
سال 95بود که ریل گذاری راه آهن خواف - هرات با 
 تعهد دو کشور در چهار فاز آغاز و مقرر شد سه فاز از
 این پــروژه در ایــران و یک فاز آن در افغانستان 
انجام شود. راه آهن خواف - هرات با 225 کیلومتر 
ــران پس از  ــروژه راه آهـــن شرقی ای طــول، دومین پ
که  اســت  پاکستان  بــه  میرجاوه  راه انــــدازی خــط 
براین اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر 
ــا مــرز  ــران و از شــهــرســتــان خـــواف ت ــ در خـــاک ای
سه قطعات  و  اســـت  ــوی  رضـ خــراســان   شمتیغ 

ــن  آهــ خـــــط   ایـــــــن  چــــهــــار  و   
کـــیـــلـــومـــتـــر   ۱۴۷ طــــــــول   بــــــه 
از شمتیغ  افغانستان  در خاک 

تا روزنک به طول ۶2کیلومتر...

40مدیراستانیدراقدامیغیرقانونیخوشنشینآپارتمانهایدولتیشدهاند

سکونت مادام العمر در خانه های سازمانی!
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در استان2

از  به عنوان یکی  در جوامع مختلف ســرود 
قرار  استفاده  مــورد  هنر  ابـــزار  کاربردی ترین 
بــه شکل  کــه  فعالیت ســـرود  مــی گــیــرد. در 
گروهی صورت می گیرد، اعضا به طور درونی 
و با عالقه، خود را متعلق به آن می دانند و 

بین اعضا پیوند های احساسی نسبتاً قوی به 
وجود می آید.  سرود با ایجاد انواع احساس ها 
می تواند روی روابط و ساختار اجتماعی تأثیر 
دگرگون کننده ای بگذارد. این فعالیت مشترک 
موجب همبستگی و وحدت اجتماعی شده 

که در نهایت برای پایداری و کارایی یک نظام 
اجتماعی بسیار اساسی اســت. ســرود برای 
مردم مایه حرکت و دارای مفاهیم و مضامین 
از  بهره گیری  و در صــورت  اســت  گسترده ای 
اندیشه های اسالمی انقالبی و مفاهیم تربیتی 

در تولید و اجرای سرود ها، ضمن تأثیرگذاری 
مشارکت های  در  قــوی  ساختارهای  ایجاد  و 
خلق  ــه ای  جــاودان و  ماندگار  ــار  آث اجتماعی، 
ــقــالب و  ان خــواهــد شـــد. ســـرودهـــای دوران 

دفاع مقدس نمونه بارز این تأثیرگذاری و ...

مقالهایازمسئولانجمنموسیقیسازمانبسیجهنرمندانخراسانرضوی
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ظرف یک هفته آینده افغانستان گمرک خود را در مرز یزدان 
برای رونق مبادالت تجاری با ایران مستقر می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
با والی »شیندند«  اقتصادی استاندار گفت: هفته گذشته 
افغانستان جلسه ای داشتیم که مقرر شد طرف افغانی گمرک خود را طی 
یک هفته آینده در مرز یــزدان مستقر کند. موهبتی افــزود: با این اقدام 
مبادالت در آن مرز از حالت خرده فروشی به حالت ترانشیپ و کامیونی 
تغییر می یابد. یکی از دالیل مشکالت تجاری در مرز عدم ثبات والی والیت 
فراه است که در این مدت دائم تغییر کرده است. والی جدید فراه یک هفته 
پیش منصوب شده و قرار است استاندار با هیئتی به افغانستان سفر کند 

و رایزنی هایی با والیان والیت های فراه و هرات داشته باشد.
موهبتی افزود: باید هزینه های صادرات را کاهش دهیم و برای این کار الزم 
است کاال هایی که از جنوب کشور می آید از طریق دوکوهانه، کاال های مرکز 
کشور از معبر گلورده و کاال های شمال کشور از مرز یزدان صادر شود تا 
هزینه های صادراتی کاهش یابد. با توجه به اینکه طرف افغانستانی خواهان 
مبادالت تجاری با دالر است، یکی دیگر از مشکالت ما در بحث تجارت 

مرزی نبود بانک ارزی یا صرافی در مرز است.

استاندار خراسان شمالی گفت: بیمارستان در حال ساخت 
توسط نیروی زمینی ارتش در شهرستان رازوجرگالن صحرایی 

نیست، بلکه دائمی بوده و در این شهرستان خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، محمدعلی شجاعی در بازدید از روند ساخت 
رازوجرگالن  ارتــش در شهرستان محروم  زمینی  نیروی  بیمارستان  پــروژه 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بیمارستان با پیگیری های مستمر ما 
و روحیه جهادی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 

شهرستان رازوجرگالن در حال ساخت است.
وی اعالم کرد: این بیمارستان با سازه های جدید که روند اجرای کار را تسریع 
می کند، در این شهرستان در حال احداث است. شجاعی با تأکید بر اینکه 
این بیمارستان دائمی و با تجهیزات کامل خواهد بود، افزود: تأمین نیروی 
انسانی در بخش کادر درمان بیمارستان در دستور کار قرار دارد و دانشگاه 

علوم پزشکی استان در حال پیگیری در سطح ملی است.
وی در خصوص ساخت بیمارستان دیگر این شهرستان افزود: ساخت 
این بیمارستان خللی در روند ساخت بیمارستان مورد تفاهم با قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء ایجاد نمی کند چراکه آن پروژه دارای ردیف اعتباری 

ملی ویژه است.

وزیر اطالعات گفت: هر جا کار با خدمت 
باشد،  هــمــراه  جــهــادی  تـــالش  و  بسیجی 
موفقیت و پیروزی را به همراه خواهد داشت.

ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، وزیــر  بــه گــ
اطالعات در جلسه شورای اداری خراسان 
رضوی با اشــاره به اینکه خدمت بسیجی 
ــزود:  ــ ــاشــد، اف بــایــد ســرمــشــق مــســئــوالن ب
از  را  کــشــور  مــی تــوانــد  بسیجی  فــرهــنــگ 
توطئه ها، کاستی ها و کمبود ها نجات دهد 

و مسیر رستگاری را نمایان کند.
حجت االسالم والمسلمین خطیب با تأکید 
را موظف  اطــالعــات خــود  وزارت  اینکه  بــر 
می داند حافظ کیان انقالب اسالمی و خادم 
مردم باشد، اظهار کرد: وزارت اطالعات تمام 
تالش خود را در مبارزه با فساد اقتصادی، 
دشمن ستیزی و هر حرکتی که دشمن در 

مجموعه نظام انجام دهد، به کار می گیرد.

امـــروز کشوری  اگــر  اینکه  بــر  تأکید  بــا  وی 
توطئه ها،  مقابل  در  ســرافــراز  و  سربلند 
مقابل  در  و  ــم  ــ داری فتنه ها  و  خیانت ها 
را  ایــن  ایستاده ایم،  استکباری  قــدرت هــای 
مدیون مردم هستیم، افزود: گرچه مردمی 
با سلیقه های مختلف و نگاه های متفاوت 
داریــم، امــا همه یک ملت هستیم و باید 
خدمتگزاری را برای همه آن ها سرلوحه خود 
قرار دهیم. تعامل و ارتباط بیشتر با مردم 

حالل مشکالت است.
بــودن دولت  ویژگی مردمی  وزیــر اطالعات 
سیزدهم را به حضور در میان مردم دانست 
و خاطرنشان کرد: به جای اینکه مردم به 
مسئوالن مراجعه کنند، آن ها باید با حضور 
در میان مردم دغدغه های موجود را پیگیری 
اگــر مــردم احساس کنند مسئوالن  کنند. 
دغدغه های آن ها را دارند با آن ها همراهی 

شــعــار هــای  تحقق  گــفــت:  وی  مــی کــنــنــد. 
عدالت،  همچون  سیزدهم  مردمی  دولــت 
ــردم باید  ــ فــســادســتــیــزی و خــدمــت بــه م

سرلوحه تمام برنامه ها قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه 
سرعت،  باید  اجرایی  دستگاه های  گفت: 
به  پاسخگویی نسبت  در  کرامت  و  دقــت 
مردم را رعایت کنند. نظری افــزود: ما باید 
به  تبدیل  را  استان  الهی فضای  به فضل 
یک فضای کاری مثبت کنیم و همگرایی و 

هم افزایی را افزایش دهیم.
ــن جــلــســه هــمــچــنــیــن تـــعـــدادی از  ــ در ای
استان  سیاسی  تشکل های  نمایندگان 
ــود را بــا وزیــر  مــطــالــب و دغــدغــه هــای خـ

اطالعات در میان گذاشتند.
معارفه  و  تکریم  مراسم  جلسه،  پایان  در 
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی برگزار شد.

مدیرکلدفترهماهنگیاموراقتصادیاستاندارخبرداد

استقرارگمرکافغانستاندرمرزیزدان
خبریخوشبرایرازوجرگالنیها

بیمارستانارتشدائمیمیشود
وزیراطالعاتدرمشهد:

بایددرخدمترسانیبهمردم،انقالبیوجهادیعملکنیم

خراسان جنوبی خراسان رضویخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 ش��هرداری نق��اب درنظردارد به اس��تناد بودجه مصوب 
سال  1400 انجام امورات نگهداری فضای سبزشامل ) آبیاری 
هرس درختکاری وجین وغیره (و خدمات شهری : شامل رفت 
وروب برداشت زباله های سطح شهری تخلیه جداول  و جمع آوری سگهای ولگرد وخدمات فنی اداری را به پیمانکاران 
ذی ص��الح ک��ه دارای تائیدیه صالحیت ازاداره کارو رفاه اجتماع��ی به همراه  رتبه وگرید مربوطه  با رعایت مدت اعتبار 
تاری��خ انقضاء تامبلغ ب��راوردی حدود 15/000/000/000 ریال برای مدت 5 ماه  پایان س��ال مالی بصورت حجمی  واگذار 
نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه بابهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس

WWW.Setadiran.ir به شماره مناقصه 2000093552000001 بصورت الکترونیکی اقدام نمایند 
زمان انتشاردرسایت ساعت 8 صبح مورخه 1400/09/04 لغایت تاساعت 14 مورخه 1400/09/11 

مهلت دریافت اسنادمناقصه ازساعت 8 صبح مورخه 1400/09/06 لغایت تاساعت 14 مورخه 1400/09/18 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ها تاساعت 14 مورخه 1400/09/23

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح مورخه 1400/09/24             زمان اعالم برنده ساعت 12 مورخه 1400/09/25
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

1-برگزاری مناقصه ازطریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک می باشد
2-کلیه مراحل فرایند اس��ناد مناقصه شامل خرید اسناد وپرداخت تضمین شرکت درمناقصه وارسال پیشنهاد قیمت 

واطالع از وضعیت برنده بودن ازطریق سامانه انجام می پذیرد.
3-سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 750/000/000 ریال درقبال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز فیش نقدی به حساب 

بانک صادرات درامد عمومی شهرداری حساب 0103776341008 
4-ضمانتنامه ش��رکت درمناقصه می بایس��ت عالوه بربارگزاری درس��امانه  اصل ان نیز بصورت دس��تی به دبیرخانه 

شهرداری تحویل داده شود.
5-شهرداری دررد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

6-کلیه هزینه های چاپ اگهی هرچند نوبت باشد برعهده برنده مناقصه می باشد.
7-سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد  مناقصه قابل درج می باشد.

8-تاریخ انتشار اگهی نوبت اول 1400/09/04                    9-تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم 1400/09/13
 سایت : www.negabcity.ir        سامانه پیامکی 3000819151                تلفن : 45222111 – فاکس 45222365

 مهران مهربان - شهردارنقاب

آگهی مناقصه عمومی
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جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول تعاونی در روز شنبه مورخ 1400/9/28 رأس ساعت 9صبح در محل سالن 
رادیولوژی واقع در رادیولوژی مرکزی بیمارس��تان برگزار خواهد ش��د. از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود با همراه 
داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند. اعضائیکه امکان حضور آنان در جلسه مقدور نمی باشد، میتوانند 
حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نماینددر اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
3رأی و هر فرد غیرعضو 1رأی خواهد بود. ضمنًا اعضاء متقاضی اعطاء وکالت می توانند به همراه وکیل موردنظر از ساعت 
8صبح الی ساعت 11 ،روزهای یکشنبه و سه شنبه تا مورخه 1400/9/28 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تأیید 
وکالتنامه های مذبور، برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در ِسمت هیأت 
مدیره/بازرسی شرکت می-توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و 

ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید.
دستور جلسه :1-قرائت گزارش عملکرد سال 1399 تعاونی توسط هیأت مدیره و بازرس.

2-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سالهای   تا 1400تا 1396 تعاونی شامل: عملکرد، ترازنامه، حساب سود و 
زیان، تقسیم سود و سایر گزارشهای مال تعاونی.

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سالهای 1396 تا 1400
-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ساالنه بین اعضاء سهامدار.

-انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای 3 سال.
-انتخاب بازرس/بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

-تصمیم گیری در مورد روند کار شرکت تعاونی )انحالل(
-مدیرعامل  شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا)ع(    

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان امام رضا)ع(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بیمارستان امام رضا)ع(شماره ثبت: 13808 تاریخ انتشار: روز شنبه مورخه 1400/9/6
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای فغانعلی مشمول

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 706
 به نشانی: معلم 55 بین فخرائی 24 و 26 پالک 25

مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خ��ود را دارند لذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نشر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، 

اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151031223
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

81
86



   استان ها به 
لحاظ شغلی 
مزیت بندی 
نشده  اند  
علی اکبر لبافی، 
رئیس دبیرخانه 
شورای گفت وگوی 
 دولت و 
بخش خصوصی 
خراسان رضوی 
گفت: در حال حاضر 
استان ها به لحاظ 
شغلی مزیت بندی 
نشده اند که همین 
موضوع در توزیع 
منابع ناعدالتی 
ایجاد کرده است.

بیمه با قــدرت گرفتن گــروه طالبان 
در افغانستان مناسبات و 
گفت وگوهای بین دو کشور 
هـــم در خـــصـــوص راه آهـــــن 
خواف -هرات که پیش از این 
در جریان بــود متوقف شد و 
معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوبــاره از سر 

گرفته شود.
افزون بر تسهیل صادرات و واردات کاال و مسافر 
بین دو کشور، دسترسی ریلی افغانستان از 
طریق ایران به آب های آزاد جنوب، منطقه قفقاز، 
ترکیه، عراق و اروپــا و همچنین توسعه و ایجاد 
کریدور ریلی از هرات به مزارشریف از اهداف این 

طرح ریلی به شمار می رود.

اشرف غنی مخالف بود ◾
رئــیــس اتـــاق مشترک ایـــران و افغانستان در 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه سه فاز از این 
پروژه که در اختیار و تعهد ایران بود انجام شده، 
اما طرف افغانستانی هیچ کــاری در فاز مربوط 
به خود انجام نداده است، اظهار کرد: در زمان 
دولت قبلی افغانستان، کشور ما راه آهــن را در 
قسمت خودش تکمیل کرد، اما اشرف غنی به 
دلیل اینکه خیلی تمایل به توسعه اقتصادی با 
ایران نداشت تالشی برای تکمیل این خط آهن 

در افغانستان انجام نمی داد.
هادی نبی زاده در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کـــرد: در حــال حــاضــر کــه طــالــبــان قـــدرت را در 
افغانستان در اختیار دارند چند باری مسئوالن 
استانی ما با آن ها مذاکراتی داشته اند و تکمیل 
راه آهــن خــواف - هــرات هم از مــواردی است که 
در حال مطرح شدن است، اما اوضاع شکننده 
امنیتی در افغانستان و اینکه هنوز طالبان 

وضعیت و ثبات مشخصی ندارند این موضوع 
در حال مذاکره است که باید تا راه انـــدازی این 

خط آهن این مذاکرات ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: طالبان هرچند مخالفتی با ادامه 
و تکمیل این خط آهن نداشته اند، اما چندان 
اشتیاقی هم به دلیل ثباتی که هنوز ندارند از 

خود نشان نمی دهند.
وی با اشــاره به اینکه قسمتی که سال گذشته 
افتتاح شد در داخل ایران بود و یک قسمت هم 

که تا ایستگاه شمتیغ در خاک افغانستان بود 
در ماه های گذشته تخریب و صدمه جدی دیده 
است، عنوان کرد: دولت مصمم است مسئوالن 
حکومتی در افغانستان را تشویق بــه ادامــه 

مذاکرات و تکمیل این خط آهن کند.

ظرفیت مغتنم اقتصادی برای استان ◾
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به 
اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، 

تصریح کرد: افغانستان یک ظرفیت مغتنم برای 
اقتصاد کشور و به خصوص خراسان رضوی به 
شمار می رود و بخشی از ظرفیت هایی که امروز 
در عرصه تولید و صادرات خراسان رضوی شکل 
گرفته، در پیوند با تعامالت تجاری و اقتصادی 

دو کشور است.
ــازار مصرف  ــاره بــه تغییر ذائــقــه در بـ وی بــا اشـ
ــزود: بـــازار افغانستان گرچه از  افغانستان افـ
گذشته، مقصد کــاالهــای ایــرانــی بـــوده امــا در 
سال های اخیر این روند دستخوش تغییر شده و 
با توجه به نوع ذائقه بازار، رقابت جدی تر در این 
عرصه شکل گرفته است. در آینده نزدیک شاید 
برخی کاالهای ما از بخش تقاضای آن ها حذف 
شود و نیاز به کاالهایی باشد که ظرفیت فناوری 

در آن ها وجود دارد.
ــدازی این خط آهن  وی خاطرنشان کرد: با راه ان
صــادرات به خصوص ترانزیت کاالیی ما بسیار 
رشد خواهد کرد، چراکه کاالهایی که می خواهند 
به سمت چابهار و بندرعباس بروند یا از آن طرف 
می خواهند به افغانستان بروند مسیر ارزان تر و 
مناسب تری خواهند داشت درنتیجه صادرات 

ترانزیتی بیشتری خواهیم داشت.
نبی زاده بر اهمیت برقراری توازن در تراز تجاری با 
هدف توسعه تعامالت اقتصادی دو کشور تأکید 
کــرد و ادامــه داد: یکی از ضــرورت هــای مهم در 
حوزه افغانستان، دریافت نظرات و آرای بخش 
خصوصی در موضوعات مرتبط با ایــن کشور 
است. اگر قرار بر اتخاذ سیاست جدید باشد، 
باید دیدگاه بخش خصوصی، نظر به تسلطی 
که بر موضوعات این کشور و مباحث اقتصادی 
آن دارد، اخذ و اعمال شود، به همین استناد نیز 
خواستار همگرایی بیشتر با هدف رسیدن به 

بهترین راهکارها هستیم.

چرادومینپروژهریلیشرقراهاندازینمیشود؟

راه آهن خواف -هرات در تونل موانع

خبرخبر
ويژهويژه

آیت اهلل علم الهدی: یک عده سودجو  معیشت  را برای همه سخت کرده اند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه  یک 
عــده سودجو   معیشت  را بــرای همه سخت کــرده انــد، 

گفت: بسیج  با جریان دالل بازی مقابله کند.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور 
رضوی اظهار کرد: مسئله بسیج از ابتکارات فوق العاده 

و دارای تأییدات بقیه هللا و از القائات آسمانی به امام 
بــزرگــوار ما بــود؛ یک سیاستمدار آمریکایی در همان 
روزهایی که امام تازه از دنیا رفته بود در تحلیل سیاسی 
خود عنوان کــرده بود امــام از دنیا رفت اما همچنان بر 
کشور خود حکومت می کند زیرا امام بسیج و بسیجی 

دارد و این حرف یک سیاستمدار آمریکایی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور بسیج 
در حل مشکالت جامعه افزود: امروز جامعه ما گرفتار 
گرانی است که معیشت را بــرای همه سخت کــرده و 
دستگاه های دولتی باید در برنامه ریزی های اقتصادی 
ما را یــاری کنند. بخشی مربوط به اختالالت ارزی و 
وظیفه دولت است اما بخشی مربوط به سودجویی 

ــازی اســت؛ یــک عــده نــاپــاک ســودجــو و دالل  ــ و دالل ب
می خواهند معیشت مــردم را فشار دهند و غــذای 
مردم را از حلق آن ها در آورده و در جیب خود بریزند و 
اینجا، جایی است که بسیج باید ورود کرده و با جریان 
دالل بــازی مقابله کند. اگر بسیج، بصیر و آگاه باشد 

دالل ها امکان انبار کردن ندارند.

پرونده
راه آهن خواف- هرات

   مهدی توحیدی   سال 95بود که 
ریل گذاری راه آهن خواف - هرات با تعهد دو 
 کشور در چهار فاز آغاز و مقرر شد سه فاز از

 این پروژه در ایران و یک فاز آن در افغانستان 
انجام شود.

راه آهن خواف - هرات با 225 کیلومتر طول، 
دومین پروژه راه آهن شرقی ایران پس از 

راه اندازی خط میرجاوه به پاکستان است که 
براین اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر 

در خاک ایران و از شهرستان خواف تا مرز 

 شمتیغ خراسان رضوی است و قطعات سه
  و چهار این خط  آهن به طول ۱۴۷ کیلومتر 

در خاک افغانستان از شمتیغ تا روزنک به 
طول ۶2کیلومتر و از روزنک تا شهر هرات 

۸5کیلومتر است.

20 آذر سال گذشته بود که بخشی از خط آهن 
225کیلومتری خواف - هرات به طول ۱۴0کیلومتر 
افتتاح شد، اما سال گذشته این خط آهن با مشکالت 
فراوانی روبه رو بوده به طوری که هنوز بخش برون 

مرزی این خط تکمیل نشده است...

 مدیر صندوق بیمه کشاورزان
روستاییان و عشایر خراسان شمالی

3هزارو800 روستایی توانایی 
تمدید بیمه خود را ندارند

مدیر صندوق بیمه کــشــاورزان، روستاییان و 
عشایر خراسان شمالی گفت: خشکسالی 
و نبود بارش مؤثر، تولید و درآمــد خانوارهای 
روستایی و عشایری را کاهش داده است که 
هم اینک 3 هزار و ۸۰۰ نفر از آنان نتوانستند 

پوشش بیمه ای خود را تمدید کنند.
محمدرضا غالمزاده در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: پرداخت حق بیمه هشت ماه در یک سال 
گـــروه هــدف تــوســط دولـــت انــجــام مــی شــود و 
بیمه شدگان به نوعی حق بیمه چهار مــاه را 
پــرداخــت می کنند امــا اگــر ایــن قشر نتوانند 
سهم حق بیمه خود را سالیانه پرداخت کنند از 

یارانه های دولتی بهره مند نخواهد شد.
وی افــزود: خانوارهایی که به علت مشکالت 
اقتصادی نتوانسته اند حق بیمه سالیانه را 
پرداخت کنند در صورت برقراری، سهم دولت 
را نیز باید پرداخت کنند که این امر برای این 

قشر ضرر است.
وی بــر مشارکت نیکوکاران و مــراکــز خیریه 
ــرای تمدید  و همچنین نهادهای حمایتی ب
بیمه شدگانی که توانایی پرداخت حق بیمه 
را نــدارنــد تأکید و اظهار کــرد: اگــر در ایــن امر 
مهم خیران به موقع وارد شوند و به این افراد 
کمک مالی داشته باشند به نوعی آینده آنان 
را تضمین کرده اند چراکه در شرایط برقراری 
پرداخت حق بیمه، گروه هدف از تمامی مزایای 

بیمه ای برخوردار خواهد شد.

در زمان دولت قبلی افغانستان، کشور ما راه آهن را در قسمت خودش تکمیل 
کرد، اما اشرف غنی به دلیل اینکه خیلی تمایل به توسعه اقتصادی با ایران 

نداشت تالشی برای تکمیل این خط آهن در افغانستان انجام نمی داد.
گزيدهگزيده
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در استان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
65
60

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
نقاشی حسان

ط
/1
40
80
63

پالستیک، روغنی، 
اکرولیک، کناف
09159058400

 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

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

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
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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
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40
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10

ط
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40
80
94

نصب 
آنتن 
مرکزی

صدیقی 
09151824007

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

برق و آیفون
ساختمان

ج
/1
40
79
37

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
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خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1
40
42
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ط
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40
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70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

قالی شویی
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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



کشف محموله 
تریاک در 
رشتخوار 

سردار قربانزاده، 
جانشین فرماندهی 

انتظامی خراسان 
رضوی به 

صداوسیما گفت: 
مأموران پلیس 

رشتخوار در پی یک 
عملیات و توقیف 

خودرو وانت ضمن 
دستگیری یک نفر، 

موفق به کشف  ۱۰۱ 
کیلوگرم تریاک 

شدند.

خبرخبر
روزروز

ــال پیش  از هــمــیــن رو یـــک ســ
روزنامه قدس پــرده از این اقدام 
غیرقانونی و به نوعی سودجویانه 
برداشت و در گزارشی با عنوان 
»40 مدیر استانی خانه سازمانی 
را پس نمی دهند« تمامی زوایای 
کار را برای مردم بازگو کرد تا شاید بیت المال اسیر 

شده از دست مدیران بی انصاف دولتی رها شود.
ــود: در ایــن مرحله به سراغ  در ایــن گـــزارش آمــده ب
مجتمع آپارتمانی می رویم که در بولوار فرامرز عباسی 
قرار دارد. پرس وجو ها حاکی از آن بود در 48 دستگاه 
آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن ها باالی 
100 متر اســت، مسئوالنی مانند فرماندار یکی از 
شهرستان های خراسان رضوی، مدیران استانداری 
و...ساکن اند و درمیان آن هــا هستند افــرادی که از 
سال 84 یعنی 15 سال پیش، خانه سازمانی را تحویل 

گرفته و عالقه ای به تحویل آن ندارند.
همچنین فرماندار یکی از شهرستان ها 10 سال است 
بیت المال را تبدیل به مال البیت کرده است و درحالی 
که او در مشهد حضور نـــدارد به دختر و پسرش 
می گوید به خانه رفت و آمد داشته باشند و چراغ ها را 

روشن و خاموش کنند!
در میان ساکنان آپارتمان ها هستند مسئوالنی که 
بین سه تا 10 سال اضافه بر حق در محل سکونت 

دارند. برخی هم دارای خانه شخصی هستند.
در ادامــه »ابــک« مدیرکل راه و شهرسازی وقت که 
دوست نداشت در این زمینه شفاف سازی صورت 
بگیرد مدعی شــد: هر کس خــالف قانون در محل 

حضور دارد باید واحد های مسکونی را تخلیه کند. 
ماجرا همچنان از سوی رسانه ها رها نشد و پس از 
مدتی مشخص شد یک مدیرکل سابق و بازداشت 
شده هم یکی از خانه های سازمانی در بولوار سجاد 
را در اختیار دارد و او هم دوست نداشت خانه دو 

مــتــری را تخلیه کند. ماجرا را از  نبش حــدود 500 
دادستان شهر مشهد پیگیری کردیم که با ورود این 
مقام قضایی و صدور دستور تخلیه، نخستین خانه 

سازمانی پس گرفته شد. 
طی یک سال پیگیری و باوجود صدور دستور قضایی 
و اخطار تخلیه خانه ها به 40 مدیر دولتی دیگر، آن ها 
به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود و به 
این بهانه که اگر قرار باشد خانه های سازمانی فروخته 
شود آن ها در اولویت خرید هستند، شب و روز خود 
را به صــورت غیرقانونی و غیرشرعی در آن خانه ها 

سپری می کنند.

مردم خواستار برخورد با این افراد ◾
از همین رو بــرای چندمین بــار پیگیری ماجرا را در 
دستور کار قرار دادیــم، پیش از آن هم به میان مردم 

شهر رفته و نظر آن ها در این خصوص را جویا شدیم.
مردی میانسال که کارگری بازنشسته بود در واکنش 
به ماجرا گفت: واقعاً جای تأسف دارد که مسئوالن 
دولتی این گونه خانه های سازمانی را چسبیده اند، 
مــن بعد از 30 ســال کــارگــری مستأجر هستم و به 
عنوان عضوی از این جامعه از دادستان شهر مشهد 
درخواست می کنم با این مسئوالن برخورد قاطع و 
قانونی بکنند، نه تنها آن ها را از خانه ها بیرون کنند 

بلکه برای آن ها پرونده قضایی تشکیل دهند. نظام 
اسالمی نباید این گونه مسئوالنی داشته باشد.

شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی کرد، گفت: 
ــاورش سخت اســت، قــرار مسئوالن خدمت  اصــالً ب
به مــردم است نه اینکه خودشان بهترین امکانات 
را بردارند و پس هم ندهند! مگر فساد چه معنایی 
می تواند داشته باشد، شعار دولت جدید مبارزه با 
همین نوع فسادهاست از دولت می خواهم خانه های 
سازمانی را از این مدیران پس بگیرد. در ادامه راهی 
دفتر دادستان شهر مشهد شدیم. ماجرای خانه های 
سازمانی را از قاضی محمدحسین درودی پیگیری 
کردیم که ایــن مقام قضای بیان کــرد: همان طور که 
پیشتر گفته شده هیچ فرقی بین مسئوالن و مردم 
برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه 

دستوراتی هم به اداره کل راه و شهرسازی داده ایم.

مدیری که می خواهد خانه را به پسرش بدهد! ◾
دایره پیگیری ها را وسیع تر می کنیم و به سراغ مدیر 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان رفتیم. پیش 
از آن هم پی بردیم در اقدامی عجیب یکی از مدیران 
ساکن در خانه سازمانی که در حال انتقال به شهری 
دیگر بود برای آنکه خانه را از دست ندهد اعالم کرده 
است آپارتمان دولتی را در اختیار پسرش قرار دهند 
که این موضوع روح و روان هر خواننده ای را تحت فشار 

قرار می دهد و باورش سخت است.

نامه غیرقانونی معاون وزیر ◾
ــن مــوضــوع کــه شنیده  شکیبا فــر در پــاســخ بــه ای
می شود از سوی معاون وزیر نامه ای در این زمینه به 
استان ارسال شده است، گفت: ارسال نامه درست 
است اما مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان آن 
نامه را غیرقانونی دانسته و دستور داده است روال 
قانونی طی شود. بی تردید این افراد باید خانه های 

سازمانی را تخلیه کنند.
وی در واکــنــش بــه ایــن مــاجــرا کــه ایــن افـــراد تالش 
می کنند به هرصورتی شده خانه ها به آن ها فروخته 
شود هم  بیان کرد: در قانون آمده زمانی که با آستان 
ــاف توافق حاصل شــد، آن موقع برای  قــدس و اوق
واگــذاری اقــدام شــود. حتی در این زمینه در غرب 
کشور هم نمونه مشابه وجــود داشــت که دیــوان 
عدالت، اداره راه و شهرسازی را در فروش و نگهداری 

این گونه زمین ها تصمیم گیرنده دانست.
مدیرحقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی ادامه داد: درحال حاضر ما با آستان قدس در 
این زمینه به هیچ توافقی نرسیده ایم، پس بی تردید 
وقتی توافقی در کار نباشد از فروش و واگذاری خبری 
نخواهد بود. اگر هم تمامی مشکالت حل شود و 
بخواهیم امالک را واگذار کنیم نباید فرم »ج« افراد 
)فــرد مذکور از تسهیالت مسکن استفاده نکرده 
باشد، مالک نباشد و...( قرمز باشد. از طرفی هم 
خانه باید در زمان مزایده خالی باشد. با این اوصاف 
شاید سال ها ماجرا زمان ببرد بر همین اساس باید 
خانه ها تخلیه شود. پس در همه حالت ها باید این 

افراد واحد های مسکونی دولتی را تخلیه کنند.
وی گفت: متأسفانه در حال حاضر پنج یا 6 واحد 
در این میان وجود دارد که مسئولی در آن ساکن 
نیست و هرچند روز یک بار به خانه سر می زند و 
می رود.  در گذشته مکاتبه ای با دادستانی کردیم 
و طی آن به این افــراد مهلت یک ماهه داده شد 
تا خانه ها را تخلیه کنند، در آن زمان دوباره کرونا 
اوج گرفت و این افــراد خانه ها را تخلیه نکردند. 
جمع بندی رسانه ای ماجرا نشان می دهد چاره 
کــار در دســت مسئوالن قضایی استان اســت و 
فقط این مدیران با دستور قهری تخلیه از خانه ها 
بیرون خواهند رفت و خواسته افکار عمومی جز 

این نیست.

40مدیراستانیدراقدامیغیرقانونیخوشنشینآپارتمانهایدولتیشدهاند

 سکونت مادام العمر 
در خانه های سازمانی!
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مهار آتش سوزی مهیب کارگاه تولید پوشاک 
مدیر منطقه 5 عملیات آتش نشانی مشهد از تالش 
نفسگیر آتش نشانان و نجاتگران چندین ایستگاه 
آتش نشانی برای مهار آتش سوزی مهیب یک کارگاه 

تولید پوشاک در شهرک طالقانی خبر داد.
به گزارش قدس، آتشپاد سوم محسن اسدی گفت: 
شامگاه چهارشنبه گذشته در پی تماس شهروندان با 

سامانه 1۲5 مبنی بر مشاهده شعله های آتش و دود از 
داخل یک منزل مسکونی در شهرک طالقانی مشهد، 

بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد آتش 
در حال سرایت به سایر قسمت ها و انبار این تولیدی 
و منازل مجاور اســت که آتش نشانان در عملیاتی 

نفسگیر، ضمن تخلیه ساکنان منازل مجاور و انجام 
عملیات اطــفــای حــریــق از چندین جــهــت، آتــش را 
مهار و از سرایت به سایر واحد های مسکونی اطراف 

جلوگیری به عمل آوردند. 
مدیر منطقه 5 عملیات آتش نشانی مشهد ادامــه 
داد: نبود سیستم های اعــالم و اطفای حریق در این 

مکان و وجــود مــواد قابل اشتعال در محل، منجر به 
گسترش و توسعه این آتش سوزی شده بود و با توجه 
به اینکه این مکان فاقد بیمه نامه آتش سوزی بوده 
خسارت های مالی زیادی به مالک این کارگاه تولیدی 
تحمیل شد. خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی 

آسیبی نرسید.

خانه های سازمانی
   عقیل رحمانی   درحالی که دادستان 

مشهد اعالم کرد تمامی افراد در مقابل قانون 
یکسان هستند و اخطار تخلیه خانه های 

سازمانی بولوار فرامز عباسی صادر شده، اما 
مسئوالن دولتی که از رانت عظیمی برخوردار 

هستند برای تصاحب خانه های سازمانی 
میلیاردی مقابل اجرای عدالت ایستاده و  چند 

هنوز بیت المال را پس نداده اند!
آذرماه پارسال بود که اطالعاتی حساس از آنچه 

بیش از ۱۰ سال مخفی مانده بود به تحریریه 

روزنامه قدس ارسال شد. در بررسی ماجرا 
مشخص شد حدود 4۰ مدیر استانی که با عهد 

خدمت به مردم و نظام اسالمی وارد گود شده 
و پله های ترقی را طی کرده اند، سال هاست 

در خانه های سازمانی واقع در بولوار فرامرز 

عباسی مشهد ساکن شده و پس از اتمام زمان 
سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی برای 
آنکه خانه هایی که هرکدام امروز چند میلیارد 

تومان ارزش دارد صاحب شوند، آن ها را تحویل 
نمی دهند!

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

09302978698
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قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...

رضوی
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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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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 

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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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ج
/1

40
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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

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

ج
/1

40
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
/1

40
29

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

ج
/1

40
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ط
/1

40
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09154188220

معلم دوم ابتدایی تا کنکور 
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات 

 مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

پرده و مبلمان

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

ج
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40
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72
قالیشویی امیرکبیر

33872450
09153141343
09366662046

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
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40
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ج
/9
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05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1

40
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58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
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کرایه چی

قصابی و دامداری

ج
/1

40
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74

ج
/1

40
75

74

به تعدادی استادکار
بنادیوارچین

 کاشی سرامیک 
نماکار،پالسترکار،گچ سفید

جهت کاردرکشورعراق 
نیازمندیم.لطفا مشخصات 

خودوحرفه کاری تان 
رابه شماره واتساپ 

09152042427
ارسال نمایید 

قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562

ج-
/1

40
78

56

جهت کار درتولیدی
سیوشرت شلوار
به نیروهای ذیل 

نیازمنداست:
1-چرخکارراسته 

دوز4نفر
2- زیگزال دوز2نفر

3-بردست حرفه ای و 
ساده 4نفر

درمحدوده خواجه ربیع 
کارتمام سال دوخت 

سیوشرت شلوار
تسویه نقدی

09155209379
09302686595

ج
/1

40
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29

پیک احمد آباد
 به تعداد زیادی
 موتور سوار

 با تضمین درامد روزانه 
از 250 تا 600هزارتومان

 سریعا نیازمندیم
09155590633

ج
/1

40
74
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ج
/1

40
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42

رستوران 
یاسمین
به تعدادی 

پیک موتوری 
نیازمندیم ساعتی 

20هزارتومان+هرفیش 
1000تومان+ناهار 

ساعت کاری12الی16-
20الی 24،شیفت شب 
هرفیش 2000تومان 
تک شیفت هم پذیرفته 

09155167718می شود

پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
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60

پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141

ج
/1

40
75

36

رستوران یاسمین 
جهت تکمیل کادرپرسنلی خودبه 

افرادزیرنیازمنداست
1-کمک آشپز
 2-تخته کار

3-کانتر)بسته بندی غذا( 
4-سالن دارومیزبان

5-مدیرداخلی
6-ظرفشورآقا
7-کارگر ساده

)فرامرزعباسی(حقوق عالی
باسابقه کاری/ ساعت کار:8الی17

11 الی17-22الی24
تک شیفت هم پذیرفته می شود 

09155167718
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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40
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34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

1/ر
40

81
45

پروانه اشتغال
 دفتر مهندسی شماره 866
)نظام مهندسی خراسان رضوی(

 با مدیر مسئولی 
مجید آرین راد 

مفقود گردیده است.

ج
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کارگرماهر

کارگر ساده

خیاط و چرخکار

پیک موتوری

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه



   تشدید 
نظارت ها بر 
خودروهای 
فاقد معاینه فنی  
مهدی یعقوبی، 
معاون خدمات 
شهری شهرداری 
مشهد گفت: روزانه 
هشت اکیپ گشت 
ساماندهی و 
مدیریت آالینده های 
زیست محیطی 
با عنوان »سمام« 
در سطح شهر به 
صورت فعال حضور 
دارند تا از تردد 
خودروهای دودزا 
ممانعت کنند.

در  حاشيه

دهکده نساجی 
رویین اسفراین 
روستای ملی 
می شود

محمدرضا قهرمانیان، 
معاون صنایع دستی 
اداره کل صنایع دستی 
و گردشگری خراسان 
شمالی گفت: امید 
می رود تا پایان سال 
جاری پرونده ثبت 
دهکده نساجی رویین 
اسفراین در شورای 
راهبردی تعیین 
شهرها و روستاهای 
ملی بررسی و به عنوان 
دهکده ملی ثبت شود.
۲۰ کارگاه بافندگی 
حوله، چادرشب و 
دیگر دستبافته ها در 
این روستا فعال است 
و به جز آن، بافندگان 
این روستا به صورت 
خانگی نیز فعالیت 
می کنند. این روستا 
باالترین میزان تولیدات 
منسوجات سنتی 
استان را دارد به طوری 
که در این روستا ساالنه 
۱۵۰ هزار مترمربع 
چادرشب، حوله، 
دستمال و شال تولید 
می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 6 آذر 1400    ۲1 ربیع الثانی 1443   ۲7 نوامبر ۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9681  ویژه نامه 4060

افقی ◾
 ۱. کنایه از خط تحریری خیلی بد است 
– پسوند شباهت ۲. اکسید فــلــزات – 
هــدررفــت – خـــوب و خـــوش - خــریــدن 
3. فریادکشیدن – روشنایی انــدک از 
دوردست – مخلوط شن و ماسه و آهک 
 4. بی باک – شایسته – عزیز دل بــرادر
 ۵. پیامبر زیـــبـــارو)ع( – مــجــازا" بــه آدم 
قدبلند بی قابلیت می گویند – حرف آخر 
6. سست – شوهرخواهر تهرانی - ستاره 
7. واحد مکالمه تلفنی – ضمیر بی حضور 
ــا واگـــــذاری خــدمــتــی به  – فـــروش کـــاال ی
باالترین قیمت پیشنهادی 8. نفاق – از 
مشتقات سنگین نفت – قــرض بانکی 
– اسب چاپار 9. ذبح شده – همسر مرد 
-پمپی که قابلیت پمپاژ ذرات کوچک تر 
را دارد ۱۰. دشمن دیرینه پنیر – کسی 
کــه دوره پرستاری را گــذرانــده - حــرف و 
ضمیر انگلیسی ۱۱. الفبای موسیقی 
 – برجستگی پــشــت شــتــر – رشیدتر 
ــمــاری خــطــرنــاکــی کـــه در طــول  ــی ۱۲. ب
ــارهــا ســبــب ایــجــاد بــحــران هــای  ــاریــخ ب ت

ــــزرگ شـــده اســـت - جــایــگــزیــن – آخــر  ب
ــاالر شــیــشــه ای – بدهکار  هفته ۱3.  تـ
ــنـــاوب زراعـــــی –  – خــــوش انــــدام ۱4. تـ
 چــوبــدســتــی – پـــول قــدمــا - ســـاز تیره 
۱۵. سوره چهارتایی – از روسیاهان واقعه 
کربال – سبزی غده ای قرمزرنگ – حشره 

خودمانی

عمودی ◾
 ۱. گیاه بالش مانند سبز مناطق مرطوب 
ــا کـــاربـــرد ادویـــــه ای و  ــاه خــوشــبــوی ب -گــی
 نیز در تهیه ترشی جات - تطبیق دادن 
۲. رویــه – فــرزنــد کشتی - تفسیرکردن 
3. جــرم حجمی مــاده – از جزایر ایرانی 
 خــلــیــج هــمــیــشــه فــارس – درگـــــاه الــهــی 
4. گیاه خورشتی – الهه هنر یونان باستان 
۵. درشــت – از جنس خاک کوزه گری – 
گنج دار معروف – برادر پدر 6. بانک خانگی 
– زیادشونده - اصرارکننده 7. کثرت – 
ــوی مــرغــوب – بــاقــی گــذاردن  ــ  نوعی زردآل
8. کوچک و بزرگ دستگاه گوارش – شهر 
ساحلی 9. درخت ریزه های ژاپنی - کفش 

در گویش قدما – از ماشین آالت راهسازی 
۱۰. میوه تلفنی – غذایی اسپانیایی از 
ــای پــاســتــا ، ســـس مــخــصــوص و  ــه هـ الیـ
پنیرپیتزا- از چهارعمل اصلی ریاضیات 
ــدوه – روحانی یهودی – احترام –  ۱۱. ان
بخشی از دســت و پا ۱۲. مقابل دائمی 
– عــشــوه و خـــرام ۱3. مصیبت – کلمه 
تــکــرارشــونــده در شــعــر پــس از قــافــیــه – 
بــه حــضــور طلبیدن ۱4. بــاالتــریــن رنگ 
ــرده در ۱۵. از مجرم  – ورزشــی روی یخ – پ

می گیرند – تشویق کننده - قیمت
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ق ن ا ت   ا پ د ی  ت   م ش ت ق
 2 پ ا ن ی  ذ   ا ر و   م ل ح  ف ه
 3 ا ش   ک ر ف س   ک ا ب ل   ر ا
 4 ن ا ک   ی  ا د و ا ر ه   ز ی  ر
 5   د و ر ه   ا ی    ض  و ا ب ط   

 6 ا   چ  و   ا ر ز ش   ت ب ر   ت
 7 ف ا ک ت و ر   ا ر ش   ن ی  م ه
 8 ت ل   ا ب ن ا   ط  و ب ی    س و
 9 ا ی  س ت   ج  ف ت   س ل م ا ن ی 
 10 ب   ا و ر   ق ی  م ه   ی  س   ه
 11   ت ب ر ی  ز   ل ا   ک ن ت ه  
 12 ک ا ر   گ  ن ا ه ک ا ر   ر م ه
 13 ا ف   و ا گ  ن   ی  ا ب و   ی  ا

 14 س ت و ا ن   ت ر ا   ن ق ا ش ی 
 15 ت ه ی  ه   و ر د ن ه   ت ا ه ل

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

قدس: یادواره 4۰۰ شهید ورزشکار و گرامیداشت 
هفته بسیج به همت معاونت فرهنگی و امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
و سازمان بسیج ورزشــکــاران در سالن همایش 
مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی برگزار 

شد.
در این مراسم افشین داوری، سرپرست ورزش 
و جوانان استان هدف از برگزاری این همایش را 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار 
هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم برشمرد 
و گفت: تالش کردیم با دعوت خانواده این عزیزان 
ضمن برگزاری آیین سپاسگزاری، به جامعه جوان 
و نوجوان بگوییم الگوی نخست جامعه ما، این 

شهدای واالمقام هستند.
وی با اشاره به اینکه معتقدم باید فرهنگ تجلیل 
و قدردانی را در جامعه رواج و رونق دهیم، درباره 
ترویج و توسعه اخالق بسیجی در جامعه گفت: 
بسیج یک سازمان و تشکیالت اداری و سازمانی 

نیست، بلکه یک فرهنگ عمومی است وهرکس 
در این مسیر انقالبی و جهادی حرکت کند یقیناً 

یک بسیجی است.
داوری افزود: شهدای هشت سال دفاع مقدس 
و مدافعان حرم تجلی بخش مسیری هستند که 
ما باید ادامه دهنده راه آنان باشیم و امیدواریم 
بتوانیم در هــر جایگاه و پستی کــه در جامعه 
حضور داریــم، تفکر و اندیشه بسیجی بودن را 
به عنوان یک تکلیف اجرا کنیم. ما در این مراسم 
جمع شدیم تا به همه پسران و دختران ورزشکار 

بگوییم سکوی نخست در ورزش، از آن شهدای 
گرانقدری است که با خون خود، اخالق و منش 
پهلوانی را برای ما به یادگار گذاشتند. وظیفه ما در 
قبال این عزیزان حفظ و صیانت از سیره و رفتار 

پهلوان منشانه این عزیزان است.
این مراسم با سخنرانی مسئوالن، حرکات زیبای 
باستانی کاران جــوان و خــاطــرات فــرزنــد شهید 
موسوی، ادامه یافت و در پایان از خانواده شهدای 
استان با اهدای تندیس و لوح، قدردانی و تکریم 

به عمل آمد.

یادوارهیادواره

 برگزاری یادواره 
 400 شهید ورزشکار 

 در مشهد

خبر سرودهای ماندگار ◾
ســـرودهـــای دوران انــقــالب و 
ــارز  ــه بـ ــمــون ــاع مـــقـــدس ن ــ دفـ
ایــن تأثیرگذاری و مشارکت 
ــود، چـــراکـــه آن  ــ اجــتــمــاعــی ب
ســـرودهـــا انــــرژی احــســاســی 
ــادی ایــجــاد و فــضــای آن دوران را به  بسیار زیـ
فضای پیوند گروهی - اجتماعی و پیوندهای 

دسته جمعی تبدیل کرد.
در دوران انقالب با توجه به شرایط موجود و 
عدم دسترسی به تجهیزات، امکانات و رسانه،  
آهــنــگــســازانــی هــمــچــون شــاهــنــگــیــان، راغـــب، 
میرزاده و... با شناخت کامل از فرم ســرود با 
رویــکــرد مــردمــی توانستند از ظرفیت ســرود 
به عنوان یک هنر تأثیرگذار به خوبی استفاده 
کنند و در دوران دفاع مقدس تا اواخر دهه 6۰ 
نیز همچنان از این هنر درست استفاده می شد 
ــادی داشــت ولــی از آن زمــان به بعد  و رونــق زی
سرود مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفت و 
استفاده از سرود به دالیل متعدد سیر نزولی 
داشت، حتی در یک فرایند اشتباه نام سرود از 
بدنه وزارت ارشاد حذف شد، چراکه دفتر سرود 
و آهنگ های انقالبی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پس از مدتی به دفتر سرود و موسیقی 
تغییر کــرد و بعد از آن شــد دفتر موسیقی و 
به کل واژه سرود حذف شد، این اتفاق ها و نظیر 
آن را می توان به عنوان آسیب مطرح و مورد 

بررسی قرار داد.
در عین حــال چند سالی اســت بعد از تأکید 
رهبرمعظم انقالب بر ضرورت استفاده از سرود 
و نیاز جامعه، این هنر در بیشتر نهادها جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده ولی به دلیل استفاده نشدن از 
نظرات کارشناسی و تخصصی در حوزه سرود، 
این هنر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تا حدود 

زیادی مسیری اشتباه را در پیش گرفته است. 

نسخه ای برای سرود ◾
در نخستین اقـــدام بــرای احــیــای هنر ســرود و 
سرودخوانی و همچنین قــرار گرفتن در مسیر 
درســت آن، باید به صــورت علمی و تخصصی 
وضعیت سرود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 
و آسیب ها شناسایی و برای رفع آن، راهکارهای 

الزم پیش بینی و ارائه شود. 

بــر اســـاس 3۵ ســال تجربه در عــرصــه ســرود، 
می توان مواردی را به عنوان آسیب به شرح ذیل 

مطرح کرد.
۱- بــی تــوجــهــی بـــه ســــرود بـــه عـــنـــوان یــکــی از 
کــاربــردی تــریــن ابـــزار هنر در بــرقــراری وحــدت و 

همبستگی اجتماعی 
۲-  نبود یک مرکز و تشکل تخصصی و مردمی 
برای سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع و مدون 

ویژه فعالیت سرود 
3- ســیــاســت گــذاری و جــهــت دهــی اشــتــبــاه 

سازمان های ذی ربط
4- محدود شدن جریان مردمی سرود به چند 

جشنواره با مخاطب خاص 
۵-  حمایت نکردن از تولید ســرود به معنای 
واقعی آن، که به شکل گروهی قابل اجرا باشد 

)ترویج آثار پاپ گونه به اسم سرود (
ــه و توجه به طرح های جریان ساز  6- عــدم ارائ

سرود 
7-  عــدم مخاطب شناسی و نیازسنجی در 

تولیدات سرود 

8- ورود بخش ها و مؤسسه های غیر مرتبط به 
سرود با نگاه اقتصادی 

9- نقش عوامل اصلی در تولید بعضی سرود ها 
)شاعر و آهنگساز ناآگاه (

۱۰- نقش عوامل مؤثر در اجرای بعضی سرودها 
)مــربــی نـــاآگـــاه، خــوانــنــدگــان ضعیف و مکان 

نامناسب(
۱۱- اجراهای بی شمار پلی بک و نمایش گونه 
و دابسمش ) تضعیف جایگاه و شأن سرود به 

عنوان یک هنر تأثیرگذار(
بـــا تــوجــه بـــه ایــنــکــه مــدتــی اســــت بــعــضــی از 
دغدغه مندان ســرود به دنبال ایجاد تشکل و 
صنفی شدن سرود هستند در خصوص اهمیت 
و ضرورت تشکیل این صنف و انجمن نکاتی به 
شرح ذیل ارائــه می شود که به عنوان نقشه راه 
و سیاست های راهبردی می توان آن ها را مورد 

توجه قرار داد.

صیانت از سرود و جایگاه سرود ◾
احیا و تعالی بخشیدن هنر سرود و سرودخوانی

توسعه، تقویت و گسترش سرود در سطح جامعه
اصــــالح آســیــب هــا و جــلــوگــیــری از آســیــب هــای 

احتمالی در حوزه سرود
انسجام بخشی و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای 

مرتبط با سرود
ارتقای جایگاه هنری سرود نسبت به هنرهای دیگر 
استفاده از ظرفیت ایــن تشکل بـــرای حضور و 
مشارکت حداکثری در بزنگاه ها و مناسبت های 

اجتماعی و سیاسی
مــرکــز پــژوهــش و جــمــع آوری اطــالعــات و اسناد 
تاریخی مربوط به سرود و گروه های سرود و افراد 

تأثیرگذار )از دوران انقالب به بعد(
مرکز نگهداری و آرشیو آثــار مکتوب و شنیداری 
سرود به عنوان جامع ترین مرجع و نهاد رسمی 

سرود کشور
ــا تــوجــه بــه شناختی کــه در ایـــن ســال هــا از  ب
حوزه سرود بدست آوردم مــواردی در راستای 
مأموریت و حوزه فعالیت تشکل های سرودی 
به شــرح ذیــل مطرح می شود که توجه به این 
نکات نیز حائز اهمیت اســت چــراکــه بخش 
عمده آن از موضوعاتی است که مورد غفلت 

قرار گرفته است. 

.حمایت مادی و معنوی از فعاالن این عرصه
.پیگیری مطالبات جامعه سرود کشور

.معرفی این تشکل به عنوان تنهاترین مرجع 
تخصصی در حوزه سرود

ــرود از  ــورداری هــنــرمــنــدان عــرصــه ســ ــرخــ ــ . ب
تــســهــیــالت صـــنـــدوق اعــتــبــاری هــنــر و بیمه 

هنرمندان 
.بررسی و تحلیل اتفاقات سرود کشور و اعالم 

موضع دقیق و درست
.شناسایی و ساماندهی فعاالن و هنرمندان 
حــوزه ســرود شامل: گروه ها، مربیان، شاعران، 
آهنگسازان، داوران، پیشکسوتان، صدابرداران 

و استودیوهای ویژه ضبط سرود 
.هویت بخشی فعاالن سرود 

.سطح بندی مربیان و درجه بندی گروه ها 
. اضافه کردن بخش سرود به دیگر بخش های 

رقابتی جشنواره موسیقی فجر
. ایجاد رشته دانشگاهی تربیت مربی سرود 

. تولید محتوا و ارائه منابع علمی و تخصصی 
سرود

مقاله ای از مسئول انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی

هنر اجتماعی سرود را 
احیا کنیم

خبرخبر
ویژهویژه

نقش آبخیزداری در استقالل و امنیت زیستی کشور
گردهمایی مسئوالن حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
ادارات کل منابع طبیعی و آبــخــیــزداری استان های 
کــشــور در مشهد بــرگــزار شــد. دکــتــر منصور رئیس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این 
گردهمایی با اشــاره به نقش مؤثر پــروژه هــای منابع 
طبیعی و آبــخــیــزداری از مسئوالن حــوزه نمایندگی 

ولی فقیه خواست تا به تبیین اثربخشی این پروژه ها 
و نقش مؤثر آن در ایجاد امنیت و استقالل کشور 

بپردازند.
وی افـــزود: ســاالنــه ۱6 تــن در هکتار فرسایش آبــی و 
3۰تن در هکتار فرسایش بادی داریم که حجم زیادی 
از خاک را از دسترس خارج می کند، اما اقدام های مؤثر 

آبخیزداری منجر به کاهش 9 تنی فرسایش آبی در 
هر هکتار شده است از سوی دیگر هر سیالب حدود 
4۰ میلیارد ریال خسارت دربر دارد و ما در دهه اخیر 
شاهد بیش از 7هـــزارو8۰۰ سیالب در کشور بودیم 
که منجر به ایجاد ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسوب در 
مخزن سدها شد و این رسوبات عالوه بر کاهش عمر 

سدها، منجر به پر شدن مخزن آن ها می شود. 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  گفت: در 
راستای ارج نهادن به تالش های شبانه روزی جنگلبانان 
و با پیگیری های به عمل آمــده، موفق به اختصاص 
پست سازمانی بــرای نیروهای یگان حفاظت منابع 

طبیعی و آبخیزداری شدیم.

کافه هنر
مقاله

   حسین انفرادی   در جوامع مختلف سرود به 
عنوان یکی از کاربردی ترین ابزار هنر مورد استفاده 

قرار می گیرد. در فعالیت سرود که به شکل گروهی 
صورت می گیرد، اعضا به طور درونی و با عالقه، 

خود را متعلق به آن می دانند و بین اعضا پیوند های 

احساسی نسبتاً قوی به وجود می آید. سرود با ایجاد 
انواع احساس ها می تواند روی روابط و ساختار 

اجتماعی تأثیر دگرگون کننده ای بگذارد. این فعالیت 
مشترک موجب همبستگی و وحدت اجتماعی 

شده که در نهایت برای پایداری و کارایی یک نظام 

اجتماعی بسیار اساسی است. سرود برای مردم 
مایه حرکت و دارای مفاهیم و مضامین گسترده ای 

است و در صورت بهره گیری از اندیشه های اسالمی 
انقالبی و مفاهیم تربیتی در تولید و اجرای سرود ها، 

ضمن تأثیرگذاری و ایجاد ساختارهای قوی در 

مشارکت های اجتماعی، 
آثار ماندگار و جاودانه ای 

خلق خواهد شد.

رویداد ایده پروری قهرمان من

رویداد ایده پروری قهرمان من با هدف نقش آفرینی 
ظرفیت های مردمی در سالگرد شهادت حاج قاسم 

سلیمانی برگزار می شود.
براساس اطالعیه منتشر شده محورهای این رویداد 

عبارت اند از:
رویدادها: 

برگزاری مراسم، مسابقات، اقدامات میدانی و…
 آفرینش ها و صنایع فرهنگی:

آثار ادبــی، هنری و رسانه ای، تولید منبر و محتوای 
مراسم و…

کتیبه و پرچم، تندیس، پوشاک، هدایای یادبود و…
 خدمات:

اعزام گروه های تبلیغی، سرود، قصه گویی، مجری و…
پویش های اجتماعی

جغرافیای ایده )گستره اقدام ایده های شما در یکی از 
عرصه های ذیل است(

مساجد و محالت، محیط کار و خانواده، مدارس و 
مهدکودک ها، فضای مجازی

از ایده های برتر عالوه بر جوایز ارزنــده، پشتیبانی و 
رهیاری تا مرحله اجرا صورت خواهد گرفت

ــــت ایـــــــــده از طــــریــــق درگــــــــــاه ایـــنـــتـــرنـــتـــی ــب ــ ث
https://mh8.ir  است و عالقه مندان می توانند 

تا ۲۰ آذرماه جاری آثار خود را ارسال نمایند.

 افزایش ۶ برابری 
صدور روادید ورود به ایران

مدیرکل کنسولی وزارت امـــور خــارجــه جمهوری 
اسالمی ایران گفت: در برخی کشورها صدور روادید 
برای ورود به ایران را از ۵۰۰ مورد در روز به 3 هزار مورد 
رسانده ایم تا شاهد رونق اقتصادی و گردشگری در 

کشور باشیم.
به گــزارش روابط عمومی اداره کـــل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، محمود 
ادیب در همایش فعاالن صنعت گردشگری ایران و 
عراق با بیان این مطلب افزود: سیاست دولت و یکی 
از اولویت هایش، توجه ویژه به همسایگان است که 

در وزارت امور خارجه به طور جد پیگیری می شود.
ــزود: خوشبختانه در دوره ۲۰ ماهه کرونا که  وی اف
بخشی از فعالیت های صنعتی و اقتصادی کشور 
تعطیل شده بود، با تعریف فرایندها زنجیره تردد 

اتباع خارجه قطع نشد.
ادیب یادآور شد: به رغم توقف صدور روادید براساس 
تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا پس از یک دوره 
ماهه موفق به بازگشایی صدور روادید در حوزه  سه 
ــد در حوزه  تجاری شدیم. همچنین صــدور روادیـ
درمانی در سرپا نگه داشتن دفاتر خدمات مسافرتی و 
جلوگیری از بیکاری در این بخش مؤثر بود و هم اکنون 
با فراگیری واکسیناسیون در جهان و ایران روند صدور 
روادید در وزارت امور خارجه افزایش یافته و در برخی 

کشورها به ۵ تا 6 برابر رسیده است.

اعتبارات درمانی استان متناسب 
با شاخص جمعیتی نیست

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مشهد مقدس با یک میلیون و 3۵۰هزار 
نفر جمعیت ساکن در مناطق حاشیه رتبه نخست 
کشور را در ایــن حــوزه داراســـت اظهار کــرد: منابع 
اعتباری حوزه بهداشت و درمــان اختصاص یافته 
به خــراســان رضــوی و مشهد مقدس متناسب با 

شاخص ها نیست.
به گـــزارش وب دا، دکتر حسینعلی شهریاری در 
حاشیه نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: آستان قدس 
رضوی تاکنون اقدام های مؤثری در راستای حمایت 
از حوزه بهداشت و درمان و خدمات رسانی به زائران 
و مجاوران بارگاه منور رضــوی در حــوزه سالمت به 
اجــرا درآورده که قابل قــدردانــی اســت و با توجه به 
تأکید رهبرمعظم انقالب در حمایت از جمعیت 
جوان و تصویب طرح »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« در مجلس شورای اسالمی باید با همکاری 
و حمایت آستان قدس رضوی پروژه بیمارستانی ویژه 
زنان در شأن مشهد و خراسان رضوی اجرایی شود تا 

بتوان خدمات را بیش از پیش گسترش داد.
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