزاید: 
بسیاری از بانوان امکان حضور در محیط بیرون از 

خانه برای کار کردن را ندارند و این کار می تواند در 
منزل و در کنار خانواده انجام شود.

به روزرسانی هنر پته دوزی  ◾
وی درباره موارد استفاده پته نیز بیان مــی دارد: در 
گذشته پته ها جنبه تزئینی داشــت امــا در حال 
حاضر این هنر سنتی با به روزرسانی در لباس ها، 
دکمه، زیورآالت، پرده، کیف، کفش، تابلو، ساعت 
ــواری، قــنــدان )کــیــســه هــای قند یــا خشکبار(  ــ دیـ
و... استفاده می شود که خوشبختانه به دلیل 

زیبایی اش دارای زمینه کاری زیادی است.
آزیتا اسکندری این هنر را یکی از هنرهای دستی 
برای گردشگری و صادرات اعالم می کند و می گوید: 
در حال حاضر سفارش دهندگان تولیداتمان داخلی 
و از شهرهایی مانند تهران، مشهد، کرمان و... 
هستند. پیش از شیوع کرونا برگزاری جشنواره ها 
و بــازارچــه هــا فرصت خوبی بــرایــمــان داشـــت اما 
اکنون در حال گفت وگو و ایجاد زیرساخت ها برای 
صــادرات این هنر هستیم اگرچه در حال حاضر 
پته های تولیدی کرمان جنبه صادراتی دارد و حتی 

از جاذبه های گردشگری کرمان محسوب می شود و 
از استقبال خوبی در سایر کشورها برخوردار است. 

افزایش قیمت مواد اولیه  ◾
ــاره افــزایــش قیمت مـــواد اولــیــه نیز بیان  ــ وی درب
ــورت کــالف محاسبه  ــی دارد: قیمت نــخ بــه صـ ــ مـ
می شود که قیمت هر کیلو نخ بــراســاس نــوع آن 
بین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است. مثالً نخ 
شیمیایی ارزان ترین نخ است که هر کیلوی آن 350 
تا 380 هزار تومان است و نخ گیاهی کیلویی حداقل 
500 هزار تومان و این در حالی است که هر کیلو نخ 

ابریشمی بیش از یک میلیون تومان قیمت دارد.
این هنرمند توضیح می دهد: پارچه پته دوزی شال 
یا عریض به صورت مهره شده خریداری می شود. 
برای مثال نیم بقچه سایز 50 در 50 سانتیمتر که 
به عنوان رومیزی، کوسن یا تابلو استفاده می شود 
پیش از شیوع کرونا با دوخت معمولی 250 هزار 
تومان قیمت داشت و در حال حاضر هزینه تولید 

این کار به 500 تومان رسیده است.
او تأکید می کند: معموالً یک کار یک متر در یک متر 
حدود 20 الی 35 روز زمان می برد که میزان درآمد هر 
فرد به تالش او بستگی دارد اما امکان درآمدزایی 
برای آن ها تا یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه 
وجود دارد و همکاران من از اقشار مختلف و در همه 

گروه های سنی هستند. 
وی در ادامه درباره نحوه و مراحل دوخت پته بیان 
می دارد: ابتدا روی یک پارچه شال که آبی، قهوه ای، 
زرشکی یا مشکی اســت طــرح مــورد نظر توسط 
افــرادی که در زمینه چاپ هستند به صورت گرته 
انداخته می شود که طرح ها سنتی اصیل ایرانی 
است. در کرمان این کار به صورت تخصصی انجام 
می شود اما در کاشمر و مشهد وجــود نــدارد و به 

صورت اینترنتی از کرمان خریداری می کنم.

گفت وگو با آزیتا اسکندری، کارآفرین کاشمری

 اشتغال آسان 
با هنر تاریخی »پته دوزی«

خبرخبر
ويژهويژه

راه اندازی هشت ایستگاه سالمت در مبادی ورودی مشهد
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
گفت: به  منظور ارائه خدمات بهداشتی به زائران، هشت 
ایستگاه سالمت در مبادی ورودی مشهد مستقر شد.

سیدمجتبی منتظری گفت: به  منظور ارائــه خدمات 
بهداشتی و سالمت به زائران علی  بن موسی الرضا)ع(، 
هشت ایستگاه پایش سالمت در مبادی ورودی مشهد 

مقدس مستقر شد.
وی با بیان اینکه بستر برگزاری مراسم در مسیر منتهی 
به حرم مطهر فراهم شده است، افزود: برای این منظور 
سه محور شامل میدان فردوسی تا حرم مطهر، خیابان 
ــرداد بــه سمت  طبرسی تــا حــرم مطهر و مــیــدان 15خــ
حرم مطهر در مجموع به طول 20 کیلومتر آماده سازی 

شده تا زائــران و مجاوران در این سه محور به ساحت 
اهل بیت)ع( عرض ارادت کنند.

وی با بیان اینکه ۴0 ایستگاه زیــارت رضوی به  صورت 
خیابانی در خیابان های منتهی به حرم رضوی پیش بینی 
شده است، ادامــه داد: در 12 نقطه شهر در فضای باز 
مراسم برگزار می شود و همچنین دانشگاه علوم پزشکی 

نیز هشت ایستگاه سالمت برای انجام تست سریع 
کرونا، واکسیناسیون سیار و توزیع اقالم بهداشتی در 

مبادی ورودی شهر ایجاد کرده است.
منتظری به استقرار ایستگاه های سالمت در پایانه های 
مسافری اشاره و بیان کرد: در پایانه مسافربری و راه آهن 
نیز خدمات بهداشتی و سالمت به زائران ارائه می شود.

خبر
    تخریب دیوارکشی غیرمجاز 

در ۵هکتار از اراضی زراعی فریمان
جعفری مدیر جهاد کشاورزی فریمان از 
تخریب ۶۵قطعه دیوارکشی غیرمجاز در 

۵هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که 

با هدف تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز 
توسط برخی افراد صورت گرفته بود خبر داد. 

 به گزارش خبرنگار ما کاظمی گفت: با تغییر 
کاربری هر هکتار زمین کشاورزی امنیت 
غذایی ۲۰نفر به خطر می افتد، بنابراین 

براساس قانون هر گونه ساخت و ساز در اراضی 
کشاورزی خارج از محدوده شهر و روستا نیاز 

به گرفتن مجوز از این اداره دارد.
  مدیر جهاد کشاورزی فریمان ادامه داد

 هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی زراعی به 

قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع 
است بنابراین تأکید می شود کشاورزان از انجام 

تغییر کاربری در اراضی خود اجتناب کنند، 
در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی 

خواهد شد. 

 آیت هللا علم الهدی 
در آیین سالروز رحلت پیامبر)ص(:

  استکبارستیزی ریشه 
در خداخواهی دارد

نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی گفت: تا 
زمانی که بینش مــردم دیــن و خداخواهی باشد، 
استکبارستیزی هم وجود دارد اما اگر زندگی و رفاه 
بر خدا ترجیح داده شود وضع ما از مردم زمان امام 

حسن)ع( نیز بدتر خواهد شد.
آیــت هللا سیداحمد علم الهدی در آیین سالروز 
ــام حسن  ــ ــادت امـ ــهـ رحــلــت پــیــامــبــر)ص( و شـ
مجتبی)ع( در رواق امــام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی افزود: در چنان شرایطی مظلومیت رهبری 

نیز از امام حسن مجتبی)ع( بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی بینش عوض شود دل، اراده و دید 
هم تغییر می کند. در زمان پیامبر)ص( به خاطر اینکه 
بینش، اقامه اسالم، دین و شریعت بود و رسیدن به 
این اهداف، ایثار و فداکاری می خواهد، عزت و قدرت 
جامعه مسلمین روزافزون بود اما تغییر نگرش مردم 
سبب تسلط قدرت یاب ها بر عزیزان پیامبر)ص( و 
جامعه اسالمی شد. نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفت: از زمان رحلت حضرت رسول)ص( تا 
غیبت امام عصر)عج( 250 سال فاصله است و در این 
مدت از سوی حاکمان وقت با فرزندان پیامبر)ص( به 

شدت برخورد می شد.
آیت هللا علم الهدی افزود: جریان های قدرت طلب 
چون می خواستند بر سرنوشت مردم مسلط شوند، 
فرزندان رسول هللا)ص( را که وارث علم و معرفت آن 
حضرت بودند، خطر بزرگی در مقابل خود می دیدند 
که البته این رویارویی از زمان خود رسول هللا)ص( و 

با آن حضرت شروع شده بود.
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در استان

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

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

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
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

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

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

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
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

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

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



طلب ۵۰میلیاردی 
آبفای خراسان 

شمالی از 
مشترکان 

غالمحسین ساقی 
مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب خراسان 
شمالی گفت: در حال 

حاضر مبلغ طلب 
شرکت از مشترکان 
بیش از ۵۰ میلیارد 

تومان است و شرکت 
برای تأمین و توزیع 
آب شرب در شهر ها 
و روستا ها و تداوم 

خدمات نیازمند 
تعامل و همکاری 
هم استانی ها در 
پرداخت به موقع 

آب بهاست.

خبرخبر

عقیل رحمانی بازخوانی 
پرونده دو نوجوان 15 ساله که 
به اتهام زورگیری با سالح سرد 
دستگیر شده اند ایــن نتیجه 
ــرای  را در پــی دارد کــه بــایــد ب
فقر فرهنگی، اشتغال زایی و... 
ــژه ای داشـــت، در  نــوجــوانــان و جــوانــان برنامه ویـ
غیرآن، هزینه برخورد با این گونه هنجارشکنی ها 
به مراتب بیشتر از پیشگیری آن اســت. مدتی 
پیش تصاویری از قمه کشی دو نوجوان در فضای 
مجازی دست به دست شد که با واکنش زیاد 
مردم مواجه شد، اینکه چرا یک نوجوان به جای 
انتخاب دوست از میان افرادی که الگوهای اخالقی 
و انسانی را رعایت می کنند، به سمت گروه های 
پرخاشگر می رود و جذب آن ها می شود و به جای 
صحبت، دوست دارد با قدرت نمایی و سالح سرد 
همه را مطیع خود کند، می تواند عوامل گوناگونی 

داشته باشد.

4 دلیل ایجاد خشونت در نوجوانان ◾
این واقعیت را نیز نباید فراموش کرد که کوتاهی 
خانواده ها در نظارت بر رفتار فرزندانشان، عدم 
فرهنگ سازی و کمبود مکان هایی برای تخلیه 
ــوان، از جمله  عواملی  ــرژی نــوجــوان و یــا جـ انـ
هستند که موجب می شود برخی از این افراد 
چه از روی تفریح و چه مسائل مادی دست به 
سالح سرد ببرند و زورگیری و ناهنجاری های 

زیادی را رقم بزنند.
یک روان شناس در این زمینه گفت: خشونت در 
نوجوانان چهار دلیل دارد: نخست استرس های 

اجتماعی مانند فقر و بیکاری است. 
خشونت ارتــبــاطــی در جایگاه دوم قـــرار دارد که 
ــروه هــای سنی پایین  شایع ترین خشونت در گ

به خصوص نوجوانان است که اگر به شکل عادت 
درآیـــد منجر بــه پرخاشگری نسبت بــه یکدیگر 
خواهد شد و به تدریج شکل بدتری به خود می گیرد 

و به نقطه ای می رسد که به قتل می انجامد.
وی ادامه داد: نوع دیگر خشونت در نوجوانی 
ــت. رفـــتـــارهـــای  ــه اســـ ــرانـ ــاوزگـ ــت تـــجـ خــشــون
بزهکارانه ای مانند زورگیری، باج گیری و حمالت 
باندی که ممکن است ببینند چه کسی زورش 

بیشتر است و بخواهند با قلدری رفتار کنند. 
چهارمین مورد نیز خشونت مرضی است که بر اثر 
بیماری های روانی به وجود می آید به خصوص در 
نوجوانان که علت عمده اش افسردگی است و آن را 

به شکل خشونت ابراز می کنند.

ماجرای زورگیری در پارک ◾
باتوجه به این توضیحات به شرح پرونده ای خواهیم 
پرداخت که در شعبه 251 دادســرای مشهد )ویژه 
اطفال( مــورد رسیدگی قــرار گرفت و در پی آن دو 
نوجوان حدود 15 ساله که دست به سالح سرد برده 
و از شهروندان زورگیری کرده اند، دستگیر شدند.
یکی از شکات پرونده در حضور مقام قضایی اعالم 
کرد: همسرم کنار خیابان ایستاده بود و من برای 
انجام کاری از او فاصله گرفته بودم که به یک باره 
صدای دزددزد او را شنیدم، وقتی به سمت همسرم 
دویــدم دیــدم آن هــا در حال سرقت موتورسیکلت 

من هستند.
داد زدن های همسرم موجب شد تا آن ها از سرقت 

موتور منصرف و پای پیاده از محل که در کنار یک 
پارک قرار دشت متواری شوند، آن ها دویدند من 
هم پشت سر آن ها دویدم تا اینکه یکی از سارقان 
را که پسر کم سن و سالی بود گرفتم و تحویل پلیس 
دادم. در ادامه پلیس هم با توجه به اعتراف های این 

نوجوان همدستش را دستگیر کرد.
از سوی دیگر، گزارش پلیس حاکی از آن بود که دو 
نوجوان 15 ساله لحظاتی پیش از آنکه برای سرقت 
موتورسیکلت شاکی اقدامی کنند، داخــل همان 
پارک با سالح سرد گوشی تلفن همراه یک نوجوان را 

با تهدید سالح سرد سرقت کرده بودند.
شاکی این زورگیری هم در شعبه مذکور در مقابل 
ــرد: درحـــوالـــی خیابان  ــازپــرس شـــادنـــژاد بــیــان کـ ب
کوهسنگی آن ها به من حمله کردند و پس از سرقت 

گوشی هوشمندم به سرعت فرار کردند.
در ادامــه دو نوجوان که در کانون اصــالح و تربیت 
نگهداری می شدند نیز به دادسرا منتقل و مشخص 
شد آن هــا تا کنون سرقت های مشابه دیگری هم 
رقم زده اند و هر گوشی را در حدود900هزارتومان به 
مالخری معروف به »مرغه« فروخته اند که با دستور 
قضایی مالخر گوشی های سرقتی هم دستگیر شد.

نکته دیگری که جای تأسف داشت این بود که یکی 
از سارقان معترف شد من پیش از سرقت قرص های 

اعتیادآور مصرف می کردم.
در حالی که با دستور مقام قضایی تالش برای کشف 
دیگر جرایم احتمالی آن ها ادامه دارد، هر دو سارق 
نوجوان به کانون اصالح و تربیت منتقل شدند تا 
با نگاه ویژه مقام قضایی، تمامی امکانات این مرکز 
برای بازگشت این افراد به جامعه به کار گرفته شود. 
باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که مسئوالن 
شهری و دولتی بــرای پیشگیری از بــروز این گونه 
رفتارها از نوجوانان که بیشتر آن ها دچار فقرفرهنگی  

هستند، با نگاه به آینده چه برنامه ای دارند؟

در حاشیه دستگیری دو زورگیر 15 ساله 

برایپیشگیریازجرمچهکردهایم؟
محدودیت ترافیک

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان رضوی خبر داد

استمرار محدودیت ترافیکی 
مسیرهای منتهی به حرم

ــیــس پلیس  ــن، رئ ــالیـ ــزارش قـــدس آنـ ــ بـــه گـ
راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: 
به مناسبت ایام سوگواری طرح محدودیت 
ترافیکی در مــحــدوده حــرم مطهر تا جمعه 

شب ادامه دارد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: با اجرای 
این طرح، تردد خودرو در مسیر های میدان 
شهدا به سمت حرم مطهر رضــوی، میدان 
ــه بـــولـــوار طــبــرســی، مسیر  شهید گــمــنــام ب
ــواب صــفــوی، تقاطع  پــنــجــراه بــه خــیــابــان نـ
چــهــارراه دانــش و شهید انــدرزگــو تــا میدان 
بیت المقدس و میدان بسیج تا حرم مطهر 

رضوی ممنوع است.
وی گفت: همچنین توقف خـــودرو در این 
مــحــدوده هــا و زیــرگــذر حـــرم مطهر رضــوی 
ــاک ســازی  مــمــنــوع اســـت و ایـــن مــســیــر هــا پ

می شود.
وی گفت: نیرو های راهنمایی و رانندگی در 
ورودی های مشهد از مسیر های بزرگراه های 
پیامبراعظم)ص(، سلسله الذهب و مسیر 
ــد تا در  ورودی کــالت به مشهد حضور دارن
صورت حضور زائران پیاده، امنیت و ایمنی 

آن ها را در طول مسیر برقرار کنند.
وی ادامــه داد: با توافق سازمان اتوبوسرانی 
ــرای انتقال  مشهد، تــعــدادی اتــوبــوس هــم ب
زائران پیاده از حومه مشهد به داخل شهر از 

صبح چهارشنبه در نظر گرفته شده است.

در شهر3
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پلمب ۲۲ کارگاه ساختمانی متخلف
مدیر روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان 
شمالی از پلمب 22 کارگاه ساختمانی متخلف در خراسان 

شمالی خبر داد.
قربان نباتیان به باشگاه خبرنگاران گفت: به منظور نظارت 
بر اجرای صحیح قانون کار، آیین نامه ها و دستورالعمل های 

مربوط به حفاظت فنی در 6 ماه ابتدای امسال تعداد 
3هزار و 5۸2 مورد بازرسی توسط بازرسان کار این اداره کل 
از واحد های کارگری استان به عمل آمد که در این راستا، 
۷3 نفر از کارفرمایان متخلف از طریق مراجع قضایی تحت 
تعقیب قرار گرفتند. نباتیان افزود: باوجود بازرسی ها و 

صدور ابالغیه رفع نقص، تعدادی از این کارگاه ها توجهی 
به این موضوع نداشته اند که درنهایت منجر به پلمب 

22کارگاه متخلف در 6 ماه نخست سال شد.
وی خاطرنشان کرد: 59 پیمانکار نیز در این مدت 6ماه 
از نظر ایمنی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان شمالی تأیید صالحیت شدند. همچنین در 
راستای ایمن سازی محیط کار و کاهش حــوادث ناشی 
از کار، به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی 
کشورو... تمام پیمانکاران باید صالحیت انجام کار از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت نمایند.

خط قرمز
   کشف یک میلیارد کاالی  قاچاق در مرز تایباد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف چند 
محموله کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 

333میلیون و 34۰ هزار ریال خبر داد.
به گزارش قدس، سردار مجید شجاع در این 

خصوص بیان کرد: مرزبانان این فرماندهی در 
هنگ تایباد، در ایست و بازرسی های مداوم، موفق 

به کشف دو محموله کاالی قاچاق شدند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه 

افزود: درخصوص پیشگیری از قاچاق انواع 

کاال، مرزبانان این استان موفق شدند دو محموله 
کاالی قاچاق شامل روغن، مرغ، مواد شوینده، 

پارچه، کفش، کاپشن و... به ارزش یک میلیارد و 
333میلیون و 34۰ هزار ریال را کشف کنند.
سردار شجاع در پایان افزود: عبور کاالی 

قاچاق از مرزهای خراسان رضوی خیال خام 
قاچاقچیانی بود که امروز در دام هوشیاری و 

دقت مرزبانان این فرماندهی محصور شده اند 
و ندامت افراد دستگیر شده نشانه رشادت این 

غیورمردان در مرزهاست.
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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 

پ
/1

40
42

52
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
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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 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

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

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

استخدام ویزیتور خانم
 با حقوق باال  
09151107026 
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آشپزخانه ایرانیان 
ظرفشوی خانم یاآقا

نیروی کارساده 
وپیک موتوری نیازمندیم.

شهرک صنعتی طرق
09150616266

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

بازاریاب

مشاغل گوناگون آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان
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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

14
06

24
5

مفقودی
پروانه کسب به شماره 

عضویت 15864 به نام آقای 
رضا آفتاب نشین با

 کدملی 0935464751 
مفقود گردیده.
09153070567

ج
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40
49

92

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن نوری فرد

 مس��ئول دفتر مش��اور ام��الک به ش��ماره عضویت 
14864

 به نشانی: بولوار صارمی- حدفاصل میدان صارمی 
و صارمی 30- مسکن پارس 

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

 مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151157879

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

مفقود شده متفرقه



   وداع هنرمند 
برجسته 
موسیقی مقامی 
خراسان رضوی   
علی غالمرضایی، 
دوتارنواز و یکی 
از بخشی های 
برجسته شهرستان 
قوچان بر اثر سکته 
مغزی درگذشت.

وی دو ماه پیش 
درگیر بیماری کرونا 
شده بود و بهبود 
یافت، اما پس از آن 
به علت سکته مغزی 
مدتی در بیمارستان 
بستری بود و 
سرانجام در منزل 
خود دار فانی را وداع 
گفت.

در  حاشيه

کسب رتبه 
برتر ملی 
توسط شرکت 
خدمات 
آبداران 
روستایی 
خاتم االنبیای 
فریمان

در شانزدهمین 
جشنواره انتخاب 
تعاونی های برتر 
کشور در سال۱۴۰۰ 
که با استفاده از مدل 
رقابت المپیادی و 
الگوی امتیازی از 
طریق سامانه جامع و 
هوشمند بخش تعاون 
برگزار شد شرکت 
خدمات تعاونی 
آبداران روستایی 
خاتم االنبیای 
شهرستان فریمان، 
به عنوان یکی از دو 
شرکت تعاونی برتر 
خراسان رضوی، ضمن 
کسب رتبه برتر ملی، 
موفق به دریافت 
تندیس و تقدیرنامه از 
وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شد.

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 14 مهر 1400    ۲9 صفر 1443   6 اکتبر۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9639  ویژه نامه 4018

افقی ◾
 ۱. صــدر اعظم ، سیاست مدار ، ادیــب و 
خوشنویس ایرانی که تغییراتی در شکسته 
نستعلیق ایجادکرد 2. آرزوها - ویران شده 
- مزرعه آخرت 3. تلفظ فرنگی نام مریم 
- تقویت کردن- درخــت اعـــدام ۴. کتاب 
مــقــدس بــودائــیــان - »خــشــت« توخالی 
- راه کوتاه - نویسنده 5. حیوان باوفا - 
نوشتن - زرد ترکی 6. تنوین و نون ساکنه در 
برخورد با این دسته حروف درآن ها ادغام 
می شود - اجازه نامه است و نام حشره ای 
زیبا 7. بدخو - نگین ملی کشور استرالیا 
- رنگ موی فــوری 8. آســان ســازی - حرف 
فاصله - عنصر شیمیایی - ایــن پــول در 
سفر به هاوانا به کارتان می آید 9. عنصر 
الماس ساز - انقطاع - نوعی کاغذ نامرغوب 
۱۰. شهر خروس جنگی - راکـــب - فعل 
۱۱. فلز سرچشمه - بانوی دالور - لباس 
دارای چین های هم اندازه و پشت سرهم 
۱2. کشتی تندرو جنگی مجهز به توپخانه 
و ضدهوایی - شــاخــه ای از علم اقتصاد 

- دوســـت داشـــتـــن ۱3. هــســت شــده - 
تشویق کننده - خودپسندی ۱۴. مشرکان 
 - کبوتر صحرایی - از اقــوام افغانستانی
ــه دانـــش آمـــوز   ۱5. نــمــونــه تکلیفی کــه ب

داده شود - ابزارکار بنا - دوای درد

عمودی ◾
 ۱. لغت نامه - سخنگو - تصویر 2. از مدارج 
پیش  از دبستان - تمامی طــول چیزی - 
مــوی مجعد 3. توانایی - مقتدا و پیشوا 
- سرماخوردگی ۴. ناسیونالیستی - کارزار 
سیاسی  - احتساب 5. مختل شدن - 
از ظــروف پذیرایی 6. شهر خــون و قیام - 
 آبله - خوراکی از اسفناج و ماست  و سیر
 7. ضمیری در زبان عربی - ریشه - میزان - 
رنگ موی فوری 8. چیره دستی - تیم فوتبال 
شهر مونیخ آلمان - مادر 9. سربها - فرش 
موس - عدد روستا - مویز ۱۰. تیراندازی 
- شهر چشمه های آبگرم اردبیل - برنج 
پخته ۱۱. بلندترین کوه ایــران و بلندترین 
آتشفشان آسیا و خاورمیانه- دلبستگی 

۱2. سر فوتبالی - زین و برگ اسب - پنهان 
شدن برای صید - سرمای شدید ۱3. داخل 
- واحد مکالمات تلفنی - سرمایه جاودانی 
۱۴. حاجت - از حروف ویژه الفبای عربی 
- پرنده وحشی حالل گوشت ۱5. دوستان - 
در تداول عامیانه به معنی موی سر استفاده 

می شود - واحد پول امارات متحده عربی

جدول     8202
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

افزایش جمعیت سالمندان در 
شهرستان گــنــابــاد، بــه دغدغه 
ــن منطقه  ــ ــوالن ای مــهــم مــســئ
تبدیل شــده اســت. ۱2.3۰ درصــد جمعیت 
93 هــزار نفری این شهرستان را سالمندان 
تشکیل می دهند و از این حیث گناباد دومین 

شهرستان سالمند کشور به شمار می رود.
کمبود فرصت های شغلی در مناطق شهری 
و روستایی موجب تشدید مهاجرت جوانان 
از شهرستان گناباد به دیگر نقاط کشور و 
افزایش جمعیت سالمندان آن شده است.

با توجه به استمرار معضل خشکسالی و 
کمبود فرصت های شغلی در این شهرستان، 
بسیاری از جمعیت جــوان جــویــای کــار به 
شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و هم اکنون 
گناباد به نسبت جمعیت خود از پیرترین 

شهرهای کشور به شمار می رود.
افزایش جمعیت سالمند در مناطق 
شـــهـــری و روســتــایــی 

گناباد و از طرفی روند رو به رشد شیوع بیماری 
کرونا موجب شده است تا هرگونه غفلت و 
بی توجهی به این بخش، زنگ خطر شیوع 

این بیماری در منطقه را به صدا درآورد. 
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد گفت: با توجه به افزایش 
جــمــعــیــت ســالــمــنــد در ایـــن شــهــرســتــان، 
وحــدت در ارائـــه خــدمــات مناسب بــه این 

قشر ضروری است.
دکتر علی محمدپور افـــزود: مــوازی کــاری و 
جزیره ای عمل کــردن نهادها، دستگاه های 
اجــرایــی و بخش های مرتبط با خدمات به 
سالمندان از مشکالت ایــن حــوزه اســت و 
باید با تجمیع و سازماندهی ظرفیت های 
ــات جــامــعــی بـــرای  ــالعـ ــک اطـ ــان ــود، ب ــوجـ مـ
ــزی مــیــان مــدت و بــلــنــدمــدت به  ــامــه ری ــرن ب
منظور خدمات رسانی مطلوب و هدفمند به 
سالمندان در حوزه های مختلف اجتماعی از 

جمله بیماری کووید۱9 ایجاد شود.

مهدی کاهانی تفرجگاه امام 
قنبر در ۱8 کیلومتری جنوب شهر 
درگــز و در فاصله ۴ کیلومتری از 
روستای داغدار از توابع چاپشلوی شهرستان 
درگز واقع شده است. این منطقه به دلیل دارا 
ــودن پوشش گیاهی جنگلی، چشم اندازها  ب
و مناظر زیبا و منحصربه فرد، طبیعتی بکر و 
سرسبز، درختان کهن و سر به فلک کشیده 
و همچنین نهرها و رودخانه های پــرآب، مکان 
دلنشینی بــرای استراحت و زدودن خستگی 
ــریــن دلیل  مــهــم ت زنـــدگـــی مــاشــیــنــی اســت.
معروفیت تفرجگاه امام قنبر وجود چشمه های 
آب گرم معدنی است که خواص مؤثر درمانی 
ــبــات رســیــده و  ــه اث آن هـــا از مــدت هــا پــیــش ب
همه ساله در فصول مختلف، افراد زیادی را از 
نقاط دور و نزدیک به این منطقه جلب می کند. 
برای دسترسی به آن ابتدا باید در جاده درگز به 
کبکان، از طریق دوراهــی روستای داغــدار وارد 
ایــن روستا شد و سپس با عبور از یک جاده 

خاکی حدوداً 2 کیلومتری خود را به این مکان 
بکر و زیبا رساند.

چشمه های آب  گرم امــام قنبر که از کوه های 
هللا اکبر سرچشمه می گیرند، در کنار درختان 
چنار چند صدساله و انواع گیاهان دارویی، در 
دره ای نسبتاً باریک به همین نام قــرار گرفته 
و فــضــایــی آرامــش بــخــش و مــکــان تفریحی 
کم نظیری را به وجود آورده اند. توصیه می کنیم 
پیش از آنکه هوای معتدل و مطبوع کنونی جای 
خود را به سرمای پاییز و زمستان بسپارد، از این 

مواهب طبیعی بهره مند شوید.
البته تاکنون باوجود وعده های بسیار مسئوالن، 
سرمایه گذاری مناسبی بــرای مناسب سازی 
ــا با  ــت، امـ ــن تــفــرجــگــاه انــجــام نــشــده اســ ایـ
اقــدام هــای اندکی که صــورت گرفته، حداقل 
امکانات رفاهی و بهداشتی فراهم و نسبت 
به گذشته های دورتر تا حدودی از سختی های 

گــردش و استراحت در این تفرجگاه 
کاسته شده است.

زنگ خطر تشدید کرونا در دومین شهر سالمند کشور

»گناباد« پیر می شود
سفر به چشمه های آب  گرم »امام قنبر«

درمان خستگی در آغوش طبیعت

مــعــاون 
امور مساجد 

خراسان رضــوی گفت: 
نسبت به سال های گذشته کاهش ورود زائر 
به مشهد مقدس را شاهد خواهیم بــود، اما 
پیش بینی می شود بیش از 5۰ هزار نفر زائر در 
دهه آخر صفر در مشهد حضور داشته باشند.
امیرحسین احمدنیا در گفت وگو با تسنیم 
اظــهــار کــرد: باتوجه بــه تمهیدات ستاد دهه 
آخر صفر استان بیش از 5۰ مسجد محوری 
در اطـــراف حــرم مطهر رضـــوی، مبادی ورودی 
مشهد و مناطق حاشیه شهر مشهد به منظور 
خدمت رسانی به زائـــران رضــوی در دهــه آخر 

صفر آماده باش هستند.
وی تصریح کرد: بیش از 2۰۰ مسجد آماده ارائه 

خدمات 
هـــــســـــتـــــنـــــد 
و 3هـــــزار و5۰۰ پــایــگــاه 
سالمت محله در خراسان رضوی مستقر است 
که از ایــن تعداد بیش از 2۰۰ پایگاه سالمت 
محلی برای ارائه خدمات به زائران در زمینه های 
توزیع مواد و اقالم بهداشتی و خدمات غربالگری 
ــرای داشــتــن سفری مطمئن و سالمت بــرای  ب

زائران امام هشتم)ع( آماده هستند.
وی گفت: اجرای برنامه پویش نذر علم و میثاق 
با امــام مهربانی در قالب بخشش به یاد امام 
رضــا)ع( و همچنین اعــزام سخنران و مبلغان 
به نقاط مختلف در خدمت رسانی به زائران از 
دیگر برنامه ها در این ایام است. همچنین طرح 
آزادی هشت زندانی در هشتم هر ماه به نام 

امام هشتم)ع( توسط مساجد در این ایام دهه 
آخر صفر ادامــه دارد که تا امــروز بیش از ۴۰۰ 

زندانی در قالب این طرح آزاد شدند.
احمدنیا خاطرنشان کــرد: در زمینه مواسات 
و کمک های مؤمنانه در دهــه آخــر صفر با نام 
امام رئــوف)ع(، تاکنون بیش از 3 میلیون بسته 
معیشتی توسط مساجد خراسان رضوی برای 
اقشار آسیب پذیر توزیع شده است که با قوت 

بیشتری در حال انجام است.
وی افــزود: درخصوص اعزام مبلغان در فضای 
باز و بدون تجمع زائران، در محل اسکان مبلغان 
حاضر خواهند شد. مرکزی نیز در طبرسی3 برای 
رفع موانع و مشکالت زائران پیاده رضوی فعال 
است تا نهادهای مختلف پاسخگوی مشکالت 

احتمالی باشند.

زیارتزیارت

 پیش بینی حضور
 ۵۰ هزار زائر  

در مشهد مقدس

مردان آسمانی 

خبر

هشدار پيری خراسان گردی

 
نام شهید: امیر سرلشکرخلبان شهید غالمرضا 

خسروپور
تاریخ تولد: ٢ شهريور ١٣٢٨ 

محل تولد: سبزوار
تاریخ شهادت: ١٤مهر ١٣٥٩ تكريت عراق

گلزار: جاویداالثر
سرورهادیان: امیر سرلشکر خلبان شهید 
غالمرضا خــســروپــور یکی از خلبانان شهید 
گـــردان شناسایی نــیــروی هــوایــی ارتــش است 
که دوم شهریور ۱328 در شهر سبزوار چشم 
به جهان گشود. دوران ابتدایی و دبیرستان را 
در زادگاهش گذراند. غالمرضا به علت عالقه 
ــون دانشکده  بسیار زیـــاد بــه خلبانی در آزمـ

افسری پذیرفته شد.
وی پــس از پــایــان تحصیالت وارد دانشکده 
افسری شد و دوره های مقدماتی پرواز را در ایران 
گذراند و برای طی دوره های تکمیلی و تخصصی 
پــرواز به آمریکا اعــزام شد. با آغاز دفاع مقدس 
شهید خسروپور همچون سایر همرزمانش برای 
حفاظت از کشورش پرواز های بسیاری انجام داد 
و در تمام مأموریت های خود موفق حاضر می شد.
 امیر سرلشکر خلبان شهید غالمرضا خسروپور 
سرانجام در ۱۴ مهر ۱359 هنگامی که برای انجام 
پرواز شناسایی به کرکوک رفته بود، در درگیری 
مستقیم با دشمن مورد هدف یک فروند موشک 
قرار گرفت و به همراه همرزمش شهید علیرضا 
دریانیان به شهادت رسید و هیچ گاه پیکرش به 
وطن بازنگشت. شهید دریانیان تنها دو هفته 
از ازدواجـــش می گذشت و شهید خسروپور 

مجرد بود.
آخــریــن مکالمه شهید خــســروپــور بــا شهید 

دریانیان به این شرح روایت شده است:
سروان خسروپور: جناب سروان مأموریت فردا 
9۰ درصد kill )مــرگ(و تنها ۱۰ درصد احتمال 

برگشت ما است!
سروان دریانیان: بخواب تا فردا خدا بزرگه!

روحش شاد

اختصاص جاده قدیم مشهد - 
مُلک آباد به تردد زائران پیاده

رئیس اداره راهــداری مشهد گفت: با توجه به 
تردد زیاد کاروان ها و زائران پیاده به سمت مشهد، 
جاده قدیم مشهد-مُلک آباد یا همان جاده قدیم 
نیشابور تا اطالع ثانوی برای تردد خودروها ممنوع 
شــده و به تــردد زائــران پیاده حــرم مطهر رضوی 

اختصاص یافته است.
به گزارش قدس آنالین، حسین شیرمحمدیان 
افزود: بر این اساس روزها تردد انواع وسایل نقلیه 
در مسیر جاده قدیم نیشابور به طول حدود 3۰ 
کیلومتر از محدوده عوارضی مشهد تا تپه سالم 
ممنوع اســت. وی ادامــه داد: این ممنوعیت از 
ساعت 7 تا ۱8 اعمال خواهد شد و از ساعت ۱8 
تا 7 صبح روز بعد خودروها مجاز به تردد در این 
مسیر هستند و این محدودیت ها تا اطالع بعدی 
در مسیر یاد شده اعمال می شود. این تصمیم 
در حالی گرفته شده است که در ابتدای مهرماه 
سرهنگ حسین میش مست، رئیس پلیس راه 
خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: امسال 
هیچ طرحی مبنی بر پــیــاده روی دهه آخر صفر 
در طول جاده های این استان نخواهیم داشت و 
براساس هماهنگی با ستاد اربعین و دهه آخر 
صفر در استان، امسال سفرهای زیارتی از طریق 

ناوگان حمل ونقل عمومی انجام خواهد شد.
فردا سالروز شهادت امام رضا)ع( است که در این 
مناسبت به طور معمول جمعیت زیادی از زائران 
از شهرهای دیگر استان برای برپایی آیین های 

عزاداری عازم مشهد مقدس می شوند.

آتش گرفتن چهار دستگاه 
تریلی در گمرک دوغارون 

روز گذشته ۴ دستگاه تریلی در پارکینگ گمرک  
دوغارون دچار سانحه آتش سوزی شدند.

به گفته سخنگوی گمرک ایران آتش سوزی یک 
دستگاه تانکر حامل سوخت علت اولیه این 

حریق بوده است.
روح هللا لطیفی افزود: با وقوع این حادثه بالفاصله 
گمرک کامیون ها را از محوطه تخلیه کرد تا آتش به 
سایر کامیون ها سرایت نکند. اما در حین فرآیند 
جابجایی یک کامیون ترانزیتی و دو کامیون خالی 

افغانستانی هم دچار حریق شدند.

مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: با 
انسداد ۱8 حلقه چاه  بدون مجوز و 

کاهش منصوبات چاه های مجاز 
دارای اضافه برداشت، در نیمه 

ــزار  نخست امــســال 28۰هــ
مــتــرمــکــعــب آب در ایــن 

ناحیه صرفه جویی شد.
ــقــدم  ــی م ــت ــاب مــحــمــد ث
افزود: در 6 ماه نخست 
امـــــســـــال ۱8حـــلـــقـــه 
چــــــاه بــــــــدون مـــجـــوز 
ــان هــای  در شــهــرســت
ــن،  ــ ــوی ســـــــبـــــــزوار، جــ
ــاب،  ــوشـ ــای، خـ ــتـ ــغـ جـ
شــشــتــمــد  و  داورزن 
بـــا تـــالش کــارشــنــاســان 
ــت  ــ ــاف ــ حـــقـــوقـــی و دری

دســتــور قضایی مسدود 
شده است.

از سال ۱39۴ تاکنون عملیات 
انسداد هــزار و 5۰۰ حلقه چاه 

غیرمجاز توسط امــور آب ناحیه 
ســبــزوار انــجــام شــده و در ایــن مدت 

7 میلیون مترمکعب آب از ایــن طریق 
صرفه جویی شده است.

 انسداد ۱۸ حلقه چاه  
بدون مجوز در سبزوار

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
مشهد از رایزنی ها برای ساخت پارک 

فضایی در مشهد خبر داد.
ــه گــــــزارش ایـــســـنـــا، فــاطــمــه  بـ
سلیمی اظهار کرد: با سازمان 
فضایی کشور صحبتی در 
ایــن زمینه داشته ایم که 
بتوانیم سرمایه گذار برای 
احداث پارک فضایی در 
مشهد داشته باشیم. 
ــیـــدواریـــم ســازمــان  امـ
فــضــایــی پــیــگــیــر ایــن 
ــرح بــاشــنــد، مـــا نیز  طـ
در شــورای شهر از این 
امر حمایت می کنیم تا 
بتوانیم شاهد نخستین 
پــارک فضایی در مشهد 

باشیم. 
سلیمی گفت: پارک فضایی، 
ــده از  ــه ســازی شــ ــی ــارک شــب ــ پـ
فضاست. همچنین قصد داریم 
از آیــات قــرآن متناسب با ایــن فضا 
و به صــورت چند زبانه استفاده کنیم 
تا جذابیتی برای شهروندان و گردشگران 

ایجاد کرده باشیم. 

 ساخت پارک فضایی 
در مشهد

مقدم       عبدالسالم بن صالح بن سلیمان بن ایوب 
بن مَیَسره مشهور به خواجه اباصلت، از اصحاب 

برجسته و از نزدیک ترین یــاران و امین علی بن 
موسی الرضا)ع( بوده و بنا به نظر بسیاری 

از علمای شیعه و سنی، او از محدثان 
شیعه مذهب و فــردی عـــادل، ثقه، 

راستگو، اهل علم و حدیث، زاهد، 
مــردم دوســت و بسیار اهــل سفر 
بـــوده اســـت. ابــاصــلــت، از راویـــان 
حدیث سلسلة الذهب و نیز راوی 
چگونگی شهادت حضرت رضا)ع( 

به دست مأمون عباسی است.
وی کتاب »وفاةالرضا« را تألیف و 

به عنوان محدثی بزرگ، شاگردان 
زیادی تربیت کرده است. خواجه 

ــای  ابــاصــلــت همچنین روایـــت هـ
زیــادی از امام رضــا)ع( را روایــت کرده 

که برخی از آن ها در کتابی به نام »مُسند 
اباصلت« جمع آوری و با پیش درآمــدی از 
آیت هللا سبحانی به چاپ رسیده است.

گــویــا جــدّ اول یــا دوم خــواجــه ابــاصــلــت در هــرات 
می زیسته که در فتوحات، اسیر و به حجاز برده 
شده است، اباصلت به روایتی در مدینه 
زاده شد و در نیشابور اقامت گزید. او 
در نیشابور در خدمت امام 
رضا)ع( حاضر 

بوده و در سرخس نیز به دیدار ایشان رفته است. 
در اینکه اباصلت ، امام جــواد)ع( را نیز مالقات کرده 

جای تردید نیست، زیرا زمانی که امام رضا)ع( 
در بستر شهادت بودند، امــام جــواد)ع( 

از مدینه به توس آمده و گفت وگویی  
میان  امــام  جـــواد)ع( و اباصلت رخ 

داده اســت. پس از  شهادت امام 
رضـــا)ع( نیز دو مالقات بین امام 
جــواد)ع( و اباصلت گــزارش شده 
اســت؛ یکی هنگام نمازخواندن 
امام جواد)ع( بر پیکر امام رضا)ع( 
و دیــگــری زمــانــی کــه اباصلت به 
ــدانــی شــد و با  دســتــور مــأمــون زن
معجزه امام جواد)ع( و حضور آن 

حضرت در زندان، رهایی یافت.
تاریخ والدت خواجه به درستی 

روشن نیست، ولی به استناد 
گفته خودش که از روزگار کودکی 

3۰ سال در محضر سفیان بن عیینه 
)متوفی ۱98ق( بوده است، می توان تولد او را درحدود 

۱6۰قمری تخمین زد. وی در زمان حکومت 
طاهر بن عبدهللا بن طاهر، در خراسان، در 

۱۴ شوال 236هجری قمری درگذشت. 
 آرامگاهش در 5 کیلومتری 

 جنوب شرق مشهد 
واقع است.

»خواجه اباصلت« امین امام هشتم)ع(

نام آوران خراسان
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