
محورغرب  دو  در  متوازن  توسعه  به جای  مشهد 
توسعه یک جانبه در محور  با  به شهری  وشــرق، 
در  معتقدند  بسیاری  و  است  تبدیل شده  غرب 
چهار دهه گذشته رویکرد مدیریت شهری درباره 
موضوعی  این  اســت.  نبوده  مثبت  حاشیه شهر 
است که انتقادها و واکنش های فراوانی درخصوص 
طــرفــی گسترش  از  و  شــهــری  نـــابـــرابـــری  ایـــجـــاد 

مدیران  بین  در  حاشیه نشینی 
فعلی و گذشته شهر و همچنین 
وجود  به   مــردم  مختلف  اقشار 
آورده است. این افراد معتقدند 

در طول این چهار دهه...

استاندار، آینده سه طرح قطار سریع السیر، شهر فرودگاهی و آزادراه حرم تا حرم را تشریح کرد

طرح های اولویت دار خراسان رضوی در دستورکار
 بررسی تبعات غفلت از مرکزیت 

حرم مطهر در گسترش شهر  

 فرصت ها 
و تهدید های 

توسعه مشهد 
در پهنه شرقی
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 پروژه آبرسانی خیرساز 
به 114روستای خراسان شمالی

 کشف شیئی تاریخی 
حین حفر چاه در کدکن

 صادرات نقره 
مشهد رونق می گیرد

 کمبود نیروی انسانی 
در آموزش وپرورش کاشمر 
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در استان2

 یک زوج تهرانی که تحت عنوان مسافر و 
پی حمله به مالکان خودرو های مسافرکش  در 
اقدام های مجرمانه  شخصی آن ها را هدف 
خود قرار داده بودند، در حالی هرکدام آن ها 
به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند که 

زن سارق از پشت سر روسری را دور گردن 
طعمه ها می انداخت و می کشید! تلفن مرکز 
فرماندهی110 به صدا درآمد و صدای لرزان 
مردی میانسال خبر سرقتی وحشت آفرین را 
در پوشش دو مسافرنما مخابره کرد. با توجه 

به محدوده وقوع جرم، یک تیم از مأموران 
انتظامی برای بررسی میدانی ماجرا به محل 
اعزام شدند. وقتی تیم تجسس به منطقه 
رسید آن ها با مرد میانسالی رو بــه رو شدند 
که خود را مالک یک دستگاه خودرو سواری 

پراید معرفی کرد که برای تأمین نیاز مادی و 
گذران زندگی در روز چند ساعت مسافرکشی 
فرد شاکی گفت: حدود  ادامــه  در  می کرد. 
ساعت 4/5 صبح بود که به خیابان طبرسی 
دوم رسیدم و در جست وجوی مسافر بودم...

مجرمان تحت تعقیب قرار گرفتند

محکومیت غیابی زوج سارق به 20 سال حبس
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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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 ۱۳ 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.آ۴۰۱۰۱۱۷۷
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 ۱۳ 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.آ۴۰۱۰۱۱۷۴
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 ۱۳ 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.آ۴۰۱۰۱۱۷۶
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 ۱۳ 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 .آ۴۰۱۰۱۱۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۲/۰۶                                      تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۲۱

حمید رضا آریان پور-رییس ثبت اسناد و امالک

ب��ا توجه به اینکه نوبت اول مجم��ع عمومی عادی در 
مورخ��ه 1401/1/31 برگ��زار و به حد نصاب نرس��ید 
لذا از کلیه س��هامداران محترم دع��وت می گردد در 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در روز شنبه 
مورخ��ه  1401/2/31 س��اعت 13 در آدرس  می��دان 
فردوس��ی  س��الن همایش ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کش��اورزی برگزار می گردد حضور به هم رس��انید .

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی

2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی ش��رکت منته��ی به 
1400/12/29

3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
و بازرسان

4- تعیین تکلیف ادامه روند کار شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

6- س��ایر م��واردی که ب��ه موجب قانون تج��ارت در 
صالحی��ت مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه میباش��د. 

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
) نوبت دوم( شرکت حمل و نقل طوس بار 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 3388

 و شناسه ملی 10380192894   
تاریخ انتشار1401/2/21
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 شهرداری سالمی درنظردارد با توجه به مجوز شماره 32 مورخ 1401/1/30 شورای اسالمی شهر 
س��المی مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات ش��هری وفضای سبز را بصورت حجمی ازطریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران وبازگش��ایی پاکته��ا ازطریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مناقصه 
گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درس��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه:  تاریخ 1401/02/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 11 روزپنج شنبه تاریخ 1401/3/5

مهلت بازگشایی پاکتها: ساعت 12 روزپنج شنبه تاریخ 1401/3/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تلفن 05154323900 

 هاشم اسماعیل نژاد-  شهردارسالمی

فراخوان مناقصه عمومی
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 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هام داران ش��رکت 
دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1401/3/4 ساعت 14 در 
محل قانونی ش��رکت به آدرس شهرک صنعتی 
چن��اران فاز 2 دانش 3 س��مت چ��پ قطعه دوم 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

انتخاب اعضا هیات مدیره
انتخاب بازرسین

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

 آگهی دعوت سهام داران شرکت 
داروسازی آرمان دارو خراسان سهامی 

خاص ثبت شده به شماره 815 و شناسه ملی 
14005924015 جهت تشکیل مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
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شهرداری گلبهار در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 36 مورخ1401/9/21 شورای محترم اسالمی 
ش��هر واگذاری حق امتیاز جمع آوری پس��ماندهای خشک شهر گلبهار به مدت یکسال شمسی که 
تا دو س��ال دیگر )منوط به رضایت ش��هرداری( قابل تمدید می باش��د. از طریق مزایده عمومی به ش��ماره 
ستاد5001093255000003 واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر به سامانه ستادایران به ادرس اینترنتی  WWW.setadiran.irمراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. هزینه چاپ دونوبت آگهی با برنده مزایده 
می باشد.                                                 علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مزایده – مرحله اول-نوبت اول 
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 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هام داران ش��رکت 
دع��وت می ش��ود تا درجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1401/3/4 ساعت 12 در محل 
قانونی شرکت به آدرس شهرک صنعتی چناران 
فاز 2 دانش 3 سمت چپ قطعه دوم حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه :

افزایش سرمایه شرکت
کاهش تعداد اعضا هیات مدیره

هیئت مدیره

آگهی دعوت سهام داران شرکت 
داروسازی آرمان دارو خراسان سهامی 

خاص ثبت شده به شماره 815 و شناسه ملی 
14005924015 جهت تشکیل مجمع عمومی 

فوق العاده )نوبت اول(
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بدین وس��یله از کلیه اعضا صن��ف دارای 
پروانه کسب معتبر که داوطلب عضویت در 
هیئت امنا حسینیه  می باشند دعوت بعمل 
م��ی آی��د از روز چهارش��نبه 1401/02/21 
لغایت ش��نبه 1401/02/31 جهت ثبت نام 
ب��ه دفتر اتحادیه لوله و لوازم بهداش��تی 

ساختمان مشهد مراجعه نمایند.
ضمنا به اس��تحضار می رس��اند در مورخه 
امن��ا  هیئ��ت  انتخاب��ات   1401/03/05
حس��ینیه مذکور در محل حس��ینیه صنف 

برگزار می گردد. 

آگهی فراخوان ثبت نام 
کاندیدای هیئت امنا موسسه 

حسینیه و مجتمع فرهنگی دانش و 
بینش صنف لوله و لوازم بهداشتی 

ساختمان مشهد
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   ۵۰۰ هزار 
هکتار دیمزار 
بدون محصول!  
سهراب سهرابی 
مجری گندم وزارت 
جهاد کشاورزی 
گفت: سطح 
زیرکشت گندم در 
سال زراعی جاری 
۵میلیون و ۸۱۰هزار 
هکتار است که به 
علت بروز حوادثی 
همچون سیل، تگرگ 
و خشکسالی حدود 
۵۰۰ هزار هکتار 
از اراضی دیم اقلیم 
گرم کشور غیرقابل 
برداشت شد.

توسعه یک جانبه شهر  ◾
در محورغرب

رئــیــس کمیسیون شــهــرســازی 
و معماری شـــورای شهر مشهد 
بر تــوازن شهری و توجه به شرق 
مشهد در تــوســعــه شــهــرســازی 
تأکید می کند و می گوید: آنچه در شــرایــط کنونی 
شهرسازی مشهد نمود و بروز دارد، توسعه یک جانبه 

شهر مشهد از محورغرب است.
حمید ضمیری در گفت وگو با قدس توسعه مشهد 
واسطه  در محورغرب طــی دهــه هــای گذشته را به 
ــد کــه بــه ایــن مــحــور شده  ــژه ای مــی دان ــ تــوجــهــات وی
اســت و مــی افــزایــد: وجــود مناطق ییالقی محدوده 
طرقبه شاندیز که درغــرب مشهد واقــع شــده است 
همچنین واگـــذاری  زمین های دولــتــی  در محدوده 
غرب مشهد و نیز شکل گیری و تمرکز دانشگاه ها 
و امکانات خدماتی در این محدوده بر توسعه این 
منطقه تأثیر گذاشته اند. وی توسعه متوازن شهری 
مشهد را منوط به توجه دوچندان به توسعه شرق 
عنوان می کند و ادامــه می دهد: در توسعه متوازن 
مطهررضوی مرکز شهر در نظر  مشهد باید حرم 
گرفته شود و شهر با مرکزیت حرم توسعه یابد. اکنون 
به دلیل رعایت نشدن این نکته، فاصله غرب مشهد 

تا حرم مطهررضوی زیاد شده است.
وی با تأکید بر ضــرورت توسعه شهر به شــرق برای 
حفظ مرکزیت حرم مطهر اظهار کرد: با وجود اهمیت 
حفظ هویت تاریخی شهر مشهد مقدس، در سالیان 
گذشته توسعه افقی شهر به سمت غرب بــوده که 
عالوه بر از بین بردن منابع طبیعی، تــوازن در حفظ 
مرکزیت بارگاه مقدس رضوی به عنوان مهم ترین دلیل 

شکل گیری مشهد مقدس را برهم زده است.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه بــه لحاظ زیست محیطی و 
پدافندی، اراضــی غرب مشهد ظرفیت اکولوژیکی 

شهر است، عنوان کرد: با توجه به فراهم بودن امکان 
بهره برداری مفیدتر از منطقه غرب، باید توسعه آینده 
در جهت شرق صورت پذیرد تا از عواملی که در آینده 
شهر مشهد را به دلیل عدم بارگذاری جمعیتی در این 

محدوده تهدید می کند، جلوگیری شود.
ــراکــم جمعیتی حــوزه  ــه تــوجــه درخــصــوص ت وی ب
شــرق مشهد مقدس و محدودیت های موجود به 
منظور اختصاص کــاربــری هــای خدماتی به میزان 
رضایت بخش برای زائران و مجاوران اشاره می کند و 
می افزاید: امکان تحقق این کاربری ها در اراضی حوزه 

شرق به دلیل مزیت نسبی قیمت در مقایسه با دیگر 
حوزه ها و با عنایت به لزوم اصالح رویکرد و توسعه 
مــتــوازن شهر با حفظ مرکزیت حــرم مطهر رضوی 

ضروری است.
وی تصریح کرد: بارگذاری های جمعیتی، صنعتی، 
خدماتی و حتی کشاورزی باید با تــوان اکولوژیک و 
ظرفیت های زیستی دشت مشهد مطابقت داشته 
باشد؛ این درحالی است که این موضوع در دشت 
مشهد رعایت نشده است و این مسئله هنجار های 
زیست محیطی این شهر را تهدید و نابود می کند، به 

همین  منظور برای برقراری توازن در بارگذاری جمعیتی 
و حفظ آبخوان، باید جهت گیری توسعه در کالنشهر 

مشهد از محور غرب به شرق تغییر یابد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
مشهد به توسعه در شرق براساس انجام مطالعات 
تأکید می کند و می گوید: در محدوده شرق مشهد 
اراضــی مستعد کشاورزی وجود دارد و در محدوده 
شمال شرق نیز چند روستا و محدوده منفصل شهری 
مهرگان و قرقی را داریــم که همه این ها بر این تأکید 

می کند باید به محور شرق توجه ویژه شود.
ایــن عضو شــورای اسالمی شهر مشهد به جایگاه 
دیگر اداره هـــا در ساماندهی بافت شهری مشهد 
ــاره و اضــافــه می کند: در مــحــدوده شمال شرق  اشـ
روستا هایی داریم که میان دو محدوده منفصل شهری 
مشهد و خــود ایــن کالنشهر قــرار گرفته اند و رشد 
عجیبی در حوزه جمعیت دارنــد، بنابراین باید همه 
ارگان ها و نهاد های مسئول پای کار باشند تا بتوان برای 
توسعه شرق و شمال شرق مشهد اقدامی بنیادی و با 

برنامه ریزی انجام داد.

شمشیر دولبه  ◾
معاون شهرسازی اداره راه وشهرسازی خراسان رضوی 
امــا توسعه شهرمشهد به سمت شــرق را شمشیر 
دولــبــه ای می داند که هم می تواند یک خطر بزرگ 
تلقی شود و نابودگر باشد و هم می تواند یک فرصت 

مناسب باشد مشروط به اینکه چگونه اجرا شود.
بهاره بزرگمهر در گفت وگو با قدس با تأکید براینکه 
این موضوع هنوز تصویب نهایی نشده است، عنوان 
کرد: این موضوع از جهات مختلفی جای نگرانی دارد 
که اگر نگاه توسعه به شرق صرف و خرج بازآفرینی 
نشود، آن وجه بد قضیه اتفاق خواهد افتاد و فقط 
یک سری زمین کشاورزی به شهر اضافه خواهد شد و 
مسئله حاشیه شهر مشهد حل نخواهد شد که هیچ، 

بر شدت آن خواهد افزود.  وی با اشاره به درنظر داشتن 
حرم مطهر به عنوان کانون توسعه معنایی، مدنی و 
کالبدی فضایی مشهد مقدس، می افزاید: توسعه 
در شرق توازن بخشی هندسه فضایی شهر را درپی 
خواهد داشت و هدایت توسعه در امتداد محورهای 
منتهی به حرم مطهر به عنوان منبع توسعه معنایی 
و همچنین فعالیتی شهرمشهد، نــوعــی توسعه 

حرم محور شهر را محقق خواهد کرد.
وی مسئله فشردگی باال و تراکم زیاد جمعیت در این 
مناطق را یکی از معضالت موجود در محدوده های 
اسکان غیررسمی مشهد عنوان و تأکید می کند: 
میزان جمعیت باالی ساکن در این مناطق و کمبود و یا 
حتی فقدان خدمات شهری مورد نیاز،اعم از فضاهای 
سبز، ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و 
معابراستاندارد، کیفیت زندگی شهری در این مناطق را 
کاهش داده است؛ به همین دلیل در طرح تحول دولت 
موضوع جابه جایی بخشی از ساکنان مناطق مبتالبه 
اسکان غیررسمی با تراکم جمعیتی باال برای فراهم 
کردن کیفیت محیطی باالتر و تأمین خدمات برای 

ساکنان، از اهداف این طرح می تواند باشد.
ــزود: توسعه بــه لحاظ شکلی و در انطباق با  وی افـ
ساختار توسعه شــهــری مشهد، قــاعــدتــاً بــایــد در 
نزدیک ترین نقاط به پهنه های بازآفرینی -شرق 
شهر- شکل بگیرد که این امر نیازمند وجود اراضی 

بزرگ مقیاس با مالکیت های یکپارچه است.
وی تأکید کرد: مهم ترین شرط تحقق توسعه شهر 
تخصیص پهنه های توسعه صرفاً به منظور بازآفرینی 
و جابه جایی جمعیت مناطق هدف بازآفرینی است، 
درغیراین صورت این موضوع سبب تشدید مسائل 
پهنه های ناکارآمد شهری، گسترش بی قاعده شهر و 
از بین رفتن اراضی کشاورزی خواهد شد؛ به عبارتی 
توسعه در پهنه شرقی فرصتی است که با کمترین 

لغزش می تواند به تهدیدی جدی تبدیل شود.

بررسی تبعات غفلت از مرکزیت حرم مطهر در گسترش شهر 

فرصت ها و تهدید های 
توسعه مشهد در پهنه شرقی

خبرخبر
روزروز

صادرات نقره مشهد رونق می گیرد
سرور یزدی رئیس اتحادیه طال و جواهر و نقره 
مشهد گفت: با اصالح قانون در بخش صادرات نقره 
امیدوارم به زودی شاهد اتفاق های خوبی در رونق این 

بازار باشیم.
باقر معبودی نژاد افــزود: خوشبختانه، قانون جدیدی 
که برای بحث نقره اعالم شده است موجب می شود، 

گردشگرانی که وارد کشورمان می شوند، بتوانند تا 
3کــیــلــوگــرم مصنوعات نــقــره خـــریـــداری و بــه صــورت 
چمدانی از کشور خارج کنند. این در حالی است که در 
گذشته خروج همراه مسافر تا سقف 3۰۰ گرم مجاز بود. 
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با کاهش بیماری کرونا، 
بــرای صنعت نقره و سازندگان آن وضعیت خوبی به 

همراه داشته باشد، چراکه متأسفانه وضعیت بازار نقره 
بسیار بد بود و خریداری نداشت.

معبودی نژاد با اشاره به اینکه مشهد بزرگ ترین مرکز 
نقره در ایـــران اســت، تصریح کــرد: مشهد بیشترین 
تولیدات نقره را در سطح کشور دارد که متأسفانه با 
کاهش زائــران و گردشگران این صنعت در شهرمان با 

مشکل مواجه شد که امیدوارم با اصالح قوانین جایگاه 
خودمان را حفظ کنیم. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر و نقره مشهد بیان کرد: در 
صادرات طال هنوز بحث مشکالت ارزی وجود دارد و اگر 
بحث صادرات طال مطرح شود به دلیل تحریم به هیچ 

عنوان امکان آن برایمان مهیا نیست. 

شهرسازی
   مهدی توحیدی  مشهد به جای توسعه 

متوازن در دو محورغرب وشرق، به شهری با توسعه 
یک جانبه در محور غرب تبدیل شده است و بسیاری 

معتقدند در چهار دهه گذشته رویکرد مدیریت 
شهری درباره حاشیه شهر مثبت نبوده است.

این موضوعی است که انتقادها و واکنش های 
فراوانی درخصوص ایجاد نابرابری شهری و از 

طرفی گسترش حاشیه نشینی در بین مدیران 
فعلی و گذشته شهر و همچنین اقشار مختلف 

مردم به  وجود آورده است.

این افراد معتقدند در طول این چهار دهه و البته 
براساس طرح های تفصیلی گذشته شمال و 

شمال شرق عماًل رها شده و طرح های توسعه 
همگی به  سمت غرب رفته است.

در کنار این اظهارات اما مهم ترین دلیل و تالش 

موافقان طرح توسعه به شرق این است که 
حرم مطهررضوی دیگر در مرکز شهر قرار ندارد 

و اگر روند توسعه به سمت غرب ادامه پیدا کند، در 
آینده ای نه چندان دور فاصله غرب مشهد تا حرم 

مانند حد فاصل شهر ری تا تهران خواهد شد.
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760
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گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302
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ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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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
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گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
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72
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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
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
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40
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48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
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41
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37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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40
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40
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/4
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00
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405 خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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 / 

40
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
/1

40
67
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

خدمات
پزشکی و درمانی

حسابدار

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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40
58

58
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40

37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
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06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید و فروش
ضایعات



 وقف باغ پسته 
در فردوس برای 

 هزینه های 
یک مسجد

جاجتی، رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه 
شهرستان فردوس 

گفت: واقف خیراندیش 
غالمرضا علیمرادی در 
یک عمل خیرخواهانه 

و خداپسندانه یک 
باغ پسته به مساحت 

۲هزار و ۷۰۰ مترمربع 
به ارزش ۲5۰ میلیون 

تومان را برای 
تأمین هزینه های 

روزانه مسجد 
حجت بن الحسن)عج( 

روستای خانکوک 
وقف کرد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی یــک زوج 
ــوان  ــحــت عــن ــه ت تـــهـــرانـــی کـ
ــر و در پــــی حــمــلــه  ــافـ مـــسـ
ــای  ــ ــودرو هـ ــ ــه مـــالـــکـــان خـ ــ ب
مسافرکش شخصی آن هــا 
را هدف اقدام های مجرمانه 
خود قــرار داده بودند، در حالی هرکدام آن ها 
به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند که زن 
سارق از پشت سر روسری دور گردن طعمه ها 

می انداخت و می کشید!
تلفن مرکز فرماندهی110 به صدا درآمد و صدای 
لرزان مرد میانسال خبر سرقتی وحشت آفرین 
را در پوشش دو مسافرنما مخابره کرد. با توجه 
ــوع جــرم، یــک تیم از مــأمــوران  بــه مــحــدوده وق
انتظامی برای بررسی میدانی ماجرا به محل 

اعزام شدند.

اجرای نقشه در شاهنامه 76 ◾
وقتی تیم تجسس به منطقه رسید آن ها با مرد 
میانسالی رو بــه رو شدند که خود را مالک یک 
دستگاه خودرو سواری پراید معرفی کرد که برای 
تأمین نیاز مــادی و گــذران زندگی در روز چند 

ساعت مسافرکشی می کرد.
در ادامــه فرد شاکی گفت: حدود ساعت 4/5 
صبح بود که به خیابان طبرسی دوم رسیدم و در 
جست وجوی مسافر بودم که یک زن و مرد جوان 
را دیدم کنار خیابان ایستاده بودند. نزدیک تر که 
رفتم مرد جوان دست بلند کرد، وقتی مقابل پای 
آن هــا توقف کــردم او از من خواست به صورت 
دربستی آن ها را تا بولوار شاهنامه76 ببرم. کرایه 
را طی کردم و آن ها سوار خودرو شدند. مرد جلو 
و همسرش هم عقب نشست. پیش از آنکه به 
سمت آدرس برویم آن ها از من خواستند برای 

دریافت ساک مسافرتی شان که در همان حوالی 
و در اختیار فــردی بــود به آدرســی دیگر برویم. 
وقتی ساک مسافرتی را گرفتند به سمت مقصد 

حرکت کردیم. 
نیم ساعت بعد وارد بولوار شاهنامه شدیم و از 
آنجا داخل خیابان شاهنامه76 شدم. چند متر 
داخــل کوچه پیش نرفته بــودم که یک باره زن 
مسافر که پشت سرم نشسته بود، یک روسری 
دور گردنم انداخت و با تمام توان از پشت سر 

آن را می کشید. نفسم در حال بند آمدن بود و 
چشمانم سیاهی می رفت که شوهرش به من 
حمله کرد و من را مجبور کرد خودرو را متوقف 
کنم. آن ها من را که بی حال شده بودم و توان 
دفــاع نداشتم از ماشینم بیرون انداختند و 

پرایدم را بردند.
وقتی کنار خیابان افــتــاده بـــودم، یــک خــودرو 
عبوری به دادم رسید. پس از اخــذ اظهارات 
شــاکــی مشخص شــد متهمان بــا ایــن شیوه 

ــد، از  ــ بــه ســرقــت هــای دیــگــری هــم زده ان دســت 
همین رو پرونده ای در دادسرای مشهد مطرح 

و مورد رسیدگی قرار گرفت.

 20 سال زندان و 148 ضربه شالق  ◾
در انتظار متهمان

با رد زنی های دقیق و فنی پلیس هویت زن و مرد 
سارق که ساکن حومه تهران بودند شناسایی 
و دستور دستگیری آن ها صادر شد. با حضور 
مأموران در خانه مادربزرگ زن سارق معلوم شد 
متهمان که می دانستند مردان قانون رد آن ها 
را خواهند زد به مکانی نامعلوم گریخته اند. 
درادامـــه باتوجه بــه مستندات پــرونــده و طی 
شــدن مــراحــل کــار در دادســـرا، کیفرخواست 
متهمان فــراری صادر و پس از تأیید به شعبه 
144 دادگــاه کیفری2 مشهد ارجاع شد و روی 
ــرار گــرفــت. مقام  میز قاضی مهدی ترابیان ق
قضایی هم پس از انجام مراحل قانونی پرونده 
رأی محکومیت سارقان مسافرنما را به صورت 

غیابی صادر کرد.
ــن رأی آمـــده اســـت: درخــصــوص اتهام   در ای
)اصغر.ح( و )پریسا.ب( هر دو دایر بر مشارکت 
در ســرقــت مـــقـــرون بـــه آزار و مــتــهــم ردیـــف 
اول همچنین دایـــر بــر ایـــراد ضــرب عــمــدی و 
ــر بــر مباشرت در ضرب  متهم ردیــف دوم دای
عمدی)کبودی گردن( که با مشارکت در سرقت 
مقرون به ضــرب و جــرح عمدی مطابق است 
همچنین باتوجه به گستره زیانبار جرم هر یک 
از متهمان موصوف را به تحمل 10 سال حبس 
تعزیری و تحمل 74ضربه شالق و مشترکاً به 
رد مال در حق شاکی محکوم می نماید. از سوی 
دیگر متهم ردیف اول عالوه بر آن به پرداخت 

یک ونیم صدم دیه کامل محکوم می شود.

مجرمان تحت تعقیب قرار گرفتند

 محکومیت غیابی زوج سارق 
به 20 سال حبس

خبر
جمع آوری 181 معتاد متجاهر 

در مشهد
فرمانده انتظامی مشهد از اجــرای طرح امنیت 
محله محور، کشف 10 کیلو و 527 گــرم انــواع 
موادمخدر و جمع آوری 181 معتاد متجاهر در 
ــزارش قـــدس، سرهنگ  مشهد خبر داد. بــه گـ
حسین دهقانپور در تشریح این خبر بیان کرد: 
ــی  در راســتــای تأمین امنیت اجتماعی و روان
شــهــرونــدان، طــرح ارتــقــای امنیت اجتماعی و 
پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهر مشهد 
طی 48 ساعت گذشته به مرحله اجــرا درآمــد. 
این مقام انتظامی اظهار کرد: در اجرای این طرح 
48ساعته مأموران کالنتری با همکاری تیم هایی 
از پلیس مبارزه با موادمخدر، یگان امداد و بسیج 
181معتاد کارتن خواب و خطرناک را از نقاط آلوده 
شهر مشهد جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد 

معرفی کردند.
وی با اشاره به اینکه برقراری نظم و امنیت مطلوب 
و تحقق آن همواره سرلوحه کار پلیس قرار دارد، 
گفت: در راستای اجرای این طرح 10 کیلو و 527گرم 
انــواع موادمخدر کشف و 56 خرده فروش مواد 

افیونی نیز دستگیر شدند.
سرهنگ دهقانپور هدف پلیس از اجــرای طرح 
ارتــقــای امنیت اجتماعی را افــزایــش امنیت، 
ــرشــمــرد و  ــش شـــهـــرونـــدان ب ــ ــ ــایـــش و آرام آسـ
خاطرنشان کرد: این طرح با جدیت ادامه خواهد 
داشت و شهروندان می توانند در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مشكوک به ویژه در زمینه توزیع 
انــواع موادمخدر، مراتب را به مركز فوریت های 

پلیسی 110 اعالم كنند.

کاهش چشمگیر نرخ باروری 
در خراسان جنوبی

نرخ باروری در خراسان جنوبی در سال ۹۹ حدود 
2/4درصد بوده که شیب کاهش آن در سال های 

اخیر چشمگیر بوده است.
مدیر گــروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال ۹۹ شاخص 
ــاروری براساس آمار های سامانه بهداشت  نرخ ب
در استان حــدود 2/4درصــد بــوده که اگرچه فعالً 
باالتراز حد جایگزینی است اما شیب کاهش آن در 
سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است. او گفت: 
در بین شهرستان های استان فــردوس، بشرویه و 
سرایان دارای کمترین شاخص باروری کلی و کمتر 
از حد جایگزینی بوده و شهرستان های خوسف، 

طبس و قاین نیز در مرز جایگزینی هستند.
مصطفوی گفت: برپایه آمار های جهانی در سال 
2017 ایران از نظر جمعیت سومین کشور منطقه 
بین 26 کشور و پس از پاکستان و مصر بوده 
است، اما امسال ایــران در شاخص نرخ باروری 

کلی رتبه 25 را در بین این 26 کشور دارد.

در شهر3
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کشف شیئی تاریخی حین حفر چاه در کدکن
یک شئ تاریخی مربوط به قرون میانی اسالم توسط یکی 
از اهــالــی روســتــای اسفیز بخش کدکن کشف و بــه مــوزه 

باستان شناسی کدکن اهدا شد.
به گزارش صداوسیما، بخشدار کدکن با قدردانی از این اقدام 
ارزشمند گفت: این اشیا با هدف حفاظت و پاسداشت از 
هویت و تاریخ مــردم منطقه کدکن اهــدا می شود و پس از 

کارشناسی، تهیه شناسنامه و شماره گذاری اموال و تفکیک 
در چیدمان، با نام اهداکننده در معرض دید بازدیدکنندگان 
موزه قرار خواهد گرفت. رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان تربت حیدریه هم در این باره گفت: 
این شئ سفالی که به صورت اتفاقی حین حفر چاه در عمق 
یک متری کشف شده بود، مربوط به قرون میانی اسالم است 

و منطقه مدنظر با توجه به بررسی ها یکی از مناطق تاریخی 
مهم کدکن و نیازمند مطالعات باستان شناسی است. 

علی محمدی خاطرنشان کرد: منطقه کدکن بیش از40 اثر 
تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که قدمت برخی آثار 
به هزاره پیش از میالد برمی گردد که به دلیل اهمیت موضوع و 
تنوع آثار تاریخی و همچنین با هدف معرفی شایسته این آثار 

به گردشگران، تصمیم به ایجاد موزه کدکن در محل مجموعه 
شیخ حیدر کدکنی گرفته شد و به زودی شاهد افتتاح رسمی 
آن خواهیم بود. وی افزود: سال گذشته افزون بر 10 گزارش 
مردمی و انجمن های میراث فرهنگی روستا های بخش کدکن 
در خصوص حفاظت از آثار تاریخی صورت گرفت که این 
نشان از دغدغه و توجه مردم به حوزه میراث فرهنگی است.

ذرهبین
    واگذاری مجتمع سنگان خواف

 به بخش خصوصی مانع توسعه است
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس 

شورای اسالمی گفت: واگذاری مجتمع سنگ آهن 
سنگان خواف به عنوان تنها معدن دولتی فعال این 

شهرستان به بخش خصوصی مانع توسعه منطقه 
است و مسئوالن و دولتمردان باید از انجام آن 

خودداری کنند.
حجت االسالم اکبر احمدپور فدکی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: مجتمع سنگ آهن سنگان خواف نقش 

راهبردی در توسعه اکتشاف و استخراج سنگ آهن 
در این منطقه دارد که در صورت واگذاری  به بخش 
خصوصی از انجام مأموریت های محوله خود باز 

می ماند.
وی اضافه کرد: از آنجا که هدف از ایجاد بنگاه های 

اقتصادی و ازجمله دولتی رسیدن به اهداف کالن، 
تولید به همراه بهره وری حداکثری در کنار وظایف 

زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی است با 
واگذاری مجتمع سنگ آهن سنگان خواف به شرکت 
خصوصی این مهم به نحو مطلوب فراهم نمی شود.

خراسان جنوبی دو دهه است با بحران کم آبی مواجه 
است و در دو سال اخیر بارش ها، اندکی غبار از چهره 
ناامید این استان زدوده و امید را دوباره در کویر استان 
زنده کرده است، اما به سبب نبود سدها و سازه های 
آبخیزداری بخش قابل توجهی از آب جاری شده بر 
کویر تشنه استان روانه افغانستان می شود و عطش 

این سرزمین را بیشتر می کند.
رئیس شـــورای روســتــای مشوکی در گفت و گو با 
خبرنگار فارس با بیان اینکه روستای مشوکی در 
نقطه مــرزی با افغانستان قــرار گرفته، اظهار کرد: 
بخش قابل توجهی از بارندگی ها مانند سیل از 
این روستا جاری شده و به سمت کشور افغانستان 
می رود. حسین خسروی با بیان اینکه در سال 85 
کار مطالعاتی ایجاد سد در این روستا صورت گرفته 
است، تصریح کرد: کارشناسان خاک را نمونه برداری 
کردند و هر ســال اعــالم می کنند ایجاد سد آغاز 

می شود ولی تاکنون خبری نشده است.
رئیس شورای روستای مشوکی با بیان اینکه در دی  
و بهمن سال گذشته پیگیری صورت گرفته است، 

گــفــت: قـــرار شــد طــی ســـال جـــاری در اعــتــبــارات 
محرومیت زدایی گنجانده شود که تاکنون به نتیجه 

نرسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم 
گفت: برای احداث سد مشوکی تاکنون پیگیری های 
زیــادی از طرف شــورای این روستا و نماینده مردم 

نهبندان و سربیشه صورت گرفته است.
سعید ســروری با بیان اینکه طرح مطالعاتی برای 
ساخت سد تغذیه مصنوعی در روستای مشوکی 
انجام شده است، تصریح کرد: تاکنون اعتباری برای 
آن منظور نشده و اجرای آن نیازمند اعتبار است که 

در حال پیگیری است.
سروری با بیان اینکه دو بند خاکی برای جلوگیری از 
سرازیر شدن رواناب ها به کشور افغانستان در این 
روستا ساخته شده است، ادامه داد: برای مدیریت 

رواناب ها منابع طبیعی نیز با ما همکاری دارد.
وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی تغذیه مصنوعی 
مشوکی و چاهداشی انجام شده است، افزود: تغذیه 
مصنوعی بندان نیز آغاز شده ولی به سبب کمبود 

اعتبار نیمه تمام رها شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
هم در این زمینه اظهار کرد: برای مدیریت رواناب ها 
در حوضه مشوکی، گلوگاه، النو و درح تعداد 10 تا 1۳ 
سازه آبخیزداری از سال ۹6 با کمک قرارگاه شهید 
ناصری ایجاد شده است. رواناب روستای مشوکی 

نیز به مرز افغانستان سرازیر می شود.
علیرضا نصرآبادی با بیان اینکه ما تالش می کنیم 
تا سیالب را مدیریت کنیم، یادآور شد: در حوضه 
مشوکی سازه های آبخیزداری باقیمانده وجود دارد 

که در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در گذشته حوضه های مرزی اعتبار 
ملی داشتند، ادامه داد: در حال حاضر این اعتبارات 

حذف شده و دیگر اختصاص داده نمی شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری 162 میلیارد تومان 
اعتبار ملی برای حوضه آبخیزداری استان منظور 
شــده اســـت، اضــافــه کـــرد: از ایــن مــیــزان بیش از 
25درصد آن تخصیص یافته و با وجود این اعتبارات 
2۳0سازه جدید در سال مالی جاری انجام می شود.

تلنگرتلنگر

دردی که باید هرچه سریع تر درمان شود

یک سوم رواناب های 
 خراسان جنوبی  

در افغانستان!
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چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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چاپ و پخش تراکت

آژانس های مسافرتی
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باغچه سبز

09356324306
صفرتاصد باغ و باغچه، هرس 

درختان خودرابه مابسپارید

قابل توجه همشهریان گرامی
به اط��اع می رس��اند آق��ای ناصر لش��کری دفتر 

مشاور اماک به شماره عضویت 14810
 به نش��انی: ش��هرک ش��هید باهنر حر82 نبش 

مهدیه13 پاک 181
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور اماک: 09373418568
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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مجهول المکان آقای 
قاسم اصغری فرزند عباس 

برابر دادنامه شماره 
140025390011072656

مورخه 1400/10/4 از شعبه 6 
دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
ش��هید مطه��ری )46 خان��واده 
سابق(مش��هد لطف��ًا از تاری��خ 
روی��ت روزنام��ه ظ��رف مدت 
هف��ت روز جه��ت ثب��ت طاق 
خلع خ��ود به آدرس دفترخانه 
در  واق��ع  مش��هد   18 ازدواج 
خواج��ه ربی��ع بی��ن 22 و 24 
ساختمان شبنم حضور یابید 

س��ردفتر ازدواج 18 و ط��اق 24 
مشهد - عباس بهروزیان
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطاع می رساند خانم سیده مریم چابک

مسؤول دفتر مشاوره اماک به عضویت 13666 
به نش��انی: بول��وار میامی، روس��تای کریم آباد 

نرسیده به امیرالمومنین 2 مقابل امیر 5 
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور اماک: 09153008858
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

خدمات و ملزومات 
کشاورزی



   مأموریت اتمام 
پروژه های 
نیمه تمام   
جواد قناعت، 
استاندار 
خراسان جنوبی 
گفت: به خاطر 
اهمیت موضوع 
و جلوگیری از 
هدررفت سرمایه ها 
و منابع مالی، اتمام و 
بهره برداری هرچه 
سریع تر پروژه های 
نیمه تمام در 
اولویت برنامه های 
دستگاه های اجرایی 
قرار دارد.

هواشناسی

هشدار نارنجی 
برای   هواشناسی 
خراسان شمالی

سرپرست اداره 
تحقیقات کاربردی 
هواشناسی خراسان 
شمالی از صدور هشدار 
نارنجی هواشناسی برای 
استان خبر داد و گفت: 
احتمال وقوع بارش باران 
و تگرگ و باد شدید در 
برخی نقاط استان وجود 
دارد.
علیرضا گلرخ در 
گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: با 
ورود سامانه بارشی 
به خراسان شمالی، 
هشدار نارنجی برای 
استان صادر می شود. 
این سامانه تا چهارشنبه 
شب در خراسان شمالی 
به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد. بر این اساس 
باد شدید، بارش باران 
و در برخی نقاط رگبار، 
تگرگ و مه آلودگی در 
ارتفاعات از ویژگی های 
سامانه است. احتمال 
باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها، جاری شدن 
رواناب و آبگرفتگی معابر 
وجود دارد.
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افقی ◾
1. دبیرکل پرویی سازمان ملل متحد که بین 
سال های 1982تا 1991 عهده دار این پست 
بود 2. مجال و مهلت – همسر مرد – نقش 
هنری – غذای کفش 3. رغبت داشتن – از 
حـــاالت سه گانه مـــاده – نمایش عمومی 
فیلم 4. چــه وقــت؟ - چاشنی ســرخ رنــگ 
– دارای همسر و چندین فرزند 5. رویــای 
ــهــودی  ــی ی ــ ــان ــنــدگــان – روحــ ــن مــصــرف ک
6.زبان گنجشک – بیماری – شهر پادگانی 
سیستان و بلوچستان – بــوی رطــوبــت - 
ــی  ــدادن جــســم 7. عــضــو گـــزنـــده – پــس ن
خسیس – شب قبل - اندوه 8. خودداری از 
پذیرفتن رأی – ورزش رزمی کره ای 9. کرمینه 
حشرات – دشمن – من+شما – باالترین 
ــوع اختیار 10. رود آرام – عزیز عــرب –  ن
شلغم – صفحه اینترنت – خدای سنگی 
11. بیماری تتانوس – نیروی درونی مشوق 
انجام کاری 12. برابر فارسی »موس« - نت 
بیمار – باالآمدن آب دریا 13. مالطفت کردن 

– مــرده – زمــان حــال 14. حاکم – بـــرادران 
مخترع سینما – کشیش بــودایــی تبت 

15.مفتخر – زخم بندی

عمودی ◾
1. خواری – بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال 
که آمار گلزنی  ملی اش چندی قبل از علی 
ــی سبقت گــرفــت 2. پــارچــه مانتویی  دایـ
– مــاه سریانی – مسیر حرکت سیارات 
گردخورشید 3. اندرزها – حیوان بیابانگرد 
– خــرس درختی 4. غــول برفی هیمالیا – 
نپذیرفتن – نخست وزیر اسبق پاکستان 
که توسط پرویزمشرف برکنارشد 5. مارماالد 
- پناهگاه 6. فخرفروشی – آش ساده – واحد 
سرعت هواپیما – دنیاآوردن – نت منفی 
7. لون و فام – دنباله رو سوزن – یک چهارم 
ــای جشن و شادی  ســال - اســـرار 8 . روزهـ
– جمع مکسر مفهوم 9. خیاط – ضربه 
فوتبالی – هزارکیلو – از تقسیمات ارتشی 
10. بز کوهی – دربست کارخانه – خندق 

بال – مزه دهان جمع کن – نشان مفعولی 
11.حاال – کلمه ای در مقام افسوس 12.بندری 
تجاری در ژاپــن – از احشام – آهــک زنده 
13. دوستان – عضو انتهایی سیستم ترمز 
خــودرو - آداش 14. کــشــاورز- بــاطــراوت – 
مجلس شورای روسیه 15. بازیکن ملی پوش 
عراقی سابق تیم فوتبال پرسپولیس ملقب 
به مهندس – واحدی بزرگ در طول – قوت 
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 2   م ر د   ج  ل و   خ  ل ف   ر م
 3 س ا و ی  ز   ا ن گ    ت ی  ک   و
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 6   د ق ت   ت ن ی    ر ی  ح  ا ن  
 7 خ    پ ل و   م ت م ا د ی    د ر

 8 ت ک ه   ر د ا   ا س ا   چ  ا ک
 9 م ن   خ  د ا د ا د   ن خ  ل   س
 10   ت و م ا ن   ه ی  س   ا ه م  
 11 ت ر ی    ن و ب ت   ن س ل   ی  ر
 12 م ل ز م   ب ا ز ت ا ب   ب ا ل
 13 ل   ا ی  ش   ک ا ر   ز م ا ن ه
 14 ک ر   گ  ی  ج    ز ن د   ف و ج   

 15   گ  ا و ب ا ز   گ  ا س ت ر ی  ت
 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

استاندار خراسان رضوی گفت: در 
حوزه زیرساختی استان، پروژه های 
قطار سریع السیر، شهر فرودگاهی 
امام رضا)ع( و آزادراه حرم تا حرم با 

تأمین اعتبار از مسیر ویژه در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، نظری در همایش ائمه جمعه 
خراسان رضوی افزود: شهر فرودگاهی در مرحله 
مطالعه است، عملیات اجرایی آزادراه حرم تا 
حرم نیز تسریع می یابد و پروژه قطار سریع السیر 
نیز در دستور کــار اســت و از منابع ملی برای 
پیشبرد پروژه ها استفاده می شود. برای رشد 
اقتصاد در اســتــان مقرر شــده اســت جریان 
اقتصادی راه انـــدازی شود و گره های خاص در 
واحدهای اقتصادی مختلف به صورت موردی 

بررسی شود.
ــرد: مسئله اقــتــصــاد اســتــان،  نــظــری اظــهــار کـ
نداشتن راهبرد استانی درخصوص اقتصاد 
است از این رو مزیت ها و مسئله های 
اقــــتــــصــــادی اســـتـــان 

ــداف عملیاتی بــراســاس آن هــا  مشخص و اهـ
ــدار خـــراســـان رضــــوی با  ــان تــعــریــف شـــد. اســت
بیان اینکه بــرای تحقق اهــداف اقتصادی باید 
زیرساخت های مناسب در استان وجود داشته 
باشد، افـــزود: از لحاظ زیرساختی در استان 
مشکالتی وجود دارد که برنامه های روشنی برای 
رفع این مشکالت درنظر گرفته شده و برای تحقق 
اهداف اقتصادی برش چهار ساله تعریف شده 
است. نظری افزود: بر این اساس مقرر شد در 
سال 1401، خراسان رضوی به رشد اقتصادی 
ــرای تحقق آن 185هـــزار  7/2درصـــد برسد و ب
میلیارد تومان پول نیاز است که هشت قرارگاه از 
جمله قرارگاه اقتصاد زیارت، اقتصاد زیرساخت 
و انرژی، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد صنعت، 

معدن و تجارت تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بانک های استان در سال جاری 
برای این حرکت اقتصادی 55هزار میلیارد تومان 
باید تأمین کنند و بخش خصوصی نیز 60 هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری کند. 

روستای »قزقان دره« درگز ازجمله 
جاذبه های طبیعی منحصر به فرد 
و کمتر شناخته شده شمال شرق 
ایران است که طبیعتی افسونگر 
دارد. در این منطقه، منظره ای حیرت انگیز از 
چرای گوسفندان روی تپه هایی که لباسی سبز 
بر تن کرده اند، زیر آسمانی صاف و آبی، انتظار 

شما را می کشد.
دره قزقان در نزدیکی روستایی با همین نام قرار 
دارد. این روستا در شهرستان درگز و در نزدیکی 

مرز ایران و ترکمنستان واقع شده است.
قزقان دره از مناطق بکر و عشایر نشین به شمار 
می آید که با تپه های دلکش و زمردین خود، 
چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. 
طبیعت جادویی دره قزقان هر ساله زود تــر از 
مناطق اطراف خود، بهار را خوشامد می گوید. 
این منطقه دارای دشت های وسیع و سرسبز، 
پوشش گیاهی غنی و خاک حاصلخیز بوده 
و همین امر سبب شده تا قوم عشایر نشین 

تپه های بکر روستای قــزقــان دره را بــرای اتــراق 
انتخاب کنند.  بهترین زمــان بــرای سفر به 
قزقان دره و لذت  بردن از طبیعت بی نظیر آن، 
فصل بهار به خصوص ماه اردیبهشت است. 
در این فصل با زیبا ترین چهره طبیعت در این 
منطقه رو به رو خواهید بود که به سان بهشتی 

رویایی دلبری می کند.
برای رسیدن به منطقه ییالقی قزقان دره از مبدأ 
شهرستان درگــز، ابتدا باید وارد جــاده درگز-
لطف آباد شده و از لطف آباد مسیری سر راست 

وجود دارد که به سوی روستای قزقان می رود.
برای رسیدن به شهر درگز هم اگر مبدأ شما 
مشهد باشد، می توانید از دو مسیر قوچان 
یا کالت، به این شهر برسید. هرچند کیفیت 
جــاده و آسفالت مسیر اول بهتر اســت. اما 
طی مسیر دوم که از کــالت مــی گــذرد و کمی 
طوالنی تر اســت، با طبیعت مسحور کننده 

ــاده، شــایــد  لذت بخش تر  ــراف جــ اطــ
باشد.

 طرح های اولویت دار خراسان رضوی
در دستورکار

 »قزقان دره« دشت هایی سرسبز 
با تپه هایی زمردین

ــر  ــدیـ مـ
آمــــــــــــوزش  و 

پـــرورش کاشمر بــا بیان 
اینکه کمبود نیروی انسانی بزرگ ترین چالش 
آمــوزش وپــرورش کاشمر اســت، گفت: میانگین 
سوابق نیروهای آمــوزش وپــرورش این شهرستان 

بیش از 26سال است.
سعید تاج محمدی افــزود: به دلیل کمبود نیروی 
انسانی مجبوریم از ظرفیت نیروهای بازنشسته 
استفاده کنیم. وی بر رعایت عدالت آموزشی در 
توزیع نیرو های انسانی تأکید کرد و ادامه داد: باید 
مدارس حاشیه شهر و مناطق محروم در اولویت 

اختصاص نیروهای توانمند باشند.
مدیر آموزش وپرورش کاشمر گفت: متأسفانه در 
ابتدای هر سال معلمانی که اسم و رسمی دارند 

تـــوســـط 
مــدارس مطرح 
انـــتـــخـــاب مـــی شـــونـــد در 
صورتی که ایــن رســم غلطی اســت چــون مــدارس 

حاشیه شهر محروم می مانند.
تاج محمدی افــزود: اداره آمــوزش وپــرورش کاشمر 
با حدود 2هزار و 500 نیروی شاغل، 3هزار نیروی 
بازنشسته و 36هزار دانش آموز یکی از مهم ترین 

اداره های آموزش وپرورش خراسان رضوی است.
او با اشاره به اینکه در حوزه ابتدایی این شهرستان 
23مـــدرســـه دو نــوبــتــه وجـــود دارد، گــفــت: باید 
ساخت وسازها برای برطرف کردن این مشکل مورد 

توجه باشد.
ــوزش متوسطه  ــ عـــزت هللا طــاهــریــان، مــعــاون آم
آموزش وپرورش کاشمر هم در این نشست گفت: 

هرچند تا سه سال پیش، 2هزار ساعت نیروی مازاد 
داشتیم امــا امسال 4هــزار نفر- ساعت فقط در 

متوسطه اول کمبود نیرو داریم. 
بـــدون شــک در ســال تحصیلی جدید بــا کمبود 
جدی تر نیروی انسانی مواجه خواهیم بود و اگر 
تأمین نیرو به همین منوال باشد و بازنشستگان 
درخواست استمرار ندهند بــرای سال تحصیلی 
جدید 5هـــزار نفر- ساعت کمبود نیرو خواهیم 

داشت.
وی با بیان اینکه 200 تا 220 نفر در متوسطه اول 
و دوم کمبود نیرو داریم به کمبود فضای آموزشی 
اشــاره کرد و ادامــه داد: هم اکنون نیازمند ساخت 
دو هنرستان جدید هستیم همچنین در مقطع 
متوسطه اول چهار مدرسه در غرب و شرق شهر 

کمبود داریم.

تلنگرتلنگر

کمبود نیروی انسانی 
در آموزش وپرورش 

کاشمر 

مردان آسمانی

خبر

پیشرفت خراسان گردی

شهید سیداحمد دستگردی
والدت: 1343/01/01

محل تولد: بیرجند
تاریخ شهادت:1365/02/21

محل شهادت: منطقه عملياتی گزيک
مزار: گلزار شهدای بیرجند

یزدی اول فروردین 1343 در بیرجند متولد 
شــد. نامش را سیداحمد گذاشتند. از همان 
ــوری کــودکــانــه بــه فــراگــیــری قــرآن  کــودکــی بــا شـ
مشغول شد. در کنار فراگیری قرآن توجه و عالقه 
وی به مسائل نظامی باوجود مخالفت همه، وی 
را به سمت ورود به تشکیالت نظامی کشاند 
تا اینکه پس از اتمام سال اول دبیرستان وارد 
آموزشگاه گروهبانی شد و برای خدمت در این 
لباس به مشهد عزیمت کرد. او در تمام مراحل 
تحصیل جزو برترین و ممتازترین شاگردان بود 
تا اینکه پس از دریافت درجــه گروهبان دومی 
برای خدمت به نوار مرزی گزیک اعزام شد. با 
شروع جنگ تحمیلی عشق به شهادت و دفاع 
از وطن وی را به سوی جبهه های حق علیه باطل 
و به مرز های کردستان کشاند. پس از گذشت 
مدتی از جنگ بازگشت ولی دوباره برای مبارزه با 
سوداگران مرگ به همان مرز گزیک منتقل شد. 
در 21 اردیبهشت 1365 در محل نوار مرزی شرق 

کشور به فیض شهادت نائل شد.

پروژه آبرسانی خیرساز به 
114روستای خراسان شمالی

سرپرست شرکت آبفا استان از ابالغ قرارداد پروژه 
آبرسانی خیرساز شامل آبرسانی به 114روستای 
این استان خبر داد. به گزارش قدس آنالین، رضا 
نعیمی در دیــدار با نماینده خیر نیک اندیش 
حاج اکبر ابراهیمی، مدیرعامل »بنیاد نیکوکاری 
فرهنگی ابراهیمی« ضمن قدردانی از اقدام های 
ارزنــده این خیر گفت: نخستین پروژه آبرسانی 
خیرساز شامل آبرسانی به 18روستای شهرستان 
رازوجرگالن با هزینه ای افزون بر 22میلیارد و 19 
میلیون تومان که با مشارکت مبلغ 2میلیارد و 819 
میلیون تومان توسط خیر حاج اکبر ابراهیمی در 

سال 1400 اجرا و به بهره برداری رسید.
وی دومین پروژه را »پروژه آبرسانی 35 روستایی« 
معرفی کرد و گفت: این پروژه نیز با مشارکت خیر 
با اعتباری افزون بر 3میلیارد و 850 میلیون تومان 
که 21هزارو655 نفر از جمعیت روستایی را از آب 
شرب پایدار بهره مند می کند در مرحله اجراست.
ــروژه تعریف شـــده را  ــ وی همچنین سومین پ
»مشارکت مبلغ 12میلیارد و 540 میلیون تومان 
در اجــرای پــروژه آبرسانی 114روستایی خراسان 
شمالی« عنوان کرد و گفت: این پروژه شامل تهیه 
بیش از 210 کیلومتر لوله برای اجرای شبکه توزیع و 
خط انتقال آب، حفر هشت حلقه چاه و بهسازی 
هفت دهنه چشمه است که با مشارکت مؤسسه 
خیریه حاج اکبر ابراهیمی اجرا خواهد شد. این 
پروژه در حال حاضر در مرحله ابالغ بوده که پس از 
اجرا جمعیتی بیش از20هزارو361 نفر از آب شرب 

پایدار بهره مند خواهند شد.

عقب ماندگی خراسان رضوی 
در اجرای طرح هادی 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
ــرای طــرح هــادی  خــراســان رضـــوی گفت: در اجـ
روستایی، خراسان رضــوی از میانگین کشوری 

پایین تر است.
ــالیــن، محمد شفیعی در  بــه گــــزارش قــدس آن
همایش شــوراهــای اسالمی روستاهای بخش 
مرکزی و ششطراز شهرستان خلیل آباد اظهار 
کــرد: براساس اعــالم نیاز شهرستان ها و تأمین 
اعتبار، قرار است اجرای طرح هادی در هزار روستا 
تا پایان شهریورماه امسال در خراسان رضوی 
بازنگری شود که این استان از میانگین کشوری در 

اجرای این طرح پایین تر است.
وی گفت: پس از بازنگری تهیه زمین، نوبت به 
تسهیالت می رسد که به محض ابالغ تسهیالت 
200 میلیون تومانی و با کمک آورده مردم، موضوع 

تأمین زمین مسکن روستاییان حل خواهد شد.
شفیعی خــاطــرنــشــان کــــرد: بــیــش از 2هـــــزار و 
400روستای دارای دهیاری در خراسان رضوی وجود 
دارد که در بسیاری مرحله اول و دوم طرح هادی اجرا 

شده و برخی در مرحله اول به سر می برند.
وی افــزود: اشتغال، نابرابری هزینه کرد و درآمد 
روســتــایــیــان و زیــرســاخــت هــای زنــدگــی سبب 
مهاجرت از روستا به شهر شده و زمانی که درآمد 
یک روستایی از هزینه کردش بیشتر شود، این 

خود مانعی برای مهاجرت است.
شفیعی در پایان گفت: مدیران شهرستانی باید 
برای جذب اعتبارات از نهادهای دولتی و حاکمیتی 
تالش و پیگیری کنند تا موجب توسعه روستاها و 

در نهایت شهرستان شود.

فرماندار تایباد گفت: باتوجه به ورود 
روزانـــه بیش از هـــزار و 500 مسافر 

افغانستانی از طریق مرز زمینی 
دوغـــارون به سمت ایــران، الزم 

اســـت مــســئــوالن اســتــانــی و 
کشوری به افــزایــش سطح 
خدمات درمانی و کنترل 
ــواع بیماری ها در این  انـ
ــنــی نــگــاه  ــاه زمــی ــ ــذرگ ــ گ

ویژه ای داشته باشند.
مــــهــــدی دونــــــــــده در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
ــســتــان  ــغــان کـــشـــور اف
ازجمله مناطقی است 
ــیــان  ــول ســال ــ کــــه در طـ
گذشته درگیر شیوع انواع 

بیماری های مختلف بوده 
و نیاز اســت با هــدف پایش 

بیشتر این بیماری ها مسافران 
ــران از سمت این  ــ ورودی بــه ای

کشور غربالگری 100درصدی شوند. 
وی ادامــه داد: مسافران افغانستانی 

تا رسیدن به کشور ما از طریق مرز زمینی 
دوغارون در سه نقطه غربالگری کرونا می شوند.

ضعف زیرساخت های کنترل 
بیماری ها در مرز دوغارون 

حجت االسالم والمسلمین علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی گفت: 
ــل کــتــابــخــانــه هــای  اداره کـ
عــمــومــی خــراســان رضــوی 
ــا هــدف  ــظــر دارد بـ در ن
كتابخانه  تبيين نقش 
عمومی دکتر شريعتی 
شهرستان مشهد به 
عــنــوان قدیمی ترین 
ــه عــمــومــی  ــخــان کــتــاب
اســـتـــان در تــحــوالت 
اجتماعی و فرهنگی 
شـــــهـــــر مــــشــــهــــد و 
مــســتــنــدســازی تــاريــخ 
كتابخانه  های عمومی 
ــران از پــژوهــشــگــران  ــ ايـ
مجربی که سابقه انجام 
ــن حـــوزه را  ــار عملی در ای ک
دارند دعوت  کند تا مستندات 
ــخ شــفــاهــی  ــ ــاري ــ ــه ت ــ ــوط ب ــ ــرب ــ م
كتابخانه عمومی دکتر شريعتی 
شهر مشهد را در قالب طرح پژوهشی 

ارائه نمایند.

 دعوت اداره کل کتابخانه ها 
از پژوهشگران 

مقدم     مال شمس الدین محمد بیدوازی، فرزند مال 
جالل الدین بیدوازی، از شاعران و مداحان اهل بیت)ع( در 

نیمه اول قرن سیزدهم هجری در روستای »بیدواز« 
ــای شــمــال شــرقــی شهرستان  ــادی هـ از آبـ

اسفراین چشم به جهان گشود.
وی پـــس از طـــی دوران کـــودکـــی و 

تحصیل علم و دانــش نــزد بزرگان 
در زادگاهش، عازم نجف شد و در 
حوزه علمیه نجف، مدت 16 سال 
خوشه چین خــوان علمی علمای 
ــه اســفــرایــن  شیعه بـــود. ســپــس ب
بازگشت و در روســتــای بــیــدواز به 

تدریس پرداخت.
مــال شمس الدین در علوم قــرآن، 

حدیث، ادعیه، قصص انبیا و زبان 
عــربــی و عــلــوم اســالمــی، اطــالعــات 

ــده ای را کسب كــرد و چنان كه از  ــ ارزن
دیوان و كتب وی برمی آید، در علم نجوم، 

موسیقی و جفر  نیز دستی توانا داشت.
دیـــوان اشــعــار وی، ســراســر حكایت تــاریــخــی، قصص 
انبیا و بعضی حكایات مربوط به خاندان عصمت 
ــارت)ع( و مـــدح و بــیــان منقبت پیامبر  ــهـ و طـ
اســـالم)ص( و ائمه معصومین)ع( است. 
بخش پایانی دیــوان وی به مرثیه ها، 
مصیبت نامه ها و نوحه ها 
دربـــــاره واقــعــه 

جانگداز كربال اختصاص دارد. وی همواره به خاندان 
وحــی توسل جسته و ارادت خاصی به مــوال علی)ع( 

داشته اســت. مال شمس الدین در دهــه 60 قرن 
سیزدهم هجری قمری به ســرودن اشعار 

خود اهتمام ورزیده و»نسیان« تخلص 
می كرده است.

مال شمس الدین بــیــدوازی بیشتر 
ایام عمر خویش را در زادگاهش به 
تعلیم و تربیت شاگردان گذراند. از 
جمله شاگردان وی دو فرزندش مال 
جالل الدین و مالعلی )در گذشته 

1309 قمری( بوده اند.
ــد: مــال  ــ ــه ان ــ ــت ــوشــ ــ دربــــــــــاره وی ن
جــالل الــدیــن، فــرزنــدی داشـــت به 
نــام »شمس الدین« كــه ثانی جدّ 
بزرگوارش بود و در بین اهالی بیدواز به 

»مال شمس كوچک« و جدش به »مال 
شمس بزرگ« شهرت داشت.

این خاندان جلیل از آغــاز، مكتب تدریس 
قــرآن داشتند و همواره محل رجــوع و حــالل مسائل و 

مشكالت دینی، مذهبی و علمی مــردم این سامان 
بودند. مال شمس الدین محمد بیدوازی، سرانجام 

در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری چشم 
از جهان فــرو بست و در گورستان 

ــزرگ بــیــدواز در كنار جاده  ب
مدفون شد.

»شمس الدین محمد بیدوازی« شاعر و مداح اهل بیت)ع(

نام آوران خراسان
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