
ذخایر خونی خراسان رضوی در وضعیت هشدار 
قــرار گرفته و نیاز به اهــدای همه گــروه هــای خونی 
وجود دارد. مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی به 
صدا وسیما گفت: مراجعه به پایگاه های اهدای خون 
با توجه به تداوم بیماری کرونا و شروع فصل سرد 
سال به طور چشمگیری کاهش یافته و ذخایر خونی 
استان در وضعیت هشدار قرار گرفته است. دکتر 
حمیدرضا اسالمی از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی 
پایگاه های  با حضور در  حضرت رضــا)ع( خواست 
اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند چراکه 
نیاز به خون همیشه هست و یک بار اهدای خون 

ــیــســت.وی گــفــت: همه  کــافــی ن
مشهد  خــون  اهـــدای  پایگاه های 
هر روز به غیر از ایــام تعطیل از 
ساعت ۷:۴۵صــبــح تــا ۱۳ آمــاده 

پذیرش داوطلبان اهدای خون ...

50 نفر با دستور مدیر یک  فروشگاه زنجیره ای لوازم خانگی قاچاق به جان مأموران افتادند 

ضرب و شتم هالیوودی مردان قانون!
مراجعه به پایگاه های انتقال خون استان 

کاهش چشمگیری داشته است

آژیر قرمز 
ذخایر خونی

4
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 همزمان با افتتاحیه دومین جایزه ادبی»داستان حماسی« 
در آرامگاه فردوسی اعالم شد 

 اهدای نشان»گرد آفرید« 
به زنان حماسه آفرین

آسفالت و روشنایی جاده های خراسان در شأن زائران نیست

ماجرای تکراری قیر و قیف!

 انتقاد پژمان فر
 از وضعیت بحرانی
ورزش خراسان رضوی

9251030 921
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در شهر3

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: 
امروز کشور ما در شرایطی قرار دارد که به طور معمول 
در هیچ بعدی از ابعاد قابل اداره کردن نیست و تنها 

راه چاره، کار جهادی و شبانه روزی است.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در مراسم تجلیل از 
جهادگران سالمت قرارگاه عملیاتی مردمی شهید 

سلیمانی در خراسان رضوی افزود: موفقیت جهادگران 
در عرصه سالمت در راستای کنترل بیماری کرونا برای 
مدیران استان و کشور بسیار قابل تأمل و یک تجربه 
گرانسنگ است که باید از آن در موارد بروز بحران ها 
استفاده شود. به برکت وجود امام هشتم)ع( طرح 
»مسجد سنگر سالمت« به همت جامعه بسیج 

پزشکی و تالش بسیجیان از خراسان رضوی کلید 
خورد و در کشور با نام شهید بزرگوار سردار سلیمانی 
گسترش یافت و سبب برکات و خیرات بسیاری شد 
که جا دارد از همه دست اندرکاران آن قدردانی شود. 
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این 
آیین گفت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس 

ایــن تجارب موقعی راهگشا  و  آبدیده شد  و  پخته 
می شود که بتوانیم تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. 
امروز در اولویت اولی که رهبری برای کشور تعیین 
کرده اند مقابله با این ویروس است، سالمت و امنیت 
دو زیرساخت اصلی کشور است، اولویت مهم دیگر 

رفع گرفتاری های معیشتی و اقتصادی مردم است.

آیت اهلل علم الهدی: 

کشور، بدون کار جهادی و شبانه روزی اداره نمی شود
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

مدیریت آموزش و پ��رورش ناحیه چهار در نظر 
دارد ام��ور خدماتی آموزش��گاه های خ��ود را از 
طریق س��امانه ت��دارکات الکترونی��ک دولت به 
ش��ماره   2000030628000001   از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی  به شرکت های واجد صالحیت به 

شرح زیر واگذار نماید . 
کلی��ه مراحل فرایند مناقص��ه از دریافت اس��ناد، 
ارایه پیشنهاد مناقصه گران  و گشایش پاکت ها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د . الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در صورت ع��دم عضویت 
قبل��ی در س��امانه مراحل ثبت نام در س��امانه و 
دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیک��ی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازد. به پیشنهادهای 
واصل��ه خارج از س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت و همچنین به پیش��نهادهای فاقد امضاء ، 
مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتش��ار اس��ناد مناقصه در س��امانه :  

ساعت 13 مورخ 1400/07/26  خواهد بود .
2- دریافت اس��ناد از سامانه :  ساعت 14  مورخ  

1400/07/26 خواهد بود .

3- آخری��ن مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد مناقصه 
وارس��ال پاکتهای پیشنهاددر سامانه : تا ساعت  

14  مورخ  1400/08/08 خواهد بود .
4- آخری��ن مهل��ت تحویل پاکت ها  پیش��نهاد : 
تا س��اعت  14 م��ورخ 1400/08/08  خواهد بود .

5- تاریخ گش��ایش پیشنهادها  : ساعت  9 صبح 
مورخ 1400/08/09 خواهد بود .

6- نش��انی جهت ارس��ال پاکت های  الف ، ب ، ج 
مراجعه : بلوار ش��هید صاقی 13 اس��فندیانی 12 

دبیرخانه اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار 
تذکر مهم : ارسال یک نسخه از پاکت های الف ، 
ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی 

می باشد .
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 400.000.000  
ریال  ضمانتنامه بانکي داراي اعتبار سه ماهه و 

قابل تمدید تا شش ماه .
8-اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جه��ت انجام 
مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری 
و پش��تیبانی41934-021و تلف��ن دفت��ر ثب��ت 

نام:88969737 و 85193768-21. می باشد.
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد

 آگهی  مناقصه عمومی خرید خدمات فعالیتهای پشتیبانی )امورخدماتی(  
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پشتیبانی  خدمات  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
شناسه   37714 ثبت  اتحاد  یاران  پوشش  اداری 
دوشنبه  روز   7:30 ساعت  در   10380533188 ملی 
مشهد  در  واقع  مرکزی  دفتر  محل  در   1400/08/10
حاتمی  شهید  سالن  مقابل   3 عباسی  فرامرز  خیابان 

ساختمان یزدیانی طبقه اول برگزارمی گردد
دستورکار: 1- اصالح ماده  )31( اساسنامه

2- انتقال بخشی از سهام آقای محمود فیاضی بنام 
خانم مهشید فیاضی که قبال به تصویب هیئت مدیره 

رسیده است .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

هیئت مدیره شرکت

شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت 
ب��ه واگذاری به صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل از طری��ق 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 1400/07/27 لغایت 1400/08/15         

 مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ 1400/08/15 
زمان بازگشایی پاکات 1400/08/16 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.محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 قیمت ماهیانه پایه اجارهنام محلردیف
)ریال(

 ضمانت شرکت در مزایده
)ریال(

15/000/00020/000/000حمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با 8 چشمه موجود1

2904/500/0006/000/000 متر مربع زمین واقع در ترمینال مسافربری جهت احداث کارواش2

4/000/0006/000/000مدیریت و بهره برداری از تاکسی بیسیم3

مهرداد کریم زاده  - شهردار تایباد

   آگهی مزایده 
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پشتیبانی  خدمات  شرکت  سالیانه  عمومی  مجمع 
شناسه   37714 ثبت  اتحاد  یاران  پوشش  اداری 
دوشنبه  روز   10 ساعت  در   10380533188 ملی 
خیابان  در  واقع  مرکزی  دفتر  درمحل   1400/08/10
فرامرز عباسی 3 مقابل سالن شهید حاتمی ساختمان 

یزدیانی، طبقه اول برگزارمی گردد.
دستورکار: 1- گزارش هیئت مدیره

2- انتخاب هیئت مدیره جدید
3- انتخاب روزنامه رسمی

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه 

هیئت مدیره شرکت

جناب آقای علی زارع خضربیگی 
با توجه به صدور حکم طالق به شماره 

140025390005043860 همسرشما خانم فاطمه 
صغری یزدانی، لذا بدینوسیله به استحضار شما 

میرساند ظرف مدت یک هفته پس از انتشار 
روزنامه در دفتر خانه 29 ریوش حضور یابید در 
غیر اینصورت بموجب حکم دادگاه طالق شما به 

صورت یکطرفی ثبت میگردد.
سردفتر طالق 29 ریوش

صادق ناصحی مقدم ف
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68
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 140060306003000875 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ن بیک بیلندی فرزند محمدرضا بشماره 
شناس��نامه 69541 صادره از مش��هد در شش��دانگ یک باب انباری به 
مساحت 1179/17 مترمربع قسمتی از پالک 23 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در بلوار میامی خریداری از مالک رسمی آقای/قاسم قاسم پور محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1406242م.الف 982
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/12             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت 
م��اده 13 آئین نامه مالی ش��هرداری ها تعداد 
2 غرفه جدید االح��داث عرضه میوه و تره بار 
واق��ع در میدان بار و نی��ز دفاتر و مغازه ها ی 
واقع در پایانه مس��افربری را از طریق مزایده 
کتب��ی بصورت اس��تیجاری بمدت یکس��ال به 
بخش خصوصی واگ��ذار نماید. لذا متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد وش��رکت 
در مزای��ده ب��ه س��امانه س��تاد مراجع��ه وی��ا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حمید زارع حسینی- شهردار گناباد

تجدید آگهي مزایده 
شهرداری گناباد
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شهرداری گناباد برابر ماده 4و 5 و 13 آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد 
اقالم مش��روحه ذیل را از طریق مزایده کتبی درج شده در سامانه ستاد بفروش برسانَد. لذا از 

متقاضیان دعوت می شود با مراجعه به سامانه موصوف پیشنهاد خود را ثبت وارائه فرمایید.
1_کابل زمینی روکش دار نو 3&16+25 افش��ار نژاد خراس��ان )مسی( 4500مترنقره3قرقره نو

2_س��پرده ش��رکت در مزایده 500/000/000 ریال بصورت فیش نقدی واریز به حساب سپرده 
شهرداری نزد بانک ملی ایران به شماره 3100007049009یا ضمانت نامه کتبی معتبر می باشد.

3_محل تحویل کاال به برنده انبار مرکزی شهرداری میباشد.
4_هزینه بارگیری حمل و هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی رسمی وبیمه کار و سایر هزینه 

مرتبط بر عهد برنده مزایده میباشد.
5_قیمت پایه فروش

5_1_قیمت پایه فروش هر متر کابل برابر قیمت پایه کارشناسی بصورت نقدي 2280000ریال
5_2_قیمت پایه فروش هر متر کابل برابر قیمت پایه کارشناسی بصورت تهاتر با لوازم برقی 

مورد درخواست شهرداری 2480000ریال.
6_مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز برابر تاریخ درج شده در 

سامانه خواهد بود.
7_به پیشنهادات پس  از تاریخ مزایده پیشنهاد مخدوش مشروط وترتیب اثر داده نخواهد شد.
8_ش��هرداری با در نظر گرفتن صرفه وصالح ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهاد مختار است.

9_س��پرده ش��رکت کنندگان وبرنده اول تا سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند 
سپرده به ترتیب ضبط خواهد شد. برندگان موصوف حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

10_بازدید حضوری از کاال برای کلیه شرکت کنندگان قبل از پیشنهاد بال مانع است.
11_باز گشایی واعالم نتیجه مزایده برابر سامانه ستاد اعالم خواهد شد.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

تجدید آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
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   مرکزنشینان 
مرزنشینان را 
دریابند  
نخعی، نماینده مردم 
نهبندان و سربیشه 
در مجلس در تذکر 
به وزیر کشور گفت: 
متأسفانه در سال 
جاری عایدات 
سوخت مرز نشینان 
در این محدوده 
پرداخت نشده است 
در حالی که این قشر 
به علت شرایط کرونا 
و خشکسالی های 
بی سابقه در 
سخت ترین شرایط 
اقتصادی و معیشتی 
قرار دارند.

رئــیــس  توحیدی  مهدی 
حوزه هنری کشور با بیان اینکه 
هنر حماسی به عنوان ادبیات و 
گفتمان پیشرو در سپهر فرهنگی 
هنری ایـــران جــای خــودش را باز 
کـــرده اســـت، گــفــت: از امسال 
جایزه جدیدی به نام نشان »گردآفرید« برای قدردانی 
از زنان حماسه آفرین ایران اسالمی به این جشنواره 

اضافه خواهد شد.
محمدمهدی دادمان در مراسم افتتاحیه و رونمایی 
از پوستر دومین جایزه ادبــی »داستان حماسی« 
که در آرامگاه فردوسی برگزار شد با بیان اینکه همه 
ما در خاطر داریم حماسه آفرینی خانواده شهدا و 
زنان قهرمانی که میوه وجودشان را در طبق اخالص 
گذاشته و فرزندانشان را در راه اسالم تقدیم کردند، 
اظهار کرد: مادران شهدا نشان واقعی حماسه آفرینی 
هستند، زنان انقالبی که در میدان های نبرد در پشت 
جبهه ها وجــود خودشان را در راه ارزش هــای ملت 

تقدیم کردند و حماسه آفریدند.

مغفول ماندن ادبیات حماسی ◾
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی هم در این مراسم 
اظهار کرد: در فضای فرهنگی هنری کشور ادبیات 
کهن و ادبیات حماسی مغفول مانده و از شاعران 
حماسه سرا و متون حماسی دینی آن گونه که باید 
و شاید بــرای زندگی امــروزمــان استفاده نکردیم و 
این گنجینه کهن همچنان تبدیل به فضای روزآمد 

نشده است.
مجید عسکری با اشاره به اینکه امروز چالش های 
هویت و دوگانه ایرانیت، اسالمیت و ملیت و نیز 
چالش های گردشگری گریبان ما را گرفته است، 
عنوان کرد: می شود با تولیدات هنری آن چیزی که در 
نگاه و فرهنگ انقالبی ما بوده را دوباره با استفاده از 

این ادبیات کهن و ادبیات دینی تولید کرد.
ــن اول تـــمـــدن ســـازی و  ــ وی افــــــزود: هــنــر بــایــد رک
ظرفیت سازی اجتماعی باشد، اما متأسفانه تولیدات 
هنری ما آنچنان که باید به رکنی که بتواند آینده کشور 
اسالمی و پیشرفتی که رهبری از ما می خواهند را 

محقق کند، تبدیل نشده است.

حماسه تمام شدنی نیست ◾
در این مراسم رئیس اندیشکده ادبیات پایداری 
حوزه هنری هم با بیان اینکه شاعران بزرگی هستند 

کــه عــنــوان حکیم یافتند، امــا همه مــا فــردوســی را 
حکیم می دانیم، گفت: حکیم برخالف آنچه عده ای 
می پندارند فیلسوف نیست، بلکه حکیم دو عنصر 
بــزرگ را همراه خود دارد؛ یکی دیـــن ورزی و دیگری 

اخالق که فردوسی هر دو این ویژگی ها را دارد.
محمدرضا سنگری با اشاره به اینکه یکی از وجوه 
شاهنامه وجه انصاف است، عنوان کرد: فردوسی 
منصفانه افــراســیــاب را کــه دشــمــن اســت مــورد 
خطاب قــرار می دهد و این خصوصیت و ویژگی 

یک حکیم است.

وی تأکید کرد: سه وجه »جود، شجاعت و خردورزی« 
که فردوسی این سه ویژگی را در شاهنامه گسترده و 
مطرح کرده است، نیاز وجودی امروز جامعه ماست.

وی با بیان اینکه برای اینکه ما به جامعه الگو دهیم 
نیاز داریــم این سه ویژگی را داشته باشیم، عنوان 
کرد: ما باید نشان دهیم در همه ابعاد حماسه داریم 
و اینکه حماسه تمام شدنی نیست و عصر ما عصر 

زایش های مداوم حماسه است.
وی بــا بیان اینکه بسیاری از آثــار حماسی مــا در 
استان های مختلف در آستانه از دست رفتن است، 
تصریح کرد: تالش برای برپایی حماسه هایی که وجود 
دارد و در حال گم شدن است برای جامعه هنری و 

ادبیات حماسی ما یک نیاز اساسی است.

مشهد؛ پل پیوند اهالی قلمرو فارسی ◾
محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی نیز در این 
مراسم با بیان اینکه خــراســان به عنوان مرکزیت 
فرهنگی شناخته مــی شــود، عــنــوان کــرد: مــا شهر 
مــشــهــد را بـــه عـــنـــوان پــایــتــخــت فــرهــنــگــی کشور 
می شناسیم، اما اگر خراسان را با آن پهنه و وسعت 
قدیم در نظر بگیریم به واقع شهر مشهد پایتخت 
فرهنگی خراسان قدیم هم هست، زیراعالوه بر اینکه 
مرکز خراسان رضــوی هست، به واقــع بزرگ ترین 
شهری است که در حوزه خراسان است، چه آنچه 
در ایران واقع شده و چه آنجایی که در افغانستان، 

ترکمنستان و... از آن یاد می شود.
وی تصریح کــرد: شهر مشهد جــدای از پایتخت 
فرهنگی بودن یک رسالت دیگر هم دارد و آن این 
اســت که می تواند پل ارتباط بین اهالی خراسان 
باشد، چه آن هایی که در ایران هستند و چه آن هایی 
که در افغانستان و دیگر نقاط دیگر هستند و به نوعی 
مشهد می تواند پل پیوند اهالی قلمرو فارسی باشد.

وی با اشاره به اینکه مشهد می تواند پایگاهی برای 

ادبیات فارسی باشد، بیان کرد: در آغاز قرن جدید که 
زبان فارسی در خارج از مرزها در معرض تهدید است، 
ما نیاز به یک موقعیت بزرگ تر و امکانات وسیع تر 

برای فعالیت هنری فارسی زبانان داریم.

طراحی نشان مشهد ◾
عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون احیای بافت 
تاریخی توس نیز در این مراسم با اشــاره به شعار 
»مشهدالرضا)ع( جهانشهر برکت« گفت: نگاه 
سیاست گذاری در دوره جدید شــورای شهر بر این 
است که می توان نگاه، توجه ها و اقدام های متنوع 
داخلی و برون مرزی را به شهر مشهد، یک نگاه جدید 

و نو قرار داد.
مجید طهوریان عسکری عنوان کرد: حوزه ساخت 
و ساز، آبادانی و توسعه و پیشرفت در منطقه توس 
که جزو فرمایشات رهبر معظم انقالب هم هست، 
باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد و ما هم در 
شــورای شهر در اجرایی کــردن منویات رهبری گام 

برخواهیم داشت.
وی افزود: ما در مجموعه مدیریت شهری به دنبال 
طراحی نشان مشهد و نیز توسعه زبــان و ادبیات 
فارسی هستیم که کمک حوزه هنری را می طلبد که 
البته این نشان از دو موضوع امام رضا)ع( و ادبیات 

حماسی خارج نیست. 
در پایان ایــن مراسم از  هاشمیه متقیان؛ قهرمان 
پرتاب نیزه پارالمپیک کشورمان قدردانی و نخستین 
نشان گردآفرید )کــه از ایــن پس به زنــان قهرمان و 
حماسه ساز در همین مراسم داده خواهد شد( به 
وی اعطا شد؛ همچنین از عباسعلی سپاهی یونسی 
به دلیل فعالیت های خیرخواهانه در مناطق محروم 
کشور و حاشیه شهر مشهد در قالب گروه »کارهای 
خوب« و نیز جنتی از مدافعان حرم و مدافع سالمت 

قدردانی شد.

همزمان با افتتاحیه دومین جایزه ادبی»داستان حماسی« در آرامگاه فردوسی اعالم شد

اهدای نشان»گرد آفرید« 
به زنان حماسه آفرین

خبرخبر
ويژهويژه

مدارس »دستگرد« بیرجند چشم انتظار معلم
با وجود گذشت یک ماه از شروع سال تحصیلی هنوز برخی از 
مدارس منطقه دستگرد بیرجند معلم ندارند تا فعالیت های 

آموزشی را از بستر فضای مجازی پیگیری کنند.
مشکل کمبود معلم در خراسان  جنوبی بحث امروز و دیروز 
نیست، بلکه به واسطه بازنشستگی بسیاری از معلمان، 

برخی از نقاط استان با کمبود معلم روبه رو است.

نمونه این مناطق »دستگرد« از مناطق حاشیه شهر بیرجند 
است که در همین یکی دو روز پیش برخی از اهالی نسبت به 
کمبود معلم مدارس فرزندانشان در بسیاری از پایه ها گالیه 
داشته اند و حتی گالیه مندی خود را به گوش مسئوالن و 
متولیان امر رسانده اند. این در حالی است که مدیرکل آموزش 
و پرورش استان پیشتر گفته بود: امسال هزار و ۱۸۷ معلم 

در استان بازنشسته و تنها ۵۱۶ نفر استخدام می شوند که 
این، نیاز هر چه بیشتر ما به نیروی انسانی را نمایان می کند.

محمدحسین یکه خانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
بیرجند در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: کمبود معلم یکی 
از چالش های آموزش و پرورش بیرجند است که از ابتدای 
سال تحصیلی بوده و ما در فصل بهار این مسئله را مطرح 

کرده بودیم. وی اظهار کرد: سرعت باالی بازنشستگی برخی 
از همکاران فرهنگی و معلم یکی از علل به وجود آمدن این 
مشکل است و از طرف دیگر بیرجند به واسطه مرکز استان 
بــودن نمی تواند به صــورت حق التدریسی و سربازمعلم 
جذب نیرو داشته باشد و تأمین نیروی ما از طریق دانشگاه 

فرهنگیان و انتقال از سایر شهرهاست.

    فعالیت ۱۸۰ مسجد اهل سنتهفته وحدت
 در خراسان شمالی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
استان خراسان شمالی گفت: علمای شیعه و سنی 

در خراسان شمالی همواره در راستای اهداف نظام 

گام برمی دارند و از این رو وحدت کلمه در استان بروز 
بیشتری دارد. حجت االسالم مجید جابری در همایش 

وحدت علما و اساتید شیعه و سنی خراسان شمالی 
که در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، با تأکید بر 

اینکه ۸ درصد جمعیت خراسان شمالی را اهل تسنن 

تشکیل می دهند، افزود: اهل سنت در خراسان شمالی 
۱۸۰ مسجد داشته و در هفت نقطه نماز جمعه برگزار 

می شود. علما و مردم اهل سنت خراسان شمالی 
همواره از حمایت رهبر انقالب بهره مند بوده اند. 
حجت االسالم رفیعی ، مدیرکل تبلیغات اسالمی 

خراسان شمالی هم دراین مراسم اظهار کرد: تبیین 
وحدت بین شیعه و سنی برای ادامه مسیر پیشرفت 

امت اسالمی و انقالب اسالمی الزم است. ایجاد گفتمان 
واحد و حرکت منسجم است تا منویات رهبر انقالب 

محقق شده و پیش رود.
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ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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
65
60

 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

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

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
/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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

کرایه خودرو
303

خودروهای فرسوده
408

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
آپارتمان

602
نقاشی و کاغذ دیواری

501
درهای اتوماتیک

504

در و پنجره
505

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

513

آسانسور
515

گازرسانی
519

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
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
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64

خریدار عادالنه

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

ج
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی
802

پ
/1
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53

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

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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انفجار مرگبار 
 یک مغازه 
در مشهد

معاون عملیات 
سازمان 

آتش نشانی 
مشهد به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 
یک مغازه حوالی 

بولوار طبرسی 
مشهد طعمه 

آتش شد که در 
این حادثه دو مرد 
میانسال کشته و 

مجروح شدند.

خبرخبر
خوبخوب

علیرضا ذاکــری خــرابــی 
و کــهــنــه بـــــودن جـــاده هـــای 
خراسان رضوی، به خصوص 
هر چه به مشهد نزدیک تر 
می شوی بیشتر خودنمایی 
می کند. از تــهــران کــه خــارج 
و راهــی مشهد مــی شــوی، مصیبت آسفالت 
جــاده از همان ابتدا شــروع می شود. انگار در 

جاده های جنگی تردد می کنی!
در ابتدای مسیر از هر شهرک و آبادی که عبور 
مــی کــنــی، سرعت گیرها خــردکــنــنــده اســت و 
دست اندازها انگار تصمیم دارند ماشین ها را از 
هم بپاشند و راهی تعمیرگاه ها کنند. آسفالت 
جاده اما هرچه از تهران فاصله می گیری قابل 
 تحمل تر مــی شــود. ایــن وضعیت تــا حــدودی 

مناسب، تا اواسط جاده سبزوار ادامه دارد.
در ایـــن مــســیــر، هــر چــه در اســتــان خــراســان 
رضوی بیشتر سیر می کنی و به مشهد نزدیک 
مــی شــوی، وضعیت اسفبارتری از آسفالت 

جاده مشاهده می شود.
نخستین پرسش که ذهن مسافران را درگیر 
خود می کند این است که مگر ما کشور فقیری 
داریـــم؟! مگر قیر در کشور نفت خیزی چون 
ایران وجود ندارد که بهسازی جاده ها فراموش 
ــرا مــســئــوالن قــدمــی جــدی  ــده و ایــنــکــه چـ شـ

برنمی دارند؟
آنــچــه مسلم اســت خــراســان رضـــوی هــمــواره 
زائــرانــی بی شمار دارد و ساالنه از میلیون ها 
گردشگر و مسافر داخلی و خارجی میزبانی 
می کند! این وضعیت جاده، اصالً برای آبروی 
ــداران  اســتــان مهم کــشــور کــه در قلب دوســت

حضرت رضا)ع( جای دارد، شایسته نیست!
نیشابور را که پشت سر مــی گــذاری داستان 

شــروع مــی شــود! در قسمت هایی از جــاده در 
شب، از روشنایی مسیر هیچ خبری نیست. 
ظلمات و تاریکی بیداد می کند. چراغ خودرو 
جــز سیاهی چیزی را بــه نمایش نمی گذارد. 
ــدارد؛ اگــر هــم در  چــون آسفالت خــط  کشی نـ
گذشته خط   کشی داشته، اکنون اثری از آن بر 

جا نمانده و راننده باید با سرعت  پایین و ترس 
زیاد، مسیر جاده را حدس بزند و آهسته و با 

احتیاط به راهش ادامه دهد.
آسفالت جاده جدا از تکه تکه شدن و داشتن 
چاله های فراوان، امنیت مناسبی نیز ندارد. با 
شروع شب، فقط دوربین هایی که تنها سرعت 

غیرمجاز را می بینند، حکمرانی می کنند و از 
پلیس هم خبری نیست.

سال هاست از همین جاده به پابوسی حضرت 
می آییم و انگار بودجه ای برای ترمیم این جاده 
تخصیص نمی یابد و مسیر، همانی است 
که سال های گذشته بوده! ای  کاش مسئوالن 
به خصوص مدیران تازه نفس و از راه رسیده، 
گــاهــی ماشین های شاسی بلند خــود را کنار 
بگذارند و با ماشین هایی که عموم مردم با آن 
تــردد می کنند، ایــن جــاده را طی کنند! شاید 

کمی دلشان به حال ما مردم بسوزد.
بگذریم، آسفالت وصله دار ادامــه دارد تا اینکه 
در یک لحظه تصور می کنی ماشین روی شیشه 
صــاف و صیقلی درحرکت اســت . پس از چهار 
ســاعــت، ســروصــداهــا نــاگــهــان پــایــان می یابد. 
همه چیز به پایان یافتن آسفالت تاریخی جاده 
ربط دارد و آغاز آسفالت صاف و الکچری! 500 متر 
پیش از شروع اتوبان شهید شوشتری، آرامش و 

روشنایی جاده  شیک، خودنمایی می کند!
بــرای ورود به اتــوبــان، ۴ هــزار تومان پرداخت 
می کنی و خالص! لرزش  و سروصداهای ماشین 
تمام  می شود. کیلومترهای پایانی سفر، سریع 
طی می شود البته آسفالت بزرگراه شوشتری 
هم در حد واندازه های یک بزرگراه نیست اما 

به نسبت وضعیت دیگر جاده ها بهتر است.
ای  کاش مسئوالن منتظر ساخت بزرگراه حرم تا 
حرم نشوند. آن پروژه ممکن است مانند اتوبان 
تهران- شمال، چند دهه طول بکشد. به زودی 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن تمام خواهد 
ــران بــه ســوی مشهدالرضا)ع(  شــد و خیل زائـ

راهی می شوند. 
خالصه اینکه خطه خراسان شایسته است که 

آبرومند مدیریت شود. 

آسفالت و روشنایی جاده های خراسان در شأن زائران نیست

ماجرای تکراری قیر و قیف!

ای  کاش مســئوالن به خصوص مدیران تازه نفس و از راه رســیده، گاهی 
ماشین های شاســی بلند خود را کنار بگذارند و با ماشین هایی که عموم 
مردم با آن تردد می کنند، این جاده را طی کنند! شاید کمی دلشان به حال 

ما مردم بسوزد.
گزيدهگزيده

هشدار
مراجعه به پایگاه های انتقال خون استان 

کاهش چشمگیری داشته است

آژیر قرمز ذخایر خونی
ذخــایــر خــونــی خــراســان رضـــوی در وضعیت 
ــه اهــــدای همه  ــرار گــرفــتــه و نــیــاز ب ــ هــشــدار ق

گروه های خونی وجود دارد.
ــوی به  ــون خـــراســـان رضــ مــدیــرکــل انــتــقــال خـ
صــدا وســیــمــا گــفــت: مــراجــعــه بــه پــایــگــاه هــای 
اهــدای خون با توجه به تــداوم بیماری کرونا و 
شــروع فصل ســرد ســال بــه طــور چشمگیری 
کاهش یافته و ذخایر خونی استان در وضعیت 

هشدار قرار گرفته است.
دکتر حمیدرضا اسالمی از مجاوران و زائران بارگاه 
ملکوتی حضرت رضــا)ع( خواست با حضور در 
پایگاه های اهدای خون به یاری بیماران نیازمند 
بشتابند چراکه نیاز به خون همیشه هست و یک 

بار اهدای خون کافی نیست.
ــدای خــون  ــ ــگــاه هــای اهـ ــای ــفــت: هــمــه پ وی گ
مشهد هر روز به غیر از ایام تعطیل از ساعت 
ــاده پــذیــرش داوطــلــبــان  ۷:۴5صـــبـــح تــا ۱۳ آمــ
ــدای خـــون خــواهــنــد بـــود و پــایــگــاه اهـــدای  اهــ
خون امــام رضــا)ع( واقــع در میدان دکتر علی 
شــریــعــتــی)تــقــی آبــاد( در شــیــفــت عــصــر نیز 

خدمات رسانی می کند.
هــم اکــنــون ۱۳ پایگاه و مــرکــز اهـــدای خــون در 
خــراســان رضــوی دایــر اســت که ۶ مرکز آن در 
مشهد، پنج پایگاه در شهرستان های نیشابور، 
سبزوار، تربت حیدریه، قوچان و گناباد و دو 
مرکز نیز در شهرستان های کاشمر و تربت جام 

واقع شده است.
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پرداخت بیش از ۳۲میلیارد ریال غرامت دام و طیور در سبزوار 
مسئول نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی سبزوار به 
ایرنا گفت: ۳۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال برای جبران 
خسارت بخش دام و طیور این شهرستان در سال زراعی 
گذشته به بــهــره بــرداران پرداخت شــد. مهشید راهبر 
افزود: از این مبلغ ۲۴ میلیارد و 5۸5 میلیون ریال مربوط 
به زیربخش دام و ۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال مربوط 

به زیربخش طیور بوده است.
وی اضافه کرد: خسارت های بخش دامی زیرپوشش 
صندوق بیمه کشاورزی بر اثر بیماری و حادثه همچون 
بیماری های عفونی واگیردار شامل تب برفکی، طاعون، 

آبله و سایر موارد بوده است.
مسئول نمایندگی صندوق بیمه کــشــاورزی سبزوار 

ــواع خسارت های فراگیر و  گفت: در بخش طیور، ان
حــوادث شامل آتــش ســوزی و خسارت های ناشی از 
حذف کانون آلــوده و بیماری هایی مشابه آنفلوانزا و 

نیوکاسل بوده است.
راهبر افزود: تولیدکنندگان دام های بومی می توانند با 
پرداخت حق بیمه ای انــدک از حمایت صندوق بیمه 

کشاورزی برخوردار شده و از مزایای بیمه نامه ای تقریباً 
تمام خطر بهره مند شوند.

وی ادامــه داد: ۳۲0 هــزار رأس دام سنگین و سبک 
ــرار گرفته  کــه این  ایــن شهرستان زیرپوشش بیمه ق
آمار نسبت به سال زراعی گذشته 550 درصد بیشتر 

شده است.

ایمنی
    اجباری شدن نصب سیستم برق 

اضطراری برای آسانسورها   
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 

مشهد به صدا وسیما گفت: نصب سیستم برق 
اضطراری یا » black out« برای آسانسورهای 

جدید در ساختمان ها اجباری است.
حسن حشمتی افزود: سیستم برق اضطراری 

که در مبحث ۱۵ قانون نظام مهندسی به آن 
اشاره شده است، در زمان قطع برق، می تواند 
اتاق آسانسور را به نزدیکترین طبقه به محل 

آسانسور هدایت کند. در پی تأکید معاون قضایی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 

رضوی، کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل 
استاندارد، شرکت توزیع برق مشهد، سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان، سازمان آتش نشانی، 

سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان 

تشکیل و مقرر شد از ابتدای مهرماه امسال مالکان 
ساختمان های جدید ملزم به نصب سیستم برق 

اضطراری در ساختمان ها شوند.
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
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40
66

17

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

ج
/1

40
37

34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
49

92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

مفقودی

پرده و مبلمان
806

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قابل توجه همشهریان گرامی
به اط��الع می رس��اند آقای آرش چرخ��ی نوروزی 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3632
 به نشانی: نبش صیاد 29 امالک نارنجستان

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09156009395
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

67
60

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا جاودانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10705
 ب��ه نش��انی: ت��وس 97 الزهرا 41 گلس��تان 12 

امالک اهورا
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155035303
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

67
59

مفقود شده
از س��هام ش��رکت  21 س��هم 
تعاون��ی تاکس��یرانی مش��هد 
به کد عضویت ش��ماره1652 
 313 مسلس��ل  ش��ماره  و 
بن��ام علی اصغ��ر آخوندزاده 
مفق��ود گردی��ده واز درج��ه 
باش��د. م��ی  س��اقط  اعتب��ار 

ح
/1

40
67

63



آغاز به کار  
روستابازار 
 زعفران 
در فاروج 
جلیل رمضانی، مدیر 
تعاون روستایی 
خراسان شمالی 
گفت: برای دومین 
سال پیاپی و همزمان 
با برداشت طالی 
سرخ روستابازار 
زعفران در فاروج 
با هدف حمایت 
از تولیدکنندگان 
زعفران و ایجاد 
مکانی برای عرضه 
مناسب محصول 
ایجاد شده است.

در  حاشيه

رفع بو و طعم بد 
آب بجنورد 
تا نیمه آبان

مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب خراسان شمالی 
با تأکید بر اینکه تغییرات 
دما موجب کاهش 
کیفیت آب بجنورد شده 
است، گفت: حداکثر 
تا نیمه آبان این مشکل 
حل خواهد شد.

به گزارش مهر، 
غالمحسین ساقی 
در خصوص بو و طعم 
نامطبوع آب شرب 
بجنورد اظهار کرد: 
استفاده از منابع آب های 
سطحی دارای ایرادهایی 
است که تأثیرپذیر از 
عوامل جوی است.

مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب خراسان 
شمالی ادامه داد: در 
فصولی که تغییر دما 
صورت می گیرد، الیه های 
حرارتی شکل می گیرد 
و کیفیت آب دریافتی را 
تغییر می دهد.
وی افزود: تصفیه خانه ها 
نمی توانند بو و طعم آب 
را تغییر دهند. حداکثر 
تا نیمه آبان این مشکل 
حل خواهد شد.

WWW.QUDSONLINE.IR  چهار شنبه 28 مهر ۱400    ۱3 ربیع االول ۱443   20 اکتبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9650  ویژه نامه 4029

ت
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 ادامه مرگ و میر وحوش 
در خراسان شمالی

مدیر روابــط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
ــی گـــفـــت: بــیــمــاری  ــان شــمــال ــراســ زیـــســـت خــ
طــاعــون نشخوارکنندگان کــوچــک همچنان 
در حــیــات وحــش منطقه ســالــوک اســفــرایــن 
ــلــفــات در حــال  قــربــانــی مــی گــیــرد و شـــمـــار ت
افــزایــش اســـت. حسن پهلوان بــه ایــرنــا گفت: 
ــاری الشـــه دو  محیط بــانــان دوشــنــبــه هفته جـ
ــوچ و یــک میش  رأس از وحـــوش شــامــل یــک ق
ــوک اســفــرایــن  ــالـ ــه در مــنــطــقــه سـ  وحـــشـــی کـ
بــر اثــر طــاعــون نشخوارکنندگان کوچک تلف 
شدند، شناسایی کردند. شمار تلفات وحوش 
در استان بر اثر این بیماری تاکنون به ۲۳ رأس 
رسیده که بیشتر آن ها از جمعیت بزغاله ها بوده 
است.  وی با اشاره به اینکه این بیماری تاکنون 
در میان جمعیت آهــوان تلفات نداشته است، 
ــزود: الشــه هــای جــدیــدی کــه شناسایی شده  افـ
مربوط به هفته جــاری اســت و به نظر می رسد 
مرگ و میر وحوش در سالوک ادامه دارد. پهلوان 
خاطرنشان کرد: برای مهار بیماری، آبشخور های 
منطقه سالوک با مواد ضدعفونی کننده و آهک 
ضدعفونی شــده و ایــن اقـــدام در دیگر مناطق 
تحت مدیریت این اداره کل در حال انجام است 
و سایر اقدام های بهداشتی در خصوص مقابله با 
گسترش بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 

انجام شده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی 
اعالم کرده است به احتمال فراوان منشأ بیماری 
دام هــای اهلی هستند که به صورت غیرمجاز در 

منطقه حضور دارند.

 واحدهای صنعتی بردسکن 
و مشکل سرمایه در گردش

مدیر شهرک صنعتی بردسکن گفت: با توجه به 
تورم موجود، ۹۰ درصد واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک صنعتی ایــن شهرستان بــا مشکل 

سرمایه در گردش مواجه هستند.
مهدی امینی در گفت وگو با ایسنا افزود: تاکنون از 
مساحت ۱۴۷ هکتاری شهرک صنعتی بردسکن 
۴۴ درصد زمین های شهرک واگــذار شده است. 
خوشبختانه در این شهرک از نظر زیرساخت ها 
مشکلی وجود ندارد تنها مشکل کمبود آب بوده 
که با جابه جایی چــاه به زودی ایــن مشکل رفع 

خواهد شد.
وی عنوان کرد: با وجود اینکه تاکنون در شهرک 
صنعتی بردسکن ۲۱ واحد به بهره برداری رسیده 
اما از این تعداد ۱۴ واحد فقط فعالیت دارند و هفت 

واحد دیگر تعطیل هستند.
امینی با بیان اینکه ســال گذشته پنج واحــد در 
تملک بانک بودند که با پیگیری صورت گرفته دو 
واحد به سرمایه گذار واگذار شد، افزود: سه واحد 
دیگر هنوز در تملک بانک هستند که با حمایت 
کمیسیون حمایت قضایی تالش می شود از تملک 
بانک خارج و تعیین تکلیف شوند. وی اظهار کرد: 
واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بردسکن 
بیشتر در حــوزه شیمیایی و صنایع غذایی و در 
مجموع با ظرفیت ۷۰ درصــد مشغول فعالیت 
هستند. وی با اشاره به اینکه واحدهای مستقر 
در شهرک صنعتی بردسکن تاکنون برای ۷۰۰ نفر 
اشتغال ایجاد کرده اند، به مهم ترین مشکالت 
واحــدهــای صنعتی ایــن شهرستان اشــاره کــرد و 
افزود: با تورم موجود، سرمایه در گردش مهم ترین 
مشکل است و با توجه به اینکه واحدهای صنعتی 
در تأمین مواد اولیه با مشکالت جدی مواجه اند 
نیازمند سرمایه در گردش با نرخ پایین هستند 
چــون ارائــه تسهیالت با نــرخ ۱۸ درصــد چیزی از 

مشکالتشان را حل نمی کند.

 ۲ شهر خراسان شمالی 
در  نیمه نهایی مسابقه  
»پایتخت کتاب ایران« 

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت: دو شهر 
خراسان شمالی به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره 

انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران راه یافتند.
رضــا رضــایــی در گفت وگو بــا ایــرنــا اظــهــار کــرد: 
داوران هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت 
کتاب ایران از بین ۱۹۱ شهر سراسر کشور، ۳۶ 
شهر از ۲۲ استان را شایسته حضور در مرحله 
نیمه نهایی معرفی کردند که شهرهای بجنورد 
و شیروان در بین ۳۶ شهر راه یافته به مرحله 

نیمه نهایی هستند.

مــاجــرای کتک خــوردن  ◾
چه بود؟ 

ــراســاس  یکشنبه گــذشــتــه ب
بررسی های میدانی که توسط 
کارشناسان معاونت بازرسی 
ــان  ــراسـ ســــازمــــان صـــمـــت خـ
رضوی و همچنین رئیس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف  کنندگان خــراســان رضــوی از سطح بــازار 
فروش لوازم خانگی همزمان با افزایش قیمت ها 
صورت گرفته بود، سرنخ هایی بدست آن ها آمد 
که نشان می داد پشت پرده برخی تخلفات عمده 
بــازار لــوازم خانگی که همان فــروش کــاالی قاچاق 
بود، مدیران یک فروشگاه زنجیره ای شناخته شده 

قرار دارند.
از سوی دیگر معلوم شد این فروشگاه در سطح 
کــشــور بــیــش از ۲5۰ شــعــبــه دارد و تبلیغات 
گسترده ای هم در شهر مشهد داشته و ادعای 
فروش کاال با قیمت منصفانه را هم مطرح می کند.

ــوازم خانگی  تیم بررسی تخلفات حــوزه فــروش ل
پس از هماهنگی با دستگاه های متولی راهی یکی 
از شعبه های فروشگاه مذکور واقــع در مجتمع 
تجاری اطلس شدند. آن هــا در ادامـــه مشاهده 
کردند عمق تخلفات صورت گرفته در محل از آنچه 
تصور می کنند فرا تر رفته و لوازم خانگی قاچاق که 
با قیمت های نازلی به دست آن هــا می رسد را با 
قیمت کاالیی که گمرکی آن پرداخت شده به مردم 
می فروشند و حتی با گارانتی ساختگی از مردم 

وجوهی نیز دریافت می کنند. 
ــرده از تخلفات گسترده برداشته و قرار  وقتی پ
مــی شــود تــعــدادی از کــاال هــا بــا ظــن بــه قــاچــاق، به 
انبار امین منتقل شوند تا اسناد فــروش آن ها 
که به احتمال زیــاد ســود نامشروع میلیاردی از 
ایــن راه به جیب مــدیــران ســرازیــر شــده بــود مورد 
بررسی قرار گیرد، به یک باره در حدود 5۰ نفر از 
نیروهای فروشگاه مذکور که با فراخوان مدیر آن 
مجموعه مقابل شعبه مذکور تجمع کرده بودند 
با حالتی وحشیانه که فقط در فیلم های هالیوودی 
نمونه آن را می توان دید به سمت رئیس انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی 
و کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان حمله ور شده و آن ها را به شدت مورد ضرب 
و شتم قرار می دهند. پس از آن مأموران پاسگاه 
محل به مجتمع مراجعه ولی نیروهای این فروشگاه 
دست از رفتار شرارت گونه خود برنداشته و کار به 
جایی می رسد که پس از اطالع جانشین دادسرای 
انقالب مشهد و ورود قاطعانه مقام قضایی و 
گسیل مأموران یگان امــداد فرماندهی انتظامی 
مشهد به منطقه، همه چیز آرام می شود و سرانجام 
کارشناسان در حالی که آسیب هم دیــده بودند 
کاالهای مشکوک به قاچاق را با خود می برند و 

اعمال قانون صورت می گیرد.
اما این همه ماجرا نبود و زمانی که این اتفاق به اوج 
خود رسیده و تصور می شد این کار درواقع نقشه ای 
برای پنهان کردن محموله های عظیم قاچاق از دیگر 
انبارها به واسطه وقت کشی بوده، برخی مسئوالن 
اتحادیه مذکور در حمایت از متخلفان هنجارشکن 
در محل حاضر و خواستار عدم برخورد با آن ها 
شدند. حتی شنیده می شد ایــن فــرد متخلف، 
پشت پــرده مــورد حمایت عــده ای صاحب نفوذ 

هم قرار دارد و برای نمونه یکی از مسئوالن ارشد 
اتاق اصناف مشهد هم در حمایت از متخلف با 
کارشناسان تماس می گیرد که راه به جایی نمی برد.
در ادامه با توجه به حساسیت موضوع و لو رفتن 
اقدام های غیرقانونی مدیران این فروشگاه، قاضی 
طباطبایی، جانشین دادسرای انقالب مشهد در 
اقدامی جهادی شخصاً پیگیر ماجرا شد و دستور 
داد تمامی انبارها و فروشگاه های زنجیره ای مذکور 
در مشهد مــورد بازرسی قــرار گیرند. این اقــدام با 
قاطعیت صورت می پذیرد و تا صبح روز گذشته 
ــوازم خانگی قاچاق از  بیش از ۴ میلیارد تومان ل
فروشگاه ها، پشت بام آن هــا و انبارهای این برند 

کشف و دستور توقیف آن صادر شد.

تماس های مشکوک در حمایت از متخلف! ◾
در ادامه برای بررسی دقیق تر ماجرا با رئیس انجمن 
حمایت از حقوق مصرف  کنندگان خراسان رضوی 
گفت وگو می کنیم که سید مهدی اصغریان در 
تشریح ماجرا به خبرنگار ما گفت: در پی اجرای یک 
گشت مشترک که با مسئولیت انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان استان به مرحله اجرا 
درآمد، قرار شد بازار اطلس و یکی از فروشگاه های 
آنجا مــورد بــررســی قــرار گــیــرد، بــه همین منظور 
به آنجا رفتیم. وی تصریح کــرد: موضوع اصلی 
برخورد با فــروش کاال های قاچاق بود که پیش از 
آن هم برای دستگاه های متولی دعوت نامه ارسال 
شد که همراه ما باشند امــا متأسفانه تعدادی 
از دستگاه های متولی مانند تعزیرات همراهی 
مناسبی با ما نکردند، در ادامه کار بازرسی تعطیل 
نشد و کارشناسان صمت همراه ما به محل آمدند. 
در ابتدا به سراغ فروشگاه زنجیره ای شناخته شده 

رفتیم. 
در حین بــازدیــد از فروشگاه، کارشناسان حوزه 
قاچاق کاال و ارز معاونت بازرسی سازمان صمت 
به چندین قلم کاالی خارجی ) جاروبرقی و...( ظن 
قاچاق بــردنــد. رئیس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف  کنندگان استان تصریح کرد: در ادامه قرار 
شد این محصوالت برای بررسی اسناد و مدارک به 
معاونت بازرسی سازمان صمت منتقل شوند که 
نیروهای فروشگاه مذکور مانع اجرای قانون شدند. 
متأسفانه در ایــن میان تماس های برخی افــراد 
مسئول هم در حمایت از مدیران فروشگاه شروع 
شد. آن ها از ما می خواستند در این زمینه )توقیف 
کاالی قاچاق و برخورد قانونی( مساعدت شود و به 

آن ها سخت گرفته نشود!
برخی از مسئوالن اتحادیه مربوطه هم حضوری به 
محل آمدند تا از متخلف حمایت کنند. مشخص 
بود افراد زیادی در حال حمایت از مدیران فرشگاه 
هستند و کار به جایی رسید که از حدود ساعت ۸ 
صبح تا ۱۰ شب ماجرای بازرسی به طول انجامید.

نیروهای دو شعبه به ما حمله کردند! ◾
اصغریان افزود: در گیرودار اعمال قانون بودیم که 
یک مرتبه حدود ۴۰ تا 5۰ نفر از نیروهای آن ها که 
در دو شعبه نزدیک حضور داشتند با تعطیل کردن 
فروشگاه، مقابل شعبه ای که ما حضور داشتیم 
حاضر و مانع شدند کاال های مظنون به قاچاق از 
فروشگاه خارج شود. یکی از مسئوالن فروشگاه هم 
که همراه آن ها آمده بود گفت ما کاال ها را تحویل 

نمی دهیم اگر می توانید فرشگاه را پلمب کنید!
چون مسئوالن تعزیرات در دسترس نبودند تا برای 
پلمب فروشگاه اقدام شود ماجرا به مقام قضایی 

در دادسرای انقالب منتقل و جانشین دادستان 
دستور برخورد قاطع را صادر کرد. وی گفت: در این 
میان مشخص شد تعداد زیادی از کاالهای خارجی 
که پشت ویترین مغازه چیده شده بود برای نمایش 
فروش کاالی قانونی بود، چراکه پس از سفارش آن 
کاال ها که دارای شناسه قانونی بود، همان محصول 
به مشتری داده نمی شد و از انبار نمونه قاچاق آن 
خارج می شد، این یعنی پول کاالی قانونی وارد شده 
از مشتری دریافت و کاالی قاچاق که در حاشیه 
سود نامشروع زیــادی بــرای آن هــا داشــت تحویل 
می شد.  حتی آن هــا در اقدامی غیرقانونی برای 
کاالهای قاچاق فروخته شده گارانتی تحت عنوان 
برند خودشان تهیه کرده و در ازای آن هم مبالغی از 
مشتری دریافت می کردند. کار به اینجا که رسید 
یک مرتبه بیش از ۴۰ نفر به سمت ما حمله کردند 
و بنده، آقای »بیگ«، کارشناس معاونت بازرسی 
سازمان صمت و یکی از بازرسان ما را مورد ضرب و 

شتم قرار داده و از فروشگاه بیرون انداختند.
ــدام کم سابقه و تأسف بار کارشناس  در ایــن اقـ
معاونت بازرسی بیش از ۴۰ لگد نصیبش شد. 
هدف آن ها از ایجاد درگیری خارج کردن کاالهای 
قاچاق از دو فروشگاه دیگر بود که این گونه هم شد.

در ادامه، ماجرا دوباره به اطالع مقام قضایی رسید 
که با دستور ایشان مأموران انتظامی به محل آمدند 
و ما توانستیم اعمال قانون و محل را پلمب کنیم. 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف  کنندگان 
خــراســان رضـــوی بــیــان کـــرد: بــراســاس اطــالعــات 
بدست آمــده تا ایــن لحظه و طی بازرسی مــداوم 
بیش از ۴ میلیارد تومان کاالی قاچاق از چندین 
انبار و شعبه های این فروشگاه زنجیره ای کشف 
شده است. موضوع ضرب و شتم را هم از طریق 
مراجع قضایی پیگیر هستیم. باتوجه به اینکه 
برخی شنیده ها حاکی از این بود بنانژاد، رئیس 
اتاق اصناف مشهد هم طی تماسی با کارشناسان 
در قامت حمایت از متخلفان برآمده بود، با وی 
تماس گرفتیم که او در واکنش به ماجرا بیان کرد: 
بنده به عنوان مسئول برای پیگیری ماجرا تماس 
گرفته بــودم که چه اتفاقی افتاده اســت، به هیچ 
عنوان تماس من در حمایت از کسی نبوده و ماجرا 
را تکذیب می کنم. وی در پاسخ به این موضوع که 
نظر شما در مورد درگیری این افراد با مأموران حین 
انجام وظیفه چیست، هم گفت: به هیچ عنوان این 
موضوع پذیرفتنی نیست و هرکس که دخیل بوده 
مانند برخورد با یک مغازه دار ساده با این فرد هم 

باید برخورد شود. 

 افکار عمومی  ◾
خواستار برخورد با هنجارشکنان

حال با این اوصاف وقوع این گونه گردنکشی آن هم 
در مقابل اجرای قانون و مأموران دولتی و... جای 
سؤال دارد که چرا باید مدیر یک فروشگاه زنجیره ای 
بــه واســطــه جیب پــر پــول بــه خــودش اجـــازه دهد 
هــر کــاری در شهر بکند و دســتــور ضــرب و شتم 
مأموران قانون را صادر کند. بی تردید افکار عمومی 
از دستگاه قضایی و دادستان شهر مشهد انتظار 
برخورد عبرت آموز با این هنجار شکنی ها را دارد 
که اگر این گونه نشود دیگر افــراد متخلف هم به 
خودشان اجازه بروز رفتار های مشابه را خواهند 

داد.

50 نفر با دستور مدیر یک  فروشگاه زنجیره ای لوازم خانگی قاچاق به جان مأموران افتادند 

ضرب و شتم هالیوودی مردان قانون !

  عقیل رحمانی_  در اقدامی کم سابقه و پرونده روز
هنجارشکنانه و با هدایت مدیر یک فروشگاه 

زنجیره ای لوازم خانگی شناخته شده در شهر 
مشهد که متهم به فروش کاالی قاچاق شده بود، 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

خراسان رضوی به همراه تعدادی از کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت استان که برای 

انجام وظیفه به محل رفته بودند، مورد ضرب و 
شتم حدود 50 نفر قرار گرفتند.

روز گذشته اطالعاتی به دست خبرنگار ما 

رسید که به این ماجرای تلخ و کم سابقه اشاره 
داشت؛ تعدادی از مأموران دولتی و صنفی 

برای برخورد با فروش کاالی قاچاق و مبارزه 
با سودجویی های کالن دست به یک بازرسی 

زده اند، اما در حین انجام وظیفه از سوی ده ها 

نفر از کارکنان یک فروشگاه شناخته شده مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتند.

از همین رو برای بررسی بیشتر دست به کار 
شدیم و پس از پیگیری تمامی موارد مطرح شده 

پی بردیم ...

تلنگرتلنگر
انتقاد پژمان فر از وضعیت بحرانی ورزش خراسان رضوی

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ضعف در مدیریت موجب شده ورزش خراسان 
رضوی با بحران مواجه باشد. نصرهللا پژمان فر در گفت وگو 
با برنامه رادیویی صــدای ورزش، شرایط ورزش خراسان 
رضوی را بحرانی، تعجب آور و دردناک توصیف کرد و گفت: 
وقتی ظرفیت های ورزش استان را می بینیم، این پرسش 

پررنگ تر می شود که چرا همیشه ورزش حرفه ای در مشهد 
دچار مشکل است؟

زمانی کشتی بــدون نام خراسان اصــالً معنا نداشت، در 
سایر رشته های ورزشی هم به همین ترتیب بود، اما امروز 

وضعیت خوب نیست. 
متأسفانه پیشکسوتان ورزش استان به دلیل ضعف 

ــادی را تربیت کنند  مدیریت نتوانستند شــاگــردان زیـ
همچنین ورزشکاران زیادی تصمیم گرفتند خارج از استان 
به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهند. وی مشکل اساسی 
در حوزه ورزش استان را بحث مدیریت عنوان کرد و گفت: 
ما در سال های اخیر مدیرانی داشتیم که نتوانستند نگاه 
حرفه ای داشته باشند و همیشه دنبال حفظ و ارتقای 

جایگاه مدیریتی خودشان بودند، انتظار مردم خراسان 
رضوی این است که با توجه به روی کار آمدن دولت و وزیر 
ورزش جدید، دیگر ورزش استان با مدیریت غلط و ضعیف 
مواجه نباشد. مدیران استان به ویژه حوزه ورزش باید برنامه 
مشخصی از خود ارائه دهند تا همه بدانند قرار است چند 

سال دیگر در چه جایگاهی از ورزش باشیم.

افقی ◾
 ۱. دویـــــــدن - کـــتـــابـــی در زمــیــنــه 
ــات از »شـــه پـــان الــنــســکــی«  ــاضــی ری
ریاضیدان لهستانی ۲. از علوفه ها 
 - مرتبه - اقیانوس کم جنب وجوش 
۳. پرچم- مغازه فــروش داروگیاهی 
- پادشاهی ۴. سرمای شدید - نفی 
تـــازی - جـــاری - شهر تــوت 5. زدنــی 
مضر به سیگار - دلبستگی ها - برادر 
پدر - ام الخبائث ۶. روبند زنان ترک 
- داستان کوتاه جذاب در شبکه های 
اجتماعی ۷. اندیشه ها - گــرامــی - 
زدنی بر سطح مربا ۸. ناشنوا - ورزش 
تــوپ وتــور - خــاک کــوزه ۹. کشیدنی 
اســلــحــه - پایتخت سیمی شکل - 
دیـــو شــاهــنــامــه ۰۱. کــشــور نــوشــابــه 
- پیشرفته ۱۱. دیدنی نظامی - لبه 
زمین یــا ساختمان - یــار نعلبکی - 
گریختن ۲۱. پشته خاک - جبان - 
کشیدن - جمع درس ۳۱. ظلم و ستم 
- جایزه ها - جان نثار ۴۱. جانشین - از 
ماشین آالت کــشــاورزی - هم عقیده 

5۱. خشمگین - ثروت - از اقلیت های 
مذهبی در کشورمان

عمودی ◾
 ۱. گونه ای ماهی خوردنی از خانواده 
سوف ماهیان - ســازنــده و فروشنده 
لبنیات ۲. جزیره ای در هند که چندی 
قبل در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
میزبان تیم فوتبال پرسپولیس بود - 
نویسنده فرانسوی »مسخ« - فلزی 
که از ترکیب دویا چند فلز ساخته شود 
۳. بادام - ... شوند همه طوطیان هند 
- کشت بــه امــیــدخــدا ۴. بــیــمــاری - 
چیستان - پسوند جمع فارسی - از 
وســایــل بـــازی کــودکــان در شهربازی 
5. بــرطــرف کــردن - کرمینه حشرات 
- جنگ ۶. تلخ ترین حالل خداوند - 
قارچ - مفرد ۷. برد مشهور - آدمکش 
- عملیات دفع علف های هرز ۸. نداری 
- رئیس  فعلی مجلس شورای اسالمی 
- واحد اختالف پتانسیل الکتریکی 
۹. نومید - هدف تیراندازی - درودگر 

ــرب - بــرتــری یــافــتــن -  ۰۱. ســپــس عـ
اجــراکــنــنــده ۱۱. مــیــوه خـــراب شـــده 
 - خــودروســاز باسابقه روســی - سم 
ــاران انــــدک - اســب  ــ ــهــایــی- بـ ۲۱. ن
ــــگ - مــن+شــمــا ۳۱. پشت سر  زردرن
- یــک هــزارم میلی متر - اصــالحــات 
سیاسی ۴۱. پــاردم - بلیغ - نام قدیم 
ــارز بـــوده  ــبـ  ایـــن شــهــر هــرمــزگــان دهـ
5۱. قیمتی - مفرد - بخشی از سایه 
کــه بــا بخشی از چشمه نــور روشــن 

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

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