
گــفــت: هجرت  ارشـــاد اســامــی  و  ــر فرهنگ  وزیـ
از مکه  از هجرت پیامبر)ص(  امــام رضــا)ع( پس 
به مدینه، دومین هجرت تاریخ ساز جهان اسام 
اسماعیلی  محمدمهدی  ایرنا،  گــزارش  است.به 
امام  کـــاروان  ورود  نمادین  آیین  در  جمعه  عصر 
رضا)ع( به نیشابور اظهار کرد: حضور امام رضا)ع( 
در ابــتــدای قــرن ســوم در ایــن منطقه یک نقطه 
عطف تاریخ ساز است و روزی که خلیفه عباسی به 
باور خودش برای اینکه جلو درخشش نور امامت 
را در مدینه بگیرد امام رئوف را وادار به هجرت کرد 
هیچ گاه در ذهن عمال خافت خطور نمی کرد این  
پیامبر)ص(  از هجرت  پس  که  تاریخ ساز  هجرت 
از مکه به مدینه، دومین هجرت تاریخ ساز جهان 

اسام  است منشأ حرکات بزرگ 
و شکل گیری تمدن رضوی شود. 
وی افزود: آنچه در قرون سوم تا 
پنجم بــه نــام درخــشــش تمدن 

اسامی شناخته می شود...

سالمت فرزندان خود را با تبلیغات دروغین به خطر نیندازید

فعالیت50 مدرسه غیرمجاز شنا در مشهد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

jهجرت امام رضا 
دومین هجرت تاریخ ساز 

جهان اسالم است
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۸۰ درصد پهنه خراسان شمالی 
درگیر خشکسالی است 

 کاهش 34درصدی ازدواج 
در خراسان جنوبی

 جهاد تبیین
یک فریضه قطعی و فوری است

 خراسان رضوی
کمی خنک می شود
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111

4

2

4

3

4 

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی 
ترفند  ــا  ب کــه  داد  خبر  فـــردی  دستگیری  و 
»آموزش و کسب درآمد از راه دور« در بستر 
شبکه های اجتماعی افراد جویای کار را طعمه 
کــاه بــرداری هــا و اقــدام هــای سودجویانه خود 

کــرده بــود.بــه گـــزارش قــدس، سرهنگ جــواد 
جهانشیری در تشریح این خبر گفت: با رصد 
تعدادی  دریافت  و  سایبری  فضای  پایش  و 
سایبری  فــوریــت هــای  مرکز  بــا  تلفنی  تماس 
پلیس فتا، کارشناسان متوجه شدند چندین 

فقره کاه برداری در این فضا صورت گرفته که 
ارقام آن چندان باال نیست. باتوجه به اینکه 
اگــر گستره اقــدام هــای ســودجــویــانــه صــورت 
گرفته وسیع باشد بی شک این اقدام مجرمانه 
یا  عامل  نصیب  را  هنگفتی  مبالغ  می تواند 

عامان این دست فعالیت های مجرمانه کند، 
به سرعت دستور پیگیری ماجرا صادر شد و 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان 
اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا استان 

قرار گرفت...

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی به افراد جویای کار هشدار داد

کاله برداری با آگهی کسب درآمد در فضای مجازی

در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی خدماتی و فنی و مهندس��ی پیشکس��وتان 
تولید برق مشهد راس ساعت 17 روز پنجشنبه 1401/5/5 در محل مسجد

نیروگاه مشهد با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام 
یا دفترچه عضویت یا کار عضویت یا گواهینامه موقت س��هام جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور 

جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 

2- رس��یدگی و اتخاذ تصمیم درباره تزارنامه و حس��اب س��ود و زیان و عملکرد در س��الهای 1396 لغایت 1400 و 
تقسیم سود

 3-انتخاب اعضای اصل و علی البدل هیئت مدیره
4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 5-طرح تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1401
تذکر:1-درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��وی دیگر یا نماینده ت��ام االختیار خود واگذار نماید در غیراین صورت هرعض��وی عالوه بر رای خود تا 3 
رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطاء نمایندگی می بایست 
ب��ه هم��راه نماینده خود از تاریخ 1401/4/15 روزهای کاری از س��اعت 9 تا 12 جه��ت اخذ ورقه ورود به مجمع به 

دفتر شرکت مراجعه نماید.
2- با توجه به انتخاب هیئت مدیره،بازرس��ان، افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسی 
دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

هیئت مدیره و مهر شرکت ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
 تاریخ انتشار 1401/4/12

40
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44
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جلسه مجمع  عمومی سالیانه نوبت اول تعاونی در روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 راس ساعت 14 در اداره کل 
کمیته امداد واقع در بلوار مدرس، مدرس 12 برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با همراه 
نمایند. اعضائی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد  داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت 
میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود. ضمنًا اعضاء متقاضی اعطای وکالت میتوانند به همراه 
وکیل مورد نظر تا روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند، تا پس از تایید وکالت نامه های 
مزبور برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت 
مدیره شرکت میتوانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه سایر 

مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم به عمل آید.
 دستور جلسه: 1- قرائت گزارش عملکرد سال های 1397، 1398، 1399 و 1400 تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال های 1397، 1398، 1399 و 1400 تعاونی شمال: عملکرد، 
ترازنامه، حساب سود و زیان، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی

3-طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400   4-انتخاب بازرس/بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان
کمیته امداد امام خمینی )ره( شماره ثبت 9908

دهیاری روس��تای کوش��ک مهدی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد براساس مصوبه شورای اسالمی 
روس��تا در نظر دارد اجرای عملیات تهیه ، حمل و اجرای پروژه بتن آس��فالتی تهاتری با قیر بنیاد تعدادی 
از معاب��ر روس��تا را از طری��ق مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط دارای حداق��ل پایه 5 صالحیت 
پیمانکاری در رش��ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

)خرید و دریافت  اس��ناد و ارائه پیش��نهادات ( در  س��امانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  صورت می گیرد و ش��رکتهای متقاضی می بایس��ت نس��بت به ثبت نام و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بها 1401 راه : 13,629,564,025 ریال  مدت زمان اجرای کار : 

برابر 60  روزکاری 
مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی در سامانه ستاد تا ساعت 8:00 روز چهارشنبه  1401/04/22

مبلغ خرید اس��ناد : فیش واریز وجه به مبلغ3,000,000  ریال به حس��اب جاری ش��ماره  0107689460006  
س��یبا نزد بانک ملی ایران ش��عبه استانداری خراس��ان رضوی بنام دهیاری کوش��ک مهدی- شناسه ملی 

دهیاری کوشک مهدی : 14003098483
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه : از زمان درج آگهی در سامانه ستاد تا ساعت 8:00 روز یک شنبه  

1401/05/02
زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10:00 روز یک شنبه 1401/05/02

مبلغ س��پرده ش��رکت درمناقصه :  681,478,201 ریال در وجه دهیاری روس��تای کوشک مهدی  و یا واریز 
به حساب فوق الذکر.

دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست  . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر          
می توانند به آدرس مشهد ، دهستان توس ، روستای کوشک مهدی مراجعه نمایند .

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ف
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره23-24-01 ) نوبت اول (
دهیاری روس��تای امرغان توس از توابع بخش مرکزی شهرس��تان مشهد براساس مصوبه شورای اسالمی 
روس��تا در نظر دارد اجرای عملیات تهیه ، حمل و اجرای پروژه بتن آس��فالتی تهاتری با قیر بنیاد تعدادی 
از معاب��ر روس��تا را از طری��ق مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط دارای حداق��ل پایه 5 صالحیت 
پیمانکاری در رش��ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

)خرید و  دریافت اس��ناد و ارائه  پیش��نهادات ( در س��امانه  تدارکات الکترونیکی  دولت به آدرس 
 www.setadiran.ir  صورت می گیرد و ش��رکتهای متقاضی می بایس��ت نس��بت به ثبت نام و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بها 1400 راه : 

12,096,238,072 ریال  مدت زمان اجرای کار : برابر 60  روزکاری 
مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی در سامانه ستاد تا ساعت 8:00 روز چهارشنبه  1401/04/22

مبلغ خرید اس��ناد : فیش واریز وجه به مبلغ3,000,000  ریال به حس��اب جاری ش��ماره  107689263005  
س��یبا نزد بانک ملی ایران ش��عبه اس��تانداری خراس��ان رضوی بنام دهیاری امرغان توس - شناسه ملی 

دهیاری امرغان توس : 14003098790
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه : 

از زمان درج آگهی در سامانه ستاد تا ساعت 8:00 روز یک شنبه  1401/05/02
زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 9:00 روز یک شنبه 1401/05/02

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه :
604,811,903 ریال در وجه دهیاری روستای امرغان توس  و یا واریز به حساب فوق الذکر.

دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر          
می توانند به آدرس مشهد ، دهستان توس ، روستای امرغان توس مراجعه نمایند .

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ف
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره21-24-01  )نوبت اول( 

شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5
 آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 1 
 1401/02/21 م��ورخ   81 ش��ماره  صورتجلس��ه 
ش��ورای محترم اسالمی شهر بجس��تان ، نسبت 
به واگذاری کافی ش��اپ واق��ع در بلوار مطهری 
� پ��ارک مل��ت ، ب��ه ص��ورت اج��اره و ب��ه مدت 
یکس��ال به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید 
. متقاضی��ان محت��رم می توانند جه��ت دریافت 
اس��ناد و اط��الع از ش��رایط مزای��ده از تاری��خ 
1401/04/12 به ش��هرداری بجس��تان مراجعه یا 
با ش��ماره تلفن 5-56522601-051 داخلی 109 

تماس حاصل نمایند .

علی اکبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 

ح
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شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5 
آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 2 
 1401/02/21 م��ورخ   81 ش��ماره  صورتجلس��ه 
شورای محترم اسالمی شهر بجستان ، نسبت به 
واگ��ذاری یک واحد تجاری در ورودی جایگاه دو 
منظوره شهرداری واقع در حاشیه کمربندی ، به 
صورت اجاره و به مدت  دوسال از طریق مزایده 
اق��دام نمای��د . متقاضی��ان محترم م��ی توانند 
جهت دریافت اس��ناد و اطالع از ش��رایط مزایده 
از تاری��خ 1401/04/12 به ش��هرداری بجس��تان 
مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن 051-56522601-5 

داخلی 109 تماس حاصل نمایند .

علی اکبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 

ح
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 شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5 
آیی��ن نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 3 
صورتجلسه شماره 80 مورخ 1401/02/18 شورای 
محترم اسالمی شهر بجستان ، نسبت به واگذاری 
جم��ع آوری پس��ماندهای خش��ک س��طح ش��هر با 
مدیریت و ش��رایط اعالمی از س��وی شهرداری به 
مدت 2 س��ال ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط اقدام 
نمای��د . متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د جه��ت 
دریافت اس��ناد و اطالع از شرایط مزایده از تاریخ 
1401/04/12 به ش��هرداری بجستان مراجعه یا با 
شماره تلفن 5-56522601-051 داخلی 109 تماس 

حاصل نمایند . 

علی اکبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 

ح
/ 4
01
04
08
5

فرماندار بردسکن گفت: در حوزه فعالیت های کارگروه اشتغال با احدی 
تعارف ندارم. به گزارش فارس، علی دهقان زاده افزود: متأسفانه برخی 
مدیران در حوزه اشتغال و تولید کم کاری می کنند درصورتی که تعامل در 

حوزه اشتغال به نفع مردم است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ تغییر و تحولی در سطح مدیران اداره ها 
انجام نــداده ام، گفت: تا پایان تیرماه برخاف میل باطنی چهار نفر از 
مدیران دستگاه های اجرایی برکنار خواهند شد و نیروهای تازه نفس و 

کارآمد جای آن ها را خواهند گرفت.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بردسکن افزود: تأکید رهبرمعظم 

انقاب، دولت و استاندار خراسان رضوی بر ایجاد اشتغال است و نباید 
در حوزه اشتغال ضعیف عمل شود.

دهقان زاده گفت: دولت تسهیاتی در حوزه اشتغال برای دستگاه ها 
تخصیص داده است و دستگاه ها نباید در این حوزه تعلل کنند. در 
راستای تولید، اقتصاد و ایجاد اشتغال هیچ منتی برسر کسی نداریم و 

وظیفه مدیران است گره ها را در حوزه تولید باز کنند.
وی افــزود: تعهد اشتغال شهرستان در سال جاری 2هــزار و 368 نفر 
است که تاکنون 161نفر ثبت سامانه زیست بوم )سامانه رصد( شده اند و 

بردسکن از این لحاظ دچار عقب ماندگی است.

4 مدیر کم کار در بردسکن تا پایان تیرماه تغییر می کنند
خراسان رضوی

امام جمعه فاروج از عدم توقف وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
شهرستان در سفر به خراسان شمالی گایه کرد.

حجت االسام نایبعلی نوروزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روز 
خراسان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیــر  حضور  شاهد  گذشته 
شمالی بودیم اما متأسفانه توقفی در این شهرستان انجام نشد و 

شاهد بی توجهی به فاروج بودیم.
وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داد که وزیر صمت در شهرستان 
قوچان خراسان رضوی حاضر بود و از آنجا به خراسان شمالی آمد 
تا برنامه های خودش را آغاز کند اما بدون هیچ توقف و توجهی به 

شهرک صنعتی و کارخانه های فاروج از این شهرستان عبور کرد.
وی با بیان اینکه بی توجهی به شهرستان های محروم سبب عقب 
در  گفت:  توسعه سایر شهرستان ها می شود،  روند  از  آن ها  ماندن 
حال حاضر، شاهد افزایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان 
هستیم که نتیجه توسعه نیافتگی شهرهای کوچک و روستاهاست.

این  در  اول  مسئولیت  معتقدم  ــزود:  ــ اف ــوروزی  ــ ن حــجــت االســام 
بی توجهی وزیر به فاروج متوجه نمایندگان مجلس است و تمامی 
مسئوالن استان به ویژه نماینده شهرستان فاروج در مجلس، کوتاهی 

کرده است.

گالیه امام جمعه فاروج از بی توجهی وزیر صمت به این شهرستان
خراسان شمالی



   آبرسانی سیار 
به30درصد 
عشایر 
خراسان رضوی   
نبوی نژاد مدیرکل 
امور عشایر خراسان 
رضوی با اشاره به 
پروژه های آبرسانی 
به عشایر استان 
گفت: در حال حاضر 
آبرسانی به حدود 
30درصد از عشایر 
استان که به شبکه 
آب دائم دسترسی 
ندارند با تانکر 
صورت می گیرد.

خراسان رضوی 

هاشم رسائی فر جــوالن 
مربیان بی مدرک یا مربیانی 
که مــدارک الزم بــرای آمــوزش 
را ندارند این روزها به معضلی 
ــرای دوســتــداران شنا  ــزرگ ب ب
تبدیل شده است. در مشهد 
و برخی شهرهای خراسان رضوی تا حدی این 
معضل بزرگ و خطرناک شده که حتی صدای 
مسئوالن هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان را 

درآورده است.
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو خراسان 
رضوی با اشاره به افزایش تخلف های افراد فاقد 
صالحیت در آموزش شنا در مشهد و بعضی 
دیگر از شهرهای استان به قدس گفت: هر ساله 
با فرا رسیدن فصل گرما اقبال مردم برای حضور 
در کالس های آموزشی به ویژه برای فرزندانشان 
بیشتر می شود به همین دلیل دامنه فعالیت 

استخرها و مدارس شنا افزایش می یابد.
مجید مشتاق ادامه داد: مربیان زیادی هستند 
که در امر آمــوزش شنا به شهروندان فعالیت 
ــا مـــدارک الزم بــرای  ــعــدادی از آن هـ دارنـــد و ت
فعالیت آمــوزشــی را دارنـــد. امــا آنچه موجب 
نگرانی و خطر در بحث آموزش شده این است 
که متأسفانه تعداد نفراتی که در فضای مجازی 
بــا تبلیغات دروغ اقـــدام بــه پــذیــرش شاگرد 

می کنند روز به روز در حال افزایش است.

 وجود 50 تا 60 مدرسه شنای غیرمجاز ◾
 در مشهد

وی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه چــه افـــرادی 
ــدام به پذیرش شاگرد و آمــوزش  می توانند اق
شنا کنند، گفت: آنچه مسلم است مدارس 
شــنــای مـــجـــوزدار مسئولیت اصــلــی آمـــوزش 
شنا را برعهده دارنــد که این تعداد در مشهد 
11مــدرســه اســـت؛ یــک مــدرســه ویـــژه بــانــوان و 
بقیه برای آقایان است. با وجود این، در کمال 

تعجب در تبلیغات فضای مجازی می بینیم 
عــالوه بر مــدارس مجوزدار، 50 تا 60 آگهی به 
عنوان مدرسه شنا در مشهد ثبت شــده که 
هیچ کدام از آن ها نه جایگاه مشخصی دارند و 
نه مربیانشان مجوز و مدارک الزم برای فعالیت 
دارند. در حالی که یک مدرسه شنا ابتدا باید 
مؤسس و مدیر مشخص داشته و استعالمات 
الزم برای تأسیس مدرسه شنا را کسب کرده 
باشد پس از آن مربیانی که قرار است در این 
مدارس فعالیت کنند حتماً باید مدارک باالی 

مربیگری را گرفته باشند.
مشتاق بیان کرد: متأسفانه برخی از آن هایی که 
بدون مجوز فعالیت می کنند یا مدرک مربیگری 
ندارند یا با مدرک درجه3 ادعای مربیگری در تیم 
ملی را دارند و از آن در تبلیغات گول زننده خود 

استفاده می کنند.

به تبلیغات افراد سودجو اعتنا نکنید ◾
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو خراسان 
رضوی گفت: درخواست ما از مردم این است 
که به تبلیغات اینچنینی اعتماد نکنند و پیش 

از نام نویسی خود یا فرزندانشان در کالس های 
آموزشی، حتماً استعالم فعالیت فرد و مدرسه 
شنایی که ادعــا شده را از ما بگیرند تا حداقل 
در صورت وقوع هرگونه اتفاقی بتوانیم آن را از 

کانال های نظارتی پیگیری کنیم. 
وی اظهار کرد: متأسفانه موارد تخلف از طرف 
ــراد سودجو در حــوزه آمــوزش شنا افزایش  اف
یافته است. در یکی از این موارد فردی اقدام به 
نام نویسی برای آموزش شنا کرده؛ با اجاره یک 
شیفت از یک استخر. پس از برگزاری یکی دو 
جلسه کــالس، بنا به مشکالتی که با استخر 
مذکور برایش به وجود آمده فرار می کند و به 
هیچ کس بابت این تخلفی که کــرده پاسخی 
نمی دهد! پرسش من از افرادی که به اینچنین 
افرادی اعتماد می کنند این است که چطور به 
این ادعاها در فضای مجازی اعتماد کردند در 
حالی که راه خیلی ساده ای ازجمله استعالم از 
هیئت شنا یا حداقل اداره کل ورزش و جوانان 
برای آن ها وجود دارد و می توانند از مجاز بودن 
مرکزی که قــرار اســت کــالس آموزشی خــود یا 

فرزندانشان باشد باخبر شوند.

بایدها و نباید های بهداشتی استخرها ◾
مشتاق همچنین گفت: براساس قانون استخرها 
در شیفت بلیت فروشی شان اجازه ندارند کالس 
آموزشی برگزار کنند و این تخلف است. هر کس 
به ایــن روش اقــدام به بــرگــزاری کــالس آموزشی 
کرد بی تردید فعالیتش غیرقانونی و بدون مجوز 
ــن نکته نیز الزم اســت هر  اســـت. یــــادآوری ای
استخری که محل ورزش یا کالس آموزشی شنا 
به حساب می آید باید یک مسئول بهداشت 
مستقر در محل استخر داشــتــه باشد و این 
مسئول روزی سه نوبت باید از آب نمونه برداری 
کرده و آن را بررسی نماید. همچنین دو بار در ماه 
نیز باید نمونه آب استخر برای آزمایشگاه ارسال 
شود و نتیجه این آزمایش ها به همراه نرخ نامه ها 
در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد تا از 
بروز بیماری های پوستی یا مشکالت بهداشتی 
برای استفاده کنندگان از استخر پیشگیری شود 
که متأسفانه هیچ کدام از مدارس شنای غیرمجاز 
چنین هزینه ای نمی کنند و تنها با گرفتن مبالغ 
قابل توجه نام نویسی از متقاضیان، به دنبال 

کسب درآمدند.

سالمت فرزندان خود را با تبلیغات دروغین به خطر نیندازید

فعالیت50 مدرسه غیرمجاز شنا در مشهد

خبرخبر
روزروز

جهاد تبیین، یک فریضه قطعی و فوری است
ــر و مدیرکل اطــالعــات خــراســان رضــوی  دستیار وزی
گفت: جهاد تبیین، یک فریضه قطعی و فوری است 

و ما باید یک الگوی تبیین داشته باشیم.
ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، وی در جلسه  بــه گـ
شــورای اداری شهرستان کــالت اظهار کــرد: مالک، 
الگویی اســت کــه بتواند بــا جــریــان تحریف مقابله 

کند، زیرا دشمن با امکانات وسیع و عظیم رسانه ای، 
مسائل منحرف و غلط را به اذهــان عمومی انتقال 

می دهد.
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی با اشاره به مقاومت 
مردم در صحنه های مختلف به عنوان دومین نقطه 
قوت، خاطرنشان کرد: مردم تا امروز هر جا الزم بوده 

در حمایت از نظام اسالمی به صحنه آمده اند.
ــق راهــــبــــردی  ــمـ ــور و عـ ــالل کــــشــ ــقــ ــ ــت وی از »اســ
اطمینان آفرین و اثــرگــذار، پیشرفت های علمی در 
عرصه های مختلف و دستیابی به قدرت نظامی بسیار 
باال« به عنوان دیگر نقاط قوت در این زمینه یاد کرد و 
گفت: اهمیت این ها زمانی بیشتر مشخص می شود 

که همگان بدانند جمهوری اسالمی تاکنون موفق 
شده با این مؤلفه ها، توان بازدارندگی بسیار باالی 

خود را در عرصه های بین الملل به اثبات برساند.
وی کم توجهی به سایش تدریجی سرمایه اجتماعی و 
توجه نداشتن به مقابله با طرح های راهبردی دشمن 

را نیز ازجمله نقاط ضعف دانست.  

خبر
    اجرای طرح »نشاط معنوی« در 69 بقعه 

متبرکه خراسان رضوی 
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 

خیریه خراسان رضوی گفت: طرح »نشاط معنوی« 
در 69 بقعه متبرکه خراسان رضوی در حال 

اجراست. به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و 
امور خیریه، حجت االسالم والمسلمین جمال ایزدی 

با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان یکی از راهکارهای مؤثر در ایجاد آرامش 

و سالمت روانی خانواده و جامعه بوده و در کاهش 

و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش مهمی 
ایفا می کند، گفت: اگر دلسوزان نسل جوان، برای 

آینده سازان انقالب اسالمی برنامه ای نداشته باشند، 
دشمنان این خأل را پر کرده و آنان را به برنامه های 
خود مشغول خواهند کرد. طرح تابستانی »نشاط 

معنوی« از اول تیرماه آغاز شده است و تا ششم 
مرداد1401 ادامه خواهد یافت و مخاطبان آن 

دانش آموزان رده سنی هشت تا 1۸ سال هستند. 
همچنین ویژه برنامه جشن »والیت علوی، اکمال 
دین نبوی« همزمان با این طرح اجرا خواهد شد.

 تاکسیران مشهدی کیف 
 حاوی 200میلیون تومان را 
به مسافر خارجی برگرداند

رسائی فر  راننده تاکسی امانتدار مشهدی 
کیف حاوی 200 میلیون تومان پول و اشیای 
قــیــمــتــی مــســافــر خـــارجـــی را بـــه صــاحــبــش 
بــرگــردانــد. علی سعادتی، رانــنــده ون شاغل 
در خطوط تاکسیرانی مشهد زمانی متوجه 
ارزش کیف پیدا شده در تاکسی اش شد که 
برای پیدا کردن نام ونشان صاحب آن مجبور 
به باز کردنش شد. 200 میلیون تومان ارزش 
محتویات داخل کیف بود که مسافر خارجی 
آن را در تاکسی ایــن شهروند امــانــتــدار جا 
گذاشته بود. مقدار قابل توجهی ارز خارجی 
به همراه گوشی تلفن گرانقیمت و متعلقات 
دیگر ازجمله محتویات ایــن کیف بــاارزش 
بــود کــه ایــن رانــنــده پاکدست پــس از تماس 
با صاحب کیف، آن را در محل اقامت این 

مسافر خارجی تحویل وی داد.
سعادتی در مورد این اقدام خداپسندانه و قابل 
تقدیرش به قــدس گفت: خــانــواده ای خارجی 
سوار بر ماشین من شدند و پس از رساندن آن ها 
به مقصد، زمانی که در سرویس بعدی کارکنان 
یک شرکت را سوار کردم یکی از آن ها با دیدن این 
کیف در داخل ماشین آن را تحویل من داد تا به 

صاحبش برسانم.
وی ادامه داد: البته آن فرد نیز کار بزرگی کرد و 
با اینکه هر کار دیگری می توانست انجام دهد 
بــدون اینکه من یا هر کس دیگری متوجه آن 
بشویم با احساس مسئولیت و امانتداری کیف 
را با محتویاتش تحویل من داد. من هم پس از 
آن با مسافران قبلی ام تماس گرفتم و کیف را 

تحویل آن ها دادم.
سعادتی در پاسخ به این پرسش که آیا محتویات 
داخـــل کیف مــوجــب نشد وســوســه شــویــد و 
نخواهید آن را به صاحبش تحویل دهید، گفت: 
شاید این رقم برای خیلی از مردم و من که جزو 
این مــردم هستم وسوسه انگیز باشد اما باید 
بگویم کار خیلی بزرگی نکردم که مال مردم را به 
خودشان برگرداندم ضمن اینکه نباید فراموش 
کنیم ما که با مسافران مختلف به خصوص 
خارجی ها ارتباط نزدیکی داریم در واقع سفیران 
اجتماعی در رفتار، گفتار و منش هموطنانمان 
در مواجهه با کسانی هستیم که به شهر و دیار 
ما سفر می کنند پس باید امانتدار و حتی رازدار 

آن ها باشیم.
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در استان

ــقــان،  ــه وســمــل ــنـــورد، مــان ــده مـــــردم بـــجـ ــن ــمــای ن
رازوجــرگــالن، گرمه و جاجرم در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تعاونی های مرزنشین در خراسان 

شمالی به خوبی شکوفا نشدند.
سیدمحمد پاکمهر در کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتی خراسان شمالی که با حضور معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه برگزار شد، 
با اشاره به اینکه سیمان به قطر صادر می کنیم 
اما به ترکمنستان که کشور همسایه است، خیر، 
اظهار کــرد: ظرفیت های خراسان شمالی باید 
مورد توجه وزارت امور خارجه قرار گیرد. ضعف 
در صادرات وجود دارد و تقویت این حوزه نیازمند 

ورود جدی وزارت امور خارجه است.

ــجــنــورد،  ــردم ب ــ ــنــده مـ ــمــای مــحــمــد وحـــیـــدی، ن
مانه وسملقان، رازوجــرگــالن، گرمه و جاجرم در 
مجلس نیز در ادامه این جلسه گفت: تا زمانی 
که مرز پرسه سو بازگشایی نشود، سرمایه گذار 

در منطقه حضور پیدا نمی کند.
وحیدی با اشاره به اینکه مردم خراسان شمالی 
هنوز لذت استانِ مرزی بودن را حس نکرده اند، 
اظــهــار کـــرد: در سفر رئیس جمهور بــه استان 
مطرح شد که مــرز در خــراســان شمالی باید به 
فرصت جدید تبدیل شود و این بازگشایی مرز 

درخواست مردم استان است.
وی با تأکید براینکه چهار نقطه مرزی بین ایران 
و ترکمنستان تعریف شــده اســت، ادامــه داد: 

تاکنون سه نقطه مرزی بازگشایی شده اما مرز 
پرسه سو همچنان به نتیجه نرسیده است.

وحــیــدی بــا بیان اینکه نبود راه مــرزی مناسب 
در خــراســان شمالی یکی از بهانه ها بــرای عدم 
بازگشایی مرز است، تصریح کرد: راه مرزی استان 
نسبت به برخی راه هــای مــرزی کشور وضعیت 
مناسبی دارد و این موضوع بهانه ای است برای 

عدم بازگشایی مرز که مورد قبول نیست.
ــقــان،  ــه وســمــل ــنـــورد، مــان ــده مـــــردم بـــجـ ــن ــمــای ن
رازوجــرگــالن، گرمه و جاجرم در مجلس شورای 
اسالمی در پایان تأکید کرد: خط پروازی ایران- 
عشق آباد نیز مصوب شده و امیدواریم پروازها 

به زودی در فرودگاه بجنورد انجام شود.

خراسان شمالی  خراسان شمالی  

تعاونی های 
 مرزنشین 

شکوفا نشدند

ج
/4
01
04
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  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

نقاشی حسان
پالستیک-روغنی- اکرولیک-کناف

ارزان و فوری
09159058400

4/ر
01

04
05

8
ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

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

ج
/1
41
24
67

ج
/4
01
03
39
4

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

 09153587292-38324530

پ
/1
40
42
53

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

پ
/1
40
42
52

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



دستگیری 
حفاران 

غیرمجاز در 
قوچان 

سرهنگ مدیر 
فرمانده یگان حفاظت 

میراث فرهنگی 
خراسان رضوی 

گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر 

تحرک یک گروه 
حفار در ارتفاعات 

»آله« روستای 
آب جهان، مأموران به 
محل عزیمت کردند 

و سه نفر در حین 
حفاری غیرمجاز 

دستگیر شدند. از این 
افراد ادوات جرم نیز 

کشف شد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان 
رضــــــــوی از شـــنـــاســـایـــی و 
دستگیری فردی خبر داد که با 
ترفند »آموزش و کسب درآمد 
از راه دور« در بستر شبکه های 
اجتماعی افــراد جویای کار را 
طعمه کاله برداری ها و اقــدام هــای سودجویانه 

خود کرده بود.
به گزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری در 
تشریح این خبر گفت: با رصد و پایش فضای 
سایبری و دریافت تعدادی تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های سایبری پلیس فتا، کارشناسان 
متوجه شدند چندین فقره کاله برداری در این 
فضا صورت گرفته که ارقام آن چندان باال نیست. 
باتوجه به اینکه اگر گستره اقدام های سودجویانه 
صــورت گرفته وسیع باشد بی شک ایــن اقــدام 
مجرمانه می تواند مبالغ هنگفتی را نصیب 
عامل یا عامالن این دست فعالیت های مجرمانه 
کند، به سرعت دستور پیگیری ماجرا صادر شد 
و رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان 
اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا استان 

قرار گرفت.

دورکاریایکهجیبکالهبردارراشارژمیکرد ◾
سرهنگ جهانشیری ادامـــه داد: کارشناسان 
پلیس فتا پس از بررسی موضوع دریافتند فرد یا 
افراد کالهبردار با درج آگهی در شبکه اجتماعی 
تلگرام و سایت های آگهی محور نظیر »دیوار« از 
کاربران می خواهند تا با واریز مبالغ کم و ناچیز 20 

تا 80 هزار تومان مشخصات خود را در محلی که از 
آن ها خواسته شده ثبت کنند و پس از آن منتظر 
بمانند تا کار هایی نظیر تایپ متون و...در نرم افزار 
word به آن ها ارجاع و پس از انجام کار خواسته 

شده، حقوق و مزایای خود را دریافت نمایند.
وی گفت: در بررسی ها کارشناسان دریافتند 
ــبــوده و  ــاجــرای ایــجــاد شــغــل در کـــار ن ــالً م اصـ
مبالغ دریافتی از افــراد جویای کار به چندین 
حساب انتقال داده شده است. ردگیری وجوه 
همچنین مشخص کــرد عامل یا عامالن این 
اقدام موجودی حساب را سرانجام صرف خرید 
شارژ تلفن همراه و یا خرید های اینترنتی کرده 
است. در نهایت مأموران پس از چند روز انجام 
فعالیت های فنی و پلیسی پی بردند عامل این 

کــاله بــرداری یک نفر اســت که وی در مشهد 
شناسایی و پــس از هماهنگی های قضایی 

دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضــوی اشـــاره ای به 
اعتراف های عامل کاله برداری کرد و ادامه داد: 
متهم در برابر شواهد فنی غیرقابل انکار بزه 
خود را پذیرفت و اعتراف کرد با انگیزه کسب 
درآمــد مالی با درج آگهی استخدام و دورکــاری 
از تعدادی کاربر فضای مجازی مبالغی با ارزش 
ریالی کم اما تعداد باال دریافت کرده و امیدوار 
بوده مالباختگان به دلیل مبالغ کم هرگز اقدام 
قانونی انــجــام نخواهند داد. قابل ذکــر است 
متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

دادسرا اعزام شد.

هشدارپلیسبهکارجویان ◾
ــاره بــه اینکه برخی  سرهنگ جهانشیری بــا اشـ
سودجویان از طریق درج آگهی های کاریابی یا فروش 
زیر قیمت بــازار در فضای مجازی با جلب اعتماد  
کاربران، اقدام به کاله برداری می کنند به هموطنان 
ــت آگهی و دریــافــت پیشنهاد  توصیه کــرد بــا رؤی
کاریابی اغوا نشوند و پیش از واریــز وجه یا انجام 
خدمات، با گرفتن مشاوره و تحقیق درخصوص  

پیشنهاد دریافتی اصالت موضوع را بسنجند.
همچنین شهروندان باید توجه داشته باشند 
ــرای افـــرادی که فقط از هویت  به هیچ عنوان ب
ــا یــک آگــهــی و یــک شــمــاره تــمــاس آن هــم  آن هـ
در شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی در اخــتــیــار اســت، 
مدارک هویتی و مدارک تحصیلی ارسال نکنند 
چراکه ایــن امکان وجــود دارد درکــنــار ایــن نوع 
کاله برداری که در این پرونده به آن پرداخته شده، 
کالهبرداران دست به دیگر اقدام های مجرمانه 
با این مدارک بزنند و دردسرهای عظیمی برای 

کارجویان ایجاد شود.
افـــرادی کــه جــویــای کــار هستند بــایــد هوشیار 
باشند خواسته خود را از مراکزی دنبال کنند که 

شناخته شده و با هویت باشند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از هموطنان 
درخــواســت کــرد در صــورت مشاهده هرگونه 
محتوای غیرمجاز، اقــدام هــای مشکوک و... 
موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
مــرکــز  قــســمــت   www.Cyberpolice.ir
فــوریــت هــای ســایــبــری بــا پلیس فتا در میان 

بگذارند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی به افراد جویای کار هشدار داد

کاله برداری با آگهی کسب درآمد در فضای مجازی
خبر

 کاهش 17درصدی مصرف گاز 
 با اجرای طرح 

بهینه سازی موتورخانه ها
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: اجرای 
طرح اصالح و بهینه سازی 3هزار و ۷۷0 موتورخانه 
واحدهای مسکونی، تجاری و اداری استان از مهرماه 
۹۹، سبب کاهش ۱۷درصــدی مصرف گاز طبیعی 
این مشترکان شده است. حسن افتخاری افزود: در 
این طرح سه اقدام مهم شامل عایق کاری، سرویس 
و تنظیم مشعل و نصب ضدرسوب با هزینه شرکت 

گاز به صورت رایگان برای مشترکان انجام می شود.
وی ادامه داد: عایق کاری و نصب ضدرسوب سبب 
جلوگیری از اتالف حرارت از مدار گرمایش و پایانه های 
حرارتی شده و سرویس و تنظیم مشعل هم عالوه بر 
افزایش راندمان حرارتی، موجب کاهش آالینده ها و 
گازهای گلخانه ای می شود. افزایش راندمان احتراقی 
موتورخانه ها و کاهش مصرف گاز از اهداف نهایی 

اجرای این طرح است. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، 
سیاست شرکت گاز را کمک به بهینه سازی مصرف 
گاز در بخش های مختلف عنوان کرد و گفت: در این 
طرح کارشناسان شرکت گاز استان همزمان با اجرای 
طرح اصــالح و بهینه سازی موتورخانه ها، مشاوره 
و راهنمایی الزم در مورد نحوه مدیریت مصرف گاز 
به ویژه در روزهای اوج سرما را به مدیران ساختمان ها 
و مسئوالن انرژی مراکز اداری و تجاری ارائه می کنند.

ــزود: متقاضیان این طرح می توانند با  افتخاری اف
مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت ملی گاز ایران به 
نشانی nigc.ir و انتخاب گزینه »طرح بهینه سازی 
موتورخانه ها« برای ثبت شماره اشتراک و دریافت 
رایــگــان خــدمــات ایــن طــرح اقـــدام کنند. همچنین 
سامانه تلفنی ۱۵۹۴ مرکز خدمات الکترونیک و 
ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی آماده 

راهنمایی شهروندان در این زمینه است.

 دستگیری عامل شلیک 
با سالح شکاری منجر به قتل 

جانشین فــرمــانــده انتظامی خــراســان شمالی از 
دستگیری قاتل فراری در بجنورد خبر داد. سرهنگ 
محمد غالمی گفت: در پی اعالم یک مورد تیر اندازی 
با اسلحه شکاری در خیابان امام خمینی)ره( شهر 
بجنورد، کارآگاهان پلیس آگاهی استان به محل اعزام 
شدند.پیش از رسیدن کارآگاهان، عامل تیراندازی 
از محل متواری شد و فردی که بر اثر این تیراندازی 
مجروح شده بود متأسفانه در بیمارستان فوت کرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، جانشین فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی گفت: کارآگاهان تشخیص هویت 
به همراه بازپرس کشیک، جسد را مورد بررسی قرار 
دادند و در نهایت عامل تیراندازی شناسایی و در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
متهم در زمینه کاله برداری سوابق کیفری بسیاری 
ــرونــده اش داشــت، همچنین در بازجویی های  درپ
انجام شده به بزه ارتکابی اعتراف کرد و برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

در شهر3
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خراسان رضوی کمی خنک می شودبهای نقدی اتوبوس از امروز 3هزار تومان شد 
مــدیــرعــامــل ســازمــان اتــوبــوســرانــی مشهد گفت: 
ــر بــهــای نــقــدی خــدمــات  ــی ــروز یکشنبه، ۱2ت ــ از ام

اتوبوسرانی مبلغ 3هزار تومان خواهد بود.
علی اصغر نیشابوری اظهار کــرد: افــرادی که بهای 
خدمات اتوبوس را از طریق من کارت پرداخت نکنند، 

باید مبلغ 3هزار تومان را نقدی پرداخت کنند.

ــزارش ایسنا، علی اصغر نیشابوری اشــاره ای  به گ
به افزایش هزینه های ایــن حــوزه کــرد و ادامــه داد: 
الیحه ای از این بابت به شورای اسالمی ارسال شد 
و پیشنهاد مبلغ ۵هــزار تومان داده شد که مورد 
تأیید قرار نگرفت و درنهایت مبلغ 3هزار تومان به 

تصویب رسید.

کــارشــنــاس مــرکــز پیش بینی اداره کــل هواشناسی 
خراسان رضوی از کاهش بین ۴ تا 8 درجه ای دما از روز 
دوشنبه، ۱3 تیر، خبر داد و گفت: این هوای به نسبت 

خنک تا اوایل هفته آینده در استان ماندگار است.
آیدا فاروقی اظهار کرد: با توجه به تحلیل نقشه و 
بررسی ها پدیده غالب جوی در استان وزش باد همراه 

با گردوخاک است . به گزارش ایسنا، وی ضمن اشاره 
به اینکه از روز دوشنبه دمای هوا بین ۴ تا 8 درجه 
کاهش پیدا می کند و ایــن هــوای به نسبت خنک 
تا اوایــل هفته آینده ماندگار اســت، گفت: امــروز 
حداکثر دمای هوای مشهد به 38 درجه و حداقل 

23درجه خواهد رسید.

امداد ونجات
     نجات جان افراد مفقودشده 

در مسیر آبگرم لوت
سه مفقودی در مسیر آبگرم لوت شهرستان خوسف 

نجات یافتند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خوسف با اشاره 

به مفقود شدن سه نفر در مسیر آبگرم لوت گفت: 
این افراد با تالش امدادگران و نیروی انتظامی نجات 

یافتند و به مسیر اصلی مواصالتی هدایت شدند.
ولی زاده گفت: جمعه شب گذشته ساعت 

۱۰:3۰دقیقه خبری مبنی بر مفقودی سه نفر در 

مسیر آبگرم لوت شهرستان خوسف به مرکز جمعیت 
هالل احمر شهرستان خوسف اعالم شد.

وی افزود: یک تیم امدادی سه نفره و پشتیبانی یک 
تیم نیروی انتظامی به محل اعزام شدند که پس از 

۴۵ دقیقه تجسس در مسیر جاده و کویر مسیر آبگرم 

لوت، افراد مذکور پیدا شدند.
به گزارش صداوسیما، رئیس جمعیت هالل احمر 

شهرستان خوسف گفت :علت مفقودی این سه نفر 
پنچر شدن دو الستیک خودرو و الستیک زاپاس بود 
که در پی رفع این مشکل در بیابان گرفتار شده بودند.

جانشین انتظامی شهرستان طبس از کشف 
ــواع قرص های مخدر و  ۱2هــزار و 3۴0 عــدد ان
غیرمجاز از یک واحــد صنفی در شهرستان 
طبس خبر داد. سرهنگ عباسی گفت: با 
دریــافــت اخــبــار و اطــالعــاتــی مبنی بــر توزیع 
قرص های مخدر قاچاق در یک واحد صنفی 
واقع در شهرستان طبس، بررسی موضوع در 

دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
به گــزارش ایسنا، وی افـــزود: مــأمــوران پس از 
بررسی و تحقیقات گسترده میدانی یک واحد 
صنفی که اقــدام به فــروش قرص های مخدر  
قاچاق می کرد را شناسایی کردند و با هماهنگی 

مقام قضایی وارد محل شدند.
جانشین انتظامی شهرستان طبس با اشاره به 

اینکه مأموران در بازرسی از محل تعداد ۱2هزار 
و 3۴0 عــدد انــواع قــرص هــای مخدر قاچاق و 
۱۴کیلو و ۴00 گرم شربت متادون کشف کردند؛ 
افـــزود: واحــد صنفی با دستور مقام قضایی 

پلمب شد.
ــا بــیــان ایــنــکــه در ایـــن زمــیــنــه یک  عــبــاســی ب
متهم دستگیر و به همراه پرونده بــرای  سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، 
خاطرنشان کرد: مقابله با توزیع کنندگان اقالم 
غیرمجاز دارویی و قرص های روانگردان که به 
صــورت مستقیم سالمت جامعه را به خطر 
می اندازند، یکی از مطالبات و خواسته های 
شهروندان است که این مهم در اولویت کاری 

پلیس قرار دارد.

 پلمب واحد صنفی 
توزیع کننده قرص های مخدر در طبس 

خراسان جنوبی

مدیر نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون 
ماده ۱00 شهرداری مشهد گفت: از ابتدای 
امــســال تــاکــنــون ۹00 رأی قــلــع بــنــا در ایــن 
کمیسیون صــادر شــده امــا تنها ۵درصـــد از 

آن ها اجرا شده است.
به گزارش قدس، مسعود ایاز افزود: از ابتدای 
ــزار و ۵20 پـــرونـــده در ایــن  ــ ســـال جـــاری ۴ه
کمیسیون رسیدگی شد که  برای 23درصد 
از این تعداد، رأی جریمه و برای 20درصد نیز 

رأی قلع صادر شده است.
مدیر نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون 
مـــاده ۱00 شـــهـــرداری مشهد اضــافــه کــرد: 
ــدون پـــروانـــه بیشتر مــربــوط  ــ تــخــلــف هــای ب
ــی و حــاشــیــه شــهــر و  ــون ــرام ــی ــه مــنــاطــق پ بـ

پیشروی های طولی مربوط به مناطق برخوردار 
است.

ــال گــذشــتــه تــخــلــف ۱8هــــــزار مِـــلـــک در  ســ
ــاده ۱00 شـــهـــرداری مشهد  ــ کــمــیــســیــون م
بررسی و رسیدگی و از این تعداد برای 3هزار 
و ۱00ملک رأی تخریب صادر و 800 فقره از 
این تعداد اجرایی شد و بقیه نیز در دست 

پیگیری است.
مدیر نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون 
ماده ۱00 شهرداری مشهد ادامه داد: پارسال 
200 ساختمان در مرحله اسکلت در مناطق 
سیزده گانه مشهد با دستور قضایی تخریب 
ــوارهــای خطری بــدون  و حــدود 800 بنا و دی

استحکام برچیده شد.

 صدور۹۰۰ رأی قلع بنا 
در کمیسیون ماده 1۰۰ شهرداری مشهد 

خراسان رضوی

/ج
40
10
43
06

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

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

ط
/4
01
03
84
9

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602

/ج
40
10
41
83

))برای خودت کارکن((
تعدادی بازاریاب خانم
 جهت گروه بیمه ای 
09371251064

/ج
40
10
42
50

فوری به چندنفرنیروی آقاجهت 
کارگاه انگشترسازی  محدوده 

صیادشیرازی نیازمندیم 
09394573194

/ج
40
10
44
15

به چندکارگر جهت کار
درپارکینگ عمومی 
17شهریورنیازمندیم

/ج09364432864 
40
10
43
95

/ج
14
03
77
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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
40
10
23
43

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

ط
/4
01
04
49
1

اخطار و ابالغ
به آقای مسعود اشکانیان 
فرزند فتح اله همسر شما 

بانو فاطمه فرخی یزدان آباد 
فرزند غالمحسن بموجب حکم 
صادره از دادگاه بدفترخانه 
مراجعه و تصمیم بر مطلقه 

نمودن خود دارد لذا بموجب 
این آگهی به شما اخطار و 

ابالغ میگردد که پس از نشر 
آن ظرف یک هفته بدفترخانه 
مراجعه و ذیل اوراق و اسناد 
را امضاء در غیر این صورت 
طالق همسر شما یکطرفه به 

ثبت خواهد رسید 
ابراهیم آخوندی سردفتر

ازدواج 107 و طالق 62 مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی درخشان  مهر

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11349
 به نش��انی: بلوار سرافرازان 52 نبش 52/4 یا آرمان 

23
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153052786
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

04
41

3

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

کارگرماهر

کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
40
10
44
63

/ج
14
05
74
7

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

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



محرومیت زدایی 
با مصوبات 
فرصت ساز  
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی در دیدار با 
نایب رئیس مجلس 
گفت: توسعه یافتگی 
و خروج استان های 
کم برخوردار از 
محرومیت، نیازمند 
نگاه ویژه در سطح 
کالن است. تصویب 
قوانینی برای 
استفاده از فرصت ها 
و رفع موانع نقش 
بسزایی در توسعه 
مناطق محروم دارد.

در  حاشيه

کاهش 
34درصدی 
ازدواج در 
خراسان جنوبی

ثبت واقعه ازدواج در 
خراسان جنوبی در 
سه ماه نخست سال 
در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 
34/1درصد کاهش 
یافته است.
مدیرکل ثبت احوال 
استان در گفت وگو با 
خبرنگار صداوسیما 
گفت: طی سه ماه 
نخست سال در استان 
۸۹مورد واقعه طالق 
ثبت شده که نسبت 
به مدت مشابه پارسال 
3/3درصد کاهش 
داشته است.
مهرآور افزود: از این 
تعداد ۶۹مورد شهری 
و ۲۰مورد روستایی 
بوده است. طی این 
مدت ۷۵۷ واقعه ازدواج 
در خراسان جنوبی به 
ثبت رسید که نسبت 
به مدت مشابه سال 
گذشته 34/1درصد 
کاهش یافته است. در 
سال گذشته خراسان 
جنوبی در ازدواج رتبه 
هفتم و در طالق رتبه 
بیست وهفتم کشور را 
داشته است.
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افقی ◾
 1. خــوانــنــده جـــوان پــرطــرفــدار موسیقی 
پــاپ کشورمان و خواننده تیتراژ  »درکنار 
پروانه ها« ۲. معبر رودخــانــه – گران بها – 
رگ گیاهی – ضمیر بی حضور 3.ابریشم 
ناخالص – مقاطعه – درگیری و نزاع 4.روزی 
و راتبه – شهری صنعتی در آلمان – انگشت 
کوچک دست و پا ۵.سنجش – از عوارض 
پــرخــوری – نـــام کــوچــک کــانــتــونــا بازیکن 
ســال هــای قبل تیم ملی فوتبال فرانسه 
الـــقـــاب مـــوالی متقیان امــام عــلــی)ع(  ۶.از 
– واحــد پــول ترکیه ۷. صفحه اینترنتی – 
ــای پرطرفدار  مــرواریــد درشــت – ازروش هــ
پخت مـــرغ- دوســت داشــتــن ۸. مخترع 
ــده  ــخــار – ســاخــتــمــان و ســازن مــاشــیــن ب
ساختمان – شعله آتش - طایفه ۹. مبدل 
ــاالی الکتریسیته به ولتاژ پایین-  ولتاژ ب
ذره بــاردار شیمیایی 1۰. گیاه زینتی از تیره 
کاسنیان با دونـــوع گل کم پر و پرپر بومی 
مناطق آفریقا - اسباب زحمت 11. پیوند 

کــوواالنــســی– ســرطــان خــون – آزاد و رها 
1۲.قلعه دیدنی بم – شهری در استان فارس 
- ماندگاری 13. پایتخت فالسفه – مرغ 
غمخوارک - پرتو 14. جهت – نام دخترانه 
وطنی – نوعی خودرو مسابقه ای - خاندان 
1۵. آتشدان نانوایی – مار افسانه ای که از 
دهانش آتش می زند- گیاهی با خاصیت 

سم زدایی

عمودی ◾
 1. برندی آمریکایی در صنعت گوشی تلفن 
همراه – سوغات کرمان - زیرکی ۲. پنبه زنی 
– آش ساده – ماده حالت دهنده موی سر 
– فردوس قدیم 3. جهانگرد – پسر جنگل 
4. لحظه – قبض دریافت کاال – نویسنده 
- تلخ ۵. خرجی زن و فــرزنــدان – آستان 
شاهان – فیلمی از محسن مخملباف ۶. 
نیکی و احسان – مروارید درشت – کشور 
اورســـت - سرپرستی ۷. اسباب و ادوات 
– بـــرش سینمایی – اخــتــالف پتانسیل 

ــراد زیــرک – کــاخ سلطنتی  الکتریکی ۸.افـ
فرانسه ۹. دارای گنجایش زیاد – زدنی پس 
از تــوپ – دریــایــی در شمال غربی ترکیه 
1۰.گاز تنفسی – این پول در اوتاوا به کارتان 
می آید – ام الخبائث – کلمه پرسشی 11.کم 
– پشت سرهم - از موآراها 1۲. الگوی روز – 
خروس جنگی – دلداده عذرا – جوی خون 
13. صفت روزگــار آدم بیچاره – به پستی 
گراییدن 14. پــاردم – زنده – خمیر بتونه – 
ــاه شعرنو – تابلو  سخنان بیهوده 1۵. زادگ

سوزن دوزی - کاروان

جدول     8406
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا س ت ر ا ز ن ک ا   خ  ر خ  ر ه
 2 ز ی  ب ا   د ا س ت ا ن   م ی  ا

 3 ل ا ی  ح  ه   م ا ر ک   م ش و ش
 4   ه ا   ن ا ی    ا س ی  ا   ا م
 5 پ   ن ا ش ی    د ق ی  ا ن و س  

 6 ا خ    ز و ر گ  و   ن خ  و ت   س
 7 ر ا ک ت   س ا ز ش   ت ر ی  ل ی 
 8 ا ل ا   گ  ا ل   و ا ه   ر ب ا
 9 ل و س ت ر   ش ل ی  ل   ن ه ا ر
 10 ل   ب و د ا   م د ی  و م   ف ا

 11   ا ی  س ا ت ی  س   ز ل ا ل   ت
 12 پ ف   ا ن ه ا   ب ه ر   ا م  
 13 ش گ  و ن   ا ل ب ر   م ع ی  ا ر
 14 ت ا ر   ه م ت ر ا ز   د و د ی 
 15 ه ر م ا ن   ا ق ی  ا ن و س ی  ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــاد اسالمی  وزیـــر فرهنگ و ارشـ
گفت: هجرت امام رضــا)ع( پس 
از هجرت پیامبر)ص( از مکه به 
مدینه، دومین هجرت تاریخ ساز 

جهان اسالم است.
ــا، محمدمهدی اسماعیلی  ــرن بــه گـــزارش ای
عصر جمعه در آیین نمادین ورود کاروان امام 
رضــا)ع( به نیشابور اظهار کــرد: حضور امام 
رضـــا)ع( در ابتدای قــرن ســوم در ایــن منطقه 
یک نقطه عطف تاریخ ساز است و روزی که 
خلیفه عباسی به باور خودش برای اینکه جلو 
درخشش نور امامت را در مدینه بگیرد امام 
رئوف را وادار به هجرت کرد هیچ گاه به ذهن 
ــن  هجرت  عــمــال خــالفــت خــطــور نــمــی کــرد ای
تاریخ ساز که پس از هجرت پیامبر)ص( از 
مکه به مدینه، دومین هجرت تاریخ ساز جهان 
اسالم  است منشأ حرکات بزرگ و شکل گیری 
تمدن رضوی شود. وی افزود: آنچه در 
قــرون ســوم تا پنجم به 

نام درخشش تمدن اسالمی شناخته می شود 
نقطه عطف آن، این هجرت تاریخ ساز است 
و مسیر حرکت طوری در نظر گرفته شده بود 
که به گمان خودشان محبان اهل بیت کمتر 
ــارت امــام رئــوف شوند. امــا در این   موفق به زی
خطه علم پرور نیشابور که یــادگــاری از دوره 
شکوه خراسان بزرگ است در ازدحام کاتبان 
و دانشمندان به اصــرار آنــان  حدیثی از ائمه 
اطهار و اجدادش به نقل از خداوند متعال نقل 
می کنند و توحید را با امامت پیوند می زنند و 

سپس شرط توحید را امامت قرار دادند.
ــام رئـــوف  ــ ــرد: ام ــ اســمــاعــیــلــی خــاطــرنــشــان ک
کــلــیــدی تــریــن جــمــلــه تــاریــخــی را در مسیر 
ــرو بــیــان می کنند  هجرتشان از مدینه بــه م
که تا امــروز بر تــارک علم و فقاهت و امامت 
ــردم نیشابور در ایــن  مقطع  می درخشد و م
تاریخی به واسطه حضور علما و مشاهیر و 
کتاب حدیث ایــن افتخار را داشتند میزبان 

نگارش این حدیث الهی باشند.

روســــتــــای نـــمـــونـــه گـــردشـــگـــری 
»اوغاز« که در دهستان سیوکانلو 
در فاصله 4۵ کیلومتری شمال 
شرقی شیروان قرار دارد، یکی از 
روستاهای سرسبز و خوش آب وهوای خراسان 
شمالی است که به دو بخش تازه و کهنه تقسیم 

می شود.
»اوغــاز کهنه« منطقه ای گردشگری است که 
قدمتش به ۶۰۰ سال می رسد و بنای اولیه آن 
توسط ازبکان بنیان گذاری شده  است. این روستا 
از شمال به روستای اوالشلو و کوه های گنه و 
کالته بالی، از جنوب به کوه کیسمار و روستاهای 
چپانلو و شکرانلو، از شرق به کوه های کل داغ و زو 

و از غرب به اوغاز تازه محدود می شود.
رودخــانــه اوغــاز از کنار ایــن روستای سرسبز و 
باصفا می گذرد و عــالوه بر طبیعت سرسبز و 
چشمه سارهای زالل، کوه های معروف قنبر، 
کیسمار یا کیومار)با ۲هــزارو۸۵۵ متر ارتفاع( و 
دره خوجم قلی، زیبایی روستای کهنه اوغاز را 

چندین برابر می کنند.
دره هــای حاصل از فرسایش آب های جاری در 
دامنه کوه معروف »کیسمار« به سوله زو و قره زو 
معروف است. در قله کوه کیسمار بقایایی کهن 

به نام قزلرقلعه وجود دارد.
»اوغاز تازه« نیز پس از زلزله  سال13۰۸ هجری 
قمری، به وجود آمد. بین دو روستای اوغاز کهنه 

و تازه، دِه مخروبه ای به نام بیگلر وجود دارد.
آبشار و غار کهنه اوغاز، طبیعت زیبا، آب فراوان، 
باغ های انبوه و چشم اندازهای افسونگر این 
منطقه همچون مراتع وسیع، »آرموتلی« در 
دامنه شمالی کوه کیسمار و دو چشمه معروف 
ــی،  بگان و فاطمه خانم و چشمه های الق الق
آق چشمه، باقمر، قــاردمــان و گلگاه، همواره 
فضای بی نظیری را برای میزبانی از مسافران و 
گردشگران فراهم آورده است. اگر به ییالقات 
یوانلو، آالشلو و چپانلو هم سری بزنید، بدون 

تردید سفری خاطره انگیز و به یاد ماندنی 
خواهید داشت.

 jهجرت امام رضا 
دومین هجرت تاریخ ساز جهان اسالم است

 »اوغاز«
 خاطره این سفر فراموش نمی شود!

مــعــاون 
ــه و  ــ ــعـ ــ ــوسـ ــ تـ

پیش بینی هواشناسی 
خراسان شمالی گفت: اکنون ۷۹/3درصــد از 
پهنه این استان ۲۸هزار کیلومترمربعی واقع در 
شمال شرق کشور درگیر خشکسالی و تحت 

تأثیر این پدیده است.
ــرد: بــراســاس شاخص  مهدی کمالی اظــهــار ک
ــایــان  ــا پ اس.پـــــــــــی.ای.آی دوره یـــک ســـالـــه تـ
اردیبهشت امسال، اکنون 1۹/4درصد از پهنه 
استان درگیر خشکسالی بسیار شدید، حدود 
3۰درصـــد خشکسالی شــدیــد، 1۸/۸درصـــد 
خشکسالی متوسط و 11/۶درصد خشکسالی 

خفیف است. 
وی با بیان اینکه وضعیت خشکسالی در مابقی 

ــنـــه  پـــهـ
اســـــــــــتـــــــــــان 
نرمال اســت، گفت: در 
شهرستان های اسفراین و بجنورد 1۰۰درصــد 
پهنه منطقه درگیر خشکسالی اســت و این 
رقــم در شهرستان جــاجــرم حـــدود ۹۸درصـــد 
اســت. اکنون کمترین میزان خشکسالی در 
شهرستان فاروج به میزان 31/۸درصد از پهنه 

این شهرستان ثبت شده است. 
به گزارش ایرنا، براساس آمار در 3۰ سال گذشته، 
بارندگی در ایستگاه بجنورد روند رو به کاهش 
داشته در این مدت به ازای هر 1۰ ســال، میزان 
بارندگی 1۶میلیمتر کاهش یافته و براین اساس 
در این مدت میزان بارندگی در بجنورد در سه دهه 

گذشته 4۸میلیمتر کاهش داشته است.

ــدگــی در بــجــنــورد  ــارن در ســــــال13۷۰ مـــیـــزان ب
3۲۵.۶میلیمتر ثبت شده که این رقم در سال 
14۰۰ با 4۸میلیمتر کاهش به ۲۶۹.۶میلیمتر 
رسیده است. البته در این سه دهه، برخی سال ها 
میزان بارندگی ها خوب بوده اما در مجموع میزان 

بارندگی روند کاهشی داشته است.
ــای شهر بجنورد هــم بــه ازای هر  میانگین دم
1۰سال، ۰/۵ درجه افزایش یافته و در این مدت 
1/۵درجه به دمای این شهر افزوده شده است.

در سه دهه گذشته میانگین دمای شهر بجنورد 
از 1۲/۷درجه سانتیگراد به 13/1 درجه رسیده 
و به ازای هر 1۰ سال، سه روز از روزهای یخبندان 
در شهر بجنورد کم شده، در شهر بجنورد در سه 
دهه گذشته ۹ روز از روزهــای یخبندان کاسته 

شده است.

تلنگرتلنگر

۸۰ درصد پهنه 
خراسان شمالی درگیر 

خشکسالی است 

مردان آسمانی

خبر

ميزبانی خورشيد خراسان گردی

شهید سیدمهدی جودی ثانی
والدت:13۶۲/۰4/14

متولد: درگز
شهادت: 13۹۶/۰4/۲۰
محل شهادت: سوریه 
مزار: گلزار بهشت رضا 

یزدی: شهید مدافع حرم ارتش جمهوری اسالمی 
ایران »سیدمهدی جودی ثانی« فرزند سیدحسین 
14تیر 13۶۲ در یک خانواده مذهبی و فرهنگی در 

شهرستان درگز دیده به جهان گشود.
او در سال 13۸3 برای حفظ و حراست از سرزمین 
مادری با به تن کردن لباس مقدس ارتش جمهوری 
اسالمی ایــران پــای در راه جهاد گــذاشــت. حدود 
هشت سال در سخت  ترین نقاط مرزی کشور در 

خوزستان خدمت کرد. 
پس از حمله گروهک تروریستی تکفیری داعش 
به صورت داوطلبانه خواستار حضور در جبهه  های 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( شد. شوق شهات 
در وجــود ایــن ارتشی دالور سبب حضور وی در 
سوریه، مرکز مقاومت در برابر تکفیر و تکفیری شد.

سرانجام شهید سیدمهدی جودی ثانی در بیستم 
تیرماه 13۹۶ در 34 سالگی در نبرد با تکفیری ها 
در سوریه به شهادت رسید و به آسمان پر کشید. 

روحش شاد

 372 واحد صنعتی 
در فهرست صنایع آالینده

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی گفت: 3۷۲ واحد صنعتی استان در فهرست 
صنایع آالینده و تحت نظارت و رصد هستند که 

اخطار و تذکرهای الزم را دریافت کرده اند.
محمد عرفانی افـــزود: ایــن واحــدهــا در کنار سایر 
واحدهای صنعتی که تحت پایش و نظارت هستند 
به صورت ویژه تر رصد می شوند. واحدهای آالینده 
زیست محیطی مشمول جــرایــم می شوند و در 
فهرست صنایع آالیــنــده و پیگیری قضایی قــرار 
می گیرند. عــالوه بر ایــن یک درصــد از فــروش این 
واحدها براساس مــاده 3۸ قانون مالیات بر ارزش 

افزوده به حساب خزانه واریز می شود.
وی گفت: این استان پس از تهران در زمینه میزان 
پایش انجام شده صنایع، رتبه دوم کشور را دارد 
به طوری که طی یک سال اخیر ۶هزار و ۹4۰ نوبت 

بازدید در این بخش استان انجام شده است.
عرفانی افـــزود: در یک ســال گذشته ۲1۰نــوبــت از 
منطقه کشف رود بازدید انجام شد که به عنوان یکی 
از مناطقی که مورد هجوم صنایع آالینده  قرار گرفته 

بسیار حساس و مهم است.
وی تأکید کرد: آلودگی ایجاد شده توسط صنایع در 
بخش های آب، هوا و خاک قابل تقسیم است که در 
هر سه بخش عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری برای 

سالمت مردم و جامعه به همراه دارد.

آغاز عملیات ساماندهی مقبره 
شهدای بجنورد

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان شمالی 
از آغاز مرحله نخست عملیات ساماندهی مقبره 

شهدا در شهرستان بجنورد خبر داد.
به گزارش فارس، حسین رحمانی اظهار کرد: در این 
مرحله از عملیات، با مشارکت شهرداری شهرستان 
بجنورد آماده سازی، زیرسازی و ایجاد فضای سبز 
در محوطه ایــن بنای تاریخی انجام خواهد شد. 
مقبره شهدای بجنورد با اعتباری افزون بر ۶ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ساماندهی 
خواهد شد. رحمانی ادامه داد: در راستای احیای 
بناهای تاریخی سطح شهر، در اسفند سال گذشته 
کلنگ ایجاد باغ موزه دفاع مقدس در محوطه بنای 

تاریخی مقبره شهدا به زمین خورد.
وی با اشاره به اینکه مقبره شهدا نمونه برجسته ای 
از آثار معماری دوره پهلوی اول در بجنورد است، 
تصریح کرد: این بنای تاریخی در مرکز باغی ساخته  
شــده  اســت که یــادبــود مدفن تــعــدادی از افسران 
ــت کــه در واقــعــه  ســرکــوب شــورش  رضـــاشـــاه اسـ
لهاک خان )در سال 13۰4 در منطقه علم سرکشی 

برافراشته بود( جان خود را از دست دادند. 

ــرکــل حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت  مــدی
ــان رضـــــوی گـــفـــت: در پی  ــراســ خــ

آلودگی چند روزه، هوای مشهد 
دیــــروز یـــازدهـــم تــیــرمــاه بــرای 

شــشــمــیــن روز پــیــاپــی در 
وضعیت ناسالم و هشدار 

قرار گرفت.
ــور افــــزود:  ــه پـ مــهــدی الـ
ــه مـــیـــانـــگـــیـــن  ــ ــرچــ ــ ــ اگ
شاخص کیفیت هوای 
ــاخــــص  ــد )شــ ــهـ ــشـ مـ
۲4 ســاعــت گذشته( 
نشانگر هـــوای سالم 
ــت، امــا  ــدد۹۸ اسـ ــا عــ ب
شاخص هوا )شاخص 
ظهر روز شنبه( با عدد 
ــوای  1۰4 نـــشـــان از هــ

ناسالم و وضعیت هشدار 
داشت.

ظــهــر روز گــذشــتــه کیفیت 
هــوا در هشت منطقه مشهد 

در شرایط سالم قــرار داشــت اما 
کیفیت هوا در 1۵منطقه دیگر شهر 

در وضعیت ناسالم برای افراد حساس 
بود. 

ثبت ششمین روز آلودگی هوا 
در مشهد

مدیرکل کمیته امــداد خراسان شمالی 
گفت: با همراهی سازمان تبلیغات 
اسالمی طرح فرهنگی 313 امسال 
در ۷۵روستای محروم خراسان 

شمالی اجرا شده است.
مجید الهی راد با بیان اینکه 
ســال جـــاری در گسترش 
طـــــــــرح313 بــــه مــنــظــور 
ــیـــت زدایـــی از  ــرومـ مـــحـ
ــان و  ــتـ ــای اسـ ــا هـ ــتـ روسـ
رفع مشکالت ساکنان 
آن اقــدام هــایــی صــورت 
گــرفــتــه اســــت، افــــزود: 
سال گذشته 14روستای 
ــان هــــــدف طـــرح  ــ ــتـ ــ اسـ
فرهنگی 313 قرار گرفتند 
که با توجه به برکات اجرای 
طــرح، ایــن عــدد امــســال به 
بیش از ۷۵روســتــا افــزایــش 

یافت.
طــرح 313 بــه منظور بهره گیری 
از ظرفیت روحــانــیــون و حــوزه هــای 
علمیه برای خدمت رسانی به ساکنان 
روستا های محروم و کنترل آسیب های 

اجتماعی در حال اجراست.

اجرای طرح فرهنگی کاهش 
آسیب در 7۵ روستای محروم 

مقدم     رضــا مــافــی، خوشنویس صاحبنام و از 
هنرمندان تأثیرگذار در هنر معاصر ایران است.

برخی او را نخستین هنرمند خوشنویسی می دانند 
که بر بــوم نقاشی، خط نوشته  و به خلق 

»نقاشی خط« در دوره معاصر پرداخته 
است.

رضا مافی پنجم آذر13۲۲ خورشیدی 
در مشهد به دنیا آمد. از کودکی به 
آموختن خوشنویسی پرداخت؛ 
چراکه پــدرش زرگــر و حکاک بــود و 
با اين هنر ظريف آشنايی داشت 
ــرادر بـــزرگ تـــرش نــیــز نقاشی  ــ و بـ
مــی کــرد و بــه هــنــرهــای تجسمی 

بسیارعالقه مند بود.
رضا از کودکی قلم به دست گرفت 

و سرگرمی و دلخوشی او خطاطی 
و بــازی با حــروف و کلمات بــود. پدر که 

شیفتگی او را دید، پس از جست وجو، 
استاد »اعتضادی« را که از خوشنویسان بنام 

مشهد و در موزه آستان قدس رضوی، کتاب ها و قطعات 
خطی قدیمی را تعمیر و مرمت می کرد، به استادی 
او برگزید.رضا 1۵ ساله بود که در پی عشق خود 
و تکمیل آن راهی تهران شد. سال1343 در 
انجمن خوشنویسان ایران، در کالس 
درس»حــســیــن میرخانی« 
اســــــــــــتــــــــــــاد 

ارشــد آن انجمن شــاگــردی کــرد. سپس بــه تمرین 
از خطوط »مــیــرزا غالمرضا اصفهانی« خوشنویس 

صاحبنام عهد ناصرالدین شاه پرداخت و شیوه اش 
بــرخــالف خوشنویسان هم عصر خــود به 

ــار قــدمــا میل کـــرد. او یکی از  سمت ک
خوشنویسان نوگرای ایران بود که در 

شکل گیری نهضت بــازگــشــت به 
شیوه  خوشنویسان دوره قاجار گام 
برداشت. البته نحوه مواجهه او با 
سنت خوشنویسی، کامالً مدرن و 
تازه بود. رنگ تابلوهای رضا مافی 
بیشتر قــهــوه ای کهنه اســت. او از 
به کــار بــردن رنگ های شــاد به کلی 
گریزان بــود. ایــن هنرمند در طول 
زنــدگــی خــود بیش از ۸۰۰ تابلو به 
یــادگــار گذاشت و آثـــارش در گالری 

ســیــحــون مــــورد تــوجــه اهــــل هـــــنــر و 
هنرشناسان قرار گرفت. نمایشگاه های 

متعددی نیز از نقاشی خط های او در ایــران 
و کشورهای دیگر ازجمله فرانسه، آمریکا، انگلستان، 

ــرگــزار شــد. رضــا مــافــی سال  سوئیس و پاکستان ب
13۶1 در 3۹ سالگی و در اوج موفقیت هنری، 

به هنگام اسب سواری از اسب سقوط کرد 
و دچار خونریزی مغزی شد و در روز 

چــهــارم مهرماه همان سال 
درگذشت. 

»رضا مافی«نخستین هنرمند نقاشی خط ایران

نام آوران خراسان

9360006158   موتورسواران در خیابان های منتهی 
به حرم علناً پیاده رو را جایگزین خیابان کردند و 
برای زائران بوق می زنند تا راه را باز کنند. بارها دیدم 
سالمندان و معلوالن و خانم هایی که کودک در بغل 
یا در کالسکه دارند مورد خشم و توهین موتورسواران 
قرار می گیرند که چرا راه را باز نمی کنید!؟ شهرداری 
ورودی مسیر پیاده  روهای این خیابان های مملو 
از زائر را با موانعی مسدود کند و بخشی از مسیر 
خیابان که کم ترافیک تر است را به صورت مجزا برای 

دوچرخه سوارها جداسازی کند.

 صدای مردم
شماره پیامک: 3۰۰۰4567
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