
پس از 15 سال انتظار، اراضی موسوم به پادگان که 
بواسطه توسعه شهری در مرکز مشهد واقع شده، 
مروی  والمسلمین  حجت االسالم  مساعدت  با 
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. همچنین در 
اقدامی کم سابقه، ۶۰درصد از اراضی ۴۰۰هکتاری 
پادگان برای ایجاد و ارائه خدمات عمومی شهری 
اختصاص می یابد. آستان قدس رضوی در ادامه 
خدمات گسترده خود به مجاوران بارگاه منور رضوی، 
این بار گره از مشکل 15 ساله گذرگاه شرق به غرب 
مقام تولیت  قائم  رحمتی،  مالک  کــرد.  بــاز  مشهد 
آستان قدس رضوی در این باره به آستان نیوز گفت: 
طی تفاهمی که صبح روز گذشته در کمیسیون ماده 
5 صورت گرفت، پادگان ارتش از سطح شهر مشهد 
خــارج خواهد شد تا اراضــی آن که موقوفه آستان 
قدس رضوی است، برای بهره وری مناسب استفاده 
شود. وی با بیان اینکه، این اتفاق بزرگ حاصل بیش 
از 15 سال مذاکره و پیگیری است، گفت: درباره این 
اراضی، تعامل بسیار خوبی بین نهادهای متولی با 
آستان قدس رضوی شکل گرفت و حجت االسالم 
والمسلمین مروی نیز تأکید داشتند اراضی پادگان 
قدیم تا جایی که ممکن است برای ایجاد خدمات 
عمومی مورد استفاده قرار گیرد. رحمتی افزود: در 

همین راستا ۶۰ درصد مساحت 
ــه خدمات  ــی بـــرای ارائـ ــن اراضـ ای
شهری،  معابر  جمله  از  عمومی 
فضای سبز و فضاهای خدماتی 

در نظر گرفته شده ...

در نشست مدیران شرکت ها با استاندار خراسان جنوبی مطرح شد

بروکراسیاداریبزرگترینمشکلدانشبنیانها

با مساعدت تولیت آستان قدس رضوی و در تعامل با مسئوالن شهری و ارتش  

گره 15 ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد باز شد
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دیوان ساالری در خدمات پرستاری 

گزارش نویسی یا مراقبت از بیمار؟!

افزایش 5۰ درصدی هزینه 
حمل ونقل درون شهری در بیرجند

 گفت وگو با مخترع و کارآفرین برتر درگزی 
که دستگاهی پیشرفته در حوزه زنبورداری ساخته است

 به شیرینی عسل »خودباوری« 

 اهدای عضو 
آخرین درس معلم گلبهاری 
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باند 7۰ نفره زورگیری درحالی   اعضای یک 
بـــا پــیــگــیــری قــاطــعــانــه دادســـتـــانـــی مشهد 
دستگیر شدند که در این میان به چهار نفر 
از سرکرده های این باند اتهام محاربه تفهیم 
شــده اســـت. مــعــاون دادســتــان و سرپرست 

دادســرای ناحیه 2 عمومی و انقالب مشهد 
در تشریح دستگیری اعضای این باند مخوف 
گفت: سرنخ شناسایی اعضای این باند بزرگ 
سرقت به سال گذشته و زمانی برمی گردد که 
یک سارق به عنف )زمانی که مالی و یا چیزی 

از فردی به زور و تهدید گرفته شود( پس از 
سرقت گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان 
دستگیر شد. قاضی قنبری راد ادامه داد: پس 
از آنکه این فرد دستگیر شد پرونده به یک 
شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه 2 ارجاع و 

توسط مقام قضایی همه جوانب ماجرا بررسی 
دیگر جرایم  بــرای کشف  دقیق  تحقیقات  و 
این  در  گرفت.  صــورت  متهم  ایــن  احتمالی 
مسیر باتوجه به چهره نگاری های صورت گرفته 

و شکایت های مطرح شده در شهر مشهد...

اتهام محاربه چند نفر از سارقان زورگیر تفهیم شد

سرقت 8 هزار تلفن همراه توسط باند 7۰ نفره
در شهر3

با  بردسکن  امــام جمعه 
اشاره به خشکسالی های 
منابع  کــمــبــود  و  ــر  اخــی
ــی  ــ ــ ــی بــــــــرای آب دهـ ــ ــ آبـ
ــاورزی، خواستار  کـــشـ زمــیــن هــای  بــه 
کاهش زمان خاموشی چاه موتور های 
ــرد: آینده  ــالم کـ کــشــاورزی شــد و اعـ
کشاورزی بردسکن در خطر است، از 
این رو توجه به دامــدران و کشاورزان 

ضروری است.

بـــه گـــــزارش فـــــارس، حــجــت االســالم 
علی اصغر امینی از باال بودن قیمت 
علوفه در مقایسه با قیمت تولیدات 
سررسید  نقدینگی،  کمبود  دامـــی، 
وام هــا و جریمه دیرکرد آن هــا، کمبود 
آب شرب دام در محل های دامداری 
و خشک شدن چشمه ها و چاه ها را 
ازجمله مشکالت دامداران شهرستان 
و  تأمین  گفت:  و  کــرد  یــاد  بردسکن 
توزیع نهاده های دامی، قصه پرغصه 

ــداران و مـــرغـــداران بـــرای تأمین  ــ ــ دام
و  و خشکسالی  اســت  دام  خـــوراک 
گرانی علوفه دامداران سنتی و صنعتی 

را تحت فشار قرار داده است.
از  دیگر  یکی  امینی  حــجــت االســالم 
مشکالت حوزه کشاورزی را خاموشی 
چاه موتور های کشاورزی عنوان کرد و 
افزود: اگر آب منطقه ای ساعات کارکرد 
ندهد،  افزایش  را  کشاورزی  چاه های 

کشاورزی منطقه نابود خواهد شد. 

دستگاه ایکس ری گمرک ماهیرود خراسان جنوبی تا پایان اردیبهشت 
مدیرکل  صداوسیما،  خبرگزاری  گــزارش  به  می رسد.  بهره برداری  به 
گمرکات خراسان جنوبی گفت: ساختمان استقرار دستگاه ایکس ری 
در مدت 1۰مــاه و با هزینه 7۰میلیارد تومان ساخته شده و تا پایان 

اردیبهشت این دستگاه در آن مستقر می شود.
رحیمی زاده افزود: با بهره برداری از دستگاه ایکس ری، بار تمامی کامیون ها و تریلرها، 
اسکن و تصویر آن در سامانه  جامع امور گمرکی ثبت می شود و در صورتی که اسکن 
بار با اصل بارنامه هر دستگاه کامیون و یا تریلر مطابقت نداشته باشد، از صادرات 
بار جلوگیری می شود.  وی گفت: با شروع به کار دستگاه ایکس ری، امکان تخلف 
و قاچاق بار در گمرک ماهیرود در مرز شرقی کشور با افغانستان، به صفر می رسد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی 
گفت: بازرسان و تیم های نظارتی استان بر نحوه توزیع اقالم اساسی 
براساس اولویت ها متمرکز شوند تا از این طریق به اهداف ستاد تنظیم 
بــازار برسیم. جــواد اشرفی افــزود: ماهیت کارگروه تنظیم بــازار استان 
و تصمیماتی که در این جلسه ها گرفته می شود بنا بر خرد جمعی است، ازاین رو 
مصوبات باید توسط دستگاه های مربوط در موعد مقرر اجرا شود.بخشی از میوه 
تنظیم بازار عید در سردخانه های استان باقی مانده است که باید در حداقل زمان 
ممکن تعیین تکلیف شود. از سامانه بازارگاه برای توزیع اقالم اساسی و سایر نهاده ها 
در استان استقبال چندانی نمی شود که در این خصوص نیاز به اطالع رسانی بیشتر 

داریم. اشرفی ادامه داد: دستگاه های اجرایی فقط به مکاتبه اکتفا نکنند.

کشاورزی بردسکن در خطر است تمرکز بازرسی ها بر توزیع کاالهای اولویت داربهره برداری از دستگاه »ایکس ری« ماهیرود
زراعت نظارتتجارت

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

     1401/02/06      صفحه  1 خراسان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره ۰۲۵ ۰ ۰ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۸۰ -۱۴۰۱،۰۱،۳۰ هی��ات اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امین اهلل کیوانلو فرزندمحمد بشماره شناسنامه ۹۷۳ صادره از جغتای، در یک قطعه زمین 
مزروعی، به مساحت ۱۶۶۸۰.۴۷ مترمربع، قسمتی از پالک شماره ۲فرعی از ۲۱۱- اصلی ( موسوم به اراضی عباس 
آباد )واقع در ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت قهری و مشاعی آقای محمد 
کیوانلوشهرستانکی فرزند عباس به نام متقاضی مزبور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۱۱۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶                              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۰۱۵- ۱۴۰۱،۰۱،۲۹هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم عاتکه نوباغی فرزندقربان محمد بشماره شناسنامه ۱۱۴۳ صادره از جغتای، در یک قطعه 
زمین مزروعی، به مساحت ۷۵۵۳۷.۲۲ متر مربع، قسمتی از پالک شماره۲۷- اصلی)موسوم به اراضی امیرآباد (واقع 
در بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت قهری و مشاعی آقای علی اصغر 
خیرخواه فرزند مرحوم طالب خان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقر رات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۱۱۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۰۱۹- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم عاتکه نوباغی فرزند قربان محمد بشماره شناسنامه ۱۱۴۳صادره از جغتای، در یک قطعه 
زمین مزروعی، به مساحت ۵۳۱۱۳.۵۸ متر مربع، قسمتی از پالک ۲۷- اصلی )موسوم به اراضی امیرآباد ( واقع در 
بخش ۷ س��بزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت قهری و مشاعی آقای علی اصغر 
خیرخواه فرزند مرحوم طالب خان خیرخواه به متقاضی مزبور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقر رات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۱۱۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۰۳۰ -۱۴۰۱/۰۱/۳۱ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی اکبری راد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۴۴ صادره از جغتای در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۶۰۵۸۴.۴۸ متر مربع، قسمتی از پالک شماره ۱۰۶-اصلی )موسوم به اراضی زبر زمند(واقع در 
بخش ۴ سبزوارحوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت ثبتی خانم سکینه زمندی فرزند اله 
وردی به متقاضی مزبورمحرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 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 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ۴۰۱۰۱۱۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۲/۰۶                                      تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۲۱

حمید رضا آریان پور-رییس ثبت اسناد و امالک

40
10
12
06

علی ایزدیان  -     شهردار زو   

            شهرداری زو در نظردارد 

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر یک دستگاه کامیون کمپرسی 
رنو مدل 1389 رنگ سفید-روغنی تیپ میدالمDXI -4*2 18 ،280 با 
مشخصات مندرج در شرایط مزایده بفروش برساند متقاضیان ازروزسه شنبه 
روزپنجشنبه مورخ 1401/02/15  اداری  مورخ1401/02/06لغایت آخروقت 
sh-zavin.ir مهلت دارند با مراجعه به امور قراردادها یا سایت شهرداری

اسناد مزایده  دریافت نمایند.
آدرس: شهرستان کالت – شهر زاوین – شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13

آگهی مزایده کامیون رنو میدالم مرحله دوم

آگهی مناقصه عمومی
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  دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدریه در نظ��ر دارد مناقصه ه��ای عمومی همزمان 
با ارزیابی ) فش��رده ( یک مرحله ای به ش��رح جدول ذیل را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت برگزار نماید . الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
https://  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

www.setadiran.ir /setad/cms/home  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1401/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8 روز دو شنبه تاریخ 1401/02/19

زمان بازگشایی پاکت ها :   به ترتیب ساعت 8:10 روز دوشنبه تاریخ 1401/02/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی – 

قرنی یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن  52242035 -051می باشد 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف
20010046880000083/420/000/000خرید خدمات ایاب و ذهاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و واحد های تابعه1
واگذاری خدمات و مراقبت های اولیه سالمت قابل ارائه در مراکز 2

خدمات جامع سالمت و پایگاههای سالمت در حاشیه شهر
20010046880000103/450/000/000

20010046880000076/800/000/000واگذاری امور خدماتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و اماکن وابسته3
واگذاری امور پذیرش ، منشی گری ، ترخیص و تکمیل پرونده بیمار در 4

واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
200100468800000124/150/000/000



   ضرورت 
تقویت 
سیستم های 
نوین آبیاری  
حسین نژاد 
استاندار خراسان 
شمالی گفت: 
یکی از نیازهای 
ضروری استان 
تقویت سیستم های 
آبیاری و طرح های 
آبخیزداری نوین با 
مبنای دانش بنیان 
در حوزه کشاورزی 
است که نیازمند 
اعتبارات ویژه است 
و مجلس این مهم را 
عملی کند.

خبر این جوان پرتالش می افزاید: با 
50 کندو کــارم را شــروع کــردم و 
درحــال حاضر ۷00 کندو دارم 
و میزان سرمایه ام با کندوها 
و تــجــهــیــزات و دســتــگــاه هــای 
مختلف بیش از ۳ میلیارد 
تومان است و توانستم ازدواج کنم، خانه و ماشین 

هم خریدم.

مخترع دو دستگاه در زنبورداری ◾
او که مخترع دو دستگاه در بحث زنبورداری است، 
توضیح می دهد: در حال طی مراحل ثبت اختراع 
دو دستگاهم هستم که نمونه این دو دستگاه در 
ایران نیست. ابتدا دستگاه پولک تراشی مربوط 
به موم زنبور است که در کشور این دستگاه موجود 
نیست و درحال حاضر با دست انجام می شود. 
ایــن دستگاه را به صــورت کامالً تمام اتوماتیک 
ــاره بــه اینکه این  طــراحــی و ســاخــتــه ام.  او بــا اشـ
دستگاه در روز می تواند به میزان 5 تن عسل 
استحصال کند و کار چهار کارگر را انجام بدهد، 
بیان می کند: دستگاه بعدی مربوط به بحث آفتی 
است که زنبور عسل به نام کنه دارد که بسیار ریز 
است و همیشه همراه زنبور است و سبب تلفات 
آن ها می شود؛ الزم به ذکر است این دستگاه دوم 
را از روی نمونه آمریکایی آن ساخته ام که کنه روی 

بدن زنبور را از بین می برد.
او تأکید می کند: تاکنون از داروهـــای شیمیایی 
برای از بین بردن کنه استفاده می شده است که 
مقداری از این داروها روی عسل باقی می ماند و 
مرغوبیت عسل را کم می کند.  مدل برقی آن که 
با برق ۲۲0 کار می کند، حــدود ۳ میلیون تومان 
قیمت دارد اما مدل دیگری از آن که با گاز مایع 
کــار می کند قیمت آن حــدود ۲ میلیون تومان 

است و این در حالی است که نمونه آمریکایی 
این دستگاه باتوجه به نرخ دالر حدود 5۴ میلیون 
تومان قیمت دارد. وی درادامه درخصوص دستگاه 
پولک تراشی مــوم عسل خاطرنشان می کند: 
قیمت تمام شده ساخت آن، حدود ۱۲میلیون 
تومان است که نمونه آمریکایی آن ۱۸0 میلیون 

تومان قیمت دارد. 

از زنبورداری سنتی تا علمی  ◾
الزم به یادآوری است زمانی که من کارم را در درگز 
آغاز کردم حدود ۲0 نفر به زنبورداری مشغول بودند 
و بیشتر آن ها سن و سالی داشتند و به همان روش 
سنتی کار می کردند. اما من زنبورداری را در درگز 
با ایجاد یک گــروه به صــورت پیشرو آغــاز کــردم و 
همکاری ام را با کارشناسان زنبورداری و کشاورزی 

ادامه دادم و شرکت تعاونی زنبورداران را تشکیل 
 و ثبت کردم. خوشبختانه این تعداد از ۲0 نفر به

۱۴0 نفر افــزایــش یافته و درحـــال حاضر رئیس 
اتحادیه زنبورداران درگز هستم.

او ادامـــه مــی دهــد: در شـــروع تــعــداد کندوهای 
شهرستان حــدود یک هــزار و ۷00 کندو بــود اما 
درحـــال حاضر ایــن رقــم به بیش از ۸هـــزار کندو 

رسیده است.
بحث صادرات را داشتیم اما متأسفانه بزرگ ترین 
مشکل مــا مــجــوزهــایــی اســـت کــه دامپزشکی 
همکاری های الزم را با ما نــدارد. همچنین شیوع 
بیماری کرونا در بحث عدم امکان صادرات عسل 
بسیار مؤثر بــود، زیــرا تا پیش از دوران کرونا به 
کــشــورهــای انگلیس، کــویــت و... در حجم باال 

صادرات داشته ایم.
این کارآفرین خاطرنشان می کند: در دوران کرونا 
چــون تقاضای مصرف عسل افــزایــش داشــت، 
قیمت عسل بسیار باال رفت و حتی در دوران کرونا 

صادرات عسلمان قطع شد. 
این زنبوردار نمونه درخصوص مشکالت کارش 
ــال حــاضــر خــریــد دستگاه های  مــی گــویــد: درحــ
بسته بندی اتــومــات در اولــویــت کــار من اســت و 
اگر امکان اعطای وام فراهم شود در این صورت 
می توانم مجوزهایی که دامپزشکی و بهداشت 
 می خواهد را بگیرم. قیمت ایــن دستگاه حدود
 ۸00 میلیون تومان اســت تا بتوانیم عسل این 

منطقه را صادر کنیم.
ــز کــارگــاه بسته بندی عسل  متأسفانه در درگـ
ــرای بسته بندی  نــداریــم و با خرید دستگاهی ب
می توانیم تمام عسل هایی کــه در شهرستان 
درگز تولید می شود و رقمی معادل 50 تن است 
را بسته بندی کنیم و موجب اشتغال زایی افراد 

بیشتری می شود.

خبرخبر
روزروز

واگذاری، تنها راه بازگشایی تئاتر شهر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، مزایده را 
تنها روند قانونی برای بازگشایی تئاتر شهر مشهد دانست 
ــرد: انجمن نمایش مشهد بــه علت اشکال  و تأکید ک

حقوقی، امکان شرکت در این مزایده را نداشت.
به گزارش قدس آنالین، در روزهای گذشته انتشار تصویری 
 از آگهی مزایده سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری

امام رضا)ع( مشهد حاشیه ساز شده است. مزایده این 
سالن نمایش )با قیمت پایه ماهانه ۲0 میلیون تومان( که 
سالن اصلی تئاتر این کالنشهر محسوب می شود برای 

اهالی تئاتر مشهد از اهمیت فراوانی برخوردار است.
محمد حسین زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراسان رضوی گفت: هر مکان دولتی برای آنکه مورد 

استفاده قرار بگیرد، براساس قانون باید به صورت مزایده 
به مؤسسه های فرهنگی یا اشخاص حقیقی که توانایی 
اداره آن را دارند، واگذار شود. اگر گروه های تئاتری بخواهند 
بلیت فروشی داشته باشند، قانون می گوید سالن باید از 
طریق مزایده واگذار شده باشد و این مسئله در اختیار ما 
نیست زیرا دولت به صورت مستقیم نمی تواند سالن را به 

گروه های تئاتر اجاره بدهد، بلکه باید از طریق یک شرکت 
یا مؤسسه واسطه این اتفاق بیفتد. حسین زاده در پاسخ 
به این پرسش که چرا سالن به اصناف تئاتری واگذار نشد، 
بیان کرد: این اتفاق به علت اشکال حقوقی نیفتاد، چون 
انجمن نمایش مشهد ثبت قانونی نشده است. از طرف 

دیگر نمی شد برای ثبت قانونی آن صبر کرد.

کارآفرینی
   سرور هادیان     نمونه بارز یک جوان 

بی ادعاست که با تجربه و تالش توانسته عناوین 
و افتخارات زیادی برای خودش و شهرستان درگز 

کسب کند.
مسلم خدادوست متولد ۱۳۶۲، دیپلم دارد و 

 پرورش دهنده زنبور عسل، تولیدکننده
 ژل رویال، زهر عسل و تمام محصوالت مربوط به 
زنبور عسل است. او مخترع دو دستگاه در زمینه 
کنه کشی زنبور و پولک تراشی موم عسل است. 
قصه تالش های او روایت افراد بی ادعایی است 

که ناشناخته اند و به قول خودش از کارگری 
ساده در زنبورداری دماوند آغاز شد. او می گوید: 
شروع فعالیتم از سال ۸۷ بود. کارم را از کارگری 
زنبورداری در دماوند آغاز کردم. شنیدم کمیته 

امداد وام خوداشتغالی می دهد به زادگاهم 

درگز بازگشتم و از سال ۸۷ کارم را با گرفتن وام 
۶ میلیونی از کمیته امداد آغاز کردم. سال ۹۱ از 

جهاد کشاورزی ۱۸میلیون تومان و در سال۹۷ که 
زنبوردار نمونه استان شدم مبلغ ۷۰ میلیون تومان 

وام به من تعلق گرفت. 

مدارس روستاهای بیرجند 
نیازمند ساخت ۱۲۶ کالس

ــل نـــــوســـــازی و تـــجـــهـــیـــز مــــــدارس  ــ ــرک ــ ــدی ــ م
خــراســان جــنــوبــی گــفــت: روســتــاهــای اقــمــاری 
بیرجند ۲0۱ کالس درس نیاز داشته که از این 
تعداد 5۸ کالس تحویل، ۱۷ کالس نیمه تمام و 

۱۲۶ کالس مورد نیاز دیگر باقی است.
به گزارش مهر، محمود چاوشان اظهار کرد: در 
خراسان جنوبی ۲هزار و ۷۴۹ آموزشگاه وجود 
دارد که تعداد ۱۷۹ هــزار دانــش آمــوز در آن ها 

مشغول به تحصیل اند.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی پنجمین 
اســتــان از نظر ســرانــه آمـــوزش وپـــرورش اســت، 
بیان کرد: هر چند از نظر سرانه فضای آموزشی 
وضعیت مطلوبی داریــم ولی این کار از جهتی 

جذب اعتبار را مشکل کرده است. 
چــاوشــان ادامــه  داد: در ۱0 پــروژه مسکن مهر 
بیرجند به ۴55 کالس درس نیاز داریم که از این 
تعداد ۲00 کالس تأمین شده و ۶۶ کالس هم در 
دست اجراست.  وی با اشاره به اینکه ۱۹0 کالس 
درس در این ۱0 پــروژه مسکن مهر باقی مانده 
است، بیان  کرد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای 
ساخت این تعداد کالس درس، ۲۳۷ میلیارد 
تومان است که امیدواریم با تأمین آن بتوانیم 

این نیازها را برطرف کنیم. 
مدیرکل نــوســازی و تجهیز مـــدارس خراسان 
ــرد: در ســایــر پـــــروژه  هــای  ــ ــار کـ ــهـ  جــنــوبــی اظـ
ــان جــنــوبــی هـــم تــعــداد  ــراسـ مــســکــن مــهــر خـ
کــالس هــای مـــورد نیاز ۳۳۷ کــالس بـــوده کــه از 
این تعداد ۲۳۳ کالس تحویل شده، ۶5 کالس 

نیمه تمام و ۳۹ کالس هم مورد نیاز است.
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در استان

 گفت وگو با مخترع و کارآفرین برتر درگزی
که دستگاهی پیشرفته در حوزه زنبورداری ساخته است

 به شیرینی عسل »خودباوری« 

در شروع تعداد کندوهای شهرستان حدود یک هزار و ۷۰۰ کندو بود اما درحال حاضر 
این رقم به بیش از ۸هزار کندو رسیده اســت. بحث صادرات را داشتیم اما متأسفانه 
بزرگ ترین مشکل ما مجوزهایی است که دامپزشکی همکاری های الزم را با ما ندارد. 

همچنین شیوع بیماری کرونا در بحث عدم امکان صادرات عسل بسیار مؤثر بود.
گزيدهگزيده

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/4
01
00
33
5

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

38824494

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

ط
/1
41
14
48

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

خودروهای فرسوده
408

مشاورین امالک
601

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

گازرسانی
519

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

523

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

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
52



ورود دادستانی 
بردسکن به یک 
مشکل 15 ساله

عباس درودی نیا 
دادستان بردسکن 

با اشاره به وضعیت 
مبهم ساخت جاده 
کمربندی بردسکن 

گفت: با توجه به 
مطالبات مردم 

منطقه درخصوص 
تردد وسایل نقلیه 
سنگین که امنیت 

جانی شهروندان را 
به مخاطره انداخته 

پیگیری ماجرا تا 
حل کامل معضل 

در دستور کار قرار 
گرفته است.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی اعضای یک 
باند 70 نفره زورگیری در حالی 
با پیگیری قاطعانه دادستانی 
مشهد دستگیر شدند که در این 
میان به چهار نفر از سرکرده های 
ایــن باند اتهام محاربه تفهیم 

شده است.
ــرای ناحیه  مــعــاون دادســتــان و سرپرست دادســ
2 عمومی و انقالب مشهد در تشریح دستگیری 
اعضای ایــن باند مخوف گفت: سرنخ شناسایی 
اعضای ایــن باند بــزرگ سرقت به ســال گذشته و 
زمانی برمی گردد که یک سارق به عنف )زمانی که 
مالی و یا چیزی از فردی به زور و تهدید گرفته شود( 
پس از سرقت گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان 

دستگیر شد.
قاضی قنبری راد ادامــه داد: پس از آنکه ایــن فرد 
دستگیر شد پــرونــده به یک شعبه بازپرسی در 
دادسرای ناحیه 2 ارجاع و توسط مقام قضایی همه 
جوانب ماجرا بررسی و تحقیقات دقیق برای کشف 

دیگر جرایم احتمالی این متهم صورت گرفت.
در این مسیر باتوجه به چهره نگاری های صورت 
گرفته و شکایت های مطرح شده در شهر مشهد؛ 
مشخص شد رد پای این فرد در تعداد زیادی سرقت 
بــه شیوه مــذکــور وجــود دارد. از همین رو تمامی 
شکات به دادسرا فراخوانده شده و بیش از 80 نفر از 
مالباختگان فرد بازداشت شده را مورد شناسایی قرار 

دادند و مکان های وقوع زورگیری ها هم معلوم شد.
معاون دادســتــان مشهد ادامــه داد: باتوجه به 
اینکه این فرد نمی توانست اقدام های مجرمانه 
خـــود را بــه تنهایی رقـــم بــزنــد و بــی تــردیــد باید 
همدستانی می داشت، دستور شناسایی تمامی 
ایــن افـــراد صـــادر و در اخــتــیــار مــأمــوران پلیس 
اطالعات و امنیت فرماندهی انتظامی خراسان 

رضوی قرار گرفت.
در این مرحله ضابطان قضایی موفق شدند دو نفر 
دیگر از اعضای اصلی باند را ردزنی و در عملیاتی 
غافلگیرانه محاصره و دستگیر کنند. با انتقال 
ایــن افــراد به شعبه بازپرسی، این ها هم توسط 
شکات زیادی مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه 
تصاویری از اقدام های مجرمانه آن ها توسط برخی 
شکات و شهروندان در اختیار بازپرس پرونده قرار 
گرفت که کمک بسیار زیادی در شناسایی دیگر 

اعضای باند کرد.

دستگیری 70 سارق و کشف سالح گرم ◾
قاضی قنبری راد تصریح کرد: اشراف دقیق بازپرس 
پرونده به ماجرا و سلسله اقدام های پلیسی صورت 
گرفته در نهایت منجر به این شد که حدود 70 نفر از 
اعضای این باند بزرگ سرقت در مشهد و حاشیه 
آن شناسایی و تمامی آن ها در ده ها عملیات پلیسی 

دستگیر و به دادسرا منتقل شوند.
کمی بعد معلوم شــد تمامی ایــن افـــراد در قالب 
گـــروه هـــای دو، ســـه، چــهــار و یــا 6 نــفــره دســـت به 
زورگیری های متعدد از شهروندان زده و گوشی های 

تلفن همراه و اموال با ارزش آن ها را با تهدید سالح 
سرد و یا گرم می گرفتند.

با دستگیری این افراد از ناحیه آن ها 6 قبضه سالح 
گرم، 30 دستگاه خودرو، 35 دستگاه موتورسیکلت، 
تعداد زیادی سالح سرد شامل چاقو و قمه و مقادیری 

مشروبات الکلی کشف شد.

گردش حساب 5 میلیارد تومانی مالخرها! ◾
ــد پرونده  معاون دادســتــان مشهد بیان کــرد: رون
به صــورت فشرده و دقیق طی شد و در این زمینه 
چندین مالخر لــوازم مسروقه شناسایی و تمامی 
ــد. در ادامــــه چــنــد نــفــر که  آن هـــا دستگیر شــدن
حساب ها و یا کارت های بانکی خود را در اختیار 
متهمان قرار داده و موجبات پولشویی را فراهم کرده 
بودند هم دستگیر شدند. بررسی حساب برخی 
مالخر ها نشان می داد در بازه زمانی مشخص حدود 

5 میلیارد تومان هم گردش داشته اند.
در این پرونده پیچیده که منجر به متالشی شدن 
باند بزرگ سرقت شد، رویه کار سارقان این بود که 
آن ها در مناطق مختلف شهر مشهد ابتدا گوشی 
تلفن همراه شهروندان را سرقت و پس از آن اموال 
سرقتی را در اختیار دیگر اعضای باند که همان 
مالخر ها بودند قرار می دادند. در مرحله بعد برخی 
اعضای این باند شماره سریال گوشی ها را پاک و 
تمامی آن ها را به کشور افغانستان قاچاق می کردند.

8 هزار سرقت تلفن همراه ◾
قاضی قنبری راد افزود: سرشبکه این باند در کشور 
افغانستان حضور داشــت و هدایت باند بزرگ 
سرقت برعهده او بود. پیگیری های مقام قضایی و 
همچنین مستندات و اعتراف های صورت گرفته 
توسط اعضای این باند حاکی از آن است که آن ها 
تا به امروز حدود 8هزار گوشی تلفن همراه سرقت 

کرده اند. حتی برخی اعضای باند از انجام 15 فقره 
سرقت در هر روز پرده برداشته اند. همچنین یک 
گــروه از اعضای این باند با سالح گرم از انبارهای 
نگهداری زعفران و منازل مسکونی چندین سرقت 

را رقم زده اند.
وی گفت: گستردگی کار این باند به گونه ای بود 
که حتی برخی سارقان که در دیگر شهرها حضور 
داشتند اموال و یا گوشی سرقت شده را در اختیار 

اعضای این باند قرار می دادند.
یکی از دالیلی که گوشی های مذکور را به کشور 
افغانستان منتقل می کردند نبود نظارت های دقیق 
در آن کشور روی این گونه کاال ها و شناسایی نشدن 

سریال گوشی های سرقتی است.

تفهیم اتهام محاربه به سرکرده های باند ◾
معاون دادستان بیان کرد: در بین اعضای 70 نفره 
باند بزرگ سرقت های گوشی تلفن همراه، چهار نفر 
از آن ها با اتهام محاربه روبه رو هستند و این اتهام 
به آن ها تفهیم شده است، چراکه کشیدن سالح با 
هدف ارعاب، اخذ مال و تهدید جان افراد می تواند از 

مصادیق محاربه باشد.
از سویی باتوجه به نحوه وقوع سرقت ها، قانون برای 
مجرمان تا 15 سال حبس را در نظر گرفته است که 
این موضوع شامل تعدادی از اعضای این باند هم 
مــی شــود. تحقیقات صــورت گرفته نشان مــی داد 
پس از دستگیری اعضای این باند سرقت، حدود 
40درصد کاهش سرقت  به عنف را در شهر مشهد 
شاهد بــودیــم. بی تردید در ایــن پــرونــده از تمامی 
ظرفیت های قانونی برای برخورد با متهمان استفاده 
خواهد شد، همچنین این پیام را هم برای دیگر افراد 
سارق خواهد داشت که امنیت، خط قرمز دستگاه 
قضایی و انتظامی اســت و با ایــن افــراد به شدت 

برخورد خواهد شد.

اتهام محاربه چند نفر از سارقان زورگیر تفهیم شد

 سرقت 8 هزار تلفن همراه 
توسط باند 70 نفره

در شهر3
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افزایش 5۰ درصدی هزینه حمل ونقل درون شهری در بیرجند
ــرخ تاکسی های تلفنی، اینترنتی و بی سیم شهر  ن

بیرجند در سال جدید، تا 50درصد افزایش یافت.
ــوزه حــمــل ونــقــل تــاکــســیــرانــی ســازمــان  کــارشــنــاس حـ
مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به 
صدا وسیما گفت: براساس نرخ نامه ای که از آغاز سال 
1401 از سوی این سازمان به تمامی دفاتر تاکسی های 

تلفنی، اینترنتی و بی سیم شهر بیرجند ابالغ شده، 
ورودی این تاکسی ها 6 هزار تومان است و سپس به 
ازای هر کیلومتر از مسیر، 750 تومان از مسافر دریافت 

می شود.
بذرافشان افزود: همچنین براساس این ابالغیه، ورودی 
تاکسی های گردشی و خطی سطح شهر، 2هزار تومان 

اســت و به ازای هر کیلومتر از مسیر، 250 تومان از 
مسافر دریافت می شود.

وی گفت: تمامی این نرخ ها برای تاکسی های تلفنی، 
اینترنتی، بی سیم، گردشی و خطی از ساعت 22 تا 

6صبح، 20درصد افزایش دارد.
ــوزه حــمــل ونــقــل تــاکــســیــرانــی ســازمــان  کــارشــنــاس حـ

مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند 
گــفــت: گــشــت هــای کنترل خــطــوط ســازمــان هــر روزه 
ــد و همشهری ها  بــر عملکرد رانــنــدگــان نــظــارت دارنـ
می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب 
را با ذکــر کد و یا شماره پــالک تاکسی به شماره های 

32338034  و 32338035  گزارش دهند.

خط قرمز
     دستگیری 9 نفر 

در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در طبس اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس به صداوسیما 
گفت: مأموران انتظامی طبس برای پاک سازی 

نقاط آلوده و مقابله با توزیع کنندگان موادمخدر، 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و 

جرم خیز در این شهرستان را اجرایی کردند.
سرهنگ مریمی افزود: مأموران پلیس با انجام 
تحقیقات گسترده و بررسی های میدانی نقاط 

جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 
وارد مخفیگاه متهمان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس در ادامه 
اشاره ای به خروجی این طرح کرد و افزود: 
مأموران در بازرسی و پاک سازی مکان های 

آلوده، یک کیلو و 1۶9گرم انواع مواد افیونی 
کشف، چهار خودرو توقیف و 9 نفر را دستگیر 
کردند که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی شدند.

اهــدای خون در شب های قدر امسال نسبت 
بــه مــدت مشابه ســال گذشته 7۹درصـــد در 

خراسان جنوبی افزایش داشته است.
ســرپــرســت اداره کــل انــتــقــال خــون خــراســان 
جنوبی به صداوسیما گفت: در سه شب قــدر با حضور 
انسان دوستانه مردم استان برای کمک به بیماران، شاهد 

مراجعه 613 نفر به مراکز اهدای خون بودیم.
مهدی زاده افزود: گرچه در گروه خونی A+ و o+ دچار کمبود 

بودیم، اما با اهدای خون، در شب قدر این کمبود رفع شد.
وی با بیان اینکه در شب های نوزدهم، بیستم و بیست یکم 
ماه رمضان به ترتیب 127، 283 و 203 نفر موفق شدند، در 
این اقدام خیرخواهانه شرکت کنند، گفت: اهدای خون در 
استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7۹درصد 

افزایش داشته است.
سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: 
پایگاه های انتقال خــون بیرجند تا ساعت24 و طبس تا 

ساعت 23 دایر خواهد بود.

 مهدیزاده افــزود: پایگاه انتقال خون در قاین دوشنبه ها و 
پنجشنبه ها و در فــردوس یکشنبه ها و چهارشنبه ها به 

اهداکنندگان خون خدمات ارائه می کنند.
سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان 
اینکه نیاز به اهدای خون همیشگی است، گفت: از عموم 
مردم درخواست داریم در طول ایام ماه مبارک رمضان برای 
اهدای خون به مراکز خون گیری مراجعه کنند و این اقدام 

خداپسندانه را منوط به ایام خاص نکنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
به ایسنا گفت: از ابتدای اجرای طرح نظارتی 
ــارک رمــضــان تــاکــنــون  ــب ــاه م ــژه مـ ــ ضــیــافــت وی
2۹۹پرونده تخلف برای اصناف استان تشکیل 

و در این نهاد به آن ها رسیدگی شده است.
سید مرتضی مدنی در خصوص بــازرســی هــای ویــژه ماه 
مبارک رمضان در خراسان رضوی اظهار کرد: طرح نظارتی 
ضیافت با هدف نظارت و کنترل بر بازار اقالم اساسی نظیر 
برنج، روغن، گوشت، شکر، خرما، زولبیا و بامیه همزمان با 
ماه مبارک رمضان از 14 فروردین در خراسان رضوی آغاز 

شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح با همکاری 166 اکیپ گشت 
ــازرســـی از  ســیــار از 14 فــروردیــن تــا 4 اردیــبــهــشــت 34۹بـ
واحدهای صنفی در خراسان رضوی صورت گرفته که این 
تعداد بازرسی منجر ثبت تخلف برای 1۹4واحد و تذکر به 
24واحد صنفی شده است. تعداد واحدهای بدون تخلف 

نیز 131 واحد بوده است.  

مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی خــراســان رضــوی بیان کــرد: 
همچنین تعدادی پرونده تخلف نیز تشکیل شده که برخی 
از این موارد به محکومیت منجر شده و برخی دیگر نیز در 

حال رسیدگی است.
وی افــزود: نظارت های مستمر بر بــازار تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه خواهد داشت  همچنین شهروندان محترم 
می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف موضوع را از 

طریق شماره تماس 124 اطالع دهند.

یک مقام مسئول خبر داد

افزایش ۷۹درصدی اهدای خون در شب های قدر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد

تشکیل  ۲۹۰ پرونده تخلف برای اصناف در طرح نظارتی ضیافت
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   آبرسانی 
پایدار به 
49روستا  
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
گفت: طرح های 
محرومیت زدایی و 
آبرسانی پایدار به 
روستاهای خراسان 
جنوبی در دستور 
کار قرارگاه آبرسانی 
استان قرار گرفته 
است. هدف گذاری 
نخست این طرح 
ملی، آبرسانی پایدار 
به 49 روستای 
باالی ۲۰ خانوار 
است.

هواشناسی

پایان هفته 
بارانی در 
خراسان رضوی

کارشناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
براساس تحلیل 
نقشه های آینده نگری 
و تصاویر ماهواره ای، از 
عصر روز سه شنبه در 
برخی نواحی جنوبی 
و ارتفاعات شمالی 
استان شاهد آغاز بارش 
رگباری خواهیم بود و در 
پی آن روز چهارشنبه 
در بیشتر نقاط استان 
به ویژه در نیمه غربی 
استان بر شدت بارش ها 
افزوده می شود.
زهرا عنایتی با اشاره 
به اینکه بیشترین 
حجم بارش در روزهای 
چهارشنبه و جمعه 
همراه با احتمال 
آبگرفتگی معابر 
پیش بینی می شود، 
ادامه داد: بارش های 
رگباری با رعد و برق و در 
نواحی مستعد با تگرگ 
همراه خواهد بود.
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افقی ◾
1. سبزینه گیاهی – سابقا از ایــن ماده 
بـــرای بیهوشی در اتـــاق عمل استفاده 
می شد 2.تیم فوتبال قدرتمند ایتالیایی 
که مدتی هم رونالدو را در خدمت داشت – 
طریق – مخترع ماشین بخار – غوزه پنبه 
3.افسانه گو – شهرت - تندی 4. چین 
قدیم – تقسیم پول میان گروهی - کوک 
پزشکی 5. بداخالق – گوسفند جنگی 
– روز بعد 6. مزمار – بیماری – دریاچه 
حمام - چهره 7. زمین پیما – مبل راحتی 
– حشره خونخوار 8. فائز – مدافع میهن 
9. زهرآلود – شاخه ای از ورزش بیلیارد – 
روزنامه ارامنه کشورمان 10. حرف فاصله – 
مساوی – پهلوان – جاسوس کده شیطان 
بـــزرگ 11. رنــگ چشم قــهــوه ای مایل به 
سبز - ماسوله خراسان رضوی – شاخه   ای 
ــزار مــخــلــوط کــردن  ــ از مسیحیت 12. اب
مــواد در آشپزخانه – حدوسط اولین و 
سومین – ابـــزار داوری 13. از غـــزوات – 
واحد شمارش سگ - رختشوی 14. نشان 

مفعول بی واسطه – یکصدویازده – آزاد 
– موش خرما 15. حق السهم پرداختی 
شرکت های بیمه بابت خدمتی را گویند 

– سیاه بخت

عمودی ◾
 1. چه وقت؟ - پایان دهنده – ظلم و جور 
ــزوالت پربرکت و زیــبــای آسمانی  – از نـ
ــن علم به  2. چلچراغ – ثروتمند 3. ای
شناخت و درمان تالمات روحی می پردازد 
– سیاه روی دشت کربال 4. گمان – آسوده 
– جای پا - لحظه 5. فرستاده – از حاالت 
سه گانه ماده - صورتگر 6. مساوی – زادگاه 
رازی – قــایــق مسابقه ای اسکیموها – 
رسوب ته جوی 7. نوعی نان نازک سنتی 
– ورزش نــشــانــه روی – خــطــاب کــردن 8 
.سمی که سقراط نوشید – ابزار فردادن مو 
9.مادر ترکی – مهلت ها – مجال و فرصت 
10.بادام – پس از یال می آید – صوت ندا 
– کلمه ندای بی ادبانه 11. عابد دیرنشین 
– مــادر فلزات – ابــزار تزریق 12. پوستین 

– وحــشــت آور - واحـــد کوچک حافظه 
رایانه – ابزار درودگری 13. سلطان جنگل 
– پیش غذایی مکزیکی متشکل از کاهو ، 
تکه های نان تست با پنیر پارمزان ، آبلیمو 
، روغن زیتون، تخم مرغ ، سس ووسترشر 
، سیر و فلفل سیاه 14. کنایه از زیاد حرف 
زدن است – روشنایی اندک از دوردست 
15. نمونه خروار است – قبیله ای در صدر 
اسالم – کلمه پرسش معادل »چه کسی 

است؟« - موی مجعد
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

پرستاران 
به عنوان یکی از 

ارکان اصلی نظام بهداشت و 
درمــان نقش ویــژه ای در بهبود وضعیت سالمت 
و تقویت روحیه بیمار دارنـــد که افــزایــش حجم 
دیــوان ســاالری اداری و برخی گزارش نویسی ها 
می تواند بر کیفیت کار پرستاران تأثیر منفی بگذارد.
مدیر اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
گفت: از لحاظ روانی حضور پرستار در کنار بیمار و 
آگاهی بخشی به او درباره روند درمانی، تأثیر بسیار 
زیادی در روند بهبود وی دارد، اما بخش زیادی از 
زمان پرستار صرف کارهای غیرمستقیم مربوط 

ــیــمــار  بــــه ب
ــود و هــنــوز  مـــی شـ
زیرساخت هایی کــه منجر به 

کاهش این زمان شود ایجاد نشده است.
علی اصغر شوریابی افزود: حجم کاری پرستاران 
ــبــاط مستقیم و غیرمستقیم  بــه دو بخش ارت
با بیمار تقسیم می شود که بخش دوم شامل 
گزارش نویسی، ثبت اطالعات آزمایش های بیمار در 
سیستم و هماهنگی برای امور مشاوره و... است. 
وی اظهار کرد: هر پرستار به طور میانگین هفت 
تا هشت مریض تحت مراقبت دارد و باید برای 
هرکدام  گزارشی جداگانه از روند ارائــه خدمات و 

اتفاقات احتمالی در طول شیفت بنویسد.
ــر بــخــش پــرســتــاری  عــلــی اکــبــر ســوگــنــدی، مــدی
بیمارستان 22 بهمن نیشابورهم به ایرنا گفت: بعید 
می دانم در هیچ کجای دنیا به این شیوه عمل شود، 
هم اینک مدت زمانی که  پرستار باید صرف نوشتن 
گــزارش کند بسیار بیشتر شــده و ایــن بروکراسی 
اداری وضعیتی را به وجود آورده که پرستار مجبور 
اســت بیش از 50درصـــد وقتش را صــرف نوشتن 
گزارش و ثبت درخواست ها در سامانه اچ آی اِس 
کند.قرار بــود گزارش نویسی در سراسر کشور به 
صورت الکترونیکی درآید و دستورالعمل آن هم آمد 

ولی زیرساخت آن  فراهم نشده است.

تلنگرتلنگر

دیوان ساالری در خدمات پرستاری 

گزارش نویسی یا 
 مراقبت از بیمار؟!

مردان آسمانی

خبر

شهید صادق خدادادی
والدت:1376/05/01

متولد: سرخس
شهادت: 1396/02/06

محل شهادت: هنگ مرزی میرجاوه
شهید صادق خدادادی یکم مرداد1376 در روستای 
پس کمر سرخس متولد شد. پــدرش میوه فروش و 
مادرش خانه دار بود. او در خانواده ای متدین پرورش 
یافت. تحصیالتش را تا پایان مقطع راهنمایی ادامه 
داد، سپس بــه دلیل شــرایــط اقــتــصــادی خــانــواده، 
ــدرش مشغول به کار  تــرک تحصیل کــرد و همراه پ
شــد. ســال 1395 بـــرای انــجــام خدمت ســربــازی به 
زاهــدان رفــت. صــادق خــدادادی سرانجام در ششم 
اردیبهشت1396 حین رفتن به مرز میرجاوه به همراه 
چند تن از هم خدمتی هایش، توسط عناصر گروهک 

تروریستی جیش العدل به شهادت رسید.
مادرشهید مــی گــویــد: »صـــادق فــرزنــد دوم و پسر 
ارشدمان بود. از همان کودکی پسر بسیار مهربان و 
فهمیده ای بود، درک می کرد که ما وضع مالی خوبی 
نداریم و هیچ  وقت از ما درخواست پول نمی کرد. 
درسش معمولی بود. تا پایان مقطع راهنمایی درس 
خواند. می خواست همراه پدرش کار کند تا باری از 
دوش خانواده بـــردارد. عصای دستمان بــود. هم به 
پدرش کمک می کرد هم در کارهای خانه کمک دست 
من بود. اهالی روستا هنوز از خیرخواهی او تعریف 
می کنند. همسرم جانباز و از کارافتاده بــود. صادق 
ــان حقوق  خیلی نــگــران ایــن مــوضــوع بــود و هــر زمـ
سربازی اش را می گرفت، سریع برای ما واریز می کرد«.

 گازگرفتگی در 
خوابگاه دانشجویی  

ــوروزی سه شنبه شــب هفته گذشته  علی ن
براثر مشکل فنی موتورخانه یکی از خوابگاه های 
دانــشــجــویــان تــربــت جــام، 16 نفر از دانشجویان 
دختر ساکن در این خوابگاه بر اثر مسمومیت گاز 
مونواکسیدون روانه بیمارستان شدند. به گفته یکی 
از دانشجویان، درحال حاضر بیش از 200دانشجوی 
دختر غیربومی از سه دانشگاه علوم پزشکی، آزاد و 
کشاورزی در این خوابگاه ساکن هستند. او می گوید: 
مشکالت ایــن خوابگاه فـــراوان اســت و ایــن حادثه 
یک آتش زیر خاکستر بود.به گفته دانشجویان، 
این خوابگاه توسط بخش خصوصی اداره می شود 
و بــه مشکالت دانــشــجــویــان مستقردر خوابگاه 
رسیدگی نمی شود و از حداقل امکانات رفاهی هم 
مــحــروم اســت. یــک دانشجوی دیگر درخصوص 
دیگر مشکالت ساختمان خوابگاه دانشجویان در 
تربت جام می گوید: خوابگاهی که ما دختران دانشجو 
ــدارد اگر  مستقر هستیم سیستم اطفای حریق ن
مشکلی به وجود آید و خدای ناکرده آتش سوزی رخ 
دهد معلوم نیست با کدام  سیستم می خواهند حریق 
را مهار کنند. شهریه ای که از ما دریافت می کنند 
ــاد اســت و اگــر هم دیــر بــازپــرداخــت کنیم  خیلی زی
جریمه می شویم و ای کاش برای دیگر موارد هم این 

همه وقت و تاریخ برایشان مهم بود.
حسن وزیری، دادستان تربت جام دراین باره گفت: 
بی تردید از وظایف دادستانی پیشگیری از وقوع 
جرم، حفظ احیای حقوق عامه و رفع معضل بخش 
دانشجویی است که ان شاءهللا در یک هفته آینده 
بخش زیادی از مشکالت خوابگاه که خصوصی بوده 
رفع خواهد شد و به خانواده های این دانشجویان هم 
امیدواری می دهیم که هیچ مشکل خاصی در این 
خوابگاه دانشجویی نخواهد بود و دغدغه فرزندان 

آنان را هم مرتفع خواهیم کرد.

بروکراسی اداری 
بزرگ ترین مشکل دانش بنیان ها
مدیران شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در 
پارک علم و فناوری در نشست سه ساعته با استاندار 
خراسان جنوبی از دغدغه های خود گفتند. در این 
نشست عالوه بر بیان مسائل و مشکالت راهکارهای 

الزم برای حل آن ها نیز ارائه شد.
مسائل بیمه ای و مالیات، نبود استقبال از طرح های 
دانش بنیان، مشکالت مالی و تقاضا برای دریافت 
تسهیالت، بروکراسی اداری در اداره هــا و بانک ها، 
اســتــفــاده از ظرفیت ها و راهــکــارهــای شرکت های 
دانش بنیان در توسعه اســتــان، وجــود مشکالتی 
ــروش مــحــصــوالت، تشکیل کـــارگـــروه ویـــژه  ــ در ف
رسیدگی بــه مشکالت شرکت های دانش بنیان، 
ــای دولــتــی از  ــ نــبــود حمایت و فهم درســـت اداره هـ
کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان و اصالح برخی 
قوانین دست وپاگیر در ارائه مجوزها از دغدغه ها و 
درخواست های مدیران شرکت های دانش بنیان و 

فناور خراسان جنوبی عنوان شد.
به گــزارش ایرنا، علی تــقــی زاده، مدیرعامل شرکت 
دانشجویار خاوران در این نشست گفت: در خراسان 
جنوبی با اینکه منابع انسانی و طبیعی خوبی داریم 
اما اداره ها و دستگاه های حاکمیتی همکاری الزم را با 
شرکت های دانش بنیان ندارند و در اداره ها ریسک 

کار کردن با این شرکت ها هنوز پذیرفته نشده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی 
ــد از  ــ از بــالتــصــدی بــــودن 50درصــ

پست های این استان خبر داد.
ــر حــمــیــد رمـــضـــانـــی در  ــتـ دکـ

گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه دامپزشکی خراسان 
شــمــالــی بـــا کــمــبــود نیرو 
ــت، اظــهــار  ــ مـــواجـــه اسـ
کرد: این اداره کل دارای 
ــت که  205 پــســت اسـ
حــدود 161 نیرو دارد و 
تنها 120نفر نیروهای 
قراردادی و کار مشترک 
و مابقی نیروها، قرارداد 

شرکتی هستند.
رمــضــانــی تــأکــیــد کــرد: 

یکی از درخــواســت هــای 
اداره کـــل از ســـازمـــان، 

ــه ایـــن مــوضــوع  رســیــدگــی ب
و حــل مشکل کمبود نیروی 

ایــن اداره کــل اســت. همچنین 
اختصاص تسهیالت به دامــداران 

استان بــرای تغییر واحــدهــای پــرورش 
دامی از سنتی به صنعتی است.

کمبود نیرو در دامپزشکی 
خراسان شمالی 

مــرحــومــه سیمین مشهدی منصوری، 
معلم فداکار گلبهاری با اهدای اعضای 
بدنش به بیماران نیازمند در آخرین 
کالس درس خود به دانش آموزان 
مشقی از جنس ایثار، گذشت 

و محبت آموخت.
حسین محمدزاده، رئیس 
ــط عمومی اداره کل  ــ رواب
آموزش وپرورش خراسان 
ــه ایـــرنـــا گفت:  بـ ــوی  رضـ
اهدای اعضای بدن این  با 
معلم توانمند و ایثارگر 
کــه دبیر زبـــان و ادبیات 
فارسی در شهر گلبهار 
بـــود، بــر کالبد ســه بیمار 
نــیــازمــنــد اهـــــدای عــضــو، 

جانی دوباره دمیده شد.
وی در خصوص علت فوت 
ایــن معلم توانمند، بیان کرد: 
مــرحــومــه ســیــمــیــن مــشــهــدی 
مــنــصــوری در کـــالس درس بنا به 
دالیــل نامعلومی دچــار حادثه مغزی 
شد و پس از سه روز بستری در بیمارستان 
در نهایت با اهدای اعضای بدن خود آخرین 

و مهم ترین درس زندگی را به همگان آموخت.

 اهدای عضو 
آخرین درس معلم گلبهاری 

مقدم     احمد بــن محمد بــن احمد بــن ابراهیم 
ــمـــری(، کنیه اش  مــیــدانــی نیشابوری )مــتــوفــای 518قـ

ابوالفضل و ابــی الــبــرکــات و دارای الــقــاب امــام، 
ــزرگ فضالی شرق  ــام افــضــل، ب عــالمــه، ام

ــاب فضل و ادب، ادیـــب،  ــ ــرب، ارب و غـ
صدراالفاضل، نحوی، اصولی و لغوی 

بوده است.
در هــیــچ یــک از کــتــب تــاریــخــی، 
ــاره ای به  سیره نگاری و رجـــال، اشــ
ــخ والدت وی نــشــده اســت.  ــاری ت
البته سیره نگاران، تاریخ نویسان 
و رجال نویسان، متفق القول او را 
شاگرد »واحدی« می دانند و وفات 

واحــدی نیز در سال 468ق. اتفاق 
افتاده است.

»میدانی« نسبتی است به میدان 
زیادبن عبدهللا که محله ای از محالت 

نیشابور است و گفته شده علت انتساب 
وی به میدانی، به خاطر سکونتش در این 

محله بوده است.
ابوالحسن بیهقی می گوید: »... ابوالفضل احمد بن 
محمد بن احمد میدانی، در روزهایی که از فضل و 
کمال خبری نبود و پایه های دانش و اندیشه 
نــابــود شــده و علم، بــی قــدر و منزلت 
ــده، هــمــراه و همنشین  شــ
دانـــــــــــــــــــش و 

اندیشه بــود«. ابوالحسن علی بن احمد بن محمد 
بن علی متویه نیشابوری، از برجسته ترین افرادی است 

که میدانی افتخار شاگردی آنان را داشته است. 
همچنین یعقوب بن احمد بن محمد بن 

احمد القاری االدیب نیشابوری البارع 
الکردی )ابویوسف(، استاد مشهور او 

در زمینه ادبیات عرب و لغت بوده 
است.

ــی، دال بر  الــقــاب فـــــراوان مــیــدان
مــرجــعــیــت او در عــلــوم مختلف 
اســت؛ او از جمله یکه تازان عصر 
خود، خاصه در عرصه ادبیات عرب 
بوده است و در این مورد می توان به 
مجادالت وی و هم عصر و رقیبش، 
زمخشری اشاره کرد که دال بر قدرت 

فراوان میدانی در علوم ادبی است.
کتب و شاگردانی که او از خود به یادگار 

مانده، از جمله مدارکی است که داللت بر 
مرجعیت علمی او در علوم مختلف به ویژه در 

لغت، ادبیات عربی و فارسی دارد، از آن جمله می توان به 
»مجمع األمثال« وی اشاره کرد که هنوز پس از گذشت 

9 قرن، نخستین مرجع در این زمینه است.
به میدانی پاره شعرهایی نیز نسبت داده 

شـــده کــه حکایت از طبع ظــریــف و 
شاعرانه و چهره معنوی وی 

دارد.

»احمد میدانی نیشابوری« بزرگ فضالی شرق و غرب

نام آوران خراسان

ــال انــتــظــار،  ــ ــــس از 15 سـ پ
اراضــی موسوم به پادگان که 
بــواســطــه توسعه شــهــری در 
ــده، با  ــع شـ مــرکــز مشهد واقـ
مــســاعــدت حــجــت االســالم 
والمسلمین مروی در اختیار 
مردم قرار خواهد گرفت. همچنین در اقدامی 
ــد از اراضـــی 400 هکتاری  کــم سابقه، 60درصـ
پادگان برای ایجاد و ارائه خدمات عمومی شهری 

اختصاص می یابد.
 آستان قدس رضــوی در ادامــه خدمات گسترده 
خود به مجاوران بارگاه منور رضوی، این بار گره از 
مشکل 15 ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد باز 
کرد.مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی در این باره به آستان نیوز گفت: طی تفاهمی 
که صبح روز گذشته در کمیسیون ماده 5 صورت 
گرفت، پادگان ارتش از سطح شهر مشهد خارج 
خواهد شد تا اراضی آن که موقوفه آستان قدس 
رضوی است، برای بهره وری مناسب استفاده شود.
وی با بیان اینکه، این اتفاق بزرگ حاصل بیش از 
15 سال مذاکره و پیگیری است، گفت: درباره این 
اراضی، تعامل بسیار خوبی بین نهادهای متولی با 
آستان قدس رضوی شکل گرفت و حجت االسالم 
والمسلمین مروی نیز تأکید داشتند اراضی پادگان 
قدیم تا جایی که ممکن است برای ایجاد خدمات 
عمومی مورد استفاده قرار گیرد. رحمتی افزود: 
در همین راستا 60 درصــد مساحت این اراضی 
برای ارائه خدمات عمومی از جمله معابر شهری، 
فضای سبز و فضاهای خدماتی در نظر گرفته شده 
که به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می کند و 
بخشی از کمبودهای شهری در این نقطه را مرتفع 

خواهد کرد.

پیش بینی 80 هکتار فضای سبز در مکان قبلی ◾
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: این 
اراضــی موقوفه400 هکتاری شامل دو قسمت 
است که بخشی از آن مربوط به میدان تیر سابق و 
بخشی نیز پادگان لشکر 77 بود و برای آن کاربری 
نظامی تعریف شده بود، اما با هماهنگی ارتش 
و مدیریت شهری مقرر شد پادگان به خــارج از 
شهر منتقل شــود و بــا بــهــره وری فضای فعلی، 
خدمات و فضاهای مورد نیاز شهر تأمین شود.  
وی افزود: یکی از بهره وری های تعریف شده برای 
این اراضــی، حــدود 80 هکتار فضای سبز است 
که در قالب دو پارک در دو سمت بزرگراه ایجاد و 
توسط یک گذرگاه فضای سبز و ره باغ به هم متصل 
خواهد شد. رحمتی گفت: تا کنون پروژه فضای 
سبز با این وسعت در بافت مرکزی شهر مشهد 

وجود نداشته و این مهم، در نتیجه 
ــای  ــدت هــ ــاعــ ــســ مــ

تولیت آستان قدس رضــوی و تعامل و همراهی 
مدیریت شهری و ارتش حاصل شده است.

ــه خــدمــات  ◾ ــ  پیش بینی 30 هــکــتــار بـــرای ارائ
مورد نیاز شهر

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامــه داد: 
25تا 30 هکتار از این اراضی نیز برای ایجاد خدمات 
مورد نیاز شهر از جمله فضاهای فرهنگی، آموزشی 
و تأسیسات شهری در نظر گرفته شده است که 
نقطه عطفی در توسعه خدمات شهری خواهد بود. 

تسهیل عبور و مرور مردم با ایجاد چهار مسیر تردد ◾
رحمتی افزود: همچنین با توجه به ایجاد حداقل 
چهارگذرگاه شرقی و غربی در اراضی پادگان قدیم، 
اتفاق بزرگی در حوزه ترافیکی و تسهیل عبور و مرور 
مردم رقم خواهد خورد و دسترسی های جدیدی به 
وجود می آید که تردد مردم را ساده تر خواهد کرد.  
ــاره زمــان بندی اجـــرای این  وی دربـ
طــرح نیز اظهار کرد: 

نهایی شدن مصوبه کمیسیون ماده 5 در شورای 
عالی معماری و شهرسازی کشور، حدود دو تا سه 
ماه زمان خواهد برد و پس از آن اجرای طرح با ایجاد 

خیابان های فرعی آغاز می شود.

ــوی در رسیدگی  ◾ ــان قـــدس رضــ اولـــویـــت آســت
به مشکالت حاشیه شهر مشهد

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به 
برخی از اقدامات این نهاد در شهرک های شهید 
رجایی و باهنر نیز اشاره کرد و افزود: آستان قدس 
رضوی در کنار خدمات متعدد فرهنگی و اجتماعی 
در این مناطق، اقداماتی اثربخش نظیر مساعدت 
جدی در واگــذاری سند مالکیت به مستأجران، 
واگـــذاری زمین رایگان 49 ساله به دستگاه های 
اجرایی بــرای ساخت مــدارس و مراکز درمانی در 
محله های هدف و همچنین خدمات بهداشتی و 
معیشتی  داشته است و حمایت های خود را ادامه 

خواهد داد.
وی تصریح کرد: توجه به امور مجاورین به ویژه 
حاشیه شهر مشهد و تسهیل عبور و مــرور در 
شریان های مواصالتی، جزو اولویت های آستان 
ــرای ایجاد  قــدس رضــوی اســت و در حد تـــوان  ب
تحول در محالت حاشیه شهر مشهد به نفع 
مردم، آماده مشارکت و تقویت همکاری با سایر 
دستگاه های متولی هستیم  به همین منظور در 
سال 1399، 70 هکتار از اراضــی شهرک شهید 
باهنر  برای بازآفرینی شهری و ساخت مسکن 
حاشیه شهر اخــتــصــاص پــیــدا کــرد و در سال 
گذشته نیز زمینی به مساحت 5 هکتار برای 
ساخت بیمارستان در اختیار دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد قرار گرفت.

با مساعدت تولیت آستان قدس رضوی و در تعامل با مسئوالن شهری و ارتش  

گره 15 ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد باز شد
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