
بدون تردید می توان گفت دلدادگی به اهل بیت)ع( 
می شود  نــه  نیست،  قانونی  و  قــاعــده  هیچ  تابع 
ارادت  عرض  مانع  می شود  نه  نوشت،  آیین نامه 
امامشان  پیشگاه  به  کسانی شد که می خواهند 
برای  اســت  مــاه صفر سال های ســال  بیایند.آخر 
بسیاری از عاشقان امام مهربانی ها فرصت زیارتی 
امــا در دو ســال اخیر  پــای پیاده اســت  با  جانانه 

بــه دلــیــل شــیــوع ویـــروس کرونا 
تجربه  را  اجــبــاری  محرومیتی 
کرده اند.امسال هم بنا بر اعالم 
بود  مقرر  کرونا  با  مقابله  ستاد 

هیچ کاروان...

در کارگاه مشهدشناسی مؤسسه فرهنگی قدس، علل ضعف رسانه ها در اثرگذاری بر مسائل شهری بررسی شد

ضرورت آشنایی کنشگران اجتماعی با اسناد باالدستی حوزه شهری

قدس از روز های پایانی ماه صفر 
گزارش می دهد

 خدمت رسانی 
به زائران پیاده 

انفرادی

4
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آیت اهلل علم الهدی: 

دشمن به دنبال 
 تفرقه افکنی 
 میان عناصرانقالبی 
است

 بازسازی حرکت تاریخی 
»زنان نوغان« در سوگ امام رئوف

 شب های یخبندان 
در راه خراسان
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در استان2

ــان زاده گــفــت: سلسله  ــربـ ــردار ابــراهــیــم قـ ســ
استان  در  گرفته  صـــورت  پلیسی  ــدامــات  اق
ــدی ســرقــت هــای  ــ ســبــب کــاهــش 55 درصــ
 مــســلــحــانــه،20 درصـــــدی ســرقــت خــــودرو،

22 درصدی تجاوز به عنف،17 درصدی قتل 

و... شد.جانشین فرماندهی انتظامی خراسان 
فرا  مناسبت  به  خبری  نشست  در  رضــوی 
رسیدن هفته ناجا، ضمن تبریک این هفته 
به خانواده شهدای ناجا و مأموران پلیس، بیان 
کرد: براساس تصمیم های صورت گرفته شعار 

هفته ناجا در سال جاری »پلیس هوشمند 
و امنیت پــایــدار« اســت. درخصوص تحقق 
شعار هفته ناجا امیدواریم مانند همیشه با 
همراهی خوب مردم عزیز و رسانه ها بتوانیم 
اقدامات مناسبی انجام دهیم تا شاهد هرچه 

باشیم.وی  در جامعه  امنیت  ارتقای  بیشتر 
تصریح کــرد: هفته ناجا از 17 تا 23 مهرماه 
ادامه خواهد داشت و برای تمامی روزهای آن 
 برنامه ریزی صورت گرفته است. در این ایام

29 عنوان برنامه و 327 فعالیت در زمینه ...

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبر داد

کاهش جرایم خشن در استان
درشهر3
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و آگهی تاریخ   12 / 07  / 1400
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی شماره 139660306013003307 مورخ 1396/12/17 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
اسماعیل رازنهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/41 مترمربع از پالک باقیمانده شماره 
388 فرعی از چهار اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از 
آقای غالمرضا لطفی مقدم نوقابی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 تس��لیم 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 اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گوهی 
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.آ1405853
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/1                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/17

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001046 مورخ 1400/05/23 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
محمد عباس��یان ریاب فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/90 مترمربع از پالک 
ش��ماره 7140 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده 

از آقای ابراهیم محمدیان دلوئی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 صورتی که 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 تس��لیم 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 اس��ت 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.آ1406248
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/17                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/02

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 1 - نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره 140060306013000871مورخ  1400/04/27 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
حجت قاسمی بیمرغ فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل گلی و قدیمی به مساحت کل 
235/70 مترمربع از پالک شماره 958 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت 

ملک گناباد خریداری شده از آقای محمدرضا توسلی و خانم زهرا مقبول کالئی مالکین رسمی
 2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 140060306013000872 مورخ 1400/04/27هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم لیلی گنابادی فرزند اس��داله در سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب منزل گلی و قدیمی به مساحت 
کل 235/70 مترمربع از پالک ش��ماره 958 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده از آقای محمدرضا توسلی و خانم زهرا مقبول کالتی مالکین رسمی محرز 

گردیده اس��ت ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 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 رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
ش��ده اعتراض داش��ته 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. 1406343
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/17                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/03

سید ضیا الدین مهدوی شهری
رئیس ثبت امالک و اسناد گناباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 140060306013001139 م��ورخ 1400/06/18 هیات اول موضوع ماده یک 
قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک گناباد تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آقای 
غالمحس��ین ساالرباشی شهری فرزند محمد در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 769/07 
مترمرب��ع پالک ش��ماره 1567 فرعی از 3 - اصلی واقع در قصبه ش��هر بخش ی��ک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا راشدی مالک 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 
هیأت 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.  1406344
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/17                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03

سید ضیا الدین مهدی شهری 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306013000884 مورخ 1400/04/28 هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا طالئی فرزند مراد در شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 329/88 مترمربع از پالک شماره 47 
فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه 
از آقای محمد مصالئی زاده مالک رس��می محرز گردیده اس��ت ، 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 هیأت 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 تس��لیم 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.1406345
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03

سید ضیا الدین مهدوی شهری 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

ک
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40
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دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 

مشهد شماره)1(
اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد شماره)1( )در شرف تأسیس( 
مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعات  سالن  محل  در   1400/8/5 مورخ  چهارشنبه  روز   13 ساعت  در 
جلسه  به  ورود  برگه  داشتن  دست  در  با  شود  می  دعوت  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  شود.  می  برگزار 
داوطلبان  رسانند.ضمناً  هم  به  حضور  مجمع  این  در  ذیل  موضوعات  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت 
صدور  یا  آگهی  انتشار  تاریخ  از  هفته  یک  حداکثر   ، موظفند  بازرسی  یا  مدیره  هیأت  در  عضویت 
نمایند. تحویل  مؤسس  هیأت  نماینده  به  را  مربوطه  مدارک   ، عادی  عمومی  مجمع  تشکیل  دعوتنامه 

دستور جلسه:1.گزارش هیأت مؤسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها.
2.بررسی و تصویب اساسنامه.

3.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره طبق اساسنامه تصویبی.
4.انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی 
5.تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی.

6.اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابري سهام در تعاوني.
7.دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی.

 نماینده هیأت موسس
  محمد رستگار مقدم

1-ضمناً اعضا مي توانند حق راي و حضور خود در مجمع عمومي را به موجب وکالتنامه کتبي به عضو دیگر یا غیر 
عضو واگذار نمایند در این صورت هر عضو عالوه بر راي خود حداکثر 3 وکالت و غیر عضو فقط یک راي وکالتي 
مي تواند داشته باشد.2-جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عضو متقاضی اعطاي وکالت  باید به اتفاق  نماینده 
خود با همراه داشتن مدارک شناسایي معتبر در تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1400/8/5 ساعت 13 به نشاني بلوار 

امامیه، تقاطع استادیوسفی، سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مراجعه نمایند. 
 توضیح : در خصوص بند 6  در ابتداي تشکیل شرکت و ثبت آن سهام برابر  و این مصوبه بعد از ثبت شرکت 

الزم االجرا خواهد بود.

ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت ماده 
13 آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از 
جایگاه های سوخت CNG خودرا به مدت یکسال 
بص��ورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید 
لذا متقاضیان واجد ش��رایط م��ی توانند جهت 
دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد به سامانه ستاد 

مراجعه نمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

آگهی مزایده شهرداری گناباد
ف
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ماده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها کلیه 
امور ارامستان بهش��ت قاسم شهر گناباد 
ش��امل )حمل میت، شتشوی میت، مراحل 
تدفین وحفظ و نگهداری و تنظیف مجموعه 
بهشت قاسم( را به بخش خصوصی واگذار 
نمای��د. لذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می 
توانند جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد 

به سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

 آگهی مزایده کتبی
 شهرداری گناباد

ف
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جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن کارگران و کارکنان شهرداری 
اسفراین به شماره ثبت:893 و شناسه ملی تعاونی:

10862073848 در روز پن��ج ش��نبه م��ورخ 1400/07/29راس س��اعت 13-14 در محل 
مسجد جواد االئمه به آدرس پشت شهرداری برگزار می گردد.

از کلیه داوطلبان اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل با در دس��ت داشتن ورقه سهم،کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت 
موع��د مقرر در محل مذکور حضور بهم رس��انند و یا وکی��ل /نماینده خود را کتبا جهت 

حضور معرفی نمایند.
]ضمن��ا ب��ه اط��اع می رس��اند که ب��ه موجب م��اده 19 آئین نام��ه نحوه تش��کیل مجامع 
عمومی:تعداد آراءوکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود  و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود از تاریخ 
1400/07/17 لغایت تاریخ 1400/07/24 در محل ش��هرداری آقای مهدی علمی حاضر تا 

پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند[
دستور جلسه:

1-تمدید مدت فعالیت تعاونی
2-تغییر ماده 22 اساسنامه در خصوص تعداد علی البدل هیات مدیره

3- تغییر ماده 6 اساسنامه )آدرس شرکت(
4- طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون و اصاحات آن

5-دادن ماموریت به هیات مدیره جهت امورات ثبتی
هیات مدیره 

ف
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 دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
مسکن کارگران وکارکنان شهرداری اسفراین

ک
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محمد رضا علی اکبری  بیدختی-  شهردار بیدخت

شهرداری بیدخت 
در نظر دارد 

مناقصه عمومی امورخدمات شهری، فضای سبز محدوده خدمات شهری بیدخت و سایرخدمات 
عمومی، را بصورت حجمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/7/11 می باشد.
مهلت  زمانی دریافت    اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 صبح روز یکشنبه تاریخ  1400/7/11 تا ساعت 

14 روز 1400/7/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1400/7/28

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1400/7/29
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس : خراسان رضوی-گناباد-بیدخت-

شهرداری بیدخت و تلفن 05157332250 داخلی 5 تماس حاصل شود.  

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 )نوبت دوم(



   اسفراین میزبان 
بزرگ ترین 
رویداد کارآفرینی 
شرق کشور  
 عبداهلل سهرابی، 
رئیس اداره 
میراث فرهنگی، 
گردشگری و 
صنایع دستی اسفراین 
از برگزاری بزرگ ترین 
رویداد کارآفرینی 
شرق کشور با عنوان 
»من یک روستایی 
هستم« از تاریخ 
۹ تا ۱۲ آبان در این 
شهرستان خبر داد. در 
این رویداد آموزشی 
مشتاقان کارآفرینی در 
حوزه گردشگری گرد 
هم می آیند.

نماز جمعه ــد  ــردی توحیدی بـــــدون ت
ــوان گفت دلــدادگــی به  مــی ت
اهل بیت)ع( تابع هیچ قاعده 
و قانونی نیست، نه می شود 
آیین نامه نوشت، نه می شود 
مانع عرض ارادت کسانی شد 

که می خواهند به پیشگاه امامشان بیایند.
آخر ماه صفر سال های سال است برای بسیاری 
از عاشقان امام مهربانی ها فرصت زیارتی جانانه 
با پای پیاده است اما در دو سال اخیر به دلیل 
شیوع ویروس کرونا محرومیتی اجباری را تجربه 

کرده اند.
امسال هم بنا بر اعالم ستاد مقابله با کرونا مقرر 
بود هیچ کــاروان پیاده ای از شهرستان ها راهی 
مشهد نشود اما دلدادگان رضوی امسال دیگر 
تحمل این محرومیت را نداشتند و قدم در راه 
حرم معشوق گذاشتند هرچند بسیار کمتر از 
چند سال گذشته بودند اما آرام آرام بر تعداد آن ها 
افزوده شد و کار به جایی رسید که مسیر قدیمی 
نیشابور به زائران پیاده اختصاص یافت تا خطری 

آن ها را تهدید نکند.
از سوی دیگر برخالف سال های گذشته که نهادها 
یا دستگاه های مختلفی پای کار بودند تا به زائران 
خدمت رسانی کنند، امسال در ابتدا خبر آنچنانی 
نبود و این احتمال وجود داشت که نبود برخی 
امکانات مورد نیاز زائران موجب بروز مشکالتی 
شود که البته این اتفاق رقم نخورد و خوشبختانه 

امکانات اولیه و ضروری زائران فراهم شد.
سخنگوی جمعیت خدمت گزاران زائــران پیاده 
امــام رضـــا)ع( گفت: هــر ســال همزمان بــا دهه 
پایانی ماه صفر زائران پیاده از اقصی نقاط کشور 
به ســوی مشهد حرکت می کنند که پارسال و 
امسال به سبب شیوع کرونا از تعداد آنان کاسته 

شده بود.
حسین رضایی در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکه با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
برخالف سال های گذشته هیچ دعوتی از زائران 
برای پیاده روی به سمت مشهد به عمل نیامده 
ــران به صــورت کــاروانــی مجوز ورود به  بــود و زائـ
مشهد را نداشتند، اظهار کرد: هرچند امسال 

به صورت کاروانی مجوزی صادر نشد و پلیس 
راه هم اعالم کرده بود ورود کاروان های پیاده به 
مشهد پذیرفته نمی شود، امــا وقتی زائـــران به 
صورت خودجوش پیاده حرکت کردند و به مشهد 
آمدند، پلیس راه مجبور شد جاده قدیم مشهد را 
برای تردد خودروها به علت فراوانی حضور زائران 

پیاده و به دلیل اینکه حادثه ای رخ ندهد ببندد.

وی با اشاره به بازدید تولیت آستان قدس رضوی 
و آمــدن مسئوالن به ایستگاه ها و دیــدن زائــران 
ــرار بــر ایــن شــد بــه زائــــران خدمت رسانی  کــه قـ
شــود، گفت: آنچه ما در حــوزه خدمت رسانی 
داشتیم مثل بــاز کــردن ایستگاه های صلواتی 
ــوزه فرهنگی،  و نیز خــدمــت رســانــی در ســه حـ
رفاهی و درمانی به زائــران در مسیر جاده های 
مشهد به نیشابور، مشهد به قوچان، مشهد به 
کالت، مشهد به سرخس و جاده قدیم را در این 

ایستگاه ها به نحو مطلوب انجام دادیم.
ــران،  وی عــنــوان کــرد: پیش از سیل حضور زائـ
16ایستگاه صلواتی خدمت به زائران در مسیرها 
فعال شده بود، اما به محض اینکه زائران بیشتر 
شدند تعداد ایستگاه ها را فعال تر کردیم و با 
44ایستگاه صلواتی خدمت رسانی به زائران را به 

انجام رساندیم.
ــران در مشهد  ــ وی درخــصــوص شــب مــانــی زائ
با اشـــاره به اینکه توصیه شــده بــود شب را در 
مشهد نمانند و اگر می خواهند بمانند از اماکن 
امــن استفاده کنند، گفت: با هماهنگی که با 
فرمانداری انجام شد 51 محل اسکان را با کمک 
آموزش و پرورش، تربیت بدنی و شهرداری آماده 
کردیم و تقریباً 16 محل هم در حوزه های قبلی 
ــاده شــده بــود کــه در مجموع 66مــحــل بــرای  آمـ
اسکان زائــران در محل های مختلف در مشهد 

پیش بینی شده بود.
وی همچنین افــزود: در مسیر نیز ایستگاه های 
بزرگ صلواتی که برای بیش از 5هزار نفر محل 
خواب داشتند از امکانات خواب برای استراحت 
زائران استفاده می کردند و چون تعداد معدودی 
شب را در مسیر می خوابیدند استراحت آن ها 
در فضاهای بزرگ منعی از نظر واگیری بیماری 

کرونا نداشت.

قدسازروزهایپایانیماهصفرگزارشمیدهد

 خدمت رسانی 
به زائران پیاده انفرادی

خبرخبر
ويژهويژه

بازسازی حرکت تاریخی »زنان نوغان« در سوگ امام رئوف
بانوان عزادار محله نوغان مشهد همزمان با سالروز شهادت 
امام رضا)ع( صحنه دلدادگی مادران و پیشینیان خود به آن 
امام و خاندان عصمت و طهارت را در نوحه سرایی و سوگواری 

بر پیکر ایشان بازسازی کردند.
به گزارش تسنیم، زنان نوغان نخستین کسانی بودند که 
پس از تشییع امام رضا)ع( در جوار مدفن آن امام در رثایش 

گریستند و این سنت به قدمت 12 قرن زنده نگه داشته شده 
است. بانوان محله نوغان مشهد نخستین گروهی بودند 
که با نشان دادن جرئت و شجاعت بر گرد پیکر مطهر امام 
رضا)ع( جمع شده و به عزاداری پرداختند و این شیرزنان با 
بخشیدن مهریه خود به همسرانشان، جواز عزاداری برای 

موالیشان را کسب کرده بودند.

همچون سال های گذشته همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا)ع( زنان محله قدیمی نوغان مشهد به تأسی از مادران و 
پیشینیان خود در حالی که شاخه های گل در دست داشتند 
پس از عزاداری در مسجد محله خود، حرکتشان را همزمان با 
دسته روی هیئت های مذهبی در خیابان های منتهی به حرم 
مطهر رضوی آغاز کرده و در امتداد سنتی هزار و 200 ساله 

مویه کنان رهسپار حرم مطهر رضوی شدند.
این بانوان عزادار پس از ورود به حرم مطهر رضوی و عرض 
ارادت به ساحت امام مهربانی ها  در ویژه برنامه »حماسه 
زنان نوغان« که به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
ــزاداری و  قــدس رضــوی در خیمه زینبیه بــرگــزار شــد بــه عــ

نوحه خوانی پرداختند.

خبر
   تزریق ۴هزار و۷۰۰ ُدز واکسن کرونا 

در اتوبوس های سیار اطراف حرم رضوی 
مسئول اجرای طرح واکسیناسیون بسیج جامعه 
پزشکی خراسان رضوی گفت: در سه روز پایانی 
ماه صفر ۴ هزار و ۷۰۰ ُدز واکسن مقابله با کرونا 

در اتوبوس های سیار مستقر در اطراف حرم 
مطهر رضوی تزریق شد.

محمد مقضی به ایرنا گفت: طرح واکسیناسیون 
سیار اتوبوسی از اول مهر با اختصاص ۱۰دستگاه 

اتوبوس با همکاری سازمان اتوبوسرانی 

شهرداری مشهد آغاز شده و تاکنون در مجموع 
۱۲ هزار و ۸۵۶ ُدز واکسن کرونا از این طریق 

تزریق شده است.
وی هدف از اجرای طرح واکسیناسیون سیار را، 
تسهیل دسترسی جامعه هدف در اماکن مختلف 

از جمله دانشگاه ها، هیئت های مذهبی، اداره ها 
و کارخانه ها به خدمات واکسیناسیون بیان کرد 

و افزود: اتوبوس های سیار در دو نوبت کاری 
از ساعت ۹ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۲۲ در مناطق و اماکن 

ثبت نام شده در سامانه مستقر خواهند بود.

آیت هللا علم الهدی: 

 دشمن به دنبال تفرقه افکنی 
میان عناصر انقالبی است

امام جمعه مشهد گفت: دشمن مترصد فرصت است 
تا با فتنه افکنی میان عناصر انقالبی تفرقه بیندازد و 
شیفتگی برای خدمت به تشنگی برای قدرت تبدیل 
ــزارش قــدس آنالین، آیــت هللا سیداحمد  شــود. به گ
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم 
مطهر رضوی با بیان اینکه مبارزه با فتنه در این شرایط 
برای ما حتی از مبارزه در عرصه جنگ سخت مهم تر 
است، خاطرنشان کرد: درسی که از دو سال و چهار ماه 
امامت امام رضا)ع( برای زندگی امروز ما وجود دارد، این 
است که دشمن امروز ما هم مانند مأمون به فتنه افکنی 
متوسل شده چون در عرصه تقابل مستقیم ناتوان 
اســت و امـــروزه که اقتدار نیروهای مسلح و توانمند 
جریان های سیاسی انقالبی بــرای مــردم ثابت شده، 
دشمن مترصد فرصت است تا با فتنه افکنی میان 
عناصر انقالبی تفرقه بیندازد. وی ادامه داد: نفوذ که 
دغدغه عمده رهبر معظم انقالب است، الزاماً به منزله 
وارد شدن جاسوسان دشمن یا به کار گرفتن مزدوران 
داخلی در کشور نیست، حقیقت این است که دشمن 
نگاه می کند چه کسی در بین مسئوالن برای کسب 
قدرت زودتر داوطلب می شود و پس از شناسایی، او 
را هدف قرار می دهد و با همین ابزار به اخالص مدیران 
 جامعه خلل وارد می کند. امام جمعه مشهد افزود:
از شنبه هفته نیروی انتظامی آغاز می شود که مصادف 
با ایــام گرامیداشت مجاهدت ها و جانفشانی های 
بــرادران ناجاست، نیروی انتظامی یکی از مظاهر بارز 
اقتدار و عزت جامعه اسالمی است و از خداوند متعال 
می خواهیم به عــزت اولیایش، بر اقــتــدار و صالبت 
حیدری برادران و خواهران فعال در این عرصه بیفزاید.

سخنگوی جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده : با هماهنگی که با فرمانداری انجام 
شد ۵۱ محل اسکان را با کمک آموزش و پرورش، تربیت بدنی و شهرداری آماده 
کردیم و تقریبًا ۱۶ محل هم در حوزه های قبلی آماده شــده بود که در مجموع 

۶۶محل برای اسکان زائران در محل های مختلف در مشهد پیش بینی شده بود.
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باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

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
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
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
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

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

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
/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
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

قالی شویی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
52

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



دستگیری 
سارق حرفه ای 

کابل برق
سرهنگ مقصود 

رستگار، رئیس پلیس 
آگاهی خراسان 

شمالی به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 
با تالش مأموران 
پلیس آگاهی سه 

سارق حرفه ای کابل 
در شهر بجنورد 

دستگیر شدند که 
تا کنون به 6 فقره 

سرقت کابل و 
تجهیزات انتقال برق 

اعتراف کردند.

 خط  خط 
قرمزقرمز

ــردار  ــ سـ رحمانی  عقیل 
ــان زاده گــفــت:  ــ ــربـ ــ ابـــراهـــیـــم قـ
ــات پلیسی  ــ ــدام ــ ســلــســلــه اق
صورت گرفته در استان سبب 
کاهش 55 درصدی سرقت های 
مسلحانه،20 درصدی سرقت 
خــودرو،22 درصدی تجاوز به عنف،17 درصدی 

قتل و... شد.

پلیس هوشمند و امنیت پایدار ◾
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در 
نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته ناجا، 
ضمن تبریک این هفته به خانواده شهدای ناجا 
و مأموران پلیس، بیان کرد: براساس تصمیم های 
صورت گرفته شعار هفته ناجا در سال جاری »پلیس 
ــدار« اســـت. درخصوص  ــای هوشمند و امنیت پ
تحقق شعار هفته ناجا امیدواریم مانند همیشه 
با همراهی خــوب مــردم عزیز و رسانه ها بتوانیم 
اقدامات مناسبی انجام دهیم تا شاهد هرچه بیشتر 

ارتقای امنیت در جامعه باشیم.
وی تصریح کرد: هفته ناجا از 17 تا 23 مهرماه 
ادامــه خواهد داشــت و بــرای تمامی روزهــای آن 
برنامه ریزی صورت گرفته است. در این ایام 29 
عنوان برنامه و 327 فعالیت در زمینه خدمت 
به هم استانی های عزیز تدارک دیده شده است.

تجلیل از آمران به معروف، خیران امنیت ساز، 
ــه داران فرهنگ  ساز، رونمایی از  همایش طــای
نمونه های ترافیکی، برگزاری مسابقات مختلف 
و... نمونه ای از اقدامات برنامه ریزی شده است.

فوت 11 مأمور پلیس به خاطر کرونا ◾
جانشین فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: 
خوب است مردم عزیز بدانند تا کنون 11 نفر از 

همکاران خدوم ما در استان به واسطه ابتا به 
بیماری کرونا جان خودشان را از دست داده اند 
که به روح پاک آن ها درود می فرستیم. همچنین 
حدود یک سوم مأموران پلیس در سطح استان 
به این بیماری مبتا شده اند، دلیل این موضوع 
هم این بود زمانی که دیگر دستگاه ها با یک دوم و 
یا کمتر به خدمت رسانی مشغول بودند، تمامی 
هــمــکــاران مــا در صحنه انــجــام وظیفه حضور 

داشتند.
ــوزش ســـربـــازان در  ــ در هفته نــاجــا دو مــرکــز آم
ــدازی خواهد  شهر های نیشابور و سبزوار راه انـ
شــد. سامانه هوشمندسازی خدمات پلیسی 
هم افتتاح و در پی آن برنامه ریزی شده افرادی 
که نیاز به پیگیری پرونده انتظامی دارند، بدون 
مراجعه به مراکز انتظامی در جریان روند پرونده 

خود قرار گیرند.

هر20 ثانیه یک عملیات ◾
سردار قربان زاده در تشریح اقدامات یک ساله 
ــاز زمــانــی یــک ساله  پلیس هــم بــیــان کـــرد: در ب
همکاران ما به بیش از 5 میلیون تماس تلفنی 
پاسخ داده انـــد کــه ایــن مــیــزان تماس حــدود 13 

درصد افزایش داشته است.
اگر به نوعی دیگر بخواهیم حجم ورودی تماس ها 
را بیان کنیم، در هر ثانیه یک تماس با پلیس 
گرفته شده است. از میان تماس های گرفته شده 
بیش از یک میلیون و 700هزار مورد آن عملیاتی 
شد که حدود 40 درصد کل تماس ها را به خود 

اختصاص داد.
برهمین اساس مأموران پلیس در هر 20 ثانیه به یک 
مأموریت اعزام شده اند. در این بازه زمانی یک ساله 
هم بیش از 2 میلیون نفر از هم استانی ها مراجعه 

مستقیم به مراکز انتظامی داشتند.

کاهش قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف ◾
جانشین انتظامی استان ادامــه داد: در حوزه 
بدرقه متهمان دستگیر شــده هم همکاران ما 
بیش از 18 هــزار نفر را بــه مــراجــع قضایی و... 
منتقل کــرده انــد. مــیــزان تشکیل پــرونــده هــای 
انتظامی هــم بــه رقمی بیش از 714 هــزار فقره 
رسید و در همین زمینه بیش از 103 هزار دستور 

قضایی اجرا شد.
بــرخــی از شــهــرونــدان هــم  از خــدمــات مــشــاوره 
پلیس در کانتری ها و پاسگاه ها استفاده کردند 
که تعداد آن فراتر از 51 هزار مورد بود و در پی این 

اقدام 70درصد پرونده ها منجر به صلح شد.
وی بیان کــرد: سلسله اقدامات پلیسی صورت 
گــرفــتــه در اســتــان ســبــب کــاهــش 55 درصـــدی 
ســرقــت هــای مــســلــحــانــه،20 درصــــدی سرقت 
خــودرو،22 درصدی تجاوز به عنف،17 درصدی 

قتل و... شد.
براساس بررسی ها، 80 درصد کشف خودروهای 
سرقتی در 48 ســاعــت ابــتــدایــی وقـــوع سرقت 
بوده که نشان از تاش ویژه همکاران ما در این 

زمینه دارد.
همچنین با تاش مأموران پلیس بیش از 34 تن 
ــواع مــواد مخدر کشف و 28 باند تهیه و توزیع  ان
مواد مخدر نیز متاشی شد. در پی این اقدامات 
دقیق پلیسی، 943 قبضه ساح جنگی و شکاری از 
متهمان کشف شد. همچنین افزایش 94 درصدی 

کشفیات مواد مخدر را نیز شاهد بوده ایم.

اوباش در محاصره مردان قانون ◾
سردار قربان زاده بیان کرد: حدود 3 هزار و 915نفر 
معتاد و 2 هـــزار و 57 نفر قاچاقچی دستگیر 
شــده انــد. مسئله مهمی که همواره مــورد آزار و 
نگرانی مردم است، خرده فروشان مواد مخدر در 
محات هستند که در این زمینه دستگیری بیش 
از 7 هــزار و 262 مــورد خــرده فــروش مــواد مخدر 
انجام شده است. از سوی دیگر 434 نفر از اراذل 
و اوبــاش که به نوعی امنیت مــردم را در بعضی 
محات و به مخاطره می  انداختند دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شدند. در حــوزه فضای 
سایبر هم بیش از 11 هزار پرونده تشکیل و بیش 

از 141 هزار نفر نیز دستگیر شدند.
ــی داد حــدود  جمع بندی های پلیسی نــشــان مـ
33درصد از افرادی که در این یک سال دستگیر 
شدند دارای سوابق متعدد بودند یعنی تکرار 
جرم داشتند. میانگین سنی سارقان دستگیر 
ــا 39 ســـال بـــود. جانشین  شـــده هــم بــیــن 25 ت
انتظامی استان اظهار کــرد: مأموران پلیس در 
حوزه تصادفات هم در هر روز بیش از 774 مورد 

کارشناسی انجام داده اند.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبر داد

کاهش جرایم خشن در استان

با تالش مأموران پلیس بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و 28 باند تهیه و 
توزیع مواد مخدر نیز متالشی شد. در پی این اقدامات دقیق پلیسی، 943 قبضه 
سالح جنگی و شکاری از متهمان کشف شــد. همچنین افزایش 94 درصدی 

کشفیات مواد مخدر را نیز شاهد بوده ایم.
گزيدهگزيده

در شهر3
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دستگیری شکارچیان غیرمجاز و کشف مهمات جنگی
رحمانی   در پی بازرسی دو باب منزل مسکونی در حوالی 
مشهد عاوه بر کشف ساح شکاری غیرمجاز مقداری 

مهمات جنگی نیز کشف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
دراین باره گفت: پیرو کسب اخبار واصله مبنی بر اقدام به 
شکار پرندگان وحشی و نگهداری ساح غیرمجاز در حاشیه 

شهر مشهد، بررسی ماجرا در دستور کار محیط بانان این 
شهرستان قرار گرفت. وی تصریح کرد: از همین رو، ماجرا 
برای کسب تکلیف به مقام قضایی منعکس شد و پس 
از هماهنگی های مورد نیاز دو منزل مسکونی مد نظر در 
بخش رضویه مشهد توسط محیط بانان با همراهی یک 
تیم از معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 

مسلم)ع( مورد بازرسی قرار گرفت. مرتضی شیرزور ادامه 
داد: در پی ایــن قــدام دو قبضه اسلحه شکاری تک لول 
غیرمجاز)قاچاق( به همراه 20فشنگ ساچمه ای، پنج گلوله 
غیرمجاز چهارپاره، 14 تیر جنگی متعلق به ساح ژ3 و الشه 

13 قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.
با کشف مهمات جنگی و با دستور معاون دادستان در 

ــرای مشهد، متخلفان به همراه ســاح و  ناحیه 4 دادسـ
مهمات غیرمجاز مکشوفه تحویل سازمان اطاعات سپاه 
امام رضــا)ع( شدند.  وی بیان کرد: درخصوص تخلفات 
شکار و صید صــورت گرفته، پــرونــده متخلفان در اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد بــاز اســت و 

پیگیری های الزم در دستور کار قرار دارد.

خبر
    3 هزار و 2۰۰ معتاد در استان 

واکسن کرونا دریافت می کنند  
کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به باشگاه خبرنگاران 
گفت: واکسیناسیون 3 هزار و 2۰۰مصرف کننده 

مواد مخدر در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در خراسان رضوی هم اکنون 

مراحل پایانی خود را می گذراند.
علی حسین پور ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی 

کشور به شمار می رود که برنامه واکسیناسیون 
کرونا در بین مصرف کنندگان مواد مخدر با هدف 

پیشگیری از شیوع این بیماری را آغاز کرد.
او افزود: با توجه به اهمیت کنترل بیماری کرونا 
در مراکز تجمعی و احتمال انتقال سریع کرونا در 

مراکز درمان اقامتی سوءمصرف مواد و به دنبال 
آن انتشار بیماری در بین خانواده های آنان، طرح 

واکسیناسیون مددجویان و کارکنان مراکز اقامتی 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال 

اجراست.
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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
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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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96

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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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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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

بازاریاب

خرید و فروشآژانس های مسافرتی
ضایعات

متفرقه

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

مفقودی مدرک تحصیلی

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

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

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

مشهد  اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.
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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 



   پایان مهر، مهلت 
پالک گذاری 
ماشین های 
کشاورزی  
مجتبی شکوری، 
مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان 
شمالی از تمدید 
مهلت پالک گذاری 
ماشین آالت کشاورزی 
برای دریافت سوخت 
یارانه ای تا پایان مهر 
 خبر داد و گفت: 
در صورت اقدام 
نکردن، از ابتدای آبان 
به این دستگاه ها 
سوخت تعلق 
نمی گیرد.

ــرا شــریــعــتــی   ــ زه
»عــلــل ضــعــف رســانــه هــا 
در اثـــرگـــذاری بــر مسائل 
شـــــهـــــری«، »ضـــــــرورت 
ــا و  ــه هــ ــ ــان ــاخـــت رســ ــنـ شـ
فعاالن اجتماعی از اسناد 
بــاالدســتــی«، »نــگــاه هــای 
مختلف بــه مدیریت شهری در طرح های 
جامع«، »نقاط تهدیدساز اسناد باالدستی« 
و »ضــرورت ترکیب کار مردمی، تخصصی، 
رسانه ای و مستند برای حل مسائل پیچیده 
شهری« از جمله مباحث مــورد بررسی در 
کارگاه مشهدشناسی اندیشکده مسئله در 

مؤسسه فرهنگی قدس بود.
ــاددان و  ــصــ ــ ــت ــ ــرضــا خـــدابـــخـــشـــی، اق ــی عــل
روزنــامــه نــگــار در کــاس »مسئله شناسی 
شهری« کــارگــاه مشهدشناسی، در تبیین 
چگونگی مسئله یابی موضوعات شهری، به 
عنوان نمونه به تداخل فعالیت های بخش 
عــمــومــی و خــصــوصــی از لــحــاظ اقــتــصــادی 
اشاره و تصریح کرد: در علم اقتصاد، درآمد 
شــهــرداری جــزو درآمــدهــای بخش عمومی 
محسوب می شود و براساس قانون، بخش 
عمومی نــمــی تــوانــد در امـــوری کــه از عهده 

بخش خصوصی برمی آید، دخالت کند.
وی ضمن احصای نمونه مداخات شهرداری 
در حیطه وظــایــف بخش خصوصی مانند 
ــوات و اداره قبرستان ها،  رســیــدگــی بــه امــ
تسهیل ازدواج، حمل ونقل و... اظهار کرد: 
قــانــون مــذکــور توسط شــهــرداری مشهد به 
راحتی نقض شــده و به تبع آن، شهرداری 
از وظایف ذاتــی خود مانند کنترل ترافیک 

یــا ساماندهی مشاغل شهری )کــه بخش 
خصوصی نــمــی تــوانــد از عــهــده آن بــرآیــد( 

بازمانده است.

ضرورت شناخت  ◾

رسانه ها و فعاالن اجتماعی از اسناد باالدستی 
خدابخشی در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره مشکل اثرگذاری کم  رسانه ها در حل 
مسائل شهری و کشوری خاطرنشان کرد: 
یکی از علل چنین ضعفی 

این است که »رسانه ها بیشتر کارهای هم را 
خنثی می کنند؛ یا از طریق تقابل یا از طریق 

موازی کاری«.
این روزنامه نگار، با تأکید بر ضرورت شناخت 
رسانه ها و فعاالن اجتماعی از اسناد و قوانین 
بــاالدســتــی، گفت: در هــدف گــذاری هــا بــرای 
رسانه، به جای تصمیم گیری های شخصی و 
سلیقه ای، باید به اسناد باالدستی برآمده از 

رأی مردم توجه کنیم.
وی تأکید کــرد: بسیاری از مــواردی که باید 
توسط رسانه ها یــا فــعــاالن اجتماعی مــورد 
ــاد بــاالدســتــی  مطالبه قـــرار گــیــرد، در اســن
وجـــود دارد امـــا در وهــلــه عــمــل، مسکوت 
ــاقــص االجــرا مــانــده اســـت. )مــانــنــد حق  یــا ن
ــریــت مــنــابــع درمـــــان، نــظــام  مــســکــن، مــدی

سامت، دولت الکترونیک و...(

رسانه ها از پیگیری تا حصول نتیجه  ◾
غفلت نکنند

ایــن اقتصاددان و روزنامه نگار  در ادامــه با 
اشاره به نمونه های موفق مطالبات رسانه ای 
مبتنی بر اسناد باالدستی، یادآور شد: یکی 
دیگر از عوامل مؤثر در موفقیت مطالبات 
رسانه ای، عنصر مهم »پیگیری« است که 
متأسفانه خبرنگاران و رسانه ها در سوژه ها 
و گزارش های خود توجهی به آن نداشته و 

بیشتر مشتاق سوژه های جدید هستند.
خدابخشی در پایان تأکید کرد: اطاع رسانی 
رســانــه )بــه معنای واقــعــی نــه صــرف بازنشر 
یا اظهارنظر( با مطالبه گر بودن آن منافاتی 
ندارد اما اگر نتواند هر دو را با هم پیش ببرد، 

اولویت با مطالبه گری است. 

 علیرضا خدابخشی،  روزنامه نگار اقتصادی در کارگاه مشهدشناسی 
علل ضعف رسانه ها در اثرگذاری بر مسائل شهری را بررسی کرد

ضرورت آشنایی کنشگران اجتماعی 
با اسناد باالدستی حوزه شهری

در  حاشيه

سد تبارک 
قوچان 
همچنان بدون 
امکانات اولیه 

منطقه گردشگری 
سد تبارک قوچان 
سال هاست از 
نداشتن امکانات اولیه 
توریستی رنج می برد. 
چندین سال است 
ساخت سرویس های 
بهداشتی برای رفاه 
حال گردشگران و 
مسافران در مسیر 
سد تبارک و دره 
یوسفخان آغاز شده 
و هر دو سرویس 
بهداشتی در طول 
مسیر با 95 درصد کار 
به مدت هشت سال 
است به حال خود رها 
شده، بارها مسئوالن 
قول تکمیل آن را 
داده اند اما متأسفانه 
عملی نشده است. 
خود سد نیز بدون 
امکانات گردشگری 
و تفریحی است که 
نگاه ویژه مسئوالن 
شهرستان و استان را 
طلب می کند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 17 مهر 1400    ۲ ربیع االول 1443   9 اکتبر۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9640  ویژه نامه 4019

افقی ◾
 1. مقامی جــدیــد کــه پــرهــام مقصودلو ، 
شطرنج باز بزرگ کشورمان چندی قبل به آن 
دست یافت 2. سوغاتی ناشی به کرمان - نت 
منفی - هیبرید 3. حشره خودمانی - تهی 
- فلز سرچشمه - وقت 4. یل سیستان - 
آشکارشده - من+شما 5. کیسه زر - محافظ 
- از احشام و اولین فیلم داریوش مهرجویی 
ــوع آبـــزی در صــورت  ــن ن 6. بــازداشــتــن - ای
ــی اســت - پناهگاه  داشــتــن فلس خــوردن
ــای زنـــــده دنـــیـــا - پــوشــش  ــ ــان ه ــ  7. از زب
ســتــور - نــزدیــک بــیــن 8. طــایــفــه کــم حــرف 
ــار - راه مــیــان بــر ــطـ ــالـــن قـ ــنـــده - سـ  - گـ

 9. دیــگــری - پوستش بــای جانش شده 
- بهره مند 10. گــذرگــاه - حصار چوبی یا 
فلزی راه پله - پارچه مالیدنی 11. شهر آرزو 
 - خـــاطـــره آور - کــلــمــه ای در مــقــام پرسش 
12. پــرنــده تنهای لــب آب - بلبل - اولین 
ــام 13. دیــگــپــایــه - حــرف  زن شهید اســ
پیروزی - پدرعلم تاریخ و تفسیر- گل سرخ 
 14. نوعی نان تنوری - جوی خون - آشیانه

 15. پوست پیرای - رودخــانــه ای پــرآب که از 
کردستان سرچشمه گرفته و بــه دریاچه 

ارومیه می ریزد

عمودی ◾
 1. کــم وزن - کــاالی بــه دردنــخــور - بــی ارزش 
2. ایرادگیری - خــاک کــوزه - اجاره دهنده 
3. فخرفروشی- تخت پادشاهی - شهر 
آرزو - زمــان بی پایان 4. مایع پراکنده شده 
روی سطحی- پهناور - بندپای خطرناک 
گــزنــده صحرایی کــه در تاریکی درخشان 
ــوش -  ــیــانــوس کــم جــنــب و جـ ــت 5. اق اسـ
ــازی روان  مجموعه کمدی بریتانیایی با ب
اتکینسون - صوت ندا 6. آسان - جانشین 
ــان کـــروات کهنه  کار تیم فوتبال  ــ - دروازه بـ
پرسپولیس 7. روشنایی - مهره شطرنجی 
- بــی بــاک 8. خــانــدان - هــیــجــان آور - مار 
زنگوله ای - سوغات اصفهان 9. یار عروس 
 - می دهند تا گرفتار کنند - پیونددهنده

 10. نام قدیم تایلند - خواهر و برادر غیراصلی 
- جــواب مثبت 11. قبل از خــورد - مقبره - 

رؤسا 12. پنجره - پیشوند کوچک - مینیمم 
13. واحد کوچک وزن - طوفانی مخرب که 
چندی قبل اقیانوس هند و دریـــای عمان 
ــذه ای که  ــ را درنـــوردیـــد- نــوجــوان فــداکــار ای
شهریورماه امسال جان دوزن را از شعله های 
آتش نجات داد و جان خودش را از دست داد 
- همگی 14. از پرتوهای سه گانه - ماالمال - 
چیره دست 15. از درجه داران نیروی دریایی 

- مونس - سلسله کریم خان
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کارشناس مرکز پیش بینی اداره کــل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: با کاهش دمای شبانه هوا در 
مناطق کوهستانی و سردسیر، کمینه دمای هوای 
خراسان رضوی در چند شب آینده به زیر صفر 

رسیده و یخبندان رخ خواهد داد.

بـــــــــــــــه 
گـــــــــــــــــــزارش 

ــن، زهــــرا  ــ ــایـ ــ ــدس آنـ ــ ــ ق
مبشری نسب کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان رضوی گفت: در چند روز 
ابتدایی هفته آینده تغییرات دمایی روزانه بیش از 
یک درجه نخواهد بود، اما دمای شبانه در نواحی 
سردسیر برای امشب و فرداشب بین 2 تا 4 درجه 
کاهش خواهد یافت که می تواند برای کشاورزانی 
که نسبت به جمع آوری محصوالت خود اقدام 

نکرده اند، مشکل آفرین باشد.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کــل هواشناسی 
خراسان رضوی ادامه داد: از شنبه آسمان استان 
صاف شده و از سرعت وزش باد کاسته می شود و 
بر این اساس تا دوشنبه شاهد جوی نسبتاً پایدار 

در منطقه خواهیم بود.

رئیس اداره مــیــراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گناباد گفت: 20 اثــر تاریخی 
ایــن شهرستان به دلیل شرایط و موقعیت 
خود نیازمند مرمت اضطراری است و افزون بر 
7میلیارد ریال برای بازسازی آن ها نیاز است.

علیرضا شناسایی مهم ترین این آثار را قلعه، 
کاروانسرا و آب انبار حمام روستای عمرانی، 
مقبره جغتین گــیــســور، حسینیه گناباد، 
مسجد روستای نوده، مسجد جامع، قلعه و 

حوزه انبار کاخک ذکر کرد. 
رئیس اداره مــیــراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گناباد ادامــه داد: از مجموع 
35اثر تاریخی و معنوی گناباد که برای ثبت 
ــال شــده،  در فهرست آثـــار ملی کــشــور ارسـ
موافقت 22اثــر تاکنون جلب شده و مراحل 
ــا در دســـت انــجــام اســـت کــه از  ــاری آن هــ ــ ک
مهم ترین آن هــا مــی تــوان به منازل تاریخی 
روستاهای قوژد و ریاب و درختان کهنسال 
ــراف حــریــم قنات قصبه و آثـــار معنوی و  اطـ
ــان تافتون  فرهنگی نظیر آش جــوشــپــره و ن

گنابادی اشاره کرد.

هواشناسیهواشناسی

شب های یخبندان 
در راه خراسان

ميراثميراث

آثار تاریخی گناباد 
نیازمند مرمت

خبر

ورزش خراسان

۴ مرزبان بر اثر سانحه تصادف 
به شهادت رسیدند

4 نفر از مرزبانان سیستان و بلوچستان در مناطق 
مرزی این استان بر اثر سانحه تصادف به درجه 

رفیع شهادت نائل آمدند.
به گــزارش پایگاه اطاع رسانی ناجا، چهار نفر از 
مرزبانان سیستان و بلوچستان در مناطق عملیاتی 
مرزی دچار سانحه شدند که متأسفانه مجروحان 
پس از انتقال به بیمارستان با وجود تاش های فراوان 
کــادر درمــان، بر اثر شدت جراحات وارده به درجه 
رفیع شهادت نائل آمدند. بر اساس این گزارش، در 
این حادثه ناگوار گروهبان یکم مجید تلوک، مهرداد 
میرشکار و سلمان دالوری اهل و ساکن مشهد و امیر 
 صادقی اهل و ساکن نیشابور به درجه رفیع شهادت

 نائل آمدند. مراسم تشییع این مرزبانان در مشهد 
برگزار شد.

حاشیه ای بر یک انتخاب

 بازگشت »داوری« 
از فدراسیون گردی!

هاشم رسائی فر: از همان روز اولی که افشین 
داوری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
را تحویل دکــتــر هاشمی جــواهــری داد و راهــی 
تــهــران شــد خیلی ها بــر ایــن بــاور بــودنــد مدیرکل 
سابق مانند خیلی از مدیرانی که از مشهد راهی 
پایتخت شدند، جــای پــای خــود در ورزش ایــران 
را قــرص و محکم خواهد کــرد و یکی خواهد شد 
مثل محمدرضا داورزنــی. هرچه گذشت اما برای 
دوومــیــدانــی کــار سابق و مدیرفعلی اتفاقاتی که 
برای داورزنــی افتاد برای وی رقم نخورد، جز همان 
چند سالی که رئیس فدراسیون رشته تخصصی 
خودش بود و بهترین مدال دوومیدانی ایــران در 
المپیک لندن با پرتاب احسان حــدادی بدست 
آمد. گرچه اعتقاد کارشناسان بر این است هرکس 
دیگری هم اگر به جای داوری، تصدی فدراسیون 
دوومیدانی را داشت حدادی راه خودش را رفته و 
نقره اش سرجای خودش بود! همان طور که اگر تمام 
موجودیت ورزش ایران یک جا جمع شوند حدادی 
با رکــوردهــایــی که اکنون می زند دیگر نمی تواند 

موفقیت المپیک لندن را تکرار کند.
از کنار این اتفاق اگر بگذریم در مدت 9- 8 سالی که 
افشین داوری پایتخت نشین بوده چندان آورده ای 
برای ورزش کشور نداشته است با اینکه تصدی 
سرپرستی حدود هشت فدراسیون را در این مدت 
برعهده داشته و به تنهایی رکورداری بی رقیب بین 

مدیران ورزشی کشور به حساب می آید! 
ناشنوایان، ژیمناستیک، کاراته، بوکس، دوومیدانی، 
والیبال، دوچرخه سواری و شطرنج، فدراسیون هایی 
هستند که افشین داوری متصدی سرپرستی آن ها 
بــوده و در انتخابات بــرای ریاست هر کــدام از این 
فدراسیون ها به رقابت پرداخته که جز فدراسیون 
دوومیدانی در بقیه فدراسیون ها رقیب چندان قدری 

برای بقیه نامزدها به حساب نیامده است.
کارنامه مدیریت هشت سال اخیر افشین داوری 
در سطح ملی چیزی برای دفاع کردن ندارد و آنچه 
هست گماشتن او از سوی وزارت ورزش و جوانان به 

سرپرستی چندین و چند فدراسیون.
اکنون و پس از رفتن فتاحی از اداره کل ورزش و 
جــوانــان، افشین داوری حکم سرپرستی دیگر 
گرفته اما این بار برای اداره کلی که قبل از فتاحی 
و هاشمی جواهری مدیریت آن را برعهده داشته 
است. بررسی کارنامه افشین داوری در همان دوران 
حضورش در اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی که از خود به جای گذاشت ما را به این نقطه 
خواهد رساند که جز سرپرستی شمار زیــادی از 
هیئت های ورزشــی و اداره روزمــره ورزش استان، 
اتفاق قابل ماحظه ای برای ورزش خراسان رضوی 
رخ نداد. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا داوری 
در گرفتن حکم مدیرکلی دوباره ورزش استان موفق 
خواهد شد یا اینکه عنوان سرپرستی اش در اداره 
ــه دار همان احکام  ــ کل ورزش و جــوانــان نیز ادام
سرپرستی چند سال اخیر فعالیت مدیریتی اش 

در ورزش خواهد بود.

 هشتمین قله مرتفع جهان 
زیر پای کوهنوردان بجنوردی

ــزار و  کــوهــنــورد بــجــنــوردی از صــعــود بــه قله 8 هـ
164 متری ماناسلو کشور نپال خبر داد و گفت: 
هزینه های این صعود کاماً شخصی پرداخت شد و 
هیچ نگاهی به مسئوالن نداشتیم.حسین بهمنیار 
در گفت وگو با مهر اظهار کرد: از 12شهریور عازم 
کشور نپال شدم تا به قله 8 هزار و 164 متری ماناسلو 
که هشتمین قله مرتفع جهان است صعود کنم. 
این صعود که بدون کپسول اکسیژن بود در نهایت 

ششم مهرماه به ثمر نشست.
در این صعود افسانه حسامی فرد به عنوان 
نخستین بــانــوی کــوهــنــورد خــراســان شمالی 

حضور داشت.

مراسم استقبال از بیستمین کاروان پیاده 
مشهد به کربا با حضور رئیس شورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، 
شهردار مشهد و جمعی از مردم 

حسینی در عــرصــه مــیــدان 
شهدا برگزار شد.

رئــــــــــیــــــــــس شــــــــــــــــورای 
ــذاری ائــمــه  ــت گـ ــاسـ ــیـ سـ
جــمــعــه کـــشـــور در ایــن 
مراسم گفت: راهپیمایی 
اربعین که همواره مورد 
تأکید ائمه معصومین 
بــوده اســت، دارای آثــار و 
برکات زیادی است و این 
راهپیمایی که در آن تنوع 
حضور مسلمانان از همه 
اقشار و سنین وجود دارد 

و همه در یک جهت و برای 
رسیدن به یک هدف حرکت 

می کنند، تأثیرات خود را در آینده 
بیشتر نشان می دهد.

حــجــت االســام مــحــمــدجــواد حــاج 
علی اکبری افـــزود: حرکت پــیــاده روی از 

حریم اقدس رضوی تا حریم اقدس حسینی 
یک ابتکار بین الحرمینی ناب است.

استقبال از کاروان طوالنی ترین 
پیاده روی اربعین حسینی 

امامزاده حمزه)ع(
براساس نوشته های تاریخی، نسب 
شخصیت مدفون در این بقعه با 
هشت واسطه به امــام موسی 
کــاظــم)ع( می رسد و از اعام 

قرن ششم هجری است.
آستان امامزاده حمزه)ع( 
در قلب شهر عشق آباد 
در 20 کیلومتری جنوب 
شــهــر نــیــشــابــور واقـــع 

شده است.
مزار چهار گنبد

این مزار آرامگاه امامزاده 
داوود)ع(  ــروبـــن  ــمـ عـ
از احـــــفـــــاد حـــضـــرت 
ابــوالــفــضــل الــعــبــاس)ع( 
است که احتماالً با چند 
واســطــه نسبش بــه عباس 
بن امیرالمؤمنین)ع( می رسد. 
آرامگاه با فاصله کمی از مسجد 
جامع در بافت قدیمی روستای 
گردشگری افین در40 کیلومتری 
زیرکوه قرار دارد. وجه تسمیه این آرامگاه 
شاید به خاطر وجود چهار گنبد کوچک بر 

فراز مقبره است.

 گردشگری زیارت 
در خراسان

مقدم      ابوزید احمد بن سهل بلخی، جغرافیدان، 
ریــاضــیــدان، متکلم و فیلسوف در قــرن هــای ســوم و 

چهارم هجری و از پیروان فرقه امامیه بوده است 
و بسیاری او را بنیان گذار مکتب کاسیک 

ــگــاری در جـــهـــان اســـام  ــان ــی جــغــراف
برشمرده اند.

وی در حـــدود 322 هــجــری قمری 
در شامستیان بلخ زاده شــد؛ در 
ــی مــحــضــر کـِـنــدی  ــوانـ اوایــــــل جـ
را درک کــرده  و در علوم گوناگون 
دست داشته است و در مباحث، 
روش فیلسوفانه پیش  گرفته بود. 
تألیفات او در فلسفه بیشتر به 

بحث کامی اختصاص داشت و 
اهمیتش بیشتر در این است که 

حکمت و شریعت را جمع و آن دو را 
به یکدیگر نزدیک کرده بود.

ابــوزیــد بلخی را »جــاحــظ« خــراســان و 
بلکه برتر از او دانسته اند و به روایت ابوحیان 

توحیدی، که ابوزید را سید مشرقیان در انواع حکمت 
شــمــرده، وی معتقد بــه هماهنگی بین فلسفه و 
ــود کــه به  شریعت بـــوده اســـت. او از کسانی ب
کروی بودن زمین پی برد و گفت: »آنچه ما 
به صورت گردش ستارگان می بینیم، 
در واقــــــع گــــــردش زمــیــن 

است«.

در همان زمان او را به الحاد متهم کردند و ابوالقاسم 
بلخی همچون ابونصر، دربــاره اش گفته بود که ابوزید 

مظلوم است و من او را از دیگران بهتر می شناسم 
و اتهامات او به خاطر دانــش او به منطق 

اســـت؛ درحــالــی کــه مــا هــر دو منطق 
خواندیم و بحمدهللا ملحد نشدیم. 

ــری بــه نام  ازجمله کتاب های او اث
»اعــجــوبــه ابی القاسم الکعبی« 
ــه ظـــاهـــراً در پـــاســـخ به  ــت کـ اســ
پرسش های ابوالقاسم بلخی از 
او بوده است. به هر ترتیب، تکفیر 
او مؤید این احتمال است که ظاهراً 
شیعی مذهب بوده و اتهام کفر به 
سبب تعصبات مذهبی مخالفان 

بوده است.
تخصص ابوزید در فلسفه و علم 

کام بود. وی کتاب های معتبری در 
این دو موضوع و همچنین در علوم دیگر 

مانند ستاره شناسی و جغرافی داشت. از آثار 
متعددی که در الفهرست به نام او ثبت  شده دو کتاب 

فضیله علوم الریاضیات و کتاب اختیارات السیر 
معروف تر است. صوراالقالیم او بیشتر شامل 

نقشه های جغرافیایی بود.
ابـــوزیـــد احــمــد بـــن ســهــل بلخی 

ــال 934 مـــیـــادی  ــ در سـ
درگذشت.

»ابوزید بلخی« بنیان گذار جغرافیانگاری کالسیک

نام آوران خراسان

یکی دیگر از عوامل مؤثر در موفقیت مطالبات رســانه ای، عنصر مهم 
»پیگیری« اســت که متأســفانه خبرنگاران و رســانه ها در سوژه ها و 
گزارش های خود توجهی به آن نداشــته و بیشــتر مشتاق سوژه های 

جدید هستند.
گزيدهگزيده


	Khorasan 1 new new new
	Khorasan 2 new
	Khorasan 3
	Khorasan 4

