
علی ذریه حبیب، پیشکسوت هنر قالیبافی متولد ۱۳۲۴ 
تبریز است. او حرفه قالیبافی را از هفت سالگی نزد پدر 
آموخت و در ۱۳سالگی در این هنر به مهارت بسیاری 
دست یافت. وی سپس به کار تابلوبافی و حجم بافی 
از چهار  ایــن هنرمند که بیش  و دوروبــافــی رو آورد. 
دهه است در مشهد ساکن شده، می گوید: مشهد را 
دوست دارم و خوشحالم در مجاورت امام مهربانی ها 
از  منحصربه فردی  هنری  آثــار  وی  می کنم.  زنــدگــی 
جمله گره اوراقی، مجسمه بافی، دوروبافی و تابلوهای 
روم،  قانون گذاری  مجلس  مثل  تابلوهایی  شخصی، 

نقشه ایران، کلیسای واتیکان و بازار 
سبزی فروش ها و احواالت حضرت 
ــده  یـــوســـف... را بـــه انـــجـــام رســان
 است. این هنرمند پس از گذشت 

بیش از نیم قرن...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز عید سعید فطر: 

مسئوالن موضوع گرانی را حل کنند 
 گفت وگو با علی ذریه حبیب 

که به تازگی تابلوفرش»سلسله الذهب« 
را به پایان رسانده است

  ابداع 40 گره 
در هنر قالیبافی
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 توزیع 3هزار بسته معیشتی 
در مرحله سوم »قرار دوازدهم« 

 برنامه نویسی 
برای تخلیه حساب مردم!

 بازنگری طرح هادی 
روستاهای خراسان رضوی 

 مهاجرت دانش بنیان ها 
از خراسان شمالی 

17261631 1326

AA1

3

2

4

4

 در استان2

دبیر اجرایی ویژه برنامه »ماه امت« با بیان اینکه 
مشهد شهر شهادت است، گفت: چشم ما 
باید ظرفیت های موجود در مشهد را ببیند و 
یکی از این ظرفیت ها منطقه گلشهر است. 
به گزارش شبستان حسین کمیلی در جریان 

رویــداد بین المللی »مــاه امــت« که در منطقه 
گلشهر مشهد در حال برگزاری است، اظهارکرد: 
ما در مشهد باید روی چیزهایی سرمایه گذاری 
کنیم که مربوط به پیدایش شهرمان است و در 
شهرهای دیگر وجود نداشته و منحصر به این 

شهر باشد. این فعال فرهنگی و اجتماعی با 
تأکید بر اینکه در توسعه شهر مشهد نیز نیاز 
به تعادل داریم تا این شهر به صورت متوازن 
توسعه یابد، ادامه داد: در همین راستا با دو 
مسئله هویتی و عدالتی روبه رو هستیم که باید 

بیش از پیش به آن ها توجه شود. کمیلی ادامه 
داد: در مطالعات خود به این نتیجه رسیده ایم 
که منطقه حاشیه شهر برای اینکه از حاشیه 
بیرون بیاید، نیاز دارد مرکز تحوالت باشد و یکی 

از این کارها برگزاری رویدادهایی مانند ...

گزارشی از یک ویژه برنامه رمضانی که نگاهی جدید به ظرفیت های مشهد دارد

درخشش »گلشهر« در »ماه امت«
4 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء ش��رکت مذکور و ی��ا نماین��دگان قانونی ایش��ان دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( ش��رکت که رأس س��اعت 9 صبح مورخ��ه 1401/03/03 
در مح��ل مجتم��ع واق��ع در گلبه��ار نب��ش مه��رگان 13 تش��کیل می ش��ود، حض��ور به��م رس��انند.

کس��انی که امکان حضور در جلس��ه را ندارند می توانند تا یک روز قبل از مجمع در ساعات اداری به 
دفتر تعاونی مراجعه و وکالت کتبی خود را به ش��خص مورد نظر جهت ش��رکت در جلسه ارائه نمایند. 
ضمن��ًا هر عضو حداکثر وکالت س��ه نف��ر و هر غیرعضو می توان��د وکالت یک نفر را عهده دار باش��د.

دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت

2- تعیین آدرس مکان تصفیه
3- دادن وکالت جهت ثبت مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر
 شماره 25 مشهد به شماره ثبت 30867 ) نوبت دوم (
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مقدس
در اجرای ماده  » 11 « اصالحی آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مقدس با رعایت کامل مفاد دستورالعمل 

بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مقدس 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 جهت شرکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه، به » مسجد طباطبایی « واقع در حد فاصل میدان 17 شهریور و میدان بیت 
المقدس، بین عیدگاه 12 و 14، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج 

نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.
تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد.
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأکید و الزامی است.

محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به   ، صنفی  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرائی  هیئت 
برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مقدس به 
ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مقدس به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

نام و نام خانوادگیردیف
وحید اخوی زاده1
محمد پنجه شاهی2
معین جاودانی حاجی3
مهدی جاودانی حاجی4
سید احسان شوشتری5
حمید فخرائی6

نام و نام خانوادگیردیف
مهدی قرصی عنبران7
امیر گوهری ثابت8
حمید رضا محمدی9
مجید مدالیان 10
سید جواد یاهوئی11

نام و نام خانوادگیردیف
عبداله شهامت ده سرخی1
مهدی مقدم2
سید محمود یاهوئی3

40
10
46
0

افتتاح غرفه پروتئینی  باما
همزمان با عید سعید فطر

الهیه 15 فروشگاه زنجیره ای باما
09154040224  میمباشی

به مدت یک هفته
گوشت طرح تنظیم بازار    85000
مرغ تازه مشهد 25/900
گوشت بره نرینه 150000

آگهی تجدید مناقصه عمومی
ف
40
10
15
16

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد تجدید مناقصه های 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 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس https://www.setadiran.ir/seted/cms/home  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت 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 .
مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف

2001004688000018792/000/000خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه1

20010046880000192/750/000/000خرید خدمات حفاظت و نگهبانی2

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/17 
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 08:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/02/27 
زمان بازگشایی پاکت ها : به ترتیب ساعت 08:10 روز سه شنبه تاریخ 1401/02/27 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 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 
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه52242035-051می باشد .       

سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری سبزوار 
در نظر دارد خدمات بهره برداری از خطوط شهری از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( وبا شماره 

مناقصه 2001095310000001 بصورت الکترونیکی واگذارنماید.
زمان انتشار درسایت: 1401/02/08

مهلت دریافت اسنادمناقصه از سایت: 1401/2/18
آخرین مهلت شرکت در مناقصه :1401/2/28
مبلغ شرکت در مناقصه: 5درصد قیمت پایه

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( می باشد 
و کلیه مراحل فرآیندمناقصه شامل خرید ودریافت اسنادمناقصه،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، 
ارسال پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر است .

تلفن تماس 44659770
روابط عمومی سازمان 

»آگهی مناقصه«نوبت دوم
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  طالب زاده الگوی 
جهاد تبیین بود  
حجت االسالم 
افشین فر، دبیر 
قرارگاه فرهنگی 
خاتم االوصیا)عج( 
خراسان شمالی 
گفت: استاد نادر 
طالب زاده الگوی 
مناسبی برای فرمان 
جهاد تبیین است. 
این چریک رسانه ای 
اصالت فکری و 
فرهنگی انقالب امام 
خمینی)ره( را عمیقًا 
درک و باور کرده 
بود.

خبر  تابلوفرشی برای ارادت ◾
به امام رضا)ع(

ــا کـــه اثــر  ــ ــاد، ایـــن روزهـ ــتـ اسـ
جدیدش با عنوان تابلوفرش 
»سلسلة الذهب« به پایان 
رسیده می گوید: آرزو داشتم 
آخرین اثر زندگی ام برای امام رضــا)ع( باشد. 
10 ماه پیش سکته کردم، لطف حضرت شامل 
من شد و با وجــود بیماری و درحالی که یکی 
از چشمانم به دلیل بیماری نیمه بسته بود، 

شروع به بافتن کردم.
این هنرمند چیره دست که دارای درجه دکترای 
هنر است دربــاره آخرین اثــرش بیان می کند: 
این تابلوفرش »سلسلة الذهب« نام دارد که 
به عشق امــام رضــا)ع( بافته ام.  بافت این اثر 
هشت ماه به طول انجامید. کار را به نام خالق 
ــردم و  ــوف شــروع ک ــام رئ هستی و بــه عشق ام

هنگام بافتن آن همیشه با وضو بودم.
ذریه حبیب با اشاره به اینکه هر روز حدود پنج 
ساعت پای دارقالی مشغول به کار بوده، اظهار 
ــا دور اثــر زیارت نامه مخصوص  می کند: دورت
امــام رضــا)ع( و حدیث سلسلةالذهب نقش 
بسته اســت. وســط تابلوفرش نیز ورود امــام 
رضـــا)ع( بــه سرزمین خــراســان تصویر شــده؛ 
همچنین در گوشه های تابلوفرش ایــوان طال، 
ســقــاخــانــه، ســاعــت حـــرم مــطــهــر، قــبــر مطهر 
حضرت، نقاره خانه ها، مسجد کبود، جای پای 
حضرت در قدمگاه نیشابور و پنجره فوالد حک 

شده است.
ــدازه ایـــن تــابــلــو فـــرش نیز  ــ وی درخـــصـــوص انـ
می افزاید: این تابلوفرش در ابعاد یک متر و 40 
سانتیمتر در80سانتیمتر است و در آن نخ های 
مرغوب کرک، پنبه خالص و ابریشم خالص به 

کار رفته است. این کاررا برای دل خودم بافتم تا 
جایگاه اصلی آن پیدا شود.

پس لرزه تحریم در هنر ◾
ایــن هنرمند مــجــاورالــرضــا)ع( دربـــاره قیمت 
تقریبی ایــن اثــرهــنــری نیز توضیح مــی دهــد: 
متأسفانه به دلیل تحریم ها و افزایش قیمت 
مواد اولیه هزینه بافت تابلوفرش ها نیز به شدت 
افزایش یافته و این درحالی است که بسیاری 
از مردم خرید فرش دستباف یا تابلوفرش های 

نفیس را دیگر اولویت نمی دانند. اگر هنر دست 
من را هم نادیده بگیرید درحال حاضر هزینه 
یک کارگر ساختمانی با این میزان کار در روز، 
حدود 500 هزارتومان است و این درحالی است 
که من بیش ازهشت ماه بــرای این تابلوفرش 

وقت و چشم گذاشته ام.
وی ادامه می دهد: فقط برای نوشتن و طراحی 
ــن اثـــر، مبلغ 3میلیون تومان  حــدیــث دور ای
پرداخت کرده ام. حتی چاپ نقشه این حدیث 
در مشهد امکان پذیر نبود و با پرداخت حدود 

400 هزار تومان این کار در تبریز برای من انجام 
و سپس فرستاده شد. هنوز قیمت قطعی روی 
این اثر گذاشته نشده اما با توجه به هزینه ها 

رقمی حدود 40 تا 50 میلیون تومان است.

گره فراموشی بر هنر قالیبافی ◾
 وی که دارای درجــه هنری از یونسکو است و 
بارها کارهایش در مجامع داخلی و بین المللی 
ارائــه و قدردانی شــده، تصریح می کند: من با 
گذاشتن عمرم در این حرفه و کسب عناوین 
مختلف هنری، بیمه نیستم و باوجود بارها 
اقدام، هنوز به نتیجه نرسیده ام، این درحالی 
است که چندین بار عنوان هنرمند نمونه کشور 

را به من اعطا کرده اند.
استاد ذریه حبیب خاطرنشان می کند: متأسفانه 
ــالم کــــرده ام هنر  بــارهــا در مجامع مختلف اعـ
حجم بافی پس از من به فراموشی سپرده می شود 
و من حاضرم رایگان ایــن هنر را به نسل آینده 
ــرای این  بیاموزم امــا متأسفانه هیچ همکاری ب

آموزش با من نمی شود اما من ناامید نمی شوم.
وی توضیح می دهد: شاگردان زیــادی داشتم 
اما بیشتر آن ها کسانی هستند که برای اقامت 
بــه خــارج مــی رونــد، کــار را ازمــن یــاد می گیرند 
و در آنجا بــه تابلوبافی مشغول می شوند و 

درآمدهای خوبی هم دارند.
من بیش از 40 مدل گره در فرش بافی اختراع 
کردم که کارایی آن در بافت نقوش بسیار ریز و 

به خصوص چهره بسیار زیاد است.
او با اشاره به این نکته که بارها پیشنهادهای 
مختلفی برای اقامت و کار در کشورهای خارجی 
ــان مــی کــنــد: وطــنــم را بــه پول  بــه او شـــده، اذعـ
نمی فروشم اما ای کاش تا زنده ام متولیان قدر 

هنر و هنرمندان را بدانند.

 گفت وگو با علی ذریه حبیب 
که به تازگی تابلوفرش  »سلسله الذهب« را به پایان رسانده است 

ابداع 40 گره در هنر قالیبافی

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: مسئوالن موضوع گرانی را حل کنند 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد با 
همه عظمتی که از نظر مضجع شریف امام رضا)ع( دارد، 
مورد تهاجم دشمن هم از نظر مسائل امنیتی و هم از 

نظر مسائل فرهنگی قرار گرفته است.
آیت هللا سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز عید 
سعید فطر اضافه کرد: یک جریان می خواهد مشهد را 

به هم بریزد، ماجرا یک ماجرای عادی و معمولی نیست، 
جریانی است که شهر و امام رضا)ع( و جریان مرجعیت 
همه مــردم که از همه دنیا به اینجا می آیند را هدف 
گرفته و می خواهند از اینجا، کل کشور را هدف بگیرند، 
امیدواریم عزیزان ما در عرصه های امنیتی با آن تدبیر و 

حذاقتی که دارند، مطلب را دقیقاً بررسی کنند.

به گزارش مهر، آیت هللا علم الهدی تصریح کرد: گرانی 
در امکانات معیشتی، مردم را رنج می دهد، نمی شود 
به کمبودها، نارسایی ها و تحریم نسبت داد؛ امروز 
که ارز به نقطه ثابت رسیده و تورم مهار شده و رو به 
کاهش است، مردم نباید در اولیات زندگی خود دچار 

گرانی باشند.

وی افزود: معلوم است یک عده عناصر سودجوی ناپاک 
عامل این گرانی و تنگنای معیشت برای مردم شدند که 
امیدواریم عزیزان ما در هر سه قوه این مشکل را حل 
کنند؛ این ها را سر جایشان نشاندن بــرای یک نظام 
مقتدر و حاکمیت قدرتمندی که بر همه شئون داخلی و 

خارجی کشور مسلط است، کار سختی نیست.

    سرور یزدی علی ذریه حبیب، پیشکسوت خراسان رضوی
هنر قالیبافی متولد ۱۳۲۴ تبریز است. او حرفه 
قالیبافی را از هفت سالگی نزد پدر آموخت و در 
۱۳سالگی در این هنر به مهارت بسیاری دست 
یافت. وی سپس به کار تابلوبافی و حجم بافی و 

دوروبافی رو آورد. این هنرمند که بیش از چهار 
دهه است در مشهد ساکن شده، می گوید: مشهد 

را دوست دارم و خوشحالم در مجاورت امام 
مهربانی ها زندگی می کنم.

وی آثار هنری منحصربه فردی از جمله گره 

اوراقی، مجسمه بافی، دوروبافی و تابلوهای 
شخصی، تابلوهایی مثل مجلس قانون گذاری 

روم، نقشه ایران، کلیسای واتیکان و بازار 
سبزی فروش ها و احواالت حضرت یوسف... را 

به انجام رسانده است. این هنرمند پس از گذشت 

بیش از نیم قرن، همچنان این هنر را دوست دارد و 
به بافتن طرح های ماندنی مشغول است و تاکنون 
سفارش بافت فرش های نفیسی را از کشورهای 
آلمان، فرانسه، سوئیس، آمریکا، بحرین، کویت، 

امارات و... داشته است.

 بازنگری طرح هادی 
روستاهای خراسان رضوی 

استاندار خراسان رضوی گفت: بازنگری طرح هادی 
روستاهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش قدس آنالین، نظری اظهار کرد: بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شــده بناست حداکثر تا پایان 
مهرماه امسال طرح هادی هزار روستا در خراسان 

رضوی بازنگری شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در این راستا 
بنیاد مسکن هم عزم جدی دارد که این مشکل 
حل شود و ۶ ماه هم فرصت دادیم که نقشه برداری 
و طراحی انجام خواهد شد، ادامه داد: در موضوع 
مسکن روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
تــالش خواهد کــرد در چهارسال آینده 150هـــزار 

مسکن روستایی را بسازد.
ــامــه ریــزی هــای  ــرن ــوجــه بـــه ب ــه داد: بـــا ت ــ وی ادامـ
صورت گرفته امیدواریم طی امسال حل اساسی و 
اولیه مسائل صورت بگیرد تا جریان اقتصادی ما با 
همت و تالش مردم مسیر طبیعی خود را پیدا کند.

ــری افـــــــــــزود: زیــــرســــاخــــت هــــای اســـتـــان  ــظــ ــ ن
عقب افتادگی های جدی دارد که تالش داریم در این 
مدت پروژه ها را به صورت تقدم و تأخر به سرانجام 
برسانیم؛ سه پــروژه ویژه و کالن داریــم که از طریق 

تأمین منابع خاص اجرایی خواهند شد.
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در استان
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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
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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

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

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

ط
/1
41
14
48

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو
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41
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67

ج
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1

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

 09153587292-38324530

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

پ
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40
42
52

ط
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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
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40
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

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

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/4
01
00
74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



کشف ۷۲ ُتن 
مواد غذایی 
احتکار شده

سرهنگ پاسدار 
نیک یاد، فرمانده 

ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه نیشابور 
به فارس گفت: ۷۲ُتن 

مواد غذایی احتکار 
شده شامل 54 تن 
شکر، 15 تن برنج، 
۲تن آرد یارانه ای 

و یک تن روغن 
خوراکی از یک منزل 
مسکونی در نیشابور 

کشف و ضبط شد.

خبرخبر
روزروز

فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان 
خراسان رضوی از شناسایی 
و دســتــگــیــری عــامــل فــروش 
برنامه های فیشینگ )سورس( 
دومرحله ای به فیشنگرهای 
ــر بــه   ــجـ ــنـ ــری کـــــه مـ ــ ــب ــ ــای ســ
دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی افراد 

قربانی شده بود، خبر داد.
به گزارش قدس، سردار کاظم تقوی در تشريح 
این خبر گفت: با توجه به رصد و پایش فضای 
سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا و افزایش 
شکایت در حوزه برداشت غیرمجاز از حساب 
ــای متعدد از جمله ارســال  بانکی بــه روش هــ
پیامک انــبــوه، کارشناسان پلیس فتا بــه قید 
فــوریــت اقــدام هــای الزم در راســتــای شناسایی 
عامل برنامه نویسی موصوف را در دستور کار 

خود قرار دادند.

هوش نوجوان کاشمری در مسیر انحرافی! ◾
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد شکات پس از دریافت پیامک های انبوه 
با عناوین متعدد از جمله ابــاغ الکترونیکی، 
رجیستر تلفن همراه، تمدید آگهی در سایت 
ــرق، جریمه تخلفات  ــوار، پــرداخــت قبض ب دیـ
رانندگی، دانلود فیلم و... برای مشاهده محتوای 
دریافتی روی لینک موجود در پیامک دریافت 
ــزار  ــرم اف ــرده و پــس از نصب ن ــده، کلیک کـ شـ
موصوف، قربانی به صفحه پرداخت الکترونیکی 
متصل و در ادامه با پرداخت 20هزار ریال منتظر 
تأیید تراکنش بوده که پس از دو یا سه بار مواجه 
شدن با خطای نامشخص از ورود دوباره صرف 
نظر کرده و در ادامــه با دریافت پیامک کسر از 
موجودی حساب بانکی با ارقام باال، متوجه خالی 

شدن موجودی حساب خود شده بودند.
ســردار کاظم تقوی در ادامــه خبر عنوان کرد: 
متأسفانه کاهبرداران به تناسب رشد آگاهی 
ــه روز کــرده و در  شهروندان روش هـــای خــود را ب
این روش کاهبردارانه که همان روش قدیمی 
فیشینگ بــا تغییر در جــزئــیــات آن بـــود طی 
ــراد  دو مرحله بــه اطــاعــات حــســاب بانکی اف

دسترسی پیدا می کردند.
ایــن مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کــرد: در 
رابــطــه بــا شناسایی برنامه نویس ایــن بــدافــزار 
)ســورس( تاش کارشناسان پلیس فتا استان 
خراسان رضوی و پلیس فتا فرماندهی انتظامی 

شهرستان کاشمر به ثمر نشست و نوجوان 
16ســالــه ای در شهرستان مــوصــوف کــه عامل 
نوشتن برنامه دسترسی غیرمجاز به پیام های 
گوشی تلفن همراه هوشمند قربانیان بــود، با 
هماهنگی با مقام قضایی شناسایی و دستگیر 

شد.
سردار تقوی افزود: متهم که محصل دوره دوم 
دبیرستان بود در مشاهده با ادله فنی، بزه خود را 
پذیرفت و مدعی شد با انگیزه کنجکاوی و کسب 
درآمد این بدافزار را به نحوی طراحی کرده تا دوره 
فعالیت آن یک ماهه بوده و خریدار در پایان دوره 
30روزه با پرداخت وجه مجدد به صورت رمزارز 

نسخه فعال به روز شده را دریافت کند.
ــن مــقــام ارشـــد انتظامی بــیــان کـــرد: بــا توجه  ای
بــه مــدت فعالیت نــوجــوان کاشمری و تعداد 
پرونده های مرتبط با بدافزار موصوف در سراسر 
کشور، شناسایی سایر مالباختگان و میزان و 
رقــم اصلی بــرداشــت هــای غیرمجاز در دست 

بررسی است.
فــرمــانــده انتظامی اســتــان خــراســان رضــوی به 
تمامی والدین توصیه کرد: با نظارت صحیح بر 
عملکرد فرزندان خود در فضای مجازی نحوه 

استفاده صحیح از بستر فضای مجازی را به 
آن ها بیاموزند و مسئوالن جامعه با شناسایی 
نخبگان و افراد مستعد در راستای هدایت این 
افراد به سمت بهبود امنیت فضای سایبری و 

ارتقای امنیت روانی کاربران گام مؤثر بردارند.
سردار تقوی  تصریح کرد: نسبت به دامنه آدرس 
سایت ها، دریافت نرم افزارهای کاربردی از منابع 
معتبر و دسترسی هایی که بــرای نرم افزار های 
موبایلی برای اجرای برنامه مد نظر قرار می دهیم، 
باید دقت بیشتری داشت زیرا مجرمان به تازگی 
با خاصه کردن آدرس دامنه سایت ها و ایجاد 
شباهت با سایت های رسمی و شناخته شده، 
نسبت به تطمیع و جلب اعتماد کاربر نسبت به 

آدرس اعام شده تاش می کنند.
 امــا توصیه کــاربــردی در خصوص پیشگیری 
ــده هــای مــوصــوف؛  ــرون ــوع مــجــدد نظیر پ از وقـ
اطمینان از صحت آدرس سایت اعــام شده، 
عــدم کنجکاوی کلیک روی لینک ناشناس و 
در نهایت گذاشتن کارتی جداگانه با حداقل 
موجودی برای خرید های اینترنتی است؛ چراکه 
در صورت افشای اطاعات به صورت ناخواسته 
فرد کاهبردار موفق به رسیدن به اهداف خود 

نباشد.
عاقبت تلخ بازارسال یک پیام ◾

از سوی دیگر رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
هم ماجرای دستگیری یک کاهبردار فعال در 
فضای مجازی را رسانه ای کرد و در این زمینه 
گفت: این فرد با ترفند برقراری تماس از طریق 
یکی از شبکه های اجتماعی و نمایش لوگوی 
صدا و سیما در پروفایل به بهانه برنده شدن در 
قرعه کشی اقدام های مجرمانه خود را رقم می زد.
سرهنگ جواد جهانشیری اظهار کرد: در این 
رابطه فردی با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
به مبلغ 80 میلیون ریــال به پلیس فتا استان 
مراجعه کرد که دستور شناسایی و دستگیری 

عامل یا عامان این اقدام مجرمانه صادر شد.
ــافــت اظـــهـــارات شاکی  وی افــــزود: پــس از دری
مشخص شــد در پــی تماس واتــســاپــی لوگوی 
صــدا و سیما روی پروفایل فــرد تماس گیرنده 
درج شده بود و از سوی فرد کاهبردار با ادعای 
برنده شدن مخاطب برای سفر عتبات عالیات، 
از او می خواهد کدی که برای او ارسال می شود 
را برای او بازارسال کند که به دنبال این اقدام از 
سوی طعمه متأسفانه موجودی حساب شاکی 
صفر می شود که با بررسی های فنی و شگردهای 
خاص پلیسی کارشناسان موفق به شناسایی 
متهم در یکی از شهرستان های استان شدند 
که وی با هماهنگی مقام قضایی  در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.
ایــن مقام انتظامی گفت: ایــن شگرد قدیمی 
بوده اما همچنان افرادی هستند که فریب این 
کاه برداری را خورده و در دام کاهبرداران مذکور 
گرفتار می شوند و موجودی حساب بانکی خود 

را از دست می دهند.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از هموطنانمان 
ــد، به  ــن کــاهــبــرداران گرفتار شــده ان در دام ای
شهروندان هشدار داد: هرگز به پیامک ها و یا 
تماس های تلفنی با عنوان شما برنده قرعه کشی 
ما شده اید توجه نکنند و اطاعات حساب های 
بانکی و یا پیامک های خود را در اختیار افراد 
ناشناس قرار ندهند. این مقام مسئول تأکید 
کرد: برای دریافت جایزه نیازی به ارائه اطاعات 
شخصی و بانکی نیست و اطــاعــات مهم و 
حساس بانکی خــود از قبیل شماره حساب، 
شماره کارت، کد اعتبارسنجی CVV2 را به هیچ 

وجه در اختیار دیگران قرار ندهند.

دستگیری نوجوان 16 ساله که هوش سرشارش را در مسیر شر به کار گرفت

 برنامه نویسی 
برای تخلیه حساب مردم!

خبر
گناباد در محاصره سیل

 مدیران کم کار 
بازخواست می شوند

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی 
در سفر به گناباد و در حاشیه نشست مدیریت 
بحران شهرستان گناباد گفت: حدود 10 شهرستان 
در استان دچار سیاب شده اند و از دو روز پیش از 
وقوع بارش ها ستاد بحران استان هشدار نارنجی 
اعام کرده بود. به گزارش قدس، نجات گفت: نیاز 
است نقشه جامع خطر پذیری شهرستان تدوین 
شود و گزارش جامع خسارت ها توسط فرماندار از 
ادارات دریافت و به استانداری ارسال شود تا برای 
تأمین منابع آن به ویژه در حوزه کشاورزی اقدام کنیم.

وی ادامــه داد: مسئول مشخص در استان تعیین 
می شود که مسئول پیگیری جبران خسارت ها باشد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتــانــداری اظهار کرد: 
باکس های بتونی را بــرای 6پل مــورد نیاز در اختیار 
فرمانداری گناباد قرار می دهیم که اجرای آن بر عهده 
شهرستان اســت. وی با اشــاره به اقدام ها در سیل 
سال گذشته گناباد افزود: از محل اعتبارات بحران 
سال گذشته 2میلیارد و 400میلیون تومان برای قنوات 
گذاشته ایم و برای آب شرب گناباد 5 میلیارد تومان 

اختصاص یافته است.
همچنین رضا نصیری، فرماندار گناباد به تسنیم 
گــفــت: ســـال گــذشــتــه در اردیــبــهــشــت مـــاه مــردم 
شهرستان با سیل روبـــه رو بــوده انــد و در یک سال 
اخیر از دستگاه ها خواسته ایم به مردم اعام کنند 
چه اقداماتی صورت گرفته است. وی ادامه داد: خبر 
مفقود شدن برخی هم استانی ها در سیاب های 
اخیر سبب تألم و ناراحتی شده و بسیاری از مردم 
با فرزندان خود در کنار سیاب ها حضور یافته و در 
حال تماشا هستند؛ از رسانه ها درخواست داریم در 
این مواقع اطاع رسانی مناسب انجام دهند و نیروی 
انتظامی کمک کند تا مردم صحنه های خطر را ترک 

کنند تا خدای نکرده برای کسی اتفاقی نیفتد.
فرماندار گناباد گفت: در ایــن دو روز )مــدت زمان 
وقوع بارش ها( بیش از 2میلیون مترمکعب آب وارد 
شهرستان شده که در اقصی نقاط شهرستان بیشتر 
آبراه ها و رودخانه ها با ظرفیتی بیشتر از حد خود آب 

را به سمت پایین دست هدایت می کردند.
از ســوی دیــگــر رمضانعلی قاسمی، مــدیــر جهاد 
کشاورزی گناباد در خصوص خسارت های سیل 
در این شهرستان اظهار کرد: 116 هکتار زمین زراعی 
و باغی خسارت دیده که بررسی های اولیه از بیش از 
2میلیارد تومان خسارت خبر می دهد و در همین 
مدت سه رشته قنات تخریب شده و تقریباً 8میلیارد 
تومان خسارت دیده است. مرتضی امیری، دادستان 
عمومی و انقاب گناباد هم به ایرنا گفت: دستگاه ها 
و مسئوالنی که سهل انگاری و ترک فعل آنان منجر 
به وارد شدن خسارت به مــردم در جریان سیاب 
اخیر شهرستان شد، باید پاسخگو باشند و بدون 

چشم پوشی با آنان برخورد قضایی می شود.
برخی از مسئوالن پس از وقوع سیاب سال گذشته 
متعهد شده بودند با انجام برخی اقدام ها و اجرای 
ــاره به مــردم در  طرح هایی از بــروز خسارت های دوب

سیاب های بعد جلوگیری کنند که چنین نکردند.
دادستان گناباد گفت: هیچ توجیهی برای ترک فعل 
این مسئوالن و بروز این خسارت ها در مدت یک سال 
اخیر پذیرفته نیست و پرونده ترک فعل برای برخی 
مسئوالن در دستگاه قضایی تشکیل می شود و آنان 
باید پاسخگوی کوتاهی های خود در این زمینه باشند.

در شهر3
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واژگونی تریلر حامل خودروهای لوکس
بر اثر انحراف از جاده یک دستگاه تریلر حامل خودروهای 
صفر کیلومتر لوکس خارجی در محور کدکن - نیشابور 
یک نفر به شدت مصدوم شد و به خودروها نیز خسارت 

سنگینی وارد آمد.
به گزارش تسنیم؛ احمد محمدی، بخشدار کدکن اظهار کرد: 
دوشنبه گذشته در محور کدکن به نیشابور یک دستگاه تریلر 

حامل خودرو از مسیر منحرف و دچار سانحه شد. در ادامه 
راننده تریلر که در پی این واقعه به شدت مصدوم شده بود با 

کمک نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
محمدی افــزود: کم عرض بودن جاده، وضعیت نامناسب 
آسفالت و نبود شانه خاکی مناسب از مهم ترین علل 

واژگونی و بروز حوادث مختلف این جاده به شمار می رود.

بخشدار کدکن در ادامــه تصریح کرد: هر ساله و در فصل 
بارندگی، بروز چنین حوادثی را در این مسیر شاهد هستیم 
که هر بار خسارت های مالی و جانی به بار می آورد، ضروری 
است مسئوالن مربوط نسبت به رفع مشکات این محور 

اقدام کنند.
صبح روز دوشنبه گذشته با واژگـــون شــدن یک دستگاه 

تریلی دو طبقه مخصوص حمل خودروهای لوکس خارجی 
در محور کدکن به نیشابور که حامل 6 عدد تویوتای شاسی 
بلند و ســواری تویوتا صفر کیلومتر بود ضمن وارد آمدن 
خسارت میلیاردی به مالکان این خودروها، راننده این تریلر 
نیز به شدت مصدوم و به مرکز درمانی منتقل و تحت درمان 

قرار گرفت.

خبر
    تصادف دو پراید 

هفت نفر را به کام مرگ کشاند
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

پزشکی تربت جام از تصادف مرگبار دو خودرو 
سواری در محور تربت جام- تایباد با هفت فوتی 

و دو مصدوم خبر داد.
علی لطفی گفت: به دنبال تماس مردمی با مرکز 

ارتباطات اورژانس در سه شنبه شب گذشته مبنی 
بر تصادف دو خودرو سواری پراید و وضعیت 

وخیم مصدومان، بالفاصله تیم عملیاتی به محل 

حادثه اعزام شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی تربت جام گفت: به محض رسیدن 

نخستین آمبوالنس به صحنه حادثه، ارزیابی 
اولیه انجام و تریاژ مصدومان صورت گرفت 

و آن ها پس از انجام اقدام های درمانی الزم به 
بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.
لطفی گفت: متأسفانه این سانحه رانندگی 

هفت فوتی و دو مصدوم به جا گذاشت که حال 
مصدومان نیز وخیم است.

جــســد نـــوجـــوان 1۷ســـالـــه توسط 
غـــواصـــان ســـازمـــان آتــش نــشــانــی 

بیرجند کشف شد.
در ســاعــت 1۷:4۷ دقــیــقــه عصر 
دوشنبه 12 اردیبهشت در تماس شهروندان 
با سامانه 125 آتش نشانی، ماجرای غرق شدن 
پسری نوجوان تقریباً 1۷ ساله در آبگیر برکه ای 

حوالی روستای چهکند گزارش شد.
به گــزارش صداوسیما، در پی وقــوع این حادثه 
غواصان آتش نشانی از دو ایستگاه سجادشهر 
ــژه امـــداد و نجات  و غفاری به همراه خـــودرو وی

غــواصــی و بــا نــظــارت رئــیــس ســازمــان، معاون 
عملیات و رئیس ایستگاه در محل حادثه واقع 
در حوالی روستای چهکند حضور یافته و در 

آبگیر برکه اقدام به جست وجو کردند.
رئیس ســازمــان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند در این باره گفت: با جست وجو 
ــاش بــی وقــفــه غــواصــان آتش نشانی پیکر  و ت
بی جان این نوجوان در عمق چهار متری در حالی 
که قسمتی از لباس وی بین صخره های کف آب 
درگیر بود؛ پیدا شد. متأسفانه اقدام های پزشکی 

برای نجات جان وی مؤثر واقع نشد.

فرماندار باخرز گفت: عصر روز 
دوشــنــبــه گذشته شــدت بــارش 
باران در این شهرستان منجر به 
جــاری شــدن سیل در رودخــانــه 
روس و مسدود شدن راه ارتباطی دو روستای 

منج و دشتاب به مدت 24ساعت شد.
عباس حسن نژاد بــه ایسنا گفت: سیاب 
در منطقه باالوالیت این شهرستان موجب 
ــدن مــســیــر روســـتـــاهـــای مــنــج و  مـــســـدود شـ

دشتاب شد.
وی افزود: با کاهش سیاب در ساعت 20 روز 

گذشته مسیر روستای دشتاب بازگشایی شد 
اما با شدت گرفتن بارش ها سیاب جاری و 

مسیر دوباره مسدود شد.
حسن نژاد بیان کرد: همچنین بارش ها سبب 
جاری شدن سیل در رودخانه جیزآباد یکی از 

شاخه های فرعی رودخانه روس شد.
رئیس ستاد بحران باخرز خاطرنشان کرد: 
ــای مــذکــور  ــاط دو روســت ــب ــاوه بــر قــطــع ارت عـ
بـــارش هـــا مــوجــب جـــاری شـــدن ســیــاب در 
کوچه های روستاهای ارزنه، سیه الخ، ارخود 

و کردیان نیز شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند خبر داد

مرگ نوجوان ۱۷ساله در آبگیر
فرماندار باخرز خبر داد

سیل، راه دو روستا را مسدود کرد 

خراسان رضویخراسان جنوبی

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

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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*تراشکار ماهر*
به  صنعتی  شرکت  یک 
یک نفر نیروی تراشکار 

نیازمند است.
محل کار:

ابتدای جاده قوچان
حداکثر سن 30 سال

تلفن: عصارزاده
09153113650
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آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید و فروش
ضایعات

4/ر
01

01
23
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پروانه اشتغال به کار 
مهندسی شخص حقیقی آقای 

مهندس احمد آقائی فر 
به شماره 01930004123 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

مفقود شده

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احد ابراهیم زاده 

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3738
 به نشانی:  بلوار معلم ، معلم 23 جنب پالک 2

مشارالیه درخواس��ت  ابطال پروانه را دارد لذا 
از کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی 

ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151584783
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

40
10

14
11

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مرتضی تقوی زاده

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 17018
 به نش��انی:جاده سیمان کش��میری 44 اسدا...  زاده 7 

پالک 58
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر مراجعه 
و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09039730740
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   جذب 
 سرمایه گذار 
در اولویت  
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
گفت: بسترسازی 
برای حضور 
و فعالیت 
سرمایه گذاران 
از برنامه های 
اولویت دار استان 
است و به دنبال 
جذب سرمایه گذاردر 
هر فرصتی 
هستیم. از حضور 
سرمایه گذاران 
استقبال کرده و 
پشتیبانی کامل 
آن ها به طور جدی 
در برنامه قرار دارد.

در  حاشيه

 مهلت
 یک ماهه شورا 
به شهردار 
صالح آباد 

 عملکرد ضعیف 
شهرداری صالح آباد و 
گالیه و نارضایتی های 
پی درپی شهروندان 
این شهر مرزی سبب 
شد تا اعضای شورای 
شهر صالح آباد شهردار 
را استیضاح کنند که 
درنهایت با سه رأی 
مخالف و دو رأی موافق 
شهردار در سمت خود 
باقی ماند.
سعید صمدی، رئیس 
شورای شهر صالح آباد 
گفت: نشست 
استیضاح برگزار شد 
سه نفر از شورا موافق 
استیضاح و دو نفر 
مخالف بودند، البته 
یک عضو شورا که 
مخالف استیضاح بود 
گفت فعالً یک فرصت 
دیگر)یک ماهه( به 
شهردار داده شود 
که در این مدت اگر 
اقدام مثبتی انجام 
داد ابقا می شود وگرنه 
این عضو شورا هم 
رأی موافق خود)رأی 
چهارم( را خواهد داد و 
شهردارعزل می شود. 
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 عمودی ◾
1. چوبدستی – وزنـــه بـــردار ایــرانــی که 
در بــازی هــای آسیایی 2002 مــدال نقره 
کسب کرد- حد 2. گیرا – گاز یخچال – 
گلوله روشن کننده آسمان شب 3.مریض 
– دختر در گویش بچه لندن – نمره شاگرد 
دوم 4. آش ســاده – مــوشــواره – صفحه 
تـــرازو – پوشش ستور 5. خانه بــزرگ - 
مــجــازات 6. تکان و جنبش- ایالت 38 
آمریکا – مخترع تلفن - کافی 7. کشور 
خاستگاه بیداری اسالمی – ورزشــی با 
کفش مخصوص – فریاد شادی 8.شیمی 
کربن – صفحه الکترونیکی – جوانمرد 
– اشــاره به نزدیک 9. روادیـــد – سازمان 
ماهیگیری – اتاق مدرسه 10. سرسلسله 
اعداد – سرمای شدید – کسی که تامین 
مــعــاش خـــانـــواده بــرعــهــده اش اســـت – 
دل آزار کهنه 11. کــالم نیشدار – نقطه 
میانی دایره 12. سرای مهروکین – حیله 
– کــوچــک – پنج تــرکــی 13. رخــصــت – 

پشت سر چــیــزی - فــرایــنــدی کــه در آن 
یک اتم سنگین مانند اورانیوم به دو اتم 
سبک تر تبدیل می شود 14. ادویه پرآوازه 
هــنــدی – واحـــد بــرداشــت در سینما – 
شیره چغندرقند 15. فرزند – هدیه ای که 

پیش پای کسی بگذارند - عدد آسمان ها

افقی ◾
 1. صوت شگفتی – مستمسک – طنین 
صدا 2. شاه سبک هندی لقب این شاعر 
قرن 11 است - قلنج - دروغگوی آخرالزمان 
3. کربن خالص – هم – شهر تپه های 
حصارک استان البرز 4. حرف همراهی – 
سینمای فاجعه – نیتروژن – زندگی کردن 
5. فالبین - فرشته 6. صوت نفرت – ادیت 
– بز کوهی – پسوند شباهت 7. گل زیبا 
و خوشبوی شیراز – بخش پلوخور لباس 
– درخت نوشابه 8. پایین – زاپاس – کالم 
گــزافــه – استخوانی در پــا 9. بچه محل 
آبــادانــی – خــراب – واحــد ورزش بوکس 

10.لحظه – شیردریایی- عرصه مسابقات 
تکواندو – پسوند شباهت 11. فریاد بلند – 
تمرین بدنی 12. درخت انگور – سرشیر- 
پشم نــرم - انـــدک 13. متنفر – نهنگ 
ــا- آشغال 14. براثر پرخوری عارض  دری
می شود – کباب شده - زالل 15. لباس 
جنگ – بــاالبــر ساختمانی – امتحان 

چهارجوابی
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس 
پــارک علم و 

فناوری خراسان شمالی 
گفت: شرکت های دانش بنیان به علت نبود 
ــرای گسترش و  زیرساخت های الزم و فضا ب
همچنین برخی مشکالت دیگر از این استان 

مهاجرت می کنند.
مهران گرمه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
ــرد: شرکت های دانــش بنیان بــا تالشی که  ک
دارند برای گسترش و توسعه نیاز به فضا دارند 
کــه کــارگــاه هــای جدید بسازند امــا بــا مشکل 

مواجه خواهند شد.
ــان ایــنــکــه در ایـــن اســـتـــان از نظر  ــی وی بـــا ب
زیرساخت ها مشکل وجود دارد افزود: برخی 
از ایــن شرکت ها نیز به شهرک های صنعتی 

منتقل 
و برخی نیز از 

استان خارج شده اند.
گرمه افزود: 128 واحد فناور پارک علم وفناوری 
استان در دانشگاه ها و مراکز رشــد مستقر 
هستند کــه بیشتر ایــن واحــدهــا جــوان انــد و 

نیازمند توجه و حمایت.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی با 
بیان اینکه هم اینک 11 هــزار متر مربع فضا 
بــرای شرکت ها داریـــم، افـــزود: از مجموع 30 
شرکت دانش بنیان 20 واحد آن در پارک علم 
و فناوری مستقر است که از این نظر با آمار 

کشوری فاصله داریم.
گرمه افــزود: 22 شرکت در این استان گواهی 
صنایع خالق را دارند که از این نظر در کشور 

ــدول قــرار  ــم و در انــتــهــای جـ ــ رتــبــه 70 را داری
گرفته ایم، در حالی که در این خطه از این نظر 

توانایی و ظرفیت باالیی وجود دارد.
رئیس پــارک علم و فــنــاوری خــراســان شمالی 
گفت: متأسفانه برخی از دستگاه های اجرایی 
شناخت کافی از حــوزه فــنــاور نیز نــدارنــد به 
همین دلیل بیشتر ایــن واحــدهــا به خــارج از 

استان برای فعالیت کوچ می کنند.

دانش بنياندانش بنيان

مهاجرت 
 دانش بنیان ها 

از خراسان شمالی 

خبر
 توزیع 3هزار بسته معیشتی 

در مرحله سوم »قرار دوازدهم« 
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی گفت: همزمان با سراسر کشور 
سومین مرحله طرح قرار دوازدهــم در خراسان 
رضوی با توزیع بیش از 3هزار بسته معیشتی از 

محل موقوفات و کمک خیران اجرا شد.
ــالم و المسلمین جــمــال ایـــزدی  حجت االســ
گفت: ارزش این بسته ها افــزون بر 12 میلیارد 
ریال است.بقعه متبرکه امامزاده شعیب)ع( 
شهرستان سبزوار با توزیع 400 بسته و بقعه 
متبرکه امامزاده غیاث الدین محمد)ع( با توزیع 
250 بسته بیشترین توزیع بسته های معیشتی 

در این طرح را دارا هستند.
ایزدی گفت: عالوه بر توزیع بسته های معیشتی 
اقداماتی از قبیل توزیع نان و غذای گرم رایگان، 
انجام خدمات رایگان، خرید لوازم خانگی برای 
نیازمندان و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در 
مراکز افق بقاع متبرکه در طرح قــرار دوازدهــم 

انجام شد. 

 برگزاری رزمایش 
جهادگران فاطمی در بجنورد

جانشین سپاه خراسان شمالی گفت: رزمایش 
جهادگران فاطمی با فعالیت بیش از 9 هزار جهادگر 

بسیجی در استان آغاز می شود.
سرهنگ حسین اکــبــری اظــهــار کــرد: بــا توجه به 
درپیش رو بــودن هفته بسیج سازندگی و سالروز 
تأسیس سازمان بسیج سازندگی رزمایش بزرگ 
جهادگران فاطمی با حضور مسئوالن استانی در 
مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود و3 هزار نفر 
ازبسیجیان شهرستان بجنورد و گروه های جهادی 

بسیج اقشار در این اجتماع شرکت می کنند.
ــرد: در ایـــن طـــرح بــیــش از 9 هــزار  وی بــیــان کـ
جهادگر بسیجی در قالب 600 گروه جهادی 
در عرصه های مختلف خــدمــات جــهــادی در 
استان ارائه خواهند داد.اکبری ضمن قدردانی 
از فعالیت جهادگران بسیجی گفت: یکی از 
ویژگی های بارز گروه های جهادی، شناسایی و 
ایجاد زمینه های مشترک و بهره مندی متقابل 
از توانمندی های تشکل های جهادی و مردمی 
است.وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز امسال 
600 گــروه جهادی آتــش به اختیار در اقصی 
نقاط محروم استان خراسان در قالب 8 هزار 

جهادگر بسیجی خدمت رسانی کردند.
ــزود: خــدمــات جــهــادگــران در 200 نقطه  ــ وی اف
روستایی و 92 نقطه محروم شهری ارائه شد که 
بیش از 148هزار و 700 نفر از این خدمات بهره مند 

شده اند. 

 افزایش بارش های بهاری 
در خراسان رضوی

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: بارش های بهاری در خراسان رضوی 
به ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و بخش  هایی از 
شرق این استان با تقویت و گسترش سامانه بارشی 

شدت می گیرد.
ــاس نقشه های  ــر اســ ــرا آهـــنـــگـــرزاده افـــــزود: ب زهــ
هواشناسی این بارش ها به صورت رگباری با احتمال 
بارش تگرگ همراه با رعد و برق و وزش باد در مناطق 
مختلف خراسان رضوی برای دو روز آینده به صورت 

پراکنده ادامه خواهد داشت.
وی بیان کــرد: بر اثــر فعالیت ایــن سامانه بارشی 
بارندگی در مناطق مختلف خراسان رضوی از شدت 
بیشتری برخوردار خواهد بود که آبگرفتگی، رواناب 
و وقوع سیالب برای برخی از مناطق پیش بینی شده 
است. روند افزایش دما در این استان به تدریج تا 

پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

 مشاهده 10 کانون ملخ 
در خراسان شمالی

مدیر حفظ نباتات ســازمــان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی از مشاهده حداقل 10 کانون 

ملخ مراکشی در مزارع استان خبر داد.
به گـــزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان 
شمالی محمد رضایی گفت: در بازدید میدانی 
در شــهــرســتــان مــانــه و ســمــلــقــان، ســه کــانــون 
در منطقه اسپاخو و کاستان و دو کــانــون در 

صفی آباد اسفراین مشاهده شد.
وی با اشــاره به اینکه ملخ ها در شرایط رطوبت 
کافی به مرحله تفریخ می رسند، گفت: با توجه 
به شرایط بارندگی در استان، مبارزه را باید به 
بعد از خروج این جبهه هوایی و گرم تر شدن هوا 

موکول کنیم.
به گفته رضایی امسال و تاکنون، مبارزه با آفت 
ملخ باید در پنج کانون مذکور با وسعت 5 هزار 
هکتار )مانه و سملقان و اسفراین( انجام شود، 
در حالی که سال گذشته در هشت کانون و به 

میزان 9 هزار هکتار بود.
مدیر حفظ نباتات ســازمــان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی با بیان اینکه یک ماه گذشته 
بیشترین فعالیت کانونی ملخ در نیمه شمالی 
کشور بود، گفت: برای مبارزه با این آفت و تأمین 
ادوات سمپاشی و کنترل این کانون، نیازمند 
حمایت بیشتر استانداری و سازمان برنامه و 

بودجه هستیم.
ملخ، آفت عمومی و همه چیزخوار است و عمده 
فعالیتش از مراتع آغاز و به سمت مزارع کشیده 

می شود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از وجود 230 مدرسه ابتدایی 

زیر 15 دانش آموز در استان، خبر 
ــزارش مــهــر، سکینه  ــ داد. بــه گ

طیبی اظهار کرد: 230 مدرسه 
ابتدایی زیــر 15 دانش آموز 
در نقاط مختلف خراسان 
جــنــوبــی وجــــود دارد که 
بیشتر آن هــا در مناطق 
ــرزی اســـتـــان اســـت و  ــ م
دولت بخشی از هزینه 
رفت و آمد دانش آموزان 

را پرداخت می کند.
طـــیـــبـــی بــــا اشــــــــاره بــه 
ــای  ــی هــ ــ ــال ــســ ــکــ ــشــ خــ
چـــنـــد ســـال گـــذشـــتـــه و 
مهاجرت مردم از روستاها 

بــه شــهــرهــا، گــفــت: در اثــر 
آن فضاهای آمــوزشــی مــازاد 

در مناطق روســتــایــی افــزایــش 
یافته اند، اما در یکی دو سال اخیر 

با توجه به رونق مسکن روستایی و 
کــشــاورزی شاهد ایــن هستیم که بعد 

از گذشت 10ســال بعضی از ایــن مــدارس 
احیا می شوند.

۲30 مدرسه ابتدایی خراسان 
جنوبی زیر 1۵ دانش آموز دارد

مـــدیـــرشـــبـــکـــه بـــهـــداشـــت و درمـــــان 
فــریــمــان از انــجــام واکــســیــنــا سیون 
23هزارو250مهاجر افغانستانی 
در محل اردوگاه مراقبتی شهید 
مطهری شهر سفیدسنگ این 
شهرستان خبرداد و گفت: 
از ابــتــدای بــهــمــن1400و با 
ــــالغ وزارت بهداشت  اب
مبنی برواکسیناسیون 
اتــبــاع خــارجــی، تاکنون 
ایــن تعداد از مهاجران 
ــرای  افغانستانی کــه ب
خــــروج از مـــرز بـــه ایــن 
اردوگاه منتقل شده اند، 
تـــوســـط تـــیـــم مستقر 
مرکز بهداشت فریمان، 
زیرپوشش واکسیناسیون 

کرونا قرار گرفته اند. 
جعفری با بیان اینکه متوسط 
ــه در این  ــ تــزریــق واکــســن روزان
اردوگاه2هزارو700 دزبوده، افزود: 
عالوه برتزریق واکسن کرونا، در این 
مدت نیز2هزارو600 دز واکسن تکمیلی 
فلج اطفال و2هزارو900دز واکسن سرخک 

به اتباع افغانستانی تزریق شده است. 

واکسیناسیون بیش از۲3هزار 
مهاجر افغانستانی در فریمان 

ــادان و  ــتـ مقدم    پــرویــز مــشــکــاتــیــان یــکــی از اسـ
پژوهشگران تــراز اول موسیقی ایــرانــی و از بزرگ ترین 

آهنگسازان و نوازندگان سنتور در دوران معاصر و 
شاید در همه ادوار موسیقی ایرانی به شمار 

می آید. استاد مشکاتیان 24اردیبهشت 
1334 در نیشابور متولد شد و مقدمات 

موسیقی را از 6سالگی نــزد پــدرش 
)حسن مشکاتیان( آموخت. او سال 
1353 در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران قبول شد و همزمان 
ــف مــبــانــی موسیقی  ــ ــوزش ردی ــ آمـ
و موسیقی سنتی و ایــرانــی را نزد 
استادانی چون نورعلی خان برومند، 
دکتر محمدتقی مسعودیه، عبدهللا 

خان دوامی، دکتر داریوش صفوت، 
سعید هرمزی و یوسف فروتن ادامه 

داد. پرویز مشکاتیان در ســال 1356 
گــروه عــارف را تشکیل داد. همکاری با 

رادیو زیر نظر هوشنگ ابتهاج)سایه(، از دیگر 
فعالیت های او درسال 56 بود که با واقعه 17 شهریور57 وی و 
گروهی دیگر از اهالی موسیقی، به صورت دسته جمعی 

از رادیو استعفا کردند.
ــال وی بــه اتــفــاق گــروهــی دیگر  ــن سـ در ایـ
از هنرمندان موسیقی و با همکاری 
گروه های عارف و شیدا مؤسسه 
چــاووش را شکل 

داد که حاصل آن انتشار برخی از ماندگارترین قطعات 
موسیقی سنتی در سال های 57 تا 62 بود. او همچنین 

در گــشــودن راه شعر نیمایی بــه موسیقی اصیل 
ــرانــی، نقش قابل توجهی داشـــت. وی از  ای

سال 58 با خوانندگانی چون محمدرضا 
شجریان، شهرام ناظری، علی جهاندار، 

علیرضا افتخاری، ایــرج بسطامی، 
علی رستمیان و حمیدرضا نوربخش 
ــه نتیجه ایــن  هــمــکــاری داشــــت ک
همکاری، آثار ماندگاری چون بیداد، 

آستان جانان، سر عشق و نوا بود.
ــا از ســال76  اســتــاد مشکاتیان ام
اجراهای صحنه ای و انتشار آلبوم را 
متوقف کرد و تا تابستان 84 کنسرتی 
در کشور اجرا نکرد. آلبوم تک نوازی 
تمنا، از آخرین آثــار مشکاتیان بود 

کــه در ســـال 84 منتشر شـــد. پــرویــز 
مشکاتیان روز دوشنبه 30شهریور 1388 

هنگامی که 54 سال داشــت، بر اثر نارسایی 
قلبی در منزلش در تهران درگذشت و پیکر او در زادگاهش 

نیشابور، در جوار مقبره عطار به خاک سپرده شد.
 از استاد مشکاتیان کتاب های فــراوانــی منتشر 

شده  که ازجمله آن ها 20 قطعه برای سنتور، 
گل آئین، گــل آوا، ُسل آئین، مجموعه 

ــه بهار  تصانیف، بــیــداد و الل
است.

»پرویز مشکاتیان« موسیقی دان و استاد آواز ایران

نام آوران خراسان

دبیر اجرایی ویژه برنامه »ماه 
امــت« بــا بیان اینکه مشهد 
شهر شهادت اســت، گفت: 
چشم مــا بــایــد ظرفیت های 
موجود در مشهد را ببیند و 
یکی از این ظرفیت ها منطقه 
ــزارش شبستان حسین  ــ گلشهر اســـت. بــه گ
کمیلی در جریان رویــداد بین المللی »ماه امت« 
که در منطقه گلشهر مشهد در حــال برگزاری 
است، اظهارکرد: ما در مشهد باید روی چیزهایی 
سرمایه گذاری کنیم که مربوط به پیدایش شهرمان 
است و در شهرهای دیگر وجود نداشته و منحصر 

به این شهر باشد.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اینکه در 
توسعه شهر مشهد نیز نیاز به تعادل داریم تا این 
شهر به صورت متوازن توسعه یابد، ادامه داد: در 
همین راستا با دو مسئله هویتی و عدالتی روبه رو 

هستیم که باید بیش از پیش به آن ها توجه شود.
کمیلی ادامه داد: در مطالعات خود به این نتیجه 
رسیده ایم که منطقه حاشیه شهر برای اینکه از 
حاشیه بیرون بیاید، نیاز دارد مرکز تحوالت باشد 
و یکی از این کارها برگزاری رویدادهایی مانند »ماه 

امت« است.
مدیر مجموعه مردمی »صف« در حاشیه شهر 
مشهد گفت: برگزاری رویدادهایی با ظرفیت های 
ویـــژه در مناطق حاشیه شهر کــه تاکنون دیــده 
نشده اند و مردم شهر با آن خاطره ندارند، باعث 

می شود آن منطقه از حاشیه خارج شود.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه مشهد 
شهر شهادت است، افزود: در منطقه گلشهر نیز 
در چند سال اخیر بیش از 120 شهید مدافع حرم 

داشته ایم.

ــرای ایجاد جاذبه در مشهد  کمیلی گفت: ما ب
ــداد ماه امت سعی  نگاه هویتی داریــم که در روی
کــرده ایم این جاذبه ها دیــده و این هنر در قالب 
موسیقی که آوا و نواهای اسالمی را در بــردارد به 
نمایش گذاشته شــود؛ مثل قوالی که ریشه در 
تمجید از اهل بیت)ع( دارد و منقبت خوانی گروه 

افغانستانی که برای اهل بیت)ع( اجرا می شود.
وی همچنین به برگزاری نمایشگاه غذا و سوغات 
کشورهای همسایه در این رویداد اشاره کرد و گفت: 
برگزاری این نمایشگاه از ظرفیت های منطقه است 
که از جوانان افغانستانی گلشهر بــرای برگزاری 
نمایشگاه، ساخت تیزر، اجرا، انتظامات و سایر 

قسمت های برنامه استفاده 

شده است.
ــزود: با کمک  ایــن فعال فرهنگی و اجتماعی افـ
شهرداری مشهد توانستیم این اهداف را محقق 
کنیم و یک تصویر جدید از گلشهر در اذهان مردم 

سایر نقاط مشهد بسازیم.
در همین زمینه رئیس حــوزه هنری خراسان 
رضــوی گفت: برگزاری رویــداد »مــاه امــت« در 
منطقه ای مانند گلشهر سبب رشد ارتباطات 
و اقتصاد این محدوده و شناخت ظرفیت های 

عظیم آن می شود.
به گزارش برنا ، مجید عسکری اظهارکرد: مشهد، 
شهری جهانی به شمار می آید که می تواند در 
آن ملیت های مختلف کنار 

یکدیگر با هم زندگی کنند و چون یک شهر زیارتی 
است، عشق به امام رضا)ع( سبب می شود افراد 

زیادی به سمت مشهد بیایند.
وی بیان کــرد: همچنین با کشورهایی همسایه 
هستیم که به لحاظ فرهنگی با ما خیلی نزدیک 
هستند به ویژه کشور افغانستان که زبان مشترک 
داریم و این امر موجب همبستگی بیشتر ما شده 
اســت .در ایــن بین، زبــان موسیقی به خصوص 
ــد به  ــوان ــی مــی ت ــام رضــای ــ موسیقی فــاخــر و ام
همبستگی بیشتر کمک کند؛ چون موسیقی یک 

زبان مشترک بین همه انسان هاست.
او بیان کــرد: بــرگــزاری برنامه هایی مانند رویــداد 
مــاه امــت در عرصه بین المللی نشان می دهد 
کشورهای اسالمی با یکدیگر اتحاد داشته و در 
عرصه های مذهبی و فرهنگی در کنار یکدیگر 

برنامه های مشترکی دارند. 
عسکری گــفــت: بـــرگـــزاری چنین مــراســمــی در 
منطقه ای مانند گلشهر سبب رشد ارتباطات و 
اقتصاد این منطقه می شود و حضور مردمانی از 
سایر مناطق موجب می شود با فرهنگ افغانستان 
در این منطقه بیشتر آشنا شوند و این ظرفیت های 

مغفول مانده را بشناسند.
نخستین رویداد بین المللی »رمضان، ماه امت« 
تا 16 اردیبهشت ماه در سالن شهدای مدافع حرم 
واقع در آوینی )گلشهر( 57 میزبان عالقه مندان 
اســت. شــهــرونــدان بــرای حضور در ایــن رویــداد 
می توانند عدد 8 را به 1000108 پیامک یا در سامانه 
ثبت نام کنند. هزینه نام نویسی برای بلیت عادی 
5 هــزار تومان و بلیت ویــژه 25هــزار تومان است. 
در این رویداد فرهنگی گروه های قوالی پاکستان، 
منقبت خوانی افغانستان و یک گروه لبنانی در کنار 

گروه های خراسانی برنامه اجرا می کنند.

گزارشی از یک ویژه برنامه رمضانی که نگاهی جدید به ظرفیت های مشهد دارد

درخشش »گلشهر« در »ماه امت«
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